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Umumi Merk zl 

1 
tarafından 
<;ıkanhr - --

BAŞ YAZI 
~~~ -......-
Silah yarışı 
karşısında 

DUnyanm halledemediği büyük mu
amma, silah ile emniyet arasındaki 
münasebettir. Her devlet emniyet 
ister. Hiç bir devlet silah istemez. Fa
kat devletler emniyet aradıkları için 
silah ta arıyorlar. Her devlet emin o
layım diye silahlandıkça karşı tarafın 
emniyeti azalır. O da harekete geçe -
rek silahlarım arttırır. Bunun a.kSü -
lı\meli, karşı tarafm silahlanmasıdır. 
Bu silah ve emniyet bakımından bey- f 
nelrnilel münasebet fasit bir daire i~i-

' ne girmiş görünüyor. ı 
Tarihin tekerrürden ibaret olduğu 

çok defa · tekrarlanmış bir sözdür. 
Gerçi bu silah yarışı ba.kımınd2ıı 
harpten sonraki dünya harpten evvel· 
ki dünyaya benzemeğe başladı. 

Büyük harpten önce, karada he 
devletten evvel büyük mikyasta silah· 
lanan devlet Almanya idi. Almanya· 
tun silahlanması, diğer Avrupa dev · 
Jetlerini harekete getirdi. Bu silah · 
lanma karşısında onlar da silahlan · 
nıak mecburiyetini duydular. Onlarıı 
silahlanması, Almanyada akisler 
nıeydana getirdi. Ve böylece adım a · 
dım silahlanan devletler, harbin are - \ 
fesinde dünyayı bir silah deposuna 
benzetmislerdi. Bu silah deposunun 

~ .. 
yanması ve dünyayı da yakması ıçın 
bir kıvılcım lazımdı. 1914 senesi Hazi· 
ranın 28 nci günü bir Sırplının taban· 
casmdan çıkan kurşun da bu kıvılcı -
nıı teşkil etti. 

Mekke kralı lbnis
suud'a bir suikasd ! 

Muhafızlar, üç müsellah 
Yemenliyi de tepeledi! 

Hicaz Kralı lbnissuut çocuklann dan dördüyle beraber. 

Londra, (A.A.) -Röyter ajan- züne uğramış fakat hücum eden~ 
Versay muahedesile Almanyaya 

harbin mes'uliyeti yükletilirken, ımın Mekkeden öğrendiğine göre lerin üçü de kralın muhafızları la· 
harpten evvelki silahlanma yarışına bu sabah lbniasuuda kar§ı bir sui- rafından bir ıey yapmalarına im· 
her devletten evvel başlamış olması kast yapılmıştır. kan bırakılmadan öldürülmüıtür. 
da birinci mülahazalar o.rasında idi. Kral Mekkenin büyük caii ci· Suikaıle teşebbüs edenler Yemen 
Bunun içindir ld Almanya silahların- armda silahlı üç kişinin tecavü- zeydilerioden idi. 

İ-~=···;;;;;-·~-;;;~-... G:;;~~; 
: sahibi Hasan Rasim Us'un 
~ idaresindedir. 
~ Basıldığı yer: Ankara caddesi 
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lalyanlar, Tuoada ve Balkanlarda tıpkı 
Fransızlar gibi öostluklar arıyor 

Rom US (A.A.) - HaTU ~-ı 
jansı muhabi-~·nden: 

ltalya, Tuna havu.ımda. ve 
Blakanlarda, Fransanınkine aynen 
benzer dostluklar aramaktadır. 

Bu temayül Romada yapılan Fran 
sız - ltalyan anlaşmasından ev
vel de vardı ve bu anlatma ile da
ha zi:~de arlmı§tıır. ltalyanm ye· 
ni Belgrad Sefirinin beyanatı ile 
prens Pol'un cevabı, B. Musolini· 
nin ilk teşrin 1934 de Milannda 

töylediğ'i :nutukta bildirilmit olan 
politikanın bir inkitafıdır. 

Belgrad, (A.A.) - Kavala 
ajansı bildiriyor: 

İtalyanın yeni Belgrad Elçisi 
Kont di Kalfardo, bugün kral na· 
ibi Prens Paul'e itimatnamesini 
takdim ederken söylediği bir nu• 
tukta ezcümle dem ittir ki: 

Faaliyetimin memleketimiz a• 
rasında müapet bir yaklaşma vQ.. 

(Devamı 2 nclde) 

Yunan ihtilô.linin hesap 
günü yaklaşıqor 

Kabinenin, meclisin ve azledilmez 
memurların vaziyeti ne olacak? 

Çaldarls partisi, Ast ve müşevviklerin çabuk 
ve şlddetll ceza görmesine karar verdi 

askerlik Atina, (A.A.) - Neıredilen 
bir tebliğde halk partisine men -

an tecrit etaldi. f he<Je, imza iÇlü v t ......_. __ ...._ __ _ 

murahhaslarına tevdi edilirken denil- F 'ı 
di ld:Almanya silahlanmak hususun· ransız ar mensup bakanların yaptıkları içti

mada yalnız isyan hareketlerine 
yardım eden memurların azledile
memezliklerinin kaldırılması ka • 
rarla~tmlmıştır • 

da her devletten enel davrandığı ve 
dlğer de,·letleri de müdafaa için silah· 
lanmak mecburiyetinde bıraktığı için 
her devletten evvel siJahJarından tec· 

•• dd t • • tt d sup bütün hükumet azalarının mu e illi ar ıı· ı y~~tıkl~rı b~r toplan:ıda, asilerin, 
muşevvıklerın ve şerıklerinin ça • 

b b 1914 1918 d 
v btik ve şiddeti: bir surette cezalan· 

se e ' - ogum- dırılmasma karar verdikleri bil -

tarının az oluşu imiş dirilmektedir. 
fsyana karışan memurlar 

!'it edilmelidir. Bu, umumi "silahsız- B 
lanma için,, bir başlangıçtır. Suçlu O· ı una 
lan devlet önden gitmelidir ki diğer
leri arkadan gelsin. 

Kabine ve yeni intihabat 
Atina, 16 (A.A.) - Havasa. 

janıının huauai muhabiri bildrii .. 

Si11h yarışını harbin birinci derece 
lmilleri arasında sayanlar Almanya· 

A. Şükril ESMER 
Pariı, 15 (A.A.) - Başbakan 

B. Flanıden Mebusan Meclisinde, 
adliye bakanı da ayan meclisinde 

hükfunetin askeri hizmet hakkında 
yor: 

a Z, edi lect: k Bakanlar araamda yapılan içti-

(Devamı 2 nciJe) 
... 

16 mart şehitlerinin 
hatırasını andık 
Dün Eyüpte yapılan ihtifal 

çok hazin oldu 

ihtifal.den sonra ge~it resmi yapan asherlerirniz ve §iirini 

okuyan Miinir Müeyycı 

1 O yıl önce, 16 Mart 1920 de kahramanların mezarı başında bü· 
'ı11t.ı ordıuu askerleri tarafından .tük bir halk kitlesinin iştirakiyle 
)ahit edilen askerlerimizin hatıra- yapılmıflır· 
le. ec1·1 ihtifale saat 15 de lstanbul Müf-

rını anmak üzere tertip ı en 
•cıs Mart iıhtifati,, dün Eyüpte ıbu Devamı 3 üncüde 

ki beyannamesini okumuşlardrr. 
Bu beyannameye göre, miktarı 

az sınıflar meselesini halletmek i-
çin gelecek Nisanda askere alma
caklann altı ay daha fazla ve ge

(Devamı 16 ncıda) 
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Yarınki sayımız 

20 
Sayfadır 

iç aayf alarnnızda: 

İlk rüzgar f abrikaııı 
____ 4 ncü sayfada 

Yardmı duyguıurıuuı tekamülü 
Yazan: Hilmi Ziya ÜLKEN 

5 rıci sayfada ----Hilaliahmer ıuı:sıı 
kunılnm~tu '? 

7 nci sayf adrı ----Dostumuz So' )elı~de 
matbuat ve ne§riyat 

____ <J ncu sayfada 

Edirnekapı s1lıııat rnerkezinde 
bir saat 

____ 11 nci sayfada 

Teknikte yenilılller 
Şehirde gezintiler 

___ ,_.1 ncii sayfada 

Tarihten bir yaprak 

Y ARINK1 SAYIMIZ 

20 
SAYFADIR. 

Atina, (A.A.) - Halk partisine (Devamı 1-5 ncide) 

- Karun yanında lznltel$in .. Zengin mi :engindir .. Ama ne yaııgtıt 
nu, ııe ZPizP/c)'c lrorşı 6igorta ettirme/, aklından bile geçmez.. 

- il ılaJ.ia.hmerin icara gün dostu olduğunu bilir de ondan.. 
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i Italya dış sıyasasını[ TELGRAF HABERLE 
değiştiriyor ~-Ç--k...--, --k----ıııııııııŞ-ar ... k-Ç~i .... n-ş1 .. 'm_e_d1-if-er_l_er-ın-ı-.n-i-şı-· h~a-,-o-l-du---ı 

(Bcq taratı 1 incide) Bu iı birliği ve bu anlaşma yal- e 05 O Va 
cuda getiımeğe matuf olacağım mz memleketlerimizin menfaatle- Cümhurreisi Sovyet er, Japon la ~' 
bildirmeğe hiikUmetimin başkanı rine hizmet etmiyecek, fakat ayni ~ 

taraf mdan hassaten memur edil· zamanda barışın kuvvetlendiril- k k 'C • k ' 
miş bulunuyorum. ltalyanm Yu- , mesine de yarıyacaktır. Atatürk il kutluladı arşı ço nazı ,,. 
goslavyaya kar;x ancak dostane Memuriyetinizde benim tahıi Ankara, 15 (A.A.) - Ata-
hissiyat bes!emekte olduğunu, ne müzaheretime, niyaıbet meclisinin türkün yeniden reisicümhurluğa 
inkişafını ne de arazi masuniyeti- müzaheretine ve kırallık hükU- intihabından dolayı Çekoslovak • 
ni teşviş etmeğe niyeti bulunma- metinin yardmıma tamamen emin ya reisicümhuru B. Maıaryck ile 
dığmı fakat bilakis ltalyanın, Yu· olabilirsiniz. aralannda a,ağıdaki tel yazıları 
goslavya ile müspet ve samimi bir teati edilmiştir: 
iş birliği tesia etmek ve gerek si- Par~ste memnuniyet Reisicümhur Kamal Atatürk 

Inglllz nazırlarının Moskovayı zlyaretl 
arifesindeki bu nezaket dıkkatı celbediyo 

Moskova, (A.A.) - B. Litvi· ı zusunu göstermek istemiıtir. 
nof, buradaki Japon gazetelerine Bay Litvinof, Şark Çin demiry 

yasal ~erek Ökonomik sahada bir Paris, 16 (A.A.) - ltalyanm 
anlaşmaya vasıl olmak için bütün yeni Belgrad Elçisinin itimatna

Ankara verdiği beyanatta ezcümle demiş
Y eniden minııettar ulusun en tir ki: 

lunun satılması meııeleııi üzerind 
Japon muhabirlerine yapmıı ol 
duğu beyanatta ücretin üçte ilcisi 
nin Japon malı olarak tediyesi 
ve satış fiyatında muazzam b' 
tenzilatı kabul eden Rusyawn Ja 

!kabiliyetlerden azami istifade e
deceğini tekrar etmeğe mezunum. 

Kral naibi Prens Paul, ceva
bında demiştir ki: 

mesini verirken söylediği nutuk 
burada büyük bir memnuniyet u-

yandrrmıştır. Bu beyanatta İtal
yanın Yugoslavyaya karşı olan 
doatluğu görünmektedir ki bu 

dostluk, iki memleket araamda sa 
mimi bir it birliğine yol açamak
ta ve banşın kuvvetlenmesine yar

dmı etmektedir, Roma hükUmeti-

"Size tevdi edilen memuriyet 
ve faaliyetinizin memleketlerimiz 
arasında gerek siyasal gerek Öko
nomik sahada bir anlaşmaya sa
mimi ıbir iş birliğine müncer ol
mak icin müsbet bir temine matuf 

~ ı nin Yugoslavyanm inkişaf mı ve o1acağı hakkında hükumet baş.ba-
kanrnızın ·hususi beyanatı bizim tamamiyetini ~hlal 1 etmek isteme-
h• · t d .. 1 mesi hakkındaki teminatı filhakiıssıya muza o erece terc:uman 

• olmaktadır ki, burada bütün sem-
1 patileriw. 7' le karşılanacağından e

min olmamanız kabil değildir. 

BAŞ YAZI 
~~ .................... 

ka iki memleket araımdaki mü

nasebetleri güçleştiren f üpheleri 
yok etmektedir. 

Futbolda 
S' ah yarışı Ankara Izmir Karşı-
. karşısında yaka takımını yendi 

(Baş tarafı 1 ncide) İ%Jnir, 15 (A.A.) - Bugün An-
nın siliihsızlanmasile yeni bir devir kara §ampiyonu Çankaya takımı 
açrldığ·ını sandılar. Filhakika harpten ilk maçını Karııyaka takımı ile 
evYel umumi biı: silahsızlanmaya en - oynadL Ankara takımında yeni 
ge'l olan vaziyet buna önce hangi ta - ·1 h-'- 1 B ikta I H k 
raftan başlanacağının bir türlü tayin 1 1 ti DA etmiı 0 an eş ! 1 a • 
~dilememesi idi. Yeni devirde beyne}. j kı ile Nuri de oynuyorlardı. 

yüksek memuriyetine intihabnuz-
dan dolayı hararetli tedriklerimi 

ve gerek şahsınız ve gerek Türki
ye hakkındaki hararetli temenni -
lerimi arzederim •• 

Masaryck 
Reisicümhur eksellans Thomas 

lVIasaryck 
Prog 

Yeniden reisicümhUTluğa inti • 
habnndan dolayı gönderilmek hit
funda !bulunduğunU2 tebrik tel ya· 

zınızqan dolayı hararetle teşek • 
kür eder ve fahsi saadetiniz ile 
Çe!koslovakyarun refahı hakkın • 
daki samimi temenniyatmn arzey-
1erim. 

Kamal Atatürk 
-~--

Laval de mi 
Moskovaya 

gidiyor? 
Paris, 16 (A.A.) - "Övr,, ga· 

zetesine göre, B. Laval Sovyetler 
ile müzakerelerde bulunmak üze
re, bir kaç haftaya kadar Mosko
vaya gidecektir. mi\~ ~yata ayak basnt"ken. bil" taraf ı , Maç çok sıkı ve zevkli oldu. 

!:ımnrnHe silalılanmıq olduğundan di- Ankara ·bunu 3 - 2 kazandı. 1-.,, -o---,.,--
ı~er < rinin de arkadan yürümeleri ko- kinci müsabaka bayramın üçüncü "R d ] k] 
ıay görünüyordu. günü Göztepe iledir. US ya 80 8 aea 1 

Ancak bunun zannedfldfğl kadar dlll lllftJJllltUlıtnıutumınıı111uııııwııırumruı111111ııı uııır11111rııııııı111.nwııwwwaıwwwr in giJizJer cemiyeti" 
kolay ohı.ıadığım anlamak için aradan 1

1 ğildir. Bir çok rekabetler ve ihtiras - Londra, 16 (A.A.) _Rusya· 
~ok vakit geçmedL Çünkü sulhu takip lar da amil olmuştur. Ancak bu reka- dan alacaklı olan İngilizler cemi· 
eden zeneler için harbi kaıanan dev- bet ve ihtirasların tezahürü silah ya • 
Jetler birbirinden korkmağa ve birbi· rışı şeklinde tecelli eder. Silah yarışı, yeti dıt işleri bakanlığına bir isti
rini kıskanmağa başladı. beynelmilel münasebetlerdeki imti • da vermi§ ve B. Eden'in Mosko· 

Emniyeti kollektif sisteme bağla- zaçsızlığın el ile tutulabilecek ve göz va seyahati esnasında Rusyanm 
mnk i-i:ı yapılan teşebbüsler suya ile görülebilecek en bariz alametidir. hususi borçlan meselesinin görü
düı.at ·;. Her devlet emniyetini silahta lhtiraslar. korkular, endişeler, harbi şülmesini iatemi~tjr. 
anı.mn'.1a başladı. SilA.hsızlanmayı te- doğuran bütün amiller bunun. arka - Dr} i~leri b~kanr, bükUınetin, 
miu i~in toplanan konferans, altı se. sında gizlenmiştir, 
ne, zaman zaman toplandıktan sonra Böyle korkunç ihtimaller karşısın- İngilizlerin Ruslardan muhtelif 
bir netice vermed.L Arada Almanya da Türk ulusuna düşen vazife uyanık metalilbini gözönünden ltaçırma
silfrhlanmaya başladr. Şimdi artık si- olmak ve hazırlıklı bulunmaktır. dığ.ıı ceva'hı'lJ vermi~tir. Bakan, bu 
la,lt yarışı harpten evvelki gibi başla • Nasıl ki hi.ikılmet bu uyanıklığı gös- 11 mesleyi halledecek bir fırsat çıka· 
mış bulunuyor. Bu senenin bütçeleri teriyor. Ancak mühim bir vazife daha cağını ümit ettiğini fakat §İmdi
her devJetln geçen seneye nisbetle si- vardır ki o da gene böyle ihtirasların d B Ed ,. M' k..o 
Ja.h için ayırdığı tahsisatın arttırıldı· doğurduğu bir harbin faciaları için • e~, · ' en ın os' vaya sey~-
ğını göstermetkedir. Amerika bütçe- den doğan hayır cemiyetine, Hilali- hatinde hu meseleden bahsedebı· 
sinde dört yüz milyon dolar bir art - ahmere, yardımdır. Salibiahmer ve lip edem!,.;eceğini :;öyle.menin im
ma vardır. Rusyadaki artmamn nis - Hilaliahmer bir Temmuz gününün kansız olduğunu ilave etmiıtir. 
beti para ile ölçülemez. Fakat geçen sıcağı içinde yapılan Solf erlno harbi- -o-
ay toplanan Sovyet kongresinde har- nin insan kalbinde uyandırdığı aksü- Strasfer'e uçmak istt-
biye milsteşan Sovyet Rusyanm ha - lamel den doğmuştur. Ancak bizde Hi- t k Ö l •• k 
zeri kuvvetlerini bir milyona yakın o- l:tliahmcr yalnız harpte değil, sulh yen e g z u 
larak tesbit e~~ Versay m~hedesile i~i~de de muhtaç olanlara yardım e - tayyareci 
Almanyanm sılah altında yiız bin as - lını uzatan bir hayır kurumudur. Loa Angelos 16 (A.A.) -Tek 
keri bulunması lazım gelirken, Al- Yangın olur. Hilallahmerden yardım .. 1 .. t ·'v·l p t N 

1 b d.. misl' .ı. um z 1 1 1 H·ı~ı· hm goz u ayyarecı ı ey os ev-:man ar, unu ort ıne ÇlAarmış- anz. e ze e o ur ı a ıa er yar-
far. Fakat şimdi bunu da kiri görmü- dıma koşar. Krşm soğuğu içinde Hila- york civarında Stratosfer' de bir u· 
yorlar ve daha arttırmak istiyorlar. liahmerin sıcak yemek yedirdiği ve çu§ tecrübesine girişmişti. Tayya
Jngiltere geçen gün harp tahsisabnı giydirdiği çocukların sayısı büyüktür. reci, Obio'da Kleveland cıvarm
on milyon lngiliz lirası arttırarak Harpte sulhte hayırlı yardımlarile da, arızasız olarak yere inmiştir. 
yilz yirmi beş milyon lngiliz lirasına insanlığa hizmet eden bu cemiyete a · Viley Post, oksijeni azaldığı · · 
... ı,..,rmıcr+.r, Fransa ve ltalyan'ın art- za olmak. ona yardım etmek, milli ve ıçın 
~....... 'i'"' insani vazifelerin en büyüklerinden te§eıl>'büsünden vazgeçmişti· 
tırmalan diğer devletlere nisbetle da-

birini yapmak demektir. -o---ha büyüktür. Bunlar, birinci sınıf o -
A. Şükrü ESMER Alman1ar, tayyareleıan silüılı devletler. Diğer devletlerin 

sııAh vaziyetı, komşu veyahut karşı~----------- rlne niçin Dizel mo-
devıetın siHlh vaziyetine bağlıdır. Emrazı dahiliye 1 fÖrÜ koymak istiyor? 
Karşı taraf silahlaşınca emniyet aza: (Verem ve göğüs) mütehassısı Nevyork, 16 (A.A.) _ Nev• 
lıyor. Emin olayım diye silahlanan Muallim Doktor 
devlet. bu defa da başkalarının em.ni- 1

• ŞEK HAB p york Taymis gazetesi, Almanya-
yetinJ ihla.I eder. Emniyeti ihlal edi - 1P 1 um, iştialli motörlerle uçan tay· 
Jenler silahlanır. Ve böylece devlet· Dört aydır buJunduğu Avrupa - yarelerin motörlerinin uçuı halin· 
ler harpten evvel olduğu gibi fasit bir dan dönmüştür. Hastalarını Aya - de elektrik vasıtaları ile durdurul· 
daire içinde yürüyüp giderler. sofya Yerebatan caddesi No. 43 Ha· ması tehlikesine karşı tayyareleri-

Bunun sonu ne olacak? Harpten 
11 
cı Süleyman apartımarunda Cu-

t · p te f ç b p ui korumak için bunlara dizel mo-evvelki vaziyetin sonurııa bakrlacak o-1 mar e~ w a:t.ar s , arşam a, er-
lursa bu suale cevap verirken acı şertıbe ogleden sonra kabul etmek - töleri koymak hususundaki kuv· 
duymamak elden gelmez. Gerçi büyük, tedir. vetli temayülünü bilhassa kaydet-
harbi dofuran yalnız silah yarışı de- Telefon: 23035 · mektedir. 

"Şarki Çin şimendiferleri hak -
kmdaki anlaşma, uzak şark mese
lelerinden dal budak aalmışların -
dan birinin halledilmesi demek 
olduğu gibi bu anlaşma, Sovyet • 
ler ile Japonlar arasındaki müna
sebatlarm inkişafı bakımından 
çok meıud bir hadise olarak telak
ki edilmektedir. 

Ümit ederim ki, bu anlaşma
nın aktedilmeıi ve sadıkane bir 
surette tatbik edilmesi Japonya 
ile Sovyet Rusyayı alakadar eden 
bütün meselelerin aulhperverane 
bir surette halledilmesi için lazım 
gelen havayı yaratacaktır. 

Bu bakımdan şarki Çin f İmendi
feri anlaşmasmrn 23 Martta yapı
lacak olan kat'i imzası, gerek Sov
yet Rusyada gerek Japonyada ve 
gerek bütün diğer memleketlerde 
bulunan bütün barqı sevenler ta
rafından memnuniyetle selamla • 
nacaktır. 

Moskova, (A.A.) - Moskova
daki ecnebi mahafiline göre Şark 
Çin demiryolu işinde, Sovyet Rus· 
ya uzak şarlrtaki sulhperver ar -

• 
ponyadan daha büyük bir feda 
karlık yapmit olmasına ajm 
satış müzakerelerinin muvaffaki 
yetinde Japonya oldukça. mühi.nı 

bir hiıae ayırmıştır. 
İngiliz Bakanlarmm Berlin T 

Moskova ziyaretleri arifesinde Ja
ponyaya kartı yapılan beyanatın 

bu kadar sevimli olu~undaki bil ,. 
yük maharet kaydedlimektedir. 

Şark Çin demiryollan meaele • 
sinin halli, So~yet Ruıya ile Ja ,. 
ponya arasmdaki muallak meae " 
lef .,re bir hal imkanı getirmiı ol • 
maruakla beraber. bay Litvinof, 
geri kalan askerlikten tecrit ye 
Baltık mmtakalan gibi nazik me
seleler hakkında nikbinlik göste
rilmekte ve her iki taraf 
Şark Çin demiryolu meselesinde • 
ki uzla§ma fikri ile hareket ettik • 
leri takdirde buna da bir hal çar 
resi bulunmak lizun geleceiini 
n;ve etmektedir. 

g·ı ere ve ransanın 
Almanya ile anlaşması 

Ne gibi şartlara bağh? ... 
Paris, 16 (A.A.) - Havas a -

jansmın Londra muhabiri bildiri
yor: 

Dip1omasi fikrine göre, Alınan
yanın tekrar silihlanması işi görü
şülmeden evvel, Berlin hükfuneti 
ile İngiliz bakanları arasında 
mütekabil muavenet şark misakı 

hakkında bir prensip anlaşması 
lazımdır. 

Bu mahafil, Berlin görüşmele • 
rinde, Almanya i!o Sovyet Rusya 
arasında dostane münasebatın 
tekrar başlamasının ilk mevzuu 
olacağım aöylemelttedirler. 

Bundan sonra, Avusturya misa
kına Almanyamn girmesi istene • 
Gektir . 

Üçüncü olnrak lngilİ2 bakan .. 
1arı, Almanyanın silahlan tahdit 

muahedesini kabul etmesini iıte -
yecektir. 

Bu emniyet ,artları tahakkuk 
ettikten sonra. Almanyanm tek -

rar silahlanması müzakerelerine 

başlanacaktır. Faka tlngiliz ha -

kanlarının Berlinde bulundukları 
mü.:ldet 'çinde bir netice alıanmı-

yacaktır. 

Bakanlar. Londraya dönerek ka
bineye raporlarını verecekler ve 

tetkikat yapılıp Fransrz ve ltalyan 

hükumetleri ile istişareden aonra, 

lngiltere kararım verecektir. 

loyd Corcun \ Tütün piyasası 
beyanatı ca nh 

Londra, (A.A.) - Başbakan 

Makdonaldm talebi üzerine, B. 

Loyd Georgç yeni okonomik pia -
rum dün başbakanlığa tevdi et -

miştir. 

--o-

Ordu şehrinde mah-
puslar okutu1uyor 

Samsun, 15 (A.A.) - Tütilı> 

piyasası çok canlıdrr. Maden ve 

Dereler mallarının kiloeu hafta 

içinde 350 kuruşa kadar satılmış

tır. Piyasanın harareti devam edi

yor. Safrada da ayni caİllıhk var· 

dır. 

-:.---~--~------~~-----~·-· Ordu, 15 (A.A.)-Halkevimizin lem dağıtdmıştır. Mahpu.slsr lr ı 

hapi6anede açtığı derslerden alakadan çok derin bir sev!::ç 

birincisi dün B. Ihsan tarafından duymuşlardır. 

verilmiştir. Mahpuslara Halke - Heyecanlı bir okuma isteği 

vi tarafından kitap, defter ve ıka· gösteriyorlar. 



MART 

Ankaradan gelişi
güzel mektuplar 

Amcabeye, Osmanlıh.ğa, Beyllye, gllfle Jıh B· 

ralığına, o ilkte fıkaralıJl"ına... llll\n dair 

Azizim Cemal Nadir Güler, te

llillle cnektuplatam)'•. artık bay· 
tamlar da eski biçimde muaaf aha, 
teker, böbrek ııkaruı, tatlılı yah· 
ili ikramı nevinden bir hale ıok· 
tuın. Onun içia ıeker bayramı 
ltlektubundan aonra bir tane ae 
kurban bayramı mektubu yazıyo
l'Uın. 

Eski dilden .onra yeni dilin üs
ladlanndan biri olan Halit Ziya 
lltaklığil "Kara Halil,. ba1hkh 
~r }azı11nda kentli otlu lçin "ha
'baaının büyük babası olan hu 
aenç,, tasvirini kullanmı§h. 

Bunu mektepte iken okumuf, 
'derin an'amıM pek akıl erdi..e
ltlenıekle beraber, Türkçe denin· 
deki derecemizi düıünnemek için 
-.ılamı§ görünmüttirk. 

Sen a.mca beyi yarattm yarata· 
1ı, bu üstad if adeaini adeta kavra-

-·· bulunuyorum. 
Senin Amca Bey 'bafta neler 

hatırlatmaz? Boto Efendiyi ha..· 
lır!atır, Oımanh Bankumı hatll'• 
!atır, bir nevi tavlayı ve bir nevi 
Çileği hatırlatır. Bu hatırlallf, lu
lıaEına gitmesin. Bir tarihte Os
bıa.nlı meclis; rnebuaanında meh

O fıkrayı ıörünce rahmetli Ah· 
met Ruimia anlattıjı bir hikiye 
aklıma gelmiıti: Bir bayram ıünü
ne aittir. Şimdi de anlatsam olur: 

Oıtad, biT bayram güai lJnka· 
paaı civamadaa geç;yormuf. Bİi' 
taraftaa davul. wnıa aeı1eri Chi1· 
mut; o tarafa dojru 1eğirtince bir 
de bakmıt ki Mmtin bammal!an 
elele tutuımu9lar. yeni yazma 
mendillerini çıkarmıılar oynayıp 
duruyorlar. Aiıslannda 1edi he
celi bozuk bir 11uara: 

"Bir ayajlada çizme nr!,, 
Ahmet Rasim, Clunnuf dinlemiş; 

hep ayni nefha ve ayni güfte: 
Bir ayağında çizme •ar! 
Bir ayağınd çizme var! 
Bir llJait•-da -çizme .art 
N;hayet, rahmetlinin merakı 

\a~lf ve ıa'brı tülEenınit; araları
na doğru ilerliyerek sormuı: 

- Yahu, lteki .,almda ne 
\'&1? 

Oynryan lıammallar, cevap ver-
mem;ı?er amma bu ıefer güfte d• 

litnıif; baf lamıtları 
"Oteki ayajında ne var?., 
"öteki ayajında ne var?,, 
Diye oynamafa. 

tta o1an Boşo Efendi kürıiiye ç1k· 
bıış ve: - Efendiler, ben ancak 

Oırnan1ı bankası kadar Osmanlı· ve: 
l'un ! demiıti. Oımanlılık tarihe - HeTif1er cüfte fıkruıJınıılar 

Ahmet Rasim, hikayeyi bUTaya 
kadar anlattıktan .onra aözlüiü
nün üıtünden bakarak ıülümıer 

karıttıl<tan, Boto fendi, Yunan meğer derdi. 
parli.mentoıuna geçtikten .onra Rahmetlinin s8dlnden vüTte 
Osmanlı olarak üç 1ey kaldı: Oı- yapanlarla Amca Beyin sözünden 
tnanlı bankaaı, tavla:fa Osmanlı~ frkra yapan!ar arasında bil.nim 
hınu ve Oımanh çileli.... büyük bir fark aanw•ütlin? la· 

Amca Beyin Osmanlılrkla hiç tanbulda daha ne Yar ne yok? 
Lir alakası yoktur amma, her ta· Amca Beyin elbi.elerini öteki 
l'a.fta bey!ik kalktıktan sonra ha· gazetelerde tuhaflık edenlerin ıı ... 
la "Amca Bey,. adını taıınwuı ak· tında ıörüyorum. Satıyor mu, ~ 
lıına bunu getiriyor..... magan mı ediyor? 

Geçen bayram yazdığını mek· Nüktedan arkadaş1ar, Şehir 
tU'ba Amca Bey dilinden verdiğin Meclisi üyelerinden Adalı &J 

d AVD.ı'nı·n "Yag· ız,, ıoyadıru alma• 
'tenkli cevaba çok teıekkür e e-
tim. Herhalde o karikatürden do- ıından nükte çıkarıp beni hatırla-
la.y, benden önce Akbabacı - Yu- madılar mı? 
•uf Ziyadan da tetekkür a!mı§lltt- Yusuf Ziya, terkoıa üye olduk· 
dır. Çünkü mizah üstadı, ıenin tan sonra nükteleTini ıulandırdı 
~iandını zarif bir fıkra haline mı? 

Günün Haberleri 1 
Süngercilik 
işlerimiz 

A vcılığıo lblldat 
şe"llnden kurtarıl
masına çahşıhyor 
Geçen yıl ıünger iıtihaalcile

rinin itlirakiyle kurulan ıüngerci-
1ik firketi memleketimizde timdi
J'e kadar çok ihmal edilmit olan 
bu itin yeni esaslar üzerine kurul-
ması lçia büyük bir luzla çalıtmak 
tadır. Şirketin müdürü, eski liman 
ıirketi umum müdürü Hamdi biz· 
de ıüngercilik inkitaf ı için bir pro
je yap•ııtltr. 

Sünzer Şirketinin \u yıtl<i faa
liyeti bir hazırlık mahiyetinde oJ
m1Jl\111'. Şirket ayni tamanda ya· 
•at ya•at ıünger .aTCılıimrn ~ıki 
iptidai şeklinden kurtulması için 
avlanma Tesaitini aırileflİnneğe 
çalıımı§'tlt. 'Bu ite devam edile
cektir. 

T abiatin Türk kıyılarma bOI 
b01 ••rdi.ii 'bu eervetten layıkıy1e 
Mıifade için iter tef J•pılacak ve 
ıüngs a•cılıiı iti tana im oluna· 
caktır. 

--0-

Komlsyoncular kanu
nu Dzerlnde komis

yoncular projesi 
Gümrük ve lnhiıarl&r Müıteta· 

n Adil Okuldat tehrimize mühim 
bir meıelenin tahkiki 11ra11nda ı .. 
tanbtı, ve lzmir Komiayoncular 
Birlitinden müreklcep bir hey'eti 
kabul ederek kendilerinden deti .. 
tirilecek olan komiıyoruular kanu• 
nu için bir proje hazırlayıp derhal 
Gümrükler Bakanlıiına bildirm• 
lerini iıtemi,ti. 

CömrUk Komfıyoncular Birlifi 
bu projeyi on günlük bir çalışma 
neticeıinde ha•rrlamıt Ye bakanla
ğa göndenni9tir. Projede daha zi• 
yade kanunun tadil edi1meıi lü· 
zum?u görülen maddelerine ait 
noktai nazarlar bildiri1miıtir. 

o -
Bahk~ıhğın inkişafı 

ve ıslahı için 
Ökonomi Bakanlığı balıkçılığı .. 

mızın inkitafı ve ıı'i.hi için letkiJc. 
ler yapmaktadır. Bakanlığın bu 

lstanbul j 
Limanının 
inkişafı 

V apılan tetkf k ler ne
ticesinde bir proJe 

hazırlandı 

lıtanbul limamnıu inkitaf • için 
limanda yapılmaaı kararlaştmlan 
yeni ~sisat etrafında hemen bütün 
tetkikler tamamlanmııtır. Bu hu
ıuıta yapılan tetkikler neticesinde 
ihzari bir proje hazırlanmıttrr. 

Bu proje yalnız lstanbul limanınıh 
ihtiyaca ki.fi aelecek ıekilde ae· 
niıletilmesi bakımından yapılmıt

tır. Halbuki lıtanbula layık oldu
ğu mevkii vererek ticaret. transit 
ve seyyah vapurlarının gelmesini 
temin etmek için alınacak tedbir
ler etrafında asıl mühim 'bir pro· 
je Ankarada hazırlanmıı bulu& 
maktadır. Bu husus için geçen te

ne, o vakit liman tirketi müdürü 

bulunan Hamdi ve Ticaret Odaaı 
lclare Heyetinden eıki Deniz Nak. 
Hyatı müdürü Suat Kara Oamanrn 
Pire ve lskencleriyede yaptıkları 

tetkiklerden istifade edildiği eibi, 
Türk Ofiıin ve muhtelif büyük Ji. 
man1arcla bulunan ticaret mümeı· 
ıiUerimizin verdiği raporlardan da 

eıaılar a1ınmıthr. Deniz Ticaret 
Müdürü Müfit Necdet İstanbul li
manının ihtiyac•arı hakkında bir 
rapor vermit ve limanlar wnum 
müdürü Muhsin Naim de fikrini 
bildirmittir. Bütün bu noktai na
zarlara göre yapılan proje bilhas· 

la latanbul limanının Akdenizni 
aa latanbul limanının Akdenizin 
ve liman ücretleri en ucuz bir li
man olmasını temin edecektir. 

Tren yolile 
ihracat 

Tlryesteueıı transit 
yapılmasından vaz 

geçi il yor 
ihraç eıyamızın Almanyaya ve 

Orla Avrupaya ihracında vapurla 
T ryesle :len trans:\ yapmak yerine 
tren yolundan aevkiyat yapmak 
artık bir mecburiyet haline gelmit
tir. Bunun için Türk Ofis tetkik
ler yapmaktadır. Alal<adarlar bu
na bilhassa ıu üç bakımdan mec• 
buriyel görmektedirler: 

1 - Tren yolu, Tryes\e transiti 
yolundan, daha kısadır. 

2 - İren yolu bizi rakipleri
mizle 1hrnc hususunda ayni sevi· 
yeye getiıecektir. Bilhassa Bul
garlarlfl. yumurta ihracı huıusun

dll ayni ihrl\Ç ıeraitini haiz kıla
caktır. 

3- Bu suretle Tryeıl:e transiti-
nin ltalyı1.n statis'tik1erine Türki· 

yeden ithafa\ yapıyormuş gibi ka-
2andırdığı vaziyet ortadan kalk
mıt o1acaktır. Tren yolunun paha. 
la olduğu hakkındaki iddialar da 
bu hattın fayda 1an karşısında va
rit görülmemektedir. Bilhassa 
TUrk Ofiı, ihraç maddeleri için 
lıatta bir len2ilat yapılması için 
teıehbi.itle bulunacaktır. 

Diğer taraftan Tryeıte yolu ile 
ihraç edilen eşya en az altı defa 
vinçten geçmekte.Jir. Bu da bil
'hnssa yumurta gibi ihraç madde
lerinin buradan ıapsnğlam konul
duğu halde, müteaddit aarsılma

larla, oraya kadar çürümesine se· 
hep olmaktadır.Kara yolu ile vinç 
iti ikiye indirileceği için bu mah
zur hemen hemen tamamen oral
dan kalkmıı olacaktır. 

16 mart şehit
..... 1 _P_o_d_s -h-ab_e_rı-er_i __ l_ •erinin hatırasını 

Bayram kozası andık 
Fenerde oturan 12 yatanda 

M t f d 
( 8Qf taralı 1 incide) 

ua a a Un Yetil Tulumbada 
Bayram yerinde oynarken Hayri • tüsünün ~kuduğu dua ile ba~lan

. f ra11t, tekbir getirilerek Kur'an o• 
nın ayton arabasına asılmıı düı· ·· ki ' kunduktan sonra İstanbul Şehir 
mu!, aya arından yaralanmııtır. Meclisi üyelerinden Cemalettin 

Tehdit faZ'll bir &.utuk söyliyerek büyük 
'- d k ı Şimdiltk bu kadar azizim, ıenin 
•oymuı, köpürüp e aynab aut 

b. ·· ı · · Amca Beyin ellerini 6-teçel, yahut yeniden ısıtılmıt ır goz erını, hususta htanbul Ticaret odasından 
t&rhot yemeji ıibi tekrar ortaJ& perim. Toplu iğne da 10rdutu ıua!l~e bahkçılar ce-

Azaplca.ı>• yokuşundan inm~e ıehitlerin yüksek hatırasını anmıt
olan Hakkı, Hüaeyin, Namık ve tır. 
hmailin &nüne Fehmi ve Nuri İı· Bundan ıonra Halkevi üyele
minde iki ki,i çıkarak bıçak çek- rinclen Mürıir Müeyyet Bekman 
mitler ve tehditte bulunınutlarclır. "16 Mart gününün duyumu., adlı 

•:u:n~m~u~ş~t~u~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~' miy~i~~z~np v~emi~r. 
' Dayak O!a bunun üzerine balıkçılar ce-

Ball\an ekgnoml 
konseyi 

Balkan ekonomi konseyi top • 
!~ntısı 4 Nisan Ankarada toplana· 
taktır. Konseyin bir top!ant111 

İç" n bütün Balkan memleketlerin• 
de hümmala bir hazırlık vardır. Bu 
konseyin bilhassa Balkan memle • 

ketleri arasında ekonomik müna • 
•eh.tın tanzimi için ıon ve kat'i 
~rar verilecektir. 

1'ürkof iı bunun için Ba!kan 
~enıleketleriyle ticari münase • 

atta bulunan bütün ihracat tacir-

ler: n:ten mütalea'arını ıormuıtur. 
Anketi lı!anbulda lıta·bul T:caret 

0d•sı, ve lzmirde de oranın Tica • 
~~ odası idare etmektedir. latan • 
vul Ticaret odasına timdiye ka • 
d-,. bir çok ihracat taciri mütale • 
'-ııu bildirmiıtir. 
lt Bunlar bilhaaaı Balkan memte-

etleri arasında dei•İz takyidatr& 
d•rı doğan bazı mütkülatı göz önü• 

"- lcoymaktadll'lar. Oda ankete 
hlea cevaplan bu akpm Ankara· ,_ 

'I miyetinden noktai nazarını biran 
BeyoxJunda Bedrettin mahalle-5 enet bildirmesini iatemittir. 

Suçlular yakalanmıttır. şiirini okumuf, yüksek tahsil genç• 
KaVO'ft lerinden Rüknettin bir nutuk söy· 

ıin ~e oturan Sahatay ile Kabakçı 
laak kavra etmitlerdir. Sabatay 

lıakı fena halde c!övdiiiü için ya• 

kalanmıftıl'. 

.. -
Tramvay kazası 
Fatih - Betiktat hattında iş • 

liyen ı 19 numaralı yalman Re

cebin idaresindeki tramvay ara • 
basının basamai1na aıılan Faik 

isminde bir mektep talebeai mü • 
vazeneıini kaybederek düımüt. 
.ol ıöaünün üıtünde yaralanmıt • 

ta. 
--o-

Ticaret odalan 
.kongresi 

Bu yıl Ticaret Oclalannm An
kara da yapılacak toplanbıı için 

lıtanbul Ticaret Odasına henüz 
bir emir ıelmemittir. Bu vaziyete 

göre kongrenin Nisanda Ankarada 
toplanacalı bakkmdaki ıa1ialann 
uh olmadıjh anl!l!.11!maktadrr. 

--0-

lnhlsarlar ldaresl 
lütUn mUbayaasına 

devam ediyor 
lnhiıarlar Merkezine muhtelif 

mmtakalardan gelen malumata 
göre inhiıar1n tütiln mübayaatı bü
yük bir hararetle devam etmekte
d ir. 
Samıun mmta..kasında tütün 

" lemiıtir. 
Ca1atacla Necati Bey caddesin- Müteakiben muzika matem ha· 

de lokantacı Mustafa ile evvelce vaıı çalmıı, askeri müfre:ıe bir za· 
yanında çah~an Necati ufak bir a· Lit kumanduıntla havaya üç el 
lacak yüzünden kavea etmiıler • a•eı etm~ ıuretiyle ıehitleri M

dir. Kavaa bir aralık kızıtmtt li\mlmııtır. ihtifale aaylavlar, Üni· 
~uıtafa bıçakla Necatiyi üç ye ~ versite ge"':rliği, lstanbul Halkevi 
rınden ağll' surette yaralaınııtrr. Reisi ve a2a1arı ile Bayan Hürriyet 
Yaralı hastaneye yatırılmıı, suçlu ve Bahanın Reisliği altında 
yakalanmıtllr. Beyoölu Halkevinden bir hey'et, 

Otomobil kazası 
ıatııları hararetli bir ıurette de- K l a yoncuda oturan hamal lb • 

Cumhuriyf't Gençler mahft"li ve a
ı.aları ve lteıif bir halk ittirak et
nıiıtir. Son olarak merasime it· 
t"rak eden askeri kıt'alar ve mek· 

vam etmektedir. Fiyatlar azami h 
120, aısari 25 kuruftur. Se.mıunda r~ im.~ M~t~liyet caddesinde §O• 

for Huıeyının otomobili çarpmıı, 
timdiye kadar iki milyon kilo tü- yaralamıştır. tep talebleri resmiıeçit yapmıılat-
tün ıatılmııtır. dır. 

' • Arap cllmiinde oturan yetmiı 
Tıova mıntaKaımda pıyua yaımda yine hamal lb h' 8 """'"'""'"'""':ıınnı:ı:w"""""""lllılıl•ı ......... 

fiyatları iyidir. inhisarlar idaresi ra ıme e- H'f"l" h kirin arabası çarp hl l"f 1 a 18 meıe 
20 - 80 kurut fiyatlarla 200 bin mıı, mu e ı ,. 

yerlerinden yaralamııtır. Aza kilo kadar tütün almıttır• - __ .......... ____ ., ____ _ 
O'unu'T. 

Trakya mıntaka11nda inhlaar
lar Hareıi 100 bin kilo kadar tü· 
tiln mübayaa etmi,tir. Fiyatlar 70 
kuruıa kadar yükıe!mektedir. 

Marmara mmtakaamda ppn 

ay ortasında batlıyan satışlar iyi 
fiyatlarla devam etmektedir. Ese 
mıntakasında da satıfan tütünle
rin tamamen tesellümü yapılın.ıt
br. 

Çünkü O, 
Hep.mizin 
Şefkat Ocağıdır 
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i Hııaııahmerın tefrikası: No: S \I MOSKOV A GECELERİ 
J Besle Kargayı, (1 

Filminin emsalsiz temsil heyeti: 

) Oysun Göztiall ( 
An na Bella - HarryBaur - Pıerıe R Viım ve Rode 

Sandor çigan orkestrası 
Senenin en muhte§em filmi olan bu §aheaer 

Yazan: (VA - Nü'> Pek yakmda: S 0 M E R SİNEMASINDA: 

BÜYÜK GALA MÜSAMERESi olarak gösterilecektir. 
Hanımefendi, arabasından mı 1 sap olmak kl.ıdreti bende mahvol • 

~n~;.~~:~:;::!:'.~.~~a~~:'~:~:: dı::::::::~~:.:~ dilı.... rır:y~~-;;;-g~~;;--·-tpyi(-;~~1 
c?a bir çok kadınlar vardı: Kalfa - Kapılan kapatırlar, arkama ,.J Tamamen lürkçe sözlü ye ~arkfl 
lar, dalkavuklar, sığıntılar.... havlu ıokar1ar,. b.ahçed.e koıtu.r •. BOSLVA ~E~DAL ARI 

Beni görünce: mazlar ... Dandını beyım, dandını 

1 - Aman, ne şamama ıey .•. Kim M. · · · b f k ~~şam.... . ınımın1 ir ino öpe . 
hu? .... diye sordu.. gı yahut b k b. d J Emsalsiz filmi Rİdıp g6rUnllz • ır anarya ır ev e ney- E k . 1 

Mahallenin bütün dedikodusu - se, ben de hanımefendi için 0 ol-

1 
s ı günıerin Rumelisi Eski Rumeli Halk türküleri 

nu sakız gibi ağzında çiğneyen m~ştum .. Bana gerçi kendi nok- bosna. • !1ersek, Rumeli düğ~ti. Aık, yığıtlik, heyecan, Pehlivan peşrevı 
Has:be Mc..lJa ortaya atıldı: taı nazarına göre, iyilik ediyordu; LBosna sevdaları fifmınde Musa rolünü yaratan artist bütün dOnva erkek artistlerinin yakıııklısıdır I 

- Efouclim, bakkalın çırağı.... beni 0 sefaletten kmtarmışb ... Fa- Rn fi•m • z.,,ır ELH l\ l\llJ.l A. ~irıe " " sınd ı d,. oö .. terrnektP-i r .-.1 
~:~:ı!u:,~;:Han~;n~:n:1::·: ~~:;;,:P~~:!~.;:r.e benziyordu, ~ ....-...ıl'miiiiiii-rliiiiıll!j 
nına aldı .. Ah, karlınım, bir dövü - Farzedin ki, adamın biri havuz- Bfttlln Istanbul bogiln T u·· R K sinemasına 
yor, bir dövüyor ki... Hem ahret- daki balığa acımış: 
lik, hem de çırak olarak kullanı • gidip 1 Q günden heri binlerce halk tarafmdan alkıtlanan aşk ve hey'! can filmini seyretmelidir. 
yorlar bir lokmalık çocuğu.. "- Bu soğukta ÜfÜyor ! .•• de • p v f' E 

- insafsızlar!.. miş; onu kavanozdan çıkarıp ipek rens oronze in srarı 
- Merhame•sizler... çar~aflı bir yatağa yatırmıf. • 

Bütün dalkavuklar, kavuk sal. Benim için de netice ayni ol • Baı rolde: güzeller güzeli BRiGi1TE HELM ve ıanatkir artist JEAN MURAT 
lamağa batladı .. Peyhir ve pastır· du .• 
ma kokularrma rağmen, beni göğ· Evde beslenen bir kaplan yav - --llllfflllllllllll--llllllllOOllll!mlllll~lllllHl~OO~ll~llllOOlll. ·· b b ~d~t~Y~Y~·Y~t~·=·~~-- •••••••U••···--·- ----------~ ıune asan asana... ._,. ----... :::11::=::::::a:a::aa:: 

- Vah nineciğim ... Vah yavru- taf ettim ... Sivri tırnaklarım, kes- y= Asri sinema ıe.=ı 
w kin dişlerim göründü ... Ve bunları, :: 1 

cugum... bana iyilik yapan, yahut iyilik ;:Cidden rekoru kazanacak fevkallde:a 
Madem hanr.mefendi halime a· Q bfr proğrama başladı. ı=ı 1 cmı ştı, onlar da acıyacaktı ... Gez· yaptığı kanaatinde bulunan ha • ı. ASRİ R • 
] nımefendiye vahıiyane uzattım .. Ü OBENSQN İ ı me erinden, tozmalarından vaz .. ı. 

tik önce üzerime lüzumsuz titren. il DUGLAS FAIRBANKS (fi 
geçtiler ... Hemen beni içeri aldı- :i E i 

Bayram günlerinde seyredilecek en güzel film 

Bu hafta MELEK sinemasında 
Kemali muvaffakıyt>tle ~österilmekte olan 

TANGOLiTA 
mesine isyan ettim. Beni muhafa. i! Tarafından Fransızca sözlti ES t 

laı·; hamama soktular ... Bir temiz ryo il • (Savoy OtelU.de Balo) 
y kadılar .•. Biri bir dükkana, öte· za eden baskısından dıtan fırla • ii z damgalı adamii Şarkılı, musikili emsalsiz eseridir. 
ki öbür dükkana seğirtti... Üst, dım.. H (ALKAPONE) . li Bu f.lmin nefis §&rkılarım ses kırayliçesi 
bat düzJüler ... Kısa zaman içinde On bet yaıında iken, hovarda- H BORtS KARLOF-PAlJl,MUNt ·iS G 1 T A A L p A R 
bir küçükbey oluverdmı· ·, i•ı·n 1·ç·ın- lığa batladım. Evdeki halayıklar , fiGEORGES RAFT ve KAREN Hı I•••••••• ••••••••• ~ . • ::MORLEY tarafından temsil edil .ı: A?mdaıa dınleyiniz. 
d~~~... ~ıWmm~~z~~~l~~~-~~-heserht~kımsH~••••••••••••••••••••••••~ .. ı laml d Ik ki :: '# 'i"""'" ~ e- •• ,-: 

Sonradan öğrendim ki, bizim once a a, aonra a avu a • 1!nin cörmek fınatmı kaçırmaıya • 15 
li:omşu meğer: rnnla, Beyqlpnp se~t 7'1~ .;ı lealı 1 s ' .. A, R : ··A.".~ 5 w 
"- Blı\ 'Ona para harcadım .•. lann.a de•anı ettim. Oit yedi ya: ... u EMSA.LSI~ 11'.I 'fl'ILM : ~ ıui"""I • inemasın a 

Kendime evlatlık ettim... Geri şmıa ba~ttğ m vak:t, iki tane ka· ij tes~fam müpnasebetl~e: Cumar -P. 
· ' ' d' patmam vardı.. f:. . ı, azar ve a7.artesı saat 13 ten:! 

versın er .... ,, ıye tuttunnuf. fiıtibaı .:n matineler. Her akşam 88 _:: r evkalade figüranlar ve mükemmel bir heyeti temsiliye taraf mdan 
Mrika çöllerinde çevrilmig olan "- Hammefendi ıana para ve- Kapatma de,dim dew~klı~ geldi: I at 20,45 de iki film birden. f: • 

rir!.. • ., demişler. Yalnız kadın arı degıl, tıyatrolan ı=::ı::-.:::m .... ;::::: ==-·===== 
"Kıymetli,, olduğumu anlayın • da kapatıyordum •• 

ca ayak diremİf •.. Ne derıiniz, tam Şüpheıiz ki itibnitsinizdir •. 
iki yüz altına kadar "fiyatrmı,, çı· Bazı mirasyediler: 
karmıf ... Bizim hanımefendi de, "- Bu akıam falanca tiyatroya 
hu parayı esirgememit··· Trmk, benden batka kimse girmiyecek !,, 
saymıı !... dermit; bütün biletleri kendi sa • 

Ah, efendim ah ... Buralara ka - tın alır, bet altı ahbabiyle birlikte, 
dar, hikayemi dinleyince: localardan beiendiği birine ku -

ARKADAŞ 

Bayramını hot geçirmek ister· 

ıen öz dilini, öz aazım 

dinlemek için 

ıinemasında gösterilen 

AYSEL 

filmini git sen de gör. 

a 

1 T T o 
!\Iüstesna §aheserini bütün şehir halkı görmeli ve görecektir. 

Oynıyanlar: İBRAHİM MOLLA- BEN BRİCK - AYŞE 

MEHMED YUSUF - Sİ SAİD 

ilaveten: FLAUTA ÇALGICISI zengin, renkli n cazip 

bir SİLLY SENFONİ. 

FOX JURNALDE: En son Yı.uıanütan ihtilôli hareketleri 

"-iyi ya iıte... Tam velini· rulurmuı .• Böyle bir sefahate ak· 
met! ... ,, diyeceksiniz... "Bunda hnız ermiyor, değil mi?. Kanaati -
memnun olmıyacak ne var? ..• Bi- nizce en faz1a zevk duyulan tiyat· 

~e~~bd~~~a!~~-~~~~~~~~u•n·I~===========~ ,~---•••••••••••••••••••••~ 
de söylüyorsun?... Seni kwtar. dır. Ben de timdi sizinle ayni Bayram münasebetiyle bugün 
mı~!. .. ,, kanaatteydim.. Fakat, o zaman, Y 1 L D 1 z sineımuında 

Fakat, kurtarmak ne kelime • tiyatroları kapal'an ıımarıklardan-
dir? ... dım .• 

"Kurtarmak,, demek, fena bir 
vaziyeften alarak, iyi bir vaziyete 
sokmak değil midirı ... Fakat, ha· 
nımefendi, beni konağına alarak 
iyi bir vaziyete sokmuı olmadı 
ki ••. Bilakis ..• Bilakis ..• 

Hanımefendi, çok zengin kadın
dı .• Bana fefkati, muhabbeti, hat
aiz, paytnsız olduğu için, ilk za -
manlar, bütün bu taşkınhklanmı 

hot gördü. Hatta, diyebilirim ki, 
bunlarda. beni teıvik bile etti .• 

Çünkü, bacak kadar çocuğa "içi 
acımak, gönİünü yapmak,, baha
neleriyle avuç avuç para vermek 
ne demektir?. 

BIYI~ proıram 
Dünyanın en büyük ve en güzel , 

filmi olan 

TA R Z A N ve S EV G 1 L 1 S 1 

Bq rollerde• Dünya yüzme 

şampiyonu 

JOHNNI WEISMUU..ER ve 

O.SOLLIVAN 

Maceralar Kralı kadınlar için kahraman 
Harikullde bir film...... Sinemanın bir abidesi ... 

1 !&! d 

Eğer bakkal çırağı olarak kal· 
saydım, söyled· ğim gibi a· 
dam olacaktım.. Fakat, bu ko· 
nak beni çığırmıdan çıkardı .• De
min de söylediğw gibi, ciğeri bet 
para etmez bir adam o1dum .. 

Benim giıbi büyütülen nice nice ··----------- Bayramda Sümer sinemasında 
Tam m-nasiyle bir sünbül be • 

bek tohumu... Ve bir "mahallebi 

zengin aile çocukları vardır, değil 
mi?. Ben ele onlardan bki olmuş
tum ..•. Ve akibetim onlannkine 

çocuğu,,,, Bir Pata zade... benzedi: 
Çalıtma kahiliyetimi kayl:et •

1 

Bind'ğim dalı kesmek ..• 
tim. Bir iş görmek, bir baltaya (Devamı var) 

Prof. Dr. KENAN TEVFiK · 
Bir müddetten beri Avnıpada G A R P C E P H E S İ N D E 

tetebbüde bulunan Bay Profesör KANLI HÜCUMLAR 

Doktor Kenan Tevfik evvelki gün Türkün vatanına imanının 
ıehrimize dönmüştür. ı 

nnııı1111ıııııııııın111uı11ıııınıııı111111ııııııınıııu11111ııınınıı1111111ııııın 1 nelere kadir o ld ug"' unu 
-· .. -----------------••••~--.. ,) Hililiahmere aza olunuz. O, ı 1 Miikeır.mel harp filmini mutlaka görünilZ. 

aizin ufak yar mımızı minnetle İlüt:~terı: fox Jumal'da.=' Yunanişıand, son ihtilil bareltetlerl. ırif 
ka11rlar. \iıll!İllmlİll••İll•••iii· -·· iııllllllil••••••fr--Harpte, sulhte vatan hizme- i j M 
ti}ie me,gul otan Hililiahmere Af. Karahisar adensuyu 
aza olunuz. k ;m.~ ,. d 

Hillrahmer kara gün doı· anı UIS ıye e er 
veyil J:lrj Karpantiyenin romanı ve a§k hayatı. 

Oynıyanlar: ARLETTE MARCHAL ve GEORGES CARPANTİER 

Pek Yakında S A ({ A Y Siaema11ada 
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Yardım 
Yazan: Hilmi Ziya Diken 

duygularının tekamülü 
ln~nlar arasında bir bfrfne yardım 

t~rnek ve deı:ıtek olma!:. dunıulau uu· 
ttnde, bir çok bakınıhuJan du:ıünüle
bilir: Birbirıınizi "orunı.tmıu ve yar· 
dırn etmemize a>ebep olan ı:ıevmek. acı· 
inak. ummak, güvenmek. beğenmek
Cibi duntular bizim batJkalarile çarpı· 
~calı., onları kırmaıta çahıfacak yer· 
de: ba;ıkalarını korumamıza, sanki 
Ohlar la bir olmamıza: ayn ayn var • 
hklar olduğumuzu unutarak bir can 
le bir \'arlık haline gelmemize yara • 
Yan du)gulardır. Fakat bu du)gular, 
~er hiramizin tç varhkhm bakımından 

IOtUlehiteceği gihl; topluluklar v• kül· 
leler bakımından da görülebitirler. 
B~a bir yazımda yardım duygula • 
tından .. acıma .. nın içeriden görülü· 
Vilnü anhttmaıta ça!ııtımıı;;tım. Burada 
onun dr~rıdan ~e topluluk bakımın • 
dan ıcirulüşünü aı-aştıracaıtrm. 

l'uplııluk bakımından görüne~ bil· 
t6n insanlık duyguları gihi. yardım 
du>ıtularınrn da deği~hilir, tzan 
(reıaur) duyıular ol dutu anlqılır. 
llu dİ!l\IÜnceleye varmak için a,.n ayn 
Çıttıar ve yerlerde9'.I hlr çok topluluk· 
ları birhiıile knr~l~tırmak )'etmek • 
~dir: Oi> elim ki. ıerl kalmıt .,umre • 
lerı~ ilk çai \'eya orta çatdakl. kiıttll· 
b ve kişinin hayatına brfl ay1r1 fi· 
kirlerinin kar~ıla1ftırılm481 ll'~nsln. 
llu (i"irlerin bar çok çatlar arasında 
lt'çirdiiö der,i~mele~ bize onların tup
lutuJdara ıöre neden ••tzan.. oldukla· 
.tıru anl~tır. Bu yoldaki bfr araıftlr • 
lnıuta.. dileğhnlz için en ehertı:ll ulan 1 

ı,....cın ülclürn,,. dolayasi1e at~) dana 
lelnıi~ fikirlerin (veya dunıuların) 
değı~mo;inl ıörmek olacaktar. 

Eski ml'denlyetlerde konuk afırla· 
lba" bir borçtur. Cicerun'a göre ava· 
tın erdemli olma-Ja 1çin kaçnulamaz 
<ıaruri) olmmu gerektir. Seneque için 
lavq ve bamş kelimeleri. sanki blr 
P-ctra l{ibl hıtklı olanı deıUI. takat ray· 
dalı olanı me.) dana ç&karmak lçiıı kul· 
!anılır. 

1'a'4ismt>'fn ''Ce1.aJ11r .. adlı kftnhm • 
.. te!'llim olan dU,manlannı llc.'Or· 

~! Sana bo)un eğenleri iJdUrme! .. 
J'or. lbranilerJe tutMklan ildflr • 

"•kaidesi vardı: Nefes atan kfm~)I 
'-nlı bırakma!. Romada ilk önce tut
'aktar öldürülilrdU. Daha (l()nra köle 
•larak saklanmafa bqlanıh. Yenilen 
~•neraller, l\lamertlne zindanında 
UO~durulurdu. Buna karaı ~endi ıa • 
... •y 

llllerile Romaya boyun eı?en kralla· 
~ iyi davranılır ve hayatlarına do· 
llnufmazdı. Btr çok yazılı ta4$htr A • 

'Urilerin tut-wklarını öldUrdüklerinl 
:Österiyor. Irk çaf m•denifrllnde 
tıl~klua kıtrşı lvl davranmak Ye 
:"'arı ht>r zaman .evlerinde köle gU.I 

lllundurmak ilk defa Yunan ve Ro
lbada başlamış görünüyor. 

11 
llirf~tiyanhkta fagll hayatına kar· 

8 
. <mutlak olarak) sayga baıjladı. 

.aınt Augmdün de ve başka büyük 111 
l'ı~tiv k• - ••rf .,an ıtaplannda buna goıhc r 

inanıyorlardı. 8anlan11 en Jilzel ör
neti Kan&'tn •ebedi bar1vıkhk.. hak • 
!undaki kitabıdır. Bu &ı1rın düvünce
sine röre uluslar arasındaki kavıalar 
gittikçe rev~mektedir. Onlaran büs
bütün stlineceti. kaybolacağı ve aldın 
insanlar aruında devamh bir diıı.en 
karacafı bir zaman gelecektir. 

Buna karşı ilk çai medeni)·etf nden 
beri. savaşın ve çarpışmanın insanlık 
hAdideJerinde temel olduğuna inanan 
bir düşüncenin tekamülünü de görü • 
yoruz. lslimiyette <cihaO fikirleri e
suh bir rol oynar. 

(imam Maverdl: Eldhkdmill•ulta· 

nlg~). 
Tasavvufa ıör• iki tOrlU cihat var· 

dır: Biri insanın kendi kendisile ıiB -

vqm&ı11dır ld (Cihadı EJ.ber). öte"I 
insanın düzaımanlarile savqmaıudır kJ 
(Cihadı Esgar) derler. Röne:J88nı-ta 
Machlavel savaşı müdafaa eder. llub
bes'e ıöre ... nsan inıt<tnın kurdudur.,. 
Herel'e röre 11&vaıt. ah ilk ldhtmı ıe.. I 
mln eder. Darvencilikte savaş haydın I 
kanunudur. NleWC-he'de kudretin ira· 
desL zayıflara acımayı bir günah Kflıf 1 
ıörür. Bunıe de .. bak. kuvvettir ... 
Spencer de adaka •ermek ve dilend
lere yardım etll'Ck cemiyetler lçlnd~l..I 
çarpıvma "' relıbet ~unetlerlni öl • 
dUrilr. 

Bu kaJ'fllrklı tekAmUltln kılk1 .. rfne 
dotru inen.ek orada da ayni ikiUı:-t 
görOrflı: iptidai eeml,etlerde (uk 
yqlanmıt olanla,.ın öldürülm•L hıut
taların ve ç«ukhmn öldilrülmed çuk 
ras&lanan bir mü~dir: llearne·e 
göre yukan Am~rfka yerlileri erkek 
ve kadın ihdyarlardan yürümeı!'• &ÜÇ· 

lerl yetmiyenlert yalıuı hft~ına ve aç
lıktan ölmefe bırakırlar. Kaıtrornl)a
da Gallinom~rolarda. ihtiyar kendi ~ 
dununu ormandan alamıyacak dere • 
ceye gelince ona öldürürler. Br~ı.il) a 
yerlilerinde de ha Adet vardır. Sh~ro • 
1ev111kl. VaJ.utlarda bu Adeti uzun u • 
ıun anlatıyor. Bunun yanında bh d• 
hastalan terketmek veya öldürmek 
Ad•tf de tlrUlmet.tedfr. Ward. Afrf-

kada buna al& milphedeler yapmı11tır: 
Hotantolar. hutahla yakalananlan 
brrakırlar. Madaırukar apfuu:ıda 
(Tanala) lar 1-.ı ıdinl kaybedecek ka
dar huta olanlan ölUlerln yanına 

koyarlar. Bir çok hvimlerde, !IBYa:,ıta 
yaralananlara karşı da ayni şeyler 
yapılır.Çocuklarını öldürmek Adeti de 
ba11lar gibi çok yıtpılmıştır. Kamtcha· 
dale0 ler çocuklarını öldürürler. EKkl 
araplarda kız çocukların öldUrülm~f 
(vedi') hAdised meıfhurdur. Bugün 
yukarı ve aşatı Amerika yerlilerinde 
bu Adet çok dyade yayılmıştır. 

BiltUn bu aaUettMeselere bir d• lnMn 
kurbanını katabUfriı: Peru Hfnllile
rinde inan kurbanı pek çoktur. <.'a· 
raiLtlerde de bu mü~ vardır. Ha· 
11 yukan Amerika kabilelerinde. Ta • 
hlıl ve Ficilerde b11 Adete rMtlanır. 
Yerli Hint kabllelerinde ve Alrikı&da 
cok ziyadedir. 

Bu Adetin ADUllralga gibi asri ipti-

dailerden ııyade yarı m•deni ka"im · 
lerde ya)·ı~mı~ olduıi'u cörülÜyor: in· 
san kurbana. mahutla kahile ara. .. ınd11 
"an birleşme~ile harı;ııklığı tl'mirı •t • 
mek hcti)en mistik bir mü~dlr. 
lbranilerde, Feni"elilerde, Suri.ve ka· 
vimlerinde. Kartacalılarda ıörülü· . 
yor. l'emi)etlerin teklmülU. insanlık 
du)'gularının yumuşama.cıı, bu kaha 
mües..~enin daha semholik hir hale 
gelme..,.ine trehep oldu. Mahutla kabile 
arasındaki uzla;ımayı temı4il için in • 
san )erine hapan konuldu. Sanki bu· 
rada hayvan, lnteanın ,.erine konmull 
ve ona sembul olmuştur. lbrahimin 
oğlu lsrnall )'erine Allaha hir ko) un 
"urban etme."il bu deı!'i1>1meyj temıcll e· 
der. lı'anın çarmıha gerilmesi \'e Mar
tlrler hakkındaki hütün ( ma:the) leı 
bu kökten gelmektedirler. ı 

Öteden acıma duyguı'«unon ve Cşef· 
kat) mü~lerinln köklerini d• ıe- 1 
ne iptidai cemi)etlerde bulu)orH: 

Çapa l\ılarku~ 
• 

Pirinç ve envaı hububat unlan 

Nefiı baharat ve aof ra tuzları, 

Beynelmilel töhretile bu ıahada 

tanınm•t yegane Türk ıan'atırun 

muwalfaki.>_el eserle, 1J;r. 

Bakkalrnrzdan musman Ç'apa Mal'ka mti~f:l'fı::ı:aratrm 

isteyiniz. Beşiktaş Kılıcali, Çapa Marka Fabrikası. Tel. ( 40337) 

Baha 'e anR şefkHti lptidıtf t'"mi)et. 
lerde ~ok belli bir haldedir. llattA on- A 'rl..., Ar 1.., . . n K 
tar, dini emirle öldürmedikleri çocuk· ~E~SE288 U ~~~ 
!arını lüzumundan fazla 'ım11rtırhır. ~ • ı·ıı~ endir' da bu 'tt'rkat 91rr al1e ha· ı ~ N d• d b• 1 J • 1·1 ~ yatınrlan ileri ıc•llr. Erıiıtun (Cüna· ~ ez l n e : f Yl e Çl 1 ( ~ 
huri.)el) ln<le Jt'"leti kurmak i~in bu g Amerikanın eabık Türki)·e Sefiri General SHERRILL'ic~ 
şefi.atin urarh olduiunu ılÖ,) IU)ur· ~ A••tu··rk .. e Tu··rkı'ye hakkınd .. '·1· halara1 d c· b ·" 

0 
-~ .. ~ . • .. A art ır. ır ya ancının·..:> 

Hiri~tl)anlrkta ŞC'fkat ffharfCf) 2S Buyuk Laderımıze kartı duyJuğu hayranlığı ifa:le etme:;i İlib~· ·~ 
Allaha döndü: Benim yüziımden lı.ar- • 1 b k'tab h d k l j ~ ~rıy e u ı ı er vatan aı o uma ı ır. 50 kuruı~ur. "-~ 
de1>1lerinl. bHha.-.1111, ana.oeını ve topra • 8 c.> tını terk eden ln~n ilerde •ht-dt ha)'&· ~ o· 111 c ı-- (.! c ) , f ·e c', d ı· 11 "~~~, 
ta ka,u1:13c1tl..tırl (lncll) - Orta çağ'· 0 ,, U ~ 

1 Q ~ -da bu fikri Salnl Thom&9 ve diı!'er fe- ~ 
!~uflar ~unellendlrdiler: Kilbıe>• 8 ı I I E l • ~ ~ 
1,.rlrmek için kendi alle4inf ve c:eınaatJ- ~ •. aya ,ı v c . ser. er l t~ 
nl hıra"mak 137.ımdır. Bizde ta.~• • 1 Ömer Seyfe:ttinin en can:lan arkadaşı Ali Canip Yön~em'in ~~ 
vurıa "ölmt>z.den önce ölmek .. ve .. ecLI 0 S f t' ' h · ~ 

1 
me.r .ey el ının ayalına .••l çok kıymetli yazılar: y!e halıra:a- :-~ 

hıtyarı~ le ba~larını kesmek .. de bu h d b ... > 
d k 

. E ki j ~rını ı liva e en u eıerde tımJ iye kadar Omer Seyfe~t'n".n ç ı..>-_~ 
eme tır. " Mnurlılar Charitf')"e u > 

oldukça • .,m•I verirlerdi : Onlar> el- mamıı hia yelerl, roman lann d • n parça !ar• mektupları, tiir !e.i ~ 
re Allahın 11itfu yalnız zenırlnler• d._ ~ve fıkraları vardır. 240 sayfa, 50 kuruf~ur. <~ 
tn. ra"irlert de aittir. tbntnil•rde 1 Üs iTi a il l I l l l ll U l ı C u • ,1C1 .1. ~" (~efkat) in çok yeri vardt: Sadaka, , v 0 

duo ve ~r/ıi:, Sunagogue'un ü~ ~ • ~ 
lı dtıdplint idi. WAmfyetesörenamaa- Kapitülasyon~ar ve Lozan tj 
dan 11nnra ilk borç ada"8dır. (Z.. ;.~.> kAt)ı ( lydl Fıtrr) ve <sadaka), l111Am Oeımanlı tlr•letinin kurulduftu tarihten Sevre kadar büli!n 8 
dininde de yardım ve birJe;me duu·u- muahedeleri aıuetinleri evya mc'İ'I bu!&~ &rl"le muahe.J · · ~ larının temelleridir. • • be " .. e3 ı ? ıcap ettıren ıe pler zikredilmithr. :ı.,;:ııı 

Bütün bunlardan şu nrtlteyl ~ka- A k · ı· 1 ;ı.~ rahillrlz: Cemi) etlerin tekamülünde • ~n~ apatü aıyon arla 1 oun ıu'hü ve Türk:ye Ci:.m~uri· 8 
bir taraftan savnş. çarpı~ma. kudr•& yetının alantna kadar Büyük M:l!et Mecl'ıi hükiımet:n'n yapt1 ; 1 ~~ 
duygulıın genl~lemlş; öte taraftan 1 R?1~ahede ve mukave!eler ve bundan baıka borç~ar meıe!eıi clc~ 
da yudım, acımak, &•\'lnl'k ve birlet- l ~ ılave edilmitlir. Bizde eti olmı) an bu kitap (2) lira:!ır. ~ 
mek dunculan kuvvetlenmiş ve yer· ~~ ~ 8 M il Ah R le;ıml~tir. Bu iki cepheli teUmül, gös. ua m mcd Haı:d Kılap'1anesi 8888 
teriyor ki cemiyetlerin duygularını an 
cak ve pal~"1ik bir bakı~la a.) dınlat • ~ 
mak mümkündür. Cemiyetler ara.~ın • 1 

da "eya c:emi)etlertn içindeki savq. ı 
lan. gene ct>mlyetler arasında \'eya 
rrmlyetler l~indeki yardımlar ve acı · 

malar tamamlar. Sev.O ancak kinle 
kendini gösterir. Büyük harplerin ve 
hüyük sınıf çarpışmalannın e~h~inde 1 

bOyiik ~erk.at ve aşk müesıtaeleri yük 1 
eeJmektedir. 

Rflml Ziya t'LKEN 

Albayrak 
rv1ustafa Nezih Çayı 

Bizi birçok hastalıklardan ve ırip~en vikaye eden en kibar aıle 
çayıdır. Aaaba dokunmaz. bılaluı kuvvet verir • 

NE V. 1 LE R 1 Y.ilo liab 

SIHHATINI SEVENLERE 
Huıuıl 

Albayrak 

Harmanları: 

Biri kuvvetli, dığeri h.tfi( t~r 
tiplerdir. Paketleı deı"Unünde 
veya açık (Ekaeriyetle çay zİ· 

yaf etlerinde kullanılır en ndiı 
harmandır.) 

S~O Kr. 

·MÜJDE 

'~ık "özler vardır. Hlrwtiyanlık. sa • 
~ve çarpışma du.lgu1arrna kal'fl 
k lnı:ı başına acıma ve yardım duy • ı 
• '•larını ileri ~ürüyordu. Bu din aşatr 
J~~rflarda. güçsüz ve dlleksfz olan "6·: 
'ıı t"r ara~rnda dojdutu için savaş '' 

01 
Alomllk" fikirlerine karşı düısman 

J Qyordu. Savaşla Hfrlstiyanlığın yer 
:"'~inden şöval)elik doğdu: Orta ~rıtın R"arüşünde killıte baş, şövalyelik ı Afyonkarahiaar Maden auyu ın hazımıızlığa, Kara.dier 
._ tın kollan idi. f..ollud tarikati 14 1 ve bu ....... ı ... u-ial-"·•••c&• a.a.ıı. kc.191 tıf ai haualarından ııtif aoe 

Biri kuvvetli, dit~ri ha nr ve 

Popoflu harman çayı paketler 

derunünde veya açık. 
t:>O Y.r • 

.:,6 amrda savaşın bir suç oldu~unu edenlerin adedi gün ıeçtikçe art· maktadır. 
'-t ktn ettiği için siyasal hUcumlara 
t tadı. 16 ncı urrda Anabapt~teler Afyonkarahisar Madensuyu 
ı;rıe böyle dü~Undüklerl için hırpa· 1 
"dılar. ı içenlere kolaylık olmak üzere IU kamyonetJe mütlerilerinın 

•le Röneıot.qans•ta, Erasme aÇTkça savq yerlerine kadar gönderilm"kte ve ayrıca on tiıelik kasalarla da 

~~hinde yazılar )'azıyordu: Hiç bir j ıu verilmektedir. 
tıı şi hayvan, bir inMndan daha ka. UMUMi SATIŞ YERi : Yenipoıtane civa~nda Aksaray. 

tar~a::ıaz diyirduk. Doktor Wayland'a 1 lılar hanmda Hililiahmer ..atıf mağazasıdır. Telefon: 20062 
~ cumd~ ff~ ~runm~ ıİ~•·•••••••••·~~··••••••••••~ 
dn" Yapılan bütUn savaşlar, Tanrının ı 
'1(0e:ıne (lradeMlne) karşı koymaktır. K J J k 4§' ~ 'ttı~rega'fyonRlistlerin bafl olan Parada o a ,. 1 . ..- .· . • 
t6ıu dore Parker savaşlara. "Jrtinah,. • 

11
.>' Yle bakıyordu. rterre Bayle, dik- EY, apartmıan ve dllkklıı yaptıra· 

l'eltonertnde Erasme•tn shlerlnJ öfe- caksanm, her ııevl tamiratınız Yarsa 
lıttİ sava~ aleyhindeki yazılan kav- aflam .e aeus yapılır. Parada k~ 
lly endirfyordu. Voltafre. felsefe clfk. laJbk a&terillr. Asmaaltı, Kurukala· 
le,~"ertndı .. savaş,. maddesiııde. a. \"ecUer Camlı Han No: 14 
'4rd te çok ~fddetli pyler yazdı. 18 nd 
aı. a f eyJesonar lnsanlğm terakki· Telefon ı 20515 

' ''aittik'' dala& pk ~ 

FENN1 CÖZLUKÇU 
FEVZi 

B•bılli Aokar• caddeıi No. 145 
bıaabul 

2. 3 

4. s 
Siyah çiçek 

Akkuyruk 

Altan bat 

Tiliı 
Hindiye 

Birinci Can 

ikinci Can 

Biri kuvvetli, diğeri hafi( h"r 
man çayı pıt.keller deı unünJe 
veya açık. 

" ,, 
" 

,,. 
çsyr açık • • • • • • • 

" " • • • • • • • 
,. 

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

" 
,, • • • • • • • 

4~0 Xr. 

300 .. 

500 " 
!;00 •• 
3G'l ,, 

3'.lO .. 
~~'l .. 

300 •• 

.. " • • • • • • • 250 .. 

Ba. çaylar bir,ok tliplomal'tn ue beynelmilel altın madalyaları 
haiz ve bütün dünyaca tanınmıffır. 

Magv azaları: Bah~kaptda Borsa karşııınnda Albayra~ 
Tahmlsde Kurukahvecl hanı yanında 
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Yt•i PoatıbaM cadd11 No. 39 

MA TOLUK ve ROPLUK · 
Şak Ve S.tta• Yo.11 Ve ipekli Kumıılır 

Her nt-V'I pamuklu ve keten 
Beyaz ve renkli kumaşlar 

Tahallfe dalremiıclt ...,o. ~qicl hazır ye aıç0 lıeria, 
Gömtek, Pijama. Ropdötamber, Kuandö!ö 

Cihaz Takımları 
Menimlik ihtira~ te•la içia mabteHm mü,terıleria 

tepitlerıal ll•••tea rica ederiL 

- NEFASET - llEIANEr - UCUZLUK 

Dit beldmt•tı ..... 
lllne dit maeana• ta..t-
19 edeeeldlr. ca.a: 

1 - Tipleri .., bla7-
... mam111dlr. Terkibini ....... 

J - Aial llikroplarma 
bıp .. 1141dcl tellrlal 

nr. 
Umumi depon: laıills Kansak 

eaulll. her ecaaede IHılau. Ciddi 
"ma..ır bir nuır mam. 

ı.. .... .-. ..... ···-....... -..r 

Ademi iktidar ' 
Bel ...,.-Jlil. tmufW afiyet 

,,. ftldtmla, 'flca& " lllda ,. ...... · 
-&iP-

Hormobln 
tableUerl 

kallıamalda ıeda.t eclflfr. 

Hormobin 
l1S'ftJ••tA ..... IDlrlerl•• 

.dlmiJ bnetleadlrlr ftıkltıU DlU 
atbim lntlne r~ .. ,. ..... 

·••111f11l iade eder. 
.......... ,.,. .. llO .... 
Ecaaelerde bulunur. 

Ad,..: ~ Pwfa iıdll• illi 
................. ıe ......... 

. DOIVMACIUK MAL2EHESI 

D~iJ 
llT'6M•""11n/-llllllNMl3'. 

Umumi depo1Dı 

J. llllltlS 
ERBEN 

laf f·bn, Bahçe· 
kapı b. 

Telefooı 22876 

MUHTEREM VAT ANDAŞLARı lll,Ok fedakarlıkla mem 
~ketimizde imal ettfiimb bu YUXSEK DECERLl "iDE.AL 
flRAŞ BIÇACJ, ntandaılarmuıı ecnebi hrq &ıçaklanna mub· 
.aç ettirmemek için 10 TANELiK PAKETi YALNIZ 371/ 2 KU· 

RUŞA SATILMAKTADIR 
Her yerde arayıp iate7inia •• ,Ule ıiile lmDanrmz. 

Toptancılara büyük te1t%illt Telefon: (21&ol) 
Fabrikuı: lıtanbulda Yeni Poatahane arkuı lhaniye 

han2-3 =·=: ugaa = at:-:-•••ı;,u =>=•::w::c .. - u - • w -6A-------·. ----------ıa1111 T•kıim Abide karpamda 

Ay Salonunda 
MONIR NURETTiN GORSES 

Bayramda her pce aeanalarma devam etmektedir. 

SAÇLARI 
Beı'er • Kuvt'etleadirir 
Dak&lmeaı•i ke1er • Uıahr 

f'~trol Nizam 
TecrDbe eclilmft • 1J1 

~ dlcadlr 

gacccccocöccacccaaccccaacccoca 
lleterlr. -----------: a - et 

-.~~~K-M_W_M_~--n-~~-~~~~~iiL~~~Rm~~ı 
Denler ..... •tlftank ft P'11P C i:f 
::.• -· ... ..._ ._ g 3 üna sa sa çıkb B 

_ .. ıo 
cccccccccccamcoaac aaoa 



HILAUAHMER 

Yurdun değerli şefkat müessesesi 
Hilfiliahmer nasıl kurulmuştu? 

1 

Jöiçti ü~'rl.i: 
Fenni Kaaık Bağları 
'1ide, bınak, böbrek 
dii'JküolDğüne 

Fennf 
l{orsaJar 

Tarihin ıöıterdiii en ıuak b • ı hademeler, hasta bulunduiu müd
runlardan bu,ünedek, insaolarm detçe bitarafbk kaidelerinden iati-
biribirleriyle kanlı aav&f)ardan fade edeceklerdir. 
reri durduklan ydktar. Hibil, 3 - Bu memurlar, dütınan iati
Kabil kavıuıJMlan IODl'a insanlar ilamdan IOnr& da bulunduktan. 
biribirlerini öldürmm için aaYq- hastahanelerde itlerini yapmakta 
ınıılar, ordu ordu insanların ölü • devam etmekte, yahut mensup ol • 
leri harp alanlarında kaleler ıibi duldan orduya çekilmekte aerbeat 
Yiikaelmittir. bulunacaklardır. Bu memurlar, 
Artık harp, bir yurdun konnnaıı itlerini bitirdikten ıonra iatlii or -
için yapılacak ilk it olarak ortaya duau tarafından dütman orduau 

mak üzere huıual bir bayrak ya- muahede, ıonra Türkiyede de im- fstifeolere 
pdacalktır. Bu bayrak behemehal zalattmlmıı, ve Türkiye de CSlçn ta.rifesi 

"ilet ba i il be--L- b l kab 1 • . Bu ~anderıhr. mı yra ı e raucr u u- u etmıftı. ndan ıonra ya- Eminönü 
nacaktır. Bundan ıbqka bu ,ekil- pıJan konrrelere Türkiyedne de J lzmir ıokağı 
de bitaraf bulun•caklar için bir J muaahhular iıtirak etmittir. Yal- Tel. 20219 
"kol bağı,, tekli kabul edilecek· nız bizde bir noktaya itiraz edil- J ZAHARYA 
tir. Kol batı tekti askeri hüktl- di. O da "haç,, meselesiydi. Bu- f Oreopuloı 
met tarafından kabul edilecek, nun için uzun münaka al ld sklıtçılerden t ar 0 u. 'Hkmrnız 
yalnız bayraıkla kol bağı beyaz yazılar yazıldı. Bu yazıların ba- ... .,.., 
üzerine kırmızı "haç,, dan ibaret tında Kırımlı Aziz Bey Geliyor-
olacaktır. du. Bu zatın, yazdıjı yazılar teıi-

( 

çkınca, imanların sürü ıürü ölüme karakolları ile teılim edilecekler -
sürüklenmeleri de tabii bir 19Ydi. dir. 
Hk çarpıtmada ölenler kmtuluyor, 4 - Dütman eline ıeçen hasta. 
Yaralı kalanlar, tırnaklariyle top • hanelerin 91ya ve edevatı, harp ka 
rakları kaza kaza can yeriyordu. idesine tibi olacaktır. Hastaha • 

8 - Bu mukavelenin teferrü- rini gösterdi ve "haç,, yerine Tür
atı, muharip olan asker batku- kiyede "hiiil,, kabul edildi. 
mandanlanmn ellerinde butuna- Türkiyede itk teıebbüı Macar 
cak talimat ile mukavelenin asli Abdullah Bey zamanında olduğu 
kaidelrine ıöre tanzim ve icra o- halde on bet yl kadar tatbikat yo

lunacaktır. )una gidilmedi. llk t~ekkülün ku-

En büyük zevk 
Pertev dişmacun u 

lıte bu yaralıları dayanılmaz a• nelere memup kimseler döndük • 
cdardan kurtarmak, eter yolu Yar leri ftkit kendi 91yalarmdan bat
la onları tedavi etmek için Hillli· ka bir feY ahp ıötüremiyecekler -
•luner kuruldu. dir. Seyyar hastahanelerin etYa 

Hililiahmerin kuruluıu pek ea • Ye eclentları muhafaza eclil~cek -
ki delildir. Bu fikir, ilk önce Sol- tir. 
forine harbine ittirak etmit olan 5 - Y arahlara ,ardım edecek, 
ffanri Dönan'ın aklına ıelmif, iane verecek ahali menedilmiye • 
harpte yaralananlara yardnn et • cek, ıeneraller ahaliye İnlanl vazi
ınek üzere bir tetekkül yapılması• felerini yapabileceklerini, bu itleri 
nı ortaya amu.tır. ,.parken bitarafhktan istifade 

Bu adam, Solforine harbinde edecekleriai bildireceklerdir. Bir 
Yaralıların tahammül edilmez a • eve tedavi için yaralı kabul edile
zap.~arla kıvranarak can verdikle- bilecektir. Yaralı o evin himaye
..:n· .. .. t" Orta ttıi fikir' ıincle kalacak ve ev sahibi evinde • ~ ı gormuı u... ya a ı , 
her milleti• iatiyerek kaıbul edece- nöbetçi bekletebilecektir. Bu ev 
ii 'bir 19ydi .• Onun için 1864 yılın • harp için teklif edilecek verginin 
da Cenevrecle ilk toplantı yapıla • bir miktannı vermekten affedile • 
rak (Salibiahmer) adı verilen te- cektir. 
ıekkülün, proğramı çizildi, mad - 6-Yaralı ve basta olan askerler, 
deleri kabul edildi. hangi devlete mensup olursa olıun 

Ceııevredeki kongreye, lıviçre kabul ve tedavi edileceklerdir. 
hüldnneti ile Baden Gran düka· Batkumandanlann muharebe eı-

sı, Belçika, Danimarka krallan, naamda yaralanan aakerlıer; va
İ.ıpanya kraliçeai, Fransa illJpara • siyete müsait olduiu ta~irde iki 
toru, Hea Gran diilauı, ttalya, Fe- tarafm rıaJarı,.le clerhat düt
lemenk, Portekiz, Pnuya, Vartea- man orduauna teslim etmeie sa
berg kralları muvafakat etmitler, IAhiyetleri hulunacaktır. bilet· 
ıııurahhaılar söndermiılerdi. tikten 10nra himıet edemiyecek-

On maddede toplanan karar fU leri anlatılan askerler, memle-
idi: ketlerine iade edilecelderi gibi, 

9 - Bu mukavelename kon. rulutu 1293 hicri J?lrdır. 
feranaa mürabbaa tayin edemi- Sırp ve Karadağ hüldimetleri, 
yen devletlere tebtii ile onlar da Ruslara adanpr olarak bizimle 
muahedeye dahil olmağa davet harbe girittikl4:,'i vakit, M. Möni
edilecek bunun için mazbata a· ıe, doktor Pe9temaciyan'a bir 
çık bırakılmııtır. mektup yazarak, harpte Karadağ-

10 - Bu mukavele lastik edi· lılann ıalibiahmer'den iıtifade et-
lerek taıtiknameler dört ay zar· tiklerini, bundan Türklerin niçin 
fıncla ve mümkün olduğu halde j tifade etmemekte ıırar ettiklerini 
daha önce Bern ıehrinde müba- ıoruyor ve Türklerin de salibiah
dele o1unacaktır. merin kurulu9unda mazbataya im-

lıte, lıviçre baıkumandanmın za koyduklannı bildiriyordu. 
reiıliği altında toplanan ıalibiah- Doktor Pettemalciyan, o vakit 
mer için ilk karar burada veril- Tıbbiye nazırı bu1unan Marko Pa· 
mittir. taYa aldığı mektubu gösterdi. Te-

Bu toplantıya iıtirak eden tebbüı yapılmaıını teklif etti. 
mürahhaalar tunlardır: Marfco Paıa, bu tekl)fi yerinde 

Lejyon donör nipnının Grand bularak hemen mektepten azalar 
ofaiyeliğini hamil aıkeri ,,a§ku- seçerek "hililiıahmer,, i birinci de
mandan ve mec'liı azası Giyom fa olarak kurdu. 
Hanri doföra, Cenevre menafii Bu harpte koluna ilk hilitiah-

ıle d ffC~ri •~mizlemktlr 

Mikrop Bklünne 
kabiliyeti o/o 100 

dür 

umumiye mecliı reisi Güıtav Mu- mer bağını ıararak yara bailıyan ı-------------
vayne, millet meclisi ve hükumet miralay Naim adlı bir operatör· ji~=·-: .. :.:::ı.-::::u:::ı::::mn::::mmrmwww 
askeri L-- doktoru miralay S d'' B .. h'IAI' h l b l ·:Şu çımento markalannı kullanınız: ,_, a- ur. uıun, ı a ıa mer ıtan u ı 

muel Leymon, Baden Grand dü- merkeziain batkanı bulunan Ge- "Aslan,, Zeytin'burnu 
kaıı, doktor Robenolç, doktor neral Ali, miralay Bay Nainıin ilk ·"Aslan S 

Adolf Şanazi, OGüıt V etiıeri, defa koluna aardıiı bu sarsıyı " arıca 
Şarl Emil, lıpanya Kraliçeıi a- bulmut, hililiahmere armaıan et- ı Normal yapma PORTLAND 

ıdzadegirundan ve lzabella nifa- mittir. Bu armagan, bugün de la- U "SüPER ASLAN 

1 - Harp •Dıasında sabit ve hizmet edebilecek olanlar da mu
aeyyar bütün ukert hastahaneler harebe uzadıiı müddet içinde 
bitaraf tutulup, içinde bulunan harpte bulunmamak p.rtiyle ge
haıta ve yaralı, muharebe yapan • ne memleketlerine iade oluna· 
ler tarafından himaye ıörecektir. caklardır. Serbeat bırakılan hu
yalnız bu hastahaneler bir ukerl lalarla buıdann idarelerine ka
kuvvet ile muhafaza eclildiii ya - dir olan askerler mutlak ıurette 

runın büyük haçını taııyan laviç- tanıbul tubeıinin ba~kan odasında, ~ :Z.EYTınau"R 
ı · · o · H ·b T s· .. h d' r. nu re e çısı DJoze rı er ogar ı- mueıseaeye e ıye eden zatın bat :: 

badokö, Jorj Şarl Taker Şmit, ucunda asılı durmaktadır. F" SüPERASLAN" 
Hanri Öjen, doktor Marten Fran- * * * ı·; DARICA 
ıuva Bvdiye, Şarl Ögüıt Brodorn, Hililiahmer kuruluıundan son Çekft ve basışa karp )'ilksek ilk 

kit bitaraf addedilmiyecektir. bitaraf sayılacaklardır. 

Jan Kapello, doktor Flikı, doktor ra halkın büyük itimadiyle bir İEdayaruklı yavaş donan, çabuk tq 
Bernar Otoito, doktor Jozef An- varlık olarak bütün yurdu sardı. iolan yapma POR1'LAND SUPER 
tonyo, Şarl Alberdo Kant, doktor Bu teıekkülün yaptıklarını burada ı·ÇIMENI'OSU. 

Gud Fröva Fredrik, Jorj Herman ıaymağa maddeten imkin yok- Fabrikalan: 
Jül doktor Kriaton H 

1 
Zeytinburnu, Danca, Esklhhlar. 2 - Bu butabanelerin müdür • 7 - Bu haıtaneler ile abdest- , · tur. arp zamanlarında en büyük Satış yaz:ığı: • 

leri, doktorları, ve dini memurlan, haneler- için alameti farika ol- Cenevrede kararlqtırılan bu edipler, mevzularmda bu teıekkü- Galata A op)an Han 3 ncU kat 
Jiin metbini yaparak bitiremiyor- İ Telefon: 14795 1 -

Az ıı"' ne dOfOn07or1uo? 
Gr p if lcaaı buldum. iami ..... 

NECiP 
NEVROZ•N fenal.:ıe bır •Alç. ateıımi de 1 kesti. İki rDn ıçiade ayafa 

kalktım. 

lardı. Zamanında çok okunan ro- :::m:::ı::::::u::::.-:::::u::::::ı:mıaı 11nn••n:11 
manlardan birinin ıu satırları hili-
liahmere izafe edilen kıymeti pek 
ili göıtennektedir: "Hililialune
rin vakur ve teaelliyetkir bayra
imı tafıyan beyaz ve temiz bir 
vapur... roman kahramanla
rı hasta bakıcdar, harp sahaların
da büyük yararlıklar göıteren has
tanelerin hikayesi de Jıilaliahmer 
tarihinin ayrı bir faılıdır. 

N. A. Okan 

~-~-
Hililiahmere iza olunuz. O 

sizin uf ak yardımınızı minneti~ 
karıılar. 

. Harpte, ıulhte vatan hizme • 
tıle metrul olan Hı"laA ı· h A ıa mere 
aza olunuz. 

Hililiahmer kara gün dostu -
dur. 

lllltbuı1111Huıııkııu111Pn11ıııııtııaıt111111ıııh1111111ııırıu llııı nııııı 

En kıymetll bayram 
hediyeleri 

Venüı eaanaı, kremi, ruju, rime
li, pudraaı losyonu, kolonyası, tır
nak ciliaı, briyantini, tu•alet ve 
ıliaerinli sabunudur. 

(EYliya Zade) NOREnlN 
EREN Ecza allt ve ıtrıyat depc>111 

lıtanbul Bahçekapı Hamidiye 
Türbeıi No: 28 Telefon: (21799) 

• 

BAY YAGSIZ KREMi 
Cildin ııdaaı Ye guzeİİİgın aericiir. İmİyar 

hananlan 15 ıene daha ıenç ıösterir. Her ec• 
ZAllede. tuhafiye maiazalarmcla bulunur. 

l>epota: Eminönü 



Htt"-LTAHMER 
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rı rı 
................. .. 

~1lacar Ziraat Makinaları Fabril<ası ''NUR KALEM, 
Hof~err-Xc~ranız - Clntoo 8~nttıewarı~ 

Anonı m ş1r~ et1 Türk ive Mr-rk~z Şu hesı; ı~ta nbut Sirk t--Cı Ankara 
~~~1caddesı No: 18 24. I elefon: 23577, f elgraf ad esı: HOFHER.TON 

Şubes1: ADANA 

l-Iof~l1eı~r Sclırantz 

~fazot 11ral(törü 
1934 1\1 O D EL i 

25, 40 Ye 50 b'ygir kunetlerinde ye 

mu1telif büyüklük'erde 

Asrın En Mütekamil Traktörüdür 
METiN, SADE, iŞLEMESi UCUZ ve iŞLETiLMESi KOLAY 

d~-~· ;~ 1-1 O F H E lt R - S C H l{ A N T Z 

... • • ·.~ 4 -' • 1 • 

Şık kundura 
Ucuz kundura 
Güzel kundura 
Sağlam kundura 

SüMER BANK.ıt 
YERLi MALLAR 
Pazarlarında 

BEYKOZ FABRiKASI 

,d 12_[ L n dotn. 
çifiôlrmcı. 

kUR5UN 
KOPYA-
QE;N KLi 
ICALCMLl:R 

Tam Tfük mamulatı olan kalemler ecnebi kalemlerden çok 
güzel ve ucuzdur 

Uaıuıni müracaat veri: Sir\ceci, Mühtird ar Zade Han 1·2 

NUR KALEM L TD. Ş1RKET1 
Toptan aab! yerleri: 

tST ANBUL: Ali Asgar ve mahtumlan - S. ve V. Pardo 
Rokes, Bekar Z. Hamdi Kitabi Hami ve Şür - Kınalı Zade 
Zühtü - Pardo ve Jozef Miznıhi - Hacı Muhtar Kehnemui ve 
Şür. Rafae l Aluf - Iskon A. Horasancıyan 

lZMlRDE: Nafiz Muştafa -Ödemişli Hüseyin Hüanü
Hamdi Bekir. Ankara'da: Mahmut Nedim, Yeni sebzehali (23) 

~ (• '.1 .. \ ;;.,: ' •. '. , p • ' • • t ' " 

Bayan Safiqe 
Müessesenin mu·kavelenameye ademi riayetinden dolayı 

LALE (Eski Mulen Ruj) salonun da okuyamıyacağımı muhte • 
rem dinleyicilerime a.rzederim. SAFiYE · 

Hamiş: Cuma günkü Milliyet ve dünkü Hilalialımer gaze • 
telerinde sehven (rahatsızlığım dan) dolayı yazıldığı tavzih 
olunur. 

Şarkın en bUyUk ve mUkemmel deri, o o O O O o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o O 
kundura ve marokenörl fabrikasıd1r. !J Tenviratımz için en birinci nevi lamba kullanınız CJ 

Beyo§lu Yerli Mallar Pazar1 kundura dairesi 

Kadın, Erkek, Çocuk 
kunduralarının her çeşidi 

Kadın için zarif ve ehven ısmarlama kunduralar 

Yerli Mallar Pazarları 

o o 
o a r 
o o 
o a 
o o 
o o ) 
o a 
o a 
o o 
o a 
o a 
o _ a 
g Lambasını kullanmakla hem rşıktan kaa:anır hem de cere- a ~ 

Ankara • Islanbul • Beyoğlu • (ialata - lzmir - Samsun O yandan yani paradan tasarruf edersiniz. g 
o~:.-=~;;;.a. 0 ~ .. .,. •• Ol•• " ı M Philips Lanı baları g ........ ............... ........ .. .. . ..... l Ev DOKTORU \ 

........ , ............... Doktor ....... •r.•ı••mı""" ' 

Ü 1\1 • o E E 
~ ı.vurı sman ren u 

Dr: Saip tarafından yazdan ~ Haseki Hastanesi Q 
bu eserde bütün hastalıklarda dok- ~f ;Udiye ve zühreviye mütehassıaı li 

· · • kad l i:tJeyoğlu Elhnmra apartıman No. 3H tor yetı§mcıye ar yapı ması :i• · T 
1 

f 428'1. n ; e e on: oa 15 
lizım gelen her türlü tedbirleri ve :::::::::::::::::::::21:::::ın::::::::::s:amam::: 

her zehirlenmede ve her kazada 
'herkesin yapabileceği ilk tedbirle- len ilaçların nelerden ibaret oldu-

ri gösterir her kütüphanede bulu· ğunu ve nasıl kullanılacaklarını 
nur fiyatı 75 kuruştur. 

Ev, Köy, Mektep Eczanesi 
Doktor Saibin eseridir. Her evde 

her mektepde bulunması lazımge-

ve herkesin bilmeıi lizım olan sıh

hi öğütleri gösterir her kütüpha· 

nede bilhassa Jstanbul lnkilip, 

Ankarada Akba kütüphane1eriı.ı- ı 
den arayınız. Fiyab 25 kuruştur. 

daha daha 

dakik UCU7 

SAATLERi 
Satış yerleri: 

S. Mısırlı, Beyoğlu, t8t. Cad. 399 
Saatçi Meyer Galata. Tünel sok. 29 

Umumi deposu: İstanbul. Bahçekapr 
Taş Han No. 19 

1 o Türkiye .umumi mümessilliği: g • 
1 O HELIOS MÜF.SSESATI GALA TA, IST ANBUL - a ~ 
ı .aııaoo o o o o o o o 000 DO o DO o o o o 0000 o CJ 

Uro'oğ - Operatör -----

Dr. REŞiT SAMi 
İdrar yollan bastalıklan mütehassısı Beyoğlu İstiklal caddesi 

----- (Mulen Ruj karşısı) Vahap B. Aı•.No. 61 

Sağhk olmıyan yerde 
sevinç aranmaz. b 



'IJacı şalla 
~ ıws 4-1 ._ 

Gazetelere telefon 
edenlerden birkaç tip 
Bilir misiniz 1 Muhterem oku • ı tim.. Müteaddit yeri.. yaptıian 

• · ·· tlar hi,. bir netice verme .. CU1ar siz bir gün zarfında ga • muracaa ~ 
1 ' .. he d" I:' ~er vaktiniz vana ıize telefon e ere neler sorarsınız? Şup 1•.,. 

•0~ ki sorgu1arınızı ayn ayrı bi • ile izah edeyim. . 
ıt •İniz.. Fakat bunları bir arada - Maalesef yok.... Biz aKÜ< '"-L • b•td• k • • • " ok a"J~!-:- 1·1mı -kilde tahakkuk et• "'•<ı.K ııze ı ırme ıızın ıçınç CW&UA r- •••• 
~akl b · d. tikten IOnr& bahtedeoilirız.. 

ı ır feY ır. be • kimM dini ek 
ı. - Fakat nı em 
"1atbaada otunn119 yazı yazı • =-•-. ffaL- aldıi1111& ıöre o.,_ . . le ~ıyor.. uaı-

0~ -u .. Derken bırden bıre te • Amerikadaki petrol kumpanyaları 
Çalıyor. Açıyorum: keıfimi anlamıılar ve her yere 

- Haber.... milyonlarca lira rüıvel veren:k 
Genç bir kız aeıi: "eıfimi kabul etmemelerini temın 
- Bay Feridun Süreyya ile gö- etmiıler. 
flnek istiyorum.. _ Bir defa da bay Fatine gi -
- Feridun Süreyya mı dedi • dip konuttwwa mu7. 
?. 

- E'Y'et- • 
- Fakat burada &yle bir kim • 
'oktur. 
- Nasıl o!maz? Yirmi iki ya • 
~ yetil gözlü, uzwı saçlı bir 

-.. Hayır efendim, yoktur. 

-.. Allah allah bana daha dün , 
isini gazetenizin muhanir • 

· en diye takdim etmitti. De. 
beni aldatmq •• Zaten Mil'&· 

an ne yalanc.ı ~duiuDU anla· 
tbııı.. Terbiyesir.ı, ahliluıs, utan 

·•· Daha fazla dinlemeden te
f oQu kapatıverdim .. 
8ir dakika seçmeden telefon 

ar çalıyor, ihtiyar bir adam 
iı 

-Hayır .. 
- Tavıiye ederim... lamiQizi 

söyler miainiz 7. • 
- Melmaet Con.. 
- Mehmet Cem mu?. 
_ Ent, meıhur devridaim ki • 

tifi Aıhmet Conun kardeıiyim .• 
- Ben bir roman yazdım •• Ga • 

zetenmle tefriia edilmeaini Utıi-
yorum.. 

- Gönderin. tıetkik edelim •• 
Münuip ıöriilürse ... 

Karısı titiz olan canbaz ayaklan 
çamurlu olunca evine nasıl girer? 

- Yolda birisine rastladmı. Sa,. 
na o kadar benizyordu ki selam 
bile verdim. 

- Aman! inşallah bana olan 
borcunu da yanlışlıkla ona verme
mişsindir! 

- Ano, Haber mi T. 
- Evet ..• 

- Y azdıpm roman ,epyeni 
bir tarzdadw. Fevkalide hiNi ve 
qkidir. içinde hem anız, hem 
hicİY, hem M lel'helt vezinle tiir • 
ler vardır. Yani kahraman4ardan 
biri dmıf, biri kok, biri yirmi 
ratmda... Oçü hird• aan aeçlı, 
maYi ıhl&, Gret& Garboya fevk&- ___ .._...,._... ........ --... 
iade benziyen bayan Leyliya itık gazetede kendi•ine Vomof qı•ı 

- Bendeniz mütekaidini mül-
\eden esbak mümeyyiz Lutful • 
)' • Kimiıie müfel'J'ef olu1-,_ .. 

' Sertoflu ! .. 
' Pek güzel efendim .. Bende • 
~ &on zamanlarda ziraatla ~f • 
~I oluyorum.. Bahçeme bahar 
~Ilı eoğan, ıalatalrk falan ekm5 
"tiyorum. Yalnız bir müıkülitla 
~t!ılandnn .. Ektiğim aoğan'arm 
b Uçük ve tatlı olmasını istiyorum .. 
~llun için alncağım tohumlukları 
~ •ıl seçmeliyim .. Lutfen izah. e -
er nıisiniz?. 

. . . . . . . . . . 
- Affeders!niz .. Ben daimi o • 

~Ytıc.ularınxzdan biriyim •. Sizi bir 
~hınetc sokacağım .• 

- E~tafuruUah .•• 
. .._ Bu zahmetten dolayı aff mızı 
tı~ 1 ·~ d'I . ı en ı erım ...• 

- Rica ederim .• 
.._ ilk ön-ce ıunu söylemek iıti • 

~t'\trn .. Ben çok unutkan bir ada· 
~ tı:ıı .. Hayatımda bu huyumdan 
.;ı-.yı çok zarar gördüm.. Fakat 

Ya.payım?. · 
....... Evet ..• 

, ......_ Hani meıhur bir darbı mesel 
~l'dır. Can çıkar huy çıkmaz 

tler, değil mi?. 

......_ Evet, evet hakkınız var .•• 
~...._Şey ne diyordum? Unuttum. 
'ttafedersiniz, lutfen tekrarlar mı· 
~_12:? Size neden dolayı telefon 

'Yordum?. 

. -:--- Dilmiyordum, daha aöyleme-
ı ... 

.._Söyleme.• ..n mi?. 

.._Hayır ... 

.._ Aff der::;niz, ıöyliyeceğim 
i U~u ... tum .. Biraz sonra hatırlar 
•'zi rahatsız ederim .. 

)•aptrran bir adamın tüylendiği ve 
olmuı1ar .• Bir gün •• 

ah maym ...... benzeme0 e baıladığmı 
_Komam aönderineniz d a - • 

,- kaim okudum ..• Acaba doğru mu?. 
iyi olur •• Çünkü hafızamda ı· 
,__. 

- p.wJI,. Poeta ile mi ıönde -
reyim7. 

- Si:1 biliNiniz 7. 
_ Hangiaini tavsiye edeniniz?. 
_ Posta ile gönderin. •• 
_ Taahhütlü olarak mı ? • 
_ iadeli taahhütlü olarak gön· 

derirseniz münalip olur.· 

. . . . • • • • • • • 

_ Arkadaılarla bahae girittik .. 

Üç kiti Mey Veatin di~~ri . tak~a 
diyor •.. Üçiimüz abinı ıddıa edı • 

H .. d ... ? yoruz.. ang .. ı ogru. 

• • . , 

- Sevgilim, kocam timdi çık • 
tı. Seni bekliyorum.. Çabuk gel .. 
-Anlamadmı .. 
_ Canım anlamıyacak ne var?· 

d . ı· ? Hani dün gece va etmıt ım ya···· 
- Affedersiniz, killlinlf' k~ 

ıuyorum- · ·' E ah _ Haber ıazeteai mı... yv •· 
Telefon derhal kapanıyor .. 

. , 
• 

Kaim bir ses: 
- Geçen hafta çoc~ say~.f asın

daki bilnıeceYi baliedip gonder• 
. . Bu gün aldığım gazetede 

mı§tını •• 
bana hediye olarak bir kaıt~stal 

.. büyük bir memnunıyet -
çıktıgmJ 1..l-·· ,_ d 
1 ··rd:~... Çok ·-~ur~r e e-e &• ,.,........ --r .. 
. Acaba bu kartı almak ıçın 

:::;akit ujrayabilirim? • 

- Ne vakit isteraeniz 7 . 
_ Nüfuı kağıdımı da birlikte 

getirmem lazım mıdır?· 
- Fena obnaz •. 
_Çok teıeJckürler ederim .. 

• • • • 

' . . . . . . • • 

- Al)o ... Beni tanımadmıs mı?. 
Yanm aut kadar eY't'el bir daha 
telefon etmiftim.. SöyUyeceiim 
teYi unutmuıtum da aklıma gelin
ce tekrar rahabız edecektim .• 

-Evet, evet hatırladım. 
- Bravo kuvvetli hafızanız 

var .. Emin olun ki iyi bir hafıza 
iyi bir, iyi bir, iyi bir .. Teıbib ede
cek fey bulamıyorum, fakat mut • 
laka iyi bir ,eyden daha iyidir. 

- Hakkınız var .. Nezaketinize 
teıekkür ederim .• 

- Evet vaktinizi beyhude ıui
i.ıimal ebnek iıtetnem ... Şeyi ıo • 
;acaktım •• Naııl derler?Hay Allah 
müatahakini verıin unuttum, tek -
Far unuttum.. Affınızı dilerim •• 
Habrlar hatırlamaz tekrar ralıat -
sız e<lerim •• 

• • • • • • • • • • • 

itte muhterem okuyucularım 
vakit vakit telef6nda ciddi feyler• 
den bqka böyle teyler de dinliyo· 
ruz ... 

M. SERTOCLU 

Dostumuz Sovyetlerd e 
matbuat ve neşriyat 

Sovyet gazetelerinin gündelik 
baskısı 30 milyonu geçiyor 

Çar zamanında maarifaizlik ve devamlı matbuat daha ziyade te • 
umwni cebaletin büküm &ürmeıi kimül arzetmektedir. Meseli; 
ve matbuatın bir zümreye mahsuı "Ekinciler., ismindeki Tatar ga · 
olmuı Sovyet Ruayada umumi zeteıinin günlük tabı adedi 928 
matbuabn zayıf ve tumülaüz bir senesinde 9. 781 iken, 929 aenesin-
balde kalmuını icap ettirıyordu. de 21 .384 e çılqiııtbr. 

Çar Ruıyasına dahil m•lletlerin Yeni idari tqkilibn defitmesi, 
bir kaçı milat.esna, ekaeriyetin mat- yani kaza ve nahiyelerin kaldın • 
buab mevcut olmadığı gihi haki- lıp onların yerine mıntaka idare • 
miyetin merkezinde bile matbuat leri teıkil edilmesi eyaletlerdeki 
mahdut ve mecalsiz bir haldeydi. RUete tebeke teıkilibnm da de-

Sovyet inkılabı efkin umumi- ği,mesini \cap ettirdi. Halıhazır · 
yeye maarif nuru atılıyarak mat- da mevcut 3 bin nnntakada çıkan 
buatm inkitaf ve terakkisine im- yalmz mıntaka gazetelerinin ade
kin veren yegane amil oldu. d' 1100 dür. Meaeli; Leningrad 

931 senesi ortalarında Sovyet· 'ri.liyetinde 38, Uralda 62.. Ukran. 
lerde intitar eden gazetelerin yev- ye da 177, Şimali Ulkesinde 22, 
miye mecmu tirajı 30 milyona çık· Maverayi Kavkuda 30, Belorua • 
mıtbr. 913 ıeneai Çar Rusyasın- yada 30 ve Uzbekiıtan cümhuri • 
da gazetelerin yevmi tirajı 2 mil- yelinde 9 kadar mıntaka ,azete • 
yon 700 bin küaürdan ibaretti. l"fi nqredilmektedir. 

Halihazırda Sovyet memleke ., Umumi harpten evvel Çar Rus-
tinde 57 merkez, 1100 rnmtaka, yuı eyaletlerinden hiç binrı de ga-

2500 fabrika, Sovhoz ve Kolhoz zete netredilmediğini ilivf! etmek 
gazeteleriyle 200 bin kadar da lizımdır. 
duvar gazetesi neıredilmektedir. Sovyetlerde matbuat hüklbne-

930 senesi baılangıcında 58 tin ve idare uzuvlarının fiJiyattaki 
mc->"ıtelif milli cumhuriyet ve mın· nokaanlarını gösterip, onları ikaz 
taka gazetesi neıredildi. Şimdi ise etmek maluadiyle vasi tenkit halo-
67 milli lisanda 500 den fazla ga· kına maliktirler. 
zete çıkarılmaktadır. Bu gazete- Kitap ne§rİyatına gelince, u • 

lerde çalııan itçi ve muharrirlerin mumi harpten evveJkj aenelerd !ı 
miktarı iki milyondan fazladır. 120 milyon kitap çıkbiı halde, İn· 

Milli cumhuriyetlerde millf kiliptan sonra bq nevi neşriyat 
matbuat 919 senesinden itibaren pek fazla çoğalmııtır. Mesela; 
baılayıp, genitlemi§tİr. Evveli 930 da 500 milyon, 931 de ise 6350 
milli alfabe bazı milletlerde bu . milyon forma tab ve neşredilmiş· 
lunmamasr, matbaa levazımı ile tir. İçtimai ve iktisadi meseleler· 
mürettiplerin ademi mewudiye . den bahseden kitaplar harpten ev
tinden mütevellit mütkülitla kar • vel umum kitap netriyabnua..~ 
tılatddı. Şimdi milli kitap net . de 5 ini tqkil ettiği halde şimdi 
riyah çojalmıt olmakla heraber, yüzde 50 sini hulmaktadn 

Kim olduğunu unutan adam ' • 
Nevyork't.an yazılıyor: 
Geçen ıece omuzları dütük, yü

zü yorgun.ve gözleri minaıız ba -

kıılı bir ihtiyar, kendine ııcak bir 

dOAt muhiti bulmak üzere Nev -
yorkun Boveri misyon salonlarına 
girmiftir. 

Kanapelerden birinin üatüne 
çöktüğü uralarda, bir kadın orada 
bulunanlara nete vermek iç.in pi· 
yanonun batına geçmittir. Çaldığı 
havanın adı ''Vaıington,, dur. 

"&ı türkü, Yatlı adamı sanki e
lektriklemiıtir. Hemen ayağa fır
lamıı, bir bağı çözüp atıyormuş 
gibi gözlerini ovuıturmut ve bağı
rarak: 

- Şimdi kim olduğumu hatırlı-
yorum. Bu türkünün güftesini ka
rım yazmıftı. Senim adım Güler 
yandır. Aklımı baııma getiren hu 
havayı çalm•t olmanızdan dolayı 
ıize tefekkürler ederim .. 

Demettir .. 
Bu adam ortadan kaybolan ve 

polis tarafından bir haftadır ara -
nan Bostanlu milyonar Moses H. 
Gü!ezyan'dı. 

Bu sabah karııiyle kızının ya -
nına dönmilttür. Zavallılar onu 
eıkıyalar tarafından dağa kaldı -
rılmıı sanıyorlardı. 

M·lyoner Gülezyan aklını kay • 
bcttiğindenberi bafmdan geçmiş 
olan maceraları hatırlayamamak • 
tadır. 

Bilmiyerek ve hiç farkına var • 
ınaksızın Nevyork milyoner ıa • 
ionuna girmemiı ve burada kendi
s:ne sihirli tesiri yapan muıikiyi 
dinlemeınit olaaydı kimbilir daha 
ne kadar aeneriyane dolapcak • 
tı?. 

Ken~isi bundan etli yıl önce 
cebi delik bi muhacir gibi Nev -
york" vardığı zaman bu ayni, mi • 
safirhaneye inmitti. 

b· Sen kendi kendi~ iıliye& 
lt .L • d . ___ ,1_: ' k-let • 

Sinirli bir kadm ıesi: 
_ Affieder.ainiz ı~lerde hir 

Gemi1eri k~ya uğrayan kankoca arasmda geçimsizlik devnm ediyor. 
'«""1'1 aıın DJGIN.neıı qa 
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lloliııudun bir çoh f ilmlcrindr, dmlal.-ları iirıc 
doğm uzanmış, ıslah ı·c büyiilı ağızlı, gözlerinden 
biri lıaf if t;c ldiçük, balık etinde bir hadmm rol 
oldrğmı görÜ)'Orsurıu::. Bu llliryam llophin.."ıtİr. 

Roller. mu1ıakkak /;i aranaral.·, kendisine: JO· 
r:avıcal' artistl<'m t•crilir. lnırikacı bir l:aclm roliifl· 

I 

de mc.<ıela ll<>lcn lfoys'i göstennek olamaz, o, o l•a· 
dar su/ t'C ağlatıcı lmdrctıc bir lcadındır. lllir)wn 
Ilopkinsin en lmvvctli tarafı, lıem intri!.acı Kadın, 
lıem de samimi bir iruan rolünde giizel t'e mr..nıf • 
f ahiyetli t;üriincbilmc.sidir. Miryaın Hopldn~in b11 
seçmcliğirı.i bir çol>. f ilml<>rdc bP.ğencrck allaJmlrl•. 

örümcek 
ağı va.ıoan! 
Slnemu b"'-""u3oların

da garip vazifeler 
vardır 

Sinema stüdyolannda çalışan -
Iar arasında aktörler ve rejisör • 
!erden ba§ka, fakat gördükleri İ§ 

onlardan daha az ehemmiyetli ol· 
mıyan bir çok kimseler çalı§ır. 

Bunların bir kısmını belki biliyor

sunuz: Makyajcdar, dekorcular, 

film alan operatörler, kostümcü• 
lcr g'bi .. 

Fakat bilmediğiniz bir çok me· 
murlar daha vardır ki bunların 

gördükleri işler hiç te ehemmiyet
siz değildir. Bunların b:r kıımum 
sayalım: 

Örümcek ağı yapanlar 1.. Sun'i 

----. ............ -..-...... -..·-·-·· .. ······· ; 
ı RESi ır~ER 

i 
~ Sağda: f(onşita Mantanegro. 

~ bir filmde. I"ukarıdarı aşağıya 
~doğru: Diksi Lin. llamon No-

~ varro rıe Albcrtina Raş. 1 

! .... _.. ..... -..._.. .... -....................... ... 

çiçek imal edenler! .. ayni rJJllİ 
tam 200 defa seyreden m~utj 
lar! .. 

"Örümcek nğı yapanlar,, da ol 
demek? diyorsunuz değil mi? I' 
zah edelim: 

Bir çok flmlerde sefil, fakİ' 
k 

.. , 
muhitler gösterileceği zaman o 
şede bucakta örümcek ağları bıJ' 
lunması lüzumludur. Fakat yeP' 

yeni dekorlar üzerinde örü,, 
ağı ne gezer? Bir örümccğ_e '" 

pariş vermek de tabii imkan••j1 

Binaenaleyh büyük stüdyola,.-
bu işle uğraşan b'rer memuru 91ıf 

drr. Bu memurlar örümcek ağlıır' 
m kimya vasıtasile vücude getir1 

ler. M. G. M ŞiıiJ~eti stüdyosurJ' 
Bemer adlı bir adam eekiz sell1 

denberi örümcek ağı yapma). 
me~guldür. 

Ayni f imi 200 defa görenler~ 
seriyetle kadın memurlarda "tf 
yalnız bu işle meşgul olurlar. -

' ayyen bir filmin müteaddit ~ 
yeleri yapı!ı:ığı için bunların )'-" 

birin-de ayrı ayn develo~ 
kusurlan olabilir. Binaenaleyh~ 
trol edilmeleri lazımdır. Bu_ ~ 
zum mesela "Şen dul,_ fi~. 
200 kopyesini bu memurlara,; 
rer birer seyretmek mecburi 

yükler. Hoşa giden bir filmi ~,! 
defa seyretmek can a.ılmnaz .,,-
200 defa görmek herhalde arsU ~ 
dilecek bir ıey olmasa gerek! .. 



Edirnekapı Sıhhat 
ınerkezinde bir saat

1 

''Gaye halkı hasta etmemektir' 
tedavi ikinci derecede kahr,, 

Sulukule deriz amma, kübik eşyası bile 
olan çingene evleri var! .. 

Hayatımız mütemadi bir isti· 
hale geçiriyor. Doğruluğuna, bil· 
tünlüğüne, iyiliğine inandığımız 
birçok müesseselerin, prensiple -
l'in, telakki ve akidelerin, sistem • 
lerin geçtiğini görüyoruz. Bu her 
tün, birbirini kovalıyan teknik ve 
•oayal değişiklikler içinde insan 
llladdiyeti, sağırlaşmış hakim bir 
\'af!ık halinde yoluna devam edi -
Yor. 

ret ettiğinizin farkındayım. Ölüle
rimizin, ihtiyar servilerin yamba
ıında ebedi uykularını uyudukları 
bu yerde yafıyanlarm varlığı ve 1 

sağlığı için çahtan bir müessese ... 
Hem öyle bir müessese ki... Yir • 
minci asır içinde on dokuzuncu 
asırdaki iptidailiğini muhafaza 
eden bir muhitte, laakal bir asrr 

1 

evvelki yenilik ve ilerilik teri koy-! 
nunda taııyan yepyeni bir insani 
varlık ..• Onu gördüğüm, gezdiğim 
zaman içimde uy~man hayret, tak· 
dir ve sevinci §U yazımı yazdığım 
sırada hali mu haf aza ediyorum. 1 

Daha düne kadar - hatta bu
gün bile - insanları ölüme kartı 
korumak, sağlığı temin etmek ül· 
kiiıiyle, çalışan insanlar ve bu U· 

ilırda kurulan müeueseler - ki 
doktorlar, hastahaneler, sanator • 
J'llın~ır ve her türlü klinikler -
tahdit edilmiş bir saha dahilinde 
5e.hşıyorlardı. 

. ..,. ..,. 

Edimekapı - Sirkeci tramva· 
yından inince sağlarafta eski b:r 
medrese binası .. Cedid Ali Pa§a 
medresesi... "Zarf mazrufundan 
azamdır,, der)er. Bu sözün ne ka· 
dar minasrz olduğunu (Edirne· 

(Tıb) adını verdiğimiz bu il
inin vazifesi hastaları tedavi et-, 

kapı Sıhhat Merkezi) kadar bela· 
gatle ifade edecek tahit az bulu
nur. Kurtun kubbeleri, demir par· 
maklıklı pencereleri. kalın laf du-

inek, sağlığa mani olan arızalarla. 
lnücadelede bulunmak, ölümü ta· 
cil eden türlü avamile kartı ted
birler almak gibi muayyen esasla
ra münhasır bulunuyordu. Yani 
tİındiye kadar, tıbbın iti hastalık
tan ba}lıyordu. Halbuki tıb da 
hüyük bir hamle yaptı ve sistem· 
lerini tamamen değiştirdi. 

Bir hastayı tedavi etmek, kıs· 
Uıen ihmale sebebiyet verilmİ§ bir 
fazla ınasrafa katlanmak ve yarı 
Yarıya hakikat olmu§ bir tehlike 
ile mücadele etmektir •• 

O halde ne yapmalıdır? Hasta 
Olanların hasta olmamalarma ça
ltımak... Yeni, insanların sağlığı· 
ltı fatmaz ve eksilmez bir kontrol 
altında bulundurmak ve hastalık 
tetirehilecek her türlü Mıillerle 1 

ttlücadele etmek. .. Bu ülkü tahak
lcuk ettiği gün hastahanelerin ade· 
di de, işi de yarı yarıya azalacak, 
'normal şekilde fazla vefiyatı:n Ö· 

llüne geçilecektir. 
llerde bu hayal hakikat olursa, 

doktorların işine kesat gelip gel· 
lniyeceği hakkında bir kehanette 
hulunmak istemem. Yalnız mu • 
hakkak olan bir ıeY varsa. bb için 
~eni bir dönüm noktası olan bu 
İnkılap, yeni dünya ile A vrupanın 
birçok yerlerinde çok faydalı ve 
~olt isabetli olan neticelerini ver • 
tlleğe başlamıştır. 

İnsan sağlığı için ölüın ve bas • 
lalık karı11nnda hastahanelerden 
bir ünlü cepheyi tutan bu müesse· 
•elerin ismi (Sıhhat merkezi) dir. 
llu müesseselerden bir tanecik de 
hizde vardır. Hem de nerede bi
lir ıniıiniz? Edirnekapıda... Hay· 

''Çocuk yuvası, nuı gavrulan 

evleri, aileleri itibariyle tutulmut 
fiş'erle de bu hastalrklarm hangi 
evlerde bulunduğunu ve bu evler· 
deki hastaların kimle~ olduğunu 
birriz. 

varleriyle mazinin aalhurde bir ha
tırası olarak bugüne kalan med
reseden içeri girince büsbütün 
başka bir alemle karııla,tım. Du
varlar, kapılar, C!Yalar beyaz yağ- Ba,hekimle müesseseyi gez· 
lrhoya ile boyanmıf... Doktorlar, meğe başladık. tık girdiğimiz yer, 
hemşireler, hademeler beyaz çocuk yolu klingi ... Küçük temiz 
gömlekler giymif ..• Her taraf ıtık, bir oda ... Yerler mermer, duvar
temizlik ve sükunet içinde... lar yağlııboya ... Mini min'leri tart-

Beni, Müessesen'n Başhekimi .mağa, ölçmeğe mahsus sepetler, 
doktor Kudsi'nin odasına aldılar. aandrklar ••• Burada Edirnekapılı 
Bay Kudsi, ııhhat merkezleri ı yavruların uhhati mütemadi bir 
hakkında tetkikatta bulunmak Ü· kontrol altında bulunduruluyor. 
zere Rokfeller Müessesesi tara- ı Buradan çıktık, müessesenin fiş 
fından Londraya gönderilmiş, ye- odasına geldik. KoJJarı yan sıvalı 
di ay orada hıfzıssıhha mekte· ı hemşireler masaların ba§ında ça· 
binde kalmıf, beş ay da Fransa, lışıyorlar, küçük cilalı masalar. 
Polonya, Macaristan ve Yugoslav· lap!an, küçük cilalı masalar ... 
yada ayni İf üzerinde tetkikatta Sıhhat merkezi, kı:rtasiyec'lik ta· 
bulunmuş ... Bu yeni Janri için rafından büyük bir yenilik yap· 
idealist bir doktor! Masasının ha- mış ... Defterleri, kayıt itini, eski 
tmda bir dakika oturamıyor ora· uaül dosya tutmak gibi külfetli 
dan oraya koşuyor. Duvarda bü- ıeyleri bırakmı, ..• Mıntaka dah~
yük bir ıarl hastalıklar levhası lindeki her aileye bir zarf verili· 
asılı ... Bu levhada, sıhhat merke- yor. Bu zarfın içinde, büyük ve 
zini ı mıntakuı olan Edirnekapı 
civarı dokuz mahalle olarak ay· 
nlmış ... Her mahallenin üzerine 
muhtelif renkte toplu iğneler ba
tırılmıf. izah ed:yorlar: 

- Bu iğnelerin her biri bir has
talığı göıterir. Meseli, kırmızı 
batlı iğneler difteri, sarılar ve· 
rem, maviler trahom, beyazlar 
kabakulak, yetiller kızıl haıtahk
larına itarettir. Biz bu levhaya 
bakarak hangi maıhllede ne gibi 
hastalıklar mevcut olduğunu gö
rürüz. Elimizde her mahallenin 

küçüklerin gördükleri tedavilere, 
geçirdikleri hastalıklara, kendile
rİ•ne yapılan aşılara dair muhtelif 
renkte matbu karton fişler var. 

Ayrıca, aile, adresi ve alfabe u· 
sulü ile tutulmuş indeksler de A· 
merikan usulü küçük dosya kutu
larında muhafaza ediliyor. Mües-

sese de ayrıca ailelere mahsuı sos· 
yal f'şler de tutuluyor. Bu fiılerde 
mesleğinin nevi, kira miktarı, kat 
adedi, odaları, içilen suyun cinsi, 
abdesthanelerin adedi, ıulu veya 

ıusuz, pis veya temiz olduğu, pen· 
cereler· n vaziyeti, meskenin ııhhi I 
olup olmadığı, aile efradının yaş· i 
ları ile sıhhi, içtimai ve iktisadi 

vaziyetleri hakkında her türlü 
malumat yazılıdır. Bu suretle, sıh
hat merkezi, kontrol altında bu
lundurmakla mükellef bulunduğu 
ailelerin sıhhi, iktisadi ve içt'mai 
ahvaline yakından vakıf bulun· 
maktadır. ı 

Müessesenin göz muayenesi, 
kulak, burun ve boğaz hastalıkla
rı için ayrı ayn muayene ve teda· 
vi odalan, komple bir idrar tahli
li yapmağa müsait mükemmel biı 
laboratuarı, son sistem bir rönt-J 
ıon odası ve bir de dit muayene 

Y cwruıar öjle gemeğlnc'e. 

jlmnastzk yapıyorlar. 

odası vardır. Röntgen tesiıatr, A· 
merikadan 4000 küsur liraya geti
rilmiştir. Dit tedavi kısmı da mü
kemmel ve noksansızdır. 

Müessesenin ayrıca b · r verem 
servisi var. Veremliler içeriye ay· 
n bir kapıdan almıyorlar Burası 
geniş cam bölmeli bir avlu ... Bü
tün e§ya madeni... Kcuarlarda 
porslen tükrük hokkaları ve ve
remlilere mahsus çeşmeler var. 
Tükruk hokkaları;nda otomatik 
tesiaat mevcut. Sokak kapısı açı· 
lmca poralen hokkalann kenarla· 
rmdan mütemadiyen su boıanı· 
yor ... Bu sular, hastaların m·krop
Iu balgamlarınr alıp götürüyor. 
Veremlilere bardakla su içirm.i
yorlar. Çeşme, havuz fiskiyesi 
tarzında ... Açınca su fışkmnağa 
başlıyor. Hastalar da ağızlarını 
uztarak fiskiyeye dudaklarını 
değdirmeden ıu içiyorlar. Verem
li hastalar}~ uğraşan hemşireler 
İçin cam bölmeli küçük bir kabine 
yapılmııJ... Hemtirenin çalı§hğı 
yazıhanenin önüne, veremli has· 
lalarla konufurken mikrop alma-

maın İçin bir cam levha konulmuf. 
Veremliler, burada, ayrı ayn ka
maralarda soyunuyorlar; çırıl çıp
lak olduktan sonra arkalanna be
yaz bir pelerin alarak diğer bir ka 1 

pıdan doktor odasına gir"yorlar. ' 
Doktor, hastayı muayene ediyor· 
ölçüyor, tartıyor, ültra viyole il; 
te:lavi ediyor. icap ederse ıon sis
tem bir cihazla ciğerleri üzerinde 
tetkikatta bulunuyor. Hasta, tek
rar kamarasına dönerek giy niyor 
ve ayni kapıdan çıkıp gidiyor. 

--

Bay Kudaf, verem kımımdao 
sonra bana müe11esenin konfe-ı 
ranı aalonunu gösterdi. Burada, 
ııra 11ra iskemleler, bir projekı• 
yon cihe ıı, ıinema perdeıi ve du
varlarda bir çok propaganda lev• 
halan var. Çok mükemmel tan• 
zim edilm't olan bu salonda tale• 
belere, halka, gebelere pratik 
konferanslar veriliyor. Bilhassa, 
çocuklu kıdınlara, çocuk ye7rekı 
!erinin nasıl pİf irileceği, çocukla• 
ra, nasıl bakılacağı ameli bir ıu• 
rette gösteril' yor. 

Sıhhat Merkezine bağlı bir de 
çocuk yuvası var. Burada gündüz• 
leri işe giden fakir kadınlarrn 
mektep çağma gelmemi, çocukla• 
rı mu\'lfaza edilıiıyor. Yuva, t'nı• 
dilik elli k'tilik bir kadro dahilin
de çalıtıyor. Anneler, sabahları 
işlerine giderken yavruJarıru bu
raya bırakıyorlar, çocuklar, ayrı 

bir odada soyunuyorlar; elbireı;. 
i, ayakkap)arı, kendilerine veri· 
len nuamraları taşıyan gözlere 
yerlettiril"yor ve kendilerine yu
vanm çamafırlan, önlükleri giy. 
diriliyor. Ve yavrular, müessese
nin, çocuk af rkı, dikkatli _ye temiz 
mürebbiyeıi Bayan Adaletin · ne-o 
zareti altında akşama kadar, ter
biye görüyor, yiyor, içiıyor ve oy• 
nuyorlar. 

Yuva sakinleri, sabahlan sekiz 
buçu[ı . kadar temizlik ile me,gul 
oluyor, dokuzda kavaltı ediyor, 
bundan sonra eliıleri, beden ter
biyeı! yapılıyor, harf tamma oyu
nu oynuyorlar. Bunu di, tuvaleti 
takip ediyor. Her yavrunun bir 
diş fırçası var. Öğle yemeğinden 
sonra iki saat uyku uyuyorlar. 
Bwı.cfan sonra ikindi kavaltısı, ge-ı 
ne oyun ve dit tem· zliği ..• Yavru
lar için küçücük banyolar, tuva• 
letler yaptrrılmIJ. Haftada bir, 
banyoda yıkanmaları mecburi. .. 
Her yavru için ayrı ayn fitler tu
tuluyor. Oğlanlar için ıarı, kızlar 
için kırmızı renkte olan bu fişler• 
de çocuklarm kiloları, boyları, 
kend.iler'ne yapılan atılar, geçir
ôikleri hastalıklar, yıkandığı gün• 
ler, ailes!nin sıhhi ve içtimai vazi• 
yeti yazılı ..• 

Biz çocuk yuvasını gezerken, 

(Lütfen sayıfayı çeviriniz) 

Kllçükür bahçede 011nu11orlar. 
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Galatada Karaköyde kain meşhur Ayni ticarethanede: 

~{adın, Erkek ve Çocuklara 
mahsus Ekselsiyor 

Kat'iyyen rekabet kabul etmez fiyatlarla 

Ismarlama 
kostümleri 

1 
2 Liraya 

takdim ediyor 

En iyi ve müntahab ku
maşlardan, büyük bir itina 
ıle dikilmi.ı ve kusursuz bi
çimlerde yalnız 

iki prova 

,, 
~/ 

Pardesüler 
' Mantolar 
t 

Paltolar 

MuSambalar 

Kostümler' in 

en şık ve mtlntahab çeşltlerlnt 
bulacaksınız 

Kostümler 

23 1 -2 
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QALATA-KARAKOY Liraya 

yav&u~ar uzun, portatif karyola· 
larda ikişer k" şi, ayak ayağa ver
m!ş vaziyette, mışıl mışıl uyuyor
lardı. Bazılarmm gözleri açrk, fıl· 
dır fa!dır etrafa bakıyorlar. Mü
rebbiye Bayan Adalet, bu cin 
göz'eri gö5lererek: 

Iarı kontrol etmek, halka sıhhi f d •• k •• ı 1 
terbiye vermektir. Bunun için S3Ç 3[) 0 U en.ere 
(z"yaretçi hem§İre) adı verilen ~ '\ 

derler. Ziyaretlerimiz, öğüt ver- /' \ 
me .veya tedavi etme suretiyle iki ) ~~ ~ _ 

- Uyusun uyumasın, yemekten 
aonra iki saat istirahat için yat
maları mecbur:dir. dedi. 

ıekılde yapılır. ~' ,~) .A _ •• 

Bu müessese ayni zamanda !ç- ,. ~~r.' ,._,, 

Gezilecek yerleri bitirince tek
rar ba.1hekimin odasına döndük. 
Doktor Kudsi, müesse.enin bel
kemiği gibi kıymetli iki hemşireyi 
'bana unıttı. lki$i de Amerikada 
bastahakıcdık tahsil etm~ler. Sth· 
hi vc}içtimai vazife.i pek şümullü 
ve mühim olan sıhhat merkez"ni 
büyük bir.liyakatle idare ediyor· 
lar. 

timai hıfzıssıhha mektebidir. 
Hasta bakıcılık mektebinden çı

kan ve buraya staja gönderilen 
genç kızlara ders veriliyor, bun
lar z · yaretçi hem~ire olarak yetiş
tiriliyor. Bu hemşireler yetiştikten 
sonra diğer yerlerde de ' srhhat 
merkezleri kurulacak .•. ,, 

Müessese, ldarei Hususiyeye a· 
itmi§. Topu topu be§ bin liralık 

küçük b:r bütçesi var. işin azame
ti karpsında ne kadar az para! .. 

İngiliz Kanzuk Eczanesi 

Mustahzaratmdan 

Saç Eksiri 
• • • 

1 • • • • Yalnız Rokfeller müessesesi ge- Komojen 
Tilrkiyede ılk sıhhat merkezı çen sene 6 bin dolar hediye etmİ§ 

Kanzuk 
olan bu müessese, 1 Haziran 934 bu sene de 4 bin dolar veercek: Saçların dökülmesine ve kepek-

taı·"hinde kurulmuı. Mmtakasma, 1 mİf.... lenmesine mani olur. 
Karagümrük Nahiyesini teşk"l e· Ihsan Arif GÖKPINAR Komojen saçların köklerini 

den dokuz mahalle, 276 sokak, 1~--·---------~, kuvvetlendirir ve besler. 
yani 3,000 ev, 19 bin nufusu ile 1 HALK TRAŞ Komojen Kanzuk aaç ekairi 
sekiz mektep dahildir. Şimdiki ! BIÇAKLARI 
ismi Nesr~ah mahallesi olan eski S hl... · 8 ill a .,.erı: evg 
Sulukulede bunların içinden biri · 11 ·· kard _, . . ve sevım oz eş 

uedı 'kı: terine Bayra-
:==~==~ 

manıf eczanelerle; rtrıyat mağa

zalarında bulunur. 

.. 

ve bayramı neş'e içinde 
geçirmelerini diler 

Fabrikası : Galata Mumhane 
cad. No. 67 TeL 40057 

SIHHATiNi 

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

Saygı değer müşterilennln 
bayramlarını saygı 

ile kutlular 

SEVENLERE 
\ MÜJDE 

Afyonkarahisar Maden suyunun hazımsızlığa, Karaclier 
ve böbrek rahatsızlıklarımı kartı tifai haasalarmdan iatifade 
edenlerin adedi gün geçtikçe art- maktadır. 

Afyonkarahisar Madensuyu 
içenlere kolaylık olmak üzere su kamyonetle mii§terilerinin 
yerlerine kadar gönderilmekte ve ayrıca on şişelik kasalarla da 
su verilmektedir. 

UMUMi SATIŞ YERi : Y enipostane civarında Aksaray. 
lılar hanında Hilaliahmer ~atış mağazasıdır. Telefon: 20062 



- ~ == . 
1,&,ni/de ıµ"itiAtee 

Elektronik mikros
kop ve teleskoplar 

Yazanı Oeslderlus Papp 
Düny~da mühim inkılaplar yap

lbata namzet, büyük ihtiralar do • 
İ&rken, hal1k ek.eriya bunların hiç 
farkında olmaz. Bunun içindir 
ki diınyanın dört kötesindeki bir 
çok laboratuvarlarda, bir 1ıldan • 
hen itlemekte olan harıkulide bir 
iletin mevcudiyetini bile duyma • 
lhıt olanlar pek çoktur. Artık 
kendine ıerçekten bir varlrk edi • 
nilmif olan elektroniık mikrosko • 
bu anlatmak istiyoruz. Meraklı 
bir adamın ilk bakıtında bu aca • 
Jip neıtne, ıörmeğe mahım bir i · 
Jet duygusunu verir. 

Bununla beraber, o, sonsuzluk • 
larr ıörmekte kendisine yardım 

etmesi için Adem oğlunun timdi • 
Ye kadar yaratmrt olduğu gözlerin 
en keskinidir. Dütünülemiyecek, 
akıl ve hayale getirilemiyecek ka
dar küçük zerreler alemine gir -
inekte olan Adem oilunun yolunu 
aydınlatacak bu sihirli fener de • 
recesinde kudretlisi biç itidilme • 
nıitti. 

Dünkü ve bıırıünkii 
mikroskop 

Adi m·kroskobun kabiliyet hu· 
dutları vardır. Kutru milimetre • 
ilin on binde ikisini geçmiyen nes· 
neleri görebilir. fakat bu en son 
haddir. Mikro&kobun rekorudur • 
Adesen ·n kuvveti ne olursa o!s!-ln 
ebadı bu söylediğimiz rakamlar • 
dan aıağıya olan ıeyleri görebil • 
mek .raaa.ktır. 

Niçin?. Çünkü rııkh dalgalar 
ri:yet zaviyesinin U.tüne ııçrar • 
lar; ıtrkh dalgalardan daha küçük 
•e gerçekten fevkalade kısa olan 
besneler hiç bir rölge aksettirmez 
~e böylece adi mikroskobun kont· 
to'ünclen kaçarlar. 

Bununla beraber çoktanheridlr 
halledilmesi imkan dahilinde sa • 
Yılmayan bu zorluk Avusturyalı 
bi'gin Zsigrnon•J'un icadı sayes:n • 
de bir tarafa atılmıt ve görme alet 

ler"nin kabiliyeti fevkalade genit • 
letilmiştir. Bunun prensibi Kris
tof Kolombun yumurtası kadar ba· 
•ittir. 

'En hürdebini nesne bile Ultra • 
Viyole ıtığınrn ıualariyle kat'edil • 
lbe~ded ir ki bunun dalgaları, göril
hür, ıtık dalgalarından çok daha 
kısadır. 

Şualar cüzü la yetecezza deni • 
len nesnef erin resi mini insan ı&-

2i.in :.:en çok daha baasaa olan bir 
lotoğraf pla.kı üzerine teceasünı et· 
\innektedir. Bu yeni mikroskop ıa
Jes" n ::le, mikrop tanecikleri ve 
nıakrosıkop!a görülebilen ecsaında 
tirmi hatta otuz defa daha küçük 
Zerreler, Adem oğlunun gözüne 
l'Ö i.~mneıktedir. 

Yarının mikroskoba 
Fakat itte eHrtronik • mikroı • 

kıp Adam oğluna, m~kro uzviyet 
dünyasının en derinlerine hatta 
~oleküUere bile inmeaine yol aç • 
lnıftrr. ---

- -

Se.Aicde q.e~ntile~ 
...........--..~.--,&cı$2 - ~ - -

Istanbulda yeni tip bir 
seyyar satıcı çıktı 

"- HllAllabmer aza adedinin mtlletln 
rUştll l~tlmalsl ile m0tenas1b bir de
receye varmasını ve blllOn bir milletin 
bu lenasü bO temf n etmesini temin et
men ol ederim.,, • 

K. ATATCJRK 
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SPOR Cümhuriyet Merkez BankaslUmum - Müdürlüğünden: 
A§ağıda dökümü yazth paralar 2243 sayılı mevduatı korumakanununu~ 17 nci maddesi mucibince muhtelif müesseseler tuafm• 

Milli ta!,ım seçiliyo~ dan bankamıza devreditmiıtir. 
.. . ~ . .. 1 Sahiplerinin veya varislerinin ellerindeki evrakı müsbiteleriylebirlikte idarei merkeziye ve şubelerimize müracaatla bu paraları al• 

1 1 

Bugun Mılh Takmıın ılk mu - rnaları aksi takdirde bu paraların müeasesernİ'l:e tevdi tarihinden iti bam dört sene sonra hazineye intikal edeceği ilan olunur. 
hiın seçme müsabakası yapılacak.. (Dü~kü nüshadan devam) 
Bu yolda lstanbulda seçilen °- Balıkesir Osmanlı Banka smın tevdiatı . 
yuncularla, Ankaradan ıeçilmit 

oyuncuları saat (3) te Fener sa - tıim Adreı Tevdi Tarihi 
hasında karşı karşıya göreceğiz. 

A k b• Saatcı Ethem 
şağı yu an ır ay sonra ya - Mahkeme Reiıi Adil Meçhul 13/ 2/ 934 

pılacak Yugoslav milli maçından Madam Glionil<i Arhondi ,, n 

evvel takımımızı hazırlamak için J Kuyumcu zade Ali Mur- taza 

1, k I b h ktl b. oğlu Cemal ve İspirozopu-
yapı ma ta o an u aree er, ı- . 

~· ,, raz geç te kalınmış olsa, gene çok Balıkeıir mutaıamflığı 
" 

faydalı olacal<lır. 

Bugün yalnız İstanbul klübleri
le çıltaracağrmız bir milli takımın, 
bizi hiç bir zaman tamamen tat
min etmiyecek zayıf tarafları bu· 

Antalya Osmanlı Banka sınm tevdiatı 

lunacaktır. 

Mesela muavin hattı gibi takı • 
mın en mühim bir yeri için, lstan
bulda gözümüzün kestiği, kuvvet
li tek bir namzet bulunmuyor. 

Ragıp Kemal 
Cemal 
Mustafa çauı zade Hasan 
Muıtafa 
J. Anatolie 
Maarif Muhasebecisi 
Hatimi Salih Şadilli Aptüi 
Hanife Hanım 
Hoca Mustafa oğlu Süley-
man 

Meçhul 
,, .. 
" ,, 
,, 

" .. 
Onun için Milli Takımın bir 

çok taraflarını takviye etmek yo -
lunda, batka mmtakalara müra -

Afyonkarahisar Osmanlı Bnnlca sınm tevdiatı 

• h kk A Derbogosyan biraderler 
caat etmemız mu a ak lazımdı. Edward Black 
Federasyon bu temasları hazırla- ! G. Karadoghaniyan 
makla hakikaten iyi bir it gÖrmÜ§ Horen Karay~n. 

Y eranu' Aghınıan 
oldu.. Sarhoıoilu Abdullah 

Meçhul 

,, 
,, 
,, 
,, 

Eğer bu baş yurmalarmuzda, 
başka mmtakalarda, lstanbulda -
kilerden daha iyi elemanlar bula

Ceyhan Osmanlı Banka sının tevdiatı 

mazsak bir şey kaybetmit olunmı· Ali Suad Meçhul 

yacaktır. Halbuki bunun aksi . ' 
memle!ret için hakrki bir kazanç • Denizli Osmanlı Banka' sının tevdiatı 

lıir. 

Yazımı bitirmeden tunu da iıa
ret etmek isterim ki, Milli Takımı
mızın en kuvvetli bir ıekilde çık -
ması için hepimizin; sporla ala -
kadar herkesin, klüpçülük hisle -
rinden tamamen uzak, büyük bir 
dürüstlükle hareket etmesi lazım -
dır •• 

J cra daireıi 
Hilaliahmer ıube reisi Kü
çük İsmail zade Tevfik 
Mülazım Amhet Bey zev
cesi Penbe Hanım 
Hüıba,ı Hasan Fehmi 
Dimitri oğlu Hriıto 
Mi~iryan 
Hi Mustafa oğlu İbrahim 
Doktör P. Saasoa 

Denizli 

Meçhul 

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

" 
" 

" ,, 

" ,, 
,, 
,, 
" 
" 
" ,, 

" 

,, 
" ,, 
,, 
., 

,, 

.. 
,, 
" ,, 

,, 

Şunu tlttıı:tsöyliyelim ki, içimizde 
memlekete yeni gelmiş, bu işlerin 

mütahassııı, kıymetli bir antrenör 
vard:ır. 

lzmir Birinci Noter M. Rifat Bey hesabına lzmir 
Bankasının tevdiatı 

Hayım Eskenazi 

Ahmet Hamdi 

Ahmet oğlu Emin 

Dr. Alazraki 

lzmirde Salhanede tramvay 
f"adesinde çuvalcı 
lzmir Kftrtryaka Kemal Pa
Ja Cad. Bakkal 
Abdullah Ef. Mahalleıinde 
No. 54 de 
Salhanede No. 376 hanede 

23/ 1/ 934 

,, 

,, 

,. 

D "t!er mmtaka oyuncularını, ve 
§İ.mdiye kadar çağrılmı§ bulunan 
ve ça~rılmak hakları olduğu için 
herhalde şimdiden sonra çağrıla -
cak olan lstanbuldaki milli takım 
namzetlerini bu adamın eline tes
lim edelim. lzmir Oımanlı Banaksının tevdiab 

Ve onun bilgisile bitaraflığına 
emniyet ederek, bize en iyi bir ta
krm hazrrlaması için, İ§ine müm • 
ikün olduğu kadar az karııarak 
bekliyelim de ...• 

Memleket içinde, ldüpçülük 
derdinden birbirimizi yesek bile, 
harice kar§ı, milli spor ıerefimizi 
en iyi bir şekilde göstermek im -
ki.nlannı hazırlamış olalım .• 

lzzet Muhittin AP AK 

M. Kıenopuloa 
Sofi Demitri Romancı 
Silvia Abbot 
Hacı Hüınü 
Tarika Franko lırael 
Dul H. Eıkenazi 
Madl\m Maria Rouchel 
Ali Galip 
Yacop Panaroya 
Mehmet Eyüp 
Muıa Kazım 
Halil Vehbi 
Haim Artidi 
Hacı Hasan 
Madam Maria Rahi) 

Unlverslte takımlarılciritliArif 
.. Elile Neasim 

Bugun, İstanbul - Ankara Nuri 
takımlarının Milli Takım seçmesi Heıkia Franco 
için yapacakları mactan evvel, lı- AAllfberdt ~~hvva~l ann 

- re n.nrmanıe a 
tanbul Talebe Birliği futbol takı· Rahıtmim Franco 
mıyle - Ankara Üniversitesi fut- Winer Bank Verem 
bo 1 • Gabrik Vekili 

1 taknn arı araımda da, bır maç J. Taranto 
yapılacaktır. Luciel Fram 

lıtanbul Talebe Birliği takmiı 5
1 a~~ yTevfikh 
ıazm acou 

bir çok oyuncularını Milli Takım Dul Rosa Savino - debo 
için namzet verdiğinden ekıik bir ve Orph 
k d .1 l • Fmncı Mehmet 

a ro ı e çı anasına ragmen, gene Dul Vitnl Cikurel 
oldukça kuvvetli olduğundan, bu llia Nissim 
maçın da güzel bir kar~ılaıma ola H~ıkia Franco • 

• . Wıener Bank Verem 
cagını zannedıyoruz. AJbert Schwarzman 

Terfi maçı 
Banko Di Roma 
lbrahim 
Urlalı Ayşe Hanım ' 
foıuıt Tarantn 
Joıeph Bechachano 
Albert Schwarzmann 
Fehim 
Melki Gabrlel 
HeakU. Fnıneo 
Banko Di Roma 

• ,, • 
n 

Meçhul 
,, 
" ,. 
,, 
it ,. 
,, 
,, 

,, 
,, 
,, 
,, 

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

,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
" 
" ,. 
,, 
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" ,, 
,, 
,, 
,, 
" .. 
" .. 
" ,, .. 
" ,, 
,, 
n 
,, 
,, 
,, 
" ,, .. 
., 

" 
n 
,, 

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

13/ 12/ 934 
,, .. 
,, 

" 
" .. 
.. 
,, 

Meblağ 

10,-
2,68 

44,-

119,80 
19,41 

13,-
3,80 

22,50 
19,-
16,76 
1,33 

105,-
41,42 

370,60 

11,99 
44,09 
43,68 
13,23 
15,-
5,-

45-

50,-

24,09 

59,-
595,-

5,-
25,-
10,-
61,85 

Osmanlı 

190,-

33,-

14,-

65,-

50,-
10,-

643,79 
300,-
600,-
60,-
30,-
5,-

30,-
33,-
18'-
50'-
60,-
18,-
30,-
35,-
70,-
20,-

600,-
45,-
18,-
95,-

700,-
82,-
65,-
28,13 
12,-
18,-

900,-
60,-
40,-
70,-

600,-
700,-
388.17 
45,-
22.M 
45.75 

325,-
50,-

231 25 
18 70 
90.-

600,-
562,50 
562,50 

lzmir Osman1ı Bankasının tevdiatı 

lıim Adreı 

Albert Cohen Meçhul 
Mütekait Elmaı ,, 
Madam Regina Ruıcovitz ,, 
Memaliki Şarkiye Franıız Bankası 
Memaliki Şarkiye Franaız Bankası 
İhsan Ragıp Meçhul 
Davit Mizrahi ,, 
Banko Di Roma 
Marie Enrik 

,, 
,, 

OslJlAD oğlu Hüseyin Hüs- ,, 
nü 

Tevdi Tarihi 

13/ 12; 934 

,, 
'• 

,, 

,, 

Samsun Selanik Banka sının tevdiatı 

Keteli ııde Mithat Ihsan 
A vidia Makikiyan 
Alaçamlı Safer Sabri 
H. Miaserynn 
A. Kohen 
U. Venedikian 
K. Mikaelyan 
Aptaliyan ve Şürekası 
H. Rekanati 
Kavaklı Hacı Hasan 

Samsun 
Meçhul 

,, 
,, 
,, 
,, 
" ,, 
,, 
,, 

25 15 '934 

,, 
,, 
,, 

,. 

lzmir Selanik Banka sının tevdiatı 

Maurice Marcuı lzmir 
D. Russo biraderler ,, 

4/ 4 934 

Ste Medicalede Smynıe ,, 
Spiro G. V outsa oğlu ,, :: 

İzmir Selanik Bankasının tevdiatı 
Gadbury Broı Boumeville ,, 16 12 933 
E. Surren, Londra Meçhul 
Compt. Fr. d'export. Roubaix 
Tbomaı Franciı ve Cie Birminghanı 
Tbegould'ı Manufactureeı 
Senecca - Fallı 
J. E. lmhoff, Beyrut 
Lebideux, Cie, Pariı 
B. Kondak 
S. Aılanian 
Aınavorian ve Sivrisarian 
B. Melkonian 
Albcrt Arditti 
Mardiroı Gurumlian 
Antoine A. Primi 
Eda Tazartes 
S. L. Caldu.ıell 
Robert P. Aıhe 
Erminia de Filippi 
Clt- lif. Economou ' 
Ruby Gladys whi•talt 
Mariette Mazocchi 
josehp Margulieı 
Charousso F akari 
Elsie Keyacr 
Louiıe Keyaer 
Mabet Aida Kcyıer 
Arouchek Panoasian 
Malpi Mimini 

M.Schwarzman 
Denizot Albert 
P. Valet 
Lounft Benıuıam 
Julie Gout 
Maria Nicolaideı 
Marie F oıcolo 
Nalbant zade Mesut.Lütfü 
Ovadia H. de Botton 
Baptiıte Kondak 
Ahmet Tevfik 
Alfred Petts 
Arthur R. Hanauer 
Nicolas Stivas 
Gugdi Karaghani 
A. Ventura 

\1eçhul 
,, 
,, 
n 

n 
,, 
,, 
., 

n ,, 
,, 
,, 
,, 

~ul ,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
n 
,, .. 

lıkenderiycde posta kutusu 
331 Peel ve Cic Ltd. nez. 
dinde w. Maclcenzic 

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

-

,. 

,, 

" 

,, 

,, 

,, 
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" 
,, 
,, 
,, 
" ,, 
,, 
n 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
" 
" 

" ,, 

,, 

,, 
,, 

Samsun Selanik Banka aının tevcli~tı 

Y e)kenci oğlu biraderler 
Havig Gülbankiyan 
Vahan Çerçiyan 
H. Şirinyan 
N. Ventura ve Şürckaıı 
S. Pilriney 
Filip Domay 
Vahan Murndyan 
H. Ekiziryan 
Y. Şükürel 
K. Mikaelyan 
Bogoı Papazyan 
H. Hüınü 
Mehmet Bin Ali 
Halil Rıfnt 
Terep Sabri 
Hüsnü 
Viktor Rizzi 
Hristo Papadopuloı 
Şerif 
Doktör Santur 
Kont dö Suiı 
Hristo Emanüel 
H. Hintliyan 

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

25/ 11 / 933 

·' 
" 25/ 11 933 
,, 

,, 
,, 

" 
,, 
,, 

,, 

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

lzmir Ziraat Banlia sının tevdiatı 

Meçhul 23/ 12 ' 933 

" ,, 

Meblil 

170,-
10, 

238,80 
700,-
630,-
35,-
16,25 

198,75 
1s,-
10,-

15,10 
73,95 
59,46 
59,-

167.-
18,-

460,-
552.-
34,-

125,-

2,7S 
1,-

20,-
50,-

20,-
169,-
36,0S 

116,4.ıı; 

92,-
8, l 0 

35,-
9,50 

49,SO 
54,50 
11,SO 

11 .-
20,-
ı.
z-
1,SO 
~ 
ı,-
4,-
2,5'> 
2,-

36,-
45,50 
ı,so 
2,50 
4,50 
ıs,-

77/A 
7,38 
1,-
1,50 

24,-
1,.SO 

55,60 
2.SO 
2,-
3,-

17,-
4,-

13,50 
2,-
3,SO 

39.-
33,84 

73,71 
5,TO 

170,31 
3,-

39,-
11.-
10.-
28,-
42.-
6,-

392.-
2,85 

17.30 
s,45 
6,10 
1,66 
1.SO 
4,23 
o)' 

o,88 
o,oı 

t,31 
o.1' 
o,J4 

2.
s,-
3,-.,_ ... 

Birinci kümenin sonuncusu 
Süleymnniye ile, ikinci kümenin 
ıampiyonu Anadolu arasında ya
pılması icap eden terfi müsabaka
sının 29 Mart Cuma JÜnü yapıl • 
naaıma karar verilmİ! ve keyfiyet 
Ntbol heyeti tarafından klüplere 
bildirilmiıtir. " " 

• 

• 
• ,. .. 99,37 

99,37 
99,37 

Serbet!;İ Hüseyın 
Bakkal Hasan 
Kuvumcu Musa 
Bııtkka1 Hacı Hasan 
Filibeli Emin 

,, 
" 
" ,, ,, s.-

" • .. '(Devaınr 15 ncide) 
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Cümhuriyet Merkez Bankası Umum Müdürlüğünden: Yunan ihtia 1i 
(14 üncüden devaın) 

lzmir Ziraal Banka aırun tevdiatı 

''°" -.... -Ata ;uat 
Abdult.h 
Cirıttı Muıtala 
8-yraın Ayuanof 
,~ü-~yİQ 
"•uatafa 

Adree 

Meçhul 
,. .. .. 

~ Tevdi Tarihi - 23/ 12; 933 

• .. .. .. .. ,. Sabri 
ldriı 
l<.ö.nürcü lamaiJ 
Abdülbaki ile M. Raauıİ· 
~--arasında kabili takıim 
~""-Yan Hane Bedeli 
.:.ftlin 
liaca Mehmet 
Ahnıet 
Abdurrahman 

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

.. 
• 

• .. 

Arabacı Oımaıı 
Mehmet 
Ali Rıza 
İzzet 
lfaınd" 
Cerna.J.' 
Mihri 
~CO.<. Mustafa 
·~ber Besim .. .. .. 
Malik 
Marangoz Hasan 
Muıtafa Zihni 
Selirn T1tfat 
Selinı Talat 
kömürcü lımail 

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

.. 
• .. .. 
.. .. .. .. .. 
• .. .. .. 
• .. .. .. .. .. .. 

Adapazarı Türk Ticaret Bankaımm tevdiatı 

Raro 
NilcoJa Manto 

Salim 
P11.,d1tlaki Todoridiı 
Cülhllba oiJu Artimit 
"•İhsan 
1\.oç Oğlu Haliın 

Ciilbaba oflu Arıimit 
"• lbıan 
liacı Uya 

VaıiJ oflu Yorri foç otlu Pandaliki 
urutli Muıtala Çavaı 
Hariyoı 

Paııdeli 

ı\nutu 

f aak oflu Hainı 

)" ...... ., oilu Y nrai 
Ci 9'·,. oğlu Petrald 
lnahdumu Artimit 
Ahçiyan Tak.kora 
Boıos • 
İlyazer 
Ş•bat biraderi Mordo 
Niyqo 
f)erbentli Hüıeyİn oflu 
Muatala Çavuf 
A.,Aon Haral1tmbo 
C~1b11ba otlu Petraki 
M11bdumu Artimit 
1'avukçu Liınri 
f ~itli Mu"taFa ÇA"1Jf 

CiHb"h" ot1ıı A'1imit 
Cünıülcüneli Mehmet 

Adapuarmda Definnenci 3/ 12/933 
Ad1tpazar Su defirmeni 
lcitibi 
lnnitt~ tcereatec:l 
Adapazarı 

Ada puan 
Adapıuan Hoca zade ma • 
haJJeaindea 

AdAp111nn 
Ram Mehmet Ef. MUal • 
leainde 
Rum Subaıı rnahalleıinde 
Mehmet Ef. mahallesinde 
Adapuan 
Rum Mehmet Ef. aıalW • 
Jeıinde 
Rum Mehmet Ef. mahalel
ıinde 
Rum Mehmet El. mahalel· 
ainde • 
Rum Mehmet El. mahalel· 
ıind• 
Rum Suhap mahaJleıinde 

Adap azan 
,, 
,, 

Semerciler mahallesinde 

.. ,. 

.. 
·" ... 
• ... 

-.. .. 
• 
• 
.. .. 
.. .. 
.. .. 
.. 
.. 
• 
.. .. .. .. 
.. 
.. 
• 
.. 
• ... 
• .. 

Adapazan Türk Ticaret Bar,kaımm tevdiatı 

llülbüJ Zade f ımaı1 
C~Jbaba oğlu Artimit 
1' uccardan Oirnoıteni 
Cütbaba oğlu Petraki 

8.Jck~ Botnalc Agan afa 
Adapıızarh Dimoıten 
Adapazarb Celep Ahmet 
Oğlu Şaip 
Celep fdriı 
1'~ccardan Mordo 
RelaiJ 
C!ilbaba otlu Petntki 
Cülbaba oğlu Petraki 
Mahdumu Artimit 
Cütbaba oğlu Petraki 
~ Arıimit 
«\etnzi 

~affet Rey 
t:' ezacı M. Ziya~ttift 
ı~•nif11turacı Hayim of • 

11 Neaim 
l>r. f brahim ve Şeriki Zi· 
"• B ı-~ . 

Uccardan lıtaYri ICoron• 
l'o 

~;i~bııı,, H111Jit 
l"al'nllfı Fuat 

~:rniayoncu Tevfik 
•YJ •ıteveffa Hafız Naim 
\ralideai Zehra 
Sadi 
Sa"ar zade zevced ZeJd. 
l'e 

~M. Masta& 

Adap azan 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
.. .. 
lif ,, 
,, 

.. 
Atlıt.,al'!ıtn icra memura 
Ahrfn 
Ad,..,ıu:an icra eıbak 
katibi • 
'IJeJediye oteli müatedn 

.. 
,, 
.. 
" ,. 

fzmitte 

Adapazarı 

• • 

3/12/ 934 .. .. 
lif .. .. .. 
.. .. .. 
• .. 
.. 
• 
.. 
.. 
•• ,, 
,. 

• 
• ., 
• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 

(Baş taratı 1 rncide) 

f lıinı Adapazan Tt..!i Ticarel Bankası tevdiab mada, haJk partisine mensup bü· 
tün bakanlar, ba~bakan B. ÇalJ a• 
riı, hükumette bir değ"şiklik yap
mak İs" ediği tak1irde muma ley • 
hin emirıerine amade olduklarını 
bi ' dirm iş'erc'ir. 

Meblii --
Atfrea Şehir hvdı 1 arıhı M~blaf 

60,-
5,-
2.-
2,-
1.-
5,-
ıs.-
7.
J,-

20,98 
10.-
5,-

12,-
3,-

10.-
2s.-

Haha Jımail 
K.'l?tan Ahmet 
Oıman Ef. namına Etem 
Feıcıyan Diknuı 
Fahrettin 

,. 

.. 
Araba Fabrikan Müdür• 
ferinden 

Nafiz Jdadi Mektebi müdürü 
Bedroa Ovakimyan Adapftun 
Ali Rıza KR,·afiye Tüccan 
Kazak l ımail Fabrikacı 
Konyalı Mc' met Ziyaet• 
tin Adapazan 
Emin kızı Rabia Hanım • Çarka Litle Karf. 

Hüseyin Zade Muıtafa 
Kandıralı Y ıunak Zade 
Şevket 
Cezar Zade Ziya 

yeıinden 
Adapazarı 

Jzmir .. 

3ı12 934 

• 
• 
• 
.. 
• 
• .. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

2J.6b 
J:?.85 
4.17 
6,50 

6.J7 
l.39 
290 
1.22 
2,19 

3,34 

7.JO 
30,-

Yeni meclis hakh nAa hic hir 
karar alınmamıştır. Fakat intiha· 
batın altı aydan evci yapılmıya • 
cağı mu!ıteme!dir. 

Ça:dar·s n G r;ı ahal s~ne 
beyannamesi 

Atina, (A.A. ) - l!aşLa'kan R. 
Çal dariı, Girit hnJ!: ına hital: en 

~;: bir beyananname neşretmiştir • 

8,-
20.-
50.-
15,-

Doyçe Bank und - Diı konto Gezel§aftm tevdiat-
Bu beyannamede G iridin ka:11 a • 

man ahalia:nin meıru müe11ese'e. 

250,-
15.-
74,44 

122.20 
116.06 
109.95 
10,-
2,-

50,-
150,-

5.-
10,-

150,-

T omaı fbrahim 
Hri111fidiı 
Joael Ferahyan 
Halil Muıtafa 
Kokaliı Uzar 
Kuyurnciyaıı 
Ma vrofri diı 
Pançeko B'lria 
PapazyAn Gabriel 
Filipoı Ant. 
Raptopuloa ı. 
Salepyan Hamparçunt 
Sirabyan Tilly ve AJr 
T11hir Mü'IMhar 
Tomaidiı H. 
Zankoviç M. 
Zotoa Eduud 

lıtanbul .. 
,. .. ,. .. .. .. .. .. 
• 
• 

" lıtanbul .. ,, 
,, 

14,'12,'34 .. .. 
• 
• .. 
• 
• 
• .. 
• 
• ., .. 

14/ 12, 933 

• 
• 

Felemenk Bahriıefit Banka smm tevdiatı 
275.-

lO,- Alokaandr Malinine lıtanbul Calab Perıenıbepuar 
20,-

60,-

25-. 
20,-
20,-

Niıim H. A11a 
C. K. Yap 
R. J. Danon 
J. 1..-aeJ ve (. Arditi 

Mark Rabinovi~ 

lOO,- J. N. Maliaru 

25.-
15,- N. Vitalia 

1. Ceaeryan 

25,- A. Roco eL Co. 
75,- A. C. Oıembri 

25.- Türfcuas,.. Şü-ket 
M. Vi!enkin 

10.- Unyan de fabrika 
30,- AJuportatör 

SinAıu Han 
,, Boton Han No. 8 
,, T ok1ttliyan oteli 
,, Tahtakale Kanza Han 13-14 
,, CAIAta PerıemJ>e pazar An-

lan Han. 
,, Kadıkö7 Bahariye N. 43 
,. Balıkpazar Peynirci ıokak 

No. 19 
,. Ta'1takale No. 43 
• Meçhul .. . 
" KaramuıtafAP""'8 0-d. No. 

77 lıtavropı.alo H~ 

,, Meçluıl 

26/ 12,'933 

,, 
,, 

" 
.. .. .. 
• 

" ,, .. 
.. 

6.-
6,"'-
6.-

20.-

re kartı olan bağlılığından hiç bir 
zaman füphe etmediğini tebarüz 
ettirerek bu intizarmın boşa ç ı k • 

mamasından ve GirilJiJerin, vatan 
5.- severlik hislerinin tesiriyle, mü~!e-
6·- rek vatanın bu f eei .,.ün:erinde, 19.- • 

50.- bütün namuıkar ve ıadık vatan. 
6.- daşların tu'tuğu ayni yolda yürü • 
::: müt olma!arından do'ayı memnu• 
5.- niytet'erini izhar eylemiştir. 

22.- B. Çaldariı, beyannamesinde, 
6..-
8,- töy'e devllm elmel<tedir: 
s.-
5,-

0
GirilJilerin aldık 1arı vazird, 

aletli \.\ılanperverlik!erini göster
mektedir. Çiın!<ü Giritliler, bu 
büyük adanın alçak bir e\'ladı 
taraf ından ateş'enen yangının 

merlcezinde bu!unduldarı ha!de 
1 • • 
·- vatana kartı vazife ve namus fik· 

17,45 
rine sadık ı:a lmıf'ardır • 

30,-
o,so Girt halkına vatan için daha 

güzel bir iıtikbal özleyen u~usu • 
0,60 nun ıe'imını tebliğ ec!erim. O 
4,35 vatan ki onun uğrunda kahran-e1.n 

Giritliler hesapsız kan!arını c!<:!< • 
0.9'4 miit'ertlir • ., 
3

· '
0 

Yurta ,,: ~'" "'" dos' '~ rı 8,51 

1.- Atina. 18 (A.A.) - Tü ı k"ye, 
F'ranaa, İngiltere, Yugos•avva ,.e 

O 60 Romanya ıefirfen, dün B. Çal da-
;;: riı taraf rndan kabul ecWmi,lerJ ir. 

Sefirler, memlekette sükunet:n i· 
l03,- ade ed;lmit olmaa•n:lan baş&aka 

nr tebrik etmişlerdir. 25.-
30.-
10.-
10,-

Doyçe Bank und - Diı lionto Gezelıaflm tevJiatı nıbtluııııııtmQ~mı•rlll1lllllllıiuıMaııUU~.ıl 

MGlıendiı Baruhln Adapazan 
10,- Von Milli"8on V11n Hoppe ,, 

Dr. H. Vertobetyaıı ,, 
10,- Vozand& Johan..e 

6,-- Zilka. Sio11 Aı:ra. 
2~.- AbcfulkAdir bin Rıfat 
20.
lS,-
80,-
20,-

20.-
25,-
20.-
50,-
80.-
20,-
20,-

20,-

Aneel Haim 
Altamyan Kııra&et 
Attaryan MikaeJ 
81tllasamyan Baronf ı 
HIU'1lfambidiı Yird .. n 
Etabliaaemnt de Mıımbrea 
Artificielı Sua'i Aza 
Mileaııeseal 

Frndıklıyan Leon 
Hayrullah SanJ bin Oınet 
Helvaciyan Leon 
He!vacivan Y ervant 
fhıan bin Hüıeyin 
Hakla Omcr otlu f ımaiJ 
Hakla 

20,- Madam K1ttina Koıta 
20,- Mahmut bin Bekir 
lO,- E. MaVT"OmAti 
15,-

Muıtala Behçet bin Ma· 
40,-- hammet 

~copeglia Racfo 
40,- Taiınbru Hriıto 

6,23 Baki bin Mehmet 
Avedikyan A. S. 

3, 17 Hakak SalomtMI 
2,27 l 1-foroviç Rfthbiner 

t.37 1 H11aaey Andre11• 
6,92 I Mensur 5ı.lim He•keJ 

1 Mehmet K1tnr•t"ovi~ 
2,ıs 

1 
Nıı""'" Abraham 

Baidat 

Meçhul 
,. .. 
• 

• 
• 
• .. 
,, .. 
.. 
" ,, 
• 
,, .. .. .. 
" B•&-'111l 

~··"""'"'"'e 
~ :ıP.ft'letfik 

Bafdat 

Meçlıul 

• 
• 
• .. .. 

14/12/933 .. 
,, 
,. .. 
,. 
,, 
" ,, 
,, .. 
.. 

14/ 12,'934 .. 
• .. 
.. 
,, 
• .. 
.. .. .. 
• .. 
" ,. .. 
" 
" .. 

Hifa '.iahmeı e 
"" 50·06 Aza 

122.-
0~unu'l 279.78 

&0.75 
207.64 
33,46 
22,14 

501,-
1.010,79 

161.89 
l,90 

2.6S1 40 
7092 
42,13 

652,17 
25'1.04 
29,99 

96.63 
37.99 1 

71 .29 ı 
103,82 

1 
19152 
9123 
6079 1 

147 57 I' 
3ıı;qR 

Çüol<ü O, 
Htp" miz n 
Şefkat Ocağı d ı r 

..................... il ......... ,.....-.11111111 

11111rıtılflflll'I' ınmııınıını 1pt1111tltft?ıuıııııtl111ıırwııııul 

Af. Karahisar 
Madensuyu 
kanı tasfiye 

eder 
ırııtııırmıırmmrııımnınnmnıııınıııtfllntlınııııırıtflTITl1lnımıı11!11 
~ ~ 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

~CtftlC'ICfl karuo, 
l rı.4~oı - "\ırlc~ı MUhurJaıt.tcJı 

ifa• 1 clrtııt #27 4ı 

1rab.zon 
CUMHURiYET 

31 
q3 ' Mart PAZAR günü 

;; :': ! Rizeye kadar. 

Yolu 
vapuru li 
ıaat 20 de 

(136.1) 

2~; :: lskendeı İl/~ yolu 

331 i T.-~ 
00.- Mefkcn 

.. .. 
:>a R7 i lZMJR vapuru 19 Mart SAU 
1" o~ günü ıaat 11 de lakenderiye'ye 
35.89

1 

kadar. 1364 
1560 
2,61 

Doyçe Oryent Bank Dreıdner Bank'm tevdiab 7 rabzon 110/u 
3,67 
5,- 1 ~~- ~.ı& .. ıııAıı Meçlnd 

36.28 
1 
Kanmhm Namık •eretetl 

4.83 

8/12/933 
VAT AN •apunı 19 Mart SALI ,., ıett 
ıünü saat 20 de Rize'ye ka-

" , ... 'j6 d 

:<Devamı UI neıda). J-ar··-·
13

•
5
•
2------.u 
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Fransızlar askerlik 
müddetini uzatıyor 

Hf LALIAHMEK 17 MAJ?T 
-

Cümhuriyet Merkez Bankası Umum Müdürlüğünden: 
(&§tarafı 15 ncide) Doyçe Ocye.a.t Bank Dread ner .Dank' ın tevdiatı 

lıiın Adrea Tevdi Tarihi 
( Baflaralı 1 üta de) Doyçe Oryent Bank Dresd ner Bank,m tevdiatı ---------

lecek tetriJıieıntelden itibaren l.a. Adreı 

1935 1ewine kadar ukere alına- MMPMt Şükrü Hazretleri Meçhul 
caklann ise birer aene daha fazla Erida Franko 
ıilih altmcla tutulmMJU karar v~ Major ltmann 
rilmiftir. Eler bu ..-ada ıilihlarm a.. Nationale de Navi&'a· 
tahdidi emniyet l.iDbı ..... 1.:JltlaJt. tİOD Milli Vapurculuk 

"' ....,... Şirketi 
dmlmuı bakkmda tedbUler ah- T...W. htildil Sandıiı 
mna ba kararın tatbikinden vaz Balikdjlan Frires 
ıeç.ilecektir. Dr. SidneJ' L Mizzi 

Garip bir istatistik c-. "Marie~ta ~0•coıo,, 
Mele.et Edip Sureyya 

Paris, 11 (A.A.) - HiikOmet J. Mes•yan 
beyanname.inde ubrl hizmet B. Noaan 
müddetinin fazlalafbn)mur _. Raaim Pap 
iMplerini töYle izah etmektedir. Sami 

" 
" 

" 
" 
" 

" ,. 
" 
" Buna 

" 

Tevdi Tarihi 
St. 1Hmetriadia 

Meb11i AneaU. llemtrtrioa 

---------------------6/12/933 .. 
" 

" 
" 
• 

• .. .. 
" . " 
" 

37,12 
14,80 
32.33 

•oo,n 
48,19 
39,12 

30,11 
18,77 

32.&0 
26,&8 

312,40 
54,24 

F.brettin bm Mub•mmet 
Halda Oaman bin Mürteza 
Hilmi bin Şevki 
lamail Hakka bin Ahmet 
M. C. Maaounetolf 
M.aamut, izzet 
Mehmet Ata 
Mm. Emillıe Bnıdipn 
Zoe Bracopouloa 
Mm. Emin B. Rukiye Hanım 
Mq. Haçaduryan 
Nicolaa G. Rahmiaı 
Fonnıiı Rolf 
Sadıka Hanım bin Nean. 
Mme. Ephroaain.i Mic:hael 
Sarry 1914ile1918 eneJeri arapnda Yuıuf Zi:ta, Ouapat Alıoaa· 

d~ • 1 '-- •• d her dich, G. Cangadi ~irkeci Koton Han No. S 
-..- _g_ ... " uu 1'IZ • • H. Harltonidiı Meçhul 

" 23,45 
JS,-
25.SO 
l4.IO 
14,10 

Skefeli Mumcl Zade M. 
Nü 

amıfta ailib alma alınanlar mik- r>r. c. Danuai latanbul, Büyükada 
tan normal -etle Z30 bin iken Mım. Deapina Aaklipadou ,, .. 
ha --pt- 1(8 Wae U..iftir. ._ Vitall Rebecca Coene:1 Meçbal 
Bandan cloları n karar, ordw ,, Clıl'JU8phidia a. Geor-

fulal&fbnlmumı delil fabl ek- aiadb 
aildikl..m doklandmumı iatib- E'f'l'lpidit MHromati 
... 1-~ ---ı......-~· Aluandre Sinioeaoilu 
tlAI' -....wawaır. F. Fröhliclı 

Fransız meellsln- Mec.ıo. Anasn°•taraa 

de hararetll ~!:m~S::. 
müzakereler Boa..w Huaa 

J. Gencmb 
Paria, 16 {A.A.) - S. F. L O. 

fa.bu namım mecliste, ubrt 
lııizmetbı uzabbauı teklifine hü • 
c:um edeo Leon Blum demittir ki: 

"llü aenelil hi'llPet bnuııuada 
aranılan ıq, 111•14 eenelerinde 
olcluta aibi taarru 15iD Napol • 
10uklıt plinlu buutamak Bı. 
... ordllDIUI mımetiui artırmakbr. 

Meclil ..... ~ reiai B. 
Fabri, Ahne• ........ ~ 
haliiıi ve teclıizatmı talali1 abaİf 
.. demittir ldı 

Maatafa Mazhu 
Maıtafa Reıit 
Jacquea Onudjiaa 
L Prean 
Wullah Wn Muhittin 
S.it Hiianii 

"Almanya ttls:rar eiJ&hlaamq • Emine Hanım hin Emin 
bt. ,.._. .M re 1 eı .._ ..... ::!Yallpl 
iiiiıiUfi w.kedea 110kta, Fw • JWa Mehmet Tunan 
IUD aiWıılanmuı deiiJdir. Bun • J. D. Halkon 
claa yabm A1maDJa .mea'aldür • Jla.bim Hayriye 

A1nan on:laa"NID lllfWcaa bir te- Melle A. M. Madie 
nede 220 bbMlep 900 blae çıbu1- Ht.1in Tnf"llc 

br. Aı...n,. hup ....,ti İltila • lemail m Oıman 
il --------~-"-- ~- .... J. w. Kec:la 

I& tım arunumaaır. ~ma• Georset Koch 
ıivil tayyarecillfl lm'&1l içinde u- H. Meakee 
kerlefitirildi. Bütün Avrupa71 ~ L Papaleontidcw 
ti Sovyet Rusyayı endit-Ye tllfli • 5-ina Ranilı 
ten Alm&DJ91lıa Jmn..tli olllfQClur. C. Sania 

Reyler nasll verildi !!:t şiiri 
B. Fan ••• • -.nevlJatım Auociatin det <>umen 

bozmak için npdan alpJrç. pro • ~~ 
pep.dalua lfant etti T8 k:m1 1. Griaufidi 
-...L.... • •* ~ • Wlr1RI ... , ' 1 = eoo. nen Alldna Seizaııi 

Mt Mm ~•llilcllini .,lire • lClrkor Y ecliJdan 
sek a!zlerinl 1811e 1'1tirdh Alajoeephidia 

.. _ Baknl .. ..,. s'L huna Gwpa Yoannidit 

,-itmez, ıulba ihtirasla ı.ih oJ.. Melle Eliae Plf"ri•• 
'4 .. a.- L-1 ..1_ -t=-JMwtf la a.rıea S. Molho 

... - -- ...... em • Tc:lıopouriaa 
ıaiyetini iatiyorma.,, Mm.. Cleopatra Paparouui 

B. Üyo ..nzek...,e müdahale Miclaer J. Gattepo 

.... radikal_,... ...... :::, ~ Souraalry 

1aiik4emte itil11at etmetini •• .. ..... D.niaouk 
ll'1IP .-•aaJaraua W• ıte r., Paun .. Bunlawıka 
•eraaeleriDi ilt9dL Radikal .,.,_. D-.d Clülnıloff 
ilet 1J11hu, obll bc1ar meb'ua _.. Çat.ki Mehmet Salih 
teena. laG.kOm.t lehine re7 ftl'lll9o ~ Al .. noa 

• n__ Y eschoaa Biroroff le karar yermlftil'. D1l ot:ua mııi»- Rohert C....inır 
111 mU.tealdf blacaklarclD". z. AWiD H•&'f:, 

Mbakeratt ..... eclilmeht- Ahdül Gaffar Karadafh 
dlr. Reyler pc8 seç nJdt verile - ıc.hela ICamher Ke1imoff 
cıektir. Fakat mecllain en kalaba. Ana J. 1.eTY 
Lk pııbanUD bUldbnete m.,ledifi, Hacır Baha Meh~off 
•--b" • d -L.--:- &--!- Papaya Bobcali,.an 
.. meye leDlf Dil' ~yw• MmlUI ISUt Rumi 
edeceie ,,_,_kteGD". Haa Pnıeeyin Sadikoff 

Matbuat ne diyor? , ... il"•"'*' 
Th. H. Y ounicli 

Karara, tal ...ı. matbuatı il- 9· J. Ko\• 
rarla iltailen jJd .... ik ~ ~. Pnuitch 

.. ._ ......... k lt1'-- ıM. Sakitı 
~ .ananunan w ...... Salty t" .. eı 
a1ınmadılı, MI --ı. madnum ıThala AfJr1t ?in 
lee, ndıa\hk WJe olea, ..-rt H11e1 V11U Kerimmi 
lai-ıU. armıı..... W1'D ol • ArW fflnet 
cluia isin .,.,... ........ .._. ln •• c1ore a .. em-

.. .. .. 
" Gelibolu 

Meçhul 

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

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

" 
" 
• .. 
• 

" .. .. 
" 

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

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

21.40 
17~ 
U,OI 
2,19 

ıs.ıs 
2,86 
2,58 
ı,41 

2AO 
111.81 
480.17 

17,01 
8.84 

336,&1 
117,74 
48,0I 

147.22 
17,12 
43,30 
73,31 

J,94 
3,01 

U4 

4,84 
2,68 
2,27 
Z,28 
2,78 
4.80 

1.100,U 
12.11 

7.Sl 

Aatonioa Sotirioa 
L Lazarian 
Kanvertad 
Ali Rıza bin Ali 
S.H.A11eo 
H~n bin Süleyman 
Melle Nadouha Salha 
Auociation dee profe• 
aeura de la Malcque 
Georaea Couloutbree 
S-uel Danon 
Hilmi bin Muıtafa 
P. Lüdorf 
Eraamuı Mayer'ıche 

Dr. Pollita 
Gebrüder Roaeafeld 
i'.. Hertel' 
P. IC.ravolcİrel 
MM. Antele Kuaclı 
Th. Photidl 
A. Paalty 
Cluiıtine Rommlns 
Mme. N. Tuluciyan 
A. Tranopouloa 
Vüide Hanım 
E. Valic (E. Valie) 
Vehbi 
Mitro Zanlıowib 
5ophie Muıtaki 
&ten Hoaosiyan ....... 
lpace Breitmana 
R. Brindiıi 
Berthe Oıapelian 
Melle A. Cotaoyannopoulo 
Muikdirektor O. Deth 
J. Ebrezian 
E. Gecqopouloe 
b. Tbeodor Gruı~orf 
M. der Hadjadoar 
Manchaka ,Hatcıhadourian 
Mme. SL Jaduon 
Jeff..,. 
E. Kinkelin 
W. Klebanoweak 
J. Könis 
D. Nicolau 

4,18 Kuhnip 
Z5.32 Dr. Matcovitch 
J.26 Melle Anna Aodrowitd 

82,01 G. Bariola 
G,48 N. R. Camoppoaloe 
0.71 Otto Emat 
0,88 J. Guicbe 
0.17 A. Herter 
t.03 P. Metsia 
1,81 s. Mirancbachi• 
0,26 Frideric Mölırins 
0.90 Olman Nuri 
1,70 Mme. C. Pio. 

1,11 'Mme. Daoud Rouaeo 
t,61 M.ıte Ape. Sarell 
0.19 Ritmeiater Scbmidt 

J0,10 Eapne Sinael 
81.18 Haik 5-opian 

389,12 Dr. W. Stekepotim 
13.84 K. T okciyan 
10.44 Mme. D. la. de Tannto 
31.94 Uarie T clıilinproff 
17.14 J. y......., .. 

111.- Aana Thom&rJ 
29.U A. Bin Veled 
iP 18 H. Vewaoila 
32. 10 Anna Graaaer 
19.11 C. Moe1tbers 

2.8'7 1 Roaa Michalioa 
4-!"7 Sidonie Alaopoudoe 
4.M iM. R..,... 
2.M Afmee Cu1apian 
4,26 Mache Yaıuf 
4.29 D. A~onstini Laicf 
~08 4m~"-'e Fra"ro 
4.10 ~'-"-' t:'nat ı>A 

208 93 Kadıköy Alm A-. ş.-.ı 
IG,74, 
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7"1.t 
5s,ıl 
l~ 
ıs,ı• 
71,0I 

177"' 
~ 
4:4 
2,31 
2, 
3, 
4,14 

ı.ı.71 
14.2' 

3,11 

13,JS 

35.60 
4162' 
ıoo '11 

16' 
167~ 

10 °' 
24 51 
17.l' 

13341 
434S 
3'191 
16.20 
6G2' 

ıı;2,5' 
11.ıs 

175.6' 
2.of 
2.31 
3.9' 
2.sı 
3,1S 
ı.11 
2,11 
zJI 
2. ..... 
ı.9' 
s.6' 
4,0 

...... 
!:o1 
2,33 

ıı,4' 
66,61 
10,20 
21,21 
42,.s1 
2,ıt 

4'3,6S 
sı.4' 
ıoost 
176,3' 

4,2S 
7,4' 

1369 
s.90 

123' 
%2' 

ııe>f 
zıt 
3 ol 
28' 
2.sı 
211 
2.24 
23' 
24~ 

1,30 
380 

M31 
106' 
s9' 

tn:rd 
&41 

998' 
2503' 
24 sı 
301• 
t64' 
83. ...... 
7SI 
ıs3' 
34of ,,, !('.,. 
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ıs4 .. ~ 
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~mhuriyet Merkez Bankası Umum Müdürlüğünden: 
(Bq.tarafı 16 ncrda) \ Doyçe Oryent Bank Dresdner ban:km tevdiatı 

Doyçe Oryent Bank 
Adres 

d bank d
. lıim Adres Şehir Tevdi Tarihi Meblağ 

Dres ner m tev ıatı 

Iıim . 
Tevdi Tarihi Meblağ Scbaoul ldenacbe Meir Bağdat 6/ 12/ 933 78,18 

5.1,88 
338,11 

Hanıidiye Şaiıte Hanım 
Kehayapouloa, Zia Nerceı 
S.1\1. ldavrocordaro 
Mehmet Tahir 
Arcbangeloı Moiaaiadia 
Oıınan bin Huan 
Demetre Yoku 
Yuıuf Rahmi 
s. 1\1. K.asbarian 
Melle Eliaabetb Widdecke 
Ali Rıza 
Hüseyin lliaa 
Juda Almaleh 
Gabriel Meier 
Ali Çavu§ oğlu Ali Ala 
Mehmet Mazhar 
Mme. calliopi Aıiriniadiı 
Nicolaı Canıtantinou 
Mgr. Dhoretheoa 
Hacı Kriato Hacı Dimitriu 
l brahim Ali Rıza v~ Koca 
Biçak Zade Ahmet Hamdi 
l net oğlu Haci Mehmet 
Melle Eudoxia Kambouriı 
Stelan Miğirditcbian 
Nadiye Hanım 
Naile Hanım 
Palatinoglou Petro Y o-

vannou . 
Rabiye Hanım 
Rahmiye Hanmı 
Melle Marie Sahakicle. 
Salla Leon 
Sellin 
Sıdıka Hamm 
Dr. Stephanidiı 
Nasip Terziyan 
Mme. E vyeniı Y asifidiı 
Zekeriya F ebmi 
Zekeriya Fehmi Mutaf Züh· 
tü ve Ihsan Hü•Ü 

Meçhul 

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

" 
" 
" ,, 
,, 
,, 

,, 
,, 
" 
" ,, 
,, 

,, 

,, 
" ,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

" 
,, 
,, Zeynep Hanım 

Hacı Ali Ağa Bursa, HükUmet Muhuebe 
odacısı 

Hacı Huan 
1. Yorgbi Anaıtaasiadiı 
Chr. Hi. Karanfil oflu 
M. Constantinou 

Bursa ittihat ve terakki 
Cemiyeti V eznedan 
Kepn 
Zaluf 

Dr. Const D.imi11aı 
Panayot Dimau 
Patrona Dimitriou 
Angeloı Dimitriadiı 
lbralıim Omer 
Sophocle Matheos 
Sideroğlu Zisaou 
Co:ut. Malamoğ~u 
C!M>raes Nicolaou 
Apu_taa:ıia H. Youvaneki 
Cbriatocir.ıulo:; Ouzouuoğlou 
.V..U Haclji Youvanaki 

·-- Athina Papadopor' > 
~JL :A. Petraki 
l'iaala Areh:rioglou 
c...._.._N. Vafauiı 

e9Uaa Albalah 
l'alıQ Siı:ıcnto Levy 
P. ıuraı 
J. _Aleluiyadiıı 
l.ucania Dimitri Co:npte 
I'arr« 
1.ouls Oragi Comptt Bam 

/\~·tin Sim:kian 
A. Levy Moise Caraco Co. 
Bay:-amoğlu lbrah·.m Çe.vı.:~ 
D~rciyan Y eği111 
Epremian Manan 
ls~ai) Soncna 
Ke,i,yan Giragos 
Kapriclyan Hatcher 
~azaaciyan Oiran 
~corgea Lutfalah 
Mme. Hatoun Meymarian 
R.esul Mustafa 
RefaeJ Nesim 
Sofokoilu Mibalaki 
Mıne. Helene Tsivoğ]ou 
Vil:torioı Abraham 
l<ouyc:.ımdjian Frerea 
G. Meicr V arideri 
l\ıt. N. Bra.ıafolli 

Uzunköprii 

Edime 
Kepn 

,, 
" Edirne 

Ke§an 
Uzunköprü 
B. Zaluf 
Meçhul 
Boıınaköy 

Me-.:;bul 
Bo:maköy 

Ke:::.n 
B. Zn~uf 
Uz:.:Gkö;>i"li 
M::;:lıul 

.. 

Ad-:rn 

" r k:'ıul, Adana 
/,cl:m? 

., 

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

Meçhul 

fbrahim Mustafa Miuirlaki 
t~ braham EJiou Meçhul 

Adana l\ıtnıe. Vvo. Sourpi Zariclian 
ltyı·iaco Kyrialrideı 
Sinıon laaac C..torides 
"1nıe. Jl.,ılarg. Meyer Fon tan• 
'i ordan Cbryssaficliıı 
Hatoum 

'<7rioı Eftimidiı 
A.. Ladeanl 
\V al ter Geraon 
llazirvuıani• Co. 
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.. 
,, 

Menin 
.. .. 
" 

6/ 12/ 933 

" 
" 
" 
" ,, 
,, 

" 
" 

,, 
,, 

" 
" 
" ,, 

,, 

" 
,, 
" ,, 

,, 
" 

" ,, 
,, 
,, 

" 
" 
" ,, 
" 
" 

" ,, 

" 

" ,, 
,, 
" ,, 

" 
" ,, 
" ,, 

12/ 934 
.. 
,, 
,, 

" ,. 
,. 
" ,, 
,, 

,, 
,, 
" 

.. 
•• 
., 
.. 
" 

" ,. 
.. 
.. 
,, 

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

" ,, 
,, 
,. 
.. 
• 

• 111,49 
18,42 
35,79 
31,55 

Juda Abraham Co. Selanik ,, 

167,20 
82,96 
45,72 

111,46 
4,-
2,84 

14,0S 
165,86 

16,84 
12,57 
19,12 

1,12 
18,38 

9,98 
70,12 
13,-

32,10 
5,42 
8,03 
4,70 

33,06 
3,31 

129,58 

Aıcbmeyer Co. 
A. Jeannou Doandji 
Dem. Papaconat:ıntinoı. 
M. Dimitroff Filı 
Wangel Hadji Y eorghiou 
Durhan Hacı Hasan 
L. C. Hardmuth 
Mechanische Buntweberei 
Josef Schmidt 
Kocb Weber Co. 
P. Wolf Sobn 
Konnecke Eckhoff Co. 
Hana Scbütz 
Delhiu London Bank 

A. S. Karantz 
V. Debbeler 
J. Fock 

O. Koieg 
lng. Stier 
Hilda Brinlcmann 
A. Faulbom 
Samuel Klein 
Johann Scbierrich 
Guıtav Volmer 
Valter Lange 
Frau R. Ruppin 
V. Bonin 
Bedri 
E. Preuu 
Major Rabiua 
RobeTt Scbnick 
Sclıiffer 

33,55 
22,43 
53,43 
37,20 
19 02 Prof.. Wurschınidt 

2 ~5 Joseph Lintmeyer 

4:39 Richard Praiuer 

16,76 lng. J. Pin~ker 
l0,59 Erich Rheinhold 

10,70 Ludwig Scbnoor 
Mme. C. Pioı 
Mme. EmiJJe Paulu:; Geh. 

4,70 
2,26 Johanna Schmidt 

V. Camhi 
SOO,- Mme. D. Asklipiadou Ste. 

Melle Didoni 

15,10 
49,54 
16,82 
28,73 
20,11 
28,91 
69,82 
18,72 
49,96 
86,35 

J00,30 
79,87 
60,13 
28,68 
24,01 

135,74 

Yuıuf oğlu Lutfi 
Haydar Zade Şükrü 
Ad. Natanıon 
O. Papadopoulo Veresesi 
H. Runaclıer 
N. Taacaliı 
Ar. G. Vauilliou 
Ali Mazhar 
Elie Hazan 
Tb. Atbanaıaiou 
Miralay Kazım Bey 
L. Valaamaki 
Mme. Cal Pandrmali 
M. Mendouli 
M. Tbeotokir 
R. Valsamo 

20,12 S. Ayualidia 
169,67 Mahmut Aziz 
23,82 Dimitri Nalbandi 

P. D. Konstantinidiı 
D. Zoghaı 
Y oakim Haralamboı 

10,54 
13,47 
30,61 

6,94 Kaymakam Sadrettin 

367,42 Madam Jakson 
Kirkor Uzunyan 

17,60 J. Hristo Sukoviç 

28,28, 

Napoli 
Demotika 
Ortaköy 
Nova Zagora 
Demotika 

Kirceli 
Badwei-4 
Kirchheiın 
Schwabisch Gmünd 
Heidelberg 
Karlsrube 
Meçhul 
Zürich 
Calcutta 
Adana 
Adana 

" 
Bilemedik 
Adana 

" .. 
,, 

Mersin 
Edirne 
Bilemedik 
İstanbul 

" ,, 
,, 
,, 

,, 

" ,, 
,, 

,, 
,, 

Weber, Beyoğlu 
İstanbul 

,, 

Büyğkadıı 

Adana 

.. 
lıtanhul 

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

Kadıköy 

İstanbul 
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Galata .. 
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Edime 
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133,57 
29,83 
22,63 
99,05 

393,78 
24,69 

259,54 
73,12 
87,93 
66,28 
20,-
77,!8 

156,-
25,-
15,-

36,52 
28,60 
14,82 
14,75 
38,64 
56,62 
59,10 
22,36 
71,91 
17,77 

100,79 
20,90 
16,74 
14,70 

142,86 
17,21 
81,44 

7,47 
13,79 
7,17 

25,13 
6,42 

'77,50 
123,73 
99,97 
17,76 

4,-
4,85 
0,56 

26,94 
8,02 

16,38 
1,60 

77,36 
5,14 

104,77 
176,90 

127,66 
1,05 
1,40 
1,39 
1,83 
0,44 
1,74 

240,20 
141,75 
327,-
162,25 
412,50 
728,-
764,44 
151 50 

40,60 

37,42 
11,92 

Şark Demiryol1arı mü düriyetinin tevdiatı 

25,-
Madam Karımtwurst 60,57 

701
_ S. Sorozinski, Muhasip 

14,30 Hüseyin Mehmet 
Mühendis GoldsanJ Jacob 
Atem All, Amele 
Stavro Jacobi 

221,35 
19,85 
37,37 

Hareket memuru Semah 13,46 
60,43 ' lsrael 

31,88 Makini&t Hu.ber Emile 
25 _ Ate§çİ Krantwurst Paul 

2~,so ı"Har. Şcldrdi Raikoff Ef. 

13,33 Makascı Koleff G. 
lOO,- Kapıcı Lukııich Marco 

402 71 Popamcı Kevork Artin , . 
l5,l7 1 Muhaııp Quodbach A. 

14,58 Makinist Aıchcncvitz A· 

34 43 lexandre 
' 12,75 Hareket Memuru Sark:.Ss· 

64,78 yan Ohaneı, 
21,06 1 Piegazia Raphael, Demirci 
23,46 1 Mirza Ra,it, Demirci . 
35.29 ,Hareket Mcm. Nahabebıan 

16,79 J Aı-tin 
21,44 Makascı Demir Hasan 
23,33 Mühendis Simon Guııta\'e 
24,07 Kr:ıdoktör EskenAZi Jac· 

20,64 ques 

14,tl 

lıtanbul 

Edirne 
Edirne, Amele Çavuşu 
la tar.bul 

.. 
Silici 

lstanbul 
,, 
,, 

" ,, 
,, 

Nc·ıyorlt: 

Edirne 

,, 

İstanbul 

Edime 
lstanbul 

Sof ya 

Is tan bul 
Bulgaristan 

lıtanbul 

21/ 12. 933 4,56 
0,39 ,, 

,, 
,, 

" ,, 

118,GS 
0,89 
2,05 
0,78 

21/ 12 934 0,85 
0,40 
1,88 
0,11 
o,ıo 

1,05 

,, 
.. 
,, 

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

,, 

.. 

328 45 
2,73 

0,50 

1,32 
0,98 
0,42 

0,20 
4.23 
0,29 

008 

(De\Tamı yar) 

iktibaslar 

Herşeyden Önce 
ulus llrt sağ·hğı 
Fransızca V u mecmuat'ı geçen

Lerd e mcmiekct:mize tah~s ettiği 
bir tayı çıkurmıştı. Bu nüshada 
çıkan yazılardan Rene Marchand 
imzalı "Her şeyden önce ulusun 
sağlığı,, yazıcım alıyoruz: 

'•Türkiye cümhuriyctin.n ba
şardiğı her bakımdan haytete de· 
ğer biiyük ıtler arasında en çok 
dikkate tayan olanı, hiç ~ Jphes'z 
5ağhk alanında baıarılanıdır. 

Kemal Atatürk'ün başh.•· yar

dım<'1larından olan Dr. RefJk Say
dam ·m us• nmak b1l·niyen ga rrct
leri sayesinde ülkenin birçok yer· 
lerinde 250 !er yataklı hastaneler 
açılmıı, kanunlar yapılarak dok· 
torlar ve eczacılar taıraya gitme· 
ğe mecbur tutulmu§, üniversiteden 
çıkan genç doktorlar kur'a yoliy
le yurdun dört köpfesine gönderil
mitlerdir. 

Ayni zamanda sağlık işlerini 

kurumlandırmak, bulatıcı hasta . 
lıklarla çarpıtmak ve doktorlara 
da yardım etmek üzere sıhhiye me. 
murları yetittirilmiıtir. 

Eskiden çok aalgın olan malar· 
ya, bataklıkların kurutulması, sıh
hi ve idari bakımlardan tedbirler 
alınması sayesinde büsbütün orta· 
dan kaldırılmıttır. Diyarbekir ve 

Mardin taraflarında çok yayılmış 
olan trahom tahdit edilm:, ülke
yi zaman zaman sarsan tifonun da 
önüne geçilmiştir. 

Çok kısa bir zaman içind~ cüm
huriyetin baıardığı itleri anlıya. 

bilmek için Türkiyede seyahat e
derek hastaların parasız bakıldı
ğı dispanserleri, bedava kinin da
ğıtan ve hastalan mU1'3.enc. eden 
sıtma mücadele merkezlerini, yaz 
yaklatınca sıtma ile çarpıtmak i
çin köylere gönderilen propagan· 
da ve öğretme afiılerini, yahut da 
bir kaza veya felaket halinde he -
men imdada koımağa hazır olan 
ameliyat salonunu havi vagonları 
görmek gerektir. 

Burada uzun ve kuru ıtatistik. 
lerden bahsedecek değilim . Yal. 
nız tunu söyleyeyim ki 1933 yılı 
sonunda hastahane, dispanser, do. 
ğum ve çocuk bakımı evlerindeki 
yatakların sayısı 13.669 du. Cüm
huriyet kurulduğundanberi bura· 
larda yatakta tedavi edilen hasta
ların sayısı 4 582.944, ayakta · te· 
davi edilenlerin sayısı ise 555.798 
idi. Dr. Refik Saydam'ın şimdiy~ 
kadar Kamutaya arzettiği otuz 
bes kanun layihasının hepsi kabul 
edilmit ve onun çalı9maları artık 
sağlık çevresinden çıkarak, ayni 
derecede mühim olan soysal yar· 
dım alanına girmiştir. 

Dt'.>ktor Refik Saydam'm hazır· 
ladığı kanunlardan bir tanesi, ha· 
kii bir it kanunudur. Buna göre 
14 yaıından eksik çocukların ça· 
lıştırılması yasak edil'mi; çalııan 
kadın ve çocuklar için sıkı nizam· 
lar konulmuştur. Gebe kadınlara, 
doi:'llrmaları için doğumdan önce 
ve conrn ol a -c i'- re izin veril
me b lnrın ücreti üç llY miid· 
detle ) üzd ... cm n. sbetinde aı·ttı
rılma.l ~dır. J .. ç·t,.r terC:han has. 

t~hanelere alınmaktadır. 

Hilaliahmere 
aza olmayı 

, 





BU ADAM 
Ne garip b r SIRRA 

Vakıftır ki 

~ize b' r~aç gün zaı1u d1 ukekleri 
teshir eLen güzell . ği vermeyi 

d~nhte e(i,or 
Bu sene arzunuza muvafık bir 

'1lrette evlenmek ve pek aı. erke
fin mukavemet edebileceği güzel- · 
liğe malik olmak ister misiniz?E
l'et, o halde bu tavsiyeyi hatırı
ltızda tutunuz: 

Me~hur bir A.Um tarafından 
keşfedilen yeni ve cazip bir lor -
ınuı sayesinde; yalnız bir kaç 
tün zarfında o kadar arzuladığı
llıı giizelliğe malik olabilirsiniz. 
llu mühim ve son keşif o kadar 
tniicssirdir ki, lekeli, çirkin ve bu
ruşuk bir cildde bile şayanı hay -
l'et semereler vermektedir. Bu es
l'arengiz cevher şimdi Tokalon 
kremi terkibinde mevcuddur. Ak
§aınJarr yatmazdan evvel cildin 
ltnsuru gıda~si olan pembe ren
ltindeki Tokalon kremini kulla
lltnız. Siz uyurken, o, cildinizi 
~enciestirccek ve güzelJeştirecek· 
lir. So~ra da, sabahlan gene cil
din bir unsuru olan "yağsız,, be -
l az rcnkteTo!calon kremini kulla 
llımz. Cildinizi kuvvet]endirir ve 
bcya:ı:lattırır. Ayni zamanda si -
Yah lı~nlcri ve açık mesamatı iza
le eder. 

Yeni bir güze1Jiğe malik ol -
llluk, erke!deri teshir etmek Is -
~stmiz, hemen bugünden Toka • 
1on kremiııi kullanmağa başlayt· 
lıız. Cildiniz ne kadar fena ve çir
kirı olursa olsun semeresinden 
ftıeınnun ,.e adeta mütehayyir 
ka lacaksrmz. 

tın 

Bütün bu yeni ve modern aprtımanlarda 

Mutlaklar Elektrik 

( cuis:niere) i saye-

s:nde temiz ve sıhhi 

bir şekil almağa 

baslamıştır. 

T i E ' y e 

Koşunuz sizin · de mutfağınızı temiz ve . . -_...,. -

sıhhi bir hale 
• • 

getırsın 
• 

N;;·~·Ösma·~ .. E;~n m Eminönü Valde kıraathanesi KAŞE 
'ııııııııııııııııırııııı!mııııııırrnnıuııııııııııınnııııuı:ııııınmııııu ~ Doktor 

'
~:::::::··· .. •••• .. ···Doktor ............. ::r.::::::: HORHORONİ 

1 
Haseki ~asta~esi ie vanında. Tel: 24131 _ _., 

CUd ,-c zühre,·ıye mutehassısı :i J , KIM1 
ReYoğiu Elhamra apartıman No. 3ii DIŞ HE --ımııt!!ıl 
~elefon: 42..,8;) s! 1 B M H n n u u n r o s nı !I n 

NEOK·A LMi NA . 
~ı::::uaı:::ı::::::r.m::: .... ----====== ayan u r; r; u u 
"°· J Sultan Mahmut Türbesi 
lllllıuıını;ııııııııuııııırııııııııııııııJ!flfllltltNunıııırt1'llnllftllllllSll Babıali caddesi N o. 10 Tel. 22622 w 

~~-~888888 Tür.J(iye 

İMAR BANKASI 
S~rmavesi: Tamam1 tedlve edl miş 

1 000 ooo Türk lirasıdır ' ' . . Yol ve mebanı ınşaatı 
ve bilcümle banka ıııuamelatı 
Y · · Ef d' caddeıi imar Han. 1 enı Postane arkası Aşır en ı 
Telefon: İstanbul, 24527 ve 24528. T~ 1 

~8~~.-8 lstanbul imar ---

1
ıı 1 

rr. c 
Emniyet Saridığı 

Kurumu 1868 
VarJeli, vadesiz tevdıat kabul eder. ~Emlak, 

tnücevher, altın, gümüş, esham \ie tahvılat kar
şı ığı ödünç para verir· Uygun f rai le ktralık ka
saları ve tasarruf kumbaraları vardır. 

Adres: lstanbul, Cağaloğlu. Şubesi yoktur. 

~-~----~---------.----~~~--= 

Grip - Nevralji - Baş ve Diş ağrıları 
Artrltizm - Romatizma 

; ' • . 't ~ ... ;. ... l ' • f. '. . . . . . ~ . . 
", ... .. •• 1ı.. \~' .,....· •• ' ' • • ' •• ~ •• • 

ANADOLU 
Türk Sigorta Sirketi 

4 üncü Vakıf Han lstanbul 

ihtiyat ve sermayesi: 

1.000.000 Türk lirasıdır 
Nama muharrer hisse senetlerimn (°/0 60) ı Türkler elindedir. 

Türkiye Iş Bankası tarafından teşkil olunmuştur. idare meclisin müdürler heyeti ve memurları kAml

len Türklerden miirekkep yegane Türk Sigorta Şirketidir. Türkiyenin her tarafında <200) il geçen acenta1a

rınm hepsi Türktür. Türkiyenin en mühim müesseselerinin n• bankalarının sigortalarını icra etmektedir. 

Yangın, Hayat~ N~.kliye, Kaza~ OtoınobiJ 
Sigortalarım en i}i şeraitle yapar. Hasar vukuunda zararları sür'at ve kolayhkla öder. 

Telgraf: iMTıYAZ - Telefon: lst. 20531 
ı 1 1 
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Sahibinin Sesi Bayramlık Plakları 
AX 1823 Mustafa AX 1819 Safiye 

Yalnız benim ol 

Saatlerce bat baıa 

Hüzam gazel. Titriyor ismim 

1 andıkça 

' 

2 ve 20 komprlme1ik ambalajlarda 

bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin timsali 

olan EB markasını arayınız. 

AX 1820 Birsen Şemsi 
Ege sevgi yurdudur. Tango 
Gözleri benzer lzmir üz~müme 

Ey ahu gözlü kadın 

AX 1824 Süheyla Bedr?ye 
Pe9temalı sırmalı 

Gündüz gelme gece gel 

AX 1821 Seyyan AX 1825 Mahmure Suat 
Güvercin. F oks T rot Yanıyorum a dostlar 
Sev beni unutma beni ı -A_r_ap_k_ız_ı ________ _ 

AX 1822 Fazilet ve Beıiktatlı AX 1826 Mahmure Su~t Faide 

Kalbim yanıyor. 

Sevgi. Duet 

Kemal Yıldız ve Sıtkı baba 
Zenginlere çattık. Peraları 

kaptık 

Sıtkı babanm tansı. 

fıvetı umu oıye, lştı ıas z ıl< n kuYvehizhk ha'Ahnda bDyO c faide •e teairi p61ea Dr.A.KUTiEL 
Fosfatlı Şaı·k Malt Hulasası 

Yullaranız. Her Eczanede aahhr • Karaköy Topçular caddesi No. 33 
• 
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Antalya Nakliyatı Umumiye Şirketi 
l\lcsi.ljeri, mevrude ve sersule muamelatı: 

Galata - Eminönü - Sirkeci 
Bütün Türkiyede şube •e eceotaları, ecnebi memleketlerde ajanlan Yardır. 

Te!efon: Merku 24220 - Emin8ntı 27.t86 - Galata 40189 

... Hb.·*1'· OF o a .. 

Radi um ve Emir 
Tıraş bıçakları 

Savg• değer vatandaşlarının bayramlarını saml· 
m1yetıe kutlula , ve bayram tıraş arım yertı malı 
o'an Emir v~ Radlum tıraş bıçaklarile olma
ları \;atan borcu olduğunu hatırı tır. 

Türkiye umumi deposu: 
J. Springer & V. AMON, 
İstanbul, Hasırcılar, l\ledina haıt 

Daima 
Daima 

genç 
güzel 

İngiliz Kanzuk Eczanesi 
mustahzaratından 

KRE BALSAMIN 
KANZUK 

ile 

EI<:SiR BALSAMiN 
KANZUK 

isimli 2 §aheseri, bütün düny.ısJ' 
en mükemmel güzellik müstah_.., 
larıdır. 

Ötedenberi memlelrntimiz kibl' 
aleminin takdirine mazhar ol' 
'llUftur. 

Krem Ba lsamin Kanzuk 
.(adın güzelliğinin sihrini terki' 
binde saklıyan en ciddi ve tayaıs' 
itimat markadır. Genç ve ibtİ' 
yar bütün kadınlar için zaruri bit 
ihtiyaçtır. Cildin letafet ve tart' 
vetini arttırır. 

Eks"r Ba'samin Kanzuk 
Cildin daimi yumuıakhğını teoıİ' 
eder. Yüzdeki ~il ve lekeleri alıt' 
Sivilce!eri tamamen izale ede!• 
Tra§tan sonra cilde lat:f bir t1' 
rinlik verir. 

Umumi deposu: lngiliz Kalt' 
zuk eczanesi. Beyoğlu. Maruf pıJ' 
fümörilerde bulunur. 

. 

Reçeteler 
l\ı 1 ii st ahzar lar 

Parfiimöri 

Karaköy 
Eczanesi 
Hüseyin Hüsnü 

İstanbul Ka?Bköy caddesi No. 1 
Telef on: 41252 


