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Siyasi faaliyetler 

Cihan siyasetine ait faaliyet
ler l 9J0 senesinin ilk ay.ın_da 
daha kesif bir şekil aldı. Ikiı~
cı La Haye konferansı umumı 
1.arp ve Şar~ de':'l~tlerine _ait o
lan tamirat ışlerını tam~ım ve 
tesviye etmek için uğraşmak 
tadır. İstiklal mazinin eserleri 
üzerinde kurulur. I'• tasfiye 
işi muhtelif milletlerın haya
tında, zihninde ne gibi tesirler 
bırakacaktır? Beynelmilel ha
yatın istikbali noktai nazarın
dan bu sualin büyük bir ehem
miyeti vardır. Geride bırakılan 
intikam hisleriııın tazyik et
miyeceği iddia olunamaz. Ha
kıki cihan sulbü ancak büyük 
milletlerin gaye ve vasıta uğ
rundaki müşterek emel ve ar
zularile tahakkuk ettirilebilir. 

Bir taraftan mazinin tasfiye
si için uğraşılırken diğer taraf
tan istikbalin tanzimi için de 
mesai sarfedilmektedir. Gene j 
bu ay içinde Cemiyeti Akva
mın meclisi toplanacaktır.Bun
dan sonra da Londrada deniz 
Beşler konferansı içtima ede
cektir. Biribirini takip eden 
bütün bu beynelmilel içtima
ların umumi gayesı olarak ci
han sulhünün tesis ve idamesi 
gibi dünya efkarı urnumiyesini 
okşıyan büyük bir mefkure 
ileri sürülmektedir. Bununla 
beraı,er yer yüzünde hiç bir 
ferdin itiraz etmediği ve herke
sin candan kabul eder gibi gö
ründüğü bu mefkure etrafında
kı cıdal ve münakaşalar neden 
ileri geliyor? Senelerdenberi 
yapılan teşebbüsler öne atılan 
fikirler, tavsiye edilen tedbirler 
neden müsbet bir netice vermi
yor? Hakikati olduğu gıbi 
görmek çin meselenin bu cep -
hesini de tetkik etmek lazım
dır. 

-.-•••rrl.Pl a •U.• -••••- _..__ 

Vilayet fırka kongresi dün 
ihtiyaçları birer birer teşrih ve 

toplandı, 
devaları 

Istanbulu 
izah edildi 

Diin ıapi~qun Fırka 1•11 ıv 1 Aongresl 

Vilayet fırka kongresi 
Diin nıerasiınl<' [ Iakk1 Şiııasi P~şa 

tarafıııdan J i1~at edildi 

Piyango 
Dün de Darülfünun 

da çekildi 

Keşideye hugünde de
vam edileceıc -
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Gazi Hazretleri Halk Ftrkas 
~ cndcıt' l'lmelı ıı arlfet de- . • • • [ f 11 •t f • d • 
c ğlldir. Asıl l ."u ; nıüş- fj ISllllRI ll8Sl es e mış er l 

Tayyare piyangoı:unım yedin ktiMtn kn şı oymakta, ~. - -
ci tertip son keşidesine dün de . fosa rllf yapmakta ı•e ı;' Birde amele var.. Ameleye 1mezdim. Ba§ka bir §ey diye · 
Darülfünun konferans salonu~- : ilıtiyncları a.~garl hadde a muhasım olamayız. Bu harap tirdim. Meseli (siıy misakı mi 
d3; mutat merasimle devam edil /tıdirmeldcdir. 'memleket, ameleye çok muhtaç tisi) diye bilirdim «aiy heye ' 
~ş --:e evvelki gün çıkan 200 e Tasarruf bir leh kişi- tır. Bu memleketin, yalnız bu milliyesiıı diye bilirdim, bu bel 
bın lıralık büyük ikrttmifeden ;: nin 1 ede// değil bütürı;; gün mevı.:ut müesscaat için d~ ki ldatıcı bir şey el rdu. Faka 
~aşka_S0,40, 15 ve 10 bin ıray~ ;: milletin ı•nr ığll~ atıldığı·- ğil, bundan b?yl; yapılacak mu fe diler, radikal yürü~ek ll-
~kr~yelcr de qıkm.ı: ,t r. Üç bın ~· Jıcıleftir. f'c ess •elere de ıhtıyac var ır. A-lzımdır. Y pacağımız feyın mut. 
ıkramıyeden bini ev" lki gün ,;; B h. d ğ il! meleyi de himaye edeceğiz. laka bir manası ve madlulü ol-
ve bi:.ı tanesi de di'... ..,ekilmiş ; u e efe do ru lw~/ E Onl rı da sıyanet ve müref- malıdır ki, bütü:ı cihan bilsin. 
olup daha bin i ramw vard•r. ;;ıırııı:ıa mın:ı" ıım mı ' «l!llr.ı~ıı· ı•ııımıt;; feh bir hale getir>?Ceğiz (Alkış- Yeni Türkiye ne yapıyor? Ha 
Bunlarda bu sa ah cilecek- • lar •. ) gi c.saslar üzerinde yürüyor 
tir. Dün çıkan ikr nuycnin tali 1 1 Diğer taraftan amele ile tarla Hakikatta başkala ·ım aldatmak 
lileriıı len biri Kum"kapıda otu- sında çalııan köylülerin ne far- zan edildiği kadar ko ay değil-
ran yiizbaşı mütekaidı malul ve kı vardır? dir. Hiç bir vakit, c'han ımdeni-
iki gözü am~ Hasan ebmi B. •• Sfanfl in işe görüyorsunuz ki efendi- yeti aldatabilerefmizi düşün-
dir. İkramiye kazanan numara- kararna esi ler, bütün halkrmızm bilumum memeliyiz. Böyle bir zan, 
!ar şunlardır. efradı yekdiğerine muavin ve dünyanın en büyük rafleti için-

50 bf f f U" .. - - muzahir vaziyettedir. Biribirle- de bulunduğumuz delalet et n ra ç luzuınu muha· ıri"' mesaisine muhtaçtırlar.fmekten ba§ka bir neticeye va-
31 222 k ~me kar1rı daha ~~lann ~ep~ini ayn ayrı dü-lramaz. 

40 hl l• "" şunerek hır hızada,. saadet hu-n 1 f8 1 duduna isal etmek ve o hududu Efendiler! "Halk fırkası,, t 
58 629 !daha uzak ufuklara isal etmek ıekkülü; lngilizlere, Fransızl~-

15 • • için bu teşekkülü siyasinin adı- ra, halyanlara, Almanlara, d 
bın lıra na (halk fırkası) demeyi müna. yanın bütün medeni devletleri 

45 592 sip g<irdüm. (Alkışlar •• ) n~ ifllde ounduğ_u zaımı.n. b 11 u 
Eğer ben aldatıcı bir adam hır man sı olduı::ll' t anlıvacak 

10 bin lira olsa idim, eğer ben bu şeklin a- !ar~ır .• <;:··~kü: b~ ilmi, fenni, 
1 O 7 !J 7 le?'hiude prop~gandalara aebe- ıçtımaı bır ıfadedır • 

6 ~ıyet ve~eceğin en dolayı bed-, Efendıler! Görü ar.unuz ki, 
bi J hın olsa ıdim, başka ı ım ve un- yeni hı~ devr Y' g' 'ğimiz za 

19085 4'1981 48315 vanl rla halkın karşısına çkar- man yeni bi prorrra.'ll, yeni b: 
· ~- dım. . ünvan .ıhtiyacında old .. ğumu 4 b İn JI fa ~ Hayır efendıler · · Çok namus hissediyoruz ve bunları hatırlı 
51649 48956 /J9108 ~a~ ~imalıdır! Şimdiye kad~ yoruz. B.ı yenilikler muvacc 

Diğer kr.zıman 

iç sahifemizaedlr. 
--- -- _ ......... ~ ... 

namaralar 
ırtıkap olunan hataların en bu- sinde alelitlak büt\in millet na 
yüğü, müteşebbislerimizin, mü- zarımda müsavid'r. fi ·nim

0 

ici 
n_ev;r~rlerimi.~in! bH?assa ilimle şu vey bu yoktuı. Hic- bir fer 
1!°1zın en buyuk g':'na~ı namus veyu zü:nreyi ba~ka rına terci 

r olmamaktır. Mılletın karşı- etmeyiz. (AIJ.ı~lar .•• ) 
:nda namuskar olmak, ve na-

mu!karane hareket etmek la- Hepimizin düşüruniye mec 
znndır. (.-'.lkıtlar .. ) burolduğumuz şey, hakikaten 

Milleti aldatmıyacağız ! Mil- memleket ve millet: l urtara<".a 
!ete; daima ve daima hakikati dimağları11, vatanperveri · 
söyliyeceğiz. Belki hata ederiz, bir araya gelmesini temin e 
yalruş ıeyleri hakikat zanneoe- mekten ibarettir. 
riz, fakat millet onu tashih et- Elhasıl hattı hareketimizi 
sin. Kendimizi kimsenin fevkin tesbitinde aklın. ilmin ve t 
de gönneğc de hakkımı:z yok- rübenin h&lrim olmasını istiyo 
tur Efendiler. . (Bravo sesleri, ruz. 
alkışar •• ) M·' d b .. 

B. 1 h J tedb' J usaa e uyLıl'' ·sanız, mu 

t 
ın~_e,nat eyk !•tan d' ırbeere teferrik suallere geçeceğim: s· 

evessu e me ıs esey un, n 
bunun adına (Halk fırkası) de- t ..... rrı· 

491" 1111111111111111111111ıııı11ııı1111111111111111111111111111111ıın1111 ıını ıtııttı 111111 11111111111 ı 11111 ıu1111111111 "ı 11111111111111uunu11 

Jtlelınıel b y bu gece lıabalıh e fi. 
- Mazurdnr, bors 1a çok !l•11;belırıiş. 
- Bu nıazeret degil, lrısaıı cam sıkılıp surat etaı 

istediği zaman, harıbı ile 11alm::: oturur. 
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Cezalr va!{sl Dayı Hüstyfn Pş. Fransız hnsolos•na 
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Felemenkte -

iş uzadı 
Feysal Ed Derviş k"sl Or ası... Miizaherelerln 

neTP-f/e Londrada aym 2! inde top· b/fmiyeceğinden 
, ,, .. !anacak olan bahri tahd di t.:s k A d 'fi göturu/ecek? lihat konferansına i§tirak e- ı ş/ ayet e l yor 

decek olan Amerika heyeti a-! Lalı 11 (AA) _Alacaklı 
.~ondra, 11 ~ A.~ ) - Bir 1 yın 16 smda lngiltereye vasıl devetl:~~ murahhasları saat 15 

muddetten berı lbnısuudun kıt olacak. . . 30 d t ı l· Alman muralı 
aall tarafından takip edilmekte 1 Heyete riyaset eden Harici- h . la opt. a?ara 'ht rasmı kendı' 

Ankara aket gümr · -
ğünde bir ihtilas 

l\1es· u] ı\J ulıatıİ ı) tevkif e<li ldi 
-+••·-----

lhtilas edilen para milhinıdir: 
bin lira kadaı· tutu"<Jr 

40-50 
ı F ı Ed D . .1 ... M . A . as ıeye ının mu ı o an ayıa - - ervış ı e ye nazın . ..,tımson men- 1 d t tk'k tm"şler saat 

lbniha~lin Küveyt .t'?prağına il ti katlan ayrılırken beyanatta. bu- ~~=1~~ :..~anı m~~hasİarx i- ANKARA, 12. f.Te~~!°.n!a) -ı s1:'.asrı:ıda sabit olan n~tice}'t 
ca etmışler ve lngılız tayyare lunmuş, konferansın hedefı ne 1 .. ak b 1 ıc:!ardır Ankara paket gınnrugu ıdare- gore, ıhtilas faliyeti 928 sene-
k d 1 ğ ı· ı ı Id • 1 t t B b e muz ereye aş am..., · sinde dün mühim bir ihtilas me sinden beri devam etmiş ve b 

ld
umBan alı ~nla .tdes ı~ do ~!Uf arlo ugunu anı a mrş _ı.d u anleya-IMurahhaslar mazinin tasfiyesi d 'k 
ır. un ar 1 erı e gon en ecek natın goru en metnin en a- d . 

11 
'f . hakkmd Y ana çı anlrruştır. Hadisenin hassa yüz liradan yukarı ted~ 

'!eri yer bakında bir karar ve-' şılıyor ki Amerika Hariciye ~ki·~ Aenulmryo Amar taı;ıkesı 't'J"f a kalı;";111am p~ket gömrüğü mu yat üzerinde yaptlm.i~tır. Ot 
rilinceye kadar Basra civarında ı nazırı biribirine bağlı olan em- . an. - .. en an 1 .~ a ı;run hasıbı mes'ulu ve veznedarı Os- man Kemal E. paket gil."'Ilrüğ 

------ küçük b' d "t''rü]' .. ı niyet ve tahdidi teslihat mese- metnıne aıt musavedde uzennde 'lları l"" ~ı Ef. lıugün tt'\ k,f ~ · nün mühasibi mesullüg"ünu 9 • ..-- • '• ı ld ?. ır a aya go u muş er k t'' tt t b k ı..~ı~~lar d'lm' . ':' : ezaır 1 nası a dir. ilesine temas etmekten kendini a 
1 

sure e mu a 
1 ~·~ ı ıştır. dan beri yapmıştır." - ar .· I' alamamı~tlr. Amerika Hancı- dır. . . Bu mesele etrafında paket Meseleye Gıhuükler um 

. ) DÜGÜNDEN AVDET ye Na 'In bundan ekiz sene ev- Alm~yanın bı;;Y11e~lel tedi- gümrüğü müdürü Nurettin Bey müdürlüğü müfettişlerinden A· 
1 . ·~ Bruxelles, 12 (A.A) - Belçi' ve! top:anmış ola.ı Washing- y~~ tevdıatına muteallik mesele şu izahati vermiştir: dil Bey vazıyet etmistir. Pol ' l b J • k ka kralı ve kraliçesi ile refakat 

1 
ton konferansının neticesi ola- mutehassıslara havale olunmuş· - Ben buraya geleli iki ay tarafından Osm;m Kemal ı;:. ! raTISJZ 31'))1 Urayı e e geÇJ1'JOe r larındabulunanJarsaat8,15te 1 rakbeşbahrid.vlet-Ameri-tur. . .. .. ... oldu.BuikiayzarfındaOsman taharriolunmus ve sol fa l '• A • • b } l ki } 1 k Bruxellese dönmüşlerdir. l.a, Ingıltere, lt<:.lya, Fransa, Pazart;sı gunu og!edeı:. son- Kemal E. ayda 90 kusur lira suyu civarında kireç ocaklarrıt' 

11 ' ıçın u ( u arı )a11aı1e pc- r -··-· Japonya - arası.ıda verilen ıra ~ualliik meseklenn muzake alan bir memurun yapamıya- da saklandı<Tr h'l.beralınarakbll 
1 , Jspanyada kararların şımuiye ı,lar suı- 1 resıne devam olunacaktır. b. cağı tarze hareket ve sarfiyatı ocaklardan bir"nin konuğund• 

11. esrarengız gÖrtİUÜ).'01'~ hün bekası namına çok faiaeli A~an_borçların~';llen~l ır n~~an dikkatimi celhetti. Ken- yakalanmıştır. 
ı : 930 programı neticderi gcirüldu,,.ünü söyle- lhal; ıfragı meselesının .muzake dısıle aliıkadar olmağa başla- Üzerinde 327 lira para çık· 

' ~ 1 dikten sonra tahdidi teslihat i.lresı esnasında M. Tardı Young drın. 
{ ı 1 1 "h ? D H p çin toplru'lIIlIŞ o'an bu '·onfe-!pianı tastik edildikten sonra Al Geçen gün bize 2000 lira de- mıştır. 
1 ' l~ı asa mı, tarı mi .. - ayı üseyin ş. ransın netice.inde vüc ıde ge _,manyanın borçlarının menkul pozito olarak para yatıran E- Osman Keın-trn e .. h~br ma· 

1 h r · 'im · · .. ı · salihe vermiı; clclui!u birçok ın• 
ı ~ ,, :: llll yelpaze ile F. konsolosunu döğüşü- len vazıyetf'1 konferanstan ev-1 a ıne getın esını guç eştırme lektrik firketinin tediye ettiği kbuzlar üzc~i .,ı.. u 81 etlr .. _ 

ve iki dı.inya vazı yetinden daha 1mek. ir,in ecnebi ı:ıeml~~etlerde paranın nereye ve ne suretle yük bir sui iı;tin?ııl ve ihtilas 
1 ı' 4 murabahaCI bt'r yah d' · l" iyi oldugunu söylüyor. M. Stı-ı· kredı muamelelenne gınşmeme kayt edildiğine dikkat ettim. 
' 1 ı; U llllll fO U - mson bir taraftan demek isti- si liizım geldiğini söylemiştir. Muhasibi mes'ul Osman Ke- ptığı ve bıı ihtil"<ı mi'>tarın 

1 1 h d' } d lA 40-50 bin Iirav v km oldu" ' j '.e a tSe nası o} u? y ki alikadar devletler ara- M. Molden' aer Young P anı- mal Ef. 2000 lirayı makbuza tahmin edilmclı:tedir. 
s ••. :ıa b:.ından sekiz sene evvel nm böyle bir kayit ve tahdidi kayt ederek sahiplerine vermis 

; ı 1 f. • donanmaların tahdidi için ve - havi olmadığını iddia etmiş, Al ve dip koçana altı kuruş kayt 
ı ı/! Parısten yazılıyor:- ~zair 1 - Siz bana değil, Fransız rilen kararın tatbiki devletler manyanm Keuger firması ile bir ettikten sonra kasaya da altı 

Bu ihtilaslar meyanında Ali 
kara palasın pakf't '1al:nde A· 
vrupadan getirtti <?;i 100 000 r 
raya yakın eşya icin t"diye et· 
tiği gümrük re~imleri üzerin· 
de <\e cerevan ettiği anla rldı. 

11 'I z ser.cdenıberi Fransızlar ta- kralına vurmuş oluyorsunuz. arasında emniyet tesis etmiş- kayıt istikraz müzakeresine baş kuruş gibi pek cüz'i bir para 
11 Emdan işgal edilmi§ bulunu- Benim bükfimdanm bunun ce- tir. lamı§ olduğunu ve bu istikrazm bırakmıştır. Meseleye vaziyet 
· • ı r. Yiiz senedenheri Fransa- zasmi vercıbilir ! .•• demiş. Tahdidi teslihatın emniyeti Y oung planı mer'iyet mevkiine ettim. 

ı\ :· 1 olan Cezair krtasmın asır İşte bunun üzerine Hüseyin vücude getireceği fikri Fransız, konduktan sonra aktedileceğini Bu makıbuzun dip koçanın 
'/.O -{-nümü önümüzdeki haziranın Paşa büsbütün hiddetlenmiş: noktai nazarına mugayirdır. 1 ililve etmiştir. M. Tardieu bu istedim ve diğer bazı makbuz-

~' ıincU günü pek parlak mera- H ı Fransı~ların şİ?1di}'.e ka?,ar de-jcihete .itiraz. ederek M. B.n.·nad'- lan da tetkik ettim. 500 liralrk 
• ' nle t-it edilooek •.• Hatta - aydi, nereye gidersen 1 tl zah ttıkl P k Alm f M b' d d 

Osman Kemalin evi taharri 
edildi. 

ı ~ git köpoğlu!... diye haykır- aa. a 1 • e. ~rıne gqr.e ev- ın aı:ıste ı an se ın . ır makbuzun a ip koçanına 
• . · .sieümhur da bu Ve6ile ile Ce mış ... Konsolos derhal Fran- vela emnıyetı ~e~ıs e~eli, on-, Fon Hosceh'e bu isti~rnzın_ ~~- 4 kuru~ olarak geçirildiğini gör 

İki çocuklu ailesini terkede· 
rck metresile yasadığı ve eviıı 
de 2000 liralık mobilye bulun· 
duğu tesbit edildi kendisinin 
hariçte ticaretle de me gul ol· 
duğu ve mobilyeci İJya ile mil 
ştereken iş yapmakta oldu~ 
anlaşıldı. 

l·ı I~ re gidecektir. dan sonra tahdıdı teslıhat ken- tine muvafakat edemıyecegını düm. Tetkikat devam ederken 
li 

1 
ı ~zair nasıl alınmıştı ... ? saya dönmüş.·· diliğinden olabi~ecektir. evvelce söylemiş bulunduğunu vaziyetin fenalastığmr hisse 

; 1 f iz sene evel olan bu tarih? Fakat Hiiseyin Paşa ile Ameri.ka ve Ingiliz ?oktaı hatırlamıştır. den Osman Kemal E. şapkasını 
iı, r itanın üzerindeki esrar per- Fransız konsolosu arasında ne nazarları)~ Ftansr.zların ıddıası M. Molden hauer bu istikra dairede bırakarak kaçtı. Mesele 
ı si hala kalkmamıştır. Tarih- vardı?.·· Mesele şudur: Hü- Primoderfvua arasındakı farkı bır ~arafa br- zm alacaklıları endişeye düşür- den derhal müdüriyeti umumi-
. r 1 bazi pek ufak hadiseler var seyin Paşa Fransız bandıralı Madritten yazılıyor:_ tspa- r~ktıktan sonra Amerıka ilan: memesi lazım geldiğini söyle- yeyi haberdar ettim. Tetkikat 
. 

1 1 ~ pek büyük vukuata sebep teş bir gemiyi zaptediyor. Bu ha- nyol diktatörü ceneral Primo cıye nazımırn beyanatındaki miş ve bundan başka harici is
• ' , etmişlerdir. İşte Cezairin rekote sebep de l:ıir yahudinin de Rivera yeni sene zarfında diğer esaslı noktayr kaydetme- tikr~z hususunda Reichs ban-
1 ( ansızlara geçmesinde de u- Hüseyin Paşaya olan borçlan- takip edeceği siyasi program li: . . . " . km rey ve mütaleasmı almak lktısadi inkişafa dogru .. 1 11 

.• ~ bir hadise behane olmuş- nı vermemek için Fransaya hakkında beyanatta bulunaırailt .M. ~tı~on dıyor ki: Bır icap ettirrini ısrarla beyan etmiş 
kaçması, o zamanki Fransız hü demiştir ki: ınılletm mu~afaa vasr~a~arı ~ tir. M. Tardicu ile M. Snowden 
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y ·~ J ~ ;' Pariste ahiren neşredilen 
· '~i ı i him bir eser bu karanlık kal 
'· c , :ı \ vak.ayı aydınlatacak bazi 

ı ' :ikatleri ihtiva ediyor. Ma
et ,·. r. fi hemen ilave etmeli ki bu 
1 

1
.,1 1 :ikatlere de nispi nazarile 

' 
1 

· ~ :malı Çünkü gene gizli nok-
. ır var. Fra ızlar tarafından 

~ .'~~:n 8!1'.U: ~<>:1~rilmesine 
, ~ 'ezairde o zaman Hüseyin 
0 ı ~ nammda bir Dayi yani 

~ / \ınbuldaki padişahı temsil e-
1 'ı bir tıükümdar varr!L Cezair 
, ' ,\yııanna Fransızlar "dey" 

'f' ~ orlar. İşte bu Hüseyin Pa-
11 ' bir bayram günü kendisini 

1 'ı ~· ~ırike gelen -Fransız konsolo
' • '' Peval namındaki adama e-
ı,ı, : ~ ki yelpaze ile vurmuş! .•• 

~ t areketi Fransa kralına -
ı 'aman Onuncu Charles kral-

ı bir tecavüz telikki eden 

' 

J ıs:>los Dayi Hüseyin Paşa-
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kfimeti bu yahudiyi himaye et- - Eserimi ikmal ederek bir- oldukça o mıllet ~endını emnı- Alman murahhasm bu noktai İstihsalatın tezyidi için hazırlana11 pro't 
mesidir. Dayr Hüseyin Paşa da kaç ay sonra çıkması muhte- yette hıs& ... tmez. Fakat bu va~ı- nazarını tenkit etmişlerdir. A 'J 
Cezair sularına gelen ilk Fran- mel bılhrana karşı tedbir ala- tal'.11'1 çok olursa 0 za~ 0 mı~- Bunun üzerine M. Cheron Yo Başvekalete takdim edildi 

ı letın kom~usu kenclını emnı- l• d .. --ı.. ı srz gemisini zaptetmiştir. Kon- cağun•. spanyada ilk defa bir h" 'a ung p anın a musaı.nuı o an ve ANKARA 12 (Telefonla)- Bunlanda aynca süratle net> 
1 D 1 · bu · · k h"k"- t k nd' k d' 'kt.id yette ısse emez.,, Al borçlıınnm bı'n"ncı' t 'h ı k b.'l. · · · 'd' k · so os eva 1 te gemıyı ur- u wne e ı ·en ıne ı ar M Stimson konferansın bu manyayr . • stı sa a ı ıyetımızın tezyı ı ce verece ve netıce verme~ı ~ 

tarmak için mütemadiyen uğra- mevkiinden uzaMaşmağa ha- 'k' · kt d b' 1 . kısmının menkul hale ıfragmr ve iktısadi inkişafımız için ha- mana muhtaç olacak tedbırler 
d zırlanryor hem de ltı 1 1 no a arasın a ır yo tayııı k 1 trrmağa mecbur eden · 'd • f · ·· · · srp urmuştur. Vakanm çrktığr • a ay ev- ederek mesaisini intaç edece_ ? yaş . zırlanan proJeler ı an, eıuıı ve olmak uzre ık.iye ayrılmıştır . 

bayram merasimi esnasında da velinden." Primo de Rivera çe- -.· · .. 1.. bır maddeyr ukumuştur. ıktısadi olmak üzre üç kısım o- Proje Başvekil Paşa Hazret· 
kildiktensonra kimlerin iktidar gını soy uyor. Celse <>alı .,.ününe talik edil ı k ı 1 t · · kd' d'l · · Deva! gene Hüseyin Paşaya ge Lnodra konferansında bulu- . . • . - ara 1azır arunış ır. ıenne ta ım e ı rnıştir . 

minin iadesı'n'ı 50··ylemı'ş bunun mevkiine geleceği ayri bir me- k 1 ,_ h h" .. . rrusta•r. M. Tnrdıeu, M. Fon 
1 d. Esk' . ld b naca o anwr ep usnu nıyet- C . .1 M W'rth .. 

üzerine Dayi da: sefe ~r, 
1 

1 n.c~ 
1
en .. ~zı .m~- ten, sulhün ı;at;:viyesinden bah- o~tnısı e · 1

• yarın mu.: • . • • • 

-
- Sen yahudi.ninalıp kaçtı- ru~lmacka:nt.edaı'rr.ın ısım en ı en su- sediyorlar, Şüphesiz ki bOyle e~.,,-ıdeler ~eselesı hakkında go Ankaranın SU ıhtıyacı !Baş Vekıl Pş. Hımayeı 

b' . . · · k d k ru~eceklerdır. 
gı paralan get.rdın mı? ... de- _,,, __ ,, ........ _ .. _""·--···"- ır ıçtımaa ıştıra e ece o· M C R TAMİRATI ANKARA, 12 (Telefonla)- etfalde 
miş, fakat konsolos gene israr duyan kimse meydana çıkmış- !anlar dah . :, .rşr. karşıya gel- L~ 11 (AA )- F Ankara su ihtiyacını temin ve 
ed. D meden beqbınlık ızhar edemez- t al h ey, t .1: ahhran1sız, ıcap eden fenni tesisatı vücude ANKARA 12 A A - Ba.,_ ınce ayı da elindeki yel- trr. 1 H f bi . ld t yan ve ngı ız mur as arı t • · · · ~ 
pazeyi Fransrzm suratına indir Yusuf Tiirki kim?.. er. er tara r netıce e e ·ı k" "k 't'liif h"kfun ti · getirecek olan Alman grub:.ı vekil smet Paşa Hazretleri bı1 
miştir. Yalnız bahsettiğimiz eserde ise etmek istiyor. Fakat hep hüsnıi 1 ehhuc,u 

1 1 
Mu le eln mu ile Maliyede cereyan eden mu· gün himayei etfal cemiyeti 

· t lh" t k · · d ra as an yarın acar ar acere . . . 
Fransızlar bu hadı'sede he•• sahnenin şaıhidi olarak Yusuf nıye ve su un a vıyesın eıı d k .. k 1 zakere son safhaya gırmış ve merkezı umumisini ziyarete· 

... .. . . . bahsedilmesine rag· men kar~r yan e ece muza ere ere esas . k k 1 d .. , •f im d . . . 
Dayıyı kabahatlr addettikleri Turkı namında bırınden bahse- . ~ 1 ak noktaların intihabı husu bır ço no ta ar a ıti.,. o UŞ· erek cemıyetın faalıyet ve me-
için tarih ve hakikat namına i- diliyor. Yusuf Türki, Dayının kar ıyda gelece: b~ ddıplomatlakr ~u~da mutabik kalmışlardır. tw-. saisi etrafmda malfunat ve iza· 

yanında bulunan bir çavuşmuş.. son A erı:_ce uy 111 •• ~vranara • Darülfünun islahatı tasvip hat almışlar ve müteakiben 
şin iç yüzünü aramak geçikmiş Fakat kendisi türkçeyi o kadar fedakarlıgm asgansını yapmak FRANSIZLARIN ŞİKAYETİ d'Jd" merkezi umumi binasındaki te-
tir. Fakat artık şimdi bir Fran- iyi bilmiyormuş. Halbuki gerek menf~~tin de azamisini elde et- L:ı11ey, 11. (A.A) - Alınan ANKAR~, 

1
12.

1 
A. A. - Da- sisatı gemn lerdir. Başvekil 

sız k.ol160losımıın kabahatli ol- Dayı, gerek Fransız konsolosu mek ıç:ın hazırlanıyorlar. tamıratı komısyonunda M.Cehr rülfünun divanınca Darülfünu Hazretleri çocuk bahçesini ge-
masmr söylemek bir kabahat türkçe konuşuyorlarmış. Bu ron murah?as heyetler rasmda nun ıslahına ait ittihaz edilen zerek bahçede oynamakta olan 
d~ğildir. Onun için bahsettiği- heyecanlı sahneyi Yusuf Türki Jsvlçrede yarın :,es;nı sure~te cereyan e- mirkarreratm Maarif Vekaletin yavrular ile yakından alakadar m:z eserde ~ ~~ya ehem- görmuş'" isede söylenen şeyleri den mukalemelenn tevekkuf ha · d'l d"g" · hakkında olmus ve cemiyetin faaliyetini 
mıyet venldığını g" .. 'f l . . d ld • b .. .. 1 cetasvıp e ı me ı ı . 
ruz oruyo- layikile anlayamamrştrr. Yusuf Bevneln1ı c rnesaı ın e 0 .. ugnn':' ve ':' goruş~e er intişar eden haberler doğru de- ve mesais~'li takdir buyurmuş-

.· .. . • Türki kendi dostlarından biri- .. . ~~~ ~utevellıt _vaz~ett_:_?,ır de "ildir. lardır. 
Hu; şuphesız ki Dayr da durup ne yazdığı hususi bir mektupta Cenevre, 11 (A.A) - Komlir gışıklık olmadıgınrgordugunden g 
dururken bunu yapmamıştır. bu vakayı anlatmıştır. Yusnfun meslesini tetkik etmekle uğra- dolayı müteessir bulunduğunu ---"!!!"-~-,...""!"-!!"!'!-------------"!!""' 

Kim bilir zaten be- anlattığına göre vaka şöyle ol şan ~onf~rans p•atronların mü- Alman mura~hasların. ~üş~n-. tatbikine devam edilmesini Yo taetkik etmek için saat 15 ~e 
hane anyan Fransız kon- muştur: messıllen v~ M. Al~e~. Thoma ~ek yahu! ?ükfunetlen~n fıkrı ung planına tercih ediyorsnarz toplanacaklardır. Bu T?~messıl· 
solosu Dayıyı kızdrnnak i- Dayı Hüseyin Paşa geniş sın beyne1?llle .rı:ıesaı bu~?su .na ~ al';llak .1ç.ın .~ık sı.k ~uhletler istediğinizi yapmağa hazır bulu ler Cene.vreye !ıarek~tını vuku· 
çin ne kadar aksilik etmiştir. tahtinin üzerinde bağdaş kura- mına verdiklen ızahat uzerıne ıstedıklennı soylemıştır. nuyorurz,, atın evkıle tehır etrruş olan M· 
Fransızlar hep Dayıyı kabaha- rak oturuyordu. Bu esnada içe- beynelmilel mesainin tanzimi i M. Snowden müzakerelerin lü ALMANY ANIN CEVABI Fon Courtius'u saat 17 de istı 
tlı addettikleri halde bunu han- ri giren adamlarından biri Da- çin amele ücretleri meselesinin zumundan çok fazla sürdüğünü M. Fon Courtius verdiği ce- ma edeceklerdir. 
gi delile istin:ıt ettirdikleri me yıya: bir m~?ctet d~~- te~~-~ ve tami bu~ünakaş~rın ~etic~lend'._ı:il: vapta Alman murahhas ~.eyeti- .Frans:ı, İ~alya ve t~~te~ 
çhuldür. Çünkü Dayr ile konso- - Rumilerin vekili geldi ... km~ ~uz.um gorüldug~e k_arar mesınin tecvız edılemıy.ec:gın~ nin muallak bulunan bütun me n;um~.ssıllen b~ ı;abah kiiçuk ıt• 
tos arasında geçen mükalemeyi diye haber vermi§tir. venn:ııştır. Çalışma ~üdd:tı me söyledikten sonra dernıştı'. ki seleler bakında iki saata kadar- laf. hük~etlenıun ';llu~hasla 

Rumin demek ecnebi ve hı- selesı hakkında da bır muddet biz hayatımızı Laheyde geçıre- tahriren cevap vermeğe hazır n ıle muşavere etnu lerdır. Bıı 
nstiyan manasınadır. "Vekil" fikir taatisinde ve müzakerede meyiz murahhaslar tam bir sa- olduğunu sölemiştir. M. Co- mümessil ve murahhaslar öğlt 
elçi, konsolos mdkammda kul- bulunduktan sonra tahrir heye lahiyeti haiz olduktan sonra Al urtius teklif ettiği bir tesviye su den sonra yeniden görüşecekler 
!anılıyor. Konsolos girip de ti bu husus hakkında bir metin ınan murahhas heyetinin yaptı retinde demiryollar vergisine ait ondan onra Macar murahhası 
Dayı ile aralarında hiddetli, k.aleme nlm~ğa memur edilmiş ğı gibi mütemadiyen hükümet aylık taksitlerin her ayınon be- ile mükalemeye girişeceklerdir . 
hiddetli birtakrm sözler - ki tır. . '!erinin yahut bazı ricalin fikir ve şinci ve bütçeye dahil borçların BİRERBİRER GİDIYORLAF 
Yusuf bunları anlamıyor - te- mütalealannı sormak lüzumu i- her ayın otuzuncu günü tediye . Lahey, 11 (J\.A~ -. M. Ad.at 
ati edildikten sonra Hüseyin Fransada le karşılaşm:o-zlar. Bu sözlerden edilmesini ileri siirmüştür. cı Cenevreyc gıtmıştır 
Paşa yerinden kalkarak konso- sonra M. Snowden alacaklı dev M. Snowden Alman murah - M. Jaspar salı günü Bürelcst 
tosa doğru ilerliyor ve elinde İngiliz cevabı !etlerin murahhas heyetlerine has heyetinin vaziyetinde görü- le gidecektir. 
sinek koğmağa mahsus tavfis - buldukları tesviye suretlerini len bu hayırlı değişiklikten me- M. Tardieu salı günii Fran~ 
tiiyündenyaprlmışgümüşsaplr Paris, ll(A.A)- Londrada protokol layihasına dercettiri- mnun kaldığını söylemiş ve meclisinin açılışında hazır.bulut' 
yelpazeyi Devalin yüzüne çar- toplanacak bahri konferans hak melerini,bu layihanınAlman mu M. Fon Courtiusun teklifini ka mak üzre parise dönecektır. 

, pmıştrr. İşte Cezairin Fransız- kındaki Frasnız noktai nazarla rahhas heyetince tetkik edilme bul ettiğini iliive eylemiştir. M. BR1AND CENEVREDf: 
!ara geçmesine başlangıç olan mır bildiren muhtıraya lngilte- sini ve Alman murahhaslarının KÜÇÜK İTİLAF Paris, 12 (A.A )-M. Brian° 
tarihi hadise .•• Fakat Yusuf , re hükumetinin verdiği cevap layihayı kabul etmedikleri- DEVLETLERİ refakatında M. Peselon ile :rA 
Türki nin.şehadeti ~e su götü-!Fransrz hariciye nazaretine tev ni bildirmelerini tekif etmiştir. Lahey, 11 (A.A) - Alacak- Leje bulundukları halde Cen~ 

l !..1.:..:.:...:.!.L ...... .;;.;;;;;!:::;.:!~-:.=:_...;;.::.::....:.:;;;..;:;,;_ _______ ......:._......;;.__..::._~111.,~ı:ı.J'2i.ı:...w.löil~®;....Q.ı~~ldi·--.edil· mi'il.i'r._ln112:'i.li.' ;_ıını.ıJ:ıtı.r.a.ı;aJ._ M. Snowden sözlerine u ne- lı devletlerin mümessilleri Al- reye gitmek üzre saat 11, 45 tt 
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•' '• . 

• ~ n ~ t Mektubunuz geldi. Bendeniz 
~ l 1tV~· gaf yapmakla maruf olmama 
~· .. lt' ,3 i~ rağmen o söylediğiniz yazıda-

ki şey bir gaf değildi. Çünkü 
""lnn Umdesi "Milliyet'" tir I girdiğimi yazdığım yer Tokat

Kanunusani 1930 liyan değil Tokatlı idi ... Bir REHANE _ Ankara caddesi. zim Musahhih Bey oraya gir-
100 Telııraf adresi: Milliyet, la- memi münasip görmemiş ve 
al Tokath'yı Tokatlıyan şeklin-

Telefon namanlan: d rif " 

Vilayet fırka kongresi dün merasimle a ıldı 
. Biri~ci. sa.hif~d:~ mabat)_ · I ni tesbi~ ve ar~adaşlar arasın- ı diyebiliriz ki fırka teşkilaumız ı lince, Kaza lrongralarınca na- ! limanında Antrepo buhranı · 

dılerek ıkıncı reıslıge Emın Alı da tevzı eyledı. Bu yolda me- bu mühim scfcı1bcrliğin asker- zarı tctkiıkinize arzedilen mc- ye tavsif edilen h d" · t · 
k"tı" l"kl S d" Rülc" ed toıd"k · · f ı· k" h ı·k a ıscyı e ? P ı ere. .a ı ve. . n - . ı. ~ay, ıtıra . em.ıc ı ı, _e- ı şubeleri vazifesini yapmış talip listeleri, halk ile en yakın- ederken bunun haddi zatmıMI 
dın Beyler ıttıfakla ıntıhap o- pımız ıçın gayrı mutıat oldugu ve yapmakta bulunmuştur. dan temas eden teşkilatnnızın umumi bir tahl" nakil 
1 d 1 iıhab b" "kt "h 1 d taks" · · tye ve un V~İ- nt M ~ . ı~~ı e~ s~n: ~ ctbeekylap .

1
an . ımı vczaı- Tasarruf müçadelesi alettertip mafevk kademeler mı.iıafaza buhran ve müşkili 

ra . ı ay~t ec ısı ı .a:esı reısı en .eru en faıdcl.cr tem~- Heyetimiz tasarruf ve ikti- kongralarına iblağ ettiği bele- olduğunu görmüş ve bu ba 
FELEK Emın Alı Bey hcyetı .~d~rc ra- ~en l_ı.asıl ~lam~1..ş ıscdc, rcı- sa~ haı:ckkında da, kiymctli di, idari ihtiyacatm m!ıhassa- orta çağ nsullcrinin daha 

'

-----------, porıınu okudu .. _ ~n. muhım ak- sı~ mu~erıt ve ındı karar. ve tc muf~ış~mizdcn akfığmuz di- lai ifadesidir. ve ayni zamanda başkasının 

lıtanbul 3911, 3912, 3913 e tas ettnış. • · 

BONE ÜCRETLERi 

lığı .. .. 

Türkiye için Hariç için 
400 kurllf 800 kunıt 
750 .. 1400 .. 
14~0 •• 2700 ... 

Kulak misafiri şam~ı- dercettıgı~ız. bu rapor- dbırl_erıle ~~nbulun c~dd~ ~cktif daucsinde, teşkilaumızı Heyeti idareniz vilayetin ih lın terinden ahann fuzuli g 
Para vermiyoruz, da V~l~yet ~erkezı~ı!l 15 aylı4ı: ~t!dıl v~ ~uş~cş f~~~:ı ışlen- alcddevam tc!1vir ve tahrik ile tiyaçlarını i~iJri, zirai, iktisadi.. çinmesinc ve eşya maliyet 

mesaısı :hulasa cdıl~yor, kon- nın tedvin yc:ın~ bu~n arlı:a- b_u pek vatanı harekette teksi- v. s. muhtclıf cephelerden göz dellcrinin manasız yüksclmelil 
bar/... greden bazı temcnnıy~. b~- daşlıarı~ ~cndıl~rıne aı~ ~ha- fı _fa~liyet c~ilmesin~ teminct- ~~üı:ıe ~et~ri~ken tesadüf etti- ne mani bir şekle bir an c 

len evrak geri verilmez Bizim matbaaya çay~etiren lunuluyo >.!U. İdare heyetının ı- ~a teksıfı mcsat ve tahsısı faa- mıştır. Mcsaı devremızdc yapı- gı b•n bır ıhtıyaç arasından bel ifnrğını limanın ticari har ket 
·~t:•;;n..:;.~::1;: !~ ~:':'~~~ birçoruk vardır. Arkadaşlara f'raat raporu uzun uzun alkış- lıy~t etmclcri~e. ve e_saslı her iş lan intihabatı resmiy de tcşki- li baslı Müstacel ve hayati c- terine istenilen selamet v: 
mUdiriyete müracaat edilir. hudutsuz bir kredi açmak niye- laııdı.. . . tc ıda_r~ heye~n!n m~terck ha- ~atımız umumiyet itibarile pek hemmiyeti haiz aşadaki husu- r'ati vermek için zaruri bulm 

uetemiz ilinlann meıuliyetini tinde olmadığı iç.in srk sık ge- Emın Ali Beyın ~ı:mcnnıy~ re~ct!nın temımne ımkan elde ıyi ve hatta vazifcdarlardan da- satı "ıreti mahsusada arz ve tur. Bu babıla İstanbul ıtic 
, • !_~' lıabul ~ez. lip para arar. İçilen bir şeyin ıı:ıeyanında. fırk~ "!!ayet tcşki- edıldı. . ha muntazam çalışmıştır. tizk:J.r etmekte kat'i bir zaruret odasınca ciddl tetkjklerc mil 

.\ JUGÜNKÜ HAV parasını aradan epeyce bir va- l~tına verılm_esı lazımg.clen şe İlk. adrm gerek esnaf ccmı- Etibba odası intihabatında duymuştur. tenit ihzar edilen rapor id 
~ A k~t geçtikten sonra vermek ol- k~l hak~ındakı kısım dıkkatle yet~~rı ve ge~ek hayri v~. fikri d:1 ~ilatımızın müsmir mesai A. Şehirde ve vilayette ki heyctimizdcdir. 
ı. :::ıctn horıret •n çot 16 en u ıo dukça firaklıdır. Nctckim, dün dınlendı. kuluplcr şekhndc olsun zumrc- sıne ve mıntakalarındalri fır- hayat pahalılığı maişet buhra- B- ~k G . li hilr 

eee idi. Bugün rüzglr mtııe- gene gelmiş para istiyordu. Hiç Layiha ve hesap encümenleri vi toplanmalar sahaımıa tevcih kaya gayri mükayet etibbanın nı ve bunun doğurduğu na- uyu. azıye se m ve m. 
• ,. kimse de elini cebine götürmek Paşanın teklifile layiha ve edildi. Ötcdenberi memleketin cem'i arasına müvaffakiyct gi- hoşluklar göze çarpan birer ha- Taddarl~ va~~z ve es 
~ •vll hua bulutlu olacaktır. arzusu yoktu. Nihayet sıra tu- hesap encümenleri intihabatı ictimai hayatında mahsus rol- bi nafiziyetleri delillerine ke- kikattir. Hükiimetimizçc pa- bıra~ıkl~ tttı:kc, ~ım ~ . ' ' "":ıELEK haflardan bir arkadaşa gelmiş yapıld~. L~yiıha ~nciimc.nine E-. ler oy~~mrş olan esnaf cemi- mali i!ıti>haç ile sabit olduk. ramızın istikrarmı temin yo- d~~tilc muştckil ve hur ?ır 

~ ı ,·': ~ ti. Çocuğun pula merak sardır- s~t, Nıy~zı Tevfiık, Galıp Ha~-ı yetlerı.~ın fırka v.e ~emleket Baro intihabatı !unda ittihazına başlanan tesir- Yu~lercc s~ yabancı. ıdc~ 
1 

1 
, • ... eller ve Hakemler dığını bilen bu arkadaş yavaş- kı, ~asfı Bey_ler, ~esap. e~cu- ~enafıı namn~a. beka~ı !'levru: . Ba:o i~tihı!batmda ise liste- !i ~c hakimane tedbirler, halk peş!ndc koşturul~ bı.- ~ıll. 

,. ça: mcnıne de Alı. Celal, Alı Rıza, , ~ıyet ve tezyı<lı nafızıyetlerı mız şımdıye kadar gayri mcş- ıstıhlakattnda israftan korun- te, ırfan v~ dehaetilc kutıııı b 

l ı 1 ' kinci senedir ki Cümhılri- _Bugün beni geç ... dedik- Hayri, Halis Beyler intihap e- Lensip ve ancak zaif unsurları- hut bir ekseriyeti gal;be kazan- ma suretilc tasarruf ve iktiaat me~iirc, ~~ uyuşuk ve t 
ı, ı refikimiz güzellik müsaba- ten sonra sordu: dildiler. Bu iki encümen Cumar nm miitekarip .:Umrelere ilha- l mr, !•~rzaman İsta"'l>Ul b ro- vadisinde atılacak ve idame c- rakkı _kabilıyetinden malı 
1 yapıyor. Geçen sene Türk _ Pul ister mi«in?... tesine kadar vazifelerini bitire- kı suretilc yıışamağa hcıkika-1 su;Jl birinci reisi · ü-1er hane- dilecek şuurlu adımlarla birle- sandıgı.halkımıza mllstesna ru-

1), =iliğini bihakkin temsile- Çoouğun gfüıleııi parladı: caklardır. Bu faaliyetin hita- ten müsteit ve Jayik hüviyf'tler sine •.armavan m ıl tut 1ıir ek- şincc muhitin bu umumi der- h~daki ateş~ hcyec~ her-
i • :il: kimse bulunamamasına _Varsa... caklard~. Bu faaliyct_in mita- ~esisi tercih edilerek hu volda seriyf'tle intih;ıp edilirl.en bu dinde büyük bir eseri sctah gö- ~yeni ve milvaffak bır.hıHı; 

11 nen bu sene de bu işe sanl- Eline Şah Pehlevinin resim- mma talıkan kongrenın deva- ıcabatm.ı tevessiil edileli. sene namizcdimiz, üc; yüz kü- rüleceği muhakkaktır. Binabc- !cı ~ekimüle mamll! ~ürük bır 
İ 1 ,.ı ciddi bir azim mahsulidir. !erini taşıyan iki pul sıkıştırır- mı Cumartesiye bırakrldı. Güzel san'atlar ve matbııat sur reyi ekseriyet elde cttniş- rin hükiimctimizin bu tcdabiri ı~lap v~rcn ulu rcısımız hali· 

1 }! J;ı.~ın ~uvvetini bu sene ki ken bize döndü: Hakkı Şinasi Paşa Pazartesi cemiyeti tir ki bu da tcşkilatımızm iti- saibesindcn dolayı, halkın en skar Ga_zı_Ye. · · nı;_clp ve '?.uh~c-
ı 1' ) .cc li:ııenne gelecek sene de _Ne yapalım dedi, para ve- günü Trakyaya gidecektir. Ayni zamanda bir taraftan nalı faaliyeti kadar fırkamızın derin şükran ve minnetlerini rem Rctsı ~~ Vekilımızc 

1 ı;f>aka yaY.ılırsa~. ~~bütün ı rcmiyoruz, bari pul verelim! Fırkanın raporu güzel san'atler birliği gibi be- sunufu münevvere arasında arz ederken tasarruf ve iktisat :zcva} ve zaaıf iıhtimalt o~yan \ ı; _11 lır cdecegız. Çunku hatır Kulak Miafiri Sevgili ~rka<laşlar, muhte- dii, heyecan! duygu .·e tezahür- kazandığı meı-gubiyeti nafize- ve yerli matalara rağıbct ve ~ dılle anla~am~y~. halis ve 
ül bertaraf refikimizin dcla rem Efendıler. !erin ve sinesine aldığı hassas nin en mühim bir bürhanıdır meyelan yolunda alınan tcrti- nyasız mc~butı~ımı:ııı arz ve 

' l i e görülen güzeller değil leklepliler llHbkHI Bi"yük rc<h!ber ve ulu dahi li- edip ve san'atkarlanmızm, di- diyebiliriz. batın, bütün fırka tcşkilitmca, ~ rcrcflı yü~sek adlarmı ta-
,' ı lciyeyi hatta lstanbulun bir - derimizin yarattığı mes'ut ve ğer taraftan matbuat cemiyeti Mesai ve faaliyetimizin şu tclmıil fırka ınensuplannca, :zımlc yadcderiz. 

ıı,ı ı ailesine bile nisbctte düşü- Anneler vazife muazzam inkilabm, bu misal- giıbi efkarı umumiyenin nazım dürüst hülaasasmı yaparken, umum vatandaşlarca en esaslı Yaşasın büyük liderimiz. 
• I .ıcck kadar orta hallidirlcr. siz eserin yorulmaz işçi ve yıl- ve mürşidi olan gazeteler men- müvaffak olaıbildiğimiz her sa- bir borç olarak takviye ve teyit Yaşasın bilyük inkilip v< 
L, 1 ı.rinde şirinleri, sevimlileri başı na.. maz bekçisi olmak lazl!Tlgclen suplannın, güzide muharrir ve 1 ıhasa kiymetli MÜfetti<:imizdcn edilmesini temenni ederiz. An- fırkamız. 

•ı · f1 dcğil. .. Lakin bununla, bir fırkamızın vitayetimiz içindeki nasirlerimizin mecmai olan tc- gördüğümüz pel: yüksek mü- cak bu esaslı tedbirlere acilen Yaşasın necip türle milleti. 
ı 1 : rııleketin en güzeli olmak a- . ~cktepliler . -~~~abak~sı 35 te<"..kilaumn bu en yüksc<k tem- şel·küllerle de yakından tesisi zalıeret ve m~ ·ıvenete, her müş mevzii bazı çarelerinde tcrdif 
'ı\ 1 00aki fark pek barizdir de- ıncı h:ıfta. 2 ncıligını Daruşşa- sil heyetine yurdumuz, inkila- alaka edilerek mesai ve inti- kil an ve v:ıziyetimizde nail ol- edilmesi lüzumuna kaniiz. 
·ııı ~ nni? Vakıa bu güzcllcriı• f~ka lısesınden 974 Selman Fa- bımız, her ikisinin yeğane hadi hahatmd~ fırka esasatının te- duğumuz nurlu irşat ve hima- Kooperatif meselesi 

ı i seçmek icin: «Türkuvaz• rıs Bey kazanmıştır. Yazısı şu- mi olan fırkamız için hayırlı mamii meriyeti teyit edildi. yete alenen arzı tesekküratı Bu meyanda Ankara mcmu-
;: 

1 
' nesesesine davet edilmiş o- dur: faaliyet ve mtivaffakiyet dile- Spor teşkilatı bir borç biliriz,. rin kooperatifinin halen mer-

ı : .azevat arasında değilim. F "Bir mevcut hastalığı tcda- riz. lnkilooın hakiki ve hararet- Fuka te kilatmm malt ~-."lZiyeti kez piyasasında mahsus ehvc-
1 iıbcn onların yerinde olsam: vi için harekete geçmedikten Aziz kardesler, li varis ve müdafii bulunan gen- Fırka tesk"l'tı mali noktai niyet tesis eden bir unsur ve a-

sonra o acı hakikati kuru kuru. İ •Bu hanımların içinde Tür- dare heyetiniz, nazarı tct- çlik kuvvetlerine ve teşekkül nazardan un 'niyet itibarile mil olduğu işidilmekte olduğun 
ı l$11in en güzel hanımı ola'bi- ya bilmektct ne çıkar? kikinizc arzettiği bu senelik ra- ve teşebbüslerine de fırkanın müreffeh ve müstağni bir hal- dan bu kooperatifin şimdıidcn 
kk tenasüp ve endamda kim- Ankarada ş bankasının mer- porda her şeyden, her düşünce- himaye edici velayet ve madde dedir denemez. B;ı.husus vila- İstanbıılun bir veya müteaddit 

kezinde yüzlerce anne, mualli-
1 1 s bulamadık... Reyden is- me ile hasbıhalde bulunan Mah dıcn ziyade hulUs ve samimiye- ten manen müfit müzaherctini yet merkezi aylik sarfiyatını yerlerinde şubeler küşat etme-
• 1 tli ediyoruz derim. Bu .u tin emrine, hak ve hakikatin teşmil etmeği borç bilen heyeti ancak bazı nahiyelere inhisar si hassatan arzu edilebilir. 

ı ı mut Bey, böyle söylüyor. Biı· 

11 ~c de doğru söz söyledi- çok hakikatlcn göz önünı: ge- nuruna ~ymuş, tcn~it ~c mua- idaren;z. evvelemirde mevzii ederek gelen vilayet hissesi ve Milli arazinin köylüye tevzii 
• 

1 
• için oradan bir münasip tirerek İstanbulda ve Ankara- haze edıtm;k te . l1k~sın~. ma- spor federasyonu ve nizami u- ya diğer bazı teberuatı cüz'iyc Milli arazinin borçlanma ka

' 
1 alc ile oğratılırdım. Gü- da anneleri iktisat mücadelesi- ruz kal~a bılc ıh~kıkatın.goz aı; zuvlarile tesisi irtbbat ederek ile ve kemali miişkilatla kapa- nunu mucibince cd>abı ıılraate 

~ · bir şeydir. Lakin güzel ol- ·· d 1 · · bü" ille" •• cahid ve fakat aldadıcı zevıkınc ter- federasyonun mesaisini tensik zin intihabına tekaddüm eden rın temamii tatbikini ve bu a-

irtişa 

Birinci sahifeden mabat) 

ef'ali mezkiireyc ciirct ettikler 
istima olunan şiihudun il:i>ara 
u ve 3 teşrinievvel 929 tarihli 
mufassal ve müva:zzah karardf 
sert ve izah edilmiş olan delai 
ve esbabı şübutiyc ile anlaşıl· 
mış ve mümailcyhimden Liitiı 
Jak. Jül ve Leon ve Ncsirr 
Mazliyah ve Jak Basat ve S• 
kımon Nui ve Kemal Nui E 
fendilcrin fiil ve hareketler i 

1 
'· ~ c bir allah vergisidir. ne teşvik eden, Türk i.ktısat tırım acı tadını haya~ın tatlı ıhayırl1 ve mes'ut müdahclesile tabilmektedir. Heyeti idareni- tevzii yolunda müttahıu: kara-

1 k . muca c esının y mu ı . . . . . f ._,., 
' na kusur, ayıp değildir. İş bankası vazifesini aiyadcsde cıh ctmı'!ltır .. Geç~ se;ı~ ~o?- ve mtismir ahcngı iade etmekle sekiz on aylık bir devreye ait rada vakı ve ııcui eraEi ile za-

1 • ın için bu söz~rim müsaba- yapıyor ... Yarınki neslin anne- ~sm~a necıp müfettışırnızın beraber spor teşkilatına men- bazı mühim müterakim borçla- rtıret görillen ycrlcl'de hususi =d~~unC~ ~ 366 mc 
ı girmiş olanları rencide et leri pek az bir zamanda, birle- ıftıta<!ıı nutu~lannda ~cyan. bu- sup türle gençlerinden şeraiti rı da tesviyeye mecbur kalması çiflikini ve bu yolda salim ve . c cnne . . eymar 
e gerektir. Alelhusus ben r,ip faaliyete geçtiler. Fakir y_urdukla~ı ~ gaycsı _hakikat nizamiyeyi haiz bulunanların vaz'ı malisini oldukça işgal et- adil kararlar ittibazınr temenni Beymharekıetiıc': ~maddcsı 
özlerimle kendini gazete sil çocuklara bayramlık elbise ya;> şıari s;ımımıyet olan b~~ .~ırka- fırkaya kaydilc gümuz ve genç miştir. Maohaza bu açık ve müş eder. ne temas etme · · •• 
arilc aleni çayhanelerde mak gibi tam bir şefkat göste- nın her fert ve teşckkulunden fırka mensuplarının tezyidi kilat, çok şükür ki bütçeye mev Serbest mıntaka Mifstantııiklik karamanıeııin· 
::ermek istemiyen binlerce rcrek bu işe teşebbüs etmek ia- de beklenen budur sanın:z. miktarı easmı iştikmal etti. zu şahsi tahsisattan on beş ay lstamulun İktıisacll aelimet de zikredilen 220 ind maddt 
k hanrmmın fikrine de ter- tiyorlar. Ne güzel bir emel... . . ~rka~şlar~. . . Münevverlerin fırkaya kaydi müstcmirTcn feragat etmekle ve hayatını ancak burada ser- "riitvet vat ve teklif ve ita eder 
an oluyorum. Esasen bir Vücudünil güzel göstermek Dılıcsıniz k_i. d~gıl hır ?1~1l~ Tetki'katmıız birçok kiymet- ref ve tchvin edilebilmiştir. bcst bir liman tesla etme4ı: ve kimsenin ba hareketi kanun "' 
.te veya o kabil hususi mü- için Liyondan kumaşını, Pana- h~ blitün bır ~ıhan tanhının li ve hür mesalikc mensup ze- 15 aylık makbuzat ve medfuat şehir ve havalislni bir tenezzüh ninma vuku bulan muhalefetir 

ı ıaenin bir hanmıa: ten ayakkabısını getirmek ic;ın gozkamaştıran şımşek dchasın- vatın ve bazı münevver gençle- Takdim ettiğimiz hillisai vıe seyyah yeri haline sokmak- dereceııbıe ve matlabm kumeıı 
•'• 

1 i- Siz Türkiyenin en güzel- kocasını gırtlağa kadar borca dan doğan fırbmımn en esaslı rimizin henüz fırkaya kayit ra- ilerde arilaşılacağı üzre on bet la kurtarabiliriz kanaatindcyis. veya tamamen husul bulup bul 
:l'·ı 1 ıiz! demesi tabii bir şey ifa- soktuktan sonra sokaklarda er- ~ki umdeıı\ vardır. simcsini yaptırmadığını göster aylik devre içinde vitayct heye- Zan ve tahminimbçe burada ya mamasına göre 3 aydan bir sc 

ıtmcz ... Ancak böyle dar keklerin hislerini tahrikten baş A. Layi4c ve Demokrat Ciim- diğindcn yapılan mückkit ta- tinin makbuzatı 6226 lira 75 pılacak bir serbest liman, İs- neye kadar hapis cezumı tnU. 
li ıdct ve sahada seçilmiş o- ka, bir de kendilerini verem gi- h6riyetçililk mimlcrlc ve sahsan her vesile 1 kuruşa, medfuatı ise 5900 lira tanhula şarkın mühim bir tran- tel:zlmdir." demekte 366 ncı 

~ı Zgiizel bütün dünya güzelle- bı bir hastalığa hazırlıyan ka- . B. Çok hararetli ve fakat hiç ile sarf ettiğimiz mesai ve faa- 41 kuruşa inhisar cttniş ve 319 sit merkezi sifatilc eski hareke- madde de ise mlitccaairlerin ":; 
' J • h arasında görünmek üzre dınlar, bir iki senelik bir müd- şoven olmayan millkilik Rapo- liyetlerlc fırka azayi mükaye- l lira 37 kuruş seneden ve 6 lira ti ti.cariyesini iade edeceği gibi aydan 1 ııeneye kadar hapis vr 
~ ı 1 belmilel müsabakaya girer- det içinde gelip geçnıitlcr ve rumuzdaki manizatrmızı iki !il- si saflanndıt bu sunufu müncv- 97 kuruşta nakten senci atiye- laakal kııık elli bin kişilik türk 30 liradan 200 liraya kadar nal< 
t ~ı değişir ... değil mi? maziye karışmışlardır. Şimdı la rica edeceğiz, vereye mensup zevatin da temi- ye devrolunmuştur. işçisine iş tedarik edecektir. di ceza alınacağı kaydedilmek 

ı ru- dostum geçen gcçeki gü- Türk anneleri kendilerine dü- A. dahili, ta.bir cai.zısc aile- ni /huzuruna çalışıldı. İdare heyetiniz, nizamname Ziraat kredi kooperatifleri tcdir. Cemil Sillcymn beyin h, 
; ! &r halosuna gitmişti ... Ba- en vazifeleri yüklenmiş ve fa- vi isterimiz ve mesaimiz Harf seferberliği tadilatına ait hiç bir mülahaza D. İdare heyetiniz ziraat kre rekctine temas eden madde dr 
,ıl_ DU hesabı verdi: aliyete geçmişlerdir. Anneier B. Vilayetin, anibatlarilc Harf seferoerliğinde idare ve teklifte bulunmamaktadır. di kooperatifierinin tesisi husu ise "5 seneye kadar hapis., cezı 

»- 7SO kart yani 1500 davetli, birliği, Türk kadınlar birliği esaslı ihtiyacatı. heyetiniz ve bütün fırka teşki- Nizamnamcmizin, ilk vilayet sunda hükiimetimizçc ittihaz e- sı tayin olunacağı muharrerdir 
ıer buçuk liradan 7500 lira gibi cemiyetlerin iktısat müca- Arkadaşlar, latı ühtcsine düsen vazifeleri kongramızça izhar edilen tc- dilen tedabir ve mükaırreratı 
\ıek parası... Türkuvazda delesindc tuttukları yol şüphe- İdare hcyctiniz.ıbundan 15 ay serhat bekleyen bir asker dik- menniyat üzerine tadilen tan- kemali minnetle alkışlar ve bun 

BAŞ BAŞA ... ıtihlikaunda yüzde 50 al. .. siz ki pek büyüktür. Ve bu bü- evci muhassalai inithabımız o- kat ve fcdakarlığilc temamen zim edilmiş bulunan bugünkü lan zirai davranmamızın ve ne
:tJraç bin lira eder ... Gelecek yülc yolu biperva kateden de !arak dcruhtei faaliyet eder et- ifa etmiş, İstanbul ve mülha- şekli, iıhtiyacatı hali yeye tema- cip türk köylüsünü gaddar mü- Paris, ı 1 (A.A) - M. Briaııc 
f'.hu isin imtiyazını İ.lteyc- Türk kadınıdır. Türk anneleri- mcz madde ve zahirden ziyade katta binlerce vatandaşın açı- men tetabuk cttncktc ve ameli rabahacılar elinden kurtarma- ile M. Hcnderson Akvam cem 
)ı'D· .. alırsam yansı bana nin ilk vazifelerinin muvaffaki- ruh ve manaya atfmazar mecbu lan millet mekteplerinde irfan hiçbir aksaklık göstermemek- nm kat'i devalarından biri gibi yeti meclisinin ve bahri tahdid 
ı.tıı Tayyare Cemiyetine. • • yeti İş bankası kumbaralarını riyctini hissetti ve hcrşeyc tak nurundan nasip almasını her tedir. görür. tcslihat konfcransmm proğraıı 
jı:lenin? bir aile bankası haline getirme- dimcn viliyct dahiline maksur vesile ile temine çalışmış ve Vilayetin ihtiyacatı Antrepo ve liman tarı hakkmda uzun uzadıya gö 

rada Halit B. fendi e: 1 icridir ... , ve fırka a ait si asi vazifeleri- müvaffaılı: olmu tur. Bu h susta Vila timiz ihtiyacatına ge- ı~ İ<lare heyetiniz, İstanbul rü mü terdir. 

bir şey daha söyliyeyim. Busasen- münaseıbetimizingizli ına. -~ - -- , ·v·r geçti, eskidi. Si- senin yüzünü görmemem, teııi· 
söyiiycceğim şeye memnun o- i kalmağa ta)ıammillü yok. Sc- - Bu da ne demek? deme. n~ma, göz·· ·nın samimiyeti- rin altında kalmamam 
lacağm muhakkaktır. Hoşuna nin içinde bir korku var: Bu mektubu bana yollamak- ni mahfctti. 'hlıyan kadın, fa- dı. 
gitmezse haycet ederim. - Ya benim kim olduğumu tan ne çıkacağını şimdilik an- cia değil, mu· •ike kahramanı «Sen yanunda olduğun za-

Scn Nimete çok benzersin . öğrenirse? diyorsun . lıyamazsm. Onun için hiç bir addediliyor . man, dünyayı unutuyorum. tra 
Birbirinize benzi yen öyle huv- Bunu ne zaman olsa öğrene- şey sorma, yalnız dediğimi yap. Şimdi masanın başına geç, demi, azmimi, benliğimi kay 
larınız var, ki hazan hayretten bilir, nasıl olsa öğrenecektir de. Bu hususta düşünmeni, tc- kağıdını kalemini :ıl ve tırnak bediyorum, tamamile batka bir 
donup ıkalıyorum, hanginizin 1 Üç gün arkama bir gözc;ü koy- reddüt cttncni istemem. Bana içindeki kısmi güzelce, serbest kadın oluyorum . 
yanında olduğumu şaşmyo- du mu, dördüncü gün, hatta emniyetin yok mu? Varaa yaz. bir yazı ile kopva et... «Güneş nasıl gözleri. kamaf' 
rurn . belki de ilk gün, geceleri Şadi- Hem eııasen bu mektubu ya- Haydi başla bakayım • tınrsa, sen de benim aihnimi. 

Meseli bak: ye hanmım evinde geçirdiğim zıp yollamağı evvelden kabul «Canım Şcfikçiğim, beynimi, idrakimi, hawe'ımı 
Sen aincmayı sevmezııin. Ni- meydana çıkar. ctmittin. Mcktıbunun batın- «Bir haftadan beri içimde kamaştırıyorsun. I>üşünmıiy 

Uçlewe'jm ! Bu teklifimi kabul edeukain met nefret eder. O darWbcda- Bunun neticesi, benim dfitün- dan kabul etmeni rica etriğim derin bir yeis, hiç avunmıyan rum, muhakeme edemiyonım. 
et ŞMim, üçleşelim, her- sevgilim. yie ayak baıımU, aenin ağ.mı- düğüm tarzdan daha fena olur şey işte buydu . • bir üzüntü var. İnanır rrtH1ın, bir «İtte bunun i.çin seni bit- m 
tözü önünde, açrlDtan açı- Şkndilik bu teklifimi kanma dan: zannederim . Bu mektup, takip etmek iste- haftadır rahat uyuku uyumu)'U- det görmeden diifiinmcm Ye 

kişi bir arada, başl>aşa, serdettniyeccğim. Onu bir za- - Darillbcdayie gidelim 1 sö- Gel, bizi yakalamasmlar, biz diğim yolun ilk hatvesidir. Bu rum. Geceyansmdan ııonra yü- kin bir muhakeme yiiriltüp, k 
verip yqıyalım. man daha oyalayacağım; böyle zünü dll}'madım . kendimüıi ele verelim . adnnı tereddütsüz atmamız li- rek acısilc uyanıyorum. dime kat'i bir hattı hareket çi.-

,ıfe11n ... makul dilfününıen bun icap ediyor. Nimeti, daha bir Sen gazetelerde havadis oku- Şimdi dinle, kendimizi ne zımdır. cHalimizi düşünüyorum Şc- mem limndı. 
başka yapılacak şey olma- ay kadar aldatacağız ondan mazam, o da cıkumaz. O kahka- tarzda ele vereceğimizi anlata· Bir noktaya diııkat et Şidiın, fik . . «Bu bir hafta .zarfında btd' 

anlarımı. Bu en mükem- sonra aldatmıyacağız . Kimse ha ile hiç gülmez, senin de gül- yım . mektup temize çekilmiş hiaııini cBir haftadır kapımı sana ka- verdim Şefik • Bu karamn artı) 
bir tarzı teaviyedir . kimseyi aldatmıyacak: • düğünü duymadım . Sen de Sama bir kutu zarf kiat he- ı vermesin. Hatta, eğer umuruna padım, bu hafta seninle görüt- muvaffak oldum ve karanını 
ğil mi?.. Hayatta yalan ve dolandan onun kadar SC8Sizsin . diye etmiştim. O kutudan bir yedirirsen, bir iki tane de Türk mck istemedim. değişmiyecektir, sakm nük 

te düşünüyorsun. Şakakta- kurtulmak da bir saadettir. Bil- Biı:tıirinizlc mükemmel an- kaat alır ve şimdi sana mils- • çc veya imla hatası birakivcr. «Bunun için beni mazur gör. cttiribilim zannetme .. 
n ıyor, gözlerin yümülil- hassa bizim gibi gilligişaiz in- taşıp uzlaşacağmıza şckişüphc veddcsini gönderdiğim mektu-ı Aşk mektuplarındaki imli Ne yapayim, her şeyi sarih dü- «Biz artık görüşmemeliyiz. 
~udaklarmı kcmiriyorsun sanlar için. yok. bu aynen kopyc edersin. yanlışlan, Türkçe hatalar sa- şünmck, salim bir başla vaziyc- S ı..ft- ıktı" zaınaı 

· bunı;n makul olduğuna Öyle değil mi? Hem bir kere tecrübe ederiz. Yolladığım müsveddeyi oku- mimiyctıin timsali gibidirler. . . ti uhakeme etmek, doğru yol- • en ..... ;ııma ç gm 
Simdi sana hoşuna gidecek Tecrübeden bir şey çıkmaz. E- duktan sonra gözlerini dört aç- Göz yaşı lekelerine lüzum da ylirlimek i,çin yalnız kalmam (Bitınedi) 
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alatada bir cinayet 
Emanette Maarifte VllA11ette • ~~ SiGORTA ŞiRKETi ~~ 

iki kardeş yekdiğerini bıçak ve Tasarruf Şark idadisi Dava vekilleri §i TOrklye ı, Bankası tarafından .teşkil edllml~tlr. ~§ 
1 h t ·ı A d 120 bl il Kazanç vergilerini ~~ Vurıa - Hayat. Nakliye • Kaza • Otomobil - m .. 'ullye §§ tabancay a cer et 1 er g a n ra Talebe civar liselere nasıl verecekler :i maliye Slrortalarını kabal eder. :: 

tasarruf yapılabile- l ti ili E! Adreaı ' onca Vakıf haa ıstanbuı :: 
Galatada dün bir cinayet ol- evine giren meçhul hırsız 24 i? ger eş r yor Dava vekillerinin bazıları EE Telefoaı lıtanbul - 531 Telgraf! imtiyaz ;; 
uştur. parça çamaşır ve bakır çalıp sa- celı m - resmi dairelerde sureti daime- ••11111111ın111111111111111111111111ıı. ..ı1111111111111111111111111111111111111. d Elma «m ştur Dah'li k"l · · bliğ. M•lıtebln iptidai lııımı ••111111111111111111111111111111 ,,,.. .,.,ııı 1111111111111111111111111111111 Mahmudiye caddesin e vu.,.. •• u ·. .. .. . ı ye ve a etının te ı de istihdam edildikleri gibi ken "iıiııiıiıUıı•iıliıiıiıiıiİılllİll---------• 

sm kahvesinde oturan ameleden 3 - Beşıkta§ta komur~ü Ali üzerine Emanetin 1930 senesi l•krar açılıgor dilerine resmi daireler tarafın-
Cemşit ile kardeşi Reşit kav- ağaya ait dükkandan 30 lira ça- masraf bütçesi üzerinde tasar- M ·r kil.! . araf d dan muvakkaten muayyen da-
"'a etmişler, bir ara Cemşit bıça lnunıştır. Hırsız belli: değildir. ruf maksadı ile tetkikat yapıldı dd 

1 
aan vşe k ~~ ~- . ~ :ıse valar verilmiş olanlar da var-

İmı çelaniş ve Reşicli bir kaç 4 - Eyipte Bahanyede yağ ğmı yazmıştık. Vekaletin iste- . 0 . u~ ~ 1 a 1ısı .t.lme kte- dır Bu iki şekil mukabilinde a-
yerinden yaralamıştır. fabrikası önündeki Arslan na- eliği tasarruf ayda 120 bin lira ~ cı~r ~~ er~J'.~~ eştın ek .. e lın~n ücretlerin kazanç vergisi-

Rcşitte can havlile tabancası mmdaki motörden 142 lir~ ça- kadardır. lir. k aan. ~u !1ı:1~etı ~ez ~~ ne ne suretle tabi tutulacağı 
na sarılarak Cemşiti vücudun- lmmı~tır. Para~ ~lan motor ~- Her ay bu kada_; tasar.ruf Y!1 v:Cres!1r~t;ıtıda~sını mustaI?_ Defterdarlık.tan şubelere tebliğ 
dan yaralamışt1r. Yaralılar has ~elesınden Nunnın merrıleketı pılıp yapılmayacagı tetkik edıl ed kti 11;; t~p ol~ra.~ kiit edilmiştir Bir dairede daimi su 
taneye kaldınlıruşlardr. olan Cideye kaçtığı anlaşılmış· ınektedir. şbat h ece r. nfcumk ~~ ~ ye rette ücre~le çalrşan vekiller 

Romatizma ağrıları 
Artık blssedUmiyecek, çünkiı ibtikanı dem 
den mütevellit romatizma ağrıları için 

en mucssir tedbir olan 

LİNİMAN 
--<>-- tır. -o- u ususu muva ı gormuş vo .. . .. . . 

b · ' s ş h · · d k""rtl r so K ·ı h k I tahsisat kabul etmiştir ucretlerı uzennden vergıye ta-
Me 'usun evıne gıren k ğmd e remının e uAetul esı en ayvan ana- -<>-- • bi olacak ve vergileri o daire- ~ .. ~ 

a a oturan vatman p - . . . · · · f d 
hırsız lalı efendinin hanesine hırsız gir rından ıstıfade Meskukat müzesi nın muhasebecısı tara ın_ an 

İstiınal ediniz!.. Her yerde satılır. ..-. 
•••••••••••••••••• t H · · B · b al · ·· tevkif olunacaktır. Bu vekılle-stanbul mebusu üseyın . mış, azı eşya ç ıp savuşmuş- Bır Macar ırubu muracaat Topkapı sarayında açılması . h . h 

1 
. ld -

İn evine sabıkalı Bürhan girmiş tur. ve mezbahadaki hayvan kanlan mukarrer meskılkat müzesinin rınkd"ardıçte ya~ı dan.e elrıd 0 uglu 
· ki" b" h 1 · k 6 K d k · d • . ta ır e resmı aıre er en a -ve lacıvert ren ı ır a ı sır at - asımpaşa a o turuva na talip olmuştur. Gr •n, kan an ıstıhzaratma devam olunmakta d kl .. 

1 
. kc d" k 

' k f. · · M h b · d · · · • al ·· k .. . , ı arı ucret en n ı azanç 

Bu akşam 

~l~anıra sineması 
aere ırar etmıştır. memuru az ar eyın aıresı kimyevı mevat bw n cı ara· dır. Muzerun yakın bir zaman· b 

1 
• • h 

1 
tın" 

--<>-- ne hırsız girmiş, 2 takım elbise cak, bakiyesini teşkil eden posa da acılması muhtemeldir. eyan"l.~ enne •1t a e ıye- , len ıemaşalann en muazzamı 
Şüpheli bir ölüm 1 palto çalıp savuşmuştur. smdan da hayvan besliyecek bir cekte:d~r .. Res~ ~aır~te;e yal- ' At 1 ti Çokıanbtrı sabırsızlıkla beklen!· 

S 1 Gal' G 1 d d · "h 1 d k · G b nız bır ıkı dava ıçın ıntışap e- 1 ~ ı 
Rus mültecilerinden Aleksan 7 - ~btıka 1 ıpd; '"kak~ta a gı ~flıst'. sa e ece t~:· ~ u~ ... Bhkemele de den ve o dava için muayyen biri e, ev a ar ...ıı. 

dr isminde biri ölmüş zabıta mermercı statosun u anın- teklı en karaağaç muessesısesı ırı• l"< bl.. 
1 

d k'll . 
1 

v 
ölümü şüpheli görerek cesedin dan bir halı çalmış, firar eder- tarafından müzakere edilme:, mb e ag 

1 
a and avakl ve ~ len 

· k k l ıt d" B kl"fl · ·b ·ı ~ k ,. d k • • u para arı a yaptı an ış er-morga naklıne lüzum göstermiş en ya a anmş ır. te ır. u te 1 er esa•. ıtı an e s an a Sili .. . . s. I~ sozlU \"e şarkılı filminin lracslne ~ 
tir. 8 - Liile!i yangın yerinden kabule şayan görülürse müna:a l d~n m.u~evellıt kazançları ıle hıılıyıcaknr. ı 

-o-- geçen leblebıci Adil, mantarcı- saya konacak ve kanı ihale edıle İS/İma/ d # Si bırleştıı:ılerek beyanname vere- Bu şaheser Teknlkolor usulö ile T~~tA ıE ' 
Zorla güzellik olur mu? lık suretile 40 lirasını çaldırmış cektir. ava ceklerdır. -- . RENKLi OLARAK vücude getirilen ilk ~ 

t . . H"" . . . d b" tır. Kan istilısalinden elde edile- • . . lbrahim Tabi B. ı·ı di l , 
1 

"OX d h d 
1 1 

· ı ...ıı. zmırlı useyın ısının e ır 9 Sabıkalı Halil aGlatada l 'd t k b"l" d bl . Agırceza mahkeme,ınde ıs· U i .. f • İb ah" T ı m r. •nVctcn ,es t ,. unya ava is er ve ezcum e v • . N" d M" - ce {\'art a mu a ı ın eze ııye _ . . mum mu ettış r ım a- 1 
1 1

. hd k B ük ld ıl lk t sersen ışantaşın a oturan u manav Agop efendı'nin dükka 1 d ·ı•t ima kan ıdaresmde vukua uelen sah 
1
. B b" h ft D" b ta ya ve ıa ına ·arşı r se e yap an su il! 

.. . . d b" k .. .. • rusumun an ıenzı a yapı sı • d " • ı ey ır a a sonra ıyar e- SL'SI ı ''AR\'"'T"LER KALADI lıll' •Nü d Rl'AR ruvet ısının e ır ızm onune çı nmdan 2 kutu bal çalarken ya dü ... 1.. B .. d 10 1• tekarlık avası rüyet 01w.du. k" "d kt" : ,... . • .. r. - ....,., tiyaırosun an ~ 
karak kenclisile evlenmesini tek kalarunıştır -: b. şu1?-u uyo~.d tu yu~ end"l - k:ı Hadise tahkikatu;ıı idare ve ıre gı ec_e ~ BO.'.\F.LLlnin PALYAÇO yu ıagannl ecmesl ve Jız şarkıcısı filminin 
lif · f k b alın · ın ıra varı a temm e ı ece f l"k · ·· ı unutulmaz mumesslii An. JONSON nun zevcesi RUBI h.'"ELERIN -~~§ a ~t .. ret .ceva 

1 
_ a 10 - Müslim isminde bir sa tir. ~z 1 c_tanz~n:ı etmı_ş olan ~u - Ali Ccnani B. ~~ eksınuik danslın. 

sı uzerme Muruvetı parmagm- b k 1 B 1 Yaku efendinin kıye mufettışı Sabrı B. şahıt o- ......... p f 
1 

d ........ . 
dan yaralamıştır. 6~ ~-

1
• ursa 

1
f 1 k : til 1 !arak dinlenildi. Sabri B. şu şe- Mısırda çıkan ve son postaV aramount l mi lr. 

------ _ırasmı ~r cı ı ure e a - A k.. .. kilde şehadetine devam etti: ile gelen "Muhadenet,. gazetesi ••• CCOeCOO•OOOO 
-:>4 saatlik sirkat maga tceşbbus ederken yakalan Sm8 0prU - Hadiseye Emin Fikri be - Ali Cenani beyin Kahirede oldu Önümüzdeki çarpmba aqamından 
- mıştır - b. h . 1 . . ldb k J · yin ihbarile muttali olduk. Mu- gunu ve ır mu arrır ennın mu aren 

va a 11 rı -o- h Salahİ)ettar bir zat akkip Halit B. Semerciyandan· maileyhi bizzat Opera meyda- OPERA S 1 NEMA S ı 
Taksimde zambak sokağında Samatyada cer ne <liy'or? metruk Ananyan apartımanı· nmda dolaşırken gördüğünü ya JAN HER 'HOLD. FILIS HAVER. 

9 numaralı eve hırsız girmiş, Sarnatyada Arap kuyusunda A k"" .. 
1 

. . . b" nm rubu hissesine talip olan zmaktadır. B~:L BENET, DON Al.VARADO ve 
bir pardesü çalıp savuşmuştur. Acem Muhtar ile Haydar kav- k ~na opr~.f.1~sek~81 ~çın 1~ Emine Yusuf hanımın talep ka SALLI O NEIL gibi be' bilyUk sinema 

2 - Aksarayda Çeşme soka· ga etmişler, Muhtar Haydarı 1omısykonı·r~eş 1 Eı a ın la va~ı ydını onun feragati üzerine ka- ( lnuınüzde kı yıldızı ıarafından ıemsil olunan 
- d k d z· f di . b ki b d 1 tı o an te ı ın manet ıeyetı . perşembe EBEDİ MUAMMA gm a un uracı ıya e en nın rça a aşın an yara amış r. f . ..d .... t r d yrtları Ayşe Nurı hanım n.ıını k ı 

Ekonomi ------Hayvan borsası 
~1eclisi idare reisi çarşaıı1ba giinü 

intilıap olunacaktır 
Hayvan borsası idare mecli- Yerli mallar pazarı 

si çarşamb~ günü. ro~l~nar~k bugün açılıyor 
C~_fer Fahrı Be~ı,~ _ıs~ıfasıle Malfil gaziler pazarı bina-
munhal kalan reıslık ıntıhabmı smda vücude getirilen yerli 
yapacaktir. mallar pazarına ait hazırlıklar 

Borsa katibi umumisi Vahit bitirilmiştir. 
B. bazı dedikoduları mucip olan Pazar bugün açilacak ve ec
borsanm vaziyeti halcltında ar- nebi ~ümasiller~n~ nisbetl~ ~ok 

.. .. - ucuz fıatlerle mıllı mamülatı-
tık soylenecek soz kalmadıgı- tıl kt D". f b .k . .• . mız sa aca ır. un a rı a-
nı, et pıyasası tabu hır halde larm mütahassıslan Bankada 
olduğunu, bu k~ et fiatlcrinde toplanarak, imalatı~ tezyidi i
ehemmiyetli bir fark olmıyaca- cin esaslı mükarrerat ittihaz et-
ğmı söylemiştir, ~işlerdir. 

ennıye mu uru ara ın an şa- h "f . . . a şamı 
yanı kabul görülmemesi Tica- na ta rı suretıle tashıh etm.ş· A ~ R 1 
ret odasında hayretle karşılan- tU:. l-J'.ab~rdar olm?saydık E 
r.:.ıştır. mın Fı~ı B. z~r:ırdıde olac.ak· 

Oda erkanından bir zat bu tı. Halıt efendının yaptıgı ka· 
hususta demiştir ki: naatime göre tashih değil tan-

- Bu mesele mütehassıslar_ riftir. Memurlardan Halim, Ya 1 
dan mürekkep bir komisyonda ş?r• Baha ~eyler mesu.liyetle- dchak~r 
tetkik edilmeden alelitlak as- rı tahtındakı defterlerı başka- 1· VAT\.! J>L~'rJ>OVfÇ 
ma köprüye lüzum yoktur de- ~ına verme~le v~zifelerinı sui 1 ' r_ \ 
mek manasız ve gayri varittiı-. ıımmal etmışlerdır.,. KHtt'~EN'N JtUEff' İstanbulun köprü işleri için Müteakiben iskandan gelt:n f 1 f 1 
muhtelif teklifler vardır. cevap okundu. Memurların id- · 

Sütlüce ile Defterdar arasına diaları hilafına defterlere mıi- filminde 
naklini zaruri görenler de var racaat sahiplerinin kayıt diışür ı::::::::::::::::; 
dır. meleri memnu olduğu bildirilı· 11!1 

Halici liman yapabilmek içuı yordu. ' n s K o v 1 L 1 K 1o1 N 
köprü yerin': şehrin karşıdan Muhakeme, hasta olan Emi- il U B ll 
karşıya naklıyatının feribotlaı ne Yusuf hanımın azadan Ta
veya deniz altında bir tünel ile hir B. niyabetile ifadesinin a
temini de ileri sürülüyor. lınmasma karar vererek dava 

Gazi köprüsü gibi iktisadi· talik olundu. 
yat ve şehircilik itbarile çok 
mühim ve büyük bir eser yapı
lırken bu noktaları tetkik et· 
memek doğru değıldir.Emanet 
müracaatımıza henüz cevap 
vermemiştir. 

-·-- -~ 

Sesi~ sürlil \"C şarkılı fllim 
Mumes llesi 

POLA NEGRt 

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

fllmln lraeye baş!ayacaknr. Bu şaheser 
nUmunei imtlsıl otan namuslu bir aile 
babasının köıu bir kadın tarafından 
şehvet hır ile nasıl fc,a yollara ıevke· 
dildiğini ve zavallı reflkal hıyanna ne 
pbi lzılraplu çektlrdi&lnl tasvir eden çok 
feci ve muessır bir dramdır. ılcln all 

Ilı LUSI DOREN ve ANTONIO MORENO nun ıeıalll oııiilerl 

Peresti' 
. .. 

muhıeşem filmini ıruye başlıyacaknr. Bu baldkl şahe11r RUS fecayll. I 
sıludeierln menfadıki hayatları. Poriı'ıe Monmarter Roı kabareler! 

hakkındı yapılan fllimlerln en canlısıdır. 
li; veıeo: SPOR VE GENÇLiK ıerlslnln 3 numerolu filmi. ....................... ===· 
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6648 31368 31273 33742 35396 52823 35529 20747 23580 36601 26288 33162 6602 39901 45614 51669 47794 39163 35274 43235 53146 47347 10558 581451 muhasebecisi Vahit B. ve Bey- ·t ~ 
30303 36218 12713 28797 16814 34728 37675 53368 32330 26065 25568 21045 5212 45394 51952 49127 42406 5ı862 21523 46406 •oğlu yenişehir kasap dükkinı boı . 

7853 16391 44010 50014 50496 31125 15116 100 Lira kazananlar 18050 58485 10124 57176 36072 56718 7700 31923 41585 59665 36963 25606 sahibi Panayot, Galatada Fom;, vı-ı.ı t 
500 Lira kazananlar 70929 54842 11210 25663 7756 46446 55994 754 1653 16245 19417 13990 41892 54612 23952 49810 54939 14221 46501 42604 ka han altında muşambacı Aram l';ı il 

7439 30123 49680 9008 49541 40277 13091 8079 58918 16284 10545 55812 41320 38224 44147 24825 51137 12598 48877 7333 32895 11344 38935 11995 ef. !erdir. 
1 

ı:~, 
0154 2290 52337 3757 3153 21472 23914 37381 42009 16885 11216 40916 57250 26787 42859 16150 50914 42415 28514 22921 30009 53209 16949 44403 Harp ma!Ullerinden mütekait hı: 

788 56921 6782 42932 40768 56059 14934 2277 22479 15316 32480 21901 48464 11704 14901 22949 38848 26663 45166 57301 37521 57574 36279 16969 yüzbaşı Hasan Fehmi beyin bie 
1
;:1a: 6782 10764 33370 33545 19356 51120 7207 15679 11934 3830 37451 6274 7525 39196 24496 23973 46033 3446ı 45043 11991 772 30935 37185 37428 letineSO bin lira isabet etmiştaiı · 5032 50908 1992 39 39024 50902 44441 18844 55763 16459 57752 47382 45923 1419 5177 2342 22031 53443 38737 8234 40830 17410 54084 31720 40 bin lira Fatihte Vahan ve 239 56978 30849 31695 140638 27303 5222 8785 20665 11822 54481 17918 22360 4184 35374 22962 28697 43276 55145 17275 9920 Ramı cf. !ere çıkmıştır. 127 14914 51651 16365 j 150 Lirakazananlar 20044 17855 20265 39515(1591 43589 46447 53871 17790 46808 17100 9539 31085 16609 46890 142881 Tahta kalede duvarcı ustası 7518 39183 24784 176 5491 9806 31218 10884 2616 1917 5140 32467 26747 1008 5518 6448 4203 50187 47261 3192 38278 24796 57614 l 6453 Cafer ef. ye de 15 bin lira vur-781 32785 59363 58210~ 786 23919 46457 11583 33809 31062 51445 26819 50528 5411 56537 8597 19240 28544 55671 6638 49849 450 21224 50703fr.ıuştur. 
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cukla ınız zayıf veya hastalıklı ise 
JD) ~yük (JOO) kuruştur Toptancılara tcnzilAL 

Mutlaka Hasan kuvvet şurubu içiriniz. Kansızlık, ademi Jktidar, sinir, verem, <bnıar, belgene 

zaafı umumi, romatizma, sıraca, kemik ve gilğus hastalıklarınR nafidir. HASAN ECZA DEPO 

Emniyet sa nı~ı e rk 
at'i kar 

-------· -------------:--------do-.. rt-arşın bahçeyi havi bir hanenin !==========:"'== 

r ·ıanı 
eli 

1

1 tamamL · Sabiha H. 1111aı-. ve sinemalar 20750 17081 Beşi:ttaştıı yeni mahallede Posta ve 
•t İhlamur sokağında eski ı?, 10, 10 10, Tc~ebı ı ılvıı· 

10, 10, 10 mükarrer 12 yeni 13, 15, 17, ŞEHREMANETi rosunda salı 

"M.l!iyet,, in 
123456789 

en 1 r 

• i o 
l 

J iZ 

~. 

merhunann ""·,s ve ntv'ile 
tıiC\hi \C ı:ı Ü (Cm. · .a :ı 

Borçlunun 
limi 

19 numaralı ve bin beş yüz arşın arsa l fi gilnU akşamı 
üzerinde kısmen üç ve kısmen iki kat- nnı ıaaı 21/30 d! 
tan ibaret altmış üç oda altı şofa iki ııl 1 yalnız muallim 

o 6222 S· livril:apıd:ı Hancıkaragöz malnlle
sinde Hisardibi Silivrikapı sokagında 
t-ski 2, 2 ve yeni 2, 4, 6 numaralı yüz 
set;sen dokuz arşın arsa üzerinde iki 
dıikkam havi bir mağazanın tema-

mutfağı ve mü~temilatmdan bulunan 'e ıalebeve 
yüz elli arşın arsada mebni mezkfırl 1 1 Hayvan Fikri 
konağın ittisalinde beş oda bir sofayi yedı 
havi ·r,.;r sı:"'M'r'r ltös'tl'.n"i ve av- 1111 3 perde 

Gonicü 

90 
mı Fatma ve Atiye H.lar 

6717 ErenköyündeErenköy mahallesindeKo 
zyatağı caddesinde eski 97, 98, 2, 97, 

rıca iki yüz otuz arşın arsada mebni "111111 ı de 
sofa bir mutfağı havi ve beş bin yüz Ü yızı:e~·edat 
dört arşın bahçeyei havi bir konağın Nedim bey 

tamamı. Zekiye H. BugUnkıı )'•Dl 
260 17223 Üsküdarda Rum Melunetpaşa maha- Sıhlr o~rcd 1930 kıt temsille· bllmecemlz 

llesinde Sıra kahveler sokağında eski rine başlıyor. I-' ikind k!nun dalı SOLDAN SAGA: 
11 ve yeni 13 numaralı elli iki arsın ar gilnü akşamı Şehzadebaşı Ferah ti· l. Allah (S). 

sa üzerinde ah ap bir kattan ibaret bir yaırosunda Anadoludın ıvdN eden 2. Beyaz (2) Kirli olmıyan ,s). 
dükkanın tamamr. Hüseyin Ef. Servet H. büytlk kadrosl e meşhur ( Çudaş 3. Acmm akııi (5). Nota (2), 

Dllnk il-nece .ıı.. 

halledil '" şek 
YUKARDAN AŞAGI: 

1. Paydos (5) Dost ('). 

98, 2 ve yeni 77 numaralı ve. iki yüz 
yirmi yedi arşın arsada mebnı ve du
vartaşından ve kaimen mevcut olup 
seneden üç bin iki yüz dokuz arşın 
bahçeyi havi ahır mutfak ve esas eb- . . 
niyenin tamamı. Alı Riza B. 

710 17242 Bakırköyünde Cevizlik mahalJesin- Forstln) opcrtı 8 perde 4. İ"'1'et (3). Arkad~ş (5). 

5. Dudak (3). de Hamam sokağında umumu üç yüz 6. Gülünç (S). 

2. Kısorlrk (6). Nida (2) . 
3. Ev senedi (4). Be az (2) 
4. Ki "D (4). 815 7093 Kumkapıda Tavaşı Süleymanağa ma

hallesinde Ördekbakkal ve İcadiye so 
kafında eski 33, 33 mükerrer 35, 35 
mükerrer ve yeni 43, 45, 39, 41 numara
lı ve 120 arşın arsa üzerinde kargir iki 
katta dört oda bir sofa bir mutfak ve 
ön ve arka taraflarında iki dükkan ve 
yetmiş arşın üzerinde iki dükkanı havi 

otuz yedi ve yeni kırk üç n ımaralı ROB1N - ALEKSANRE 7. İfar<ti mahsusa (6). 
yüz dôrt arşın arsa üz.-rinde Mı:ta çatı heyetinin temsilleri 8. Zevce ( 4 ). 
h 

·· b · k ·b b" · Önümüzdeki perşembe alqamı sa· 9. Bir içki (4). Özen (4). a sap Ut" uçu attan ı ı:tret •n çatı at 2 ı. 15 te FRANSIZ TİYAi"l<O· ---------odası olmak Ü ·e doku:.. oda iki sofa SUNDA Madam Gabriei Robın ve 
ve on alu a~m ilzennde kargir bir kat Môsyö Rene Alcksandre heyetinin 
lı bir mutfak ve altı vüz kırk bes arşın ilk temsili glarak Hanri DüvcmoaWJ.1 
bahc ı:-vi 'ı:ıvi bir hanenin tamamı Güzide H. eseri 

LA FUCUE 

5. Kok.ı (4). Kırmızı (Z). 
6. Sıçan (4). 
8. Fen (4). 
9. Yakinin aksi { 4 ). C: v k ( 

muhtacı tamir bir hanenin tamamL Mahmut 
310 17488 Kaşımpaşac ::ı Cami k"'1ıir mahallesin-

17 
Kaıııınsani Cuma gilnü saat 

de cedit çiviciler sol ağında eski 28 ve ıs te matine olarak 
yeni 16 numaralı otuz beş arşın arsa L E o U E L 

YALı JZ 
105 8998 Yenikapıda Ki\tipkasım mahallesinde 

Sand~kburnu sokağında eski 38 ve yeni 

Aziz B.: 
üzerinde fe111kinde bir odayi havi bir ı 7 Kanunusani Cuma akşamı Kadburi dükkanın tıı" " rı. Fatma Berkemal H. Hüseyin SA M SON 

Fehmi B. 18 Kanunusani Cumartesi akşamı 40 numaralı altmış sekiz arşın arsa Ü· 
VE 

78 

zerinde yıkılmış temelleri mevcut bir 
dükkan mahallinin tamamı Firdes H. 

9963 Üsküdarda lcadiye mahalJesinde eski 
yazmacı Avadis ve yeni Salknn soka
ğında eski 14 ve yeni 18 num~ralı ve 
seneden beş yüz doksan yedı arşın-

MON AM1 TgDDİ 135 17527 Divanyolunda Atik Al•paşa mahalle-
19 

Kllnunusani Pazar günü veda 
sinde Yağcı hanı alt katında eski 6 ve matinesi olarak saat 15.30 da 
yeni 6 numaralı otuz altı arşın arsa S A M S O N Burnvil 
üzerinde bila ıhava ve kapısı oda için- 19 Kıi.nunusani Pazar akşamı ve· 
d d k d b• rd" • da müsameresi olarak e ~e o an:n ~r a_sm a ır a ıyeyı . ANT01NETTE SABRİER 
havı tam kargır bır odanın tamamı 

1
· Ki 

1 
b"let ııatı•ıaa devam etmek· 

M h S"'krü" B t• er ' ' . dan iıbaret muhterik birhane arsasının 

Çikolatalarını 

tamamı. Mm. Aleksandra 
130 10029 Erenköyündeİçerenköy mahallesinde 

e met • u · t@~ir. 4400 17603 Paşabahçesinde Köyiçi elyevm iskele ;...., _________ _ 
caddesinde eski 1 ve yeni 26-1 numara 
lı yüz altıms ik; a~m arsa üzerinde 
kargir üç kattan ibaret üstünde sekiz 
oda bir koridor bir mutfak ve yinni 
dört arşın arsa üzerinde bir halil ve 
gusulhanesi ve yirmi arşın bahçeyi ha 

Yeyiniz 
Hamam Sokağında eski 16 ve yeni 27 
.numaralı 110 arşın arsa üzerine meJ:>
ni ahşap iki kattan ibaret dört oda bır 
sofa bir mutfağı havi bir hanenin ta· . 
mamL · Besım B. 

48 10241 Hasköyde Sütlüce mahallesinde De-
mirciohanes sokağında eski 4, 6 ve yeni 
41, 43 numaralı yüz seksen arşından i-
baret temelleri mevcut gazino ve hane 
arsasının tamamı. Mm. Serpııhi, Dikran ve 

vi bir fırının tamamı. Mehmet Cevdet B. 
40 17738 Sultanselimde Mismarşecaettin ma-

Öksürük. nezle, 
boğaz ağrlları 

ve brenşııın husullne 
mani olm~k ve 

tedavi etmek için 

VALDA 
PASTiLLERİ 

kullanınıı 

Harant Efendiler 
!14 10341 Üsküdarda Bulgurluda Alemdağı 

h::> nesinde Mismarci sokağında eski 8 
mükarrer ve yeni 17 numaralı altmış 
arşın arsa iizeı:inde yarnn bodrum 
katı kargir diğerleri ah ap olmak üzre 
iki bucuk kattan ibaret beş oda bir 
sandrk odası bir sofa bir mutfak ve se
ksen arşın bahçeyi havi bir hanenin 

BütQn e:Ciiii'C ve ecıa 
llepolarında 

ıatıltr. caddesinde 46-1, 46-2, 46-3 numaralı se 
itsen arşın tizerinde iki katta üç odayi 
ve dört yüz otuz arşın area üzerinde 
.kargir iki ahır ile bir odayi havi bir 
fırının tamamı. İsmail Ağa 

118 11458 Yenikapıda Çakrrağa mahallesinde 
Linga caddesinde eski 40 ve yeni 62 nu 
maralı kırk altı arşın arsa üzerinde kar 
gir bir kattan ibaret üstünde aherin ma 
lı bir odayı ve bir kuyuyu havi bilil ha-
va bir dükkanın tamamı. Hacı Şilkril B. 

l55 1Z096 Eğrikapıda Hacıilyas mahallesinde 
atik ve cedit Ebe sokağında harita 1 ve 
2 mevkiinde eski ve yeni 9, 11 nınnaralt 
138 arşm arsa üzerinde k§rgir bir kat
tan ibaret sıvaları noksan bir ahırın 
tamamı. Osman Ef. 

O 14572 Üsküdarda Altunizade mahal1C6inde 
elyevm Mecidiye Nişantaşı caddeein
de eski 4, 4, 4 mükerrer yeni 12, 12-1, 
12-1 numaralı mezkfir köşklerden 
büylik köşkiln harem dairesi Uç yllz o
tuz iki arşın arsa lizerine m~i ahşap 
iki buçuk kattan ibaret sekiz oda ~ 
sofa bir taşlık bir hamam ve bır 
kuyuyu ve sellmltk dairesi kezalik üç 
yliz otuz iki arşın arııa üzerinde ahşap 
iki buçuk kattan ibaret sekiz oda bir 
sofa bir taşlık bir hamamı ve diğer 
köşk yüz on üç arşın arsa üzerinde 
yaı=m, katı kargir ilci katı ahşap olmak 
lizre iki buçuk kattan ibat'et üç oda bir 
mutfağı ve elli bir bin dokuz yüz yet
rniş beş arşın bahçeyi havi iki köskün 
tamamr. Emine Kadriye ve Fatma 

, Ümmüssüade H. !ar 
U10 1S284 HMekide Nevbahar mahallesinde He 

kimoğlu Alipa a sokağında eski ve ye 
ni 6 numarah sekiz yüz ~ın arsa
da mebni sıcaklık mahallini ve yedi 
yüz arşın arı-ada soğukluk mahallini 
ve doku:t yüz arşın bahçeyi havi çift 
hamamın tamamı. Emine Hacer, Mus-

tafa Nihat B. ve sağır Fatma ve Hatice 
Piraye Hannnlaı:" 

90 15710 Üsküdarda Y enimahalJede Karaman-

155 
l 

lı sokağında eski 27 yeni 21 numaralı 
altmış dokuz arşın arsa iizerinde kar
gir bir kattan ibaret bir dükkanın 
tamamı. Osman Ef. 

16206 Kartalda Kasaba kariyesinde Üs-
küdar carlde•inde yeni 82-36, 41-5 nu-
maralı yüz kırk iki arşın arsa üzerin 
de kargir iki kattan ibaret iki dük-
kanın tamamı. Hüseyin Hüsnü B. 

110 17076 Yedikulede Mirahor İlyasbey mahal-
lesinde eski istasyo.n caddesinde 
Baki alfilip ve yeni ist.-ısyon cadde
sin-le eski 57, 57, 57 mükerrer ve y~
ni 67-1 numaralı altmış arşın Jrsa U· 

ı:crinde kargir iki kattan ibaret iki 
oda bir kiler bir sofa on iki arşın arsa 
üzerinde :ıhşar bir mutfak ve altmıs 

tamamı. Süleyman Sudi, İsmail Hakkı 
Beylerle Fatma Müzeyyen ve Zehra Güzin Hannnlar 

Yukarıda cins ve nev'ile mevki ve miiştemilatı yazılı emlak 
hizalarında gösterilen bedellerle talipleri iizerinde olup 13 Ka
nunusani 930 tarihine müsadif Pazartesi günü saat on buçuktan 
itibaren müza~eye mübaşeret olunarak saat on beşte kat'i ka
rarlarının çekilmesi mukarrc-r bulunduğundan talip olanların 
mezkO.r günde saat on beşe kadar Sandık idaresine müracaat 
eylemeleri ve saat on beşten sonra vuku buJacırk müracaatların 
ıkabul edilmiyeceği ve mezkfir emlake evvelce talip olanların 
kat'i karar esnasında hazır bulunmadıkları ve başka talip zuhur 
eylediği taktird~ evvelki taliplerin müzayededen çekilmiş ad
dolunacakları lüzumu il.'tn olun•ır. -.. 
OksOrenfere Katranı Hakkı Ekrem 

lslan~nl fosla ve Tel~raf ve T. Ba~ Mn~üriyelin~en; 

1 Ahmet Bey 11=1 I 
~ 

••.•.... l\laballe ...••... Sokak 
.•••.... Num.ırda 

Be<ikt3'l 

Posta ile göndenle~ck .,ektup, kart ve saircnln yukardakl 
nümuııe veçhilc Pulların zarfı~ Lise kvı( 'll' yapıştırılma. ı ve 
gidece~ yer isminin bche nchal aşa;;ı ta,.ı,J " >kim kh }nt.ılması 
sür'ati temin eder \ e y.ı~lışlıjtıı nıahel b ·ııkmJz S'. 

yazı makinesi 
Almanyada muasırı 

fennin en son 
hes rl 

>::?-,ııı--~~~~~ 

Hususile Fil.ANSIZ ~ukametlnin dahi uk.:ı.- \'e ter<" ı el i ,1 makıne 

Hafif, metin ve s.a ..,Jam 
Her ciheti taahhüt olunur. d:·ı 1·~· :i1~~ 

VALDA 
ismini taııyao kutular 
dıruaiiade talep edlalı 

Gudron 

Üksürük 
BRONŞİT 
Buğaz nezlesi 

için hakiki 

içiniz, bütün müstahzerab Ü· 

zerinde menekşe, Yeşil ve 
kırmızı renkli etiketlerin de 
Jmaison FRERE Paris rue 

1 Taksin1 ıney<lanında 

~ ılık arsalar 
Tnk.:mde \'a':ie çeşme soka

ğında 1;tı;.'.1bul ~~mlak şirke· 

tine m' 7rcaat olunması 

Bu ak~am 
Rus rılbaşısı reve} onu 

l\l.ıruf Fransız muganniycsi 

T . · 1 · d d ıaraıınd&n nunı rolar, meşhur Song ıcaret ış crı uınuın ınü ıiriüğü• en: Caz 5 fotmaı s, hu) O~ meccani 
30 İkinci Teşrin 330 tarih 

1
i kanun hükümlerine göre Tür- bcb k ıombolası, kotıyonlar, sar. 

Ft~RELLE 
kiyeıdo iş yapmak üzre tcsçil kılınmış ol<.n ecnebi şırketlerin- • pnzlcr. l\~a . mızı evvelden 
den Berliet otomobil şirketini.ıı Türk ye umumi vekili b:.ı kere tatunuz. Te e n: Beyoğlu 3388 
müracaatla Şirketin Aııdtıtra tali şube ,inin sedd;ne karar veril- ~--ı..ım..--••••o•·~ 
diği ve vekil Melunet Çelalettin Beye verilmiş olan vC'ltfiletna
menin feshedildiğin, bildirmiş olmakla mezkıır ube ile alakası 
olanlann lstanbulda bulunan şirket merkezine ve icııbmda İs
tanbul Mmtakası Ticaret Müclürliiı;ür.:! müracııat eylemeleri 
ilan olunur. 

Galaıada Perşembe Pnzaıındalı:I 

Perşembe hamamı 
J.!cı.:eleri açıktır 

Cinsi iilii 
Lezzeti mükemmel 
Rayıhası nefistir. 

.Ulak bir masaj ile ciltte görünmez bir halde talıassw ve tc
.' rakıim eden ve ayni zamanda cildi tahrip eden ec amı ccn 
• biv~i hallederek nıazarraaıu defeder. Ak5amı bedene effnf 
Wjj@Ş#Eff l>bir letafet ve sıhhat verir . 

• 
Emsalsiz Büyük Fırsat! 
- Fabrika fiatından daha dun fiatlarla 

MUŞAMBALAR 
vıı.: 

PALTOLAR 
kışlık kostümler için 

Halis lnglllz 
kuma,ıaı:ında 

yüzde 20 Tenzilat 
Fevkalade fedakarlıkl 

Bulunmaz fırsatları 
İstifadeye koşunuz! 

Beyoğlu İstiklal caddesi Rus konso
loshanesi karşısında kain 479 

numerolu meşhur 

Ma~azalarını ziyaret ediniz 

lsla ~nl liınam sa il sı~~iye nıa 'ezi serlah elinrıe 
Merkezimize ait on iki :ıdet halı 14 !~inci Kd.ı9JO tarihin 

müsadif Salı günü öğleden sonra Çarsiyiltebi:de Sehremanet 
müzayede mahallinde bilmüzayede satılacagmdan 
vevmi mezkfırda müracaatlan ilan olunur. 
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Millet mekteplerinde oku • 
yanlar için ders 1 ~eyri seıain 
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l\ainıc Halit - ~luallim Ahnıet Halit 

Yurt bilgisi 
Teşkilatı esasiye kanunu 

~ .~ Geçen der&lt>nınizde legkilatı eaaaiye kanununun 
~ .aa maddelerll.~ Turlderiıı umumi haklarına dair olan 

ı · ~ addelerinden bir luı11nıru görmügtUk. Bugün de Türk 
1

11
°'.: ~ rin umumi haldauna ait diğer maddeleri göreceğiz. 

1 Madde 72 - Kanunen muayyen olan ahval ve eş-
[ 'ı ' 1 tiden başak bir ııu• t:I le hJç bir kimse derdeat ve tevkif 

ı ı ı ı lilmez. 

1 ' . 
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Halbuki istibdat devrinde ufak bir ııüphe üzerine 
r ev basılır 'e İ(,ı..:ri<len bir adam alınarak hapse tıla
·di. 

1\iadd'! 76 - Kanun ile muayyen olan usul ve ah
ıl haricinde ki.m~enin meskenine girilemez ve üzeri ta 
trri edilınC'z. 

Gerçi herlce~i.n evi taaruzdan maaundur; fakat 
.rzedelitn ki bir adam bir kabahat işlemig, aonra da 
ıne kapanarak dı~an çıkmıyor. lııte bu takdirde ve u
,lü d.ıiresinde o adamın evine girilir. 

Yahut bu ac.iom her hangi bir borcunu ve vergisiru 
rmiyor, yine bu takdirde evine girilerek malı haczedi 

" Madde 77 ·- Matbuat kanun dairesinde serbeat
·; ve rıeşrecliinıı::dcn teftiş o muayeneye tabi değildir. 

Burada 111?.l.buatm kanun daireainde serbest oldu
ı tasr h ediliyor. Boy e olmasaydı er eline kalem alan 
clına g-elcni ya;:acak demek olurdu. Halbuki bu takdir Don cumhuriyet halk fırkası lstanbul vl!Ayetı senelik konıtrcsı toplandı: Resmimiz bu konıtreve alt mnhtelif intibaları R"ll•termektedlr 

bııın 'ı :iey'l~l-ı ~16 l 
c~nıuı: :\fı'1!llaliyo Hın. ı 

l<taohııt 740 

Mu~an1a ~ostas 
Cuma, Pazar, Salı. 

şamba günleri idare rıhtı 
dan 9 da kalkar. 

Ayvalık sür'at post 
(l\IERSJ.'l)vapuru l 4 kA 
sani Sa ı ( 17) de Sirkeci r 
mıııdan hareketle Gelilıol 

nakkale Küçükkuyu, E<lr 
Hl!rbanlye, Ayvalıga K!dec 
dönüşte mezkllr iskele! 
birlikte Altınoluğa uğray. 

gclecekıır. 

Gcllbolu için yalnız 

alınır yük alınma7_ 

-1-------ı Y elkenci vapurl 
Karadeniz luks \'C sürat po 

Si\l\1SUN 
vapuru 15 ç 
k~nunusanl arşam 
günü akşamı Sickeci nhtırn 

hareketle doğru [Zonguldak, 
bolu, "amsun, Ordu, Gir 
'frat. .... on, · Urmene ve Riz 
gidcce' tir 

Taf<il~ı tçin ~irkec•de Ycı 

hanında kilın ece ne;ine m 
ca"" Tel. lstanbu' 1515 ı3 .. Liseler mubayaat komisyonundan: -memlek~tin ll&a)işini bozacak yahut namuslu kim- G K 

lerin aysİyPl.!ennİ lekeliyecek, memleketin umumı alatada araköyde poğaÇaCl fflı°" 

1 :;' 

lakmı bozacak l a:ı.ı!ar yazılırdı. işte bunlara mani ol-. fırını ittisalindeki büyük ma
ak icin kayit l.onulmuştur. 

İstibdat devrinde kitapla gazeteler basılmadan halleb:cinin üstünde 
'Vel sansür ınc·n uru denilen kimselere gösterilirdi. Bu 
emur c.uıının ıı:.t~diği yazıları çizer, basılmasına mani 
urdu. EKSEL~i~ 8 

Komisyonumuza merbut Leyli li·' -.-------
se orta ve muallim mekteplerinin j Hacı Yakup Zade Ve Şe 
Mayıs 930 gaye.in~ kadar ibt.iyaç~a- ! Vapur Acnntalıtında 

. rı olan nuhut mercıınek, zeytınyagı, ! 
pirinç, hnıfa.sulyc, salç~, ekmek, bra~eoiz lüks ve sür'al pos 

G vapuru erze13 kAnunusa 

Pazartesi 
' 'ı I 

l\1adde 80 i iukiıme~in neı:aret ve murakabesi 
lında ve karnın duirt.'>ir·de her Türlü tedrisat aerbes- Büyük elbise fabrikası 

Muflon astarları empernıeabllse 

hayvanyemlcrıı gaz benzın, vakurn, • 
mazut yağları ile kısmen süt ve yo
ı;urtlan, 2-2-930 tarihine mtisadil 
Pazar günü saat onaJtrda ihalesi icra 
lolmmak üzre kapalı zarf usulıle mü
nakasaya konulmuştur. Ta!iplerinin 
şeraiti anlamak üzre komisyon kita akşamı saat 18 Sirkeci ntrıı 

dan haraketle (Zonguldak, 
bolu,<l e,Samsun, Onyc,O 
Glreson, Trabzon, Rize, 
pavrl ve Pazar iskelele 
azimet ve avdet edecektir. 

1 
l• ı. 

betine müracaatları. . 
ır. 

1 • l\'Iadde 87 lptidai tahail bütün Türkler için ZA YI: 1 Kanunusani 930 da 
Kumbaracıda 42 No. apartmanın ka
pıcı odasında yeleğım dcrunund.ı 
mevcut resmi evrakım ile param ma-

1 
1 
( 

1 1 

i 1 l 
• rı • 

!I 
'• ~ . ı 

)1 

I' l: 

E'Cburi ve devlet n1ekteplerinde meccanidir. 

P A 8 O E ~ ü L E 8 i N i N_...~ .. P.·ı mnddeye göre yedi yaımı bitiren çocuklardan on 
tı yaşına kaJar ··lan Türk çocukları iptidai derecesin 
•okuyup yazınak ôğrenıneğe mecburdurlar. Hiç bir 
mse benim par.-nı yoktur, çocuğumu okutamam diye ~liiı1tchap çeşitlerini 
e. Çünkü hükfuııct açtığı bütün mekteplerde çocukla-

la kordon gümüş saat zayi olmuştur. 
Mezkur evrakın kendilerine lıiç 

bir faydası olmadığından insaniy~l 
namına iade edilmesini rica ederim. 

Kapıcı: MEHMt. I 

I• 
t ı.: 

parasız okUti\bi:ır. B uf 27 r 
aks~:ıd~:t;!.d-"~1lü~!t:aerii!'a~.;:t~t1:k 1:~ı!ı:~ 01 eJlere : ıra Pelle~rino 

Türkiyede ve ya hariçte bir Türk babasının aul- TiCARETHANESi 
' l;i 

lj 1: 
d d ~ h T ki ed kki b' 8 1 24 (' Kadm §apkaları ve tuhafiye leva-n en ogan ve ya ut Ür y e mü teme . n ır anım ara• ıra zunatmm ıatııı için, Beyoğlunda 11-

.nebi babanın ı;ulbündt.n Türkiyede doğup la memle- 9 tiskıal caddesinde Rus Sefarethanesi 
~t dahilinde :k~met ve sinni rii•te vusulinde resmen yakmında yeni bir mağaza ve aa-

" lon kÜf&l edilcliğini muhterem mÜf-ürklüğ-u ihtiyar eden ve yahu vatandaşlık kanunu mu Fiatlc nıevkii turuhta vazeyJe- terilcrine ilan eyler. 
hince Türkluğe kabul olunan herkes Türktür. Erkek ve kadın fapkalarınm top-

Türklı.ik. sıfatı kanunen muayyen olan ahvalde diğini muhterem müşterilerine tan aatııile ve Anadoluya aatıı ve ir 
salr.t kemafisııahık Galatada, Aralan 

ll28 edilir. arz ve ilt\n eyler. hanında 9 numarada 3 kfıin idarehıı-
Bu rnadcle bizl' kimlere Türk denildiğini anlatıyor• -----------------------..:::.---,__:::,_ __________ __,_..:;n;:::e•:.:.in:.:.d:..:e:..y<..:a:.<p..::•l;::.aca=k..::tıo.;r' ____ _ 

iz bir keı·e ırk itibarile Türküz. Sonra da vatandaşlık 
fİ ibarile Türkiız • İşte bu itibarla memleketimiz ahali. 

nden oian ve vatandaşımız sayılan Rum, Ermeni ve 1 ,,~ l~saslı metot dahi.inde ve \:Ok 
musafı ~er.itle kı. a bir 7.«m.ında '. ' 
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.üsevilere de Türk clt~nilir. 
Ti•rlciyede y~ayan bir ecnebi babanın Türkiyede 

ığup buyüyf·n çocuğu sinni rüşte vasıl olduğu zaman 
n Türklügü kdıu! ediyorum derse o da Türk &ayılır. 

Buna mukabil hükümetinin müsaadesi olınaksr· 
n ecnehi bir hı.ik,-unetin hizmetini kabul eden , yahut 
nebi ordusuna dahil olan ve böylece vatanına hiyanet 
?en kimsc?lcr Türklük sıfatını kaybederler. 

----~--

)ılZJ, 1ıl'~aj) \Cfl·ksir nıa1 İnelcrini 

öğrrnmek arzu cd~'llerlc makıııc 

ile ucuz vt hata. 11. olar:•k her 
hangi bir lisandan yazı yazdır· 
mak isteyenlerin Sirkecide Ş.hin 
paşa oteli karıı<ında Den l~ler 
soka~ında (15) numarada kAin 
(HALK DAKTiLO DERSA 'F:Sl) 
ne miiracaatları. Pazarlıtla cametan ve ~olap imali 

Ali ~i~aret m;ktebi mubaya- Detlel ~emiryolları Ye limanlan UDiUllİ i~aresin~en 
{OffiISI yonun an: Sergilere ve yarışlara getirilip götürülecek ve damızlık için 

Mektep için lüzıunu olan camekan ve dolaplar pazarlrk iti- c;elbolunacak hayvanlara Anadolu - Bağdat Demiryollarmda 
tile yaptırılacağmda.n talip olanların müdüriyete müracaatları 1 tatbik edilen 32-332 numaralı tenzilli tarife 15 Şubat 1930 tari-- ı r ... hinden itibaren mülgadır. 

FABR KACILhJA BAŞLARKEl\f MezkOr hayvan nakliyatının bilumum Devlet Demiryolia-
rmda kanunu mahsusuna tevfikan %50 tenzilatla yapılmakta 
olduğu ilan olunur. 

1 tanbuldıı Sirkecide 

HiLMi 
Nur hanında 

NAiLi 
Mues.'4!., ini unutmamalı 1<ıız. Buradan makina alanların cümlesi Zonguldakta: EreX-Ji havzai 

ıu\Sffak olmuşlardır 5 fahmiye 

Romatizmadan 
mustarip butün hastalar için 

•OkOnet ve fifa ! 

'' Spirosa1 ,, mahlulo 

oilte nllfuz, ağrıları teskin vo 

güzel bı~ slcaklik veren yeglıne 

~A~tır. 

Jstanl)ul sıl1hat ve İ\~1.İmai ı11t1a
''t'Jl et n1iidiirliiğiinclen: 

Y
.,.. ı· .. ı· .. umum müdürlüğünden: Tababet V(> şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair kanun 
1 aJe 1 uınuını ınec ıs azasına· . . . ., . 1 ve taba~et ve ihtis~s vesi~aları ha~ı~d~ki niza.mnamenin ~2inci 

. 1 !stan~u.l Mıntakası_Maadın mühendıslıgınde mcv~ut şar~na-
1 
maddesı ve ana mutefern tamım mucıbınce Etıbba Beylerın yet 

Makamı vılayetten: mesındekı ızahat veçhıle 21 kalem defter ve cetvelın tab'ı ve . . . . . . • , . 
Vilayet umumi meclisinin 15 KanWlsani 1930 Çarşanba 1 teclidi 12/11930 tarihinden itibaren 20 gün müddetle aleni mü- ı l~rı~dckı se~ıfikalarm. ~ı-~at ~e ıçtımaı ~uavene_t vek~l.etı. ce

'l< nü saat on dörtte içtimaı adi gününün tayini için fevkalade o- nakasaya konulmuştur. Taliplerin teminatlariyle Zonguldakta lılesınce tetkik ve tescılı ıçın etıbba Bcylerın ellerındekı ıhtısas 
,..?~ ak toplanması lazımgeldiğinden Azayı kiramın teşrifleri rica ı Ereğli havzai fahmiye umum müdürlüğüne mürac:ı'l.tları ilan vesikalarını hergün saat on üç buçuktan on altı buçuğa kadar 
ii ınur olunur l · · • 

TalsllQt için Sirkecide 
KllfkU cadacslnde KUçl!k 
:ıade Hanındaki acanıas 

mttracaatlan. Tel: lst, 3118 
TUccarana teehlll tgllsterl .-
Muğla Vilayetine tabi Fet 

kazasının İbecik köyü civarında 
naz ve Divre devlet ormanında 
nevi 4289-955 gayri mamlll 
mikap kesilmek üzre 10 s 
42899-550 metro mıkap akçam 
rınm kat ve ihracı kapalı zarf 
lile 18-1-930 tarihine milsadil C 
tesi günli saat on beş de iktısat 
kaleti celilesinde müteşekkil lı: 
ayon tarafından tasvibi vekalet 
biye badel iktiran 'haleyi kat'i 
icra edilmek ve beher metro 
gayri mamOI için 2 lira 2 kur 
dun pey kabul edilmemek , 
müzayedeye vaz'ı takarrür etın 
Taliplerin işbu ormanı işletmek 
bidayeten 10000 lira sermaye ~ 
na ve orman işlerinde ihtisası o 
ğuna ve birinci sınıf tüccardan 
lunduğuna dair muteber bank• 
carct odası ve devairi mütealh 
dan alacakları vesaik ile teminatı 
vakkate olarak bir senede kesil 
eşcar bedelinin nısfına ait mal 
ğı makbuzu veya muteber Bank 
tubu ile teklifnamelerini §craıtl 
nuniye dairesinde tanzim edere!< 
rolunan gün vesaatten evvel i 
Vekileti celilesinde müteşekkil 
8yona tevdi eylemeleri ve, ger 
hale hakkında fazla ıafsilat al ~,J 
teyenlerin orman mü.:liriyeti uıl"'.. 
ycııi ile İstanbul orınan müd" 
ne miiracatları itan olunur. _/. 

!.tanbul Üçüncü Hukuk 
mesinden: .. ıd 

İstanbul Evkaf müdıiriyctw-. 
kametgahları meçhul Mesut ~e 
Molla tfendilcr aleyhine ilrnmt 
digi istirdat davasından dolaY' 
nen vukubulan tebliğata mebn; 
mü muhakeme olan t9 KSnU~ 
930) tarihi:ıe müsadif perşcmtıt 
nü mahkemede isbatı vücut 
diklerinden müddei vekilinın 1' 

le haklarında gıyap kararı ~' 
,.e ycvmü tahkikat olmak uı 
şubat 930 tarihine ır '15:ıdif .l!er 1 günü saat (14) d~ talık eaılıtı 
dugundan yevmiı mezkfırdc g 
dikkri takdirde gıya lıen ınuh 
ye devam olunacağı maJCırıo 
üzre keyfiyet ilan olunur. .....,,1 


