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KURUŞ 

EYD 
• 

Almanya ·ıe 
Arasında y; • 

eı Japonya; Müdahale E e se 
olonya İngilt~reyi Cezalaiıdırırmış! 

Anlaşma Dünyanın En büyük Harp Kuvvetine Sahip Olan nı .. 
Japonya; Anlaşmıya Mecbur Edilemez ! I 

Beneşin Sözleri : 
"İstikbalde ne olabileceğini ancak 

Peygamberler tayin edebilir,, 
Budapeşte, 23 (A.A.) - İyi haber alan mahfiller afağıdaki 

tnalunıatı vermektedir: 
Macar hükumetinin mukabil teklifleri bu gece Praga gönderile

cektir. Çek ekliflerinin umumi hatları ile ve büyük Macar tehirlerinin 
'iatisnaı ile etnik kanunlara tevafuk etmekte bulunducu kaydedile. 
bilir. Verilen cevapda Macaristanın etnik bakımdan hiç bir fedakarlıl. 
edenıiyeceğini tebarüz ettirmektedri. 

Bilhassa l\:lacari!..tan, tarihi hu sız ve şartsız kabulünü ve diple> 
dutlar prensibinden vargeçmekle matik müzakerelerin çabuk niha • 
esasen büyük fedakarlık yapını~ yete erdirilerek Macnristanm hah 
'bulunmaktadır. Macar hükumeti kaniyete dayanan taleplerinin isa- -
etnik prensibin istisna ız ve kayıt- (Sonu 3 üncü sayfada) Eski Çek Cümhurreisi l:Se•ıeş 

ail . Müştakı Dün 

·rokyo, 23 (A.A.) - Bir nas
yonaliı;t propaganda teşekkülü o
lan "Şiunso,, İngiltere ile Japon • 
ya arasında bir anlaşma husulini 
istiyen mutedil mahf ellere şiddet
le hücum etmekte ve gündelik bü
yük bir gazete olan "Yomiuri Şim 
bun,, da, bir beyanname neşrede-

rek Japonyanm 1ngiltere ile niçin 
uyuı;ıamıyacağını izah eylemekte
dir. 

Beyannamede Japonyanın dün 
yanın en iyi ordu Ye donanma~ına, 
~ağlam bir iktısadiyata ve tüken -
mez iaşe imkanlarına malik oldu. 
ğu kaydedilmekte, İngilterenin ise 
Japonya ile anlaşmadan halihazır 
daki kuvvetlerile şarkta, büyük 
Okyanusla ve Avusturalyada hak
lıırım ve menfaatlarını korumağa 

(Sonu 3 i•ncü sayfada) 

Dahjliye,Hariciye Bmgarlar iili 
Müdafaalarını 
Kuvvetlendiriyor 

Tevdi Ettik Adliye Vekilleri 
Ankara ya Gittiler 

Merasiminde Çok Kala- Şehrimizde bulunan Vekiller -

s 
Toprağa 

Sofya, 2~ (A.A.) - Maliye 
ııazırı mebusnn meclim evdi et-

Cenaze 
balık 

elen Dahiliye Vekili ve Parti Genel 

Bir Kitle Hazır bulundu sekreteri Şiikrü Kaya, Hariciye :e
kili Te\'fik Rüştü Aras ve Adlıye 

tiği bir kanun projesi ile Harbi- Pariste yapılan bir ameliyat ti Genel sekreteri namına başka -
ye 11ezareti için 4 milyar 250 mil - dan sonra vefat eden Siirt Mebusu tip Ziya Erkan, birçok mebuslar, 
~on levalık muazzam kredi istemiş kı metli edip ve muharrir arkadatı vali ve belediye reisi .Muhittin Üs
tır .. Bu muazzam kredi, üç sene Ü· m~ İsmail Mii•tak Mayakonun tah- tündağ, Emniyet direktörü Salih 
zerı ·· k d" ·ıı· il -,. . ne mun asem ır ve mı ı m - nit edilmit olan cenazesi Paristen Kılıç, matbuat erkanı ve sair bir-
:a~aa levazımı alınma.:;mda harç getirilerek ailesinin arzusile Kızıl- çok zevat bulunmuştur. 
dılecektir. topraktaki evine götürülmü,tür. Büyük Millet Meclisi, Cumhu-

G . Peef Suikastı riyet Halk Parti.si, Başvekil Ce -
Sofya, 23 (A.A.) - Resmi teb Dün, cenaze, merhumun Kı _ 181 Bayar, birçok mebuslar, Vali 

liğ: General Peef ve binbaşı Sto- zıltopraktaki evinden büyük me _ Muhittin Üstündağ. belediye ve 
Yanovun katilleri meselc.::ii etrafın bazı teşekküllere ait birçok çelenk 
d k rasimle kaldırılmış, Kadıköyüne 

a i adli ahkikat daha nihayetlen de gönderilmişti. Cenaze, namazı m indirilmiş, BP4iktaşa geçirilerek 
er.1iştir. Te..-;.vikiye camiinde kılındıktan 

Teşvikiye camiine götiirülrnüş, ce-
Fakat şimdiye kadar elde edi- sonra Şi~iye kadar eller üstünde 

len malfımata göre, cinayet, daha naze namazı orada eda edilmiştir. götürülmüş, Şişliden otomobile 
~ocukluğundanberi cinai temayül- Merhumun cenazesinde başve- konarak Zincirlikuyudaki Asri me
JP.ı· gösteren ve muva:lenesiz bir kil namına hususi kalem müdürü ı zarlığa götürülüp defnedilmiş -

(Sonu 3 üncü ıayfada) Baki Sedes, Dahiliye vekili ve Par tir. 
t:::::::-~=====================::;:;s~========================================== 

Beşiktaş . Galtasarayı 5 - 2 Yendi 
Fener Hilali 6 - O, Güneş . Topkapıyı 2 - 1 Yendi 
Tekirdağlı Hüseyin Bu sene de Baş pehlivan oldu 

-" 
'fekirdağlı Manisalı Halil maçından, Ve Galatasaray f" ~ .1' 

Beşiktaş maçından birer intiba ~ ~ 
Dün havanın bozukhjuna rağmen lik maçlarına ve 

\erhest güı eş müsabakalarına devam edilmiştir. Beşikta~ 
Galatasarayı 5 - 2 Fener Hilali 6 - O , Güneş Top· 
kapıyı 2 - 1 , Vef~ 0

lstanbul spor 3 - 2 yenmiş Bey" 
kozla Süleymaniye berabere kalmıştır. Tekirdağlı Hü-
·~~in de baş pehlivan olmuştur. Bu müsabakaların taf-
•ılatı sper ıahifanuzdadır. • 

Vekili Şükrü Saracoğlu dün gece
ki eksprese bağlanan hususi bir va 

· gonla Anka raya hare ket etmişler
dir. Vekilleri şehrimizde bulunan 
bazı mcbu:darla vali ve belediye 
reisi Muhittin Üstündağ, vali mu
avini Hüdai Karataban, emniyet 
direktÇ>rü Salih Kılıç ve mutad di· 
ğer zevat uğurlamı~lardır. -----

Belçika Kralı 
Londradan hareket etti 
Londra, 23 (A.A.) - Belçika 

kralı, kısa bir müddet kaldıktan 
gonra dün ak~am Brük8ele dönmek 
üzere Londradan ayrılmıştır. 

Kral Brükaele döndü 

Brliksel, 23 {A.A.) - Londra
dan bu "abah avdet eden kral Le
opold e~ki muharipleri teftiş etmiş 
tir. 

HER SABAH 

YANLIŞ HESAP 
Mütareke yıllarının methur 

Lloyd Corcu ainirlenmif, eseri o- ı 
lan "Versay,, muahedesini tenkit 
edenlere atef püskürüyormu •. Hal
buki eski lngiliz Da.vekilinin bu 
haklı tenkitlere kızmaya hiç de 
hakkı yoktur. Memleketinin Umu
mi Harpten muz1t.ffer çıkması için 
elinden gelen hizmeti esirgememif 
olan bu zatın mütarekeden sonra 
hesaplarında ne kadar yanılmıt 

olduğunu vekayi kendisine isbat 
etti. İzmire yabancı askerleri sev
keden o idi. Bu hesapta ne kadar 
yanıldığını bugünün dinç ve genç 
Türkiyesinin mevcudiyeti isbat e
der. Çekoslovakya hükumetini ku
ranlardan biri de o idi. O hesap
ta da ne derece yanıldı(µnı son a=,.I 
yaıi buhran meydana vurdu. Al
manyanın müstemlekelerini elin
den alan yine o idi. Galiba y'ak!hda 
o hesabın da bot çıkacağı belli o
lacak. 

Mister Lloyd Corc hiç kızma- ı 
•ın: Y anlıt hesap Bağdaddan dö
ner. ı 

A. C. 

.. 
l 

Japon tayyar~leri Yansi şehrini bombardıman ederlerken 
« Resim tayyareden alınmıştır. » 

Eroine Karşı Harp 
~VJı..~\Nı,,N.AVJJ.NıN.,\N\N J.lı,..".l.,\.Y.N..AAN 

ErOin Müptelalarının 
Geçirdikleri Hayat 

Eroin iptilasının önüne na.....,ı l ge
çebiliriz. Bugünkü müeyyideler ka
fi midir, yoksa daha ~iddetlendiril
meli midir? 

Anketimizin bu ımallerini akıl 

hastalıkları mütehassısı , Bakırköy 

emrazı akliye hastanesi ba.~ hekimi 
ve Profesör Mazhar Qı;man Uzma
na soruyorum. Müseccel bütün tok
sikomanların üstadın elinden geçti
ğine göre, bu bahlı;te ü~tat kadar 

1 salahiyetle söz söyliyccek kimse 
yoktur diyebilirim. 

Dr. Masbar Uzman 

Üı:;tat, beni, hastalarını ihmal e
derek, kabinesindeki mesai odasına 
alıyor. Sanki bu suallerin kendisi
ne sorulacağını biliyormu=? ta evvel
den hazırlanmış gi.bi, fasılasız anla
tıyor: 

---- Bilhassa bu iş, bugün, reisi 
(Sonu 6 ncı sayfada} 

Madam Atinanın Gizli 
Ve iğrenç Dolapları 

T ~tlı Dil ve bol p~ra ile baştan 
çıkardığı kızların 
hesabı yokmuş 

Genç kızları fuhşa teşvik, ran • 
de\•ücülük ve dö\'İz kaçakçılığı suç
larile adliyeye verilen )fadam Ati
nanın evrakı heniiz tekemmül etme 
miştir Daha adli tahkikat safhasm-
dadır. Şimdiye ka.dar tevkif edilen . 
on kadından başka, daha yirmi beş 
kişinin bu işle alakadar olduğu tcs
bif: cdilmi§tir. Bunların da lüzum 
görülürse tcv.kif edilecekleri ı:;öyle

niyor. Bu yirmi beş kişinin arasın
da bir iki kuyumcu ile .Atinanm kı. 
zı Anastasya Zizi de vardır. 

Zizi, baskın gecesinden sonra 
birdenbire ortadan kaybolmuştur. 

Zizi , evvelce burada, umumi evlere, 
günahkar kadınlara çorap ve saire 

<Sonu 3 üncü sayfada) 
.'lleseleyt meydana çıkaran 

Bay Süleyman Bcllnova 
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YENISABAH 

Geçen geceki 
Fırtınanın 
Yaptığı hasar 

Oku ucularımız 
Diyor ki' ------

Müdürü 
Londraya gitti 

24 TE.şRINIEVVEL 1938 

Y!Nl 

l~[r~.::j$'"A B AH lWtl:i] 
RADYO 

ANKARA 
24 B. Tetrin 1938 Pazartesi 
(Öğle neşriyatı tecrübe mahi

yetinde olarak yeni stadyomda o· 
Jacaktır). 

Öğle netriyatı: Ayaklanmanın üçüncü cuma gü
nü idi. Abdülaziz valdesinin de ar· 
zusu ile yanlız Şeyhülislamı feda e
derek istediği kadar para bula
rak (1) sarayın israfına hizmet et
tiği cihetle Mahmut Nedim Paşa
dan bir türlü vazgeçmek irteniyor
du . softaları ır:cmnun etmek fik
rine düştü. Kazasker Giircü Şerif 
Ef~nclıyi Şeyhülislam yapmıya ka
rar vo·di. Sadra<aın ıla bu sureti uy 
guıı buiuyvı·ılu. Halbuki Gürcü Şe
rif Efmdinin !)eyhülisliiın olması 

Yeni O"manlılar Cemiyetinin hiç tc 
işıne gelmiyordu. 

lan Hüseyin Avni Paşa tayin olun
dukları gibi Mithat Paşa da Şurayi 
Devlet riyaseti ile meclisi vükelaya 
memur edilıii. 

Padişah, bu zoraki teveccühat 
ile softa ayaklanmasının önunü al
mak ve bir müddet sonra yine Mah
mut . ·-uim Paşayı sadarete getire
rek iı;ilerin ve softaların kafalarını 
ezdirmek fikrinde idi. 

Birçok kayık ve motörler battı 
büyük ağaçlar devrildi 

Kötü bir sistem Açılan kredi karşılığı malze-

mel eri tesbi t edecek 

Saat 12,30 Alaturka plak neş
riyatı, 13 haberler, 13,l 5 karışık 

Padişah Gürcüyü saraya çağırttı. 
Onu Şcyhülislıim tayın ederek tale
bPpi bir emrid\ki kar~ısınıla lıulun 
durmak istiyordu. Çünkü Şerif E
fendinin softalar üzerinde, Hoca ol 
mak hasebile, bir dereceye kadar 
nlifuzu olduğundan onları dağıtaca
ğı kuvvetle umuluyordu. 

Bu ayaklanma hazırlandığı sıra
da Şeyhülislam olması matlup olan 
zatın ismi talebeye bildirilmemiş ol
duğundan Kezubinin azlile Gürcü
nün tayini üzerine dilek yerine gel
di sanarak onların dağılınıya razı 

olmaları ihtimali vardı. 

O gün, yani ayaklanmanın üçün
cü cuma günü sabahleyin evimize 
Yeni Osmanlılardan biri geldi, ba -
hamla gizlice konuştular. Misafir 
gidince babam beni çağırdı ve: 

-·-· Şimdi bir sürücü atına bine • 
rek doludizgin Fatihe git, dayını gö 
rerek şu puslayı, ona ver. 

Dedi. Derhal evden çJ<tım, bir 
sürücü atına bindim, yarım saat son 
ra Fatihte idim. Halk cuma namazı 
na hazırlanıyordu. Fatih zaptiye ka 
rakolunda dayım Alay Beyi Kerim 
Beyi (2) buldum ve babanım pus
lasını ona verdim. 

Bu puslada (Gürcü Şerif Efendi 
Şeyhülislam oluyor, işlerm bozul
ması muhakkaktır, bunun önüne 
geç) deniliyordu. 

Kerim Bey pusla:yı okuduktan 
sonra bana: 

--·· Haydi sen git ben icabına ba
karım, merak etmesinler. 

Dedi. Ben de yine doludizgin eve 
döndüm ve Kerim Beyin cevabını 

babama bildirdim. 
Bir saat sonra idi. On binlerce ta

lebenin Beyazıttan Sultan Mahmut 
türbesine kadar olan caddeyi dol
durmuş oldukları halde, bağırarak, 

nümayişler yaparak Babı9.liye doğ 
ru gelmekte olduklarını haber al · 
dık. Bu alay yeni Şeyhülislam Gür
cü Şerif Efendiyi Sirkeci iskelesin
de ( 'ı karşılayıp hake.ret edecek -
ler, geri saraya göndereceklerdi. 

Bu sarıklı r.layı Babıali (3) önün
de durdu. Hep bir ağızdan: 

···• Gürcü hocayı istemeyiz, ge
lirse parçalarız. Hayrullah Efendi
yi isteriz. 

Diye bağırıp bir nümayiş yaptık
tan sonra Sirkeci iskelesine doğru 
yürümiye başladı. 

Bu olgu; Babıali telgrafhanesi 
vasıtaaile derhal Dolmabahçe sara

yına bildirildi. Abdül3.ziz fena halde 

kızdı. Yüzü kıpkırmızı olmuş, bir 
yerde duramıyor, köpürüyordu. O

dasında bir müddet hızlı hızlı dolaş
tı: Nihayet sarayda bulunan Gür

cü hocayı geri göndererek Hasan 

Hayrullah Efendiyi çağırttı. Huzu
runa kabul ile: 

···- Hoca ben seni mümkün değil 
Şeyhülislam yapmazdım. Fakat ne 
yapayım ki, seni istiyorlar. Haydi 
Şeyhülislam ol, git bu edepsiz asile
ri dağıt. Sonra görv,şürüz. ( 4) 

• Demişti. 

Cuma ve tatil günü olmakla be
raber durumun önemi dolayısile Ba
bıaliye gelmiş olan Sadrazam Mah
mut Nedim Paşa, talebe alayının 

gelmekte olduğunu duyunca can 
korlrusiyle, Babıilinin Soğukçeşme 
tarafındaki arka 1<apısından çıka

rak saraya koşmuş ve vükelilnın de 
fiştirilmesi lüzumunu arzetmiş ve 
istifa eylemiş olduğundan Sadra -
zaınlığa mütercim Rüştü Paşa, Şey
billis!Amiığ.. Hasan Hayrullah E
fendi, Seraskerliğe uhirde Bursa ı 
ve.Jisi ve hakikatte orada sürg1.in o-

Yeni Sadrazam Rüştü Paşa, ar
kadıu;Jarı gibi Abdülazizin devletin 
ve memleketin başından kaldırılma
sı lüzumunu takdir ediyor ise de 
buna, biraz korkak olduğu cihetle 
ce~aret edemiyor ve tereddüt için

de kn ranıyordu. Hüseyin Avni ve 
Mithat Paşalar onu kandırmıya mu 1 
vaffak olarak yola getirdiler. Hay-ı 
rullah Efendi fetvasını verecek, 
Harbiye mektebi Nazın Ferik Sü -

Jeyman Paşa da sarayı abluka ede
rek hal'i icra edecekti. Bahriye Na
zın Kayserili Ahmet Paşa, sarayın 
deniz cihetini muhafaza etmek için 
donanmaya emir verecekti. Mayı -
sın 19 uncu Çarşamba günü Topka 
pı sarayında Ye Hırkaişerif dairesin 
de Veliahdı Saltanat Murat Efen
diye, Beşinci Sultan Murat nfımile 
biat töreninin yapılmasına karar 
verildi. 
Mayısın 16 ıncı Pazar günü öğle

den sonra Padişah serasker Hüse • 
yin Avni Paşayı saraya çağırttı. 

Paşa bu daveti Abdülazizin işten ha 
her almış olmasına atfettiğinden, 

saraya gider ise hapis ve tevkif e
dilerek kararlaştınlmış olan işin bo 
ztınıası ihtimalini düşündüğün -
den saraya gitmedi. Ve o gün arka
daşlarını V anıköyündeki yalısına 

toplıyarak işin uzatılmıyarak he · 
men bitirilmesini teklif etti. Mayı
sın 18 inci Salı günü Abdülaziz sa

baha karşı hal'edilerek ·Serasker 
kapısında (5) yeni Padişah s::::.:ı 
Murada biat olundu. 

Biz, yeni Osmanlılar cemiyetine 
münasebeti olanlar bir haftadanbe 

ri 19 Mayıs Çarşamba günü hal' ve 

culüs merasiminin icra edileceğin

den haberdar idik ve o gün ~b h
leyin toplar atılarak ilan edilmesini 

beklemekte idik. Bir gün evvel, Sa

lı günü sabahleyin atılınıya ba~lı · 
yan toplar herkes gibi bizi de me • 

raka düşürmüştü, çünkü son karar 
dan haberimiz yoktu. Top seslerile 
uykularından uyanıp sokağa dü · 

şen halk çok geçmeden keyfiyeti an 
!adılar, çünkü mahallelerde delliıl 

çağırWarak cüliıs ilim edilmişti. 

Evvelce biatin Topkapı sarayının 
Hırkai Saadet dairesinde yapılma
sına karar verilmiş olduğu halde Se 

rasker kapısının yapılması sebebi, 
hal'olunan Abdülazizin sabaha kar 
şı, beş çüte bir kayıkla, valdesi, o

ğulları Yusuf lzzettin ve Mahmut 
Celfilettin Efendilerle beraber Dol
mabahçe sarayından Topkapı sara 
yına götürülmesidir. 

(Sonu var) 

(1) Bosna.hersek, Ruınelı i.•yanı 
,iddetlB devam ediyordu. Hazinede 
para yoktu. Oralardaki a.skcriıı aç 
kalmaması içiıı ınahall"rindeıı ge
len telgraflar üzerine Balata. sıırmf 
!arından, a{jır faizlerle tedaı·ik olu
nan paranın gönderilmek iizcı·e ol
duğunu Mahmut Nedim paşaya 

gizlice Valde Sultana ve o da Abdül 
6.zi:;,, haber vcnııiş, padişah da he
men iki yaver göndererek o parayı 
saraya aldırtmı#ı. 

<2) Sultan lıluradın cülfuıu gii
nü Beşiktaş muhafızı tayin olunan 
Kerim bey Abdülhamiditı ciilfuııınu 
müteakip MUS'Ul zaptiye alııybeyi 

olarak oraya gönderilmiş ve orada 
vefat etmiştir. Annemin te11zesi oğ
lu olduğundan kendisine dayı der
dik. 

(H) - Şimdiki 1Jil.ıtyet kona4ı. 

(. •) Sulta.n Azizin bu dilşünceııiz 
aözleri Sulta.n Muradm ciilüııu g{J,. 

nü Hayrullalı Efendi 

Kendi elimle yare kelt'llp verdiiim 
kalem 

Fetvayi hün na hak mı yazdı iptida 
Beytini okumuştu. 

'I} Sultan Beyaııtta şimdiki 

Vııiversite bi1ıası. 

Evvelki gece çıkan fırtınada, ı 
denizci, muhtelif kazalar olmuş, 
fakat, nüfusça zayiat o!ma!llıştır. 

Kömür yüklü olarak Davutpa-1 
~a iskele•inde demirli bulunan Ah-· 
met Nuriye ait relkenli fırtınadan 
parçalanmı~tır. 

Yava~ oğlu İsmail kaptanın i
daresindeki 15 tonluk ve B:ırtın li
manına kayıtlı Karahigalı !<mai
lin 28 tonluk motörlcri karaya o • 
turmu~lardır. 

Arııavutköyündc _;ahildc bağlı 

bulunan iiç sandal iplerini kopara
rak denize açılıp kayi:ıoJmq~tur. 

YP~ilköyde balıkçı Ömer ve A
ralıın balık kayıkları rüz1ı;ıi.rdan 

par~alanmı.~. Ecvete a;t bir kayık 
da batmı~tır. 

Zafer kaptana aid barııt i"im
li taka Yeşilköy önleııııde karaya 
oturmuştur. 

Samatyada Narlıkapı caddesin 
vutk<iyünde Nuri pa~:t ar;a"ında 
da büyük bir çinar agacı devril 
nli~tir. 

Koska Cinayeti 
Hüdaiyi öldüren Sami henüz 

tutulamadı 
Evvelki gün Kosk:.da, Velinin 

berber dUkkanında bil' cinayet ol-ı 
mu~, 16 yaşında Piliç Jakabile ma 
ruf sami isminde bir genç, arka-ı 
daşı 20 yaşında Hüdai isminde bir 
delikanlıyı bıçakla öldürmüştür. 

Sami, bıçağı, berber Velinin oğlu 
Cemal meşgulken, Hl;dainin sırtı

na vurmak üzere kaldırmış, Hüdai 
bunu hissederek dönmilş, bıçak 
kalbine saplanmıştır. Zavallı Hü
dai dükkandan çıkıp Leş on adım 
kadar yürUmü~, yere y1k1lmış ve 
kalmıstır. Berber Cemal katil sa
miyi tutmak istemiş, fakat, Sami 1 
koşarak Kumkapıya kadar gitmiş· 
ve orada kaybolmuştur. 

Yaralı Hüdai, hastahaneye kal 
dırılmak üzere bindirildiği otomo; 
bildr, alrlığı yaranın tesiri le öl - · 
mllştllr. 

Katil Sami şiddetle aranmak -
taclır. Dlin akşam geç vakte ka -
dar ele geçmiyen Saminin, gece ya 
rmndan sonra olmazsa bugün ya
kalanacağı muhakkak görülmek
tedir. 

. . POLİSTEY"' 
- ç t • ..,. .. , ; 

EROiN 

Sıhhıye Vekaletinin leyli ta 
!ebe yurduna talebe kabul eti
ğini ilan etmesi üzerine aranı
lan şeraiti haiz olan ve bu sene 
liseden çıkan oğlumu bu yurda 
vermek heves;ne dü~liim ve ta
tilden sonra bir h;ı,vlı ma<raf 
ihtiyarile evrnkını yaparak ço
cuğu Ankaraya gönc!crdim. Ka 
tiyetlc talebP kalıul obndıığu 

ilan edilme;i üzerine muhak -
kak ktibul cew:hı beklerken ne 
cevap çık~a bPğenir~iniz, 

aynen yazıyorum; ''Sizden ev
vel müracaat edenlerle karlro 
dolmuş olduğundan :~yli tip ta
lebe yurduna kaba: cdilınedi -
niz,, Bu ceyabın \'C bu u:.ı:u1ün 

adalete istinat eden bir tarafı 
var mıdır' J[adeı~ ki kadro 
dolınu~tu, ne irin \'l ktinde kad 
ronun dolduğu ilan edilmiyor 
da vatandaşl•ll'ın bile bile mas
rafa ve külfete boğıılmalarına 

ve vakit kaybetmelerine sebe
Liyet veriliyor, biz hiliyoruz ki, 
müraC'aat ihtiyaçtan fazla olun 
ca müsabaka açılıı· yeya kur'a 
çekilir, mademki blehe kaydı

na devam olunmıı~ \'e taleLe 
ihtiyaçtan fazla çık mı., tır, ni · 
çin müsabakaya \'eya kur'aya 
müracaat edilmiyor da •elle • 
diliyor, bilmiynruz ki, sıhhiye 
liyor, bilmiyoruz ki, sıhhiye ve
vekaleti rüchan ha;<kıııı daha 
evrcl müracaat ellene hHngi 

kanuna ve hangi tı<ule istina
den Lağışl&mı.~tır'! Farzı mu
hal olarak böyle bit· usul varit
se neden a;ğer şartLır arasında 
ilan edilmiyor da bunca müra
caat ve emeklere sebebiyet \'C· 

riyor. 
bağışlamı"tır?. Farzı mahal o
larak bi>ylC' bir u~nl varit!'.o ne 
den diğer ~artlar ara~ıııa ilan 
edilmiyor da bunca müracaat 
ve emeklere sebebiyet verili -
yor. 

Acaba bir müracaatın ne 
kadar külfet ve ma,.afla ha-
zırlandığını düşündüler mi 
zihninizi fazla yor'llayınız, bey 
hude yere yapılan i~leri ben ~a
yayım: 

100 • 200 talebe böyle bey
hude müracaatta bulunsa. 100-
150 arzuhal yazılmış, 100-150 
derkenar ve havale yapılmış, 
100-150 kişi muayeneden geç
miş, 100-150 kişi ihtiıtas dok
torlarına müracaata mecbur 
kalmış. 100-150 ki~i için dört 

Taşıyan biri yakal•ndı •ayfalık birer rapor yazılmış, 
Üsküdarda Toygarhamza ma- 100-150 kişi için br heri l O lira 

hallesinde Keııme sokakta 14 nu _ harçla taahhüt •enedi yaptınl-
maralı evde oturan Salahatt.in A- mış, 100-150 kışiden hiç olmaz 
carın eroin kaçakçılığı yaptığı za- ~a yilzü Aıı karaya •c:; ahate 
bıtalaya ihbar edilmiş, Salahattin mecbur kalmıs, 100-150 kiRi i-
Y kalanarak üzeri aranmış, dört çin vekalet k~lemleri dair~leri 
beş grm kadar eroin bulunmu•, nıeşgul o•muş, 100-150 kişiye 
hakkında takibata başlanmL~tır. '1hhiye vekaletinden evrakın 

alındığı mektup yazılmış, 100-
Tren köprüsünden düştü 150 ki~iye ad~mi kabul cevabı 
Gece saat yirmi buçukta Ahır- yazılmış, 100-150 talebe yav-

kapı istasyonunda sarhoş olarak rucuklar bir ay emek Hrerek 
tren bekliyen Yedikule şimcııdi - d:ıireden daireye ko~muş ev-
fer eczacı•ı 40 yaslarında .Mehmet rak hazırlamış ve heye~an ge-
üç metre yüksekliğindeki tren köp çirmiş, 5000 - 5000 lira masraf 
rüsünden düşerek sol bacağından olmuş ve bunlar arasında mağ-
ehemmiyetli surette yarahınmış, dur olan ben bir çocuk baba.qı 
Cerrahpaşa hastahanesine kaldırıl da bu haksızlığı tarif edebil • 
mıştır. mek için haylı yazı yazmakla 
Merdivenden düştü başı yarıldı boş yere vakit geçirmiş, cvliyai 

Etibank umum müdürü İlhami 
Nafiz Pamir dün sab:ıh Ankara -
dan şehrimize gelmiştir. Umum 
müdür, İngilterenin açtığı 15 mil
yon liralık krediden Etibankın ye
ni sene faliyetine ait ali\t ve saire 
almak üzere tefrik edilen kısmına 
ve alınacak makinelere ait temas
larda bulunmak üzere dün akşam 
Londraya hareket etmiştir. 

Eve Asılm!şlar --Bir tanesir:in lız kaçırmaktan 
sabıkasıda varmış 

En·elki gece Abanozda Vik -
torya Ye :\fuallfının 24 numaralı 

plak neşriy:ıtı. 
Akp.m nefriyah: 
Saat 18,30 Kanşık p!lk neşri

yatı, 19,15 Türk musikisi ve halk 
şarkıları (Mustafa Çağlar), 20 
saat ayarı ve arapça neşriyatı, 20, 
10 haberler, 20,15 Türk musikisi 
ve halk şarkıları (lllüzcyycn Se
nar) 21 karışık µlak neşriyatı, 21 
15 stüdyo salon orkestrası: 

1 - Alletter: La belle Bajah. 
2 -- Drig-o: Le:; mililons d'Ar· 

lequiıı No. 4 polonaise. 
3 - ~fou'6org,ky: Gopak. 
4 - Alletter: Aubade rlu Geı 

ger. 
5 - Lanner: Die Romantiker. 
22 haberler ve hava raporu, 22 

15 son . 
genel e\·inc giclen Rahmi isminde İS TAN BUL 
bir delikanlı, ~arho~ olduğu için i-
çeriye almamaları üzerine ev sahi- Aktam netriyatı: Saat 18.30 
lıi !HuaJliıya küfür etmeğc ba~la- Dans mu•ikisi. 19.00 Konferans: 
mış, biraz soıırn rla Fethi i<mindc Prof. Salih Murat (Fen musahabe· 
b;r garson arkada~ını bularak tek- !eri) 19.:rn Halk şarkıları: Nebil 
rar gel mi;;, Rahi :.\Iuallaya kiifür oji:lu İsmail Hakkı. J q,55 Borsa 
ederken, Fethi de Lir "ustalı çakı haberleri. 20.00 Hamiyet Yiice,es 
çekmiş ve üzerine yürümüştür. \'e nl'kadaşları tarafından Türk 
Sustalı çakıdan korkan :\Tualla musikisi ve halk şarkıları. 20.40 
"Polis!,, diye bagırmış, nnkta bek Ajans haberleri. 20.47 Ömer Rı· 
liyen polis Ferit geler~k Rahiyi ve za Duğrul tarafından arapca sti,V· 

Fethiyi ya kalamı~. Fethinin men . !ev. 21.00 Saat ayarı: Şan Bedri
clil cebinden sustalı çakıyı bulup ye Tiizüıı stüdyo orkestra:ı refa • 
çıkarmıştır. katile. 

Rahi ve Fethi cliin akşam asliye ı - Hafif müzik. 
dördiiııcü ceza mahkemesine \'C· J 2 _ Cazbant. 
rilmişler, Abanozda 27 numarada 21.30 Darütblim musikı hr -
çalı~an Stamata, C\iuallanın ort:ı . 

yeti: Fa, hı·i Kopuz ve arkadaşları 
ğı Viktor..ra Suna, 25 numaralı ev 

tarafından. 22.20 Hava rapnru. 
sahibi Seher ve polis Ferit şahit O· 22.23 Mandolin orke,trası: Dö -
!arak clinlenmişler, mtiddeiıımıımi 
Ubeyd, ikisinin de cezalandırılma- marini idaresinde. 22.50 Son ha • 

. t ' r berler ve ertesi günün prof"ramı. 
sını ıs emı* ır. 23.00 Saat ayarı, İstiklal mar~ı, 

~Iahkeme sonunda, kız kaçır-

maktan bir •abıkası olan Fethi üç ~S~oı~ı·~~~~~~""""""",..,...,..,....-v-,,..,..,... 
1 gün hapis, Rahi de iki giin hapis 
1 ve bir lira paı·a cezasına mahkum 
J~mişlerdir. 

'.#. BELEDİYEDE ~. , . " . . ' 

Yeni çöp istasyonları 
Belediye, evlerden çöplerin 

yirmi dört saatte bir defa alınma
sıııı temin için muhtelif semtlerde 
çöp istasyonları te!isine karar ver
mi~. bunlardan birincisi de Etye
mezrle tesis edilmiştit·. Ancak, bu 
istasyonun, müstakbel şehir pla
nındaki imar hareketlerine göre 
yersiz olduğu anıa,ılmL,, bunun 1 

yerine, daha muvafık bir yerde bir 
istasyon inşası muvafık görülmüş
tür. Bu istasyonun yerini tesbit et
mek üzere belediye temizlik işle

ri müdürü Mustafa ile belediyenin 
bazı şube müdürlerinden mürek • 
kep bir heyet Etyemeze giderek 
tetkikler yapmış ve yeni yapılması 
takarrür eden istasyonun yerini 
tesbit etmiştir. 

Mevcut istasyon, yeni çöp is -
ta"yonu inşa edilinciye kadar mu
hafaza edflecek, ondan rnnra kal
dırılacaktır. Şehrin diiı'er yerlerin
de te.-isi kararlaştırılan istasyonla
rın da imar hareketlerine aykın 
olmıyacak yerlerde kurulması i • 
çin, heyet, her mıntakada tetkikat 
yapacak ve çöp istasyonlarının ku 
rulacağı yerleri tesbit edecektir. 

MAHKEMELERDE 
' '.. ı .. 

MiZAH 

Gün-lelik Yalanlar 
Berber - Bef d4kika 

şıra ~izin ... 

ıonra 

DifÇi - E.min olunuz, hiaget• 
mezsiniz biJ.~ ... 

Delikr.nlı - Size yemin ede
rim, ha· .. a inanınız: Dünyada hiç 
kiınıey ı sizi sevdiğim kadar ıev-

medi·n. 

framvayda - Ayol, bak • 
sana ... Çocuk üç y~ına bile bas· 
madı daha. Bir damla yavruya bi
let alınır mı? 

Avukat - Müekkilimin haklı, 
tamamile ve yerden göğe kadar 
haklı olduğuna emin olmasaydmı 
huzurunuza çıkmazdım sayın hi
kimler ... 

Borçlunun eti - Bey evde yok. 
bir lıafta aonra uğrayın. 

Gazete sahibi - Cidden bir t•
heıer olan romanınızı, daha evvel· 
ce alınmıt eıerlerin çokluğu dola
yııiyle, iade etmek mecburiyetin .. 
de kaldığımızdan dolayı müteeıo
ıifiz. 

Ne· Pişireyim? 
PAZARTESi 

Hamurlu mercimek çorbası 
Hardallı balık kızartması 

Pilav 
Bomontide silahşor caddesinde umur bu usulü dcğiştirme1.ler-

ll _ 13 numaralı Dilber apartma- se daha nice kişiler ağlar veni- KÖPRÜDE 
Komposto 

Hardallı balık kızartması nında oturan 63 yaşlannda Nuvart ce bin d~rt yanar. Kadını çiğneyen şoför sekiz 
kadın, oturduğu dairede temizlik Osman Allı ay hapis yatacak 
yaparken üç ayaklı merdivenden Samsun eski n1uha•ebei Bir müddet en·cl Köprü üzerin 
düşüp başmdan ağır surette yara- husu•iyc milrlürü 

de çivili geçidin yanında, karşıdan 
lanmıştır. Nuvat hastahaneye kal- O ATLI • karşıya geçmek istiyen Froso iı • 
dırılarak tedavi altına alınmıştır. \...., _____________ ,, minde 

60 
yaşlarında bir kadın, şo-

Potrel hırsızı tevkif edildi Sabıkalı bir hırsız tutuldu för Tevfikin idaresindeki otomo -
Cağaloğ!unda bir yapıdan dört 

tane dörder metrelik potrel çalan 
Burhanettin isminde biri Babıali -
den geçerken şüphe üzerine polis
ler tarafından yakalanmış, dün 
üçilncii sulh ce:ı;a mahkemesine 
verilmiştir. Yapılan duruşmada 
Burhanettinin suçu sabit görül -
müş, iki ay on gün hapse mahküm 
ve derhal tevkif edilmiştir. 

Bir müddet evvel Şişlide Yıldız 
apartmanında mua!Hm Münirin 
68 lirasını, Tı.ksimde Firuzağada 

Emniyet apartmanında Alinin elbi
sesini, üç dört gün evvel de Vez

necilerde Bozdoğ:ın kemeri cadde 
sinde 6 numaralı Ahmet kızı Mak
buleniıı ev;ıı girerek bazı effası
nı çalıp kaçan sabıkalı hırsızlar -

bilin altında kalarak yaralanmış 

ve ölmüştü. Tevfiğin asliye dör -
düncü ceza mahkemesinde yapı -
lan muhakemesi dün bitirilmiş, şo
för Tevfik, sekiz ay hapse mah
kum edilmiştir. 

dan Mustafa oğlu Nafi yakalana -
rak hakkında takibata başlanmış
tır. 

!skarada pişireceğiniz küçük 
cüssede balıklan ku!aklarından 

temizleyiniz, karnını yarmayınız. 

Güzelce temizleyip yıkadıktan 
sonra iyice kurulayınız. İskarayı 
da evvell ısıtıp hafifçe yağladık
tan sonra balıkları bunun üstünde 
kızartınız. Ayrı bir ttlr.cerede bir• 
az t yağını yavaş yavaş erite• 
rek buna bir kaşık hardal, tuz bl• 
ber, biraz sirke koyarak karı~tıra 
karı.ştıra ısıtınız ve iskarada pişil"' 
diğiniz balıklan sıcak bir sahan 
üzerine dizerek hazırlaaıtınıt 
hardallı salçayı bunun üzerine dö
künüz ve sıcak sıcak yiyiniz. 
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Sayfa: .; 

Alman Silihlanması 

Bulgarlar Milll 
müdafalannı 
kuvvetlendiriyoı 

(Batta~afı 1 inci aayfada)' 
kimse olan Kiroyun şahsi bir eseri 
dir. Birçok sene evvel, köyünde ba 
zı köylüleri öldürmüş ve o zaman 
mahkum olmuştu. Katilin müddei 
umumiye hitaben bıraktığı bir 
mektup, Kirovu yüksek şahsiyet
leri öldürüp bilahara intihar et -
mek suretil& meşhurtolmak istiyen 
bir maniak olarak göstermekte -
dir. 

1 Yakut Dili 
Müellifinin 

LUgati 
Hayatı 

___ ..,~"!tf>li 

---cıı:c::::::> c::::---- Edvard Pekarski Nasıl Yetişti ? 
Yakut Dili Üzeriı_ıdeki Faaliyeti 

Eğlence 
Muhtekirleri 

Fransa ve 
Birkaç 

lngiltereye 
Misli fa7Ja 

Nazaran 
• • 
ımış Yaıkut Dili L1lgati müellifi Ed

vard Pekarski, esasen L&hli bir .ai
leye mensuptur. Pek genç yaşında 
iken o zamanki Çarlık Rusyasında 
hüküm süren istibdadın darbeleri
ne uğramış ve ihtiJfüci sosyalist 
grubuna mensup diyo itham edile
rek Sibiryaya sürUlmüştil. G&no 
sürgün Yakut filkesinin merkezi o· 
lan Yakut..c;k'da kendini Yakutlar 
v& Yakutlaşmış Ruslar arasında 

buldu. Konuşulan dil Yakut Tilrk
çesinden ibaret olduğundan bu dili 

Hükumet hayatı ucuzlatmaıt 

için mühim tedbirler aldı. Varida
tından fedakArlık ederek birçok 
vergileri indirdi. Bilhassa eğlen -
ce yerlerinden alınan vergilerde 
yandan fazla tenzilAt yapb. Böy-

Paris, 23 (A.A.) - Exelsior' 
1&4Iyor: Almanya ve İtalyada 
iharp malzemesi imalatına veril -
nıiıJ olan hız, Fransız ve İngi1iz tes 
lihatını pek çok geçmiş olduğun -
?an Fransa ile İngiltere, istesinler 
Jstenıesinler ltah-an ve Almanlarla 
ayni hizaya gel~eğe çalışmak mec 
huriyetindedirler. Böyle bir şey -
bn iki memleketin havai tefevvuk 
inhisarına malikiy.et iddiasında bu
lunamıyacaş olan İtalya ve Alman 
Ya ile mümkün \•e temenniye şayan 
olan teşriki mesaide bulunmaları
na hiç bir Yçehile halel vermez .. 
l<unetıer arasındaki muvazene -
sizliğin ortadan kalkması sulha mu 
'Zır olmak Rövle dursun, bundan 
bösle yeni 

0

c~rh-akiler tehdidin -
den azade olan A nupada kıymet-

Bir Alman 
Denizaltı Gemisi 
r ransız gemisini yoldan çevirüp 

aramı ml yapmış ?. 
Paris, 23 (A.A.) - Bazı gt

zeteler Kasablankadan alıkları bir 
telgrafa atfen Bordodan gelen 
l\ıeknes ismindeki Fransız vapu -
runun portekiz sahilleri açığında 
bir Alman tahtelbahiri tarafından 
arandığını yazmakta idiler. Halbu 
ki umumi trammtlantik kumpanya 
sının merkezine bugün 'gelen ve 
bahı'iye nazırı Marşnndoya arze -
dilen malOmata göre, hadisenin i
ki gemi arasında beynelmilel ne -
zakct kaideleri mucibince radyo 
Vasıtasilo hilvi~ et ve takip edilen 
Yola dnir mal' mat teati inden i -
ibaret: olduğu anluşılmıştır. 

Kraliçe Mari Huta 
Belbrrad, 23 (A.A.) - Bir ka

raciğer buhranmdn11 muztarip o -
lan kraliçe .Mariye birkaç gün tam 
bir istirahat tav iye edilmiştir. 

Kanadalı Nikel Kralı _-:_~ 
Pari<ı. 23 (A.A.) - Kanadalı 

N'ikf ili! lı Sir Robert Mond dün 
Öğlcd1.; ,: sonra Parisli dostlarının 
e\'inde uzun bir hastalıktan sonra 
71 Yaşında vefat etmiştir. 

Beynelmilel Otomobil Y arıtım 
Bir ltalyan Kazandı 

Donington park - Derby cfra -
rı - 23 (A.A.) - 250 millik bey
n<'lntiJel Dük de Kent büyük oto
lllobil mükafatını Auto - Union Al
illan markalı bir otomobille saatte 
\•a t· a ı 80.49 mil katetmeğe muvaf-
fak olan 1talrnn nuvoları kazan -
~ıştu·. Merc~des - Benz markalı 
Lır otomobille yarışa iştirak e.den 
oııg ikinci, aynı markalı bir oto

lllobille Scaman üçiincü gelmiştir. 

F ransada Seçim 
Ekıeriyeti Radikaller teşkil 

ediyor 

Paris, 23 (A.A.) - 97 san -
~lye için bugün yapılan ayan se
Çl?1lerinde ilk turda 64 aza seçil -
lllıştir. 

· .. Seçilen azanın politi~ vaziyeti 
'

0Yledir: • 
?i 2 si Yeni oİmak üzere 14 cumhu
c Yetçi, 1 i yeni olmak üzere 7 sol 
;na~ cumhuriyetçi, 4 ü yeni ol -

a.Jc üzere 26 radikal. 
f 42 Jiyan azalığı için yapılan se-
41?tıde namzetlerin, hiçbiri üzerin
tıe ınutıak ekseriyet hasıl olmadı -
it nl dan kat seçim ikinci tura bıra-

ı ll'lıştır, 

Si ~?adelupdaki 'ayan azası se -
1tı 1111nın neticesi ise henüz alınma

IŞtır. 

lrlandalılar birleşe-
miyorlar 

lrl Londra, 28 (A.A.) - Şimali 
Su anda Başvekili Lord Craga \'On, 

lla~day Dispatch gazetesine beyn
i ta bulunarak iki İrlandanın bir 

't~Csi için de Valera tarafından 
a{) ~ılan teklifi kabul etmediğini 
aaiı eınşitir. Mumaileyh bu mnk -
~ı· a .Yapılaca'k te.şe'bbüslerin da
lla 1 hır har.be sebebiyet vereceği 

naatindedir. 

li emniyet ve itimnt unsuru ola -
caktır. 

Lö Jurnal, diyor ki: 
Artık ibhamlara v.e tereddütle 

re bir nihayet vermek zamanı gel
miştir. 

Almanyamn geçmişi telifi hu
susunda pek ziyade gecikmiş olan 
devletlerin siHihlan~alarını dur -

· durmağa çalışmak Avrupada znru 
ri olan sulh ve süklln arzusunu is
tismar etmeyi diişünmekte olduğu 
nu gösteren nraz eksik değildir. 
İngiltere ile Fransa, muallak :tnese
leleri halletmeden evvel silahlan 
terketmek hulyasını kendilerine 
neye mal olmuş olduğunu unuta -
mazlar. Bu kadar acıkh dersleri 
gözönünde bulunduıımamağa im -
kii.n yoktur. 

Japonya Meydan 
Okuyor 

(Baş tarafı 1 inci aayfada) 
muktedir bulunmadığı tebarü;; et
tirilmektedir. 

Beyannamede, hülf~sn olarak, 
şöyle denilmektedir. 

İngiltere Japonynya karşı tec
viz cdilmiyecek bir tarzı hareket 
ittihaz ettiği takdirde, Japonlar 
onu cezalnndırmağa azmetmelidir
ler. 

İtalyanlar; Japonyayı 
Alkıtlıyorlar 

Roma, 23 (A.lı.) - "Giorna
Ie d'İtalia,, gazete inde Virginio 
Gayda hulasaten şöyle demekte
dir: 

"İtalya Çin - Japon ihtilafının 
başlnuglcındanberi Japonyanın as 
keri kuvvetini takdir ettiği için, u
zak şarktan gelen haberleri mem
nuniretle Ye hayret etmeden karşı
lamaktadır. l{antonun sukutu Çin 
mukavemeti için öldürücü bir dar 
be, büyük demokrasiler için de na 
hoş bir silrpirizdir.,, 

Gaycla, bundan sonra, Çine, 
kemali cesaretle ve vaktt kaybet -
meden. Japonya ile doğrudan doğ
ruyn müzakereye girişmesini tas -
vip etmekte \'e şunları ilfı.ve eyle -
mektedir: 

'.Şimdi mümkün olan yegane 
çarei hal Japonların tam hır mu -
zafferiyet elde etmeleridir. Japon 
larm Hind okyanusu sahillerinde 
bulunması - ki bundan içtinap edi
lebilirdi - ortayn beynelmilel yeni 
meseleler çıkarmıştır.,, 

Hanlceuda Faaliyet Durdu 
Hankeu, 23 (A.A.) - Sivil 

ahalinin biiyük bir kısmının tah
liyesi üzerine Hankeu şehrinde 
faaliyet hemen durmuş gibidir. E
le.kfrik cereyaııı veren Çin fabri
kası faaliyetini durdurmuştur. 
I•~ransız makamları, Fransız gan
botlarına yerleştirdikleri dinamo • 
lar vnsıtasilc şehre su ve elektrik 
vermek üzere ihtiyat tedbirleri al
mışlardır. 

Hankeudan cenuba giden tren. 
ler bugünden itibaren islememek-
tedirler. · 

Tahkikata devam olunmakta -
dır. 

Macarların Ceklere 
Mukabil Teklifleri 

(Baştarafı ı inci sayfada) öğrenmek ihiyacım duydu v& pa ., 
fını istemektedir. pazların Yakutçaya tercüme ettik-

Anlaşmanın Esasları leri mukaddes kitap nüshalarından 
Budapcşte, 23 (A.A.) _ Dün Yakutça öğrenmeğe çalıştı. 

Macaristanın Prag sefirine tevdi e- Yakut dilini epeyce öğrndiği 
dilmiş olan mukabil Çekoslovak sırada Alman dilcilerinden Böth
tekliflerinin .Macari tan tarafın - hlizk'in Yakutça hakkındaki ese
dan taleb olunan 12.940 kilomet- rini de gözden geçirdi ve bu ki

t 

ProtesGr E.dvard rekarsk:..• 

reye mukabil takriben 10.000 ki _ tapta bir takım yanlışlar v& ek- Mongolistik uzmanlarile birlikte, 
lometre arazinin terkini natık ol- sikler olduğunu gördü. bir daha gözden geçirerek Yakut 
duğu zannedilmektedir. Şu halde tşte 0 .zaman, Avrupaca he- lılgatini başka Türk lehçeleri ve 
tekliflerle mukahil teklifler yekdi men bilinmemiş olan bu dil üzeri- Mogol ve l\!.ançu di1leri ile de mu 
ğerine yaklaşmaktadır. Ve hali - ne daha geniş malOmat edinmek kayeseli bir şekle sokmakla lıer~
hazırd~ ihtilaf sadece bir iki ka _ arzusuna düşen Pekarski, yıllar- lıer, tetkikleri bitirmek üzere, ye
sııba hakkmdadıı·. ca uğraşarak bu dilin yalnız ko- niden - fakat bu defa sürgün de

M üşterek Macar - Leh hudu- nuşma lehçesini değil, ata sözleri- ğil, ilmt tetkik adamı sıfaiy1e Ya
<luna gelince Budapeşte, bu husus ni, halk masallarını, bütün din ve kutistaııa döndü. 
ta nikbinliğini muhafaza etmek • folklor materyallerini toplamağa Pekarski, artık bir Yakutçu 
tedir. Diğer taraftan bu meselenin koyuldu. kesilmişti. Ne si:ra~et i leri, ne de 
fLciJen halli muktezi olmadığı ilave Pekarski'nin bu yoldaki çalış- başka düşünceler ona bir tesir 
olunmaktadır. maları, nihayet oralara gelen bir yapmıyordu. ömrünü bu i,.e yak-

Çek _ Macar Hududundaki Rus tetkik heyetinin dikkatini çe- fetti ve bütiin yazılan hep Yakut 
Hadiaeler Devam Ediyor kerek, bu çalışkan sürgünün ha - lar, Yakut inanları, Yakut hayatı, 

Budapru,te, 23 (A.A.) _ Hudut zırlamağa başladığı Ifıgatin ilk fa- Yakut dili üzerinde toplandı. 
mıntakalarından gelen son ~a _ sikülü ortaya çıkarıldı. Bu fasikül Pekarski, ıs;,g yılının 26 ilk
berlere göre, Beregsza::ızrla, ~hri ve tetkik heyetinin raporları, Rus teşı·iııinde hayata gözlerini yum
terkedcn ÇckJcr, halkın biitlin buğ ilim akademisini de Pekarski11in duğu zaman, ortada mühim bir 

lelikle vatandaşlann daha mü -
reffeh ynşıyabilmelerini ve yemek 
içmek kadar ID.zumlu olnn eğlen
ceden de kati miktarda istifade et
melerini temine çalıştı. 

Alınan bu müsbet tedbirlere 
rağmen İstanbulun eğlence yerle
rindeki fiyatlar, geçen seneki fi -
yatlardan asla aşağı değildir. Mil
zikli bir yerde, mezesi de gayet 
az verilmek şartile 26 ~aııtilitrelik 
bir şişe rakı yine 225 kuruştur. 

Barlarda .konsumasyon yine geçe 
seneki kadar yüksektir. 

Elhasıl, eğlence yerleri s ·p
leri, fır attan bili tifnde r'ne ıste
dikleri gibi halkı soymaktadırlar. 
Hükumetin bütçesinden feda etti
ği para da ilavden bunların ka a
sına girerek ffihiş kaznnclarını 

katmerle, tirmcktedir. Beyoglunu 
şöyle bil' dolaşma bu iddiamı i b t 
etmeğc kafidir. Sinema fiyatları 
müste na, diğer bütün eğlence yer
lerindeki fiyatlar, geçen c;enenin 
ayıudır. 

Bele.diye, eğlenmenin de halk 
için yemek içmek kaôar luzumlu 
olduğunu bilmeli \'e fırınlards. ka
sap dükkfinlarında yaptığı tef~
leri, eğleııce yerh1rine de uzatma
lıdır. Halkın eğlence ihtiyacını bir 
istismar vesilesi yap.m eğlence 

muhtekil"lerine müs nuı.ha edilme
melidir. kurtarılması arztıstıı1a du··::-u··r·du··.,' lA t b k t B tA t ·ı· A ı day stoklarım mlisadere eylemiş • ·: uga ıı·n mı:;- 1. u uga ı ım -

!erdir. Komarnoda, Çekler, malı·_ Akademinin mliracaatı tizeı'İne' kademisinin yükqek h~mmclile 13 MURAD SERTOGLU 
keme arşivleri de clahil olmak iize- Pckarski affedildi ve Rusayaya fasikül olaı•ak b3c;ıldı. Son yıllar- = ====::::-::== 
re bütün. ı·esmi dairelerin evrakını donda. .el~ Türk Dili Kurnmıı. bu değerli Jtalyan)ar 
bnşka yere nakletmiştir. Çek lej- Pckarski, elindeki materyc11e- lOgati Qilimize tcrciime ettirmiş 
yoııerleri generali Stefanekin hey ri Akademinin seçtiği tllrkoloji ve ve basımına da ba. Iamıştır. Bir Fransız belediye azasını 
k~ degM~~mü~ü~Bu wretle~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~ ~vkiletmi~l~ 

şehir parkında yalnız l\f acar mu - M d At• G• ı • Homa, 23 (A.A.) - l(Me ·• g -
harriri Jokaj ile Macar generali a am ınanın iZ } ro,, gazete inin {onidcn aldığı mı 
Klapkl!nın lıeykeJieri kalmıştır. • lı1mata göre, Mar ilrıımn komuni 4-

Rutenyarlan gelen mültecilerin v ı v D ı ı belediye daire i azusmdan olup bir 
bildirdiğine göre, ihtilal hareketi e grenç o ap arı knç konfcrnn \Cl'mCk üzere İtal. 
azalmış değiJdir. Bilakis yerli halk yan hududu civarnıdnki kasaba -
ar::ısıııda gittikçe daha ziyade ge- lara gitmiş olı:ııı Dn 't Leoıı geçen 

• J J t a· (Ba~ tarafı 1 inci sayfada) tinanm dulfılctile Yunnnist,ıı1a ka-nış eme~ e ır. persembe giinü O'czmnO.e ç~kmı f -gibi haftalıkla cşyn satan bir Yahu- çınlmıştır. · o -
Varşovn, 23 (A.A.) - Yarı - kat bir daha avdet etmemi tır. 

İ di çocugile sevişmiş \'e bundan iki Gümrük muhafaza te§kilatına 
resmi skara ajansı tarafından neş Bu gazetenin ilfwe ettiaine gü-

de çocugwu olmuştur. Bilfıhare ay- ihbar ynıHlınca , a k ı l • · "' 
redilen ,.e telkin neticesinde yazıl- ' ,.. çtı çı ı < ~uoesı- rP, Dın-id Leon !taly:m toprakları 

rılmıştır. Bir iki yıl kadar evvel, Yu nin değerli s f vekili SUlcyman he-dığı his. ini veren bir makalede şöy da pasaportu olmadığı için Kara-
nanistana yaptıkb.rı seferlerde, a - men faaliyete gccıui~, uykularını bı 

le denilmekteclir: binye devı-lveleri tarafından ~evkif nası orada ona bir koca bulmuş, ni- rakmış, gece yarılaruıdan sonraya 
"Çeko-lovak buhranının der - edilmiştir. Hududu niçin o-er·t.iğj an 

kfilılam13 ve evlendirmiştir. Zizinin kadar, icap eden yeı 1 re.:~ dolaşarak, • ~ 
hal halledilmesi lazımdır. Alaka- la.şılrncıya kadar, Dnvid Leoıı Ko-

k kocası, iki Uç aydır 1stanbulda bu- incelemeler yaparak, gözciilük ede-
dar memle eiJerin daha çok bek- ni şehrinin hııpi hane inde Jn -

lunuyordu. Kayinvaldesi ve karisi - rek, bu işin ipucunu ele geçirmeğe 
lemeğc tahan1nıl.illcri yoktur. "• le Bursa kaplıcalarına, tzmir Fua- çalışmıştlr. Ve isi meydana çıkar - caktır. 
Almanya ile Polonya Arasında lzmirde üzüm inc:r sa tı~ı 

rına gider:ek gezmişler, baskından mak i"in, tamam üç ay nH"S"UI ol-Yeni Bir Anlaşma ~ ,:o> t 
\ r 2 iki gün e\·vcl de Yunanistana, an- mu!]tur. zmri, 23 (A.A.) - Bu huft.,. ar::ıova, ~ (A.A.) - Havas . . ~ 

t nesınııı orada satın nldıgı evlerine Tahkikatın de,·aım sırasında, bor-ıada 9 kuruştan 18 kuru a kar muhabirinin llustrovaııi Kurşe>r 
Hodzieni gıızelesiııin nrdiği ha - dönmüştür. Kaçakçılık işinde, bu Ati na hir iki kere vaziyetten şüphe dar 52,' 69 çu\•al lizüın \e 6.5 ku-

adamın da mühim bir rol oynadıfö lcnmis, gece saat do""rtl"rc, beşler•.. rustan 17 klırus" knd 0 1· n400 çu her etrafında aldığı ma!Umata gö- ~ .. ~ ' ' ~·· " ., iJ iJ -

t h · d'l' A · kadar sokakl"-:la d l h t val incı·'ı· S"tılnııstı•·. re, bu haber, Polonya politik mah- a mm e ı ıyor. tinanm damadı- ... ' o a~mış, ,.e a - .. • 
fillerindc ısrarla dolaşan şayiala- nın babası, müflis Yunan bangerlc- ta bu işin tahkikatından vazgeç • ----------~--~ 

t ·· ı kt d B rı·nden bın· 'dı'r mesi ir'in, büro şef vekili Sülcyman,·1 Floryadan Sı.r'-ecı·ye kadar ra ercuman o ma · a ır. u ~ayi&- · ~ Jı( 

lara göre, 26 - l - 1934 tarihinde Zizi Yunanistanda iken. anası o- el altından haber bile yollamı§tır. sahiller güzelleştirilecek 
011 sene için aktolunan ademi te- nu ziyarete gittiği, her ziyarette bi- Memlekete hizmeti, vazifeye say Bel diye, Floryadan Yenik pı-
cavUz deklarasyonu yakında da- !ezikler götürdüğü, ve Zizinin ana- gıyı herşeydcn üstün tutan, bu de- ya kadar olan sahil ve tren hatbnın 
ha on sene için tecdit edilecek ve sını görmek maksadile ikide bir ts- ğcrli memur, he.rşcye kulaklarını kara ta~afını güzelleştirmeğe ka
ya.but belki de iki memleket ata - tanbula gelerek, buradan altın bi- tıkıyal'ak, nihllyet i~ meydana çı- rar vermiştir. Bu maksatla, bu 
kadar eden bazı meseleleri istihdaf lezikler götürdüğü tesbit edilmiştir. kannıştır. hilde, tren yolunun her iki tarafm-
eyliycn hususi anlaşmnlarla tak - Gümrük kaçakçılık bürosu mc - MADAM ATJNANIN ÇEVIRDJCI 1 da mü na ip ve müsait yerlere 300 

Dilnkü hava akını esnasında vu viye olunacaktır. murlan. Ziziyi aramaktadırlar. Ya- DOLAPLAR bin kadar gölge verici ağaç dikilc-
.kua gelen hasarnt mühim değildir. Diğer taraftan ayni mahfiller, rın ele geçeceği tnhmin ediliyor Hayatını bi~ takını esrarlı m l· cek, Floryadan Yenikapıya kadar 

Tokyo, 23 (A.A.) - Domei b · ı D t · Zizi Ağahamamında rl:ıyısı mo- ceralar arasında geçirmekle şöhret olatl sahillerde mii ait olan v. er _ . J u yem an aşmanın an zıg mese-
aJ~nsının apon rnenbalarmdan al lesini alakadar etmesi ihtimalini bilyacı Gavrilin evinde aranmış, fa- kazanan güzel Atina, - dlin de yaz- lcrde yeniden pliıjlar in~a edile • 
-dıgı haberlere göre, Çin kıtaları reddetmektedir. kat bulunamamıştır. Burada Atina dığımız gibi - bilhassa genç kızlar. cektir. 
Yangtse cephesinde umumi ricat B ··k dd t b"l k · · nın anası da oturmaktadır. Bu, 75 la, bir takım aile kadınlannı aldat- Tren hattı güzergahında göz& h r d b 1 kt eneş m a era ı ı me ıçın 

a ın e • u ~nma adır. Çin kıta- bir peygambere muhtacız cliyo:- rnak, fuhşa teş\•ik etmek hususun- ç.irkin göriinen binalar istimlak e-
l~rıdnke~~ılnk şıhmtal ve cenup sahille- Londra, 23 (A.A.) - Sunday Kadıncağız Ziziyi görmediğini, da pek büyük ustalıklar ,..östenni"- dilerek yıkılacak, icap edeıı yerle-
nn e ı ı a mevz·ı · · ~- · 1 a·~· · · ı · · 0 'I · ı errnı .ı.t:rket Clıronı'cle gazetesı· Beneş tarafın evıne ge me ıgını söv emı~.tır. · . re güzel bı·nalar ı.•,npıl 0 cak•·r·. 

• - ' - .ı tır. Şüphesız, Atina eski de\•frlerin "" " "' b~ten son~a ce.nuba doğra geri çe dan dün Londrada yapılan beyana HADiSE NASIL .l\IEYDAN.A gevşek inzibatından pek çok istüa- Sahilin Yenikapıdau Sirkeciyt 
kılmektcdır. Rıcat hareketi, Han- tı neşretmektedir. Benes demiştir ÇIKTI? d kadar olan yerlerini, hassaten hat 
keu - Kanton demiryolu ve Vu _ ki. · e ctmi5tir. Güzelliği, tatlı sözleri, . h 

y 1 ı.._ • Atinanın döviz kaçakçılığ1 yap- işvesi, ve cilvesi ve nihayet may _ glizergu mı da Nafın Vekaleti tnn 
şung • -0şu yo u vuyunca da· geri- "- Ben artık sadece bir vatan w 'hba e<l • d zim ederek ""1 zellı><ıtirecek, icap 
1 , t J t tığını ı r enın, ostu şoför ol- muncuk gibi her kilidı açan ve her o u "'( 
ems: e ve apon ayyareleri ri- daf!,ım. Hundan sonra hayatımı tan eden yerlerde hattın iki tarafına 

catte olan kıtnları b b duğu söylenmekte ise de, bu kati - nti.c:ıkülü çözen para ile, her fenalık 
om ardıman zim etmekle me~gul olacağım. Çe- parklar yaptıracaktır. 

eyıemektedl·r ., yen yanlıştır. İhbarı vapan öteden- yaınnıya, ve her vaı>tıgwı fenulıgıw o'"rt 
· koslovaky:mın istikbali ve mukar- " "' Bôyleliklc, gerek denizyolun -J •non Donanın H k beri memlekete hizmet etıni§ olan megw c muvaffak olınuş, birçok kız-

...,... aaı an en reratı pek ziyade saHihiyet sahibi dan vapurla, gerekse ~kspresle İs-yak 1 d Yani adında biridir. Kendisi kaçı- ları kadınlan ancak bu sa d ın arın a bir hükumetin elindedir. Bundan · ye e so- tanlıula gelen yolcular güzel maıı · 
Tokyo, 23 (A.A.) _ Domei a- sonra ne olacağını ancak peygam _ rılaıı paranın iki yüz bin lira oldu- 11tiru.meçhul karanlıklara sürüklemiş- zaralarla karşılaşacaklardır. 

jansının bildirdiğine göre, Yangt- berler uyin edebilir. Çekoslovak- ğunu iddia etmektedir. Yapılan aras 
te boyunca ilerliyen Japon gemi- yada şahsi işlerimi ecnebi mem - tırmalarcla, incelemelerde şimdiye Aina\·ı bilcnl<'r söylüyor, o işi
leri, Çin sahil batnryalarmm ba - Ieketlerde istediğim kadar kalabi- kadar 20 bin lir~ kadar tesbit edil- ni tcdviı-de çok ustaca hareket e -
raj ateşine rağmen Tm.ıngfengi lecek şekilde tanzim ettim. ı;ıgilte m.i§tir. Kaçırıldığı iddia edilen iki dermi 1cab•n 11 tatlı dil döker. ta
geçmişler ve Hnnkeunun yakmla - rede ve Amerikada siya~i beyanat- yüz bin lira bittabi, y~hıız Atina- md - lıir },·'11 ~nhsiyetlerin dost
rına gelmişlerdir. Bu gemilerin var ta bulunnuyacağım. Ve gazeteci • nın serveti değildir. Bu paranın bır· It1kl • •ı • 'fnde ederek tehdit
dıklan nokta Jrizli tutulmaktadır. !erle miilakat yapmıyacağım.,, kısmı başkalarına aittir. Yalnız A-j Jer .. ,ı. .. "uı·, mcnfautı için, en basit 

adamlarla, seviyesiz insanlarla 
hembezmü\•usal olurmuş. 

Atinanın, aldatarak fuhşa te.,
vik ettiği kadınların, kızların haki
ld'. sayısı melüm dcğılse de, herhal

. (Sonu 6 ncı aayfada) 
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l!ayfaı 4 

Üşüyorum 

- ..,,..,-:~"'· ---~~.'~~~-=- ---=-..-:____:· -

YENISABAH 
24 TEŞRiNiEVVEL 1938 

Eroine Karşı Harp 
Eroın Müptelalarının 

- Geçirdikleri Feci hayat Bir iki gün evveline gelinceye 
kadar her sabah tüllerin arasın
dan ~üzülerek odamın şurasını, 

burasını parça parça yaldızlayan 
güneşi, bu sabah kapkara bulut
ların arkasına saklanmış buldum. 
Havada kalın bir sis ve rutubetli 
bir soğuk var ... Üşüyorum! 

Şile Yolunda Bir Kaç Saat (Başlarafı 1 inci aayfada) ! maz olur. Halbuki, ayakta durabil· 
hükiır:ıetten en küçük ferde kadar mek, biraz çalışabilmek için eroin 
emıi kanuni ile her ferdi seferber ihtiyacı günden güne artar. Kazanç 
hale getiren bir tehlikedir. Binaena· onda bire, sıfıra inen. Masraf eski
Jeyh, bu tehlikenin önünü almak i- sinin beş on misli fazla olur. Eroin 
çin, vatanını seven, insanları seven ihtiyacı şahsın gözünü karartır. Ne 
herkesin faaliyete geçmesi, bilhassa pahasına olursa olsun eroini elde 
aile babalarının gözünü çok açın&· etmek ister. Evvela borca alışır; 

!arı lazımdır. Biliyorsunuz ki, mes- sonra da dolandırınıya ... önce ev • 

YOLLARIN BAZAN NE KADAR SIKICILIGI VAR ... 
BEREKET VERSiN Ki OTOMOBiL ARKADAŞ

Kaldırımlardaki yağ dökül -
müş gibi kaygan ıslaklık yürüme
yi gilçleştiriyor. Çok ihtiyatla a • 
dım atılmazsa yerlere kapanmak 

muhakkak. 
İki tarafında küfeler taşıyan 

bir sebzeci beygiri, nallarını kal
dırımların kertiklerinde tutura -
1'8.k kaymadan, kapaklanmadan 
yokuşu çıkmağa çalışıyor. Sert 
ve aulu bir poyraz, insanın sura
tını haşlıyor ve tüylerini ürperti • 

L ARIMIN HEPS i DE ŞEN!. 
tiğimizi söylemeyi ıınuttum. öyle !eğim icabı bu meseleyle pek çok deki eşyayı satar .. Sonra da başlar 
ya. Otomobillerle, katar halinde gi· uğraştım ve uğraşmaktayım. 1924 öteberi çalınıya ... Bu suretle, zeka· 

Şile yolundayız ... 
Şile yolu .. Ah, Şile yolu.. öyle yazan : 

bir yol ki ... 
Bilmem, otomobille uzun boylu se H" • s h 

yahat ettiniz mi?. Birinci saatten usey ın e suvar 
sonrası, adeta bir azap oluyor .. He· ••••ııııİİlııı•llılı••••••• 

diyoruz .. Muzikayla karşılıyorlar. senesinde Romada in'ikat eden Av· sı uyuşukluk içinde sönerken ahla· 
Niçin? .. Biz Şileye, Vilayetin onun- rupa devletlerinin beynelmilel akıl kı da beraber söner. öylcı hale ge • 
cu ve sonuncu hayvan sergisine gi· hıfzıssıhhası kongresinde uzun bir lir ki, üstündeki elbiseyi de satar. 
diyoruz. tebliğde bulunmuştum. Keza 1937 Bize müracaat ederken, çırılçıplak 

de Pariste in'ikat eden beynelınilel veya komşudan ariyet alınmış bir 
akıl hıfzıssıhhası kongresinde ( ero- caketle gelenleri çok gördük. Hal • 
ine karşı nasıl mücadele ediyoruz?) buki bu adamlar, iki üç ay evvel, 
Diye, nazarı dikkati celbeden bir üstü başı temiz, kazancı yerinde, 
tebliğde daha bulundum. Buna dair genç bir aile babası, memleketin Ü· 

ltltaplarım, yazılarım, radyoda kon mit beslediği bir evladıydı. Müpte· 
feranslarım, Yeşilay Cemiyetinin 1'Uaruı ekseıisi 15-25 yaJŞında g-enç· 
senelik içtimalarında gençliğe karşı !erdir. Doğramacı, tesviyeci, berber 
hitabelerim vardır. Eroinmanlarla çırağı, seyyar satıcı, hamal ve hat· 
en çok alakadar olmıya ve tedavi- ta bazı mektep haylazları bu kur • 
!erile uğraşmıya mesleğim icabı hanların arasındadır. 

Ü .. f ;yor..... ~uyorum. 

le yollar düzgün olmazsa ... 
Şileye, otomobille, ti'sküdardan 

gidiyoruz. Şoförden başka dört ki
şiyiz: Saliihaddin Güngör, Rabmi 
Yağız, Müntekim ve ben ... Saliihad
din diyor ki: 

---·Yahu, diyor; şu Ziya Paşa da 
ne mühim adammış. Sade şu şahe
seri, zafemame, bir asrın bütün 
mahsulatı edebiyesine bedel. 

Rahmi Yağız atılıyor: 

Yeni Halkevi binasını adam akıl· 

lı gezmiye bile vakıc .. .ı.ımadan bir 
salona giriyoruz. Yemek hazırlıkla • 

rı yapılmış .. !tile kakıla bir iskem • 
leye ilişiyorum. Bizim otomobildeki 
arkadaşlarından hiçbiri benim masa 

ya düşmemiş. Salahattinle Rahmi 

Yağız belediye Reis muavini Bay 
RaufDemirtaşın masasında yer bul 

Sıcak günlerde müşterilerle 

dolup taşan kahvehanenin önün
deki ağaç a!Harı şimdi bomboş ... 
Kahvenin damı altına sığınan 
bir kaç kişi dip tarafta, ocağın 
yakınlarındaki kuytu köşelere 
sinmişler. İçtikleri çayın bardağı
na iki elleriyle sarılarak hem i
çeriden, hem dışarıdan ısınmağa 
çalışıyorlar. 

··-· Yirmi senedir dinlerim: (Şile 
yolu yapılıyor.) (Şile yolu ihale edil 
di.) (Şile yolunun yapılmasına bir 
~y kalmadı.) (Şile yolunun yapıl • 
masına başlandı.) Bu meşhur üskü 
dar • Şile yolu, demek bu yol ola

·--· Hazret .. Ziya Paşa zaferna • 
meyi tzmit mutasarrıfı Bosnalı Fa· 
zıl Paşaya yazdırıp Zaptiye müşiri 
Hüsnü Paşaya tahmis, Karantina ki 
tabetinden mütekait, Ali Paşanın 
liltufdidesi Hayri Efendiye de şerh 
ettirir ya!. Hüsnü Paşa, Zafername 
şerhi eline geçince Ali Paşaya koş· 
muş, etekleyip, telaşla: 

muşlar .. Orada bir iki gazeteci arka 
daş daha var. mecburum. Hastahanede ilk 15 gün mahru· 

Henüz soba kurulmamış bile. 
Evet, böyle umumi yerlerde adet
tir: Bir arşın boyunda kar yağsa, 
da, Kasım gelmeden sobalar ku
rulmaz, kaloriferler yakılmaz. 
Yerlerde arşın boyunda kar bu • 
!unsa da, ikinci Kanun soğukları 
ayni şiddetle sürüp gitse de, Hı
dırellez gel!nce sobalar kalkar, 
kaloriferler söner. 

Kahvehanenin içi mahzen gi
bi soğuk. Kahveci, ocağın üstüne 
kapanmış, avuçlarını ateşe tuta -
rak nefsi nefisini soğuktan koru
mağa çalışıyor. faınmak için dışa
rı fırladım ... Üşüyorum! 

Yedi, sekiz aydanberi gar • 
dropta sallanan paltomu çıkar -
dım. Havı dökülmüş, yakası eski
miş, a~tarı parçalanrr.ış, hü!Rsa • 
giyilecek hali kalmamış .. Ne yap 
malı? Gabardin pardesüye bil • 
rünmekten başka çare yok. Par
desü de e"ki ama, henüz giyile
miyecek halde değil. Fakat dışa
rının soğuğuna karşı pardesii o 
kadar ince geldi ki, sırtıma geçi· 

rir geçirmez, yağan karın altında 
balık ağına sarındıktan sonra par 
mağını delikten dışarı çıkararak: 

- Of, ne soğuk hava ... Dışa
l"Jda kalanların Allah yardımcısı 

olsun! 
Diyen Bektaşinin hikayesini 

hatırladım ... Üşüyorum! 

cak! .. 
Şoförler mi yolları bilmiyor .. Yol

lar mı kötü?!. Dudulluya kadar pek 
fena sarsıldık. 

tik uğrağımız Ömerli... ömerli, 
üsküdar - Şile yolu üstünde bir na
hiye merkezi. 

önümüzden giden otomobiller bu 
rada durdular .. Biz de durduk. 

tik tanıdık simayla karşılaşıyo · 
rum: Bay Tahsin.. ömerli Nahiye 

müdürü. Eski bir dost... Herkesin 
bir derdi vardır. Bu dostun derdi 
de Parti, mektep, karakol binaları. .. 
Anlatmıya başlıyor: 

---- Şu gördüğünüz yeni bina Par 
ti binasıdır. tıeride gördüğünüz du
varlar, ilk mektep ve karakol bina· 
!arının duvarları. Şu mektep bina • 
sını bir bitirip te yavrucakları yer
leştirsek; başı.ta derdimiz kalmıya-
cak .. Nahiyeye girerken yollar bl· 
raz bozuktu, değil mi?. Bozuk yol, 
üç kilometre kadardır. Tahsisat kon 
du .. Zannederim ki, yakında ba~la -
nır. Yolumuz da düzeldi mi, • işimiz 

iştir artık .. 
Nahiyenin üç sınıflı bir ilk mek· 

tebi var. Rüfekadan bazıları bu mek 
tebin önünde duruyorlar. Salil.hattin 
Güngör, "Ya Settar!,, diyip sıvanı
yor v mektebin merdivenlerini tırma 
nıyor. Biz de giriyoruz .. tik girdiği· 
miz dersanede genç bir öğretmen 
bayan, yirmi kadar mini mini köylü 
yavrusuna alfabe okutuyor. Bu yav 
rular arasında öyle şirin ve sevim
lileri var ki ... 

Mektep üç sınıflı .. üçüncü sınıf 
dapdaracık? Çocuklar sığışamıyor

lar. 
Baş öğretmen: 

-·-· Aman efendim .. Bunu vallahi 
bendeniz yazmadım. Kulunuzun zer 
rece dahli ve alakası mevcut değil· 
dir ! Dıye kendini temize çıkartmı· 
ya çabalarken Ali Paşa: 

-·-· Paşa, Paşa .. Teliiş etme .. Bu, 
senin yiyeceğin halt değil.. Ben ki· 
min yaptığını bilirim demiş. 

Pek cahil ve gafil olan Hüsnü Pa 
şa da Sadrazamı tekrar etekliyerek, 
müsterin, huzurundan çıkmış. 

Biraz sonra, Salahattin Güng6r 
---- Muvasalatı Evliya, bekaryei 

üvezli! 
Diye söze başlıyor; ondan sonra, 

bir Evliya Çelebi faslı açılıyor. Çe
lebi merhumun niiıııı tezkar edili-
yor. 

tşte kah böyle hikaye ve beyitler 
le, k1lh Müntekimin Dedefendiden, 
Hacı Arif Beyden, Tatyos Efendi • 
den söylediği beste ve şarkılarla, 
güle eğlene gidiyoruz. 

Bizim otomobildeki kadar ahenk, 
sanırım ki, hiçbir otomobilde yok ... 
Salahaddin diyor ki: 

••·• Çocuklar .. Eğer şöyle bir a
raya düşmeseydik, hani hepimiz to
zuturduk. 

---- Burası da ikinci sınıftır! öğ
retmen Bay Saffet aers veriyor .. 

Asfalttan sağa sıuııyoruz. Bozuk, 
toprak yollardan üvezli köyüne gidi 
yoruz. Belediye Reis muavini Bay 
Rauf Demirtaşın bir ıperakı var. 
"lı'. ola yakın koylerden mektep yapı
lanlannı ıska geçmiyor. Gidip bina
yı uzun uzun gözden geçiriyor. Te· 
mellere, harca, işçiliğe, ayrı ayrı ba 
kıyor. Ne zaman biteceğini soru • 
yor. L1lzungelen emirleri veriyor. 
işte, üvezliye de mektebi tetkik için 
gidiyoruz. 

Müntakim büsbütün ayrı bir ma
sada .. 

Salahattinle Rahmi Yağızın bu • 
lunduğu masaya yarım litrelik bir 

Klüp rakısı şişesi getiriyorlar .. Bize 
yok... Biraz etrafıma bakınıyorum. 

Aldırış eden kim? .. Getirip önümü
ze bir kırmızı mercimek çorbasıdır 

dayıyorlar. Sen ol da, çal bakalım 
kaşığı ... Ben biraz, içkiyi severim. 

Hele böyle günlerde, karşımda içer
lerse, yerimde oturamam. Biraz da 

ha bakınıyorum yine aldırış eden 
yok. Hatta bizim arkadaşlar bile ... 

--·· Medet bre Evliya .. tki el bir 
baş içindir. Var başının çaresine 
bak! Diyip miri mercimek çorbası-

nın başından kalkıyorum. 

Çarşı, pazar, hep bir yolun üstün 
de ... Altüst ediyorum. Koskoca ka-
zanın bir tek meyhanesi yok ki, tez 

gah başında tekil.tek birkaç tane çe 
kiştiresin. Naçar, bir ufak şişe, bir 

de çikolatacağız. Aç karnına, çekiş 

tir bakahl\1. Bir taraftan zıkkımı içi 

yor, bir taraftan da, 

----Ah! Bay Vakkas .. Neredesin? 
Diyorum. Çünltü Bay Vakas: Siliv-

ri kayınakamıdır. Geçenlrde Silıvri
de açılan sergide bize hem bir öğle 

yemeği vermiş, hem de bol bol rakı 

ve biraya doyurmuştu. Anlaşılan, 

Şile kaymakamı gazetecilerden pek 
hoşlanmıyor. Aldırış ettiği yok. 

şen öyle bir dalış dalmışım ki... 
Kah yaya, kah otomobille, Şilenin 

içini dışını gezdim. Kahvelerde otu
rup ahbaplar edindim. Şile kazası 

hakkında birçok entercssaıı maliı • 

Eroinmanların bir kısmı kendi miyet arazı gösterirler. Ondan son
arzusile yakalandıkları beladan 
kurtulmak için biz sinir heki!J'Jeri
ne müracaat eder ve kurtulmanın 
biricik çaresi ancak müessese içeri
sinde uzun müddet tedavi altında 
kalmak olduğunu bildikleri için bu
nu bizden rica ediyorlar. 

Bir kısmı da ya içerken, yahut 
satarken veya alırken yakalanır. 

Tıbbıadliye gönderilir. Bu işlere 
bakan asliye mahkemesinde cürmü 
ne göre ceza görür. 

Sırf kullananlar, altı aydan aşa· 
ğı o'.ınıamak üzere, salahı tıbben ta 
yin edinciye kadar Bakırköy has -
tanesine gönderilir. Satanlar da, 
bir sene hapis cezasına uğrar. Nak 
di ceza da v~rir. 

ra yava~ yava~ şi~maııl&yıp toplanır 
!ar. Müessesenin muhtelif atölye iş· 
!erinde çalışırlar. Sıhhatleri düzelir, 
ahlakları temizlenir. Nefislerine iti· 
matları artar. Nihayet, tahliyeleri 
için başhekimlik tarafından müd • 
deiumumiliğe müracaat olunur. Ma· 
atteessüf bunların ic:inde yeniden 
bu zehire başlıyanlar ela vardır. Se· 
debi de avdet ettikleri kötü muhit 
tir. Hastaların çoğu bunu idrak e
derler. Çıktıktan sonra "bizi eski 
muhitimize göndermeyin!., J•y~ yal 
varırlar. Birçoklarının ailci -..~·iıı<.' .A· 
nadolu köylerinden birine oiı- r. ~ (. 

det gönderilmelerini kabul ettir • 
dim. Bunlar büsbütün kuıtulııyor· 

!ar. Lô.kin, eski muhite dü:;ımler bir 
kaç ay iğfalata kapılmıyor. Niha • 
yet, "ifrata varmam .. ilk balayı ta· 
dile kalırım,, diye kendi nefsini al· 

Biliyorsunuz ki, eroin, her şey -
den evvel, şahsi dejenere eder. O -
nun zekasına ve ahlakına musallat 
olur. Eroine alışanların hemen hep 
si arkadaş yüzünden bu pis iptila -
ya tutulduklarını söylerler. Zabıta
ca mazbut ve bizce maliım ayak sa 
tıcısı birçok küçük esnaf vardır. 
Onlar müteaddit defalar ceza gör
müşlerdir. 

Fakat, bunların kendileıi hapse 
girer .. Kardeşi veya karısı ayni tica 
reti takip eder. Bereket versin, bu
raya da hile karışıyor. Bir kere, 
sattıkları saf eroin değildir. Onu 
çoğu yayıp beceremiyor. Morfinso· 
lik yapıyorlar. İçerisine de, birçok 
tebeşir tozları, vesair zararsız toz
lar karıştırıyorlar. 25 kuruşa pake
tini satıyorlar. tık önce bir paketle 
işe başlıyan yavaş yavaş ilk keyfi 
bulmak için paketlerin miktarını ar 
tırıyor. tik günde verdiği uyuşuk
ltık , hafif bir sarhoııluk, eroin ipti
lasının balayından ibarettir. 

Birkaç gün sonra balayı kalmaz .. 
Acı günler geçirmiye başlar. Onsuz· 

datıyor. Tekrar başlıyor. Tabii tek
rar işi azıtıyor. 

Kadınlar arasında da eroin ip
tilası vardır. Fakat bunlar, aile ka· 
dını olmaktan ziyade fena yola diiŞ 
müş biçarelerdir. Çoğu, hastah:ı.nfl
de uzun müddet tutulmalarını rica 
ederler. Ayni iptilada olan erkcklP
rin de kurtarılması için muavene • 
timizi isterler. Asıl aile kadır>Jan i• 
~erisinde bu iptila pek nadirdir 

Bir de satanlar meselesi Jar. 
Satanların çoğu cezadan kurtı.ılın"\k 

için, yahut cezanın mühim bir k•q · 
mını hastahanede daha serbest bir 

Evin mahzenine indim. Bura
sı, bütün bir kış bizi ısıtacak olan 
malzemenin haşır neşir olduğu 

yerdir. N~ hazin manzara. Soba . 
!ar tamire muhtaç, borular sene
lerce duman fışkıra fışkıra dağı

lacak hale gelmiş, maşalar, kü
rekler, odun ve kömür kapları 

yanın yumru olmu•.... Bunları 

na•ıl yenilemeli?. . 
Diye bir kapı açıyor. 

A.. İçeride ders veren öğretmen 
Saffet, bizim eski meslektaşlardan 
gazeteci ve muallim Saffet değil 
mi?. Ancak birkaç söz konuşabili
yoruz. Dışarıda otomobiller uzun u
zun klakson çalıyor .• Anlaşıldığına 
göre katar hareket ediyor .. Bizi ça
ğırıyorlar. Fazla bekliyemiyeceğiz. 

Biraz sonra otomobiller tekrar yo 
la koyuluyor. Saat on ikiyi geçmiş. 
Ankara radyosu neşriyata başla -
mış. Şoför radyoyu açıyor. Mükel· 

arasında onrgı· · tın ? yaşıyamaz olur. Miktarını artırır. 
~ yı unu amış mıyım . 

ilacın tesiri uyuşukluk vermektir. 

mat aldım ki, onları da başka bir 

yazımda, elim değer, gücüm yeterse 
anlatacağım. Fakat, bütün bunların 

muhitte geçirmek ıçın ken -
dilerinin de hasta olduğun u_ ile -
ri sürüyor, hatta. eroin kl:llanma -
ğa başlıyorlar. Eroin kullanıiııların 
yeniden hapishaneye veya esl:i fe· 
na muhitlerine avdetleri ni i<üsle 
karşılanacağı için bu cihetten kanu 
nun degiştirilmesi taraftarıy•m. Bu 
talebimiz hiikfımetçe de muva'ık 

görülmektedir. tleride gerPk • d 
hetin tashih edileceğini ve 6Crck s,ı
tanlara verilen bir sene ce·~ar,in 

az göriilerek daha arttırılaca.-tını ü· 
mit ederim. 

Hele karşıki köş~. odun ve 
kömür yığınağa mahsus olan kö
şe ..... Mahzenin perişanlığına rağ 
men, burası silinip süpürülerek 
tertemiz bir hale getirilmiş; Kö
mürden bir mıcH", odundan bir 
kıymık bile kalmamı.; ... Üşüyo 
rum, üşüyorum, üşüyorum: .. 

T iLKi 
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Tiyatrolar 
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ŞEHiR T iYATROSU 

24-10-93~ Paz:ırtesi günü saat 
20.30 da Yanlıtl ıklar Komedyaaı 

Yazan: V. Şek•pir türkce•i Av-
ni Givda. · 

* TURAN TiYATROSU 

Halk saıı~tkarı Na~it okuyucu 
Semiha ~lişel varyetesi lıugün 

SEFEHA T komedisi :ı perde 
Dan<, ~olo, düet 

* HALK OPERETi 

B~yoglunda (E,ki Çağlayan) 

Hail< operet tiyatrosunda yakın

da başlıyor. 

Büyük Operet 

( KI NA GECE.Si) 
T: 40335 

Dört otomobilden mürekkep kata 
rımız tekrar yola koyuluyor. Asfalt 
yol, her dönemeçte binbir güzellik 
arzederek sık sık kıvrilıp bükülü 
yor. 

Salahaddin Güngör, Ziya Paşa -
dan, Nedimden, Bakiden gazeller, 

kasideler, kıt'alar, beyitler, mısra • 
Jar okuyor. Bir aralık: 

Barekii.llah zehiy kevkebei alül'al 
Levhaşallah acep nusreti feyzü 

ikbal 

Diye Ziya Paşanın zafernamesi
ne başlıyor ve: 
Teni nazendesi ne nazik iken pek de 

ne kart 
Sefere manii azmolmadı kanun ile 

mart 
Ona nisbetle cebandır şüceô.nı Is

part 
Abkere verdi kumandayı misali Bo· 

napart 
Gerçi kim gelmedi hiç silsilesinde 

jeneral 

Diye de'!am ederken, 

Eğer sergi paydos olmadan yetişe- Artık eskisi gibi çalışamaz. Eski 
lef. dörtbaşı mamur bir ziyafetten bilseydim bı"raz d "d • a sergı en geveze randımanını vermez. tptidalan aldı-
sonra kavata turşusu yer gibi, Mün J"k d d. ı e er un amma, neyliyeyim ki, ğı ücretin bir müdet sonra yansını, 
tekimin söylediği, rasttan, canm, Felek Mustafaya yar olmadı. daha sonra dörtte birini kazana -

Laleler saçsin nesim jalelensin cu - ================================ 
yibar 

Şarkısından sonra, 

Atımı bağladım ben bir meşeye 
Nevinden, pestenkerani şarkılar 

dinliyoruz. 

Şileye yaklaşırken, yol, harikula
de güzelleşiyor. Sol tarafımızdaki 

granit yükseklikler, sünbüli hava • 

nın loşluğunda, tatlı bir menekşe 

#~oo Pek yakında TAKSİM 

K l Z I 

Sinemasında ıııı~=t~ .. .. .. .. .. .. 
•• •• .. .. .. •• .. .. x .. .. .. 

SAHRA LEYLA 
TÜRKÇE SÖZLÜ ŞARKILI 

•• •• •• •• •• .. .. .. •• 
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FiLMİ ao•••••••••••••••••••;; 
:: 
\,\. •••••••••••••••••• QP ~()'{()I( 

Eroin mücadelesinde en hiı inci 
çare bütün dünyana olduğu ~ı bi bil 
kfımet ve zabıta takibatıdıc. \fem• 

lekete eroin girmezse, memlekette 
eroin yapılmazsa, eroinci kalmaz. 
Nitekim, 18 sene evvel Beyaz Rus· 

!arla memleketimize sokulan koka 
in iptilası da böyle bir şeydi. Lô.kin 
kokain gelecek yollar kapandı. Bu 
iptila da bitti. O halde en birinci 
kuvvei 
dir. O'O•••••••••••••••••••• ·••••••••••••••••••••cm 

mania hükumetin elinde 
(Sonu 6 ncı sayfada ) 

renginde ... ŞARK 
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tici bir deniz ha vasile ciğerlerioıizi neş' e iie gördünüz. 
şişirdik .. 

---- Oooooh ! Dedik. 
Tırmandığımız tepeden 

rünüyor.. Şileye iniyoruz. 
Şile gö -

Otomobiller, yeni yapılan Halkevi 
binası önünde duruyor. Kartal 

Gençler Birliği bandosu bir marş 

çalıyor. Kazanın ileri gelen memur
ları bizi karşılıyorlar. 

Bak hiç aklıma geldi mi? Bu ka
dar 18.f anlattım da, Şileye ni~in git- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• ••• • • • ••• • ••s•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~•••••,••••~•••~••~•• 
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Beşiktaş G. Sarayı 
5·2 mağlüp etti 

Fener Hi!ali ~ - O, Güneş Topkapıyı 2 .. 1, Vefa 
Istanbulsporu 3 - 2 yendi. Beykozla 

Süleymaniye berabere kaldı 

Beşiktaş Galatasaray maçından heyecanlı bir ıaflıa 

Lik maçlarmın en mühim te -
maslnrın<lan birini teşkil eden Ga
lataspray - Be.şiktaş karşılaşması 
diin Oraköycleki Şeref stadında 
yapıldı. Havanın bir parça yağışlı 
olmasına rağmen sahad~ 5 bin ki
şi kadar bir seyirci kütlesi birik -
miş ve bir müddett enberi şehrimiz
de bulunan adliye Vekili Şükrü Sa
racoğlu da bµ maçı görmek için 
st.acla gelmişti. Her iki takım da 
sah.aya çıktıkları vakit şu kadro i
le dizildikleri göründü: 

Beşikta,: Mehmet Ali, Nuri, 
Faruk, Hasan, Eşref, Şeref, Sabri, 
Hakkı. Hayati. 

Galatasaray iae: Sacit, Lütfi, 
Salim Mustafa, Adnan, Ekrem, 
Necdet, Süleyman. Mehmet, F..ş-

fak, Ri.ilent. 

1 
Çoktanberi sahada görünmiyen 

Beşiktaşın kıymetli oyuncuların -
dan H üsn1i ve Şerefin takımiarına 
iltihak etmesi oyunun heyecanını 
hüsbütün arttırmıştı. 

Kale intihabım Galatasaray
lılar ka:rnndığı için oyuna Be:;;ik
ta~ııı \'U l'U!'li!e bnslandı. İlk Beşik
ta~ hiicum~ı Galatasaray müdafaa
ı>ı~<la kP-sildi. Ve Galatasaraylılar 
sağdan mukabil bir hücumla Be
şiktaş kalesine kadar indiler. Açık 
lardan daha müsait bir şekilde in
kişaf eden Beşiktaş hücumları iz
ınirden gelerek merkezde ilk ma -
çını yaı\makta olan Sabril})n aya -
kına gelince ~e"-o ı,ı ordu. 

Onuncu dakikadan sonra Bc
şiktaslılar ovuna 

0

miitevazin bir şe
kil v~~rerek. Galatasaray kalesini . .. 
ziyaret etmeğe başladılar. , 

çırdıkları müteaddit fırsatlardan 
sonra Beşiktaş muhacı!!lleri daha 
canlı bir oyun oynamağa başladı -
lar Devrenin 27 nci dakikasında 

merkezden yapılan bir hücumda 
Hakkı iki Galatasan,~· müdafiini 
yararak takımına ilk golü kazan -
dırdı. Bu golün t esirile Beşiktaş ta
kımı daha ziyade açılarak Gala -
tasaray kalesini daha sık ziyaret 
etmeğ.e başladılar. Birinci golden 
beş dakika sonra kornerden gelen 
topu Hakkı ikinci defa Galatasa
ray kalesine soktu. Kaçırdıkları 
müteaddit gollerden sonra hiç bek 
len1'ıedik biı' zamandH üsti.iste ye
dikleri lıu goller Galatasaray takı
mının kuvvei manevi~·esini sıfıra 
indirmişti. Öyle ki; topu ayağına 
alan her muhacim asabi bir vazi
yette 40 metreden kaleye ~üt çek
mek heve ine düşüyordu. Devre -
nin bitmesine üç dakika kala Be -
şiktaşlılar iiçüncü gollerini de çı
kararak galibiyeti iyice sigortala
dılar. 

İkinci Devre: 

Galatasaraylılar bu devreye ta 
kımlarıııda küçük bir değişiklik 
yaparak çıktılar. Hakikaten atak 
ve seri bir oyuncu olan Saim mer
kez muhacim yerine gelmiş ve ta
kım daha müessir bir oyun oyna
mağa başlamıştır. Nitekim bu te
beddül daha onuncu dakikasında 
semeresini verdi. Salimin Bülende 
gönderdiği uzun bir pası bu oyun
cu iyi idare ederek yerinde bir vu
ruşla kale istikametinde çevirdi. 
Eşfak <la bu topa yeti:;;erek güzel 
bir kara vuruşile ilk Galata3aray 
golünü cıkardı 

dördüncü golünü yaptı. Berbat bir 
şekilde yedikleri bu golden sonra 
Galatasaraylıların ümidi tamamen 
kırılmış oldu. Buna mukabil Beşik 
taş hücumları daha müessir olma
ğa başlamıştı. Galatasaray müda
faasının gayretli ve fedakar oyu
mına rağmen Beşikt.a~ gollerinin 

fazlaşacnğım tahmi netmek güç 
bir şey değildi. .Nitekim cle\'renin 
bitmesine dört dakika nırken Sab
ri Bcşiktaşın beşinci golünü de çı
kardı. Ve oyun az .sonra Be\'İktaşm 
hakimiyeti altında nihayetlendi. 

Nasıl oynadılar: Beşiktaş takı

mında bugün her iki açık da mu

vaffak olmuş sayılabilir. Epey bir 
z<ınıaııp.{lnberi sahada göziikmi -
yen Ş~ref eski mevcudiyetüıden e
pey kaybetmiş gibi. Bunun l'ebebi 
de antremansızlıktan ileri geldiği 
muhakkak. İzmirden gelen mer -
kez muhacim Sabri yerini çok ya
dırgadı. Fakat bir iki oyun sonra 
tamamen açılacağı ümit edilebi -
lir. Müdafaa her zamanki oyunu-

nu gösterdi. Yalnız burada hatır
latmak istediğimiz bir nokta var. 
Beşiktaşta sol haf bek oynıyan o
yuncunun sinirlerine biraz daha 
hakim olması lazımdır. 

Galaatsaraya gelince: Beşikaş 

Ankara Lik 
Maçları 

Ankaragücü- Galatasray 
A nkarada lik maçlarına bu haf

ta da devam edildi. Havanın ya -
ğışlı olmasına rağmen müsabaka
lar altıkayla takip edildi. 

İlk maç Ankaragücü - Galata
saııay arasında yapıldı. Neticede 
Ankaragücü 3 - 1 oyunu kazandı. 

Demirspor - Harbiye 
İkinci oyun Demirspor - Har -

biye takımları arasında icra edildi 
neticede DemirsporluJ.ar maçı 3-2 
kazandılar. 

Mülayim Kiroyi yendi 
Ankara, 23 (Hususi) - Dün 

şehir stadında kalabalık bir seyir
ci kütlesi huzurunda Mülfıyimle 

Kiro Deliormaneski arasında ya -
pılan serbest güre!'; müsabakasında 
Bulgar pehlh,an Mülfıyimin ~icl -
detli hamlelerine clayanamıyarak 
50 nci dakikada müsabakayı ter -
ketmek suretile mağlfıbiyeti kabul 
etmiştir. 

takımıııa nazaran daha az muvaf-, 
fak olduğu muhkkaktır. Dünkü o
yunla. Galatasaray takınımın a -
lacağı netice bu olmasa bile her -
halde buna yakındı. Muhacim hat
tının gol çıkarma. kabiliyeti hemen 
hemen hiç yoktu. Kaleci Sacit ümi 
elin fevkinde fena bir oyun oynadı. 
Ve takımın aldığı dünkü fena ne -
ticede yilzde seksen rolü oynadı. 

:t .. 
\.tıf Sakar 

Güneş 2 Topkapı 1 
Galatasaray Beşiktaş maçından 

evvel saat 11 de Güneş Topkapı ta 
kımları karşılaştılar. 

Takımlar 9u maça şu kadro ile 
çıktılar: 

Cünet: Cihat, Hristo, Reşat, 
Yusuf, Rıza, İbrahim, Melih, ô -
mer, Hakkı Murad, Rebii. 

Topkapı: Abdülkadir, Hakkı, 
Sabahattin, Sabri, Tahsin, Bel'im, 
Ziya, Boş, Kamil, )'alii.hattin, Ham 
di. 

Oyun birinci devrede tamamen 
Güneşin baskısı altında geçti. On 
beşinci dakikada Melih sıkı bir şüt 
le takımının ilk golünü yaptı. Ve 
biraz sonra devre de 1 - O Güneşin 
galebesile bitti. 

İkinci devreye çıkıldığı zaman 
herkes Güneş takımın1n sayılarını 
çoğaltacağını zannediyyordu. Fa -
kat zannedildiği gibi çıkmadı. Top 
kapılılar çok güzel bir oyun çı -

18 inci dakikada sağdan iler -
liyeıı Necdet topu yakın bir me - ~ 
safeden geriye çevirerek müsait 
bir vaziyette Eşfağa gelen topa 
bu oyuncu çok hafif bir kafa vur -
duğundan 'Mehmet Ali yakaladı. 
İki dakika som·a yine sağdan yapı
lan bir Galatasaray hücumunda 
~ecdet ve Süleyman arasında gi -
~ip gelen top Eşfağa geldi. Eşfa
ibn yerinde bir volesi direklerin 
Yanından avuta gitti. Yirminci da
~ikaya kadar Be~iktaş · mfrdafaası 
ıkj üç defa gol tehlikeleri atlattı. 
Santrahaf mevkiinde uynıyan Hüs 
ııjiııün bu maç için antremanı he -
lnen hemen hiç olmadığı anlaşı -
lıyordu, . Muhacim hattını ileri ge
ri takip edemiyor ve bu sur.etle Be
~iktaş muhacimlerincleıı kurtulan 
\op arkada kim!'le olmadığı için he 
nıen Galatasaray; muhacimlerine 
Jr~çiyordu. Galatasaraylıların ka-

Birkaç ılakika ir.in Ilesiktas ka! 
lesi şiit yağmuru altıııda kaldı·. Ga 
lutasarny taraftarlarının birinci 
gol için sevinç hykı9rmaları henüz 
bitmemi., ti ki Salimin 30· pastan 
çektiği bir şüte E~fa!;. yeti::-erek 
dokunmadan Ustündcıı atladı, l.ıu 
yaziyet Beşiktaş kaleci:iini ~aşırt
mış olduğundan top ikinci defa o
larak Be.~iktai kalesine girdi. Va
ziyet 3 - 2 olmtlştu . Galibiyetin ta
mamen tehlikeye clii~tliğiinü .~ezen 
Beşiktaşlılar müdafaaya daha zi-

Galatasaray muhacimleri Beşiktaı kalesinde 

yade ehemmiyet ''herek· telfrar 
canlaıımağa başladılar. 

Devrenin yirminci rlakika3ında 
Eşrefin çekiği çok hafif bir '.;iiitü 

kaleci Sacit a~abi hır hareketle 
tutmuş olduğu halde elinden kaçır 
dı. Yanıbaşında fır!'at bekliyen Be 
ı.;iktaş merkez muhaciıni Sabri da
ha evvel davranarak Beşikta:;:ın 

Lik Maçlarının 
Re:::iktaş 4 3 

- ' 1 
G iiııe.~ 4 3 
Feıl(•rbahçe 4 2 
Galalasarny 4 3 
Vefa 4 3 
Beykoz 4 1 
Siileymaııiye 4 o 
Top kapı 4 1 
mıa1 4 o 
İ ·tmıbulspor ' o 

1 
1 
2 
o 
o 
1 
2 
o 
l 
o 

Puvan Vaziyeti 
·,o . 21 : 6 11 

o 8 : 3 11 
o 9 : 2 10 
1 9 : 6 10 
1 7/: 6 10 
2 8 : 7 7 
2 8 : 5 6 
3 4 : 17 6 
3 5 : 15 5 
4 4 : 12 4 

Tekirdağlı Hüseyin 
Baş Pehlivan Oldu 

Organizasyon Çok Fena idi. En iyi 
Pehlivanlar müsabakada yoktu 

Eminönü halkevinin her sene 
yaptığı serbest güreş Türkiye bi • 
rincilikleri dün bitmiştir. Gayet 
kötii bir organizasyon içinde ce
reyan eden bu güreşler, ancak yüz 
kadnr bir seyirci toplamışı. Gü -
rcşlerc Karn Ali ve 1\Hilayim işti
r.ak etmemişlerdi. Ve tabii bu kıy
metli iki pehlivan da güreşlere iş
tirak etmeyince Tekirdağlı Hüse
yin de ikinci ve üç.üncü sınıf güreş 
çiler arasıııdan şampiyonluğu ko
layca alıverdi. Manisalı Halil ikin
ci. llabae ·kili İbrahim de üçüncü 
oldular. 

kardılar bu arada Topkapılılar j 
H amdiiıin ayağile bir de gol ka -

1 
zandılar. Vaziyet 1 - 1 berabere ol ! 
duğu Giineşliler canlandılar ve 
arka arkaya yaptıkları hücumlar 
ııcticesincle Muradın aynğile bir 
gol kazandılar ve biraz sonra <la 
oyun 2 - ı Gtineşin galebesile bitti. 

Beykoz O- Süleymaniye O 
Birinci devre her iki takımın 

mlit.cvazin biı' şekilde geçen o.run
larile sıfır sıfıra bitti. İkinci dev -
re.re çıkıldığı zaman Beykozlula -
rııı ne yaıHI> yapıp gol çıkaracak-

' hffil iimit ediliyoıpu. Fakat netice 
tµ·~ olmadı. He riki takım da bir 
buçuk snat,lik oyun neticesinde :-a
yı:-;ız berabere kaldılar. Takımlar 
şöyle idi: 

Beykoz: Safa - Bnhadır, Sa -
Mt in, Cahit, Ke11rnl, Mustafa Ca
zapfer, Kazım, Ethem, :Mikrop, 
Turhan. 

Sül~ymaniye: ::\f urnffak, Bur
han, Ruhi, İbrahim, Orhan, İbra
him, Hı~aç, Nedret, Daniş, Dira -
nik, Nizamettin şeklinde idi. 

Vefa: 3 - İstanbulspor: 2 
Lik maçlarına diin Kadıköy sa 

ha:::ında da de\'am edildi. Havanın 
oldukça soğuk Ye yağıı;;h olmaı-ına 
rağmen sahaya iki bin kiı;;i kadar 
seyirci birikmişti. Giiıüm en mühim 
karşılakması Vefa - İstanbulspor 
takımıarı arasında yapıldı. Takım 

lar karşılıklı dizildikleri va kil şu 
suretle yer aldıkları görüldü. 

Vefa: Ahmet - Vahit, Süleyman 
Abdoş, Lütfi, Şükrü, Muhteşem, 
Hfüıeyin, Sulhi, Lütfi, Adnan. 

lıtanbulıpor iae: Saim, Samih 
Hasan. Enis, Seyfi, Tarık, Bahri, 
Ct•·.at, !Syri, Orhan, İsmet. 

Hakem: Şazi Tezcan. 
Oyun rüzgar altına düşen Ve

fanın solc\an seri bir hücumile baş 
)adı. Fakat rüzgarı arkalarına alan 
İstanbulspor forları da Vefanın 
yaptığı bu hüculara mukabele et
mekte gecikmedi. 

Devrenin 15 inci dakikasında 
merkezden yapılan bir İstanbul -
epor akınında ayağına gelen fır -
ıatı çok güzel kullanan Cevat takı
mına ilk sayıyı kazandırdı. Bl! gol 
derhal Vefa hücum hattını can -
}andırdı. Ve biribirini takip eden 
akınlarla İstanbulspor kialesi şilt 
yağmuru altında kaldı. Nihayet 
devrenin 21 inci dakikasında Ve
fanın ilk golünü sarı siyah atları
na taktı. Mağhlbiyetten beraber -
Uk vaziyetine geçen Vefalılar hü
cumlarını büsbilti.tn sıklaştırarak 
İııtanbulspor müdafaasını müşkül 
vaziyetlere sokmağa başladılar .. 
Devrenin 27 nci doakikasında top 
Lütfiden Sulhiye geçti. O da ye -
rinde ve sıkı bir şütle ikinci golü 
attı. Sonra da devre nihayetlendi. 

ikinci Devre: 

Birinci devredeki oyuna naza
ran Vefanın gol adedini :fazlalaş
tıracağı zannediliyordu. Fakat hiç 

Dünkü güreşlerden biri 

de zannedildiği gibi çıkmadı. İs -
tnnbulsporlular birinci den·enin 
tamamen aksine 9l:ll'ak seri Ye mil 
tecnnis bir oyun oynamağa bı:ışkı

dılar. İkinci devrenin on beş da -
kikasındn Orhan Vefa kale.sine at
tığı ikinci golle tekrar mü:sarntı 

tesis etti. Oyun devrenin son da -
kiknlarınn kadar ayni mlfte\·aziıı 

şekilde cereyan etti. Fakat devre. 
nin son dakikalarına doğru Vefa. 
lılar l\'Iuhkşcmiıı ayağile kazan . 
dıkları üçiincii golden :-;onra sahayı 
3 - 2 gnlip vaziyette terkettiler 

Fener : 5 - V c d : 5 
Günün ikinci oyunu Fener -

Hilal takımları arasnıda cereyan 
etti. 

Her iki takını da sahayn şu 
kadro ile çıkmışlardı. 

Fener: H lisamcttin, Yaşar, Le
bip, Necdet, gtyaıı, E~at, Saim,. 
Ali Rıza, Şinasi, Şaban, Fikret. 

Hilal: Murnt. Akif. Fahir. Cev 
det, Galip, Rüstem, inayet, l\Tu~ -
tafa, Hakkı, Na.im, Lütfi. 

Fener takımında santrafor Y·a
şar ve muavin Re;;:at qyııamn~ or -
lardı. Maçın ilk dakikaları Fenc -
rin ezici hakimiyeti altında baş -
ladı. Fakat dakikalar ilerledikçe 
beklenen gol bir tiirlü çıkmıyordu. 
Fenerliler ilk de\ reyi ancak Şa -
banın yaptığı tek bir golle bitire • 
bildiler. 

İkinci de\'l'ede FL•nerliler bii
tiin akınlarını açıklar v:ısıta,;ile ya 
parak oyuna daha ahenkli bir ı;ıe

kil vermişlerdi. Nitekim bu ı;;istem 
tesirini daha ilk dakikalardan iti· 
baren gösterdi ve Ali Rızanın ikl 
Şinasi ve Saimiıı ayağile de birer 
gol kazanan Fenerliler sayı adedi· 
ni 6 ya çıkardılar. Hakem Tarık 
oyunu gUzel idare etti. 

ikinci küme ... ~ maçları 
yapılamadı 

İkinci küme lik maçları dür. 
havanın fazla yağmurlu olması yD 
zünden ) 1. pılamamıştır. Yalnız sa
at onda Galatagençler ile Fener 
Yılmaz B takımları ara~ındaki o -
yun yirmi dakika devllm etmiş ve 
sahanın haddinden ·fazla çamurlu 
adeta bataklık halinde bulunması 
sebebile gerek hakem ve gerekse 
takım kaptanlarının \'erdikleri ka 
rarla oyun tehir edilmiştir. 

Şehreminliler Davutpaşayr 
yendiler 

Davutpaşa alanında Şehremi
ni spor ile Davutpa~a gençlerbirli· 
ği arasında yapılan maçta Şehı·~
mini sporlular hitkim bir ovündan 
sonra Davutpaşalıları 3 - 1 yen 
meğe muvaffak olmuı;ılsu dır. 
ısakırköy HalKevi !Lt:p "..~ ını 

Barutgücü al 1 

Bakırköv JI al kevinin tertıp 
ettiği 19 mayı; kupa~ınııı finali· 
DenizRpor - ~anıtgücii ara .ında 
bü~·ük bir kalabalık huzurunda 
\'e hakem Feridun Hikmetin ida • 
re,..iııcle oynandı. Barutgücü 1 - 5 
galip gelerek kupayı aldı. 
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YENISABAH 

Mad~m Atinanın Gizli\ 
Ve iğrenç Dolapları 

( Baştarafı 3 üncü sayfada ) 

Yazan: DANIŞ REMZi KOROK Tefrika: No. 22 
de mühim bir yekiın tutmakta oldu 
ğu anlaşılmaktadır. 

rü kadui daima ondan bahseder, 
temas ettiğiniz insanlar onun zen

ginliğinden, iyi kalpliliğinden, düıı

künlere yardımı sevdiğinden bab • 
seder, ona kar§ı gıyabi bir meclıl· 
biyet hissetmeğe başlarsınız, ipek 
abajörlerin aydınlattığı loş salon -
!ar ıtözlerinizin önünde canlanır, 

inanırsınız, aldanırsınız ve nihayet 
akıbeti meçhut bir yola gidersiniz. 

Yavaş yavaıı aşağı indim .. Salon 
da bir komiser gördüm fakat içeri 
girmedim .. üstüm, başım pek açık, 
saçıktı.. Döndüm... O esnada elin· 
de tepsile annem kahve getiriyor • 
du ... Beni görür görmez. Hemen 
tepsiyi elime tutuşturarak .. Yavaş· 
ça: 

-·-· Al dedi.. !çeride bir misafir 
var .. Şu kahveyi sen ver .. 

•·•• Kim o ... Tanıyor musun sen .. 
---- Buranın scrkomiseri imiş. •• 

Mahalledeki dedikodu hakkında 

tahkikata gelıniş .. . 
--- İyi amma ... Ben nasıl gire • 

rim .. Çırçıplağım .. 
Annem güldü ve yüzümü okşıya· 

rak: 
---- Daha iyi ya dedi .. Seni böyle 

görmesi bizim için iy olur ... 
Annemin maksadını anlamıştım ..• 

Fakat mecburiyet vardı .. 
Tepsiyi aldım ve girdim. .. 
Komiser beni görünce o kadar 

şaşırdı .. Ve öyle hayretle kurum· 
lana kurumlana oturduğu yerden 
kalktı ki, az kalsın gülecektim ... 

-- Rahatsız olınayın efendim 
dedim ... ., 

---- Estağfurullah efendim.. Siz 
rahatsız oldunuz ... Rica ederim kah 
veye ne lüzum vardı efendim! ... 

Kahvesini aldı ... Ben geri dön • 
düm.. Annem beni alıkoymak için 
işaret ediyordu .. Görmemezliğe ge
lerek fırladım ... 

Odama girince bin bir düşünce ile 
komiserin yanında kalmadığıma 

o zaman iyiee kavrar .. Hiç olmazsa 
pişman oldum ... öyle ya. Vaziyeti 
Mehmedin kulağına gitmesine ma
ni olurdum ... 

Ben böyle düşünürken odanın ö· 
nünde ayak sesleri oldu .. Kapı hafif 
hafif açıldı .. Annem girdi .. Ve al'· 
ka;;ından da komiser bey. Annem ı 

··•• Kızım diyordu .. Beyefendır.iıı 
odaları ve evi görmeleri laznn imiş • 
Sen bu katı gezdiriver .. Ben mutlıa· 
ğa bakayım.: Yemek yanmasc.u .. : 

Komiserin gözlerini çıplak g3ğ· 

sümde yakıcı bir iğne gibi hissedP· 
rek başımı annemden çevirip pen· 
cereden dışarı baktım ve: 

··-· Peki anne dedim ... Bu de· iı~ i· 
ni de yapacağım .... 

Sonra komiser Beyle bir sa"t ka
dar dola~tık. Ona her şeyi göster· 
dim. 

XI 
:Mehmet; teftişten gelirge!.rıeı ... 

Bize hiçbir şey söylemeden kendi ~~ 
yasını topluyordu.. Yanına sokul· 

dum.. Ses çıkarmadan seyrettim... Ekserisi aile kadınlan ve toy 
Fakat yüreğimde öyle derin bir acı genç kızlardan ibaret olan Atinanın 
vardı, kL. Bu en ziyade k~ndim~, sermayeleri, sırf süse ve lükse olan 
kendi zavallılığıma idi.... düşkünlüklerine mağlüp olarak ken 

Mehmedin benden :ıyr.ılvıak i~te· dilerini derin bir uçuruma yuvarlı· 
diğini zannetmekle çok fena. ol- yan betbahtlardır. 
muştum .. öyle ya .. Ne de olsa bu a- Bunlar, ilk birkaç ay, Atinanın 
dam benim kocam, hılmim sa.yılır - kendi evinde, şunun bunun zevkini 
dı.. Onun parasını, onun ekmeğini tatmin ettikten sonra asıl randeTu 
yiyordum .. O giderse bana kim ba- evine gönderilir, orada tıpkı bir A· 
kacaktı ?.. banoz kızı gibi, o gece kısmetine 

Kendi kocamın parasını ve ekme· çıkacaka erkeği beklemeğe başlar • 
ğini yediğim halde beni herkese peş !ar. Bunların arasında birbirlerini 
keş çeken bıı kadın .• O zaman ka- getiren kadınlar, kızlar da vardır. 
zancı için beni sermaye edinecek de Atinanın evinde çalışmış bir hizmet 
ğil miydi?.. çi kadın diyor ki: 

Bu düşüncelerle hem ağlıyor, ··-- Kızlarını elinle Madama. ge-
hem onu seyrediyordum .. Bir ara- tirip teslim eden analar da gördüm 
!ık kaçıveren bir hıçkırığıma baııını bu evde ... 
çevirdi ... Derin bir bakışla kelbime Şüphesiz, bu pek acıdır. Fakat 
akar gibi ıızun uzun gözlerimi oku hakikattir. Mamafih, bu nadir vak· 
du.. Ve müşfik bir yumuşaklıkla: alardandır. Atina, aldabnıya ve 

--·· Sen dedi niye hazırlanmıyor· istismar etmeğe karar verdiği evli 
sıın ?.. kadınları, kizları yola getirmeden 

yakasını bırakmaz. Hafif damarını 
Memnıın bir şaşkınlıkla ... 

bulur, elınas meraklısı ise elmas a
-·· Beni de götürür müsün? ... 

lır, süse düşkünse en lüks süsü yap O ayni halle cevap veriyordu ... 
-· Eğer benimle gelmek ister _ tınr, para isterse ,·erir, ve muhak-

sen ... Ve çocuğundan ayrılmak iste kak bu sayede elde etmeğe muvaf
fak olur mezsen .... 

Bu söz kalbime atılan bir nişter 
gibi beni yerimden sıçrattı .. Ve bir 
saat sonra iki bavul .. Bir küçük va· 
lizle evden çıkıyorduk .. Anneme bir 
Allahaısmarladık bile diyemedik .. 
Bu ihtiyar fakat mağrur adam bu 
hareketi hakkında ne izahat verdi.. 
Ne de benden bir şey sordu ... 
Doğru Kanlıca.ya ve ilk kızlık gün 

!erimin temiz hatırasile dolu büyük 
·=·~ geldik. 

Tam iki ay ... Mesut, düşüncesiz, 
kaygısız iki ay geçirdim... Kocam 
muntazaman geliyor ve gidiyor .. . 
Bir ihtiyar aşçım ve hizmetçim .. . 
bir de genç bir süt ninem vardı .. Bu 
genç kadın o işlerinde de ti· 
yara yardım ediyordu .. Ben de sade 
oturuyor, geziyor, roma.n o'k'ıiyor -
dum. 

Bir gün sabah vapurile annem çı
kageldi .. 

Halleri pek harapmış .. Beş para
lan yokmuş .. Kendisi neyse ne imiş 
amma, kardeşlerimin artık sabrı 

kalmamışta. onların hatırı ve ısrarı 
için gelmiş ... 

Anladım .. Bir para dala,·eresi var 
dı: 

---- Kaç paraya ihtiyacınız var 
diye sordum .. 

(Sonu var) 

MADAM ATINANIN DOKTORU 
Atinanın, 200 lira aylıklı bir 

doktor tuttuğunu, ve bu doktoru 
yalnız aldattığı kızlardan çocuğıı o
lanların çocuğunu düşürmeğe me
mur ettiğini söyliyenler de vardır. 
Onun. genç kızlan kandırmak, &.!
datmak için kullandığı kadı!l 1.ar da 
mevcuttur. 

Yunanistana kaçırdığı pamlnrla 
orada irat alan kazanç temin eden 
ıtüzel Atiua, bu servetini bir takım 
masum kızları, dulları, şunun l u -
nun kucaklanna atmakla ka>.a ~ -
mıştır. Onıın kandırıp istismar ·~fti
ği ve şimdi bir ayak çamuru gibi 
Beyoğlu kaldınmlarının üzerinde 
dolaşan bir kadın diyor ki: 

- - -··-- -

- Atina kadınları kandırması
nı gayet iyi bilen bir ev sah·':ı\1ir. 
Muvaffakiyeti, kadınlarm, kızların 

hassas damarlarını bilmcrnıJen ile
ri geliyor. O, çok sıcak ruhlu, ve 
naziktir. Bilhassa lüks bir cvı, Jıiz· 

metçileri, parası, ıhtı~nıııı 'ardır. 

Okşar gibi konuşur. Scsin'12' ve göz 
!erinde sanki tııısımh bir Hlcv tu -
tıışur ve insan bu a) ·ve pervaı1'ler 
gibi atılır. Kendimi baş döndürürü 
bir fırtınanın rüzgarları ara~ına 

kaptırıp da, Atinanııi' evine düştü. 
ğüm ve yabancı bir erkeğin al«şli 
nefesini dudaklanmda hissettiğim 

zaman, ne büyiik hata irtikap et
miş olduğumu anladım. Fakat iş 

işten geçmişti. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Ronıatizma 
nenalji, kırıldık Ye biittın 
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Lavrens bu iç açıcı güzel haberi, 
ilk evveli, elli tane muharebeye gir 
miş ve çıkmış ve herkesten önce 
duymıya layik olan Medine şerifi· 

nin kardeşi Nasıra söyledi. 
Bir irmak kena.nna yaklaşarak 

yıkanıp trıı,, olmayı tasavvur eden 
Lavreı:ııı'i Hint askerleri arka.sına 

giydiği Arap elbiselerinden ııüphe • 
ye düşerek hapsetmek istediler ... 
Ne bu ve ne de bıına benzer, başka 
zamanlarda can sıkabilecek, vııka
lar şimdiki halde Lavrens'in umu • 
runda bile değildL Hayal ve rüya· 
larının kısmı Azami hakikat ol· 
mU1tU ya. .. Yeter ona._ 
Şam şehri sevinçten deliriyor .. 

Kadınlar haremden dışart fırlamış ..• 
Şerefine olan bu neşe ve sevince iıı
tirak eylemek ister gibi Şam ııehri 
de her zamankinden daha parlak, 
daha güzel, daha ılık idi 

O aralık Lavrens bir sıkıntıya da· 
ha uğradı. İhtiyar Emir Anda ile 
Dürzü şeyhlerinden El-atraıı arasın 
daki bir nizaa, bir arbedeye nihayet 
vermek ve iki tarafı uzlaştırmak iııf 
de ona kalmı&tı. 

Bundan btıfıka, hakimiyeti elleri-

ajrılarınuı derhal keser. 

kaşe alınabilir. - -

ne alan Cezayir Beylerinden bir kıs 
mım da azletmek icap ediyordu. 
Bunlardan 1.!ehmet Saidin Lavren 
sin Arap değil bir İngiliz, bir hristi· 
yan olduğunu ileri sürmesi üzerine 
bu İ§lere çoktan diş biliyen ve fırsa
tı da kaçırmak istemiyen Abdülka
dir belinden hançerini çekerek El
Lavrenz'i Oldürmek kastile üzerine 
atılıyor. 

Anda araya. girmeseydi muhak -
kak ki, Lavrens öbür dünyayı boy
lıyacak idi. 

• • • 
Derhal, resmi değilse bile hakiki 

ııefi Lavrens olan bir Arap hiikU -
meti tesis edildi. Arkeoloğ lngiliz 
muradına ermiş ve en nihayet: (Mu 
ı:afferiyetle dolu mazi ve tarihini 
lüzum.undan fazla ıınutan ve ihmal 
eden bir milleti yeniden zafere, ~a· 
na, §el'efe kavuşturmuş) daha doğ· 
rusn ölmiye yiiz tutmuş iken ona 
can vermiş idi 

Şimdi, şöse ve köprü servisleri. 
Mahalli polis ve diğer teşkilatlar 
kurulmalı, erzak ve miihimmat te • 
darik edilmeliydi. 

Hepsi de geciktirilıneksizin meY,-

Atina, idare ettiği evlerde bir 
Hint prensesi gibi yaşıyor, burada 
ayartılmış, anasından, babasından 

kaçırılmış, çoluk çocuğundan ayrıl
mış bakireler, dul kadınlar, ve dil
ber kızlar saklıyordu. O, "sermaye,. 
tedarik etmek için bir teşkilat vü
cude getirmişti. Gözlerine ilişen, her 
hangi .bir kız, herhangi bir kadın, 
muhakkak onıın malı olurdu. Ba
karsınız, etrafınızda dolaşan bir sü-

Yazan : LEON BOUSSARD 
dana getirildi. 

Şehirdeki bir hastahanenin bil.le· 
ti nezide bulunan Osmanlı efradile 
dolu olduğunu haber alan Lavrens 
derhal oraya giderek vaziyeti ya • 
kından anlamak istedi. Evet, bu ha· 
ber doğru idi. Askeri, sivil bir sürü 
yaralı, bereli ve ölü insanlarla do· 
lu olan koğıışlarda ölü cesetlerin ü
zerinde iri geme sıçanları doJaıııyor .. 
lnliyen insan, cansız çürümüş ve 
kokınuı; cesetlerle dolu olan bu yer, 
beşerin fevkinde tahammülsüz bir 
manzara gösteriyordu. 

Derhal hastahaneyi tenıizlemiye 
teşebbüs ederek tertibat alan Lav -
rensi İngiliz doktoru bir yerli hiz
metkar sanarak izinsiz olarak bu -
ralarını temizletmiye kalkınış ol • 

KAÇ DEFA BASILDI? 
··-· Hiç basıldınız mı?. . . diye 

sordum: 
- Ya bir, veya iki kere ... Ati

na bütün randevuculuk yıllarında 
iki kere basılmıştır. Bazı zamanlar, 
başka randevu evlerinin basıldığını 
duyar Atinanın da başına böyle bir 
akıbet gelınesinden korkardım. E • 
ve uğramak istemezdim. Bu korku
mu kendisine söylediğim zaman, gü 
!erek: 

---- Bir şey olmaz, üzülıne, me -
rak etme .. yavrum! 

Demişti. 
Bir gece, basıldık, ne ona, ne 

evdeki kadınlara bir şey oldu. Erte
si günü evin mühürleneceğini zan
nediyordum. Halbuki bir şey olına
dı, neden mi? Ne bileyim ben! .. 

Bazı geceler, evde sabahlara ka
dar saz, sözlü eğlence olduğıı hal
de kimsenin nazan dikkatini celbet 
mezdi. Buna da hiL!a şalJarını. 

Bütün kurnazlıklanna, idarecili
ğine rağmen, Atinanın za)'lf ir ta 
rafı vardır! Gtirbüz erkekleri çok 
sever! .. Onun için, bu bahiste sevi
ye farkı yoktur. Meselii eski mü.te 
kaitlerden Çerkez Kamille o -
tururken, bir vatmanı sevdi, bu a
dama ool bol paralar verdi, elbise
ler yaptırdı, Hürriyet tepesindeki 
gazinolarda, Arıı:ıvutköylerinde eğ
lendi. Adamın döı t çocuğunu mek
tebe verdi, okuttu. Bir gün gddi, 
ondan da bıktı. Başkasını buldu, ar 
kasından bir başkasın1 daha... En 
son bir şoför bulmuştu, onunla dört 
beş sene yaşadı, bir~ ay en•el 
ondan da ayrıldı, şimili Beyoğlu Ba
Iıkpazarında bir dükkilncıyı sevi -
yor. Kaçakçılığına geline-', bundan 
benim hs.berim yok. Büyle .şeyleri 
bize söyler mi hiç? .. 

BAŞKA BtR KADININ 
SöYLEDtKLERt 

Atinanın e\•inde bit- zamanlar 
hizmetçilik yapan ! E .. . ) ./.iında bir 
kadın dedi ki : 

--·· :Madamın para kaçakçılığı 
yaptığını bilmem ... Yalnız, Paskal
ya yortusundan evvel Yunanistana 
gider, giderken de bircok hediyeler 
götürürdiı Bu hediyeler, öyl'! süs 
eşyaları falan değildi, orada bulun
mıyan paFtırma, lakerda, suçuk gi
bi şeylerdi. Yalmz, ana kız kolların 
da, kalın kalın altın bileziklerle gi
derlerdi. Dönüşte bunları kolların
da göremezdik. .. 

Gümrük muhafaza k0.kiliıtı ka
çakçılık memurlarının yaptığı tah
kikat ta, (E .. ) nin sözlerini teyit 
etmektedir. Kaçakçılık bürosu Ati 
nanın paketlerle içinde para ve zi
net eşyası diye kollannda her biri 
yüz elli gram gelen 24 ayarlık al
tın bilezikler kac;:ırdıklarını tesbit 
etmiştir. 

Tefrika No: 22 
masından dolayı hiddetleniyor ve 
bu hiddetini de Lavrensin suratına 
aşkettiği bir tokatla gösteriyor. 

Cevap ve izahat vermiye bile te· 
nezzül etmiyen Lavrens sadece alay 
ediyor. 

Matlup olanı yapmış Şanıı ayak
landırmış ve ele geçirmişti. Şam da 
şimdilik hüküm süren yegane amir 
de kendisi !ili. ışte rüyaları, hülya
lan, planları hakikat olmuş, bir lıa;y: 
li defa ölümle bir o kaJnr da sükutu 
hayal hislerile c;ırpınolıktan şonra 

lüzumundan fazla mııha!Jbct besle· 
diği çöl ve Badiye ark :: '" 1 nr.ı re· 
faha, hürriyete kavuet ırnıu •. t ı. 

Gün kararırken bitı . ık cııınideki 

mezinin: 
·-·- Yalnız, Allah büyüktür. Ben 
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.ine Karşı Harp 
Eroın Müptelalarınııı 

Geçirdikleri Feci hayat 
(Ba,tarafı 4 üncü sayfada) 

!kincisi, hekimler, Yeşil Hilal ce· 
miyetleri, daima, daima, kitap ve 
gazetelerle, radyolarla, konferans • 
!arla hem gençliği bu lptilıldan tah
zir etmeli, hem de ailelere müteyak· 
kiz olınalarını tavsiye etmelidii. Her 
ana, baba, sessizce, çocuklannın 

uykuları esnasında üstlerini, ba§la· 
rını, çantalarını, her gece yoklama 
etmeli, çocukta zayıflamalı:, solgnu 
luk, uyuklama, hazim yorgunluğıı, 
huy değişmesi gibi halleri hissedin· 
ce yangının tavanı sarmasını bek· 
!eıniyerek işin mahiyetini araştır • 
malı, bir hekime müracaat etmeli, 
ve zecri tedbire ilk günden başla· 
malıdır, !şte bu suretle eroin ipti
liısının önüne geçileceğine eminim. 
Bu iptilaya, her yerde , halkın 
hıısumet gösterdiğini gö ··yorum. 
llkbaharda Tıınuıı ve •ayir seya 
hatleıimde, ora birahanelerinde de 
yerli halktan eroinciler gördüm. 
Eroin iptilasının gençlik arasında 
yayıldığından şikayet er};yorlardı. 

SıLikai tecessüsle girdiğim bir barda 
teganni eden bir müoom rakkasenin 
ne söylediğini anlamak istedim. Ya· 
nımdaki tercümana sordıım. Eroin 
aleyhinde gffiçfore telkinatta bu • 
lunduğunu öğrendim. Adeta Yeşil 
Hilalin vazifesini yapıyordu. Tabii 
kadıncağızın kendi ince zeki.sile göf 
tesini hazırlayıp bestelediği ve halk 
üzerinde hüsnü tesir gösteren bu 
şarkıyı, şarkın sorlıo~luğa teşvik 

eden şairlerinin gazel ve şarkılann 
dan çok yukarı buldıım ve bu genç 
muganniyenin bir hüner; v'€' mari
fetini takdirdCJ:J. kendimi alamadım. 
Memleketimizde de böyle propa • 
gandalar ya pılmıu.ma büyiik bir ih 
tiyaç vardır ve bu neviden propa
gandalar ~.ok faydalı olur. 

Size, rastladığımız garip vak'a
ları!an bahsetsem, kimisini dinler -
ken hayretten ağzınız bir karış a
çık kalır.. . Kimisinde de yüreğiniz 
p&rt,a parça olur. Bakın, bir iki 
tanesi~i anla tayım: 

Bir hasta, bir gür:, hastahaneye 
gelirken, parmağa takılan kauçuk 
bir <luat:; eye eroin doldurmuş; nı;-

zını sıkıca ba;lıyarak yutmuş. Has 
tahanede de, bur.u, heniiz tiryaki
likten iJ-iCC kurtulanıanu.~ olan bir 
iki ınüptelii.ya :;öylcıniş. Gidip. he-

Göz Hekimi--..! 

Or, Şükrü Ertan 
Cağ .. loğlu Nı.:ruosmanl} e cad. No. 
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Allahlar değil, yalnız bir Allah ile 
onun poygamberi Muhammet oldu
ğıına ı;ahidim. Namaza, salaha ge • 
!in .. Yalııız Allah büyüktür ... Allah 
1ar yoktur ... Fakat Allah iyidir, ra· 
himdir .. Ey Ş:ım halkı ona şükre -
din bugünü aize gösterdiği için ... Di 
ye okuduğu ezanı içinin en derin • 
liklcrine kadar ürpererek dinledi. 

Bunları da duyduktan sonra ya· 
pacak iş kaL'lladığını bundan sonra 
vücudünün dostlarına lüzumu kal • 
maınıştı. 

30 Teşrinievvel 1918 tarihinde ge 
neral Lavrens te oraya gelerek Lav 
rensin şimdiye kadar yapageldiklc 
rini beğeniyor takdir ediyor ve, se· 
vincinden gözleri yaşaran Emir FaY, 
sal ile General Allcnby o gün ilk de
fa olarak k;;.rşı karşıya geliyorlar. 
Lavrens, Emire içi pek vuzuhla an
l~ılamıyan !ngiltere Hariciye Ne • 
zarctinden gelen ye Arapların lıali 
harp vaziyetinde olduklarııu kabııl 
ve tanıdığını bildiren bir telgraina· 
meyi tercaıne etti. 

Allenby dalıa sonra yalnız kal • 
dığı 'aman Lavrens ziyaretine gi
derek: 

lii.da defihacet etmiş. Arkadaşlan • 
nı da çağırmış. Bunlan, heli.da, ne 
caset içerisinden çıkardıkları duaı 
yedeki eroini paylaşıp çekecekleri 
zaman yakaladık. 

Daha münasebet.~izlik mi istersi· 
niz? Aile ve kardeşlerin, hatta an
nelerin ziyaret esnasında hastaları· 
na gizlice eroin verdiklerine de şa· 
bit olduk ve bunlan da yakaladık. 

tptilii.dan kurtardığımız bir ero· 
inman tekrar eroine başlamış ve 
bu sefer o kadar fazla kullanmış 

ki ... ölüm halinde bize geldi. "Aman 
doktor .. geçen sefer de beni kurtar 
mıştın. ölüyorum. Ne olur, tekrar 
kurtar! Bir daha mı? Töbeler tö· 
besi...,. diye yalvardı. 1ki gün gece
li gündüzlü çalıştık. Fakat, kurta
ramadık, öldü. 

Yine bir müptelıiyı polis hastaha 
neye getirirken, üzerinde gizlediği 
epeyce eroini birden, gizlice bur • 
nuna çekmiş. Hastahaneye gelince 
birdenbire kendini kaybetti. Kan 
aldık. Bütün çarelere baş vurduk. 
Herşeyi yaptık. Fakat, maattees • 
süf öldü. 

Yine bir hasta bizim müessese
ye gelirken, hastahanede keyfine 
devam için genzine fazla miktarda 
eroin yerleştirmiş. Bir müddet son· 
ra imtisas olınıış. Birdenbire hii.d 
ve şiddetli bir tesemmüm hali gös· 
terdi. Sabaha kadar yapılan mü • 
davata rağmen öldil. 

tşte, bu zavallı müptelfiların böy. 
le kendi hayatlanna mal olan gaf. 
Jetleri de vardır ki, insan yiireğl 
dayanamaz.,. 

T AKVIM 
24 fık Teşrin 1938 Pazartesi 

Hicri: 29 Ş aba D 1357 
Rumi: 11 ilk t~rin 1354 

Hızır: 17:.ı. 

Doğu saati : 6,1~ 

Öğle : 11,58 - İkindi : 14,SS 

Aktam: 17,17 - Yatlı : 18,48 

lmaak : 4,42 
~ 

GÜMRÜKLERDE lşLERİ OLAN 
MÜESSESELERE 

Çaker Yazaroğlu 
Gümrük komisyoncusu 
Galata, ithal.it Gümr!lğü 
karşısında Muradiye Han. 

Telefon : 35, 95 ........................ 
Zührevi ve cilt hastalıkları 

Ur.Hayri Omer 
Öğleden •onra Beyoğ'lu Ağacam. 
karşısında No. 33 Telefon 41358 

•··· Şimdi bana izin veriniz ... Çe
kileyim artık ... Dedi. 

---- Hayır, izin vereınem ... Henüa 
Halebi efo geçirmiş değiliz .. . 

-··· Benim vuifem bitti. Genera· 
liın.. .. Yeni te~ekkül eden Arap hii -
kümetinin işlerine bundan sonra bir 
yabancımıı karışması iyi tesirler bı 
rakmıyacaktır. Zaten sizde bana 
bir sene evvel, Şanım zaptından son 
ra serbcdt bırakılacağımı vil.detıni.., 

tiniz ... 
Verdiği sözü tutmasını bilen Al

lenby elini uzatarak: 
--- Peki, Lavrens serbest.ı;iıı ... Ne 

reye istf>rsen gidebilirsin, dedi. 
Taçsız Kr.ıl daha bir müddet ııe· 

hir içind.., muayyen bir varış hede· 
fi olmaksızın dolaştı. Dolaştı. 

Okunan ezanlara, kişniyen atla· 
ra... Homurdanan develere ve ııe • 
hir üzeriue çöken akşam karanlı • 
ğımn giızclliğine kadar herşeyi ona 
şimdi öyle yabancı geliyor öyle u • 
zak bir maziye ait imiş hissini veri
yordu ki, kalbı burkularak gözün • 
den akan iki damla yaş ile bütün 
bu şeylere, bu güzelliklere kat'i va 
el,edi bir veda ile çekilecekti artık ..• 

(Sonu var) 
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Siz de ruhunuzun tahlilini, hayatınız ve tabiatınız hakkında mu· 
fıuaal malümat isterseniz imıi.nizi, doğduğunuz tarihi, sünü ve müın· 
•Ünıe saatini yazarak gazetemize "Ruh tahlili,, rumuzuna bir mektup 
Y•zarak müracaat edin. Mufanal ve hususi cevap için 6 kuruttuk pul 

ılave edilmelidir. 
Rumuza da cevap verilir. 

Barbaros - Kartal 
Metin oldugunuz gibi inatçı tn· 

biatinize de diyecek yoktur. Bu da 
Sizin için hayatta birçok fenalıkla· 
rı intaç edecektir. Hele lakaydane 
hareketlerinizden birçok kimseler 
istifade edece.ıı:tir. J le olmakla 
beraber hediye vermekten ziyade al 
ınayı seversiniz. 

Safayı sever şen adam o,lduğu -
:ıuz gıoi herkesin ışine \.. ~ -..L·ışmak 
istersiniz. 

Sanat ve ticarette istidadınız 

ı>ek fazla olmasına rağmen teşeb -
büslcrınizde çabuk usanır ve her 
gün başım başka işler yapmak is· 
lersiniz. Biraz tembelliğinizi terket
seniz muvaffak olacaksınız. 

Talihiniz yaverdir. Fakat teşeb
büslerinizde kanaat ederek sebat et 
rnek şartile. 

Bünyeniz itibarile, mükemmel 
bir sıhnate mı..__. _azla yaşar
sınız. 

İsmail Tan - Gebze 
Zevk ve safaya ürat derecede 

düşkünsünüz. Şen tabiatli mert ve 
cesur olduğunuzdan her türlü teh
likelere düşünmeden ablırsınız. 

Hiddet ve tehevvüre kapılır kin 
ve husumeti seversiniz. Kendinizi 
çabuk sevdirmek kabiliyetiniz var
d.ır. Fakat siz aşk muhnbbctte müş 
fık değilsinizdir. 

F;vliliğinizde daimn karınızın em 
l'ine itaat etmek suretile onun her 
arzusunu yerine getirmeğe çalışa -
caksınız. 

Zihni kuvvetiniz pek vasidir. Bil 
hassa hesap işlerinde en büyük bir 
ınuhasip olmağa müstaitsinizdir. Te 
§ebbüsatınızda gelecek kar ve za -
raı clüşiinUr ve ondan sonra kararı· 
ııızı verirsiniz. Talihiniz yaverdir. 
Yalnız her işte tedbirli hareketle 
beraber acfıl olmazsanız muvaffa -
kiyetiniz muhakkaktır. 

Melahat - Ankara: 
Tabiaten kindarsımz. Husumet 

bağladığınız zaman ondan her su 
retle, her sirctle ve her vesait
le intikam almayı ve mutlaka O· 

nu zarara sokmayı istersiniz. 
En büyük rneziyetiniz afif ve 

alılfık hissine ve f ezmllere tam 
nıiina.cıile sahip olmamzdır. 

Sizde aşk, muhabbet nisbi -
dir. Seveceğiniz bir kimseyi tabi
atın kanununa ittibaen se\•eceksi
niz. 

Fitraten sanatkarlığa hevesi -
ııiz vardır. Bilhassa musikiye cid· 
diyetie çalışırsanız şayanı hayret 
bir maharet peyda edersiniz. 

Evlilik hayatınız, :yi bir iş bul 
duğunuz takdirde me<ıut olursu -
nuz. Çünkü siz esas itibarile tam 
bir ev kadını olmağa müstaitsi
nfadir. Fukarayı sever ve hüsnü 
muamele edersiniz. 

Ahvali sıhhiyeniz, nisbeten iyi 
\•e kavidir. Yalnız uzun uzadıya 

düşünmek hayatınız için zararlı· 

dır. 

Size tavsiyem: Kimseye hu
sumet beslemeyin ve kimseyi ız -
rar etmeyin. Talihiniz size bütün 
saadeti temine kafidir. 

Rüknettin - Gönen: 
Bünyeniz kavi sıhhatiniz mü· 

kemmeldir. Hoş meşrep ve hayrı 
seversiniz. Hatırnaz ve açık yü -
reklisiniz. 

Başlıca rneziyetiniz kendiniz
den ziyade ba"kalannın menfaa
tini gözetirsiniz. Bazan da buna 
mukabil kusurlarınız vardır. (1 -
tad, tahakküm, hiddet) gibi. Bun
lar sizin bütün talihinize mani o
lacağından kat'iyyen terketmeğe 
azmediniz. Bununla beraber ıa -
kayclane hareketlel'iniz de şayanı 
hayret derecededir. Fnkat çalış -
kansınızdır. Yalnız ticarette heve 
~iniz olmadığı gibi çalışmakta ar 
zu etmezsiniz. Çiinkü paraya kıy 
met vermezsiniz. 

Evlilik hayatı . Saadet ve hah 
tiynr olarak geçebilir. Bu da sa
mimi olduğunuz içindir. 

Her teşebbüslerinizde tedbirli 
hareket etmek şartile muvaffakı· 
tiniz muhakkaktır. Binaenaleyh 
servet hususunda müşkitat çek -
mezsiniz. Talihiniz yaver olduğun 
dan ihtiyatsız hareketlerden ka
tiyen sakının. 

İhs·n AKI 

Türk Yüksek Mühendisleri 
Birli~i lstanbul Şubesinden : 
Senelik kongre bugünkü pazartesi günü saat 17.30 da Tepeba

Şında Ilalkevi salonunda yapılacağından İstanbulclaki üyele;·in gel
trıeleri ehemmiyetle rica olunur. 

Yapı işleri ilanı 

Nafıa Vekiletinden: 
. . ,1 - Eksiltmeye konulan iş: Erzurur;.dn Gurup inşaatının ikmali 
ışıdir. Keşif bedeli: 245 983 lira 49 kuruştur. 

2 - Eksiltme 2 - ll - 938 çarşamba günü sant 15 de Nafıa Veka. 
leti yapı işleri eksiltme .komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle yapı. 
lacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna mü tef erri evrak altı lira on beş 
kuru~ bedel mukabilinde yapı işleri umum mlidiırlüğünden alınabilir. 

1 
4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 13 549 lira 17 kuruş

uk muvakkat teminat vermeleri ve Nafıa Yekfiletinden alınmış ehli. 
Yet vesikası göstermeleri Iazımdır. Bu vesikn eksiltmenin yapılacağı 

fUnden. en az sekiz gün ev~el bir istida ile N:U-ıa ,Vekaletine müracaat
barı ve ıstidalarına en .az bır kal~mdc 150 bın lıra kıymetinde bu işe 
t·e~zer bir iş yaptığına dair işi yaptıran idarelerden alınmış vesika iliş. 

1 
•tılrnesi muktezidir. Bu müddet zarfında vesika talebinde bulunmıyan 
ar eksiltmeye giremiyeceklerdir. 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarını ihale günü olan 2 - 11 - 938 
Sarşnmba günü saat 14 de kadar eksiltme komisyonu reisliğine makbuz 
1lıukabilinde teslim edeceklerdir. Postada. olacak gecikmeler kabul 
(!dilmez. ·(4317) (7483) 

YENlSABAH 

Unutmayınız ki: 
Bir dişin çıkarılması, 

sıhhatin temel taşlann
dan birinin çıkarılma-

sı demektir. · 

Bu akıl>eUe karşılaşma
dan evvel dişluinize 
itina ederek, hergün 
temidiyerek onların çü
rümemesine, bozulma
masına ihtimam etmelr 

laz·mdır. 

Radyolin 
~ macunile hergün ve 
en az günde 3 defa fırça
lanan dişler daima sağ-

lam ve temiz kal r. 

Daima RadYolin 

??? • • • 

Baker mağazalarında 
Erkt!k ve kız çocuklanna 

mahsus elbise daireleri tevsi 
edilmiştir.Her yerden milsait 

Sayfa: 1 

DE 
Cümhuriyetin 15 nci yıl dönümü 

münasebetile Vapur 
Ücretlerinde Tenzilat 

Cumhuriyetin 16 inci yıldönümü Bayramı müııasebctile bütün 
hatlardn her sınıf vapur ücretlerinde % 50 derecesınde tenzilat 
yapılacaktır. 

1 - Tenzilatlı bilet satışı mücavir hatlarda 28 llkteşrin 938 cu
ma gilnU saat 13 den pazar günü snnt 24 de ke.dar devam ede
cek, bu müddet zarfında günlük bütün bile.tler yarı bedeile sa
tılacaktJr. 

2 - Diğer hatlarda bu satış 26 İlkteşrin 938 çar:,mmba günü sa-
. at (O) dan 1 İkincitcşrin 938 salı günü saat 24 e kadar devam 

edecek, bu müddet zarfında yalnız muayyen iki iskele ar<l::;mda 
muteber fotoğraflı ve ~ahsa mahsus gidiş dönüş bilellerinde ya
pılacaktır. 

Fazla izahat acenta ve gişelerimizden alınabilir. 

Devlet Demiryolları İlanları 1 
Muhammen bedeli 5280 lira olan 2000 kilo tar.anmış kenevir, 

200 kilo İngiliz sicimi, 2200 kilo muhtelif ebntta kenevir ip 1800 
kilo katranlı kenevir ip, 200 kilo kalafat ipi ile 1200 kilo muhtelif 
cins halat 27 /10/938 perşembe günü saat 15 de Haydnrpaşada gar 
binası dahilindeki komisyon tarafından kapalı zarf usulü ile satın 

alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 3!>6 liralık muvakkat teminat ve ka
nunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarfların ayni gün 
saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri JUzımdır. Bu işe ait 

M ff k • T d""ft D " şartnameler komisyondan parasız olnrnk dağıtılmaktadır. (7850) ............ uva a ıyet esa u en ogar ........... fa -----":'".----------------------

F k t h t t d··fı · ı· d b k l · d I : ........................ ~: Yüksek San'atkarımız =:••••••••••• .. ••••• .. ••• 
a a aya ını esa u erın e ın e ıra an ar zıyan e er er .. : • • 

Piyango biletinizi bugüne k~~ar binlerce vatandaşı M u·· n ,. r N u re d d ,. n 'ı· n 
servet sahıbı eden 

İstanbul iş Bankasi Karşısındaki Q D E Q N 

~ ... ~~~~;~~~~~t~.~~~.~~~~g~~···· 1 'ı'::ö't~~Ogv: 1 
Yapı işleri ilanı 

Nafıa Vekiletinden • • 
Okulu ı - Eksiltmeye konulan iş: Anknrnda Jandarma Subay 

arkasındaki Jandarma matbaası ikmali inşaatıd ır. 

Keşif bedeli: 19 757 lira 50 kuruştur. 
2 - Eksiltme 1 - 11 - 1938 :.:alı günii saat 11 de Nafıa Vekale

ti yapı işleri Ek~iltme Komisyonu odasında kapalı zarf u.sulile yapı-
1-acaktır. 

a - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 14.; 1 lira 85 kuruş 
muvakkat teminat vermeleri lazımdır. 

4 - Ek~iltme şartnamesi ve buna mi\teferri cvrnk bir lira bedel 
mukabilinde yapı işleri Umum ::;\1üdürlüğündcn alınabilir. 

5 - isteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saat
ten bir saat evveline kadar yapı i*leri eksiltme komi~yonu reisliğine 
makbuz mukabilinde teslim edeceklerdir. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (4303) (7482) 

......... 1 ..,.1111!1!-.ı .. ~~ .. ~--.... ~~~ ...... 1 Kansızlık, kemik hastalıkları, dimağ , yorgunluklan ile 
vitaminsizlikten doğma bütün zayıflıklara karşı 

H:r 

KUVVET ŞURUBU · 

VITALIN 
annenin bilmesi icap eden bir kuvvet şurubudur. Ço
cuklarmıza Vitalin kuvvet şurubu vermekle onları 

sağlam, gürbüz ve neş' eli yetiştirirsiniz. 

VIT ALIN KUVVET ŞURUBU 
. 

Mektep çağınd ki gençlerle emzikli kadın veya ihtiyarla-
rın hayati kudret ve km;vetlerini artırır. 

fNGİLIZ KANZUK ECZANESi 

BEYOGLU - ISTANBUL 

A dliye Vekaletinden : 
1 -- 2556 sayılı hakimler kanununun üçüncü nıaddesinde gös-

terilen evsaf ve şartlan haiz olanlardan otuzar lira maaşla, Adana, 

270908 Hicaz şarkı - Ela gözlerine 
Hicazkar şarkı - lzmirin içinde 

• • ....................... Plakı sabşa çıkarılmıştn: ......................... • 

, __ in_hı:mis_.a_rı_aırmr _u_._M_iı_. d_u_· r_ıu_· ğ.ü.-.ın_d~en_: _ı 
1 - Tefrişi takarrür eden Balıkeısir, Bursa, Edirne, Erzurum, İz

mir, Konya, Akhisar, Afyon ve Yalova idareleri için idaremizce kabul 
edilen tipler dahilinde ve şartnameleri mucibince yaptırılacağı ve 22/ 
Vlll/93S tarihinde ihale edileceği evvelce Han edilen 1348 parça eşya 
ihale edilemediğinden yeniden kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuş
tur. 

ll - 1348 parça eşyanın muhammen bedeli (30776) lira (Gl) 
kuruş ve muvakkat teminatı 2308,25) liradır. 

III - Ek iltme 1-11-938 tarihine rastlayan salı günü saat 15 de 
Kabataşta L.evazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda ya
pılacaktır. 

VI - 1348 parça eşyaya ait yeni müfredat listeleri ile şartname 
ve resimleri 153 kuruş bedel mukabilinde lstanbuldu adı geçen komis· 
yondan ve Ankara İzmir Başmüdürlükleıinden alınabilir. 

V - 1348 parça eşya eksiltmesine iştirak etmek istiyeıılerin bir 
defa da aı:ıgari 20000 liralık böyle bil' işi muvaffukiyetle yapmış ol
duklarını gösterir vesikayı İnhisarlar in.,ant şubesine ibraz ederek ay. 
rıca bir fenni ehliyet ve eksiltmeye iştirak vesikası alması lazımdır. 

IV - Mühürlü teklif mektuplarını kanuni vesaik ile Vinci madde
de yazılı inşaat şubemizden alınacak eksiltmeye iştirak vesika:;ı ve 
% 7,5 bıiivenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihti· 
va e.decek olan kapalı zarfların ihale günü en geç saat 14 e kadar 
yukarda adı geçen alım komisyonu başkanlığına makbu~ mukabilinde 
vermeleri Hizımdır. (7 438) 

• I - İdaremizin Paşabnhçe fabrikasında monte edilecek 1 adet 
400.000 litrelik, 5 adet 200.000 lih"clik, 2 adet 100.000 litrelik ve 2 
adet 50.000 litrelik cemnn 10 adet ispirto tankınm şartname ve res
mi mucibince imali kapalı zarf ui'lulile eksiltmeye konmuştur. 

lI - Heyeti umumiyesinin muhammen bedeli sif İl'tanbul 32.500 
lir:ı ve muvakkat teminatı 2.487.50 liradır. 

III - Eksiltme 18 - XI - 938 tarihine r.astlayan cuma glinü saat 15 
de Kabataşta Levazım V'- Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda 
y.apılac ktır. 

IV - Şartname ve resimler 1.63 lira bedel mukabilinde İnhisarlar 
Umum ılil<f'ilrlüğii Levazım ve Nübayaat Şubesiyle Ankara ve İzmir 
Başmüdürlüklerinden alına bilir. 

Şekerci Hacı Bekir Mtiessesesinin 

REÇELLERi 
1 Trabzon. Erzurum altışar ve Diyarbakır, Samsun, Konya, Antebe 

beşer ve Elazığ, Kars, ve Kastamonu, Antalya, Denizli, Kayseri, Is
parta, Malatya, l\1uğlaya dörder ve Erzincan, Çorum, Amasya, Kır-

V - Eksiltmeye iştirak eh ıck istiyenlerin fiyatsız f eııni teklif 
melı.-tubuııo verilecek malz.eme .! ait bütün teferruat ve detay resimle
rile imnlfit resimlerini ve bilh. iBa hava ç.ıloş ve girişi supaplarını de· 
tayye plUnlnrmı ve montajdan .::ıonraki vaziyet planını ihale gününden 
en g~ç 10 gOn evveline kadar ınhisarlar Umum Müdürlüğü Müskirat 
fabrlkalnr şubesi Müdürliiğiinc vermeleri ve tekliflerinin kabulünU 
mutazammııı eksiltmeye iştirak ve;.ıikalanm nıü'lakasa gününden 1 gün 
evvel mezkur şubeden almaları luzımclır. İştirak vesikası almıyanlnr 
münnkasaya kabul edilmiyeceklerdir. NADiDE 

iftar sofralarının başlıca zinetidir. 
Titiz bir itina ile hazırlanan bu reçellerden, birkere 

tatanlar, atızlarına başka reçel alamazlar ••• 

ALI MUHiDDiN HACI BEKİR 
lı•-•B•ah-ç.ek•a•p•ı,_B•e•y•o•ğl•u•, -K•a•ra•k•ö•y,_K-ad•ı•k•öy•·---~ 

şehir, Urfa, Şebinkarahisar, Zonguldak üçer, Hakim namzedi alına
caktır. 

2 - Taliplerin evrakı müsbiteleri ıadliye Vekfıletine müracaat 
tarihleri sırasile istedikleri yerlere tayinleri icra edılecektir. 

3 - Yukarda kadroları gösterilen yerler dolduğu lınldc o yer· 
lere müracaat edenlere yer göstermemiş olanlar bulunursa bunlar a
rasında kur'a çekilerek i:mbet eden mahallere tnyin muameleleri 
yapılacaktır. 

4 - Ev\·elil Ankara, bulundukl.m yerlere tayinleri i~ra euilecek 
ve bilalıara istidalarında gösterdikleri yerlere tnyinleri ynpılacnğın. 
dan hemen znt işleri umum müdürlüğüne mürarnat etm~leri. ( 7726) 

VI - Mühürlü teklif mektubunu knnunt vesika ile 5 ci mndder e 
yazılı müskirat fabrikalar şubemizden alınaca_k eksiltmeye iştirak e• 
sika<ıı ve % 7.5 güvenme parası makbuzu veya banl.a teminnt mü u • 
bunu ihtiva edecek olan knp::ı.lı zarfların eksiltme gUnii crn geç - 14 
de kadar yukarıda ndı geçen Alım Komisy;onu Başk-ııılığm ı l ? dı .ız 
mukabilinde verilmesi Hizımdır. (7038) 

Sahibi: Ahmet Cemalettin SARAÇ O C L U 
Neıriyat müdürü: Macit ÇET1N Basıldıiı yer: MatbMi Ebilzziya · 
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• 

• • • alacağınız maıa dikkat ediniz ve teklif edilen her ban-

gi bir amouıu kabul etmevıniz. 

Cumhuriyetin 15 inci Yıldönümü için her halde hazırlıklara başlayacaksınız ve donanmanız için 

ampul tedarikine k,oyulacaksınız. Yalnız dikkat ediniz ve ucuz mal diye sürülen her hangi bir 

ampulu almayınız. Bir ampulun ucuzluğu alışında belli olmaz ve cereyan sarfetmeğe başladığı 

zaman kendini gösterir. Bir ampulu imtihan etmek için bundan güzel vasıta yoktur. Hem alaca· 

ğınız ampuıu her zaman kullanabilmelisiniz. Bütün şeraiti haiz olan TUNGSRAM ampulunu hatır-

!ayınız. Bu ampuıun hem aydınlığı boldur: hemde cereyan sarfiyatı azdır. TUNGSRAM ampulu 

guzeı ve sağlam ambalajı sayesinde it.a nihaye muhafaza edilebilir ve uzun seneler, her donan-

mada işinize yarar. Menfaatınız .TUNGSRAM ampulunu kullanmanızı icap ettiriyor. Alacağı-

nız her ampulun üzerinde TUNGSRAM markasına dikkat ediniz. 

BOURLA BiQADER LE Q 
iSTANBUL - A N K A R A i Z M i R 

I 


