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arın üyük Zafeır ayır arnını es'it Edeceğiz 
Memleket 

Ve 
Fırkacılık 

siyaseti 

siyaseti 
Son günlerde lngilterede cereyan 

eden hadiselerin bütün dünya millet
leri için olduğu gibi bizim için de dik
kat edilecek ve ibret alınacak cihetle
ri vardır. Amele fırkasının reisi M. 
~fa.\: Donald mali buhran tehlikesi lrnr 
şısında kalınca beynelmilel hayatta . 
İngiliz itibarını muhafaza i~in aıııele1 
fırlrnsı ile muhafazakar ve liberal fır· 
kalann birlc§melerine lüzum gördü. 
Şimdiye kadar devam eden fırka hü
kumeti yerine bir milli ittihat kabine. 
si teşkil edilmesi için istifasını verdi. 
Yeni lt.ıbiucn in teşkili vazifesi gene 
kendisine t~'·dh edilince gerek ken· 
di fır! a ar~rn.daşlarına, gerek muha. 
f azakii r v2 liberal fırkaların reisle
rin:> müracaat etti. 

Fakat amele fırka reisinin milli 
bir itt;hat hiikıimeti teşkil etmek için 
yaptığı bu te§>eboiis muhafazakar ,.e 
liberal fırkaların reisleri tarafından 
hüsnii tehtkki edildiği halde bizzat 
kendi e-ki fırka arkadaşları tarafın
dan Hirn;;lara uğradı. Dunun Hzerl
n~ M. 1\-fak Donald icabında fırka
srndan ayrılmak kararını göze alarnh 
kentli mııhaliflerile birleşti. Bu su
retle yeni bir hükumet teşkil etti. 

Amele f ırhası reisini bu suretle l.:ı
rekcte sevkeden şey lngilterenin mn 
ruz bulunduğu maır müşkülatı_ fır~a
eılık siyasetile IM!rtaraf etmege ım
kft.n bulunmadığını takdir etmiş olma 
sıdır. Ilunun içindir ki, her ne ;ıa· 
hasına olursa olsun, memleket slya
s~ti takip edec~k bir hükumetin iş ba 

miidafaa. et-

Zonguldakta 
Gazi günü 

Şehitlikleri 
ziyaret 

Büyük taarruz ve Zafer! 
Yazan : Mehmet Asım 

Büyük reisimizin ziyaretine 
ait kıymetli intibalar 

Merasim gayet par- y t d k · 
lak oldu ve binlerce arın aarruz e ece sınız 

Zonguldakhlar . 26 Atustos 
gUnUnU "Gazi gUnU,, addat

miye karar verdiler 

kimse iştirak etti • 
Kaıe 2s <A. A.> - şehitlikleri i- Öbürgün hayvanlarınız için istediğiniz 

mar cemiyetinin yedinci defa olarnk k d b 
tertip ettiği şehitlikleri ziyaret seyaha a ar saman ve arpa ulacaksınız 
tine lstanbuldan bir çok mcb'uslar, 
askeri ve mülki erkan ve memurin, 
binden fazla halk iştirak etmiştir. 

Bigadan 80 kişilik bir heyet, Ge. 
tiboludan bütün Edirne meb'uslan ve 
elli kişi seyalıata iltihak etmiştir. 

Çanakkale 28 (A. A.) - Çanakkale 
şehitleri ziyaretçilerine tahsis edilen 

Gülcemal vapuru harp sahasına gelin· 
ce selam düdüğü çaldı. .Muzika :c..a. 
tem havasını çalmağa başladı. Cevdet 
Kerim Bey Çanakkale harbinin s:ıf ha
lannr bir konferansla anlattı. Türk 
g-ençliği hakkında hitabe söyledi. 

Vavur Kemikli limanı önüne gelin
ce durdu. Müteakiben bir manga 

.. k · · · G • H · jandarma tarafından silah atıldıktan 
Buyü reısımız azı z. nın . . • k h lkı . . . .. I z ld ~ f sonra ıstıklal marşı çalmara a n 

lııo d~udn.klev~e. ongut kagBı uşekr~ - göz yaşları arasında merasime nihayet 
en ır ı ennı yazmış ı . •Y- • ... 

\•eritmiştir. Gaziye ve hükumet eı·ka· 
nına vapurun telsizile tazimat t~lgraf
lan çekilmiştir, 

Dahiliye vekili 
Şükrü Kaya B. dün 
şehrimize geldi 

Çanakkale ve cıvarında bir 
tetkik seyahati yapan dahiliye 
vekili Şükrü Kaya B. dün Yalova 
yolile şehrimize gelmiştir. Vekil 
B. saraya giderek Gazi Hz. ne 
arzı tazimat et1niştir. 

Seyahati esnasında Çanakka· 
lede harp sahasını dolaşan da· 
hiliye vekili " Kemal yeri ,, nde 

metli ziyarete ait bu foto~r .. f tarihi kıymeti haiz bazı harp 
ları dün Vakıta yetiştiren Zctn- metrukatı bulmuş ve bunları top-
guldak muhabirimiz, Zonguldak· lattırarak Gazi Hz. ne takdim 
hların sevinç ve ihtısaslannı şöy-
le tespit ediyor: etmek üzere getirmiştir. Şükrü 

0 Zonguldak 26 Ağustos 931 Kaya B. bugün veya yarın An-
(Alc tarafı 3 üncü sayıfıımızda) karaya gidecektir. 

========:::=:=============-===== 

Dünkü Spor faaliyeti 
Beylerbeyıl Salim Galatasaraylı rakip

lerini gene geride bırakarak 11,35 
dakikada boğazı geçti 

. .... .,,.,,,..;. ... -

Taarruz kararm tebliO edilirken kumandanlardan birinin 
tereddUdUne Gazinin verdilli yUksek cevap 

- 4 - ferrüat tayin ve tesbit olunmuştu, fa 
Bu nokta üzerindeki kanaatleri kat tabii taarruz karan tatbik olu

bir kere daha takviye etmiş olmak i· nabilmek için icap eden diğer kuman 
çin Gazi hazretlerinin taarruz karan- danlann da taarruz emrini almala
nı kumandanlara tebliğ edenken vuku- n ve vazifelerini bilmeleri Jazrmgeli· 
bulmuş bir hadiseyi daha nakledelim: yordu. Gazi bu karan tebliğ ederken 

Taarruz karan Ç<!ktan verilmişti, kumandanlardan bir zat tereddi.ide 
bunun tatbikatına ait bütün te- (Lutfen sayı.fayı çeviriniz) .. .Zafe .. uyu y amını 

y ın es'i ~ 

ecegız 

Bayazitte bir geçit resmi yapılacaktır.Şeh
rin muhtelif yerlerinde eğlenceler 

tertip edilmiştir 

Kahraman ordumuzdan bir kısım 
Yarın 30 ağustos büyük zafer geçit resmi Bebekte deniz ya· 

ve tayyare bayramı günüdür. rışları, gece de her tarafta bah· 
Bayram büyük tes'it edilecek çelerde, parklarda büyük müsa· 
tezahürat!~ ve''ş~hit Mehmetçik,, merelcr ve eğlenceler yapılacak· 
ziyaret edılecektır. t 

Yeşilköyde lstanbul halkının 
ır. 

orduya hediye ettiği üç tayya
reye ad verilecek, Beyazıtta bir 

Beyazıttaki merasim 
Yarın sabah dokuzdan ona 

kadar ordu kumandanlığı tara
fından kolordu karargahında za
bitan ve hükumet memurlarmıo 
ve diğer arzu eden zevatın teb
rikleri kabul edilecek saat onda 
Beyazıtta Darülfünun meydanın· 
da kıtaat askeri ve sivil mek· 
tepler;n ve sair teşkilatın Kolor
du~ kumandanı tarafından on bu
çu~a kadar teftiş ve muayene
lerı yapılacaktır. 

Teftiş v~ m~ayeneyi müteakip 
en kıdems z bır zabit tarafından 
istiklal mücadelesi ve Baş ku· 
mandanlık muharebesi hakkında 
bir hitabe söylenecek ve buna 
Kolordu kumandanı tarafından 
~u~abele edilecektir. Nutuklar 
bıttıkten sonra muzikalar istiklll 

(Alttarafı 2 inci sayıfada)_ 
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dü~müştür. Taarruz kararının -tatbikı Pecz.tede toplana· Memleket 
için daha bir iki hafta beklenilmesi Y 

mümkün olup olmıyacağını düşün· cak diş kongresi 
siyaseti Zafer bayramını yann tes'it edeceğiz 

müştUr: 
- Papm, bizim atlarımızın ancak Diş tabipleri cemiyeti, diı ta-

Ve 
F1rkacılık siyaseti 

yirmi dört saa.t1lk aa.man ve arpaları bibi iımail Şevket beyi eyliilün 
var. MWıaade buyrulursa hazırlığı. ikiıinde Peıtede toplanan Diş- :saşmakalemizden mabaat] 
mızı ikmal edebilmek için iki hnftn lstomatoloji kongresine mOrabhas hakikate rağmen hala şurada, hura-
k d ta t h" b ı da memleketimizde cümhuriyet halk a ar arruzun e ır uyru mnsını olarak göndermiştir. İsmail Şev-
rl d ii fırkasından ba'""a bir fırka olmam:ısı-

ca e ece m.,. k t b p · t J t J • • 'flR 
Demi,tir. Gazi bu söze şu cevap- e

1 
ey arıs d" ts b~mb.at~ 0d~ıye nı bir kusur. bir noksan gibi telakki 

1 -•· beled b ı t ça ışmıı genç ış a ı ımız ır. edenler görülmektedir. Müteaddit fır-a m'°"a e u unmuş ur: 
- Tıutrruz kıt.ran verilmiştir. t;u- D J kası olmıyan memlektlerin ldar~sile 

na de tayin edilmiştir. Bir iki haftn um upınar mera- dernokra~i esasının telifi mümkün ol-
detil, bir iki gün, hatta bir iki saat • • • t• k . . madığından bah~denlere tet'adüf e· 
gedktirilrnesi imkan harkindedir. sımıne iŞ ıra ıçın dilmektedir. 
Sizin hayvanlarınızın yirmi dört ~aat- Cürnhuriyet Halk fırkası Istan- Her memlekette bu gibi münakttşa-
lik samanı ve arpası varsa bu da kAfl bul villyet riyasetinden: lara bir · ebep ,.e mazeret bulunabi-
gelir: .. ?ün~ü yarı~ ~:ırruz edecusi- 30 ağustos Domlupınar me- lir. Fakat Türkiye için böyle midir? 

:!z~:;,~u~:ı::a~:~~~ız kadar saman ras~minet ittir
2
a
9
k e~ecek zevata !~~':::td~: ;;;1 ~~t~~~~ikS:~~7:;; :~;:~ 

Bu cevap üzerine taarruzun tehiri- ma. ıu.s ,_ren aguslos cumar· lan memleketimiz için bu ittihadın 
nl rica eden zat tabii Gazinin noktai tesı günu saat 9,50 de Haydar- devamı, bu suretle memleket idare.<n 
nuanndaki isabeti tasdik etmiş, diğer pqadan hareket edecektir. Muh- de milli bir m~mlektt siyaseti takip ve 
arkadaşları gibi taarruz hareketin !e teJif müessesattan intihap edilen tatbik edilme..oıi şikAyet edilecek de. 
kendisine isabet eden vazifeyi almış, zevatın bu trende hazır bulun- fil, biJlkis mhınet ve şükranla te
lilhakika taarruzun ertesi günü Ca· malan rica olunur. lakki olunacak bir şeydir. Hususile 
zinln dedlfi gibi a~erleri muvaffakı· Kendilerinin ıeyabat vesika- bugün bütün dhanın geçirmekte oldu-

tı ·ı ı · h lan bol arpa ğu emsalsiz iktisadi buhran karsuıın-ye e ı er emı~, ayvan ve Janıiı trende Rüknettin bey tev- • 
saman bulmuştur. . zi edecektir. da bulunmaz bir nimet olan bo milU 

Fakat Gaı.i ile taarruzun hır iki vahdet büyük bir memleket ve nıillet 
hafta tehirini istiyen kumandan ara- ce terfi ettirilmişti. Gazi Hazretlui rehberinin himmetfle elimize geçıni~ 
sında cereyan eden bu muhavere o taarruz emri verdiği sırada askerleri tir• 
vakltki ahval ve §er&İte göre çok ~ıa- nin hayvanlarmın yirmi dört sa- Böyle iken bu birliği memleket na 
nahdır. Acaba o vakit istenlldlti ka- atlikten fazla samanları olnıa- mına parçalamak tavsiyesinde bulu
dar atlara saman bulmak mümkün mü dığından bahseden zatın kendisine ve- nanlara art~ ne demek lazım gelece
idl, defll miydi? Bunu bilmiyoruz. rilen nişanı takmak istemediğini ğini karilerimizin yUkaek takdirlerine 
Yalnız bulunmaması ihtimalini kuv· f§itmi§, bu zatı çafırarak Mbebini so- terkederiz. 
vetll görUyoruz. Bu takdirde Gazinin runca taarruzdan evvel harakltın te- O halde geçen sene niçin serbest fır 
harekltın tehiri talebine karşı nr· hiri lüzumu hakkında söyledlfi süz- ka diye ortaya ikinci bir fırka çıktı?. 
diti eevap tamamen yerindedir. Ayni leri ima ederek bu nişanı takmağa ken Yahut çıkarıldı? 
zamanda yapılacak taarruzun muvaf dieinln hakkı olmadığı cevabını al- Belki bu sual bazılarının zihnine 
faluyetle neticeleneceği hakkında mıştır. Bunun üzerine Gazi Hazret varit olabilir. Bu sualin cevabı ıı~ık
ytlksek kanaatin derecesini de göster- Jeri bu kannan<lanı şu suretle taltif et- tır: Herkes bilir ki, Fethi Beyin rl
mektedir. Fakat istenilen saman ve ar- mi"tir: yaseti altında serbest fırkanın te~k
payı bulmak mümkün oldufu farze- - Hayır, Nipnı alacaksınız. Göğ- külü memlekette mukaddes vahdeti 
dfldifl halde de yine Gaı.inin verdiği sünüıe takacaksınız. Siz bana bir parçalamak için değildir. Memleke
cevapta husust bir kıymet ve mnna müUhaza beyan ettiniz. Mülahazanı- tin yüksek idaresini elinde tutan Gazi 
vardır. Çünkü bu cevap Gazinin baş- zın varit olmadığını söyledim. Tsrar Hazretleri o vakitlerde mflJI meseleltr
kumandan srfatite Büyük Millet l\fec etmediniz. Derhal kabul ettiniz. Taar- de münakaşanın, fakat haktkt ve bil
Uıt tarafından kendisine verilmiş o~an ruz harekatında üıerinize terettüp giye müstenit münakaşanın faidetııittl 
yüksek sal!hiyetf ne kadar mUşfikane eden nzifeyi yaptınız.,, demi~ bu .söz ve kendisince matttlp olduğunu efkarı 
surette tatbik ettiğini göeterir. 1eri söylemekle beraber nişanı alarak umumiye muvacehesinde ııCS.termek Is. 

Filhakika pek iyi hatırlardadır kendi eme o zatın göisUne takmıştırT temlştir. Sırf bu maksatla serbest 
kj ,Pa~· hauetJeri kendisine Büyiik Yukarıya naklettiğimiz muhave1 fırka teşekkül etmfftlr. Fakat bu su
Mlllet eclisi tarafından başkum:ın- re ne kadar manalı ise bu muhavere- ~tle teşekkül eden bu fırka bilihare 
danlık teklif .. edildiği zaman bunu an- nin ikinci safhası da manaca ondan a- bir takım irtica unsurlarına tahrikit !ilİ 
cak bir ~art ile kabul edebileceğini söy şağı değildir. Şu cihetle ki harekUa peri haline geldiği için reis ve erkinı 
lemişti. Bu şart da harekatı harbiye iştirak etmiş bir kumMdan diler arka tarafından dağıtıldı. Bununla bera
leap ettifi takdirde halkın mallan· daşları ile beraber terfi edildfği ve kett her şu hakikati de kabul etmek lbım 
nın yüzde kırkınr vaz'iyet suretile ala- disine nişan verildiği zaman taarru- gelir ki, bugün artık memleketin si
bilmek ,sallhlyeti idi. Bu saltıhiyt.'t de zun iptidasında hayvanlarının yir- yasi havasında milli -selelerin htis
başkumandanhk kararı ile beral.ıer mi dört saatten faılıt samanı olmadı- nü niıyet ve akıl ve mantık dairesinde 
,·erilmi ti. Anla ılıyor ki bu büyük ğı şeklinde bir mülahaza ileri sürmüş münakaşası arzu edilmiyor gibi hiç bir 
salahiyete rağmen büyük taarruzun olmasını hatırlıyara.k buna llyık ol- şüphe ,.e tereddüt kokusu kalmamış. 
arefesinde birçok süvarilerimizin ar- madığını söylemiştir. Ancak Gazinin tır. 
palan ve samanlan miktan pek ntalı u;ıran ile nişanı alıp göğsüne takma- cumhuriyet halk fırkasına dnhil 
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martını çalacak ve bu sırada 

orada bulunanlar ıelim •aziyeti 
alacaklardır. Bu suretle meçhul 
asker selAmlanacaktır. 

Bundan sonra DarlllfUnun bab-
ÇHİnin Beyazıt kapısı önünde 
hazırlanazak bibünde bulunan 
kolordu kumandanının öniinden 
kıhlat ve mektepler geçit reımi 
yapacaklardır. 

Geçit resmine iştirak eden 
kıt'alar ve Harbiye mektebi Be
yazıt - Sultanabmet • Salkım16-
ğüt • Emin6nü - Karaköy • T tpe
başı • Beyoğlu tarıkile kışJalarına 
d6neceklerdir. Mektepler ve aıir 
teşkillt Karalc&yden yerlerine 
döneceklerdir. 

Oğle nzeri Beyazıt ve Selimi· 
yeden yirmi birer tane top atıla
caktır. Her yer bayraklarla aU.
lenecektir. 

Ye,1111Byde 
Saat 4 te Y eıilk6yde yeni alı

nan °Adalar, Beyotlu, OıkOdar,. 
tayyarelerine ad koama meraıi· 
mi yapılacaktır. Mera.ime kolor
du kumandanı, vali, meb'uılar 
ıayyare cemiyeti fUbeleri mea
subini ve halk davetlidir. Saat 
tam d6rtte iıtikW mntı çalına
cak, tayyarelere adJan konacak· 
hr. Her tayyarenin isminin yazılı 
bulunduğu yerin üzerindeki kır
mızı kurdelllara tayyareye ismi 
verilen kazanın tayyare cemiyeti 
mensuplanndan biri kesecek tir. 
Bundan aonra tayyare cemiyeti 
namına Nakıye H., Beyojlu halin 
namına E e n izzet, Osktıdar 
halin namına tehir mecliıi ha· 
UDdan Ztlbttı, Adalar balkı Da· 

mına febir meclisinden Avni B.
Jer birer hitabe ıöyliyecekler Oç 
tayyarenia pilot " nutlarma 
birer albn saat hediye edilecek
tir. COmhuriyet martı çalınırlren 
tayyareler uçarak latanbul Oze
rinde dolatacaklar ve konfetler 
atacakI.rdır • 

Bebekte 
Denizcilik heyeti tarafından 

Bebekte deniz yanıları tertip 
olunmuıtur. Kil~Dkler, mUptedi-

dut bir miktarda idi. Bu hal en kat'i ğa cesaret etmiştir. Halbuki yine hü- olan ve olmıyan herl"s l~in bu tarzda crlık ıihniyetile değil, ancak memle
zaruretler olmadıkça bu kararın tat- yük taarruzun başında kendisine münakaşa kapıları her vakit açrktrr. ket siyaseti noktai nazarından hazırla 
bikından içtinap edildiğinin en bariz teklif edilen birinci ordu kumandan- Dfier taraftan cümhuriyet halk fırka- mıştır. Memleket dahilindeki muh
bir delilidir. lığını reddetmi~ bu işin çıkmaz hlr ııının son teşkilatından sonra toplanan telif zümreler ve teşekküllerden hiç bi-

Gazi hazretleri ile hayvanlnra yol olduğunu söylemiş. hareklta hiç kongre ile yeni intiltabattan sonra top- rinin diğerlerine tefevvuk arzut<una 
arpa n saman tedariki için taarruzun bir suretle iştirak etmemiş olan Refet la nan l\f. Afeclisinde cereyan tden mü- ve cereyanına meydan ve trrık!n vermi· 
tehirini rica eden kumandan arasında Paşa Rauf Beyin delAletile ve ısraıı ile zakereler mi11et işlerinin açık ve ım- yecek tetbirler almıştır. 
cereyan eden muhaverenin bir de mü- zaferden sonra lstanbula Anadolu mimi münakaşası için mutlaka orta- Şimdi açık vaziyet bundan ibaret 
temmhnl vardır. Muhaverenin mütem hüktlmetinin mümessili olarak gel- ya başka bir fırka ~ıtnnafln l~zrm geldi· oldufu halde memlekette sun'i ola
mimi olan ba hadi.Hyi de il!veten n'k- mek gibi mühim bir vazifeyi deruhte ğini dt. göstermiştir. Nihayet ctimho- rak bir takım muhalif fırkalar yarat
JedeJim: etmiş, burada btiyiik Türk zaferine riyet halk fırkası memleketimiz için ınak fstiyenlerin bu sayretlerinin ne ile 

Büyük zafer tahakkuk eder etmez kar§I halkın gösterdiği o coşkun .ıl- kendisinin bir nevi (makaddea ittihat) tefsir olunabilettil kolayca takdir etli
harekita iştirak eden bütün zabitan kışlara ordu namına cevap vermiştir! timsali olduğunu nazan dikkate alarak lir. 
ile kumandanların rütbeleri bir dere· (Bitmedi) yeniden yaptığı proframını dar fırka-

ler, tekaütler, hanımlar, Deniz
cilik f eder11yonu hey' eti azala
n na mahsua yantlar yapalacak 
ve birinci gelenlere Tayyare 
cemiyeti tarafından Kütahya ma• 
mullbndan birer çini vazo veri· 
lecektir. 

Saray burnunda 
Glindllz ıarayburnunda da u

bahtan akıama kadar eğlenceler 
yapılacakbr. Burada mektepliler 
arasında mOsabakalar icra edi
lecek, monoloıılar söylenecektir. 

Bundan baıka Takıim, OakD· 

dar Doğancılar parkında, Betik· 
taı parkında ve tehrin diier 
umumi eğlence yerlerinde bn
yük ıenlikler tertip olunmuıtur. 

Tayyare cemiyeti namına yarın 
rozet dağıtılacak, ıof6rler •e bir 
çok esnaf yarınki kazançlarına 
tayyare cem·yetine hediye ede· 
ceklerini bugünden bildirmekt~ 
dirler. Cemiyete bu ıuretle 
yardım etmek iatiyenler dükkln
lanna "Bugünkll hasılat tayyare 

cemiyetine aittir,, levhasını asa· 
caklardır. 

Gece her yerde 
Geceleyin her yerde feaer 

alaylan ve ıenlilcler yapılacaktır. 
Taksim, Kadık6yOnde Belvü, Su· 
adiye,Kızkulesi parkı,Sarayburnu 
parkı, Bebek bahçesinde tayyare 
cemiyeti fllbeleri menfaatına mtı
samereler verilecektir. 

Ayrica Harbiye mektebi 6nUn• 
de, Beyazıtta mu:ıikalar çalacak· 
tır. Her taraf elektriklerle dona· 
nacak, fener alayları ıebirde 
tarkılarla dolaıacaklardar. 

Dumlupınartla 
Dumlupınarda yarın Mehmet• 

çik abidesinde büyük meruim 
yapılacaktır. Ankaradan, Kay• 

seriden, Sivastan, izmirden ()um..u 

lupınara hey'etler gidecektir. 
Şehrimizden gidecek olan 30 

kitilik hey'etbu sabah saat 9,SOde 
Haydarpaıadan kalkacak trene 
binecekler, doğru eakitebire ri
deceklerdir. Eskişebirde, Anka· 
radan Te diğer yerlerden gele
cek hey' etler de latan bul hey
etine iltihak edecekler ve dot· 
ruca Afyona, oradan huauai tren· 
le Dumlupmara gideceklerdir. 
Dumlupmarda yarın nutuklar 
söylenecek, geçit resmi yapıla
c~k, Meçhul aa~er selimlana· 
caktır. 

Hukuk talebeslnl davet 
Hukuk taJebe cemiyetinden ı 
30 Ağuatoı pazar gOnti boytık 

zaferin yıl dönümO mUnaeebetUe 
yapılacak merasime ittirak et· 
met üzere hlltOn arkadaılann 

aynı günde saat 9 da fakOlteye 
gelmeleri rica olunur. 

VAKITın Tefrikası : 74 rar vermit ıörünüyor, demir gibi utanarak ellerini yüzüne kapıyor: tüme dütüyoraun .• Murat pek ili "Ben ne vicdansız inaanmıtım 
91' 1 •• lakırdılar söylüyordu: "Sus kadın ıua.. aenden de, adam .. bekir ol,.ydı belki (peki) yarabbi!... bu olacak fey mi? .. ızı cı.. -Bunca yıldır ekmeğinizi ye kendimden de iireniyorum., dan derim. Ukin adamın kansı sağ- Bende i.r haya kalmadı mı?" 

dim. Benden ıize fenalık gelir batka ıöz aöyliyemiyordu. lhti- ken bu ahliluızlıiı nasıl yapa - diye kendi kendine linet ediyor. 

D il 
mi? Seniye hanımın bir anuı da yar kadımn kendinden iirenmr.si nm? Artık kat'i kararını vermittir. a arı ben ıayılır~ı:n·.. Hem •e:n benim ne demek bu ite içi~den .raz.ı olmaia S~t~i~«: i~in. bu ıecelik bu ka- Sütnine bir daha bu ıözü ağzına 
kadar musluman hır kadın ol- bqlamuı demektı. Sütnıne bunu darı kifı adı; ıhtıyar kadın memnu alacak olursa evinden kovacaktır. 

YAZAN duğumu bilmez misin? Bu işin gayet iyi anlıyor ve tiddetle hü- niyetle ellerini uiutturarak: Fakat iki dakika sonra yine far· 
REŞAT NURi zerre kadar .ayıbı,_ .ıünahı olsa cumlarına d~'f'~ ediyordu: - ~ek kadıncaiıza bir al kında olmadan bir baıka hayal bat 

ben araya gırer mıyım? Murat - Kendı cıierparene acımıyor lah emrı olur~ Muradı damatlığa lıyor: Çocukları Seni yenin batı· 
Büyük hanım bir ıeyler ıezer Bey koıkoca bir mutasarrıf .. ya- ıan o allahına kaYutmak üzere kabul edeceluın.. biz de timdilik .. d k d d i'ld . 

• b. im F ka .. . . .. k d . il h 1· d 1 km 1 h d b-·'- b' • na ıon erme oiru e ı ır. sı ı o uıtu. a t ıutnınenın us- ın a ınta a va ı e o aca ış .. o an aıtaya, onun masum yavru ıen en 99Aa ır fey ıatemiyoruz. K d' d rt k 'ht' d Ok ·· 
tüne dütmeyi kibrine yediremediği Zenginliğine zengin, güzelliğine cuklarına acı •• bu aktam o ııllrk Bakalım allah ne ıöıterir, dedi ve I en 

1
• t d~!'. 1.b~ };..k ır. ıu~-

için hiç merak etmiyormuı gibi: güzel.. lnıan allahtan beli.ımı mı karının naııl ıokakta piyua et· keati. nahere 1
1s e ıgEı ıı 1 d ... amana 1ıu· N '> .. 1 . t ' A belk' b' f .... . .. d·· M il h M at § o ur. n ogrusu on aı ı 

-::-1 e utad md~orsun. soy em ez- kıs. erd. !°mab' • ıkıyafı dırabz gbeeçk· Bıgınıb ıokar uln •. d aazab. 9: . uri N d'd h • • • b. ka gecelik mekteplere vermektir. 
sen ıoy eme e ı. ın ersın.. ızım zımız a e ey u rı ar an ınnan tuu ı a ı e anım ıçan yıne ır . • 

§ mi ya? .. kız nerede İse otuzuna ge- na dü,erae o ya'f'l'Ucuklani\ ha· rar11zlık ve vicdan azabı devri Babaları Allah ~eraın ze~~~n a• 
Büyük hanımla Karamusallı lecek .. Söz aramızda senelerden li ne olur? Seniye hanımı Murat bqlamııtı. Geceleri bir türlü gö- da.m.: ~ektepler!n. ae~elıı~. h~r 

ıütnine o gece çoluk çocuğu yatır beri kapımızı çalıp "burada da kız beye veriraek çocuklan biz a• züne uyku ıirmiyerek yatağın· ~ç lı~~ ıae .• artık ıkı yuz mu. uç 
dıktan aonra uzun bir müzakere- varımı?,, diye ıoran olmıyor .. olsa lıp bağnmıza basarız. Onlar da da bir yandan bir yana dönüyor. yuz mu ... ,, .F~at ~eye~lar, sar 
ye ıirittiler: Murat bey allahın em da İpsiz ıaosız bir takım herif- kendi evlatlarımız sayılır. O du. Bazan ihtiyarı hilafına Seni 11?tılar ıçı!1de yıne. hır uyanıt··• 
rile, Seniyeyi iıtiyordu; ıiitni- ler .. hem erkekler tam Murat bey merhumenin ruhu da tadolur. ye ile Murada ait garip hayalle- Yın~ ke~dı kendıne llinetler, 
neyi teyzesinin ağzını ara.mağa yaJına geldikleri zaman erkek o· Vallahi öksüze bakmanın aevabı re dalıyordu. Meseli. Seniyeyi mu yenı _yenı kararlar ... Fakat ne yap 
ve kendisine bir cevap ıetirmcğe lurlar.. Öyle ııpsııka, incecik oi haç ıevabından da büyüktür, ze· taıarrıf kar111 olup dqarı Rİtmit aa nafıle ! Kuruyasıca kafa ka· 
memur etmitti. Büyük hanım ev- lanlara ben erkek mi derim... bak kit sevabından da.. Karamusallı görüyor, yüreii için için hasret dıncağızın bir ıaflet daki~aaını 
veli fenli halde meraklandı, Mu- sana söyliyeyim hanımefendici~im. ıüt nine aaatlerce ufrattıktan ıonra atetile yanmağa buhyor, "ne yapa yakaladı mı sokağa kaçan bır ya• 
rada beddualar etmeğe ba9ladr. Kızca~ızrn kısmetine mani olur- büyük hanımın ağzından 9öyle bir yım daha olmazıa birkaç ayhğınaJ ramaz çocuk ıibi, yine o hayan .. 
Fakat Karamuıallı ıütnine mut ıan vebal altında kalırsın... söz aldı: misafir ıiderim,, diye dü,ünür-Jre sapıyor. 
laka büyük hanmu alt etmeje ka· Büyük hanım bir J(enç kız ribi - A ıütnine .. neye bukadar üs ken birdenbire kendine ıeliyor: (Bitnwt"J. 
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lVakıtJ m Tefrikası ı• H 0 

• i\:ıkleden. - , : M JQ 1 1 
Siyaset ve nazariye • Ömer Rıza - - ·- - - ·-

Bilen yapar. bümiyen öğrenir. • • ingilterede Demiryollarımız 
le~~=:d:!!is~z~~ğ~e~:r~1!!il~:~ Isa da bir ı·nsandı yeni kabine ve artıyor 
nüz hekim gibi. kimya.ger gibi, mü· s Üs vaıı· stler Fllpos hattı yaKın bir zamanda 
hendis gibi siyasetin müspet tekniğine K h Ankara ve Zağfranbolu ile 
sahip değfüerdir. Camialarc idare e ıyamı 8Zirlıyan Ômİ} ODUO telkinatı birleşerek bUyUk bir 

denrer ya orijinal şair gibi yaratıcı değil, halkın ümitleridi Makdonalt gelecek 1 t"h t ehemmiyet alacakllr 
şahsiyet sahibidirler, devir yaratır- meb'us olamayacak" r:ı, a.r 8 

Zonguldak (hususi muhabirimiz· 
la.r, hamlelerin başına gerer, yahut Von Dobscht·· . . .. . . . L d den) Fil 'O Zo ld • 30 kil bir mukamt gibi .. .. k ~ ·ı . uz, seleflerını, bu sozJerını dınlemiş bu sözlerden , on ra '27 (A. A.) - Buhran he- - Y s, ngu agın . o-

' omru opya ı e ge- noktayı ıhma! etmelerindeı d 1 J ' Jlt'· ~en hemen umumun memnuniyetini ca metre şarkında poyraz rüzgarlarına 
çer, konmuş niı.amlara göre cemiyeti i- muahaze eder Kend' . b ·~ o ay~ yecan anmış ve lsrail oğullarının ona lıp bir surette halledilmı"ş oldug·un- karşı lusmen mahfuz bir sahilde Hi-
dare eder • . ısı u ı maiden şı takılmakla Roma esaretinden kurtula .... Orijin~! 'ri v . . . lclyet ederken_ lvo Brunün (edebi PO>" cağ>nı zannetmiştir. . dan gazeteler, dün amele fırkas' ile sar•."? . Meler yüz isimli biribirine ya 

. . şaı • ~ın. kafıye, ve lı treler) atlı mukemmeJ eserini J ..,,.. 
0 1 

Jd k _ . Tred . Üryonlar umu A 1. . . k km ıkı büyük köyün önündeki büyük 
san bi1gısi n ı d ~ · ·· • · ..,, ur l:l e ıyamı haıtrlıy:ın aıuıl mı mec ısınm a - k aları sürük!" a.sı 1 odgurkia:1°azsa camı- stun tetkikatını görmemiş bulunu}·or- lsanın telli.in atı de••il halk;n ümjtJ~ tet~iş. oldukları muhtelif içtim3lar- ~msalda kuruln:uş bir istasyondur. 

. ıycn er c tap tan ve na- d u. .· .d. H IJ "' • .. . da ıttıha z ediJmiş ola k 1 . Dır saat uzunlugundaki hu sahil-
zanyeden bir cemivet f" t k (D ı ı ı ı. . a ' zaten boyle hır ~ahıp ·ıı· b' n arar aun d "ki l ,, e mo or a a- obschtüz) e göre edebi portrele· zuhurunu l>eklı·,. ·d O ..• l- mı ı ırliğin tahakkukuna ait bu··tu··n e ı sene evve bir tek bina bile yok-
maz. . 

1
.t. 

1 
.oı u. nun ıçın sa- .. 'ti . k t B ·· d . 1 . 

. . .. .. . . nn a ın er arasında Suetonius H! Yu nın, garip -e ·Jcr ·a tı •ını öri· umı en esmekte olduğunu ve parlfı.- u. ugun emıryo u sayesınde yÜ2 
Cemıyetlen •. sur~by~nler nazarı- ~aniler arasında Plutarch ile başladı-' görmez onun:_;;.} . ~· .P;} . ı: _ ır mentodaki sosyalist grupunun amele haneyi mütecaviz ev dükkan mağ·aza 

~· ~d:mları değil, kutknm ş~uru.nu gını söylerken Jüsdosu unutur v. na hük;.,etmişttnı ır us.ı 0 
ugu- fırkası teşkili<tlarımn mukarreratın• gazôno gibi binalarla süslü güzel bir .. i :a~ 1 nsanlard•~: Onun ıçın S<Y~ bunun sebebi, bu sırada J üsefos ta- J ozef üs: ün bu fıkrasına h MsU •an riayeti takdfrinde - tasarruf slyase ı m e k':'"ba ol muş ve hükfimet de bu eltem 

h f 

• ~rarh muphem kuvvctını rafından yazılan (Holosis) henüz garp lann ,.e kilisec·ı . k 
1 

k ~ y, muh:ılefet edE>ccğini yazmaktad·r mıyetli mevltiinden dolayı burayı bu 
mu a aza eaiyor. : 

1 
. d . . . ı erın a em ·arıstır- A · · h. Bir memlek h . . . a enun e ıntışar etmem>şti. Sonra, dıkların• gösteren hiçbir emmaı·e 'vok Muhafazakar matbuat, zikri ge. sene na <Y• yapmıştır. 

f

.

1 

fl "d eti ta rıp et_mek ıçın Yunan edebiyatında edebi tasvirler tu Bilakis halkın 1 d n- •. • . 1. çen mukarreratı tenkit etmektedir Denizden itibaren 73 kilomelre-
ı oso arı ı are başına getirmekten b d b. t ·ı b 1 ' , ' sa an ı~nı ısraı ı D . . . rk 1 . 1 t I bahsedenler hak.lidırlar. u eJ~ ıyrastakı e. aşlar. . kurtaracak bir mucize beklediklerini, . 1 ~tly AH~rald, sıyas:te bu pren- 'kı. ydo fış e meye açı mı ışt~_r.l ~naftada 

S d al 1 h 

use o 1 sanın portresı, Plu lsanın halk tuafında .. t .. 1 h sıp erın h:ıkım olması lazım olduğu 1 1 
e a cuma ve sa ı gun erı aHı.kı 

a «e c ı ayatm ve hareketin t h' h t s · ' • n gos en en ~ ·· k k" · k d 

beb

. f ed arc ın ya u uetonıusun tasvirleri yecan ile sürüklenı"p 'tt·- .. ·r d mutaleasrndadır. sr mev ııne a ar tren yolcu ve eşya 
se ı an: enler çok defa akıllan d · d d - ·ıd· gı ıgını ı a e e- g t" · ··ı·· k · · f'k' 

1 1 

b' . - erecesın e egı ır. Çünkü Jüsefos den fıkra bu fikri son de c 'h Londra 'l:I (A. A.) - Amele fırk.ı- e mp go urme tedır. Bu 73 kdomct-
nda eske1n jı .ır ere d ırl cemıyeti idare bunları örnek olarak almamıştır. bir surett~ anlatıyor Josef~es e ds~~·~ sı teşkilatlarile Trad • Unioncularm ka relik mesafe üç kısımdır. Üç aya ka· 
e ece er nı zanne er er. CemiyE>te J"" f b" . · u ıyor b' dar 18 k·1 r d.. ·· ·· bir 'b' 

1 

use osun, ır kısmın• yenıden top ki. meye karşı şiddetli bir mücadelede • ı ometre ık orduncu kısım da 
. J~~u~ "'k;. parm'ı' an •~asında Jıyarak, yukarıya naklettiğimiı !sa · "Bu sırada !sanın iidel' z yt' bulunacakları muhakkakbr. Bu;ılar işlelmey, açılacaktır. Bundan sonra 

ııs en şe ı verme hayalındetlir- tasviri, hiristiy!lnlrk propagandasının dag·ı üzerinde dolaş akt ı, ,~ e dı'n~ M. Mak Donaldı takip etmekten imtina Karayük ·ve Zafranboluya on !k.işer 
er. ld • d . <. m ı. \.en ısı . 1 k"l t l"k yapı ıgı evırde yazılmıştır. orada hastaları ~ı·faya d" d B etmış olan amele nazırların hattı hare ı ome re ı mesafede kalıyor. Meb-

H ıh ki 
J"" f ~ P e ıyor u. u- ' d .. dTk F" 

8 U use ~ ~u propagandanın bütiin e- rada onun etrnfında (lSO) yardımcı ketlerini ittifak ile tasvip etmişlerdir. eı şım 1 1 ılyos olan bu r.ıühim 
Fikirler, nazariyeler hayatın, saslann~ bılıyor •. · ile halktan bir kalabalık toplanmıştı. . .Parlamen~~daki amele grupun:m hat yakında Ankaradan l<'ilyosa doğru 

hareketlerin, emrivakilerin bir zabıt Mesıh, kendıne (İnsan oğlu) de- Halk onun kudretini uörerek ve 0 . zıkrı geçen muşterek içtimada izah 0 • gelmetke ve Çankırryıı geçmekte olan 
ceridesinden baŞka bir şey değildir. mişti. Yani mesih de insandr. Halbu- nun (sihirli) bir kelime iİe her istedi- lunan fikirleri benimseyerek, 1\1, Ilen· hatla birleştirile<:ek o zaman memleket 
En iyi nazariye hayata en uygun 

0
• ki onun Yunanlr taraftarları ona (Al- ğini yaptığını anlayınca onu sehre dersonun riyaseti altrnda pariamcn- v~rltğında yüksek b!r terakki ve in-

lan fhl<irlerdir. lah ()ğlu) ve yahudiler içinden ona il- girmeğe, Roma askerlerini ve Pileti tonun resmi muhalefetini vücüde ge- kışaf hasıl olacaktır. 
Cürmü tesbi.t eden müstantikle, ha tihak edenler ona (melek) yahut (Hak kesmeğe, bizim üzerimizde hükii'll- tirmesi mtıhteme1dir. ·Bu şimendifer hattmın esas meb-

yatı en iyi izah eden nazariyeler arasın peygamber) diyorlardı. Bunlar lsayı, ran olmağa davet ettiler. 0 da bnnu üç amele teşkilatı grupları, kabi- dei olan Ereğliye bağlanma keyfiyeti 
da fark yoktur. yeni bir Musa telakki etmekte idiler. reddetmedi.,. nenin almak istediği tetbirler hakkın- bu defa halledilmiş olduğundan Fil· 

lJwıu yapameyan nazariye çürük gö . Jüsefos, bu mahimatı nereden al- Josefüs bunu anlattıktan sonra ya da muzakerede bulunmak üzere bu- yos Ereğli arasında da hemen inşa.. 
zünü şeniyete değil, hulyaya çeviren a mıştı? hudi rüesasınrn bu haberleri Pilete gün yeniden toplanacaktır. ata başlanmak üzeredir. 
daım bir acaip mah1iiktan başka bir ~ey Onun lsa hakkındaki yazdarı- götürdüklerini ve Pi1etin askerlerini Kabinedeki şahsiyetlerin muhalefe Şimendifer istasyonu deniz sahili 
değildir. nın üslUbu derinden derine tetkik o- sevkederek ahaliden birçoğunu katli ti yenip yenmiyeceği meselesi kalıyor. olması hasebile yüksek bir istikbale 

1789 ihtilalini, Volter, Russo, Mon lunduğu zaman onun bunları şahit- am ettiğini ve lsayı yakalattığını onun Muhafazakarlar, liberaller ve M. l\fak namzet olan· Filyos - Hisarönü nahi-
teskiyö yapmadı, 1917 ihtila1i Marksın lerden aldığı anlaşılıyor. Bunlar, fena ve muzir bir adam olmasına yani Donalda taraftar olan sosyalistler a- yesi 11 köy hududu içine almış cenu
ihtUaU değildir. ya lsanın muhakemesi esnasında Hıı bir iğtişaşçı, hül•ümdarlığa tama~ e- rasıncla halihaztrda mevcut olan irli- ben Devriğin Çaycuma nahiyesi şjma 

1908 Ihtit!li Namık J{emalin ıhti- lenen, yahut ilk isticvaplar esnasmda den bir fesatçı olduğuna hükmederek bat ve M. Mak Donaldla M. Uald- len Karadeniz şarken Bartın hudu· 
. lali değildir. 1789 ihtilali çok defa bir ifadeleri alınan şahitlerdir. Bu şahit- idamına karar verdiğini anlatır. vin arasındaki sıkı dostluk böyJe birse dundaki Filyos ırmağı garben J{i-

felsefe kitabİnın sa_hifeleri arasından !erin if~deleri biribirlerUc k~rşıfaştı Hikllyenin bu şeldlde anlatıJışına yin dcrpişine müsait bulunmaktadır.' !imli nahiye.sil~ çevrilmiştir. 
fırlamış hır hareket zannolunur. ~ nlm.ış 'e !sanın hakkındakı ıddıalar göre Pilet katliam yapmaJda ve lsa· lngiliz maden iŞÇileri fede· Salı gunu Fılyostan Çaycu.,nıaya 
nelerdir, bu fikri vaazeden adamları tetkik olunmuştu. Isa, nasıl oluyordu yı salbetmekle, henüz kopmıyarı bir rasyonu icra heyetinin bir gitmek üzere saat onda trene bindim. 
gör<liik. da hem bir insan, hem bir melek, hem ilıti!ulin her hangi şekilde kopma- karar• Fiat ucuz rahat bir yolculuk yaptım. 

fonte&.iyönün kanun.Iarın ruhu, bir ilah olabiliyordu? İsa, Musa.llın şe sına mani olmak icin en şiddetli en kor .. Londra 27 (A. A.) - Maden işçile· Yarım saatte yirmi Idlometreyi geçtik. 
Russonnn kontrasosyali hayatın çekir- riatini mesela sebt meselesinde ~nı-[kunç tedbirler al~ış, bilhass~ İsayı rının amele birlikleri konğresine müza- Yolda tren hemen tamamen ırmak 
deği değil, hayatın bir neticesidir. Ha madığı halde, nasıl oluyordu c!:-., ~'?· siyasi bir maksatla öldürtmüstür. ' harette bulunmağa karar vermiş ol- kenarından ve bu sene fazla mahsul 
yat kitaptan Ç'lkmaz, hayat kitaba kay- ni Musa telakki ediliyordu? Allalun ~ Jozefüs, (Kudiisün zapt~) unvan· maları ilk bakışta delalet ettiği ma- veren mısır, buğday ve arpa tarla1a-
dolnnur. mitlerine karşı gelen bir adam, Allahm h eserinde bu ihtilal gibi bircok ih- nadan daha ehemmiyetli bir mana ifa- rı arasrndan geçiyor. 

Fransada 1 peygam?eri olabilir miydi? ti1allerin, 'henüz alevle~med~n bas de etme~tedir.. Maden işçileri mem- Trenin avdetinde Zonguldağa 

1789 

"ht"l"l" . F Bü-tün bu meseleler tahkik olunu tırıldığını çünkü yahudi ı·eisleriniıı lekettekı sen<lıkalardan en kuvvetlisi- dönmek için Çaycumada üç saat kal-
ı ı a ını, yapan şey ransa- k 1s 1 h · h d d ' · t kil t ki k ı t da nüfusı>n dörtte birini bile teşkil ;•r en :."'" e me şe da. et e_ •1~· bunları Isa hadisesinde olduğu gi. ~eb~! ç ::e eb' a ;·~: .. ld ~ırk ~ane d•~· st:;ıyon ~-~yclumay~ yanm s.'"t 

etmiyen ....ıet sın•fımn, nüfusun er, o~un " şey yap~a .,:,gını:., 00[ •- bi Romalılara haber verdiklerini kay· 1 . 
8 

•1 > . ~·~ " eşe u u. ~ fa. snyo~. tomo ' o mad<gından k•z. 
dörtte üçünden fazlasını teşkil eden yenle~ l ed~.?.rd~: ~unhun a .ra h r ~a- deder. Herod Antipas, y ahyanın ha ~en.~şçı erı te kertsyondu Skeakham tvl~ gınk guneşb altınd~ yürüyerek terliye-

k 

.. ı·· . b km "d" nm soy e ıgı sozun er şeyı az!r a. zırladığı ihtilal ortaya çıkmadan Yah- uı an mın a a arın a ço uvve ı re kasa aya gırdim. Trenin vücu-
oy uye arazı ıra aması ı ı. d - k b l d' 1 d tte t ·ı d ·ı 1 t d" B .. 

A 

. k"l" f ıgını a u e ıyor ar ı. yayı yakalatarak onu öldürtmfr:ı.tü sure emsı e ı me c e ır. u mın- dunden bu kasaba pek az istifade et-

/ 
razı r ı.se ve asalet scnı ınm e- J .. f b 1 b h ·, t " · t k ı d b' ık t t 1\1 1\ · llnde idi. . use os un arı mev~u.u a 1• e : Theudas halkı mubacerete teşvik et. a a ar an me ·~ ç .•n za . a · 'lak mey torakki ve inkişaf yolunda pek i· 

S • "t hhltl hük. tıkten sonra hayret vene< kuvvetlerı mis hl-at Fadus buna imkiin bırak· Donaldın ta l<endısıdır. Bınaena!eyh ler!iyememiştir çarşı pazarı gezdim a.lacag~nr~ mub~'a .. k t~r, h?.km~ıten haiz olmakla beraber, kalıp, kıyafet m•;araİ.' ona karS< süvariler gönder maden işçilerinin gelecek intihabatta Belediye teşkiİ!.tı lağvedildiğinde~ 
ı o an uyu uccar, u umE>t- ··•·· d.. 1 ak b' h ld ' ~ M l\fak D Id ı le hesabı olan fakat kıralhğm suiisti- zugur u o. an, ve acına.c ır a. c miş, ve onunla bi~·kaç arkadaşını . . . . o~a a rey vermeme e~i b~ş~ halk, bilhassa memur.in. kasabanın _ça 

11 

ri d h 

1 1 
bulunan hır adamın hır melek telak- parça parca etmiştt. Pilet Samid- ",kılın mebus olamaması netıcesını murlarından fazla şıkayet ve endışt 

ma ine ı" en d esaBp atnna zarar gle _en ki edilmesinin mümkün olup olma- leri de ka~tlı'"ma u"ratmışt'ı çu··ııltü tevlit edecektir. ediyorlar. 
ze11g er var ı. un ar, kıra! rgın - . . J .. " • L · ilk sarsıntısında . t"f d tı·ı dıgını tetkık edıyor ve bu suretle sa- bunlar arasında sahte bir peygamber ondra 27 (A. A.) - Maden .şçi- Çaycuma dispanserini - Zührevi 

n ıs ı a e e ı er. ya ka t . leri fed . h ı· . . Arazisiz köylii ile birlikte harekete 1 rş•f.~~.rrubz~t-~eçıbyor. 
1 

d zuhur etmiş, ve onlara Gerizim dağı- . t ehrakskyondununtkı~kra eye ı sıyasll hastalıklar mi.icadele evini - ziyaret et 
geçtiler. ~se dusu~ hu :n k u yazı ~r\n an nın bir kovuğunda :Musanın mis~kı i- ~azıye b ~-- •; ~ t1~ ı a~ta. b~lunmak tim. Doktor Sıtkı Bey binayı gezdirdi. 

Bu vakıanın kit ta . l ak onun sa an a se er en mu ~<.e~e !abisini keşfedeceğini vadeylemi ıti. uzere ugun ev a ade hır ı~tıma yav· Temiz ve zarif bir şekilde tanzim edil-
isterseniz arazisiz a: .. 1~er.~n a~~.m.. zabıt1armı kopya etmekten başka bır Mısırda çıkan bir sihirbaz Jerilrn- mrştır. . Federasyon katibi umumisi miştir. Dispanserde günde vasati yir· 

şeh . 'kü·çu""k b . oy nun, oyuln şey yapmadığı ve İsayı muhakeme e· sun da,·ullaı·ını <·almakla J{udiisün sur M. Cook içtima bittikten sonra bazı lıe mi kişi muayene olunmaktadır. Dis-
ve nn urJuvasının arzu a d p·ı t'' . T"b ·· . , t b · · · h 1 a , karışan R f"·k· 1 en ı e m ımparator ı eryuse l az· tarını yıkacag· ını söylemiş, bunun yanat a ulanarak ıcra heyctınm a- panserin yataklı ve tedavi evi olm 1 .. ı 
nnı u Y la ussonun ı ır e d - .. . . k 1 ld·" ı b' ı·kı · · ·ı 1 f k rile karşılaşırsınız. •gı rapora gore esenm a eme a ,ı üzerine Fe!iks Zeytindağmda bir lop· me ~ ~: erı roıs; e ame. e ır asının her halde daha faideli olacaktır. 

BÜ 
.. k . le . . k ı· l anlaşılıyor. Jantı ,•ukubuldug"unu haber alır alma yenı hukumete mu~ıalefetı hususund:.. JJJ. Emin 

yu zengın rın, ın ı apçı o mı- • c • ı, • . . . . • 'Ik ·· d ı · f"k · · ·r d Buhran dört yu··z kı·sı'yı· kılıçtan ,,.eçirmisti ıttıhaz etti'klerı vazıyetı ve hareket 
yan ı Jıren en erın ı nnı ı a e ·• ., ·. · . . .. · · 
eden Monteskiyönün liberal nazarivele Josefüsün, lsayı Zeytindağı iizc- lsanın hakuyesi ele bunlardan bi- tarzım ıltız~m ve ~udafa~ya ıt!ıf ıkla 
riM tesadüf edersiniz. · rinde iken nasıl karşılandığım ve ri gibi oluyor. Yani tsa, Zeytindağ'ı- karar vermış oldugunu soylemıştfr 

neler yazdığını gördük. Bu yazılar, na çıkmış orada halkı teşvik ile meşgul M. Makd«;'nalt bir kaç gün 
1917 Rusyası muharririn İsaya düşmanlığını pek a· olmuş, derken onun etrafında tophınan dınlenecek 

1917 Rusyası arazisiz köylü, istis çıl{ bir surette göstcriyordu. B•lr.un· ka1abahk, bir ihtilal hazırlamayı Londra :1 (A. A.) - M. l\fak Do-
mar edilen işçi, ve mütemadiyen is- la beraber, bu düşmanca yazıla.r, 1- düşünmüş. !sanın bu ihtilfılde bir •ne n~ldm mesaı a~kadaşları, üç hafta 
tismar eden çarlığın çarpışmasını ifa sanın lehinde sayılacak bir netice.re sih ve bir hala<>l•fır hiikümdar yazi suren yorucu hır meşguliyet netice
de eder. 1917 hareketi sade ideal de- varmakla idi. • Çünkü Jozefiis, ls'l· yetini almasını dii .. iinmü~, yahudi ri.i sinde başvekili~ sıhhi vaziyetinin sarsı 
ği1, idealden daha fazla realite olan yı bütün vukubulan hadiselerin yalnız 1 esası bun-dan hab2rd:ı.r oldukları zaman lıp boz~lması ıhtimalinden endişe e- p 

Makine ile tama 
men şerit bnlin· 
de imal edilen 
PROBAK traş 
bıçakları aynı 
cinse ve değiş
mez bir keskin
i iğe maliktirler. 

a · b'' "d" hi f ·1· d derck bır kaç gün · t" h t k'l razı unyesı ır. ru aı ı sayıyor u. vaziyeti Romalılara bildirmişler, ho- . . · .. • ıs ıra a e çe ı me-
l randa Riza han cümhuriyet y!lpa Bu netice, incillerin de ifade- malı Pilet clerhal Zeytindağmda sını .ken~ısı~e tavsiye etmişlerdir. Hu / madı, Kiibilde Amanullah han dikiş sine zıt olduj\u kadar hiristiyanlarm bulunan adamlara karşı askeri bir ha- fa_,-sıy~ uzerıne U Mok Donald bir k:ı( Tıraş bıçakları 

tutturamadı niçin, çünkü, lran he- telakkiıerine muhaliftir. reket hazırlamıştı. Bu hareket, 'lir gun dınlen~ek için yarın akşam Lossi- lllllilllllllliliiilllllilllllllililllllliillllllllllllll 
nüı bir feodaller mecmaıdır. Efganis lsa, Yahya gibi değildi. Yahya, kac sene sonra Feliks tarafından ~m.outha gıdecektir. Kahine gelecek===============::::: 
tan ha.keza!.. yahudileri hürri)·et yolunda kıyama ,,ukuhulan hareketin tam ayni idi. ıçtımamı pazartesi günü yapacaktır. tap şu cümle ile kendisine verilmiştir: 

Tilrk inkılabı davet etmişti. Jo5efüs, bunu açıkça Yalnız onun zamanında zuhur eden "Sulh nazırı,. M. Briyanda 3 "Sulh nazırı M. Briya.nd,, 
Türk inkılabı arı .. söylüyor. Halb~ki :rine ona göre. Mesih kalabalığa karışarak lrnybol milyon imzah ~ir. albn kitap Faşist hUkOmctle Vatikan 

d . tikl"l . t" Y mustemleke- halk. lsanın peşıne takılmış, onun ınus ve bir daha görünmemisti. Jlal veraldı arasındaki ihtiUH 
en ıs a e, ıs ısmardan, istihsale ge " ' , Bordo 27 (A A ) - Ameleden R ...;.,.t• - ~ -- buki lsa yakalanmış, muhalieme . · · oma 27 (A. A.) - Yarı resmi m:ı· 
~ ır.. . • fikir ve nazariyesini tarihte değil, Ana d"l . "k t muvafakat et- ve sabık muhaliflerden mürekkep i:ıir hafil faşist hükumetle papal k ka· 

Türk ınkılabı örneği olmıyan, op dolunun bünvesinde, Türk cemh'eti· c ıkmış, r onu~. stmd~~.e 1 '1d - d grup, üç milyon Fran~ızın M. Bri- mı arasında rıka "ht·ı·r' 
1

ı mal o.rij:hıal bir hareketf B h k . b. · · mE> · zan mı goı:: er ı~ı an ac:ıı ıırm an . t' b _ 1 ' ' :. n ı ı a ın pc c ya on· ır. u are eti run o Jektif tetkikinde aramalıdır. lb" k .
1 

. lb d"J . t" yanın sıyase ıne ag ı ve sadık oldu- da halledileceg<ine dai ı · l n 
kopya zannedenler aldanırlar. Onun I 'sa ıne arar ven mış ve sa e ı mış ı. ğunu gösterir bir altm k"t .. "el , '. . - , r o an şayıa arı SADR ETEM (Bitmedi) . _ .. . 1 .ap vucu e nıevsımsız oldugu mutaleasmda bu· 

, getırmege teşebbus eylemıştır. Bu ~i- Iunmaktadır. 
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veni Bir/ık Tarabyada Dünkü deniz f aaliveti 

len is lurnuuosı Boğazı geçmem .. sabakası 
.!ı~ 4------
· idman birliği maçları 

Dtin yapılan ilk müsabakalarda AltınhiUil 
Bostancıyı,BozkurtUnkapanını mağlup etti 

Şlrloyan Suad•, Sedat · 
Trebikofu ağlupetti Beylerbeyli Salim Galatasaraylı rakiplerini 

__ m_ geride bırakarak birinciliği kazandı 
Pazara 'inal maçı 

Yapılacak .D.enizdlik heyeti t .. arafından b.u se- mes.:ıfeyi ka~ederek diğer yüzücüler! 
Darülf iinun spor sahasında lstan- namağa mecbur kalan Unkapanhtar . 

bul idman birliğine mensup şübeler müdafaalarına kuvvet vermek istemiş- Diin 'J'arabyada Tokatlıyan oteli ne ısın hazırlanan musabalrn talımat· gerıde bırakmıştır. İkinci o~arak Ga· 

arasında şampyona maçlarıma diin lerse de Bozkurdun hakimiyeti devam tarafından tertip edilen tenis maçları- nemesinin yedinci numarasını teşkil e- latasa~aylı ~eref yarım dakıka sonra, 
· · · n · d k.k da çok mü· o·· ·r· b" . . le b - ·· b ı d"' ı·u ürünciı Galatasaraylı Suat karaya çık-ba§lanmıştır. Bırıncı maç ostanct ·le etmiş ve on yedinct a ı a • _ .. nın omı ınali kalabalık ır &e)ırcı < n ogazı geçme musa a msı un • - :. . 

Altın hllal arasında kra edilmiştir. sait bir pas alan Bozkurt sol a~ıgı .. ıııu~ kitlesi huzurunda oynandı. melihisarı - KandiJJi ara~ında yapıl- mışlardıı. . .. 

1ki · Unkapanı ve Bozk t k 1 b'r şilt Je kalenin sag koşesı "f'lt· t t k c:o· mış ve denizin sert dalgalı ve ham· Yarışı hakem heyetı ve halk ellı ıki 
ncı maç ur ara- emme ı . . . u ı ıye urnuvasını azanan ~·- ' • 

amda yapılmıştır. direğine topu vurarak takımının ıkıncı rinyan Suadı (6 _ 1 6 _O) kolaylıkla nın rüzgarlı ve fena olmasma ra'"men numara, klüpler de futalarile takip et.-

Birinci maç sayı~ını kaydetmiı;iir. yendi. ~dat da T~rabya turnuva- muvaffakiyetle neticelenmi:;;tir. Mü- mişler ve Kandillide toplanan yüzler. 

o bundan sonra Bozkurdun ki d ·· ·· .. 1 • • ı Bostancının hücümü ile başlamı~· yun srnda büyük bir varlık gösteren (Tre· sabakaya Galatasaraydan dört erkek ce spor mera ısı a yuzucu erımız 
· · · · h - hakimiyeti altında cereyan et- . . . . tır. Bırıncı haftayım Bostancının ma su::. 

1 
ti 1 . ı· bugof) u (6 _ 3 6 _ a) ınağhlp etti. ıki kız, Beylerbeyınden 4 erkek, l{ulclı- heyecanla alkışlamışlardır. 

. ve bu :suret e ne ce enmış ır. • • 
hakimiyeti altında geçmiş ise de Bos· mışl\f t sonra dört takıma mensup Çift erkekler müsabakasında Su- den iki erkek olarak cem'an on iki yü- s;ehrimizde mi:;afir bulunan SO\'}'et 

. . ğ en . aç :ın ~ .. 
tancılar çok ıyı oynamalarına ra rn kaptan ve rek;Jerle görüşen muharriri- at, Ganavey Sedat • Karakaşı yenert k, zücü i~tirak etmiş ve bunların arıı ·ın- Rusya sporcuları da mu:sabakayı kot. 

sayı kaydine muvaffak 0.1~mamı~:~~~ mize Do tancı takımı kaptanı şu beya. Şirinyan - Leng, Necmi - Yafeyi mağ- da gene kıymetli rekortmenimiz Salim ral:mndan seyrederek sporculanmızın 
dır Bu devrede Altın hılallılar ' d h·t ı • ı"ki sayı kay- natta bulunmuştur: lUp ederek finala kaldılar. gayri mü.sait bir zamanda dahi ıı.:H mu,·affakiyetine yakın an şa ı o muş 
penaltıdan olmak üzere 

- tık defa bu sahada maç yaptık. Pazar günü Şirinyan Sedada kar~ı dakika gibi şayani takdir bir zamanda tardır. 
detmicılerdir. 

~ d Bostancılıların gn. Takrmımız çok iyi unsurlardan nıüte· turnuvanın en mühim müsabakasını .................................. . 

lip ::ı·:~ ~~'~;:a~i varit görülüyorRa ~kkil . ol~~~ıiıa. ra~me~ ~~emin yapacak, geçen sene Sedat Şirinyanı "i{;;~;;;ş;···B;yk·~~~······i·~·m·i·r·d eki maç 
da hakemin ofsaitten verdiği bir gol ısabct.sız goruşlerı netıcesı maglup ol- mağliip etmişti. Bu sene Şirinyan yendi 
maneviyntı biisbütün bomnuş ve netice ~~· .. 1\laamaf!h hükme~ g~lip. g~lec~- sırf bu maç için çok iyi çalıştı. Sun· Dün Kasımpaşa çayırında heyecan· Altay Çankaya takı• 
d Altın hilaJliler beş sıfır galip gel- gıınızı zannedıyorum, çunku bırlık nı- da karsı dünk·· k 1 alibiyeti pazar 1 ld K IDIDI 4-2 maltip etti e ' . . . • . • :. u o ay g, • lı futbol maç arı yapı ı. asımpn~a 

i )erdir zamnamernızı ıhlal edecek mahı) ette ·· kil . 1 - k . . . . . . 1 ... m ş . : . gun O) ununun çok sıkı o acagrna uv ve Beykozun bırıncı ve ıkıncı takımla- lzmir 2S (A. A.) - Altay ve url•-
Jkıncı maç: harıçten oyuncular vardı. . tı· b' d 1. · • · . k ·· 'e ı ır e ıl.. k 1 t lar. Neticede Beykoz takı- spor takımları ıle ıkı maç ) apmn u-
Unkap:ını ve Bozkurt takımları Alt h·ı·ı "k .. l . d b. rı arşı a ı h . . 1 . 1 A k ın ı a ru un erın en ır zat: Teknik neticesi şudur• .k. . . . • 0 ·e Ka zere şe rımızc ge mı;' o an n ar:ı 

m8 , 1 birlik reisinin hakemliği altında · mı Kasımpaşa ı ıncısını a • ' • k t k ·ık b ·· A.1 
ı. - Takımımız iyi oynadı ve kazan- Tek erk ki ş· ·nvan Suat ' . . . .. Çan ·aya a · ımı ı maçını ugun - • 

cereyan etmiştir. Bu maç çok hara- d "'I f'h b. 
1
.•. . . d·- .. e erde: ırı · • .., sımpaşa birinci ·ide Beykoz bırıncısını tayla ynptr. Sahaya cwclfl misafirler, 

l 
v 1 h d 1 ı. •• aama ı ır ıgımızın ıger su- 6 - O 6 • ı Sedat T bugof 6 - 3 6- ,, k d. h . retli o muştur. ~ a nız sa a a e <ser- . . . "' ' • • · re ' 1 . o yendiler. Beykoz, en ı sa awın· sonra da Altay çıktı. Hakem l\lıster 

siz .yapmak i5tiyen iki klüb.ün. i~ran ü- belerınde de ~yı oyu~cu~.ar ve t~k~m!ar Çift erkekler: Suat, ~~navey - Sr- da Galatasaray da dahil olmak üzere Fevlcrin i:;.aretile saat 17 - ı:> oyun baş· 
zenne maç yarımşar saatlık 1kt deue mevcut oldugunu gorduk demıstır. dat, Mehmet 6 - .ı 6. 4 Şırınyan, Leng tl' t k 1 1 ,,·enm'ı..:tı' \adı .,., ~ • ' bir çok kun·e ı a nm ar J ~ • • • bu"." 1 
üzerine cereyan rtmiştir. Unkapanı reisi bey de: - Necmi, Yafe 6. 3 6. 3 L- . ualibi,,·eti Oyunun :;ekizincı dakıknsında ~ok 

n. . . d h 'k· t f ··ı , Bu itibarla ı~a~ımpaşanın ,,,. ".. Ç k l 1 ·ık O'ollcrini 
ırıncı ene er t ·ı nra ın mu e- - Çok iyi bir oyun oynandı Talı- Tek kıdınl:ır· J\fatmazel VitoJ - J\fat . · · 1\l ı· seri oynıyan an aya 1 ar 1 

"' 
J· b'l ı d t · · ' ' ' · ' · · bir netice farzedılebılır. a!: ar· · · d k'k d ,... k ·alılar 
.a 1 akın arı nrasın a cereyan e mış mımız mağlup oldu. Fakat birliğimiz- mazel Şodvar 6. 4, 6 - 2 Matmazel Pa- ıyı • . . yaptılar. 20 ıncı a 1 a a ~,\n a). ' 

\ 'l' ıuafeyn ~ayı Jrnydine muuUak o- . . . .· r dan evvel Irnsınıpa§ialılar meıhum De:> all.'yhine yerilen bir penaltıyı Altaylı· 
ı • mışlardır. Gerek Unkapanr ve de ıyı oyuncular ve takımlar meH·ut ~ıkakı - \er G -1, G - O . koz kaptanı Saidin mezarına ~clcnk lar gole tah\'il ederek beraberliği temin 

•1ı;S{! Do~~urt ~ıyunc~ları hakC"min bulunduğunu ı::örerek memnun olduk. Çift muhtelit:. l\.Iatmazel Vıtal, koymu;;il:ır ve nutuklar söylemişlerdir. ettiler. Hundan.sonra.c~nl~nan A~t~ylı 
çok güzel gorcn ıdaresı altında çok Bozkurt tak,mı kaptanı da: .l\ley - Matmazel Kumır. Şad,·ar 6 • l, Jar 30 uncu dakıkada ıkıncı gollenııı de 
mm·affak bir o~~n. oynamı lanlı:· - Kuvvetli rakibimize karşı iyi hir 6 - 2 1\Iatmazcl Paçikaki, Şirinyan - Ma At yarışları yaptılar.. 33 Ü.neli ~akikada Altaylı· 
'fr · l>i r kaleden dıgerıne durmadan gı· netice aldık demistir dam ve M ver 6 • o 6. o . k 1 Iar aleyhıne Yerılen bır penaltıyı Altay 

d b. . . ~ . • . , D" \ Y r efendıde yaz oşu arının . 
d:p ;elmf' (aknt iki k:ıle en ırıne gır- . 1.k ... S . C un e 1 kalecisi topu kornere atmak surctıle 

.. Ilır ı ı cısı amı ema 1 Bey mu- ............................................................ . . . . 1 1 
birinci yarışta A· . 

memistir. Bu devrede tamamen , tu- harririrnize şu beyanatta bulun~·us. . d. . B - k.. •ar. be~ıncısı ) apı m ş. . . . . . kurtardı. Birinci haftayım bu suret-
=- ... :. rnı7.ı zan ne ı) orum. ugun u n .• :. . 1. t · · bi rıncı ıkıncı yuıs-

~a,•at görülüyordu. tur: l:ırdan bu ümidimin yakında tahah.kuk kif Deyın "e Jesı . '. • . '. ~ le ı . 2 olurak Altaylıların ll'hine neti· 
İkinci devre ba.5Jadığ~. zaman Roz- - Birliğimizin dört şübesini bu~ün edeceği neticesini çıkardım . ., ta Tayyar lI biri~c~: .. Bıgane ıkı:ıcı, celen-di. 

kurdun takımında tebeddulat yapılmış d . .. k .. Şahap üçüncü, uçuncu ya:ışta lhsnn !kinci hnftayim 14 üncü dakikasın· 
. • karşılaştırdık. l\taçl:ırımızı evanı et lla!<ıknten dun arşılaşan dort tn- . . . . ' 

ve bu tebeddül müspet netıce vermege •. . .•. . k ti' Beyin Gümüg birıncı, Fıkret Beyın l\ial da cl'kilmis olan bir şutu kurtaran 
b O b d · d, tirecegız. Bırlıgımıze mensup genç- ım arasında kıyme ı unsurlar mer- . .. .. .. .. .. ~ ~ 
aşlamıştır. yunun u evresın c . . • . .. ı ikinci, Aldern; uçunca, dordun- Çankaya kalecisi topu içeri atmak su-

oyun sert bir cerevan almağa. istidat ler arasındaki kıymetlen seçmege yar- cuttu. Bostancı takımının uç ort:ı mu tay . . . D k t ·ı . . 1 t'l Alt 1 l l h' e u·· ,.u··ncu"' rrol'u· 
•• • • J • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• ilde ı~rik bırıncı, ro ur ı uncı ~e · re ı e ay ı ar e ın ~ .,, 

gostermış ıse de çok ıyı ıdare ~~: tı""ın dım edecek bu ş:ımpıyonanın hızım •-ı hacımı çok ıyı ıdı, Altın hılalın muda· c b'ta hs • 1 b .· de knr.andırmıs oldu lki dakika son-
.. · • · · · - ·· ·· · . · · . .. . . ·~tir. Zn ı nn ma us o an e:;;ın- :. · 

de muessıf hır netıcenın alınmasıııa çın buyük ehemmıyetı vardır. Rırlı- fa:ısı Ye muavın hattı mukemmel ıdı. mı:. 1. b. . .1 .•• l ·t '· 1. rn Altaylılara bir gol olmuş.sa da <>f· 
r. • 1 0 · b · ci . B · kosud:ı Pro ı ırıncı ıR'J, s romuo ıs 

m.anı o unmuştur. evrenın e~ın ğe rnen:sup bütün gençleri faalıyetc ozkurt takrmının merkez mual·ini cı ) • .. .. .. ..•.. 58,·t olduğundan hakem naz.arı itibara 
d k.k d · · h k. · t B ' ·k·nciliği, Leyla uçunculugu almıı;. · · 

a ı asın an ıtıbaren a ımıye oı:- getirdiğimiz gibi birlik takımına nam sağ beki, sol açığı, Unkapanı takımı- ı 1 almadı. 20 inci dakikada Çankayalılar 
kurtlulara intikale başlamış ve bu hakı- z t 1 . d ,; . ffak 1 • . ğ . . . . . .. . tır. . . . . . . 0 . 
m· .... t ... yes·ı d d . d. ci dak·ı e genç erı e ~rne.,,e mu"a o u nın sa ıçı merkez muavını ve mud:ıfı· ....................................................... ıkıncı gollerını de kaydettıler. ) U· 

ı ... e ~. n e evrenın ye ın - ...... · d .. k ı b. k 
kasında ıkı bir ütle ol ·apmı\ilar· yoru1~ Dirliğimizin yakında federe e· leri iyi oynryan ve futbolü anJryan , ği takdır e mu emme ır ta ·ım ı:ı- nun hitamına 10 dakika kala Altaylı· 
dır. Bundan o!ra hi; oyu~cularınm dileceğine nazaran bu zamana kala. gençlerdi. şu hale nazaran bir sene karma.sı kunetle muhtemeldir. 'Ru Jar dördüncü :sayılarını du yaparak 
sakatlanma ı dolayi!;ile on kişi ile oy- bu gençlerden iyi bir takım çıkaracağı sonra birlik faaliyetine devam edebildijgençlere muvaffakıyet dileriz. oyunu 4 • 2 kazandılar. 

~ - g 

.At 
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E k f iLAN Istanbul v a müdu'',,. latanbul tramvay şirketi müdüriye-
tinden: . k t' üdil . • İstanbul tramvay şır e ı m rıye-

rı• yetı·nd~n.·. ti. 15 eyliil 931 tarihinden itibaren ik~n-
ci mevki tramvay arabalarında tenzi-
lat ile seyahat hakkını bahşeden n1 !k· 

Kıymeti mubamme?esı: 82 Lıra 44 Ku. Miktarı ziraı 122163 tepli kartları ,·ermiye başhyacağmı 

0-•..n.darda Selimıye mahallesinde Hamam sok w d atik muhterem ahaliye ilan ile kespi şerefi 
aau N h l .. . d a1rın a eyler. 

22,24 cedit 56 . o. ~en. uzerın ~ baraka mevcut olan Selimiye Bu kartlar. yüksek mektep:. :le 1 
tekkeai mOderrısi Huseyın Efendıye meşruta arsanın bermucibi gayri mekatip talebesine verilecektir. 

harı.ta vuku bula.o .20 a.rşın 10 santimden ı'baret tecavu"z hak· Mektepli kartları. şeraiti atiye da-
l b l iresinde Galatada (TilneJ' arkasında) 

kındaki dava ta 1 me aıt 0 mak fartUe dört hafta müddetle iJAn Söğütlü Sokağındaki tramvay şirketi 
ve mOP~ed~y~ vazoJunmuştur. Müzayedesi eylülün on jkind hareket dairesinde tevzi olunacaktır 
cumartesı ~u saa. t on be.ştedir. Talip olmak istiyenler kıymeti ı - Kart alacak mektepli, onbeş ya. 

Ü d d b şrnr geçirmiş olmamalıdır. 
muhammenenın Y z e ye ı uçuğu nispetinde pey akçelerile 2 - Mektepli. üzerine 15 kuru;lıık 
birlikte latanbul Evkaf müdüriyeti binasında varidat müdüriyeti pul ve mektep müdüriyetinin mührü 
mahJiilat kısmına müracaatları ilan olunur.(l666) ile mühürlenmiş fotoğrafisi yapıştır1J-

ın.1ş olarak, hakikaten met.kür mekte-

30 ·ııa,. 45 baş Kırım danası ıe devam ettiğine dair tarafınızdan verilmiş bir kıt'a tasdikname ibraz et. 
melidir. 

mu•• na kasası 3 - Mektepli, nüfus varakasını gi'~· 
tennelidir. 

Pendik Serom dartıılstihzarı mf1dilr• 4 - Mektebin, vesika eb'adında ikin-
ci bir fotoğrafi getirmelidir. 

Jilğtlnden: 5 - Istanbul Tram,ıay şirketi tara·ı 
11 tından verilecek olan kart üzerine ya. 

Pendik Serom darülistihzarında yapılacak tecrübelerde ku a· pıştmlacak on beş kuruşluk pul m~k-
nılmak üzere 12 • 9 - 931 tarihine mUaadif Cumartesi gil~nü 'bsaal t tepliye aittir. 

30 45 b 
K d .. 0 kasa suret e ı a e 6 - Evelce kendisine bir kart veril-

14 te • aş mm anası alenı m na F d ki d miş ise, mektepli evvela eski kartı ia-
edileceğinden şartnamesini görmek ittiyenJerin her rn ~D ·~~~ a de ederek mukabilinde yeni<;İni alttcak-
Gü%el san'atlar akademisinde Yilkaek mektepler mu ase ~cı t5

8

1

1
°
1
• e tır. 

l:ıw" ve vermege p 7 - Kartın tevdiinde 2 1-2 kuru~ 
ve Pendik Serom Darülistibzar müdür ugune b b 'l'kt .. alınacaktır. 

d ezkiir mu ase ecı ı e mu· 
olanların yevm ve saati mezk6r a m tJ (l904) 8 - Mektepli kartlarr Tramvay şfr 
teşekkil ınübayaat komisyonuna mDracaa arı. ketinin mezkur hareket dairesinde ru-

ma ve pazar günlerinden maada hu 

Istanbul Evkaf mu,~ du"' _ ~:ti~at 13,5 tan 11 ye kadar verile· 

Muhterem halkın beyhude ~·akit 
kaybetmemesi için kart almak uzere . ı· den· mezkur dairemize ancak yukarıda }ı; .. h 

rıye in edilen şerait dairesinde -ve tekmil evra 
• kı matbôbeyi getirerek müracaat etme· 

Kı meti muhammenesi: 163Lira 41 Kuruş si rica olunur. 
l:i~yoğluoda Hüıeyinağa mahallesinde Yenişehir sokağında 

atik 69 cedit 80 No. ileA mürakka?1 tamamı 7~ .metre .45 s~nıi~ 
terbiiode bir bap dükkanın mahlul olan on ıkıde hır hıssesı 
ıatılmak üzere dört hafta müddetle ilana vazolunmuştur. Müzayedesi 
eylülün no ikinci cumartesi günü saat 15 tedir. Talip oJmak isti
yenler kıymeti muhammeneaioin yüzde yedi buçuğu nispetinde pey 
akçeJerile birJikte yevm ve saati mezkfıra kadar Istanbul Evkaf 
müdüriyeti binasmda varidat müdüriyeti mabliilat kısmına mü
racaatları ilail olunur. (1592) 

! Doğum ve--Kadiii llastafıkları f/ 
mütehassısı 1 Doktor 1 

Hüseyin Naşit 
1 

Tiirbe, eski Hilaliahmer binası l I 

\ 

No. 10 Tel. Istaabul : 2622 1 ı ,__ - 1 - - ---

2500 Lira Mükilatlı 
931 ikinci Kurası 
1 Teşrinievelde Çekiliyor 

Kuraya iştirak için 
1 Eylüle Kadar 
Kumbara Mevduatınız 
Asgari 5 Lira Olmahdır. 

Türkiye • 
ış Bankası 

Askerıye ve Mülkly.e, Dı.ıl ve Yetimleri VeTekaütlerı-lle Hldematı Vataniye,~e 
avans maaşlarının EylOI 1931 tediyesi aşağıda yazdı yerlerde yapılacaktır 

-- - - - --
.-. -B~Şiktaş Ma-lmüdürlüğü· -

Heyoğlu Mal müdürlüğünün Tediye günleri nün Tediye günleri Üsküdar Malmüdürlüğünün Tediye günleri Kadıköy Malmüdürlüğünün Tediye günleri 

Kaaunpaşa tedıye şubesi Galatasaray tediye tubeıi Beşiktaş tediye şubesi Üsküdar tediye şubesi ~a9akapısmdaki Ka<iıköy tediye şubesi Kadıköy Hali· 

[Kıısımpaşııda Camiikebirdc [Galatasaray lisesi arkasındaki [Akaretlerde Cümhurivt'C halk yoklama yerı nin alt kah ve iist katı 
yoı..lama reri] ,·oklama yeril lırkası hinasınd~ 1 Birinci kişe ikinci kişe Birinci _ kişe ikinci kişe 

- --

Askt::r Dut ve yetimleri Asker Dut ve Yetimleri Asker Dul ve Yetımleri Asker Dul ve Yetimleri Mülkiye dul ve yetimleri Asker 1Juı ve Yetimleri Mülkiye Dul ve yetimleri 

Eylül Eylül Eylül Eylül Eylül Eylül Eylül 

1 20JOI 2J200 1 50001 5J2ı o 1 450J1 45217 ] 30XJı JU!3:-ı 1 21001 21278 ı 2c0)0 26~50 1 16~0J 16150 
2 20201 20450 2 50201 50400 2 45218 45477 2 30238 30485 2 21281 21564 2 26?51 ~6500 2 ı 6 ısı 16303 
3 20451 :01co 3 50401 5)650 3 45478 45846 30486 30714 3 2156Cj 21797 3 26101 2675~) 3 16301 16450 

5 45847 46243 3 Askerf tekaütler 5 26751 27000 5 16451 16600 5 20701 2os·o 5 5)651 50809 6 46~44 46500 5 30717 3J942 6 27011 27250 6 16601 16750 
Mülki Dul Mülkive Dul ve ye- 5 330:>3 33249 

ve ye- Mülkiye Dul ve ye- 6 30943 31208 33250 33464 7 27251 2750) 7 lfi751 16900 
timleri ~ timleri timleri 7 31212 31490 6 8 27501 27750 8 1 fı'JO ı 17020 7 3346) 33670 

6 19501 19325 6 13001 13250 7 25001 25292 8 31491 31785 33671 33880 Mülkiye tekaüdü Askeri tekaüdü 8 
Mülkiye tekaütleri 7 13251 13537 8 2S293 25530 

9 31786 32785 g 33881 34130 9 2so:o 28200 9 18000 18150 
7 19GOJ 19107 Askeri tekaütler Askeri tekaütler 

Mülkiye tekaUtleri 10 34131 34406 10 2:3201 28401 ıo 18151 18301 
ilmiye tekaUtleri 8 52002 52200 9 48001 48205 

22503 ilmiye tekaütleri 12 28401 286~) 12 18301 18450 
15'.)ı 1504 9 52201 524(0 10 48206 48413 IO 22785 13 286( 1 :

1880 1 13 18451 18580 
Aakeri tekaütler 12 48414 48634 12 22785 23008 12 3002 3034 14 288 il 29 }lO 14 ilmiye yetimleri 
8 

lO 52401 52630 13 48635 489J0 J3 23009 23057 1 ,. 29001 29200 ilmiye tekaüt!eri 21501 2J700 Mülkiye tekaütleri 
~) 

9 21701 21900 Mülkiye tekailtleri 15 Avans maaşları 12 140)1 14250 14 26001 26252 

1 
10 21901 22100 13 ve 14251 14484 15 2n253 26387 Mülkiye tekaütleri 12 22101 22336 ilmiye ilmiye T. ve eytam 15 29201 29300 13 15001 15018 15 3501 3538 

Fatih Malmüdürlüğünüa tediye günleri -Emin6iiü MalmUdürJiliflntin Tecllye gtinleri 
s -- - ... 

- Sultanabmet tediye şubesi Beyazıt tediye şubesi E k' F t'h 
s 1 8 1 tediye şubesi 

(Adliye dairesi arkasındar!ıt\ _ (Beyazıt mülg:ı zat maaşlan dairesindedir) (Caıı-at oııfooda du··, . . d d , 

r--B;;~ii:d:':~..---ik;:~L'.':::" ... i-~
6

~e~~;.::uı:ıu~u:m:u:m~ı)~'e!b:ın:as:ın:a::.;ır, 
- Birinci kife ıkincı kJşe Birinci kişe ikinci kişe Birinci kjşe -, ikinci kişe 

. !::ia~ ... atya tedıye şubesı 
(:--am:ıtyada Sulu mıına.;tırda \lali\ c ~uhe-i 

i tt • ındedirl 

Eyüp tediye şubesi 
ı~, litı ( >~ uıı(;ukçılarda So

m{•dre·e~indc 

Alker
•
1 

dul. ve Mülkiye dul ve Mülkiye dul ve Askeri dul ve Ask d 1 er. u . ve MUfkiyc dul ve 
I yetimleri yetimleri yetimleri ı 

yetim erı Eylül Eylül Evlül yehm erı yetimleri 
Eylill E\'lül Eylül 

OJ4 1 5051 5256 1 1 260 ı· 1 250 
1 8001 8 ;.; ') 5201 553) 2 261 383 ,, 251 500 
2 8225 8453 3 5540 5698 3 59Q 591 3 501 780 
3 8454 869S 6501 6790 Askeri tekaüt 5 781 ı O· O 
.') 8702 9080 ~ 6791 6}68 5 3001 3445 6 1051 1230 

Asker tekaütleri Avans 6 4246 34!'0 Mülkiye tckaütlerı 
6 1ocoı 10210 ı 25 1 4451 .noo 1 2001 2325 
7 1021 1 104] 7 7 8 3701 3950 8 2326 2~20 
8 10417 tOS86 Hidematı vataniye ilmiye tekaütleri 
9 10882 10961 1 53 9 1 1:? 
ilmiye eytamı ~1 Avanı Hmiye eytamı 1 

JO 501 541 1315 10536 IOI 192 

, l 4UO l 14 7 20 
2 I42Jl 14463 
3 14468 14867 
5 14858 15161 
6 1516~ 15344 

Askeri tekaüt 
7 1 iOO 17220 
8 17221 17448 
9 1744'1 17655 
I~ 17668 18015 

1 8001 t)~Ö4 
2 8285 858i 
3 859'.) 8tJ8:J 

Mülkiye tekaUtleı 
5 10001 10281 

10282 10409 
6 ilmiye 

1001 1135 
Avans 

1 25 

Son tıh~islerin ma· 
7 a~lan buF:imde 

..,-llecekti. 

Hirinci kişe 

Asker dul ve 

ıkinci k·şe 

1 29003 2~253 
2 29254 29612 
3 29623 297 1 1 

Mülkiye tekaüt 
5 28001 28301 
? ~8301 284'24 
ılmıy, tekaütler 
7 40)1 4051 
Son t:ıh~hlcrin mulı 
telif nc,·i maaş ve 
muht~Jif numaral 
aıı:ıa \'erilecektıı 

ikinci kişe 

Asker dul ve 
yetimleri 
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BOMONTi 
FEVKALADE RAKJ 

BOMONTI 
BAHÇE 

ALA RAKJSJ 

h" V J\ K 1 T ı n. 

L~:.~~- ~~~~~:rı • 
PARA KAZANDIRIYORUZ - h· 

tan bul da, taşra da, viJaretlerde.ka7.a la r 
da, nahiyelerde, l\f l\fUR Ye l\fEMt:RE 
İSTlYOHUZ. İşinize. vazifenize hıılel 
gelmiyecektir. Adresinizi bize mektupla 
bildiriniz içine 6 kuru~luk pul koyu
nuz. (1580) 

lstanbul postanesinde 
518 

Satıhk hane - Şch7.adc başında 
Çukurçeşme yanında Taşhanarkn sın da 

i\lar mara} a nezaretli 9 num:ırnlı beş oda 
\'C müşıemil:lılı müceddet k:lrgir han e 

...................................................................................................................... ~.. satı lıkt1r. lçindek ile re müracaat ( 1539) 

TALA s A MERlK AN MEKTEBİ ~~ ıırıııııı:ıııı11lll~l!~ll~lllllll1l ııır1 ~lllll~~ııııııııı~nıııııııı 
O R T A D E R E C E D E fi ı Ask. Mb . SA • komisyonu / 

Lisan Ticaret San'at H ilanıarı. - ---g Askeri mektepler ihtiyacı için a-
Leyl'i, 200 lira Nehari, 20 lira H leni miinaJ,asa suretile 10.000 kilo 

Tedrisat EylUI 22 de başlar H yapıncak iizümü ~atın alın:ıc:ıktır. 
~··-·-•••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••• ••••••••••• •• ••••• ••• ••••••••• •••• •••••••••• •••••••••• •••••••••••••••• 11 1 - 6 ı · ........................................................................................................................ ıa csı <'Y til ~•31 pazar günü saat ı.ı 

--· Kız ve Erkek - Leyli ve Nehari te icra edilecektir Taliplerin şaı tna-
mesini g-ör.mek için komisyona müra-

i" stı"' kla~ I Lı"' ~e~ı"' caatları ,.e iştirak için de mkti muay-
~ ~ yeninde hazır bulunmaları. (53)-1672 

* • * 
ilk, Orta ve Use kısımlarını muhtevidir. Bütün sınıflan mevcuttur. 

Talebe kaydına başlanmıştır. 
Cumartesi, Pazartesi, Perşembe günleri 12 den 17 ye kadar 

müracaat olunabilir. Şebzadebaşı - Telefo:ı 22534 

Levazım Dikim Evi ihtiyacı için ka
palı zarf suretile iki ~artnamede 30,000 
adet 2.) numara Ye 30,000 adet 60 nu
mara bobin makara ipliği satın alına. 
caktrr. İhalesi 17 • Eyllıl - 931 perşem · 
be günü saat H te Harbiye mektebin-
deki mahalli mahsusanda icra kılına. 

--Dr. Ali Vahit Beyin 
YILDIZ 

ÇOCUK UNU 

•••Ell caktır. Taliplerin şartnamesini görmek 
i~in komisyona müracaatları iştirak i
çin de şartnamesi vec;hile hazırlıya. 
caklarr teklif mektuplarını ye,·mi iha-
lede komisyon riyasetine ,·ermeleri. 

(!l!l) - 1827 Hububahn fosforlu maddelerini ve vitamini havidir. Kolay 
hazmedilecek şekle konulmuştur. 

Bunun için bilhassa zayıf ve aptesi bozuk ve kemik hastalığı Izmirde mü.<ıtahkcm mevki satın ulnıa 
komisyonunda yapılacaktır. Talirlt>· 

olan çocuklara mükemmel bir gıdadır. rin şartname almak ve münakasaya gir 
Bu un ile beslenen çocuğun kilosu şayana hayret derecede artar mek üzere teminat ·ve teklifnamel ff;le 

Umumi deposu: Hasan Ecza deposu •••BIBdl mezkO.r komisyona müracaatlan. 

lstanbuı Jandarma imalathanesi 
müdürlüğünden : 

Jan~arma ihtiyacı iç.in mevcut nümune ve cvsafları gibi 
kapalı zarfla 834 yem torbası 5044 kaşağı 2719 gebre 417 kıJkolan 
214 keçeli belleme 369 çul 3604 fırça 834 siinger 417 keten su 
ko't'ası 300 urgan salan alınacaktır. Münakasa 13-9-931 pazar günü 
s-ıat 15 te GcJik paşada jandarma imalathanesinde icra cdilecek
tı • Talip olanların komisyona müracaatları. ı 1967) -- ------~------ -----·----
'~~--------3_. ___ K_. __ o __ . __ s __ a_. __ A_•_·~K __ o_. __ d_a_" ____________ , 

Ankaradalu kıtaat ve müessesat ihtiyacı için aşağıda yazılı 

eşya kapalı zarf usulıle alınacaktır. Taliplerin şartnamelerini 
görmek için Ankara Merkez Sa.Al. komisyonuna müracaatları 
itan olunur. (17 4)-1651 

Cins Miktar ihale günü 
Yerli fabrika 43072 Met. 3-9-931 
mamulatı ek-
mek torbalık bez 

* • * 

Saati 
15 

ihale yeri 
Ankara merkez 

Sa. Al. Ko. 

Tophane fırını ıçın aşağıda yazılı un pazarlık usulile sahn 
alınacaktır. Şartname ve evsafına görmek istiyenlerin hergün ve 
taliplerin de vakti muayyende komisyonumuza müracaatlara. 

(247)·2040 
Cinsi 

Un 
Miktarı 

25000 
ihale tarihi 
1-9-931 

* • * 

Saati 
15 

Yeri 
Komisyon 

3.K.O. ve 1. F. Kıtaat ve müessesatı ihtiyacı için aşağıda 
yazılı yaş sebze pazarlık usulile satan alınacaktır. Şartname ve 
evsafını görmek istiyenlerin ve taliplerin de vakti muayyende 
komisyonumuza müracaatları. (244)-2058 

Cinsi Miktarı ihale tarihi saati 

Patlıcan 260(;} 
Bamya 260G 31-8-931 15,30 
Patetes 260( 

* * * 
Çorlu ve T ekirdağı kıtaat ve müessesatı ıçın aşağıda yazılı 

muhtelif cins taze sebze kapalı zarf usulile, şartname ve evsafı 
nı görmek istiyenlerin Çorlu 61. F. Sa. Al. Ko. ve taliplerin de 
vakti muayyeninde müracaatları. (184)-1720 

Cinsi Miktarı ihale tarihi saati 
Muhtelif cins taze sebze 5-9.93 l 15 . " . 

Yeri 
Çorlu 

Cinsi İhale tarihi 
Side yağı 17-9-931 
Patates 19-9-931 

* • • 

(2:l.1) • 2071 
Giinü Srıa!i 
per~mbe l'i 

cumartesi 15 

3. K. O. İstanbul kıtaat "·e müe.cısesa
tı ekmek ve erza1' nakliyatı kapah tarf 
usulile münakasadadır. Şartnamec;:ini 

görmek istiyenlerin her gün ve talip
lerin de \'akti muayyende 3. J{. O. SA. 
Ko. müracaatlan. (219) . 1900 

Cinsi 
lstanbulda ekmek ve erzak nakliyatı 
ihale tarihi Saati Yeri 
29-9-931 16 3. K. O. SA. AL. Ko. 

• * * 
Farkı fiati müteahhidine ait olmak 

üzere 10 ton motörin yağı aleni mün!i· 
kasaya konmu~tur. ihalesi 12 - e~liil 

931 cumartesi günü saat H te Fındık
lıda 3. K. O. Sa. Al. komisyonunda Y4· 

1 
pılaca.ktır. Taliplerin nümune ve şart
namesini komisyonda görmeleri Ye iha
le saatinden evel teminatlarile bir· .te 
müracaatları. (223) - 19:;8 

• • * 
2.'3 - S - 931 tarihinde pazarlık su

retile ihal~i icra kı lınncağı evclce 
il:i.n edilen kolordunun İstanbul cihe
tindeki kıfaat İCİn :n.800 Ye 27,:JOO ve 
10.000 kiloluk saAmanlara verilen fiat 
haddi itidalde görülmediğinden yeni
den 31 - 8 - 931 pazartesi giinii saat 
15 te pazarlığı icra edilecektir. Talip. 
lerin sartnamesini olrnm:ık üzere kol-

~ -ordu satın alma komisyonuna ve muna 
ka aya iştirak i~in yevmi mezkurda tt
minatlarile birlikte komisyonumuza 
müracaatları. (234) - 2001 

* • * 
16 - S - 931 tarihinde ihale edile

ceği il:ln edilen 13 ton benzine vcri!en 
fiatlar gali görüldüğünden ihalesi 1 
eylül 931 salı günü saat l:l,30 da p·tzar 
Irkla yapılmak üzere talik edilmiştir. 
Taliplerin şartnamesini Fındıklıda ko
misyonumuzda görmeleri ve ihale sa
atinden evet teminatl:ırile birlikte :ta
zır bulunmaları. (2.12) - 203·1 

* • * 
6 ncr K. O. için 12:1 ton kok kömi!

nU münaka<:ai fıleniye ile mlih:ıyaa eli.:· 
lecektir. lhal~si 20 • 9 • 931 pazar ~,,. 
nü .saat 16 dır. Taliplerin ş:ırtnıımc
.sini okumak Ye münakasaya iştirak et
mek Ü7ere ve\·mi mezkurda J<'ındıkl:da 
K. O. SA. AL. kombyonun:ı müracaat· 

Çatalca Mst. Mev. kıtaat ve müessesah için aşağıda yazılı !arı. (218) • 2069 

erzak kapalı zarf usulile alınacaktır. Şartname ve evsafını görmek Kıtaat kin a~ı::cak 7 ıoo kilo d()-
f&tiyenlerin ~. er gen öiılecen ev\·el \'e taliplerin de vakti rruayye- mate.se faliJl ~zuhur etmediğinden pazar 
ninde ~cmİ~)Crcnu1a müracNıtlc:rı. (180)-1690 lıi(ı 12. 9. 931 cumarte. i saat n tek· 
Cinsi Miktarı ihale tarihi Saati Yeri ra kılınıacakhr. Taliplerin şar{na

meyi okumak ve i~tirak etmek iiıerc 
Sığır eti 42250 K. 8 - 9 - 931 16 3. K. O. Sa. Al. Fındıldıda J\. O. SA. AL. komi<:yonuna 

• • • mürarnatl:m. c:wn • 20i0 

.. lımir müstahkem me,·ki efrad. içın/ saya konmuştur. lhalesi aşağıda hi. 1 ······s~hibi~_··;:i~h·~.;i~.·-~~;·.;;:·~;~;~·i···-·· iki kalem er~k kapalı zarfla münaka- ulannda &ö:;terHen ~D ve saatlerde Neşrıyat muduru: A. Sırrı 
V AKIT Matbaası 

1ürk 

lerinın en 

büyiik vazitesi 

nedir 

H 

Çocuklarını Tutumlu 

Muktesit 
VE 

Yetiştirmek. 
O halde derhal 

ZiRAAT 

Bi~ nunıı 
"' . ~ . .. . . ..... ·: '' r 

, 
3, 6 ay 1, 2 senede 

TERZi ve MAKASTAR olmak isterseniz [Vezneci

lerde Türk kadınları Biçki Dikiş mektebine] kaydolununuz. Son 
Metot takip eder. Maariften musaddak diploma verir. 

Jandarma imalathanesi Mü
dürlüğünden: 

Jandarma ihtiyacı için 16361 çift kundura kapalı zarfla sabn 
alınacaktır. Münakasa 8· 9-931 sah günü saat 15 te Gedikpaşada 
jandarma imalathanes"nde icra edilecektir. Talip olanlann komis
yona müracaatla teminat ve tekliflerini komisyona ayn ayrı ve· 
receklerdir. Şartname imalathaneden verilir. (1774) 

lstanbul jandarma imalatha -
müdürlüğünden: 

. 
nesı 

Jandarma ihtiyacı için mevcut nümune kapalı zarfla 20361 
çift yün çorap satm almacakhr. Münakasa 13-9.931 pazar iÜnü 
öğleden evvel saat 11 de Gedikpaşada jandarma imalathanesinde 
icra edilecektir. Talipler komisyona müracaatla teminat ve tek
liflerini ayn ayrı verirler. Şartname imalathaneden verilir. (1963) 

Jandarma imalathanesi mü. 
müdürlüğünden 

1- Kilitbahirde 10 No. jandarma mektebi efradının 1-9-931 
tarihinden 31-8-932 tarihine kadar ihtiyacı olan 165000 kilo 
birinci nevi ekmek 14-3-931 tarihinden itibaren 20 gün miiddetle 
ve kapalı zarfla münakasaya kC1nulmuştur. 

2- Teslim mahalli Kilit bahirde mektep karargahıdır. 
3 - ihale 3-9-931 perşembe günü saat on dokuzda Çanak

kale hükumet dairesinde icra edilecektir. 
4- Şartnameler mektep karargabındadır. Taliplerin 1102 lira 

lcmiaat parasile müracaatlara. (1675) 


