
Telgraf adresi: Istanbl IKOAM 
Telefon: lstanbul 1797 

Cümhuriyet için, u j, Ankara Caddıı:di 
iKDAM,. Yurdu 

Yenıek 

Rcrkca bilir ki , bir t;ok ,·a· 
purhırda yolculnr, günde• lws 

1 .defa yemek sofr:ı ınn c;n~rılır. 
r Şark milletleri ingilizl<'r? 
ı ınahtiU olun hu miith·ş tc~ıuhh 

u uliinii nlhıhu sülnir bil ı 1e:1.· 

mezler . Zira sıcak iklimler , uz· 
viycti bu kadar fuzln be lcıııPek 
ihtiyncınduu ıııii tuğni bırakır • 
Ilir bnş soğun , hcş on ZC) tin 
tnm·si \'C\a hir miktar yoğurtln 
yarım okka ekntek , ccmıpta 

kamyon 
• • dLev ~ı ıı 

15ya "a Rva ~! 
I(adınh, erkekii.

crıııcniJcr 

gezmeğc gidi) orlardı 

yc§l1Ftıgü1n1 -ttair~onitn 

YANGIN NASIL Çll{TI, NASIL BÜYÜDÜ VE 
NERELERi YANDI? 

ynşn) nn milyunlurca insanın , 
o ırlardnnhcı·i , güudelik gıdası 
olmuştur. 

Bir iogilizi ) irmi dört saatta 
mumya gibi kurutup ııefesioi 

J nlanınz bir hnlc ~ctirnwk için 
1 kufi olan bu rejim, bizde, çif· 

çiyi giio~ nltımln biitiin ~ün 
çnhşmnktnıı, l>ir mekkurc<'i) i 
sekiz on snnt fo ılnsız ~·ol ) iirii· 

Dün sabah Albn kuma gitmek 
üzre, bir yük kamyonuna binen 
kadınlı erkekli yirmi kadar ermeni 
Maslak civanndan geçerken, yolun 
bozukluğundan ve agırlığın kam
yonun bir tarafına yığılmasından 

kamyon devrilmiş ve içiudekiler al
tında kalarak muhtelif yerlerinden 
yaralanmışlarciır, O taraftaki jan
darmalar derhal kaza mahalline 
gelerek yarahlan kısmen Et~al 
hastahanesine, kısmen de Bulgar 
hastahanesine nakletmişlerdir. ınckten, ihliynr hir lımnırnılı 

Gazi Hazretleri, bizzat, alınan tedbirlere na,za,ret etttiler. 
bütiin hir C\ <"!ffOtıını ırılnyıp 
dik bir yokuşu çıJmı:ıl~tnn mc· 
ıwımez. \':ıt<ti hnli yerinde 

Etf al hastahanesine nakledilen
lc:rden on beş kişi, ufak tefek ya
ra ve bereleri pansman edildikten 
sonra evlerine nakledilmişlerdir. 
Hastahanede yalnız bir kişi tedavi 
'alhnn alınmışbr. Bulgar hastaha
nesinde de dört yaralı kadın te
davi altında bulunmaktadır. 

yr~y;;;;.7Jii;-g;~1 
·e saat birbııçıık-~ ' 
t (l talı talr.alede ~ 
ıktı ve ruzgarııı "ı 

şiddetindeıı döl"t 
~tarafa kol sala-~ 
f ı·alr, 11ıiitlıiş bir 
af et 11.ali ııi aldı. 

Ankara 19 [ Telefonla ] 
Gece yansından bir buçuk saat 

1' '°nra çıkan yangın hakkındaki 
~fsilat şudur: 

~ Ruzgann şiddetle estiği bir 2a
ı> nan~a, yangın Tahtakale civarında 

J4 nıyet şirketinin kireç deposun
lan çıkmıştır. 

Ruzg-ar şiddetli ve o civardaki 
.-fİ•Htlar ahşap olduğu için ateş az 

faman içinde sür'atle tevessü ede-
k birden üç kola ayrJlmıştır. 

~· Bu kollardan biri postahane 
9 llvanndn söndürülmüş, ikinci kol 

la itfaiye karakolu önünde bas
lınışbr. Fakat üçüucü kolun 
Üne geçmek mümkün olamamı

ıtır. 

:azi llaz ·ederi 
Ateş bir buçukta Tahta kale

ti~ :~n çıkınışb. Saat üçe doğru yeni 
ıyanet işleri binası, Hacı Doğan 

llahallesi, Hüsnü bey mahallesi is
ltarnetlerinde kollara ayrılmış iler -
lyordu. 

. T aın bu sırada Gazi hazretleri gel
t lıler. Vali başta olduğu hnlde An-
>ranın vazifcdar amirleri hadise 

··~ahallinde idiler. Maliye, hariciye 
.,_ekilleri ile bazı meb'uslarda gel

llişlerdi. 

dalışer yeri 
Yangın ;eri ve civarı mahşere 

ıı iönrnüştü, bütün halk sokaktaydı, 
aağıran, çağıran, kaybettiğini ara
,an, eşyasını kurtarmağa çalışan 

..., . dın, erkek, çoluk çocuk büyük 
Itır facianın muhtelif safhalarını 

,-raşıyordu. 

• "'den çıktı 
Yangının neden çıkh"'ı henüz 

il • • o 
aaum değildır SGO kadar ev, ma-

t~za yandığı tahmin edilmektedir. 
&ılbassa yanan magazalann adedi 
zladır. 

Tahtakalede ı.. · 1 • • 
uır tışı yanmıştır. 

tıfeydilnlar' sokak avluları eşya 
J doldu. Ya;ıgının atılan bir si
J:radan, yab•t liimba pnrlamasın

n çıktığı lallmin edilmektedir. An
aranın bütün kasap, demirci ka
ycı ve 50 den fazla keresteci 
uk~a.nı vardır. Büyük bakkaliye
r, ıçıqdeki binlerce liralılt sebze 

~ ~ birlikte sl!bze hali, hamam ""it ?rt f ı r ı n, bi.tün lrnlaycilar 3 
~,,C uyük han, Meserret oteli ya;dı. 

Y.a?fln mantıkalannda telefon 
_.& ektınk tesis..ttı kamilen bozuldu: 

..:.;an!n muhafazası için sıkı in
'"' at ıttihaz edilmiştir. 

Bütün vesaitin süratle v inti 
mi • l · -'rt ~ !f cmesıne rağmen nteşiıı 

urlu sönmediğini gören Gıız.i 

hazretleri Ankarada bulunan 'bütün 
kıtaatın da yardım etmelerini em
rettiler. 

Saat dört buçukta asker yetiş
mişti. Bnşta Muhafız lutntı ile 189 
uncu alay ve istihkam bölükleri 
olmak üzere gelen kuvvet Balık
pazannda meyvehoştan iti~aren 

bütün dükkiinları yıkmağa başladı. 
Bu suretle kısmen olsun tehlikenin 
önüne geçilmiş oluyordu. 

O zaman bütün yardım kuv
vetleri yangıns ahasının cenup kıs
mında teksif edildi ve orada da 
yıkma ameliyesine başlandı. 

Gazi hazretleri hep oradaydı

lar, mütemadiyen bir taraftan öbür 
tarafa gidiyor, emir veriyor, itfa
iye neferleri ile konuşuyor, onlan 
teşvik ve teşci ec;liyor, dükkanlan 
gezerek za.ıara maruz kalanlara 
teselli veriyorlardı. 

Gazi hazretleri bu suretle bil
hassa Balıkpazan semtinde meş

gul bulundukları sırada erkanı harbi
ye reisi Fevzi paşa hazretleri ile bazı 
kumandanlar da Hasan bey oteli 
semtinde tehlikenin önünü alınağa 
çalışmışlardır. . 

Yangın sabah 9,30 da söndü
rülmüştür. 

Gazi hazretleri yangının söndü
ğüne kanaat getirerek saat 9,30 
da köşklerine avdet ettiler. Bu 
suretle yangın 8 saat sürdü. 

Bu yangında eşhasın çok mu-
tazarnr olduğu anlaşılıyor.Sigortasız 
bulunan emniyet şirketi deposunda 
bir kaç yüz bin liralık mal mah
volmuştur. 

Yangının bu depodan çıktığı. 
tahakkuk ediyor. 

İtfaiye, alev çıkmakta d~vam 
eden yerleri söndürüyor. Yangın 
şehremaneti binasına kadar gel
miş, orada söndürülmüştür. 

Bütün kasap, sebzeci dükkan
ları yandıgından halkın etsiz, seb
zesiz kalmaması için seyyar satış

lar yapılacaktır. 
yangının itfas1 için muhtelif 

istikametlerde 30 kadar ev, dük
kan Jıedmedilmiştir. Yangının te
vessüüne başlıca sebep şiddetle 
esen ruzgardır. 

Yanan yerlerde bir çok kereste 
bulunması da yangının büyümesi
ne sebep olmuştur. 

Zarar ziyan 
Bu dakikada tahmini de olsa 

gene her hangi bir rakam zikret
mek mul:laka hataya düşmek de
rnektir. 

~r:~~~§§~~~s§§E§E§~~~:ı olanlnrnııızm da yed iği mnllı ııı : 
Midede lwrncn sn)o inkiliıp 
eden hir iki tnhak schzcden 
lmşku hir Ştt) değil ! 

Bununla beraber 1000 dükkan 
600 evin yandığının söylendiğini 

kaydetmeliyim. 

Bu miktara (1) hamam, (4) flıtrun, 
(4) ~ami de ilave edilmelidir. Fa
kat ateşin sirayetine mani olmak 
için yıkbnlari dükkan ve evler bu 
yekunda dahildir. 

Söylendiğine göre zarar (15) 
milyondan aşağı değildir. 

İnsan za) ialı 
Maalesef (3) kişi yanmış, (3) 

kişi de ağır surette varalanmışbr. 
İtfaiye efradı arasında da çalışkan 
bir nefcrimiz. gözünden yaralanmı-

.; 

ştır Ateşin harak ettiği sahanın bir 
haritasını çizmep laz.ım gelirse şi
mal cephesinde: Abdullah elendi 
IQkantası,Balıkpaz.arı caddesi; Şark 
cebhesinde: Adliye sarayı alb, 
Bolu palas civan; Cenup cephesin
de: hacı Doğan camii yakınlani ı 
garp cephesinde: Hasan bey oteli 
yakınlan zikredilebilir. 

Bu sahanın içinde kalan dük
kanlar kereste, manifntora, Haffa
fiye, kuyumcu, demirci , nalbur, 
yağcı, tenekeci dükltanlrıdır. 

Emanet binası kurtarılmıştır. 

Yangın bitti, fakat Gazi hazretleri 
müteyakkız bulunulmasını emir bu
yurdu. itfaiye ve asker hadise 
mahalinde be~liyor. 

\unun hinular 
Ankara 19 (A..AJ 

Şehrimizde gece yarısından sô-

500 
100 

diikkii 11., 

5 han, ev, 
2 fırı1ı, 1 ca1ni, 

1
~ 

1 nıescit, 1 lia- · 
nıaın yandı ve~ 

. fevkalade bir ga-
yret sayesiııd~ 
söndürülebil{li. 

nra çıkan bir yangın bu gün saat 

dokuza kadar dcnım etmiş, 500 
dükkan 100 ev, 5 han iki fınn, 

bir cami, bir mescit, bir hamam 

yanmıştır. Hüviyeti anlaşılamayan 

bir kişi yanmış, bir iki kişi yarala

nmışbr. Reisicümhur hazretleri bix

zat yangın yerine gelerek felaketin 

büyümesine mani olmak içifi alınan 

tetbirlere nezaret buyurmuşlardır. 

•• 
Madame Grodeski 

Dfinkü tenis finaline ait tafıilit ve diter rctıimler beşinci sayfamızdadır 

Şnrkh , hu knmuıtkiırhğı sn· 
ycsindc, bal C\ izm gibi n~lık 
ihtiliıçlurımlnn tlnimn mn un 
kalucnk . Mo kO\·mla knn rih u· 
lttrı gören uç :ı) mm lıonıuİ tu· 
ı;unu C.i(;rt•rıip hunu musiki di) c 
dinletmC"ğc \C ruhlnrım cii7.znın 
illeti gihi kemit·t•n lıır,.,lnrı hizc 
de geçirmt·~c gdt·nlc•ı· im ~nm 
uğr:ışı)orlnr. Hazım rilrnzumzm 
m·unu · kemli uğızlnrı gihi • 
do\ mnk J.ilnH'\ l'll lıir kar~u 
gnğm;ı tnkııı,ndnİı , mtimkiin de· 
ğil, i~lcri n i lmşnrıımn) ncnk· 
lnrdır. 

Her deniz C) ıılıntiude oldu· 
ğu ~tibi , hu efor de \'aınırdıi 
\'erilecek ) emekleri hn talan· 
ıııudnn ııa ıl )C ·clıile<·eğiıni dii· 
~ündüm . Gündt• beş defa ~e
mek • • . Sabah knln c nltısındn 
hh· lokma ckııu.·~i hilt· hoğnzın· 
tlıuı geçircnrc.) en, günde bir iki 
defo yemekle do) un , lınttn ii · 
tt• de şismıanla)nn hir ndnın için 
gümle heş defo sofrudn hulun· 
mnk mcdnıri) eti koı·ku ilt• clii· 
~üuiilmi)t'ct•k :ı;C) mi? llulhuki 
lıcr tlcfo .. ıııda ha) rt•llc şunu 
gördüm ki, dt•niz hir unda İn· 
sana , değirmen gibi her t}~ i 
öğüten korkunç hir İngiliz 

midesi \'erİ) or. \ (lpur kum· 
ımn) nlurı dıt her t1eni:r. ) olcusu
nu İngiliz udclcdip oun göre 
hcsli\(ırlnr. 

ı.İcşlıur italyan şairi t1•Aıı · 
ııunzio, İngilizlerin iı:.tiliı hırsım 
rezil etmek kn lİ) le onlnrn 
'•Altı \'t~ınckli millet,., clt•r. 
Vupurd~ bulundukça iııgilizlt·· 
rin bu lıarikul'iıtlc iştifıu,.ı huıın 
ga) el tnbii ~c·li) or. Hİİ) iil.. 
Britorn n adu ı sabit hir hih iik 
\'opur ·,.e iugili:r.lcr daimi d~uiz 
yolculnrından hnşka ucdir? 
)•emek için tilin) n) ı clJerinc 
gc~irıni~ ohıuı ı:;a)nr, t•ıı korkunç. 
hol C\ ikin in~iHzlcr olnenktı • 

Ahmet Huşim 

1l ~ Mulıta,r pş. 

Divaı1,ı Alide 
Eskişehir, 18 

Mahmut Muhtar pş. m,.selenini 
tetkik için 
teşekkül e
den divani 
ali eve il:; 
gün, Muht.

1 
paşanın ve 

killeri Yusuf 
Ziya, Necati 
Alaettin be· 
ylerin mü
daf aalannı 
dinledi. 

Vekiller 
ortada ceza 
kanununu 
nazaran bir M. I.iuhtar Pş. 

cürüm mevcut olmadı~rını söyledi
ler ve müruru zaman iddia ettiler. 

Muhakeme 1343 tarihinde istan
bul üçüncü hukuk dairesinde vaki 
müracaata ait evrakın celbi kara
rile l Ağustos Perşembe gününe 
bırakıldı. 

Son dakika 
Ankara 20, [Telefonla] 

Yangından fevkalade müteessir 
olan Gazi hazretleri bugün harik
z.edelerin vaziyetlerile çok yakın
dan alakadar olmuşlar ve kendi
lerinin isknn "e iaşeleri hususunda 
nlınım tetbirlere naznret buyur
muşlardır. 

Açıkta kalanlar muhtelif taraf
lara yerleştirilmektedir. Yangından 
çıkanlara yardım için her kes 
adeta birb:rilc musnbaka etmek
tedir. Teessür o derece ur:ıumidir. 

. lloıııanvalı ıııj ·afiı· talebe 
1~) ÜJ) taraflarını gezdileı· 

Romanyalı misafir talebe dir. :.;ar.ı,. ~;;-ketinin bır npuru ile Eyüb' 
ğitmişler ve oradaki türbele;it camii ziyaret ettikten sonra avdc 
etmişlerdir. 



~ t 1 icmal 
~ulhiiıı ~artı Tatilde 

-
Sulhun f;artı adaletti!'. Avrupa

da, :ıdiln"le oln~ayan sulh muahe
ce1e~· ta .. bik cı.ild: • ,e tabii bir 
n·üsa1~met tccss..ıs edemez. Bu 
muahedelerin ne kadar yanlış ve 
haksız oıduklarını naz.arlarda bir 
kat daha tespit etmek için mua
:ilic l !erin t.ıshih edilmemesi hu
susunda bu derece inat ve israr 
eden Fransanın en aklı h«~ında 

1 

Muallim muavin
' eri için kurslar 

• laarif vekaleti ilk 

g. zetesinden, Tepms'dan Macaristan 
h. l<lunda b:r k._ç rakam· alacagız: 

P.~c.caristan harpten evelki nu
fus ıtıun üçte ikis:ni, mülkünün de 
dl.r.te üçünü kaybetti; 63 _vilay~-

1 tir.d ı yalnız 14 kddı. lldısadi 
1 • ... n pek büyüktür: tuzu, orman-
1 •• ı ı, l.ômürü bogdayı, demiri, pct-
r ..ı gjtti! 

l n meşhur Macar Kıralı Stefon' 
m mukaddes: addedilen bergüzar
ı n beş kalede sakh idi; bunlann 
~ c\ n L biri şimdi Macarların elin
dt cıir. 

Dört darülfünundan ikisi düş-
m. nlara intikal etmiş bulunuyor. 

farihi tiyatrolardan onda sekizi 
ka) boldu. Memurlardan yüzde sek
seni üstevliler tarafından koğul
muştur; bunlan beslemek Macar 
hükümetine düşüyor. 

Bilhassa Romanyalılann istilası 
butün iktisadi ve sınai levazımı, 
alıit ve edevatı, makine ve fabrika
lan mahvetmiştir. Demiryolu leva
zimi dörtte bire indi. 

Tem 3,500,000 halis muhlis ma
car tebea diye seviye itibarı ile 
kendilerinden çok geri olan sırp
lara, romnnyalılara, çeklere verildi .. 
işte bu malumatı taraftarlıkla asla 
mualJel olmayan fransızlar veriyor. 

Paris kabinesi kıyasi nefsetsin. 
fyansa bu derece parçalansaydı 
ne yapardı ? Halbuki M.Poincare 
her fırsattan istifade ile muahede
lerin harfine bile dokunulamayaca
ğını tekrar ediyor. Ahalisinin yüzde 
sekseni almanca konuşan Alsace'an 
istirdadı için Fransa elli sene çalıştı, 
çabaladı ve kendisini daima haklı 
görürdü. Lakin hodbinliğe bakınız 
ki Macaristanın bu felaketi fransız 
ricalini hiç müteessir etmiyor. 

Muharebede maglUp olan hiç 
bir devlet Macaristan kadar vah
şetle ezilmedi. 

Ona nispetle Almanyanın zaran 
pek az.dır. Vur abalıya! Bütün he
sabı macarlar ödedi. Sulh bu gibi 
.sahte esaslar üzerine bina edile
mez. MiUetlerin hukuku külJiyen 
temin edilmedikçe müsalcmetten 
bahsetmek ham bir hayal olur. Bu 
muahedeleri dikte eden Clemen
c:eau geçen gün bir İngiliz gazete
ı;ine verdiği mülakatta sulhün an
cak en büyük ordularla muhafaza 
edilebileceğinden bahsediyordu • 
Kendisine vatandaşlannın .. tigre,,, 
kaplan dedikleri bu menhus herif 
gerçekten vahşi imiş. Bir kaplan 
olsa olsa bir insan yer, bu mah
luk ise bütün bir milleti yedi. 

Umumi tahrir nüfusa ait neti
celerin tasnifi bitmek üzeredir. 25 
vilayetin umumi tasnifi bitmiştir. 

Bu tasnifler broşur halinde neşre
ı!ilecektir. 

Nüfusu umumiyeye ait yaş, mn
luliget, mesai tarzı, meslek, tahsil 
derecesi, evliler ve bekarlar mu
kayeseli cetveller halinde neşredi
lecektir. 

Flaccra romanı: 3 

JUaurice Leblaııc 

. /la günlük tefnl.anm huMsası: 
!ııt 11 ş denizinde bir kaç zammıdır 
,., arip hadiseler olul or. I>eniz kaba· 
ınw f:.iiJir kaı·u~ujor ıe ıldcı bulu· 
wı•ı rnpurlan hır ka~ sa1111c ı~mde 
Coı ~ s11u• indiri) or. iki l liJ 11h '"'JIUr 
butün l olculanyla battl. lngıltercde 
ı t:nha/en'de Simon ismill{/e bir Fraız,. 
,,11 fanşı geçerek Diyepe gıdccelı. 
Ju'J...aı. mis Bekefild isminde bir in· 
gılıı lordunun lazım uıiyor. lardun 
Am da ayni lıisle mütehassi3! faAoı 
babası bu izdiooca pek ran defi/ .. 
Kız, Si100nla kaçmağa karar ı.:er:i:ror. 
1'.lt~i lJğle üzeri Simon mgı)isini 
Man§ı geçip Diyepe gidecek •La 
rrine Marie• ı:apuruııuıı iskelesinde 
bek:eyccek. 1Ju karardan. eı-el Simon 
kızı bobasmdan istemek ni;>etile bir 
n11i/ükatta bulunu) or.} 

- Geçen ay Diy~pteo geçiyor
dum. Bizzat kendı ailem için 
tetkikatta bulundum. Çünkü 

Bekefild :ı;eccre_inin men:ı;ci, o taraf
tan, ormandiyadan haşlar. Beke
fildin a81ı, l"ranst1da Ilekvil dir. 

1 atih \ ilhelmin arkadaşları 

tedrisat 
ıniidiirliiğüniin tamimi 

\laarıf 'ı•kalcti, bu yaz açı· 
lacak muallim mua\ inleri kurs· 
lan ıçiıı 'ilap:tlC're şu tamimi 
µı ıııJeı mi.,tir: 

1 - 13u }llZ tatilinde açılat·ak 
nw-.lt k kur ... tarı; hdntıııen i~tirnke 
ım l hur olan mualJim mua\ inle· 
rını• ha.-.rt•Jihııi~tir. Mc\ cudu hini 
lıııhm rııua\ iıılerdt'rı ha<:l-..a hariç· 
t• ı lı ç bir kinı~e kaimi olunma· 
p1. .. ktır. 

2 - Kur ... larda tı·drisata A~uı:ı· 
to un birinde başlanacak ve 20 
Dylulda nihayet verilecek ve imti
hanlar on gün sürecektir. 

3 - Kurslar yalnız mua1lim 
mekteplerinde açılacaktır. Her 
muallim mektebi bir kur:; mınta· 
ka~ı ad \C izdihama mahal kalma· 
ınak üzere "ila)ctlerin hangi kurs 
mıntakalarmda dahı1 olduğunu 

go terir bir li te raptedilmiştir. 
4 - Muavinler, ya)ııız meslek 

der ferinden veyn muallim mek
teplerinin ~on iki sınıf derslerin
den imtihana tabi bulunduklarına 
dair mnarif idarelerinden alacak
ları ''csikalarJa ait oJdukJarı mu· 
allim mektebine müracaat edecek· 
}erdir. 

5 - iki muallim mektebi olan 
mahallerde mua\iinlerin mektep· 
lere \C azami e))jyi geçmemek 
i.izre <lersanelere tefriki hu u u 
ımntaka cminlerine mevdudur. 

6 - Mahalli bütçelerinin i ti· 
taatsilliğinden ve me\zu tah~isa
tınkifayetsidiğiııden <lola)ı mu
avinlerin yol ve iaşe masraflarını 
biz.zat ihtiyar ctıne]eri zanıridir. 

ibateleri ınekteplercc temin \e 
tatiJ maaşlarının sureti muntaza· 
mada tes,iye ine itina olunacak· 
tJl'. 

7 - Kurs muaUiınlcri ve hey· 
etleri ücrct1cri ve müteferrik 
masarif kurs mmtaka~ına dahil 
vilayetler hüt~e]erinden veri1c
ccktir. 

8 - Evvelce de bildirildiği \C· 

çhilc Kurslara devam mecburi 
değildir. Arzu edenler istifadele
rini ve muvaffakıyetlerini temin 
ve te~hil için muntazaman devam 
ederler. Jc.tiycnler de <levam ct
nıiyerek umumla birlikte inıti· 

hana girebilirler. Kursa devama 
ba:;-lamı~ olanların nihayetine ka
dar d vanıları mecburidir. Ak i 
takdirde imtihana kabuf edile
mezler. 

9 - Muııllim mektepleri mii
diirleri imtihanların neticelerini 
mum inlerin nwn~up oldukları 
maarif eıuinJiklcriııe derhal bil-

arasında bir Bekvil varoır. On 
l eşinci asırda o bahsettiğiniz çif· 
lik hu Bckvilindi. Sizin ?.a\iallı 
dcddiniz Maty(i, onun cmrile elli 
~opa) a mahkum olmuştur, Fakat 
tc ı;düf değıl mi? 

imon bu doğrudan doğruya 
g<'l<'n hücumu lıis~ctti. Artık ne 
kadar <liin) a ~ampiyonu olsa, ne 
kadar rekorJar kırsa nafile oldu
ğunu anladı • 

lhtiyar ford, §cceresioin as~
Jeti i inde dünya) ı gormiyordu. 
Fakat Simon bu hakareti olduğu 
gibi kabul etmek istemedi. 

- Çok doğm Jord BekefiJd, 
dedi, ben bu vaziyette damadınız 
olmak iddiasında değilim. Fakat, 
bir çiflik hizmetçisinin ahfadın· 
dan olan Simon Dübokun, bir mis 
BekefiJd i]e izdivaca talip olmak 
için ne gibi şeraiti temin etmesi 
lazım geleceğini öğrenmek isti
yorum. Yani ben, kızınıza talip 
olabilmek için fatih Vilhelm gibi 
lngiltere) i mi fethedeyim? Onu 
mu istiyorsunuz? 

Bu mukabil hücum da lordu 
sarstı. 

Kirli paralar 

Malsandıkları 
Tebdil edecek 
Hazırlanmakta olan 

talinıatname 
bi tın ek üzeredir 

Kirli paralann tebdili hakkın
daki kanunun tatbiki için, maliye 
vekaletince haz.ırlanan talimatname 
bitmek üz.redir, 

Yalnız kirli paralann tebdili 
için bankalara doğrudan doğruya 
salahiyet verilip verilmemesi hak
kındaki madde üzerinde müzake
rat cereyan etmektedir. 

Tatbik edilecek kare usulünün 
sui istimallere yol açacağı akla 
geliyor. Mesela bir banka ka!e 
usulile bir paradaki yırtığı yüzde 
beş nisbetinde görebileceği gibi, 
diğer bir banka yüzde sekiz göre
bilir. Bunun için bu muamelenin 
doğrudan doğruya malsandıklan 

tarafından yapılmasına karar veri
lecektir. Malsandıklan tebdil ede
cekleri yırtık paralan merkeze gö
ndereceklerdır. 

Gün1rükte becayiş 
1 tarıbul itha1at gümrüğü me

murlarının ta~radaki gümriik me
murJarıla heca} işleri hakkında 
müdiriyeti umumiyeden 16 ki
şi1ik bir Ji te gelmiştir. 

direceklerdir. Maarif Eminlikleri 
muvaffak olanların yetlerine vesi
ka verecek, sicillerine işaret \ e 
maa~lanyJa kıdem 1..amJarmı ona 
gore hesap edeceklerdir. Son iki 
ııııf derslerinden imtihan veren

lere mual1im mektepJeriııce İlk 
mektep muallimliği şahadetn&'nıe
f:ii 'erilecek tir. i mtihaıııla k'<\Z{l· 
nmıyan muavinlerden 329 CHC'· 
sinden sonra me leke gircn1erin 
vazifelerine niha} et Hrilecektir. 

10 ........ Ta fiye}e se\ kedilen rn 
kararı tebliğ olunup itirazı üzerine 
\aLifelerinc nihayet verilmeyen 
"e e\rakı ~urayi devlete gunderı· 
len ınua' inler kursa kabul e<lil
nıiyeccktir. 

11 - Tatil ınüna::ıebetiyle di
ğer bir mahalle diger mua,iııle· 
rin vakti} le haLerdar edilerek 
mürettep bulundukları muaJlim 
mekteplerinde i::ıpatı \Ü ut t'0we· 
leri temin kılınacaktır. Kurı...n iş· 
tirak edemi) ecek kadar kast oJan
Jarın raporları nihayet temmuz 
gaye inde vekalete gelmiı. bulu
nacak ve raporları sıhhi)e müfet· 
tii;iliğince bittetkik kabul edilemi· 
}enler bila kaydü şart .imtihana 
girmeğe mecburdurlar. 

Aksi ıak<lirde murnffak olrpn· 
mış muamelesine tahi tutulacak· 
tır. 

L4 - Jmtihaıılardan soma 
muavinler dcrhaJ vazifeleri başı
na doneccklerdir. 

- Jsterseniz beşeriyetin sna• 
delini temin edecek harikulıid , 
fevkalhe~cr bir ~eyler yapa) ım. 

- BcJki.. belki .. 
- Hepsi hu kadar mı? 
- Yoooo!! 
Lord tekrar soğuk kanlılı~ını 

ikti..,ap etmişti. 

- Ben uzun hir zaman için 
kızımın hürriyetini taahhüt altına 
koyamam. Muanen bir zaman 
içinde galebenizi tenmin ediniz. 
Size iki ay mühlet versem az· 
mıdır? 

- Çoktur biJe! Yirmi gün 
ki fi .. 

Simon bu mülakattan oldukça 
memnun ayrıldı. Klübe döndü. 
Aralarında hiç Izabelin ismi geç· 
memişti. 

Edvard, Simonu görünce sor-
du: 

- Eh, kızı istedin mi? 
- Onun gibi bfr şey. 
- Ne cevap verdi? 
- Cevap fena değil.. Şu ça-

yırın ü tünde golf oynıryan ada
mın muhakkak 1.aif bir tarafı 
var, benim kayın pederim oJahi· 

Nafia işleri 

Teftiş heyeti 
neler yapacak? 
Vekalet müfettişleri 

hakkında bir 
talinıatname yapıldı 

.. • afia işlerini teftiş etmek üzre 
teşkil edilen 1afia Teftiş heyeti 
vezaifi hakkında bir talimatna· 
me )apılnııştır. Talimatnamede 
he} etin vez.aifi ve teftiş sa1ahi} e: 
tinin hududu \ e huna müteferrı 
me\at zikredılmektcdir. 

Teftiş heyeti, doğruılan doğru
) a \ ekillik makamına merbut 
huhııırnnktadır. Heyrt bir Baş
müfettis idare<>incfo olmak iizere .. 
liizııınu kadar miif'ettişkn müre· 
kkrp hulunacak~ır, Başmüfettiş· 
lik mai} etinde bir de kaf P.m hey
eti olacaktır. ~afia Müfettişleri, 
Ba:.müfetti;>in teklifi üz.erine ve 
u uline te\ fikan tayin olunrak· 
tır. Talimatnamede müfettişlerin 
e~ afı şu suretle tasrih cdilmek
tcdır. 

Vilayet Ba~mühendisliği veya 
merkez devairiııde Umum Müdür 
foa\iinliğini veya müesses1er 

rnüdüdüğiiııii veya Demir yollar 
,'e .nafia müesse~leri komiserliğini 
m~ ... affnkı) etle ifa etmiş olmak. 

Nafia miifctti~leri daima sey
yar bir halde lmlunacaklarmdan 
C')ahat me:.akkatlarma müteham· 

ınil olmak. 
1üft.ıtislerin terfileri müfet-.. 

tişlikteki kıdemleri nazarı dikkata 
alınarak )apılacak \C tayin edile· 
ceklcri mmtakada vmdfe gorccP.k
lerdir. 

l\Hif~tti~İerin memur bulunduk· 
lan yerlerde nafıaya nıütcalJık 

işi 'tİ? kaııun, nizamname, talimat· 
name ve emirlerin nasıl tatbik 
cdildığini, \ilayetler hususi ida
relerinin nafıa hi<lcınatmm tatbik 
surctlel'iııi -..e buna ımiteforri hu
~usatı ile 1nfia vekilliğince emir 
ediJecrk diğer i~lcri teftiş w~ Hı· 
kip ede ·eklen.lir. Bundan ba~ka 
n\uttali ularakları nafıaya ait sui 
j ~iın1allcri tahkik ve süratle jnıa

ca ga) rrt edeceklerdir. 

Dariilhedayide 

Sahne levazımı 
zenginleşiyor 

Alnıaııyaya sipariş 
edilıniş olan 1 

eşya kamilen geldi 
Mevsim münasebetile tatil ya

pan Darülbedayi sıcakların hita
mını müteakip faaliyete geçecektir. 
Almanyaya sipariş edilen ve sah
neye konacak olan müdevver se
ma gelmiş ve mahalline konulmı-
ya başlanmışhr, 

Bununla beraber Almanyaya 
sipariş edilmiş olan diğer bazı 

eşya daha gelmiştir. Darül
bedayie bu sene yeni bir çok 
eserler verilmektedir. Yakında bu 
eserler üz.erinde çalışılmıya başla
nacaktır. Darülbedayiin operet kıs
mının teşkili için şimdilik müsbet 
bir hareket yoktur • 

Darülbedayi artistlerinden kü
çük Kemal bey oldukça tehlikeli 
bir hastalık geçirmiş, elyevm Hey· 
belide tedavi albndadır. Yaşının 

gençliği kendisinde görülen istidat 
küçük Kemali tanıyanlan çok mü
teessir etmiştir. Bu ateşli artiste 
acil şıfa ve sıhhat temenni ederiz. 

HUlelerrill 
Fen fakült~si nıezuııları 

Fen faküftesinin 929 mezunları 
hocalarına ve arkadaşlarına 'eda 

etmek üzre, pazar günü saat 16 da 
;yerebatanda kimya cnistitiisünde 
bir çay ziyafeti vereceklerdir. 

Çorak yerler 
Orta anadolunun bazı yerlerinde 

bulunan ve şimdiye kadar çif çile
rimiz tarafından müsmir bir surette 
kullanılmayan çorak toprakJann 
islahı ve kabili istifade bir hale 
ifrağ edilip edilmiyeceği hakkında 
tecrübeler yapılmağa başlanmıştır. 

iktisat Vekilliği bu tecrübeler ne
ticesinde bunların ne dereceye ka
dar islah edilebileceğini ve bu ısla
hın .sarf edilecek emek ve masrafa 
tekabül edip etmiyeceğini tesbit 
etmiş olacakbr. 

Ankara civannda yapılan bu 
tecrübeler muvafık netice verdiği 
takdirde Vekaletçe çorak tatbiki 
hususu derpiş edilecektir. 

Su nıutehası.Jarı döndu 
Nafia evkiiletı su için üç ay 

evel ltalyadan celbedilen mütehas
sıs M. Kobo m;ımleketine avdet 1\1üf<'t1İi;>ler bu i~leri Nafia ve· 

k Tıı·~. 1'11 ' .C' d kJ a· etmiştir. 
ı ıgı ııaı11.ıpa ua c CCf' er ır. ..,... 

M üfett i;.>lerin tahkik 'e teftiş ede
' C€kleri işler içinde bilhassa ge· 
rck memurine ve gerek yaptı· 

nlan jşler, proje, plan ve i tik
şaflarm tetkik \'e ameliyatın 

h\nilara muvafık olup olmadığı 
da mnkl'ırdur. Bunlara ait diğer 
njj)lim hususlarda da kontrol iJe 

mükelleftirler. 
Miifc_ttişlcr muhaberatını doğ

ructan doğruya vekillik makamile 
) apaeaklar '<' kendilerine yapıla
çak tebligat Başmüfettiş makamı 
'a ... ıtasiy le yapılacaktır. 

li.t. ): alnız müthiş bir hadi. e Ja
tinı1 

ı - llu nevi hadi eler bir az 
nadirdir, zannederim. 

- Ben de işi benim ve İzabe· 
!İrr kendi azimlerimize braktım. 

- Yani? 
"'4 

Simon ~evap vermedi. <.tünkü 
b.abcJ kapıda gorünmüştii. 

(:;enç kız Simonu gorünce dur· 
du. Yirmi adım kadar ilerde, ağır 
fakat mütebessim duruyordu. 
Xarşıla.,,an bir çifı bakışta, istik
bal için, şefkat, ~aadet, muhabbet 
vadeden ışıklar vardı. 

-11 -
Geçiyoruz 

Simon ertesi gün Vevkavende 
şu havadisi öğrendi. Sekiz k~inin 
bindiği bir balıkçı kıtyığı, gene 
Manşın gayri tabii hortumları ara
şmda kaybulmuş •. 

Simon bineceği vapurun kap
tam ile görüştü. Bu kaptanı Di
yepten tanırdı: 

- Ne dersin? Gene bir kaza 
oldu. Artık bu ış can sıkan bir 
hal ahyor. 

- Ren de farkındayım. On 

1üfottişler her teftişlerındc ne 
ha'kkmda tefti:.at yaptıklarına da· 
ir birer lii) iha tanzim ve 'ckilliğc 
verecekler ve teftiş neticeleri hak· 
kında da Vekilliği süratle haber· 
dar edeceklerdir. 

Müfettişler kat'i bir ~ehep gor
d üklcri takdirde Baş mühendisten 
ga) ri memurine i~ten el çektirip 
Vekilliği haberdar edebilecektir. 
Baş mühendis hakkında boyle bir 
şeye Jiizum görüldüğü takdirde 
de vekilliğin müsaadesini alacak
lardır. 

beş yoku vapura binmekten yaz 
geçtiler. Korkuyolar. Fakat bana 
kalırsa bunlar denizde bir ne\ i 
tesadüfJerdirki... 

- Fakat sık c;ık tekerrür edi· 
yor. Hele şimdi bütün .Manş pek 
o kadar tekin değil.. 

- Môsyö Simon, Maaşın fü;. 
tünde şu dakika binlerce gemi 
v:ır. Her gemi açıldığı uçııı um 
üstünde elbet sayısız tehlikelere 
maru:zdur. Fakat itiraf etmeli ki, 
bu tehlikeler pek uyle goz kor
kutacak dereoode değildir. 

·- Bu gece Manşı nasıl geçti· 
. ' nız. 

- Çok iyi geçtik. Bizim gemi 
•La reine Marie. öyle dalgalara 
falan ehemmiyet verecek gemi 
değildir. Hareket edec~ğiz ve 
emin olunuz, gideceğimiz yere 
gideceğiz. 

Kaptanın gusterdilti bu emni
yet Simoı.1111 endi~clerini bir de· 
rerc> izaJ" etmrklc beraber, gene 
onu tedhir ve ihtiyattan alıkoy· 
madı. 

Siınon ev\eia liman daire ine 
gitti. Burada büyük bir kaJabahk 

Kadın kavgası 
( "'küdarda Hamide · 

bir kadın Fatma hanımla k 
ıni~. netil'edP- Fatma ha 
( uğuııu dü-;-tirmü:;tLir. 

-Ot Geçinm~}cnfN - K 
pıda işanca cadıiı ... jndr k 
racı Karabet, parışı • azlı ı 
ga etmi~\e hiraralık t.w 
çekerek karı::;mı iki yeriflOl'r 
ralıunı~tır. 

-Ot Araba kazaları - B 
ta Mu~tafanın idarc~~iııdı k 
banın atları iirkPrck alal ı 
giderken tütün am<'lt> intlcO 
\C Ahmet efendilere~, ıın" 

.Afife hamm1ara c;arpıııı7tı 
'e Ahmet efendilı~rin yarJ 
n ağırdır. 

Kumkapıda Hamit 
.birinin arabası <ln Munur i 
bir çocuğa ç,arpara~ )~nal.1 

Tenıizlenn1erniş eşf 
Umumi hazarlarda. terek 

ve sair bazı yerlerde fenni 
temizlenmemiş eşya sabldll' 
rülüyor. Bir çok emrazı a 
vasıtai intişari olan bu nevi 
nın sahlması şehrin sıhhati i 
tehlikeli olduğundan Zabıtaİ 
diye memurlan bu kabil 
tebhirhaneye sevkedecekler, 
ve.s en·a satanlar şiddetle 
edileceklerdir. 

Bir saJibı ahnıer h 
Eveıki gün 9ehrimi:ae 

qir salibı ahmer heyeti gebılll 
dün ~tmittir. ----

Bir isveç)i kız_ . .J 
lsveçte " Upsala,, darü~ 

kütüphane amireıi Matmuel 
man,, Şehrimize gelmiştir • 
ıel "Viman,, Türk kadı~ 
kından tetkik edecektir. 

I~czacıiann tenezz ·· 
Eczacılar cemiyetj bugilıf 

bir yaz gezintisi tertip et 
~irketihayriyenin 74 numa,... 
puru iJe yapılacak olan bu 
züh için vapura ucuz bit ,/; 
tertip edilmiştir. Aynca ca3.bl'l 
vardır. Vapurun hareket 
ve uğrayacağı iskeleler şu~ 

Köprüden hareket 14, 
14-12, Üsküdar 14-20, ı< 
14-30, Kınahada 15-10, ~ 
15-25, Heybeli 15-40, BÜY""'ıı 
15-55, Caddebostam 16-30 
debostanından hareket 18-30 
bek 19-50, Büyükdere 20-20 
niköy 20-40, Rumelihisar 
Beşiktnş 21-10, Kadıköy 
Köprü 21-25. 

---
Düyunu uınunıiyc 

konıse 
Şehrimizdeki düyunu u~ 

komserliği la~·edilmiş ve k 
defterdarlıga bildirilmiftir. 

Komserliğin yerine yeli 
komserlik ihdas edilmi4tif 
komserlik Pariste ifayı vaı.ife 
celı:tir. Bu hususta icap edd 
lere tebligat yapılmışbr. 

Di' an nıürakı ple 
Divanı muhasebat murak 

avinlikleri için bugün An 
imtihanlar yapılacaktır, 

gordii. Du)arda c.c ıı gd n t 
haherlerinııı )azılt!ı~ı l ır 
tahta 'ardı, Halk hu karll 
nm ontiııe ü~ti~ınii:;, gelen 
leri oku)or, yukc.ek ... ec.le 
ka~a edili) ordı. Bir çokları 
lerde aldıkları hiJf'tlf'rİn 
geri i<.tİ)orlnrdı. 

i8tcmedigi bu adam, ahva 
günkü -sera.ti içinde 
cezbediyordu. (;itti, elini 

- Na~ılsm azit üstat? cfi 
tmnı sordu 

- Vay efendim Si-
burada mı ımz? 

Üstadın rengi solmuş, 
elbisesi, eı.;ki hır şarırns•, 
bazı tarafları yamalı kondt 
vardı. Bu 1..at Diycp koJcJİ 
bu asır arziyat tech i" et 
miiderri~ ti lnlığma, JoY8 

rağmen, ihti"a"ı dahilind 
dide dübala şöhreti 'tardı. 

- Ostaı, iz de DiY 
[Bi 
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Saray • burnu 

ıDünycınm ( v<ı lstanbulmı) en 
~ü:el, oı şairane 110/.tası 'aray· 
burnudur. 

I i bir pitin ii:::erine mebni ol
ma> :m / tmıbul eilıeıi11de e-t'~er 
/n~k sılıtır, m(>ydmılar azdır. parl:
lar 11ek eksil.tir. 

• 'umy • lmrım bu ilıti) açlurn 
telıabiil eder. Orus11ıı lnr tal.mı 
mustecirler ellerine ,ahfılar, bir 
lı<l) lı musmf ettiler. Gcrç<d.t<•tı m • 
f ~ bir /!U:İıw lıulınc ~ctirdilt•r ki 
bunun , msali ı ı•rııpmla mulırılir. 

\etıı f>H"' b<tkulmı: iş !"''· l<ötii 
~idi yor. 

\e n? Jlallrüı pam 1 <'l« ra· 
ebet mi ) o~ :ı 

/Ju fılıird<' cl<>~iliz; çünl.ii /Jey
ogfonun p s, lıugm ıı lıurltırı /ıer 
gı1cc doludur. 

l.ôtif biı 111u11:arayrı. ((<;ılı· bir 
lıuv<1) <ı, o dar, l.apalı ) crlt•r t<"'r· 
cıft ediliyor. \ıçirı? 

lJıımuı lril.1111'1111l ma~trrdmı: 
J ardı/j.wı rıetıt<')'İ urztdcymı: 

cırcıy. lmruımun yolu ıu:uu, 

Jena t t• • çapra§ıhtır. lfol~uki B*!y· 
oğlu11daki cglewe )Crlrrmc d~ğru 
gidil,~bilir. Sarny • bumuna bınle· 
rcc lira <lökmederı Emin· önürıden 
Demir. l.upıya kudur bir iki yü: 
metroluk yere tramvay lıa~ıı .";;a. 
ttlmalı itli. }Ju hattı temdıt l§t.en 
bile clegildir. Kıımpmıy<ı için ele, 
ga.:i110 için de karlıdır. 

JJund'ın ba§ka Şirketi hoyriyc 
veya SC) riscfain gibi bir idare 
Kara • /;öydcrı Saray • bumunu, 
mevsimiridc, ÇC)Tel• sacıtte bir, bir 
vapurcuk i§letmcli idi. 

Bu suretl.c şehrimizin eu güzel 
yeri, gö::lc lmr§ıdan görül~n o §O· 

irane noktası apa kalmazdı; yak· 
UJ§ırdı. 

/Jıınlarla beraber müstecir, me· 
deni yerlen/c oldugu gibi miiesse
sesi için gf'niş mikyasta rt'klôm 
yapmnlı idi. Me.selii m(lsr<1fıntn 

onda lıirirıi pa:ete. duvar, sinema 
ve el ilcinlarına t ermeliydi. JJaşkcı 
ltı<>mleketkrde ittilıuz olunan wwl 
budur. 

l!.gn· bö ·le ofaaydı oraclııld yü
:::erre masa ve i kemle boş clur
muz<lı. 

J e i tanbullular luırnsı::; kal· 
nıu::.Uırdı •.• 

işin içinde bilnıcnıezlik, bcce
ril:sizlik vur. Bu man:am lst'içrc
ıle olsa idi salıibi belwnıelıal böy· 
le lıar<'ket "-derdi. 

Zmmcderim ki Saruy • /Jurmı 
belediyerıindir. Ema11eti11 §imdi 
orrıdan aldığı /rira bedeli Ui§eycilr. 
Veren de bu parayı ::iyan ediyor. 
Belediye tramı:ay tıe mpur ~irkct· 
l•'ri ile u:lascmıa: mı ? Eliııcle ık· 

~ "b" . tidar rnr. Dediğimiz gı ı aray· 
burnunun yolunu kolayla§tmr~a 
§elıirlilcrm lıcm sılıluıtlarına lıı:· 
met etnıış olur, hem ı·aridatı ar· 
tar. 

l"akaı bu neticeye mrma/, İç n 
bir isui~·reli kafası il.e düıünmek 
lô.:ım. - C. N • 

Yeni nıahsul 
Şehrimi:.ı.inin resmi mahafiline 

gelen malum:.ta göre ağustan itibar.en 
yerli buğday mevrudatı, memnu
lliyeti cclbedecek derecede arta-1 
cakbr. Geçen hafta ekmek fiatlan 
20 para tezyit edilmiştir. Ek~ek 
fiatlanndaki bu yükselme un pıya
sasındaki tahavvül eseri olarak 
tclekki ediliyor. 

Ağustostan sonra yeni _mahsul 
iehrimize gelince fiatler, duşecek
lir4 Salahiyettar zevat bu sene 
hariçten pek az. miktarda un ge
leceğini söylüyorlar. 

Memleketimizin hariçte ne mık
tarda un ve huğda) a ihtiyacı ola
cağım kat'i olarak tesqit etmek 
için ağustostan sonra tetkikat ya
pılacaktır. 

Bu sene Anadolu mahaulü mü
kemmel olduğu halde Trakya 
mahsulü nisbeten iyi değildir. Bu 
itibarla Trakyaya Anadoludan za
hire sevkedilecektir. 

Zıraat Ml'cnıuası 
iktisat VekiJliğinin yardımı ile 

çıkacak olan Zm.ıat mecmuasından 
bah etmiştik, Mecmuanın imtiya
zı zıraat Bankası Güşaviri Hikmet 
B. tarcfından alınmaktadır. Mecmu
anın çıkmasını ç.ifçilerımız.in fay
daları noktasından çok iltizam 
etmektadir. Mecmua hazırlıklarını 
bitirdijq_en sonra 4imdilik ayda bir 
defa olmak üz.ere çıkacak ve bil
ahara oc beş pnde biı çıhmuı 
için çalı~ılacakbr. 

Çinde Liihiye mi? 

Sovyetler ç·nliler- Daha uzatmak için 
le ınunasehatıkesti bir vesile 

Çinliler her ilıtinıale 
kar~ı hazır bul uııduk

Jarını söyliyorlar 

Moskova. 18 (A.A.J 
Sovyetler Çinle siyasi münase

beti kesmişlerdir. 
Nunhin, 18 [A.A.) 

Sovyetlerin dyasi müna~e~et~ 
kestiklerıne dair notnlan ıkındı 
vaktine kadar hnric"ye nezaretine 
gc!ıncmişli. Reisi cümla•r Ch;a~g
Kai-Chek Çin reislerini fc,~kalade 
konferans halinde içtiman davet 
etmiş ve aralnnndaki miizakerc 
uzun müddet sürmüştür. Resmi lıiç 
bir tebliğ neşredilmemiştir. Fakat 
mevsuk mnliımat dnn mclıafilde 

hükü netin ihtilfr!.n muslihane bir 
surette hallinden ümidini kesme
miş olduğu söylenmektedir. Man
çori valisi Sovyeflerin Mançori hu
dudu boyunca kuvvetler tahşit et
melde olduklarını ve va:ı.iyetin son 
derece vabim olduğunu telgrafla 
bildirmiştir. Bazı nüfuzlu şahsiyet
ler harbe mani olması için gerek 
Çin ve gerek Sovyetler nezdinde 
lcşebbüsatta bulunması hususunun 
Japonyadan rica etJilmesini teklif 
etmektedirler. Maamafi mesele 
henüz. resmen böyle bir talebe ih
tiyaç gösterecek dereceye varma
mışbr. 

Nankin, 18 (A.A] 

Siyasi münasebatın kesildiğini 
bildiren Sovyet notasının tam met
ni gece alınmışbr. Reisi cümhur 
hemen Çin rüesasını fevkalade 
konferans halinde içtimaa davet 
etmiş ve konferansın sonunda teş
rii meclis reisi M. HJ-Han-Win hü
kumetin Rus notasının eda ve ifa
desinden dolayı kat'iyyen hayrette 
knlmamış ve şaşırmamış olduğunu 
çünkü uzun müddetten beri iki 
memleket arasındaki münasebahn 
ınkıtama intizar etmekte buiunc!u
ğunu beyan etmiştir. Mamcli mu

maileyh bundan ciddi bir şey çık
mıyacağı mütalaasındadır. M. Hu
Han-Min Çin ile Rusya arasında 
bir harp çıkması ihtimalinin pek 
xa.if olduğunu ve fakat Pekinde 
Chiang - Cltek ile T changh - Such
liang arasında yapılan müzakere
ler neticesinde milli hükümetin 
her türlü ihtimalıitı derpiş etmeğe 
hazır bulunduğunu ilave etmiştir. 

Berlin, 18 (A.AJ 
Gazet dö voss Çin ve Rus hil

kiimetlerinin aralarındaki ihtilafın 
devamı müddetince k e n dilerinc 
ait menafiin diğer m e mlekette 
muhafazası hudusunu Almanyadan 
iltimas etmiş olduldannı yaz.mak
tadır. 

Şanıay, 19 [A. AJ 
Mahalli gazeteler Çin mili.i hü

kiımetinin Moakovaın ikinci nota
sına cevap vermiyeceğini yazmak
tadar. Rus menbalanndan gelen 
Rus tayyarelerinin Mançurinin şi
malinde uçarak matbu beyanna
meler atmakta ve çin halkını Sov
yetlere muz.aherete davet etmekte 
olduğunu bildiriyor. Diğer taraftan 
Amur nehrindeki ticaret filosunun 

Blagowechtchenskte tahaşşüt etmek
te olduğu ve kuvvetli kıtaatın ora
dan Mançuri üz.erine sevkedilebi
leceği ilave olunuvor. 

Pari teki taharri) at 
Paris, 18 [ A. AJ 

Humanite ve Avant garde ga~ 
z.ctel ri binaJannda ele geçirilen 

I vesikalar bilhassa komünist ocak
lanna ait muhaberattan, askerlerden 
gelmiş olan mektuplardan, 1 ağus
tos münasebetiyle nümayişler tertibi 
hakkında merkezi komitelerden 
verilmiş olan raporlardan ibarettir. 

Bir Brezilya tahtelbahri 
Riyo dö janeyro, 18 [A. A.] 

italyada inşa edilmiş olan Hu
mayta namındaki ?r~zilya tahtel
bahri buraya gelnııştir. Tahtel?a~
rin seyaheti 22 gün devam etmışbr. 

Jiıratro. s·nema 
Bu akşam 

Fernhta : Komık Cevdet B. pııl)aço 
'nşitte : Ahun ifrıtler 

Şevki 8. : Pangaltıda Samson dalila 
Etu,·alde: 'ormıı Talmaç 
Operada: Miş<'l İ11tireygof 
Sikta : \ ift"' uwunda mücadele ... 

Yunanlılar firariler me
selesi'lli ·hakeme havale 

edect~kler miş ? 

Atina 18 
fyi malumat alan mahafilden 

beyan edildiğine nazaran ğöre 
Türkiye ile Yunanistan arasında 
mevcut ihtilafı mucip meselelerin 
ve bilhassa saltanat devri pasapo
rtiyle giden lstanbul rumlanmn 
vazizcti hakkındaki meselelerin 
Lahi Divani Adaletine havalesi 

htemel bulunmaktadır. 
. 

Borçlar 
Pnris, 18 f A.A] 

Me.'>'usan meclisi borç.lar hak
kındaki itilafların tasdikma dair 
müzakerata devam etmiştir. Gece 
celsesinde münakaşalara devam 
olunacakbr. 

Çocugun Tahsil yaşı 
Londra. 18 ( A.A) 

Avam kamarasında bir süale 
cavap veren maarif nazın hüku
metçe çocukların mektebi brakma
ları için lizım olan asgari kanuni 
yaşın 1 Nisan 1931 tarihinden iti
baren 14 ten 15 e çıkarılması için 
icap eden· tesrii tedbirlerin ittiha
zına karar verilmiş olduğunu söy
lemiştir. 

Kiiçiik telgraflar 

~ Pari , IH (~.AJ M. Rcibel lıu 
sabah meclıı;te mıı • ı•ş:ıl Fochun 18 A*us
to 1924 tarihinde lcııdisino göndı•rıni~ 

oldu*u bir ınt·ktupt rı halıısctıtli~lir. Ma 
n~l hıl mektubunda t•rnebi dc,letlPrle 
ımiınkcrattn lıulunnn hukunll'tİ znii dü· 
şiiımemck i~·iıı alt"ncn h }·ııı ııta lıulun. 

mıık i tcıııt>diAırıi , foku• lıııkıinlf't Loıı. 
drndaıı aı ~ok wif itı1 a !arla <lonup ti! 
hıır d:m ıı.tıtc\ c Jıt mı 'uliycti kemi sine 
atfı•trn('k ı ... ıi\ l'<'ek olumı }ı-ııeral nl'~tic
kl'r \'e M. Dounlcrruc 'a ıtnsı!ı Loııdra
da bulurum 1. Heımit ya gıındermi~ 
ol<luı!;u tnhrıri mütnlü.a!ıırı orta)e ç~arn
hil('ce~ini beyan etmektedir. !\f. Peibel 
30 Temmuz 1924 tıırıhinde mareşal ta· 
rafından M Dounıt>rrııe <' ı:•mderi'miş 
olan ıııcltııhıı d:ı le\ıli etmi::tir. Foch 
lnı nıl'ktubu11dn ııo.>I•' d )Or: • favd5, 
\"ı•rı;u\' rııualıcdı iııiıı aıl ıııi .ıT.ısı dolu· 
yısile 10 Kiınuııu•ani 1923 ıon CHd 

l\olorı)nnırı tabii}• ııı nıumkiirı dığıldir. 
!:iııniyen, Hııhru L O.\\ " p iıııııun alıkiimı 
icrıı ı•<liltlıkt•c ve tı~I )411 yapldıkı;ıı ted· 
rici ıırellc &ıılı 'ıyc cdt c (;iz . Salıı;f'rı , 
Huiıruıı !lırf afkı ri o!nr k ışgali Duwe" 
tı;tı-miniıı tahıkıııa m ı\\ııl r de~ıldır .• 

• J..izlıon, 19 [A. \j Franm ıan.:ıre 
he) 'erini karşılamak üzre lıır Por•ekiz 
1 il\& filosu uçmuştur. Ta)YIU"e dizü tam· 
lan kumandanları ıle bir ço\ şah•iyet· 
ler he.) 't· in muvasa~ntında hnzır hu un· 
muşlardır. Fraııı;ız ıananrileri kabul 
mer bİminden sonra otoınobi.le Lizhona 
git~i~lcrdir. 

• Pn:is l8 [A. A) lrış:ıat tazgihla
rıııdan hir \oğuna sirn)et etmesi ıhtirna
li o!nn ruuhim bir ı;re\· lınrekcii knr~ı· 
ıııda bir çok mlit ııbhitlrr tr.7.,gAh!annı 

kaııamı.;lardır. Tuknheıı 200 noıdt·ye. 
yol verilmi~:ir. 

kök.ünden halledildi J 
ra ir küçük ticarethane bile fa-1 
19> aliyetine icap eden istika-

meti vermek için hesaplarına ba
kar. Artık koca bir devleti tasav
vur edin! Bunun içindir ki, hüku
met memlekette en küçük bir da
ireye bile istatistikcilık ruhunu sok
mağa çalışıyor. Rakam bcligab 
kadar mukni ne vardır ? 
şaşılacak bir haber verelim mi ? 
Rü .. umatta istatistik dairesi lagve
dilmiş. Çünkü bu daire lıiz.ım ge
len faaliyeti göstermiyormuş.. Do
ğrusu bir çırpıda en lüzumlu bir 
daireyi kaldırıverenlerin bu faali
yetine de hiç deyecek yok. 

Lokantada 
([] ün birisi anlabyordu: Lo-

kantada yemek yiyormuş. 
Yanı başındaki masada üstü batı 
derbeder fıiri tnbak üstüne bır 
haylı tabak atıştırdıktan sonra, 
garsonu çağırm1' ve aralarında 
şöyle bir muhavere geçmiş: 

- Şimdiye k dar, buraya fakir 
birisinin gelip te, adam akıllı ye
dikten sonra parasını vermeden 
gittiği oldu mu? 

- Hayır. 
- Şayet böyle bir ıey olsa ne 

yapaHın11? 

Balkanlarda 

Hudut vak'aların
dan kinı mes'ul? 

Sırplar heyııelınilel 
bir tahkik 

hey'etini isteıııİ)'Orlaı· 

Sofya, 18 [Temmuz.] 
Yunnn ve italyan sefirleri Baş

vekili ziyaret ederek Sırp - Bulgar 
münasebatı hakkında malumat is
temişlerdir. 

Bazı Sırp gazetelerinin yazdık
Janna naı.arnn Sırp hükumeti hu
dut hadisatı ve bu hadisattan do
ğan mes'uliyetin kime ait .oldu~ 
hakkında beynelmilel tahkıkat ıc
rasını knbul etmemektedir, 

V ~niıelo~ Giride f.?;idiyor 
Atina, 18 - Başvekil M. Veni

zelos yarın Giride gideceldi!. Mu
maileyhin Hnnyada Yunanıstanın 
siyasi vaziyeti hakkında bir nutuk 
irat etmesi muhtemeldir. 

Bir tren köprüden diiştii 
Denver, 18 [A.A] 

(Koloradoda) Ta~ta bir köprü: 
yü geçmekte olan bır yolcu trenı 
devrilerek sel halinde bulunan ır
mağa düşmüştür. 8 telef, 20 den 
fazla yaralı vardır. 

Patlıfindcr I..ondrada 
Le Bourget, 18 (A:A] 

Pathfinder tayyaresi rakipleri 
Williams ile Yansey yann saat 1 
de Londraya gitmek üz.re uçacak
Jardır. 

l'aşrada 

İzıııinle müracaatlar - Ban 
e<'nehi scrına) edarları lzmir tica
ret oda~ma m liracaatla 1zınirde 
:,ana) ihaııt"lc·r vücuda getirmek 
istcdiklrriııi hil<lirmr·kte ve ken
~ilerine gore IJzıın gelen maili· 
matı talc·p eylc.neklt'dirler. Hu 
cümlec]Pn olmak iizre AJmaıı scr
ınn) ~d.m ticaret oda m• müraca· 
atla hnıird~ H'ya Tiirkiyenin 
mümı ip bir yerinde a:ah zirai) e 
,e un fobrikalarında mli~tamcl 

alalı clukmek üzre bir dökümhane 
tcsjs etmek istendi~ini bildirmiş, 
bu im u ta icap eden mahinrntı 

sormuştur. OJa key fiy<>ti layik 
olduğu chemıniyı: tle tetkik ede
cek ve cevabını )Cn~cektir. 

-O.lwıirde ne kadar hay\•an var? 
lzınir Vılilyeli <lalıi!incle 40?806 
koyun, 320113 kıl keçi, 601 ıif· 
tik kcçi:.:oi 4970 deve, 5616 man
da, 114167 sığır, 24777 nt, 39517 
eşek, 1609 katır tcı:;pit cdilrni~tir. 

~ Urlanın ihracatı-Urla i kc
le:sirıdcn 1928 sent•!'i zarfında lrı
gilterc) e 542641 kilo üzüm, Al· 
man)aya 434,735 kilo İtalyaya 
101629 kilo, Holandaya 521685 
kilo Hıı!-iyaya 60936 kilo iiziim 
Yıınaııistana dn 26749:) kilo :lC) tin 
priırnsi ihraç olunmuştur. 

-
- Vururum arknsına tekmeyi 

atanın kapı dışarı 

O zaman adamcnığz kalkmış. 
şapkasını geymiş ve caketinin ar
ka tarafını kaldırarak, garsona: 

- Buyurun! demiş. 

Laf olsun r 
n fıf olsun deye mi yazıyorlar? 
lb Yoksa bu adamlar buClalahk
larında samimi midirler? "Quaoti-

dien,, gazetesinde şu fı:·.ravı okuduk: 
"Babil kulesinde dillerini kay

ben insanh:.r, yavaş yavaş dillerini 
düzeltiyorlar. 

Fransızca) ı 45 milyon kişi 
mükemmelen konuşuyor. 100 mil-! 
yon kişi de az çok anlayor ve söy-' 
lüyor. İngilizce 160 milyon kişinin 
resmi dilidir. ,Almancayı 85 milyon, 
İspanyolcayı 50 milyon, İtalyanca y 
45 milyon, flamancayı 15 milyon, 
isveçcevi 7 milyon, felemenkceyi sı: 
milyon insan konuşuyor. 

Bütün bu diller bir asırda hu
dutlannı tevsi etmişlerdir. Yalnız 
türkcc 30 milyondan 24 milyona 
düşmüştür.,. 

Acaba bunu yazan memleket 
memleket deııilcn vatan ufalırsa, 
dil denilen vatanın da ıı9alcbjuıı 
mı zannediyor. 

~ 

Köstencede 

50 kişişilik bir 
haydut çetesi 

Saatlarca devam eden 
usademedeıı 

yakalandı 

Bü]<reş, 18 Temmuz. 
Uzun zamandan beri Kösten

ce havalisini dehşet içinde bırakan 
ye sayısız soygunculuklar yapa.n 
elli kişilik bir çete nihayet tevkıf 
edilmiştir. 

Haydutlar, j:ındnrmnlarln mu
hnrebe eder gibi saatlarca çapış

mışlardır. Nihayet bir tabur tak
viye kuvvefi gelince teslime mec
bur olmuşlardır. 

~nrhiy<:' • Beşiktaş 
otobüsleri 

Beya:nt ile Eminönü arasında 
işleyen otobüsler, Kanalizasyonun 
bu semte de teşmili üzerine sefer
lerini tatil etmişlerdi. 

Şehremaneti ile tramvay şirketi 
arasında hasıl olan bir itilaf üı.e
rine otobüsler Harbiye ile Başik
taş arasında ve Maçka caddesini 
takiben işlemeğ'e başlamıştır. 

Bu hat iki mintakadır. Harbi
yeden Maçkaya ve Maçkadan Be
şiktaşa kadar ikinci mintakadır. 
Her mintaka için 5 kuruş ücret 
alınıyor. 

Otobüsler dünden itibaren it
lemeğe başlamışlardır. 

Yeni sıtnıa nıucadele 
nnntakası 

$ıhhat ve içtimai Muavenet 
Vcld!liğl yeni bütçede kabul edi
len tahsisatla bu sene memleketin 
üç mintakasında daha sıtma mü
cadelesine başlıyncaktır. İcra Ye
klileri Heyeti Eskişehir, Manisa ve 

, A~talyada mücadele yapılmasını 
tasvip etmiştir. 

Eskişehir mıntakası Bilecik ve 
Kütahya Vilôyetlerinin sıtmalı ak
samını da ihtiva -etmektedir. Diğer 
vilayetlerdeki teşkilat da yalnız ait 
oldukları vilayetleri değil civar vi
layetlerin sıtmalı yerlerine de şa
mildir. Bu yeni mücadele mınta
kalannın kadroları ikmal edilerek 
e;•luldan itibaren faaliyete geçile
cektir. 

~ h.mirde bir hüküm - Bo
zyaka civarrnda Kara fotma cfa· 
ğındu luırnp hir kulede 1'1eliihat 
namında bir k.ıırı bikriııi i1.ale 
ctJ))(•klc maznun Rcrep ve mn· 
hurt·y~ :.t•ni fiilfle bulunmakla 
maznun Jsmail, Hü yiıı Cemal 
ve hmılnlr müzaheret ve muave
netten maznun Ahmet Tevfıkin 

Perde 

Yeni dô manlar 

Harbi umumide, müttefik
lerimizle beraber mağlup 
olduk. Bn mıtğhihi) et, Sa· 
karyada galip gelıııcınizc 
mani olanında! 

" Sev re ,, de , şeref siz bir 
sulh muahedesi iınzalndık. 
Bu mmılıcde "Lausannc" da 
şerefli bir ulb muahedesi 
imzalaınnınıza mani olamadı! 

Genç dağlnrmda , criat 
i te)f>ll bir mürted ~ıktı • 1 

Bu miirteci teceddüt ) olun- . 
da ilerilcmcmizc nınui ola
madı! 

İzmirde zelzele Torbalı) ı 
bir torhu. kiile çe' ir<li . Hu 
Y.f'lzcf,., hir torhn külden ) e
ni hir Ankara şehri çıknr- ' 
mak azmimize mani ola
madı! 

Konyada, km·aklık • <lağ· 
larda yenecek ot bırakmadı . 
Bu kuraklık, kırçıl topra
ğı ye~ermek bilme} n y~r
lerde bile adam bo) u ekm· 
Jcr yetiştirmemize mani ola· 
m dı! 

Su şehİ-inde , köprüleri 
seller götürdü . Bu seller, . 
demir yollar rmızm her gün 
biraz daha ilcrilemc ine ma
ni olamadı! 

Nihayet , tahiat on kor
kunç tecrübesini de y ptt : 
Güzel RiZc su ha knılan • 
dağ çöküntüleri altında e.zil -
di. 

Bin bir frliiketin nt<"şinde 
kızarıp hin bir felaketin 
örsünde dö "rüleıı azmimiz, 
hu son foliik<·t karşı mdu dn 
çeliktt•ıı bir çark gibi i:.le
m<"ktc tlcvnm cdt•t•ektir. 

Toprağın ü tündeki düş4 

ııumları birer birer } en dik ; 
ıra toprağuı nltuıdak.i düş
manlnı-n eldi . Şimdi , on r 
da birer birer f alilerini de
neyıp çekiliyorlar! 

Yusuf Ziya 

Bcrlinde bir türk 
prinı ad on nası 

Süreyya opreti prim .. donnası 
Suzan Lütfullah hanım z.evd ile 
birlikte Berlinc gitmiştir. Suı~n 
hanım Beninde bir plak fabrika
sinda türkçe opret parçalan ta
ganni edacektir. ---

Buz fabrikası 
Buz. fabrikasının tecrübelerine 

nihayet verilmiftir Emanet fabrikayı 
bu gün tesellüm edecektir. bir müddetten he~i ağır ceza ma· 

hkemesinde yapılmakta olan mu-
lıakemeleii bitmiştir . .Maznunlar- Depolarda tedbirler 
dan Ile ehin lıcş :;ene, Cemal, Js- Şehrimizin bir çok yerleriııd~ : 
mail ,,. Hiisf•yinin hirrr buçuk iQfaat ankau, kömür ve iufilik 
sene, Ahmet Tcvfıkin de iki bu- edecek mcvat dtpolan vardır. Bu 
çuk tiCllC ağır hap:se konulma- degplardan bir çotu iptidai tan.da 
forma karar verilmiştir. inşa ediJmiflerdir.. Depolarw . bu 

iptidai vaziyetleri bir çoi( tehlike
M ela lıa t maznunlardan Ahmet leri mucip olabilir. 

Te\ fıklc C\ lendiği ve nişanlısının Şehremaneti hadema bu dan
serhc t bırakılma mı talep etmi~- lann şehrin muayyen ve yaap 
scdc., izalei hikrin Rerep tarafın- tehlikesinden uzak ye.rlcrfode bu
dan vuku:ı getirilmiş olma ı \C lunmasına karar vermiştir. 

Depolar gayet >'?~Ad~~ 
Ahmet Tevfikiııdc müzaheretine muhat ve içlerinde ıptidaı ıtfaıye 
maznun mevkiinde bulunma~ı do- vesaiti bulunacaktır. 
layısile, Melahatin bu talebi hük- c, 

• mc tesir etmemiştir. 
-O- Urla ic;tih latı - Urla ka

za~ınm 929 senesi muhammen 
istih .ti tı )öyle tertip edilmİ)itır: 
üzüm 3,600,000 nrprı, 7~0,900, 
butrda\ 600,000 h ılda 10,000 pa· 
laı~ut 200.00ü. tiıttin :mo.ooo, 
"'ol'r 111 11 000 b:ulı·ın I0,000 kilo-r" ., , 
dur. 

Bu tnbıninlrrc gurc i tihsrılat 
grs:t•n "<?"">" ııi"'J>t'llc üzüm) lizde 
4o, tütfin, 5o(!aıı ) iızde 20, mı
sır hadem ) uzde 50 } ün ve ya
pağı ) iizdc 25, fazladır. Arpa 
yüzde 15, hakla yüzde 20 ve huğ
da} ) üzde 15 nok andır. 

-O- Küçük Katır - Tirenin 
Dündarlı knyüııdcn mchmet oğ· 
Ju on iği )a~Iarmüaki li elinde 
bulundurduğu tabanca ile oyna· 
makta iken omıık koy mıde E
mine kızı Fatmayı kazaen öldür
müştür, kliçük katil yakalanarak 
adliyeye verihni~tir. 

• Teş kkür 
Bir hafta eve.l tıp fnkülteaindc 

müderris Tevfik Remzi, sistan 
Edhem ve kamil beyler tarafından 
:ıevceme ameliyat yapılmış ve 
muvaffakıyetle neticelenmiştir. 

Ümitsiz: bir hayatı kurtu n 
Tevfik Remzi beyle asistan beylere 
ve ameliyattan sonra refikamın 
tedavisinde bir ana şefkatiyle ihti
mam gösteren ebe Melek hanıma 

nihayetsiz teşekkürlere borçlu ol

duğumu bildirme) j hüyük bir vazife 
addediyorum. 

Osman Nuri 

Ankara palas 
( A~K AHA ) 

Bütlln odalarda. telefon, sıcak ll) u, 
Jtalurifcri -.ard•r. 

Hu!lll&f banyolu aparlmanlıı.r. 

Odaların fıatlan: 6-8-10 'e 12 lira· 
dır. Amerıkan barı, ork.eatnı, crkeL, 
ve kadınlıı.ra mahs~ pcrokir 
çama ırhanc. gara tcıw.. nk.lltUp 
yatakİı -vngnnlar şirkMinin acentalı~ı. 



. arihi tefrika: 3 

Hz. Muhammet, 
annesini de 

et 
altı yaşında iken 
kaybetmişti. 

Kemalettin Şükrü 
/Tarihçi "Ernil• lJermf'nghem" ln kitabından nal>ledilntiı,ir./ 

Çocuk, yetim ve fakir çocuk, 
'çoban karısı Halimenin yanında beş 
aene kaldı, 
• Bu müddet zarfında sut kardeş
lerinin geçirdiği, sürdüğü hayatın 

tıpkısını sürdü. Halime, emzirmek 
için aldığı bu çocuğa diğer çocuk
larından ayn ve aykırı muamele 
yapmıyordu. 

Muhammet, henüz çocukluk ya
tında, diğ'er ıüt kardeşleri ile be
raber çobanlık bile yaptı. Ne hik· 
mettir bilinemez, her peygamber, 
böyle çocukluk veya gençliğinide 
evvela koyun çobanlığı yapmıştır. 

Anlatıldığ'ına göre - doğ'ru mu, 
dej"il mi allah bilirl-bir gün Halımenin 

ÖE oflu kırda, süt kardeşi ile ko
yunları otlatırken Muhammetten 
bir az uzaklaşmıştı. Birden iki be
yaz hayal iki beyaz gölgenin Mu
bammede doğ'ru yürüdıiğünü gör
dü. Bu beyaz beyaz hayaller 
-Melekler - henüz dört yaşında ol
an yetim Muhammedi sırt üstü 
yere · yatırdılar. Karnını yardrlar, 
içini temizce yıkayıp pikledikten 
ve çocuğ'un kalbinden siyah bir 
nesne çıkardıktan sonra karnını 

l'ene esliisi gibi dikip gittiler. 
Bu belki bir efsanedir. Fakat 

noktası naktasına (Kur'an) ın ayetine 
istinat etmektedir. Kuranda Pey
gambere hitaben deniliyozki: "Se
nin karnını açmadık mı? Seni ta
şıdıgın agır yükten kurtarmadık. 

mı? •• " 
, Bu ameliyat, jfşanevi olsa bile 
allahtan bir vazife kabul edip bu
nu kullara telkın edecek olan bir 
adamın diğer insanlardan farklı ve 
kalbi her türlü beşer ihtirasların

dan Y'kanmış bulunmasını göster
mesi itibari ile kıymetlidir. Kalp
ten çıkarılmış olan siyah nesne 
işareti ilahiye ile müşerref olma
mıt diğer bütün insanlarda daima 
için mevcut beşeri gilnalılar lekesi 
değil de nedir? Kalbin bu suretle 
temirlenmesi evvela Muhammedin, 
yaradılış itibarı ile diğer insanlar
dan farklı olmadığ"ını, fakat bila
hare de siyah nesnenin, beşeri le

kenin çıkarılması sureti ile büyük ve 
dini vazifesini her hangi bir ihti-
rastan uzak olarak yapmağa mü
sait bir kemal derecesine geldiği is-
1'at eder. 

Muhammet beş yaşına kadar 
çoban kansı Halimenin yanında 
kaldı. Sonra Mekkeye, annesi E
mine hatunun yanına dündü. Emi
ne hatun, kocasının babası Abdül 
Muttalibin yanında yaşıyordu. Oğ
lu yanına gelince, onunla bera
ber Y esribe, (Medine) ölen kocası 
Aptullalun mezarını ziyarete git
mek istedi. 

Y esribe gittiler: Burada az 
bir müddet kaldılar. Artık ( Mek
ke ) ye dönüyorlardı • Yolda 1 

Mekke i 1 e M e dine arasında, 

"Ebva" ~enilen bir mahalde Mu-

111: Davetler =:J 11 
Ocakta bir musamere - Türk 

ocaj!:ında Temmuzun 22 inci Pazar· 

tesi ~nü akşamı ııaat 9 da RomPn 

Dn'rlilfünunluları şerefine ocakta hir 
müsanıerei raksiye verilecektir. Bü· 
tün ocaklı kardeşlerimiz ıiilelerlle 

birlikte bu müsamereye davetlidir 

elLise &erb~stir. -
Dr. İHSAN SAMİ 
GO~OKOK AŞISI 

Belsoğukluğ'u ve ihtilatatına 

arp pek tesirli ve taze aşıdır. 

Divanyolu Sultan mahmuttür- lli 
~besi karşısında No. 1895' ili 

hammet annesini de kaybetti. Emine 
hatun bu (Ebva) denilen mahalde 
hastalandı ve gözlerini ebediyen 

yumarak Muhammedi daha altı yaş
ında iken anasiz bıraktı. [1 J Dünyaya 
doğar doğmaz babasız kalmak fe
laketine uğrayan zavallı yetim şim
di de annesiz kalmıştı. Hayatta, 
babasından miras olarak kalmıf 

ihtiyar bir zenciye, büyük babası 
Aptül Muttalip ve amcalarından baş-
ka hiç kimsesi yoktu. 

Onu büyük babası Aptül Mutta
lip himayesine aldı. Torununu pek 
çok severdi. Kendisi Ka'be muha
fızı idi. Her gün ( Kureyş) ulutan 
(Ki'be) kapısı önünde toplanırlar 

ve burada ağ'açlann gölgeleri al
tında günün sıcağ"ından serinler
lerdi. Bura da Aptül Müttalip için 
de bir seccade serilirdi. Aptül Mut
talibin altı karısından çocukları 

vardı. 

En başta Ebu Talip olmak üzere 
bütün çocukları babdarının karşısın
da el pençe divan dururlar, seccade
nin üstüne çıkmayarak yanı başında 
ve kuru toprak üstünde diz çöker
lerdi. Fakat Muhammet, bunlar 
gibi değildi o, büyük babasının 

dizinin dibinden hiç aynlmaz ve 
AptülMüttalip de babasız ve ana
sız kalmış torununu kendi evlat
larından çok fazla severdi. kimse 
seccadenin üstüne çıkmazken Mu
hammet çıkar, kimse AptülMuttalibe 
yanaşmazken küçük yetim çocuk 
yanaşırdı. Onu yeni bir felaket da
ha bekliyordu 

İki sene geçti. Muhammet altı 
yaşına bastı. 

Bir gün, seksen yaşında olan 
Aptü!Muttalip de ölerek, Muham
medi büyük amcası Ebu Talibe 
bıraktı. 

Ebu Talip de hem, tüccar hem 
de kabe muhafızı idi. Buna rağ"ınen 
zengin olu"ıadığ'ı için himayesine 
aldıgı Muhammede öyle fevkalade 
ve yüksek bir terbiye veremedi. 

Bu yetim çocuk alim olacak 
değil duya. Okuyup ne yapacaktı? 
Kendi gibi ufak bir tüccar olsa 
yeterdi. işte bu sebepledir ki Mu

hammet hayatının büyük bir k11-
mında, hatta belki de bütün ha
yatınca ne okumak, ne de yazmak 
öğrenebildi. 

(Bitmedi) 

[ 1 J - J}fuharri.r, larih ilminin 
mwpet oa1ıamıa girmeyen, Fakat 
menkul<itı tarüıiye ıırmına germif 
olan 1ıadiaatı eacrinıh aıra•ı Kel· 
dikre zikretmi/, ancak bun/an kay· 
tüıderkeu ( Allalıu ıi"lem bi111avap) 
marnısına gelen bu tabiri kuUan-
mııtır. K. Ş. 

{ 2 / llluluırrir H:s. ,4uhamnıeılin 
pederini nıevlutlen beı ay ıonrn öl
düğünü yazıyor. Halbuki büıim ta
rilılerimUı peygemberin ıloğduğun· 
dan 5 ay evel öldüğtlna yıuıyor

lar. 

Yalnız bu nanı: 
kıyın eti 
bir o-a

t) 

ınakinenin 
hususunda 

eder. 11•':"!'1!--lll!lm---11 11 ranti teşkil 
l"elemenk Bahri Sefıt 

Banka;; 

Merkezi 
Amstedram 

Calatada karaköy bani dairei mahsu..ıd• 
telefon ilcyo(!;hı 3711 • 5 lllcrke· 

itli8:ılinde Allalemci han 
lefon lsta mhul 569 hernevi Banka 
uamelAtı ,., emoiyet ka.alirı icarı 

'I ıirkiye umum münı~ssillıgi : 

Bourla Biraderler 
ve şürekası 

Galata , Voyvoda 
caddesi No. 39-42 
Telefon B. 3354 • 
3355. Trabzon a
centaııgı: Hacı Ha
run zade Faik ve 
ınahtumları 

18 Temmuz 1929 kambiyo, nukut borsasi fiatlan 

Nukut 
1 lngiliz lirası 
1 Amerika dolar 
20 Y no•o drahmi 
l Alm•n .-.yhf mark 

1 A"uıt)• ıtlini 
20 l.e-7 Rumaaya 
20 lAı•a Ru.1 gar 
1 ff'lf'mf'k nor:lal 
20 Fran ız franlu 
20 ltaly~a lireti 

20 Kunta Çek. l.sluvak 
l Çıruuetis aüriyet 
l Zloti Lehistan 
20 DJnar Yogu-.tavya 
20 Bel çika Fran1ıu 
ı P.- bpany• 
20 hriore Fraukı 
l M•cldlye 

Çek 

1006 2 1007 
206 

53 
49 
29 
24 

29 
82 

163 
216 
122 

22 
74 

114 
29 

790 

75 
7 

206 
53 
49 
29 
24 
29 
82 

16S 
216 
122 

22 
7• 

114 

29 
790 

Tahvilat 

~ ~, l Tertip (A.B.S 
75 '< = 
7 ~ ı:ı,. 2 " (O.E) 

~ ~ 3 • (FJ) 

Galata tahtelarz D. Y. 

htanbul tram:•·•r Ş. 
RihL Dok. hL 
Cslüdar-K.ad.Jköy Sa 
hbımbul anonim S• 

U Maden 

Jı banku\ 
Mü11:la itibar. ~lillJ 

0.aıanll Bk. 
MUU lkli,.t Bk. 
Ticaret •• M.D.7' 
t:....r Bk. 
Şirketi Hayriye 

Londra 1 Isterlin 008 251009 
,. Temehl 

Hallı' nporlar. An 
Aıı.D.Y. yolu !'ıiv)"ork l türk L. Do. 

Pari• 
" 

Fraok 
Milano • Liret 
Utrlin 

" 
Mark 

Sofy• 
" 

Le'\·a 
Brükff!J • Beht• 
Amstirdam 

" Florin 
Llotvre 

" 
Frank 

Pra.c 
" Kurun 

\'iyaua 
" 

Şilin 

M•drit 
" PeEeta 

\/ar .. , .• 
" 

Zeloli 
Ali na ~ Urabmi 
DüL.r~ 20 fA.y Kurut 

; ;\foekova 1 Çronen.1 
ıı.-ı~,.at tii.rk liruı Diu. 

istikrazlar 
istikrazı D. vadeli 
Düyunu nıuvahhede 
llı.rauıiyeli demir )-olu 
]9()2 Cümrük.ler 
1903 ~aidimahJ 

1905 T ttbiuti. Aek.tri ,. 

{ 
.... 

J 
1903 T••lip 1 
904 ";. "' 

1901 190i 

l l 908 T-crtip l 
1908 • 3 
1909 

1909 ~ehreruanet 
1913 

0,411 15 
12 28 
919 
202 

66 37 
3'6 
l 19 
2 119 

16 20 
3 41 
329 
428 

37 12 

24 75 
1061 

27 27 

95 
1114 2S 

0,43 lZ 
1227 
918 
202 

6637 
345 
1 19 
2 19 

16 20 
sn 
S~9 

428 
3712 

75 
1065 ı::: 

27 2; = Q.. 

a 
94 87 ?1 
184 so 

100 " . " 
Mudanya-Buna 

SalllfWI Sahil 
Tramvay 
Türkiye m1W 
ittihat " 
lılmaı 

Şark Bigorta 

Bo.kart 
Anadolu Aa. T. 
lıL Umum. 
Buyo Kor_.,.dua 
Anlan Çimen. 
Bakırköy ,. 
Türk. kömür M. 
Mermer Tqı Ş. 
e .... auı, alektrik 

., ,. temettu 

frıı1küdar• Kadıköy 

hmır m.ezbba 
1.tanbul T. Ano. 
Rlhtlm dok. Aa. 
itİ..ihat değirmend 
Şark merk eCaa 
Jtt. Kuapları 
R•JI (hali tufiye.) 
Türk tüt. Aao. 
Duban Türk" 
Şark detir.men. 

Mlllt hin Mopu 

K 

1 

ı 50 l 

22 7 22 

1 

31 5 3 . 

n so 4t 

il 

Askeri müna· 
kasa ilanlari: 

Fındıklıda M. M. vekaleti satınalma 

komisyonundan: 
................................................................... ~ ............... . 

l>epo adet ihalesi (.ünü S..ti 
4 !. ağustos· 929 cumarte.<i 10 
2 4 • 929 pınar 10 
3 5 • 929 pawrtesı 10 
4 6 • 929 ,,1ı 10 

On üç depo inııası lµıpalı zarf wıulile münakasaya kon u . lhaleleai yoka· 
rıda yazılı tarih ve günlerde ve saatında )·apılacaktır . Kt:Şfı ~euuti fenniyesini. vı 
projesini görmek üzre her gün Ankara merkez Sa. Al. Komi•yonuna müracaatları 
münakasa)·• i~tirak için de ·vakti muayyeninden e\.·vel te'minat ve teklif mektuplarını 
makbuı mukabilinde komisyonu me:.ı.kUr ri~· asetine verıneleri 
poligonda bazı tamirat yapılacaktır kapalı zarf n•ıılile münakasaya konulmu tur. 

İhalesı 22 • femmuz - 929 Pa7.arte~i ~ünü SMt ondadır. Ke::fini şeraiti feııniye
sini, reı:ımini gOrmek üzre her ~lin Ankara ıherkeı ~lıa aln1a koıni"}"Onuna gelı~~ 
!eri. !\lünaka"8ya işıirak içinde o ~ün ve eaatınJan evvel teminatlarile teklif m•k· 
tuplannı nıakbuz mukabilinde mezkıir komi~ \ On rhaııırtine vermelrıi. 
İ zmir ve civnrınd~ki kıtaatın ~lıtiyacı oları sad~ ya*ı kapalı zarfla miinakaAAya 

konmuştur. lhalesı 25-temıııııı-929 perşenlıc ~ünü saat 15,10 lzmirJe nılislahkem 
nıevki Mtın alnıa komisyouunda ~apılat·aktır. ·artaıınt•;;ıinı giırınek i ... trt·enlPrin ko
misyonumuza ve tellifnen1elerini verıuek hıteyf"nlerin lzmirdrki mezkiı~ kombyona 
müracaatları. 

İ zmirde bulunan Tayyare ~ıta~ınınw ihtiyaC'~ olau r~m~~ .~palı zarf uııulile m~na· 
kasaya konmllijtur. lhalesı 3 - Agustos CU!D6r(t •ı gıınu 1'1181 15,30 ıla lznıınle 

kışlada P.lü•t•hkem mevlı.i Si. Al. komiııyonunda )apılacak.llr şa.ifname ıuretini gör
mek. için konıi9yonumuza ve nliinakasaya i~tirak içinde meı:kUr keıni~yonıı mÜr&l'&litlan. 

ordu için _6000 metro &aten pa1.arlıkl11 ~lın.t~t:r. lhal~i .yirmi lemmaz m 
cumartesı saat on beste 'apılacaktır; taliplmn prtnamesını ve nummıevi k.o

misyonunıuzda ~örmrleri Ye ilıalt• ~astından evvrl kıninatlarile Fındıklıda komis.. 
yonumnza ~elınelt>ri 

O rdu icın 100000 ınelre tela ilo SIMM)()() çift fermt·jüp l"".;ırlıl<la at:narak1 ır. ıha· 
le:".İ yirnıi teınrnıız 929 ruruartt'ı'i saat on t1•)rt(e 'apılacalnır. 1'a1ıplerin ~a

me~ini ,.e nümunth~riııi. konü:-yonıınıttlıla µ-orııfelt·ri vf" ilıı:lle ~nunde ternmatlarile 
Fındıklıda komi~)"onunıuza ~elnıl~lt·ri. 

···~, .. ,, ........ , ..................... , .......................... . 
f Üçüncü kolordu satınalnıa komisyonundan i 
..••.......•.••. , .... , .................................... . 
K ıtaat i0htiyacı için ~-; ton nıa~e~. kı5miini pş.1.uHık suretily~ 111.uba!aa tdilrccktir, 

lhale~ı !l - ı · 929 pa1.ar gunu ~aat It;I. de • pılafakhr. fahperın şartnamf"~i-
ni gorıneeri \'6 ~ertnım~ıle vaııh olan şekild te'nılntıtlaaivle k.oınis~· oııumttld& 
ha1Jr bulunnıaları il8n olunur. 

Ç orlu<laki kıtaat ihtiyacı için 98000 kilo do ~ağı kapalı :ıarf 115Ulile mumıkailııya 
konmugtur. lhale•i 21 Tenmıuı 929 saat )4 dür Taliplerin §o'rtııamesini gönnek 

ve iştirak etmek üzere Çorludaki Bitin alnıa 'tbnnsyonuna miiracaatları il.an nfunur 

., .......................................................... . 
Dördüncü kol ordu satınalma komisyonundan: f ...... 

E ski.,ehir lı'ava kıtatının ihtiyacı olan 6200 id.lo petrolün aleni münaka,a suretile 
11 • 7 - 929 ıarihiıırlon itibaren 20 gün müddetle munakasaya konulm~ oldu· 

ğundun talip olanların teminat akçelr.rile yevmü ihale olan 31 · · 7 929 çartamba 
günü saat 14- te koınisyoua ınuracaotları. 

r·-·· · ö~;J;· · ~;;tı~~i~~ • 'k:".;~ı"ıi;y~~~d~~ · · · · · ·1 l ......................................... ,,,,,,,,,,,,, .. 
1500 Ton rokompoze maden kbnıürü Kapalı 1.arfla ihalesi 29 Temmuz tarihine 

müsadif pazartesi saat 14 ıe 

Deniz kuvveıleri ihtiyacı için bin beş ı üz ron komür kapalı zarf wınlile mil· 
nakulya konmuştur. Şutnameoini görmek iıteyonlerin her gün itasına talip bulu· 
ıwıların da yukarıda yuılı güıl ye -ıo Kaınm~da deni& aabn alma koaıiiyonuna 
aurııCMthn. 

.................................................................... 
f Defterdarlık ilalnarı 
................................................................. 

Beyoğlu Malmüdürlüğünden: 
Bedeli def'aten \ erilınek şartiyle .Feriköyiill' 

de Çoban bağ Arkası ve önü sokaklariyle nıalt 
dut ve mevcut ifraz haritası mucibince yirmi yt 
di parça arsa 9 - Ten1nıuz - 929 tarihinden 28' 
Temmuz - 929 tarihine kadar yirmi gün nıü<l<lel' 
le müzayedeyi aleniyeye vaz edildiğinden b~ 
baptaki şeraiti ile ınıktarı zıraı anlamak ve ıııll' 
zayedeye iştirak etnıek isteyenlerin müddeti n1ef 
kure zarfında Beyoğlu satış komisyonuna ıniirt 
caat eylemeleri. 

••• ... • •• • 
BEYOGLU MAL MÜDÜRLÜGÜNDEN: 
Beyoğlunda Hüseyin ağa mahallesinde aııklar sokağında Rus ıeb'a,ından ,JI 

Bogoa ve kerimesi t~kohiye aiL . 
Kapudan girince methal birinci zeınin kail üç oda bir sofa bir helıl. olup ;kiti 

kat dört oda apdeshane dolap sofa üçüncü ka• iki oda bir sofa bir mutlak bir ıı' 
bir kiler bodrum katı iki kömürlük bir mutfak bir kuyu terkos ve clektiri~i [ıt1' 
ve 3.)00 lira ınulıammincli 28 numaralı hane mii7.ayede ve ihale kanunu alıkA::: 
tevfikan yirmi gün müzayedeye vaz edilmiş olduğııoda1 taliplerin §er.aiti anla 
ye pey sürmek üı.re Be)'oğlu Mal müdüriyetinde müteşekkil komisyonu mahsu•"" 
müracaatları ilin olu.nur. ............ • • • 

BEY<ı ;LU MAL MÜDÜRLÜGÜNDEN: 
Bedelinin nısfı pe~in ve nısfı diğeri tarihi ihaleden itibaren bir sene zarfında ad-4 
üzereFeriküyünde 67 · 70 l\uınarıılı 870 mai arsa temelliken &atılmak üzere 9 fdl 

muz 929 tarihinden itibaren )'irmi gün müdd··tle müzayedeyi aleniyeyc '"' ed~ 
ğinden taliplerin rra "iti anlamak ve müzaJedeye iştirak etmek üzere Beyoğlu 

müdürliiğünde müleşekkll sa~ı~ komisyonuna ınuracaat eylemeleri ilin olnnur. .. .......... . . ~ . 
KARTAL MAL MÜDÜRLÜGÜNDEN: 

Roka mı 
Semti Cinsi M üştemiliitı 

Kıymeli 

muhammesi 
Lira 1500 

ebvabı 

16-32 
Sokağı 

Isıasyon csdd,ıı Kartal Ah~p G"'foo Bahçe , Bahçe 
derununda Kuyn 

Balada cinsi ve kıymeti muhammeneai yazıl d11n Abpp Cazı~o ma mili'"" 
litınıo miilkiyeti ( 21 ) gün müddetle r:ıüzayedeye çıkarılmış olm.kla 14lip o'j,iJ 
mezkur G111.ino mahallinde görebilirler. Müzayedeye iıtirak etmek on:wunda o~ 
kıymeti. muhammenesinin '/• 7,5 oiabetinde dipozitolarını Prlal sandığına tediye 
yevmi müzayede olan 29.7.929 Tarihin• mü ... dif pazartesi günü saat 15 ten ı7..., 
kadar Kartal Mol müdürlüğünde müt°"'kkil Satıı komisyonuna müracaotlsrı "' 
olunur. ••• KARTAL MAL MÜDÜRLÜGÜNDEN: 
Semti Cinıi MüıtemelAb Kıymeti mu· 

hammene11i 
Lira 2500 

Rakamı 

cbvobı 

Pendik Ahşap Zemin kat 2 O<la l çamoşırlık 
kö§k Hamam 1, 2, 3üncü kotta 8 

257 Hot "'1f' 

oda 3 &1lon ii 
Balada cinsi ye kıymeti muhammeneoi yazılı olan bir bip Abpp Köşkün "-' 

ldyeti (21) gün müddetle mtiZlyedeyc çıkarılmış olmakla 14lip olanlar mezkur ı< ~ 
derunundokilerc müracaatla her zeman gi>rebilirler. Müzayedeye iıtirlk etmek "~ 
aunda olanlar kıymeti muhammene•inin '/• 7.5 nisbetinde dipınito •uretile ~ 
sandığına tevdiiyle yevmi müzavede olan 29. 7.929 tarihine miieadif cumarteoi ~ 
aaal 15 ten 17 ye kadar Kartal Mol müdürlüğünde 1&llf komiayonuna mür.ıc:AI'"" 
ilin olunur. • + 

KİRALIK ARSA: 
Galata kulesi dibinde 72 artın terbiinde 21 numaralı arsanın oenevf 120 r/. 

icın muhan1men ile 1 A~u .... tos 929 Pertembe günü müzayedesi icra oluoı 
14lipleri mezkur tarihte Defterdarlığa muracaatları. (001) 

Lira 
7315 

.Malıallesi Sokağı 

Bü~·ükada Mur••liyo 

....... +!• ,., . ... 
l\o Cin•i 
15 Atı,aphane 

Takti matı 
1 · inci kat 4 oda 1 mermet ııl 
lık 1 kiler l mut bak 1hela2 ·,; 
kat 6 oda l koridor l hel• ti 
çede ayrıca kagir 2 Oda 1 
bak ,·asi bahçe 2 aamıç : 

ihale bedelinin nısfı pe~inen vc. nısfı digeri ihale ıarihindcıı bır oeno rılc 
naklen i>lifo edilmek ııartile balada "'ıılıarrer hanenin mülkiyeti 9 · 7 • 9:19 ./ 
hinden itibtıren 20 gün müddetle va kap•lı zarf usulile müzayedeye v ~ 
olılu*ııııdan ıalip olanlann tı·kliflerini 28 · 7 929 Pll7.4r günü sası 14 te ;.iT' 
malmıidüriyetınde içtima edecek koınisyonıt tevdi etmeleri vo mezk6r saatten tJ 
ro vukubulac•k tekliflerin kabul edilmeyeceAi itan olunur. 

Lira 
3657 

3657 

.t • ..... ~ .... . . 
Mahallesi Sokağı No. 

1 Düyükada Kumı;ol caddeoi 30 Abpp hane 
ikinci kat 2 odo l mermer ı...ııC 
heli 2 inci kat 4 oda 1 ..,&. l r 
kuyu earnıç bahçesi Yardır. 

• • 1\1 u,ıafa bey 

Burgaz manastır 

l·l l inci kat l oda l taşlık l 'ınuJIJ 
heli 1 kuyu 10roıç halıçe 

26 hane l İnci kat 3 oda l taşlık ~ 
nıam l kiler 1 heli l ıııutbah J":, 
kat 6 oda l salon 1 helA 1 lln 
çatı arası bahçe Nrnıç. 

Jhalo bedelinin nı•fı pCfİııen ve nı•fı diğeri ihale tarihinden bir oeııe 
naklen i~tifa ediln1ek surclih~ halıida nHıharrer hanelerin mülkiyetleri 9-7-92'1 
hinden itiharen );nni giin ıufiJ4lctle ıuü_zayedeye vaz • edilmiş ~lduğun<lan zs.1 
pazar günü Mllt H te adalar malnı6diırlıij!üne müracastlan ilin olunur • ............ . ~ . 

SATILlK GAZETE İMTİYAZI: 
Arapcanıii nıahallcs:inin )~anık kapı a~ında 2 I'to apartmanın zemin 

:llletaritmi,i. g:ıZetesi imtiyazı sahibi Ko• ki l'apodoplot efendıııin vergiy• 
horcuııc.lan dolayı ınüza~ede)e konınuştur. l'alip zuhur etmemesine nıebnı 

ilindan itibaren hir R) mliJıletle temdit e<lilıniştir. Talip olaulann Beyoğlu 
idare hey-etınt: nıuracaatları. 

........ ,, ...... , ........ , ........ ,,.,, .. ~ ...... , ... . 
t ... ~~~~~~. ~~~.~~~!~.~~~ı.~~~:ı:~. ~"~~~s!.?~~~.a.~ 

()rlun 

<;ı-ki 

1000 : 'fopcu atış ıııoktehi içın ) 
400 : llfe"3ha taburu • ) Bir ptnamede 
500 : Maltepe Lisesi • ) 
ııoo : Topcu ve Nakliye Mektebi için ) . 
500 : Ged,kli Kü. Za. Mp. • ) llır şartnamede 

A keri \lektl'plrr ı ~·in Münak&iA)"B konulup talilıi zuhur etmeyen ve naJ"~•f; 
satın f ııı na~ı ilan erlil!nlŞ iken }'İne talibi rulıur etme}en baldda mahallerile 
larııuJa ıııiktarları muhs.rrtr Odunlar üç eartnamedc olarak tekrar p&V1.tlığl 2Z· 
nıut-929 pazarle8İ günü &aat ou~te icra kılınmak Ül.61'e Ktıo ahnac:ak.br. T•l 
prtoaınrlPrİ için konıis)·onuınuza müraf.aaıları ve iştiıak i~ de paıarlık oııb 
hazır lıu~unulma=ıı ilan olunur. 



stanbulda dünkü spor hareketleri 

On gündenberi devam e~en 
ı'aksimdeki tenis tumm·ası dün 
bitti. Bu seneki maçlara iştirak 
eden oyuncu adedi geçen senelere 
rı ıı .. nran çok fa:ı.la idi. lstanbu.da 
bu ::;pora karşı gösterilen büyük 
alakanın en sarih delili olan bu 
rağbete rahmen bu seneki turnu
vada yene eski oyuncular, bildi~i
miz tanınmış simalar temayüz eiti. 

Bu seneki turnuvanın belli başlı 
simalan bir kaç senedenberi bu 
sahada isimlerini duyduğumuz o
yunculardan ibaretti.r Bunlar arasın
da ise "Singl,, erkek maçlarında 
Fenerli Suat Beyle Şirinyan efendi, 
" Dabl" erkek maçlarda Suattcn 
maada S dat, M. &ik ve M. Şo
duvar temayüz ettiler. 

Eu suretle yapılan maçlar ne
ticesinde Suat ile Şirinyan "singl,, 
finaline, Suat Sedat, Erik D"abl,, 
finaline, Misis Vitol ile matmazel 
Paçikakıs "Singl,, finaline, Matma-

~el Pacikakis-Madame Monjeri ve 
madnme Grodeski-Matmazel Psalty 
çiftleride Kadın finnlina kaldılar. 

Sabahlayın yapılaı "Şingl,. ka
dın final mnçında, umumi 7.an ve 
t a h m i n h i l ii. f ı n a M a t m azel 
Paçikakıs Mis Vitolu üç sette ye. 

ndi.Bu oyun çok güzel ve heyscanlı 
oldu. Fakat en mühim maçlar ög
ledcn sonra cereyan etti. 

Saat iki buçukta asıl büyük 
maç, Suad - Şirinyan aingl finalı 

başladı. İlk Seti Şirinyan aldı. Al
elusul, ~ayet dikkatli oynuyor, 

hata yapmamağa çalışıyor ve sayı 
almak için karşısındakinin bata 
yapmasını bekliyor ve filvaki ra
kibide bunda geç:kmiyordu. Bu 
suretle tarnftarlannın kendisine 
çok ümit bağladıkları Suat ilk seti 
6-1 gibi büyük bir farkla kaybetti. 
Buna mukabil ikinci ve üçüncü 
setlerde çok güzel ve mutaanzane 
ikinci 6-4 kaybetti, faknt üçüncü
yü ayni farlda ka .. andı. Nihayet 
dördüncil set oynanarak bunu da 
Şirinyan kazandı ve turnu\•anın 

Singl şampiyonluğunu aldr. 

Bu maçta Suat Şirinyandan da
ha güzel vuruşlar yapmasına rağ
men hep kendi hataları yüzünden 
rakibine sayı verdi ve eğer maçın 

bir kısmında olduğu gibi muta
arnzane oynasa, dalıa doğrusu oy
nayabilse idi belki netice başka 
türlü olabilirdi : 

Suat - Şirinyan maçından sonra 
kadın çift musabakaları yapılarak 

Madamc Monjeri - Madame Gro
deski çifti galip geldi. Müteakiben 
yapılan çift erkek musabakası ise 
Suat-Şodvar çiftinin galcbesile ne
ticelendi. Buna rahmen denebilir 
ki galip ve mağlup dört oyuncu 
arasında en mükemmel oynayan 
ve en güzel vuruşları yapan Sedat 
beydi. 

Dün, lstanbul sporcılan har -
ket ve faaliyetle dolu bir gün ge
çirdiler. Tenis, Boks, Futbol maç· 
lan yapıldı. Bu muhtelif hareket
leri hülaşa ediyoru7.. 

J)ii11ldl lıol•s nuıçhırı 
Dün saat 16,30 da Tepebaşı 

bahçesinde boks maçları yapıldı. 
Mühim müsabaka olarak ringte 
uzun zamandır maçlanm göreme-

.. ---~-·--· ------ --· ---· __ ... 

Dünkü boks maçlarına iştirak edeni!'.: 

medi~imiz Küçük ~emalle, iyi bir 1 dun çok güze~ maçlar yapıldı. Ek
boksor oldu soylen@ Sıtİgı;J seriyeti amatorJcr arasında yapılan 
görecektik. Şimdiden haber \'ere- döğüşler, boksun bizde söylenil-
lim ki Sıtkı gelmedi, ifa ta oldu- diği kndar sönük olmadığına işa-
ğunu bildiren bir rapo önderdi. ret eder. Netice şunlardır: 
Rapor, Sıtkının böbreklerinden ra- Maçlar 2 dakikalık, 4 der rau-
hatsız. olduğunu, buı tedavisine ve nttan ibaretti. 
mutlak bir istirahate mühtaç bu- Nevzat, Menaseye, Saranga lt.adri-
lundu~tUnu gösteriyordu. ye Jorj Mekine, sayı hesabile galip 

Bu rapor üzerine maçlann mü- çıktılar. Kemal, Vitmayer isimli boks 
rettibi Selami bey halka bu r<l- namına hiç bilgisi olmayan bir.isini 
por hakkında şu izahatı verdi: Bir lnci rauntta ringden çekilmiye mec

çok kimseler Sıtkı be}i hergün Mo- bur etti. Vedat hasmı olan 
dada kürek çektigi, ve geceleri de bir crmeniyi 3 üncü ravntta nak-
dans ettiğini gördüklerine naz.ıran aut etti. Küçük kemalle esld \'e 

Sltkl b b teH"'IÜl boksörlerden Hakki be)! de 
eyin ir amatör ' 'n garip 

ı b h k 3 rauntluk bir gö teriş müsabaka-o an u arc eti has ı baş-
ka sebeplerle ihtiyar <... .ı gö _ sı yaptılar. 
tcriyor, l/11tlıol lllt1fft1rı 

Bu büyült eksikliğe rağmen Taksim Stad:yomunda lstanbul 

........ Mff4""4M"4~~~~~ .... ~""4M!l~n~~~~~~~~~~~~~~1 
iZMi ıı Yazatyarışıan=F·""""' 

Sepet Çiçek Şapı<a 
Mektebinin 
SERGiSi 

18 Temmuz 929 Perşenbe gününden 28 Temmuz Razar akşamına 
kadar dcvnm edecek olan sergi saat 9 dan 20 ye kadar Beyoğlun
dn istika olta ğında 102 m maraı m ; ı~u:Cc: - Ağa camii civarında
ziyaretçilere açık bulunacaktır. Duhuliye yoktur. Topdan \e pera
kende sah }apılacaktır. .-o•••eee••• .. ••••••••••••~•••~~ 
Istanbul miiddei 

mumiliğ-inden: 
4~ k~Io İne~ ~ütii mÜnakasası: 

22.:>00 kll' .. e Yogurt 
lstanb.ul umumi Hapishatıc ve tevkifhane hastahancı;i ihtiyacı için 

tarihi ihaleden itibaren 31 mayıs 930 tarihine kadar lbım gelen tahmi
~n 4800 kilo inek sütile 22.SOO kille yoğurdun münakasa auretile mü
bayaası mukarrer bulunduğundan talip olanların• bu baptaki şartname
lerini tetkik etmek üz.re Cumadan mada her gün lstanbul adliye levazım 
müdiriyetine ve tarihi ihal,.leri olan 8 AS(ustos 929 pe.rşenbe günü de 
saat beıte defterdarlıkta umuru hukukiye müdiriyeti net.dinde mütqeldöl 
mübayaat komisyonuna müracaat eylemeleri ve taliplerin ticaret odasına 
mukayyet olmalan lüzumu ilan olunur. 

Mahrukat münakasası 
Td:lrltltllf\1 nnhüsaro umum 

li1fil t!ıd o ıreyetü n<dlen: 
İdare için kapalı zarfla 613 ton maden kömürü lSS ton kok 64500 

kilo mnngal kamürü ve 1485 çe!ci odun alınacaktır. itaya talip olan-
lann şartnameyi aJm k üzere her gün müracaatlan ve yevmi münakasa 
olan 27/7/929 ~arilıinde saat 10,30 a kadar teklif ve .ı 1/S .dan temi
natlannı havi mektuplannı Galatada Mübayaat komisyonuna tevdi 
etmeleri. 

Hcisi r·üınlıur llz. hiına)eleriııde Ba!?vekil 
1. nıet P~. 1-Iz. riy asetleriııdc ) arış ve ıslah en- ~ 
ciinıeni alisi ııanuna I taııbu lda ~ 

26 lC'nuntız 2 - 9 - 16. 23 - 30 Ağıı ... ıo~ cuma giinlcri altı hafta f 

Halkın ~babL- ı ... tirahati tı'min olunmuştur. 
Yarı~a }eni ve gii.lide atlnr i ~ tirak <'decektir. 

~ Hu usi trenler: Sirkeciden \eli efendiye 
Veli efendiden Sirker ye 

Otobüsler : Tupkapıdan \eli cfrndi) e 
Husu i Otomohiller: ) erlikulcdcn \eli dendiyc 

Hnyvanatın kaydı ipahi oc.ığıııda yarı~tan evH'l her hafta 1 
Salı akşnmına kadar. 

Balı i rmi~krek. Büfe 
~~~§g:§~~~~~~ 

Istanhul m~dedi 
umumili§:inden 

2700 kilo Koyun itti nıiiııakasası 
lstanbl umumi Hapıshane ve tevkifhane hastanesi ihtiyacı için tarilai 

ihaleden itibaren 31 mayıs 930 tarihine kadar Janm ğelen 2700 kilo ko
yun etinin münakasa sureti)c mübayaası mukarer bulunduğuna talip 
olanların bu baptaki şartnameleri tetkik etmek üzere cumadan mada 
he.r gün lltnbul Adliye levazım müdiriyetine ve tarihi ihalesi olan 8. 
Aiuatos. 929 perşenbe günü de saat beşte aefterdarlıkta umuru huku
kiye nezdinde miiteşekkil mübayaat komisyonuna müracaat eylemeleri. 
't'e taliplerin ticaret odasına mukayyet olmalan lüzumu ilan olunur. 

Istanbul ithalat gümrüğü 
müdürlüğünden: 

4 paket Suni ipek çorap l 
2 " İpek kurdele Tıransff 
1 " Suni ipek gıravat J 

Balada muharrer be, kalem eşya 1.0n/9'1.9 tarihinden itibaren cumar
tesi paurtesi çarfaDba gilpleri saat ondan on ikiye ve ondörtten onye
diye kadar latanbul ithilat gümrüjii sabf a.obanndan bilmıiizayede 
tiranait olarak fürubt ve ihalci katiyesinin ic.ra edileceği ilin olunur. 

ite bir egzersiz yaptı. 

Beyllozda : 
Dün Beykozoa çok mUkemmt'l 

bir idman şenliği ynpılmıştu. Şenlik i 
çok samimi olmuş ve kalabalık bir 
tema ager kütlesi karşısında canh 
spor hareketleri }apılmıştır. .. 

J\1Ulki)eden bu sene çıkan efendiler 
Miilki) e ıne~tebiııin umumi m1k Kemal, Gıya • Emin, Pertev 

imtihanları bitmi \C son , mıfta Hila), Cemal Bnkı, Tevfik, Nihat 
bulunan otuz cfr~di mezun oJm· Cemi), Jfı.,an, Kadir, HaHJ, Cev· 
u:;lardır. det .t•leııdil~r m.t zuıı olmu:,1ardır. 

Jd.tri ... uht>den: St l.ih.ıttin, u· ::>cluhattm, I· t7 Burh~n efeı~-
rettiıı Zihni, Alı.ti, Nihat Ali. dıl.er 1 tanbuJ. Alıat~ Nı~at ~Jı, 

s~ut, ~1C'lımı: l nnrrtlın etendıler 
.Emin, Jı: ... at, !:'ait, frlıınC't Nu
rettin, h1hri, Bekir Sıtkı Nadir, 
Bürlıan, SJra~, Münir, l\ıırf'ttiıı, 

Siilq ımın,Hü-.t·)İll Cemal rfrııdıler; 
.l\Jali ~ulwdeıı: Sudi, Hufaı . 

Ankara, ~urettin t•fendi ZonJ?u)
daJ..., Emin elrndi Kiitah)a, hıh
ri < lrndi Kon}n, Nadir efendi 
Fdirnı ,1J.i) l t maiyet memurJuk-
Jarına ta}İll edihni;;-lerdir. 

HACI BEl(İI{ zade ti(•aretlıanelerinde 
Meyveli nuga gayet güzt~I fundan nefis 

çikolata nıev~iıııiıı taze ıncy' clerin,leu çilek, 
giiJ, kay ı, vişne reçel ve şurupları. .. ~-~ım•• ......... 

Va l{ıf-. al{arlar 
müdürlüğünden:· 

Müzayede) e vazolnnan t ınlak 
B:ılıçe kapıda dorduncu ' ı \ f lı nı n zemın it .t ııcb 22 · 5 o m lıaıtı 

ile 3 · 4 10. it lrfon malıulli ve 9 • l o. aralı)< mah Ilı \e h ı ın • Rma 
katınrfıı 8 • l o. perıreresiı oda \C lıiriıwi kntıa 37 \l ıkiııo lıntl B·l No. 
odn ıle 27 H' 28 \C 29 \C 30 \C 31 \C 32 \c3ı :\o. oıl..ıl r . 

Mudddi nıuza)edc 10 Tuıuınız 929 dan 3 J l't>•ı nıu1. IJ.2<> ~ r :ııııba gunlı 
Ba!Adn muharrer eııılôl\ kiraya \erilcrc~ırıdl' rııu \ed t \azolunmu -

tur. Telipleriıı Y' vmı ihslc olnıı son gunun ıt on d rt buçuğuna kadar 
şartnameyi ol umnk \C teminatı ınuvak~ııte itn ederek mıızavec1cye iştirak 
etmek u re ı~tarıbuldn E, l\af nı uılurhı~unde \'llldf al.zır) ır ınu iırluğl111e 
nıilrn~atlurı iliiıı olunur. 

E' af ve mııştcmiliill hakkımla maliıınnt ulın~k i.sl. } rnleı hu ıııuJdot 
ıı:arhndn mtıır.a) ede odasına miırncnat cder<'k e<'n mı il nıporunu g• re-

bilirlcr. 

Gümrükler muhafaza 
müdürlüğünden 

Midiriyetimi• isin 59500 kilo kömür ve 250 çeki od•n mfibayaa 
Ohmmalıı üsere rnünakasai aleniyeye konulmuştur. MOnallasa ve lhalit 
kanunundaki şarait ve eyaafı haiz olan tallplerin münakasa •QnGade11 
evvel müdiriyetimiz.deki fartnamelerine ittili husulilnden sonra •ioa
günü ohm 'J.9 Temmuz 929 pazarteai giinü saat 14 te mGdlriyetimizde 
müteşekkil komisyona depozito akçelerile muranaatlan. 

Erzak. nıiinakasası 
Ali Orın ~ ' tt~hi rektorlıığıından: 

Mektebimi:z'n erzak ve levn:ı:ımı kapalı :ı.arf uıulile müna-
knsnya konmu~tur ı mtk ıçin yevmi ihale olan 31- Temmuz- 929 tari
hine musndif Çnr , ınba un s a on alhda defte.rdarlık bina.ı dahilın 
de mües esatı ticariye ve zıraiye mubayyat komisyonuna gelmeleri • 



Plaklarınızın uzun müddet dayann1asını. 
temin için 

SAHiBiNi SESi 
Gramoion iğnelerinden başka iğne 

kulianmayınız. 

Dainıa Enıni~ret ~· 

AZiZ ÇiFÇi l(ARDEŞLERiMiZE 

Bir Doç ka ..:.yonile başladığınız işin yarıda kalma
yacağına emin olabilirsiniz. 

Günün iter s~a ta, cc k~m~~nuJ ""~ "U:Z,V~ ;;1 .;; ... eı yol 
dinlemeJ1en bir naı-;ı ua~iitas1 o:arefıt c9i'n~zc.o c~s:cattt1r. 

En yüksek mevadı iptidaiye .. Dik!,atlı :~çi!ilc ve nihayet işletm.o masrafının azlıi;ı D<'ç kamyonunu en 
i.tifadeli bir nakil vasıta" haline koymaktadır. 

Doc;, salıil)ine ı1zt1ıı se:.ı0!~·r aFıg~i·i taıııit· ve iş!etn~c 

masrafife çalı~acak tarzda iınal edilıııiştir. 

Macar Ziraat Makineleri Fabrikası 
HO ~HEilR l GI-IRANrrz· GLAYTONSHUTI,EVVOKTH 

ANONIJ\I ŞIRKETT TÜRKiYE MERKEZ ŞUBESi 
IS1:anbul Sirkeci, Ankara Caddesi Ne. 17-24 telgraf' adresi: 

. ls1:anbul Hofer1:on 

~Iamulatınnz: Zütraın her 
tüıJü ihtiyaç \e nevakı::;ını 
ikınül ettiğinde'1 Türki) ede 
h<>mcn her çifçi hizinı pul
luğuınuzla sürer. 

lliziın trah.töriimiizü h.ııliaııır ve lıiziııı h<1rıııaıı mab.iııelt>rimizue döğılüğü zahiresin" 
1 ğen•' lı'z:ı ı ~lr ' .. ıcnlcriıııi:ı:ılı• ü~iitiir . 

.... ~ .!•ı L~'. • IH'i.' tii r. ii. l.oh~yhğı miişterileriııı ize yapnıaktayız. 
( . u ıl rıntı=s a ,f ğ ·r 11ıiif'.,:11t!Jf'İPr.:,,_ l(<İıttı•rfltı.y«·t·e"i ff•<lukô.rlıl{ı anc:ık IJi.:ı .-,-apobiliri~ • 

uz~~ N VADl~LEJ{J_,E SAT1Ş-F'IATLAR REKABET 
KABUL E~Tl\1EZ DEI{ECEDF~ UCUZDCll 

Biiyii1' )Pılc1' ılairelNinıiz ~ize <·o ıııii.~kiil zamanınızda ;,ıediginiz parça}ı <lt'rhal göo
dı•rir. l\lii~IPrilı·riınizc ar.'ıı ettiklc-ri dal ikada ıııiitı·has~h ın1h.indt'r, motörler göndeririz. 

Kendi ıncnfaatıııız için biluıııuın 
:-ıılıe vc ac<>ntaları nıız,ı ınüracaat 

~r~~~ ediniz. Oralardan taft'ilal \C ına· 
lltıııat alıııız. ~1akineleriınizi \:t

kınıbıı .. iip anlay111ız. K2taİog 
• • 1 
,,-,tı·vıp oı ııv~:nt;z. 

Şt f·('· <' .;; ı :: : ~.d.'.1ı~cı, Adup. z..!rı. lznıil', Ban
uırnuı, l !\~- L. 

Tiirki-rc·ııiıı !ıeı H.'ll hı·r ı;ı·!ıriııdı• utt>ııtı>ıııiz \ô•n'ır. 

Alara~ınız l<:>Ul\!''1 t•Pkkııu!a kafi kararını:tı vermeden ci.varınız- l~-~ -...- _ 
daJr= T'oç sahiplerinden, hu ka 11yonuu -v.~i~ek hassalaruu tlinleviııiz. 1 ŞAF\K MALT HULASASI 

Nihayet bir Doç kamyonunun direksiyonuna geçerek, sür'atini, yokuş çıkma kabiliyetini ve motörünün -~ 
mebzul çekme kuvvetini bizzat tecrübe edin. 1 ~J!ı\ 

Doc;, nakliye işin.ize istiia<leli bir şekil verecek yega- 1 ~ ~- t..~ 
ne kanı y >•H.ı..11·. · : ~ . ....,:'lrl"ıf' 

\ ekiıı ıı•ı1uıııi 
Türkiye ()tonıohil ve lastik \e 1'arv:.ttir koınn1·1ntlit şirketi. 

(Kemal Halil, Mehme-c i at) 
ve Şürekası 

Bc~oğlıı I.tiklı'ıl cıc:.lı-i 168 'lo İ;ıtll t k(ı.\ \t'L \t' !-idıL, t ic;in 

~-· 
''lc:-;lıur ' ELRı\tENT., . . 
lik nıiıkcnın11•livetini , 

tra:; lnç:ıl..lurı ~ilıi riııs
vc fi, alının ı·ln ı·ııi,eti . 

ANKARA 
IZMİR 
KAYSERi 
ADANA 
GAZİA YİNT AP 
BURSA 

'fa~ra acantahkları: 
~ 

: Zabıtçı :lade ve şeriki 
: Mahmut Celalettin B. 

DİY ARİBEKİR : Pirinççi Zade Sıtkı Nedim ve Edip 

t>ıı miı\•,"r ılt'vaılır. llıliını:ıııı 

('t'ZillH'lndc bulunur . Unıuıııi 

dt·pııları Bnıııoııti f;ılırik,hı Tel•·· 

fon: l:lt>yoglıı 58:~, \·e ı-taııbulda 

Ekr<'ın ;\ı·eip eeLa <lt>po·m. TelP· 

fon i,taıılnıl 78 

ıııczcctıııiş bir tra~ hı<;ağı ~ okt ı r .• 

Beyler Toptan satış nıalıalli: lı;t:ınhu lda l\larpııç-
: Muhaddis zade Alim B. 
: Muharrem Hilmi B. 
: Güzel bey Zade Hasan B. 
: Nasuhi Esat B. 

SAMSU1" 
GİRESON 
İSPARTA 
MALATYA 

: Esat ef. Zade Seyit Bilal B. 
: İsmail Zade Vahit ve şürekası 
: intibah şirketi 

t] çulard;ı hurda, atçı iiİrketi. , 

: Badılı Zade Tahir B. 

---------- --~ 

ispirto ye ispirtolu içkiler \Kapalı zarf usulile kömür1 

~~isarı Umuıİ mııd~3~;ndekA~ t mÜnakasası 
uzumu O a.n O}) agı Ali ticaret mektebi muhayaat koıuisyonundan: 

Nilmunesine tevfikan kapalı zarf usulile mübayaa olunacaktır. Zarf
lar 30 Temmuz 929 Salı günü saat 15 e kadar mübayaat komisyonu Jl.fektı'p için mubayaası mukla!ı 110 f Kıriple maden /-imııırü 
riyasetince kabul edilecektir. Taliplerin komisyon kitabetine müracaatları. 5 Ağustos 929 tarılıirıe mıisadıf f'az 11 rw::i gı nıi satıl uıı ı•ıırl l•uvıkta 

• Maarif vekaletinin ruhsalı resmiyesini haiz ihalesi icra olunmak ıizere krıpalı zarf ıısıılile mıiıu:kasaya /;111111/mıış· •• :...... .. .... ;. -,-----------·--
1, ı· 1.. • f · · · · · . . 1 . . . .......... !!'!'> :Ookt:or - ........ J 

Türk Kadınlaı·ı Biçki Dikiş 
mektebi talebe kaydına başlamıştır. Tahsil müddeti: 

3 ve 6 ay l ve 2 st•ııedir -' 
Ô9 aylık k~rsta yalnız biçki gösterilir. En son metot takip edilir. 

Adres: Beyazıt- Vezneciler. 

lllr. <L ıpıerırı evsa ı·e ş1·raıtı .o;nırestrıı ogrennır.;, ıçııı ı)(ızu.rlc•sı. ıu:r~t·nlıe ~ 
1 

• • . ,. :' . . . ı ::!ra~t·r.. a• ını.u· ha~tane,L Cıl ~! 
gııtılerı_ mektep ui<ırPsme mıirucautları, mıiıuıf..~as~y.a işurak içinılı• yıi;;- J! , c ı in·ıı~· Hekimi j~ 

de y~dı bu~ıık nıspf'l1t1ııie temuıcıtı mıııa/,f>ııt;ııerıı:ı.ı def.ıerdar/ık IJ1111111 ~ • V · K j i:ı 

dahili11de111ıiessesaı1 Ticariye ı·eziruiı·e mı.ılııı ibiınesul/11ı'ıi11nııl•ı«ml; IT "ı • lf l·t ~ ' i; " · ı··" ı"·'r • ı,.ı a.n·~ .. alucakları makbuz ile ı·esaiki saırcyimıı/ıteLi teklif mekıuıı!ııruıı dıale ii &ıiuw. jel. istmn. 2<>:!1 ii 1 
saatırıdan evvel mekteple mıiteşckkil koınisyoııumııza teı•di n·:cmelı•ri, ·~ ................................................. • i ................................................. 

19 Cuma ~~~ 

l ılr (J it• ı iu \k r>ııt \ • u nı••k 
. 

. ıJ6 12,18 1h,1tt 19~43 211-t. "'2'' 
-----<------~ 
U,."i3 , J,:i5 S,.:.~.) l;.?.I}() 2,l (J ".tb 

\le-ııl \liidürii E,at :\lalınıııt: 


