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KURUŞ 

ATAT0RK'0N SIHHATİ VEKİLLER DONOYO 
GİTGİDE İYİLEŞIYO R 

Büyük Şef Dünü Çok Rahat Geçirdiler 

Şatafat iptilası 
Y •zan: Hüıeyin Cahid YALÇIN 
~,,..,,...,,...,'"V"';-.""J 

Bursa.dan ve r ilen bir ha bere 
CÖre, Uludağ ın~ bilmem ne tarafın
da alabalığı yetİJ I İrmek ü zer e 
bir İstasyon teaiai tasa,,~vur edil
nıektedir. Bu haber bize müjdele
nirken, alabalığının n e fasetinden, 
nedretinden, teker haatalığına fay
dalı bazı maddelere malik azala
rından da bahsolunuyor. 

Bunu okuduğunuz zaman, zan
edersiniz ki yapılması icap 1!den 
şeyle rin hepı1i yapılı p bitmiş, ek
sik bir cihet kalmamıştır. Daha 
faz la neler yapalım diye düşünül
müş ve nihayet bir de alabalığı i•
tasyonu tesis ederek Bursa vila
Yetiııi her hususta tam ve mükem
mel bi r mevkie çıkarmak sıras ı 
gelmiştir. 

A labalığı, hep bildiğimiz gibi, 
dağlardan akan çaylarda berrak 
sularda yetişir. Avrupada pek rağ 
bet görmüş, oldukça lezzetli, be
yaz etli bir balıktır. Fakat, alaba
lığın şöhreti ve kıymeti balık yok
iugu ndadır. Yoksa htanbul gibi 
diin,\·arun en lezzetli ve en nefi. 
ba nklarını yetiştiren bir ~ehire i
ki üç •a.at me•afedeki ahl:bafikla-

1 
l'J çuk ônük bir vaziyette kalma
ta mah.kılmdul'lar. Dil ve pisi ba
lıklarımızın, lüfer rn barbunyele
rim!zin yanında alabalığın adı <1ğ
za alınamaz . Fakat Avrupada de
nizden uzak bir memlekete ider 
de bir iki günlük me•afeden buz
lar i~ınde gelmiş bayat deniz lıa
lıklıırı yemekten be taze bir balık 
bulmak isterseniz o zaman alaba
lığinı büyük bir memnuniyetle 
kaı·şılarsınız . 

Fakat bu memnuniyeti epeyce 
Pahalı iidemck icap eder. Çünkü 
gant pahalıd1r. Listlde fi\'atını 
hile göstei'll• 'zler. Bunu son;a he
•ap pu~la;ına tutturabildiğine ge
çirirler. Balığın büyüklüğünü kü
Çliklüğünü he<aba katarlar. 

Alahalığınııı husıısiveti canlı 
Canı. suyun içine atıiar~k pişi•" 
mesindedir, Caıılı ı»ş rien alaba
lıkları pişince tatlı ve latif bir ma
ı·ı ı-eıık alırlar. Bunları hususi ma
tlen kaplar içinde. itina ile, sanki 
bir merasim yapılıyormuş gibi, 
gar..3otı .'iofranın üzerine getirir ve 
kapağıııı kaldırınca güzel biçimi 
gözleri çeken mavi re'lgi ile balık 
meydana çıkar. Yani, alabalığı
".'~ Yemesinde bile dekora, mera
sıme . Züppeliğe bir mevki ayrıl
mıştır . Eğer balık ölmüş bir hal 
de pişirilirse onu asıl rengile ye
meh katlanmak lazımdır. Biz bur 
llunıuzun dibinde tutıılan balıkla
rı diri di ri satın almak imkanı 
bulamıyoruz. Arada, gazetelerde, 
bayat balıktan zehirlenme vaka
larını bile okuyoruz. Henüz deniz 
b4 lıklarını diri hattfı pek taze ye
mek çare"ini bulamamıs bir ülke
d.e dağ başlarındaki çay,lardan ge
tırilecek alabalıklarının diri diri 
elimize geçeceğine imkan vermek 
nıan:ısız olur. Alabalığı diri olma
~ınca ela bütün zevki, şiiri ve ca-
~sı kaçar. 

Şu uzun taf"ilatı vermekten 
~aksadımız ne kadar boş, değer-
aız ve l .. k b' · · 4

.. u ·s ır ış peşıne düşmüş 0 ı .. 
dııgunıuzu göstermek içindir. Bir 
&'un llluc!ağın buz gibi suları için
~e alab~.lı~ neslini çoğaltmak yol -

tını d'J~unmek sırası gelecektir 
vhe gelınelidir. Çünkü Bur•ad:ı n 

ava' . • .. ı şımendifere binerek Uludaf 

(Sonu 3 üncü sayfada ) 

Hüeeyin Cahid YALCIN 

Gece Neşredilen Rapor 
lstanbul. 21 (A. A.) Riyaseticümhur ·ı 

Umumi Katibliğinden : 
1. - Reisicümhur Atatürk'nn sıhhi vazi- 1 

yetieri hakkında müdavi ve müşavir tabibleri i 
tarafından bu akşam saat 20 de verilen rapor ı 
ikinci maddededir : • 

2. - Bugünü çok ivi. geçirdiler. Umumi 
ahvaldek.i iyilik devam etmektedir. Nabız mun
tazam, kuvvetli : 80, teneffüs, 20, hararet 
derecesi : 36,9 dur. 

3. - Bundan sonra 24 saat zarfında yal
nız bir rapor neşredilecektir. 

Gündüz Rapor • 
Neşredilen 

btanbul. 21 (A. A.) Riyasdicümhur ! ikinci madd ... dedir. 
Umumi Katibliği.nden : i 

1. - Reisicümhur Atatürk'ün sıhhi vazi- ! 
yelleri hakkında müdavi ve müşa•İr tabibleri •ı" 
tarafından l>ugün saat lO'da verilen rapor • 

2. - Geceyi rahat geçirdiler. Umumi sa
lih artmaktadır. Nabız muntazam 94 tenef-• . 
füs 20, hararet derecesi 36,9'dur. 

Japon Orduları Dün Çekoslovakyanın 
K G. d. Macaristana 

antona lr ller Yeni Teklifi 

Japon Tayyareleri Çin Şehirlerini 
Şiddetle bombardıman Ediyorlar 

Japon Orduları tarafından işgal edilen Kanton 
bir bombardımandan sonra 

Hongkong, 21 (A.A.) - Kan
tondan Reuter ajansına gelen ma
lilmata göre Japon kıtalarının piş
dar kuvvetleri saa t 14.30 da Kan-

tona girmiş lerdir . 

Tokyo, 21 (A.A.) - Domei a
j ansı bildir iyor: 

(Sonu 3 üncü aayfada ) 

Beyaz Kadın Ticaretile 
Döviz Kaçakçılığı Ya
pan Kadın Y akalancl• I 

Polis ve gümrük muhafaza me
murları şehrimizde müh im bir şe

bekeyi -meydana çıkarmışlardır .. 
Bu şebeke bir taraftan memleket 
dışına altın ve döviz kaçırmakl a 

bir taraftan da kadın ticareti ile 
meşgul bulunmakta idi. Şebekenin 
elebaşısı Beyoğlunun meşhur si -
malarından Jlfadam Atina ve o
nun muavini Katinadır. 

Evvela bu şebekenin yal nız 

Türk lirası, döviz ve altın kaçakçı

lığı ile uğraştığı hakkındaki ihbar 
nazarı dikkate alınarak tahkikat 
bu yolda ilerlerken bt;nların ran

devuculuk, genç kızları iğfal ede
rek fena yollara •evk ve bu zaval
lıları hatta memleket dışına gön
dererek adeta beyaz kadın ticareti 
y.aptıkları da meydana çıkmıştır. 

( Sonu 3 üncü aayfada) 

'k~ 

Madam Atina dün adliyeye 
l!'Ötürülürken 

Romanya Leh - Macar mdşte
rek hududunu istemiyor 
Budapeşle, 21 (A.A.) - Öğl& 

gazeleleı'inin bildirdiğine gör&, ye
ni Çcko!!lovak teklifleri Macar ha
riciye nezaretine tevdi olunmuş -
tuı-. 

Bu tekliflerin sarih metni hak
kında henüz hiç bir malumat ve -
rilmcmektedir. Gazet~lere göre, 
salahiyettar makamlar, Pragın ye
ni tekliflerinin şayanı memnuniyet 
olmadığ ı nı fakat eskil~rine naza -
ran mahsus bir terakki arzeyledi
ğini bildirmekle iktifa eylemekte
dir. Maamafih yeni Çekoslovak 

(Sonu 3 üncü sayfada ) 

Hava bozdu 
On gündenberi yazdan arta 

kalmış ılık sonbahar günleri ya
şıyan htaııbul dündenberi somurt
kan, kapalı ve sqğıık bir hava ile 
kar~ıla~mış bulunuyor. 

En'clki gece sabaha karşı şeh
ri örten kesif sis tabakası sıyrıldı
ğı zaman oldukça şiddetli bir gün 
doğru<u rüzgarı ve kara bultltlar
la kaplı sema İstanbullu l a ra kışın 
yaklaştığını haber veriyordu. 

(Sonu 3 Üncü sayfada) 

HER SABAH 

DEC":;IŞEN ŞEYLER 
-1-

lstanbulun methur bir pastır
ma yazı vardır: Sonbaharın orta .. 
larına doğru havalar b irdenbire 1 

bozunca iki gün evvelki yazda n 
arta kalmıt o ılık g ünle rin hasre
t ini çeken lstanbullu, züğürt te- ı 
ıelliei kabilinden: 

- Dur bakalım canım! Daha 
önümüzde pastırma yazı var! ... 1 

d iye bot ümidini kar, ısındakine 

de afılamaya uğratır durur. 

Havaların birdenbire aoğuyu· 

vermesi Üzerine ciün sabah vapur 
da yine bu teker lemeyi diline dola
yan zata muhatabı: 

- Ayol ; c;evabını ver di. On& 
paıt ırm.a yazı de~il pastırma ayazı 1 

derler ..• 
Gördünüz mü bir k ere ba9ımı

za gelenleri ? .• 
Panama kanalının açılmasın

dan sonra lstanbula bol kar yağ
madığından bahsede r ler. A cab a 
bu kanal açılma oı i'i b izim kırk 

yıll ık pastırma yazın ı a yaza mı 

t ebdil e tt i ? 
A . C • 

• 

M. Müd'!f aa, Maliye, 
Maarif, inhisarlar ve 
Nafıa Vekilleri Gitti 
Başvekille Meclis Reisi D[_ha bir 

Müddet İstanbulda Kalacaklar 

1 

Saffet Arıkanın latanbulda · 
alınmış ı esmi 

Dün sabah Dolmabahçe sara
yında akdolunan "Vekiller Heye-

ti., içtimaına iştirak etmek üzere 
şehrimize gelmiş olan Vekilleri -
mizden Müdafaayı Milliye Vekili 
Kazım Özalp dün öğle trenile Na
fıa Vekili Ali Çetinkaya ile Maa
rif Vekili Saffet Arıkan, Maliye 
Vekili Fuat Ağralı ve İnhisarlar 
Vekili Ali Rarı.a Tarhan da akşam

ki ekspres]& İstanbuldan Ankara
ya hareket etmişlerdir. 

V ekillerimiz istasyonda vali 
V• belediye reisi Muhittin Ü!•ün
dai ile vilayet, belediye ve diğer 
zevat tarafından te~yi olunmuşlar

dır. 

Nafı~ Vekilimiz dün mühen
dis mektebini ziyaret etmiş, daha 
80nra da elektrik işleri umum mü
dürlüğüne giderek bir müddet meş 

ıru l olmuştur. 

Kendisi evvelki giln de, Sirkeci 
de yeni yapılmakta olan büyük 

ıarın ve Şişlideki telefon santralı 
inşaatını tetkik etmiştir. 

Başvekilimiz Celal Bayar il ı 

Meclis reisi Abdülhalik Reııdanı ı 

bir müddet daha şehrimizde kala 
cakları anlaşılmaktadır. Vekille • 
rimizden bazıları da bu ak~amld 
ekspresle Ankaraya döneceklerdir. 

EROiNE KARŞI HA~P 
Eroinmanlar Nasıl 

Tedavi Edilmeli 
Profösör F ah rettin Kerim Gökayın 

Anketimize Verdiği Cevap 
"Eroine karşı harp., anketimi

zin listesinde adı olan en salahi
yetli şahsiyetlerden biri de, hiç. 
şüphesiz ki Jıkıl hastalıkları müte
hassm profe;ör Fahrettin Kerim 
Gökaydır. Çünkü o, uzun zaman -
dır uyuşturu cu m a ddeler üzerınde 
bir tar aftan etüt, diğer t araftan 
da bun l a rın müptel aları üzer inde 
tedavi ile uğraşmaktadır. Bundan 
başka, üstadın hemen yeni döndü
ğü Münih İjyen mantal kongr esin
de de ikinci maddeyi bu mühim me 
sele teşkil etmekteydi. Bu itibar
la, ayrıca, kongreye hazırlanmak 
üzere de etüt yaptığında hiç şüphe 
yoktu. 

Beni Göztepcdeki köşkünün 

mesai odasında kabul eden profe
söre anketimizi ve mevzuunu an
lattım. Evrak çantasından çıkar -
dığı kongre raporlarıııı elinde e
virip çevirip göz gezdirdirerek sö
ze başladı: 

- Bu meseleyle lı emen sekiz 
senedir fasılasız meşgul oluyorum. 
l\Iemleketimizde alınan cidrli ted
birler salgının her tarafı sarması
na mani o lmuştur. Fakat buna rağ 
men çok karlı ve kazançlı bir iş 

olduğu için (çünkü kilosu 3000 li
raya kadar satılıyor) andemik bir 
şekilde yine mevcudiyetini göster
mektedir. Salgın hastalıklara kar

şı mticadele eden hekimler epide
minin önünü aldık diye otururken, 
bir yerden yeni bir tifo, ı·eya veba 1 
çıkınca yine filyasyon ıırarlar. 

"Nereden yeni~i çıktı'!,, diye üze-

1 rinde çah~ırlar. Bu, ateşin sö·1 -

Dr. Fahrettin Kerım 

mediğine delalet eder. Bizde, eli • 
mizdeki Matistikleri tetkik ettiği

miz zaman, eroin sayısmın 1930 la 
1936 yılları arasında mur.taı;aman 
çoğaldığını, bir aralık l'.!36 da a
zaldığını görüyoruz. 

Geçen seae Pariste toplanan 
beynelmilel Jjyen maııtal ve bu yı l 
l\Iünihteki Avrupa akıl hıfzıssıh

hası kongresi i~in Sıhhat Veldle
tinden ve tıbbı adilden aldığım is
tatistiklerde 1930 seııesinde kli -
nikte tedavi edilen eroinman mi k
tarı 13 ken 1936 da 74 ve yine l!b
bı adli müessesesine 1934 de 151 
ken 1936 da 329 olduğu görillü -
yor. Bu, korkunç bir rakam olma
makla beraber, yine iptila •ahip!e. 
riniıı mevcudiyetini gösteriyor. 

( Sonu 3 üncü say fadıı) 

• 



~~----

~~'..__---------~-- --- -- ~--==~-- - - . - - --- - -- - - - - __ .,......-

Sayfa: 2 YENISABAH 22 TEŞRiNiEVVEL 1938 

Y!Ht 

!0tf~""IS'A B AH lılf#;l-.rl 
RADYO 

BDÜLHAMIDIN 

CiNCi HOCASI 
YAZAN : SÜLEYMAN TEVFiK 

,..,.,......_. ·~v ;.N.J..J.-'>.N,,.,,.,.,_.,,,_ v.. .,Jw...,.,,.......·..v. vvv.·~..,...._V.Jo.:·.Jo.•.'-"- ·-•-"..N.".'~ 

İlk mekteplerde 
Oyun ve temsil 

Okuyucularımız 
Diyor ki 

Hayvan neslinin 
Sür'atle islahı 

ANKARA 
22 - 10 - 938 c11mar.e•i prog · 

ramı (Öğle ve ak~am neşriyatı teo 
rübe mahiyetinde olars.k yeni stiid 
yoda yapılacaktır.) -ı-

Bundan tam altmış iki sene ev
vel, 1292 (1876) yılının ilkbaha -
rında bir cuma günü sabah erken 
den odamda oturmuş kitap oku -
yordum. O zaman Sult:ınahmet ci
varında Firuzağa mahallesinin Top 
rak aokağında 9 numaralı evde o
turuyorduk. Büyük babam zama
nından kalma, dayımın ve annemin 
lalası olduğu cihetle evimizin en es
ki emektarı bulunan Sait ağa ya -
nıına geldi, kırk senedir İstanbul -
da olduğu halde bır türlü düzelte -
mediği çetrefil dili ile: 

---- Küçük Bey. Bir misafir gel
di, büyük beyi görmek istiyor. 

ı paşa tarafından yalnızca olarak ts
tanbula gönderildiği cihetle babam 
Halepten yalnızca olarak tstanbula 
gönderildiği cihetle babam Halep -
ten geçerken yine oraya misafir ol
muştu. O vakittenberi Abdülkadir 
Efendi ile sık sık mektuplaşmakta 
aralarında kurulan dostluğu sürdür 
mekte olduğundan onun tavsiye et
tiği adama elinden geldiği kadar 
her bir yardımı yapmayı bir dost -
luk ödevi saymakta idi. Bundan do
layı Ebülhllda Efendiye büyük bir 
aaygı gösterdi, öğle yemeğine alı
koydu. Ve yemekten sonra gitmek 
üzere müsaade istediği zaman da 
dedi ki: 

Maarif VekAlati bu hususta 

yeni kararlar verdi 
Maarif Vekaleti ilk mektepleri

mizde okuyan çocuklarımızın oyun 
ve eğlencelerini tanzim etmek üze
re her -ilk mektebin sınıfında bir 
"oyun ve eğlence mümessilliği,, teş 
kil etmeyi kararlaştırmıştır. Bu 
mümessiller; terbiyevi oyunlarla 
sporla alakadar olan oyunlara tale
beleri alıştıracaklardır. 

Diğer taraftan ilk mekteplerden 
itibaren talebelere temsil zevkini a
şılamak üzere bu mekteplerde de 
talebelere temsiller verdirilmesi ka
rarlaştırılmL~tır. 

------Doğru ise ayıp ! . 
Kastamonulu Hakkı Kara

er Trabzonlu Yasar Ünal ve ' ' 
İnebolulu Veysel Tabikci lm-
zalarile aldıjiımız hır mektup
ta deniliyor ki: 

Bu 
--

maksatla yeni ve möihim 

tedbirler alınıyor 

Memleketimizdeki hayvan neslini 
ıslah etmek gayesile Romanyadan 
Mantapon cinsinden 100 baş inek 
ve 4 adet de boğa getirilmektedir. 
Bu hayvanların ithali için gümrük

ler idaresı .arafından icap eden 
müsaade verilmiştir. Yalnız bu hay 

vanların münhasıran bu ırktan ol
ması ve hastalıklardan aslim bu -
lunması ve damızlık evsafını haiz 
olması şarttır. 

Diğer taraftan hayvan neslinin 
ıslahı için yeni ve mühim tedbirler 
alınması kararlaştırılmıştır. 

- ----

Öğle n<efrİyatı: Saat 12.30 Mü
zik (türkçe plak) 13.00 Haberler. 
13.15 Müzik (eğlenceli plıik), 

14.00 SON. 
Alqam nefrİyat: Saat 18.30 1'

tasyon hakkında muhtelif lisanlar 
la izahat ve müzik (Cazbant), 
19.15 Komedi, 20.00 Müzik (rad
yo orke•trası) Şef: Ha~an Feril 
Alnar. 

1 - Ro.•sini: La scala di setı. 

(Sinfoııia), 

2 - Haydn: Oxford - Sympho· 
nie, 

Dedi. Böyle sabah erkenden ge -
len misafirin kim olduğunu mera!< 
ile 

---- O ıni~afiri bur~ya getir. De -
dim. 

Biraz sonra. odanın h< pm açıl -
dı. Uzuna yakın orta boylu, etine 
dolgun, kara ufak sakallı, rüfai der 
•'işleri gibi saçlön omuılarına değin 
uzanmış genç bır adam odaya gire 
rek seam verdi. 

---- Şeyhefendi ! Yarın saat üçte 
buraya geliniz. Sizi Babı Meşihate 
götürüp Şeyhülislam Hasan Fehmi 
Efendiye takdim edeyim, işiniz i~in 
de ricada bulunayım. 

tstan bulda dostu ve ahbabı çok, 
sözü geçer, batın sayılır, rica•ı ka
bul edilir bir adam olan babam er
tesi gün Ebülhüda Efendiyi araba
sına alarak Süleymaniyedeki Şey -
hülislam dairesine götürdü. O za -
man ŞeyhiilisJam bulunan ve ken -
disini sevmiyenlerce Kezubi ( 4) di
ye anılan Hasan Fehmi Efendi ile 

Bu temsiller; sahnesi müsait ol
mıyan ilk mekteplerde, civar Hal -
kevlerinde verilecek ve biıtün tale
be velileri davet olunacaktır. Tem
siller için en iyi eser yazana da mü
ı..,uatlar verilecektir. 

"11 - 10 - 938 gtinü lnebo
ludan İstanbula hareket eden 
Aksu vapurunun birinci ve ü
çüncü ambarlarile baş ve kıç 

güverteleri koyun ve sığırla 

dolu idi. GüYerte yolcuları am
barların boş yerlerine dolmuş, 
yer bulamıyanlar soğukta tit
re~iyorlardı. Bu kati değilmiş 
gibi gemi Şile açıklarına geldi
gı zaman tayfalar yolcuları 

ambara indirmek istediler_ Am
barların hayvan dolu olduğu 
cevabına kaqı mesele ikinci 
kaptana aksetti. O da yolcula
rı tehdit ve tar kir etmeğe ba•
ladı. Yolcular da itile kakıla 
ambara koyıııı doldurur gibi 
dolduruldular. l\Terdivenlerin 
kapakları kapatıldı; gemi ts
tarıhula gelinciye kadar o hal
de kaldılar. Bu hali kamara 
yolcularından dört 'tıbay ela 
gördü. İkll"at Vekale'linin na
zarı dikkatini çekmenizi dile
riz. Yolcular acaba esir mi te
lakki edilıyor? 

Göçmen Nakline 
Son Verildi 

3 - Ravel: Ma mere l'oyt. 
21-00 Arapça söylev, 21.10 Ha 
berler, 21.15 Müzik (Türk eserle· 
ri), 22.00 Konuşma (posla kutusu) 

22.20 Müzik (Karı~ık program -
plak) 22.45 Haberler, istas~·on 

hakkında muhtelif li•anlarla neş . 
riyat ve istiklal marşı, 2a.OO 
s 0 lT • 

Selamını aldım. Elimle gösterdi
ğim kanape üzerine oturdu ve he -
men söze başladı. Lisanından Arap 
olduğu anlaşılıyordu. Sözlerinin a
rasına birçok arapça kelimeler ka
ı-,ştınyordu. 

---- Beyefendi! Dedi. Ben Halcp
ten geliyorum. Şimdi vapurdan çık
tıın ve ilk olarak buraya gedim. Ha 
lep ileri gelirlerinden Kevakibi za
de Abdülkadir (1) efendiden bey 
babanıza bir mektup getirdilll. 

Sözünü bitirince aya~-ı kalktı, 

koynundan çıkardığı mektttb•ı ba
na uzattı 

Sabah çok erken oldu('.ıındı.:n ba
bam henüz selamlığa çıkmamıştı. 

Mektubu alarak hareme götürdüm, 
babama verdim. Her zaman olrlıı;u 
gibi: 

---- Aç ta oku. Bakalım ne imiş? 
Dedi. Zarfı yırtıp okudum. 
Mch.Lupta şöyle Ucuillyvı ı.lu. 
(Halep vilayetinin Han Şcyhun 

köyünde Rüfai tarikati ~eyhi Say
yadl zade Şeyh Hasan Efendinin 
büyük oğlu Ebülhüda Efendi Babı 
meşihattc (Şeyhülislam dairesin -
de) ki işini kovalamak için tstanbu 
la gitmiştir. Gerek babası Vf. g~rek 

kendi~ se\·diğimiz dostlarımızdan -
dırlar. 1şlerinin kolaylaştırılmasını, 

kendisinden değerli yardımlarınızı 

esirgememenizi rica eder ve bu vesi
le ile arzı hürmet ederim) 

Babam ka !kıp sel3.rnlığa çıktı ve 
misafirle gorüştü. Ebülhüda Efen
di i~ini şöyle anlattı: 

---- Halep Nakibüleşraf kayma -
kamı Suyuti zade Seyit Riza Efen
di bundan iki ay kadar evvel vefat 
etti. Ondan açık kalan bu vazifeyi 
almak için lstanbula geldim. Dersa
adeti f 2) ilk defa olarak görüyo -
rum. Burada bildiğim ve tanıdığım 
kimse yoktur. Bu sabah vapurdan 
çıktım. Mahmut pa~ada Sultan oda 
larında oturan Halep tacirlerinden 
Sübai zade Ahmet Efendiye karde 
şindcn bir mektup getirmiştim. 

Doğruca onun yanına gidip eşyamı 
bıraktım. Şimdi de sizi rahatsız et
tim. 

Ebülhüda Efendiyi tavsiye eden 
bu mektubun sahibi l{cvakebl zade 
Abdülkadir Efendi babamın eBki bir 
dostu ve pek sevdiği ahbabı idi. Al
tıncı ordu müşiri ve Bağ<lat valisi 
tayin olunan Serdar Ekrem Ömer 
paşa (3) ile beraber mektup<;u ola
rak Baf:dada giden babam, paşa ile 
beraber Halepte Kevakcbl zadele -
rin konağına misafir olmuş, o za -
man genç bulunan Abdülkadir Efen 
di ile görüşüp tanışmııı idi. Paşa

nın azlile Diyarbakırda ikamete me 
mur edildiği zaman :tstanbulda icap 
eden yerlere müracaat etmek için 

(1) Bu Abdülkadir Efendi, Sul
tan Hamidin son Şeyhüli~ıamı Ce
m:ı.lettin Ef~ndinin amcası idi.. Ha
lebin en eoıki bir ailesinin reisi idi. 
Kap"ıı açık, mi!!aflrpener bir zat 
idi. 

(2) -- Türkiye ciiınhuriyetinin 
1 

Uılnına !.adar tstanbula Dersaadet, ı 
Dartilsliade, Darülhilil.fe derlerdi. 

(S) -- Stordilrlekrem Ömer P• 
ıa, babamın dayıı;ı Çerlıes Hafız P· 
faD1D daınaılı i<Jl. 

Ayrıca temsillerde muvaffaki -
yetle rol yapan kıiçük talebelere de 
Maarif Vekiıleti tarafından imzalı 

kitaplar hediye olunacaktır. 

Köylülere sıhhi 
(5) gönistürdü. 1 Bilgiler 

Babam ile Şeyhi büyük bir saygı •• 
v_e güler yüzle karşılıyan Şeyhülis- 1 Og"' retilecek 
lam Efenaı: 

---- Evet Beyefendi! Halep Naki-
büleşral kaymakamı Süyutl zade Bu mak~atla vilayetlerde kurs-
Seyit Rıza Efendi geçende vefat et
tiğinden açılan bu vazifeye kardeşi 
Abdülmecit Efendinin tayinini vila 

!ar açılması kararlaştı 

Köylüleri sıhhl bakımlarından 1 

daimi surette nezaret altında bulllll 
yet inha elmiııtir. Evrakı muamele durmak ye ııyni zamanda kendileri 
dedir. Sizin hatınnız için şimdi o ni irşat eylemek üzere köy gençleri-
ınuamelenin durdurularak evrakı - k 

1 
ne sıhhi bilgiler üğretilme•i arar ı 

nın hıfzını söyliyecek ve Ebülhüda Jaştırılınıştır. Bunun içm her köy-
Efendinin, o vazifeye liyakati olup 1 den seçilecek gençler vilayetlere ge
nasbında bir mahzur olmadığı halde tirilccek ve buralarda tesis oluna-

Yeni Sabah J\[pktup lıız-
cle - aklıdır. Fazla bir tek k~\i
me ililve)'P lüzum görmeden bu 
mektubun hulii~asıııı yukarıya 

ı!ercettik. Vaka •ahih Le cid
den şayanı tee.<Süftür. Rir gemı 
•üvarisi yolcularını tahkire de
ğil onların i<tirahatıııi ve em
niyetini tenıine memurdur. A
lakadarların ehemmiyetle na
zarı c~ikkatleriııi celbederiz. 

1 

1 

1 

inha edilme•ini vilayete yazacağım. ı cak kuıslarda okutturulacaktır. \ J 
Alacağım cevap üzerine gereğini vvvv'-"'"-A-"-"""-""'AA-'V'.A/ovvvvvvvvv 

yaparım. Şile Ehli hayvaı:-
Diyerek vaitte bulundu. Şeyhti -

Jislanun verdiği bu söz üze.-inc ar- lar sergisi 
tık işinin yoluna girmiş oldugımu J SOOO lira kayboden 
aanan Etıülhüda Efendi çok se\·in- t"tanbul dlayeti onuncu ve so-
mişti. Eğer bu vait, o zamanın bir- veznedar nuncu ehli hayvanlar ergi•i dün 
•ok vaitleri gibi baştan savmak için öğleden sonra, Şile kaza merkezin 
~ Dün muhakemede m:idafaa-
olmayıp ta ciddi ve sağlam olsa bi- de, vali ve belediye rei•i namına 
le yazılıp çizilerek dosyası büyüdük sını yaptı ı muavini Rauf Demirtaşın elile açıl 
çe büyüyüp kocaman bir tomar ha- Geçen •ene Emlak Eytam banka mıştır. 
Jine gelecek, iş te aylarca, bfolki se- 8ında Veznedar İzzet ve kontrolör Sergi, saat on dörtte, Kartal 
nelerce uzanıp gidecekti. Sermedin kasalarında 5 bin lira ka Gençlerbirliği bando.;uııun çaldı-

0 günden sonra Ebülhüda Efen- dar bir açık olduğu-görülerek mahJ ğı t~tiklal marşile ve Rauf Demir
di sık sık, hemen her gün evimize kemeye verilmi~lerdi. Dün duruş- ta~ııı yeni seneler için daha iyi 
gelip gidiyordu. Çok zeki, iyi huylu malarında asliye l inci cezada de- muvaffakiyctler temennisile açıl -
tatlı dilli, hal ve tavrı sevimJj sesi ,.a medilmiştir. İzzet müdafaasın- mış, •ergide teşhir edilen iki yüzü 
güzel bir adam olduğundan evce da ezciimle demiştir ki: mütecaviz boğa ve aygırdan mü -
hepimiz sever, sayar, her vakit iyi - Benim kasamın içinde bir- kafat kazananlar gezilerek görül
karşılardık. Her geldiğinde güzel çıık para bulunur ve miktarı 139 müştür. 
güzel hikayeler söyler, ceddinin ke bin lirayı geçe!' ... Yaıılışlıkla 10 Bundan sonra, Rauf Demirtaş 
rametlerini gösterir fıkralar anla . adet yüz liralık bir parayı 5 şer bir nutuk irad ederek vilayetin köy 
tır, babamın evde olmadığı vakitler I liralık diye verdim ve bu suretle kalkınma progr~mında, ·uz ırk 
de arapça mavaller ve ka.tıideler o- bu açık husule geldi:_ .. Yoha ben boğaların nasıl getirilip tevzi e
kur ve kendisini bize sevdirirdi. hiç bir zaman bu sahtekarlığı ya- dildiğinden ve bundan alınan mü>-

Babam da ondan çok hoşlanmış- pacak değilim.,, Bundan sonra id- bet neticelerden bahsetmiş, dere-
tı. dianame okunmuş ve bilahara Ser ce kazanan hayv~nların sahipleri-

•·•· Şeyhefendi gitme de bu akşam mcdin vekili de müdafaasını yap - ne mükafatlar d~ğıtılmıştır. 
beraber yemek yer ve vakit ge~iri- mıştır_ Atlardan birinciler birinci!iği-
riz, gece gider, ve yahut burada ka- Mahkeme diji;er bazı şahitlerin ni Yenikiiyden Remzinin atı, Rığır 
lırsın. celbi için başka bir güne kalmıştır. larclıın birinciler birinciliğini Fer-

uıyerek onu çok kere yemege alı- 'Bir Yelkenli motÖrÜ ba-I daneııin boğası kazanmı~lır. Dere-
koyardı. k w d ce kazanan diğer aygır ve boğala-

Bir gün haremden selamlığa çık- hran aptan ap-ır Cf"Za a 1 rııı s:ıhiplerine de derecelerine gö-
tığım zaman onu bir çiğ patlıcanı Bundan bir müddet evye! Na • re mükafatlar dağıtılarak merasi-

k K 1 · · ı b. Jk ı- me nihayet verilmistir. 
hıyar gibi yerken gördüm. o vaki- mı em<t ısmını e ır ye en ı . 

t -· k b t b Ünümüzdeki "ti ha"·vanlann te kadar çiğ patlıcanın böyle yenil· mo ore çarpara a masına se ep , , 
1 T k k t d daha iyi bir s,ekilde ıstafası ve 

diğini görmemiş, hatta duymamış o an ra vapuru ap anının u-
ru~masına dün ağır ceıada de\·am sergilerin daha mfikemmel ola -

olduğumdan (6) şa~ırıp kalmıştım. S 1 rak hazırlanması için bir proje ha-
0 günden sonra Ebülhüda Efendi edilmi~tir. uç u kaptan mıidafa-

d zırlanacaklır .. 
her geldikçe mutbaktan bir patlıcan a'1n a: ==-============= 
alıp ona götürür ve yemesini rica - Namık Kemal motörünü ida 
ederdim. O da: re eden Salih Kabata~ ile Fırı -

---- Hat garş (bir kuruş ver) 
der ve bir gümüş kuruşluk mukabi 
!inde çiğ bfr patlıcan yerdi (7) 

(Sonu Yar) 

(4) --- Yalancı demektir. 
(5) -- 1291 senesinde 2 inci de

fa Şeybüfülim olan bu zat, Abdü
lazizin hal'lnden bir ay kadar en-el 
azledihnlş ve vefat etmiştir. 

(6) Halepte sürgün iken, halkın 
çiğ patlıcanı hiyar gibi yediklerini 
gördüm. 

dıklı önlerinde yelkenleri açmış 
olduğu halde geçiyordu!.. Ben iki 
defa düdük çalarak sancağa gide
ceğimi bildirdim. Fakat Salih bu- · 
na aldırış etmedi ve orada demirli 
bulunan İngiliz gemis'nin arkasın
dan geçerek önüme düştü. Bura -
da suların cereyanı kuvvetlidir. 
Sular gemiyi üstüme doğru attı..,, 

demiştir. Bunun üzerine Salih te J 
dedi ki: 

15 ya~ındaki kın söz ve da

yak atan bir genç tevkif 
edildi 

Dün saat 12.30 da Çapada bu
lunan bir mektepte öğle yemeğine 
evine çıkan 15 yaşlarında Fatma 
isminde bir kıza söz atan Mithat is 
minde bir genç yakalanarak dör
düncü asliye cezaya verilmiştir. 

Yapılan gizli duruşması neti -
cesinde l\lithatın Fatmaya ~öz at
madığı sabit görülerek bcraatiııe 

karar verilmiş fakat tokat attığı 

sabit görüldüğünden 1 ay hapsine 
karar verilerek tevkif edilmiştir. 

---Nakliyata önümüzdeki yıl 

başlanacak 

Hazırlanan projeye göre bu yıl 
Romanya ve Hulgaristandan mem-

leketimize 25.000 kadar göçmen gel 
mcsi icap etmektedir. Şimdiye ka
dar Vatan ve Nazım vapurlarının 

Varna ve Köstenceye yaptıkları se
ferlerle Romanyaııan 6.000, Bulga
ristandan da 5.500 kadar mlihacir 

memleketimize gelerek Marmara 
Ereğlisine çıkanlmış ve tayın edi
len ınıntakalarda iskan edilmiştir. 

öğrenildigine göre, Romanya ve 
Bulgaristanla hükümetimiz arasın
da, göçmen işlerine ait bazı tefer

ruat üzerinde ufak tefek bazı ihti
lıiflar çıkmıştır. Bu yüzden göçmen 
naldiyalının hir mliddct için geri 
kalması icap etr.1ektedir. ı· 

lar kısa zamanda halledilecekse de, 
o zamana kadar havalar kış!ıyaca
ğından naı...ıyata devam etmek 
mümkün olmıyacak, bu suretle, bu 
yıl memleketimize gelmesi icap eden 
12.000 den fazla göçmenin nakille
ri önümüzdeki yıla kalacaktır. Va
tan vapuru bir sefer daha yaparak 

yalnız, köylerinden çıkmış olan 1700 
kadar göçmeni alıp meleketimize 

getirecektir. Vatan vapuru, bir haf 
taya kadar Köstenceye hareket e
decektir. 

FIKRA 
Akıllı tahsildar 

Bir ticarethanenin tahsildan 
bankadan 1500 lira alır, patronu
na götürmek iizere yola çıkar. )[e. 
ğer bir hır"z da adamcağızı takip 
ediyormu*. Tenha bir yerde 'ıkış· 
tırmış, tabancasını çekerek: 

- Eller yukarıya! 
Demi~, arkasından da ililvt 

etmiş: 

- Seni bankadanberi takip e
diyorum. Yanında 1500 lira var. 
Bunları ver, canını kurtar. 

Tahsildar hemen paralan tes
lim eder. Sonra hayduda döne
rek: 

- Dostum, paraları aldın. gü· 
le güle harcet. Fakat benim pat
ron ak•i bir adamdır. Beni işim

den kovar. Ben ceketimi çıkara

yım, elimle tutayım, sen üzerine 
birkaç kurşun sık. Hiç olmaz. a 
biraz boğuşup öyle paralan nr
diğime inansın_ 

Hırsız güler, tabancasını 
virir: - Nasrattin Hocanın 
!akları çınlasın - tahsildarın 

veketine altı kur,un sıkar. 

çe
ku
boş 

Tah•ildar, tabancada kur~ıın

ların bittiğini görünce elini cebine 
sokar. Bu defa kendi tabancamıı 

çıkarır ve hayduda çevirerek: 
- Paraları geri ver, bakalım, 

der. 

Yugoslavya ile de göçmen işle -
rinde bir anlaşmıya varılmıştır. Yu
goslavyadan anavatana gelmek is

tiyen 4.000 kadar göçmenin nakil-
~3'E:311E30131E-.:ıılBDl30EIOEllleı:~ ~ 

!erine de önümüzdeki ilkbaharda 

~ba~şınn~acak~tır.~AA/VVV~~N~e~Pİ~Şİ~rey~inı~?~j 

Gümrükler Başmüdürü 
seyahate çiklı 

Gümrükler Başmüdürü r.ıusta
fa Nuri Tekirdağ ve Silivri güm -
rüklerini teftiş etmek üzere dün 
şehrimizden ayrılmışlardır. 

B:r katil öldürüldü 
Balıkesir, (Husu•il - Biga 

diç nahiyesinin Osmanca köyünde 
karısı ile kızını öldürmekten suç
lu Yakup, Jandarma tarafından pu 
suya düşilrülmüş ve saklandığı 

yerde ölü bulunmuştur. 

CUMARTESi 
PAPARA 
LÜFER IZGARASI 
PEYNİRLİ MAKARNA 
TAHİN HELVASI 

Papara 
Paparalık ince simitleri kırıp 

tirit kabına muntazaman iki üç "ı
ra döşeyin kaynamakta olan et ya
hut tavuk veya hindi suyunu üze
rine bolca gezdirip simitler suyu 
iyice çekinciye kadar bırakınız. 

Üzerine bir miktar kırmızı biber 
yağı gezdirip sofraya veriniz. 

ihtar - Bir miktar tirit "uyu 
İzmir, (Hususi) - Gaziler iki üç yumurta sarısını iyice hal-

İzinsiz doktorluk 

cadde.<inde oturan U~aklı l\1eh - ledip tirit üzerine döktükten sonra 
met ve annesi Eminenin izinsiz ilaç biber yağı gezdirilirse daha lezzet. 
yaparak doktorluk ettilklerin ha- li olur. 
ber alınmış ve her ikisi ae tevkif 
edilmişlerdir. 

Esnaf cemiyetleri intihaplan 

gecikecek 
Esnaf cemiyetlerinin yıllık se

çimleri zamanı gelr.1i~. fakat Tica
ret odası bir kararla idare heyeti 

hep birden istifa eden Hamamcı -
!ar idare heyeti müstesna diğer ce

miyetlerin intihaplarının yapılma
sını tehir etmiştir. 

~~ 

Kırkçeşme sularını ça 
}anlar cezalandınlıyorla 

Belediye bunları birer birer 

te.>bit ebneğe başladı 
Kırkçeşme sularının binalan 

altlarından geçerken galerilerini 
bazı bina sahipleri tarafından d 
şilerek bu sulardan parasız istifa 
de edildiği anla~ılmıştır. 

(7) - Eblilhüdanın bu çil ku
rutlan sonra Lala Sait ağanın kü
!:Ök oğluna verdiğini bDilJıare öğren 
dim. 

"- Söylediği yalandır. Bir de
fa düdük çaldı. Bu ise, iskeleye 
gideceğim demektir. Eğer iki dü
dül: ç~l~ış olsaydı tabii oııa yoı j 
Yerırdım ....• 

Bundan sonra, Salibin mahk1l-ı 
rniyeti olup olmadığı araştırıldı ve 

bir sirkatinden bir ay ha;;-m-;;J: ı 
k1lm olduğu anla~ıldı ve mahkeme 
de diğer şahitlerin dinlenmesi için 1 
başka güne bırakıldı. a 

Ticaret odasının, bu kararına 
sebep bundan sonra, her cemiyetin 
heyeti umumiyesinin toplanması -
na ve şimdiye kadar dükkan dük
kan dola~arak yapılmakta olan i
dare heyeti seçimlerinin bu heyeti 
umumiyelerde icrasına karar veril 
miş olmasıdır .. 

Belediye buna karşı tedbir a 
nuş ve bu suretle su çalanları şi 

detle cezalandırmağa karar veı 
miştir. Bunların birer birer tesbi 
ne başlanılmıştır. 

• 
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(Baflarafı 1 inci sayfada) 

eteklerinde ve yamaçlarındaki mo 
dern otellere ve pansiyonlara 
çıkacak yerli ve ecnebi turist ka
filelerini Uludağda. eğlendirmek 
için alabalık avı güzel bir mevzu 
teşkil edebilir. Orada gelecek 
zengin ve, züppe diye tercilme et
meğe mecbur olduğum "suob,, tu
ristler için mavi pişmiş bir alab& • 
lık modern otellerin mükellef re-

Fransa Tayyare Mevcudunu 5000 e 
ıkarmak için Çalışıyor 
Almanyada Endişe 

' mek salonlannı pek sUsliyebilir. 

Londra 21 (A.A.) - B. Hoare 
dün Rlatoı; _ oh - Seada bir nutuk 
aôyJemiştir. Bu nutuk, Bi Hitlerin 
9 ilkteşrinde Sarbukda irad etmiş 
Olduğu nutkun cevabı addedilebi -
lir. B. Hoarc, B. Bitlerin sulhc mü
teallik olan vaadlerindc samimi ol
duğuna kani bulunduğunu söyle
miş ve müteakiben bizzat Hitlerin 
"Daima sulhe \'e daima kendimizi 
lntidafaaya hazırız.,, şeklindeki ve 
cizes'ni kr:.bul ederek silahlanma-
l'ı muhik gö tcrmiştir. 

. Hatip, B. Çemberlayn aley • 
h ndeki tenkitleri reddetmiş ve 
Başvekilin sulh lehindeki mesnbi
llin muvnffnkiyetle tctevvuç etmiş 
olduğunu beyan eylemiştir. B. Ho
are, olçülü bir ııabır ve mütekabil 
anlayışa temayül sayesinde Avru
ı>ayı yekdiğerine düşman kampln
ra ayıran çukurları doldurmak ve 
~ustaknr bir sulhu te is edecek 1 
hır milletler komitesini bir kere 
daha ihdas etmek mümkün olabile 
ceğini söylemiştir. 

Almanlar Ne Dütünüyorlar? 
Berlin, 21 (A.A.) - Reuter 

nja1ısı muhabirinden: 
Volkişer Beabahterin Londra 

muhabiri, İngilterenin silahlanma 
Planlarının yegane gayesinin sul
hün muhafazası olmasından şlip
he etmektedir. 

Bu muhabir, ezcümle şunları 
Yazmaktadır: 

şimdi İngiltere, Fransanın acil te -
şebbüslcri üzerine, Avrupada zu -
buru muhtemel herhangi bir ihti
IUfa kara ordusu ile de iştirake a
made bulunmağa karar vermiş gö
riinmektedir. 

Binnetice İngilterenin bu ka -
dar harareUc silahlanması acaba 
sırf sulbü muhafaza emelinden mi 
rnünbaistir? suali sorulabilir.,, 

Franaanın Askeri Kuvveti 
Pnris, 21 (A.A.) - Pöti Pa

rizien gazetesi, B. Gi Laşambr'ın 
Fransız Askeri tayyareciliğinin va 
ziyeti hakkındaki beyanatını neş
retmektedir. Bu beyanatın baş ta
rafında şehri imalf\tm mukayese
li bir tablosu vardır: 

1937 de 38, 1938 de 62, 1989 
de 200. 

Hava nazırı, evveld şunları söy 
lem ektedir: 

Fakat biz işin henüz elifbasında 
bulunurken bu son noktaya fır
lamayı düşünmemiz biraz ·ı;akit -
sizdir. 

lyJ şeyler yapmnk için gayret 
sarfettiğimiz sırada realiteden u
za1daşnrnk hayallere d.almak bizi 
gayeden inhiraf ettirebilir. Yerin
de, zamanında teşebbüs edilmiyen 
iyi şeyler bile hazan bir tebessüm 
ile karşılanabilir. Bursa belediye
sinin ve Bursa vilUyetinin gerçek
ten takdire lfıyık gayretlerini göz
lerimizle görerek memnuniyet du
yuyoruz ve milftehir oluyoruz. Fa 
kat turizm bakımından henüz e
saslı bir başlangıç bile ortnda yok 
iken Uludağda alabalığı istas~ o
nunu dilşUnmek fazla şairlik sayı-
lır. 

Bu şairlik bizim kanımızda 
var. Gnzctelerdeki imar hareket
lerine, modernleşme t~ebbüsleri
ne dair sık sık neşredilen muhabir 
mektuplarına ve telgr.aflarına ba
kınız. Bu zaafımıza dair parlak 
misallere tesadüf edersiniz. Bize 
Sapanca gölünde yapılacak "plfıj ,, 
dan bile bahsedildi 1 Azacık daha 
g.ayret edilse Sapanca gölünde 
yaldızlı beyaz \•apurlar işliyecek, 
her iskelede çalgılı gazinolar ve 
oteller .kurulacak, mahşer gibi bir 
kalabalık göriilecek znnneder~i

niz. Aklımızdan istikbale ait te
menniler, hillyaJı:ı;· geçince bunla-
rı bugUn yapıyormuşuz, yarın ba
şara bilirmişiz gibi hemen ortaya 
fırlatıyoruz. 

Eroine Karşı Harp Çekoslo·rc kyanın 
Macaris ana 
Teklifi Eroinmanlar ası 

Tedavi Edilmeli 
(Baştavafı 1 inci sayfada) 

teklifleri de, Macarların istedikle 
ri bazı şehirlerin mühimlerini Ma
caristana vermeği istihdaf eyleme
mektedir. 

(Batlarafı 1 inci aayfada) 
~unda iimil olan nedir? Hiç 

şilphesiz ki, zarıf iradeli ve- aile
leri tarafından iyi kontrol edilmi
yen gençler, kaçakçıların aşıladık
ları birkaç soy uz tarafından al -
datılmaktadır. Öyle vakalar bili • 
rim ki, eroin, mOptelfıya, nezle to
zu diye verilmiş, birkaç defa çe
kildikten sonra bu zavallı alışmak 
felı1ketine uğramışlar bunlar, bir 
defa eroine alıştıktan soma, dün
yanın en betbnhtı oluyorlar. Eroin 
kadar seciye ''e ruh zaafı vUcude 
getiren, eroin kadar beden tahri
batı yapan bir zehir bilmiyorum. 
55 kilodan 35 kiloya indirdiğini 
söylersem şaşmayınız. Eroin kul -
!ananlar, benizleri sapsarı, sefil 
kıyafetli mahlOklardır. Ne bulur
lnrsa çalarlar; mukadde atı ayak I 
altına alırlar. 

İptiUlyı, en ziyade, 15 - 30 yıış 
arasındaki erkeklerde görüyoruz. 
Kadınlar arasında eroin kuUanan
lar, erkeklere nazaran çok azdır. 

1933 denberi Tilrkiyede, ceza 
kanununun yeni nhkamı ve Ata
tilrkiln riyasetindl? toplanan Vekil
ler Heyeti kararile 1935 deki tıp 
kongresinde Başvekilin toksiko -
mani miicadelesine nid şiddetli i
fedeleri ve alınan tedbirler saye -
sinde ateş mevzii olarak kalmıştır. 
Tıp kongresinde Başvekil beyanat
ta bulunurken uyuşturucu madde
ler hakkında şu sözleri söylemi~ -
tir: "Dünyada hiç bir kim~e miica 
dcleyi yapmamış olsa. biz kendi 
inancımızla bu milcadeleyi en sert 
bir surette yine yapmak kararın
dayız. Uyuşturucu maddeler mll-
caclelesini Lir şuur meselesi, bir i
nanm.a meselesi olarak takip edi
yoruz. Uyuşturucu maddeler ka -
çakçılarını, cemiyet için, insanlar 

için, en aşağı, en tehlikeli insanlar 
olarak tnkip ediyoruz. Bugünkü 
kanunları bunlar hakkında tatbik 
etmek için gözümüzü hiç bir şey
den kırpmnyncağız.,, 

Resmi makamlar, halen yeni 
Çekoslov.ak tekliflerinden haber • 
dar olmadıklarını 'bildirmektedir. 

Bu defa Münib kongresinde o
kuduğum raporumda, bütün bun
ları tedbirleri, kanunlarımızı, Ce
miyeti Akvam mukavelesindeki 
maddi fedakarlığımızı uzun uza
dıya anlnthm. Bu ı·apor, uzun al
kışlarla karşılandı. Hatta, yalnız 
kongre değil, ertesi gün, Münihin 
en büyük gazeteleri mesaimizden 
ve raporlardan takdirle bahsetti-
ler. 

Evvela toksikomani mücadele-
i basit bir iş değildir. Müptelala

rı ve bilha .sn sık sık nüksedenleri, 1 

İmrnlı gibi bir yerde hiç olmazsa 
bir sene çalışma tedavisine tabi 
tutmalıdır. Serbe.:.t tedavi ile bu i
şin onü nlınamaz. Aileler, çocuk
larını sıkı kontrol etmeli, birden -
bire, liizumsuz ve sebepsiz yere 
zayıflayan .çocukları doktora gös
termelidir. Gençliği sporla meşgul 
-etmek ve halkı tatil günlerinde, iş 
dışarısında eğlendirmek de eroin ı 
iptilasının önline geçmek için alı
nacak tedbirler arasında yer al -
malıdır. Serbest olarak perakende 
afyon satışını yn::.ak etmeli, afyo
na ihtiyacı olan miies!ieseler inhi-ı 
sardan vesika mukabilinde afyon 
almalı, istihqal ve istihlfikini, mor
finde olduğu gibi, te bit ettirmeli-
dirler. · 

Kaçakçılar bahsine gelince: 

Rumanyanm Fikri 
Bükreş, 21 (A.A.) - Polonya 

hariciye nazın Bekin Rumanyaya 
yaptığı ziyaretin neticelerini tet -
kik eden "Universal,, diyor ki: 

"Polonya ile Rumnny~ı .ara • 
sındaki müşterek hudut Avrupanın 
bu kısmında nizam ve sulhü muha
faza ediyor. Fakat Polonya ile Ma
cari tan ar.asında müşterek bir hu
dut Rumanyayı Çekoslovakya ko
ridorundan mahrum ederek yalnız 
bu memlekete nlfıkasını kesmekle 
knlmıyacak ve fakat bütün garp 
Avrupnsile de muvasalalarını ke • 
secektir. 

Diğer taraftan, Rumanyanın 

Macaıistanla bir hududu vardır. 
Rumanya bu hududun 150 kilo c 

metre daha uzamasını hiç de i& 
temez. Sonra, Çekoslovakya dnhi 
Karadenizde bir İnahrece muhtaç
dır. 

Rumany.a - Polonya. dostluğu
nu bihakkın takdir ederiz ve Ma· 
car - Polonya dostluğuna da hür~ 
metimiz vardır. Fakat bu işh 
"do::;tlarımızın dostu bizim de dos
tumuzdur,, söziiııe iştirak etmekte 
mazuruz.,. 

Çeklerle Almanlar Arasında 
Bir Hadise 

Prag, 21 (A.A.) - Sivil Çe
koslovnklarla A iman muhafızları 
arasında Melnikin şimalinde Sel· 
soviçte Alman kıtaatımn işgali al· 

Bunları, salgın bir hastalık mikro
bu gibi telakki etmeli ve bunlara I 
karşı ic.ap eden en sıkı ,.e kati ted 
bil'!eri almalıyız. "Kaçakçılar ir;in 

1 

tatbik dilecek miieyyidcler neler 
olmalıdır?,, mı dediniz. Onu da, 
arlık, hukukçulnr, knnun adamla
rı tesbit et::.inler. 

tında bulunan mP.taka hududun 
da bir hadise olmuştur. Çeklerdeı 
dört kişi ölmüş. Almanlardan da 
birçok kişi yaralanmıştır. Hadise 
üzerincle Çek hariciye nazın, Al-
man hükumetinden özilr dilemiş 

\'e tnhkikat yaparak mücrimleri 
cezalandıracağım vaadetmi~tir. 

"Bir Avrupa harbine iştirakin, 
nıümkün olduğu takdirde önüne 
~eçilmcsi Hizını olduğu fikri şim-1 
<l~ye kadar biiyilk Britnnyada çok 
taraftar kazanmış olnn bir noktai 
nazardır. 

"- Sekiz nydanberi 5.000 tay
yarenin inşası meselesinin halli i
çin uğraşıyoruz. Sipariş edilip de 
yüzde 50 si tesli medilmiş olan ye
ni makinelerin fabrikalarda yerle
rine konulmuş olması, bir ay için
de fabrikalardan çıkan tayyare 
miktarının artması suretinde ken
disini göstermiştir. Fransız sanayii, 
geçen senenin şehri ihr.acatınm va
satisine nazaraıı geçen cylUl ayı 
içinde harp tayyarelerinin ilçte bi
rinden fazlasını vUcude getirmiş

tir. Önilmilzdeki ilkbaharda fabri
kah\rdan çıkacak tayyare mik"ta
rı, yeni 6.000 tayyare p1ilnının ta
hakkuk sahasına isalinin i~tilzam 

ettiği dereceyi bulacağı tahmin e-

Bütün bu niyetler bu Hikırdılar 
hüsnüniyete, azim ve himmete, 
memlekete karşı muhabbete dela
lcl e~el~ bile ciddiycle dclilcl=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=.=.~ 

Ya a a an 
Kaçakçılar 

~ 

Diğer taraftan !ngilterede böy 
le bir harbe i,·tirak zarureti ha ıl 
olduğu takdirde bu harbe ancak 
donanmanın ve hava kuv,·etlerinin 
iştirak etmesi lfizımgeleceği mu -
talaası ileri sürülüyordu. Fakat 

dilmektedir. Bu planın iki sene i
çinde tatbiki derpiş edilmiştir.,, 

Nazır, netice olarak şöyle de
miştir: 

"- Eğer icap ederse, imalatı 
iki misline çıkarabileceğiz. Bu iş, 

artık maddi imkanlar meselesi de
ğil, alelade bir kredi meselesidir.,, 

. 
ispanyada Amerika da ki 

Casusluk 
Hadisesi 

P. Ekmek ve kumaş 
Bombardımanı 

Ne,york, 21 (A.A) - Ca -
SUqluk davasının başlıca maznunu 
olan Alman Rumrih, dUn mahke
mede cUriim ortaklarının Ameri -
kan hava kuvvetlerile sahil mli -
dafaa servisi arasıncla vapılan giz-1· .ı 1 telgraf muhaberelerinde kullanı 
lan "Z,, işaretli şifreyi ele geçir
tneğe çalıştıklarını söylemiştir. 

hıaznun, Erib Glaeser'e Alma 
casusluk servislerinde kullanılabi
lecek olan aslen Alman bazı Ame
tikan askerlerinin listesini verdiği-
n·.~ 

ı ılave eylemiştir. 
Rumrihin ifadesi alındıktan 

110nra Europa vapurunda berberlik 
~den J ohanna Hoffmanın tahriri 
~adesı okunmuştur. Johanna bun
} a, Berlindeki casusluk servisleri
. e Amerikndaki ajanları arasında 
•rtibat memurluğu yaptığını iti -
rar etmekte idi. 

Kudüste vaziyet 

Henday, 21 (A.A.) - Frankist 
İspanyanın mensucat kıtlığı çek -
rnekte olduğuna bir işaret ve Fran
konun tayy.areleri tarafından ge -
çenlerde Barselona ve Madridin 
francelülarla bombardıman edil-
mesine bir mukabele olmak üzere 
cumhuriyetçilerin bir tayyare fi
losu Burgo civarında bazı yerle
re tonlarca gömlek, çorap ve ipek 
kadın çorabı vesair atmışlardır. 

Yugoslavyada teessür 
Belgrad, 21 (A.A.) - Bütün 

gazeteler, prens Arsenin ölümünün 
memleketin her tarafında tevlit 
etmiş olduğu derin acıdan bahset
mektedirler. 

Bu hususta Samuprava gazete
si, bilhassa prens Arseni Yugoslav 
milletinde ve Yugoslav tarihinde 
derin bir iz bırakmış ve i~mini mem 
leketin tarihine büyük harflerle 
yazdırmış olduğunu yazmaktadır. 

edemezler. İcrası kabil olan en lü- ey az 
Ticareti 

ın un 
zumlu işlerclen başlı~·alım, ilan et
tiğimiz şeyleri yapalım, sıra ile, 
mctod ile yilrliyelim; Bu kafidir. 

Geçenlerde bir ele taze yemiş (Bnt tarafı 1 inci sayfada) 
ve zerzevat ofisi mi enstitü.:ıü mii l\nçakçıhk daire"i memurları, 

(Bııştarafı 1 inci sayfada) 
İmparatorluk umumi kararga

hının deniz lıiirostt tarafındıı n neş
redilen bil' tebliğde Kantondaki 
kıtaların akşama doğru Çengshing 
ınınfükasından çekildii{i ve Japon 
tayyareleri tartı fmdan şiddetle 

bombardıman edildiği bildirilmek
tedir. 

ne ise yeni bir teşkilat yapılacağı- yapılan ihLar üzerine bir müd -
na dair bir havadis çıktı. )!aksat dettenberi zaten şiiplw altında bu
müstahsil ile mlistehlik arasında-\ lundurdukhırı :Madam .Atinanın 
ki tufeylileri kaldırarak bize ucuz Beyoğlunda Balo sokağındaki e
zerzevat ve yemiş yedirmek imiş. vinde ani biı· arnştırmn yapmış -
Rir teşkilt&t, bir müe,s ese birçok lardır. Bu arnştırma netice3inde 
memur, birçok aylık demektir, ver ilk şüpheler tahakkuk ederek ya
gi veren bizlerin cebimizden çıka-l bancı bir memlekete kaçırılan 20 
cak para demektir. Teşkilat yapı- bin Ttirk lirasına ait evrak ile ka
lınca muhal<kak olan 11okta bu. çırılmak üzere hazırlanmış bir 
Fakat buna mukabil elde edilecek miktar altın döviz elde edilmiştir. 
fayda hayali ve muhal. Onun Tahkikat safhaları inkişaf et-
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Tnyeh le ltgal Edildi 
Şanghay, 21 (A.A.) - Japon 

kıtantı, dl.in Hankovdan 50 mil ce
nubu garbisincle kllin Aayeh şeh
rini işgal etmişlerdir. 

için, böyle şatafat ve gösteriş ipti t'kt . ~1 d At· 
ı - en sonra ıse ._, a am ınanın 

lası ziyadeleştikçc bizim iizeri-

Japonlar, Çin payıtahbmn 

memleketin sair ak;;amı ile olan 

rnizdcki yiikün de ağırlaşmasın -
dan endişe edilebilir. 

Hüsf!yin Cahid Y ALÇlN 

Hava Bozuldu 
(Bat tarafı 1 inci uyfada) 

Fikaki diln hava oldukça serin 
ve tamamile kapalı geçmiş suhu
net derecesi birdenbire azalmıştır. 

Öğleden sonra saat dörde doğ
ru bir aralık hafif bir yağmur da 
çiselemeğe haşlamış ve daha bir 
giin evvel giindüzleri har.aretten 
şikayet edenler pardesiilerine bil
rünmeğe mecbur olmuşlar ve şe
hir birdenbire kli] manzarası alı

vermiştir. 

şimdiye kadar harice :.·üz binlerce son münakale hattını kesmek için 
lil'alık döviz kaçırdığı anlaşılmış- Hanko\' - Kanton demiryolu istika-
tır. Diğer taraftan e\·in ve evde bu- metinde ilerlemektedir. 
lunanların vaziyetini başka bir cep Japon Tayyarelclinin 
heden şiipheli gören memurlar, Faaliyeti 

meseleden miiddeiumumiliği ha - Hanken, 21 (A.A.) _Santral 
berdar etmişler ve polisin mü da- Niyuz ajan~ ına göre, J.apoıı tay
helesile evde dokuza yakın kadın ynreleri dün Pingatiyangı bombar 

\'e erkek ele geçmiştir. dıman ederek 300 evin yıkılnıa3ına 
Bu cepheden ilerliyen tahkikat ve 600 kişinin ölmesine veya yara

Madamın evli kadınları, hatta !anmasına ve sabahleyin de fiç de
mektepli genç kızları fuhc;ıa teşvik fa Huanın payıtahtı olan Çangha
ederek evini ötedenberi gizli ran- yı bombardıman ederek 300 kişi
devu evi gibi kullandığı anlaşıl - nin ölmesine ve yaralanmasına ve 
mıştır. Bu kadınlar arasında iyi a- 400 evin yıkılmasına sebebiyet 
ilelere mensup kadınlar da bulu- vermişlerdir. 
nuyordu. Ve kandırılan genç kız- Tokyoda Kaaırga. 

tin haricine gönderilerek gen~ bir 
!ar muhtelif vasıtalarla memleke- Tokyo, 21 (A.A.) - Tokyoda 

zuhur eden bir kasırga, tramvav 

Ankara, 21 (A.A.)" - Geçen 
bir hafta içjnde gümrük muhafaza 
teşkilatı 88 kaçakçı 1097 kilo güm 

rük kaçağı, 36 kilo inhisar kaçağı, 

9090 defter sigara kağıdı, 1 ta -
bance, 26 Türk lirası ile 25 kaçak
çı hayvanı ele g2çirmiştir. 

Macar-Yugoslav müzakere'eri 

Bclgrad, 21 (A.A.) - Yugos· 
lnv n~k l\:urir, şimdiki hlering iti· 
Iafınm tatbiki hakkında tetkikatta 
bulunmak üzere yakında bir Ma -
car - Yugoslav komitesinin topla
nacağını istihbaratına atfen yaz • 
maktadır. Maamafih bu müzake • 

ratm açılacağı tarih, henüz kati 
olarak tesbit edilmiş değildir. 

Almanyadan çıkarılan Brezilya 
Elçisi 

Bcrlin, 21 (A.A.) - Brezilya. 
nın Ilerlin sefiri Momiz de Aragaa 
ailesi ile birlikte saat 11 de Ber .. 
linden ayrılmış ve otomobille Pa-

rise hareket etmiştir. Sefir, bit 
müddet Pariste kaldıktan sonr• 
Rio-de-J aneiroya gidecektir . 

... 
münakalatı ile telefon muhaber~ 
tını inkıtaa uğratmış ve 10.000 eı. 

vin zemin kntlan su altında kal .. 
mıştır. J<udus, 21 (A.A.) - Bütün giin 

~skeri kıtalar girdikleri mahalle -
fer~e temizlik yapmışlardır. Mün
derıt asileri takip ederek bunlar -
nan dördünü öldilrınOşler, birkaçı-

Prensin öHlmü, Yugoslav mil -
le tinin her ferdin de derin ve umu
mi bir keder tevlit etmiştir. 

Saat on yediden itibaren yağ
mur ziyadeleşmiş Ye ratıp bir ha
va 1stanbulu sarmıştı ve şu satır
ları yazdığımız sırada yağmur ha
fif hafif devam ediyordu. 

teşkilit halinde çalış~ıyordu. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

15.l~~Llf.!iT.Jl& 

ı da tevkif etmişlerdir. 
k Akşam, eski şehrin büyük bir 

1 
ıı;mı işgal edildikten sonra, kıtn
t~ Ernel camii civarındaki mahal-

d~ erde faaliyete devam etmişler-
ır. 

Eyaletlerde gene birtakım ta
arruzlar vukun gelmiştir. 

Yunan Kralının seyahati 
Atina, 21 (A.A.) - D. N. B. 

l~fansı, Kralın tesrinievvel sonla-
·ın · a doğru y.abancı memleketlerde 

~UU:nekkiren seyahate çıkacağını 
· ldırnıekıtdir. 

Türkkuşu uçuşları 
Anknra, 21 (A.A.) - Ankara 

üzerinde filo talimlerini yapmak
ta olduklarını halkımızın sevinçle 
gördiikleri Tiirkkuşunun motörlii 
tayyarelerinden buglin üç tanesi 
muntazam bir filo halinde E:;kişe
hire gitmiş ve dönmüştür. Eskişe
hir uçuşu henüz bu mesai devre-
sinde yetişmiş olan Türkkuşu genç 
leri için küçük fakat iyi bir tec • 

rlibe olmuştur.. Türkkuşu filosu 

Eskişehirde askel'i tayyarecileri -
miz tarafından pek samimi bir su 
rette karşılanmıştır. 

Bone Sovyet elçisini 
kabul etti 

Paris, 21 (A.A.) - B. Bone, 
dün Sovyet Rusya bliyük elçisini 
kabul etmiştir. 

Dlinya ziraat kongresi 
Hnydpark, 21 (A.A.) - Ok

lnma senatörü B. Li, B. Roo.sevelt 
ile görüşme yaptıktan sonra şu be
yanatta bulunmuştur: 

- B. Roosevelt, dünyada zi -
rant mahsulü fazlasının taksim ve 
tevzii için beynelmilel bir ihtilaf 
akdetme,;ine taraftardır. 

Tahkikat evvelki gün sona M'· 

miştir. Madam Atina ile muavini 
ve evde cürilm üzerinde yakala,.. 
ııanlar Sultanahmet birinci sulh 
ceza mahkemesine gönderilmiş 

Madam Atina ve Katina ilk du • 
ruşma sonunda tevkif edilmişler -
dir. ÖbUrleri mevkuf olmıyarak 
muhakeme edileceklerdir. Madam 
Alina dün sabah tekrar sorguya 
çekilmiş ve para kaçakçılığı su • 
çundan da ayrıca duruşması ya ~ 
pılmak üzere ıbeşinci asliye c~z.a. 

mahkemesine de sevkedilmi.ştir. 

Sorgu neticesinde mevkuf;'-:et!.Wn 
1 

devamıpa karat \'&ril.miştiı:. &: 

'938 

.. 



•• -------- --- --~- ---- --- - . -- - ,.__- --=--.-.-.~~ -~~-=-~_.:_____:_________::___:_::_~---=-=:------=--- -------- _-_-__ - --

Sayfa: • 

Tll.K." 
-~İ'#Old«I. 

Gazetelerden neler 
bekleriz? 

Vapurun üst güvertesinde yan
yana oturu yor; d~reden, tepeden 
konu şuyorduk. Fakıat yolumuz u
zundu; yalııız çene yarışiyle vakit 

geçmiyordu. İkimiz de oyalanmak 
için bir gaz.ete arayorduk. Bu sı

rada bir çocukcağız yanımıza ıı-e

lerek koltuğu altındaki gazetele
rin adlarını saymağa başladı. 

• Dostum, hali vakti yerinde bir 
atlamdı iy i para kazanır, bununla 
beraber, birçokları gibi, gazeteye 
verilen par.ıyı israf •ayar, müm
kün olduğu kadar an.11fordan oku
m!ljfa çalışır. Şir.ıcii de. be~ kuru
~ıı gözden çıka rmaktansa benim 
al arağım ııeut<:y i okumayı daha 
karli sa y dığ ı nı yıtn ıröz l e bakışın

dan anladım ve bu cimriliğe öfke
lenıHm 

- -- Ber gazete almı~tım ama 
enle bırakm:~ım. 

DecLm. N&ı; ar çeyreği n canına 

kıyarak bir gazete aldı. Sayfalarıt 
~öy le lıir g üz gezdirdikten sonra: 

-- Canını, dedi, gazetelere ve
rilen paraya yazık! Hiç bir şey 
l'aZm!yorlar ki... 

- Monşer, dedim, elindeki ga
z~tenin t.anınmış bir muharrir ta
rafından yazılan bir başmakale8i 
var mı? 

- EYet. 
- Son yirmi dört saatlik İstan-

bul. Ankara ve taşra haberlerinin 
m!ihimlerini yazmış mı? 

-Yazmı~. 

- Ayrıca spor, tenkit, mizah 
sütunları, karilıalürleri, resimleri, 
birkaç fıkrası, reportajları, tefri
kaları, hattil gündelik yemek lis
teleri var mı? 

-Var. 
- O halde daha ne istiyorsun 

biı·ader? Beş veya üç kuruş verip 
al d ığ-ın bir gazeteden, seni li -
@P bakaloryasına hazırlıyaca'k 

çeRit çeşit ilmi bııhi~ler veya on 
saniye evvel kutuplıırda vukua ge
len hAdiselere ait haberleri mi bek 
liyorsan? . 

Do<lum se;;ini çıkarmadı; fa -
kat yüzünün buru~masından, söz
lerimin kendisine kanaat verme
digi anla~ılıyordu. 

tşte biz böyleyiz. Bazan beş 
para hayır gelmiyecek yerlere bol 

keseden beş lira sarfetmekten çe
kinmeyiz; hazan da beş kuruşluk 
bir maldan beş bin kuruşluk isti
f.ilde bekleriz. 

TiLKi 
-

f'ENll~BAH 

Kimsesiz Çocuklar Arasında 
"TUHAF ŞEY. DEDi. BiZiM HAYATIMIZDA ME

RAK EDiLECEK NE VAR SANKi ?. GÜL GiBi 
GEÇiNiP GiDiYORUZ iŞTE .. ,, 

Gecenin saat yirmi ikisi. ... Ka
raköyü rıhtıma vıısleden dar ve 
dönemeçli cadtlenin üzerinde, ye
raltı camiinin bulunduğu sokak 
başındayım ... 

Üç çocuk kenar kaldırımları 
üzerinde oturmuş, ıigaralarını tüt
türerek konuşuyorlar: 

- Olmadı Hasan .. Bugün nafi
lesin .. Bize yetişemedin... İnsan 
bunu para diye getirir mi hiç ... 

İsminin Ha-san olduğu anla~ılan 
perişan kıyafetli çocuk oturduğu 
yerden kalktı ve elindeki sigara• 
nın külünü bir parmak darbesile 
yere düşürdükten sonra: 

- Ne yapalım, dedi. Her gün 
ben mi fazla getireceğim. Bugün 
de bu kadar oldu i,te .... 

Ve az ışıklı olan sokağın bu lcı!· 
şesinde bile irin gibi sapsarı çeh· 
resinin rengi farkedilebilen küçük 
Hasan i!Ave etti: 

* - Darılma be ağabey ... Bugün 
Jük bu kadar olsun ... Yarına Allah ıı"" __________ _, -
k&rim ... 

En büyüğü on üç yaşlarında ka
dar olan bu üç çocuktan biri, bel
li ki en büyiikleri, avucunda şıkır 
dattığı paraları tekrar saydı ve 
Ani bir kararla yerinden fırlayıp 

diğerlerine emretti: 
- Haydi yrüyün çocuklar .... 

Gidiyoruz ... 

Gecenin haylıca ilerlemesine 
rağmen, bu üç küçük çocuğun va
ziyetlerine karşı duyduğum me
rakın esiri olarak, onları takiben 
ben de yürüdüm .. 

Türlü türlü münasebetsiz ~özler 
ve ~&kalarla önümde ilerliyen üç 
kafadarla beraber Yüksekkaldırı-
mı tırmandık ... 

Tünel başından Tepeba~ına çı

kan sokağa saptık... Tepebaşına 

gelJiğimiz zaman Perapalasın ar
kasına dü~en Kasımpa~a sırtları
nın tenha bir yerinde üç kafadar 
mola verdiler .. 

Ceplerinden yiyecek bazı ~ey -
!er çıkarıp yemeğe koyuldular. 

YAZAN: 

Rıza Lebip Asal 
buluşup kazandığımız paraların 

bir kısmı ile canımızın istediğini 

kocakarının haberi olmadan alıp 

yeriz. Hele sigarasız hiç duramı-
yoruz. Alıştık bir kere ... Sigaramı
zı da alıp üstüste ikişer tane du
manlandırdıktan sonra paketi so
kakta bir yere saklarız ... Kocaka
rı üzerimizde görürse bir daha al
maz bizi evden içeriye ... Canımı
zın çektiğini yedikten, sigaramı

zı da içtikten sonra artan parayı 

götürüp kocakarıya teslim ederiz. 
O da bizi ve kendisini bu para ile 
ıreçindirir işte ... Oldu mu keyfin 
ağabey .... Öğrendin mi hayatımı-
zı ... 

- Peki, dedim, siz hiç mek -
tepte okumadınız mı? .. 

Küçük Hasan a.tı.Jdı: 

- Hele benim başıma gelıni

yen kalmadı... Bir gün kolayıııı 

bulup bir kunduracının yanına 

çuak girmiştim. On beş ırün ka -
dar çalıştım. Dükklnda yatıp kal
kıyordum da ... Bir ırece dükkrın

dan üç çift ayakkabı ile bazı ta
kımlar ç.a.lındı... Hırsız kapıdan 

çıkıp giderken uyandım. Hemen 
kalkıp sokakta bağırmağa ve bir 
yandan da kovalamağa başladım. ' 
Herif dönüp bana iki sille aşke

dince yere yıkıldım... DükkAna 
dönüp bağırarak bekçiyi çağır • 
dım ve işi anlattım. Ertesi sabah 
ustam dükkana gelince beni de 
y.anına alıp karakola gitti. Bura
da ne dese beğenirsiniz? "Ayak
kabıları ve takımları çalan Ha
eandu· !,, demesin mi?. Güya ben 
hırsızla ortakmışım. Onu dükka
na ben sokmuşum. Karakol kara
kol dolaştım, sonra i~i anladılar, 

hırsızı buldular ama ben de tek
rar dükkana dönemedim. 
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Bu Haftaki Müsabakalar Geçen 
Çok Daha 

Olacak 
Haftaya Nisbetle 

Heyecanlı 
Sipahi ocağının tertip ettiği 1 

konkuri_piklerin "at terbiyesi,. kıs
mına mahsus olan müsııbakalar, 

dün Pangaltıdaki Sipahiocağı a -
l&nlarında yapılmıştır. Müsabaka
ları oldukça kalabalık bir seyirci 
ktıtlesi takip etmiş ve sah:ıda sü
vari binicilik okuluna mensup su
paylar hazır bulunmuşlardır. 

Alınan neticelere göre Sala -
hattın Savul ismindeki atla birin
fll Ahmet de Akınla ik;nciliği al -
~r. 

Şampiyona mükafatının ikinci 
llıaınını teşkil edıp arazi il~erinde 
f6pılacak olan kros yarışları bu
aun öğleden evvel Zincirlikuyu is
tikametinde icra edilecektir. 

Yarın sipahiocsğı alanında ya
pılacak olan konkuripikler geçen 
)ıaftaya nazaran daha alikalı ola
caktır. Çünkü müsabaka adedi 6 
7& çıkarılmış ve at adedi de faz
lalaştırılmıştır. Maniler de daha 
aiyade yükseltilmiş ve parkur ka
?'14ık bir şekilde tanzim edilmiştir. 

.-

dır Müsabakaya oıı bir at iştirak 
edecektir. Bu on bir atı ve binici
lerini geçen sene A \'rupa turnesin. 
de büyük muvaffakiyetler kazana 
rak Mussolini kupasını kazanan 
memleketimize getiren ekip teşkil 
etmektedir. Burda manilerin yük -

sekliii;i 1.50 ve genişlik de 5 met
redir. Fakat birkaç binici ara•ın
da müsavat olduğu takdirde baraj 
yapılarak maniler yübeltilecektir. 
Bu mü•abakada birınciliği bu se
ne Fran,adan yeni satın alınan ve 
C~\'at Kulanın binmekte olduğu 
Justokorun kazanmak ihtimali 
pek fazladır. Bundan başka Cevat 
Gürkaııııı bindiği Yıldız, Eyüp Ön
cünün bineceği Ünal ve Saim Polt
kaııın Ok'u birincilik için hemen 
hemen ayni şansı haizdirler. Ayrı

ca Cevat Kulanın Gfü;lüsü de bun
lardan aşa~ı değildir. 

Beşinci mükafat: Siimerbank 
mükafatı .. 

Zati atlara binmiş bütiin sivil 
binicilere mahsustur. Bu müsaba-

Bu hııfta atlayı,ını seyredeceğimiz bir Bayan mama atlarken 

Geçen pazar yapılan müsaba- kanın birinciliği de Mebrüke, Ol 
Jııalarda bahsimüştereke iştirak e- ga ve Murat ismindeki hayvanla· 
den herke~ ekseriya aldanmıştır. rın arasında yıtpılacaktır. 

CE
••••••••ıl Karaköyden itibaren benim az 

Askerlik İşleri 1 bir mesafe ile kendilerini takip et
• mekliğimden sinirlenmiş olacaklar 

Davet ki, en büyükleri birden bana döne

- Okuduk be a~abey .. Ben ü
çüncü sınıfa kadar okumuştum. İş
te bu Selim de dördüncü sınıfa ka
dar okumuş .. Mustafa hiç oku -
mak, yazmak bilmez. Arasıra va
kit buldukça biz ona harfleri öğ
retiriz, Cahildir, filan ama iyi di
lencidir ha ... Sağ kolunu bir eğri
tip sol gözünü de kırptı mı iş bit
ti. Eğer onu anadan doğma çolak 

Hele bir zaman da sokakta rast 
ladığım bir macuncu beni yanına 
aldı. .. Sesim güzelmiş benim. İşte 
arkadaşlar da böyle söylüyorlar. 
O adamın yanında da bir hafta 
kadar çalıştım. Adam mahalle a
ralarında hem macun satar, hem 
de klarnet çalardı. Bir de ut ça
lan bir arkadaşı vardı. .. Benim de 
elime bir def tutuşturdular. Ma
halle mahalle dolaşıp şarkı söy
lüyorduk ... Akşamları da adamın 
evinde kapı arkasında bir otmin
der üzerinde yatıyordum. Eh fe
na değildi, yiyip içiyordum da ... 
Bir gün bir mahallede bizden çif
te telli istediler .. Herif defi elim
den alıp beni oynatmağa ba,ladı. 
Ne bilirim ben oyun oynamasını .. 
O günden sonra her aksam evde 
bir çiftetelli talimidir · giderdi. 
Gerdan kırmak, titremek falan .... 
Fakat bir türlü ben adamın gös
terdiği şeyleri yapamazdım ve ak 
şam da bu yüzden mükemmel bir 
dayak yerdim_ Herif meğerse es
kiden ayı oynatırmış. Aklı fikri 
beni de oynatmaktı. Sonunda da
yağa dayanamayıp buradan da 
kaçtım. Anlatmakla bitmez be a
ğr. bey_ .. Daha neler de neler_ .. 

Spor muharririmiz bu haftaki mü- Müsabakalara saat 13.30 da 
aabakalar netioesinde kazanması başlanacaktır. Tertip heyeti bu 
muhtemel olan hayvanların isim - hafta 8 bin kişinin rahatça otura
lerini okuyucuJ.ımnıt tahıninleıile 

1 

beraber vermektedir. bileceği yer temin etmiş ve bahsi 

Birinci müsabaka: İstanbul mti müşterek gişelerini de daha müna-
sip yerlere koyarak adetlerini faz

klifatı ismini taşımaktadır. Yarış, 

' Eminönü A•kerlik Şube•inden 
334 ve bu doğumlularla muame

leye tnbi olan kısa hizmetlilerden 

tahsillerini bitirmiş ve yüksek aske 
ri ehliyetn•.meyi haiz bulunmıyan
ların 1 - 2. Teşrin - 938 tarihinde 
yedek subay okulunda bulunmak 

üzere sevk edileceklerinden 31 -
Birinciteşrin - 938 günü şubeye mü 
raca.atları ilan olunur. 

-

Bergamada manevra 
dönüşü 

Bergama, 19 (Hususi) - Balı

kesir lvrindi istikametinde manev 
rada bulunan kahraman alayları
mız gece saat yedide Bergamaya 

ırirdiler binlerce halk on beş gün
dür özlediği Mehmetçiğini yükse'< 
tezahüratla kar~ıladı ve halkevi 
bando'u da Soma yolunda istik . 
tikbalde bulundu. 

Ali ERDEM 

Ölüm 
Pariste tedavi edi!lirken hayala 

veda ettiğini geçende kemali tee'
siirle yazdığımız Siirt saylnvı Bay 

).mail 31ii~tak J\layakonun cernızesi 
22.10.938 cumartesi günü ekl'presle 
saat 7,25 de Sirkeciye g~lecek ve 
pazar günü saat 12 de Te~vikiye ca 

nıiinde namazı kılınarak mern•imi 
mahdusa ile Zincirlikuyuda asri me 
ııarlıkta ihzar edifon ma1<beri mah
susasına defin olunacaktır. 

rek sordu: 
- Bir şey mi istiyor~unuz biz

den? .. 
- Hayır, dedim, hayatınızı 

vaziyetini merak etlinı de ... 

ve ve körden ayırdedebilirsen aşk ol-
sun ~an;ı ... 

Güldü: 
- Tuhaf şey, dedi, ne var bi

zim hayatımızda be ağabey? .. 
Gül gibi geçinip gidiyoruz i~te ... 
Bir sipsi ver bakalım hele .. 

Ben onun ne demek istediğini 

düşünürken küçük Hasan imdadı
ma yetişti: 

- Ne anlar o sipsiden be ... Si
gara desene!. .. 

Maksada ermek sırrını ke~fet

miştim ... Üçüne de birer sigara ve
rip yanlarına oturdum .. 

* Küçük Hasan anlahyordu: 
- Nasıl mı yaşar>z biz... Dur 

sana ben anlatayım ... Şu gördü -
ğün Selim yok mu? İşte onun Ku
laksızda Teneke bir nde oturan 
bir kocakarı"ı var. Onun eYinde 
yatıp kalkarız biz... Sabahleyin 
üçümüzde evden çıkınca biribiri
mizden ayrılırız. Her ıı:ün bir yere 
gider, çalı.5ırız. İşimizi hiç sorma. 
Neler yapmayız biz .. Yük taşırız, 
arabalardan dökülen odun ve kü
m ürleri toplar, satarız. Bıdık bol 
olduğu zaman koprü altıııda olta 
ile balık tutar. satarız, 

Sıkıya gelince, i~ bulamayınca 
da dilencilik yapanz ... Her akşam 
eve gitmeden evvel bir yerde bulu
şuruz ve kazaodığımız paraları 

toplıır, sayarız. Selimin kocakan"ı 
başımızda bir Azraildır bizim ... 

Onun için her gece soİcaklardıt 

- Hasan, dedim, üçüııiJz de 
pekala bir iş bulabilirsiniz .. Mese
l& kunduracı çıraklığı, kömürcü 
çıraklığı ve ne bileyim ben her sa 
nate çırak olarak girebilirRiniz ... 
Ne içın böyle yapmayıp bu sı:rse
ri hayatı istiyorsunuz, .. 

Bu sefer Selim cevap verdi: 
- Ne diyorsun sen be yahu .... 

Bizim baş vurmadığımız is mi kal 
dı sanki. ... Bir berbere gidip iş is
temci!e kalksak adam bizi süpür
ge sopa'1 ile kovalıyor. Kime yal
vaı·ıp yakarıp boğazı tokluğuna 

i".l istf'ek adam kıyafetimize ba
kıp: "Üstünü başını düzelt te öy
le gel!,. diyor. Sonra hangi dük
kancıya gidip sanat öğrenmek is
tiyoruz dersek adamcağızlar biz
den pireleniyorlar ... Kefil istivor
lnr ... Temiz r-iyiıımek istiyorl~r ... 
Buıcları yapanıaymca da kapıyı 

göst~riyorlar. Bizim kefilimiz, 
temiz elbisemiz · ne arar!.. 
Kol:'ıyını böyle bulduk vallahi. ... 
Neler gelmedi basımıza bizim 1 • • • 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Nişan 

Faika Köksal ile muharrir ar
knda~ıııız Rıza Lebip Asal'ın kar
de~i_ Er>.iııcan meyvacılık istasyo
ıııı fen nıemurn Halit Asal 
16-10-938 de Erziııcanda nisaıılan-
mışlardır. · 

Bu nişanın ebedi bir saadete 
ba~langıç olır.:ı~•nı dileri". 

• 

yalnız sivil binicilere mahsustur .. ==Ja=l=a=şt=ır=m=ış=t=ıı=··========= 
10 hayvanın yarışacağı bu müsa -
bakada Doğan, Efekızı veya Mu
radın kazanması muhıtkkaktır. 

İkinci müsabaka: "Yüzlıaşı 
Avni mükafatı,, dır. Bütün zabit
lere mahsus olup günün en ehem
miyet.li m Ü•Rbakalarıııdan birini 
teşkil etmektedir. Bu yarışta bi
rinciliği bu sene Rumanyadan yeni 
satın alınan ve Eyüp Öncünün bi
neceği Troitsanın kazanması çok 
muhtemeldir. İkinci Saim Polat -
kıı.mn bineceği Cüce, üçüncü de 
Teğı:r.en Avni Karacanın bineceği 
Leyla gelmektedir. 

Üçüncü müsabaka: Ziııgal mü
sabakasınır. Yarışa yalnız siville
rin yarışacağı on at girecektir. Bi
rinciliği Orhan Azizin bineceği 

Olga, ikinciliği Cavit Kolçanın bi
neceği Sipahiocağı atlarından Do -
ğan, üçüncülük de Melah:ıt Ak -
selin Muradına düşmektedir. 

Dördüncü müsabaka: Ordu 
mükafatı. 

İş dairesi genel reisi Mersinde 
Mersin, 19 (Hususi) - İktısat 

Vekaleti iş dairesi genel reisi Bay 
Enis Behiç Koryürek ile ayni dai
re genel müfettişi Bay Mehmet 
Ali Nisfat İnönü \'apurile şehrimi
ze gelmişlerdir. 

Burada tetkiklerde bulunduk
tan sonra Adanaya geçecekleı·dir. 

Balıkesirde zehirli gaz kursu 
Balıkesir, 19 (Hususi) - Öğ

retmen okulu ile li•e öğret'l'enieri 
için bir zehirli gaz kursu açıla

caktır. 

Kursta haftada 3 gtin, saat 17 
ile 18 arasında ders yapılacaktır. 

B~rgamada eğitmenler 
Bergama, 18 (Husus') - İzmir 

Kızılrullu eğitmen okulundan ilk 

mezun olanlar Bergaınaya geldi
ler, halkımız tarafınd,m tezahü

ratla karşılandılar. Gece haikevin 
de dün ve bugün i~imli iki perde-

Bu müs•baka bu seneki kon - lik b' t ·ı d·ı · Geçen giin bir yazımda hima- ır eros: ver ı eı·, seyircileri 
kuripikleriıı en ehemmiyetli yarı..ı tarafından k Ik ı ~ l 

yei hayvanat cemiyetinde hayvan j "'!"!"""--------~-..;.-..;.;..,;;,;;;,;;.;,;;,:,;,;,:,;,~ç;,;;o~.:a:,;;;ı;;:ş:;;':;;u:;;ı u:;;ı:;;a:r~--~ 

* 

larııı ne müşfik muameleler gör-
düğünü, ne güzel bakıldıklarını et- ...... .. 
rnflıca anlatmıştım. Bu çocukları l 
dinlerken himayei hayvanat cemi- : 

Bugün SAKARYA 
Cazib, hareketli ve 

sinemasında •••••• •• 

Y,et_inde .. gör~ük !erim bütün tafsi- J i 
latıle gozlerımın önüne geldi. Ve : 
sonra ha•ta köpeği için ağlıyan 1 

kadının hıçkırıkları bana da sira
yet etti. Onunla ~·alııız bir nokta
da ayrılı,,·orduk . O, hasta hobisi
ne, ben de bu zavallı iıı,an ·va\'-
rularıııa acı~_ ordıım_ • 

çok zengin bir program : 

ViCDAN AZABI ı Gökten düşen kadın 
MYRNA LOY 

~ • • • • • • • • • • • 
VICTOR MAC - LAGLEN 

JUNE LANG, PETER LORRE ROBERT MO.\JTGOMMERY : 
tarafından oynanmış Fransızca tarafından oynanmış Fransızca i 
sözl_ü hissi ve müessir bir dram sözlü eğlenceli bir komedi : 

lliveteu : P ARAMUNT JURNAL son dünya haberleri : 

(Sonu 7 nci aayfada) 
Bugün saat 1 ve 2,30 tenzilatlı Halk matineleri E 

• .............. Suvare saat 8,30 da her iki film birden 5 ••••••••••••••• 
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Bundun cv\'elki kısının hülfısası: 
lld tmrdeş homşulara ihtiyar emek
li doktor Ali Paşanın köşlı:\inün bah 
~1esini geziyorlar. ihtiyar asker bu 
'bah•e~i toruııu için bir fenni oyun
co.k miizcsi hruine lw~ rnuştur. Bah
çede Jcüçük trenler i~liyor, su ,·c yel 

Ae~irmenlcri modelleri çalışıyol". 1~i 
kn.rdes hem ~~:l'.iyorlar> hem <le bıl
mmliltleri bir~.ok fenni şe~ ler öğre
ııi:rorhır. 

Ali Pnşa iki lmrdesi erte i günii 
,·ine bahçesine danıt ediyor Ye on- ı 
İanı iiç dev gö::,tereceğioi ,·adedi -

yor. 

• 
Et1esi gÜJlli öğle yemeğinden son 

ra .... ..ıyar komşumuzun lwşküne 

kardeşimle Meta uçar gibi koştuk. 
Kendisi o gün için bize üç dev hika
yesini anlatacağını vadetmişti. 

Hakikat paşa bizi güler yüzle 
karşıladl. Hizmetçi kızdan da Cimin 
iyileşmekte olduğunu işittik. Ken -
disini görmiye gittiğimiz zaman sa 
dık hayva.n topallıya topallıya ya
nımıza yaklaştı ve kardeşimle be -
nim ellerimizi yaladı. 

Ali paşa da köpcgin iyileı;me:;in
den memnundu. Bizi yine bahçeye 
çıkardı ve mini mini su değirmeni
nin yanındaki tahta kanapelerden 
bırisine oturttu. Kendisi de bir is
kemle alıp karşımıza geçtikten son
ra o kadar merak ettiğı~tç dev
ler hikayesini anla tınıya başladı: 

---- Evvel zaman iç:fode bir yel -
kenli gemi ıssız bir adanın önünde 

kazaya uğrıyarak batmış. Geminin 1 
tayfası sağ ve salim karaya çıkmış
lar ve senelerce o ıssız adaCla kal -
mışlar. Kazazedeler adada kendile
rine kulübeler yapmışlar, buğday 

ekmiye başlamışlar. Lakin başaklar 
kemale erince buğdaydan un yap-

mak için ellerinde değirmen bulun - , 
m:ıdı!;ından buğdayı ikı dns arası
na koyup bu taşları birbirine ~urt
mek suretıle Ö\'Ütmiye başlamışlar. 
Lakin böyle iptidai ve kaba saba 
vasıtalarla elde ettikleri un pek lez
zetsiz ve kaba olmuş. 

• Issız adaya düşen tayfalar içinde 
Neon isminde bir gemici varmış. E
iınden iş gcıır ve oecerikli bir adam 
olan Noon her gün ekıneklerirıi yap 
tıkları unu ısliıh etmek çarelerini 
bulmak i<;in düşünın!yc başlamış ve 
düşüne düşüne ıssız adanın o zama
na kadar ayak bile basmadıkları 

meçhul bir kısmına kadar ilerlemiş. 

"kayesi 
Neon nereye gittiğinin farkına 

bile var matlan uvyle dalgın dalgın 
yiirürken birdenbire yerde kos~aca 
man bir devin yatmakta oldugunu 
görmüş.Bu devin boyu birkaç mil 
uzunluğunda imiş. Sırtında gümüşi 
mavi pırıl pırıl bir elbisesi varmış. 
Uzanıp yattığı yerin iki tarafında 
yemyeşil çimenler gümrah ağaçlnr 
büyümüş. Dev bizim gomici Neon'u 
görünce memnun olmuş: 

--- Arkadaş, demiş, şayet çaresi
nı buiacak olursan ben sana hizmet 
görm.iye hazırım. Benim gibi kuv
ve .... ıJir dev sana esirlik hizmetkar 
lık edebilir. Den :\'emeden, içmeclen 
çalışan sadık bir hizmetçi ola.bili -
rim. Ne uyku iı:;lerim, ne istirahat. 
Gece gündüz çalışnuya hazırım. 

Sonra yorulmam da hiç. Yalnız de
diğım gibi beni çalıştırmanın yolu
nu bulmalısın. Haydi şimdi sırtıma 
bin de seni arkadnı:ılarrnm yanma 
taşıyayım ... 

Neon birdenbire devden ürkmüş. 
Lakin ondan kendisine bir fenalık 
gclmiyeceğini anlayınca korkusunu 
çabuk gidermiş: 

--- Peki! demiş. Seni bir tecrübe 
edeyim bakayım! .• Diyerek içine o
turabileceği bir kutu yapmış ve bu 
kutuyu devin sırtına koymuş, kendi 

-girip oturmuş. 
Biraz sonra Neon bakmış ki dev 

onu alıp arkadaşlarının yanına ka
dar getirmiş. 

Kocaman ve kuvvetli bir devin 
kazaya uğramış gemicilere hizmet
karlık edeceği havadisi pek çabuk 
yayılmış ve zavallı gemiciler de bu 
haberden çok memnun olmuşlar; 

sevinmişler, hayranı yapmı~lar. 

Al'tık ıssız adadaki gemiciler bu 
deve koc:ımnn değirmen taşları çe-

virtmeğe başlamışlar. ince, halis, 
un elde etmişler. 

Dev onlara ormanlardan, odun, 
ta~ ocaklanııjan t:ış da taşımıya 

baçlnmış. Artık dev o diyarin iyilik 
~ıisi olmuş. lJ .. mcn, hemen herkeı; 

bu devi çahr,ı:-kcn görmi.i~ti.ir. Bu 
devin kim olduğunu a11lıyabildiniz 

mi çocuklnr ? .. Diic;ünıneyin onu ı;i

ze ben söyliyeyim: Ru deve "·"kar 
F•ı., dere!er ve "Aknr su., hakikaten 
tabıatin büyu ... km•\ tıer inden biri. 
E,idir .. 

Gelecek hafta size ikinci devin 
kim olduğunu söyliyeceğim. 

'' Arf,aMına ~Ple<•ek haftaki ~ocuk 
sa)ıfhmı1.<]a hularaksınız.,. 

1. inci teşrin bilmecesi 

' ı-

J 

Yukarıda Ayşe, Fatına, Nuriye ve Emine isminde dört tane 
hizmetçi görüyorsunuz. Bunlardan birisinin kovası devrilmiştir. 
Her hizmetçiden kendi kovasına kadar bir çizgi uz:mmaktadır. 
Bu çizgiyi takip ederek devrilen kovanın hangi hizmetçiye ait 
olduğunu bulunul\,, Kovanın sahibini bulan küçük okuyucuları
mıza onları memnun edecek hediyeler dağıtacağız. 

YENISA AH ' ~ayfa: d 

Bir küçül 
Ressamla 
onuştum ... 

Küçük bir er · 
kok çocuğu gör· .
düm. Elinde kah· 
vecilere mahsus 
bir tepi\i tutuyor
du. Kahve ısmar. 
layanlarrn kahvo , 
ledni oradan o· 
raya taşıyordu. 

Bir gün bana <> 
nu göstererek: 

- Bakın! de
diler. Bu küçük 

lbrahim 1-ar~.: 1 
yok mu, Öyle gü SOKAN 
zel resim yapa~ 

ki, muhakkak o, istikbalin büytik 
bir ressamı olac.akhr .. 

Onu hayretle süzdüm. Zeki yüz 
lü, parlak siyah saçıl bir ~ocuktu. 
Onda hakikaten büyük bır adam 
olacak bir tavır \'ardı. .. 

Bizim ele ısmal'ladı~ımız çayla-
rı getirmişti, ona sordum: 

- Adm ne? 
_ lbrahim Faruk Sokan ... 
_ Mektebe gidiyor musun?. 
__,,Evet gidiyorum, İstanbul er-

kek lisesinde :;ekizinci sınıfta F 
şubesinde bulunuyorum. Numaram 
313 tür. 

_ Ya .. dedim .. Ne olmak isti-
yorsun bakalım'! .. 

Durdu, hiç beklemediği bir ~ey 
kendisine sorunca birdenbire şa
sırıı: gibi bir hal aldı. Öyle y.a 
daha mektebini bitirmesine kaç 
uzun sene var .. Maamafih bu ~e
neler şimdi size uzun gibi göriinür. 
ama pek o kadar mrnmaz. Bir gün 
göreceksiniz ki, kendinizi mekte -
bin kapısı önünde bulacaksınız ... 
O vakit bu senelerin ne kadar ça
buk geçtiğine hayret edeceksiniz. 

Bir iki saniyede kendini topla
mı:;;tı: 

- İstikbalde büyiik bir ressam 
olmak istiyorum, dedi. 

- Sana bu resim heve~i nasıl 

geldi'?. 
- Benim ablam da re~!-lamdır. 

O çok güzel resimler yapar. Ben 
ondan gördüm, ondan öğrendim. 

sa a a 
asıl Yaka ar ar 

Dünyanın en yırtıcı ve en kor • 
kunç hayvanı aslanı, kaplanı diri 
diri yakalamak tabii her babayiği
tin harcı değildir. Şu halde hayva
nat bahçelerinde canlı olarak te§
hir edilen bu vahşi hayvanlar nasıl 
yakalanıyorlar?.. Nasıl kafeslere 
konuluyorlar? Uzak memleketler -
den Avrupaya nasıl taşınıyor? Şa· 
yet bunları merak ettinizse bu sual 
Jerinizin cevabını işte size veriyo • 
ruz: 

Evvelce Aslanın yurularak avlan· 
ması değil de diri diri yakalanarak 
esir edilmesi çok güç imiş. Bu kük
remiş mahluku tuzağa düşürürler, 
kafese bin müşkülatla korlar, kar
vanlarla Avı upaya taşırlarmış. La
kin şimdi aslan avcıları çok tecrübe 

sahibi olmuşlar V" bu tecrübeleri
ne dayanarak yaşlı aslan elde etme 
yi lüzumsuz ve külfetli bulnııya baş 
lamışlardır. Onlar şimdi daha ziya
de dişili, erkekli bir aslan çiftini kol 
lamakla iktita ediyorlar. 

Aslanın yaşadığı memleketlerde 
yerlilerin delaletile seyahate çıkan 
avcılar yavru sahibi olan çiftleri kol 
lıyarak buluyorlar ve ananın, baba
nın uzaklaştığını yerlilerden haber 
alınca yavrularını kolayca yakala -
yıp kaçırıyorlar. Sonra bu yavrukı.r 
lastik memelerle süt verilerek bes
lenmektedir. 

Lakin bu iş o kadar kolay değil
dir. Avcılar yerlilerin delfiletile si
lahlan ellerinde bin ihtiyatla asla -
nın inine yaklaşırlarken yavruların 

anası tarafından baskına uğramak 

tehlikesine daima maruz bulunuyor 
lar. Zaten vahşi hayvanların hemen 
hepsinde burun kuvveti pek yüksek 
bir haldedir. Kilometrelerce uzak -
tan insanın kokusunu alırlar. işte 

a\'cı1ar bunu bildikleri için çok de· 
fa hayvan postlarına ve kürklerine 
sarılarak yürürler. 

Aslanın korkunç bir kükreyişi 
vardır. Bu ses bütün diğer hayvan
ları korkutur. O kadar ki, kilomet
relerce uzaklarda olan ve yırtıcı ol
mıyan hayvanlar gibi yırtıcı olan -
lar da bu sesi işitince ormanın içi
ne savuşur, kaçarlar. tşte avcılar 

aslanın böyle kültriyerek av peşin
de dolaştığı zamanı kollanuya mec
burdurlar. Ondan sonra yavruların 
yanına yaklaşabilirler. Fakat ne ga
riptir ki, aslanın daha yeni doğan 
yavrusu bile bir sevki tabii ile insa
nın yaplaştığını sezerek kendi~ini 

müdafaaya ugraşır. 

Kaplanları aslan gibi küçükten 
yakahyarak büyütmek çok güçtür. 
Bunun için kaplanı hala tuzağa dü
şürerek avlarlar. 300 kilo ağırlığın
da bir kaplan naııııl zapt.edilir? Na
sıl naklolunur? 

Afrika yerlileri ikide bir sürüle
rini basan kaplanlardan o kadar yıl 
mı~lardır. ki, avcılara hemen yol 
gösterirler. Nerelerde kaplan ini ol
duğunu avcılara tehalükle haber ve 
rirler. Bu ihbar üzerine yola çıkan 
avcılar inden uzakça bir noktada 
bir çukur kazarlar bir şişe şeklinde 
olan bu çukurun üç buquk metre 
derinliği, üç büçük metre kadar ge
nişliği vardır. Fakat ağzı daha dar
dır, en çok u<i buçuk metredir. 

Çukurun agzı iyic~ ve s(kıca çöp· 
lerle kapatılır. Çukurun dibine bir 
keçi yavru~u koyarlar. Sonra k~i
nin kulagında bir de taş bağlıdır ki, 
bu taşm ağırlığı ve yalnızlık yüzün
den hayvan bağırmıya başlar. Onun 
bağırması kaplanı çukurun yanına 
kadar çeker. Kaplan kokuyu ve se-
si taltip ederek çalıların üstünden 
çukurun içine tekerlenir ve bu teker 
lenmeyi zavallı keçinin puçalanıp 
vahşi hayvanın midesine inmesi ta
kip eder. Keçiyi yiyip yutan kaplan 
çukurdan dışarıya atılmak isterse 
de ağzı dar, dibi geniş olan bu çu· 
kurdan fırlamıya bir türlü ınuvaf 
fak olamaz. 

Şimdi artık kaplaıı ele geçtimi? 

Ne gezer. Bir de kaplar.ı çukurdan 
diri diri çıf'trınak, onu demir ka
fese hapsetmek lazımdır ki, bunun 
için de avcıların hu:>usi ipleri, balık 
ağı gibi kalın ipten örülmüş ağları 
ve tertibatı vardır. Bunlar çukura 
atılır ve kaplan o ağın içinde bir iki 
saat kımıldıyamaz bir hale gelir. Ba 
zan bu yırtıcı hayvan o kadar mu
annidane bir mukavemet gösterir 
ki, onu bayıltmak ve sonra naklet

mek mecburiyeti hasıl olur. 
öÇetmen 

Şimrl i dt• büyük ressamlarımızı ta ====-=======:ı~========:::ı==========?::==:=::=:::=======:::.s::::::t=:=:=:=::-===================ı 
nımağa çalışıyorum. 

- En fazla se\'dığin hangileri-
dir?. 

l\Hinif Fehimi çok beğeniyo -
rum. Şt!vket Dağın cami re:;imleri
ni 8eviyorum. İnşallah ben de OH

iar gibi olacağım. 
Gitti, baııa yaptığı ı·e!-limleri ge

tirdi, gö:-;tcrdi. Hakikaten içlerin
de yaşından umulmayacak dere
cede güzel çizilmiş olanları var
dı. Onu tebrik ettim. Gündüzleri 
mektebe giden okumayı ihmal et
miyeıı hem de çalı:;;kan bir talebe 
olan bu genci çok beğendim. 

Paydo · saatlerinde de baba:-;ına 
yardım ediyor, diğer boş vakitle
rind~ ders çalışıyoı·. Sade çok ç;ev
diği re::;im yapmaya da haftada 
bir gün ayırabiliyormu~. Ama hnk 
lı değil mi'? .. 

Bu yaşta bu sınıfta en fazla 
okuma~a kıymet vermeli... Onıı 
tekrar tebrik ederim, ileride 
memleketine kırmetli bir in~aıı, 

faydalı bir uzuv olması en bü
yük temennimizdir. 

Neriman abla ... 

Eyliil Bilmecesi 
(Geçen haftadan devam) 

81 Fatih caddesi 44 No. da IIay
reddi~ Uyar, 32 -- Edremit Gazi 1 
okulu sınıf 3-A Erdoğan Ünal, 33 

ı - Kadıköy l\li!-iakı Milli sokak 93 
1 

No. ela .Müserref, 34 - Tirebolu 
husu~i muhasebe katibi Rifat Tan 
kı.r.ı Seniha Tan, :35 - İlgin Şeyh 
Bed~ttiıı mahalle~i Ömer Vedat, 
:rn - İzmir İkiçeşmelik orta cam 
göz sokak 25 No. da Perihan Gür
~el, 37 - F.ğridir mal müdürıi oğ
ltı Turgut Tuğu, :l8 - Konya Pıri 
Mehmet paşa mahallesi 6 No. da 
Ay~el Kozan, 
Deva~nı ıelecek haftaki sayımızda 
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!ayfaı 11 

Yazan: DANIŞ REMZi KOROK Tefrika: No. 20 

- Krrimeniz bu hanım mı e • 
fendim? .. 

- Evet neye hayret ettin ..• 
Hem ondan çekinme canım ... Her 
şeyi öğren•in daha iyi.. 

Annemin bu sözlerinden bir şey 
anlıyamadım. Doktorun şaşkınlı

ğı arttı ve: 
- Ben küçük hanımı bir kaç 

kere muayene ettim... Müfettiş 
Mehmet beyin refikaları değil 

. ? 
mı ... 

Annem bir kahkaha fırlatarak: 
- İyi ya ayol.. Mehmede tavsi

ye eden de benim .• Sana ne demiş
tim ben .. Kızımın kocası yaşlıdır. 
Bir g.!.nCe ihtiyacı var ... İyi, yakı
şıklı bir arkadaşını bul demem!~
miydim? ... 

Doktır artık açılıyordu .. 
Ha •. EvPt, eledi Hııydi siz 

içerlfie bekleyin _ Ben hem birkaç 
ha•tamı sava;-.m .. Hem de Cema
le telefon edeyi'Tl de gelsin ..• 

Odaya ge;crker .. Anneme sor
dum: 

- Ser> ne yapıyor,un ayol .. Ben 
senden böyle Lir ~ey btedim mi?. 

O benim yüzüme b:ıkarak du
dak buktii .. 

Budala .. Senin gibi genç ve 
güzel bir kadı'! ... Öyle pinti bir 
ihtiyarla ömrünU gür,ah edecek 
değil ya ... Onun para~ını alır .. Bu 
rada genci ile zevkine bakarsın .. 

Nitekim böyle oldu ... Henüz A
merikadan gelmiş olan Cemal is
minde bir bahriye mülazimi ile 
beni de tanı~tırdıfar .. Ve bu dok
torun muayene gün !eri arttıkça 

arttı. .. Anem de doklrola sevişi

yorlardı. 

On beş günlük bir genç kadını 
bulan Cemal ... Beni çılgın gibi se
viyor .. Ve bütün gençliğini kuv

.. vetini benim aşkıma benim zev .. 
kime feda ediyordu .. 
Ahamları beni bitap bir hal -

deyken Mehme te kendi arzusu
derece•inde beni kendine malet
mekle kifayet ediyor ... 

Bir gün muayenehaneye gide
cekken .. Fena bir baş dönmesi; 
bir de ga:;yan geldi.. Henüz annem 
meydanlarda yok... Ve Mehmet 
bey de daha evde .. 

Hemen doktora telefon etti : 
Alalecele koşup gelen doktor 

muayeneden ~oma gülerek: 
- Gözünüz aydın Mehmet bey, 

dedi. Refikanız hanımefendi... 1-

ki aylık kadar ... 
Hemen o gün Mehmet bey beni 

Kanlıcaya götürdü ... 
Tam dört ay oN.da kaldım ... 

Geceleri iş üstünde bulunan Meb
medin yokluğundan bilistifade 
bahriyeliyi eve alıyor, bildiğimiz 

gibi yaşıyorduk ... 
Zaten karnımdakinin de babam 

ne ma!Qm, ki Mehmetli de Cemal 
değildi? .. Doğrusu bunu ban bile 
kestiremiyordum .. 

Kanlıcada kaldığım müddetin 
yarısında annem de yanıme gel -
di.. Onu her halde yanımda bulun 
durmak icap ediyorou .. Zaten bu 
belayı başıma sarmasındaki se~p 

lı bulunayım diye değil miydi! .. 
te kedisnine muhtaç olayım; bal-
Bu suretle gene beni avucuna & -

lan annem ... Çifte Cemalleri eve 
alarak mükemmelen beni yaşatı
yordu ... 

Mehmedin asıl kıskandığı an
nemin Cemaliydi... Çtinkü onun 
bende gözü olduğu pek ispatlı de
lilli olmuştu artık.. Bunun için an
nemi alırken "Cemal gelip gitmi
yecek., demiş ve bana da sıkı sıkı 
tenbih etmişti.. Fakat benim Ce
malim gelirken anemin Cemali de 
ıı-eliyor ve bbii ben ne ses çıkara
biliyor. ne de ;\fehmet beye söyli
yebiliyordum .. 

Bir gün Kanlıcalıl.ıırda biri: 
- Uğurlu kademli obun Meh

met bey .. Sizin eve Cemaller işle
yip duruyor yahu! .. 

Deyiverince Mehmet küplere 
biniyor .. Faka.t asıl meseleyi anlı
yamıyor, kapıdan içeri girer gir
mez: 

---- Aşkolsun Seniha!. Annen yi
ne Cemali eve alıyoı da bar.a haber 
VPrmiyoı sun değii mi:•. 

Bea gayet tabii cev~ p veriy"r -
dum .. 

---- Canım şur::.cıkta, kameriyeya 
gı.-ip bir iki saat ko1'u~makt:ın ne 
ç•i<ar. Beni görmüyor bile ... 

---- Her neolursa olsun artık bu
rada kalamayu.. lstanbula inelim .. 

---- Pekli.il .. Sen bilirsin ... 
Bu benim daha canıma minnetti .. 

Çtinkü bahriyeli Cemalim Kanlıca
ya her uman gelip gidemiyordu. Fa 
kat letanbulda öyle mi ya? ... Her 
saatbaşı.. Peklla gelebilirdi. Anne
me bu müjdeyi verdiğim zaman öy
le sevindi ki: 

(Sonu var) 

-··--

Baş, Diş, Nezle, 
nenalji, kırıklık "H blittla 

- - İcabuıda fi!nde 3 

Franııad& Alman hududunun yı
kılıp harap edildiği o senenin ağus
tos ayında, Lavrenıı Bedevi ve me
ki.re gruplarının batma geçerek 
Rumm üzerine yürüyüş için terti • 
babnı ikmale koyuldu. 

Ne bol iş! ... Ne aıkıntı ... Ne ııah
met ... Binbir ,eyi u.r ara.da hallet-

··mek mecburiyetinde kalan Lavrens 
bir yandan kabileler ara.eında. sürüp 
giden birbirine zıt menfa.at gürül· 
tfilerini münasip bir §ekilde her id
diacının lehine göre halletmek lüzu
mu, diğer taraftan başlanılan 

ifi yarıda bırakmamalan için A· 
raplann hamiyeti vataniyelerini U• 

yandırmak onlara hllriyetin bahşe
deceği rahatlığı huzuru, kendiken
dinin efendisi olmanın zevkini tat
tırmıya uğraşmak, dertlerlle bu· 
nalmllj, boğulacak bir hale gelmiş· 
ti. 

Lavrens ~imdi, Araplann (Mavi 
Duman) diye adlandırdıklan bir 
Rolsroy otomobili içinde ve tabur
ların önünde gidiyordu. Bu gidişle 
~ Ağustos tarihind1ı Azrak'a vbıl 
oldular. 

Kendinde fevkalade yorgunlulıt 

Grip, Ronıatizma 
a(nlarının derlı.al keser, 

kat• alınabilir. - -

lıiseeden Lavrenıı §Öyle bir müddet 
kıaa ve çok parlak merhalelerle bi
rinden öbürüne atladığı askeri mes
leğinin onu ulaştırdığı mertebeyi 
düşünüyor. Henüz otuz yaşuıda o· 
lan bu harikulade adam daha bir
kaç ay evvel Mareşal ve şövalye o· 
!arak anılmak için yanıp tutU§ur • 
ken, burün bu benlik iddiasının, bir 
çok hldlsattan sonra, her şeyi, ile 
beraber gurur, azamet, kendini be· 
jenmenin bir hiçe müncer olduğu
nu anlıyor. 

Lavrens hfila harbe devam edi· 
yorsa, bunun sebeuı, nail olacağı 

ıan ve şeref değil, sırf (boğa) diye 
anılan Allenby'nin itimadı ile ken
di muhafız alayı Arapların tevec -
eüh ve muhabbetlerini suiistimal 
etmemiş olmamak içindir. 

Neticenin muzafıeriyeUC; bitece
ğine yüzde yüz emin oJ,!ıı~u ~011 dar 
beyi indirmek üzere bu 1'.n uyoılar • 
dı. 

Fakat bu muzaff·•.-i~·ctten ~vnra 
İngiltere nıı yapacıtk? Verdiği siizil 
tutacak mı? 

Bazı zamanlar, l . .ıvrer..s b..itün 
bu noktalan ayn ayrı ve derin derin 

YIMISABAH 

Az Vakitte Yıldız Olan 
Güzel Ve Sevimli Kız 

Deanne Durbin'in Hayatı 

Gtııel Deanae Durbin 
Henüz on altı yaşında. bulunan 

bu güzel ve sevimli küçük sinema 
yıldızı şimdiye kadar ç.evirmif oldu· 
ğu iki üç film sayesınde pek büyülı 
bir j(ihret elde etmeğe muvaffak 
olmuştur. 

Sesinin fevkaladeliği ve ate§in 
gençliği ve sevimliliği onu sanat l
leminin en yüksek mevkiine ulaibf· 
ıruştır. 

Çevirmiş olduğu filıııı.ler pek b!i
yük bir rağbetle ka.rıtılanmaktadır. 
1yi ve işten anlıyan bir rejisörü ol
duğundan rağbetini sektedar etme· 
mek için senede ancak iki Uç film 
çevirmektedir. Esıuıen henüz neşvtt 
nüma çağında bulunan bu güzel kı
za doktorlar teenni ile hareketi tav 
siye etmektedirler. 

Sevimli Deauna Durbin 1922 se
nesinin kanunuevvelinin dördünde 
Kanadada Minnipegde doğmu.,tur. 
Fakat gerek anası, gvekse babası 
İngiliz idiler. 

Deauna'nın asıl ismi: Edna. Mae 
idi. Bilahare Deauna ismini almııı • 
tır. 

Dea.una Durbin'nin müziğe ve 
şarkıya olan aşkını ve iptilasını, da· 
yısı Arthur ona aşılamıştır. 

Deauna'nın kendisinden on iki 
yaş büyük Edith adında bir ablası 
vardır. 

Deauna'nın üzerinde pek büyük 
bir tesiri olan Edith küçük kızkar
deşinin sesinin fevkaladeliğini ta ip
tidasından sezdiğinden ona sesinden 
istifade etmek çarelerini hazırlama 
ğa. koyulmuştur. 

Yazan : LEON BOUSSARD 
düşündükçe çıldırarak gihi ohıy.::·

du. öyle fena bir h3Ieti rtıhıy. ı-~in· 
de idi ki ... Garplilik ix·ııliğ:ndtıı 8i
linm~ fakat bir türlü büsbütün 
Şarklı olmayı da havsalası almıyor, 
bungünden sonra ne hattı harekPt 
tayin edeceğini kestiremiyordu. 

Bu düşüncelerle bedenen ve fik
ren mahvolmuş olduğunu görüyor .. 
İngiliz ceddinden intikal eden tarzı 
hayatı tamamile değiştirmiş ve A
rap dostlarınınkini de benimaemi
yen bu adam dünyayı ayn ayrı iki 
gözle iki cepheden ve biribiri üstü
ne konmuş resiml~r halinde görü
yordu. 

Gittikçe zayflıyan cesaret ve me
tanetini çok sevdiği kitaplardan bir 
kaçını okuyup y_eni baştan tetkik 

193ıi senesine kadar ha.yatı mek 
tep vt. aııesı arasında asude bir au
retta geçmi§tir. 

M. G. M. Film kumpanyası Ma· 
dam Cschuma.m Heink adında maş 
hur bir muganniye ile bir mukave
le yapmıştı. Onun için Gram adında 
bir senaryo hazırlamıştı. Senaryo 
bu muganniyenin hayatını tasvir e
decekti. Muganniyenln on yaşında.
ki halini filmde canlandırmak icap 
ediyordu. Film menecerlerinden 
Jack Sherrill'e bu yaşta ve sanatta 
kabillyeti bulunacak bir kız bulması 
tenbih edilir. 

Tesadüf Sherrill'i Deauna'run 
ders almakta olduğu Şan dl'rshane
sine sevkeder. Deauna sesini fevka 
iade beğenir ve onu stüdyoya götü
rür. Bu arada muganniyenin ahva
li sıhhiyesi müsaade etmediğinden 
hayatı hakkındaki filmin çevrilme
sinden vazgeçilir. 

Fakat kızın sesini fevkalade bu
lan M. G. M. müdürü ona altı aylık 
bir muk:ı.velename imzalatır. Dört 
buçuk ay hiçbir film çevirmez. Son
radan kıza verilmiş olan paranın 
boş yere gitmemesi oiçlıı. ona küçük 
bir film çevirtilirse de bir neti< e a
lınmaz. Bu vak'a Deaunayı zerre 
kadar sarsmaz. 

Bir müddet sonra Üniversal stüd 
yosundan çağrılır ve mukavele ya
pılır. Stüdyo onun kıymetini sonra 
dan anlar ve 1936 seneeinde tam ve
rimli olmıya başlar. 

Talih Deaunaya gülnıeğe başla
mıştır. Onun sesini stüdyoda duy~n 

Tefrika No: 20 
ederek, biraz kuvvetlendirir gibi ol
du. 
Hi~ ara vermiyen bir sürü müş

küller yine başgöstermiye başlam;ş 
iı. Emir Faysal ile Arap ordusu -
nun guzide ve eeki zabitlerinden bir 
ka<;ı Emir Hüseyine istifalarını gön 
dermişlcrdi. O da Arap orduları ku
mandanlığına, teklifi reddeden kü
çük oğlu Zeyyid'i getirmek istedi. 

••• 
Faysal ile babası arasınıla zuhur 

eden ta tııızlıklardan ateş bacayı sar 
mıştı. 

O aralık Beni Sarh'larla uzla~ı

yor ve sonradan alınacak olan pa· 
ralara tekabül elmek üzer" bir yığın 
altın gönderiyorlar. Bu mü na -ıebet-
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Harp Düşkünleri 
Yazan: NECLA MARAŞ 

-ı 
:tstanbulun ve bütün 'rrakvanın 

en bunaltıcı anlarını yaşadığı bir 
zaman. Günlerin gecelcıucn, J;t.:\.. .... n! 

rin günlerden karanlık geçtiği bir 
sonbahar ... lhtiyar ninelerin günde 
ylir. dirhem ekmek almak için saat
lerce vesika p;'şinde koştukları, ba
basını, kocasını, sevgilisini bekli
yenlerin ıslak gözlerinde hep ayni 
dtl§ünceyi topladıkları yağmurlu bir 
gece. 

Dl!l&.rda ciğerlere işliyen bir rütu 
bet ve bütün havaya hakim bir ağır 
!ık var. Dar çamurlu sokağın köşe
başındaki feneri yine fersiz fersiz 
sallanıyor, biribirlerinin kınk ka
burgalarına dayanmış tutunan iki 
eski evin birinde titrek bir ışık kı
pırdıyor. 

Semiha alçak tahta beşikte vızıl
dıyan küçüğü kucağına aldı. Cumba 
nın kerevetine diz çöktü soluk bas
ma perdenin bir ucunu kaldırarak 
su birikintilerinin kirli bir aydınlık 
altındaki akışlarına baktı. Sonra 
başını kollarında ağlıyan yavrusuna 
çevirirken gözlerinden kalbinin en 
ince bir noktasını sızlatan iki dam-

. la yaş elinin üstüne düştü. Dudakla
rı nefes alır gibi kıpırdadı. 

----Yavrum, yavrum ağlama! O 
sırada içeriye ince sarı yüzlü, zayif 
ve hastalıklı vücutlu san bükleli 
saçlı beş altı yaşlarında bir kız gir· 
mişti. Çocuk önce etrafa bakındı 

sonra annesine dönüp dargın bir 
sesle: 

---- Hani yemek anne dedi. Ek • 
mekte yok mu? Elile karnını tuta • 
rak kendini köşede serili duran şil· 
tenin üzerine attı. 

---- Açım, açım! Karnım ağrıyor 
diye ağlamıya başladı. Genç kadı
nın gözleri büsbütün bulutlanmış, 

çoktandır hissetmiye başladığı e
ziklik artmıştı. Ne açım diye yerdıı 
tepinen, ne iki saattir boş bir lastik 
meme gibi göğüslerinde süt arıyan 
çocuklarına bakamadı. Elini parça 
parça beyaz saçlarla örtülen şaka • 
ğına dayadı. öylece kaldı ... 

* Salih bir senedir haber alınmı • 
yan harp kayıplarındandı. Büyük 

sanatkar Eddie Cantor kızı radyo
ya angaje ettirir. Radyoda hem şar 
kı söyler hem de bir diş macunu fir 
ması için reklam yapar. Haftada 
bin dolar alır. Bu arada (Üç giizel 
kız) filmini çevirir. Bu film Deau
nanm kabiliyetini ortaya çıkaı~r. 

Film Nevyorkta en büyük sine· 
ma olan Ropy'de gösterilmiye baş
lanır. On bir gün içinde filmi gör
miye gelen seyircilerin sayısı: 

280.273 adedini bulur. Yalnız bu si
nemada ıılM 1.'l->0.000 ., lirası 

hasılat temin eder .. Herkesin ağzın 
da küçük Deaunanın ismi dolaşır. 

Nihayet küçü ve sevimli Deau
na bugünku şöhretine erişir ... Hala 
filmleri pek büyük bir rağbet ile 
karşılanmal<tadır. 

le Sen Jorj süvarilerini de harekete 
getiriyorlu. 

Bu suretle maksatlan Amman 
üzerine hemen taarıuza geçecekle· 
ri hakkında Osmanlıları inandır • 
mak idi. Bu arada düşmanın· Şamı 
büsbütün tahkim etmesine meydan 
vermemek üzere demiryolu tahri
batı devam ediyordu. 

Lavrens - aralık kaybolan me· 
taııetini tekrar ele almış, önden, ar 
katla, sağda, solda cepleri, eli bir 
sürü mevadı tahribiye ile dolu kili 
devede k8.h Mavi duman ismindeki 
Rolsroy otomobili içinde olarak her 

yerde hazır ve nazır ... Ve yalnız ba 
şıno. kimseden akıl danışmaksızın 

kendi tecrübe ve kendi ceııaretine 

güvenerek köprüleri, rayları her ta 
rafı uçurmakta devam ediyordu. 
Yüzbaşı Pizaninin topçu alayının 

yardırnilt! Araplar hücum suretile 
birkaç tabiyeyi ele geçlrd.llcr, 

Eski bir İngiliz tayyaresi ile de 
06manlı pilotlarının dikkatlerini ö
teye l.ıeriye dağıtıp kanşıklığa sebe 
biyet verdiler. Osmanlı erkanihar· 
biyesi bu şaşırtmacaya o derece ka· 

afetin başladığı ilk zamanlarda on
larııı da herkes gibi oldukç-t d'Jigün 
bir hayatları vardı. Biribirlerile ~e
vişerek evlenmişler mesut bir yuva 
kurmuşlardı. Onlar gibi herkesi her 
kes gibi onları da kökünden yıkan 
büyük harp felaketi bir ejder gibi 
daha yirmi dört yaşında olan Seıni
hanın karşısına çıkardığı zaman yi
ne sabretmiş, sevgili erkeğini göz
Y"'lları arasında uğurlamıştı. 

Salih gitti, bir daha dönmemek 
üzere gitti. Artık bunu o da akıl edi
yordu. Bazan k~ncli kendıne ağlıya
rak itiraf ederken: 

--·- Evet diyordu. Salih öldü hem 
de yeryüzünde bize ufak bir tüm • 
aek bile bırakmadan isimsiz bir za
fer uğuruna gitti. Fakat insan gö
züyle görmediği bir şeyden daima 
ümit bekler. Onun için Semiha her 
yeni günler i~ine yerleşen hislerin a
rasından ..,,r ışık seziyor, sokak ka
pısının hızlı hızlı vuruluşu, birisinin 
onu çağırışı kalbindeki yaraya do
kunuyordu. Aylar vary.ı ki, ondan 
haber yoktu. Yazdığı mektuplara 
hiç cevap gelmiyor. Harbiye Neza
retinin şehit listesınde ismini arattı 
yok yok yok. 

Genç kadın o sabah yine şafakla 
uyanıp yanında baygın düşen çocuk 
!arına bakınca içi sızladı. Onlar yir
mi dört saattir açtılar. Semihanın 

kimsesi yoktu. Çok ihtiyar olan bü
yük anneside öldükten sonra büsbil 
tün yalnız kalmıştı. Salihin askerli· 
ği, sonra şehitliği onları aç bile bıra 

• kıyordu işte. Genç kadııun gözleri 
birdenbire büyüdü. Dudakları ümit 
siz etrafına btikillerek acı acı güldü 
ler. Yerinden sıçnyarak çarşafına 
büründü. Sonra başını sapsarı bir 
yüzle kuru şiltenin üstünde yatan 
çocuklarına çevirdi. !kisinin de ağız 
lan aralık, nefesleri seyrek ve ha
fifti. uozlerine dolan yaşları içine 
akıtınıya çalışarak inledi. 

-·--Yavrum sizin içiıi gidiyorum! 
Sonra ellerini havaya kaldırdı. 

-·-- Salih beni affet, affet beni! 
Ve kırık tahta merdivenleri bir ham 
lede inerek sokağın ıslak kaldırım· 
!arına ~endini attı .... 

Salibin üvey kardeşi olan Naci 
orta yaşlı bir gümrük memuru idi. 
Hain bakışlı küçük mavi gözleı::i, 

daima küfürle açılan kocaman ağ
zı, iri göbeğine mütenasip olmıyan 
incecik boynu ile, ne vahşi bir adam 
dı o, faka.t harbin bazılarına görü
nen perisi ona da rastlamış güm -. . 
rük memuru Naci Efendı, harp zen 
ginleri arasına geçerek Naci Bey ol-. 
muştu. Salihle eskidenberi dargındı 
!ar. 

Fakat Semiha kocasının dönme
yişi ve kendilerinin parasız kalışla -
rından sonra bir gün onun evine git 
ti. Bütün gururunu yenerek yar
dım etmeei için yalvardı, ağladı Na 
ci Bey şişman karnına dar gelen 
maroken koltuğuna biraz daha gö-

(Sonu yarın) 

pıldı ki, Liman fon Sanders takviye 
kuvvetlerini ve hatta Alman tabur· 
!arını bile Deraa'ya gönderdi. 

Allenby'nin hücum ve taa!T\Ulll 
geçeceı;ı an yaklaşıyordu. 1!l Ey!Ol 
tarihinde Osmanılar geri çekilmiye 

mecbur kaldılar. Bundan sonra Os
manlıların elinde Maverayi Şarkta 

bulunan dördüncü ordularından 

başka efrat kalmamıştı. Bu efrat o 
tarafta Lavrens ve Araplar ile uğ
raşmaktadır. Demiryoları baştan 

aşağı tahrip edilmiş ve Osmanlılar 
için tekmil ricat hatları kapattırıl
mıştı. 

Şimdi Lavrens'in en acil ve lüzum 
lu ı..1Lıyaçlarından biri Osmanlıla -
ra ait dördüncü orduyu dağıtmak 
üzere, birkaç tayyareyi elde bulun
durması idi. 

Lavrens tekrar Azrak'a gelerek 
Emir Faysnlı görüyor ve ondan Al· 
lcnby'nin muvaffakıyetlerini ha~r 
alıyor. Hiç durmaksızın tayyareyo 
atlıyarak L· ....,tine doğru uçarak 
Ramleh tayyare karargi.hına. ini.. 
y_or. 

(Sonu var) 

• 
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Siz de n:hunuzun tahlilini, hayatınız ve tabiatınız hakkında mu
f'aııaal malumat ialcrseni:.t. isminizi, doğduğunuz tarihi, günü ve mfun
künse aaatini yazarak gazetemize "Ruh tahlili0 rumuzuna bir mektup 
Yazarak mÜrncnat edin. Mufasaal ve huıuai cevap için 6 kurutluk pul 
ilave edilınelidir. 

Rumuza da cevap erilir. 

Hasan K. - Üsküdar 
tir. Ticaret, siyaset, gazetecilik gi
bi. Tavsiyelerim: 

1 --- Zevk ve menfaatiniz için 
kimseyi zarara sokmayu1ız. 

2 -- Kim!;enin kusurunu yüzü
ne vurm:iyınız. 

3 ·--- Merhametsiz olmayın. 

YENISABAH Sayhı: 7 

SON HAFTA 
iHRACAT/ 

~on hafta zarfında İstanbul 
gümrüklerinden muhtelif memle
ketlere 103386 liralık ihracat ya
pılmıştır. İhraç edilen maddelerin 
kısmı azamı taze ve tuzlu pala -
ı:nutln Jakerdasıdır. Diğer mad -
delerın oaşmda da fındık içi, yu -
murta, yün halı, kıtre, kuş yemi ve 
kemik döküntüsü gelmektedir. 

En fazla ihracat yapılan mem
leketler Yunanistan ve İtalyadır. 
Diğer memleketler arasında Al -
manya, Fr.an a, Mısır, Filistin, Ru 
manya, Danimarka ve İsviçre var 
dır. 

• • 
ımsesız 

Çocuklar 
Arasında 

-
• 

Türkkuşu üyelerinin Ankara.da re mi geçide iştirak etmek üzer~ 
.dlSıf ücret kii2"1t!arile yarınki (2~ - 10 - 938) cumarte.si günü Tiirk 
hava kurumunun Cağaloğlundakı merkezine müracaatları. (7758) 

(l{aşlarafı 4 cil sayfada) 

1 
1stanbulda bir kin~ csi·ı ço - • 

cukları koruma evi olduğunu bi- inhisarlar U. Müdürlüğünden : 
liyorum. Ve sonra geçen senelere 
nisbeUe scneri çocuklara çok az ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~3S~~~~~~ 
tesadüf edildiğini itiraf etmek te I - Şartname ve nümunes.i mucibince 20Xz.5 eb'adınd.!\ (10). 
hakşinaslık olur. Ancak sokaklar- milyon silindirlik rakı mantarı pazarlık usuliie satm alınacaktır. 
da kimsesiz ve serseri tek bir ço
cuğun bulunması bile büyük bir 
kayıptır. 

1I - Muhamm~n bedeli beher bin adedi "400" 
(40.000) lira. ,.e muvakkat teminatı (3000) liradır. 

kuruş he.:;sbile 

IJI - Pazarlık 31 - X - 938 ta "hine ı·astlayan pazartesi günü sa
at U de Kabataşta Le\"azım ·•~ .Mübayaat şube indeki Alım komiS)·o

nunda yapıla~aktır. 

E:adit mizaçlı olmakla bcr.;ber 
ahvali sıhhiyeniz mükemmeldir. Yal 
nız g\lrur ve azameti seversiniz, Ne( 
Siniıe hudutsuz bir itimadınız var
dır. Cüretkar ve oldukça da inatçı
sınız. Açık yürekli olduğunuzdan 
''efakarsınız. Bazı sabır.uz hareket 
lbeeriniz, size hayatta acı acı tecrü-

ler göstermiş ve gösterecektir. 
~şk sevda hasusunda daldan dala 
honan bir kuşa benzersiniz. Havai 
evcsıcıinize mağlup oluyorsunuz. 

1htiyarlığıruzı düşünerek gençliği 
l'nuhafaza ediniz. 

4 --- Habrniivazlığı ifrat dere
ceye vardırmayın. 

5 --- Muhntabınızı fazla sözlerle 
rahatsız etmeyin ve hasis olmayı
nız. 

Yunanistana gidecek heyetimiz 
bugün geliyor 

Bugtiniin çocukları yarının bü
yükleridir. Onları uçuruma düş -
mekteıı kurtarmak ta hepimizin 
vazifesidir. Bu itibarla mevzuu
muz üzerinde buglinkü cenıiyetin 
yapacağı çok işler var. 

Rıza Lehip Aıal 

iV - Şartnameler 2 lira bedel mukabilinde İnhisarlar Levazım 

ve Mübayaat şube iyle Ankara ve İzmir Başmiidürlüklerinden alına. 

bilir. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte ~~ 7.5 g!.

venme paralarile bıı-likte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan 

• Evlilikte hafifmeşrep ve ihmal
karsınız. Mute bbis ve cesursu -
nuı. En ziyade bir asker tavrınız 
\'ardır. Tasavvurlannızı kimseye 
açamazsınız, zira konuştuğunuz a -
damlara fazla itimat edemezsiniz. 
Acul ve sabırsızlığınız yüzünden ek 
seri nıeramınıza. nail olamazsınız. 
Sıhhatiniz iyidir. Genç yaşta vücu
dunuz şişmanlığa müstaittir. Boğa
zınıza da düşkünsünüz. 

Doğduğunuz gün doğru ise size 
tavsiyem: 

1 --- Zevk ve safayı fazia sevdi
~inizden ifrata varmayın. 

2 --- Nüfuzunuzun müessir olma
ın için hiddet ve tehevvürü terke -
diniz. 

3 -·- Her ifjinizde muvaffak ol
tnak için acfıl olmayın. 

4 --· Az yemek, fazla sporla ha
}'atınızı muhafaza edin. 

Aksi takdirde arzularınıza mu -
' \'affakiyetiniz pek az olacaktır. 

B. J. K. 
Cesur ve cüretkfi.rsınız, yaratı • 

lış itibarile meta.net sahibi ve fakat 
inatçısınız. Bu hal sizi birçok fölli.
ketlerc maruz bırakacakbr. Lakay
dan.:~ hareketleriniz yüzünden baş
kaları istifade edecektir. 

Safayı sever ve şen halleriniz 
vardır. Bir hediye vermekten ziya
de almayı çok seversiniz. 

I-Iadit mizaçlı değilsiniz. Muh -
kelll v~iyetiniz varsa da hulusiniye 
tiniz karınıza kendinizi saydırmağa 
kafidir. Yalnız fazlaca tembelliği -

niz olduğundan bunu terkediniz. Mu 
hakemeniz kuvvetli ise de teşebbüs 
1erinizden pek çabuk bıkarsınız. Se
bat etmek şartile sizin için bir kaç 
~slekte talihiniz yardım edecek -

· ·. POLİSTE . . . 

Bir adam iki kişiyi ısırdı 
d Aksarayda Mur:atpaşa sokağın 

a 9 numaralı ev<le oturan Sabri 
llamı diğeri Fethi, dün ayni e\·de 
oturan Rıza ve karısı Nazmiye ile 
kavga etmiştir. 
b" Kavga sırasında eline kocaman 
ır sopa geçiren Fethi; her ikisini 

60Pn ile dövmüş fakat sonra hır
sını alamamış olacak ki sopayı bı
rakarak her ikisini birden ısıra -
tak Y~-ıralamıştır. Isırılan zevç ve 
~evce Yaralı bir halde hastahaneye 

1 
aldır1Jmışlardır. Fethi de yaka -

Mnnııştır. 
eşhur bir dolandıncı tutuldu 
. ıt:eşhur dolandırıcılardan ''E

~181 Fahri,, 'POiis tarafından ara-
1 makta "d· ı ı. 

Renclisi Ankarada tutulmus ve 
Şebriın· ı· ·1 . t" • ıze ge ırı mış ır. 

Motosiklet çarpb 
d Sanıatyada Vasil Dimitri ismin
tı e birisine bir motosiklet çarpmış
~· Yaralı Balıklı hastahanesine 

ldırılmış motosiklet sahibinin 

8~ranrnasına başlamlmıştır. ır. ınütekaidin başına gelenler 
h~ ~velki gün Tahtakalede bir 
&clıse olmuştur: 
. Fatihte oturan Feyz~llah Is -

;
1nde bir mütekait akşam üzeri 

t ahtakaleye giderek öteberi almış-
ır. 

1 
. O sıralarda yanına sokulan 

~:::t Mustafa i~minde biri Hakkı, 
le eın ve Hüseyin ismindeh; ar -
,, adaşlarını bularak bu mütekaidin 

1 
Zarfçılık,, suretile 10 lirasını do-
andırınağa teşebbüs etmişlerdir. 

Zarfçılar yakalanmıslardır. 

Sevim - Erenköy 
Gayet çalıskan, zende ve kavi 

olmakla beraber faal ve temiz yü
reklidir. Ko1ay ko1ay bir kimseyi 
sevemez. 

l!..vlilik hn.yab mesut geçer. 1hti
yarlasa da kocasına karşı muhabbe
ti sarsılmaz, iyi bir ev kadını olma
ğa liyıkbr. Yalnız bunu erken ev
lendirmek lflzımdır. 

Fen ve sanayide pek mahir ola
cak, bilhassa musikide. Bu mesut kı
za tavsiyem şudur: 

1 --- Asabına mağlfip olma. 
- ·-· Fazla söz söylemekten sa

kın. 
3 ·- Hiçbir sırn ifşa etme. 
Bu sözlerime riayet ederse tali

hin daima kendisine yar olacakbr. 

Muhlis - Özen : 
Hem bünyeniz kavi, hem de akıl 

ve zeltfınız metindir. Tavır ve edanız 
calibi dikkattir. Ayni zamanda hu
IUsiniyet sahibi ve açık yürekli tam 
manasile narnuskarsınız. Lakin ba
zı defalar keyfi hareketleriniz var
dır. Şamatacı, mütekebbir ve bazan 
endişeye meyyal, her ne yaparsanız 
iyi telakki ettiğiniz gibi başkaları 

tarafından da öyle telakki edilmesi
ni istersiniz.. Bu suretle nefsinize 
itimadınız vardır. Her işte ön ayak 
olmaktan geri durmn.zsınız. 
A k ve muhabbeti feznili insaniye 

den addederek sadık kalırsınız. Yal 
nız lüzumundan fazla olan kıskanç
lığınız bunlara mani olacağını da 
hatırdan çıkarmayınız. 

Evlendiğiniz zaman eşinizi seç
mekte aldanmazsanız mesut ve bah 
tiyar olacaksınız. Bunu seçmek için 
de size tavsiyem (Mayıs) ayında 

doğmuş bir kız bulunuz. 
Sanatta hevesıniz yoktur. Siz 

ticarete sı.... ederseniz çak para 
kazanacaksınız. 

Ihsan AKI 

· DENl-ZLERDE · . .. ., .... 

Marakaz dün ilk 
seferini yapb 

Denizbank idaresinin Marmara 

hattı için yaptırdığı Marakaz va
puru ilk seferini dün Mudanyaya 

yapmıştır. Vapur mutad tarife ü
zerine saat 16 dn Galata rıhtımın

dan hareket etmiştir. l\farakazın 
ilk scf eri hnbrası olmak üzere bü-

tün yolculara vapurun rozetlerın
den verilmiştir. 

Dümeni 14 yaşındaki 
oğluna bırakmış t 

Bundan birkaç gün evvel köp

rüden motörlc geçerken o sırad:: 

lbrahimin sandalına çarparak san 

dalın batmasına sebep olan Hiıse
yinin duruşmasına dün ıasliye dör-

düncü cezada devam edilmiştir .. 
Hüseyin demiştir ki ; 

- Beıı dümeni 14 yaşındaki 

çocuğa bıraktım ve makine daire

sinde me~gul idim o sırada oğlum; 

- Baba, baba!... diye bağır -

maga başladı. Hemen koştum. Fa 

kat o sıralarda motör oradan geç

mekte ohm İbrahimin sandalına 
bP.iifçe çarpmıştı. Snndal deline
rek batmak üzere olduğundan, he 
men lbrahimi denizden çıkarıp mo 
töre aldım. V c kendisini memnun 
ettim. Ben 64 yaşındayım!. . ., de -
miştir. 

Mahkeme bazı şahitlerin din -
lenmesi için başka ırilne bırakıl -
mıştır. 

Yunanistanla aramızda akte
dilecek yeni ticaret anlaşması mü
zakereleri için Atinnya gitmek ü
zere dün Ankaradan şehrimize gel 
mesi beklenen ticaret heyetimizin 
gelmesi yarına kalmıştır. Türkofis 
umumi rei i Burhan Sanus, ofisten 
Hasan Zeki ve Merkez Banka~ı 
şeflerinden Nadirden mürekkep o
lan bu heyet ynrın sabnh Anka
radan gelecek ve yarın öğleden 

sonra Atinnya gitmek üzere va -
p_urla limanımızdan hareket ede -
cektir. 
İktisadi teşkilleri mürakahe 

heyeti kuruldu 
Sermayesinin tnmamı devlet tn 

rafından verilmek suretile kurulan 
iktısadi teşckkiillerin teşkilatile i
dare ve mürakabeleri hakkında
ki kanuna göre umumi bir miira
k.abe lıeveti tnrafmdan bu te.şek-. . 
küllerin mürakabclcri icap etmek 
tedir. Bu umumi mürakabe heyeti 

nin reisliğine Şirketihnyriye e.ski 
müdürü Yusuf Ziya Eriz tayin edil 
rniş, tayini V ckiller Heyetince tas
dik olunmuştur. 

Eğede üzüm ve incir satışı 

hararetle devam ediyor 
Bu sene Ege mıntakasrndaki 

üzüm, incir satışı ve ihracatı çok 
hararetli bir surette devam etmeli 

tedir. Şimdiye kadar 75 tona ba
liğ olan Ecre hii1nn1 -· · - ·· -, re -
koltesjnden 45 tonu tamamen sa 
tılmış ve bu kısmın ~., ı..> .ı tonu ha-
rice sevkedilmiştir. Halihazırda 
mevcut üziim 30.000 ton kadar 
kalmıştır. Bunun da çok kısa bir 
zamanda satılacağı kuvvetle tah
min olunmaktadır. 

İncir satışları da ayni hararet

le devam etmektedir. 230.000 çu
val yani 33 bin tondur. Bunun da 
110.000 çuvalı tamamen satılm1ş
tır. Henüz satılmamış olan miktar 
120.000 çuvaldır. Bu miktarın da 
lnsa bir zamanda satılacağı ümit 
edilmektedir. 

[.,~~ Tiya~~İ;;,,,., N•1 
~'"~~ 

lstiktal caddesinde 
ŞEHİR TİYATROSU 

Komedi kısmı 
22 - 10 - 9.38 Cumarte i gündliz 

saat 14 de ÇOCUK TİYATROSU 
22 - 10 • ~38 cumartesi günü akşa
mı saat 20 - 30 da YANLIŞLın
LAR KOMEDYASI yazan V. Şeks
pir; türkçesi Avni Givda. 

* TURAN TiYATROSU 
Balk sanatkarı .. "aşit, okuyucu 

Semiha İş Koç 3 kemiksiz kızlar 
tarafından akruhat numarası 

ÇiFTE GEL1NLER 3 p. 
Dans, Solo, Düet. 
HALK OPERETi 

Beyoğlunda ( eski Çağhyan ) 
Halk Opereti tiyatrosunda yakın
da başlıyor. İlk eser: 

(KINA GECESi) 
Tl: 40335 

olunur. (7311) 

Jf 
I - İdaremizin Yavşan ve Çam. ltı tuzlaları için memur, amele ve 

Jüzumunda hafif yiık naklinde kullanılmak üzere sahn alınacağı ve 
27 - IX - 9::>8 tarihinde ihale edileceği iJan edilen 2 adet kamyonetin 

şartname~inde tndiifıt yapılacağından yeniden açık eksiltmeye konul

muştur. 

11 - Muhnmmen bedeli beheri 2400 lira he abile 4800 lira ve 

muvakkat teminatı 360 liradır. 
IH-Eksiltme 26 - X - 938 tarihine ra tlayan çar.amba giinü saat 

14 de Kabata,ta Levazım ve Miibayaat şubesindeki alım komi"yonun

(la yapılacaktır. 
lV - Muaddel şartnameler pa·asız olarak her giin sözli geçen şu

peden alınabiliı·. 
V - Ek iltmeye iştirak etmek istiyenlerin kataloğlarile karuı;cri, 

şekli ve dahili tnk imatmı gösterir bir plan ile benzin sarfiyatını gös
terir fenni tekliflerini ihale gününlen 6 gün evveline kadar İnhio;ar

lar tuz fen şube ine vermeleri ve teklülcrinin kabuliınü mutazammın 

'esika almaları Hizımdır. 
VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7.5 

güvenme pnralarile birlikle yukard ı adı geçen komi yona gelmeleri i-

lan olunur. (7312) 

İstanbul Be,inci İcra Memurlu- * 
ğundan: I - Şartn:ı.melari mucibince satın alınacak 50 kiloluk (150.000) 

Nu ret vari inin Mişel Meçi adet ve 100 kiloluk (180000) adet tuz çuvalı ayrı ayrı kapalı zarf 
zimmt>tinde olan matlubundan do- usuliyle eksıllmeye konmuştur. 
layı haciz edilip erbabı \ ukuf ta- II - Muhammen bedelleri: 50 .kilolukların beheri 23 kuruş 
rafmclan tamamına 3600 lira kly- hesabile (34500) lira ve muvakkat teminatl (2587.50) lira: 100 ki-
met takdir edilmiş olan Bevoğlun- loluklann beheri 41 kuruş hesabile (73800) lira ve muvakkat temi· 
da Hüseyin ağa mahalle-;inde Hü- nalı (4940) liradır. 

1 lzmirde teslim edildiği takdirde beherine 50 kiloluklar için ~eyinağa okağında 4 numara ı ve 
Tarlabaşı caddesinde sözü geçen 25 santim ve 100 kiloluklar için de 50 santim zammedilir. 
binanın altında 73 numaralı dük- III - Ek iltme 7 - XI - 938 tarihine ra thyan pazartesi günü 50 
kanın 3/ 6 hisse inin 130 hisse iti- lik çuvallar saat 15 de 100 lük çuvallar saat 15.30 da Kabataşta Le-
barile 1 oo hissesi açık arttırmaya ,·azım ve l\1ülınyaat şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 
konulmuş olduğundan evsafı aşa- iV - Şartnameler 50 Jikler 1.73 lir.a \"e 100 lükler 3.70 lira be-
ğıda yazılıdır. Şöyle ki del mukabilinde İnhisarlar Umum Mfidürlüğü Levazım Ye Mubayaat 

şubcgiyle Ankara ve İzmir Başmüdürlüklerinden alınabilir. , 
Bodrum kat: Tarlabaşı cadde-

V - l\I ühfirlii teklif mektubunu, kanuni vesaik ile % 7.5 güven
sincle demir yaprak kepenkli ve 

me paras( makbuzu Yeya banka teminat mektubunu ihtiva edecek o
camekan cepheli zemini çimento 

lan kapalı zarfların ihale günü eksiltme saatlerinden yarımışar saat 
şaplı bir dükkan ve arkada zemini evveline kadar yuk. ı·da adı &'eçen Alım Komi yonu Başkanlığına 
harap çimento döşeli bir mutfak makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. (7731) 
~upb~fucik~abkme~~env~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
dır. -

latanbul Asliye ikinci Ticaret 
Zemin kat: Zemini mermer biı 

antre iizerinde bir kiler vardır, T" Mahkerneainden: 
Birinci kat: Sofa üzerinde bir Dr Nihad ozge Bulgar bandrah Balkan vapu-

MllrurU zamana uğrayacak Türk hata bir oda, 1 runun Anversten 1 - 10 _ 938 tari-

borcu tahvilleri ikinci kat: Bir sofa üzerinde Babıali cad. No. ll. aaat l5-lS hincle lstanbula müteveccihen ha-
Bir numaralı ve 25 ikinciteşrin 

1 
lıır hala bir kiler \'e iki oda vardır, I reket ederek 3-10-!>38 ila 5-10-938 

1933 vadeli kuponun henüz t:lhsıl Üçüncü kat: İkinci katın ay- Tel. 21942 tarihlerinde vukubulan fırtına yii-
edilmemiş olan ylizde yedi buçuk mdır. 

zünden güvertesinde bulunan kok 
faizli Türk borcu tahvilleri 26 i- Oat kat: Zemini çini bir sofa 
kinciteşrinden itibaren müruru Z!l- ve etrafı duvar korkuluklu bir tara maral;-k~mın ahkamına tevfikan kmiirlerinin bir kısmını denz alıp 
mana uğramaktadır. 

Yüzde yedi buçuk faizli TLirk 
borcu kesir borcu hamilleri, bu 
rnakbuzlan İsUıbunlda Osmanlı 
bankası nezdinde, Deyunuumumi
ye meclisi hesabına j a satmak, 
yahut ta 50 franklık bir tahvil el
de etmek için icap eden klisun1 
almak saHi.hiyetini haizdirler. 

26 ikinciteşrindcn sonra, müru
ru zamandan dolayı kesir mak -
buzlarının temsil ettiği re:'ilmale 
müteallik faizler ahııamıyacak -
tır. -. .-. 

«İnebolu» davasına tekrar 
bakıldı 

15 kişinin boğulmasile neti -

celeııen İnebolu davası münase -
betile kaptan ::\Iehmet Ali hakkın
da mahkumiyet kararı verildiğini 

ve kararın temyiz olu11duğunuı. ~v

velce yazmıştık. Bu davanın c",.ruş 
masma dün gabah temyiz mahke
me!'linne başlanmıştır. -·-
Sabıkalı bir hırsız tutuldu 

Birçok hırsızlıkların faili olup 
polis tarnfmdan aranmakta 
bulunan sabikalı Nafi, dün memur 
lar tarafından yakalanarak ıadli
yeye teslim olunmuştur. 

sa bir kiler bir oda. götürmesinden sonra tanzim kılı
geri bırakılacaktır. Satış pe;>indir. 
Artbrmaya iştirak etmek istiyen- mın deniz raporunun tasdikini Hududu: Bir hı.rafı l\luradyan 

:Miğirdiç menzili bir tarafı Taşçı 
Vasi! menzili ve taraf eyni tariki
am ile mahduttur. 

lerin kıymeti muhammfaenin 507 .5 mezkur Balkan vapuru kaptanı is
nisbetinde pcj~ akçesi veya milli temiştir. Muhakeme günü olarak 
bir bankanın teminat mektubunu tayin kılınan 22 - 10 - 938 tarih, 

Sahası: Umum saha 45 metre hamil bulunmaları Jazımdır. Hak-
murabbnıdır. ları tapu sicili ile sabit olrnıyan ala 

Umumi Evaafı: Bina kargir o-

cumartesi günü saat 10 da rapor 

alınırken vakadan zararlı herke -
sin yukarda tayin kılınan gün ve caklılarla diğer alakadaranın ve lup elektrik ve terkos tesisatı mev 

cut Tarlabaşı caddesinde birinci irtifak hakkı sahiplerinin bu hale- saatte mahkemede bizzat bulun-
kattnn itibaren şahnişi havi ve bu- !arını ve hususile faiz ve masarife 
nun iizeri balkon olup bu sokakta dair olan iddialarını evrakı müs
No. sı 73 YC Hiiseyinağa sokağın- biteleriyle birlikte ilan tarihinden 
da ise 4 diir. itibnren nihayet 20 gün zaı·fında 

maları veya bir vekil göndermele
ri deniz ticaret kanumuıun 1065 ci 
maddesi mucibince ilan olunur. 

(11349) 

Yukarda evsafı ve hudut ve birlikte dairemize bildirmeleri 
sahası yazılan gayrimenkul tapu lazımdır. Aksi tak<lirde hakları /.~)•••••••••••-il 
kaydında olduğu gibi açık arttır- tapu sicili ile sabit olmıyanlar sa- p T A K V l M 
maya konmuş olduğundan tış bedelinin paylaşmasından ha -
28-11-938 tarihine mü~adif pazar- riç kalırlar. l\Iülerakim vergi, ten- 22 lık Teşrin 1938 Cumartesi 
tesi günii saat 14 den l 6 ya kadar viriyc, tanzifiye ve dellaliye res - --
dairede birinci arttırması icra edi- mindcıı mütevellit belediye rli!m- ı Hicri: 'l7 Şaban 1357 
lecektir. Arttırma bedeli kıymeti mu ve \akıf icares:i becleli müza _ Rumi: 9 llk teşrin 1354 
muharnminenin 711 75 ini bulduğu ycdcden tenzil olunur. 20 senelik --
takdirde müşterisi üzerinde bmı- Hıı.ır: 170 
kılac~ ktır. Aksi takclırde en 8011 vakıf icın-e i tavizi müşteriye ait-
art n taahhüdü baki kalmak tir. Daha fazla nı.alumat~almak i~
iizere arttırma 15 gün mücldetle ti~·enler 22 - 1 O - 938 tarihinden 
temdit edilerek 13 - 12 - 938 tari- itibaı·en herkesin görebilmesi için 
lıine müsndif salı günü saat 14 ten dairede açık bulundurulacak.art J 
lG ya kadar keza dairemizde ya- tırma şartnamesi ile 1938/1019 
pılacak ikinci arttırmasında bedeli numaralı ıdosyaya müracaatla mez 
kıym ti muhamminenin % 75 ini kiir dosyede mevcut ,·esaiki göre
bulmadığı tak<lirde sabş 2280 nu- bilecekleri ilan olunur. (19336) 

Dotu saati: 6,17 

Öfle : 11,59 - İkinr:i : J.1,S:ı .ı 

Akıam: 17,20 - Ynt ı : 18151 

imsak : 4,40 
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GALATA ZUlFARUZ SOl<AI< • 
SESLi HAN 

VE GALATA 
NI 121 

• 
HEZAREN CADDESi 

YENi 
HAVALANDIRILMIS 

1 
Oık~~ I~~ ~!:!~:undan: 

Sehere borçlu Hatice Hikmc-

ı 
tin mahcuz Üsküdarıla Kısıklıda 1 

Arka sokakta eski 1 mükerrer bir 

PUDRA 1 
No. lu bir tarafı Cemfll Molla VP. 

hazan yorgancı Faik menzil ve 
bahçesi ve bir tarafı sahibi senet 
arsaları milk, köşk ve bahçeleri 

PARASIZ 
10.000 N Ü M UN El İ K · 

Pudra hususunda yeni 
ve cazip bir fikir, en son 
•ir usul ile yapılan bu 
pudra şımdiye kadar ta-
n>dığımız pudralardan daha ince 
ve daha hafiftir. O kadar ince ki 
cildde mevcudiyeti bile farkedil
mez, şayanı hayret bir ten temin 
eder. Gündüz, r;zgar ve ya~'llu
ru!l bozamıyacağı bir tazelik ve
rir. gece de en sıcak bir dans sa
lonuncla bile katiyen terden mü
teessir olmaz. İmtiyazlı bir usul 
dairesinde krema köpüğü ile ka
rıştırılmış olduğundan bu yeni 
Tokalon pudrası saatlerce sabit 
kalır ve cildin tabii yağlı ifraza
tını mastmesine mani olur, ku -
rumaktan muhafaza ederek bu
ruşuklukların teşekkülünü mene
der. Terkibinde Krema köpüğü 
bulunan bu meşhur Tokalon pud
rasını tercih ediniz. 

Birkaç gün zarfında teninizde 
husule getireceği şayanı hayret 
güzelliği görünüz. Kadınların on
da dokuzu tenlerine uygun olma
yan fena renkte bir pudra kulla
nır ve yüzleri makyajlı ve ağır 

bir manzara kesbeder. Teninize 
uygun renkteki pudrayı bulma
nın yegane çaresi, yüzünüzün bir 

tarafına bir renk ve diğer tarafı
na başka renk pudra tecrübe et
mektir. Bu suretle en muvafık 

pudrayı intihab etmiş olursunuz. 
Şayet rengin intihabında tered
düt ediyorsanız müessesemize 
müracaat ediniz. T~crübe içfo 
muhtelif renklerde ve parasız ola-
rak nümunelikler 
ğiz. 

takdim edece-

Devlet Demiryolları İlanları 1 ..................................... 
Cumhuriyetin on beşinci yıldönümü münasebetile Birinciteşrin 

l 938 ayının 28, 29, 30 ve 31 inci günlerinde banliyö ve halk ticaret 
biletleri ile bazı hususi tarifelere tabi biletler hariç olmak üzere sa
tılacak biletlerin bedelleri üzerinden % 20 tenzilfıt yapılacakt:r. 

Fa;da tafsilat için Masyonlara müracaat dilebilir. (4462) (7746) 

elyevim Ömer Lütfi ve bir tarafı 
Nasuhi cariye hanımın menzil ve 
bahçesi tarafı rabii tariki anı ile 
mahdut ve tamamına yeminli Uç 
ehlivukuf tarafından 890 lira 3 ku 

ruş kıymet takdir edilmiş olan 
2227 metre murabbaı ve 58 desi
metre murabbaı arsanın 2016 pa
yından 1736 pa~ ıııın 868 payı 

2280 sayılı kanun hükümlerine tev 

1

1 

fikan satılarak paraya çevrilme•ı
ne karar verilmiştir. 

Vaziyeti hazmı.sı: Arka sokak
tan duvarla mahdut ahsap taj iki - . 
kanatlı kapıdan girilir sagı ve so-
lu duvarla çevrili olup Ömer Lüt
fi tarafında sabit bir hudut yok -
tur. Tapu kaydında iki arsa diye 
zikredilen işbu gayrimenkul bir 
ar,;a halindedir. İçinde eşçarimüs
mire ve gayri musmire vardır. İ

çinde bir harap kaskat ve bu kas
kata su isaleden demir borular 
vardır. Yalnız bu kaskatın halen 
suyu yoktur. Bir tane kuyu vardır. 

1 - İşbu gayrimenkulün art
tırma şartları 1 - 11 - 938 tarihin
den itibaren 93~ 16538 No. ile 
Üsk!idar icra dairesinde muayyen 
No. sunda herkesin görebilmesi i
çin açıktır. İlamda yazılı olanlar
dan fazla malumat almak istiyen
ler işbu şartnameye 937 6538 do~
ya No. su ile memuriyetimize mü
racaat etmelidirler. 

2 - Gayrimenkul 1 - 12 - 9:'l!l 
tarihınde perşembe günü saat 1~ 
de Üsküdarda İhsaniyede Şerif 
bey çeşmesi sokağında 16 No. lu 
adliye binasında Üsküdar icı-a l\Ie 
murluğu odasında üç defa bağrıl
dıktan sonra en çok arttırana ihal~ 
edilir. Ancak arttırma bedeli mu-
hammen kıymetin r-;, 75 ini bııl

maz veya satış istiyenin alacağını. 
rüçhanı olan diğer alacaklılar bu 
lunup da bedel bunların bu gayri-
menkul ile temin edilmiş alacakla
rının mecmuundan fazlaya çık -
mazsa en çok arttıranın taahhüdü 
baki kalmak üzere arttırma on beş 
gün daha temdit edilerek 16-12-38 
tarihinde cuma günü saat 15 de 
Üsküdarda İh,;aoiyede Şerifbey 
çeşmesi sokağında 16 No. lu adli
ye binasında 's kü~Qr icra memur 
luğu odasında p n •1ar·•k arttırma-' 

??? • • • 
Pari3 ve Londranın en büyük 

1
. 
moda müesseselerinden çıkmış 
patronlar üzerinde biçilmiş ba
yanlara ınabsus MUŞAMBA

- LARIN zengin çeşidleri her yer 
den müsaid şeraitle ve ucuz fi
yatlarla BAKER mağazaların
da sıtılmakbadır. 

Hususi çeşidlerimiz yalnız 

mağazamızın dahilinde te~hir 
edilmiştir. 

Desenlerin lrakkı mahfuzdur. 

1 Erkek, kadın ve çocklar 

ıçın 

TRENÇKOTLAR, RENKOT
LAR ve V ATERPROOFS 

MUŞAMBALARININ 
Her cin.ote zenırin kolek•iyon• 
larını her yerden ucuz fiat ve 
müıait fartlarla Beyoğlunda 

BAKER mağazalarında buluuunu 

Göz Hekimi--. 

Or. Şükrü Ertan 
Cağafoğlu Nuruosmaniye cad No. 
5 Dr, Osman Şerafettin apartmanı 

da, bedeli satış istiyenin alacağına 
rUçhani olan diğer alacaklıların 
bu gyrimenkul ile temin edilmiş a
lacakları mecmuundan fazlaya 
çıkmak ve yeminli üç ehlivukuf 
tarafından takdir edilmiş olan kıy
nıeti muhamminenin 'fo 75 ini geç
mek şartilc ihale edilecektir. Böy
le bir bedel elde edilme:>:se 2280 
N o. Iıı kanuna tevfikan satış geri 
bırakılacaktır. 

3 - Arttırma bedeli pe~inclir. 

' -

Sıhhat ve Güzellik 
Sağlam ve güzel 

1 Dişlerle 
Sağlam ve güzel di~ler ac 

Radyolin 
ile temin edilir. 

Dişlerinize Çok Dikkat Ediniz 

,. 
Bazan en ü.tad doktorların bile sebeb ve menşeini 
bulamadıkları bir hutalığın, diş iltihabından ileri 
geldiği pek çok tecrübelerle anlaşılmıştır. 

Sabah, öğle ve akşam her ycmektan sonra 
dişlerinizi fırçalıyarak ve daima 

kullanarak dislerinizi koruyabilirsiniz 

Yapı işleri ilanı 

Nafıa Vekaletinden: 
ı - Eksiltmeye konulan iş: Eı:zurul'.lda Gurup inşaatının ikmali 

işidir. Keşif bedeli: 245 983 lira 49 kuruştur. 

2 - Eksiltme 2 - 11 • 938 çarşamba günü saat 15 de Nafıa Veka
leti yapı işleri eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle yapı

lacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak altı lira on beş 
kuruş bedel mukabilinde yapı işleri umum müdürlüğünden alınabilir 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 18 549 lira 17 kut·uş
luk muvakkat teminat vermeleri ve Nafıa VekAletinden alınmış ehli
yet vesikası göstermeleri lazımdır. Bu vesika eksiltmenin yapılacağı 

günden en az sekiz gün evvel bir ietida ile Nafıa Vekaletine müracaat
ları ve istidalarına en az bir kalemde 160 bin lira kıymetinde bu işe 

benzer bir iş yaptığına dair işi yaptıran idarelerden alınmış vesika iliş
tirilmesi muktezidir. Bu m!iddet zarfında veailı:ıı talebinde bulunmıyan 
lar eksiltmeye giremiyeceklerdir. . • 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarını lhı\le ııünü olan 2 - 11 - 938 
çarşamba günü saat 14 de kadar ekgiltme konıi~yonu reisliğine makbuz 
mukabilinde teslim edeceklerdir. Po~tada olacıık gecikmeler kabul 
edilmn. , , (4317) (7483) 

-----------. 
Arttırmaya iştirak içın yukarda I" 
yazılı kıymetin 7o yedi buçuğu nis 
betinde pey akçesi veya milli bir 
bankanın teminat mektubu tevdi 
edilecektir. 

Bütün nefis şeylere «l-laci Bekir lokumu» nun adı 
verilmesi sebebsiz değildir. 
Tabiatın yarattığı karpuz bile Hacı Bekir kurabi
yesinin şöhretinden yardım istemeğe mecbur 
olmuştur. 

4 - Gayrimenkul kendisine i
hale olunan kimse. derhal veya ve
rilen mühlet içinde parayı ver
mezse ihale kararı fcsholunarak 
kendisinden evvel en yüksek 
teklifte bulunan kimse arzetmiş ol
duğu bedelle alm:ığa razı olursa 
oaa, razı oln1azsa veya bulunn1az-
sa hemen on beş gün müddetle art
tırmaya çıkarılıp en çok :ırttırana 
ihale edilir. 

İki ihale arasındııki fark ve 
g~çen günler için % 5 den he:<:ıtı 

olunacak faiz ve diğer zararlar 
ııvrıca hükme hacet kalmak,;ızın 

n;emuriyetimizce alıcıdan tahsil 
olunur. 

5 - İpotek sahibi alacaklılar-
la diğer alal:ad:ırların ve irtifak 
h-.kkı sahiplerinin gayrimenkul ü
zerindeki haklarını hususile faiz 
ve masrafa dahil olan iddialarını 

!şbu ilan tarihinden itibaren 20 
gün içinde evraki müsbitelerile bir 
likte memuriyetimize bildirmeleri 
irabeder. 

Aksi halde tapu sicili ile sa -
b't olmadıkça satış bedelinin pay-

ALİ MUHİDDİN HACI BEKİR 
Bahçekapı, Beyoğlu, Karaköy, Kadıköy. 

istanbul Telefon Müdürlüğünden : 
ı - İdure ihtiyacı için (159) kalem evrakı matbuanın tab'ı açı\ 

eksiltmeye konulmu~lur. 
2 - Muh:!mmen bedeli (~500) lira, muvakkat teminatı (263) 

lira olup eksiltmesi 31 - 10 · 938 pazartesi günü saat (15.30) da ll!ü
dürlük binasındaki Sutınalma komi,yonunda yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin muvakkat teminat makbuz veya banka mektu
bu ve kanuni vesaikle o gün saat (15.30) a kadar mpzkfır komisyona 
müracaatlan. 

4 - Şartname ve 
görülebilir. 

nümıı!ıeleri her gün Levazım Dairemizcle 
(7435) 

laşmasından hariç kalırlar. s A c B o y A L A R 1 J u v A N T ,. N 
6 - Alıcı arttırma becleli ha-

ricinde olarak karar pulları, tapu Kumbl ve siyah o!arak saç.lara tabii surette istenilen 
ferağ harcı yirmi •eneiik vakıf t:ı- r engi verir. Sabittir. Sıhhi ve zararsızdır. 
viz bedelini vermcğc mecburdur. İN G ı L f Z KAN Z U K ECZANE S l 
Gayrimenkulün nef.:inden doğan Beyoğlu - ls t anbul 
m.uterakim vergi tanzifat ve ten - lsımm••mm!:l!!llll!lmmıi::ız~::ı:::ısı•••••ım1111••••m•llll 
viriye ve dellaliye re:;mi ve vakıf 
icaresi borçluya aittir. 

7 - Gösterilen günde arttır -
maya iştirak edenler aı·ttırma şart
namesini okumuş ve lüzumlu m:ı
lı1matı almış ve lıunları t::ıııamen 

kabul etmiş ad ve itib::r olunur. 
Yukarda gösterilen g~yriıııen

kul işbu ilan ve gösterilen ar'tır-

n1n şartnamesi 
c ~ ğı iHin olunur. 

daire . .;intle ~ahla-

İstanbul Telefon Müdürlüğünden : 
1 - İdare ihtiyacı için ,,~t!n alınacak 250 - 350 ton Marinlave 

ile 35 ton kok kömürü ka;ınlı z:n·f!a eksiltmeye çıkarılmı~tır. 
2 - Muhammen bedel (&600) muvakkat teminat (420) lira o

lup eksıltmesi 31 - 10 - n::;s pazartesi günii saat (15) de Müdürlük 
binasındaki Satınalma kor.1isyonunda yapılacaktır. 

;} - İ<tekliler muvvkk:ıt teminat makbuz veya banka mektubu 
ile kanuni \'e,,aiki muhtevi kapalı zarflarını o gün saat (14) e kadar 
mezkfır Komisyona vereceklerdir. 

4 - Ş:ırtııame her gün Lcvazı:n Dairemizde görü!ebilir. (7436) 
-

Muvaffak olmuş bir ilaç H AKKJ KA TR AN PAS T j llER j Ök· :;, <"i deri kökünden 
1 Sahibi A. Cemalettin Saracoğlu 

keser, Neşriyat müdüri\: Macit ÇETİN 
Basıldıği yer : Matbaai Ebüzziya 


