


[t1d ftiN/ı ı ı.eı Nfll/amızda] ı kendisini ziyaret eden -·• 
lnn Anadolu muharrirleri öl- ciler ..._ __ u._ a-e-

.. .,.ial» • baimyorlardı. Tam e &1 :-7•u~n• bulmımuttur: 
öntlne geldikleri vakit yerler- k 'at mırde. bır nutuk ı18yle-

tqlan kaparak binaya atmağa me ı .. ememın sebebi, fırkamı-
MllıdW~ .• O macla içerde tahrir mu· h:t ~~ograkİo baklanda bazı iza

Talit, muharrir Reşat Beylerle il · rmı e • zumunu duymaktan ...__..__ .._ .. en ge mi§tir 
-..-r, ~ te murettip bulunuyor- p • 
.A.tdaa tafıar kokmiserlerden biri- rogramımıza temu etmek 
lıiUit ederek yaralanmasına sebep mecburiyetinde buluaclujamdan 

b~ münasebetle ismet pllf8DID 
Sıvııta aöyledilderi nt-h'Ntrm 
bazı noktalarına temu etmem 
tabiidir. lzminle Ctlmhariyetçi 
arkadaılarla bir kaç aut ,a
riİftüm. Prograaumızm metnin
deki sarahat bir çok minen• 
ı~nçlerio bize dtibaklaıa te
mm etmektedir. 

Anlqıhyor ki p~ 
haJlpn fiWrleriain terdbmim o
luyor ve oaa tevafak e..aı..-
BiaaenaleJb mkama& ,...;";; 
liyul kanaatler lwlDe ••• 
....... fırka .. icap .... 
blltltı temen.e Wiaat .... 

SOO kişi mevkuf 
F etW Beyi iltllrhal eclenler ara

MDCla bir takım efha11n poliai 
ta~tti jiDi,laatta ~tlllıllul. 
d~81Z~ atbinu daak& M.JJ~ 
yazıJHf, k mlleaU y•'il(lr 
hakkuida teffdrllmlld iifaar 
efmiıtik.Bittabi ha tecavllZl•tlze
rine hlktmet takibata ""8•1f 
•• bir takua lewlllfat ,....ım.,t.r. 
lımlr valili Klam ,. bu lnt
lttlta kenCliaindm malamat iate
yen ıazetedlere ddpit ki: 

Vali paşa ne diyor? 
• -Polise lakaret clım&ı4ea 

dola11 ayak talit-dn sao ldP 
te•kif edWi. ~ılua Wr teJdı• 
m.ıa.at.m yollbir. ,. 

dlZibatı teailn ... ,...,,... 
polfa memaf'Fıı &laret . ....., 

~ ı.: - . 
..,... ·~ ·- . ilıipelv balCIQnda ~at~-

ôfaer B: in beY!llJatl 

de~~'::.!= 
indirihaedjii ~Jd .;c 
f1I eevahı y~· --

«Bijii118iu( ~ clofra· 
dm; ·hamki-ak wak miBt --~olillllr. e-- 1.!_ • .L-- a.... ---...e .,....,, 
biuaaleıh pou;~ 

mı~-11 R~ eh•f!t 
denıze d t •• ~thar. FMt 
bmnm teza t ue ~ aıilfu. yok-
tur, bu memur aandali biaeDle
rin mahafazuile mi9flal' illl. 
...... '* ........... 

d.. d~. lliJW:attia 
l'irlaire g~alilia •il'IDeline ıntı
halefet ediltlijp -....,...,. 

Jand.arma bm•ncla• ela bu 
ıhl ~ et.ıliatjr. 

Zaliitaya hakaret ne 
demektir? 

Feifd !reyin tm "'1ilil 
münuebetile bir lmm halk ...... 

-~~~ .... ----'======' fmdan laahtlıal yap:'m
2

gaa 
haddi zabada l:iir py deailemez. 
Fakat bu tezilia...t ........ bir 
takım adamlarua ortaJılı ı.,... 
brmak için polillerimin ....._ 
etmeleri elim ltir .. ,.. AJak 
takımından iç yll kadar k'I'* 
poliae hakaret ....... 
tevlcifi nuan Abti cel......_ 
cek bir mdil,ı&llr. 

Fethi Bey ha ma'eleclell ıa· 
ıeteGilere babHclerkea : 

...; ı!eet::=;jl! T: 
1eceth* ,.... ı .... .... - t:z~•~· .. , ...... ... ılım 

MUlıabirlerilea ... ..,...,_ 
lar bir ülom pplilerla 
ftildilinl lr&ydecHjor. lllr 
dettize Hlfen ba polWe k•cll 

baıllırilti ..,. ·- cleill• 

· lzmir~Br? 
s. t. r.ı lill ~ 

Muzır fayialar karşısında 

Dahiliye vekaleti mühim bir 
tamim neşretti 

Vekil Bey, Jandarmalarımız aleyhin· 
deki neıriyata karıı beyanatta 

bulunuyor 
Ankara, 5 CA.A.) - Dahiliye nkill rm hükümlerine göre eezalandınhr· 

Şükri Kaya B. tarafından viliyetlel'e Ve daima cezalandınlaeaktır. Fakaı 
f1I tamim gönderilmi§tfr: herhangi bir veaile ile Tiirk milletinin 

-Son saman1arcla bazı netrirat ve iazibat kuvntlerini itham etmek ve 
baa ipat 8zerlne bazı klmselertıı ver- hatta mtistevli düşmanlat'tlan bile za1.• 
sHer kaldmlaeall; ukelrik .ımıyaeak. lim göstermek hem haksıZ bir iftira. 
ı.. IJl1U.aldir, Tiiık harfleri kalka- hem de çirkin bir tecavüz, laem 4e _.., 
aktır, lllti iıuiktl n .... n propagan- U şeref ve garmıı bittin 1'it millill 
dalar ile muJıtelif maksatlar gizli)'en citeeek manasız bir lsnatt.ır. Ttirk ,,poo 
lralarta halımdukla:n •e halkı kanu· li9 ve jaııdarıaısı pdi .O, 
n! mflkeDeftyetJerfnl ifadan ka~nuıfa man ve her yerde en müşkül de\'frler· 
tahrik etaım ft11 beylerden gelen ta• de Türk .Ulettniaı rWı ve -.lıldıd 
~rlardaa anlqıll)'or. Kaaanlara ita- asafett, dvanmetttifi dlirtratıtllt ie te
at.isllle tüdk .,_ Mpil, n .. ~ lt8'o ratat ve f-takirhJı gil_._.. '8 dk 
aUlzlik kadar ve nizam ve asayiş~ mem fırsat vermiş şerefii lir Virıilill .. Wrk 
lekete daha muır bir harekettir. J>e. jandarma ve pollainin milll pranuaa• 

caia ... , ....... a...ı .......... 
MlilW ~ Brri'n n ""Yeal .............................. 
Haki Ye .WO E.... •'uu 
Fw_ 8eJler~ .lclare etlDllEA;wm, At.tefilr, ~~· r 
Ye Llad• et. *9fıdi .. Dii'Wk 
ltilre11111DpleaiMaPlfa n. 
·~ ........... ·-= 
M•emee " c11ier tar 
.-. Jae,etleie da U.balanncla 
hm lelen t~ J~ak 
fıCla aallldyet ftidmek tlZefecllr. 

Fltlıl 1ıeJ lna • teflıil 
eden Dftb tamma .. 
Z.,.el ft .... heyle-

• rİll ........ liartket etmek-.... 
bnl• fltlkhal •tmlf ; 

tımir, 5 (Husu.t mubab~ 
mim. - Fetlai ~. baraya 
muvUalib ana....alıki ima bi
tabeiW mltealiip •&'llrri1etlmizi 
illi:~ di_Je hlp-aa 
......... j&s emftlderden hfC1I 
lata ~ iakraba1111dan ft· 
pUllrda çallfa b1ri1i olclup .............. 

SOn yapalaa tahkikatwl aala· 
~ pe, Fethi b.,.t kar
py&nlar ve dinleyenler aruuı
Cla ne&1 .... zabıtaca mamaf Mr
leriler, koarllııiatler, lekeli ve sa-
t.kahlar eberiyeti tetkil etliyor-

'du. Zoraki taahlrat arumda 
fanab pnimet bilen •blkablar
clan vazifesini ifaye çahpo •· 
am.,a hakaretlerde bulunaalar 
haldenck clerbal taldltata -.. ............... 

Bu mutaanzlar arumda ''Ja
fUID Fethi Be,, bize rAkı,ı on 
kurup içıirecek,, cliy• bajıran 
ten gazino pnonlarmcWı lsmail, 
MhlW Hakla, lagiliz Halda, ·
.......... AJa•I\ ,ırcüp Ta-
tar ojla, ..,..,. Rma, papeld 

Asiler dehalete başladı 
Aakara, 5 (A.A) - Şark mıntakaaında •e A'.jrida .ok&.et 

Yardır. Z.,lb. tmkili hareketi eanuında Ağrıya kaçmaia ~ 
olan uiler Ctımburiyetin dOtmanlarmm iifallbna kaplldddanaı 
alyllyerek lataatumza iltica etmekteclirler.Mlltecileria ifaclelaıW• 
Ainda iefalet ve mahrumiyetin devam etmekte Ye ofkiy_. elidife 
ve nevmidi ipmte olduklara anlqı~aktadır. 
Atmıılt ~ ....... --... Ha- -biko.=-tin1111111 

- .... -llca ..... ~ ..... - .. --.-... -
cllleclea Fethi Beyde mlteeair umafa mllaade etmecliiiai .,.... 
olarak vü Klam papJ• hita- maktad1r. Vali buDlara fa ClftP-
ben: lan vermektedir: 

"Biz fırka hayatma re~. iz· 1 - Hallcm ha,,U -· 
mlrliler bize tezah&rat yaptılar. hakla heyeti vekile kararil• • 
Fakat esef ederim ki bazı uyiun- bit edilmiftir. Akline hareket 
İluzlar poU.e taarruz etmifler.,, di- kanunu takibata milltelsemclir. 
ye fiklyette buhmnmtbır. Vail 2 -Zabita tarafından • ._ 
ba 18zlere cevaben bu adamla· tedbirler zabıtaya filen hab8t 
na esasen fena ve sabık.ah ol- eden •• illmlırl ml.W. u...
dtaldanaı haklarmda takibata milikçe teeblt dilen ki...ıere, ,.. 
b..ıanmi- .aylemiftir. zinucuya Haklaya ve ..,.,...... 

Saat on bette Şm gazino ... lnliliz Hakluya, tef pnaa Ra• 
hıı,inin .tertibile bap clawl ve zay~, ıanon Emine, iL....._ 
zurna bulunan pnonlarclan kun- Kenme karp lttihu ~. 
dara boyacılanndan m&rekkep Fethi Bey llmir tewldlltml 

• Kokaryabcla Ata .,_la .. 
bll' grup çarpda nllmaYİf ler yap- N tt' llanm ... __ _. __ _....,., ecme ın mo au.am ...-
-r-" rak maruf aftbt Lfat &e,l 

Veni Amr ıueteli ba abab- memur etmlftir. R•t a.,ID 
ki nBsbumda Behaat Arif imalı dmircle nlfum yokbw. T...,..._ 
ı,1r Qıakale Defl'•derek, Fethi arının çıkardıldan ba bacltılil .. 
Beyin istikbalinde sabıtanıiı al- yeni hrkanm Jzmirde ......... • 
cbtı tedbirlerden fiklyet etmek- tesir katiyen kendi lelrinde cW' 
tecHt. Mablelede ayni amanda iildir· 
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101 kişi ile ıer. Hanımlardan da öyle bU' 1: JSe çe ile b•yık altından alay etmeldedlJ· L • 
var. Çetrefiller güruha. •• 

muallimleri arasında 
mülikat 

Türkleri 

Bu hadiaenin yer ytlzünde emaali 
e e • azdır. Bu içtimai bir ayıptır. Polis mi· Bu den yılı batında yapılmtf oJan detif• 

dUrii ol8&Jll yahudtlerla l'J'8D8IU& k• 1--! ~ .&.- .ı:-..:.ı.e. &.!J _ ..l.! 
D11f1118)anm. umamf yerlerde. yuak meıen U'lftUD RU8RAIDe Detremyoruz 
ederim ve eter Ttlrlller bu dnayete mtl-t rhıl Bondan birkaç giio eYel şehrimizde-
ecaair olurltua onJarm .nDe U· k" redıisat Himl · d 

·~--~------~-----

Tatlı su 
- aı - aerdim; çinke Ttlrlder ~ mlıJeddtt n~ :udro mactbtn°: ~ ~;eı!;: 

Prauadan d&n plmif, ~ iRi kabl· yendlden baMettim. sebepler 'far. den behsetmı.tfk. Anbradan aldığımız 
-..., IJÜ' l'raum pbi De Boiui~- • • • •• Pek AIA. Fraw edibi memJıo. Da zorbabfrmdaa ea d7aft mite- mtle\mııa gere bGdhı delişmeler şu ~-
de blslm kl19 sttll7orclam. keU.. stttL Bkblu kaldık. Şimtll, siz- şekklr olaeak kt-91'; • talmdll baya- 'knae olmuştar: 

Vapanla. stlftrtede, 78flan naU liee, an•nda kOD8f&bilirlL ranmnu:? Ankara Gı.t MaaJlim mektebi muallimle 

=~ =-=~k hayli si· Ya blDm tatlı • Tlrkl..._ ae M- l'ranaalar. Zira ......... • si· ~ lbadelı Kudli B. Slns lisesi edebiyat 
Pnum iMi sth111tllerl Mb 111ram1111111, lwıUDef•cll, ~efendi? zel dillerlnl koı uı... a.Hinlliline. Darillftlnan mezunlmadan 

eld .. J:rtee dlali7wd e • dar Tul mBu,.t dftftldad971L Dnlet Bnnenl nala ~dilı •i' De ....... Atff B. Tetircfat orta mektebi türk~e 
- Bular Tlrk ."it 1111111, balk ..Wf, 411 ..ınt •. Cen,aıa Praam dili n:-rllpMll &elet etmek. ı mpallimligine. Befoi!u ilk mektep mu· 
_ Bftt, mpı. kan.el Be gidiyor .,.. teklal Neti il _..... olQvr: allmlflrindeD Sadewıı B. Aqehar orta 

w Tin. taı.o olmQOr. Bau n'"wNn ı..._ ee lfll Were • wettebi dbtııte mmlllmlfline, Berotlu 
- Mademki Nale dt7ona•n, a,. 1Ml1U JMadi.._., Ttbtr9'11: «Mmr ,edim; bofamatla fit mektep mulllmJedndea Gefflr B. 

le 181 dhalerial •nMltr mi71m? blUdl tatlı •üallWI, •meaf -- kaldu BaJııkelir maalllm mekebi alrkçe maal-
- Bem-ürand-. B • TlıtieriM ne denbüs7 Brmeni J'namcı·• d'ıtA __. llmtiflloe, IManbal Eıtet mulUm met-
- ~ m? Demek ld a.. 1&1PI'& - .::.:::• aJalna, Pera,. P- de l'Eupte, n eat r-6 4a1111 - Bee- llebi amalllmlerlndaı Rıza 8. S1ves lllO-

Lıpu7olcaclır? • yap-im, ... ra da phore.. il dldp ...,.._.. Bileclt ikmal 
_ 11&111' efeadt& cjarcleim e lfdellm, cdla• edelim. cMI- 11.p '1'11* ~ maallhdedııite Tahir Hayrettin 
_ ..,._._ ..._ ....... _ ~ autb de cretoan. •• Ln..L.ı v l'raa8ls flbıl " ... B. Aı,.xı orta _...._ .. ....._ mualllml-

&-. .u• .... ~,, ... ~INl•'7er: uauua •I.amartla. ba •• ohlwiW -"'!"!" ·-..._... 
- Tlrk~ d .. edtm, glsfw • W hr ft ftBJer fn...-ca, fldatlaT • ' lioe İzmit maallfmlertndeo SaffeuiD B. .___.,.__ _ • ,iqı~ Tlrkp. .A, be, herif, dlbedtls f~ d•YB111t •• hlW ..... Kenrk Blır' Tokat orta mektep mudlmt.lgiııe. lmıir 
-.r~ - •ftD...... ....,.... .al-- ~ ~.Ja.. a&... LI ı. .... 8lsla dOtwık, efWt.. ~olma •T ne ... .Tv.-: i~H .llMI ~~n nmlıı:bllle n. 

- Neee? ~ 7tls Wn bn QIP... cl/Ame n.t ..wM ~ aıt .._. _... llell. .. ~ l.taı-
- Pnzmca. Dd dllla clWb Mil_. 78hln bizde "'- ~ ~ ~~~ec1e':ıtm!! 
-a.-ı hazmeaT ., ~ •ı,..& _,.-. W aJ11m111sw. Iaa,a ._ ..pyeileriaden 

• - Prum ...,.. .blaıma: Tlrk~ olmı;,aa bir keli- tara,. dAb91itJ11 pL • lı:I ,. ... 1'dc B. ..,./!!!.& m >q bl t1rttp ~ 
l'J'Ul8IS ecllli )Üadi ~ ...... , bir tabiria fireak~ kuJJamla.. ft Ttltttl tipi mltB el........ ... . .......... H{ i~~i 

,...... bl dlaJedl. Çelltikleıt, ma. bilir. Pabt lriWemecte 7hde 15 namdar. Daima al• ..... ~ .... k6J mwm.. m ~ .... ıne• ... 
tlklan hecelere '* dlldmt etti, .,.. t. Tlrkp, 85 flnnqe. •• Baaa mı enn Tllrk de~ 't& m & ...... ne ,,.,._ ın•llır•ıtlen liildi B.. 
wtlrle, teemlfle: Yqh, danpl dancaı bir ad.: medl de •wrııu.' .d ıeb• &. da. Çe!!dble C111ı1 alebıp llrih maillimll-

- '11a)11. "7aJalleriUa kolallllak· rupldhn; ak arumda: lkl cami ~ ..,.. s D ~ ~~ Et-
lan ,a, kiti, kolon.., bank, kfr11. _ Benim ---..-• u.. mııı O• ~teiilliıp;t ma-
1111 1llr ~ iMi d da n- rinkl d lmna cmiP ol da, blrade- Dil, dlmaim bir apr m 'rs .... .utmJillne fikmt ~ zabk mebebl 
rL .,.., • aa ,. e cıaatmueb oldu, dedL Ur. Ba, bir .u.m,.clD a: ... O 6 maaUimlerfndea P'alt B., Konya on:a 

...... . ı.tu.eats stllmeJlem. ...,. o karibtttr - .... ... mebıp tdı mnaWe•ılllM Şfll bz Jile. 

- Bal.;. Prum bl le ke Biri tnsm., it.ki l'raw _.....,.. DMat "7u• m: tatb • '1W ,.._ il mUllllmlmndm Si*"!- K. .MaDa 
et 

1 
.... ataa..,.ıaı-~? ~ertfi.: ::S. bqla-.. Safderaaaae, lüha doira em Uunda d9ın. JMr •• ı*' setnfll· Ol1a mettep mlb ••••11.qme IFla'llbal 

._.. tUDer1 Jok -? Bfttl I' cllr. Yemekte,~~ ilk mektep 11m111lnıled:MI• KanllÖ-
Üfd ... ,. bir laal kavmi = ·····Taib• flnaal tabiri litclde flamelde. 7al&Ylf&·· B. E2lrcan ona mektep tabii.Je moal-
ft ._laım dDbd makael• kesmeli ldL u•tabQror. Pek )'alma am•nı delta. Ba Up enelcıe de ftrdl. Lüln o .. limlJgtne Bww lbcsl .Slaiiyerleıiııden 
B,.,.., ,.n p bplttll&qoalantaa istifade De o.mu. ft:rde hlzl mllft eereJIUlllDIS ı.. _.. ZJlmi B., &hkesir muallım mektebi ta· 

ranmJL.. 1ı di,Jarmda '* mD1et karikatiiril t8 te'be ~UI eck~ 81JDdf lıle bir bilye muaWmlipe lzmJı lisesi staJiyer-
Pnmm edllll ha prlbeyt pyet remlftl. Dedelft nlaeler belki • Ttlrktln _..,. lerinden Süleyııwa Fehmi B., Akşehir 

-- eUI. Bir Utta laep ha lfle al· iL Aile imal he; halde freak A=- atı dU tatlı R ol.-~ IJÜ' orta mektep tabiiJe anWlimliğine lstanbaıl 
Jallı. Yalludllerle sörilftl. Her cin ya İtalyan Eld ki ~, · e emez. z muaOim stajiyerlerinden 5emiba R. Bursa 
,.... ,.U, ha •aetllerl tMzD edi- L4Jdn :r ca. e puaport ecnebi. Tatlı su hutallil Tlrklere ermeni- m muallim mektebi tabiiyc muallimliğine 
d f*ralar naklederdi. Bir rttıı dayana- kli ~ hplk, lspanyuJ, Fele- lerden seçınecUr. snnenller dil ve mD· Erenköy bs lisesi stajlyerlerinden Enise 
mMı, dedi: m;n h V111turyab)'Jm diyen, o iddf· ll:ret hannnda • ~mz insanl•1'· R, Ankara orta mektep tabüye mual· 

- .._.._., bea l'n• • · w Al· ~r:....!,..~mrilnde İtalya.ya dır. Bakınız~ tirli ermeni 't&I': bmligtnc Kabatq lisesi eıapyerlerin· 
-ca Wllrlm. Bir ~ AlmanJv da ı--.., A.,,.. &pu~,., I'• 1 - Balla ..... (SlilPrbm); den Fadıl 8., Anbra erkek lisesi tııbll· 
.__ •• lılllrler. Püat M l'ıw ft lPrum l'J&J'a a7* ,. Z - Katolik erlMld (81mlar •• ... ye m~ LlyOn dG11Dünano me
•t caıı. .. •Jea• ~ w lılr ,..._.._._O. Jla•eadaa' '" tetreflJ kiden Baaaalat .,.. Alltl-Buanlst df1e sanlmndan Malik f1. SiYas lisesi tabli· 
- ., 2;. lttlJlu .u.-. 

0 
llalde .-::_:~ ..... bir dil 'bilmez. ikb'e bl18amlftl); ye maallimlilfne Darülftlnun asistanla· 

111111 ..... ı.nn alcba ..... dDlml aile ~ iMiaiar sulp ft adp lılr l'rq. 3 _ Prot.taa ermeal (lir~ Deri) nndan Mehmet Adil B.. Adana orta 
- lttlllas edlJw)arT m koaqarlar. Oemanb tarihinde 4 - Hay-Borom, (JUi Ram ....... mektep ıabliye muaDlm'lline lstanbui 

bulana cUqn fl'Ulea> dedftderi her ni). tiz lisesi stajiyerlerinden Febime H, 
-~ lalç lılr ite 1UB· lltbı dlUaden alımu bllmelerden Denlsll ona mektep tabliye muallimliği· 

W da o9du. mlteıettn bir cttnnqea koaal*UJ Medaep teblwatı IJIJle. • Dil tabi- ae bmir lisesi 11&Jlyerlerfnden Osman 
-~ IAkPnt lulla w heHI, zlkredlJl:yor. an matın& sellnce: Cemal B., Amasya ona mektep tabiiye 

.,.,._ pt ümktbr Ttlrkçenhln itte anam Beflktqb, haham 1 - Yalım Ermenice kon11f81l (be muallimliline lsttnbol lnz lisesi ata· 

..... •T Bfll' ...ılkette olnta si- lı, y.m., cibl 1tuz beı'ler .,. ba ~091'&- Up yok lfbldlr). jiyerlcrinden Fatma Ulviye R Çankın 
M ftıld>_.. ,.ndllerl de ....... fa ple7911Jı mtlllyet denindmm: da Z - Rem ennealee, il• Tlrlr~ orta mektep tabflye mualllmliline Eren-
tla d8lat .-ıar oı ... m? .. .ıetet- dafamua rajnaea Be:yofJ • lan~ (eberiyet); köy kız lisesi st.aJlyerlerinden Hürriyet 
te Wr nlldadu'· Ye Nlpntqmcla, Moda ft ~ SltJJ 3 - Yalnız Ttlrk~ (bir hayli); H Tarsna orta mektep tabliye mual· 

........ ••-di• w liztl de· de akli, tlllbl, 1&11ilf, plrtbll irin· C - Annenibn (Aınerika ermenfle- llmliğine Erenköy kız lisesi stajiyerlarin· 
........ : t.aa•Jddı w hlnklrbe-lm bir Pnam llylemekte 'edep. rl) ft tatlı •larl den Halime H., Trabzon lisesi tabliye 

ft Tlrk- C.Ml Nıırl muallimlillne tzmir lisesi stajiyerlerinden 

izzet B., Trabzon lisesi fi•ik mualllmb· 
tiJıe SalDIOD lilesi sujiyerlerinden Hıfza 
B., Adana Erkek muallim mektebi riya· 
zlye mualliml~ne Güneşli mektebi mu· 
allimlerinden Ejder B., Ankara orta mek· 
tebi riyaziye muallimliğine Galatasaray 
lisesi mualllmlerjnden Ham7.a 8., Yüce 
orta mektep franıızca muallimliğine Is· 
tanbul moaHimlerinden Fethi B., Toku 
orta mektep fransızca muallimliline To-
kat Gazi mektebi muallimlerinden Cıev· 
det B., Aydın orta mektebi almanca 
mallt*ılipe lscanbal muaJlimlerinden 
Sabıbatdn Ali 8., Akşehir orta mektep 
realm muallimlilioe Akademi mezunla· 
nndan S.ba!Mt H, lzmir Erkek lisesi 
relim JDQlllimfttine Akidemi mezunla 
andan Şefik 8., Trabzon muallim met· 
tehi resim mualltmlilfne Abdemi me
zunlannd.an Ahmet Hakki B., Orta mu• 
aWm meknbi maaiti muallimliğine Mu• 
ald muaiHm m~ mezur.lanndaa 
Fernlı B., Samsan lisesi mmiki mall-
lmlllfne Maliki maalllm mektebi ... 
m~ e&e,ill 8., Zonpldak Gr
ca meklelıl mm1ti maalll.mlJline Multl 
muellim mehti mennlmadln ..... 
B.. A1dlla oaa mehetıl maiit maalllm
'Wae Mullit mmUim mekiebi memt• 
t-dan Seftk B.. laDir Eıtek ..... 
mektebi IDUlllkl awlliml.,e llaı6l 
mmlllm mektebi mennlıirlnillll Hİlhll 
B.. Elbiz oru ~ mUljtl mmlllm
li&IM Maki muaDf'm mektebi meıml• 
1-mdan Aptall}ılı B., Bolu orta mektJbl 
mOllki mulllbnJillne Musiki m_.m 
melııtebi mepnltrmdan TeY&t B. .Naw· 
şebir orta metiebl mulilı:i muallimi)lııe 
Muiki mMlllm mektebi mezunlanndan 
Ferit· B., Merzifon orta mektebi musiki 
mu•lJirnlllüte Musiki muallim mektebi 
mczanlanndm Ennr 8., Afyon orta 
mekUtbi musiki muallimliğine musiki 
mektebi mezunlarından Seyfi B, Kars 
orta mektep musiki muallimlığine Husi· 
ld muallim mektebi mezunlanndan Ha
lis 8. 

Yübca muallim mektebi mezunla· 
nndan Şefik B. Erzurum kız lisesi taJ • 
yerligine, Yüksek muallim mektebi me· 
zunlanndan Faik B. Sivas hsesi staJiyer· 
!ipe, Yüksek muallim mektebi ınezun· 
tarından Ihsan B. Sivas lisesi stajiyerh· 
tine. Yüksek muallim mektebi mezun· 
lanndan Azi~ 8. Adana lisesi sujı}erli· 
ğine. Mülkiye mektebi muunlanndm 
Vasaf MabJr R. Ankara Erkek lisesı n• 
jiyerlittne, Hukuk fakültesi mezunlann
dan Recai 8. Ankan Erkek lısesi sta 
yerliline, Eczaca mektebi meznnlanndan 
Cent 8. Ankara lisesi stajıyerligine. 

Hukuk fakültesi mezunlanndan Sürey 
ya 8. lstanbul Erkek lisesi stajiyerligiae. 
Darülfünun mezunlarından Hıdayct H 
lstanbul kız lisesi stajioerliğine. lstanbal 
muallimlerinden Semiha Sadık R Ista•· 
bul tız hsesl stajiyerlilfne, Darülfümm 
mezunlanndan Zebra H. Bura m mu· 
allim mektebi stajiyerliğine nakl n c.yla 
edilmişlerdir. 

7old BeDIOll ,..brdan atalı indiii - Koridor bpıamm ,.&nmda - Neden? 
Takit tuhaf bir tekilde Wmdı edi· idi zannederim. - Çünkü sizin iki roYolYerİllİI 
yordu, delil mi? •lnnet çekiyor- _ Kapmm banıi tarafında? Yar, demek oluyor. Biz nehri uat-
du, konup11•k için? - Bunu naaıl tayin edebilirim? F~~ ~omatik.~. God llt "d~~ • ~ uuuun f&l'Jvru o u ı ı. ~ 

Yüzbatımn büebütün tafll'Cbiı O vaziyette böyle bır pye dikkat • • 1 · • d' ·-•-4- edı-..-
d 

'b' 
1
• sızın rovo venmz ı, llllUU" ema-

drillü1orcla: edebilir miydim? Sai a il ı ıe ı· • • 
- Zannetmem, dedi. Her nkit· yor. 

81111:en, nehirden revolYerin pb.ao 
Yum: s. s. v. DıJD N-M-~ • A__ ki 11"b' ·--ordu ·--L- • _ ..... k '? . 

Ş _._ .n_ ':z- -•· vmer Fehmi 1 ..,..~,, • • • • - Gınıatı:1n mı,\'.-.. en mı nldıimı bılmiyordum. Vana baaa 
- ...-• ... ...tonuma port.. L-Mk ulantıb bir • - Mua Oltünde m&TI renklı bır ç k ken h be · mantoJa koJclu, aalona ıirdik. O llUfb. Kekeliyord • YUiJette bl m .. her kutuau sörd .. ü .. 1 - ı ar · 7 • r vennce tatırdım. Yalan el:r-

..... ,. oturdu, ben aplda dur· - Evet evet .di laabrlar . • ~HaJll' 1 un z mu - Kütüpane tarafında mı lüyordu. Fakat maksadı ne idi aca• 

dam. Slyliyec:elderimi a6flec:lim. olayoram. ondan enel llbı Vana bir middet dütünerek ci- - Evet. ba? 
n tabancam• çıkararak ~ ettim. llllfb. Pek uabt id' N ~ çık- ıara içti sonra tekrar auallerine Vana, bu cevaptan ~uydulu Leakok derhal cevap veremedL 

Vam ,usbafmm JÜZÜDıe olanca habrlıJUIU7 un. e duianu h.,lad • ' memnuniyetini gizliyemeclı. Nihayet boğuk bir sesle: 
dildmtile bakıJordu. Markam kona -Pek &il orum. lim. . . _ iİeneona aldürc:lünüz. Salon· - Şimdi rovolver .itine ı~eli~, - iki revolYer yok, dedi. Bal· 
fU)anlan d~e d~em~e idi. catma feJİ ..::b,acef:: sora- dua dıprı çıkarken llmbayı sön- dedi: ~ilihı neden Mı• Klenn evı- dutunu benim ailihmıdır. BiuM 

-Fakat &lüJii elmde kitapla nederim. 8eDIOll JUkan. zan. dürdünüz mil, .anc:lünnediniz mi? ne pturdünilz? ben )oldurdum. 
J.alclalar? • • ra aplı, J&Dnma indi. O ' son- - • • • • - ~i kaybettim. Evim- - Hah. . • • • T arqam ••• Şimdi 
~ .az MSylerken o bir kitap al bqmda bir detitildik atirmed~ - Şüpheeiz aöndürdünüz değil de bulurlar dıye korktum. Ondan it anlqddı . 

.... okur -~u. sa,~~~ mi? IDIZ mi? Çünkü Möaycf Pfif, evin önüne füpheleneceiinizi zannetmiyor· - • • • • • . 
lhlerime ebemmiJet vennedilim - Bapncla mı? ıeldili zaman pencerelerde hiç ay· dum. - Yüzbatı bir aualım daha Tar 
aletermit olacaktı. . - EYet, aaParmda? dmlık balunmadıinu eiyledi. - Şüphelenildiiini anlayınca, Neden J:alan yere itirafta bulunda-

- Gtlael ••• Yalım bir noktaya -Anlamadım - EYet, dolnı aklıma ıeldi. onl kendisinden aldımz ve suya at· nuz? 
11aaan dlkbtinisi celbedecetim- - Karpımcla Ye l.i.mba SöndGrdim. tnm, öyle mi 7 • Lealcok dofruldu. Gazleri atet-
Beraberce salona ri~~.diyonunn nmda oturuyonhı. Deiitild:!·~· - Al&! Nud ainclürdünüz? - Evet. lendi: 
Bancla ısrar eder m .. ınız? tıriıJamıJ&cainuzı zannetmem: a - N_uıl mı ~nd~düm.: .. Ga· _ Şarjörde bir fitek noksandı, - Nifin mi? Çünkü ıerefim ve 

- Tabii. Leakok ıCSzlerini bpıyarak b' "l~df!'-it. Elektrik düjmeeını çe• delil mi? DUDU9UID bana bunu emrediyordu. 
-Fakat yüzbaflm, maktulün•· müddet dütündü. Sonra kat'iJetİ: Tir ~erede 'd' ba .. _ Ben de burasını dütündüm Sis haksız yere bir muumdan fÜ1'-

nldannda terlik Ye arkaunda rop cnap nrdi: = H~ 1 dujme? de suya attım. beleniyordunuz, buna tahammül 
dlt•mllr vardı. Bir ~bk ola· - HaJD', hatırlıJanuyorum. _ Hele bi~°":9üz. Hamh· Vana, kaflanm çattı, eiylendi: edemiyordum. 
calr. -Bunun o kadar ehemmiJeti ,ac:alwıml -Tuhaf ••••• Çok talıaf 1971 (BitmetU) 
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ş arının sonun
a dün yapıldı 

Yaz at yarışlarının sonuncusu 
da dün kalabalık bir seyirci 
kütlesi önünde muvaffakıyetle 

yapılmıştır. 
Birinci koşu 

Üç yaşındaki yerli ve arap 
erkek ve dişi taylara mahsus
tur. 3 hayvan girdi ve birincili
ği Mr. Binsin " Sunlayt ,, ı, 2 
inciliği Fikret Beyin "Maltayı,, 3 
üncülüğü Nail Ef.nin Al Dervişi 
kazandılar. Aldıkları mükafat 
200, 75, 25 liradır. 

İkinci koşu 

Uç ve daha yukarı yaşta 'Ye 
30 senesi zarfında kazandığı ik
ramiyeler yekunu 800 lirayı te
cavüz etmemiş haliskan Ingiliz 
at ve kısraklarma mahsustu. 

3 hayvan girdi birinciliği Ah· 
met Beyin Drakuru, ikinciliği 
Refik beyin Mispikeli üç.üncülüğü 
Akif Beyin Pammanderi kaza
narak sıra ile 500, 75, 25 şer 
lira mükafat aldılar. 

Üqüncü koşu 
Uç ve daha yukarı yaştaki 

yalnız haliskan arap at ve kıs
raldara mahsustu. 4 hayvan gir
di, birinciliği Prens Halim Beyin 

"Poruj,, u 2 inciliği Hüseyin ef. 
nin "Gümüş,, ü 3 üncülüğü Sup
hi Paşanın,, "Al ceylam,, kazan
dılar ve 200, 75. 25 şer lira 
mükifat aldılar. 

.Dördüncü koşu 
3 hayvan iştirak ederek 1 in

ciliği Mitat beyin "Stadivarius,,u 
2 inciliği Akif beyin "Andranı
küs,, ü 3 üncülüğü de gene Akif 
beyin "Panpalina,, sı kazandılar. 
Mükifatlan 600, 75, 25 liradır. 

Beşinci kotu 
Dört ve daha yukan yaştaki 

yerli ve arap at ve kıaraklarına 
mahsustu. 4 hayvan girdi ve 1 in-

. ciıiği Prens Halim beyin « Ruç
hanı, 2 inciliği F erbat beyin 
•küçük ceylanı,, 3 üçüncülüğü 
Ibrahim ef. nin «Tayyar» ı ka
zandılar ve bunlar da SJra ile 
300, 75, 25 şer lira mükAfat al
dılar. 

Güre! müsabakaları 
Dnıı Kumkapı spor kulllbüne 

mensup güreşçilerimiz de birin
cilik müsabakalanna hazırlanmak 
için · Beyoğlundaki Halk fırkası 
spor ıalonunda kendi aralannda 
talimler yapmışlardır. 

K. ~emal galip 
Kıyn1etli boksörumüz Yunan 
şampiyonunu sayı hesabile 

mağlup etti 

~ ltr g6rlhdlt 
Dftn mevaimhı en mühüm 

spor hareketine ring tızerinde 
ıahit olduk. K. Kemal Yunan 
ıampiyonu Angelideale kaqılaşb. 
Ve hemen fUDU memnuniyetle 
kaydedelim ki, kıymetli Kemal 
rakibini sayı hesabile mağııp 
etmiştir. 

Angelides üç hafta enel Se.. 
limi ile karşılaşmq ve maçı s~ 
laminin pek durgun oyunu kar
şısında sayı bcsabile kazanmlfb. 
bu mavaffakiyct ka11ısında Yu-

nanlıya kal"fl .K.nçftk Kemalin çı
ka~lması pek inmmhı oluyordu. j 
Fakat Kemal idmanlı detildi. J 

Zaten haı:rrlanmasi ipn kAfi •a
kit ti! yoktu. Buna rağmen maç 
evelce bu stitunlard. ~
mız macerayı takip ederek diin 

geldi çattı. Bob heyeti reisi 12 
raYUDt olarak kararlaştmlan 
maçın 8 dewe olmaamda israr 
ediyor. 

Kemalin Henüz mtisabaka 
kabiliyetini tamamen iktisap et
diğini bu Taziyette amatör 
bir boksariin bCSyle bir profesi
yonelin 19 ravunt karşılqması

nm doğru olmıyacağını söyle
yorda. Nihayet mnnakaşalann 
geçen giinlerden sonra mllsaba
kamıı 10 ravuiıt olarak yapılma
• takarrür etmifti. ı,te Kemal 
din ringe haarlaıımıt bir hilde 
on raYUDt d6kaf1Dek üzere çıktı. 
Sonra difindeki ftfonet 'Ye arka
smdaki yara da onu rahabıız edi
yOTdo. 

Kemal boks heyetinde ilk 

Yunanlılar 
Türk mallarını elan 

iade etn1ediler 
• • FEDA YILERI =:vazen:Öınu~~~ 

Murahhaslarımız teşebbü -
satta bulunuyorlar 

Gümülcünedeki dokuzuncu tali 
mübadele komisyonu Garbi Te
rakya mıntakası haricinde em
lak terketmiş Yunan tabiiyetin
deki Türklere verilecek olan 150 
bin lngiliz lirasının tevzii işlerini 
tanzim için bir program hazır
lamıştir. 

Haldun geri dönd. •.J . 
-130-

Mebrure, Haldun la kaçmağa harbin bütün f iddetile ba§lıyaca· 
karar vermitti. Bu genç kız, bir rol ğım anlamışb. 
oynamak için çıkmış, fakat kendini Şeyh, dailerini ve kumandanla
kapbrmışb. Haldunun temiz ve ha- rım davet ederek onlara vaziyeti 
raretli qkı Meırurenin ruhundan, anlattı: 
aanki onun' kalbine intikal etınİ§ti. - Sabahleyin harp ?aşlıyor. 
Bu gençten aynlmak onun için ö- Ona göre hazırlanınız. Bız harhe 
lümdü. MebnJJ'e mutlaka gidecek- mani olmak ve düşmandan kurtul· 
ti. mak için her çareye baş vurdck. 

Tazminat alacak olan türkler 
bes yüz kişi kadar tahmin edil
mektedir. 

150 bin sterling bu beş yüz 
kişi arasında taksim edilecektir. 
Bunun için evveli terkedilen em· 
lakin kıymetleri taktir edilen 
kıymet yekO.nu mevcut 250 bin 
lirayı tecavüz ederse bir nisbet 
tayin edilerek te\l'Zİat o nisbet n
zerjnden yapılacaktır. 

Ertesi sabah Mebrure Haldunu Fakat neticede harpten ba§lia çare 
tefyi etmif, Haİdun doğru karde- bir halas .çar~~i olınadı~mı gör~ü~. 
§in· •tm• ı·· S:ıbahleyın du~mana hucum edmı~ 

m yamna gı ış ı. b' . · · · ·· · · k' - Kardefim Zeydun senden ve ızım aatvebmızı gosterınız ı, 
.-. ... . ' kendisi sulhe tnlip olsun. 
ızın a1Nma~8: g~ldım. Sabahleyin Cebelden büyük bir 

- e ıçın. . f d . k . lrt F k t Z 1 d'""" •t.m k • • , e ayı uvvetı çr ı. n a ey-
- ıte ıgım yere gı e ıçın. dun geceden bazırlanını§h. Kanlı 

Bu alq~ har~ket e~eceğim. Doğ· bir döğüşmeden sonra bu L"'Uvv?t 
ru Endulus~ do~eceP1?3· • erimi§, onu diğer bir kuvvet takıp 

Diğer taraftan Yunanlılann 
itilihıame ahkamını tamamile 

- Mesrure ıle bırlıkte mı? etmişti. Üç gün, üç gece fedayiler, 
- Evet. düşman muhasarasını yarmağa ça· 

· tatbik etmek istememekte yeni 
birçok müıkilAt çıkarmakta ol
dukları söylenmektedir. 

- Pek ala. Git kardefim. Ben lışmışlar, fakat muvaffak olamıya-
de bu itleri bitirdikten sonra aana rak mevhum cennetlerine kavuş--
iltihak etıneğe çalıtınm. muıtlardr. 

iki kardeı biribirlerine sarıldı- Cebelin belkemiği kırılmıştı. 
Hükumetimiz vaz'iyet edilmiş 

Yunan emlakini iti.lilnamede gös
terilen iki ay müddet bitmeden 
sahiplerine iade ettiği halde Yu· 
nan hükil.meti el' an Türk emlaki 
üzerindeki haczi kaldırmamıştır. 

lar ve göz Ya.§ları içinde ayrıldılar. Onları!\ aon mukavemetlerinden 
Haldun iki at hazırlattı. Yol için hedefleri orduyu, bir kapıla_rmı~ 
lazım olan her !eyi tedarik etti ve önünden bertaraf ederek, hıç ol· 
bekledi. mazsa buradan çıkıp gitmek, Ce-

Mebrure, alqama doğru Cebel belin servetini k!'çır?1aktı. 
feyhine gitti. Onunla konu,tu: Fakat buna ımkan kal~amı.ştı. 

Murahhaslanmıı: bu müşkiliit 
tizerine Yunan murahhaslanmn 
nazarı dikkatini celbetmiştir. Bu 
mtiracaattan bir netice elde edi
lemezse bitarafların mudahalesi 
istenecektir. 

- Muazzam ıeyhimiz ! Bu ak· (Bıtmedı) 
p.m euıirHaldun gelmiyecek. Ken
di kara.rgahmda kardeşine bir zi
yafet verecek ve bu ziyafette ben 
de hazır olacağım. ikimiz Zeydunu 
ikna için çalışacağız. Ben, Zeycluna 
•, .... ~ gitmek iıtemem. Ona münasip 

hediye isterim. 
Yeni Irak sefiri - istediğini aöyle kızım! Dün-

yada senin kadar kimıeyi ıevdiği-
bu gün geliyor mi bilmiyorum. 

Irak hüku.metinin yeni Türkiye - Mesela be.na mehar o.-.ıı 
sefiri N acl Şevket Beyin bugün verdiğiniz yüz bin altım. 
şehirimize gelmesi bekleniyor, - Onları da timai hazırl~tır~. 

.... ...,_,.lllffttıll••ııı-n••---·-•••· rı Sende hazırlan. En k:ıyınetlı mu .. 
defa o!arak behemehal kaza- cevherlerle ıüılen. Benim namıma 
mhnası lüzumlu olan bir rakibin her vaitte bulun, fakat bu harbe 
karıısına bu gayrı milsait vazi· mani ol. 

k ak b · tind - Peki efendimiz. yette çı m mec urıye e M b d . · ·ıı· h . b k e rure, aıreame gı ı ve a· 
kalmıştı. Fakat kımetlı o sö- zırlandı. En kıymetli elbiıelerini 
rümüz bu imkansızlığa ve bütün giydi. En nadir mücevherlerle süı· 
bu aleyhindeki sebeplere rağ· lendi. Ortalık karadıktkan sonra, 
men çetin, ele avuca sığmıyacak onu bir at ve iki yüklü katır bekli-
kadar seyyal bir oyun oynayan yordu. . 

k.b. · k d ş efi • Mebrure ata bindi ve kalenın 
rda hı ındın ~ arıısınfia . . erk nı, kapısına doğru ilerledi. Şeyh, onu 

a a ~~su şer~ ~ızı ?':": burada bekliyordu: .. 
mayı bildı. Onnn ıç.ın kendısını _ Kızım, bütün ümıdım sende· 
takdir ve tebrik .ederiz. dir. Senin hayırlı haberlerini bek-

Maç gittikçe hareketi ve be: e- liyorum. 
cam artan bir cereyan takip Mebrure kaleden çıktı. Bir elile 
tt. Ilk ti d K mal d h arka, arka gelen ve biribirine bağlı e ı. ravun ar a e a a .. · d 

f la k.b. . k ll k katırlann ıpını tutuyor u. 
az ra ı ını o ayara onun Nöbetçiler, Halduna haber gö· 

nerelerden açık biraktığına ve türmüşler; Haldun karııını karşı-
daha fazla hangi yumruğunu lamıf, bi~ k~ç d~i.ka sonra bir mu· 
daha isabetli kullandığına dik- hafız kıta ıle bırlıkte hareket et· 
kat d. d y lı eski ıam- mişlerdi. Muhafızlar onlara sabaha 

• e ıyo~ .u. unao kadar refakat etmişler, gün doğar-
pıyon Artimn oyununu hatırlatan ken onlara veda ederek geri dün
çok kaçak ve seyyal bir oyun müşlerdi. 
oymyordu. Yumruk tutturmak Mebrure ile Haldun, meıakkate 
çok güçtü. Bilhassa Kemal id- tahammül ederek, kısa bir iıtira
manlanm tamamlıyarak çaliki- hatten sonra ilerlemişler, ertesi gün 
sini tamamen elde edemediği Beruta varmışlardı. 
için bu işi birkat daha güç .. ~e~rure,. şayet Haldunun. en 

. .. cuz ı şupheıı kalmışsa onu da ızale 
oluyordu. Nıhayet ~çllnc~. ravunt- için Mesrurenin evine götürmek is· 
tan sonra Kemalın musabaka temit ve oraya götürmü!tü. Şeyhin 
üzerinde mahsus bir faikiyet al- yüzüğü hala onda idi. Bu ev, ona 
dığım görilyoruz. Sert yumruk- açılmı§, Haldun ile Mebrure bura
lan Yunanlının ilzerinde tesirini da bir gün istirahattan sonra teıa-

d"f tt•kl · ·ık iye binerek göstermiye başlamıştır. Oyun bu u. e .. 1 ~~ı ı . 1ıem 
b 1 gerı donmuşlerdı. 

cereyanla son ravuntlan u ur- * • * 
ken Kemalin yine ilk devreler- Cebelde vaziyet çok nazikleş-
deki gayretle çalıştığını görü- mişti. Cebel teybi mühletin bittiği 
yoruz. Kesilmemiştir ve Yunan· üçüncü gün sabahtan akşama ka
hya faikiyet imkanı vermeden dar beklemiı, fakat Mebrureden 
döğüşüyor.. bir haber gelmemişti. Demek ki 

Müs3 baka bu suretle 10 uncu Haldun, bu kızı karargahında alı-
koymu§, belki de onu hapıetmi~ti. 

ravundi tamamladığı zaman Stad- Şeyh, bütün geceyi uyanık ge~ir-
yilmd eki halk sevinç içinde Ke- mi", gece yarısına ktvfo.:r bir gelen 
malin galibiyetini alkışlıyorlardı. • giden olmadığından sabahlc:rin 

Deha gazetesi 
Fethi 8. Fırkası hak

kında ne ·diyor? 
Pariste çıkan Jurnal de Deba 

gazetesi Serbest Cumhuriyet 
fırkası hakkında uzun bir makale 
neşretmiştir. 

Yeni fırkanın hariçte nasıl 
karşılandığını göstermesi itibaril 
şayanı dikkat olan bu makalede 
muharrir Gazi Hazretler ile F et• 
hi Beyin Y alovada uzun konuş
malan neticesinde yeni bir fırka 
teşkiline karar verildiğini bu 
konuşmalara hazan Ismet Paşa
nın da iştirak ettiğini söylemekte 
ve Gazi Hazretlerinin hemşiresi 
Makbule Hanımın yeni fo·kaya 
girmesini çok karaktertik ve sem· 
bolik bir mahiyette bulmaktadır. 

Muharrir ismet Paşanın yolu 
üzerine ç~an bu muhalefete 
karşı bir hırçınlık ve memnuni-

yetsizlik göstermemiş olduğunu 
kaydetmekte ve fırkanın teşki
line Gazinin gösterdiği müzaha· 
retin sebeplerini aramaktadır. 
Muharrire göre son senelerde 
tatbik edilen ik tısadi ve mali 

siyaset oldukça müşkül bir va
ziyet ihdas etmiştir. Birçok sar
fiyat yapılmış ve yanlı t bir ka· 
naatle «Türkiyenin hariçten vaz 
geçebileceği zannedilmiştir.» Mu
harrir ~<hakikatleri daha ziyade 
nazarda tutan bir siyasete gel
lmek lazım idi » demekte ve 
bu tarzda bir tekamülün birden
bire yapılamıyacağını söyliyerek 
vaziyeti ancak yeni bir fırkanın 
kurtarabileceğini kaydetmekte 
ve şunları söylemektedir. 

«Türkiye çokdanberi bir kirpi 
gibi toparlak bir şekilde toplan
dı. Dikenleri hariçten daha zi· 
yade görülüyordu.» 

Muharrir bundan sonra Cemi· 
yeti akvama karfı olan vaziyeti
mizi tetkik etmekte ve « bu 
değişikliği Cemiyeti akvam ile 
mukarenetten dalıaiyi kaydede
cek birşey yoktur.» demektedir. 
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Qrta Anadoluda Seyahat Mektupları: 11 Bir ihtilas Havdar Rüştü Beyin 1•r--------------------_.,.,.....-ı11 -
Kömür istihsalatımız 

Seneden seneye fazlalaşıyor 
Fakat kömür havzamızın tam bir inkişafı için 

yapılacak mühim şeyler var 
Zouguldak: 

Zonguldak, memleketimizin ken
disile bihakkın iftihar edebilece
ği bir istihsal şehridir ••• 

Öyle bir istihsal ıehri ki bu 
memleketin iktısadi refahına ka
vuşmasında yegane Amil bir 
hazine ... 

Zonguldağa gelen ve memle
ketini hakiki bir surette seven 
bir gazetecinin ilk yapacağı it. 
ucu bucağı bulunnuyan kara el
maslar diyarını gezerek ondan 
memleketin daha ne suretle fay
dalar beklediğini tetkik etmek 
ve bu nesil ile mnstahsillerinin 
arzularını tesbit ederek alakadar
ların vatanın ıelimeti namına 

nazarı dikkatlerini celbetmek 
oluyor ••. 
Şimdiye kadar fırsat dliftilkçe 

kömür havzası ve kömllr ifleri
miz hakkında K&Zetelerimizdo 

Zonguldaim iskele dvan ve bir kömür fabrikası 
muhtelif yazılar çıktı. Bir çok ıimendllfer idareleri, hükii:-n t·'. 
muharrirler kömür iılerimizin iyi müesseaab, sanayi, Romanya, 
idare edilememeıi, sahf mesailin- Yunanistan, Suriye tarafından 
de gayri tabiilik · bulunduğuna istihlak olunmakta ve birde ih
dair uzun uzadıya neşriyatta bu- rakiye olarak kullanılmaktadır. 
lundular. Mahallinde esaslı tetki- Türkiye dahilinde ıarfolunan 
kat yapılmadığı için bu yuılan- kömftr miktan 666000, ecnebi 
ların çoğu ne kadar hemen he- memleketlerine sevkedilen ve 
men nazari addedilebilir. ecnebi Yapurlarına ihrakiye ola-

Ben Zonguldağa ilk ayak bas- rak verilenler de dahil olduğu 
dığım dakikada kömür iflerimizi halde 172,000 tondur. Bu mik-
tetkik etmeği kararlaıbrdım tar Havzadan çıkan miktardır. 
Bu vesile ile Zonguldak havzası Zonguldak havzası umumi ser-
umumi müdürü müderris Refik veti itibarile henüz tanınmamıı-
Beyle, kömür şirketlerile, mühen· tır, bu serveti ihtiva eden ara
dislerile velhasıl bir çok zevatla 
görüştüm. zinin sahası da henüz meçhul 

bulunmaktadır. Bu kadar zengin 
Edindiğim malümata göre dün- bir serveti ihtiva eden k6mür 

yanın en zengin ve vaziyeti iti-
barile en kolay bir surette işle
tilen Zonguldak kömür havzası 
seneden ıeneye inkişaf etmekte
dir. Son iki sene zarfında muh
telif şirketler tarafından inşa 
edilmiş olan dört büyük elektirik 
santralı ve iki asri lavvar aaye
ıinde ve sermayesi daha az mü· 
sait olan diğer 9irketlerin de 
daha fenni usilller tatbiki ile 
istibıal miktan artmıı ve mas
raf azalmışbr. 

Bütün dünyada mevcut iktııadi 
buhrana nazaran evvelki sene 

1,200,000 tondan ibaret olan 
senevi istihsalat, geçen sene 
1,400,000 tona baliğ olmuştur. 

Bu senenin tam altı ay istibıa· 
liode geçen senenin ilk altı ay
lık istihsalinden 100,000 ton faz
lalık vardır. 

Zonpldaktaki bu istihıalit, 

havzasının inkiıafının temini için 
yapılması zaruri olan ilk iş, hav
zanın jeolejik vaziyetinin iyice 

tetkikidir. Eu iş, az bir fedakir
lıkla bir iki senede halledilebilir. 

Zonguldak havzasının bugün 
çıkardığı bu 1,5 milyon ton 

bugünkü vesaitle 3 milyona çı .. 
karılması mümkün isede bu doğ-

rudan doğruya satış meselesi 
ile alakadardır. 

Maliyet fiatlannın tenkisine 
hükumetin de muavenet ve te
siri olması lizımdır. Hükumet 
beher metre mikibı direkten 

2,5 lira resim almakta, dinamit
ler inhisar idaresi tarafından 
fazlaya satılmaktadır. Maden
ciler bir ton yıkanmış köm~r 
için 57 desilitre direk kullanır
larken, orman idaresi direk 

----
Devlet demiryoUarı idaresinin mektubu K 1 z 1 L 

Haydarpaşa muhasebesinde ya• Fethi Beyin İzmire vardığı gün ~L-
pılan tetkik neticesinde birkaç kan gazetelerden «Anadolu» refikimiz.. g Ö m 1 ek 
bin liralık bir ihtilas tesbit edil- de Denizli meb'usu Haydar Rüştü Bey 
miştir. Fethi Beye hitaben çok uzun ve çok na-

Bu ihtilasın memurlardan Hasan zan dikkati calip kuvvetli bir açık mek
OMERRIZA 

beyin 
ve Esat Reyler tarafından yapıl· tup neşretmiştir: 

d."' 1 ıl h ·ki Fethi Beye dıoş geldiniz• diye baş YEN!ESERİ 
ıgı an aş mış ve er ı me· lıy b ekt F thi B · ı t . . . . v. . . an u m up, e eyın sme Cennet fedayUeri bir kat; 

mura ışten el çektirildıgı gıbı Paşanın nutkukna cevap vermek için güne kadar bitecektir. Ondan 
haklannda tanzim olunan evrak lzmiri seçmesindeki isabeti işaret ede- sonra Ömer Rıza Beyin yeni 
Müddeiumumiliğe gönderilmiıtir. rek Fethi Beye hullsatan şu suretle bir eıerini tefrikaya baflıya-

milik k cağız. Tarihin ve isldm tarı. 
Müddeiumu · · te mu ha eme- hitap etmektedir: hinin en mühim devirlerinden 
nin ağır cezada rUyeti için ev- cGelir gelmez etrafınızı alacaklar, birinde teşekkül eden, bUdlıa-
rakı mahkemeye vermittir. kanmayınız. Dökecekleri göz yaşlannn re bir çok inkişcıllara. bir çok 

.... -··---··-·---........ inanmayınız. Bulanık suda balık avlı- tarihi maceralara yol açan Uk 
gizli cemiyetler, ve bunların 

nakliyesini üç metre mikap 
rinden oluyor. 

üze- yacaklar. Bugün feryat edenler diinkiı bütün tertibatı, bu eserin en 

Aynca bir ton kömOr ıçın 

bet kuruı okturuva 15 kuruş 
ormaniye bir kurut mektep 12,S 
ıimendifer kalın livelerde 56,75 
incelerde 53, tozJarda 36, 75, 
kantariye bet kunıt dispanıer 
Ocreti verilmektedir. 

Bir amelenin vasati yevmiyesi 
120 ve kendisinden alınan ran
deman da .-asati 850 kilodur. 
Aynca kayıkçı için 42,5, kayık 
llcreti de 23 kuruttur. Şu bale 
nazaran varidatın bir çoğu re
ıimlere gitmektedir. 

Diğer taraftan haldedilmeai 
icap eden diğer meseleler de 
.-ardır. Liman ve tahmil mese
lesi mühim bir dert alduğu gi

' bit ecnebi vapurlar kömür almak 
için ZongUldağa uğrayınca ken
dilerinden riisumat, fener, ka
rantina idareleri para alıyor. Bu 
suretle limana bir vapurun uğ· 
raması tam 75 liraya malolüyor. 

Hnlila, zikredilen tekllif o
cakların maliyeUne kuvvetle te
sir ediyor ve pahalıya mal olan 
k6m0rlerimize bu yllzden u 
mo,teri bulabirıyoruz. 

Maliyetine mOusir olacak se
beplerden biriıi de sermayenin 
kunetli bulunmamasıdır. Buna 
rağmen ha.Yza ocaklan dindiği 

gibi iptidai bir ıekil gaıtermiyor. 
Bu gilnkft vesaite, iktiaadt vazi· 
yetimize ve se"etimize nazaran 
modern bir halde olan ocaklar 
hemen ekseriyeti tqkil ediyor. 

Y almz havzanın istibsalAbnın 

ynkselmesi ve denildiği gibi beı 
on milyon veya yirmi milyona 
baliğ olması için havzanın gayri 
mekşuf kalan sahasının ve hatta 
işlenilen mıntakalarda bile meç .. 
bul duran bazı vaziyetlerin tav
zihi zaruri glSrUlınektedir. Bunua 
içindir ki evveli havzayı tanımak 
ve tetkik ettirmek için kunetli 
ve esaalı bir harekete geçmek 
icap etmektedir. Aksi taktirde 
havzamn bu istihıalibn ne ytık
selmesine ve ne de btıyllk ser
mayelerin girişebileceği bir ser
vetin ortaya atalmaıına imkin 
vardr. Binaenaleyh, halihazırda 
havzanın en büyik sıkınbsı, bir 
jeolojik maliimabn fenni itlerde 
geri kalmasıdır. 

Bunun telafisi, havzanın pek 
yakan zemanda bOyük inkişafa 
ve büyük sermayelerin dotma
aını intaç edecektir. 

30 Senedir çalıfmakta olması
na rağmen hala bakir vaziyetini 
muhafaza eden havzada jeolojik 
tetkikat yapmak, tarlasının da
nümlinü bilmeyip de sonradan 
adımlamak ve ya ölçmek iıteyen 
bir çiftcinin hareketi kadar ve 
belki ondan daha tıstün bir ta-
biiliktir. 

Biz her sene milyonlar kazan
dıracak olan bu serveti, bu ha
zineyi keşfedelim Ye katiye ih
mal etmiyelim. 

TllW ]'M,,.-., 

alkışçrlardır. Bizden arta. kalanlar ka- esaslı mevzularındandır. 
selerini size uzatacaklardır. Siz uzun "Kızl Gömlek,, hdld mllp
bir müddet memlek~tte değildiniz. Bu- hem kalan, hôld iyi anlqıla-

11ugan ilk gizli cemiyeUerin iç 
nun için bu müddet zarfında memleke- yüzünü göstermekte ve onla· 
tin geçirdiği üeyleri bizim kadar tetki- nn maceralarını takip etTMk-
k i b ı d v h k tedir. Mevzuun kolay anlCJfıl· 

e mkan u ama ıgınız mu ak.ka tır. ması ve zevk Ue takip edilmesi 
Hele Izmirin hal ve vaziyetini şüphe için roman şeklinde yazılan 
yok ki biz zatıalinizden, hatta iddia bu eser merak Ue okunacaktır. 
edebiliriz ki refakatinizde şehrimizı Cennet fedayUerini bllgiJ/t. 

bir al{Jka Ue'okuyan karUerı. 
teşrif buyuracaklarını duyduğumuz mlz, "Kızıl Gömleği,, de zl!f)kle 
diğer arkadaşlarımızdan daha iyi bili- okııyacaklardır. 
riz. Bunun için size biraz lzmirden hah· BEKLEYW 
sedelim. Eğer lzmirde teşekkül yapa- ,,. 
caksanız, önünüze her çıkana derhal -
ruyu kabul göstermeyiniz beyefendi. miyeti altında keyif ve sefasına d8.11111f 
Çünkü bu memlekette beş on türedi kimisi firenk mahallesinde Yunan ,,.. 
vardır kik tabü zamanlarda pusuda ya- bitlerile hemhal olarak gezip toZJlldf 

insanlardır. 
şarlar ve azgın kurtlar gibi dumanlı 
havayı beklerler. Bu huviyetteki meş- Fethi Beyefendi; 
rutiyette öne atıldılar, hürriyeti itilaf Zeynel Besim Beyin lStanbula klf 

dar adam gönderip gazetesini -.e plr otta.ya çıkınca başgösterdiler ve ancak 
memleket düşman çizmeleri altında mini emrinize arıettiği ve zatıaliJlfJİJI 
çiğnendiği vakit mevki sahibi oldular! de 24 ağustos 930 tarihli (Hizmet) P 

zetesinde münteşir olan ve HiZ:medıl Bunlar şimdi hiç şüphesiz zatıa1iniz. ti-
den, çok temiz ve samimi bir hissi va- bundan böyle de Halk fırkasının 111 

tanperverane ile bir fırka teşkiline ıe- revvici efk!n olacağını ilAn eden 11• 
şebbüs buyurmanızdan istifadeye kal- hasım o murahhasa gösterip: 
kıŞ&caklardır. Size dökmedik yüz suyu - Ayol l siz hem gazetenizde il~ 
ve ~öz yaşı bırakmıyacak, sizi kurları- fırkasına merbutiyetinizi ilAn edfyot' 
cı diye göklere kadar uçuracaklar ve sunuz, hem de bana müracaat edJyof" 

sunuz. Dün söylediğini 1'ugtin teksif önünüzde iki büklüm secdelere vara 
· eder harekette bulunanlarla beıı çaJI" 

caldarl 
şamam. 

Elhazer Fethi Beyefendi, bunlar 
- Diye cevabı ret verdji,iııiz zaıoa' 

dan elhazer. Millet dört gCizle size ba- Zeynle Besim Bey de tiurada Istanbal• 
kacak, eğer bu adamlardan birisi ilti- dan alacağı haberlere intizal'en bir ,.. 
fatmıza layik olursa artık bu havalide ğa, bir sola bocalayıp duruyor, akJı•c:f 
fırka teşkıline çalışmak zahmetine ve hem sizi, hem bizi aldat~a çal.İfl1ot' 
ktilfetine bile girişmeyiniz. Te§kila.t du. 
yapacaksanız, aklı başında münevver- Mehmet Sırn Bey; gazetesfle satr 
terimiz vardır. Onlarla yapımz. alinize açık mektup yazdığı ve bu ,,,,. 

Beyefeiıdl; bugün lzmirde dolu · diz. retle gazetesini ve kalemini emirJerlJSl
gin neşriyat yapan sağa sola gözleri ze amade bulundur.tuğu günden dör' 
karrrmış bir gayz ile saldıran gazete- gün evvel bugün at bap beraber yurti" 
ler ve muharrirler var. Bunlar da sizi düğü Zeynel Besim Beye Halk fırlıW 
yolunuzdan ŞMlrlmasmlar. Bu efendi- smdan aynlmıyacağını temin "eclJ1ot' 

ler düne kadar Halk fırkasnuıı eşik- du.. 
terini aşındırdılar. Bir gün evvel Halk lsmall Hakkı ve Behzat Arif Bd" 

Jere gelince; bunlardan BehDt Bd• 
fırkasının eşiklerini aşındıranlar. B~ bir konsolosanede memurdur, · karsaııd 
giin evvel Hal kfırkasmm miirevvic~ orada doyuruyer, sonra da Türkiye lf' 
efkin olduğunu ilan edip ertesi günü 

terine kan§Ir ve Türklere hitap ~· 
eben mttstekilim» narasını ha.sanlardan İsmail Hakkı Bey Jse yaradılıp naoi'' 
l!lize hayır n menfaat gelmez. tezasındandrr akı kara, geceyi g1illcltlf 

Bir gtiıı mütareke oldu, düşman iz- görmekte müstesna bir zevk duya1'· 
mir kapısına dayandL Rum gazeteleri işte Fethi Beyef endl; mallarıllld 
bu memleketin btltün muazzezatına bunlardır. Seçiniz, beğenlnJz ve haf" 
saldırmağa b8.§ladı. Bunlann arasın- nuza gideni varsa alınız! 
daıı bir Türkan· sesi de yükkseliyordu. Eğer lzmirln dilini, mahiyetleri h~ 
Fakat bu ses Rumca feryat ediyordu. kında izahat verdiğimiz bu zevatıll fl' 
(Kozmos) gazetesini çıkaran o Türk kardıkları gazeteler adderesenis, fit' 
te Rumlarla beraber bu millete hücum İzmirlilerin timsalini bu kırattaki " 
ediyordu. O zata bu millet ta o zaman vatta görmek yanlışlığına dilşe~ 
şu ismi vermişti: zahmetleriniz beyhudeye gitmif ol# -- Kiriye ! caktır Fethi Beyefendi? 

işte, Fethi Beyefendi; bugün reryat Asıl hüviyetlerini namı mUsteaJ'1•" 
edenlerden, dünyaya hamiyet ve fazi- la sakhyacak kadar korkak, pinti _.ta· 
let dersi verenlerden birisi de bu zat. ldkat baş kaldırmıştır. Yann baııı-' 
tır! ayaklarınız arasında dolaşacaklal' fi 

Bir noktaya daha dikkati alinizi sizden ümitleneceklerdir. Bu ~ 
bize de ayni yıhşıklıklan yapmadı,,... celbederim muhterem Fethi Bey! . · • - .... ..,. 
değil. Yaptılar fakat yüz ~ 

Bugün muhalif olarak neşriyatta Fethi Beyefendi; 
bulunan bu zevatın hepsi de koskoca Bizden arta kalanlar size ~~: 
mücadelei milliye zamanında yerlerin· · caklar ve kaselerini sk:l.ere up , 
den kımıldanmamış, vatan için miica- tardır. Belki adam olurla.r diye1 ~~ 
hedenin zevkini tatmamış insanlardır. ye kadar idare etmete ~-· •• ..,. 
Kimisi düşman memleketi işgal ettiği her birlerine vazifeler ve llM}vldlel' 1! 
zaman, işgal altında bulunan yerlerde .na. , ... 

ve Yunan Hük1lıneti emrinde vazife 
diğimiz bu zevat gtirdiinb ki .ua ...., 

eatta düşmanı ca~ ........ . 
kabul ederek çalışml§, kimisi arkadaş- görmediler. Bqün 1Jbe ya_.:I•, 1!. 
lan kuvayı milliyeye 

0

iltihak ettikle- nn da size yapacülaıııdrr. İİl1İııa ~ 
rine ratmen bulunduğq mevkü terket· +.:ara i1.z h ..__ sizin dl ,,,,,,,. .... fi .. m a......,. ..; _ ._.. 
miyerek ve bilakis sırtındaki iiniıfor- te~~ ~e! ve ~~ ~ 
111&71 bir tarafa fırlatlp dtipMuı JıAki. ·- u.-nm.. ,, 



~--· --·•-• nğmea ... :~--· ...... ....,.... 

,, 
flsküdarda hayat 

tramvaylanna j 
hatıralar 

gayn tabnllÔf rkterirır. Hatta 
bana benzer ba~ nepiya~ 'ile 
teaadOf ediltvor. Şirketia marala
hu azası Neqnettiıa Salaiıi ai
gaya çekip hakiki vazif~ti omm 
•izından dinlemelc iatedim. 

late11eniz OıkOdar tramvvJa
nmn ne halde ne Yaliyette O&ch._ .. 
meclisi idareniai ..,.lahu .._ 
•izmdan dinleyin llç ifimiz •ar: 

1 - Kachkay ıebekelİDİD in
ıaa 

2 - Mncat hatlann çifte 
tahYlli, 

5 - Yeni bir mahanUe •er· 
kui te.İIİ. 

A - 2 T""'-z 1929 larilali 
imtiyu •llkaYele .... Kada-
kly ıebeketinia mecbu,t ye ih
tiyari olarak inld•am ecı.n bat· 



.. ela bir mllddet evet bir 
pzetes~ tekeri niçia pa• 

yiyoruz? sualini ortaya abmf 
.,_ Mileıi yerli fabrikaı.n 

•mı· ııe atladuf, bu sırada ~ 
'- ..ac. fabrik•DP teaia ede* 

beıle iktisat vekili Şakir 
.rtak .w.k1- ileri .slriU=

HaJri B. ba iddialar bak· 
ceYap veaniftir. 

~t nkili Şakir B. de bu 
hakkmda fU beyanatta 

-•tlftar: 
- l.taabulda intjpr eden 

" pzetelerclen bir ikisinin 
mldcfe~enberi phsıma Ye 

itkuine ait o~ nepiya· 
jalmadan takip ettim. Efkln 

ıelSlizi bq hususta da bir 
...er ... etmek fttifem
~ Yellieeek teYapiank 

..-- Ytwr nokta 1rarmama11 
• ....,.. nihayet 

--• iatlar. ..- mec._. _ ... ır.w... Arbk g&6jo-
w ......... liJlmecek 

.-.ı.1111t ~.ıc ki ,.. 
IMl•t~ea~tbı.. 

F eyzı Bey cevaj:> veriyor Seyrisefain ,,._ ______________ ....,. 
Samsun.sı· .. ras hattımn (Fethi) Beyı· n Merkez acentesi: Galata Köprü başında 

Y · Beyoğlu 2362. Şube acentesi Sirkecidf 

Baı vekaleti zamanında aflr şerait ,._ı_uh.ur-da_r _za-de-h-anr-·ıno-da_~_.ı_.ıs.tı_., 
baıebile (Reji Jeneral)e verileme-

diiiai tascılik · ediyor 
manmda Fransızlardan istikraz 
edildiii vakit bu panuım bir 
kumı Samsun -Sivas hathmn 
infaab için verilmiş ve inşaata da 
baflanlDlf ve harbi umumi llze
rine terki inpat edilmifti. 

Bilahare ba fİl'ket memleketi
mize tekrar davet edilerek ye· 
niclen mlsakereye baflandı. Gu
rup 9lld ıeraitte mar etti. Biz 
bana aflr baldaiamazdan kabul 
ebaetlik. Vaziyet bundan ibarettir ....... 

Sabık Nafıa vekili 

·P. h1zi 
Enel emirde fUDU kabul ede

lia isi (Valiıt) Defriya\mda ldı
çlk bir isim hatam olmdflur. 
(&eii Jmlral) lrelilaeei yerhıe 
...... (ÇM•) iami ........... , .. 
br. Da._ ..._,. Feyzi B. bi· 
zim ,_.. mltaleat dermeyan 

eWll +ı ....... or. Halbuki 
lıieldkat &ayle ~. 

llWeyi ilah .~ ifa.;. 

~ oaaap owe Baf9eldl 
&illet Pt. (Sifta mutbııda) li
........... eeaebt aerma-

Jeile J&Pih•tım progrAmıu 
...... "4•••"• ......... 

~P-1· .............. f'ab llcleri 
MI Felld S.,. PNll"••-. bU 
DMMWı•tz pJılcnt• tatlı• 

lrnzn M~ıi 11111111 
( REŞITPAŞA) vapuru 8 

Eylül Pazartesi 12 de Ga· 
lata rıhhmından kalkarak in~ 
bolu, Samsun, Giresun, Trab
zon, Rize'ye gidecek ve do
nüşte Snnnene, Trabzon, Ti
rebolu, Giresun, Or8-., Onye, 
Samsun, İnebolu, Zonkulcta•ta 
uğrayarak gelecektir. 

Hareket gUnl yllr bliul 
olonmu. 

lzmir aiir'at poata11 
( GOLCEMAL) •apum 8 

Eyltll pazartesi 14,~ 
Galata nbtımmdaa kalkarak 
salı sabahı lzmire sid.. ~ 
çartamba 14,30 da ...... 
kalkarak perıembe ub • 
latanbula gelecektir. 

Vapurda Mlke•aı~ bk 
orkestra ve cubant mev~ 

Ta&illt için 
Meymenet hllnl ala.a 

-::"'--=-~-~~~-...~..;.....111 tabjma m&racut. 

T~r lwr 'd oltlajum waa 
Wtı a.ı.oı ••• emelti ..-:

tıe y~ ifia sa.pi ka· ................... 
"'•da la ıh +iı+•a,. .. a imlda 

ı...ı olma#*•" llyltilliler • ., 
itte ı...t P•ı••• i.tldiw baclur. 
Yani Fetılai Ye FeJl'i Be,._ 
ecneltı w,.U. S-· 51-
vu gibi iflek ve veridab mu
rafau Jmrten.caia malaakkak 
olu bir ... , ........ ··-
Yaffak ............. ... 
yukarıdaki ... blbaacla bimt 
Fepi S., ele lmbal •e itiraf 
edlror. F.thi B. ille gazetelere 

Telf. lst•nbul 2134 
DIRlllllllm .............. . 

ft ki ola be,...tmda t. mi- ftl' ile oau izah etmelWir. 



tköy(bıde · klılr Çifte Saraylarda =1-
~ Arnavu ·sELER .. Kız ve 'Nyj' ve FEYZIA Ti Lı 1 Erk~k .a 

ehari t ,alM um ... ..L. im Ye ırkek orta Ye liee bımluıııı aıahtnidir. 'ı· . Ana ..,. .. -··n " .,,. e QllllUlllUV : 

A.,. ieap ...... • •eJrlmil Yellit Yt tef1'Qtı baildlr. Kayıt lllUIDltluine baf)ln~dr· m 
Ka,.t için mekfüe YeJa Jatanbulcla 8airet HU1Dda ikbiat tirketine m&racaat ecHiebHir. ili 

Kok kömürü ve mazot 
münakasası: 

Kilo 
6500 Mazot 

llltaabal ellaeltaden ,.aece1r N.la..I teWte ltla Fatlbtea Bebete kadar clirekt Tesaiti nakliye fil 
ifltıtileoelltir • ._.. bnra tevfikan mektebimiscle dahi 1 Tepinienelde derslere bqlanacakbr. • • 

~ Telefon: lattınbut 2867 

Ankara Gazi Miialliın 
111.ektebi ilk kısınına 
giınıek istiyenler için 

. i1T1iihanı 
-- =r ser rm 

Ankara Gazi MuaHirn mektebi müdüflüğünden: 
1 - Mek&ebimizin ilk kısmına bu sene imıihanla &alebe almacakıır. 1 nt.iban 'l Ey

kil 1930 tarihi.nde Ankarada Gazi Muallim mektebinde ve fstanbulda Erkek muallim 
mektebinde yapılacaktır. imtihanlar şifahidir. ımtihanlara sabah saat dokuzda baş
lanaeakıır. 

n - imtihana girmek istiyenlerde aranan şardar şunlardır : 
1 ) On üç yaşından aşağı ve· on yedi yaşından yul.an olmamak. 
2 ) BedeMn ve rullaa hasta, mal61, sah& ye kuıaı·lu olmamak. 
3) Tam devreli yani beş sımllı bir ilk mektepten mezun olmal. 
4 ) TOrk tabi: .,·etini liaiz olmak. 

· R1 - Yukarda ya11h şaraları haiz &8lipler 6 Eylül 1930 cumartesi atşamlna ka· 
dar Anl•rada Gazi moallim nıektebiae ve ls&anbulda Erk~k muallim nıektebine ınü
aa caa& e&meliclirler. 

Tahlisiye 
~nden: 

Umum M··d- ı- rı;.~1AKITın u ur u-~~_!~lan 

Tahlisiye mevkilerine amele alınıJor 
1 - ..... ~ifa .... obulr.. 

·········'Tı.r~········· • • : 2 De('altlc .. .,., MJ : 
::a •• MJ: 
: ., ti! : 

2 - .... ohııh• ....... n .. . 

J ..... Yilıi •••ııle ..... ,_. ...... 
~ .. .o ...... ,..,. ..... 
5 - T+M .,. m•etlne elvmtli olmak. 
6 - llel ye •-Nlıa _.. olmak, 

• • • • 
: 4 • • Z4 : • • : ll'W•~ IMhıa,..,..} : 
: e.,,. ,, ... (...., . ıtlll : 
: 10 tWa} "*'-~ : 
e lllelc llaere ,.....YU • • • 

30000 Kok kömllrtl 

Pendik Bakteriyolojihanesi Baytart 
Mödı rliğinden: 

Pendik Bakteriyolojibanei Baytariaine lüzuma olup yuka~~ mik· 
darlan giSsterilen mazot ile kok k6mUril 24 Eyliil 930 tarihıne mil· 
1adif ÇU'f&IDba pli ihaleleri icra edilmek üzre aleni mBnakuaya 
konulmuıtur. Taliplerin ıartnamelerini g&rmek için ~eı: gOn D~fter
darhk binasında Miieuesab ikbsadiye muhasebedlijinr. ve itaya 
talip olanlann da yevmi ihalede mezkfır muhasebecilikte mOtefek· 
idi mtlbayaat komisyonuna mlracaat eylem:.:e.:.::Ier_i. _____ _ 

Yüksek Orman mektebi Rektör
ğünden: 

Erzak ve levazımı saire mü
nakasası 

Mektebimizin erzak ve levaınm sairesl kaİ>ah urf usulile mtlna• 
kasaya koaulm111tur. Taliplerin prtnaaıelerioi görmek llzera her~ 
mlnakuaya iftirak için ele yevmi ihale olan 17/EylOl/930 tarbine. 
mGadif Çaqamba Kfln& saat 15 le Defterdarlık binasında mlea
sesab lktlladiye mübayaat komaiyonuna gelmeleri ilin olunur. 

Nafia Vekiletinden 

Köprü Münakasası 
~ya Yiliretinde Antalya • Aliiye yolunda yapılacak olan 

27991 lira 53 kwut bedeli ketifli Manavıat köpriiaünün temel, ayak, 
ve beton anne •kaammm intaab kapah zarf usulile mihıpkaıaya ko-
nulmuıtur. 

Talipler münakasa evrakını görmek üzere Nafıa V ek&leti Yollar 
Umum Müdürlüğüne, lıtanbul ve Antalya Nafıa Bat Mühendiılik!e-
rine müracaat edebilirler. , 

Münakasa evrakı bet lira bedel mukabilinde Nafıa Vekaleti Yol· 
Jar ~ MtldOr(tftlMleD ~bi Jir. 

MmM••J'a ~ etmJk W1Jblerbı m&nalrata teraiti -::1!: 
,..ılllilıi ikbiCt madddılt ...... .U;et ft8ikalanm Nafıa V 
tine ihaleden iki sün evvel ibzar eylemeleri ve 86 numarab _...,.. 
de, mıii•lm• ve iludit ... m abkimma tevfikan ~ 
teWiE mal •ı•plamu 13/Eylül/ 930 c:aman.i aiDii Mat 14 ten ~ 
Nafıa Velr&lati Mmtetarbk maka mma tevdi eylemeleri ilin ,,.,.... 

Ankara maarif müdirliğinden· 
: Abolllllerlmlsi her Do .. tçlıı : 
: bir cw.. ....,..,.ı : Bedeli ketfi 27500 lira 27 kurut olan Ankara merkez ismet 
: ,...,. ~ ...._ 11111 ncın: f& illanektebinin ilim fiıtaab 11/ 9/ 930 Pertembe günü aaat ti 

7 - ~ ............ Wr ........... .,.ti ha-h····· a-a.,.ı.--. ........ k, 
t - Ba ı..ıı Mlz olm.W. bnMtl' W-.eti alken,ı ı· i b.1a-

riJe4e _...oercle ifa eclealer •t..m ....... 4 

TuliıiJ• mMllıileriae roket •..tı kayd ve kabül edilecel'aden 
~ ';9.:! Wz o1eaa..,.. m•r•ei ipticlai7ei bbbiyeleri 8-9-9 
p·urW.1 lad 10 ela lcft ecll11aktir. 

=t9tlllp: + ' .. iıltirhlaıme, alfm btlkereleri, ........_ tMAli 
lıtlif6ll ...... d .... tllerl " .,, ı •ı Rllmiyelerlle Ma•e ..., .. 
............ Riratimda llaritim '-nmıla Ta,u.iye Afacllriyeti Wlla· 
miyeliDe ••ac•lt etmeleri we .. ..,_ ,a.lade ı...., balwaa
Jan iJAa olmlllr. 

Ankara maarif müdürlüğünden: 
Bedeli ketfi 51469 lira 48 -... .. Ankara .... ,... ... 

yat ~ mektebinin iJA•ei inpatı l 1·9-930 pesvmbe .... •at 1'5 ı. 
iblle edll••k kere kapalı narf ..Jile mnldl mlluka1a7a ftledll-
IDiftir. Mlaakııaya iftirak ecl~ lntaat mlbeadW •eya ..ı
•ar oldaldaıma " bu pi inplll: ile mtıtial olclaldarma .W.: 
-.. in ....eı.ı llzamclar. talipl• •••aklwt tn._ •• : 
cleU ........._ .. '6 7,5 ata olan 2!IO a..,. ~ bir .,_.. ke
Wet1111 " ya kıymeti maharrereli ilerinden llitlkıaı clablr Wavlli 
baı ve,ahut Dona fiyatından •t,10 nobaale ~ mllt -.... Ye 
tallllWll ....ı.-bel lluwiJe mltl•11i11De tevdi ederek ~ 
- hkllf ............ hm .,,. •ptile .... iw.Dai ill'iaci bir _,_ 
lcOJarak hef'ete tetdi edewlıtir. IHew ....._ hh ..... ettı-
il lllt tulal •ıhdea itiblren • ... wiu• teaa'nlll: ı 1w .. 
% 15 e lbllj ft ...................... N ......... dlrt .... 
ha olaı'llr ettirecek ft lnpat maUftle talııl N llLrea 91 &ili 
_,_.._ lan.ı etdalecektir. Şartnameyi ,..... lali9en Wlt>ledn 
la.,. ... W..•k• • ,_.i m.lede eadl•ı•i ftllJet• ......_t· ... ··•·· 

• illa s er taraş --*8tu. • . ihale ecHlmelr tisere kapalı zarf uaulile mevkii münabaaya Yuedl 
• ••••••••• ...... ••••••••• mittir• Miinak•uya ittirak edeceklerin intaat mübendiıi ye ya .....,. 

Ml~dadt olcluldarma •• bu aibi infaatlarla metPI bulundaklarma dair ..,., ... 
,... ibraz etmeleri lazımdır. Talipler muvakkat teminat olarak bedıll 

Bitki cllWf ••91eri - ıe se· muhammenenin % 7,5 uiu olan 2064,5 lirayı ve ya bir Malca Wa
nelik t«KlriibeH _..,.. den almat iste· letiai Ye ya kıpmti mu&arrere.i tiserlnden imkruı dahili tahYili ft 
)'elllerJn DlftllJcilladl 8M1' yurdunda ,.&'ut Dona. fiatmd&ll 'Yo 10 nokaırile eliler milli eeh•• •• talıYi~ 
Hakkı Defe mGNclldm. Telef= 2038 mahuebei buauaiye müdürlüiüne tevdi ederek makbuzunu tekftf 

. - mektal»anu havi zarfa raptlle her ikisini ikinci bir zarfa koyarak he-
M&raıeaat eft -:-lı~er ışe mu- yete tevdi edeceklerdir. ihalenin uhdeıinde tekarrür ettiii zat tarihi 

tahusıs Qlemurlar 10vk cqcr her şeyde "h leci •a.!L---- 08 pn wfmcla teminat miktanm 'Ye 15 e ibl&l w 
.. __ "-~..ı. 1 • en I~ N ı•w• d d.. .l&ah Jar-'- &.ı....:-~mt tesbiltt gW\.ıE;AU• mukavelenamesini Ankara oter ııın en ort n ... a o .a ....._ 

Afeblyldl ban Gtlata. mlelllsi ettirecek ve inpab mulcaftl«!~ tari~ln~en itlb;Ven. 91 IÜft .~ 
Ferit da ikmal ed~· Şartnameyı sörmek utiyen talıplenn her IUD ıcla• 

------------ remise Ye ,_.ı ihalede Encümeni vilayete müracaatlan. S.,,. Tllrk memur iati)'ONI 
Yapacaıum muameı.,. göre ayda 

90 liradan fazk bzanabWr lfnfz. 
lstanbuJ dördlncü Vabfhan iç.inde 

Oıüoniol Tesriat 

rfflalm yekkh ilan: Mlraeaat 
e'ri - Jstanbulda seneyt 7000 Jiva Ur 
temlla. edea bir ifh'* dolayı setmayeda
ranna .,.uıemP .dca eder. 

Aleblyadi Han Galata 

o mfirJllrllltllntkw. 
Hlni•esi ~e- çift 57-8! 

ekdmcla anık satine 1056 top 
~ ıredJeiı fiat haddi .. ,. 
~den 8 -eylll-930,... 
...... gllil Mat ..... , ... 
den mlaak... yapılac:ajmdan 
.....ı,e talip olaaaldarta pey 
-~ le bfrlllle plyaako ~ 
c:llrllilude mlte,ekkil tayyare 
mll>afaa komilyonaaa mUracaaJ
lan. 

Ali ticaret mektebi müdüriyetinden 
Anadoluda bir vi1'yet merkezinde 90 lira maaıh bir F~ 

C4 DIUlllimioe ilatiyaç Yanlar. ı.teyenleria mild&riyete m&racaatlan. 

86.yilk Tayyare Piyangoau 
2 inci Tertip ı inci keıide 11 

Eylül 1930 da . 
Y eYllliye 0 5,, kul'Uf vererek zengin olmak flteneniz: 

TAYYARE PIY ANGO BfLETfNI 
ALiNiZ • 

Bilyiik ikramiye 35,000 liradır. 



r Guet.ui.de ~kaa TUD •• .... ım•erto b;ıtGu haldan m•hfwadw ~ 

1 

Gu:eteye goaderll ecck mektupların üzerine idare içln~e [ idare ) ym ya 
alt ise [ Yazı J lıareti konulmalıdır 

a...ı-.. meı.t.pi•rm ıadeoüıdeıı, kıymeti mııkadd- -lıchapl.u• koea'. llNf par..ı.n. 

l<&Tbolma.andao .. ll&n1ana mbd.ecatmdao idare ... •.ı delllclir 

• 
"'""''""'"""""'"'" ' l!aıııı..... Kız ve Erkek - Le li ve nehari ~ m""''"''."'"'' '11""'"rn • ............... -............. ..........- y ~ AllliiiDiiillllliWiliUllOAlll• 

1 lstikl/Jl Lisesi'.. 
llk, Orta ve Lise kısımlarını muhtevidir 

~ Biltün sınıfları mevcuttur. 
( • Kı:r: ve Erkek talebe ayrı kuımlarda ve ayrı teıkilit dahilinde 
iı 1 idare edilmektedir. 

! 1 

1 
i 

Talebe kaydına başlandı 
Talep vukuunda tarifname gönderilir. 

Şehzadebaşı Polis Me!"kezi arkasında 

ŞiŞLİ 
NIŞANTAŞINDA 

TERAKKi 
Telefon: Beyoğlu 2517 

T eıkilabm tevsi ederek «Yuva• 
ve « Uk • 11mflan ile « KIZ 

LEYLi• dairesini 
ittisalindeki { eski I 5 Jnci mektep J 

binasına nakletmiştir. 

LİSESi 

LEYLi 
NEHARİ 

KIZ 
ERKEK 

Ana • ilk - orta - lise 

[ • Devlet Demlryolları JIAnları J 
---------------~__... Bakır, pirinç, kurşun, çinko lavba ve çubuklar kapalı zarfla 

münakasaya konmuştur. 
Münakasa 13 birinci teşrin partesi günü saat 16 da Ankarada 

D ;!Vlet demir yolları idaresinde yapılacakbr. 
Milnakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplannı ve muvak

kat teminatlannı ayni günde saat 15,30 a kadar münakasa komi
syonu katipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini 5 lira mukabilinde · Ankara 
ve Haydarpaıa idare veznelerinden tedarik edebilirler. ..... 

Muhtelif çiviler, perçin çivileri ve galvenize saç kapalı zarfla 
münakaaaya konmuştur. Münakasa 13 birinci teşrin 930 pazartesi 
günU saat 17 de Ankarada Devlet demir yolları idaresinde yapıla
caktır. 

Münakasaya iıtirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
te.~in~~~arını aynı g?nde saat 16,30 a kadar münakasa komisyonu 
katıplıgıne vermelerı lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini 5 lira mukabilınde Ankara 
ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

* * * 
Devlet Demiryollan ve limanları idarei umumiyeıine ait Nafıa 

romorkör~ .pazarlık suretiJe tamir ettirilecektir. Talipler tamirat 
t~rlnamesını ve bu bapta izahab saireyi Haydarpa9a liman idare· 
~ıodea ~}~bilecekleri gibi romorkörüde Haydarpaıa mendreki dahi
linde gorup muayene edebilirler. 

Pa:r:arlık 8 9-930 pazartesi günü saat 14 de Haydarpaıa mağuası 
~n~ürlüğünde yapılacağından taliplerin 300 lira teminat akçesiyle 
bırlıkte mezkur gün ve saatte mağa:r:a müdürlüğüne müracaatları 
ilan olunur. 

Kasaba Belediyesinden: 
1, -:-Kasaba şehrine. ısale edilecek Su projesi lastik edilmtf bu

lunaugundan gayri melhuz (5647) lira dahil (115400) lira keıifli 
ısale ve tevziat tesisat ve inşaatı 1-9-936 dan itibaren otuz gün 

müddetle ve müzayede, münaksa kanununa tevfikan kapali zarf 
usulile m nak~saya ko;ıulmuıtur. 

2 - Münakasaya iıtirak edeceklerin erbabı vukuftan olduklan
~a Yeya . bu gibi illfaat inıa etmiş bulunduğuna dair yapmış oldu
guna daır mahalli belediye veya nafia heyeti fenniyesinden muti 

fehadetname veya tastikname ibrazma mecburdur. 

3 -:- Mütea~hit sahibi. sermayeden olup ta Su :nşaatıoa aşina ol
madıgı halde ınşaatın bıdayetinden nihayetine kadar refakatında 
ikinci maddede yazılı şehadetnarueli bir Su mühendisi istihdam 
ede~eğine noterlikten musaddak taahhütname itası ile belediyeyi 
temın edecektir. 

4 - Münakasaya iştirak edecekler evvel emirde teminat akçesi 
makbuzunu ve ya muteber bir banka mektubunu iraeye mec
burdur. 

5 - ihale 1-9-930 bir teşrini eyvel Çarıamba günü saat onbir
de Kasaba belediyesinde yapılacaktır. Proje ve evrakı keşfiye asıl
l~nn, muakavelei esasiyeyi görmek isteyenlerin Kasaba belediye
ııne şartname için de h:mir belediye Ankark ve Istanbul ıebrema
netlerl heyeti fenniyelerine miiracaatlan ilin olunur. 

SAYISI t-IC~ VER.DE ö KU~U~ --
'.\IATBAA Vr: ıD.\111':!1 \:\E : 

lSTANB CL. Babıali, Ankııra caıldt ~ ııde •y I KlT YURDU. 
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Baytar tabibi olmak istiyen lise mezunlarına 
Yüksek baytar mektebine bu sene 40 lise me

zunu ahnacaktır. mektebin tahsil müddeti·sekiz 
sömestre olup leyli ve meccanidir. 

Talebeye elbise, çamaşır, cep harçhğı mektep 
tarafından verilir. 

Hükumetin hayvan ıslah ve çoğaltllmasına 
fevkalade ehemmiyet vermesinden dolayı bay
tari tababet mesleğinde gençlerin istikbali temin 
edilmiştir. 

Viliyetlerden talip olanların yol masrafını mektep tesviye edecektir. Kabul olunan hemen şimdideD 
mektepte kalabilirler. 

Kabul ıartlan : 
A - Lise veya Maarifçe Liıe derecesinde olduğu musaddak mektepten mezun olmak. 
B - Türkiye clhnhuriyeti tebaasından olmak, 
C - Yaşı 18 den aşağı ve 25 ten yukan olmamak, 
D - Sıhhi ahvali tahıile ve ata binmeie mUıait olmak1 

Bu ıartlan haiz olanlar istidalarına : 
A - Lise şehadetnamelerini, 
B - Nüfus teskerelerini, 
C - Polisten ~usaddak hiiınühal vesikalan, 
D - Dört adet kartonsuz vesika fotoğraflannı, 
Bağlıyarak lstanbulda Selimiyede Ynkıek Baytar mektebi rektörlUğüne, Yilayetlerde Baytar 

müdüriyetlerine müracaat etmelidirler. .-
Mektebe kabul olunanlar hizmeti me.cburiyelerini ifa edeceklerine dair Noterden musaddak ~tımune 

veçhile bir taahhütname vereceklerdir. · · 

TEMİZ VE PARLAK 
BANYO, 

SINHAT DEMEKTİR 
Banyonua c1aiına Jeııi ıibi parlak 
ve temia tııtıınus. 
Y&f bir paoavra tı.erhıe bir u 
Vlll ııerpinis ve ovalaJUlll ; her 
4tirltl ,... ,., pislik el6?i bir 
aaniyede kafbolur ve banyonıaı 
temiıı 'fll parlalı: bir hi.le ıelir. 

Hı11nc,.i11tl• h•r t/.ürli1 '•mizlı• 
.•. ., ... için v;,. 

... ,. .,. "r:·: ·. ::}:::.'•'':-., lıulıa,.uua, 

Lovııt Bi.ı:l4erler Ltmtttd, Port S&ıJ.ııyt, Iıısuı-
M-V 711-oaa IA T , 

Kiralık kar-gir hane 
ve dükkan 

Beşiktaşta akaretlerde mü
kerrer 26,18,103 numralı hane-

lerle 19,23,32 numaralı dükkanlar 
bilmüzayede icar edileceğinden 
eylülün birinci pazartesi günün
den itibaren yirmi gün müddet
le aleni müzayedeye çıkarılmıştır· 

Talip olanların ve daha ziyede 
malumat almak isteyenlerin 24 
eylül çarşamba günü saat on üçe 
kadar mahaHi mezkfırda 54 num· 
rolu ya:r:ıhanede mütevelli kay
makamlığına ve yevmi mezkürun 
saat on üçünden on beşine kadar 
lstanbul evkaf müdiriyetinde 
idare encümenine müracaat 

etmeleri. 

Kiye 
26000 Yulaf 
20000 kuru ot 
10000 Yemeklik saman 
25000 sap saman . 

Vilayet fiaimi encümeninden: 
:Yukarıda yamh dört kalem havan yemi 1 teırini evvel 930 

çarşamba günü saat on bire kadar münakasaya konulmuttur. r ... 
Hplerin encümene müracaatları. 

• • 
Vilayet dal.mi enciimeninden: 

ilk mektep:er için numunesi veçhile üç yüz adet evrak dolabı 
imal edilecektir. 1 teşrini evvel 930 çarşamba günü saat on ·birde 
ihale muamelesi yapılacağından taliplerin encümene müracaatları. . . . ' . 

Vilayet daimi encümeninden: 
Bayazıtta Tavıan taıında Abdullah Ağa mektebi ve Koıkada 

papas Z!1~e Mustafa çelebi medresesi icara verilmek. üzere 1 ter 
rini evvel 930 çarıamba günü saat on bire kadar müzayedeye 
konulmuştur. Taliplerin encümene mUracaatlan. · . .. 

VıZayet da.imi encümeninden: 
Arnavutköyünd~ 32 - 61 No hane elli lirahk tamiratı müstecire 

ait olmak ti:r:ere iki sene müddetle icara verileceğinden talip olan· 
larm 1 teşrini evvel 930 çarşamba günü saat on bire kadar müza
yedeye iştirak etmek üzere encümene müracaatları 

iı&vCYapı Münakasa.-s-ı: ____ _ 
Ankara n1erkez ınektepleri mübayaa 

kom·syonu reisliğinden: 
Aankarada Gaıi muallim mektebinde yaptırılacak olan bölme

lerle ilive bela ve lavabolar kapalı zarf usulü ile ve 20 gön müd· 
detle münakasaya konulmuştur. 
Keşifname ve şartnamelerini görmek istiyenler her gün Gazi 

muallim mektebi mildür1üğüne müracaat etmelid ır%~r. 
Miinalcasaya iştirak edecekler % 7,5 muvakkat teminatları ve 

ahkAmı kanuniye dairesinde hazırlanmış teklif mektuplarım ve bu 
gibi taahliütlerc girişmek ehliyetini haiz olduklarını milbeyyin e'lf• 
rakı müspitlerini ihale günü olan 30 eylül 1930 sah günü saat 16 
da Ankara Maarif eminliğinde teşekkül edecek olan Meptckler 
müba1aa koruisyonu reisliğine tevdi etmelidir. 

·~~--~~~~~~.~--~--~~~___;;.....-~~-

Yüksek me'ıtep!er mütJavaat ~o- sine tevdi ederek alacaklan 
misvonu rıvasetm curı: 

Prevantoryom için 300 te- makbuzu zarfın içine koyacak· 
neke gazyağı kapalı zarf sure- l~rdı. Şartnameyi görmek iste· 
tile mükasaya konulmu1tur. 16 yenlerin yükse-k muaalim mekte· 
Eylül 930 salı günü saat 16 tebinde yüksek mektepler müba 
da komisyonumuzca ihale edi- yaa komisyonu katipliğine mü· 
lecektir. Talip olanlar yüzde ye- racaat etmeleri lazımdır. 
di buçuk depoıitolannı Fındıklıda ============::=f!I' 
Yüksek mektepler muhasebe- Mes'ul müdür: Refik Ahme& 


