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Milli paramızı 
korumak için 'Hü fimet yakında ramızın · t·krarına yardın 

edecek mühim bir kararname nesredecektir. Basvekil Hz. yeni nutuk
larilc -vaziyete yeni bir vuzuh 
Verdi. Nutkunda şu noktalara 
temas ediyor: . ' 

[ Ta/siU 
son habe 
/erdedir.-' 

1 - Harici borçlar. 
2 - Milli paranın kıymeti. 
3 - İktısadl proğram. 
4 - Devlet Bankası. 
5 - Halkın itimadı. 

/ş Bankasının AnRarada mt'rkezl umumi binası 

Harici borçlar meselesini a
leyhimizde yeni bir tahrikat va
sıtası yapmak istiyenler var. 
Borçlarımızı tanıyoruz. Bunları 
ödemek için azami bir hüsnü ni
Yetimiz var. Şimdiye kadar ol
duğu gibi bundan böyle de ge
rek memleketin inkişafı ve ge
rek başka sebeplerle harice ve 
dahile borçlandığımız paraları 
~utlaka ödeyeceğiz. Tediyesi
nın teahhürü mevzuu bahsolan 
borçlar saltanat idaresinden bi
ze miras kalan borçlardır. Bun
ları da inkar etmiyoruz. Yalnız 
tediye için bize sühulet ve im
kan bulmalarını alakadarandan 
ıstiyoruz. İtiraf etmeli ki, bu 
l)Qrçlar bünyemiz üzerinde şid-

~~tli bir tazyik yaptı. Bu tazyi- A zamanda çok kaA. r :tın bundan sonra da hem ~em Z 
.eket Üzerinde hem de hamıller 
lizerindeki tesirlerini kimse he-
sap edemez. 

Milli paranın kıymetini tut-
ınak için Devlet mübayi.atı üze-
1 ınde çok esaslı tedbirler a!-111-
ınıştır. Bu tedbirlerin iyi tesıra
ı:ı şimdiden hissolunuyor. 

• 
yesı 

~-~------...... --~ 
Celal beyin mühim beyanatı 

Malfundur ki, iktısadl proğ
ı arn da hazırlanıyor. Bu proğ-
1 aını tatbik için bazı sarfiyat 
ı·apmak icap ediyor. Hükfunet · b h · ı· 
ı:.u parayı bütçeden temin et- Bankaya tevdıat sene esene e emmıyet ı 
tnek imkanını bulmuştur. · } d · · d .. k 1 · 

Gerek iktısadi proğramın nısbet er aıresın e yu Se ıyor. 
tatbikinde, gerek Milli p~am? 
istikrarında çok ehemmıyetlı 
lıir rol oynayacak olan Devlet 
Banı.asmın teşkili Hükumetçe 
ınutlak surette takarrür etmiş
tir. Bu Bankanın mahiyeti ve 
ıureti teşkili hakkında hiç kim
ı>enin tereddüde düşmemesi i
çin Başvekil paşa Hz. b17-
nun tamamen müstakil ve Mıl
•i olacağını bilhassa işaret e_dı_
•ıor. Milli paramızın kıymetını 
~tmak hususunda Hükfunet 
\ıundan evvel bazı iktısadi ted
birler aldı. Fakat bu iktısadi 
ledbirler kafi gelmedi. Borsa
daki suiistimallerin spekülasyo 
ı tun önüne geçmek için bazı ti
•·ari tedbirler de lazımdı. Bunun 
içindir ki Hükumet Meclisten 

' aZII?l olan salahiyet kanununu• 

Tasarruf /ıkrini uyandırmakta Banka 
azami muvaffaluyeti elde ediyor 

ANKARA, 21. (Millıiy., - Gün.den güne en seıi adımlar
la tekamül yolunda ilerliyen İş Bankasının faaliyet ve inkişa
fı hakkında müdiri umumi Celal B. gazetemize atideki beyanat
ta bulumnuştur. 

- "Biliyorsunuz ki bu ayin yirmi beşinde Bankamızın his
sedarları <llelade Hey'eti Umumiye içtimaına davet olunınuşlar 
dır. Bankamız şubelerinin artmasına ve binnetice muamelatı
mızm daha ziyade genişlemiş olmasına rağmen bu sene, alela
de hey'etıi umumiye içtimaını, evvelki senelere nisbetle iki ay 
eve! davete muvaffak olduk. Bu hadiseyi bilhassa işaret etmek 
isterim. 27 Şubeşi olan Bankam;~ oosi: _bi~ bi~çoya .s~ip olan 
küçük bir şirketin bile gösteremıyecegı _bır. suratle hılançosunu 
hazırlıyarak hissedarlarının huzunın.3:. ı?t~zam~ın muvaffak 
olmuş sağlam bir mesai tarzının ·belıg bır_ ifadesı ol.~rak mem
nuniyete şayan rakkamlarla hesap vennege çıkıyor. 

Memleketimizin ihtiyaçları 

ITürkocağı 
1 k . · ongresı 

kararları •• 

Mübadele 
itilafı 

Türkiye • Yunan müza
keresi Atlnadakllerln 
flkrlrıce nasıl ufacak? Para vermlyen aza 

hakkında yasa talblll 
edilecektir Atıina, 21 - Türikiye se-

firi Enis Bey, hariciye neza-
Türkocağı kongresi dün Tür- reti müdürü umumisi M. 

oocağı merkezinde toplandı. Çamadosu ziyaret etmi§ ve 
Kongre riyasetine Fethi ve ka Türk- Yunan meseleleri hak 
tipli!klere İhsan Sami ve Ka- kında görüşmüştür 
zim Şekip B. !er intihap edildi. Resmi mahafil, bütün me 
~ongrenin akti dolayısile Ga- 1 sailin toptan halledilmesi 
zı Hazretleri ile İsmet Paşa hakkındaki Yuno.n tekEfinin 
Hazretlerine B. M. M. Riyase- kaiıul edileceğini ümit et-
tine ve merkez heyetine tazi-1 mektedir. 
mat teleğrafları çekilmesine 

1 

Bu mahafilin kanaatine 
karar verildi. Ölen arkadaşlar . göre, Türkiye hükumeti, 
için bir dakika sül·üt edildi. 1 mübadil servetleri hakkında 

Bundan sonra iki t nelik me- 1 ki mesailin, muhtelıit müba
sai ve mürakabe raporları o- ı dele komisyonu bitaraf aza
rundu. Aidatını vermeyenlerin !arı tarafından halledilmesin 
Ocaktan çrkarılınası hakkında den sonra itilafname}"i im • 
şiddetli münakasalar oldu. 'Ne- za edecektir. 
ticede yaşa ahkamının tatbiki ı--------------' 
için heyeti idareye salahiyet Kar yok. 

1 
imza edilen muahedeler 

Türkiye -Amerika 
Ticaret muahedesini Ame 

rika lastik etti 
lşveç 

-----
meclisi de Türkiye - lsveç ticar~ 
muahedesini lastik etmiştir 

verilmesi kararlaştı. Ocağa yar 
dun yapılması için Fırka ve 
Şehremaneti nezdinde teşeb- Soğuk çıktı fakat Türk - Amtrlka tlcartt muahedtsi Ankarada sefır tarafından 

imza tdilirken 
büste bulunulmasına karar ve- korkmıgalım 
rildi. Heyeti idare ibra edildi. Haber aldığımıza göre, Ame tik edilmektedir. Binaenalc 
yeni heyeti idarenin de çocuk Gecen günkü kardan sonra rika ayan meclisi ahiren Anka Amerika ile aramızdaki mu. 
haftası ·bayramına devam etme biraz düzelen hava evvelki gün rada imzalanan Türkiye-Ameri velenin tastiki bir emri vaki 
si arzusu izhar olundu. Niha- akşam üzeri değişmiş, yeniden ka ticaret muahedesini tastik mektir. 
yet yeni heyeti idare şu şekil- sogumuştur. Maamafih rasat için Amerika hükfunetine sala- Amerika hÜlcumetinin bu rr 
de intihap edi ldi; Vali vekili merkezlerinin verdikleri malu- hiyet vermiştir. Bu, muahede- hedeyi tastiki ile Lozan 51 

Muhiddin , dis tabib; Hüsamed- mata nazaran kar ihtimali nin tasdiki demektir. Çünkü muahedesi de tastik edilmiş , 
din F uat, Fırka V 'layet idare yoktur. Kandilli rasatanesin- Amerika kanunu_ ~sas~si~e. g~re 1 yor de~ektir. S:ünkü hatır! 
heyet inden Rükneddin, Dr. den aldığımız malumata göre tastık muamelesı ıcra~ bınştır. \ dadır kı, Amenka_ şimdiye 
Feth; vP t an !:: ıi B. lerle dün en çok harareıt 3, en az 0,8 Muahede ve beynelmılel muka dar bu muahedeyı tast:ı. etr. 
Nakiye Hanım. di. Bugün rüzgar poyraz ese- ve t>ler ayan meclisinin tasvibi mİ§tİ, Muahede tastik edilm 

_ .....,,____ cek, hava bulutlu olacaktır. üzerine hükfunet tarafından tas miş olmakla beraber, her iki 

Yeni Fransız 
kabinesi 

Tardieu kabinesi istifa etti. 
Fakat bu istifa her tarafta hay
ret uyandırmaktan geri kalma
dı. Çünkü kabinenin mevkii sa 
ğlam göründüğü kadar Londra 
konferansının toplu bulunduğu 
böyle bir zamanda Fransada 
herhangi bir hükumet buhranı
na meydan verilmesi hiç ihti
mal dahilinde görülmüyordu. 
Fakat mali '.kanunların meclisi 
mebusunda müzakeresi esna

--- kumet sefir teati etmişler 
siyasi münasebat tesis eyler 
lerdi. 

Filen teessüs eden bu mün 
sebat, şimdi muahedenin ta 

ı ki~e hükmen de takviye ed 
mış oluyor. Amerika, Arık 
rada son zamanlarda bir ç • 
devletlerle akdedilen ticar 
nukavelelerini tastik eden i 
devlet oluyor. 

':'.~RKİYE - İSVEÇ 

istedi. Milli paramızı korumak 
mesaisinde çok hassas olan 
Meclis suiistimalle mücadele e
tlebilınek için Hükfuneti ba~ı 
kanuni salahiyetlerle de teclnz 
ttti. Bundan böyle vaziyette? 
vı: paramızın atisinden daha zı-

ne mütezayiden gösterdiği inki- sında hükfunet. 281 reye kı.ı:şı 
şafı kolaylıkla anlayabilmek i- 286 reyle ekallıyette kaldı. Fa-

l 
çin son üç seneye ait bilançolar k?-t ne o~urs~ ?!sun _artık Tar-

Dıger taraftan dün akşı 
üstü aldığımız diğer bir mal 
mata göre, İsveç meclisi mel 
s~m da evvelki çar amba güı 
tıcaret mukavelesini tastik c 
miştir. İsveç._ yeni akdedil 
ticaret mukavelelerimizi tast 

ade emin olabiliriz. Par~zı.n 
düşmesi için esasen iktısa~~ b~r 
~ebep mevcut değildir. Suııstı
nal yapacak olanlara ka~_şı da 
Hükumet yeni kanunla muceh
rıez olarak çıkacaktır. M?11.te.
rem Başvekil bilhas~ tert ıd~
Yor ki, bu işde en muessır a~ıl 
bizzat halkin itimadıdır. Hakı
katte paramızın hali de atisi de 
tok emindir. 

Siirt meb'usu 
MAHMUT -------

MObeccel 

üzerinde basit bir mukayese dıeu kabınesının yenne son. ge 
yapmak kafidir. l~n haberler~en anlıy~ ~ı ra 

j Biliınço}ar üzerinde mükayese dıkal sosyalı5~ fırkası reısı M. 
j Mesela: 927 de senedatı !ica-

1 

riye mevcudu 3,778,875 iken 928 
de 8,131,163 olmuş ve 929 da 
10,161,167 ye baliğ olmuştur. 
İkrazatı saire 927 de 12,133,843 
iken 929 da 21,760,167,41 e çık-
mıştır. Bankaya tevdiat sene be 
sene ehemmiyetli nisbetler dai
resinde yükselmiş ve 927 de 
23,907 ,202, 928 de34,588,989ve 
929 da ise bilançonun bu faslım 

/ş banka11 mlldfJrlJ umumtsi 43,899,656,9 7olarak görüyoruz 
Ctllll Bey Geçen sene biliinço yekilnu 76, 

.. . . f . ka- 525,357,86 idi 
Muessesemızın ~eı;ı ~u. . Bu yekO.nun seksen milyon 

dar aziz memleketı~ızın ıhtı- liraya yaklaşması Bankanın U-
1 d .. ·· · de bulun 

1 

yaç arını a goz _onun • . . - mumi muamelatının ehemmiyet 
duran ve halkın ıktısadı ınkışa- ve vüs'atini kolaylıkla gösterir M. Chautrmps 
f h · Banka · 
ma ~ e~~ıyet dv_~~~n 'ledir - Geçen sene zarfında Banka Chautemps (Şotan) artık kabi-

1 mız u goru~ ve uşunce 1 
- mrz İzmir Belediyesinin Hüku. nesini te--kıil etmiş ir. Bu kabi-

ki 929 senesı zarfında mevcut '. . . . Y 
, 1 . 13 b d h ·1·ve metın milteselsıl kefaletı altın- nenin ömrü ne kadar uzun ola-
şube enne şu e a a ı a d h ·ı· "h ·ı . b 1 p· asada hal- a ta vı at ı racı sureb e akdet cağını tahmin edemeyiz. Fakat i etmış ~ ~uy~r-1 ıy bir naznn tiği iki milyon liralık istikraz M. Tardieu'nün dahil olmadığı 
kın l~?ıne ay a ~ erde hak- obligasyonları her iki taraf için bir teşek'külün zaif olacağını 
mevkııne geçen~ . er Y k istifadeli ve muvaffakıyetli bir Paris gazeteleri yazryor. Bu ka 
lı bir itibar ve ıtımat azanan . . . B T" . 
Bar.kamız bu sene zarfında bir ~lketıdcefveknnıclıiş.br. u d urkiyede bine radik~l s?Byalistleri.n 
. . · d b k b açmayip ı e a en aramız a yapılan memleketin ıdaresınde kuvvet-
ıkı tane enb 1aş. a. şuf e 1. etine bir finansman işidir. li ve faal bir rol almak istedik. 
mevcut şu e ennın aa ıy . . .. . 
· kişaf sahası temin ve muaz- Bankanın kömür şirketleri lennı gostıerıyor. 
:m teşkilatı ile daha iyi bir .. B~k~mızm ~l~kadar. olduğ~ Fransız sefılrl geldi 

ıclman almağa valışacaktır. komur şırketlerının vazıyetle;: 
· 1 raı Bu sene hissedarlarımıza tak hakkında da size izahat vere-

Mtlbecctl Hanımın son ~~smı 1 • d' edeceğimiz bilançomuzda yim: Bu şirketler üç tanedir. 
Güzellik kıralıçası mub~ccP ; ,,.

1
m senelere nisbetle dikkate Zonguldak Kömür Şirketinde 

Namık. H;1nım.~ariste!1 ekspıes ·~Ç:~ farklar vardır. Yedi sene rı;aliye~ fiatini indirmek i_stihsa 
le §ehrımıze muteve_c~ıhen ha·raj ş Y 1 Ankaranm mütevazi bir !atı çogaltmak maksadıle bu 
ket etmi ti. Kendisının bu~ ~~ve nda cüz'i memurla faali- Şirket ocaklarında tesisat ve iş-

Bir müd~ttenberi mezunen 
memleketinde bulunan Fransız 
sefiri M. Deş Chamberun dün 
Paristen şehrimize avdet etmiş 
ve Sirkeci istasiyonunda sefaret 
ve konsolosane erkiinı: tarafın -
dan istikbal edilmiştir. Baat 3 te şehrimizde bulunaca:;ı ınası Bankamızın herse- (Mabadı 5 nci sabifecf,.\ 

'nlaşılmıştır. yete geçen · 

\ eden ikinci devlettir. 

Kıralu;a ve kerimesi Galata rıhtımında 

Romanya kıralıçası 
şehrimize geldi 

Amerika ile İsveçin tastik 
ri arasında bir gün fark varc 
Amerika salı günü, İsveç 
çarşamba günü tastik etmişi 
dir. 

Devlet Bankası 
te.sisine doğru 

ANKARA, 21. - Dev 
Bankası layihası bayram erte 

Kıralıça Mısıra gidecek ~::~~I~FE:~e~~~;~ 
, . mış bulunuyor. Layiha çıktı 

: .. . . . • h f b "k I tan sonra, Banka, derhal te Ford mumessıh ıle hır mu avere: a rı a arı- süs edecektir. 

nızı hani Köstencede yapacaktan z?. - Proje- T~amen kendi paranm 
• .. •• teessus edecek olan Banka ar 

miz "Karadenız,, e duştu Kırahça Hz... nim bir şirket olacak ve halk 

Romanya kraliçesi Mari Hz. I Vapur yanaşınca heyet yu
ile kerimeleri prenses İleana karı çıktı ve Vali vekili Fazlı 
dün Romanyadan şehrimize Bey Kraliçeye hükfunet namı
gelmişlerdir. na beyanı hoşamedi etti. Krali 

Kraliçeyi getiren Daçya va- çeye bu sırada şehrimizdeki Ro 
puru tam saat 4,30 ta limana (Mabadı üçüncü sahifede) 
geldi. Kara denizde şiddetli bir 
fırtına olduğundan vapur biraz 
geç kalmıştı. 

Kraliçeyi ve krimelerini istik 
halde hükumet namına Vali ve 
Şehremini vekili Fazli B. Polis 
müdürü Şeriıf B., ve Romanya 
Vis kıonsülü ile şehrimizdekı 
Romanya tabası hazır bulunu
yordu. 

Daçya rthtrma yana ırken 
Kraliçe ve kerimeleri güverte
ye çıkarak istikbale gelenleri 
selamladılar. 

müessesat hisse almak suret 
hissedar olabilecektir. Ban Sl 

müdürlüğüne Diyarbekir me ıı 
usu Zeki Beyin tayini mevzı 
bahistir. ı;:~kat b_u h!lsusta h 3 nüz takarrur etm.ış bır şey yeli 
tur. ~ 



Sofyanın bir klJ~tsi 

{ya mektubu 

<J1lgaristalida Türk 
aza 
ırel kolonisi 
do! 

decf •d 1. kelı aı e 1 bir faaliyet ........ 
~r• ılabımız hakkında konferans

lar variliyor 

AI\-v A, 16. (Hu. Mu.) -
A~aki ecnebi kolonileri a

l en kalab~lık ve en zen 
Türk kolonisi teşkil e

v~çcn ikinci teşrinde yeni 
23 osumuz Sof yaya gelin
ıtl,nimiz konsolosluk bina-
10~oplanarak toplu bir te
b'\pılmış ve bir komite se 
ye tesis olunacak ıkoloni
ke;amnamesinin yapılması 
ecye havale olumnuştu. 1-
T~anunda koloni umumt 
deılantıya çağınlarak ni
rane müzakere ve kabul 

ve ıbu suretle 8 ikinci 
)930 da Fransa İtalya, 
ya ve Avusturya kolöni 

rtnm.da bunların hepsin-
1\ha kuvvetli olmak üzre 
l Türle Kolönisi teşekkül 

P 
Jultınuyordu. Koloni ni
f ... sinin maksada ait 
lerinde şu noktalar kay

rk•er: 
oıya Konsolosluk havzası 
~yaşayan vatandaşlar a

l vatan sevgisini, vatan
eJduygulannı kuvvetlen
t Cümhuriyet Türki1e-

CC:ıkılap prensiplerini kök
lıek, bir kısmı fakir olan 
eyındaşlarm dertlerine ça
ntnak ve vatandaşların so-

- ekonomik menfaatleri
P ederek bulundukları 
~e huzur ve sükfuı içinde 
!larmı temin etmek." 

Büyük Gazinin iltil§tı 
Reis İkbal Bey celseyi açmış 

~katip Aziz Fikri Bey Gazi 
Hazretlerinden gelen cevabi 
telgrafnameyi okumuştur. Ko
loni Gazi Reisicümhurun bü
yük iltifatına ayakta olarak ve 
çok sürekli alkışlarla karşıla
mıştır. Bundan sonra Nüzhet 
Bey Tiirk inkılap tarihine dair 
ilk konferansını vermiştir. De
rin alaka ile dinlenen bu kon
feransta 1790 tarihlerinde baş
lıyan ilk garplılaşma hareket
lerinden itibaren ikinci Mah
mut, Abdülmecit devirlerinde-

( Tazimat telgrafı Horu Bq 
(oni aı:aı..rı aralarında ki mUhtelif hareketlerden, 1880 
u:a türkçe konuşmayı taa 1908 harc4tetlerinden ve niha
anişlcrdir. İçtimada ni- yet asırlardanberi Türk milleti 
me kabul olunup kıolonl ni badireden badireye sürükle
;bulwıca ve vatandaşlan- yen saltanatın ağır hiyaneti 
sı İkbal Beyin riyasetin- karşısında, büyük dahinin açtı-

e're heyeti teşekkül edin- ğı istiklil bayrağı altında mil
yük Reisiscümhnr Gazi !etin kendi hakimiyetini ele al 
·!erine candan gelen tan ması ile başlayıp memleketten 

(" lerini ifade eden bir tel- ıhem harici hem dahill bütün 
~lmesi itti.fakla ve alkış düşmanları defetmekle hayırlı 
fabuı edilmiştir. neticesini veren 191~-1928 ha
•a. ~çisi. ~~ev Beyfen- reketlerinden, yani sırası ile 
munayesın.~ nca ~ek milli mücadele, CümhUriyet 
er heyet gondcrmege ka- ilanı hatif enin kovulması, yeni 
·en 'koloni Konsolos Nüz Türk hukukunun kurulması, 
1~yi fahri reisliğe seçmiş- şarklılık ifade eden gayri me-
1 defa izinli olarak bulun- dent fabrikaların kaldınlına5ı 
~adan dönen f~ri ve nihayet Türk harflerinin ka 
iş~raki il~ ~oplanan. ıda: bulü gibi Türk inkılabının ba
eb, kolonının f calıyetı riz eserlerini anlatmıştır. 
lda mühim kararlar al- Bundan sonra sefir H.usrev 

Bu cüml~.en o~arak Beü alkışlar arasında kürsüye 
JDkilabma, :urk tanh ve çıkarak lrolonirnizi, göste:diği, 
.yasma daır .konferans vatanperverlikten ve aldıgı va
'.la dersler, yem yazı ve tanperverce teşebbüslerden do
kurslan açılması, kolo- layi tebrik etmiş ve bir kaç 

fukara olanla~a yardım cümle kinde, fakat çok veciz o 
c bir font temını, ~.az larak Citınhftriyet vatandaşlığı 
ıde bir aza a~smd~ aıle: mefhumunu izahtan sonra mü
lansanlar ~.ertıp ~dılme.sı vaffakiyetler temenni ve bu hu 
olaııaık go~av~ ~emın susta elinden gelen her yardı
b?zk~rt tı:?~~:.mn ka- mı yapacağını vadetmiştir. 

emıyetın muhurunde v: İçtima koloni üzerinde çok 
zarf başlıklarında. aynı derin bir intiba uyandırmıştır. 
lün bulunması ve ılk fır- yarından sonra toplanacak olan 

kulüp binası tutulma- idare heyeti koloninin, Bulgar 
itebilir. hükQmeti erkinı şerefine vere
. bugün yukarda ah- ceği büyük suvareye dair karar 

ararlann tatbikı yolunda 1ar verecektir. Bu suvareye, hü 
amı yapmıştır. Bu içti kfbnet ricalinden mada kordiplo 
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Jsvtçrede 

Gümrük 
mütarekesi 
Galiba taraftarlar 

azalıyor. 

CENEVRE, 20 A.A -Güm 
rük mütarekesi meselesile işti
gal eden iktısat konferansında 
mütareke esası mevcut heyetle
rin ekserisi tarafından kabul e-

Londra konferansı taYanİ dikkat 
bir ıa.'hada. Beı devletin murahhaı· 
lan arasında toplanan bu konferans 
tam bir aydanberi mesaisine devam 
ediyor. ilk günler ziyafetlerle nutuk
larla geçti. Bir taraftan hwuıi mÜ· 
kilemelere devam edilirken bir taraf
tan da umumi celselerde her taraf 
kendi noktai nazarım müdafaa edi

dilmiş tir. Maamafih, bu heyet- yordu. Ortaya atılan rakamların el
M.. Sarraut 

ler hususi bir takım ihtiraz! ka- bette bir belagati vardı. Beş devlet; Franaada 
yıtlar dermeyan ettiklerinden ten her biri_niı;ı bahri ihtiya~~an 
bir sureti hal elde edilmesi müş çok b_ah~edildi. Fakat ş~nu ~ilave yeni kabine 
k""l"' v ak d H ... ~ İ etmeli ki, rakamların belagatinde her 

u atB:. ugram ta ı~.. _ati.el ta şeyi kesip atmağa muvaffak olan bir 
lya mutareke prensıbının aley- kuvvet farzetmek bazen müşkil olu
hinde bulunmuştur. İspanya ha yor. Şimdi konferanam girdiği safha- Arlıkkabineleşekkllı 
li hazırdaki şerait do}ayısi}e U- !~ ıı?z Önüne getirmek !>ek de ~or de etmi demeı.tir 
zun vadeli taahhüdata girişemi ğildır. Artık her devletin bahrı tah- Ş .H 

v · · b l · t · F didi tealihattaki noktai nazan, donan ------
yecegım e~an. ey e?1ış ır. 7.- ma ihtiyacı, uzak ve yakın denizlerle M. Tardleu ısrarlara rağmen 
lemenk, projeyı ve bılhassa mu- mevcut alakasını gösteren rakamlar 
tareke tarihini, müddeti deva- bir tarafa bırakılmış görünüyor. Bu- kabineye girmedi 
mmı ve sair hususatı tetkik et- gün ortada kendini saklamayan bir 
mek maksadile hususi bir komi- vaziyet vardir: konferansın arkasın· PARİS, 20 A.A. - M. Chau
te teşkil edilmesini iltizam et- da.pek hararetli b~ pazarlık cereya~ temps, M. Tardieu ile icra et-

k d. K f 'k· .. edıyor. O kadar kı, konferansın neti- miş oldug~ u kısa bir mülakatta 
me te -ır. on erans, ı 1 encu- ceai hep bu pazarlıklann neticelenme- . . · · 
men teşkil etmiştir. Birinci en- sine tabidir. Her devlet kendi istik- mumaıley?e b~hrıye nezaretıı;ıı 
cümen iktısadi komitenin mil- haline göre bir takını ihtimalleri dü- ve Londra dakı Fransız heyetı
zakera~ı neticesinde vücude ge- şün~yor. Fakat. ~r de ıuno söylemek I ~~ riyasette,.. devam ede?i~~s~ 
tirilmiş olan mütekaddim proje ten ·~~n ken~ alamıyor: o.çın başvekalet muavınlıgım 

· · d ·· ··k ·· Butun bu ıçtimalar, konferanslar teklif etmiştir M Tardieu kat' ye ıstınat e en gumru mutare niçin. ? Dünya yüzünde sulhün kuv ,.. · · 1 

kesi projesi ile meşgul olacak- vetle~esinden, harp ihtimallerini ı sur~tte re~d.etmemekle ber~
tır. İkinci encümen, kollektif i- azaltarak emniyetin tesisinden çok ber bır çok ıtrrazlar serdetmış
tilaflar akdi maksadile icra edi- bahsedildi. Fakat her işte olduğu g~- tir. İki recülü devlet, saat 15 te 
lecek müzakerata ait bir prog- bi bu~a da ~ir ".iç ~z~" .var: ~aki- tekrar görüşeceklerdir. Umumi 

t . d ktı" katte ıse denızlerın hakiuuyebnı ara- intıba M Tardieu'nün yeni kom 
ram anzım e ece r. larmda taksim etmek istiyen devlet- . . . . v 

Yunanlstanda ı k d. b .. t ı · d k" ~ır masraf bınezon hanemde kalmagı ter-er en ı u çe enn e ı ag . - • k · d d. M 
ları azaltmak istiyorlar. Fakat bu ta· cıh edecegı mer ezın e ır. . 

'~™~~ 
Paramızı korumak 

için tedbirler 
~~--~ .. •"--<>~·~ ....... -----~ 

Hükumet mühim bir k 
rarname hazırlıyor 

Borsa muamelatı 
behemmenal 

ANKARA, 21. (Telefonla) -
Dün meclisten çikan milli pa
rayi koruma kanunu ceza ah
kfuruna tevfikan heyeti vekile
ce ittihaz edilecek mukarre-
ratı ihlal edenler hak-
kında olduğuna göre borsa ka-
nununun ve nizamnamesinin e
ıhemmiyetle taıtbikine lüzum 
görülen paramızın istikrarına 
hadim olacak acil tedbirler 
heyeti vekilece bir kararname 
ile tesbit olunarak ilan edilecek 
tir. 

Maliye vekaletince hazır
lanmış bulunan döviz talimat
namesi de mühim bazı tedabi
ri ihtiva etmesi dolayisile he
yeti vekilenin tasvibine arzo
lunacaktir. Hükumetin ilan e
dilecek olan kararnamesinde zik 
redilecek maddeler meyanında 
şunlar vardır: 
1-Borsa haricinde muame

le katiyyen memnudur. 

24 saat zarfınd 
kapatılacaktır 

2 - Borsa muamelatı 
m-ilial 24 saat zarfında ka 
lacaktir. 

3 - İhracat tacirleri k 
y.olarmı oehemehal ba 
rnarifetile borsada satmak 
buriyetinde bulunacak ve 
lan kimseye devredemiy 
!erdir. 

4 - Türkiyeden esham 
hvitat ihracı ve Türkiyey 
ham ve tahvilat ithali m 
vekaletinin murakabesine 
tutulacaktır. 

5 - Borsaların 
müteallik muameiatı esas 
zamname ile maliye vekal 
ce kabili tetkik idi. Bu da 
bir meyanmda teyit oluna 
tır. 

6 - Altın ihracı memn 
Bu muamele zaten kan 
memnu ve hükumet lehin 
tmlarm müsaderesini mü 
zim bir cürümdür. 

Hariciye nazırı 
Mısıra gitti 

ATİNA, 21 A.A. -M. Miha
lakopulos, İskenderiye'ye git
miştir. Kendisine M. Venizelos 
vekalet edecektir. 

sarruf gayesine vasıl olmak İlterken Chautemps, M. Briand'ı da zi
hem sulbü kuvvetlendirmek ister ~i: yaret etmiş ve mumaileyhe ha
bi görünmcği, hem de kuvvetlerını riciye nezaretini teklif ey lem iş 
elden bırakmamağı düşünüyorlar. O · M B · d' b t klif k ..,..,. 
kadar ki, bu kı.inşık hesaplar arasın- tır. · r:~ nın U e ı a-

Hekimler vesikalar 
nı gönderecekler 

da asıl sulh gayesi giirültüye gidiyor. bul edecegıne muhakkak naza-
- -- - rile bakılmaktadır. Mumaileyh, 

,Wacaristanda hatta M. Tardieu'yü görmeği 
Vekalet doktorlara bir 

tamimde bulundu 
Büyük bir yangın 

ATİNA, 21 A.A. - Niossia' 
da vukua gelen yangın 15 mil
yon hasara bais olmuştur. 

- . •• ~ 1 ı ve mumaileyh nezdinde Londra 
Naıbl hukume heyetinin idare ve faaliyetinde-

.. • ki vahdetin muhafazası lüzu- ANKARA, 21 A.A. - Sıhhat 1 :aate mecbur bulunmakta 
IÇIR... munda ısrar eylemeği vadeyle- ve içtimai muavenet vekaletin- Niz~mnamenin neşri t~r~h 

miştir. M. Chautemps, öğleden den tebliğ olunmuştur: Taba- HaZ4ran 929 dur. Bu ıtıb 
sonra M. Poincare'yi ziyaret e- bet ihtısas vesikaları hakkında- mühletin bitmesi yaklaşmı Komünistlere karşı . . 

ATİNA, 21 A.A. - Polis diin 
belediy~ dairesi önünde vukua 
gelen hadiselere istıirak etmiş 
olmak töhmetile 4 komünisti 
tevkif etmiştir. 

decek ve parlamentodaki grup- k. . . 9 .. .. 12 duğundan alakadar doktor! 
lann reislerini kabul edecektir. 1 nızamnamenın uncu ve vesika ve sair evrakların 

M. Tardieu, yeni kabine ile inci maqdelerinde muharer şe- rmı veltfilete göndermek . 
teşriki mesaiden imtina etmiş- raiti haiz bulunan etibba bu ni- Sıhhat ve içtimai muavenet 
tir. zamnamenin neşri tarihinden i- düdükleri~ bir an evvel t 

Jnglllerede M. Poncare ile. . tibaren bir sene zarfında müra- etmeleri lazımgelmektedir. 
PARfS, 20 A.A. - M. Chau-

Rasga ile münasebat temps, Elize sarayından çıktık- Osmanlı Bankası müdürü dönüv 
LONDRA, 20 ( A:A. ) _ r tan sonra M. Poincare'yi ziya- .. 

Lortlar kamarasında Lort Bir- ret etmiş ve müteakiben Radi- Seyahat müspet bir netice Verme 
·ı t "li kal arkadaşlarına müzakerat ANKARA, 21. (Telefonla) - Maliye vekili Osmanlı B 

kenhead, Rusya ı e ngı tere hakkında malUmat vermek için 
da · " ·· batın ia kası direktörünü bugun·· ög~leyin evinde kabul etti. M. De 

arasın sıyası munase - meclise gitmiştir. Radikaller, 
d · t k ddum·· ettnesı" la"'znn biydıin hu ziyareti dün Saranng-ıu Şükrü B. den aldığı ce 
esıne e a ' umumiyetle fırkanın kabine teş "" y--

1 ·ıı· S t1 ta etrafında mütermnim malilmat almak gayesine matuf idi. g,. en şeraı n ovye er ra- kilinden imtina edemiyeceği ve ö 
fından ı"hla"l edilmesi üzerine A · / H rtinı·n bı·r karı"katllra liye vekili dünkü cevabı hakkında direktörü tenviır etti. ğr 

mtra a yeni teşekkül edecek kabine da-
R h::t~-et' nezdı.nde te- ) digv ime göre M. De Soribiyenin bu seyahati müspet hiç bir usya U&wu 1 BUDAPEŞTE, 21 (A.A - ha ilk gününden mecJıisin büyük 

bb.. tta b 1 bul n 1m lifle alakadar olmadıgv ı gı"bi müspet hir bir karar ve netice 
~e usa u unup u u a- Meclis akdetmiş olduğu bir cel bir kısmının husumetine maruz 3' 

dığmı sormuştur. Hükumet na setle amiral Horty'nin naibi hü kalmak ihtimali mevcut olsa bi- elde edilmiş değildir. 
mma cevap veren Lort Panno- kO.met intihabının lOüçüncü yıl le M. Chautemps'nın her halde M. De Sobiye İstanlbula haraket etmiştir. 
or, demiştir ki: dönü.nü münasebetile milletin mesaisini bir neticeye ulaştırma Yunanı. standakı· muhacı· ı·ler 

- Biz bu şeraitin ihlil edil- şükran ve minnettarlığını muta sı Iazımgeldiği fikrindedirler. 
memit olduğu fikrinde bulunu- zammin bir kanun layihasını Çünkü, Radikaller muhalefet • • kJ 
yoruz. Biz Sovyet hükumetile kabul etmiştir. tarafından maglUp edilecek o- ffilİJng yapaca .,. al"Illl .. 
üçüncü enternasyonal arasında İSPANYADA İNTİHABAT lurlarsa bunun hiç olmazsa va-
hi bir f k ·· et · ü ·· ATİNA, 21. (Apo). - Muhacirleııin bir kısmı, hüktlme 5 ar goz ~y~ruz... ç~n (A.A) U ziyetin tevazzuhu gibi bir fay-
cu entrenasyonalin sıyası mu- TOKYO, 21 - . - d 1 "aktır Tardieu ekseriye hatÔ hareketini tasvip etmiyorlar. HükUmetin acele ede 
nasebatın inkrtamı icap ettire- mumi intihabatın resmi netıce- t"a~ı: a~.1 ed~n gruplar büyük kendi haklarım feda ettiğini söylüyorlar. Pazar günü muha 
cek her türlü beyanatnu bizzat lerine göre bükQmet fırkası b~nık e~yet muhafaza etmek- lcr, İatanbuldae giden Rumlamı iştira.kile bir miting yapac 
Sovyet ~ü~eti.nden sadır ol- 243, muhalifler 195 rey kazan- t~r vee yeni kabinenin ne suretle lardrr. 
mus telakki edenz.,, mışlardır. kkü"l d v. e programı Bmıun beyhude olduğu beyan edilmektedir. ,••··;·····s····a··--------i ........ !~!ene oı:c$!U:~zar etmek-= Jf- P R' 1 Jf- t tedirler. Kabinenin bu g~e te- Nurul1ah Esat Bey • • • t sekkül etmesi muhtemeldir. izahat verdi 
WW'W••www.w www wwwww w w wwwwwww• ~ CHANTEMPS KABİNESİ ANKARA, 21 (Telefonla)-

Du•• nku•• boks ma~l8f) PARİS,21A.A.-M.Chau- Kambiyomürakabeheyetireisi 
T temps, bütün gece istişarelerine Nurullah Esat B. geldi İsmet 

-----.. •-CO>••.,..,____ devam etmiştir. Kabine, bilkuv- Pş. Hz. ile Maliye vekilini ziya-
F. Marten galip. Yarın küçük ve şu suretle teşekkül etmiştir: ret ederek Borsada alman te-

M. Chautemps Başvekil ve dabirin tatbikatı etrafında iza-
K em aJ - Karpen dahiliye nazın; M. Steeg Adli- hat verdi. Ve tekrar lstanbula 

· ye nazın· M. Briand Hariciye Galatasara,. ldiibü tarafından ter· kikalık on ravnt. Bu maçın galibi ba- ' B d H b" hareket etti. 
tip edilen boks maçları dün klübün yramda Muladoviç ile kartılapcağın- nazın; M. esnar ~r ıye na-
aalonunda saat on sekizden itibaren dan "yice çahşrruılardı. Franki'nin zırı; M. Sarraut Bahnye nazırı; ya ile Fransa arasındaki iktısa 
icra edildi. oyun itibarile olduğu kadar vwruflar- M. Dumont ve yahut M. La- d1 münasebatı teshil etmek mak 

Neticeler: Sahban ile Panayot a- daki i..bet ve :kuv~ . -derhal gÖze moureux Maliye nazın; M. Da- sadile Alman sefaretile Alman 
raıındaki ikifer da~ık dö~ ra~t- t;ar,Ptı. ~ıh _ilk _iki ra~t F~ ladier Maarif nazrrı; M. Flan- konsoloshanesinin himayesi al
luk maç berabere nebcelendı. Neaım ·~ m hafif hakinllyeble geçli. Oçun- d · T" et nazın· M Durand tında Pariste bir Alman ticaret 
ile Maka aruındaki ayni müddetlik curavntta Marten en ufak fırsatlar- ınf. ıcar M Q' ··11 z· odası vücudc e-etirilmiştir. 
maçı puan heaabile Maka kazandı. daa istifade ederek Saranga'yı nak- Na ıa nazın; . · ~en.~ e ıra- .., 
Bahriyeden Aliettin ile Rupen 111'8- davn etti. Dördüncü ravnt Saranga at nazın; M. Pıetn Mustemle-: GAZETELER MEMNUN 
aındaki maç epey heyecanlı oldu. için feliöet oldu. Franarz"m be>! yer- kat nazırı; M. Loudıeur Mesaı 
Maç berabere neticelendi. Bahriye: 1eri balan maJıira.ne ve ıert yumruk- nazırı· M. Danielou Tıicareti PARİS, 20 (A.A) - Gazete 
den Hüsamettin ile Kapoa araamdaki larile iki defa nakda•o olan Sanuaga B h ·' nazın. M Bonnait p ler, M. Chautemps,nın bir çok 
maçm ilk ravndunda Hüaamettin Ka- maça devamdan vaz geçti. a rıye ' E · H · · ,. 1 b al k b h 
posu iki defa nakdavn etti. ikinci Yarın akşam maruf boksörümüz T. T. nazırı; M. _ynac. ava~~- müşkülata ga e e Ç ara u -
ravntta ise adamalolh döriyordu. Küçük Kemal, Fransız Marten'in pu- leri nazın; M. Rıccofli Tekaut ranı süratle halletmesinden do 
Fakat, maalesef, KapOfa, yere düt- leni Romen fampiyonu Karpen ile nazırı. layı memnuniyet izhar ve mu 
tükten sonra bir y~k Yll:rd~v~ kart~acalrtn-. Saat on aeki~de ~pı- M. Flandin, M. Pietri ve M. maileyhi her çareye baş vurur 
hakemler tarafından tasdik eclildiiio lacak olan bu maç latanbul un gore- R lf sol cenah cumhuriyetçi-
den hükmen mağlup addedı1di. bileceği en heyecanlı ve mühim bir ı~o d 1 ld kl dan kendile bir adam diye tavsif etmekte ve 

Kadri ile Y orgoa araamdaki ma- maç olacaktır. lenn en ° u :ınn : teşkil edeceği hükumete itimat 
çı, Pazar akşamı küçük Kemal ile Dün Kaddmyiinde yapdan futbol rine teklif edilen nezaretlerı 
kartılapc:ak olan Romen pmpİJ'Oft maçında Fenabahçe - Makabi'yi •t kat'i surette kabul etmezden ev- edeceklerini yazmaktadırlar . 

iş Bankası yeni bir 
şahe açıyor 

ANKARA 21. İş Ban 
Galatasarayda bir şube açm 
karar verdi. 

-0--

Doyçe Oryant Ba 
Müdüril Ankarada 

ANKARA, 21 (Telefonla 
Doyçe Oryant bank müd. 
dün akşam Maliye vekilini 
yaret etti .. 

Ticaaet odası kongr 
İstanbkul mmtakası tic 

odaları kongresi gelecek ha 
toplanacaktır. 

Kongreye İstanbul odas 
dan başka Edirne, Kırklar 
Tekirdağ, Zonguldak, İz 
Adapazarı, Bartın, Ereğli t 
ret odalan iştirak edecektir. 

Kongre bir haf ta kadar 
vam edecektir. Kongre ru 
mesi ticaret müdi.iriyeti taral 
dan hazırlanıyor. 

Ruznam"!de mallarımızın i Karpen idare etti. lkifer dakika~dr mailup etmiıtir. vel mensup oldukları grupların Maamafih M. Tardieu'nun ka
het ravnt olaa bu maçı sayı beaabile ALMAN ORDU BÜTÇESİ muvafakatini talep ve istihsal bincde mevcut bulunmamasının 
Y orgo kazandı. _..:. .... .;-. . .ı-&..ı......__l..a...:.:J-1::..-.....;.--<~:ı...... .... ,,.,. • ...L.,..........ıı..-ı..ı;1111ıa1:wıe:....~'--lla....i&W.l.!AUU..liiM 
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asarruf cemiyeti faaliyetine devam ediyor• ,_Heb_ru~-~~:_u~e--1id 
!VIJLLIYET CUMARTESi 22 ŞUBAT 

vu•11ett• Emanette lstanbul cuma günleri nas D J}_ E :.J J 
iskan işi Neza/et işi R dı B 

Başlıca ihtilafı mu- Tasarruf içİn tedbir- amazan a ego? ALINIZ 
! cip noktalar ler alınıyor n•d i .ç l . 

. ?ahili_Y~ vekaleti heyeti tef- Emancrt tasarrui maksadile rl ec ,ırın arın 
bşıye reısı Mustafa Anf ve İs- nezakti f.enniye lukla- " y t l 
kan umum müdürü H. Mehmet rından bazıların m;n:urederek - Uffl UT 8 , 
Beyler şehrimiz iskan işlerinde yalnız Üsküdar BI a~lv İs alanla-

. kika 1 d k . ' eyog u ve -
ki t;t t arına evam etme - tanbuı me~urıarını bırakmağa Kartiye Laten miimessld kura ile 
tedirler. karar vermıştir • 

İskin işinde başlıca ihtilafı itfaiye · .. 1 h değil, kibar dilencJVermıye ka· 
mucip otan nokta}sta.nbu~a mü _m~ e assısı t. Birincı kura 
rettep olmıyan mubadıllerın va- ~st:ınbul ıtfaıyesi için öteden ._ • 
ziyetidir. Mübadillerden bir kıs ben bır mütahassm aranmakta- • ıhınde Ankara 
~ı, başk~ .vilayetlerde kat'i is- dır. Fakat bu mütahassıs hala ,ıizde cekilecek ve 
kana tabı ıken bunlar buraya bulunamamıştır. ' 

v ... l rı dlnliyenltr - göndqilmiş ve burada muvak- __ Emanet yalnız Viyanada de- beş numaraya 1000 
non,.ıans a k · k ' ı · b" aıl Alm t d - •• at ıs an muame esme ta ı tu <> •• aı:ıya ve ngilterede e mukifat verilecekt" 

f 
1 tulmuşlardır. mutehassıs arıyacaktır. Bu mak ır • 

Sermaye tasrru tan Vekalet, bir müddet evvel s:ıtı.a .Berlin ve Londra sefaretlc B k - - -
bunlan asıl mürettep oldukları r~mızın tavassutu rica edilecek u uraya ıştırak edebll-

k 
yerlere nakletmek istemiş, fa- tır. ı me . in 1 Mart tarihine ka-

do ğaca kat bu ~ü.badiller, uzu!1.sen;- Miileferrlh H, _, 111 
di bulunduktan yerde iskan edit Ma~ 'um kutu ,. 

1illi 
lerdenben ış tuttukları ıçın şım ~ ~ ~ 
medikleri tıüuırde çok zarara - ' - "''§' 

D ·· K d ko" yu·· nde yerli uğrayacaklarından bahsetmiş- ----un a I ıer ve vekalete müteaddit mü- Karı-Koca kutuyu "' 1 

malları teşhı. r edildi racaatlarda bulunmuşlardır. açınca parra/andı -~ Hacı Mehmet ve Mustafa A- ~ Sinemanın muhteşem cümle 1 Benim kartonda "76:yram hediyesi hem de 
rif Beyler bu muhacirlerin is- Ereğlide bir kadın deniz ke- kapısı önünde hayran bir kala- vardı arkadaşım 77 ki ını vermek için 
kinı ve arazi teffizi muamelati narında kapalı bir demir kutu balık var. Arkadaşım, bana bu ti. 
le de meşgul olacaklardır. bulmuş ve kimseye gösterme- kalabalık arasında sinema re- - Dedim kı: 

--o- td.en kutuyu almış, evine gitmiş simlerini seyreden mektepli - Ben bu sefer deliğe Halkın tenviri için üç mühim 
konferans verildi .. _ Bir bahri ve mütekaidi- ır. gençleri gösteriyor: para atacağım. 

• • • Kadın evde k ·1 bera- 1 t di "K rtı" L' At b k hın . 1 l k --ana nın Y"Ptığı makına b ~ası ~ e - ş e, yor, a ye a- - a a .. 
Oun·· sabah saat on buçukta rin netıce enmeıı ço ~.. 0 er kutu - - · t B" · k . yu açınaga ugraşmış- ten,, ın stanbul mümessilleri. . ızım ırk paralık aşağıL. b I 
•dıköyünde Süreyya sinema- muhtaçtır. . Bahrıyeden mütekait Cemil lardır. La.kin kutu birdenbire Cevabımı beklemeden yürü- delıkten şanğır şungur inip '-'m ara 8 ınız 
nda Milli İktısat ve Tasarruf Mutlaka yerlı malı:· ~· is1?1inde.?ir zat sanayi müdü- müthiş bir güciiltü ile patla- yor. Ben de arkasından. me düşünce arkadaş ı!iildü: 
trniyeti tarafından büyük bir Bu müıdd.et zarfında ıcap e: rı:yetıne muracaat ederek yeni mıştır. İnfitak neticesinde karı Sesli Foks havadislerinin he - Bu terazi dedi kibar di!:lft Lası 
tiına tertip edildi. dense fedakarltlı: ederek yerlı b~r ~a~til~ makinesi ica.t et~i~i- koca parça parça olmuşlardır. yecanlı muzıkası derin bir deh- cilere benziyor. Kırk para ~ fi 

Bu münasebetle sinema sa- malları kullanmalıyız ve tasar nı bıldırmış ve bu makına ıçın Kadınm ihtiyar annesi de a- !izden gelir gibi kulaklarımız- alış verişi yok .. 
unu dolduran halk dalına nıfa ria~ etmeliyiz. Komşu bi~ ihti~a bera~~-istem~ştir. Ce- ğır sur_ette yaralanmış ve kal- da oğulduyor.. Çıktık. Dışarda ısmcı bir"":ıı~"rYY'.,,,...,......, ....... _,.._, . .ı 

trli mallarını tercihan kullan- devletler de böyle yaıpıyorlar. mıl B. ıcat ettıgı makıneyle e- dmldıgı ahstanede vefat etmiş Arkadaşım, hafifçe gülümsi- rüzg~r etmesine rağmen Taksi- ~f"'v"'v-VYV"'.,r....;:...;:...,.:..1tı..1 
!ağa ve mümkün mertebe ta- Amerikayı küçük tasarruflar lektrik ampulleri üzerine isteni tir. Kazazede ailenin küçük kı yerek: me doğru yürüdüm. 
•-·fa ahtederek hararetli te- yükseltmiştir. Sennaye tasar- len yazılan yazab"leceği · "d k t A' •1ğu•• nde -•u İ Banka b . . ı ru ı - Zl aza esnasında dışarıda bu- .- şittin ya, diyor, artık si- .... ga . 0Camı0 "sinin kapw •· n.• 
"" • uın ugu ıçın u faciadan kur- zın e pa ucunuz dama atıldı. onun e ı n ı abdestini a-~Lu··ratta bulundu. ruftan doğar. ş sının 11 dıa edıyor l d • · · b d b d ki d 

Film gösterildi yolda önayak olması çok şaya Adli d tulabilmiştir. Bila.hara yapılan Havadisin böyle seslisi varken, lan cemaate bakarak, ramaza. k • 1 
Evveli İş Bankumm Ame- nı tükrandır. Tasarruf zihniye- llt! e tahkikat neticesinde bu demir sizi kim arar kim sorar? ru hatırladım. Mübarek ay .. d ) fi' 

kadan getirttiği tasarruf hak.- ti yerleştiği gün Türkiy~ iktı- T&bll.Jt. l&l-ı-1 ı..,,.,'""" hir el 1v-ı.~ .. oldug"u Meg" er biz böyle gevezelik e- nun da çıkmasına şunda ne ka V 
JJ\daki film gösterildi. aa<ten kurtulmuş demektir. •lif T _. anlaşılmıştır. ~~·•w·• uuw•··- --- _ . • 
lilhassa mekteplerde çoc~~- Hanımlar, .B.eylerl fenede iki JUZ elll bin --o- dolmuş. Biraz daha gecikeymi- .l"OIUJle 
a tasarruf fikrini aşılamak ıçın Bunu kendinız yaprnıwkla kal Ankara trem şiz, ayakta kalacakmışız. Güç 

Pllmı§ Olan bu filmde b. i_r ç.o- mıyarak etrafnruzd_ akilere d. e lebllgat J•pllıyor E ,._. kşam An.lı:~pa hal ile iki kişilik bir yer bulup 
;.,," kumbara alarak bınktır- anlatınız! Bu vıcdan borçu, ır- Son günlerde Adliye teblı"- vve .... ı a ~· ya '~· 1 h k t ed trenin lok tT yerleşebildik. Foksur sesli ha- Kadın yOzUnden 

·r.l para ile parlak bir istikba fan ve iman borcu, vatan bor- gat müdürü Mustafa Beyin teb- are e en omo ı ı berlerinden sonra perde açıldı. 
min ettiği canlandırılmıştı. cudur. dil edileceği söylenmişti. Hal- yoLda bozulmuş ve arkasmda~ Söylediği frenkçeden halis bir 
Bunu müteakıp Süreyya pa- İktisadi sahada bütün kuv- buki ahiren bu dairenin muame. lhakreket if~eAn Ak::atzan. ~e~ Fransız olduğu tahmin edilen Sözde e"'lenmek isterler .. 
mensucat fabrikasile bir yer- vetlerimizi toplamak en büyük litı teftiş edilmiş ve hiç bir yol t?. ~0~. 1 

B"':1 .. ü r~nınA~o- tuhaf bir adam ortaya çıktı. E- !I R 
·kundura fabrikasının faaliye- vazifemiz olmalıdır." ' suzluk olmadığı anlaşılmıştır. urmuşrur .. unun 1 zerıne a- linde piyano biçiminde kırmızı blrlblrlne geçlller 
• ıe dair hazırlanmış filllller Cevdet Kerim Bey Binaenaleyh hiç bir tebeddül pazarı tr~ı yolcu an . kalını~- bir kutu vardı .. Bunu bir iskem 
öaten"ldı·. Memleketimi.zde de Alkışlar arasında biten bu mevzuubahis değildir tardır. Nıhayet bu trenı hanlı- k d k ..A • Evvellki gece Çemberlitaşta 

1 mai t 
· d · · yö lokomotifi gidip çekmı"" bu"" leye oy u tan sonra ı;yya pıya kadın yu""zu""nd- bu""yu""k bı"r ar-

vr•panmkilere miimaBI .s nutku ınüteakip stanbul maa- Tebligat aıresi adliyenin en .. . .. ~· - 1 dı ~· • yuzden epey bır teehhur olmu• no çalmağa baş a · bed lm · ed · · lieıseseler bulunduğunu ıspat rif cemiyeti mümessili Cev- mlhim ve en çok işle uğraşan ~- Geçme tahtalardan mürekkep _ e o uş ve netıc e S kişı 
"-"'bu fı"lmler çok alika ve ta- det Kerim Bey bir hitabe irat bir dairesidir. Bu dairede son tur. -o- , 1 · b" yumrukta da agır surcrtte yaralanmıı ve bir .._ o an pıyano ır r- k" · d ""lmüştü 
dirllkarşdandı. ederek, ecdadın gafleti yüzün- istatistiğe göre son bir sene zar Yirnü granla.:: ma dağın olduktan sonra masa ışı e 

0 
r. 

lktısad1 konferans den iktı.sadi vaziyetin bozuldu- fmda yalnız 230,000 evrak teb- nm arkasında takma ayaklarla Bey.azrtta Karakulak han?1-
B~an sonra kürsüye çıkan ğunu işaret etmiı ve şunları i- liğ edilmiştir. Kadronun az ol- ~ariçten gelen yolcuların ü- bir nevi dans bqladı. Herif, sah da ~ seyyar h_alıcı İbrahim 

l>arülfür•ın müderrislerinden ıave etmiftir: masına rağmen işlerin vaktinde zennde buluınan 50 gram tütün te ayaklarını 0 kadar meharetle a~ ma~de sakın halıcı Nec-
lb;ahim J.lazıl Bey iktısat ve~- - «Eski idarelere linet ve görüldüğü anlaıılmqtır. 50 yaprak kağıt resimden mu- oynatıyordu ki, biraz sonra on- mı ve f?,edı~8§:8da ot~ ara-
llrruf mücıdeleai hakkında ~ır nefret yağdırırken yarın yeri- fti~. Halbuki . diğer tanıftan lan masanın üstünde bırakıp çe bacı Huae~ bır gezıntı yap-
lıonferans veıerek demiştir ki: mizi alacak nesle ayni hisleri lktısa t programı Mal~ye vekiletınden ·~ gelen kildiği zaman bir çoklarının hay yan_lıarına uç ~ da alarak 
"- Memlek!tin her tarafın- bırakmamalıyız. Cümhtiriyet i- İktısat Vekili Şakir B. iktı- tamıı~e. yolcu berabennde ge- -'"ten ag'ızlan açık kaldı. Ve maga karar. vermııler. Bunlar .b. 

d ı - len yırmı gram IVY\ ... , r-.J... ı Abd Bt1ı11ct ıalıi"" .. ·' ınce 
a iktısadi bir'ıareket var. s- daresi gündelik ve geıici degil sat programını hazırlamış ve . . . .-- ıııg8!"ası ~e tabıi el şakırtılarının arkası gel 11""...,..r rtll§ta ullahm zur- """" tihsaıat ile istihakit arasın~ dir. Za:feriınizin bir hatıradan İsmet pap Hvretlerine takdim V:~rı;ı.ıı gram e~.fıye ve pıpo tu- medi na lft" davul çalman kahvesine manya tebam namKa (l3h 

b;vazün olmazsa :naaa doğnl ibaret 1ııaimamaııı için iktısadi etmiştir. t':1n~den res~m alınmaması · . gitmişler. Ayni kahvede otu- yıerlerden müteadd'.eyen-
~lir. Meşrutiyeti\ ilk senele- voe matf sahalarda hunu çivile- - = bıldınlmektedır. Hele en son numaraSI hepsın ran Abbas, Halil, İbrahim ve takdim edildi. M -
tinde 8-10 milyon •ltm lira o- m&JiYiz. Cümhuriyet istiıJua& mi Bey, tasarruf mücadelesi- a den hoştu. Kollan arasında YIJ yıkıcı İsmail kadınla·a sarkın- Kraliçe ile lı:erin: U-
le.n ticaret muvazene.i açığ~ giıbi menfi tedbirlerle yürü- nin ilk tedbirlerinden olan kum Poll11lerlnlagin işleri m~şak bir ~~?1e _geldi. Göz tılığa başlamışlar. hatlerinde yaveruerncsi 
lloıı senelerde 3()-40 nilyon ka ıızek istemiyor. bara işi çok şayanı:. takdir ol- Pons müdüriyetinde bir ka- len uzaktan 1r1 gormıyenler ara Halıcı İbrahim ve refikleri M. Zivedinik, nedı..."5.,_ 
itt para olmuştur. Mrlli tasarruf cemiyetinin duğunu, söylemiı ve demiıtir lemi mahsus teşkil edilmişti.Bu smda canlı bır.mahlQk .zanne- yanlarında kadınlarla orada o- dam Lahuri bulunmak~~ 

Ecnebi memteketlerde'lluva· ,...,.,g'ı sefed>erliğin gayesi ec- ki: kalem polislerin tayin ve tebdi- denler vardı. Bır aralık dı_!ckatle şan çıkmışlar. Fakat ötekiler- p · d • 
... fa al ~ k d x.·ıdir "As 1 ·--...ı h lil d bakıp ta ay. aklan olmadıgı an- turamıyacaklannı anlayınca dı roıe emze di§tt/, -
.... ne açıklarını kapatan "'t, - ııebi mallara boy ot e5ı . - ı ı.'l""'a mu taç olan e meşgul ür. 

ltını, _sig_orta ve nayı~ rnU81Cle- P-rası bol ve sa.bi.t Türki. ·re A- .köylü değil, bizleriz. Maamafih polis üçüncü şube laşılmca bır kahkahadır koptu. de peşlerinden gelmiştir. İstikbale tehrimizdeld 
tlerı gııbi şeyler ~ızım ~ vt"o:ıa pazarları ı~.en '!1 ~Ut Biz öylıe hana doktorlarız müdürlüğünün vazifesine dahil r.~~· tek~8:t kaııa:.ıpı ::anhdala Takip edilenlerin buna canı ~ümessili de~ 

za oluyor. Kaınbıy<>!1un soka ten.,1acaktır. Turkiyenın ıktı- ki ayni sııtttle maHU batka haa bulunan polisin tayin ve tebdil ıye en,, ş a. gı ukılnui- Ağız 'lııavgası başla- raliçe Mari Hz., Font r 
tunda en mühim amıl ~u açık- sade. fena vaziyete düşmesi talara iliç vermeğe çalışıyo- iti içıin aynca bir kalemi mahsu de ~kışlar. dev~ edıyordu. nuş ve Nennin bar önünde hı- siline iltifat ederek: 
tlT'd · .Dig" er sebepler tali derece- Ame"-a ve A·...,...., içın" bir .zi- ruz. Benim elli kunıuı aLdıg' ım sa lüzum görülmemektedir. Kartı ye La.ten: İvan Petro- çaklar kınınd n km - «Siz, dedi, Wırik ed _ • ..&--"- em ""' ··~ ... - ,... viç,. in bu güzel eserini sinema B" "b" · ~ çı .k

1

~· f n· K"" ced ır. 60-70 sene ;ıa.u~ ııı . - yadir. boyun bağına 8 lira verenler Bu kalemin liğvile polisin i- alemi . taf "l"til dı" . . ın ırıne gıren ı ı tara ın- ı osten e falPM:ııılı:ll 
•lekete istikraz suretile 500

1 
krml- İstİ'l.al Jıarl>inde olduğu gi- vardır. dari işlerile gene üçüncü şube- ben b'::da ~~~an e ~:ıs!:.~eınk m~emesi uzun sü~üş ve "fFord bmümesaili ~ 

,1on lira gimıif, meme ette bi bu taıvruf işindede aleyhte İcap ederse yamalı elbiae gi- nin meşgul olması takarrür et- d ,...1. "'-! d" b"l" . -k. netıcede Halıcı Necmı, İbra- n ceva 
1 

verdi: 
~evcut 100 milyonluk altın ha- bulunan • lacak derecede az ~lim. F.atııat yerli malı giye- miştir. eı;ı ım. u• ruz ıye ı ınm ı h" H"" . b akl ·1 A - «Öyle idi KralP--.._ __ 
nce gitmiştıir. olan ı...+~•-- ·-ı..n. zaman- !im. B da "Kartiye La.ten Parisin bütün . ım, useyın ıç an e b- leri, fakat nrolemis 

l 
I I "'""'"\u-• r- or,./ara lr be a köşe bucağı, çılğ;n Fransız gen ~· Halil, İbrahim ve İıımaili .- • 

kimilyo1!. atın. ._ da aldanduannı ispat edece- Atalarımızın bıraktığı ağır v Y • liğinin ta kendisidir. ç agırcaV ,_raralmahalamql~· . . . u ::ı~çe·:. kerimeli 
Memleket, D!1yunuaıumW:r ğiz.• yüklerdenyılmıyarak ilerileye- nalla bu/anmamış * * * a ... a ıne yetışılıp b' ::..ı..a-.. !.-ı-1.~ 

Je:ı:_e senede 2 .ını~ek ~ et Anadolud'":i köylü kıadlll ceğiz ve mutlaka muvaffak ola- Fııansız dayinler vekili M. mecruhlar hastaneye kaldırıl- it" m......,.~ -
~edge _ı;aıı:unmc:.huriyet h~- larm milli mh.ıdelede göster- cağız. Her şeyin ucuzunu ve Desclosieres (Dekloziyer) in Oyun bittikten sonra bizim ımş ise de İsmail bir müddet 

90~ braya çdıulu 
~egı~: bir yük olan yeni ~~eri askerleı elbise dikmek yerlisi1!_i arfDalır":· . . borçlar meselesi hakkında arkadaş, bir teklifte bulundu: sonra ölmüştür. mobille Rd>ert 
bir . ~ gır oluna gidemez. gibi fedakirbkl~ııdan bahse- Haliskfil' Gazımız bu ışın de Temps (Tan) gazetesine be- - Gel, seninle tartılalıınl.. Katillerin her üçü de sabaha ler. 
:,~~düzeltmek için is ~~~det .~e~Dl~ey hitabe- başın~ bulunuyorlar. yanatta bulunduğuna dair çı- - Tartılalıın mı? Bu da ner karşı yıa'kalanmıttır. Kraliçe Din 

t
.L,,,,_A azaltmak ve harice sını şoyle bıtırdı: Gazı başta oldukça muvaf- kan haber üzerine Düyunu u- den aklına geldi? --o- · lan mektep ıntidürl 
ıllUIAAtı "F kir b" mil'··- k la - .. h M - · fl . dfiı ..ı- ~ fazla mal göndermek lizundır. - ~ ır ..w:. Fa~t f~ . p ca~unıza şup e e~~1?1~ mumiye meclisi İmzasile dün eger ıçerdeki salonda bir Saca arabacı re ez:ın~ 1 "'":'an .... 

lier ikisine de çalışmalıyız. bkıuna raf.~:,. kazan
1 

. . ~IZlll ~ır lıyu. Byn ı1~anl1a1 kurtul~b~lınz . bir telgraf aldık telgrafta M. "balans,, varmış. lstiyen gidip Lam bas"! vermıştır. Kraliçe 'Ve 
Cümhuriyet hükiimeti istih- smmı ıçın ~.mnaga er ı ma ar sergısı Desclıoııieres'in Türkiyenin ta- tartılabilirmiş.. Dün sueu . a .ara . 

1 
e geceyi vapurda geçi.rmiP.ı 

1
• tınnak için bir çok ted mecburuz. . . Bu nutuklardan sonra halk abhütlerini tlltınıyacatı şeklin Bizden ewel tartılanlara bak Kum_kapıda gıtme~~e ıken hır - Kraliçe Hz., bu 

·ı 1atı art.. at etmiştir. Aşa- Memleket dah~ ?darl'ki sinemanın dans salonunda ter- de ıböyle bir beyanatta bulun- tık. "Balıma"ın küçük deliğin- den_!>ıre hayvanlar urkerek koş- Ford fa'brikasııu ziyeret 
r ere muraca .. k"" lan şeylen ı::: . dil li lla . . . d . . bi b ı.-uk maga ı.ftalamı11lar Lama araba kl k lkm imendifer yapıl- mu?l un o. ''"içten tıp e . en yer . ~ r sergısını madığı bildirilmektedir. en ıçen r ronz ~" atı- :-9 " • - er ve vapurla ağlebi • 

a .. a~~k ş "f sinin kendi getınnek zıllet ve tenez.ıüne gezmış ve çok ıyı ıntbalarla ay. yorlar. İbre~ ~!r ~ket ya dan düşerek başından yaralan- saat birde İsk~eri'1vl!iı 
81• .~uı:1':'1 . tarı e decek e- düşmemeliyiz." nlmıştır. Ankaradan gelenler parak alttaki deligı: hır karton mıştır. tevecdhen hareket 
ayıımızı himay:· e surfu- Hasan Fehmi Bey Bu sergide, milli fabrikaları- Hariciye vekiloti umuru si- bırakıyor. Bu kartonda tartıl- !J00 lfralıJı manto dir. 
~· ccne ık ';;ı,i imti- Şiddetlıe alkışlanan bu "-ı- mızın vücude getirdiği ipekli yuiye umumi müdürii Esat B., ~ ki~senin sıkleti ve tartıldı- Kadıkö ·· de ceviz~ ke ~ -··li:.ori~ 
~"' '!9 mmama tMı meY,all le:ri ıtastsnonu- meb'usu .h ve yünlü kumaşlarla kundura-~ tatilini geçırmck üzere gı tarth o~uyor. ~kadaşım- resteci 80~ .kah eq Moh 

· ıhali sarraci mamulltı • · bni la ben sıra ıle tc:-- zı e · · 



----~------ -- - - ---- ---- -- -- - - - - - - -- -- -------........... ~ ARİÇTE~ .. ~~ ~ji:b~~., 
---------\- ~ 9' ~ "V ?. f: ....----------------=-----------..__ ___________ __.__.. ___ J I 

~ . piı ~ ~ ~ ~ 1~ ,,.. \"un önümde duvara 

Sofyanın bir kliştsi 

mektubu ,__ ______ _ 

' .1 v~ ~ ~ ~ • 'Cf.. • ~da kıravatnnı dil-
;, got;: ~ ~ 9;) ~ ~ 1iın arkamda kalan 

ilsiz k~ l . ~ ~ ~)yna vasıtasile ba
Jılarda .- ..:: e ... ..,, "ı~ '-' gördüm.. Hafiiçe 
*ssedilı ~ ~ ~ ~ lum .. Dikkatli bü-
~öz~ ~ 1 ~ ~ ~ ~?: bana gülüyordu .. 
'llat~ ~ ~ ~ ~ p ~m ve başmıla giz-

~~-~,=~\'":: ~ / rm .. 

l :::s ~ 1 ~ = .,t.!f, selamı~~ ve_ sağ Tıpkı ona berızı·yor'UfiUZ .. ~~~- ;:: ~ \ ı:z: - ,,. ~ ~ ';) : parmagıle, bır ho-
t!" .... 5 ı::: ,,. ..... ~~~ini çağırdığı şeki l- Tramvayın bir durak yerinde, kalabalık arasında. Acele ~öyle 
~ '- ~ ,:S ~ '9> 't'dı .. Tereddüt et-

~ ~ ı... 'Ç. ~baktnn, kimse yok ! dursun, hiç işi olmıyan bir bey şapkasını çıkarır, biraz evvel dolu 
.~ ' ~ .~ . düt ettiğimi görün- olduğu için tramvaya binmeyip, gene beklemek mecburiyetinde 

1:: i:: /'~!~açık şekilde ayni kalan bir hanımefendiye yaklaşır. 
t.l ~ ~ ~6"r etti. Artık git-
er ~ ı- \ıl.:. ~·, d G. . . . . Müsaade buyurunuz ha- katli baktıkça ondan güzel, çok 
yıtlaı"- 1 ~ ~' ur u.. ıttım.. . nrmcfendi, hemen hiddet bu- daha güzel olduğunuzu göriiyo-
bir suret:.: ?, 

7attı,_. k~~ktım .. yurmaymız, yalnız dinleyiniz. rum . . . 
• • A - <.<ı ecegı o e seç d -

kulata ugn .. ~· ~ ,.1 k G ...... Görenler, beni hic t nrma ıgı- ... Acaba ben sizi seviyor-
lya mütarek , " ~ ~ ·· . ozunu nıza zahip olmasml r; bununla dum da, onu mu seviyorum zan 

aristanda Türk 
kolonisi 

hinde bulunm... ~~~", 115 bır halde beraber, bana tamamile yaban- +._ 
.,.....,,, 1 nediyordum ? .. 1lfltimal ... Askı-

li hazırdaki şeraf, : ·· d bu er da almayınız . Bu her iki mm yolunu sa ımustnn gal a. 
zun vadeli taahhü ~ _n e hal de nazarı dikkat" celbeder Her' ald sizi sevi} ordum . E-
yeceğini beyan ey lem ızın e korktugunuz bu d gıl ğ r izi cvve den t rmış olsay-
lemenk, projeyi ve bilha mi. Dediğım tavrı takının, kın dım, size y~n 1) ıbi, ona 
tareke tarihini, müddeti 1 olma ın a la ko mazdı 
mını ve sair hususatı tetkik iğ'm 
mek maksadile hususi bir komi- d ... söı r yebiliriın: "T kı ona b 11 • • • Baktıkça, on n cok da-

d e 11• bJ•f faaıı•yet te teşki! edilmesini ilt!_zam ~:- e~iyc; °}o nt7. haıımıe n ı ... » Ki- canary: ın ?ld 
mekte1ır _v,...,w;.. ~ ....... ,.u'-: .: ı. ... ., .tı ne '? On:ı d <lıın ya, cvJi- orum _ı~akı on 

• • .... • • . • w.ıt: duunnHuş ~ V/eneıı/e.r J gim adın~ b.!:.,11ziyorsunuz. Al-ı~uz, . end} ı ~~ . ~. on-

h kk d k asaı ya!)tınyor u. e- ti; _ _ t d nberi çıldıras ya aşık ol- an zıya e "'n m e a ın a OilHen takımımızla g-eç- dl ay a k d od •. . . zi :()T~unuz. Du unu ' b 'I I-
akmadı bile ... Dün- FATİH DAİRESİNDE r.-UJ 1:1k. a 1 rnınd m b'"'u:ı.ıka a.r lıuz, tavrınız benim sen lerden-
ld . d .. . . . . ,..,ger ı ·ız o ay mız b . d _ 

1 
. 

ımad'kkgı en şey dgo-
1 

.• F ~~ beledıye 'la resınde benzerdiniz ... Eğer sesiniz de erı ara ıgrnı sey e m aynı . . 
ı _ a~e.şayan a_ : e dun nıkahlan kıyılanlar şunlar onun sesi kadar munisse, bu Tıpkı, amma tıpkı aşkıma 

- - . . idugu _ıçın he:.ıfın dır: asırda mucizeye inanmak mec- benziyorsunuz hanımefendi ... 
(Hu. Mu.) - 1!uyük Gazınını oldu,?Unda şuphe F atma !J· Cümle Ef.. E mi- buriyet inde kalacagım. . . Sevmek istediğim, sevebilcce-

i kolonileri a- Re!s. İkba~ Be~, <an ayagma basıp ca- ne H . Neb• Ef; Sara H. Meh- ğim kadına benziyorsunuz ... 
balık ve en zen ve katıp ~zız)fıCmak }stedim ise de Ö- met Ef ; Nebahat H. "'nvı;;r Ef. . . . Rica ed.erim , . kuzum ~~ Yanınıza yaklaşıp bu hik5.yeyi 
100usi teşkil e- Hazretlenı:ı.ıaen geı;mıs bulunuyorduk.. Hatçe H . İsmail H:ıkkı B. t ramvaya da bınmeyın · · · Gu- uydurduğuma iyi etmedim mi? 

ci teşrinde yeni tcl~afnaırnnasfikhane memuru bize BA y AZIT DAİHF.SİN DE 

1 

zel, lıariküladc güzel bir kadına ,. . l 
ofyaya gelin- lonı . ~bris, rahvan ve dört nala gelen . . ' .. benzediğinizi söylüyorum. Söy Selamı zzet 

nsolosluk bina- yük ıltıfatman hareketini taklit ed--n Bayazıt daıresınd~ dun ev- !ediğim fena bir şey değil ki 
k toplu bir te- çok sürekli aneli semerleri gösterdi. Ya lenenlerde şunla.r.drr:. dinlemek istemeyesiniz ... Tıp- ı-

F H H H ,_,..._ Mütemadi bir bir komite se mıştır. Bund·ımda da deve gibi salla- atma · useyın ~ al\ll\.ı kı ona benziyorsunuz hanıme-
acak koloni- Bey Türk inbir semer gördük .. Aklnna Ef; Zehra H . Hamza Ef; Fat- fendi! .. Sizi görünce evvela çar- Kahkaha 

sinin yaınlması i~k .ko;ıfe~.nnın deve olması sözü geldi, ma H. Etem Ef;Fatma H. Mus pmtıya yakalandım, kızdım, 

mız 

lar variliyor 

. -~~- - --·- ·-- --

Zekat ve fitreyi 
TllllBE CEMiYETiNi 

veriniz. 

PiYANiST 
EMiL SAUER 

Evvelce ilan edildiği veçhile meı
hur piyanist Müıyü EMiL VON 
SAUER pt:k yakmda şehrimize mu
vaseletle 5 Mart çar§8lllba ve 8 Mart 
Cumart si k lan 

FRANSIZ T lY ATROSUNDA 

'n p ro ami : 
Şum n 
Şub r t 
Şop n 
Sau r 

Oyund ki et\ ar ve hnrcdtilc 
dilberlı ılc bir gı.izell k km lyd:.i ola 

BlL L I DOV 
elycvm E T U A L S!nemasın n 
gösteril mekte olan Rucı ıısılza.de
lerinin feci alı:ı~etini musav'icr 

PERESTİŞ 
pek mUkcmmel SONORlZE (ses
lendirilmiş) fılminde muzaffer 

olmaktadır. 

• ··lka yin 
.: ıı oca 

an ve 
. adeni i 

inin oc 
tesisa 
~u oca 

1 b~ bir 
m zdeki u müt 

nı •tık. K 
asın& crece 

iiRlml[311cml!lllEJ!~Bil .... ~a yen 

Kara öz n1üsaıneref:çilekc 
~ 'ı'at a 

D ün aksam Darülbedayi tnkamı 
tistlerinde~ Hazim Bey tar~ri ihti 
dan Tepebaşı tiyatrosunda ~Üyük 
Karagöz müsameresi v erilr1'dir. 
tir. Müsam ered en sonca ~ takvi 
derris Köprülü zade Fuat D" Bank 
Karagözün bir tarih çesini Y'.rilerin 
mıştır. J .gund 

ittihadı Milli 
'1ltl, Ko 

ekilde 
e ola 
n 78 

e olunmuştu. 1- nn alak<treçti.. Birde kürek çekme tali- tafa Ef. sonra onun olmadığını anlaym-
oloni umumt feransta ·ıi ve kann harekati için yapıl- ca içim ra:hat etti. Ne yalan 
ağırılarak ni- lry~n Uk .nış yaylı kürek makineleri var Yeni neşriyat söyleyim hanımefendi, kıskan-

Türk sigorta şirketi ~~eh!s 
Harik ve hayat üzerine sigorta muam~lesi 8 · 

icra eyleriz. Sigortaları halk için müsait ~sı si~~ 
ercı ve kabul lennden dı .. Yanımda birisi sordu: crm. Birdenbire seıvgilimi ben-

suretle 8 ikinci mut, At - Bunlar ne? Ayın Tarihi den g izli bir yere gidiyor zan-
ransa İtalya, - Akıntıya kürek çekmeğe Matbuat Umum müdürlüğü nettim, sonra bu üzüntülü zan-

turya kolöni :dman etmek için dedim... tarafından her ay muntazaman dan kurtuldum . Beni üzüntü- şeraiti havidir t se 
.. mıza 

lamı hepsin- Bir banka gibi, çorba, balık neşredilmekte olan (Ayın Tari- den kurtardınız. Size tesekkür 
1i olmak üzre rez, hamur işi, baş yemekler, hi) çıkmıştır. Bilhassa tabaat etmek istedim. İşte bu kadar 

Merkezi İdaresi: Galatada Unyon Hanındad1~vzi e 
A"ntf"sl Jmhınmayan §ehh•lerde aceııte 4 1':'\ ' \ n'\ '< ı h • !ki mil 

önisi teşekkül hi nht lif • 1 1 san'aatmm enfes hir nHmnn Pcti 'h2.n,.,.,,,fı:>- ..1' n. .... ~ ı..---
du. Koloni ni.. e - ;ı:m IBllYo5Rta1'~~i/ke~v'fı~~~ u1ar a1< ıntışar C<:!en bu mecmua- kıaçmayın. sözüm bitmedi. Bi- ===· Telefon: Beyoğlu - 2003 ~ O bum 

maksada _ anidük, yü- beyazlar giymiş 30-40 aşçı tok nın son ç~kan (70) n~marah nüs raz claha;P-urun, biraz daha din- o P N J' z f U R T L l R ı 
noki" ... -jdük ... Yarabbi fakat açık gözlerile bize bakı- hasmdakı makalelerı erbabı te- temek Hltfunda bulunun. Söy- ~ 1\ 
.u-ıdorlar!.. yorlardı... fc'kküre tavsiye ederiz. lenen sözleri tıpkı onun gibi 

ıo.4 bana en uzun ge- Kenarda elektrikle işliyen ve ~o w:@~..ı.J~.l".-T.ıı.'Vwı dinliyorsunuz. Ne o? .. kaşları- K!lrı Dgn ve Jnr1' Jrıu··r 
en~engazbueteklenor:ı· •. ndobralaşr- yumurtaahsçalkayıp t_erbiye yap- 1 :Umll yıldızı 1 ruz çatıldıp, surat etmeğe başla- U U J 
~ mıya m us makineyi gördü- dmız?.. ek çabuık değil mi? ,_ 

unutturdu ... Bir müd- ğüm zaman bunun yalnız ye- Her çocuk yurdunun Y<>ksa ondan bahsettiğimi iste-

Milmesslll eri 

dükten monra bir mey- mek terbiyesine mahsus oldu- bir limit yıldızıdır. Fakir miy or musunuz? Haksızlık et-
vardık.. Şöyle Eminö- ğuna teessüf ettim. Her yeri ve lrimsesiz çocukları meyin, onun sayesinde -sizinle ŞEHREHANET1 

bir şeyi Yer yer me- ~ezdi~en sonra bir sıcak çay dOşilnen Hlmageı Etfale konuştum. O olmasaydı, size 
Rrgileri:var! Gayet u- ıçmek_iı~cre b~i yukan sal~nlar 28 Nisan çocuk hafta- söyliyecek söz bulamaz_dım. 

Tepebışı Tı

yatrosunda 
bugıin akşAm 

sur ~J SOda 

BiR KiTAP • dolar yahut İngiliz ~ian bınne çagırddar .. Latıf ve sında gardım bu Dmlt '.E~ve~a.. o~~~n .?ahsed~bılı;ıe~ 
bqka para almıyor- ınsanm bacaklarının arasından ' ı.çıp sızı duşundum. Şımdı bı- facia 4 perde 

da fU günlerde doğru yükselen okşayıcı bir sı- 1 '!:_ldızlan nı alJnmeklen raz daha sizinle konuşabilmek onlardan biri 

''l\llllll~11t,,ln 
l234~ô18G 

etmenin nekadar müş- cakhk içinde bana ve muhayye- ı.J:.8~!.~8.!;. ______ ..,_ için ondan bahsetmeliyim. Bun komedi 3 
ğunu tahmin edersi- leme bir gevşeklik geldi. İçim-

1 
llr..o.z.wıı.v•..o...o.z:-ı.o.U:<ı.K.A • • • • dan sonra onunla konuşurken perde Buıtaka y ,aı 

un için şöyle istekli den. ~o:= Asliye Bırmc:ı Tı- sizi hatırhyacağım. natıl ve ter- bilmecemiz 

llOnra kervanı - Ne olur fU dünya şüilnu Haımı Beyin hamil bulunduğu ve .. : Kuzum. bu tı:am~.a~ da lilGalf;da_n; Soldan sağa 
dmı ••• Gemide alt arasında okudugumuz gibi, be- kolordu kumandanlıfı tarafından Zi- geçsın. Hem ıstersenız yuzume ı _Çalgı (3) zamaru (5). 

t1an birbirine bağlı- ni şuradaki zenğin Amerikalı raat Bankaama hitaben ketide kılman bakmayın, sevgilinizle konuştu r ASRI SiNEMADA 1 2 - Saçla gözün arası ( 4) • 
oıı:mlAD8Ör var ... Her kadınlardan birisi beğense de beşbin dokuzyilz doksan dokuz lira- ğunuzu tahayyül edin. Ben ses- Ses yok( 3) . 
vata alıyor .. Bizim evlenmek istese!.. diye hayale lık 31 Kinunuevel 929 tanlı ve018615 sizliğini.ıin .hayaline kapılayım ZORAKi KORSAN 3 _Bir gemi iami(3) .Tüy 
· _,. asansör dır dald numerolu çeki zayi eylediğindcn ba- . • • 

1
. . 

r var ·· nn... hisle iptaline karar itası talebile mu- sız ,sesı.mın tı~ya ıw ~le a~un:.. filmi bil yük muva.ffaklyetler gör- ( 3) • 
teşek)'erlerde pazarka- Salon sıcak, biz yorgun ve maileyhin vukubulan müracaatı Uze- Fena bır teklıf degıl, degıl mı? mektedlr. 4 - Ester (5 . 
cüm}:Dadan kalkmaz.... ısmmış olduğumuz halde bizim rine mezkfir senedin kimin yedinde Ona söylemek istediğim sözle- Mümessiller.; LUCIANO .A'LBER- 5 - Cins (3). Yarayı sara-
dan .tnuyalmı, daha paltolanrruz sırtnnızda idi, ha- !•e kırkbe~ gün z8:rfmd~w~ahke~eye ri hayatta ancak .size söyliyebi- TiNi HILDA ROŞ ve 50 nz (5) . 
e ede-lerimiz var, ge- fiflemek ve paltomu yan tarafta ~bra~ı ve ıbraz ed!1m;dıgı takdırde, lirim. Tıpkı ona benziyorsu- MAYMUN 6 - Destur( 5) . 
,.,_ ıa· 1DUf yol sal b" .. · k k · . ıptaline karar verilmıı olduğundan . . f 

7 
A l kad (6) .. cu o- ır munasıp yere oyma ıçın bermucı'bi , __ rar mahke-e keyfı'yet nuz .. Maa.haza şunu da ıtı .. ra e.- 10 ti il d - sanın ar aşı · 

-a.1:1..-ıA~ .... kalkttm al kardun - ~· saat 16 1 .zo mı nes e auvare e 
8 

_ v~-e (J). Bey"" ... ( 2). 
•• auaUIUil&a Zau• , P tomu çı ve kanunu ticaretin maddei mahsuaaaı deyım, ki ondan daha guzelsı- ~ _. 
Be .. ..,.. danı .. 1 k d b' k 1 k .. .. hliyük varyete programL 9 - İnce S Zaman 2 . 

evzi o 

eğlenceleri b~er: 

Dlalıi.ll bllmecemlaU-
baDedllmlf HkJI 

Apjıdan yukarıya 

1 - Hürmet (5). 

ıği ve 
ti h iss 
ğiz . B 

2 - En iyi(3) Nota (2) . 
da (2) . 
3 - Aksi (3).- DoJUDU§ ~Uıl' 

mur( 3). 
4 - Gcnif~4). 
5 - Et g.o(ClJl (6) . 
6 - Be~ir (2) Ekilen y 
(5). 
7 - rudruf (8) 
8 -.3ir dikenli ot (2) . 
9 - · Ayı sı 2) . l!!;~~~ ... ~·~~m!!J!!e~~~~o~y~e!!!!en!!!!a~r~a~~ır~o!!!!tu!!!!~us;!!tu;n~e~m;u~c~ib~i~nc~e~i~IS~n~o~lu~n~u~r~.!!!!!!~!!!~~n~iz~.~E~v~e~~~~ .. z~iın~· ~iız~·~e~d~a~ha~~d~i;k-~~ 

B
Hattı alacak gruplann yor . Sonra k~ndi miilahazası ai'k parçalan çalınağa başlıyor. viı \ için bütÇeaine her yıl bel, E~e~ !ie.hider .rıwnda ·· 
yetine göre, sonradan ya na göre ya birleştirecek yahut Her köşesi yüksek hurma a- milyon istedin kıoyuyonnUf. de ~ ticaret yapan. ~ 

I .gruba verecekler, yahut yeni ayıracak. ğaıçlarile süslenen bu BJCak ve Cevdet Bey ilive etti: Iı; abani aank1ı dedelerımız 
bir münakasa açacaklar . Cevdet Bey maksadı kavra- geniş ea1onda ılık bir hava ha- - Bu hWdl.metçe yapılarta- bah erken dükkina gelir .. T 

Sedat Ali: mı~: fif bir çam ıkokusu vardı. Frak- rafı.. Aaıl ltalyada ihracatıllc- bibi eliiı?e, enfiyesi ön' . 
- Him ... dedi. Bu itte hü- - HUkftmet başka bir şey b garsonlar biftl' göl~ gibi aes carlarmm hele manifatur fab- ıoocadesuıe oturur, .ıeta ' 

Bllrluın Cahil kOmet çok tedbirH davramyor. yapabilir, dedi . . Had hangi aiz dolqıyor, Ordövr dağıtm rikalamım propa~~a .tıkill- ~et ~er cibi miifteri 
Bravo . grup a1:mıa alsm, prtnamesini çocuklac lastik tekerlmıi .., ti o kadar Jarnet1idir ki bu •- Cl1IUI • • .. 

'1u mmtabyı pek iyi vereceklermiş . 
ledfii D•llJdD' ? - Emin misin? 
!'hmu anab<br. Fa- Meb\ıs Hidayet Bey başını 
mmtakuı çok mil- salladı: , 

- Kulağuna öyle ıeldi . Ma-
. bir fikir var, andan mnafih pek merak ~iyorsan 

mı? yarm anlamn. 

et battı deruhte 
Aatalyada liman 

tiyamu da verecek-

li ve CeıLrdet Bey hep 
oltuld\ılar: 
. Bu mühim mesele .. 

acaba? 

- Çok teşekkür ederim . 
Sedat AH aldığı bu haberi 

hemen gazetesine telefon et
meğe hazırlanıyordu . Maksa
dını anbyan Cevdet Bey ko
lwıdan çekti ı 

- Otur of endim, bir dakika 
konufalmı. 

hah meçliste 
X.bine de 
"ş bilet 

Ve Hidayet Beye sordu: 
konu- - Bunu gizli mi tutuyorlar. 
buna - Zannederim. Çünkü ilin 

~+s,.,.ie beraber mi? 
etsel& mesele kaime . İki iti 
de birle,tirmek lizun . 

Cevdet Bey dudaklanm bük- istediği gibi tanzim eder. İfte balannı dlilı tatlar tletibıde yede sen yıllar ~de Jıt6n Ak bed Ben ~~ . 
tü: ıermayeden bqka kıymet ve kaydmp masadan masaya ti· denis eahi1lerini ava': al- Ml~~çın e Y tip llht r 

-~ nuılıiyeti ne de- ~et bırakmu . diyor, metrdotel iki büyük .a- dılar, ~kiden ~lan ça- ;: · bir -A- • on:ı 1 

rnek .. İş, ıfbt. Hıdayet Bey güJdü: lomm ortumda her iki tlrafm ter flbriblannm ıtıl . lflrii- a~ -~Ni . 6 - ta A 
Meb'us Hidayet Bey kaılart- - Ar;k olsun yahu! Senna- eenisine nezaret ediyor. lürken timdi Mili' fabrikaları- ywdvm beo Bir ~~ u k 

nı kaldırdı: yenin ne müthiı kuvvet oldu- Uç arkadq kormfOıakta d• nm mamulltı get1'0!'· Rekabet grubu ~ . ~- t na ~ 
- 11 ama büyük İf ~ . Yalnız funu sen bilmenin de kim bi- ttm ediyorlardı. de futa... tul~ Kot~ ~unlardan bir lile blZllD 0 t em 

iktııadt bir iş def il .. Eski po- J«ek? Meb'us H4dayet ~y: niyenı,, namı ~da bır ~ı- ~ ~ bed~~ emıaıf~ 
litikacıım yahu . Amılnada ga- Cevdet Bey iti aliya boğmak - Piıyasa nasıl gidiyor, dedi. faturacı"lar ittadı. var. Bu ih- ~ınmn dolabı oniinde e*i 
fil görünüy_o~un ! için kade~ine sanldı: Bu sene fmdtk çok fena oldu. racat iFi idi'e ediyor.· gıt ;enerlere ~~ · 

Sedat Ali izah etmek iste- - Bu ıı iiaha meydana çık- Geçen ~eneden kalma mallar Meb us Hd~r.et Bey· anlarmıd tercuman 
di: madan 'USandnn, bıktım, mon- bi.ll dunıyormuş . - Bizinf!w ba~lı. ihracatı- latıyord~: ,.. . 

- Liman işi hattan daha ger, haydi içelim! _ İ·hnM:at yapılmadı, dedi, mız için~ 'böyle ..1~h~t yap· - Eskid.cnbu fenerlerle aıl"Jlü M 
mühimdir. Akdenizde büyük Bu muhavere canını sıkrruş- Cevdet Bey .. Fmdık en ziyade mak iste"·· ~ese~a u~ ~e ler g~elen ~an komşu 
bir Mahreç . . . Bu den.izde bü- tı. Ahmet Saminıin yalnız işin- Almanyaya, Holandaya gider- incir mötahsıllen İzmırde böy ya ~~lerdı · bııakas 
tün dünya gemilerit bütün dev- den korkarken şimdi bir de o- di . Bu yıl Awsturalyadan çok le bir ey yeıptılar · Fakat pro- . ~gıliz seyy~hlann yaıımdat Deın 
letl~rin kuvvetleri vardır • rtun daha müsait vaziyetinden mal gelmiş .. Bizimkiler daha pağaJa taraftan gene nif... şınn. h~pa bir kızlan vardı •.t.rıakas 

Hidayet Bey ilive etti: tüph ıa-e d" ·· om e'Vftl davranamadılar. SJat Ali söze kanştı: Bu fenenn ~lı? ~panış~ o at ~~ 
- lıunun ~in mesele basit. ıJıer. Ufuy u • _ İhracat · · kolay detn . _ Bizim tüccarımızın en iş- dar h~ gıtti ki, fenen aldı. · dürlul 

Ve l\ôttll:tnet çok akılane ctup- Uukta m .. "' · ez taraftan zate Ve ll9tesuun ııasd 
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Grip, nrzle ök ürük ve 
broı1şitleri tedavi eden 

.. ~ .. 
GOGUS HeP eczaneci 

IJuluııuri 

z zamanda çok k3.r! 
· BAYRAM HEDİYE· j 8. ci BÜYÜK 

THHHE PIHNG~~~ 
rıııcı sahiıcoeıı n:abad) düı;. 
sull~ri tekamül ettirildi. Gelecek sene memleketin ik-

mgelcn islahat kapıldı. tısadi inkişafına ve bankanın 
bu §İrkette günde beş- tezayüt cdec"'k mrc:ai.-i"e gö .. e 

li ton kömür istihsal et- '1i~.-olanmızm bu farkı tela 
yiz. fı c.ıebilecck1en pcı< tabiıcı r. 
~lu Kömür İşleri Türk Temettü tevziatına dair tekli

Şirkctine gelince; bu fimiz heyeti umumiye de kabul 
: n sermayesi üç milyon .~i- edilP.cek olursa tevziat 1 mart
ıblağ edileli. Burada ko- tan itibaren bütün şubclerimiz

enabii c:irkete ilave olu- de başlanacaktır. 
aklarla :.arttı. Umum ser- On liralık beher hisseye yüz 
O milyon ton kömürü ~ii yirmi kuruş ve müessis hisse se
olduğu salahiyettar mu- nedine (20) Türk lirası temettü 

ler tarafından teyit olun- tevzi edilecektir. 
rket son zamanlarda mii- Bankamızın tasarrufuna pren 
el ve asri bir Iavvare ve siplerinden birini teşkil eden ta 

~ elektrik santralına malik sarruf meselesine ve İş Bankası 
: nm bu büyük mevzua verdiği 
•"tka yine Zonguldak şi:ke- ehemiyete temas etmeden evvel 
: n ocaklarının ittisalınde Bankamızın Kambiyo muame-

lln ve pek mühim m!~ta~- Jatında tam bir muvazene için
adeni ihtiva eden Kılımlı de çalışmış olduğunu, ani te
inin ocaklarını imtiyaz ve mevvüçlerden hiç bir suretle mü 
tesisatı ile birlikte saun teessir olmadığını sövlemek is
~u ocaklar için Avrup~dan terim. İkraz muamelatında da 

wk bir otorite celb edıyo- İş Bankasının 929 senesi zarf m 
i •U mütahassıs ile ınukav~: daki mesaisi tamamen normal 
ttık. Kendisi Nisanda ge 1 bir safhao arz etmiştir. Geçen 

J ereceği rapor üzerine bu- seneki heyeti umumi yede ihracı 
"/la yeni bir faaliyet devre- karargir olan bir milyon lira-

2 .ci ke~f de : il Marttadır. 
~ 

Büyük ikramiye 
35.000 Liradır 

A.yrıca 1~, 00 10,000 liralık 
ikraıniyeler ve 10,000 liraJıl{ 

)Jir n1iikafat 
Bu tertipte Kazanen numaralar 

tekrar dolaba konulmaz 

Devlet Ileıniryolları ve Umanları ~nıuıni 
i~aresin~en: 

Em ton rezidü yağı. . kapalı zarfla münakaşaya konmuştur. 

KUMB R 
Bankamız kumbara alanla
ra senede iki defa kura ile 
nakdi müküfat vermiye ka· 
rar vermiştir. Birincı kura 
1 Nisan tarihinde Ankara 
merkezimizde cekilecek, ve 
kazanan beş numaraya 1000 
lira mükafat verilecektir. 

Bu kuraya iştirak edebil
mek için 1 Mart tarihine ka
kadar KUMBARA almış ol
mak lazımdır. 

ALINIZ 

Jeçilecektir. lık hisse senetlerimizde tama-
Yat akçesine ehemmiy.et. men satılmış bulunuyor. Hisse

i lnkamız teşekkülü tarıhı.n darlanmız tehalükle hakkı rüç
ahi ihtiyat akçesinin tezyı- hanlarını kullanmışlardır. Yine 
bUyük bir ehemmiyet ".~r- ayın (25) inde toplanacak fev-

Münakasa 6/3/930 Perşembe günü saat 15 da Ankarada Devlet 
Demiryollan İdaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu
vakkat teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar munakasa 
komisyonu katibine vermeleri lazımdır. 

Çocuğunuza hem f aydah bir Bayram hediyesi hem de 
Be kuradcn islifade imkanını vermek için 

d. · · bun- kalade heyeti umumiyede usu-. ır. Müessesemızın 
et takviye hadim olan bu len bunların satılıp satılmadığı 
JJ Ba k b"ssedar ve tetkik olunacak ve vereceği ka-

n anın ı . .. . l k"' . 930 
ıile · · faatienne rar uzenne anunusanı 

nnın men . "h" d h b 
ıygu d B ·· 1ahaza ı- tan ın e sermaye esa unı2a 

n ur. u mu ·ı ki 1 k ·· b" h" · 
• tT ı · k t"ne verı en 1 na o unaca yuz ın ıssenın , n.oz u şır e ı h .1 d"l b d 1. .. . Ckild d 1 Bankatnı- ta sı e ı en tam e e ı uzenn 
e 1 enk ot ay! dilen rne den (5) aylık olmak üzere hisse 

o ara emın e . b 11. k .. .1 n 780,000 liranın ikincı aşn:ıa c ı uruş temettu verı e 

Talipler münakasa şartnamelerini üç lira mükabilinde 
Ankarada, Malzeme dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa mağa-
7.asından tedarik edebilirler. 

SIPa11ızaDC 

~··~, BASAKHÜSID~ 
BllOmum yerll mallarını 

Bursa 
Pazarından 

ACELE EDİNİZ 
Derhal buğün çocuğunuza bir kumbara alanız 

Türkiye is Bankası 
.fide ihtiyat akçesi ola~~ cektır. 
~~ hissetarlanmıza tek ı KUMBARA A O • • • • • • • • • • • 

z. A Bankamız tarafından ortaya rayınız 1 b l 1 h 1 G 
~8 senesinde İtibarı 1'1illi atılan kumbara işi layık oldu~u Şul-)e)eı··Beyoiilu lsUklAI caddesi No. 376 stan U t a a.A. t u•• mru•• ğu•• nde 
~ı ile füzyon esnasında rağbet içinde muvaffakıyetle l ·ıstanbul Sultan Hamam No 24 
t sermayemizi de hisse- devam ediyor ve tasarruf sandı ıstanbul Sandal bedestanı Millt meşher 7 5 d k 
flmıza hisse ve nakit ola- ğı bir mevduat listesinde göze san 1 3 7 5 o k ı· ı o 

rtv.zi ~tmiştik. Hali ~azır· çarpan rakamın halini buldu.Ye Fabrikası: Bursa lrganhda LAie krepdö,ın No35 
ı mılyon liralık ihuya?- ni senenin başında bu fasıl Merkezi: Mahmutp3' Çarşıkapı No 9- J 1 
bumeblağdahildeği}dır· (2,589,836,46) lirayı bulmuştu. Tel. ıst. 2017 mamul şeker 

evzi olunacak temettu Tasrruf işi cereyanın almıştır. --------------•••••••---• 
~ene geçen yıllarda ~ıdu- yürüyor. İşin artık endişeye ta Pasta 
~·.%t5temettütevzı~t-hammüliiyoktur. ~ Bala.Ada muharrer bı·r k J ·~ve 'fo12 tevzi ile ikt1~3 Celal Bey burada sözünü kes 1 g~n~~ş ~ı~~~rssua~noı0:~~1 ~1:~~~ 

1
• k • a e 

~. hissedarlarnnıza teklif ti. Masasının üzerinde duran dır. Bu sıfatı haiz yeg:lne diş E 1 s 1 r 3 
gız.Bufarkhiçbirzaınan Bankanın dahili nizamnamesi- Uaçlan Toz eşya 24-2-9 o tarı·hı·nden ı·ıı·b 
l muamelatının geçense- nin safiyelerini karıştırdı ve BENEDİKTEN 
~ nisbetle daha dun bir ne- sözünü devamla: - ı b J h J 
.rdiği zannım hasıl etme- -Bu ,bizim dahili nizamna- • "'~~ .... ...,,·::;-~....,_.m ..... ü"'""st:.ı..ahg;za>..!:.;ra..l:tıdıC!..Lr. ----~ Sab tın ren starı u ı· t a a..A. t gu·· m ru·· ~ılakis bu sene de geçen memiz, dedi. Mahremdir. 929 se ~ . , 

~r gibi %15 temettü tev- nesinde "Hakimiyet,,te basıl-
1tnkan gördük, ve bu i?.1-.. ırııştır.İkisenelikbirhayatıvar Her yerde satılır. Fabrikası; BORDO'da A. SEGUIN ve şürekası satış ambarinda bı•ımuzaye 
~dır. Fakat ihtiyati muta dır. Türkiye için acenta ve depoziterleri: ŞARK ECZA DEPOSU T.A.Ş. 

~~is~~{!~~:rv~~~~~ :; Ve~~;g~ü:~~mia~i~~~i bize Istanbul ı•thala.A. t gu·· m satılacağı ı·ıan olunur ten söyliyeyim ki, 'fo15 nıs göste~erek, bu sayifede yer bu- - • 
hu sene eksik tevzi edile- tan nizamnamenin (20) inci 

·1:a~~~~;s~~ı;~:r~;~~ ~:~~::~n!~:e0: :~~~:s:~:. okudu rü ğü müdürlüğünden: lstan~ol av Yergileri DIÜ~ÖrİJBÜD~Rn: 
nakledcceği2. Bina- "Tasarruf fikri ve hareketini 

bu meblağın tevzii "~ tamim ve kücük tasarruflardan 8 Paket 6~il~20 Marka ~;k pomukl~n;!r;şyı Tamirat rnünakasası, Balıkhane rıhtımının keşifnamesi mucibi 
büsbütün ihtiyata na~li rnemleket ve bankamız hesabı- 2 ... " 14 250 :. .... pirinç ve kaplama Lordun on bin yüz yirnıi hir lira hk tamiratı şartnamesi dairesinde ka 
. · heyeti wnumiyesın- na topluca istifade teıiıin edebil 

;ek karara bağh 1cata- rnek için halka azami kolaylık 
2 

.. • 4 .. .. f~~;1~ ;~~~il lastik terlt zarf usu1i!e münakasaya konul?1uşt~r. ~eşifna~ini görın~k istey 
~>g da ayrılan ihtiyat göSterilmelidir. Bankamızın ta- 2 " " 

1
: 

530 
" " üstüpü 1 r her gun Defterdarlık heyetı fennıyesıne n1u~acaat edebılirler. 

-~mıktan bir rnilY~ saruf sandığına ait şeraiti ve ı : : 4 6SO : :· IAscilc yasuk nakasaya iştirak eyleyt"Ceklerin ehliyeti fenniyelerini isbat ey)en1 
-ıyı buluyor. Buna raı yaptığımız muamele diğer ban s ıs 650 lh·antı J ı· 1 k · 
olunacak temettü~ kalann şeraitinden ve muamele 6 " ' " " retotoit cep ıynua lazımdır. Talip erin 760 ıra ı temınat para veya mektuplarile t 

lindirmek isteıneauz sinden sureti katiyede daha mü- ı " " ~ ~~ : : l!stik balon ·ıifrıamelerini 6 Mart 930 Perşeınbe günü saat 14 te İstanbul defterd 
k ... 1 ld w h Jde bU ··ı h b h ır " " oı 870 pamuk ipliği k" k "h ] k . 

ar 1 0 ugu a · "k sait ve su u et a ş olmalıdır .ı1 " • "
6 

•••• : bakır fırın lığında ı n1üna asa ve ı a c onusyonuna vernıeleri ilan olunur. 
;p etmesi sadece ısdtı Celal Bey ilave etti· ,,. . · en · 6 " " 28 200 dişçi macunu 
... nmıyet vermesıll .. k - Şubelerimiz tasarruf işini " .. " " Ticaret kanununun 361 ve 870 inci 

,:!_:_otr. E.sa.sen%15d~~; bu maddeden ilham alarak yu··- 5 .. ,, 33 650 " " ipek kurdell maddeleri ıhkdmına tevfıkın ~~~!:.'11:~::::::...--t:"..~~J PERTE 
ı. llh ..... ant ı ı. ıo .. _ riitmektedirler. L 1 do ... C'.,, d 01.12 aı.. ı "" 4250 " " keçeşapka İttı"hat cleft ... ,·r·ıııencı'lı"k 
"' b . ırıettu 26 :'GO ,. pamuıL şer t ve sccea 

l~le ;Banık ]~f
1

Jb0ırfftafe~l fR lilll3Ularl llffiUIDii~are- !: : : !: : : ~.~.~\~~.ipliği · ~df.!:?.:"::f. r:.~;;g;~ \ KOLONY 
(j U ı 850 ., ynğlı boya resim saat on buçukta şirketin merkezi ida- f 

1 '' .. 5 520 " .. ga alit ignc resi olan Galata'da, Omer Abit Ha- ~lil!l~P" SULARI on·. J ,. " 7 820 " pirinç şişe kapağı nında 11-13 numcro]u dairei mahsu-
(j " .. 5 250 ,, ,. milzeyyen kutu sunda adiyen içtimaa davet olunur-, 

~ : : ~~ ;;g " : :n~~pek boyun atkısı larRUZNAMEI MÜZAKERAT Yerli mali ımillırinin nazarı ~i~taUne llht rr b' tta 679 adet çam azman kapalı zarfla münaka
e 1 e a MÜt'lakasa 8 Mart 930 Cumartesi günü saat 14 

•taonmAukştur.d pevlet Demiryollan idaresinde yapılacak-
n ara a d kl . k ·r ı: k · tirak e ece erın te lı mektuplann·ı ve mu 

"na ·asaya ış · ·· d 
t teminatların~ a1yn~~un ~ s1~at1 14 t: kadar münakasa1k~ elerı az ır. a ıp er munakasa şartname en 
un~ ~er;I'ıjnde Ankarada Malzeme dairesinden, İstanbul

;dmu a 
3 

ırıağ'azasından tedarik edebilirler. 

rıerl'8mirJÔll arı ve liın a nlarıuumnıi i~aresin~ en 
M çan1 tomruk kapalı zarfla münakasaya konmuş-

kasası 10 Mart 930 Pazar günü saat 16 da Ankarada 
ııa 1 k ., 

t Demiryolları daresinde yapılac tır. -
inakasaya iştirak edeceklerin teklif mektu~lar~ı v~ 

at teminatlarını ayni günde saat 15,30 a ka ar ınu 
dur .. lük kalemine vermeleri lazundır. . kab·ı· d 

· · B Jıra mu ı ın e !ipler münakasa şartnamelennı eş _ 
da Malzeme dairesinden, İstanbulda Har~J~· 1I'a 
da~. Konyada Konya mağazasmdan tedan e ı ır er. 

2 ,, ., ıa k k • ı - Mecli&i idare raporu, 1 b ( • • d d 
2 .. .• 7 150 .. .. ııStı ıs arpın 2 - Murakıp raporu, tan u tıcaret ve sanayı o asın an: 

1 1 200 ., suni ipek · l 
2 .. " •• j k k yastık örta 3 - 31 ~n!"nuevel ı~:g bilin: stanbulda me~ut bilumum yerli malı amillerinin ~2 ş 

,, ,, 3 800 " " 0P~n-;; pamu çosu!!un ~sdıkiyle t~mettuun s"!r~tı 930 Cumartesi günü saat 14 te Cümhuriyet Halk Fabrıkas 
2 20 . .. ı; tcvzu ve ışbu devreı muamelat ıçın . A • f C · · k · · 

" " 22,, T u 'c s9nA6 Ustik ve toka cı· . "d 1 . ti . . nasmda Mıllı iıktısat ve tasarru emıyetı rner ezme teşn 3 ~ r \N"' me ısı ı are aza armın zımme ennın • . 6 ç~vai' ı 3 J ı 198 O ağaç kıb4gu ibrası. rica olunduğı.mdan alakadar zevatın mezkur ıçtımada hazır 

4 sandık 336 w F B O demir çakı 4 - Meclisi idare aı::asından mild- lunmaları rica olunur. 
14 H C 1 402 kırt postal deti hitam bulan bir azanın intihabı, 

~ 5~;~~ 77 p E A O alcktrik motoru 5 - Bir murakıp tayini. 
29 H p O vernikli boya Muhtıra: Şirketi mezkQr nizam-

~ " " ı 04 R Z C C O O pamuk huç namei dabiliainin 34 üncü maddesi 
Ba!Ada muharrer 34 kalem eşya 24-2-930 tarihinden itibaren lstanbul hülr::müne tevfikan, esal~ veya ye-

Daktilo muallimi aranıy 
Erk~k MuaHiın 111ektclli ithılAt ümni~u satış anbarında bil müz :ndc satılacı ilin olunur. ya vekiletcn laakal on hısac sencdıne 

YFETTıN T 1 ~::ı::ıt =~d~~~=~ftı:~me~~; il l Ü d ii r ı lig~ Ü 11de1 . 
Doktor SE r- reparso 1 yevmi içtimaa takaddüm eden on gün 

Olt, frengi, yeni ve eıki bdso- T bl h r d zarfında. han:ıil oldukı:ı-n hiss~ sene- Yazı makinesinin tekniğine ve yanlış~ız ve pürüzs"" 
ıt.ıkJuıı-u, ı"drar darlııtı, ademi lkddar a et a 111 e - datını Şırkctın vcznesıne tevdı eyle- sür'atle on pannag~mı kullanarak ya21m3yı rnu""kemm 1 
&" ı. " F · llA dı meleri lazımdır Müesscsatı maliye- e 
tedavi eder. Karaköyde Abdullah Ef. rengı ct r den senedat m~kabilinde verilecek ve öğretmeğe muktedir bir muallime Ankarada ihtiyaç 
tokantuı yanında Fuit 8. Han Suncü lstanbul Bahçckapıda veaaik hisse sencdatı kabul olunur. dır. Taliplerin her gün İstanbulda Maarif müdürlüğüne 
tat Her gün. --.. IHasan ecza depcxq Meclisi idare racaatlan. 
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BlN SÖZ 
BiR RESİM 

t ~enıirJolları ve linıanıarl nnıunıi 
i~aresin~en: 

Muhtelif eb'atta ceman 200 m3 çam, meşe, gürgen ve dişbu
dak kereste kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

Münakasa 12 Mart 930 Çarşamba günü saat 16 da Ankarada 
pevlet Demiryolları İdaresinde yapılacakur. 1 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve 
muvakkat teminatlarını ayni günde saat 15,30 a kadar Umumi 
Müdürlük 'kalemine vermeleri lazrmdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini üç lira mukabilinde An
karada, Malzeme dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa mağa
zasından tedarik edebilirler. 

M üz'iç. öksOrüklerl •o 
çabuk iyi eden iJAı; 

Krezi val 
dir. Tesiri binlerce defa teo

rübe edilmiş ol&ıı bu ilAo ko

laylıkla ve kat'i bir surette 

tekmil balgamları söktürür ve 

erilir .. 

.. ~· hıısusl &mbalajınt 
dikkat. 

\. 

lstanlıul liınanı sahil silılıi ye ıner
kf'zi ser tababetiııden: 

Aleni münakasa suretile maa teferniat benzin ile mütehar
rik bir adet motör makinesi mübayaa edilecektir. Yevmi müna 
kasa 6 Mart 930 tarihine müsadif Perşembe günü saat on dört 
olarak tesbit edilıniştir. Taliplerin şartnamesini gÖtrmek üzre 
hergün Galatada Kara Mustafa Paşa sokağında kain merkezi 
miz levazım şubesine ve münakaşaya iştirak etmek üzre yevmi 
mezkfirda komisyona müracaatları ilan olunur. 

KaraınilrBel Mensucat ve Ticaret 
Anoniın şirketinden: 

Şirketimiz hissedaran heyeti umumiyesi 1930 senesi Martı
nın 24 üncü Pazartesi günü saat onda Süleymaniyedeki fabri
kamız salonunda süreti adiyede i_çtimaa davet olunur, 

RÜZNAMEİMUZAKE~T 
Madde 1 - İdare meclisi ve murakipler raporlarının okun

ması. 

Madde 2 - 1929 senesi bilançosu ile kar ve zarar hesabının 
tetkik ve tasdikiyle idare meclisinin ibrası. 

Madde 3 - İdare meclisince tevzii teklif edilen karın kabul 
ve tasdiki 

Madde 4 - İdare meclisi azasından müddetleri hitam bulan 
iki zatın yerlerine aza intihabı. 

Asaleten veya vekaleten on !hisseye malik olan hissedarla
rın içtima gününden eve! on gün zarfında Şirket merkezine mü 
racaatla auhuliye varakası almaları rica olunur. 

~ Galatada Kara· 
~ köyde bogaçacı 
- . fırını ittsalin -

; deki büyük 
-= mahallebicinin 

ü tunde 

ll~M~HL~ ZlMl LlRDl 
VE HiiT! FIHTIN!LI H!VlL!HD! 

Pasajlar veya balkonların altına 
sığınmağa lüzum yoktur. Zira: En 

btrinci melzeme ile imal olunmuş 

ve müflon astar ile empermeabilise 

bir hale getirilmiş gayet modren 

ve kusursuz biçimde 

EKSELSIOR 
Pardesüsünü 

:Milliyet 

Evcik! ccco Çomberlltafta bef ld'lyl atır ıuretto yaralıyan ve bir klflyl do llldUron 
lbrablm llo Necmi ve vok'a mahalll _ 

Harhi \'e n1ektebinde İspirto ve ispirtolu İçkiler inhisarı lstan-
k~ ydu kabul b l b .. d.. . · d • 

1930 Şubat bideyetinden Ni- U . aş mu. urıretı~ e!1:. . 
sanın birinci haftasına kadar İspırtolu İçkıler İnhısarı ıdaresıne aıt olup elyevm Fener-
Harbiye mektebinde talebe kay de Rüsumat atölyelerinde tahtı muhafazada bulunan dört adet 
dedilecektir. Şeraiti anlamak J motör için~e .bulun~~ eşya ve tefe~ati ~~iresile birl~.kte 22 Şu 
üzre lstanbulda bulunan genç- bat, 93~ t~rıhmde:ı ıtıbaren onb~ş gun muddetle muzaye~eye 
!erin askerlik şubelerile Harbi- vaz edı~mış oldu.gundan pey s .~rmek ".e ~bu hususta ~af~ılat 
ye mektebi birinci şubesine, alr ak ıst~yenlenn ?alatad~ Hudave~dı.~~r Hanımı~. İkıncı ka
Taşradaki gençlerin de en yakın tın la t:p.u;olu İçkıler İnhısar başmudurıyetıne muracaat ey
askerlik şubesi ve kalem reislik lemelerı ılan olunur. 
leriııe lüzumu müracaatı. 

?!!><>:> KADIN ~ 
'""' ,__, ŞAPKALARJ 

MYRTA - PARIS SALONU 
Beyoğlun'da Ga!.tasaray'ında 

18 numaralı •ZARA " mağ•· 
zasının fevkinde Paris1in son 
moda şapka moJeıı,.rı. Mağa· 

zamızı bir kere ziyaret model 
Ye çeşltlerlmlzln Z'ng\nllğinl 

><>:>< ispata kftfıdir >6:C:< 

.BRADFORD 

1 Kuma' mağazası 
Her cins kumaş ve hususi 
kostlim!ükler. Satış toptan 

ve perakende 
Bahçelrnpı Şekerci 1 lacı Bekli 

1'1 l ı . 8 ı 1 ı--

sul HAZIM 

INKIBAZ 
Çılllfıı •• mide bu1anhıı dl.'•lı 

MAZO:V < 

MEYVA TOZU; , 
I 

Gayet nafidir __, IJ 
"etll•r tcu•elt'tde 

,ışeal 80 kuruştW' 

o X><X><X><X><X><~ 

eyziati Lisesi 
Saraçane Başında 
Münir Paşa konağında 

Feyzıati liseleri şubatın 22 İnci cumartesi 

günü Saraçane Başında Mün:r Paşa kona

ğında yeniden a< ılacaktır. 
~luallimlerin1izle Leyli ve nihari umnm 

talebenin mezkur güede saat sekiz buçukta 

mutat prograın vecihle derslere başlamak 
üzre ınektep binasında hazır bulunmaları. 

t ltar: l ... eyli talebt> bilunıum leyli leva

) zınıını getirmelidir. 

D'>C:c:'x'>C<><>C=<X><>=:X O >C=ôô<>G«x>::»;>< 
r;.lrn:J::JKsı-- BA YRAMILK 

Kostüm, çocuk elbiseleri, paltolar muşamhalar ve 

pardesülerinizi 

E ~~::::::.~~~~~~~~• ~~,.~t,\ 1 
BÜYÜK:= 

= 

ELBİSE~ 

~ı ~GAZ !LARI :::: 

M --
M .. b ·ı .. ~ 

CUMARTESİ 
22 ŞUBA 1' 930 

1 DEFTER
1DARLIKE1

ILANA T 
Beyoğlu Malmüdürlüğünden : 

SATILIK APARTIMAN: No. 41; Hacı Mensur sokak 
li Bodrum altı kömürlük altı odunlu;'k bir çamaşır hane, bi 
nyo hamam bir oda bir hela; Birinci kat dört oda bir mu 
bir hela; !:kinci kat dört oda bir mutbah bir hela; Üçüncü 
dört oda bir mutbah bir hela; Dördüncü kat dört oda bir 
balı bir hela; Beşinci kat dört oda bir mutbah bir hela; Al 
kat dört oda bir mutbah bir hela; Üstü açık daraça su depo 
tulumba elektrik, ve terlrosu havidir; 329 senesinde inşa ed 
tir; tramvay istasyonuna iki dakika mesafededir; tahmine 
kıymeti 15000 lira nıstı peşin nısfı diğeri bir sene sonra 
caktır; Satış muamelesi 22/ 2/ 930 tarihine müsadif Cum 
günü saat 15 te Beyoğlu Malmüdürlüğünde pazarlık sureti 
pılacaktır; (R.) 

SATILIK EV: Beşde bir hissesi: N. 19. Galatasaray 
Mimi mahallesi tercüman çıkmaz sokak Beyoğlu; beş k 
sekiz oda bir mutbah ilki ıhela dört koridor üç kiler açık d 
terkos ve elektrik; takdir oclilen kıymeti 700 lira ihaleyi m 
kip alınacaktır; satış muamelesi 22/3/930 Cumartesi günü 
15 te Beyoğlu Malmüdürlüğünde pazarlık suretile yapıla 
tır. (R.) 

• • • 
MaliJe v ~aletin~en: 
336 senesinden 927 mali senesi ni

hayetine kadar milli hükümet bütçe
lerinden matlübu olanlarla gerek 
milli hükumet ve gerek sakit hüku
metin ildi emanet ve milli hükfunetin 

' bütçe emanatı h.;saplarında mukay .. 
yet olanlar ve gerek 927 senesi gaye-
sine kadar ifa edilen hidemattan mü· 
tevellit alacaklar 928, 929 senelerin
de bütçe emanabna alınmıt olanlar· 
la eytam sandıklan taıfiye komisyo
nundan 927 senesinde hazineye devr 
edilüp hazinece de 928 ıenesinde ait 
olduğu malsandıklanna nakl olunan 

mebaliğ teııfiyeye tabi bulund 
dan bu gibi alacağı bulunanlar 
930 nihayetine kadar arzuhal il 
lundukları mahallin en büyük 
memuruna müracaat eyleyip 
rindeki matlUbat veaika.Jarını v 
mhkabi1linde müracaat vesika 
maları lazımdır. Bu müddet -ı.I. 
da müracaat etmcmit ve vesi!P 
mamış olanlann iddia ettikleri 
1513 No: lı kanun mucibince 
yen hazine lehine sakit ola 
Şubat 930 nihayetinden sont 
bir mazeret kabul edilıniyece 
alacak iddiasında bulunanların 
senesi Martından evvel bulunc!li' 
mahallin en büyiik malmem 
müracaat etmeleri ilin olunur 

Devlet ~em iryolları ve limanları unıunıi i~aresin 
1200 meşe travers kapalı zarfla münakasaya konmuştıl 

Münakasa 15 Mart 1930 Cumartesi günü saat 15 te Anka; 
Devlet Demiryolları İdaresinde yapılacaıktrr. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve 
vakkat teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar mün 
komisy6nuna vermeleri lazımdır. 

Talipler münakaşa şartnamelerini üç lira mükabi 
Ankarada, Malzeme dairesinden, lstanbulda Haydarpaşa 
ğazasından tedarik edebilirler. 

~eJrisef a~n 
~~~~~~~~~---

Merl·ez Arentası; Galata köprü 
basında, Beyoğlıı 2362 Şube 

ıcentesı: Mahmudiye Hanı ılnndı 
lstınbul 740 

Mu~anJa postası 
Cuma, Pazar, Salı, Çar

şamba günleri idare rıhtımın

dan 9 da kalkar. 

24 şubat pazartesi Trabzon 
birinci postası yapılmıyacaktır. 

ALEMDAR ZADELE/t 
VAPURLAR! 

Seri, lüks karadenlz posı 

J\Jillet vapuru 23 
Şubat 

Pazar günü ak~arnı 
mat 18 <le 

Sirkeci rıhtımından harek 
[Zonguldalc, İnebolu, Sa 
sun, Ordu, Glreson, Trab~ 
ve Rize] ye azimet ve a 
iskelelere "Görele, Vakfıke 
ve Ünye,ye uğrayarak av 
edecektir. 

l\1uracaat mahali: lstan 
Meymenet hanı alnndaki 
hane. TPlı>fnn l<t1n'ıııl 11 

ANTALYA POSTJSI ı:~ir vp~~Lt:sı 
(KONYA) vapuru 23 Şubat 1 ASDerlN, IAUksNve muo::pzu~: 

pazar 1 Oda Galata nbtımındın Şubatın 

hareketle lzmlr Küllük Bodrum 1!4 üncü PAZARTE 
Rados Fethiye Flnlke Antalyay günü 16 da Galatı rıhtımından ~ 

k d il '·tı ketle ( lzmlre ) ve Çarşamba 
rldece ve ön şte mezıı. r lzmlrden lstanbulı hareket eder . 
iskelelerle birlikte Andlfll, Kal- Galata gümrük karşısında 
kan, Çanakkale, Geliboluya Fransez hanında 12numaradı 

k 'lll ıcantılıgını müracaaL Tel 
ugrayarık gelece tir. Seyoğlu: 1041 unase e ı e mustesna satış:= 

. e: 
lngiliz kun1aşlarından asri biç~mde ~ Bozcaaj] poslası 

SPOR KOSTÜr4LEHi 121 Liradan ~ ( GELiBOLU) vapuru 22 

.......... ____ ll 
SADIKZADE BIRADERIP 

VAPURLARI 

2 itibaren E: Şubııt cumartesi l 7de idare nh· 

Yeni cins fantazi kumaşlardan 

KOST~MLER 16~ ~!~~~;n 
Hanımlara asri biçin1de 

ve her renkte 

&i!NTULAH ·~ 
Liradan 

İtibaren 

::::::; tımından hareketle Gelibolu 
~ Lapseki Çanakkale lmroz Bozca 
ı== adaya gidecek ve Çanııkkale = LApsekl Geliboluya uğrayarak 
§ gelecektir. 

. 0-~~~~~~~~~~-11 

ı{ARA DENiZ MUNf 
ZAM VE LÜKS POST.4 

in önü 
2;a~~~., Pazar 
&UnU ak•amı Sirkeci rı'I 

mından hareketle (Zonguı61 
nebolu, Sinop, Samsun, of.:I~ 
Unye,Glresun, l rabzon ve fi. 
iskelelerin• azimet ve a•J 
edecektir. 

cf Giydiğiniz takdirde bila perva İngiliz kumaşlı:~rından asri = 

Seyrisefain levazım 
= müdürlüğünden: 
= idareye Hizumu olan 34 

kalem lokanta takımı ile 9 
kalem çamaşır takımı ve 16 
kalem kereste mevkii müna
kasaya konmu~tur. Talip olan
ların şartname ve mıkdar ve 
ecnas ve numuneleri görmek 
üzere her gün ve münakasaya 
i~tirak için de keresteler için 

· ıc yürüyebilirsiniz. biçimde ve şık § 

Tafsilat için Sirkecide 

1 
adet hanı altında acentaııı 

mllracaat. Telefon:Jstanbul 

~t~' UCUZ• PRATİK-ŞIK P!LTOLAR 13~ Lı~~~:n ~ 
·1
1

~ ~ Beylere: 27~ Lira 30 liradan itibaren ~ 
,ıı ~ 
: s Hanımlara:24~ Lira· smarlama kostümler 
~ ~ 

ıaı =Bilumum levazımatı iksaiyenizi mezkur mağazadan tedarik etmeniz menfaatiniz iktizasındandır. KADIN, = 
•

1

;; ~ ERKEK ve ÇDCUKLARA mahsus KOSTÜl\1, PALTO, PARDESÜ ve MUŞAMBALARIN en oıünlab3p çe~illeri mevcullur. ~ 
.ı.ı....-.-ı.ın&ıt.ı..w.ılUIJ.IUM.lıWWcLl.IULWJJ.ltl.UIWJ.J;lw.H.llllilJllUJJjJj,j,i,,IUlli.illlllllilllllllillll....;I'--._,.,Ul_a_..,-._.....,._____-:ır:.....___hJili;;.A-llJUillJllillWlUlilllWlU:J.l.lllUlJll:!!lJ'' ll'flJ il Jl 1111111 IJ l il l IJ 11 il IJ 111 fi l IJ l IJ 111 1 IJ 111 l • _ 

l-;\lart-930tarihinde diğer ka
lemler İçin 8-:\lart-930 tari
hinde sanı l 5tc levazım mü
düriyetine 0 

0 1 O nhpctin<le 
teminat akçelcrile m lfracaat· 
!arı ilan olunur . 

Muktedir bir b.ıı~ 
muallinıi aranıyor: 

Ödemiş Himay~i etf# 
tesis ettiği bandoda mua 
lik yapmak arzusunda bul 
zevata bu fırsatı kaçırma 
rını tavsiye ederiz, çokça 
ibate ve iaşe cemiyete ait 
yano keman çalmasını bil' 
tercihen alınacaklar talip o 
larm hemen cemiyet riyas' 
müracaatları. 
tl:::S:~-:~a.C'::ı Rn~l.ane 


