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Geçenlerde bir yabancı gazeteci ile 
koaaU§tum. Bana: 

- Türk dilinin nasıl değiştirilmek -
t. Olduğunu söyler misiniz? dedi. 

Miitarekenlo 
felaketli günü 

16 Mart 
- --

Bu~ün ihtifalle .._ , 
- Biz dil değiştirmiyoruz. tık arap 

,. fara kelimesi girdiği günden bugü
Qe kadar, Türk dili kendi özlüğünü ..___ ·~ acı acı 
--Ulbak için boğazlaşmaktadır. Biz, 

"''bu kavga içinde boş yere yıpran yadedilecek 
llaktan kurtarıyoruz. 

Gazeteci yüzüme baktı: Mütarekenin çok acı hatıra· 

bq
- Bilenlere sorunuz. Onlar size, y b dul ..,._ ları vardır. a ancı or ann 
•ı.uı tarihte, Türklerin egemen <h:1· ~) ı memleketimizi i•gal ettiği o 

olmadığı bir tek güne rast ama- x 

dtkıannı anlatacaklardır. Türk Dili, günlerin her dakikası ba.ıka 
'1klerce yıldan beri süren savaşıyle bir meş'um hatırayla doludur. 
~ten, bir egemenler (hakimler) ~akat, bütün mütarekenin en 
lfbl olduğunu göstermiştir. Bin şu ka- felaketli günü olarak, 16 
ela!' Yii, iki yabancı dil, arapça ve fars- Mart, Türk milletinin hafıza-
~ Türkçeyi dört yandan çevirip, bü • tUıt · sın da yer etmittir. 

gramer ve semtaksi ile onu vura 
"1lraa sarsmağa uğraştı. Saray, med- 16 Mart 1920 de, itgal or • 
~,edebiyat, yen ilmeği kabul ettiler; dusunun zorbaları, Şehzade • 
tltUn Türklüğil de kendilerine uy· baımdaki karakola alçakç~ 

lll&k için zorladılar. Bu gramer ve bir baskın vermişler; oradaki 
~tak.si benimsemiyen hiç bir Türk, askerlerimizi canavarca öl -

._... __._.., ____ ...... ...-..-:::-:-1 
J Yazı işleri llAllER Gazetesi : 

sahihi Hasan Rasim Us'un ; 
' idaresindedir. f 
Basıldığı 11er: Ankara caddesi i 

.......... ~~.~!.: ..... ~:~:~.~·····-··-' 
. 

qadl yurdunda:. ne okuyup yazabilir, 
.. D ı dürınütlerdi. ev et kapJSinda ekmek bulabilir· b 
: Bu korkunç baskının, Türk dilinde Dökülen o kanlar, hali, a-

İngiliz donanması bir manevra esnasında 

._ ~k yabancı kural (kaide) sindir· tıralarımızda, sıcak durmak • 

.,_ IPllf olduğunu AÖylersem ne der- tadır; ebedi bir isyan halinde 
--ıiz? ekt d" 'l'U gönüllerimizde tütm e ır. 

. rkc;eden hiç çıkmaz sayılan arapça Her ıene olduğu gibi, 'bu yıl 
~t.tb~t ~· ıd bile lrnnuşma diline geç- · (Devamı 2 ncicDe) 
•uenııştıt'. 

4•rı, .. 
lar u~k~~r her vakit Türkçe konuştu- • • • 
hi :r~~YU~ ~~nize_ akan çamurlar gi· Serserı bır ım-
lıkt uık dalının içıne karışan ;rabancı-
'U ar, onun, an?~ kıyılarını ve üstii . parator damadı! 
~bulandırır gıbı oldu: özlüğü ise 
~. som ve doru kaldı. 

"B' 
11 

ız ne yapıyoru:ı:? Türk dilinin e -
l'r llden zorla a1ınaru ulusal kurumla· 
.;., devleti, ü~h·ersiteyi, bilgi ve feııni 
1ıııııı..:_~erl verıyoruz. Kemalizm'in en 
~ırası, (se~~ye) .bir kurtuluş~~
.,. olmak degıl mıdir? Yurt gıbı, 
~dall gibi, kafa gibi, dil de keneli 
~luşunun son adımlarını atıyor . 
..;:ıyÜk deniz, sert dalgalarla, bu -
..__ ve kokmuş kıyı sularını dövü · 
... ~ iltru sonra, altın güneş ışıkları 

da, temiz, an ve gUley (mütebes
Ttlrk mavisinin üstünde hiç bir 

dremf yecekslnfz ! 
ATAY 

~ tam ı•ıs:ı "-"'· 
~=liahmere 

Olunaz 
~ünkü O, 
Hepimizin 
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Eden'in siyasi 
seyahatleri 

Alek•andr Zabkol 
Eski Alman imparatorunun da-

madı Aleksandr Zubkof'un Lük • 
senıblD"gda ha.mallık ettiği yazıh • 

yor. Zubkof bundan on yıl önce Ho 
henzolem hanedanından prenses 
:Viktoryayı almıttrr. 
Kadm ölmüftür. LUksemburgta tı· 
raıı uzamıl ve ıefil bir halde do • 
latan uki Kayaer damadı, müzik 
hollerden çıkan artistlerin paket • 

}erini taıunaktadır. 

d londra, 15 (A.A.) - B. E
~ Moakovadan müfarakat et-- ı 
•- n ıonra Vaqovaya uğrıyacak· ı . d" 
....- M ak l verır ıın.,, 

Bir gazeteciye demiştir ki: 
usir zamanlar senede 15,000 

sterlin harcar ve bir sterlin bahıit 

ispanyada 
zelzele 

Madrit, 15 - Dün akıam Kor· 
don vilayetinde ve bu vilayetteki 

köylerde oldukça şiddetli i\s ~el· 
zele duyulııpu§tur.Hiç bir zarar ol
mamıştır. 

Malaga mmtakası da ayni zel
zeleyi hissebniıtir. 

lç sayfalarımızda: 
Kırmızı aya nasıl bağlandı? 
General Ali 

5 nci sayfada 

• 
Kapalr zarfın içindeki 
Yazıyı okuyan adam! 

j 7 nci sayfada 
: .. 
5 Mide hastalıklarının 
r devası nedir? 

1 
1 Sinema 

9 ncu aayf ada 
• 

j 11 ncl aayf ada 
1 • 

1 Hemşirelerin yetiştiği 
yurtta bir saat 

15 nci sayfada 
.y. 

Bankalardaki sahi ps.i.z 
paralar 

16 ncı sayfada ta· . o ovada yapılacak o an Zubkof şiındiye kadar Fransa, 
J r:'lt11ıeler tıpkı Bertin görütme· Belçika ve Jtalyada dolatmıştrr. 
.::.. gibi 3 Şubat tarihli Londra Bulaıık yıkayıcıhğı, gemicilik, ı 
, lltıameıinin heyeti mecmua · garsonluk, kumarbazlık, para.tüt • 
~~etkikine müteallik buluna - çülük ve atcanbazı varyeteciliği 

l etmiştir. 

Besle kargayı: oyıun 

gözünü 

YAZAN: (VA- NO) 
4 Üncü ıaytfamızda okuyun 

~~· etonya, Eıtonya ve Litvanya ___ .:...------- -----: 
... ılerinin dün hariciye bakanlı • ............. H .. A··9··E···R·· ........ . 
~ı zı"ya ti · .. · k · '-ltt re erı uzerıne ıar mı · 

nın akti ihtimalleri artmıştır. 
:/o •• 

1
. I Sovyet Rusyanın Londra elçi-
1 ngiltere hariciye nezaretine 

(Deuamı 2 ncide) 

lıtanbulun en çok satılan ha
kiki akp.m gazetesidir. ilanla· 
rmr HABER' e verenler kir e • 

derler. ....................... ___. ................ ...-. 

Yarınki sayımız 

20 
SAYFADIR 

1 

1 ...................................... _.._ ....... _ .. 

lngiliz deniz kuvvet
leri nasıl artıyor? 
Bahriye Bakan Avam kama

rasında izahat verdi 
Londra, 15- Sir Bolton Avam 

Kamarasında bahriyeye verilen 
krediler hakkında büyük bir nu -
tuk vermittir. Sir Bolton yeniden 
yapılacak masraflarm ilave ola -
rak gemiler inşasına değil, fakat 

eskiler yerine yeni gemiler inşası
na ıarfedileceğini hatrrlatmı§lır. 

Diğer taraftan bahriye hava 
kuvvetlerine 530,000 İngiliz lirası 
tahsis edilecektir. 

(Devamı 2 nclde) 

Yunanistanda 2348 kişi mevkuf 

Kraliyetin iade edi
leceği yalandır 

Atina, 15 - Atina Ajansı, 

Y unanistanda Krallığın tekrar ih

ya11 lehine bir hareket hatladığı -

na dair haberleri tekzip ebnekte

dir. Ajanı, hükUnıet kuvvetlerinin 

asilere zaferini kutlulamak için 

yapılan tezahürler de halkın kral-t 
lıık işaretlerini ve eski kralın reı • 

mini ta§ıdığma dair ıayialmm ya• 
lan olduğunu tavzih ebnektedir. 

Dünden beri bütün Yunanistan• 
da intizam iade edilmiıtir. Katil • 
den suçlu olmıyan bütün mevkuf· 
larm serbest bırakılacağına dair 
ıayialar da tekzip edilmektedir. 

Bildirildiğine göre 2348 kiti 
mevkuf bulunmaktadır. 

Fenerbahçe: 1 
Galatasaray: o 

JY azıeı 2 nci sayfada) 



2 

Siyasa ------Yunan isyanının 
bilançosu 

YAZAN: Rail N. Meta 
Ayaklanma asiler için elim bir 

netice verdi. Yunanistanın öko. 
nomik ve siyasal bünyesinde ko- 1 
layca sarılamıyacak yaralar aç· 
tıktan, Balkan ve dünya sulhünürı 
ne gibi tehlikelere maruz kalabi
leceğini gösterdikten sonra bitti. 

Ayaklanma bir takım ıyi neti
celer de verdi. Bilinmiyen veya 
ehemmiyet verilmiyen birçok has
talıkların, hakikatte ne kadar bi
aman birer afet olduklarını orta· 
ya çıkardı. Ayaklanma, birçok 
yaralan detti. Entrikacılar her 
§eyin mubah olmıyacağını anladı. 

Yunan ayaklanması, biz, Türk
ler için de bir ibret dersi, bir j 
imtihan oldu. içten ve dıştan kuv- ı 
vetli olmanın, bir program peşin
de yürümein nihayetsiz iyilikleri · 
ni gösterdi. 

Balkan andlaımasının birçok 
if etlere kartı ne kadar büyük ve I 
elzem bir sed olduğu tekrar mey
dana çıktı. 

Dostlarımız, kendilerine sadık 
olduğumuzu, olabileceğimizi 
bizi sevmiyenler hakiki menfaat
lerimizi nasıl müdafaa ebneğe a· 
made ve kadir olduğumuzu gör
düler. Yalnız bugünkü Türkiyeyi 
değil, onu yarın, öbür gün herkes, 
tehdit edebilecek bütün tehlikele· 
re karşı koyabileceğimizi, on-
ların, neden ibaret olduğunu tim· 
diden sezdiğimizi anlad:ı. 

Evet, bir cihetten, Yunan ayak
lanmaın tnm zamanında oldu. Her. 
kes hesabını, kitabını, zaafını, 
k'IJVVetini bildi. Kimlerin kötii 
düşündüğünü meydana çıkardı. . "' . 

Hiç fÜpliesiz ayaklanma bil
haua Yunanistan için bir afet ol-! 
du. Yunan milletini kemiren has
talıkfann mikroplan anlapldı. 

Yunan ordu, donanmasında si
yasanın yaptığı tahribat öğrenildi. 
Ordu, donanmayı iç kavgaların· 
da kullanmanın, yarın, ne gibi 
tehlikeler davet edebileceği apa
ıikar, tel<rar, ortaya çıktı. 

Mali, ökonomik zararların ise 
nihayeti henüz gelmedi. Bu za
rarlar daha §İmdiden kırıt milyon 
lira raddesindedir. Bu zararlann 
önü kolay kolay alınamıyacaktır. 
Yunan milleti bunların acısını ne· 
sillerce çekecektir. 

• • 
Esefle söylemek lazımdır ki, 

Yunanistanda siyasal sallantılar 
kolayca bitıniyecektir. Münaka· 
ıayı seven ve bilen bu millet, bir· 
çok kereler de söylediğimiz gibi, 
bunlara kolyca nihayet vermiye
cektir. 

Bugün Yunan milletinin basın· 
da Zaimis, Çaldaris gibi mawl, 
sakin, cidden vatanım seven in · 
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Fener bahçe maçı kazalldı 1~~a~!~ p~~!~!~. 
nı neşrediyoruz F enerbahçe nihayet ıampiyon

)uğu kazandı .• 
Dün Kadıköy sahasında üçün

cü defa yap tıklan kartılaşmada 
Fener - Galatasarayı 1 • O yene
rek bir senelik çalışmasının en 
büyük mükafatını kazanmış ol -
du. 

iki saat, ( 4) devre oynanan bu 
maçın 105 inci dakikasında, atı
lan tek bir gol, sanki aslanın ağ

zında imiş gibi bir türlü çıkmıyan 
935 şampiyonluğunu, bir tarafa 
maletmiş oldu. 

Havanın berbatlığı, ve oyuncu· 
lann üstüste oynanan bu maçtan 
biraz kanıksamış olması yüzün-

Eden'in siyasi 
seyahatları 

( BQ§ taralı 1 incide) 

giderek kral mühürdarı Bay Ede-1 

nin Moskovaya gibnesi hakkmda
ki tasavvuru memnuniyetle kaqı
ladıklannı söylediği sırada, Ber-

linde Alman hariciye nazırı Baron 
Fon Norat da İngiltere elçisini ka
bul ebnit ve görüşımiflerdir. 

Alman hariciye nazın, rahat -
sızlandığı haber verilen Reisicüın
hur Ve Ba,vekil Hitlerin on beı 
güne kadar "iyi olacağı,, nı söyle-

miştir. Ondan sonra Sir Con Si. 
monun Bertin seyahati yapılabi 

lecektir. 

Londra, 15 - Sovyet Rusya. 
nm Londra. sefiri Bay Maiski Bay 
Edeni Berlinde gidip bulacak ve 
oradan Moskovaya beraber gide
ceklerdir. 

Bayan Eşbi 
MakdonalCI, çekildi
ğinden dolayı müte

essif' olmuş 
Nisan ayında §ehrimizde kon

gre yapacak olan uluslar arası Ka· 
dınlar birliği birinci başkanı Ba
yan Korbet E§binin silahsızlanma 
konferansı İngiliz murahaslığın· 
dan istifasını lngiliz başvekili 

Mac Donald "esefle,, kabul ebniş 
tir. 

Baıvekil bu istifayı kabul eder
ken eseflerini bildirdikten sonra, 

lngiltere kralı hükümetin silahsız· 
lanma konferansı devam ettiği 

müddetçe kullandığı siyasa hak
kında Bayan Eıbinin dü§ündükle

rine İ§tirak edemiyeceğini yazını' 
ve demi,tir ki: "Bununla beraber 
çok iyi anlıyorum ki, siz bu tarzda 

bir kanaat sahibi oldukça, murah· 
has heyetimizle çalı,mağa devam 
etmekte güçlük çececeksiniz. Buna 

çok müteessirim ve geçıniıteki te§· 
riki mesainize samimiyetle tefek
kür ederim.,, 

den atılan golden başka pek de 
yazılmağa değer tarafı olmıyan 

dünkü oyunun, hemen 2 saatind~n 

bir saat üç çeyreği tatsız, tuzsus 
bir hava içinde geçti •• 

llk devreyi beraberlikle bitiren 
takımlar, ikinci devrede birbirine 
fazla bir şey yapamadılar. 

Oyun uzatıldı. Üçüncü devr" 
lüzumsuz bir inkıta~an sonra o • 

yun tekrar başladı. Ve maç eski 
tarzda, bir fevkaladelik olmadan 

devrenin son saniyelerine kadar 
devam etti. 

Tam son saniyelerde top birden 
Fenerin sağaçığı Niyaz: ye geçti. 
Niyazi büyük sürati sayesinde ra• 

Milli takım için 
Futbol Milli Takımımızı hazır-

lamak için Bayrc.mın üçüncü g'Ü· 

nü, Kadtköy sahasında İstanbul 
ve Ankarncfon ayrılmıt Milli ta. • 
kmı namzetleri arasında federaı· 
yon tardı .dan bir maç yapbnla
cak ve antrenörün oyuncuları gör
mesi temin edilecektir. 

Bu karşılaşmanm temsili 
ma'hiyeti yoktur. 

bir 

Duyduğumuza nazaran, bu iki 
takım Bayramın 4 ncü günü de 
karıtık olarak bir maç daha yapa
cakbT. 

Bu maçlar hakkındaki fikirleri· 
mizi yarın yazacağız. 

üniversite 
takımı 

Milli Tüdt Talebe Birliği ile 
Ankara Üniversitesi arasında ya • 
pılacak maç, Bayramın üçüncü 
günü, Milli Takım seçme maçm • 
dan evvel Fener sahasında oyna • 
nacaktD". 

Almanya ile aramız
da talebe mübadelesi 

Almanya ile Türkiye arasında 
tatil zamanlarında talebe deği~ 

tirmesi yapmak .. hususun.fa Al
manların teklifi Kültür Bakanlı
ğına veril mittir. 

Bu it ile uğraşmak üzere teh
rimize gelen Alman Bayanı 

Gynz Almanyaya dönmüıtür. 

kiplerini gCçti. Ve kaleye indi. 18 
pas çizgisini geçer geçmez sıkı bir 
vole şütle senenin şampiyonluk 

golünü attı. 
Dördüncü devre Galata.saray 

-qıağlubiyetten kurtulmak için çok 
çalıştı. Fakat akıbetini değiştire • 
medi. 

• • 
Fener, bütün bir sene yaptığı 

maçlarla, ıampiyonluğa en çok 
hak kazanmış l>ir talmndı. 

Yalnız dünkü galebesile değil, 
uzun bir çalrşma ile elde ettiği bu 
şampiyonluktan dolayı, Sanlaci • 
vertlileri tebrik ediyoruz. 

izzet Muhittin AP AK 

lrigiliz deniz 
kuvvetleri 

( Baştarafı 1 inci ek) 

1935 senesinde üç yeni kruva· 
zör ile üç yeni denizaltı gemisi ya· 
pılacaktır. 1936 senesi aonunda 
Büyük Britanya, Vaıington mua • 
hedeai ile kendisine verilen toni • 
lato hacmini ltruvazörlerde tama• 
men denizaltı gemilerinde de he· 
m'en hemen tamamen bulmuı ola· 
caktır. 

Bakan bundan ıonra lngiltere
nin 1936 deniz konferansmdaki 
politika~m tavzih etmiıtir. lngil • 
tere konferansın toplanacağını n -
mit etmektedir. Sir BOlton Va· 
tington muahedesinin Japonya 
tarafından feshine müteessif ol -
Juğunu söylemi!, fakat vaziyetin 
vahim telildri edilimemesini, mua• 
hedenin baılıca gayesi olan tul· 
hun idame ve muhaf azaımm 1bat • 
ICa yollarla elde edileceğini ümit 
ettiğini ili.ve etmi!tir. 

Bundan sonra Sir Bolton lngiI
terenin deniz konferansında ka • 
bul edilmesini istediği prentipleri 
anlatmııtır. lngiltere kemiyyet iti· 

barile bir tahdidi tanımak lüzu • 
munu kabul etmekle beraber, key· 
fiyet itibarile bir tahdide büyük 

bir ehemmiyet vermektedir, ve 
safı harp gemilerinin 25,000 toni· 
lltoya ve top kalibrelerinin on iki 
pusa indirilmesini, sekiz pusluk 

kruvazörlerin kaldırılmaımr, altı 
pusluk toplu kruvazörlerin azal • 
ülmaımı ve bütün kruvazarlerin 

(Baş tarafı 1 nci de) 
da 16 Martın ihtifali yapılacak" 1 

tır. Geçen sene, belediye, bir lbi"' 
de yapmak tahsisatı ayımuftlo 
Elbette, o tasavvur da kiıvvedell 
fiile çıkacaktır. Yurdunu 1eveJ1r 

mütarekenin acısını hala unutmı • 
yan yurttaılar, 8.§ağıda yazacafıw 
mrz program mucibince toplana • 
caklar ve şehitleri anarken, biıi 
felaketli istila vatanmdan bugü • 
nün müstakil ve yüce ana yurdu • 
na ulaıtıranlara da fiikranlarıd 
bildireceklerdir. 

Bugün saat on beşte yapılacak 
olan bu ihtifalin Halkevince ha • 
zrrlanan programını yazıyoruz: 

Her sene olduğu gibi bu senf 

de ( 16 Mart Şehitleri) ihtifali, fil' 
nünde, Eyüpte yapılacaktır. Ptof' 
ramı qağrya çlbnlan bü ihtifal• 
bütün yurtdqlkrm ~ • 
nı dileriz. 

1 - Merasim tam aaat ~(15) O. 
bqlıyacakt... 

2 - lstanbul müft6iil tarafm._ 
dan bir dua .,. fatiha ve hafrdll 
ta.rafmdan Kur'ıin •e Atir olmar 
caktır. 

3 - a - t.tanbal c•ı•••f _., 
11s üyelerinden Cemalettin F-' 
tarafından bb- Mfyln. 

b - Ralkm llyelermden Md
nlr M6eyyet Belmwn taraf~ 
(16 Mart 8'in6n0n du,uam>. ~ 
bir fiir. 

c - Yilks'e1C tl6D ~Wld
den Rüknettin tarafmdan bir .tlll 
!ev aöylenecektir. 

4 - MuzlEa m9tem 1ia'ftlll .... 
laca.ktır. 

S - .AMert mGfreze bir .ı.ı 
kumandaauıcfa hav~,gç defa a 
t"! etmek ıuretile ıehitlerimi%i ,,r 
li.mlıyac:akbr. 

6 - MeYcut ltıtliat Te mektep ' 
Jer tarafından remıigeçit yapıla • 
caktır. 

. 7 - Merasim vGn1 Baynid9' ... 
yarıya çekilec.UO. 

8 - K~en saat ·(13) de., 
(14) de birer vapur hareket ed• -
cek merasime iflirak edeceldeti 
Eyilbe götürecek ve merasimin hl' 
tammda köprüye ~ktlT. 

Vatan ıehitleıritti anma gGDUo' 
de yapılan ihtifale beiba plebİ"' 
lir. 

Yapılan telCliflerin Kültür Ba· 
kanlığını. alakadar eden tarafı 

hacimlerini 2,000 ton olarak tah • - -------------
dit t-dilmeıini istemektedir. Habeşlerin d'elHfl 

ıudur: lngiltere denizaltı gemilerinin 
Berlin belediyesi mektepler de kaldırılmasını ve nihayet, tay· 

bürosu talebe değiştirmesi yap· yare nakil gemilerinin hacimleri· 
mak niyetindedir. Bundan önce -cin 22,000 tona indirilmesini iste· 
diğer memleketlerle yapıfan tec- me!,tedir. 

rübeden iyi netice alınmıştır. Ta
lebe grupları biribirlerinin mem- '""ınn111Uımttıııın11"!1111 ""'1mııı""'1lllllıııı~ 
leketine gitmekte ve buna mu- Hililiahmere aza olunuz. 0 , 
allimleri de iıtirak etmektedir. sizin uf ak yardımınızı miııneüe 

Berlin Belediyesi Mektepler kartılar. 

olnHttli 
Romadan lngiliz gazete!~ 

bildirildiğine göre, HaWtfmfij ; 
talyanların döriiftüğü Val 1/1' 
mevkiindeki İtalyan kumandall' 
larmdan Yüzl:iqı <!immnıta, ''it ' 
tisnat meziyet,, gösterdiii kaydl ' 
le binbqıhta timi edilıDiftli"o 

Halbuki, Habeılerle ltalyanltl 
arasındaki ihtillffii halli yoJodl 

sanlar vardır. Bunlar sonuna ka - ------ -------

Bürosu, Almanyaya gidecek Harpte, sulhte vatan liizme • 
Türk talebesinin buraya gele - tile menul olan Hilalialmiere 
cek Almanlara Türkçe öğret- aza olunuz. 
mesini ve buraya gelecek Alman Hilaliahmer kara gün dostu • 

Habeılerin isteklerinden biri d• 
bilhassa 1:hı yUzba}tnm cezaland•' 
rılması idi. 

Bay Musolini, tamamen akıitı' 
hal-eket etmittir. 

dar kendilerini dinletebilecekler 
midir? Bu iki büyük devlet ada
mının gösterdiği soğuk kanlılık, 

Kanunseverlik sayesinde bastın • 
lan ayaklanmadan sonra da bun -
lar siy~l vaziyete hakim olabi · 
lecek midir? 

Bunu bütün kalbimizle temen· 
ni ediyoruz. Y nlnız Venizelos 
fırkasmm ortadan tamam~n kalk· 
bğını, kaldırılabileceğini 7annet
mek hataların en büyüğü olur. 
Ywıanistanda bugür. cümhuriyet-

1 plerle kraliyetçiler karşı karşıva 

bulunmaktadır. Şimdiden sonr..\ 
1:nüa1ar araamda mücadele c.•aha 

ÇAPA MARKA 

Saygı değer mliıterilerinln bayra

mını kutlular. 
Hl"'1111UaııııtttnıuttıııNHlllltlllll lll•ıtttııtttHflllftltl ... ,..__"""""'""""''" 

· tiddetli olacak, bu defa da krali· 
yetçiler, cümhuriyetçilerin uğra· 

dıkları zaaftan istifadeye kalkı· 

tacaklardır. 

Ayaklamayı bastırmakta bü · 
yük bir kuvvet, gayret sarfeden 
General Kondilis, şimdiden son • 
ra ne yapacaktır? Nasıl düıüne· 
cektir? 1 

talebenin de Türk talebeye Al· dur. 

manca öğretmesini ileri sürmek· ıtııııııııııııtııllllltıuııııııııııtııtııımııııııııııııııııııııııııııınıııımnııllll 
tedir. 

Bunlann iaşesi, yapılan tekli· 
f e göre, her iki memlekette de 

yatı mektepleri tarafından temin 
dilecektir. 

Diğer taraftan, aile deği§tİr· 

mesi yapmak düşüncesi de ileri 
sürülmektedir. Mesela yazın se-

yahate çıkmak isteyen bir Alman 
aile çocuğu, burada bir Türk ai· 1 

lesi yanına gelecek ve aynı şekil-

Muallim Doktor 

ŞEKIP HAR!P 
Dört aydan beri tetkikat için A vru
pada bulunan Doktor Şekip Habip 
şehrimize dönmüştür. 

............................................ 

Bu suallere cevap vermek ko·ı 
lay olmıyacaktır. de bir Türk aile çocuğu da Al· 

yanında bulunacaktll'. Bu teklifi 
dütünen, Alman gençlik teşkili· 

tı harici :ıler müdürüdür. Bunlar, 
spor tetkilitının da Almanyaya 
gelmesini istemektedirler. manyaya gidip bir Alman ailesi 

Japonya 
MaJılyeetıt1l mt, da'1:, 

plngclllk mi yapıyor~ 
Japonyamn Brezilyaya yi~ 

milyon İngiliz liruı borç verr.1 
istediği ha:oer verilmektedir. 

Bu para 16 senede ve yüzde },ef 

fa"zle ödenecektir. Ödeme dahi 
ziyade eşya ile olacaktır. _.k 

Japqnya Çine de borç verDJ
istiyor. 
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ffftALIAHMt:R -
SeAic mePıtuplacı 

Argo liigatı ve 
tabirleri! 

halk 1 Günün Haberleri] 
Ambalai sergisi Yolcu Şilep seferleri 
Hazlrandu bUyllk bir 

sergi a~ıhyor 
lstanhul Halkevinin edebiyat daha böyle nice ketime ve ıözler Türkofia önümüzdeki Haziran• 

salonu 
Bayram ertesi yeni 
şcklldr açılıyor 

Ukonoml Halianlığı 
tetkikler ynplırıyor 

~,ta ih b l · d B vardır? Sonra argo olsun. halk da tehrimizde büyük bir ambalaj 
l• , tu esi üye erın en ay ld k ••rg"ııı· aça .. •ktır. Bu ••rıi L..in Yolcularla ka. T'"ı/auıcılar ~ehınet Halil, bu adla yeni bir tabirleri olıuıı. bunlar hep 0 u • -. ...- - "' r :1 

Kitap çıkardı Otedenberi halkı. lan yerde sayan ıeyler delillerdir timdiden hazırlıklar yapılmakta. • tel arkasından 

Bundan bir müddet evvel ku • 
rutması fikri ortaya atılan tile~l· 
1ik tirketi etrafında Okonomi Ba· 
kanlılı tetkikler yapmaktadır. Bu 
hususta devlet deniz yolları ida • 
resi de mütaleasmı Ökonomi Ba • 
kanlsiına bildinnittir. Bundan bir 
müddet evvel ıehrimize ıelen ba • 
lcanlrlc deniz •e hava 70Ha • 
n müıtetarı Sadullah da bu hu • 
ıusta alikadarlarla temaalarda 
bulunmuıtur. 

tü. 
u• 

~~tla uğraşan Mehmet Halidin bu ki .•. Bunlar da adeta bir çetit mo. dar. Sergide dünyanın her tarafın· konuşabilecekler 
h•~bı gene halkıyata dair olan daya bağlı.dar. Bakarsınız, dünün, dan getirilecek ambalaj nümun•. Gümrük muhafaza tqkilitının 
aşka eserleri gibi folklor bakı· evvelki günün bir arıoıu, bir halk leri gösterilecektir. Haziran ton • kaçakçılıiın inüne ıeçmek için 

~•ndan çok faydalı bir eıerdir. tabiri bugün modadan dütmüf, ları her nevi sebze ve ıneyva ke • Galata yolcu salonunda yaptrrdı· 
~elgclelim, eluiktiri hem de çok onların yerine bambatka, yepye- male gelmit olacağından biram • it yeni teıiaal Bayram ertesi ta• 
ekıik !. nileri çıkmıtbr. Meıeli bundan balij sersisi için en iyi zaman ola· mamlanacaktll'. Bu teaiaattan son• 

lioş, bunların laslamamınt or • yirmi otuz yıl önce çok ıöyliyenler rak bu ay ıeçilmittir. ra .•.vrupadan relen yolcular te. 
'- k h ( Yeni kurulacak ambalaj ıer • h oymak pek uzun vakit, pek için (çeneıi düşük) ya ut çene bir içindeki kutılayıcılar ve halk· 
Uzu ·· b h 1 d f giıi bundan evvel kurulan nümu • d . ki d" f k ihraç maddt!lerimiztn dıı paz;; 

Jara kendi vapurlarımızla gitmeıl 
ve bu suretle her ihraç menimio
de ecnebi kumpanyaların çrkar
dıldara mütkulattan ve kasten hu-

.. n omür, ir ay i e maara değil mübarek iplikçi karın1n ma· la temas e enuyece er ır. a at 
lt.ıd' lk ı ne ııergisi ile kıyas kabul etmiye • k ~ ır; zira bizdeki argo ve ha kinesi) denildiğ halde ıonra arı yolcular karıılayıcılarla onu§a • 
lib· 1 cek kadar biıyük olacaktır. Serıi· 
l 

ır eri saymakla, yazmakla öy• bu gbi çok ıöyliyenlere (tıraıçı) bileceklerdir. Bu konuflD& lel ar-
e k de bizim ihraç maddelerimizin Pe kolay kolay biter tükenir lakabı takılmıt ve meıhur Filori • ka11ndan olacaktır. 

tey) 1 ki aynini yetittiren memleketlerden l d b" 
L er değildir. Böyle oma a nalı, bunda rekor kırıp ıampiyon b I . Yeni tekilde yolcu sa onun a ı· 
c b getirtilecek muhtelif am a iJ ıe • d k 1 k ta er Mehmet Halit, eserini or· olduktan tonra (tırafçı) tabiri de ri ıiriı iğeri çı ıt o ma üzere 

1- ' killeri bulunacaktır. Yıl ÇIKarmadan önce eğer biraz modadan dü"ÜP yerini gramofo • iki kapı bulunacaktır. Bu iki kapı· 
d h ır Türkofiain bu ıergileri kunna'k· 
a a ditini aıkıp biraz daha gay • na terketm·ıı, b·o·ylelikle evvelki d nın birbirile hiç bir muvaaaleıi 

t tan maksadı memleketimiz en 
et etmit olıaydı bu kitabı elbet • gu"nu"n (çeneıi dü"ük) feri ile dü • bulunmıyacaktar. Vapurdan çıkan 
~ d h d h :'!' ihraç edilecek maddeler için )'• • I I 1 b 1 . a. a olgun, daha doleun a a nu"n (tıra"çı) larına bugün (gra. k yo cu ar evve i ir le örgünün Ö· 
t k J " kında tatbik edilecek olan ye ne• •t İn olarak bize sunabilirdi! • mofon) denilmeg· e batlanmııtrr. nüne gelecektir. Burada iıtiyen 
ç" d ı ıak ambalaj ıiatemi için ihracnt • ~·'" e argosu pek az, halk tabire· Mesela rene evvelki günün (§İt· yolcu kartılayıcılarıyle telin arka· 
• I d h k ı b k't b k cılarımızın örnek almasıdır. ıından konu,,..abil-ektir. Buradan a a ço o an u ı a ı o u. man bakkal) ı (yağ tutlum) u ve --o- T .... 

duktan sonra bir iki gün, föyle, d ) b .. ( sonra yolcu salonuna ıirecek •e 
ken~imi bir yokladım; bunlara dünün<ıaman ıra•• .uaunııam· Dumlupınar ve HAl<I· birdahakimıeiletemaaetmire· 
da.: 1 ) cabey)olmufVe geçmıı yı ar'.n f reli Milliye mek- cektir.Busalonda11railebanklar 

.. ır angılarımı (hatıt"a arımı (kısır mandıTaaı) (Kuru çetmesı) m ) ti 
toyfe bir kurcaladım; ıonra bir de d b .. (baloncu) (kadro hari· ter.teri maarife geç bulunacaktır. Bu banklarda yol· 
deft . b k k" b k" b e ugun b ·ı· . . ·ı· t 1 d"l erıme a tam 1 U ıta in . • b' ( k d alan ul VI ayetine CIV&r Vl a • CU artn etya ara muayene e 1 e • 
dı\ı d k ı ·· t (h lk • • cİ) gibi yem ta ır er artısın a 1 b ı ·ı · b""t cektir. Yolcu bundan sonra di0 er n a a mış yuz erce a ta • .. t y . yeller ve atan u vı ayet u çe • • b ") ı . . . . tulmıya yuz tutmuş ur. enı • . . k d dd k k l"ı ve (Hak tekerleme11) ıle ıkı unu . "k b' f b ak l sinden ayrılan tahaıaalla ıdare e • apı anca eye çı aca hr. 
)al önce (HABER) de çıkarmıt leri tirndılı r d~r ~ra: ır. ıra~< dilen Dumlupınar ve Hakimiyeti Toplu bir halde ve hususi -va-

10.lduğum beş yüz kelimelik argo Mehmet Ha 1 ın :ta. ına. g.tremı • Milliye Şehir Yatı Mektepleri Ha· purlarla limanımıza gelen seyyah· 
U0 at· d b k "d ·· ka en argo ve halk tabırlerının en d · 'b K""I ·· B k lar 'ırı"n ayrı muamele vapılacak • ı:. ın en aş a yem en yuz • Y • ziran an ılı aren u tur a an • ~ , 
d 'k .. Hl 1 1 yakında ar argo daha kaydetmifim... anlı a ve en gu nç erı e lığı taraf mdan idare edilecektir. tır. 

Fakat acaba bu b•nim sonra· okuyucularıma çok hof, ~ok eğ: Kültür Bakanhğından lalanbul o 
d ' ~ ı· k 'k r· l'" hı geçıt an kaydettiklerim ile de argo ve lence 1 ~e a~ı ~ ur u .. r vilayetine bu hususta bir lezkerc 
halk ta b"rleri bitmiş oluyor mu? resmi, hır seımz sınema goslerece· gelmiştir. Bunun üzerine bu mek· 

Bilyllkdcrc fidanlığı 
gcnlşlellllyor 

~tsiniz. Ne gezer? Kimbilir he. ğimi sanıyorum. teplerin tahsisatı vilayetin 935 
' benim de angıma gelmiyen Osman Cemal Kaygısız bütçesinden ÇJkarılmıştır. Büyükderedeki fidanlığın ge • 

nitletilmesi kararlatm•tlır. Bunun 
için yeniden beş bin lira ayrılmıt· 
ltr. Bundan başka fidanlık enıti • 
tüaünde çalıtan gençlerin bil1ıi ve 
görgülerini arttırmak için yazın 

bir seyahate çıkma,ları da muva • 
(ık görülmüttiir. Bunun için de 
bütçeye bin lira fazla tahaiaat 
konmuıtur. 

Renkli Sokaklar! 
t. ,Solcaklar boyanacak... Evet. 
l "~~I" gibi boyanacak .•. Fakat bun-
1~1 ~an maksat, her ev sahibinin 
•elAdı zevkine göre, evine 1:.ir boya 

.\ 'ttıp zevklenmeıi değil, belki 
·-:-ıa:arın önünü almak içindir. 

Bugün A vrupada en çok utra
~ılan itlerden biri yol kazalaruun 
lliine aeçe»ilmektir. 

l Bunun içın lngiltcrede bilhassa 
Ondra sokaklarında yaya halkın 

lttçıneai için, yollara ayrıca çizıi· 
tr • ·ı d Ç•~ı di. Boyalar vurul u. 
r k ·d· r S. . a at bugün yolları ıı 19, ge 1! 

Tıpkı Tarzan gibi giyinmekte
dir. T arzan gibi dallardan dallara 
bir maymun ustalığiyle aıçrıyabi . 

liyor ..• 
y atafı birkaç deriden ibarettir 

•e zaman zaman yerini deği§tİre· 
rek daima bir ağacın kalın bir 

kütüğü üzerinde ve çardak gibi 
yaprakların altında bulunuyor. 

Ancak bu hakiki T :uzanın ki
tap ve mmdeki Tarzandan farkt 
tek başına olmasıdır... Kimbilir, 
belki günün birinde insanlar ara· 
ıınft girerek kılıbık bir koca ola

caktır .•• 

Yalnız bu mekteplere İftİrak 
hiaseıi olarak elli bin lira konmuf· 
tur. Bu para Maarif Bakanlığına 

verilecektir. 

kimsesiz çocuklan 
kurtarma yurdu 

llk tahsil çağında bulunan kim· 
ıesiz çocukları kurtarma yurdu • 

nun. mc-vcurfu günden güne art· -=,--------- 1 
Polis haberleri maktatlıı, Ccçen ıene kimseaiz ço• 

cuk adedi ohızk .. n son günlerde _._ ___________ _ 

bu yekun yetmit beti bulmuştur. H ırsızh k 
llepıi sokaklarda dolatırken bu • Tavtan Taşında Haydar soka. 
lunarak yurda alınan çocuklarda ğında Kayıerili Muıtaf anın apar· 
kısa bir zamanda ahli.k düzaün· limanında oturan Fatma poliıe 
lüğü görulmektedir. mürcaal ederek Yusuf tarafından 

Yurdun kadrosu dar oldutun • elbiaelerinin çalındığını iddia el • 

dan bu aene yeniden iki mürebbi mittir. 

ile bir hademe da.ha alınmaıına Kolayını bulmuş! 
karar verilmif, belediyenin 935 Lalelide çorbacı Hakkının yap-
bütçes:ne tahsisat konmuıtur. tırmakla olduğu apartımanın ka· tılcarnetleri açıea vurmak ve bu· 

~ ben~er birçok ince tedbirler al· -----b--
0
- 1--1- ({omlsyoncular blrllğl 

1 
.. 'k üzere renkli yapmak da dn • Perşem e g n er oin tazl m telJrrafları 
Uııülınüıtür. kon ser Komisyoncular birliğinin ge• 

pısma anahtar uydurmak ıuretile 

giren Cevdet bazı aletleri çalar. 
k~n yakalanmıt tır. 

I Sarı yolların lecrübeıine bat • Evvelki gün Fransız Tiyatr~ çenlerde toplanan kongreıi mün&• 
'ııd1 b"l ıunda Konservatuvar Orkestrası aebetile Reisicümhur Atatürk, Bu· ) ... 

1 
1 e ..• Yavaş yavaı kırmızı, 

"fi " il •e piyanist Omer Refik laraf ın· yük Kamutay Başkanlığı ve Bat • ,, o ar gelecek.. ... 
8 dan bir konser verilmit ve bu kon· bakanlığa çektikleri tazim tel· 

t unların bu renklerde çimen • 

Yangın korkusu 
Dün gece saat onda Eminönün

de Kınacı zadenin nakliye anba • 

ıule getirdikleri fiyat yüluelmc • 
sinden kurtulmak için bilhassa 
Avrupa limanlarına seferler ya• 

pacak böyle bir tirketin kurulması 
İstenmektedir. Şilepçilerdcn, bu • 
ıünkü vaziyette bile, eldeki tilep

lerin ihtiyaca çok olduğunu ileri 
sürenler bulunmaktadır. Fakat 
ıirketin kurulmasından beklenen 

1raye, .öylediiimiz ıibi, büsbütün 
batka olduğundan bu noktai na• 
zar yerinde görülmemektedir. 

Maamafih bu huauata hen~ 
•eril.mit kat'f bir karar yoktur. 

----0---

0UmrUk muhafaza 
teşkllAh kU\'\'Cl

JcndJrJliyor 
Gümrük muhaf ua t~~kilaltnfl\ 

timdiyc kadarki tatbiknttAn elde 
edilen neticelere ıöre, tan7.im ve 
takviyeai için Ankarada gümrük. 
ler müateıarı Adilin batkanhğt 

altında bir komisyon kurulmuştu. 
Bu komiıyon çalıtmasını bitim1iı
tir. Komisyon, muhafaza için a. 
lınmaaı lazUll gelen yeni tedbirle
ri lcıbit ctmiıtir. 

--0-

Liman Şirliellnln 
tasfiye işleri 

Tas(iye halinde bulunan Limao 
Şirketi heyeti wnumiyesi Bayram• 
dan sonra ıehrimizde toplanacak• 
tır. Heyeti umumiycde bulunm.t.k 
üzere tadiye heyeti Baıkanı f ikrl 
iz.mirden ıehrimize gelmittir. 

-<>--

Esnaf <'emlyetlerl
nln idaresi 

Ticaret odasında yeni kurulan 
esnaf c.emiyetleri ıubeainin çalıı• 

maaı hakkında hazırlanan prog • 
ramı oda idare heyeti bayram • 

dan tonra tetkik edecektir. 611 
progre.mın tatbikinden aonra es • 

naf cemiyetlerinin idare tekli e • 
peyce de&itmiı olacaktır. 

lstanbul sanayi 
m Uf ettlşl iği o). d ••r rok muvaffa!ı clmuıtur. grafların" fU cevaplar gelmittir: 

~d~r an yapılmaıı düıünülmek • - • .. Çektiğiniz tel yazısından do • 
il'. 

ıc_1 Ve hu rengi devamlı ıurett~ _.-... ........ ~dlilllll&ııwııJllllllllllMı 
t llcak surette tesbit etmek üze- lllll"""'......,. ....... ... 

~kıperler hali denemelu yap· 
1'4 nıetguldür. 

• • • 
Bu~ünkü 1arzan 

htlt~nrilterenin Hartlpul ıebrinde 
1ki bir Tarzan var .•. 

Hiıarahmer 
Ôz Kara~ün 
Dostudur. 

Hep!niz ,. 
Aıa 

layı Reisicümhur Atıttürkün te • 
şek.kürlerini bildiririm.,, 

Umumi Katip 
"Türk gümriik konıisyonculan· 

nrn umumi toplanlısı münasebeti
le göstcrilt!n duygulara teşekkür 

ederim.,. 
B. M. M. Reisi na 

Rcnda 

"Ktın1munuzun güzel duygula· 
nna t.e§ckkür ederim.,, 

rında gece bekçiıi Hüıeyin yıkan· 
mak üzere ıu ıaıtırkcn mangaldan 

çıkan fazla dumanlardan kork· 
mu~. itfaiyeye haber vermiıtir. it
faiye gelmi9, bir fey olmadı!lına 
görünce geri dönmüıtür. 

·\'angın 
Si~ecide Oarüssaade sokağm • 

da doktor Haminin evinde maltız• 
dan çıkan kıvılcımların ıirayeti 
yü:zün ·len yangın çrkmıı, çabuk 
söndürülmüttür. 

Jatanbuldaki ıanayi ve ticaret 
müdürlüklerinin liivından sonra 
lıtanbulda bir aanayi müfettitlıil 

bırakılmııtı. Bu ıanayi müf ettit
liği muvakkaten ihdas edildiğin • 
den burada.ki çalıtma müddeti 

muhtelif tarihlerde tahdit edil· 
mittir. Aidatımız malfımata göre 

ıanayi müfetti,liği da=mı olarak 
latanbulda bırakılacaktır, 

O.unuz ~Es ... itibariyle eüneıte ve baıı· 
-.t .. ~ .. famağı kurmuı olan bu aenç 

~ •taçlar üzerinde ve ajaç·,111ıı11111-.11111111111llllllaılllllll~ 
&raamda yq17or. 

Bathakan 
lamel lnönil 

Kaza 
Cazlı çetınede kiirek f ahrika • 

ımda çalıf&ll Hamdi tezılhta 

teaviye yaparken sol elinin par
maklarını kaptırmıL bir ~!IJ 
kopmuıtur. 
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J Hilaliahmerin tefrikası: No: 2 \ 

) esle Kargayı, ( 
) Oysun Göztlall 

HlLALlAHMER 16 MART t939 

SARAY SiNEMASINDA 
Fevkalade figüranlar ve mükemmel bir heyeti temsilıye 

tarafından Afrika çöllerinde çevrılmiş olan 

• 
1 T o T 

.. 

ı 
Yazan: (VA - NÜ) 

Hilaliahmer gazetesinde çalış -
tığımız sırada, iri yan ve sabit ba
kışlı bir adanı, içeri zorla giriyor. 
Gayet ince, genç ve mahcup bir 
kızı da bileğinden tutmuş, zorla 
sürükli'yerek getirmiştir. 

- Peki .. Zaten ben de onun için 
geldim •. 

Ve, anlattı: 

mOstesna şaheserini blltOn şehir halkı gUrmell ve g6recektlt 1 
Oynıyanlar: iBRRAHIM MOLLA-BEN BRiCk-AYŞE: ,, 

• • • MEHMD YUSUF - Si SAiD 
Ben, f akiT bir ailenin çocuğuy • 

dum ... 7--8 yatma kadar çamatD"· 
cılık eden dul annemin evinde o • 
turdum .. Fakat, kadmcaiız. bir 
gece, kinuenin anlamadıiı bir be.ı-

1 

talığa yakalanarak, öldü •• Sabah • 
leyin uyanıp da onun buz gibi el • 
(erine sarılınca ve cam cam par - 1 
layan gözlerini görünce, avaz avaz 
haykırmağa, ıaçlarımı yolmağa 

ilAveten: FLAUTA ÇALGICISI zengin, renkH 

Hilfiliahmer gaz:etesi için çok 
dikkati calip bir mevzuu olduğu • 
nu söylüyor. 

Ve. anlatıyor: , 
- Ben, çok namussuz, alçak 

bir adamım... • 

Ben, mihaniki surette: 
- Estafurullah ... -dedim .. 
Kız, ses cıkarmadı. Tekrar kı· 

zararak önÜne bakb. 
Adam: 
- Evet, evet ... Ne eatağfüruJ

lahı? .. Ben, alçağım, namussuzum, 
hırsızım, kepazeyim, nankörüm .. 
Dünyanın bütün fenalıkları ben • 
dedir .. "AJlah onun ıçın cezaya 
müstahak gördü de yedi ıene 

çektim ... Fakat timdi eıkiıi gibi 
değilim .. . 

Hakikaten de yüzünde pek 
garip ifadeler vardı.. İyilikle 
fenalık, bu kocaman suratta i.deta 
meydan muharebesine giritmiı!er
di. 

iri parmağını genç kıza doğru 
uzattı: 

- Belki ben, dünyanın en mü
kemmel, en fayda!r adamı olur • 
dum ... Fakat, bir kadın felaketi • 
me sebebiyet verdi .. O da ... O da 
kimdir, biHyor musunuz?. 

lçimde11: 
" - Eyvah! • dedim. • Şimdi 

batlayacak: (Bu genç kızı aevi• 
yorum) falan diye bir takım tera • 
neler okuyacak .• ,, 

Fakat dev cü11eli adam tahmi
nin hilifına ne dese beğenirıiniz? 

- Bu kızm büyük annesi benim 

batladım .. 
Komtu kadın, ıeaimi duymuf. 

Beni evine götürdü •. Zaten kendi
sine bir el ulağı lizımnuf... Çarıı· 

dan öteberi aldırtmak, çqmeden 
su ta!ıtmak, hatti bulaııklarmı yı
katmak için beni kullanmağa bq • 
ladı. r---
Adamakılı da pataklıyordu .. 

Kocasının bir bakkal diikki.m var· 
dı, Ayni zamanda, orada çırakhl 
ediyordum .• Dayak yememin ıe · 
bebi, dükkin itlerini ev iflerinf 
tercih etmemdi. Öyle ya: Bak 
kal çıraklıtı, gene bir meılektir 
Belki yetişebilirdim; bir adam o 
)urdum •.• Beni yükıeltici bir iıte 
hevesim vardı .• Bunu o yqmıda : 

ı idrak ediyordum.. -

ve cazip bir SILL Y SENFONi. 
' 

FOX Jurnalde: En son Yunanistan lhtllAll hareketleri 

Emaaıaız 

BugUn TÜ R K Sinemasında 
bir vaz'ı sahne ... 

San'atklrane bir teman ... 
Ve heyecanla bir mevzu ... 

Prens V oronzef'in Esrarı 
Aşk ve güzellik kraliçesi, yıldızlar yıldızı BRiGi11E HEL~I 

ve san'atkar artist JEAN MURAT 

w = w = 
Dünden itibaren sinemasında 

Tamamen TOrkça sGzlü YB şarkılı büyOk fllm olan 

BOSJVA .SEl' DALARI 
• 

Em11lsiz bir muvaffakiyetle devam edf1or 
Eski günlerin Rumelisi Eski Rumeli Halk türküleri --Nitekim, gene bakkal çıraklı· \ 

ğında dikkati celbettim. Sırtma ~ Bosna - Heraelr, Rumeli dDğtınl. Aık, yiğitlik, heyecan, Alitim, Gelim gelin karıılamaa 
kendimden büyük bir zembil vur- ) Peblinn pefrevi, Fırsat bulsam -" 
muı, kapı kapı dolatıyordum .. Hiç ~ Bosna ıevdalarında Muıa rolnnn yaratan arUıt bDUin dihıya erkek yıldızlırının 
unutmam, konaktan da bir kaç 1 en yakıtıkbııdır 

J BUlilm tnur- IEtl~lllWI. d•••• afCla 16flJ• paket çivit iıtemiıler; onu götürü· 
yordum.. ~· m m nununumun nu~umunmnas un nur mu.._.. 

~::'.:::!;::.· i;;~~~~: ,... A;f~=T-.. 1\ 
yanın büyuk annıesmın konaim • Cidden rekora kazanacak fevkallde 
dan... Sözde benim velinimeti - bir proframa başladı. 
min •• , "Hann:ef~ndi; nin!.. ASRI ROBENSON 

f ıAk t• b 1m t DUGLAS FAIRBANKS e a e ıme ae ep o Uf ur.. Genç kız: 
Kız, ilk defa o'arak aeıini du - d Murad d Tarafmdan Fransızca sizli 

- Murad ayı.. ayı.... • YD il d 1 d 
yurdu. Tatlı, ahenkli bir seı: • diye bir kere daha ihtar etti: Z amga 1 a am 

Kadınlan zaptetti... Erkekleri mağlup etti .•• 

- Rica ederim, Murad dayı ••• Dev cüueli adam "Sen 111S!,, <ALKAt'ONE) Milyonlara mal olinut olan filmin kahraımamdD". 
~~~~~~~~~~~~ ~nau~~b~~~~~~- OO~liR~-nu~m-

111 
______________________ ~~ 

lemeyin ... O, ıizin velinimetiniz - 1 d U tt ~ ak tt b" • IGEORGES RAFT " KAREN 
• a ı.. za 1a•aaa P e en ır ıı· MORLEY tarafmdan temsil edil • 

dır... • gara yaktı ve devam etti: im1t emaalsls bJr pheser hJç kimse- a o a 
- . Na~ıl .a.y1emem?. Bennn ba. (Devamı var) E.ain görmek fırsatım kaçmaarya • a 

ııma bu ıtlen hep o açb. i!catı a 
ı111111tfllUltı1M ............... lllll~ 1 c 

-Canım, fenalık olsun diye • •kt•d f EMSALSiZ iKi FiLM C 
mi yaptı?. mJ J ) 8l - Bayram mlnuebetile: Cumar • O 

- Yok, hayır .. iyilik olıun diye şeklltl, tenadll zafiyet i!. t.I, Puar ve Pazart..ı saat 13 teni C 
yaptı... Zaten bü~ü~ hayatı iyilik •e vakitsiz, vücut ve zihin yorgun - f:'!~:S :=~~~ ::~e~ sa • a 
yapm~~ geçmıt~ır .. Su da, tat- ·ofu.. u •. , uı11ı1T m· 14 C 
ı. da •Yl ıeylerd•r amma, he- H b I ı a 
le dereye düt. bal küpüne kafanı o r m o n a 
yanm ıaat ıok, nasıl boğuldutu - tabletleri A. R K A. DA. Ş g 
nu, zehirlendij;ni ıörüraün ..• Bü • Bayrammı bot geçirmek iıter- a 

"k • d · "likl • nevi kull•nmakla ted•vi edilir. yu annenın e ıyı erı o - aen az dilini, h sazım a 
de~:~· kız: H ormobin dinlanek için ~ 
- Bütün fakir fukaranın dertleri· Uzviyeti tenbih eder, sinirleri ve Ş 1 K C 
ne kendini vakfeden bir kadına .ıimafl kuvvetlendirir nldtsb lhti a 

Mevaimin en yüksek, en mühim tafıe.eri 

1 AJ\iGOLi1 A 
(SaTOJ Otelinde Balo) 

Mubtetem filmindeki çok nefis f&l'kılarmı 

Set Kraliçesi 

GITTA ALPAR'ın 
Aizmdan dinleyinia. 

ainemaamda gösterilen C 
neler aöylüyoraun, Murad dayı... " arlrtın inüne geçer ve J&flUlla1 a Bu hafta M E L E K ainemaamda 

cCJ 

- Söylemem bir te1 değil •• Dur ıeşesinl iade eder. A y S E L a 
h 1 Gaz t d .. lstanbalda fiyatı 150 kUl'Uf filmini .ftt ·- de -str. a c ,.. e e... e eye yaz ıracaıım.... Eczanelerde balanur. o· -.... av C C C C C C C C C C C C C C C 0 C C C C C C C C C 0 """ 
Gazeteye yazdıracağım. Adr~11: Galata Poata kutıuu 1!55 1 

Kıaa kesmek için: ................................................... -
1 

uııııınnıı1111111ıııımmıı111111dlllllllhınıı_............1 
- Anlatın öyleyse •••• dedim .• 1 Gelecek acı 1 

aoooooaoaooooao ooaooaaaaaaaaaa k d' I 
O a çe en 8 am 8• '.ALBERT PRF.JEAN - DA.NIELLEDA.RRIEUX 

g YARIM AY'ın. g ra en çok yar- _____ s_ov_o_K_M_uv_A.F_F_AKl_v_ET ___ -: 
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0 

C
0 

d im edenlerin• 3511ldanbei öbüriilderi •• müzmin hrontitleri tedavi~' 
"KATRAN HAKKI EKREM,, in ,a.terdili muvaffakiyeti 

aa0 
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General Ali Hilaliahmere 
nasıl bağlandı? 

J~ 

E 

Binlerce lirayı utana utana te
berru eden hamiyet sahipleri 
''Bıçağı, çam yarması gibi neferin kalbinin bir 

1 rnilimetre altına bütün kuvvetimle sapladım,, 
lıtaobul Hili.liahmer Cemiyeti. 

ıı· ın Ba.tkanlık odumdayan. On 
lef>edenberi cemiyet l,qka.nlıiın 
llianıune olacak biT f azaet ve fera 
.. ratıa yapmakta olan General Al 
il e kartı karırya konufuyonu.. Bi 
•Yağını altına almrf, batı bernbe 
J~ .. Beli bükülınüı; eHeri, da 
lharları aa1•ılacak kadar zayif. 
Artık ha.yatın iıti.raha.t devreleri 
ile ıirmit olan bu tertemiız yüz! 
ihtiyar, her gün, bu ma.aanın ba 
tında ıabahtan akıama kadar ye 

~lların, muhtaçların, kimsesizle 
lin yüzünü ıü}dünnek için çalıtı 
ror .. 

Hayatını, hatıra!armr .onıyo • Hılaı.ahn,.r J11tanbul tMrlutz1 &nJJndr bu ,efkaı ocatiıru:.lan 11ur • 
"-n. Mahcup bir rülüımaeme lleı dun lllıeme'• 11elenJ11r. 

' rııe- Ço~ deleni~ 9eyler ... D.n.!e • ı -Haf... E•et, dedi, bir Jil.n 
Ye ~egmez.,, dıyor .. lsru edm • Adada beni buldular: 

Ce ben·İ kırmıyor. Adeta utana, .. Seni be · d • t• r'- -

nazikti •. Derhal ,..rayı açmak. 11 • 
trhabı botaltmak lazımdı .. Cerra.h 
Ali Efendiden çok ile.kin bir bı. 

çak iated~m .. Hemen ıdirdi. Va • 
k1t geçırmeye aelmezdi.. Bütün 
dikkatimle ite baf!aJrm.. B.ça.~ı 

nefeı;n kalbınin altına ıapladım -
Cerahat bir pi at on ıibi f ııkırdı -

Gripten aoma Romatizmam 

f a.z1a!atta. l lersQD , .. _ - ma. yın en ıa ıyo uu,, 
-ona, kesfk cüııJelerle anlabyor: ded'l 

•• a er. 
-98 aenesinde mektepten .. _Kim istiyor?. 

Çılctrm .• Haydarpqada ttajı bitir- ,. S ita R t ! 
d ·Jrt , . - U D CfA • • 
•i' en sonra ıpliddıane haat.a.hane• Kafıktan, saraya gittim. Huzura 

NEVROZ•N A!mıya l>a,laJım. 5ılıha· 
} hm yerine gelJi. Atr.rl .. 

rım l&nıamen iC\'.ll. 

'Y ra.e tayin ~l~ndum .. Sonra. aakerle kabul olundum .. Rqat beni ıörun-
ernene gıttı. Orada b11 ha7 li 

ltaı:trk. Döndükten sonra 6çündl 
alay dördüncü taburuna verildim
Sonra, kur'a memuriyetine reçtim. 

ceı 
O ıaman u\..ereı Uro!oğ • Operatör 

"- Seo ne tu!t.J adanum !. Ta· 
blplifim için kime M>rdumaa ıeni 
taniye ettiler.,, dedi .. Bu ıuretlc
de onun doktoru oklum.. 

"- Eh. kdeni yırttın, kurtul • D nE ş •. T s A M ·ı 
dun., • dedim. r • H 

Sonra merhum Naim has1aha • ldrar yollan haatabklan mütchaı.aııı B~>ueıu ı.uklal caJJral 
lk' d ı tene Ankarada kaldım.. Ora • 

an tabur:a lzmi1e re!d:m ••• Bura· 

da da bir ıene ka!clrm . ..Buradan Ko
'<>Yaya gönderildim.. iki aene dt 
~•küpte vuife gördüm. .T ekra 
ltanbu'a c!öndük .. Beylerbeyi hat 
~haneıine verild :m. Bu an-ad• 
~tbbiyede açılan müaa.baka imti 
•brna girerek kazandım •• On ee 

ile, askeri ve mülki tıbbiyede ho 

~lı~ e_':tim.:. Namu.um~ iltifat~ 
enı guınruge hıf zıaama müfettıı 

l'aptı'ar. Fakat bir cün ıefırle 
lop!ancfı Iarı 

- Bunlar hem g6mr(jtcte mOfef 
t~. hem trbbiyede hoca.. Tücca 
t•kayet ediyor, itler kalrvor. diyt 
clayattdar •• Sefirlerin ültimatomu 

G~erino bizim günıriik müfettifli • 
: geri a!mdı .. O pman vazi,•et 

Yle idi. Bu sırada (Tdhi.i ilmi 
lnaa.din) isminde bir kiatp vücude 
:~irdGn.. Beni, Baıbıeeradceride • 

1 (T eftiti inaant komiıyonu) na 
L~a tayin etiler. Bütün kodaman 

ekitnler burada aza bulunuyor ve 
;~hı vekayii temyiz ediyorlardı. 
~r llliid det de burada bulundum •• 
' "'-t bu komiıyonun bulunduk': Yerin merdivenleri f 81:la idi .. 
• Lbime dokunuyordu. Bunun 

dlçiQ lekaütlüfümü istedim.. lıti
t'•n Yazdım, verdim .• Adaya gti • 

ıtııı. İıtirahata bq!adım.. meg"'er
ey· 

l llıı, arkadaşlar iıtidayı muame. 
~~e ~Gyrnamıılar; Rumlar da beni 

• an belediye .aza.ar aeçmiş1er •• 
) Bir müddet ııruiyle beledi • 
Le a.za!rğmda, Haydarpaşa hasta • 
'-:~~~· ordu, Harbiye mektebi ıer-

ıplıklerinde bulundum. Yedi ay 
::nra da liva!ıfa terfi ettim. Fa-

l, bahriye nazın Cemal Pata ile 
~~1•ta.ınryorduk ..• Tekrar tekaüt • 
k~'Ü.ıtıü istiyerek kaf ei inzivaya 
tc_ ıldizn.. Daha ne qldumdu ba • 

Ylnı?. 

ftltiyar General, bir dakika •u• 
tu. Sonra Baş ucunda aaılı duran 
bir çerçeveyi gösterdi. Müıtatil 
9eklindeki bu küçük çerçevenin 
içinde beyaz bir keten bez üzerin
de kırmızı hilalli bir pazubend bu
lunuyordu. 

General Ali, yüzünde derin ve 
muımı bir gü1ümseme ile bir kaç 
kere ba,mı salladı ve sözlerine a • 
iır alır devam ettiı 

- Hililiahmere batkan olutu • 
ma bu pazubent eebep olmufhır ••• 
Bunu bana 93 muharebesinde Tıb· 
biyede emrazı hariciye hocuı olan 

Naiın merhum verdi .. Onun yadi • 
gi.ndır. Ben o zamanlar, Beyler
beyi hastahanesinde idim .. Bir gün 
ha•tahaneye Yıldızdan bir nefer 

geldi ••. Çam yarmuı bir Anadolu 
delilcan'ısı.... Sancılanıyor, kal· 
binin rahataızhğmdan tikiyet edi
yordu. Muayeneye baıladım_. Bir 

feY bulamadım .• Nihayet bir me • 
zilr aldrm •• Neferin göğsünü ölç • 
tüm.. Baktım, sol tarafı aağ tara -
fmdan iki santim da.ha fazla!.. 

d .. Ceneraı An, bir daklca kadar 
Uf\h)dü, elini alnına ıötü.rdü, 
~birden hatırlmmı ıibiı 

Anladım iti.. "fekrar dikkatle 
muayene etim ve kalbinin akında· 
ki iltiıabı buldum.. vaziyet çok 

neye ıeld'i, ukeri ıördil •. Hapet ......... (Mulcn RuJ Ul"J•aı) V..tı .. p 8. A.,. No. 61 

' ~~~~~~~~~~~~~~~__:_---.:.~ 

etti. Erteıi günü evine gitmiftim. 
"- Harret ediyorum .. Be~ böy. 

le bir vak'aya timdiye kadar tcsa
aadüf etmemittim .. .A§kolaun aa • 
n.a !.,, dedi. 

Hakkı vardı. Bıçak bir miJimet· 
re daha ileri gitseydi neferin kal • 
b ini delecek ve öldürecekti •. itte o 
zaman bu pazubendi bana verdi 
ve verirken de: 

,._ 93 de Hayreddin, Osman 
Paşalarla Hililiahmer heyeti ola · 
rak ilk defa ftumeliye gittiğimiz 

zaman, bunu koluma takmıştım -
Sana bir hatrram olsun . ., dedi. 

Naim merhumun yadigarını u· 
zun müddet evimde sakladım. 

bir Hilaliahmer kongresinde onu 

cemiyete hediye ettim. Aradan 
:zaman geçti. Bugün Cemiyet mer • 
kezinin önünden geçiyordum. Ak· 
lıma geldi: 

- Bakayan benim hediye duru-
yor mu, yoksa kaYTP mr etti1er? 
dedim. içeri girdim. Reis odası 
bo~tu .. Kafa.mı uzattım, baktım .•• 
Bu pazubendi çerçevelemi~ler, 

duvarın bir köteıine asmıılardı. 

Görünce memnun oldum. Aşatr 

inerken arkadqlara teaadüf et· 

timı Çatalc.a1a iki bin lira ye-tittirmck 
"- Nereye ridiyonun 7 Şimdı l&"'ım, ... kôtede bır hanım o: uru • 

konıre toplanacak, kal! . ., dedaler.. yurdu. O, bu aô~unıu duyunca 
Ben de kaldım •. o run. beni reıa A)'ağa kalklı. Rana Lir ÇJkuı UZA • 

yaptılar .. itte o zarnandanberi bu - t..&rak: I 

caJa çalıfJyoruım • ., .. _Benim, cemiyete uf ak bir te-
- General Aliye tordumı t ·· d _ ı • n _ oerruum var.,, euı .. uon.ktım . i.a • 

- Eakisi ıibi cemiyete: teberru. Jmc: a3ız lam iki bin lira tcl.crnı 
ill var mı?. eJiyor, 

- Var evlat, var!.. Hamiyetli Bir an göiümiln ~nüne kar, ao. 
kimseler pek çok .. Her ıun bırıai tuk, tipi içinde açlıktan ölume 
bir fey getirir. Gümrüklerde aa . h'-ma KÜm bir ıürü betbaht seldi ... 
hipıiz etya ve yiyecek gibi ıcylen Onlan kurtaracaktık, hAllıİ)elll 
gönderiyor •. Bunları paketlere ayı· kadınıu 
rıp fakir fukaraya dağıtıyoruz.. - Bu kı, kıyamet ıününde aç• 

Bir gün kaaada par~ bitmitli. lık ve aoiuk içinde imdat bekliyeaı 
Cemiyetin himayesine ıığmmıt bir bir aürü .ıavallıya hayat getirdin • 

çok fakir yavru var .. Bayrama da Bu büyüll aevabı aen kazanJın ... 
iki gün kalmıt .. Bunlan sevindır - All h ı d a razı o sun ıen en!.,, deJirn. 
mek li.zım.. Ben ıu maaan.ın ba . onun da gözleri yaıardı, LcAim 
trnda dütünüp duruyordum: J e. ... 
.. _ Çucuk!ara ne yapmalı? der • ft .. ·ı c-· 

. . · " nıan '"• 011 pınar 
ken ıçerı temiz pak kıy af etli bir 

zat g 'rdi. Kendini tanıttı: Tüc. ~ Doktor ~ 
cardan Ankaralı Ziya!. H Q R H Q R UN İ 

- Buyurun, oturun ... Ne emri • E ll • v ıd • '"hu .ıu a e lurıatn•neı 

nız var?-. Diye aordum .. Adamca. "•nında Tel: ıı ı H 
ğrz koynundan bir paket çıkarıp, ı, ı r-------------

1 
.. 

maıaya bıraktı: ı 
"-Cemiyete ufak bir teberrü- r\ ~ r\ l) () L l ' 

um . ., deJi .. T e,ekkür ettim. Pa • 
keti açtım .. iki bin lira .•• Artık be· 

nim ıevincimi görmeliıiniz.. He . 
men çocuk!an topladım, g:ydir . j 

dim, kuşattım •.• Diğer fukarayı da 
arife ıününde ıevindirdim.. 1 

Gene bir gün, Çatalcadaki fU -
bemizde" bir lefır1tf aldım: 1 

.. Kıt baıtıt"dı .. Açlık var .. Acele 
iki bin lira gönderiniz •• ,, deniliyor· 
du •• 

Akıi tesadüf. gene parasız ZI' · 

manmnz .. Muhasebeciye koştum .. 
Daha gelmemiı .. Odadaki katibe: 

- Aman, dedim. çabuk muha • 

Ç menıoiarı T A. Ş. 
'\'apılı:;;larındakl hususf~ et dola

J •~i~ le k111.andıldarı ıtcırsılmaz ~ıııı 

ktffU)ahılınt'klt' olun ~ıtpmıe ı•orl· 

land Surnıal çinıentosilt' çt•l,iş H' 

hası~ kııı :;u ) tik:oıt~k ilk dıı.} ıınık lı. 
.)ıt\ıtı;l. duıı.rn. ç11lıuk la;: olan ~Lıııcr 
\İmt'ntoıo1unu la\~İJt' l'der. 

Marıallrı "Y J t S,, 
''Süper unus .. 

F'nhrikaaı: Kartalda, '\'unuıt Du
rntrnrfa. 

Sutıf gazağı: C~!d:., .!..~vpj .&:. 
Han, 3 ncU kat. 

Telefon: 4419~1 

aebeciyi bulunuz •• Bugün mutlaka, ._ _________ _ 
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İngiliz Kanzuk Eczanesi 
mustahzaratmdan 

16 MART 1935 

~mnmm!C~ i'lmlll1ılifııılii~ım1 .;~ın•~~~ı ... ,E~mııımawrm n ıınını ıı: :. 
Beşeriyete belA olan a eleri imha ediniz 

FAR HASAN Fare Zel1iri 
FARE ZEHlRl MACUNU 

Bil" parça ekmek veya pasttl"ma veya yağ
lı gııdalara sürülerek fare1erin bulunduk • 
lan yere brrakmız. 25 kuruştul'. 

FARE ZEHlRl BU~DA YLARI 

Farelerin bulunduk lan yerlere ıerpiniz. • 
Yirmi beı kuruştur. 

J\f acun ve Buğday ikisi bir arada 
Bazı fareler buğday zehirinden hotlanrr ve bazrlan macun yemek ister. Bunun 
içindir ki her ikisini istimal eylemek çok muvafıktır ve bu suretle farelerin ana, 1 
baba ye ıilaileıi muhakkak ve kat'i surette ölürler ve kokmazlar. 11Lıi bir arada 40 
kıınıttw\ 

Hasan deposu: Ankara, lstanbul, Beyoğln 

Wn11mmmıı~mı~ııın mrıuııınmı:nııru11®.mnı:ıı~ıın:ıırı~ .tl~--llllll~•• .:ıı. ~-~•m ın~ill~Tı~m~ınırnııMmM~·~~~ııJı~~~ım~ 
KREM BALSAMIN 

KANZUK 
i:'ııcwıtı11ı aııııı 1111111 11ııııı1111ııı•ııı1ı.11ıııı ı11111111ııııı11nııırıt ııııır 1mıııııı111111ınııı1111111 ııııı11111ıımıı11111ıı• lllullllllımnııamıuıtnın111111ıtl'Dııuıır111111ıııııı11aımııımıını:ııııııııımıuııııııımnııuıuJlllll:l!ılmmnlıımıııaııııııntıuıııuıııtmıınııııııumnıııtımııtmnıııımııııruıııııım ~1111ıııı 

ile 

EKSiR BALSAMiN 
KANZUK 

il 
1 n a ya akliyatı Umumiye 
g 

irk eti 
J l\lesajeri, mevrude ve sersule muamelatı: 

lsiml.i 2 şaheser.~, bü~ün ~ünyanır J G a J ata - E m 1 n ö n ü. - S i r k e c 1 
en miıkemmel guzeilik mustahzar· ,. Bütün 1 üıkiyede şube •e acentaları, ecnebi memleketlerde ajanları Yardır. 
larıdır. Tefefon: Merkez 24220 - EminönU 27~86 - Galata 40189 

Ötedenberi memleketimiz kibar ) 
alem inin takdirine mazhar ol - ~.:ıa.rnııımıııırmııu11 ıımı11ıı~ıtııımtııınıfllll!l!l!ıııın11mmır111mınrmııın1ıwınımıırıııııııırımın1011ıımıın11111111ın11111ıııııı:ıımırnııııııll•fllllırı111111muıııı11111ıım111umııımrıııııııraıınmıı1:ı::ııuıııuıı111:ııarıııınııırıı~ıllllllllıJııtlF ıaı=m:wıııımı•.-..-ımı~--~ 

muıtur. 

Krem Balsamin Kanz uk 
Kadın güzelliğinin sihrini terki · 
binde saklıyan en ciddi ve şayanı 
itimat markadır. Genç ve ihti • 
yar bütün kadınlar için zarurt bir 
ihtiyaçtır. Ci1din letafet ve tara· 
vetini arttınr. 

Eks;r Ba'samin Kanzuk 
Cildin daimi yumuşaldığmı temin 
eder. Yüzdeki çil ve lekeleri alır . 
Sivilceleri tamamen izale eder. 
T raştan ronra cilde lat:f bir se • 
rinlik verir. 

Umumi deposu: İngiliz Kan • 
z k eczanesi. Beyoğlu. Maruf par--.. ..... ,,._.,,.. il 
fümörilerde b~~u~·- \ 

En kıy etli bayram 
hediyeleri 

Venüs esansı, kremi, nıju, rim.e· 
li, pudrası, losyonu, kolonyası, tır· 
nak cilası, briyantini, tuvalet ve 
gliserinli sabunudur. 

(Evliya Zade) NORETrlN 
EREN Ecza alat ve ıtrıyat deposu 

İstanbul Bahç.ekapı Hami~iye 
Türbesi No: 28 Telefon: (217'99) 

- . 
1 

a 
Meme yavruları için fennen la• 

zmı olan en yarayıcı gıda unsurla
rından yapılmı.ştır. Anne siitü ka· 
dar nazik olduğu halde daha bes-. 
leyici ve hazmi da.ha kola~ır. Ço• 
cukları gayet sağlıklı ve kuvvetli 
olarak neş'e içinde büyütür; gii· 
zelliklerini arttırrr; uy.kulannı dü
zeltir; dişlerini hastalıksız çıkaı-t· 
tırır, ishallerden korur, çabuk yü
rütür, erken ıöyletir. Bu emsalsiz 
meziyetlerinden ötürü yavrulan· 
nın sıhhati, yurtlarının saadeti, 
kendilerinin istirahati için çocuk· 
Jannı mut1aka (Dakı"k Ziya) ile 
beslemeleri her §efkatli anne ve 
babaya hararetle tavsiye edilir. 

Ç PA MARKA 
Pirinç -ae envaı hububat unla.n 

Nefis baharat ve sofra. tuzla~ .. 
Beynelmilel töhretile bu ıahada 

tanmmrş ye2'ine Tfuak Sat\'abnm 

muvaffakf,:et eaerleridir. 

Bakkalı.nrzdan musuTan ÇAPA MARKA müsfı:ın:r,arabm 

·steyiniz. Beşikta§ Rrlıcali, Ça.pa Marlia ?abrikast. TeL (.4'0837) 

Ambalaj ve koıırıprimelerin üzerinde halis· 

~~~~~~j liğin timsali olan E1' markasını arayınız 

Sayın alrcılarmm ve dostlarmm mübarek bayramını kutlular, 

-~ATATüRI(~ 
~ Nezdinde bir yıl elçilik ~ 
~ Amerikanrn sabık Türkiye Sefiri General SHERR1LL'in~ 
~Atatürk ve Türkiye hakkmdaki hatıralarıdır. Bir yabancının~ 
~Büyük Liderimize karşı duyduğu hayranlığı ifade etme!İ itiba·~ 

g~· ba ôb~ ~t;da~ s~~;:·r ~ dJi"n ~ 
! Hayatı ve Eserleri ~ 
g Ötrier Seyfettinin en candan ukada~ı Ali Canip Yöntem'in ~ 
8 Ömer Seyfettin-in hayatına ail çok kıymetli yazılariyle llatırala·~ 
~mu ihtiva eden bu eserde §İmdiye kadar Ömer Seyfettinin çrk-~ 
,8 mamış hikayeleri, romanlarından parçalar, mekt.ıpl~ tiirleri~ 

~veOs~;;~~i1&a~
0

~;hedeleri ~ 
1 K3pitülcisyonlar v~ Lozan ~ 
g Osmanlı a~vletinin kurulduğu tarihten SeVTe kadar bütün~ 

muahedeleri nmetinleri evya m~ia hu.Ia~le muahedeyi», 
icap ettiren sebepler zikredilmittir. ~ 

Ayrıca kapitülasyonlarla Lozan ıulhü ve Türkiye Cümhuri-~ 
yetinin ilanu~a kadar Büyük Millet Meclisi hükômetinin yaptJğı H 
mtlahede ve mukaveleler ve bundan ba~ka borçlar meselesi de53 
ilave edilmiştir. Bizde eşi olnuyan bu kitap (2) liradır. ~ 

~jll;: .. ~. ~ l\1uall m Ahmed Hal'd Kitaphanesi ~ 
. llllnıımu!llllııfJllıın•ııl!llhıım"1!1"ll"lliillll''r.unrnnııuııı ı1J11mıınıımıı1mmınııııııır:ıı11ft«ltıııııımınftntı1111111ıınıııııııımırrıımıııımrııı!l11!1!ı::T.Jı~ .. .._,,,,,...,,,.,.~,-· ............ , ,,,_, __ ,,, __ , •. ~ ...... ~,- i: 

8 

{ ! Dikkat! ı 
10 T ANELIK PAKETi YALNIZ 37 1/2 KURUŞA ' 

J fE .. ~lL ECNEBi ~I_Ç~Kl..ARINA ~ AtK ~:AN . pek yüksel (J 
~ :legerlı; Tıraş derdmt hır zevke çevıren; yuzu kaeıyyen kanat· tl · J "nryan ve her bir tanesi gayet azun ~üddet tıra~ eden yegane tr
\·aş bıçağı "lDEAL,, dir. E1R TECRUBE S1Zt lKNA Edecektir 

\J MUHTEREM VATANDAŞLAR: Büyük fedakarlıkla meDl 1 
0 1eketimizde imal ettiğimiz bu YÜKSEK DEGERLI "iDEAL, i 

TIRAŞ BlÇAGI, vatandaşlarnnrzı ecnehi tıraş brçak1arma muh~ 

fi taç ettirmemek için 10 TANELiK PAKETl YALNIZ 37 1/2 KlJ· .., 
. RUŞA SATILMAKTADIR 

Her yerde arayıp isteyiniz ve güle güle kullanmrı... J 

n~=:,,.· Toptancılara büyük tenzilat Telefon: (21505) i 
lil! Fabrikası: lstanbulda Yeni Postahane arkası lhsaniye I 

han 2 - 3 i 
~~:l!Tıııfl"l!!l::ızı1Jl;ıı~ro:r;~:rJ;~l;;:~~;ıat::3u~~ın:':k~~'1J 
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Kapalı Zarfın l
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O en son modaeıyanm O 

yazıyı okuyan adam g "YERLi ~ 
g ve A vnıpa çeıitlerini g 

Çok meşhur iki hokkabaz g B!.~p.~~~ g 
ahaliyi nasıl kandırıyordu ~ A T A ğ 

Hokkabazlık artık ölmüt bir 
ustalıktır denebilir.. Bununla be· 
raber, vaktile bu ustalıkla ne ka
dar para kazanmıı oltluklarım ;öy
le g '.;zden geçirsek, ya o zamanın 

insanlarını oldukça saf veya eğ -
lenceye elverişli, yahut bu adam · 
ları biraz çokça açık göz saymak 
lazımgelir .. 

vardır. Çünkü arabalar, her feyl 
duruyor. Ve sesimizi her kes iıite-
biliyor .,, • 

••• 
Hokkabaz Zancig'in karısı öl

dü. Zancig yeniden evlenJi ve o
nu terbiye etti .. 

Amerikadan lngiltereye geldi-
ler .. Fakat itte burada oyun es
nasında birkaç kere falso yapı§<. 
ve gazetelerde aleyhlerine çıkan 
birkaç satır yazı, onları gözden 
dütürmeğe kafi gelmİ§ti. 

OD R E F ı· Kg[] Hem bunu kolaylıkla yapabildiği 
için - bir hokkabaz iti bakımın - O 
dan - maksat da hasıl olmuıtu. O (Sabık Şamlı) O 

~ ~ ~ O Müe11esatmda g 
Ondan sonra aldı yürüdüler .. g bulahilirıiniz. a 

Epey para kazanıyorlardı. Fakat o Fı·atlar n a 
Zancig vaktile yoksulluk da çek _ o 1 1 O 
miı bir adam olduğu için paranın o Tetkik ediniz g 
değerini biliyordu. ihtiyarlık za- O Telefon! 24203 - 24202 a 
mamndaiyiyaşıyabilmek içinted· O O O O O O O O O O O O O O O O O O o O 000 O O O OD O a Bunlar arasında pek tanınmıf 

bir hC>kkabaz da, dütündüğünüz 
şeyleri "!öylemek, biJmekn bıa.ıu

sunda bir mahareti olduğunu id
dia eden meıhur Zancig ailesi 
idi. 

Zancigler, bir karı bir kocadan 
ibaretti. Görmedikleri ıeyleri söy
lüyorlardı. 

İnsanı şöyle gelişi güzel bir 
gözden geçirdikten sonra bir ta -
kım fikirler Heri sürerek ve bu -
nunla birlikte bir sürü el çabuk • 
luğu oyunları yaparak hayatlarını 
kazanıp gitmektelerdi. 

Fakat günün birinde fena kısıl
dılar .. Her kurnaz adamdan ni
hayet bir başka kurnazı, hatta ~
natçısı çıkabilir. Birkaç kişi bun
ları imtihana çağırdı. 

Bu sıkı imtihandan nasıl çık· 

tılar ! ? 
• 'lo • 

Bu bahsi açmı~ken, şu esk~ liok
kabaz Zancig'i ve onun garip ha
yatını anlatalım. 

Bunlar karı koca Amerikada i
şe başladıkları zaman, pek büyük 
bir ehemmiyet kazanmıılardı. 

Bir çadır altında çahş,yorlardı. 

"Buradan gidelim!,, diyorlar -
dı. İtte hu sırada Londra hokka -
bazlar te§ekkülü reisi bir diğer 
meslek arkadaşı kendisinin yardı
mına yetiıti. Ona: 

"- Son bir tecrübe daha yap! 
dedi. Bir kere daha kendini dene! 

Meyus olma .. Ben sana bütün ga
zetedleri ve ıehrin seçme ve alaka 
1ı adamlarını toplıyacağmı !,, 

Bir hokkabazın bayatmm ) çok 
helecanlı bir ıa!hasını beiirfen bu 
fıkra gerçekten meraklıdır: 

• • • 
Dediği gibi bütün gazeteciler 

meraklı seçme halk toplanmıştı. 

Gazete muhabirlerinden biri bir 
zarf uzath. Kapalı idi. lçe.risin
.J~ yazılı bir ıey vardı. "Bunu O· 

kı !,, dedi. 
Zancig onu ö~ce liendi eline al

dı. Bir zaman vücuduna yakm tut
tu. Sonra karısına vererek içinde
ki ya~mın, ne olduğunu söylem~-
sini emretti.. . 
Kadın söyledi .. 
Zarf açıldı. içindeki yazıy;,\ 

baktılar. 
Hakem, "tamam, doğru!,, de -

'l~i . 
Gazeteci de buna iştirak ederek 

'\foğru !,, cevabını verdi. 

bhli~n~ıy~~k~b~~:~~··••••••••••••••••••••••• 
yere koyuyordu. 

Zancig hundan yedi yıl önce 
1929 da ölmüştür. . "' . 

ikinci bir hokkabaz da Pol Çin-
kavelli idi .. Bunun da ustalığı u
zun bir steka üzerinde yuvarlak 
hilyalan aıağr yukarı dütümıeden 
yuvarlamak, herkesi bu müvazene 
kabiliyetine hayran bırakmaktı. 

Ehline bakarsanız bunun da bir 
tutar yeri vardı. Mesela hazan 
stekayı şöyle dikine tutarak üze . 

ve bayramı neş'e içinde 
geçirmelerini diler 

Fabrikası: Galata Mumhane 
cad. No. ({'/ Tel. 40057 

Saygı değer müşterilerinin 
bayramlarını saygı 

ile kutlular 

rinde~r~varlak ~tfu~ ~bi ~-~···~--~~~--~~-~~~~-~----~~ 
onun üzerine dahi bir yuvarlak 
koyarak çenesinin üzerinde kaldr~ 
rıyordu. 

Nasıl oluyordu, diye~eksiniz ! ? 
Ben hokkabazlık iddiasına kal

kışacak değilim amma, Çinkavelli 
esas itibariyle muvazeneli bir a
dam olmasına rağmen bu itte bir 
küçük oyun yapıyordu .•• 

Bilyalardan birinin altı biraz 
1 

Türkiye 
• 
iMAR BANKASI 

Sermayesi : T amam1 tedıye edllmiş 

1,000,000 Türk lirasıdır 
Yol ve rnebani 

ve bilcümle banka 

. 
ınşaatı 

muamelati 
Yeni Postane arkası Atir Efendi caddesi Jmar Han 
Telefon: İstanbul, 24527 ve 24528. Telgr. Adresi 

İstanbul imar 88:~~~~~~:8~ 

düzdü. Stekanın ucuna burası i -
sa.bet ediyordu. Sonra gene ayni 
bilyanın üzerinde, görü1miyecek 
derecede ince ve beyaz lastikten 
bir halka yapı§ıktı. Diğer bilya 
da bu halkanın üzerine yerle§İyor· 
du... işte bu kadarını anlatabili- J · 

riz.. • • • , um1100Büvük Tenzilat •ıımı~ 
Fakat günün birinde, Amerika · 
nın meşhur at cambazhanelerin -
den birini işleten bir menecer a • 
haliyi az çok başına toplaina ka· 
biliyeti olan bu numa'.rada bir ka
zanç pman gördü. 

Ve her ikisini de mukavele ile 
yanına aldı .. 

Tabiatiyle bu, hokkabaz Zan
cig için bir muvaffakiyet olmuştu . 
Pek ala dillerde do1aşabi!ecekti. 

Hokkabaz Çinkavellinin ölümü ~ . 
de pek seri, hatta tabir uyarsa, ~· Şılte, yorgan, yastık hepsi kuttüyü yüzle -
hokkabazcasına olmuştur diyebili- ~ ·ile 25 lira, yastık 75 kuru§. Bir kilo kut- -
riz.. g :üyü 75 kuru§. Ku§tüyü kuma§larmm her 

Fakat işin aksiliğine bakın ki, 
' bu iki hokkabaz büyük müesseı;e· 

nin diğer oyuncuları arasına gir -
dikten sonra vaziyetleri daha kö · 
tüleşti. 

Ahaliyi bir türlü . kendilerine 
çekemiyorlardr.. Hatta, sıra on · 
1 ld' w• 1 
arın numarasına ge ıgı zaman/ 

herkes birer birer kalkıyor, cam · 
bazhaneden ayrılmağa baılıyor -1 
du.. . ı 

Üstelik, diğer oyunculara nıs · ı 
betle sessizdiler. 

Yeni ve büyük müesseseye g '. r · 

diklerinin üçüncü gecesi, srra bun· 
lara gelince ortada hemen kimse 
kalmamıştı, denebilir .. 

O esnada biri haykırdı: 
"- Biraz sesini çıkar be adam! 

ltitemiyoruz ... , 
Zancig huna karşılık: 
"- Lutfen biraz daha yaklaşır 

mısınz?,, diye cevap verd;. 
Sangi işin gizliliği hurdaydı. 

O akşam oyun seyrinde n ~ kadar 
ahali kalkmışsa onun etrafından 
hemen hiç ayrılmak istemediler ... 

Ve Zanc;g bunu bir fırsat bile
rek patronuna: 

"- Görüyorsunu.ı: ya, dedi. biz.
1 

Yft.krn ve hatta ahaU ile diı:dize 
ç ·, hşan oyuncular•knız ... \r? 'ıi .

1 

7.İm numaramızı prograr :ın en 
__ _.,,unıun ta bile bir fayda 

Sonra anlattıklarına bakılırsa, 
koltuğunun altında tuttuğu alkolle 
lslatılmış bir süngere zarfı basa · 
rak içindeki yazının kolaylıkla o -
kunmasmı temin edivermiş ... 

Bir gün arkadatları arasında ~ ·engi vardır. Ucuz fiyatla satılır. Hediye -
keman çalarken yay elinden hızla =- ik salon yastıkları 4 liradır. 
fırladı ve kendi bir yana yığıldı ... • ....~ ..... u.ı v • • ~ .... 

Bir daha da kalkma:ış~ır. • İstanbul, Çakmakçılar Bali Zade Kuştüyü fabrikası. Tel. 23027 
"Hokkabazlık!,, dedik ya .. 

ANADOLU 
Türk Sigorta Sirkeli 

4 üncü Vakıf Han lstanbul 

ihtiyat ve sermayesi: 

1.000.000 Türk lirasıdır 
Nama muharrer hisse senetJerinin {0/o 60) ı Türkler elinde:iir. 

Türkiye Iş Bankası tarafından teşkil olunmuştur. idare meclisi ,.e müdürler h t' eye 1 ve memurları kami-
len Türklerden miirekkep yegane Türle Sigorta Şirketidir. Türkiyenin her tarafınd c2oo) .. 

1 
· T "" kt" T" ı · · .. h. .. a u geçen acentala-

rmın ıepsı ur ur. ur nyenın en mu ım rnuesseselel'inin ve bankalarının si"o tal . . " r arım ıcra etmektedir. 

Hayat, Nakliye, Kaza, Otoınol)il 
Sigortalarını. en iyi şeraitle yapar. Hasar vuku unda zararları sür'at ve kolayJrkla öder. 

Tel~raf: iMTiY AZ - Telefon: lst. 20531 

Reçeteler 
~ I iistalızarlar 

Parfiinıöri 

Karaköy 
Eczanesi 
Hüseyin Hüsnü 

Lstnnbul Karaköy caddesi No. 5 
Telefon: 41252 

:::::::::::::::::::::::: Doktor :::::::::mawwwiilil 
== il Nuai Osman Eren ~ 
El Haseki Hastanesi 1 if Cild ' 'e zühreviye mütehassIBı 
f!Beyoğlu Elhamrn apartıman No. 3 
:;Telefon : 4288:i 
:mmı•••- ı ı•·ııı:::: .. •cc:ırr· la&llii 



KUR5UN 
KOPYA
Ri;N KLi 
ll(ALI: M Ll:R 

Tam Türle 1namulatı olan kalemler ecnebi kalemlerden çok 
ıüzel ve ucuzdur 

Umumi müracaat yeri : Sirkeci. MühOrd u Zade Han 1·2 

NUR KALEM L TD. ŞlRKETl 
Toptan aattt yerleri: 

tSTANBUL: Ali Asgar ve nınhtunılan - S. ve V. Pardo 
Rokes. Bekar Z. Hamdi Kitabi Hami ve Şiir - Kınalı Zade 
Zühtü - Pardo ve Jozef Mizrahi - Hacı Muhtar Kehnemui ve 
Şür. Ratael Alut - lskon A.. Hora.sancıyan 

IZM1RDE: Nafiz Mustafa -Ödemişli Hüseyin Hüsnü-
Hamdi Bekir. Ankara'da: Mahmut Nedim, Yeni ıebzehali (23) 

saaaaaaaaaaoaooaooaoaaaaaaaaaa 
8 SEKSüLiN g 
a - g 
c Neler yapar? a 
c a 8 SEKSOLIN: Gevıemi9 ıinirleri çelik gibi sertleştirir. C 
IJ SEKSOLIN: Yorgun beyinleri zahmet vermeden çalı§tırrr, 8 
8 SESOLJN: Kana gençlik hararetini iade eder. D 
C SEKSOLIN: Bel gevıekliğini. umumi zafiyeti giderir. 8 
CC SEKSOLIN: Yorgunluk neticesi, zehirlenen uzviyeti en mükem· 0 ---- - a 

mel tekilde tamir eder. a 
Kutusu 200 kuruştur. 8 

B~şir Kemal - Mahmut Cevat eczahane~l, S rkeci 8 
cccacocoooaoooaoooooooooaaaaaa 

GöZLüK Ml:.RAKLlı~ARINA 
iyi bir gözlük almak isterseniz bir kere 

mağazalarrmıza uğrayınız. Ve en son mo
del gözlüklerimizi görünüz. 

Ta~ra sipariıleri sür'atle gönderilir. 

ZEISS ve PERF A gözlük camları Türlciye 

için yegane deposu. Fenni gözlük merkezi 

G.ANESTIDIS 
Merkezi: Sultanhamam, Havuzlu han 

No: (5), Şubesi: Beyoğlu istiklal 
caddesi (152) 

oaaooooooooooooooooooooooooooo 
O Tenviratımz için en birinci nevi lamba kullanınız O 
c o 
c o 
o o 
o o 
c o 
c o 
o o 
c o 
c o 
c o 
o o 
o - o 
O Li.mbumı kullanmakla hem ışıktan kazanır hem de cere- O 

25, 40 Ye 50 beygir kun etlerinde Ye 
muhtelif büyüklüklerde 

Asrın En Mütekamil Traktörüdür 
METiN, SADE, iŞI"'EMESi UCUZ ve iŞLETILMESl KOLAY 

l-I O F H E il Il. • S C 1-I R A N T Z 
HARMAN MAKiNELERi 

Asri tekniğin yüksek eseridir. ORAK MAKif\E 

~~~ LERi • SüT MAKiNELERı ÇELiK PULLUKLAR 

Hereke re F esane 
Kumaş arı en iyi Avrupa kumaşla• 

r1ndan, desenlerinin güzelliği ve do• 

lf unuşlau itibarile farksız, onlardan 
daha dayanıkh ve dahct ucuzdur 

Bu halis yün kumaşlar, 
ipliklerin:n sağlamrık 
derecesi en son sistem 
iletJ erle ö!çülür de ·· y
le yapılır. 

Bu güzel k masların satış yerleri: 

Yerli Mallar Pazarlaı 
Ankara - istanbul P eyoğlu • izmlr • Samsun 

H Rem · :,ı:;:::, ~ :ım~ınııımııını~. 111> p E, r il o L N i z A M ~ ııııoo~ı•~ı ~ 

.-~.§~) ~~İ~~ ~ SAÇLARI ~ · 1 
'•t:i; kaybolmak ~ Bu' er • Kuvvetlendirir 

üzere bulu. ~ Dökülmes·ni keser · Urahr 
= 

ı~? · ~u~heı • I Petrol Nizam 
ıgınızı ı ya ~ 

edecektir. il Tecri\be edilmiş eD iyi 
il saç ılAcıdır 

ıfiiıııım111m1111mııııııııımııımıwııııımııınıııııııııınıııımııımıımııınıııım111nı~~ı~ınımıınıııoo111~1mııı~ıı ıııımııırıııımıı~ııııımm111nıııınııwıı~ııı ıı 
~ı&"?DZiSiliFTiWm!M!Eıaam•=S?_. .. T•a•ks•im••A•b•id•e•kar .. §•ıs•ın•d•amm ........... 

g yandan yani paradan' tasarruf edersiniz. g 
g Philips Lambaları g~• 
g Türkiye umumi mümessilliği: g PE ~T E. V 

Krem Per • 
tev'in dün· 
vayı saran 
şöhreti esas 
IIZ değildir. 

Ay Salonunda 
MÜNiR NURETIIN GORSES 

o HELIOS MOESSESATI GALA' A, ISTANBUL a K Bayramda her gece seanslarına devam ebnektedir. 

cccaooaaoooaaaaoaoaaooooooaaao 



ide hastahklarile iştilıa
sızlığın ~acı nedir? 

l<arahisar madensuyu yalnız bu hastalıklara 
değil, diğer birçok hastalıklara da gayet iyidir 
~deniz mi ağrıyor? Hazımnz· 

ı...._:-U. _ti~iyet. ediyo~uz· 
.._7~ea mı muztarip 
llıia Y olua karaciğer hastalığın 

aa&pteliamız? 

t., ~at sizde •.• Şimdiye lm 
ba hastalıktan yüz defa kur 

lıilı.r ve rahat ederdiniz. 
8Q labrlan okurken belki: 
-. Evet, evet biliyorum. A-v 
~ bazı pahalı içmelerine ıit 
ttf yüzlerce, hatta binlerce Jirı 
.al -•baemi tavıiye eclecebiniZ .. 
...,_ clilttmecekainis.; 
~buki meaele hiç de böyl 

ite ~vrupanm ıüpheli iç 
gıtmeğe, ne de biıileree l 

raf etmeğe lüzum var.. de edebilmesini esas prensip ola·/ ~hallan mear.atim ne ka· 
bu ba1tabklarmızm kökünıı rak bbul e~. B~lm üzerine Av· dar yakından dütündUiiinü, ve 

.... ICe.ilmeaini, ve sizi ömrünü• rupaclan be71leJmilel f8hreti haiz koruduiunu iıbat etmiftir. 
IOnana kadar bir daha rahat- bir maden 9IJll mJillk•rm ,_... 1staUPl halkır'w da~ 

ebaıemeeini iıteneniz yemekle- terek bu mütehauııı uzun müddet bu kolaylıktan çok memnun kala-
de bir fİfe "Afyon Karahiaan menbada çahıbrclı. Suyu topla • caklan muhakkaktır. 
en auyu,, bulundurunuz. ma, titelere doldurma, veaair it • Öyleyse bütün mide hutalıkla· 

Hilili&lıınere 
IJardım Borçdur 

SIHHATJNI SEVENLERE 

MÜJDE 
Af:ronkaralaiear Maden MIJU nun hazımaızlıp, Karaci,_ 

ve böbrek rahataızlddarma kartı ıifal h----•---d · ti"f d 
edeni • decli . .......-111 an ıı a e 

enn a ala ıepıkçe art- maktadır • 

Afycmkarahisar Madensuyu 
K ~~tere kola1hk olmak üzere 1U kamyonetle müpuil • · 
~ kadar --..-ilmekte ve aynca on titelik ka•lı::: 

venlmelNdfi. 
UMUMi SATIŞ YERi : Yenipostane civannda Abam1 

hlar h~ Hilalialamer l&hf ma iazasıdır. Telefon: 2008% -

T. C . 

Emniyet Sandığı 
Kurumu 1868 

Varfelt, va~eh tevdıat kabul eder. Emlik, 
mic&Ytw,,. altıD; gümüş, esham ve f#lhvrJit kar
şılığı ödünç para verir• Uygun fr-ra~le ktraı. ka
salan ve tasarruf kumbaralan vardır .• 
Adrea: Jstanbul, Cafalolla. Şuhti ,.ktur. 6ı Bu münasebetle "Afyon Kara-~ leri en yeni teıiaat ile tamamiyle rma, iftihaaızlrk, ve hazmııızlıia 

~ maden auyu,, D1lll uftdr blt ....,. hli!'tftl.,,aetirdi: ,.landa laa\'t surette veda edece· ı 
~ini anlat&lmi: BiıbÇ Mlledenberi de Afjon lfZ demektir. ~ 

Cok yüksek bir tifa hauuma Karabiaan maden MIJU fenni bir -----------------=============~~~~~ 
ik olan bu MI, çok eski zaman· tekilde Ankarada umumt merkezi 
~ biliniyordu. Fakat Oı - ve latanbulda aatıı deposu ve Vİ· 
tıs hükiimetinin methur ihmal· layetlerde de HiWialaer ıneıkea 

ıtı Ye likaydiıi neticesinde ve plbeleri taratmdan l&lıqa •· 
eldlee ihmal edilmit bir halde nlmqm. 

• • Bdllunla beraber men· Fabt •bfa ilk çıkarıldıft za-
• ~ıvar olan halle, IOD tifalı t• man ıitelerin fiatı biraz yüksekti. 
nı b"Id" .... ti 1 l8llt #· aerhettGe~ ~-'*-'''~" 1211!.A.:nuıaM 
auclan istifade etmekten reri elan ......... 11ıitltrliitt{.91•llJI 
amqlardır. ....., ,,...... 

'1 'l.uıun neticesinde bu civar hal· idi •• 
'da katiyen hazım cihazı hatta• fftildluaelHa•_.Wda :bilıiill 
• · görülmüyordu. Hatti _,,_ ps 8niiae alarak tifeı.iD ~ • 
"'illan töfıreti üzerine dertleri riikstiz olarak itlıaline miau 

derman &ulmak için çok uzak -1 ettiii gibi nakliye murafnu '°" 
.:ıuı gelen ve iyilterek avdet e • derece indirmip. 

hastalara teıadüf ediliyordu. Bunun üzerine f"aatlarda dapls 
tl. N_ibayet daha aonralan Şifli I eauh ten.zillt yapıl.dl•• _.. 
~ "Etfal,, hastahanesi açıJm- fiya\ eskilU. lclya9 ~ 

huraya varidat temin etmesi i· derecede ço,..__.. 
nıenbada ufak tefek bazı İP- Son scmehir içiıMht lıld1J; ,...ı... 
.' tesisat yapılmıf, ve b&ylece da bir )'eDiHk clü* ,..,.. ..... 

..:•fah su da ilk defa olarak w Maden •UJU ~,..ır blıf, • 
çıbnlmıftır. JUDD litrelik ........... , ... 

fit F alcat maale1ef bu İJ'İ battan-- ki sene evvel ~vrupail& olauiii si· 
devam edemedi. ihmale ui • bi otuz iki ıantilitrelik - J&Dİ &• 

~ Suyu işlebnek imtiyazı bir tafı yukan bir su bardaiı hacmin
,_~, vukufsuz ve sermayesiz a- de _ titeler yapbrdı. Ve gaı:oz 
~ra verildi. Bunlar bir ıey gibi bunu ~~ mukabiJMde 

• mediler. • .Anl(Fada nier.,_ umumi ~ • 
llt.l>iter taraftan da enaf i&tila• sinde açılan ....,e satılıp Çlld.ıar
~ "Afyon Karalii.aan maden, dı. 

dan yüz defa daha &flıtı ' Bilhaa..tJ'Wlll 10ptma ~ 
•~ -· bir takım Avrupa maden Jannda ıoiutulan bu 911Jar halkın 
~ t6redi. fevkalade rafbetini kazandL 

8'ı ıaJri ııhht ve fena ıular bil- Bu raibeti gören Hililiahmer 
lllİkyaata iıtihlik edilmeie cemiyeti merkez umumiıi tehir 

11ı1ı...:~dL Ve bu rüzel su 1926 se-1 halkmm da iıtifade edebilmesi i · 
~ kadar böylece ihmal edil· çin Büyük Millet mecllmi bahçe • 

1 
ıinde ikinci tilr•tıt ,eri ~· 

~ senesinde heyeti vekile • Ayni raibet ve teha~ buTada 
Lll' karariyle suyu itletmek da ga.terilnıesl üzenne lıtanbul 

-
UMBA -~ 

• azi Türkiye Hililiahmer Qe,. haDtmtn dit llit1 ıtulı 111~ ....... 
• :etine verildi. Hililiahmer ce- rum kal"'a"'alan iqin bu ıene de 
.:~i en:eli su üzerinde uzun ve lstanbulda Emini5niinde Myle b.~r~ u FAC l I( 
fltı 'Qi tetkikler yaptırdı. Ve dün-1 aab• yeri açma*8. aolutulımıt kü· , ...._,. IC.U M 11..A Pi .A 
~ ırı en maruf ilim adamla~ c:ük bir tite maden IUJllDU burada! lıiı I~ 
il •ı.t;te hU 1QJUD dün,.da da be§. ktmıp halka 'M'lllele ka· D l'1 N ~~ ~ '1il~11 dördü ~~lmıyan 

0
iyi maden tar vermit. ve. teıi•t• hatlamıt ·ı WI KA DAR 

tt.ı,?ıını en müliemmelı oldufUnu tır. ·6'\·· 
ıt ettirdi. 1 Bu ıavedoıı f 41"'"Jt.~Tit1lar da hef 

~-llohımıi .matiyle yakıadan ktvu, muk-~linde diinyanm en B ıı y ,, K ~I! 
dar olan Hililiah?'""cemiye- iyi ..., en tlfal1111J1DDI lçebllecelı:· u • • ~ ft'-.1 .. ,..A!r'~ o~--

'bu kadar kıym,etli Ye haatahJ lordli'. _, K Y lir - li~ .., ! "" 
Jarm i.tifa· BG IOB ~· Mlllalim• ~~~.:r.-. 



Resmine bakınız: 60 yaşını geç
miş bir kadına benziyor mu? Bu
na hic kimse inanmaz. Fakat 
höylcdir ! Bu kadın, hüyük va ide 
olr.ıasma rağmen hala gençiik 
heyecanlarını duymaktadır. lştc 
kendisinin bizzat yazdıkları: 

"Ancak bir kaç ay evvel, cildim 
tamamen buruşmuş ve yüzümün 
bazı kısımları çökmüştü. Seksen 
ya~larında görünüyordum. Bir 
arkadaşım, bana cild için yega
ne unsur olan (Biocel) Tokalon 
kremini kullanmamı tavsiye etti. 
Dediğini yaptım ve cidden bir 
mucize oldu. Bütün buruşukluk

larım zail oldu, ve cildim bir 
genç kız cildi gibi taze ve cazip 
bir şekil aldr. Resmim de yüzüm
deki şayanı hayret tebeddiilü a
çık bir surette göstermektedir.,, 
Fen; yüzün bııruşııkluklan ve a
dalatın zayıCJaması "ciJddeld Bio
cel cevherinin ziyaa uğramasın

dan ileri geldiğini ispat etmiştir. 
Viyana Üniversitesi profesörle • 
rinden doktor Stejskalın, uzun, 
uzun tetkikatı neticesinde genç 
hayvanlardan istihsaline muvaf -
fak olduğu ve bütün dünyada is- 1 

timali hakkı Tokalon tarafından 
temin edilen "Biocel,, namındaki 
kıymetli cevher, şimdi cild için ı 
bir unsur olan pembe rengindeki 
Tokalon kreminin terkibinde 
mevcuttur. 

Bunun Jstfmall sayesinde her 
kadın buruşukluklardan kurtu -
Jur ve 10 - 20 yaş daha genç gö -
rünebilir. 

Güzel bir şapka 
almak isterseniz 
Beyoğlunda istiklal caddesinde 

PU PE aRazasıroan 
369No. b 

Bay Kostantinidis'in bir kaç güne 
kadar Parls seyahatinden dönmesini 

bekleyiniz. 

Beraberinde en son moda ve en 
müntahap ppkalan cetirecek -
tir. 

İngiliz Kanzuk Eczanesi 

Muıtahzaratından 

Saç Eksiri 
Komojen Kanzuk 

Saçların dökülmesine ve kepek· 

Radium ve Emir 
. 

Tıraş bıçakları 

Saygt değer vatandaşlarının bayramlarını sami
miyetle kutlular, ve bayram tıraşlarını yerli malı 
olan Emir v;l Radlum tıraş bıçaklarile olma

ları vatan borcu olduğunu hatırlabr. 

Bütün bu yeni ve modern aprtımanlarda 

Mutlaklar Elektrik 

( cuisiniere) i saye-

sifıde temiz ve sıhhi 

bir şekil almağa 

başlamıştır. 

SAT i E ' y e 

Koşunuz sizin de 
1 

sıhhi lJir 
mutfa~ınızı temiz 

hale getirsin 

19~~~moi~~ . DlŞ HEK™l ·-----------~•B ______________________ , 
Komoje~. ıaçların köklerini 1 Ba an M n n n u u er n s m 8 n ı ı Zafıyetı umunıiye, Jştirıııs z JI< ve kuvvehizlik ha!i.hnda büyük faide Ye tesiri g6rllu 

kuvvetlendu·ır ve besleı. 1 y 1 
.. r; ... F 1 tl ş rk M it H 1 A sı 

• • . Sultan Mahmut Türbesi OS a 1 a a U asa 
KomoJen Kanzuk ıaç eksırı Babıali caddesi No. ıo Tel. 22622 1 

maruf _eczanelerle; ıtrıyat mağa· 1 Kullanınız. Her Eczanede sahhr. 

alarmda bulunur. ı•·-----------------------------------..,...1 

le. 
le 
)( 



....._ ___________ _ 
Gülle şampiyonu 

Tanrdığ~'.!~!~~ şanıpiyo~- ı 
la.r, Karpantiye, Conı Vavssmul
ler, Demp:;ey, Main Bir, Buster 

l<ra.bbe, film yapıyorlar ve şöh
tetleri sayesinde tutunuyorlar da. 

Bu sefer de dünya gülle kal-

dırrna şampiyonu Rigulo film a~p 
ıtlağa. karar vermiş. Haber venl
diğine göre, "Paris ve aşklarım,, 
İ&imli bir filmde 0ynıyacaknıış. 

İ şin tuhafı hiç de sporla ala
ası olmıyan bir rolde .. 

~bdülhamid filmi 
hazır .. 

Londrada Abdülhamit isminde 
lılt fik~~":.12 çevrilmesi bitmiş ve gös-

~~~-:ne başlanmış olduğunu 
~iı iz gazete'leri yazıyor. 

Filmde Abdülhamit rolünü bir 
4l.n.a.n aktörü olan Fritz Kortner 

~du. 
Bundan başka artistler NilıS 
~, Esme Percy, Adrienne 
~ Charles Carsonı'dur. 

·' 

..................... w;w_.. 

l
..... ........................... 1. ____________ .. ._.... ...... 

BESiMLER: i 
•ı ı Oberon - Aşa-: 

Yukarda .<Jolda: Doroti Vils - Ortada: '~er l i 
1g'" d d A - da solda• Karen Mor ey. • i l Q ,<;ajjda. noroli .Jfor an - şagı • • •••••••••••••.••••••• --: ................... : ...... ····· ··········"'·········-.. ····•··· ..................... -. 

• 
- --·-----------

Vest zayıflı v acakl 
------· 

"Ben bir melek değilim!,, fil· Şişman yıldız bu filmde fuhuş 
minin mümessili Mey Vast şimdi hayatına yeni atılan bir genç kız 

"Ben bir artist değilim!,, diye bir rolü oynamaktadır. 

film hazırlamaktadır. Senaryosu- Mey Vest bu filmi çevirirken 

nu bizzat hazırladığı bu filmde kendisiyle görüşen bir Amerikalı 

Mey V est kendi hayatının gençlik gazeteciye filmin esas hatlarım 

safhasını anlatıyor. yukarıda yazdığımız şekilde kısa-

Filmin mevzuu 1900 senesinde ca anlatmakla iktifa ebniş, mev

ve Mey Vestin gençliğinde geçen zu etrafında daha fazla bir şey 
bir vakayı hikaye ediyor. söylemek istememiştir. 

Sorduğu suallere aldığı cevaP'" 
lar şunlardır: 

- Bu filmi çevirdikten sonra ne 
yapacağım, hakkında henüz bir 
karar vermit değilim. Maamafih 

A vrupaya giderek kı~ sporları yap 

mak ve zayıflamak üzere bir re · 
jim takip etmek istiyorum. 75 
kiloya inmek niyetindeyim Bu • 
nun için de ıabahları tim<li 1>ldu -
ğu g1bi 6 taze yumurta yerh,.: dörl 

yumurta içeceğim. Oğle yemeğin· 
de de sadece bir büf tek -ve bir ta
bak maakrna ve bir porsyon kom· 
posto ile iktifa edeceğim. 

- Hayvanlardan en çok sevdi· 
ğiniz hangisidir? 

-inek. •. Ben bu hayvana bayı· 
lırnn. O ne sevimli hayvandır. 

-inek mi? 
- Neye faştınrz? inek çok fay-

dalı bir hayvandır. Çünki1 sağı

lır, süt verir. Südünden türlü tür· 
lü feyler, mesela krem (kaymak): 
yapılır. Bense kaymağa bayılı • 
rım. Hele kremalı pastaya ••• 

- Peki, kedi ve köpek? 
- Köpekten ho,lanmam. Kedi· 

[ lerden ise nefret ederim. Kediler 

1 
l 

bence dünyanın en nankör, en so

ğuk hayvanlarıdır. Bu hayvanla· 

rı sevenler ne akla hizmet ederler 

bilmem? Elimden gelse dünyada

ki bütün kedileri toplatIT ve üzer· 

lerine gaz dökerek yaktırırnn. Bu 
sözlerime bakarak aaıilii 'beni me-T 

nunı 

hametsiz bir kadın zannetmeyiniz. 
kedilere kartı bu kadar merhamet 
ıiz olmama rağmen inekler hak
kında fevkalade merhametliyim.. 

Bunlar için de elimden gebe, ar-ı 
tık işe yaramadıkları için mezba

haya sevkedilecek ne kadar ineli 
varsa bir araya toplar ve bunları, 

vereceğim tahsisatla hali bir ada
da besletirim .• 



ÇOCU KLAR iÇiN 

V''A Z 1S1 Z KAVELER H • 
1 

Aslan ve pertavsız 

Seyyah, Alrlkada dolaşırken bir
denbire bir aslanla karştlaıtı; tabana 
kuvr;et kaçmağa başladı. Önüne gelen 
bir ağaca tırmandı. Aslan da peşin
den yetişmiş, onu bekliyordu. Zavallı 
adam ne yapacağını şaşırmışken ce
binde bir pertavsız bulunduğunu ha
brladı. Bu onu ku.rtardı. 

Gözlerimiz bizi aldatır. işte bir 
misali: Yukardaki resme bakınız. A • 
danun bacakları eğri görünüyor değU 
mi? Fakat eğri değil düzdür. Dikkat· 
le balanız• anlıyacak6ınız. 

inatçı inek 

-•.. _ 
_ .. •4'' 

A.-~- - •• . ::· · s -~·, .. _ ,._..., ul.-·• 4 • • ..,.. . "" 

,~ı,,., ... 

Ballk avcısı ve kaplumöağa 

Hırsız köpek 

Kolay resim yapmak istiyorsanız ydcarıdaki resimleri soldan sağa doğru kopya ediniz. 

Diş ağnsı ve dişçi korkusu 

Muzip çocuklar ve miyop adam 

la14 
lt. 
hır • 
tijk 
•i 
li, 

- Balıkgağını niçin blJyük annenin ltıiı 
vermesini t.tiyorsun? 

- Elleri titriyor da ondan.. 

il~· 

~tı 
"ıü 

"'' ı~ 
r,d 
te'-l 
llte, 

- Benim paatalanm "'9 fena olur 
mu? Sen daha dünvad.a yokken ben ~ 
puta yapıyordum. 'tti 

- Galiba bana o mmandan ltalmo •n., 
paatalardan oeTdlnhl 'U 

G«elerlednUM~ 
hofça vaklt lleFmeh utnwtıU "" .. 
kardaki realmde- o(WerUen g6lge o • 
yunlannı ~ Bllentcfil bir o • 
gıındur. 
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Ş.cıttı~~~.!!.~ Foto Süreyya h~ryerden iyi resim 

Güneşin Faydaları çıkaran yegane bir müessesedir 

Yazan: Doçent operatör KAzrm fsmall GOrkan Bayram münase·Letile 
kıırn rüneıe az kavuft1Afwnua fade için .. hillerde hatta huauıl dürmek için bazı tartlan haiı ol· te • ı " t ı· 

~llA ıun&erd~ içimi~de b•• 111un·' evler için bile teai .. a yapmaı olan ma.ı da muhakkaktır. Bu huıuıta DZJ a yapmış Jr 
t
b. bir ekai~lilc hiuc:ttijiınız çok· bir millet, Romalalardır. mem.baın ku.veti, tesirin Uı1114ftl, B 1 k h l 
"' 1 , 1 h 1 --•- b k . ayram ı a ırahnız1 lcsbit iç n Foto Süıeyyay~ 

11>:! • abi.s.tın hiç tüpheai ~ cıı bii·ı' Birbirin.• hiç. ben•~ Jeti, il • f& • mu.a vemet, a terınia 1a• • • .. 
·~k lt\&drel aıenbaı olan hu tema• nıflan Ye c1n1let1 ayn bırçok hal• tadı it rutubet derecesi, havanın gJdCISCQJZ memnUl1 kalırsınız. 
~ ~&rlakta ruhumuzun dinlendi- talıklar da tifaklr tesirleri ıörül • leıiri, haizi kıymettir. f S • t 

·~ tetaretımizin ıelditi. kendi-' müt olmuına ntmen ilmi metot· Bu tartlar tanzim ~ilirıe fiJ· 0 f 0 U 1 C Y Ya n 1 n 
lbıl anlar onun yalmz ruhumuaa. lar dahilinde tatbik edilmediti 1. net bu uzviyetlerde mahıullerinin H:ç bir yerde şu'lcsi yok tur. 
de bırnıza yaphğı tifakir telkin· çin yanma, çarpma ıibi .. bası an . tiddetini kırarak, onlarda muzır l•fanbu•d• 8ah~ekapısındakl malzeme satan ,u&.; 

.'" dolayı de-'il, bu··tu··n vücut ör· salan 16rillmüt olan ıunet, on bazı tahauül mahsul1erl husule 1 1 k • M 1 I I liil • • n apamı9 . 1r. a zeme ~ n Beyojlu Foto SUre,,,ıa 
ttt eriınize, höcrelerimıze temin 1edi •e on sekizinci aıırlarda pek ıetirerek hayatlannı ifna •der. diye mUracaat etmelerini mUflerilerlnden raca eyler 
t .. 'fi rıda, hayat eaerindendir. raf bete mazhar olmamıf, hekim • Cünete manız kalan insan da _ ~=-~-:-~~~-:"'~~-~~~-~~------.-. 
~"9'in yalmz in1&na değil, bü ., Jer rünetl tedavi 1&hasından kal· mevzii olarak kırmızılık, ıiyahlık, ŞAHiBiNiN SESi RAD YQ 

hayvan ve nebat cınılerine, dırmıılardPT. Buna ratmen 1• • ıu toplanmalan umum bedende 
)&ti olan mevcutların envauıa YB.f yavq fizik ıanayiinin. bütün de fena teıirine çarpma, bayılma 

le, İrı etf ği f av daların tetkiki cilt• ev .. fını, biyoloji hararet Ye zi · ıibi çok fena neticelere kadar ıi· 
doldurabilir. yanın en iptidaiıinden en mükem • debilen arızalar olabilir. Bütün 
a meline kadar zihayat uzviyetine bunları tevlidde ıünetin muhtelif 
"l'Z üzerindeki mevcutlara rU- k ·· t 

.._. h teıirini ortaya oyunca arunet en huzmelerinin teairı· batka batk•· 
~ıra araretiyle ve ziyaıivle yap- ı bu 
"fi istifade 1eniden can anmıtJ ve dır. Cünet intan liziyolojiıinde 
'a teıirlerı tecrübevf olarak ıör- suretle ilmi bir devre, timdiki ıü· 
.. ~' •e tanımıt olan çok eaki aa• hazım, lenef f ü1, hararet, tiryan 
~" be l 1 bi Def tedaviıi açılmıthr. tazyiki, idrar, kan.. Her tarafa it • iki tarih evve i insan ar · Şimdi biliyoruz ki: Cün~ ziya 

Ond t surc=tte iıti· dokunur, mUettir olur. itte bütün f an mun azam menbalarrnın en kuvvetliıidir, rü· 
'de et · iması muh· bu teairlerin f ayda11 hazımda 

t.._ menın, sarar• o netten çıkan ziyanın saniyede tür• 
,...el ta fi bertaref edil olmasını temin etm-L, •ararların· ra annın · ati 300, 400 kilometredir, aıya rü · C'll • 

'İnin yollannı aramıılardır. I k . 8 3.. dan korunmak f&rliyle buıün ıU· 
neşten arzımıza re me l\'•n , 

C:ın- arza hararet ye ıi- h ·L· net tedaviıini, en 6z bir •asıta.ı 
......_ ~ -T ı- ka1beder, siya, araret. tua rıoı, 1 
,,."eder. Gu··ne• ıuaatının ihtiYa d b" ta ıibi tıbbın her ıubeıinde kullan· , 'tti ,. ı düz mütemf' 1 " YU&t ıey· 
, ti bu iki ayrı unsurdan ayn, rederte düz hat teklinde relir, zi· mak mümkündür. Bunun için de 

'
hı ve"a "ıkı·ıı"nd• ... de utifade1 d • b h kt m her teyden evvel, her tahıın ri· , - yayı ertn men aın er no as · 

kündür. dan kalkan tU• bir iıtikamete doi· cudunun ıünete açılma11nın dol· 

, Cüneı in ziyuı baıit delil, içe-
1'de birkaç tiurf eyi ihtiva eder. 

lU1ıı aon aaran telikkileri lıize bn· 
Ilı, ' hurf eterin ayrı ay11 evsafı-
~ ltbii höcrelere teairini, batta• 

tına teairini öiretmittir. 
L t.kin Çinlilerin çiçek haıtah· 
'~daviıi için kırmızı ziyayı kul-, 

dddan malümdur. 

,aüriin de ziyanın lcımnsı ileti 
tih· Fıı tedavi ıahumda bir iliç1 

t kullamlıyor. .. 
'•ki Mıaırlılar vücutlannı rft · 
._ açrnak için huıuıl, reisler 
~aya kadar ileri varmıtlardır. 
._ lerde de ayni tekilde leaiaa· 
~düf edilmiş tir. 

1 l ru o1madığanı, günq tedaYiıinin ru gider ve bu ıuret e yayı 11'. 
lam bir muayeneden ıonra tıpkı 

Bize beyaı renkte rarünen zi· herhanıi bir iliç ıibi hekim tara· 
ya husmeler:, muhlelil renkte ve fmdan ı.vıiye edilebilecetlnl a• 
adetleri aa1ılamıyacak kadar çok kalda tutmak lizımdll'. Bilhana 
tall hOzmelere ayrılabilir. Karan• bazı ı&til• haıtahklannc:la, damar 
Irk bir odaya alınıp bir men~urden haıtalıkfarında birden çok fena 
ıeçirilen büzme bat hca, yedi renk neliceler karı111nda kalmamak için 
büzmeye, (tayf) ayrılabilir. itte hiç kimae hekim muayeneıi olma· 
bu hüzmelerin bir ucunda menek· dan kendini rünet• açmamahd1r. 

te. diierinde kınnızr •ardır. Me • Cüneı tedaviainin rOniln muh· 
nekıenin öteıi kimyevi, kırmızı• telif zaınalarda teıiri de baıkadır. 
nın altı barurl tesirleri haizdir. Zamanı, vücudun açılacak yerini, 
Tayf m en izyadar olan tarafları, müddetini.. Hekim tayin edip 
en ııcak dejildir. hastaya bir cedvel halinde Yerme

Kırmızının altmdakl kıtımda Jidir. 

............. 

Ço~ a~rl htr lıututa mal ile bir mable dahilinde menu 1:tu ahize: 
Sekız lambalı ve yirmi adet tuli meYce ıöre ayar edilmiı devreli 
15 ~e~reden2000 metre.re kadar alan bu ahize, radyo ve muzik 
Eennı.~ın en son teki.mülitmı ner ıinde c.emetmittir. 

"! u~ıek levettürlü buıuıl devreli bir pentod ve deiiten haı· 
ıaııyetıyle müıterek çalı tan antif edin.a limbalan va-.. 1 

k. · h ·-. .. ~asıy e 
ma ınenın er tuli mevcde avni mükMDm 1 - - _. . 
• · d ' e raouımana vermuı· 

Dl temın e er. 

Satıı mahalli: Sahibi· 
nin Seıi, Beyotlu Nurettin Ye 
Şki. Ankara A. V eller, lmıir. 1 

Bay Mahir, ZonıuJdak. 
Bay Sedat Sahir, Mersin. 

Bay Ce•at Celil, Saımun. 'fi fldirn Yunandaki Arenarta Y• 
•liosis'ler hastalan rünet Ye 

ct_ açmak için deniz kenarla • 
tı, Yapılan ve bügünkü emıa 
1 ~ok benziyea tedavi müetH • 
etidir. 

on binde bir dereceye kadar ha.· Cilnet teda•iılnden cerrahi 
aa. bir termometre ıezdirilirse hastalıklarda çok iatifade edilir: 
hararetin ıittikçe arttığı ıörülilr. Yaralar, yanıklar, vücudun her 

• Menelcıe &lesi (Ültraviyole~ tarafındaki maftal ve k~ik ";. Ilı ... •o•ı~·· h•ek-ım"ı'::aa wı.:lli! 
ııe bazı foıfora sanı vermek, ba remleri karan zara veremı, kadın .\Une dl~ macununu taVlll

zı me!ihleri dekompoze e~mek ıi· uzuvları' veremi .. ıuneıten, ilmi bir 1 ye edecektir. (UnkO ı 
bi hükmi ye kimyevi ve zaaf olmak ta !'- ·ı b .. ük' • t'f d t • 1 

.. ·~ 

1~111 iNI I~: 1 tıthakika bu Arenenalenn ta-
1 dil~~ hastalar için mi tatbik • 

'i~ti •eya alelide bir tenezzüh.! 
~ 

1
.. lllakıadın1 mı istihdaf etti-

1 ~l>h ı· . d b . 
111 

e ı ııe e u müe11eıelerın 

la berab b !.•-- I öld.. zyıa ı e, uy ıa ı a • emın 1 - TOplut sal kalay. 
~rl azı mi ııauoplaman k u.rb:ı eder. Keza bir çok deri ha.atalık· dan mamuldür. Terkibini 

mek ve cı tte •i ar top a 11 • b ı..a-
. I . h . d" 1 t b larında, teıaddı uta mlarında, bozmaz. hayali tesır erı aız ır. f e u 

buaalarrn Ylicutta uyandırdığı kan baıtalıklannda.. lllifade 2 - Atız mlkroplanna 

can anma, an op ama, mır • • .. 

Dl$ MACUNU• 
Hl\~lı<INDl\ . 

HER HAL~E DİŞ HEKİMİNiZiN FiKRiNi ALiNiZ -1 k t t ta . fa· mümkündür. lk&l'fl en öldürllcil letilrlnJ 

aliyeti ıiıbi actinique bu .. lardan ~il.ha11a Ş~a, hızım memle- ıosterlr. 
-~~~~~n~nil~ri~~ ~mı~e~~ın ~~n ~~!!!!~~~~~=====:::::::::::~ 
:inden tababette Actinotherapie mevsiminde bütün dünyadan daha - Sırkecıde 18 a~von Köş-sıııde 

~~"i '••rda adedi ıittikçe artan 
1 

~~~ ke~arı 1&natoryalan gibi 
edılıneıine bir mani 1ok • 

L. 4 
~~ n~ak onlar da riineıe açı . 
~'" itıılctar, vücut sabası, ıü • 
~İl"ı 'tı\&zır tesirlerinin bertaraf 
'led~•i rneıeleıi ıibi noktalar 
,,~1~eınit ise, bu bittabi o 

t.1t~ı tıbbın zaafmdandır. 
d, {'e ıiderıek hekimler ara • 
ted Polcrat, Caleher, Silt rüne. 
'lia~•iyi tavıiye etmi,lerdir Ye 

d ~rapie iımi onlarm sama-1 
'n .,. il· ıze kalmıttll'. 

, tt,ı,·ı f. "k ·ı· ı · · ı, zı ı 'm erır•n, bp tlf• 

'"i "0ksanı o devir ıün.-. t~da· 
il' &lnprik bir 1&fhad• bırak
~ 2ıla milletler ara•mda -
I ldet bertaraf ecf;line -

ea ~k anmif, ondu idi-

ıuretil• iıtifade edilmektedir. fazıa ıünete kavuıuruz, denebilir yeni Ankara Jo'2anta v~ bı·rahanesı· 
Fakat bu iıtifadenin ıereli ıi· ki ıünet, tabiatın ıarka en büyüte 

1 
R _ 

bi, haıtanın firgülerine zararsız İkrMDıdır. Her 9eyden evvel ıü- Yeai mUdilriyet idarH;nde aeılmıthr. 
olmaıını temin için vücudun haı • neşli memleketlerde Y•tamak bü- En•aİ (orbalar S, Etli aebuler 10, Et yemek'er 15, 
.. siyetini, rilcuda ıirecek 9uala • yük bir ırfıhat kaidesi oldu - 1 Makarna p A• 10 l ompoa·o •e tathlar JO l&uruı 
ruı mikdarını ö~çmek li.zım ıeli· iu ıiıbi umumi ve huıuıi müeıse- 1 

Her alsıım ıaat 18 den itıbarea m1ruf a11tadelerdea 
yor. ıelerde, ıenit aahillerimizde çok müre'<kep on kitilik bir aaı beyetı. 

CGnet 1&nmm baıit haldeki defa büyük bir külfete ihtiyaç bia-
1 

45 derecelik ufak rakı Ş 7U J SO dertcılik rakı af a1c f· 80 
haYaya ve nebatlar üzerine tesi· ıebniyen basit tefkillt ile bu bu. 1 4~ " bQyQk " ,. IO:l 50 ., •• ba~ok ,, 14 
rini mütalia etmek için bir çok yük tabiat kudretinden İstifade - e·,. 60 kurut. Ucur fivatlar'• mOt~n.Y.f mere'Pr 
tecrübeler yaprlmıf ve bunlar ıö.. etmelr.e ihmal ıöıtermemelidir. 
termiıtir ki münaıip miktarı bun· I .. Cünetin ıirmediği yere dok· 
ların hayaf yetini kırpaçladıdıiı, tor ıirer,, demekle hıfzı sıhhatte 
büyümelerine çok yardım ettiti günetli meskende yaıaınanın fay• 
halde tahripkir miktarlan onJan daıma itaret eden eski hekim 
lldürebilir. tözüne, buıün, günq çok defa he

C ...... a mmlr malalGldan 11- kimia Yenceji en kunetli iliç· 

tır, kaidesini ilave etmek müm
kün:lür. 

Gerek ıünet için nakledilmal
)'•D yatalak hutaJarda,ıerek k.. 
tın ıüneıten n•hrum bulundutu· 
aıua uman ODIUl ıeriDi tutmak 

için eliı1ılzde ıun1 gUneı cihazlan 
vardır. Bu yeni terakkiler medeni 
Ye miktarı fizik Yuıtalarla ölçü-

lerek rUneti, timdi tam mlnaaryle 
bir lllç halinde kuJlumak iımki-. 
111111 bize nrmiftir. 
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Dünyanın en iyi fener ve Elektrik pilleri A ,yt E R 1 ' A ~ Umumi deposu ~ 

1 aş Han, Bahçe 
~ kapı lı. 
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: ŞIŞl\1AN YANKO 
ANANY ADI MAGAZASI 

Yeni Poshhane caddes No. 39 

l\1ANTOLUK ve ROPLUK 

~ 
~ =Si§ 
ES 

il 
§ 
gg 
-=: e==: == = Şık Ve SaP,lam Yünlü Ve ipekli Kumaşlar ; 

~ H~r nr- vi pamuklu ve keten i = Beyaz ve renkli kumaşlar 1 
~Tuhafiye d:airemizde en zengin çeşid baııı ve aıçn nzerinl'I 

: Göm:ek, P ijama, Ropdöşamber, Kuandöfö 1 
= !il:: 

Cihaz Takımları :x= 

~ 

E3 Menimlik ihtiyaç larım = teşrif !erini 
tenıin için muhterem mllıterilerin E3 

5:3 

hassaten rica ederiz. ıc:: 
;;:::-

~lllllllttllm lllllll\11111\lllll\ID NEFASET - MEIANEf - UCUZLUK 11111111nııımıı 

Pazarlık1a Satılık Emlak 
Emlak ve Eytam Bankasından: 

Esas 
No. 
94 

100 

103 

104 

106 

108 

, 118 

152 

153 

154 

Mevkii ve nev'i 

Heybeliadada Yalı &<>kağmda 2 No. lı gazino 
Büyükadada Nizam deresi sokağında 19 No. 
1ı 4928 metre murabbaı arsa (içinde harap 
su tesisatı vardır) 

Büyükadada Nizam caddesinde 7 No. Jı 1076 
metre murabbaı arıa. 
Büyükadada Nizamda A~rklu yolunda 154 
Ada 3 parsel No. lı 12140 metre mmabbaı 
çamlık. 

Büyüıkadada Nizamda 159 ada 3 parsel No. lı 
1573 metre murabbaı bağ. 
Büyii1<adada Nizamda 155 ada 18 parsel No. 
lı 1480 metre murabbaı çamlrk. 
Büyükadada Ehe sokağında 95 ada 3 Parsel 
No. lı 194 metre murabbaı arsa. 
Büyükadada Ayanikola caddesinde 180 ada 
10 parsel No. lı 77,50 metre murabbaı ana. 
Büyükadada Ayanikotada es.ki 26 yeni 3'2 mü· 

Depozito 
Lira 
1100 

200 

215 

604 

100 

370 

77 

14 

kerrer No. lı 480-768 hisse harap bağ mahalli. 100 
Büyükadada Ayanikolada eski 26 yeni 32 mü· 

Türkiye umumt deposu: J. Springer 
& V. AMON, lstanbul, Hasırcalar, 

Medina han 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Ace11.tcleri KaraltOy • Köprtbaşı 
l'eı .4~36~ - Sirkccı Mn:hürctarıad~ 

-- Han Telefon 227411 --il 
Ayvalık Yolu 

MERSiN vapuru 16 mart CU
MARTESİ günü aaat 19 da iz • 
mire kadar. (1360) 

Mer•in Yolu 
INEBOLU vapuru 17 Mart 

PAZAR günü saat 1 O da Mer • 
sine kadar. (1361) 

1 rabzon Yolu 
CUMHURiYET vapuru 17 

Mart PAZAR günü saat 20 de 
Rizeye kadar. (1363) I İ 

musiki meraklılarmc L yüksek san'abndan 

mahrum eden ve iıidilmesi büyük sabır· 

salıkla beklenilen kıymetli muganniye 

Bayan HAMİYET 
Bayramın birinci Cuma gününden itibare~ 

EskilQNDRA Yeni TÜR 
birahanesi sahnesini yeni prog ramiyi 

EVLENECEKLERE 
VE EVLERiNi DOŞEYECEKLERE PEK MOHlM FIRSA1 

Hiç bir mobilyacmm rekabet edemiyeceği 
ucuzluk yalnız lstanbulda Riza PB.§a yoku· 

tunda (66) numaralı 

Alımed fevzi'nin 
ASRI MOBİLYA 

- MAGAZASINDA dır ;, 
Karyoı~ıar, yemek ve yatak odası takmıları; çocuk araba ~ 

karyolalan, perdeler, komi9ler, tüller, paspaslar ve sandalyeler' 
_ _ - envaı bulunm. Telefon: (23407) ~ 

,, 

168 
256 

kerrer No. lı 480 - 768 hisse ha-rap bağ mahalli. 60 
Büyükadada Alhnordu caddesinde plaj Oteli. 2600 
Büyükadada Caımi mahallesinde Çakır çrk .. 
mazı sokağında 16 No. lı 95 metre arsa. ıs 

270 1279 Heyboeliadada Değirmen sokağında 2 müker• 

1 

------•',ı Vapu .. rculuk • 
TUrk Anonim Şirket• 1) , 

Cildimizi parlatan: HÜSEYiN A VNl YOOURDU \ 

Yüzümüze renk veren: HOSEYl.N AVNl YOt'.lURDU 
Hazmirnizi kolaylaştıran: HÜSEYiN A VN1 YOl'aURDU 

Tam gençlik kaynağı olan: HÜSEYiN A VNI YOt'.lURDll 

Sıhhat membaı ve halis olan: HÜSEYiN A VNl YOt'.lURDt 

280 
rer No. lı müfrez 10 kıt'a arsa. Muhtelif 
Heybeliadada ismet Paşa caddesinde 62 No. 
lı 86 metre arsa. 

281 , Heybeliadada ismet Paşa caddesinde 64 No. 
35 

1ı 116 metre arsanın 3/ 4 hissesi. 
Büyükadada Meşrutiyet mahallesinde Zöh· 294 

35 

re sokağında 7 No. 1ı 571 metre arsa. 116 
Yukanda yazılı emlak bedelleri peşin veya taksitle öden .. 

mek üzere Pazarlıkla satılacaktır. isteklilerin tafsilat için her
gün pazarlık için de 1 Nisan 1935 Pazartesi günü taat onda Şu· 
bemize gelmeleri. (55) (1369) 

Baqan Saf iye 
Rah ata•h~ımdan dolayı LALE ( Es"I Mu•en 

Ruj) sa 'onunda okuy?. mıyacagamı muhterem din· 
leyıcilerıme arzederim. 

Safi1Je 

'. J ~ ' ,. - • ~..... ~ ', ·"· •• 

1 

IMuhih s~o~!~faŞ~e~~ereiki' 
Nakliyat ve bilumum gümrük muamelatı. Galata Voyvoda 

caddeai Nazh Han No: (3) 

Muhterem müş.terilerinin bayramını kutlular. 

istanbul Acentahğı ı\ 
Liman ban, Telefon. 22925 1 

Akçe Burgaz çiftliğinin nihayetsiz ve münbit ovalarınc' 
yetişen halis koyunların sütünden mamul 

·----------- i j Hüseyin Avni Y oğurd Karabiga Yolu 
B a r t i n vapuru 16 Mart 

Cumartesi saat 20 de Ka· 
rabi~ava kadar. 

' l J Bütün Türkiyenin rakipsiz ve en çok aranan bir yoğurdudıJ! 
li 
'" Tenekelerin kenarındaki Hüseyin Avni markalı kmnJı1 

•-•·---------~ ~ etiketlere dikkat ediniz. j 

~ MELBA 
Çikolata ve Şekerleme 

Fahrikası Çevirgenliği muh· 

Kurban 

~ ..-ı1111111ınnıı11ı111u11nıııııı1ı~mıdlf'ı'tııımıııııPTI111~11uııaıııımı ............... ,ılWllfllınııı.ııı..,.,., 

Kasnak Kayışları 
Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünd 

Muhammen bedeli 85,400 lira olan yukarıda yazılı kasıı,ıı 
kayı,Iarı 24--Mart-935 tarihinde Pazar günü saat 15 de askel'1 

fabrikalar satmalma konıisyonunca pazarlıkla ıatm alınacaJctıf 
Tediye şrtlannda değişiklik yapılmı§tır. Şartname 427 ~ 
mukabilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teıniıı'1 

olan 5520 lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerinde~ı 
vesaikle mezkUt gün ve saatte komisyona müracaatları. "137S~ 

aaaaaaaa HEDiYE a . 
ı; 0 Mahkemece tasfiyesine karar verilen P ATE §irketinin ıııef 

aa hur gramofon pli.kları toptan beheri - 25 (yimıi heı) kurUtt~ 
'DOKUMACILIK MAL2EMESf 50 (elli) kuruta kadar satılmaktadır. 

BÜY ÜH DEPOSU 8 Şehir ve taşra aatıcılarmm bu fırıatr kaçırmamaları ınıeııfl' HIWI NiAl~I a at~eri iktizasındandır. Perakende satış ta yapılır. dl 
IS • . 0 Muracaat mahalli: Yenipostane caddesi Yüniş mağazasının üstfiıı 
TANBVl.-SIRKECl·NVRHAN~I. 10 Mercanof Han No. 5 
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j T Hemşire,, lerin yetişD 
saat bç 

:~ 
tiği yurtda 

Hastclbakıcılık melde
binde nasıl çalışılıyor? ıır· 

R 

Yetiştirdiği hemşirelerden 150 
liraya kadar maaş alan·lar var 
Şu (Hitaliah.mer) Cemiyetinin 1 bina önümüzdeki Haziran ayında 

Yurda, aava,ta olsun, barıfta ol ıitecek ve • ıöyledikJerine ıö.re • 
&un etıği sayısız hizmet ve iyilik 1

4 emmuz batlannda yeni binanın 
~ri kim bilmez! .. Bun!arı ne ka. açılma meraıimiyle beraber mek · 
dar sayıp dökmiye çalıtsa.m, gene tebin on birinci yılı da kutlulaııa
~kaik bırakacağrnu bildiğim için caktır. 

Öyle bir ite girıtmeye kendimde Mektebin müdürü doktor Ömer 
~aret bulamıyorum.. Fakat, Lutfi ile gen=t bir masanın ba,ın • 

Urk ulusunun kalbinde yer tut da kartılıklı otur• • uz.. Konut · 
bıu, olan bu cemiyetin bir abide mak istiyoruz. Konutuyoru~- fa 
t'hi Yaşayan ve gün geçtikçe yur • kat biribirimizi anlamak ne mOm · 
dun dört bucağına ıağlık veren kün ... Yanımızdaki odada yirmi 
~~mitlerini dağıtan bir eıeri var beş kız talebenin • Ağuato. böcek· 

1
• ben, ondan bahsedeceğim: leri gibi • Hiç dinmeyen gürültülü • 
liaata Bakıcılık Mektebi.. konuımalan biribirimizi duyma· 

Melctep, Haseki Kadın hastaha • mıza imkan vermiyor ki ... Müdür, 
beainin civannda bir ıokak içinde baktı ki olacak gibi değil, yerin • 
lcırnırzı boyalı ahfap, büyükçe bir den ka 'ktı, kapıyı açtı, aradaki 
k tna .. Üzerinde kırmızı aylı be • cam!ı kapıya eliyle: 

• 
ır 

IJektl'p talebelerinden bir grup 

moloj!ar, ıinema proj«:"Jaiyon ma• · 

ldncled, ılmi filmler aetirtılnııt.
Dcra proğramları da açı'Jığı iP n
fenberı nnıtemAdiyen ıılah eJil • 
miş ... Tedna lıcyeti Avrupa ve A· 
neı rkaJakı hıuta bakıcı lak mek
teplerı, proğram!arını munlaLa. 

man takip etmeyi hıç ihmal el.mo
nıf ... 

Mektep mezunlarrnılan biri Al. 
ınanyaJa Dortmund telırine gön • 
cfcrılmit. ora.

0

da lıır acn.e ol.umut. 
şimJi, AnkaraJa numune haılaha
ııeainde b11t lıt':TlltıreJır. 

IA )ıtz bir Hilaliahmer bayrağının - Küt ... Küt .• diye iki defa V\11'-" 

d~ga!andığı dıt kapıdan içeri gi • l~u. Derhal ortalık ıüt liman ... 
l'inc:e, solda beton iki katlı bir bina rrtrk, müdürün verd:ği izahall 

Diğer iki hemşire de Saf ık 
Bakanlağının te~cl>lıuaıyle ve Rok
feler mueucaeai larA/ından Ame. 
'ikaya gönderilmişler.. (Kırmızı 
ay) ı alın:arınJa lıı.91) an bu T uı k 

" 

d-.ha görünür. rahatça dinleyebiliyordum ı 
Burası mektebin denl-ıaneıi Hıliliahmer Cemiyeti, mekteıbi, 

hııiş .. Kırmızı bina da müdür oda· 
•1nı, yemek yatak, istirahat salon • 
larını, banyo, etüv çam&§ırlıh 
tibi kısnnları ihtiva' ediyor •• 

Burası, titiz, hamarat bir kadı • 
-.il evine benizyor .. Her taraf ter· 
~iz ... Yerler, duvarlar parıl pa· 
tıJ. ... 
~ böıemelerin, masalarrn &zenne 

l'az, kolalı keten örtiiler serif • 
'-'i•··· Hep bir örnek peyke bat • 
t.rıiye'erle örtühnüt beyaz demir 
lt.ryo!a!ar arn arra dizi'miş •• Bu • 
~~daki beyaıhk, temizJik, mekte • 

Uastabakıcılık meklt>blnln u~nl lllnmıt 

1 
kızları Amcrıka hasla.haneler nde 

936 aenc-ıinden İtİbare-n ae, mek • bir buçuk acne ÇAlıtmış 1Ar, or~can ••!!il lebe, yalnız, orta mektep mezun • Kana ladaki Taıanlo Ünivenile. 
Jarı alınacaktır. Şaka maka am. ıine giderek tahııllerını iknıftl et• 
ma, bu tidişle, yinni aene e<>nra . mışler .. Bu ıkı hemşııe ş•mdi Ec'ir

Haata Bakıcılık mekt~binin kayit nekapıJaki Sıhhat Merkez.in 'e 
we kabul fartları .. Univen•te me- ba, hem9treli'k edıyor 1 1tf. 
runları arasından imtihanla ıeçile- Bir lıemtire de lnı;ihcre fld far 
cek., iLareaini göriırsek ıaımaya. kolejınde, huta bakıcılık tedı iı 
ca~ız, aaliha !.. ı1t.haıınJa ça!Jşmaktadır. Yur 'a 

Taleben n. barmdınlmaıenı. ye. T emnıuz ayında dönecek ve mel.c. 

dirilmeaini, giyJirilmeıini Hilali· leple muallim olarak ça ! ı~acak • 
.. hnıer Cemireti üzerine almıı. Ay- lir. • 
rıca ayda yüz bet kurut da cep Bu sene ele Sağlık Bakan!ığınen 
"ıarçlığı var .. Bu zamanda bundan emriyle son ıını( talebeıinJf>n döı t 
laha iyi talebelik un sağlığı !. hem§İre, Tıp Fakü'teai röntl.en 
Dahası var ... Mektebi bitirenler müessesesinde ça'ı~ ~ adırlar. 

Sağhk Bakanlığı tarafından mem· Bunlar da ileride röntken hemli -

111 talebelerinde de göze çarpı • 
}'or.. Y atlan, yirmi ile on bet a • 
~lıın:Ja değişen bu genç kızların 1 

. '!'lsi beyaz başhk, ırri entari üze- Baatabakıcılık melı.1eblnln n1" .bln4SI 

•·ne beyaz önlükten, siyah çorap, · 

f leketteki hastahane'ere, haıta ba. reıi olacaklardJr. Yakında i~ıti • 
kıcı olarak, tayin ediliyor. tıkma. aaa için Avrupllya bir kaç bemıi. 
aı'arı elli liradan başlıyor. Sene • re daha gönderilecek.. l't: •. ak ·rpinden ibaret sade birer 21 Şubat 925 yılında kunnuftuT ... 

~ı .. ,3 • • I . • Şimdiye kadar me:&un olan Lalebo · 
e gıymıt er- .. d. G r 

Mektebin eni bahçesinin bir nin sayısı ( 185) kıtı U'. ece ı 
it.. g J L'J dd ' ik' Oşea"nde yeni, beton bir bina yük- olan mektebin tanaı mu etı ı 
'tl'yor. Bura11 ileride hasta bakı· ıene aJtı ay ... ilk .eneler mektebe 

tı!ık rnektebin:n yeni binası ola • okur yazar kimıelerden talebe a · 
~ktır. Üç katlı ve bütün aart lınmıf .. Fakat bakmıtlar ki rağbet 
ltaiaatı haiz bulunacak olan yeni çok ..• Bet inci seneden itibuen, ilk . 

mdrt-ep mezunlannı imtihanla ka· 
buJ elııncğe baılıımqlar. ftagbel 

yıidan yıla f azlAIA.fmrf ... Bunun U· 
den seneye ilerliyor. Ayda yüz elli (Diyet) in tababettekl ehem • 
l ·ır• l h · J miyetini nazarı djkkate alan me'-• •• maat a an emşıre er var .. Üs· !( 

zcrına ıeki:tind ~neden ~rnra 1 tep idaresi, Gureba haatahant"ıin
de (Diyet) mutbahına iki lıem~ıre 
vermiştir. Bunlara iki ıene ıonra 
mütehassıı diyet hemt ireai olac.Ak
lard ır. 

le ik kalöriferli 11calc oda yem k 
orta mektep mezunlarının ımti· · k b Ç · e · 

ıçme ca a... amaıır, ütü vesaire 
banırz., i~k mektebi bıtircnlerle gibi bır takım ihtiyaçları da mü. 
orta mektebi bitirmiyenlerin İmli • f d 

eueıe tara ına n temin ediliyor .• 
hanla alınması münasip görülmüt. Ta 'ebeler Gureha we llaaeki 

haıtahanelerinde tatbikat görü • 

yorlAr .. Mektebin tedris heyeti bu 
haatahanelerin miitehauıı tefle

rinJen mürekkeptir • 

Haata bakır.rlık mektebinin ilk 
senesinde teşrih. fiziyoloji, bakte
riyoloji, hıfzı111ha hikmet, kimya, 
hasta bakımı usu ileri; ik İnci ıene 
de dahili hastalrklar. laboratuvar 
mullyeneleri, cerrah{ hastalrklar 
ve ameliyathane İ§leri, doğum ve 
hasta bakımı, i:çiincü senede de 
çocuk bakımı. hıfzıssıha kanunu 
göz, kulak. burun, boğa~ deri v~ 
ziihrevi hastalıklar, ha&ta.hane 
idaresi, röntken , fizyotrapi ve içti

mai hıfzıaıhha dera!eri okutulu • 
yor. 

Mektep müdürü ile müesse.eyi 
do'a,ıyoruz .. Talebeler dershane. 

de toplanmıılar .. Bir cıvıldatma • 
dır gidiyor .. Mektep levazım ve 
veıait itibariyle miikemel bir hal • 

j de .• 
... Avrupadan bir ~ok levhalar, 

Riz tfo'"'"""" r11nmll'U h~ 
ahı hemşire gehli... Bir la.nesi Ö-

mer Lutfiye bir demet para uzattı. 
l\1akbuz a1mdı .. Hemşireler ayrıl. 
dılar. Müdür, paraliirı göstererek: 

- Bun1ar, dedi, Cülba~ hem• 
tireleridir. Yurdun taksitini ge

tir 'iler .. Size onu da ıöy!iyeyim: 
H laliahmer Merkezi UmlKll isi 
hemş'relerin ist'kba'lerini koru• 

mak, ken li kr.baha'leri olma 'an 
açıkta kaldıktan zaman yaulım 

etmek, hastlan Jıkları vakit lcJavi 
ettirmek, ma 'ul düşüp çalışa mı) a. 

cak hale geld 'kleri zaman kendi!e
rine ölün iye kadar bakmak Ü7ere 

bir .yurd kurmuftur. Yurdun bu• 
JJİinkü sermaveıi 40000 liradır. 
Hıu yurd hemşireler için en kuvvet• 
li bir sigortaJrr. 

Hemşireler, yur a maaşluınrn 

'•üzde onunu veriyorlar. Bütün 
hu külfetlere mukabil talebeler • 
den, ya!nız, b ... c con•'ik bir mecbu-

(Liıuc:u ıwyıfayı çeviriniz). 
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Cümhuriyet Merkez Bankası Umum Müdürlüğünden: 
Aşağcda dökümü yazılı paralar 2243 saşıh .mevduatı korumakanununun 1 7 nci maddeşi mucibince muhtelif müeaaeseler taraf ar' 

1

. dan bankamıza devredilmistir. 
Sahiplerinin veya vari,slerinin ellerindeki evrakı müsbiteleriylehirlikte idarei merkeziye ve ,ubelerimize müracaat1a bu paraları al• 

maları aksi takdirde bu para lann müesseaemize tevdi tarihinden iti bam dört se.ne sonra hazineye intikal edeceği ilan olunur. 

lzmir Osmanh BanJ:asınm tevdiatı İzmir Oş.manlı Bankasmm tevdiatı 

K 

10 
tanesi 

15 
kuruş. 

Tecrübe 
ediniz ve 
her :rerde 
arayınız. 

lsim 

varghia E. 
Papangheliı C. 
Yüzbaıı Mehmet Lül:fıl . 

Marth~ Yamalian 
Che.bouran Lucie 
K.adl'iye Hanım 
Dracopmtloı Deınetriuı 
Donadjlan Gazar 
Aznavorian M. Serpui. 
Ragna Maria 
Tiuı Domenicuı 

.._ __ ... __________ Faful Mazlu:ın 

Dr. CEM S' in 

NASIR iLACI 

En eski nasrrlan bile pek kısa bir 
zamanda tamamen ve kbKünden çıka· 
nr. 

Umumi deposu: İngiliz Kanzuk 
eczanesi, her eczanede bulunur. Ciddi 
ve müessir bir nasır ilacıdır. 

Damdji.an Paul 
Lila Pilde 
Re§it oğlu A,li 
Ayc!Jn Viliyeti 

,, 
" 

,, ,, 
" ,, 

1J. Leon 
M\i.dür Mimuri 
. / . Andonudus 

" " 
.Aydın Vıli.yeti 

Dfter V.il. 
Eaat Bey 
Hamidiye Mektebi 
Ahenk Gaz. 
J. Cıibeye 
Miniaoğlu Mustafa 
Memur Makumi 
Çolak Z. H. Şerif 
Aydm Vıliyeti 
Doktor B. Apoatolides 
Yusuf Arif 
S. Abadjoğlou 
C. Argendekis 

Val Aydın Bey 

-------------- Holanda Koıuolo111 
Ali oğlu Tahir B. 

D Un oynanan :;:\ Kelimci oğlu 1 Fener - Galatasaray Hancı Hafız Ali 
~,,. M b""t"" t f-!'Atmı b" Toz Ahmet O. İbrahim ..., " açıttırt u un a :u.ıa ır Jean Valli 

çok re.simlerle ve Cemal Nadi-ı Sanuar Ali o Mehmet 

rin ve Dolo'nun kariıkatürleriy- Kalır O. Ali 
le beraber Emin oğlu Ali 

Bugün çıkan 

TOP 
Müftü Z. Mehmet 
Amıantoğlu H. Muıt • 
Çolak Vıloğlu Mehmet 

IH. Hüseyin H. Mustafa 
Helvacı Mustafa Çige 

-d• mutlaka o~uyunuı --ıııiııı Dede O. Halil 
Selanikli Reşat 
Yusuf O. Ali 

Mllıımııııını1111ııımııı1111111111ııııuııı11wuııııumuııınuınıımııııı1n BerbeT lbrahim 
Sefte O. Musta.Ea 

:i hizmet istenmektedir. Mektebe Meh. Muhittin 
giren talebe tahsili tet'keder ve- riel tııiadis 

Ya mecburi hizmet" ikm l etm Bahçovan H. Savacoğlu 
ı a ezse Et Juh. 

yapılan m~rafı ödemiye mecbur- .~erdarv~ O. Meh. 
dur. Hemşıre evlendiği zaman Cansoğlu H. Hasan 

da yurtla alakası ke.ilir.,, Motla YulUf o. Ali 
Mektep nıüdüriiııün son ıozu Sami lbrahim Halil 

beni biraz düşündürdü •• Aramız - Tabak Sabancoğlu H. M 
<la töYle bir konuıma geçti: Tefikçi H. l&mail 

- Hemşireler evlendikleri .za _ Ha51U1 O. lbniliinı 
man neden alakalan keriliyor? Mehmet O. H. Mehmet 

Seik Mehmet 
Bugün evli kadınlar anumda baş. .H. Mehmet Ali 
ka sahalarda iş sahibi olanlar pek Kara Ali o. Mehmet· 

çoktur. Mudurci Ali 
- Evet, evli kadınlar içinae Danıo Ali 

daktilo muhui..... hoca olanlar V&lıairos Pecoula. 
' 'lr'• 

vardır. Fakat evli hemşire, hem (li O. Halil 

hastahane, hem de kocasına, hem JK.O Panal yoT~uloa 
~ _ •. stnan ı ıcaret Bankan 

çocuguna bakamaz. Bu, butün Sivaslı Mehmet ·ıu 
dünyada böyledir... Hemtirelerin 1 Abdülkadir og 

evlenmemiş olması p.rt koşulur. Hasan bin Ali 

Yalnız Fraruıada evli kadmlarm Madam Nisak Nigouien 

da hem~irelik yapabileceklerine Madam Stasao Kaiffi 
Bdediye Meclisi cevaz verilmişti:r. 

-Bu hemşire evlenir, sonra ko
casmdan ayrılırsa tekrar hemşire 
olabilir mi?. 

Bakrrcı Dimitri 
fn~tı Umumiye Teş~bhü. 

tı Sirketi. Arasta Kabgası 
eresesi 

- Düşünürüz.. inşaatı Umumiye Teşebbü-
- Evvelce hem~ire olmanut ve sah Sirketi Athanaıe 

kocasından ayrılmı.ş bir genç ka ~ P · AIFieri vıe Annesi Anna 

dm '1em§İre olmaık istene? lıisaatı Urmmıiye Te~bbü· 
Müdür bu aua.1ime de kısaca satı Siı-k ... ti. Mund Z. 

'1C?'Vl'l!I l'-"•hm<et 
cevap verdi: r lJ • T Ll.J& n,,11ıob n'r.t!"~V~ I"" l'.ı:rl:'U'" 

- Ouu da dü~n6rilz. •.m ~..; 1'~,,"~ Ali "' 
Ihsan Ari./ Gökpmar 

1
Ken.,..,es; Refika 

Paul Milberg 

Adres Şehir Tevdi Tarihi Meblağ isim Adres Şehir Tt:vdi TarihJ Meb1af 
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25/ 4/934 0,24 san !jiırketı. .P. Sobru-ot 
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309,- Haiın Alculumbre Defter 
29,21 Helrimi 

187,s9 D. O. Kasapoğlu ve 
l03,- Mahdumu 
211,15 
103,-
254,42 

40,40 
44,61 
98,34 

265,20 

Unyan Sigorta 
B uJvari Şirketi Manulıı 
Darbe.kirian 
Mustafa Fafulaki 
Ticaret Mahkemesi 

ff • 
" "' Mehmet Ali. Orman Müd • 4,-

3,-
1,20 

t,-
8,29 

Osman Ef. Orman Müdüriyeti 
Ticaret Mahkeme.si 

0,09 
17,40 

" 
" 

,, " 
1.,- 1 Ceza Mahkemui 
0,15 

20,-
8,-
1,38 

76,-
4,-
0.30 

" " 
"' "' 
" " Evliya Zade Refik 

Note:r 
lzm:ir Kasaba ve Temdidi 
Mal Sandık 

0,40 D. Rouuo Mahd. 
0,80 1 ci Sulh Mahkemeai 
O,SO 1 zmir Kasaba ve 1 emdidi 
3,65 Mal Sandığı 

1,65 "' ,, 
9,40 

20,-
4.95 

125,-
10,-
10,26 

" .. 
" " lzmir Kas.aha ve Temdidi 

Mal Sandığı 
,. .. 
"' "' 37,12 lzmir Belediyed 

0,50 Karalcilu (Yuauf Omtro 
0,50 Zevcesi 
o,so I noir Kasaba ve T emdic& 
ı.-. MaJ Sandığı 
O.ŞO "' .. 

""' 2,-
0,50 
0,50 
0,50 
1,-
1,-
0,50 
0,50 
1,-
2,50 
0,50 
1,-
0,50 
2,-
0,50 

. 7,50 
7,50 
0,50 
0,50 

5.SO 
0,50 
6,-
0,50 
0,50 

.. " ,, ,, 
Costaı Co1ivaa 
1 ci Ceza Mn.lıkemesl 
Çolu Zade Halil 
Defter Hakani 
Moise Ca.rgher, Not-er 
İzmir f<a911.ba ve femüuti 
Maı ~andığı 
Th. Rozos 

• Maruessian 
Ch. Pandjaria 
Matheoı lndjeY1ll' 
Mahmut Celalettin 
P. Mou!iaı 
Wiil Burkler 
Madam Sh. Wilson 
Star.is!as Ciudicci 

Latif Savando ve O Nuri 
Mansuri Z. Emin 
Mahh- Sait ve Şürekası 
Tahir Zahmet Mithat 
ohn Spiegelthal 
arold C. Creen 

2,- ıvrissa:rian Azn.avorian 
2,- Süleyman Ferit ve 
O,SO Şfrrekiu 
6,- Ananiadiı Georre• 
l.SO rdittl Leon ve Mahdumu 
1,- "Roai~, Sigorta Şirketi 
1,- Garauo Filı de Haiın 
3,- Demetriadiı M. 8. w 

15,49 KUmı Mustafa 

24.29 

20,-
150,-
40,-
20,-

265,06 

280.61 Moise Aslıeı- ve Bro• 
J.11cob Chimichon Ogul 
Dattid 1 a. Enriqua: 

624,84 

W. Wat"'Jon 
Di. E'"'°"sıılan 

8R 53 1 Y.atop\tloa Ananaaaad&ı 
95,57 J 

---
--

-

--
-

-----

25/ 4/34 

.. 

.. 

• ., .. 
il! 

• .. 
• 
" .. .. 
n 

.. .. 
• 
• 
.. 
• 

• 

" 
" 

" 

• 

• 

331.J' 

200 ...... 

700, ...... 
500, ...... 
13 ....... 
St,10 
24,70 
20,oı 
ı,96 

34 ....... 
o,92 
s.&' 
2 ...... 

13,1~ 
S75,,... 
293.sS 
20/ 
85,11 

40, ...... 

201"' 

14.334,11 

.. -------
• 

• 

" • 

• ., 
" 
" 

• 
.. .. 
,. 
• 
" 

,, 
.. 
• 
" 
" ,. 
.. 
" .. 
" 
" .. 
• 
• .. 
• 

• 
" .. 
" .. 
• .. 
• .. 
" 
" 

'O)evamı 17 ncl sayfada} 
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-, ŞAKA 
ft 1 Cümhuriyet Merkez Bankası Umum Müdürlüğünde. : 

Şen f ıkra!ar 
,(17 nci sayfadan devanı) 

Eliziz Osmanlı Bankaımı tevdiatı Bursa Osmanlı Banka sının tevdiatı 
Onde kıymetli bir kürke bürün

müf, ıenıç ve güzel bir kadın yü • 
laim 

rüyor, arkasından da ellilik bir Katip Hakla 

zampara takip ediyordu. Abdurrahman 

Bar ara kadına yakla.ttı, selim· Tekaüt Emin 
ladu Marıurite G.ranclt 

Za d • . l b" Muatala luet - nııe enem sızın e ır yer• 

Adres 

Meçhul .. 
• 
" • 

Şehir Tevdi Tarihi 

19/3/934 

.. .. 
de tanıtmlflık.. 

- Hatırlayunryonmı.. 
Edirne Oımanlı Banka ımm tevdiatı 

1 

J 

lraz gayret edeneniz, ha • yedinci Kolordu 
Jakaınrz. Bir kürkçü dük • 

~runda bana raatlama.mıı nuy • 
dmız7. 

- Şimdi hatırladım, 'Yitrinde 
&J teklinde duruyorduma J •• 

• • • 
- Baba: Sen mektepteyken 

çalııkan nu idin7 Tembel mi? ••• 
-Çalıtkandnn .• 
- Muallim, aeııi hiç döver mi 

ldi7. 

Dordundı F ırlca 
Küçiık Nalbant Mehınet 
Mehmet oglu Ahmet 
Edirne V aliai 
B. Raruh 
Kezil Muıtafa 
Banda!oa Biraderler 

• .. 
.. 
• .. 

" . 
Acop Arakelyan 
Suzi Behar -Dövmezdi .. 

- O ba1de neden 
bUyiik?. 

kulakların Halil oğlu Sadık 
Pierre Natzi 

• • • 

Meçhul .. 
• 
" 
" • 
• 
.. 
" .. 
• 
" .. 
• 

"\ 

" .. .. 
• 
" 
" • .. .. 
" .. 
• .. 
" • 

Hasta bakıcı imtiha.nmdaı 
Bandırma Osmanlı Ban liaımm tevdiatı 

- Ağır bir basta var •. Doktor, 
ancak on b91 dakika sonra gelebi
lecek. •. Bu zamana kadar haatanın 
ölınesi de muhtemel. .• Ne gibi ted
birlere bat vunırıunuz7. 

- Hastaya vasiyetnameıini ıo
rardmı. 

• • • 

Hastahane lnşa komisyona 
Mathw Summa 
İbrahim Abbas Huan Z. 
Miohel Stragin 
Be!ediye Reisi Rasip B. 
Theoloıroı Çakiroğlu 

Polih1"0ni1 Karacivoihı 
Ahmet Sefik 
Ahmet Bey 

Hem ıafa, hem de geveze bir Artemiısie Savaldu 

adam vardı. Bir lakırdı dinJeme- Constantin l..azana 

Meçhul 

" • 
• 
• 
• 
• 
• 
• .. 
• 

" .. 
" .. 
• 
" .. 
" 
" 

diti halde makine gibi kon~an 
bu adamm sakalı bembeyaz oldu • 

AY.dm Osmanlı Bawllll'lm tevdiatı 

lu halde saçlarında bir tek beyaz Lucaa Nınt. Meçhul ,. 

kıl bile yoktu .• 
Salih Efendi.. .. " .. • 

• .. 
• .. 

Bunu merak eden hir adam bir H~tiu: Kocabq,.. 
dostuna sebebini ıordu. Doıtu fÖY· St. Gigirdiçyan 
le cevap verdiı Ahmet otlu Ahmet AD • • 

- Kulakla.n f1itınediılf için Muhanen'ı Efendi .. .. 
• .. 
• • 

• .. 
• .. 
" .. 

beyni yorulmam'! Ye 1ı11.Çları ıiyah Jor; Skarfid~a 

kal F . h• d J G. Konstanttma mıştrr. akat çeneıı ıç ur • Muh" . l'>-1 
• • , , . ıttın nııat 

madan ııledıği ıçın sakalı ıaçla • H o wl M &.-.a.. , acı snıan og u UIU1n1 

nndan eV'Yel ihtiyarlıyarak bem • Çalar Mehmet oğlu Hüse-
beJU olmuttur ! yin 

• • • Abdü'kadir oğlu AJj Molla 
Leyla ga~ güzel bir kadındı .• Nicolaa Saitis • .. 

• 
" .. .. 

Oturduğu apartmıanın kar~uunda Hapishane müdürü Mustafa 

da çirkinliği ve yılııkanlığı ile Oimitrios Andoniou 
Mehmet oğlu Zeki maruf aTUkat Veli oturuyordu.. • 

Veli, Leylayı her gün gözetll • Ordu Osmanlı Ban1Ca ımm teviUatı 
,ordu .. Ve Leyla buna fevkalade ECZRcı Melın:ıet AH Meçhul '-10/3/934 
kızıyordu.. Veli bir gün gene Hacı Mehtn'!t Zade Hasan ,. .. 

ıfiderini Leyllnın penceresine Evropi Tıitonidu • .. 

dikmit bakarken Leyli da pence • Hatip Zade Molla ÔDa' • ., 

Jt açh, Ye bet dakika gozunu Balil oğlu Ahmet • ,. 
im d V ı.• bakt U.e lnıaat Komiıyoma • ., pma an eıııye ı ..• 

Veli eevincinden yerinde du Bursa Osmanlı Banka amm tevdiatı 
ramıyordu.. Nitekim yarım saat Cheirtlıosyan 
eonra Leytl ıokafa çıkınca he • Hara.lamboı Hacı Yuna 

men peşine takıldı .. Yılışmak is • Hamama Nuriciy..a 

. tedL Leyli kendi•ino fU cevabı 

Yerdb 
- Sana ha1anam, ıeninle ala

kadar olmamdan değildir. Gözle
rim büyük bir günah itlemiıti, ce
u. olsun diye baknuıtım. 

Haca Panayot Chriato 
P ofiadia Merohi 
Madam Kasap Z.bert 
Kelambi oğlu Deıpina 
Albnyan 
Kılıçyan S. 
Kiraçi Giroef 
Lici Niko 

Meçhul 

• .. 
• .. 
• .. 
• 
• 
• 

.. .. .. 
" .. 
,, 
,, .. .. 
" 

-----lllllllıllllll""'llnmılJdll'lllllııııııırrm Hadonyan Haca Ohanee 10/3/9 
Aleko Helio 

Hazin bir ölüm Mavro Mehali 
Madam Karıekiyan Maram 

Mülga lıtanıbul defterdarlığı Periklia Hacı Bekoshı 
n.ridat mümeyyizi Bay Aaaf m Pinatzt C. A. L. 
refikası ve Etfal hastanesi çocuk lstefanideı T. H. 

hastalııklan mütehauı11 profesör 1 S~poula N
5
• -:. 

d kt ıh H·1m· . k k d • Sımonyan erK .. o or san ı ının ız ar eıı 5 k enna eşyan 
yirmi bet yatında Bayan Sabahat Madnm Agizyan 

Bayramın birinci günü sabahleyin Ceheryanide• A. 

1&&t yedide vefat etmiıtir. Cena • 1VuÜİ.l\diı SotRld 

seıi bugün saat on bir buçukta ,, Nikola 

Aba.rayda Tevekkül hamamın• " J. 
daki hnelerinden kaldırılacak ve YanakonuJoıı Anaıfaı 
.&.•-- d V l"d .. d Vnv"nideı F.fmti,.det .ruuaray a a ı e ca.mnn e na • Z , M •• ,..., to•tmAn , ... ..,,,.,. ıı 
mazı badeleda T opkapıdaki aile L . .,.e Vinn-nt 9",, 1\tf.,J.rf. 

bbristanma defnedilecektir. Ce • OHmniv~ 011manb A. ş. 
nahı Hak kederdide ailesine sabır HaCT Aot"""h 
ihaan eyJeain amin. (Abdi oğlu Tahir 

.. 
" 
" .. 
• 
" • 
• 
tt 

• 
• .. .. 
" 
" 
" 
• .. 
• 

• 

,, .. .. 
" .. 
" .. .. 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" .. 
• 

Meblai 
Adrea Şehir Tevdi Tarihi Meblaf 

dınbd.fl t ehmi 
2,40 futeı..çı Hauıdi 

10/31934 

45,- Mduııet oğlu lamail 
1 

6,- Stavro Hunxıaa 
78,50 Saltayan 

%84,05 BagdaıMtryan 

... 24 
20,-
10,-

2,32 
2,36 
1,-
1,-
ı.-

Bakkal Sedros 
Bala•oğlu Y orci 
Kriıtıdie Marie 
Konatantinidu Kiryakoa 
G. Demir oğlu 
Y. Dervi' oğ-lu 
Ca.mcik Katina 
Ezeryan Mekt.a.r 
Shaaki Hacı Vaıiliyu 
Netet Efendi 
Ahmet oğlu Abdunah.im 
M. l1&11c Stuggo 

1 O. r.~iliuheriı ,-
A. Hanmyan 

ı.-

,, 
" .. .. 
" ,, 
" 
" 
" ,, 
" 
" 
" 

" 
lzmir .. .. 

ı.-
1,09 
6.48 
s.-
6.20 

Kütahya Osmnnlı Banka smm tevdiatı 

Karabet Simityan Meçhul 
Andon Andonyan ,, 

Es <işehir Osmanlı Banka ımm tevdiatı 

" 
" 
" .. 
" 
" ,, 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ., 
" 
" .. 

l . 

" 
Salih oflu Salih Meçhul 10/3/ 934 

105,IS 
37,02 

4,14 
2,30 

Mehmet Sabri 
P. A. St,.rvelis 
Madam Eğ. A vamyan 
Madam V. KaJemyan 
Nimet Hanım 

.. 
Olmüştil .. 

Meçhul 

" .. 
1 Giresun Osmanlı Banka ımm tevdiatı 

,, 
" .. 
" 

50,-
189,-

320,-
145,75 

Ali Ağaç oflu Halil 
Ali Çelebi oğlu 

Meçhul 10/3/ 934 

30.
ıo.-

25,-

Ha1&n Efendi Zade Şakir 
lbrahim oğlu Salih 
Kan Ali oğlu Ali 
G. Rendasaid 

Altendorf Dar et Wri,.t 
67

•
23 f.ghıa Huluu bın AbdWlab 

32,-
Kevork Şahrııyan 

45,-
Soaete Generale ela 

205,-
RouLe• {Mebuh Ş!'rkel) 104,- • . 

.. .. 
• .. 
• 
" .. 
" 
• 

( 

&.-
10,-

125,-

Kayseri Oamanlı Banka. ıwıi tevdiatı 

, 15,- Konltantin Kotru 
15,- Oıcar SubcaHıan 

2,- Stepan Bogoıyan 
A. Kandelciyaa 

!,- Ariıtiı Şahimıdi• 

&.- Mardikli Şirinyan 
6,90 Kaymakam Celi!lettia 
6.- Garabet Derviıyan 
6,- AJJMtaı Kar11yanidi1 
6,- T oıun oğ'lu ~18.1 

Douon Karaoğlu Jeaa 

Meçhul 

• 
• 
" .. 
" 
" 
" .. .. 
" 

'.Adana Osmanlı Banlia amm tevdiatı 

" ,, 
,. 
" 
" .. 
" • 

• 

• 
• .. 
" ,, 
" 
" ,, .. 
" .. 
'\ 

1.
z-

45,-
30,-
6,-

Müfettl, llısan Be1 
Ahmet Cemili 

Meçhul 10/3/ 934 

9,-

1 

S,-
10,-
38,15 
10,11 
15,-

Bakil Halil oğlu Hamdi 
Moia Ater 

U"ited Orphan1 " 
Miuionat 

Şahbazyan • Keıiıyan 
AyvazAdoryan 
Agop Frenkyan 
C. Dimitriadiı Veresesl 
Abdülmecit bin Mehmet 

15,- Obanes Vastaryaa 
6,- Sarkia Bizdikyan 
3,- Y ordan Artemyan 

46,50 Agop Keklikian 
20,90 Bedroa Karaoğlanyan 
31, Nerteı Arakelyan 
10,- Rucen Neakindyaıt 
30,- Adana Asker Kıt'au 
22,- Kumandanlığt 

10,- Epram Hovacıyaıı 
20,- u"'~• HR<T"~., 

374,50 Matmazel Marie Fulede 

,, 
" .. 

Hacl:o 
Meçhul 
Tokat 

n 

" 
" 

" 
" .. 
• ,, .. 

" .. 
3,- Sadık Bedosyan ,. 
9,- Matmazel Hobaba ,, 
S,- Madam Siranuş M1lnukvan ,. 
4,60 Doktör Garabet Gabadayan Meçhul 
S,- Stavroı Seronyu 
ıs,- Molla Mehmet 

13,SO Marı?oıyan 
4.- Mad .. m Pol Yatropalo 
2,- l<irkoryıın 

30 05 
1
The An..,.fn l ,ev11ntine Bank 

12~ 28 C:,.f;ni'<'i M ... .,"'~e 

5.- '·•"""'" v .. •~."''"'" 
2 :\1 '*:;.,;,.. ı-l11nnn 

69 80 ""·1ı-t•• .... v n.;r."es 

" 
" 
"' 
" .. 
,, 

" 
"' .. 
• 

• 
\ 

.. 
" 

" 
" 

" 
" .. 
" 
" 

" 
" 
n 

" 
il 

" 

.. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
• .. 
" 

10,-
20,-
9,-

6l,82 
49,63 

617,70 
6,-
1,50 
6,-

15,-
6,-
5.-
3.-
ıs.-
60,-
60,-

113,-
25,-
6,-

25,-

3.Sl 
10,-

85.-
145,-
21 ı;.86 
ıs.-

10.-
6,-

6',-
36,-

6,19 
37,-
ı.-
3,09 

6,66 

ISJ,7S 

103,-

219,74 

39,50 
43,50 
43,50 
11,25 
6,10 
6,-

13,
J0,-
92,-
5,-

20,-

J0,-
6,-

16,7S 
J0,75 

"74,91 
26,24 
68,65 
23,-
62,68 
?5.-
16,-

25.-
116,-
600,-
145,-
60,-

150,-.. 
0,59 

so.-
30,-

450.-
450,-

1,92 

14" -
3.50 

15,-
15.-
7.-
5.-
9 ,;~ 
1 ~s 
~ ı;o 

ııc.-

10.-
B.-B.- Jc~ Oi.:. Yorgi 

!,~ ~Devamı 19 ncu s:ıyfada); 
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Cümhuriyet Merkez Bankası Umum Müdürlüğünden: ·zıi ~ "nin 

(18 nci sayfadan devam) i eti 
T ekirc!ağ Osmanlı Banka sının tevdiatı Yazan· 

Döçent Di~ Hekimi 
Suat lsmail Gürkan 

Bandırma Osmanlı Banka smm tevdiatı 

Adres Şehir Tevdi Tarihi 

~ Orchı Menzil 
~Riya.eti Evvelce Bandırmada 10/3/934 

r:.. .. ,, 
"'11Jeıu Barberi 

s. CiU • wJ ,, !' otnomırog u Y ereıeıi 

ır ~~niı Potitakiı 
·~opuloa 

• 
" 
,, 
• 
" 

Ak,ehir Osmanlı Banka sınm tevdiatı 

.. 
" 

" ,, 
.. 

Meçhul 10/3/934 
,, ,, 

,. 

" 
,, 

.. .. 
Diya.n:bekir Osmanlı Banka sınm tevdiatı 

~~ Siileyman Sırrı Me~hul 26/2/934 

ır:" !olia müdürü Ferit 
-~.Hanım 

l)alrtc;.. Raif 
A.~ Şol" 
h- -. or 
ı~ı 
ır~h. Keridiı Pavüdiı 
·~onlu 

~tri oğlu Vaıil Fidoı 
" . t l)~ Vekili Mustafa Nadir 

~l~ Ayvanyan 
>-~e Cephesi Nakliyat 
'"'l>ıti Millazimevvcl Meh-

~ Ziya 
~Zİl'e Cephesi EvnJa 

A.•:ı- M"d" - M"t· . -<q u uru u.azun 

~l Tahsin 
~~~ ~pheıi J ı.tih~rat 
~ Uduru Yuzbaşı Tahtın 
~,l'it Celal 
, llıhaıı Faik 
~hık ldarei Husus· M" \,•• , ıye U· 

fı· \1 Ali Rıza, Bitlis 
ıt~r A 

" a ı hnıer Reisi 
D:~Cclehi Zade Hurşit 
,.., r V. H. Tonaiyan "a . ,. 
~ l'li Z;,de Iırnail 
ı~C!:tatet Telleyan 
'oh ~ ~ Finıı 
v ~ltı-et T elf ey an 
y~lt'-" ~ınze 
() ~ba§ı Hasan 
tı~ Lutfi 

11'Ucu Zade Fet1ıullah 

,, 

" ,, 
" ,, 

" ,, 
H 

" .. 

" 

" 
,. 
.. 
" 

" .. 
" ,, 
.. .. 
,, 

" 
" ,, 

" 

Diyarıbekir Osm~nh Banka smın tevdiatı 

Meçhul 

.. .. 
,, 
,, .. 

~t .Agnes Capudni 
~ h darına tabur kumandanı 
~ Çet 
~ ~et Serkisyan 
~uı~ sayan 
t"'-~zım tüfekçi Hüseyin 
··q nıüdürü 

İnebolu Osmanlı Banka ~mm tevdiatı 

J, " S "'tlellman 
!'. Sch·ı· • '1-0it J 12ZI 

a.cı zade Akil 

Meçhul 

,, 

Samsun Os.manlı Banka smm tevdiatı 

Meçhul .. 
,. 
" 
.. .. 
,. 
" ,. 
,, 
,. 
,, .. .. 
,. 

t 

Nazilli O&manlı BnnlCa sınm tevdiatı 

Nazilli .. .. .. ,. 

.. 
,. .. 

,, 
" ,, 

" ,, 

.. 
,. 

" .. 
H 

" 

H 

,. 

" ,, 

,, 
" 
" 
" ,. 
,, 
" 
" 
" ,, 
.. 
,, 

,. 

.. 
,. 
,, .. 
" 

·' ,, ,, 

" .. .. .. .. .. 
,, .. .. 
,. .. 
,. 

.. 
,, 

H 

" .. .. 
.. 

• 

• 
• 

isim Adreı Şehir Tevdi Tar.ihi 

Meblii 

T orbah oğ!u Muıtııta 
Mösyö Mataina 
Hüseyin Hüsnü 

Meçhul 26/2/934 
,. .. 

Komiser Hüseyin Hüsnü .. 
Trabzon Omıanlr Bankasının tevdiatı 

t• ,. 

495.-
3,34 

J0,16 

30,30 
182,20 
10,-

Yetimler yu,.du 
Sofia S. Sperkoff 
Reji idaresi 
Stepan Saraciyan 

Meçhul 26/2/934 

42,85 
53,50 

2,68 
25,-

400,-

s,-
10,-
5,-

88,10 
65,-

6,-

Fransız • Ermeni komitesi 
Kınmlı zade Hikmet 
Kürt zade Hayri 
Ohannes Maranian 
Mehmet İbrahim 
T. H. Triftanidea 
Sarıkamıt Himayei Etfal 
cemiyeti 
Mağırdıç Hov. Khaçoiyan 
Kviotkovski 
Hacı mes'ut bin Halil 
Kevork Tcriyan 
G. Algardi 
M. Ballovich 
Kundakçiyan 
Nakaşiyan 
G. Kutafiyan 
Namlı zade Muıtafa 

.. 
•• 
" ,, .. .. 
.. .. 
.. 
•• ,, 
,. .. 
,. .. .. .. 
• 
• 

Gaziantep Osmanlı Banka ımm teVdiatı 

,. .. .. 
,, 

• .. 
.. .. .. 
.. .. .. .. .. 
.. .. .. 
• 
,. .. 

Naum Antakl Meçhul 13/2/934 
4,23 

18,75 
45,-
63.60 
9,-

10,-

20,-

20,....-
25,-
45,-

G. Karamanukyan Mah
dumlan 
Nerseı Değirmenciyan 
A.. Simciyan mahdumlan 
Leon Kılıçyan 
Abraham Gazelian 
Nerses Arakpanoıyan 
G. Mertakyan 
Abraham Bireciklİyan 
E. Kerlakyan ve mahdum 
lım 
Mustafa Tevfik 
Kevork Levonyan 
M. Mahserec:iyan mahdUJD., 
lan 
G. A. Kaluıtyan 
A.sciyan biraderler 
Kevork Tab!oyan 
Bedros Asciyan 
G. Ke.ramanukran mah· 
dumlan 
Mihran Haladyan 

.. .. .. .. .. 
.. .. 
.. 

.. ,. 

,. 
,. 

• .. 
Zongu!dal~ Osmanlı Banb' nnm tevaiatı 

.. 
,. 
,. .. 
.. 
,. .. 
.. .. 
,. 

• ,, .. 
n 

" 
,. .. 10,-

75,-
3,-

205,-
102,50 
33,-

Şerif zade Kemal 
TW:ce Eski Tütün Reji 
müdüriyeti 

Meçhul 13/2/934 

• 
T.arms Osmanlı Banb smm tevdiatı 

4,86 
30,-
25,-
5,-

35,-
10,- Pehlivan oğlu Ali Pert" 

Mustafa Sami 
Meçhul 

• 

16,30 

1,90 
15,47 
11,63 

160,-
13,-

Mer1in Osmanlı Banka arnm tevdiatı 

Jean Copouloı 
Homsi Sikias et Micbel 
Sikias 
Malbaz zade Mehmet Salih 
Seyhan Matbaa müdürü 
Dul Madam irini G. Karo· 

Meçhul 

,, .. 
" 

~~ .. 
Ohannea Mapıian ,. 
Civan Delalyan ,. 
Fesçi Sebahattin ,,, 

Konya Osmanlı Banlia sının tevdiatı 3,48 
28,87 
1,- Y ordan S. Kabasakaloğlu 

Noterlik 
Meçhul 

17,05 
29,04 
56,50 
S,-

25,-
4,75 

24,15 
68,-
43,-
34,-
24,24 
10,33 
15,-
25,-
39,49 

106,44 

44,87 
6,87 
5,74 

44,87 
44,81 

Elias Papadupolo 
Mehmet Ali 
Aknes Boyaciyan 
1 aparta ianeıi 
Kurtioı ve Keoke 
Y ordan Marioğlu 
Çeıımeli Hüseyin oğlu 
Mehmet 
Karahisar kumandanlığı 
Yüzbaııı Yusuf 
Kenan 
12 ci kolordu Levazım 
riyaııeti 
Abidin 
Binbaıı Nuri 
Hüseyin Çelebi zade 
Selahattin Çelebi 
ı\kab Kalabalyan 
Mülzim Serafettin 
Katip N~reddin 
f&itz Heer 
Gabriel Gargur 
Stepan Giragosynn 
K.aliopi Papazoğlu 
Dikran Zaınbakçiyan 
Bıyık zade İbrahim 
Şeyh zade Mustafa 
Müsevici Hakla 
Kaba Salih zade Haınn 

10,50 Ahmet Münir 

,, .. 
,, .. .. 
,. .. 
.. 
.. .. 
.. 
,, 

.. .. 
" 
,, 

" .. 
,, . 
.. .. .. 
" .. 
" ,, 

.. 

.. .. 

.. 
•• 
,, 

• • ,, .. 
,, 

.. 
" .. 
" 
•• .. .. 
., 

.. 
,. .. .. 
.. .. 
,. 

•• .. 
" .. 
,. .. .. 
.. 
" .. 
.. 

Meblağ 

0,56 
6,50 

39,34 
6,-

77,50 
57,98 
32,-

9.168,32 
107,-
45,-
7.SO 

&3,13 
1,96 
5,-

5,04 
50,52 
25,-
9,95 

318,60 
61,-
10,-
26,-

155,.:.... 
4,-

70,-

17,23 

14,Sıi 
19.39 
19,15 
28,85 
16,35 
32,87 
15,46 
49,60 

5,25 
45,-
63,35 

8,02 
5,35 

140,92 
6,40 

187,-

649,90 
11,-

11,-

995,-

4,30 
5,-

495,-

17,72 
275,94 

s,1n 

290,-
124,63 
100,-
20,-

360,SC 
27,87 

6,87 
4,87 

24,87 
75,42 
16,57 
1,.. 
l,-
0,21 

34,87 
19,Bi 

20,87 
14,12 
44,87 

13,34 
9,A7 

121,14 
. 24,70 

16,85 
11.87 

3,50 
26,43 
16,11 
l,50 
1.50 
2,-
5,-
3,-
3,80 9.87 \Doktör Zekeriya Muammer 

Av"dik Giregosyan 
36,13 Mardik}an Biraderler 
28,40 

" " .. 10,-
73,63 

'(Devamı var) 

Çok kimseler di~ temizliğine ger 
gi gibi ehemmiyet vermezler. Hat
ta hu işi lüks bir tuvalet gibi te -
)akik edenler bile vardır. Ağız ve 
diş bakımı vücud bakımının mü -
him bir kısmıdır. Bu bakını her
kes için hiç bırak.Zmadan yapıl
sı lazım gelen bir iştir. 

Y o.!nız bunu bir sıklık olarak 
değil, bir (Sağlığı -koruma) o 1a -
rak yapmak gerektir. Bu bakım 

yalnız dişleri fırçalamakla bitmit 
olmıyacağı gbi dişleri fırçalamak 
da başlı başına bu bakımı temin 
edemez. 

Diş ve ağız bakımı denince bun
da çürümeğe ve bozulmağa yüz 
tutmuş dişleri ve iltihap alametleri 
gösteren diş eti ve ağız içi zarla • 
rını hemen tedavi ettirmek de da • 
hildir. 

Diş bakımı yalnız tabii ditlere 
değil, yapma dişlere de tatbiki 
icap eden bir bakımdır. Ağzın -
da yapma diş taşıyan bazı kimse
lerin dillerini temizlemedikleri ve 
buna lüzum görmedikleri görül • 
mektedir. 

Bir sinema artistinin yalnız gö .. 
züken diş yüz]erini temizleyip 
par]atarak diğer dişlerini kirli 
ve çürak bir halele bırakması, ih -
mal etmesi nası1 bir noksan ve kıy
metsiz bir ( di§ bakımı) İte ağzın • 
da yapma diş taşıyanların bu diş.. 
lerini temizlememeleri de onun gi
bi mühim bir ihmaldir. 

Tersine olarak ağzında yapma 
diı h:.ılunanlar di§ bakımını daha 
dikkatli olarak yapmağa mecbur -
durlar • 

Hatta bu gibiler huswi bir diş 
bakımına bile tabidirler. Yani a -
ğızlarmdaki yapma dişlere mah -
ıus bakımı tatbik ile mükelleftir
ler. 

Diş balmn!nı yal ruz d İ§leri ve 
ağzı temiz ve parlak bulundurmak 
için değil, vücut içinin dıtarıya a • 
çdmıı mühim bir kapısı olarak a -
ğızdan bir çok mikropların girerek 
ve yahut ağızda bulunan bir çok 
mikropların zemin bularak kal -
kınrp içerilere giderek fenalıklar 
ve hastalıklar yapmasının önüne 
geçmek için de yapmak lazımdır. 

Konu~tuğunuz bir adamın en 
çok neresine baktığınıza hiç dik -
kat ettiniz mi?. 

Etmemişseniz ben size haber 
vereyim ki ağzına ve di§lerine ba
karsınız. Biz, bunun mütehassıw 
sıyız diye bize öyle geliyor sanma
yın... Bu, gerçel,."tir.. O halde 
lcarşmızdaklieri iğrendirmemek 

için de diş temizliğine lüzum ve 
ve ihtiyaç vardır . 

Hele gribin salgın bir halde bu
lunduğu sıralarda diş ve ağız te • 
mizliğini asla ihmal etmeyiniz ... 
Ufak bir kmklık duyarsanız, ala
cağınız tedbirler arasında diş ve 
ağız temizliğine de hız veriniz .• 

l Yeni neşriyat 
1 

~ elsefe yıllığı 
Profesör Şcrefettin ve Doçent 

Hilmi Ziya tarafından neşredil • 
melrte olan "Felsefe yıllığı,, nm 
1931- 1935 sayrnı çıkmıştır. 1 -
çinde Profesör Şcrefettin, Hateml 
Senih, Suut Ke'tllalettin, profesör 
Şekip Tunç, Selmin Tevfik, Hilmi 
Ziya Ülken, Macit Şükrü, Nusret 
Şükrü, Dr. Dnvid Baumgardi, 
Mümtaz Tmhal'm yazıları vardll'. 

SPOR POST • 51 
"Spor Postası,, mn 49 uncu sa

yısı son spor haberleriyle bugün 
çıkmıştır . 




