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Tayyare kacakc1l1t1 ve 
sahtekirl1k meselesi 

Ekrem KOnigin yaka1and1!}1na dair 
heniiz hir; bir malllmat yok 

Hadisenin safahat1 etraf1nda donen rivayetler -
Ekrem Konigin ka~mas1n1 kolaylast1ranlar m1 var? 

Meydana ~Lkartlan sahtekarllk ve 
silah ka~ak~1llg1 i§i her tarafta biiyiik 
bir aHika uyand1rm1§hr. Di.inkii nils
harmzda yazd1gmuz gibi bu mesele ye
ni bir §CY degildir. Sahtekarhk b~ ay 
evvel anlasllm1§ ve o zaman Hariciye 
Vekileti bir tebUg ne~rederek Arneri
kada g(1ya Tlirkiye hi.ikumeti narmna 
baz1 tayyare sipari~leri yaptldlgmdan, 
hti.kf.tmetimizin bununla hi~ bir ala
kas1 olmad1gmdan bahsltmi§tL 0 za
rnandanben adii tahkikat devam et-
mektedir. 

Simdilik 01 tada iki isim vardlf. Bun
lardan bil i Ekrem Koni15, digeri bari
ciye evr. k memurlanndan Ruhidir. 
Di.in de yazd1gmuz gibi Ruhi mevkuf
tur. Ekrern Konigin Fransada bulun· 
dug·u anla§ilm~ ve kendisinin iadesi 
istenmi§Lir. Fakat tevkif edildigine 
dair mallimat gelmemi§tir. 

Sahtekarl1k ve silfih kai;ak~I11gi i§in
de b3.l}ka alakadarlar var nudu? Bura
s1 henilz malum degildfr. Bazi gazete
ler bu iste daha ba§kalarmm da ala
kadar oldeuklanm yaz1yorlar. ~imdi
lik bu bir tahmindn ibarettir. 

Diinkil nusham1zda kaydettigimiz 
gibi silah ka~ak~1llg1 ispanyadaki 
Franko hi1kumeti hesabma yap1lml§
tir. ispanya dahili harbinde tayyare 
miihim bir rol oynamaktadlr. Bu se
beple Franko hilkumeti yeni tayyare
lere Hizmn gormil~ ve tayyare tedari
ki irin her tarafa ba§ vurrnu§tur. Av· 
rup~da hemen blittin memleketler 
kencti ih~iya~lanm temin ile me§gul 
olduklarmdan yeni biiyilk bombard.I
man tayyareleri bulmak uzere Arµeri
kaya mtiracaat etmek lazrm gel.mi§
tir. Amerika hiikumeti ispanya i§leri-

Fransadan bugiinlerde iade edilmesi 
beklenen Ek.rem Konig 

ne kan~marnagi kararla§tlrd.!gmdan 
buradan dogrudan dogruya tayyare 
satm almasma imkan yoktu. 

i§te Ekrem Konig ve · arkada§lan 
bu vaziyetten istifade etmegi dii§tin
mi.i§ler ve Milli Miidafaa V~kilimizin 
imzas1m taklid ederek gtlya hii.ktlme
timiz namma tayyare satm almak ic;in 
Amerika fabrikalarile temas etmi§ler
dir. Yapllan mtizakere neticesinde 
kirk bti.ytik bombardlman tayyaresi 
satm almmas1 i~in anla~ma olmu§tur. 
Bunlar parala.nru vererek tayyarelerl 
satin alml§lar ve bir vapura yiiklemi§
lerdir. Vapur hareket ettikten sonra 

Sarki Erdiin Ba~vekili 
diin /stanbula geldi 

Ankarada gordiigii iyi kabiilden liararetle bahsediyor: 
"~arki Erdiin'de hatta Filistinde Tiirklere kar§t 

f evkalade muhabbet beslenmektedir,, diyor 
~arki Erdi.in BW?vekili Tevfik pa-

9a, Londrada toplanacak olan Fil.i.&c 
tin konferansmda bulunrnak iizere 
hususi kaLibi ile memleketinden ha
reket etmi~ ve Ankaradan gec;erek 
dim sal>ahki ekspresle, refakatinde, 
kendisine mihmandar tayin edilen Ha .. 
riciye memurlar1mizdan B. Nured.din 
Akmc1 oldugu halde ~ehrimize gelmi9· 
Ur. Tevfik pa.5a, Perapalas oteline in· 
mi~tlr. 

Muhierem Baeyvekil, dtin ogle uzeri 
otclde muharririmizi kabul et~ ve 
sorulan sualle1'e cevaben ~u beyanatta 
bulunmustur: 

- Ankarada c;ok iyi bir kabul gor
du m derha.l sbylemek isterirn. Ev-

1 iye Vekiliniz B. ~ukru Sa
u 11 goru tilm. Sonra muhte

v k1l 111z B. Clal Bayan ziya-
re tt 1 D n de ( evvelki giin) reisi
cwnl r I m t Inonu hazretleri tara
fm n kalml cdildim. Esasen Ankara
ya u ramamm sebebi, Ci.imhur riyase
tin e'mclen mOnasebetile ismet 
Inonu hazretlerine Emir hazretlerinin 
en amimi tebriklcrini iakdim et- I 
mekti 

Bu va fey1 ifa ettigimden dolayi 

i;;arki Erdiin Ba~vekiU Tevfik pap 

son derece mesudum. Ankarada Dev
let tarafmdan gordiigiim lfttuf ve hiis-

(Devanu 10 uncu sahifed.e) 

Franko hiikumetile anla§arak bu tay
yerleri Kadiks llmanma ~1kanm~ 
lardir. Bir bombardrman tayyaresi 
kirk elli bin lira oldugu halde Franko 
h\.µ{funeti ounlar i~in iki misli para 
vermi§tir. 

SahtekArllk, bir taraftan V~ington 
sefaretimizin, diger taraftan gilmrilk 
idaresinin ihban iizerine meydana ~lk
ml§tir. V~ington sefirimiz, sefaretin 
malfunat1 olmadan yap1lan sipari§in 
mahiyetini sorrnu§, gfunrii.k idaresi de 
Amerikadan gelen ko~imentolan gon
dermi§tir. Bunun uzerine mesele an
l8.§1lml§ ve tahkikat ba§laml§tir. 

Ekrek Koring bu tayyareler i~in ve
rilen paray1 nereden bulm~tur? Bu 
para merkezi Avrupada bulunan ge
ni§ bir silah ka~ak~1s1 §ebekesi tara
fmdan rm, yoksa daha evvel ml Fran
ko hukfuneti tarafmdan rm verilmi§
tir. Bunlar malurn degildir. 

Tayyareler lstanbula m1 

gelmit? 
Ortada bir ~ok rivayetler vardlr. 

Pek' iiiaruhr gibi goriinrnemekle bera
ber bu rivayete gore, Ekrern Konig 
tayyare fabrikalanna yaptigi sipa-
1i~in yan parasrm pe~in vermi~tir. 
iki parti tayyareyi teslim alan Ekrem 
Konig i.i~ilncil parti olarak gonderi
len tayya.reler Marsilyaya geldigi za
man kendisi Pariste bulunuyormui; .. 
Fabrik~nm mO.messili m~terisini 
Marsilyada goremeyince tayyareleri 
istanbul limamna getirmi~, gumrilk
lerin i~ari uzerine resmi makamlar 
aderni malftmat beyan et~ler ve 
esasen tahkikat safhasmda bulunan 

(Devanu 10 uncu sahilede) 

B. F ethi Altay Elaz1gtan 
mebus se~ildi 

Ankara 8 (A.A.) - Bo~ olan Elazig 
mebuslugu i~in 8/1/939 pazar giinli 
yap1lan se~de Parti namzedi olan 
Ziraat bankas1 miidiirlerinden Fethi 
Altay ittifakla Elaz1g saylavllgma in
tihap olunmu~tur. 

P/yasa ahl~lc1 
Tarsusta esnafin vaai.yeti kontrol 

edilm4; 150 diikkana ceza kesmek ld
zim gelm4; gula maddeleri de bozuk 
oldugu iqin d0kiilmii$. 

Diifiini.in: Tarsus gibi kii<;ii.ciik bir 
yerde yuz elli esnaf! ... Acaba ceman 
yekfln k~ diikkdn ve kag tanesi te
mize ~knti$? ... Acaba istanbulda ol
sun, bii.tiln memlekette olsun hakiki 
ve kui kirk yaran bir kontrol yapilsa 
k<u; miiessesenin k~ temiz alznli ol:
makla if tihar duyacak? 

Koroglunun beytinde oldugu gibi: 
«Esen riizgarlardan hile seziyoruz!• 
Maalesef o hale geldik ... Yurdun nuuL
di szhhatini tehdid eden sztma iZe mii· 
cadele iqin nasil muazzam bir te$ki
Ui.t yaptldiysa, rr.anevi sihhatini kemi
ren lnt ahUi.kszzliklarla, hilelerle ug
rapnak ve piyasamizz millt $eTefimize 
uygun bir saflzga ula$ttrmak ifin ay. 
ni .tedavi te$kilatina ihtiya(} oldujju 
a])d$ika:r' goriiliiyor. 

Eski vecizeden aynlmzyal:im: «Bir 
1nilletin belkemigi ahlaktzr.» Saglatn I 
ahldk istiyornz. Ahldk! Ahldkl j 

Roma miil/ikat1 

Anla~ma olmazsa lngil
tere mecburi askerlik 
usuliinii kabul edecek 
B. Eden ve diger bugiinkii politikaya 

muhalif ~ahsiyetler Kabineye girecekler 
Londra 8 (A.A.) - ~ubat ay1 i~in

de Kabinede tadilat yap1lmasma inti
zar olurunaktad1r. Yalmz bu tadilatm 
§i.imulii ve sahih mahiyeti, Roma go
ril§melcrinin neticesine baglldu. 

Eger, B. Chamberlain, B. Mussolini· 
yi .1kt1sadi menfaatlere mukabil su
kun siyasetine fiilen yard.lmda bulun
maga ikna etmege mm·affak olacak 
olursa Kabineye B. Eden gibi <.muta
arriz» §ahsiyetlerin ithalinin oniine 
g·~ilmi§ olacaktir. Aksi takdirde ya
ni Romadaki te§ebbiislerin suya dil§· 
mesi halinde B. Eden'in Kabineye gir
mesi ~ok muhtemeldir. <;unkil bu tak
dirde B. Chamberlain i~in italya ve 
Almanyaya kar§l itil8.fgirizane bir sf. 
yaset takip etmek yolunu iniihaptan 
ba§ka bir ·~are kalmayacaktir. 

Romada italyayi teskin ic;in yap1la
cak te§ebbiisiin akamete ugramasi 
takdirinde :i:ngiltere hilkO.metinin 
mecburi askeri hizmeti kabul etmesl 
mµhtemel olup bu da yeni bir Nazirhk 
ihC;ias1 mecburiyetini tevlid edecek ve 
bu yeni makama ihtimal Hore Belis
cha getirilecektir. Qlinkil murnaileyh 
mecburi hizmetin en hararetli taraf
tarlarmdand1r. 

Tarziye vermekten imtina etmi§ ye-

B. Eden 

gane uAsii> olan Robert Hudson, mev
kilnde ipkas1 veya Kabineden ~anl
mas1 da harici siyasetteki tekamill ve 
tahavville baglHil.r. Nihayet inskip ile 
Morrisonun da Kabineden ~tkanla
caklar1 tahmin olunmakt.adlr. 

Suriyede diin· biiyiik 
niimayi$1er Yaplld1 

hiiku
tedbirleri al1g'?r 

:Aleviler aras1nda galeyan vard1r. Diirziiler Suriyeden 
ayri istiktal istiyorlar. Binalara Diirzii bayragi ~ekilecek 

(Yaz1Sl 4 iincil sahifede) 
............................................................................................... 
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(Resmi mubayaatta komisyonculuk Uga 
edildi.) - Gazetelerdcn -

Ci.imhuriyet - <;ok ~ilki.ir, kendJ i~hni kenclim e;orecek caitdaYtml ... 
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,----------------------------------------------------------------------·-------R~ I D'iin Geceki ve Bu Sabahki Haberler I 
'-----------------------------------·--------------------------------------ml!"' Almanya silihla ltalyaja

1 
CR'hambe~lainrt·'! 

• oma zigare l I 
yard1m etm1yecek ftalyanlara gOre Daladier'nin 

Bir Halyan oazefesi: "lsteklerimiz isfer mUzakere1 •ey!:;~~:~:;, 
Londra 8 (A.A.) - <Observer. 

ile, isfer sil8h kuvvetile tatmin edilmeli,, diyor ~::~si~iy~~:~b;~!~~~1:e:~r: ~:: 
Berlin 8 (A.A.) - Havas ajans1 mu

hablrinden: !ngiliz nazirlarmm Ro
maya yapacaklan ziyaretin arifesin
de siyasi Alman mahafili, B. Cham
berlain'in Fransay1 Akdeniz mcsele
leri hakkmda bir DOrtler konferans1-
nm toplanmasm1 kabule imale edece
gi ve bu konferansta Almanyarun 
miistemlekeler hakkmdakl mlitale-
batm1 da ileri slirecegi ilmidini izhar 
etmektedir. 

Bu mahafil, ltalyanm, FranSiz .. 
italyan miislemlekeleri hududlann
da bir tak1m hudud hadiseleri ~1ka
cagi ve miitalebatma istfnadgah te~ 
kil etmek i.izere filosumJJ sef erber 
hale koymaga tcvessill edecegi mii
truP..:..,inda bulunmaktad1rlar. Alman 
gazeteleri, daha ~imdiden bu miita
Iebata tamamiyle milzaheret etmek
t~dir. 

Ayru mahafil, B. Chamberlain'in 
itaiya.ya rniizal1eret etmek iizerc Al
manyanm her hangi bir harekette 
bulunrnasmdan korkrna.kta olmas1-
nm muhtemel bulundugunu vc dort
ler konferanSirun akdini kabule 
Fransayi imale edecegini ilA.ve etmek
tedirler. 

Berllnln salfilliyettar siyasi m~
hidleri, ciddl hadiseler vukuunda Al
manyarun siH'lhla italyaya mtizahe
ret etmiyecegi ve hatta italyan rnii
talebatmm miisell8.h blr ihtilara se
bebiyet verebllecegine kani oldugu 
takdirde bu miltalebata tamamiyle 
miizaheret etmekten lmtina eyliyece
~i miltalltasmdad1rlar. 

Mil~hidler, Alman plamrun B. 
Daladier'nin ~fmali Afrikaya yapti
gi seyahatin ve Fransamn italyan 
miltalebatma kar~1 tuttugu hatt1 ha
reketin in gilt ere taraf mdan yap1la
cak bir tavassutun muvaffaklyet ih
timallerini tesadilie bagh bir hale 
getirmi~ olmasma ragmen, ingilterc 
tarafmdan bir tavassut icrasm1 te
min etmegi istihdaf eylemekte oldu
gunu ilave etmektedirler. 

Leh oazeteleri Hitler -Bek 
mUl8kat1ndan nikbin 

oorUnmUyorlar 
Bir Leh gazeteai F ran11z • 

Leh ittif ak1run takviyeaini 
iatiyor 

Va11ova 9 (A.A.) -Havas: Polonya 
Harlciye Nazm Bek'in Berschtesga-
den'de Hitlerle yapt1g1 miilakat esna
smda gazetelerin ilk n~riyab pek o 
kadar nikbin degildir. 

Yan resmi Gazeta Polska, Almanya 
ile Polonya arasmda te§riki mesai i<;in 
bcrtaraf edilemiyecek mil§kiilat bu
lunmad1gm1 ve blr scncdenberi iki 

hlikO.rnet tarafmdan takip edilen siya
si hatb hareketi degi§tirecek ortada 
hi<; bir §CY olmadlgm1 kaydetmekle ik
tifa edfyor. 

Diger taraftan Kurjer Poslki gaze
tesl, Polonya - Frans1z ittifakmm ida
rnesini ve saglamla§tmlmas1 lilzumu
nu kaydederek diyor ki: 

Polonyarun cografi vaziyeti itibarile 
Almanya ile anla§rna siyaseti takibi 
zaruri ise de Polonya yalruz kom§ula
rile olan mlinascbetlerlni degil fakat 
Avrupa siyasetinde amil olan biltun 
devletlerle olan rnUnasebatmda bir 
miivazene aramaya rnecburdur. Polon
ya • Frans1z ittifakmm idame ve tar
.sini Polonyamn menfaati icabmdan 
oldugu kadnr Fransa fgin de elzemdir. 
Bittabi e~r Fransa Avrupadaki vazf. 
yetini muhafaza etmek istiyorsa. <;iin
kii Fransa ancak Polonya ile mutab1k 
bulundugu takdirdc bunu yapabllir. 

Bir ltalyan mecmuaain1n 
Franaiz - ltalyan miinase
babna dair makaleleri 

Roma 9 - Relatione internationa
le nammdaki ftalyan mecmuas1. Fran· 
s1z - italyan milnasebetlerine dair yaz. 
d1g1 bir makalede diyor ki: ((italyamn 
istekleri ister milzakere yolile, ister 
slliih kuvvctile olsun is'af edilmelidir. 
Diinya, italyarun istekleri oniinde bo
yun egmelidir. Bahusus ki, italya, 
Fransadan korkmaZ.l> 

Bir F ran11z akademiaiyeni 
ltalyaya kabul edilmedi 
Paris 9 - italyan hlikumeti, ital .. 

yaya giden FranSiz akademi azasm. 
dan Jerom Taroma ikamet miisaade~ 
si vermekten istinkaf et~tir. Fran .. 
s1z Hariciye Nezareti, Romadaki scfi· 
rini bu mesele hakkmda italya hu .. 
kfunetinden izahat istemege memur 
etrn~tir. 

ltalyan gazetelerinin 
makaleleri 

Paris 8 - Ramadan gelcn haberlC'
re gore, italyan gazetelerf , ingiliz 
B~ekilinin yakmda Romaya yapa
cagi seyahatten uzun uzad1ya bahset
mekte, bunu en rntihim siyasi hadise 
olarak g&termektedir. italyan gaze
teleri Frans1z - italyan mlinasebetle
lindeki gerginlil: dolay1sile, bu ziya
rete bilhassa ehemmiyet verrnekte
dir. 

italyanlara gore, inglliz Ba~vekili 
Fransa ile italya arasmda tavassutta 
bulunacak, bu tavassut daha zlyade 
italya lehinde olacakt1r. 

ingiliz Ba~vekilile Hariciye Nazm
nm Rornaya gelirken Paiiste durarak 
FranSiz ricalile gorli9ecegi hakkmda
ki haber Ramada bliyuk bir alaka 
uyandlrnu9t1r. Popolo d'italia: cBii
yUk blr hilkumet. reisi, b~ka bir hu
kfunet reisini ziyarete giderken ya
banc1 bir memlekette durmaz. diye
rek Paristeki tevakkuftan italyanm 
maltlmattar olup olmad1gm1 soruyor. 

Tayyare ka~ak~1llg1 
meselesi munasebetile . . ---

General Frankonun Tiirkiye
deki miimeaailinin gazetelere 

bir mektubu 

General Frankonun Ti,irkiye mil
messili tayyare ka~akg1hg1 rniinase
betile gazetelere ~ mektubu gonder
mi~tir: 

Bay dlrektor: 

Tiirkiye hfikumetl namma Amerlkada 
tayyare mubayaasi meseleslne aid butiin 
tafsll:it.I bugunkii gazetelerde aliika He 
okudum. 

fjlmdllik mczuu bahsetmeyl munasib 
gormedi~lrn tcterriiata aid baz1 yunll§hk
lan blr tarafa birnknrnk, Turklye hilku
metl namma miibayaa. edllen tnyyarele
l'ln ekseUms general Franko ordusuna aid 
bulunduklan hakkmdakl iddlnnm tama
mlyle yanll§ oldugunu s0ylemek istcrlm. 

Hiikumetlmden rum!.§ oldu~um emir vc 
tatsilat iizerine bu meseleyl Tiirk hiiku
metlne; satm alman tayyare sayism1, ir
kdb 11man1111, bunlan nnkleden gemlle
rfn islmlerlnl, tayyarelerin baklkati hal
de kimlere aid oldu~unu, velhaSll bu !§le 
altlkadar butun tetarriiatI tasrlh sure
tlyle Tiirk hiikiimetlne ben 1hbar ettlm. 

Bu t1rsattan lstifade ederek bu mesele 
hakkmda Ankara mahaflll resmlyeslnde 
kar§lla§tl~1m dostanc te§rlki mesaiyl ve 
husnii kabulu §ukranln. yad ederfm. Bu 
mesele hakkmda fazla. bir §ey s0yllyecek 
mevklde bulunmacll~lll11 kolayca takdlr 
edersinlz. Lil.kin mevzuu bahls tayyarele
rln general Franko ordusuna aid olma
dtklanna. ve Ispanya milll hilkumetlnln 
uznktan, yakmdan bu i§tc aHlkas1 bulun
macllklarmn. cmln olablllrslnlz. Bu mek
tubumu gazetenlzde ne~retmek lfltrunu 
esirgemlyecc~lnlzl ilmid eder ve pe§lnen 
am ~kkiirle lhtiramat1 fnikamm kabu
liinft dllerlrn. 

ispanya. milli hiikumetinin Tiirkiye 
miimessill Te wnumi ajam: 

SULiO PALENCiA 

kalesinde diyor ki: 
Efer Mussolini veya kont Ciano 

dogrudan dogruya temas etmedik
leri takdirdc Chcmberlain italyanm 
Korsika, Twms, Silvey~ ve Cibuti 
hakkmdaki metalibatm1 katiyen 
mevzuu bahis etmiyecektir. Fransa 
ve italva 1935 anla~masile halledile-- ' 
memi~ olm meselcleri tedkik i~in in- I 
gilterenin yard1mm1 arzu ederlerse l 
Ueride iic devlct arasmda mtizakere
ler yap1Imas1 kararla~tmlabilir. 

Sunday Times Ramada her hangi 
bir anla.~ma yapllacag1111 zannetme
mekle beraber ispanya meselesini vc 
blittin Akdenlz vaziyetinin ciddi bir 
surette mevzuubahls olacagm1 ynz1-
yor. 

Milano 8 - Gazcteler, Frans1z Bn~
vekili Daladier'nin Afrikada yapbgt 
son seyahat ve ingiltere ~veklll 
Chambelainfn yakmda Romaya yapa
cag1 ziyaretle me-!lgul olmakta de
vam ediyor. Gazeteler, Daladier'nin 
gerek Korsikaya, gerek Tunusa ynp
t1g1 ziyaret esnasmda vukubulan te
zahUratm vaziyeti busbiltun gergin
le~tirmi~ oldugunu kaydediyorlar. 

8. Fethi Okyar dtin aksam 
Ankaraya gitti 

Cumartcsi sabah1 11chrimize gel
mi~ bulunan sab1k Londra el~imiz 
Bolu mebusu B. Fethi Okyar Bilyiik 
Millet Meclisi mbzakeratma i~tirak 
etmek \1zere dun ak{;amki ekspresle 
Ankaraya hareket etmi~tir. 

Dolmabah~e hadisesi tahki
ka h Devlet ~uras1nda 

Ankara 8 - Dolmabah~e onlindeki 
mi.iessif hadise mesuliyeti tahkikati ev
rakl, Devlet f?tirasma vcrilmi§tir. Dev
let ~uras1 Deavi daircsi fczleke ile tah
kikat evrakm1 haftaya tedkike b~h
yacaktir. 

Y eni F ranstz sefiri 
bu sabah geldi 

Fransanm Ankara sef areiine ta yin 
edilen B. Masigli, bu sabah Avrupa 
ekspresile istanbula gclmi~, Sirkeci 
garmda Frans1z sefarethane ve kon
soloshanesi memurarile Frans1z ko
lonisi erkam tarafmdan kar~1lan

m~tir. 
Sefir, refikasile beraber, otomobile 

binerek eski sefarethane binasma 
gitmi~tir. Yeni sefir, iki ti<; gilne ka
dar Ankaraya giderek Reisicilmhura 
ltimadnamesini takdim cdecektir. 

----··----
Prens Paul 

Romangaga gitti 
Bu ziyarete biiyiik bir 
ehemmiyet atfediliyor 

Belgrad 8 (A.A.) - Naib prens Paul, 
Kral Karolun davcti iizcrine bugiin 
Romanyaya gitmi~tir. Kral Karol, 
prens Paulun ~erefine bir av tertip ey
Iemi~tir. 

Belgrad 8 (A.A.) - Naib prens 
Paul'un Bilkre~e yaptigi ziyarete bil
yiik bir ehemmiyet atfcdilmektedir. 
Hususile ki, 1938 ~rlnisanisinde 

Kral Karol'un bir av davetine prens 
Paul icabet etmi~, Kral isc bu ziyareti 
henilz iade etmemi~ti. 

Resmi rnahafilde, bu ziyaretfn kati
yen hususi mahiyelle oldugu ve hat
tA Saray nazmnm bile prens Paule 
refakat etmedigi ehemmiyetle kayde
dllmekte<iir. 

Bununla beraber, Belgrad siyasi 
mahafillnde miihim siyasi meselele
rin gorii~illeccgi ve bilhassa Roman
yanln italya Harlciye Nazm tarafm
dan Yugoslavyada yap1lacak ziyaret
ten evvel muttefiki Yugoslavya ile te
mas etmek istedigi beyan olunmakta
dlr. 

Macar - Cek hududunda 
yeni bir hadise oldu 

Macarlar, Cek ajans1 muhabirini 
Macaristandan ~1kard1lar 

Budap~te 8 (A.A.) - Diin ~ 
yeni bir cidcll hadise zuhur etmi~tir. 
Muntazam 9ek - Slovak k1taati ile 
Karpat Ukraynas1 getecilerl dun saat 
21 de evvelce Uzhorod ad1 ile amlan 
ve Karpat U.kraynasrmn merkezini 
te~kil etmi~ ve Viyana hakem karan 
ile Macaristana verilmi~ olan Ungvar 
yakmmda Macar hududunu tecavi.lz 
etmi~lerdir. 

Hadise mahalline derhal Macar 
takviye kltaah gonderil~tir. 
Budape~te 8 (A.A.) - Yan resmi 

Qekoslovak ajansmm muhabiri Em!le 
Kovar Macar makamlan tarafmdan 
hudud haricine sevkedilmi{ltir. 

Macarlar <;ek hudud 
karakollar1na taarruz ettiler 

Prag 8 (A.A.) - Bu sabah Macar
lar Unguvar civarmda Douhede Qe
koslovak hudud karakollanna taarruz 
etmi§lerdir. Yanm saat kadar si.iren 
blr rniisademe olrnu§ ve bir <;ekoS:.o
vak subay1 agir surette yaralanm1§
tir. Macarlar Qekoslovak hududunun 
diger bir ka~ noktaSinda da taarruz
larda bulunmrn~lardll'. 

Siyasi rnahafilde beyan olunduguna 
gore, Macar hilkumeti Karpat Ukray
nas1 hilkO.metine milhleti bu gece bi
tecek olan bit; Ultimatum vererek Kar
pat Ukraynas1 topraklarmda bulunan 
Basiley manastmnm Maca1istana ter
kini istemi§tir. 

Filistinde geni 
hadiseler 

<;etelerle 
aras1nda 

lngiliz askerleri 
yeni ~arp1,malar 

oldu 
Kudiis 8 (A.A.) - Kudlis'de gale

yan tekrar b~gostermi~tir. Diln de 
bir tak1m hadiseler kaydedilmi~tir. 
Memlcketin muhtelif noktalannda 
ve bilhassa Nabliis ve Sa!ed mmta
kalarmda asilerlc askeri k1talar ara
smda vukubulan ~arp1~malarda bir 
ka~ ki~i olmii~ ve yaralannlliitir. 

Bir ingillz askeri katlcdilmi9tir. 

Y eniden tevkifler yap1ld1 
Kudiis 8 (A.A.) - Asilerin galeya

m tekrar oldu.kga geni~ bir mikyasta 
kendisini gostennesi ilzerine hi.ikti
met memurla11 ~iddetli tenkil tedbir
leri ittihaz ve tatbikine tevessill etmi~
lerdir. Htikumet rnemurlan, rnemleke
tin ~imalinde ve merkezinde milhim 
mikdarda asi tevki! etmi~lerdir. Bu 
tevkifat, bilhassa Nas1ra ve Tulka
rem 'de yap1In11~tir. 

Halfhazuda mevkuf bulunanlarm 
adedi 4,500 kiiiiyc balig bulunmakta
dir. Bu mevkuflar, 10 tah~id kamp1-
na dagiti1m1l}hl'. Sade Akk§. kampm
da 1000 kadar mevkuf vard1r. 

Hlikumetin bir kararnamesi, ccnc
bi memleketlcrdeki miiltecilere bile 
samil bulunmaktadll'. Bu kararnarne, 
~emleketi pasa1:ortsuz olarak terket
mi~ olan veyalmd pasaportunun mi.id
deti lnkiza ettikten sonra dahi ecnebi 
memlekette ikamet etmckte bulunan 
kimselerin kaffesinden Filistin ta
biiyetini nczetmektedir. 

Asiler, Yahudiltrle ingilizler aley
hindeki hareketle1ine rnuvazi olarak 
cisyan dii~manlan, olan Araplar ve 
bilhassa bunlardan haydudlukla miic
rim olanlar aleyhinde de faaliyette 
bulunmakiad1rlar. 

Y ahudilerin hicreti meselesi 
Roma 8 (A.A.) - Emin bir memb.v 

dan ogrenildigine gore, kont Ciano, 
Amerikanm Roma sefirine, rasist 
memlekctlerden Yahudile1in hicretinc 
dair birka~ gun evvel Roosevelt ta
rafmdan yap1lan tekliflerin, italyan 
htikumetince dostane bir zihniyetle 
tedkilc edilmekte oldugunu bildfrmf~
tir. 

Budape~te 8 - Macar - 9ek hudu 
dunda yeni bir hadise olmu~tur. Kol
ta koyiinde Macar jandarmasilc <;ck 
~eteleri garp1~m1~hr. 3 ki~i tele! ol
mu~tur. 

Bu mnamele hakkmda hic;bir sebep 
gosterilmemi~tir. 

Macar ajansma gore, plan mucibin
Neue Zuricher Zeitung ismindeki is
vi~re gazetesinin muhabiri Vernard 
Citron'u da hudud haricine ~tkarm1~
lard1r. 

Bulunan plan 
Budape~te 8 (A.A.) - Macar tel

graf ajansmm bildirdigine gore, Mun
kacs taarruzu netiiesinde igtinam edi
len <;ekoslovak ordu.suna ait z1rhh oto
mobilin iginde taarr.iza i~tirak cden
lerin isimlerini havi bir liste ile tnar
ruz plfim bulunmu~tur. 

Maiar ajansma gore, plan mucibm
cc zuhh otomobili bir avc1 boh.igti, di
ger bir z1rhh otomoblli ve iki tak1m
dan ibaret bir makineli tlifek k1tas1 
takip edecekti. Bu k1tala11n arkasm
dan bh' piyade lJoliigi.i, bir makim:li 
tiifek k1tas1. ti.<;ilncti bir zirhh otmc
bill ve bir piyade mi.ifrezesf gelecekti. 

Cek tebligine gore siikun 
teessiis etti 

Prag 8 (A.A.) - Yan resmi blr teb
lige gore, Munkacs mmtakasmda diln 
ak~amdanberi tarn bir shkfmet hu
kum stirmektedir. 

IFranszz Ba§vekili 
Par isle 

istasyondan ~1karken halk 
kendisini alk1§lad1 

Palis 8 (A.A.) - Basvek1l D:llaclicr 
saat 9,1& de Parise gelm~tir. BaS'\ e
kil gtililmst>yerek trcnden inrni~ ve 
istasyonda Bahriye Nazm, Cam
pinchi, diger naz1lar vc rical ile bir
liktc kendisini bekliyen Chautcmps 
ile musafaha etmi~tir. Radyo muha
birleri tarafmdan gethilcn mlkrnfo
nun on'i.inde beyanatta bulunan B~
vekil derni~tir kl : 

c - Seyahatim esnasmda Cezayir 
ve Tunus ahalisinin Fransaya kar:1 
baghhklanm ve Fransa ile s1k1 bir 
!?ekilde birle~mi~ olduklarm1 gordti
gilmdcn .dolay1 baht:ynnm. Bu aha
linin kendile1 ini bekliyen biiylik va
zifele1in ifas1 ic;in Frans1zlar arasm
da daha s1k1 bir ittihacl vilcuda !'1Cl
mesini arzu ettiklcrini bi.iyiik bir 
memnuniyetlc mu~ahade cttim. 

Daladier istasyondan ~1karke11 ka
labaltk bir halk ki.itlesi ta1·afmdan 
alk1~lann11~t1r. 

Ba~vekil, saat 10,50 de Reisictim
hur Lebrun tarafmdan kabul cdil
mi~tir. 

B. Beck Var§ovaya dondii 
VaJ1iova 8 (A.A.) - Hariciye NaZJ

n B. Beck, refakatindeki zevat ile 
Var§ovaya donmi.i~ ve istasyonda Ha
riciye Nezareti erkam tarafmdan kn.r
s1lanm1stir. . . ~~~ -

Ankara lig ma~lar1 
Ankara 8 - Lig m~la11na bugi.in 

Anl:aragi.icii stadmda bliyilk bir ka
labahk ontinde devam edilmi~tir. Oli
ne~ i!c Galatasaray, Harbiyc ile Gen~
lerbi~·ligi kar~1la~m1~lardll'. 

Ilk oyun Gtine:;; ile Galatasarny 
arasmda yap1lacakti. Fakat Glinesli
ler gayl'i nizami oyunculardan te~kil 
edildigindcn Galatasaray seremoni 
yaparak hi.ikmen galip say1lnu~hr. 
iki takun arasmda yap1lan husm1 
kar~1la~macla Galatasaray 15 - O g -
lip gelmi~tir. 

ikinci oyun Harbiye ilc Genc;l .. 
birligi arasmda yap1lrm~tir. Mekt -
lileri taknmnda oynatarnad1gmd 'l. 

dolay1 zayif bir kadro ile sahay, i

kan Gen~lerbirligi 5 - 0 rnaglflp ol-



I Klnunuaanl 1111 

AKSAMDAN AKSAMA 
Bahk~al1k kliipleri 

Bunlan te.i• eder•ek hem 
kazanacaia, hem tabii 
seruetlerimizi kullanmair 
oireneceiiz, laem eilene
ceiiz, laem de turiat celbe
deceiiz. 

Babklanmmn gilliin~ ~kilde ziyan 
ve sebil oldugunu anlamayan kalmadl. 
Palamutlannuz1 gerisin geri denize 
dokiiyoruz; uskumrulanmm, torikle
rimrzi ne yapacag.mm bilemiyoruz; 
ala tolilanmm echelin elinden bon
cuk mukabili mal kaparcaSJna konu 
kom§u iki kurup hizden yagma edip 
konserve yaparak diinya piyasasma 
sabyor (1) ve ancak Amerikablar ~in 
farkma vararak: 

- l'ahu, bunlan sizin denizlerden 
~tkarm1~lar; mutavasSJtlara ne hacet? 
Dogrudan dogruya sizden alahm! ..• -
diyorlar ... 

Bu ikbsadlnuz namma bir skandal
dir; kiiltiiriimiiz namma biisbiitiin 
skandaldir! Katmerll skandal! 
Ka~ kere yazdlm kim bilir; Vnye

deyken ,Oyle demqlerdi: 
- Eskiden burada Mercan ve Bar

bunya ~1karch. Rumlar gittikten sonra 
~km1yer. 

- Demek vapurlann arkasma taJa. 
hp :bahklar da muhacir oldular! ..• 

- ! ... 
¥¥¥ 

Tiirkiycnin her k1yismda bahk kay
na~1yor. Balak tutmas1D1, yemeslnl, 
pqirmesini, tuzlamas1m, islemesinl, 
kutulamasllll, satmas1m bilmiyorus. 

Bahk yalruz gida, servet menbat de
jildir; eglenceli bir spor vesilesidlr; 
iyi tqkilitlamrsa turist celbi VllSlta-
111d1r; ~hri .uilandaracak, gece, giln-

• diiz, sabah, ojfe, iklndi, aJqam, ya, 
kq. bahar, hulisa heran ve zamanda 
tiirlii tiirlii hareketler, bereketler ya
ra tacak bir miibarek tabiat mevhibe
sidir. Beceriksizligimi~ yiiziinden isti
fade etmiyoruz. 

Bu hafta zarfmda bq alb ahbabtm 
bana yalvardl: 

- Sen bahp ~1luyormutsun... Ne 
olur, bizi de gtitiirsen e .•• Masraf1 da 
bizden ... 

- Ne masrab camm .•• Esasen tutu. 
Ian balli'in klymeti masrafmdan pek 
1uksektir. 

••• 
Devletin tiirlii tiirlii siyuetleri var: 
1 - Deniscillfi tetvik edelim. 
2 - Halka kuvvetU gida verelim. 
3 - Mesleksiz insanlara meslek of· 

telim. 
4 - Turist celbedelim. 
5 - SOnilk tehirlerimize Defe kay

naklan bulahm. 
ilh .•. 
Bunlann hepsini birden temin ede

cek bir miiessese tipi vardlr ki, masra
fm1 da ~lkaracaktar: 
B.\Lfl(~ILIK KLVPLEBi! 
Bunlartn birlncisini ve en biiyiigu. 

nil, .Bogazi~ine (ve Beyogluna en ya. 
km bir yere) a~mahyiz. i~inde: 

l - Tiirlii tiirlii bahklar yenen mo
dern bir lokantasi, 

2 - BaWdann nasal pqlrlleceglnl, 
ha·urlanacaltm ofreten bir meslek 
mektebi, 

3 - Her bala(l tutmak vas1talan 
( ciizi fiyatla kiralanan sandallar, yel· 
kenliler, aletler, mutehaSSlslar, usta
lar. k1hklar), 

4 - Yalmz sengin ve amatOrlere 
mahsus birlnci ve Uiks mevki deiil, 
ayni zamanda da halka ve esnafa 
mahsus modern, tenm blr lkinci mev
ki. 

5 - Bu kliipler etrafanda bahk¢Jk 
aanayii. 

Bayam iyice muayene ettim 
al... Merak edilecek bir §eyi 

s ... 
lmar plin1 
B. Prost 

evvelki giin 
Parise gitti 

-

~ehircilik miltehass1s1 B. Prost ev
vclki giln Parise gitmi§tir. Miitehas
s1s Eylulde §ehrimize tekrar geldigi 
zaman alt1 ay kalarak evvelce tanzim 
ettigi istanbul ve Beyoglunun n8zim 
planlanna gore bu iki semtin tafsi
lat pIAnlanm da bitirecek, Kadlkoy 
ve Uskiidar nAz1m planlanm da ha
z1rlayacakti. 

Fakat miitehass1s Parisin tevsi plan
lari i§lerini deruhte ettiginden vakti 
zamanda Paris (§ehircilik) me1 cbi 
mildiirliigu vazifesini gordiigtinden 
daha fazla §ehrimizde kalamallll§tir. 

B. Prost §imdiye kadar Gazi koprii
siindn iki ba§mdaki meydanlar, kop
riiniin Unkaparu meydanmdan itiba
ren Gazi bulvar1 istikametinin tadlli, 
Eminonii meydanmm tanzimi, Tak· 
sim meydarurun tevsii, Karakoy mey
darumn 1.Sl!lu, Eminoniinden Unkapa
runa ve Karakoyden Azapkap1ya dog
ru ~1lacak caddelerin istikametleri 
ve Barbaros tiirbesinin etrafmm tan
ziml hakkmda tafsilat planlanm yap
nu§t1r. 

Bu pl8.nlann tatbiki zamana miite
vaklof oldugundan B. Prost bu i§ler 
ikmal edilinceye kadar §ehrimizden 
aynlmakta bir mahzur gormemi§tir. 

Maamafih mart i~nde tekrar §ehrl· 
mize donecek ve o zaman bir taraftan 
bu plinlann tatblkile, diger taraftan 
da Kachkoy ve Uskiidann n8zim plAn· 
lanmn lkmalile me§gul olacakt1r. 

Sokak isimleri 
Levhalar goze goriinecek 

aurette aadacak 

Sokak ve cadde isirhlerini g0steren 
levha'lar gellfi gtlzel bit yere, ekserlya 
gaze g()riinmlyecelt kO§elere asncbg. 
l~in bazan sokapn ismini gOsteren 
levhayi aramak bir hayll mii§kfil olu
yor. Halbuld garp memleketlerinde 
sokak isimlerini gOsteren levhalar 
elektrik diregt gibl yerlere asllmakta 
ve o levha da o sokakta ~ bina var
sa gasterllmekle beraber o sokaktald 
emlrut teselsul numaralar1 da levhaya 
yaz1Irnaktadir. 

Belediye, belli bll§ll sokaklara bu 
tarzda ta.nzim edimli§, tabelalann ha
z1rlanmasm1 esas itibarile muvaflk 
gormil§tilr. Bu hususta fen i§leri mu
diirliigiince tetkikat yap11maktachr. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
6 - Bab.k sporu otelleri. 
BOyle bir tefekkill istanbulun ve di

rer sahil ~hirlerimizin en cazip, en 
tabil, ve her cihe~ en canlandmCI 
bir merkezi olacaktir. fstanbula bu
nun i~in gelmege can atanlar buluna. 
caktir. Bizim nazarumzda da tehrlmi· 
zin laymeti bir kat yiikselecektir. 

Bu fUdr, Denlzbanktan, belediye
den, spor tefkilitlm1zdan, Uh ilh, her 
tiirlii ikt1Sacli ve kiiltiir miiesseseleri
mbden ne kadar yardlm, tefvik gorse, 
mukablllni herbirine kat kat Odeye
cektlr. Fllain lmllanma hakla miiel· 
lifine dejil, miiellifln milletine aittir. 

(VA-Nti) 

(1) Betlncl sahlfede gilniln amltlopedlll 
JaZl&Ull okuyunuz. V. N. 

Karilerimizin 
mektuplar1 

Yiiksek bir ahlak misali 

Kandilli lisesindeki kzzzmz g0r
mek ~in Bogaziginin 54 numarali 
vapuruna binmi~tim. Yammda 
bir el ~antasi vardz. Vapurdan 
inerken <;antayi unutm:z~um.. is
kel.e meTT,,uruna gittim. (Merkeu 
gidiniz, oradan alzrsimz, kayboi. 
maz) dedi. Ertesi giinii (dun) sa
bahleyin Emanet memuruna git
tim; hakikaten <;anta orada. Hem 
kilidli degildi. M alimi bana mak
buz mukabilinde verdiler. i<;erisi
ne baktim. Her $eyim yerinde ve 
ilf yiiz lira param da vardz, o da 
duruyor. Hayret ve takdirle can
tamt alip ~ktim. Biz $imdiye ka
da.r bu halleri efsane gibi hep Av
rupa memurlanm medhedenler
den dinlerdik. Halbuki Tiirk ah
ldki ve Ti.irk Ciimhuriyet memur
lan da bu seviyeye yiikselmi~ler. 
Butiin vata~Zanmzn duyma.si 
~ gazetenize yazmanzzi dilerim. 

Samsunda Foto Ankara sahibi 
A. Sakip 

lstanbulun sokaklan 
Belediye eaki kanun li.yiha

llDI yeniden tetkik edecek 
1stanbul cadde ve sokaklanmn kls

men asfalt, kismen de parke olarak 
yeniden i11§8.Sl i~in 51 milyon liraya 
ihtiy~ goriildiigunii yazm1§t1k. Be
lediyenin mall vaziyeti bu kadar mil
him bir parayi tahsise mtisait olma
dlg\ndan yollann in~as1m temin ede
cek bir ~are aranmaktachr. 

Belediye evvelce bu hususta blr ka
nun projesi haz1rlayarak Dahiliye Ve
klletine vermi§ti. Bu projeye gore ye
niden yap1lacak sokak, cadde ve mey
danlann 15 metreye kadar olan ge
ni§ligt i~in gidecek masraf, binanm 
cephesine gore iki taraftaki bina sa
hiplerine taksim edilecek, bundan f az. 
lasuu belediye Odeyecektir. Bina sa
hiplerinden almacak para be~ senede 
tahsll edilecek ve in~t bedeli neye 
balil olursa olsun almacak para bina 
klymetinln yiizde ikisini tecaviiz et
miyecektir. 

Bursa loz - Bursa erkek Iiae
ainden yeti§enler cemiyeti 

topland1 
Dun (Bursa k1z • Bursa erkek lisesi 

mezunlan) kurumu Eminonii Halkevi 
salonunda senelik kongresini yaptru§
t1r. 

Kongreye kumma bagll azanm 90-
gu gelmi§ ve muhtelif meseleler etra
fmda kon~mu~tur. Neticede kurum 
admm (Bursa k1z - Bursa erkek lise
sinden yeti§enler) §ekline sokulmas1-
na ve senede bir giiniln eski ve yeni 
Bursall talebenin toplanma giinil ola
rak kabuliine karar verilmi§ ve her 
~ker bayrammm 3 iincii giinu bu i~e 
uygun goriilmi.i§tilr. Milteakiben ida
re ve tefti§ heyetle1i se~ilmi§, idare 
heyetine: Cemal Nadir, Refi Bayar, 
Nihal Betil, Hasan Bozkurt, Hiiseyin 
Qbn Merih Odman, Mustafa ~ener
den; teft~ heyetine de: Lfttfi Erzi, 
Baha Ak§it, Cahid bzen L,tihap edil
m1'lerdir. 

SALiH NECATi 

Otobiisler 
Beledige tram
vagla otobiisii 

birlikte i~letecek 
Belediyenin Avrupadan otobiis ge

tirtmek uzere Belediye bankasmdan 
500 bin lirahk bir istikraz yapacag1m 
yazm1§bk. Belediye bu paramn 300 • 
350 bin lirasile otuz, otuz ~ otobiis 
getirtmek, miltebakisilc otobiisler i<;in 
blr garaj yapmak niyetinde idi. Fa
kat 30-35 otobilsiin istanbulun ihti
yacm1 temin edemiyecegi dii§uniil
mektedir. 

istanbul tramvaylan ic;in bugunler
de Nafia Vekaleti ile tramvay §irketi 
murahhaslan arasmda yeniden mil
zakereye ba§lanacaktlr. 

Bu muzakere neticelendikten sonra 
Nafia Vekaletinin tramvay i§Ietme t§i· 

ni belediyeye verecegi timid edilmek
tedir. Belediye tramvayla -0tobiis i§izµ 
birlikte idare etmegi dii§unmektedir. 
Bu takdirde otobtisler tramvay depo
lannc!an istifade edeceklerdir ve ga
raj tesisine liizum kalrnayacaktir. 

Getirtilecek otobiislerin giimriik be
deli de bir hayli tutmaktad1r. Vaktile • Ankara belediyesi i<;in getirtilen oto-
bilsler, bir kanunu mahsusla, glimrilk 
resminden istisna edilmi§lerdir. istan
bul otobiisleri i9in de bu kanuni mii
saadenin temini hakkmda te~ebbuste 
bulunulacakhr. 

Bir aparbman1n kalorifer 
baca11 tutuftu 

~i§li, Osman bey Rumeli cadeslnde 
Dllber apart1mammn kalorifer bacasi 
tutu§mU§, ate§ sirayet etmeden "'itfai
ye tarafmdan sondiirulmii§tur. 

Yeni yollar 
Belediye biran evvel a~ilma11 

i~in te1ebbiiste bulunacak 
Umuml meclis, g~en sene Gazt 

kopriistiniin iki tarafta yap1Iacak is
timllk i§leri i~in belediyeye bir bu-

9uk milyon lira istikraz yapllmaSl 
sa19.hiyetini venni§ti. 

Gazi kopriisilniin nihayet bu sene
ye kadar bitecegi gOz onilne almarak 
koprilye ula§acak yollarm bu miid
det i~lnde a~1lmas1 zaruri goriihiyor. 
Esasen bu giizergahtaki istimlak mu
ameleleri i~in verilen «Menafii umu
miye» karan da Dahiliye Vekfiletince 
tasdik edilmi§tir. ~u takdirde i§e fiilen 
ba§Ianmas1 laz1m geliyor. Hiikumet, 
istanbulun Iman i<;in • evvelce esas 
itibarile muvaflk gortildugu gibi • bef 
milyon lirahk tahsisat1 yeni sene biit
~esinden ayirmaga imkan bulamazsa 
belediye, ge~en sene (umumi vilayet 
meclisinden ald1g1 bir bu~uk milyon 
lirallk salahiyetle yeni bir istikraz te
§ebbiisiinde bulunacaktu. 

Belediye bu kanun projesini tekrar 
tetkik edecektir. 

Kahvehanenin camlar1m 
k1ran bir aarhot yakaland1 
Tophanede oturan ibrahim ge~en 

ak§am rak1y1 fazla ka9irarak sarhO§ 
olmu~ ve Bogazkesen caddesinde SalA
haddinin kahvesine girmi§tir. :ibrahim 
bagira !;agira kahve istemi§, kendisl
ni siikftte davet edenlere de klzarak 
kahvenin camlanm kmm§tir. SarhO§ 
yakalanarak tahkikata bll§lannu§t1r. 

am 

Yeni bir 
as1k tlpi ---

- Ne kadm azizim! .. Ne CIVIi etVII 

kadm... Ne ses! .. lier gece onun: 
«Geceniz hayir olsun» dedigini i~it
meden yataguna ginnem. Dogrusunu 
istersen hen bu kadma a~1g1m. 

Tramvayda i,itilen bu soz belki 
sizi hayrete d~iirilr. BOyle en al civil 
sesli sevgilisinin her gece kendisine: 
«Geceniz hayir olsun• demeden ya
tagma girmiyen adanun kime ~ 
oldugunu belki merak edersiniz. 

Fakat ooyle konu~ adam asnn 
ve medeniyetin ortaya attaga yeni bir 
a,ak tipidir. 

Qok eski zaman delikanblan - ma
sallarda anlatald1ga gibi - gece riiya
lannda gordilkleri peri padi~hlan
nm. Yemen padi~lanmn, Hind 
padiphlaruun en kil~iik luzlanna 
a,Ik olurlarm.a,. Nihayet derdleri de
va kabul etmez bir hale gelince ken
dilerine demir ~nk, demirden asa 
yaptanrlar, evlerinden aynbrlar. seT• 

gililerini bumak i~in diyar diyar do-
1a,1rlanm~. 

Son zamanada bir de sinemada, 
beyaz perde iizerindeki hayallere 
a~tk olma modas1 ~alon~b. 

Greta Garbo'lann Marta Egert'· 
lerin, Marlene Ditrih'lerin kendile
rini gonneden, resimlerine a,ik olan· 
Jar az ma idi? Hali da var ... 

~imdi radyo her tarafta son de
rece taammiim etti. Yenl bir "1k 
tipi ortaya ~Ilda. Radyo 8'1klan ... 

Bunlar ekseriya giizel sesli spi
ker kadmlara i'1k oluyorlar. 

t~ tramvayda: 

- Ne c1vd cavil kadm!.. Ne ses! .. 
Her gece onun: «Geceniz hay1r ol· 
sun• dedigini i!1itmeden yataguna 
ginnem! .. diyen adam bu rady• 
a,aklanndan biridir. 

Sonra mesela bazan meclislerde, 
aksam misafirliklerinde biri radyoyu 
~evirir. Bir istasyon ve bir kadm se
si... Meclistekilerden biri: 

- Hah der, i~ benimki ... Sese ba· 
Jamz sese ... Ne lahuti ses ... Ne billiirl 
ses ... 

Bizde radyo ~1klan o kadar ka· 
Jabahk bir smd degildir. ~ mem· 
Jeketlerde ooyle sesi giizel Olan rad
yo spikerlerine, sinema artistleri de
recesinde m~ktublar yagar. 

Amerikada sesine qlk oldugu bir 
radyo spikerinl, bir radyo sanatkin
m gonnek i~in uzak memleketlerden 
gelen milyonerlere tesadiif edilir. 
Medenlyet ilerledik~ iflk tipleri de 
degi,iyor ... 

Hikmet Feridun Bs . ............................................ .. 
B. Aleksandr Telemak 

Biikrefe gitti 
Romanyanm Ankara orta el~iliginl 

bliyilk el~lige ta.hvil etmesi tizerine 
vazlfesi biten orta el~i B. Aleksandr 
Telemak diin Romanya vapurile Ro
manyaya hareket etmi§tir. 

B. Aleksandr Telemak diln saat on
da Taksimde Ciimhurlyet Abidesine 
blr ~elenk koym~tur. 

* Karikatur <;izmege kabiliyetll btr 
gence ihtiya~ varchr. istlyenlerln blr 
ka~ eseriyle beraber ~§amba, 
cumartesi giinlerl saat (US) da 
(AK~) da Cemal Nadire milr&
caatlan. 

Ba~ Amca. doktorda I .. 

••• Bu vaziyette, biiyi.ik bir kedere ..•. I ... Yahut bil~~ bir sevince dayana- J B. A. - Eyvah oyleyse! ••• Bugilnl~ 
maz, oynatab1hrl... de terkos suyu bir kesilip bir aklyorl. 

••• Yalmz sinirleri biraz zaylf ••• 



Iktisadi ve mali hafta 
:--~ ................... _.. ......................... 1911!1 ......... ~ 

lngiliz liras1n1n oerilemesi ve Avrupa borsalannda 
vaziyet-Memleketimizde esham ve tahvilat vaziyeti 

~imdiki Qin - Japon harbinden ev
Yel, Qin iilkesi dahilen clahni bir si.i
ri§ ve fesad kaynap idi. Mahalli ida
reler merkeze veya kom,u eyaletlere 
silAh kuvveti ile hilcum eder filan , 
yerde bir general isyan bayraguu c;e
ker, diger bazl yel"lerde ba§ka general
ler ona milzahir veya muhalif olur, 
velhasll memleket her daim bir galeyan 
ic;inde bulunurdu. Avrupa gazetelerin
den naklen bu havadisleri okudugu
muz vakit hlc;birimiz bir §eY anlamaz
d1k. ~en sene c;ekolsovakya par~ 
landlktan sonra, bu, ve etrafmdaki 
memleketler tJpkl Qin i§ine benzedl. 
Bir taklm yeni milletler kaynapna
ia b&.§ladllar; ~ekoslovak hududun
dan uzak bulunan Ukraynanm da se
ll i§itildi. Rus Karpatlar1 veya Karpat 
Ukraynasi gibl mllletlerin de islmleri 
ortaya at1ldl. Bunlann, blrbirlerine 
ka1'§1 milddeiyatlan var; hepsinin Us
ttinde de Almanyanm iddias1 var. Fa
tat k1m kimden ne istiyor ve ne ic;in 
istiyor? ... Onu bir tiirlil anlayanuyo
ruz. Qekoslovakya hadiselerini c;m 
S§ine benzettliimlzin sebebi budur. 
Avrupa, bilh~ garbt Avrupa, bu 
manzara k8l'§1Slllda dert ic;indedir. 
Bir Japonya kallop da bu yeni ~ini 
altiist edecek mi diye dii§iinilyor! 

Ahvall Alemi tasvir eden Avrupamn 
bilyiik siya.s! ve mall gazetelerinde bu 
endi§elei:i sezmemek miimkiin deiil· 
dir. 0 derece kl itaiyarun Fransaya 
kar41 metalibat1, Fransamn itaiyaya 
br§l Korsika ve Tunusta son nQma-
11fl ikinci derecede ehemmiyetl ha1z 
f.eJlkkt edllmektedlr. Bir mall gazete 
fngiUz Jirasmm IOD hafta zarfmda 
a&sterdigt yenl zaaf1 vasati Avrupa 
ahvallnin kararSlZhfma atfedecek ka
~ ~ye .varml§tlr. Belki de dogru
lur. CilJlkil 1ngilterenin, yakm veya 
usak bir atide Avrupada harp vukubu
Jacatuu tahmin ettlil ve ona g6re bazlr 
bulunmak 1~1n. a~r masranan, biit-
08 ~lw hattA paramn da sukutunu 
~ alarak, tedartkA.tim ikmal ne 
me§gul oldugu iddia edilmektedlr. 

tngmz Urasuun dolara nazaran son 
cotatlonu 4.62 de, ve bu fiat §imdi
Je kadar cart fiatlerin en ~1psuhr 
kl b1z1m paranuzla 585 ku~ teka
biil ediyor. 

Lonclra, dilnya sermayelerinin 
melcel, sterlln de beynelmilel blr te
diye olc;ii Ve V8Slt8Sl oldugu i~in bu 
til~iintin daima sukuta meyletmesi 
biltun iktisadt ve malt mahafill en
di~ye dii~ilrmektedir. Bu sukut ne
ticesindedlr k1 blr miiddettenberi 
bilyiik mikyasta sermaye hareketlerl 
vukubulmaktad1r. Bundan bilhassa 
Fransa istifade etmektedir. Fransa
da dahili vaziyetin dilzelmesi ve hil-

kftmetin inhilAl ve fesad unsurlan
na .ka~ otorltesini g&terebilm.esi de 
bu neticeyi tacile sebeb olmu~ur. 
Dk tesir olarak Bank de Fransm 
resml iskonto fiatini yilzde i.ki bu~ 
~uktan yi.lzde ikiye, esham ve tah
vila t ilzerine a vans faizinin de yiiz. 
~ 3 i den yilr.de ii~ indirdigini gO
ruyoruz. Sonra, Fransiz frangi, tn. 
glllz ltrasmm bir peyk1 olarak kabul 
edilm1' ve fiatl de 178 olarak tesblt 
ed1lm'1 iken, ecnebl kambiyo arzla
nrun ~m&Sl neticesinde, bu ft&. 
tin iki puan 8.f8il, 176 da karar Jal
dlgma ~id oluyoruz. Bu tebeddu
Jii, Frans1z frangmm mUtehavvll 
(fiottant) bir para olarak kalmakla 
beraber, ingiliz lirasmm vesayetln
den kurtulmaga dogru bir gayret 
hamlesi diye telakki edebUfriz. 

Londra borsasi, hafta zarfmda bii
yilk bir !aaliyet gt>.5terememiftlr. 
Devlet fondolan ile endilstrlyel kl
ildlar ciizl nisbette gerilem~tir. Bu
na mukabll, maden ve bilhassa al
tin madenlerl kAg1dlan saglamdlr; 
kamblyonun zaafma kar~ maden 
kligtdlanrun ooyle olmas1 da gayet 
tabildlr. 

Paris borsasi binnisbe faaldir. Ser
maye akuu bu faallyeti tahrlk edt
yor. Fiatler de umumiyet itlbarile 
s&i'amdlr. Diler plyasalar !eyirci 
~yetindedirter. 

Memleketimizde eaham 
ve tahvili.t vaziyeti 

Hatta zartmda Ankara borsasmda 
yiizde yedi bu~uk faizli Tilrk borcu 
tahvilleri 19,27 lira fiatini muhafaza 
e~erdlr. Buna mukabil Dahill is
tikraz kAgltlanm1zda gene memnuni
yett mucip tereffiiler vard1r. Son ka
~ tiatleri ~nlardlr: 

tkramiyell Ergani: 19,60 lira, 
&vas - Erzurum birinci: 20,40 lira 
Diger tertipler: 19,07 lira. ' 
Halkunmn Dahili istikraz tahville-

rlmize gooterdigi ragbet gittik~e art
maktadl.r. Anadolu grupunda tebed
dill yoktur; ayni ile ge~en haftaki fi
atlerdir. ~le ki: 

Hlsse senedleri: 25 50 lira 
' ' Tahviller: 40,15 lira 

Miimessiller: 37 ,20 lira. 
Merkez bankas1 hisse senedleri de 

~en hafta gibi 111 llrada kald1lar. 
1f bankasmm nama muharrer hisse 
senedi 10,10 Ura, hamiline muharrer 
olaru da t0,20 lira etmektedir. 

End'il.striyel klg1tlann11zdan Aslan 
c;imento gene hafif bir gerileme kay
dederek 8,75 lirada kald1. Digerlerin
de tebeddill yok gibidir. Nominal fiat
ler ~lardlr: 

Tramvay 11,25 lira, Umum sigorta 
13 Ura, tttihadl milli 22,50 lira, Terkos 
8,30 lira, ttskiidar - Kadlkoy Su ~rke
ti 2,55 lira, Bomonti 8,05 lira, ittihad 
~encilik 12,05 lira, f?a,rk Degir
mencilik 0,82 lira, Telefon 8 75 lira , , 
ljirketihariye 19 lira, Omnium 0,83 li
ra. lstanbul ~aplar ~irketi 12 lira, 
taatiye hallnde Tiltiln rejisi 1,17 lira, 
~k Merkez Ecza deposu 2,65 lira. 
Gayrimi.ibadil bonolan gene 9,12 ku
l'Uftadlr. 

Mlsll' Kredi Fonsiye tah\illert azi

Clk geriledller; 
1903 te11.lbi: 110 lira, 
1911 tertlbl: 102,50 lira ediyor. 

Y e1ilay Gen~lerbirliginin 
kongreai 

Ye§ilaym genf;lik klsm1 clan Ye§il
ay Genc;lerbirligi oniimilzdeki pazar 
g\inii EminO.nii Halkevinde VIII inci 
y1lhk kongresini yapacakatir. Her se
ne ~ah§I?Ul sahas1m biraz daha geni§
leten bu gen~lik kiitlesi bir miiddet 
evvel f evkalide bir kongre ile nizam
namelerinl deg~tirmi§ti. Yeni nizam
namenln tatbikile iyi neticeler elde 
edllmi§tir. 

Gec;en yll bilhassa Aanadolunun 
muhtelif yerlerinden bir~ok gen~ler 
mdracaat ederek aza kaydedilmelerini 
latemi§ler ve bu arzular1 cemiyetce 
yerine getirilmi§tir. ~u vaziyete gore 
diier umumun menfaatine hidim ce
miyetlerimiz gibi bu miiessesemiz de 
anayurdda kok salmaktad1r. 

Kongrenin ~k kalaballk olacag'l 
tahmin edilmektedir. Anadoludaki 
azalarm bir k1sm1 da ~tirak edecek
lerdir. 

Bunada muhta~ ~ocuklara 
ogle yemeii veriliyor 

Bursa (~m) - ilkokullardaki 
muh~ ~ocuklara s1cak ogle yemegi 
verflmekte ve bu i~in hemen her mek
tebe ~line ~1I~llmaktad1r. Mek
teplerdeki him~:ye heyetlerlndn ~ 
COCuk esirgeme kurumunun ve baz1 
zengfnlerimizin yardlmlan da bu 1~ 
ilerletmektedir. Son gilnlrde loz mu
alllm mektebi lle ortamekteplere de
nm eden muht~ talebeye de bu tarz
da yarc:hm. lmkanlan ara.,tmlm1~ ve 
bu maksadla Halkevinde ~all~tlarak 

bir komite te~kil edilmi~tir. Komite 
hemen !aallyete ge~mi~ ve ilk hamle
de Klz muallimdeki altm1~ ~uga s1-
cak yemek temin etm~tir. f;Jubattan 
itibaren de Ortamekteplerdeki yiiz 
talbeye s1cak yemek tevziine b~lana
caktlr. 

Nif&ll 
Seniha Apria D.if heldml ~p 

Rilatm nlpnlan alle .,...,,.. 
yapdmlfbr. 

JUTAPLAK A.RASINDA: 

"Turk ~ecugunu nasd 
ya1atmah ?,, 

Yazan: Besim Omer Akabn 

Hayatm1 memleketin ~ocuk ¥eri
ne, ~ocuk meselelerine vakfeden 
profesor doktor Beslm Omer Akalm 
bilttin memleketi son derece alaka~ 
dar eden bu mevzu etrafmda luy
metli tedkiklerini s1k s1k kitab ha
linde ne~reder. 

Profes0r doktor Besim Omer Aka
lm'm ~uk ne~riyati, irfan kiittib
hanemizin en k1ymctli, en dolu raf
lanndan birini te~il etmektedir. 

Pro~sor Besim Omer Akalm, ~o
cuk meseleleri mevzuuna aid ne~1i
yatma bir escr daha ilave etti: 

«Tilrk <;ocugunu nas1l y~tmal1?>. 

Bu yeni kitabmda Bcsim Omer Ak
a.lm., gene <;ocuk meselesinin en 
esasll ve en milhim noktalarmdan 
birine temas ediyor. 

Besim Omer .Akalm, devlet istatis
tiklerine dayanarak: 

d935 senesinde Tilrkiyede 20.765 
ki~i. e~lenmi~tir. Bekarlarm say181 

yed1 m1lyona varaan bir memlekette 
y1Ida ancak 20,765 ki~inin evlenmesi 
her halde tedkikc deger .. > diyor. 

Sonra evlenmelerin azhgmm se
beblerini tahlil ederken sunu da soy-
Jtiyor: · 

cBugtin evlenme c;agmda olan bir 
erkegin masraf1 diinku erkegin mas
raf1.na gore f;Ok artrm~tir. Giyinl~, 

gezi~. hatta. besleni~ tarzi bqkadlr. 
Profesor Besim Omer Akalm 

memlekette yalmz ve sadece c;ocuk 
dogmas1m istemiyor. Onun bilhassa 
ilzerinde 1srarla durdugu ~ey, dogan 
c;ocuklann yasamas1 meselesidir. 

Suriyede diin biiyiik 
niimayi$1er yaplld1 

Beru~ .a (A.A) - Havas ajansmm ,. ve tehdidle para s1zdlrmaktadrrlar 
muhabm b~ldi~yor: Bugiln Smiyenin Bu havalideki siinnt Miislfun nl · 
b~llca. ~ehirlennde Suriyenin lstik- mukavemet etmek iizere te~kilAt ya 

8

~ 
lah Iehmde ve Frans1z - Suriye mua- maktadirlar p 
hedesinin terki aleyhinde biiyiik nil- Di- . · · ·· . . . . . • 
mayisler yaptlmu:tJ.r .Qa'n"lda, H 1 ger Clhetten Dmzilenn ISbklal 

· ··-r · ~ a ep- hareketi Suriye har k f · 
te, Humus ve Hamada biltiln ma - a- . . . e e mm zararma 
zalar kapanmi~tir. g olat.ak ~n~i~af etmektedir. Evvelce 

Sunye itt1had1 taraftari olan yilzler-
Nilma:yi~~ilere Ii,;tirak etmek ilzere 

sokaklarda gruplar ~kkiil etmek
tedir. Yilksek tahsil gen~Ierinden ve 
Use talebele1inden miirekkeb alaylar 
~~ s~k~klanndan ge~erek Suriye
nm istiklale kavu~1m istemMer-
~~ .y 

Halepte 600 lise talebesi sokaklar
dan gef;erek halk1 siyasi nutuklar din
lemek uzere ogle za.man1 camiye git
mege davet etmi~tir. 

Hilkumet makamlan inzibat ted
birleri alm1~lard1r. 

Bir mi.iddettenbeli Aleviler arasm
da galeyan eserleri gorillmege basla
m1~tir. Son gi.i.nlerde Alevi ~etelerlle 
jandarmalar arasmda milsademeler 
olm~tur. Menfi mukavemet hareke
tinin reisi Silleyma,n Milr~d taraftar
lanm te~kilatlandmnakta ve yanmda 
daima 100 ki~ilik silAhll bir muhafiz 
kuvveti bulundurmaktad1r. 

Evvelki gece Lazkiyeden Halebe 
giden yol tizerinde 9 otomobil dur
durularak soyulmu~tur. 

Bir f;ete Hama civarmda bir posta 
arabasm1 durdurarak soym~tur. 
Silleyman Milr§idln taraftarlan Ha. 
ma mmtakasmdaki kOylerden yagma 

ce ki~ bu harekete iltihak etmekte
dir. Bu cilmleden olarak A~ aile
sinin en ya~ll rillmii olan Abdiilgaf
far p~a ~u s0zleri s0ylemi~tir : 

«- Te~riki mesai lmkanma kail 
olmad1gtm1zdan Suriyelilerle her tur
lii milnasebetimizi kestlk.> 

Dilrzile1in llderi, saylenildigine go
re istiklal lehinde bilyilk bir nilmaJ i~ 
tertib edecek ve Dilrzi bayragm1 res
mi binalara <;ektirecektir. 

Barutgiicii 1aha11ndaki ma~ 
Diln Baklrkoy Barutgilcii saha

smda Y1ldmm Davut~a - Barutgu
cii A taknnlan arasmda bilyillc kala
ballk huzurunda m~ yaptlm1~tir. 

Ma<;, 3 - O Barutgiicilniin gallbiyetile 
bitmi~tir. 

Vefat 
Fatma Narinin qi, Fatin Narin, Seh;uk 

Narln, Rablme Yarday Te Handan Taym 
babalar1, Hamid, Ad.ii Te Naeiye Narinin 
amHlan, Nuri Te Hasan Narinio du uar1 
Huliasi Yurclay "Ye Feysl Tayan ka~npe: 
derleri, Konyala YUSnF NABiN 1i 1 931 
paaar sabah1 aaat yedide nfa& e&mitjtir. 

Cenaze merasimioe 1elmek sahmetinde 
bulunan ve actlanoa i11tlrak eden dostla
nna Sarin ailesi tqelliir eder. 

«Bir millettc nilfus dogan ~ocuk-
larla degil, sag kalanlarla ol~illiir , _ _ __ _ 
~allr.> diyor. ' 

DOROTHY LAMOUR 
Bunda da k1ymetli ilim adanu 

yerclen goge kadar haklldlr. 
cTiirk ~ocugunu nas1I ya~tmah?> 

eserinde saglam nesil almak ve kl· 
Slrla~tirma meselelerine de temas 
edlimektedir. 

Doktor Besim Omer Akalm evlen
melerde bilhassa nazan dlkkate all
nacak sartlan da kitabmda hirer 
birer saymaktadlr. 

Bir rnemleket meselesini tahlll 
eden bu _kitab1 Y~!mz evlenecek gen~
lere, evlilere deg1l, herkese tavsiye 
etmck bir vazifedir. 

BULMACAMIZ 
2 7 6 CJ 10 

Selan uta: 
1 - Bir ~n sonu - Gayrl mefru evlld. 
2 - Vaslhk - Tersi bir arazi ol~iUiidQr. 
3 - Bal yapan kanath biScek - Oturu-

lacak blnalar. 
4 - Nota - Taharrl etmek. 
5 - Tasdik edatl - Kastamonuda blJ: 

kaza. 
I - Vapur tayfas1 - Yapmak. 
'I - Kadm elblseslnin alt tism1 - itaret 
8 - Evin taksimatmdan - Nota · 
8 - Halen - Tatdll edatl - Sahib. 

10 - Bir peygamber lsml - Boyunun 
arka kisnu. 

Tabndan •t•l't: 

1 - itslz dolapn. 
:I - Peyke - 81!at edat1 

3 - Hararet - Tersl drt.ire garsonu olur. 
f - Babanm yansi - Cevik. 
5 - Haynn ko§umu aksammdan. 
8 - Uzayip giden. 
'l - Hus - Talib. 
8 - .!!lki. 
8 - Biiyiik ba§h. 

10 - Kampana - Gece k~u. 

G~en •ulmacam1zm halll 

leldall aata: 
1 - Serencebey, 2 - Amill, Meme, I -

Vayedar, Ed, f - Arat, Mevce, 5 - Rtlr, 
Klt, Et, I - Ayak, '1 - Nuran a ft .. , . ...._.., 
I - Ayal, Yua, 8 - Un, Marmara, 10 -
Ozenen, Tar. 

Yuandaa ... ti: 
I - Ayal, Yua, 9 - Un, Marama, 10 -
BIJaklrane, + - Blelr, T al, I - 1'1d. Kall, 
lie, I - Amlk, Yan, 'l - Smre&, Bal 
I - Be, Baaat, I - Slnece, Dama, 11 .:. 
Yedettl, Az. 

fienkli ve Frans1zca sozlil 

Ormanlar Perisi 

• 

Filminde bu per~embe ak~mi 

S A R A Y sinemas1nda 
< GARP CEPHESiNDE SVKUNET VAR> Muharrlrl 

ERICH MARJA RE~L-\RQUE'in en son eseri 

3 A~ .. ~~D A $ 
ROBERT TAYLOR 

FRANCHOT TONE 
ROBRET YUNG 

ve Yenl Sinema Y1ldw 

MARGARET SULLAVAN 
Pek yalanda MELEK sinemas1nda 

Dostlardan Bor~ almak san'a ti .... 
Anide zengin olmak sa..Tl'ati .... 

ve bilhassa gilldiirmek san'at1 ... Bunla11 ... 

GEORGES,MiLTON 'on 
CHARPIN ve JOSEPHINE GAEL 

ile beraber ~evirdiii ve seyircileri kahkaha tufanma gark ettigi 

DALAVERECiLER KRALi 
Ne~'eli ve eglenceli fllminde tiirene cekslniz. Bu ~ar~ba akfam.1 

S U M E R sinemas1nda 

• 

istlklal caddesl komedl 

tlsml 

Oece: SU.t :I0,30 da 

IJ U M S 011D 1' 

5 tablo * 
Tal'8imde <B< 1ece) 

( B iSSEi 'AYi A ) 

Voclvil S perde 
Pet yakmda: 

(iNSAN MAB1JT) * 
TUR.AN Tt'l'ATBOSU 
Banatklr Nafid, cemal 
8ah1r. tki oyun b1rden 
llOCA iSTEIWI 2 P. 

' 

YAVRUM KOMisBR 1 P. 
Localar 100, beryer 20, 

paradl 10 K. 1r 

* Qehreminl Balkevinden: .Ev1m1zln 
fanfar tolu ~allfma gQnlert per,embe Te 
puartesl 1ilnleri olarak aynbmftlr. Kad· 
...-mu senlflett.tttnden Jenlden k&Jdol-
mat ~ ber dD fotocrat " ntl
tua kllidlan Ile Ev sekreterllttne mtlra
caatlan llln olunur. 

Sinemada 
Tel: %1259 

Filmin son Pnlerine tesad iif eden 
Iler .-sart..d w ••• ....... rilti 

(Bulin Te yano) 

Bayanlar parasaz 
Yalnaz kanunen •De&aiz sjrmemeleri 
~ umam me"Yldlere ~ "Ye balkona 
10 kuru!fluk •De& kestinneleri 1iumd1r. 

ASKIN GHZ YASLARI ·· 
filmlnill bt'i Mn fiinlerl. 

Seanslar': 11.H - 1.11 - 6,31 - t.15 
Yer bulmak Te bdlhama mini olmak 
lfln lutfen tam 1e&DS saa&lerinde 

&.u ed.lntz. 
~mlaa. aabab• 11 den Wbaren 

PAMUK PRENSES 
ve 7 COCE 

UUen dlllat: INaema llMnlnin h 
• ._ llarlbsl Ila lelle lataaltallla 
•t c ata st11 s •a oa 
QOITSatL•twaca&Tt~ 
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POLITIKA~ ___ /ngilterede doksan ya1rndan 
Amerika - Alman miinase-

A1manya 11e Amerib ..:!~!~!!!r!!~!!!:~!.?! yukarr ya1ryanlarrn dOrtte 
tadlrlar. Halbuld bugiin aralan en ziyade a~tk olan ve birbirinin bia.man 

iaii§mam goriinen devletler bunlanhr. Her gUn Amerikada Almanya ale)'- •• •• k d d 
hinde tezahiirler yapdmakta ve &Ozier &Oylenmketedir. Bu bakaretlcr bazan ucu a in l r 
da, ah1ren Amerika Dahiliye Nazm ickesin agundan ~lktigi ve~hile, resml 
agizlardan sadir olmaktachr. , 

Almanya bu sOzleri protesto etmek istemi§ti. Cenubi Amerikada bwu
nan Hariciye Numna Vekilet eden m~ar bu protestoyu kabul etmek
ten bile in11.ina etmi§ti. Bundan Almanya biisbiltiin miinfail oluyor. 

(Lima) da iopl.anan Panamerikan konferaDS1nda Amerlka Hariciye Na
zm biitiin Amerikah devJetleri A.lmanyamn aleyhine sarih bir karara getir
mege ~ah....~ti.. DOrt senedenberi Japonyaya karp vaziyet alan Amerikan 
donanmasmm Biiyii.k Okyanustan Panama kanah ile Antil denizine manev. 
ralar yapmaga getirilmesine ve Atlas Okyanusu i~ mahsus bir donanma. 
nm tqldline bqlanmasma hep Alman tehlikesi sebep gij~. 

~mdi dt. Jimali Amerika Milttehid hiikUmetleri reisi B. Roosevelt Ame
rikan parlimentosunun bu seneld devresinin a!;ilmasi miinasebetile s0yte
cligi nutukta claha ziyade Almanyayi bed.et tutarak: diktatOrliiklere ka1'§1 ~ok 
fiddetll s&zler sarfetmi§tir. 

B. '.Roosevelt .Almanyayi ve cliger fqist devletleri tepeden tuuaga kadar 
8ilihJanmak ve cebir Te kuvvete dayanan bir siyaset yiiriitmekle itham et. 
mi§ ve Amerikamn emniyet ve miidafaas1 i~in silihlanmaktan ~'ka bir 
fare kalmadJguu siiylem]Jtir. 

Bunun u;.in biitiin demokrasi devletlerini birle§mege davet etmi~tir. 
Fa,ist devletlere karp silihtan bqka da tazyik vBS1talan oldugunu ve bu 
n1aksadla Amerikanm hitarafhk kanununu yalmz fqist devletlere kar§I bir 
silah olarak lmllanmak i~in tadili icap eyledigini ilave etmi§tir. 

Amerikan mllletinin Am.erika Jotasa haricinde bir harbe ginnemek i~in 
bir sigort.a sa,d1ga bir kanun bile yine Almanya sebep gosterilerek tadil edi
lecek demektir. Almanya matbuaa eta §iddetli mukabelede bulunara"k Roo~
velti Avrupa milletlerini h.irbirine duJijrmek gayretinde bulunmakla itham 
e~ti'r. Amcrikan devlet §efine Almanya devlet reisi Hitlerin §iddetli bir 
mulrobelede bulunacagi bekleniyor. AK~AM 

Izmir fuar1 
Gelecek sene i~in hazll'hklar 

ilerliyor 

!zmir (Ak9am) - Alman h\ikfune
ti, bu seneki fuara resmen f.t;tlrak ede
cegtni Fuar komitesi reisligme bllclir
ml~tir. Alman geneml knsolosu, Bele
diye reisl B. Dr. Beh~et Uz'u ziyaret 
ederek hUkCimetinin bu karanru teb
llg etml,, yeni in.p edilecek Sergi sa... 
rayi binns1 iginde 400 metre kare yer 
aynlmas1m iste~tir. 

Ankaradan douen Belediye ve Fuar 
komitest reisi B. Beb~et Uz, Fuarda 
Sergi sarayi ve A~1khava tiyattosu 
lii~ti I~n hazirhklar yapbrmakta... 
dlr. Bu yil, hukfunet, gec;en yillarda 
yapbgi yardnm tekrar yapacagt i~n 
bilyiik in~ta ~mdiden b~anacak
tlr. Bu yi1 Sergi sarayi binasmm bl
rlnci paviyonu iru;a edilecektir. Sergi 
aarayi ve A~ava tiyatro.su pllnlan
nm betonarme hesa.pla.n Fransada 
mutehassis1ara yaptmlm.aktadlr. Bu 
planlar 10 iklnciklnunda izmire gel .. 
lirl' buluna.caktlr. 
Xiiltiir parlan dort kaplSl varchr. :su 

kap1lardan ~ taneSihin ~ek11leri de
liftirllecek ve 90k gilzel yeni QekilJer. 
de in.p. edilecektlr. Bu seneld. fua.rm 
~ma toreni, Basmahane semtinde
iti (9 eylfil kapw) iinilnde yaptlacak
tlr. Kfiltiirparlan 9 eylfil kapw, bu y1l 
ha.zlrlanacak bir planla f ekalMe mii
kemmel tarzda yeniden in.p. edilecek
tlr. Gec;en sene 12,000 lira sa.rtile in· 
p dllen Lozan kaplSlllda bu sene hi~ 
blr tadllAt yapJ.lnuyacakbr. 

Kfiltiirpe.rka yeni Uaye edllen 60,000 
metre katelik arsarun lhata duvarla... 
n yakmda ~ekllecektir. 

Kira paraa1 yiiziinden kavga 
Han.ife isminde bir kadm NiJ&nta.. 

§mdaki evinden klra almak i.i.zere ka
PlYI !ialmt§tir. Ev sahiblnin kar§lSlll& 

ldraclSl Recep ~lkmi§ ve bayan Ha
nif eyi g6rtince: 

- Panmn henftz tedarik edemedim. 
Hem, sen buraya kadar gelme, Ben 
getirirlm •• de~tir. 

Bayan Hanife aym ilk haftas1 ge~ 
tigt halde kira bedelinin verilmedifi· 
ne i§aret etmif, klrac1 bunu kendisi
nin de bildigin:l, :fakat sabrlemekten 
ba§ka -care o1madlgi cevabl?ll vermlf
tlr. 

Ev sahib! sinirlenml§, kiI'BCl hld
detlenm~ ve agiz kavgasi ~tir. 
1§ bu raddeye gelince her ikist de et
raftan ~ekinerek, birbirlne bagrrma
ta dcvam etmek fizere l!;eri gtrm1'. 
kap1yi k parm lardlr. 

Bir m dd t sonra pollse milracaat 
ed n ev Ib bayan Hanlfe; kiraci 
Rec bin ev k1rasiru vermedikten b&.?
ka k.endlsine hakarett.e bulundugunu 
ye i1 t lik de ~antasmdakl 20 llrayi 
ald1guu idd1a etmi§tir. 

HA.d!se etrafmda tahkikata ba§lan
JJU§tlr. 

Eski Izmir 
Mevaim miinaaebetile hafri

yat tatil edildi 

lzmir (Ak~) - E.5kl !zmir haf
rlyatmda mevsim miinasebetlle ara.{1-

tirmalara son v~r. Bu mevsim
de uzunlugu 166, eiil 12, yiiksekll~ 

7 metre olan biiyiik yeralt1 tonozunun 
60 metrelik klsnu tamamen ~llm1ir 
tir. Bu hafriyat, Tilrk Tarih Kurumu-
nun g~en sene verdigi bin lira lle ya~ 
p1lm1~t1r. Eski izmir mevkiindeki Ago-
111 snymmn Killtilrparka alotJ.Imasi 

t¢n kana1 a~ihrken Alaybey caddesi 
Ile civarmdaki sokaklarm altmda bir-
~ok eserler meydana ~Ikml~r. Bil.st
ler, kitabeler muzeye nakledilmi~tir. 

Ayr1ca tiyatro veya mabed basamak
lar1 meydana c1km1~, bunlar ileride 
hafriyat yap:tlmak tizere muvakkaten 
kaplltl1rm~r. 

Kitabe, miladm ikinci asrmda iyon
yal1 izmirliler tar.a!mdan izmirin bii
yilk bir adam1 namma yaz1lldlr. Mft
tehassISa okutulacaktir. 

Bomovada tilccardan B. Edmon Jl
ronun bagmda. ge~en sene meydana 
~lkan ve ~ap i1Ah1 Diyonizos nami
na ayin yap1lan bir binanln enkazl
na ait bulunan tarihl kiymeU halz 
~e. Kiiltiir Bakan11gu11n emri
le istlmlAlc cdilccekUr. 

Bir kad1na sarlanbhk eden 
bir gen~ iki tokat yedi 

Haskoyde oturan Ha~ator evvelld 
ak§am Kasunp~da Kii~ilk plyale 
caddeslnden gecerken blrkac adlm ile
risinde yiiriiyen NazlI isminde bir ka
dma sarkmtihk etmi§tir. 

Bayan NazlI ilk once sesini ~
maml§, yoluna devam etm§ltir. 

Bu vaztyetten cesaret alan Hacator. 
kadm& biraz daha sokulmU§ ve ken
disinl bir yerden t&rudlgm1, :fakat bir 
tiir'l'ii hatirlayamayarak iiziildiigunil 
110yleml1ttr. Bayan Nazll yine aldlr
maymca Ha~tor kadnun kulagma 
egilerek: 

- Acaba sizi nereden taruyorum? 
Diye sormU§ ve sonnasile beraber 

yiiziine §idetli bir tokat yernesl bir 
olmU§tur. DelikanlJ. neye ugrad1guu 
§a§Irmlf blr halde ellle sol yanaguun 
atefini s0ndiirmeye ~ll§lrken bir to
kat da sag yanagmda pklami~. To
katlar bibirini takip e~ ve hftdise
ye polls miidahale ederek tahkikata 
b8§1EUlllll§tir. ---- -
~kala11rken arkada1m1 

yaralad1 
Anadoluhlsarmda Hilseyin, arJ:ta.. 

d8§I Osman ile §akala§rrlarken eltn. 
deld Calo Osmarun kolundan yaralan
masma sebebiyet ve~tir. Polis hA
dise etr&fmda tabkikata u11am1§tu'. 

Londrada ne$redilen bir istatistige 
gore, 1938 senesi ~de ingtlterede Y aptlan iatatiatilder lngil-
doksan y~dan yukan 489 ~ diin- d kadml k k 
yaya veda e~tir. Bunun dortte birl tere e ann er e -
erkek ve dortte ~ kad.mdlr. Uzun lere niabetle daha fazla 
y~an kadmlann ~te ikisl evlidir. yapd1klar1m goatermit-

tngilterede kadlnlar, erkeklere na... tir. 90 yJll•mi ••an kadin-
zaran dah& uzun y~yorlar ve dok- ~ ~ 
san y~ daha 1azla buluyorlar. Bu larm ii~te ikiai evlidir. ln-
nisbet dortte iii~ derecesindedir. Bu gi}terede uzun omiirliile-
nlsbet gec;en seneye niahsus dglldlr. rin ~oiu hizmet~idir. 
Bir ceyrek asirdanberi ingilt.erede. bir l J 
umumt kalde ~. 

aec;en 24 sene zatfmda doksan ya- de ~~kanhgma atfetmelrte ldl. Bu 
~dan yukan olup diinyayi terkeden· ka.dm ve ailesi 1800 senesinde yant yilz 
lerin yekftnu 9781 ~dir. Bu mikta- otuz skiz sene evvel Times gazetesine 
nn bilyiik bir losmI evli kadmdlr. abone olm~ ve son giine kadar bu gar 

Doksandan yukan vefat edenlerin zeteyi her giinkii gibi b~ ~ 
vasati ola.rak senellk S8Yl.SI 40'7 dir. okum~. 
Evvelki sene 531 ve umumi harbin ~en sene vefat eden yiizluklerden 
son senesi 1918 de 283 idi. ikinclsi de evli bir kadmd1r. Madain 
~ 24 sene i~inde ingilterede Carpenter ismini ~yan bu kadm 

yiiz YB..5lm idrak ettikten sonra vefat 105 y~da iken vefat etmi~r. 
edenlelin rniktan 222 ~ye balig ol- U9tincii.sii mister Heard ismlnde bir 
mu$tur. G~en sene 14 ve evvelki se- gemi komisyoncusudur. Gal havalisin-
ne 16 yilzliik olmlL%lir. deki seyrlsefain 41erinde eok tanin-

Yiiz y~da vefat eden mis Snead 
evlenm~ oldugu halde uzun y~ 
yan bir kachnchr. 15 YS§llldanbcri bir 
pa.paz aileslnde hizmet etml~tir. 

Gariptir ki doksan y~dan yukan 
oldugn halde vefa.t edenlerin 90gn, er
kek olstm, kadm olsun, hizmetkftr
chr. Ekserisi yetmll} seneden fazla hiz
metkftrllk yapnn~tir. Fakat higbiri ka.
pll~ oldugu ailelerden hicbir za
man aynlmadlgmdan, htirrnet kazan· 
~tlr. .Adeta bunlar hlzmet ettiklerl 
maruf erkek ve kadmlann akll hoca.
lan ve mutemedi olmu~ardlr. 

1938 senesi zarfmda ingilterenin 
haricinde vefat eden Uzun omtirlfile
rln en Ya.t>llsl, gegen nisanda Roman
yada vefat eden Ana Sandra'd1r. Bu 
kadnun tam 118 scne y~gi, Ro
manya hiikfuneti tarafmdan mevcud 
sicillere gore tesbit edilmi~tir. ingll
t;ere haricinde 1838 senesinden evvel 
dogup ta g~en sene vef at edenlerin 
mukayyed sayI.S1 otuzu bnlnyor. Bun
lann arasmda Mehmed oglu Tahir 
isminde bir Arap vard1r. :hmissuudun 
akrabasmdan oldugunu iddia eden 
bu adam 108 YW?mda iken Amerikada 
~en sene vefat et~tir. 

Ge9en sene vefat eden yiizlilklerden llll~ olan bu ~ adam1 97 y~a gelin
en Ya.t>lJSI 107 Ya.t>IDda dilnyadan gO- clye kadar muntazaman i$}erine de
~en Shakerley isminde evli bir eski ar- vam etmi' ve melekitI akllyesintn 
tist kadmdir. Uzun y~amasrm Sak- zindeligi bir~k gen~lerin giptasim 
son ncslinden olmasma ve son derece- celbetmi§ti. 

-::-~~-:~-----------:'""'.:~~~~~-----------------------------------=F. 
Bursa k1z sanat (GONON ANSiKLOPED1·s1·j 

enstitiisii . _ 
Yeni binalardan Kiymetini bilmedigimiz bir servet 

blrlnc1s1 bltti Ton bal1g1 
Bursa (Ak~am) - ~ehtimizdeki laz 

rnekteplerinin en miihimlerinden bi-

rini t~kil eden Necatibey klz sanat 
enstitilsu i~in yeni ve biiyiik bir mek
tep binas1 yaptmlmaktadrr. Bina bir
ka!i klsrmd1r ve parca par~a ihale edil
mektedir. ilk blnarun in~aati bitmi~
tir. 

Bu kisllil kltk dort bin liraya malol
m~ur. Su ve elektrik tesisatlmn 1k• 

maline ~Imaktadlr. Bunlann da 
hitam1m mi.iteakip binarun ~~ tG
renle yaptlacak ve bu miinasebetle bir 
sergt ~Ilaca.ktlr. Yeni bina, iic kat 
Uzerine mnazza:m bir yap1dir ve tam.a.
mile modem mektep stilindedir. Bina 
~mdilik hem dershane, hem de atOl
ye olarak kullanllaca.kb.r. Oniimiizde
ki sene iCfilde mcktebfn asll cephesinl 
t~kil eden kISunlaI: idare ve yatak
hane klsunlari yapllacak, daha sonra 
da jimnasUk salonlan ~ edilerek 
mevcud plAn tamamile tatbik edilmlf 
olacaktir. 

Nihayet ild tic yil gibi kISa bir za
man zartmda bi tirilecek olan bu in-
faat, Bursaya, Ciimhuriyetin kazan
dlrdlg1 sayJ.11 killtiir miiesseselerinden 
en g(izelini vermi~ bulunacaktir. ~im-
Wki halde mektepte uc ytize ya.km d&t
imi talebe bulunrnakta, bundan b8'
ka ~am dersleri talebesl de b~ ytize 

yakl~aktad1r. Bu kadro, yeni bina.
da daha ziyade arttinlacakt1r. 

Koylerdeki K:admlara bickl ve di~ 
dersleri vermek ilzere agllan dort ay
llk kurslara b~lann11~1r. EnstitU
niin gecen senekl mezunlanndan ba... 
yan Muzaffer, ilk kursun a~11dlgi Giir
su koyiine hareket etmi~ttr. Kendisl
ne lft.z1m olan makine, utu ve saire gl
bi levazim kAmilen mektepten temin 
edllmi$tir. Koy kurslanndan ~ok iyl 
netlce a1macagi nmulmaktachr. 

lpek imali 1slah ediliyor 
Bursa (Ak$am) - !pk imalini fen

nt bir ~ekilde temin etmek iizere ku
TUlJn~ olan Kondlsyonman biirosu
nun noksanlanru tamamlamak ilzere 
yenlden u~ bin llrallk tahslsat aynl
~tir. Bu para ile eksik A.letler ge~ 
tnerek milessese, onilmtizdeld mevsim
de l~ler blr hale konulacaktir. Bu 
maksadla muhtelif firmalardan tek
llfler gelml~tir. tncelenmekte olan 
tekltner VekAI~ tasdik edll1r ~ 
mea lletler a1parlf edilecektlr. 

G azetelerde ~yle bir haber 
!ilktI: 

cAmerikalilar bizden bol mikdar
da orkinos baligi iste~er. Qiinkil 
Yuuan ve italyanlardan ton diye al
dlklan bahklann bizim orkinos'lar 
oldugunu anlarm~ardlr. 

Gc9en sene Marmarada tanesi 50 
ile 300 kllo arasmda tartan ve mec
mu Slkleti 27,000 kilo olan 500 ka... 
dar orkinos tutulnl.~; bunlar mem
leketimizde yenilmedigt i!;ln, kilosu 
2 ~ italyan vu Yunanhlara 
sab~tir. Onlar da., bu bal1klan 
kendi denizlerinde tutulm~. makbul 
cins ton imi~ gibi kuttilarda hazir
layip Amerlkaya s\irmilflerdir. Ame
rikahlar, bu bahgm Tiirkiyede tu
tuldugunu ~tince bize muracaat et
rni~lerdir.:t 

•• .. 
Bizim memle'kette yan1J4 olarak 

cistavrit azmanu denilen iri bahk
lann istavrit cinsi ile bir allkasi 
yoktur. Bunlar uskumrn fasllesln
dendirler; hayatlan da onlara ben
zer. ilmt Utince isimleli cthynnus•
tur. S1cak ve 11Ik: denlzlerde ya,.. 
~arlar. 

Orkinos'un s1rb SJyalums1 olup 
yanlan ve karru beyazirnS1dlr. Kann 
klsm1 yuvarlak ve gllinii~ renginde 
lekelerle siislildi.ir. 

Ziraat mi.itehasSISI Sadullah Ay~
l1'mn <<Bogazi~i Ballklarin kitabm
da azamt boylan 8,5 metre ola
rak gosterillyor. Halbuki «thynnus 
thynnus:t denilen ft.di ton'un 5 met
re uzunlu~na, 900 kilogram agirll
~ma varaca.gm1 Frans1z anstklope
disi yazmaktadir. Bu cins, AtlAntl~n 
Sicak klstmlannda ve Akdenizde 
vard1r. Gaskonya korfezl hizasma 
kadar ~1kar. c'I'hynnus brochypterus, 
denen klsa yiizg~li tonlar, daha klt
~\iktiirler; Akdenizde dB.ha taamm~ 
etmi~trler. cThynnus alalonga> ctn-

Ton ('11lynnus thynnus) babgr 

si ise beyaz ton'larch.r; hem Akdeniz
de, hem de ~ima.U Fransa sahillerine 

kadar Atlantikte y~rlar. Bir metre 
uzunlugunu ge~miyen bu cinsl Paris 
piyasas1 ~eker. Etinin nefasetile daha. 
makbul olan da bunlardlr. 

Ton'lar gezginci ballklardlr. iikba
harda Cebeliittank oogazmdan girer
ler, Karadenlze kadar yilkselirler, 

hattA Kmmm yarundald Azak denl
zine bile gtderler. Tarihtn pek esld 

mmanlanndanberi bu bahgm avci
h~ yapthm~r. Fransada Bu ava 
mahsus Thonler denen 12 - 15 metre 
uzunlugu.nda 35 - 50 t.onllatoluk yel
ken gemileri kullamhr. 

Ton, ekseriya tek oo.,ina ve derin-
1erde y~r. Ancak tekessiir zamanla
nnda, yani yazm siiri.i hallnde sahll
lere gelir. Bu mevsimde orkinos'lann 
sudan dIFJya ~1klp oynamalan holJ 
blr manzara ~ eder. Yosunlann 
ve sazlann arasma dOkfilen yumur
talanndan 20 giin zar.iinda yavrular 
~1kar. iki ayllk blr bahgm sikleti 100 
gram oldugu halde ii~ ayhk olunca 
yavru bir kiloyu bulur. 

Orkinos ~ok hmlhar blr ballktir. 
• ... 

Yukanki tafsil8.ttan an~hyor ld, 
bizde orkinos (yahut yanh~ da
tavrit azmaru:t) denllen bal.lklar, 
hakikatta beynelmilel piyasanin 
makbul saydlgi ve lezlz konserveler 
yaptI~ «ton• lardir. 

KON SOLOS 
K onsoloslar arasmda baz1 degi.§lk

llklerden bahsecllliyor. 
Miistaldl devletler ticarl menfaa.tJe. 

rlni ve tebaalannm haklanm koru. 
mak i9in yabanc1 memleketlerin tica.. 
ret merkezlerine ve tebaalanrun ~ok 
olarak bulundugu yerlere konsolos 
gondertrler. Konsoloslann vazifelerl 
oralardaki ticarl vaziyet hakkmda ra-

porlar haiirlamak, tebaamn ticarl ve 
medent 1.§lerini kolayla§t1rmaktir. Kai. 
soloslar Hariciye Vekftletinin inhasJ. 
ile devlet reisi tarafmdan tayin edillr· 
ler. Mesleklerindeki lndeme gore b8.f 
konsolos. konsolos, muavin ,konsolos 
isrnile ii~ dereceye ayi·11Irlar. Diploma' 
sayilmnzlar, bulunduklan yertn en bU.. 
yiik miilkiye memuru ile miinasebet
te bulunurlar. 



AKfJAM 

F ener bekfiligi en giif 
sanatlerden biridir 

lngilterede bir bek~i alt1 gun her tllrlli yard•mdan 
uzak bir halde, ~sanc1lar i~inde k1vrand1 

Bir k~ hafta evvel fngilterede, 
Plymouth aclklanndaki Eddystone 
fenerinde bir facia cereyan etnli~, ~ ~11<~~,..., 
hastalanan fener bekcisi gUnlerce her 
ttirlti yard1mdan uzak bir halde, 
sanc11ar icin.de klvrarup durm~tur. 
Ancak alti giln sonra bekc;iye yar
chm etmek kabil olmul?tW'. 
Eddyst~me fenerl denizin tamam 

ortasmda sivri bir kaya uzerindedir. 
Fenerde iic; bekc;i vardlr. Bunlar nO.. 
betle sekizer saat cal1~1rlar, lamba
rul'l: muntazaman yanmasma dikkat 
ederler Birisi nobette iken dlger lld
si uyur, istirahat eder. 

k: : ...... :-. "('k'':iz .. "! 
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Birincikanunun sekizinci giinii fe
ne1in bekc;ilerinden William Tordain 
E}iddetli agruar ic;;inde klvranmaga 
b~larru~t1r. Hemen fenerden telsizle 
~ehre malumat verilmi~ ve yardlm is- f 
tenmi~tir. Fakat muthi~ bir f1rtma. f 
htiktim siirdiigiinden be~ giin bek· 
c;;iye yard1m ediremerni~ir. Ancak t 
be~nci giinii ak~a dogru deniz bi
raz sakinle~mi~ ve Satellite admda
ki romorkorle imdada ko~m~tur. 
Fakat tamam romorkor bir kabla 
atarak f enerdeki hastanm vapura 
almmasnu temin edecegi suada bir
denbire fJ.rtma yeniden ~iddetlenm.i~. 
vapur i~i yanda birakarak tekrar U
mana donmege mecbur olmlliitur. 

Hastalanan William Tordaln bbl~ \'aSJ.taslle sandala ahmrken 

Altmc1 gtinii ogleye dogru hava 
yeniden biraz stik'O.n bulmut;i ve va,.. 
pur tekrar yardlma ko~mu~tur. Bu 
def a bir kablo kurularak tenerdeld 
hastanm bu kablo vas1tasile evvelA 
sandala, oradan vapura almmas1 te
min edilmi~tir. 

Alt1 giin iztirablar i~inde klvra
nan bek~i karaya ~1kanlchA1 zaman 
hadiseyi ogrenmi~ Olan buyiik bir ka
laballk kendisini kar~ll~ti.r. Halle 
arasmda bekginin biiyiik iiziintiller 
ge~iren kans1 da vard1. Bek~i kansx
ru gortince, miithi~ sancllanna rat· 
men tebessiim. etmi~: cMerak etme, 
bir ~ey degih diyebilmi~tfr. 

Bekr;i derhal hastaneye nakledil
ml~, tedavisine • b~la~tJ.r. HBJya. 
tmm kurtanlacag1 iirnid edilmek
tedir. 

*. 
•• 

Bu hadise tizerine herkesin nazan 
dikkati fener bek~ileri tizerine ~ev• 
rilmi{itir. Fener bek~lligi yeryiiztin· 
deki en giir; mesleklerden biridlr. Fe
ner bek~ileri, ~hirlerden uzak yer
lerde kayallklar tizerindeki kii~ilk 

fenerlerin ii;inde miinzevi bir hayat 
y~arlar, gtinlerce insan ytizt1 g(jr
mezler. Oece giindtiz uyamk bulun
mak, hava vaziyetini kollamak mec-

( Ak§am)in edebl romani 

\ , 

Eddystone fenerlnln denizin 
ortasmda goriinii~ 

bw·iyetindedirler. 
Vapurlara yol gasteren fenerlerden 
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VAPRA.K A!j&ISI 
BURHAN CAHID 

0 hayat.u:na bir kurtanc1 gibi karl§
t1. Ona tesadilf etmeseydlm §imdi De
girmenderenin iss1z kti§esinde kendi 
kendime tiik:enip gidecektlm. Ne kita.i; 

18.nm ne piyanom bana ark.ad.a~ olmak
tan kalml§la.rd1. Onun dedigi berhalde 
dogru idi. Benim hayata verecek da
ha ~ok §eyim varch. Ruhumda bu kud
retl hissediyorum. Ben kendimi sevil
i:ne kabiliyeti bitmi§ bir kadm olarak 
bbul etmi§tlm. Bana bu yanll§ hisle
fl veren herhalde yirmi it~ yillik haya
'tmun durgunlugu idi. Necmi bey i~in 
~tn ~firtiyfip bittigtni zannettiglm 
varhgrma can verdi. Emektar bahc;;1-
varum Yusuf atanm yabam eriklere 
gt~ek ~bran, meyva verdiren yaprak 
qw gibf. Hayabnun iktnci genc;ligi 
ba§l1yor. 

~Ii-¥ 

Kapllllll a.¢dlgln1 duyunca irkil
dJm. 

Elektrik dtigmesini ~eviren Necmi 
bey hayretle sordu: 

- Uyandlrd1m degil mi? 
- Hayir. Uyumrum§t1m ki: 
- Saat on iki. 

- Bilmem? 
- Hani yorgundun. 
- Yorgundum. Fakat uyuyama-

d1m. 
- Yerini yadlrgam1§ olacaksml 
- Kim bilir. Belki. Sen eglendin ml 

bari. 
- Eglerunek i~in c1kma~tim ki! 

Rlhtrmda dola§tlm. Birka<; otele bak
tim. Sana resimler ald1m. 

- Daha iyi otel var degil mi? 
- Pek ~ok, fakat hatirrma ba§ka 

blr §ey gelcli. istersen burada birka<; 
g\in kahr, dinlenir, sonra Monte Kar
loya ge<;eriz. Belki orasm1 daha <;ok 
begenirsin. 

- Olabllir. Yann konu~uruz ol
maz m1? 

Yan1mdaki yerini almcaya kadar 
onu seyrettim ve art1k 1~im rahattI. 

J(.J(.:{. 

Sonbahar ic;indeyiz. 
Gill ve karanfil havas1 teneffiis edi

yoruz. 
Sevgi, h~yat her §ey benim ic;in. 
Bu erkek ve bu seyabat dtine aft 

buttin teessiirleri unutturdu. Anhyo-

bir klsnu ~ehir i<;inde veya ~ehirle
rin kenanndachr. Buralarda hayat 
nisbeten kolaychr. Bekciler misaffr 
kabul ederler, kiiciik bir bah<;e tan• 
zim ederek burada sebze yeti~tirirler, 
bo~ vakitlerinde gezerler. 

i:kinci bir kls1m fenerler ~ehirden 
uzakta, kayahklar tizerindedlr. Ba
rada hayat biraz daha gU~t\lr. <;tin· 
kti bekt;Ue1· kimseyi gormezler, bah· 
~e i~lerile ugr~amazlar. Buna mu· 
kabil bo~ vakitlerinde bahk avlarlar 
:veya bu kabil eglenceler bulurlar. 

En gug fen er bek~iligi Umanlar
dan uzakta, denizln ortasmcla sivri
len kayalar ilzerindeki fenerlerde
dlr. Bu fenerlerde y~1yanlar, bil
hassa frrtmah havalarda, uyku uyu .. 
yamazlar, daiml bir teh1ike i<;inde 
:vakit ge<;irirlre. 

Man~ denizinde, ~imal denizinde 
bu kabil b1r ~ok fenerler vardlr. Bu 
fenerlerde ii<; ki~i bulunur. On bef 
gilnde bir ktic;U.k bir vapur bunlara 
yiyecek ve su getirlr, izinli <;lkacak 
bek<;iyi a11r, yerine b~ka blrisini 
buakir. Fakat bazan firtmarun ~id
detinden aylarca fenerin dtinya ile 
alflkas1 kesilir. Fenerdekiler bir ta
rafa gidemezler. Kendilerine ylyecek 
ve su da gelemez. Boyle zamanlarda 

tum ki benim hayattan bekledigim 
daha c;;ok §ey varmI§. Cigerlerimlti bu; 
tiln istegile nefes ahyorum. Dudakla
nm tebesstim etmek ve a~k ifade et
mek i9in a<;1llyor. Oozlerimi kararta. 
cak hir;bir §ey yak. O k~dar mesudum 
ki yalmz kald1g1m dakikalarda dell 
gibi soyleniyorum. 

Necmi bey gen9 olmasma ragmen 
tahminimden daha ag1r ba§ll ve sev
gisine hakim. Onunla yeni sevi§mi§ 
iki mektepli gibi biribirimizin hava-

smdan uzakl~tlg1m1z anda kalblerimiz 
duracakml§ gibi korkuyoruz. 0, haya. 
tm bana verecegi c;ok §eyler oldugu
nu isbat edecek bir sevgi ile bana so
kuluyor ve ben hayata daha cok §ey. 
ler verebilecegimi anlatacak bir R§k· 
la ona baglamyorum. 

Yann Monte Karloya hareket edi
yoruz. 

Btiyiik gazinonun kar§1smda Hotel 
de Paris'ye yerle~tik. 

Buras1 Nisten <;ok ha1·eketli ve ta. 
biat itiba1ile de <;ok gtizel. Oazlno, 
dtinyarun her ko§esinden stiztili.ip gel .. 
mi§ zenginlerle dolup ta~1yor. 

Monte Karlo gazinosu hakkmda 
kulaklanm1z o kadar dolgundu kl 
kendimizi adeta ara sna ugl'ad1g1miz 
bir oyun yerinde zannediyoruz. Hatta 
rornanlarda, gazetlerde okumaktan 
hayaHme ~izilen Monte Karloyu bu
lamacbg1m1 itiraf ecteremi. Yalmz sa-
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Sokak limbalar1n1n sonu 
gelmek •• • • uzere 1m1§ 

Radgo da/galarz va•itasile bir 
1ehrin sokaklar1 agdinlatzlacakmi~ 
Avustralyanm Sidney §ehrinden ge-

1en bfr habere bakllacak olmsa sokak 
Jimbalannm sonu gelmek tizeredir. 
Sldney tiniversite.si Tecrubi fizik da· 
lresi ~efi profest>r Bailey tarafmdan 
gec;en gtln ne~olunan bir pldnda ga· 

• yet genl§ sahalann gage dogru sev
kedllecek olan radyo dalgalarile ten
vlr olunabilece~i tsbat edilmektedir. 
Bu plA.n tatbik edilecek olursa, bir9ok 
Jeni 1mkftnlar ha.s1l olacaktir. 

Bailey tarafmdan verilen izahata 
nazaran bu plandaki esas fikir mu
azzam elektrlk kudretlerini zeminden 
ltibaren yUz kilometre yukanya sah
vermekten ibarettir. Kabul olunan 
prensip Civa ve Neon lambalarmdaki
run aynidlr, yalmz camdan mahfaza
la.r ve irtibat telleri yoktur. Lazim ol
dugu kadar elekhik kuvveti istihsal 
edlldigi takdirde Bailey'in usulti sa
,esinde be~ bin mil murabbamdaki bir 
1ahayi bir yerden aydlnlatmak kabil 
olacaktrr. Ziyamn kuvveti mehtabm 
on be~cl gecesindeki aydml1ga mu
adll bulunacaktrr. 

Bu ziya memba1 aydan on defa da
ha biiytik boyda yanmakta olan bir 
bulut gibi gortinecektir. Demek ki 
haldkatte suni bir ~mal fecri yarat1-

Otomobil kazalar1 
Evvelki gtin muhtelif otomobil ka

zalan olmu§tur: 
1 - §ofor Mehmed Alinin idaresin· 

deki otomobil Laleliden ge~erken ah
~1 Abdullaha <;arpllll§tir. Yaralanan 
ah<;1 tedavi altma almilll§, §Ofor ya. 
kalanarak tahkikata ba§lanmI§hr. 

lacaktir. Bulutun rengi hafif pembe 
olacaktir. 

Prof esor Bailey'in ifadesine naza,. 
ran be~ bin mil murabba1 geni~ligin .. 
deki bir sahayi aydlnlatmak it;in bir 
milyon kilovatllk bir elektrik kuvveti
ne ihtiy~ vardir. O zaman sokaklara 
bugtinkii tarzdaki tenvirat kadar ay
chnhk verilmi\) olacaktlr. Her ne ka· 
dar Iaz1m olan bu kuvvet fazla gorU
nuyorsa da baz1 ticari ve askerl sebepe 
lerden dolay1, tenviratm prof esor Ba
iley'in plaru mucibince yap1lrnasmm 
kabul edilmesi kuvvetle muhtemeldir. 

Fakat 500 kilovatllk radyo gonde-
ricilerile de hissolunacak derecede te
sirler basil etmek kabildir. Bunun 
i<;in bir mil murabbamda bir anten 
l?ebekesi kurmak ve bu ~ebeke vas1ta,. 
sile enerjiyi mi.inasip bir dalga uzun.
lugunda, projektor gibi, ~akuli istika
mette yukseklere dogru ~ualand1rmall 
kafidir. 

Prof esoriln fikrine gore plam, hai~ 
oldugu ticari ve askeri klymetten sar
tJ. nazar, llmt tedkikler bakunmdan da 
buyuk bir ehemmiyetl haizdir. Qtinku 
o sayede yer yi.iziinden yi.iz kilometTe 
ve daha fazla irtifalarda spektrosko
pik tedkikler ve sair tecrubele1· yap1l
mas1 mfunktin olacaktir. 

Bir otobiis tutu§tu, atet 
~abuk sond iiriildii 

Eytip • Keresteciler hattmda i§ll· 
yen §OfOr Zekinin idaresindeki 8094 
numarall otobiis Eyiibe giderken Kar. 
bfu·atoril tut~mu~, yolcular tela~a 
dii~mti~Ierdir. Otobtis yanmadan 
sondiiriilm~tiir. 

Edirne plan1n1n birinci 
k1sm1 hitti 

2 - §of or Alinin idaresindeki oto
mobil tstikldl caddesinden gec;erken, 
yaya kaldmm1 di§mda yiirilyen Des
pina isminde bir kadma ~arpml§, §O· 
for yakalanm1§t1r. Edirne (Ak§am) - Edirne §ehir 

3 - Bir hususi otomobil Cevdetin pl~mm yapmakta olan profesor Egli 
1daresinde Harbiyeye giderken Taksim planm birinci klsm1m bitirerek bele-
bah~esi kar91smda eerafeddin ismin- dlyeye vermi§tir. 
de bir zata carpml§tir. Yarah tedavi Bu pllrun on safmda Londra - is-
altma almm1§, Cevdet yakalanarak tanbul asfalt yolu ile diger mtihim 
tahkikata ba~lanmi§tlr. yollar bulunmakta.dlr. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
fenerdeki ihtiyat depodan yiyecekle
rini, i<;eceklerini tedarik ederler. 

Denizin ortasmdaki fenerlerin alt 
klsmmda bir depo vard1r. Bura.da 
yiyecek ve ic;;ecek i<;in bir depo bulu· 
nur. Vapm· gelmedigi zamanlar bu 
depodaki erzak kullamhr. Fenerin 
ortasmda bek~ilerin odas1 varchr. 
Nobette bulunmiyanlar burada ya
tarlar, yahut kitab okurlar. ttst kls
mmda as1l fener bulunur. Her gttn fe
ner dikkatle temizlenir, iyi i~eyip l~
lemedlgi kontrol edilir. Son zaman
larda bir k1smma bir de telsiz kon-

lonlan dolduran }talaballk beni btraz 
§9.§irtt1. Bu §a§kmhk da gordtigtim 
birbirine z1d garip k1yafetlerden. Sa. 
nk11 bir Hindinin kolunda sogiit yap
rag1 gibi narin bir ingiliz kadm1. Qir .. 
kin, kahn, kaba ve fakat gt>gsii ve kol· 
Ian p1rlantalar i~inde bir kadmm 
yanmda filiz gibi bir delikanll. Fesll, 
piisktillii Mls1rhlar, ~1plak kafal1 ve 
§i§ karml1 Almanlar, spor klyafetli 
Amerikalllar ve daha dilnyanm her 
ko§esinden ak1p gelmi§ yilzlerce zen .. 
gin kadm ve erkek. Kimlerdir, ne i§ 
yaplill§lar, nas1l zengin olmu§lar. Bu
rada aranmayan ve sorulmayan, me
rak edilmyien §eyler ... Herkes hak
kmda verilen hiiktim sarfettigi para. 
ya gore. 

ilk ak§am Necmi beyle rulette §an
s1m1z1 tecriibe ettik. Elli§er frankumz 
gitti. Hi~ iizillmedik. Bu bizim J~in 
iyi bir tecriibe olm~tu. Buraya ta
lihimizle oynamaga gelmi~ degildik. 
Q1karken Necmi bey: 

- iyi ki kaybettik. KazanmI§ olsak 
belki bizim i~in bir h1rs ba§larch. Ben 
zaten bu §ekildeki oyundan zevk a.I.. 
mazd1m. Talihimi oyunda degil haya
timda tecriibe ediyorum. Kazanma,.. 
ga ihtiyac1m var. Fakat para kazan
maga degil! 

Bugtin italyan hududuna kadar 
bir otomobil gczintisi yaptlk. Nec
mi bey tam hududu gosteren klr-

mu~tur. 

Denizin ortasmdaki f enerlerde 
hayat c;;ok mii~killdtir. F1rtmal1 ha.
valarda koca dalgalar vurduk~a f e
ner adeta sallarur. Bu sahnti, f1rh· 
nanm mtithi~ ugwtusu istirahate 
imkAn b1rakmaz. Diger taraitan bu 
fenerlerde btiytik bir riltubet var
d1r. Bu ytizden bekc;;iler ekseriyetle 
romatizmaya, bir ~ok hastallklara tu· 
tulurla.r. Buttin bu zahmetle1ine 
mukabil fener belq;ilerinin ald1kla1-a 
para pek azdlr. Ayda 30 • 40 Hrayi 
gec;;mez. 

mlZl kayallklar iizerindeki koprliden 
birkac poz resmimi aldl. Bu kaya
hklar o kadar giizel ki. Aralarmda 
kalm yaprakll aga~lar f1§kll"l111§. Bl
zim mor ve mavi bildigimiz kayala• 
nn kiremi t rengi klnmzilari ... Her t.a
raf c;;icek i~inde. Mini mini evler, te
raslanru gliller, mar, pembe sanmst 
ci~ekler kapl8.llll§. Diinyanm bu ko
§elerine hastallk, keder, oltim geliyor 
mu acaba? 

Ak§am Monte Karloya dondiigiimiiz 
zaman sokaklan her zamankinden da-

. ha kalabahk bulduk. Eglenmek, giil
mek lcln f1rsatlar icat eden bu mu
hitte tarihin buttin milli, dinl bay
ramlar1 vesile oluyor. Bu gful de 
Apotrlerden birinin giinu irni~. Her 
taraf ~enlik i~inde de gruibi ~u ki bu 
~en11ge Hindli Mecusi, Kahirell mUs
Hlman, :;wighaylI Budi, Atinah or
todoks, Arjantlnli katollk, 1riandalJ 
protestan hep beraber i~tirak ediyor:
lar. r 

Monte Karlo _oyuna merakl olma;. 
yanlar igin nlhayet bir ha!tadan fazr. 
la kalmamayacak kadar kiictik bif 
yer. Birkag gful l~inde gormedigiml.t 
ko§esi kalmach. En ho~uma glden ta; 
raf1 da dtinyanm gormek ic;in km.Id! .. 
g1 gazinodan ziyade Monako prensi• 
nin akvaryomu oldu: 

Necmi beyin bahce mimar1Jg1 bu
rada kendini gosterdi: 

(Arkas1 'ar) 
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Milyarder kad1nlar 
Biitiin diinyada on kad1n milyarder 
vard1r, bunlar1n ~ogu mesud degildir 
Milyarder kad1nlar ~ok basit hayat ge~iriyorlar 
bir k1sm1 ihtiyarlad1g1 halde evlenememi$tir 

Barbara Hutton 

Bi.ittin dilnyada m.ilyarder on kadm 
vardu'. Milyarder kadm dediiimiz za. 
man kocalarmm parasim de~ takat 
kendi §8.hSi servetlerinl kasdediyoruz. 
Bu milyarder kadmlardan birt Japon· 
yadadu'. Adl da Vona Soujocki'chr. Bu 
kadm, servetini borsa oyunlan saye. 
Binde yaprm§br. Amerikada bulunan 
milyarder kadlnlardan birinin adl An· 
na Dillmann, ingilteredekinin de Mao 
Donald Buchanan'dlr. Bu milyarder 
kadmlar hayatlarmda saadet tatma
Dll§lar, saadete kavu§anlar da bunu 
aonuna kadar muh!aza edememtfler• 
dir. 

Di.inyanm milyarder kadmlarlnl o
kuyucularmuza birer hirer tamtahm: 

1ngllterede Gal memleketinde Kar· 
dit limamndan birka~ kilometre uzat. 
ta me§hur komiir maden ocakla.n var. 
dlr,. Bu ocaklar, 1ngllterenin en Kil-

Madam Berkha Kmpp 

gin kadlm olan Vikontes Rhonddaya 
aittir. Vikontes hi~ evlenmemi§tir. Bu· 
giin elli be§ yB§mdadlr. Mis Rhondday 
bi.iytidi.igi.i zaman patronlarla amele 
arasmda devam edegelen kavgalann 
aebeplerini anlamak i~in Londrada i~
timaiyat tahsiline gitmi§ tahsilini bi
tirince bu i~timai miicadelelerin se
bebinJ diinyaya erkeklerin hiikiim siir· 
melerinde bulmU§ ve c;1lgm bir sofra
jet kesilmi~tir. 

Babas1 oldiigii zaman maden ocak.
lanru i§letenler, Vikontese bir heyet 
gondererek senede ne kadar gelire ih· 
ttyac1 oldugunu sorm~lardlr. Gen9 
VJkontes, bu mtiracaati ~ok garip bul· 
m~ ve yanma gel en heyete: 

- Oellr ml? dediniz? Ben gelir sa
hibi d~m. Ben sizin reisinizim ce
vabllll vermi§tir. 

Vikontes, babasmm yalmz eml~kl
ne tevartls etmekle iktifa etmemekte, 
babasuun hayatta iken haiz oludgu 
lord ilnvamru da istemektedir. Vikon
tes Rondday mu!rl.t sol fikirlldir. Haf
tallk n~rettigl mecmuda da sol fikir
leri mUdafaa ve Londrada yi.iksek sos
yetesine hticum etmektedir. Ken dist 

daima fakirlerin, iztirap cekenlerin 
yambll§mdadlr. 

Bertha Krupp 
Almanlarm umumi harpte Paris 

§ehrini yilz klisur kilometre uzaktan 
bombardlman etmek i~in icad ettiklerf 
muazzam toylar naIIlllll vermif olduk· 
Ian Bertha Krupp u!ak te!ek, uzun
ca yO.zltt bir kadmdlr. Klyafeti sade 
ve miitevaz1dir, ag1r bB.§lldlr. Hi~ bir 
hal ve hareketi, top kralicesi ve i!;lnde 
100,000 ki§illk bk amele ordusunun 
gece gttndi.iz ~ah§tlg1 muazzam bir 
.tabrikasinn1 sahibesi oldu~u goster~ 
miyor. 

Bertha Krupp on alti y~mda iken 
babasmdan il9 mllyar frank miras kal •. 
dl. BUtiin Alman asilzadeleri gen9 
milyarderin etratmda pervane gibi do· 

Norma Shearer 

lB§lyorlardl. En nlhayet gen~ m, pelt 
az tamnm1§ blr Alman diplomatuu, 
Von Bohleni belendi. Von Bahlen ltm9 
mdan 16 yq daha biiyiikt(.ir. vqtng. 
ton, Pekin ve Roma sefaret kAtlpllk
lerinde bulunm.UftU. 

Kayser Vilhelm, bizzat nikAh mera
siminde bulundu ve Von Bohlen soy 
admm ba§ma kansmm soy adlm tak· 
masma musaade ettt. Von Bohten, sa
bahtan gece yarisma kadar fabrlkada, 
k8l'l.Sl da ev i§lerile ve ik1 kiz ~ocuk .. 
1armm talim ve terbiyesile me§gul bU· 
lunuyordu. 

Umumt harpten sonra Krupp fab
rikalan ~ok vahim anlar ge~irdi. tti
W devletleri Krupp fabrikalamun top 
yapmalarrm menetmi§lerdi. Bu muaz. 
zam fabrikalan ziraat makineleri ya. 
pacak bir hale sokmak ve yeni mtl§
teri bulmak pek mU.§kill bir i§ti. Krupp 
fabrikalari bu mii§kill anlan muvaf
faklyetle atlatt1 ve bugiln de diinya. 
run en biiyiik sila.h ve top tabrikas1 fin. 
vamm yeniden kazandl. 

Amerikarun en zengin kacbni 
Sylvia Wilks, Amerikanm en zen

gm kadlrud.lr. Fakat en fakir kimseler 
bile altmI§ se~z senedenberi siirdi1-
gii hayata gipta edemezler. Daha be
§ikte iken kulagma f1slldanan ilk soz: 
«Para!» idi. Bu kadmm hayatmda ye
gft.ne gayesi, para biliktirmek miite
madiyen para biriktirmek oldu. 

Syliva Amerikada tamahkArhg1, ~ 
gozliiliigti, merhametsizligile bilylik 
bir §Ohrei kazanm1§ Hetty Greenin 
klz1d.lr. Green, kendi phsi menfaati 
i~in 1885 senesinde Amerikay1 en miit
hi§ bir iktisadi buhran i~ine atmaga 
tereddtid etmemi~ hal ve vakti yerin
de bir adam gibi ya§amak istiyen ko
casm1 aile servetini idareden menet
mi§, para vermemek i~in can c;eki§en 
oglunu muayene i~in bir tabip c;a
~irmam1§b. 

i§te Sylviarun genc;ligi bu §erait al
tmda ge~ti, kendisi gtizel olmarnakla 
beraber mDyarlara konacag1 bllindigi 
i~U'l kendisine birc;ok talip c;1kti. Fakat 

" .. 

Sylvia Wtlks 

annesi, bu taliplcri, daha kap1dan ko
vuyor ve klzma: 

- Onlar, seni degil param istiyorlar. 
Benin icin yegft.ne muvaflk koca, bir 
mllyar serveti bulunan ve bunu artt1r
masrm bilen adamd.lr. 

Annesi tallpleri kovmamakla kal
m8Jlll§, masraf olmasm diye cemiyet 
hayatma kar!§maktan, tiya~-ro ve ba
lolara gitmekten menetmi§ti. 

Sylvia 38 y~ds, iken, Astor Wilks 
1le gizlice ni§anlandl. Dellkanh, me§
hur mllyarderin Astorun torunu ve 
kendi!i de c;ok zengin idi. 

Fakat ihtiyar p1nt1 kadm, klz1mn 
ni§anltsm1 begenmedi ve: 

- Biiyiik babasmdan daha az ser
vet sahibi olan blr adam, ciddi bir 
adam olamaz diyerek ni§an merasimi
ni bozmaga kalkti. Sylvia, annesinin 
bu kararllll hl~kmklarla kar§llaymca, 

Mis Rhenday 

bu merhametsiz kad.ln, ilk defa ola
rak merhamete gelm~ ve: 

- Sa.kin oll Ni§anhnm karakterini 
tecri.ibe edeceghn demi§ ve gene; Asto
ru, idare ettigi bankalardan birine de.
vet etmi§tir. Delikanll, yanma girer 
glrmez, ihtiyar kadln kendisine bir 
kAt1d uzatarak: 

- i§lerden bahsedelim demi§. Ha .. 
yalete kap11mamak i~in size olecegim 
gUn ancak 5,000 dolar birakacagxm. 
Bundan bir santim fazla yok. ~imdi ne 
benim rniras1ma, ve ne de klz1mm ser
vetine goz dikmecligine dair §U senedi 
imzala bakallm. 

Ku~i.ik Astor, bir kelime bile soyle
meden uzatilan kag1dl imzalarru§ ve 
Sylvia ile evlenmi§tir. Fakat zavalh 
Astor, uzun mtiddet yB§amami§ ve ka· 
rIS1 kendi milyonlarma teYarils etmi~
tir. 

Misis Sylvianm milyarlan, mu~zam 
k~aneleri vardir. Fakat bir§eyi cksik
tir: Saadet .. 

Wolworth'lar1n serveti 
Altm1§ y1l e'1vel, Nevyo1k vilayetin

de Etica kasabasmda bir dukkan i§
.(De,·am1 10 WlCU sahifede). 

SEYAHAT NOTLARI: 

~imal memleketlerinde 
•• • gece yar1s1 gune§I 

' §imalin sakinlerl ve ekserlsl Ben reJWert tutmak ve PJik siirilleri ~banl1p 
fapmakla megul, ~lanla yqayan Laponyahlar milli kostiimlerile 

!Jerlinde iken dUymUftum. Bir~ok 
Alman ve Amerikahlar tsve~ln fi.:ma
Une gidip, gece yanst giine~ seyre
diyorlai"rm§; ben de Stokholmde bu
lundulumdan, her zaman ele ge<;mi
miyen bu firsattan istifade edip, tabi
atm §imal memleketlerine mahsus 
olan bu giizel hadisesini gormele ka
rar verdim. Ancak (medari kutbu §i
malt) mmtakasma gitmek 1cap edi
yordu. 

Yirmi alti sa·atlik siiratl1 ve rahat 
bir tren seyahatinden sonra 1svec;in 
§imal miintehasmdaki (Abisko) ka
aabasma vasll oldum. isve~ trenleri 
gayet temiz, c;ok muntazam olup kom
partimanlan geni§ ve her trende yol
crular i~in vagon restaurant'dan ba§
ka, bir miitalea ve bir de istirahat 
salonu vard1r. isve~te trenler s1rf 
alektrik.le hareket eder. Zira bu mem
lekette en ucuz §ey, elektriktir (kilo
vati bizim paramJzla, 20 paraya!). 
Memlekette mevcut say1s1z §elaleler 
ve difer tabii kuvvetler sayesinde 
elektrik cereyam, masrafs1z elde edil
mektedir. 

Onun i<;in en ufak koy evinde bile, 
elektrik vard1r; ve tenvirattan bR§ka 
prek ismmak, gerek mutfak i§leri 
hep elektrikle yapllmaktachr. Alt1 mil
yonluk tsvec; halkmdan dort milyo
nunun koylerdc ikamet ettllini s0y
lersem, memlekette ne muazzam elek
trlk. tesisatmm mevcut oldu((u hak
landa bir fikir vermi§ olurum zanne. 
diyorum. 

tsvec;te kfy evleri yi.izde doksan ah
ppb.r. Fakat her biri gtizel, munta
zam ve zevki ok§ayan bir stilde yapll
Dll§ olup, hemen hepsi klrmiziya bo
Yarunl§tlr. 

Trende ayni kompartimanda bera
be rseyahat ettigimiz ve a.rarmzda iyi 
bir dostluk teessiis eden 1svei;li mti
hendis (Gustaf Heijkenjold) e bunun 
sebebini sordugum zaman: «isvec;te 
elektrikten sonra <;Ok orman ve ke
reste vard1r. Htikirmet ve halk bunun 
sarf1 ic;in, §ehirler mustesna olmak 
t1zere, btit\in koy ve sayfiyelerdeki ev
leri tahtadan in§a ettirip, memleket 
servetinin ic;erde kalmasm1 temin edi
yor ! » dedi. 

Abisko, senenin on aymda karlarla 
orti.iliidtir. Buraya 1sv~liler baharlar
da ve hatta yaz ba§mda kl§ sporu yap
maga, ecnebiler de gece yansi gtine
§ini gormege geldiklerinden, kasabada 
olduk~a biiyiik, tertemiz ve gi.izel bir 
otel yap1lm~ti. Tabii bu otel de diger 
bi.itun binalar gibi ah~aptJ. 
Hi~ batmayan gtine§i, gece yansm

da da go~mek ic;in, otuz k~ilik Dani
markah, Alman ve Aemikall bir gru
ba. iltthak edip, ak§am yeme~inden 
sonra, daga ttnnand1m. Elimde ski 
sopalan, iizerimde ski elbisesi ve aya
gunda ag1r kunduralar oldugu halde 
600 metre irtifaa, ii~ buc;uk saatte 
c;lkfin. l3enim gibi dag sporu yapma
yanlar ic;in bu yolculuk, ~ok zevkli ol
makla beraber, hayli yorucu oldu. Sa-

bti.tun pa.rlakllglm muhafaza etmek 
p.rtile, tedricen kar~1 taraftaki dagm 
tepelerine yakl~1yordu. 

Tam saat 24 de gi.ine§ biitiin giizel
ligi ve azametile kaq1m1zda idi; clag 
tepele:rine daha fazla yakla§makla be
nada gece yans1 gi.ine~ini gonnekten 
miitevellit sevin~le herkes (Ya!?asm 
isvec; ve onun iyi, kibar ve misafir se
ven milletil ) diye bagird1. 

Birkar; dakika sanra giine§in ya
v~ yav~ ytikseldigini ve gitgide dag 
tepelerinden uzakl~maga ba§lad1g1-
ru goriiyorduk. Doyum olmayan bu 
manzarayi saat bire kadar seyrettik. 
ve i.isti.imiizde, insanlara ve her tiirlli 
mahlukata ve nebatlara hayat, s1hhat 
ve giizellik bah§eden gline§, alt1m1zcla 
karlar oldugu halde, dagdan inmege 
ba§lad1k. Zaman zaman arkaya don up 
giine§in ne kadar ytikseldig'ine baki
yorduk. 

Saat 4 de otele dontip yataga girdi
gim zaman, gece yar1s1 gline§ini ta.
blatm biz cenuplular icin enteresan 
olan bu hadisesini gordtigumden do
layi o kadar sevinc ic;inde idim ki, ye
di saatlik yol yiiriimenin ve karll dag
lan tmnarunanm viicuduma verdigi 
yorgunluktan hic;bir eser kalmam1§b. 

Abisko'da kaldlg1m birkac;; gun zar
fmda burarun me§hur (Nasional par
k!) m, civardaki koyleri ve b~h ba
fina bir isvec;; kasabas1 olan (Riksgra
en.sen) ismindeki turist istasyonunu 
gezdim. Biitiin bu yerler hentiz kar 
altmda oldugu halde, bw1lann ayni 
arz dairesinde bulunan Norve<;in 
(Narvik) §ehrinde, kar gormek §Oyle 
dursun, pard0sii lle gezmek milmklin 
degildi. Norvec;in §imaldeki bu .50n 

§ehri, medan kutbu §imaliden 300 
kilometre daha ~imalde oldugu halde, 
maruz kalchg1 s1cak deniz cereyanlan 
sayesinde, iklimi mutedildir. isve~ hu
kumeti §imalde bulunan zengin ~elik 
madenlerini bu limandan di.inyanm 
her tarafma ihra~ etmekte ve istik
IAllyet kazandigmdanberi Norve<;e va
gon b2.§ma muayyen bir meblag' ve
rerek, kom§usunun mtihim bir ' 'ari
dat elde etmesini temin eylemekte
dir. 

Abiskodan Narvike kadar yaptlg1m 
iki saatlik tren yolculugunda, c;e§it 
~etit yamaclar ve kayalar, bir ~ok §e

J.Aleler, Laponyahlann bi.iyi.ik Ren ge
yik siirWerl, klzak c;eken kutup k6-
pekleri, ve seyrine doyulmayan diln
yamn en gilzel manzare1anm gor. 
dilm. 

Ortakoy fi!ifa yurdu sahip 
ve bB§hekiml 

Dr. Ahmed A.snn ONUR 

Ev, Apart1man 
klralamak lcln 

at 23,30 da deniz sathmdan takliben t' 

1000 metre irtifamda idik (t;tinkii: 
Abisko §ehri de denizden 400 metre 
yiiksektedir). 

«Ak1am»1n KUCOK 
1LANLARI En aiirath ve 

Biltiin yfu:Uyi.i~ mf1ddetince hie; gi\
ne~i goztimiizden kaybetmemi~tik. Bu 
saatte her taraf apaydmhk ,·e ;;tine~ 

en ucuz vaaitad1r. * 

• 

• 
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Yefa kaleclll Azat'm Dd giizel kurtanp • Beykoz. t. Spor ~mdan blr enstantane 

TAKSiM STADI: 
1 Besiktas, Pera ile FENERBAHCE STADI: 

G. Saray Vefay11-0 yendi 2 -2 berabere kald1 Fenerbahce, SUleymaniyeyi 7. O; 
Vefi'dlllar oyunun sonlarma dogru kendi kalelerine p.~"!:a·:::bl~::~: Hilal, Topkap1y13.2 magvlub eff'1 

att1klan bir oolle manlub oldular ~::~~ ~:~~~~:: ~: 
Diln oynanan Jig ma~larmm en 

milhimmi Galatasaray - Vefa kar§lla§· 
masi idt. Bill1assa Galatasaray takl· 
numn ne §ekilde sahaya ~lkaca~ me
rakla bekleniyordu. Bin be§yiizden faz. 
Ia seyirci Taksim sta.dmda toplanm.t§
tl. Ri.izgarll ve gittik!te soguyan bir 
hava i~lnde ha§byan maca takllnlar 
3.§a~da §ekillerde c~lardl: 

Galatasaray - Osman • Lutfi, Ad. 
nan • Ekrem, Bedil, Musa • Necdet, 
Siileyman, Buduri, Mehmed Yllmaz, 
Salfilladclin. 

Kaleci Osman bundan bir ka!; sene 
evvel i. Sporda ve Ankarada gi.izel 
oyunlanru seyrettfgimiz iyi bir oyun
cudur. Faztldan bo§alan Galatasaray 
ka1esini fazlnslle dolduracagllla §Up. 
he yoktur. Hilcwn hattmda Necdetten' 
gayri digerleri, son zamanlai'da taklln
da gormedigimiz oyunculardl: Silley
man, Mehmed Yllmaz ve Salfilladdin. 
stileyman ve Mehmed Ytlmaz yakm 
7.8.Illanlara kadar Oynaml§ elemanlar
dlr. Fakat Salahaddinl epidir seyret
memi§tik. Bir Ve!a m~da bacag'l 
lanl1p futbole uzun zaman icln veda 
etmi§ bir oyuncunun gene blr Vefa 
mac1 Ile blrincl taloma donm~ olma
Sl garlb bir tesadil!Uir. 

Perarun santr!oru Buduri ise takrm 
i~in yeni blr oyuncudur. Buna muka
bU Vefa talorru Muhte§em, Sulhi ve 
Hi.iseyinden mahrumdu. Futbolii b1-
rakml§ olan Salm solbekte oymyordu: 

Azat • Vahid, Salm • Sefer, LU.tfi, 
Sfileyman • Adnan, ~iikrU, ihsan, 
Abdilq, Adnan. 

Birinci devre 
Oyuna on ~ ~ ~e hakem Ah· 

med Ademin idaresinde b8§land1. 
Galatasaray, rtizgA.r altmda oyru

yor. tlk akmlan Vefahlar yaptilar. Ga
Iatasaray beklerinin kestigi bu hilcum, 
lardan sonra oyun havadan ve ortada 
oynanmaga ba§ladl Sankmruzwlar 
bilha.ssa. Necdet vasitasile hilcum ede. 
rek Saimin idmans12hgindan ve agir
ll~mdan isti!ade etmek ;l.stlyorlar. Fa
kat Vefah L11tfi ve Sille~~ hiicum. 
Ian daha bB.§langicmda kesmege mu
vaffak olU§lan buna meydan vermi
yordu. 

Bir Galatasaray akuu Vefa icin da.
ha tehlikeli oldu. Mehmed Yllmaz ve 
Salahaddinin gayretlerile kall§an Ve
ra kalesi onilnde havalanan topu Bu
duli !tOk gilzel bir vole §title Vefa ag. 
I.arma gondcrdi. Fakat hakem ofsayd 
~lml§tl. 

Oyun tekrar miisavi bir vaziyete 
girdi. Ve.fa santrhaf1 Lutfinin Galata. 
saray hiicum hattm1 bozmaga rnuvaf. 
fak olll§U Sanlamnztlllann mildafaa
Sllll ~ah§magn mecbur ediyor. GaJ.a.. 
tasaray bekleri Liitfi v~ Adnan bu 
akmlan kaleleri tcln tehlike olmasina 
meydan vermiyorlar. 

MUdafaarun enerjik oyunu ve ka.
leci Azatm ik.1 defa Galatasaray for
verdlerinin ayaklanna yatarak top 
kurtarmas1 sayesinde, Vefalllar birin· 
cl devreyi sifir sif1r herabere bltirdi
ler. 

ikinci dcvre 
Riizgftr1 lehine alarak oyuna bB.§h· 

)'8.n Galatasaraylllar derhal hiicuma 

Y ~er so.yi yaparak berabere kaldl-

ge~tller. Budurinin oyun tarzm1 elA.n 
etrafmdakiler anllynmadllar. Siiley
man - N ecdet Cenalu nisbeten daha 
iyi ~al1~1yor. Buna mukabil Mehmed 
Y1lmaz ve Salahaddinden mii.rekkeb 
Galatasarayin sol taraf1 8.deta muat
tal bir halde.. Salahaddin, dakikalar 
ge~ti.kce topa vuramaz bir hale geldi. 

Vefa kalecisl Galntasaray forverd· 
lerinin maneviyatrm loracak derecede 
gO.zel oymyor. Ve!arun ara Stra yapti. 
g\ hUcumlardan bir tanesi Galatasa
ray mudafaasi cok a~Idlgi 1¢n az kal
dl golle neticelenecektL Osman tam 
zamarunda Vefa muhactinlerinin ayak
lanna yatarak gole mA.nl oldu. 

Musamn gi.izel oyunu talihsiz ve 
biraz da beceriksiz blr oyun c1karan 
hticum hattm1 Adeta zorla Vefa ka
lesine do~ yihiltCiyor. Silleyman, 
Mehmed Y1lmaz, SalAhaddin miitead
did f1rsatlar1, hattft. kale bo§ken da
hi ka!tirchlar. 

Devrenin otuz be§ dakikaSI Galata
sarayin tazyiki, Vefanm yorulnuyan 
enerjlk mildataaSI ve ara Sll'a yaptigi 
tehlikell akmlarla ge~mi§, ma~m be
rabere bitecegi kanaati haSil olmaga 
bB.§lamJ§tl. 

Galatasaraym ka~ud1it penalti 
Hil Galatasarav hiicumunda top 

Vefa miidafilerinden blrinin ellne 
~arpt1. Ahmed Adem nedense kasd ol
m1yan bu hareketi penalti ile cezalan. 
dlrdl. Vefalllann klsa bir itirazdan 
sonra kabul ettikleri penalt1yi Adnan 
~ektl. Lilzumsuz Slla bir VUl'U§ ile top 
iist direge ~arptl. Galatasaray ellne 
g~en bu f1rsati da ka~irtnl§tl. 

Galatasaraym golii 
Oyunun ka~an penaltldan sonra, 

artlk berabere bitecegi kanaati tama
mile yerle§rn.i§ti. Klrlanc1 dakikada 
sol taraftan Vefa kalesi oniine inen 
bir akmda top havadan on sekiz pas 
~izgisi ii;ine di.i§ilyordu. Seksen be§ da
kika giizel bir oyun ~1kartnl§ ve kale
sinl milteaddid tehlikelerden kurtar
~ olan Vahid, kalecisinin c;lkarak 
a.utabilecegi bu topa, ylizi.i kalesine dO-' 
nilk olarak ~lkml§ti ve acele ile ters 
s1kl bir burun vurU§ile topu yerden ve 
ko§eden aglara gonderdi. 

Bu golden sonra top be§ daki.ka ka
dar ortada dol&§tt, ve Vefanm kendi 
kalesine attigi bir golle ve magIO.bi
yetle neticelendl. 

Nastl oynadllar? 
Galatasaray taklmmda, bi.itiin mtl

dafaa gi.izel oynad1. Yalmz Bedti aya
gmda fazla top tutttL Hticum hattm
da, Budurl arkad&§larlle anla§amadl. 
Necdet ve Siileyman vasat, Mehmed 
Y1lmazla Salft.haddin fena oynadllar. 

Vefa taklmmda, kalecl takumm blr 
~ok gollerden kurtardl. Kendt kalest
ne gol atan Vahid, sentrhaf Ltltfi ve 
sol baf Silleyman gilzel oynadllar. 
Hilcum hatti cnerjik bir §ekllde !tall§· 
ti. Fakat i~lerlnde yalruz Abdu~ mu. 
vaffak oldu. 

Hakem Ahmed Adem, fazla ~iddet-
11 olan pena.lt1 karan miistesna, mB.\;l 
gUzel idare ett1. Ulvi Yenal 

Beykoz t. Sporu 6 • 2 yendl 
Diln Taksim stadmda oynanan Bey. 

lar. 
Be~kta~ talmru sahaya ~u ~ekllde 

~1kn11~ti= 
Mehmed Ali - Hilsnii, Taci - Fev

zl, Biilend, Mehmed - E§ref, §eref, 
~evket, Bedll, Hayati. 

Pera en iyi oyuncusu Bambinodan 
mahrumdtL ilk dakikalan miiteva.
zin ge~en oyun 30 uncu dakikadan 
itibaren ~ hlikimiyeti alti
na gird! ve 23 iincii dakikada f?evket, 
28 incl dakikada Hayati B~i~ 
gollerlni yapttlar. Bu si.rada Perall
lar da bir gol yaptiklanndan devre 
2-1 n1hayetlendJ. 

:ildncl devrede Pera oyuna hfildm 
oldu ve 15 inci dakikada merkez mu
hacimle11 vas1taslle beraberllgi te
min cttiler. Son dakikalan kanµhkh 
hticumlarla g~en miisabaka bu sekll 
degi~meden 2 - 2 berabere nihayet
lendl. 

Atletizm miiaabakalar1 
istanbul atletizm MonitOrliigi.i ta

rafmdan atletlerin formden dil~me
meleri lcin tertip edilen ~ atle
tizm ~al1~a prograrruna diin Hay
darpa~a llsesinin sahasmd.a. devam 
edilm~tlr. Talebe ve kliiblerin ayn 
ayn yaptiklan mfisabakalarda ah
nan derecelert yaziyoruz: 

Gtille atma - Kliibler: 
I Arat Beyoglu Halkevi 13.08 
II Yavru Beyoglu Halkevi 11.44 
Gillie at.ma - Mektepliler: 
I Mehmed Haydarp~a. llsesi 12. 
II Suad Universite 11.54 
Disk: 
I Arat Beyoglu Halkevi 38.55 
II Yavru 
Cirit: 
I Mellh 
II All 

Beyoglu Halkevi 34.22 

Beyoglu Halkevi 52.65 
Beyoglu Halkevi 43.81 

Pazar ligi 
Talcsim stadl tarafmdan f edere 

olmayan kliibler arasmda. tertip edJ
len pazar llgi m~lanna diin sabah 
biiyiik bir kalababk ontinde devam 
edilml~tir. Arnavutkoy - Kurtulu~a 

5 - 3, ~i~U - Yeniyilchza 2 - O galip 
gelmi~lerdir. 
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koz - t. Spor ma~ma, takunlar tekaud
leri aralarma alarak ~lkmI§lardl. 

Azm1 Muhiddinin hakemligt lle bB.§
lanan oyunun altmc1 dakikasmda Ilk 
golil Beykoz yapt1. i. Spor buna btr 
dakika ii;inde mukabele etti. Onuncu 
dakikada bir penalti kazanan t Spor
lular, Hasarun bozuk bir vurU§lle bu 
firsatu k~1rd1lar. Hfildmlyeti ele 
alan Beykozlular on b~inci daklkada 
Bahadtr vas1taslle ikincl gollerini yap
t1lar. t. Spor miidafilerinden blri ken
dJ kalesine btr gol att1. Devrenln son
lannda t. Sporlular penaltidan blr sa
Yl yapmaga muvaffak oldular ve dev
re (3·2) Beykozun galiblyetile bitti. 

tkincl devre tamamile Beykozun 
hfildmiyeti altmda oynandl. Bu devre
de il}ahab iki, KAzrm bir gol atarak 
Beykozun sayilanru alt1ya t;lkardllar 
ve ma~ (6-2) olarak bitti~ Bu mfisaba.. 
ka tiimllnfyet itll)Arill!mlitekaldJer ma
~1 manzarasmi arzediyordu. 

Fenerbahi;e stadmda gilniin ilk 
~1 Hilfil lie Topkap1 arasmda ya
pl.ldl. Mektepliler hakkmda.ld son 
karardan sonra her ik1 takun da esaa 
kadrolarmdan bir k~ oyuncuyu oy
natamadlklanndan aralanna tekaild 
oyuncular almak mecburiyetinde 
~allm~lardl. 

~azi Tezcanm idare ettigi bu mai;a. 
takmtlar ~ ~ek.ilde ~lktl.larz 
I Hilfil: Murad - Akif, Muammer • 

1l.11tfi, Zeynel, Halftk - Mustafa, RU.S
tem, Ha.kk:l, Salim, :Ibrahim. 

Topkap1: Abdiilkadir - Hristo, Sa
bahaddin - Em.in, Tahsin, All - Ziya., 
Salahaddin, Osman, Ka.mil, Hamdl 

Oyuna Topkaprmn merkezden yap
tagi bir hilcumla b~landl. HilAl mi.i
dafileri tarafmdan iade edllen top 
derhal Topkap1 rus1f sahasma gei;ti. 
Riizgfi.r altmda oynamak mecburiye
tinde kalan Topkapll1lar Hilfil hii
cumlarma mukavemet edebilmek i~ 
biiti.in enerjilerile ~~yorlardl. 

Gittikce fazlal~an Hilfil tazyild 
nihayet 15 inc dakikada semeresinl 
verdi. Sag ai;lklan geriden ald1g1 
uzun bir pasi gilzel kullanarak blrin
ci golii yapmaga muvaffak oldu. 

M.aglup va1Jyete dti~en Topkap11!
I.a:r ruzgar altmda daha fazla boca
lamaga. ve geli~igi.izel oynamaga ba~
ladllar. Bu firsattai1 istifade etmesini 
bilen Hllfil yine Mustafa vasitaslle 
ikinci golil i;1kardl ve birinci devre 
2 - 0 Topkap1 aleyhine nihayetlendi. 

ikinci devreye ri.izgan lehine ala· 
rak b~layan TopkaplW.ann miisa
bakayi lehlerine ~evirecegi tahmin 
ediliyordu. Fakat devren1n bidaye
tinde Topkap1 mi.idafilerinln ilerde 
bulunmasmdan istifade eden Salim, 
HilA.lin iiciincli goliinii ~lkannca ma.
neviyatlan bozuldu. 

Rtizgann yardimlle hAkim oyna
d.Jklan halde milhacimlerinin dur
g\!Illugu yi.iziinden sayi ~J.kararm. 

yorlardi. Nihayet 28 inci dakikada 
Hamdi vas.itasile bir gol yapmaga 
muvaffak oldular ve bu sayi kendl
lerini gayrete getirdi 35 incl d.a.kl
kada Osman vas1tasile bir sayi daha 
yapt1lar ve miisabaka bu ~ekil deg~
meden 3 - 2 Hllfilin galebeSile bitti. 

Fcnerbah~e - Silleymamye 
Giiniin iklnci k~la~masl Fener

bah~e ile Silleymaniye arasmda ya
plldl. Halit Galibin idare ettigt bu 
ma~a talomlar ~ ~ekllde !;lkttlar: 

Fenerbahi;e: Hiisameddin - Lebib, 
Fa.zJ.l - Esad, Aytan, M. Re~ad - Se
mlh, Ali Riza, Ya~. Fikret, ~aban. 

Siileymanlye: SalA.haddin • Marta
yan, Dani~ - Nairn, ibrahim, :Ibra
him - Faruk, Ralf, Sureyya, Nedret, 
Rauf. 
Oyuna Silleymanlyenin s~dan yap

tigi blr hilcumla b~landl. Mftdafaa
da kesilen bu hilcuma Fenerlller sol
dan ~aban vasitasile mukabele et
tller ve derhal oyun Uzerinde hAkim 
vaziyete ge~tiler. RiizgAnn da yardl
mlle lnki~f eden Fener alonlanru 
durdurmakta m~illAta ugrayan SU· 
leymaniye rnudafileri biltfui gayret-
1et.ini kullanchklan bald& J1).Uvaff ak 
olamiyorlarih. ~ 

Bu Slk:1 tazyik nihayet semeresinl 

verdJ. 3 ilncil dakikada Fikretten gil
zel bir ara pas1 alan ~aban silo btr 
~tle talorrurun ilk golilnii ~1kardl. 
ilk dakikalarda yap1lan bu sayi ma
~m bir panik ~eklinde nihayetlene
cegi tahminlni verdi Fakat Fener 
muhacimlerinin ri.izgft.n hesab etml
yerek oynamalan netice almalanna 
m§.ni oluyordu. 

30 unc udaklkaya kadar i.istiiste 
bir ~ok firsat k~1ran Fenerliler ni
hayet Y~ann slkl bir ~tile ik1nci 
gollerlni yapttlar ve devre 2 - 0 Fe. 
nerin galebesile nihayetlendi. 

tkinci devreye riizg!r aleyhinde 
olarak b~layan sar1 IAclvertliler da
ha hesabll ve ~uurlu oynachlar ve bu 
yilzden sayi adedlerinl fazlal~t1rdl
lar. Maamafih Sfileymaniye kalecisi· 
nln acemi olmas1 da bu sayilarm faz. 
lal~mda amil olm~tur. 

5 inci daklkada Fikret kalecinin 
elinden kai;irdlgi topa yeti~rek takl
nurun ili;ilncii sayis1ru clk.ard1. Bu sa
yidan sonra Fener b8.kimlyeti fazla
l~ti ve 20 nci dakikada ~abarun avut 
cizgisine kadar gondererek gerlye 
ortalad.lgt topu Esad ya.km bir mesa
fedcn iceri atti. 25 inci dakikada ka
leclnln hatasmdan istifade eden ~ 
ban takmurun ~ci ve biraz sonra 
altmc1 sayilann1 clkardl. Ustiiste ya
pllan bu goller Silleymaniye oyuncu
larrmn asabuu bozdu ve oyun biru 
sertle~ir glbi oldu. 38 incl dakikada 
Fikretten aldlgi pasla Y~r takuru
run yedincl goliinii yapt1 ve miisaba
ka bu ~kll de~eden 7 - O Fener
bah~enin galebesile nihayetlendi. 

. lkinci kiime ma~lan 
lkinci kUme kliiblerl arasmda ter

tib edilen llg m~lan diin *ref ve 
Fenerbah~e stadlannda yap1laca.ktl. 
Fakat mektepliler hakkmd.a. verllen 
son karar yilziinden bazl kliipler ta
k1m ~1karamad.1gmdan ~lar yap1-
lamanu~t1r. 

Fenerbah~e stadmda Altmordu 
gelmedigmden Kas1mpa~a. ~ere! sta
dlnda Anadolu gelmediginden Ana
dolu htikmen gallp saytl~larchr. 

Voleybol miisabakalar1 
Beyoglu Halkevi tarafmdan tertlp 

edilen voleybol miisabakalanna diln 
Halkevi salonunda devam ~tir. 

Bi.iytik bir kalabahk tarafmdan 
a18ka ile takib edilen bu mi.isabaka.
larda Dw~taka - Peraya, Balar
spor - Alman lisesine, Pera - Sen Mi
~ele, Pangalt1 lisesl - Kiurtulu~a, Bo
gazi~l llsesl - «;ellkkola, Haydarp• .. 
Gazi beden terbiyesine, Milhendis -
Kurtul• galip ge~lerdir. 

Lig ma~lar1 puan cetve1i 
0. G. B. M. A. Y. P. 

Be~ikta~ 12 9 8 - 49 13 33 
Fenerbahi;e 12 9 2 1 44 9 32 
Galatasaray 12 9 2 1 35 12 32 

Vefa 12 6 8 8 23 19 27 
Beyk03 12 5 S 4 34 25 25' 
Hllfil 12 S 1 8 19 38 19 
tst. Spor 12 2 2 8 18 82 18 
Topkap1 12 3 -- 9 13 38 18 

Stileymanlye 12 1 3 8 9 25 17' 
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( VUMURCAK 
()niim.de bir adam kendi kendine 

stiyleniyor, hiddetli hiddetll ba~ ild 
t&rafa sallay1p duruyordu. ~oyle dik
tatle baktlm. Bizim hasis Faz1l .. . 
Ell biraz fazla sikl oldugu igin ona: 
cHasis Faz1b derlerdi. 

Yanma yakl~tim. O kadar dalgm
ch ki beni gormiiyor, , hala ba~m1 iki 
tarafa salhyarak kendi kendine soy
lenJyordu. 

- Ne o Faz1l? dedim, bu ne dal
gmhk? 

Uykudan uyarur gibi silkindi: 
- O sen misini? Bnak birader ... 

Fena sinirliyim.. . <;ok fena ... Hay 
yumurcak hay ... 

- Ne oluyorsun yahu? Kim bu 
yumw·cak? ... 

- Ah o yumurcagi elime verseler 
kulaklanm kopanrdlm. 

- Kimden bahsediyorsun carum? 
- Ev vela ban a bir sigara ver ... 

Sigaram bitmi~ ... Vapur iskelesine 
gidinceye kadar sana ba~1ma gelen
leri anlatay1m ... 

Bir sigara uzattim. Aldi, yakti. 
Anlatmaga ba~Iad1: 

- Benim ne zamandanberi Leyla
ya tutkun oldugumu belki biitiin 
arkada~lanm gibi sen de i~tmi~in

d1r. <;ilnkii ~k dedikodulan insana 
hayret verecek bir ~ekilde kulaktan 
kulaga, ag1zdan agiza yay1hr. 

Dogrusu Leyla ~ok ciddi, aym za- j 
manda gok inat~1 bir kadmd1. Onun- , 
la evlenmegi bile d~i.indi.igilm ve 
bunu kendisine soyledigim halde bir 
tUrlii ~oyle tenha bir yerde b~ba~a I 
kalmagi temin edcmerni~tim. I 

adam oldugumu bllirsin. Fakat bu
na ragmen cebimden on kuru~ g1-
karchm. Orhana uzathm: 

- Haydi, dedim, git te ko~edeki 

~ekerciden ~ikolata al... 
Maksad1m hie; olmazsa o ~ekerciye 

gidip gelinceye kadar Leyla ile ba~
b~a kalmakt1. 

Orhan kopc;a kadar ki.igilk, kur
naz gozlerile alay eder gibi beni te
peden tunaga kadar siizdiikten son
ra biiyiik bir istigna lie: 

- istemem, dedi, camm gikolata 
istemiyor. Aru1em beni buraya bll'a
klrken koskocaman bir de gikolata 
alch ... 

Sonra beni bilsbiltiin sinirlcndir
mek istiyo11nu~ gibi: 

- Hem ~ekerciye kadar kim gide
cek? ... diyc ilave etti. Uzattig1m on 
kuru~a yangozle bile • bakmaga te
nezzill etmedi. 

Yanm saat boyie gec;ti. Leyla ile 
ne istedigimiz gibi konu~abiliyorduk, 
ne de onun biraz yanma sokulabili
yordum. 

Bakhm olm1yacak? Bu sefer ce
bimden kilc;i.ik, c;il bir yirrni be~lik 

g1kard1m. Bu yumurcaga, bu 25 lik 
c;oktu amma ne yaparsm birader? 
Yan hiddetle: 

--. Al. .. dedim, git kendine bir dii
dilk al... 

Sonra da bir yalan uydurdum: 
- Ne gil7.el diidiiklei· ~1km1s ... Bi-

raz pahah, yirmi be~ kurn~n amma ... 
Pek gilzel... Git bir tam• kendine 
al... Gelince ne giizel ~alarsm!. 

Benim bu sozilm i.izerine Orhan. 
elini cebine atti. u~ dildilk birden c;1-
kard1: Boylece aylar ge<;ti. Leyla yava~ j 

yava~ bana ~ar~1 daha samimi dav- I 
ramyordu. Adeta ban~ bir ni~anh 

- Bak benim di.idiiklelime ... Hem 
de ii<;: tane ... Ben ha~ka dildtigi.i ne 

. yapayim? Bunla11 c;alanm... Sen 
diidiik c;almam1 nu istiyorsun? ... 

gozile bak1yordu. 
Nihayet di.in dayanamadi: 
- Peki, dedi, ya.rm ogleden sonra 

seni evimde bekliyecegim! dedi. 
Artik ic;im i~me s1gnuyordu. Diin . 

geceyi bilyiik bir heyecanla ge~irdim. , 
Bugiln ogleden sonra giyindim, ku
~and1m. Kiendime ~ekidtizen verdim. • 
Leylanm evinc gittim. 

Kap1dan girer ginnez bir (;Ocuk 
sesi i~ittim : 

- Leylfl abla, Leyla abla!.. diye 
bagmyordu. Mi.istakbel ni~anhma 
sordum: 

---. Bu (;OCUk sesi nedir? 
Leyla can1 s1k1lm1~ bir tav1rla: 
- Samimi bir kom~umuzun ~o

cugu ... Bu sabah hep birlikte agir 
bir hastayi ziyarete gitmi~ler. Qocu
lu bana b1raktilar. Yaramaz bir 
~ey ... 

Leyla ben gelecegim diye biiti.in 
hizmet~ile1i savm~tI. Yalmz evde 
bu yaramaz ~ocukla, Orhanla kal
nu~ti. Orhan dokuz on ya~lannda, 
cin gibi bir ~ocuktu. Biz salondan 
ii;eri girdik. Orhan da arkanuzdan ... 
Leyla bir divamn iizerine oturdu. 
Ben de onun yamna ili~mek istedim. 
Leyla hemen gozlerile Orham i~aret 
etti. Qocuk anlamasm diye bana 
Frans1zca olarak: 

- Aman, dedi, dikkat .. . Bu oyle de
dikoducu bir \OCuktur ki ge<;enlerde 
bir mesele yilzi.inden bi.itiin mahal
leyi birbirine katti. 

Orhan biiyiik bir dikkatle gozle
rinl ~m1~ bize bak1yordu. 

Bir arahk ince sesile: 
- Frans1zca benden gizli neler 

kon~uyorsunuz?... Araruzda gizli 
bir ~y var galiba ... demez mi? 

Leyla hemen Tiirkc;e konu~maga 
ba.?ladJ. Bana: 

- Efendim, dedi, bizim Orhan 
tam kar~uruzda oturur. En iyi kom
~uzun ~ocugudur ... 

Ben guya bundan rnemnun olmu~ 
gt.bi: 

- Ya ... dedim, m~allah pek te se
Y1rnll ~ocu.k ! ... 

Boyle soyliyerek iic diidilgii s1ra 
ile birer hirer otturniege b~ladt. Zn.
ten tepem atm1~t1. Bu diidilk sesleri 
bUsbiltiln asabuni bozdu. ~eytan di
yordu ki: «Al l?U yumurcag1 kula
g1ru ~ek, ~ek kopar ... > 

Bir saat de boy le gei;ti. Bu sef er 
arhk bilyiik bir f edakarhg1 goze ala
rak cebimden bir lira c1ka11p Orha
na uzatt1m: 

- Al ~u liray1... Hani caddenin ba
~mda yeni bir oyuncak<;1 diikkam 
ac;tldI ya, git oraya ... Kendine kiicilk 
bir oyuncak otomobil al... ~ 

Orhan gene dudagm1 biiktti: 
- Ben otomobili ne yapay1m? 
Bu sefer hiddetle sordum: 
- Ne istersin ya? 
- Orada bir tren var ... Onu iste-

rim ... 
- Peki onu al... 
- Be~ lira am.ma o ... Ver be~ lira-

Yl alay1m... • 
<;ocuk beni deh~etli bir emrivaki 

k~1smda biralrn11eyt1. Bir kere co 
treni al .. » demi~tim. Vermesem Ley
IAya kar~1 bir tuhaf olacakti. Sonra 
giinlerden, aylardanberi bekledigim 
LeylA ile b~ba~a kalmak firsati da 
varch. Qiinkii oyuncaki;1 epey uzakh. 
Elim titreyc titreye cebimden be~ li
rallk bir kagid ~1kardim: 

- Al! .. dedim, git o treni al ... 
Be~ lirahg1 elimden kaph: 
- Sahi bunu bana m1 ,·erdin? di

ye sordu. 
- Tabii ya ... Git trcni al... 
Ayaga kalkh. Gidecekmi~ gibi yap

ti. Kap1ya kadar ytiri.idi.i. Bir anhk 
Leyla. ile ikimizin yiizilne dik dik 
ba.1ct1. Sonra da: 

- Trcni yarm saball alacagim, de
di. nas1l olsa be~ lirayi bana verme
din mi? Geri alacak degilsin ya ... 
$imdi burada otururum. Yann ahnm 
treni... demez mi? 

Kan tepeme c;1km1~ll. Leyla gozle-

T. A. Q. 
T . A. P. 

Pazartesi 9 1 939 

TURKiYE SAATlLE 

12,30: Miizik (Bir scnfonl - Pl), 13: 
Saat, ajans haberleri ve meteor - Ankara, 
13,10: Miizik (OpereUer - Pl), 13,30 - 14: 
Tiirk miiz!gi (Halk tiirkiileri - Pl), 18,30: 
Miizlk <Hafif plaklarl . 19,15: Konu$ma 
(Doktorun saati), 19,30: Tiirk mii.zigi: 
tncesaz: (~ehnaz :tash), 20,15: Saat, 
ajans haberlerl, meteoroloji ve ziraat bor
sas1 (flat) , 20,25: Tiirk miizigi: 1 - Nu
man a~a - li)evke!za pe§rcvl, 2 - Dede -
Hi.isnii. zatm gibi, 3 - Tanbud Hikmet 
bey - Ben esiri handen!m, 4 - Lem'i - $1-
k~yet etme, 5 - Ru~en Kam - Taksim, 
6 - Rahm! bey - Ey giili.i nevbaharan, 
7 - Mahmud bey - Ey servi gill vefa, 8 -
Dede - Seri ziilfii anberlni, 9 - Said De-
de - $evkefza saz semalsl, - Okuyan: Mu
zaffer Ilkar. - <(alanlar: Veclhe, Re§ad 
Erer, - Ru:~en Kam, Ccvdet Kozan, 21,10: 
M.ilzlk Csnksafonist Nihad Esengin re
sltali, 1 - Silslenml§ - Koral melodlsi, 2 -
Sol\·e!g'in §ark1s1, 3 - Sihirll balet, 21,30: 
Konu§ma, 21,45: Miiz!k Ckiic;iik orkestral: 
1 - Ledl Hamilton opcretinden potpuri 
<E. Kiinnekel , 2 - Vais f1S1ltilari <Pol 
Linke) , 3 - Per Giin t :;\iitlerinden (Grieg) 
Op. 46, 1 - Sabah se:;lerl, 2 -Ose'nln olii
mii, 3 - :ingridin feryad1, 4 - Arab danst, 
5 - Anltranm danst, 6 - Da~ kralmm ma.
garasmda, 7 - Per Gilnt memlcket. av
detl, 23,45 - 24: Son aJans habcrleri ve 
yannki program. 

Tiirklye F.cnebl 

SENELIK 1400 kuro3 2'700 Jtunx3 

a AYLIK 750 • 14.50 , 
3 AYLIK 400 • 800 , 
1 AYLIK 150 • , 

Po.sta ittihadma dahll eimuyan ecnebl 
memleketier: Senell~ 3600, alti ayltti 

1900, uc ayh!!1 1000 1t~tur. 

Adre.s tebdUl fctn ylnnf be3 kuru~lult put 
gondermek 1Az1mdlr. 

Zilkade 18 - Kas1D1 63 
S. !msak Oi!.nelS Otle .tktndl Aqam Yat.111 
E. 2,42 2,29 7,23 9,47 12,00 1,38 
Va. 5,30 7,26 12.20 14,45 16.58 18.34 

Id:lrehane: Bab1ll1 civan Ac1musluk 
sokak No. 13 

rimden hiddetimi anlarm~ti. Giilme
ge ba~ladi. 

Artlk Leyla ile b~ba~a kalmaktan 
timidimi kesmi~tim. i~te tam bu s1-
rada Orhamn gozleri saatime ili~ti. 

Bana: 
- 0 saati bana ver de, arkada~

lanma gotiiriip: cBak bana babam 
saat ald1 .. ~ diye onlart kand1rayun ... 
dedi. 

Hemen f1Ika11p saati verdim: 
- Al gotilr, birer birer arkad~a

nna goster amma salon kiray1m de
me ... Klrmadan getir ... 

- K1rmam knmam... diye saati 
ald1. Sevin~le kap1dan d1~anya g1ktt. 
Ben de memnw1 bir tav1rla yerim
den kalktim. Leylamn oturdugu di
vana dogru ilerleinege b~lachm. Tam 
bu s1rada di~anda bir giiriiltii... Ha- · 
fif bir ~angntt. .. 

Kap1 ai;1ld1. Orhamn b~1 uzandI: 
- Saati elimden di.i~tirdtim, kml

d1 ... 
Diyerek avucunun ic;indeki bir sil

ri.i yaylar1, i;arhlan, par~alam~ ak
reple yelkuvam gosteriyordu. 

Arhk sinfrimden yerimde duracak 
bir halde degildim. Bogulur gibi 
Leylaya: 

- Allah a isrnarladik... di ye firla
chm. Kendimi sokaga attim .. 
' i~te bugiln b~1ma gelenler... Vay 
yumw·cak vay... En mesud gilni.imii 
berbad etti. 

llikmet Feridun Es 

RADYOLiN 
Benim bu soziime Orhan ars1z ar

m dilini ~lkarmakla mukabele etti. 
~lmdi t§. ayaklanm1zm siibine gelip 
otwmu~. en kil~iil: hareketimizi bi
le bilyiik blr dikkatle takib ediyor, 
hie bir ~eyim1zl gozden kac;1rmiyor
du. Gt\ya elindeki bir taklm oyun
c:aklarla me~guldil. Fakat kulag1 
btr.de idi. Ellmt kmuldatsam hemen 
r62lerln1 ustlime geviriyordu. 

Leyla. da benim kadar bundan s1-
labyordu. Nihayet akluna ~eytanca 
1'ir fikir geldi. Benim pek hesabll bir 

He SABAH, OGLE ve AKSAM 
her yemekten sonra muntazaman di,lerinizi fir~alay1n1z 
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TURAKiNA l TARI HT ROMAN 
- Yazan: iSKENDER F. SERTELLi Tef1ika No. 22 - ..) 

Prens Vasilof anlatmaga ba§lad1: - Y etmi§ ya~1nda 
bir Mogol ' generali, prenses Olgay1 ka~ird1 

Frens Vasilof Rusyada KeyUk 
ordusuna yard1m etmi~, merd ve ya
k!~ bll: adamdi. Hatta, Mogollara 
dostluk ve yardrm gosterdigi i~m. 
bir ~ok Rus asilzadeleri Vasilofla 
go1u~milyorlar: 

«- O damarlarmda Rus kam ta
~1saydl, bizim gibi Mogollara dil~man 
olurdul > 

Diyorlard1. Halbuki, Vasilof <;ok 
akilhca harcket etmi~ ve Rusyada 
hakim olan Mogollarla iyi ge<;inmek 
suretile kendi vilayetinde kan dok
ti.irmemi~ti. 

Keyiik, Rus prensinin sozlerine 
inanarak: 

- Ben bu i~i halledecegim. dedi. 
k1z karde~ini kagiran general kimdir? 

Vasilof, generalin adm1 vennege 
c;ekiniyordu. Fakat mademki imile 
kadar gelrni~ti.. bu k1z karde~ini kur
tarmadan donmiyecekti. 

- Beni ve ailem efradnu onun 
zulilm ve intikanundan korursamz. 
size bu generalin kim oldugunu soy
lerim! 

Dedi. Keyiik ant i<;ti ... 
- Her kim ise, bana ad1m soyle, 

dedi, seni ve aileni onun zulmiln
den koruyacag1m ve onun burnunu 
k1racagim. 

Keyuk, Rusyada b1rakhg1 gene
rallerden emindi. Hepsini goziini.in 
oniine getirdi ... Hi~ birinden bu ba
yag1hg1 ummuyorclu. 

Vasilof anlatmaga ba~lad1: 
- Bir ~am ~atomda oturuyor

dum. General ~a - Ting'in adamla
nndan biri yamma geldi ve kll'k se
kiz saat i~inde generalin. benden elli 
bin ruble istedigini soyledi. 

- Ne paras1 istiyordu? 
- Vergi diye istemi~. Halbuki, biz 

vilayetimizin y1lhk vergisini ii~ ay 
once vermi~tik. Borcumuz yoktu. Bu 
parayi kirk sekiz saat i~inde degil, 
kirk sekiz giln ii;inde bile tedarik 
edemiyecegimi soyledim. 

Keyiikiln gozleri donmi.i~til: 

- Sonra ne oldu? diye bagirdi. 
Vasilof saztine devam etti: 
---< Aradan kirk sekiz saat ge~ince, 

klz kardel?imin evinden kalc1111.ldlg1-
m ve generalin oturdugu sa.raya 
gotiiri.ildilgilnii duydum ... f?a - Ting'e 
haber gonderdim. Klz karde~imden 
ne istedigini sordum. 

- Ne cevab verdi? 
Rus prensi oniine bakt1: 
- cBen bu kadlni c;ok seviyorum. 

Onunla evlenecegim.> dedi. Kendi
sine lnz karde~imin evli oldugunu 
ve yeti~~ <;ocuklan arkasmdan ag
lachgrm s0yledim. Beni 01\imle teh
did etti ve kovdu. Klz karde~imin 
kocas1 da korkudan Volga k1y1lanna 
kac;maga rnecbur oldu. 

Bir ay kadar bekledik. Rus asil
zadeleri birbirine giriyor: «.Cengizin 
yasasmda bu rezalet cezas1z bira
k1lmaz! > di ye baginyorlard1. ~i - Ting 
adalet istiyenleri hap~ettirdi. Bagr
ranlarm agzmi kam~1 ile kapatt1 .. 
onw1 zulmunden bir <;ok kimseler 
yurdundan, yuvasindan uzaklara 
ka~tilar. Ben de kendisine sezdirme
den Moskovaya gidiyorum diye yola 
~1ktrm.. buraya geldim. Eger bu 
adama adaletin kolu uzanaimyacak
sa, beni bW"ada oldi.i1uniiz .. . <;iinkil 
ben bu vaziyet kar~1smda yurduma 
donmek ve nikahh klz karde~mi 
onun koynunda gOimek istemem .• 
buna tahammill edemem. 

Keyiik, Rus prensinin sozlerini 
can kulagile dfuledikten sonra: 

- Bunu yapan general damarla
rmda Mogol kan1 t~m1yor. 0 Cen
giz ve Oguz hanlann neslinden gel
mi~ bir kahraman degildir ... Soyu
muza yabanc1 bir ulusun kuman
daru olan ~i - Ting bilyii.k babamm 
eline Qin sef erinde esir dii~mil~til. 
Cengiz han onu degerli bir asker ola
rak tamd1g1 ic;in, Mogol ordusuna al
Inl~b. ~i - Ting o zamandanberi or
dumuzda ~atl11an 'tOk namuslu, ~ok 
degerli kumandanlar s1rasmda bu
lunuyordu. Ya~1 yetmi~i ge~kin olsa 
gerektir. Bu y~ta bir adam nasll 
oluyor da kadm ka't1nyor7 

- Bunu bir Mogol komutaru ya
pamazch. Eger ~i - Ting Mogol ol
saycll ben de buraya kadar gelmez
dim. 

- Prenses Olgay1 onun ka~ll'dl

gmdan emin misin? 
- Evet. Bu hususta kendisile de 

g0rii~tilm. Elli bin rubleyi· vennedi
gim ic;in, Olgayi rehinc olarak ald1-
gm1 soyledi. Eger param1z olsayd1, 
istedigi elli bin 111bleyi derhal vere
cektik. Fakat o bir kere k1z karde~i
me gozkoymu~. . Geceleri koynuna 
alip yatiyormu~. Evli bir adamm ka
nsma ~imdiye kadar bir Mogol 
tnnarc1si bile ya11 gozle bakmam1~h. 

Keyiik, Vasilofa: 
- Bh- ka~ gi.in burada istirahat 

et! dedi. Hele bir dil~i.ineyim. Hie; 
merak etme .. . Prenses Olgayi ~i -

. Ting'in elinden kurtaracagim. 
Vasilofu ve muhaf1zlanm agirla

d!lar.. Keyiiki.in <;and1 yanmda ye
ni i;adirlar kurup rnuhafaza altma 
ald1lar. 

Prenses O lgay1 kim ka~1rm1~? 
Keyilk o gecc sabaha kadar dU9i.in

dti. Yanmdaki komutanlan ~ag1rd1: 
- ~i - Ting, prens Vasilofw1 k1z 

karde~ini kai;irm1~. Siz buna ne der
siniz? 

Diye sordu. 
Komutanla.r hep bir ag1zdan: 
c- ihtiyar bir kartal, sa~lan agar

d1ktan ve di~leri dokilldtikten son
ra, ancak kendi e~ini arar ve korpe 
sergelerin pe~ini kovalamaz.> 

Dediler. 
Komutanladan biri de: 
- Ben, ~i - Ting'i ~ok iyi tanmm, 

dedi, Qinde, iranda, Tiirkistanda 
onun maiyetinde bulundum. 0, evli 
kadmlara el uzatmazdt. Vasilof ya
lan soyli.iyor. Onun buraya ne mak
sadla geldigini anlamabyiz. Bu, bir 
bahane olsa gerek .. 

Keytik bu soz ti.zerine, uykudan 
uyamr gibi, elini ~akagina koyarak 
b~mi salladi: 

- Evet. Ben de bu i~e bir tilrl i.i 
akil erdiremedim. ~i - Ting yetmis 
ya~mda bir generaldir. Bu rezaleti 
gern;liginde bile yapmanu~tir. Ben 
Rusyada iken biitiin Ruslann ondan 
memnun oldugunu kcndi Rgizlarm
dan duymu~tum. 

Yukandaki sozleri soyliyen gene
ral, tekrar ileri abldl: 

- 0, aym zamanda rii~vet te yc
mez. Adalettc Cengiz hanla ya11~1r
d1. Mademki Vasilof vilayetinin y1l
llk vergisini iig ay once vermistir. 
Y1l bitmcden ~i Ting'in tekrar on
dan vergi idemesi de yalan ve uy
durmadir. ~i - Ting, boyle haks1zlik 
yapanlan ve rti~vet yiyenlcri daima 
cezalandmrdi. 0 , siz oradan ~ekilir 

!;ekilmez huyunu degi~thmedi ya ... 
Keyiik bir hakikat ke~fetmi~ gibi 

sevindi: 
- Dogru soyliiyorsun! :;>i - Ting, 

harbde biriktircligi paralan Karnku
rnma gelincc oksiiz ~ocuklai-a dag1-
tan eli ~ik ve gozU tok bir adamchr. 
Ona iftira ediyorlar ... Onu le.kelemek 
ve Rusyadan uzakl~t1rmak istiyor
lar. Rusla11n hilesine kap1lmamah
y1z. 

Vasilofun k1z karde~i k~mlnu~ 

olabilirdi. Fakat, her halde bunu11 
~i - Ting'den ba~ka birinin yaphg1 
muhakkakt1. 

Prenses Olgay1 acaba kim k a<;ll'
rm~ti? 

Keytik bunu anlamadan rahat 
. edemiyecekti. 

Bir sabah emin adamlarmdan iki 
ki~iye gizlice ~u talimah verdi: 

- Geceleri kirpi gibi sinel'Ck ve 
yerlerde sillunerek Vasilofun ~adm
nm dibine kadar gidecek ve onlarm 
gece neler konu~tugunu dinllyecek
siniz! 

Gozciller, Keyiikten bu enni alm
ca, geceyi beklediler .. ve ortal1g1 ka
ranhk sarar sarmaz prens Vasilofun 
yathg1 ~admn arkasma giclip giz
lendiler. 
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$arki Erdiin Ba~vekili Tayyare kaeakell1Q1 
d 

•• l · b d • (Ba~ taraf1 1 inci sahifede) 

u n st an u la gel l ~::.~k s::.::~rm~~r: ~~:~eri~:i::.1 
(B~ tarafa 1 inci sahifede) 

nu muamele beni ~ok memnun ve 
miitehassis etti. Tfukiyenin f?ark ve 
islam memleketlerine derin muhab
bet besledigini, bu vesile ile tekl·ar his
setmi~ oldum. 

Tiirk dostlugu 
Biliyorsunuz ki, Emir hazentleri 

bundan iki sene evvel Tilrkiyeyi ziya
ret etmi~, AtatHrk hazretleri tarafm
dan fevkalade iltifat gormiil? ve pek 
sevismislerdi. Emir hazretleri bu zi-' .. 
yaretten sonsm:: memnuniyetle ay-
nld1. Etdiln halk1 da Emirlerinin 
hislerine i~tirak etmi~ti. 

dir. Yahudilerin orada bir hiiktlmet 
kurmasma veya gayn mahdud ekse
riyei te~kil, hatta iddia etmesine Arap
lar hi~bir vakit raz1 olamaz. 

Mevcud Yahudilerin vaziyetine ge
lince: Bunlar ekalliyet olarak Filistin 
htikl1meti dahilinde ve bu hiikfunetin 
kanunlan altmda her ti.irlil huku
ku diniye ve i!;timaiyelerine malik ol
malarma Araplar itiraz etmez. 

Kuvvetli bir Arap devleti 
Kti~tik ki.i~i.ik mi.iteaddid Arap hii

kUmetlerinin bu vaziyeti aynen muha
faza yerine, hepsi birle~erek bilytik ve 
kuvvetli bir Arap dcvleti kurmalan 
18.zund1r. Esascn bu htikumetlerin 
bugti.nki.i dagm1k vaziyette daha uzun 
za.r.1an kalacaklanm zannetmem. :i:de
alimiz, kii~iik kuvvetle1i bir araya top
layip biiytik bir Arap devleti kurmak
tir.> 

Misafirimiz miizeleri gezdi 

~arld Erdiincle, hatta Filistinde 
Ti.irklere kar:;-1 fe\ kalade muhabbet 
beslenmektedir. Bt:nu bir misal ile 
izah edeyim: Kudlisteki konsolosu
nuz, Emir hazretlerini ziyri.r ·t l!fin 
Kudtisten Amman 'a kadar gdmi~ti. 
Knsolosunuzun bu seyahati esnasm
da da ortallk kan~1kti. Fakat o, her 
mmtakayi korkusuz gei;ti. Halbuki, 
bu seyahati ba.5ka bir kimsenin yapa
bilmesine imkan yoktu. Ti.irk konso-

'losu mU.5kilat dahi gormedi. Bu mi
sal Tiirklerin ve Tiir~iyenin, Tilsk hii
kfunetinin ekser Arap milleti tarafm
dan sevildigine i~aret olabilir. 

Tevfik pa.5a dun ogleden sonra mu
zeleri ve camialeri gezmil?tir. Bugiin de 
~ehrin muhtelif yerlerini dolal?acak, 
yarm ak.5amki ekspresle Londraya 
hareket edecektir. 

Moskovada bir. kilise yeniden 
a~1ld1 

l 

Filistin meslesi 
Londrada toplanacak olan Filistin 

konf eransma i~tirak edecegim. Kon- I 
feransa bu aym sonunda b~lanacag1m 
timid ederim. Konferanstan evvel in
giliz hiikUmeti erkanHe memleketime 
ait baz1 hususlar iizerinde gorti~ece
gim. 

. 
Moskova 8 (A.A.) - Salahiyettar 

· Filistin meselesi hakkmdaki noktal 
nazarnmza gelince: Evvela ~unu soy
liyeyim ki, biltiln Arap mernleketleri
nin bu mesele i.izerin noktai nazarlan 
birdir. Filistin bir Arap memleketi-

bir membadan alman haberlere gore
Moskovada kain olup gec;en senc ka
pattlrru$ ve bir mi.lddet sonra kltip ha
line ifrag edilmi~ olan Saint Pierre ve 
Paul killsesi Sovyet memurlan tara- i 
fmdan tamamen esld haline irca edil
mi$tir. 

Sovyet memurlar1, kilise komitesi 
reisin e, kilisenin, istenildigi zaman 
ibadet edilebilecel~ 1-'imselere a~1labi

lece~ini bildinni~lerdir. 

,.. 

TURK HAYA KU RU MU 
26 NCI TERTiP 

BUYUK PIYANGOSU 
O~iindi ke§ide: 11 ikincikanun 1939 dad1r. Biiyiik 

ikramiye: 50,000 lirachr •.• Bundan batka: 15.000, 

12,000, 10,000, liral1k ikramiyelerle (20.000 ve 
10.000) lirahkiki adet miiki.fat vard1r ... 

Y eni tertipten bir bilet alarak i§tirak etmeyi ihmal etmeyiniz. Sb 
lfe piyangonun anes'ud ve bahtiyarlan arasma ~ olursunuz. .... .. . ; .. . . 

' . ' ~ 

Tayyarelcrin istanbula gittigini 
haber alan Ekrem Konig derhal :i:s
tanbula harcket etmi~se de bu i~te de 
gee; kalm1~, meselenin ortaya 91ktig1-
m anlaymca 9ehrimize inmeden Ro
manyaya ve oradan Fransaya don
mi.i~hir, deniliyor. 

~imdi Ekrem Konige i~in meydana 
glktig1m haber vererek memleketten 
uzakl~masma yard1m edenlerin mev
cudiyeti zihinleri i~gal etmektedir. 
Rivayetlere ba k11Irsa Ekrem Konig 
Franko hiikumetinden ba~ka Barselon 
hiikumetine de tayyare satnnl?tir. 

Ekrem Konigle gorii§enler 
var m 1? 

Soylendigine gore tahkikata el ko
yan Ankara mtiddeiumum1ligi istan-

. bul adliyesine ve glimriiklere de baz1 
hususlann aydmlatllmas1 igin miira
caatte bulunmu9tur. Bu milracaatm 
sebebi Ekrem Konigin istanbul ba
rosuna kay1th bulunup bir miinase
betle Bclc;ika ve Fransaya g"itmil? olan 
bazi gayri miislim avukatlar ve baz1 
tticcarlarla gorli~mi.i9 oldugunun og
renilmesidir. 

Ank~ra rnliddeiumumlligi bu avu
katlarla tilccarlarm istanbula don
dilklerini tesbit ettiginden Istanbul 
milddeiumumiligi vas1tasile bilgileri
ne miiracaat edilmesini miinasib bul
mu~tur. 

Yine soylendigine g·ore bu avukat
larla tuccarlar dinlenmi~ ve Ekl·em 
Konigin meydana <;1kan sahtekarllk 
ve silah ka<;;akc;1llgmm safahati hak
kmda kendilerinden malumat istedi
gini soylemi~lerdir. 

Diger t.araftran Ankara miiddei
umumiligi giimriikler ba~mi.idfuli.igii
ne yapt1g1 mi.iracaatte de ~imdiye ka
dar Tilrkiyeye gelen tayyarelerin kirn
lcrin adlarma geldigini sormU$ ve icab 
eden malllmat verilmi$tir. 

Amer ikada biiyiik bir · 
su bendi 

Parkerdam «Kalifornia» 8 (A.A.}
Dlin 630 kilometre uzunlug·unda bi;, 

su bendinin a91ll~ resmi yapllrm~t1r. 
Bend Los Angeles ile Kalifornia sahil
lerinde kain 12 9ehrin su ihtiyacrm te
min edeceklir. 

200 milyon dolara malolan bu bend, 
suyu dakikada 340,000 litre hesabile 
c;ollerin ve daglarm arasmdan sevkede
cektir. 

AK$AM'nlfil F'AVDALD NE:$RDVATD 
aile kiitiip-Bu kitaplara gordiiniiz mii? Bir def a goriiraeniz 

hanesi i~in ~ok degerli olduldann1 siz de 
bir 

tasdik edeceksiniz. 

Yeryiizii GOkyiizii 
Y azan F aik Sabri Duran 

150 kurut 

* Bir Tiirk K1z1n1n Amerika Yotculugu 
Y azan: F aik Sabri Duran 

75 kurut 

* 
Nereden Geliyoruz 

Y a.zan: F aik Sabri Duran 

40 kurut 
I 

* Pierre Benoit'nin en giizel eseri 

DEVLER KALDIRIMI 
Tiirk~~ye ~eviren: Halil Fahri 

75 kurut 

l Y iizde 20 tenzilath kupon Tevzi yeri: 

~ocuk analan, babalar1 : 
cYavruma ne hediye verecegim .. > 
diye arhk dil~tinmeyiniz. i~te em
niyetle se~bil!'.'ceginiz gi.izel he-

. <liyekr 9unlar: 

COGRAFYADA 
ILK ADIM 

Yazan: Faik Sabrl Duran 
50 kurut 

Cocukfara Cografya 
K1raatleri 

Yazan : Faik Sabri Duran 
SO kurut 

Tarlh Otrenlyorum 
Yazan: Ahmet Refik 

301curu, 

Biitiin tlililya dillerine ~e~ 
bir ldtap 

COCELERveDEVLER 
MEMLEKETINDE 

Gillliver'in Seyahatleri 
Turk,eye ,eviren: Erciiment Ekrem 

75 kuruf 

AKSAM gazetesi - Istanbul 
Muallim Ahmed Halid kitabcvi 

Bu kuponu kesip sip~ mektubunuz.. 
la gonderirseniz kitap fiatlerinden 
yiizde 20 tenzilMa hak kazamrSJ.n.lZ. 
Sipa~ bedellni o suretle hesap ederek 

Para yerine mektup l~lnde pul gonderilebilir. 

(~AM) okuyuculanna mahsus tenzilat 
gonderlniz ! kuponundan istif ade ediniz I 

Milyarder kad1nlar 
(Ba$ tarafi 7 nci sahifede) 

sizlikten iflasa dogru yiirtiyordu. Bu 
magazada !falu;;anlardan Walworth na
mmda bir memur, patrona: 

- Bana d\.ikkanm anahtanm ver 
de ben istedigim gibi hareket edeyim 
demi§, di.ikkan sahibi de raz1 olmu§
tur. 

Bunun tizerinc Wolworth dilkkanm 
oni.h1e: «Burada lleqey be9 ve on pense 

satJhr» diye bir tabela astirm19tir. Tek 
fiatle mal satmak fikri, emsalsiz bir 
ragbet gormti§ ve Wolworth az bir za
manda milyonlar kazanm1:?tlr. Wol
\Vorth Amerikada milyarder kadmlar
dan milrekkep bir hanedan yaratmI§· 
tir: Elena Wolworth, Amerikanm en 
gi.izel bahc;elerine Jessie Wolworth en 
k1ymetli mticevherat kolleksiyonuna 
sahiptir. 

Barbara H utton . 
Beraber Hutton G\.irci.i prensi Mdi

vaniden bo§anm1§t1r. Barbara, vak1a 
di.inyanm en zengin kad1m deg'ildir. 
Fakat milyoner kadmlann en sevim
lisi, en gilzeli ve en inadc1s1dir. Heniiz 
26 ya§mda bulunmasma ragmen §im
diye kadar di.inya kibar sosyetelerini, 
izdiva<;;Ian maceralarile i§gal etmi§
tir. 

Barbara, ilk defa Giircii prenslerin
den Mdivaniye abay1 yakarak onunla 
evlenmi§, Giirctini.in siyah gozlcri i<;in 
akla hayale gelmyiecek c;1lgmllklar 
yapmI§, ona Vcnedikte mi.ikellef blr 
k~§ane satm alm1§, Pariste dostlanna 
verdig·i bir ak§am ziyafeti i<;in 400,000 
frank sarfetmi§, sonunda Gi.ircuden 
bo§anm1§tlr. 

Barbara, s1cak kanll ve siyah goz
lti Gtirciiden sonra koca olarak ag1r 
ba§ll Danimarka kontlanndan Rcvent
lovu intihap etmi~ ve bu ikinci izdi
var;tan bir oglu da diinyaya gelmi§tir. 

Barbara. bu ikinci kocasile de iyi g·e
c;inememi§ ve bundan da bo§anmaga 
ve Amerikaya donmege karar vermi~
tir. Fakat Amerikaya varmca rnemur
lar, ikinci defa evlendigi zaman Ame
rikan tabiiyetini kaybettigini ve eski 
tabiiyetini iktisap etmek ic;in Amerika
da be§ sene ikamet etmek laz1m geldi-

gini soylemi§lerdir. Barbararun Ame
rikada serveti, bir bu!fuk milyar fran. 
ga balig oldugu cihetle, ister istemez, 
bu mecburiyete katlanacaktir. 

Milyarder artist 
Milyarder kadmlar arasmda yalm:a 

bir artist vardJ.r. Buda Norma Shea
rerdir. Norma Kanadadan 19 y~mda 
iken Hollivuta geldigi zaman fazla id· 
dialan yoktu. Kendisi ~ocuklugunda. 
basit bir hayat siirmi.i§tti. 

1920 senesinde Hollivuda geldigi za
man kendisine o zamarun modas1 ol
dugu vec;hile, ba§ka bir isim almas1m 
soylediler. Fakat geni; kadm buna iti
raz etti: 

- Babamm adm Shearer, annemin
ki de Fisherdir. Bunlar namuslu isim
lerdir. Bunlan ni!;in degi§tireyim? 
Eger halkln ho§una gidersem ismimi 
de bgrenirler, beni de unutmazlar. 

Hollivutta gec;irdigi ilk alt1 senede 
oynad1g'l ufak tefek rollerde ismi afi~ 
lerde ktic;tik harflerle yaz11Iyordu. Fa
kat §Ohreti artt1kc;a, el ilanlarmda ya

'z1lan isminin harf puntular1 da biiyii- , 
mti~, maa§l da milyonlarca dolan bul .. 
mu§tur. 

Norma, ka.za.nd1klar1Illll onda do
kuzunu biriktiriyordu. Gen!f artistin 
Hollivutta si.irdiigii burjuva hayat1, -
Metro-Goldvinin §efi Fhalbergin naza.; 

' n dikkatini c;ekmi§ ve neticede patron 
y1ld1zla evlenmi§tir. 

1936 senesinde Fhalberg oldii ve 
gene; kansma yarun milyar frankhk 
bir servet brrakt1. Bu servete, artistln 
biriktirmi§' oldu gu paralan ilave eder
sek bir milyar franktan 3.§ag1 dti§mez. 

Bosna koyii su basmas1ndan 
kurtuldu 

Edirne (Ak§am) - Her yJ.l kl§ mev
siminde su altmda kalan ve bu yiiz
den zarara duc;ar olan Bosna koyii bu 
sene bu tehlikeden tamamile masun 
kalnn§tlr. 

Su i§leri miihendisi Azrninini haz1r
Iad1g1 ke§if ve bizzat nezareti altmda · 
yap1lan sed ve mahmuzlar gec;en g(.in
kii seylaptan Bosna koyilnii kurtar
m1::, ve ko yhalk1 ic;in bir sevinc; yarat
m1§t1r. 

, ..................................................................................••....•..••• 

Preventorium - Sanatorium direktorliigiinden 
Kw·uma teslim Ahnacak Tu tan Muvakkat 
tahmin olunan Miktar teminatt 

Ahnancak komii:i.in cinsi F. Ton 
Lira Kuru~ Lira Kq. 

Kriple komiirii 17 75 120 21 30 159 75 
Haydarpa~ada Valdeb~gmda hulunan kurumumuz i~in satm almacak 

mikta_r ve muhammen fiyati yukarda yaz1ll komifr aglk eksiltmeye konul
mu~tur . 

Eksiltme 19/ 1/ 939 tarihin~ tesadilf eden per§embe giinil saat 14 de is
tanbulda Cagaloglunda yii!-.sek mektepler muhasipligi binasmda toplanacak 
komisyonda yap1lacaktrr. 

ietcklilerin t-ksiltme saatinden bir saat evveline kadar muvakkat temi
natlanm sozi.i ge~en muhas1plik ve:mesine yatirarak alacaklan makbuz ve ye
ni yil Ticaret odasI vesikal::J.tile yukarda gostcrilen gi.in ve saatte komisyona 
ve §artnamcyi vofmek istiyenlerin de rniiessese direktorliigi.ine ba§vurmalan. 

(49) 

I inhisarlar U. Miidiirliigiinden : 
I - idaremizin Cibali Fabrikas1 ii;in ~artnamesi mucibince satin ahnacak 

}?lr adet elektrikle muteharrik «Bula$1k tabaklan yikama» makinesi ac;Ik ek
siltmeye konmu~tur. 

II - Muhanunen bedeli 1200 lira ve muvakkat teminta1 90 liradtr. 
III --. Eksiltme 30/ 1/ 939 tarihine rasthyan Pazartesi giinti saat 11 da 

KabatB{lta Levaz1m ve Mubayaat 9ubesindeki Allm komisyonunda yap1la
cakt1r. 

IV - f;'lartnameler paras1z olarak her giin sozii gec;en ~ubeden almabilir. 
V - Eksiltmeye ~tirak etmek ist&yenlerin fiats1z fenni tekliflerini ihale 

gtintinden asgari bir hafta evveline kadar Inhisarlar Ttitiin Fabrikalar ~u
besine vermeleri ve verilen tekliflerin kabuli.inti mutazammm vesika alma
lan rn.z1mdlr. 

VI - isteklilerin kanunen kendilerinden aramlan vesaik ve % 7,5 gtiven· 
me paralariyle birlikte eksiltrne i<;in tayin edilen giin ve saatte yukarda ad.I 
gec;en komisyona gelmelerl il~n olunur. (9129) 

* I - Klsa mtiddetle teslim tiartile 23X35 ebadmda bir taraf1 temizlenmif 
idare monogramml havi iyi cins 150000 adet mantar pazarllkla satin ahna.. 
caktir. 

II - Eksiltme 12/ 1/ 939 tarihine rastlayan per~embe gilnil saat 14 de Ka
bata§t a levazim ve mi.ibayaat §Ubesindeki allm komisyonunda yap1Iacakt1r. 

III - isteklilerin cksiltme i~iJ.l tayin edilen giin ve saatte tekllf edeceklerl 
iyi cins mantar niimuneleri ve 7t 7,5 gilvenme paralarile birlikte yukarda ad.I 
gec;en komisyona gelmeleri ilan olunur. (114) 

* I - idaretnizin Pa$abahc;e f abrikas1 ic;:in ~artnamesi mucibince satm ah-
nacak c50• ton Somikok ac;J.k eksiltmeye konmu~tur. I 

II - Mauhammen bedeli beher tonu «24:. lira hesabiyle d200• lira ve 
muvakkat tcminat1 c90» lirachr. -1 

III - Eksiltme 20/ 1/ 939 tarihine rasthyan Cuma gtinii saat 15 te Kaba
t~ta Levaz1m ve Miibayaat ~ubesindcki Ahm komisyonunda yap1lacaktir. 

IV - ~rtnamele1· paras1z olarak her gUn sozti gec;en ~ubeden ahnabilir. 
V - isteklilerin eksiltme i~in tayin cdilen gtin ve saatte % 7,5 gilnvenme 

p areJarile birlikte yukanda adl gec;en komisyona geln1elPri ilan olunur. (85) 
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Ddynla Copcnhag Abo Refal ve bt1t1ln 
Baltlk lllillUllan prt Te gara.denl:a batl1-
ea Jlmanlan arasiJlda 15 gende bit Uimf' 
YI udet l~ln muJlt&zam postat.ar. 

Gdynla - Da.ntstl - aouitnbura Ye Oalo-
d&n beklenen va9url&r. 

Blrkaland vapuru 7 ~- sani;:c dogru. 
Bardaland vapuru 10 "If Samye dogru. 
Gumborg 'ap\lf'\l 21 K'. sanlye doRru. 

Yalonda fataDbuldan Jlamburg Roter· 
dam - Kopenbd• ~ Gothenbers, 
De.ntzlg _ sto'110ltn, "' Oslo llmantan 
J~ harcket ec1eeek vatJrlar. 

Flom vapuru 10 K. iye dogru. 
Barda.land ..-puru li K. Saniye dogru. 
Gumborg vaPuru 27 · sanlye dotru. 
Fa.zla tard 1~tn ~ta'da Tahir hall 

I tmcil lcatta Jltn ae,talitua. Dlt\raeaa'
fel: f49' - 2 - a 

Cagal~lu SJhhat Yurdu 
111udiir operatorii 

ORtlAN ONALAN 
istanbuldl1 Iller · • de biitiin profe
s0rlerc ~.,tin cefh1 ve kadtn haata
llklarlle c1ot11rn bul eder. Cok te
mJz ! ,tian rn dU, her dolctora. 

• a~1~ h si hastane. 

.. -~=T 

tif.i1z Cemal 
r,ianhekbn 

pahi~ miiteha.11111 
r,nyolu 104 

~e ~ Puar hari, ber ... 
~·-• sa11,~rtes1 9.S-12 roar-ta 

,.. T. 22398 * 

-

Franklin antenleri 
Franklin baca baglamalan 

Franklin paratonerleri 
Radyonuzun verimini artiracak, erge~ alacagmtz 
Modren antendir. Bizzat ,·eya mektupla ilahat ve 

katalog isteyiniz. 

Sat1§ yeri: Bankalar cad. No. 24 

ELEKTRiK magazas1 
Anaclolu mil~terilerinin yaz1 ile 

milracaatlan i<;in adres: 
Galata P. K. 1025 

M. M. V. Hava Milste~arhg1ndan: 
1 - Eski~ehir Hava okulunda b{,retmenllk yapmak ilzere 'Oniversitenin 

Fizik ve Riyaziye klslmlarmdan iyi derecede mezun iki ogretmen almacakt11·. 
Taliplerin: Askenik odevlerini yapn11~ olmalan ve yabanc1 kadm ile evli 

0Imamala11 ve her hang1 bir suretle mahktim olma1ms bulunmamalan ve sag. 
Ilk dw-umlarmm ogretmenhk yapma!arma mani olm1yacak §ekilde yerinde ol
mast ve her hangi bLr Vekalete kar§t mecbmi hizmetlerlnin mevcut olmamaSI 
prltlr. 

Verilecek lic1et: Yap1lacak milsabakn imtihani neticesine ve §imdiye ka
dar g~en devlet hizmet milddetlerinc ve ellerindeki vesaike gore tcsbit edilmek 
iizerc <tlC8 : 165 1 lira arasmdad1r. 

Taliple1iu cllerindeki vesikalarilC' istanbulda Ye§ilkoyde Hava Aktarma 
Ambari Mlidilrli.igiine, Anka1 ada M. M. Vekaleti Hava Milste~arllg1 Zat I§leri 
~ubesine, izmirdc Tayyare Alay1 KOIT'Aanhgma ve Eski~eh1rde Hava okullan 
l{omutanhgma, 12 l n39 per~embe gtimi ak§amma kadar milracaat etmcleri 
ve bu tarihten sonrn. vald olacak mil1acaatlann nazan itibare almm1yacag1, mu
sabaka imtihnn1mri yine bu yerlerde 14 t 939 cumartesi gilnii saat onda ya-
p1lacag1 ilau olunur. (5311) (9505) 

KOLi NOS 
antisePtik 

Dlt MACUNU 

kullammz. Lezzeti 

ho~, di~leri inci gi
bi parlatan Koli
nosu diinyada mil-

iiii~E~~~~·······- yonlarca zcvat seve 

seve kullamrlar. Tiipiin muhte,1yati teksif edilmi~ oldugundan uzun miiddetle 
ihtiyacmm temin eder. Biiyilk tiipii, 40, kih:iik tiipii 22 l kum~tur. 

r. C:. ZiRAAT BANKASI 
Kurulu1 tarihi: 1888 

ermayeal: 100.000.000 TUrk llras1 $ube ve Ajans adedl 262 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

PARA BlRlKTlRENLERE 28.SOOLIRA.IKRAMIYE VERECEK 
Ziraat Bankasmda kumbaral1 ve ihbarSiz tasarru! besablarmda en az 50 Urasi bulunanlara senede 4 dela 

cettiecek kur'a ile 8.§afldald plAna gore Ucramiye da8'Jt1lacaktir: 

4 Ad et 1.000 Lirahk 4,000 Lira 

4 • 500 :J 2,000 • 
4 lt 250 » ,1,000 » 

40 • 100 lt 4,000 lt 

100 » 50 • 5,000 » 

120 lt 40 • 4,800 • 
160 • 20 • 3,200 • 

DlKKA T: H.esaplanndaki paralar bir sene i~inde ~O liradan a§agt dil§meyenlere ikramiye ~lkchit ta.k· 
dJrde % 20 !azlasile Yerilecektir. 

Kur'alar unede 4 defa, 1 Eylill, 1 Birinci kinun, 1 Mart n 1 Haziran tarilllerlnde ~ekilecektir. 

<$1~;r~ni ~k~g~~s!5lri 
9/lkincikanundan 16/lkincikanuna kadar kalkaca 

vapurlar1n isimleri, kalkit giln ve saatlerf ve kalkacak 
lar1 r:ahbmlar1. 
Karadeniz hattma - Sall 12 de (Ankara), Per§embe 12 de (Gilneysu), Pa 

Bartm hailttma 

izmit hattma 

zar lG da (Karadeniz), Galata nhtmundan. 
- <;ar§amba 18 de (Ulgen), Cumartesi 18 de (Anafar. 

ta). Sirkeci nhhmmdan. 
- Pazar, Sall ve Pel'§embc 9,30 da (Ugur). Tophan 

i1htunmdan. 
Mudanya hattma - Her gtin 9 da (Trak) vapuru sistemi vapurlarda 

bili, Cumartesi aynca 13,30 da (Marakaz). Tophan 
nhtimmdan. 

Banchm1a hatbl}a - Pazartcsi, <;ar§amba ve Cuma 8,15 de (Marakaz) 
aynca <;ar§amba ve Cumartesi 20 de (Mersin). To 
bane nhbmmdan. 

Karabiga hattma - Sall ve Cuma 19 da (Bursa). Tophane nhtimmdan. 
imroz hattma - Pazar 9 da (Tayyar). Tophane nht1mmdan. 
Ayvallk hathna - <;ar§arnba 15 de (Kemal}, Cumartesi 15 de (Bartm}. 

Sirkeci nhtunmdan. 
izmir siirat hattma - Pazar 11 de (izmir}. Galata r1htrmmdan. 
Mersin hattma - Sall 10 da (Dumlupmar),. Cuma 10 da (Erzmum) 

Telefonlar: 

Slrkecl nhttmmdan. 

Merkez - Denizbank bina11 42494 

Acenteler ) Kara.koy Koprilba.11 44861 
) Sirkeci yolcu aalonu 227 4 

SAGLIGINIZI KORUYUNUZ : 

ZUK 
MEYVATUZU 

En ho§ ve tabii meyva uaarelerinden yap1lm1§br. Tak
lid edilmesi kabil olmayan bir fen harikas1d1r. 

1NG1Ltz KANZUK ECZAl\'ESi 
BEYOOLU - iSTANBUL 

,~ 

lj AK~AM 
1

\ MATBAASI 
Rotatif maklnelerinde resimli ve 

renkll gazete ve mecmualar1, bask1 
adedl yUksek rlsale, kitab ve her 
nevi matbualara en temlz $ekildeen 
ehven $eraitle basar. 

* Devam/1 /fler /~In hususl feralt tesbl 
edlllr. Faz/a tafsll•t /~In matbaa ldare-
slne mUracaat. T elef on :20497 
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Sahife l 2. 

Eyl..3~;,k . .. 
£vl~~;,·~enlendiek 

·~7· 7 '""'-12 - ) -__ _\";\ 
~ t1£ .... - - . --, 

Buouo i~in de i~i buzlu Osram-11-~m• , ~ 
puli.in i.i tercib etmelisiniz. Osram-11: .M 
ampullan sarf edecekle.ri •cereyana 'I 
mukablt clde ediJebiJecek· uami 141k 

nisbetini Lemin ederler, yant 

Ucuz ·~ik! 

a~ ... ~ 
, I~ 

~- ~ 

AMPULLARI 
AEG Torkiye Vekilleri : 

Elektron 
Ti.irk Anonim FJektrik ~irketi Umumiyesi 

iSTANBUL P.K.. 1449 
Til.rk Anontm ~irk.eti' 

iSTANBUL P. K. ll44 

T. i BANKASI 'n1n 
A 

939 K. TASARRUF iKRAMiYE PLANI 
32,000 LiRA MOKAF AT 

Kuralar: 1 $ubat, 1 May1s, 1 Eylul, 26 Agustos 
1 ikincite~rin tarihlerinde cekilecektir 

iKRAMiYELER: 
1 A.det 2000 lirallk 
5 ,, 1000 
8 " 500 

16 " 250 
60 " 100 
95 " 50 

" 
" ,, 
" 

2.000 lira 
5.000 " 
4.000 " 
4.000 " 
8.000 " 

" 
4.'750 

" 250 ,, 25 ,, 6.250 ,, 
435 32.000 

T. I~ Bankas1na para yat1rmakla, yaln1z para biriktirmi~ 
olmaz, ayn1 zamanda talihinizi de denemi~ olursunuz. 

Devlet Demiryollari ve Limanlari l~letme 
Umum ldaresI llanlari 

Muhammen bedeli 70,000 lira olan 2 adet portal vin~ 17/2/939 cuma gii· 
nii saat 15,15 de kapal1 zarf usulil ile Ankarada idare binasmda satin alma
caktir. 

Bu i§e ghmek istiyenlerin 4750 lirallk muvakkat teminat ile kanunun ta. 
yin ettigi vesikalan ve tekliflerini ayni gun saat 14,15 e kadar Komisyon Re
isligme vermeleri lazundlr. 

§artnameler 350 kuru§a Ankara ve Haydarpa§a veznelerinde salllinaJ~~/ 
tad1r. (17) 

* Devlet Dcmiryollan Umum l\Ii.idiirliigiiuden: 

i:ran transit yolunda cer servisine nezaret ve cer milfetti9Hgi vazifesini 
ifa ctmek tizere motor i§lerinde <;ah§IDI§ tamir ve bak1m hususunda tecrubeli 
ya memleketimizde yahut yabanc1 bir rnemlekette milhendislik diplomas1 al
llll§ veyahut motor i§leri ile alakah bir sahada tahsil gormii§ kimselerin dip
loma ve bonservislerin.in §imdilik birer tasdi.ksiz surett terciimeihal ve kart 
poGtal btiyilldilgi.inde bir boy fotograflarile 20/1/939 tarihine kadar Devlet 
demiryollan umum mtidil.rltigti cer reisligine miiracaatlan ilan olunur 

ARANIYOR 
Baraj ve su il?Ierinde mutehasslS 
bir yilksek miihendis ve rniltead. 
did fen mcrnurlarma ihtiya~ var
chr. Galata Erguvan sokak Taptas 

Haru 12 numaraya milracaat. ' 

Sa~ bak1m1 
Gi.lzelligin en birinci ~art1. 

PETROL NiZAM 
Kepeklcri ve sag dokUlmesini 

tedavi eden tesui mlicerreb bir 

ila~ctir. * 
Sahibi Necmedd.in Sadak 

9 K.3.nunusani 1939 

KulaiJ1n1zda kiipe olsun 

t:N M0DHi$ 
\sTiRAPTAH 
cr,oNRA · · · 

TAM Nf~'E 
V£ SlHHATE 
.KAVU$MAK 

Kullanmakla kabildir 
Bir hamlede nezle ve Gripi g~irir. Harareti siiratle d~ii.riir . .Bq, ~' 

sinir mafsaJ, adale agn.l8I'l ancak GRiPiN almak suretile 
~abuk defedilebilir. 

icabmda giinde 3 kqe ahnabilir. i smine dikkat. 
Taklidlerinden sakm.uuz. 

Hangi Renk 
Sizi Mesud Eder? 

10 KADINDA 9 U 
FENA RENK.TE BiR 
pUDRA KULLA.NIK. 

Fena. renkte bir pudra, Ytizi1· 
n i.ize korkun1.; bir maJ.cyaj manza
rasiill verir ve sizi oldugunuzdan 
daha fazla ya:Jll gosterir. Tenini· 
ze uygun renkte bir pudra inti· 
h ap etmenin yega.ne ~aresi, yilzi.i.
n iizun bir tarafmda bir r enk ve 
diger t arafmda ba:Jka renk pudra 
tecrube etmektir. Bu tecriibeyi he
men bugiin size, paras1z olarak 
verilecek yeni ve cazip renklerde
ki Tokalon pudrasile yapmiz. Bu 
yeni «Cild renkleri» (Kromoskop) 
tabir edilen en son ve modern bir 
makine vas1tasile kar1§tmln11.§tlr. 
Sihramiz bir goz, tam ve kusursuz 
bir incelikte renkleri intihap eder. 

Tene gayet uygun bu yeni pud
ra saycsinde artik makyajh bir 
yilz goriinmiyecektir. Tokalon 
pudrast, imtiyazll bir usul daire
sinde <(Krema kopiig'ii» ile kar~
tmlmi§tir. Bu sayede pudranm 

PARASIZ 
Bu sihri.miz yeni 

<cPudra renklerfo 
tecriibe edilebilir. 

saatlerce sabit kalmasuu temin 
ettigl gibi pudrarun cildin yagh 
t abil ifrazattru massetmesine ve 
bu suretle cildin kurumasma ve 
sertle§mesine ve binnetice buru-
§ukl uklarm zuhuruna da mft.ni 
olur. Her vakit krema kopugile 
karl§tmlm1~ m~hur Tpkalon pud
rasrm kullanrmz ve birkac; giin 
zarfmda teninizde yapacag1 cazip 
te~emmillii gortiniiz, daima ku tu
Iann iizerindeki Tokalon ismine 
dikkat ediniz. Teninize uygun 
renk intihabmda tereddiit ettigi
nizde lutfen istanbulda 622 No. 
posta kutusu adresine (Tokalon 
pudras1 7) rumuzile vald olacak 
talebde size memnuniyetle, muhte
lif renklerde ni.imunellk alt1 ulak 
paket puclra ronder"('egiz. 

Heybe~i Deniz lisesi M udOrlOgOnden 
108 


