
1 Gizli kuvvetler içinde 
Her sabrında yeni bir heyecan, 
bir merak uyandıran tefrika 
5 inci sayıfada davam ediyor 

Bugün 

Gençlik sayıfası 
- 5 inci sayıfamızda -
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aric·ye vekilimiz ihtilas yok! Bari sergisi açıl ı · Başmuharrlrlmlzln 
seyahat notları = 4 M. Brlyanla görUştU ve Bir refikimizin verdill haber 

hareket etti tekzip edlllyor 

h Dünkü Milliyet refikimiz be-Me.mJeket İ raca• Athıa, 13 
(Hususi) - Türkiye Ha- lediyenin yeni muhasebe müdü. 

. riciye vekili Tevfik Rüştü bey, dün Ce 

tlnt arttırmak İÇİD nevreden lstanbula harekd eylemiştir rü Cemal beyin belediye mu~a· 
5~ rı 1931 Tevfik Rüştü bey Yunan heyeti murah sebesini sıkı bir teftişten geçırKaruıderdz vamekpurut 'buınyd~ (l- hasasile, diğer müttefikler tarafın- diğini ve bir iki gün zarfında 

Bundan evvelki u a d istasy d t . dilın"şti T"" mühim bir ihtilt::.s meydana çıka-ti """" hakk nda an on a eşyı e ı r. ur- cı nebolu) limanı ve ca4"'"ı ı k" H . . k" h k ld v d B h ber 
d. ,.,..e 1 keti ıye arıcıye ve ıli are etten evel n ıgmı yazıyor u. u a biraz malumat ver ım. uı. m e - . . 

mizin ihracatını arttırmak için müra- Fransa haricıye nazın M. Briya.n ıle hak~ında ~ün belediye reJs~ !°~
caat edilmesi icap eden tedbirleri dü uzun bir mülakatta bulunmuş ve bu avinı Hamıt B. bir ınubarnrımı
şünürken (İnebolu) da yumurta ve el esnada günün meseleleri ve Yunan - ze demiştir ki: 
ma ihracatının nasıl başlamış olduğu Bulgar ihtilatı görüşülmüştür. "Belediyede büyle bir ihtilas 

ma hatu lamak lazımdır. Fransa hariciye vekili, Tevfik P.tiş- yoktur. Tekzip edebilirsiniz ya~-
Bu sene l stanbulda arpanın kilo- tü beye, Yunanistan ile Bulgaristan naz her zaman muhasebe teftış 

su beş buçuk, buğdayın beş kuru ş ol arasında doğrudan doğruya bir anlaş- edilmektedir. Bu haber üç ay 
duğu nazarr dikkate alınırsa bundan ma taraftarı olduğunu, bir ihti13.frn evel Bakırköy belediye muhase
sonra memleketimiz icin artık bu~da- Cemiyeti akvama intikal edilmiyece- besinde meydana çıkarılan suj 
yın hiçbir zaman ih~cat mahsulü o- ğinden ümitvar bulunduğunu, Yunan istimaldan galet olsa gerektir.,, 
lamıyacağı kolayca anlaşılır. ve Bulgar başvekilleri ile mül~ka~la- Diğer taraftan eski muhasebe 

Ç'ft · ı . . t b"4 h k" b - rında bu noktai nazarını kend!Jerıne müdürü ve •inıdikı" reis muaYini ı çı enmız a ıı er va · ıt ug- ' f"k Rü tü be · h "' 
day istihsal edecektir. Fakat Lunun izah ettiğini Tev 1 ş ye ızn ey Nu~i B. de böyle birşeyden. ha-

ltalyan vellahtı Hz. ilk defa pavyo
numuza gelmlş ve bir saat kalmıştır 

istihsali n ispetini memleketn ihtiyacr lemiştir. berı olmadığını tahkikatı bıuat 
'l t hd"t d ı f ı · · arr~.ıiJe yaptıg-ı ya•ılan 'muhasebe müdü· ·-·ı w.:-ıd 1 
le a 1 e ere:c az ası ıçın s \."U Matbuat cemı·yetı• ru- Cemal "a. de havad"tsi gaze· Bar'i hususi mu1iablrlmlzden: .. yonumuzda bfr saat ~u.uar ~ 1 ar. cek emekleri V'l! sermayeleri başka ne- f Yaln'lZ pavyonumuz biraz ufak mşa e-
vi i.tihsaliita tahsis etmek <•resini lede okuduğunu böyle bir le • Bari he,,.elmilel Şark niimune ser- dilınlşti. 
dUşünmck milli ikbsadlyat<m,. nok- Bulgar ve Yunan gazete• !itten malüınab 'olaıadığıuı be- glsi bugün İtalya veliahtı prens B''tU e YI yerle~ hususun 
tat nazarından daha faidelifü. cllerlnl Ça!lırdı yan etmiştir. Umherto C<llaplan tarafından mora· dil c~d:n ~lrane bir tertip yapıl· 

istihsal edilecek ihracat mah .. ulle- . Atina, 13 (Hususi) - Matbuat ce- ya"'•yan Bulgar ak tJjyetleriniıı va- simi mahsusa ile açıldı. R kU t .. asebetilo ge-
·ı -· · t · · t" 11 t · · Id 1 b r a · • mıştL esmi şa; mun rfnin ne gibi şeyler olab.'. ecegını ayı. mıye 1• eşnnıeve • stan uıda lDiyetlerlni mevzuu bahsettırmek '"te- Pavyonumuz resmi kilşattan eve! ek Isın t Pa Hazretlerine ve gereli 

ne gelince: Bun tnn da d'iger m~m1 eket toplanacak olan Balkan konferansma mel erinden memnun göriinmüyorlar, tamamen hazırlanmış ve bütUn ıerti- r t• et 
1 

şafl -.tdlmieo+ir. 1.mtet 
·· ·ıı · b" y B ı t ·ı · · d t se o 1Se e gra ar ::ır- ~~ )erde yetişen muması erme ırer su- unan ve u gar gaze ecı erını ave ve bu meselenin konferansta epeyce bat ikmal edilmişti. Pavyonumuz ser- h tl ri de memnuniyetbahş 

. d k b. . k I . ti beb" t Paşa azre e 
retle taikiyet temın e ece ır ta ·ım ey emış r. hararetli münakaşalara se ıye vc~e glnin ortasında ve en mutena mahallin bir tel rafla mukabele ebnlı;lerdlr. 
vasıflan bulunm~sı noktasından tet - Yunan ve Bulgar gazetecileri bu ceğinl talı.ınJn ediyorlar. Maamafih de inşa edilmişti. Prens Umberto ce- Ser!i komitesi bir telgrafla pavyo
klk etmek icap edıyor. Meselil (Jneho daveti memnunıyetle kabul eylemişler Yunan ın.ahafill, Türk;yenin bu mese- naplan ilk defa türl< pa.,,,nunu z;ya- numuzun edindiği muvaffakıyetten do 
Ju) y11murtalarınm kabuğu fazla ki . dir. Balkan konferansına gidecek Yu- lede bitaraf bir vaziyette olması huse- t ttiler ve beyaru takdirat eyledi- layı lcınıet Pac:ı~ hazretlerine teşekkür 

hh 1 d ·· b" · t· k re e :.--reçli ve kalın olması hasebile uzun nan mura as arı un ır ıç ıma ~ • bile, iki muarız noktai nazar arMm-
1 

Pavyonumuz en güzel pavyon- etmiştir. 
zaman bozulmaması memleke~im~z i · tederek konf~rans~a takip. edec~kleri ~a telifiI>eYn teşebbüsünde bulunaca- ı:~dan birini teşkil ediyordu. Prens Yavyonumuza hücum devam etmek 
çlıı kıymetli bir ihraç mahsulu oln.ası hattı hareketı tesbıt eylemışlerdır. ll'Dl ve bu nıeselede tıiirk ınu.rahhasla- hazretlerinin türl< yavponunu ziyareti tedir. Hafm Rüştü ve Saim birader
nı temin etmiştir. Ke7.alik İnebolu Yunanlılar, BulgarJann ~oııfe- nnın mühim bir rol 0ynıyabılecekleri- d "hracat ofisinin mümessiJi ıere ait halı tezgahlarında mühim bir 
ve Kastamonu havalisinde (Amasya) ransta, Makedonyada ve Doprıçada ni de beyan ediyorlar. :ı~~m~~llah bey tarafından kendi· kalabalık kütlesi her an mevcuttur. 

dan alınmış elma ~idanların~n toprak B d • k• k ı lerine her hususta izahat verildi ve Elde edHen muvaffakıye~~n dolayı ~ ~~;:~!!ıı:.~·;;.·~~btJ~ d~a~~ ursa ya 1 ılecek hey e prens hazretleri pek heğ .. dlklert pav- ofis bibaklun ifb"hat edebılır • 
...... tı.,, ırı: a1"nc:.ınd tl m~'Yi<l alım1".sma 

yardım etmiştir. H k Jt Af• N• • t 8 • • 
Yalnız bir mahalde ihracata mu. ey e raş 1 IJa ey eserlDI 

salt mahsul ~rkması bu mahsulün ih- muvaff akiyetle bitirdi 
ra~ olunahllmesine kAfi gelmiyor. lhra Bursa vilayeti Bursad~ Gazi hazretlerinin bir heykelini dikmeyi 
cat yap.mak için mahreç olabilecek kararlaıtırılmıı Te heykelın yapılması genı- kıymetli san'atkirla-
ınemleketler ile münasebet tesis et- r,1mızdan heykel· .. ve 
ınek, sevk olunacak mallann f ennf su- traı Ali Nijat beye r~-
rette ambah1j yapılması usullerini öğ. havale edilmişti. 
rcnmek ildıza ediyor. Eğer harpten ev Nijat bey, heyke
vel iki Alman gelip burada yumur- lin kaidesinin ya• 
taları ambalaj yapmak ve harice gön- pılmasını geçen 
dermek hususunda lneboJululara nü • sene bitirmişti, 
mune olmasaydı ihtimal ki bugün.halfl son z.ıtmanlarda 
kimse bu mahsulün ihracı işi ile kimse heykelin yapılma. 
meşgul olmıııyacaktı, memleket de her 51 da bitirilmiştir. 
sene bu yüzden iki milyon liraya ya - Heykel, Ali Nijat 
kın bir para girmesinden mahrum ka-
lacaktr. beyin Şiılideki 

Demek istiyorum ki fktısat vekale- büyük atölyesinde 
ti memlek4?tin hu tarafında umumi bir yapılmış, san'at· 
tetkik yapmalıdır. Muhtelif maha!ler - karın Azapkapıda 
de ne gibi şeylerin hususiyetlerine gö Çeşme meydanın
re ihracata müsait olabileceğini tesbit da Eflatun çıkma· 
etmelidir. Bu eşyanın istihsalatını art zında tesis ettiği 
tırmak ve ihracatını temin etmek çare dökümanede dö
Jerinde teşvikat yapmah, icabında reh külmüştür. Hey
berlik etmelidir. kel, ınuvaffakıyet-

Mese1a Ankaramn meşhur tiftiğin- lidir. 
den başka bir de kedisi vardr. Ankara Heykeltra~ Ali 
kedi&i bütün dünyada şöhret :ılnuştı. Nijat bey dün, 
Eğer ,·aktile dünyaca muteber olan eserinin fotoğrafi-
1 Ankara ked isini memleketimizde 

c ns sini almak üzere 
yetiştirmek, çoğaltmak, bunu bir ihra döküm a nesin de 
cat hayvanı haline getirmek için çalı- kendisini ziyarete
şılmış ol !'aydı bugün hiç şüphesiz bu den mubarririmiu 
iş Ankara muhitinde hususi bir san'at b 
haline gelirdi. ~enlerde tanıdığım şu eyanatta bu- Gazi heykell d6kDmanede ••n'atk&r ve 
bir zat anlabyordu. Ankarada sağ lunmuştur: lşçller arasında 
ve soJ gözleri renkçe biribirinden fark - Bu memleket dahilinde böyle heykel dökülmiyeceğini iddia 
lı bir kedi aramış. Fakat bulama- •~enlere karşı bunun mümkün olduğunu ispat etmek için gördüğü· 
mış. Bundan bir müddet evvel bir mec nuz heykel dökümanesini bizzat tesis ettim. Tesadüf ettiğim 
muada himayeietfa1 cemiyeti reisi ~~şkü~at sayn;ıakla bitmez. Evveli mali müşkülat ki bu muazzam 
doktor Fuat Beyin bir yazısını okumuş ab~dey~ ecnebilerin yaptıkları fiabn nııfına ikmal ediyorum. Bunda 
tum. Fuat bey Ankara kedisi gibi ~aı~enm. ma~rafı da dahildir. Burada yerleşmiş olan M. Albert 
meşhur olan (Ankara tavşanı) nm nes 18.?1ın~ekı mımar ustanm yanına Türk çocukları aldım ve gice 
U münkariz olmasından teessürle gunduz yalnız başma çalışarak dökümü ikmal ettim. Hemde hepsini 
bahsettiği sırada Londrada te:ı:ıdüf 12 parça olarak dökdümki en büyük bir döküm demektir. Yalnız 
ettiği bir lngilizin memleketimizden ~~ykel 5 ~~tredir. Kaide ile beraber 10 metreyi buluyor. Yarından 
alınııp götürülmüş bu nevi tavşanları ıtıbaren çozulerek Bursaya nakledilecektir. 

halA bugün yetiştirmek ve sa:ma\ yü de edilmiyen, istifade edilmek yolu bilinmiyen, kıymetinden istifade edil 
zUnden para kazanmakta oldugu:nu da bilinmediği için nesli münkariz olan mek yolu bilinmediği için ismi bile işi-
kaydediyordu?. cins hayvanlar yalnız Ankara ~edisi dHmiyen daha neler vardır! 

Bu halde memleketimizde istifa- ve tavşanı değildir. Kim bilir kıymeö .AteluHet.AMIH 

Ali Kemal n~sıl götürüldü ? 
Yazanı M. I'\.. 

Yolda motör bozuldu 
Fakat bfr klişeye büzülüp uyuyan Ali 

Kemal bunun farkında olmamıştı 
- 7 -

Motöre bindiler. Fakat bindikleri mamıştı. Omm için bu defa Ali Kema-
vasıta. hakikatte motör değil, bir san le işin doğrusu söylendi: w , 

dal gibi bir şeydi. O kadar küçüktü. - ~l~ Kemal Bey, dogrusu Ar.ka-
t · e Ü'" kişiden fazla kimsenin raya gıd1yoruz !,, çersın :ı D 'ld" 
binmesi mümkün değildi Onun ıçın em ı. 

Ali Kemalden başka ınotöre (C.) ve Ali Ke~ıal de bu söze şu yolda 
M.) bey bir de motörü getiren hah- cevap olarak. 
~eli bir' yüzba~ girmişti. Mehmet ile - ~n z~ten biliyordum::• 
Eınin ismindeki memurlar hariçte bı- Dedı. Ah Kemal artık akıbetin. ne. 
akıl TŞtı. lskeleden yüz hatve ka- reye doğru gittiğini anlamış, o dakıka 

rd :çıldılar. Bu sırada Ali Kemal: ya kadar hissettiği müphemiy~t. per~~ 
ar · ·· ·· d k 11 t Onun ırın ışı _ Kuzum, dedi, acaba biraz ek sı onun en a cmış ı. ~ .. 

ek yı"yebilir miyiz? oluruna bıra~onaktan başka çare gore--
m " · t' ·Ak Dedi. Filhakika Akşam Yt'meği medi. Ge~e saat onu geçmış L -

. • şam yemeği olarak ekmek, zeytin ve zamanı gelip gegmlştt. Fakat Alı Ke . . d kıllı doyur." 
· · · · cevız ıle de karnmı a am malt tutan memurlarm hıç bmsı .. . nereye ötüriildi.iğü 

t rtı heyecandan açlık denilen seyi muştu. Motor ıle . . g ·· ~ . 
a ~ ·· ı d ı ta sonra hır koşeye bil-hissetmemişti. Bununla beraber her nu an a 1 c n . . . 

l . . . .. zülüp uyumağr tercıh etmıştı, 
ihtimale karşı yo da yemek ıcın motore d to""rde yen· •>ir 

. . ~ . Fakat bu sıra a mo • 
biraz uytin, bıraz ekmek, bıraz da . ld M törün Manrra-
ceYİz almışlar~ı. Ali Kemal as~d: bir ha.dıse vukvu~u su uka mı o tı. l\tod"'a ' hi~a. 
deniz seyahatıne çıkmışlar gıbt ek- tosuna ~~e dç tş akkuf t · 

· d' C · sını ge~tıgı sıra a ev e mış-mekJe zeytın ye ı. evızden kırdı, çe-
1 

AI" Ke "ld b ı a 
t ti. Uykuda o an ı m... en aş c 

rez ~p 
1
• •• • • motörün i~indekiler burada yirmi da 

Bır m~.d~et gıttikten sonra Alı kikadan fazla heyecan geçirdilt>r. Uğ
Kemal motorun ~~yda~aşaya y.anaşa raştılar. Ufaktefek biraz tamfrat ya 
cak yerde ~oda o~Jerınden. geçıp glt- pıldr. Yeniden hareket başladı. 
melde oJduguna dıkkat etti. l\fotör daima sahili t akip ediyordu. 

- Efendiler, Haydarpaşayı geç Bundan maksat ingiliz torpitolarının 
tik. Haniya beni Kadıköyde Refet pa motörden şüphe etmesi ve takip etme 
şaya götüreceğiz demiştiniz.,. . si ihtimali idi. Eğer böyle bir vaziyet 

Dedi Görülüyor ki artık hakıka · . 
· •mk4 k 1 karşısıında kalırlarsa derhal sahıte 

ti saklamağa ne ırıahal, ne 
1 

an a - yanaşacaklar, karaya çıkacak!ardı. 

Gzai Hz. 
Gazi Hz. dün saat 5 te Sa

karya motöril ıle Flüryayı teşrif 
etmişler ve 7 buçukta ıaraya 
avdet buyurmuşlardır. 

1\fotör bu suretle Derinceye kadar gt. 
debildi. Fakat buraya varınca yenı· 
den makinesine sakathk anz olmuştu. 
Yeni bir tevakkuf başlamrstL Ilt>m de 
bu deraki tevakkuf evvelki gibi vfr 
mf dakikada, yarım saatte halledile

f Lutfen sayıfayı çeviriniz) 



e!119 2 - VAKiT 14 Eyllll 1931 

1 Bir Franm muharrlrlnia glriltlerl 1 

Müstakbel harplerin esas 
silihı gaz ve tayyaredir 

''a~ 14 ~ '4 ~f,!111. 1 -' _s_o_N __ H_A_B ___ E_~ __ L_E __ R ___ ] 
1 !:~~ Sui kast Evlenecekler 

- -~ --------- ---------------·------
Uşakta aveılar bay-
ramı nasıl geçti? 
U§Ş&kta senenin bekleilen mUhJm 

Bir treni uçuruma 
yuvarladılar 

Ne gibi muayeney 
tabi tutulacaklar? 

günlerinden bhiai de avcılar klübü • Pe,te, 12 (A.A.) - Pefte kolonya Ankara, 13 (Vakıt) - Evlen~ 

Muharrir, hakiki terki tesllhat kabil de
tlldlr ve tesllhatın terki harbe mani 

olamaz , diyor 

nün her sene tertip eylediği bayıam- ebpresi Pe,teden 17 kilometre mesa· rin ftbi olacaklan muayeneler hill 
dır. f ede BlatorbarY k6prUstlnden gtÇf'r· da hazırlanan n17.amname heyeti ~ 

Bayramdan maksat: Av~ların na- ken köprü yılnlmıı ve makine ile iki lece kabul olundu. 
si yetiştifiılİ ,.e kudretlerini mullft- vagon karp tarafa ıeçmiı fM de ftltı Bu nUa.mnameye ıöre nlenme • 
IerJne anlatmak ve .bu veslle lle ellen- vagon köprü ile beraber uçuruma ru· yeneleri hükftmet doktorları tarafı 
celi bir &1in yaşamak. 4 • 9 • 931 ~nü varlanmı,trr. Ölenlerin mlktan henUz dan mectanen yapılacak, dlfer d 

(Plan) m«1nlltSUlda M. Duluımel leri mahvederek kırmafa matuf <1la· avcılar bayramı olarak HAn edilmiı • ma14m deffldlr. Yapılan ilk tah:kl· torların vudikleti raporlar httk6 
"11-ltl tnlUıat .,,_,.,.. gazdAlı s-ok caktır. Eaq alllh ve hemen hemen ti. Avcıllr bir haftadanberi bayram katta bunun aui kut eseri oldutu an· doktorlan tarafından tasdik edilec 
fClpmll dUclcat makallede dll/Or ki: yeglne slllh, yan1111 ~ıkancı ve botu yerinin lhzan avcı postalarının gece IBfilmı,tır. Kaza mahallinde bir dina· tir. Abf takdirde raporların la 

Balkın hemen hemen ekeerlyeti i· cu saz bombalan ile tayyare olacak • kalacakları köylerde tertibat ile m.lt fftnt bulundutu gibi içinde, "Ma. ti olmıyacaktır. 
çln aulh mefhumu, kat'l bir ıurette tir. me11ul oluyorlardı. Bir tanftan demkl kapitalist rejim bize it bulmak· Doktorlar her §eYden evel evlell 
tedd teellhata hatlıdır. Ve sulh an Bu orduların IUzu1111az ve hiçbir klüp binası süsleniyor diğer taraftan tan acizdir biz de kendi kendimize İf eekJerln ahvali umumiyeeine girin 
cat terki teaıthata dayanına daimi· rol ' oyn&nuyaeatı demek deflldır. fi""ler ihzar ediliyordu. Simav avc. buluruz,, ibare.i yazılı bir de klğlt ne, hutalıkla maltll olup , olmad 
dlr. Kat iyyen. Fakat hali ha11rda ona lar kltlbtlnden gelecek yirmi u·cı da ele geçmiftir. na bakacak buna göre rapor ver 

vermek frin huırladıklan rol de ol- bekl••i rd Onların ,,el·-kleri ' SfWılanmak i~ •rfedilen JMSa 7 
_. yo u. a """"" Pefte, 12 (A.A.) - Peşte Kolony• tir Nizamnamede hastalıklılar 

hıln harplerin açılmuına ve hatta on· mıyacaktır. yola güzel bir de tak kurulmuştu. Bti· ekspresinin maruz kaldıtı sui !.ast ba~ı kayıtlar vardır. 
luı pyrl kabili l9'1nap bir hale re- Geçen harbin bahri eephealni ha tün tertibat ikınal edildikten sonra neticetti ölenlerin miktarı tlmdfye kil· Evlenme muayeneleri mbtacel f 
tfrm..me, tabii klıw itiraz etmez. trrlıyalım. Alman baJarly•f, timal de pereembe gUnU tam on ikide Simavlı dar 25 kişi olark teebit edilmlftlr. ler meyanma girmektedir. Tabiple 
Fakat abi dotnı deftldir, ~linkU nizfnde lltam tarlatan arkulnda Hcıln da dahil olduğu halde svc~lar evlenecekleri hu tere tercihen moa 
&-...... ,_.1,L-• h 1 ...,.eat --L rf eaklanarak hadisatı bek117or, lnaillz birleştiler. Muktedir, idareJi :ucıla- Maarifte _.ı ekl d" M 1 1 ..nu - uaa• a ee -e bahriyesi de aahllde bir k6rfne çe- d . 1 ne OC'Uec er ır. uayeneye ge en 
,_itin flsuı olarak kabul etmek ,.. ldlmlf. Alman filolannın muhtemel ~~ kum::'a;:.1:,. ~:-:::ı::.~a:: Yeni musiki mualllmlerlmlz hUviyetlerlni resmi vesal1de ispat ,,4 
b111111 derhal ,.. aBratle tatbik etm8' bir çlkıfını bekliyordu. Ba esnada hyacafı yerler evvelden teebit edi1111it Ankara, 13 (Vakıt) - Ankara nıu· ctk_le_rd_ır_. _______ _ 
kabil 1- de, ııe.:1 teslf~tı harbe nı4 tahtelbahirler denizlerde dolqarak, ve ufak birer kroki de ellerine veril· sHd mektebinden bu sene mezun olan- Yert11 nlzamab 
nl olar diye tel etme ameli Hha- dUtman ınuvasalalamu, erzak sevki • mlftl. Postalar Mende, Hacıkadem, lar muhtelif yerlere tayin edildiler. Ankara, 13 (Vakit) - Maliye ve 
da kabil değildir. yatını ihllle ufrqıyorJardı. Karaataç köylerinde receyi geçlreeek· lamleri ve tayin edildikleri yerler ıun letl yeni versi kanunlan ile bani 

Terki ı.Jihat maddeten kabildir. Mibakbel harplerde de tayyare • terdi. Perşembe akşamı av men"1l· tardır: hakkında yazılan tahriratı amumlytl 
Asd bir htlk6ınet.in ukerf vesaiti ne- ler karada denlzıde tahtelbahlrlerin do birer süvari ile Mendede bulunan Yorcat orta mektebine Hüsamett.in, ri baılJtınyor. Billhara muamele, 
dm ibarettir? Evve14 muhtellf saha . 0,.;adığı roİu oymyaeak fakat bunu klüp reisine bildirildi. 123 keklik 9 Ordu orta mektebine Maaıtafa Ca.hit, yım, veruet, bfaa vergil~rinin aiıa 
!anla mltehUBl8 piyade ve süvari mil daha geniş bir u.hada n daha mUee- tavpn. Nevşehir orta mekteMne lsa Copun, namelerinin huırlanmaaına baolsn 
yon1arca insan. Sonra muhtellf allt: sir bir surette yapacaktır. Bu esnada Saat yirıni birde birer hani Taraae orta mektebine Ihsan, Matat- caktır. 
SJIOı, mHralyöz, top, tank, ve nihayet da ordular, ftlolann takındıfı vazı · fl§ek atılarak postalar •atlerlni ayar ya orta mektebine ~bdUlkadlr, ~orum Memurlar1n ahvall .. hslJ .. I 
ahit müdafaa naaitL yette kalacaklardır. Siperlerde bek· ettiler. ~ce köylerde aaz, davul, orta mektebine Sahh, FAldşehır lise- Ankara, 13 (Vakıt) - Memurla 

Btitttn banlar, harp mektepluln- lfyerek dtlfllNlnın ilerlemesltle ve zuma ile eflenceler yapıldı. C'umıR ıfne Şevk.t, Balıkesir orta mektebi.ne ahvali phAiyelerfni tesbit Jçln ilta 
de okatalmakta olan Napolyonkbl fidyel necata sebep olacak p'hıs n eı günü fecirle betaber postalar mu· Sefa, Çankırı orta mektebine Şü~- tik umum mUdürltiiü tarafından 
bfr harp oldufu ta.kdl d 1 ya elde etmelerine mini olacaklar • ayyen yerlere avlanmafa çıktılar. rro- rtl, Çanakkale orta ınkteblne Faık murlara 10rulan 26 ıualllk anketin 
Bat .. bunlar 1914 • 19; 8 ~a~I gf:,r;;; dır. Fakat 90ll ııı&z cmlann olmıya • gram mucibince Mat on lçt• bay- beyler ve lzmlt orta 1Mktebhte D~tt- vapları 1 eylülden itibaren ıetmi 
harp olana da tamamen f~ ya caktır. Hakiki muharipler onlann ram yui olan Eytlp otlu bahçesinde ne hantm tayin edihnlftlr. başla.mıttır. Neticeleri tasnif •dit 
Fakat müstakbel harplerin bU9bU;;:: Uzerlemde çarpıpcaklar, tkerle • balunulacaktr. Her arafan sillh ses-- Tarrarecl Vecihi a. eıek ve memurlann phsl, ailevi vazlr 
bqka ll8aller kulluacafı filphesizdfr. rfdfft, hemen bftllen her yerde yapı- leri ıeliyor ve bu &Mler avcıları tet- TralwJolt, 13 (A.A.) _ Tayyareci lerl, ihtlyaçlan, ilmt .evlyeleri ani 
Mtlatakfl h 

1 
lan beton anne fabrikactlarınm yU- el ediyordu. posta kumandanları bir Vecihi bey bugin havanın açılmuın· lacaktrr. 

arp erde gaye, Foch nya. ztlntl güldüren numuıı ietihklmların kaza olmaması için muntazam tertibat dan istifade ederek eeyahatine devam -----------
Yoffre'm za.maıunda. o~dufu l'bi dilt' fberlerinden oldufu gibi reçeeekler- almıftlardı. Saat oa üçte içtima y~rl- 19(n havalumıı ve hareketinden •vel y CDİ bir kadın 
man manfalan tellennı tah.ribinden dir, ve h6k6metlerin talli, ordala· ne gelindi. A~ mevcudu tadat edıldi tehir iiııerinde cevelanlar yaparak ıeh 
sc;mra, yumst bir köyü almak için rmda &nllnde veya artl ... da, her 29'1 bklik 29 ıa.,-n. Avlar aırıklara rı 11ellnalamıfjır. 
birkaç yilz metrelik arasi41• ileri har• halde kendi •l1lh ha41aüa ...... 1'arb -"•lank ~lar a-cl•· .uıı. •taa:.a ,.._1 .... , ~ - eıtaıWJ• ' aı•-~ 
ket olm1y&cak. nu,man mukavemeti ctnae gw-r11f11TeeeltflY. bayram yerlne da1ıtt o1d11l•T· . Da Rtzeden ci'1İei'ft tir ıeee ora matı VHlyete dUn bir manaa,_, 
nl, fabrika w 11evt<lyatı merkezJerini Askeri idare, ordulanna lAztm da masifarler ve gençler birliği mu5i· tır. Tayyareci yann Bayburt ve Kil- yaplldı 
hareketsfztfte mahtctlm ederek, sivil olacak binlerce pilotu askeri tayyare ki ht>yeti av« matfl ile avcrlan se • ldt yolu ile Ersincana hareket ederek· Din kadmlar birlijine mealllP 
mtistahsılları bitirerek ve faal tehir karargAhlannda yetlt(i recek def il· la atladılar. Avcılar Alll.hlannı ça· tir. iki bamm Yali mavini fazla beyi 
.L ........ _.__ • ... ·-.. -· ... --............ dir. Sivil tayyarecilik fstedlfi pi· dırlara brraktıtatan 90nra zeybek o- lbrahlm Tall 8. ziyaret etmitlerclir. 
bilecek bir mesele defildf. GKenin ka )otları ona verecektir. Geleen h3rp· yunlan, atış nrtlsabakalan yapıldı '"' Di)·arbekir, 12 (A.A.) - Sark vill- Bu iki bamm başlıaa aahalarcla 
ranlıklan i~e adeta kUçtlk b.ir san- ]erin kat1 ılllhı olan •11hnlk gaz • aaat on beft~ mi@afirlere avcılar ta- yetlerlmime teftiş MY&hattne çıknuı k k dmh ytk-
dala beilzlyen bu motar lçfndekıler sa- ler ve bombalar kıılalarda imal edil • raf.ından nefıs bir kır Y•mell ikram olan birinci mUfettlf İbrahim Tali bey ::ı~~:neTOçr·'··:ak ::: ,eni 
at1erce tellı etti. Ufraftr, fakat yJne mez, yalnız sivil imallt bunu yapma- edlldL • bqtin Dlyarbeldre avdet etmiştir. ~ 
hiçbir teY yapamamıftı. Motar artık fa kadirdir. Siperlerde duracak adam Akpm fehre avd~te inde pıyade Vlllwel •n'at mektepleri bir cemiyet teıkili tuanuruDda 
eerey~nlann tabii tazyikine tlN ola ıara gelince, bunların maap halinde aycılar, arkuında ri art avcılar, mı.. Ankara, 13 (Vakit) _ Mıntaka &An'· bulunduldarmı bazı mealek kr 
rak döne dilne denizin ta ortasına ka- bulunup bulunmamasını bilmeleri de 1aflr otomobil n arabalar t.tlklll n tmekte lerinln idareleri talebelerin dmlanm da aralanna alacaklar181 
dar lilriiklenmit idi. Bu va.ziyet için- ehemnrivetli defUdir. Onların sporcu aver ••l'ft slyli1erek fehre rirlldi. ka b 1 'rııa h-'·,...-da Maarif vek&- -•yU•erek mBracaatta haJanmını .. 
·.ae •11..-L 1 -''- ı t J -- L- B ı-ıe bir ••er avcılık •e a u f& n _.... .., J _,. 
u .,... 0 IDUf, 5u.uef açı mi§ ı. ve çevik bulunmalan ve UiUol uazı ayram ,.r_ ·Jeti bir tamim hazırladı. Yann mek !ardır. 

Maamafih bltDn ba henglme içinde ıillhlan kullanmumr bilmeleri ki- klibin gayeleri etrafmda bir nutuk teplere blldlrecektfr. Mıntaka aan'at -============i""' 
'.Aft Kemal hiçbir ,eyden haberdar ol- fidir. Bunun için de - 90n harbin tee Irat eUI n mleafirler ı:afından tici- mektepleri Ankara, K011ya, Ka~tamo ı Spor Haberleri 1 
• ..,.,.., o bol bol kendi köteeiade uy- rlibe&i gCWenniftir - eet1elere ve ha~ detle alkışlanclı. Avcı yramının in· na Dl,-arbeldr Aydın Edime, iz. -
kannu urumu,tu. ta ay'lara bOe Uizuım yoktu!'. tizam n muvaffıJu~~:•:n t b ~layı mi~ Buraa. İstanbulddır.. Burala-

Nlha1ft Ali Kemal uykuaandan Maddi terki teelihatı latfyen, ya-~~ a•eılar k adnd tee r •Y· ra dnr 'fillyetler bu mekteplerin mas 
· · d y1 ı-wulr. Azaamr 111 e n, muea ayandL Motör yine denizın ortasın· nı, mUll mUdafaaaını ma en ıana • klU Utpkm rafianaa qıürak edecekler ve ba lftl-

tla dlntt,,or, motarcU tamir için ut- inin refahına ballamıyacak olan bir y:ı:.:::~;-riad.: biridir. y:~ nk nispetinde talebe yolh,-acaklardır. 
ra.,.,rda. Bu mrada (M.) Bey Ali Ke hiik&met bunu hiçbir beynelmilel an • kr kad 1 fi 1; mUldm itler bap· Maarif 111Dst ... n •••~ 
malin ayandıfmı görerek şöyle dedi: l&flllay& lttzvm olmaclan sadece bir ::. lrad~~a:~cıla:. takdir etmK bir Aakara, 13 (Vakıt) - Maarif nıUı 

- Be)'fendi, alı bi uyudunuz cepheden yapabilir, ve ba takdirde k dillin l k •ulfesidlr. tepn Salih Zeki be)' akp• trenlle IA-
«ltltl mi? memleketin eelAmetl bugln oltluiu a u 1 Baltlta Doltlfl taabala harebt etti. t.&anl>alda ~O 

_ Hayır, uyuyaıaaclnn. kadar da temin eclllmlt olur. Ve ba ıun kadı' blaeak, aMktepleri tefti§ 
- Ne ise canım, merak etmeyin, teminat, bttth dtlnra deıvletleri eillh f oejen yapabilirler. edecektir. 

ba da bir hatıradır, Plfr geçer. lannr brrakmtf olsalar bile, daha fas MWakbel harbin bu vaaıfianna M•hentll• ruh•tlJ•l•rl 
_ Ba it sizin için bir hatıra ola- la olamaz. nazaran en kunetll ıdllha malik olan Ankara, 13 (Vakit) - Milhendiı ve 

bilir. Fakat ben llmefe sfdiyorum t.. ÇünkD hakiki terki tesllhat kabil memleket en çok uıker, zabit, top• tU mimarlık kan1111unda musarrah ruhsat 
- Hayır, ilmek yoktur. Sizi htlk6 delildir. Bir devlet bütün kıılalannı fek taak n mltralyiizleri olan delil namelerhl pall ituı hakkındaki tali· 

mete ıitUrUp teelim edeeefiL Sorulan yıksa w alker toplamua bile, eter bir en çcık mUhen4is, amele, ticaret ta:y 'lll&tn&me19 heyeti veldlece bir madde 
...ııere apkça cevap verirseniz kur- sanayi memleketi l•, harbetntek için yareai, boya ve ipek çorap fabrika,. tendll b•at edilmlftir Bu madde
tulannaz. bfitUn asri vesaiti halı demektir. tarı olandır. ye tire. .... ve saııayi mühendis-

- Hay hay cevaplanmr açıkça ve- Şu yeni methumlan anlayıp haz· Ve buradan fU paradobal netice- ı•l•rt için verileeek ruhsatıaamelu 
receifm. BUdlklerlmf slyliyeceiim. metmek t!zımdır: ye varıyoruz ki ukerf terki teslihat Maadin ve Sanayi fen heyetinin tl'!dki-

- Btyfendl, affedersiniz. Rırası A!kerl tayyarecilik yoktur. Sadece bir deıvleti harp kabiliyetinden ınenet- Je dofradan doğruya lktısat veklletln 
dlftti de batınma geldi. Siz dAima tayyarecilik vardır. Bir ~a.rdı· mek şöyle dursun, bir harp yapıp ele- ce verilecektir. 
rue&enlzde milll kunetlerden bllh • man tayyaresi demek, etYa n yolcu vam ettirmek kabiliyetinde• menet • Samsun 11-sı mDdDrU 
.ttA~ ba zırtapoıılar, bu dağ t'Şkf· yerine bombalarla yUklenmiı bir ti- mek fiyle doraG11, bir harp yapıp Ankara, 13 (Vakrt) - Ankara orta 
yalan derdfnls. Şimdi bu zırtapoz de- caret tayyareel demektir, n ona bu devam ettirmek kudretine malik ola· mektep mUdiirU Adil bey terfian Sam
dltfniz adamlar hakkında fikrini~ ne- şekle ifrat etmek birkaç ıaatllk cak olan devlet, bitin ıayret v•. me- aua liseet mtidlrltittlne tayin odflmlt-
dir? iştir. Venıay 11111ahedesfne nazaran salılni ıulh 1B11ayiinl lnldpf ettırme tir. 

- Hatır için mi cevap. vereyim. Alınanyanm ukert tayyaresi yoktur. ie tahsis etmiş olan devlet olacaktır. llotllrler, ,,..Oftlar 
yoksa gazeted ağzı ile mi 9Öyliyeyim? Fakat herl<es Alıaany11ı1nn hanlar- Bununla beraber te.,ki talihattan Ankara, 13 (Vakrt) - Devlet Demir 

- Elbette hatır için delil. Doiru-ıda ne ıntithlş bir dU,...an o1dul'1Htu bi vaz mı geçmeli? Hayır. yolan ht.reel lstanbulda Haydaıpap 
ca kendi dUşUndüiüntiz ,eyi toruyo • llyor. Terki teslihat, bir taraftan vergi- - Pendik, Ankarada Kayq - Cfbed, 
ram. Harp aaııayii yoktDT. Sadece ana terin azalmuma llebep olmakla bera. AKara - Gasl illtu19nlan aruında 

• - Oyle tee doğrusunu eöy1fyeyim. yf vardır. BUtUn J1M1hnik gazler ve bom ber bir taraftan da hiç olmaua bizzat ltletmekte olan Banliyö trenlerinin bir 
Bence yfne kaybettier. Bu Mudanya balar, 1al'h eenuındaki sanayi •nal- tulihatın eebep olacatı harp ihtimal çok 1tferlerlni çok as mU,terl ile yartrk 
mUtarekealni yaptılar. Yapnuyacak- ti ne derhal 0111111 ktlç6k bir tad:lltla lerini kaldırmıt olur. Fakat. onun lannı nazan dikkate alarak ba hatlar 
Jardı. Birkaç bin uker feda dip la olsun - imal edilebilir. Kimyevi hakkmda fazla hulyalara kapılma • da itlen.ek Uzere motirlD •aronlar ıe 
ta.nbula g~eceklerdl. O vakit onlara cUbre fabrlkalrı azot hanıazı fab- mak, ve kendisinden veremiyeceti bir tlrtmiye tetebb88 etmiftir. Ba vsıon· 
clan.rı lruıuıdılar derdim! rlkaları karbDr, sun•t ipek fabrika la feyi istememek lb•mdır. lardan iki ntlmunt' yakında ıelecek •e 

(Bitmedi) n •lUllos. boya fabrikalan klor n Sulh maaeıvt bir fetihtir. tecrfibeleri 7apdacaktır. 

Serrleefaln takımının maçı 
SeyriHfaia fatbol ulamı il• 

karaglmrlk takımı clOn .ıtatyO" 
mda bir maç yapmıtlarchr. ser 
rilefain tıkımımn llç mllbim or 
uncusu nokaan olmaıma ratme11 
1 re karıı aıfır ile karagtlmrilk 
takımlDI yenmiftir. 

Mıntaka birinci• 
ilkleri 

T. l C l btanbul mıntakısa voleybol 
ve basketbol heyetinden. 

931-932 .teneai mmtaka bi
rin~iliklerine tqriniuni bida1r 
tinde baılanacaiJnclan bu 1e11• 
voleybol ve baıketbol maçlarına 
iftirak edecek kulOplerin ub 
ıtmleri uat 17 ,30 dan 18 • 
kadar mıntaka merkezindeki lar 
yetimize mllracaat ederek İIİID'" 
lerini kaydettirmeleri Ye liaaa.ıara 
nokun olanlann 9imcliden ha• 
zırlanmalan IOzumu ehemmiyeti• 
tebliğ olunur. 

imamlar tallmatna111eel 
Ankaradan gelen mal6mata 

f6re, diyanet itleri reislitind 
imamlar ne ıerait albnda Ye n• 
ıuretle imam olabilecekleri bak• 
kında yeni bir talimatname ba• 
zırlanmaktadır. Talimatname p• 
kında bitirilerek evkaf mildl1r 
111klerine tebliğ edilecektir. 
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Ticaret i.leminde 

Bir proje 
Bütün bahar ve yaz esnasında adı, 

sanı anılmıyan, sesi, sedası duyulmı: 
yan Fenni Ezhar mü~ha951sı Hasrı 
Bey, sonbaharda ortaya çrktı. Du se· 
fer artık ağaçtan çiçekten bahsetmi · 
Yor meb'us olmaktan da ümidini kes
ti; 'Tayyare cemiyetine. yeni \'aridat 
ntenbaları bulacak proıeler haıırla • 

mı1-
A hellim nuru aynim fenni uhar 

müteh&MJsın sen şu toprakla uğraş
san da ha,·aya el uzatmasan, karı~ma 
san ... ..... 

GUI ve IAle bahçe
lerinde 

Yahya Saim Bey isminde bir şa· 
ir, baş tarafında Modapalasta y-ızrl
mıt bir mukaddeme bulunan bir nazım 
kltabr yazmış, ilk sayıfasma restnini 
ve kabına "Gül ııe lôle bQ/ıçelerinde,, 
ismini koy.muş. 

Kitap hakikaten rengin bir şiir 
mecmuasıdır. Çünkü kabı beyaz, Ü7A!· 

rinde şairin ismi yeşil, "gül., ktrnn
zı (Ye) :reşi1, (lale bağçelerinde) - bu 
kelime (h) yerine (ğ) harfile yHzıtmış· 
trr - kırmızı ve matbaastnın jsmi ye
şildir. 

l\lukaddem-esi Modada yazılan bu 
kitabın içindeki şiirler, Sadabat gün 
ve gecelerini terennüm ediyor. l~in de 
&ultanlar, hakanlar, damatlar grrJa ... 

Osmanhcanm yeni hadlerle na!'lıl 
yazıldığını görme-k istiyenler 30 kuruş
tan cıkacaklar. 

Hamı,: 
1 oeta 19-M.e 

Bu kitabın 26 rncr !tayıfasmda: 
SMlerlnden çaUtutan Satltıbmluı al. 

tın ııincııi. 
mı~raı ,·ar ki bir türlü aruza gir

mek bilmiyor. 
Acaba şair anıza bu şekilde 'Jir 

suikast yapmak uretile, yenilik mi 
göstermek istemiş? 

T. 1. 

[ Acltlyc Haberleri ı 
Neşriyat davaları 

Balkan konferansına ve sulh 
propagandasına haz1rla· 

nıyorlar 

Kadrolar birliği idare heyeti 
dUn toplanmıı, şehrimizde top
lanacak olan Balkan konferan· 
sına birlik namına iştirak ede· 
cek olan hanımları seçmittir. 
Bu hanımlar, Seniha Rouf, Ef
ıayiş Suat, Lltife Bekir, La-
mia Refik ve henüz ismi tayin 
edilmiyen bir avukat hanımdır. 
Kadınlar birliğinin sulh propa-
gandası etrafındaki mesaisi ya• 
kında baı!ıyacaktu. Birlik bazı 
cemiyetlerden ikiter nıilrabhas 
istemiştir. Cemiyetlerden cevap 
geiince birlik merkezinde büyük 
bir içtima yapılacak sulh pro
pagandasının ne suretle yapıla-
cağı tespit olunacaktır. Diğer 
taraftan Kadınlar birliği reiıi 
Litif e Bekir hanım dOn sulh 
propagandası hususunda vilayete 
vaki olan müracaatları hakkında 
demiftir ki: 

"Vilayete müracaat ettik. Sulh 
propagandası yapacağımızı söy· 
Jedik ve viliyet makamını ha· 
berdar ettik. Bir gazete -.iliyete 
müracaatımızı, eski Türk ha-
nımları cemiyetinin eıyalarını iı
tediğimiz şeklinde göıtermiı ve 
yazmıı iıe de bu haber yalandar. 
Biz eski bir cemiyetin efyalannı 
kat'iyyen istemedik. Tekzip ede
bilirsin:z .. 

Belediyede: 

Taksi otomobilleri 

_... 

Atçılık memleketi 
Kayserinin Pınarbaşı kazası maliye ve

kAJetfnden ne istiyor ? 
Hu~ust muha.oırıınızden . sindenbMi teraküm etmiş muhtelif ver 

Kayserinin dört kaza~ı rnr: Prnar gilerden belediye hissesi ~·~rnuş. Ilu 
başı. Bünyan, Develi lncesu .. Pınar- pana, şimdi 7000 lira kadar bır şey tu
baı;otnın bir ismi de, A~iziyedir. tu.rormuş. Müracaat edilmiş. ~es~-

Bu kaza, Kayı;~rinin en uzak bir le ta!>tfiyei düyun komisyonuna gıtmış 
ka;ıasıdır. Enelce Sinsa merbut i- ve hala oradan çtkmam1ş.. diyorlar 
miş. O zamanlar cok bakımsız bir ki: 

halde imiş. KayS('riy; geçeli dört se- - Şayet maliye ,·ekaleti bn işi ta
ne olmuş, bir parça daha inıara doğ"u cil e<ler de bizim bu meşru hakkımızı 
adımlar a~lmış.. verirse bizi adeta hibe etmiş gibi se-

Kaza mi!rkezi, !\nadoluda göl'dü- Yindirecek ! .. 
ğüm birçok kazalardan iyidir. Bir de Bence, bu çalışkan kasabayı. ma· 
fa o kadar güz.el bir manzarası var !iye vekaleti hakikaten Hvindirmeli .. 
ki .• Bu havalid~, yeşil bir ağaç ~ör- • • • 

mek imkAnsrz bir halde iken, burada Şu hayvanları ile meşhur, Uzunyay 
bütün evler bağ ve bahçe içlerinde_ ıa, bu kaza dahilindedir ve kazanın 
Çok bol suları var... Pmar ha- ek!leri toprağını teşkil etmektedir. Ka 
şı denmesinin sebebi ele, bu sudur. za hududu ç<>k geniştir. 208 parça 
Kasa~a~ın üst tarafındaki kalın kaya. köyden ibarettir. Yayla, hayvanları 
nın dıbınden çok kalın bir su çıkı • ile meşhurdur. Burada hu türlü hay 
yor, ve oralarda bazı şeIAle-ler ~apa- van yetişmektedir. At, koyun, kaıo:ap
rak kasabayı baştan aşağı kat'edıyor: ldt inekler. Uzunyayla cins hayvanlar, 
Hele bu Pınarbaşrnın güzel manza - memleketin her tarafında l>üyüJ, bir 
rasına hiç doyuın olmıyor. İnsanın, rağbete mazhar olml\ktadır .Bu cins, 
her zaman: bilhassa urıumt harpten e\-vel m.eomle· 

- Ah, mUınkün olsa da, şurada kete mühim ''aridat tf'mfo ediyormuş. 
birkaç gün kalsam!.. diyeceii geli • O zaman, kaza dah:Ji.ndeki atın adedi 
yor. Belediye, bu sudan istifade et- 2 binden fazla imiş. Öyle atçılar var
mek istiyor. Imitraten şunu 9Öyliye- mıt ki, sade bir kişinin elinde 500 • 
yim ki, Prnarbaşrnda çok çalışmak ar 600 hayvan bulunurmuııı. Harpten 
zusundıa olan bir belediye ,·ar. Bilhas 90nra Uzunyayl& cinı;i rağbetten 
sa reis Ali Riza Bey, eUnden gelen düş~ğe başlamış ve at'.:ıhk da yavaş 
her tUrlü maddi fedakariıfı memle-ke- yava§ sönmeğe yüz tutmuştur. Yalnız 
ti hesabına yapmaktan çekinntlyen bir dört sene evvel, Kayserinin çok ça • 
zat.. P.ınarbaşına güzel bir havuz yap. Jrşkan valisi Fuat Beyin himmttile 
trnnış.. Denizden kilometrelerce 1.1:ıak bu mmtaka hayvanlarına layık olduk 

OtobUs gibi lfllyeblllr mi, be· olan bu yüksek su başmda, banyo i~ lan ehemmiyet verilmiş, atçılığı iyi 
ledlyede ne diyorlar? . tJyacını. tatmine çalışıyor. • Tabn bir surette tamim için Pınarbaşında 

Bir kıt1m takıi otomobilleri ve zengtn bir seı-vet olan bu şelal.eden bir hayvan se~si tesis olunmuştur. 
b d · 'b . belediye kasabayı elektrikle tenvır et- Dört senedfllberı devam etmekte o -b~güdn en bıtı arİÖ ktobDsl•r gık meği düşünüyor bu suretle beledi- lan bu sergi çok kıymetli neticeler 

ı a _a~ apna uruı a ara ye varidatını genlşletmek istemekte . vermiş, muhitte atçılığa karşı yeni-
mUıterı tqımıya baflıyacaklar- dir. Mecmu bütçesi 8000 lira kadar den büyük bir alaka uyandırmr~tır. 
dır. • bir şey olduğu için diğer mübrem ve Şimdi her sene 15 temmuzda açılan ser Otom?bıller Eminönü. Aksa- 1,aruri işlerden arttrrıp da bunu yap. gide yıl geçtik~ fazla hayvan teşhir 
.ray, ~mınönü- Beyazıt, Karaköy- mak imkAn6Iz.. Ya1nız..J>lı tek hak. edilmektedir. 
Harbıye, Karaköy • Beşiktaı ara· larımı istimal etmeğe ~lışıyorlar. Bu Sergi, iyi at yetittirenlere, her se 
sında d&rt kiti almak prtile haklannrn te&Hm edildiği gttn, Pınar- ne mühim miktarda müWat vermeokte 
gidip geleceklerdir. Bundan baş- başr kasabası, ha~n aşağr kadar e· dlr. Bu seneki serride altı yüz kadar 

'Mllllyet" ma
1
buat kanununu ka bil' kitide 40 kuruı vermek lektrikJe donanacak ve kasaba, bah~ hayvan teşhir edilmif ve hü~Gmet b~n 

aynen ne,lrden bir liraya mah· ıartile ayni mevki!er arasında l~r. ara~nda, çaflryanlar içinde ade- lara (6000) lira kadar mUka~at dagbrt 
kQm oldu."~• ıtanın kızı,,romanı bu otomobillerden iıtifade ede- ta hocaların tarif ettiği cennete dö- mıştır. Bugtin mevcut at mıktarı u 
davHının •Uyetıne betl•ndı ceklerdir. Buglln m&ıleri tqımı- •••ek.. Pınarbaşı ıı.ıediyesinin hükG· sayede (4000) 1 bulmqlur. 1 t . 
lstanbul ikinci ceza mahkemesinde ya baıhyacak olan otom bilJ m-etten, bilhassa maliye vekaletinden Sergi, at satıışını d.a ~em ~k~ mt 

dün birkaç neşriyat davası rüyet e· 60 t d' B 1 o.k er talep etmekte olduğu ~şru hakkı tir. Her sene sergide nriihım mı ar a 
dtlmi~ir. ha an! ır. . un arın mı tarı şudur: satış yapılmaktadır. Bir at en az 

Bunlardan biri (Milliyet) refi!cimiz Ik .. ragbet ettı~çe art~caktu. Belediyenin maliyede (324) sene . 80 • 100, ve en çok da (200) liraya .. sa 
aleyhindedir. Yeni matbuat kanununun Dun bu habera beledıye reiıi .................................................. - ....... trlmaktadır. Yakında hayvan _muba 
(Resmi gazete} ile neQredilmeden eve1 muavini Hamit beye bildirdı'k r l · i ala.kadar yerlerden hır he· ~ . G •• •• yaası ıç n . 
mes'ul müdürü bulunduğu gazet~de Bu hususta ne dlitilndüğUnü ıor· unun yet geleceii söylenmektedı~.o b'Borhe-
aynen neşrettiği kaydile, Burhanettin duk. Hamit B. biıe dedi ki : M btırası yetin bu sene Pınarbaşın.a 1 ınl ıra-
bey aleyhine eski matbuat kanununun "BiS l b' t bbQ t h b . U d fazla para bırakacagı an aşı ıyor. 
15 inci maddesine göre açılmıştır. k{ e ~rM efe t 1 ~~I a eram an Pınar-başında, atç.ılrğa verilen e • 

Burhanettin bey mahkemede yob.tu. yo ur. ger . 0 
omo 1 er onar Takvlm-Pazaıccsi 14 l::ylül 9 uncu hemmiyet kadar, diğer mevaşi ile de 

Dava, gıyabında görüldü. Gazetenin ku~!a mOşterı tat1rlarsa kE"ndi- ay 1931. senenin J.7:ünleri: ız:eçen ~57 lak dar olunmHı her halde faydadan 
iki nüshası tetkik edildi. Müddehımu le.rım menederiz. Çünkü otomo· kalan ~ünler: 108 30 RebiülAhir 1350 : il adeğildir. Bu mıntakadaki koyu· 
ml Ahmet Muhlis bey ceza istedi. Mah bıller takıile iılemektedirler. GUnet,Doğuşıı 5.38 Hatışı. 18 24 a ad~i de fazladır. Miktarı 25 bin-
ın~e. dava edilenlerin daha lehinde 0.~obüs tekl.~nde de taşıyamazlar. Namaz vakit~";:., Sabah. 

4
.'
14 

::: fazladır. Bu ~ıntakadan. seM· 
olmak iUbarile, bu hususa ait olan Çu.nkU otobusler hakkında veni Ôğle IQ.IO ikindi ı5.4.1 Ak~m 

18
.
29

. de satılan koyun ~ı~tarı beherı be~er 
yeni matbuat kanunundaki 45 inci nıad tabmatname vardar. OtobOı tek- Yat~ı 19.58 imsak: :~.56 yiiı:den 20 - 30 sürüdür. Bir koyunun 
deyi tatbik etti. Burhanettin bey Jen Jinde miltteri taııyacak vesait Hava - Dünkü harar""t azamf) 31 fiatı ise ,·a.satl (lO) .]iradı~. Koyundan 
bir lira para ..... ı alınmasını kaıar. ugaıi ıekiz kiti almalıdır. Oto- (osg•rl) 19. Bugün'"'"'' <nütehmil hm çıkarılan yiln d~ m~hlm hı~ y;kü•.:~ı 
Jaştırdr. mobiller münferiden veya bir hafif huluclu olacaktır. maktadır. Senle ~~ okkınan yun n dmı . a 

ikinci dan, (Şeytanın kızı) 1·.a .... ,1·ıe • k ı..: ile el i ~•ın a arasın a ıse 
. .,.... tır et tarahndan iıJetilmit olıun • rı 40 11'n d 

1
. tl du .. k 

1 neışrettiği bir romandan dolayı l\hıhar menedilir Radyo de son 8eneler oe ıa arın uşu - o -
rem Zeki bey aleyhine açılan müsteh- D'.ır. .t,, ft f I d 

1 
a- _

0
!ö;

1 
vüzünden hepsi iyi fiatlarla sa-l t d d ı5er ara an fO 6r er e- a .. nbul - Saat 18 den 19 •. d ....... " d h"ld cen neşr ya a'"'ast ır. mektedir ki: a .ıa ar tılamryor ve y~rl8ı kadarı a l e 

Muharrem Zeki bey, mahkemeye gramofon plAklan neşrhatı 19.30 dan sarfedilınfftedır. 
gelmişti. Hü,iyeti tesbit edildi. 20 "Biz otomobillerimizi ayrı, ay- 20,30 a. kadar birinci kısırn alaturka "' * * 
• '·aşrnda Çankırılı ,.e Srrma bı,·ık oxuı- rı İfleteceğiz. Makaadımız lram· sız, lfafız Ahmet B. iştiraki! A d ıu .

1 
B"\ k 

-' " ~ · k A" h b e, na o Pınarbaşı ı e \ nyan azası a-larmdan olduğunu söyledi. Bir is- vay fır etini zarara ıokmak de- ıınsı a eıleri 20,30 dan <> 1 30 
ı. dar F B . fi k 

··ıd· orkeHra 21.30 dan 9930 a-k,d a .k~ . rasına nli uat eyın gayre ı e ço tı'zaha karar nüfus t~zkeresinin il~iincü gı ır ve tramvay tirketine kar· --· ·a ar ı ·mcı b' · ha ı ıln ış 
v· d kkıH l\ısım ~az Emel C IAI h . . . glizel 1r şose ın~a~ına şan ı . • 

Beynelmilel sergi ----Tasarruf cemiyeti tetkikat 
yapıyor 

lstanbulda her sene beynel• 
milel bir sergi açılması hakkın• 
da milli iktısat ve tasarruf ce
miyeti tarafından tetkikat yapıl. 
maktadır. Bu bapta Ticaret oda
ıı da bir rapor hazırlamaktadar. 
Beynelmilel mahiyeti haiz olacak 
olan bu serginin azami ıumulli 
havi olması şimdiden derpif 
edilmektedir. Bu hususta ecnebi 
mütehassıslardan da rapor alı
nacak ve erbabı vukuftan isti· 
fade edilecektir. 

Buğday rekoltesi 
Dünya buğday rekoltesi; ih· 

racat ofisinin istihbaratına naza• 
ran Avrupaoın bu seneki buğ· 
day rekoltesi Rusya hariç olmak 
üzere .380 milyon kental etra• 
fındadır. Geçen seneki rekolte 
mıktan 373 milyon kental idi. 
Rusyaya gelince bu memleketin 
kışhk xer'iyat sahasının 512 
milyon hektar ve ilkbahar zer
iyat sah.asının da 255 milyon 
hektar olduğu söylenmektedir. 
Kanadanm bu seneki mabsulll 
bozuktur. Buna mukabil MUtte
hidei Amerikada bu ıene 236 
milyon kental mal alınacağı 
zannolunuyor. Bu miktar geçen 
ıenekinden 2 milyon kental faz· 
Jadır. Bu seneki bukday mah· 
sulünün miktarca dünya ihtiyacı• 
na kafi gelmiyeceği ve ağustos 

931 den .31 temmuz 932 ye 
kadar olan bir senelik müddet 
zarfında birikmiş maJlarm sar• 
fedilmesile ıstokların bafifliye
bilecekler;ni alakadar müleha .. 
sıslar kuvvetle ümit ediyorlar. 

Yaş meyve ihracatı 
Yaş meyve ihracatı etrafında 

faaliyet hararetle devam etmek• 
tedir. ihracat ofisinin tqvik et• 
tiği Uzunköprü tOccarJanndaa 
miihim bir firma hazırladığı bO
yUk bir parti kavunu bugllnlerde 
Parise sevkedecektir. Mtıesıeae
nin bir adamı da mal ile bera· 
ber Fransaya giderek tetkikatta 
bulunacak ve bu suretle noban· 
lannın itmamına çab,acakbr. Bu 
hususta ihracat ofisi nakliye ıir· 
ketleri nezdinde te,ebbüsatta 
bulunmuttur. 
lzmirde UzUm ve incir satı•• 

lzmir, 12 (A.A) - Bugün 38 
kuruştan 60 kuruşa kadar 30160 
çuval üzüm ve 12 kunıştan 36 
kuruşa kadar 1078 çuYal incir 
satılmııtır. 

lzmlr ticaret odasının bir 
raporu 

iımir, 12 ( A.A) - Şehrimiı 

ticaret odasının neırettiii bir 
rapora nazaran Ege iktıaadt 
mıntakasmın 1931 afyon rekol• 
tesi 319 bin 989 kilo tahmin 
olunmuştur. Bu sene ilk mabıal 
borsaya 25 mayıs tarihinde gel• 
miş ve mezkur tarihten 10 eyllll 
tarihine kadar 96929 kilo afyon 
satılmıştır . 

Bu afyenlardan ayni müddet 

ceza mahkemesinde kaldığını, orada fi a teşe w etmiı bir ilJrup " e anını ışrırıkıle. trr. Halen yirmi kilometrelik bir ıne-
k O Borsa haberleri 

e,·elce gene müstehcen neşriyattan 25 yo tur. tomobillerimiz garaj- r, ----------.... safe dahilinde taş ferşiyatı ikmal edil 
gUn hapse rnahktlm olduğunu ve icara larda çürüyeceğine bu ıuretJe YakıbAbone '8rtlarn mi~. diğer kıemm da ta§ nakliyesi hi-

zarfında 61669 kilosu harice 
sevk ve ihraç edilmiştir. 

Yeni bir şirket 
Bugünlerde- Türk, Yunan-Li

mitet şirketi namile bir fİrketiD rı tem,·iz ettiğini anlattı. hem halk ve hem de biz iıtifade ta;, bulmuştur. Bu şo~enin ikmali. 
Da,:8 evrakı okundu, bunda, (küçük etıek fena mı o'.ur! ,, o h'ld 1 ~O 3

00 
~O 12 Aylık Pınarbaşınrn istikbali noktai naza • .. a ı e J 4 7J 1400 f\uru~ teşekkül edeceği haber ahnmıt· 

hr. Bu şirketin maksat Ye ga• 
yesi Avrupaya ihraç edilecek 
malların ayni nam ve unvan 
tahtında ihracı ve mü,tereken 

aile roanları) ismi altında Çtı•an Yeni itfaiye levazımı 1 l:ıricıe _ 800 14;;0 
2700 

rından fevkalade ehemmiyetlidir. 
(Seytanın kızı)-ın manası ve kelimeleri Belediye fen heyeti mildüril Tolôt ~lümtcız 
it~harile müstehcen olduğu~dan ha~- Ziya, itfaiye mUdOrQ ihsan ve 
sedilirnrdu. Muharrem 7,,ekıı bey, reıR bazı mühendisler diin öğleden 
Ertuirul bey tarafından isticvap olun sonra Ziya beyin yanında top
du. Şövle dedi: lanmıılar, itfaiye için alınacak 

- n·unu ben yazdınt. Dava açıla- 1 30000 
d · ı o an 1 liralık levazımı tes-hilir, mahkeme tetkik etsin, id U\ 0 u- bit etmitlerdir. 

ı1an mahiyet yoktur... • ........................................... . 
_ Ede he muvafık ntıdır? 1 ül cumartesi günü saat 15 ·;·İ;;;;k;İ: 
_ Muvafıktır. dı. Bundan sonra birkaç hakaret ma-

Mtlteakiben romanı yazanla beraber hiyetinde neşriyat dansı vardr. Muh 
th,rıı edrten naşrrr J\AmR beye de tebtr. telif hususat.uı tetkik ve ikmali için kal 
gat yapılmak tlzere, muhakeme 19 ey- dı. 

llln •artlanm.!!! 

Resmi l lususi 
Saurı IO K$ 12,501'ş. 
Santimı 20 .. 25 

KUçUk Hin f8rllarımız: 

1 2 3 
30 50 65 

4 
75 

1-IO Defalık 
100 l\uruş 

A - Abonelerimizin her üç aylı· 
~ için bir defa meccanendir 

H - 4 saorı geçen iltnluın fazla 
ııun için 5 kuruş zammolunur 

Cenaze merasimi 
Mısır kralı Fuat hazretlerinin hem 

tireleri prensses Emine hanım vefat 
etmi~ir. Cenazesi bugün kaldırılarak 
namazı saat yarımda Ayasofyada kı
hnacaktır. Hükumet erkanı resmi 

çalışılarak diğer Balkan hllkü
metlerine faik bir vaziyeti tica• 
riye meydana ~etirmektedir. 

NA K l L 
kryafetlerile cena~ merasiminde hazrr Bakırköy çimento T. A. ş. (Kurt~
bulunacak, ayrıca miralay Hüseyin mentrurn) yazıhanelerini İstanbul, Bah 
Hüsnü bey kumandasında bir as!•erl çekapı 4 üncü vakıf han 4 üncü kat 
mUfre-ze de cenaze muasimine i§tirak 7, 8, 9, 10 numaralara nak~etmiftir. T• 
ed kfu lefon: 2. 1768 Telgraf: Çımento - ı.. 

ece • tanbuJ., 

ı. 
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o 

Hz. ISA 
• 

Nakleden. 

ömer Rı~• 
Akvam ~e nıyetinde 

görüşüleceği sırada Alman hariciye nazarı da bir 
nutuk Irat etti 

Cenevre, 12 (A.A.) - Cemiyeti Ak· 

• • 
isa Beni israili alıp çöllere doğru 

muhaceret etmek istiyordu Fransa nilfuzunu azamt dereceye v_am _büyük .. mecıi~inde, __ cemiyetin raa
Iıyetıne muteallık muzakerat e<zna-

vardırmaı}:a çaJışıyor sında M. Kürtiyüs, bir nutuk sövliye- . Bütün dünyada bir kimse yoktur Müverrih Bernard Wei.ss'in tab 
.. ' rek henüz daha yapılmamış o!;n ve kı yabancılar onun sığırlarını, koyun- nine göre Celil ahalisi Romalılara k 

~n g~nler zarfında l· r~nsa, b<!Y·ı kim sa,>ılabilccck. derecede kuvvetli o· yapılması Iazım gelen esaslı şeyin bil- larmı kovalasın da o adam bıç:ığını şr isyan ettikleri için Romalılar onl 
nelmılel sıyaset sahasrnda üç miıhiın lan cereyan, teslıhat yarışının intihar ha ~a rüchan esasına müstenit rüsum ç~kerek bu kovalıyanlara karşı gelme ra karşı kılıç kullanmışlardı. Bu bÖ 
muvaffakıyet kazandı. amiz bir mahiyette olduğudur. ::\lillet sahaların~da ikhsadi mukarenet tesisi sın, ve bıçağı ile hasımlannı vurma- le olduktan sonra Kudüs ahalisiıı' 

Fransa ricalinin siyasi zeki• ına ve ler, daha başka sahalarda muhtaç ol· ve Avrupa haricindeki buhranın halli ~ın. Onun için lsa, kan dökülmesini de ayni sekilde hareket ederek Si 
F (Alt d k ıstememekl be be ·· l d... ·· ı ı :. ransanın m an urşun) larına duğu külliyetli paraları silah edinme- Qlduğu mütaleasında bulunmu.;:tur. ~ . e ra r soy e ıgı soı ere vam kulesine iltica ettiklerinı· ve oıı 
·sı· t d b · " ·• . ~ her şeyı ha 1 d f t ·ı ; ınn A e en u ~)cl.sı murnffakıyet · ğe snrfetmcktedirler. Onun için bu Mumaileyh, Fransız - Alman mu· k d 1 zır ıyan a am sr a 1 ı e, ar müdafaa ettiklerini söylemek doğr 
er, vusturya ıle Almnnyanın dnha masrafı kasarak paralan daha müs-- karenetinin ef'al ile tecelli etme ·i te-

1 
a aş ar~nın,k bıçakl~ra karşı bıça_k olur. Jos.efüs, Holevis ibimli eserind 

srkı bir surette birleşmelerine mfmi ol lmir \'~ bugünkü buhranların . iddetini mennisinde bulunmuş ve M. Lava! He ar~~; ~~ e;.~ . ?rtalıgı, kana !><'~ı~dıgı bu tahmini, pek cüz'i tadil ile te.)i 
muş., 1\lacaristana bir istikraz tenıini tahkike daha müsait sahalarda sarfet l\f. Briynın Berline icra edecekleri nı d 

1 ~hıyt~ ılrı~e bt~m~şa _etmı~tı. Bu etmektedir. Bu böyle olmasa RoJll 
husUf5unda Ital ... ·avı geride b k . h ı· b t" 1 . an e ı ıras ar, utün şıddetıle alev ' 

J J ıra mış '\'e mek gayesi güdülüyor seya a ın u ne ıce eri temıne mPdar 1 . k 1 .. d Jılar ne diye bu kuleye hücum eder 
bu sur ti M k b' . . d .. . . J • •• 'd' . . h . . enmış ve an ı muga em~ler hastamı~ 

e e acar a ınesının u-.me ı l Tam bu ~ırala d F A .. o acagı umı ını ız ar etmı ·tır. .. .. 0 zaman harp vasıtalarmı kullanara 
ne !mil ol 'h y 1 ~ • 'r a ransanın " T hd'd" ·J'h tı Dunyaya sulh ve musalemet va. muş, nı ayet ugos aV) nua rupada nüfuzun t k .· . . · h , .· a ı ı te:-; ı attan bahseden ltal- • .. .. bu kuleyi tahribe lüzum görürlerdi'! .. 
dilctntörltiğün düşmesi.nde de büy:.ik . . u a "ı) e ıçın er şe~ 1 ya hariciye nazırı l\l. Grandinin mü- deden hu~umdar ı-::~amber, taşın- • • . . • . 
bir rol oynamıntır ( yapması, ve bılhassa (Altın kurşun) t"l t • ı'p et . h k"k• b' masına musaade ettıgı kılıçların sıyrıl Bu millahazalara ıstınat e-ttığ{ ~ • 

1 
k " easınr as\ mı<:ı ve a ·ı · ı ır . . . • 

F b 
.. d '·- .

1 
A arı ullanma~ı buna yardım edecek tahd"d· t l"hat ı'cr .. t k . C masile ortalığın na~ıl hercümerç ol· mız takdırde şu nctıceye varırız. J 

ransa, u uç arı,,ç ı e vnıpa- ., ı ı es ı asını na ı oıan e K d"' . . • . . 
daki nüfuzunu son derece kuvvetlen- mı· miyeti Akvam misakının sekiziııci nıad duğunu görerek tedehhüş etmişti. O- sa, u use gırdıgı zaman Celıl 
dirmiş, siya.si ,.e iktısadi nüfuzunu 1 Nihayet mali mesele vardır Fran de~inin mer'iyet mevkiine vaz'ını ta- nun bu manzaradlin ne kadar örper- halisi Zeytindağından hareket 
azami dereceye vardırnuştır. sanın bu vadide !.'\kip ettiği siya~t lep eylemiştir. diği arkadaşlarına "Tövbe etme~seniz derek Kudüse girerek mabedi isgal e 

Fransanm, borçlar mesele ·ini. sonra bir cümle ile ~ulfısa olunabilir. Fratt- l\I, J{ürtiyüs, netice olark, 'rnnfe- hepiniz. ~e~ak olursunuz, demesınden mişl~.r, bu~l~rla t~riki mesa~ . ede 
teslihat meselsini müzakere edecek sa her hangı devlete mali yardnnda ransın mufavvakı:retsizliğe uğrama~ı- besbellı ıdı. Kudus ahalısı de Sılvam kulesının nı 
konferan laııın toplanmasından mu ·l bulunmak için, istiklal esasına müna nın Cemiyeti Akvam1 gayet vahim J>ir lsanın bütün arzu ve mak~adı lle hafızlarını bertaraf ederek kuleyi za 
kadde.m bu siyasi muvaffakıyftleri fi birtakım siyasi imtiyazlar teminine siyasi gerginlik hüküm sürmekte olan ni israili şehirlerden alara~ beyab~na tetmişlerdi. Onun için Pilet mukabi 
ld t .. 

1 
. A , . d çalı. ıyor. Bundan ha ka harice pa cihandalii manevi nufuzundan mahrum hicret etmekti. Muhaeeretın emnı~et harekete geçtiği zaman bu iki noktaY1 

k
ei e .~,, m«lge ça •~m,:ısdı, "cee .... "rupdi1 a- ra ;erdikçe bunu ancak kısa vadeli edeceğini beyan etmiş ve muslihane ve içinde vukuu, muhacirleri müdafna hedef ittihaz eylemisti. 

nw uzunu azam1 ere ,,e var ır • • · ' .. . ;> 

'"h" • l • . h kredi seklinde veriyor Birinci hattı ahenktar bir hal sureti bulunmasıPm edecek musellfı.h bır kuvvet bulunma· İhtilalcilerin bu hattı hareketi tf 
mı asdı,ğ onunöst' mu. ım ış er ıçın azır • harek:t Almanva ,·e ~lacaristana kar elzem olduğunu söylemek suretile söz- sına bağlı idL Onun için mabe:Ji ' 'e kip etmeleri, sevkülceyş noktai . .-
an ı ını g erıyor. • J • ' 1 · · · K d.. h · · t t k · · R ı h 

1 
h d f' şı takip olunmuş, ikincisi Ingiltereye erme nıhayet vermıştir. u us şe rını zap e :ne ıçın oma ı- zarından da son derece makuldür • 

. . Bu nzır anmanın e e ı ne oln- k tak' 
1 

b .. d . Gandinln Londraya seyahati larla harbe tutuşmağa lüzum yoktu. Yahudilerin mabedi müstahkent' 
bılır? ar~ı .. 1P .0 u?muş ve u y~z ~n. ıs- Folkeston, 12 (A.A.) - Gandi, Do- Çünkü bunlann ikisi de Isa naı:arın- di Mabedin kalesi ola~ Anton •a kıtı' 

1\fcselii bugün harp borçlarının tah terlın muthış bır buhran geçırmıştı. lonyatf-.ın gelerek karaya çıkmıştıı. da bir kıymeti haiz değillerdi. Iltrnlar, '. . • :J 
kiki meselec;;i ''ardır. Bu mesele kar- VaLiyd tam bu merkezde i~~n Halk, kendisini alkışlamıştır. H!ç bir onun en derin kanaat:ne göre, harah: lesı, şehrin şımal kısmına hakimdL 
şısında Fııansanın İngiltere ve A • Fransanın Almanya • Avusturya gum hadise olmamı~tır. Gnadi, hemen bir ye mahkfüııdular. (Bitmedi) 
merikaya kar~ı olan taahhüdatının her rük ittihadını suya düşürmesi, Ma- otomobile binerek Londraya hareket 
taraf edilmesini temin edecek fedakar caristanı mıntakai nüfüzuna sokma~ı. etmiştir. t Polis Haberleri J Sllvam kulesi 

lıklara katlanması, yani onun Alman Yugoslavyada diktatörlüğü düşüreıek Londra, 12 (A.A.) - Gandj Londra- LOkanın "k~nl~rt kurbanların ___________ _. 
yanın tamirat namına vukubulan tedi- kendi makasıdı siyasiyesine daha mü- ya Folkestondan otomobille gelr.cek- k.a~ların~ k~rı:1·ıra.< olen, Celil ahali SilAh atmış ı 
yatını asgari hadde indirmesi bekleni- sait bir rejim vücude getirmesi, bu su tir. ~oğu mecu~i _olmak üzere bin ka sın ,n .~kıbetı ~~~~ı.smda,, Isa .tar~fın· Evelki akşam Galatada Arap oğtşll 
yor. ı retle Avrupanın mukadderatına da- dar kıı_n~e Gan.dının Friends House tl'.1n .. sQy]enen tl'V'>t• ctmezseıuz cumle sokağornda kahveci Arap Enver ?ıiç 17ft 
Fran~ n A d '"f k !ha çok hakim olması, onun buhranla- gelmesını bekhyordu. Bu sırada sü- nız oylece helik ohcaksınız,. sözlerini sebep yok iken bes el silah atmış 'ff 

viye et~ .ı vruAp~ a ndu uzd.untu td~k n bertaraf edeceğini değil, fakat buh- rekli bir yağmur yağmakta idi. Lond- k~ l deden ayetle·!, yukarda :zah etti yakalanmıştır. ~ 
esı, ve vrupa a a e a ı _ r"'d b ı ınecu ·ı G d' · • · · şek"ld l ak · ·•· · t r· l"k k . ranlan teşdit ve münhasıran Fransa- .. a u unan · 1 er an mm şere gJmız 1 e an am · ıcap ettıgını te- p U U d k 

• a ~r ~ y~pac~ .derecede bu vadıde nın JMnafiini temin edecek bir ol tu- fine bir kabul resmi tertip etmişler n yit eden bir nokta, bu t.etakkinin Sil ara y z n en avga 
ılen gıtmesı bu ıntızarı tahakkuk etti- . . Y Gandiyi iltifatlara ve ,.içeklere gark va k 1 . . dil il ltında k 1 Galatada bakkal Mehmet efendi il' 

k hf tte 
'dl , tacatmı gösterı•yor ::ı m u esının şmes e a a a.ıı 1 rr rece ma ye mı r. • etmlşlerdir. GM u•llJ Uat.linde ..»ade- on sekiz Kudüısl inUP ölUmUnU de lznh Uı6er ,,. smau ~ı:enOut:T1Uc&bUIO :j)8 

Sonra teslihatı tahdit meselesi var. Daha şimdiden . bor~lar konfe- ce beyaz kaşmirden bir aba ve bir şal etmesidir. ra yüzünden kavga çıkmış, bu sırad• 
Fransanın <:ıimdiye kadar müdafaa ransının, hatta ter'kı teshhat konfe- vardı Kendisi n.o.<:.'eli ve dinr görünü 1920 · · b ı d K bakkal fehmet efendi d:~:ımU.;ıtÜt• :. • • • • • • -~ ::ı senes11 ·11 aş angıcın a u U5U -s 
ettiği no'ktai nazar, te~Hhatı tahdit fik ra.nsınm hır netıce vermıyeceğını tah· y()rdu. .. <: i.' ~te hafriyat y.:ı;,makt!l olan Edmond Polis tahkikata başlamıştır. 
rinln mühim bir kıymeti olmadığc idi. mın etmek yanlış olmaz. Bir süvari polis mufrezesi sükun ve Jroçild heyeti mudürü ve eski Mısır a· Polise iskemle abhr mı ? 
Halbuki bt:gün Avrupada az ço!. ha· ı Ömer lliza intiz:..mı rnu~afaz~ et:~:~!di. ~ı~ : atika müte~ı~:-.ı:,ı binha~r Haymon Evelki akşam Galatada Badem sr 

1 Dünyada '·-------Olup Meraklı Hadiseler Biten 

insanları güzelleştiren kü-

acar~~!:" k!zası ış bir \\ .el, burada !';mi geçen (Silvam) ku kağında Alinin kahvesinde oturan rılı-
Budapeşte, ı~ (A.A.) - Biatorbagy ı. E'nin Kudüs ~~·hrinin duvarları üze- tunda hammal Haşim ile Balatta s:ı· 

de bir şimendifer kazası olmuştur.Tah I' ı de kulelerden Lir: olduğunu tahmin kin Şevki kavgaya tutuşmuşlar ve ke• 
lisiyeciler Yak'a mahalline gitmi!->ler- er .yordu. Kucl ü ... şehrini ihata eden dilerini ayırmağa gelen polis Ahmet t' 
se de tahlis ameliyeleri büyük mÜ~kü- bu duvar yenid.-.1 keşfolunmuştu. fendiyi de iskemle ile yaralamı~lardır• 
la.ta tesadüf etmiştir. Tahlisiyeciler, Bu hafriya.• ,., ttetıcesinden malQ- Haşim ve Şevki yakalanmış ve hakt•• 
hendeğe dü~müş olan vagonlara erişe- r'latı olmıyan dc.ldor Biller Beck, .Tose nnda takibata başlanmıştır. 
bilmek için ipler kullanmaktadırlar. !L'~iin Kudüs i'l':1atı hakkında ve bu Cam k m 1 Şimdiye kadar ancak birinci vagona H •un Silvan kö-ı u ch"ar:ııdan nasıl geç E lk' k " ış 

el 
· ~:1 · · d ltı · t - d · d • ı · t · ti t v~ ı a şam saat 22 buçukta G~ 

r gazeteci gitti tetkikat yaptı döndUGU vakıt ilk işi gıre.,,,ı mışlerdır. Ora a a kışi ölü ve •r:ne aır ver ı n ma uma a ıs na e· latad ht d . 11 
gUzelleşip' · gUzelleşmedlGİnı sormak oldu 12 kişi yaralı olarak bulunmuştur. tm derek ayni tahminde bulunmuştu. Hal R' 1 ~ ?.~ ımf enız sandalcılarmdıttf 

çük bir şehir bulundu! 
. · dada SThhiye trenleri gelmektedir. buki bu tahmin, kulenin kazara düşme ıze 1 

usta a sarhoş olarak ~eca 
lngılız 1'a1hnl~nna nazaran bun-ı İçlerinden biri, Donoven Bayley, Ka7.anın infilak eden bir bom- sile kabili telif değildir. Bu ~uleler, be.~ c~ddesin~~n g~çerken . II~seyill 

lar,. Sand~at • şehrındedi.r Bu tehir evlenmezden e"!el bütün dünyayı grz ba yüzünden vukua gelmiş ol· Pompeyin Kudüsü tahrip etmesinden ~usnii efe.ndının bırahanesıne gırerel' 
lngılterenm .Kent ~ükalığmm içinde miş olan lngilizlerden biridir. Bu zat duğu ve lokomotifin hendeğe düşerek sonra büyük Her<><! tarafından yeni • bırahanenın ca~lannı kırmıştır. 
k~y:bo.lm?~ hır yerdır. ~-ugüne kadar, gazeteciye, Sandgat erkeklerinin gü- vagonları da beraber sürüklediği zan· den yapılmJştı. Onun için bunların bu Mustafa, polısler tarafından yaka• 
e?.er ın~ılız ~adrnları soylemesc>lerdi, zelliklerinin bütün dünyada meşhur nedilmektedir. kadar kısa bir zaman zarfında harap lanmıştır. 
~_Yle bır şehır ol~~ğunu ve bu şehirde 1 oldukl~rın~, v~ bunu. b~zzat kendisinin .'fun~nistanda z~lz~le olm.alanna ve Roma. iş~al kuvvetinin Bu da tuhaf 1 
dunyanın ~~ guzel erkekleri, bina- tanıdıgı~~ ıdd.ıa etmı~tır. . . Atına, 1.l (A.A.) - Dunku zthele bunları ihmal etmelerine imkan yok- Galatada Şeftali sokağında 28 n~ 
enaleyh en gu~el kocaları bulunduğu- Bu sozlerı oranın beledıye reisi de ~ılhassa Eul>Ce adasında daha fazla tu. Sonra bu kulenin bir zelzele dol maralı dükkAnda aşçı Emin evelkl al<• 
nu bilmiyecektik. tasdik etmiş ve şehirlerine sayfiyeye şıddetle hissedilmiş ve 15 ev yık!lmıştır. yısile ansızın düştüğü de iddia edil ~ şam yemeklerinin satılmamasından nıfl 

Geçenlerde Londralı bir zevç, San gelen her yabancının güzelleşmiş ola- Sademeler bütün gece müddetince de- mez. Çünkü böyle bir hadise vuku:uı t.eessir olarak yemekleri sokağa t!üiC• 
d~attn sayfiyede bulunan karısından rak ~:ah~~ ~~~~kak az_ çi~idn lı!r hal ı vam etmiştir. muş olsaydı, İncil ınuh~rrirleri onu müş ve ellerile de dükkanın cambrııtf 
bır mektup alıyordu. Bu mektupta kn de dondugu·n·u ıla,·e etmıştır. . .. .. . mutlak~ . kayd~der ve bunu il!'ıhf ce· kırmıştır. Emin kırdığı camlardan yit' 
rısı, şehrin tabii manzaralarını met- Gazetecı ınanmamakla beraber I.on Önumuzdekı Çarşaınba akşamı zanın hır. ışareti olarak gösterirl~rdi. ralanmış ve fazla kan zayi ettiğindell 
hettikten sonra "bütün bunlar, diyor- d~a:a dönünce derhal karı51na git · M E L E K D.okto~ Bıll~r.beck YahudiJerin nrevsukıtıedavi edilmek üzere Beyoğlu Zükut 
du, Saudgat kocalarının güzellikle- mış. . . bı~ an ~ne-,~nı de kaydetmektedir. Bu hastanesine kaldırılmıştır. 
rl yanında hi~bir şey değildir.,. - Bana bak, dıye sormuş, benı na an ane)e gore Kudüste hiçbir biMnın 

B k b 1 Lo d 1 
sıl buluyorsun, eskiden daha güzel mi sineması düşmediğidir. Yahudiler bunu Alla Ahçının dayaQı 

u me tu u a ınca n ra ı zevç yim? h k d" . ' - · 
derhal bir gazeteye müracaat etmiş • •. . . ikinci proğram olarak m e~-~lerıne mukaddes .~ehirde ih· .. Evelkı akşam Galatada Şeftali SO' 

l'e Sandgaterkekleri hakkında ma- den ~~ayı~, degışmemı~ın falı:at ne Lilian Harvey ve san ettı_gı on nimetten biri saraylar. kagında aşçı Yusuf ile Hasan Ve Ah-
lfımat istemiş. Gazete idarehanesi bu Gazdun: . • Halbukı .. Ml tabii sebebi, şehrin bir ~et aralarında çıkan münazaa netle• 
hadiseyi ruh· b. "-

11
. t 

1
.kk' tm k ~tecı seyahatını anlatmıs, karı Vllly Frllschl kayaya ıstınat etmesidir sınde aşçı Yusuf Hasan ve Ahmet tı&· 

ı ır ı.c:Ce ı e a ' e e ~T kendi ini hi d h t tklk tf'kt S' , • •• •• le beraber, derhal Sandgata bir mu· · . r a a e e 1 en KlTTY KELLERMANN davası ılvam kulesi, şüphesiz, bh kale rafından doğulmüştür. P()lis Hasıııt 
!'Onra demış ki· k ı · "d' Ah d' ·ak ı tahkik ta b Ş 

habir göndermis. Muhabir şehrin ,.. · fı'lmı'nde takdı'm edecektir. u esı 1 ı. Onun için bu kulenin ken ve me ı ~ a amış ve a a 
~ • • - Zarar vok g'" 11 · -· 1 d·ı··· l erkeklerinin güzellikleri hakkında biz- t k · ' U7Je e memışsın a- 1 ıgınden düşmesine ihtimal verile • amıştır. 

' ma. e rnr oraya git, belki bu defa - Ö d k. mez. O d.. · • · k · 
zat aHi.kadarlarla yani 7.evcelerle gö- güzelleRirsin. ..--...- nümüz e ı .............,\!il nun uşmesı ıçın ulenın muha- Glzll kumar 
rUşmüş f~Jmt bir türlü kafi maHimııt • Çarşamba akşamı ) s~ra. esn~ında.. ku~l~nılan mer.ml1e· Tütün inhisarının Cibalideki tütUit 
edine~emış. Çünkü kadınların ayni er Kadıköy SU şirketi \ A d rın ıs~betıle duşme.'". ıc~p ederdı. fabrikasanda kapıcı Hasan, Galatş 
kek1erı senelerden beri görcHikleri için Kadıköy su şirketi nafia ve- EL HAM R a Luka, Romalı Pıletın kurban ko- polisine müracaat ederek evelki akşat11 
güzellikleri hakkında bir fikirleri yQk· yunlarını kesen Celil ahalisini öldüre Galatada Beyzade SC>kag·ında kUrt Metı 
muş. 

Erkeklere gelince, hepsi kendi gü 
ze11ik1erinin kıymetlerini 'lildiklerini 
ve bütün dünyanın bugüne kadıır hu 
au duy;madığına hayret ettiklerini 
söylemişlerdir. 

kaletine müracaat ederek su K kl' k ısmı azamı ren ı ve re onların kanları ile kurbanlarının medin kahvesinde kumar oynamak s11· 
!i:tı::·:~d~~~ırık7.asıS~m~!em~~ Fransızca sözlü } kanını biribirine karıştırdığını söyledi retile 32 lirasının alındığını bildirnıiŞ 

k 
ğine göre Lukanm hadiseye bağ~adı- ve şikayett~ bulunmuştur. Poli~ bll 

ma salla Ankaraya S?"İtmiştir. s h b .. • • gı ikinci hadisenin de bu hadiseye rap hususta tahkikata ha lamıştır. Kunıat 
Bundan ha,ka şirket nezdinde J ) r az tı icap eder. O zaman Silvam kulesi- oynattığı anlaşıldığı takdirde kahveci 

nafia kumseri Mustafa Arif bey nin de yine Pilet tarafından zaptoluna Mehmet hakkında takibat yapılacak'" 
de Ankaraya gitmiştir. Ferik filmini göreceksiniz. rak ,.-ıkıldıj'ıru iddia etmeUyi7. tır. 
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Darülfünun talim taburunun kampı 
( F. T. T. ) nln on beş giinlttk tallın devresi 

senenin en güzel kamp hayatı oldu 

Gençlerin Fikirleri ( 

iki sene mektepten 
dUnen talebe çıka-

Bir perde· 

ilk komedi 
AVUKAT 

rılmalı Jll) ? (Geçen Bagınuzdan mabat) Mehmet - Tabii konuşurum ya sen 
Mekteplerde bir usul vardır. lk1 Sündüs - Hah gürdümö böy!e sor ne zannettin. 

sene ayni sınrfta ipka kalan talebe o kö~. olasının ismi Salomondur. Bun Salamon :-- :ı:<usura bakma tnırnya 
mektepten ihraç edilir ve bu talebe dan uç ay mukaddem onunla tanıştım madım sen yımsın? 
resmi hiçbir mektebe ~ireınez. Y~kna- beni kandırdı seni alacağım dedi. para Mehmet - (Koltuklarım kabarta-
zarda bu usulde nazarı dikkate çarpa- larımı aldı beni dolandırdı şimdi onu rak) avukatım. 
cak bir şey yok. Gayet tabii olarak j. dava ediyorum paralarımı geri isti- Salamon - (Gülerek) Abukat mı 
ki sene bir sınıfta dönen talebenin ye. yorum anladın mı avukat efendi seni sm bu suratla. 
ri mektep değildir. Fakat bu işin bir vekil ediyorum benim paralnmı :ıI. :Mehmet - (Hiddetle) bana bak. 
zararlı ciheti var. Ali Riza - O halde bir vekaletna Salamon - .darılma iki yozum baş 

Bu ihr~ edilen talebelerden biri me yapalım. ka şeye benzettım tanuyamadım. 
bana dedi ki: "- A wabeY ben yedinci Sündüs - O da ne oluyor. Mehmet - Tanıyamadım ne demek 
sınıfta 2 sene kaldımgihraç ettiler. Hal AH Riza - Beni vekil ettiğine da- görmüyoı· musun kör müsün avukatı·m 
buki ben okum.ak istiyorum. Talebe- ir bir senet. avukat. 
nin yaşını sordum. (la) dedi. Hayret Sündüs - Yapalım oğlum nasıl o Salamon - ~~ bravo ben de avu-
ettim. 13 yaşrnda bir talebe yedinct sı- lur o. kat arıyordum bırıle davam var avu-
nrftan ihraç ediliyor. Daha doğrusu Ali Riza - Benimle beraber gide kat tutacağım. _ 
hayatı mahvoluyor. Jim de yapalım. Nasıl olacağım görür· Mehme.t - Pek ala anlat bakalım 

Ne feci. Böyle nice 13 yaşındaki sün. Siz içerde biraz dinlenin de ben davan nedır? • 
çocuklar hayatın ilk tekmesini bülOğa de şimdi geliyorum. Salamon - E!endum hanı yeçen 

DarU1fünun talim taburunun kıtmp hayatından bir intıöa ermeden mekteplerde yiyorlar. (Sündüs dışan çıkar Ali Riza. yal- sene. .. .. .. 
. • . .. .. . Bu sene dikkat ettim. l\ılektebiınize nızdır zile basar Mehmet gelir.) Mehmet - (Sal~monun sozuou k~ 

Harman sonu dervişlenndır. d~r- y'ilrüyuşle Pendik çarşısından geçiyo • kaydolunan talebenin çoğu (12) yaşın- Mehmet - Buyurun efendim. serek) geçen seneyı. bırak. 
Ier. Bütün liselr kamplarmı bitırdık- ruz. da. Zavalll küçük! ıat kouuşması Ali Riza - Ben şimdi gidiyorum. Salamon - Nasın brrakanm abu· 
ten. sonra yerlerini bize asker ağabey . ~üphesiz talimlerin hepsinin de şöyle dursun, doğr:rdürüst yürümesi Bu kad~nla vekaletname yapacağır:ı. kat efendi mesele y~çen sene ~ereyan 
l•rıne biraktrlar. kendıne mahsus zevk1eri var. Fakat nj bile bilmiyor]a B küçükler al- Ben gelınceye kadar sen benim yerime ediyor. Efenduma soyleyuın bır koca-

5 ağustosta başhyan ka.mp 20 &.ğus ben ateş talimlerile son geee yaptığı- tmcı sınıf nispete r. k ~y olduğundan oturursun birisi gelirse alrkorsun ben karı ile tanu~tum onunla bir odunç pa
tosta bitti. Bu ı.s gün kampa iştirak ~ız gece muharebesi talimini husust 7 inci sınıfa geçt or~ar. Yedincide fi- şimdi gelirim. ra meselesinden dola': aramızda 
edenlerde şüphesız çok tatlı hatıralar hır zevki olmak dolayısile ötekilerden zik, kimya kuvv Ytı· 1 ,aziye kabus gı·- Mehmet - Baş üstüne siz merak kavga çıktı. Sana verdıyum . paraları 

km • e ı r J • w w • lAk' el' • hıra ış~~: . ayırıyorum. bi önlerine çıkıyoı Fikirlei inkişaf ehneyı~. • • .. . ba~şhyaeagrın. ded~ sonra wa ır ıyı 
Pendıgın bellıbaşh gezme yerle • Saat 11 de kampa dönmüş bulunu- etmemiş talebe esıc· 'ışkanlıkları u- Alı Rıza - Haydı goreyım seni. deyışturdu benı alırsan bagışlarum 

rfnden biri olan Çamlrktan denize ka- yoruz. Hepimiz talimin yorgunluk ve nutturacak bir 
1 Jıde sınıflarda (Çıkar) dedi şimdi yelmiş para istiyor sen söy 

dar uzanan ~niş sahayı kaplıyan sıcaklığını deni2ide dinlendiriyoruz.Pen kalıyorlar, Netic ştae b'i ibra" ediliyor- le avukat efendi benim yibi yenç 1\dam 
be d 'k d l e ı :r ÜÇÜNCÜ MECUS k k . kamp on Ş gün tam bir neŞe içinde ı eniz hamamlarmrn kumsalı ka;r lar. . oca anyla nasın evlensun. 

inledi. Birinci ve ikinci günler her nıyan bir kalabalıkla dolu. Soyu'lan Gene bu ,,..,.bimizden ih- (Mehmet yalnız) Mehmet - Hakkın var. 
· · k sene me~.,.,. S 1 1 ·tt· k' b • 1 ka.mpta görülen kanşıkhklar. Mevcu- gıyınen ve ·umda oynryanlar. raç edilen çocuklardan üçünün ilk;nek Mehmet _ Haydi güle güle beye- . a amon -. ş1 ım ı en.ım ı\ ey-

da göre çadır azlığı, programsrzlık. Akşama doğru çamlık ve istasyon tep şe-hadetnarnesine }>aktım. Birinci- fendi Şimdi ben avukat vekiliyim, da hımde dava e~ı.yonnuş. Han1 t>;n d~ 
Ü "u··ncu·· gti d 't'b k ge 1 · b ı B . likl -•· k' t · . . . . ona dava edecgım. Sabahtan ~rı yezı-• •• ~. w.. n e~ ı ı aren a mpm zme en aş ar. u gez.melen ge. ı e mezun olmuşlar. Dem~ ı or a ha doğrusu avukatım. Bırıst gelırse • . .. .. , _ 

üç bölu.g~ d~ yerlerıne yerleşti. Ahbap rek kamp efradıının gerek Pendik kız melctebin vazifesi şu: 11 yaşında mek folyayı meydana vermemek için avuka )ioruınıl bır turlu ~urası~ı b~lamıJc~ 
Jar birıblrinı buldu. Karavananrn !arının tatlr bir heyeeanla bekledikle t~be alrnıık, 13 yaşında. küf~i çıkar • tm yaptığı gibi yapmalı mesela birisi rum. n~anrn seneı devrıyesmde bıle 
"'" ı k k ı d ı n' · 'd" ' ak y h · te . . rahat yok. uu ı ı ııu~ o ~ u u~a~ arı 5adır.ıarn gei .... ,merc ı .~~: w , u ıı m · . a ut y.avruyu cenuye masum geldiği zaman evvela onu dmlerım 8?.n , "(Bitmedi) 
mege, çekıngen gozuken Pendık lcızJa. Pe.ndıgın şehır gürültülerinden u . verme-J~ sersen olmak. ra kanunu açar ona bir iki malide soy ---=========::::;;;;.;; 
n yavaş yavaş kampa yaklaşmağa bnş xak sakinliği içinde kampın gece haya terim arkaıundan yaptık mı vekaletna Gençlik Haberleri 
ladılar. .. tı ~şiar: Lüks lıimbalarmın aydın- Kadıköy lisesi 99 Cevat meyi işler tamam hani yahu benim avn 

Sflfthlar ve kütükJükler dağıtıl- lattıgı genış meydanda bütün arkadaş kat olmak için neyim eksik hem şimdi Bakırköy idman yurdunun 
dr. Herkes on beş gün içinde en kıy lar toplanır. Şiir, musiki, oyunun avukatım ya (Koltuğa yaslanır. ayakla Bursa tenez:ıUhU 
metli ark.a~aşı ~lacak ol~n silahını ça ~uhtelif nevil~ri Ay~pıhr. Ve temiz li VAKJT nnı masanın kenarına dayar Salamon Bakırkö.y ld':°~ yurdu . kıymetli 
dırm en ıyı yerıne asma~a uğraşıyor. hır hava, samımı bır muhit içersinde ka ıdan yavaşça çıkar.) sporcuları ıle bırlikte geçen perşenı-
Sabah saat 6,5 ta uyanıyoruz. lnsan herkes çadırına çekilir. Ve uykuya da p b1? günü Bursaya hareket etmişler ,·e 
bu uyanmanın tatlı rahatsrzlrğmı \iç larla~. Gençlik Sa yıfaSI DÖRDÜNCÜ MECLİS Bursanın kurtuluş şenlikle.rinde bulu. 
şüphesiz evinde, kendi yatağmda his- ~am~ son akşam Pendik halkı. Salomon - Mehmet narak Bursalılarla muhtelıf maçlar 
sedemz. Acele bir tuvalet ve sabah na bır musamere verdi. Kesif bir ka- Müsabaka kuponu Salamon _ (Mehmedi görmez ken yapmışla~ ve mu,:affakıyetli idman 
serinliğinde zevkle içi1en bir c;aydnn labahğın . bulunduğu bu müsamere: di kendine söylenir) İnsanı senel devri oyunları ıcra etmışlerdir. 
sonra her oolük içtima mahTiinde topla çok neşelı ve eğlenceli oldu. 1 14 

Eylül 
1931 J yesin de bile . rahat bırakmıyorlar. Bu ı y . b"I • 

nıyor ve muntazam bir yoklama v~ kı- Kampa neşe saçan Tıbbiyeden A- • N i 1 enı ı mecemız lsirn yün bile iş çrktı. as n so eyeyum ca 
sa bir emirden sonra birinci bölük ku sım enfes taklitler yaptı ve gi.lzel dunun biri yelmiş benden para isteyor Yeni bilmecemiz şudur: 
mandam Fuat Beyin gür sesi iş•tili - monoloğlar söyledi. Osman Bey 'l'a- Adres akluna şaşayuın, hannnefendi Sııla • Yedi harfli lstanbulun maruf bir 
yor!. hir Nadi ECendinin taklidinde cidden mon aldıyı parayı yeri verirmu bnna semtiyim.. Baştan 1, 2, 3, 4 harflerim 

- •·ı"'rhaba arkadaşlar! pek ~~fisti. Bilmece halll - dı d k d h k' d' 2, 3 2 h fi · ·ı u" LJt: ne yozunu açay n a anmas m se· a ım ır. , , ar erım su ı e çev 
Buna dehşetli bir aksi seda gibi ybek ve kazaska oynıyan arka- ninyibi muşmula suratlu kadin ben na rilmiş kara parçasına verilen isimdir. 

bir Cevap: da.şlar d. a çok muvaffak oldular. Rah-1 .. t d b 6 7 sin alayum e. nsan a ir arça miy- 4., 5, 4, harflerim bir adettir. 5, , 
mı Be:v;n .~apm v~ Pendik krzları hak-! ' de ister onu kabul etmeye. harflerim şehirden küçüktür. lstan~ 
kındakı şıırlerj cıdden nefisti Adnan · · d · · bi 

Beş dakika sonra sabahın keskin B k 1 b' • · ı pımız e samimi bır mtıhitten ayrılma· Mehmet - (Doğrularak) bu da l bula yakın aynı zamanda tanınmış r 
ışrklan altında seksen gencin gür ses- kı:ran~7an a ır parça çaldı ve çok al nın verd'iği bir hüzün vardı. kim? semtim bulabildiniz mi? Doğru halle-

- Merhaba efendim. 

lerJle söylediği bir marş ve sağlam bir ~ Sa~hl . Salamon - (Mehmede bakark) ma/ deniere birer takdir varakası hediye 
eyın kamptan ayrılırken he ORHAN şallah maşallah konuşuyor be. edilecektir. 

Tefrika 

No.: 3 Ü
• , . K 1 TercUme bur oldum. - Bil' kere-d~tiç zabit ve-kiş mahallerini söktürdüm. işte ı::imdi' "- Ben de efendim..,, 

'l I il u ve l er ,. r ,. n rt e eden: yetmiş neferle casus avlamağ~ çrk- elint!ıe '?~yet mü~emmel bükülmllş in- "- Şimdi bunlara çay ve ekmek 
U IJ U Doöan tık. Ele geçen insanlar esir edHecek ce bır kagıt geçtı. Muhteveyatını ade- getiı;niz,, diye askerlere emir verdim. 

. . Ylldız karacalar ve diğer geyik gibi hay • se ile o~umak münkündü. Tercümanım kendilerine anlatıyordu. 
Cephe ıstıhbarat zabiti birçok ev- de istifadeyi d.. .. .. 1 d' vanlar vurulacaktı. o gu"n elı'mize Malum nuüıalde cumartıesi gel'esi Sevindiler birer sigara verdim. An· 
,,.,h ... d . • uşunmuş er ı. a k il k . • • 

saf~ ~..,,~ a .. bırleştırmiş . olmalıdır. 19ı;; ilkbaharında Hindenburg ı::i b~~=· Ç araca geçnıişti ki bunl:ırdan 17 numaralı nıemllrla birleşmek üzere latmağa başladılar. • . 
ETiela pek rnukemmel hır asker ol maiden Brasnilzde Ruslar kı t s . ı de yaralanmıştı, Benim köpek oraya oelmek. İkisi de casustu, Varşova ıstıhba-

. 'd . . d . . ı sı ş ırmış Hektoru bu '-'ara] h - "O h ld ld w ması, ıyı en ıyı ve erınce ınsanı tet tı. Bu şekilde rus ordusu k~ .. .J ı aYvanı aram::ı·•a a e casus o ugunuz anlası1 ratından gönderilmislerdi. Denim 
n . d b"l . d t kt'f · er anının gonderdik n· . '°' d Ded' H' b" ~ ' :. kıA e e ı mesı, e e ı teşkılatın · casus teşkilatına Weichsel c· d w · ıraz sonra köpek havla- ı .. ,, ım. ıç ır şeyden haberleri nnntaka,•ı gözetmek ve neticeyi baş ca 

dan anlaması ve hatasız bir avcı olma fazla ehemmiyet vermis oldukılvarın a maga başladı. Sesin geldiği tarafa yokmuş gibi taaccüp ediyorlardı. "Biz <ıus me~urluğuna bildirmek başlıca 
d A b ı h " arı an • gitmeg'Pe ha l d ' t l ld b l · 

81 }azım ır. ma un arın epsini bir laşılıyordu. Vaziyetin a 'k 1 . Ş a ım arasıra: o pan o onu yo a u duk .. ,, Dediler. vazifeleri imiş. 
· k k' l n zı 0 ması Benı · · · •t · B k b' .. l · arada tabıat pe az ·ırnse ere nasip et hasebiJe kan ile işe baslama w •• m sesımı ışı en köpek daha hid aş a ır şey soy emıyorlardı. İcabın- ''-Bu baş casus memuru da kim? .. 

miştir. Bunlardan başka da en mühim sip görmüyordum O~u . ~ mb~n~ · detle havlamağa başladı. Ben de tam da sert olmak lazımgeldiğini biliyor· "- o bir kızdır efendim. Kenclisi 
t t 

1 
· n ıçın ır ıp oraya tiı · t' R: d "Y T f d · · olarak ağzını sıkı u masını bilmeli, ucu elde edebilmek t'"ı· .. 1 ı ye şmış ırn. araca yerine iki um. a 1 ıra e ersıniz, y;ıhut ikı şu civarda Gombinde bir çiftlik sahi-

k .. ~ n gun erce ada k" w k k · · d be · · k teferrilattan olma uzere otomobil i Wechselde saklanıp beki k V m, opege arşı endileı;ni muha- n.ızın e ynını urşunla pat1ntırım.,, binin kızrdır. Nişanlısı ile beraber 
sürmek, saatlerce yürümek, iyi yüz. geliyordu. eme azım fazaya ~alışıyorlardı. Dedim. Bu sözleri bağınrken ihtimam bu meslekte çalışır, 
mek at koşturmak, tırmanmak .. ilah.. C k - '.Orada ne yapıyorsunuz?"" h bir surette revolveri mi doldurma- Sordum: 

. b 1 asus ·~ Manya "B' k r· ~ b l d Iıa i gibi meziyetlere sahıp u ~nmalıdır Tamamen tesadüf b . - .. 1z ~s as .er ıgi yapmak ist~ ga ;ş a ım. ve .ett m~. .. . . - J .. azım olan eşyayı parnyY size 
Benim A. D. K. ile daımi suro)tte şey değil _ B' .. aşk~ hıçbir miyen ıkı multeciyız. Tam beş dakıka duşunmek ıçın kim veriyor? .. 

.. · ır kopek ve hır de ya H 'ht' 1 b' ··hı ,.. ' S t• .. temasım icap ediyordu. 1\1ev'lmmin e - ralannıış bJ k . • er ı ıma e ınaen ikisinin de mu e .. verıyorum.,, aa ı masanın uze Bu kızdan aldıklarını söylediler 
hemıniyetine binaen ~ni daima her ettiler. K"'r ğ~racHa - ben! bu .i.u isal 1 ellerini bağla ttrm. Goınbin köyünde rine koydum, tabanca elimde bekliyor Bundan maada üç defa o kızm nezdin: 

1 ope ım ektor tle gunlerce hüvi ti · · t b't tt'k .,_, d 
suretle himayeyi unutmuyorlardı. Bi- nehir bendi civarında bir iz k ye e;ını es. 1 e ı · .1Kİ!İ de Po-- u~; . . • • de bulunmuş olduklarmı itiraf ettiler. 
• d n cephesi muhtelif istihba· mak için d 1 t . . :a ala-,lonyalr, ıfadelerıne nazaran Alrnnıılar1 işte bır dakıka vaktınız kaldı,, de Şimdilik bana bu kad 111 at kafi 

zımt orbeulnu. 'ne ayrılmıştı Bun orma d dolaş ım: Faıdesız. Bıraz da dan bir fenalık gönnedikleri için rus dim ve tabancayı birisinin tam gözü- idi Şimdi iş· h ar .matı· m .... • t" 
ra şu erı emrı · • n a o aşmagı düşündüm. Ma k . f t'J Al . d d H 'f' . · . ın e emmıye ı cı;ıe ı 
1 d h iyetlisi benim hisse _ IUm a .. h. A • • as erı sr a ı e mantarla muharebe ne aya rm. en ın rengı soldu. Ol- başlıyacaktı Ak d w b 'ki ar an en e emm Y en mu ım casus telakı noktala . .. . .. . d ğ d "k 'b' b' • şama ogru u ı 
me fsabet eden (W~ichsel) civarındaki nnr orman içleri te§kil eder Ru d yı muna~ıp go:1";;:'1~ ve Alman tarafı u u yer e ço er gı 1 ır hareket yap- casusu Alman kıyafetine soktuk, J;:ı • 
Gombfn kasabası idi. fa da bir şey bulamadım. Çü~kö ça: na ~:.mış.ı~:dı.l . t~mamlı bir .m?~e tr. "Ef d' be h . . . . zın uzak olmıyan çiftliğine hareket et• 

Benim fikrime nazaran rus casus ve meşe ağaçlarının srkhğından ancak şnee nbe ıtcesı udzker enBn et şiipil~eh dh~ç ır ğl en tm n epsını ıtıraf ~dece- tik. 
b 'd h h 1 Y u ama r . eın aacc p e ıyor- m." 

teşkf15.tı milsaft u arazı en er al sathl bir arayış ile tktifa etmeğe mec- dam. Bn defa elbiselerinin kalın df / •- Ya senT_ 
(Bitmedi). 





hamilen 21·9-9Sl tarihine ... elif pazar. 
iah ı•I-'• lileden enel mt 9 da 12 J• we 13 ten 

e bclar ..... iltizua binaen ihalei katiyeli icra W..cajm
da bu haauta imbat almak iatiyenleria ...... komlaJonu1DU1a 
•lracaatlar illa ........ (2320) 

Kilo CiD1ll 
205512 Ekmek 
57031 S.jlr eti 

5000 Pirinç (Yerli) 
12000 Sulp 
4600 Sade Jaiı 

10000 Kuru,._.,, 
4000 Nohut 
~Makarna 
9000 Merci-
5000 Patatea 
2000 Taze balda 
2000 ..... Mle 
5000 
2500 
500 

3000 
3000 .. 
200IJ 
2SOO 

75 
2500 
5000 
sooo 
scoo 

2100 
~000 
5000 
1000 
2000 
3000 c 
= 3000 

MIMlım umll 
Kapalı sarf 
AleDI 

" 

" 

" .. 
" 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
ıs 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
ı4 
u 
26 
27 
28. 
29 

• • • 
5 • 9 • 931 ele P&larbk •ntll• aı .. 

aaeatı enelce ilAn eMI• du ve 
•fktarları ........ nah ld kalem 
.ta Yedi• fla.Uara ıaa.Ml iticlalde 

r&ı.tllllad• JUarlriJ ....... 
Münnda liRlrildlil tarDı " • 
atımte .ı..aa edilecek.tir.- Tallplerla ........_.Dl ok•mü 19 .-riıta lt
llrik . .a.ek fbere yevfM me*Arda 
~ JL na mlraca&u~ <•> -
~ Mtktan 

Ot 200,000 
Ot le:t,000 
ihale ailnl ihale .... 

11.9.931 ı• 
11·•·• 17 • • • 

...,.,,... 
Ankara 
Aalrara 
Hayclarpap 
A.bra 
Ka,.m 
Ka,..ı 
sw.. 
SiYU 
~ 
Ka1..ı 
A.bra 

H. (laer ti•) 
M. 
H. 
M. 
H. ~ laer tin) 
il. 
H. ( Camartell, S.lı, P@,.emhe) 
il 
H. (Cuma, Pazar, \.al,.-.) 
il. 
H. (laer ala) 
iL 

Torot ••at 
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Kız ve erkek HAYR.YE L•SELER• Ana-ilk 
Leyltve Nehari 1 1 1 orta-lise 
Tekmll sınıflar1 mevcuttur. Kayda ba,ıanmı,br. Tedrisat TUrkçe, Fransızca ve lnglllzcedlr. 
Talebe sabah evlerinden mektebin otomoblll6rlle ahn1r ve ak'8m ayni vasıta ile 
evlerine gGnderlllr. Sınıf yoklama lmtlhanlan 16 EylUI Çar,amba gUnU icra edllecellnden 
allkadar talebenin yevmi mezkGrda mektepte bulunmalar1 llln olunur. Her gUn 10 dan 

-·••••••• 18 e kadar mUracaat edlleblllr. Telefon: 20530 ••••••••• 

Maden Meslek Mektebi 
Müdüriyetinden: 

Leyli Ye meccani ve tahsil miiddeti iki seneden ibaret olan 
mektebimize bili imtihan birkaç orta mektep mezunu daha 
alınacağından taliplerin 1 Teşrini evvele kadar vesikalarını 
Zonguldakta Mektep müdüriyetine göndP.rmeleri ilin olunur. (2262) 

Ask. M. SA • komısrnu 
ll8nalr1. ----Kilo 

3000 Tıbbiye mektebi 
6000 Tıbbiye tatbikat Mp. 

50000 Piyade Mp. 
4000 K u 1 eli lisesi 
1500 Çengelköy orta Mp. 

30000 Baytar Mp. 
ii;,oo 

Yukardaki isimleri hizasında mik 
tarlan yazıh mahallere teslim şartile 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- M~kilosamanalenimün~a~sur~ 

~--MEKTEPLiLER __ , 

Bly.,
0

z Kundura ve dibagat fabrikasının yeni modelde 

.. şık, zarif mektep çantaları 
evrak c;antalan, k:ısetler ve yemek çantaları 

GENÇ MEKTEPLı.LER• Bu. ihtiyaçlar1mzı 
• yerb mahndan ve 

TUrkiye Sanayi ve Maadin Bankası fabrikalanna ait 

Yerll llallar Pazarı 
odan tedarik ediniz. lstanbul Bahçe Kapı Birinci Vakıf Han. 
Beyoğlunda Elhamra Sineması suasmda (Sabık Strongilol 

Yerli MaHar Pazarı 

Devlet matbaası müdürlü
ğünden: 

Matbaada rökülmüş bir halde mevcut Linotip fabrikası ma· 
mulatından müstamel iki adet Arapça klavyeli tertip makinesi 
müıayede suretile sahlacakbr. Şartnamesini görmek istiyenlerio 
her gün matbaa fen memurluğuna, müzayedeye iştirak etmek 
iatiyenlerin de 15 birinci teşrin perşembe günü aaat 14 te matbaa 
komisyonuna müracaatları ilin olunur. (2473) 

1 - Tedrisata 3 letrini evel 
1931 cumartesi bqlanıyor. Eski 
talebenin mektepte bulunmaları. 

2 - 1lk mektep mezunları için 
SINIFLAR vardır. Bu sınıfJan 
bitirenler, MAKiNE ve ELEK
TRiK mütebaaısı olurlar. 

3 - Mektep d6rt sene ve 
yalnız nebaridir. Senelik ders 
ücreti 120 liradır. Bu 6cret tak
aitle de alınabilir. 

4 - Dahilde ve taşrada bulu
nan ve filen makinistlik edenlere 
T AHRIREN yeni muhabere usu-

tile satrn alınacaktır. İhalesi 19 e\•· 
lül 931 cumaı1esi günü saat 16 ):a 
kadar Harbiye mektebindeki mahalli 

! 
mahsusunda icra edilecektir. Tal~ple
rin şartnamesini görmek iç.in komis • 

1 yona müracaatları ve iştirak için de 

l vaktı muayyeninde hazır bulunmaları. 
(67) (2475) 

• • • 
Kilo 

110000 
1:">0000 
100000 
80000 
11000 

5000 
7000 

70000 
533000 

Süvari Mp. 
Topçu nakliye Mp. 
Topçu atış Mp. 
Olçme taburu 
Gülhane ha..'Jtanesf 
Maıtepe lisesi 
Gedikli küçük zabit Mp. 
Harbiye Mp. 
Ye.kQn 

Yukarıdaki isim ve miktarlan yazı
lı mahallere bir şartnamede kapah 
zarf suretile et satm ahnacaktır. ]ha 
lesi 10 birinci teşrin 931 cumartesi gü
nü saat 14,30 da lstanbulda Harbiye 
mektebindeki mahalli mahsusunda ic 
ra edilecektir. Taliplerin şartnamesi· 
ni görmek için komisyona müracaatla 
rı ve iştirak için de şartnamesi veçhile 
hazırhyacaklan teklif mektuplnrınr 
vakti muayye-ninde müselsel numaralı 
ilmühaber mukabilinde komisyon riya 
setine vermeleri. (68) (2474) 

Beşiktaf sulh ikbıci hukuk hakimli
ğintkn: 

Beşiktaşta Uzunca Ova tUrlc Ali 
mahallesinde bahçe sokağında 29 nu
maralı hanede mukim iken vefat eden 
A. Rıza .r .. diye a-. 11ıoın1--..w ~ 
to dişeme "bir oda ve '6ir muffalC ve '1tll 
salinde bir kuyu ve birinci katta zemi 
ni mermer döşeli bir antre ve iki oda 
bir hala ikinci katı bir sofa üstiinde 
ilci oda bir hala ve Ustilnde bir +.avan 
aralığını ve eşçarı .müsmire ve gayri 
müsmireyi ve elektnk ve terkos teçhi
zatı ile mücehhez ve denize nezareti 
tammesi buluMn hane 15 - 10 - 931 
perşembe günü saat 16 da satılacağın
dan talip ola.nlann kıymeti olan iki 
bin liranın yüzde on nispetinde pey ak 
çesini mü9tashiben yevmi mezkQrda 
Beşiktaş sulh ikinci hukuk mahkeme
sine 9:ll - 8 numara ile müracaattan 
ilan olunur. (1670) 

SEYRtSEF AIN lile ders verilir. , .. ___________ _ 
Merkez ıceııtası: Galatı köprü başı 8. 2362 
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Galatada Çinili 
aeentası karşıaındaki 

hat veya kaydolunmak icin: 
rıhbm hanı arkasmda ve Lloyd Triestino 
mektebe müracaat edilmelidir. 

Sivas belediyesinden: 
Bedeli muhammeni 

Vra -'i 4!\JO 

Sivas belediyu! için ( Uç bin üç yüz ) metre tulünde ve on 
iki buçuk santimetre kutrunda şakuli dökDlmüş su borusuna 
ihtiyaç vardır. icabec?en mahalJere konulacak bava vantozlarile 
diğer teferrüatınm eb'at ve eşkilile şeraiti fenniye ve tediyesi 
Istanbul belediyesine gönderilmiştir. Buna ait evrak ve teferrüatı 
orada tetkik edilebilir. işbu boru ve teferriiatının Darıca iskele· 
sine gilmrükzüz ve Sivasa kadar sigortalı teslim edilmek şartile 
kapalı zarf usulile 28 Eylül 931 tarihine milsadif pazartesi gilnfi 
saat on bq buçukta ihale edileceğinden talip olanların şeraiti 
kabul ettiklerine dair evrak ve bedeli keşft olan (7200) liranın 
y6zde 7,SO kuruş teminatlarile tekliflerinin ihale günü Sivas 
belediyeainde mevcut bulunmaları ilan olunur. (2395) 

!imi• Kız ve Erkek - Leyli ve Nehart 

isttkıaı Lisesi 
ilk, Orta ve Lise kısımlannı muhtevidir. Bütün sınıfları mevcuttur. 

Talebe kaydına başlanmıştır. 
Kayıt için hergiin müracaat olunabilir. lstiyenlere tarifname 

gönderilir. Şebzadebaşı - Telefon 22534 

TRABZON POSTASI 

( ANTALYA ) Yapuru 15 
Eylül Sah 17 de Sirkeci 
rıhbm1ndan hareketle Zon
guldak, lnebolu, Ayancık,Sam
sun, Ünye, Fatsa, Ordu, Gire

son, Trabzon, Rize Mapavriye 
gidecektir. Dönüşte Zonguldak 

yoktur. Of, Sürmene, Tire

bolu ya da uğr1yacaktır. 

PiRE· ISKENDERIYE Postası 
(iZMiR) 15 Eylül Sala 10 

da Galata Rıbtım1ndan kal
kacaktır. 

AYVALIK SUR'AT POSTASI 

(Mersin) 15 Eylül Salı 17 de 
Sirkeci Rıhtım1ndan. 

15 EylUlden itibaren Hay
darpaşa Kadıköy tarifesi de
ğişmit ve yeni tarifeler iske
lelere talik edilmiştir. 

idare vapurlarında unutul

muı SS kalem eşya açık mil
zayede ile satılıktır. ihale 17 -
9- 931 saat 14,30 teminat 
% 1 O dur. (2336) 

1ürk 

Zerinin en 

büyük vazifesi 

nedir 

Çocuklarını Tutumlu VE 

O halde derhal 

•• 
BiH 

Muktesit 
Yetiştirmek. 

ZiRAAT 

n11nız 

Adapazarı Ziraat ban
kasından: 

Merkezi Istanbalda bulunan Adapazarı ahıap ve demir 
malzeme imallthanesi TOrk Anonim Şirketi tarafından ciheti 
karıdan dolayı bankamıza merhun Adapazannda istasyon civaruı
da kiin ve sağı Hafız Ahmet ve Ambarlı oğlu vereseai ve 
Ça•dar Mehmet tarlaaı, solu tabakhane caddesi arkası Çarksuya 
mecraaı cephesi tren yolu ile mahdut ahfap ve demir malzeme 
fabrikaaını tetkil eden 7 paviyon iki amban milıtemil bir bap 
mUdllriyet da!reai, motör ve tezgiblAn ve teferruab aairesi, ha• 
zerbaoe, teavıyehane, dökümhane, marangozhane ve müteaddit 
motör, dinamo makinelerini havi elektrik dairesi ve 24 dönilm 1 
evlek 170 arım tarlayı muhtevi emvalin 1697 numaralı kanuna 
milsteniden bir buçuk ay müddetle ve açık arttırma suretile 
sablığa çıkanlmııtır. ibalei evveliyesi 1931 senesi Eyini ayınlll 
otuzuncu çarşamba gilnü saat 14 te Adapazarmda Ziraat ban• 
kasının bulunduğu binada yapılacaktır. Talip olanların ve artbrma 
şartl~n hakkmda daha fazla maUimat almak ve fabrikayı görmek 
istiyenlerio Adapa2ar1Dda Ziraat bankasına lilzumu milaacaathrı 
ilin olunur. (2350) 

Nafıa vekaletinden : 
Antalya vilayetinde Manavgat köprilıil ayaklarına çakılacak 

kazıklar ile temellerde yapılmaaı iktiza eden ilivei inıaat pazarlık 
ıuretile ihale edilecektir. Taliplerin maltımat almak Ozere Yollar 

· umum mUdürlilğüne ve pazarlığa iştirak etmek Uzere 19 EylOl 931 
tarihine mOsadif cumartesi gilnil saat 1 S te Nafıa veklleti mUr 
teşarhk makam1nda in'ikat ed~cek olan Yollar ve k6prOJer 
milnakasa komisyonuna mllracaat etmeleri ilin olunur. (2480) -
1 lstanbul Beledlyesl llAnları ] 

Beyoğlu tepbirhanesinde mevcut saçtan mamul bir araba 
sandığmın 15 - 9- 931 .•alı g6nli aaat 14 te mahallen mOzayed• 
ile aablacaiı ilin olunur. (2'159) 

, 


