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CUMHUR REİSİMİZ YURD GEZİSİNE DEVAM EDİYORLAR -Kısa ve Açık • 
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Rüyalarımız tahakkuk ediyor .. 
. ==-

Cumhur reis ı mi z ismet İnönü'nün kastamonu ve civarında 
yaptığı tetkik gezileri yeni Cumhurreisimizin eski zafer ve 
muvaffakıyetlerine eklenen ve bizce pek büyük ehemmiyet 
ve manası olan yeni ve çok parlak bir başarısıdır. Bu sa
sahada atılan yeni ve sağlam adım, milletin refah ve raha
hatı işinde bir vazite almış olanlara ilk ve son hedef gös
terilmiş ve bütün millete Cumhuriyet rejiminin neden her 
hangi bir idare şeklinden üstün ve şefkatlı olduğunu anlat-
mıştır. · 

Refah ve saadet içinde bir milletten bahsolunurken bazı 
köylülerin yırtık ve perişan elbiselerinin bÖyle bir ifade ile 
nasıl bir tezad ve istihza teşkil edeceğini takdir buyuran 
millet şef ve babası en önce köylerin mektepleri ve köylü
lerin elbiseleri ile yakından alakadar olmak lüzumunu his
etmiştir. Bu vesile ile köylülerin ve fakirlerin geyinme ve 
geçinme meselesinde temin edilmesi çok lüzumlu olan 
ucuzluğa, yurdumuzun bu en mühim muammasına temas 
buyurmuştur. 

Şeker ve tuzun çok bahalı olduğu zamanlarda yaptığımız 
feryatların yersiz olmadıklarını bugün Cumhurreisimiz İsmet 
lnönü'nün köylülerın geyinme ve geçinme işinde gösterdiği 

iyiliği ve şefkatı görerek müteselli oluyor ve memleketimizin 
her ilermleme ve yükselme alanında gösterdiği harıkalar 
arasında fakir halkımızın refah ve rahatı için alınan ve 
alınacak tedbirler sayesinde en aziz rüyalarımızın da tahak
kuk yoluna girdiğini görmekle mes'ud ve bahtiy~r olacağız. 

SIRRI SANLI 

Hındistan yolu tehlükede mi? 
mitC: ıır;:: .... ~-=---.....w- .... .,... • 

Roma Berllnl mihverini idare edenler 

Paris - (Radyo) - Roma matbuatının Tunus, Korsika, 
Alan müstemlekelerinin bir an önce iadesi lüzumu ve bil-• 
hassa Süveyş kanalı,hakkında yaptıkları neşriyatı çok şid; 

detli bir surette tenkid eden Fransız gazeteleri Roma-Berlin 
mihverinin iştahı arttıkça yavaş yavaş eski Alman impara-· 
toru ikinci Vilhelmin hiç bir zaman aklından çıkarmadığ7 
Hindistan yolunu tehlikeye koyacağını ive bu gidişle İngil
tere ve Fransanın çok şiddetli tedbirler almağa mecb~ 

;;kalacbklarını yazmaktadırlar. 

FRZİNCAN •Radyo İle Neş- 1 ---

Yurdum uzda yaptıkları tetkik gezilerinde halkımızın ve 
bilhassa köylülerimizin dilek ve derdlerile çok yakından 
ve bir baba şevkatile alakadar olan milli ve yüce Şefimiz. 
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:ıımmımıııı: 

İstanbul 12 (Hususi) - ~ 
Türk hava kurumunun pi
yangusu dün keşide edilmiş 
ve kazanan bieltleri bildiri-
yorum. 

45.000 · rLirayı 
3631 

15.000 Liravı 
21762 

10.000 Lirayı 
16445 

3000 
32995 

Lirayı 
No. lu 

Biletler kazanmıştır. 

500 

2170 
12248 
32681 

lira kazananlar 
4383 10164 12710 

13695 27677 28857 
34906 38539 

Amortiler 
Son çift rakamları (31) ve 

(62) olan biletler 2 şer lira 
amorti alacaklardır. 

Gizli kapaklı bir şey kalmadı 
Dün gündüz ve gece radyo haberlerini dinliyenler, poli

tika ufuklarını karartan ihtiras bulutlarının saat ve dakika 
geçtikçe biraz daha elektriklenmesine kanaat getirmişler
dir. Roma Berlin mihveri etrafında dönen siyaset çarkı her 
gün değilse de hemen her hafta yeni bir istek doğurarak 
dünyanın dört bucağına yaymakta devam edip duruyor. Bir 
iki ay önce gizli kapaklı bir şekilde, ve imalı sözlerle is
tenen şeyler bugün artık doğrudan doğruya ve ap açık 
olarak resmi ağızların resmi beyanatı ile taleb olunmaktadır. 

Bugün geri alınması arzu edilen yerler yalnız umumi 
harbın sonunda Almanyadan alınan birkaç müstemlekeden 
ibaret değildir. Bugün Fransadan Tunus, Korsika ve m-
giltereden Süveş üzerinde askerlik bakımından çok mühim 
bazı noktalar ve haklar istenmektedir. 

Ortada ne iltihak etmeğe çoktan razı bir Avusturya ve 
nede parçalanmak istidadıni daha birleştiği günlerde gös
teren b.ir Çekoslovakya olmadığına ve bugünkü lokmala
rın da lngiltere ve Fransa gibi aslanların ağızlarında bu-
lunduğuna göre bu çapraşık, çetin ve dikenli muammanın 
o kadar kolayca halledilemiyeceğine şimdiden hükmetmek 
zor bir iş olmasa gerektir .. 

SIRRI SANLI 

re dilecek 

Başvekilimiz Celal Bayar 
bugün öğleden sonra saat 
17 de Ankarada halkevinde 
dokuzuncu artırma ve yerli 
malı haftası açılış ı hakkında 
bir söylev verecek ve rad
yo ile neşredilecektir. 
, ... ························ .... ··· ~ ............... . 

Düzeltme 
Geçen Cumartesi günkü 

sayımızda Milli şefimiz yüce 
Cumhurreisimizin nutku ara
sında Zonguldağa gideceği 

ihtimalini bildiren haber so
nuna gelecek yerde ortaya 
konmuştur. Düzeltir ve özür 
dileriz. 

. Şümendüfere 
1 · Kavuştu ----Onblnlerce Halk Bay-

ram Yapıyor 

İs tanbu, 12 (Hususi) Er
zinca.ndan bildi riyor : 

Erzincan şümendifer hr 1
-

tı bu gün büyük töreni.! 
küşad edimiş~i .- . 

Bugün ilk tren Sivasa ha
reket etmiştir. Her taraftan 
gelen onbinlerce halk mec!e
ni vesaite kavuştuklarından 
bayram yapmakta ve cuır.

huriyet hükfımetimize min-
-Devamı 4 üncü sahifede-
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Ankara Radyosu 

Bu köyülr, Aydında çalışan halk türkülerini derleme he
yetine, güzel şarkılar çalmışlardır. 

Dünden itibaren zengin ve çeşitli yeni proğramlarla fa
aliyetini artıran radyo istasyonumuzun Türk musikisi ile 
halk şarkılarına büyük ve geniş bir yer vereceğini anlıyan 
halkımız bu teşebbüsten çok memnun kalmışlardır. 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
--~·----

Köylü okul istiyor 
Gazeteler Cumhurreisimiz İsmet İnönü'nün Kastamonide 

Daday kasabasını şereflendirdiklerini yazmaktadirlar. Bü

yük sevinç ve heyecanla karsılanan Cumhurreisimiz memur
lardan sonra, köylüyle temasa geçmişler ve bazı köylülere 

bir çok sorgulardan sonra, köylerinin okulu olup olmadı

ğını sormuşlar ve okulsuz kölyere az zaman içinde okul 
yaptıracaklarını vadetmişlerdir .. Bilhassa okulsuzluktan şika-

yet eden köylüler, çocuklarının cahil kalmamasını istemekle 
kültürel bakıma büyük bir ehemmiyet verdiklerini anlat
mışlardır. 

Bu istekleri yerine getirileceğinden emin olarak duy-
dukları kıvanç pek büyüktür onların her zaman yüce baş
buğları için: "Yaşa, varol,, sesleri göklere yükselecektir. 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
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Doktor Kansonu tahkir eden 
milyonerin akibeti ! 

~~~~~-[!]-~~~~ 

- Eski arkadaşına oyna- -f 
dığı oyun nasıl, necins bir · 
oyundu; buna çok merak 
etmeğe başladım. 

- Biray sonra görürsün. 

** 
Hakikaten dörtbeş hafta 

sonra bütün amerika gaze
te ve mecmualarında timar
haneye sokulan milyonerin 
başından geçen facia ve ko
mik hadiselerden iri başlık
larla bahsettikleri görülmüş
tür. Hele bir tıb mecmuası
nın "zırdelileri hiç görül
memiş bir muvaffakiyetle 
tedavi eden doktor Kanso
nun kiliniğinden milyonerin 
böyle yarı çılgın bir halde 
çıkması calip dikkattir,, me
alınde neşrettiği bir yazı 
müddeiumumiliğin de nazarı 
dikkatini çekmiş ve bundan 
doktorun başına zorlukla 

- Bu sonradan görme ve 
sonradan zengin olan adam 
onun yüzüne baktığı, göz 
göze geldikleri halde dok
tora hakir görücü bir na
zarla bakarak onu selamla
mağa tenszzül etmediği gün 
Kanson'un yanında çok sev
diği bir kadın bulunuyordu. 
Eski arkaşı iki zenginin ona. 
zeka ve şöhretinden dolayı 
yüz vermeğe karar veren 
Amerikanın en güzel kadını 
yanında yaptığı bu hakaret 
doktoru tam:manasiyle çile
den çıkarmıştı. Bütün Ame
rikanın ğüzelliği önünde 
eğildi, bütün Amerika mil
yonerlerinin ayaklarına mil
yunlar dökmeğe hazır oldu
ğu güzel ve nefis kadın 
doktora sordu: 
- Bu şımarık herif neden 

sana öyle ezici ve alaylı bir 
nazar fırlattıktan sonra sana 
selam vermemek için birden 
bire ve şiddetle yüzünü baş
ka tarafa çevirdi? 

- Bu eski arkadaşla ara
mızda yeni bir hadise olmuş
tur, belki ondan, belki de 
kasalarında beş on banknot 
yığını veya kendilerini bü
yücek bir mevki ve memu
riyette görünce akıilarının 
muvazenelerini kaybeden bir 

çok yarı mecnun ahmaklar 
veya budala deliler gibi kibir 
ve azamet hastalığına tutul
muştur. Vatandaşları, arka-

daşları arasında kendilerine 
böyle azametli, çalımlı, yük
sekten bakan insanların doğ-

ma budala olduklarını anla
mak için onlar hakkında 
bizim ğibi uzun uzadiye tet
kikler yapmağa hiç te lü-

zum yoktur. Onların gözlerine; 
tavurlarına bir göz atmak 
kafidir. 

Size ilk bakışta gözlerinin 

1 

savdığı bir dert gelmişti. 
Doktor Reşad Sağol bu 

hadisenin Amerikada yap
tığı gürültüyü hülasa ettik
ten· sonra dedi ki : 

- Bunların tafsilatını size 
bıraktığım gazetelerde oku
yacağınız için yalnız milyo
nerin göstermeğe başladığı 
deliliğin şeklini anlatayım : 

- Aarkası var -
~~-=t:::;;;(llllllll~~~ 

'Faydeli bilgiler 
ııııımıwıınııınıı·~ıııııııııınııı· ııınııı 

Sevindiğimiz zaman 
niçin gözlerimiz parlar? 

ı Bir insan sevindiği veya 

1 

çok memnun olduğu zaman, 
gözlerinde bir parlaklık his

l sederiz. Bunun sebebini a
l raştırırsak, bunu gözde bu-

iamayız. Gözde denışen bir 
şey yoktur. Gözün bakişın-

ı da hasıl olan bu fark, göz
kapaklarının ve kirpiklerin 
vücude getirdiği değişiklik
ten hasıl olur. İnsan sevinin
ce göz kapaklarında sarih, 
canlı bir hareket görülür. 
Her hareket esnasında ka
paklar göz üzerinden geç-

1 tikce bir yaş tabakası biri
kir. Bu su gözü daha parlak 
gösterir. Mamafih asıl fark 
bundan ziyade göz kapakla-
rının adalelerindeki buruş

luklar hareketlerdir. 
--·~ ..... ~--

Fransada arı 
çok boldur. 100,000 arı

cılık müessesesi vardır. Bır 
Parisli merak etmiş, .. Fransa
yı dolaşmış, arı kovanlarını 
saymış: 2 milyon bulmuş. 

Fransada senede 200,000 
kental bal 12,000 kental da 
balmumu ıstihsal edilir. ............. ,~·=-• u5ll:!Sl:mıı~•·mı:ıı:~ .. r--=---·• ....... ELH AMRA İdaresinde Milli Kütüp-

"ben haşm~tli bir ahmağım ve 
budalayım.,, Diyen ifadesini 
hemen gösteriverirler. Fakat 
~erak etme ben ona öyle 
hır oyun oynıyacağım ki 
bundan sonra hiç bir vatan
daşı hakir, hor görmek ar
zusuna düşemiyecektir. 

- Ona ne yapacaksın ? 

1 

t"tı hane sineması 
BUGÜN 

SENENİN EN BÜYÜK FRANSIZ FİLMİNİ 
TAKDİM EDER 

_AŞK_ BAHÇELERİ 
Nefıs ve harıkulade güzel bir Fransız filmi 
Baş rolde: son senenin en güzide 

Fransız yıldızı 

VIV ANE ROMANC : 
PIERE ERNOIR LOUIS JONVET 
Seanslar 3 5 7 ve akşamları 9da başlar 
Cumartesi saat lde - talebe 15 Kuruştur 

Pazar günü saat 1 lde çok ucuz aile matinesi 
SALON 20 KOLTUK 30 KURUŞTUR 
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Genç kızlarda 
-~~:-

Ani şişmanhklar 
Bazı genç kızlarda birden 

şişmanlemak vaziyeti hasıl 
oluyor. Ayni zamanda ay
başıarında çok azlık görü
lüyor. Hali tabiide üç ila beş 
gün devam etmesi lazım ge-

len normal muayyen müddet 
bunlarda bir buçuk günde 
bitiyor. Mikdar da azdır ge
ne aynı zamanda asabilik, 
ter, sıkıntı bir yerde durma
mazlık halleri görülmektedir. 

Bütün bunlar yumurtalık
ların faaliyetinin çok az ol
duğunu gösteren alametler
dir ki bilhassa genç kızlar 
için hele yarının yarının an-

neleri için son derece ehem
miyeti haizdir. 

Valideler bu meseleyi 
ehemmiyetle telakki etmeli 
ve derhal aile doktoruna ve 

onun tavassutile mütehassıs 

doktora göstermelidir. 

Çünkü bugünkü tababet 
bu gibi vazifeyi bozuklukla-

rı ve natamamiyetleri gide
recek tedavi usulleri keşfet
miştir. 

Bu tedavi sayesinde arazı 
umumiye zail olacağı olaca-

ğı gibi normal muayyen va
vaziyeti de iade olunur. Bu-

DÜNYADA 
NELER 
OLUYOR --· ---Siyah Dudak Boyası 

Bundan böyle sokakta, o-

telde, sinemada, vapurda 
dudakları simsiyah kazan 
isi ıle boyanmış şık bayan-

lar görürseniz hiç şaşmayı

nız. Zira Amerikadan Av
rupa ya yeni bir möda sıçra
mış bulunmaktadır. Bu mo

da da, Amerikalı bayanla
rın artık kırmızı dudak bo
yasından bıkıp siyah dudak 
boyası kullanmıya karar ver
melerinden doğmuştur. 

Eşeklerde çorap 
giyiyor 

Mısırın bazı yerlerinde 
eşeklere çorap giydiriyorlar. 
Buna da sebep: çok büyük 

olan bir nevi sineğin hay
vanların b:tcaklarını ısırarak 

yara yapmasıdır. Köylülerde 
böyle uzun çoraplar giydire
rek hayvanları muhafaza 
ediyorlar. 

--~~::~:--

Vahşi vayvanlarla 
pençe, pençeye 
--'~:~:-

Con Klrans Anderson 
Pitsburgda öldü. Tam yüz 
yaşında idi. İlk defa Kali
forniyada altın arıyan kırk 

nun bilhassa gebelik ve do
ğum ile alakası çoktur. 

, dokuz kişiden biri idi. Bu 

adamın hayatı hakiki bir 
~ ....... : ·:+:~·ı:~: ..;.:. ~:~ ~·~·:~ ... ::4-:-.~ .. 1 

romandır. 

Ankara 
Radyosu __ ... ~ ......... -
Bugünkü proğrnm 

12,30 Müzik (bir virtüozun 
plakları) 
13.00 Saat ayarı ve haberler. 
13.10.14 Müzik (Kabare) 
18.00 Müzik (dans saaatı) 
18.30 Konuşma (doktorun 
saati) 
18.45 Müzik (neşeli plaklar) 
19.15 Saat ayarı ve haberler. 
19.25 Müzik (Violonsel-Edip 
Sezen konseri) 
19.40 Temsil - hafif bir ko
medi- (Kuyumcuda) yazan 
(S. Moray) 
20.00 Müzik (ondokuzuncu 
asırda Türk bestekarlarından 
bir kaçı) 
21.00 Saat ayarı ve Arapça 
söylev. 
21.10 Müzik (ince saz faslı) 

22.00 Konuşma 
23.10 Müzik (sinema melo
disi) 
23.45.24 Son haberler ve ya
rınkı program. 

Yeni çıkan 

~rem en hoş 
iyi krem kullanmasını bilen 

kadınların kremidir. 
Merkez deposu Arasta No. 

338 Enhoş parfömleri mağa
zası. 

Ohio ile Kumberland ara-

sında korsanlık etti. Sonra 
Nevada'yı yaya geçti. Aç, 

susuz kaldı. Buz diyarlarında 
titredi. Afrika çöllerinde 

yandı. Ölümle karşı karşıya 
geldiği zamanlar: Ben yüz 
yaşına kadar yaşayacağım, 

dedi durdu. 
Böyle bir adam da Kal

küta 'da yaşıyordu. Adı Jak 
Roberdir. Yüz on beş yaşın-

dadır. İşi gücü aslan ve kap
lan avlamaktır. On beş ya
şındanberi hayatını canavar-

lardan koruyor. 

- Artık bu işi bırak! 

Diyenlere kızıyor: 

- Hayır diyor, yüz yirmi 
yaşıma gelince tekaüde çıka
cağım. 

Jak Rober üç kere evlen
miştir. Yirmi yedi çocuğu 

olmuştur. 

Kadayifçi 
Cemil 
Kadayif, Ekmek kadayifi 

ve yufkanın temiz ve tazesi 
bulunur. 

Adres: Leblebici han kar
şısında 434 numara 

D. 3 
1 

7 Birinci Çarşamba matinelerinde /smetpaşa 
bulvarında 

Tel = 4065 yeni Sinemada Tel : 406s 

Görülmemiş zengin program - 4 Saat 33 kısım birden 
Türkçe izahatlı Fox JurnaJ 

1 - Kara korsan Türkçe sözlü şaheser 

2 - Bir milletin istiklali 
Kahramanlık rekoru - Dehşet verici Kovboy filimi 
Fiatler: 20-25, talebe 15-20 Seanslar: 1,15 3-7 de ....... -........................ _ ............. . 
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Behzat bey, beni adeta me
zardan çekip çıkardı ••• 

------~[!]~~~~ 
Nargilesi gelince anlatma- içinde bulmuşlar yaramı sar-

ğa başladı : mışlar ve geriye gönder-
- Ben, umumi harbe, İs- mişler ... 

tiklal harbine girmiş, çık- İlk- günlerde pek ehemmi-
mış bir adamım. Vücudum- yet vermedim fakat günler 
da yirmiye yakın yara var. geçtikce yüzüm şişdikce kö-
Hem bilirmisin, bu yaralar tüleştim. Nihayet hastaneye 
bütün vücudumu kaplamış- kaldırdılar ... 
tır. Yani kolumda, b~cağım- Sizden iyi olmasın hasta-
da, kasığımda daha nasıl hanede Behzad bey isminde 
anlatayım her yerimde ga- bir sertabib vardı: Bir sabah 

' vur kurşunun izi var .. koğuşumuza girdi ellerini o-
-Sözünü uzattın, dedim ğuşturarak : 

Bana yüzünde ki yarayı na- - Seni ameliyat edeceğiz. 
sıl ald1ğını anlatacaktın. Başka çare yok Pehlivan! 

- Dur canım, dedi, şöyle dedi. 
lafın bir kertesine getirmek Tabii ister istemez ölüm 
lazım ... Neyse... Gelelim şu masasına oturduk. Bir iki 
meseleye.. saat süren bir uğraşmadan 

Bir gün bir orman tarama sonra doktor baş ucuma gel-
vazifesini almıştık. di ve : 

Senin anlayacağın bu or- - Haydi bu sefer kefini 
manlarda düşman var mı, yırtın! 
yok mu, diye bakacak ve Dedi.. Bir buçuk ay kadar 
arkamızdaki kıt'aya haber yattım ve sapasağlam çık-
verecektik... tıı:r. Çıktım amma, yüzümde 

' · Vazifeyi aldıktan sonra işte böyle yamalı kaldı.. bu-
hemen süngülerimizi taktık na da çok şükür ... Sertabib 
ve koca ormana daldık. Se- Behzat bey, beni mezardan 
kiz arkadaştık.. Ben yanıma çekti, aldı. Yoksa çoktan 
açıkgöz neferlerden birini öteki tarafı boylamıştık ... 
aldım. Ha az kaldı başçavuş Çünkü yaram, kangran mıdır 
olduğumu söylemeyi unutu- ne karın ağrısıdır, öyle bir 
yordum. şey olmuştu da, kurtulmamı 

Neyse .. tüfeklerimize sün- güçleştirmisti. 
gülerimiz takılı olduğu halde Neyse .. , 
ormanın orta •yerine kadar Nargilesinin ateşi bitmişdi. 
geldik. Vakitte-· bi;--ikindi Garsona seslendi: · 
sonu idi. Tam bir hendeği - Çabuk evlad bir ateş 
atlıyordum ki, iki düşman getir!,. 
neferi ile yüz yüze gelmiye
yim mi? 

Hoppala .. işte bela dedik
leri şey bu olacaktı. Çünkü 
ne bir adım ileriye, ne de 
bir adım geriye atmak im
kansızdı. Yaradana sığınıp 

süngümü kaldırıdım ve 
rast gele savurdum. Fakat 
ayni zamanda yüzümde so
ğuk iki demir parçasının 

tosladığınıda hissettim. ikin
ci süngüyü yatırmağa vakit 
kalmadan yere yuvarlandım. 
Bereketki yanımdaki nefer, 
ben heriflerle uğraşırken 
tabancasını çekmiş ve her 
ikisini yere sermiş... Biraz 
sonra silah seslerine gelen 
arkadaşlar beni kan revan 

-Arkası var-............•....................................... 
Sıhhat teşkila
tında tayinler 

--~~-

Antalya memleket hasta

hanesi baş tabibi bay Hayri 
Manisa memleket hastaha-

nesi başdoktorluğuna. İstan
bul emrazı~ sariye hastaha
nesı bateriliyoğu Hamza 

Orhan Denizli memleket 
hastahanesi bakğteriliyoğluğu
na, Balıkesir memleket has
tahanesi bakteriliyoğu Tahir 
Arslan Konya memleket has
sahanesi bakteriliyoğuna ta
y!n edilmişlerdir. 

TAYYARE SİNEMASI 
BUGÜNDEN iTiBAREN 

BEKLENİLEN BÜYÜK PROGRAM 
Dilber İspanyol artist ve şantözü 

lmperıo 
Büyük 

Arjantına in 
sehhar temsili 

Endülüs Geceleri 
Carmen romanından filme alınan bir şaheser ayrıca 

zengin teferrüat 
TELEFON: 3646 

Seanslar; 2,30 4,30 4,50 9 

Cumartesi - pazar t2 2,30 4.3 &.5o 9 
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Tarihten bir yaprak 

Ü Cm-SEV H 0 L i S LAM 1 N .. .. AK 
Korku 

- Baba, karşına bir kö-
Pek çıksa korkar mısın? 

- Korkmam! 
- Bir manda çıksa ? 
- Korkmam! 
- Bir haydut çıksa ? 

Korkmam! 
- Demek annemden başka 

kimseden korkun yok! 
........ o ....... . 
Evlenirken 

öğrenmedin mi ? 
-- Kocamın bu kadar bu

dala olduğunu bilseydim, 
kat'iyyen evlenmezdim. 

-- Sizinle evlenmeyi arzu 
ettiği zaman bunu anlamış 
olmanız lazımdı. 

........ o ........ 
Daha evvel 

Oğlumla 
nız. 

- Evet. 

nisanlanmışı-

Sultan 

Bre 

• 
----- () --

lbrahim, kendini öldürecek cellatlarla beraber 
karşısına dikilen şeyhülislama ! 

.. ~ ~ ......... ~ ~ ~~~~ .... ~...:.~ ~ .... ~ ~ ~[!]~ ~ ~ ~ ·~~ ~ ~ ~ .... ~ .................. 

Abdürrahim! seni 
Şimdi bana 

ben müftü etmedim mi? 
edersin? kast mı 

ŞeyhUlislamda şu cevabı veriyor: " hayır sen müftü etmedin aleah eyledi ,, 
Türklerde bilgi nüfuzu her Dördüncü Muratla Dör- lardı, Türk milletine ne za- alay ederlerdi. Halkın hoca 

herşeye galipti. Fakat bilgi düncü Mehmed bu kaideye lim padişahlar tasallUt edi- zülmünden bu derece canları 
sahiplerinden çoğu, halkın riyet etmediler. Haris şey- lir, ne de milletin başına yanmıştı. 

' bilgilerine gösterdiği hür- hislamların idamlarına derhal münevali ve kanlı felaketler Abdürrahim efendi gibi 
mete layik insanlar değildi. cevaz verdiler. gelebilirdi. ağalara ve daha doğrusu 
Buna en parlak üç misal Hocaların halkın gözünde Sultan İbrahim öldürüle- siyasi kuvvetlere dayanarak 

1 vardır; Osmanlı devrinde haysiyetlerini en ziyade dü- ceği zaman, şeyhislamla pa- meşihat makamına çıkan 
1 yetişen üç şeyhislam; Ah- şüren şey, arpalık sevdasın- dişah arasında geçen muha- Şeyhislamlardan biri Kara 

dürrahim efendi kara çele- dan vazgeçmemeleri idi. İk- havere hakikaten dikkate Çelebizade Abdülaziz efendi 
bi zade, Feyzullah efendi.. tidar mevkiine geçer geçmez şayandı. Sultan İbrahim, ken- ıdi. İlmi yüksekti. Fakat ar-

0 devirde bilgi sahipleri- damadını ve akrabasını bir dini öldürecek cellatlarla be-
1 kasında adamakıllı bir kuv-

nin çoğu medraselerden ye- mevki sahibi yapmıya çalı- raber karşısına diklen şeyh- vete dayanmadan cesaretini 
- İyi amma, evvela bana tişirdi. Bu sebebten hocala- şan şeyhiselamlar halkın na- ıslama: gösteremezdi. Bu kuvvete 

gelmeli değilmiydiniz? rın nüfuzu fazla idi. Hoca- zarında en menfur adamlar- - Bre Abdürrahim' Seni dayandıktan sonra, onun 
- Bunu da düşündüm am- lar, o zamanın en feci ceza- dı. Bunlarda ahlak zafı. hırr, ben müftü etmedim mi ? kadar ihtilalci kimse ola-

ına, sonra gene oğlunuzu tarından bile bilgileri vası- garaz yüksek bir derecede Şimdi bana kastedersin. mazdı. Fakat bu kuvvet or-
tercih ettim! 1 talarile kendilerini kurtar- idi. diye bağırıyor. Şeyhislam tadan kalkınca, onun kadar 

mayı temin eylemişlerdi; her- Mesela Şeyhislam Abdür- da şu cevabı veriyor: da hırsını tebarüz ettiren, ........ o ....... . 
Nasıl istersen 

- Artık bıktım, usandım. 
Her fırsat buldukça eski 
kocand~n bahsediyorsan ... 

- Senden sonra varaca
ğımdan mı bahsedeyım isti-

? . Yorsun ... 
........ o •••••••• 

kes öldürülebilirdi, fakat ü- rahim efendi, hırsı yüzünden, - Hayır; beni sen müftü hırsı uğrunda en adi insan-
lemaya kılıç çekmek caiz ekmeğini yediği ve hilafeti- etmedin; Allah eyledi ! tara yaranmıya çalışan bir 
değildi. ne inandığı bir padişahı öl- Halbuki Allahın yaptığı kimse bulunamazdı. Asildi, 

Yeniçerilerbile "ulema e- dürtmekten geri durmazdı. müftü, haddızatında zorba- zengindi, ihtişamı ve deb-
f d'l l .. ların müftüsü idi. Onların en ı er,, e e surmeye ce- Sultan İbrahim kötü bir debesi yerinde idi. Fakat 

' saret edemezlerdi. Sultanah- adamd•. Memlekete zararı ihtiraslarına şeyhülislam kılı- hırsı, azameti, çekememezliği 
med camii vakasında hoca- d E 1 ki b d ğına girr;niş bir aletti. Oğlu, de asaleti il~ nisbet kabul 

sonsuz u. vve a a ı aşı na Galata Kadısı Mehmet Çe-
lardan Mü1ekkap paralandı- d v 'ld' B 1 d h'l' d etmiyecek derecede fazla 

Y . · 1 egı ı. u şar ar a ı ın e lehi yetmiş seksen at, otuz 
Aldanmıs ! ğı zaman, enıçerı.er: 'd' 

• - Efendiler, bu iş bizden padişahlık makamına geçe- kırk nevcivan hizmetkar sa- ı ı. 
- Operatör ameliyatında d mezdi. Onu o makama ge- hı'bı' bı'r adamdı . Şeyhislamlığa okadar ha-

olmadı, yine sizden oldu! i- k d aldanmış, bay Cevdette um- çiren Abddurrahim efendi- Araba ile, mutantan mai- risti ki, 0 mev ie suut e e-
d yerek Mülekkap Muslihitti- l d v ı k t 
uğ.u şey yokmuş. nin meslekdaşları idi. Med- yetile çiftlıgv ~ giderken halk: miy .!C~ği.li an a ıgl mem c e 

nin Yeniçeriler tarafından h b' 
- Apndist mi? . öldürütmediğini ispat etmek reselerden yetişen siyasi Sultan Mehmet geçiyor! de, kendisine ma sus ır 

H Ulema' ı'lı'mlerı'le aAmı'l olsa- Diye bagv ırarak kendisile -Devamı 4 üncü sahifede-• - a~r, para... istemişlerdi. Bununla bera-
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Saçların gUzel görünmesi İçin 
--~-~--

Kenç kızların en büyük 
kusurları ya fazla ihmalkar 
veya fazla itinakar gerülme
leridir. Halbuki asıl marifet 
fazla itinalı görünmeden gü
zel görünmektir. Bunpn için 
de yatak odanızın duvarı
na şunları yazınız : 

rübesine kalkışmayınız. Saç
larınızı iki üç gün evvelden 
yıkayınız. Eğer saçlarınız 

' kendiliğinden kıvrılıyorsa 
tam gideceğiniz gün su on
dülesi yaptırınız. Saçlarınızı 
yıkayıp iyice çalkaladıktan 
sonra bir· yumurta sarısını 
iyice çalkılayıp bir çay fin
canı su içine koyup karıştı
rınız başınıza dökünüz. İyi
ce ovalayınız. Tekrar çalka
layınız. Eğer siyah saçlı ise
niz yumurta yerine gülyağı

nı tercih ediniz. Saçlarınız 
kuru ise biraz zeytinyağı 
yahut da bademyağı yıka
madan evvel saçlarınıza iyi
ce sürünüz ve bunu bir sa-

s. FERİT 
ECZACIBAŞI 

Yağsız kremi 
Meşhur Sarı Vojo 

Tazehk - Güzellik - Çil ve leke
ler için yegane krem. 

DEPOSU: 

MEŞHUR ŞİFA ECZANESİ 

"Sabah saçlar beş dakika 
fırçalanacak. Gece başa beş 
dakika masaj yapılacak.,, 
Bunları yaparken hakikatten 
saate bakınız. Saçlarınızı 
fırçalarken fjnünden uçlarına 
doğru fırçalayınız. Masaj 
yaparken iyice saçların kök
lerine temas ediniz. Parmak
larınızla arkaya doğru ve 
dairevi masaj yapınız. 

Pek özendiğiniz berbere 
giderken yeni tuvaletler tec- 1 

at başınızda tutunuz sonra 
yıkayınız. 

. DOKTOR roöi fOI~ Ze~gin Ol!°ak 
Ismail Hakkı S 1 h S d ~ Istersenız • a 1 ona n yılbaşı biletlerini "Zengin 

BıJgeer Cilt, Saç ve Zührevi has- ~~ Kişe,, den almağı unutma-

1 
...... mte'u~~~~~---~ 

• Büüyk fedakarlık - Görülmemiş bir program 

işte Kültürpark Sinemas'nın 
İzmir sayın halkına hazırladığı büyük sürpriz : 

BugUn 2 film birden 

HERŞEY SEN.N lÇIN ~ MALAKALI KADIN 
Billur sesli dilber artist Q Büyük Fransız artistleri 

GRACCE MOOR ~ PIERRE R. WıLM 
ve büyük san,atkar ~ VE 
GARY GARANT ~ EDWİG FEUILLER 

nefis, cazip bir şekilde temsil Q Tarafından müstesna bir su
edilmiş gençlik, neş'e, ~ rette yaradılmış ailevi - ıç-

dans muzik filmi ~ timai aşk faciası 

AY RiCA : Türkçe sözlü FOKS JOURNAL 
Seanslar; hergün : (Herşey Senin İçin) 3,10 ve 7,20 de 

(Malakalı Kadın) 5 ve 9 da 
Cumartesi Pazar günleri saat 11 de (Herşey Senin İçin) 

filmi ile başlar. 
DİKKA TM: Atatürkümüzün cenaze ltörenlerini halkımızın 
tamamile görmesini temin için hergün saat 2 de ve 

Cumartesi 11 de Pazar günleri 10 da ucuz (HALK 
SEANSLARI) tertip edilmiştir. 

Duhuliye 10 ve 15 kuruştur. 

. talıklar mütehassısı sınlar. 
Dervısoğlu ~~:ıı==-~ -~:ıı==-•"'=!'.:ıı==-•"'=!'. 

• A • • • 2 nci Beyler sokak No. 81 n D D • Aı· 
Dahılı, sınır, ço~uk hastalıkları Her gün 'öğleden sonra ~ r • emir 1 

saat 9-12 Ikiçeşmelikte 1 ~ Telefon: 3315 n Kamçıoğlu 
1-6 Karşıyaka Yalı 71 Na.da ~ ... til~~ '"J;;;.til~~~ Cilt Tenasül hastalıkları 

T. 3760 1 -- -=-- -- - __ .. __ - -- .- - - -- elektirk tedavisi 
~~~ ı~J;;;;::t;;ıJ;;;;::,t:;ı '. Aşçıbaşı Marka İzmir - Birinci beyl er So. 

ÜROLOG OPERATÖR No.: 55 Telefon: 3179 

DOKTOR Makarnalar 
Fuat Soyer 

Böbrek, mesane, prostat, 
idrar yolu hastalıklarını te
davi ve ameliyatlarını yapar. 
2 nci Beyler Numanzade No. 5 

Emel Kişesi 
Emelinize nail olmak is

terseniz T. H. K. Piyango 
biletlerinizi Emel kişesinden 
alınız. 

Tilkilik eczanesi karşısı No 561 ' 
T. 3319 Necmi Atıl 1 

Selanik sergisinden birincilik 
madalayasını kazanmıştır. 

DOKTOR 
Tevfik Lütem 

MERKEZ HASTAN ESİ 
Kulak, Burun,~ Boğaz 

Mütehassısı mua yenha nc 2 nci 
Beyler Numanzade sokak No. 5 

Her gün öğleden sonra. 

Or. Fahri Işık 
İzmir Memleket lHastanesi 

Rontken Mütehassısı 
Rontken Ve 

Elektrik tedavisi yapılır 
İkinci Beyler So. No. 29 

TELEFON 2542 

12 BiRiNCi KANUN 

DİKKAT! 

Pşin ve 
Taksitle 

En şık en ucuz elbisele
rinizi Kavaflar şarşısında 35 

No da 
TER Z 1 

Kazım 
Şengüder'e 
Yaptırını1. 

1 nci Sınıf Mutahassıs. 

Temiz dövülmüş, itina ile 
hazırlanmıs her cins bcıharat , 
5 ve 10 kuru1luk anbalaj
larda 
~ııııııı :ıı==-•"'=!'.~ıı ııı~nının~ 

i{_Çuölhuriyet) 
• • • ışesı 

Yılbaşı pıyango biletleri

nizi pek çok vatandaşları 

servet, refah ve saadete ka
vuşturan bay Receb'in Eski 
mahkeme önünde (96) nu
marada (Cumhuriyet) kişe
sinden almağı unutmayınız. 
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:j Dünkü maçla-. 

1 nn neticesi iki saat rüzgir 120 kilometre sür'atle esti 

AVUSTRAL YADA TUFAN 

-~- birçok tren ve tramvaylar devrildi 40 köy 
Dün Alsancak spor ala-

nında yapılan lik müsaba- ve kasaba harab oldu ölü ve yaralılar çoktur 
kalarında Doğansporla De-
mirspor 3-3, Ateş ile Ya
manlar 2-2, Üçokla Alsan
cak 1-1 berabere kalmışlar-
dır. 

-~=-..._,._ 

Pazarlıksız 
Satış 

Vlllyetlere de feşmll 
Edlllyor 

Ekonomi Bakanlığı Anka
ra, İzmir ve İstanbulda tat
bik edilmekte olan pazarlık
sız satış kanunundan iyi ve 
müsbet neticeler almıştır. 

Bakanlık pazarlıksız satışın 
diğer bazı vilayetlere de teş
mili etrafında tetkiklerine 
başlamıştır. Bu tetkiklerden 
alınacak neticelere göre lü
zumlu kararname projesi ha
zırlanacaktır. 

Nafiada tayin 
İzmir Nafia mühendisle

rinden bay Nüzhet . Mardin 
nafia müdürlüğü vekaletine 
tayin edilmiştir. .................................. - ............... . 
Ankara 
Radyosu 
Salı 13/12/938 

12.30 Müzik (karışık prog
ram - Pi) 
13.10 Saat ayarı ve haberler 
13.20 - 14. Müzik (opera 
seleksyonları) 
18.00 Müzik (Operet) 
18.30 Konuşma (tayyareci 
konuşuyor) 
18.45 Müzik (saz eserleri ve 
oyun hayaları) 
19.15 Saat ayarı ve haberler 
19.25 Müzik (ince saz faslı) 
20.00 Müzik (Riyaseti cum-
hur bandosu-şef: İhsan Kün
çer) 
1 - Ruvayyal Hüsar - İn

giliz marşı-(]. Avelanas) 
2 - Kotiyon-vals- (P. La

kom) 
3 Minyon-uvertür-(A. To

mas) 
4 - Patetik 

sonat - ( 1 Parti ) 
( 11 adajyo) 
( ili Parti ) 

4 - Macar rapsodisi - No. 
in Fmoll-(Franz List) 
20.45 Temsil -bir dram-Han 
ve onun oğlu) yazan (Mak
sim Gorki) 
21.00 Saat ayarı ve Arapça 
söylev 
21.10 Müzik (küçük or-
kestra) 
22.10 Konuşma 
postası) 

(Türkiye 

22.25 Müzik (bir operanın 
tamamı - takdim eden - Ce
mal Reşit) 
23.45-24. Son haberler ve 
yarınki proğram. 

Ankarada At Ko,uları 
İstanbul, (Hususi) - An

karada birinci koşuda Baş
vekılimizin Bintepe, beşinci 

koşuda da B. Hüseyinin Can 
adlı atları birinciliği kazan
mışlardır. 

--- ----
Londra 11 (Radyo) - Sidnaydan bildi- 1 

riliyor. Avustralyanın muhtelif şehirlerinde 
bilhassa Sidnayda tufan olmuş yoldaki şi-

bir halde harab olmuştur. Ölü ve yaralı
ların adedi çoktur. Deniz kenarındaki şe
hirler su altında kalmıştır. mendiferler ve tramvaylar devrilmiştir. 

Birçok vapurlar mütemadiyen imdat işa
retleri vermektedirler. 

Rüzgar saatta 120 kilometre sür'atle es-
miştiz. 40 köy ve kasaba kamilen denecek 

SİYAH BULUTLAR DAGILACAK MI? 
Londra 12 (Radyo) - Başvekil Çemberlayn ile hariciye nazırı Lort Halifaksın Roma 

seyahatlarından bahseden lngilfz gazeteleri ufuklarda görülen siyah bulutları dağıtacak 
bir şekilde faaliyet göstermelerini temenni etmektedirler. 

Yuğuslav Yahudileri Reyleirni Hükümet 
Fırkasına Verdiler 

Ankara, 12 (Radyo) - Belgrad Yahudileri bir toplantı yaparak r~ylerini Yüğoslav baş 
vekili ve hariciye nazırı Dr. Stoyadinoviç listesine vermeği karar altına almışlardır. 

----------------------------- ~ --·-----------------------------
Dr. Lütfi 
Kırdar'ı ----Teşyi Edecekler 

Turgutlu, 10 ( Hususi ) 
(gecikmiştir) - Turgutlular 
kazalarında yaptığı ümran 
eserlerile kendisine yüksek 
muhabbet ve saygı hislerile 
baglı bulundukları sayın Dr. 

Lütfi Kırdar'a şükran duy
gularını ifade etmek arzusi
le müşarülileyhe Şehir Mec
lisi kararile fakri hemşehri

lilik Unvanını vermiş aynı 

zamanda Turgutlunun ana 
caddelerinden birini Lütfi 
Kırdar caddesi tesmiye et
miştir. Keyfiyeti kendisine 
saygılarla arz etmek üzere 
yedi kişilik bir heyet bugün 
Manisaya hareket etmiştir. 

Haber aldığıma göre mez
kur heyet Doktor Lütfi 
Kırdar'ı İstanbula avdetinde 
Bandırmaya kadar teşyi ede
cektir. 

Rıza Kaya .................... 
İtalyan 

Matbuatl .4.te, 
Püskürüyor 

Londra (Radyo) - Tu
nusta İtalya konsoloshanesi
ne atılan taşlardan kralın 

resmine isabet ettiğinden 
bahseden Roma gazeteleri 
çok şiddetli neşriyatta bu
lunmakta ve nümayişçilerin 

cezasız kalmamalarını iste
mektedirler. 

Cumhurreisimiz gezilerine 
devam ediyorlar 

İsa!lbul 1? (Hususi) -Milli Şefimiz ve Reisi Cumhuru
muz ismet lnönü Savorana yatı ile İneboludan hareket ede
rek Amasyaya varmışlardır. 

Geceyi Amasya limanında geçirmişlerdir. Amasyada va-
tandaşları birer birer dinliyerek dilek ve derdlerini kayd 
etmişlerdir. 

Reisicumhurumuz Bartına da giderek tetkiklerine orada 
da devam etmişlerdir. 

--------------0000----------~--•• 
Atatürkün Olümü Ve Türk 

Milletinin Vahdeti 
Elefteron dan : 
Türk milleti en büyük ma

temi ile derin acisını izhar 
etmiş ve etmektedir. Mem
leketin bir ucundan öbür 
ucuna kadar, erkek, kadın, 
genç, ihtiyar bugünkü Tür
kiyey kurtardıktan sonra ih-
ya eden insan için ağlamak
tadır. Bir milletin böyle sa
mimiyetle bir insan için. ağ-
laması ender garülmüştür. 

Ankara 

Bu tezahürat Türk milletinin 
Kemal Atatürke karşı gös
terdiği derin rabıtayı, besle
diği büyük sevgiyi ve onun 
rejimine merbutiyetini ispat 
etmektedir. Bunların kaffesi 
Atatürkün eserinin sağlam
lığını da ispat etmektedir, 
Keza yeni Türkiyenin ömür-
lüğüne de delildir ki, onun 
vahdet ve kuvveti, evvela 
dostlarını sevindirmektedir. 

Maçları 
Ankara 11 (Radyo) - Bugün yapılan maçlarda Ankara 

takımı Güneşe 3-1 Gençler Birliğide Muhafız Gücüne 3-2 
1 

------- 1 
galip gelmişlerdir. 

Melez caddesinde bir yaralama .. ..... ·-
Oyun yüzünden lstanbullu Kazımı vurdular 

Dün Gaziler mahallesinde Kapılar kahvesinde İstanbullu 
1 

Halid oğlu Kazım ile Kayserli Mehmet iskambil oynarken 
Uşaklı İsmail yanlarına gelmiş ve oyuna iimüdahale ettiğil 
esnada üçü birbirlerine girmişler ve bu esnada Kazım muh
telif yerlerinden yaralanmiştır. 

Hadiseye derhal zabıta vaziyet etmiş ve yaralılar hasta
neye kaldırıldığı gibi suçlular dayakalanmiştı. 

Parmağını Satan kız 
Gazetelerin yaıdığına göre Amerikada Teksaslı bir zengin fabrikatörün karısı parma

ğını sakatladığından Nevyork hastanesine nakledilerek, doktorların tedavisinde bir par
mağa lüzum görülmüş, bunun üzerine hastahaneye on kadar kadın müracaat ettisede par
makları hasta kadının parmağına uymadığından reddedilmiş, nihayet on birinci müracaat 
bir genç kızın parpağı uyğun geldiğinden buna 1000 dolar teklif edildise de kız bu pa
rayı kabul etmemiş. Çıkacağı bir Paris seyahati için lazım kelen masrafı istemiş ve par-
mağını bir seyahat mukabilinde vermiştir. Öyle görülüyor ki parmak değil biraz fazla 
para görünce canımda veren olacak, o zaman da o para ile cenneti alaya geçer fakat 

geçemezse o fena bunun gibi parmağını satan bir genç kızda Parise gidecek orada aradı
ğını bulamazsa vay parmağı gittiğile kalır. 

Sen de ey okuyucum bu kızın aklına : 

İSTER GÜL İSTER AGLA 

ERZİNCAN -----
Şümendüfere 
kavuşuyor 

--1••-
-Baştarafı birinci sahifede
net ve şükran duygularını 
sunmaktadırlar. 

Nafia Vekilimiz Çetin Ka
ya bu · münasebetle hazır 

bulunanlara hitaben iradet
tikleri nutukta Milli Şefimiz 
ve Cumurreisimiz İsmet İn
önünün selamlarını ve baş-

vekilimizin sevgilerini getir
diğini söylemiş ve milletin 
kendi parası kendi emeğile 

başarılan işin ehemmiyeti 
ve Osmanlı idaresi altında 

ecnebilere ağır şartlar da
hilinde verilen imtiyazlarla 
yapılan demiryollarının azlı
ğını rakamlarla tebarüz et-
tirildikten sonra bu sene 
devlet demiryollarının yolcu 
nakliyatının yirmi milyonu 
aştığını ve eşya nakliyatının 
da iki milyona yakın ve va-
ridatın günden güne artığı
nı gene rakamlara istinaden 
teshit etmiştir. 

12 BiRiNCi KANUN 

Filistinde İtal
yan parınağı 1 

Paris (Radyo) - - Ro
madan yapılan her türlü te-
min ve tekziplere rağmen 
Filistin ve civarında Arap 
mücahitlerini teşvik edenler, 
onlara silah ve mühimmat 
yetiştirenler arasında ltal
yan ve Alman ajanları pek 
büyük bir rol oynamakta 
devam etmektedirler. 

-------(!J-------
T ek r ar ediyoruz . ................ ... 

unutmayınız ki 
Bronz beş kuruşluklarla yüz 

paralıklar ve nikel bir kuruş
luklar 31 kanunuevvel akşa-
mından itibaren tedavülden 
kaldırılacaktır. Bu paralar
dan ellerinde bulunduranlar, 
bildirilen tarihe kadar mal 
sandıklarına, Cümhuriyet 
Merkez ve Ziraat bankaları 
veznelerine müracaatle yeni
leriyle mübadele edecekler
dir .. : Bu tahrihten sonra tc
da vülden kaldırılan bu gibi 
paralar, yalnız bir sene müd
detle mal sandıklarına ve 
Merkez bankasına yapılacak 
tediyatta kullanılabilecektir. 

--------------0000--------------•• 
Uç Şeyhülislamın akibeti 

ııuıııınıııııııuınıuıınıııııı== · .. ••tt••••"• .... •• .. •••••••••• 

- Baştarafı üçüncü sahifede -
me~hat payesi icat ettirmiş- 1 Fakat gerisi geriye dön
ti, Hatta ondan sonra, bu · miye mecbur oldu. Derhal 
paye ne kimseye verilmiş, 1 Sakız yolunu boyladı. Kara 
ne de tarihte misli görülini- Çelebizade oradan Bursaya 
yen bu payeyi l istemiye cür- getirildi. Orada da boş dur-
et etmek kimsenin aklına madı. (Ravzatül'ebrar) un-
gelmemiştir. vanlı tarıhine karşı hırsım 

Kara Çelebizade, meşihat yazdığı zeyilde rakiplerine 
makamını elde etmek için, karşı hırsını kalemi ile alma-
ağaların önüne düşerek sa- ğa çalıştı. ilmi ve fazlile ya-
raya koşmuş, Kösem Valde- şadığı zamanların zevk ve 
ye ağzına geleni söylemiş- sefa alemlerini bir daha gö-
ti. Fakat o makama geçtik- remedi. Hırs ve riyaya ipti-
ten sonra, zulüm ve itisaf la onu nihayet mezara kadar 
altında inliyen halk kendi- sürükledi. 
sini zorla saraya götürmek Feyzullah efendi, o da 
için konağına geldiği zaman başka bir tipi. ikinci Musta-
halkın elinden kurtulmak fanın hem hocası, hem Şeyh-
için kaçacak delik aramış- İslamı idi. Zamanında padi-
tı. Ne mümkün? Halk şey- şahdan sonra en· ziyade nü-
hislam efendiyi yaka paça fos sahibi olan o idi. Onun 
yakalamışlar, atına bindire- meşihati zamanında ilim ve 
rek zorla saraya götürmüş- fazilet sahipleri ellerini· ka-
lerdi. Halk ağalar saltanatı- vuşturup durdular. Ulemi 
nın zulmünden şikayet edi- silsilesi yürüyemez oldu. 
yordu. Asker aç ve biilaç, Çünkü Feyzullah efendinin 
Geride gitmek istemiyordu. çocuklarından bir rütbe ile-

t riye gitmiye bir türlü sıra 
Ağalar bütün stanbulu so-

gelmiyordu. yuyordu. Halbuki Kars Çe-
Beşikteki çocukları en 

lebizade ağaların şehislamı yüksek ilmi payeleri ihraz 
idi. Ağaların zulmünü mü- ediyorlardı. Ulema: Zulüm 
hah görmek şöyle dursun, ile abad olanlar kahr ile ber-
bu zülümlere karşı galeyan bat olur demeye başladılar. 
eden fuzaladen Bahai efendi Ve hakikaten öyle oldu· 
gibi bir zatı bile düşürmiye Edirne vak'ası, Feyzüllah 
çalışıyordu. efendinin felaketile netice-

Nihayet hak yerini buldu lendi. İkinci Mustafa kafes 
Ağalar feci bir surette su- Feyzullah efendinin naşı da 
rette sukut ettiler. Şeyhis- boynuna bir ip takılı, papaz-
lam Kara Çelebizade Abdü- lara sürükletirilerek Edimede 
laziz efen di tabii beraber. coşkun bir nehrin sulanna 1 

Fakat bu sefer ağaların şey- bırakıldı. İlimlerile amil ol· 
hislamı olduğunu unuttu. mıyan bu üç Şeyhislim, ih• 
Hiçbir cürmü yokmuş gibi, tirasın ilme galebe çalmıya-
örf ve izafeti yerinde, hiç cağına parlak birer misal 
sıkılmadan saraya gitti. teşkil ettiler. 
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:1 Her gün bir kıt'a: 
ttt nınııı ıınınııının ıııuıııı ımııımmıııııı ıııınıuıııınıınııoııı nııunını ııının ııuıııınııınınııı 
tt Yaşamanın yolu vardır, hayatı bir yük sanma 
t' Gerçi biraz sıkılırsan -huda geçer- de... Alış 
.~ Yaşın doksan olsa bile çalışmaktan usanma 
~~ Çoğa çalış, aza çalış, iş bulunca hep çalış 
t A. F. Tuğaeven 


