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Türkçe Ezanın Tam Ter
•• 
cumesı Tespit Edildi • 

Camilerde Ayni Günde Okunacak 
TUrkçe ezan ,udur: Tanrı uludur - ŞUphe•lz blllrlm Tanr•d•n bafk• yoktur tapacak - ŞUp· 
hesiz bıllrlm, blldlrlrlm Tanr1nın elçloldlr Muhammet - Haydin namaza - Haydin fellh• -

Namaz uykudan h•yırlldır - Tanrı uludur. Tanrıdan bafka yoktur tepacak. 

İstanbul Evkaf MildllrlUğUnde 
dün çok mühim bir toplanb ya· 
pılmışbr. Evkaf Mndiri Niyazi 
Beyin riyasetinde yapılan bu 
toplanhya Evkaf Masraf MUdirl 
Sait Beyle şehrimizin meşhur 
hafızlan iştirak etmiş ve liç saat 
kadar mUzakerede bulunulmuştur. 

Bu toplantı, tllrkçe ezan ve 
kanıet meselesi için yapılmıştır. 
Haber aldığrmıza göre, Evkaf 
Umum Müdürlüğil ıon gllnlerde 

Evkaf idaresine bir emir gönder• 
nıiştir. Bu emirde, blltün cami· 
lerde ezan ve kametin aynı glln
de başlamak Uzere türkçe okun
ması, türkçe ezanın bUtUn mtl· 
ezıinlere öğretilerek talim cdil
toesi bildirilmektedir. Dlinkn i~ 
tirnada Hafız Yaşar, Hafız Riza, 
liafız Burhan, Hafız Şevket, 

Hafiz Nuri, Hafız Fahri ve diğer 
meşhur hafızlar hazır bulunmuş-

İki Namevcut Meselesi 
-

Bi Müderı·ise Göre: 
t>arü lfünun inkılap Hamlelerinde Üzerine Düşen Yük
•ek Vazifeyi Yapmıştır Ve Yapmakta Devam Ediyor 

Falih Rıfkı B. inkitip hamle
lerinde Darülfünun ile "sao'at,, in 
harnevcut kaldığını yazmış, biz 
de müderrislerin fikirlerini nak-
letıniye başlamıştık. Bugün de 
l:>nrUlfUnun Türk Dili Müderrisi 
Abınet Cafer oğlu Beyin fikirle
tini yazıyoruz. Ahmet B. diyor ki: 

" - Türk Darülfilnununun ilim 
~e inkilap vazifesini yapmadığı 
akkındaki noktai nazara iştirak 

:dernem. Türk inkılabı için Ana- · 

0
°1uda döğüşen zabitleri Tllrk 

k'arUlfünunu yetiştirdiği gibi in· 

1~14~ın esns!arı atılırken ve inki· 
f P ınkişaf ederken Türk Darül· 
Unununuo yeÜştirdiği şahsiyet· 

lerden daima istifade edilmiş ve 
bunlardan kısmı azamınm iokilap 
haklarında yürüdüğü görillmuştür. 
İlim meselesine gelince; bugün 
Türk gençliğinin mekteplerde 
okuduğu kitapları Darillfünunu· 
muzun yetiştirdiği müellifler yaz· 
dığı gibi Türk Dili ve Türk Tarihi 
Cemiyetinde Darülfünun mezun· 
ları ve miidcrrisleri vazife almış· 
lardır. Kendilerini ilme vakfetmiş 
olan müderris arkadaşlar kendi 
sahalarında birçok eserler yaz
mışlardır. Eğer Falih Rıfkı Bey 
daha mükemmel bir Darlllfüoun 
istiyorsa bunu DarUlfünun mfi· 
derrislerindeo istemiyen hemen 
yok gibidir. Ben DarUlfUnunun 

lar, bualardan birkısmı talim 
( Devamı 9 uncu sa' f:ıda ) 

Yeni Lô.yıha 
M. Meclisine 
Gönderiliyor 

Ankara, 22 ( Hususi) - Ev· 
velkl gUn latanbul'a dönen 
Seyrlsefaln Umum MftdUrU Sa
duJlah B. birkaç gUn içinde 
tekrar buraya dönecektir. Sey· 
rlsefaln merkezinin Ankara'ya 
nakladllmesl muhakkak gibi· 
dlr. lktısat Veklletlnln hazır· 
lamekta olduOu Yanı Vapur
culuk Kanunu proJaaı fU gUn· 
lerde Millet Mecllslna aevke
dllecak, mUzakereye hafla· 
nacaktır. Yeni IAylhada, yolcu, 
gerek eşya bUet Ucretıerlnde 
tenzllAth bir tarife llateal bu· 
lunacaktlr. 

inkilAp ve ilim vazifesini yaptığ
na ve yapmakta devam ettiğine 
kaniim.,, 

• 
lstanbulda Delilerin Bizde, Rumlarda 

Ve Ermenilerde 

Kaç Akıl Has· 

Miktarı Ziyadeleşti 
d. lstanbulda akıl haıtaları ade· 

tası Var? 

1 • 

d ~~~· daha doğrusu deli ve yarı 
"c 1 er mikdarınm seneden sen.,. 
"' nrtt .. dikk ıganı gö•teren çok şayam 
taı .at ve mühim bir istatistik 
b ıtırn edilmiştir. Bu cetvel, on 
eş sen 

dar e evvelinden bugUne ka· 
'"d geçen milddete aittir ve 
lle ~ce Tıbbı Adli Müşahadeha· 
lar&tne Yapılan delilik müracaat-
tet~~ göstermektedir. Biz cetveli 
•e 

1 
• ettik ve gördük ki 1916 

neaınd M .. 
akıt b e uşahadehaneye 32 
917, astaaı getirilmiş, ertesi 
hıtat senesinde bu adet ( 10 ) 

ayı ge • 
d"n Çmemıştir. Fakat bun-
k sonra h •but et . asta adedi nisbet 
"-&f, 918 mıyecek derecede art· 

•eneaUıde Milphadeha· 

Bakırköy hasıanesı mUdUrU 
Mazhar O•man B. 

neye 148 akıl hastası gelmiı' Jr. 

Bu adet iki ıene sonra, yani 
920 senesinde 340 rakkamına 
yDkaelmiı, 921 de ( 559) ve 922 
senesinde iao 644 basta kayde
dilmiştir. Geçen 931 senesinde 
lıe MOşahadebaneye 680 hasta 
gelmiştir. Bu on beı sene içinde 
müracaat eden hastalarJn umumi 
yekfınu ise tamam 5867 adedile 
gösterilmektedir 

Buglln muhtelif akıl hastaha· • 
nelerinde tedavi edilen hastala· 
rın adedi de çok kabarık bir 
yekün teşkil etmektedir. 

Biz bu iş üzerinde esasli tet
kikat yaphk ve öğrendik ki 
TUrkiyenio en bUyUk akıl hasta• 
hanesi olan Bakırköy Bimarha· 

(Devamı 11 inci 1ayfada) 

DiplomatlaraHükmeden GizliKuvvetler 

Cemilenin Hüviyeti İngi
lizleri Meraklandırıyordu 

Yazan: . Berndorf 
Kısa Bir Hulasa 

Türk-Yunan kuvvetleri Anadolu'da 
amansız bir mücadele içindedirler. 
}~ranııa hUkO.meti, bir Türk mnğlQ• 
bi:yetlnin Suriye için davet edebi· 
Joccığl tcblikoyf dUoünerck Kuvııyl 
Milliyeye stJnh satmak istlyeor. Ingi· 
liz ajansları buna mani olm1ya çal ı
'ıyorlar. Fransız daV"asını 1stanbulda 
t:\hakuk ettirmiye çahşan Miralay 
Bla isminde bir za.bittir. lngillz 
tcşkilll.tının başında ise Binba,ı H y 
vardır. Bu &ırada Cemile isimli bir 
Türk kadını, Anknradan latan bula 
gclml Ye Fransızlarla müzakereye 
ba lnmııtır. 

Bir taraftan Binbaşı Hey oda
sında horlarken, öbür taraftan da 
Fransız Miralayı da Tarabya'daki 
Tokatlıyan Otelinin salonunda 
kahvesini höpfirdetirken Türk .. Cemli• H. 
Yunan askeri, Anadolu yaylala· 
rında biribirlerile boğazlaşıyor· edilmişti ki bu mücadelede bu-
lardı. Vaziyet o şekilde tertip ( Devamı 8 inci rvf,da ı 

İkiGenç!}irHiç Yüzünden 
Oldürüldü 

Tokat (Hususi) - Burada bir cinayet olmuş iki delikanh bir hiç 
yll:r.Unden öldürfilmllştnr: ' 

Dere mahallesinde oturan Er:r.urumlu Ali ile Gllmllşhaneli Raşit 
ayni mahalle de oturan bir kııı seviyorlar ve bu kızla evlenmek 
istiyorlarmış. İki delikanlı bu bahsi konuşurlar ve biribirlerini evlen
mekten caydırmıya ça1ışırlarken aralarında mllnakaşa başlamıf, mO· 
nakaşa kavgaya müncer olmuş ve neticede Raşit belinde bulunan 
altılı tabancayı çekip iki kurıun ııkmıı ve Aliyi öldllrmilştllr. 

Kurşun sesi fizerine vak'a mahalline koşup gelen Alinin kardctl 
Musa da kardeşi~in öldllğünll görllnce caketi albnda bulunan ve 
(koltuk altı) denden boynk saldırmayı çekmiş ve o da Raıidi kar
nından r~rahyarak öldnrmllştur. Ölenler gamnlmllş, Masa ile cinayet 
te kendunne yardım eden et yakalanarak Adliyeye verihnişlerdir 

X lf ereu ile göatGrllenler cani il• yerdımcı•adır 

CEPHE 

GIR.İSİ 
YAZAN 

• 
l JRHAN CAHIT 
Perşembe Günü 

OKUYUNUZ 
Genç zabitleri ve genç kızlan, bilhassa sporcu 

Gençlerle Büyük Harpte lstanbulun 
kibar alemlerindeki maceraları alakadar 

eden kuvvetli bir eserdir. 

Perşembe gUnU "SON POSTA,, Sütunlarında 



Sesi) -
Halkın 

Nakil Ücretıeri 
Pahalı Mıdır? 

Na!ia Vekaleti timendiferlmll 
lçiD bir mOtabasuıı getirtmek 
lıere TN&iti nakliye ocretlerlnin 
pahah olduğu ileri enrnlnyor. 
Bu huıusta halkımız diyor ki: 

lbıaa Bey ( Beyaııt Boıdapn ke-
•erl 14) 

- Ha7at ucuzluyor •1eruz. Falsat 
ı... bunu anlamayoram. Bizde bl-
..... nakil Ta11taları çok ...... dır. 
K~mür fiatleri ltuıilnldlnh lkl miıll 
we amele Gc:retleri de barGnkGnden 
~ok fazJa iken tar:feler daha afatı 
idi. Şirketler far1at düttükçe blll 
tarife ylkıeltmek latiyorlar. Bunlar 
lad ir ilmelldlr. 

Faik Bey ( Eıninönll Ba!ıkbane so• 
kal;ı 3-i ) 

- S.yriaefain Ye milli npurcu• 
lutumu• J•IÜ bir telde ıokulmak 
l:ıeredir. Bence •a1MU' Gcretlerimiz 
çok pababdır. Yakı•da hlikumet 
bütün bunların tarifelerini yapacak 
lmlf. Bana çok te.tadim. Bunlar 
7apılırken ihraç eaamaz için daha 
... ta bir tarife J•palmahdır ki iptidai 
maddelerimiz hariç pazarlarda reka· 
••t imklnı bulabOıln. 

• Mehmet lbaan Efendi ( Botaık\ıen 
Caruifçi 6 ) . 

- ihracat maddelerimizin ••U,.t 
flatlerl•I birH inclh•ek için ,.nı 
yapar tarifulnde (bina tenzllit yap
aıahdır. Mallarammn hariçte eC4ebl 
mallarla rekabetini temin etmek için 
•• prtbr. .. 

A1ft.oddio Bey ( Beyazıt Mlthatpap 
aaballoıf 97 ) 

- Şimendifer ltlerimls lpn Nafıa 
Velrlletl bir "milteha .. ıa setirtecek 
laıf.. Vekilet demlryoUarımızda 
teknik 11la!:at yapaçak, aaldl Gcret
lerinl daha qata indirmek için eah· 
pealr. Bu, çok yerinde bir tedbir .. 
Fakat bizim nakil tlcretlerimiı de 
tok pahalıdır. Bunlarda da tendlit 
cu•lerl aranmaladır. 

• 
Şevk.1 B, (Cihangir Cami sokak 7S ) 
- Bizim bltan ihraç maddelerimiz 

lnanbaldan •aparlara konur. Vapur 
tarifelerlmis de yGkMlr.. Hiç ol•aa•a 
nparlarımı• lhra~ maddelerimbl 
.... Mr tarife ile tqamahdarlar. 

Define Mi? ·-Müze idaresi Fatihte 
Hafriyat Yapbnyor 
Fatilate Hafız Pap cadde8Üule 

caaaiia ark ... da Adliye katiple
rinden llmtafa Be,m anamda 
lnıat yapahrken bir lalüt pkmı .. 
br. lllze harada hafript J•pbı
maktac:lır. hafri1at emMmda 
Gzeriacle ....... naai bahman 
bir alim JtbGk ile bir miktar 
altın plia teli bahmm..-. 

ihracat 
Çoğaldı 

tbracat Ofiainin bu ıenenin 
ilk on ayı için yapbjı bir cetvele 
ıöre itMJlbmız 71, 133,823; illra
cabmız ise 77 ,426,584 liradır. 
Bu rakamlara eöre iharacabmaz 
ltbalAhmızdan 6, 292, 761 Ura 
fuladar. ihracat • ziyade 
ka.wıusani, eyUU Ye tefrinienel 
a,tarandn yapılmıfbr. 

SON POSTA 

Marmara da Bir Macera! 
Bir Vapurumuz, Batmak Tehlikesinden 

Bin Müşkülit ile Kurtuldu 
Birka~ ıece enel Marmarada çok korkunç bir 

deniz macera11 yqanmıf, 616m dalgaları arasında 
e~I saatleri geçirilmiıtir. yaptığımız tahkikata g6re 
fırbnamn bitin fiddetile bokum ıürdiijl o ıece 
Aat 12 do Geliboludan l.tanbula hareket eden 
TaYJllr Yaparu Marmaraya açılır açılmaz tehlikeli 
dalgalar aruında kalmııtır. Vapur bin bir mtııkülit 
içinde Mflrefte ile Şarköy arasına geldiği zaman 
fırhna bnsbnttın amııt ve hakiki bir tehlike bat 

göstermiftir. Bu sırada yolmar aruancla mllthft 
bir heyecan bqlamlf, herkea ptkm bir Yazifttte 
donakalmııtır. Bereket venba kaptanm mabanll 
a1eaiade mllıkDllta ıöi'll8 ıerilmif ve kaptan 
makinenin aüratiai kesmİf ye bu auretle yapunua 
burnuna sulara glmtHmekten kurtarmak mDmk8n 
olmuştur. Bundan sonra Vapur hafif bir yol De 
Rumeli kıyısını takip etmiştir. Sekiz aaat geçikme:k 
auretile latanbula muvasalat edebilmiftir. 

Şehir Meclisi 
Dünkü lçti~ada Kızıl 

Meselesi Görüşüldü 
Şehir Meclisi dDo saat 14 te 

toplandı, Sıhhiye Miidürii Ali 
Riza Bey l.tanbulun Kızıl waziyeti 
hakkında izahat verdi. Tetriniev• 
velin bidayetinde lstanbulda Kı· 
al nk'alan nazari dikkati celbe· 
cleeek bir mahiyet almıt Ye bir 
laaftalık tevakkuftan sonra ayın 
ıoalarma dofru birden bir• ço· 
ğalmıfbr. Son dört bet günden· 
beri butahk tevakkuf ~tmif bir 
Yui7ettedir. 932 senesinde lstan
balda 400 Kmlavak'ası olmUft 7 
kip 61mlf ve 39 bin çocuk aıa
lanllllfbr. Bu izahattan sonra 
Tevfik Ali, Esat, Galip Bahtiyar 
Ye Mehmet Ali Beyler söz alm:ı· 
muhtelif temenniler serdetmişler 
ve bilhassa iğnelerin temiz olma
aaaa dikkat edilmesini iıternifler
dir. Bundan aonra Belediye Reisi 
Muawai Nuri Bey yapdacak olan 
yeni Z.lntat Belediye Talimatna
mesi hakkında iıahat Yerdi. 

Nuri Bey Bakırkliy'Ondeki 
çimento fabrikalan için mahke
meye mlracaat edildiğini söyledi. 
Bandaa ıonra Belediye hastane
leriDe 1atmnlan firket Ye fabrika 
aldahdemlerinden 50 kuruı alnı· 
dıjı ye cfiter yataklana çofa da 
fakir hastalara Yerildiği için 50 
bin lirahkYariclatm 10 bin liradan 
..ata dlftljtl hakkmclaki tezkere 
Bltçe F.aclmendıe havale eclildL 

Kovaladdar ! 
Fakat Meçhul Hırsız 

Çabuk Kaçb 
Usm .. ddett•beri mektep

lere meçlml bir hına cladan..
br. B. lmm bllebeler " maal
li.ıer dente iken içeri pmekte 
ft billt•=• manto. palto. ........ 
halan ~p .... ..utachr. Don 
labmbal ikinci Dk mektepte ba 
fekilde bir lunazbk olm11f, meçhul 
lunız .....mmJerden Mustafa 
Beyin mUfAmbas·nı alarak kaç· 
mlfbr. Maallimler lunm kovala· 
maılarsada tutamamışlardır. 

Fırka Umumi KAtibi 
Anupadan dönen Halk Fırkau 

Umaml K&t"bi Recep Bey cuma 
a1qa .... lwimladea AnkaHya tı:ıra• 
ket edecek&. 

Tarilıi Hırka 
Nihayet 
Bulundu Mn 7 

Bir mftddet evvel Evkaf mii
zeıiaden tarihi kıymeti haiz bir 
bırkanm kayboldupna yazmızbk. 
Dlln Konyada çıkan ( Yeni Ana
dolu) gueteainde okuduğumuza 
g6re bu barka bahmmaştar. Fakat 
maalesef nerede •• nasd bulun
duğu hakaldunda refikimizde 
maUimat yoktur. Yeni Anadolu 
diyorki: 

.. Bundan bir •lcldet eYvel 
latanbal refilderimizde latanbul
daki Evkaf müzesinden atıkl 
ve kıymetli eserlerden bir barka
mn kaybolduğu haberini ve buna 
ait tafsiJAb okuma,tuk. Sonra 
bu mekleye ait nepiyatın arka11 
kesilmiıti. Son glnlerde memnu
niyetle haber aldığımıza g6re 
bu kıymetli hırka bulunmut ve 
meydana çıkanhmfhr. 

Hırkanan ne tftll'etle bulundu
ğuna dair tafsilAta heaftz Yakıf 
değilsek te bu tarihi eserin b~ 
lunduğuna ait bahri mevsuk bir 
mahalden aldığumza temin ede
biliriz. Hırkayı bwanda mezkClr 
mOzenin mtldftr muavini muhte
rem hemşehrimiz Hamdi Z.de 
Abdülkadir Efendidir. 

Yeni Birlik 
Tacirler E irliğioin Nizam

namesi Hazır~andı 

l•tanbul tacirler araaınd• tq
kil edilmek lzere olan ticaret 
birliğinin nizamnamesini yapmıfbr. 
nizamnameye ılre birik, tacirler 
arasında çıkacan ihtillflarcla 
hakem olacaktır. Birliğin umumi 
kitipliğine hukuk doktoru Cevat 
Nizami Beyin tayin edileceği 
ı6yJenmektedir. Umumi kltip 
birlik namma lktiaat Vekileti De 
temasta bulonacakbr. 

Bir Cinayetin Muhakemesi 
Kantarcılarda Seyri1efah me•w

larmdan Liltfl Beyf a:dnrea 1ar1on 
Bedri lle Bedriyi bu claayete teı•ik 
etmekten euçha Mebmet Ali Beyin 
muhakemelerin& klnunuev•I n ,.c11-
ainde Ajır cez.ada ba,l•nacaktar. 

Bir Sarhoş 
Polislerin Elinden Bir 
Kadını Kapmak istedi 

E"elisi ~ Beyotluncla de.
riye gezmekte olu polisler k.
ranlak sokaklarda dolatan 7.ipa 
iaminde bir kadım, ikametalh 
tayini için karakola dawel etmif
Jerdir. Memurlar, Zipnı karakola 
glttlrmektelerken son derece 
aarhot bir halde aokakta dolapa 
Şerif İlminde biri memarlann 
IDlerine çakarak: .. Ba kadma 
nereye slt8riJonua•? Ona bana 
Yerin,, diyerek kadana kolundan 
tutm· ,, dritldemek istemiffr. 

Şerif polweri tahkiredo Jel
tencliği için yakalanmıştır. 

Ekmek Pahaltlandı 
Belediye narh komisyonu dthı 

toplanarak ekmek ve francala 
fiatlerini tespit etmipir. Ekmeje 
yirmi para zam edilmit frucala 
fiati ipka olunmllfblr. 

Tic1ret Borsasında 
Eski malların vaziyetinin meç

olmasa piyasada afyon fiab tlze
rinde mileasir olmaktadır. Veri
len malumata göre on liralık 
afyonlar dlln Borsada biraz kanl-
DUfbr. 

Tıftik 45-55, beyaz buğdaylar 
7,15, ekstralar 7,25, arpalar 
4,25-4,30 kuruıtan muamele 
a6rmiiftlr. 

Bir Çocuk 
Üvey Annesinin B8f1nı 

Maşa ile Yardı 
Kasımpqada Yeni Çeımede 

oturan Nezihi Elencliain zeycai 
Hacer Hanam enelili gln hey 
otlu Sadettin ile ... ıal b111111da 
otvrmakta iken aralarında bir 
meseleden dolayı kavga çakmıfbı'. 
Bir arahk kavga laz:zm11 " 
Sadettin, eline ıeçirdiji map ile 
lvey annesi Hacer Hanımı bqın
dan yaralamlflır. ----

San•ı Hırsazı 
Eıat isminde biri Apzma 

kapı iakeiuine bajh olu saa
dalca Alameclia aaclalını çalarak 
aavuıurken aarillerek yakalanllllfbr. 

Te,rlnlan 22 
f , 

( Giinün T arilıi l -
Vatandaşhktan 
Çıkanldılar 

Kon1alı Banaya• lnn Ayaater 
Tekfrdafla Karnik otlu Artla F .. 
a.w... l.ta.b•Uu llırnlıç kıaı 
Zabel H Badrik etha Dacat Hama
,.1s, 1'91li Obnee otlu Al'op, Kay· 
Mrut Hacı BoSoe ot u Par•ih. lçelli 
OM. .. •ti• lloıroz, c,l.tanbulfu Ça• 
alk km Viljia, Mlaaa lmı Koharik, 
E.tepan otlu Kirkor, AJ'op kıaı 
Vlrjia, Diluan kır.ı V aron, Arti ı oj
lu Alekıandır, Karabet otlu Mink 
Hqilr, A.dOD otla Yenut, Nıtıın 
otlu Mıpdıç, Aralanyan, Karnik 
ofla Al'op, Oıep oflu Kauk Kir
kor, Vahan, Mıgırdıç kın Pera-Gbl 
Kocaell'li Hacı Mııır kızı Tırfanda, 
Ankara!& Marviroa of?o Onnik, Te
kirdatlı Haçik otlu Agop ve karde
tl Alwaham, lltanbullu Karabet oğlu 
App, S.w-.la Step"'n lıızı Vahanut, 
Aakarab Ohaaes otlu Arop Ye 

aa•ıı Azn:f, Kirkor luaa Gü.iıar, 
Dinikli Obanu otla Abraham, An· 
karalı Kirkor otlu Viçel, Çaııakka
kale'H Had NeLabet lem Manok, 
Kay .. rili Karabet Kızı Anül Heyeti 
Vekile kuarU. T..at fttaadathf'ln• 
daa ~karılmqlardar. 

Talebelerln Gezintisi 
YCllraek lktıaat Ye Tıcaret melde

Wal• P,irinci " ikinci dewe talebem 
dia mlderrialeri Salih Zeki Beyle 
beraber Ticaret •• Zab:re Bouaanı 
ziyaret etmitler ve derı tatbikata yap 
mıılardır. 

Talebeye Borsanın liboratuar kı .. 
mında hububabn tahlil Ye enafl 
tayin teerilbeleri yapbnlmıı ll&ara• 
tuTar tefi Nurettin lffati Bey 
tuafıadan keadileri• izahat 
verilmiftir. Talebe aJnca aalonda 
da Ticaret maam•lel•iai tetkik 
etmitlerdirir. 

Hudut Harici 
Edildiler 

• Suriye tabaaaından Ye Ar•p mil• 
letindea Şaban Haıaa Ye ~it Hiiac• 
yia Adanaya l'elip dl eneilk 7aphlr
larından lıudut harici ed.lmiılerdlr • 

Suriyeli Ahmet otla Ganem ka· 
çak ıuretile memleketimize rfrerek 
klSylerde amelelik ettljinden hudut 
dıfarı ... a ~kanlmıtbr. 

Recep otlu Mehmet isminde biri, 
Sariye tabaaaı•4an old•tmıu ııpat 
ede•eclijiaden ve lrapk o .rak T•· 
ki7e'ye sfnlijindea ••d•t laariei 
edilmiftir. 

YllD&D tebauaadan Dlmitri paaa• 
porbus olarak memlelu~tlmbe ,ı,. 

ditl, ••raız!ılc, yankeaclllk y~ptata 
ve aalnk11h etfıaetaa oldutundaa 
hudat .. ricioe ~ıbrıl ....... 

lraa te-...nd- AWGrrezaak 
otla Aph- 41il•eiJiti itifat edin
dili Abit olalUllla W.aH Jaudat 
harici edi!aüıtir. 

A n1tur1a tebaumdan Kari Ul· 
tenbelseT aerıerl1a11e Ye ıüpbell 
vaai1ette dolattıta ıCSrttlmGt. hudut 
bariciae çıkarılmak iateadifl aıra• 

zaltıtaya •aksetlrıdea dolayı oblS .... .... h., .............. ye 

ceaa1ıdt çektikten ıonra budut hari
cine çıkarılmııtar. 

Yuaan t.bumndan Aadon Kir°' 
dllenellik yapbt11•Ü• ...,. ..... 
harici edUmittir. 
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~2 Teşrinisani 

Hergü 

Darülfünun 
Ve San 'at 

, 

Niçin Susuyor? 
~------------·-

F alib Rıfkı B. geçen glln yine 
Darülfünuna ve san'atkArlara ça
tıyordu lnkiliip işinde yardımı do· 1 

tt.ınanların bir yo: laması yapılsa iki 
n~mevcut olduğu görUlUr, bunlar· 
dan biri san'at, diğeri DarülfU· 
hun diyordu. 

Bu hiikürn, fikir ve aan•at 
Alcınimizin inkilaba karıı laka} t . 
O\ciuğunu iddia etmekle mUsavidi. 

Filvaki Darülfünun inkilaba 
karşı vazifesini daha kudretli bir 
le' :i!de yapnmadı, TUrk demok· 
ra , isini tedvin eden eseri bile 
\'Uc ,ıde getiremedi. Tnrk inkL• 
JiLıum ideolojisini yapan bir 
Dıtruıfünun muallimi çıkmadı. 
Or.adan ç ıkrıo profesörler bize 
hata Eflatunun devletini ve Berg• 
~Onun • feliefesini aıılatmıya ça· 
'l•yorlar. 

J;' San'ata gelince, bu sahada da 
alih Rıfkı Beye hak vermemek 

lııUnıkün değildir. lnkı!abımızm 
~:Ycanını gençliğe nakleden ne 
ır heykel, ne bir abide, ne bir 

ltbio. ne de bir edebi eserimiz 
lardır. Bize MilU heyecanımızı va
t~tacak san'at eserleri için ecne-
tl~re mliracaata mecbur kaldık. 

Hliküm vermek güzel, Fakat 
:a~'atkarlarımıu ve mütefekkir· 
erıınizi itham etmeden evvel, bu· 

tltıı\ sebebini araştırmak lazımdır. 
. Fert. san'atkir. kendi köşe

j•nkde yaşayan mücerret bir mah· 
u değildir. O yaıadığı cemiyet 

-.e nıubitin edasıdır. ilhamlarını 
"e heylcanlarım oradan alır. San'at 
''~rinde bu heyecanı ifade eder. 

Namık İsmail Bey, san'atkirı 
~aıur göıtermek içio yarım asır-
1'\t. _bir zamana ihtiyaç olduğunu 
~ddıa ediyor. Renesans ve Fransız 
n;ıllk ihtilalini misal gösteriyor. 

Halbuki okadar maziye gitm~ 
f~ ibtiyacımız var? İıto Faıist 
lk·l~a, işte Soviyet Ruıya. Her 
, '&~ade de yeni rejim, ·yeni bir 
~11 at yeni bir fikir Alemi yarat· 

ıştır. 

, ,O halde bizde n~den edip, 
ı:k atklr ve mütefekkır bu kadar 
}' llyt ve menfi kalmıı, inkilibı 
&şayamamış ve yaıatamamıştır ? 

.. Bu sualin bizce bir cevabı 
~''dar~ lnkilabımız fikir sahasında 
b:nuı seyrini bitirmemiş ve 
blıl •ebeple de henilz ideolojisini 
~U 'nıamıştır. Rus vo İtalyan in
--· l~larının, deolojileri tespit edil· 
)t-~tır. San atkir da, Edip te he· 

can alacak bir membaa maliktir. 
llb OQun için biz de TOrk inki· 
~d.•nın ideolojisini teıpit etmeden 
tt~P ve San•atklrlara hUcum 

·•ıek haksııl.ktır. 

İçki Düşmanları 
~ -- -
erşembeye T oplanup 
l edbirlar Alacaklar 

~ıl\: eın HUil Cemiyeti ıenellk 
~.._ ll'lJ kongresini perıembe gUnü 
~~~acaktar. Bu münasebetle cemi
l\er~ umumi kAtibi Fabrettin 

ıro Bey demiıtir ki : 
llııtk; dlçki içenler bergün art· 
tıqtıi a ır. Maamafih şayanı mem· 
dUş~et olan cihet gençlerin içki 
l•tıd anlağına başlamı~ olma• 

ır. 
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l - Senelerin bizde vücude ge• 
tirdiği itiyatlar, biribirioo halka· 
lanmış bir zincir gibidir. Her sene 

bu halkalardan biri veya bir ikiıi le· 
•ekkü.l etmiş1 ve nihayet bir zincir 
haline gelmiştir. 

2 - Hareketlerimh: bu xlncirle 
çevrilmittlr. Her adınıınuıda, her 
hamlemizde bu zincir elimizi, kolu-

muzu çeker1 bizi yeni bir te1 ynp· 
maktan ıneneder. 

3 - B:ı zinc'r insanın 1eciyesid!r. 
Senelerin mahsulüdür. Zincir bi.zi 
fena hareketten meneden bir engel1e 

mcıele yoktur. Diğer hareketleri· 
mi:ıde bu zincirin zararını iÖrmeyis. 

• 
SON iTELGRAF HABERLERII 

Soma Büyük Bir Yangın Tehlikesi 
Geçirdi Kırkağaçtan İmdat İstenildi 

Soma, 21 (Huausi) ~ Evvelki gece Cuma 
mahallesinde Hacı Muıtafanm evinden yangm çık
mış, vesaitsizlik yüzünden büyük bir sirayet teh
likesi göstermiş. bütün Somayı tehdit etmiştir. 
Soma Belediyesinin itfaiye levazımı istifade edi
lecek bir halde olmadığı için Kırkağaç Belediye-

sinden imdat istenilmiştir. 

dünya güzeli 
Manisada Tezahüratla 

Karşılandı 
lzmir 22 ( Hususl ) - Dünya 

Güzeli Keriman Hamm bu sabah 
trenle Manjsaya gitmiıtfr. Mani
sada güzelin karşılanması için 
bllylik hazırlık yapılmıştır. Güze
limiz akşama dönecektir. 

Yangın 
Paşabahçede koyuncu Cemalin 

mandırasında çoban Arnavut De· 
mir ateş yakmakta iken mandıra 
tutuşmuş ve bina tamamen 
yandığı halde söndürnlmü~tür 
hayvan ve insanca bir zayiat 
yoktur. 

Yeni Bir Türkçe Gazete 
Bulgnristanda Kırca Ali şeh· 

rinde "Öz Dilek11 isimli tilrkçe bir 
gazete intişara başlam•ştır muvaf .. 
fakiyetler dileriz. 

Kırkağaç itfaiyesi süratlo yetiımiı ve btıyUk bir 
tehlike arzeden yangmm önünil almışt ır. Kır· 

kağaç itfaiye Amir ve mUstahdimleri yangını sön
dürmek için hayatlarım tehlikeye koyarak ça· 
lışmışlardır. - ----

Mecliste 
Dünkü 
Müzakereler 

Ankara, 21 - BUyilk Millet 
Meclisinde nahiye müdilrlerinio 
hayvan yem bedeli hakkaodaki 
kanunun ikinci maddesinin tadi
line dair olan layiha müzakere 
edilmiştir. 

Mecliste Dahiliye Vekili Şükrü 
Kaya Bey izahat vermiş. tadil 
kabul olunmuş, müteakiben taın 
teşekküllü elli nahiye teşkili hak· 
kındaki kanunun iki sene mlld· 
detle tehiri kabul olunmmıtur. 

Yeni itilaflar 
Ankara, 22 (Husuıl) - Söy

lendiğine göre hükümetimizle Ma
caristan. Avusturya, Çekoslovak .. 
ya hükumetleri arasındaki ikbsadJ 
ve ticari mllzakereler bitmiıtir. 
Takas esası dahilinde mal almıp 
mal verilecektir. 

Vekiller Heyeti 
Konh n~an Karaınamesini 

Müzakere Edivor 
Ankara, 22 (Husuıt) - He

yeti Vekile bu sabah saat onda 
toplanmış yeni kontenjan karar
name ve listelerinin müzakeresine 
devanı atmiştir. 

Asri Mezarlıklar 
T opkapıda, Zincirlikuyuda ve 

Üsküdarda birer asri mezarlık 
yapılmak tlzero Belediye tarafın· 
dan hazırlıklara başlanmışbr. 

Uman Şirketinde Yeni Teşkih\t 
lstanbul Liman Şirketine yeni 

bir şekil verilmesi dUşllnülmek· 
tedir. Şirkete limana ait diğer 
işlerin de verilmesi muhtemeldir. 
Şirket MUdürll Hamdi Bey An .. 
karadan dönmllıtilr. Maamafih 
Ankaradaki temaslara tamam ol· 
madığı için Hamdi Bey haftaya 
yine Ankaraya gidecektir. 

Bir Adam Baldızını Öldürdü Çocuğu
nu Da Öldürürken t<endisi Öldürüldü 

Bebekte oturan Galip isminde bir adam baldı· 
zını sekiz yerinden yaralıyarak öldürmllş, kadı~ 
cağınn l 4 ayhk çocuğunu da öldürmek için 
yaralamışhr. 

Galip Mısır Prenseslerinden birinin hizmetkarı 
iken işinden çıkm:ş, bu vaziyet karşısında da karı· 
sım ve çocuğunu ihmale başlamışı, karısı da mah· 
kemeye müracaat etmiştir. 

Galip karısının talAk kararı aldığınr duyunca 
Bebekteki evine koşmuş, karısını aramış, bulama-

yınca baldızı Zekiye Hanımın üzerine hücum ederek 
6ldllrmllJ, sonra da bentiz 14 aylık olan kendi çocu· 
ğunun üzerine hücum etmiştir. Bu eanada ıilAh aealerine 

polisler yetişmişler, katiJi tutmak istemişlerdir. Fa
kat katil teıllm olmamıştır. Neticede katille poliı· 
ler arasında uzun ıllren şiddetli bir müsademe olmuı 

ve katil kendisine isabet eden bir kurşunla ölmllştur. 
Vak•a gece olmuştur. Tahkikat hontiz devam 

etnısktedir. Cinayetin kadına ve çocuğa nafaka 
v~rmemek için ika edildiği anlaşılmııbr. 

~id Cieçkin ve orta yaşlıları iç
baı ~hı kurtarmak için kongrede 
~tk~· tedbirler milzakerc edile- r 
tapı ır. Bu meyanda mektep ki· 
~'lldctrına da içkinin fenalığı hak· 
'eli! a. bahisler konulmaaa temin 

İSTER 
• 
iNAN, İSTER İNANMA! 

Bir mllddettenberi yerli pirinç ticaretinin Avru· 
pa pirinçlerine kartı açtıkları nıllc:ıd<!leyl biliyor• 
ıusuz. Bunlar yerH mahsulün ihtiyacma kifayet 
edeceğini iddia ediyor ve hariçten pirinç getirilme• 

dirditine g6re oralarc!a, Bombay pirinci He rekabet 
edebilecek olan yerli pirincin okkaaı S-6 kuruıtur. tcektir. 

ı lz.11irda Zelzele Oldu 
tm· 

t~<: 11', 21 (Hususi) - DUn 
~itfi; ~~at sekiz buçukta burada 

ır zelzele olmuıtur. 

ılnin menini iltiyorlar. . · 
Filhakika Ceyhan ve Jımlt muhabirlerimizin bil· 

Halbuki biz burada pirinci 30 kuruşla 40 kuruı 
aruında yiyoruz. 

Bu i•t• bir mantık bulunduA"una artık, 

iSTER iNAN, iSTER iNAN , 

Sayfa 3 
-- = 

Sözün Kısası 

Münderecatımzzın çoklu
ğundan dercedilememiş
tir. ._ ______ _ 
Vapurcular Şirketi 

Y eHİ Yolcu Vapurları 
Alacaktır 

V apurcular arasında şirke\. 
yapma hbıırlıkları başlamış ve 
dün aralarında ilk içtima yapıl· 
mıştır. 

Şirket yarım milyon lira 
sermayeli olacak ve muhtelif 
hallarm ihtiyacım kartılamak için 
yeni vapurlar a!ınacaktır. Harid 
seferler tertibi bilihara dütünli.~ 
lece ktir. 

Alman Sefareti Müsteşarı 
Gidiyor 

Ankara, 21 (Hususi) - At
man Sefareti Müsteşarı M. M. 
Achmann mAtbuat şefliğine 

tayin edildiğinden yakında Ber· 
line dönecektir. MOsteşarın ha
reketi bura ıiyas1 mahafilinde 
teessür uyandırmışhr. 

Ecnebi!er Put Ve Tutun 
Satamıyacaklar 

f mali ve satışı DeYlet lnhJu 
rında olan mevadın ecnebilere 
aattırılmaması hakkmdaki kanun 
hazirandan itibaren tatbik edile
ceğinden badema tlltllncüliik, 
pulculuk ve meyhanecilik yapa· 
mıyacaklardır. ----

Borç Para 
ikraz Müesseseleri Mua

melatı Azalthlar 
ikraz ınUesseselerinde mftce,.. 

herat ll:ıerine muamele blı edilir 
derecede azazlmıştır. 

Bunun sebebi mncevherat 
kıymetinin çok azalmq olmaııdır. 
Emlak Ozerine yapılan ikraz mu-
amelAb da emllk fiatlerinin dG
ıüklUğllnden azalmaktadır. 

Çünkn ikraz mDesseselerl 
muamele yapmakta mlltereddit 
davranmakta, zaruret hasıl olma
dıkça. ikraz muamelesi yapma• 
maktadırlar. 

Gizli Emlak 
EmlAkl Mi11iyeden mDhim bir kıa· 

mının bazı eşhas uhdesinde kal
dığı haber alınmıı müfettiıler ta
rafından tllhkikata bqlanılımıtır. 

Bulgar Sef ıri Geldi 
Bulgar sefiri M. Pavlof bu 

sabah Ankaradan ıebrimize gel
miıtir. Mumaileyh birkaç giln 
tehrimi:ıde kalacak bazı veda 
ziyaretleri yaptıktan aonra Sof
yaya dönecektir. 

Garbi Trakya Türklerine Tevzia1 

Garbi Trakyada etabli Türk· 
lere dağıtılmaaı mukavele ahkA
mmdan bulunan 180,000 İngiliı 
liraımm tevziatı ikmal edilmiıtir. 
MUtebaki itler en kisa bir za
manda ikmal edilecektir. 

Luka tevkif edildi 
Birkaç glla evvl Beyoğlunda 

Luka isminde bir Yugoslavyalımn 
evinde zabıta araştırma yapm 11 
ve bir dolapta Alman mavzer 
tllfekleri, tabancalar, fişekler ve 
saire bulunmuştu. Zabıta hu hA
dise etrafında tahkikatı geniş
letmiştir. 

Luka tevkif edilmiştir. Zabıta 
Luka ile temas ettiği anlaıılan 
muhtelif kimseleri isticvap et• 
miştir. 

Silah meselesinde derin tahki
kata icap ettiren bazı nıilhim 
noktalar görDlmUttUr. 



' 

Memleket Manzaraları ' 

Adana'da 
Garı"p Bir 
Veresiye Defteri 

Adana ( Hosual > - Bur.:ıda 
bir bakkal, bu bakkalın d.:ı ıaya
nı dikkat bir veresiye defteri 
vardır. Fiıvakl lıer yerde bakkal 
ve h er bakkalın da bir veresi· 
ye defteri \'Jrdu amma bun• 
Jann hiçbiri bwm bkkalımıza 
"e bizim bakkulımızın veresiye 
defterine benzemez. Bizim bak· 
kaim o1 uyup f azm.ası yoktur. 
İsmin · 1 ile yazamaL Fakat vere
siye d ft rini kendisi tutar, bu 
deftere her bak:ında borçluyu 
famr ve borcunun miktarım· öğ• 

renır. 

Bizim bakkalın bir hususiye· 
ti de resim ve insan krokisi yap
makta, ban•an sahı"binc bemet
mckle çok malıif' olma!1dtl'. itte 
bu maharet bakkatımn:a okuyup 
ya%ma m1'şkilAb ~tttmez. O 
bütün istediklerini yaarak değil, 
remm y.paHk ifade eder. Bak· 
kalımızın veresiye defterindeki 
hususiyet te buradadır. MeaclA 
borçtu arabacı 'Veli Ağaya ait 
sayfadn Veli Ağanna krokisi var
dır. Bu aayfo Veli Ağay.a ait 
demektir. Borcu r.afcamla yazd.. 
mı , f..ıkat nevi yamn resmile 
\ 1 i miştir. Mesela Vd i Ağa 
s ~ f smda (.1 O ~ kanış un hiza· 
sında f su,ye resmi varsa bu 
on kuruş fasulye parasıd r. Balık 
varsa sardalya parasıdır. 

Zeylin dalı ırarsa zeytin para .. 
sıdır velhasıl her metam resmi 
borcun nevini gösterir ve hemen 
hemen bütün civar halkının resimle· 
rinide bakkalımınn 'Te:resiye def
terinde gör&llek kabildir. - D·U 

Biga'da 
Hapishanede Büyük Bir 

Kavga Çıkb 
B;ga (Hususi}- iki gün evvel 

umumt hapishanede bir kavga 
olmuştur. Hapishanenin iki koğu
şa 'T1U'dır. Bu iki koğaşta hcrgan 
teneffils zamanmda birer n6betçi 
ve bekçi mahkim btralnllllakta· 
dır. E-.elki glA mahkiimlsr te-
neffüste iken büy6k koğ411Un 
nöbetçisi çingene Ali Ue küçük 
koğuşuu raöbetpsi Edremit'Ji 
Mehmet Ali savuı eski bil' ki11 
yüzünden bicibirile kavgaya tu· 
tuşınuşlard&. Jandarmalar yetişin· 
ceye kadar kavgaya çiagene 
Alinin ka ·de.ti de .dahil olmuJ, 
it bliyilmUJ, Mehmet Ati ,avut 
yaralanınışbr. jaadarmalar ha
vaya birle&' el atq etmek ı&W"e
tilc kavgan n önüai almışlar "e 
kavgacıları yakal11m"lardır. 

Bİi' kavga da ıçarııda ()lmuş, 
Osman isminde !bir fırına 11ar· 
boşlukla bap 9raiı Hasana ağır 
111Uette yar.alan1ıp. 

Bigada Müthiş Eir Fırtma 
Biga ( Hususi) - Burada bir 

iki giind~beri debJetli bir fırt na 
blikilm sürmektedir. Maamafih 
bu fırtınalar çiflçiyi ~inden 
alıkoymamıştır.. Zer'iy.nt faaliyeti 
çok hararetlidir. Kasabamızda 
pyaaıdi.kkat bir ~uk ,~dır. 

Dana eti 10 kuruş, kuı.u ve 
koy.ua eu 20 - 25 kur.u~a. sucuk 
30 • 40 kuruşa, kömür toptan ı60 
para, a, perakende 2 lrnnışa sn
tdmakt rlır. 

Yeni r, ara? Gazetesi 
M r a a " Y ıe i Maraş ,, i.s:m · n-

• bir ı· e fi c mız in~ar.a b ş
..,. t nk ederiz. 

iJ.erllllardiıt tUtU11 lopa.nlrken. 

Tütüncü Şehirlerimizin Başlıcalarından 
Sındırgı' da Bu Sene Az Tütün Ekildi 

S.adırıı ( Hu• 
IU!İ ) - !Kaza• 
mız tntüncn bir 

memlekettir. Şeh· 
rimizde iki sene 
evvel 800 bin 
lc;lo tlltün ye~· 

tirirlcen bu sene 
150 bin kilo is· 

tihsal edildi. Bu
nun sebebi, fiat
lerin azalreası 

üzerine köylllniin 

az tütün ekme· 
sidir. Maaıoafib 
kasabamızın ik-

tütüocUlük ,et.. 
rimiztle bi&8' 
misli ial<işaf ede
cektir. Yolsuzluk 

yüzUade.n tüttiıı· 
lerimiz Balıkesir 

ve Akhisar ims
yonlarma deve .. 
Ierle sevkedilmek

tedir. Şehrimizde 
tülün lcırmak ya· 
ni tütiln topla
mak i,,ini daha 
ziyade kadınlnr 

yapmaktadır. E-

ğer Balıkesir Va
Hsi ibrahim Etem tısadiyalı tlltüne 

bağlı olduğu için Bahk•sir "Ye Akt'1~a devalerie tilt8n nakUyatl Beyin faaliyeti 
halk daima tütüncülükle 
olmaktaclır. 

meşgul makta ve tütündileri çok müte- sayesinde yollarımız ikmal edile-

Sındırgı; A:hlıisar, Kılraağaç, 
Demirci, G&rdtiz, Simav ve Ba
lı'kesirin vasatındadrr. Bu ku.a· 
lara otomobil yolu yokt.. Ba 
yolsuz1uk tttttin p1yasasmı sars--

Sındırgı' da 

Daktor Ve Eczahane 
ihtiyacı Büyüktür 

Sındırıı (Hususit- Kazamznn 
en mfthim ihtiyaçlarından birisi 
de do'<t'Orstı'l.luktur. V akıl, Bele
diyenin bir doktoru varsa da 
ihtiyar olduğundan ve mür.aeaat· 
ier fada b~luoduğundan ıh'tiyacı 
knrş Jıyamamaktadır. Eczahane 
yoktur. D~anser Sıhhiye Memuru 
11clımet Ef. ile sey)'U" bir sdlhiye 
memuru sıtmalalara ba'kmıya klfi 
gelemiyorlar. Kaymakam vekili· 
miz Hayreddin Bey ça'ışkan bir 
zat'tır. Geçen sene A\hisar yo· 
luruA yapt rmtşlır. Buğdayın ok· 
k ı 5, arpanın 3, çavdarın 4 
kurujlur. Tereyağı 100 - 120 
kuruş ar.asındadır. 

Adana' da 
Bu Sene Çeşit Çeşit 

Koşular Yap1'dt 

Adana (Hususi) - Son glhı
lerde şehrimizde çeşit çeşit ko· 
şular )'apıımaktad.r. 

At f: şular1mfan lbaşka geçen· 
lcrd~ bi :ı klet ve kır kcşa1a~ı ya
pı .mışlı. Bunla rdan sonra burada 
son defa tertip ediqe en tenhe1 
at k oşuJu, şehrimizdeki koşu ilJ.. 
tilas ne tamamladı. Bu koşuya bir
l.:~ taue de eşek iştirak etmişti. 

zarrır etmektedir. Bu yüzden cek olursa halk pek çok sevine-
tütftnierimiz daima Akhisar tü- cektir. Kazamızdan Amerikan ve 
Uinlerinden 40- 50 kuruş daha Avustro Türk .Şirketleri mtiba· 

yaatta bulunmaktadır. En .çok 
aşağı saHmaktadır. Eğer yol iti tütün atan firma, merkezı 1stan-
halledilecek olursa halk elindeki bulda bulunan Hü.e,;n Sahri Te 

tü\finü daha iyi şeraitte satacak ve biraderi ticuetb.anmdi1-. 

Uşakta 
Mektep 

.. 
lhfiyacı 

U,ak, (Hususi) - Menıleketl
miz dahilinde (5) ilk ve {l) orta
mektep vardır. ilk mekteplere 
1500, orta mektebcde 500 talebe 
devam etmekte ve her sene ifk
mektep!erden 150 orta mektep
ten 35-40 talebe mezun olmak
tadır. Memleketimizin en bftynk 
ihtiyacı ve dileği bir ana mek
tebi ve liseain açılmasıdır. Bu 
sene orta -.o ilkmekteplerdea 
120 talebe mezun olmuş ve 30zu 
askeri ve muallim .mckleklerine 
g1tmiş, OOnıda fakirlikten hiçbir 
;yere gidecniyerek hay~\& !'h!mq
lardtr. Fakir talebenın ıhtiyaç
lanm y.,eni tete~kUI e~eıı m~k
:tep ık-odperatiflerı lakir temuae 
çauımaktadır. Evvelce burada 
bir ana mektebi vardı. Fakat 
evvelki sene bu mektep IAğvedil· 
mişti. ilk ve orta mekt~b! ~itiren 
çocu1daramızın ilcrlemesı 1çm her 
hatde Uşaka bir ana ve lisenin 
açılmua zaruridir. 

Trabzon' da 
Bir Fındık Bankası Tesisi 

Düşünülüyor 
Trabzon, (Husoel) - Ziraat 

Odası bir fındık bankası tesiıile 
meşguldür. Banka fındık mahsu
lünün himayesi Ye fiyatların is
tikrarı ıçın birçok firamaları 
yar<iıma tetwik edecektir • 

lslahiye'de 
Kaçakçılarla Mücadeleye 

Devam Ediliyor 

lslahi}'e, {Hususi) - Geçen
lerde Cerablısm Garp mıntaka· 
smde bir kaçakçı !kafilesile jan
darmamız arasında bir müsade
me oimuş, mllsademede bir ka
çakçı ölmüştü. Bunlardan Wı,Ka 
yine ıuıntakamız .da1ıitinden, mu
hafız kuvve~erinin kurduğa pa
suya düşeu kaçakçılardan bir 
kişi ele ölü olarak yakalanmıştır. 

Elazjzde T•yatro 
Elaziz (Hususi) - On beş 

giindeaberi tehrimizde bulman 
Kemal s.Jıir ve .arkadqlan .t,i .. 
yatro heyeti burada .. akın • .pire
ıini temsil etmişlerdir, temıil çok 
muvaffakıyetli olmuş, .aan'atklrlar 
l>Oynk alkış1ar top1amış1ardır. 
Heyet Malatya ya gitmiştir. 

Konya' da 
Akköprünün Tamirine 

Başlandı 

Konya ( HDHsl ~ - Son yağ· 
murlarla ve aellerle bozulan 
Bekşehir cİ•arındaki AkköprU
nôn tamirine batfan1111ıttr. Mil· 

· kellefiyet amelui Sanoğlu .. Ço
marı yolun• da yapaıya devam 
etmektedir. Diğer tarafan Beyşe· 
bir .. Akşehir yolu bozulmuı oldu· 
pndu tamir emri Mrilmittkw 

........ 2\ 

1 
Ev Doktoru 

Gandi, 
Bir Sıhhat 
Kitabı Çlkardı 

ı: 

Hint Milliyetpervederinin li· 
.deri Ga1'di " Sıhhat rehberi ,, 
ismi altmda bir hhıssıbba kitabı 
neşrdmqtiT. Esaslnnm eski Hint 
doktot-luğuada ve kendi yatı 
tecrübelerinden alan Gandi, bu 
lcitR.pla,, karile.rine birçok t a ı:si· 
yderde bulunuyor l\'e şöyle baş· 
lıyor: 

Ağrı ve sızılara knrşı buhar 
baayos:.ı faydalı olduğu gib. hn• 
ırar.eti fazla olan b ir bastay ıe!a 
ısojuk havadc bırakmayı tm:siye 
ediyor. Vaktile tifo vak'a larında 
y3Jlllageldiği üzere hir nevi 
sojuk su banyosunu andır.an hu 
soğ.ak ha~.a ban}•osu c.sn :ı ında 
.h.utay.a titreme J;elir ge.!me~ 

derhal bir battaniyeye .sar.mak "• 
içeri almak lazımdır. Hasta ter· 
Hyecek •e kurtulacaktır. 

Mide aj"naı içia ağrıy.mı tıok
tay.a bir ıit• ııcak .au ko)•mak, 
lok.bu i~D yatar ve kalkarken 
bira bardak aıcak su ipııek 
Gandiaia ba§bca taniyelerinden
dir. Eğer bu u.u1 fayda \r"CJ'mezse 
buzlu suya batırılml§ bir bezi• 
l<ar.nı .sarmak Jazımdlr. Bu ~oğuk 
kompreJ usulü, .çiçek hastclığı 
ile dev.ıımlı a.teşlesıde ve deri 
hutalılclannda göz öııü de bu
lunclurulaca'k bir tedbirdir. 

Göğüsten aşağı losımlardaki 
da\DU hcr.ıta•ık1ar için bacak ,,e 
kalçanın soğuk su ile banyo edil
mesi bire.birdir. 

Yine 'karan ltısmma ıkj , Oç 
gila konulacak çamur la ası, 

inkıbaı.a,, di:r:anteri ve mide has
taWclarrua pek fayda verir. Ya• 
ı ınJ.aş ağnaına, yine ba ın çr 
mm üpasile tedavisi k'6 gr 
le1riffr. 

İster ilti\iaptı olsu11, lsleı- o'•r 
sın çamur tapası her nen yarat1~ 
kal]l da şayam l«vsiyedir. {Gaudi 
çamuru, T etanoz - kazıklıbumas' 
mikrobuada• arl farzederd< bd 
tawliyeterde buhmayor. Çamvrı.I" 
kntı lnr miktar kam ve kil 
hamUl'udur]. , 

Gandi, çiçek aııa•nın kat! 
SMrette .muarızıdır. Çünkü, meslei' 
icd>ı alarak bo uaulü:ı diıı e•'" 
larioı çiğnediği mütaleasmdadlt• 
Zira ç~ek aıısı, temiz bir haytl' 

·ıı n.n kanım ı:ehir!cmek suret• 
e1dc edilea bir serom ifade eder• 
Gaadi, hayvanlnra bu şekilde e~ 
edilmesine ımuanzdı.r. Binaenale1 
çiçek hastalığ nı N1a komp~ 
ve çamur lipHik teda\'•;; 
taraftardır. Ayas umanda, ..., 
atin vücutta toplanan ze~ 
leri dışuı virat.ak İçİ.11 jJa •

1
, 

ettiği bu hastalık 111iinase~t~P 
insanların memnun olmam 1' d• 
ettiğini de mtitelean arast11"" 
kaydetmektedir. Veba . ~şıs~ •fi' 

ç~e'k afdt 'kadar Ga!1dınm ~~ 
zını davet bir 1edavı usulil ~ 
Binaenaleyh ilk araz ye 3ktJi 
beraber vebalı hasta r{Uu il' 
lair beze ıanlmalı, birıey ye~ 
memeli, ~aamda limoni• s r.I' 
su vermeli, açık havada >at• 1,. 
malı .e bmıaa yiae çaJDISI' 
,.. ıkoymahdu. ·.J" 

Gandi. kitabtnıa aiha)e~ 
bodisiain bir doktor .alına pfi 
ıMiylemekle ber"ber bu 1;.,ıl' 
11...Ueriııi eski HiW: di.D ~ tılr' 
rından aldığını ve bugüaıkil~ t,.,, 
bın çok defa g~ bir şar -~. 
lık oldnğunu k~ydetmekt~ill 

Gandi, bittabi bu f*'" 
~dea ,_kan çalmıf .ıa* 
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Siyaset Alemi 

ingi/iz-İrlanda 
Münasebatı 
Yine Gerginleşti 

lrlanda ile lng lterenlft aruı git• 
•ıkçe gerglnletiyor. Bu rerglnli~, 
••ı "eçen gilnün hidisosl bir parça 
daha fazlalaş 'ırmaktadır. 

iptidai cografya malumah olan· 
larca bile mdlüaıdur ki lrlanda iki 
1'111mdır: merkezi Obater olan Şimali 
L-!anda, merkezi Düblen ohn Cenubi 
•e C ümhur:yetçi frlanda. Şimali fr· 
landa Proteatandır. Cenubi İrlanda11 
lae Katol ıktir. Fakat umumi)clle 
lrland• halkı Anğb S ıkıon deQ"ildir. 
Sclt arkına menıuptur. Fakat din 
rabıtası, bu mınbl<ada ırk rabıtasına 

ıalebe etml~, Şiınu li lrlanJa, CenuU 
laodanın davasını benlmıiyeceği 

yerde f ngiltere ile berabe ona aleyh• 
\Ar b ir nz"yet alınııtır. 

Cenubi fı-landa i:e fnrilterenin 
davaaı çok cak.dlr. Binlerce, yüzbin• 
terce hayat Ye hanli mana mal o!an 
bu dava, nihayet Cenubi ltlandanın 
nazari bir iatiklll ile Cümhuriyet 
Uln etmesi neticeane varmıştır. Fa• 
kat Cenubi lr a'.'lda bu oet'.cedcn 
ımemnun değild ir. O, bu iatlklili 
tamamlamak ve lııgifiılik!e alıikasrnı 
keımek lsllyor. Bu ndide anlaşmak 
tçln yapılan müzakere:er akim kal• 
dıktan snnra lngiltera ile lrlıında 
arasında öyle bir tarife mücadcleai 
batlamı . tı r ki n~t:cenln neye vara· 
cağını Allah bil r. Bu yüzden, Ş:mali 
lrtanda ile Ce:ı u ~i irla!l dan ın da 
•raları tlddetle açıktır. Geçen gün, 
lnglliz Veliaht& Pr~n• dö Galnl 
Olıter de açılan yeni parlamento 
bina11 ınünaaebcti 'e Ş mali frJa ndnyo 
rapbğı ziyaret. acı hid " ıcl r n geç
oıeaine aebep o lmu,tur. Bir kıum 
Q'leçhul e ller, Prcnııin s eyahat ede
ceği demiryo 'unun rayl:ır nı kaldır· 

d ığt gıbl, yol üzerine bir tak1m 
Uinlft r OBmı~ Ye şu cümleleri yaz• 
llll§lar dır : 

14 Bütün lrlanda lrl•ndal ılarındır. 
Onun için bu hatta dinamitledlk. 
Kim geç ;)r&C \:z : rine ateş edeceğiz." 

Bittabi bu feci nümayl1 yapanlar 
•le geçmcm iı'erd r. Fakat bu hadiıe, 
•rada açılan uçurumun derinliğini 
~6atermck itibarılo tayanı dikkatt r. 
lngiliz.lrlanda münascbatının, tiddet 
~o cebir yoluna g .ren, yeni b :r tema• 
JGI baf ıöst:rir gibi oluyor. Butıun 
••ticea ı, elbett~ki kanla bir dahili 
laup olabiıir. Naaarl de oha, yeni 
latikllline "'avuıan lrlanda böyle 
blr mücadeleden elbetteki zararlı çı· 
1tacakhr. Fakat iatenmiycn baltka 
1'ermedikleri iç ndlr ki, ış bu aafbaya 
lirmiştir n bu giditle, fnırilteı e, 
"ie bir zaman lrlandanın hakkını 
taıumıyacakt.r. Ta ki mecbur ed lain. 

SUrtıyya 

Bir Yol Kazası 
Roma, 21 - Bir gezintiden 

d&nen 52 genç Faşistin binmiı 
C)Jdukları bir kamyon ile Roma • 
'1ilano treni arasında Roma cj. 
farında l:ıir satıh geçidinde bir 
r,rp:ıma olmuştur. 11 kişi ö!müı, 

ll'çok kimseler de ağır surette 
~aşlar dır. 

BABİC:I 

lngiJiz Kırah Nutkunda tJe ı er
don Bahsedecek 

Londra - Gazeteler, bugOn 
pırlamentonun kOşadında Kıra
tın ıöyliyeceği nutuktan bah· 
setmektedirler. Pöpl gazetesi, 
Kralın Tahdidi Teslihat ve nalcit 
meseleleri ftzerinde duracağaıu 
tahmin etmektedir. Niyozollf 
VoJd gazetesine göre Kırat, işsiz· 
lerc karşı birtakım tedbirler ala
cak, sanayi ve ziraat meselelerile 
kömllr istihsalatına temaı ed.,. 
cektir. 

Alman Bütçesinin Açığı 
Eir Milyarı Geçti 

Berlin 21 - A~man bntçesi 
açığı bir milyar 200 milyona bR· 
liğ olmaktadır. TabsilAt yapıla· 
mamakta, masraflar Qilnden güne 
artmaktadır. 

lEFRlKA NUMARASJ 135:=========== 

ÇOCUKLUÖUM 
Me,hur Ru• Edibi Mak•lm Oorklnl11 h•Y•I romalll 

11 
Onun ağaçlara ve otl~ra kaf'o 

olan muhabbeti bizi gfildüril• 
r:r~~ Bulunduğumuz ıehir kum• 
"" •t toprak üstüne serpilerek 
t>a~u muştu ; gayet fakir bir ne-
"ad at bmecmuası arzediyordu. Şuftle: .~r~da,. a~lularda cılız çi
du T ıgrı bıtmış ot1ar bulunur
tn~ak ah.~? perde'er arkasında ise 
~i sı .ık renkli, mahçup, cılız 
bi~ebfer görlinüdü. İçimizden 
tlıe . u yarı lturumuş sapların 
danrınde oturursl\ Viyahir homur• 

ır 1 : 

y •n- Ne için çimeni eziyorsanuz? 
taı111

1na,?kumun üstüne oturamaz 
nız Bu . . . . b" d . lbidir ?.. 1112111 ıçuı u tğıl 

Türkçeye Çerireıu 1411011//d 
Bir olu sapandan kesmek v~ 

yahut çiçek koparmak onun na• 
zarından paylanmıya müstahak 
bir cür'et idi. 

içimizden birinin böyle bir 
hareketi karşısında çok hnyret 
ederdi. Çıkısır, serzeııişkarar e 
derdi ki: 

- Her şeyi muhakkak ezmeli 
mahvetmelisiniz değil mi? Şeytan 
herifler 1. 

Bu söz bize tesir ederdi ve 
yaı:- t•ğ ı mızdan utamrd:k. 

Pazar akşamları güzel bir eğ· 
lencemiz vardı. Tatarlarla ha rp 
ederdik. Bütün hafta sokaklara 
atılmış eski ayakkaplarım toplnr 
we muayyen bir yerde s.l<larddL 

Vaıington. 21 - Harp borç
ları meselesinde 1ngilterenin mo
ratoryom talebinin Amerika hü
kümetil tarof ından rededileceği 
söylenmektedir. Dün bildirilen 

hUlçe pilAnı, hiç bir fedal<irlık 
yapılaruıyncağıoı göstermektedir. 

Sivas! mahfellere göre, M. Hover 
ile M. Rozvelt arasındaki müddet 

Amerikanın borç'ar mesc:lesindeki 
vaziyetini değittirmiyecektir. M. 
Rozvelt'in demokrat fırkası reis· 
lcrile yapacağı konuşmalardan 
sonra mühim netice:er elde edile
cei'?i an1a,·lma1ctad•r. 

Pazar aKşamları !:lı ocrya tuıı..ın.a· 
rından bır sUrU T~tar hamal ge• 
lirdi. Bit yolun ag:ında saklan:r 
ve onları sy.ıkkab ı bombardan·~· 
11ma tutardık. Tatarlar evveli 
bu oyunu huıunetle ;~arş: ladılar, 
arkamızdan kc;şlular, küfür ettj. 
ler. Fakat sonra oyunun zevkine 
kendileri de kapılarak eski ayak· 
kaplarle silihlanmış olarak bizim 
hücumumuzu bekliyorlardı. Bu, 
k udarla da kalmud ; bizim cep
hane ambarlarımızı dn keşfecie· 
rek soymuşlnrd . Fakat biı : 
"Böyle oyun olmaz!" diye itiraz 
etmiştik. G ülerek ayakkabılara 
f_{eri verdiler. Bunun üzerine 
neş' c ile muharebe başlndı. Bir 
gurültüdiir, bir al aydır gidiycrdu. 
13ilha sa ta tarlar İ)İ nişanlanmış 
bir ayakkabı ile birimizi yere 
yuv ı rlamrya muvaffak olurlarsa 
kahkaha ile Ulüyorlardı. 

Ü >u :ı geç vckte kadar devam 
edı:rdi. Evlerden insan1ar çıkar, 
köşeye bakara intiıam ve aük~ 

Londura, 21 - Yuvarlak masa 
konferansına iştirak edecek oJan 
yeni 13 Hint murabası dün bura• 
ya gelmi~lir. 

Fransız Amerikan Ticaret 
Muah3desi 

Vaşington, 21 - Fransanın 
Amerika sefiri, Fransız-Amerikan 
ticaret muahadesini müzakere et· 
mektedir. 

netm i!.ı iilina en dolayı homurda· 
nırlard . iki taraf ta blt'ibirile kafi 
miktarda vuruştuHan, cephane 
ıarfettiktrn sonra eulb aktolunur
du. Hep beraber tartarların evlerj. 
ne de gittiğimiz ender değildL Bu
rada onlar beraberce yemek yi
yorlardı. Bize at eti aepze çor
bas•, &.oyu çay, ceviz ikram eder
lerdi. Hepsi de bılA istisna inl\
keınmel birer atlet idiler. Bu 
iri adamlar hoşuma gidiyordu. 
Onların hüviyetlerindc bir ço• 
cukluk vardı ki beni cezbediyor• 
du. T abiatlerinin mülayemeti, kı
r.lm·yan oeş'eleri muamelelerinde 
biribir1erine karşı oikkat, ihti· 
marn ve ciddiyetleı i nazarı dik• 
ketımı ce'bediyordu. G ülmeleri 
b ilhassa çok harikulade idi. 
Gözlerinden bayağı yaş gelirdi. 
Bilhassa, içleri1ıden en kuvvetlisi 
olan basık burunlu bir H:ı·ı gü~ 
)erken haykırır, adeta ul rdu. 
O kadar kuvvetli idi ki yaloıı 

Gönül İşleri 
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ba,ına 27 Pud (1) ağırlığinda 
bir çanı gemiden sahile taıım · .. 
tı. Bir defasında bizim Viyahir 
anun aYucu nstüne oturmuştu. 

O da kolunu yana uzatarak yu
karı kaldırmıştı: 

- Semaya yliksel oğlum? 
Ekseriya yağmurlu günlerJe. 

mezarlıkta Y aljm babasının bek
çi kulübesinde toplan rdık. M .. 
zar bekcisi eğri bacakla, uzuo 
kollu kavruk bir adamdı. Göze 
çarpacak kadar küçük kafasında 
ve esmer yüzünde saçları küme 
küme, tayin etmesi h.üşklll pi. 
bir renkte idi:er. Başı insana kuru 
bir haşaşı ve boynu da onun ıa· 
pını hatır1atıyordu. Sarımtırak 
gözlerini ta tlı tatla kırpıştll'.r ve 
kendi kendine acele ile mırılda
n.rdı: 

- Allahım beni uykusuzluk
tan muhafaza et, Uchbhl 

(1} T&kribeıı 441 kilo 
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lVIeşhur Bir r Bire Bezirgan yapılı Kıptı •.. Elbet 
Tayyareci Sefalet D Ç Ot T k ) 1 
içinde Öldü e anına ı ar ar ... 

Şilrngo - 19z7 senesinde ha· 
vacılık alemini ihtiinle uğratan bir 
hadise oldu. Vilynm Brok Vd 

Edvard Şii isminde iki tayyareci, 
Nevyorktan Tokyoya bir uçuş 

yaptılar. Tayyareciler, bu teşeb
büsü muvaffakiyetle başardıktan 
sonra tekrnr hir dönüş seyyahatı 
icra ettiler ve Tokyo' dan Detreyt 
şehrine vardılar. Maksatlar, dilnya 
etrafmda geniş bir devir seyya· 
halı ) .tpnıaktı. Fakat paraları 

b:tti. Hiçbir zengin bu seyyaha• 
tm masraf mı üzerine almak ist~ 

ıııedi. Tayyareciler masraflarını 
b c: rç yaparak ceplerinden ödedi· 
!er ve feci bir vaziyette Ameri· 
kaya döndüler. Bu s:rada Vilyam 
Brok kanser hastalığına uğradı. 

Hiç kimse alakadar olmadı ve 
Şikngo'nun memleket hastanesin· 
de yoksulluk içinde ölüp gitti. 
Dünya tayy:ueciliğine büyük bir 
şeref hediyesi bırakan bu tayya· 
reci, diinyanın en mul<tedir pilot· 
Jarmddn biri olmak üzere tanan· 
mıştı. 

Alınanyada Buhran 
Berlin - Almanya'da buhran, 

muhakkak ki azami haddine var
mıştır. Aşağidaki hadise, vaziyeti 
gayet iyi göstermektedir: 

Berlinde iki tiyatronun sahibi 
Ye müdürü bulunau bir zat geçen 
giln, lokanta da arkadaşlarile 

karşılaştı ve onlara şu suali 
sordu: 

" Biliniz bakalım, buglln tiyat· 
roJarJmm hasılatı nekadardır?,. 

Bu tiyatroların biri 750, 
diğeri 2000 lira hasılat yapacak 
genişliktedir. Milşterileride çok
tur. Bunu bilen dostları, birer 
rakkam soylediler, fakat her dcfa
ıında, tiyatro müdürü, başını sal· 
lamak suretile tahminlerin yanlış 

olduğunu beyan etti. Nihayet 
ııra kendisine geldi. Dedi ki: 

" - Sizi temin ederim, iki 
tiyatromdan bugün beş para 
hasılat alamadım. n 

Sonra, tevekkülle oturup hafif 
bir yemek yedi. Ertesi günde iki 
tiyatronun kapandığı ilam gazete
lerde intişar etti. 

Bir Kitap Ve Bir Takip 
Londra - Harp esnasında En· 

lerlicens serviste çalışan ve son 
zamanda, harbe ait hatıralaranı 

' neşreden muharrir Makenzi 
Konpton hakkmda İngiliz hüku· 
mcti takibat yapmıya başlamıştır. 
Daha evvel bu zatın kitabı, toı:· 
lattmlmıştı. Bu muharrir. resmi 
hükümet sırrmı ifşa etmek itha· 
mile takibata marus bulunmak· 
tadır. Mister Mal<enzi Gla!!ko 
Dariilfünununun rektörfıdnr. 

Amerika intihabatı 
Londra - Amerika intihabatı 

olup bitti. BugünkU Reisicünıbur 
Hovere karşı Demokratların 
namzedi Rozye)t kazandı. F.ılrnt 
bu intihabatın nasıl bir şerait 

içindi yapıtdığmı anlatmak ıçm 

aon intihabat propağandasında 

M. Heveri muhafaza için 700 
polis memurunun çalıştırıldığını 

ıBöylemek kafidir. Bunun baricin· 
dei gizli içki ticaretleri pek yo· 
lunda giden içki kaçakçılarıda, 
intihabatta çolc faal bir rol oyna
mışlar, yasağın kalkmaması mak
aadile birçok milntclıipler Hovere 
rey vermemeleri. için ölümle teh
dit etmişlerdir. 

Soyumun Başlarını 
Feda Olmam! 

Gidi Kılıç Artığı Kahpe.. Yedi 
Karşımda Dizelesen Sana Yine 

Levent boylu, koyu siyah göz· 
Hl, topuklarına kadar uzanan si· 
yah saçlı dilber, ilç gündenberi 
zmdandn ölüm çilesi çekiyordu. 
Temiz yüzünden dolgun göğsüne 
sızıp inen göz yaşları, onu üç 
günde üç sene kadar eritip hır• 
palnmışh. Gü:ıclliğini ve ırzını 
sevgilisinden, yanıp tutuştuğu er· 
keğinden başka kimseye emanet 
etmek istemiyeıı LeylA hatun ta· 
mnm üç ~ündenberi azı dişli 
Yeniçeri ağnsına baı geriyor, in· 
liyor, ağlıyor, fakat teslim olmu· 
yordu. Maznunlara kan kusturan 
Murat ağa, ihtirasım!l alevini sön• 
dürebilmek için bütün kudretle
rini harcamış, fakat Leyla hatu
nu yola koyamamıştı. Ağa için 
artık çıldırmnk işten bile değildi. 
GUıelliğini yudum yudum içmek 
istediği, ırzını yangına vermek 
için çırpmdığı bu gilzel kıza kanlı 
bir oyun oynamak lazımdı. Ve 
Murat Ağa bunu başarmak için 
fazla yorulmadı. 

* Zındanın demir kapısı kor
kunç bir gıc ırh ile inliyerek açıl· 
dı. Zuliim yorgunluğu ile sinirleri 
uyuşan Leyla Hatun, bezgin bir 
titreyişle kendine geldi ve yerin
de doğruldu. Geniş kapının ka
ranlık ağzında gölgelt:şen üç iri 
adam, hiç ses etmeden birkaç 
adım yürüdü er ve tekrar geri 
dönüp karanhl<tn kayboldular. Zın· 
danın demir örtiileri kapandığ 
zaman güzel Leyla ayağa kalktı, 
ilerledi, fakat mnnzaramn dehşe
tinden sinesinin korkulduğunu 
hisı;etti. Güzel Leyla bayılmamak 
için kendini çok zorladı ve bayıl
m. dı. Fakat göz~erinin sa 1la ıdığt 
manzara bir fecaat heyublsından 
daha yamandı: 

Ezilmiş, delik deşik edilmiş, 
tatlı canı acı acı söndfirülmiiş, 
kanlı ve pıhtılı bir vücut ... 

Yere bırakılan, Leylamn göz
leri önline terl<edileıı bu cansız 
adam levent kand .nı itıle ! ti, b·ç
kıra h çkıra, hüngür hüngür ağ· 
Inttı. Dizlerini, sinesinden kopan 
coşkun bir elemle döven güzel 
kadın, boğ~lmamnk için kendini 
guç tuttu. Önünde bir matem k • 
ynfd i gibi serili duran bu yaşlı 
erkek onun öz babası idi. Fakat, 
bir namusu kahretmek için işle· 
nen bu cinayet Leylfmın meta·· 
netina kudret aşıladı. Genç luz 
bir daha yemin etti: 

- Güzelliğimi gönlilmde bo
ğacağım. İlle ırzıma bu ihl;"i" 

yağmasına kaptırmayacağım! 

*· - Sultanım.. Üzülsen gerek· 
tir. Kerem et ki ıeni berhur
dar edeyim! 

Bu ses, mel'un suratlı yeni· 
çeri ağasının hançeresindeıı 
sökUle söküle fırladr, zmdaom 
loş havasında iğrenç akislerle 
çınlayarak yayıldı. Murat Ağa, 
cinayetini tamamlamak için gü
zel kızın ruhunu alaylı kahka· 
halarla parçalamak, onu zebun 
etmek istiyordu. 

- Nazeninim, diye fışladı, 
babanı sana kapı ağası etfim. 
Hoşuna vardı mı? 

Bu merhametsiz sözler, mer• 
bameti alaya alan şu son cümle 
ıiyah gözlü Leylanın yüreğinde 
bir isyan dalgası coşturdu: 

- Bre kı!ıç artığı kahpel.. 
Babamı değil, yedi soyumun kuru 
başlarım önüme dizelesen sana 
bir k.lımı dahi bağışlamam. 

Hniu kanlı herif yine ağzmı 
yaymaladı: 

- Cüzelim.. Çok hararetli 
söylersin! Sevgilinin taze kanın
dan buzlu terbet sana serinlik 
verır sanırım. 

Zavallı LeylA... Simdi, gözü
nün 6nünde, ayaklarının ucunda 
cansız ve nefessiz yatan babasını 
unutmuş, metanetine gelen geniş 
bir kudretle haykırmıya başlamıştı: 

- Külhan kaçkını!.. Nemruda 
hocalık eder gibi ötersin! Gidi 
avrat etekli haydut!.. Senin de
rini soyup saman dolduranlar 
bu!unur zahir!.. 

inanın ki bu masum hiddetle, 
g•önlünü terennüm eden mat· 
Jumların yanık hali vardı. Leyli 
her şeyinin mahvedildiğini anlı· 

·yordu. Fakat ümidi henüz sön· 
memişti Kurtulacağını, kurtarı
lacağını bilir ve sezer gibi olu
yordu. Bu cür' elle tekrar haykırdı: 

- Bre heıirgan yap lı kıptil. 
Gilnün gUnU, günün saati var. 
Elbet senin de çanına ot tıkarlar. 

Azgın ihtiraslı ağa kudretine 
okadar emindi ki gUzel kad nın 
bıı s5ılerini, felefden boş yere 
medet uman gfınabs·zların acı 
şikayetlerine beıızetiyordu. 

S on bir kahkaha daha savu· 
ran azgın ağa zındandan ç l<ar• 
ken Leyla bitkin bir eda ile 
yere, babasmın ölilın üzerine 
burkulup yuvarlandı. 

* Ley)Anın küf kokulu zındanda 
ericliV.i p-Unledn tıH .. Aı> . ,.. ,~ ~1~ :..ı: 

Yeniçeri Ağası Murat Ağa askeri 
teftişe çıkmış, bölüklerden birin· 
de ç1kan küçük bir isyanı hemen 
tohumlanmadan bastırmış, azılı 
yeniçerilerden beşini bir solukta 
boğdurmuştu. Murat ağa bu 
mUbim devlet t§ını kolaylıkla 
başardıktan · sonra pervasız bir 
emniyetle tekrar Ağakapısına 
dönmüş, genit tavanlı odasına 

çekilerek sedirin listüne uzanmı~tı. 
Murat Ağa nasırlı ellerini 

birbirine çırptı ve uzun bir "hey!" 
çekerek bağırdı. Kapı Çavuşu 
bu işareti duyunca hemen içeri 
atıldı, can korkusile etek öp
tükteıı ıonra ellerini pençeledi 
ve ağanın karşısında iki bUklOm 
durdu. Ağa, avına kavuşamıyao 
bir hiddetle sordu: 

- Bre soytarı.. Çocuklardan 
haber nicedir? 

Kap Çavuşu ezilip büzülerek 
cevap verdi: 

-Ferman senin Ağam .. Ve ilkin 
çocuklar boş gidip boş geldiler. 

Bu cevap, Murat Ağayı 
hiddetlendireceği yerde merak
landırıyordu. En azılı Yeniçeri 
zorbaları lstanbulun dört bucağını 
çep çevre dolaştıkları halde 
glizcl Leylanın sevgilisini bulama· 
ınışlardı. Bu adam in midir, cin 
midin? Nereye savuşabilir? 

Ağa bu sual helezonlarının 
kafasında kaynattığı merak ve 
endişe lıiddetile tekrar emir verdi: 

- Şimdi bütün kol çavuş
larına tenbih edesin. Bu delikanlıyı 
akşama varmadan karşımda bek· 
!erim. Bulamadım, göremedim 
diyenlerin vay canlarına f .. .. 

Kapı çavu,u son emri aldık· 
tan sonra keskin bir rUzgAr gibi 

dışarı fırhdı, aldığı emri bütün kol 
çavuşlarına nefes nefese ulaştırdı. 

Odasında yalnız kalan Yeni· 
çerinğnsı bitip tükenmiyen bir 
intizar hararelile tere boğulmuştu. 
Bir az rahat aolumak isteyen ağa 
kUrkünil ve hırkasını çıkardı, u
zand ğı sedirde hafifçe uyku kes· 
dir:niye koyuldu. Bu sırada çok 
hafif bir gıcırtı<lan sonra sedirin 
tam karşısındaki büyük dolap 
aç ldı ve içerden heybetli bir göl
ge sUzlilc aiızüle kaydı. Bir erkek 
vücudunun büttin kıvrımlarını 
t&Şi} an bu adnm, palasını parlat• 
mış, ilk adımmı atm şlı. Fakat Murat 
aga bir az kıpırdar gibi olmuştu. 

Oiışmanına göz açbrmamaıinı 
çok iyi bilen iri delikanlı, ger· . . " . 

un ya 

fktısat 
Haberleri 

Dünyanın en rahat memleketi 
--, s-v-i-çr_e_d_:ı_ nazara uğradı 

galiba. İsviçre 
~ Palıalılık ötedenberi gUrlll· 
tüden, harpten, huzursuzluktan 
hoşlanmıyanların istirahat yeridir. 
Burada hayat ucuz ve sakindir. 
Oteller rahat ve mükemmeldir. 
Siyasi bir huzursuzluk yoktur. 
Fakat nedense İsviçre'nin de son 
günlerde rahatı kaçtı. Evvela bir
kaç şehrinde büyük, kavgalı, toplv 
tüfekli komünist nümayişleri < ldu. 

Şimdi de lsviçrenin çok r abah 
olduğunu söyliyorlar. İsviçrenio 
vaziyeti Fransa ve Ameri~anmki· 
ne benziyor. Dünyan.o en zenğin 
memleketlerinden biıi lsviçredir. 
Parasınm karşıl ğı olan altın mik· 
tarı yüzde doksandır. Halbuki 
diğer memleketlerde yüzde kırk, 
AJmanyada yüzde otuzdur. B~ 
nun neticesi olarak lsviçrc parası 
çok kıymetlidir, belki de dünyanın 
en sailam parasıdır. Bankaları 
ağzına kadar para ile doludur. 

Fakat İsviçre işte bundan do
layı muztaripti. ÇüokO bir 
defa hariç memleketlerin hiç biri 
fsviçreden mal alamıyor, bu se
beple ihracat s fıra inmiş gibidir. 

Sonra İsviçre seyyah memle· 
kelidir ve lsviçrenin en bilyilk 
varidatı Turistlerin memlekette 
bıraktığı paradır. Halbuki fsviçrc 
parasmın kıymetli olması ylizün
den ecnebiler başka memleketlere 
aeyyahat etmeyi tercih ediyorlar. 

Netekim bu sene lsviç.re otel
leri bomboştur. Bu mevsimde 
yalnız Lozanda 10 bin İngiliz. 
bir o kadar Alman Turist bulu
nurdu. Bu sene bunların miktan 
birkaç yüz içindedir. 

Almanyada açlık gUnden gn. 
ne feci bir şekil alıyor. 

~ 
Almongada Alman gazetele

rinin verdiği mn• 
Açlık lümata göre işsiz-

lere yapıJan yardım bir derece 
daha azaltılmıştır. Bir aileye ayda 
verilen yardım parası 20 - 30 lira 
arasındadır, Ai?ede çalışan biri 
olursa bu yatdım da kesilmek· 
tedir. işsizler ıehir civarlarındaki 
patates tarlalarında toprak içi~ 
de kalmıı patatesleri toplıyarak 
geçinmektedir. Bir taraftan da 
eski ordu ı.abitanı işsizlere mab
aus kamplar tesisine başlamıştır. 
Bu kamplarda İşsizlere biraz ek
mek ve biraz patates mukabilin· 
de günde sekiz saat iş gördürtıl· 
mektedir. Diğer zamanlar talim 
yaptırılmakta, odun kestirilmekte
dir. Günlerce aç gezenler, sokak .. 
)arda dilenenler pek çoktur. 

lf 
Amcrikada Vaıington Uzerino 

Amerikada · yürUmiye hazır
lanan açlar ka· 

Açlar filesi bu •hafta 

yola çıkacaktır. 
Bunlar konS!renin toplanma 

gUnU olan 5 kinunuevvelde Va· 
şingtonda bulunacak ve nUmayit 
yapacaklardır. Kafilenin piştarı 
olarak bir çocuk kafilesi tertip 
edilmiş ve bu kafile yola çıkmıe 

üzerine yüklendi Ye bir pala dar
besi genit odada şimşek parılt~ 
ları yaptı. Şimdi, azgın ağaoıo 
kara sakallı kafası gövdesindell 
ayrılmış, kesik boynundan boır 
nan kanlar bu bldiseye kıııl bit 
mnhnr basmıştı. 

~ 
• Ağa kapısı, bu muhteşem ci
nayetin korkunç aksile karma ka
rışık oldu. Her yer arandı .
her taraf tarandı. F aknt, larihteO 
bile gizli kalan meçhul katili bul
mak mUmkiln olmadı. iri delikanlı, 
ıındandan kapbğı güzel Leylasil• 
bermurat oldu, fakat bu cinr 
yetin earanna erişmek imktolll 

• · ~ ' ' · - 1\'. F. 



[Yeni Bir Moda 1 
Yeni bir moda var. BiJmem 

ıiı de farkında mısmız? •• Kadın
lar başlarına geydik
leri berelerin kenarı· 
na birer marka ta• 
kıyorlar. Fakat bil· 
mem ne sebeple ise 
bu markalar gayet 
büyük oluyor •• Aşağı 

ya karı bir yo - yo cesame· 
tinde •• Öyle ya, gözlü var, gözsüz 
tar.. Herkesin dokuz yiiz doksan 
dokuz metre uzaktan görilo dok
ıan dokuz punto büylildüğündeki 
harfi kolaylıkla okuması lazım .. 

Ben hergün sokakta bu moda 
tenekesini başında taşıyan kadın· 

Keriman H. Amcrikaya gidecek: Gazeteler 

1 Mezbaha 1 
Hasan Hey şu belediye 

medisindeki mezbaha münakaıaaı 
için senin fikrini öğ
renmiye geldim •• 

- Aman hazret 
o bahsi hiç açma l.. 

- Neden Hasan 
Bey, mez· baba me-
selesi hepimizi ali· 
kadar eder; Tevfik 
Salim paşa neler 
söylemiş haberin yok mu? •• 

- Var, var ama, vali beyin 
gazetelerdeki beyanatiDt okuduk· 
tan ıonra, korkumdan ağzımı 
açamıyorum.. " Mezbaha bütDD 
vatandaşlara açıkhr " diyor •• 

Eskiye Rağbet 
Mısır Çarşısının bir kısmı ..,. · 

katlanmıı yıkılmak tehlikesi var
mİ§. gazeteler bu havadisi uzun 
uzadıya yazdılar. Hatta çarşının 
tarihinden bile bahsedenler oldu. 
Çok eski zamandan kalma bir 
esermiş.. Geçen gün Hasan Beyle 
konuşurken kendisine anlathm .. 

- Eski bir eser Hasan Bey, 
yıkılmaması için derhal tamire 
başlanmalıdır. 

ların yilzlercesioe tesadüf ediyo
rum.. Bazılarmm " K,. harfini 
okuyor, arkasını kendi kendime 
ismet hecalarile tamamlayıp .. 
Kısmetmiş diye şöyle bir gözden 
geçiriyorum. Bazan aynı harfi 
külüstllr kelimesinia ilki addedi
Jor, başımı çevirip geçiyorum •• 
Bazı başlardaki M harfinden is
nıinin Melfthat olduğuna hükme· 
diyor, bakıp içimi çekiyorum .• 
Bazan da aynı harfin maymuna 
delalet ettiği zannile dilimi çıkar• 
tap alay ediyorum. 

S harfini.. Sabret muradına 
ereceksin tarzında tefsir ettiğim 
gibi sana mı kaldım. Resim şek
linde de anlayıp hakarete uğra-· 
tnış bir genç aşık aibi tizlildü
iim vaki oluyor .• 

Hasan Bey _ işte me,hur Zaro aija. Amerl~a •eyahatlnde sana rehber olabllecek en 
tecrUbeU adam odur •• Amerikayı blldlCiıl glbl Hanyı yı Konyayı da ö!}renmlştlr. 

Hasan B. güldil: 
- Vazgeç azi:.ıim, dedi, eskiyo 

rağbet olsaydı Bitpuarana nur 
yağardı. 

N harfinde nasıl dlytı soran 
bir istifham manası buluyor. Şöy
le bir yukardan aşağı süzdükten 
•onra ya sağ elimin baş parma• 
iıoı uç uca getirip elimle enfes 
işaretini gösteriyorum.. Yahut 
•ğzımı, burnumu buruşturup b& 
Yenmediğiml anlatıyorum .. 

G harfini bir nüfus teskeresi 
ribi okuyorum.. Bazan genç, 
hazan geçkin.. Velhasıl.. Hamm• 
ların başlannda taşıdıkları L harf· 
lerin neye delilet ettiklerini hiç 
iUçlük çekmeden anlayıveri
Yorum •• .. 

Acaba kadınlar bu markalara 
başlarmda niye taşıyorlar .. Benim 
bildiğim marka mendil, çanta 
tibi eşyanın üzerine kaybolma• 
llıalan, bir başkasınınkine karış
nıarnalan için konnlur. Ve bu 
markalar küçük. görilnmiyecck 
kadar küçük olur •. 
~erelerdeki koca koca harfler 

Sinema ilam 
Hasan Bey bir ainemanın önün

deki ilAm okudu. 

"Dalgalar arasında çırpınan 

kadın, arzuyu umumi üzerine bir 
hafta daha kalacaktır. .. 

Hasan Bey, kendi kendine 
aöylendi: 

- Ne vahşi bir arzu 1 .. 

========-========------
herhalde bu sebepten ziyade 
başkalarına isimlerinin ilk harf
lerini öğretmek için olacak .. 
Fakat bir harften ne çıkar? •• 
Bence kadınlar doğrudan doğ
ruya isimlerini yazmaladır ki : 
Kendilerini görür görmez kırk 
yıllak ahbapmı.,ız gibi isimlerile 
hitap edelim.. Hatta altına ad
reslerini de ilave etmek ister. 
izdivaçlarına talip olacaksak, 
istediğimiz zanıan ıokakta baş· 
!arından o\rnyup cep defterleri· 
mize kaydettiğimiz adretse ken
dilerini kolaylıkla bulalım.. Nasıl 
böylesi daha iyi değil mi?. 

P. O. H. B. 

,,.1 Y~l~ •• sorm Haean Bey kaç gUndUr vucudum at•• gibi 

t .- lif ç •lk:iyet etme aztzlm, bu aojuk havada odun, kömUr 
~ _ _,, 

- •...-··-···•""8··- ri'""l~-· ... ••,.. 

Nakşi Beraba Benzer 
Dönüyor hiç durmadan, 
Dünya dolaba benzer •. 
Bunaltır biıi her an; 
Keskin faraba benzeri .• 

Arıyan mutbk bulur, 
Bir çok •eyler umu!u'i 
Varken birden yok olur, 
Para ıeraba b•nzer .. 

Gilzeller çok sevilir, 
Aşk nedir onlar bilir, 
Görenler hep eğilir; 
Çünkil nıihraba benur .. 

Baıan sarar uçağı, 

Ne ols:ı geçer çağı; 

Sararır her yaprağı, 

Eski kitaba benzer •. 

Nedir bugüno değin ?. 
Her keıten, i.tediğin, 
Ha.an 1enin dediğin; 
Nakti beraba benzer .. 

P. O. H. B. 

Buhran 
Hasan Bey geçenlerde AJ

manyaya kadar bir seyahat yap
mıştı. Almanyadaki iktisat bub
ranımn ne derecede olduğunu 
anlamak istiyordu .. Tanıdığı bir 
iktısatçıya sordu.. lktısatçı, Ha
san Beye bir güv~ sonra istediği 
malümah verccegıni vadetti. 

Ertesi günii ikisi beraber bir 
otomobile bindiler. Otomobil 
stadyümun önünde durdu, içeride 
bir futbol ınaçı vardı. binlerce 
ki~i maçı seyrediyordu. Hasan 
B;yle lktısatçı da seyrettiler. Ha
san Bey bir ara~ık sordu: 

- Bugün sız bana iktısadi 
buhrandan bahsedeceğinizi vadet• 
miştiniz. 

- Evet enun ıçuı ıizi bura)·a 
gelirdim. 

- Yaaa L Sizin ttıemlekctin 
iktısadt buhrarıı futbol maçında 
mı öğrenilir? 

_ Evet, bizim Almanyada 
şimdi hepsi böyledir, yirmi iki 
kişi çalışıp yorulur_ binlerce kişi 
de onların çahştığım aeyrederr. 

Rozet 
- Hasan Bey slitçuler, ay 

başından itibaren göğbslerinin 
gözükecek bir yerine birer rozet 
takacaklarmış, ne dersin sütçll· 
ler için en iyi roı:et şekli ne · 
olabilir? .. 

- Bir au bardai• !... 

YaşadJk 
Yaşadık Hasan Bey, ya· 

şadık. Bundan sonra zengin ola· 
cağız. Atlar, otomobiller, apar
tımanlar, neler, neler, neler 'f •• 

- Ne oldu hazret anlat ba
kalım •• 

- Daha ne olsun Hasan B. 
Cebeliberekette bir altın madeni 
keşfedilmiş .. 

- Brak azizim, ben de pa• 
rası çok, akla az iki kız kardeş 
buldun birini sen, birini ben ala
cağız diye sevinmiştim.. 

Yo-Yo 
Yo .. Yo meraklıll bir dostu 

Hasan Beye maharetini anlab• 
yordu: 

- Hasan B. Yo-Yo'da benim 
yaptığımı herkes kolay kolay ya· 
pamaz, birçok figürler biliyorum, 
Yo· Yo'yu kaldırınca dört metre 
uzağa kadar atıp yine tutuyorum. 

Hasan B. bu da birşey mi gibi 
omuzlarım silkti .. 

- Okadar mühim değil.. Sen 
gel de bizim Acem kahveciye sor, 
Yo-Yo'yu bir atışta Tabran'a ka
dar gönderiyor, sonra da geri 
alıyormuş. Hatta Y o-Y o çıkalı 
Tahran'daki kardeşine Yo·Yo 
ile mektup bile gönderip yine 
Y o- Y o ile cevab:nı alıyormuş.. 

Güzellik MUsab:!kalart 
Hasan Bey bir gazetede gO· 

zellik mUsabakasım kazananlara 
verilecek mOkAfatlan okudu.. 

" Birinciye 1000 lira!. " 
., ikinciye 400 lira! .. ,, 
" Üçünciiye 200 lira f. . .. 
Yanındakilerine sordu .. 
- Acaba bütün mftkAfat 

bu mu? .. 
- Öyle olacak Hasan Bey !. 
- Beğenmedim. Hiç olmazsa 

cllinciye kadar da birer kartpo•· 
tal vadebelerdi. 

Ni,ancı 
Komşusu Hasan Beye oğlunu 

şikAyet etti.. 
- Şimdi sizin evin önft11den 

geçiyordum.. Birisi arkamdan bir 
taş atb. Her halde oğlunuı 

olacak J.. 
Hasan Bey sordu: 
- Taş bir yerinize 
- Hayır!.. 
- Öyleyse benim 

değildir.. O atmış olsa 
kak vururdu •. 

geldi oıi? 

oğlum 

muhak· 

H B." bu soukta u,umemek için atkılara earıldığın - aeısn ,,, 1 
halde ne diye paltonun, ceketinin ununu lllklemedln •• k 

_ Ne yapayım, hazret ne k•~•r düğmem varn evde o-
parıp Yo-Yo yaptı9ar'-
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Paşa, Hey Gidi Fani Dünya Hey! Diyordu. 
Mıılıarrirl 'fa 

Her Hakkı Mahfuzdur 
-ıoo-

Maamafib, Hasan Patı bq 
husumetini daima kalbinde ıak· 
famıt ve (efendisi) nin intikamım 
almak için en küçllk bir teşeb
büste bile bulunmamıştı. Hatta, 
birkaç sene, sarayın gerek deniz 
Ye gerek kara cihetindeki kordun 
hattını bile daraltmam ştı. Onun 
bu suretle hareketi birçok jur
.aaJc lara sermaye oluyor; MeaelA 
bir gece, Çırağan rıhtımına bir 
tandahn yanaşt.ğına, diğer bir 
eün, sarayın etrafında şilpheli 
•damlar dolaştığ .na dair mntema• 
diyen jurnallar veriliyc.rdu. Her 
dcfos.nda telaşa düşen Abdülha· 
mit, Hasan Pnşaya verdiği mU· 
kerre1 emirlerle sıkı bir inzibat 
tcsi ettirmiş ve arhk Çuağan 
ıaray n n hariçle olan irtibatını 
büsbütün kestirmişti. 

Hasan Paşanın arada sırada 
Çırağan sarayma girerek Sultan 
Murada dayak attığı ve saray 
erkanına zulüm yaptığı knt'iyyen 
yalandır. Vazifesinin pek çok 
tiddet göstermiye müsait olmas na 
rağmen Hasan Paşa, Sultan Mu· 
,adın vefat na kadar gerek ken• 
disine ve gerek mensuplarına 
·derecelerine göre - hürmet gös
termekte kusur etmemiştir. 

Hatta, bu cihet le jurna!cılarm 
eözünden kaçmamış, batta bir 
eralık ( Hasan Paşanın Sultan 
Muratla ittifakı var. Onu beraber 
•lıp Rusyaya kaçacak ) diye bir 
çok jurnallar verilmesine kapı 

açm•ştı. LA kin, heqeyin bakika • 
tini çarçabuk öğrenen Abdülha· 
mit, Hasan Paşanın bu vazifeyi 
oasıJ bir Lis?e kavrad ğını bildiği 
için bu jurnalJara ku!ak asmamış; 
hatta ıık sık kendisini taltif ilo 
nihayet aıker!iğin en şerefli rfit• 
besi < lan ( Müşir ) liğe kad.ır 
çıkarmıştı. 

Hasan Pş. , hiçbir sız Jt ıya 

meydaa vermeden senelerce bu 
T&zifeyi ifa etmişti. Nihayet bir 
glln, mutadmın hilafına olarak· 
ıkindi vaktine doğru evine geldi. 
Bu vakitsiz gelif, evde bulunan• 
1 rı hayrete düşürmüştü ... Paşanın 
her zaman kıpkırmızı olan dolgun 
yannkl rı, tamamen solgun; dim
dik vllcudü, Adeta ağır bir yük 
altında ezilmiş gibi yorgundu ••• 
O aralık ikindi ezanı okunuyordu. 
Pa~anın refikası, endişe ve lBlı• 
rapla sordu : 

- Sizi, bir tuhaf görUyorum •• 
Hasta mıs mz.. Yoksa yine aJey· 
hinizde Efendimize bir jurnal 
filin mı verdi!er ? .. 

Paşa, bu suali biç anlamamış 
iibi hareket etti. Sadece· 

- Benim seccademi getirin. 
Demekle iktifa etti. Seccndeyi 

getirdiler. Yere serdiler. Paşn, 
derhal namazı durdu .•• O uamaz 
kılar en, evdekiler &..rasında, he
lecnnh bir fıs !tı cereyan ediy r-
e şimdiye kadar bu metin ada· 
u hiçbir gün bu vaziyette gör-

ee,ıktaf 

medikleri 
iade bir 
liyorlardı. 

muhafızı Hasan Pafa 
iç.in her halde fevka· 
şey olduğuna hU.kmey· 

Bu telfış arasında paşa na· 
maz.nı ikmal etti. Duaya başladı. 
Fakat dua, uzadıkça uzuyor, 
ellerini semaya kald ran Basan 
Paşa, bu dun esnasında büyük 
bir heyecan ve teessür gösteri· 
yordu. Bu esnada refikasile 
oğulları, kapının yanında duru• 
yor, bu hallere hiçbir mana ve
:-emiyerek Paşanın harekatına 
ha} retle baluyorlardı... Hasan 
Paşa duayı bitirdi. Ellerini yüzü· 
ne sürdükten sonra, seccadenin 
ucunu kıv rdı. Ayağa kall<madan 
ynn tarafa dönerek, seccadenin 
fü:erinde oturdu. Sedire dayandı. 
Ayakta duranlara ba!ı.tı: 

- Bana bir ıu veriniz. 
Dedikten sonra önüne baktı ••• 

Refikası, artık endişe •e ıztıra· 
bıru eaklıyanıadı: 

· - Sizde bugiln bir hal var. 
Allahaşkına söyleyiniz. 

--- Kadıköy SÜREYYA--
s·nemasmda 
Yar.o akşam 

SOREVY A OPERETi 
tarafmdan 

Diye yalvarmıya başladL O 
ıama'1 Hasan Paşa, derin bir 
teessllrle, söylemiye başladı : 

- Hey gidi farıi dünya hey •• 
Bilmem ki bunun nesine tamah 
ederiz.. Dört güolllk ömür için 
biribirimizin elini yer, kanını 
içeriz.. Zengin ol, fakir ol.. Pa· 
dişab ol, sokak sUprUntUcüsft ol. 
Nihay~t. şu ölüm var mı yok mu? 
Hepsi boş. •• 

Ayakta duranlar, bu mukad
dimeden bir şey anlamıyor. bir 
an evvel hakikati öğrenmek için 
ıabırsızJanıyorJ&rdı. Nihayet aab· 
redemediler : 

- Ne oldu.. Yoksa, efendi· 
mize mi bir hal oldu? •• 

Hasım Paşr., derin derin içini 
çekti: 

- Ne olacak... Bugiln de 
(bizim ağa) yı gömdük.. Şimdi, 
cenazeden geliyorum. 

Ccvnbım verdi. 
Ha nn Paşa, Sultan Murada 

( bizim ağa ) derdi. Ona karşı 
kalben husumeti olmakla beraber, 
şimdi öJiimünden bir teessiir 
duyuyor, senelerdenbcri büyük 
hir mes'uliyet altında ifa etliği 

mühim bir vazifeden kurtulduğu· 
ııa memnun olması lazımgelirken, 
bilakis, kalbinin büylik bir acı 
ilo burulduğunu hissettiriyordu. 

( Arkası var-

Yarın akşam 

MAJiK'te: KALPTEN 
f.lın'ni görenlerin, bu latif Vt" neş'ell operet · hakkındnki methü ıena .. 

dilden di • dolaşıyor: ... 
GEORGES / LE~NDER • MARTHA 'EGGERTH. TRUOE BERLI. ER 

LEO ~LEZACK ı 'ıl iki ıaat :a:nk ve neş'e ç'nde 
• bir,.k•yor1Rr (f! 

tf•n ~ Yaran akşam 

M L E K Sineması 
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emsalsiz musikili şayanı hayret filmini ve büUln dUnyada 
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DiplomatlaraHükmeden GizliKuvvetler 
• 

Cemilenin Hüviyeti lngi-
lizleri Meraklandırıyordu 

(Baıtarafa 1 laci Hyfada ) 
ıusl rolleri olan bu adamların bu 
mücadeleye filen kar.omalarına 
lilzum yoktu. 

Alqamın dokuzunda Binbaşı 
Hey yorgunluğunu çıkarmış, 
keyfi tekrar yerine gelmişti. 
Muavini, son hab~rlerle beraber 
kapıdan içeri girdi. Binbaşının 
6nDne dosyalan yaymaya hazır
lanırken öbürü vakit bırakmadu 

- Anlat bakalım bugün nasıl 
geçti? 

- Her zamanki gibi. Umum1 
kararg4bt:ıu buraya t elmek için 
ç kbğım zaman heriilerin Dçll do 
yerlerindeydi. Bir biçimine geti
rip elimdeki çantayı aşırmak 
tasavvurundan hali vazgeçmedjk
leri anlqılıyordu. Şunlarla biraa 
eğleneyim dedim: Eli tabancalı 
bir nef erJe beraber kapıdan çı· 
kıp otomobile bindim. Herifler 
bu manzaradan biç hoşlanmadıl&r. 
Her biri bir tarafa savuştu. Ya• 
rın tekrar ayni nöbet mahalline 
döneceklerini ümit ederim. Esa• 
ıen vaziyetleri beni pek Eğlen• 
diriyor. Benzin alırken yine ayni 
dilenci yanıma aokuldu. Hasta 
annesi için ilaç parası istedL 
Fakat yol kenarında duran mo
tosildeti yine yerinde idi. Gözle
rini de elimdeki çantadan ayıra
mıyordu. Otelin solunda lacivert 
elbiseli Rumla yine karşılaşt m. 
Her vakit olduğu gibi asnnsöro 
beraber bindik. Değişmiş hiçbir 
şey yok. 

- Ala l Blan htilA taraçada 
mı? 

- Hayır, gitti. Hatırıma gel
di: Cengiz yanındaki kadının 
kim olduğunu öğrenememiş. 

Binbaşı Hey cevap vermedi, 
her birini bir tarafa ıaldırdığı 
adamlarından gelen telgraflara 
göz gezdirmiye başladı. Fakat 
hiçbirinde yeni bir şey yoktu. 

Yunanlıların ileri hareketi 
devam ediyordu. Muavin ıordu: 

- Cengiz, bu kadın mesele
sini bu akı"ma kadar hallede
bileceğini ve daha mlihim bazı 
haberler yerebileceğini Umit edi
yor. Mutat üzere bu akşam gelip 
Relemiyeceğinizi &oruyor. 

- Geleceğim. 

"'" Geç vakit Binbaşı Hey otel• 
den ayrılarak büyükçe bir anot(). 
re bindi. Anadolu yakasının yo
lunu tuttu. Az sonra, önünde 
rıhtımı bulunan küçük bir evin 
karşısma geldiler, Motörlln tama• 
mile durmasını beklemeden r.h· 
tıma atladı. Resmi elbiseıinia 
üzerine bir sivil paltusu geymişti. 
O evden İçeri girerken motörde 
köpükler saçarak geriye dönU
yordu. Birinci katta paltosunu 
ç.kardı ve bir odanın kapısını 
itti. Burada kır saçlı bir adam 
yardı. Önünde bir takım hari
talar, teltraflar Ye bir aürll kağıt 
duruyordu. Cengiz işte bu 
adamdı. 

Binbaşı Hey son gelen telr
raflura föyle bir göz attı. Bunla· 
rın hepsi de Anadolu dahilindeki 
vaziyetin gün geçtikçe vahimleş• 
tiğinden bahsediyorlardı. Padişahı 
tahtından devirecek oJan ihtilal 
kopmak üzere bulunuyor, Musta· 
fo Kemal kuvvetleri, vaziyetlerini 
berglln bir parça daha kuvYetJen• 
dırlyor ve vaıdyete hakim olma
larını temin edecek son tedbir
leri aldıktan aonra iılcriıı Y uuan 

kuvvetleri için pek fena bir şekil 
alacağı bildiriliyurdu. Bu rapor
lar, Binbaşı Hey'in bekledikle-
rinden daha çok fena idiler. 
Fakat buna mukabil bir parça 
memnuniyet veren başka bir ha
ber elde edilmişti. Bu bir rapor
da yazılı idi. Muhtevası şu idi: 

"Fransız Miralayı BJan'Ja be
raber Tokatlıyan otelinin traça
sında görülen kadının ismi Cemi
Jc•dir. Eski Türk sefirlerinden 
birinin hemşiresidir. Maçka'da 
oh.ırmaktadır. Yirmi altı yaşında
dır. Vo Anadoludan henüz gel
miştir • ., 

Binbaşı Hey bu rapora olcu-
duktan ıonra kendi kendin• 
gQlllmaedL 

• Ba S1rada. Miralay Blan'ı• 
Tokatlıyandaki odasında da bar 
ka bir sahne cereyan ediyordu. 
Fransız zabitile Cemile Hanım 
karşılıklı koltuklara oturmuşlar, 
hararetli, hararetli koouşuyorlardL 
Esasen Cemile Hanım, ayni otele 
inmişti ve Miralayın oda koaııu
ıu idi. 

Cemile Hanımın Yerdiği m .. 
lümata göre her •ey hazırdı. 
Şiı.1di ııra, Frans z zabitinin ver
diği sözü tutmasın'\ gelmişti: 

Yani nzerinde mutabık kalıoaa 
silahlama teslimini .•• 

Miralay Blan, kısa bir tered
dütten sonra dedi ki: 

"- Sözümü behemehal tuta
cağım. Fakat bir müşkUI var: O 
da az.iz (1) dostum Binbaşı He
y'io mevcudiyeti ••• Fakat siz.in ve 
Allahın yardımınızla maksadımıza 
ermekte gecikmiyeceğiz." 

Bu, Fransızla lngilizin son mll
cadeleye girişmelerinin arf esi 
idi ve ilk hazırlık müsademeleri 
oldukça şiddetli geçti. Bir gUn. 
Binbaşı Heyin muavini karman
yolaya uğradL Elindeki çanta• 
gasbedildi. Fakat bu muvaffakl
yetin hiçbir ehemmiyeti yoktu. 
Onun içindir ki lngiliıler için, 
için sevindiler, çünkü, bu çanta
nın içi bomboıttı. K·ymetli eP 
rak, muavinin cebinde idi. Yal· 
nız çantada kocaman bir zarf 
vardı ve zarfın içinde ıöyle bit 
kağıt bulunuyordu: 

"Aziz miralayıml bu çanlı 
ıizin işinize yaramaz kil" 

Diğer bir akşam MiralaJ 
Blamn odasım alt, Ost ettiler. 
bütiln çekmecelerini boşalttılar. 
lstanbuldald hususi odası da 
ayni suretle ziyarete uğradı. Fr 
kat her iki Yak'adan da bir oo
tice ç kmadı. 

Fakat iki rakip, ertesi gna 
karşılaştıkları zaman miralaJ 
Blan Biabaşı Heye şu ıuali ıordUI 

- Aziz binbaşım! Size ıorr 
cak bir sualim var. Bu mesel• 
hakkında fikrinizi almak istiyO" 
rum. Bir insanın evi ıoyulac.k 
olursa ne yapması IAzımdır? 

Binbaşı homurdanır iibi ccvıP 
verdi: 

- Sigorta şirketine mnrııcaat 
ederek ~iyanı ödetmek lcaP 
eder? 

Teşekkür 
Kcrlmem Halidenhı cena-ıesinl b_.. 

zırl:ı.mak f:ı7.iletlni vo merasimde ~ır 
lıulunmak D.liconaphj!'ını gösteren ~~ 
razı Eıı ta niye bastabnııesl ııertabı 
Server Klmil Beyefendi, doktorla.rd2'• 
Cevat, Kemal, Sıad,,ttin Vldat, Mil' 
kerrem, Yasfi, Ali Be) lorle idare mit' 
muru Muhiddin, bcıııf re Hasniye JJr 
uım memurin ve mO tabdoıııln bıı'll~ 
ve e~endilere en derin bOrmetıerlOJd• 
takdim tıdorkon, krıriınemin bastntııı.nC e 
tednviel üzerinde glhtı rilen dıkk~~1!, aıt:.nya en lıUyQk tcşekkOrleriwl 1 

eylerim efondim. d.-t 
Merhumun po 

SGrur 
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Emir Hz. Fare Oyunu 
Oynayorlar! 

--------
Utı~ı, M yaman bir ite 

piştiğini unutmuş değildi, ktiçük 
bir falso ile kellesinin düşeceğini 
biliyordu. Bu ı.-ebep!e telaş içinde 
idi, Bir ayak evvel oradan uzak· 
laşılmas·nı istiy.or.du. Hcle Firuz 
Beyin efendisine yaltaklanmasım, 
hünkarın ela kendisine, bol ke.;e 
den, ülkeler bağışlama.sır.ı m2n.ısız 
buluyordu. Dü~ünceli işçi, duygu
larını açığa VW'roGktaıı da çekin
medi: 

- Hele, dedi,, ıuradan çıka
lım, selamete kavuşalım, o vakit 
aôriişürüz, hallaşırız! 

Beyazıt llğımcınm doğru -söy
lediğini takdir etti, kurtu!uş yo
lunun açılmış olmastna rağmen 

kurlulmuı olmadıklarını düştindO, 
yavaşça mmldandı : 

- Haldumı Jiğit çocuk, bak
hıo. Daha khteğimizi kıramadık, 
i>Gyunduruktan çıkamadık. ilkin 
kurtulalım, sonra e.nlaşabm ve 
aylardanberi kendisine mahpesfi.k 
eden çadıra veda etmek, yahut 
mahpuslult hatıralarından orada 
hiçbir şey unutmamak istiyormuş 
gibi gö1Jerini dört tarafa çevird~ 
kaşlarım çatarak İradesini can
landırdı, aşk ve şevk ile •• Bis· 
miHah" dedi, çukura yaklaştı. 
Öbürleri de ayni şevk ile ayni 
kelimeyi mınldanmışlar, efendi
lerinin ardına düşmiye b.,.zırlan
mış1ardı. Lağımcı. önde idi, deli· 
ğe girmişti, hürriyet arayJalanna: 
701 gösteriyordu. 

Beyazıt, kılavuzun ardından 
yeraltı yoluna girmek üzere bu
lunuyordu ki çadırın perdesi par
çalanıyor gibi, ,iddeUe açıldı, Ti· 
murun yüksek endam1 gôr'ündtl 
Ye müstehzi sesi gürledi: 

- O, o, ne görllyorum: Emir 
hazretleri fare oyunu oynuyorlar. 

Beyazıdın çukura doğru eği· 
len gövdesi, bel kemiğinden kt• 
rılıvermiş gibi, sarsıldı, yıkıldı, 
ıehzade Musa ile beylerin göz· 
leri karardı, yüzleri sarard1. Şim
di hepsi, önlerindeki çukurda 
geniş bir mezarın üşütücü karan• 

. Lğmı seziyorlardı. Hele Beyazıt 
o mezara şahsen düşmüş gibiydi, 

Çukurun içinde göınelenip yatıyordu! 
Timur, yanmda casusbaşı Fa

zıl Bey o)<luğu halde ilerledi, 
çukurun başına geldi, yine felce 
uğramı4j ve hareketsiz k:ılmış 
olan Beyaudm kolundan tutup 

~ 
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gövdesini beri çekti. istihusım 
tekrarladı: 

- Can sıkınbsı bakın adama 
neler yaptınyor'f Aslanlık taslı· 
yanları fare.1eştiriyor. kafalan g6-
ğe sürünenleri delikl~re rokuyor. 
Şaşılacak şey, şaşıhıcak şey1 

Beyazıdm mmılôamadığmı gö
:rünce biraz eğil.ii: 

. - Galiba utandınız~ dedi. 
vallahi ben de utandım. Sizi bu 
-şekilde ve delikler içinde görme
meüdim. Bizim Fcızibn verdiği 
habere inanmamıştim, kendisini 
.,alan çıkarmak İçİll burara ka
dar gelmiftim. Onun doğru -.&y
Jediğini bilseydim geJmezdim, sizi 
biiy le f~eleşmiş gömıeulinı. Suç 
hep bu FazdtacLr, benim değildir[ 

Mahpus hünkarın feci bir Yit" 

ayette bulunduğunu gördnğil hal
de sitemieriııe, hakaretlerine de
'V.am eden Timunın bu zalimliği, 
Firuz Beyin gücüne gitti Arlık 
kuru bir delikten ve koyu bir 
karanl:ktnn başka bir :şey olmıyan 
kurtuluş yoluna son bir nazar 
attıktu:ı sonra Timura doğru 
yür.idü: 

- Zincire vurulan arslanın, 
dedi, kurtulmıya çalışmak !bakki
dır, Şevketlü hlinkar da ayni şeyi 
yaph. Siz haksızlık ediyorsunuz, 
onu inciderek kendinizi küçültü
yorsunuz. 

Timur, şöyle bir hakta \'e 
haykırdı: 

- Pis köle, sen sus 1 Padi· 
ıahlar konu~urken köleler ul11maz! 

Firuz Bey, yerde yatan Beya· 
zıdı gösterdi : 

- Padişah, susuyor, sen ko· 
nuşuyorsun. O halde ben de 
konuşabilirim. 

Timur; kıpkırmızı kesildi ve 
bir alev gibi Firuz Beyin üzerine 
atıldı, boynundan yakalı}'arak vu 
kuvvefüe sıkmaya haşladı. Yet· 
mişlik ihtiyar, gen~ bir kapJan 
gibi avını boğuyordu. Faııl Bey, 
efendisinin üzülmesini istemedi· 
ğioden, Yahut Firuz Beyin can 
havlile tamiri müşkül bir İf yapa
bileceğini diişündüğünden, he-
men koştu, Timurun ayağma ka
pandı: 

- Li'ılfedin, yorulmayın, mü
barek elinizi kirletmeyin, suçluyu 
cellada verin l · 

Cellat kelimesi Timurun pen· 
çesmı gevşetti, sogukkanldığım 
geri getirdi, Firumn da boynu 
serbes kaldı. Fakat şahioıab, 
elini çekmekle beraber meramını 
unutmuı deği!di, cezayı haykırı
yordu: 

- Al fU iti götür, derisini 
yUzdilr ! 

Fazıl Bey, Firuz Beyi dışarı 
çtkarırken Timur, Şehzade Musa· 
ya ve Timurtq Paşa ile Minnet 
Beye döndü: 

- Tekrar ediyorum, dedi, 
canım sıkıldı, hem de çok ııkıldı. 
Bt~" ~u adamı, Semerkande götü
ı • ~t"m, bir. ı n llddet yanımda 
alı •• oyduktan sonra yine buraya 
gönderecektim, tacını ve tahtını 
da geri verecektim. O, benim 
kuvvetimi mühimsemedi, kudre· 
timi küçnk garmiye yeltendi, 
elimden kurtulmak istedi, tnrkçesi 
benimle eğlendi. Buradan kaçmak, 
bana hücum etmeyi kurmak de• 
mektir. Ben bu cinayeti nasıl 
affederim? 

. .sOH, rPOST·A 

Herigoga Y~pılan 
Suikast 
Teşebbüsü 

Paris 2 J - Bqvekil M. He
riyo Britanya dükalığının Fraıııa· 
ya iltihakınm 400 UOncU send 
devriyeainl yapmıı ye dtın buraya 

gelmiştir. Gazeteler, M. Heriyo 
ya karşı yapılan suikast teşebbU-
.1il dolayısile, suikast faillerinin 
ıiddetle cezalaııdınlmasmı iste· 

mektedirlel', sabah gazeteleri Bri· 
tanya muhtari1•etçilerinden ufak 
bir grupun velveleli niimayişleri 
nin mahiyetini tahlil etmektedir-
ler. Başlıca müttehi:derden biri· 
nin evrakı arasında Almanya için 

alınmış bir pasaFort bulunmuş

tur. Resmi tahkikat
1 

bu harel::eti 
y.apanlann bir suikastten ziyade 
yeJveleli bir nümayiş yapmak 

tasav'funıoda olduklarını göster
mektedir. Çünkn oOmayişçiler 
bomba koydukları hattın üzerine 
iki kırmm fener aımışlar Ye bir 
iaciara mani 01ınut4arclır. 

T roç1d Marsilyada 
Mnsilya, 21 - M. Troçki'nin 

seyahat ettiği Praga vapurunun 

bugün buraya gelmesi bekleniyor. 
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22 Teşrinisani Sah 
lstnnbul - ( ırno ruotre) 18 den 

18. n e kadar saz (Makbule H.), 18,45-

19,~0 orkestra, 19,20·19,45 Fransızça. 
dors {müpted Jcre mahsus), 19,45-

20 c.rkestra, 20·21 saz llnfız Alımot 
Bey, 21-::ı,ao (Muzaffer H.) 21,S0-22 

tag.anui Niınrt Vahit ll. tarafından, 

2!;·.2.!,30 Gr:ımfıfon, Ajans ve Borsa ha
herlrıri, saat n)arı. 

Bükret - ( .894 ınetra ) .!O konfe
rnns, 20,·10 gramofon, 21 Messia ope
rası. 

Bela-rat - ( 431 metre) 20,SO gra

ınoron, 21 Zagrepten nakil , 
Roma - ( 441 metu) 21.02 Koımo· 

gr~fya dersleri, 21,15 gramofon, 28 

konser. 

Pr•t - (488 ınetrı.\ 20,0rt konser, 

21,5 kemt.n kon1ori. 28,15 neı'e veren 

b1.valar. 

Viyana - ( 517, metre ) 20,!S Ud 

plyar.o, 21,to haftanın hadiseleri, 23,15 

gece konseri. 
Petl• - (~50 metre) 20,10 Kuortet, 

22 :ı-mıe gecesi, 23,5 operet pı&rçaları. 

Varıon - ( 1411 metu) 21 halk 

koıı60rİ, ~~~55 9:ukı konseri, 2S,15 

hafı{ musiki. 

Berlia - ( 1635 motu ) 21,30 
konser, 23 çigan orkestr&eı. 

23 Teşrinisani Çarşamba 
l.tanbot ( 1~00 metre) - 18: Mah

mut Heyin iştirakile konser, 18,45 

orkestra, 20 inci ve Turan Hanımlar 
b\rafından konsor, 20,45 Fikriye Ha
nını, 21,5 orkestra ve haber. 

Bilkr•t ( 394 metre ) - 20 kon
feraııa, 20,40 gramofon, 21 keman 
ve piyano, 21,20 kon!eraııe, 2145 ıar
kı konaeri. 

Belpat - (431 metre) 20,SO Kin• 
ket, ~1 koınedi, 21:40 operet parçalan. 

Roma - {Hl metre ) 21 gramo· 
fon, 21,•~ Malerba iaminde musikili 

komedi. 

Pral - ( 4.ES metre ) 21 Smeta 

plonundan naklen konser. 

Viyaaa - (ö17 motu) 20,SO Paris 
'hayatı. 

Peıt• - (650 metre) 20,30 opora· 

dan na.kil. 

Vı.r,ou - (1411 meLre) 20 viyolon• 
ael, 22,ıo piyano k.onaeri. 

.. ,,. 1 

Amerika Hükômeti 1000 
Dolar Mükif at Veriyor 
Bu Dolandırıcıyı Siz Y akalarsan1z 

Parayı Derhal Alabilirsiniz 
Amerika .zabıtası Veler Glit J 

Davis isminde bir dolandıncıyı ( 
aramaktadır. 51 yaşında olan ve 

gayet şık giyinen, Büyllk otellerde 
oturup lükı yaşıyan bu adam 

Amerikada büyük bir inşaat 'Ye 

ikrazat şirketinde çalıtırken bir 

milyon doları mfitecaviz bir para 
aşırmış ve kaçmıştır. Dolandın)an 

bir mi~yon dolar fakirlerden mü
rekkep mevduat sahiplerine aittir. 

Ameri1ca zabıtası bu adamı 
fakalıyana, yakalanmasına tavaa-

sul edene •e yakalanması için 
dağru malümat verenlere 1000 
i!nlar ikramiye •adetmq, keyfi· 
yeti Emniyet lıleri Umum Mlldiir
lüğüne de bildirmiıtir. Verilecek 

Memleketin 
dört köıesiDden 
gelen Ctimhuri
yct Bayramı in-

tibalarmı sırasile 

dercetmiştik. 

Memleketin 
uzak yerlerin· 
den gelen bay
ram intibalarım 
da birer hatıra 
olarak buglln 
neşrediyoruz. 

Yukarıda Ay· 
vahk , ortada 

Yatter Gtlt Davle 

maliımatuı murafı da Amerika 
zabıtasına ait olacaktir. 

Çınarcık, aıağıda Muğla ClimburiyetBayramı te:ı.ahürab görün-

mektedir. 

Türkçe Ezanın Tam Tercümesi 
Tespit Edildi 

( Baıtarah 1 inci eayfada ) 

heyeti oı.J•k ıeçilmif ve ken• 
dilerine tUrkçe ezanm birer 
sureti verilmiştir. Bu hafızlar 
yarın tekrar toplanarak ezan ve 
kametin makamlarım seçecekler 
ve önümüzdeki haftadan itiba
ren de camileri dolaşarak müez
zinlere bu listeleri meşkellire· 
ceklerdir. 

Dünkl\ içtimada tesbit edil· 
diğine göre tnrkçe ezan bütün 
vakitlerde ayn makamlardan 
okunacakbr. Müezzinler sabah 
ezanını hicaz, öğle tzanmı saba 
makamlarmdan okuyacaklardır. 
Bu suretle mtlezıinler ezan ma· 
kamlarmı karıştırmak gibi aykıri 
iflcr y~pamıyacaklardır. 

Şehrimizde ttırkçe ezan ''• 
kamet aynı gUnde başhyacakhr. 
Tahmin edildiğine göre tUrkçe 
er:ıan ve kametin baılangıç tarihi 
ramazanın birinci gl\nU olacaldır. 
Diyanet İşieri Reisliğinin tercllme 
ettirdiği tUrkçe ezan ıuretl 
şudur: 

1 - Tanrı uludur. 
2 - Şiipheaiz bilirim Tanrı• 

dan başka yoktur tapacak. 
3 - ŞUphesiz bilirim, bildi-

ririm Tanrının el\·İsiJir Muhammet' 
4 lhv'din naıuaz.a. 
5 - Hs;·din fellha. 
6 - Namaz uykudan hayır• 

lıd t'. ( Sabah ezanl:ırmda ) 
7 - T ınrı uluılur, TaıırıJa11 

başka yoktur taı acak. 
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hıg lltero BUkflmcU larıı.fından Gazl 
Bz. ııo hediye edilen eserin tercOme!!l 

Yazan : Ceneral Oglander 

Anzak aki uvve 1 r 20 
Bi e Ba ig O m ştu 

Ma mafib Türkler ıtmdl mu
" kkaten olsun teı kesmek için 

ıl olan bu f u ttan istifade 
tmek istiyorlardı. Binaenaleyh 

ferdası abah Kabatepe yolunda 
bir Tnrk zabiti g6rllndll ve Jene
ral Birdwoodl mOz kereden Ye 

d ı lln Jeneral Hamiltonun 
Erk nı Harbiy Reisl jeııeral 
Br ithwaite ilo aktedilen ikinci 
bir içtimadan onr muYakkat 
bir mlltareko ıeraiti tanzim edf. 
lerek Jeneral Hamilton ve Mare
f 1 Liman Fon Sanderz tarafın· 
dan tasdik ve tasvip edildi. 
Şeraitine her iki tarafın tam bir 
aurette riayet ettiği bu mlltareke 
24 mayıs gUnü abah 7,30 dan 
akşam 4,30 za kadar devam ettı 
Ye bu müddet zarfında takriben 
3000 kadar TOrk ıehidi defo~ 
lundu. 

19 mayıı muharebesinden 
sora, Türkler, ağır topçu ve çok 
mikt rda yüksek infiltlklı mermi 
olmadıkça Avustralya ve Yeni 
ZelAnda kıtaatını siperlerinden 
pllsklirtemiyeceklerini anladılar. 
Fakat diğer taraftan kendi muh· 
kem iperlerinin de hemen he
men gayri kabili zapt bulundu· 
tunu nlıyarak, Şimal mmtakıı· 
1Ddnki kuvvetlerini iki fırkaya 

tenzil ettiler. 16 ancı ve 19 uncu 
fırkalar deden az.almışlardı. Bi· 
n enaleyh mev.zilerl muhafaza 
etmek üzere bunları bırakarak 

5 inci fırkayı i tirahate çekip 
2 inci fırkayı da Cenup mmta· 
k ına evkettiler. 

Mayısın . son haftası zarfında 
Anzac cephesinin kısmı aummda 
vaziyet nispeten akindi; fakat 
Quinn mevkiindeki efrat birkaç 
gün birbir üstUne Türk lağım 
ıe leri işiterek teliişa dnıtQler. 
Avustralyalılar düşman lağımla· 

ranı berhava etmel< lizere liç 
yeralt. mayni patlatlılorsa da 28 

-Nisan gecesi yer altından ytne 
!lağım lca:ıma sesleri jşitildi. Fer
d sı gOn, erkenden 13 üncU 
tabur mevzilerde bulunduğu bir 
11rada hattın bir kı mı birdenbire 
bütün efradile beraber berhava 
oldu ve bazı Türk kıtaah açılan 
gedikten İçeri dalarak ikinci 
h ttaki siperlere dahil oldular. 
Bir müddet vaziyet çok tehlike 
anetti; fakat zaptedileu ıiperin 
iki tarafında bulunan 13 tabur 
efradı mevzilerini muhafaza et
tiler ve bunları himaye eden 
15 inci tabur efradı dn bu aracia 
mukabil hiicumlarda bulundular. 

P'!f --===-=======--=--~,. 

Resim Tahlili Kuponu 

Tıı.bıatiniıf tğrenmo.c istiyoul\au 

resmiııizl 5 ıı.dot kupon ilet bir· 

hkw ıon<1erinit. ltcsıniuiz ı ır.ıy..ıı 

tfibfl:llt VO d" 41dll IHU. 

hJ m, meslo t 
' eyıı. ıan 'at~ 

ı:ulunduğu 

nıemlcket 

n siın intiıı: 

4. \.l(lCOk mi 't 

ltcsimin ı.:Hıe.41 

l umuknlıili:ıüe gOnderilo J.t : 

Nihayet, birkaç saatlik boğaı 
boğaza buğu madan ıonra Türk• 
ler 60 kadar maktulO ye bir 
miktar esir bırakarak ricat 
ettiler. Avu turyalıların telefab 
Major Quinnde dahil olmak 
Oıere 33 m ktul ve 178 yar lıdan 
ibaretti. 

Ba vak'adan ıonra bet hafta 
mütemadiyen Monaıh deresinin 
başında bulunan 4 DııcO Awstu• 
rafya livası i Urahate ,ekilerek 
yerine Hellesten avdet eden Y.,. 
ol Zeland piyade livası ikame 

dildi. 

Şimdi Anzac'da bulunan kuv
vetlerin miktan (20000)e baliğ 
olmu tu. F akot rbk m vzileri 
muhafaza etmek için bunun an• 
cak nuıfının kifayet edeceği an
laşıldığından kolordu kumandanı 
ile erkim harp reisi Şim 1 mın
takasında muvaffakiyetJi bir ta
arruz yapihp yapılamıyacağl hu· 
ıuslarım tekrar mUtalea ve tet· 
kik etmlye başladılar. 

1 llkbal için Planı r 

13 M yısta Jeneral BiJdwood 
Jeneral Hnmilton hususi bir 
mektup yazarak Anzac mevzile
rinden bir huruc hareketi yapıl· 
ma ı imkan ve ihtimallerinden 
bahsetmişti. Bu mektup çok 
mühimdi. ÇnnkU asıl bu mektup 
üzerine Jeneral Hamilton büyük 
hücumun Anzac'tan yapılmasına 
düşünmiye b §lamı ve liç ay 
onra yapılan Anznc-Suvla taaro 

.ruzu fikri de bu mektupt n doğ• 
muşlu. lıeride görfileceği veçhile 
ağustos taarruzunun asıl maksat 
ve gayesi Anznc'ta ol cenahtan 
bir çevirme h reketi yapılarak 
Conkbaym ile Kocaçimcn tepeyi 
znptetmekti. 

Yukanda zikredilen mektupta 
Jeneral Birdwood'un ileri sllr
dUğü teklif te işte böyle bir çe

virme hareketinden ibaretti. Jene
ral Birdwood mevcut mevzilerinin 
zayıf noktalar. nın başlıcalarından 
birinin bunların sırtın aşağı ya· 
maçlarında olup yüksekte bulu· 
nan dUımanm htikimiyeti altında 
bulunması olduğunu ve şimdiye 
kadar kuvetleri ileriye gidemiyc• 
cek kndar zayıf olduğundan sol 
cenahı mli,tesna olmak lh:ere her 
taraftan düşmaraın ilci ve hatta Oç 
siper hattı ile çenber altına alın· 
mış olduğunu izah ediyordu. 
Jeneral devam ederek, şayet 
Jeneral Cox'un sarp yamaçlara 
tırmanm ya <ıl.şkm olan Hintli 
kıt'attan mürel kep livasiJc tak· 
•İye edilirse, sol cbıahtan bir 
çevirme har~keti yaparak Koca· 
çimen tepenin sırtlarına tırmanıp 

tepeyi zaptedebileceğini ümit et· 
tiğini, sağ cenahı bu noktada ve 
mevzileride asıl :rtların üzerin· 
den cenubu garbiye doğru uza· 
nacak olduğundan boğazlara 
doğru inen bütün dereye lıAkim 
olabileceğini izah ediyordu, Maa
mafih bir tek l ivanıo inzırnamile 
bu kadar uzun bir cpheyi muha· 
faza edebileceğinden emin bulun
madığmdan, Ahibaha tepesi 
zaptolunduktan sonra Anzac'a 
bUylik kuvvetler çıkarılmasını 
teklif ediyordu. 

(Arkası .. r, 
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Beni Yakan 
Bir Ateş 

Bu Sütunda 
1 

J 
L.t\R 

Hergün 

Var 
Genç muharrir Ragıp Şevkbin 

bu isimde bir kitabı ÇlktL 

* " Beni yakan bir teı ar " 
kııa hikAyelerden mllteıekkil 
bir cilttir. Son zam nlarda ismi
nin cazipliğine, cildinin ııkbğına 
aldanarak elime i imlerini [duym 
dığım yeni muharrirlerden hangi
ıinin kitabını aldımı ıukutu ha
yale uğradım: 

Onların içinde öyleleri varkl 
yazan adamın kafasının boılup 
nu, kofluğunu cehaletini bağırı
yor. Öyleleri varki binbir gece 
mas llarmı yazanların yelme ak 
Usl6plarından çok d h beter. 

Cümlelerini bile doğru dDrOct 
tanzim odememİ§. manal rını bil· 
medikleri kelimeleri rast gele 
sayfalara ıerpiştirmit olan bu 
meçhul kahramanların eserlerini(!) 
tenkit etmlye bile imkan yoktur. 

Bunları okuya okuya dımağım 
yerleşmiş olan bedbinliği " Beni 
yakan bir ateı var " niabeten 
giderdi. Ve bana Omit verdi. 

>f.. 
Muhanirin yazıları ara ında 

" Duman ateşi ,,, " Alev yangına,, 
gibi terş terkipler sık, ık göıe 
batıyor. 

''Çok heyecanlı ve çok sakin· 
di,. kabilinden müphem manalar 
ifade eden bazı cümlecik( r de 
var. 

insan, çok heyecanlı olduğu 
zamanlarda da sakin görünebilir. 
Eğer muharrir bunu kastetmek 
istiyordisa, anlatış tarzı bir parça 
daha vuzuhlu olmalıydı. 

Meseli bir yerde de: "Merak 
tatlı şeydir!" şeklinde bir cUmle 
nazarı dikkatimi celbetti. Bir 
ananın; oğlunun gelmesi mutat 
olan saatte gclnıemesini, ve Uç 

gUn görünmemesini "merak,, edi· 
şi tatlı değildir. Buna benzer acı 
meraklar -çoktur. Muharririn "is· 
tisnaları olmakla beraber,, kay• 
dine lUzum görmemiş olması 

manayı fazlalaştırıyor. 

Buna benzer eksik izahlar 
kitapta yok değil Bir muharrir 
bir ey anlatır, bir kanaati mU. 
dafaa eder, ortaya bir fikir atar
ken muhatapları tarafından eksik 
yanlış anlaşılmasına imkAn bırak· 
nııyacak kadar vaxıb bir ifade 
kullanmalıdır. 

11DUşündfirUcU hikaye" isimtl 
l!ikiyesinde muharrir hayaliye 
yakın bir üslup kullanmıştır. 
Sonra bu vnk'ayı karie hayatın 
bir ıırrı gibi göstererek neticeyi 
vermiyor. Mevzu güzeldir, U:ıe· 
rinde biraz dllşüntlp bu hikAyeye 
doha zevkli bir nihayet bulsaydı 
çolt daha iyi olur: u 

HikAyeler<lc yazıldıktan sonra 
rutuş görmemiş olmaktan doğan 
ufak tefek diğer hatalarda çok· 
tur. Bir ::mharririn menuu bul
duktRn, onu taslak halinde tespit 
eltiken sonra üzerinde bir parça 
daha işlemesi lhundır. 

Bunlar haricinde Uslüp güzel
dir. Tahayyüller fena değildir. 
Ve hikAyeler sabun köpükleri, 
saman alevleri kadar ömilrsilz 
değildir. Hatta içlerinde kabili 
münakaşa olmakln b eraber yeni 
ve enteresan fikirler de vardır . 
HikAyelerin zevkleri boğucu bir ya 
gününun nadir rUzglirları kadar 
geçici değildir. Okuduktan sonra 
insanı dUtünd.Urebiliyor, okuduktan 

ALPA 
Onlar, aekiı kişilik bir k l· 

paıan kump nya ı idi. Çarlık 
Rusyasınm Nikoloy denilen bir 
madeni paraaı vardı. BolşeYikler 
o paranın ayni boyunda, fakat 
llzerinin yazıları, tuğraları z 
farklı bir para çıkarmıılardı. Onu 
taklide uğraııyorlardı. 

Fakat bir tnrln muv ff ak 
olamıyorlardı. · Hem de her 
sefer yıpbktan ıonra hepsi d 
dikkatle tetkik edip olduğuna 
kanaat getirdikleri hAldo Ur 
miyorlardı. Zir allrUlnrken ani ... 
ııhyor, y kaJanmamak için ka
çarken n ler çektiklerini bir ken
dileri bir de Allah biliyordu. 

lıt yine taklit etmişlerdL 
Fakat bu paranın aslının tam 
benzeri olup olmadığım nasıl 
anlıyacaklardı. Şimdi hep inin 
dlltllndllill hep bu idi. Nihayet 
içlerinden en zekisi, Yuvanof: 

- Bana, dedi, birkaç tane 
Yerin! Ben yarın sabah ıiıe olup 
olmadığını nlar, söylerim •.• 

- Na ıl anlıyac k m? 
- Nenize )Azım ıizin canım! 
Blıtün ısrarlanna rağmen Yu· 

vanof onlara istediklerini nere
den, na ıl anlayabileceğini say
lemedi. Maamafi!ı ötekilerin "Yu
vnnof,, un dediğinde muyaff k 
olabileceğine pek emniyetleri 
yoktuya.. Zayif bir ümitle ona 
yeni numuneden birkaç tane 
verdiler. 

* "Yuv nof,, ertesi sabah 8z· 
leıtikleri yerde arkadaılarım buJ.. 
duğu zaman yüzünde iıtedikle
rino irişememiı in anların kızgın· 
lığı, ümitsiz yeis vardı: 

- Olmadı, dedi, bu ıefer de 
olmadı .. 

Zaten diğerleri de tehlikeyi 
göze alar k bir taraftan pnralan 
kendileri de atlrmiye kalkmışlar. 
Yine anlaşılmış, yine yakalan• 
mak tehlikelerini zor atlatmışlar· 
dı. Binaenaley Yuvanofun özü
ne inanmamazlık etmediler. 

Bir daha yaptılar. 11Yuvaoof,. 
birkaç tane aldı gitti. D6odüğü 
zaman milteessirdi. Yine: 

- Olmadı, diyordu. 
Bir daha bastılar, bir defa 

daha basblar, olmadı, olmadı, 
olmıyordu .• Yuvanof hep menfi 
cevap getiriyordu. 

On birinci defa yine bastılar. 

sonra tesir insanda devam ed~ 
biliyor. 

Hul sa: ilk cıerini bu 
kadar az hatayla ortaya çıka· 
rabiJnıiı olan genç muharrir ileri 
için kuvvetli limitler vadeden ol
gunlaşmış bir meyvadar. 

Naci Sncluilnh 

Göz Yaşları 
Etem izzet Bey yeni ve edebi 

bir roman neşretti: Göz Yaşları. 
Son neslin en kıymetli eserlerini 
veren ve Yakılacak Kitap, l t,rap 
Çocuğu, Aşk Güneşi, Bet Hasta 
Var, gibi bazıları birkaç defa 
basılan ve bUyUk muvaffakiyetler 
ltazanan eserlerine ilAve ettiği 

yeni eseri realist TUrk romenllirı 
içinde en milmta:ı: bir mevkii iş

gnl edecektir. 

Yepyeni bir teknikle, yepyeni 
ve orijin l bir tarzda yazılan bu 
roman içtimai hayatımızın en de· 
rin tahlillerinden biridir. Romanda 

Yazan: N. S. 

A 
Artık hep inde bu işi b pr mı· 
yacaklarma dair bir kana t ku•-

etlo yerletmiye başlama b. Son 
nOmunelerden Yuvanof birka9 
tano erdiler. Ümi iz, llmitslı 
erte i abahı, onun getireceği 
muvaffakiyet vey ademi muvaf· 
fakiyet haberini beklemiy bq-
1 dılar. 

* Yuvanof, bir bomba hın 
bir çocuk nq' e ile odaya d leh: 

- Hurra, dedi, nihay t oldu, 
mu aff k olduk 1 •• 

Oı 
Hepıi Hvinçl trafını ldılar 

- E•et. diyordu, minim, 
muyaffak olduğumuza emınım. 
"On bile bunun saht olduğunu 
nlıyamadıktan onr dünyada 

kimse anhyam ı.. 

- ··o,, kim ? ". 
- Nenize IAzım canım •• , 
Derhal, h p l yeni nnmuneden 

birer miktn ldılar. Gittiler. 
SUrdUfer. Kimse anlıyamıyordu. 
Hakikaten Yuvanof dağru s6ylll
yordu. Mavaff k olmuşlardı. ... 

Votkalar içiliyor, oyunlar oy
iıanıyor, kahkahalar birbirine k • 
rışıyor. sonsuz bir nct'e ve keyf 
hava ı tavan) rı sarııyordu; .. Yor
gof, elini Yuvanofun boynuna 
atb. Sarhoıların 1ayvan fİvesile: 

- Canım, dedi, cnmm11n sen 
benim.. fakat ne olur un, şu bi-
zim paraların olduğunu nereden 
anladın? 

- Sahi nereden ani dın? 
- Söyle llah kın l •• 
- Haydi c nım, neye akb-

yorsun sanki.., hepsi etrafını al
mı lardı. O, gUIUyor, naxlanıyor-
du. Nihayet anlnthl 

- Köşe başınd btr mA 
dilenci yokmu dedi. Numuneleri 
ona götilrOyor veriyorum. O pa
raları elile yokluyor, o p rm k· 
lari o kadar ihtisa peyda etmiı 
ki, şöyle bir yokluyor, ufacık bir 
farkı hemen seziyor arkamdan 
bağırıyordu. 

- Efendi, en beni budalanu 
sanıyorsun, bunlar, Nikol y pa
rası. Geçmez bunlar •.• 

Son defakı paraya kadar o 
hep Nikolay parası olduğunu 
ılSyllyordu. Halbuki bu sefer r- • 
kamdan bağırmadı, teıekknr etti. 
Ben de anladım ki muvaffak ol
muıuz. .• 

- lll.., 
- !! ... 

Merzifon Cinayetinin Sonu 
Merzifon, 20 (Hususl) - Mer .. 

zitonda vuku bulan cinayeti bil .. 
dirirken gUpegUndfiz düklnında 
boğazlanan Abd0rr4bmnn Efen~ 
dinin kardeşi Halimin Sam una 
kaçdığını yazmışhm, burada bir 
yanlışlık var, Halim boğazlan n 
Abdlirrahman Efen dinin knrdoıı 
değil, karısının temasta bulun"" 
duğu Arnavut EynbUn kardaıidir. 
Sam una kaçmadığı, "vinde basta 
olduğu anlaşılmıttır. Tashih vo 
itizar ederim. 

kadın ruhlarını, genç kıılnrunııı, 
anormal yaradılışlara, hayat oıO .. 
cndelelerini bir sinemo filmi k•'" 
dar yakından ve glSıle takip ed~ 
biliyoruz, ayni zamanda geol~ bıt 
tahlil ve fe! efe varlığ'ınm teıe· 
hUrler!ni ve incelik1erioi bulU"' 
yoru::. f. 

E~eriıı en ruuyaff kiyotli tara 
larındnn biri de ınuha.rr\riv iteO"' 
diılne mıthsut Oalubucua bur•Ô• 
bUtnu hlJıuıiyetini huhur ettlıCJJtf 
olmRtld•r. 
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• ÖLOM KULESi • ... 

Tayyare Atelyesinde Çahşmıya Baş
ladım Pilotlarla Ahbap Oluyordum 

İlk Havalandığım Gün Çok Mes'uttum ! 
- 21 -

Yanm uat dren bu kaybol
•dan 80llra, (Han) , elinde bir 
lıitıtla avdet etti : 

- işte dostum, kumandan 
Bluberden, Bahriye Efrat DepolU 
kwnandanıoa bir emirname al
dım. fateraen oku •• Bizim san'atte 
IDltehauıs olduğun için seni der
... bizim karargAha kaydetmesini 
•c yine bu evrak ile buraya 
flindermesini t:mrediyor. 

- Fakat, bu ml\mkDn olur 
IDu? 

- Doıtum, aeq kumandan 
Blulıeri bilir misin?.. Drğrudan 
doğruya ( KarargAhı umumi ) ye 
IDenımptur. Pek o kadar ı&ze 
'8rpmaz amma, onun her bir 
11Öz6, bir emirdir. 

G3rftyonunuz ya, vaziyetim 
ıittikçe nazikletiyordu. Ben, bu 
•ığıdı elime alır da, nasıl bab· 
Iİye efrat depoa1111a gidebilirdim: 

- HanlJL· Kaydm nerede? •• 
Diye ıormazlar mı idi bana? •• 
Hayatta hiç sevmediğim bir 

tey yarsa, oda, helecan çekmek• 
tir ... derhal masanın lzeriDe 
~idim. Metin ve mOtevekkil bir 
bavırla: 

- Dostum!.. G&rtlyorum ki 
lea, açık kalpli Ye temiz hilll 
bir adamsın.. Seni aldatmak la· 
temem. Ben, ne askerim, •e de 
l.abriye bepo"S11Dda muk1&yyidim. 
Bana bir iyilik yapmak istediğini 
laiıayorum. Onun için vaziyetiml 
'-na açıkça siSylemek isterim. 

Dedim... Han, birdenbire 
••ndini toplad • Kaşlanm çatb. 
l>irıeklerini masama l•tlne da• 
hdı. Çenesini avuçlarıma araıına 
.actı: 

- S6yle bakalım .•• 
Dedikten 10ora, beni dinle-

llliye bqladr. 

- Evet beo uker dejilim.. 
- Ya, aeıin? .. 
- Buz aibi bir aaker kaçaj'l-

Jltn. .• 
-Y ...... 
- Eıet... Mamafih, bunu da 

late1erek yapmadım... Bir qk 
~6nden başıma bOyllk bir fdl
qı geldi. Uzun mOddet serseri 
libi ıezdim. Sonra nedamet 
~ Bugllnlerde ıidip kendimi 
~andanhğa teslim ea.:ceğim. 

- Fakat glrecefia cezayı dt
.. llaediami? ... 

- Ne yapalım doatum .. Ce
"'• •&atahak olanlar, cezuanı 

lcaaeiidir. 
~ Birkaç dakika, ıUküt ile geçti. 
~ lonra, (HAn) birdenbire ayağa 

icara: 
~n. iti bana biralr. .. 

'9e Biravo {Han) a... Hakikaten 
dediğini yaptı. Babriytı depo• 

,._~•ki yazıcılardan bir ahbabı 
'el •laaile, beni yeni gelmiş bir 
~! libi ıevkiyat defterine ae
..... 1. kumandan Buloherin emri· 
~ •lbna da ıerh •erdirerek 
"- 'llha mal ettirdi. Sarhot ve 

Jlla lllu • • • b · -a.... avınını attı, enı yanma 

,..__ iki ıtın IODl'Br ... 

... tlakeln.upkma-

7a hafladı. Bereket Yer1i11, zaYallı 
Yalaan'ın marn kaldığı htdise, 
adi bir ıoykuncalap atfolmmyor, 
ve faili aranıyordu... Bir iki gOn 
ıonra ltittik; o nhtımda çaLıan 
Iİvil amelelerden buılan tevkif 
olunmUf, divamharba Yerilerek 
isticvap olunuyorlarmış... Han, 
eğer çok saf bir adam olmasaydı, 
ihtimal ki ben den fllphelenlr ve 
hiç flpheaiz ki derhal beni ele 
verirdL •• 

Sizi temin ederim ki ba tahar
riyat emasmcla en çok (Han) ı 
dliflndlm. f&)'•t hBviyetim mer 
dua çıkana, dllfecetim felaket 

pkunma mnhakbk ODU da .... 
rllldeyecektim. Bereket .... 
o aralak limandaki cephane depo
larmda hl,lk bir iftial YUku 
buldu. Oa bq kitinin llGmlne 
Mbep olda. 8a Yak'a, bizüD meıe
lenin tahkikab111 unutturdu. 

Tayyare kararglhına bu _. 
retle yerlqir yulqmez. ilk dll
ıindlljiblı feJ, tay1areciliği öjreo
meldi. Fakat, ne kadar olu, 
Almancaya bir Alman gibi tellffua 
edemeylfim beni &idHl)'or, daima 
herkesten uzak ve bHbaua dkO
tl bir ndyette J•f&ID•J& eecbw 
ediyordu. 

( Arkaaı ~) 

iki Talebenin Daha Tahsile 
Devamı Temin Edildi 

Karilerimis •atırhyacaklarclın 
Bir mOddet enel orta veya ynk• 

.ek mekteplerimizde nazan dik· 
kati celbeclecek derecede çalışma 
ve iatidat ıasteren bazı talebe
lerin mtlnhamen maddi llkınb 

ylaladea tahsillerini JU1da bırak· 
..U tehlikesi ile karplqbklanm 
yumqtık. Ve bunlardan bir 
mmma - pk yardam etmenin 
mlmktln olup olmadığım dllşlln· 
mtlft&k ve lokantacılar cemiyeti 

afatile Cemal Bey lok•Dlall ahibi 
Cem.J Beyin 6kl'ini aormuttuk, 
Cemal Bey bir kam talebeleri 
·ayna muvaffakıyetle talaaillerlne 
deYam etriaek ıartile • k•clisl 
iafe ettikten bqka bir la.- da 

diler lolı ... •lara Jerlettiı 'ıtl. 
Din .. ber aldaiımaa ... 

Galatada ( Ahcl..u.la FJeacli ) " 
Beyotlanda (A...uw.) lokanta• 
lan da birer talebeyi İafe}'i derahte 
etmitlerclir. Gerek taYuaubmclu 
dolayı Cemal BeJe ıerek ba Od 
lokantaya t,...kkMerimiai takdim 
ederiz. 

Dompft .............. •ate•r•a 
DOKTOR 

Hüse~n Naşit 
Hutalanm Tlrhe kiri' tda 
etki t61f'hlgner bha1 emclaki 
muayenebaa+cle her liba aaw. 
sonra kabul -..ektedir. 

Telefcm l.tahul 22822 

INGh .tz PAZARI 
L LASTNICK 

wtanbul Emlalnlade Klprl ..,mwda 13 
nmaaracla t İllCI katta 

MUŞAMBALAR 
lagili& k11mqlanndan ayni samanda hem parcleal, 
hem IQIJfamba vazifeaiai ..... Janr Anıfe a..ıı 
gayet ı~k pardell ıabarClia ..,.....bihe .._ 
renkten bulaiım. Hamw __..... Deri Jaketler 

de bal11a11r. Hw Pfit ye ımlderde: 
ONIFORMA, ASKERi, IEKTEPLI 

• eatre, kadın Te erkek, çoc11klara mabıat toptu .,.. perakea 
f ABRiKA FiATINA SATIŞ 

İnhisarlar İdaresi Umum Müdür
lüğünden: 

İdarenin Diyarbekir fabrikaıı için diael mot&hde plı,.ıı 
tesviyecilik ye elektrikçilik bilir 100 lira maatlı bir maldaiate llatl-
yaç old•tu•claa talip ........ 7/12/U2 tarilaiae kadar ialıllt ... 
.,..-. .. llllldrat -. ... •lracaatlan. 

• 
lstanbulda Delilerin Mik-

tarı Ziyadeleşti 
C ... tarafa 1 ••ci a:rfacla ) bepleriai te9pit etmek bira& 

aeslacle ..... ,.ta alal huta• mlfkDldlr. 
lan tamam 1400 ldpdir. Bunlar- lstanbulun nlfaau yan )'arıya 
dan 300 1 bdm, dlterlerl er- ualdığı halde baılnkl •&raca· 
kektir. atlar 10 .... enelki mlracaat· 

Dit• hatabuelere ıeliace; lana la..taalcle 100 millial balmat 
.. brimbcleki S.llldı Ram hasta• tur. Belki eakiclen ele biıpk alal 
banaiacle 254, Enaeai bubha· butalan Yardı. Fakat ballı laenlll 
neıinde ele 132 hada teclaYI burtınkO kadar tenenlr etmecliii 
girmektedir. Şiflideld Franm için bastalannı bir butabanoye 
haatalaaaaile Tıp Faldlltal Mil- yatırmak ihtiyaanı daymudı. 
phadelaanaiade yatan hatalarla Hatta bau yerlerde delilere, 
birlikte b- latanbalda teda'Yi meczuplar evliyabk atfedenler ve 
gören akıl laadalanam yek6nu baalara blrmet g6sterealer bile 
tamam 18 kftidir. varcL. Haza laamlana akraba11 

Fakat fUl'8ll ela f&JaDI dik- baalan laaataae,e koymayı mer• 
kattir ki BalmklJ li•mbaneainin bamet laWerile telif edemiyorlardı. 
hakiki yatan kadrosu •1100,, ol- Eskiden mahkemelerde Adli Tıp 
duğu halde m&racaat adedinin ifleriDe okaclar elleauaiJet ver-
fazla olmw 71bladea bu hasta- mezlerclL Fakat .,..... herku 
haneye açıktan 300 .. da daha butalıjm Ye hutaneaia ne demek 
almak mec:bmiJeti laalll olmafblr. oldafaaa lir-iltir· Hubnelen 

Tıbbı Adi iflerile uirapa c1oktor1ara itimat etmiftir. Hu
m&teh•- ve AllhiJet ahibl t.ı.k aclecliaia artmda lldısadl 
bir zat bize delleria arlmut lll1llaJ&kaam ela taa,li tairl Yardır. 
sebepleri hakkında fU mallmab Eskiden hayat ucucla. Hareket 
Yermfttir: azdı. Burtm latanbalun nllfuaa 

- Elld MDelen .upetle IOD yandan ...,. lllcliii llalde tram-
1enelerde memlekette akıl hasta- vaylar akWnin oa milll fazla 
lannın artbğl f6pbe gltlrmez yolca lafayor. Hep bunlar ibti-
bir hakikattir. Fakat bunun ae· f yaçtan doğan hareketlerdir. ,, 

Resminizi Bize Gönderiniz, .. .. 
Size Tabiatinizi '* Sögligelim ... 

'Resnılnir.i kupon ile gönderiniz. Kapon diğer aayfamtsdadır. 

38 Bahri EL: Haline göre yara· 

:naz değildir. 
Mektep çanta
llD• kiaap. 
defter ve k• 
lemlerini gü-
selce ve mun
tazam yerlee. 
tirmesi, ve ki
taplannı kl· 
tıtla kaphy• 
rak üzer lerine 
yaztlaı yu· 

mamall ve temll tutmaaı " bu 
suretle intizam kuyudabDdan hiı 
kısmına riayet etmesi Jbımdır. 

• 80 ..... &a Vakur " müstalni 

dir. lueti ne
fis mesailinde 
çabok alınır 
"' ktıçilk bir 
oeyi bilyttltdr. 
lılerinl ve ic
raatım yanda 

"' atlrinceme
mede bırak· 
mak istemez, 
kat'iyet ve ic-

raat waftandır. !:>ert muameıe,.. 
tenkide tahammül edeme-, muka
beleye temayll eder. Temialik " 
intizam haheinde titiz dananır. 
i&bııarı hazan kinli olarak deva~ 
edebilir. 

• Soluk 
~ Ye 18• 

kindir. Çok 
eöylemez, eo
kulınaz, dikkat 
ve aJlkaum 
etrafa belli et· 
mek iıtemeL 

Makine iıle-

rinde çalııa· 
bilir. PıraıınJ 
ve eşyasını 

pliıi albel it11mal etmez. 

37 Manevver H.: Zekidir. \k. 
um her şc)e 

erdirmiye ça· 
lıpr. Ba:kala
lanna kolay
lıkla U) nıaz, 
daha ziyade 
kendisine uyan-

ları eever, ken
disini söz aJ. 
tında bırakmak 
istemez, hazan 

inatçl olur. Arbdaılaıile konu· 
şurkea, oynarken elehqı olmak· 
tan hazzeder. Temizlik ve intilam
da titiz davranmak ister. 

• 39 lael Be Göz pektir. Çe-
ı itlerle ut

ra,maktan ~.e
Jdamez, raha
tına pek düt
kikı değildir. 
işlerine hile, ' 
riya karıt.
~ıramaz, zava-

hire ve tet
viklere kapılır 
ııcul olur. 

OEUTSCHE ORIENTBANK 
T .... T..U.t ı• 

Merkezi: Berll• 

Türkiye Şubeleri : 

'"""""'· lnıi, 
Galata Tel: B. O. 2.f7·248-984 

latanbul • 24410 
Deposu ,, 23U7 

Her nevi 
banka muamelatı 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 
Cumadan maada hetila (2,JO. 

5) l.tanbul Divu1obı dı Nca. t I 8 
Ttlı D'llW 



12 Sayfa 

Her Hanım 

Çamaşır dairesinde 
Kendi arzuıuna mu•afık 

Her nevi 
iç çamaıırı, pijama, 

. sabahlık oe •alr• 
nin en zarifini en 
ucuz bir fiyatla 
yaptırabilir. 

İs anbul Tramvay Şirketi Evkat Tarifesi 
1932 seneıi ikinci Tctrin 20 inci gnnünüdcn itibaren 

ilinı ahire kadar muteberdir. 
ilk Son 

No. Hudut Hareket Faaıln Hareket Hareket 
Saat Sıınt 

-

-
-

IO Şişli-Tünel ı Şişliden - Tünele 
Tünelden - Şişlive-

11 Kurtuluş ı Kurtuluştan - 1 D 'e 
Tünel Tünelden - Kurt. ... J a 

12 Harbiye ı Harbiyeden - Fatihe 
Fatih Fatihten - Harbiyeye 

14 Maçka ı Maçkadan - Tünele 
Tünel Tünelden - Maçkaya 

15 Taksim ı Taksimden-Sirkeciye 
Sirkeci Sirkeciden-Taksime 

16 M a ç k a- ı Maçkadan-Bayazıta 
Bay azıt Bayazıttan-Maçkaya 

- Maçka - ı Maçkadan-Eminönfine 
Eminönü Eminönllnden-Maçkaya 

ı 7 Şişli • ı Şişliden - Sirkeciye 
· Sirkeci Sirkeciden - Şişliye 
18 T a ks i m- ı Taksimden-Fatihe 

Fatih Fatihten-Taksime 
19 Kurtuluş- ı Kurtuluştan - Bayazıta 

Bayazıt Bayazıttan-Kurtuluşa 
- Kurtuluş- ı Kurtuluştan-Eminönüne 

EminönU Eminönünden-Kurtuluşa 

3,6, 
12 

22 

8 
12 

22 

5 
11 

6 
13 
28 

9 
10 
19 

8 
16 
13 
25 

7 
1 4 
30 

10, 11 
21 

22 Bobok • EmlnSnD I Beşiktaştan - Bebeğe 
Beşiktaştan - Eminönüne 10 
Bebekten - Eminönüne 20, 25 
Eminönünden - Bebeğe 
Bebekten - Be.şiktaşa 

23 Ortakli)-Akaara:r ı 

34 Bqlktn~ • FaUh 1 

Ortaköyden - Aksaraya 7, 18 
Aksaraydan - Ortaköye 
Beşiktaştan - Fatihe 
Fatihten - Beşik taşa 

8 
9 

1 7 

32 T opkapı - ı 
Sirkeci 

Aksa raydan - T opkapıya 
Topkapıdan - Sirkeciye 5, 11 
Sirkeciden - Topkapıya 22 
T opkapıdan - Aksar aya 60 
Aksaraydan-Y edikuleye 6 

6,30 
6,51 

20,27 
20,49 

6,00 
6,08 

20,21 
20,40 
7,38 
8,00 
6,30 
6,40 
7,00 
7,28 
6,25 
6,57 
7, 12 
7,50 
6,30 
1, 15 
7,03 
7,34 

6,08 
6,30 
6,30 
6,50 

6,00 
6,44 
6,50 
7,32 

6,16 
6,3{) 
7,02 

6,12 

24,20 
24,40 
23,45 
24,07 

1,05 
1,05 

23,56 
24,18 
19,00 
19,22 
24,14 
23,32 
19,35 
20,03 
19,45 
20,17 
19,01 
19,39 
24,09 
24,54 
19,39 
20,10 

24,45 
1,30 
2,08 

19,48 
20,32 
20,34 
21'16 

t,CO 
1,32 
2,04 

33 Y edikule - ı 
Sirkeci 

Y edikuleden-Sirkeciye 12 
Sirkeciden-Y edikuleye 22 

6,30 24,56 
7, 14 1,31 

Y edikuleden-Aksaraya 60 2,05 

31 Edirnekapı· J 
Sirkeci ı 

Aksaraydan Edirnekapıya 6,08 
Edimekapıdan Sirkeciye 6, 12 6,30 
Sirkeciden -Edirnekapıya 20 56 7 00 
Edimekapından - Aksaraya ' _:_ 

1,00 
1,30 
2,00 

Keskin icra MemurluOun· 
dan: Kalecik tren hattında 1 incl 
klsıro 11 inci kilometrede mUteabhit 
iken filhal ikamotgAhı meçhul Abm11t 
Bey dıı.m2dı ... alt Bey. 

Yalı9i Handn Saıt Et. olan 6~ 198 
kurut borcunuzdan dolayı lkametgA· 
bınızııı meçhul bulunduğu müba9trln 
tahkikatından anlaşılmı~tır. Nerede 
ttulun,lu~unuı malOm!olmadığından bir 
ay mUddetle UAnoıı tebligat icrasına 

karar veri l miş olduğundan işbu bfr 
ay zarfında borcunuzu ödomeniı ve· 
yallut bir IUrazmız varsa dernı&)'an 

etıııon17. akel halde cebri icraya de· 
vam ohıııııcağı ve iıbu ilanın da icra 
emri makamına kaim olacağı tıln 

olunur. 

Zayi 824 eoneside ( fi6j) numa
rada mukayyet Vofa. idadisinden al• 
<lığını 9elıadetnarııo, tasdikname ve 
29/ 11/80 tarih vo 2754 983 numaralı 
dav~ vekili r(lhsatııameml zayi ettim. 
Yenılorlııl, alacağımdan bUkUnılerl 
yok.tur. 

latanbuJ Kntafıııda Noı 2' 
Mustafa Fent bin Beticet 

SON POSTA 

··-· nazmlnfı goo ise ---1!!!1 
yardımınıza hazırdır. Kabızı tuıle 

eder. Hazmı düzeltir. Mide ve 
barsaklan ağrısız temizler. 

BASURU KÖKÜNDEN KESER 
ldazon ismine dikkat ve 
uırarla MAZON lıteylnlz • 

.Memnun ve müstefit olmıyanlann 
parası inde edilir. 

Büyük ıtıeıl tıtanbulda 100 kuruı 
Depoau ı 1t Bankası arkasında 

12 No. 
MAZON n BOTTON 

ECZA DEPOSU 

MOH iM 
Tllrkçe ve F ranıızça daktilo 

ve biraz daha muhasebeye vakif 
genç bir kıza ihtiyaç Yardır. 

Oalatada Per9emb& Pazar Aılao 
Han 6 ıncı kat 5 No. ya mf!rac&at. 

Keskin icra Memurlujundenı 
Kalecik kazasının tron hattında 24 On
cü kllometre müteahhidi ikin filhal 

lkıımetgAhı moçbul Sami $3İt Bey 
Yahşi handa Memduh Ef. S64GO kurut 

borcnnuzdan dolayı tkaınetgfl.hınııın 

meçhul bulunduğu mUb:ı,irin tahkl· 
ka.tıudan anlaşılmıştır. Nerede bulun
duğunuı malQm olmadığından bir ay 
müddetle ilAnen tebligat icrasına ka
rar vcrilmit olduğundan işlm lılr ay 
zarfında borcu.nuıu ödomoııiz voyahut 
bir itıruzınıı varsa dermeyan etmeniz 
aket halde cobrt leraya devam ve iş· 
bu iUl.nın da icra emri makıımına kairn 
olnc.ığı ifAn olunur. 

E. NE SET 
2 kinin 

kompri 

mesı 

Yeni 
ıuııl>alaj 

sıhhi \'t 

~§ll:!~ kolaylık 

ilan 
Çanakkale Vilayeti dahilinde 

Bayramiç kazasının ka~ dağı 
devlet ormanının kobaklı ve 
botamaı kıt' alarm dan beher 
sene 4000 kantar üzerinden üç 
ıeno müddetle ve beher kan-
tan 15 kuruş bedeJi muham
minle mllzayedeye ç.ık&rılan 
11815 kantar çıraya talipler 
tarafmdan verilen bedel haddi
IAyık görülmediğinden mllzaye
de müddeti 19-11-932 tarihin
den itibaren sekiz gün mUddetle
temdit edilmiştir: lıAnı ıabık 
veçhile mllzayede ye ihale açık 
olarak 661-719 N o.lı kanunla
nn ahkAmı umumiyesi ''eçbile 
26-1 1-932 cumartesi gilnU ıaat 
on beşte Çanakkale Vilayetin
de müteşekkil orman aatıı ko
misyonunrla icra ed~leceğinden 
taliplerin 1800 lira vazına mali 
iktidarlarını gösterir Ticaret 
Odası veıika1ını ve bedeli mu
hammenden aşağı olmamak 
~artile vereceği bir senelik bo
del miktarının % 7:5 nisbetinde 
teminatı muvakkatesini muhtevi 
teklifnamelerini kanunu mahsus 
dairesinde mezkiir ihale saatine 
kadar ·komisyona tevdi ve şart-
name, mukavelenameyi görmek 
için de Ankarada Orman Mü
düriyeti umumiyesile f stanbul 
ve Çanakkale Orman Müdllr-

, IUklerine ve Bayramiç Orman 
muamelAt memurluğuna mı:ra• 
caat eylemeleri ilan olunur. 

T eşrinlıani 22 

Galata' da Karaköy' de bUyük 
mahallebicinin Ostfinde 

K 1 s· 
Büyük elbise fabrikası 
Kadın ve erkeklere mahsus 

çevrilebilir 
ve her iki taraftan yani hem 
MUŞAMBA hem PARDESÜ 

gibi giyilebilir. 

Teminatlı cins 

MUŞAMBALAR 
111

/ 2 liraya 
Atmakta olduğunu muhterem mllf terllerlne 
tebıir eyler. 

Kadın, erlı:ek T8 oocuklara mabsuı pard• 
•Dler, paltolar, mufambalar, koatUml rln 
eıı mOkemmel ve mUntabap çetitlerf dahi rekabet 
kabul etmez fiatlarda. satılmaktadır. 

Buhrana rağmen, herglln binlerce kişi 

PASAJ KARLMAN'ı 
Ziyaret ediyorlar 

Bu vAsl ve asri mağazalarda; müteaddit kışlık levazımat 
ıüslenmiş dairelerde berveçhiati eşya muhterem balkın enzarı 

istifadesine vazolunmuştur. 
Kadın ve erkeklere Kadın, erkek ve çocuklara 

YON JiLELER LASTiKLER, ŞOSONLAR 
F ANILA PIJAMALARI ITRIYAT 

Çoraplar, VunlU Battaniyeler •esaire vesaire 

Bütün şehrin en müntahap çeşitleri 
Piyasanın en dun fiatları 

GUnDn bazı saatlerinde (ve bilhassa 4 • 6 arasında) mllstahdemln 
ancak müşterilerin hizmetine kafi gelebilmektedir. 

PASAJDA GEZiP DOLAŞMAK SERBESTTiR. 
HiÇ BiR MUBAYAA MECBURiYETi YOKTUR. 

, 
TAYYARE YILBAŞ 

PİYANGOSU 
Büyük Mükafat 

1.000.000 l i R A O 1 R. 
• 

Büyük ikramiye 

500.000 LiRADIR. 
Keşide Yılbaşı gecesi yapılacaktır. 

T aliinizi deneyiniz.. Acele ediniz .. 

,, 
,/' UFE 
TRİVATI, 

Tabiat çiçekler~ çiçeklerde 

Şükôfe 
Losyonlarını Yarattı f 

Bütnn Şiiknfe Losyon, ekister, 

parfümlerinin esası tabii çiçek 

esansları dır. 

r tabakanm alAmetl farikasıdır. Nefaset ltlbarlle hiç bir 

en bl markası ŞOKOFE mUstahzaratma tefevvuk 

on Posta Matbaa •ı 

Sahibi: Ali Ekrem 
"'•erir at Mlldürü: Halli LQtff 

Zayi: - 2627 numaralı tok b;~ 
gir arabanıo pU\kasını kaybottiıD• 
D sini alııcağıından bUkmO yoktur. 

Mehmet oglu .8•0I 


