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Bugün De İlk Defa Olarak Fatihte 
Türkçe Ezan Okunacak 

S•ltacf.m~t camlind• tilrlcÇ4 mu 'cab.le dlnlig•n lıttllc 
o• güzel sedl laa/ızlar 

Dlln cuma namaımdan sonra kası o kadar derinle1ti ki 
Sultanahmet c miinde güzel sesli dün mukabeleyi dinlemek için 
Hkiı bafınmaz tarafından muka· camiye on binlerce halk şitap 
bele tarzında Ulrkçe Kuranı etmişti. Koca Sultanabmet camii 
Kerim tilAvet edildi. Tilrkçe tamamen cemaatle dolmuf, son 
Kuranı Kerime kartı halkın all- (Devamı 11 inci aayfada I 

Genç Bir Doktor 
Eski Bir operatöre 
• 

itiraz Ediyor 
'
1Son Posta,, 19JI uoesi fU· 

batanda bir anket açaı•f• m.ihte
lif doktorlarımıza 111üracaat ede· 
rek mesleki hayatlarında tesadnf 
ettikleri heyecanlı ameli)•at vak'· 
alannı nakletmişti. Bu arada, 
maruf opcratörlerioıir.dea Kerim 
Sebati Bey <le hatıralarım bildir· 
mişti. Kerim Sebnti Bey: 

-- Almanyadao döndükten
sonra Gülhanede çahştrken ve
remli bir hastanm kaburga ke
mikleri.ıi çıkarmak içitı ameliyat 
yaptığım, 35 yaşmdaki hasta
nm biri müstesna. diğer ka
burgalarını çıkardıktan sonra 
göğsUnü diktiğini , birkaç ı:ama!ı 
sonra muayene ettiği zaman cı-

ğeri cildin altmda ve yumruk 
gibi bir vaziyette istirahat eder 
bulduğunu, anlatmıştı. 

Doktor Edip Bey, aylık Tıp 
gazetesinde bir tetkik yazısı 
yazarak Kerim Sebati Beyin bu 
mütaleasma itiraz etmektedir. Bu 
ıat ezcümle diyor ki: 

"Bu ifadelertle h ta vardır. 
Çllnkli bu ameliyahl\ yapıldığı 
iddia edilen tarihte. bu nevi 
ameliyeyi ilk olarak (1907) de 
doktor F eridrih yapmlflır ... 

( Dnamı 8 inci aayfada , 

sa 
Çin Gibi 400 Milyonluk Bir Kütleyi 60 
Milyon insan Na~d Yutmak lstiyebilir? 

Sa11 Dig~g körfezinde m•az.ıam Amerika donanmasından 6lr kumı lstiralaat •digor 
Dünya milletl.:rinden hiç bi-

1 
Ut kk'ld' fstı'kbali karada ' ıilihlarına aöıünll dikmesi. · . h d . k . m eşe ı ır. 

rmın arp e emıyece bır halde ve Asyadadır. Senelerdenberi Çinin, Japonya tarafından lı-
bulundukları şu sırada Japonya- M . .1 1 d"k .. •tUr ı ti'llsı demek, lngiliz .ve Amerika • ançurıye mı yon ar o muı- • 
nm Ç U · ld (400) 1 1 k Ç .. ın zerm~ 18 • ır~asmı Mevcut istatistikler, bu serveti aanayii için mı yon u in 
ıcorenler, buna, bır nevı cmnet ( 600 ) . k paıaranın kapanması, Franaa için 
h k t' d' b"l' 1 F k b nulyon altın frank olara k bol d are e ı ıye ı ır er. a at u ö t . ç· . k 1 . Hindi Çininin ay muı emek-

ö - sö l' 1 J 1 b'l . g s erıyor. mm uvvet enmeıı b t bl'k 
s zu y ıyen er, apon arı ı mı- karşısında bu servetin havaya uç· t1r. Fakat u e ı eye rağmen 
ye~ler~ir: ÇU~ki Japon ~illeti, masına mani olmak için Japon· Avrupa kımıldana!D!Yor Ye Ja· 
n:tıces~n~n lehınd~ çıkacag~nda.n ya el çabukluğu yapmıştır. Ona, ponyanın hareketim aeyrediyor. 
yuıde ıkı y~z. emm olmadıgı hır bu hareketinde yardım eden Bundan sonra ne yapabilir ? 
teşebbüse gmşmez. amiller ıunlardır: Oraıı meçhul. Fakat Çini istillya 

Şu halde, Jnponya, hareketi- ı - Avrupanm başım kafı- başlayan Japony~, işte böyle be-
ain akıbetinden emin midir ? yacak halde olmaması. sapla bir millettir. Hareketlerini 

Bu suale tereddütsüz 11 evet ,, 2 - Amerikanın, tahdidi hesaba uyduran milletler in, 
diyebiliriz. lealihat mesel~i münasebetile hareketlerinde ender olarak ya· 

ÇGnki münhasıran Jngilterenin deniz nıhrlar. ,1. •'-' 
1 
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L_ Memleketimizz < · -. ~~ıgalzm __ 

-rk0 yede Kömürü 
1 k · Buldu ? • 

Zongul Dağında Hamur Pişiren Koyun Çobanı, 
ilk Yanar Taşı Bulan Adamdır, Deniliyor 

Yaza11 : Alımel 
11 Son Po.sta ., , bir latanbul ga

zetesi olmaktan ziyade bir memlek,. 
ıazeteıidlr. Bu itibar ile latanbuıua · 
hnyal ve faaliyetine yer verditi kadar 
ve onun fevktnde bütün memleketin 
hal ve istikbalilc, içtimai ve iktısadi 
vatiyetile yakından alakadar olur. 
Bunun içindir ki gazetemiz, memlc· 
ketin bilhaHa iktısadi ve içtimai 
hareketlere merkex olan mıntaka-
1 rı üzerinde durmıya, oralann hayat 
şartl:ırmı maxi, hal ve istikballerini 
gözden geçirmiye karar vermittlr. 
Bu karar neticesi olarak bugiln 
Zonguldak kömür havı.asından bah• 
sedeccğiz. 

Esaslı bir t~tkik mevzuu olan 
yazımız birkaç gün devam edecek 
ve biz de, bildiğimizi, ı:annettiğimla 
birçok vatan kıaımlarmı henüz tan .. 
marlığımm anlıyacağlr.: 

Bundan elli sene evvel Zon· 
guldak; etekleri geniş saıhklar 

( Devamı 8 inci sayfada ) 1 s;, .. , ... m•mh•• holln• ,.ı •• bit kuy• ... 

Kadın Bir Bir 
Dört Yerinden 

Erkeği 
Vurdu 

Beypazarı, (Hususi) - Kelegra nahiyesine iki saat mesafede bu
lunan Kapullu karyesinden Palabıyık namile maruf Hasan Ağanın 
kızının düğününde bir cinayet olmuştur. Sebep bir kadm meselesidir. 

Düğün gecesi, düğüne davetli olan iki yaşh kadınla, Hasan Ağ.., 
nın akrabalarından birinin metrukesi olan Sah ismindeki genç kadın 
geceyi düğün evinde geçirirler. Hasan Ağanın akrabalarından Emin 
ismindeki şahıs Satı kadım evinden çıknrmasını teklif ederse de, 
Hasan Ağn bu misafirini çıkaramıyacağını söyler. 

Bunun üzerine Emin sabaha karşı Ha'8n Ağanın kapısını omuz
layarak eve girmiye muvaffak olur. Gürültü ile kadmlar uyanmıştır. 
Emin Sah kadını ve o esnada uyanan Hasan Ağanın oğlu Aliyi 
kolundan yakalayıp evden çıkarmak ister. Bu esnada birkaç el ta
banca patlar. Emin muhtelif yerlerinden ağır yaralanarak yere düşer. 
Sah kadın, ifadesinde "Emini ben vurdum, beni fena bir kadan 
gibi kaldırmak istiyordu, demiştir,,. Hasan Ağa, oğlu AH, Satı ya· 
kalanmış, Adliyeye verilmişlerdir. 

L-=:..rahdid_i _T~l_!!:_°.!:_ Arif esinde ---

Erkek - Milletler ıillhlarmı terkederlerae, artık ılze de bu 11&9 

tıraaklanaııa kesmek dllfecek' 
• 
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2 Sayfa SON'POSTA 

Halkın Sesi 
\ 

._ ___ ~ 
Dağılan Alf!laD Sa- rmm~--=-~-..,. .... -----.... ---------=~ 
nayiınden istifade LA VHALAR Türk - Bulgar r ŞOFÜRLUK 

Edebil·r Miyiz? Emlak Meselesi 
Dünya buhranı, Alm nyanın Bina ardaki H·alledı·ıı·yor f /km ekten 
(imd.ye kadar dillere de•t•n r 
oran sanayiini b şka memıe- Lavhalardan I'alısili 
ketlere hicr~t etmek mecbu- B Alakadarların Derhal Muh-
riıetinde bırakıyor, vaziyetten eledige Vertrisi telit Komisyona Müracaat ~art vondu 
i tifo de edilerek bu ıanayiden O ~I ft 4 
bir kısmının da biıim mem· Belediyenin bir t mimine n _ · Etmeleri Lazımdır 
Jeketimiıe nakli dü~ünülmek- uıran lavha resimleri şu şekilde 
tedir. Bu mevzu etrafında alınncaktır: 
karilerim zle Y"'Ptıtımız bu- Lavhnlann sıldığı binanın 
buhali aşağıya kaydediyor-ur.: gayri afi varid tının altı misli 

Nuri Bey (Ercnk6y latulyon cadd ıı 11) icar bedeli ddolunarnk beher 
- Araplarda bir darbımesel metre murabbaı için bir liradan 

var. Bir kavmin mu ibeli diğer aşağı olmamak ıartile binde iki 
Lir l:avm için ganimet olabilir, nisbetinde resim al nacıkhr. 
derler. iyi ve haldı muahedeler Gayri safi varidatı olmıyan bina-

lann Jiivhalarmdan o binanın 
yap madıkları için garp hutün icar bedc.lio göre r'csim alana· 
mil 'ıiş bir buhr n e musibet cakbr. H ıı, aparhman gibi muhtelif 
geçiriyor. Bundan şimdiye kadar daireli binaların umumi methal· 
esiı gibi yaşatılan şark istifade lcrine asılan lavha resimleri, o 
etmelidir. Avrupa yerinde ayar- bin nın umum varidrıtma göre 
kcn biz gözümüzü açıp bu mede- değil, her liivha sahibinin işgal 
niyet kervanına yetış· mck yolları· etliği ltısmm varidatına f.Öre ta-

hakkul· ettirilecektir. 
nı aramalıyız. Almany da birçok 
fabrilıalar durdu. Bunlar çalı a· 
cak yer nyorlar. Tahdit kar -
nndan sonfa memleketimizde 

nnyiin inkişafı için çok iyi bir 
fırsat doğmuştur. Hemen biç. ol-

mazsa küçük maldneleri memle

aha ı Mal 
Şimal Memleketlerine Türk 

Malı Pahah Gidiyor 

HenUz n uallakta bulunan, fa
kat kat 'i ir netice verilmek 
istenilen Türk • Bul r emlak 
mesclesile diğer meselelerin baHi 
için yakında iki hültümet mü· 
messillerinden mUreltkep muhtelit 
bir komisyon leşldl olunacaktır, 
Bu komisyon evvela iki bükümet 
arasındaki emlak meselesile meş
gul olacaktır. F nkat komisyon 
bunurla k lmıyarak gerek Türk
lerin Bulgar hükümetinden, ge-
rekse Bulgarlarm Türk hüküme
tinden istediği şeyleri de tetkik 
edip bir karara bağhyacnktır. Bu 
hususta Sofya elçimiz tarafından 
tebliğ neşredilmektedir. 

" Teşkili lı::ararl tmlan muhtelit 
komisyon 1925 Ankar muahedena· 
mesin .. n crbut emlak protokolu ile 
nliikadnr olan mesai.den m nda 
tarafeyn vat-nd şlnrınm mutaleba
bnı da m "tck,bih·n tetkik dec:eğin
den emlı\I protokolü ile alakadar 
olmıyan mcal\·ıc ait Bu'r,ar hü.ıüme
tinden mutallbntı olan Türk vntnn· 
daşlaranın tahriren ve ci len Sof ya 
Elç Jiğine müracaat etmeleri liilumu etimize getirmeliyiz. .. 

Hikmet be7 Çatladıkepı l ı 

Avrupada ve bilhassa Alman-

lsveç, Non;eç ve Danim rka 
tacirleri Türk mallanna Hamburg 
ve Londradaki mula\•assıt tacir
lerden almaktadırlar. 1 ;~;u•Arkadaş 

' . Bu vaziyet Türk mallannın 
hariç piyasalarda fiatım yükselt
tiği için rakip mallar karşı ında 
vaziyetini zayıflatmaktad r. Bunu 
naıar• dilcknte lan harici ti
caret ofisi şimal memleketlcrile 
Türkiye arasında doğrudan değ- ' 

d mabreçsizlik yüıilnden bir 
~ok anayi durdu. Bizim san yie 
~ok ihtiy omız vardır. Bunların 
kullanılmı makinelerini oldukça 

uz bir urette im - imkanı 
h sıl olmuştur. Müteşebbis tik· 
earlanmız ve sanayicilerimiz 
emen faaliyete geçmeli, buolan 

almalıdırlar. Ben yeni v büyük 
m kin ler ahnm ma tar ft r de
ğilim. ÇOnki bunlar çok para 
yutar. Amerikalılar v Ru lar bile 
bizden sanayice ilertemişlerken 
bile bugün Almanyadao makine 
ft anatk devşirmiye çıktılar. 
Biz de fırsat kaybetmemeliyiz. .. 
~rlf B. (Dlvanyolu Klot F rt"r c ddC81 7'7) 

- Avnıpadn faaliyetini dur
iuran birçok küçilk nayi ma
lioeleri vardır. Bunlar çalışacak 
yer rıyorlar. Büyük ve yeni 
makineler almıya bugün mali 

nziyetimiz müsait değildir. Bun
lardan kesemize ve ihtiyacımıza 
uygun olanları almalıyız. Kahve
lerde boş oturan Avrupalılardan 
i tifade etmeliyiz. Talih ve zaman 

Türk için çok müsait davranm - ı 
tır. Bu fırsab ganimet bilmek 
tüccarlarımız için çok mühimdir. 

ruya ticaret mün sebatı tesi i 
ıçın teşebbiislerde bulunmaya 
ba§lamışbr. 

G Hmrüklcrde 
Muhafaza Teşkilatı Nasıl 

Teftiş Edilecek? 
Gümrük Başmüfettişi V cfik 

Be}r gümrüklerde muhafaza teş
kilatının teftişine dair bir rapor 
hamlamaktadır. E ki bir güm
rilkç.ü olan Vefik Bey muhafaza 
teşkilatının muvaffakıyetli bir 
bale ifrazı için icap eden çare
leri bu r.1porda tesbit edecektir. 

Camiler Tamir Ediliyor 
Evkaf idaresi bir kıs·m cami

lerin tam "rine karar vermiştir. 
Yakında Laleli camiinin kurşun
ları deği tirilecek. diğer harap 
kısımlan da tamir edilecektir. 

Hariciye Mttsleşarı 
Hariciye Milsteşarı Numan Bey .. 

dün Ankaray hareket etmiştir. 

Kagbettık 
Uzun e ıcler matbuat aleminde 

hizmeti ge~en muharrir nrJradaşları· 
mı:z.dan mualliın Mubah t Bey dün 
irtihal etmi tir. Mub hat Be7 son 
enclcrdc Ahı :in mütefekkirlerinden 

Gn ıonun am~li bayata dair kita~ 

larını seri h linde neşretmişti. Bir
kaç aenedenbtri de Kuleli Liıe inde 
nlmancıı mualliml"ği ediycwdu. ~at
buat lemine, ilesine v talebesine 
taı.iyet '!Jeyl' n ederiz. 

Bir Teberru 
Manisada vefat eden doktor 

Servet Bey, munyenehanesinde bulu
nan on bin liralık tıbbi aletleri 
memleket 
etmt,tir. 

hastanesine Yasiyet 

Sa ayi Birliği --
Umumi. Katip Anka

raya Gilii 
Milli Sanayi Birliği Umuıni 

Katibi Nazmi Nuri Bey, fabri
kalarımız n ihtiyacı hakkında 
evvelce yapılan teşebbüslerin 
neticesini öğrcnaıck üz.ere Anka
raya gitmişHr. 

Bu müddet zarfınde işleri 
ol n ve yeni temenniyatta bulu
n~cak müe seseler kenJisini vazi
yetten haberdar edcbi:irler. Adres 
Ankarada Lozan Palfi.s otelidir. 

Belediye ıof örlere ehliyetna
me •erme talima namesinin bir 
maddesinin tadiline karar ver
miştir. Daimi EucUmen maddeyi 
şu şekilde tadil etmiştir. 

"Şoförlük euliyetname • almak 
istiyenlerin ya ilktahsil ,abadet
n""amesi ve yahut halk mekte
bi ikincı devre ders!erini 

ikmal ettiğine dair vesaik ihraz 
etmeleri liz mdır. " 

Bu yeni tadil dün Belediye 
tarafından alakadarlara tamim 
edilmiştir. Seyrüsefer idaresi bu 
vesaiki ibraz etmiyen ıofôrlerin 
vesikalnnnı topl yacakbr. 

Fırında Kavga 
Temizlik Meselesinden Bir 
Amelenin Kafası Y anldı 

Kumkapıda bir f nn amelesi 
arasında garip bir kav~a çıkmış· 
br. Tahkikabmıza göre o civarda 
Mustafa Efe dinin fır moda çala
şan Şevket ve Satılmış isminde 
iki ame'e, yine ayni fırında çalı
şan Ahmedi sopa ile dövmüşler 
ve başından yaralamışl~rdır. 
Banlar Ahmedin fınnda temiz
lik yarmadığı için buna lüzum 
ııördüklerini söylemişlerdir. 

Sigara YUzUnden 
Kürt Sait isminde biri Tavuk· 

razarında iki paket sigara yii
zünden Mustafa isminde birini 
yaralamışt r. 

# 

l~fai}1e Neferleri 
Bir Yanginı Söndürürken 

iki Kişi Yaralandı 
Evvelki gece sabah~ kBrfl 

Tavukpazannda Medrese soka
ğıoda Bnltayan ve Yorgi Efen
dilerin kereste dükkanından yan
gın çıkmış ve koca dükkan ta
mamen yanm•ştır, Yangını sön
dürmek İçİ'l uğraşan itfaiye 
efradmdan 42 numa•alı Mustafa 
ve ı 9 numarala Mehmet Ali 
Ef. ler yaralanm şiardır. 

MetrOK Bir Çocuk 
Dün Asri sinemanın yanında 

20 günlük metruk bir kız çocuğu 
bulunmuştur, Üzerinde çocuğun 
Rum olduğuna dair bir kiğrt 
çıkmı ve kiliseye verilmiştir. 

KAnunustinİ 3 --- ~ 

( 
~ 

J Günün Tari 

Gazi Hz. 
Reiıicümbur Hz. dün gece saat 

23 buçuj'a doğru, aaraydan çı alr 
Beyotluna gelmişler ve bir ce n-
dan Mnra Turkuvazı tepif buyur• 
mu,lardır. Gazi Hz. burada bir rr itf. 
det istirahat etmiıler •e v ; .:t• 
uyrebnişlerdir. 

Karagöz Yüzünden Yaı 
Evvelki gec Üsküdarda p· 

taşında imam Bahri efendi e ıil 
dükkanda kara8 öz oynatM lı 
meşgul Reşat ve refiki Nar.i 
dilerin tavana asbkları 
parlamış, dükkanın üstünde 
oda kimilen ve Camcı 1 
üç odası kamilen, iki odas 
men yanmıştır. 

Balkan içtim 
Dün Akalliyetler Mes 

Müzakere Edildi 
Balkan Konferansı idare 

dOn saat ( 1.L ) de Yıldız aar 

l• 

• 
51 

ikinci lçt maını yapmıştır. D an il 
içtimnda akalliyetler meselesi g i
şülmüt. münakaşalan mucı ol
muıtur. 

Murah~aslar Gitli 
Cenevre Tahdidi Teslihnt o f -

ranıanda hükQmelim z.i temsil d •· 
cek murahhaslar dün trenle ş l r -
mizden Avrupaya gitm·şıerd A • 
kert Müşav·r Cevat Pafa da b n 
ıehrimbe gelmiı.tir. Öğleden ıonr 
henle Cenevreye gidecektir. 

Evvelki gün fırtınadan gc'e iy n 
Yunan rr.urahhasları dünkü vapur a 
febrimlze gelm şlcrdir. Meclis m • 
rahhaalan dün Öğleden aoura Gal • 
taaarayda verilen bir müaıam r d 
haıar bulunmutlar, gece de H n 
Bey tarafından kendilerine bir z y • 
fet Yerilmiştir. 

Verem Mücade 
Dün Cemiyetin Sen 

Kongresi T opJanc 

• 

' 
Verem Mücadele Cemiyef n 

ıenelik kongresini yapmıştır. Ko'1• 
greyi Reiı Ali Paşa açmıt. Unu 1 
Katip Tevfik B~y idare heyeti r p 
runu okomuş, bir ıenede l n 
itleri ani. tmış, cemiyetin v le 
milcadeleaini izah etmi~t r. 

Buna naxaran Eyüp dıspan1 r e 
geçen aene ( 1189 ) haata mu 
edilmlt •e ( 461 ) veremi ye ) 
olunmuştur. Cemiyetin aza 
(1700) G bulmuştur. Geçen sen ( 
bin tira varidat toplanmış, (24) • ra 
ma1raf yapılmıfhr. Dünkü ıçt da 
aıadan bir kısmı belediyeye çat lf• 
lar, sokakların gayri fenni süı- rr.ı. 
mesi yüzünden veremin çoğald nı 
aöylemitlerd'r. -----

irtihal 
Avukat Muammer Sal'h B in 

oğlu n dit tabibi Mutahhar M 
mer Beyin kardeşi Aktehir B 
lıtanbul ıubeai senedat nı uru 
Şakir Muammer Beyin bu gece g nç 
ya11nda oJarak vefat ettiği haber 
ahnmışhr. Pek afif olan merhu un 
cenaı.esi bugün (cumartesi) aa t on 
dörtte Kızıltoprakta lhlamur 13 t 
caddetl Ur.erindeki 135 No. h h e
sinden kaldırılacaktır. Mevll ra et 
eylesin. Vapur Köprüden on üçu on 
reçedir. 

-=:=ı==========================::========================~-._.----~~~· ~-~:C:::C::.L~-~-~·~======-=-:.A=.:::===-:::::==================:::=::=======:::::::---=:==ı==:::::ıı.-::=-ıc:111--===-========:.:=::-. 

1 Son Posta'mn Resimli Hikô.gesi: ~ Pazar Ola Hasan Bey Ve Elmas J 
-------~--·-----------------------------------------------------___,; 

. .::::> 

ı : Çocuk - Ha an Bey... Mektepte 

bize muallim dedi ki : H Elmas, kömür 

madeninden çakar. " Doğru mu ? 

2 : Hasan Bey - Doğrudur. 

Çocuk - Nasıl oluyor bu ? 

3: Hasan Bey 1 

1 
~ana k5milrden 

göst reyim . 

Ver elini bana da 

nasıl elmaa çıktığını 

4: Hasan 8. - Şu kadının Ustündeki 
elım~.lar& görüyor musun? Krc::::: kö
mürdkiar. Atq pah sma kömür salar, 
kansına elmas ahr t 
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ı 
Tarihi Fıkra _ 

y akyolu 
Vergisi! 

Fatih Sultan Mehmet, Eflak 
•eferine giderken Tuna kıyısındaki 

köylerden birinde mola ,.erir, 
orduyu dinlendirmek ister. Vakit 

müsait olduğu için kendisi de 
fôyle bir dolaşmaya çıkar. O 
köy çulha teıgahlarile ısşhur 
imiş. Hünkar, bu şöhrete vikaf 
olmak hasebilo adımlarım tezgih· 
larıo bulunduğu yere çevınr, 

Tam hedefe yaklaşacağı aırada 
ne görse beğenirsiniz ? Bir ıllrü 

adam firar halinde kofUŞuyor. 
Adamcağızlar o kadar fq1rm1tlar 
't'eya o kadar korkmuşlar ki Hlln· 
kiirın k6f e başında boy g&ster
diğini bile temyiz edemiyorlar, 
kendisini omuzlayıp düşürecek 

kadar biıuur görünüyorlar. 

Fatih bu kalabahp gCS.ter
diği telişa hayret etmekle bera-
ber derhal emir •eriyor, kendi
lerini durdurtturuyor •e mçın 

kaçışbklanm sorduruyor. Meğer 
~ulhalardan birini:ı dnkkAnına 

bir tilki girmiş, herif lirkerel 
dışan hrlayınca bütün tezglh 
sahipleri kaçışmıya baılamıı !.. 
itte Osmanlı tarihinde - mevzii 
olmak gibi bir hususiyet taşı· 
yan - tilki vergisinin ihdası bu 
sebepledir. Falih, gülünç bir 
korkafdık gösteren bu adamları 
tecziye için bir vergi vuetmiş 
ve adın da 11Tilki Vergisi.. de
miştir! .• 

Y cnicami helllannı şlSyle 
kısaca ziyaret etmek mecburiye-

tinde kalanlardan kırk para 
duhuliye alındığını görünce ba-

bnma bu vergi hikAyesi geldi. 
Bir kere, o halilar-bütiln emsali 

gibi hayrat cümlesindendir. 
Mamur ve muntazam bir halde 
idame edilebilmeleri için Vakıf 
tarafından - ki Yenicami ballla
nmn banisi Turhan Sultandır
Birçok varidat bırakılmıştır. Bi
ııaenaleyb oraya çıkıp girenler
den para alınmak, bu itibarla 
fuzuli bir harekettir. Saniyen, 
11kışık bir vaziyette kalanları, 
kırk para için, sık boğaz etmek 
dcğru değildir. Tilkiden korkan
lara vergi konulduğu gibi tabü 
bir ihtiyaçtan sı~ınb çekenlere de 
•ergi konamaz. 

Avrupacla böyle imiş, demek, 
maslahattaki sakameti gideremez 
çünki A vrup~ balAları hayrat 
olarak yapılmamış, belediye irat 
membaı olarak vücuda getiril
miştir. Biz, vakfa ait yerlerden 
•e o yerlerdeki kiracı1ann kendi 
başlanna yaptıkları tarifelerden 
bahsediyorUL "Kadimin kıdemi 
Ozere forkolunması,, köhne bir 
kaide olsa da bu gibi yerlerde • 
Vakfın ruhuna hürmeten ve ıar· 
bna riayeten • ga:dSnilnde bulun ... 
durulmıya layık hükthnler<Iendir. 

•* 
İzmirliler Ne Kadar 

Et Yiyorlor 
İzmir ( Hususi) - Bir senede 

rncr.behamızda 32447 koyun, 
25383 kuzu, 3234 keçı 146 oğ
lak, l(H95 sığır, 1075 dana, 126 
ma ı.J., 20 malak, 56 deve, 67 
domu. kesilmiştir. Kesilen hay· 
\;,ı ı :-- ı tarı 73055 tir. 

Hemşeri Gözile 

~~'Jl!t]~~~~~:r.mırrı~~:rl'S!ıı.ı:.:ı:c:ır::~~~~~;JmilUiiEJ;:a.m:il:llml~~lliirıE!ll--• Kurana 

!Kavuştuktan 
Sonra ... 

• aa a a ş er ş 
-- - ---•• • 

K ·ylü, Uzümünü Satabildiği için 
Vaziyetinden Memnun Görünüyor 

Karaman (Hu· . yor. Kazamızın 
susi ) - Tarihi } - • da bu sıtma saJ· 
bir Yarl ık v kıy- gırunıo, şehir 111- ' 

meti haiı olan yunun pis olma-
kazam1z, Kara- ıından ileri gel-
man oğullarından 1 diği rivayet edil-
kalan birçok es• mektedir. 
ki binalar ile Müskirat ida-
mubkem bir ka• bu resi sene 
ı~yo maliktir· buradan fazla 
Bir kerpiç. evler miktarda Udim 
diyan ola" ka
sabamı z; Erma· 
nak, Bozkır, Ha• 
dun, Mut lcaza-
larmın transit 
merkezidir. Bu 
kazalardan gelen 
iizOm, ceviı, pi-
rinç ve aairo Li-
zim kauba v sıtasile ihraç edil
mektedir. Y c.-!iler ve memurlar 
da dahil olmak üzere bütün kaza 
balkı yerli malına büyfik bir 
rağbet göstermiştir. Kışın yerli 
tayaklar, yuan da Adena pamuğu 
ile yapılmış elbiseleri berkesin 
sırtında g.öı mck mümkündür. 

Sa unda 
Tacirlerin· Çok 
Haki Bir Talebi 

Sam un ( Hususi ) - Posta 
müdüriyeti, uccar ve halkin en
ziyade istifade ettiği ve merke· · 
b 'r vany~e bulu an tütlln mer
kezi ciua;rmd ki posta ve telgraf 
tubeeini ltwd rdı. Gümrük cıva
nnda bulunan merkez binası ma· 
nifatura, tilt .. ' ve tuhafiye tacir· 
lerinin bulunduğu mevkie çok 
uuıkbr. Memleketin ticari vazi-: 
yeti itibarile Mecidiye caddesin
de bir ~uhe açılması laıımdır. 
Müdüriyetin bu a·zuyu nazan iti
IN.ra alacağı iimit edilmektedir. 

HAMlT 

Fakir taiebelele Öğle 
yen1reğ · Veriliyor 

Adanada Himayei Etfal Ce
miyeti ıubesi faraf,ndan öğle ye· 
meklerİ veril u fakir talebenin 
adedi y6.z kaıka baliğ olmuştur. 

Bu talebelere her gtin muntaza
maı öğle yemegi Terilmektedir. 

Himayei Etfal Cemiyeti bu 
yavrulara ayııca bayramlık elbise, 

knndt ra ve kasket alarak tevzi 
etiH>Pktir, 

Ege Mahsullerı 
kmir ( Hususi ) - Layipzig 

panayınndaki Türk paviyonuoda 

teşhir edilecek Ege İkta~di mın
tal,ası mahsullerine ve mamolat1-

na ait nümuneleri T ~aret Odası 
towamıya başlamışbr. 

Saatler Bulundu 
İzmir ( Hususi) - Geçenlerde 

Omega saatleri acentesi Fazlı lic:-
yin mağazasını soyan hırsızlar 

yakalanmışhr. 560 parça Mat 
meydana çakmışbı. 

Karamanda Beledi 

Maalesef kasabamızda 
yerltti yok aibidir. Bütü 
nın eğlencesi gençlerin 
verdikleri müsamerelere 
etmektedir. 

Karaman bu yazı bü u b • r 
ııtma salgım ile geç;rcL. Şı~ J 

de grip hastalığı bük m iıru· 

JBalıkesirde 
Bir Hilekar 
Yakalandı 

Bahkesirde batı kimseler"n 
vazelin, içyagı ve tuzruhu kaı ı .. 
brmak suretile sadeyağı i 
ederek bunlan son günl r 
aablığa çıkardıkları an a ılm ta· 
dır. Bu s~retle yapıl ,1ş y ğia.r 
toplanmış ve bilek~ dardan biri d 
cürmü meşhut ha inde t tulmu • 
tur. Bn adamJ Os•naniye mahaJ
lesinden Kara Mehnı ır. I ru 
Mehmedin evinde 36 kilo s ı v 
beyaz vazelin, tuzrubu, içya .. ı 
bulunmuş ve müsadere ed'l ıştir. 

Pazara getirilen sadeyağ rı 

mua)ene ve tetkikten geçirilm k
tedir . 

mubayaa ettiği 

için memlekete 
fok para gir-

miştir. Bu ıuretle 
köylil de miza· 
.1?kadan kurtul· 
muştur. Tnrki· 
yenin en güzel 

m~bm yetiştiren membalanndan 
biri de Karamandır. AJıf Yeriş 
ço' yerindedir. Esnafın geceleri 

n üçe kadar çalışbkları 
göıii'ırektedir. Esnaf bu vaziyet- . 
t n ço~ memnundur. Kış bütün 
~ · d ti devam etmektedir. 

M. T. 

şehirde --
ik Maçları 
Yapılıyor 

Akı.ahir (Hususi )- Mınbka
mn~ a Jik maçlarına hararetle 

deva edilmektedir. Kar yai· 
rna a a rağmen İdman yurdu ile 
a k ri < ay takımları arasındaki 
mü'! balm yapılmııhr. idman yur
d taka .& güzel bir oyun göater

m iy li t 11affok oldu. Neticede 

al y takımı bir goJ atabilmiş, fa· 
kat i i golle mağlup olmuştur. 

ldm o yurdu, tek golu kalecinin 
h SJ yüzünden olmuştur. 

T. C. 

andırmada Edremit Bele 
İle Esnaf Ara a Tüt •. n Kaçıran E ir Arabacı 

14 - 1 - 932 tarihli nü amızd~ 
Edremitte esnafla Beıoo·ye ara• 

ısında bir ihtilaf çıktığı ve e na
fın hüküruete müracaat etf i } a 

.zılmışlı. Edremit Be~di1 e i bu 
hidieeyi ıu ıekilde tavzih etm k· 
tedir: 

0 Edremitte esnaf cemiyetle i 
ile bir teşekktiJü kanuni yo -

tur. Binaenaleyh bir şabısiy ti 
hOkmiyeye ~e edilmit ol n 
mevzuu bahis miiracaat bu em .. 
valden şimdiye kadar şahsan is-
tifade edegelmiş bir iki esnaf 
mensubu taraf mdan yapılm11 ve 
batta Belediye aleyhine ikamei 
dava edilmif ise de mahkemece 
kendilerinin tahsiyeti kanuniye 
ve hükmiyesi olmadığına karar 
verilmiş olmakla Belediye kamı
nile Belediyeye intikal eden bu 
avanz ile hiçbir cemiyet ve 
ı~hsın alAkadar bulunmadığı 
tevzihaa beyan olunur efendim.,, 

Belediye Reiai 
C.Ydet 

Adliyeye Verildi 

Bnnchrma ( Hususi ) - Bu ci
vardtt Edincik nahiyesinde bir 

tiıtiln kaçakçıhğı hadisesi olmuş
tur. Bir ıahsın araba ile tütün 

çırdığı Jandarma karakoluna 
ihb r edilmesi üzerine ka~ak tti-
tnnler müsadere ve ltaçakçı da 
ne aret altına alınarak karakol 
kumandanlığına teslim edilmiştir. 

füün kaçmlan araba da İnhisar 
idaresi tarafından mOıayede ile 
sablmıştır. Kaçakçı Adliyeye ve
rilnıişlir. 

Zorla Mal Satıyorlar 
lzmir (Hususi) - Çarşıda mllş

terileri kolundan tutarak zorla 
dükkana sokmak istiyen iki esnaf 
Belediye zabıtasınca tecıiye edil
miıtir. 

Bir Beraat Kararı 
tımir (Hususi) - Ucur.luk Tu

hafiye mağazasını yakmakla maz
nun Hiiıamettlıı Ef. beraat et· 
aıİftİr. 

lıllr illice 'k i camlfıuie Tilrkç kur•• okımw, 
E7 Türk ırencl b ll kl odur senin uıt utand 

Ziya Glik Alp 

Mübarek Ramazan günO istan
bnl camilerinde en meşhur bafızlat 

tarafından okunul~n Türkçe KuraD 
derin ve ruhani bir haz içinde 
dinleniyor. Asırlardanberi ilk defa 
olarak kendi dili ile Allah hita-
bına nail olan halkın sevinç ve 
heyecanına payan yoktur. Türk, 
halikı ve Pcygamberile arasındaki 
tercümanı kaldınnakla AJlahmn 
ve Peygamberine daha yaklaşmıt 
olduğunu hissediyor. 

Kuranı Kerimin dünyada hiç-
bir lisana tercümesi Türkçey 

tercilmesi kadar kolay olama:~ 
Ayni zamanda hiçbir lisandaki 
tercümesi Türkçe tercüme kadu 
doğru olamaz. Mübarek kitabı• 

mızda geçen kelimeleı in birçoğu 
bugünkü lisanımızda bilfiil kulla
nılmaktadır. Meseli "Ahret" ke
limesi bu itibarla pek şayanı 

dikkattir. Fransızca tercümede 
ahret kelimesi "La vic future o 

Müstakbel hayat,, seklinde ter• 
cüme edilmiştir. Kelime}ıi ayner.ı 

koUandığımız için mana ve kuv
vetinden bir zene bile kaybet
meyiz. Bu kı:bil ke' 'mcler· pek 
çoktur. Bu itibarla Türkçe, diğe! 

lisanlara nazaran büyük bir imti
yazı haizdir. Lisanlarının bu husu
siyetine rağmen Türkl....rin Ku a· 
Dl Kerimi, şimdiy& kadar kendi 

dillerinden okuyamamı~, bilhassa 
dinliyememiş olmalan acmmıya 

değer bir mahrumiyet ol uştur. 
Mübarek kitabımızın camilerde. 
tiliTeti bir emrivaki olduktan 
IOD18 . Türkçe Kuraııı Kerimin 

her tarafta aranılac~ mubak• 
kaktır. Bu mUnasebetlc hat.nma 
gelen bir ciheti söylemek ist i
yorum. Öyle tahmin ediyorum ki 
pek yakında me\·cut iki 
tercÜlueye ilaveten birçok terci\• 
meler intişar edecektir • 

it adamları böyle fırsat
ların kaçırılmamasına kail ola
mazlar. 

Bu işte sür' atin cok mlihira 
roli.i olacaktır. Fakat bunu.ı ııe

ticcsi olarak or taya birçe>k tcr

climelerin çıkınaaı muhtem ... 
olduğu gibi bu · tercüme! ·rin 

binarure birbirinden farldı ola• 
cağı da aşikfirdır. Rekabet saika

aile her tabi kendi neşrettiği 

tercftmenin doğru olduğunu iddi& 

edecektir. Böyle bir hal okuyu

cuları müşkül bir vaziyete düşü

rebilir. Buna karp tek bir metin 
kabul etmek en isabeti: hareket 

olur ıannındaynn. Bundan sonrs 
her kitapçı bu nıetni isted ği 
kadar teksir etmekh.: aerbeat 
bırakılabilir. 

HEMŞERl 

İzmjrde Kuduz 
Mücadelesi 

lımir (Hususi) - Belediye 1 u
duz mücadelesine devam edh r. 

Son üç gün zarfında 40 "o, k 
öldürülmfı~tür_. 
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Tam bir sessizlik içind , or da du. Ümit ızliğim arttJ. ÇOnki 
•tu ve rutubetli h vada ben v ktin d ha fada ilerile· 
y p kaldım; yarı uyuklıyarak diğini tahmin etmiştim ve, a• 

dllşüoüyor ve lifUyordm. Vakit at d6rtteo evvel başmuharriri 
•eçiyordu. T efrikamın küçük bir aram le nafile idi Tefrik mm 

heser olduğu mahakkak mıydı? akıbeti beni karanlık hissi kah· 
Şurasınd burasmda kusurları lelvukularla dolduruyordu. Ne 
olmadığını kimbilir? Herşe)' kadar dü~ünürsem böyle, apan• 
yerli yerinde ol n bil yine red- sızın, adeta uyuklarken, beynim 
dedilebilirdi ya, evet, adece ret 1 hulya ve rüya dolu olduğu halde 

elki old kça bayağı, belki işe yarar bir şeyler yazmı ol-
açıkça fen dı ; şu and k ğıt m m ihtimali bana okadar ı 

görllnilyordu. Tabii kendi kendi· 
ı petine ablmadığmı bana kim mi aldatmıştım ve bütün sabah 
t nıin edebilirdi ? Sevincim cı.ar- sevinmiştim... Bir hiç içini Elbet· 
ıılmışb. Bir sıçrayışta kalktım ve te !.. Birçok caddelerden geçtik· 
mezarlığın di arısına fırladım. ten sonra garip sokaklara saptım , 

Aker sokağında bir c1ükkAnın 1 mfiphem ah al ardan ve tarJaJa r· 
camekinmdan saate baktım ve dan geçtim, nihayet sonunu gö-
ıördüm ki öğleyi biraz <geçiyor- remediğim bir yo1a dOtUhn. 

( Arkıu ~ ar l 



' 
Kari A1ektupları 

Neticesi 
Uzugan 
Bir Muamele 

Zevcimden intikal eden maa· 
ıpann Maniıadan 1.tanbula nak· 
liDi istemittim. Geçen mayısın 
20 ıinde 3429-494 numara ile 
enakımın Manisadan Muntazam 
ltorçlar müdüriyetine gönderildiği 
l.tanbul Vilayetine bildirildi. Ma· 

·. alesef evrak 9 aydanberi Munta
um Borçlar Müdüriyetinde bek
ıe,ip durmaktadır. Nazarıdikkati 
Celbetmeoizi rica ederim. 

sr,hc:I D•nltl•r Mluıj'ı 4 Jılu•u •h 
dllll"lada Hau K•Hn s.,-uıt 

H11llc• 

iki MalOlün Rica11 
Malw •• ıebit jetimlerine 

tilin bey'iyesi mukabili teni 
edilen bir miktar paradan bi:ıJer 
•nz istifade edemedik. Bütün 
memleket malul Ye yetimleri gibi 
Wz de bundan istifade etmeliyiz • 
Bu busuıta lazım gelen makam
lara müracaat ettik. Henüz. bir 
cıeYap almadık. Nazan dikk~ti 
celbetmenizi rica ederiz. 

Samıun 1 inci derec:.e 111aluI 

Niyazi oğlu Cemal 
Samı un 3 neil derece malOI 

Mehmet Çavuş 
f O Kuruşluk Otomobiller 
Şehir Meclisi azalarına hitap 

edeceğim. Bizi şu tramvay izdi
lwamdan kurtarmız. Şirketi fazla 
•aba tahrik etmiye icbar ediniz. 
Ba olmazsa ıo kuruşa adam ta
flmak istiyen otomobilcilere mli
.. de edioiı. 

OrtakÖ,J' Aamııh aokıık ııaumt1ra 14 
Mehmet Lltif 

Cevaplarımız 
Karilerimizdcn Yakup Beye: 
Bahsettiğiniz hadiseye ihtimal 

.ermemekle beraber çok mühim 
b.ıduk ve tahkikine başladık. 

• 
Sirkecide Tahirpa$a otelinde 

Fdozof Cemal Beye : 
Mektubunuzda bahsettiğiniz 

•eselelerin bir kısmında haklısı

mz, bu noktayı bugünlerde dii
fiineceğit. 

* 
Ortaköy Tramvay caddesi 7 t 

Fmn Mehmet Ali Beye : 
Yazınızdan ıleri de istifade 

edeceğiz. 

* Sirkecide Orhaniye cadde-
•e berber Ömer Liitfi Bey; 

Menkul ve gayrimenkul 
emval ile mektum vergileri ihbar 
edenlere verilecek ikramiyeler 
laiakkındaki kanunu 11idare11 mec
muaıınan 46iuci sayısının 1527inci 
1a7faıında bulabilirsiniz, Bu mecw 
... Dahiliye Veklleti tarafm
ÜD neşredilmektedir. 

lf. 
Dlvanyolu Ticarethane Sokak 

J1Umara 30 Zeynep Hanıma: 
Mahkeme karannın idiIAnc 

elduğunu kabul etmemiz )Azım
dır. icap ederse kararı temyiz 
edersiniz. Zabıtaya da müracaat 
edebilirsiniz. 

Beşiktaşta Türk Ali mahalle-
8İv BüyUk Karakol sokağı 27 
aumarada. Turhan Beye: 

Yazılannıı maalesef yevmi 
pzetelerdo neşredilemez. Lütfen 
mecmualara gönderiniz. 

Halıcıoğlunda ihtiyat zabit 
mektebinde 335 numaralı mual
lim M. Turhan Beye: 

Şiirleriniz çok güzel. Mecmu
•lara gönderirseniz daha ıyı 
edersiniz. Maalesef dercedemi
ytteğiz. 
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Dünya Matbuatında Gördüklerimiz f-t---------------1-

Yarın Bir 
, Şark Aleminde 

Harp Olursa 'lı~uvanların 
En Sağlam Yer Cephe Ülacak,-T ehlike Ş~hirlerde - Topla- qıdürdüğü 
nacaktır .. Gaz Muharebeleri Şehirlerde Yapılacaktır insanlar 

Son ıelen İngiliz gueteten.-
de çok heyecan veren bir w.e 
tiatik cetveli g6rd6k. Cetwl. 
HindUtaada vahfi hayvanlar tarat 
fındaa parçalanan inaanlarul 
adetlerini te1bit etmektedir. a. 
cet.ele gire geçen 9.11 ..aa 
:ıwfmda Hindiıtanda ma!ltelif 
••hti hayvualar tarafındu (22KW. 
kadar insan parçalanarak akflJ 
rillmDttiir. Bu (22) bin HiDın.ı.. 

(1002) taneıi kaplüİar tanfo.
dan parplanmaı, (218) ~ de 
anlanlar taraf.ndan ilcllrllaüpr. 
tor. ( 465) Hintliyi kurtlar, (18t 
Hintliyi. ayılar, (56) kitiJI fiHCll 

1 - Alınanyacfa zehirli ••dere kartı yapılan 
•aali mıntakada baydanlar1 toplıyorlar. 

tecrnb~ manuralars, haıta balucıl•r Ye aıbhf yardım teıklllti yemi9tir. Timahların parpiadrp 

Mançuride Japonya ile Çin J 
arasında harp artık başlamış ad- ı 
dedilebilir. Şimdiye kadar Man
çurinio istilasına lakayt kalan 
Çinliler şimdi taarruza geçmek 
azmindedirler. Diğor taraftan, 
Japonlar Mogolistan ve beyaz 
Ruslan tahrik ederek Rusya 
aleyhinde tahrikat yapıyorlar. 
Binaenaleyh bu defa Çin hudut
larında hakiki ve ciddi bir harbin 
başlaması muhtemel görünüyor. 

Çin bize uzak görünUr amma, 
dünyada artık mesafe mefhumu 
kalmadı. Japonya ile Rusya ara
sında başlıyacak harp, umumi bir 
harp doğurabilir, cihanı tekrar 
biribirine katabilir. 

Zaten A. vrupa da pek rahat 
değil. Tamirat meselesinin ve 
teslihatı tahdit için toplanacak 
konferansın ne netice vereceği 
meçhul. Bu şerait altında umumi 
bir harp pek uzak görünmüyor. 

Herkes. Zehirli Gaz Arıyor 
Bütün milletler, yeni bir harp 

için hazırlanmakta devam ediyor. 
Bu hazırlık içinde en ziyade 
ehemmiyet verdikleri şey zehirli 
gazlerdir. 

Çünki yarının en büyük silahı 
zehirli gaz olacaktır. Yarmki 
harpte en tehlikesiz yer cephe 
ölümiin tehdidi altında yaşıyacak 
yerler de cephe arkasındaki şe• 
birlerdir. Şimdiye kadar cephe-
den kaç p şehirlerde rahabnı 
arıyanlar, bu defa ön ıafta gö• 
nüllii yazılacaklardır. Çünki ha
vadan zehirli gaz bombaları atan 
tayyareler. bu bombaları tarlalar 
içinde, geniş erazide dağınık 
bir tarzda bulunan asker araıma 
atıp i11raf etmek istemiyecek, 
nüfusu kesif yerleri arıyacaktır. 
Onun için yarınki harpte en 
tehlikeli yerler şehirler olacaktır. 

Açık aahalarda ablan ıehirli 
ıaz çabuk dağıbyor. Az tehlike 
iras ediyor. Eberiya da gazi 
klanları öldUrüyor. Aksi bir rllz
glr, yahut gazi athktan ıonra ya· 
pılan hücum, taarruza geçenlerin 
aleyhinde bir netice veriyor. 

Maskelerin Faydası Var Mı ? 
Geçen cihan harbinin sonları· 

na doğru zehirli gaz kullanmıya 

başlamışlardı. Gaze karşı maske 
takmak usulildü o vakit keşfe
dilmişti. Fakat bugthıkU gazlcr, 
o vakit yapılan maskeleri tam· 
mıyor, yarıp geçiyor. Bugnn ya
pılan maskeler de, bütün gazlere 
karşı kuvvetli bir korunma vası
tası olamıyor. Bazı gazlere karşı 
kuvvetli olan maskeler, diğer ba· 
zı gazlerin hulwüne mani olamı
yor. 

Her gaze göre ayrı bir .nas
ke hullanmak lazım geliyor, fa-
kat düşmanın hanği gazi kulla
nacağım bilmek mümkün o1a· 
mıyacağı için, korunmak ta giiç 
oluyor. 

-

3- Yarınki harpte, yalnız karada 
bulunanlar detiJ, depb:de ,.. havada 
bulunanlar da ıyni derecede tehlike• 
ye maruzdurlar. Bu resim, tayyareden 
bir vapura ablan bombayı rö•t•r
mektedir. 

1 

]ç Damlası Adam OldUrenGazler 
Zaten zehirli gazlerin bir kaç 

nev1ini birden kullanmak ta müm
kündür. Bütün dünya kimya libo· 
ratuvarları mütemadiyen yeni ye
ni ve daha müessir gazler keşfet
mekle meşguldürler. 

Bu gazlerden bir tanesi, kü
çük kutular içindedir. Tayyare 
bu kutuları havadan bırakıyor. 
Kutu patlıyor. İçinden çıkan gaz 
birraç kilometre murabbaı saha 
dahilinde bulunan bütün mahluk
ları öldürüyor. 

Son zamanlarda icat edilen 
yeni ve en zehirli gazin ismi 
"ölüm damlası,, dır. Bu zehirden 
cildinize üç damla sürüldü mü, 
üç saat içinde sizi tedricen ve 
ıstıraplar içinde öldürüyor. 

Cephelerde kullamlmak llzere 
de tehlikeli diğer bir gaz keş· 
fedilmiştir. Bu gaz tayyareden 
cephe boyunca mayi halinde 
serpiliyor. Gaz göze görünmez 
bir şekilde tesirini icraya başlı· 

yor ve taarruza geçmek istiyen 
ordu o mmtakaya girer girmez, 
ciltleri üzerinde tahribat yapar;ık 
hepsini birer birer öldüriiyor. 

Gazlere Karşı Tedbirler 
Bütün kimya laboratuvarları, 

biribirine rekab etedercesine,faali· 
yelleri ne devam ediyorlar. 

Bir taraftan da bütiin millet· 
ler gazlere karşı tertibat hazırla· 
malda meşguldürler. Rusyada, 
Almanyada, Fransa Ye İngiltere· 
de harp manevraları şeklinde, 
gaz muharebe manevraları ya
pılmaktadır. Bu manevra asker• 
ler arasında değil, kadın ve ç.o· 
cuklar arasmda tatbik edilmek· 
tedir. Hatta Almanyada timdiden 
maske satan dllkkinlar açılmıı· 
tır. Halk, ölilmü için kefen ha• 
zırlar gibi, harp için maskesini 
alıp &andığına yerleıtirmektedir. 

2 - Bir şehir havadan gazll bomba ile bombardıman edUdiğl 'l&MID 

ıokakların alacağı manzaralardan: Bremende yapılan muevralarda ıokakta 

a1kerler, derhal dnekJer gibi .verlere dütmilılerdlr. 

zavallıların miktarı da (138) ~ 
dir. Yine hu müddet umtMle 
domuzlar (30) kişi, vahşi tilldletw 
de ( 41 ) kişi tSldürmÜf)erdir. 
Facianın en ,ayanı dikkat tara& 
bu cinayetlerde geyiklerin de rol 
almış olmasıdır. Geyikler tar.ıhn
dan öldürnlen insanların ack:di 
bu cetvelde ( 136) olarak gösle• 
rilmektedir. En müthit raknm 
yılanlara aittir. Yani geçen Rne 

Hindistanda yılanların öldürdüğii. 
insan adedi (19724) kişidir. 

Fakat acaba bu müddet :ıarfm· 
da insanlaran öldürdüğü hayvan
lar ne kadardır? Derhal aöyliye. .. 
lim ki cetvelde bu nokta şlyte 
tesbit edilmiştir: 

Geçen sene Hindialand4 
insanlar ( 1368 ) kaplan, ( 4300 ) 
aslan, (2738) ayı, (2439) kurt ve 
(371 16) yılan &ldürmüşlerdir, 

Bir ihtilaf 
Bağdat (Hususi) - lrak·lroa 

hududu üzerinde bulunan ve 
mümbit toprağı olan ( Şene ) 
arazısı son zamanlarda lralr 
hükümetile İran arasında bil' 
ihtilafa sebep olmuştur. Şerse 
lranın Huristan vilayetine fabl 

olan Amarenin cenubundad.r. 
Son zamanlarda Huristandan bau 
lran köylüleri buray& g&çerek 
çiftçilik yapmak istemişler ,. 
fakat Irak köyllUeri tarafından 
tecavilze uğramışlardır. Irak haa 
kümeti, Tllrkiye büklimctile vab 
tile yapılan birçok mukaveleleri 
göstererek burasının eski Tiidi-
yeye ve yeni lraka ait old.ığua" 

saylemektedir. lranlılar ise b....
sımn lran toprağı olduğunu ileri 
ıürilyorlar. Bu toprağın mukad
derabnı halletmek için yenl bir 
komisyon teşkil edilecektir. 

Irak Ve Hicaz Arasında 
Batcla\ ( H''-"''JBİ) - lralda 

Hi .. u ara&mdt:.. gerek yokula,. 
ve gerekse hacılann daha kolaJ 
gidip gelehilmeleri için yeni hir 
yol tesisine çalışalmaktadır. eun. 
için de Irak ~Ukümeti ile Hicu 
ara11nda muhabere cerey• 
etmektedir. Bu yeni yolun mer. 
kezi Necif olacaktu. 

Suriyede Muhakemeler 
Berut ( Huıuıl ) - lntih~p 

dolayısile polisler taraf ındao 61-
dUrülen Suriyeliler için her ıehria 
mUmessilleri ve '_,f at edenlerin 
aileleri mahkemelel'e gitmişler, 
halka ateı açan polisler a:cyhine 
dava açarak ölenler için diyet 
istedikleri gibi bunlann oyrı:a 
mahkümiyetlerini de talep elm~
lerdir. 
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Galatasaray-Fener bahçe 
8 Şubatta Kaı:şılaşıyor 

ilk Tahminler Fener Lehindedir 

Gtılatauog " Fe•r ogu11eııları ı•n se11elcl mt1çla11 .sonra bir .~. 
Bayr8:8°8 ilk pinde Gala- I jimiı zamanda, Galasarayın da- fevkine çıkarak idare heyetlnba 

tuaray ile F e~erb~~çeyi yine hili vaziyeti biraz kanıık görii· munhk bulacatı tekilde oyna-
brfı kıl'fly• görecegıı. -n G I G ı uuyor. eçen ay yapı an a a· mıya razı olup olmadıklannı 

Klüpçv••rin aylardanberi bek- tuaray kongresinde bir aybk bayramda sGrecetb. 
lediti bu maç, bu menim bida- muvakkat bir heyeti idare seçil-
,.tindenberl ıanolc fiden futbol di. istifa eden futbol bafkapta· 
faaliyetine biraz can Ye biraz nı yerine de hentiz diğer bir 
lıtelecı• verecektir. baı kaptan intihap edilmedi. 

Geçen seneki aoa maç.tan 
llOnr& bu iki ktüp hiç karşılaş
--"· Karilermiz de bahrlarlar ; 
geçen seneki ıon maçı Fener
bahçe lcazanmıştı. 

O gündenberi takımların va
ziyeti, bilhassa F enErbahçeninki 
epey değişmiştir. 

Kalede ve mildafaada yeni 
019culan tecrübe edeceği zan
nedilen Fenerbahçenin 8 Şubat• 
ta Galatasaray• çıkaracağa takım 
hakkında meraklalar arasanda 
fimcliden tahminler bqlamıttır. 

Galatasaray kongresinde birinci 
takıma mensup futbolctiler bir 
takrir vererek klübün futbol 
itlerini kendileri idare etmek 
istediler. Heyeti umumiye tara
fından reddolunan bu tekliften 
ıonra futbolcülerin arzulara, unu
tulmuş bir proje ve bir temenni 
halini aldı . 

Bütün mesele, muvakkat bir 
heyeti idarenin bayram maçı için 
mllnasip göreceji tala mı çıkanp 
çıkaramıyacatı metelesidir. Ver
dikleri takririn heyeti idarenin 
tesirinden kortalmak iatiyen 
oyunculann F enerbabçe maçının 
arif .. inde bitin dlifllDcelerin 

Y almz ıuaa hatırlatmak lUm
dır ki, Galatuaray futboldlleri 
bundan iki aene evvel de kongre 
dedikodularına kendilerini bp
brarak Fenerbahçeye yenilmif
lerdi. iki takımın hugiinkö dahili 
ve harici vaziyetleri etraflıca dtl
tünUliince F enerbabçenin claba 
müsait bir halde olduju eörilDl
yor. 

Amikal Maç 
Galatasaray ve Fenerbahçe 

birinci takımlan, 8 Şubat maçaaa 
huırhk olmak Uzere dön Kadt
k6y stadında dostane bir elaer-
IİZ maçı yap•ıtlardır. Maç çok 
zevkli ohnUI ve Galatuaray 
tak11D1 (4) role karp (6) pi 
atmıfbr. 

..... --aı::::ıı:=--=-='-""----------·------------------..-----------

Çakan pyaalara nazar~n, bir 
.Dlddettir futbolden çekilen 
merkez muavin Saclinin tek· 
rar idmanlara bqladıj'ı ve 
Galatasaray• kartı eski ye
riacle oynıyacağı zannediliyor. 
Sadlden başka, Fener talaMına 
siftcek üç yeni oyuncu Yardır. 

Mektepliler Muhteliti 

Kaleci Nabk, santrhaf Ruim. 
ut haf Refik ribi muhtelif 
kliplerden F•ere iltihak eden 
futbolclllerin de o glnk& oyunda 
Fenerbahçe taknmm tabiye: 
edecekleri kunetJe muhtemeldir. 

Hlicum hattıma ayni kadro f 
ile pkmua muhakkak gibidir. 
Çlnlri bugiinkü Fener hücum 
bath eakisinden daha ziyade gol 
Çlbrabilecek bir hale gelmit ve 
en mlleasir teklini bulmuştur. 

f enerbabçeuin son haftalar 
içinde yaptığı maçlarla, aCSriin· 
düjil ıekil bu halde iken, Gala
tasaraym tehlikeH rakibine kartı 
nasal çılcacaiı merakı celbetmek.-
edir. 

Şu en mühim maçı bekledi-

Lise •• Orta mektep futbol 
takımlan bir mftddettenberi şam
piyona maçları yapıyorlardı. Bu· 
m&nasebetle, bir mektepliler 
muhteliti teşkil etmek gibi ba
bra pzel bir fikir relmiıtir. Bu 
mubtelitin tetkili için milli takım 
antrenörü M. Pepam faali-

yete bqiamıfbr. Muhtelit an«e
nörün neıareti altmda çabp-
caktar. 

Resimde mektepliler mubteli
tıne en fazla oyuncu verecek 
otan Galatasaray lisesile Sen
benuva mektebi takımlan bir ara
da 16rUlliyor. 

R 
~ 

Gu .... ia tİ•d- Mnr& .-,eaa.. we C'6..,_ 

leal ıfia._. olmak ls~re h•ftatla fkl aper uyfaa 
ne.,..clec9kttr. 

P•ş-IM ıli11kü •...- aa:rfua11cla dli1'Ja .,.. 
hueketl.W, memleht .,_. hlclJulerllli 
elnayaca.lııımua. 
Cumart~el aayfaaıada : Cuıaa p11kü .atlen• 
tafalllhm Wac........_ 

Sönük Geçen Futbol Yılı 

Beşiktaş Bu Sene Şam
piyon Olacak, Fakat ... 

-
Bu aene birkaç aebebia bir 

araya relmem, lik •aparma 
.a.eldGk we tabazhk •erdi. ~ 
birimiz inklr edemeyiz ki Gala-
lu4r•J•lZ •• F eneraiz Jik birteY• 
bememiyor. Gerçi 6teki kul&p
leri tetkil eden geaçleria me1a
İ8iai de takdir etmek ll11mcbr. 
Fakat kunetleri çok, taraftarlara ı 
fazla olan takımlann kartılaşma11, 
hem idman, hem de aeyir mera· 
lom arttınyor. 

Geçen seneye kadar az çok 
allka veren lik maçlar1. bu ıene 
adetleri zaten mahdut olan fut-
bol takımlarının iki kısma ayrıl
masile kendi kendini kemiren ha
sis bir manzara çiziyor. Ne ise 
biz buna rağmen bir mevcudiye
tin vUcudilne kani olarak miita-

Kadıköy ünde 
Müsabakalar 

Kadıköy F enerbabçe stadında 
mOteaddit futbol maçları yapıl· 

1D1ftır. 
Galatuaray ve F enerbabçe 

ikinci takımları uaaanda yapılan 
maçta, F enerbahçe takımı 3 - 1 
galip gelmittir. Bundan bqka 
Moda ve Pera birinci talumlan 
kaqılaıblar ve 2 - 2 berabere 
kalcLlar. Fenerbahçe ve lıtanbul· 
ıpor birinci talumlan arumda 
yapılan maÇI 4-3 Feaerbahçeliler 
kuanmıılardır. 

İzmirde 
Futbol Şilt Müsabakalarına 

Devam Edildi 
lzmir, 29 ( A.A ) - Bugtin 

Alaancak spor sahasında tilt 
maçlanna devam dildi. FikDatUr 
mucibince lzmirspor, TOrkapor 
ikind takımları arasında icra 
edilen maçta her iki takım da 
gol yapmıya muvaffak olamıyarak 
oyunu sıf&r sıfıra bitirdiler. Bu 
oyundan sonra ayni takımların 
birincileri karıılaştılar. 

Ha•• gOzel olduğundan oyun 
heyecanlı oldu. Her iki takıqz da 
atılğan ve iyi oynuyorludı. Birinci 
baftaymde her iki takım da ikişer 
saya yaph. ikinci haftaymda oyun 
vaziyeti değişmedi ve bu suretle 
maç 2 - 2 beraberlikle hitam 
buldu. Aynı takımlar bir aefa 
daha karşılaıacaklarchr. 

Jea kabilinden bir iki s6a llJIİJ'a
lm: 

Betiktat. ıeçen hafta .u.a c~ 
Mlan birinci clewe lik ••~ .,... 
da en fatla puvaa m.1~ 
...-etile hirinci oldu. Dla İÜ ci 
elene mO..bakaluına ....... '"" 
cakb. Fakat plp buna ela ._,... 
-u 10ktaiu ip. maçlar , .... 
edildi. Fakat ikinci clnrellı 
... biriaciliji Betikt..... elde 
edecejine muhakkak .,. .... 
riı. Bu takdirde Aetiklılt 
932 Cama liki pmpiy ... 
olacakbr. Fakat bu talulinlo 
Galatasaray ile f enerbahı.a 
resmi lik ıampiyonu W,..oa 
•niyetleri ne olacakbr? 

işte bizim merak ettitİllİa 
nokta budur. •* 

fVolegbol 
Maçları 

Dün lıtanbul VoleybO' tam
piyonluk mtısabakalarma dn
edildi. bk müsabakada l.tanW
apor talumı ( 8-15) ve ( 9-15) 
ile Kaumpqayı yendi. Bund• 

•nra Betiktq takımı ( 9-15 ) 19 
Vefa takımına majl6p .W.. 
Oçiincü mliaabaka F eaeı-Galat~ 

1 aaray araaında yapıldl " O.. 
taauayblar ( 8-15) M ( 8-15) 

ile salip reldiler. 

Ankara da 
Muvaffak Bey Riyasete 

intihap Edildi 
Ankara 29 (A.A.)- Ankara 

Mmtakua Spor Kongresi bugüm 
fevkalide bir içtima akdetmiıtir. 
Raznamede yalnız intibal>at Yardı. 
Muvaffak Bey, ittifak ile Mıntaka 
Merkez Heyeti ve Futbol He-
yeti Riyasetlcrine seçilmiftir. 
Merkez heyeti ikinci rem 
olarak Mümtaı Bey, aza elarak 
Samih Nafiz, Asım ve Cemil 
Beyler ; futbol heyetine Salibad
din ve Mübarek Beyler ; aftret 
heyeti riyasetine Şefik azalıklar&
na Sedat ve Esat Beyler ; atle
tizm heyeti riyasetine Nanuks 
ualıklarına Ha-. ri ve Hakkı Bey
ler iatihap olunmuşlardır. 
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Bo tancılar, hm karın ayagını 
8perek t ekkür ettiler Zaten 
öyıt .. bir aıecli e gırm~k, pc dişab 
arşısında oturmak ve şarap 

çmek, onlar için ıiünyevl aadet· 
terin en bUvüğü v en umulmazı 
di. Üstelik ayd »üz elli kçe 

tekaüdiye hnak, bahtiyarlığm 
on haddine rn\ k emekti. 

Binaenaleyh m-...mnun ve rnüte ek· 
ir idiler, amimiy tle d şükr n~ 

larım arzediyorlalardı. 
Artık gün doğuyordu, hünkn· 

rın ca gözü kapanm ya s a-
mışb. Dinlediği hikayeler. yap· 
bğı işler, kendisini lüzumundan 

1 

• 
Usta BohfJ1 stJ.rhoı bir g,,11lçerinira htımımı ağ1am1şfı 

Mirim Çelebi Sofyada, öbür aleyh karrsile haşhaşa verdi, ne-
yoldaşlar Edirncde idiler. Yalnız rede ve ne gibi hayrat vücuda 
Usta Bohor feci bir surette getirmek nıüııuip <>lacağım isti-

fazla haz ve heyecan · çmdeı hı· 
ırakmışh. Şimdı uyumak i tıyordu. 

mürdolmuştu.' Hnliç meyhane!~ ş~re etti. Karı ~c koc_a, ~dime.~e 
' rini inhisar altmda tutmak ona bır han yapm?gı munasıp .. gor: 

" ı l · t" I\" fih b müşlerdi. Yırıw senedenberı ızlerı Binaenaleyh, sallana atlana, ye
rinden kalkh, ne eli giinleriniu 
mutanit cümle ini tekı arladı: 

- Hamdolsun, iyi bir ece 
geçirdik. Ben gidıyorum, ize de 
ğur!ar o un. Glin olur, yine 
ôrüşürüzf 

Yirmi Sene Sonra 
Üçüncü Murat ta, oğlu Üçiln

cn Mehmet te göçmü lerdi. Os· 
manh tahbnda Birinci Sultan 

hmet bulunuyordu. Onun za· 
manında Edirneli hovarda Sipahi 

hmet, baş defterdar ve vezir 
ııfatile kubbe altmda }'üksek bir 
mevki işgal ediyordu. 

Eski hovarda, yeni vaziyetine 
çoktan alışını ve Osmanlı vc:ıir-

leri arumda ün alıp teferrüt 
tmişti. Fakat k rısı Gül üm 
Hanımla hemen hergiin Dede 

ultam aııar ve onun kendi hak~ 
ındaki kehanetinin tahakkuk 

~eklini hayretle yad ederdi: 
- Evet, Gülsüm! - derdi -

vezir olup ta padişah namma ilk 
turayı çektiğim gün { 1 ] elim 
itredi, gözüm ya ardı. Çünki 

1Snümde duran turanın kıvnmları 

uasmda zorlu dedenin yüıünü 
görür gibi olmuştum. O müba
rek ndam, ı. seu1n ismin pı:ıdişah 
ı mtle mlisavi otacak ,. demi ti, 
eğil mi? ilk çektiğim tura, 
hmet Han namına idi. Benim 

ıre bünkArın adımız bir olum~a 
·e ben kendi elimle tura çekin· 

ce o sözü hatırladım ve tuhaf
laşhm. 

Gülsunı, giılerek cevap ve
ırırdi: 

- Baki Ağa, o gece "Pa
dişah mıı olacaksın .. diye seninle 

ugur u ge memış ı. 'ıaama u k b l d . l . . d . 
uğursuzluk, yine kendi hırsının ve Ead~ 0 adn b~rvış er ıçın t• yınko 

~ .. . . . . ıme • ır çeşme yap ıraca • 
tamakarlıgmın nelıccsı ıdı. Para l d 
düşkünü çıfıt, Halicin iki k na- • ar 1· ıt. b 1 n · Ek k · . . ş c u <arar zerane me çı 
rına sıralanan meyhane1erın ış· oğlu padişaha bir rık'a !undu, 
Jetme hakkını eJdc edince ihti- sılai rabmiç.in Editneye gitmesine 
kira sapmıı ve biraz da padi- izin verilmesi ricasında bulundu. 
ıaha arkalanarak müşterileri SıJa. umumi noktai nazardan 
bezdirmişti. Nihayet sarhoş bir vatanı ıevmek ve vatanı habrla-
Yeniçerinin hışmına uğradı, yalıyı mak demektir. Bu sebeple de 
da, meyhane efendiliğini de bı- çok katsı bir vazifedir. Tabiat 
rakıp öbür dünyayı boyladı. bu vazifeyi bazan zaruret haline 

Fakat Ekmekci oğlu Ahmet sokar. Uzun müddet vatan bari· 
Paşa da, kazandığ servetle şöhre- cinde yaşıyanların tutuldukları 
te rağmen, son günlerde neşesiz- "Daiissıla., işte o zaruretin neti· 
lenmişti. Çünki Sadrazam Kuyu- cesidir. 
cu urat P a ile arası açıkh. Hiinkar, sıla ihtiyacını ileri 
Birinci Ahmedin "babacığım,, di- süren başdefterdarm ricasını 
ye boynuna arıhp sakalını öp• kabul etti ve istenilen izni verdi. 
tilğü bu doksanlık vezir, bnş Şimdi Gülsümle Ahmet, Edirne· 
defterdar Ahmet paçayı öldlir- deki uza1<, vakin akrabalarının, 
nıek azmiııdc idi. Bu a7.mİnı; dostlarının cetvelini tanzim ve 
klitG kotu hakışlarile, imalı özle- her biri İçin hediyeler ter-
ile hovard tıktan gelme def ter- tip ediyorlardı. Bir ay sonra da 
d ra ıb.a etmekten çekinmi- muhteşem bir alayla Edirneye 
yordu, Berel\ct ver:sin ki Giilsüm yollanmışlardı. Yirmi sene evvel 
~en ~özler ile 'c sen sözlerile ko- gördükleri Menekşe Çayırı, Ko· 
\'.a:'.'11111 daima tc,.,clli edi!·ordu. O, rukdere, Çatalca, Burgaz, Babas-
etegine bulut erişeıniyen bir gü• ki, Havza menzilleri hiç değiş· 
n?şe ben1.İ) orclt~. ve tiikenmek memişti. Çayarlar yine yeşildi. 
bılmeycn .sı~k~ıgı.~e .. J~~~~sını .ısı- Dereler yin~ şarkılannı okuyor-
tarak her turlu usutucu endışe- I d O l · ••ki • · ar ı rmnn ar, yınc go erı 
lerdcn ·uzak tutuyordu. ku ki 

0 
d D li 

Birçok maceralardan sonra ca amıy~ ~a~aşıy. r u. . e 
Kuyucu Murat öldü, Ekmekçi oğ· ~~sımın koprus.u Y~~e . yermde 
lu geniş bir nefes aldı. ~imdi ıdı. Sokullunun ımare~ı yıne harıl 
kendi hesabına i ahi hir lütuf hnrıl işliyordu. Fakat yanlarında 
olan bu ölümü tebcil ıç.in bir o şen arkadaşlar 7 oktu!.. 
şeyler } apmak i ti yordu. Binaen- [ Arkaıı var ] 

::::ı:::: ::w 

Fransa Ve 
eğlenmj.şti. Padişah olamadm 1 • 

lngiltere 
Hindistanda 
Müsademe/er amma Padişahlar gibi tura 

çektin. Baki Ağa, bunu görse 
kimbilir neler söylerdi? 

- Beııim için ı1eler ıöyJiye
ceğıni bitmem amma seni bir 
ailzel haşlardı. 

- Neden? 
- HAiii on " Ağa ,, diyor-

ıuo. Halbuki o da iki tuğlu bir 
Paşadır. Harvurup harman sa· 
vuruyor 

Filhakıke Yeniçeri Baki, ciz
yedarlıldan maslahatgüzarhğa 
geçerek ve yavaş yava zengin· 

. erek şöhretli bir paşa olmuştu. 
F3lrn ömrünU ta~ralarda geçiri· 
ıı ordu. btanbula nadiren gelir 

_men yolunu bulup taşraya 
ıfuşurdu. 

I] Dördüncil fora\ Z;.ımanınıı t dar 
'I: ler, yazdılcl:ırı ~rn "r melerln üstüne 

;r çekerlerdi '~ l.ııı ıc?:ıcple dcı onlara 1 
Tu: kCf Vcı:lr, derlerdi. :Blllhare bu 1 

ı lahiyot viueradıın alındı, padl~ahl ra 
b • <.>l!,llldu ı 

Londra 29 - Tahdıdi teshhat 
konferansından evvel Makdonald 
Laval mülakatının mevzubabs 
olamayacağı ısöyleniyor Şubatın 
ikinci haftasmda tabditı teslihat 
konferansına gidece olan M. Mak 
Donaldm Pariste dur ak Fransız 
Başvekili ile göruşa csı muhakkak 
gibidir. Şimdıki halde tamırat kon
feransmın toplanma i bmalleri git 
gide büsbütün uzaklaşmaktndır. 

Hatırda Tutulacak Bir Nokta. 
Her t rafta mebz len bulunm • 

ana rnğmen arandığı ve i t udiği 
zaman mamulataı ıı..- kar;ı Yol: 
kalmadı! , denilmeı:ı m ·nha:aran 
ba:a:ı rakiplerimizin eseri m ifetidir 

Maiırnıun nefasetine da·m if mnt 
eden müşterilerimiz"n münhasıran 

"Radyolin" talebinde t"rar etmelerini 
rica ederiz. 'Rady in d' macunu~ 

nun fabrikamızda her zaman için 
ihtiyaca kafi miktnrdan fazla mev
cut oldugunu ilina luzum gbruyoruz. 
Depo~11. Slrk•c Sam s ry~ a ı To. 51 

Allab:ıbat 29 - Bazı ınınta
kalard fngiliz mallarına karşı 
boykotaj icrasına teşebbüs eden 
kongr cilerin tevldfine teşebbüs 
eden polls1ere lıalk hücum et
miştir Polis silah kullanmıya 
mecbur o muştur. Sivil ehaliden 
üç kişi ölmüştür Birçok yaralı 
vardır. Allahabatta istiklal günü 
münasebctile yapılan tevkifat 
yüzü geçmiştir. 

Raşit Riza Tiyatrosn 
Şeh:ıadebaşı 

Bu akşnm 21,30 da: 
CANAVAR 

an.ıı:ım eııer 3 perde 
Fnruk Nafi:ı. beyin 

f>elı: ya 1.uıda· De frhnne ıuüdüriı 

Şehwd~ >Af& 

FERAH SİNEMASINDA 
Bu gece eaat 9 30 da ram:ıuınnı •onu 
ı:nün.tscbl'lılo .. neli uıuıı:ttam 'lf&r./ete 

programı 

Numaralar kanıilen dcği.miştir. 
TAlabıtlu• lcıızlliit .5 üncU kal aU• locaları 

175 ı.urut 

tcanuıu,ııaai JD 

Bu akşamdan itibaren 

ART i S Ti K' te 

VICTO A e ÜS R 
'- Söz Ü ve *ark lı filım 

A LA 
Kısmen sesli, arkdı 

929 Güzellik Kıraliçesi FERİHA TEVFİK Hanın ve Darül
bedayi artistleri tarafından temsil 

Memleketimizi Tanıyalım 

Türkiyede Kömfrü 
ilk Kim Buldu ·ı 

( Bat tarafı 1 inci sayfada ) 
ve bataklıklarla çevrilmiş, Üzer-
leri yabani otlarla örtülü dağlar
dan, insan ayağı girmemiş or
manlardan ibaret bulunuyormuş .. 
Şimdiki ıebrin bulunduğu yer ise 

bir bataklık deryast h31indeymiş. 
Ozamanlar civar köylerden bura
lara, başka yerlere tercihan odun 
kesmeğe. gelirlermiş. Bu tercihe 
sebep te bu havalide, hayvanları 
çok iyi besliyen bir nevi yabani 
dikenin mebzulen bulunmasında 
imiş. Bugün yine mevcut olan 
bu dikene köylüler "Zongul,, 
ismini vermektedirler. fşte o za
manlar, "Zongul,, dikeni ile 
kaplı olan bu dağlara halk 
"Zongul Dağı,. demiş .. Köylünün 
verdiği bu isim bilfihare değişik
liğe uğramış ve "Znguldak" a 
inkılap etmiştir. 

Şehre verilen ismin menşei 

hakkında bir iki rivayet daha 
varsa da bunların en mevsuk ve 
en kıymetli olanı yukarıda 

bahsi geçendir. 
Zonguldaktaki maden kömü-

runun bulunması, birçoklarının 
zannettiği gibi büsbütün tesadüfi 
olmuş değildir. Kömür m~denleri 

zeki bir adamın, hoş bir tesa· 
düfle önüne gelen bir fırsatı 
ehemmiyetle kavramasile mey· 
dana çıkmıştır. Zonguldaktaki 

kömürün keşfi hakkında halkın 
dilindeki hikaye şudur: 

Dağlarda sürüsüne "Zongul" 
otlatan bir çoban dağarcığındaki 
mı ır hamurundan ekmeği pişir-
mek için bir ateş yakmış, ekme· 
ğini pişireceği bir saç parçasını 

da, altına taştan iki destek ko
yarak ateşin üzerine yerleştir· 

miştir. Bir müddet onra ekmeği 
muayene için saçın llslüne eğilen 
çoban saçın altına yerleştirdiği 
taşlarm yandığını hayretle gör· 
müş ve bu cİ'farda bulduğu ya· 
nan taşlara benziyen taşlardan 
toplıyarak hükumete götürmüı 
ve o havalide kömür bu suretle 
keşfedilmiştir. _ 

Bu hadise, agızclan, agıza 
intikal edip gelirken şeklini, ha
kiki nıahiyetini bir hayli kay
betmiş bir vakıadan galettir. 

Havzada klSmürün ilk buluşuşu· 
nun, en ufak teferrüata varmcıya 
kadar mazbut ve sahih bir tarihi 
vardır, 11Sultan Mecit,. zamanında 

ve daha ziyade onu takip eden 
devirlerde Osmanlı donanması 

Avrupa deniz kuvvetleri arasında 
hatırı sayılır bir unsur halinde 

bulunuyor, umumi taanafte bu 
düveli muaızamamn birçoğundan 

evvel mevki ahyordu. Tabiidir ki 
11Tcrsan• 11 faslı bUtçede müthiş 

t 

1 

l 

bir masraf kapısı açıyor, bilhassa 
harp gemilerinin mahrukatı bayii 

kabarık bir yckün teşkil ediyor
du. Vaktin hiikümeti bu yüzden 

her sene, kömürlerimizi satın al
dığımız ecnebi hükumetlere bir 

çok borç ödemek ızbrarında idi. 
Bize çok bahalıya mal olan bu 

kömür derdinden kurtulmak için 
bir hayli dfişünUJmüı, nihayet Yak-

tin hükumdarı, [ Memaliki şahane 
dahiJinde"Siyah nesne,,nin tahar-
risi esbabının istikınalini] irade 
eylemişti. Bo suretle bir taraftan 

kömür araştırthrken diğer taraf
tan Tersanenin terhis ettiği bah
riye efradına gemilerimizin yak
tıği ecnebi kömürleri göat ril -

rek memleketlerine avdetlerinde 
bunların benzerini aramaları tem

bih olunmuş, bulmağa muvaffak 
olanların, ihtana garkedilecek
leri de ayrıca vadedifm.işti. 

Genç Bir Doktor 
Eski Bir operatöre 
İtiraz Ediyor 

( Baş tarafı 1 inci aayfacia ) 

Edip Bey, bau tıbbi mülAha
zalar kaydettikten sonra ilive 
ediyor: 

"Binaenaleyh rieyi cilt altında 
bir yumruk gibi istirahat eder 

vaziyette hissetmenin imkanı 
yoktur. Hele bunu bir ifa alli-

meti gibi telAkki etmek bir ha
tadır. Zira bu, bir f, tln rieriye 
işarettir. ,, 

Bizim, bu hususta fikrimiz 
yoktur. Y arm, Kerım Sebati 
Beyle görüşmeye çaltşarak bu 
mulihaza haltkmda mlltaleasım 
soracağız ve kaydedeceji.z. 

Hepınfdn bu ·~•m •aat 21,4 da 

GLORYA 
ııoema11ıaa gidip t•m•t• • • 

aUnı lıyacatınıa 

AŞK HUL YALARIM 
oaro bGyUk l.pan7ol operet fllaı.I ıi • 

DON JOSE MOJIKA •• 
CONCHITA MOt-:TBNECRO 

Ooo joH Mı.jlka'mn fotag:rafları al nema 
gi9eelndeu rnel'l'lnea daftttlma\ıtadır. 
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- Kazun Doktor : Semi .t.ıueme -

Asnn Zihniyetine Göre En fena Şey 
Bir Devletin Müteamz Görünmesidir 

Vaktaki Almanlar hakikaten 
gelirler, lsvolski heyecanla ami
rine ıu telgrafı çeker: 

"Alman kolları hududu geç· 
mektedir. Bu hidiae Franm bl

kümeti tarafından meclile Fru
sanm tecavme uğradıjmı beyana 
medar olacaktır. Almaalann 
Ltikaenburga girmeleri burada 
iyi bir g6zle göriilüyor. 

Çlinlri bu hal elbette lngilten
renin itirazım celbedecek Ye ken-

disini harekete ıetirecekdir. 
Belçikaya tecaYUz lngiltereııba 
lıaauiyetini daha liyade tahrik 
edecek-tir, bu da beklenmektedir ... 

Bu Yeaikalar aYrUpanın bu köte
ıindeki ruhi zihniyeti abettir-
mektedir .Busırada Pariı Almanla· 
rın latilAmaa uğrayan mevkilerinin 

isimlerini ilin etti: Longvi, 
Sirey, Belfort civarında Delle 
mevkileri tecavüze uiraauşlar, 
dedi. 

Almanlara gelince; onlar bu 
taarruza uğramak iddiumda ayni 
becerikliliği ghteremediler. Ma· 
maafih onlar da ayni iddiada 

idiler, fakat ancak " muht~lif 
noktalarda taarruza uğradık ,, 

diyebiliyorlardı, fakat bir aralık 
ısım de saydılar. Weaelde, 

Kochemde, demiryollannın tah
ribine tqebbiiıten balıaettiler. Sey· 
yah gögercinlerin BAie de hu
duttan geçirildiğini ve tebdili 
kıyafet etmit Fransız zabitlerinin 
otomobil ile Dalbeke geldiklerini 
yazıyorlardı. Hatta bu zabitlerin 
tevkif edildikleri halde bilahare 
Holandaya kaçmaya · muvaffak 
olduklannı ilin ediyorlardı. 

Bugilnlerde ortaya bir de 
Nürümberg civannda Fransız 

tayyarelerinin demiryoluna bom• 
balar atbğı çıkanldı ise de bu, 
bilibare tekzip olundu. 

Muvazene 
Eski Avrupa devletleri arsında 

aktedilen ittifak manzumeleri bir 

batak içinde teessüa etmişti. Bu 
ittifak manzumeleri kendi aralrm.-

1 

da olmıyanları aralanne çekerler 
ve nihayet memnu bir şey yapmaya 

cür'et edebilir mi diye biribirini 
ıözetler ve böyle bir şey yaJca. 
Jay11ıca: .. Haydut hududu tecaru 
etti, imdat! ,, Diye bağanrlardı. 

Asra hlkim olan zihniyete 
göre bir devletin mllteamz gl
rünmesi fena idi. Binaenaleyh 
hedef yalnız müdafaa halinde 
görilnmekten ibaretti. Bu suretle 
bir ittifakın harekete gelmesi 
için de her ziimre diğer z~ 
nb taarruzunu beklerdi. 

ittifak oyuncaklan hakkında 

r 
Kaçak et almayıntz. 

Parça et almayınız 

L Çünki hastabklıdır. 

Harp ,,..., aligtrtleri •N•ıntla lau.drıt kar•lcoll•tın111 luı/l/ 
letııwlcetl•rl11l de zilcıetmek lbımdır 

Münibte bir diplomat tarafından 

a6ylenen fU a<izde bftyftk bir 
hakikat ve hakikat ve istihza 
vardır. Bu diplomat : 

- "Muahedeyi bilen pekaz 
kimse var; onların berbiri ken· 

dine mahsus bir surette tefsir 
ediyor " demifti. 

ittifaklar haricinde, asıl dö· 
ğiifecek ve harbin bütün iztarap
larına katlanacak olan akvam 
ve betahsis halk smdt da ancak 

taarruza uğramış bulunmak ka· 
n2atiİe harekete geliyordu. Bu 
itibar ile harp etmeyi kuranlar 
bir teca.Uz görmek için 

çalııır " 1 ,, , çabalar, yanar, 
tutuŞW'du. Hudutlarda haftalarca 
sillh elde, henüz lillhlanmamtŞ 
olan akıl ve basıretin kat'i sözü· 
nll beklerlerdi. 

En büyük kunıaodanlar bir 
çok paytahlarin saraylarına yapı· 
şıt kalır, ve en önde bulunan 
postalar, ve sabırsızlıktan tepin· 
meye başlayan ilk aktörlere ka· 
dar telgrafla emir verirlerdi. .. 

Bütün hudutlarda bet ili yirmi 
neferden mürekkep kollar pusu
dadır. Maksat sun'i bir hudut 

Zekat 
Ve Fitre ----Her seno ol(lutu gibi bu sene 
de zekat ve fitreler Tayyare 
Cemiyeti teıkilih va•ıtaalle top· 
lanacak ve hasılat Tayyare, Hi
mayei Etfal ve HilAliahmer Ce-
mlyetleri araasnda taksim edl· 
lecektir. 

Hava kuvvetlerimizin takviye· 
•İne ve hayır işlerine yardıın için 
zekit ve fitre en ıOzel bir fır· 
aathr. Zekit ve fitrelerimizi 
Tayyare Cemiyetine vermek bir 
vatan borcudur. 

Fitre miktara aşağıda göı· 
terilmiştir: 

Hurma 
Ozilm 
Arpa 
Buğd~y 

Ali Orta 
K. K. 
2«ıl o 
1851 56 

16 15 
12 10 

Edna 
K. 
o 

78 
13 
8 

tecavtlzU teklinde bir komedi 
oynamakb, sonra bıer iki taraf ta 

buna istinat ederek ittifakların 

oyuna girmesini temine çalııa· 

caktı. İttifak manzumeleri bu 

komediyi evveli kendileri icat 
ederler, sonra buna kendileri de 
inanırlardı. 

İt iıten geçtikten ve fellke1· 
ler feliketleri takip ettikten 

sonra her i1 ·i tarafın da masu
miyet kendisinde olduğuna dair 

meydana döktllğll veıikaların 

tetkiki yalnız vakıt geçirmek için 
tevesstıl olunabilecek bir ıeydir. 
Esas arkadakilerin kast ve niyeti 
ileri karakollarimn biffeti, umum· 
ca ehemmiyet verilen muahede-

lerin elistiki bir mahiyette 
olutudur. 11 Haddbatinde iyi 
fena yoktur: Bu hllkümleri veren 
yalnız fikirden ibarettir . ., 

* 
Awupamn bötöıı erkioı· 

harpleri dahilde diplomatlar llze

rine lizım gelen tazyikı yapmak 
üzere şimdi hariçten bir hudut 

tecavüzü vukuunu temenni ve 
tasmim ve tasammüm ediyorlardı: 

{ ArkHı var) 

J 9 Şubat ,..-~ 

Matbuat Balosu 
- Makalm Hlonlatmda -

Zengin bir proırramla milkem· 
mel bir ıurctte verilecek olan 
Matbuat Balosu pek güzide da
vetlileri tophyacak ve pek cazip 
olacaktır. 

Rea1am ve •an"atklrlaramızın 

bu huıuatakl meaai•İ bilhaa•a ta· 
yana kayitbr. Diter taraftan baloda 
yeril mallarsmııan nefuetinl tethlr 
için Matbuat Baloıu pek rO.ıel 
bir saha olacaktır. 

Şimdiden yeril mala tacirlerlmiı 
milracattle hediyeler vermek ıu
retile muıaheretlerlni vadetmek• 
tedirler. Bu hediyerler hiçbir be
del mukabili ohnakaııan baloya 
relen davetlller aruında teni 
edilecektir. 

GOı~ kotiyonlar hasarlanmıttır. 

Melihat mantosunu giydikten l 
sonra aynanın önünde son bir • 
defa daha kendine bakarak gfi· 
Uimıedi. Ufak şapkasının altın· 
dan çakan sarı saçları, pembe 
yanaklan ve maYi gözlerini göl· 
gelendiren uzun kirpiklerile güzel 
bir bebeğe benziyordu. Çantasım 
koltuğunun altına sıkışbrdıktan 
sonra duvardaki saate baktı. 

- O .. geç kalmışım. 
Diye mınldandı ve sllr' atle 

odasından çıkb. Orta kattaki 
ıalonda annesi fala bakmakla 
meıguldft. Mellhati girince: 

- Kızım senin falına bakıyo-
rum •• Yakında iyi bir haber alıp 
sevineceksin. 

Dedi. Mellhat gllldü: 
- Belki Necdetin işi olmuş

tur da bana onu haber verecek· 
tir. Ben hemen gidiyorum anne-
ciğim. Geç kaldım. Siz kaçta 
dönersiniz? 

- Babanı bilmez misin? Bu 
alqam F azal Beylerde yeni sene-
nin ıerefine poker oynayacaklar· 
dır. Yine muhakkak sabahı 
buluruz. Sen bize bakma. Yalnız 
Lemanlardan gelir"ken Necdeto 
söyle, seni eve kadar getirsin •• 
Haydi güle güle Anahtarı 

aldm mı? 
- Aldım. 
Melahat sokakta bir otomobil 

durdurarak gideceği yerin ad· 
resini verdi. Yolda nişanlısı Nec• 
detle o gece geçireceği zevkli 
aaatleri düşllnliyordu. Onunla alh 
ay evvel nişanlanmışlardı. Genç 
kız nişanlısını çıldırasıya seviyor 
ve bu senebaşı gecesi arkadaşı 
Lemanın evinde ahbaplarının 
arasında onunla geçecek unutul· 
maz saatleri zihnen yaşıyordu. 

Otomobil yeni yapalmıt tık 
bir evin demir parmaklakh kapı· 
sının önilnde durdu. Melibat 1&· 

hırsız, seri hareketlerle arabadan 
atlayıp tof6re bir lira uzatbktan 
sonra zili çaldı. 

içeride şakrak ıeslerile etrafa 
neşe saçan genç hanımlar Meli· 
bati sevinçle karşıladılar. Leman 
genç kızın yanaklanndan öperek: 

- Seninki yukarıda sabırsız· 
lamyor.. Çabuk yanına git.. 
dedi. Necdet te o sırada aşağı· 
daki sesleri işitmiş, koşarak mer
divenlerden iniyordu. 

O gece Lemanların evinde 
pek eğlenceli saatler geçti. Zevkle 
tanzim edilmiş bir masanın etra
fında davetliler geç vakte kadar 
eğlendiler. Fakat gece tam on 
ikide, eski seneden yenisine ge· 
çildiğine işaret olmak üzere ışığın 
bir libza söndürülüp tekrar ya· 
kılmasından ibaret olan ananevi 
merasimden sonra Necdet nişan
lısının kulağına eğilerek : 

- Bana biraz mllsaade eder
sin değil mi? dedi. Bir yere a6z 
verdim (idip yanm aaat sonra 
geleceğim. 

Melahat cansıkınbsı ile ytl· 
zllnii burutturarak sordu: 

- Gitmesen olmaz mı? 
- Pek ayıp olur. Sureti kat' 

iyede gitmek mecburiyetindeyim. 
Arkadaşlar bekliyorlar .• Maamafib 
yarım saatten fazla kalmıyacağım •• 

- Sen bilirsin. 
- Darıldın mı? 
- Hayır, fakat bu akşam 

beni bırakarak gitmeni doğru 
bulmuyorm. 

- Çok kalack değilim. He· 
men şöyle bir g5rllnllp ıelece• 
ğim. 

- Pekill.. çabuk ol.. 
Mellhatin kalbi rahat değildi. 

Ortada kıskançlığı mucip ola• 
cak bir teY olmadığım bilmekle 

yarım saatte olıun - bırakıp 
gitmesi izzeti nefsine dokunu-
yordu. Şimdiye kadar bir perva· 
ne gibi etrafaoda dolaşan nİfan
hsı onu burada bırakıp nereye 
gidecekti? 

Melihat bütün kadınlar gibi 
mütecessis idi. Necdetin nereye 
gideceğini anlamak istiyordu. 
Bunun için bir hile diiştındO. 
Nişanlısı gitmek iizere ayağa 
kalktığı zaman Melihat hemen 
Lemanın yanına giderek: 

- Leman rica ederim. Ben 
gelinciye kadar Necdeti lifa tut. 
Dedi. Ve aonra kof&l'ak aşağıya 
inip hizmetçiye. bir taksi çağırttı. 
Araba kapının önline gelince 
şoförün yanana giderek dedi ki : 

- Şimdi buradan bir bey 
çıkıp senin arabana binecektir. 
Onun gittiği yeri iyice belledik-
ten sonra buraya gel. Beni de 
ayni yere gl>türeceksin.. Kimseye 
bir şey söyleme. Sana iyi bir 
bahıiş vereceğim. 

8q dakika sonra Necdet 
paltosunu ve şapkaaanı giyerek 
sokağa çıktı. Kapmın önünde 
duran otomobilin şoförO araba11-
mn kapısını açarak: 

- Taksi Beyim? 
Diyordu. Necdet içine atladı 

Ye araba hareket etti. On bet 
dakika sonra avdet eden tofar 
kapımn önünde korna çalıyordu. 
Melahat bazırlanmıfb. Kendiain· 
den bu garip hareketi hakkında 
izahat istiyen Lemana : 

- Yana anlatırım, kardefim, 
olmaz mı? 

Dedikten sonra otomobile 
bindi. Taksi ayni yolu takip 
ederek biraz evvel Necdetin in
diği sokağın ağzında durdu. 
Şof6r: 

- O Bey burada indi ve fU 
sokağın içind& soldaki evlerden 
birine girdi. 

Dedi. Dar, karanlık vo bozuk 
kaldırımlı bir sokakta. MeWıat 
tüyleri llrpererek bu sokakta bet 
on adım attı. Uzaktan aarhoı 
naralan geliyordu. Genç kız 
korkak adımlarla ne yapacağım 
bilmeden yürüyordu. Biraz git
tikten sonra ıeri döndü. Sokak· 
tan geçenler olduğu zaman 
görünmemek için karanlak du
var diplerinde veya kapıların 
önünde duruyordu. Şimdi ne ya• 
pacakb? Bunları düşünürken dart 
beş adım ilerisinde bir evden bir 
kadınla bir erkek çıktı. Kachn 
erkeğin koluna dayanmışb. Erkek 
adeta onu sürüklüyor gibi idi. 
Melahat bu erkeği tamdı. Bu 
nişanlısı Necdet idi. Genç kazın 
kalbi kopacak gibi atıyordu. 

Önünden ldlçllk adımlarla 
giden çiftin arkasından dizleri 
titriyerek yüriimiye başladı. 

Necdet kolundai...i kadaaa 
diyordu ki: 

- Biliyorsun ki ben heak 
babama muhtacım. Onun IÖ• 
zllnden çıkamam. Ben onun em· 
rile eYleoiyorum. Zaten bu ne
kadar deYUD edecekti? Bir sh 
nuıl olsa ayrılacaktık.. Ne yapalım 
hayat.. görilyonun ki aeni hiJi se-
viyorum. Se~esem. bu gece, bu 
yılbat• gecesı semn yamna ıe-
lir miydim. 

Melahat durdu. Arkasında bir 
hıçkırık bırakarak bu bozuk kal
dırımlı sokakta ağır ağır yllrftyen 
çifte bir daha baktı. Sonra doğuca 
eve döndO. Annesile bahası he
nüz misafirlikten gelmemişlerdi. 
Hizmetçi kadın nat katta uyu· 
yordu. Mellhat gazlerinde bir 
damla yaş belirmeden mibaniki 
hareketlerle bütnu ew ip.ini 
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hiç beklemediğimiz bir zamanda 
gördüğümüz yard m çiftliğin ha· 
yatım bir sene İçin kurtardı. Fa
kat ortaya yeni bir can sıkıntısı· 
nın çıkmasına mani olamadı. Bu 
defa harici fırtınaya, çJtliğin 
kendisinden çıkan dahili bir 
fırtına inzimam etmişti: 

Cenubi Afrikada .. Dokunul
maz,, caınaaline mensup bazı 
dostların, beni ziyarete gelmiş, 

birlik te y şamı~, soframda yemek 
yemii olmalarına rağmen zevcem 
ile arlcadaşlanmdan bazıları bu
defa l.u 11 Dokunulmaz0 lara men
ıup bir aile çiftliğe yerleşmiş ol· 
masını hoş görmemişlerdi. 

Bunlara karşı soğukluk olmasa 
bile lakaydi gösteriyorlardı. Bunu 
çabuk keşfettim. Para sık ıntısı 
beni üzmemişti. Fakat kendi ara· 
mızda belirmiye başhyan bu his 
ihtilafa beni çok müteeesir elti. 
Hemen önüne geçmiye çalıştım. 

Danibeben alelade bir kadm· 
dı. Fakat kocası Dadubhai az 
tah:ıil görmüş olmasına rağmen 
ıcki bir adamdı. Ayni zamanda 
da muhtelif hidiselere büyük 
bir tabammtH 'Te sabll' gös
termişti. Bu meziyeti cidden 
hoşuma gidiyordu. VakıA ara 
aıra hiddete kapıldığı vardı, fa
kat abli.kını umumiyet itibarile 
beğeniyordum. Kendisini hafif tah
kirleri kabule icbar ettim. Sözümii 
tuttu, fazla olarak zevcesini de 
ayni tekilde harekete sevketti. 

• 
Bu ailenin kabulü çiftlik için 

bir ders oldu. Biz daha ilk gün· 
lerde "Dokunulmaz"lara karşı mll
ıait davranacağımızı ilin etmiı
tik. Binaenaleyh bize yardım eden
lerin kulaklarıoı daha bıdayette 
bükmfiş bulunuyorduk. Bu iti
barla •• Dokunulmaz ., )ara karşı 
beslenen istikrah hissini büsbü· 
tün ortadan kaldırmak ıçm 
bundan sonra yapılacak it bir 
bayii hafiflemiı demekti. Bu 
bidiseyi şimdilik burada bıraka· 
rak size baska bir vak' ayı 
anlatacağım: 

Yeni Bir M ucadele Sahası 
Bugünlerde, Cenubi Afrikada 

aaıarı dikkatimi celbelmif olan 
bir bldiscyi hatırladım: 

1914 meneainde Ceneral 
Smuts ile aktettlMm 1 1 , • a• mu c:ave e 
mucıbınce, Hi11diatandan Cen bi 
Aferikaya giden •e orada ~eı 
ıenelik kontur atlı it kabul eden 
ameleden alınmakta olan vergi 
ilga edilmişti. Fakat muhaceret 
nizamnalerinde ıslahı içap eden 
daha birçok nokta vardı. 

1916 senesinde Pandi bu hu
susla meşgul olmıya başladı ve 
muhacirler hakkmda tatbik edilen 
mukavele usulünün ilga edilmesi-

n i istedı'. K,r .. J V k'I· Lo d H · 
293 Büyükada Sadefadası mevki;. 75 

.. e ı ı r ar- gayrımuayyen bir atide değil, 
ding le: fakat derhal i1ga edilmeliydi Esa· 

- Teşrii meclisten bu tale· sen Hintliler bu mukavele usulüne 
b~n muayyen bir zamanda nazarı · d' k h 

Bafada yazılı emlak birer ıene müddetle bilmnzayede k' raya 
verileteğinden talip erin ihaleye müsadif 4-2-1932 Perşembe aün\i 
saat on altıda şubemize müracaatlar1. E. 

şım ıye adar mun asıran tem-
dıkkate alınması için vait istihsal hemk dolayasile tabamm'ül elmiı-
ettiği cevabını verdi. lerdi, fakat artık hep birden bu 

Ben Hindistanın bu kadar 1 l usu a eyhiııe yükselmenin vakti 
müphe m bir vait ile iktifa ede- gelmişti. 

• • 
Bügükadada Kiralık Otel 

=ceği kanaatindeydim. Bu usul (M"hadi yann) 
Esas Mevkii ve Nevi Temmat 

Dün, On Binler~~~ Halk 
Mukabele Dinledi 

180 Büyükadada Altınordu caddesi Otel Dö Ln Plaj 1 O 
Balada ya~dı otel bir sene müddetle bilmüzayede kiraya veri· 

lecektir. Mezkur otel 32 odayı gazino ve motör dair !'!İni, sinemayı 
müştemildir. Taliplerın ihaleye müsadif 4-2-1932 ı; erşembe günü 
saat onalbda şubemize müracaattan. E.N 

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

( Baş brafı 1 inci sayfada ) 
cemaat yerlerinde bik bir tek 
kişilik yer kalmamışh. Avluda 
bile yüzlerce kişi bekliyordu. 

Hafn.iar muhtelif sureleri 
türkçe tilavet ettiler. Güzel sesli 
hafızlarm makamlarla ünsiyeti sa· 
yesinde Kuram Kerimin Türkçe 
tercümesi dinliyenler üzerinde 
ç<ık müessir oluyordu. Oiinki 
muka.belede hafızlarımız (Bakare) 
(Ali lmran ), (Mümin), { Eofas ), 
( A'raf ) surelerini tilavet ettiler. 

Uk Türkçe Ezan 
Buglln şehrimizde ilk türkçe 

eıan okunacaktır. İlk türkçe 
ezan bugün Hafız lrf an 
Efendi tarafından ikindi ezanı 
olarak Fatih camii minare
ainde okunacaktır. 

Hafı! irfan Efendi ikindi 
namazını müteakıp yine Fatih 
camiinde yanık &esi1e ( Yusuf ) 
suresini türkçe tilfi.vet edecektir. 
Bugün bazı camilerde de muhtelif 
hafızlar tarafından türkçe sure· 
ler tilavet edilecektir. 

Hafız Yaşar Bey 
Kuranı Kerimi türkçe olarak 

ilk tilavet eden Hafız Yaşu Bey 
türkçe hatim indirmektedir. Hafız 
Yaşar Bey bugün 24 üncü cüzü, 
yarın da 25 inci cüzü tamamlı· 
yacaktır. 

Hafız Yaşar Beyin yann 
tilavet edeceği 25 inci cüz sure
lerinden ( Casiye ) suresini der
cediyoruz: 

Casiye 
Esirgeyen, 

Suresi 
Bağışlı yan 

-
sanki işihnE'mi' gibi ~Uyüklük 
taslayarak kutürde ısrar eder. 
Artık ona acıt... lı bir az:ap müjdele. 

Fransanın 
Almangaga 
Kredisi 

. O, 10 - O. ayPtlerimizdcn 
b!rşey öğrense, onu eğlence edi- Paris 29 - Fransız Bankası 
mr, ışte böyleleri .için hakaretli Riyaset Meclisi, Alman Devlet 
a~a~ vardır. Bunlar dünyadan Bankasına açılmış olan (25) mil-
g oçunce önünde cehennemi bu- yon dolarlık kredinin tecdidi 
lacaklar, n~ k~andıkları servet, meselesinı tetkik etmektedir. 
ne AHa~n bırakarak yar ve ma- Moratoryom hakkında müzakere 
but edindikleri putlar asla onların 
işlerine yaramıyacak, onlar hak- yapılırken ve Almanyanın ıu 
kında büyük bir azap vardır. . sırada miı şküllerle uğraşması 

1 1 - lşte bu Kuran, bir münasebetile bu kredinin bir ay 
rehbeı·dir. Paplarının a)etlerini için tecdit edilmesi ihtimali çok 
tanı mayanlar· için şiddetli vo kuvvetlidir. · 
acıklı bir aup vardır. hidini göstersin, herkeste kazan· 

12 - Denizi size nıtısehher cile ceza görsün; onlar ıulme 
k·lan, Allahtır ki orada onun w ı f il il ugramaz ar. 
erm~n · e ~em er yürüsün, siz de - 23 - Arzusu olan beni 

onu mayeb a;ıyesinde ticaret ve tutup ta kendine mabut edinen 
menf_:ıat eld~ edesiniz, nimetlerine Allah, halini bilerek kendisi:ıi 
de şukredesınİı. k sapk kılan) ulağma, kalbine 

ı3 - O, göklerde ve yerde mühür basan, gözüne de perde 
bulunan şeyin hepsini kendi ta- koyan bir · kimseye n~ dersin? 
rafından olmak üzere size mü- Hidayete erecek mi? Allah böy· 
s~hher kılm ştı.r.. İşte bunda dü· le&ini yoldan çıkardıktan sonra 
ıunen cemaat 'çın ibretler vardır. onu kim doğru yola götilrebilir? 

14 :-.Mu~jn1lere de ki Alla· Hali ibret almıyacak mısınız? 
h•n mumınlere nusrat vereceği 24 - Kıyameti inkar eden· 
günlerini u~.rm~nlara yarl•gasın· ler "dirilik bu dünyadaki diriliği-
lar, şunun ı~n kı Allah berkesin mizden ibarettir. Burada yaşar, 
kazançlarına göre ce~asmı ve- burada ölürüz. Bizi ancak zama· 
recek. nın geçmesi öldürür,, derler. Bu 

15 - Her kiın ameli salih bapta onlc.rın hiç bir bilgileri 
işlerse mükafatı kendinedir. Her yoktur. Onlar ıan ve tahmin ile 
kim ~ötü~ük ederse vebali yine aöz söylerler. 
kendınedır. S~nra hepiniz rabbi- 25 - Her ne zaman kıyame· 
nize döneceksıniz. te ait ayetlerimiz onlara açık bir 

. 16 - Biz İsrail oğullarma surette okunsa ellerindeki bütün 
kıtap, hakem peygamberlik ver- höccetleri .. Davanda gerçek isen 
dik, onlara pak şeylerden de haydi bizim geçen ana ve baba· 

ı _ Ha, mim rızık ihsan ettik. Onları cihana lanmızı diriltip getirin,, demek-
2 - Bu kitabın indirilmesi, üstün tuttuk. ten ibarettir. 

Tanri Ad Le 

yegane galip ve hakim olan 17 - Onlara Tevratta işleri 26 - De ki Allah size ana· 
Allah tarafındandır. hususunda açık deliller de verdik. mzın kamında can verir, sonra 

3 - Göklerde ve yerde mü- Onlar. ancak hakikat hali bil- ıizi öldürür, sonra kopacağına 
minler için vahdaniyet ve kudre· dikten sonra aralarında çıkan biç bir şüphe bulunmıyan kıya· 
tine ait alAmetlcr vardır. haset ve ~ırstan dolayı ihtilafa met günii sizi bir araya tophya-

4 - Siıi yaratmasında da ve d l U .. 1 b cak. Fakat nasın pek çogu.. bunu 
h 1 Uştü er. zu me, ra bin arala-

yer yüzlinde yürür ayvan arJ nnda ihtilAf ettikleri şeyi ktyamet bilmez de kıyameti inkar eder. 
yaymasında da yakinen bili~ ioa- günii bitirecek. 'l:l - Göklerin, yerin mnlk 
panlar için de bir takım aln:net- S l Ali h d K 18 - onra sen: din i~inde ve sa tanalı a ın ır. ıyame-
ler vardır. _

1 1
: şet iat sahibi kıldık. Artık~ sen tin koı>tug" u gün, işte o gün 

5 _ Gece ile günuüzUn ge ıp ı t b "k k buna tabi o' ev idi hilmiyenle- batıl ile vakit geçiren kAfirler 
gitmesinde, Allahm go ten,, rız .. a 1 

d 
rin arzu arına uyma. z'ıyana ug~ rıyacaklar. 

~ebep olan yağmuru ın mp ç·· k' 
onunla kuru bir halde bulunan 19 - un 

1 
cnlar, Allahın 28 - O gUn her Ummeti 

yere taze bir can vermesinde. azabından hiç b.ir feyi senden dehşetlen diz çökmüş bir halde 
rüzgirları bı"r taraftan bir tarafa savavamaılar, zahm olan kafiı ler d f • b·ırı'birlerinin yirlarıdır. Allah ta görürsün. Her ümmet e terı 
estirmesinde de akıl erdiren bir ı D · k. Sakınanlann yindar. imaline davet o unur: enır ı 
cemaat i,.in yine birtakım ali- B K d · metler Vit;dır. 20 - .. ~. _ uran halk için '"bugiin dünya a ne yapmış ıse· 

6 _ işte bunlar Allahın vah- bir kalp gozudc!, yakın sahipleri niz onunla ceıalanacaksmız"; 
daniyet ve kudretine ait alamet- için bir rehberdır, ayni rahmettir. 29 - ••işte bu defterimiz size 

Dançi ğ n Şikayetleri 
Varşova 29 - Dançiğ ser

best şehri,Cemiyeti Akvama mil
racaat ederek L histandan şi
kayetlerde bulunmu~tur. 

Bu ıikiyetler ,Lebistanın Dan
çiğ ticaretini felce uğratacak 
tedbirler almasa etrafında top
lan1yor. 

j Belgratta Bır intihar 
Belgrat 29 - Tıp faknltesi 

ı 
müderrislerinin en kıdemlisi olan 
doktor kendisini asmak sure
tıle intihar etmişfr. 

31 - Kafir olanlara ise ıöyle 
denecek: .. Size ayetlerimiz okun
muyor mu idı? Elbette okundu 
amma siz İmiim kibrinize yedire
mediniz. Günahkar bir kavm 
oldunuz." 

32 - Size, Allabın, vadi 
doğrudur. Kıyamet kopmas oda 
şüphe götürecek hiç birşey yok
tur, denildiği zaman onu garip 
g&rerek, kıyamet nedir? Bilmiyo
ruz. Biz, onu ancak zan ve tah
min olmak üzere düş6nüyoruz. 
onun hakkında yakinen bilaimia 
yoktur" derdiniz. 

33 - O giln on1ara amelle
rinin k&tüJükteri g&riinecek, i1-
tihza ettikleri azap etraflanm 
saracak. 

34, 35 - Onlara .. Bugtin• 
kavuşmayı nasıl unutmuş iseni& 
bugiln biz de ıizi öyle unutacağız, 
yurdunuz ateştir. Sizi kurtaracak 
yardımcılar da yoktur. Size ba 
azabm sebebi ıudur ki aiz, Al
labm ayetlerini eğlenceye almı.
hnız, dünya dirilaği sizi aldatmıf 
idi ,, denecek. işte onlar bugün 
ateşten çıkarılmayacaklar, onlar• 
dan özür de aranmıyacak. 

36 - Ancak göklerin Rab
bine, yerin Rabbine, alemlerin 
Rabbine bamdolsun. 

37 - Göklerde ye yerde 
büyüklük ona mabsuatur. O, ye
gane galiptir, hakimdir. 

1-otoğraf Tahlili Kup<Jnı:t 

Tablalinld ltreıua•ll let'yorna • 

foto,irııfınıD 5 ad•t k upun ıle bir· 

liıtte ılloderinlz. F olo}rahnıa araJ.ı 

tabidir ve lade edllrou. 

lıtm, mesleil 
'eya aan'at ! 

lerdir. Biz onu sana, doğru ola- 21 - Yok~a . f~nalık irtikap doğru olarak şehadet eder, biz , 
,--·------·----- rak okuyoruz. Artık Allahın bu edenler, kendılerını iman edip h · ı · · · ı amelı' •alih isliy~nler ile beraber er ne ış emış ısenaz onu yaz-

Ek ... • • · tartınnız ayetlerinden sonra onlar hangi .. · d t k 

Hımzi •uaııe. lo 
cevabı / 

megınızı • söze inanırlar? mi tutacağız, . hayatlara da, me- ırmış 1 •• , 

Narh tartı U"zerı·nedı"r. 7 8 
y 1 d _..ı matları da bir olacak m• ıanı- 30 - Mümin olup ameH salih 

, - a ana aaanmış, gü• k naha dnşkiln herkesin vay halinel yorlar? Ne ölü büküm bul işliyenl~rc gelince, onlara rapları 
Aldanmayınız L. Bunun böyleai kendisine okuoaa 22 - Allah, gökler ile yeri kendi dairei rahmetine sokacak. 
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