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ihaiilof Burada Kalıyor 1 Başka Yerlerde ~an•er Mücadelesi 

D.. V ı· ·· N d. d e· H ı· K ld Bu Müthiş Derdi Fran-un a ının ez ın e ır ay ı a ı l N I Ö I .. I ? 
. Sonra, Beşiktaşta Bi; Dostunu Ziyaret Etti sız ar ası D uy or ar • 

Mllıalloj, din Emıtig.t Miidirlü,ii11d•• çıkıp otomoillln• bl11•rkea 

Tam kırk bir senelik bir ko· l 
ınitenin nlıi olan lvan Mihailof 
36 saattenberl lfyaıt bir mülteci 
ııf atile mert TUrk milletinin mi• 
Kfirperverliğinden istifade ediyor. 

ara \re korkunç bir mazisi olan 
Makedonya komitesi reiıl mftthlı 
ı tıraplar v korkular i~nde ge• 
çirdiği glhılerin yoÇ°gunluğtınu, 

evvelsi glln trenden indikten 
•onra, misafir edildiği latanbul 
Emniyet MlldUrlüğünde kencliılne 
tahsis edilen bir odada dinlen• 
dirdi. 

Dünkü nüshamızda kaydetti• . 
iinıiz gibi lvan Mihallof Bulgar 
hUkiimeti tarafmdao gördOğll 
tazyik üzerine Burgaza gelmiş, 
orada karıaile beraber bir timen
difer memurunun misafiri olmuı, 

o ( ( 
Devamı 8 inci 11ayfada ) · Bulıar llaıuelcili JI. Yorgig•f 

YunaniStanda İpham 
Fakat 

Durulmadı 

Yanan meb'ıısan ve ay ... ataın111 /eulc.alade toplantısı başlarken 
[ M. Çaldaris Papae EI. nin yanındadır ] 

~Una, 15 (Hususi) :-.. Dahili gUn geçtikçe biraz daha kapam-
•azıyet ne zamandanberı vuzuhsuz yor. Hükumetle muhalefet ara· 
\'e hatta biraz da karışıktır. Ef- sında henüz bir anlaşma teş~b-
kirı umumiye, Avrupada bulunan bUstı görUlmUş değildir. 
hıuhalefet lideri M. Venizelosun Muhalif fırkalara mensup meb· 
b uslar ve A ık· U Uraya avdetinden sonra vaziyete yan azası evve ı g n 
biraz açıklık geleceğini sanıyor· M. Veni~elo~un reisliği altında 
du. M Veniz 1 k nf\ dU toplanarak aıyaıi vaziyet hakkında 

• e 08 aç a ... n r ·· ü l t 1 h il n bur ,ıor ıme er yap ı ar, araret m.,· · 
. . ada bulunuyor. Fakat vaziyet naka•alar oldu. Bllh hu •• 
rıu ki 1 'b' h ., aua unu 

• H ı ıı l vtlzu auzdur. Hattı · ( Devamı 11 locl ••rf•d• ) 

r- Parisin Kanser Ve Radyum Enstitii-
Bulgar Baıveki- lerine Ve Çahşmalarma Bir Bakış 
lin~n Beyanatı 

Sofya, 16 (Huuıi) - Makedon
ya Komitesi Reisi Ivan Mihailofun 
hududu geçerek Türkiyeye iltica 
ettiği hakkmdaki haberin do~ru 
olup olmadığım soran gazetecilere 
Bulgar Başvekili kısaca ıunları 
eöylemJetir: 

0 
- Ent bu haber doğrudur. 

1 van Mihailof hakikaten hududu 
geçmi§tir. Bundan sonraki vaziyet 
hakkındaki malumatı Polis MUdü· 
ründen ieitiniz. Ne derse onu ya
zanınıı. ,, 

.............................................................. 
Arap - Yahudi 

Kavgası 
Suryede Tekrar Ve Daha 
Kızgın Bir Mücadele 

Başladı 
----,. 

Beyrut, (Hususi) - Son gttnlerde 
Suryede yine Yahudi ve Arap 
rekabeti, gizli bir asabiyet içinde 
baı göstermiıtir. Birçok Y ahudl 
teşekkülleri Y ahudl mallarının 
Suryede revacmı te'min edebilmek 

Surgede Yahudi çoculcl•rı 

İçin bir propağandaya baı vur· 
muılar, Yahudi çocukları vasıta· 
sile sokaklarda Yahudi mallarinı 
sattırmağa başlamışlardır. 

Diğer taraftan Şam Yahudi
leri de hükUmete müracaat ede· 
rek Yahudice bir gazete çıkara· 
caklarım bildirmişler ve imtiyaz 
iatemişlerdir. 

Suryede baı gösteren bu yeni 
Yahu dl hareketine karşı, Arap 
gençleri, mukabil propağandaya 
karar vererek, Filistin mallarmın 
satın alınmaması için halk arasında 
teşviklere başlamıılardır. - * 

Bağdat Meclisi 
Bağdat, (Hususi) - Irak kıralı 

gaziyülevvel neşrettiği bir emir· 
name ile mebusan meclisini fesb· 
etmiıtir. 

Yeni intihababn ne zaman ya• 
pılacağı henüz malum değildir. 
Fesih kararnamesi Irakta hayret• 
le karıdanmııtir. 

----~--~-

/ 

1 - Rat/g•• 

\ 

••.tita•ü 
2 - Bir te-
dı11,f yato;ı, 

lcar#an lcutu

dtı radyum 

nakli 

Kanser hastalığı hakkında ge
çen münakaşa ve iddiaları okudu• 
nuz. Bu bahis ilzerinde &öylenen 
zıt mütaleaları bu suretle öğren• 
mlş oldunuz. 

Bütün bunlardan çıkan netice 
ıu oluyor ki bu hastalık mllthlı 
bir afettir. Fakir, zengin dinlemez, 
ielir, yakasına yapışır ve nasıl 
yapıİtığı da belli olmaz. 

Bu münasebetle biz, dünyanın 
en mühim kanser enstitüsü olan 
Pariıin meşhur Radyum enıtitUıO 

hakkında tetkikat yaphk. Aldığı· 
mız neticeyi size arzediyoruz : 

Uzun zaman iyileşmez bir hasta• 
lık olarak telAkkl edilen kanserli· 
ler 1846 senesine kadar Fransız 
hastanelerlne, dariilicezelerfne ka• 
bul edilmiyorlardı. Fransada ilk 
mücadele müessesesi bir kadın 
tarafıodao Lfyonda açıldı, burada 
lngiltere, Almanya ve Amerika 
kanser hastalığını içtimai bir mes· 
ele haline koymuşlardı. Onların 

( Devamı 9 uncu aayfada ) 

Tur Yolunda Korkunç 
Bir Araba Kazası Oldu 
Dahiliye Vekilimizin, Adalar Kayma
kamının Kızları Tehlike Geçirdiler 

Bir kaç gün evvel BUyükada
da korkunç bir kaza olmuı eıkl 
Nizam, yeni ismile Çankaya yoku
ıunda bir arabamn rikiplerl btı
yUk bir tehlike atlatmıılardır. Bu 
yokuı çok dik olduğu için burada 
kazalara sıkca tesadüf edilmek
tedir. 

Bir muharririmizin tesbit etti-
ğ:ne göre, bu son kazadan bir giln 
evvel ada manzaralarının bir ecne
bi sinema kumpanyası heaabına 
filimleri almıyordu. Büyükada 
arabalarının, eıek kafilelerinin, 
tur yollarının, Heybeli manzara· 
larmın filime çekildiğini herkeı 
bildiği için yokuttan bir arabanın 
yaldırım ıUr'atile uçmakta oldu-

ğunu görenler heyecanlı bir man· 
zaranın filme çekildiğini zannet
mişlerdir. Araba yokuıun bBJın• 
dan birdenbire sür' etle uçmıya 
başlamış, atın şahlandığı, cesur 
bir genç kızın ; beş genç ha
nımın bulundugu arabanın içinde 
korkunç atı zaptetmek için ayak-
ta dizginleri zapte uğrattığı gö
rülmüıtür. Yıldırım sür'atile uçan 
ve içinde hanımlardan baıka 
kimse bulunmıyan arabada hiçbir 
ses işitilmediği için yoldan bisik· 
letle geçenler hayret ettikleri 
hadiseyi ciddi zannetmemiıler, 
atı zaptetmek için yardıma koı· 
mıya llizum sıörmemitlerdir. 

(0.1'111111' 9 uacu Sa)'famud-l 



(Halkın ,Sesi) 
lvan Mihailofun 
ilticası 
Ve Halk 

.Makedonya komitesi reisi fvan 
Mıhailof'un hudut karakollıuınııza 
ilhcası münasebetile halkta hueıl 
olan intibaı dün ılyle tesbit 
etlik: 

0.;man Bey (Ankara caddesi Me
ıerret kırnthanesi ) - Bulgar M kc
donyı kumpanyaaınm batı düncenbe.ri 
l.t-nbu!da ... Türk mis&firpcrverliğ,.n· 
den istifade ediyor. Bu münasebetle 
Osmanlı imper. torluğu Balkan'ara 
hakimken bu komitenin birçok feci 
tecavüzleri ve taıkınlıkları hat ramda 
canlandı. Bir Bulgar ı:ıiirinin Make
donya için ya.sd!ft Ye ıu· 

Bu'garya yaıar, y·ıar bu sancak 
Make 'on yada yfikseli~se ancak 

M &ralarile baılıyan bir p2rçaaının 
kul..klnrımda akislerini duyar gibi 
oluyorum. Ne ime o günler acı bir 
tarih o'du. Biz hale ve iıtikbale ba
kalım. Komiteler Bulıarstanda ikinci 
n doğruıu aa l bir hükumet rolünil 

oynarlardı, Şimdiye kadar gelip geçen 
l:Sulgar hilkümetleri rularlar.nı bu 
komite1erin ellerine Yermit'erdi. Yeni 
hükumet komitelerle mOcadele etmiye 
b< ılayınca bir komitenin rei•i ıo'uğu 
komıu dev.elin hududunda aldı. De
mek ki Buli' r hGkumeti aamimi ha
re ket ederse bu gayri mes'ul ve ı•rri 
resmi terkkOlleri derhal yok e:fe
bilirmif. Şimdi biz Bulgar hüküme
tincen Trakya Ye Dobrıca komitele
rinin de bu tekilde imha edilmelerini 
beldiyoru•. 

• 
lamail Hakkı Bey ( Beykoz yalı 

köy ) - Yirminci aaırda derebeylik 
ıek1indeki idarelere yer yoktur. Os
manldar zamanında bizim ıark vila
yetlerimiz derebeyleri denilen •tki·
yalarla dolu idi. 

Cumhuriyet idaresi topr klarımızda 
iç bir pkı ve lf&Jrl mes'ul tetek~ül 

bırakmadı. Fakat bu orta devir, hil
kiimet ıekli Bulgariatanda hali y<f.
yordu. Bulgar komitalan daima kom .. 
devletleri bizar ederlH, Bulgar hilkü
metile ıamiml milnasebetlerini bozar• 
lardı. Sofyada oturan .ıı.aıl hilkumet teı 
Ne yap3Jım bu komitalarla baıa çıka
mıyoruz ki derler n güya özür di· 
lerlerdi. Yeni Bu1gar hükumeti Ma
kedonya komite.inin devaıını liya
ıetine uygun bulmayınca derhal 
komite çil yavrusu 2ibi dağıldı. Re. 
isleri de bize aığındı. Demek ki is
tene Bulgar hllk(imeti komita deni
len eıkıy~ çetelerini ufacık bir İfare· 
ti!e yok edebilecek bir kudrettedir. 
O halde bundan ıonra Bulgar hüku
metinin; 

- Ne yap~lım komiteler yapmış.. 
Şeklindeki hiçbir ltir~zlar, dinlenemez. 

Afyon inhisar Müdürü 
Afyon fabrikaları kartel mu· 

rahhaslarile afyon satışı etrafın· 
da milzakerelere devam etmek 
tızer. Pariıe giden Uyuşturucu 
Maddeler inhisarı Umum Müdürü 
Ali Sami 8. bugiin şehrimize 
dönecektir. 

Belediyeden Şikiyet Edenler 
Şehrin · Güzelleşmesi için Alınan 

Tedbirler Hoş· Görülmemiş 
Yeni yapı ve }Ollar kanunundaki bir çok mad· 

deler:n, şehir planı yapıldıktan sonra tatbiki lazımdır. 
Kanunda, ,imdi de tatbik edilecek bazı maddeler 
vardır. 

lstanbul ıehir planı henüz yapılma01Jştır. Ba 
vaziyette kanunun bir çok maddelerinin şimd:I;k 
İstaubula şümulü yoktur. Fakat buna rağmen, Be· 
Jediye riyaset makamı bu kanunun tatbikab için 
bir izahname bazır:nımştır. Bu izahnameye göre7 

Belediye riyaseti. kanunun biitün maddelerini ş· m· 
diden tatbik etmekl:edir. Halbuki bu izahnamen!n 
hukuki ve kanuni hiçbir müeyyidesi yoktur. izah· 
name ne şehir meclisinden, ne de daimi endimen• 
den geçmemiştir. 

1 

izahname yaparak, kanunun hfitiln maddelerini bu· 
glin tatbilC ettirmek istemesi kanuaa uygun değildir. 
Çünkli bu izahnameoin resmi bir mahiyeti }Oktur. 
Resmi mahiyeti olsa dahi, kanunu tadil değil, ancak 
tefıir edebiHr. . 

Mesela tren gfü:ergahında inşaat yapmak iste-
yenlere daimi encümen milsaade vermekted:r. Fakat 
Belediye riyaset makamı bu müsaadeyi istimal hu
susunda bazı şartlar ileri sürmektedir. 

Bu mesele dolayı.slle, bazı kimselerin Şiiray Dev• 
lele müracaat ederek bak arayacaklan haber v~ 
ri.ı.mel<tedir. 

Belediye makammın bo mesele Uatnndeki kana• 
ati şudur: 

Daimi encümenle, Belediye riyaset makamı bu 
izahname yüzünden ihtilaf halindedir. Daimi encil
gıene gere, riyaset makamının kendi başına bir 

" - Şehir plAm yakın zamanda yapılacakbr. 
Şimdiden istenilen şekilde her inşaata müsaade edi-
lecek olursa, bilaiıara plimn tatbiki güçleşecektir. 
Binaenaleyh idari tedbir almak lizımdır.,, 

Tetkik Yolculuğu Muallimler 
Bir Heyet Yunan Ve Mısır Arasında 

Gümrüklerini Tetkik v • 'T' • l 
Edecek ~ enı .1 ayın er 

Glhnrllk ve İnhisarlar Vekl
letinin gösterdiği lüzüm iizerin~ 
Gümrük Başmüdürü Seyfi Beyin 
riyasetinde bulunan ve Muhafaza 
Başmüdürü Hasan Beyin dahil 
oldoğu bir heyet. Mısır ve Ya
nanistandaki gfimrük teşkilabnı 
tetkik etmek (zere bugiin Ego 
npurile Pireye hareket edecektir. 
Heyet Pireden tsma lakenderi
yeye de gidecektir. Bu memle

ketlerdeki gümrük muamelatı, 
muayene usulleri, muhafaza terti
batı vesaire etrafında tetkikat 
yapılacaktır. Seyahat on bq gün 
kadar sllrecektlr. 

Çakmak Ve Çak
mak Taşlan 

Yeni Çakmaklar Yepyeni 
Vasıf Jarda Olacaklar 
Kibrit Şirketinin piyasaya az 

çakmak çıkardığı iddiası fizerine, 
tirket, bunun doğru olmadığını 
her arzu edenin bayilerde çakmak 
i>ulabileceklerini bildirmektedir. 

Diğer taraftan öğrendiğimize 

g3ro Kibrit ~rketi çakmak taşı 
kaçakçılığJna meydan vermemek 
için kendi sattığı çakmakların taı 

konacak yerlerini ayrı bir modelde 
yaptımı!Ş, aynca yalnız bu çak
maklarda kullanılanbllecik hususi 
modelde bir taş ısmarlamıştır. Bu 
taşlar lngilterede bir fabrika tara· 

Lise ve ortamekteplerde va
ziyetlerinde değişiklik o!an mu.· 

allimlerc Vekalet tarafından kı
nm kıs?m tebligat yapılmaktadır. 
T ebligabn bu ay sonunda almaw 
cağı Umit edilmektedir. Yeni 
açılan Haydarpap li3esi Başmua• 
vinliğine Kabataş liıesi Başmua• 

vlni Te fik Bey, edebiyat boca'ı
ğına Kabataı m~d6rU edebi)' at 
hocası Behçet Bey, riyaziye he· 
cal:ğına Kabataş lisesi riyazi} e 
hocast Süleyman Sım Bey, ml\· 
dür mua~inli~ lStanbol erkek 
lisesi muaYiııi Ihsan Bey, ls!aııbul 

Kız Muallim mektebi dahfiye 
ıefi Tallt B. Davutpaşa ortamek· 
tebi riyaziye hocalığına, Pertevnt-

yal lisesi edebiyat mnallimi Sedat 
B. lstanbul liaesine, Kadıköyden 
edebiycot mua1Iımi Orhan Seyfi 
B. Pertevniyal lisesine tayin edil
miflerdir. 

Vekalet b6tnn lise ve orta
mekteplere muallimlerin dera 
tevzii ce-hellerini de göndermiftir. 
Her muallime ortamekteplerde 
18, lise bmında 15 saat ders 
verilmiştir. Buı mcallim1ere 6 
saatlik fazla tube deni veıilmiJtir. ..... ___. ... ._..... ....... _ ... !I_ ............... ... 
fından yapılmaktedır. Fabrika hu 
modelde çakmak taşı başL:a biç 
blr firma hesabına yapmıyacağını 
taahhüt etmiş, bu hususta şirkete 
teminat \'ermiftir. 

Bitmiyen İş 
Buzhane lbtikin Olup 
Olmadığı Anlaıılamadı 

Ticaret Odasında buzhaneler 
m~aelesini tetkik için teşkil edilen 
komisyon nihayet meaaicini bitir
m'.~tir. Fakat hazırlan raporda 
iht,kir vazİ} eti olup olmadığının 
tesbitinden ziyade, huıhanelerin 
Belediye tarafından işletilmesi 

imkinlan araftınlmıştır. Komis .. 
yon, Belediye tarafından iş~eti'en 

Karaağaç buzhaneıi gibi diğer· 
!erinin de bir idareye bağlanmuı 
için Beled:yenin noktaioazarını 

sorm1} a karar vermiştir. Bu sn· 
retle fiatJann tevhit ve tanzimi 
ve herhangi bir ihtikar vazi} etinin 
önüne geçilmeai mlimknıt olabi· 
lecektir. 

Deniz Ticareti 
Ankarada Bir Komisyon 
Çahıma Programı Hazırladı 

Deaiz ticaret iflerimizio tar.zi
mi için iktisat Veki.leti tarafın
dan hazırlanmakta olan mesai 
progrwm bu ay aoouna kadar 
tamamlanmış bulunacaktır. 

Öğrendiğimize göre, fstanbul 
limanının ıslah ve inkişafı çarele
rinin tesbiti işile birlikte Halicin 
temizlenmesi meselesi de bu ara· 
da görülec.ektir. Mesai programını 
hazırlıyan komisyonun reisi deniz 
ve hava müsteıarı Sadullah Bey 
elyevm Anknrada bulunmaktadır. 
L\manlal' umum müdürü Muhsin 
ve lstanbul deniz ticareti müdürü 
müfit Necdet beyler de birkaç 
güne kadar Ankaraya giderek 
komisyonun çalıtmasına iftirak 
edecekJerdir. 

( Güniin 

Şehir Tig0:trosun1 

da Yeni Vaziyet 
Vali Muhittin Bey Gaze· 

temize izahat Verdi 
Şehir tiyatroıundaki •on istifalar 

Ye c!eğİfme ıayiaları h~kkmda Vali 
Ye belediye reİ•İ Muhiddin Bey bir 
muharririmize ıu beyanatta bulun• 
muıtur: 

- Şehir tiyatrosundaki istifalar 
bizim içjn büyilk bir mesele teıkil 
etmez. Bilim burzın bir mektep 
m h.iyetinde telakki edildiği t kdird•ı 

bunun sinesinden mil i tefekküllerin 
çıkması ve mem eketto sahne hizm•'" 
tinin İstanl:ol Şehir tiyatrosunun kıı
men omuzundan alınarak batka 
teıekküller tardmdan da tatmin edil· 
mesi, memleket idaresi meauliyctini 
deruhte etmiı olanlar için bir şikayet 
•ebebi değil, b:Jakis memnuniyet 
veaileaitlir. Elverir ki bu efendiler 
muvdfak olsunlar. Raşit Rıza Beyia 
ma; ıı meselesine gelince: 

R tit Rıza Bey timdiye kadar 
f giiran tahsiaabndan ücret alıyordu. 
Şimdi kacroya alıomıft.r. Bizim kad
roda iae 165-170 liradLn faz·a maaf 
yoktur. Ertuğrul Muhsin Bey c'e dahil 
oldatu h~ ide kendisine kadroda (200) 
füa t haia edilmit olması, yne bak· 
kmda takdirklrlıt D bir deliJidir. 

Maba:. Beye rejiıörlGk için ayrı 
biw ilcrct Yeriyoruz. Fakat buna, ça
lııbtı müddetçe alır. Nitekim yaz 
meniminde rejisörlük hakkını almaz. 
Buna mukabil t"ydro mektebindeki 
Ye konaenatuYardaki de:alerini Gc-
retaiz Ye maeısız olarak •erir. Bu 
izah b Yermekten maluadım Ratit 
Rıza Beye maaf noktasından b"r ga
dir yep:ldığı iddialarını karıılamaktır. 

Şehir tiyatrosu liyakatli aan'atlrir· 
ları ile kuvyetli bir nüve, bir ıwekir-
dek halindedir. Elimizde böyle kadıo 
bulundukça nokaaa!arını doldurma• 
Ye muhterem ba k.m zın temaıa ihti· 
yaçlarıru tatmin edecek bir heyel 
çıkarmak her Hkit kolay Ye müm
kündür. Bu ayrıl ktao tiyatro için hiç 
bir endiıe mevzuu bahs olam z. Şe• 
hir tıyaboaa muntazam ve kat'i adım• 
1arla bir tekamül devresindedir. ıç 

bir mania bu tekamülü durduramı
yaca.ldır." 

imtihanlar Tekrarlanıyor 
Gazioımanpafa ortaaaektebiacS. 

bakalorya ikmal imtihanında sınıfta 

halan 72 talebenin imtibc:nlarınıo 
çarıamba pnil tekrarlıınma11 tekarrilr 
etmiştir. 

Hukuk FakUlteslnde 
Hukuk fakü"teainin Oçilncü 11nı

fında evvelki giln kara ticareti hukuku 
dersinden imtihana giren 16 talebeden 
beti dönmllf, ( 11 ) i ıreçmittir. Düa 
ikinci aınıfın devletler umumi b11kuku 
imtihanı yapılmııhr. Bugiln birincı 
aıntfın hukuk baılangıcı tarihi imtihanı 
yapıl&c.kbr. Bir"nci ıınıfta imtihan• 
400 talebe airecektir. 

Mısır Tahvili 
Dün Çekildi 

Kahire, 16 ( A. A. ) - Yüzde 89 
faizli Ye iluam·yeli .kreCli fonı·:re 

tabviller"niıı dünk6 çekilitinde: 1886 
aeneai tahvillerin 'en 169.007, 1903 
tabvil!erinden 429.672, 19ll tcıhville
tinden ~OS.41S numaralı tchYille• 
50.000 fraak ikramiye kannmıılardır. 

1 Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Digor Ki: 1 

.. 

_ Aman Hasan Bey. Darıl- ı 
nn amma. kaç gecedir çoluk ço· 
c'1k alı.in yilzihrilzdea uyuyamadık.. 

---------::=---------------------------------------------------------Çok Yatamak için Boyuna K•hkaha Atmak LlzınHlllf 1 [ Gazetler) 

yok amma, bu kadarı da fada.. bir kahkahadır 
... Gerçi bir şey ded.ğimlz 1 ·- Akşam oldumu evinizde 

baılıyor .• , 

1 

- Kaç kiti iseniz sa baha ka
dar a~azınız çaktığı kadar Kah 
kalı kah kah diy• ıillüyorıunuı.. 

Hasan b. - Ne yapalı • ~~j. 
zim, şehir planının tatbikinJ go .. 
miye azmettik 1 Çok yaşam 
a:a,retile fftlB1vruz. 



.. 
e gun 

Silah 
-----

Ticaretinin 
Kazancı 

* . Dunya milletleri arasında bir 
hılAhlanma yarıııdır gidiyor. Bu 
areket, ister mUdafaa imkAnla• 

tının çoğaltılması için, isterse 
rnun birinde alınacak bir inti .. 
jtn dolayısile olsun muhakkak 

k an şey, bugün hor devletin 
~vvetlenmiye daha çok ehem .. 

rıyet verdiği dir. Fakat bu silah· 
anmanın, adetleri sayılı bazı fir .. 
kaları zengin ettiği de muhak
aktır. Peştede çıkan Peşter Loit 

iazetesi bu hususta yazdığı bir 
lllakalede şu ifşaatı yapıyor. 

•• Yüksek mali kudretleri ve 
çlk nüfuzlu siyasi münasebetleri 
~~n harp sanayi sindikalarınm, 

•lletlerin teslihat müsabakasında 
ke bundan mütevellit harp tehli
id~~nde ilk sırada mes'uliyetleri 
J ıaıı, beynelmilel ıulh ve müsa· 
enıet propağanda neşrlyatmda 
n~seriya tekrar · edilir. Amerika 
l ırleıik devletleri iyan meclisi bu 
~~ihamın Amerikan teçhizatı har
t 1Ye. aanayiine derecei taallükunu 
ketkı.k etmek llzere bir tahkikat 
tn ~blisyonu tetkil et mittir. Bu ko-
. ısyon Electric Boat Company 
~rketi~in umumi mlidUrü M. Harrls 
" ıtrseyı isticvap etti. Bu istfc· 
·tpta hayret uyandırıcı birtakım 
~.Şaat~a beynelmilel harp samıyii· 
t~n ıı ve menfaatlerini nasıl 

= ------------ -·-
Resimli Makale a Felaketler Geçicidir Amma .. a 

·-\ ,. 

Şiddetli bir fırtına çıkınca içimiz Ur· 
perir, Şimıek çakınca yıldırım korkuslle 

titreriz, Fakat büttln hunlar geçicidir. 
Geceyarısı bu gürültüler arasında güler 
yüzlU bir ay doğunca tabiat diner, hava 

nurlanır ve saldnleıir. Hayat ·ta böfledir. Her fe
laket geçicidir. Fakat unutmamalı ki ael gider, 
kum kalır. 

• SON TELGRAF HABEWLERI 
F ransanın Surye F evkalide Komiseri 

M. Dö Martel Ankaraya Geliyor 

'et ve temin ettikleri meydana t' tı. M. Carse lf a desindet bil
t assa muayyen firmaların arala
il:~a w karteller teşkil edip biri biri 
i . agJanarak tahtelbahir satışları 
tÇın kurdukları mali ve siyasi 

1 1.lzakları anlattı. M. Cerse'nin 
. dareaindeki firma tahtelbahir 
~nıaıında mütehassıs bir firmadıt Beyrut (Hususi) - Suriye Fev- nelerden ibaret olacağı hakkmda halli işlerile alikadar olduğunu 
e anlaşıldığına göre bu firma öyle kalide Komiseri Kont Da Martelln hiçbir malumat yoktur. Diğer lhsa& etmektedir. 

fatentslere sahiptir ki, tahtelbahir 15 teırinievvelde Ankaraya git- taraftan bu seyahatin, son aylar Diğer taraftan FevkalAde Ko-
lc:n~aatındsL kendisinden müstağni mesi kat'i olarak kararlaşbrıl- zarfında bUtUn Suriyeyi harekete miser bu seyahatten evvel Ce-

Sözün 1 

Gazeteci Kepçe, 
lstanhul kazan: 
Mihailofu Arıyoruz 

• 

1 

Gazeteciliğin umumi memleket 
fşlerlle muvazi yürümesi lüzumu 
etrafında söylenen söz ve yazılan 
yazıların hakiki hayatla hiçbir mll· 
nasebeti olmadığmı. meşhur Make· 
donya komitası reiıi lvan Mihai· 
lofun ilticası hadisesi bir defa 
daha ispat etti. 

Teessürle söylemek lazımdır ki 
bizde gazetecilik fuzuli bir gay· 
retkeşlik manasına alınıyor, fakat 
bunun böyle olmadığını ne ıöyJe
miye, ne de ispata lüzum ve ihti
yaç yoktur. 

Meşhur Amerikalı müflis in· 
aullUn mahkeme huzuruna saat 
kaçta çıkarılacağı haberini Türk 
gazetelerinden kıskananlar, bu 
defa lvan Mihailofu Istanbul için· 
de ıırrakadem bashrdılar. Deni· 
lebilir ki bizim mahdut bazı ida· 
recilerimizde gazetecilerin mesa
isini güçleştirmek için hususi 
bir istek var. Bu, onlarda zevk 
husule getiriyor. Fakat resmi bir 
hadisenin resim ve yazı ile tesbiti 
lüzumu tezahür ettiği zaman, 
yine kendilerinden yardım iıtenen 
gazetecilerdir. Faydaları bu dere
ce genit mikyasta istismar edilen 
bir faaliyet şubesini hu derece 
mllşküllerle karşılaıtırmaktakl 
manayı an]amak müşkül oluyor. 
Fakat bu güzel ve hürmete layık 
müessese er, geç. kendisine yapıl .. 
ması icap eden muameleyi herke· 
se öğretecektir. 

Belki biraz geç. Fakat mu
hakkak. 

Kadın 
Bir 

Birliğinin 
Hitabı ı a ınamıyor. M. Carse'nln ıirketi mıştır. Bu seyahat haberi bUtUn 1 nevreye gidecek, Milletler Cemi· 

1eartel ahka h s getire11 Antakya ve skenderun B ı d" "h b ı ı '· il . mı .veç ile rakipleri uriyede alaka ile karıılanmak- yetinin Mandalar Komisyonu mil· e e ıye inti a ı vesi esi e Türk ı{a-
k e ıtilaflara glrııiyor ve siparlıi tadır. Hükumet mahafili, Kont meaeleaile alakadar olduğu şayJ zakerelerinde bulunacaktlr. Kont dın Birliğinin Türk kadınlanna hitabı 

f 
endisi almasa bile yı'ne mühim D M A k olmuştur Bu ıa la bütU A Efendim! 

d 
ö artelin n ara seyahati'nfn • Y n rap Dö Martel müteakıb•n Parı'se ....ı.. K f 

ay alar elde ediyor. "' ~P ağnı başında baılıyan ıtik-
1916 dan 1927 ye kadar olan yapılamıyacağı hakkında çıkan mahafilinde ehemmiyetle görUtül· derek Hariciye Ne.ıaretile temas lal savaşı, hızını tarihin derinlik-

:~neler zarfında ingiltere harp ıayiaları, gayrireımi olarak tekzip mektedir. Fevkalade Komiserlik edecek, lilı:umu olan talimab !erinden alır. Sen ti 0 andanberi 
, .. n~yli firması Vickers, M. Gar· etmektedir. Suriye F evkalide ite, seyahatin, Türkiye ile Suriye alarak Ankara yolile Suriyeye itini seve seve baıarmaktasın ve 
ken1ın şirketinden bu patentelerl Komiserinin Ankara görlişmeleri arasında hudut vesair meselelerin dönecektir. böylece dünya kadınlığı içinde bugün 
, ulanmak ruhsatını almış ve bu Bir Kadın Tevkı·ı C" / T K tarihine ve sana yekııır bir yerin 
tUretıe Japonya, Hollanda, Avus- ~1ivi ı agyarecilik Balkan onseyi vardır. 
h~ralya ve ispanya silah ve mti· Edildi Toplandı Bunun için elbet sen Belediye 

t ltnrnat fabrikaları da bu paten- Ankarada um.umhanecilik yap- Mektebi c 6 (H ~) B 1 aeçlm günü de sevgili yurdunun 

ı~lerln istimali hakkını kazanmıı· enevre, 1 u&usı - a • yolunda kendi değerini göstere-
ardı A .k k makta olan ve 15 gün evvel Ankara, 16 - Milli müdafaa kan Antantı Daimi Konıeyl Yu· ceksin. 

h r. merı an tir etine ruhsat ı t b ı ı El · ı· M kb ı V k T "tretj 1 k U Vi k fi s an u a ge en izız ı a u e e iletince Vecihi ayyare mek.. nan Hariciye Nazırı M.Maksimo- Bir kimsenin seçmek ve seçil-
•ınd 0 ma zere c es rma· Hanım Ankara müddeiumumili· lehinin kapatılmasına karar veril• . 1 d mek hakkı çok insanca ve mil-
rı ıtn 440.000 lira, bir ispanya sun rı·yasetı a tın a toplanın •ıt · v · d 1 b' t l f ü · · k f b 1 bliv ıı, letçe itidir. insan bunu kullan· Lt tnasından 204,000 lira, bir gın en ge en ır e gra zerıne mıı ve arar stan u a te g Ant t .1 l"k d 1 ~<>ilanda firmasından 42,000 lira burada tevkif •edilmiı ve ihtilattan edilmittir. an ı e a a a ar mese e· dıkça bütünlUğUnü anlar. Bunu 
~ bir J f b ik d d memnu bir halde Ankaraya gön· Hükumet sivil tayyareciliğin leri görüşmüş, Balkanlara müte• kullanmıyan çocuklar, hastalar, 

38,00Q lir:P:.~nmTştrr. asın an 8 derilmiştir. inkişafı için ·asri ve büyük bir allik meseleler hakkında bU· milcrlmlerdlr. 
•c Amerikan şirketinin gizli Makbule Hanım genç kızları müessese vllcude getirecektir. tün Balkan devletlerinin teırikt Türk kadını, yurdun bu işte 
L., &rıtelerinden biri F.raosız mü- fuhşa teşvik etmek ve fahiıe Alakadarlar bu hususta tetkikat t . i . 1 de senin çalıımanı beklemektedir. 
q"tıdi · k yapmaktadırlar. meaaısını emın çın ça ıımaya Sen ki yer yüzUnlin en ı·ı bilir ve ld· ıa M. Michael Clemencau yaptlğı ızlara sahte nüfus tezke· 
C ı,1 YanJ meşhur .. Kaplan,. George resi uydurmaktan suçludur. Vecihi Bey Eıkişeblrdeki Tay· devam etmeyi kararlaştırmıthr. ben yurtaever kadınısın haydi iş 

e ~rnenceau'nun ojlu... Muallim Mekteplerine yare Mektebine muallim tayln Daimi konseyin önUmllzdekl içti- aşma ..••• 
') nL ı:.srare'ngiz Yunanlı Sir Basil edilecektir. maı 27 teırinievvelde Ankarada Türk Kadın Blrllfl 

<.~q, ff b Talebe Kabulü A H M h k i C d ~ttıd ro u genç mllhendfı hak- yıe . ın u a emes yapılacaktır. enevre e 
Ilı a M. Carse'e yazdığı bir Ankara 16 - Muallim mek· Bir müddet evvel KadıköyUn· A d 1 k "' d B 
tir~ktupta föyle idareikelam etmiş- teplerine talebe kabul edilip edil- de çocuğunu ·denize atan İnbolulu na. o 11 avagın 8 ir Kaza Harjciye Vekilimiz F ev kal· 
Ilı • Genç CJemeoceau sizin fir- miyeceğine dair henüz bir karar Ayşe Hanımın muhakemesine dün Ana.dolukavagında Kalebur- ide lnbba Bırakan Bir 
lfaanız için çok kıymetli hizmetler yoktur. nunda ômer çavuşun taı ocağın- N t k s·· l d. 
tltı edtrnekte . ve benim idarem Ağır Ceza mahkemesinde baı· v u u oy e ı 
tös~e: ~aşlıca Amerika işini MualJim mekteplerinin kadro- lanmıı Ayıe H.ın akli vaziyetinin da lagım atı:nakta olan Sefer ve Cenevre, 16 (Hususi)_ Hari-

Tahkik~~dir.,, • ları tetkik edilmektedir. Netice tayini için Tıbbıadlide mUşahe- Mehmet lsmınde lki amele dina· ciye Vekili Tevfik Rüıtll Bey 
~akerelerinde ~omısyonunun mü~ bu tatkikat bittikten som:a anla- de altına alınmasına karar ve· mitin vaktinden evvel patlamaılle Asamblenin umumi müzakereleri 
tıtlı b. kt Çok mahrem» ka· ııfacaktır. rilmiıtir. ağır surette yaralanmıılardır. esnasında bir nutuk söylemiş, 
hu m~t~el~~ doku~mu~ur ki, =r~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ bunda Tilrkfye~n s~h ve mUs~ 
\te . P k e Charles Cla· ' lemet yolundaki çalışmalarım izah 
lıı n.1~sminde. yü s~k rUtpeli bir J STER j NAN J STER J NAN M A / etmİitİr.Hariciye Vekilimizin nutku 
. gı ız harbıye mütekait zab"ti çok alkıılanmıı;:, nutuk bittikten 

fltnd' v· k f' d 1 ve ... C)( 1 ıc ers 1.rması~ a direktör Geçenlerde Cenevrede bir Yahudi kongresi toplandı, hayatlarında bizdtn aıatı hiç bir fark görmediğimiz, sonra M. Bartu, Jon Sayoıen ve 
t an zat, Amerıkan ıırketinin d·- Almanyada ve diğer bazı memleketlerde Yahudiler fakat buna mullabil bütOn refah ve uadet vasıtalarına birçok zevat Vekil Beyin yanına 
~ektörlerinden birihe _Yaznııştı~. aleyhindeki hareketler görüıüldü, bazı kararlar verildi. Uıtiln bir kudretle hilkmeden bütün nrJıkları Tilrk ıelerek hararetli ıurette tebrik 

ll mektupta şöy]e denıyor ki: Çok gariptir ki bu arada Türkiyede de Yahudiıer mi1letinio büyük milaamehakar in.ani terbiyesine ve etmişlerdir. 
A •ı Amirallık bizim firmamızla aleyhinde fena hareketler yapıldığı ileri ıUrülmüf. olgun varlığtna baı}lı bulunan Yahudi yurttaflar niçin Nutuk Asamble üzerinde fev-
~t Muharrir Sadri Etem, evvelisi günkil yaz ısında buna ağızları mühilrlil, neden ıusuyorlar, neden yabancılar 'b b 
in rtıstrong firmasından tahte]bahir dokunarak, Tiirkiyede "Antisemit,, denilen Yahudi yanında mukaddes şarkılarını aöylemiyen ahdıatik kalAde iyi tesir ve intı a ırak-
ltı Şaa..tı müsabakasına iştirak et· aleyhtarlığmın, en ufak mikyasta bile mevcut olmadı· kahramanları rolünll almak istiyorlar? mıttır. Tevfik RüştU Beyin TUrkiyenln 
~ .. ernız1 talep etmiıtir. Siparişi A°1?'• bö~l~ bir hareketin ağır bir cüre't aayılarak derhal Onlardan bilyfik bir şey istemiyoruı. Tilrkiyedeki yakın ve uzak bilumum hlikfımet-
l"~rhalde bizim alabilmakJigv imiz ezıJec~ğını, Baovekil Paoanın bu hususta dünya efkarı hakikati olduğu gibi söylesinler. lerle dostane münasebatta 
t-lQ r• umumıyesine en kat'i s~zlerle izahat verdiğini yazdık.. Ben bunları yazarkbn bir arkadat ım kula"'ıma ıun· b 1 d v 'il l C · •ek 1.>~ıim fiatımızdan biraz yük· tan sonra diyor ki . ları fısıldadı ı a u un ugu ve mı el er emı· 

flrrn fıat istemelerini Armstrnng S d'•Cene.vredeki Yahudi tahrikitına kirn cevap verdi? " - Memleketteki rahatlıklarınl kıakanıyorlar. Onun yetine bir ihtilafını hallettir• 
asından talep edeceğim. a ece hır Türk : Necip Ali Bey! için ağızlarını açmıyorlar. Türkiye cennetinin kapılarını mek iç.in değil, fakat cih~n 

•ip «~.eçen sene beş tahtelbahir içimizde J <'~yan, bizimle beraber günler ı-eçlren, cehennemdeki Yahudilere açmak menfaatlerine uymaz.,, sulhunu böyle dostane siyasetıle 
'<f lltışınin bize verilmesini temin / TER l·N AN /STER JN AN Al kuvvetlendirmek arzusu ile gel· 
~u e~ Anıiralhktaki dostum, bana L S diğini söyleyişi gayet büyük alika 

ışte de yardım edecektir. 
0 

.J ve takdirlerle karıılanmıttır. 



1 Ziraat Bilgisi ("') -1 
.. ancardan 
0 ekmez 
CJ[ur Mu? 

A!yoı karalıisamıda oturan Ali Ef. 
gonderd gi mektubunda diyor ki: 

'' Şeker pancarından pekmez 
yapıldığmı işlliyoruz. Acaba pan· 
-c rdan pekmez nasıl yapılıyor, 

bunun yapılış yolunu bize öğret
menizi rica ederim.,, 

Son beş on sene nrfında 
:ıemlekctlmize yer!cş-::iş cin~ şekee 
sanayi nin yprdumuza bnğıçl"'clığı 
kaza;ıç rakamları hiç üphcsiz 
çok beliğdir. Bu sene içinde 
ç ~mıya başlıyacak olan c!ör
düncU şeker fabrikamızla 80 bin 
tonluk ihtiyacımızın tamamen 
Tilrk topraklarından ve TUrk 
emeğile e:de edileceğini ve artık 
yabancı memleketlere avuç dolusu 
para mukabilinde el açmayacağı· 
mızı düşünmek ne kadar sevinç 
ver:cidir? Çok yakın olan tu ha
kikatin arifesinde blltnn Türkiye 
haklı b:r ift;har ve sevinç içinde
dir. Fakat bilhassa ktsylünün duy· 
duğu bu ı1evioç baıkalarınm du• 
yamıyncağı kadar derindir. ÇU:ıkll 
pancarın topraklarımıza yayılııı 

herkesten evvel onu sevindirecek 
bir yenilik olmuştur. Her gUn 
biraz daha fazla yer işgal den 
teker pancarının ziraatimize ver· 

. diği değişiklik bugiln artık 
tamamen hissedilmiş bulunuyor. 

Köylüyil refaha doğru iler
leten pancar bir taraftan da hay· 
vanlarımm salaha doğru ıı"rtik· 
lüyor: Bir g11n o bllyük serveti de 
bu yüzden kazanacağımıza şüphe 
etmeme.iyiz. 

Pancann meyva ve bağı kıt 
olan köylermizde bir başka eyfliğJ 
de bu yazıya sebep olan pekmez 
meselesidir.Orta Anadolunun yUk
ıek dereceli soğuğuna karşı koy
mak için pancar pekmezi mükem
mel bir ailihbr. Kay çocukl rmın 
muhtaç olduklan tekeri ucuz, ucuz 
yiyecekleri gllne kadar pekmezi 
kaşıklamalan lazımdır. Du yalnız 
onlar için değil biıtiln köyler için 
zaruri bir sıhhat llizümudur. 

* Pancardan pekmez yapmak 
için onu dilim dilim keserek 
tt-ncereye doldurunuz. Sonra üze
rini örtecek derecede ıu koyup 
ateşte kaynatmaya baılayımz. 
f nncarın tatlısı suya çıkınca 

tencereyi ateşten indirirsiniz. 
Ayrı bir taraf ta fındık ka· 

clnr büyüklükte kıracağınız. 
kömUr parçalaranı bir turbaya 
doldurup ateşten indirdiğin'z pan
car suyunu bu torbadan süzersi· 
niz. Süzülen suyun kilosuna 3-4 
kilo hesabile ya kireç tozu yahut 
kireç suyu kanşbrarak bir müd
det kendi haline bırakırsınız. Bu 
ııırada dibine bir tortu çökerek 
üstünde berrak bir ı·ra kalır. Bu 
ıirayı bulandırmadan başka bir 
kaba aktarıp içindeki kiıeç tadını 
kaybetmek için bir miktar ekşi 
yoğurt veya a:rke karıştınrsınız. 
Bu iş te bitince artık pekmezi 
pirşimeye girişirsin'z. Eğer kay· 
nama esna~ındn fazla köpUriirse 
hir damla zeytinyagı veya sut 
dam'atmak kafidir. Hemen sinişir. 
Pekmez kaynayıp koyulaşınca 
kahve rengini alarak kemale 
gerr. O zaman nteşten ind'rip 
6ogutur afiyetle kaşıklamak için 
luşa s.:ıklarsınız. 

Çiftçi 

(•) Zir at husu undaki mOokOllertıahl 
90ıunuı:. Son 1 oıta'11ın (çiftçlJ 111 
et.e eu•ap 9uecektlr. 

MLEKE RL 
• 

RI 
Antalyadan Bir Grup Belkıs Ha

rabelerini T etkika Gitti 
Antalya (Hu

ausl ) - Antal· 
yanın 7 • 8 saat 
şarkındn ( Aspit
tos) nnl!lı lcsdi
mile müsc~ma 
Be!kıs hnrnbesi 

ezr:ı:nei kadir.ıede 

(Iberkcs, Jakot) 
ve Arıpittoslar 

zamanında (Ev
rimcdon) namla· 
rile yadedilen 
( Köprü A11yu ) 
kc. r.nndadır. 

(Asp'ttos) ya• 
ni Belkıs hara· 
heleri g5r01en 
aaarile pek büytil: bir ıehir oldu· 
ğu anlaşı1maktaclır. En ziyada 
calibi dikkat olan tiyatro binası 
Ye çarg1, pnzar mahallerile kum 
ve çakıllarla Uahaccilr ottirilmiı 
sUturı ve kemerler Uzorinde ve 
taşları yontmak suretile yapılan 
oluklar vnsıtaıdle şehre 7-8 saat 
mHnfedcn getirilen suyollandır. 

Bazı tetkiklere nazaran bu 
ıehir ( Mora ) şibih ceziresinin 
(Argolis) namile maruf ( Argos ) 
ıehri ahal.si tarafından binn 
edilmiştir. Ve tarihlerde mezkur 
tehir ( Minerva) mabudesinin hi• 
mayesi altında ve dört bin asker 
çıkarabilecek derecede cesim ir:ıiş. 
Zikre şayan olan tiyatro binası 
kalenin ıark tarafına mevzu ve 
Köprü ıuyuna nazır gayet mUrtefl 
muntazam taşlarla inşa edilmiş 

olup cephesi arka mlltevcccllı ve 
llç kapılıdır. Cephe duvarları o 
kadar metin yapılmıştır ki el'an 
bozulmnmıştır. Bu fiç kapıdan 
başka cenup Ye ıimal cihetlerinde 
de birer kapısı vardır. Orta ka· 
pıdan girince balkon duvannda 
bir kız çocuğu heykeli vardır ki 
etrafı gayet musanna kabartma 
çiçeklerle tez)•in edilmiştir. Duva
ra merbut taşlar üzerine yapılnuı 

lzmit Çarşısı Tehlike Atla~tı 
lzmit ( Huıust ) - Demiryolu 

arknsındn Nalbur Mehmet Efen
dinin mağazalı arkasındaki depo
sundan yangın çıkmış ve itfaiye 
yetişerek baıka dlikkinlara sira• 
yet etmeden yangını söndürmüş
tür. Yangının çıktığı depo yan· 
mışbr. Etrafı kamilen ahşap bulu• 
nan çarşı itfaiyenin gayreti saye
sinde bliyük bir felaketten kurtul· 
muştur. Yangının çıkıı ~ekli an
laşılamamıştır. 

Muğla Kooperatifi 
Muğla, 16 (A.A.) - Muğlada 

kurulan yeni zirai kooperatife 
1546 ortak vardır. Bu ortaklar 
137 bin kOsur lira teabhtit etmiş· 
lerdir. Tahılt edilen ıermaye 
yUzde onlarla birlikte 86,263 lira
dır. ihtiyat ıermayeler 9,900 
liradır. Kooperatif ortaklannm 
muhtelif kredi lhtiyaçlanna 
I07,300 lira ikraz o?unmuştur. 
KooperatifJer giln geçtikçe inki
ıaf etmektedir. Zürra bu kıymetli 
teşekkllerden azami müzaheret ve 
muavenet görmektedir. 

Muğlada Bir MahkOmiyet 
Muğln, 16 ( A.A.) - Cenup 

hudutlarından aldığı konyağı kn· 
çak suretile memleketimize sok
maktan suçlu gümrük muhafaza 
motörü kaptam Mehmet Efendi 
ıekiz ay hapis ve para cczaama 
mahkum olmuştur. 

Belki• lıarabelerl111le11 6lr manzar• 

Belkiı harabeleri önünde Antalya 
münevv•rlarl 

olan bu bey kel .. Baht ,, Ua
beıinin timsali olduğu zannedil
mektedir. Mezkur bina dahilinde 
birçok kabartma resimler mevcut 
ise de mUruru zamanla ve köylU• 
lerin batası neticesinde harap bir 
hale gelmiştir. 

Bazı tetkiklere göre Seİçuktler 

ıamanında bura· 
ıınm camie tahvil 
edildiği zannedil-

mekte olup tiyat· 
ronun dıt tarafın· 
da ve iki kapı 

arasında dört kö
ıeli bir çıkartma 
mevcut bulunma
sı bunun minare 
yeri olduğu zan• 
nını vermekted'r. 
iki büyük ka· 

pılann üzerindeki 
latince yazılmış 

olan kitabelerden 
anlaşıldığına göre 
buranın Aspittoa 

Belediye reisi bulunan Mühendis 
(Zenon) tarafından inşa edilmiı 
olduğu kanaati hasıl olmaktadır. 
Ve bu kitabelerin tetkikinden 
anlaııldığına nazaran binanın im· 
parator (Antonen) ve (Lusyos 
Vedos) zamanlarında yapıldığı 
anlaşılıyor. Tiyatro kurbinde mev· 
cut koıu mahalli elyevm çalılarla 
mestur bir haldedir. Tiyatronun 
üst tarafındaki tepede bir mabet 
harabesile pazar yeri ve en bU
yUk bir su yolu mevcuttur. Yine 
föıt taraftaki Vasilige tepesinden 
Bizanslılardan kalma önlerinde 
mozayik ve ufak döşeme tnşlarile 
müzeyyen harap köşkler ve birçok 
au depoları görlilmektedir. 

Nimneoo köşkünün f İmal du
yan dibinde kafaları knybolmu, 
dört heykel mevcut olup lkiai 
erkek ve ikiıi kadındır. Erkekler 
Vitris Mısır Kıralı Batlamyüsun 
heykeline benxemekte olduğu 
ıöylenilmektedir. 

Antalya Milzesl MlldUrD Ye 

Antalya tarihi müverrihi Flkri 
boca ile Seyit Ali Beyin riyaa~ 
tinde bir grup bu harabeleri tet
kik için mahalline gitmişler ve 
cidden şayanı dikkat neticeler 
elde etmişlerdir. 

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

Biga da Asri Vaiz 
Biga, (Hususi) - Eski imam 

YO Hatip mek· 
tebi muallim .. 
lerinden Mus .. 
tafa zUhtU B. 
Biga şehir va· 
izic.lr, muma· 
Ueyh vaazla· 
rında halla 
bura fe ler den 
kurtarmıya çıı• 
lışmaktn, fal· 
cıların ve iifll· Asri vaız Mustafa 
rlikçülerin ma· Zühtü Beg 

hiyetini anla.makta, ölUlere mum 
dikerek, kurban keserek hacet 
\'e derman aramanın ne kadar 
budalaca bir hareket olduğunu 

ıöylemektedir. Halk Mustafa 
ZUhtü Beyden çok fıtifade et· 
mektedir. 

Siirtte TenezzUh 
Siirt, 16 ( A. A. ) - Halkevl 

ıehre 20 kilometre meaafedekl 
kaplıcalarda bir gezinti tertip 
etmittir.Civar köylülerin de ittirak 
ettiği bu gezinti çok neıell ve 
ve ıamimi olmuıtur. 

Kaçakçılık Yapan KöylU 
Ödemiş (Huıust) - Kiraz na

hiyesinb Sulu dere kö} ünde ka
çakçı Bozdoğanlı oğullarından 
Mehmedin evinde yapıJan bir 
aramada 6845 sigara kağıb bu
lunmuş, kendisi tevkif olunarak 
lzmir ihtiıaı mahkem.esine iÖD .. 
derilmişür. 

Bahkesirde Yangın Başlangıcı 
Balıkesir (Hususi) - Memle

ket hastanesinde banyo daire
ıinden bacada kurumların tutuş
masile yangın çıkmış etrafa sira
yet etmeden söndiirUlmiitUr. Has• 
taları bu yangın çok heyecana 
ıllriiklemi tir. Çok şUkfir hiçbir 
zayiat yoktur. 

Menemende Bir Cinayet 
Menemen, (Hususi) - Mahmut 

oğlu Şakir isminde bir adam, bir 
arazi hissesi meselesinden dolayı 
Gönerli köyü civannda Emin oğlu 
Mahmudu 'tabanca ilo öldürmu_. 
tllr. Katil kaçmışbr. 

lzmir Panayırını Gezenler 
bmir, 16 (A.A.) - Beynelmı.. 

Jel dördW.cü lmıir panayın ka· 
panmıştır. Panayı 300,000 kişi 
tarafından ziyaret edilmi~tir. 

Çankırıda Buğday Mubayaası 
Çankırı, J6 (A. A.) - Zıraat 

bankası dünden itibaren buğday 
almıya başlamışbr. 

Merzifon Gençleri Çorumda 
Merzifon (Huıusi) - Merzifon 

Spor yurdu gençleri Çoruma gel· 
mişler ve buarda bir müsamere 
vermişlerdir. Müsamereye istiklal 
marşı ile başlanmış, bir spor 
tablosu ve piramit hareketleri 
yapılmış, Vasiyet isimli beş per
delik bir piyes temsil olunmuştur, 

Merasim pek parlak olmu,. 
Merzifon gençleri ciddi bir muvaf.. 
fakiyet kazanmışlar, Çorçmlulara 
unutulmaz bir iece yaıatmıılardır. 

: ( Tarihi Fıkra Ç 
Ha O At, 
Ha Bu Otomobil? 

Bizim Son Poata yazıyor: 
"Bir gece Marsilya haatan• 

!erinden birinin önünde bir oto
mobil durdu, şoför ıeslendi: 

- Bir hasta getirdim, alınlle 
Hedemeler koştular, hastayı 

aldılar, içeri götUrdüler. Nöbetçi 
doktor geldi, vaziyeti tehlikeli 
buldu, ameliyata lüzum gösterdi. 
Meçhul basta, ameliyat salonun• 
götürüldü, ilk tedb:rler alınmıya 

başlandı, fakat hasta, kim old~ 
ğunu, nereden geldiğini, ne ıuret
le yaralandığını aöyliycmede• 
öldü. 

Bu ıefer sabneye polis çıkb, 
maktul kadının hüviyetini arar 
tırdı, buldu. Lakin katilini ker 
fedemedi. Bunun için otomobili 
elde etmek lizımdı. Buna muv&f. 
fak oldu. Ne çare ki otomobil bil 
garajda idi Ye garaj uhibi onua 
uhibini Yeya ıoförünll bilmiyor
du. Şimdi Fransa zabıtası, o ter 
koiunmuş otomobile birinin sahip 
olmasını bekliyor. Ôy le Lir adalll 
çıkar da bu otomobilin kendine 
ait olduğunu aöy~erse hemen ya• 
kalanacak ve hapse ablacakbr.,. 

Naima merhum, meşhur olall 
tarihinin OçüncU cildinde yazıyorı 

u Dördfincü Sultan Murat Re
van ıeferlne revan oluyordu. Bu 
harbe girişmezden evvel tütün 
içenler aleyhine de harp ilan et• 
mişti, neı·ede bir tütün tiryakisi 
işitse getirciriyordu, kafasını ker 
tiriyordu. Ordunun mola verdiği 
konak yerinde mutlaka on veya 
}İrml tiryaki idam olunuyordu. 
HünkAnn uğradığı kasabalarda, 
tehirlerde de küme kümo tiryaki 
kellesi uçuruluyordu. 

.. Eskişehir menzilinde idi, o~ 
duya istirahat verilmişti, SultaJI 
Murat da bir sayvan altında otur' 
muştu. Asker çadırlan arasında 
bir hay huy koptu, bir koşuşma 
oldu. Meğer bir at boşanmış imiJ. 
Serbeıt kalan at, yularım sllr&
yerek dört tarafa koıuyordu. 
Hnnklnn 6nUne kadar geldi, or.,. 
da yakalandı. Hayvan cidden g°'" 
zeldi. Halis çöl kızı idi. Üstünde
ki eğer de kıymetli lir ıeydi. At 
ve eğer bin altın değerdi. 

•• HOnkir, hemen tellal çr 
ğırttı. At ıahibinin gelip hayvanı• 
nı almasını ilin etti. Fakat kiır 
se, tek bir kimse çıkıp ta nta tesa• 
hUp eylemedi. Çiinkü abn terkl
ıindeki heybede bir kese tüttııa 
wardıl,, 

Ha o at, ha bu otomobil dr 
mekte hakkımız var, değil mi? .. 
DördUncll Muradın başı boı Y_. 
kalattıgı ata sahip çıkacak ad .. 
mın kafaaı kesilecekti, bu otouıO
bile tesahüp eden de hapse v• 
belki giyotine gidecek! flangi akıllt 
yapar bu alıklıgı? .. 

M.T 
Tirenm Kurtuluşu MUnasebetilf 

Çekilen Te!graflar 
Tire (Hususi) - Tirenin kut

tuluı bayramı münasebetile b~ 
lediye ve fırka reislerimiz tar .. 
fından bü} üklerimiıe tazimat tel
graftan çekilmiş, iltifatkar cev•P" 
lar gelmiştir. 

Çahşkan Bir TUrk Geuci 
İzmir, (Hususi) - Uşaklı Sadık 

Bey isminde bir genç, Sorboll 
Üniversitesi hukuk kısmını en iyi 
derece ile ikmal etmeye muvaffak 
olmuştur. Sadık Bey lznıirdekl 
mektepliler tarafından uıerasiDJI• 
k&rfılanacaktır. 
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d&amek mecbuiJetinde kalmlfhr. 

Baee -. ......... ... 
lyet farla dalma ....... • ... .. 
tirfr. 

lldım. SevaiDler. ~ele llapara 
pU,.. E wn.•t .._ clld bP 
,._ ,.. • Leyl6 --- ... 
mea Yajma yalr.. Selli PİIDa 
~ .. Al'alMyia .... leyli mil 

- Ajabe,lm mektupta diyor 
ki, ben LeylA ile konuıtum. Bu 
ekpm ıemeğe. UDİ de çajın1or. 
Dadaia hula lmie- A1rıca baaa 
laaber pderemeaaifi 

- Bak bltajlia yedili -ey• 
Yolı -- bMta lmif, Yok' 
b'aclal bilmem ne lmif. Başka 
zaman olu, Retil evde ola taa
nnm ,ona keadial k•••• ıellr •• 
Salma tideyia ..... Aiabeyia 
ıeldiil s... eaıun ela ... .. ,.,.. . .,.,. .... ..... 

• Leyli Mllatlrdar a_,,,_6 
Yerilen tarihi latlJlli bıanlu 
IOU& batla W .,W .,.. • .,..._ •• ,. -ıa..--.. 

Rı;°tk hafta• • dd ...... 
................ l>tilitraM- o.. 
yedi ldr emai,.tle baifammfb;. 
Bu brara a.leta •ubddes bir 
emanet sJb1. hDrmel ediyorlardı. 

Le,ı& ü taraftan da ~ 
iJlerila mrat .ıuyorda. 

Fakat evukatlann ,.... ..., 
it Jll_pmamaları, savıaklaın'•• 
ıeaç kın mtlteeuir edl1•• 

Annesi bu ifin ..-~~ ....t 
bitmui için .... ........... • .. 
mıfb, 

(Ark .. Yar, 



8 ~yta --- C.YJUI 1 I 

-= _,,,..,.. 

---~-·· -

Sinema yıldızlar1nı sadece moda cephealnden takllt Etmek dolru defilldlr. Onlar sıhhatlarlnl çok iyi koruduklar1 için bllhassa bu noktada 
takllt edilmek llzımdır. Burada gördUIUnUz yıldızlar t•blatln vergllerlndan bol bol istifade edlyorlar, ayni zamanda ellencell saatler geçlrlyorlar 

Yeni Sinema Haberleri 



Çöpbacak cam

bazbanenin bi
rinde çabııyordu 

Birgün bfitlln 

halk bir kapla
nın kaçtığını gör
dO. 

Silihlarla kaz· 
malar, kllreklerle 
arkaaından kot-
tular. 

Fakat bu kap
lan değil, kaplan 
postu geymit 
Çöpbacağan ta 
kendiai idi 1 

Smkla, Palabıyık bir 

gün arabalarile bir ıap
kacının önünden ıeçtiler. 

Arabayı durdurdular. 
Dnkkindan içeriye girdi
ler.. Bir kadın ppkaaı 

beğendiler •• 

Fakat bu betendik· 
leri kadın ıapkaaını ldmia 
için almıflardı biliyor mu
aunuz ?. Kendi beyfirlerl 
için ı .. 

~ - - -- ..,....... .. • 't:J'w; ••• __..... • ~ •• --- ._...... ....... fll\r" ........... _-w"t-__ .... __ ............ _ .......................... _ _..._.... .................................................. _ .......... ~ ................................... ...-... - ............. -·-·--- .... ,-................ -· ...... - ................................................... ___ .... ____ .......... , ....... _ _,_ .. __ .................................. ~""' 

Güvercinler Müjde 
Afacanla Arap kırda gezi- Afacanların Git kabnda bir 

yorlardı. Havada bir fOvercin kiracı Yardı. Bu ·kiracının da 
gördüler, rftverclnln ağzında bir ufak, hayllz, hapn bir çocup 
dal vardı ve mlUemadiycn uçu· vardı. 

yordu. Arap dedi ki : Çocuk hergUn, .. bahtan ge-
- Bu galiba difl gllvercln. ceyarılarına kadar afak davulunu 
- Değil, erkek güvercin.. ,atar, ortalığı çın çın çınlabrcL. 
- Erkek fOvercin olduiunu Bir ıabah Afacan kop kop 

nereden anladın 1 babaaımn yamna aeldl: 
~. 

- Ditl gOYercin uzun mlld- - Mlljde baba, dedi. Yukar· ~ 
det aagaaı kapalı duramaz, mut· da kilerin küçük, daYUlunu pat- - Tuh!. Tokab yedin ha 1. Yedin de· yerlndea 

• kumldanamıyonun ba L Korkak L 
laka gevezelik için açar. lattı !.. - Korkak ma? Hadi c:amm ... de?. A•I c...-

- Heyyyy, kopn bel. Gelin denizin naaıl tat· ret tokatlandıjm 1a111an yerinde b6yle darmaa, 

..!-t!~ • .!~~~~; •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~:f~.-.~::~!;~ .............••••..•.....•••..•• 
H•rv•nler Konuturorl .. 

Birinci Maymun - lnaanlar 
bladen gelmlı 6ylo mi?.. . 

ikinci Maymun - Evet, bir 
•akitler Allah, en fonalarımızı 
aeçnıİf, ceza olsun diye inıan 

yapmıı 1 •• 
~ •:t •• '.t ............... "''''' 

1 
1 

Fıkralar 

Saat 
Afacanın küçük bir saatı var· 

eh. Bu aaatı herkese göaterir, ku· 
:- aatardı. BirfOn EmlnönUnden J::!'.;T Clngaz bOyOk saati 

-s. • .._. 
Afa --.. ayar ebene!.. Dedi. 

E caa 1'oluna baktı: 

C
-: y:ah, •••timi unutmuıumf 

mguz OllaQa ailld:i· 
- O halde ... ~ı-·k 1 w 

il d ·ua aç o ugu• 
nu be e e, eve lldface ayar 
ederıin!.. 

Deniz Tatar Mı? 
Minik Alinin baba11 denize 

dfttmllf, çırpınmıya baılamıfb_ 
Minik Ali ile annesi, iakelede 

denize doiru eğilmif, ıakır fakır 
ağlıyorlar, bajnııyorlar, göz Y•t
lannı tıpır tıpır denize dökUyor• 
lardı. 

Buna gören Minik Alinin ba· 
baaı nihayet çırpınırken baj1rdı: 

- Ağlamayın be, zaten bura• 
da yığınla ıu var, bir de ela mi 
ıuyu tapracak ıınıı? .. 

j _____________ ~ ___ M_A_S_A_L __ ~---------------.J' 
Palavracı Tilki 

Eskiden lzmir orman
Jarında bir tilki yaıardı. 
Bu tilki 'diier tilkiler gibi 
kurnazdı. Fakat onda 
fmda elarak bir-eq Yardai 
Palavracılık .. 

Önüne gelene palavra 
atardı. Kendisini çok 
methederdi. Kendi aklının 
hiçbir kimaede bulunma· 
dağım ıöylerdi. Hayatında 
okadar fazla macera ge
çirdij'ini anlatırdı ki, bll
tDn laapanlar bmıa ta1ar
lardı. BlitUn palavralarına 
rağmen hayvanlar onu 
dinlemekten zev duyarlar· 
dı. 

Tilkl Mısırda dünyaya geldiğinl,ondan 
aonra Arabistana geçtiğini, Hin· 
diıtanı, Çini, Japonyayı, Asyayı, 
Avrupayı dolaıtığını ıöyler, bu
ralarda birçok inaanlar ve kor• 
kunç mablüklarla karplaıtığım, 
onları kolayca atlattığını, kandır
dığını, kendi ellerlle kendilerini 
öldtırttliğtınll aiSylerdi. Artık 
lzmlr ormanlarında, lzmir dağla· 
nnda tilkinin hikiyelerl meıhur 
olmuştu. Bu biklyeleri çok uzak· 
lardan aıelip dinlemek isteyenler 
vardı. 

Fakat.. Bu hayvanların içinde 
yalnız biri bu bikAyelere inan
mıyordq. Sincap ufacık vllcudile 
bir k61eye oturur, dinler, dinler, 
aonra itiraz ederdi. 

1 Tilki yine bir g(bı b6yle bir 
hiklye anlatmaya bqlacL: 

- Size garip bir hiklye clahL. 
Vak tile ben bir padiphan kDçOk 
kızınl betiiinden kapıp kaçDUftım. 
Bunu biliyor muaunuz?. Bilmiyor 
muaunuz, o halde dinleyin: 

Ben o umanlar çok ıençtim, 
oturdujıam ormamn 1anında bir 
ıaray vardı. Bu •arayan bllttbı 
tavukları bulunduğum ormana 
gelirler, ben de onları yakalar, 
yerdim.. Fak at na11l yakalardım, 
bilir miainizı' Ağaçlara ökse ku· 
rardım Ye tavuklar aktam Uatll 
ağaçlara t&oemeğe geldikleri 
zaman bu ökaelere tutulurlar, 
ertal atın ben onı.n hiç eziyetalı 

Tillcl iiziiml•r• iıtilaa il• balnglrd• 
yorulmadan yerdim. Bazı gllnler 
okadar çok yakalardım ki, hepsini 
yiyemez, nvdiğim arkadaflarama 
dağıtırdım. 

Bu mada sincap oturduğu 
ye den abldu 

- Tilki kardeı aana birpy 
ıoracağım tav.~~ ttınediğl, 

_L ,ııt 
lY 

-- Ayıp sana hiç b6yle kar
makarııık aaçJarla gezilir mi? 

- TaraiJm yok ki Hamm
teyze I .. 

- Babama tarağını alNydınl. 
- Babamın zaten NÇI yok ki, 

tarata olaun L 

1enin 6kn kurdujıın •taç· 
lar yllluek mi idi?. 

- Evet, oldukça yUk
aektL Bir ztlrafanın boyu 
bdar ..... 

-Fakat bu kadu yDk· 
ıek yerdea onlan aaııl 
kapıyordu ol •• 

- Ben çok gtııel 11ç
ranm aincaR kardeşi .• 

Bu aırada tilki 0 padi· 
ı•hın kliçOk kw hiklye
aini unutmuştu. 

Habrlatblar anlamadı, 
Mnra birdenbire farkına 
vardı: 

Ha •Yet dedi. O kız da 
bir ,On öbe kurduğum •taçlar
dan bbine çıkb. Ôlueyo yaka· 
landı. Onu orada bırakbm. Ben 
baıka bir memlekete aittim. Ne 
olduğunu bilmiyorum!. 

Bu hikAyeye hiç kimse inan· 
mada. Herkea tilkinin yalancı ol
duğunu Ulu etti. Bu suretle tilki
nin yOzüno bakan olmadı. Tilki 
aç kaldı. Gnnlerce aç gezdi. Ni
hayet bir g6n aincaba raatgeldJ. 
Açlıktan ıikiyet etti, atladı. 

Sincap: 
- Gel aeni bir lzlmltlğe ı&

tOreyim. Bolbol DzDm yeraia 1. DedL 
Üzüm •ever müln ? 

- Çok ıe•erlm 1 
Beraber Ozilmltlğe gittiler. A1-

malarda olgun, ıarı tızllmler var
dı. TUld bu tbtlmlerl yemek iıti· 
yor, fakat yetlfemec:liği için cam 
yanıyordu. Buraya 11çnyamudı. 
Halbuki Yaktile bir biklye ulat
mlf, çok 11çradıtım 16ylemiftl. 
Sincabın yanında rezil olmamak 
için aç kalmıya razı oldu : 

- Bu tıztlmler olmamıft ekti 
görOnOyor. Bunlan ancak piabo
ğular yerler. Ben bu DzDmleri 
iatemem 1. dedL 

Açlıktan ..Uaaa ..Uana gider· 
k•n Sincap arkaıından gtllllyordu. 

mroı 

Herv••lar Konu,uyorl .. 

Ôkls - Niçin inaanlar kftfUr 
ederlerken .. 6ldb fibl herif 1. " 
derler. 

inek - Elbette inıan 6k0a 
olur amma. 6kllz insan olmıya 
teneunl etmez !.. ----···· ··-· .. ·--·· --·-·······-------------

l'dcr•l•r 

Reçel 
Afacanın ldlçtlk kardetl Afa· 

cana dedi ki: 
- Annem ıana yemekte reçel 

vermiyecek. 
- Neden? 
- Kavanozdaki reçelleri ye-

mifsinl. 
-Sana da ftl'IDiyecek, meral· 

etme.. çtlnkll ka•anozdakl btıtla 
reçeli dibine kadar yedim, bi
tirdiml., 

Klrll 
Eve bir misafir geldi. ihtiyar 

bir kadın.. Afacandan bir bardak 
ıu iıtedi, Afacan getirdi. lbt11ar 
kadın aurat astı: 

- Bu bardaj1n hali ne blyle, 
kir lçindel. 

Afacan ~idi: B d ... 1 •-
- Bardak kir ega ~yu, 

.. JdrU ele onda 6yle g6rlntlyorL 



TOMB MiRASYEDi 
Yazan: Sermet Muhtar 17 - 9 • 9.4M 

ihailo Burada Kalıyor 
Dün Valinin Nezdinde Bir Hayli Kald1 

Kadı, Haremine Can Yoldaşı Bulmuştu ( Baştarafı 1 ınci ıayfada ) 

ı 
liği kabul edilmiştir. Ayni za· 
manda muhafaza albnda buluna• 
caktır. 

ıonra tedarik edilen bir otomobil 
ile ve ailihh arkadaılannuı mu
hafazası altmda Fakih kayll cıva· 
randan hududu geçerek muhafız· 
lanmıza teslim olmuştur. Onlar 
hududu aşmıya çahfırken arka• J 
daıları da Bulıar hudut muha
fızlanm llfa tutmq, oyahyorlar
dı. Onlann bu maneft'all anla.p
haca içlerinden on- tanesi te•ldl 
editmiftir. 

Omrun mewlmi bazanile ıitam 
... nıık, Tiran nıhu aydınlatan 

•• mtaa, damerlardald u,..k 
kam. eynatan, cana can kabin bu 
.... t gtineşi her kula naalt nı 

e1ttr mi i' 
K.m efenclnln bmuma acJ:nce 

la.im Mfylemey• llacet bile yok. 
e azap " •tı.apta; me'JUı Y• 

bedbaht. 
Ea pnc. en ,nze1, ea tara

Yetil Zltllttlnlan, hlylk ltah prln
de bır pinponla pçinnel elbette 
kolay r, değil 
Y.-.b&d.-.W.-•~ 

lere dalda mı, içini çeke ç_.., 
keudf iendine töylenaıede: 

- lha ae dolmu pe,mitf-.. 
Bu ne ltitmea tükenma talisiz• 
likm" Ne zaman oh di,eceğım. 
.. ya n nasibini alacaiJm?' 

Kadı efiencA kamım im liacfar 
feviyv, l»qında taııyor ya, fmy 
cama alb .. dır. Jine dlayalalt 
lmm...ta eaki lam .. , .il tu. 

Yiıle eli .... mı ııla; t.bam 
dtltan• m9 dlıillmltl; onlulu &ile 
pkanrken parmaklan titremHe. 
-.L upıada. 

Ona ıorarsan hsıe• a;:-
..... •anofl.na J*"• pal 
Mıamadıfa bnaatinde. 

Hea••ma M••AI•. yvlek ki,. 
lak itil kat ••• y.pı,..,. cama· 
fll'lık ıekiz on a111n patiska alı-
JOr, çorap meıulit ıı"\l o fak tefek 
için Ud iç mecidiye ayq.er. cep 
harçlıiı olarak ta bir mikt. çil 
bnıi wwi1or ,., tlah• ne ister? ( F-·- ailae ı..aftır, 
ı.ar .. .-'i '-mm Jıcı Mmns_. 
aleJh 1nharremattan tevakki ge
rekti.t ) diyerek .tak ..wli 
•küaaemede. 

Orta itini gBaıep Ye- 7emeğl 
;la' •J• Jq?'ı W. ••le tul'
• •f g imi ........... tek· 
k• .... ~..- taaaJe Wr .... 
ltulandurmak. 

&lduju blfla plancı detil, 
em Jeti; emri ı» +ki mahkeme 
kltmıl .._ela iaynana& 

Şlyfe ., dDğO için. fazla 
bofaza Ye Yılaç mecidiyenin 
fedasına kat' nnı. 

- Ne olur ne elma.. baa.ede 
mlliane Ye emine bir kamDID 
lllzumu vacip. Zira bu dWısa 
tillmf cur dDqz•d1r.. Kadın 
iedr'ain mabl<ıklana iM u~lan 
mmı aloDsn laıadır. Tmlerina 
p"nca Wf. ..... e1,. Ea 
•madıklanmn ayle bir halt 
alı!celdert tatar ld Jedi cteıy• 
ltmiz emez. 

K-. EMalli, ,i,_. ~ecel.r 
sunda gtiya c&mert. 

- Bak. ekliflk .. ı6zDm yok. 
Wni141ii bd• 1enilıin, lçllain, 
afiyetler olnnL diyor. 

Halbuki &Dnde iki kupoe 
ıemeklerl pitlyor, """• tıp 
tıkacak olclumu Jlllaat Wr ,nn 
.._ı-.. kal• İIAM .w.diml 
Mbal atılıyor : 

- MeYaiml aayfla ba ucak 
aW-lnde. batm fazla cleldurmak 
•=zelleh 11lnnefeıl LAiidir. 
2-a etullab olan canaazid ~ 
aedar eder .. Akfuı taamlannda 
bka -.. mide titirmek, imtiliyı 
cali> cell için fıem mmırdır .. 
r.- de ._. mezmamdar. 

Bn ııtzlert mM 1 ıp hemen ıal
dırıy r, ortadaki ...._ J•nfım
madan kaldırtıp ertat ... ak· 
latıyor, perh'z nzeriıre 
tar 1U kabilinden, derakap ta 

~JOll 
- Y afaa 1 Bir miktar daha 

Ag,. 
eli.melde iki bq aogan getirlnL 
V:oliaa hir tutam tua olsm. Ma· 
IWnıa. eoimı pek ıif.ı.. his ..ı.&
tır; kaam. 1aymıu temam. .. T• 
ma da Iıan!11 var; midenin zehi
ıiul mesettiği gibi lftilaayL da 8iMo 

Mmek hanım ainit bapash .... 
ıaent daima yan aç pot.ak kaJk
•mm rağınen geliştikçe g~& 

C>a ıekizine ıirdikten ıaar& 
boy armış, toplay1p 1İ1Dlımlatm11. 

ElmrH ile hanım., maldiyn 
aıltıeaalip. plrilda gidiyorlar. 

Kansı, li:endinl verdikçe, ,Oç
Jeııip kuvvetlendikçe t:oca11 aisine 
eı...r.~. •iJ•· ..... 
thltça ufahyor, mt!temadiyen 13-
ıtiyor. 

Hanım, bir kalçası inip bine
rek yllrürkea, döşeme tahtalannı 
esnetiyor, camlan zıngırdatıyordu. 
EfeodJ, geç y6r6mnı aııla çocak

1 
Fakat bunu, lehine olarak teYil 

ediyor: 
lıld butalıldı. dertli bir ka· 

clmdı; nitekim teneai içinde 
6lDp sittl. Blylelinin elbette 
f ocutu olmaz. ikincisi iae elliyi 
qkm. hayızdan nifutaa kuilml· 
fİD biri, koeakannm doğardu· 
tuna kim işitmq? doğursa bile 
aliimi kıyamettendir; 6ylo çocuk· 
tan elbazer .... 

Ötekilerin efe her biriae bis 
.... balayordtn 

Kimi oturmamıt. aelAmOnaler 
kom der demez gitmi1-.. Kimini 
lac• laMtallk flpheae ili•••• 
Mblemif ••. 

Bir evl&da malildyet kaygaau 
artticça artmq; Dilıayet Kadı 
efendi. Halime Hammı bfr keo.a• 
ra çekerek para adıyor, kulaiuu 
btıldıyor, akıl dmıııyor. 

Hep birlikte gayrete eellniyor. 
Evliyalara adakların envaı ... 

DeYletli:erdea topraklar almalar •• , 
( Arkaaı var) 

Mlhallot VllAyet.te 
Emlli1et lıladnrliljii liyasi lmmı 

memurları evellsi aün lvan Mibailofla 
ref ıkasını trenden aldıktan ıonra 
tlotr-& üaM,et Miclirlüjl
binasına getirmifler Ye lizım
ıelen lzahab aldıktan ıonra 
bndllerine ı&ıtuilen bir oda<t. 
ıeceyi ıeçiımelerini temba 
etmiıler6\ Dtın sabah ••t • 
bir beçaia dofru Birüıei Şube 
llüdOrll Saclu lab Beyi• iki ai.U 
memar lvaa Mihailofta refika111a 
Maliye dairesiain tç taraf,ndaa 
viliyet konağuıa getiımiılerdir. 
Vail Muhiddin B. mülteci kan 
ve kocayı makamına çağırtarak 

,-----------..... - ıaat on ikiye kadar ltendileriaclea. , = 'FA KV/M __ \ 11.zımıelen izalab almıfbr. Bu 
ıırada Muhiddin Beyin yamada 

Ola PAZARTESi Rıar muavini An Rıza Beyle Emniyet 
~ t7 8'141 U4 ~ MUdUrtl Fehmi Bey de buluna-

A.Rbl bml ,.. M&iltecilw. ., .. iaplar 
"C·· •h• ım ' ·EJ'IM·UN dotayııile Bulgaristandan kaçtık-
~ i--1 v larını ve Türk tarihinde siyası 
~ Vftl a...t v ... 
~ lı"';ı=-,-==-=.,"'=z.Akf&-..•=';;:-

18 17 
mtıcrimlere karıı gösterilen mi-

Otl• 1\ 51 u 08 Yataı 1 12 19 
,

1 
ıafirpenerlikten emin olarak 

llda• ' 22 ı!i st 1-ı. 1 42 4 11 Tnrkiyeye mğındtklarmı Ye gör

ı .... s_ilti tiıt tia &,iderkan kaflk r----- - ----- d6klerl iyi karıılamadan dolayı 
ela çek meman eldaw.mt ae,.. ............ a& tılartt Ml'e dayalmayar. 

Melek Hanım hali tahammtll 
ecü, ı •mma W. n kendimt '°' 
IUDll&. • r ":twww ..... mi 
bezgin. 

Oııa kalsa bir dakika taba• 
mUf etmiyecek, ( Tanrı kur..+a 
geçmez r J di)erek herıeyi .... 
W-. b.pma p•Hine bakacM 

f-aMat aalaretly... 7.aallt. 
aklına gel ı..m• )'llpac.U.
clan, bu gibi bir- bueketi kofa,
cacai ıaze aldıracaklardau deiiL . . . . . . . . . . . 

DerM.n efendim. Kadı efendi
de ;reni bir kaıp. peyM elmuta 

lnreyetınl aasmek, Wı eWM 
saFımi olmafc.. 

Allmıpna mvdivea dapm't. 
l:aç ltere ed"enm~ ba kadw ela 
kulak dold mıuı adam.. Bu hu
ıulfa ne yapmak Iızım aefdiiini. 
ııeıe feve111ll etmek icap edece
iôd arbi &llmfyecek mi? 

H• ıeye bat wruyer. bu 
tedbiri yapqeq. fardMJz lçiacla 
bir ukde de ıü cleiifı 

Şimdiye kadar hiçbir h•m•aın 
hamile kal«lıjı valdı dejil.. Acaba? 

Ti" 
Hariaye memurların an Merhum 

CeW Beyiıı haremi Ye aYGkat Bahri 
Celal. Sanı CeW n DoktOI' Fahri 
Celil ve Feaerbalap mpoı klllbl ilda
cl rem HaJl'İ c.w Ye Kacl..i Ce Al 
beıleda Yaldelerl diba nfat etmiftir. 
Ceaaaui bafh nat 11 de K.clıkay, 
Moda 5 h.,.k • .. fmda lrliıııı 3 No.la 
....._ __ bldlrılaeaktır. 

lnfTelsıJt 
lafallan daima 
böyle &pala ud 
denuua ecza. 
aeı• sabi& 

~ SEFiLLER 
BUyUk re ... n tllln 

Bu Perıembe tb•den llill.rea 

Şehzadeb8f1 H 1 L A L 

Resim çakartmak 
lstemlyorhlr 

l.au Mihailofun ve refibmmn 
yllzleriııde epeyce ıDreo heyecanla 
etıuiaiıı ISbrap çizgileri pel: 
bariz bir nrette okunuyorchı. 

Otllleri bozulnnq, burupnaw 
elbiselerinden de hudndumaza 
kadar çok rahatm bfr yolculu• 
J•ptıklan nlqrhyordue Vali Mu
hiddin Beyin odamdan çıkdıktn 
ıonra ..tonda pzete fotolı afça
larile ka'fllafbfar. Madam 111-
hallof Bulgarca konqarak ı 

- Gazetecilerden bizim fotoi
raflanmızı almamalanm rica ede-
riz. Eier fotojrafamm çıkart. 
caldana baraclan clqanra p1s_.. 
J•cağa demiftlr. 

Flllaalrika kan koca fotoğraf9 
çılardan objektif mmalanm bUyllk 
bir dikkatle ıaklıyarak koridor
dan dışan çıkmıılar doğrca Em
niyet mlldDrlnğDnde geceledikleri 
odaya ıitmitlerdir. 

Bu ıırada vali Muhiddin. Be,, 
ldktmet -n• lleiHIJ.-. 81yal1 

••muaada sa.terim.... bql' .. acaktır. mllted llfatile ıerbatçe t.t.a-
------- (2

5
Z l) &alda kafabDeceiter.int tefJQ • 

-------=------==--~==-=-=-=- mit f»alanayorda. fyaa &allofla 

PERŞEMBE. G0N0 .... ...... ....... iPEK Sinırw y.m linema 
-YÜDİD• b..ıaror • 

aYC.1111 ba liııbllll .... akip 
baTUllanm ....... • k•pam 
&DllDa ptlrttikM lalr alıemabile 
biunk E•alset mldilsllil&._ ............ • zıı.i 

a..,anlar: 
QANE ·JEAN HARLOV 

e\Mılh ....ıe~rda •gan ateşiu •m qk ve ı.,.. 

-------•FaumcLllzlüdlk ~-------

AK 
KAHVE e LOKANTASI 

IJISJW VRfTZ ldaruincla 2a E,lil'tla apmaldlr. 

STRA • CAZ·SIBERYA KAZAKLARI 

........... ki ..... 
lvaa ll~aUof bmile. 'ıi •ala• 

datr• •••tta obrm- lak do .. 

..... ... ~·· .adtlet .... kalmst. deltu Ue slr&IFlt. 
IDDI• tekru ylıae kendi ..mı.u. 
ümlyet NAdAdDjtbıe elan...,_. 
dir. Kn 8ca ıeceyi •ada ı• 
fkmiflenlir. 

laterı.,. -... 8efilctepeM 
do9tlarmm e\'la9 JWleteceldw, ..._. 
... ......... lir ,.,le mekln tuta
........ ÇlaMllruf ....... 

Bir Mekedonıa'hnın 
Söyledlklerl 

Makedonya komiteıinia hakiki 
beviyeti, Makedonyaya muhtariJet 
teır.in etmekten ibarettir. Bu 
komitenin ıon vaziyeti, dahili 
kaYgalar Ye IMı Hticaya takaddllm 
eden hadiael• hakkında llake
donyah bir tanıdık bize ıuntara 
.ıattıı 

• - Malledonp komi~ainia 
ba:ırralanda "Ya Wlrriyet. ya ölllml. 
cllmleai yazdıclır. Todori Alekıan• 

tlrofua reislip. -••• -... 
tenin Bulgatiıtanda epey mevkii 
Yardı. Her Bulgar, bu teıekknle 
hürmet ederdi. Fakat Makedon
yanın muhtariyetini kaW etmeyip 
Balsuiaten• iltihsk••• lste,m d 
cenahın rew c.eneml Pretogerof, 
&lntla biriade kamiteain reiıl 
Alebandrofu aıdirltl. lu aliim· 
Ma uııra reialip ITa llihailof 
ıeçtl Bu adam ele aıuca ui· 
.. ,_ lüı deli'-ah iclL Ald&U" 
drofma a~paclmı malırum
cha.. Deliknlt han ı&ılln birinde 
iutikua almak lçia Jener.al Pro• 
togerofu 6ldilrtUl •• bu ıuretle 
·de MakedoDJ&Jl bir meıara çe-
virdi Ôlnmler, ıuikutleı biribdı 
ai lr...ıam.,a betladt. Tram•., 
içleriade, bhYelerde, _.._ la-
şelerinde. ti.Jatro biaalannda ve 
kili•lerde bombalar pa$Jc>r, 
herp bir llllm haberi ~ 
du. lfte ba kanlı Ye 1'ork11111 
hldiseler teı'rile komite &ıq.. 
miletinin teveccnhtınll kayWtl. 
Bagthl Balprlstan 
dost geçinmek siyaıetini takip etı
mektedir. Fakat Makedon,a k~ 
mitai Bulgar· Yuao.ı.. ...... 
llzeande bir kaMer pi "- tesir 
ıapıyerdu. Aym zema.... tı. 
Mibailef son ......ıard yabancı 
bir- devlet tarafmd'9t Yugoal_.. 
J18J& br.p durmak pıtl9 
ywd11a ,arOyordu. tıte ~ 
ıar HGtaimeti l:end1 -
IİpHtine fena halde agel .a.. 
llll tqekklllD ortadaa bkllnap 
ima ... - .. k ..... cla 
komiiaJ& S..hetmek IDJ'etile- tatbik 
etti. Baıvekil il. Y erıi1ef ..._ 
tUl atnMlnda tatbik ... ti. 
9'nkl "-i ... ..... .... . 
caı..• .. ,b.ttiii lda laariae 
zayıflamııh. M. Y orgiyef bu w.;. 
yetten iıtif ade etmiı oldu. 

Benim kanaatime göre, lvaa 
l\lhaılof bara.dan ltaı,.ya gitmel 
fatiJecektir. 
lvan Mlhallofun HUvlyetl 

Mnltecl kemitaa reisi bu gllD 
38 yapndadır. Kanaı kendiabıdeD 
altı yaı kadar geuçtü-. 

MUaeilof, Makeclonra komi.ta
.... alll mOıeı• Ye ball ..P•• 
Alebandrof'an &lllmllncl.. -
re~ ı•c ı \lllıt. Mı• hl
ktimetl ... , le ltomlh erkl-
amcfm Oll Jclll'ntD k llJlll. OD 

yediaine.. Janl' bupe kadar 
tulim olma•PI eaaretmle W ~ 
mltedlerln reaimlerl de s-• 
lercla ••• pr. Fmt ~ı .. 
ile ,.ıaodee alaluds elmlana 
•• ı.. Balpr .......... .... 
•••ll 11 'na .... Ma- ..... ıetl 
-.noı. blı- -4ul lfW ,.... 
fayıv 1... etmek latemecl " 
Ömm bçm• için mOaamahaklr 
da.waada. Buglbı lmdutlMıllld 
...... bir •llted .uı,....
.... İ•aa MiMiW laallllmda 
a.ı.- ~- ..... 
ylderce daft .,... ..... 



ITİ'İBAT ve Ti BAK Ki 
Nasıl DoAdıı ? .• 

Na#ıl Yaşadı?
Nasıl ÔldiJ"} 

Sait Halim Paşa, Vükela lçtimaında 
Resmen Harbe Girdiğimizi Söylemişti •• 

Su tarihi v~k'ayı yaratan ı 
Amiral Suşon, @.rlı~ IstanbulR 
avdet ediyor;, telsiz telgrafla da: 

[Donanmayı Hümayun manevra 
ile meşgul olurken Rqş filosu ta· 
rafından t~cavüze uğr~mlşhr. icap 
eden mukabele icra ed,Jmiştir. , 
Muzafferen avdet ediliyor ve ha· 
tırılan Rus gemilerinden alınau 
esifler d~ ıetirfüyor.] 

Diye Baş kumandanlığa ve 
Bahriye N\iZ~f~tine rapQr gönde'." 
rlyordu. 

• Bu bA<l*wn huaıt'1o ıetirdJğl 
tesiri evvelce at:Letmiştik. ~!! me~ 
ele etrafında uzunuzadıya müta .. 
leat v~ muhakemat yürütmek 
haddimizden hariç oldnğ1t içia 
teakıp eden bidis.atuı aakllıte gc• 
çiyoruz. 

Filo aYdet ederken Kcmodaı 
Binbaşı Madlung, torpiionun üva• 
risine gelmiş: 

- Bu geceki muvaffakiyelimh 
cidden büyükllr. Fak at bunun 
hakkı da. e Amiral Ar:f Paşaya 
ve ne de Bahriye NeıaretiJHt biç· 
bir rapoc Yerıniyeceksiniz. Bu 
hususta icap eden raporları ben 
haXll'ladım. Usulen birinci kuman• 
dana ( yani Suşon Paşaya] takdim 
edec...n.i -o·ID• 

Dedi... Bundan maksat ta, 
bu kanlı hadisenin tekil ve mahi· 
yetW. A.M..w- •Wliİil talimat 
mucibince tanw etmek, Ruslan 
mlitecaYİJ: bir vaziyette göster
mekten ibaretti. 

Aımanlar, nilıayet emellarine 
kawtmq!ar; böyle bir plinla 
Osmanlı hülmmetmi de batharp 
••ziyeti•o .tiraklemeyo moYaffak 
olmuşlardı .•• Bayrutm birinci g6-
n8 akpma doira iaıg-Htere. Fran
ıa, Rusya sefirleri Babıiliye ge&
IDİf.ler; Osmanlı htıkümeti ile siy asi 
11t&na8ebatm bsildiğinJ Myle~ 
lerdi. V aziyettea ı~lrın hir bal 
alan Sadruam Ye Har:eiye Nazırı 
Pttns Sait Halim Pap: 

- Bukadar isticale ne tBnm 
•ar?. Biz, münasehata dostanenin 
devamı fikrindeyiz.... Fi.omuzun 
kumandanlanndan alınan rapor
larda, en evvel Rus amiralının 
tecavtizünden babsedıHyor. Eğer 
sizce buna kanaat hasıl olmuyorsa, 
müşterek hir tahkik heyeti tefkil 
edelim. Vak•a muhallerine gonde.. 
relin:. Hangi tarafın Amirah 
tecavOz etti ise, ıah&aa onu 
lbea•aı eyliyelim. 

~~~ti. Fakat aeF.rkr bu 
• r-eddetmişlerdi ..• Onun he-

nine nık ccJlsi Yilkeli ( fevlialida) 
o ara içti.., d t _..ıil • t• v-k lada &a &Ye ea mış 1. 

u e n elraertsi ; göze ~arpa-
cak derecede l.ıt, ve endişe 
izhar etmektelerdi. Sait Halim 
Paşa, ve:ıiyeti b.ıı. eyledikten 
IOnra: 

- Ne yapalım?'" Biz. hüni\ 
Diyet gösterdik. Meseleyi bir tah
kik heyetine havale ettirmek İılle· 
dik. Fakat sefirlere dinletemedik. 
Hatta, Rusya sefir'nde biraz da 
şiddet ice muame e gGrduks:e de, 
buna da katlaomnk mecburi; etini 
bissetf k. Aram1zda itilaf husu· 
lftne imkan buhmamndı. Devletin 

leref ve haysiyetini muhafaza etmek 
l~ln biı de IU andan itibaren 

( MecliaiJ."... f>D•la) dan 6i' aaAn .... 
kendimizi Rusya, lngiltere, Fransa ile geçtL Herkes blrlbirlne gaz 
M!kiimetterl~e hali harpte addet- gezdiriyor, fakat hiç kimse söz 
miye mecburuz. Keyfiyeti bir söyle-miye cesaret gösteremiyordu. 
mazbata ile zati şahaneye arıet• Nihayet posta ve telgraf nazın 
mek için, hahra gönüle bakma.. Oskan Efendi, bir iki defa hafif 
dan fikir ve mütalaalarınızı aer- hafif öksürdükten aonra ~ 
bestçe beyan buyurmanızı rica Efendim milaaade buyrulsr 
~~ri~ mut 

Dedi... Birkaç dakika. sükUt l Arkau var ) 

Tur Yolunda Korkunç 
Bir Araba l(azası Oldu 

_,_,,..,..,. .... ___ ._ ........ ltll. il 1 1 1""'11 ..... 

( Baştarafı 1 incisayfada ) 
Filvaki arabadaki hanımlar 

atın her hanı;i bir sebeple ürk .. 
ı-ek yakut apğı ara.bayı uçııırmıya 
başladığını gördülderi halde bü· 
yük bir ce•aret göstermiş, ne ses 
çıkarmış, ne yerlerinden kımılda· 
mışlardır. Gemi azıya a!~f olan 
atı aıakta zaptetmiye çalışan 
genç hanım ise Adala, kayma· 
kamının Ada da sporculnğile manıf 
olan kız ; idi. Dtzginleri hakikaten 
b~ ük bir ca1aret Ye meharetle 
kullarumt Ye arabanın muvattne
ainl yokufUO !H>nuna kadar ma
hafau. edemt.iştir. 

Fakat yıldırım aUratile yoku
fUD nihayetine visd olan araba, 
oradaki müthiş ursınh ilf1 b:rdeo 
bire havaJa fırlamış ve terıbe 
dönerek içindeki bet hanımın 
üzerine kapaomış. beş genç kız 
da arabanın altında kalmışlardır. 

Bereket vers n ki bu aralık 
hayvan kayı~Iarı koparıp arabadan 
ai rılmış, genç hanımlar, teker
lekleri havada tersine bir araba· 
nın altında siirüklenerek muhak-

kak elan bir öaim tehlikesinden 
kurtulnıuşlardır. 

Bu feci manzara üzerine vak'a 
111alaaW.. )f'eti,enJer arabayt kaJ-
dırmı' ve beş genç kııı diğer bir 
araba ile derhal eczaneye nak· 
letmişlcr, orada iak tedavileri 
yapılmışbr. 

Ô.üm tehlikesi geçiren ara· 
badaki hammlar Dahiliye Vekili 
Ştikrü Kaya Beyle Adalar Kay· 
makamı Beyin kızları ve diğer 
iki arkadaş hanımlardır. 

Genç kızlardan ftçün!!n yftzlerl 
ve vlicutleri yaralanmaşbr. ım. 
hassa arabayı ve arkadaşlarını 
büyük bir tehlikeden kurtarmış 
olan Adalar Kaymakamının kızı 
bamnıın yaralara ağırca ise do 
tehlikeli değildir. 

bu defaki ka2a da göstermiştil' 
ki Büyükadanın büUio memlekette 
maruf cennet gibi tur yollarındaki 
dik yokuşlar lüzumsuz yere mu• 
bafaza edTyor. Bu yokuşların 
tesviye edilip dözeltilmesi küçük 
bir himmetle yapılabilir. Bu, he· 
men yapılması lazım olan hayırlı 
bir iş olacaktır. 

1 Emlik ve Ey~~ Bankası ilinları 1 

I 

Taks.tle Satılık Arazi 
Eaaa N0;. Mevkii ve Nevi Teminat 

593 Çırpıcıda Çör~kçiçeşmesl civannda 29 harita 
No.lı 1 hektar 9040 metre murabbaı arazi. 250,- L 

594 Çırpıcıda Çöreçiçe§mesi dvannda 30 harita 
No. lı 1 hektar 8790 metre murabbaı arazi. 250,- ., 

59$ Ç1rpıcıda Çörekçiçeşmesi ciTarmda· 31 harita 
No.. it 1 hektar "1~29 metre murabbaı arazi 250,- ,, 

Yukarda yazıh arazi bedelleri sekb takıitle vexihnek üzere 
pazarlıkla ve üçl birden aatıla~aklır. Taliplerin 20 E~lUl 1934 
Perşembe saat ooda Şubemize mGracaatları. (52 l] 

-tr. * 
Taksitle Satılık Arsa 

Esaı Mevkii ve ııevi Teminat 
N~ u~ 

628 Belediye karşısında 21 parsel No. b 345 m1 araa. 1800 
Yukarda yazılı arsa pazarlıkla ve taks:tle satılacağından tallp· 

lerio 20/9/934 Perşembe ıünU aaat onda Şubemiıe müracaatlarL[522] 

Başka Yerlerde Kan
ser Mücadelesi 

( Baıtarafı 1 inci ıayfada ) 
hareketine az sonra Franı.a da 
katıldı. 

ÇOnkü Fransada kanserden 
her 1ene 40 bin kiti &IQyor, hattA 
bu rakamın fazlalaşacağı da tah
min ediliyor ve kanser içtimai 
bir belA olarak mUtalea olunu• 
yordu. 

Evvelce kanseri ihtiyar ba&ta
bğı Qlarak telakki ederlerdi. Çün· 
kii teşhiste yanlışlıklar oluyordu. 
Halbuki kanser için yaı meselesi 
mevzubahı değildir. Yalnız 60 tan 
aonra nadir görUJüyor. Yetmişten 
sonra hemen hiç görülmez. Buna 
mukabil çocuk ve delikanlılarda 
dahi kanaeralere tesadüf olunu· 
yor. Maamafib vasati olarnk en 
ziyade 40 ile 60 arasında göze 
çarpıyor. 

Cinaiyet itibarile baıtahk yllzde 
f9-10) kadınlarda daha fazla g6-
rlbımektedir. 

Eskiden kanser iyi olmaz bir 
haıtalık aktedilirdi. Bugün, bu 
kanaat değişmitlir. Vaktinde an
)afllan kamerden kurtulmak mDm
kündtlr. 

Bu, profesör Roussy'nin mUta• 
leaııdır. 

Kanserden nasıl kurtulunur? 
Mütalealarda ııddiyet işte bu· 

rada başlıyor. 
Kanser mikrobu malum o!sa 

idi, bu hastalığın ilacını bulmak 
elbette ki mümkün olurdu. Fakat 
bu malum değildir. Binaenaleyh 
bu meçhul içinde farelere yapılan 
kanser aşısına bu hayvanlardan 
bazılan menfi görülmüştiir. Yani 
hayvan kansere tutulmamıştır. 
Sanki muafiyetl~ri \'armış gibi. 
Maamafih bu muafiyet daima 
muvakkat ohnuıtur. Umumiyetle 
doktorluk Alemi, kan11erli hücreler 
tuerinde dabi.i ilaçla müess r ol• 
maya tercih ederler. Fakat bu 
gaye, bütün doktorlara hoş gelen 
bir yol olmuş değildir. Nadir 
muvaffakıyet vermek ıartile e.l
yevm Selenyom ile gümüş. altın, 
bakır, kalay, kurşun da kullanıl· 
mayor değil. Müteveffa doktcır 
Kalmet iae, ölümll ııralarında 
meşhur Kobra yılanının ıehirini 
tecrübe ediyordu. 

Bütün bu tedavi usu~leri, timdi 
üç esasa irca olunabilir: 

l · Cerrahi. 2 • Radyasyon 
ve... 3 • Elektrik esasları. 

Elektrik esası. yüksek tevet· 
türlü cereyandan istifade ederek 
kanser şişleri üzerine şirare saç" 
mak şeklindeki teda\>İdir. 

Cerrahi müdahale, birçok va· 
ziyetlerde şayanı tav ... iyedir. 

Meseli: mide, barsak ve ıne· 
melerde olduğu gibi. 

Maamafih cerrahi mlldahale
nln müessir olabilmesl için erken 
yapılması ıarttır. Onun içincir ki 
ıon ıenelerde her ıüpheli şişten 
bir parça alarak mikroskopla 
muayene edilmekte ve kanser 
arazı görülür görülme! derhal 
ameliyata baş vurulmaktadır. 

Gelelim kanser şişlerini gider· 
mek için ıon zamanda tatbik edi· 
len kısa mevceU radyasyonlar. 

Bunda da iki uaul tatbik edi· 
lir, 1 • X ıuaları. 

2 - Radyum tatbikatı. 
X ıunlan, hususi boş tüpler 

lçinda elektrik enerjisinin tad·ii 
ile hasıl olur ki hJlnun ilk tüpU 
Crooks tüpüdür. 

Telsiz telgrafta olduğu gibi 
mevceli lhtizaılarla alakadar olan 
bu tua'lar birçoktur ve muhtclıf 
uzunluktadırlar. Uıuo mevcelilere 

• 

yumUfak ıua' denir ve nufuz ka· 
biliyetlcri azdır. Kısa mevceliler 
ise çok nüfuz ederler. Evvela bir 
teşhis unsuru iken bilahara bir 
tedavi vasıtası haline gelmiştir. 

Bundan ötesi teknik kııımdır. 
Radyum teda\'isine gelince, 

Paristeki Radyum Enıtitnsünde 
14 gram radyum vardır. Bunun 
9 gramı yüksek Katan_ga knac en• 
1erj tarafından fenni araşbrmalar 
için Enstitnye mu\'akkatcn iade 
ediJmjştir. Bu kısımda ( 25 ) 1 
doktor olmak üzere (80) fen 
adamı yahşır. Umumi Müdür 
Doktor Reganttır. 

1912 den 1914 e kadar inşası 
tamamlanan bu Enstitüde, o gün• 
den bugüne kadar 22 bin kan· 
ıerli hücrenin tetkiki yapılmıştır. 
Bir kolleksiyon halinde bunlar 
muhafaza edilirler. 

Bunun haricinde, Paris'te, 
Viljüvif'te de bir kanaer enstltiiall 
vardır. Bu da doktor Ronssynia 
eseridir ve Pariı Tıp FakUlt~ıine 
bağlıdır. Burada da radyum teda• 
visi yapılır. X Şuilar:le radyum 
tedavisi arasındaki farkı yine 
alakadar profesörlerin ağıından 
dinlemek müreccahtır. Profesör 
Ronsıey diyor ki: 

., - Radyum, daha ziyade 
geniş olmıyan kanser tezahllrle
rinde kut!anılmalıdır. Mahdut teair 
elde e<lilµıck istendiği zaman. 

X Şuaları bUyDk kanser vak'alan 
için dal.a elverişlidir. Maamafih 
çok defa her ikisinin muhtelit bir 
ıurette kullanıldığı görfüüyor: 

Radyum, ilk radyum tezahür 
eden saha için, X Şualerı da, 
bu sahanın etrah için. Bu ens
tiUinUo iki rontken fUbe
slnde, biri 300 bin diğeri 200 bin 
volt ile işleyen makinesi vardır. 
Bu makinelerde, aynı zamanda 
dart haıta)'ı bir anda teda't'l 
mUmkUndOr. Yakında, tesis edile
cek bir tesisat ile bu voltaj 800 
bine çıkanlacaktır. 

Kanser Enstitüsll 30 niJyon 
franga mal olmuıtur. Radyum 
EnstitüsUnün aenelik masrafı iao 
1,200,000 franktır. 

Bu bütçenin dörtte ilçll ha .. 
talardan temin edi.ir. 1933 te 
teaia edilen Ii.bçraiu\ar!ar iae 
7 milyon franga mal olmuş'a .. dır. 

fl••••.-wını ... ı•ı .. uMw .. --=·••MH•._....•~ 
. .. 

- ,,I'.. •• 
. """ ~ . .. -

Son Posta 
'V~vmt, elya11, H8"adie ve Halk gaıctui 

Eski Zabtiye, Çatalçeşme ıokağıJ 25 
ISTANBUL -.~ 
Gazetemizde çıkan yaza 
ve resimltırio bütün haklan 
mahfuz ve gaıeteoıiıe ailtir. 

... 

ABONE FiATLAAI ı 
1 6 3 1 

Sene Ay Ax. Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr 

TORKIYE HOO 750 4oo UO 
YUNANiSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBi 2700 1400 800 300 

Abone ~deli pe~iodir. Ad re. 
deği~tiraıek 25 kuruitur. 

Gelen eflr•k g~ri verilmez. 
Hlnlardan mes'uliyet ahnmaz. 
Cevap içio mektuplara 10 kuru~luk 

pul iliıvesi limmdır. 

Po!lto kutusuı 741 Lstanbul 
Telgrcf : Sonpo1Jta 
Telefon: 20203 



Bilal ·ve· Zambak 
BUyUk Tarihi Roman 

No.: 38 17 - 9 - 934 

Rahibin S .. 1 ., oz erı ... 
------~--------~~-

Rahip Sükunetle Anlatıyordu: "Yegane Yapılacak lı 
Hilal lle Zambağt Birleştirmemektir. ,, 

Şimdilik size vereceğim havad'ı 
bundan ibarettir. Esir Franıuvaya 
kartı daha ııkı tedbirler ittihaz 
ediniz. Onun herhangi bir ıekilde 
firarına veya hariçle muhaberesine 
meydan vermemekle beraber 
sakın öldürmeye de tekrar te
şebbUs etmeyiniz. Ölüm, onu bir 
anda kurtaracaktır. Fakat elimize 
geçecek ve:ııaikle onu itham 
etmek, ebediyen hacil ve mahçup 
yqatacaktır. 

ZatihaımetleriDe en derin bir 
hulua ve sadakatle merbut olan 
bu Aciz oğlunuz ve hürmetkir 
evlldınıza itimat buyurmanızı 
rica eder.. Orada bulunduğunu 
haber verdiğiniz, lgnaa Da 
L6yula hazretlerinin buraya gel
melerini temin buyurmanızı da 
iatlrham eylerim. Haımetlu impe
ratorum, ıevgill pederim. 

Don Joze 

Bu mektubun okunmasını, de
rin bir ıükut takip etmiıti. Bu 
atıkutu, ilk defa olarak Şarlken 
ihlAI etti: 

- Bilir milin muhterem pe
derim; hayatta en çok tee11Df 
ettiğim bir ıey varsa o da, Don 
Jozenin, gayrimefl'U evladım ol
masıdır. Avrupayı baıtan ba .. 
kanhyan.. Amerikanın en zengin 
toprakları ilzerine yayılan.. hnlAaa 
llzerinde giineı batmıyan bu 
btıyük imperatorluğum, korkuyo
rum ki ben öldtıkten ıonra inhl· 
IAI edecek. Fakat, eğer Don 
Joze metru evladım olıaydı, ıUp
beaiz benden sonra yerime geçer; 
zeki ve dirayetile bu geoit im
para&torluğu idare eder .. Belki de •.• 

Şarlken, sözünll ikmal ed .. 
medi. Derin derin içini çekti. 

Rahip Löyüli, ıllkunetle ce
vap verdi: 

- Mukadderata illhiyeyl tag· 
yir etmek, kimıenin elinde değil
dir, haımetmeapl... Eğer gfinlln 
birinde lıtanbulu zapteder ve 
Blzanı tacını giyerseniz, Almanya 
lmparator!uğunu ona hediye eder
ainiz. Ve bu da.. eaı Hn elzemdir. 
Malumu haımetinizdir iri orada 
Proteatanllğın glinden aUne art· 
mua, bizim için bliylik bir teh
like teıkil etmektedir. Şimdilik 
7apdacak İf, Ttirklerin Hiiili ile 
FranıızlarJD Zambaklarına birle,. 
tirmemektir. Hele, Hilalin nuru 
l&nıUn .. Zambakları yaprakları da 
dakülsün .. O zaman, berfey ıizin 
olacaktır. Hizanı imparatorluğu •. 
Alya Ş.hinşahlağı.. ve batta, bo
tla dllnya milletferine mukaddes 
kilisemizin altın mihraba önünde 
diz çöktOrecek olan (Cihan Hn
knmdarhğı) , yalnız aizin olacaktır. 

* Madritte, Şarlken sarayının 
mOzeyyen ıa!onlarmdan birinin 
kateainde bu ıahne cereyan eder· 
ken on Uç atlıdan mürekkep bir 
kafile, Macarisan taraflarını baş· 
tan baıa geçmiı; Boına hududuna 
tekarrtıp etmişti. Giinlerdenberi 
devam •dan düz ve geniı ova· 
lara mukabil, timdi uzaktan yal
çın kayalı) dağlar, belirmişti ... 
Yollar, gittikçe daralıyor, bazı 
yerlerde, mlişkiilatla ıeçilen bir 
patika halini alı:y ordu. Bu kaya· 
laklar arasındaki parça parça sık 
ormanlarda hazan yollar biribirine 
karqıyor, kafilenin 6nünd• ıfden 

iki yeril kıla~ uz bile tereddüt 
ediyor, yolu bulmakta mUtkUlit 
çekiyordu. 

Bu kafile kamilen o devrin 
en müzeyyen elbiselerini giymir 
ler; Fransa Kıralınm has ahırla• 
rında bulunan en kıymettar atlara 
binmi,Ierdi. Bu cine atlar, Oı· 
mania Padişahı Sultan SUleymana 
hediye götUrUlliyordu. Bunlardan 
başka bir takım yedek hayvan· 
larında da bir takım sandıklar, 
denkler görülüyordu ki : Bunlar 
da Padiıaha giden hediyelerin 
diğer kısımlarım teşkil ediyordu •. 
Fakat bu hediyelerin en kıymet· 
liıi, kafilenin reiıi olan ıövalye 
Cemin koynunda idi. O da, Bi· 
rinci F ransuvanın daima parma• 
ğında taııdığı - ve, tövalye ile 
anneıine yolladığı - dünyada bir 
tek eıi daha mevcut olmıyan ya• 
kut yüzllkten ibaretl .• Şövalyenin 
koynunda, bu yUzUkten maada 
iki de mektup bulunuyordu. Bu· 
nun biri Madritte Birinci F ran
ıuvanın, kendi elile Sultan Süley
mana hitaben yazdığı mektuptu. 
Digeri de, karalın valdeıi tarafın· 
dan Oımanlı Padiıahına takdim 
ediliyordu. 

Şövalye Cem, btıtUn bu hedi
yelerle mektuplan lıtanbula gö
ttırerek Sultana, ve onun pek 
ıevgili 1adrazamına takdim ede
cek ; F rancıa naibel hilkfımetile, 
esir kıral namına bazı aizli ıeyler 
de ıörüt ecektf. 

ŞövalJe, böyle bir vazifeyi 
deruhte ettifinden dolayı f•v· 
kalide memnundu. Çünkü daima 
hayalinde tecesaüm ettirdiği lıtan• 
bulu bu vesile ile görmDt olacak .• 
Babası olan Sultan Cem'•, oka
dar vefasızlık gaıteren hanedanı· 
nın efradını da tanıyacakb. 

Şövalye, oynak atman OıtOnde 
dim dik duruyor; zihni, ve fikri, 
tatlı hayallerle meıbu olduğu 
halde, önünde giden klavuzların 
arkasandan abnı ıürüyordu. Bir
denbire omuz bqanda Antuvanan 
ıesi peyda oldu. Ağır dantellerle 
müzeyyen mor kadife elbise giy
miı, ve atının üıtllne pek çalamb 
bir ıurette yerleşmiı olan Antu
van, uzun ve kırmızı tnylO f8pka
ıını btıyilk bir zarafetle aavurup 
Şövalyeyi aelimladıktan aonra: 

- Şö•alye hazretleri, bazı ma• 
ruzatta bulunmama mtııaade 
buyuruyorlar mı? diyordu. Şövalye 
Cem, kaılarını çatarak cevap 
verdi.: 

- Antuvan 1.. Sana birkaç 
defadır söylüyorum. Şu t6valye
liği muvakkaten unut. Kon da 
Pari, de.. Bu seyahatten avdet 
edinceye kadar benim adım, 
böyle olacak. 

- Ah efendim, aizin ıöval· 

yeliğiniz benimn azanmda okadar 
büyük ki, Kıral unvanı onun 
yanında kUçllk kalıyor. Fakat 
mademki aiz emir buyuruyorsunuz, 
tab.i, itaat edeceğim.. Evet, 
Kont hazretleri.. ıunu anetmek 
lstiyorum ki, bugün ayın on 
üçiincü günü olduğunu hatırladım. 

- E, ne olur ayın on Uçüncü 
günü olursa ?. 

- Belki de hiçbir ıey olmaz. 
LAkin on liç olan yalnız ayan bu 
günll değil.. Şimdi saydım, biz de 
tam on aç kifiyiz. 

• ( Arkua YU) 

Ya/ovaya 
Giderken ••• 

j BiK ,AYB 
L Ba Stltanda Bergtla 
.. ------------ ltalyancadan nakleden: H. Ra•f ---

KÜÇÜK HEMŞiRE 

- E, evi böyle karmakarıtık 
mı bırakıp gideceksin! .. 

- Daha iyi yal hıraız gelirse 
kendisinden evvel evin ıoyuldu
ğunu zanneder!. 

D•nıa llctual H11h•rl•rl 1 
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Macarlar Rumen-
lerle Bir Anlaş
ma Yapacaklar 

Macaristanla Romanya arasan
Macar • Ra- da ıeçen Şubat 
m•n licant ayında takas esa

ıına dayalı olarak 
anlaşması bir ticaret anlaı· 

ması yapılmııtı. Bu anlatmanın 
mOddeti gelecek Mayııta bitecek
ti. Fakat yapılan istatistikler bu 
anlatma neticesinin Macaistan 
aleyhine çıktaamı ve geçen 1933 
senesi altı ayana nazaran bu sene 
Macariıtanın Romanyadan 100 
milyon ley (1,250,000 Tiirk liraıı) 
kıymetinde daha fazla mal aatın 
aldığı görUlmüıtnr. 

Bu hal Ma cari aran canım ıık· 
mıtbr. Bu anlaımadan maksat 
Romanya ile olan ticaret billnço-
sunu denk bir hale sokmak oldu
ğuna gare ıon vaziyet bu itte 
böyle giderse bir fayda olmadı· 
ğını meydana koymuttur. 

Bu münasebetle Macar hOkii
metl Romanyaya mllracaat ederek 
mer'iyette olan ticaret anlaıma• 

ıının değiıtirilmealni iıtemiılir. 
Bu huıuıtakl mllzakerelere Eylü
lnn son on beı gtlnll içinde Bük· 
reıte batlanacaktır. .. 

Sofyadan yazılıyor : Almanya 

Bulıarlar ile takaı esasına 
lütlln alan- dayalı olarak ya· 

pılan tlltün an· 
larla bir•r laımaaının mey
birer anla- dana koyduğu tat-
ııgorlar bik projeleri de 

ortadan kalkmıt ve anlatma iki 
tarafa da memnun edecek bir 
tekilde tatbik edilmlye bqlaa
mıttır. 

Diğer taraftan Macar, Çek ve 
Avusturya firmalarile Bulgar hti· 
kiimeti ara11ndaki ibtilAflı nokta
lar da halledilmiftir. Bu aebeple 
Çekoılovakya, Macariıtan ve 
Avusturyaya yapılacak Bulgar 
tUtUn ihracatı hakkındaki muka
veleler de imza edilmittir. 

- • • • • ...... 1 ... 1 .... .. 1 • • 1 ...... . 

-Hayır, bayır ilkbaharın böyle 
'{l\zel bir gUnUnde mektebe ıidil· 
nez! 

iki küçük yaramaz hızh ve se
vinçli adımlarla mektebin biraz 
ilenindeki kırın yolunu tuttular. 
Yürürlerken Luigiuio: 

- Babamm ne güzel bir bas• 
tonu var. Hem de tepesinde fildi· 
şinden iılenmiş bir kurt kafası 
var dedi. Carlo : 

- Evet gördllm. Diyerek çok
tanberi arkadaşına söylemek iste· 
mediği bir sırrı ağzından kaçırdı. 

- Nerede gördün? Hem ba· 
bama nereden tanıyorsun? 

Karlo ıuıtu. Bu sükutta esrar· 
engiz bir mana gizliydi. 

- Söylesene ? 
- Hayır. . 
Luigl arkadaıının nıttıne atıla

rak onu harpalamıya baıladı. Bir 
aralık Carlo Luiginin elinden kur
tuldu ve kaçmağa baıladı. Bu 
deli koıuıta kızgınlıklarının ıebe· 
blnl unutmuılardı, biraz sonra 
durdular, Luigi yalvararakı 

- Söyle; babamı nerede k6r
d0n? Dedi. 

- Söylemem. Çtınkü benim 
ı6ylediğim lşitillrıe annemden da• 
yak yerim. 

- Hayır, hayır kimıeye bir 
tey ıöylemiyeceğiml vadediyorum. 

O ıaman Carlo ciddi bir ta· 
vur takındı ve: 

- Mahallemizde bir madam 
var. Babanı her zaman onun evi• 
ne ıelip giderken görüyorum. Bu 
madamın bir de kDçtık kızı var, 
Babanın ismi Giorgis olduğu için 
onun ismini de Giorgia koymuşlar. 

- Kız mı? •. 
- Evet; belki de · kız karde-

tindir. 
- Naaıl? küçük mil? 
- Üç yqında kadar var, Sa-

na o kadar benziyor ki ıaçları ıe-
nlnki gibi kumral. • 

Luigl kızardı. Arkadaıına kar
tı mahcup olmuıtu. Fakat ayni 
dakikada zihninde bir dtııllnce 
ıimıek gibi yandı, ıöndü: kız kar
defİ. Ne zamandanberl kllçDk 
beynini yoran dtııllncelerden blrl
ıi de bu idi. Bir kız kardeılne 
aahlp olmayı ne kadar arzu edi
yordu. Kardeıleri olan çocuklara 
&yle kıskanç nazarlarla bakıyor
du ki... • Sevinçten kalbi titredi • 
timdi.. kendisinin de vardı.. ve 
yqıyordu.. ve kendisine ben· 
ziyordu. Gtlnler geçiyor, onun 
yeglne arzusu, hiç olmazaa hem
tireıini bir defacık görebilmek, 
onu kollan araaına almak, ap
mek ve aevmekti. Bazı defalar 
bu dlltilnceye o kadar daUyordu 
ki, annesi ona bir ıey ıöylerken 
o, kurduğu tatlı hayallerle mer 
gul, gUlUmsliyor ve kendi ken· 
dine: 

.., - "Benim de bir hemıirem 

l '!esim Talı/ili .Kupona ı var. Bir hemıirem... Hem de ba-

Tabiatiııiı~;:~n~:; j:~;;.:::~~ na benziyen ! .. 
"&""' Diyordu. Bir glln zihninde 

reaminizi bu kupondu 10 adet 
ile birlikte gönderiniz • . Rtı-naioiz çoktan beri tanrlayıp arkadaıma 
1&raya tibidir v~ ·iade edilaaez.jl ıöylemiye cHaret edemediği cOm• 1-----... -------ııııı1 1 leleri nihayet söyledi : 

- Carlol O kııı o kadar İlim, meslek 
veya ıan'at 

buluoduğ11 
memlt"ket 

Rdim intitar 
edecek miJ 

RelmiD klifeai 30 kuftİelak 
'pul maküi...., ıÖDderilebilir. 

' 

garmek istiyorum ki ••• 
- Bunda bir zorluk yok kL 

MUrebbiyeıi her sabah oynamam 
için bizim evin yanındaki bahçeye 
götürüyor. Yalnız gtıç bir ıey 
varsa.. O da mektebi asmak. 

- Yarın jimnastik var. Yarın 

aideriz. 
Gittiler. Nihayet kardetiDİ 

gördU ve ıimdiye kadar hiçbir 
suretle duymamıı olduğu sevinci, 
o gün duydu. Her sabah mektebe 
giderken, müphem bir his onu 
bahçeye doğru sürüklüyordu. Ar· 
tık Glorgiua da onu tanıyordu. 
Onun geldiğini görünce, iımile 
çağırıyor ve karıılamıya gidiyor· 
du. Yine bir aabah kardeşini 
kucağına almıya çalaıırken, cad· 
deden otomobille geçen babası 
bu sahneyi gördü: 

" Demek oğlu biliyordu! Aca• 
ba ona kim slSylemiıti?,,. Tabii 
timdi gidip annesine berıeyl saf· 
vetle açacaktı ve bu ıuretle aile
nin arasına bir soğukluk girecek
ti. Karısını iyice bilirdi. Kendiıirü 
kat'iyyen affetmiyeceğinden emin
di. - Ah ... diyordu. Keıkl anne
sine babıetmeıe... Fakat çocuğa 
naaıl a6ylemeli ? Bu meseleyi 
ona naııl anlatmalı? Evet 
çocuğuna ıöylemeliydi: 

"-Luigulol 1akın annene birtey 
ıöyleme, sonra o, çok, pek çok 
kederlenecek, bu, ikimizin arasın• 
da kalacak bir ıar olmalı; aen 
şimdi anlıyamazaın. Fakat bllyll
dtığUn zaman ben sana her ıeyl 
izah ederim o zaman itin lçyllztlne 
vakıf olursun,, çocuğa bu tekilde 
ıöyliyecektl, otomobilden indi, 
etrafına bakındı oğlunu garemedi. 
KUçUk kız babaıını görünce he-
men ona doğru koıtu. Adam 
ktiçüğll kollan araıına aldı ve 
mürebbiyeden Uugino hakkında 
malumat istedi. 

Mcırebbiye: 

- Şimdi gitti • dedi • çok 1yl 
bir çocuk, her ıabah buraya p 
liyor Giorgino Ue beraber oynu
yorlar ve kllçllğe " hemılrem ,. 
diyor. O halde oğlu bu meıeleyl 
daha evvelden billyormut- Demek 
anneılne bahaetmemifti. O halde 
bahaedilmiyecek bir .. y oldujunu 
anlamışb. Oğlunua kendialne 
yatakbk yaptıiJm dllflbıerek 
kızardı. 

" Bu itin vehametlni acaba 
hangi noktaya kadar idrak ed .. 
biliyor,, diye dalgınlqb. 

Bntnn bu dDtllnceler arasında 
oğlunun o ktıçilk ima, o zavalb 
isimıiz yavruya, kendisinin gizil 
ıevmiye ve evinden, kabahatlll 
ve iğfalin 16lge1i gibi uzak tut• 
maya mecbur olduğu o mahlUka 
kartı duyduğu ve bealeditl mu
habbeti dllfftnerek kalbi parça
landı. Çocuğun annulae lfıa e .. 
mit olmak ve karııının bu 11rda 
ti.aberdar olmak korkuıu, onu bir 
an rahat bırakmıyordu. Korkarak. 
eve girdi. Kansının sert ve hu
ıumetkir bakıtlannda, ftitmesine 
az kalan tekdirin ağırlığım fark 
eder gibi oldu. Seısiıce masaya 
oturdu. Her zaman tatlı, tath 
konuıan kanıı bugDn mutadı ol
mayan bir sakinlikle ıuauyordu. 

Bir an ıealiz durdular sonra 
kan11: 

- Bu sabah fuluile kede
rimi mucip olan bir ıey &ğrer 
dim ·dedi· benim bir kimseye 
itimadım vardı. O da beni ıeref. 
ıizce aldattı. Adam aarardı. Ni
hayetsiz bir ııtırabın vermiı ol
duğu ağırbk altında ezildiğini 
hissetti. Karııının yüzüne bakar
ken mtıphem bir hlasin veraıit 
olduğu korkudan titr~yen elindeki 
çatal bir saat tıkırdııı aibi tr 
haklara ~çarpıyordu. 

(Devamı 11 inci ayfada, 



Öz Türkçeyle 
Deneme 

Korumalıgız 

6 Adana; Ce:al M ... cit Bey; Olduğu 

giLi göriin ür. ~foaha• 
ıa göründüğü kadar 
ıert ve kf skin tııhi· 

&Ui değ ld ir. Sokul
trıaı hf!rkeslc laübali 
olmaz. Başkalarına 
kuvvetli itimat hi le
rile bağla.omuz. Keıı
di filcminde rnhat ya
taınıık ve herkesle 
anlaşmak ister. 

• 
23 S m•un; Recep 

Ali Be:t; Yiizü pek 
değıldir. Aldığı sert 
keskin tnvur ve vazi
yt te rağmen uysal vo 
ar k11daş canlıdır. Ka
fu!i ı m rı "' k yo"rmnk S· 

teme~. Biraz da şöylo 
tesaduflere tabi olmak 

. , ister. Usul ve niznm 
~ arzularına bağlamaktan s;kılır. .. 

12 Kandere; Sa
hure Hanım; Cömert 
'\Je misafirperver ola· 
bilir. Sü~ii, güzel e~
yayı çok sever. ~ık 

g iyinmek için lazı~
gelcn u sulleri ihmal 
•tıuez. Takdirden ve 
lned ilıten ho~lanır. 
Sevdikleri hakkında 
larnimi davranır. 

• 
24 lıtanbul; Ali Tevfik Efendi; 

C Talebe) 

( Rumlnln dercini latemiyor) 

• . Çok çalışır ve bir şcyı bellam .. k 
IÇııı fazla yorulmak ihtiyacında ole.bi-

li_r. 6eç öğrenirse de kolay unutmaya
~r. Az şey bilir fakat aağlıım bilir, 

KÜÇÜK 
( Battarafı 10 uncu .. )rfada) 1 

- Giorgio vadini babrhyor 
Ilı usun? 

- Kim? Neyi? 
- Lu:giye senei devriyeıi için 

hir bisiklet alacağım vadetmiştin. 
Bu bisiklet alınmıyacak! fı buka
darla da bitmiyor. Onu derhal 
leyli mektebe koymıya karar 
~erdim. Bu sabah mektebine git· 
tiın. Yedi glindenberi ilk iki saat• 
lere devam etmediğini mOdOrden 
Girendim. 

Karısının o meseleden haber
dar olmadığını görUnce derin bir 
llef eı aldı.. "Söylememif, e6yle
lbenıiı,, diye sevindi. 

- Ani.yor musun? Yedi gün
diir deraleri uıyor. Ve oğluna 
döil~rek: 

-.. Bu valitlerl nerede geçir
diğt:M ·aayler m1sin ? Dedi. Aman 
~llahıml lıte; şimdi çocuk kaba
I ~tten kurtulmak için her ıeyi 
tiraf edecekti. Ve fırtınanın bO· 
'6ğti kopacakb, Fiakat Liugl yüzll 
lapıan oldugu. halde susuyordu. 
......_ - Sen sor bakalım nerede 

~..... babaıının .az &6yle-
me31ne • ., .. __ d • 
d k 11.L. ._.. verme en yefllt" 

en a 11.u. Aa.ıı__ k • . d 
d cJ ki •1111111•ma açın e 

u • annı llll'cL. Taraçanın ka· 
pıa.nı açarak pek .. vd·~.- k ·· . . V ıgı Ofe• 
llne çeldldı. e k~cll.baı ytlzüıtn 
lcaııepeye attı. K1111ae GQa aev
llıiyor Ye kimso onu anlaauyordu: 
Arnk tamamilo yalnız •• bed-

18 Gümüıhan~: Şükrü Bey: Aklını 
bileli. ve riyalı i~lere 
pek erdirmez, olduğu 
gibi görünür. Gözü 
pektir. Hahatine pek 
diişk:iolük göstermez. 
Üstiinı:ı b , .. ına merak
lı ıl g lıl. r. B ıldıığunu 
g yım•k ıster. Kı zdıgı 

işlerde iğbirırnnı de
vttın tUİrclıilir. 

21 Kütahyaı fbra
him Efendi: Gözü 
açık vo kulağı delik

tir. İşlerini acele ile 
görür. Kendisini üzün· 

tülere, ııkıntılara kap• 
tırmnk istemez. Men• 

fnn.tlerini kolaylıkla 

ihmal etmez. 

' .. 
14 KOtahya Ali 

Haydar Bey; Ciddi ve 
mağrur ediilardaı:ı 

ayırmak lüzınıdır. 

'Ienkitten, mesuliyet
ten çekinir. İzzet iue
fis mes• lelerinde alın
gan olur. Kendiqine 
ehemmiyet verilme· 
einden haz rluyar. Hu
eusiy~tleriııin pı>k belli olmaeın1 iste• 
mez. S,ıviınsiz ve soğukkanlı değildir. 

• 
20 lıtanbuh A. K. Efendi; 

( Fotoğrafılllft dercini lıtemiyor. 

Para ve ~~yada tutumludur. Elbi
seaini temiz ve eyi kullıımr. Başkaları 

içıu fl'ragnth hareketlerde bulunmak 
istemez. Meafaatleriai bilir ve ona 
göre hareket eder. Başkalarına pek 
it.ıınat etmez. 

HEMŞiRE 
halattı. Leyli mektebe girec~kti. 
Çoktanberl arzu et~ bisiklete 
ıahip olamayacaktı. Arkadaşlarına 

karşı yalancı çıkacaktı. Çünkü 
onlara hep babasının ıeneidevri· 

yesinde hediye edeceği bisikletten 
bahsetmiş ve övünmüştü. Bunlar· 
dan başka babası hakkında bil
diği bir sır vardı. O BLI ki 
kimseye söylenmiyecekti.. O sır 
ki ruhunu muztarip ediyordu •. 

Ağlıyordu. Teselli bulmak için 
hıçkıra hıçkıra ağhyordu. Biraz 
sonra taraC(aya çıkan babaSlnın 

sesini duydu: Onu çağınyordu. 
Cevap vermedi. Arbk kimsenin 
ona bir yardımı dokunamazdı. 
Kimseye ehemmiyet vermiyor· 
du. O, arbk bayatta yalnızdı. 
Babasının yanına geldiğini ve 
fimdiye kadaır hiç vaki olmı· 
yan sakin bir tavır~a kanapeye, , 
yanına oturduğunu göroli. 

- Bana aöyl~ Luigino dersten 
kaçbğın ıabahlar nereye gidiyor· 
dun? 

Çocuk kendini top~adı ve: 
- Arkadaıiarımla top oyna· 

mağal Cevabım verdi. 
Sonra gözlerini kapadı. Bqım 

abür tarafa çevirdi. Cevabını 
müt•akip ortalığa çöken bu · 
ıtikftt hayretini 'mucip oldu. Bu 
ıaeasizlik ti namlitenahilere kadar 
uzanıyordu. 

O zaman batını ka'dırıp baktL 
Babaıı, baıını elleri araaına almış 
sessizce ağbyordu. 

-------=--...----======----..... -===-===ı==-=-o=aııo:=ı:;o::==-=--=========--s=: • 

Diş MACUNU 

Yabancı illkelerin birtakımında ço
cukların okulağa (1) rittikJeri çatlarda 
yollarda polialeri çotaltıyorlarm· .. 
Buna ıonduk ( 2 ) çocukların bir 
ajrı>ğa (3) uframama!arı imi• 

Yabancı O'kelerde çocuklar bu 
det'n çok dilşünillilrken bizde de 
büıbOtün terai oluyor. 

Uf.& cıkların koltuklarında çantaları 
yfirildilk'erini, tramvaya yeti,mek için 
koştuklarını görürU:d. Ben yapmadım, 
y·panı da görmedim: Hiçbir çocuğun 
el.ni tutm< yız. Tramvaya binmesine 
yudım etmeyiz. Çok dönllm (4) oıaları 
oturdukları yerden kaldırıp kendimiz 
oturdutumuz olur. 

Yolunu uıaımıt ( S ) bir kOçilğ• 
)'olunu göstermeyiz, bunlardan birinin 
karlı bir günde yere düttüğilnil 
1röraek yine elimizi uzatıp kaldırmayız;. 

Doğru ıöylem·yoraun deyin, yanı

lıyorsun dey~n: diyemezsiniz J Çünkü 
ıöyledik?er:m yazık ki doA"rudur. 

Bugünün çocukhırı yarının bilyük· 
lrri o' ac, klardır. Bugün bh onk.rı 
korumalıyız ki, biı:im korunmam•z 
gert"ktiği ( 6 ) çağda da onlar bizi 
korusunlar. 

Ye tl Jera, kadınlara yardım berkeılia 
boynuna borçtur. Bundan daha büyilk 
borç, çocuklara yard11&1, çocukları 
korumaktır. 

Benim çocuğum, baıkaııının ço• 
cuğu diye ayırmak yanlıştır. Bu 
G'kede yaıayan her çocuk bu illke11İn 
çocuğudur. Bu Olkenin çocukları 

br şkalarının değil, bizim çocukları· 
m·zd•r. Onlara yadım etmeli. onları 
korumalıyız. 

ismet Hulusi 
l - Oku lak: mektep 
2 -- Sonduk: sebep 
3 - Utr•k: kaza 
4 - Döııüm: kere 
5 - Az;g ,mak ı kaybetmek 
6 - Gerekmek: llz:m o!mak • 

••••••••••••••••••••••••••••••••n••••-..•••ıt••••-•c•••••••••• 

( Toplantı, Davetler ) 

Akll Hastahkları Doktor· 
laranın Kongresi 

Türk tebabeti akliye ve asabiye 
cemiyeti, önümUzdeki cuma gilnll 
Bakırköy emrazı akliye ve asabiye 
ldiaijiade aenelik lron1T••lal ppa• 
cakbr. Kongrenin ilk günil Naz m 
Şakir, R asim, F~ hrettiı.ı Kerim, Hiise-
yio Kenan, İhsan Şükrii, İsmail Ziya 
Beyler birçok akli ve Gao.bi hasta• 
lıklar üzerinde mütalealı: r nı ııöyliye• 
ceklerdir. 

Kongreye cumE rte1i günü Ün iv er• 
ıite s .. lonunda devam edil~cek, bir· 
çok profesörler de serbest mevzular 
Oaarine ıöı alacaklardır. 

Gençler Mahfelinde 
Cümburiyet Gençler Mahfeli tara

fından her ıene olduğu gibi bu sene 
de meccani dil ve bayat bilgiıi ders• 
leri açılm ttır. Derıler hergiln ı · at 
betten ıonra Mahfe.in Beyot'u To· 
katlıyan arka1ındıki C. H. F. binaa·nda 
verilecektir. Kayill!r ıaat 14 ten 19 a 
kadard·r. Oç fotoj'raf ve bGYiyet ••· 
rPkalle müracaat edilir. 

-··············••n•e•U••••-••••••••••••••••••••••••••• 
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KiRALIK DAiRELER 
latanbul Beledlresi kar9ı· 
tında yeni apartıman. Her 
tUrlU asri teslsat,kalorlfer, 
gUzel manzara. Kapıcıya 
veya Bahçekapıda Ta,han 
No. 4 Emin Beye tnUracaat. 
Tel. 22140 

Dünkü Maç 
Fenerbahçe, Ankara Gücile 

1 - 1 Berabere. Kaldı 

iki l•ftım 61r arada 

Kadıköyde, Fenerbahçe ıta· 
dında dün öğleden aonra Ankara• 
gilçU ile Fenerbabçe futbol ta· 
kımı arasında dostane bir maç 
yapildı ve (1-1) beraberlikle ne• 
ticelendi. Fenerin hücum hattında 
iki yabancı sima göze çarpıyordu. 
Bunlar Sarı Necdetle diğer bir 
Necdetti ve tecrübe için konul• 
muşlardı. 

Vaziyetin hususiyeti, Fener ka· 
lesinde ebedi boykot cezasına çarp· 
tırılıp ta sonra affedılen Hüsamet
tinin, Gitçlüler tarafında da 
Fenerli Alaettinin bulunması idi. 

ilk golti Ankara Güç· 
lUler ıağaçıklarmın ayağile 
yaptılar. Müteakıben topu 
ortalayan Fikretin pasile Niyazi, 
lopu Ankaralıların kalesine takb. 

Bu aayılar birinci haftayımda 
oluyordu. ikinci haftayim yekna
sak ve sayıaız geçti ve tahmin 
olunabileceği gibi Fener iyi bir 
oyun oynamadı. 

Adapazar1nda Bir Maç 
Adapazarı, 16 ( A. A. ) -

Gençler birliğinin davetile lstan
buldan ıeh:rimize gelen İleri spor 
kulübtioün futbol takımı ile Genç
ler birliği arasında yapılan maçı 
miıafir sporcular 4.3 kazandılar. 
Ayni kulübün temsil heyeti gece 
Halkevi tiyatro salonunda " Kan· 
borcu,, piyesini temsil etti. 

Meşhur Yarıt 
Neticelenemedi 

Nivpor, 16 (A. A.) - A~e
rika kupası için, lngiliz bandıralı 
11 Endeavour,, ve Amerika bandı
ralı "Rainbov,, yatları arasında 
yapılan 30 millik deniz yarışların· 
dan birincisi, muayyen olan 330 
dakika zarfında bitmediği için, 
hiçe sayılmıştır. 

( Son PGsta: Elli senedenberl 
her yıl bir Amerika ve bir de 
İngiliz yab arasında yapılan bu 
yarışı her sene muntazaman Ame
rika kazamnlf, zafer lngiltereye 
hiç kısmet olmamışUr. Bu }'anı 
milli mahiyette olduğu için büyilk 
bir ehemmiyeti vardır.] 

• 
Yunanista.nda ipham ................... , ......................... ... 
( Daştarafı 1 inci sayfada ) 

metle muhalefetin anlaşması mes
elesinde uzun uzadıya fikirler Heri 

slirUldl\ ve neticede muhalefetin 

hükumetle itilaf edebilmesi için 
şu tartlar tesbit edildi : 

1 - Adalet ve h3kkaniyete 
dayanan bir intihabat usulünOn 

tesbiti ve bu husuıta yeni bir ka· 
nun tanzimi. 

2 - M. Venizelosa karşı ıe
çen mene Haziranında yapılan sui
kast faillerinin adaletin pençesine 
teslimi. 

3 - Geçenlerde Mebusan mec
lls:nde M. Venizelos ile M. Papa-

nastal)'UY• kai'Şl yapılan hakaret• 
terden dolayı tarziye verilmesi ve 

bundan böyle Mebusan meclisinde 
müzakerelerin ıerbeıt olarak cere
yanının te'mlni. 

Bu Uç şart Hl\kümet tarafın· 
dan kabul edilmedikçe muhalefe-

tin bir · anlaşmaya yanaşması im
kansız görn:üyor. Toplantı eıııa• 

ıında M. Venizelosun siyast hayat• 
tan çekilmesi meselesi de münakaıa 
edilmiş ve hazır bulunanlar bunu 
şiddetle reddetmişlerdir. 

Hükümete gelince; bu ıartla· 
rın bir kelimesi bile hükumet 

tarafından kabul edilmemiş, hattl 
başvekU M. Çaldaria müddeti 
bitmekte olan mebusan ve iyan 
mechalerini fevkalide toplantıya 

davet etmittlr. iki gOndenberldir 
ki parllmento fevkalic!e toplan· 

tısını yapmaktadır. Fevkalide 
toplentıya husuıi bir raaime ile 
başlanıldı. Hlik6met, enetce Ayaa 
meclisi tarafından reddedilen yeni 

intihabat ve askeri tensikat ka
nun llyıbasımn taatik edilmesini 

mebU1an meclisinden isteyecek 
ve bunu temin etmiye çalışacak• 
br.- '4. V. 

lstanbul Evkaf müdüriyeti ilanları 

ı - Taksim Ayazpaşa Yahyaçelebi, Acıçqme'de 18,2 No. lı 

Ahmet ağa apartımanının Betlnd dairui. 
2 Pangalta, Ferlk&y Franaız mezarbğı kartı•nda 105 No. la 

dllkkln. 
S Gedikpaıa, Çadıra Ahmetçelebi Saadalca aokağında 8 No. b 

Hane. 
4 - Yuıufpaşa, Hacı bayramı baftani çeım• ittUalinde 1 lS No.h 

baraka. 
S - Bnynkderede Çayırbaşında 15 No. lı dnkkin. 

6 - Bahçekapıda Dardüncn Vakıf hanın birinci kabnda 23 No.b ~ 

7- .. tt " " " " 24" " 
Yukarda yazılı emlAk 935 1enesi Ma! 11 nihane_Une kadal' kira-

ya verileceğinden ml\zayedeye konulmuşhı r. Taliplerin 2419/934 

Pazartesi günll saat on beıe kadar Evkaf mticlürlliilnde Vakıf 
Akarlar kalembae ml\racaatlan. .. 5716,. 



Eyliil 17 , .......... ._ ......... , 
Denizyol Iarı 

Bir dişte 1,000,000 mikrop ! JŞ LE TM E Si 
Acenteleri ı Karak<ly KHprllbat 
Tel. 42361 - Sirkeci MühUrdarzade 

Amerlkah bir bakteriolog bakımsız bir 
dişin UstUnde 11 cins, bir milyon mikrobun 
yerleşip ya,ayablleceGini söylüyor. 

Han Tel. 22740 
l• .. mmweaı• CZ:m::ll .. R~ 

Dişlerfnlzl günde iki defa 

ADYOLiN 
kullanarak temizlerseniz bu mikroplar yaıamazlar. 
R4.DYOLiN diı ve diı eti hastalıklarına karıı 
en müessir bir çaredir. Diılerl harap eden 
hamızların muzır tesirlerine mani olur. Dişleri 

temizler ve parıl parıl parlatır, 

Radyo/in 
kullanınız 

Radyo/in 
kullanınız 

Bartın YoJu 
BURSA vapuru 11 

Eylül 
Pazartesi 19 da Sirkeci 
rıhhmmdan kalkacak mutat 
iskelelere uğrayarak Cide'ye 
kadar gidip dönecektir. "5784,, 

IZMİR SÜR'AT 
İskenderiye Yolu 
EGE vapuru 18 

Eyllil 
Sah 11 de Galata rıhtımın• 
dan kalkacak. Doğru lzmlr, 
Pire, lıkenderiye'ye gidecek ve 
dönecektir. "5785,, 

Trabzon Yolu 
VAT AN vapuru 18 

Eyltll 
Sah 20 de Galata rıhtimın· 
du kalkacak. Gidi9te Zongul
dak, İnebolu, Sinop, . Samıun, 

· Fatsa, Gireaon, Vakfıkebir, 
Trabzon, Rize'ye. DönUıte bun• 
lara U•veten Sürmene, Ordu'ya 

· ujrayacaktır. "5783,, 
1 

~ ' DABCOVICH ve Şürekası 
Teh 44708 • 7 • 41220 

Avrupa ve Şark limanları araınoda 
muntazam poata. 

An.-ers, Rotterdam, Hamhurg n 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~hk~illn"~Uma~~~~~hn~ 
hareket edecek vapurları ve dünyanın 
baılıoa limanlarında transbor demen 

Tayyare Cemiyeti İstanbul 
Vilayet Şubesinden : 

Tayyare Cemiyeti Ulell apartımanlarının " 1 ,, inci ve 3 Uncil 
daireleri altındaki u 1, 2, 3, 3 mükerrer, 4, 4 mükerrer, 5, 6, 7, 7 
mükerrer, 8, 9, 10, 11, 12,, numaralı dUkkinlar Teşrinievvelin 
birinden itibaren bir sene müddetle kiraya verilecektir. Talip olan· 
)arın EylUJUn 24 UncO Pazartesi ıUnU ıaat Üçte Cataloğlundaki 
Şubemize müracaatları. "5769,, 

Zafiyeti umumiye, iştihaaızhk ve kuvvetsizlıl& halabnda büvük 
faide ve tesiri görülen: 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
. HULASASI 
kullanınız.. Her eczanede satıhr. 

Yakında gelecek vapurlar 

August Leonhardt vapuru li· 
mo.nı ru ı zda. 

Norburg vap. 6 T. evvele doğru. 

Yakında hareket edecek vapurlar 
August Leonhardt vapuru li
manımızda. 

Norburg vap. 12 T. evvele doğru. 

Fazla tafsilat ioin Galata, Frenkyan 
han umuı:nl acenteliğine mllracaat 
Tel. 44707/8 • 41220 .. 
Fransızca Dersleri 
Diplomah bir Fransız Matmazell 
tarafmdan verilir. Mektupla müracaat. 

G. D. Beyoğlu: Suriye Pasajı 

Cildiye ve ZUhrevlye -, 
hastalıkları mütehassısı 

Dr. Ç i P R UT 
Beyoğlu Asmalımesçit Bursa Pazan 

ittisalinde Atlas Han Tel. 48353 

Cemiyeti Mektepleri 
LiSESi . 

Orta ve Lis kıstmları vardır. Resmi liselere muadeleti Maarif Vekiletince musaddaktır. lngilizce 
lisana mütehassıı tarafından okutulur. Senelik yatı ücreti 185, gündüz Ucreti 35 liradır. Memur çocuk· 
larına ayrıca tenzilat vardır. Kayıt muamelesi başlamıştır. 1 Teşrinievvelde derslere başlanacaktır. 

Ankara Ana ilk, Orta Mektebi · 
ilk üçüncü sınıftan itibaren lngilizce lisanı mütehassıs tarafından okutulur. ilk kısım senelik ücreti 

60, orta kısım 70 liradır. Kardetlerden tenzilAt yapılır. Kayıt muamelesi başlamıtbr. ilk kısım 15 Ey
JUlde orta kııım 1 T eşrinievvelde derslere başlayacaktır. 

Eskişehir Yatı Dk Mektebi 
Kız ve erkek çocuklarına mahsustur. Almanca lisanı okutulur. Yatı ucreti 150, gündüz Ocretl ayda 

bir liradır. Kayıt muamelesi baılamııhr. 15 Eylülde derslere başlanacaktır. (5725) 

Kız • Erkek 
Ana • ilk 

Fatih· Saraçhanebaıı Horhor caddeai MilnUr Paşa konağı 

HAYRiYE LiSESi Leylf • Nehari 
Orta • Lise 

Reami Liaelerin hütlln lnıtlyaz ve hukukunu halı ye Maarif Vek&letloce muadeleti tiıdik olunmuıtur. 
Tedrlutındaki ciddiyet n lntiıamlle talebenin aıhhat ve gıdaıına ftina1ile tanınmıt olan mektebimizde kayıt 
ve kabul muaınel .. ine baılanmıttır. ilk kısımdan itibaren ecnebi liHaı baılar. Talabe mektebin huıu•i 

etomobll Y• otobllılerile .. w.4llır. İatlrealere tarifname s3111derlllr. Telefoa: 20530 

'o. 

~ 

''. ; ,~ ~ \-~~~R. 
n-<_~. Basan Zeytinyağı 

Türkfyenin en ıaf, en leziz ve 
en nefiı yağıdır. Şerbet gibi tatlı 
olup tababette içmek aurefile 
müstameldir. 

Kum, taı, böbrek, mesane, idrar yolu, bllhaııa 
safra, ıarıhk ve karaciğer haıtalıklannda, zaafı 
umumide bol bol Hasan Zeytinyağı içiniz 1 

Yemeklerde, tatlılarda, pil4vda tereyağı yerine ve 
salatalarda, havyarda, mayonezde lezzet ve nefaıetine 
payan yoktur. 

Haıan ıeytinyağmı beyaz peynir ile ezerek ve kanihrarak k.11armıı ekmekle 
okadar leziz bir gıda olur ki sevgili yavrularını seven ana ve babalar bu 
mükemmel ve çok besleyici gıdayı her sabah kahvealtıda çocuklarına yedirirler, 
Bunu çocuklar okadar sever ki herglin verıeniz bıkmazlar. 

Mürebbiye Aranıyor 
Türk Maarif Cemiyetinin Eıkiıehirdeki tık Yatı mektebi için 

çocuklara nezaret edecek dikiş bilir bir mDrebbfye lAzımdır. Mek
teptt. ibate ve iaıe edilecek. Ayda 40 lira ücret verilecektir. Al· 
manca bilenler tercih edilir. isteklilerin hllınllhal ve mektep veıi· 
kalarlle fotografb tercümei hallerini rapten bir istida Ue Ankarada 
Türk Maarif Cemiyeti Umumi merkezine müracaatları. (5724) ,i ______________________ I __________ • 

llfll.m--· Türk Maarif Cemiyeti İdaresinde: 

Bursa Kız Lisesi 
Yah Gündüz 

lam teşkillltlı Orta ve Lise kısımlarını havidir. Mektep blnuı 
Amerikalılardan satın alınan Kolej binasıdır. Resmi Liselere 
muadeleti tasdik edilmiştir. Lisan dersleri Ecnebi mütehassıslar 
tarafından verilir. Talim Heyeti en güzide ve muktedir Muallim• 
!erden müteşekkildir Milli terbiyeye bilhassa ehemmiyet verilir • 
Senelik yatı ücreti 185 gUndUz ficreti 35 liradır. Taksitle alınır. 
Memur Çocuklarına ayrıca tenzilat vardır. Kayıt muamelibna 
15 Ağustos 934 te başlanacaktır. Fazla malumat için Bursa' da 

~----•Mektep Müdürlüğüne müracaat edilmesi • ., 0 4419,. 

.•• Hatt8 rüzgarlı ve yal· 
murlıı havalarda bile I 

Rüzgar esiyor veya ~~ğmur r.~ğı
yor. Hiç um?r!lmda. degıl... ~u~yv~: 
rum ki terkıbındekı krem kopugu 
sayesinde Tokalon pudrası her ha
vada sabit kalır. Cildim yağlıdır. 
Böyle iken Tokalon pudrası, diier 
pudralardan dört defa daha fazla müddet y!ipışık 
kalır. Terlemeye mukaveme• ve münbesit 
mesanıatıo husulüne mani olur. 

Her ne yapSELnız, gUndüz ve gece, 
hiç bir parlaklık izi vermeksizin eayanı 

hayret bir glizellik, tabii bir ten temin edecek· 
yegAne pudra, Tokalon pudrasıdır. Kuru bir cilt 
için Petalla Tokalon pudrasını ve yağlı bir cilt 
için Pero Tokalon pudrasını kullanınız. 
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