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Bütün Bu Dünya 
Neticeyi 

Yazan: Hüseyin Cahid YALÇIN 

Vereceği Ekrem Königin Protokol Memuru 
· Ruhiden Başkc;ı Cürüm Şeriki Yok 

Ekrem Königln Kız kardeşile Bir Mülakat 
Vasington sefaretimiz olduğuna ~ô 
re biz de o vakit mevzuu bahis sev
kiya tın bir kacakcı şebekesine aidi
yeti hissi \'C zannı hasıl olmuştu. 
13 haziranda gerek ispanya müm..-~
silinin verdiği haber ve gerek Va
şington sefit lmızden almruı telgrat 
bır!eştirilerek keyfi\ et milli Mücla 
faa Vekaletinden soruldu. 1 l h <!d 
randa Vekaletten ıldıgırnız cenıı i '\ 

böyle bir mubcıyc nın · sh ılme -1 

'e hiç biı tayy t ıp rı~ "lilı ıc i 
ğı ve Türkiy namıı a hiıhin ıJ a
rişlerin V ington sef 
tam y pıldıgı bıl m 
ce p ~e 1 panya milm ın ıh· 

bat· 'V gton se(aretimize tehlı 

olmmı,uş ve beynelmilel bir ahte-
lık ş beke.si~ le kıırı:ııla~ğmıız 
ı l aşıl kluğundttn scfaretm e 

linde me' cut evı ak ve \ ~ ·aıkin f:f"•1-

lnrı, fotografhm ve ıniluıkün de~ıl
se musaddak suretlerinin gönderi 
mesi iate.nmiştiı· . .io haziranda alı-

nan cevaııta bu vesaıkin Amcrik 'ft 

Ekapor-t müeuesesinin tstanbul '\· 
centast t rafından H iciyeye tevdi 
edileceği bildanlmesi iızeı in~ ay 'l 
tar hte Anadolu a lo biF tekzip .. 



Sayfa: 2 YENISABAH 

Bir vapurda 
açak E,ya 
ulundu 
Muhafaza teııkilatı mcmttrları 

evvelki gün Marsilyade.n limanımıza 
gelen -Türk bayr.aklı Altay 'apurun
da mıihim bir kaçakçılık vakası 

meydana çıkarmışlardır. 

Oku u ulanmız 
Diyor ki : 

Bakırköydeki ahırlar 
meselesi 

Bu sene· cok 
eyyah 

Gelecek 
Tm izm rne\· iminin yaklaşmn ı 

ha ebile belediye turizm ube i ha-
1 ıekete germis bulunu r. Tnr zm 

büro una elen nı !Oma n za · n 
BakırkoyUnde otunm bir okuyn- bu ~ene 1stanbu1a g 1 k seyyahlat 

cumuz yazıyoı: her seneden fazla o caktır. 

Yeni Japon kabinesi 
ve siyaseti 

RE :rs Kon o.) 'nin ri.) n e· 
t"ndeki Japon kabin ·

nin i tifa ıle Japo j ada bir kı bi· 
ne buhranı başladığı, • lıkado uıı 

yeni lcıa Heyeti riy 
Hiranumdya te\ c"h 
dan gelen h berleıle te!'it etm" 
ve yeni ba vekil ' ife ine ba hı· 
mı tır. 

Gii dil Amma Sinek Uf ak ta 
Vapurda yapılan dıkkatlı ve u

zun aı·ama neticesinde telsiz mcmtı
ru Hüseyinde ne gelirken ve ne ".lE:: 
evvelce giderken kaydettirilmemiş 
Deklere harici 3800 lira kadar para 
bulunmuş ve bu para musadere e
dilmiştir. Bundan başka gemide ki
me ait olduğu belli olmıyan birçok 
erkek eldiveni, kadın eşarpı, elbise
lik kumaş, bazı et konserveleri, er· 
kek muşambaları bulunmuştur. Bu 
'hususta tahkikata bn~lannrn; ve 
Hüseyin tanzim edilen ~vrakil~ be
raber asliye beşinci ceza mahkeme
sine veıilmiştir. 

17 - 12 - 938 tarihli 221 No.lu Ye- Senenin ilk seyyah \apuıım ıı 
ni Sabah gazetesinde Bakırköyün bu ayın sonlarında gelme i ve kül-
Taş iskele civarındaki sahilde dağı liyetli miktarda seyyah getiı me.,1 

Prens Konoye 1 bine mm ·~ 

tifa ınn Tokyo iy i m hafılince 

muhtelif SPbepler g · tRıilmekte· 
dir. Olsa Mide Bula dır r erler nık mahalle hakkındaki şikflye · beklenmektedir. Ondan sonra. uba-

Uzcrine mahallemizi teşrif ve ahır- tın 12 sinde de bir vapur gel0 cekti 
ların tedkik buyurulduğunu, soka- Gelerek seyahlara tahsis edtleceı-.. 
ğın fecaatini yakından görUp a18ka tercümanlar.ın listeleri haznlann · 
göstererek Vetcrin<'r dahi gönderil- ve al8.kad"r turist aceııt-clerine gö -
mi .se de ahır sahibleri soka~ı kir- derilmi tir. Mevcut tercümalli2.r ih. 
!etmekten hali kalmadıkları gibi tiyaca ldrfı gelmedigi tal!dirde y.:... 
- kasden - arabalannı sokağın y<>gu- niden tercüman alınacaktır. 

_.,......,.,......_ __ 
l - J .ıponj ada e .. a kuvveti t s

kıl eden ord \ ağ cenab 
fırk ]arı r\ ha enerjik l)r 
k .. · inenin v ı lünü, 

ö1uısek te kalnsak ta bizim içimız- reket imkanı olmaz, bütün sefer du
d n çıkacak bır kahraman bizi ida- nır ve ilkbaharı beklemekten haş
re edecektir. Yoksa başka memle- ka çare kalmazdı. 
kPt te çah mış ,. e babrmış ve diu- Tam bu sırada birdenbire §imşel-.. 2 - Yine ayni · ·a 1 kn\\ e ı• 

yaba cı de;vletl re ka:rşı colc 
<lalın ~iddetli h reket e -
cek bir si · t"n t kibini, 

sizleşmiş bJr adam değil.. çaktı ve gök gürledi. • 
Eı Yer da bu kfiğıdları gb- Şan Sultan ağzı açık:· 

runce gilldıl. Güldü nm .. &inek ufak 
mıde bulandırır derl r. P. şa bu ka
ğıdlaıın yapbğı t iri anl mak me

ne yaya gecilebilecek bir yerine ko Turizm bürosunun hazırlattığ"ı 
yarak evleı imize serbestce gelip { tst an but bir günde nasıl gezilir / 
gitmemize de engel olmaktan çekin- i imli çok pratik seyahat program· 
mıyorlar. }arının İngilizce nilshalarmın da ba-r kına dil tü. 

Şan Sultan 1 • - dl r bakıyor, gü
lUyor ve bütüıı ffürkı::;tand.ı da ayni 
. ekilde l ar ılaııacnğını V" bir kah
kahadan fazla alaka toplıya.nıyaca 
ğına kani oluyordu. 

Nitekim onun dediği doğııı idi. 
Türkistanlılar şahsi menfaatıeı 

mUstesna, paşaya bir mesih gibi ba

- Allah Allah .. diyordu. Kışın bu 
ralarda şimşek çaktığını da ilk de
fa görüyorum. Galiba ba ımıza ine
cek yıldırım geçip gitti. 

Biraz sonra yola çıkan paşa, ile 
Şan Sultan ve asker soğuktan bii
zülmüştüler. Enver pnşa ikide bir-

de elini be"'~rin boynuna sürüyor 
ve onu okşarken sıcak vilcudilnden 
sanki oyalanıyordu. 

( Devamı var ) 

Tevfik Paşa Valiyi 
ziyaret etti 

Nitekim; 3 - 1 • 939 ul·ş:ınıı sa- sılma ı trunamln.nmışt,ır. Bunlar der~ 
at 20 de ayni ok" ktan evime git· hal 1ngiliz turist acentelerine sevk 
mekte iken bır taı nfı qn.rnur derya- olunncakbr. Bundan sonra nmhte
sı olan ve ahu lnr tarafı daha az ça- lif lisanlar üzerine de basılacak olaıı 
mur olmasından ve fakat burada d bu programlar şimdiye kadar dol
hayvau gübreleri -olduğu halde ~a- durulamıyan bir boşluğu nisbete'l 
mura gömlilmekten ise ahırlar önü- telfifi edecektir. 
TiÜ tercih CdCll bir polis memuru ile VvvvVVVV'V'VVVVVV'VVVVVVVVVVVVV 

3 - .fil yeti ve d ha az m{if
rit pP.rtileı de faf t devlet .. 
J('rdf'n mülhem olarak to • 
talil r bir siya :i rejimin ku· 
l ul111asma mulı lif o1duk1a.
rmı gö termek J temeklc .. 
dirler. ı 

kıyorlardı. Lakin iş yapmak lcin si- ===================== 

Maverayı Erdün basvekili Tevfik 
Paşa vali ve belediye reisi doktoı· 

Lfıtfi Kırdarı ditn vila}ett~ziyaret 
etmiştir. 

karşılaştım. Fecaati ve çirkinliği ay
nP.n gösterdim, hak verdi. Çilnkü 
kendisi de benim gibi karanlıkta a-

1şte bu gibi fı.miJlerin tesiri al
tında kalan Prens Konoye'nin i:sti· 
fasınııı da tabii oldugu meydıınP 
çıkar. 

lah ve ccbhane olsa idi. 
•• 

18 ikincikfı.nun 1922 de Enver pa
şa Ruslara karşı ilk defa olarak res
men mücadeleye girişti. 

Hazırlıkları tamam olmuştu. Şan 
Sultanuı yanında buhınuyordu. Ay
:r:ıca yerlilerden birçok kabile reis
leri olan mollalar da vardı. Enver 
pa§anın muharebeye gidişi hakika· 
ten görülecek manzara idi. 

Pa§anın askerleri yerli kıyafetler
le süslcnmişler ve omuzlarında en 
güzel Rus filintaları olduğu halde 
meydana çıknuşlnrdı. Buradaki ac.o. 
kerler de diğer memlckP.tlerde bu· 
lunmıyan bir eey de Vat dı. Bu dil 
matra idi. 

l\fatrn deyince aklımıza gelen a
rıağı yukan bir kilo su alan bir kap
tır. Halbuki bu boynuza bcnziyen 
uzun ve deıiden bir su kabı idi. En 
ver paşa da matı-a. yerine böyle bir 
şey almıya mecbur olmuştu. 
Arka8ında filinta_sı da bulunuyor 

du. Elbisesi gayet basit olup üstün
de koca bir kürk vardı. 

Askerler hepsi uzun boylu ve ka
badayı tipli adamlardı. 

E.•mıer, kara ka.5Iı, kara gö:.dü. 
Türk ırkının en gUzel crkekleıi d.! 
necek kadar ve yakışıklt idiler. Hep
si güler yüzlü ve doRtca konuşurken 
en samimi ve çok temiz kalbli, yar. 
dımı seven insan idHer. 

Bunları gören bir harb eri değil, 
kuş öldilrmeği bile istemiyen insan 
olduklarım anlarlardı. Fakat artıl: 
onların da esarete tahammülü kal
madığı i<.ıin hepsi birer arslan olmuş
lardı. 

Dağda gezerken gürleyen sesleri 
hakikaten insanları korkutacak ka
dar kuvvetli idi. Enver paşanın bu
lunduğu yer dağlık idi. Heılcfi Dfü•e
peye doğru gidiyordu. 

Yol uğrağı olan dağdan geçerken 
ilk defa olarak askeri bir vaziyet al. 
mıştı. O gün askerler gidiyor, Ken
disi de yanındaki adamlarla aan-ın 
yan yolundnn aşağı iniyordu. 

0 

1 
Burada gUzel ağaçlarm gölgeledi

ği yolda Enverpuşa hakikaten çok 1 
§endi. Çünkü ne 1brahim beyin mü
nasebetli 8Özü, ne de şu ve bu gihi 1 
dekikodu vardı. İ§te nihayet ınura- ı 
dınn ermiş ve harb yoluna düşmüş
tü. 

-- Asker harbde geı·ek.. diyordu. 
Oturmak bize yakışmıyor. 

öğleye kadar böylece yürüdüler. 
ııerlediler. öğle üstii idi. Yolun a-
5ağısında büyük bir kaynak başın
da oturmuşlar, yemek yiyorlardı. 

Sabahtanberi oldukça güzel giden 
hava yavaş yava§ bulutlanmıştı. A
cı bir soğuk esiyordu. 

Maamafih askerlerin hepsi kalın 
giyinmiş oldukları için, hiçbir ta
raftan korku yoktu. Enver paşa ya
nında Şan Sultan olduğu halde göz
lerini havaya dikmişti. tkisi de sus
muşlardı. 

Şan Sultan bu silkfıtu )lozdu : 
- Hava böyle giderse felaket .. 

diyordu .. 
Filhakika-öyle idi. Bu Pamir etek

lerinde hava birdenbire soğursa ha-

RADYO 
Ayni zamanda İngiliz konsolosu 

da valiyi ziyaret etmiştir. yağını basacak daJıa az çamurlu bi Enteresan bir köpek 
yer aı·ıyordy dst vası 

Fakat 1m1>arator eski kabine
deki beş nazırın istifa mı kabul 
etmemiştir. Bunlar ır.asile, hari
ciye. harbb e, lıahıiye, adliye ,.e 
terbiye ııazırlarıclır. Bu vaziyetten 
de imparatorun yine e ki siyaset-

ÇARŞAMBA: 11/1/939 
lstediğimiz, esasen muntazam bir . .. .. . , ., w. 

yolu olmıyan ve deniz sahili bu ma- ~~r lcopegı~. atlaya ~ ccegı duvar 12.30 Tilrk mfizigi - (pl) 13.
Saat, Ajans haberleri, ve meteor 
Ankaraı 13.10.14. Müzik (Riyaseti 
cumhur bandosu, ,ef: İhsan Ktin· 
çer). 

Ekmek fiatları 
İstanbul beledi) esinden: 

11 kanunusani 939 tarihinden iti
baren birinci ekmek 9 kuııış 20 p.ı
ra, ikinci ekmek 9 kuruş, fırancelıi 
14 buçuk kuruştur. 

hnJJenin hem hayvan gübrelerinden ıçın mahal ınde kcşıf yap1I~ca1< l 
ve kışın çamurundan yazın tozunda.., Asliye 2 foci ceza mahkemesi 
kurtarılması için r-özii te<;en ahırlıı· dti:ı öntere. nn bir da.vaya bak
nn kapatılmasını ''e arabaların şinı mıştır: 

te <levnmın lehine olduğu ve y 0 ni 
kabinenin eskisinin iyasctini ta
kip edeceği neticesi çıkar. Bu fik 

1 - Marş - Caddeten (J. P. 
Sousa). 

2-Vals-Les patineure (Vnl-
dtöfel) • Kabzimallar halden şikayet 

ediyor 

diden sokak ortasında. bırakılrn.ıya- Ortaköy ı:;ıı-tlaıında oturan Por 
rak yoldan uzak bir meydana kon- kornokarel isminde eski bir banka 
malaı ının teminini değerli kayma- müdürünün kö~kü önünden geçer
kamımızdan tekrar diliyoııım. keıı Termos isminde bir çocuğu 

ri teyit eden biı hadi ede. e1tki 
başvekilin yeni kabineye portföy· 
sü7. nazır olarak g·irmeyi kabul 
etmesidir. 

3 - Barbiye dö Sevilin uverlü
ı·ü (Rossini) • 

4 - Melodi (G. Bizet). 
6 - Off nbnhyana (J. Offen -

bah) 
18.30 Türk m.Uzigi yul'd hava

ları ve halk türküleri. 
1 - 2 - 8 _ : Oyun havalan -

Sndi Yaver Ataman. 
4 - Halk türkfü:;ü - Aliverin 

bağlamamı. 

5 - Halk türkü. ü - Ey ~eren-
ler seı·enler. . ı 

Vali ve belediye reisini dün kah
zımallar ziyaret etmişlerdir. Ziyaret 
esnasında kabzımallar valiye hal
den şikayetlerde bulunmuşlardır. 

Vali yapılan şikayetler tahakkuk 
ettiği takdirde derhal önüne geçi
leceğini vadetmi§tir. 

Belediyeye otobüs satmak için 
mür:-cıatlar 

Belediye şehir dahilindeki oto-
büs servislerini işletmek üzere fa:ı · 
liycte geçmi§ti. Şimdilik bu iş içi"• I 
!500000 liralık bir tahı:isat h::t/.1rlan-
mıştır. Bu tahsisatla garajlar ye 

fpl~k rolluğu 
Ziraat Bankası iplik buhranı yi\

zünden yapılan şikayetlerin t1nü •• c 
geçmek üzcıe bankanın dokumacı
lara bu hususta yardım etmesi c 

karar vermiştir. Ban m içm esnaftr 
şikayet etmiş olduğu ınuta\'assıUaıı 

ortadan kaldırmak üzere Süme:· 
bank fabrikalarından mebzul mik-1 
tarda iplik celbediler~k muhitteki 

6 - Halk türküsü - lki karpuzl 
7 - Halk turkfü;ü - Btilbül ne 

gezersin çukur ovada. 1 

8 - Halk tnrklisü - Bülbülej 
kurdum tuzağı. 

9 - Türkii - Ay doğdu batma-
1 

dımı. 

lazım gelen diğer tesisat hazırlana- dokumacılara verilmesi karar!uşh· 
caktır. Belediyeye otobüs satmak rılmL'jtır. Esnafa yapılacak bu tev
için bir çok firmalar müracaat t·t· ziatta banka hiç bir komisyon nl
miştir. Belediye en muvafık teklifi mıyacak ve hatta esnafa. bir çok 
kabul edecektir. teöı... La göstt>recektir. 

ıo - •rurkü - Glilşen bahçe .. 
sinde. 

Teşcir mıntakasmda Amerikadan talepler 

11 - Türkü - Gevenlik yolu. 
12 - Türkü - Sinemde bir tu-

Üsküdar teşcir saha.sını.laki he- Amerikanın tanınmı§ ~iilr~ 

yelanı durdurmak mak~<lile bir ~f'd firmalarından birisi Ticaret odasına 
inşasına karar verilmişti. Di.ın bu müracaat ederek külliyetli miktarda 

tuşmuş yanmış ocak olsaydı. seddin mşası 800 liraya müteahhlt- av derisi almak istediğini bildirmi . 
Okuyanlar: lere ihale olunmuştur. Yapılacak tir. Bundan başka Hindist:mda bıı· 
Müzeyyen Senar, Mustafa Çağ- sed heyelanı durduracağı gibi ora- lunan bazı firmalar da meml k t;-

lar. lardaki çirkin manzarayı da nisbe- e e · 
19.15 Saat, Ajans haberleri, ten kapamış olacaktır. mizden gülyağı, zırn.ık ve tüvalet 

meteoroloji ve zıraat borsası (fi • Taks" d t . l malzemesi istiyereJi: nümuneler is· 
yat) 19.25 konuşma. l!J.40 Tilrk T~s~~e~~ }~~~~'::c~:~~~~! temişlerdir. Alakadar tüccarlar bu 
müzigi: İnce saz faslı- Şeddi Ara- orada yapılacak yenilikler tamamen · nilmuneleıi asgari fiatlarile birlikti:? 
ban. tesbit edilmis vali ve belediye reisi Hindistana göndermişlerdir. Bir çok 

Okuyan ve çal.anlar: Tahsin Ka- tarafından kabul edilmiştir. Hela Alınan müesseseleri de memleketi-! 
rnkuş, Hakkı Derman, Eşref Kad- yıkıldıktnn sonra terkos hnzne . ..;i mlzden kuru kaysı üerine kiilliyetli 
ri, Hasangür, Hamdi Tokay, Bas- · sedleri iyi bir şekilde tezyin edil~- siparişler vermişlerdir. 
ri Üfler. cek ve iki tarafta iki havuz meyda- Tiirk - Amerikan ticaret 

20.30 l\lüzik (radyo 0t·kestl·ası) na getirilecektir. Bu havuzlarde fıs- anlaşması 
Şef: Praetorius. kiyeler de yapılacak bu fıskiyel~r Bu ayın 15 inden itibaren men·-

1 - 11 Signoı· Bruschine. - uver- ·ıı· b mı d kl ·a mı ı ayra ar a ren en irilecek- yet mevkiine girecek olıın Tür!t-A-
tiir (Rossini). )erdir. 

2 - Senfoni • Fa minör - 11-
passioıı (lfoydn) 

Adagio - Allegro di molto - Me
ııuet - Trio - Final presto. 

21.- Sant, esham tahvilat, kam 
biyo - nukut borsası (fiyat) 21.15 
Müzik (radyo orkestrası devam) 

Su haznesinin üstünde çiçekler 
yetiştirilecek, önünde de bir parh 
meydana getirilecektir. 

.~ ... ~DENİZLERDE .,. ... .. ......... . 

rnerikan ticaret anlaşması için tas

fiye edilmekte olan hesapların mıı
ame lesi bir kaç güne kadar bitiril
miş olacaktır. ,:------·· TAKVİM 

3 - Pastoral tl'ete (Honegger) Karadenizde fırtına 
4 - Naootmusik (gece miiziai) s 11 Ka"n usa"nı' 1939 r... b (Wedig) e· • on fırtınalar yüzünden Ereğ•i un 'Y"rşam a 

limanında karaya oturan vepurla. 
21.45 Konuşma (mizah saati)· ruı kurtarma ameliyeleri Karadenı..:· 

22.- Müzik (kUçük orkestra)· de tekrar karayel fırtınası çıktığın-
ı - Raksan süitden Blö andan- d b" ·· · · te (E KU k ) an ır n1uddet ıçın durmuştur. Boz 
., · _nııe e hane önünde tehlikeli surette kar:ı-
.. - Gol kıyılarmda (Kari Bu- ya oturan Nomikos. ı 

me). gulda.k ve Galata vapurlarının kur 
3 - Bagatelle - (şaka) (Gustav tarımı. işine fırtınayı müteakip bac::-

Lindncr). ]anacaktır. 

Hicri : 20 Zilkade 1357 
Rumi: 29 tik KaDıın 1354 

Kasım : 65 

Dotu •aati : 7,25 

4 - Bacchanale (şarap ilahı Ba. !""'. ~------------
küs şerefine dans (G. L.) puri (F. Lehar) O. Lindemnn. ôtle 12,22 - İkiadi : 14,47 

5 - Prelüd - Op. 11 - No. 4 (A. 28.- Müzik (hafif parçalar .. Ak4am: 17,00 - Yabı : 18,36 
Scriabine) T. Hartman tert. pi). 23.45.24. Son Ajans haber- lmıik : 5,39 

J 
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Lu köşkteki büyük bir kvpek ısıı·
mı~tır. 

Çocuk bu ısırmadan sonra 

llirııtıuma kabinesine muhafa -
zakfır µıı.riinin ve yine Jiberal p:u· 

tinin liderlerinin de girmesi bu ye 
ni icra heyetinin daha ziyade bir 
millt ittihad kıtbinesine doğru te-

ha talanmış ve iyileşince de aile i 
köşk sahibini köpeğini serbest lıı -
raktığından dolnyı dava etmi.ş -

tir. mayill ettiğini gö terınektedfr. Ve 

rorkoı nokarel dünkü mu hake- bu dn .Tapon iya f mahafilinin ilk 
mer!.!: dft~iincelerine oldukça rnuhaliftiı'. 

- Termosu rnra:-ı köpek; benim 
hayvanım değildi. Çünkü benim 
kUpegim yiiksek dıvarlar1 aşamaz. 
Halbuki çocuğu ısıı=mak için köpe
ğin <lıvardaıı atlaması liizım gP.
lir!,. 

Demiştir. 

l\Iuhakeme neticesinde bl.l ci -
iıP.t için keşif yapılmagı yani mev
zubahs dıvardan köpeğin atlayıp 
atlayamacağının teı:ıbiti için mahal
line gidilmesi kararlaştırılmış ve 
azadan Bayan Nigar Saracoğlunu 
narh tayin etmi~tir. 

A ~liyede kocasını 
tahkir eden kadın! 

Prens Konoyenin ~ine icra 
mevkiinde yer alanların arasında. 
huluınırn . ..aı biiylik bir itidal ve tcd 

bir amili olarak kendisini göster
n~cktctlir. Yeni kabinede naza
J'I dikkati celbeden bir değişiklik 

de general Sictsugu'nun hariçte 
kalmasıdır. Bu zat Japonyada tek 
ı1arti usulünün kabulünü istemek
te i <li. 

Netice olarak matıbuatın gös
terdiği vaziyet ve Japon efkarıu
mumiye~infn tavrı yeni kabinenin 

bftyük bir tehalnkle karşılanmadı
ğı hissini vermekteclir. Umumi te-
rnayül Prens Konoyenin siyasetini 
daha ziyacle sağa doğru kayarak 

Vak'ad1;1n yanm saat aon·a 
hemen h-:ıpcıe mahkum edildi de\•am edeceği, fakat faşizm re-

Dün Adliyede bir hadi e ol • jimine d~ girrniyeceği merkezin .. 
dedir. muştur: 

Dr. ReJ&t Sagay Karı koca davaJariyle meşgul 
olan 3 üncü Hukuk mahkemo.!\i, =================== 
Şükriye isminde henüz ıs -19 ynş- Hastahanede kaybolan 
ı~rıııda genç bir kadın ile kocası binlerce lira 1 
Hüscyinin davalnnna bakrr.ıq ve. 
muhakeme karar için kalmıştır. Bal kh hastahanesi aleyhine 

Şükriye mahkemedeıı çıktık- açılan şııyanı dikkat bir 
tan sonra koridorda kocnsınm il- davaya b k-lıyor 
zerine doğru yiidimiiş ve bağırıp Zografyon lisesi mUdüril Df-
çağırarnk: ı rnitri tarafından Balıklı hastaha • 

- Ben de SPnin gibi koluma nesi müdlirti, Başkfıtibi Dimitri 
gençleri takıp gezeyim de gör!.. ve veznedarı aleyhine açılan şaya
Dt;dikten Sl)nra küfürler savurmuş- 1 m dikat dnvnya dün Asliye 2 inci 

tur. ceza mahkemesinde bakılmıştır. 
Kalabalık bir halk önünde bu İddiaya göre davacının amca-

surctle tahkir edilmesine taham -· sı Teodori; bir müddet evvel Ba
müJ edemiyen koca; evvela neza-1 lıklı hastahanesinde ölmüştür. 
ketle karısınn su:.:rnasını söylemiş· 
ae de dinletememiş bunun üzeri- Kendisinin yanında bulundur-
ne hemen ciltmii meşhut mahke _ duğu bir sandığı açıldığı zaman 
mesine ımiraca~t ederek hiicliseyi içinden ancak 36 İngiliz lirası ile 
tesbit ettirmiştir. 116 Türk lirası ve 60 kuruşla. bir 

Sultanahmet bırin<.:ı suliı ceza kaç ruble para çıkmıştır. 
mahkemel'i derhal bu davaya bak- Halbuki Dimitıi; ibu sandıkta 
mış ve o esnada koridorda bulu _ binlerce lira para bulunması Ui -
nnn halktan birkaç kişiyi şahicl 0 • zım geldiğini bunun hastahanede 
larak dinlemiştir. kaybolduğunu iddia etmiştir. 

:Mahkeme hakareti ~abit gör- Hastahane mUdllrü ve diğer 
müş ve hiadetli ~enç k.ııdını 3 gün dıa.va olunanlar ise, Randığın res
hnpse rna':ıld\m etmiştir. mi heyet ve hakim huzurunda a

Bayan Şükriye 250 kuruş da çıldığmı ve içinden :fazla birşey 
ceza vere.:l•ktir. madığını beyan etmişlerdir. 

Kefalet v,Cisterdiği takdiröe atır- Muhakeme ; ~ahit celbi için 
best. bırak, .acaktır. .kaim ıştır. 





Kara Ahmet Nasıl Cihan Şampiyonu Oldu? 
11ıoıı--------------------------------------------------------· Tefrik No: 22 YAZAN: TEVFiK PARS 

Spn Moda _~K_adın Kara Ahmet Nihayet 
Şapkaları PolPonsla Güreşecekti 

Köylföıün milli iktj at, milli ser
vet için müsbet bir rol oynaması 
için, milli jstihsalde tezyid edici bir 
unsur olabilmesi için en büyük is
tihsal unsuru olan toprağa sahip o
labilmesi icap eder. HUklımctimiz 

bu büyük " mühim dava3 ı en bü-
. yük milli cfavalanmız arasına ithal 

etmekle çok yerinde bir harekette 
bulunmuştur. 

Çünkü bu bütün Tiirk köylüsü
nün en mühim dertlerinden biridir. 

Dun bu siltunlarda temas ettiği
miz Raminin dertleri arasında ts
tanbula 15 dakika mesafede olan 1 
binaenaleyh Tilrkiyenın en müref
feh nahiyeleıinden bili olması lii
zımgelen ;Rami köyünün içinde de 1 
300 hanelik arazisiz köylü bulundu
ğunu yazdık. Gözümüzün önünde 
bulunan bu yaraya temas edince ve 1 
işi biraz tamik edince bunun kolay-
lıkla tetkikı kabil olduğunu gördük. (1) Siyah salürn ha ırdan, 

Bizzat Rami halkından birinin kordela ı arı vo kırmızı çizgiJi 
bize anlatbğına göre, Rami civarın- bir bere. 

(2) Pnrlak ft fantazi, sjyah 
rcnk1i hasırclnn bir şapka. Ara • 
ıncln ayni renkte fötr vardır. 

(S) Hafif ve yumuşRk, ye.,il 
renkli ve paravana ~ekJindı> fötrl 
bir şapka. 

(4) 'taneden bir türban. Kil -
tilrkuaz rengincle bir 

Bütün Paris Bu Heyecanlı 
Güreşi Seyre Hazırlanıyordu 

Bütün Paris J{aı a AlıTnerl - Pol 
Pons güreşini bekliyor, hatta bütlin 
diinya heyecanla bu gürf'şlerin sey
rini taldb ediyoı du. 

Pa·is sokaklarında, cihnn pehli
vanlığının bu en son güreşinin rek· 
lamları göıleri kamaştınyor, duvaı -
hırdn.l,i ılanlaı, halkı heye< anland.
ı ;yordu. 

"'* * 1 
Pol Pon. - Kara Ahmed giueşini 1 

snati yaklnştığı zaman, salon iğ• ~ 
a'" .ın yere dtı~mez bir vaziyete gel
miş, Paris caddeleri ana baba gür-i.ı 
olmuş. gilreş yerinin önii binler~t! 

insanla dolmuştu. 

suf - Pol Pons guı eşi münazaalı bit· 
miş, ve cıh:ın pehlivanlığı bu suret· 
le müessif hadise ile neticelenmiştı. 

Muhterem halkın ıı::rarı Uzerıne 

Pol Ponsa dünya ~ampıyonluğu nn· 
vanı verilmeınııı o tarihte 1stanbııl· 
dan şehrimize gelen Kara Ahmed is· 
mindeki bir- Türk pehlh•anla da gii· 
ı·eş etmesi istenmişti. 

Halbuki güreş kaidelerinin Jıili

fına olaı ak yapacağı.."llız bu harek<'t 
kaı şl.'ımda bizi bütUn atinya tenkid 
edecekti. 

da Topçularda İncirlik nam ile anı- co::>c<X)AA""""""./V"'o"""'"""'"""'V'V"V'V"V'VVVvvvvvvvvvvvvvvvv"""""'"""'""""""'"'"""./V"'o./V"'o"""'"""'~V'V"V'V"VV'V'V'vv-vv-vvvvvvvv"""' 
fceride yer bulamıyanlar, ayakta 

duranla~. bil' sandnlyeye üç kişi o· 
turnnlar yetmiyormuş gibi, bir de 1 
güreş yerinin önil binlerce insanlcı 

doluyor, poli~lcr halkı dağıtnuya, 

yolları acmıya çalışıyor, hattft mu
Vbff ak olamıyordu. 

Bizce bütün kudreti bir me~hul• 
den ibaret olan yabancı bir pehliva· 
nı, doğrudan doğruya Pons gibi dün
ya şampiyonu ile karşılaşt.ıramaz• 

dık. lan 400 dönümlük bir arazi vardır. • ....................................... , 

~u _arazi Hırista~i namında biri?e f EV biJgiJerİ 1 
aıttır. Ve emvalı metrukedendır. ~ : 1 

B al
. d •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

unun emv ı metruke en alınıp • • • 
halka dağıtılması zannediyoruz ki yosun nasıl ımha edılır? 
okadar güç bır ış olmasa gerektir. Damlarda ve salon ağaçlaıının ü
Köylüleı kendılcıınc taksim edile· zerinde husule gelen yosunlnrı iıu

cek bu arazının bedehnı taks.iUe ö- ha etmek için pek kolay bir care 
derneğe hazırdırlar. Bunu alakadar- vardır.: Bir kilo kadar Siilfat döfer ı 
larm nazan dıkk, tıne rzederiz. (kibritiyeti hadid) almalı. Buıru su-

TlLKI da enttikten sonra yUzde on nisbe-

Sahte para süren köylü 
Bu paraları kendisine veren 

adamda diın yak~I nı{ı ! 

ti i lrnluncaya kadar u ilflve et
meli. Bu mahlül ile sulanan yosun
lar kararır, kurur ve nihayet kay
bolur. Ağaçlar ve nebatlar bu su
dan zi) an görmez, bilakis istifa:ie 
ederler. 

1 

Trabzo ıhı 1 hak i mındl' bı; 
ndamın eı-ırımizn gelerek kap llı 
çarşıda 7 lıral a atın aldıyı bir 
palto mu1' ıbilinde 2 taııe kalp ,, 
liralık verı.; •({ini \ e kendhinin yn

kalanrlığrnı l zmı tık. 

1 hak mud<leiumumıliğe te lim 
edilmiştir. 

Diln 7 ci <rgu hakimııginc 

getır len 1-ıı u , • gla) arak bu işte 
kendi inin hiç bir kabahati olma
dığnıı SÖ) 1 miş ve· 

- Ben I ralızonluyum. Fakat 
Bur::.a) a iş bulmağa gittim. Orada 
ce\İ.z kiittigii işi yapan ... hıstnfanın 
y:ıııında çal ~tını. Nihayet meml"
ketime gitmek üzere geçenlerde 
yanından ayrıldım. O zaman ::\lu -

ta fa bana 12 tane 5 liralık verdi. 
Bu 60 lira benim yevmiyelerimdir. 
Ve ben bunların kalp olduğunu ka_ 
tiyen h'lmiyorclum !,, 

Dem' tir. 

Bunun ilzedne Bursa Ad1iye:1i
ne acele bir telgraf çekilerek kii
tiıkçil Mu tafa ela dün Hkşam 
yakalanmı'itır. 

K nelisi bugiln veya yarın Ruı·
sadaıı şciırimizc getirilecek \'C 

nv'Vkuf bulunan lshakln yuzle:;;tiri
Jecektir. ........ 

Hazin bir ölü.,, 
Harici) e \ ı>kaleti Muhasebe 

direktörü Hakkı Ates'in tahtı te -
davide bulunduğu Pc te ,ehrinde 
bir ameliyat nef cesinde 'efat et
tiği kemali tce lirle öğrenilıni tir. 
Merhum, uzun mGddet Divanı Mu. 

hasebat Murakıbhğında bulunmuş 
halftk, çalı kan, kıymetli bir me
murdu. Genç l aşta ôlümiı b'r 
ziya.dır. Ailc .. iniıı, Divanı :\I u lıa
sebat ve Haı·iciye arkada, tarının 
acılarını payla ıı ız. 

Halkevleri 
Şehremini Halkevinden: 
Evimizde her çar amba gunü 

saat 20.30 da karagoz tem illeri 
l apılacaktır. Biıiı ci t. ı .. iJ 
11-1-39 ca anıba nfürndtir. Dave 
tiyeler ev ekreterliğinden 

Toplanblar 

Sı>orcuları da\'et 
Beyoğlu Halkevindcn: Geçen yıl 

evimizde Aletli jimnastik yapan spur 
cu arkadaglanmızın ıs.1:939 Cuma 
gilnU sant 18 de e\imlz spor §Ubesi
ne müracaat. ~emeJeri mercudur. 

Kestane e mesi 
Kestane ezmesinden misafirleri

nize ıkram edebileceğiniz pek çok 
nadide şekerlcmeleı yapmak müın
kund ur. Mıı--raftan ziyade abır is 
tiycn bu şekerlemelerden biı kaçın' 

tarif edelim: 
Suda pişmıs kestaneleri ayıkla

malı, güzelce ezmeli, içerisine tnz 
şeker, birkaç damla konyak yahut 
rom ve gnyet ince kıyılmış porta
kal kabuğu şekerlemesi ilave ede
rek karıştırmalı. Bu hamurdan bir 
kahve ka~ığı mıktarı alarak çekir
deği çıkarılmış tatlı kuru siyah e
riklere doldurmalı. 

Bu hamurdan bir kahve kaşığı 
alarak el içeri inde yuvarlanmalı 
sornn her iki tarafına evvelden a
yıklanıruş, hazırlanmış olan yarım
şar yarımşar iç cevizleri yapıştır
malı. Bu kestane hamuru ile çekir
dekleri çıkarılmış hurmalar da 
doldurulursa pek nefis olur. ı 

Hurma içerisine çekirdeği yerine 
iç kabuğu ayıklanmış ve hafifçe k!· 

zarhlmış badem ele konulabilir. 
Tarif edilen ke tane ezme~i içe

risine daha birçok meyva §ekerlf;
mcsi katarak ceviz büyiiklüğünde 

yuvarlaklara ayırmalı, sonra dövi.il
müş, badem, fındık, fıstık gibi mey
' alardan birine bula malı 

00 !Hl 00 

Yeni Şapkalar, 
Saç Tuvaletleri 

Kiiçilk kenarlı ve tepeli şapka
lar, hMlıırımızda, buklelerimiz 
üzerinde iyice geçmeden dura
caktı!'. Çıktıgı zaman epey ten
kid ettig'miz tepe~ e doğru cıkarı
lan, oııdliJe ve küçük hı iclfder 
le adeta titrer 'aziyette duran saç 
tuvaleti yittikçe yerle!liyor gibi 
görünüyor. 

Şnpkalnrm tepeleri dar olcluk-
1. rı kadar vtik ek ve fötr aukalar 
da d rt veya uç kô eli bir şekiJ irne 
ed cekl rdir. İnce hasır ve kumnş 
tn ı yapılmış apkalarda bunlar 
me ela helezon biçimini de alabile
c k ·r. 

Şapkalarımızın kenarları çok 
değişik ve muhtelif şekiller gö. te
riyor. 

Her rne\simde, terziler. ınii;;;te
riye iyah elbiseler yerine korent, 
viyolet, gece mavi.si renkli t>llıise -
ler kabul ettirmek isterler. Fa • 
kat kadınların ekserisi ,; ine ivah 
renge avdet ediyorlar; ılıu suretle 

Dekolte Güzelliği 

Sırtta ve göğü te geniş bir su-1 
rette açılan büyuk ak~am tuvalet;.. 
leri am·nk gfizel bir dekolteye ma-ı 
lik kadınla!' tnnırındnn ta~ınabi -
lir. Hô,; le giızl•l bir dekolte c!o 
devamlı ihtimam ve hrarb. viicud 
bulabilir. 

Jlergünkiı beden sporu. hu ga
ye için yapılırsa, omuı::lar•n. kol
ların, boynun çizgisini ehemmi
yetli . urettc değiştirir. guzelleşti

rir. Hatta adalelere fazla b;r in
ki af verdirilmemelidir. Boyun, 
ince olmamalıdır (hazan yanlış 

olarak ak i sôylt-ııir). Heykcllf'rin 
"kolon,, eklindeki boynu bir gü
z ilik ifade eder, ba el· hı kiıciık 
ve se·dmli go terir. Bo~ ı · ıki af 
ettirmek 'e dik tutmak ic'n, het, 
giın hasüzerindc muav,; en ağırlık
ta bir e!ly,ı, mesel11 hiiytik bir cliksi-

modayı cıkaran kimseler bu iyah 
elbiseleri claha neşeli bir hale koy
mak için açık ve güzel renkli şap
kalar yapmaktadırlar. Bunlar ne
den yapıl:ıcnktır? Ga) et ince ha-
ırdan: eatürn, panama, Piko. 

1 

yonflr veya kum torbası tutmalıdır. 
Baş dik duracak ve murnzene 
bozulmndan bir mi~tar yürUnecek
tir. 

Egeı· enc;e kısmındaki yağ ta
bakalan azaltılmak i~teniyor:'a 

jinmasUk buna kafi gelmez. Elek
trikli veyR elektl'iksiz masaja mii
racaat laz!mclır. 

Boyun ve çene için hu,,,usi bir 
krem vnrdır, bu krem etleri sert
le tircrek deri) i R"erer. Boğıız kı -
mına gelince, bunun giizbelliF"i so
guk su ile, tazyik altrnda <luslarla 
temin edilebilir. Buralla yapılacak 
h<'l' turlu masaj \ ~ ,\ frik İ) on ol
dukça şüpheli Yeri kerlir. 

Çııgil,.,.rin tekemmulti dc1rnlte 
için kafi dcgildir. Tcıı;n inceliği, 

r<'ıık birlig', ine<' tüyleri de çok e
h<'nımh etlidir. Tc•ııinde muntazam 
cılnııyan kabnrıklıklar bulunan kim 
!';eler bazı hususi yaglar, nisasta 
\ e taze limon :1uyu kulla•ıırlar. 

Bilha sa kollar için Ponı; tn~ı i"1i
mn I edilmemelidir Yok~a deri 
sertleşir ve kızarır. 

Ilii.tün giscler kapılaı mı kapamı~, 
cloha. abahtan ıtıbaren mt.Jlacak bir 
tt:k kişilik yer kalmamı tı. 

Salonun i i hır mahşeri andırıyot·, 
bu müdhi~ maıız, r a meraklılaı ı biıs· I 
bütlln he) ecanlandırı~ ordu. 

Küçük gureşl r olup bitmi.c:;, su .:i. 
ltiyük güre . cıhan şarnpiyonluğu
Iıun son mü abakasına gelmışti. 

Bu müsab~kada galib gelecek, 
!900 - 1{)01 S ııe. i Cihan pehliYatll 
tmvanını alacak, hem de binlerce li
ı alık sergi mlikafatını kazanacak· 
tı. 

Bu, birçok bnkınıdan mühim olan 
güreşi gônnck senelerce dünya 
~ampiyonluğunu muhafaza eden Poı 
Pons'u .. \e. omın en tehl.i~eli rakiti 1 
elan Türku seyretmek ıçın, kim bi· 
Hı kaç gim C\'\ el son güı es için yer ı 
tPtm uşlardı. 

Salonda herkesin yüzü giireş min
derine çe\ ı ilmi!:;, biri Fransız, bırı 1 

Türk olmak üzere iki büyiik bayrak 
güreş yerinin üstüne çekilmişti. 

O sırada salondtt bulunan Türk· 
lcr. kim bilir ne biiyük bir heyecau 
içinde bulunuyorlar, kim bilir na,.ıl 
b•r kuvvetin tPsirıle dişlerini lJir bi· 
rine Vlll'U) or, tıtriyorlardı. 

Herkeste Pol Ponsun muhakkak 
kazanacağı ümidi kökle ·mişti. 

Bilhassa halkın arasında şu yold·ı 
konuşmalar kulağa çarpıyor: 

- Canım bu adam Koca Yusuf 
ı~ndar olamaz ya! 
~ Doğru .. J{oca Yusufun karşı-1 

s:nda iki buçuk saat güreş etmek! 
- Hem de iki defa yenilmemek! 
- fmkanı yok, Pons bir solukta 

1' ara Ahmecii yenecek! 
- Veynhud: (Pes) ettirecP.k! 
Diyenler oluyor<iu ... 
Binbir kafadan çıkan se~ler, fikir· 

lPr birbiıine karışıyor, yavaş yav:ış 
hl!yilk güreşin saniyeleri yaklasıyor
du. 

Halkın heyecanı son haddine geiı
yor, bılhassn aylardanberi Kara Ah
mediıı güreşlerini merakla takib c· 
C'eıı ilk locadaki snrı saçlı Frans•z 
kıZJnın sabıı sızlığı herkesin naza,..ı 
<•'ki.at im cclbediyordıı. 

Giirt>ş minderinin iiv•rine doğru 
ı:::-rkan biiyiik Fransız - (l'ürk bav
rağı nazlı nazlı sallanıyor, geçen sa
ni~ elerin heyeı.:aııi~ le binlerce in.san 
l ı.ııalıyordu. 

Nihayet birdenbıre hakem minde-
1 t. fıı'lnmış, elindeki megafonu a~t
n11 almıştı. 

Yiiz binlerce insan so;uksuz du
ruyor, bir tek kişi nefes almıyor
du. 

Bü_yiık madeni borunun ağzından 
dökülen, salonun bütiin köşelerin
de gürliyen: 
' Alo! Alo! 

Sesini, ıleı in bir sükut takib edi
yor, hakem Mösyö Garobi sözüna 
devam ediyordu: 

Muhterem madamlar, muhte
rem mösyöler! Biraz sonra cihan 
peblh anlığının son gUre§i yapıla
caktır! 

Malfım olduğu vechile Koca - Yu-

Maamafih o, biı aydanberi yaptı· 
ğı harikulade gürcşlerile bütUn kud
retini bilfiil is bat etmiş, ve cilrn n 
şampiyonu Pol Ponsla güreşmek fır
satını hak etmiştir. 

Diinyanın Postan sonra en nam
Jı pehlivanlarını, birer gece ara ile 
yenmiş olan Tilrk pehlivanı r::ı 

Ahmed, son güı eşini biraz sonra 
Pol Ponsla yapacak, bu güreş cni
~ilinceye kadar uzıyacaktır ! 

Hakem Mö yô <;arobi sözünü bi
tirip, elindeki megafonu yere indi
rince, halk müdhiş bir vnvey A ko· 
parmış, yüz binlcı cc scyircinln ya· 
rısı: 

Haydi Pol Pons! 

Diğer yansı: 

- Haydi Tiirk ! 
Sadalarile bağırıp haykırmışu. 
Artık salonda güı ültüden durul· 

muvor, müdhiş uğultudan insanı•J 

kula.klan tıkanıyordu. 

Salonun kubbelerinde uzun, bo· 
ğuk uğultular gibi akisler yapan bu 
kalabalık insanların sesleı i birden
bire coşkun çığlıklara garkolmuş, 

Pol Pons güreş minderine ç.1karken 
yüz binlerce insanı içine almış e>lan 
bu muazzam salon mUdhiş bir alkış
la dolmuştu. 

Ponsu güreş yerinde gören taraf
darlan, durmak yorulmak bilmeden 
alkışlıyoı lar: 

- Haydi Pol Pons! 
- Haydi arslan! 
- Haydi Fransız nnılanı! 

Gibi kelimelerle boğazlarını yırta
rak, gırtlaklarını parahyarak hay
kırıyorlardı. 

Tarafdarlannın ~ılgın alkışların•, 

delicesine hnykınşlannı duyan Pol 
Pons güreş minderi üzerinde balon
lar gibi şişiyor, aralık duran koltuk
larının altı büsbütün genişliyordu. 

Bakışları canavar bakışı gibi sert
leşiyor, omuzları, kalın ensesi büs
bütün dikleşiyordu. 

Zaten senelerdenberi dünya ~anı· 
pnyonluğunu muhafaza etmiş, J\o
ca Yusuf gibi bir Türk pehlivanile 
iki defa berabere ilan edilmiş cihım 
pehlivanı Pol Ponsun. belki koJları
nı kabartmıya, koltuklarının aralık· 

larını açarak, etrafına canavar gibi 
bakmıya, ve o kadar da kendini a· 
ğır satmıya hakk.ı vardı. 

Fakat halkın ona yaptığı büyük 
tezahürü kendisini bUsbUU1n dev 
aynasında görmeğe, kltnata rneteliit 
vermemiye teşvik ediyor, alkışlarla 
inleyen salonun hali onu muhakkak 
ki heyecana getiriyordu. 

fşte bu duyduğu büyük gururun, 
asabını bozduğu bttyilk heyecanın 
zararlarını hesaba kntm.tyan Pol 
Pons, halkm dakikalardanberi bit· 
miyen tezahürlerine bin bir türlü re. 
veranslarla mukabele ediyor, o za
mana kadar görl\lmem~., harıkulUde 
numaralarla halkı göldllrtlyordu. 

Güreş hayatının en kudrotli bir ~a 
ğmda olan o zamanlar §Öhreti dil· 
lerde dola.şan Ponsun, Yusufun üç
te biri olmıyan kabnd yı tavırh bu 
'l'Urk çocuğunu cmire vire yenme.. 
si ve tekrar cihan p«:hUvanı olarak 
iAln Qdllıneiii lilım geliyordu. 

(DeYamı var) 





11 i<ANUNUSANl - 193' 

mtl-ttA lllAmli K 1 R 1 K 
--==- 1 Yenişehirde Yeni P L A K 

Tuhaf Bl·r lzdı·vaç 1 . eı·r Mektep Yazan: BEDIT ESEN 

Nermin va · Jale, ...engin bir ana· ı 
nın iki gfu:el kızı idiler. Anaları Ba· 
yan Saime, kırkını geçmiş, kızlar
dan Nermlıı yirmi, Jale on sekiz 
yaşlarında ''ar, yoktular. 

Bayan Saime zengindi. Babadan 
kalma iki bUyük apartımana kocaBl 
merhum ŞUkrll Şen de bir o kadar 
ııervet ilave etml§ti. Bunların geli
riyle mro'ud ve yUksek bir hayat ge
tirmekte idiler. 

Bayan Saime üç senelik duldu. Bu 
rnUddet ~~:.da önüne çıkan talib-
Jeri I;:.:'mikan ~ddetmi~ti. Buna iki se 
~ v.ı.r/.: f:>ı ·incisi ve en mlihim· 
mi;.~e~kin ll~arını everdikten son 
.f'~caya gi mek istiyordu. İkincisi 
ise; arzusuna uygun bir koca bu
lunmayışı idi. Koca&ı, merhum Sü
kril Şene on sekiz sene zevcelik 
yapmış, istediği ömrü geçirememiş-
ti. İkinci kocasının istediği ayarda 
olmasını arıyordu. 

tı • 

tki genç kız, birden heyecana düf;
tüler. Bay Cevdet gelmişti. B. Cev. 
det annelerinin avukatı idi. Babala
rına aid bir alacağı kendileı i hcs&.
bına takib ediyordu. Bu münasebet
le birkaç kere evlerine gelip gitmişti. 
Avukat, oldukca. zarif, genç ve be
k§rdı. İkisine de fazla iltifat ve a
l!ka gösteriyordu. Erkeğin bu ala
ka.sı, iki genç ve güzel kızın kalble· 
rini ayrı ayrı hlilyalar tahtında iş. 

gal ederdi. 

t~i)"e lçgüveyi alırlardı. Likin, er· 
kek daha açılmamıştı. O, açılmadık· 
ca da kendisi teklif edemezdi. 

- tçeride kim var, Jale? 
-Cevdet .. 
Genç kızın yüreği hopladı. Tellşı

nı kardeşinden gizlemek için odası
na. çekildi. 

Yakışıklı dava vekili, iki kızı da 
birden teshir etmişti. Hangisi önli
rıe çıkarsa ona güliiyoı', gözlerile bil 
şey söylemek ister gibi gülü.msüyor
du. Ve bu hal, iki genç kız kalbim' 
ayrı ayn ntifuz eden bu hal, yerini 
zaman zaman. ateşli lbir sevdaya 
terketmekte müşkiilat çekmedi. Şim 
di, ikisi de seviyor, birbirlerinden, 
annelerinden gizledikleri bu se,·gı, 

her ikisine de, muhayyel istikbali 
vadeder görünüyordu. 

- Ne vakit ge.ldı, Jale? 
- Epey var. 
- Ne yapıyorlar, acaba? 
- O. alacak meselesi .. Birkaç de-

fa içeriye girdim. önlerinde kağıd, 
tedkik ediyodardı. 

Avukat, odadan <;1ktt. Neımin, o j 
halde ~öriinmemek i~in kaçmak is
tedi. 

- Sizi görememiştim, Bayan Ner
nün. Ve görmeden giG;eytlim müte
essir olacaktım, emin olunuz. 

- Teveccühünliz efendim. 
.Ayni güler yüzdü. Gözler, ayni 

muammayı taşımaktaydı. 

- Bayan Jaleden şikayetçiyim.J 
Nermin, Jalenin büyi\ğü olmak Adeta, benimle bulunmamak için fır 

dolayısile tahayyül ettiği saadete sat kolluyorlar. 
daha çok kendisini namzed buluyor- _ Bilakfa .. 

du. Öyle yu, ilk evvel evin büyük kızı Sonra, Bayan Bnimeye döndü: 
evlendirilir, sonra küçüğü.. Bilirdi - Ben. sizi rahatsız etmekte gün 
ki, annesi bıı kaideye muhalif hare- geçirmediğim halde. sizler ve bilhas-
ket etmezdi. sa kerimeleriniz, daha bir defa yazı-1 

Jale, gönill verdiği bu adamın, a.b- hanenıi teşrif lutfunda bulunmadı- 1 
lıısındarı güzel bulunmak itibarili' lar. ı 
kendisine talib olacağına kannat ge- .:. c • 1 
timıişti. Onun da vaziyeti bunu an- Aradan bir ay ya geçti, ya geçme-
lııtıyordu. Daima, Nerminclen çok di. Genç avukat Bay Cenletle Ner-

1 iltifat ve alaka görürdü. min ve Jalf'nin kırkını geçmiş ana-
Bayan Saime, bu kibar ve i. ı ları Bayan ~aimeııin evlendiklerim 

gençle akrnba olmavı düşimmii~ or duydum. 
değildi. Zaten kimsesiz bir gençmış. Ali En\'er Tok!'loy 

f::t = 

1 
İki Macar w ahkemeye 

v rt1di 
1 Macar tı,lı'asındnn M o imar i~ -

Avrupaya gönderilecekı nıinde b;ı Rulgal' ilt• genç karı:-;ı 
talebeler [ Verl'e poli~e nıürn.eaat ederek ika-

. 
Yenişehil'. (Husut;i) - Vilayet 

bütçesinden 40 bin lira sarfoluna
rak merkezde t:.a.m teşkilitlı bir 
ilkokul yapılacaktır. 

Bozuk kaldmmlı yollardan, tuvalet ve sevinçli bir ııe'1eyle: üq 
aUalü, temiz dükkanlarla tahta kanatlı geniş kapt!'.lına uzanan 

Mektebin bu sene ıo bin lirafik .ııergici :Jalaı,darmın omuz omuza kumlu yoldan kocasma ko~ar. On 
ktsmı ikmal olunaeaktır. 

Bu hususta Vekaletten müsa
ade gelmi~tir. 

il 

Bursa belediyesinin 
IHI 98 

verdiği çarşıdan ve iki aırah so - senedir hep ayııl şey tehat· edi • 
ka-klarda genif bir saha kaplıyan lir: Öpilş!lı'Ier \'e erkek kadının 
d@polann kMkin bil' tutun koku • sonra kadın onun elini dudakları 
su yaptığl geniş bir caddeden ge- na götürür. Kah bançcnin bir kö 
çerek şehl'ln öbür ucuna v-anldığı şesi tetkik edilerek, kah gUndelil 
zaman; döl't be~ dönüm bahçenin bir mesele hakkında müjdeler ya 
ortasına kurulmuş kocaman, şık but havadisler birden bo,altı1ar~k 
ve modern bir köşkle karşılaşırsı- elele c\•e doKrU yürürler. 

sıhhat işleri 
Bursa, (Hususi) - Son bir 

hafta içinde 63 fakir hasta bele -
diye deiresinde, 24 fakir hMta 

evlerinde muayene olunmuş ve 
belediyece ilaçları verilmi.5tir. 

Ayrıca 30 kişiye çiçek, l l ki
~iye tifo aşı~ı yaµılmıştır. 

Ayrıca, 450 parça muhtelif eş 
ya ile 400 kilo yün etüvden geçiri
leı ek fenni temizliğe tabi tutul -
mu~lardır. 

Mersinde içme suyu 
törenle açı dı 

Mer. in (Husıı~i) - Güzel ve 
şirin :Mer..-ıinimizin en büyük ve ha 

yati bir ihtiyacı olan temiz ~u işi bu 
ı:ıene lemin edilmi~ ve eYvelki gün 

kü ktırlulu~ hayramı tezahüratın-
da. rc:-ımikli~ad ınera~imi icra olun 
muştur. 

Bu törende !.>eledi.ve rei~i Mit
hat ToroğJu biı· nutuk ~öylemiştir. 

Bun<laıı sonra defterdanmız Ba~· 

Halil Serim kordeHiyı kesmi~ "e 
davetlilere te;ıi at gezdirilmiştir. 

Kon yalıların bir senede 
yediği et 

Çirkin ve acıklı 
bir hadise t 

Gülnar (Husust) - Kazamı
zrn Haligalar köyünde çirkin v& 
acıklı bir hadi~e olmuştur. 

nız. Şehirde güzel evler yok de - Bu on !ienelik evlilikte henüz 
ğildir; fakat 'bu, :.·a Ankaradan, biribirleriııi incitecek ufak bir va 
ya İstaııbulun me~hur yeni semtle ka geçmemi., tir. İkisi de ı.nraRilG Mustafa Yıldırım i~minde bi ~ 
rinin birinden l>Lıı·aya f'ırlatılıver- biribirlerinin hi~lerine hürmet etrinin heııüz 12 yı-ışlı.ırwda bulu -
mi~ gibi rep,reni, ~ık ve zevkli - meyi bilmişler. K§.h biri diğerinin 

nan kızı Abide evinin damında 
dir: kederlerini dağıtmağa uğraşarak, 

otururken ayni kö~· halkından Ab k · 
Geııi~ nıt-ı'mE>r merdi\·erıli an· kah öte ·i onun ufak ıbır ~ınirini 

dllreahman oğlu Hfümü ve arkarla 
şı Mahmut oğlu Mehmedin teca-

1 

\.'Üzüne uğnyanık dağlara kaçı -
rılmı~tır. J 

Ak~am evine dönen zn·,·allı 
baba kızını bulamayınca vnkayı 

jandarmalara haheı· \'ermi:;.tir .. J 

Jandarmalar .sıkı bir takip neti -

cesinde bir buçuk gün sonra cana 

varlan \'e yanındaki ~avallı kızı 

bulm u:;1lardır. 

Alçnkça kızı kil'leteıı iki :-;{)fil 1 

tevkif oJunarak hapi~hanen~ atıı-: 

nıı~la rclır. 

Dişiçürük Süleyman 
peh1ivan 

tre:-ıi, U:ıtii kapah çiç~kli büyük teskine çal~arak tam bir ha~·at 

balkonları. çiçekl~rll! dolu :-ıeri, ve kalb birliğiyle memleketin gö
e,·in boyunca van tarafüm uzanan zü onların füıtündeycli. Kadın gii
pergola~ından ve lıahçe 1rnpısmm 1 zel ve zarifti. El'kek ~·akı:-ıklı, da
üstüııdcn .-.arkan ı·engı1renk g-ül- ima temiz gezer ve ikisi de evine 
lcri, ~alkınıları, yaqemcıılel'ile; son clerece bağlıydı. Bu uygun ya
ınermer ha\·uza iğilen ~alkmısö - ~ayış herkeste gıpta ve ha.r1·et u
ğütleri, balıçeııir\ nilıayetincleki yandmrdı. Fakat bir gün ilk fır
küçük ye)il konı~:ıe bı~ umulma - tına koptu. Eskilerin "nazar değ
dık yerde iıı:-.aııa hayret, zevk ve meyi bilmişler, kiih biri diğerinin 
hayranlık veril'. C'amlı sokak ku- şey eğer hakikat~e bu yuva da bir 
ııı:mıdaıı oı·a~·a bııraya koııulmn.~· güıı göze geldi. 
palıniyelt>ı, trabr.nııındaıı salon Mesele bİI' hiçten çıktı. Eğer 
çiçekleri :--arkılılnı ı~ geni~ bir mer "nazar değme .. ve "göze gelmek,, 
mer merdiven, hole scrpi:;ıtirilmiş doğru olma~aydı veya "kader,. e 
hasır koltukbr ~örülüı·. PeııcPre - iııaıımasaydık, oıı senedir biribir· 
lerinden ek11ilmiyen ~eu çoeuk :ıes ledne iğneli hir söz söylemh·en, 
leri, mütemadiyen ya bir tarafınj yalandan ol. un surat etmiyen bu 

Adaııa (Hususi) :Nisaııda An- camını "'ileıı ya1ıut mermer antre-I çift bö~·le yoktan yere ayrılır mıy
karada yapılacak olan Türkiye - yi, merdin~ııleri temi .. dh·ı:-n hiz - dı '? .. 
Finlandiya giire~ mfü~abakalarına met(.'ilel'iıı girip çıkı~ı. ara sıra ı;:oj 
hazırlanmak üzere beden terbiye- cukların oynadıgı hir pi~·mıo :-;e~i 

Konya, (Tlu~u~i) - Geçen bir si genel direktörliiğli tarafından 

,vıl içinde Konya mezbahasında da\·et olunan 79 kilo :ıcrbe.st gü-

33 hin 660 ha:;; hayvan kesilmi~- re~ oit'iııcisi di~i çürük Siile,\'nrnn 
tiı'. Ru ~ 862 biıı 81 l kilo et tut- pehlivan An karara gilmi!;ltir. 1 

maktadır. Belediye bir yıl içinde Ada'la belediye reisinin 1 

e\·e :-ıt•s ve lıarı•ket yeriı'. 

KiitüphatıP odıı~ının açık 1ıen

cen•siııdcıı göt'iilı>ıı hcmıeıı d:ıim;ı, 

ayııi knltııkta otnrar.'l•c ınütema -
diyeıı :ıiga!'a içeıı \'e okuyan ge11ç 
kadın Nl'bil bc:viıı karısıdır. 

Sıcak ve kas,·etıi geçnfr~ bir 
ağu~to-ı gfüıüydii. (~üıılln bütün 
bojhıcu sıcnğrna rağmen mütema
diyen calışan Nebili feııa halde 
sinirlendiren bir lıfidi:ı~ olnrnşlu: 

Bir borçlumi'l mRlıııa haciz koy -

re~im olarak ~10 bin :l:l ı lira tahsil h • 
. seya atı etmi~tir. 

Anamurda hayvan 
hastalıklarile mücade1e 

Anamur, (Hu~usi) - l\Iıııta-

kamız dahilindeki 5 köyde yeni-
den 2770 koyuna çiçek a~ı.-.ı yapıl-
mı~tır. 

Kuzulama me\' ·iminin yak -
laşmış olmn~ı dolayı:si~·Ie gürü ::ıa. 

hipleri bu hastalıktan oldukçu en 

Adana, (Hususi) - Belediye 

rei~imiz doktor Yusuf Ziy•t Üzl.ıa

kan yol işlerinin halli için Anka-
raya gitmi., tir. ı 

Kuduz bir köpeğin 
marifeti 

Balıkesir, (Husııgi) - 1\Ier-

keze bağlı Karaman köyünden 

Mehmet kııı 55 ya\llarında Zeli-

hayı köy içet'isiııde kuduz hir kö-

pek ı"(ırnııştır. Kadın hasta hnııecle 

Fazh :-:okağ,ı cıkmaz. Ve olur O

rnaz herkesle görlişmediği, heı· 

toplantıya i~tirak etmeıliği için 
ismi kibirli, çıkmıştır. A-;lınd~ı 

müııze\ 1 ruhlu. çekingen ve iyi 
kalblidir . 

Mukabilinde hiç hir şey bek
lemeden mümkün oldu!hı k:ıdar 

Rağ'a ,,ola ~·ardım etnıeğ'e ko~tuk -
lan için memleketin fakiı· tabaka 
halkı oııu ,.e koca!';ını c:ok ~ever. 

Fazla zengin dt>ğilri;rll•r. Fakat 
Çt>h çalış·rn \'e iyi kazanan erkek 
ailesini güzel yaşatma"(ını hilil'. 

durmak ~rn~ı:buri.ı eliıı<le i<li. l\Jer
kl•zden bu yolda emir alıııL~tı. Fa
knt hacizden C\'YCI borçlunun, ma 
lının bir kı~mmı kaçırdığını haber 
<dMı~tı. 

Diğ r taraftan rakiıı şirket -
!erden biri Nebil Beyin ehemmi -
yet n~rcrği lıir parti~ i gizl:cc kn-
patınıştı. On lıt" senelik i:;; haya
tmcla böyle bir \ aktt ilk defa ha • 
şıırn geliyordu. 

O diil'ibl, mıınıı,..]u ve çalıs -
kan bir arlamdt. Tlic bir zaman ra-

Denizbankın Avrupada mü • mel tezkere~i :ılnıamak suçayle ya
hendislik tah ili içiıı ıa~tığı im- kalaııarak diin .'ultanahmel l in- 1 
tihan nctice~hıde on ddrt lGe ei ceza mahkeme~iııe verilm~!e~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
mezunu ve on liç orta mekteb dir. 

dİ\'e gü:ıll•rnıekt~ iHeler de icap e
den tNllıil'leı· tanıamile alıı)nıak-ı 

tadır. . tedaYi allma alınmıştır. 
Hiç hiı· vakit tombul VC' giir -

büz olmınrn çocuklar senenin biı' 

kaç ayıııı evinden ve kocar;.ın<la.n 

uzakta gcçirmeğe onu meC"bur e
diyor. Fakat e,·i. çocukları Ye. ko
ca. ı için her mecburiyete mütevek 
kilane katlanan genç ka<lmda tü
kenmez bir sal>ıı· Ye ümit Yardır. 

kiplerinin böyle bir ((e~·j ) apma -
}arına ıne,rclan \'ermemi':'ti. Zntcıı 
köylü de onu se\·el' mulını bir de
fa oııa yö lerm~den kim. eye ver
mezdi. 

mezunu kazanmıııtır. Bunlardan lise Gemlikten ehrimize gelen genç 
mezunları Avrupada yüksek mühen- kocn: karı ının ha tRlığı dolayı -
dis, orta ,rnelttep me,zunlan da mü. siyle polise gidemediğini söyle -
hendis olarak yetişeceklerdir. llK miş; bu hastalığı raporla tev~ik 

mektep mezunları da usta başı ye· etmesi i~in kPndi;;:i ve karl>'ı ~er_! 
tişeceklerdir. best bırakılmı:;-lardır. 

Fakir esnafa yardım 
Esnaf cemiyetlerinin ı:ıou yap

tıkları toplantılarda bu sene yar
dım bir1iğine ayırdıkları 30,000 lira
nın muhtaç eruıaf ve ailelerine b"r 

nisbet dahilinde te,·zi e<tilme;(i için 
yeniden bir takım kararlnr verilmiş-

• 
Bah~'Clc hava kararıyordu. Mlı>a

firler araıruıda gidiş hareketleri baş
!am.ıştı. Derandada bıraktığı şapka. 
sını almıyıı giderken Nansiyi, kapı
lardan birinin ~de gördü, Deni 
~ağırdı. Bu davete samimiyetle ce
va b verebilmek iı,;in ,kendi~iui tut
ması genç kızm dikka.tini celbetti. 
Kaşlarını çatarak: 

- Neniz var? Niye somurt.uyur
sunuz? diye sordu. 

- Ben mi? Ortada bir §ey yok ki. 
- Sizi ben çağırdım değil ıhi? Bu-

na rağmen geldiğinizden beri neye 
benden kaçtınız:' 

- Beni mazur görünü?.. Sizinle 
başbaşa konuşacağımı zannederken 
az kalsın kalabalıktan boğulacak

tım. 

-Ben de bu kadar misafirin gele
ceğini bilmiyordum ki. Teyzem bu
nu söylemeği unutmuş. Ne olacak, 
öyle kızmayın, beni tenis kordunflı 
kadar götürür mlislinUı: 1 Esarpunı 
unutmuşum. 

Yoldan a§ağı doğru indiler. 
- Bu akV&nı Ast&rt'da yemeğe 

da,·etli mildnlm'i Pedder rioa 9d~1r. 
ti. 

lir. Bundan sonra mesela askere gi· 
decek ve hasta olacak bir esnafın 
ailesine ::ıan'ali ıı c olursa olsun ay!'; 
yardunda hulunulacak, o esnafı.t 
mensup oldıığu cemiyetin vardım 

birliğine 'erdiki para ni!lheti tetkik 
c:dilıniye<·ektiı . 

- Bugün kendisini gördünüz mü? 
- Hayır. Yalnız ben yokken tele-

fon etmiş ve kardeşimle konu~muş. 
Davetini kabul cttinir. mi? 

- Evet, zannedersem !:!İz. \'e kar-
deşiniz de da ,·ellisin iz:' 

Genç k,ız. bn§ile laı:;dik ederek: 
- Ernst de gelecek.. dedi. 
- Nezle o!duğunu sanıyordum. 
- Hasta değil ki. Bizimle berabeı· 

gelmek istemiyordu da ondan. Ruti 
kendisine haber vermeden daveti 
kabul etmiş, ister b~temez gelecek. 

- Mrs. Bre..rıı:ler de bizimle bera
ber mi? 

- Hayır. O hi<'bir zaman bir ge
miye binmez. 

Nansinin :neş'esi Denin yüzünii 
bir türlti güldüremiyordu. 

Genç kız devam etti: 
- Aıılaşıldı. Bugün ne yapsam 

nafile .. suratınız çok asık. Bu sabah 
aa.ten telefonda farketmi!}tim. Sesi. 
ni.z bana. garib g,..lmiırti. 

- Garib mi? 
- Hepimizi yataklarımızda bo· 

faaJamıeJıır glbi bir bts taşıyordu .. 
:ııuı galiba. Ben öyle anladım. 

Bu rlef a kencllnl iutaınıyarak gül.. 

- .... ... 4 ,• t· 

ile SABAH, öGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra muntazaman dişlerinizi fırçılaymız. 

KATIL ARANIYOR 
KİM ÖLDÜRDÜ 
YENi SABAHIN POL/S ROMANI • 
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meğe başladı. 

- Muhakkak dtiıı g·cce, daı· yolda 
gördüğümüz şübheli şahıs sinirleri
me tesir etmiştir de ondan. Her hal· 
de siz, erken kalkmış, biltün günü
nüzü neş'e içinde geçirmiı,e benzi
yorsunuz. 

- Evet, pazarları, erken haı·ekd 
edilmezse yollarda kalabalıktan çok 
rahatsız olunur. 

Hakikaten öyledir. Uzun mi.iddM: 
golf oynadınız mı? 

- ·vet. 
- Kardeşinizle mi? 

Nansi, biraz kızardı. 

- Hayır. Yalnız oynadık. Baıu 

ıünl&r ailemden tamamlle un.klara 
kaçarım. 

treni~ korduna gelmişlerdi. Sabah
leyin taşıdığı eşarpı iskemlenin üze
rinde duruyordu. Elini uzatarak e
şarpı aldıktan sonra dalgın bir ta
vırla: 

- Bana nasihat versenize .. diye 
ani bir hareket yaptı. Ernste karşı 
ııe gibi bir tıı vır takınayım? 

- Emste karşı mı? 

- Vaziyeti daha fazla karıştıra-
mam ki. Kendi şahsının tezahürüne 
mani olmak istiyor. Bu sabah, ge(( 

geldiğim için benimle kavga etti. Ve 

yemekte de bu hal devam etti. Fa
kat kendisinden şikayet ettiğimi 

:u.nnetmeytniz ha. Kendisini sevme
diğimln farkında .. bu da slnirlerin.ı. 
bosuyor. 

Çocııkların biirüğü hir sene -
<lir lstanbulda leyli bir mekteııte 
okuyoı·. Bu ge11e ikinci ~ınıfa geç
ti. Bu, ailenin Hayılı bayram gün
lerinden biri oldu: İlk müı·üvvet.. 

Ak~am yaklaşbkça evde ha -
reket ziyadeleşir. Genç kadın .!Iİ

gara . .:ıını Ye kitabını bırakır, hah
çede çiçekler ımlanırken taze bir 

- Belki .ııizin başka birisini lile\'-
diğinizi zannediyor. 

Genç kız başını salladı. 
Den: 
-Acaba hakkı mı var? diye ısrar 

etti. 

Nausi tekrar ses çıkarmadan ba
~ını salladı ve: 

O derece canını sıkılıyor ki: Han .. 
gi yolu takib etmem lazım geldiğim 
söylesenize .. dedi. 

Bunları yal va ru· gibi söylüyor
du. 

- Size ne vııkit bir tavsiyede bu
lunsam, bunlan nazarı dikkate al
mıyorsunuz ki. 

- Neleı i ima etmek istiyorsunw;? 
- H.eardon ile olan münasebetini-

zi. 

Genç kızııt yırna kları kızardı. tçini 
çekti. 

- Bir gün gelecek her reyi size söy
Jiyeceğim. Fakat fiiındi ağzım kap.1-
lıd,ır. 

Gözlerini Dene kaldırdı .. 
- Mo7.iyi arkada bırakmıya kaı·ar 

verdik. Bunu bozmıyalım. Fakat 
bana kar~ı Yaziyetiniz değişıniş gi-

Rn iki vaka hil'den Nebilin asa 
bıııı soıı derece bozmu~hı. Yazı . 
haııedeı çıkınca doğru evine git -
ınedi. Bir iki tüccarln beı·aber 
şehrin rı~açlı kahvelerinden biri
ne girdi. Di I' ta \'I a maçı geyretti .. 
Sonra arkadaşların ısraı-ile otura
rak i.istüste iki parti de yenildi. 

Zihni mütemadiyen kac:aıı tü~ 

tiin parfoıile. kaçmlaıı malcla idi. 
Oynn bitince dalgm, dalgın kalk· 
tı. Şaı)ka~uıı aldı ve çıktı. 

(Devamı var) 

bi. Bilmeden acaba sizi incittim mi ; 
Şübhesiz ki size bazı ağır sözler söy
lemiştim. Ama bunları birbiıimiri 

tanımadan evvel demiştim. Ve beni 
o derece kızdırıyor ve korkutuyor
dunuz ki. öyle günlerim olur ki ken
dimi kat'iyen zaptedemem. Beni 
çok l)ımadttlar. Zengin olduğumuz 
zamanlar da aklıma gelen her şeyi 
yapardım .. 

Den soğuk bir tavırla: 
- Bana söylediğiniz şeyleri bahi J 

bile ctmiyelim. Bu lakırdıları düşün· 
meden süyledi@nizi biliyorum. 

- }i'akat bir bakınız, şimdi tavrı
nız öyle tuhaf ki. Halbuki bana kar
şı sempati duyduğunuzdan balıret

miştiniz. Bundan ümidim pek yok. 
Bilakis size karşı büyük bir sempa~ 
1 im var. Bugün sizi göreceğimi dü

~ünerek \10ktinıi ge!:irdim \'e ne ge
lip de misafirleri görfüıce suratınız 

asıldı. Ben ele şaşırdım ka1dım. 
- Y anılıyorsunıız, bende gay.·ı 

tabi.ilik yok. Ne milnasebetle si'!';O 

karşı surat ...deceğirn? Ortada biı· 

sebeb yok ki? 

( Devamı var ) 





il'&JtllABAH 
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RET BANKA Kulağınızda küpe olsun 

MERKEZi : ANKARA 
m :es 

Her • 
nevı Banka muame EN MÜOHi$ 

{STil\A'PTAN 
~ON~A · · .. Her ay faizleri ödenen : 

KUPONLU VADELİ MEVDUAT 
SU BELER: 

ANKARA: 
f~lefon 

Adapazı.rı 
Bandırma 

Bartın 

Bolu 

Buna 

Esk it ehir 

G emlik 
i.ı:ınit 
Safranbolu 
Tt-kird at 

ISTANBUL: 
Telefon ?4477-8 2316 

Türkiyenin her tarafında muhabirleri vardır. 
TELG RA F A D R E S 1 

Umum Müdürlük: TÜRK BANK Şubeler : TİCARET 
kuilanmakla kabildir 

~ zzıı• e r n * ' 
Bir h~mltde !lt.!ZI~ ve Gripi g·eç.ıri:-. Harı:treti siiratle düşürür. 

:1_~!·~~-1·!~-~~~-Rl~~~M~!-~~·-·~u" Rıu"G~UHNDEN .· İcabında günde 3 kaşe alınabilir. İsmin,. dikkat. 

- ı· T<! kJitlerinden sakınınız. 

Baş, diş, sinir, ınafsal, adale ağrılan anc.tk GRİPlN ahnak 
snrdile ç• buk def.edilebilir. 

1 Arfo /,11.1 aı:L la,ı tezgahı ~"'lotörile ıeruhcı· k ııııplc 
l ,, .M Pl .. l~ap le7.µ ahı tefeniiat!Je komple 
J ,. T ın,l tezgftlu tefcrrh:ıtilc komple 
l ,. Demir de..ıteı·t:: tez.l!fthı motör ve t ılumlıa.::il& komple 
1 ,, ~1 hu" -ve ıımba lt·z~ahı lılıtlin tf'forrfü~tile komple 

1 - ldaremiziıı Diy.~rl.Jalar fal,ı-ik:.hı için ~ ıkarıcla ciıı,.; ve cr::;a
fı yazılı 5 parç. atiil,1,e nlatı ~artn~nır·i mucilı"r,•·e a.ı:ık eksiltme u .... u
fü le satm alına\ tti<tır. 

IC - Heyeti uıırnrııiyeı:ıiuirı rnuhanını~n }H·tl" i 221.i lira ve mu-

, akkat lcıniıwlı 11) ·.:~8 liradır. 1 
HI Eksiltwe 23-1-939 ltH'ihiıı~ rııAlı.\ an paı;ı:rll'~İ ).!'iinü ::aat 

14,80 da Kttbat:.ı~tH lonu;ım Vtt ıınilıayut ~ıılw~irıdf'-ki nlıııı komi~yo· ı 
nnnd&. yapılacaktır. 

I\' - Şart1111.m.-lt'r pıtril ız obuah heı- ıırlirı ii;di gcı:l'ıı :;ıulıederı a

lınabilit'. 

\' bk il m ~·r j,Ur;ık etme!, i ti,ı. r.tıl•'l"İıı fenııi tcklülcrüıi i11-

hisa.rl.aı· Fınunı 1\fbdürliigü rf fr·ddra'- f"abrik.ılar :;ııbe::i1H:• '~rn1cle1·i 

ye ihalt' i-:'U tfüıclt•u hir giin ev\·eline kndar le kli flel'iniıı !rn bu Fin U 
mutıızatımım ve eksillmiye istiral 'esika-.ı almaları lmmı.ll;r. 

n - il'\teklilcrirı kanuni ve,,aik ile nıüskiral ratırikal~r :;ıulıe-:in-
den alınacak ~ı,siltnıeyc i4irak ve..;ika::-ı ve yüzde 7,!; •iı\ cı.nı.- pura-
luriyle lıirlikt.- ı11iiıı;. 1,.:t~<ı idıı lavin clllleıı gün n~ ;;aat o .nıkancla 

Rclı g~ı,:e ' koıni,.;.•.:unn ırclnıı•leri ilan olııııtır. { 14 l ) 

Cinai: 

ı:n."kül "l,ollu" 
,. ., 

" ·'Otomatik'' 
" '"İ 1~an tartan'' . .. 

ş,dter "~\1(10 n m perlik 
~ kutuııt ı" 

A mpemH'lr·c ":!noo am

perlik" 

* Miktarı :Tarıma 

kabiliyeti 
Muhanı . 

bedel i 

1 adı>t ~00 Kg. !ık 
ı ·· ;;oo 

100 
110 

ı ·· :rno " " 700 
1 ,, 

ı;o 

%0 

1 " :;110 

3 

o/c 7,5 
teminatı 

::ı.:ıo 

1 ti 

1G 

l-ld•n·cnıİ7.İll L:mir fabrikat' ı it:iıı 1 ı.ıdcl :ıuo kiluluk kollu. 1 add 500 
kiloluk kollu, 1 adet :JOO ki loluk otomatik ve 1 aclel iıı:.:tıı lartaıı bas_ 
kill ile CiUali Fahrilrnı:n ic;in 2000 amperlik 3 kutuplu !;'!! lter w 2000 am~ 
perlik 3 adcl amr1ernıelt·c ~arlnamelel'i mııC'ibiııce anı anı nc1k ek,:ıiJt-
me u:ınlhlc .atııı ahnacakt~r. · · · 

II -- ı'.\Iııhammen hcdellt-riyle muvakkat tenıinatları hizalarında 
gfüıterilnı i ':'tir. 

IlI - Ek:-;iltmc 2::l 1 H:rn tarihine ra,.;tlıyan pazaı·tesi günli hiza
lnrında yazılı saatlerde Kabata..ıta levazım ve ınübarnat ~ube,.ıiııdeki 
alım komİ"j·onuııda yapılacaktır.· · ' 

I\T - Şal'tııanıelcr panı-:ız olarak her ~iiıı ;{İ.İzii geeeıı :;-uheden alı
na.bilit•. 

V - Ek1'iltnwye i~tirak etmek istiye-nlerin fiyat:;ız fpnııi teldif Ye 
kR.talc~l-lHriyle ihale giiniinden l>ir hafta C\'\'eline kaclar lnlıh.arlar Tli
tlin fabl'İknlal' ~ubeo:;inc vt:ıı'ınt1i<F'i ve tPklifleriniıı l\abuliinil mutnam
mm ve~ika nlmalal'ı Jazımdıı·. 

VI - l:stcklilel' eksiltme için tayin edilen giiıı \'C saatlerde er 7.5 
gUvcnmc paralariylc 1Jirliklc yukarıda adı gt•çeıı komi,.yoırn gelmeli? 
ri ilan ol.ınur. "30'" 

.Miktarı: 

4 tO adet 

135 ,, 

71 o 

1 .i.840 l\1 
3.921 ,. 

3.510 " 

2~.2iJ 
_, 

Ölçii,.;ii: -------
400 X 00 X :lO 
400 X 2" X 0.02G 

100 x 2;; x 0,026 

1 - Yııkarnla eb'at ve miktarı -:nızılı 

ttçık e.ksilt.mc u~ttli,•le satın aiınacı:ıktır. 

2:).271 metre nlika liı tahta 

II - ~fuhanmwn bedeli be11••r m1::.1 ~ mi! ... ~lıı 

'107.60 lira \'e muv3kkat t~minab 68.07 lfradt?. 
$9 lira. he~abiyle 

lil 8k-ili .ı · ı.:~ t Ç4~9 tarilıine rastlıyau cuma günü saat 15.45 

tı:: Kabıt tışta Lt:' .ır.ım ve nıüb::yaal şubesindeki alım komisyonunda 
J apılr.r·:ıt-ı:'d:ı. ı i··· ' 1 it•? in tH\'İn 11dileıı giin ve sa atte adı geçf'n knıni!· 

~ona gdnielcri il~,11 rılunur. (16.7)_ . 

1 

1 
ı 
' 
1 
1 

1 
1 

1 
! 

1 - ~artnanıe~i nıucibınce lJ ~O hilıı ~ergaıııut ~saıı~ı J>dzaı~ı~ ıı·ı,_ ~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
liylc ~.1tıı. almacaktıl'. 1 

ll - Ek::1iltme 1 !J ' l 93!1 tarihin€' ra:->tlı' an per:-emue ı.ı.uıın ::ı •• t ,, • 1 

14 te Kal>ata~tR levazım 'e muhayaat sulıesinılf'ld ıılım koini-.yonwı
da ~ apılacaklır. 

- ------------ ----------

Nafia Vekaletin n: 
nı - ~urtıwmeler j)aıcı .... ız olarak lwr ~ıin :;(izli gl'Çl"ll sUbt•den Si\',l" - l~rzuruın lıattımn 388 iııci kill>mctre:-ı:ncle yapıhlcPk olall 

alıııal>ilir. \ e 1'i 2 fWD tıırilıiııclt· ıııiiıı.tlcasay:.ı J,oıııılaıı 1 ~O 1r1Clrc açıl.hğmdaki 
rv - l-.teklilcriıı p,t;.rnrhk için tayin edileıı gün \'t' .:::ı< •l(' yüzde 1 

7,5 gih cnmc parıı.lariyl" birlikte ,1,·nkarıda adı ge~.en k ımi,~-0ncı ~rl'l-1! 
nı0leri ilan olıınıır. ·• tG .. 

demir kiiprünüı1 muka,·clc proje:,inin 1 ;i, ] G, 17. 18 Ye l!l nııcu 

sahifeleri -:i'h\·cıı •!.:siltmc :;;artmrnıesiııe \·e ck.:ıiHmo şartn. !llL inin 15 

! inci .• ı!ıifc:;i ue ~(!}ı,·c~ıı mukavele ıırnje~ine ı·aptedilmiş ol<lu~trndnu 

* '" 1 1 işuıı ;:plıiv uliikacf!.trlnr~ı tebliğ· Ye nıe~kflr miiıı:ılrn.~a cvı•aktııı stlLLll Cirı~t: .\1 iklan )'tik ttt~ınıa .\.C uhumnıt'ıı , 7 ,r, lt>m i- E ,;-;iJl-
kabiliyeti B. beher i 

Tut:ırı 

nı t n~e s•:-1 altm!ıı i'ın lJıı salı i fclt>ri ~·erlerine koymak ı>tıretiyln va ki ~ch·i 1 a · hih ct-

aa1 i meleri ilan oluıwr. (l79) (61) 
Lir:.ı Kr. 

1 
--------------------~--------·~-----------------~--~· ~ 

Kıımyoııl"t adet 1 t9ıı :rnoo.- 32:>.- 14 -! 
Kı.ımyoıı ,, ~ ~..1 00. ..ı soo.- :wo.-- 14. ı fı ı 
Kamyo•ı 1 J, il-G ,. !000.- aoo.- J 4.!~01 

Lfra K. Lira K. 

Satışk:.ını- ı •> ::ıoo.- ~WL>O ı .45! · 

yoııu lı'.~ffl'-1~ 

ı - İdı,reınizin Yav::;i..11 Tuzlası kiıı adet, İzmit- ve Ankara lıaşJ Gripi, neı.~cyi , baş, diş Ye romatizma ağrılarını derhal 
nıiidurltikferi İ<·iıı 2 udct, lzmfr Şara.tı fa l n·ilrn:;ı i 1• irı l a<let V"' .tzmiı·,I 6 - J '- K 30 k ~ " geçiren tn eyi ılaçtır 1. Ka~e , o •~ utu uruştur, 
başnıfüiiirlügü için 1 adet kamyon şarlırnmclııri mucibince a.•ı·ı ;.ı~ırı ----··------
a~ık el<o.:HI ınP usuliyle ~atın alınacaktır. 

'Ti - .\T uhammen hecfollE·riyle muval, kat leminaföm hi.rnlannda 
~·h:ıt eri 1 nu~tir. j 

111 - Eksiltme 24-1-tl~fı tarihiııt> ra:-;tlıyan :-1alı güııli hizaların

da y.ızılr ;:;:ıatlerdt• Kal>al:~~t<ı levazım Ye miıbayaat ~uhe=-iıı<leki ahm 
komi~.\ oıııtnda yapılaC'aktır. 

iV - Şartnameler panı~ız olarak ht•r ır.tiıı :sözii geçen ı;;uuedeıı 
l\lııı:.ıhileceği gihi kupalı ,;cıtı~ kamyonunun pltı nı UH görüleb:lir. 

V - \'a,·şan Tuzln:,;ı için alınacak kan'yon eksi ltmı>sine iştiı·:ık 

etnıek i~ti,\·cnleriıı kataloklarile k aroser i :;:ekli ve dahili tak~inıatıııı 

gJ;:terir lı:ı plftn ile lıenzh ... arfiyatııu gö:1ld'ir fenni teklifleıiııi ihale' 
giiııüııcleıı ue\' giiıı e\·,·eliııt Irndaı inhi:ıarlar Tuz Fen şubc'lirıc verme 
IHi lfızıınclır. 

V l - İ:·ıteklilerin ek:i'lme içiıı ta.rln edilen gün ve s.wtlerde yüz-
<le i,iJ giiverınıt• parnlaril(• lıirliktR .) ukanda adı geçen komisyoııa 

g-elmf'!('ri ih'l.ıı olunur. (14iJ) 

I - H:ı:m müddetle te~linı şartiyle 2:lX35 eh'adında lıir tarafı 

tı.ımizleıımiş idaı·e rnonogramını h avi iyi cins 150000 adet mantar pa
zarlıkla ~atın ahıı.ıca ktır. 

II - Eksiltme 12 - 1 - ~139 tarihine railtlıyan perşembe g-ilnü ;o;aat 

Nafıa Vekaleti 
İstanbul elektrik işleri umum müdürlüğünden 
1 - )l ıı lı•l'll llll'll !ı(' dd: ( 51 00) he~ lıin yiiz füa tutun 40 ton 

Traıı~for.ııalıil' .v;ıfı kapalı zarf u..:nliylc eksiltme,\.- konınu~hır. 

~ - Ek::iltr ~e ::!0-1-!l:~~ı r:::u~anıba günü ~aat 15 te idurenin Tu~ 

nel lJH~111c1a .:\letl'u lınıı lıin~sının G rnc·1 k.'ttınch l•)plaııac~k arttırıııu ve 

eh..:illm<.: konıi.;,vonuııcfa ;ı <iııılac~ktır. 

:; -- Bıı i:-;;c ·ıit -art .~rııc \'l' ırıukuwlc 1ırojc·,.i iılııreııiıı lei azım 
e•:zi r·diimeld1Jdiı'. 

, ) --
_\ I U\ :ıl,l,at lt•ıı.:ıı:ıl (::~~.;;) fü: ,\ iiz .ıı·l.~eıı iki IJ~lı;tık liradır. 

'l\·klif nıeldııplıırı•ıııı ~rno ııumaı-alı kaııun ıı.hlrnııuıın uygun 

o1ıırak \"l' «k~ilınıed•"ll ı·ıı <I/. bir :,;aal t'\'Ve! k ımi:-ynıı l'(\İl'!l!~ine ,·orilmis 

bu 1 un tUH"1 1 a ı mııl ır. 

İstanbul Asliye 3 Ünrü 
Mahkemesinden : 

l J de Kab.tbışta levazım \'C mübayaat şubesindeki alını komi::;yonuıı- Rey.ığlu Jh11·s·l s-ı],a~. 
da .vaııılal:aktır. 

ZENITH 
1 apal'lınaıı :: Xıı. da mııl,inı IIPrnıa 

TI I - l~lcklileriıı ek~illme için tayin edilen gün ve saatte tc•klif hacı Pi~ t''' taı::ıfııırlaıı ,\yııi -. t'rde 

P<lN:ekleri iyi cin:-: mantar ni.imuneleri ve ~·üzde 7,5 güvenme parala- mukim Hıu:ı pj~·er al<',-h:ııc> :17 
riyle birlikte yukarıda adı geçen komis.:rona crelmelcri ilan oluııur. ı 1 

En eski ve haJihaıırda ea 
mütekamil ve dünyanın her 
tarafında en fazla atanan 
radyodur. Vdmı Bcyoğ
l uııda BAKER mağazala

rı uda silhlm Ü:' .ıdır. ' 

l'> ı 10!1 No. ilı· a•·:laıı 0-.ıirli. c; 'a--·n-
"114" . 

· İstanbul Belediyesi İlanları 
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Yıllık muhammen 

kirası : i lk teminat 
------- -··---

Karanğaç pay ~L de 1 ~o. lı ot deposu 150 
200 

200 

200 

15 
l!l.!J9 

Hl,99 

19,99 

,, 
.. " 

" 

2 
3 

4 

" " 
,, 

,, ,, ,, 
,, ,, ,, 

Yuknrıcln semti yıllık muhammen kiraları y::ızıh olan Ot depoları 

~l4U ı:.cne:ıi .L\fayı!'l <\Onuıı,l kadar kiray·a \'erilmek üzeı·e ayrı ayrı açık art

tırma~·n ko:rnlmıı~hır. ~:ırtnumeleri levazım mlidürli.iğiinde gfü•i.ilebi • 

lir. İ..;teklil<'r hiwlannda gö::;terilen ilk teminat makbuz veya mek-

tubiyle b~ralwr 1 !I 1 !I~~ ııc··~f'mbe giinii ~ant 14 bııçukt:a daimi en • 

cünıcncl" IH l ı mnlıılırlar. (37) 

.ıı bı: A hme t Cem~lehin S A R A Ç O G L U 
~e~rıyal . • i: Macil ÇETiN Baıılcbiı yer Matbaai Ebüzziya 

daıı drıl<H ı .~:y.·lı ·ıı İt;ra kıTwan 

ın u h~ll\I' ır <'" i rıd · ç ('.~i ı. ı l r• : Mu ı ıı ~t

·ZA Yt - 'l'üri: , " is n ııık ~ 

il cy lı hı.t'l l'iyt>t·irı 1!111 hırihillll' 

A\'nqıay,t gi<lerc.>k biı• clıth·ı avclc 

ctnll•cliği 'P haJ ııt ,·e ıııenıah lı:ı k-

1 · ] Ahoııim ir,n• i İ 't 11ı ıl "· ı.ı .,.; ı kıııch malıınıaiı olaH Hl'lll man ,e-

l yaı.ırclığım Diıı 'l'ı.. ·k l"rn::.ı 1.t r ı-nıeyi lıabPı·rial' ctmclHi i.izummıa 
· k: bil far:ıfım.ı \•cı·i!P11 7~19 ı um .• -tlair knıım •. u medeni ı·n :>2 ıh!l 

nıadrlc~i mucibince J .ıp11an ilana - rnlı 2S. l~. %8 meleli Din C'lii 

tın dahi gemN, iz knlclıfrı :tnhı•.d- Tiiı·1{ liralık me\'tluat ilmuhr.bcri~ 

ma:ıma m~tııi k:.tııuııun 3 ı i.incii ni lrnybettiğim<lcn hül·mii olmadı-
macldesi ıınıcibinc:<' mumaileyh ğım ilun ederim. 

hacı Piyet·jn gaibl!ğinc tlair 21; l O D emir yol inşaat mühend isi 

938 1arihinde verilen hükmi.i had. Muammer Bm•kman 
93R/ ll47 ı;ayılı iltım miiı1cki~lt·~ h. - ... ~~nwııı-ı•ı~··,...•·~·~ 
hacı Piycrin egki ikamdgfıhını 

terk ve yeni~iuin de mP.c:lnıl buluıı

masına mebni Iluku1( tı..;uJü rnııha-

.kemeleri kaıınııunuıı 14 l iııd nud

de~ine te\'fik~ıı ihmeıı lehliğ"i trn

sip kılı11mı$ ve bir sureli de mah-

keme clivanlw ııc ~ine ...... k ccl ilnı ·!; 

olduğ-uııclnıı tarihi ılaı {Lı ıı itıbareıı 

15 giin zaı-ı ınfüı miicldı ··tle,1, h Jıa

c·ı l'!yı l'·ıı tı1 lll\ ·ıe-

ÜZPl"C jJ,111 cı llııı ur. · 

ın ulrıınlt 

11::RQ:)) 


