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Paramızın soıı 5eçir<ligi buı -
-tane• iktısa<ll sebepler kadar 
ruh, bazı amill~r de ,;e'Jep ol-

'

1mu tur. Bu amil' de."l başlı
cası paqmuzm ·,,f'rba!:nıc a t 

ı em"liyet ve iri.-nac.ın bir kısrm 
halk arasında sa-sılması gibi 
(yanlış v.~ asılsız b · r zihni )'e in 
'revaç bulması idi. Cihana bıy
.ret veren bir inkı §.bı başaran 

nes~l içinde böyle bir z;hniyetin 
hatta bir gün için, husule ge
lebıilmc;;d halk psiko:ojis,nın 

'g.:ıri'belerinden birini teşkil e-

r 
der. Para nihayet milli varlı

/ ğın maddi ve arızi unsurların
dan biridir. Milletin asıl kuv-, 

, ve·ti halkın fikir ve ruh kt!vve-
1 tine dayanır. İstiklal mücad~
İ lesi bu hakikati bütün vatan-
1daşlara göstermiştir. Eğer o
,nu hala dimağ ve vicdanlarına 
'yerleştirmiyenler varsa kendi
(lerine Başvelkilimizin son nut
~ kunu diklkatle okumalarını tav
• si ye ederıiz. 
( "Büyi.i•k mücadelelerde zafe
re giden yolun başında ruhla
rın emniyeti ve bizzat kendi 
mevcudiyetinin sağlamlığına i
tikat edilmesi vardır.,, Türk 
milletine hayat ve istikbaline 
iman etmek, inkılap neslinin 
en birinci seciyesidir. 

Büyük Gazinin kudre1tlıi şah-
siyetinck tecelli eden bu seci

! YMir ki, Tüı~ ietiklal ve inkı
(Ia~inı yarattı. En karanlık gün
{le.rde hiç hir dakika sargılmı
, Yan ve nihayet bütün milleti 

1kat'I zafere götüren milli iman 
\rahat nefen aldığımız ve ser
~estçe kendi evimizin ~lerini 
~tanzime ıkoyu1duğurnuz Öır za
~ manda mı zafa uğrıyacaktır? 

(
Bunu düşünmek bile bir hata
dır. Siyasi ve mill1 hallismı 

{temin eden Türk milleti, bun
. d~ <laha çetin olmıyan iktisa
~ <R_ tfoıasını da her halde elde c
dece.lıtir. 

( Bir milktin asıl serveti, va
\ tandaşlaTin -say ve seciye kud
i retidir. TÜI'k milletinde bu 
~ servot, toprağının maddi ser
i vetleri bir tarafa dursun, niha
\ yet.sizdir. Ba'Şta onu tdlıarüz 
ettirecek, kıymetlendirecek 

lrelıberler bulununca meselenin 
(ana harttı halledilmiş demek
\ tir. Bu rehberler, milli mevcu 

1 
diyet ve istikliil cidalinde bize 

\ yolgösteren şefler işte gene iş 
'başındadırlar, ve onlar gene 
maddi ve manevi varlıklarile 

1 yeni bir mücadeleye girişmiş-
lerdir. Irkımıza, nefsimize, 

'büyüklerimize itimat edelim, 
, büyük bir millete yakışan bir 
'disiplin ve fedakarldda göste
,rilen yolda iierliyelim, vıra~
' ğımız yer, hiç şüphesiz, yeni bir 
, zafer, şeref ve servet konağı o
~ lacaktır. 

) " .... Mill1 mücadeleciler ru
hunu bütün tazeliğile muhafa

' za ediyoruz. . . Bu kuvvetli sö
\ zü Başvekiliıniz söylüyor. Ir
kın büyüklüğünü ve inkılap 

'neslinden olmak gururunu hiç 
•bir vakit unutmaması 1.3.zımge

len .biz vatandaşlar da ayni ru
hu taşıdığımızı göstermeliyiz. 
Milli iti.mat hangi sahada olur-

1 sa olsun, muvaffakiyetin ilk 
(§artıdır, 
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ZEKİ MESUT 

Ecnebi adliye 
ınüsaVirleri , ----dört müşavir dün 
Ankaraya gitti 

Dört ecnebi adliye müşavi-

ı ri bugün Adliye vekaletinin 
dav.eti üzerine Ankaraya hare

\ltet edecdklerdiT. 

j
' Bu davetin müddetlerinin 
bittiği hakında kendilerine ıbil
dirilen tebliğname ile alakadar 
<>1duğu tahmin olunmaktadır. -

•. 

M. Karal1an Türkiye ve 
sulh hakkındaki fikirleri 
En fazla takdirimi celbeden 
şey, Büyük Gazi'nin başardı 

ğı harf inkılabıdır 
''Bugünkü umumi muvazene 

[ . · sağlam değEldir,, 
Evelki gün Arılmradan avdet eden M. Karahan dün hususi 

bıızı ziyare<ler kabul etmİ§ ve ak~am üstıı .Rus km;no!ouhanesin 

de şerefine verilen bi.- çay ziyafetinde bulunmuştur: 
M. Karahaıl di.in öğleden sonra bir ru.ıharririmİ:!İ kabul etmiş 

ve çok şayanı dikkat beyanatta bulunmuştur. 
,__ Muhteı·em misafirimiz diyor ki: 

I~ Yeni Tiirl{i1rer1in tim.salt 
,_.--

- Ankara yeni Tütlüyenin ı nedcmez. Münascbatnnız ilc

timsaılidir. Yeni bir plan üzeri- ııilernekten hali ~rnlmamıştır . 

ne inşa edilen bu şehir öyle tah Bir dönüm nQktasıııdan diğeri
min ediyornm ki e~•ki taş üz.e- ne geçiyoruz. 
rinıe değil, yeni taşlar üzerine l'tT:rs!{ova - Paris - Oclesa

kurulmuııtur. Onun bu erazi ü- Ankara ... İ>;te takip ettiğimiz 

zer•İne bir şehir kunmd·· için ne dönüm ncktalarr. Bu nmahcde 

kadar azmi.i gayret sarfr Hizım- ile biz zaten eveldcr:ıberi i'lı:i hü

gekLiği anlaşıiırBu şehir yalnız kumet arasında buEJSUz da sarih 

kendi yaratıcı kudretine istinat 
eden yen· Tür.k!yenin i1Jtina et
tiği sükun ve metaneti temsil 
eder. Bu nc~rtai nazardan mü
şahedelerim yabancı değildir. 

Bu bizim memleketimizde de 
hakim olan ayni fikir ve haleti 
rullıiyedir. Biz hayatımızı, mad
di harsimizi ittihadımızı teşkil 
eden milleti erin yar<itıcı kuv
vetine istinat etti~iyoruz. Ec
nebi yardımına intizar etmiyo
ruz. Çün'kü dünyanın .iktısadi 

kuvvetini elinde tutan memle
ketler yalnız P.:ıize yardıma ha·· 
'hi§ıkı:r olmamakla kalmıyarak, 
dahildeki inşaat muvaffakiye
timizi husumetle miX-ahede · e
diyorlar. Onun için pek ziyade 
hönnet beslediğim Başvekil İs
met Pş., !Iz., tarafmdan ·birkaç 
gıin eıvel .iH\n edilmiş olan yeni 
i'ktisadi cereyana karşı pek bü
yük bir ali1ka gösteriyoruz. Bu 
Türk milletinin yaratıcı kudre
ti 'hakkındaki derin imandan 
başka neyi ifade eder? ... Bu 
yeni Türıkiyenin karşısına diki 
len muazzam işi ve tabii müş
külatı yenmek hususundaki me 
tin itimadını göstem1ez mi? ... 

Tiirkiye hüıkfimetinin bu ka
t'! kamrınr takdirle se!amlar 
ve bütıiin kalbimizle muvaffakı
yet temenni ediyoruz. 

Muahedenin imzası 
M. Karahan bundan sonra, 

Ankarada imzalanan misak ha
kkında şu beyanatta bıılıınmuş
tur: 

- Ankarada imzaladığımız 
muahedenin manası, maddele
rinin şe:dinde!ü hududu çok i
lecisindedir. Hukuki formülle
ri ·kuru olmakla beraber aramız 
daki münaseıbatın bu misakı bi 
zıe yazıclıran samimiyeti ve ha
raretini hissetmekten bizi mc-
-. ,-· ~ 
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olan şeye şekil vermiş oldtıık. 

İ.ki hi.ikfimıetin siyas.eti yalnız 
yekdiğerinin endişesini mucip 
olmak şöyle duı~un, müte
kabil samimiyet ilhanı etmeğe 
matuftur. 

Tevfik Rü~tü Beyin seyahatı 
· M. Karahan bundan sonra 

beyanatına devamla demiştir 
'ki : 

· - Önümüzdeıki sene M~sko
vada Türkiye hariciye velkili ve 
pek dostum olan Tevfik Rüştü 
Beyi seliimlamakla bahııi-yar o
lacağım. Bir birimize eskiden 
beri merbutuz. İlk defa 921 
de Mcmkovada görüşmüştük. 
Tevfik Rüştü Beyefendi ile An 
karada görüşmem Türkiyenin 
bu parlaık devlet adamı hakkın
da bende peık güzel hatıralar 

bıraıkımştrr. Kendisi tıpikı bi
zim gibi, istediği surette yaşa
mak isteyen TüI'kiyerıin harici 
siyasetinıi beynelmlel karı~ık 

vaziyette büyıük bir muvaffa-
(M{lbndı ikinci aahifede) 

Mektepliler 
müsabalıası 

32 inci hafta bitti 
32 inci hafta bitmiştir. 

Cumartesi akşamına kadar 

cevapları seçip gazetemiz 
iııosabaka memurluğuna bll· 
dirin. 

··kumetin tedbirleri tes~r e~· 
R~ini göster eğe ba , ladı 

---·---------eo•••-------------

Gazi H~. ·>ek yakında vaziyet üzerinde müessir 
oBacak tedbir ve çarelerle n1illi iktisat ve tasarruf 

iaaliyetine iştirak buyuracak ardır 
--c---------···----·-----

Rfemleheie her sene 60 milyon liralık mensucat 
girdiği göz önüne alınınca ..• 

Al\!K.\P.A, l9 (Telefonla) - Hü
ku.-ııet bir taraftan tetkH,at y11ptır:

yor, rliH"er iavr..ftsn nı~li ve iktıııac'i 

tedb.rler alrnaJo:ta devam. ediyor. Bu 
teiihi. l~r tel\irle.ıtinı ~ımdiden göatcr
ıneğ., başi.-.ılı. 

Devkt Bwskaaı balı.lmulaki kaı>un 
her lwılc'.e bu sc.10 içine!~ çıkacaİıtrr. 
Befüi h.ir aya ka&r m<cfütc müzalte 
re•ine başla..acaktır. Hüklımetin bu 
ııückü temayüliıtına göıre DevletBan 
ka!mu?ı :!eırmayesi münhasıran Türk 
ol...,.,lttır Vatandaşlar bu bankanın 
akoiyonlarım almalıta muhtar kala
caldarthr. · 

H~;iı&Unıetin tedbirltti yalnız naza
ri b'r sabada kalmıyor. Devletçe en 
küçük masraflar üaerinda dıkkatlı ve 

Muvaffak 
olacağız 

l\i1eclis Reisi ICazıın 
Pş. Hz. nin mühim 

beyanatı 

titiz davranılmaktadır.Avrupaya çolt 
mıistacel olrnıyan •cyahatlar faydn11 
mahrlut olan te.kil< h~yetlerinin ha
reketi tchh· olnnu!ro;r. 

Harici mubayaalarda yapılan dik
hat sayeeinde §imdiden dö''is muva· 
:ıenesi lehine mühim Cark1nr olmu,
tu ... 

Hüküp.;'t yalnız tas:ırruf nokta
sını düşünmllyor, tunai istih~ruat et .. 
rahnda da tetkikat yarHyor. Bir ta
raftan tasarruf, diğer taraftan iotih
oo.latm tezyidi, mevcut olmıyan mad
delerin istihsali etrafında tasavvur .. 
laı· mevcuttur. ~ela Türkiyeye her 
sene (60) milyon lir&!ık pamuklu 
mensucat girdiği göz önüne alının· 
ca, alınacak tedbirler daha kolaylıkla 

tesbit olanz.bilir. ..,..,,-,-~ 
Milli t ... arruf ve iktİ•at fikri, An

karada yalr..ız hiiliümet muhiti:ıdr.- ~c 

ği.1, beı· tarafı MıTnn~b:'. Her k.es O• 

nanla mq~ulduT, her mecli:;in ko
nu.tına ınev:ıuu odur. 

Bütün bu mesaiye Reisicurr,hu• 
Hz. nin yük&ek muzaheret ve ne:::a· 
reti irızimam ediyor .. 

Kuvvetle rin) et edildiğine göre 
Cazi Hz. pek yakında vaziı et üzerin 

de müeosir olacak tedbileı- ve ça:·ele~ 

le r.:ı.illi iktioat ve tasarruf faaliyetine 

i~tirak edeceklerdiı-. Bunun maddi ve 

manevi noktai nazard3.n inkişafı i

çin ne büyük amil olabilecefri hesap 
edilebilir. 
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" Eğer bizim inkılabımız meşrutiyet 
gibi yalnız sathi olsaydı kimse 

ehemmiyet atfetmezdi! .. ,, 

r 

1 

ihtiyaçlar ~tekel 
'aiıilinde lemin 
ol11nEc8.l:iır 

ANKARA, 19. (MilHyet) - Me
cB" ""ei:i i<.öıinı Pnşa H.aı:., taıarriıf 
ce-miy~t~ lıa~hınd..ı. gM.~temizc atid12 .. 
ki bcya'U>tl<ı lmhndu: 

- Cemiyetin heymm.ame•i lıülı 5-
ı~tc vcrild'. Ccmiyei: teşckhü1 etti. 
ll{izamn&ırJe ve taahhüt vaT3lıaları 
num\tnı-cleı·i ha!ıld.. Bunlar birer 
tezl.eremle bütün bdediyc re;,fe.-i
ne gömkıilecdıtir. Mab.~llerind hallı 
fırk:ısı TüıkDCağı vesa..ir cemiyetleı-in 
nn.ıavı.-netl .. rilc m.iIJi ;kti~at ve tasal·
rt1? cctruyctinin sürat.le teşekk~I ve 
teves,üii edeceğine emiıW:. Her 
yerde yİ•mİ be~ aza l<ayt olduktan 
eon,.n or.:ı<la şubenin merl.tez.i t,...~ek .. 
Hil ecleccl<tir. Koy ve nahiyelerde şu 
bekr o!mıyacakt!l· bunlardan kayt 
olunacak azalar lm~a ve vilayet şu
be ıo::~•l<eziffine ._rlmt balnnacak
tır .. Cemiyetiıı malıı9at ve Rayesi ni .. 
za.."tlwım<de yaalıd,r.Cerniyele dahili 
olaıılRr yerli malı kullanmayı ve 
bf,lm:ıii geçenlere luıllond>rmayl <aah 
hüt ecl8cd<lordir. Öyle ümit P.diyo
ruz I~ büllJn millet efr.ıdı vicdani 
ar:rularae c<nıiyete dahil olac8hlar 
ve taahbütlc>ini ifa edeceklerdir. 

Nokt··i naza,.Jarım1zı beraber ve kat'i olursa fırkaya dahii o- l 
çalışm;;.k istediğimiz in,anlar - !anlar, o programı ya takip e

dan mütekkep fn·k&.ya ar.laln~ak der, ya etme:ı:. Belki ilk te~ekkiıl 
lS::ımdı:r. HalkI kendi haföıde 1 devreninde biraz mi.işlriilata ela 
terkedersek bir hntve ileri a - maruz kalırız. Fakat evve! ve a

tamayı?.. Program elimizde hir tesanüt lemin edilecektir. 

kalı;·. Büiiin milleti müspet lıır Siyasi terbiye, Eiyasi ahlak L -

mesai pl'Ogramile alakadar et- zumunu hiueairecektir. 

işte bu auretle milli i:tb•at ve ta
•arrüf cemiyeti s>rf İrşat yolunda ça 
Lşacal.tır. Dünyada her millet hendi 
memleketinde yeti§en malı kullan
makta~ ötedenbcri taaesüp gö.stcnne
kte ve bu myede milli refahbrını yü 
hoelıem~kt~dirler Diz de şimdiye ka
dau bunun faidelerini aöyleyenler 
ço kolmu; ioe de h~bir fili te,ebbüs 
vuku bulmamııtır. Bir tarihte boy
kotaj yapılını§lı. Biz böyle bir şey 
di>,ünmiyo•uıı:. Mr.k:ıadmuz boyh<>
taj değildir. Diğer memleketlerde 
her fert yerli mah kullanmaya biznt 
dihbt eder ve h:ı onlar ôçin bir akide 
halôndcdir. Bizim için de böyle ola
caktır. 

Cemiyetimiz bunu behemehal te
min edecektir. Diğer memlel<etlerin 
yerli mab kullanmaktaki gayretleri
ne pyanı hayret mi&aller vardır. 

Bunları tnbii işidiyorsunuz. Bizim 
meml<l<etimi~de amelelik eden bir 
çok ecnfibper vudır ki yiyeceklerini 
bile ayda bir dala nremleketlerinden 
getirtirljorlar. 

ffe işte b;ı fikri halka muhtelif vesait 
ve auretlerle t~kin edeceğiz. Yerli 
malı ıri:Yİlıeyehleri ayıpliyacaaµ. l!(J 
ınktepl~den itibaren çocuklııırımıia 
~u terbiyeyi vebu ~1>niyeti hamiyetli 
miı&llimler müteaddıt de!alar tekra~ 

, ederı;.1<.<!el'?n e\iec~ld?rdfr. 
' Ceııııyetin çor< a:;ı: hır zaman zarfın 

dıi gayelerin~ el'if eeefiıie emniyetf
mi;ı varcln.Reioicümbur Hz. cemiyeti 

"il'.;ııı~, ·•· ~~~j aahiledıo) ·"'-~~ 
. . ;. 

' ... • ,. ı 

' ;,1'' ~ ' 

Q.rPı ·, 
~~r~~ 

meliyiz. Falih Rıfkı Bey - Herhalda 

Ahmet Emin B. - Efondim, daha büyük bir franşide ltıı:.re 

memlekette bir mü~pet mesai ket etmek lazım .. 
taraftarı oluyor, bir de menfi Ga::i - Evet .. Biz Mecfü.te 

tara.flarları oluyor. Memleketle 

1 

içtihat itibarile nam .. tenahi fe

milspet şekilde çalışacak tqki- öakar!ı'klar yapiık, belki de yap 

latı yapmağa mecburuz. Firka mak lüzumlu idi. Bundan dda

te,kili.r.e gelince,... 1 yı teşkil"tı e~asiye lıanummu~ 
Gazi - Me~ele programda - . n.aı!delerine hiç le lüzumtt c!

dır. isim tepdilile kim5eyi alda miyan zihniyetler girdi. Bcl"i 

tamayız. Ortaya koyacağımız bundan dolayıdır ki adli kaı:oitü 

şey müspet millet programı ol- lasyonları lağvettirmek husc

ınalıciır. Memleket heyeti u- sundı>. Lo:ı:anda haia müşkü!&ct 

mumiyesinin menfaatine ait ve çekiyoruz. Orada diyorlar ki, 

hadim bir program yapılmalı- "sizin yapacağınız kaı-unlar, yi-

dır. ne Fıkıhtan, kurandan istimbntı 

Efendiler, yalnız ~ahsımı ahk<'.m edecek. ." 
düşünseydim, sulh olur olmaz: Eğeı· bugün Lo:ıan konfera:l
"ben vazifei tarihiye ve milliye sır.da ve dür-yada yeni Türkiye. 

mi ifa ettim!., der ve hoşuma nin bir kredisi varsa o da eski 

giden bir tarafa çekiliı· oturur- !-ekli ilga etmemizden 6"!oğmak 

dum. Bu tarzda hareket, nef- ttdır. Blzinı hık labımız, eğeı 

sim için claha iyi olurdu. Müca- Meşrutiyet inkılabı gibi yalı ~z 

deleye devam eden bir insan sathi obaydı, kimse ehemmiye1 

mutlaka yıpranır. Sulhiin im- atfetmezdi. 
:ıalanacağı gün şüphesiz birçok Efendiler, biz bir inkılap yn;::ı

muvaffakiyetler ihraz etmiş tık. Buna devam ediyoruz. Bi

bulunacağız. Buna rağmen hiç liyonunuz ki memleketin '•.,1 
bir şeyin hitam bulmamış ol- çok yerleri bilerek veya bilrroi

duğunu kabul etmek lazımdir. yerek isyan etti. As;leı·i tedib-" 

Y eniden daha esaslı işlere baş mecbur olduk. Şimdiye ku<!ar 

lamak mecburiyetindeyiz. lstih yaptıklarımız ancak .:;nclan rnn

salini arzu ettiğimiz bütün ne- ra teessüs f'debilmiştir. Bili~ C!'• 

tayici, yeniden işliyerek teyit sunuz ki, F rans:ı inkılabı keb· ;İ 

etmelyiz. Bunları, mücadeleden hemen yüz sene devrm etm~ . 

içtinap ile temin etmeğe imkan tir. Üç senede esaslı b;r ini, 13.
yoktur. Bu sebeple milletin ve bın biteceğini farzetmek he, a 

memleketin menfaatini temine- olur. Belki zaman zaman ş''v

deceğini zannettiğimiz program 
1 

le veya böyle bir şeyler o!acah

la ortaya atılmak ve benimle lır. Kanaatimizi sabit, m •vaf

kim çalı,acak ise·, onlara buyu fakiyet ümidimizi hakim !>ulu.~

run ! Demek lazımdır. durmak sayesiıde mutlaka ıı;:.-

Şimdi efendiler, ne i~tiyorsu- !ebe edeceğiz. 
nuz, ne yapal~m? Milli say prog f!ocal,:ın memnun edelim, e.
ramı diyelim, milli mesai gru- lemı lslamı memnun edelin·, 

pu diyelim, de firka ismi vermi- herkesi memnun edelim dere' 

yelim. Arzµ bu mudur? İtte bu- mümkün olur, hepsi memnun 

1ü11kü ıDeciiste fırka namını olur,amma biz maksadı teın:n .. ı 

laıllıınmadık 'rup diyoruz. Ne- miş olmay.ız. ldarei masiah'ltn 
tfc~yi görüyorsunuz. lar esaslı ınkıli.p yapama:ı:. Bu .. 

;;=~;?i ~~n= ~' ~''™ "' 
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flt..wtili 
talihat 

M. Brlan Lmıths 
lıonfen•• lıaldıın~ 

da ne Jlgo•? 
PARİS, 18. A. A. -

san meclisi hariciye, 
ve harl>iye encümenleri 
da toplaaıacair bahri talı t. 
1ihit konferaıi9Dtda ~ 
alacağı vaziY*hakkmd~~ 
rnet tarafınün verilen ~1İ 
dinlemiştir. 

M. Briand'm bey~ 
anlqıldıima göce bahri tiidi
di teali~t meselesi Londa'aloıı 
fer,anundiı. münferiden ~16-
dileceiı: değildir. Bı; ~~ 

ita verllect.k kararlar biifful'w1ı 
teıılibttm tahdidi m~letini 
heyeti umwniyesile ~ene 
ed~ olan~ c.!llliyetiftitt 
bu huswıta yr.pacağı tetkikat ..._ 
çin bic eaaı tqkil cdecdktit. 

Leoıı Da~et? 

PARİS, 18. A. A. - Batün 
f~alara mensup birçol& meb'us 
Looa Daudet nia Frar •fa av
detine miaade edilmelf iı;m 
M. Tardieu nezdinde bir teşcıb-
blillte bulwımak n\y~dccfir. 
Bualann 111urnd2 l4. Heniot, 
Jıl. Dabıdiec, Jıl. lılarin ~e lıL 

Mandel de «•lurımaktadW". 
Yeni Amerika selin 

PARİS, 18. A. A. - Aam
rib Hfiri I'- Edge Misiciim
hur il. Doumergue'e itima+ca
meaini "takdim ev'6fdr. 

IN1llt111ede 
Llbn-ıtl fıAaaınm 

lıararları 
LONDRA, 18. A. A. - Par

lamentodeki liberal fırkası dün 
alqam umumi bir içtima yap
mıştır. Fıı.ıka. bu içtimı:da hü
kGmetı;'e r.ıecliıe tevdl edlk-ılş 
olan maden CJC1klan li.yıha.H 
hakkında miir.tb.•Atta bulun
muş v" hük6mct bu projcoiu 
bazı nolı:talan hakkında libmd 
leri ik-u ve tatmia. edemediği 1ı tak:firde me8\lıil lıiyi'ha aley
hinde rey venneği kararlaştır- ' 

,tır. 

stikraz akdediliyor 
BERLİN, 18. A A. - Ray

hitta&' meclili 465 milyotı mar
klık bir iatilau akdi için NikO-
mete mecuniret itallllI mata
_,.mn bftun li~tsa 

...... ..,if c..,e lraqı 239 """'ile 
kmlıal e' 1 tiz. -: 7 1 c .... 

Tatı 'raf alaa fpiz1ııt , .. 
. ·. Bıntı.tN; 1e, A. A . .-~ 
~olwıipldcde ai
le rol'üaltriıün mlktan~ 
bili ' ine e•nıwı 100 lıl dlllti· 
.. lir .. ile ... _.,.. ... 

'*"Wll -!:ıra· ... e:. 
Yeni ,...,.,. 

-x~r.-.• 't lere'til
re Kftll Jllan ~ teflld-

:'-ıc:=-~;-.n~ 
lfMlll! Hm Ol' !if;w •• .. 
dm lilUııh• da 
ttta'...., ...... 
11'.at c :: :-ha 

yeli·=~ ... Iİ-
Uh ..... ip 
il .... •ı dil'. 

G911zd .. bi- 1'f .... ıt.. 
ttia WMd'll'in Hilleri X'hiW. 
tef" ·•••da. H ... ılde Ntıdirc.S 
e.aaı Kıtllıiı ktWWw ~-"' 
fsd o b I*' a 1'' 'ıtir. Yalom 
... illi 1 

::·. niıi . 11 r''r 119" • 

ni Knıla biat etıııedili •' •' 
••·· - on «ır -Jııil W4e 
e R wı w " ' 11t tı.ııılms ... 
tir. 

., 
• 

Fatil). kongresi 
Dün Letafet apartıma

mnda toplandı 
Halk fır'kas~ Fatif kaza kon

ısoesi dün akpm Şehzadebapn
da Letafet aıpartımanmda top
laomlftır. Kongreyi vili.yet i
dare meclisi azasmdan Emin A 
U B. açmıg ve Fatih kazaamm 

vaziyet ve faaliyetinden çok ti
tayitkir bir li .. n•a bahsederek 
Fatih kazaamm öz ylirt evlitla 
l'llllB miitekhif bir mmtaheı 
olduğunu, t>u kaza ahalisinin 
cidaJ~ milli esnasında uhteııine 
dlifen vuifeyi bibıl*in ifa ey
lediğini ilive etmiftir. ıBuııdan 
8GIVI lCcıacre riyaaetiao ıc.
mal B. iatibap edilecek heyeti 
idare «ÇOlll ........ lft\U'. Ra
p....s. heyeli lds.eqb bir aerıe
liık .faa.iif'eriz i\eQ. ercilımle kara 
-dahilindeki nahiye tqldıitmm 
gfllll&l=ri mih '6 olma)ıao tlf
laace lll5lzaUeriadea kurtar
rmk • ... klüpleri açddİ
imdan. fukaraya mecani iliç 
Ve.:dtALIUr ti. Jk ec1ildilüı. bu 
... 11$ 'a •• ri!: 61'1111' cılan 21 
ııilllttep• 8 ioin Fatih kuaw 
dalu'linı!e açılıı ımm temin e
dilttiiiıM!en. bu dahilincleki 
Y~bir kmrqmm yaptııd

d9 litıi lbUr kwmmm da ta
mir ettirllditinden bahsedil
a>te1ı soant bUJ6k ricalimisin 
~ Millt taeımaf yOlıaada 
frdı:a aı:ıbdlııalannm da peyrev 
~ait mliblklk bulandufu 
ziWledili)'IOldu.1'apol;d111 sonra 

YISai.hweti ~ ,. intibahı ya 
PiJilAk Hikmet hwEQ, Aailıl, 
Memduh, Hu16ai ~Ha 
ND Hulki beyler iQtih•p edil
di. 

• 

Meclis,relsi bugün geliyo 
Kazım Pş.Hz.Ankarada samimi bir surette 

teşyi e~ildi 
Ankara, 19 (TeWoıda) - Mealis reİ8İ K&zrm pqa Hz. re& 

!'alan ile lıirli' • ı Jet • lie llanlllt tıblittir. Khm Pı. Ha 

ıa~aayoncla çok --bir surette let:Jİ .ctilmittir. Mera•imcle R< 
We• h•a Ha. - Kltitii wwal Teftik, Bat'Nkil Pı. lh 
Ye raf 1 elen • 'iller, -.b'uallll', uheri tm• mhin u dwair e. 
kam hasır tı.tmmutlanhr. 

llmet P ... Ha. ile kuı:aldat•P uclalqırken mubtenm medi 
reiai Bat•eldlia 171 MJahat temeiulileriae maabiJ. 

r -Neteii Plforaa, ~ ~. cleaıitlerdi;, 

Türk-Yunan müzaker.atı 
, Vasi temaslar memnuniyete sayan 
' neticeler vermistir 

1 

Ankara, 19 (Telef-la) - Yunanlılarla heaıüz müzakere,. 

haılemlf. -nle bakıl•?'•••• da lıa fÜDe kadar -U tema.la 
._. .... ,, .. pyan neticeler Termittır. 

Bu aafer obun müııakerenin bilanU neti.--e ra.,tma tl ·•--• 
,,.;ın..arhdh. _, • ._.... 

Osmanlı bankası yeni tekli-
fatta mı buluııuyor? 

Ankara, 19 (Telef-la) - Oımanh b.alcaallUll P.U l!liidi 

rü M. Bellet latanlMal tubeai müdürü M. Sorlıier .,. -'ri.H .. 
gün pldiler. Bınb direktörleri llN!li,.e •ekili ile lııir euı& 

lıular a&iifllaitlenlir. Bu zi,.erıeti J.uı ~t ile ellkaıL.• el
~tu ta:Jidir. Maliye nkiH ile hanka ~ i..._ 
cı teaaaalan cumartai günü 'l'1lku bulvak·U', 

oskova gazeteleri ve Ank:ira 
protokolunun imza ı 

MOSKOV A, 19. A. A. - C•Mtel• •'ikan iMrtolnl 1 ~ r . 
eml':9?'aJiat 1t1tl 

0 «• tar.."mclaa Sa.yet it'e w =ıaıa•n;.,, .. 
clitdiii eanUa lmal• .. iını Ye pı talaz' Tu -kiye .!. So.J•• 
Jer • ı da -t münaaebatm lnzduclunu qaa INt _,,.Mel • 
hiiliae tetkil ettitini yazıyor. , ~u 

Beyoğlunda bir apartcıan ya:ı ı 
· Dün geçe aeat 23 lıuçukta G.ı.a..aray b&'fl?IDda IW,.a &.. 

bumdan M. Pol Maryana ait ~ ~ !d ı •fbt• 
Afet aür'a~~. tn.aü etmit n ~ ,._...,, Atetia ~ 
detle teweüüne ret- 1-.rm eıtw u sira,... m--dn °ftltb"9 

dea 9Öadüriilmiittür. ' 

Muvaffak olacağız ınstlliz lirası 

( ı inci sayfa4tm mabat ) diif iiyer 
lıimayetlerine •lm•len _.,.,,,..,... S •• 
tia • lıi:rtık • ıce ean ı1a lerı1n 1024 ku-""4-a 
lıa s' f' * yerli ..ı. lrılls 111 ka • ~· 
............. Bis ele Wltiia kan ,-. pandı 
le bu emelin tahaldallriina p1qeca. DiiD fllCiJis linlaı rme dllt. 
Pz. Milletimizin lıö,ı.. Ylllillıl - m•"'"" deva;n c•...a.::. ..,. __ ,ı:.ı 
!eler• pılı ...... t' .. ılslıi ...... -- .... -

....... rl b 1 li ...... ·~. 10l5 .... bpatan ın 
... p ... h il 1 « lilılt giliz liıMl di1D ..a.ıı 1027 ... 

atar,~ r+'11kla • ' =• nll*l IC h1'•ta. liru t1 mı 
daime _..,,,.. ae.- A· Mlaı;ıt 1015 k•-tak zanaat. 

..... ıı. ' '·rıh u-:-' • - giJiı: hafif hafif i'i"rn' ·Mğe 11111 
...... ! 2 1 * ti 1 ~- hıdı. Bir .... 10,Jl kunta .. 

lıir • .:: .. --·..:.:.. .~ -:.u: dar,.... iti 
terfii z _., .. - wwwıeıs~.?'d Ba ..... a b LdM' tarafa-
"' .. ı 11 ',. l'tl•Dll•" daa.lr•~MIQ!awıl .. 

lıads W" , p:ı:. N' -'tw 1 ... 
...,. 1 • • :• tı. B ... _... wtırlin düf-
_. ı s lia lıltia ilılis ıçı n ,_ "•il_,,_ Na··- •'il ,., · 
d' ' uııli ' t•iti • F.ı.t ....... '.-r• ... _,_ ·- ~ 

.... L. wiii, ı t;L . ...-. - ili 1814 ktnı111ta hp sn • 1 

TQi ..... ırlr* laWelf..... .. Dla .. binz .. t.alrbi• 

nılil ' 1p te ı · lw _, ı ı '' ..,... ka ı Sa 900 de acshP t04 # Bali,.._ m 
1 

'il ••• 1 .... Luf 1 ltP .. u.t de 9.e8 411 
....... ı' .. ı ııt.· ~ -- 8* •·••da arı ,, ıtır. 

J.Ulk11olanta L ~ milH • kalr ....... 
n;.. nellilı d 

1 ·••1111,.ıaı..r: 
• PA..._,.uı. AA..:;. e- ... 1 attir hptiı u.... 
. =-·==~:.,a·:..::; timdi tabii bir de.:•~ 
olduğunu, bazı mahallcılde kar ~ ve her gtiD biıu dtipllllif. 

irtifumn 40 ıantlmetreri bul- tedir, 
duiUBU. cMmiryolllh: a;• atı- BIJlae(.te ar 
litile, telpaf ımst• ı ·•in IS'OKRBŞ, ıs. A. A. - tUr 
tataa 11~ biıçc* kınlar defa olanık ~ ımette kar 
.... geldifini. ,... h..... yaimaia 

ı_,..... 

.. ~ 

.. . . 
' 



Si 

Taçlı canavar Veliaht 

T Hafta.da bir söz 
İŞ F iLlVILERİ 

Sinema film lerini halka gös
termeden evvel bir repetisyon
da görenler ona iki noktai na
zardan kıymet verirler: 

ENvela filmin artistik kıy
meti, sonra iş itibarile değeri. 

Bir filmin provasında bulu
nanlar esasen iki sınıf adamdır: 
Sinemacı veya gazeteci. Sine
macı fi1mi seyrederken onun ar 
tistik kıymetini pek düşün

mez. Onun aradığı şey müşte
risinin hoşuna gidip gitmiyece
ğidir. Filmler vardır ki çok 
zengin ve parla'k artistler tara
fından oynanmıştır. Oyun iti
barile de güzeldir. Lakin bir iş 
filmi değildir. İş filmini se
çerıken çok defa filmin san'at 
noktasından olan cazibesine 
kapılan sinema müclürü ziyan 
eder. La>kin gazeteci öyle değil
dir. O bi·r tek adamdır, ve alel
ekı>er - eğer anlıyorsa - sırf 
san'at gözü ile film seyreder. 
Hoşuna giderse, bir filırnde vü
l'udu lazrm olan evsafı ·bulursa 
o fllmi metheder. Bu iyi tenki
di gören seyircilerin gidip gör
dükleri zaman bu filmi ıbeğen
memiş olmalan ihtimali çoY:
tur. İşte ıbu mı.ilg,h<ıza iledir ki 
sinema müdürleri gazet!' ten
kitlerini film intihabında nıüs

takil bir tercih ve seçme unsu
ru tel.3.kki etmezler. OnlaT o 
filmin diğa memleketlerde ne 
kadar müddet ekran'.ia Jrnldığ-.
na ve ne· suretle işlediğine ba
karlar. Bir iş filmi seçmek r>{r 
zaman kola:y değildir. Vakıa 

hertke·sin kolaylıkla tayu• edebi 
leceği iş filmleri vardır. Mese
la Monte Kristo fiimi. ismin -
den resmine kadar her şey bu . 
nun bir iş filmi olduğunu g-ös
terir. Lakin ne her zaman Mon
te Krioiıto ayaırmda film bulull.ur 
ne de onun malolduğu para her 
gün verilebilir. Zaten böyle 

ı biiyük filmler iyi çalJin;ı~asına 
· ağmen sincan~ıya l:ıtiylik §"'Y 
~ kazandıthıaz. Asıl para ıkatilfır 

<lrran filıftıler ~ze ve ket>ey-e ~
, lişmiyenlero·iJ>. 

Taçlı canavar f!mtı Yanıngs 

Büyük hir film l Film trustları 

aleyhinde Taçlı canavar Alhamra'da 

Emil Yenlngs, Lcvis f. tou, Florans Vidor (Sesli film) Amer1kada tr™".t aleyhi~~ 
bir 'kahun vardır. Bu k'Clrt\ln, !}fi. 
13.fınatrilst vapmağa teşiııbbİi$ .O 
denler hakkırtd<t takib8l ya~ 
lır. Son ~ünlerde ffev-Y9ı!k' ' 
Fedel'al maJııkemesinde Ame 
kanın en ~üytlk fltftı şil'ket 
rinden Wam'6r Br.9t'het$ . 
Fox film lkumpa~yıılal'ı ıUj 

Emil Yanings büyük bir san
atkardır. Sinama sanayii en bü
yük trajedidsini onun şahsın
da bulmuştur. Ne yazrk ki bu 
adam sesli film yüzünden ken
di memleketi olan Ahnanya·ya 
dönmüştür. Çün!kü artrk Ame
rika İngilizce film çeviri yor, 
bunu da tabii bir AIMana söy
letmez. İş.te sözlii filmin mah
zurlarından biri. Dünyanın üs
tüne titrediği beynelmilel bir 
san'at, bir şöhret belki bir iki 
sene sonra yalnız .bir Alman 
artisti halinde unutulanlar ara
sına karışacalktır . 

Emil Y:anings'in Amerika'da 
çevirdiği son filmi olan ve biz
de «Taçlı canavar» ismile Al
hamra da ,gösterilen «Patriote» 
«Vatanperver» filmi incelik, 
oyun belagatı sahne zenginliği 
ve alAka noktalarından kusur
suzdur. Emil Yani.ngs deli ve 
k".>rkak rolunu büyük bir kud
r~tle yapmakta ve Levis Ston 
filme «Pıatriote» isminin veril
mesine sebep olan vatanperve
r rvlunda çak iyidir. Film bir 
faciadır fakat bazı fllmler gibı 
insanı harap eden facialardan 
değil azarreili bir eserdir. Mev
zuu şudur: 

1801 senesinde Rusya çarlığı 
hemende deli olan müstebit, 
vahşi çar (bir.inci Pol) un tazyi
ki altında inliyor<;lu. Bu şehvet
perest çarın !körükörtine itimat 
ettiği yegane dostu da başvekil 

olan (Kont Palen) idi. Palen 
dostu çarı sevdiği kadar vata
nını ve Rus \halkını seviyordu 
ve bütün emeli, çarlığı bu müs· 
tebidin elinden kurtarıp oğlu 

ve milletin sevdiği veliahti &'e
·,.innekti. Fakat veliaht (Alek
sandr) babasına hiyanet etmek 
i<Btemiyerek bu teklifi kabuİ et
m:lıyordu. 

Palen bu tasavvurlarını çara 
(llylerr.~esi için genç veliahtı 
SiberS'sta süırdürtmt\ftii. Pale
nlıı n!e~ftlli (Kontelı Oster· 

Koheıı ~• Kelli banyo/ardız /llmtndı -

man) kıskançlrk sebebile Pale
nin çeplerini litarrştırırken eline 
geçen bir mektupla Çara karşı 
tertip edihın bir kopmlodan ha
berdar olmuştu. Palen pianmı 
ic.nı edeceği giin Çar ava git
me!.. istiyordu, buna milni ol
m<ı>k için Palen Çarın kadınlara 
olan inhimaklni bildiğinden Ça 
ra kendi metresi için sarayda 
·bir ziyafet verdi ve ikisini yal
nız bırakacağını Çara haber 
verdi. 

Bu hileyi hisseden Kontes 
Çara Palenin kurduğu planla
ı mı ifşa etti. Fakat bu sırada 
Palen arkadaşlarını ve askerle. 
ri toplayarak sarayi istiia et
miş ve Çarın odasına girmişler
di. Palen Çara hayatını kurta
r,.,cağmı fakat tahtan feragat 
etmesini tavsiye etti, Çar razı 
olmadı, o sırada askerlerden bi
ri Çarı boğdu . 

Palen kendisine bu kadar iti. 
mat gösteren adamı öldürttü
ğünden azaıbı vicdani hissede
rek, intihar eı.tJ 

ne film trustu teşkil etm.~1' 
münden dolayı ~kartıei datrıı 
dilmiştir. • 

Hükumetin bu şirık&tle~· 
leyhine dava a'§mjl'Sının selb 
Amerika film eshammm ş:ı ~ 
ini ellerinde tutmalarıdır. MaW. 
keme kararı bu hususta yeni l;ıjt 
hadisei adliye tcışıkil edece}t:. 
tir. 

LON ŞANEY . 

"YUz çehreli adıl1llv laıK:allk 
verllen Lon $ane~ Fransız ro
mancısı "Gorges Leroux,, nUiı 
«Şeri Bibi» isinindekl . sergil

zeşt romanını dkrana geçtrecl!• 

ktir. 

Dug/as, Dartanyon rotunda ....... -~~...,.,.,,,,,.,,.""""""""' 
Bu hafta 

. Bu hafta Alhamra sin~mtsı, 
sı,n~ma aleminin zaferlerind41~ 
hırı olan Taçlı Canavar fllmjn 
den başka seşli haıberlı:or g&wr 
mektedir. "Majik" te Kohen ve 
Kelli nin bir ılrornedisi gösteri
lirken maruf İspanyol artisti 
J oze Pıadıyanın numaraları ili
ve ediliyor Operada D41ıglasll) 
Demir maskesi bir hafta daha 
temdit edildi: Programda y;ı,1-
nı.ız sesli haber jumaıı değişti

rilmiştir. 
"Melek" te Monte Kristonun 

ikinci kismi var. Bnızilyalı me 
llJhur hanende Rozita Baryos ile 
gitarciları da programa ilave 
edilm1ştia:. 

--0-

4 YAŞINDA AKTRİS 

Foks film kumpanyasının, e
virmekte olduğu f.ilmin ıbaşlİca 
ralli 4 yaşında bir artist olan 

.:·· ."Martha Lec Spar.ks" *afm
~ 1 'dan yapılmaktadır. 

-~ -
~· 

LEMi 

Taçlı canavar filminden bir sahne 

' 
To{ .unavar filmi11.de 

Flornn< Vitlnr 

1 

il 
Ma.~ sinemasının bu hafta 

g<i?~rdiği kCVJledi eğlencel'İ ve 
~Jtinç bir filmdir. Artistler 
ful'Je{ihi samimiyııtle yııpınıı.k
tadırlat. Fotograflar iyidir. Pil 
min mevzuu: 

Den.iz myosu satan Kohen 
ve Kel.li ismindeki iki şerikin 
~i:careUeri yolunda gitmiyordu. 

Bu ~j ~eF.ilkin çocuikları olan 
PıJ:tnık Kelli ve Ril§el Kohen 
babalarının seyahatte olmala
rından jstifade ederek mağaza
ya vaQ:'iyet ediyor. "Atlantilı: 

Sits" ismindeki plajda 10,000 

dolar mükMatlı bir güzellik 
müsaıbakası tertip ediyorlar. A
sıl mağaza sahipleri avdet edin 
ce iti anliyorlar ve Kohen ile 

Kelli ismind&lri adamların tev
kifi için Atlantlk Siıti ı><>lis1ne 

telgr(\f çclciyorlar. :Kendileri qe 
derhal trene bmi·~ oraya aidi-

bir sahne 

anyo arda J' 
l!!aJik'fe 't 

yorlar. Lffekin trenden iner in
mez isimlerinin Kohen ve Kel, 
li cılduğu anlaşılınca tevki1 o- ·, 
h.uıu)"Or. Ma<:era hep bu suretle 
mütemadi bir karışıklı'ıe yaı:lı
şlık içinde de~ ediyor. Ni
hayet her şey anlaşılıyor ve es
l-i ıkafalı tüccarlar çocuklarının 
fikirlerini kabul ediyorlar. 

1930 DA 

1930 da Bruxelles şehrhıde 
toplanması mukarrer Dünya 
sinema kon.gresi için hararetli 
hazırlıklar yapılmaktadır. . 

-0- -~ 
KARPANTİYE 

..,,..., -;f 

1 
Maruf Fransız boltsörü Jorj 

Karpantiye (Geo(ıe11 CarıJanti 
er) "Frııns;z buçl\ları,, ismile. 
çevırile\:11< Jiıir fjlmd~ biri11ci 
İırke'k rolünü deruhte etmiştir. 

Kohen ve Kel!i banyo!-•rr!a jı/rr.iıııJ( 

1 
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11rnl\' ı ·MllF.SI "MiLLiYET. TIR 
'.lO K:\nunu evcl 1929 

DAREHANE-Ankara caddesi. No 100 
Tc tı:rrf J rlres l Ml'lfyet, lstanbuf 

Telefon nM.me.raları : 

tsııı.nbul l?.91 J, 3912, 3913 

' ABONE ÜCRFTLEf'I 

3 oylı/!ı 
Tflrkiy11 için Hariç için 
400 kurı,ş 8GO kuruş 
750 ,, J.t(}() " 

18:'0 ,. :!100 il 

() .. 
2 .. 

Cclen c ~· rak ıerı verihncı 
\1üdc! erl geçen ı u~ hal ır 10 ku ru ş t •_ır. 

~ aze t t: ve nı al~aa.ya att işler i;lo 
ınUd uri \ ete nıli!-ıı.acat edilir. 

G.az;etcmb: l'.tnların mcs ul i 1er irı l ka bul e rn ı e 
1 

Bt:GCNKÜ HAVA--1
1 

Dün her~'eı en ~o< 12 en ı z 6 

d.reı-e idi. llugUn rüz~~r mütehavvil 

hava J. ap~ :ı, vaJtmur muhlemefdir. 

' 

ili 

o ..,, -
~ft; ti!) 

'il!' 

l ELEK Güzel lavanta kokan od~da 
( her şey a~tüut . . . Çekmeceler 
(;, KELEPiR açık, yatağın üctü ı2a[rn ı k, yer 
ı Elbet hepiniz bilirsiniz: Her de bir kaç mektup s:irüni.iyor ... 
. ;esey elviri~li ucu:ı: bir şey sa- Bu mektuplar, ·,önen bir aşkın 

'.t\n almağt kelepir derler. Kele hatırah.n · Müşfik, muhabetli 
·pr ev kelepir ir .. t, kelepır d- rıeş eli, mes'ut hauraları ... 
ı {ıi.e v~ kelepir her şey .. Laki_n Erıkek telaşlı ... Odanın için-
ııün bir dükkanın vitrininde l•v de gelip gidi~ or, dolaşıyor. 
~y gördüm: Bir ~anak .. içinde P~ııcererıin . anında, divanın 
~r mi!ttar siyah havyar ve ü ... :·-::.·!o~ıklarr arasına bl.!zülmüş bir 
'·tünde ~öyle bir etiket· • vr·.,~: t •ar: Genç, güzel bır ka-
; " Keleplr: 1000 kuruşa ,, dm ... Perişan, meyüs bakışlar-

"•iynh hz,..var,, i~ ~u dağınıklığa ba~ıyor. 
Zavallı keleµir bakırtz ne İı.t.- Acaba ne \!üşünüyor? 

~" geldi'!. Satüden meyıis ı.rn? Lakayit 
isıt..fSEHl!t v• YENiŞEHiR mi? .. Aklın::!<'l ıntib.arn mı ge

ir "Avı,kat do$tumla görü - çiyor? 
en Ten:;viz Ma1'.k.-.mesinin Erke·k, kadır.: bakınıyor bile, 

ski~ehırde olmnrndan beyan valizine eşyaların! dolcluıuyor .. 
ı memnuniyet etti ... Ben bu mem Tamam mı? Bir şey unutma-
i,,1miyetin tebeeini bilmiyor - dı ya? 
· ~~· F~kat bn huıus~aki.~e~ Hayı. hiçbir_şeyunutm.:dı ... 
t nunıyetı o l<;.c!u barız ıdı ki Yalnız yerde surimen mektup
~bun.Ja bir "i,}., bulunduğunu se lar kaldı. Adam, bu mektupları 
l ier g1bi olelum .. Aradan biraz ~J:T.·ıüyor bile, üstlerine ba~ıp 
\ eçti bir gün aynı zati telefon- geçiyor ... 

a evinde aradım. Eskişehire git "Vlütereddit adımlarla kadın~ 
Öilni söylediler ve aynı günde y~lt:Ş<t'Or. Dudakhrınuı aıa~ 

. ""'1ı zata Y eni,...,.hir semtinde smd.:ı bır şeyler ;u!tıldanıyor. 
tesadüf ettim. Özfa 111ü dı.!yor?. Herhalde 

- A_,...ı! Dedim, ~en Eskite- vedtt ediyor. 
hir~e de<Jll misin? O z;.mar> kadın kendini t<:'p-

- Sus! Allah aşkına! Göı·ü- luyor, i>:ılbini parça ~ .y<P ada-
ıorsım l"l·· mırı yüzüne bakm~dıttı ~ti<' lda 
;:.,e öyle söyledim amma ken- matları konuşuyor: 
ilim bm·adayım! «Demek gidiyorsun? .. Kara-

Bu hadise bana bu avukat ar 
rını verdin öyle ni ?.. Nereye 

. ~aolaşımm Temyiz mahkemesi- gidiyorsun? .. gönliir•ii başYa bır 
nin Eslcişehirde olmasını neden 

FE yere naklediyorsun •icğil mi? .. istediğini anladım. LEK 
Bu gidiş seni ürpertmiyor 

~ Kulak misafiri 1, mu? .. 1 «Şurada bı, aktığın eşyalara 
ATLADI GİTTİ! 

Yokuş aşağ-ı tramvayla gi
tJerken •birici bağırdı: 
l - 'T'unın, yakalayın!. Atlr

f'Or, atlıyor. . 
Ve nihayet daha bitkin ilave 

.etti: 
- Atladı! 

~ Bu son söz, bir imdat sed;ı..../ 

1
. Tramvay durdu. Y okular 

·~ .tdu,:;unu anlamak için hlri
ltrirıin omuzları üstünden 

jJı . JJ.erek bu atlıyanı görmeğe 
\J;;kl!ltılar. 

ı İstiıwlaı eden zat, torba gi
:ı ~arıkan iQ cebini gösteriyor-

- Rolıın:ıa bir vurulduğunu 

~
uydum. Herif cin gibi çarptı .. 
en cebimi yoklayın<:aya ka -

. ar ... 

bak. Hepsi:ıin birer hatırası 
var. Şu vazoyu göriiyor musun? 
Onu yağmurlu bir a!kşam almış 
tık. Yerdeki halıyı kendin be-

· ıeı&"'.' 

fetli bir adam, mühim ifşaatta 
bulundu: 

- Ben onu tanının ... Ormız
da-ş Osman derler. tşi gücü 
tramvaylarda cüzdan çarpmak-
tır. 

Parası çalman adaım irkildi : 
- N :: ded>miz? Osman mı? 

Aman, nerde oturduğunu da 
biliyor musunuz.? 

- Yok, dedi, sade adını bili
yorum. Genç Osm;;n derler. 

Adamcağız 'bunu duyunca i
çini çeıkti: 

- Desene, dedi atladı gitti 
genç Osm:ın! .. 

Kulak misafiri #: Köş;,ğ,f duran baltk , kıya-

"lJlllliyei;;ln tifı·ihası 14 

~ - Koll.-r1m :içrk.. . yorum deyin.. . Bunu gizleyer - Bir dost, bir arko.daş gibi cek ne var?.. Pekfilii beni sevi
mi? yorsunuz. Eğer sevmese idiniz, 

- Ben size bir şey söyleye- mektup yazmazdınız, İstanbula 
}'İm mi hanımefendi? .. ~u <lost- geldiğini~i hab.e~ vermezdiniz. 
fok ve arkadaşlık sc ~len artık - Hata etmışım ... 
~abak tadı verdi. Aşkm yanın- - Bilakis, iyi ettiniz . 
.da, dostluk, arkadaşlı!: kaç pa- - Hayır, mektubu yazarken 
t~ ed~r? .. İşte_t~kr:C ~diyorum: O:~ksadımı süi tevil edeceğinizi 
oıze aşıkım, sı71 s~vıyo,,ını ... bılıyc·rdum ... 
l-Hrydi, sıiulmayın, :;.z de bana - Yanlrs söylüyorsunuz. İs
işık olll<.ığumı.zu itiraf edin, hay tanbı•la gelince coştunuz. !starı 
di . . . bul insanı coşturur... Beni ciz-

. lemiştiniz Vapur seyahatı, d.::-
- ;,öyleyin ca".ı;ıtı, seni sevi- ni.z havası. Bew l• ıruı,a hayihu-

_....:.... ,.a-~ _.ıaov. 

Mlt.rfJKEI 9it'lf jO 

&ye 1 ; .. li ' • 

' 

1 
' 

··-::- 1 

• 

ğer:miştın. 
Bu abajur, bana ilk gecemizi 

hatırla::ryor. }J ge<:e ne kadar 
mes'uttum. Bütün bunlar arkan 
dan ağlıyacaıl<lar . 

«Git, seni tutmuyorum ... Ma
demki kalbin başka yetde, sen 
de git... Kalbini kopardığın 
kadına aldrrış etme . . . O sana 
ne yaptı? Seni se<Vmekten, çıl
gınca sevmekten başka ne gü
nahı vardı? .. 

«Ha, şimdi anladım ... Aşa
ğrda 'bekleyen başka bir kadın 
var ... Haydi git, biraz da onun 
dudaiclarile mest'ol. O, seni be
nim kadar candan öperneyecek
tir. Fakat yeni ve başka olduğu 
için, onu daha çok beğenecek
sin. 

Git ... Buranın mil.temine göz 
yum. Meyus ruhüma artık ma
tem yaraşır . 

«Git. .. Fakat bir daha kapı
mı çalma ... Belki bir gün, yap
tığına nadim o~ur.sun, sa!kın b~
na gelme... iş ış.ten geçmış 

olur. K~?ımı açmam sana . 
«Vedalaşmak beni harap e~

yordu ... Bir külçe et ve kemık 
oluyorum . . . Ömrüm oldukça, 
bu lakayıt gidişini 1ıatırlıyaca
ğım, 'bu soğuk kanlılığını düşü
nüp harap olacağım .» 

Yerinden kalktı, muhteşem 
yesinin gururu ile erkeğe yak
laştı: 

«Haydi git, ne bekliyorsun? .. 
Ağlıyayım, inleyeyim, yalvara
yım mı istiyorsun?. Hayır, ben
den bunları bekleme . . . Çok 
mes'ut olursun . . . Seni sevin
dirmek istemem ... Haydi git!» 

Valizi alır, kapıy• açar, önü
ne bıraıkrr ... 

Adam bir an ter&'.düde düşer 
Bu kurduğu yuvadc.n nasıl ay
rıla<:ağmı düşünür ... Fakat bu 
esnada gözlerinin önüne öbür 
kadın gelir, basm! önüne eii;er, 
Valizini alır vr- kıymeti\ bir ha
zine calan - K2ılm kalbini ca
lan -· bir hırsız gibi, ko~a koşa 
gider. 

M.M. 

----------------------Bevo~lu ı,,.~inci Sulh Hıık•1k Ha
kimli~inden. 

Bir bor~tan dolayı. ına}J~uz ve fu
ruhtu mukL1rrrr tr~u h•""' hC",ı ?.4 k~nu
nuevel 9?.9 Salı ~ünü s1at 12 huçuk
ta Tec;vikiyecle T~v1ki ıe nal2~trt sa
tılacağından talip 0Jan'ar1n ~Ül"\ ve 
saati mPzkf\rd~ r..ıt:ıh":\lli müzayedede 
hazır bul11ndurt\1a~ck memurine mü
racaatları ilAn olunur. 

yu, hislerinizi samimilestirdi ... -
- Şu halde sizinle bi; v.apur 

seyranına çıkalım ... Deniz yol
culuğu sahiden nefis ... 

- Amma sevda yolculuğu da 
enfestir. 

- Peki, sonra? .. 
- Sonrası ne? 
- Gezeceg" iz, dol:ı :1aca"ız 

• v • 

seyyahat edeceğiz ; b::nlarm 
hepsi aJa !.. Fakat scnr::, c onıın
da ne olacak?. 

- Ne istersen . 
- Bu söz, h er zaman söyle-

diğiniz söz. 
- Hayır, her zaman : «Ne i~

terseniz .. derdim. Bu f"'-::::! : oi fo 
istersen» dedim. S:>.P..".;, i:::r ~--
man sen demek, ~ en r:" !~t~: .. ::~ 
demek deyl'fıilmc!: : ~ ~ - ': '"' Ec
ler ist =.310:- ·.ını bilir r:ı:..;: __ :> •• f:-: .-' .. ı . ı .. ,-.. ansız\ :nl'm :u:1 c~·c .:r_-__ _,_: , '3'..:..l-
~i kabil •Jla:ı ~ ··yl~ ı ·. -'~-- ::: ... 
Bııgeceb:o ıı 1 ~1 i<c:. '.:i ··.-.. 
Mesela :.l e ki: dC;ı:,': .:, _,, :-
dileten bı.: - a _\' 41 ..ı. ; "' \1 .. 4 

: •• :~ -~· 
r:C' !<:on!) Sö}· le :"!:· r ~!.. :... ___ ..ı :~ ,: ... 

• 
. g -
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BUıtın ebtllıdıı pik ııtyade 

sevdiR! delıakAr 

BlM~N NOVlRU 
yakında 

~ıplak lşı~lar 
. 

filminde ıaganni edecektir. , 

l' RA:'-<SIZ SINEMA \'~: TIY \ T
ROSL'\L'.'I ~östermekıe o: Jııp;u 

i lk ollim oh n 

BROADVEY YILDIZI 
cidden teınaşaya lavık bir şahe · 

serdir. Duimliye 25 ve 40 kuruş. 

ilaveten ; VARYETE 

.. 

t.:il! f vİLTER "FüRfl 
ı .... Y.akıniiiıda ' .. lıiıııı~ -~ ~-lAiııiDmA J 

--,-,_~ \+ V" .,.....,. ...... lıtıı ..... aıaııll)ı!lllllt. 
... .... ~ :.. 

' 

>ôô< ALEMDAR SİNEl\ftASIND A ><>::>:: 
Buıün movsiınln en kuvvetli ve en muhteşem filmi 

LEDI HAMiLTON 
( KOlllN GRlFFIT ) ve ( VIKTOR VARKON! ) tarafı.ndan 12 

muazzam kısı<n. tekmili birden 
Ayrıca (ÇIPLAK KADl~"LAR) kom 'k 

X:><:-Cı<;:ı<)ıı( Matineler 1,3,5 suvarc 9 : /4 de ~~'XX::X~ 

······~···~~'1~~~~·~~" ~ Hugün ELHAMRA SİNEMASIDA * 
dehakar EMİL .YAl'ltNGS ın temsili ~ 

T l ~ L l .t i fi l V l R i .. 
12 k•stio1hk sesli, söziu ve şarkılı filmi 

Parnmotınt fılıııidlr. 

ll4veıen ; gösterilecek o:•n 3 nu ncrohı sözlü d"nya hav•dlslerl fil
minde l\lösyö l\1ous.;olini'nin eskl m t.ıl t!~;plcre madalya vermesi. 
fla ·tay danı.; arı ve flula - Ilula, \'iı .. na talebeleri, Dünyanın en 
büy!\k kahili sevk balonu Vs. ~'Ös•erilecck'r. 

!°•~gtin ı.:.nzil atlı fiaclar.a saat 11 de m.ıtine 

~···· .... ~-~ .. ~··· -
D A 

~~~RE TORAN T~RK~Az .. ~~ > iılrr.· tckar görnıe :. i~.yec<ğh; iz i kısımlık ,..;e~sir 
24 anunuevvel 929 Salı akşamı :;tı ~ bir dramriı 

o ıuo::x:x:J..::X::O:::X::: '"V"" ..-V-· . .......,,.,.._,....,....A.-1 HEL "'BEYEYONO ~ ı. .,:,_,,~,,~ C.L ·-=~;,~~:~ ~= 
H Noel ağacı hedi yeler, •tirpri>- ~~ ı"ı, .~,,'i~E.-;;,ıL._,,_E_~ ~K, e, ı' NEM•. e 1 
,.,fer, roley, danslor, supe ~ ...:.. 'f ı. . . O H O 
..,, -- " il 

~~·ık~~u~~~n:v~~o·e;:~:~:;~c~~.~ ~ :l M0NTE KRİSTO 
"1 31 kAnunuevvel Salı akşamı ı_:: il 
§ y E • ı e g N 1 RE y Ey ONU o.. ·• i filminin mathel e-i bu giln~ü Cuma g;;.,u sac. 13, !~ 3/4, 16 3/4 ve 
ii! A O D . 

1 
" !I ı 8 3:4 .« yapıl"car;t ilim ve salonun her seanstan sonra tahliyesi mu-

;! .. Supe dansan - si...ırprız er , ~ H karrer olduıtu cihetle ram sastte gelmesin i muhterem ehalıJcrı rica eyler. ,r 
masalarını:r.ı evvelden tutunuz. 1•ı I l " 

vı ' Bu gün saat 18 3;4 matinesinde ve ~.er gün saat 16 1 2 matinesi e ' g Telefon Beyoğlu 3388 ı·ı " 

f ~~J~:~:-:~;::~:: 1 ıl ~~ZiTl B!fü~r"Ve Kl~Tg~ıMI :i 
~ ....... ~.-. •·Rck·lilm rı·acları.~~.-.. ::u:! lliliı._. --"'-' w --~ · -- •. zsz .. ıifl 
il:]-.+ • - EJl:iliff' .. ... ::~-::!:. ; !'!": •~ -:··~~'4~i.t3FE1~5i~-\. .~,:.._;;;~ ,--... s;.;7;:;5:7es"77 •"""tztt• 

T .. 1 s ~··· nrK POP···~ ~ Dün çıkan 12 inci numarasını t 
~ okuyunuz mütenevvi münderecat. ~ ...... ~ ......................... ~~· 
ŞEHREMANETi 

~, 
ııılJı 

Te11eba~ı tiyat 
rosunda bu 
gün ooatine 
saar · 15-30 da 
ve akşam saat 
2 1 '30 da 
Hayvan; Fikri 

yedi 
3 perde 

Ka<lln, Polis 
olurs1 ... mıım ı ılı· 1 perde 

Yazan: Vedat :'<edim bey. Jler cu
marcesl ıkşaml ;ı rı lçin fia r1 arda ten
zil~! yapılmı ştır. 

lstanbul ikinci Ticaret Mahkeme
sinden: 

Mukaddema ililnı iflasına karar 
verilmiş olan Bcyoğlunda Galata Sa
rayda Haınalba]ı caddesinde. 15 nu
merolu mağazada kundura tı~a.retıl~. 
ınüştegil Y orgi Kolleti efen~ının mu 
tebaki emval ve eşyası Şehrıhalın 22 
inci Pazar günü saat 14 te ve ı::ıağa
zasında bilmüzaycde furuht edilece: 
ğinden talip olanların yevm v·e vaktı 
mezkfirda mahallinde hazır bulunma
ları ilan olunur. 

lotanbu 1 ikinci Ticaret Mahkeme
sinden; 

Kasımpa~ada Camii ke_bir _ka_rşı
sında 1 numProlu fırında ıcrayı tıca
ret etmekte iken ilanı iflAsına karar 
verilmiş olan Osman I·'.f uri efendi!1i.·.1 
17-12-929 tarihinden it ibaren refı ıf
liisına karar verilmiş olduğu ilan olu 
nur. 

113.yIL t t .ıl > 

«Bu ;cıumcte:1 :...J11ra uzun ıı· 
ztırı güldi.'nüz o kadar çok gül
dünüz, ki riıcı l~ tı:: 1 ıt, Cı .-.sLrıne .. 
<Ye basladmız." ,, . 

- Bir l /, su iç:ıı . . 
- Sıı,urı ho,.: ı .,, .. .;mı ... si :: 

sahiden havalarımr§:;mr:ı. 
- Siz sOyle't in b :ı. .:..: .:ı_, •n11 ııe-

redesinil~ 
- O t ~ l d ~! <• oJ:::.mJ ı. 
- Ne yapırc~~~:::::~ ? 
- Sinıdilil~ :J i71 ı!7 :: l: o!ı:t:,.~ı)'~· 

- • [·cn11·- --. ·:ı· ı .. -, ·1 rum; e~er • ol - :..; ,.._ • ..,_ j _____ , ~ -

.:~nıp i~tir;ı.h~ t c:! .. c:: : ~: :ı. 
- S!:! el~ :r.i ? 

i. " t• ""' ·.,. ... ~ +,- ·- .. ~ --- , ,. - ~ ır_ı_._t.,. c. ___ . ... .. .1------.i ~~-

ze mi !r1_:::1l::ı..::;:- ... ::r ? 

... i r:ı l::ı ~ :~.:! e: .. : .i ol 

_::_. ..: j:_: .~ :ı;:ı:,, ·; . .. 
l .::. ~!"' .. : ~ i 7 _:._ .. 1 .. • 

- -- ... --.. : ı 1 ' 
: __ : ~ .. i . ' 

1 - -. .-
.. .. l .J ---

.-

- .. • -/ L .... J , ~ -
/ ....... 1 . 

' '. ı - __ ... - --··-- ·· 

gö~te;·nıek~c 

, r,1 ! ü 

~im ... 
1'~ıefont. k:apo.dım. 
Od:u!ld;:n çı!rt.::ı. 

O'.lanın k:ıp!smı açtım 
,,adiyeciğ m, hayretini 

riif;.ı o lıı k:; a unııtmiyaca~ırr. 
r.~ · 0 -y ~c bi ı. tloP-rt1l l·.1::ı, c1 :.irt a--1 --:1 

ç r1 ... n o-Ll· · z! : r:ni o !ı:~t:trd·ın, sc:1-.. ... _. b ·- -> 

r. :ı 1 - ... ~, ..., d ı· ı T '·rı:ı r ar:t:n ... .. .;ı.1"'... .. • • • .. • J 
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~ ı: l · ı ,_ --rl -ı r t-~ ·,.~lj'.:'..":'.: :-
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inhisar idaresince satın -alı--
ı nmak için vekih!te j 

. 1• Menim~'!'!'!!~!~~ ·?r v ı · · - ....... ~.,. 1 ı yagmur ar netıceeı olarak dan itibatea %5 ni•betinde ten 
• hurda haline gelen inciderdıln zilit yaıQuw tlkaırt\ir ~§ -
elyvevm ta~ .. ı~ milyon w tir HükUınet, OMQIP.Qlt fabrika 
y~g.mur yanış üzümJıel'dıea 8 ~ııı ı.,_ içia teJ\iJı).ir u
mılyon 'kilo üzüm çüli-.uı~e tihaz etmektedit. 1ktisat vekl
mahkUın bir haldedir. lllilıtah- leüaift aW' ahrdailıeterilMl işle 
sil ~li~de idaresi twlun• bur- meşgul o~. Milli iktı-

. d.~ ıncı.rl-:rl.e y~~~ Y~! ü- sat ve ~f ceroıWeı:i. uwa .. 
. ~uml~mızın ınilllkirat inhisar meleyi r~ikmil ed~rek 
1 idareB;l ıtarafmdan. demal mü- aza ~ydia4' ~.Heyeti 
t uarasıle Swna. halıne ifrağma idare ilk i,çtimımı b~ 8ki;Jeı l 4aır bundan bir ay ev.el alika- ti. İt 1-nkuı büt.ün ıneı:nurlan 
l dar~arm alkoller yerine elimiz- le cemiyete ua- oJ.maia W&r 
~ deki ser\1etten imfade edilmesi v~di. lJu SUl'etle cemiyete 100 
zwnnı•da Maliye ve İktisat Ve- aza binien •k.qde.~ o:ıaca-

1 lkilet*ine ketide ettiği telgra- tır. Emlik bankası cell'Ü6lete 
" fnameterde meıv<:ut hurdaların 100:0 lira verdi. 
mÜl!lkİt'at itlbiar idaresinee-tler -o-. • 

~ hal mübayaasma baflanmasllU Memkket dabiiodetw 
· ve bunlardan alkol çlkartlması 
\ nm memleket iktieadiyetile a- petrol madenleri 
' l~dlizo okhıfwiu izah eYJ.emiş Memlebtimiz dahilinde m.ev 
\ tir. · . cut olduğu tetkikatl;i. anla.§ı-
~ ~ U pe,trol ~nbala1ı bakkµıda 

• · Tercümanların Ve"1,et~e tedbir ittihaz edil-
' ... :-..:L--- mektedir. 

j 
lllaUDllltft Y.- dQğı:u bu n;ıaAenlerin 

'Bumlan evvelki imtihanlara ıson~ yap~. Bu son 
giroriyoo ten:ün:aaniarm ~n daj aınelb~eai.., ._.. mev· 

Igılin tatıriri imtihanlan yapıl- cut petro~ ai.ıktım arı-

t
~ l)Un de şifahi imtihanla- taşılmış olacaktır . 

. n yaptlmıftn'. Muvafafk olan- ~ 
r lara bir kaç Pne kadar vesika- Mallar meriue etiket 

>, lari verilecektir. . \ ken&cak 

Y_....ı! -o- ti Yerli ve ecnebi mallamın bir 
ıcnı meusucatta birinden tefrik edilebilmesi için 

' .. 0 o5 teııziW mallar u.rine etiket ~-
. üzre hazırlanan kanun ltydweı 

~ Miut meıJf1Ucat fabrika1an ma Mecliae gönderilaıek iinedir. 

{ ~ !!"!'!!! 
DoğrE- mu? ~- mektepleri 

J IJM fLlfli ·• ...... -........ 
.ı Gaı'fp fJlr 

4 
ulllell•rülc $,Ş W •lfill 

i tahlıllullı Mekteplere devam et mi• 
f: ~ll1f "'1İ bir .._.. 1/BalBI' ene glreeelller 

ı
~himı tahklrMile ~ lliltet nttArteplerinde t~-
dür~ ilu tlllbteirbhk ietilıtlma- sat faaliyetine devam olunmak 
tımva nuaran Ki*or Kömür- tadr. Mektep idareleri bu ay 

ı. ciyan efendi isminde ıbir &ıne nihayetine kadar yeni müra-

)

I niııin ölümünden sonra hafla- caatlan kabul edecek sene ba
~IJ'. · şmdan iti>aren. lau'd ve kabul 
' T._ilta nazaran Kidııipr e muamelesi nihayet bul•caktir. 

~
fendi ~kt~ten eonre nufus ,.. Bueün mtkteph:re cnvam eden 
~el'-efl .ıv:ıf edi,~aek emt.iki talebenin miktan 55 bini geç-
Oteye ~e aatılınıftır. mektedir. Maarif idaresi meıkte 

-o- f plere kayd~ilenlerden munta-
Hilaliahmer balotaı sam dewın etmiyenier hakkın .. 

-; HiWialımıer ~ .,..., aa meclisi viliyet kanununun 

!
2İ tlitbk6a1Deu aktım Tqr~ 18 inci maddesini tatbik etme
JafWz aalonu1141a veri~ I~ karar vermiştir. Bu madde 
9ato çok güzel ve amııı:-:~: •liret encümenine s liradan 
rnuştur. 20 ~ya kadar ceza tat~ 

aalaJııyetini verın*tedii'. 

' : Tsrlı• lfi nmm;;~ 
~~~ :;:,.-:.,~ 

ıeiJ- ..... ~ ~-~ ........... 42 
SaıAw...,,.r tir utıa ......- ~ . otasan daiam: .... · ... -. fetftıı. ...... ev · 1~wuaitı · 

; ,,.,,. .. ,. ~ ...... ':1.1r.1:il1 :"' •• 

~ . .,-~~:e· in B. T_... r:::: .. ~ . 
.• ~av la...._,,t ge.. ....... Büeaan~n 

.. ,. ..,.-~ ..... lmı"ly.· 

, Cedye9 ·~~.:e ~ tillO -.ı !da ceqt ..,.... ,...: 
/m,;.ıyeti ....,,. .._ ~ .. 

· At bu h_... bir aaüiı.n- ll!ltlll ..... ·}
0 

• '.JI# ı.ııı;;. vemıildl": ~~ 
- Cietee .eııd =~ :!!"' ıi 

·•11ec1iyede ... ? iti lıii - ı.;.~s:. .,... 
~ . dsıti• ~ "te1tuıı.a ne- =~°'.at 
.. .~ .. hüık8meılle ..... iiftk Geçe~ 
. A:tm• .... ..... Bmln Jji, ... itSnd&iür.. : doıri~ 
Jt.- • •...-J ~Dıtt-: _.........,.. -.k ~.mam ~ 

ap fıir .tıoıPel ..... i llıddıılı. .... --;,,.:.,.·,,; -
.• B'ıt Oaift,eti b,eledly • ::!!~Us. -"~~ ile.:.• :ıa-_,. ,... • -=-~ i!.la:t:: !.-ı!:J: 

1111J!!m(fllllbü. • .,.u,_..••n ~ız bir MI.le yerile 
..._ya ,.ıı,_c1u._._ ............. __ . .• r• bir Y...- fıi..il~""61;8 ..... ._.,._\:,.,~ .. .=. pırtll ~ ••*· ~Mılie m iilt l\tu-1Wt meaı:lch:rin hanii ·n 

•~lllıdl bıtN •ltlr.-mı ~ Y\PJMJJ1ar bazı tckl.fatta bUhin 
. dulaı-. 

-
Katil Basri B. ne diyor 

• 1 ( •• 

Adnan B. küfrederek Üzer,ime atıldı, beni 
altına aldı boğuştuk ... 

.. 
. ........ Dttl-

!ıar etti 

J. 

~· .. 
.. 

• 
' 



das! •• 
1 

Her ucuza maletmek teşkilat • 
şe)'n 

VÜCL!de getirme~~ lazımdır 

ilttlsadi seferberlik memleketin her 
tarafında muva/fakıyt'tle lnlılfBf edi
yor ve halk bu st!ferberli(jl benimsl
yerek yerli mala glJs1erdlğl rağbet ve 
alllka(la giJn yeçtlkçe kuvvet ve revaç 
v~rlgor • .Batan millet memleketi h•rl
cln lthat4tından miJstağnl bırakaçalı, 
parllmızın ltıgmetinl, milli servet "" 
n/tıhunı:ıı arttıracak olan bu miJca-
4ifenin muvaf/akıgetine memleketin 
flıt!sa dl, {icarı, istlklllll ballı llulun-

Refahımız, saade
tiıniz yerli mala 
rağbet göster -
mekle kaimdir 

Dalıildcn tedarik ede
ceğiını'.l }Jİr mal için 

liarice 1 O para bile 

·vermeır. eliyiz 
dut'/unrı anlamıştır. Bugf;n ~arice ver
diğimiz milyonlarca llral1Jr, yerli mah

sulllt ve mamuliJlı kl'llanmakla, mem
lekette kala11ak ve b':ıl ecnebi f abrl

kalarına har!ıttJiiz•ır olmak vaziye
tinden kurtJracaktır. Bugiln memle

ket mamulllt ve mahsullltlle temin ve 
tatmin etmiye.Je(/lni:ı hiç bir ihtiyaç 

yoktur. Bu h&kiltaC ortada dururken 
seroetimlzl harice akıtmak, gilnahtır. 

Kilmür depoları hakkında tahkihat yapan komnisyo azası 

Kömürlerimizi kullanalım 
••••• 

Madenciler bu hafta içinde milhim 
bir içtima yapacaklardır 
~~~~~~~ ...... ~~~~~~~ 

Bazı müesseseler yerli maden kömerü yerine 
ecnebi kömürlerini mi tercih ediyorlar 

Kömiir komisyonu diin ema--
nette toplandı _ _ _ 

Yeni depoların açılıp açılma-., 
masına karar verilecek 

• 

Şe rın 
i!!Efil!_tı ·~. 

Polis müdürü Şerif 
B. '!!!-!!!u_or? ~ 

Blrafıanelerln nıeı•kilerl 
tesblt t'dilmekfedlr 

Dün bir mulMrririmiz Polis 
müdiirü f t ·; lk;yi ziyaret et

•.,. ir > . . 

Polis işleri, mey 
hanelerin tahdidi 
yeni kadastrolar 
mucibince mer
kezlerin vaziyeti, 
ı,ekciler işi hak
kında malfimat 
almrştır. 

• crif Bey di-
.,. yor ki: 
"- Şc:. .nizin inzibat işleri 

çok iyidir. Polisin terbiyei mün 
{erit ve <&tIŞ talkılerine devam 
olunmakihdır. 

MEYHANELER 
Vilayetin iıtemiş olduğu bar 

ve birahanelerin mevki ve isim 
leri tesbit edilmektedir. 

Btrahneler mahallerine göre 
verilen müsaade mucibince talı 
dit edilen saatlerde kapat~ınl 
makta vo bunt riayete etmiyen 
!er tecziye edilmektedir. 

YUNANC~ ŞARKI 
Bazı şarkılı bıirahanelerde çal 

gılann yunanca şarkı çalındığı 
nın haber verildiğini söyliyof'
sunuz. 

Yunanca, şarkı ı:rıemnud\\r. 
Esasen Yunan tertibi çalğı h~Y. 
etleri teşkili de yasaktır. Aksin 
de hareket edenler cezalandır
lır. 

Istanbul vilayetinin .her ~a
hallesinde kadastro bıtmemış
tir. Bittikten sonra polis ~er
kez teşkilatmda da ona gore 
tadilat yapılactktır. 

1 BEKÇlLERİN -ı::ıı:-sB1T 
Bekçilerin islahı ıçın yapıla· 

cak yeni nizamnameye esas ol 
mak üzre mahallelerin büyük v.e1 
küçüklüğüne göre_ kaçar ?ekc;ı· 
ye ihtiyaçları oldugu. tes?ıt edil 
mektedir. Henilz netıcesı alm
mtmıştır. 

APARTIMAN İŞİ 
Dünkü bir akşam;guetesi po 

lis müdürü Şerif be>*in Edime
nin Yunan işgalindeki emlak~· 
nin tahrip edilmeı;;ine mukab 
kendisine şehrimizde bir apa • 
tıman verildiğini yazmıştır. 

Şerif bey diyor ki : 
_ Bana blitün bir apartıman 

verildiği doğru d~ğild~r. ~ alnı.z 
bir apartımanın bır daıresı veni 
miştr. 

İşgalde düçar olduğum zarar 
seksen bin liradan fazladır. 

Sabık levazım 
reisi 

Levazım reisi İsmail Hakki 
paşanın geç vakta kadar otele 
dönmediği ve Haydarpaşay.a 
geçtiği halde Ankara ekspresı
ııe 4tinmedi ği için İstanbuldan 
ikinci defa kaybolduğunu diln 
yazmıştık. .. 

İsmail Halckı paşa dun geç 
vakit otele avdet etmiş ve eski 
bir dostunun verdiği bir ziyafet 
te bulunduğu anlaşılmıştır. Pa
şanın kısa gaybubeti, birdenbi
re sır olmasına alışanları te·hy
iç etmişti' İsmail Haıkkı paşa 
dün otomobille bir tenezzüh ya 
pnınj, bilihara otele dönmüş ve 
bir daha çdtmamıştır. 

Paşanın Ankaraya gideceği 
tarih muayyen değildir. 

ı anan ber 
kimi seviyordu?.-.. 
Şık. güzel V. H. 

kimdi? 
,.. 

V. H. ın Divanı Alt 
celselerine göster 

ı diğl alAka 
Cenani B. Mısıra git 
ti sevgilisi yanında 

değildir 
Tarabulus Şamda bir kaç gün 

kalan Cenani bey oradan Mı 
sıra geçmiştir. Çenani beyin Mı 
sırda mı kalacağı,yolı:sa ora.dan 
Avrupaya mı geçeceği henüz 
malum değildir. Gazi Ayıntap 
meb'usunun bir müddet sonra 
memleketine avdetine ihtimal 
verenler vardır. 

Cenani beyin avdetini temin 
etmek için ailesi tarafından da 
bazı teşeıbbilsat yapılacağı söy
lenmiştir. 

Aile ıerefinin muhafazası için 
Cenani beyin refikasmın elinde 
mevcut bir kaç yliz bin lira
lık ~rvetten bir kısm~ _bu 

\

. uğurda sarfına karar vorılmış
ti r 

' Cenani beyin refikası 
bugilplerde Ankaraya 

i , Ali Cenani beyin yüz 
üsto.1 bırakıtığı işlerle meş.gul ol 
mağa başlamışlardır. 

Cenani beyin kimlere borcu var? 

Ali divan kararlle ödenmeğe 
mahkm edildiği meblağ banka· 
lara ve eşhası hususiyeye o
'm borcları y > seksen bin 

.'mani ~ C. r; 8. kimi sevlyosı 
lira ra" .esindeuır. Bunlardan 
bir kısmı ınüteaddit kimselerin 
imzasile Osmanlı bankasından 
alınan paralardır. 

Ceıiani >beye Osmanlı banka 
smdan başka hiç bir banka kre 
di açmadığı için, esbak ticaret 
vekili bankalardan yalnız Os
manlı bankasına borçlu bulun
maktadır. 

Cenani bey bundan başka An 
karadan ayrılacağı günleıde mu 
htelif taahhüt işlerinden ele 
geçen taksitlerden Amele, çi
mento ticarethanesi, tuğla ti
carethanesi gibi alacaklılara bir 
para tevzi etmemiş ve bu tak
sit paralarını nezdinde götür
müştür. Hatta Eskişehirden A
danaya hareket etmeden evvel, 
Eskişehirde tanıdığı bir zatın 
gene Osmanlı bankasından iki 
bin lira almak üzre imzasından 
istifade etmiştir. 

Adanada kısa bir müddet ka
lan Cenani beyin bin beş yüz li
ra kadar kağıt parayı altma teb 
dil ettiği öğrenilmiştir. 
Ali Cenani B. in şirketleri ve işleri 

Ankarada bir doğruluk şir
keti vardır. Limited bir şirket 
olan bu şirketin Ali Cenani B. 
hem müessisi, hem de mes'ul 
müdürüdür. Şirketin bidayeti 
teşekkülünde, muayyen hisse sa 
tın alarak hissedar olan meb'us 
!ardan Cevdet İzrap ve İshak 
Rafet beyler şirket muamelatlle 
yakından alakadar olmuşlar ve 
Cenani bey gibi işten anlıyan 
bir §ahsa şirket umurunun ted
virini emniyet etmişlerdir. 

Bir zamanlar Cenani bey Ga
zi Ayıntapta muhtc;lif işlerle 
uğraşmak suretile küçlik çapta 
bir ticaı:ete girmiş ve bu ti
caret memnuwyete şay:lıı neti
celer vermiştir . Faklf z~~ 
geçtilı'çe ticar~t qhas.mı bilyült 
mek isteyen Ali Cerıiı.hl bey, te 
sadilfel) tanıştığı Hüsnil bey: 
naıf\\ndıı btr n;tlit~~itle anla
~rak, Hitıınil b0Y1n ın~at ta
ibht\il6tt~ "l'}tlA}'e nav~ et
melıı .Juf~tft~ !Jtltakte buh~l)muş 
ve Jiaıtıl olacak temetty<Jeil 
le Y.fli . ıbetinde bir w~ 

• 

linin.· ~nanı 
... ,R8J'a ~ -· . 

, 

• 
_enan/ 8. in Ankaraıiaki evi 

bsilir.e başladığı güne kadar iy!ı' 
gittiği sabittir. 

Gönül macerasının iç yüzü 

Cenani beyin ali.kadar old~J 
ğu hanımın n~ kendisile.ı 1'C ~ 
kendisini '• takiben gitti(i \ı~ 
kındaki neşriyat doğru d'e~di~ 
Ortaya atılan Mel8hat ve Stıat -
isimleri de yanlıştır. 

İsminin ilk harfi V ile baş-. 
lıyan bu hanım ile kocası ara-

- sında, her zaınanlar baş göste, 
ren kıskançlık vak'aları bir ~ 
şanma davasile neticeleıyniş ve 
mesele mahkemeye intikal et 
miştir. 

Bir laz kızı olan V h;ı~ G9 l! 
nani beyin Divanı Alidoki mı,ılj, 1 
ke~elerini ?ünü &i!niine \~JJ 
e~ş, ve alakasını ısbat ettnışa İ 
tır. 

Divani Alid_!: baş müd4~iumu 
mi beyin işgaf ettiği makamın 
arkasına tesadüf eden hanımla! 
loçasınm en eS,islı bir müd~i;. 
mi bulunan V. Hanımın, Ali C~ 
nani bey reisin süallerine et. 
vap veremediği zamanlar sarar 
<lığını ve meyus bir çohre takın 
dıı'!:ını görenler olmuştur. İ 

V. Hanım aşl.;ile beraber gitmiş. 

Şeqirde dolaştığı zamanlar Ü 
zerinde en moderen elbiseler ve ' 
mantolar taşıyan hanım, Di
vanı Aliye bir az mühmel g-e_l
meği ve gözlük takınağı ter
cih ediyordu. Gözlüğü hafif mi 
yop gözlerine yardım için takaır 
V hanım bu suretle bir az dal}' 
mütecessis nazarların dcdikodı 
sundan kurtulmak için takıyot 
du. V hanım haıa Ankarada bu 
lunmaktadır. Akşam Üzerleri 
Kara oğlan caddesinde daima 
yüzü, gülen, siyah lütr manto· f 

sunun geniş yakasına gömül • 
müş başıyla kendisine rast ge
lenler mevcuttur. 

Cenani beyin ailesile bozuş. 
masına sebep teşkil eden V ha 
nımla -Gazi Ayıntap meb'uım -
nun alakıısını kesmesi için Ce
nani beye müteaddit tavsiyelet 
de bulunan arkadaşlarına Cena 
ni bey sükut ile mukabele L et
miş, Fakat bu tavsiyeler ondaki 
alaka ve kalbi rabıtayı tezyitten 
başka bir netice vermemiştir. 

Cenani beyin Ankarada, için 
de sabaha kadar eğle::nceler de· 
vam eden günlerde eve uğrayan 
sütçü ve yoğurtçu gibi kimse
ler bu aşk macerası hakkında et 
rafa bir haylı malurr.at neşret
mekten hali kalmamışlardır. 

Kumarı seven ve poker oyna 
yan V hanım, kaybettiği para
ları Cenani beyde.ı. kolaylıkla 
temin eden ve oyun masasında 
kaybettiği zamanlar bile, gene 
şen kahkahalarla gülen bir ha
nımdır. 

Atina sefiri gitti 
Atina sefirimiz Enis bey, 

mezunen ayrıldığı vazifesine il 
tihak etmek üzre dün Atinaya 
hareket etmiştir. 

Enis bey mübadele komi,sy· 
onu azaları ve dostları tarafıi'· 

dani~ftôi~c1u-, 
YARIN 

Levazımcı lemall Hakkı 
J1. nın lstanbutdan nıı
•l,l kaçfitldı rllsteren 
çok MAiı resımı., 

Ga. 



Cuma, Pa1J1C, Sııl4 Çaır

şemba 8IAi«i idare rıhtımm-

1:·-dan-Art_.___nü-"'im-ül-

'ı 

{ 

1 

(Ant-alya) Tapm! 22 K.~vvel 

pazar ı oa G&laca nhwmndan 

harekede İzmir Killlük Bodnun 

ıdos Fedaiye Flnlke Anulyay 

gidecek ,.e dönüt~ mezkt\r 

iskelelerle bhtlkt~ Delylill Mar

maris, SHız, Çan•klırale, Geli
bolu ya uğrayarak gelecektir. 

TiHlll 111111 rtmll 
(Cümhuriyet) vapuru 2Sklnu-

n nen"!lli .?azart'9l J 2de Galata 
rıhıımın«an hareketle İnebolu, 

Samsam, Glresoo, Tr•bzon, Rize 
Hopaya gidecek ve dönüşte 

Pazar Jskeleayle IUze, ~ünnene 

Tnrbzon , Til'foolu , Gireson , 

Ordu, Ürrye, Samsu.ıı, lnebolu, 

Zongwd4a uJT&yarak gelecet 

tir. HatıeRt günü yük kabul 
olunm&7.. 

Bındırına ve Karab~a posta-• . 
lan 21 .klnuGuevvel cwnartealdea 

itibaren idare nhnmından saat 
(J i ) de kalkacaklardır. 

Kiralık kahve ocağı 
Mudaaya hattına işleyen 

vapurların kahve ooaklannın 
• bir seneliRi müzayede üe ki-

raya verilecek.tir. Kat't ihalesi 

S: 6-K.tE-929 tarihinde icra 

kılınacağından taliplerin o gün 

saac I 5te levazım mlidürllığü

ne müracaatlarL 

Satılık hurda demir 
ve sert ızgaralar 
Fabrika.da müterakim tak

riben üç yüz ton hurda de
mir ve yüz ton hurda sert 

maden ızgara muzavcde sure · 

tile satılacaknr. K<.ıt'I ihaleleri 

31-KA E-929 tarlhindc icra 

kılınacağ"Aldan talipl:ırin o gün 

~aat 15te levazım müdürliigi.i

ne mürıt<Ntları. 

..... 

-

Yuaıup.khtı ve '1ayanıkhtı 
ile clhaafOmal bir föhretl 
llalz Tıra, bıçatıdır. • 

Her erff satılır 
llafllll!I----~ ........ 
Do~tor A.~ .kutiel 

-= '9:-

\ 
ı · 

Elelctlrfk makl4eıtiriyle be......,_· kfAıi 
darhlt. prQllat, adeatQdldar' bel ..... 
lili dit ve firengtyl •in• '.)fldavf ldlr. ' 

---------- • lClralıi8Jde 80nıtçi ,,,,. -· • 36,; ( 

SOÇETA İTALYA.ı~A 
Dl SER.VIST MARITTIMI 

lTALYA va-

!JUru ~4 kl

I nunue\ vi salı 

( Sitmar Le-

' \ ant Ekspres) 
1 
olarak '(P.Jre., 

Napoli, M•silya ve Cenova,,ya 
gidecekar. 

eMBRJA Yapuru 26 kAnunu 
evvel periembc •• Sitmar Soria 

'Dcspres,, olarak '" Rodos, Mer

sin. İ'ikenderon, Trabl1:1s.. Beyrut 

Hayfa, ls.kenderye, Me.ti~ Na

pali, ve Cenov~ ya kidecektir. 
AFRODlT vapuru ı kanu

. nusani Çar9amba "' Burgaz, Va

, rna, Köstcncc ve odesa,, ya 

ı gidecektir. 
Tafsı1At için Galatada merkez 

rıhtım hanında umumi acante

. sine müracaat . Tel: Beyoğlu 

'. 771 - 77i ve ya Beyoğlunda 

. Perapalas altında Natta Nasyo-

nal Türldş turbt acenaiye. 

Telefon 'Beyoğlu 3599 ve ya 

Tokatlıyan kar~ısında beynelmilel 

' yataklı vagun kum~anyısıua. 

; Tel: Beyoğlu 2330 ve yahut 

ı l ::ı~nbulda :Eminönünde İzmir 

, sokağında 8 Numarnda acente 
ı ,·ckilhıc mfiracsıt. 
\ 

ı Tel. lstarıbul ~7g 

• l&n1M11lla Sarlat• •••• 
, Jfnd~IG 4 ........... 

k•1oANAV ............ .. 

ti ............. . 
ı bkara rakısı 1 

Misket üzümünden husus! surette 

1 mal c:iUen kibar gazinolarla lüks 
h&kbllarda bulunur. • 

MAMA . 
Dr • H • ŞıNAS 1 C ..... 

YavrunllZUP 1 ~R s;bl Rftdır. ~ ._.. 
Piyango muairiyetin._ı 
Nümuneleri veçlıile "300,000,. a· 

det evlenme illn kalıtları tab cttiri
iıeceğindcn taba talip .ı...~nn pey 
akçalan ile birlilctc ll-12-IH Cuma 
m~ea saat onbeşte piy-.go müdürlü 
iilnde müteşekkil tayyare mttbayaat >-

bmisyonuna müracaatları ilin olu
ıı•r. 

i El @.ıea.ı y~ - t•---
, d•lllal'lıi iik • . 
j letllll .,... nw• 
:aatmalda /ço.., ... -;;_-:ır· -
: .. ~- ~-

, i sini -~'d;7nliş"-olııp guııdl• ıı gune 

' 1 
yiizlerı·e peresli .~kar knrnııııı:ıkladır. 

~ Buna hD)Tet etme\ iıı iı! Bu 111 RI,;' 
t • 

Buick arabasının ıma liııdc eld<:' e-

dilmiş olıın 25 senelik ır.crıılıe)· e i~ 

~P•!f~ tiJu~1en yeni lıir ~t·I-.~~ vur uda 

•' ~ ge rilmiş lıir e:.erclir. Yli:,sl'I.. kahili~ 

' .'' yel--.1assalurile lluir k il\ arıııclıı bir 

mak na oıen Meri.el :ı~ıthnsı ken

dinetyeni haıı JJir şalıSİ)~l c nınliklir. 

• lnsam hayrete dJit.ırcıı kdhiliyeı: 
çeviklik, yokuş lırmanmıtk lıııssııln

rı "e kuilanı~b 1 ığı sayesinde en l:n· 

labııilık ve lfÜÇ yollarda inle bu ara. 

bayı gayet koJeyh~lu idare C"dclJi· 

lirsiniz. J.1!.fı;t.ı:W11JU e• 
. ~. 
. "-. Dört tekerlek üterim~ ntevıu freıı• 

·- leri dahilden ııılJis-ılı \e otomnl :k 

ayarlıdır. J>eJnhı ufak bir rnzyik; 

l' arabayı hir aeda, ~ssiz ve H•cırlısaı 
~urdurur __ 

r t\ııiek at•enı•una ntlh-u.:aot ' edlP,. 

·..! ... izin için lı i r lu: ı ıı h~ gezınıi~i ter .. 

: tip elınelcrıf'ı !Mcp ~dinız . Gene .. a: 
~~il t Moiors guraııli!>İ hıı•tkt114ıı kenJile~ 

rinden ııuhat "-le\'.lnız ... 

·------ Evinizin uapartıma ızıınn 

... 

daima temiz ve r ~ lak . 

kalmuuıı ve sizin de ' 

memnun olmanızı arzu 

ediyorsanız meşhur ve 

'1UZ&dı taaffün 

-

\' 

11 KANUNUSANl 1929 

BU.yük ikramiye : 
200,000 liradır 

Aynca : Ji0,000 
40,000 
90,000 
20~000 

ve 

ıs,oov 
10, 000 Liralık 

100,000 »Bir 
ikranıiyeler 

mükftfat 

...... \ . 

1 ·~ e_:ümriikler U. ıniidiirlüğünden: 
j r 1 - ·M-emurini muhafaza için yaptırılacak '2320 kaputa ait . 

. şartnamede tadilat :yapıldığından işbu kaputlar yeniden tan

a zim kılman şartnamesine istinaden kapalı zarf usıılile miiıı,">ka

t saya kb~ur. 
~ 2 - .Şartnamenin musaddak suretleri Ankar..ıda Gümrükltt 

~ Jevazını müdürliiğ.ündcn ve Istanbulda Gümrük levazmı Me
t ınurluğundan alınacaktır. 

i 3 - Münakasa Istanbulda Güınrük Başmüdürlüğü bina

sında Gümrükler Umum Müdürlüğü satm elma komisyonunda 

apılacaktır • 
4 - Münakasa günü 30 Kinunuevel 929 tarihine tesadüf 

eden PaArteai güııü saat 14 tedir. 
5 - Teklifnameler kanundaki ahkim dairesinde imli edile

cek ve kapalı zarflar mezkilr gün ve saatten evcl lstaııbulda ko 

misyon riyasetine verilecektir. 
. 6 - Münakasaya iştirak edecek olanlar Ticaret odasında 

!4111 ~ mtikayyet boluniuğunu giMerir vesika :ibru edecelct\,ir. 

:! l• Her talip bedeli muhamminin !_?o7 buçuğu olan 156fi liıwhli 

hükinaetçe mıtttlJer Milli Banka teminat mektubu vemıeğe 

ve yahut .bunun y~rine yevmi münakasac:bn evet İstanbul Baş

müdürlüğü veznemne nakit olarak para itallllla mecburdur. 

,t~ '8 - Teminatı muvakkate mektubu nümuneleri şartnameler 

1 
le birlıld:e talep olunacaktır. 

r 9 - Muayyen_ saatm hululünde mutat u.brt varakasının "tan 
ziıni1111,., mnra hiç bir 'tStif kalml olmwmu. 

!J 1-0 - Ktım&§ :ve tekil nümuneleri İstanbolda Gümriildcr D
" mum Müdürlüğü Levazmı Ambar memurluğundadır. 

Belsot.ukluju, FreagJ tedav.ilıanesi 

Poliflor ~ DOKTOR A. HORHORONI 

1 
ı 

llClET 
Cilasını 

Kullanmanız l&zımdır 

.,.,,.,,. 'Mektep JJOltak No BIJ Tel. BegolJa IJ1SI 

j 
~ 

- 1~ !!'!~~~~!'"~~~da 
Her yerde) 

i' 305/ 800 ündi idJometrede vaki t.a§ ocağından 13600 m• balar~ 

I! ihzarı kapalı zari umlile mür..ak&aya vaz «lilmiftir. Münakasa 

-~ 25/ Xll/ 929 tarihinde Çaı:şamba ~ uat 15, te devlet demir-

7 yollan ve limanları uımuni idaresınde y'J)da-:akar. 
Nl Münakasaya iftirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak

kat teminatlanm ayni glindc saat 14,30 a kadar umumi müdür

lük kalemine vermeleri liznndl!'. satılır. --

DOKSA 
Tamnmıt wattah saatlerin en manmmel 

•e en tıcuzHlll'. • 
Her ikeı tarafınduı tercihen aranma'aadK. \ ::ı 

Türkiye için · umuml acentıılığı: ;-

RİKARDO LEVİ ve BlRADERl : 
Saat ve mücevherat deposu .. 

lstanbuı Mahmut Paşa, Havuzlu Han 9- 14 numero 

- . . 

Talipl~ ınünakasa praamelerini S lira mukabilin4e Ankara 
aa muhasebat dairesinden ve Istanbuldn H-aydarpqa veznesin

daı tııdaıik edebilirler. 

KAPPELt~ t 

yazı makinesi 
Almanyada mu11&1n 

fennin en son 
'8h•serl 

Hususile FRANSIZ hüıc.metinin da\11 takdir ve tercih mili makine 

Hafif, metin ve sa}lam 
Her ciheti taahhüt olunur. ~hı~ 
TürkJye umumacenıesl , 

Y. ŞJNOUY.AN; J!ltat\hul; Sadıkıye .Aan .30.33 Tel. lst No. 2256 

Baküs fabrikası 
Raktslnı içen her müfterlaine bu 
sene bir takvim helllye edecektir. 
Takvim almak için Bakla ,...._ ..tiyeeek 

teaactDf etmiyecejiai zamaeder. 

lllilM PBllltll 
Romatizma, ~ ve link' ( ..enatlt) dm t1at.1Ztldp olanlara 

RADIUM POMADASI 

·. 



Millet mekteplerin
de okuycanlar için 

ders ve havadis 

N&in1e 1-lttlit - l\lu ıllim Ahmet Halit 

ağlık Bilgisi 
Nas~I hazmederiz? 

Kaınnnız acılanca yemek yerfa Fakat bununla iş 
u i olmaz. Asıl mesele hu yemeklerin hazmedilmesi
diı·. Yem kler hazmedilmezse vücudüraüze hiç bir fay
d ı olmaz. Bunlar ancak hazmedilaıkten eonra bizi bes
lerler. Hazmın ağızda başlayıp bareddarda nihayet bul
duğunu geçen deraimiz~e görmüştük, şiırndi aıraaile bu 
itlerin nasıl yapıldığmı anlatacağı;;. 

Ağızda.- Yemekler ağızda dişlerle çiğnenir, tükö
rü!ife :fUğurularak hamur haline gelir. Tükürük, yemeği 
y ruz hamur haline getirmeklr. kalmaz. Yenilen yemek
le n icinde nişast.:W maddeleri şeker f.aliı~e getirir. İşte 
elaneğin çiğnendik\oe tatWaşmaaı unun içinde nişasta 
buıunmasından ve bu nişaatanm tt:kürükle karışınca şe
ker haline gelmesind~r. 

Demek ki tükürük, ı::ışllStııyı şekerleştirir ve onu e
ril j,. 

Tükürüğün niş, ;;ta ve şekerden başka m:ııddeJere 
ter;iri :ııoktur. 

Lokma ağızda ~duldan sonrıı. yutulur ve mi
ti.ye gider. 

l\otidede.- Y enı~ere naaıl ağızda tükürük kuışır
aa midede de buna benzer bir salya kanşır bu aalya mi
denin iç yüzündeki bezlerden sızar. Bu aalya yumurta a
kını, eti ve bunlara benzeye ıunaddeleri suda eriyecek ve 
kana karşabilecek bir hale getirir. 

Y emeklet' -ağızda ne haclar iyi çiğnenir ve ufak par
çahırs ayrılırsa mide salyaaı o kadar iyi tesir eder ve mi
dedeki hazmın kolay olmaama sebep olur. 

Yemekler midede bu salya ile hanşıp çalkalanchkça 
bozaya benzer bir hale gelir ve baraaklara g~er. 

Baraklarda.- Yemekler mideden baraaklara ge
çince burada bir kaç mayile karşılaşır. Bir taraftan ka
raciğerden aafra gelir, diğer taraftan pankreaa isminde
ki uzuvdan akan Alya il.: karııır, ve ~Jdarm etrafın. 
dan ..... haznn eularile de karqmc:a ye• ekler bir Jıat 
daha sulu bir bal alırlar ve b..1 aalyalarla karışarak erir
er. İşte yemeklerin bu suretle auda eriyebilir bir hal al-
asına (bazniec:lilmeai) denir. Y emekl-..r hazmedilince 

karııaklarda kalmazlar, damarlara eeçİp kana karıfırlar. 
Yenilen yemeklerin bazı kısımları mide ve baraakla

ra dökülen salya gibi eulann biç birinden müteeuir ol
mazlar. Bu ıebeple hazmedilmezler. Bunlar hana geçe
medikJeri için bareaklarda kalırlar. Bunlar kalın baraak
lara geçerler oradan dışarı çıkıp giderler. Bu ıuretle ye
di r.imiz yemeklerin vücudümüze yarayan lamnlan ya
ramayanlarmdan a:mlır, )·arayanlar kana geçerler, di
ğer •ri dıtan>'a çıkarılırlar. 

Aad mesde yenilen yenmeğin vücude yaraması ve 
bizi bealemeaidir. Eğer aıbhi kaidelere riayet ecleraeh 
buna muvaffak olumz. Etmezsek yemek ~kten fay
d ayerine zarar görürüz, 

Damtr şişkinliğine mııh· 
sus 1832 senesinde mü· 

esses meşhur İngiliz 

Elinstar 
Markalı 

Elastiki çoraplar 
MezkQr fabrika aynca zaillatmağa ma

hsus kemerleri!! sair her nevi 'esalt imal 
eder. Bu nevi kemerlerin mütehasa•sı olan 
1 tanbulda yeni Borsk karşn.ındı; 6 ı nume• 
rodıı N CAT \fACAZASINDA ve sair bu 
·bı Jı:vaz,ı:n satan mağazalarda bulunur. 

Turkiye Umumi mumeıısill EIIE. S. 
HAIM posta btusu lstınbul 431 , 

... 4..._._... ··- .... 

NEZLE-ÖKSOROK 
BRONŞiT • BUGAZ NEZl.FSt 

GUDRÔNkikt GÜYO 

• 

• 

DUo ak,am gUzel sanatlar birliğinde an ve davetliler şerefine bir mDsamere verildi. kalabalık ve gflzlde bir samı kitlesi hr.~ı-dı. 

Radyoda büyük intlAp 
FiLiPS RADYO 

FILIPS RADYO 
Dünyanın en basit en mükem· 

mel radyo cihazıdır. Arok akü· 
mü!Atör, andd bataryası ve 
~!lireye lüzum k21mamışor . Bir 
elektrik ütüsü gibi bu radyonun 
fişini cereyan prizine koyduğunuz 

zmııan bütıin d!lllya 
konserlerini a·nı ·rsl • 
niz. 
Phlllp• Radlo 

FlLIPS RADYO cihazları Londra 
telsiz telefon meşherinde en bil 

yük mıikA!ao kazanmışlard 
Türkiye umumi vekilleri: 

HELİOS MOESSESATI 
Galata · Posta kutusu 400 

Şimdi ihtiyaçları vardır 
Zira neşvü nüına bulmakta olan uzviyeti 

"EMULSION SCOTT,. ile takviye etmenin tam 
zamanıdır. EMULSION SCOTT besler 

ve kuvvetlendirir. Ciğerleri takviye ve 

kışın hastalıklarını defi ve izale e~ !er 

Tabll vitamini ve mukavvi tuzu bol olan 

E M U L S t O N S C 0-T T 
markasına dikkat ve musinen talep ediniz. 

ili JIHLi IWll JnAI i;iN 
Makinelerinizi şu adr~ten alınız. 

HİLMİ NAİLİ 
Istanbul: Sirkcel Nur Han 21 

1 

Euıla~ ve Eytam Banta~ı nınuın nın~lf U~in~en: 
Taksitle satı1ık emlak 

1 - Istanbulıla Beyoğlunda Kamerııatun mahallesinde ~-!a
malbaşı sokaeında krokisi a~a~ıda e-österilen L ,rupa Pasajmır 
sauşı sekiz taksitle ve kapah zarfla müzayedeye konuimuştur. 

2 - İhale Kiinunuevvelin otuzuncu p:ızartesi günü saat on
aluda Ankaıada Banka idare meclisi huzuru ile icra edılecek-
tir. 

3 - Teminat onbeşbin liradır • 
4 - Talip olanlar Istanbul veya İzmir şubelerimize veya /,n 

karada umum müdürlüge müracaatla mufassal şartnamemizi 
mütalia edebelirler. 

5 ~ Buna ait şartnamenin bir nüsha!'\mın talip olanlı.r tarafın-
dan ve kapalı zarfla birlikte verilmesi laznndır. 

~ llezı/~t>· l f{_ri/en !..ıtlılni Ar,rfınıın· 
~ L~~-S~l:T'.9;T..,;:f:-r-;13;T,f S'~ ~ 
'le 1 3 11 13jZf 
~ """W'" P6st1)1 
'il l 4 6 a:. 8 10 1f I~ T f6 fi ·20 t.t. 
~ Pıtr.Jctaı 
....~ n.,. .. ~,., Post,,,,, Azat Y"" 

lnıl1A1> 
Adryan 
rırtıwı 

Ay 
-

Noel ve senebaşı için 
hoşa gidecği muhakkak 

olan en makbul hediye bir 

KODAK 

- .. DEA( .. 
K.ONS ERVA LA R IDIR 

Bıalıklı Rum velldetlıueal 
ılojtum hekimi 

Dkotor EVGEN101 
Her gün öğleden sonra ııaat altıya 

kadar Beyoğlunda Hamalbqmda Av 
rupa paeajı ittiaalinde 26 No. Recep 
bty baomm 1 num:rolu dairninde 
basta kabul ve muayene eder. Her 
türlü ameliyatı icra ve denıhte eder. 

Sab günleri vcladethanede mür• 
r~ııt edecek hamile kadınlan mua· 
yene eder. 

Emrazı dahiliye 

VEREM 

' 

Ecnebi memlekıetlere 
giden tüccar ve 

seyyahlara 

Banka Kommarçiyala 
ltalyana 

Sermayesi 700,000,000 
(ihtiyat akçe>i: 

540,000,000 Liret) 
Travellera (Seyyahlıı 

çekleri) satar 
Liret, fran,, İngili! lira ;ı 

'eya doları frank olara!. 
satılan bu çekler sayemde 
nereye gitseniz paranızı ke
mali emniyetle taşır Vii ber 
zaman ntersoniz dünyanın 
her tarafında, şehirde, otel· 
!erde, vapurl11.rda, trenlerde 
bu çekleri en k:içük tediyat 

için nıkit makamında kola
ylıkla istimal edebilirsiniz. 
Tr;.ıvellers çakleri hakiki 
Fahibinden başka kim..oıenin 
kulnaamaya ajı hır şekilde 
tertip ve ihtıı1 odihniştir. 

• 
• 

• 


