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Yeni Neslin Düşünceleri ~ e_ai11 Z 
ı Dışı Y ~ldızlı, F aka·J .a. Çi 

.aı liRP'P 

ea,vekll P•f•nın san E•klfehlr aeyahatlnden U9 intibaı Solda l.met Pafa tayyerden indikten 
•onra, ortada; inerken, ••ldaı HenUz ınmlfken. Tafelllt UçUncU •arfamızdadır, (Fotoı Memleket' 

Toprak 
terden 

Altındaki Hazine
Q 

istifade Edilecek 
Memlekette Altın Ve Gümüş Aramak 

İçin Hazırlıklar Başladı 
Ankara, 3 (Huauıt) - Son gllnlerde baıı mU· 

tııebbis grup ve heyetler tarafından, memleketi· 
rnizin zenginleımeıi huıuıunda hazırlıklara giriıil· 
ıniıtir. Kağızman ve Araı havalisinde 75 milyon 
altın lira kıymetinde .altın madeni damarları bulundu-

lunu, lktısat VekAleti tarafından bu ıervet hazinesinin 
İfletilmesi için bir program çizildiğini bildirmiştim. 
Bu hadise meydana çıktıktan ıonra ibtisaı sahibi 

bazı kimseler, memleketimizin birçok mmtakalHın• 
da çok zengin altın ve gUmUı madenleri ı .. e cut 
olduğunu, fakat ıermaye kıtlığı yüzünden bu t.cı~•
tıelerin bugüne kadar toprak altında gizli kaldığını 

ileri sllrmektedirler. EzcUmle ıark willyetlerlmiz, 
havaliıinde, memleketi aervete bojacak k-...ıar zen
gin alba madeni damarları bulunduğu kuvvetle lcl· 
dia edilmektedir. 

Haber aldığıma göre ıermayedar blr grup bu 
madenlerden istifade için harekete aeçmek makaa
dile hazırlıklarda bulunmaktadır. 

Bu grup ıermayeıinin ve teıebbClı kuvvetinin 
mlisaadeıi nisbetinde harekete giriıecek. memleket-

te umumi ıekilde kıymetli maden araıtırma imti
yazı almak ve bulduğu madenleri itletmek Ozere 
bUkfımete mllracaat edecektir. 

karmakarış k Bir Muamma! 
Zengin Bir Kadın, Bütün Servetile 

Birlikte Ortadan Kayboldu 
lzmlr, 2 (Husust) - lzmir za• 

hıtası, beş ayclanberl mühim ve 
esrarengiz bir hidiıe He kartı 
kbarşıyadır. Zabıtaom gösterdiği 

ntun faaliyet ve gayrete rağmen 
tinıdiye kadar bu bAdiae etrafin· 
da g6zle görllnUr hiçbir iı ve de
lile rast gelinememiştir. GUn geç· 
tikçe esrarengiz Gir mahiyet ta· 
Şırnıya müstait görUocr.. bu bAdise 
hakkında elde ettiğim malümat 
tudur: 

Münzevi Bir Kadın 

Evvelce telgraf haberleri ara• 
11nda bildirdiğim veçhlle, Gözte
~~~in dağ kısmmdaki evlerden 
ırınde oturan Penbe H. namın• 

da genç bir kadın vardı. HenUz 
~tuz iki ya~larında, güzelce bir 
anım o!nn Penbe H. yedi sen~· 

d~nber bu evde inzivaya çeki!
~ışti. Mahallede hiçbir aile ile 
ernas etmiyordu. Bir habere g6-
~e, zengin olduğu söylenen bu 
i ~01111 yaz günleri el örgllsllnll 
1 eınek için Göztepe dağının 
•teğ· ö ıne oturur, boı zamanlarını 
rau işlemekle geçirlrmİf. Pembe 
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bazı komıularınıD dikkatine çarp-
mııtar. Bundan bir fe•kalAdelik 
ıezen komıuları keyfiyeti ıabı
taya haber wermlılerdir. 

lzmlr Poll• MUdUrD Feyzi B. 
H. yedi sene zarfında bir defa 
bile f ehre inmemlf. 

Penbs H. Yok I 

23 haziran sabahı Penbe H. 
dağ kısmında görllnmediği gibi, 
her zaman açak tutmaya itiyat 
ettiii panj orlannın kapah olması 

Polisler derhal eve ıelmft; 
tabarriyata baılamıt; fakat evde 
Pembe Hanımın hiçbir izine 
te1&dllf edilmemiıUr. 

Zabıta Faaliyette ..• 

Hidisede bulanlk bir renk 
gören zabıta, hldiseyi mftbimıe
mif, Penb• Hanımın intihar et
mek veya bir cinayete kurban 
gitmek ihtimaline binaen tabar
riyata baılamıı; evdeki k6r ku
yuya adam iodirmiı, evin bahçe-

( Devamı 10 uncu sayfada) 

,,----------------------
Lik Maçları 
Başladı 

932 • 933 devreeı futbol 
,amplyona maçlarına dUn be ... 
lanaı. Tafelllt bugUnkU Spor 
••rfamızdadır. 

Boş Kafalardan Bıktık 
Aldığımız Cevaplar: 
Gençler arasında buyuk bir 

alAka uyandıran anketimize Da· 
rlllfünun talebesinden Süleyman 
Sami Bey çok dikkate şayan 
~vaplar vermektedir. 

Sfileyman Bey diyor ki: 
- Lisede bana tapon bir 

Fransız gözlUğU takmışlardı. Me
ret gözlük artık kırıldı. Pek 
entipUftenmişl 

Napoleon'un artık yerlerde 
ıllrüneo partal dolağına aardsay· 
dam, kafam karanlığa allrUklene
bilir, yuvarlanabilirdim. Fakat b 
bir "kuyruk kıpırdanışa,, , tepre
nlıe yaraıır. Ben buna, yllce 

lnkilAbımı, beni coıturan fnkılA· 
bımı karalatamazdım. ..Bqölye-

Jik,, ten " Darülfllnunlu " luğa 
b&yle bir iç tqkınlığı ve kafa 

boıluğu ile t•ıındım. İçimde, fn· 
kıllba hayret ve kafamda izahına 
ha•ret duyarak. .. 

DarUJfnnunda bana "Yapurdu-

8Uleyman 8amı a. 
maaı,, na çaldıran bir g&dtıll 
yutturmiya kalktılar ve takblar. 

(Devamı il lncl Hyfada) 

Cenaze Merasiminde Hadise Çıkarmıya Lüzum Yoktu 

Hoca Ef. ler; Düşünmeye 
Bile Lüzum Görmediler 
Umumi Kanaat: "Asrımız, Dini Mllnakaşalar ile Uğraşılıp Vakit 

Geçirilecek Asır Değildir 11 Merkezinde. 

MUftU Ef. 
Abdullah Cevdet Beyla cena· 

ıe meraaimiade: 
- Namazının kıhnup kıhnmı-

yacağı suali etrafında çıkan hA· 
dise dUn vak'ayı merhumun dost-
ları arasında iyice mllnakaıayı 
mucip oldu, ve derhal ıöyliye-
llm: 

- Kıhnacatı, kılınması icap 
edeceği teklinde bir hllküm ile 
netice buldu. 

Müftü Hasan Fehmi Bey .•• 
Mamafih bu buıusta mtitalea· 

( Deammcu 9 ucu aayfada ) 

DiplomatlaraHükmeden GizliKuvvetler 

lngiliz Casusu Reily'yi 
Öldürten Adam ... 

Esrarengiz Kroşko Entelicens Servisi 
Bir Daha Atlattı 

-8-
dilfman toprağının içine girerek 
lazımgelen malômab tam mem· 
bamdan almak için Yüıbaıı 
Reily'nin giriştiği teşebbllı, pek 
bekleomiyen bir zamanda olmasile 
yarıda kaldı. Bu hldise ile Enter-
licenı ıervlı, alıtmadığı mUtbiı 
bir muvaff aldyetaizlli• uğramıı 

Yazan: . Berndorf 
oluyordu. Dünyada ne Allabtaa 
nede ıeytandan korkmıyan rue· 
murları, Sovyet Ruıyada kurşuna 
dizilen arkadaşlarının intikamı na 
nlmak için Adeta 1&bırsızlanıyor
lardı. Bütün faaliyetlerine rağmen 
Kroıko her def asında parmak• 

(Oenmı 9 ıncı uyaJda • 



Sesi} 

En Tesirli Çare 
Nedir? 

w 

Halkın 

Tefecilik ve murabahacılık yapa
rak halkı soyanlara kar,1 yeni
den miicadele ba9la<lı~ını haber 
veriyoruz. Bu hueu1Jtaki mUcadc
lede muvaffak olmak için en te
eirli on kuvvetli çare nedir? işte 

biz.o verilen reyaplar: 
Hamit B. (tlkmektep muallimle· 

rtnden) 
Buhran arttıkça para bulmak 

•üçleşiyor. Bu ıebeplo faiz çogıılıyor 
Ye tefeciler kuvvtli ıenet ve rehin
lere mukabil dolgun faizle pa"• ve• 
riyorlıu. Para ihtiyaciJe çırbınaolar 
da a:ümil göze ahr gibi bunlardan 
yüksek faizlarla parıt ahyorlar. Mü· 
eadelede muvaffak olmak için küçük 
kredi mOuıeselerinl çoğaltmak la
mmdır. 

Cel!l B. (Mütekait ytızbaşı) 
- Kaçakçılık mOcadeleainde hll

kGmet fazla tiddet gösteriyor, bu 
,iddetln tesiri &Örülüyor. Bu ifte de 
lı<Jyle tiddet J.tzımdar. Fakir fukeraya 
biru acımalL Hepimiz tefecilerin 
elinden elaman çekiyoruL Yüzde 
bet yüz faiz alıyorlar. .. 

Tevfik B. (Beyazıt Soğa.ııağa ma
hallesi) 

- Tefecilikle mücadele için en 
tyl çare tefecilerle muamele yapma
mak, onlardan borç para almamak
tır. Her f erde İnıaf denilen ıeyden 
Her yok. Onlara kartı yapılacak 

takip hareketi de kendıleri gibi 
insafsızlık olma'.ıdır. 

* Vasfi B. (Beyoğlu Bursa ıokak) 
- Bugün borç para almak ibt'yacı 

umumidir. Hepimizin biribirimize 
borcumuz var. Tefeciier bu vaziyetten 
latifade ederek halkı ıoyuyorlar. 

Bunlarla mücadele için bir taraftan 
tiddetle harekete geçmeU. diter ta• 
raf tan da pPra ihtiyacını temin ve 
tatmin içio tedbirler almalıdır. 

* Hakkı B. (Sultanllhmet Ticarotbane 
ıokak) 

- Tefeçllerle mücadele •tmek 
için Adi.yenin Ye Vilayetin elbırlitl 

ile mGcadele etmesi. li:ıumdır. Maa
luef bugün balkı ıoyan bu herifler 
elleri koUarı ıerbeıt geziyorlar. Yal
nız mutekaitler, dul kadınlar dej'il, 
maath memurlar bile bu adamlaran 
eline dil4m01UJr. Borçlanmamiya da 
çok dikkat etmek lbımdır. Bu z.t• 
manda borç para vermek aibl bwç• 
lanmak ta çok tehlikelidir. 

Vapurcular 
Şirket ·ı tşkiıi için Teşeb

büse Girişildi 
Huauıi vapur kumpanyaları 

arasında teşkil edilecek olaa tir
ket meselesile alakadar olm.•k 
üzere Yelkenci zada Lfttfi Bey 
Samsuna, Sadık zadelerdeo Ru-
ıen Bey de Rizeye gitmittir. 
Huıual vapur kumpanyalannm iç 
hatlarda vapur İf letmek hakkının 
kendilerine verilmeai yolunda te--
ıebbilı yaptıkları haberi doğru
dur. Fakat bu hakkın Yerilemiye
ceği de söylenmektedir. 
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Boyaları 
Harice Verdiğimiz 

Şoförleri Korkuttu Milyonlar 

Ç•• k•• 1·k. A -l.-.-d-24_0_B-.-·-L. J kB• M fi İ Ed• Benzin Sarfiyatından Ta-un U 1 y çın e ın ıra 1 ır. asra cap ıyor sarruf Mümkün Değil Mi? 
lstanbul Belediyesi, taksi hizmetinde çalışan 

otomobillerin ayni renge boyanması meselesini ar
tık kat'i aurette halletmiye karar vermiş, şoförlere 
kanunusani ayma kadar mühlet vermiştir. İstanbul 
taksilerinde asgari 3000 otomobil çalışmaktadır. Bu 
taksilerin baştan başa boyanması, araba baş na 
80 lira masrafı icap ettirmektedir. 3000 otomabilin 
boyanması ise 240 bin liralık bir paranın, iki ay 
jçinde memleket haricine çıkmasını intaç edecektir. 
Her sahada olduğu gibi otomobilcilikte de kendini 
tiddetle hissettiren bir buhran vardır. Bundan do· 
layı hemen bütün şoförler bu seksen lirayı kısa bir 
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zamanda snfetmek mecburiyetinde bulunmalarmdan 
dolayı endişe duymaktadırlar. İstiyorlar ki, bu boya 
meselesi, ya otomobiller eıkiyip te yenileri piyasayı 
çıkarıldığı zaman peyderpey halledilsin, yahut daha 
az masraflı olan eski (san siyah) ınurabbalardan 
mürekkep ve arabayı baştan başa kuşatan renkli 
bat ile tebdil edilsin. Çünkn bu ikinci tık ihtiyllr 
edilecek olursa. 80 lirahk masraf 12 liraya ine
cektir. 3000 araba sahibini ha sıkmtıla zamanda 
ciddi bir düşüncey;, sevk eder. Bu hale, elbetteki 
umumun menfeatiae an elveri,li bir sekilde halle
diJm ek icap eyler. Şehir belediyesinin, bu makul 
noktai nauın red<letmiyeceği ümit olunabilir. 

Kimindir? 
Belediye ile Evkaf Ara
sında Yeni Eir ihtilaf 

Yeni Belediye kanmıu muci
bince bütün mezarlıkların Evkaf 
idaresi tarafından Belediyeye dev
redilmesi laz m gelmektedir. Yal· 
naz bu kanunun bir maddesine 
göre cami avlusundaki mezarlıklar 
bu mecburiyetten hariç tutulmuş
tur. Fakat Belediye, yangın yer
lerindeki eski yaııık camilere ait 
mezarlıkların kendisine teslim edil· 
m~si lAzım Jı(eldiğini ileri sürmüş 

ve bu yüzden B01lediye ile Evkaf 
arasında yeni bir ihtilaf çıkmışhr. 
Evkaf idaresi ise bu mezarlıkların 
Belediyeye ait olamıyacağı kana· 
atmdadır. Belediye bu hususla 
Dahiliye Vekaletine müracaat et
mittir. 

Fidanlık 

Evkaf Fidanlığında 100 
Bin Fidan Var ---

Evkaf idaresinin Yenibahçe 'de 
bir f,ndahğı vardır. Bu f odalık 
memleketin en büyük ve en mii
kemmel fidaqlıklardao biridir. 
Evkaf idaresi buraya Avrupadan 
en iyi cins ağaçlarm tohumlarım 
getirterek llretmektedir. Öğren
diğimize göre bu fidanlıkta elyevm 
yetiştirilmiş olarak bulunan fidan
lann miktarı ytız bin kadardır. 
Burada en ziyade cins ıervi, akas
ya, çinar, diıbudak, mazı, atkeı
tanesi, leylAk, fııtıkçamı, çam, 
Avrupa mazıaı, çobanpilsklllü, 
timıir ve gül fidanları bulunmak· 
tadır. Bu fidanlıktan memleketin 
her tarafana bedava fidan gön
derilmektedir. Haber ald ğımıza 
göre Evkaf idaresi bu gUzeJ mü
esseseyi daha mükemmel bir hale 
koyacaktır. -----

Yeni Yapılan Yollar 
Bu sene zarfmda yeni yapılan 

veya tamir edilen yollar için bir 
iatatistik cetveli haz rlanmışt r. 

IKöglüleri 
Okutmak için 
Tedbir Alındı 

Öğrendiğimize göre Maarif 
Vekaleti köy mekteplerile yakında 
alakadar olmıya başlamıştır. Köy 
me:deplerindeki tahsil ve terbiden 
daha esaslı nelice:er alması dil
~ffolilrnektedir. Maarif Vekatelin
deıı gele bir emir üzerin 1...t-ınbul 
ilk tedrisat müfettişleri clün bir 
toplantı yapmışlardır. Bu toplan· 
tıda, köylerrle tam teşkilatiı mer
kezi mektepler tesisi etrafında 

konuşulmuştur. Teşkil edilecek 
merkezi mekteplere, civardaki 
köy çocukları tel ecele okuma ihti· 
yaçlarmı temia e·1ebileceklerdir. 

iptidai Madda llJ, uafiyetl 
Bu sene için iptidai madde 

muafiyefi a1mak istiyenlerin bu 
aym sonuncu gfinüne kadar mü
racaat elm,.leri lazımgeldiği, bJ 
müddet Z< rf nda müracaat etmi· 
yenlerin hak.L!rırıı kaybedecekleri 
bildirilmiştir. 

Yeni Pullor 
Birkaç Ay Sonra Eski 
Pullar Ortadan Kalkacak 

Hazirandarı evvel yeni harfler• 
le basılın ı damga puUarı tedavüle 
çıkarılacağı için damga matbaası 
üç aydaııberi bu pulları hcaZ1rla· 
makla meşguldür. Matbaa, hütnn 
vilAyetlere mllracaat ederek sene• 
lik damga pulu sarfiyatına ati 
birer celvel istemişti. Viliyetler .. 
den cetveller geh•1iş ve senelik 
umui ihtiyac tespit edilmiştir. 
Pullaruı basılmasma faaliyetle de
vam ediliyor. Matbaa meruurları 

l.ergün her birinde beşer bin pul 
bulunan yilzer kutu f ul haz111yor
lardı. Gelecek mali sene zıırf nda 
b:itün eski pullar ted.ıvü:den kal· 
dırılacağ için bu mesai gcniş!e-

tilwiştir. 

Asri Mezarlık 
Bütçeye 340 Bin Lira 

Tahsisat Konuldu 

Belediye Şişlide Balmumcu 
çiftliğı arkasındaki arazide aasrl 
bir mezarlık tesis etmiye karar 
vermişti. Haber aldığımıza göre 
Belediye tarafından Maliye Vek4-
letine müracaat edilerek bu ara· 
zinin kendisine verilmesi istenil
miştir. Ma'iye VekAleti, Belediye
nin bu talebine karşı verdiği ce
va pta bu arazinin hazineye ne 
suretle intikal ettiğini sormuıtur. 
Belediye mezarlıklar müdürlügft 
bu cevap üzerine arazinin plioım 
haz rlaınıştır. Mezarlık öntimilzdeki 
sene iç:nde mutlaka tesis edilecek• 
tir. Bu İş için Belediyenin 933 
bütçesinde 340 bin liralık tahsisat 
vardır. 

Tehlike Yok 
K1zıl Hastalığı Yüzde 

Otuz Beş Azaldı 

Dünkü gazetelerden biri şehir
de kızıl aş sı olmadığı için kızıl 

mücadelesinde milıkillat çekildi
ğini yao:ıyordu. Biz bu huıuste 
tahkikat yaptık ve kendisine mll
racaat ettiğimiz sıhhat mfidilrO 
Ali Rıza heyden şu izahatı aldık: 

.. - Tnrk Tıp Cemiyetinin 
ge ;en içliİnaındn İatanbulda kızıl 
aşısı olmadığı hakk.nda münakaşa 
ceryan etmemiştir. Bu içtimada 
1a<lece ilmi noktadan görllşlllmftt
tür. Biz vekaletten k:zıl aşısı ia
temitti!c. Bu talebimiz üzerine der
hal ihtiyaca kifi gelecek m:ktarda 
aşı gönderildi. Bittıği zaman tek· 
rar istiyeceğiz. Şebriruizde baıta
hk yüzde otuz beı nispetinde 
azalmışhr. Bazı mmtakalarda ikin
ci, Uçündl ve hatta dördllncll 
aşıyı yapmaktayız. İlkmekteplerde 
kızıl tehlikesi kalmadığı için mek
teplerin tatil edilmesine lllzllm 
yokur.,, 

Haber aldığımıza göre alikadar 
makamlar makamlar benz·nden ta• 
aarruf için tetkikat yapmaktadırlar. 
Bu tetkikat neticesinde memlekette 
benzin ıarfiyatının azaltılmaıı, bu 
suretle barice benzin için verileıa 
mi:yonların eksilmesi mümkün ola. 
caktır. Öğrendiğimize gör~, Yunan 
HükOmeti benzin aarfıyatından ta• 
aarruf için takai otomobil erin haf• 
tada üç (iln ça!ıtmalarına karar 
vermittir, Bu karar etrafında tetki• 
kat yapan allkadar makam böyle 
bir tedbirin bizim memleketimizde 
tatbik olunamıyacağı neticesine var• 
mıştır. Bizim için en iyi tuarruf 
teklinin benzine yerli iapırto karıt
tırmaktan ibaret oldujıı ıöylenmek• 

tedir. Bu takdirde benzinden yü~de 
elli ·beı!nde tasarruf temin edileceal 
anlatılmaktadır. 

Baroda Toplantı 
Baro umumi heyeti bu ayın 

altmcı salı günll içtimaa davet 
edilmiştir. Bu içtimada idare he-
yeti raporu okunacak ve bütçe 
mllzakere edilecektir. 

Damızlık Buğa 
İstanbul Köylerine Damız· 
lık Boğalar Dağıtılacak 

VilAyet blltçeainin Baytar Mil· 
dilrlüğll kısmına clnı hayvan alın• 
mak için bu aene yedi bin liralık 
tahsisat konulmuştur. Baytar Mü• 
dürlllğft bu para ile (36) Pilevne 
buğasa aabnalmıya karar vermiı 
Ye her birisini ( 168) liraya bir 
müteahhide ihale etmiştir. Boğa
lar ( 15 ) gllne kadar lstanbula 
getirilecektir. Baytar Mtıdtırlüğil 
bunları damızlık olarak lstanbul 
köylerine meccaneno dağıtacaktır. 

VekAlet Emrine Ahndı 
latanbul Vakıf Kayıtlar Mtı

dUrl Hlzım 8ey1 görülen lnzum 
llzerine VekAlet emrine alınmıştır. 

Hazır Elbise 
Terzilerin Müşterileri Ya• 

vaş Yavaş Eksiliyor 
Yapılan tetkiklere göre terzi 

fiyatlarınin fazlalığı ylizünden hal• 
kın nıllhim bir kısmı hazır elbise 
almayı tercih etmektedir. Bu •~ 
heple bu ıene terzilere yapılan 

mllracaat. geçen •eneye nazaran 
ylizde otuz bet kadar eksiktir. 
Halk palto huauıunda da hazir 
palto ve pardesOleri tercih etmek• 
tedir. Terzide diktirilen elbiselerle 
hazır elbiseler arasmdaki fiyat 
farkı yftzda 40 ile 50 arasındadır. 
Bu vaziyet karşısında bir kısım 
terziler dikit llcretlerinl indirmir 
lerdir. 

Son Postanın Resimli Hikô.ge si: Pazar Ola Hasan fJeg Diyor Ki: J 

Şu dilenciliğin 6nüne ge~ 
mek için bir çare düıilndilm 
Hasaa Bey .•• 

•••. Bizde ötedenberi adettir. 
Her dilenciye en aıaiı bir metelik 
't'erİriz. •• 

j • • . . Şimdi bir kere dilenci- ı 
~ lere para verenleri. •• 

••.. Belediye kıtup ceza al- ı 
mah, bak o zaman dilencilik olur 
mu olmaz mı? 

Hasan B. - Aman azizim • 
zaman da ikinci defa daha bit 
aadaka verecejiz desene L 



Hergün 

Mündericat;;ızın çoklu
l_undan dercedilenıemiş
tir. 

--.. ... 

Yeni Meb'usları
ınız Seçildiler 

Ankara, 3 ( Husuıi) - lıtan
ltul meb'usluğuna 1459 reyle 
birinci umumi mllfettiı İbrahim 
Tali Bey, izmir meb'uslu-
tuna ıabık samı un va-
llsi Kizım Paşa, Samıun 
Meb'uıluğuna da sabık KudOı 
konıoloıu Ruşeni Bey, Urfa 
Meb'usluğuna sabık Ttıtnn İnhiıarı 
Mlidürll Behçet Bey intihap 
~ilmiılerdir. 

lstanbul - Edirne 
iki Vilayet Arasındaki 
Şose Asfalt Yapılacak 

İstanbulla Edirne arasındaki 
240 kılometrelik ıosenin asfalt , 
Olarak inıası tekarrilr etmiıtir. 

Yolun parasmı 1ıtanbul, Edir-
ne, T ekirdaK-ı, Kırklareli villyel
leri müştereken vereceklerdir. 
8u dört villyet hükftmetio kefa
leti ile bir bankadan iıtikraa 
l'•pacaklardtr. Yakanda dört vali 
lstanbulda birlcıerek bu meseleyi 
lhUzakere edeceklerdir. 

Metruk Çocuklar 
l>ün Akşam Galata'da Üç 

Cocuk Bulundu 
Dlln ıece Galatada her biri

linin tlzerinde adı ye Anı yazılı 
Oç metruk çocuk bulunmllfbu'. 
lkınlarclan birili on bet aOn eY• 
... dotmuttur. ismi Kaya Ab
clullabtır. 

Öteki 1e11jorj hastanesi lalla· 
de bulunan Ye bir ay enel clot
cltaiu uJqılan Aliye Abdallllabr, 
lçnnc&lllde bir hafta eyYel clojdutu 
•nlaıılan Ye Arap camiinde balu
ıa.n Hllaniye Abdallahtar. Her 
içi\ de Darllacezeye ıladerll
lllitlerclir. 

Yeni Bir Memba 
Seyrisefain ldareıi bu HDe 

.&e Yal ovanın imarına devam 
•decektir. Yalovada fimdiye ka
cı., mal6m olmi~an yeni bir 
-.emba bulunmuıtur. 

Alişar Hafriyab 
Şikago Şark EnıtitlıB namına 

\lişar'da hafriyat yapmakta olan 
\' oa der Oıten dtın tehriınize 
ıelmiıtir. 

Mumaileyh YUkubulan ltey.
llatında Alipr bafriyabnın kab
~ttaribl tat devrinden Oımanla· 

ra kadar olan medeniyetin 
:•Ydaaa çıkmasına yardim etti
&•lli, yedi senedir devam 
bden hafriyat neticende tat. 
roıaz. bakır ve demir deft. 

:::i~e ait birçok enrlerle bu 
ı, 

1
Yilere ait İDAD iskeletleri 

" •ndufunu llylemiftir. 

Helen Vils 
Meşhur T enisci Kadın 
Amerika'ya Döndü 

t .Pari1, 2 (A.A.) - Meşhur 
;aailci Mistres Helen Villa Ame
l ka'ya dinmek Ozere dnn .. ParİI" 
l'ansaWğine binmiıtir. 

Bir Boks Maçı 
'i Nev-Y ork, 2 (A.A.) - Nev
~ 0 rk atletizm heyeti tarafıadan u: Yakınlarda dünya f8mpİyona 
~ ed~en Kllbala tly ıiklet bok· 
ıaa n Kıd Şokola, alta rantluk bir bi•f• John Walba'yı Ayı hesa· 

1 e Yenmiıtir, 
lbe 8a maçta UDY8D m ... lelİ 

VZ11ubaba olculDlf*I. 

r;_S_o_n_P._o_st_a_n_ı_n_R_e_sı_·m_li_Mı_a_ka_ı_e_s_i_a __ ra_,,_ia_t_Cö_ .. ,,._e_rı __ l, 

1 - Tabiat bahçenizdeki elma 
atacıaa meyH vermek lıteditf za• 

man, bir tane, iki tane •ermez, yDı· 
lerca birden verir. Tabiat c8merltir. 

2 - Tabiat tarlanızı aulamak iı· 
tedlti uman, bir iki. teneke ıu 

dCSkmu, topluca yağmur yağdırır, 

Tıbiat ı,ini bereketli •Brilr. 

3 - Bizde blr iıt yaptatımız z .. 
man, onu göz ve rönlll doyuracak 
aurette yapmahyıı. İn.an ancak o 
•akit rahat eder. 

! Wlla> 

SON TELGRAF HABERLERİI 

Başvekil Paşa Ankara'da 
ismet Paşa Avdet Seyahatinde De 

Tayyareyi Tercih Etti 
Eıkiıehir, 3 (Hususi) - Şehrimizi tayyare ile Baıvekil Patanın bindiği tayyareyi kaymakam 

letrif buyuran Bqvekil lımet Paıa c:vvelki gece Celll Bey idare ediyordu. ismet Paıamo hareket• 
ıerefierine Poıuk palu otelinde belediye tarafın- leri esnasında kendilerine bllyük tazahürat yapıldı. 
dan Yerilen ziyafette hazır bulundular ve geceyi Öğrendiğime göre Ba,vekil Pş. mllhfm Ye mil .. 
ayni otelde ıeçirdiler. tacel iılerde daima tayyare postalarından iıtifade 

Bqvekil Paıa dnn aabab saat onda bir edecekler, bu suretle zamandan kazanmanan fay-
otomobille tayyare iatuiyonuna fittiler ve on ikide dalannı bizzat toplamıı ve bu yolda nftmune ıı .. 
tekrar tayyareye binerek Anlcaraya hareket ettiler. termit olacaklardır. --

Kab Kalpli Bir Kadın Çok Feci 
Bir Harekete Cür'et Etti 

lzmir, 3 (H....ı) - lzmir Adliyeai, içtmal blD
yemili ıemiren bir facia allmua.Ue brplqmJfbr. 

Abbauğa tarl•nda Kuyu IObpda Tefik 
Efendi namında bir zat oturmaktadır. 

Teriik Efeacli, bundan bir mllddet evYel zey
cuile bytl etmif ve ıevcelini evinden koimur 
tar. Oç çocupu yalnıı idare idemlyeceğini anlı. 
yan Tevfik Efendi eYine bir kadın ıetirmit Ye çocuk· 
lanaı bu 6veyi anneye tetlim etmif tir. 

Çocukların ea kllç0j1l iki yqmdald lımail, 
bir çocufan yapmuı tabü olan fena hareketlerile 
bu kadının cananı aık1Dtfbr. Ony anne, feci bir 
kab kalplilikle çocutun bu fena huyunu k6klhlden 
halletmek hevuine kapılmıf ve bir ateı parçaıile 
l.mailin tenull aletini yakmııbr. 

Lik Maçları 
Dün lzmir Ve Ankara'da 

Lik Maçları Yapıldı 
lımir, 2 (A.A.)- lzmir Man· 

takaıı ilk maçlarına bugtln Al
uncak 11tadyumunda baıladı. Bi
rinci mllaabaka lzmirıpor - Tllrk· 
spor takımları araıında yapıldı 
ve bu oyun Tllrkıpor'un 3 • 2 
ıaUbiyetile neticelendi. 

ikinci oyunda K. S. kltlbO -
Buca takımları karfdaıtalar. K. S. 
klnbo gOıel bir oyundan 10nra 
bire kU'fl dlrtle ıalip ıeldi. 

OçOncl oyun. Giztepe • Al
tay takımlan ara11nda icra eclil
clL Glztepeliler Altayin bir go
ltıne mukabil iki gol atarak m&
aabakayı kuandılar. 

Son oyun Albnordu-lzmirapor 
takımları araıında yapıldı ve be
raberlikle neticelendi. 

Ankara, 2 (A. A.) - Uk 
maçlarma buı&n lıtildAI 1aha11nda 
deYam edildi. Altınordu-Geaçler
birliil arasında icra edilen mllla· 
bakada Altınordu bire karıı iki 
18)'1 ile galip gelmiıtir. 

Klçllk lamallin hakiki anneai, bu faciadan haber· 
dar olar olmaı mOddei umumilii• müracaat ederok 
~ocui Ye çocaklaranın iireti anuı hakkında dava 
ibme etmifUr. - Adnan 

Mübadele 
Komisyonu 
Kaldırılıyor 

Ankara, 3 (HulUI) - Yuna• 
niatan Hlikimeti l.tanbuldaki 
muhtelit mObadele komityoaunua 
ilıa11 için btık6metimmn fikrini 
iıtimıaç etmittir · 

Hllktlmetimlzhı bu t .. aY•ura 
eau itibarile muhalefet etmiJe
ceji Umlt edilmektedir. Komiayoa 
llredildiil taktirde sayri menkul 
mallara ait me1elerin halli için 
iki hüktlmet aruiada mlzakerat 
cereyan edecek, ditcw, malik 
meaeleler de yine dotrudan dof
raya iki hOktmet arasında hali .. 
dilecektir. 

Sait Cemil Bey Vefat Etti 
DlKi Mektebi MGdlrtl doktor 

Sait Cemil Bey dftn aabab Yefat 
etmiftir. 

Alman Kabinesi 
Fon Şlayher Tarafından 

Teşkil Ediliyor 
Berlin 2 (A.A.) - Mlltafa 

Bqvekil Fon Papen de yeni ka· 
bine l9fkiliain harbiye nazarı 
Şlayhere tevdllni Reisicftmbur
dan rica etmiftir. 

ReisicDmhur Fon Şla1herl 
yeni kabineyi tqkile memur et
mif tir. Mumaileyhin Harbiye ne-
:uretini uhtelinde balunduraca· 
tını, Maliye, Adliye, MlaakalAt 
•• Poıta aezaretlerinde tebeddll 
olmıyacatı tahmin edilmektedir. 

Türkçe Ezan 
Eliziz'de Dünden itibaren 
Okunmıya Baılaqdı 
Ellziz, 3 ( Huaual ) - Burada 

eıan Ye kamet dinden ltibare11 
tOrkç• olarak okunmaya bqlanda. 
bk tllrkce eıan lzıet Pt- camiinde 
okundu. 

/STER iNAN, /STER iNANMAI 
Bir arkadqımıs aalatayorı DHYer içinde ıaaete oluıyan bir tek kiti yoktu. Bot 
•Bir nıife dolay .. lle •eben me•cudu buluaaa Yalritlerlnl bom bot ıeçiren bir ketle araaında •hah· 

blr mlH•H•d• bulunuyorum. Bu aekaen ldfi memı.. lan bet lcaraı Yererek J•Yml blcllaatı ıasete •ltnla
ketin muhtelif kaf8lerindea ••lnıit balaamaktadar. randa taldbedea tek ldti1e teuclOf et•edlm.., 
Hepıl 7llk11k mektep ••J• muallim mektebi me'sunu• Mlae••vlerimla dlnya dldlaabaa kuıı bueuetle 
nudur. Hemen hepıi hGkGmet dalre!erlala birer pbe- llkayt hareket ederlerse mlaeYYer olmıyaalanmtaa 
alnde vaılfe almıt bulunu1orlar. Fkakat ıekaea mi- YHlyetinl ta,Sn etmek 1cola1ca mlmktnder. 
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Sözün Kısası 

Is tan bul Agzı, 
Taşra Atzı Delil 
Yüksek Türkçe. .. 

---------- M. N. 

Türk Dili Cemiyeti, kollarım 
ve bu kollarda çalqacak olanla· 
rı ıeçti . Gazetelerde de Dil bah-
sini kurcahyan yazılar okuyoruz 
ve ıOtunlarda, dilediğimiz kadar 
olmasa bile, yine diizfiln ve 6z 
bir dille yazı yazmak gayretinin 
belirdiği göze çarpıyor. 

Geçen glin bu bahis etrafın
da Khım Nami Beyin yazdığı 
bir makaleyi okudum. Şimdiye 
kadar dilimizde örnek tutulan 
İıtapbul ağzile taşra ajzım kar
şılaıtaran bu makale, sonunda 
lıtanbul ağzını öteki konuımalara 
Ostün bularak bitmektedir. 

Bu derli, toplu ve bir ker
teye kadar özlft JUi CI neden 
lstanbul türkçesi glıel torkçe 
olsun? lstanbul türkçesi ~z çal-
randan çıkmııbr. En güzel ttlrkçe 
Anadolu' da konuşulandır. Y UI 
ve konuıma dilimizde Anadolu 
tllrkçeıini ömek almalıyııl .. iddia· 
•1Da cavaptır. 

Bu yazının· lstanbul aizıDI 
müdafaa için getirdiği delil Ye 
misallar arasında en kuvvetli ola· 
rak ıurası göze çarpar: 

" İatanbul tllrkçui birtakım 
ıözlori bir kenara bırakılınca, en 
uygun bir Ulrkçedir ve bize &nek 
olacak kadar uygun ve biçimli
dir. Okur, yazarlanmızan yaimur, 
hamur, çamur, yumurta fibi söz• 
Jerini Anadolu'nuo birtakım yerle
rinde yapır, bamır, çamır ,.
marta diye s&ylerler. Amma letan
bulda bittin bu a6zler fa "ahenk 
kaidesi .. dedijimiz dlzene gire 
ı6ylenir. Bu d&zeni neye bozalam?., 

lıtanbul ağzının mlldafaa11 
için belki birçok kuvvetli de
liller ileri ıllrlilebilirdi. Fakat 
Klzım Nami Beyin " ahenk ka· 
ideal ., denilen d&ıene yaslanarak 
ptirclifi yukariki mluller, ayni 
kaideye g6re takat Ye yanlıfhr. 
Çnnkn yağmur, hamur ve çamur 
kelimelerinin aonundaki ( mur ) 
heceleri birer eklentidir Ye bu
ıuıl ahenk kaideeine f6re bir 
eklentideki ( u ) aesi son hece-
ılnde ( a ) ve ( ı ) adalan bu· 
lunan kelimelerden sonra relince 
( ı ) olur. Bu, taımaz ve detif
mez bir kaidedir. Onun için 
yağmura yaimır, hamura hamır, 
çamura çamar demek ahenk ka
idesi denilen dnzene daha uypn 
ıelir. 

Anadolunun YilAyet Yiliyet de
tifen ağızlarından bupni aeçe-
biliriz? Bu da baylı sor bir ittir. 

lıtanbullu aan'at. hakikat, ta-
biat, hilkat sibi aonlanada kan 
hece bulunan kelimeleri •nati, 
hakikati, tabiati, hilkati diye oku-
yarak ahenk kaideaini bozar. 

Som• Klzım Nami Beyin 
111terdiii milallerde 16rtlldDi1 
Jibi latanbullu ( aıeleci;im) der, 
(alfcaiam) der. Hele bal aiıala· 
nada ( gelemeyor ) u (lelemlıor) 
tekline ıokar ki ba tekil imll
cılaramız tarafından bile kabul 
olunmuttur. 

Dilimizdeki ahenk dttzeal 
çok aatlam. filllerlmiadeld da .. 
,Onlllk lteki dillere parmak uar-
tacak derecededir. O halde bu 
eıaıları boun atıslar, later 
latanbul, mer Anadolu, later 
Rumeli, neolurA, olsun bize ör
nek olamaz. 

Ub, Almaaların "ytıkıek Al-
manca., 11 gibi bir "ylbek TOrk
çe., vlcude ıetirmeliyb. GOzel wo 
İltİIDUll bir yazma, okuma dUL 

O saman nihayet villyet· 
ler ara11ada bir llJleme. bir 
tellffu farkı kabr Ü ba da 
dla1anın her tarafında ıaraıar. 
la,Utere içinde in~ 27 
tirli telAffm edilaaui la,W. 
imllaacla bir tek laarf detiftir .. 
blHJOI' .. , 
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1 1 1 Arada bir 

1 
Gelişigüzel 
Musahabe 
BeJedlyenln Varldntınn, Şark 

Filozofuna va Kudret 

Hülvasına Datr ••• 

Belediye varidatı azal yor diye 
belediyenin başmdakiler, Şehir 
Meclisi azası tasa edip duruyor, 
açılan deliği kapamak için çare 
ve vasıta arıyorlarmış. 

Bu haberi geçen gUn bir ga· 
zete uzun uzadıya yazıyor, blltUn 
şehir halkm n varidab azaldığı 
bir sırada Şehir Meclisinin az va
ridat getirmesine adeta hayret 
ediyordu. 

Bendeniz de bu hayrete hayret 
ettim: Şimdiye kadar, babire 
belediyenin masrafı artardı ; hay
ret etmezdik. Şimdi varidata 
azaldı diye mi ıaşıp kalacağız ? 

* lzmirin milnhal meb'uıluğu 
için ortaya çıkan iki müstakil 
namzet arasında bir isim gözüme 
çarpb: Şark filozofu Hidayet 
Keşfi Bey. 

Hidayete erdiği ve keşfi açık 
olduğunu isminden ve Gazali gibi 
lbni Sina gibi mUhim bir miltc
fekkir olduğu tantanalı lakabın· 
dan anlaşılan bir milstakil nam
zedi neden şimdiye kadar duy· 
mamış, tanımamışım diye üzüldüm 
doğrusu .•. 

Bırçok müderri51erin kitapsız, 
birçok Alimlerin ilimsiz, maddeten 
dolu olan birtakım kUrsülerin 
hakikatte bomboş oldugu bir 
devirde neden bu "Şark filozofu" 
ortaya çıkmamış ve bizi bu koyu 
cehalet boyunduruğundan kurtnr
mauaş ? Sebek ne olsa gerek ? 

Hidayet Keşfi Beyin bize ilim 
ye felsefe getirmiye lüzum gör
miyerek meb'us namzetJiğine 
özenmesi tuhafıma gitti. 

Bütün hızımızla garplılaştığımız 
bir sırada meb'us olacak bir tark 
filozofundan ne hizmet bekliye
biliriz ? 

* 
Tasarruf haftası başladığı gUn 

lstanbul üzerinde uçacak tayya· 
reler ufak ufak paraşutlarla çi· 
kolala, llzüm, incir, şeker paket· 
leri atacaklarmış, gazeteler yazı· 
yor. 

Bu hAdise, insana mukaddes 
tarihte gök yüzünden nimet bek
lenilen günleri h8tırlatıyor. 

Bahçenizde oturuyorsunuz, ya· 
hut caddeden geçiyorsunuz. Belki 
veyahut muhakkak, cebinizde 
paranız yok. Ekseriya parasız 
zamanlarda olduğu gibi canınız 
tatlı bir şey. çikolata, Uzüm e• 
)'ahut incir istiyor. Derken bir 
rnotör glirültiisii ve: 

- Pat! 

Diye önlinlize düşen bir paket .• 
Nefis bir şey olur. 
Yaln ı Tasarruf ve lktısat 

Cemiyetinden rica edelim dl! 
Nasreddin Hocanın hediyelik ayva 
ve incir hikayesini habrlıyarak 
bu paketlere lcatı ve sert şeyler 
koydurmasın. Durup dururken 
baş mızda kabak patlaması doğru 
değil l 

Bu paketleri bulup tatlı tallı 
çim!enecek vatandaşlarada tav iye 
edelim : Bunları Beni lsraile Mı

ırdan çı1cıp Tih çöllerinde kaldığı 
zaman gök yüzünden iuen "Kud
ret helvası gibi } esinler. 

Malü 11ya, o kudret helvasını 
yiyenlerin kendileri. ıoyları, sop
ları, sii!alcleri bir dakika bile 
tasarruf ve iktısattan ayrılma• 

"": -,1 rdır. - Toplu J~ne 

SON OP STh 

• 
L RLE 

•• 
Uzüm Ve Bağ Diyarı 

Zafranbolu'da Göze Çarpan Yegine 
Şey Akar Çeşmelerin Bolluğudur 

Safra n bolu, 
(Hususi) - Bar• 
tandan gelirken 
çukurda bir şe· 
hir ve sağda, 

uzanan yemyeşil 
bağla,. görilrsil· 
llnüz. 

Kamyon sizi, 
otelin kapısına 

kadar götürüyor. 
Otel, dediğim 
alt kah han vo 
11st0 oldukça te-
miz bfiyUk bir 
eY gibi bir 
yerdir. 

Kasabayı ıi· 
zinle dolaşırsak, dar Yo gayri 
muntazam sokaklardan geçeceğiz. 
Nazarı dil:katimizi celbedecek 
yegane şey: Akar çeşmelerdir. 

Safranbolunun suyu bol ve 
iyidir. Çarşı- eğri bfiğru ve ses· 
siz.. Bu sessizliği sadece kahve-
ferdeki tavla şakırtıları yırtmak· 
tadır. 

Antep'te 
iki Mühim Kaçakçı 

Yakalandı 

Antep ( Hususl) - Şehrimize 

4 saat mesafede Tiftiğin değir· 
meni civarında, jandarmamızla 
birkaç kaçakçı arasında bir mü
sademe olmuştur. 

Müsademe neticesi kaçakçılar 
Nezip yoluna kaçmışlar, fakat 
takip neticesinde içlerinden Arıllı 
Ali oğlu Durdu ve O :.mnn oğlu 
Hüseyin yakalanmışlardır. 

Kaçakçılar, bundan başka Uç 
beygir, üç ylik te kaçak eşya bı
rakmışlardır. Yüklerde 139 kilo 
kına, 33 kilo çay, 67 kilo toz 
ıeker elde edilmiştir. 

Diğer taraftan TUzelll Ahmet 
oğlu Mehmet bir deve ve bir 
merkeple 145 kilo kaçak şekeri 
şehre sokmakta iken yakalan· 
mışbr. 

Antepte Sar'ah Bir Dilenci 
Boğuldu 

Antep (Hususi)- Evvelki gUn 
Harar köyll civarında Sacur suyu 
Uzerinde meçhul bir ceset bulun· 
muştur. Yaıplan tahki~at netice
sinde sar'alı bir dilenci olduğu, 
dere kennrmda su içerken bunun 
ıur'ası tuttuğu ve başı derede 

Zalranbolu'nun umumi görUnUf 

Safran bolu da maarif hay ah 
iyi ve balkan mekteplere karp 
alakası çoktur. Memleketin ( Gii
mUş), (mesçit) ve (Kalealtı) ismin· 
de 3 mektebi vardır. 

Üzüm ve bağlarile meşhur 
olan Safranboluda halk yazı 
bağlardaki köşkünde geçirir. 

Buranın servet menbaları, ke-

lerdir. 

reste, Uzüm ve 
yumurtadır. Saf· 

ranboluda hayat 
çok ucuzdur. 

Ekmeğin okkası 
6, iyi etin ok· 

kası 15 kuruştur. 

Sebze ve mey· 

Yalar da buna 

g6re.. 
Akşam işle

rinden d6nen 
gençlerin ve bal
lcıo toplandığı 

yer, çok gtlrlil· 

tülü piı kahve-

Halkın bedii zevkini okııya
cak temiz bir gezinti yeri olma
dığı gibi, oturulacak ye eğlene
cek bir yer de yoktur. Meamafih 
çalışkan Safrabollular bütün ihti
yaçlarını tatmin ettikleri gibi bu 
arzularını da yakında yerine 
getireceklerdir. - E. F. 

1 Pertek, Yeniden Kazanılmış Güzel 
l Bir Kaza Merkezidir 

Pertek'ln umumi manzara•• 

Elaziz, (Hususi) - Pertek El- bir taraftan diğer tarafa ufak 
azize alh aaat mesafede bağhk gemilerle geçilirdi. Sonralan ya· 
bahçelik güzel bir l<asabadır. pıln ahşap köprU ilkbaharda su· 
Birkaç sene evvelsine kadar na· ların feyezan etmesile yıkılmıı 
biye merkezi olan Pe~tek son ve geçen sene yeniden inşa edil-
zamanlarda kaza mer1cezı olmuş- mişlir. 
tur. 200 sene evvelki Pertek Pertekte kaza merkezi yaoıl· 
Fırat nehrinin yanındaki Pertek dıktan ıonra birçok asri bin.-
kalesi üzerinde inşa edilmiıken lar vücude getirilmiıtir. Araziıi 
müruru zamanla bunlar harap fevkalade mUnbit ve ziraate el-
olmuştur. Şehirde harap olmuı verişli olan perteğin başlıca mah-
camiler vardır. Şimdiki Pertek sulatını arpa, buğday, pamuk, 
Fırat nehrine yarım saat mesa- ceviz, badem, tUtUn teşkil eder. 
fededir. Evvelce Fırat nebrinden Pertek tam manasile bir aayfiyedir. 

alara boğlduğu anlaşılmıştır. 

Sındırgı'da 
Akşehir'de Yağmurların Tahrip 

Ettiği Cami Kaçakçılar Yakalandı 

Havza'da 
Kızıl Hastalığı Tahribat 

Yaptı Akşehir, (Hususi) - Kasaba· Asarı Atika Bulundu 
m·zm en kıymetli tisarı atikala- Sındırgı, ( Hususi ) - Yayla 
nndan olan ( imaret camii ) son bayırı köyll muhtarı Mustafa 

ı d Çavuşta 10 okka kıyılmış kaçak 
giin er e yağan şiddetli yağmur· • tütünle bir miktar kaçak sigara 
)arla, kurşunları dökülmüş ve kağıdı çıkmış, muhtar Balıkesir 
harap bir hale girmiştir. ihtisas mahkemesine sevkedil· 

lzmir'de ilahi Okuyanlar 1 
lzmil', ( Hususi ) - Son glln· 

lerde şehrimizde ilahi okuyarak 
dilenenler çoğalmışbr. Üç aylar 
dolayısile iş g örmiye çal şan bu 
gibi kimseler belediyeco toplaml
'"aktP. rfı ... 

miştir. 

&ındırgı'da Asarı Atlka 

Buraya Uç ıaat mesafede 
Elciler köyü civarında Hasan 
Ağa zade Emin Ali Beye ait 
çif t 1ikteki kabristan kazılırken 
çok eski devirlere ait bazı huı. 

l .. 

Havza, (Hususi) - K6y)eri· 
mizde "kızıl hastalagı,, vardır. 
Uzun zamandanberi bu hastalık 
ilerlemiş, yUı.lerce cocuğun ölümüne 
sebebiyet vermiştir. Havza bele
diye muhnsibine işten el çekti
rilmiştir. Bütün belediye muame
latı ciddi bir teftişe tabi tutul
maktadır. Jandarma kumandanı· 
mız Hilmi Bey tekailt edilmiıtir. 
ır::l:::'==============:..::::::::;:::====~ 
etmiştir. Tetkikat yapılmakta ve 
hafriyata devam olunursa daha 
bazı Asara tesadüf olunacağı 
• ı . " ,., ,. ı ... '' r. 

KAnunuevvel 3 

1 1 Edebiyat 

Kitap 
Ve 
Reklam 

1: 
1 

Nrırulla1ı Ata 

Senenin son ayı, Fransada 
edebt mükafatlar ayıdır. Birkaç 
gün sonra Academie Gongort 
azaları, F emina heyetini teşkil 
eden hamnılar, daha birçok he
yetler, şu son iki üç ay içinde 
çıkan romanlardan en çok han• 
gilerini beğendiklerini söyliyecek• 
ler. Bazıları, eserını takdire 
ley k gördükleri muharrire, bizim 
paramızla nihayet bin lira kadar 
tutan bir nakdi mükafat ta ve• 
riyorlar. 

Fakat bu paranın bir ehem• 
miyeti yok; mükafatın asıl aranan 
tesiri, kitabı sati:ırmasıdır. Bea, 
şimdiye kadar, herhangi bir mO
kAf ab kazanmış diye bir romanı 
okuduğumu hatırlamıyorum; ama 
okuyanlar, hem çok var. Meseli 
Goncourt mUkAfahm kazanan 
bir roman, yalaz Fransa'da de
ğil, dOnyanın her tarafında ara• 
myor, binlerce nüshası sabhyor. 

Edebi mükifatlarm, " bedii ,, 
bir kıymeti olduğuna kani de
ğilim. Zaten onları veren heyet• 
lerin, hakikaten en iyiyi değil, 
hakikaten iyiyi bile seçtikleri 
pek nadirdir. Bazan, senenin en 
manasız eserini bulmağa çalış• 
tıklan zannedilecek kadar hata 
ettikleri de vardır. Fakat zaran 
yok: Franaa'da bu son sene• 
lerde çok roman yar.almasına, 
bu edebi mükafatlar da yardım 
etmiştir. 

Edebi mUkAfat, bir reklAm 
vasıtasıdır, hem de reklAm vası• 
tatarının en kibarıdır. Bizde, ki• 
tap satılmamasından şikayet eden• 
ler, halkı yeni eserlere okumıya 
sevketmek için cemiyet kurmak 
iıtiyenler Yar. Bilmem bir edebi 
mUklfat kurmak niçin ak11larına 
gelmiyor? •• 

Elbette para meselesi var ; 
tesis edilecek mükafatı kHanana 
biç olmazsa bir iki yüz lira ver
mek IAzım. Fakat bu mOkafab 
meıelA Maarif Vekaleti, yehut 
Kitapçılar Cemiyeti, herhangi bir 
mllessese kurabilir. 

Edebi mükafat bir reklam, 
vasıtasıdır, dedim. Bizim kitapçı• 
!arımız reklama hemen hemen 
hiç itibar etmiyorlar. Sahş l ap il• 
mac!ıklarındao şikay~t etmcl .. ten 
sabı çareleri aramıya vakitleri 
yok ki 1 Bir kitap panayırı yap
mak için bile Halkevi'nin önayak 
olması lizımgeldi. Her sene bire 
kaç kitap basıyorlar, bunları Ma• 
arif VekAletine satmıya çalışıyor
lar, ıonra dükkanlarmda oturu• 
yorlar. Karii celbetmek içio, 
yağmur duasına çıkanlar kadar 
bile himmet etmiyorlar. 

Bizim kitapçılarımız, kendi 
menfeatlerinin muharririnkilerle 
bir olduğunu bile iyice kabul 
etmemi_şlerdir: Kitapçı, muharriri 
yazmağa teşvik eder, mecbur 
eder. Bizim kitapçılar mızın çoğtl 
muharrire, en tanmm ş muharrire 
bi~e: " Yine mi bir Ş wy yazdın 1 
Yine mi beni masrafa sokacak .. 
sm ? ,, der gibi bakarlar. Bizde 
kitapçı vazifesini yapsaydı bedi 
kitaplarını satar, hem de mcnılt" 
kette muharriri çc ğnltırdı. 

lzmit'te Bir Fut ol Maçı 
lımit, (Hususi) - İdman Yur

du ile ittihat spor ku übü ara• 
ıında bir maç yapılmıştır, maçta 
hemen hemen bütn 1 lzmit ililet 
seyirci olarak bulnmuşlard r, ııC
ticede İdman Yurdu lttıhat spof1l 
, ·• ,.('''., .. ... ~•t, .., ~·..., : qfir. 

< 
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Siyaset Alenzi HARİCi TILG r Gönül işleri .1 

en 9 Bir Fransız 
Muharririn 
Tehlike İşareti 

Almanyada tetkıkat yapan b~r 

Framıı:ı gnz:etecisl. gerek m.:mlekı:tin 
efkara umum 'yesine, gerek Fr nsıa 
:ıim mdarlarına ehemmiyetle hitap 
eden bir mektup neıretti. Muharrir, 
yazı ından evvel Jusa bir mukadde• 
mc yapıyor, d yor ki : 

Bana verılen malQ "D at•, şu veya 
bu ş hs atfctmiyeceğim. Çünkil 
memle ketimin mukadderntın1 aliika· 
dar eden bu bahsi, Alın nyanm nü• 
fuzlu, nüfussuz, mi.liyctpervcr sos• 
ynli&t; bütü ı • ldı eren ndnınlarile 

konu~tum, yirmı ıen e denberİ gaz.e• 
tecilik hayatında dürüst yaşamıı ve 
dürü t ynzm ıt bir inaan rdati e ve 
bundan cesaret alarak d iyor ld ; bu 
va.:zı, bugünkü ruhi lı linin tam bir 
ıhdu"dir.4 

Bu başlangıcı müteakip mut atrir 
111 maksada gefyor v haber 
~er"yor: 

Almanya. bugilnkn lyaat vo içti· 
mai ve ikt sac!i 9artlardan memnun 
değildr. Ne ~nri<taki O nçig koln• 
tına, ne de Lehi tana tcrkedilmlt 
olan diger kıaımları tanımak istemi
yor. Ayni zamanda Danımarkaya 

reçen Şleıvik mıntakuını da geri 
iıtlyor. Bir kelime ile: Alzas mese
lesi tiwndllk har~ç; harp neticeıi elin• 
den ıılınan bütün arazi parç l rını, 

lnaumunda t ddet Yt ku••ete bat 
Yarnc ğmı söylüyor. 

Dilnkü; Alm nyanın koltuğ'o al· 
bnd bir Lehistan nrdır. Bu mem• 
leket gün geçtikçe kuvvetleniyor ve 
birk ç sene onra nüfusu 50 m iJyonu 
bulacaktır. Bu itıbar ile geçen zama• 
ının Almanya aleyhine çalıştığı lıa· 

naatindedir. Almany;ı, Franı;a i!e 
umumi vaziyeti esaslı ve mG1terek 
b:r ourctt~ to~fiycyc knrar vermiştir. 
Yakı :tda bu mesc ıep görüşecek 

olan busıı si saldMyclı h iı ldmıeler 
Pariı;c g elerek flOr .ıc.\klardır: ' 

cı - Al manya gibi kuvvet li, me• 
deniy~ti yüksek, umumi seviyesi 
birinci dereceyi ibulnıuı bir millet, 
bugünkO vaziyete tahommnt edemez. 
Mııkı;adımız udur. Bu davada bi:ırnle 
bernber mi iniz? Yol.H be·aber 
değil misin ;z? Verilecek ret cP.vabı· 
nan doğur caA"ı fCJ' kat'i bir f1rhna 
olacaktır. Alıuany bu knr rdadır. 
Bir emri vaki kar~uındn kaim mı:ık 
için mcınleltetime şimdiden haber 
\er'yorum " 

iC 
Almonya dıı eJ;ndi~I bu m~lQmntı 

•amuıu He teyit eden bu gaz teci 
e§'er faılo hayalperest değibe, eter 
iÖrüp duyduğunu muba!ağalandır
ouyorsa vaziyet arlhtlr: 

iki ıeneye varma:z, dünya yeni 

Vaşington, 2 - logiltere sefiri, 
mllmasili ahvalde mer'i usul bili· 
fına olarak, Hariciye Nazırı M. 
M. Stimson'u hususi ikametgah· 
Jarmda ziyaret ederek bir nota 
vermiştir. 

M. Stimıon, ReiıicUmhur M. 
Huver'le müşaverede bulunmak 
üzere hemen riyascticiimhur da· 
iresine gitmiştir. Maliye Nazın 
M. MiHs'de biraz sonra kendisine 
iltihnk etmiştir. Bu notanın metni 
gazeteler tarafından yarın bab 
neşredilmek üzere bu kıam 
matbuata tebliğ edilecektir. 

ln~iliz sefiri, Hariciye Nazırını. 
M. Hu\·erle mülakatından sonra 
da ziynret etmi~tir. 

Vaıingto:ı. 2 - Lehistan bfi. 
yük elçisi borçlar meseleıi hak• 
kmdaki vaziyeti 1:1llzakere etmek 
nıere Hariciye Müıte~arını ziya· 
ret etmiştir. 

Paris. 2 - F ransnnın harp 
borçları hakkında Amerikaya 
göndereceği notanın M. Stimsona 
yarın abab tevdi eclilmesi muh
temeldir. 

Bu vesikada ilk Fransız nota· 
sında ileri sürUlen delmer tekrar 
edilmekte, tasrih ve ikmal olun
n1aktnd .r. 

, 
ransa nzn 

Buğday 
Siyaseti 

Paris 2 - Ayan meclisi huğ• 
day mah filleri ve mil tekatı ile 
nışastnyı havi mnhsüllerden alınan 
gümrük rcsim1erinin tadiline dair 
olan ve mcb'usan meclisince ka· 
bu) edilen kanun liyih s.nı tasvip 
etmiştir. 

" a oc= c ...... 

baştan bir harp maccrasırı daha 
ntıhr, bu noktn, 11u götürmez bir 
uralıatle şimdiden Ye ileri •ürdü ' Ü• 

milz kııyıtlcr dahilinde, çırpaıup 

dvruyor, demektir. sn re~ ya 

. ""<;;: ~ .. :r _ ·.~:· ~. 
· . . J I . ••. . N_ .-.$ TEFRl.{A NUMARASI: 10 

"JILLI !OMAN., 

Muh .. r iri: Burhan Calıit 

- Faruk Beyefendi. 
Başını çevirdiği zaman orta 

Yaşh sarışın bir adam ona elini 
uınhyordu: 

- BonjuMbinbaşı beyefendi. 
Nasılsmız efendim. Bir dakika 
izinle görüşmek isterdim. 

Genç Erkanıharp bu adamı 
hiç tanımıyordu. Fakat onun tek· 
lifsizliği karş sında elini uzattı. 
Sarışın adam zeki bakışlarile 
" ıiyeti toparlamak ister gibi 
derhal ilave etti: 

- İyi tanımadınız zanederim. 
Ordu müteahhidi Aseo .. 
Binbaşı Faruk bu ismi daire-

~ çok işitmişti. Levazım Reisi 
11 birtak.m işl er yaptığı ve bazı 
crkAn n bu ndnml tanıımak için 
Peşinden koştulcları öyleniyordu. 
'b Meşhur adam onun hayretine 

~1 ayet vermek ister gibi lakır
ınıu arkaa&nı b raknıacL: 

- Sizinle f örüşmck isliyor· 
dum. Dün haber aldım ki ( Bcr
lin) e gideceksiniz. Sizinl bir 
s at lmdar ynlnız kalamaz mıyız. 

Genç erkanı harp aldırış et
medi. Niçin! Der gibi yüzüne 
baktı: 

- l ter eniz hemen otomolll· 
le athyalım. Beş dakika sonra 
yazıhanedeyiz. 

Binbaşı Faruk: 
Kestirme bir asker ffadesile 

sözünil kesti: 
- Bir dakika vaktim k yo • 

dedi. Vazifem başlamııtır. 
Müteahhit Aseo ukının çetin 

ve yılmaz işgüzarlığı içind ve 
ı\\künetle devam etti: 

- Sizi meşgul edecek deği· 
lim, yine sizin için ıizin istitade
niı iÇin birkaç şey söyliyeceğım. 
Elinize bliyl\k bir ftraat ar ç
mi§te.. 

ç e 
yaca 

Sevdiğim 

38 Yaşında 
"19 f nşında bir kızım, cvdi

im 38 yaşındadır. Kendisi c u· 
dir ve bir çocuğu var. Kendi ilo 
oldul,ça amimiyetim var ve ban 

k rşı büyük bir teınayUlil oldu
ğunu anlıyorum. Kendısi burada 
değildir. Muhabere edi)oruz u 

yapayım aşkımı nasıl '"nlntm::ıl1-
yım. 1ıı:mlr; 'M. H. R. 

38 yaşında evli bir erkekl 
sevişmenin neticesini hiç dUşfür 

dünllz mfi? bir kr.ç ihtimal üze
rinde beraber düşanelim: 

Far.ıedelim ki erkek le id 
eviyor. Ne olacak, karısını bıra-

kacak, yuwasını bozacak, çocu

ğunu unutacak, karısına, yuva m 
ve çocuğuna vefası olnııyan bir 

adamın siıG edakat va ef ı 
olur mu? kendi zevkiniz için ma'

ıum bir kadın ve bir çocuğun 

gUnalunı yüklenmek doğru olur 
mu? 

. Amerika'dal i aç 14siıler Va,iııgton'dakt kongrenin ntılmnsı mOn so'tctile 
lıır n ilma~l ş hazırladılar. Ş bir ilı<'rine bir açl k yUrfiyOşU y:.ptılar. Zabı , 
bb~na mf.alnı 01 nır.k ·çın bir takım tcdl>irlor lmıştır. Rosmlmizde nç İJSizlordon 
ır ka ı e görünmektedir. 

Fakat erkek izi ıcvmiyorsa 
ve yahut evmı bozacak k dar 
fedak rlığa katlanm zs , ne ola
cak kendinizi manası~ k feda 
edecek \• bir adamın hır ana 
alet yapacakaınız. 

ç Evvel aranızdaki yaş f rkı 

bllyllk, f!aniyen onun evli oJu u 
aıılmaı bir mant Mademki yn 
yerlerde bulunuyorsunuz, onu 
göğnünl\ıden çılıarmıya çalqm11. 

Faka Bü .. n Aç ar Avam ama ·asına )#. 

M. oo yıldız beye: 

Hücu t '"ye Karar Verdiler Mademki bukndar okumak 
mer kltsısınız, herhalde irfanen 
yllkselebilirsiniz. Bunun için mek· 
tebe gitmek şart değildir. Bir t • 

Loudra, 2 - M. Garner, 
çlık yürllyüşll hareketinin ,nCi· 

mes illerini k-.bul etmiş ve onla• 

nn gelecek b fta zarfmda hükO· 
met merkezi etraf mda geç.it rcs· 

mi yapmalanna muvnfakat etmi· 

yeceğini 5ylemiştir. 

Açlık yüriiy!.işU hareketini ter
tip edenlerin mUmcssilleri verdik

leri cevapta bu memnuiyet kara· 
rı hi' fifma olnrnk parlftmento bi· 

\ 

Genç erkanıharp bir gno 
f.vvel nıüdUrün leldifinl hatırladı. 
Aseo Ef. yumuşak ve kandırıcı 
bir tebes ümle, ldkırdının peşini 
hırnkmıyordu: 

- Böyle fırsatlar hay tt 
bir k re Y gelir y gelmez. 
onun için •• 

Ve birdenbire aklın 
gibi sini değiştirer k 

ncele: 

g imiş 
ncele 

Hem yazıhnney kad r 
gitmiye hacet yok. Dedt Siı 
kıllı, tedbirli bir zatsınız. Bakınız 
ize ne söyliyeceğim.. Bu akşam 

(Berlin) e gidiyorsunuz.. istediği• 
niz yere serbestçe girip çıkacak 
vaziyettesiniz. Benim ize emni· 
yetim var. Size k1rk bin lira ve
receğim. Bnna kendi nammız bu 
kıymette mnknra tircsi yoll yn
caluınır.. 

Genç Erk nı Harp bUyUk bir 
memleket davası için yola çıkar
ken kendisine kfirh bir mak rn 
tire i işi havale etmek istiyen bu 
adamı o dakikada boğmamak için 
kendini gllç znptetti. 

Kıpkırmızı olmuştu. Hırsl 
biribirine çarpan dişleri rasında 
kelimeler kurşun gibi fırladı: 

- Rezil herifler. Utanmıyor
ıunuı, d fol l 

1 n s·nı ziyaret edecek.erini 5y
lemişlcrdir. 

lga Arnavutluk raftan muntazam bir surette ok~ 

D 
yunuz sonra hususi bir mu llim-

OS luğu den bir müddet dera alınız. Bir 

Roma 2 _ Arnavutluk istik- t raftan da bir ecnebi li nı ö~ 
l linin yıl dönümü ruüna cbeti!e renmiye çalışınız. Btıtün bunlan 
M. Musolini ve Arnavutluk Baş- mektebe gitmeksiıin y pabilir iniz. 
velcili teati ettıkleri telgraf arda Hele kızlann iltifatına ld nıp 
ltnlynn • Arnnvutluk dostluğunun kendinid şka kaptırmayınıı. 
iyilik? erini gö termişlerdir. HA ·~ ı i T ~YZE 

===-===;-=--======================================== 
Ve Mahmuzlarını A eo .Efen- Uluk ılada bu levhaların daha 

dinin suratında şaklat re .na yer- acıkh1arı vardı. 1stasyonlar ha ta. 
leri çökerterek yürüdU. malul asker dökünt9lerile dol-

Tramvaya doğru giderken ınuşlu. içlerinde köylerine kad 
kendi kendine hala öyleniyordu: s:idemiyecek zaifler vardı. 

- Memleket mahvoluyor. Mil· Bir dilim ekmek yoktu. 
lct saman ç6pfi yiyo". Yüz bin- Curada bir gö'lU saknt yet-
lerce Türle ann ı göz'erini cep- mişlik bir ihtiyar gö m- tll. Kö· 
beye dikmiş. EvlAt ac sile ) na• yünün muhtarı olau bu ihtiyar 
yor: U tanmaz herifler, alçak, sefil dert yan.yordu: 
herifler beş on ı~uruş için ~cref - Yirmi ekiz hanelik köyün 
tatıyor. Kanla, "mukadde iman· bir tane erkeği ben k ldım. Sa• 
l oymyol"lar. Sefiller.. Sefiller. katım, alilim. Köye elli batm n 

Ve Haydarpnşadan Şama kadar tek .lifi harbiye yazmışlar. Bizim 
biltün yollarda gördü~ c lı köyde tarlayı eken biçen hep 
yoksuzluk levhaları birer birer kocaları skere giden k dınlar 

öztinün önüne geldi. kendilerine kadar zor ekip biç\. 
Konya Aksarayında bir ibti· yorlar. Veremediler, veremeylnc 

yar köylU kadm görmUştü. beni posta edip buraya getirdiler. 
Knsnbaya Uç saat uzaktaki Yirmi sekiz hanelik bu Tllrk kö-

koyilndcn bir topal eşeklo iH yUnfin kadınları hem cerbedo 
çuval nohut getirmişf. Oradaki vuru an kocalarına para yetişH-
lev zıın miri bu iki çuv l nohu· riyor, hem de kendi boğazlan 
du (tekalifi h rbiye) diye ıap- için toprağı ekip biçiyor! r va 
tetmişti. Zavallt adın leva~ım onra {tekelfi harbiye) vermedik-
mbarmın kapıaın çökmnıı hem leri için cezaya çarpılıyorlardı. 
ğlıyor. Hem yalvarıyordu: Cephe gerisinde, cepheye bir 

- iki evliidımı şehit verdim. mendil bile göndermeden ve çok 
Bir gelinlik kızım için ç lışıyorum. çirkin hilelerle askerden kaçar k 

buk darcık nuhudu e tim. Sahp muhnr be ticareti yap n d ml r 
p rn .. ile kı:zıma çamasırhlc laca- bunl rı belki biliyorlardı. 
ğtm. ne ideyim ben imdil ( Ark ı &r a 
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t Tarihi Fıkra 

Yeşil Ay 
Niçin 
}şıksız? 

Bir Yeşil Ay •ar. Vaktile bu
nun adı " Hi!Aliahzar ,, idi. Lisan 
sadeliği lrnvvetlenince bu ende
roni terkip değiştirildi, yerine 
" Yeşil Ay " adı kuJlamlmıya 

ba,lanıldı. 
Yeşil Ay, ispirloya harp ilin 

eden bir cemiyettir. Amerika 
cümhuriyelinin kanunla, ceza ile 
propaS{anda ile ve ınilyrrlar sar· 
file yapamad:ğı, nihayet Mister 
Hnveride iistelik fedaya mecbur 
olduğu bir i,i bizim mem!eketi
mizde yapmak, içkiyi halkmuza 
haram etmek azmindedir. 

Yüca ditşü:ıce, yUca didinme 
~e yüca men1jl. Üzüm kızınuı ha
hararetJi tuH~unlarından olduğum 
halde bu cemiyetin yaşamasma 

hergün dua etmekteyim. Yeşil
Ayın muzaffer olmasını ve zalim 
ıevgilinin yıkılıp gitmesini can· 
dan, yürekten isterim. 

Fakat bakıyorum, Yeşil Ay 
nihayet bir isimden ve senede bir 
kere gazetelere verilen resimden 
ibaret. Ne makaleleri, ne karika
türleri, ne filimleri, ne konferans
ları, ne mür~itleri, ne de tellalları 
var. Alkol. zehirdir. Cemiyeti bin 
bir çeşit felakete si.irüldiyor. Bu· 
rıtı, biz alkol kuHananlat da bili
riz. Hüner, o bakikatı hergün ku· 
)ağımıza hayk·rmakla, gözümiize 
çarpmakta, yilreğimize akıtmak

tadır. Yoksa Y eşit Ay, teleskop· 
lada görülmiyen yıldızlar gibi 
"Maverayı hayal,, de kahr. 

Ben isterim l<i alkol düşmanı, 
yanı milli sıhhat dostu olan iyi 
dUşUnceli vatandaşlar, her gaze
tenin yarım slitununu kiralesınJar, 
her gün orada ftğiitlerini haykır· 
ımlar. Sinemalarda da mutlaka 
ve mutlaka birer köşecik temin 

etsinler, alkoHin fecayiini teşhir ey· 
(esinler. Kıraat kitabı yazan va
tandatlarla uyuşup çoçuklara o fa. 
ciaları tanıtacak fıkralar kaleme 
aldırsınlar. 

Bu cereyan başlarsa hepimize 
ıevk gelir, mevzulanmızı arasıra 
o istikamete çevirmek imkanı ha· 
ııl olur. MeselA şöyle bir tarihi 
fıkra yazarım: 

Selçuk hilkOmdar)armdao Me
lekşaha birgün bir bardak şarap 
ıonulur. hükumdar, aaki olan zata 
ıorar: 

- Bu nedir? 
- Şarap! 
- Neye yarar? 
- lşteha açar'! 
- Başka? 
- Zihne cilA verir( 

Başka? 
- YOreğe ferahlık sretirirl 

Başka? 
Neş' e yarAhr! 
Başka? 
Efendimizi çileden çıkarır, 

deliye çevirir, zıp zıp sıçrahr, 
herkesi de kendinize güldtirür!.. 

Beşler 
Konferansı 
Ve Almanya 

Paris 2 ( A.A.) - M. Heryo, 
lüzum gördüğü taktirde Ceuevreye 
derhal gitmeğe karar vermiştir. 5 
büyük devlet müme!Ssilleri arasın-

da yapılacak mlikalemelerin Alman· 
yada büküm sUren hlikumet buh
ranı hasebile M. Fon Nöyratın 
bu buhran halledilmede.n evvel 
Cenevreye gidememesi ihtimali 
yOzOnden Pazartesi gUnüne bira-
kılmasl muhtemeldir. 

..iON POSTA. 

Dünyada Olup Bitenler 
- - - ----- ---- - - - - -

Uydurma Bir Doktor Dün-
yayı Velveleye Verdi 

Kanadalı Bir Adam En Tehlikeli Damar Hastalıklarını El 
Masajile Bir Çırpıda Tedavi Ediyor 

Amerikan mat· 
buab, bir mtid· ~ 

dettenberi elinde 

diploması bile 

bnlunınıyan Ka

nadalı bir adamıu 

mucize kabiJin~ 

den elde ettiği 

tedavi muvaffa~ 

kiyetlerini naklet- • 
mekle bitirememektedirler. Bu 
adam, kaydettiğimiz gibi bir 
doktor değildir. Sadece bir dok-

tor taslağıdır. Tedavi ettiği has· 
tal ı k ise tasalJUbü şerayin veya 

arteryoz kloros ismi verilen da
marların makarnalaşma hastah-

ğıdır. Bu hashlık, muayyen bir 
yaştan sonra hemen herkeste 

baş gösterdiği için Kanadalı şar· 
latan mütetabbibin miişterileri de 

o nispette çoktur. Okadar çoktur 
ki evinin öniinde otomu biller sıra 

bekler. Otoblislerle ml\şteri gelir. 
Bir zamanlar, bazı ayazmalara 

hnlkın hiicumu ne ise, bu adamın 
muayenehanesine yapılan akın da 

o derece fazladır. Kendisinin 
Maliye İdaresine verdiği vergi 

beyannamesine nazaran her teda· 
viye gelen hastadan bir defa için 

iki dolar alır. Günde kazancı 

1000 İngiliz lirasıdır. Ayda 30 
bin İngiliz kazanır ki Türk para
ıile takriben 300 bin lira eder. 
F alcat doğrusunu &öylemek IAzım 
gelirse Kanadalı mütetabbibin 

kaı:anci tamamen 
hake dil miş t 1 r . 
Çlinkii yere basa
mıyacak vaziyet· 
te oldukları için 
el arabalarile, 

koltuk deynekle· 
rile gelen hasta
lar, muaye:-ıeha· 
neden ç..itarken, 

çok defa ylirUyo
rek dönmekte-

dirler. Bu ada· 
mın, büliln yeni 
dünyayı kaplıyan vo denizler 
aşarak Avrnpaya kadar golen 
şöhreti karşısmda İngilterenin 
maruf gazeteJerinden Deyli Eks· 
pres Kanada muhabirini bu Ka
nadalı ile görilşmiyc memur et
miştir. 

Muharrir, bizzat bu adamla 
görüşmüş ve kendisine söyledik
lerini aynen kaydetmiştir. Kana· 
dalı mUtetabbibin ifadesine göre 
tesalliibü şirnyin yani art~ryoz 
kloros hastalığı damarların sert· 
lefmesinden ibarettir. Damarlar 

Hitler Aslen Mongol 
• 

aertleşince kan 
hareket edemiyor, 
•Ucut beılenemi· 
yor, zehirlenip 
6lüm geliyor. Da
marların aertleş· 
me11i iıe ıimdiye 
kadar doktor
luğun beyan etti
ği gibi yaşın ile
rileyip bu şeritle· 
rin eskimesinden 
değil, vaziyetle
rinin bozulması 
neticesidir. Kana• 
dala mütetabip 
işte böyle söylü
yor. Onun müta• 
liaılDa göre ayak, 
yanına muay
yen vaziyetlerde 
duran kemik
lerden mnteşek· 
kildir. Bu kemik· 
lerden bir veya 
birkaçı vaziyetini 

değiştirince damarların da vazi .. 
yeti değişiyor Ye vazife göremi
yorlar. Onun yaptığı tedavi ba· 
aittir: Şimdiye kadar elde ettiği 
tecrübe sayesinde hastaJarm bu 
kemiklerini el masajile yerine 
getiriyor ve damarlar, eski vazı .. 
felerini görmiye başlıyorlar. Ta 
ki hastalık ilerileyip te hareket· 
sizlik neticesi şiryanlar felce 
uğramış olmasınlar. Şöhreti ta 
Kanadadan gelen ve damar has· 
talildarım bir el dokuoduruşta 
geçiren bu adamm muvaffakiye
tiuin ıırrı işte bundan ibarettir. 

Fransız 

Meclisinde 

Kanunuevvl 3 

Kari Mektupları 

Kaynanalarla 

Mücadele 
Cemiyeti 

Zaman zaman gazetelerde 
kaynanalardan şikayetler yapıldı· 
ğm: görüyorum ve bütün şilcA
yetleri haklı görüyorum. Çtinkn 
benim de kaynanam evimi, bar
kımı yıktı ve çok sevdiğim karı
mı benden ayırdı. Şu kaynana
larla bir mücadele eçılamaı. mı 
acaba? Mesela kaynanalarandt1n 
bağn yanık olanlar 11 kaynanalarJa 
mücadele cemiyeti,, diye bir ce-
miyot tetkil edemezler mi? 

Çı>ınbcrlita~ta ŞiJkrll 

Ayasofya'da Sarmçm Sular1 
Bundan birkaç glln evvel mu~ 

tadı veçhile terkoı kesilmişti. 
Ayasofya camiine bitişik olan 
tOrbelerdo bir sarnıç vardır. Bu
radan mahalle bekçileri türbedar 
ilo uyuşarak çift tenekesi adamı
na göre 20 kuruş, 25 kuruı mu· 
kabilinde Ayasofya, Divanyolu 
civarındaki lokantalara, evlere, 
kahvelere iyi su diye salıyorlar. 
Halbuki bu sarnıç cemaatin ap
test alması için yapılmışlar. Tilr· 
bedar bu sulan iki sucudan baş• 
ka sına vermemektedir. 

Bundan başka bu tnrbelerde 
çinilerin altında ateş yakılmakta 
ve çama11r yıkanmakta ve bura· 
ları bir çirkef deryası halinde 
bulunmaktadır. Evkaf ve Müze 
idaresinin nazarı dikkatini cel· 
be derim. 

J>ivaııyolu lln.cılRhsin sokak rıll'!U• 
mat müdll:rliJğllnden mfıtokaıt 

Asım 

Konya Gençler Birliglnin Tavzihi 
DUzçeden O. Z. rumuzile bir 

kariiniz biletine ikramiye isabet 
ettiği halde alamadığmı yazını -
tır. Kariinizin hamil olduğu bilete 
ikramiye isabet etmemiştir. DU· 
rüst ve nezih muamele yapmak 
en büyük tianmııdır. 

K oıı yn Gen~lerblrliıtı 

M~~~2k~!:~~: nıecliı~ ( ____ c_ev_a_p_ıa_ri_m_ız _____ )_, 

lrkından imiş 
~~~---·~~~-

Bu İddiayı İleri Süren Adam Mah-

Siyaat 
vak'alar 
kadar si
yasi da
valarda bii
gUnkü Al· ' 

' manya om 
uğradığı 
gUn has
talıkların-

dan biridir. 
Gazetele-

rin birinde 
Hitlere ait 

çıkan bir 
resimde yi

ne böyle 

kemede Mahkum Oldu 

son bir Mongol olduaıu iddia edllan Hltler 
siyasf davamn açılmasına !ıebep bil olması mümkün değildir. 
olmuş ve oldukça hararetli ıaf- Fakat Milnihte çıkan haftahk 
halardan geçmiştir. bir Katolik gazetesi, Hitlerin bir 

Malüm olduğu llzere Hitler'• resmmı neşrederek Antropoloji 
in fırkası Milli sosyalist fırkası· esaslarma istinaden bu resmin 
dır. Ana prensipleri ark esa.ına bir temayiilllnU yapmış ve fırka-
istina t eder. Yani saf Alman ol- sma Alman ırkından olmıyan 
mıyan bir adam bu fırkaya gire- kimseleri kabul etmiyen Hitlerin 
mez. Irkın tarifi ise bir ilim kafa ş~kline göre onun da saf 
mevzuudur. Binaenaleyh ilmi ta- bir Alman olmadığını, bilakis 
rif ile Alman ırkından olmiyan bir Mongol olduğunu iddia et-
bir adamın ırktaşlığı batlıca bir· miştir. Esasen Hitler Tuna vadisi 
Jik vasfı addeden bu partiyt! da- halkh1dan olduğ"u ve bu vadinin 

nin öğleden ıonra yaptığı içti

mada iki mebua umumi eıhamın 
tahvili sarasında kredi müessese· 
!erine verilen ve usule mugayir 

görülen komisyonlar kakkında hük6-
mette nistizahla bnlunmuıJardır.Fa

kat Baıvekil M. Heryo bu husus
ta mllzakere ve münakaşa açma-

nın zamana henüz gelmediğini, 

iıtizah takrirlerinin t6hir edilme-

ıi lazım geldiğini aöylenıişl r. 

M. Heryo müteakiben itimat 

me!feleıini ileri silrmüı, bunun 
üzerine meclia 166 reye karşı 

425 reyle istizah takrirlerini red
detmiıtir. 

de Aıyadan gelen birçok istila
larm geçidi olduğu için mUtalea· 
smın gayet yerinde olduğunu 
kaydetmiştir. Bunun üzerine ga
zete Müdürü aleyhine derhal bir 
dava açılmış ve dava celseleri 
bir hayli gUrUltuln geçmiştir. 
Nelicede gazeteci mahkum ol
muştur. Fakat Hitleriu bir l\ılon· 
gol olduğunu iddia ettiği için 
değil, Alman Kanunu mucibince 
izinsiz olarak resmini dercettiği 
için, mnhkiimiyct para cezasın
dan ibarettir. Mıktan da 1000 
msır1'~''· 

ı~.ınirıle gı•ıet.(.• hayii Alııuot Ef. yo: 

- Hemşirenizin Çanakkale
den lımire nakli için bize yazdı
ğınız bütün tafsilah yazarak bir 
iıtida ile posta ve telgraf umum 
mlidtirlHiline mUracaat ediniz. 

* Ticaret ~ıotelıi t~ılolıeleribıltm :too!S 
n11ınaralı Ta!ı ... iıı Hı.:yo: 

lka:ımıza teşekkürler ederiz. 
Vaziyeti tetkik ediyoruz. HenUı 
müsbet menfi bir cevap veremi· 
yeceğiz. Maamafib ilk imkAoda 
an.unuzu yerine getirmiye çalı· 
şacnğrı efendim. 

* KaJ.,stro Akktchl mozunlanndAn 

olup mektup göııdcrnn iki zata: 

- Mektubunuzda haklısınız. 

Bahsettiiğiniz gazetl! her nedense 
o havadisi yanlış yazmışhr. Fakat 
bu bahsin üzerinde daha ziyade 
tevakkuf etmek o hammefendiyi 
müteessir edecektir. 

lırı ııılıul l'o t:ıh:uıesinde ~L t ğuı 

Hevo: 

Maarif Vekaletine istida ile 
müracaat ederek biitün vaziyeti 
bildiriniz. Yapılan muamele doirtJ 
defildir. 
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Futbol Şampiyon Maçlarına 

Nihayet Kavuştuk 
Dün Allı Müsabaka Yapıldı 

R 
1 

GaıtelemfJı peıcmbe •• cuma• t,.5j günler· ı 

olma1r a .. r. haftad" tkl &po~ uyfas: lll",rctmck
tedlr. 

Perıembe gUnkii apo· aayfaaınd.ı diiııy' apo• 
hareketleri ınemleket ııpor hldiH:eri vaıdır, 

Cumarteal aayhanıdıt İ•e cuma gllnkll maç· 

lan• tafall&ta ya:ıılulır. 

Futbolda Cihan 
Şampiyonası 

Dünya Birincilikleri Maçlarını 1934 te 
ltalyanlar Tertip Edecekler 

Futbolun cihan tam piyonluğu fında haklı olao noktai nazarla-
mUıabakalarıuı tertip etmek me- rını makul bir şekilde tevhit ede-
ıeleıi ıon zamanlarda muhtelif bilmek ilıere seçme müsabaka· 
federasyonları yakından işgal rınao Avrupanm muhtelif mınta-
eden bir mevzu olmuştur. Bey- kalarında yapıldıktan •onra finale 
nelmilel federasyon tarafından kalacak 16 klUbün ltalya'ya ge~ 
eıaı itibarile muvafık görtilüp meal şeklinde bir tarzı hal bulu--
1934 senesinde tertip edilmek nacağı kannati vardır. 
here İtalyanlar tarafından kabul Cihan şampiyonluğu ınüsaba· 
edilen dünya birincilikleri müsa· larının ikinci müşk:Ulatıda amc-
bakaları hakkında İtalyanlar yeni törltik profesyonellik meselesidir. 
bir proje hazırlamışlardır. Beynelmilel federasyon tara~ 

Beynelmilel federasyon tara· fandao amatörle profesyonel ara.-
fından verilen karar mucibince, smda bir fark mevcut olmadıği 
ciban ıapiyonasına iştirak edecek tasdik edilelidenberi henüz pro-
takımların seçme maçları da ayni fesyonelliği kabul etmemiş olan 
mevsim içinde olması lazmdır milletlerin cli;nva şampiyonluğu 
Nihal müsabakalara kalacak on müsabakalar. "ki vaziyetlerinin 
alta" takımın da iki hafta zarfında 

müşkül ulacağ . hesaplanmaktadır. 
karşılaşıp neticeyi paylAşması Profeı;yonelliği çok ilerlemilj 
Iazımgclmektedir. 

İtalyanlar bcynelmieiel fede- olan Romany, Yugoslavya, lspno· 
la yerlerde ayrıca birde amatör

ra1yonun projesini bir mevsim 
içinde tatbik edebilmek kabil ]ere mahsus cihan şampiyonluğu 
olamıyacağım hesapladıklarından yapılması için kuvvetli bir arzu 
seçme müsabakalarile nihai rnO· vardır. İtalyanlar yalnız profesyo· 
sabakaları iki mesim zarf.uda nellerin dünya şampiyonluğunu 

Faner·Seykoz MU••b•kaamdan Bir Enst11nt11ne tertip edeceklerini vadettikleri 
yapmak Uzere bir şekil bulmıya ~ 1 

istanbul mıntakaaı ıpor kon· bu suretle oyun (0-1) le Fene· apor-SUleymaniye birinci takını· için amatörlerin Lşampiyon uğuna 
b 1 Çalı•maktadırlar. Bu hususta ala· k ki d f 

ıresi toplandıktan sonra yine u rin galibiyetile bitti. arı oynadı. Türkiye campiyonu " arışmıyaca arın an ve pro es· 
t ., kadar fedarasyonlarla yapılan 

ıütunlarda okuyucularımıza, bu Bundan sonra Fener-Beykoz olan stanbul ıpor, ne yalan söy• yonel şampiyonası yanında ama-
ki. f b J u b k ı husuıt temaslar neticesinde yeni sene zev 1 ut o m ıa e a arı birinci takımları karşılaştı. Bu liyelim, bizi dünki oyunla ümit.. tör maçlarının hasılat temin ftdc-

•eyredeceğimiıi mUjdelemiştik, maçta Fanerliler Uk devrede iyi sizliğe düşUrdü. Cünkü İstanbul İtalyan taklifinin de bu seneki miyeceğinden bahsetmektedir. 
Kongrede bütün ihtilafların Uze- ve zevkli bir oyun göstremedi· apor hAkim bir oyun oynamasına beynelmilel kongrede r:kseriyet Şimdilik hususi surette yapı· 
rine sünger geçildiği içindir ki ler. Buna mukabil Beykoz'lular rağmen hataları birbirini takip kaıanamıyacağı anlaşılmıştır lan temaslardan hasıl olan şu 
hu senenin futbol Jik maçlarını canlı ve azimkir bir oyun oyna· ediyoı·du. Silleymaniye takımı ise Cihan şampiyonluğuna iştirak umumi vaziyete nazaran, beynel-
tertip etmek imkAnı hasıl olmuş dalar. Devre sonlarına doğru f~rsatlardan istifade etmek sure- etmek istiyen Avusturya, Maca· milel federasyonun bu seneki 
\'e baz1r1mrn.n fikstlir mucibince Zekinin bir pasını çok iyi ko~- tı_ld gol hücmnlarını? ö~Une ge- ristan vo Romanya gibi milletler kongre içtima ında 1934 cihan 
ilk mi.isabakalar dün yapılmışhr. lanan Niyazi, takımı lehıne b.ır çıyordu. Bunun netıcesı olarak bir takımın ku~veti iki mevsim şampiyonasının yeniden bütün 

932-933 devresinin ıampiyon gol yaptı. ikinci devrede F enerın f ıtanbulspor gol yamadı netice içinde ayni dereceyi muhafaza teferruatile münakaıa edileceği 
•naçları üç kategori üzerine ter• açıldıg" ını, pasların çabuklaşbg" ını (O-O)_. olar.ak nbı itti. B. u .netice · ·ı · .. k d' ı muhakkak addolunmaktadır. u h . k Su edemiyeceğinı ı erı surme te ır er. 
tip edilmiştir. göriyoruz. Bu çabuk paslar Bey· f. P es~z 1 • eymanıyenın le- 93 d Muhakkak olan bir şey varsa, 

l - Biriuci küme birinci ta- koz mlldafilerini yorduğu içindir hınd8edı~k·. k lübli B Diğre taraftan 
1 4 

ünya şanı- blitlin milletleriıı cihan şampiyon-
k ı k' F 1 1 h l 1 ld u ı ı u n tak mlar piyonlug" unun orgau&zasıyonunu B k 1 ım arı ı ener i er a dmiyeti e e a ı· . . 1 1 1 lug" unu istedikleridir. u uvvel i 

B k 8 k 1 b d Se Süleym d h nze"'ı'n .... alını• olan tnl"anlar d, 2 - irinci ·Unıe . ta ım· ar ve undan istifade d~ ettiler. maçın 8 1 anıy~ a a u • " .., J arzu ile, federasyonlar aralarrn-
ları. Bu devrede Fener muhacim- hakiın ve daha. gayretli bir oyun ayni mevsim içinde btitUn maç- daki noktai nazar farkı mutavaa-

3 - İkinci kUme. leri dört gol daha yaparak oyu- oynadı ve netıcede (0-2) gibi Iarın hem seçmelerini hem de sıt kararlarla hallederek 1934 
Verilen karar mucibince maç- nu (t-5) gibi yUlcsek bir farkla bir farkla oyunu kazandı. nihai mlisabakalarını yapabilmek dUnya şampiyonluğunun yapılma-

lar kısmen Taksim, kısmen de kazandılar. Bununla beraber Bey· Yine dün Kadıköyündo Eyüp üzere kafi derecede müsait saha una olanca kuvvetlerile yard m 
Kadıköy stadyümunda yapılacak- kozun 2Unden güne ilerlediğini ile 'fopkapı da karşılaştı. Top- olamıyaceğım iddia etmektedırler. edeceklerinden İtalyan futbol 
tn·, Nitekim dün başlanan şaın· dünkü oyunda görmüş olduk. kapı oyuncuları ilk devrede cid- Beynelmilel futbol Alemindeki mehafilinde kuvvetle söylenmek-
piyona maçlar.ııın llçü Taksim'de Bu maçtan sonra Kasımpafa. den farklı ve yüksek bir oyun umumi temayUlc göre, iki tara· tedir. 
UçUdeKadık5yUnde oynanmışb~ il~ Anad~u h~ml~ k~~la~~ göst~dile~ Fakat Bu oyunu de- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~ 

Taksim Stadyümunda lar. Kasımpafalılar ilk devrede vam ettiremedikleri için Eyüp , K M • • G le 
Dün Taksim satadytlmuda ev· çok iyi oynadıkları halde çabuk karşısında (2-3) ile mağlilp iŞ evsımı e JOCeee• 

1 • B k B k gevşediler ve bu yüzden Ad olu'· oldulnr. Ve a Fcnorbağçe· ey o:ı t,a ım- k 
lara oynad•f Fener takımı bır kiıi ya arşı (2-5) gibi bir netice 
1lol<sandı. Ik devrede Fener ağır ile mağlüp oldular. Anadolu ta· 
bir oyun gösterediğl için devre kımının oyunu Rittikce inld~af 
(O,O) la neticelendi. etmektedir. Tebrik ederiz. 

ikinci devrede Fener lnsmeu Kadıköyünde 
hakimiyeti ele aldı, fakat gayret· Dün lik maçlannm bir kıımı 
•izlik yUzUnden gol yapmak mllm· da Kad:köyün'de Fenerbağçe 
kon olamadı. Yalnız bir penaltı ıtadayumunda yapıldı ve günün 
Fenere bir ıayı kazandırdı ve en mllhim maçı olarak lıtanbnl 

KaetmP••a-Andolu Maçmdan Bir intiba 

Gelecek 
Hafta 

Temin edildiğine 2öre lik 
maçlan her cuma günU müntaza
man devam edecektir. Gelecek 
cuma şahit olacağımıı maçların 
Phemmiyetini şimdiden s6ylemek 

eriz. Gelecek cuma Taksim 
stadyumunda Beıiktaş-Galataaa· 
ray birinci takımlar! karşılaşacak· 
tar. Bu maç fBmpıyon lizerinde 
mileısir bir netice vermek itibrile 
çok nıUhimdir. Kadıköyilnde'de is· 

tanbulsopr n~ Vefa karş,faşacaktır • 

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

_çen Kış MevsJmlndekl Ski MUsabekalarından iki Manzara 

Her sene kış mevsimi gelince Avrupa'nın karlı dağlarmda bin
lerce kad:n erkek ski, civildeşir denilen uzun \\.ar kayıkları ü~e
rinde seken kadınlı erkekli sporcular bol hol eğlenirler. Bu sene 
de artık kış mevsimi içindeyiz. Şüphe. etmiyelim 1 i Avr~p?'nm 
karlı yamaçları yine ayni teznhUrata şahı\ olacaktır. Fakat Mhsadt 
buhran bu işte de kendini gösterdiği içindir ki bu sene mMaklı
form adedi geçen senelerden daha eksik olacaktır. 



Muhakeme Yapıldı Hakimler Bir Türlü Karar Veremiyorlardı 
ltlıılıarrlrl .. kırmada. Derhal Bedirhan oğull'14 mak istemedik. Yoksa, (Kamusft. 

ranın tewldf •• latanbuldan teb'it lilim) da bile münderiç olan bu 
Her Hakla Malıf uzdur edilmelerini irade etti. Birer su- tarihi vekayii nakletmek, ne mllf-

-2C6- retle yakalanan Bedirhan oğulla- kül ye nede l'•Yrİ m6mk8a bir 

Ardan bir saat, iki aaat, tlç 
Mat.. Böylece intizarla geçtL 
Hatta, bu gArip intizar ak· 
pma kadar devam etti. Artık, 
ortalık kararmaya baılamııtı. Ah· 
Dt dört nala allren bir ( sadaret 
1averi) eliodo bir (tezkerei aami) 
01duğu halde, adliye nezaretinin 
aYJusuna l'İrdi. K6plllder içinde 
kalan abndaıı atladL Kop koıa 
merdivenleri brmandı. Müzakere 
oduına girdi. Elindeki aadraza. 
mın tezkeresini reise verdL Reiı 
urfı açb. Kııaca yazdmıı olan 
teakerede ıu aat.rlar varde 

Sabahleyin muhakemelerinin 
tehiri irade buyrlllan mamunlann 
kAffeai mazhan affı Ali olduldan 
cihetle, derhal aebillerinin tahli
yeai, ve dofruca sadaret kona• 
tana relmelerillİD mahremane 
olarak kendileriue tefhimi iraclei 
aeniyyei cenabı padlfahi ildız.-
11odan olmakla olveçhile if «yı 
muamele olunmaa mDtemennadır. 

Bu irada &zerin~ meYkuflar 
aalıverildller. Sadnzamm kona
iioa aittiler. Sadrazamın lisanın
dan da fU iradeyi tellkki ettilen 

- Efendimiz, hususi tahkikat 
yapb. Muumiyetinize kani oldu. 
T ahliyenizi fermau buyurdu. Ba
dema (nzayı ili) ye münafi hare
ketlerden· içtinap ediniz. Cllmle
nizin taltif ve terakkileri mukar
rerdir. 

Sadrazamın bu beyanab, Be
dirhan otulların.n kalbine f lren 
kin ve intikam hislerini llndih'e 
memiıtir. Onlar, kendilerine ba 
iftirayı yapan •• amcalarının 
vaziyetini akim bırakanlardan 6c 
almak istiyorlardı... Bu jumalı 
Tereni bilmiyorlardı. Yalnız (EbW. 
büda) Efendiden fllpheleniJor
lardı. 

(EbDlhDda) Efendi, (Bedirhan 
aileli) nin yabancıa defileli. ikin
ci ıevceai, bizzat Bedirhan Beyin 
kerimeai (Melek Hanım) cL. Bu 
itibarla Bedirhan Beyin damadı, 
Ali Şamil Beyle diğerlerinin de 
enişteai oluyordu. Ba aebeple 
ortada bir miru meseleli •ardı. 
Buna bin:ıea Bedirhan oğullan 
Ebnlhilda Eft.odioia tiz1i bir dar
besine uğr.ıdıklarım zaaaecllyor
lardL Nitekim, bu hlc:li.edea a 
bir mOddet ıonra Eblllh&da Ef. 
tekrar evlenerek bir fiçllndl ka
dın aldıf ı ıamaa, bu zaalan 
kunet buldu. 

Bir gDn (Ali Şamil Bey, Mm
tafa Bey, Halit Bey, Bahri Pap, 
Hlseyin Pqa, Hasan Bey toplan
dılar. Aralarında bir içtima yap
tılar. EbOlhüda Efendiye &ider•k 
bu işler hakkında izahat almayı 
kararlaıbrdılar. Fakat Ebulhnda 
Efendi bunu derhal haber aldı. 
Derhal Abdülhamide koşarak: 

- Hayat m tehlikedL. Beıai 
bu adamların elindea kurtanıuz. 

Diye Ja1Yardı... AbchUhamit, 
~u aev,ni beadHİDia laabruu 

rmdaa Bahri Pqa Trablusa. şey değildi. 
diğerleri de Şama gönderilecek· 1 Karaafaç mlleaesab heaap 
lerd;... Mevkuflar, kuvvetli bir kontrol6rO Cewat Beyefendiye -
muhafaza albnda iradei mahsusa- T efrikamaz hakkında gösterdiği-
DID (S.brı~dit) vapuruna nakJe- niz alAka ~. teveccüh&, bByük 
dilmitler •e ayn ayn kamaralara teıekknrle kU'fılanz. Bahia bu ... 
yerle,tirilmiflerdL Fakat muha- rulaa uygauuzlnk, mllrettiphane-
fızların b&tllo takyidabna ra~men de 11ehYen JUdann kantmu1adaa 
Ali Şamil Bey vapurdan firar ileri ıelmiştir. (Hacı Huan Pap) 
etmiye maYaffak oldu. Gitti, kar- Buna civanndaki etkiyaya tepe-
def)erioden ikisini buldu. Bwılu lemek turelile ıahret kazanarak 

dojTuca 8efiktqta, Serencebe; (A~~·~v~) tarafından lataobula 
yokUfunda bulunan EbülhUda ~ehrtddıgı zaman, (Bahkuir zap-

• • v tiye tabur ağası) idi. latanbula 
Efendının konagına koştular. T e- gelir gelmez AbdWUiz tarafıa-
IAşıJzça kapıyı çalarak c.çbrdılar. dan beşinci rütbed M ·dl 
Fakat ağalar, Ali Şamil Beyi nışanile taltif •e (Beti:ı za;:,e 
g6r8r ıarmu pprdılar. Kapayı memurluğu) na tayin edildi. 26 
bunl.rm yllıleriae k&rfl kapıya- cemaziyelenel 1287 tarihinde alay 
cak oldular. beyliğine ve bilihare YenikByde-

( Arkan var ) ki kalpazanlan derdest etmesi 

Cevaplarınız 
Dlla brilcrimiıden bazdan, 

Bedirhan Beyin hlik6mete karfl 
isyan Ye hOkGmet tarafından ten• 
kilinden niçin balıntmediğimid 
sordular. Tefrikamızdaki babsm 
esasını ( Ali Şamil Paşa ) teşkil 

etmektedir. Bedirhan Beyden 
bahsımız ise, billhare naklede
ceğimiz bazı mfthim hAdiseler 
dolayılile bu aile hakkında kari
lerimizin bir tikir edinmesi mak· 
ıadana mDptenidir. Buna binaen 
ikinci derecede kalan bir ıahıı 
hakkında uzun uzadaya tarihi 
t•fıilit 'tererek karllerimizi ıılc-

nzerino .. yine Abdülaziz tarafın

dan • (mirliva) lığa terfi olundu. 

93 harbinde (Niı) civarındaki 
harekat askeriyeye, (liva) olarak 
ittirak atmiftir. 

Tefrikamızda iıimleri geçen
lerden bazılannın resimleri pek 
fazla intiıar ettiği için bu:ıları 
birde biz tekrar etmek iıtemiyo
ruz. Ancak, nadiren g8rlllmDf 
ıimalann resmini dercetmekle 
iktifa ediyoruz. Ali Şamil Paıanıa 
Llçbil' ye.rde İDtİfar etmemif olan 
bir resmini gliçlilkle elde et. 
tik. Bir iki g On sonra dercede· 
ceğiz efendim. 

İzmir'in Yeni Stadyumunun Küşat 
Resmi Büyük Merasimle Yapıldı 

8abamn kD ... reeml yapıhrkan 

izam.. (H.....ı) - Aluncakta 1 antımilzdeld hafta bqlımacakbr. 
ltalyan hutaneli ittialinde, elld Bu IW'etle lzmir gençJiii Aı. .... 
Garibalcll abuıma bulundufa cak ıtadyamanclaa ıonra ikinci 
mahalde yeni bir ataclJam 1apıl- bir sahaya malik olmqtur. 
mlfbr. Yeni yapdaa ltadyum 
Halk Eviıae aittir. 

Halk ıtadyumuoun klıat 

ıeami, meruimJo yapalnuf. mer .. 
aime beller Ye kulOpler ittirak 

etmlftir. 

Halk EYi stadyumunda r•Jri 
alttefik kaltlpleria tik maçlarma 

Giresun da 
Tifo 

Giruoa, ( HUSUll ) - Şehri
mizde tifo hutalıfı bq g&terdl
ğinden Sıhhat Mndorıop llaam

ıeleıı tedbirleri almaftar. 

Abdullah Cevdet Beyin 
Şahsiyeti v· e Eserleri 

Tam kırk yd, kalemile coıkun 1 
fikirler, ince duygular işlemiş, 
edebiyattan felsefiyata, bazan da 
liJaaiyata reçerek İlmini herkeae 
tanıtımı. telif Ye terclhne olarak 
ciltlerle kitap neşretmiı olan dok
tor Abdullah CeYdet Bey de, an
ll&ID lldO, yerini bot bırakıp fitti, 

Abdullah Cevdet Bey, birinci 
llDlf bir ıaircli. lngiliz ve F rauıa 
müsteşrikler, edipler de kabul ve 
ilh etmi.tJerdir. • 01111Ub tiirl 
tarihi" isimli büyiik bir eser vll
cude getiren meıhur Mister Gip, 
Cevdet Beyin manzumelerini aa .. 
mea lngilizçeye çevirecek kadar 
itina giSatermiş ve en kunetll 
bir TDrk piri olarak eserine • ., 
çirmişti. Cevdet Beyin •kalp ham
maıı" isimli Fr8D11Zp bir fİll' 
mecmuumı tenkit Ye tabW edea 
Fransa ediplerinden iki zat, piria 
lezzet Ye hayretle okmımUllll n
tandqlarına tani1e etmiflerdL 

Abdullah Cewdet Bey (l eylll 
1869) da Harput ta doğdu. ilk 
tabaiJini Drada, orta tahsillrıl 
KuleU idadisinde, ytıbek tabıill-

Alldullall C.""91 •• 

TDrldye inkıllbmı yıllardanberi 
lllemif duygula bir Yataadq·n 
aiyauu ı&liyorm Ye liyuiyattaki 
hatalannm muhuebeaial menuu· 
mazclaa hariç buluyoruz. 
Şu p9k s&zel rllba1 de onundan 

S.,.mda yanan huretia• taç 

ai de Askeri Tıbbıyeaiade ılrdD, Rabmda dllfDp 
1890 da doktor yllz bqa diploma11 
aldı. Fakat o, hekimlikten dyade 
edebiyata, hem de ihtilll haykıran 
bir edebiyata batlı idL Tilrkiye 

derim 
ilmiye miraç 

clenm 
Hem piri azade n hem bendei 

de ialallp gfrmek ve hatta 
J•pmak iltiyorclu. Namık Kemalin 
atqli llzlerinden ilham alarak 
•e ayni ateşi kelimelerinde yaşat
mak istiyerek isyankAr tiil'ler 
yaııyordu.Kahriyyat ismini lattJIP 
Avrupa'da butırdığı şiir mecmu
ası, hep o aletin kıvılcımlariJe 
doludur. Deuilebilirld iatibclat 
idaresi ve Abdülhamidio kulaklan 
"Kahriyyat.: taki kahredici 1aybalar 
kadar keskin bir aa1ha11 bafka 
bir ağızdan daymamııbr. Abdullah 
Cevdet, mDatebide tavlet etmek-
te Ye: 

Herkala taptığı iatipdacha 
Çitnedim satvetini, kudretini. 
Nice 111 umil nbatll dldm 
Bekledim l'amb aerl fikretlnL 

Diye mntemadiyen batırmakta 
hor dftıOnceli ve hDrriyet lf kı 
pirlerimizin hepsini geçmiftir. 

Bu heyecanlı ıair başka ıeylerle 
•efaul olmasaydı hamiyet vadi
ainde en ıüael türler Yücede ıe
tirebilecekti. Ukin flhretini fll
mullendirmek için içtimaiyat ile 
felaefiyat Ue de ufnqb, edebi 
Juılarının yanma Bobezden, (Kari 
Foht) tan, Hekkel'den, Spenıer' 
den, mühim sayfalar 11raladı Ye 
en ıonra Gllstav L6bon'un hayran 
bir telmizi oldu. Onun hemen 
bOtün yazdannı tllrkçeye çevirdi. 

Abdullah Cevdet Bey, ıilrgO
ae gitmif, gurbette ailrilamllf bir 
hürriJet qıkı idi. Fakat bu te
refll bqlangıet yanda baraktı. 
Maamafi merhumun içtimai dini 
hele ıiyaal kanaatlan udeclimizia 
haricindedir. Bu kısmı b1racajlz; 
yalnıı edip ıair olmak Ozere 
hakkında bir hllktım vereceğiz: 
Ewet, o kudretli Ye heyecanlı bir 
ıairdL Kahriyabndan baılayarak 
intifar eden bütlln menzumeleri 
ba hakikate ıehadet eder. Sonra 
ideaUat idi. Tllrkiyede, bUtGn 
fUmuWe " [cezri olmak tartile 
bir inlallp vllcude ıelmeliae ça
lqanlardaacb. Am1pacla tuiı 
edip de lataabulcla IOD gine ka
dar Defria• de•am ettiji içtihat 
mecm ... ndald yadan onu ru• 
bmada ,.... inkılap iftlyakuu 
• clerln bir belapda ,Werir. 

ftt• biz Abdullah Ce•det Be
ria lllmllade def.O Wr fairia. 

• Ben kendime phia .. la aahtaç 
cisim. 

CeYdet Be,, tlrkçe Ye &an
lllca ner.. fiirler yudıfl tibl 
acem dilile de değerli manzume
ler kaleme almııtır. Onun hak
kında vaktile yazılau fU fıkra,. 
tam bir hakikat ifade ettiif ipa 
buraya naklediyoruz: 

" Birkaç 1inn 1ben tür ,_. 
zabilmek, fairlikle beraber fenle 
felsefe ile uğraşmak; bir taraftan 
IİJul Ye içtimai cereyanlara b
nımak, diğer taraftan da kılap 

yazmak, matbaa iıletmek. gaze
te idare etmek, elhuıl terakki 
yolunda bu derece didinmek her
kesin kArı değildir. " 

Allah rahmet eylesin L. 

M. T. 
Abdullah Cevdet Beyin c:enaıe

ıi ev61ki g iln Eıld zapti1e aokafıo
dakl evinden kald·nlarak Allahın 
rahmetine tevdi edilmiftir. 

Dişinizi mi? 
Teda'i 

ettireceksiniz ? 

Meşl1'r doktor
larm adrealeri 

Son Posta nuı 
KUçtlk ltanJ•r 

sütun undadır. 
Puartesl - Pertembe 

FRANSIZ 
Tiyatrosunda 

Bu akıam aaat at,30 da 

SOREYYA OPERETi 
tarafından 

CARDAŞ FORsTIN 
.. _ _. Operet 3 perde ~--

Bu akşam aaat 
2t,30 da 

Oç Saat 
Opereti lperd• rı tablo 
Yazan: Ekrttm ftetlt 

Bestell1en : 
Cemal Retlt 

Umuma 
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ZBET YUSUF 
v 

AZ iT 
Yazan : Ômer Rıza 
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Kadın Yusufu Kendine Ram Edeme
yince Kızın ştı İntikam Alaca tı 

Evvelki Günkü ve Di: nkü 
Kısı~ların Hulasası 

Hnzroti Yakubun oğlu olan Yusufu 
diğer kardrşlori kısknnırlard ı. Kar
de,lori Yusufu bu yüzden bir kuyuyıı. 
attılar. Sonra onu oradan geçmekte 
olan bir kervan 'a sattılar. Yusuf kor
•anla birlikte Mısıra gitti. 

Yueuf'u .Mısıra götoronler onu Fir
avnın en ileri golen adamlarındıı o· 
lan Potlfara sattılar. Yusuf Potif.ır'ın 
her emrini ycriao getiriyordu. Yusuf 
konağ.l b!Udm oldu. Artık evin hanı

mının emirlerini teUı'<ki ediyor ve onu 
yerine getiriyordu. Potifnra'nın karısı 

Yusufeuz duramaz oldu. Kadın, Yusu
fun ıışkile kıvranıyordu.. 

Yusuf, kadııım ısrarları kartısında 

lradPsllo mflcadele etti. Bir aralık 

mağlOp vaılyotte tken irade kuvvet\ 
J6Bindo kendisini kurtardı ve kadı

rıın taleplerini rodottt. O zamanlar 
Mıeır'do büyük konaklarda lıammlar, 

genç hölelorJo rezalet sahnclorino sebep 
oluyorlardı. FRkat Yusuf, ofendisiniıı 
ltendiei:ıe gôsterdi~i itimadı yıkmak 

istemiyor ve kudına diyordu ki: c._ ana 
dokunmak on l.ıOyOk gUnahtır .> 

Fakat J>olifaranın karısı Yusufu 
mutlaka iğr ıl etmek istiyordu. Artık 

gorok konakta, gerekse diğer k"bar 
konaklarda bu maceraya ait dedi ko· 
duJnr dal budak e lmı tı. Birgnn IJ:ıııım 
diğer kibar knrılarıııı ovino ~agırdı 
ve bir ziyafet verdi. Kadınlar gllzol 
YuRufu görtınco hayretten ~:ı1ırdı ar ve 
1cmek bıçaklarilo şaşkınlıktan ollorini 
kestiler. 

Potifarın kansı artık karanm 
w rmi.şti. Bu sefer Yusufu bir 
pusuya düşürecekti. 

Bir gün hanım, Yusuf ta, ko-
cası da yok iken tertibat aldı. 
Bütün harem halkım evden dı-

rı savdı. Yusufu bu sefer eline 
geçirmek, onun pençesinden kur
tulm asına imkan vermemek için 
her tadbiri aldı. 

Yusuf eve döndüğü zaman, 
hanımm mutat emirlerini telakki 
etmek için hareme girdi. Hamm 
onu karşıladı \'e onunla konuşa 
konuşa içeri girdi. Sonra onu 
yakaladığı gibi sürUkliyerek oda· 
ıına götürdü. Yusuf, maksadı 
anhyarak yine kaçmak istedi. 
Kadın bıral madı. 

Yusuf yalvardı, yakardı, iyi
lilde kurtulı.mık için her şeyi 
yapb. Fakat muvaffak olamadı. 

Kadın onu bırakmıyor, onun 
kaçmasına imk!n veriyordu. 
Nihayet Yusuf, kendini ka· 
d.nın pençesinden sıyırmak 
için kuvvetini kullanmıya 
karar erdi. Sılk\ndi ve kadımn 
kollarından fırladı. Fakat sırhn· 
daki elbise, didiklenmelden yır· 
tılarak kadmın elinde kaldı, 
Yusuf onu da b.rakarak, fırlayıp 
gitti. 

Hanım, hiç te bu muameleyi 
beklemiyordu. Yusuf, ona karşı, 
Pek sert, pek kaba davranmış 
Ye kaçmıştı. Bu halmretli mua• 
hlele kadının içindeki sevgiyi 
daha ateşli bir kine çevirdi.Artık 
Y usuftan intikam alacak, onun 
Canım yakacak, onu rezil, 
tlisva edecek, onu zindanlara 
tt rncak, elhasıl onu mahvede· 

Cekti. Kadın, hırsından ağlı)·or, 
didiniyor ve ateş piiskürü-
Yordu. Hane halkının geri 
dönmeleri onun içindeki alev• 
Itri dökmesine vesile teşkil 

etti ve bağ np çağırdı. Hane hal
kından geri dünenler hep koştu· 
lar, kadm, kalktı ve onlnra 
anlattı: 

- Bakın, efendinin bu eve 
getirdiği Yahudinin yaptıklarına. 
Bu adam namusuma taarruz için 
yanıma geldi. Üzerime atıldı. 
İttim, kaktım, fayda vermedi. 
Nihayet bağırıp çağ.rdım. Bağır· 
mamdan korkarak didik didik 
elbiaesioi do yanımda bırakıp 
kaçtı! 

Hane lıalki, işin artık bir ne
tice vereceğini tahmin etmi,lerdi. 
Hanım, Yusufa tutkundu. Faknt 
Yusuf, ona boyun iğmiyor ve ona 
ramolmuyordu. Bunu hepsi de 
biliyor, hepsi de Yusufun son de-

rece namuskAr rlavrand ğ nı, hanımın 
aşkma mukabele etmediğini bili
yorlardı. Onları evden savan 
Yusuf değildi. Hammdı. Yusuf.a 
yalnız kalmak istiyen, Yusufu 
harimine aUrükliyen o idi. Fakat 

Yusufun yine mukavemet ettiği 
anlaş Jıyordu. Mukavemet etmez
se böyle bir mesele çıkmazdı. O 
halde ban m muvaffak oJamamış
tıde o yüzden Yusufun aleyhine 

dönmOştil. Onun için Yusuf gözden 
dlişürnıek, Yusuftan intikam almak 

istiyordu. Zavallı Yusuf, namusu
na, efendisine hürmet etmesine, 
efendisinin karısına dokunmama· 
sına kurban gidiyordu. Hanımın 
hiddetine payan yoktu. Mütema
diyen Yusuf aleyhi.ıdc söyleniyor, 
ve uğradığı hakaretin, •içinde 
açılan yaranın iztırabile kıvrana· 
rak kocasının gelmesini bekli
yordu. 

Hane halkının hepside Yusu
fun lehinde idiler. 

Falcat bir kimse de hanıma 
karşı söz söylemeğc cesi\ret edeme
mişti. Kadın, Yusuftan intikam 
almaga okadar bahişkerdi ki 
onu herkese karşı rezil etmekle 
kanmadı. Kocası dönüncüye ka
dar elbisesini yanında sakladı. 
Kocası evine geldiği zaman aym 
rolü ona karşı da oynadı. Ona 
da Yusufun ırz•na tasallut için 
yanına girdiğini, üzerjne atıldığım 
ancak bağırıp çağırmak sayesinde 
kendini kurtardığını, fakat Yusu
fun da elbisesini bırakarak kaç
tığını acı bir dille anlattı. 

Potifar, karısının bu anlattık
larından o kadar hiddetlendi, 
emniyet ettiği adamın böyle ırz 
düşmanı çıkmnsmdan o kadar 
k zdı ki Yusufu tuttuğu gibi zin
dana attırdı. 

.,,. 
Kıssnnın buraya kadar anlat

t·ğımız kısmı hem Tevrat, hem 
Kur'an tarafından verilen malu
mata az çok mutabıktır. Fakat 
burada Kur'anın Tevrattan ayrı
lan mfihim bir noktasına işaret 
etmek icap eder. Tevratın ifade
sinden Yusufun, kadın tarafından 
itham edilerek hapse atıldığı 
anlaşılır. Kur'an ise bu noktai
nazarı reddeder. Kur'an hadiseyi 
şu şekilde tasvir ediyor: " Yusu• 
fun evinde bulunduğu kadm, 
Yusufu kendine rametmek istedi. 

( Arkaaı l'ar ) 

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

Sayfa 9 

Cenaze Merasimin- DiplomatlaraHükmeden GizliKuvvetle 
--~;..----------------""!'!"'--""'!"9" ____________________________ ____ 

de Hci~ise Çıkarmı- • ngiliz Casusu Reily'yi 
ya Luzum Yoktu •• . 
( na, tarafı 1 inci 

sayfada ) 

sına müracaat e.t· 
tiğimiz Müftü Ha
an Fehmi Bey: 

- Mazur g örn
nilz, beyanatta bu
lunamam, ancak 
birisi tarafından 
resmen bir i ti
da ile müracaat 
yapılırsa namazının kılıoup kılın
mıyacağı hakkındaki resmi ka
naatine yine resmi şekilde bil
diririm, dedi. 

Aafız Hayreddin Efendi.. 
Gördük ki, gazeteci sıfatiyfe 

cevap almanın imkanı yoktur, 
müteakip müracaatlarımızda alel
ade bir meral lı sıfatmı takındık 
ve o sıfatla konuştuk vebu sıfat· 
la Yeni cami hatibi hoca Hay• 
reddin Efendiyi gördük, fikrini 
sorduk, dedi ki: 

- Abdullah Cevdet B. mer
humun bütün eserlerini yakından 
takip ettim. Hatta doktor Düzi
den tercüme ettiği tarihini de tet
kik ettim. Abdullah Cevdet Bey 
bir müslümandır. Müslüman doğ
muş, müslüman yaşamış ve müs
lüman ismini taşımıştır. Tabii din 
hükumlerine tabidir. Cenaze na· 
mazı elbete k lınacaktı. Müslü· 
manlığını gösteren bu kadar bariz 
deliller karş sıoda bir adamın 
AHahile arasına girmek doğru 
değildir. Bir müslüman kolay ko
lay tekfir ediJemez. Bir adam 
hasbe:beşeriye günah işliyebilir, 
batta fasık ve münafık olabilir. 
İslamiyeti tenkit eden bir eserin 
tercümesi onun imansızlığını de
ğıl hatta imanının zafını bile 
göstermez. OJa bir bakıştan hiz
mettir. 

Hoca Nazif Efandi 
Bundan sonra yine bir meraklı 

sıfatiyle Ayasofya baş hatibi 
Geredeli hoca Nazif Efendi de bu 
husustaki din hüktimlerini şöyle 
izah etti: 

- Abdullah Cevdet Bey 
müslUman doğmuştur mUslilman 
ismını taştmıştır. Binaenaleyh 
rnüslümandır ve cenazesinde de 
islAm ahkamı tatbik edilir. fs:tım
da asıl olan itikattır. Amel ikin
ci derecede gelir. Bir insan gll
nahta işleyebilir, fakat islAm ca· 
miasınan çıkmaz. 

lsiamda yalmz g6nahkarlara 
değil, zemmt olmak şarlile kitabı 
hristiyan ve Musevilere de hürmet 
edilir. Hastalanırsa ziyaretlerine 
gidilir. Cenazelerinde bulunuyor. 
Bir misal anlatayım: 

Tarih ten Bir Vak'a .. 
Hasan Basri Hz.nin duvar bitişiği 

bir Yahudi komşusu vardı. Bu 
y ah udi duvara delmiş, Hasan 
Basrinin klilüphanesine pislik 
bile atarmış. Nihayet Yahudi 
oir gün hastalanmış, Hasan Basri 
ziyaretints gitmiş. Yahudi ölUm 
yatağında doğrularak kendisini 
hürmetle selamlamak istemiş. 
Böyle bir İslam Aliminin kendi
sini ziyareti çok memnun etmiş. 
Bu memnuniyetini İslamiyeti ka
bul etmekle ödemiş. Kelimei şa
hadet getirmiş. Ve o gün ölmüş. 
Müslüman ahkAmı üzerine cenaze 
namazı dn °kılınmıştır. 

İdris Efendi .. 
Aynsofya imamı idris Efendi

yi de gördük: 
- Ne lüzumu var bu sualin 

diye başladı, bir saniye düşilndU, 
ıonra: 

- Bu husuata fikir ileri ıUr-

Oldürten Adam .. 
-----------

larınm arasından kayıp 'kurtul
mıya muvaffak oluyordu. Aynı 

zamanda, İngiliz komünist teşki
latile uğraşan ve onu şuurlandır
mıya çalışan ik" çeka memu· 
nun hüviyet ve dre ide bir 
türlü' bulunamamıştı. HeJsing· 
fors ve Riga şehirlerindeki lngi· 
liz casusluk merkezlerine verilen 
emir ve talimatları da bir netice 
vermemişti. Bütün bu muvaffaki
yetsizlikler lngiliz istihbarat teş
kilatmı son derece asabileştirmiş 
ve heyecana düşiirmüştü. 

Bu ırada, İngilizleri ıon 
derece llmide düşüren bir hlidise 
oldu. Andrei isminde bir adam, 
Sovyet hududunu aşarak Finlan• 
diy hudut mu haf ıı.larına iltica 
etmiş ve Finlandiy 'ya geçmek 
iıtediğini bildirmişti. Aym zaman• 
da, imah bir surette anlatmışbr ki 
kendisi Sovyet çekasının mühim 
erkAnından biridir. Son zamanda 
Rus hfikümetinin itimadını kay· 
bettiği için firar etmiye mecbur 
olmuştur. 

Bu adam, kısa boylu, bknazça 
ve Mongol vari sarkık bıyıklı 
idi. Saçları kıvırcık ve kanşık 
bir halde bulunuyordu. Bu adam, 
bir müddet Finlandiya xabıtasının 
nezareti !tında tutuldu, sonr , 
kaçmadan eldo etmiye muvaf· 
fak oldugu pasaportu ile 
sair evrakı muntazam bir halde 
olduğunda serbest bırakıldı. Onun 
bir müddet muhafaza alhndn bu
lundurulmasmm ıebebi, en yakin 
lngiliı istihbarat memurunn hAdi
senin haber verilmek · stenmesi 
idi. Bu iş yapılınca şllpheli Rusun 
da hurriyeti iade olundu. 

Bu adam, paralı bir şeye ben
ı.eyordu. Avrupa'yı bir müddet 
bnştan başa dolaşh. Evvela Lon· 
dra'ya sonra Hamborg'a, oradan 
da Berline gitti. Fakat bu seya· 
betleri yaparken yanında bazı 
kimseler daha vardı. hıgilizler 
Andreyi kat'i surette sat n almıya 
karar vermişlerdi. bunun için pe
şinden ayrılmiyorlardı. Bu ada· 
mm İngilizler emniyet veren bir 
tarafı da, biitün bu seyahatleri 
esnasında hiç bir Sovyet memuru 
ile temasa gelmemi olması idi. 
Bilakis, her şeyden korkar görü
niyor, adeta bir intikam pususuna 
düşmekten çekinir bir halde bu· 
lunuyordu. 

Andreyi Berlin'e vard1ğı za
man İngiliz istihbarat memurları 
ufak bir hata yaptılar. Herifi bir 
müddet gözden kaybettiler. Tek

rar izini buldukları zaman yanın
da başka ve yeni bir adam gör· 

diller. Mi.inasebetlerinden, gayet 
sıkı dost olduldarı anlaşılıyordu. 

Bu adam bir Rustu, adı da Pav
lonoski idi. lngilız bu adamı gayet 
iyi taniyorlnrdı. Çünkü Pavlonos· 
ki'nin Çeka ile arası açıktı ve bir 
kaç bankonot mukabilinde bu 
adamı sabn almak işten bile de
ğildi. Pnvlonoski'nin adresini bul-

mak lngiliz memurları için kolay 
bir şey olmadı. Çünkll o da Çeka-

mek benim selahiyetim haricin
dedir, dedi. 

Netice olarak kaydedelim: 
Hocaefendiler bu meselenin 

Uzerinde durmıya bile lüzum 
görmemektedir. Hakim olan fikir 
şudur: 

Asrımız 

uğraıılacak 
dini mlinakaşalar ile 
ailr değildir. 

' 
nın i tikammdan korkuyor n 
Berlin'in bir okyanosunu andıran 
bina kalabalığıl içinde saklaniyor
du. F kat inat ve israr ile rama• 
lnrı, nihayet semeresini vermekte 
gecikmedi. Pavlonoski'nin Koman• 
danten c dde de, bir gazete fo
toğrafça mın önünde, p nsiyoner 
olduğunu tesbit ettiler. O, ıkı 
bir teras ut ltın hndı ve nla
şılcL ki Rusya' dan kaçan Andrey'in 
Pavlono ki'den başka Berlin'd 
dostu yoktu. 

Herifi satın almak kararları. 
elde ettikleri bu netice ile blls• 
bütUn kuvvetlenmiş oluyordu. 
ÜçüncU bir adamın deJaJetile 
Pavlovoskyi müzakereye davet 
ettiler, konuştular, herife para 
verdiler, daha fazlasını da adet .. 
tiler. Pavlovoski kendi ine isto• 
nen tavassutu kabul etti. Bir gDn 
sonra tekrar lngili~lerce temasa 
geldiği zaman Andreyln fngiliı:• 
lerJe müzakereye kirişmeyi kabul 
ettiği ve herhanği bir randevuya 
relebileceğini bildirdi. 

Pavlonoski aynca u cevabi 
da getirmışti: 

" Andreyi, Çeknoın elinden 
kurtulmak için Rusyadan fir r 
etmiştir. Fakat avrupada, yine 

ayni Çekamn adamları tarafından 
tara sut albnda bulunduruJduğ 

na emindir. Fakat Sovyet dil • 
manlarile birleşerek Rusya 1ey-

hiude çalışmadıkça, Çekanm ken
di in bir f enahk y ptıracağmı 
z nnetmcmektedir. Mamafih din• 
deki pare bittiği için hayahnı 
kazanmak mecburiyetindedir. 

Bunun iç.indir ki J,cndisine y 
pılan teklifi kabul etmi ve Çe-
kanın çnhşm sistemi hakk nd 
bildiklerini söylemiye ar r ver 
miştir. ,, 

Berlindeki İ:ıgiliz memurları, 
bu cev~bı derhal Londraya bil· 

dirdiler ve ertesi gün, Entelcinı 
ervisini yüksek erkanından bi· 

rioin Berline geldiğini hayreUo 
gördüler, bu zat, Stenly müstear 
ismi altında seyyahat ediyordu. 

( Arkım var> 

t::=-

RADYO=-
S KAnunuevve1 Cumartesi 
latanbul - ( 1!.00 ınel:ra ) 1 don 

itibaren. l 8,45 Dar(Jttali m, 18,45-rn, 20 
Orke«trn, l 9,~0 • 1 !) 45 Fransızça ders 
( lıftlptedilcro mahsus ) 19,45 - 20 Or
kestra, 20, 21,30 Darütt..lim. 21,SO 
22,80 Orkestra. 

Bükreo - ( 894 metre ) 20,45 gra

mofon 21 lfadyo orkc tr.ısı, ~l,411 
şark1 konseri. 

J:4elpat - (431 mPt,.,.) 'O Komedi 
20,55 l\uvartet, 21,25: Ş n gt ee ~:l.~üı 1 
Gllnun haberlerinden s ura a\ı şam 

koıı eri. 

Roma - ( 441 metra) 21 haber ve 
gr mofon, 21,4=5 polis c rkcstrası, me,. 
bur opernl lrd:ın par~al,\r. KonsC'r fa• 
sıla ı uas10d. konfernıı vo habtır. 

Prağ - 't-8 metre) 2.,ö koıı eı 
23, 15 mor ,ez tiy.ıtroııu ndan nakil. 

Vlyıına - (515 ınotre -0,:!5 arkı 
ko ı cıri ~1,15 küçük bir koıuodi 2.J,15 
nk~sm konseri. 

Powte - 550 m ot re) 21, 15 f rar 
musiki~iıı asları cemiyctı nin mO 
rC;,İ. 23 hı b r \'6 ~ ğ ın. 

Var,oYa - ( 14 U rnAtr• ) 

muhtelif, 20,45 radyo g zotosi, 
hafif koıı1>rr -4 dans h vaıarı. 

20 
21: 

Berl;n (1635 m•tro) :.t: l\ai :-
daıııuıo'den naldon eau 'at ı;ecesi. 

·-
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ÇANAKKALE 
-174- Yua11ı C•n•ral Oılarul•,. 

İzmir' de 
---

Bir Kaçakçı 89 Bin Liraya 
Mahkum Oldu 

Bomba Atmak San' atini 
Henüz Kimse Bilmeyordu 

lımlr, (Huıu;i) - Bir müddet 
evvel Ali Bey oğlu Kara HOıe· 
yin He Çobanı Mehmet, Meneme
nin Ali Ağa çiftliği aablllerine 
20 çuval ılgara kAğıdı çıkarmıf"' 
lar, yakalanmaması için toprata 
gömmUşlerdi. 

Zabıta keyfiyetten haberdar 
olarak ıigara k4ğıtlarım meydana 
çıkarını~, Kara HUaeyin ile Meh· 
medi de İzmir ihtisas mahkeme· 
sine sevketmiştir.. Yapılan mu• 
hal<emedo maınunlarm cUrUmlerl 
ıabit olmuı ; Kara HUseyin bir 

Bu ıırada Baıkumudanın no
kadar endioeli olduğunu takdir 
etmek kolaydır. Babuıua ki b~ 
ktlmet el'an takviye kıtaab hak· 
kında tam mile ı0k6t etmekte 
Ye Ba kumandan btı ıllk6ta hiç 
bir mana verememekte idi. Bu 
zamanda TOrklerin Gelibolu' da 
nya civarındaki kuvvetleri 80 
bin ile 100 bin arasında tahmin 
ediliyordu. Buna rağmen 17 ma· 
yısta gönderditf raporda dört 
yeni fuka veyahut yeni bir mllt· 
tefık istediği halde, 1ngiltere' deıı 
aldığı yegane cevap, yeni bir 
fırkanın izam edilmekte olduğun· 
dan ve Rus'lar tarafından Kara· 
deniz Boğazı sahillerine asker 
çıkarmak fikrinden tamamlle vaz• 
geçildiğinden ibaretti. 

20 haziranda Jencral Hamil· 
ton, tekrar Lord Kitchener' e 
telgraf çekerek henUz cevabı 
verilmiyen J 7 mayıı tarihli tel· 
grafına nnzarıdihkatini celbetti. 
Bu telgrafta jeneral Hamilton 
.. Karşımııa rubu milyon asker 
dökmek teşebbUsU ilerlemektedir. 
Buglin bizim tutmalcta olduğumuz 
mevziler ise, bukadar kuvvetlere 
karşı eldeki mevcut ile mukave· 
met edemiyecek bir haldedir. 

lngilteredeki vaziyet henilı 
bu telgrafa da cevap verilebilecek 
bir halde değildi. ÇUnki yeni 
tetkil olunan Çanakkale Komis· 
yonu henüz içtima ederek Ça· 
nakkale seferi hakkında takip 
edilecek hattıhareketi müzakere 
etmemişti. Lord Kitchener bile 
reyini ne ıuretJe istimal edeceğini 
kararlaştırmamıştı. Fakat bu ka· 
dar teahhilrden sonra Gelibolu'da 
kat'i bir darbe vurulabilmesi 
imkAnından her zamandan fazla 
şüpheli ve ml\tereddit idi. 3 ha
ziranda Jeneral Harnilton'a çek
tiii bir telgrafta •• Derhal iste
diğiniz kadar takviye kuvveti 
aandcrilirse, KilidUlbahir'i zap
tedip bu suretle Çanakkale ~e
ferini hitama erdirebilcceğinize 

emin misiniz?,, diye •ordu. 
Bu kat'i cuale derhal cevap 

vermek kabil değildi. Harpte 

vaziyet olduğu gibi kalmaz. Vn
ıiyet 17 mayıstaki vaziyctt~n 

çok daha ciddi idi ve artık 
temmuz evasıtından evvel takviye 

kıtaatının gelme1i kabil değildi. 
Bunun için jeneral Hamilton'un 

\•erdiği cevap gayet kısa ve 
söyle idi: .. Yarın umumi bir 

taarruxa başlıyorum. Her halde 
bunun neticesinden evvel size ... _ 

{' 
Tahlili 

\ı 
Kuponu 

'1 Abİ!\tlııiı.I llğroıımo ~ ;ıtiyoro ı , 

nsminlıl 5 aclot kupon il" lıir· 

ıı ... tv ıönderıni~. ne miniı ltlr.4/~ 

ıf\biıfü \u .a ljJ 4:Uİlmaı. 

b.m, mc10le' 
'<'flı nn'nt'> 

ı:c.imin kliıe,, 

I'· ıuu uili:ıJ 

30 lı.:uraılu.• 

ı:vn lurd . .oJ.l: 

kat'ı bir cevap 'Hrmekliğimf siz 
de arıu etmezsiniz.,, 

4 haziran, yani OçUncU Kirte 
muhareb i Gelibolu yarımada· 
sında yapılan ilk lper muharebesi 
idf. Sahilden sahile bl\tUn hat 
Uzorindo her iki taraf ta, bazı 
yerleri telörgülerle mubafaz 
edilmiş siperler içinde bulunmakta 
idi. TUrk siperleri arasında bazı 
mUstahkem mevkiler vardı ki 
bunlar etrafa da hAkim bir vad· 
yette bulunmakt idi. 

Bu yeni ve değişmi;, vaıiyete 
karıı evvelki ta rruz: plAnlarından 
farklı bir pilin kullanmak IAıımdt. 
ileri hareketinin her safha ı hak· 
kında mufassal talimat verilmiş 
ve her kıt'a için ilerlenmesi 
matlup mesafe hiçbir noktada 
800 yardayı teenvUz etmemekte 
idi. 

İngiliz taarruz plAnı l haıl· 
rttnda 8 inci fırka tarafmdan 
tebliğ edilen hususi talimat ile 
izah edilmişti. Taarruz edecek 
kuvvetler iki saftan mürekkep 
olacaktı. Beher dört yardalık 
cepheye beı kişi isabet edecek 
surette teşkil edilecek olan birinci 
saf düımanın ilk hattını zaptede
cekti. Bu hat zaptedilir edilmez, 
beher yardava bir nefer isabet 
etmek suretile tetkil edile· 
cek olan ikincı saf, birinci 

safın Uzerinden atlıyarak 400 Hl 
500 yarda ileride bulunan ikinci 

hedefi zaptedecekti. Zaptedilen 
mevzileri tahkim etmek ve arkada 
eski lngiliz mcvzilerile nıuvasale 
siperleri kazmak için, ikinci safı 

hususi alat ile mücehhez: siper 
kazma takınılan takip edecekti. 

Diğer kıtaat ta arkada kal· 
rnış olabilecek münferit Tiirk 

avcılnrmı tnrıyacaktı. Muhnre· 
benin son saatlerine doğru 

topçu ateşİn6 miiıakeret et· 

mek için piyade efradı tara

fından kırmızı flamalar taşınacak 
ve zaptedilen mevzileri göslt:rmek 

için bu siperlerin arkasına di· 
kilecek. 

Zaptcdilen bir si,. eri temizle· 
mek için bombacı postaları teşkil 

etmeııirı en muvafık usul olacağı 
kıtaala izah edilmişti. Fakat bu 

' 
nazariyeden ibaret kalıyordu. 
Bomba almak san'atini hemen 

hemen kimseler bilmiyordu ve 
aralarında hakiki bir Lomba 

tutmuş efrat pek azdı. Bund.m 
maada bomba da azdı ve mev

cut olanlar da oracıkta imal edil· 
miş ve barut ile demir parçala

rından ve eski reçel kutularmdan 
yapılmıştı. Bu hususta Ttirkler 

daha kuvvetli idiler; çünkii son 
sistem bombalarla miicehhezdiler. 

( Arkası var ) 

TAKV/1~! =: 
CUMARTESi 
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ene, Mehmet 2 ay 15 g~n 
hapse mahkum cdilmişlcrclir. 
Kara HU eyin ayrıca 89,000 lira 
para cezasına mahkum edil· 
mittir. 

Eski Tüfekler 
Müze 'de Kıymetli Bir 
Koleksiyon Bulundu 
Askeri Müze fdare i tarihi 

toplarm ve tüfeklerin tasnifine 
devam etmektedir. Şimdilik işe 
evvelA tüfeklerden başlanmıştır. 
MUıe idaresi tasnif bittikten 
eonrn bunların bir rehberini neş~ 
rc:decektir. Yalnız ( 1 O) kilo ağır
lıgmda çok eski ve fitilli bir 
tiifekle ( 120) kifo ağırlığındaki 
kısa namhlı demir bir topun 
kullanıldığı tarih tespit edileme· 
miştir. Müze idaresi bunların 
birer fotoğrafını aldırarak Avru· 
pa müzelerine göndermiştir. MU· 
tehassıslar bunların hangi devir
fere ait olduğunu tespit edecek· 
!erdir. Bunların (14) Uncu asır 
sonlarmda kullanıldığı tahmin 
edilmektedir. 

Eski Eserler 
Niçin İhmal Ediliyor? 

8 ikinci teşrin tarihli gazete· 
miıde Sultanahmct civarındaki 
harabelerin altmda tariht eserler 
bdlunduğunu ve bu eserlerin bu· 
ralarn ev ve apartman yapbran· 
lar tarafından tahrip edildij'İui 
yazmış, Belediyenin dikkat na
zarını celbetıuiştik. Memnunihetle 
öğrendiğimize göre Belediye esn· 
sen bu notalara dikkat ctmelcte· 
clir. Filhakika Belediye Riyaseti 
bu mesele münasebetile bize 
gönderdiği mektupta diyor ki 

11Mevz.uubalıs edilen mahalde 
' 

e ki eserlerin muhafazası encü· 
menince te~kikat icra ve tedabir 
de ittihaz edilmektedir. 

Bu vadide belediyemizçe ya· 
pılnıası icap edecek bir m uameltıt 
teınhür ettiği ve talep olunduğu 
t ıkdirde derhal ifa edileceği 
tabi1dir." 

lstanbul'da Sut Meselesi 
Geçenlerde ( Hnlkuı Sesi ) 

sütunumuzda fstnnbulun süt me
selesi ile meşgul olmuştuk, yine 
memnuniyetlo kaydedelim ki 

1 
Belediye bu yazıyı görmii~ ve 
bize silt meselesinde belediyenin 
nasıl hareket dtiğini anlatmış· 
tır. Belediye bu münasebetle 
gönderdiği bir mektupta diyor ki: 

Şehirde satıl an ailtler beledh·e 
zabıtası rnemnrlart tarafından 
mıntnkaları belediye baş tabiple
rine getirilmekte ve muayene edi-
lerek mahlut veya bozuk çıkan· 
tar imha edilmekle beraber es· 
habı hakkında ceza tatbik olun· 
maktadır. 

Sütlerin daha sıkı bir kontro· 
le tabi tutulmaeı ahiren kayma· 
kam ve belediye şUbe Müdlirle· 
rine tamimen emredilmiıtir. 

Kiououenel 3 

r 

BfBiYE 
Bu Sütunda Her gün 

Yazanı CBngi~ Can 

Bir Güzel Karşısında 
Sıcak bir ya1 akşamı bütün 

çarıılı serinlemek Umidile dl\k
kAnlarınm önlerine attıkları İıt
kemlelere oturmuı konuıuyorlar: 
Tek tUk piyasa edenler de var. 
Bu sırada caddenin başından eu 
fazla yirmi beıinde tahmin edilen 
kadınların pembe beyaz dedikleri 
neviden, ıiyab, iri · gödU, gllr 
kirpikli, gayet güzel, fevkalAd 
kıvrak yUrilyen bir kadin görUn · 
dU. Ve bUtnn baılar ona döndlL 

Kadın ilerledikçe, arkastndan 
birtakım sesler yUkseliyordu. Ev
veli ilstbaştaki manaY kırlaşmıı, 
bıyıklarını blikerek : 

- Anam, dedi, altn11§ına gl~ 
riyon. Hiç böylesini görmemiştim, 
Adapaıar elması gibi .. 

Onun yanandaki Yahudi göz· 
iliklerini düzelterek : 

- Ne karidir bilir nıiıin, de· 
di. Bizimkileri bile yeçti. Boy· 
nundaki yerdanlık en aşağıdan 

beş yuı lira eder. 

Sol taraftan geçen bir asl<er 
arkadaşını dürterek: 

- Sağa baki. Sayı ile ken· 
dine gel ulanl 

Kumandasını verdi. Kendi 
tabirlerince etrafı dikizle metgul 
iki kUlhan beyden biri : 

- Anam, dedi, mal b6yle 
olur İ§to 1.. 

Daha aşa~ı taraftaki kun
duracı: 

- " Y anıhp ta benim dUk
kAna girene nasıl 6lçU alınm ,. 
diye göılerinl bayılttı. Daha 
sonra oradan geçmekte olan blr 
oofta: 

- .. Yarabi - diye mırıldandı· 
kullarının sabrını denemek için 
mi bu güzelleri halkeyledin 1 ,. 
Bu ıırada şivelerinden KaradenlE 
Ufağı olduğu anlatılan iki delJ.. 
kanlıdan biri diğerine : " Bu 
eHe mi yoksa hayalet mi? • dedi • 
koıiloyim saa ,, 

Kadı epey ilerlemiıti Altba.
taki Karamanlı çmrağm önünden 
geçiyordu. Acaba onun fikri 
nasıldır diye yanma okuldum. 
Beni görilnce, içinde bir çok 
milletin paralarım saklıyan kUçllk 
camekandan başını kaldırdı : 

- Garı değıl İngiliz llraaal 
Ne dersin acep guzum • dedi .. 
gaçn deyişilir ? .. 

Karmakarışık 
Muamma! 

Bir 

( Baştarafı l inci aayfada ) 

sıoı kazdırmış, dağ lrnamıuda en 
uf ak deliklere kadar aratmıştır. 

iz Bulunamıyor •.. 

Yapılan aranmıya rağmen ne 
evde, ne de başka yerde hiçbir 
ize tesadüf etmek imkAnı hasıl 

olmamıştır. Bunun llzerine zabıta 
Penbe Hanınıın konışularmm ifa· 
delerine müracaat etmit kendi· 
sini tanıyanları şahit ınfatile din· 
!emiştir. Bu ifadelerden hiçbir 
netice alınamamıştır. 

Bir Mahkiıman Sözleri 

Penbe Hanımın komşuların· 
dan biri Penbe Hnnımm hapis
hanede bir biraderi olduğunu 
zabıtaya haber vermişti. Zabıta 
Pembe Hanımın biraderini l<ey· 
fiyetten haberdar etmit, kardeşi 
hakkında malümat istemiştir. 
Penbo l:lanımın biraderi, kar· 
de inin nerede olduğunu bilme• 
diğini, fakat hapishanede bulun· 
duğu müddetçe hemşiresini Bahri 
Efendi namında bir zatın hima
yesine tevdi ettiğini, Bahri Efen
dinin birlcaç gün evvel , kendisini 
ziyaret ederek hemşiresi hakl<ın· 
da sıhhat haberi getirdiğini söy
lemiştir. 

Balıri Efendide Yok! 

Zabıta memurları, Bahri Efen· 
dinin adresini tesbit ettiklerinden 
kendisini evinde aramışlar, fakat 
23 haziran sabahı Aydına gitti· 
ğini öğrcnmi,lerdir. Penbe Ha· 
namın ortadnn kaybolduğu gline 
tesadüf eden bu tarih, zab:tanın 

na7.arından ka~mamışhr. 

Zabıta, bunun üzerine hadisede 
bir cinayet kokusu sezmiş, müd· 
deiumumilikten bir tevkif rnü:ıek
kereıi çıkartan Bahri Ef. yi Ay
dında tevkif ettirmiştir. 

Bahri Ef. ifadesinde, Pcnbe 

Hanımı 21 haziran glloil gftrdö
ğünli, kendisinde hiçbir fevkali
del:k olmadığmı, tegayyilp etti· 
ğinden malürnatı olmadığını, ken
disinin Aydına iş bulmak içia 
gittiğini l!Öylemiıtir. 

Hadise Adligedt.: 

Zabıta, Bahri Ef. den daha 
bazı malumat idindikten sonra 
Bahri Ef. yi maznun 11fntlle ad· 
liyeye tevdi etmiştir. Adliye 
Bahri Ef. nin ifadesini tcsbit et• 
mi~, fakat Bahri Ef. nin bu 
cürmü işlediğine dair kuvvetli 
bir delil ve emmare bulamadığın· 
dan kendisini serbest bırakmıştır. 

Adliye, tahkikat enakmın 

tekemmlll etmediğini ve hAdise
nin mahiyetini aydınlatacak bir 
delil olmadığmı nazarı itibara 
alarak evrakı tekemmill ettiril· 
ıuek Uzere zabıtaya iade etmi tir. 

Penbe H~mm n lzmirdcn baş• 
ka bir şehre gitmesi muhtemel 
g3rl\ldüğünden, kendisi hııkkmda 
civar vilayetlerden malumat ta· 
lep edilmiştir. Bu dakikaya kadar 
Penbc Hamının bir cinayete 
kurban gidip gitmediği anlatıla· 

ınam ştır. 

--------~--~--~~~~----
Ye11i Neşriyat: 

Eski TUrk Kıyafetleri 2 ı: ı.ı 
Tıı rı- k n ,ıf Pt erir!(' d:ıı r ı ~u "''ııtı o' vı l 
lnır.litı·rc'do talı oluııuı• ııutihuı eııi.hr 
lmlunnıı hu kil ıp ~lnlınrrcm rcyıi Jt 
tnrıııclan 'fıırkçoy" tcrcllıno ettirlııııı 
\C n<ııl mı'tnı olnıı lııgiliıçcsile lıirlikto 

ııofiıı lıır urı•tt.e yeniden lnsılmıştır. 
lngill<ıro c1t' letinininiıı resmı re nıııı 

tarnfıııdnıı 'I' ırıdy do hof eeııo dovaıo 
doclcn ıne:111 'o totklkııtm omoroııl 
olnıı lıu ldtap osk i 'l'lirk a kerl v• 
idari tctkihıtııın '6 halkın ınuhtelıf 
~1111fhrınn tıuııaıııile ınuvnfık ol rak 
tu dr 'o ı·mf ctuı ıtodlr. H r tllt 
rosiın ye<.lı, r roııktc olmak 1 ·.ıero 00 
lovlıwı ilım·n eden bu milhim s t 
aslındaki sllıhat ve nofaeeli tnmJmıla 
ın\llıafozf\ otml9tlr. 

300, ciltli, 850 ta9ray tıı.abbOtlR 
400 ı,uruftur. P:ıtıt yeri: l t•nbul 
.za::urn l'ltaphaneti• dir. 
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Vücudünün Bütün Derilerini Yüzdür
nıüş Kızıl Bir Et I<ülçesi Gibi Y abyor 
Vücudünün Her Tarafında Kıvıl Kıvıl Kurtlar Kaynayor 

-30-
Bu adam kaba etlerinden, 

•111111 baılarından, demir atkı
larla bu tahtaya raptedilmif, 
1'enarlarında keskin çivi uçlan 
l'ÖrOoen kısa bir cidar var. 
O tahta tekerleği, altındaki 
lrıanive 'a ile iki adam fiddetlo 
~evirdikçe, tekerlete yabnlmat 
olan adam sUratle dönüyor, Yllcu
lllin çivilere çarpan yerlerinden 
kanlar s z yor, hazan da et parça· 
ları koparak etrafa 11çınyor ••• 
8u adanı, ( Fakir ) miş. Kendi
Iİaıi böyle parçalata parçalata, 
( Siva ) nın ve btıti1n ( lıah ) 
ların nezdinde, bilyUk sevaba 
Iİrcrmiş. 

Diğer bir kllmenin ortaaında, 
haşka bir manzara.. Burada da 
'-lun bir tahtan n berine ince 
t., 11k çiviler mıhlanmq. Çırçıp
lak bir (fakir) bu çivilerin üstüne 
'1anmış, rahat rahat uyuyor. 
halbuki çivilerin yarısından faz
lası, bu çı?lak adamın kupkuru 
'Gcudüne gömOldOğil halde, hiç
lai aatırap eseri ıörllnmiyor. 

Baıka bir yerde, ptlajıaa 
lıadu toprağa pmGlmlt bir 
adam.. Yere ç&melmif olan iki 
'ocuk, ellerinde bulunan tabata 
topuzlan mlltemadiyen bu ada
lla a başına indiriyorlar. Mete• .. 
41İyen bu topuz darbelerini 1e
'-ektea nuarlapa ba kafama 
lçiııde ıerre kadar akıl " par 
.a.adığma 7emia edebilirim. 

Yine baıka bir yerde.. Kol
'-•, bacakları teraine ~ın1lmq 
hir adam... Kulakları, burnu 
•e dudaklan tamamen diple
tİnden keailmit- Kıpkızıl dif 
-Ueri , iri Ye IİJah elitleri 
O kadar çirkin, o kadar ijrenç 
lair halde 16rilniyor ki... 

Biraz 6tede, kollan dibinden 
lıı•rıla kıvrıla arkuaaclaa birbi
tlne d&ğilmleomiı, bir fakir, yBzl. 
lroyun yere uzanmıt. inindeki 
~~I renkli t~prak çanaktan, cli
-..aia ucile pirinç tanelerini maha
teUe çekiyor, blylece o ıeceld 
,e-.ıeiini yiyor, 

V ~ nihayet, kuytu bir katede 
llrt lıtOne, vpuıuıı yatan bir 
hndaıL. vllcudDntln bOtln derile
tlııi yftzdOrmllt. kıpkızıl bir et 
~çeai halinde 1atayor. G&pün
~, icaba etlerinde, karnın b.c:ak
._-.na iltisak eden yerleriade, 
~ Takır kurtlar kaynıyor. 

ile•• rebberimia pt:laima 
'-rıldım: 

- Kalawa efendi!. Ba ijreaç 
~leri ghtermek için mi beai 
...... •Ja ıetirdiniz?... Nadanın 
ile k.t>ahaU vardı. Hiç takaya 
~l11ıe1 bir adam oldupmu vak
:: ıize ihtar etmedijime tee .. 

ediyorum. Diye batırdım. 
L...ı. Resbberim, koluma Mrahp, ku
""llllla iğilerek: 

~ ( SiikfaU Rahipler ) den ol
ti uza hatırlamuuza rica ede
,: d llınhterem Zabit Elendi... Bu , b Giünllz fe) lerin hepsi, birer 
~ve hikmete mOateDittir. 
(Sha iki cih•nda aziz eden 

,1_ a-,.rmuttv iri. .• 
~rehberimin biletini ya
... Bir demir kerpeten fibi 

- Azil doıtum •• Benim (Siva) 
mzla hiçbir alıt Yerişim yok. Size 
gllndllz de ıöylemiştim. Bir tay• 
yareci yer yllzllne ayak bastığı 

zaman yalnız birıey dllıllnllr ••• 
Zevk ve kadın. •• 

- Parmaklarını• çok kuv• 
vetli zabit efeodL Lfitfen onlan 
biraa gevşetinb. (Siya) 01.1 aon 
ıözlt, filphesiz ki sizin de ifinize 
yanyacaktar. itte, ayin başlıyor. 
GördDğDnllz uman, hak Yere
ceksiniz. 

Bu esnada, iki kuru tabtamn 

biribirine çarpmumdaa hual olan 
takırtıya benziyen bir aea duyu• 
luyordu. Yavq yavaı ilerledik. 
Ağır ağır tarçın yağı kokan er· 
kek kadm bir allrtl halk n arası• 
na karqarak mabede girdik. 

Mabedin içi, adeta bir renk 
mahferi ldL Tavandan aaılı yüz· 
)erce kandilin ıiyaaı, halkın ren· 
girenk ipek örtüleri &zerine dö
kOlilyor, her tarafta ıihramiz 
bir cacibe husule getiriyordu. 
Ortada bOyllcek bir hawz vardı. 
Bu havuzda, mercan renginde 
mukaddeı bal.klar yllzllJordu. 

( Ar'usı varl 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
« ... 

Size Tabiatinizi 
• 

Söglige/im ... 
Resnıinızi kupoıl ıJe gö ıderıııiz. h up ln d ı"tor R yFamızdadır. 

87 D1raun be~d• Nlh•t EL 7 8 lzmlr'd• 
- - Zekidir. Kıya-

Fahre.tJn Et. 

fetine ehem-
miyet vermez, 
men fa etlerine 
karşı titiz daY. 
ramr. Okuma· 
ya yazmaya 
heveslidir ya
ram az lık lan 
usandırıcı de
~ildir. Daha 

ziyade ıakin ve çekinğendir· • 77 H ...... iL Sakin ve tutuktur. 
Çabuk: müte-
e&9ir ve mün
kesir olur. ı,. 
leriade hile 
tavru hareketle
rinde riya yok· 
tur < ld ığu gibi 

1 
görimur. So
kulmaz. mesu
liyetten kor
kar. Kendi ba-

ıına J§ yapmaz daha ziyade bao
kaJanna tabi olur. 

• 61 Nlhrlt .. ,: Zekidir. Y r.rined 
" ve sakin dur

maz, mutlaka 
bir işle iştigal 
eder. Çabuk 
koDU§Ur. & 
halleri etra
fına soğuk 

gelmez. Y aıına 
göre becerikli-
dir ve elinden 
it gelir. 

DEUTSCHE ORIENTBANK 
T.... Tarllal HM 

Merkezi: Berli~ 

Türkiye Şubeleri: 

lstallbal, /un;, 
Galata Tel: B. O. 247-248-984 

ı.tanbal • 24410 

Depoau • 232~7 

Her nevi 
banka muame!citı 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 
Camadan maada laer;tın (2.» 

5) latubtal Dıvuyolunda No. l ld 
Telı Da 

Zeki ye sevim· 
lidir. Temizli· 
ğe ve intiz:l4 

ma dikkat eder. 
Haline göre 
söz anlamıya 
ve iyi ,eyleri 
taklide müte· 
mayildir, bu 
t" m a yilllerin· 
den istifade 

etmesi temenni oJunar. 

• 79 han1r-.e Cema Ef. Sakin ve 

daha ziyade 
kendi halinde
dir. Usul ve 
merasim ve in
tiaaın kuyuda· 
tile pek alaka· 
dar olmak ken· 
disini sıkıntıya 
ve üzüntüye 
kaptarmak iır 
cemez, yaratıcı 

kudreti zaiftır ba§kalarına tihi oı. 
mayı tercih eder. 

• 68 it. N 118nım: ( R~sminin der· 
cini istemiyor) Hüsuüne mağrur· 
dur, tuvalete, pkJ,ğa fa~a ehem

miyet verir, gtinün mühim bir 

kısmını aynı kar§ısında geçirebi
lir. Elbise ve qyasını aık tebdil 
eder, çabuk bıkar., moda cereyan
larına kolaylıkla tlbi olur, ev 
iılerile iıtig11lden sıkılır. 

SELANIK BANfCASJ 
T-. brlhl 1111 

Sermayeli Tamamen 
tecliJe edilDIİf 

30,000,000 Frank 
idare Merkezi ı l•tanbal 
Tllrkl1edeld tubeleri: 

GALATA, lSTANBUL, lZıılR 
SAlılSUN, ADANA. lılERS1N 

Yunaniatandaki Şubelwi: 
SELANlK, AT1NA, KAV ALA, PlRB 

8i14mum banka •aame1'tı. Krul 
mektupları. Her ciıu nakit la•uıe 
laeaap kltada. Huausi ka..tar icar. 

ZAYlı Eyüp ukerlill tul 011inden 

aldığım aıkerl ıeellereml kaybetdm. 
Yeniıinl alacağımdan kabaau yoktu. 

QWllllla ...... F ı•e ............. 

Yeni Neslin Düşün
celeri Nedir? 

CB11ttHrft 1 inci Hyfada ) 

Bt-n bu eğreti 16zliikle de bir 
ıeyler ı&emedim. Bereketki bu 
nalap yutamadım. Tıkanıp botul· 
madun. Y almz hayretim katmer
lendi Ye hasretim ateşlendi. 

"Vapurdumanı,, yere... Fırlat 
onu yerel 

* Elim bOğr" .... Ae oturamazdı:n. 
..Dııarı,, yı, me bin dışar.sı,, 

na boyliyayı ı ıksilz. 
"Beyar.ıt,, m 1kik tevekkOI 

tespihi; l<af e erek b şaltan 
içimi önuye k .uyan, morfinli 
bir derviş tiı. ~ bi, bağrıma akıp 
batıyor. Bu şişin, yarala elimden 
tiltturdliğü; .. Kubilay,, a kan ku .. 
turan kurum! u yalazıyı and r yer, 
hahrlabyor. Bu is, gözümü yqar
tayor, perdelemeden sıvışmalıyım. 

u SuJtanahmet" e iniyorum. 
Herkes kıbleye dönmüş.. Ben 
aoldao geri değil, ileri gitmek 
İstiyorum. Bana öyle geliyor ki 
.. Beyaz t,, Ye "Sultanabmet,, hAll 
"Mehmet,, in koyduğu yerde 
otlamakta.. ilerliyorum. 

.. Galata,, da kasa ~apakları 
yerine, diş g cırdıyor. Bu işlerin 
rengi "uçuk bcnizim,, e, kokusu 
"alın terim,, e ne kadar benzi
yor. Dün uçuk benizime gülen 
buglln ahn terimi dişlerinin gıcır
baana yağ yapm ş. Burada haşlak 
kabnm. TOymeliyim. 

Tünel alıp Beyoğluna çıkalım. 
Ha,di. 

Tünel; bizim •rtnmzdan. ken
dine, bir kayış daha çıkanyor •• 
Aldın mı "Tüne%,. i ? 

Gel Beyeğluna kayalım. 
Burada, .. Monokl ibrişimi ., , 

içimi aoğubm bir yılan tibi. ko,. 
auma 90kaJda, amaa,b. Bir yaa
da,.-., açlmrlapa'f fibi 90Jak 
ve burutuk. Meyhane; canıileşmİf 
ıibi kalabalık. 

Öte yanda, yllrek yufkalaşmıı 
ve kafa " Kirma " değneklerinin 
liıtünde kabarıyor, kurumlanıyor. 

Hullsa; lstanbulda, enerji; çal
kumu gibi, kuruyup ufalanmakta. 
Beyoğlunda, kafa; "Baron dl 
Hirt" lerin kazıklanoa yaslanmıt. 
yllkselit umuyor, ilıtilnlGk istiyor. 
Birin~iye "uyu, ey .•••• " dinletiniz. 
ikinciye, "çabalama kaptan •••.• ,, 
tilrknıo aayleyiniz. Onlarm, aize 
bir şey ıöyliyeceği yok ki.. 

'fa 
Bu lıtanbul, bana, inkıllptan 

ne yerebilir? 

içi kof, eliti yaldaz kala: 
latanbulua kaf .. , iakıllp ..ı. 

için tekaltlqmif, alaylalqmıfbr. 

lnkdlbın ideolojisini; bu "te
katıt. len Yeya "alayL.dan deiil, 
Ankaranın yllreiiode; llamedea, 
kGllenmeden, " ,..... kor " elan. 
lnkıllp mliaenerinden bekliy .. 
biliria 

Bun• için. l.tanbala alfChitm 
pdellberi, Ankara; içime daha 
wk dolayor 'ftl yine hunun için, 
latanbuldan yakama • Jırdı;.m 
t1ndeaberl. Ankara kafamda da
ha diri aola1or. 

• San' at bietik, ince baataLta 
tutulmUf, aıf rı tllketmif bir oro.. 
pu a-ibi hanldıyor. Bu, benim içi
mi kaplayabilirmi? kafamı kaDclı
rarmı? 

• lnkıllp için yazıhp çizilenleri 
içe a11rc:lam ı 

1 - Gawr yaz;lar. bunlar 
bir k--. bizi çekemiyorlar. Sonra 
kafalaruwı yapalqı, alıtkınbja ia-

Sorduğumuz Sualler: 
1 Turk iııkıl:lbı hakkında ııe 

dUtün üyorsu uz, ve bu hı ı bı 
na ıl ular ız ? 

2 - Ce nı' etin gt "rd ği buhr ına 
kartı kendin z· kuvv tli hiss 'or 
m uıı ız? 

~ Di d. r w s. ız ? 
4 \ 1 lıakku aki tel. ız 

nedir . 
5 - 11 k k .} T 1 I• 

6 - . ı ir 
ve n ııl v t nnk er ıni:a ? 

Genç kar 1 riıniz. bu s l 

de g udan d l,'l'l a Dl l>a:ı.mın g • 

durıı k urti c vaµ ' elı i r. 

kılibımızı kavramaya elverişli de
ğildir. 

il - Anaforcu yualar. 
Her eski fikir sistemi, inkılAbı 

(inkılabın c l:jektif realiteler'ai) 
kendi enfusiyetinden bıflJ'dıyarak 
ç kan clilile, kendi renıiae boya
makta, bunu fıaddamakta.. 

lokalibımızı, " Mescidi alua ,. 
kafeslemek we "falanstır. kodee
)emek istiyor. Bunlar, inkıllbıa 
baza tali hAdiselerinin, enfilsiyet• 
lerde tsyle birer tercümesidir ki 
herkes kendine yontuyor, dersek 
yanılmayız .. 

11 - lnlnlAp yaz lan, bu, be
nllz yeni yeni, Ankaradan içimin 
damlamıya bqlada. 

Ya iokallp bizde nalll yer 
etti"ı' Kendimiı inlullb& aa.t 
anhyorm? 

Biz, iki ana realite laerincle 
duruyoruz: 

Türk iDkılib.; 

"Tlrk kıya. a8 lremlrea de
rebeJ&ii ft b- ka,nldar Dil 
içimizden, bir kurt koparır ıibi, 

fırlat p, iliğinizi emen dilimizi ç6-
kerten, kapitülisyonu sııtıml%daa 
bir kene ayır r ıibi, 81klp attı. 
lıakılipla; •ahretlik" yerine, .. efen
di kl5ylli11 , "haata adam" yerine 
•diri TiHkiye., geliyor. 

Tilrk inkı ib ; 

Asırlardır, emeği, "içi paıar,. 

da soyulan Ye " dıt pazar " da 
•kö}" in ayak direyişinin kalla· 
fiilin, ı:renıiplepesidir. Seziyor
dunıki, dünya da böyle. bir .. köy 
ihtilali. ne sebedir. Apbeylik 
bize dltO,or. 

Maamafib illve edeyim. 

Cihan Ye bunun içiDde Türk 
iakılAbını bir tellkki tarzı mı, 
biJtün nazari unaurlarif e, kat'ı 
ıekilde izah edebilmek, ıistem
leı irmek ıçin, henüz kllltOr yap
maktayu11. 
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85 senelik mevcudiyete ınalik müessesedir. 
Şöhretini kazanmış ve bUyUk babalarınızla babalarmızao 
ihtiyacabm temin etmiş bulunan HA YDEN müessesesi 
sattığı mallarının mükemmel cinsini takdir etmesini bilen 
muhterem 1stanbul halkına daha uzun müddet müfit 
oJmak Umidindedir. 

HA YDEN müessesesi mlidüriyeti; herkesin istifade edebilmesi 
emelile ve teessüsünUo 85 İnci senei devriyesi münasebetile 

FİA TLAR 1N1 mUhim bir surette TEN Z i LE 
karar vermiştir. Her vakit böyle müstesna fırsatiara 
tesadüf edilmediği cihetle 

HEf>İNİZ iSTif AOEYE KOŞUNUZ 

Tabiat çiçekleri, çiçeklerde 

Lo$gonlarını Ya,altı I 

Bütün Şiikufe Losyon, ekister, 

parfümlerinin esası tabii çiçek 

eaanslandır. 
,, A 

./'UKUFE 
ITRIYATI 

Klba.. tabakanın alAmell ı. .. ıka••dır. Nefa•el ltlba .. lle hl~ bir 
ecnebi markası ŞOKOFE mUetahzaratma tefevvuk ~demez. 

İstanbul Gümrükleri 
Başmüdürlüğünden: 

Muhafaza 

1120 M~tr• Kışlak elbiıelik kumaı 
432 Adet Yün battaniye. 
330 Metre Kaputluk kumaı. 

1100 ,. Aıtarhk bez. 
310 .. Kıtlık elbiselik kumaı. 
120 .. Y eleklik kumat-
960 ,. Astarlık bez. 
450 " Kaputluk kumaf. 
252 Çift F o tin. 
504 " Yon çorap. 

1250 Metre Camaşırhk beL 
126 Adet Ekmek torbaaı 
126 Takım KUtükHı palaskL 

1 - Yukarıda yazılı ( 13) kalem eıya pazarlıkla nba .. 
alınacaktır. 

1 - Pazarlık lıl lıtanbul Gllmrllk Muhafaza BaımlirdOl6iOn
deki Satınalmak komisyonu tarafından KAnunuenelin 
4 dOne rutlıyan Pazar gUnll saat (9) dan (16) J• bdu 
Y.Bpılacakhr. 

1 İstekli yerli fabrikalar mümessil Yeya Vekili ofduğ'DDU 
isbat eden •eıika ve teminata IAzime ile o mezldir aOn 
Satdma Komiıyonuna müracaatları. 

4 - Nilmune ve prtoame ve evsaf kAğ'ıtları her ıDn mezkOr 
Bqm&diirlnkte g6rlllebilir. 

Mülkiye . Mektebi Müdürlüğünden: 
4 • 12 • 932 pazar gilnO •aat on dört buçukta mektebimizin 

açılmasının elli altıncı yıld&nllmü kutlulanacaktır. 
Adreıleri bilinmediği cihetle kendilerine davetiye gönderilmlye 

8 
eski ve yeni bUtnn Mülkiye mezunlarmm Yıldızda Mülkiye mekte· 
binde tertip edilen bu içtlmaa tepifleri ve bu illnın dantiye ma· 
hiyetinde telakki buyurulmaaı rica olunur. 

latanbul Belediyesi İlanları 
• 

Eminönü Belediye Şubesinden: Beyazıt'ta Koska'da CUmburi
yet caddesinde Belediyeye ait 28 No. lu dükkln açık müzayede 
ıuretile kiraya verileceğinden talip olanların birinci klnunun dör
düncn pazar rBnO aat OD d3rtte Daire EncOmenine ı•lmeleri 
ilin olunar, 

SON POSTA 

ç A e u K ve s 1 H H 1 
susuz, salıunsuı, fırp~ıı 

TIRAŞ olınak 
ister misiniz. 

RAZViTE 
kremini kullarımız. 

MiKROP olan fırçalardan, yUzll· 
nOzUıı cildini buru,tımuı potaslı 

krem ve sabıı ıılardan kurtul ursu· 
Dl!Z. KUı;Uk \'8 büyUlt tüplor 
vardır. Her · yerde satılır. Deposu: 
Ye9lldirek, Sıvacıyan Hanı No. 10 

Tel. 20131 

Cebelibereket'te 
Saadet Lokanhı•ı 

Mildürll ı Muatafa 

Temizdir. ucuzdur, nefistir 

---.. Hir defa uğrayıııız . ..---· 

Alemdar Zade Mehmet 
Vapuru 

BOLENT 
VAPURU 5 K6nunuevvel Pazar· 

teai Zonguldak. İnebolu, Samıun, 
Ordu, Gireaun, Trabzon, Rize ve 
Mepavri'y• azimet ve avdetle ayol 
iıkelelerle Sürmene, V akfıkeblr, 
Görele ve Ünyeye utrayarak 
avdet edecektir. 

Acentaıı: Alaiye ban No. 1 
Tel. 21037 

YENİ KÜLTÜR 
Çıkb 

Blltiln iddialar ve yeni 
Tnrk dahisi 

r Etem !!!~!i roman,, 

GÖZYAŞLARI 
Kitapçılara datıldı. 

Dr. A· KUTiEL 
Karak3t BlSrek;i fıram 11raıanda 34 

Temmuz 1914 -
Emil LUdviğln 9abosorldir. 

Tarih, politika, diplomasi ile 
meşgul olan hiçbir kimse bubu 
defaat ile okumaktan mUstağ· 
ni değildir. hor kitapçıda 150 Kr. 
Tercüme: Haydar Rıfat Beyindir 

Son Post• Matbaa aı 

Sahibi : Ali Ekrem 

Netriyat MQdlrGı Halil lAtfi 

ICinanaenel 1 

Kat'iyen 

PAR SiT 
almaz. 

Pek çok 

HASSASTIR. 
+ ALMANY ANIN 

Radyo musabakalar1nda 1 lnclll§I kezanmıft r. 
n lal'lcla : \ O} ,·oda e Hl<l esiıı clo Kuleli mıığ"azı. T d ·on: 4454711:: 

~ ŞIK Ve KİBAR HANIMEFENDiLERE 
~- . lslanbul'da yeni çorap fabrlkaaımn mamura11 otan 

'' K A - Bu,, !::~~!r7zee co RAPLAR iN 1 
Bir kere tocrill;o ediniz. Artık ba9ka marka ~orap kullanrnıracalmnız. 

Yumutaklığı, incoliği ve milkerumel örgUleri emı•lstsdlr. 
KA • BO corapl arı fki cins Ozere satılır. 
B:rincilPrl: • Bl~MBimG DE LUXE > markasını n 

zo 
TiCARETHANESi: E. NAloıs 

Beyoğlu İstiklfil caddesi No. 222 
fatanbul'da yeni olarak tesiı edilen mezk6r ticarethaae: 

mtlcevheratmı, antika Ye uarı nefisesini utmak anusunda 
bulunanlara en mDaait ıerait teklif ediyor. Bu fibi 9f1• ema
neten alınır ve yalnız % 10 klrla sahiplerinin namuaa aatıhr. 

E. Naidis Ticarethanesi; mUıterilero ucuz feyler 
sabn almak fırsatım da verir. 

TAYYARE YILBAŞI 
PİYANGOSU 
Büyük Mükafat 

1.000.000 LiRADlh. 
Büyük ikramiye 

500.000 LiRADIR. 
Keşide Yılbaşı gecesi yapılacakbr. 

T aliinizi deneyiniz.. Acele ediniz.. 

Hulasası 

Clıl vcı allhrevl butalıklar Mi1tcnaa1111 

DOKTOR 
Ônıer Abdurrahman 
l.tanbul emrazı zilhrevlye 

diıpanıerl Sertabibi 

Ankara caddeai ikdam Yurdu 

kqiaaada No. 71 

lJomğu vo kadıa huta!ıJdall 
mütehassısı 

DOKTOR 
Hüseyin Naşit 

Hastalarım TDrbe W~ 
ald HilAH•hmer 
muayenehansinde her p lifede' 
aonra kabul .ıaaektedir. 

r.ı.ı.. fets•.a •• • 


