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SAYIFA 

Sayısı her yerde 3 Kuruş 

Slovakyanın 18 

Lehistana 

üniversitenin 
eksikleri 

1 U/.Ull Asım Us 
İstanbul Üniversitesi beş tedris yı. 

lrnı bitirmiş, altıncı yılına başlamı::.tır. 

Bu münasebetle sayın Rektör Cemil 
Bilse! üniversitenin cumhuriyet hüku
metinin üniversiteye verdiği kıym~ ve 
ehemmiyetini açılış nutkunda tebarüz 
ettirmiş, fakat ayni zamanda henüz 
tamamlanmağa ihtiyaç gösteren bir 
takım noksanlar bulunduğuna da işa-
ret etmiştir. 

Bu noksanların hülfisası şudur: 
1 - Bina ve tesisat eksikliği, 
2 - Eleman eksikliğ~ 
3 - Elemanları koruma eksikliği, 
4 - T alebe yerleri eksikliği. 
'Oniversite bütün bu eksikliklerin 

tamamlanabilmesi için :ıükfımetten yar. 
dnn bekliyor. Hakikaten 4erslere baş. 
lanmadan bir gün evvel Rektörün na
zikane bir davetile gazeteciler üniYer
aitenin muhtelif §Ubclerini gezmişler. 
di. Eski binalar ve müesseseler ile ye
ni yapılan binalan ve müesseseleri 
görmüşler, bundan sonra yapılması 
plan dahiline alınan işler hakkında 

malUmat almışlardı. 

'Oniversitenin bugünkü dağınık va
ziyette planı t ertip edilmiş eksikleri. 
ni tamamlamak dört, beş milyon lira. 
y a, bütün müesseseleri hep bir arada 
merkezi bir tekilde yapmak için ise 
sekiz, dokuz milyon liraya ihtiyaç gö
rülüyor. 

Cumhuriyet hükumeti herhangi bir 
sahada el attığı teşebbüsü yarım ted
bir ile bırakmamıştır. Bunun içindir 
ki, istanbuldaki üniversiteden başka 

biri An'karada, öteki Doğuda olmak 
üzere iki üniversitenin daha kurul
ması için çalışılmaktadrr. 
ıstanbul Üniversitesinin maddi ve 

manevi eksikliklerini de tamamlamak 
. • mümkün olan herşeyin yapılaca. 
ıçın 

v da şüphe yoktur. 
ı;ışu )tadar 'ki, ünivcrsit~d~ gö.r~l~n 
ksiklikleri tamamlamak ışıne gınşır
~ . bir prensip meselesinin hallint', 

er •. ~ksek tahsil siyasetimizin hede
yanı ı ~ 

f .• tayı"nc ihtiyaç var. 
ını C ·1 B"l · Zira Rektör Bay enu ı selın gct. 

"lere verdiği mallımata göre, ls. 
zetecı . . . 

bul üniversitesındckı talebenın bu-
tan Ik" . .. 'kil mikdan beş sene evve ıne nıs-
gun .k. buçuk misli fazladır. Birkaı; 
betle ı ı 

1 üniversite.den mezun olanla. 
yıl evve d 

300 _ 400 arasın a d.!ğişır-nn sayısı . 
b ne bu mikdar 580 ı bulmuş-ken, u se . 

tur üniversiteye bu sene kaydedılen 
·b . sayısı 1500 c çıkmıştır. ÜnL tale enın ,.. .. 
. t }ebesinin yekunu da 5800 u versıte a 

(Sonu: Sa. 4, Sü. 4) 

Başvekil bugün geliyor 
k 16 (Telefonla) - Başve. An ara, . 

kil Celil Bayar, 19,15. trenıle istan. 

h ket etti Vekıllcr, mebt.slar, bula are · 
vekaletler ileri ,Eelenleri tarafından u-

ğurlandı. 

.. 

gazeteieri : 

tavsiye 

Macar haridye nazırı Kanya 

I 

(Sonu : Sa. 4; Sil. 1) 

., 
1 

1 

General Franko Mu- • 
soliniye teşekkür etti 
ispanyadan dönen yüzlerce İtalyan 

hastah~nelere yatırıldı 
.......... l . • 

" . " -... -~--··-'---"~~------.,.. 
Dünliü 1conkur İpikler<len iki intiba 

Fenerbahçe Vefayı, Galatasaray 
Süleymaniyeyi yendi 

Beşiktaş Topkapıya ıı gol attı 
(Ya.."'m 7 inci 8a!J/titJa) 

ispanyadan dönen gönüllülerden Lirliaçı-

Burgos, 16 (A.A. ) - General Fran. 
ko, B. Musoliniye bir telgraf çekerek 
(İtalyan gönüllülerinin bir kısmının 
milli İspanyol davasında kahramanlık
larile, kanlarile büyük yardımda bu -
lunduktan sonra İspanyol tr prak~an. 
nı terk~tmekte oklukları şu sırada 

Frankist Ispanyanın İtalyaya derin 
minnettarlığını iblağ etmekte oldu. 
ğunu) bildirmiştir. 

' , Japonyada tek parti 
ihdas ediliyor 

Burgos, 16 (A.A.) - Milliyetp:-r
Yerlerin resmi tebliğinde, Ebre c:phe
sinde düşmanın iki hücumu:ıun pns. 
ktiı tüldüğü biLclirilmektedir. 

Valansiya, 16 (A.A.) Milliyet. 
pcrverlerin tayyareleri bu sabah Al
m yu boml.-ıa tutuşmuşlardır. 1Jç ölü 
ve 25 yaralı vardır. 

Napcli, 16 (A.A. ) - Son İspanya 
muharebelerinde yaralanan yüzlerce 
İtalyan lejyonerleri Kadisten gelen 
Gradisca hastane gemisinden buraya 
çıkarılmıştır. 

Yaralıları askeri hastaneye nakle
den hasta otomobillerinin yollardan 
geçmesi, halkın vatanpcrverane teza. 
hürlerine vesile olmuştur. 

Nafıa Vekili Ali 
Çetinkaya Adanada 
V ~kil Adana 

büyük su 
ovasında aÇılan 

kanallarını gezdi 
f Y azısı 4 üncüde) 

ingilterenin müzakere teklif /eri 
şiddetli itirazlarla karşılandı 

Tokyo, 16 (A. A.) - Kabine, dün 
Prens Konoyenin riyasetinde toplana 
rak hir tek parti ihdası hakkındaki 
mUzakcrelcrine clcvaın etmiştir. lyi 
haber alan mahfcllere göro Prens 
J\:onoye, mUznkerelerln bidayetinden 
beri kabul etmek istemediği diğer 

ııazrrlnrın fikrine nihayet iştirak et.. 
mlştlr. MUnakalAt ve dcmiryolları na 
zırları mUsalt rapoı lar vererek libe
ral, muhafazakO.r ve sosyal kütleler 
partilerilo yapılan mUzakcrelcr nctL 
ccsinde seri ilerleme imkfinları gös. 
teren bir itllıif zemini bulunduğunu 
tasrih etmişlerdir. 

J 

Siyası mnhfeller, tek parti fikrinin 
knU surette fillen tahakkuk etmek 
Uzcro bulunduğunu beyan etmekte

(.Sonn: Sa • .J, Sü. 3). 

---
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iki kocalı kadınlar I 
Bir İngiliz elçisinin madamı nefer görmüş ? 

Biz,Almanya ile silith yarı
şında devam edecek olursak 

a ;iırü nen 
O!Ku an 

1r11 en 

L oknntalarm temizliği işlerini takip 

eden belediyemiz memurlarının 

arasını bu dUkkUnlan kapattıkları, ke. 
~eri üzerine teşhir edici mahiyette 
~balar koydukları görülüyor. Tem.iz ol. 
mamasından dolayı kapatılan bu dükkan· 
larm ceza müddetleri bittikten sonra ken 
clilerini cezalandıran sebepleri izaleye ça. 
bpcnk'o.nnı kabul etsek bile bunları yine 
kendi hallerine bırnkmnmak, lokantaların 
temizliği ve havası işlerile mütemadi bir 
nrette meşgul olmak lfızmıdır. 

Biz, sıhhatimiz ile nlilkadnr olan ve ye. 
mek. pişirip, satmak ticaretile iştigal e
den vatanclnı,ılardan hiç birisinin ceza 
gf5rm~lni lstiyenlerden değiliz. Bilükis, 
'bmı1arm yemcklerlnln nefasetine inzlmnm 
eden temizlikleri ile hem mUşterllerlni 

memnun etmelerini, hem vazifelerini ya
pan belediye memurlarına karşı yüzleri. 
Din ak olmasını dileriz. 

Ancak, Sirkeciden, bilhassa sabah ve 
üpmları Ankara caddes!ni dolduran lo. 
bntnlarm bazılan önUndcn geçerken ge· 
1m kokuların dUkkll.nm temizliği hakkın
da bizi eüpheye dUşUrdU(;11nU de snkla
:ramıı.yız. Lokantacılara aznm.I temizliğe 
riayet etmeleri tavsiyesinde bulunurken 
Eminönü belediye dnlrcsf mUdllrlUğlinUn 
ba işlerde çalı!}BD memurlnrmm da hcp1-
.mizln sıhhat! De allikadar olan bu cihete 
tekrar nazan dikkatlerini celbederlm. 

• • • 

K ac!aırtro dolayrsflc !stnnbulda bir
takım mektum cmvale tesadllf e. 

dildiği ve bunların hUldlmet namına ta.. 
paya kaydolunduğu havadlslni bir gaze· 
tede okudum. Reflk1mfz, devlet namına 

teecll edilen bu emlak hakkında bir de ra
kam koyuyor. Bunlann mfktnn 136 dır. 
'ft kıymetleri 623 bin kllsur liradır. 

Bu rakamlnn ben az buluyorum. Kadas. 
tro l§lcrl devam ettikçe mektum cmltık a· 
dedl ve bunların kıymetleri yükselmekte 
devam eyliyecektir. 

Bunu §Ilphc:ılz nddetmek ldzmı. Vazi
yeti tesbit hususunda geç kalmış olmakla 
beraber bunun kati bir şekil almış olma. 
anıdan dolayı memnuniyetimizi bildirirken 
6frenmek lstcdfğimiz bir ciheti de alftka. 
darlarm bildirmeleri dileğinde bulunuyo· 
ruz. 

Mcktumlyetf tahakkuk eden ve devlet 
namına tesca edilen bu emlak, her hal· 
de buJunmuyordu. Elbette ve her halde 
bunlarm sahipleri vardı ve her birinden 
ırQphesiz istifade edilmekte idi. 

Bunlan senelerdenberl fuzulen l15gııl 

edenler hem devletin iskô.n!l işlerine en
gel olmuşlar, hem hnzine~i ızrar etmi~. 
lerdir. Mektum emvalin sahJpleri devleti, 
~tillilyor ki, iki turlU zarar ka!'§TSmd~ 
bulundurmuşlardır. 

İskan ~lcrl tasfiyeye uğradığına göre, 
manevr zarnri bir tarafa bırnknbllsek bile 
hazinenin maddi zararlarını, bu emlükl 
sencJcrdenbcrf fuzulen işgal etmek cesaı· 
retlni ~öster<'nlerce ödetmeliyiz. Anla. 
mnk hıtedlğim nokta dn bu hususta blı· 

teeebbUse geçilip geçilmcdlb>idlr. 

Kadının Karnına 

incirci 

KEF 

Vuran 

Dün Kavaktan 1stanbula incir getir • 
mekte olan Ahmet ndmda biri.iskelede ha' 
km arasından geçmek istemtu, fakat bu 
esnadıı yolcular arasında bulunan bir bn-, 
yana çı:ı.rpmıetır. Bııynn bu vaziyete fena 
halde kızarak Ahmcde tokat ntm15, Ah· 
met te tekme ile bayanm karnına vur
muetur. 

Kadın, feryat etmeğe başlnmre ve et. 
raftan yetişenler her ikisini de meRhut 
suçlar mahkemesine götUrmUşlerdir. 

Kadın hamile olduğunu iddia etmiş ve 'n
dyet teebtt edilıııesl için kadın tıbbındliyc 
g8ttır01mUştnr. Tıbbıadllden gelecek ne
ticeye cısre muhokcmcye bu gUn baglnmı- ı 

caktlr. 

~ladaıı:ı Montegü, tarih meraklıları 

nın tanımadığı bir isim değildir. ı 716 
da lstanbula İngiltere elçisi olarak 
gelen kocasının refnkntindo yaptığı 
seyahatin intibalarını elUye varan bir 
sırn mcktuplnrda okuduğumuz bu 
kadın, bu mektupların Viyanndan 
yazılanındn '"aktfn kilınr t\.lemlnl, bu 
!\lemdeki yaşayış tarzını anlatır. A. 
şnŞıdaki satırlar o mektuplardan 
tUrkçeye ı;evrllmişUr; 

Münihte aktettiğimiz paktın hiçbir kıymeti yoktur 

Viyann<ln hemen her kadının iki kocalı 
olması udel. Kadın hunlardan birinin ııdını 
taşıyor, ölckine de kocalık "razifesini yap. 
lırıyor. Uu çeşit b::ığlııntıl:ır o kadar ilerle. 
miştlr kt e~er kilıar lıir kadını öi(le yeme
ğine çağırıp da iki kocasını birden, yani 
kocnsile üşığını davcı etmezseniz, kadına 
h:ıkıırcı sayılıyor. O derecede ki, hu dar. 
gınlığını size sıkılmadan sôyllyebillyor. 
Kadın dninıa bu iki erkelUn ortasında ve. 
karla boy gösteriyor. Bu gibi ikinci koca. 
Jıklıır mutaden yirmi beş yıl sürüyor ve 
ekseriya da k::ıdın ilşığını büsbütün bitir
dikten sonra işe netice "rerlyor. Du bağ • 
1ııntılnr ekseriya aşklan ziyade ddet olarak 
akıediliyor. Bir erkeğin bir kadına ilişiği 
olmazsa o erkek muteber sayılmı)·or; bir Son defa Almanya devlet reisi Hit· 
kadın da evlenir evlenmez hemen kendi'ii. lerin siliı.hJarın tahdidine dair bir 1· 
ne bir Jlşık arıyor, bir maiyet edinmek is. 
tiyor; çünkü onsuz ra~bet bulmak pek güç. §al'ette bulwımasma karşılık Alma::ı 

Aşık metresine d:ılma bir maaş tayin e- siyasi mahafilinin lngiltere ve Fran • 
diyor. Kendisini sonradan görmese bile bu sadan cevap beklediği yolunda Ber
rnaaşı vermiye mecbur bulunuyor. Şimdi lindeıı çıkan haber, LondraY} ehem. 
nnlıyorum ki burada kocalar hakkında miyetle meşgul etmektedir. 
ekseriya sörillen şayanı hayret itlmalların 
asıl sebebi bu imişi Hitler, Sportspalas'da söylediği bir 

Size kibar sınıfından birçok kadın :dk. nutuktR, slUüılnn tahdit etmek bususun
redeblilrlm, bunların mnaşl:ırı da servetleri da c.skidc:ı sarf ettiği gayretleri ve bu 
gibi herkesçe mallım, kndr.ü-ltlbarları gayretlere klmscnin aldırış etmediğini 
da son derece yerinde. Halbuki ftşıkların. hatırlatmıştı. 
dan bir şey almamış olsalar, bilAkls tavır 
ve hareketleri herkese şüpheli sörünecek. Bundan, son defa Bitler ile Çember
Bu sebepten onlar da kendilerine yüksek Jayn arasında cereyan eden gizli mU-
bir aylık temini fçfn bfribirfle milsabak:ı ================= 
ediyorlar. HulAsa bunlar için destsesiı ya-
şamak haysiyete yakışmayan bir hal sayı
lıyor. 

Dunlardan kendisiyle sıkı konu~lu:Um 
bir kadın ,dnn bana tia1Cknnc!a geçen bir 
bahis sırasında bir mecliste beni mildafaa 
ettii'.ıl için kendisine teşekküre borçlu ol. 
duAumu söyledi. Du mecliste diyorlarmış 

kf: Viyannya geleli on beş giln olduğu hal. 
de elftn bir kimse ne miln:ıscbet peyda et. 
memişim, bende his yokmuş. 

Sonra o madam da, kına dediAlne ba
kılırsa, bunu hisslzllijlme atfetmek muva. 
fık olmadılhnı, çünkü \'iynnadaıı ııe za. 
man azimet edeceğim tahakkuk etmediğini 
söylemiş! 

Beni h:ıklı söstem1ek için bulabilı.lliıl se
bep de bu! .. 

Dün başıma carip lıir v:ıkn geldi: Burada 
erkeklerin ne surellc iH'ınınşk ettiklerine 
dair size hir fikir vermek için nakle • 
deyim: 

l\ontes ... in evinde, hir cemiyette idim. 
Genç kont ... merdivenden inerken bnna 
elini \'erdi. Sonrn bu \"esileden islifaclc e. 
derek Yiyan:ıda uzun müddei kıılıp kalmı.. 
yacıığımı sordu. Kendisine ce\•aben: 

- Bu huswta ben knr:ır \"cremenı; bu 
sırf imparatorun bileceği bir şey! dedim. 

Bunun fizerine: 

- PekCılA, ister çok kalınız, ister azl 
Fakat her halde boşça bir zaman geçirmek 
fster, ufok bir sönm işinde bulunursu -
nu:r:, delil mi7 dedi-

flen, oldukça sert bir se.,Je: 
- Benim gönlüm, öyle pek kolay elde 

edilmez. Hem ben onu muhafazaya katiyen 
ozmetmişimdir, dedim. 

Bunun üzerine içini çekerek: 
- Bu cevaplan anlaşılıyor ki kalbinize 

mnllk olamıyac:ı.ğım; fakat slıf içten bir 
sevgi ile sevdi~im için bu hal beni pek 
Uıdü. Bununla beraber size hizmetle bu· 
lunmak isterim. Mademki beni kendinlıe 
lAylk görmüyorsunuz; içimizden kim boşu. 
nuza gidb·ors:ı, bana söyleyiniz, stıl mem. 
nun edebilecek surette bu vazl(eyi yapa. 
yım, dedi. 

Artık düşününüz, Londrada olsa, böyle 
bir neznketi nasıl karşılardım; fakat Viya
'nanın ô.detlerine oldukç:ı. vOkıf bulundu. 
ğum için bu zatin beni cidden memnun 
etmek arzu etıiJUnl anladım. Hakkımda gös. 
terdiğl teveccilhe te~ekkür ederek bu lılt.. 
fundan istifade fikrinde olmadıAımı beyan 
ile iktifa ettim. 
Azizem, işte ıörQyorsunuz ya, ablAk Ye din 

gibi kadın sevmeııi ve fikir terbiyesi de 
her iklime göre deAlşiyorl., 

Londrada şoförle konuşan kim? 

e6 •• 

Yukardaki ..etim· 
de gördüğünüz tah. 
sın kim olduiunu 
kestirebiliyor mu. 
ıunuz? Onu ihti
mal bir kadın zan. 
nec:b:ckıiniz. &l. 
buki o, an'anevi 
kostümile ıokaea 

çıknuı ve ıof öril. 
ko·ıı.ışan bir insi· 
fo: hakimidir. in. 
giliz hakimleri hat
larına daima penı 
ka giydikleri gibi. 
e,-ı;is yukan ka. 
dın kı)·afetine ben 
zcyen bir kostüm
le vazife görürler. 
Ve ayaklannda ter 
lik nevinden bir 
iskarpin bulunur. 
Son zamanlarda 
lngiliz hakimleri.. 
nin bu kıyafetle. 

rini değiştirmek i
ıin bir cereyan U· 

yandırmak isteyen. 
lcr görülmüıse de 
bunda muvaffak 
olamaıruolardır. 

zakerelerde siliı.hasızlanma meselesi
nin konuşulduğu üeticcsi çıkarılmak. l 
tadır. 

!ngiliz gazetelerinden Niyw: :Kro
nik! bu mevzu üzerinde yazdığı baş
makalesinde diyor ki: 

''Silfilıswanına. yarıeı durdurulma
dıkça, nihayet silB.hsızlanmağa doğru 
gidilmedikçe Avrupada ha.kiki sulhUn 
tecssils edemiyeceği muhakkaktır. 

Münih a.:ılaşması yapıldıktanberi. si 
JAhlanma yarışmm durdurulması yo
hmda Almanya, muhtelif surette bizi 
yokladı. Bundan bir hafta evvel, Hit. 
!erin ağır toplann istimalini tahdit et· 
mek, zehirli gazı menetmek ve mUdafa
asız §e}ıirlerl bombardıman etmeni:ı ö
nüne geçmek tııerc etraflı bir plA.n 
hazırladıiı bildidlm.iati. Simdi bu 
mevzular üzerinde ngilterc ve Fran-
sanın noktai naza.rını:ı öğrenilmek is. 
tenildfğine dair emareler görillmekte
dir. 

SilAhlaıı tahdit hususundn, Almıın • 
yanın teklifte bulunuşu ilk defa \•aki 
olmuş bir fiey değildir. 1935 scnesiniı:ı 
mayısında, Hitler, bu tahdit talebinde 
bulunduğu gibi bir hava minakı nkte
dilmeı::ini de istemi§tir. 

Bu sırada BerHnc sorulan sualler, 
tahriri olarak bir cevap e.lmamı§tır. 

Alakadarlardan birinin anlattığına. 

göre. ''Almruıya. hakikat buzu üzeri:ı
de hareket etmekten ziyade, kıyıda be. 
lft.gatle konuşmağr tercih ediyordu.,, 
Vaziyet böyle olmakla beraber, Hitler 
1936 da ayni teklifi ycnide:ı ileri sUr
milştllr. 

Bu defakl teklifi ise, belki sadeoe 
stratejik bir harekettir. Son hô.dlscleri 
gÖ7.den geçirecek olursak, böyle düşün
mekte yanılmadığımızı görlirllz. 

Lakin önUmüze konulan mesele o 
kadar hayati ki, derhal ve tamamile 
tetkik etmekliğimiz laznndır. Mil:ıfh· 
te Hitıer ile Çemberlayn arasında im
zalanan "pakt,. ın mcriyetini. bize an. 
cak, ''silahlan tahdit etmek,, gibi bir 
netice verdiği takdirde an11yncağı1-

Yoksa. her iki memleket de birbir
lerine karşı silihlanmakta devam ede
cek olurlarsa, bu 0 pakt,, m hiçbir fiili 
kıymeti olmayacaktır. 

Resmi Dairelerin Telefon 
Konuşmaları 

Anknradaki resmi dairelerin mesai sa. 
atlerl içinde bilhassa İstanbul ile yap • 
tıklan telefon konuşmalannm ekseriya 
uzun olması Bnymdırlık Bakanlığının na. 
zan dikkatini cclbetmlştlr. Aııkara, !!· 
tanbul gibi en mUhim iki fikir ve ticaret 
merkezi arasında hususi telefon görüşme 
lcriııi tesri ve teşmil etmek Uzere Bakan
lık yeni bir karar vermiştir. Bu knrnra 
göre telefon kanununun hususi konuşma
lnr için koymuş olduğu altı dakikalık mlld 
det resn:ıi dairclerC' de teşmil edilmek
todfr. Asayiş ve devletin yüksek menfaat 
ve siyasetine taalluk edl'n konuşmalar hn. 
ı1ç olmak üzere di~er resmi tC'lefon ko
nuşmaları n!tı dnkikadan fazla sUrdUrUl. 
miycccktir. 

~lUınün Aklslern 
-.. ..-. .-, saus,_, 1-,,,_, ~ 

Gazetelerimizin 
yaşı 

M . Turhan Tan, dUnkU fıkrasında 
Avrupa gazetelerinin en yıışhlnrını 
hayranlıkla kaydettikten sonra, biz 
de • Konyadakl "Babalık,. gazetesi 
mUstesna ·yirmi beş yaşını seı;en gn,. 
zcte yoktur; diyor. 

Du münasebetle .. Matbuat alma _ 
n. ğı,, na bakayım dedim. Zira yakın 
larda kendi gazetemiz 22 nci yılını 
idrak etmek Uzere olduğundan, rcs. 
mı ve gayrlrcsmt bfitUn gazetelerimi
ze dair umumiyetle yaş bahsi beni 
yakından alAkadar ediyor. 
Almanağa bir göz gezdirmek, M. 

Turhan Tının, bir bakıma hUkmUn
de acele davrandığını gösteren şu ne
ticeyi verdi: 

lzmirde cıkan "Yeni Asır,, 42 se. 
neliktir. Bu, SelAnlkte çıkan "Asır,. 
gazetesinin lzmlre intikal ederek 
vasıl olduğu bir ömürdür. 

Kastamonu vilAyct gazetesi 20 86-

noliktfr. Yine lzmlrde çıkan "'Ana· 
dolu,, gazetesi 27 yaşına girmiş bu.. 
lunuyor. 

"Bolu,, gazetesi 24 senedir çıkıyor. 
"Diyarbakır,, gnzetesl 22 eenellk bir 
maziye mnliktlr. "Bursa,, gazetesi 
22 senellktlr. Trabzonda eskiden 
"lkbal,. şimdi "Olcay .. adı altında 
çıkmakta olan mcslekdaşımız 27 se. 
nedir intişar sahasındadır. "Sivas,. 
gazetesi 2 7 senelfk "KaraJ[lSs •• U sa
yacak olursak 80 senedir çıktığını 

kaydcdeblllriz. Fransızca. "latan bul,. 
u saymakta bir mAna varsa, 70 senc
denberl intişar ediyor. 
Eğer eski "Va.kıt,, gazetesini şimdi 

elinizde bulunan gazeteyle mUnase.. 
bettar görebilseydik, elimizdeki 22 
senenin verdiği şeref ve kıdeme ka. 
naat etmeyip biz de 70 senelik bir 
m iye ma.Uk olduğumuzu iddia ede 
blllrdik. Faknt biz, seriden alacağı.. 
mız bu ömrU :tazlnslyle fleriye kata
rak yaşamak azmindeyiz. Kıymeut 

M. Turhan Tanın yazdığı gazete de 
dahil olmak üzere bundan sonra bil.. 
tun mAnasUe bir gazete olarak ya. 
rmkl parlak hayatımızla maziyi ya
ratacağız. 

Kadın İntikamı: 
Gelellm anketimize... Bundan Oç 

gün evvoı okuyuculanmdan, "HayaL 
ta kendilerini en cok korkutan şeyin 
ne olduğunu sormuştum. Du meraklı 
sualin cevapları blrlblri ardmca ge. 
lfyor. 

Fatihten O. Ş. K. imzaslyle yazan 
bir karilm bir taşla Uç kuş vurmak 
knbil1nden, bir mektubunda Uc kişi
nin cevabını göndermiş: 

"Ilen intikam besllyen kadından 
korkarım; diyor •.. (Haklı!) ... Bir ar
kndaşım Aşık olmaktan korkar ... (0 
da haklı!) •.. Annem de ölUmd n kor
kuyor ... ., 

O. Ş. K. nın m()ktubanun sonunda. 
bl r cUmle daha yar ki onu kapalı geç;. 
mcğe mecburum .. 

*** 
Taıınmaktan Korkan 

Ayaspaşndan İbrahim Kudsi isimli • 
bir karilm şöyle diyor: 

"Beni en zlyndc korkutan şey, doğ. 
duğum, bUyUdUğUm, havasına alıştı· 

ğım eYden - yangın, yıkılmak veya 
zaruret dolayısilc - bir başka eve, he
le muhltimden cok uzak bir semte ta.. 
şınmaktır. Bu hal, bana vatandan 
uzaklaşmak lrnchr ağır gelir,,. 

B fbro.him Kudsi! .. Sizi fazla has. 
sns görüyorum. Bu lıasımsiyctfn tler· 
de zararı dokunabUlr de ... ÇUnkti in
san haynttn devamlı surette hareket 
etmeğe mcoburdur. Hele erkek oL 
duğunuza göre, muhtcllf vesilelerle 
yerinizi değiştirmek zaruretine dUşe. 



Para azgınlığ ı! 
Dün, bir tatil gününün k eyifli tcn

bclliği içinde yangelip gazete oku
yorken, göz~ ibir başlık ili~i. Büyük 
harflerle yazılmı~ "Dünyanın en z.en. 
gin kadını!,, sözleri, b\itün bir 6Ütunu, 
baştanba? kaplamıştı. 

"Zengin,, lik, züğürdün çenesini yo· 
ran eski bir ilham kaynağıdır. Belki, 
benim bu ba~lık üzerinde duruşur:rnn 
da, böyle bir man<.sı clabilir. N~ ist, 
siz, istediğiniz gibi hükümler veriniz. 
ben de kendi düşündüklerimi söyliye. 
yim. 

Dünyanın en zengin kadını, bir ga
zete sütununa niçin girer? .. Ya, cö. 
merttir, memleketinin fukarasına y-.r
dım etmiştir. Hastaneler yaptırmış, 

dispanserler kurdurmuş, aşcvlcri aç
mış, kimsesizleri doyurnuş, laboratu. 
varlar actırmış. ilmin, fennin ilerlcm..:
sin: hizmet etmış.. yeni keşifler için 
mükafatlar atlamış, insc.nlığın gönlü. 
niı almıstır. imrcniler-.:k kendisin.den 

bahsedi!.r. 
Yahut hasistir. Para~ının altında e-

zilerek ruhsuz, vicdar.sıt: kalmı~tır. 

ibret olsun diye ondan :{onuşulur. 
Hayır bu kadır. içi;ı bunl<\rın hi~biri 

söylenmiyor. Çağımızın en zengir. ka. 

dını , elli milyon ddarı göz.den çıkar

mış. Ameril:anır. en meşhur mJhen. 
dL.l.:rini, en !:an;ıtkar mimarlarını ya
nına ça;,ırrruş. "İncil., de bahsi geçen 
bir kulenin tıpkısını yaptırmak ist:dL 

ğini söylemiş. 

Du ble din tarihlerinin kaydettiği 
han~i kuledir? bilmiyorum. Fakat "Da
hil,, ink:nden .daha me~.hurunu da ~im. 
di pek hatırlamıyorum. 

Dinden masala geçerek, usturaların 

mübal.'.:ğah adeselcrile ~arikalı bir ,·ar
Jık olan bu kulenın her k~tında {ll
ya bir millet otururmuş ve yine zuya 
bu katl!\r birbirinden c kadar yüksek
miş, ki birindeki!er ötekilerin dilini bil. 
miyecck uzak bir ayrılı'k için.de ya
şarlarmış. 

Kadının yaptırac~ğı kul~ acaba bu 
mudur? Bu · e neye y ayac k? .. Es
ki bir eseri yaşatmak gayreti, belki 
alkışlanabilir. Fakat bunun için ese. 
rin eski şeklini bilmek gerek. T a rihin 
daha ilk çağlarında Bahit kulesi bir 
masaldı. Yeryüzünde hiçbir izi yok

tur. 
Şu halde hafızalarda kalan rivayet 

şekillerine göre mi kule yapıJacak? .. 
insanlık bununla ne kazanacak? .. Elli 
milyon dolar, milyonlarca a.damın ıztı
rabını giderecek bir varlıkken, onu 
böyle yok yere harcama~, dini bir gü... 
nah~~n ziyade, i~timai bır suç sayıl
maz mı? 

Yukarıda zengin bir 'kadının gaze-

t 1 .'b. sebeplerle girebileceğini e ere ne gı ı 

d .. .. .. k bazı vesileler sıralamı~ 
uşunur en . . .. 

trm. Şimdi anlıyorum. kı en muhım se-

bebi unutmuşum: 
Bir kadın .deli olu~1 da g_azetelcr-

de yer bulabilir. 

SITT"best nazım! 
bir N Ilnh A tnc;, E'vvelki gün çıkan 

urud ( genç şairlerimizin aruzdan ve 
:razısın n . den zi'-·nde serbest nazmı sev-
hece veznın " . 
meleri benim hoşuma gidiyor) dıyor. 

Bizim bildiğımize göre, serbest nnzım 
. . ki' de"ildi. Aruz olsun, hece 

hır vezın ~e 1 ı> 1 her ikisi 
. lsun veyn bun arm 

vczrule o b' manzumenin 
k 1 ış bulunsun, ır . 
anştın m b. k lıpla vazmı-

b" t" mısralarını tek ır a . . 
u un . . bcst nazım vücudc getır-

Yan şaır bır ser b 
~ . ~imdiye kadar bundan :ıı;. 
mış oluyordu. '-' .. d'k, Yoksa yeni bir 
k .. 1" "rnek .... o!'llle ı 

a tur u o "' t biz mi dikkat 
nazım 5ckli peyda olmuş a 

C'tmemişiz? ihtimal 
Nurullah Atacın yanılmasın~ 

r·· d n muhnrrırc acaba 
vermiyoruz. N uktC a 'k i düşünüyor, 

. 1 ile bir azizlı m 
bır yanı tmaç . 1 . 'k z edivoruz. 

d. kcndım zı ı a -diyoruz ve kcn ı * 

---- ·-:=:::::::::=~~---~~~~-~-~ _ - - n hafifi zengin 
ceksiniz. Bunları? e k ... itmektir. 
bl • - gu,-eyı olnra ., 

r ~ere ıc - iz 7 
Hangisini tercih cdersın ... 

• •l\:ı ·mektuplar nc~-
T nnn daha bnş . ·nizi yaı:ıp 

Si de fikırlerı 
re>de>CE'~Jm. z; cdebilirslrıiz. 
göndermekte ıle,am_ .,.T M1'X1ıt 

u1~~1 r ; • • 
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işautlee: 
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15 inci yılı kutlama hazırlıkları italya i e S~n . ?elediye 
ticaretinıiz ~ıseçı mının manas 

S S ı d N 1 B. 1 \ azarı Sadri Ert em 

Şitlıane y°"'1şunda yapılan taklar ı 
t 

Cumhuriyetin on beşinci yıldönü. 
mu hazırlıkları her tarafta başla -
mış bulunmaktadır. Birçok mtiesse -
seler binaların cephelerini, dükkan 
lar vitrinlerini l.ıayraklarla, elektrik 
ampullerile sUslü,rorlar. Şehrin ana. 
caddelerinde de taklar kurulmakta-

dır. Bir harta evvel tn~aa.tına başla. 
nan Şişhane yokuşundaki taklar bir. 
kaç güne kadar tamamlanacaktır. 
Bu takların Uzerlerine konacak am
pullerle gece manz:ırasının !evkalA 
de gUıel olacağı söyleniyor. 

Cumhuriyet bayramında terfi ede
ce< memurların listesi hazırlanıyor 

lç Dakanlık Cumhuriyet bayramın 
da terfi edecek olan vali, vali muavL 
ui, vl1<1yct idare heyeti Azası, başnıU. 

fettiş, mUlkiye müfettişi, mektupçu, 
kayına kam \'e nüfus m lidürlerine ait 
terfi listesinin hazırlığına başlamış
tır. 

Bu yıl ikinci sınır valilikten birin
ci sınıra terfi edecek olan valilerimiz 
Uç, UçUncU rmıftan ikinci sınıfa ter. 
ri edecek valilerimiz dokuz, doksan 
liralık idare heyeti azalığına terfı 

edecekler Uç, seksen lira l ık vil~yet 

idar heyeti aznlığma terfi edecekler 
ise yedidi r . 

Birinci sınr!a terfi edecek valileri 
miz arasında Tokat valisi B. l•'aik 

ErgUn ile dördUncü umumt mUfettiş 
lik bnşmUşn,·irl H. l• u at Baturny ve 
UçUncU um u mi mtitet tlşlik bnşmUşn. 

vJri l.l. !\izam cttin Ataker'in l k i n cl 
sınıfa terfi edecek ,·nlllcrlnılz arasın 
da Kars valisi D . Akif tyldogan, tı
mir valisi Fazlı Gü leç \'e Zongul -
dak valisi Halit Aksoy'un, liçlincU sı. 
nı!a terfi edecek valilerimiz arasında 
~iğde valisi B. Faik Üstlln, Tekir • 
dağ valisi B . Sak1p Beygu, Edirne 
valisi B. Niyazi ~!ergen, Kırşehir va 
!isi B. Mithat Saylam, Ağrı valisi 
B. D u rhancttin Teker' in isimleri söy 
lenmektedir. 

Mülkiye BaşmU!ettişlerinden 90 li
radan 100 liraya terfi edecekler ara
sında B. Ali Server Soner ile B. Ne_ 
dim Nazmi GUrman'ın, 90 liraya ter. 
fi edecek idare heyeti azaları arasın 
da İstanbuldan Fcrru:ı Yazıcıoğlu, 

Manisadan Necati Şumnu, 1zmirden 
Mesut Dinccr'in, 80 llrayn terfi ede
cek \'ildyet idare heyeti azaları ara
sında lstanbuldan B. Sabri Onnt vej 
Enver Kayır, Manisadan Sezal Sar_ 
mankaya, ve Ankaraclan Cevdet Akın ı 
ile EnYer Yücesan, Konynda.n Rasim 
Kayililal, 1zmirclen Esnt Alper'in 
bulundukları söylenmektedir. 

Mülkiye müfettiş lerinden B. lh _ 
san Aksoy, nifat Şahinbaş ve Şevki 
Yalvaç'ın seksen lirnya ı;e!;irilmclerl 
muhtemeldir. 

1ç Bakanlık, bir t araftan terfi lis
tesinin hazırlığına dev:ım ederken di 
ğer taraftan da l 93!J yılının kıdem 

talılosuııu hazırlamağ"a bnşlnmıştır. 

1939 kıdem tablosu cumhuriyet lıay. 
rnmından sonra terfi edenler yeni sı. 
nıflarına 'erilınek suretiyle lekem. 
mlil ettirilerek bastırılacnktır. 

Diğer taraftan Emniyet lşleri Ge· 
nel Dlrektörlüğil de yeni tcşkil!ıt ka
nununa göre cumhuriyet bayramın. 
da yapılacak emniyet mensuplarının 
terfilerine ait hazırlıklara baı;ılamış 

bulunmaktadır. 

Emniyet teşkilatında lıir kısım cm 
niyet direktörleri, emniyet ve polis 
m ti fcttişleri, cm n iyct yrırdi rel•törle. 
ri ile emniyet lı.mirleri terfi edecek
lNdir. Her iki t~rfi liste~i cumhuri
~·l't. bayramından iki ı;Un e' \'el p;aze. 
tP.l rrr '" ı·i!E.•(•tk "'1>. tt?rfi edenlere de 
telgrafla tebligat yapılacaktır. 

PoBıste 

Motosiklet Devrildi 
Kadıköyünde Rasiınpa.,a mahallesinde 

oturan Hüseyin Kaya adrnda biri, dün sa
bah kansı ve 8 yaşındaki kızı Süheyla ile 

birlikte motosiklete binerek gezmeğe çık
mq~lardır. Motosiklet Doğancılardan ge
çerken birdenbire devrilmiş ve Hüseyin i
le kızı Süheyla muhtelif yerlerinden ya. 
ralanmı§lardır. Yaralılar imdadı sıhht o. 
tomobili ile hastaneye kaldırılmııılardır. 

ÇiFTE SA VURAN BEYGiR - Almıuı 
lisesi muallimlerinden Joli Boljer , atla 
BUyükdl'reye gitmek Uzere, Mecidiye kö
yünden geçerken 42 inci okul hademesinin 

elinde ta ıdığı otlardan hayvan ürkerek 
etrafa çifte savurmağa ba.alamı5tır. Çü
tclerdenbiri hademenin karnına isabet e. 
dcrek ynrnlamı!)tır. 

AYAC'mA DEMİR DlREK DÜŞTÜ -

Şamandıraya ba~lı Sovyet bayraklı Ki • 
restiyo ,·apurunun demir direği dcvrile
re k tahliye amelcsinden Abdülcebbann 
S" ·: bacağına rastla mı!} ve yaralanmasma 
sebebiyet vcrmi5tir. Yaralı hastaneye 
kaldırılmıştır. 

D!REl";E ÇARPAN OTOMOBiL - Ba
kırköyüne gitmekte olan şoför Cemilin i
daresindeki 26·13 numaralı otomobil Et. 
yemezden geçerken yolun sol tarafında 

bulunan tr:ımvny direğine c;ıırpnmıtrr. İ<'~r 
de bulunan miişteri Muzaffer, yUzünd<'n 
y:ırlanmış, otomobil de ha.'!ara uğramıf
trr. 

EHI 1YETS1Z OTOMOBİL SÜRER-

KEN - Ecyoğlunda oturan Saim adında 
biri ehliyetsiz olarak kullanmakla olduğu 
otomobili ile Millet caddesinden geçer -
ken bir tramvayla şoför 'Mehmedin oto. 
mobili arasından geçmek istemiş, fakat 
muvaffak oinmıynrak her ikisinin arasın
da kalmıştır. 

Neticede şoför M~hmedin otomobili ile 
kendi otol1l-Obili hasara uğramış, Saim 
baca~ından yaralanmıstır. 

DİP.EKTEN DÜŞTÜ - Kayakoz köyUn 
den Hüsf':.·in o~lu Abdullah Ahmet kap
tanın Hudnvcrdi motorunun direği üzerin
de çalışırken birdenbire yere dü~crek vil. 
cudiinün muhtelif yerlerinden yaralan
mıBtır. 

Sekizinci Hayvan Sergisi 
Açılıyor 

İstanbul vilayeti tarafından açıl-
makta olan hayvan sergilerinden seki
zincisi önümüzdeki cuma günü Şilede 
açılacaktır. 

Bu sergiye vilayetten ve bele.diye. 
d(:n birçok zevat dav:t edilmiştir. 

l\1aas Alamıyan 
Öğretmenler 

Şehrimizdeki musevi okulları henüz 
eylül maaşlarını öğretmenlerine ver
memişlerdir. 

Alik::ıdar ögretmcnkr vaz:iyetin dü. 
zel tilmesi için kü lt\ır direk törlügüne 
müracaat etmi§ler.dir. 

on ene er e ası ır · 
Safha Geçirdii; Belediye intihnplanna iştirak eden 

Türk vatandaşlarının mikdarı m:.intc-
ltalya ile aramada, mübadelitm tan- hip nüfusuna göre, hesap edilince dik 

ziml maks:ıdile bir müddettenberi devam kate layık bir takım neticeler vermck-
e1en müzakerelerin neticelenerek bir ti- tedir. Avrupa ve Amerika belediye sr 
earet ve tediye anlııııması im:ı:ıılandığı ma çimlerinde halkın al5.kasını anlatan 

lümdur. nisbcte benzer nisb~tJcr şu son gL'.1-
30 haziran 19•0 tarihine kadar lerdc bizde de meydana çıktı. Bunc1an 

muteber olacak olan bu anlaşma önU • evvelki devrelerde de şüphesiz inti 
mUz<leki ayın 1 inden itibaren tatbik mev haplar yapılırdı ve onlnra iştirak e-
kiinc girecektir. denlerin mikdarı da bir yekun tutar-

B'.1 maksatla 1talyadan şehrimize ge. dı. 
lerek bir müddet burada kaldıktan sonra 
Ankar:ıya gitmiş olan İtalyan ticaret he
yetinin bugün ııehrimize gelerek memle
ketine avdet etmesi muhtemeldir. 

lWya ile olan ticari münasebntımız 

925 t en 936 ya kadar c;ok azalmış ve an
cak 937 de evvelki yıllara nisbetle biraz 
inkL~:ıf göstermiştir. ttalyadan ithalatı-

mız 9!?5 ~enesinde azami kıymetini bul-
duktan sonra, bilha!llla 1930 dan itibaren 
muntazam bir surette azalmış vo niha. 
yet !136 d:ı takriben iki milyon liraya in· 
miştir. 

İtalyan mlltlan, 1937 de umum ithalfi.
tmıızm takriben yilzde yirmi birini teş
kil ederken 936 da takrlbt olarak ancak 
yfü:dc ikisini teşkil etmf1'lir. 926 da 52 

milyona ballğ olan ltalynya ihraeatrmtz 
936 da <i,5 milyona dü..~üştür. 

İtalya ile ticaretimiz 923 - 924 sene
lerinde pasifken 9::?5 ten itibaren munta. 
zam s ktif bir sabaya girmiş ve son ~
neye kadar böyle devam etmi tir. 

930 dan sonra ltalyaya ihraç ettiğimiz 
en mühim maddeler, pamuk, yumurta, !ın 
dık, kuru ilz:Um, zeytinyağı, tütün; keten 
tohumu; incir; arpa ve maden kömilrü· 

dilr . 

936 da imzalanan ticaret anlll.§ma.smdan 
!'!Onra biraz inkişaf eden iki memleket a-
rasmdaki ticari münascbatın yeni anla.s -
ma ile evvelki yıllara kıyas kabul ctmiye

cek bir şekilde yükseıeccsi ve büyük fay-
onlar temin edeceğine muhakkak nazarile 
bakılmaktadır. 

.-.....-,.-

Sanayi Umum Müdürü 
Sanayi wnum mUdürU B. Rcııat Bene-

rin , bııgilnlcrde echrimizc gelmesi bek. 
lenmektedir. 

B:""Reıın.t Bcner t stanbulda bir müddet 
kalarak muhtelif iktıımdi meseleler Uze-
rinde tetkiklerde bulunac~ktır. 

Kontrplak Nizamnamesinde 
Tadilat 

Rontrpliik nizamnamesinde bazı tadilat 
yl\pılrr.ası hu~usunda 1ktısat vekaleti ile 
temaslar yapmak üzere Ankaraya gitmLs 
olan kontrplakçılar heyeti dönmüştür. 

Nizamnamede tadili istenilen mnddeler 
tesbit olunarak bu hususta tetkikat yap. 
mak üzere Sanayi l'mum Müdürlüğünden 

birkaç: müfettiş şehrimize gönderilmi°§tir. 
Müfetti<1ler, bugün sabahtan itibaren bu 
husustaki tetkiklerine baı;layncaklarJır. 

Hatay ile Telefon 
Görüşmeleri 

Hatay ile Türkiye arasında kurulmuş 
olan telefon hattı islemeğe baı:Jamıştır. 

Bu hususta hazırlanan farifcye - göre, 
Türkiy(I diirt mmtakaya aynlmış bulun· 
maktndır. Bu mmtakalardan birincisi, A

dana, Ml'rsin Dörtyol \'e ha,·alisi, ikincisi 
Sıvas, Kavseri YC ha,·ali~i, ücüncüsü de 
Anka,.a, Konya. dördüncü mıntaka İstan
bul ve havalisidir. 

Birinci mıntnka icin g'Jndüz her üç da
kikalık konuııma ücreti 144, ikinci mm. 
taka ?3~. üc;üneü mıntaka 324, dördüncü 
mıntaka 414 kuruş olarak tesbit olun
muştur-. 

Bur.dan sonra Suriye ile AYnıpa am
sındakl konu~mal::ır da bu ~ oldan yapıl
masına karar verilmiştir. Bunun iyisi yol 
daha kıı1:ı olması do1ayısile konuı:ımn üc
rct.Ierinin dnha ucuz bulunmal'lırlır. 

Beyoğlu Halkevinin Çağırısı 
Dcy"ğlu halkc\·indcn: 
Evimiz spor şube.sine kayıtlı bayan Üyl"· 

lorın 1S-10-9:l8 salı ı;ilnil eaat 17 ~ 
C\"imizde bulunmalarını rica c>derlz. 1 

Fakat bu seneki neticeyi yalnız bir 
kemmiyet farkı bir rak:ı.m artışı şek
linde düşünmek çok sathi bir görüş. 
ten daha ileri geçemez. Halbuki bizin 
gördüğümüz fark, tamamen kaliteye 
taalluk etmekte ve değişen keyfiyet
lere bir numune vermektedir. 

Vatandaşların kesif bir kütle halin
de belediye seçi.mJcrine alfıl:a göster
mesi içinde yaşadığımız Türk dernck
rasisinin mahiyetini tebarüz ettirdigi 
gibi inkıHip .davasının da nasıl ba..ar 
makta olduğunu, yani mücerret ibiı: fi. 
kir halinde ortaya atılan prensiplerin 
insan ruhunda nasıl ycrleştigini, onun 
bir ahlak vazifesi halini aldıgı. şu

urun en keskin mıntakasma kadar nü 
fuz ettiğini anlatmaktadır. Bu iti
barla Türk demokrasisinin ruhlarüaki 
derinleşme heyecanını büyük hamleler 
hakkmda bir işaret noktası, bir k~uk 

müşire diye 'kabul etmek hiç de hata

lı olmaz. 

Büyük bir kesafet halinde bekdi) e 

işlerine alaka gösteren halk 'bu ~ı:ı
kası ile belediye işleri hakkında uzun 

zamandanberi ruhunda bir hazin ha -
talık gibi gizlenen bedbinlik ve ld· 
kaytlıktan sil'kind.iğini anlatmaktıı

dır. 

lnsan ümit beslemediği bir işe yal. n 

dan alaka göstermez, onu herkes 
şından savar. Buna benzer bir takım 
işler vardır, ki bu işlerin nereye ..e 
kime ait olduğu bir türlü kestirile
mez. Bir zamanlar belediye işleri dai
ma böyle müphem bir kadro için 'e 
tasavvur edilir Te belediye hizmetleri 
bir nevi "yasak savmak" tan bac:.ka 
birşcy addolunmazdı, Bu tasavvurun 
hakim olduğu bir yerde bedbinlik, ala
kasızlık ve ümitsizlik halini almasını 

tabii görmelidir. 

Halbuki Türkiye halkı, son inti-
hapla belediye işleri ile fiilen alakalı 

olduğunu isbat etti. 
Bu alaka 1bedbinliktcn nikbinli~e. 

ümitsizlikten, ümide geçişin ta ken

disidir. 

Yüri~;en, yaşayan Hr inkılap hava
sı içinde bunun manası sadece bir be
leciiye intihabı olmaktan çı-;ık daha 

geniştir. 

Kes:L halk kütlesinin alakası, halkın 
!!' 

kendi iş:ni ba§'kalarından .değil, yal .. 
nız kendisinden beklemekte olduğunu 

İ§aret etmektedir. 

Ve nihayet, bu kesafet inki1ap par
tisinin nasıl teşkilatçı bir ruha sahip 
oldugunu da isbat etmektedir. 

Son belediye intiha~ı bize bunları 
anlattı. 

Sabiha Gökçen 
Türkku~unun Tören 

Programını Hazırlıyor 

Cümhuriyetın on bc~inci yıldönümü 
töreni için Türkkuruı .... ia hummalı b r 
faaliyet göze çarpnı~t-Jır. Daha. ım
diden haz1rlanmış olan husu i pr01?T • 
ma göre. Anlmrada hava geçit re mn 
Türkkuşu ::ıun elliden fazla motörlii ' 
motörsüz tayyaresi iştirak dcc 
bir çok paraşüt atlayı~l:ırı ) apılac k 
tır. 

Kar;ı.d:ın yapılacak geçit resmine mo
törlU ve motörsüz tnH arc pilotu olarak 
Ankarada Türlcku unun Ü ) üz g('nci ı -
tirak edecf'k, bir o kadnr genç de ba •h 
bulunduklc.rı !)Ub 1 rl"' birlikte Cumhu 
yet lııı.yrnmı törcnlcrind<' hazır buluna • 
cakl u'Clır. 

Ank.,rrırl:ıki Turxku u m eı ı 1 1 H' t 

~ hnzırlıklarını ha o rdm n ~n • 
ha Cökccn tanzim ctmcktcdır. 



17 TEŞRINIEvv=L 1931 

eneral Sirovi geniş 
salahiyet kullanacak 
Karpat - Rus hükumetinin ilk 

bakanlar meclisi toplandı 
Prq, 16 (A.A.) - Harblye Bakanlı- , 

lam bir tebliğinden Başvekil General , 
llroviniıı. bqvekllllği mllddctince CUm- 1 
lıarbqkanlığnım aşağıdaki sallbiyetlerini ı 

lnallanacafı anlaşılıı:aktadır: 

1 - Milli meclis dalmt komitesinin 
llkaracağı bUtlln kanun ve kararnameler. 
le enternuyonal muahedelerin \'e CUm· 
lnırbqkanmm tasdiki 1lmn olan blltUn 
len emirlerinin imzası, 

2 - Devletin dahilde ve hariçte l&hsen 
-..111. 

3 - Memleketin slllhh kuvvetlerinin 
llqkumandanlığı. 

Pnc. 16 (A..A.) - Udıoroddan Çete- ı 
a ajauma bildiriliyor: 

Karpat • Rua muhtar hUJrllmetinin ilk 
llalraalar mecU.i dün toplanmı, ve ba-
1ıuhklan uuı arasmda kati •ekilde tev-
• etm.fttir: 

BqvekU ve maarif: Andrej Brody, Da-
ldliye: Baclnaky, Nakliyat: Revay, 

Diler hbmetler, bakan Unvanını haiz 

olmıyan hü.kUınet azasına verilmittir: 
tktısat : Fenick, Sosyal yardım ve •ılı. 

hat: Volostm, Adliye: Preapack. 
Prag. 16 ( A.A.) - Çeske Slovoya ıue· 

tesine göre, halen Prağda 10 binden fazla 
SUdet Alman mlllteciai vardır. HUkQmet 
bunlan memleketlerine geri göndermek 
üzere tesblt etmektedir. 

A•muya ile dOfltlak poUUk bir 
d.kıadır 

Prag, 16 (A.A. l - Czeske Slovo gaze
tesi. Çekoslovak hariciye nazın Şvalkovs. 
kinirı Almanya seyahati hakkmda tefal
ratta bulunarak diyor ki: 

"Hitler Çekoslo\'akyanın Almanyaya 
kartı halisane bir hattı hareket takip e
deceği hakkındaki teminatmı kaydeylc • 
ml"'tlr. Bu bUyUk komşumuzla mUnaacbet 
!erimizde yirmi Sf"nellk de\'reye nihayet 
veren bir merhaledir. Şvalkovııkinln be

yanatı hUk6metintn ve bUtUn bir mlllc· 
tin arzusuna uygundur. Bu. hldlselerln 
inkiıarrnm emrettiği politik bir vakıadır.,. 

Slovakyanın 
bölgesinde 

18 

(Uat tarafı ı inci de) 
aaclaptllte, 16 (A.A.) - lmredl, dün 

Ülam Daranyt ile Kont Esaldyi kabul et· 
-.ur. 

Bu Dd at, kendiaine HIUer Ye MUll0-
1111 Dı yapmq olduktan 1'6rtlfme hakkm. 
.. melOmet l'8rmiflerdlr. 

Bir lWJaa pae&eabala fanlJelerl 

vakyadakl lıteklert ve Leh • Macar 
müşterek hududu meıcleılndeki nok. 
talnazarını b1Jdfrfyor. 

Gazete diyor ki: 
Çek meeeleılnfn hallinde Amil olan 

teY otodlapoıls1ondur, politik blrlet -
meler ve7ahut devletler grupları de. 
llldlr. 

Dantzlger Vorpoıten, Lebiıtana Al 
manyaya karşı basmane bir battı ba 
reket takınmaktan sakınmasını tavsl 
n edl1or ve dl1or ki: 

japony8da 
(Cn tarafı ı lnd de) 

dlrler. Umumt hayat totaliter devlet 
lcr örnek tutularak yeniden tanzim 
edilecektir. 

Tokyo, 16 (A.A.) - Müzakerelere 
:yeniden baelanması hakkındaki ln. 
ılllz teklifi bUkOmet mahfellerlnde 
tetkik edilmektedir. Teklif etddetll 
itirazlarla kartılanmaktadır. 

lNGILTEREYE tTIDAL TAVSIYB 
EDİLİYOR 

Tokyo, 16 (A.A.) - Kantona 7apı. 
lan eefer bütUn matbuat tarafından 
şevk ve heyecanla kareııanmııtır. Gı 
zeteler bu munaaebetle lnclltereye 
karşı ekseriya itidal çerçevesini atan 
ihtarlarda bulunmaktadır. 

Yamturt Şlmbun gaseteıl. batı dH 
letlerlnin ortaklılı aayeıfnde devam 
eden Japon aleyhtarı üslerin imha 
edileceği Umldlni gösterdikten sonra, 
lngilterenln Hongkongdakl nüfuzu · 
nun da aynı akıbete utramaaı mum. 
kUn oldutunu kaydediyor ve Japon • 
tnglllz müzakerelerinin tekrar başla 
ması imkAnına işaret ~derek diyor 
ki: 

Japonya, lnglllz menfaatlerini dik 
kate almak lmkAnlannı tetkik etme
den önce, tngllteredcn Maraşal Çan. 
Kay.Şek! bırakmasını istemelidir. 

JAPONLAR UU ŞEHİR ALDILAR 

Tokyo, 16 (A.A.) - Domel Ajanın 
bildiriyor: 

imparatorluk erkAnr harbl7e btlro
sundan blldtrlldlğlnc göre, pazar gU 

nU öğle zamanı firar eden Çlnlller, 
Kuantung eyaletinde klln Ouaçlen ve 
Oualyeng şehirlerini terketmişlerdlr. 

Bu ki şellir, Japon ihraç kunet • 
lert tarafından işgal edilmiştir. 

KOLERADAN ÖLENLER 

Tok70, 16 (A.A.) - Domel Ajan. 
ıı blldlrl1or: 

Roma, 16 (A.A.) - Giornale d1talla 
llMte.I, Macar - ÇeX mllakerelerinln 
tlllnr bqJ•mHmdu bahaederken, bu 
,_. mbakereler de Dtm bldılt takdir· 

te dllrt devletiıı ıiddetle müdahale etme. 
teri tc.p edecelin!, lira bu devletlerin Kil· 
IDate llacar iatelderinl teslim etmif ol
laklarmı kaydederek diyor ki: 

Cenubi Cin cephe.inden alınan bir 
habere göre Çen rıhtımmda blr ko
lera salgını büküm ıUrmektedlr. Bu. 
rada oturan 100.000 kişinin 20.000 
den fazlaf'ı koleraya tutulmuştur. 

Şimdiye kadar 8.000 kiel ölmüştl1r. 
Japonlar burasını işgal eder etmez 

Genle Leh halk tabakaları arasın kolera lle mücadeleye başlamışlar -
da şu sabit fikir hllküm sUrmektedlr: d 

ır. 

~ için yen! toprak feda· 
""1Jlı oldukça çetin olmakla beraber bu 
'9clülrlık mewt ve mlllalt bir teair hAaıl 
.... ktlr. Zira bu 1UJ'f9tle cUmhuriyetin 
.... topraklarmda dahili nizam barll ve 
ta.dutların e""nniyeti zıman altma glnzıil 
'..llleaktır. NuyonaliaUer meselem bir 

hal edlllnce, komtu devletlerin yeni 
urlyetin bütünlUğUnde menfaatleri 

,_._, .. Te bu cUmhurlyetln kendlli de ye-
Avnıpa muvazeneal için bir tem.inat 

alacaktır. Karp1ık unaurlarma kar
aQcadelaine Prag, komtularmm bu 

~11dU Ue kendl.llne li.zmı olan yardı. 
bulacak ve İtalya da bu komıulara il· 

1llaak edec;ektir. 

PQTBDEKI NtlMA YlŞLER 

Budapeıte, 16 (A.A.) - Havas A. 
blldtrtyor: Macar gazeteleri, l. 

J& Ue Lehlstanın gerek tamamen 
_.M;ll.r olan toprakların llhakı ve ge
nk m1ltterek bir Leh - Macar hudu 

11 tesl8l lgln Macarfstanın yanında 

r almalarını bUyUk bir mcmnunl. 
tle kaydediyorlar. 

Bununla beraber, yarı resmi Macar 
.., saaetesf, Çek· Alman yaklaşması 
artmında bazı Macar mahfillerinin 
dlteılnl agığa ,·urmnkta ve Buda. 

Diler taraftan, nasyonal sosyalist 
pagandaaı önünde korkuya dü en 

&hflller de mukablJ nUmayJşler ter 
etmekte ve hUkClmetln fesat unsur 

Naayonal sosyalistler, B. lmredl _ 
latifasını ve Çekoslovakyada as
mUdahalede bulunmasını iste • 

ek lcfn revizyonist tezahUrler ter· 
'edilmekte olduğunu bildiriyorlar. 

ALMANY ADAN LEHtST ANA 
TAVSiYE 

Berlla, 16 (A.A.) - Ekseriyetle 
uranın ıallJalyettar tiklrlerfne 
iman ol Dahtllıer Vorpoaten 

Lehlatanm Çekoelo .. 

Leh mlllctlnl Almanyaya karşı va ---------------
zl7et aldıran her politika doğrudur. lngiliz müstemlekat nazırı 
iki millet arasında şeretll bir teşriki 

mesaiye varılmak isteniyorsa bu fi· Lo rd Sta n ı ey 
kir ortadan kalkmalıdır. 

LEHiSTAN MAHAFtLl NE 
DOŞONOYOR? 

Var-şova, 16 (A.A.) - Hava .. ajan. 
sının muhalılri bildiriyor: 

Siyasi Polonya mahf elleri italya i· 
le Almanyanın Prag üzerinde m~euir 
bir ta:yik yaparak bu hükumeti Ma
car taleplerini kabul etmeğe icbar 
edeceklerini ümit etmektedir. 

Fakat Slovakya ve Karpatlaraltl Ruı 
yasında vaziyetin tehlikeli olmaıı 

dolayııile bu tazyikin bir an evvel 
yapılması lbım gclmektelir. 

Slovak mebualann.d&n Sidonın Po. 
lonyanın tavasıutta bulunma11nı il~c .. 
mek üzere Vartovaya celdili hak· 
kındaki haber ne teyit ne d! tekzip e
~ilmektedir. 

Dün akpm hariciye nanr ır.uav!ni 

Jan Szembek ite Çek01lovakya ve :r.~a. 

caristan el~iteri arasında yapılan mU. 
likat esnasında bu meselenin g8rU
şUJmüı olması, ihtimal.den uzak de
ğildir. 

Parise, Eerlinc, Romaya, Londraya 
ve Varıovaya tevdi edHtn Macar no .. 
tası hariç olmalıt üzere timdiye ka
dar Polonya hükumetinden Slovaklara 
la Macarlar arasın.da tavassutta bulun-
ması hakkında hiçb:r reımi talepte 
bulunulmamı§tır. 

R~a. 16 (A.A.) - Voce D'ttaü 
gazetesinde Virginio Gayda, r .. •·et1lo
vakya meaeleıinin tımamile halletJil .. 
mesi lazım geldiğini kaydettikten son.. 
ra, töyle demektedir: 

"Bundan evvelkilerinl' innmam ede
cek olan tadilat ve lurpmalann pek a
cır celeeeğine 1Upbe yoktur. Fakat 
bunlar Çekoslovakyayı ıellmcte c6ttı. 

recelder ve bu cumhuriyetin yeni top. 
raklannda tam bir nizam, hudutların
da ıulh ve •-.Yit tulia edecelller· 

öldü 
Londra, 16 (A.A.) - Bu aabah 

ölen Lord Stanley, parllmento tati
linin ilk cünlerinde Kanadaya hareke
tinden biraı: evvel bacatından yara. 
lanmııtı. 

Seyahati eanuında yarası vahamet 
kesbettiği için bacaimı alçıya koymak 
mecburiyeti hasıl olmuıtu. Domin.. 
yontar nazırı ziyaretini kısaltarak 2S 
eylillde Londraya dönmilt ve Londra
da derhal nakledilditi klinikte bu ıa· 
bah ölmilftilr. 

Londra, 16 (A.A.) - KGnt Derby. 
nin varili olan Lord S~nley, ccsen 
mayısta kabinede vukubulan tebeddU.. 
llt esnasında Dominyonlar nezar~tine 
getirilınitti. 

O zaman mayıs 1930 danberi i!gal 
ettiği Hindistan nezareti parllme:ıto 

müsteprlrğmdı bulunuyordu. Pır!l -
mento hayatma ilk defa olarak 23 ya-
§mda iken Liverpol mebu11u sıfatile 

girmitti. 
1927 den 1929 a kadar muhafaza. 

klr partinin reiılifini ifa etmiıti. 

Grenadierı Guarda zabiti sıfatile ittf
rak ettiği bllyllk harpte yaralanan mu
maileyh, Lord Cbealaea'nın bilyijk ta
.zile evlenmiıti. Müteveffa en büyüğü 
20 yaımda olmak üzere geride üç kr. 
zını bırakmakta.dır. 

Kudüste asiler 
Kuclilı, 16 (A.A.) - Reuter ajan. 

ar bildiriyor : 
Yeni tedhiı !ıareketleri üzerine, es

ki Arap ıebri ukinlerinin 24 aaat ev
lerinden çıkmalan yasak edilmittir. 

Kudüs, 16 (A.A.) - Buıün Gaze 
civarında bir çarpıtma olmuttıır. Aıi. 
ler beyııelmilel demlı}dunu havaya 
attıktan sonra, kaçmalı tetebl>Us 
etmiflerae de kıtaat çeteyi çevirmeie 
muvaffak olmuıtur. Alilerden Uçil öl-

mUt •• Ud ldti~· 

Nafıa Vekili Ali 
Çetinkaya Adanada 
Vekil Adana ovasında açılan 

büyük su kanallarını gezdi 
Adana, 16 (A.A.) - Nafıa Vekili Ali 

Çetinkaya. busQn uat 10 da refakatinde 
bir fen heyeti olduju balde Adana'ya ıel· 
mit ve latu)'ODda Vali Tevfik Hadi Bay. 
sal, Belediye relll Turhan Cemal Berlker, 
Kumandan, Emniyet mlldtlrll, bir ukerl 
kıta. memuriD ve halk tarafmdan karp
lanmıftır. Vekil, on dakika kadar pr •
tonunda UıtlrahattaD sonra otomobile bin· 
mil ve Adana ovumda ~ılmakta olan au 
kanalları inşaatı ile baraj yerini gezmil
tir. B. Çetinkaya bir kaç saat kadar ova
daki tesisatı tetkik ettikten aonra eeyhan 
bölgesi ıu ı,ıert teıkilAtı feflerinden itler 

On ivers iten in 
eksikleri 

(Cst tarafı ı inci de) 
geçmittir. Yalnız Hukuk ve tktıaat 
Fakültelerine kaydedilerek ayni mu
allimden ders almak Uzere bir sınıfı 

tetkil edecek olan talebenin mikdan 
1000 k!:idir. Bu 'kadar talebeyi bir 
dershaneye 11taıtınnak ve bir mual. 
ti:nin sesini işittirmek imkansız oldu
ğundan bu ıene derslerin linivenite 
konferans salonunda verilmesi, ve sa. 
lona hoparlör tertibatı yapılması ka
rarla.ştmlmııtır. 

HÜkuk ve tktıaat Fakültelerinin bi. 
rinci sınıfı bir miaaldir. Diğer fakül
te ıınıflanndaki talebe keuf eti de yi. 
ne bir muallimin, yahut profeaörün 
meHUl olabileceii mikdardan çok 
yüksektir. Bu itibarla üniversitenin 
muhteltf ıubelerinde verilen dersler 
bir 'konferans tekil ve mahiyetini al
maktadır. Talebenin istifadesi f&hıl 

hakkmda iahat aimıttır. 
Öfle yemeğtnl vaconunda ytytD ntlL 

bugtln yapılmakta olan itleri mUtealı:ilt 

bqlanacak olan lnşaatm projelerini tet. 
kik etmlı ve bundan sonra vekill.m1ı, te· 
bir hipodromunda at koşularmı takip et. 
mittir. 

B. Ali Çetinkaya 1&at 16 da buual va. 
sonuna dönmUıtür. 

Vekil iece>i vagonda geçirecektir. B. 
Ali Çetiniraya yan:ı Tarftuaa giderek 
o bölge ovaamda açılan bUyük kaııallan 

görecek regülatör yerlerinde tetkikatta 
bulunacaktır. 

Kara Ali 
Bol~ar Klroyu yendi 

Ankara, 16 (A.A.) - BugUn Ceb• 
elde Kara Ali ile Dulgarlstanlı Klro 
arasında on beşer dakikalık dört ra.. 
,·und üzerine yapılan profeısyonel aer. 
beat güreş m Usabakasında, Uçllnctl 
ravundun beşinci daklkalarımda All 
Klroyu yenmiştir. 

Tekirdağlı llUscylnle Manisalı A· 
linin gösteriş müsabakası da üçüııcl 
saniyede Tcklrdağlının galebcsl1l• 
netice lenmiştir. 

Bu müsabakalardan evvel yapılan 
Teklrdağhnın ağabeyi Beklrle All • 
met arasındaki müsabakayı, Bekir. 
kazanmıştır. 

Kredi F omiyecfe 
Kazananlar 

Kahire, 16 (A.A.) - Yüzde 3 fa&. 
li ve ikramiyeli Mraır kredi fonsiye tU 

ıayretlericae .-~ •" • ._..ı..ı-.-1ı1111ı111.,... .... 11f11ı111.-,..-
kalmaktadır. 1903 ıeneai tahvillerinden 670.842 

numaralı tahvil 100.000, 1911 ICneU 
Mühim olan diGcr bir nokta, üniver. uhvillerinden 3114.514 numarab tah..U 

siten.in muhtelif fakültelerinde talebe 50.000 frank Dtramiye ka.ıa:emıtlar • 
kesafeti bir taraf tan 'ittikçe arttıiı dır 

• halde diğer taraftan ayni amrf ta bu-
lunan talebeler arumda ilmi ıe-riye 

ve ehliyet itibarile tecanüs bulunma.. 
maudır. Tabii olarak ilmi ıeviyecc tlUt
'kUn talebelerin aeviyeıi yüksek tale. 
beler ile karmakanpk bir s.urette ders 
görmeleri ehliyetli olanlanr. dersler· 
den istifadelerine az çok t'ngel tetkil 
eder. 

Şu halde birinci derecede üni'9er. 
siteye almaca; talebe milr.darca ft 

ıeviyece tahdide tlbi tutulmalı mı
dır? Yokaa herhangi bir liseden çık. 

mı§ olan tılebenin serbe9tçe girmesi
ne milaaade edilmeli midir! Her liıe 

mezunu kabul edildikçe kaydedilecek 
talebeler arasında seviye farkı zaruri 
olacatına ıöre, bunlınn bir faafiyeye 
tlbi tutulması mümkün delil midir? 

Bugünkü vaziyette i:nivenite her 
sene yaıı artan, yafı arttıkça da ca.e
ıi inkitif bulan bir çocuğun eti· 
sesine benziyor. Çocuk yqlandıkça 

c\3seıi büyüyor, ciluesi büyUdilkçe 
elbiae.i tabir olarak kilçti.k ve .dar ge
liyor. Bir halde ki, bugünkil mevcut 
vasıtalarla talebe mevcudunu idare et
mek altı yaıına girmi! bir çocuğa bir 
iki Y•tmda yapılmıt olan elbiseyi ıiy. 
dirmeğe çalıtmak gibi bi11ey -eluyor. 
Vakla bu elbise e'k yerlerinden ıC>kil

lerek genişletilerek vUcuda uygun bir 
hale getirilebilir. Fakat çocuk bir iki 
yaı daha büyüyünce ayni pJdyctlerin 
tekrar baıhyacağını da dilıünmeık 1'
zımgelir. Daha ıonra ünıveraiteden 

bu tekilde çıkacak '9e mikdarlan cit. 
tikçe çotatacak olan gençlerin istilr
balde ne olacakları da ayn bir mese
ledir. 

Halle.dilecek ikinci prensip mcselc
•i ünivenitenin bucUnkü dajmık ıe
kildeki huauai vaziyetidir. Bay Cemil 
Bilsel, il.niveraite JUbelcriniıı on dlSrt 
muhtelif binada ve her binanm da ta
tanbulun bir bucatrnda olmuından ti
klyetçLdir. Hiç ıüphe yok ki, • akQ. 

metçe ne kadar masraf 79pıbru ya. 
pılam, buıün fiklyet ıdilın ebik!ik· 
1eri t1sumJaspa11 olN lılle "11 dapk 

Doktor Funk Berline 
Döndü 

Belcrat, ı 6 (A.A.) - Sof yadan , ... 
len ve Berline gitmekte olan Alman 
milli ilrtiaat nuın B. Funk, bu ak· 
pm Belcrada utrauut ve bu tırut
tan bilistifade baıvekil ve hariciye 
nuın B. Stoyac:linoriçi ziyaret etmiı. 
tir. 

Berlin, 16 (A.A.) - Ahun ü.11Ut 
nazırı B. Funk, dolu c:enubt Anupa. 
11 ile Türkiye aeyahatinden bu ak
pm dönmilf ve carda TUrki7e t-n
yü'k elçisi ile Bulgaristan maılüatci&. 
zarı tarafından ıel1mlanmıft.rr •. 

lzmirdeki Maçlarda 
tanır, 16 (A.A.) - Burün yaptlq i!k 

maçlarda At11, Alauıcajı 2-0 yen.mit ve 
O~okla Dofanepor 1-1 berabert kalm.qlar 
dır. 

Ankaradaki Müaaliakalar 
Ankara, 16 (Telefonla) bullla 

1aa lik maçlarmda Harbiye • tJaaılıl 
maçı 3-3 berabere bitti. Demlnpo:r U 
Galatuarayı ma#lflp ettL 

Öğleden evvel Muhafız stadında .-o 
takımJar arumda yapılan maçlarda a... 
latuaray Demlrsporla 2-2 berabere aı.. 
Dlll ve Gilne1. Harblye)'i 2-1 n;aall6.P ete 
miftir. 

hk cle'9am ettikçe, mncut m0•1111 
Jer tedrici bir surette ,. bir pıta dlll
reainde bir üniversite siteli dahl1Jn49 
telreif edilmedikçe yübek ilim U,... 
tmda arzu edilen tekamül temin obt 
namaz. Bunun isin ebik ckni1eft ~ 
lerln tamamlaJUr..ut için yapılan il 
pllnmm ileride toplu bir Oamırdte 

aitesl tefldlinl ıQçleıtirmireca bir 
tarsa UUb ecHl....ı Jlnmdır. 
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60 sene evvel 
\'azan: Niyazi Ahmet 

ram altmq altı sene evvel cıbıl Bul
ret gazetesinde İstanbuldan Çatalcaya ka 
dar yapılan tren seyahati hakkında bir 
yazı gördüm. Tren o vakit Çatalcaya ka
d::ır gldiyormuı;. Gnzctc, trenin çok rahat 
bir soynha~ vasıtası olduğunu yııznuş. Fa
kat buna aldnnarnk giden bir yolcu §U sa. 
tırlnrı yazıyor: 

"Beygir arnbasma rakip olarak yedi 
buçuıt saat yollarda imran vakit etmek
ten ise şlmendifer ile bir buçuk, nihayet 
ild saatte Çatalcaya varmakta olan eUhu. 
letc binaen Sirkeci iskelesinden Uç re· 
füt, ikinci mevkiden beherimiz krrk be-
er kuruş \'ererek birer bilet alıp şlmen

dff c- r arabalnrrna rakip oldukta Sirkeci
den akşam onu çeyrek geçerek arabalar 
hareket E'yledi. Yedlkuleye kadar filvaki 
bflt\dısairede olan şimendüerler gibi eü. 
rnt ile gidip, Ye dikuleden sonra her ne 
kadar bir miktar yavaşladı ise de hele Kil 
çilkçekmcceyc on bir buçukta vlısıl olduk. 
Mezkfır J{üçUkçckmcceden hareket ey. 

ledikl'.! gf tUkc;e ağırlaştı. Gittikçe ağtr
laı,ıtı. Nihnyet beygir arabası kadar sU
ratlc gitmeğ" başlayınca artık Çatalcaya 
nrsfılle:,·lde varılacağı anlaşılıırak Çatal

ca mevkiini dahi kasabadan bir saat uzak 
mes:ıfcdc bulunduğundan acaba o gece 
knsabnra gidebilecek miyiz, yoksa açıktn 
mı sabahlıyacıığız diye mllznkerede ı. 

kE'n bir buçultta HndnnköyUne geldik. 

Artık arabn, ökU:ı: araba~n kadar git. 
meğo başlndı ve yol döşemelerinin çllrilk 
olduğu iUraf edllmeğe bnşlandı. Acaba 
a,ı; s:ıllm Çatalcaya varabilecek miyiz, 

derke!l arabalar durdu. Sinyorlar araba 
knpıl'lrmı açtı, müşterilere: 

- A<>ağı inin! emrini verdiler. 
iz'l u tmıi v r n ıııin ·or !ebeblnl 

ımal ettik~ 

- Bunıdıı yol bozuk oldu!undıın ara. 
balar geçemez. Öte tarafta. bulunan ara· 
balam blnllecck. 

Yoltm öte tarafındaki eimendifcr ara· 
balnr., kömtlr arabaları imi§. Yolcular: 

- Yahu, dcmL5ler, biz ikinci mevki bi" 
Jet !le g e>liyoruz. Şlındi kl>mUr arnbnsınn 
mı bineceğiz ? 

Ccvnp vermişler: 

- lstersenlz binrneyinlı:.. 
Basiret okuyucusu mektubunu ş15yle bi

tiriyor: 

"O gece kömür arabasında beşer lira. 
ya yaptırmış olduğumuz cevaplarımrı bit. 

ti, gitti. Bir de setreden olduk." 
60 senenin bir insan ömrU olduğunu 

düşUnerck yakın mazinin fecaati gözil.. 
rnUzün önUndc bUtün çrplaklr~ ile canla

nır. 

- Eveti 
Demişti. 

__ _____,, 

. . hiç birini 
Bu adam, her i~ gınp . . bi 

~erem.iyen münasebetsiz herıfın -
• b. aınan riydi. J croın çalışmaz ve hıç 1r z 

sarfetmediği emeğinin karşılığını ~l
ınadtğından sızlanır dururdu. Her r:un 
Yeni v - muazzam bir işin ~iğin.de ol. 
duğunu söyler ve etrafındakilerden bu 
bUyü:t işin vereceği kara mahsuben pa· 

ra dolandınrdı. 
d.i • "Ht-nBu mendebur herif, ken nı 

riette" 1 bcg~endirınişti7 Nasıl o-
e nası d" k'l 

Juyordu da bu adam onu en a 1 §C 1 • 

lerde nldattığı hnlde kadıncağız, a~lfı 
.. ~...ıı kocasının ils--.uakatinden ayrılmıyor, . 
tüne gül koklamryordu? .. }{angı ~· 
§ılnuız b 1 "'teki hemşireleri gıbı. se cp e, o ura 
Pek sevdiği baba ocağının cnun d ? • 
ından soyulmasına razı oluyor u .. 

F • d yanında o-0ntonc; sokağındaki ev e 

larak kalmıştı. . . b'l !J;ıl· 
B ende bıraktığı iyi tesırlcrı 1 en 

rzıın, bazan açık kalpJilde konu~ur. 
0ntuneı soka!hndaki evde yanında o-

b 

Ururken yavaş sesle: .. 
- Bakın bakın derdi.. Kocaının goı. 

erine bakın .. Tıpkı şeytani .. 
Derdl. 
Evlendikten sonra, Henriett~·e iki Ü~ 
~ AJl1c o!mu~ardT. Hele bir tan~' 

• ğ r b·r _cnım meslekdaşlanmdan de er 1 • 

yaziyc ve mllkcmmel bir muııiktşlna~ 
lnn bir profesördü. Baldızım bizde 
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Hal}afı romanlara mevzu olacak bir 
:Z~ h ~ r@f uı n d@~t 

Leydi Ov nin ismi tekrar 
duyu may başladı 

Mistinget 
Dünyaya ilan Ediyor 

"Bacaklarım 50 
yaşında!, 

Leydi Oven, yirminci asnn, hayatı 

roman mevzuu olacak kadınlanndan bi- ; 
ridir. 

Aslen Fransız olan bu kadın. bir dan· 
söz olarak sahne hayatında çalı;mış, son 
ra meşhur silah tUccarı Bazi! Zaharof 
kendisini sevmiş en sonra Fransada ka
til sıfatı ile uzun müddet hapiste yat· 
mıştır ... 

Bugün Leydı Ovenin ismı tekrar du· 
yutuyor: Bu roman kahramanı kadın 

Honduras·da evlenmiştir. Fakat. bu d::ı. 

garip bir şekilde bir evleni~tir. Leydı < >· 
\'en bugün evlendıi!i adamı mektuplaşa
rak tanımış \ e aşklan pek uzaktan uzağa 
olmuştur .. 

Bu maceralı hayau kısa bir hikaye ha· 
linde hül~sa edelım: 

Leydi Oven. henüz Edme Noclo ismin
de küçük bir Fransız dansözü idi; Havr' 
daki bir müzikholde çalışıyordu. Bir gün 
müzikhole son derece zengin bir İngiliz 
lordu giriyor ve kızı görür görmez keli· 
menin bütün manası ile aşık oluyor! 

Milyoner denecek kadar zengin olan bu 
lord derhal Eclme ile evleniyor ve onu 
Londraya götürüyor. Londra. eski Fran· 
sız dansözü Leydi Oven için yeni bir de
ği~iklik olmuştur. Bütün büyük ve zen· 
gin Ingilizler kadına hayran kalmı5lar ve 
hepsi onun e:trafmda dolaşmaya başla· 

mışlardır. 

Bu arada Bazil Zaha.rof da vardır ve 
kadını çılgınca sevenlerden biri de odur. 
Bütün Avrupa için esrarengiz bir adam 
olan meşhur silfilı tüccannm bir kadına 
tutulması herkesi hayrete düşürmüştür. 

Fakat, Zaharofun Leydi Ovene yazdığı 

mektplar neşredilince hayret daha faz· 
lalasmıştır. Leydi Oven, bazil Zaharofun 
kendi ine yazdığı bütün mektuplan harp 
ten sonra neşretmiştir. 

1926 da Lord Oven öldüğü zaman karı· 
sı birkaç yüz bin lira mirasa konuyor. 
Bu para ile Parise gelen Leydi Oven ora
da seCYetini kısa bir zamanda yiyip biti· 
riyor ve beş parasız kalıyor. Bu arada 
başından birçok macera geçmiş. ismi her· 
kes için meşhur olmuştur. 

Parasız kaldığı zaman kadının buldu· 
ğu çare hatıralarım ncşretmektedir. 

"Ateş cinsi insanlar,. ismindeki bu kitap 
derhal büyük bir velvele koparıyor. Çün
kü Leydi Oven kendisile macerası geçmiş 
olan birçok büyük ve meşhur kimselerin 
isimlerini, biltün sırlannı açıkça söyle
mekten çekinmemiştir. 

Artık Leydi Oven korkunç bir kadm 
çehresi almışur. Birçok maceralar onu 
hiçbir şeyden korkmıran, ihtiraslı bir di-

Leydi Oven 

~i kapran gibi vahşı bir nuıhlQk olarak 
tanınmıştır. 

Birgün tanıdı~; bir erkeğin kansmı 
tabanca çekip öldüren kadın nihayet katil 

de olmuş ve Versay mahkemesi tarafın· 
dan 5 sene hapse mahkQm edilmiştir. 

Hapisten çıktıktan sonra Londraya 
giden Leydi Oven orada kocasından ken
disine kalan emlfilt ve akan iflasa sürük
lemiş olmaktan dolayı mahkemeye veri
liyor. 

Vaktile herkesi kendisine hayran etti
ği şehirde Leydi Oven şimdi yapayalmz-

dır. Herkes kendisinden yüz çcvi~ 
ve hatırını soracak bir ahbab bile bula
mamaktadır. 

lşte, bu yalnızlık içinde iken kadm bir 
güıl bir mektup alıyor: Honduras' dan ge-
len bu mektupta Mak Kol isminde bir 
İngiliz onu uzaktan tanıdığım, kendisine 

hayran oldu~nu söy uyor ve mahkeme 
huzurunda cesaretini kaybetmemesi tm · • 
siyesinde bulunarak: 

- HAkimin karşısına çıktığınız uman 
yakanıza daima bir orkide takınız, eliyor. 

Uzak bir mQstemlekede yalnız bir ha· 
yat ya,ıyan bu melankolik lngiliz, bir IO" 

man kahramanını andıran kadına haki .. 

katen aşıktır ve oranın esrarengiz hava
sı içinde bu aşk gün geçtikçe kuvvetleni
karşısına çıkarken yakasına Mak Kolün 
tavsiye ettiği çiçeği takmayı unutrnıyor. 

Honduras'daki lngiliz ona hemen her

gün mektup yazmaktadır. Leydi Ovenle 
bunlara cevap ve davasının her safha· 
smı bütün tafsil!tı ile anlatıyor. Bu su· 

retle aralarında uzaktan bir tanışıklık 
ve a~k başlıyor. 

yor. Kadın da uzaktan gelen bu dostça 

sesi memnuniyetle karşılayor. Hllrimin 
Kadın davasını bitirip serbest kalınca 

Mak Kol kendisini derhal Hondurasa 
çağırıyor. Leydi Oven de hiç tereddüt et· 
miyor ve yola çıkıyor. Fakat. Hodurasa 
gittiği zaman farkına varıyor ki, bu u· 
zun yolculuk esnasında, tam on altı ki· 
lo kaybetmi~irl 

Bununla beraber, ikliminden vücudu· 
nun pek hoşlanmadığı bu memlekette ken 
disini aşıkı beklemektedir. Mak Kol onu 
derhal evine götürüyor. Burada bir iki 
ay romantik bir ask hayatı yaşıyorlar, 

sonra resmen evleniyorlar. 
Bugün eski Leydi Oven, yeni ismi ıle 

misis Mak Kol bir müddet için Londra
ya dönmüştür. Macerasını şöyle anlatı
yor: 

-Artık gürllltOlü ha:rattan bıkmıştım. 
Başımı dinlemeye ihtiyacnn vardı. Onun 
için, uzak bir memlekete çekilip beni se
\'en adamla yaşama karar vermiştim. 

"Fakat az kalsın §Cytana uyup yarı ~-...w::.:::.~ 
yoldan dönecektim: Vapurda bir milyo
nerle taru~tmı. O da bana izdivaç teklif 
etti. Kabul etmek üzereydim. Fakat d-

şündüm.: ' •• 
''Mil rl _.ı • hr" .. .Aır Mistmgct tayyareye yone e cvıenırsem gene vu, u... §lf • 

birlerin maceralı hayatına sürüklenecıe
ğim.. Ba,ıından gene binbir hadise geçr~ 
celc ve kendimi gene ihtiraslanmm idatt 
sine bırakacağmı. 

"Derhal katt bir karar verdim: o 
nerin teklifini reddettim ve Hondura · 
gittim. 

HBu yabana memlekete ayak basarken 
beni ilk karşılayan kocam oldu. ·at 
birdenbire şaşırdım ve adeta sukututha 
yale uğradım: KM§mıda kısa pantalonlu, 
beyaz gömlekli, geniş kenarlı mantar 
şapkalı bir adam vardı. 

"Lakin çok samimi bir adamdı. Derhal 
kendisine ısındım ve o binbir aşk ma~ 
ramdan hiçbirinde duymadığım bir saa
det içinde evlendim .. Düğünümüzde yer
liler bize eğlenceler tertip ettiler, hediye
ler verdiler. Hatta bu hediyeler arasında 
bir de garip bir hayvan vardı ki, gerisin 
geriye vermeye m-.cbur olduk. Çünkü hay 
van o kadar vahşiydi ki yanımızda dursa 
muhakkak kocamı da, beni de parçala· 
yacaktr ..• 

"Sonra yerlilerle de ahbap olduk. İç
lerinde ihtiyar bir kadın \'ar ki benimle 
çok iyi dost oldu. Bana büyücülük ve si· 
hirbazhk esrarını öğretiyor.. Fakat bu 
büyücülük ve sihirbazlık insanlara fenalık 
etmek için değil, bilfiltis iyilik için. 
"Yakında tekrar Hondurasa dönece

ğim ve sakin 1-.ayatuna devam edecei;.>irn .. ,. 

M~r Fransız artisti Mistinget baya· 
tmda."jlk defn olarnk tayyareye binmiş 
~ Pmisti!n Londrayn gitmiştir. 

Heme:ı her gün tayyareye binen A:m.e
rlk&h yıldızla Mistingeti her lın.lde mukn-ı 

yese edemeyiz. ÇünkU FranSIZ artisti 

ld bir smatkfırdrr ve bugün elli yn§mda 
olı!uğunu bizzat kendisi itiraf etmekte

dir. 

Yaş hııkkmdaki itiraf bir kadının ağ. 
znıdan çıktığı zaman ne btlyük bir hoıld.. 

t oıuyor. F t tb u mm da· 
ha f8%la oldub'11 bakkmdnki ~yialnn tek
zip mahiyetinde olarak söylemletir. 

Mlstinget Londraya gittiği gece otelin 
salonuna 1nmi ve herkes etrnfma topla.-ı 
mrken nrtist elindeki bir kAğıdı göster
miş ve BUillnn eöylemi!itir: 

- Hepiniz buraya bııkm ! Bu benim ntl.ı 
fus tezkerem. Bumda 1888 senesinde doğ 
duğum yazılı. İşte okuyorum: 

.. 1888 senesi, bu aym 6 met g{lnn, sa.. 
bıı.hm saat ikisinde Jan Burjun ismi veri.. 

len kız babasının ve anaıımm çocuğu oln.-ı 
rak dilnynyn gelmfştfr.,, 

Şimdi bunu gördilnUz ya! O halde, bD
hassa siz gazeteciler, bUttln dilnyayn i.lAn 
ebnclislniz ki, elli bin lngiliz lirnsma 151 .. 

gorta. edilmiş olan bacaklarım, nncak elli 
ynşmdndır ... Bilyük babalannmn bnbaln-

(Dcvamı 8 incide) 

•. QiJşü,,.çelei-t., OkuqaR· Makine 
. . . -- . . . - - - .. - . .. 

Bin erkek arkadaşlığınıza bvuışmak
la bahtiyar olur .. 

- Buna inanmayınız azizu;. Haki
katen bir vakitler çirkin bir kadın 
değildim. Fakat erkeklerin maddi gU-

Yazan: Aodr<~ LWoruva 
iken "Jarusso" ile birlikte çalıp söyle. 
mişlcr, birkaç kere de kırlara gezmcğc 

gitmişlerdi. 
Bu gezintilerden döndügu bir akşam 

çnunla ~akalaştığım vakit genç kadın 

içini ç.ckerck: 
- Ah benim zavalı "Deni'' ciğir.ı, 

bu adamın beni ne derece sıktığını bil

sen!.. 
DcmiJti. 

- Ama, Henrictte, ne diyorsµnuz .. JP. 
russo mükemel bir adamdır ... Herkes 
sizin canınızı sıkıyor .• Bu ne garip hali 

Birdenbire ciddileşerek: 
- Hayır, dedi: herkesin içinde biri 

var, 'ki beni hiç sıkmaz.. Bu tel!<: ac'..am 
~am Jeromdur. 

Amerikadan döndüğümüz gündenhe. 
ri onu, pek dalgın ve dağınık görüyor. 
dum. Karımın korktuğu ba~ımıza gel· 
mis ve kaynatam evi "ipotek'' yaptıra. 
rak J eroma mühimce bir para ve:-rniş. 
ti. Bu kor'kunç adnm da parayı eline 
geçirince, bir başka kadınla seyahate 
çıkmaktan çekinmemi§ti. Eylül jsinde 
kadıncağızı pek perişan görünce Su. 

- 6-
zanla birlikte bize gelmesi için :mar et
tik. "Kacn" de Ruendeki apartımaru
nın küskün havasından daha rahat ya. 
şıyacağım umuyorduk. 

Hanriycti kandınncaya kadar akla 
karayı seçtik. 

- Hayır, hayır, diyordu. Bir yere 
kımıldamasam, daha iyi olacak .• ''Ka
en,, i çok severim; fakat ruhum ruç. 
müsait değil.. GUzel bir manzara, lba. 
na ölmek arzuları veriyor. 

Bizimle birlikte Kaene geldiği va
kit, onu barrştırmağa çalı§tim; 

- Niçin artık şarkı söylemiyorsu. 
nuz Hanriyet7 .• Bilirsiniz ki, ben, &e· 

sinizi pek severim. Süz.an da size yar. 
dım eder. 

Benim bu tcıldifirne o: 

- Hayır hayır diyordu; n.zizim De
ni siz, çok nazik ve iyisiniz, ama ar. 
tık bende bunu yapacak yürek kalma
dı ... Altı ay var, ki hiç.bir nota deiltc
ri açmadım. Bir kadın, hissi haya. 
tında muvazenesizlik varken, hiçbir 
şey yapamaz. Biz kadınlar, zavallı 

varlıklarız. Bize erkeklerin vasiliği 

Çeviren: H. S. o. 
gerektir. Benim §imdiki vaziyetimde 
olduğu gibi vasi bulu............ .. ül' . ·~ ... ~..... gon 
çıçeği 'ta çamurlara 'kadar bük"l" k u up &ar-

ar. 

Baldtzlll'lrn bu sözlerine, bcn<kn ev
vel Süzan cevap vererek: 

- Bunların hiçıbiri doğru değilw 
dedi; hem "Deni,, gibi lbu türlü şey. 
lere inanmağa hazır bir adama bun-

lan &Öylcmekle çok yanlıJ hareket eı
diyoroun. Ben, hayatta yapyalnız ne 
kadar kadın biliyorum, ki hepsi son 
derece mesut olarak yaşıyorlar. 

Hanriyet: 

- Bunları !ben de yakından görmek 
isterdim. Çünkü uzlet ve yalnız y~

yı~ ömürle boğuşmaktan kcf'lcan yü. 
reksizlerin işidir. 

Cevabını verdi. 

- Ama Hanriyet Slzı kim yalruz 
yaşamağa mecbur ediyor?. GUzel, a
lımlı bir kadınsınız .• 

- Mersi Deni l 
- Hayır, kompliman olsun diye de. 

gil, hakikat olduğu için ~ylüyonım. 

.ıcllikleri, hissi incelilderi sevdiklerini 
düşünmekle hata ediyorsunuz.. Onla.. 
nn aradıkları kadınlar, çabuk elde &

dilen, kolay anlaştlan, yoruhnadan bu.. 
lunan kadmlardır. H ele erkeklerin hiç 

de romanesk olmadıklan Frar.68.da ~ 
tamamile böyledir. Erkekler, belki 

bu anlayış içinde daha m~utturlar. 
fakat kadmlar için bu, can sıkıcı ve ha. 
yağı bir şeydir. 

Süzan: 

- Sen, "'Jerom,, a bakarak bütün 
Fransız crkclderi hakkında hükümler 

veriyorsun. Şükürler clsun, 'ki çoğu 
ona benzemiyor. 

Hanriyct, şaşıl:ıcak bir ihtirasla: 
- Jerom mu? .. dedi; Jerom erkek

lerimizin belki en iyilerinden !biridir .. 

Eğer onun bana yazdığı mektuplan 
okumuş olsaydın, bu sahifele:-deki şef
kat havasr, .seni h:ıyretlere .düşüri.irdü. 

Eğer gilnün ıbirlndc ona !!<:arşı qir bo.. 
şaruna davası nçm:ık mecburiyetinde 
kalırsam, ibu mektuplar, beni şiddetle 
muztarip edecelder ... 

- Yak söyleyse onlan! 
<A1lmsı ·uır) 
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En mlişkülpcsent rcjisörlerden 
Qiri sayılan Mavrit:! Stiller, genç, 

'-'lldrza Gösta Berling filminde rol 
vererek, bu filmde çalıştırırken, 

dehşetli h.rrpahyor.Gretanm dalına 
uysallık, göstermesi, rejisörü ya
:vaş yavaş yumuşatıyordu. Kendi_ 
sine kar§ı başka türlü muamele, 
~afatutma falan vızgelen, bilakis 
onu daha ziyade tahrik eden Stil
lerin yumuşaması için silah, an
cak böyle hareketti, Gretanm yap
tığı gibi uysal hareket! 

Ştiller, daha sevimli bir yüz 
takmıyor, oldukça sakinle~iyor

du. Hatta kızla alakasını naha 
ileri vardırarak, onunla rclüne, 
esvabına, şu ve bu sahneye dair 
konuşuyordu. Ve lfıtfen böyle 
fikir teatisine yanaştıktan başka, 
kızın makiyajınr kendisinin yap • 
tığı da oluyordu. Sonra görünü • 
şünün cazibesini artırması için, .• 
bele res.1rrıleri çekilirken fotoje. 
nı'"k görünmesi için alması icap e
öen pozlara daır de tavsiyelerde 
bulunuyordu. 

· V c gitgi.de, bu konuşmalar sob 
bet halini almakta, baş~ git
tikçe tatlılaşan sohbetlere dal -

makta ydılar ·-
. işitilmemiş, görülmemiş bir de 
'ğişiklik ! ? .. 

Bu kadan değil; Mavri~ Ştil. 
l::r, genç yıldızı koluna takrp so
kağa götürüyor, onunla birlikte 
geziyordu. Megafondan kaba sa
ba bağırıp çağtran adam, ne de
diği daha iyi anlaşılması için me. 
gafonla söylerken daima gürül -
tü, patırdı eden adam, şimdi da
ha yavaş söylüyor, sesi munisle
şiyor, ifadesi nazi.kleşiyordu. 

Stokholm sokaklarında dolaş1r. 
larkcn, Ştiller, Gretaya izahat ve
rerek, orasını tanıtıyordu; 18 ya
şındaki kız, o zamana kadar Stok
holmün ancak muayyen bir kıs. 
mnu görmüştü. Dolaşmaktan yo
rulunca, girip bir yerde dinleni
yor, lokantalara giderek yemeği 
birlikte yiyorlardı. Ve bu böyle
ce sürüp gidiyor; biribirlerine 
gitı~ <laha ziyade sokuluşla 1 

Gretaya ilk giydiği kürk he. 
diye edildiği tarih te, işte bu za
mana rastlar 1 

Sokuluşlan göze çarpryor, giz
li kapaklı dedikodular yapılarak, 
dudak bükmeler, kaş, göz cynat 
mak suretile vaziyete işaretler, .. 
falan filan ... 

Lakin, imala mana verilme
sini her 2 si de umursamıyordu; 
hiç aldınş etmeden, oralı bile ol. 
madan,_ 

Buluşmalar,. .. dolaşmalar!? ... 
Stokholmdck.i bu buluşmalar, 

dolaşmalar sırasında, bir gün 
Mavrits Stiller şöyle bir teklifte 
bulundu: 

- İsminizi deği.~tirsek! 

Greta Gustafsson, hayretle başını 
kaldırıp, rejisörün yüzUne bakar_ 
kcn, sordu: 

- lsmimi değiştirmek mi? 
r - Evet, size ba.~ka bir isim koy 
sak! Yani yıldız olarak, filmleri
nize yazılmak üzere ... Siz hususi 
hayatınızda ve resmen yine asıl 

isminizi muhafaza edebilirsiniz, be 
is yok! 

Ve kız, mütereddit dururken, 
rejisör, bir an düşilndü, sonra 
devam etti: 

- Grcta Loiza Gusafsson ! L<i
ldn, sadece Greta GustaCsson di
ye çağın!Jyorsunuz .. Ye .• 

Ve bu her lkl~int do sinema için 

Hayatı Roman Olan Kadın: 
- ,,_ ._.. ~ ,,-;o ,,_,, ~ ,_, -

Değişiklik! 
Bir buluşmada yıldıza yeni 

isim konuldu l 

" Asri hayat ,, 

dedikleri şey 
Bir 'kadm yazryor: 
Bet senedir evliyim... Kocam. 

la sevişerek evlenmiş değiliz. 

Fakat son altı aya gelinceye ka
<lar gayet mesut Ya§rYOrduk. 
Hem.en her günümüz eğlence 

ile geçiyordu. Çünkü, evlendik .. 
ten sonra asri bir hayat yaşama
ya, yani ikimiı de eski tanıdık
larınıızla arkadaşlığımızr devam 
ettirmeye karar vermiştik. Be
nim de, onun .da gereık erkek, 
gerek kadın arkadaşlarımız evi
mize gelip giderler, hep beraber 
konuşur, eğlenirdik. 

Bundan altı ay kadar evvel. 
bir gün tanı.dı:ğnn eski erkek ar
kadaşlamndan biri ile ikimiz 
beraber bir yere gittik. O za
man anladım ki, ben bu adamı 

kocamdan çok seviyorum. Ken
disine sevgimi itiraf ettim. O 
gündenberi hemen daima bera. 
beriz. Fakat, bir taraftan koca
mın bu vaziyeti haber alıp kı-

Tarihte meşhur kadm çehreleti: -
Çöl Diktatöril 

ingiliz kızı 
Leydi Hester Stanhop okadar geveze icl 

birgün karşısındakinin üzerine fenalık 
gelerek bayılmıştır ... 

Leydi Hester Stanlıop hakim 
olmak ve başa geçmek hevesi L 
le memleketinde yüksek mevki
ini bırakıp Suriye çöllerine dü -
şen bir kadındır. 

Hester, küçüklüğündenbcri de
lişmen bir kızdı. Daha on, on 
bir yaşlarında iken tek b:ışına 

araba kullanmaya kalkar, baba J 

sının arabasında atlan kendi i
dare e1mek isterdi. Lord Stan
hop, onunla başaçtlcamıyacağıru 
anlayın~a tek çareyi, kızını ara -
basına almamakta bulmuştu. Fa
kat Hcster, kendi parası ile bir 
araba alıruş ve babasına nisbet 
Londra sokaklarında dola~mıya 
başla.mt§tI ..• 

bir taraftan $Ct'Vctİ, earayı' 
debdebe ve tantanasile, bir f 
tan da kahinlik, fakdrk, tıl 
cülük, sihirbazlık gibi hüncl 
rile temin ediyordu. 

Bu gibi "gizli bilgilere., 
çabuk inanan yerliler, ona ) 
büyük bir hayra.'llık, hjf 

duymuşlar ve kendisini haf) 
na şef tanmuşla.rdL 

Hester Stanhopun sara,S 
Avrupalı olarak iki ki§i 1' 
Bunlardan biri bir doktO 
biri de Leydinin hizmetine 
kan Mis Villiams iaminde 
kadın. Bunlardan başka ~ 

bu çöl ortasında, ccllenneıtı 

bi kaynayan kayalrk dağla> 

yaşamaya razı: olmamıştı. 

,. zacağmdan korkuyorum; bir ta
raftan onun da kadın arkadaş -
larile ayni şekilde hareket etti
ğini düşünüyor ve intikam al
nuş oluyonmı .diyorum. 

Hester Stanhop, evlenme yaşı
na geldiği zaman da evlenme
mekte ısrar etmiş ve dayısının 

evini idare etıncyi üzerine almış
tı. Dayısı Mister Pit müstemle. 
ke nazın idi vcı Hcstere hakimi
yet !hissini veren de dayısının sL 
yasetteki rolü olmuştur. Tanı

drklan ona: 

O tarafta seyahat eden 
İngilizler Leydiyi gönne}'f 
derlerdi. Fakat saraydan bir 
ha u ğramama.k şartile dar 
~arlardı. Çünkü bu aşiret es 
törü kadın, o kadar gCTeu 

ki, bir anlatmaya başladı ını 
nesi hiç durmazdı. 

Greta Garbo, ArrıP.rikada ~cnil<'n ilk c:<'c;si:ı: mmlerfndcn blrf olan 
tıahi Kadın filminin bir sahnesinde, 1wec:li yıldız Lars Hanssonla 

beraber. Genç yaşında ölen Lars ilan on; Greta Garboyla Gö'4ta 
Berling, Şclı\'ct , .e Şeytan film lcriııde de oynamış, rollerinde has 
sasiyet göst-crir, hareketli, mükemmel bir artistti. 

bırakmanız mutlaka tazım değil!. 
Hatta Greta ismi, bir yıldıza da i. 
yi gider, yalnrz Gustafsson iyi git

mez doğrusu! .. 

Greta, aile ismini bırakıp bı -
rakmıyacağma dair bir karar verip 
de bir şey söylemeden, iyi gitme. 
yi«Jin sebebini ara.,tmlı: 

-Neden? 
- Çünkü, çünkü kolaycacık bel-

lencmez, bcllenip de hatırda tu -
tulamıu:, telaffuzu, güççe ... 

Sonra, bu noktayı şu tasrihlo 
vazıhlaştrrdı: 

- Bir İsveçli için, anadilinden 
olmak itibarile öyle değil belki, a

ma .. Ya başka memleketlerden 
kimseler için? 

- Başka memleketlerden kim. 
ıeler için! 

Canla, başla büyük bir yıldrz ol
mak arzusunu, idealleştiren kızm, 

uzun çekimli burun kanatlan tit
redi; dudaklarının ucundaki iz, 
daha bariz çekilişle uzadı ve göz_ 
leri çok daha büyüdü, araştıran ba 
kışları, araştırdığı bir şeyi bul

muşa benziyordu şimdi, kirpikleri
nin gölgesinde aydmlamrş, sevinç 
parıltıları ... 

- Başka memleketlerden kim. 
seler için! 

Dudakları bu cümleyi tekrarla 
kmırldıyordu. Demek, ki, günün 
birinde pek çok memlekette, bu 
henüz kendi memleketinde bile ta
nmmamzş !sveçli kız, yıldız, film
de seyredilecek, beycnilecek ve 
ismi benenmek, hatırda tutulmak 
istenilecekti ! 
Müşkülpesent, iltifat esirger 

Mavrits Stiller, küçük kız için bes 
lcdiği büyük güveni ağzından ka_ 
çrrmış olmuyor muydu? 

Greta, o kadar sevinmişti ki, 
bandeyse srçrayıp Stillerin boy· 

nuna sarılacak, onu her halde ta· 
sarlamaksızın verdiği bu mlijdc. 
den dolayı, ağzından öpecekti! 

Bu kız, heyecan duyduğu liih -
zahırda hep böyle sıçrayıp sarıl

maya, öpmeye kalkışırdı. hevesle>. 
nirdi. Operet mugıı.nnisi Danimar

kalı Kari Brissona da birdenbire 
sarılmamış mıydı? 

Mavrits Stiller, o hususta nı;ık 

ça bir şey söyleyip tc daha yetiş. 
tirmeğe uğraştığı kızı şımartarak, 

başını döndünnemek için, bu sc -

vincin karkma varmamLS görün
dü ve gayet ciddi bir tavırla, isim 

değiştirme bahsinde söz söyleme. 

ğe devam edince, kız, sevinç he

yecanını bastırdı, görUnüşte sa -
kin, dinledi. 

- Şu halde yalnız Gustafssonu 
bırakıp, Gretayı alıkoymak ve ay. 
rıca başka bir isim bulmak, uy- ' 
gundur. Nasıl bir isim? Mesela ..• 

Rejisör, kuzguni köpeğinin ku

laklarrm kavrayıp mıncıklar gibi 

parnınklarmı oynatarak: 
- Mesela, dedi, Garbo! 
Belli Kİ cüşünüp taşınmış, bu is_ 

mi tasarlamıştı! 
- Garbo! 

Greta, bir aksisadamışçasmn. tek 
rarladı. Hiç te aykırı gelmedi ken

disine .. Kaldı ki, aykın gelse bile 
razı olacaktı, galiba ... 

(Ark1L<tl ,.al') 

1 

Sevdiğim adama gelince; o, 
lı:ocama kendis.iqi sevmediği, 

ötekini sevdiğimi, söylememi ve 
ayrılmamı tavsiye etti ben henüz 
bir karar veremedim, ne yapa. 
ynn? 

• • • 
Bu mektup sahibinin müı'ı:ül 

bir vaziyette bulunduğu belli. 
Fakat, herhalde, kocam aa, be· 
ni aldatıyordur diye erkeğini al. 
dalmakta hakir değıl. Ya kocası 
onu aldatmıyorsa; aldatıyorsa bi

le böyle mi hareket etmesi .la.. 
zımdır? 

Kocasına kendisini sevmediği
ni, öteki adamı seTdiğini söyle -
mesine gelince: En doğru hare
ket budur. Eğer kocası onu se_ 
viyorsa hiddet gösterecek, pek 
hakir olarak kızacak ve mütees
sir olacak, ya o adanu bir daha 
evine uğnıtmıyacak, yahut kan
sından aynlmak isteyecektir. 
Eğer o da kadro aıbdaşlarile 

ayni şekilde yaşıyorsa hadiseye 
ehemmiyet venniyecektir. Bu 
taktirde, kOCMmın kendisini sev
mediğini anlayan kadmm da. ya.. 

pacağı it aynlmaktan ha~ bir 
şey değildir ..• 

- Daymız müstemlekeleri i.. 
dare ediyor ama, siz de dayınızı 
idare ediyorsunuz, diye iltifatta 
bulunurlardı. z 

Krz öa bu sözlerden iftihar 
duyar, böbürlenirdi. 

Dayısı öldüğJ. zaman Leydi 
Hester'e kral III. üncü Corc ta
rafından senede 1500 İngills li

rası tahsisat bağlannuştI. Fakat 
Leydi He~·ter yine şikayetçi idi, 
çünkü hakimiyeti, nüfuzu kay
holm:ıştu. Kendi.ş.ine hakimiyet 
temin ccfocek başka bir cliy:ı.r 

arıyordu. 

Bir gün Leydinin tanı.dıklan 

onun Suri,reye gittiğini, Lfrbnan 
dağlarında kendisine bir saray 
yaptırdığım, yerliler gibi ~var 

giyip başına s~rık sardığmx ha
ber aldılar. Leydi Hcster sara
yında yüzlerce esir bulundunı

yor, civardaki a~retler üzerinde 
diktatörlük ediyordu. 

Hester Stanhop, Suriye ;ışiret
leri üzerinde hakikaten lbüyük 
bir nüfuz sahibi olmuştu. Bunu 

Bir gün öğleıden eoma f 

üçte konuşmaya başlayıp esi 
sabaha kadar devam ettif 
bir keresinde .de karşısındald' 
üzerine fenalık gelerek bayıl' 
ğmı söylerler ..• 

Hatta, Mis Villiamsı bile 
yüzden öldürdüğü söylenir: 
sa.sen hastalıklı bir ihtiyar "' 
kadın, onun çenesine dayı' 

mamış, kalbi tutarak ölmüıtf 
Leydi Hester Stanbop ıf 

da ölmüş ve o civardaki bir IJ 
rikan misyoneri tarafından eıJ 
ymın bahçe5ine gömülm~ 
Bugün Hester Stanhopun aaıf 
ymrn harabelerini Te mczaı1 
civardan geçenler .ziyaret ede' 
ler. 

inğilizler Leydi Stanh<ıf' 

deli sayarlar. Hakikaten gen~ 
ğinde çok ateşli ve heyeıeanlı 
lan Leydi, Suriyede geçirdi! 
seneler zarfında biraz aklını ı:k'1 
betımiştir. Büyücülüğe, sihirbal 
hğt vermesi !bunun bir neti~ 
dir. 

Kırk sene evvel 
modadaki inkılap 

1 ~ 
1 

Eserlerini bugün tekrar 
meydana çıkardı 

Bundan kırk sene kadar evvel, plistl 
hıakinesinin icadı ile moda fileminde bil.. 
lyük bir inkılap olmuştu. Bu yeni usul 
I derhal kadın elbiselerinin bakimi kesil 
mi~. her esvapta plise görülmeğe başla
mıştı. 

Geniş veya dar pliseler, her türlü el
bisede süs olarak kullanılıyor, yalnız pli
seye en iyi gelen kumaşlar tercih olu· 
nuyordu. 

Ayni şeyi bugün için de söyliyebiliriz. 
Çünkü, bir müddet pliseler modadan kalk 
tıklan sonra, bugUn tekrar çıkmış bulu. 
nuyor. Bu seneki sonbahar ve kış moda_ 
Jarında hemen her elbisede plise görülfr 
yor. 

Plise gerek etekte, gerek bunun rnuh 
t elif yerlerinde kullanılıyor. Kısa etekler
de olduğu gibi, uzun suare roblnrının e
t eklerinde dC' ince plise gayet güzel dur-

maktadır. Yalnız, spor elbiselerde enlt 
plise tercih etmelidir. 
Robların üst kısmında güneş şuaı ,ek. 

!indeki pliselcr kullanılmaktadır. Bilhassa 
belden yukarı bir noktadan iki huzme 3ek. 

!inde dağılan pliler yakada, ve koltuk aL 
tında birer yelpaze gibi açılmakta ve çok 
şık bir süs teşkil etmektedir. 

Elbiselerin bellerinde de, kemer "ek· 
tinde pli kullanıldığı görUlüyor. 

Kostüm tayyörlerde plise ön ve arka
da bulunuyor, yanlar ise düz bırakılıyor. 
ÇünkU, yanları konulacak pliler vilcudli 
~işm:ın gösterir ve kalçanm endamını 

bozar. 
Plise elbiselerin bir mahzuru fazla ku

maşa ihtiyaç göstE'rmcsidir. Fakat, bu ae
nc modn kndınlnrd:ın bu masrafı yapma
lıınm isliyor. 



Lik nı.açları 
Beşiktaş, Güneş, Galatasaray Fenerbahçe 

Beykoz galip geldi 

Beşiktaş mevsimin gol rekorunu yaptı 

Snimin hir J,ııı·tnrışı 

Fener bahçe 1 
Vefa O 

Kadıköyünde, günün en mühim kar -
şılaşmasmı Fenerbahçe ve Vefa takım

lan yaptı. 

Hakemliğini Şarl Tezcanın yaptığı 

bu maçta takımlar şu şekilde idi: 
Fenerbahçe: Hüsamettin - Yaşar, 

Lebip - Reşat, Angelidis, Esat -
Saim, Naci, Yaşar, Şaban, Fikret. 

Vefa: Ahmet - Saim, Vahit -
Abdüş, Lütfi, Şükrü - Recep, Latif, 
Sulhi, Hüseyin, Muhteşem. 

Fenerbahçe, takımma İzmirli Vaha
bm kardeşi Saiıni alarak nisbetcn kuv. 
vetli bir şekilde sahaya çıktı. ilk dakL 
kala.rda üstüste yaptıkları hücum -
laıdan birinde kazandıklan bir köşe 

vuruşundan Saiınin ayağile ilk golü 
kazandılar. 

Vefalılar, mağliip vaziyete düştük -
ten sonra - sahaya alışarak - oyu. 
nun merkezi sikletini Fenerbahçe nı. 

sıf sahasına intikal ettirmeğe muvaf
fak oldular ve üstüste Fener kalesini 

zorlamağa başladılar. 
Fenerliler, ara sıra Saim vasıtasile 

rakip kaleyi sıkıştırmak teşebbüsünde 
bulunuyor. Fakat sağiç Naci ve mer
kez muhacim Yaşarın fena oyunları 
yüzünden bir netice alamıyordu. w 

Bir aralık Fener kalesi şut yagmu
.. ''nden 

runa tutuldu ve sırf şans yuzu 
ilk devre 1 - O Fener lehine bitti. 

IK!NCİ DEVRE 

San lacivertlilerin bu devrede d~~ 
gün bir oyun çıkararak g.ol a.de<lını 
arttıracakları ümit ediliyordu. 

re nazaran çok üstün bir oyun sı-

karmak muvaffakıyetine eriştiler. 

Yeşil beyazlılarda başta Lütfi ola
rak, Hüseyin, Muhteşem, Şükrii, Saim 
çok güzeldiler. 

Vefanın dün mağliip olmasr, sade
ce şansının kötülüğünden ileri geldi, 
denebilir. 

V efalılarx çıkardıkları oyundan do.. 
layı tebrik etmek lazımdır. 

İkinci Küme Maçları 
Dün Süleymaniye stadında ikinci 

küme maçlarına devam edilmiştir. Sa
bahleyin oynayanan (B) takımlan kar-
ılaşınalarmda, Eyüp ile Ksnnpaşa, 

Anadoluhisar ile Davutpaşa, 1 - 1 
berabere kalmışlardır. 

(A) takımları maçlarında da Kara
gümrük Anadoluyu 3 - 1, Anadcılu. 
hisar Davutpaşayı 3 - 1 yenrni~. Ka. 
sımpaşa ile Eyüp 1 - 1 berabere kal
mışlardır. 

Burada lik maçlarının ilkini Top. 
kapı - Beşiktaş Il. takrmlan yaptı

lar. Hakeme mütemadiyen itiraz :den 
Topkapı takımı oyuncuları dışarı çı. 

karıla çıkarıla 6 kişi kaldı ve hükrr.en 
mağlfıp oldu. 

Giinün ikinci maçın: Beşiktaş - Top. 
kapı A. takımları yaptılar. Beşiktaş

lılar büyük bir hızla oyuna başla1ılar. 

Topkapı ne yapacağını şaş1rmış bir 
vaziyette müdafaa oyunu oynamağa 

çalışırken Hakkı ve Nazım arka arka. 
ya Beşiktaşın gollerini 5 e çıkardılar 
ve devre 5 - O bitti. 

İKİNCİ DEVRE 
Ikinci devre yine Beşiktnşm sıkı 

hakimiyetile oynanıyordu. Hakeme tek. 
me vuran Topkapılı Bekir dışarı atı

lınca bu hakimiyet gitgide çoğaldı ve 
forvedi çok güzel işleten Hakkı arka 
arkaya üç ğol çıkardı. 

Bu arada Rıdvan ve Hayat; de birer 
gol attılar ve neticede Be~iktaş 11-0 
gibi büyük bir farida galip geldi. Bu 
herhalde bu s'::le güç kırılacak bir re
kor sayılabilir. 

Fener Stadı: 
Beykoz • Hilal 

Kadıköy stadında günün ilk maçını 
Hilalle Beykoz klüpleri yaptılar. Feri. 
dun Kılıcın hakemliği ile oynanan 
bu müsabakaya taraflar şu kc:drolarile 
iştirak etmişlerdi: 

Beykoz: Ziya - Bahadir, Sadet-
tin - Cahit, Kemal, Mustafa - Tur
han, Sait, Etem, Kazım, Gazanfer. 

IIiliil: Murat - Akif, Cevdet -
Muhsin, Galip, Zeynel - Rauf, Mus.. 
tafa, Naim, Hakkt, ilhan. 

Oyun Hilalin üstünlüğile başla.. 

clı ve üstüste yaptıUdarı seri akınlar
dan Hilallilcr İlhan ve Naim vasrtasi-

Fakat netice ümit edildiği gibi ~ık
maıdı, Fenerliler berbat oyunlarım de

nmda gayret gösterdiler ve ~cak y; Sülcymnnlyo kalesi ön ütulc lıcr~cnnlı blr 'ali 

prla Lebibin gayreti sayesın.de g 
Şeref Stadı : le arka arkaya iki gol de çıkardılar. 

yemekten kurtuldular. Oyun da . Ve
fanın hakimiyeti altında sona erdı. 

8eşiktaş 

fopkapı 
11 
o 

• • • . Takımların kadrosu şu idi: 
Bu maçta Fener takımında iyı .. ~- Beşiktaş: Mehmet Ali - Nuri, 

• ı..~~..: Digw er butun 
nayan yalnız iki LJÇ,l\w. Faruk - Rifat, Enver, Fuat - Ha-

l beklenen randımanı vcreme-
Oftln<::U ar f 

1 
• • ap yati, Rıdvan, Nazım, Hakkı, Eşref. 

d:ı.... H.. ın hattında vazi e erını y -
ırc:r. ucu 'k' kta Topkapı: Abdülkadir - ~emih, Sa-

v ~ 1 sa.dece ı ı açı n 
maga ugraşan ar bahattin - Hayri, Hakkı, Hamit -
ibaret kaldı. A d Yunus, Ziyaettin, Osman, Kamil, Tclı-

. • alışma imkanların an 
•ıefalılar, ıyı S w F sin. 

mahrum bulunmalarına ragmen ene 

Taksim Liki Şampiyonası 
• c d nda gayri 1 oyunile zevkli ve heyecanlı başlayan 

Dün sapah Taksım w~: ı piyonluk bu maçın ilk devresi 1 - 1 beraberlik-
federe klüpler arasında ı .şa~ le bitti. 

.. b devam edıldı. . . . 
musa akalarına . lu arasın- ikinci devrede hakemın Şışlı aley. 

ilk maç, Pera ıle KurtU ı:~ -.
1
r Pe- hine asabileşmesi yüzünden oyunun 

da idi. Oyun baştan sonu;a cereyan tadı kaçmıştı. 
talıların hakimiyeti altın a 1i bitil"e."1 Amavutköy aleyhine müteaddit pen 
etti ve ilk kıs.mı 4 - O ga dp bittik- altıları verilmemesine ve ~işliden bir o-
. ik' · devre e 

sıyah sarılılar ı ·ıncı :b'l iki sayı yuncu da sebepsiz clarak sahadan çı-
tcn sonra, iki gole muka. kı 6- 2 karılmasına rağmen, kırmızı siyahlılar 
d h k d k mü"aba. ayı · b' dalı a a ayde ere ~ maçın son dakıkasında ır gol a 
kaaaııdılar. k laşma. atmağa muvaffak olarak Arnavutköyü 

GünUn ikinci ve sonuncu ~§1 ~ldtt. 2 - ı yendiler. 
sı 'Şişli ile Amavutköy arası a b'ne 

İki tarafın da co'k seri ve koın 1 

Hilalin baskısı devrenin ortasına ka
dar uzadı, 25 inci dakikadan sonra 
Beykozlular yavaş yavaş açıldılar, o. 
yun evvela mütevazin, daha oonraları 
da Beykozun hakimiyeti altına girdi 
ve siyah sarılılar Sait ile Kazımın a
yağile beraberliği temin ettiler, ilk 
devre böylece 2 - 2 nihayetlendi. 

İkiftci haftayım, baştan 60na kadar 
Beykoz-un bariz hakimiyeti altında ce
reyan etti. Etem üçüncü, Kazan dör.

1 

düncü, yine Etem de beşinci Beykoz 
gollerini attılar, müsabaka da bu nctL 
ceyle 5 - 2 llil51 aleyhine bittL 

Taksim Stadı: 
Dün, Taksimde oynanan lik maclan 

arasında en mühimmini Güncsle i;tan
bulsporun oyunları teşkil ediyordu. 

Hakem Ahmet Ademin iC:arc.si altın
da cereyan eden maça takımlar şu kad. 
ro ile çıktılar: 

Güneş: Cihat - Faruk, Hristo -
Yusuf, Rıza, İbrahim - Melih, Sala. 
hattin, Hakkr, Ömer, Murat. 

İstanbulspor: Saitn - Ali, Samih -
Enis, Seyfi, Tank - Bahri, Rıdvan, 

Orhan, Enver, İsmet. 
Güneş, bu oyunda Melihi sağ a!iığa 

.Sipahi ocağında 
konkuri ikler -

Cc,·nt Kuln hir ınnnin ntlnrken 

Sonbahar k'.onkuripiiderinin birincisi 
dün, büyük bir kalabalık önünde, Si
pahb;ağında yapıldı. 

"Ziraat Bankası mükafatı,, ismini ta.. 

şıyan ilk müsabakaya 8 at iştirak etti. 
Sipahi ocakları ve atlıspor klüpleri ta
lebelerine mahsus olan bu müsabakada 
Cavit Tulça Doğan ismindeki atla bi
rinci, Hasan Yücesoy Şanleyikle ikinci, 
Bayan Jale Efekız ile üçüncü geldi.. 

Ier. 
1K1NC1 MUSABAKA 

Subay! rdan maada, her nevi atlara 
binen süvarilere mahsus bu mü'sa:baka 
"Merhwn Gülsüm 11han mükafatı,, 

ismini taşıyordu. Cavit Tulça Efe'kızla 
birinci, Bayan Melfilıat ikin<:i, gene 
Cavit Tulça Toğanla üçüncü oldu. 
lar. 

tlÇttNCtt Mtl'SABAKA 
iş Bankası mültafatı adını ta ıyor

du ve )ıer nevi atlarla bütün binicik
re mahsustu. 

.Birinciliği üst teğmen Ihsan Akal 
hiç hata yapmadan Hıncal ile kazcı.ruh. 
Teğmen Sallihattin !clalle ikinci, teğ
men Avni Leyla ile üçüncü oldular. 

DöRDüNCü MOSABAKA 
Sipahiocağı rnükafatr idi. Zati atla. 

ra binmiş süvariler girdi. Orhan Aziz 
Mebruke ile birinci, gene Orhan A
ziz Olga ile ikinci, M~lfilıat Aksel, -Muratla üçüncü oldular. 

BEŞİNCİ Mtl'SABAKA 
Süvari binicilik okulu mükfıfatı is

mini taşıyan bu müsabaka, her ne
vi atlara binmiş bütün binicilere mah~ 
sustu . 

,Avrupada parlak muvaffakıyetler 

kazanan binici subaylanmızm iştirak 
etmeleri yüzünden, sivil süvriler ka-

alarak yeni bir şekille çıkmış bulunu
yordu. Istanbulsporun bu yeni kad
ro karşısında üstüste iki hafta Gala
tasaray ve Beşik.taşa çıkardığı canlı 

oyunu tutturup tutturatıuy?.cağı me
rak ediliyordu. 

Oyun İstanbulsporun topa vuruşile 
başladı. Takıma yeni girmiş cfan En. 
verin pek ağır olduğu görülüyor. 

Bu hal, takımın diğer unsurlarmQ 
da mevcut; eski canlı oyun yok. 

Güneş ilk dakikalardan itibaren ra
kip kaleyi sıkıştınnağa başladı. Oyun 
bu şeb.ilde devam ederken, 18 inci da
kikada Muradın eüzel bir ortalayışı
nı yakalayan Melih, hiçbir müdahale-
ye uğramadan rahatça içeri attı. 

Bunun üzerine Güneş akınları daha 
1 

sıklaşmağa başladı. Soldan yapılan bu 
hücumlar, istanbulspor müdafileri ta
rafından Murat ofsayde düşürülmek 

suretile durduruluyordu. 

25 inci dakikada yapılan bit" fotan
bulspor akınında Güneş aleyhine olan 
bir penaltıyı hakem vermedi. 30 un
cu dakikada, ~nci defa olarak mu
h:ikkak golle neticelenmesi laznngelen 
bir İstanbulspor akını avuta kaçtı. Hü
cum hattının tecrübesizliği ve müda
faanın beklenen canlı oyunu göstere
memesine rağmen, Güneş de iyi bir 
oyun çıkaramıyor. 

lkinci devre ayni tempo ile 15 c'la
kika devam etti. :fstanbulspor aleyhine 

zananuyacaklan 
müsabakaya girmediler. 

Neticede yüzbaşı Cevat 
hata yapma.dan Yıldızla 1,46 
da birinci, yüzbaşı Saim Kanatla 
ne hatasız ikinci 1,53 dakika, 'rilm:M:a 

Cevat Kula Jüstokonla hatasız ·· 
cü oldular ve uzun uzun ~ 
lar. 

Müsabakaların ikinci kısım önümOz 
deki hafta yapılacak ve dünkü pn 
bahsi müşterekler tertip olunac:ak1Jr, 

naynn Piko ıniisabakııya 
hnşlnnı.'l<lan en el 

verilen bir ceza vuruşu kale önünü 
karıştırdı ve Hakkı rahat bir vurU§la 
takımına ikinci golü de kaı:andu
dı. 

Oyun karşılıklı akınlarla ve daha 
ziyade Güneşin baskJSI altmda cere
yan ediyor, oyun lbitmck üzereyken, 
sol bekin iska geçmesi neticesinde Hal 
kı üçüncü golü de atmağa muvaffak 
oldu. 
Güneş, dün galip gelmesine rağmen 

henüz f ormunu bulmamış olduğunu 
gösterdi. lstanbulsporun yediği ÜÇ 

golden de müdafiler rnesuldür. 
Bunun önüne kolaylıkla geçebilir

lerdi. Takımda kaleciden başka iyi oy. 
nayan yok denecek kadar a:-dı. 

Hakem oyunu fena idare etmedi 

Galatasaray 1 
Süleymaniye O 

Taksim stadında ikinci maçı, Gala
tasarayla Süleymaniye yaptılar. 

Hakem Kemal Halim ve t:ıkımlar da 
şu şekilde idi: 

Galatasaray: Sacit - Lütfi, Saim -
Ekrem, Bedi,. Celfıl - Necdet, Süley
man, Mehmet Yılmaz, Eşfak, Bü
lent. 

Süleymaniye: Muvaffak - Ruhi, 
Burhan - İbrahim, Orhan, lbrahim -
Muzaffer, Nedret, Danış, Nizamettin, 

Raif. 
Oyuna b:ı.şlanmadan önce, Galatasa 

(J,ütten sayfayı ~cvlrlniz) 
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Teh ike 
faaa: Sidney Horler - 49 - Çeviren: H. Münir 

- Ne kadar kaldı? 
- Yanm saat kadar .•. Ben kendisi. 

ntn sözlerine mukabele etmediğim 

daha doğrusu herhangi bir teklifi 
karşısında hiçbir taahhüde girmedi • 
ğ1m için o sllratle fikrini açarak, y~ 
landa bize bUyUk bir lyllik yapmak 
razlyetinde bulunabileceğini söyledi. 
Bu bir nevi rUşvettl. Fakat ben yine 
ILldırmadım. Nihayet kendisiyle bir. 
llkte bir akşam yemeği yemeğe da
vet etti. Maalesef kendisiyle buluş • 
mamıza imkAn bulamayacak kadar 
meşgul olduğumu, diğer randevula
rım bulunduğunu söyledim. Yeniden 
gUlUmsedl. Zaten daima gUlUmsUyor. 
du. Gideceğine yakın, hayatta Umlt 
olmadıkta hiç tat bulunamıyacağını 
söyledi. Fakat bana kalırsa, uzun 
boylu Umit etmesine meydan verme. 
meliyiz ..• Baba .. Bu adam ya bir sa· 
bıkalıdır, yahut ona yakın bir şey -
dir. Senin bu adama karşı çok uyanık 
davranmanı istiyorum. Bunu sana 
ıabahleyln söylemeğ'e çok çalıştım . 

Fakat muvaffak olamadım. Bir turlu 
uyku tutmuyordu. 
Stefan Brandel eğilerek kızını öptU. 

- Benim güzel kızım dedi. O ka. 

SPOR 
ray antrenörünün ölen annesinin hatı
rasına hürmetle bir dakika sükUt edil
di. 

Oyuna başlayan Galata.saraylılar, 

Uk dakikadan itibaren hucuma başla

dılar. lki talom arasında mevcut telaş 
Earkınm gol farknu da doğuracağı şüp. 
hesiz görülüyordu. 14 üncü dakika.da, 
Süleymaniyc aleyhine üstüste iki kor
ııer oldu. Bunun akabında yapılan bir 
ravl il.zerine hakem bir ceza VUrt1§U 

verdi.. Bunu kargaşalık arasında yaka
layan SWeyman oyunun ilk ve son go. 
lünü atmağa muvaffak oldu.. 

Galatasaray ağır basıyor ve buna 
rağmen gol çıkaramıyor. 30 uncu aa.. 
kikada bir Süleymaniyc hücumunda, 
kalenin dibinde topu yakalayan Raif, 
mümkün olmadığı halde avuta kaç~ 
mak surctilc muhakkak bir golü heba 
etti. 

Bir aralık açılan Süleymaniycliler 
mUdafaadan taarruza geçerek oyunu 
Galatasaray nısıf a:ıhasına :ıaklettiler
ac i:le, bu, çok devam etmedi ve Meh
mcdin fena şekilde sevkettiği Galata. 
saray muhacim hattI tekrar rakip 
kaleyi stla§tırınağa başladı. Birinci 
devre bu suretle sona erdi: 

ikinci devre başlayınca, tekrar Ga
latasaray hücumlarının birbirini teva
li ettiği görüldU. Tôp, ~eymaniye 
kalesi önünden bir türlü ayrılmıyor. 

Fakat buna rağmen gol de çı:kmıyor. 
Bütün Sü.leymaniye takımı müd<:faa 

halinde. Hücum hattında çalışan yegll. 
ne oyuncu sa~ açık Muzaffer. Sık Sik 
gelen aJUlD3 paslan - yalnız olduğu 

için - kaptırıyor ve geri gelen top 
gene Süleymaniyc kalesi önünden ay. 
nlmıyor. 

Galatasaray muhacimleri, oyunu bir 
türlü açamadıklarından bütUn uğraş

malar hiç bir netice vermiyor. Meh
met Ustüstc bir sürü fırsat kaçırdı. 

dnr endişe e tmene lllzum yok. 
- Şu halde artık Jarden ile gOruş· 

mtyeceğine söz veriyorsun demek? 
- Söz veriyorum kızrm. Jarden lle 

bir daha buluşmayacağımızı temin 
ed!yorum. Sen şimdi yatağına dönllp 
kaybettiğin zamanı telQfi etmeğe 

bak yavrum. Yarın sabah da, kah -
vallını yatakta alacaksın. 

Kız, babasını mesut blr gülümse _ 
yişle terkettl, odasına girdi. 
Meri soruyordu: 

Ertesi sabah kahvaltı esnasmda 
- Jardenln öldüğUnU bana dUn 

akşam neden söylemedin baba? 
- Senin zihnini altüst etmek iste. 

medlm yavrum. ÇUnkU zaten uykun 
kncmıştı. Bir de bunu söyllyerek 
sıhhatini harap etmek istemedim. 

Kapı vurularnk bir hizmetçi girdi: 
- Sizinle "Sabah Sesi,, gazetesin· 

dC'n biri konuşmak istiyor. 
- "Sabah Sesi,, mi? 
l\fert atıldı: 
- Bnba.. "Sabah Sesi,, bugtın 

Londrada okunan en. !yi gazetedir. 
Git konuş! 

- Peki nma, kahYaltımı bitireyim 
de öyle (hizmetçiye hitaben) söyle. 
ytn biraz beklesin! 

- BaşUstllne .Mister Brandel! 
Brandel tekrar kızma' dönerek: 
- Jardenin ölUm havadisini sen • 

den sakladığım için bent affetmedin 
mi lazım? 

- Elbette baba... Fakat daha dUn 
lJğledcn sonra konuştuğum bir ada • 
ınm bugUn ölmüş bulunması, hem 
de öldUrUlmUş bulunması tuhaf de. 
ğtl mi? 

- Her neyse .. Sen şimdi onu dtıştın 
mc! Bana şu gazeteyi ver! 

Brandel, gazetenin serlevhalarma 
şöyle profesyonel bir göz gezdirdi. 

Büyük harflerle şu cümleler gO • 
rnnUyordu: 

ADELF1 CİNA YET1N1N ESRARI! 
GENÇ AMERlKALININ OLUMU 

S1LAHI ATAN KİM? 

Bir çeyrek saat sonra da Brandel 
kenulslne getirilmiş olan kartvizite 
bakıyordu. üzerinde Sabah Sesi ga.. 
zetesi muhabirlerinden Ceyms Dinin 
adı yazılı idi. 

Brandel ve Ceyms Din karşılaştı.. 
lar: 

- Mister Din! Ne meselesine dalr 
benimlo konuşmak istiyorsunuz?. 

- Bir mUlA.kat! 
- Ne Uzerlne? 
- Bu Jarden meselesi üzerine. 
- Fakat bu mesele üzerinde size 

fazla bir şey söyllyeblleceğiml zan _ 
netrui ' 'orum. 

- Denim için iyi blr makale mev
zuu teşkil edecek kadar söyllyebllir. 
s~nlz . Jarden bir Amerikalıydı. Hem 
de ac.bıkalı bir Amerikalı. Siz de bir 
Amorlkalısınız. Ve birçok mUhlm ga. 
zetelerin sahibi olan blr Amerikalı· 
sınız. 

Sn halde bu adam hakkında mu • 
hakkak blr şeyler bllirslnfz. 

Guzetccl Din ile gazete sahibi Bran 
del arasmdakl muhavere bundan 
sonra gittikçe hararet peyda. etti. 
Brandel. gazeteciye ifşa edilmesi mu. 

~nmas aırayıcııarının başına gleen felAketıerderı 

üç ,günlük mütemadi 'fit/ yagmur 
Veltonun delirmesine sebep oldu 

senelerce otların büyüdüğü yeri Diğer arkadaşı da 
kazmakta 

Tom&l!I Okoner, gözlerine ~ , 
du. Bulunduğu yerde diz çl>t:ttı. EDertal 
uzatarak önündeki toprak yığmmdan bir. 
avuç aldı. Avuçlarmı birbirine 81lrterek 
o toprağı yokladı. Sonra ayağa kalkarak 
arkadnşma haykırdı: 

- Velton, Veltonf Buldum... 
Arkadaşı Velton elindeki ktıreğt bir ya· 

na bırakarak onun yanma geldL Bir llh
ZA dili tutulmu§ gibi hiçbir §CY kon~ama. 

dr. Sonra bu hayretten uyanarak: 
- Evet, dedi. Evet! Bu bir elmas! 
- Hem de ne kadar bilyUk değil mi! 
- Evet. YR§adık. Zengin olduk. Kırk 

bin, elli bin lira kazanacağız. 
Okonor rUya görmediğini anlama.k üze. 

re gl>zlerini kapayıp açtı. Hayır ... ÖnUn
de yığılı duran panltılı kUıne, hakiki 
elmastı. Transvnl elmas eahalarmda. 
senelerdenbcri döktilkleri terin mUkafatr. 
nr gönntlşlerdl. 

~ 

Bu anlattığımız 1378 eenesıncre cere -
yan etmfo bir vakadrr. YUzlerce insan ar 
nl yerlerde elmas peşinde bUtUn gUçlerlnt 
ve kuvvetlerini earfetmişlcr, fakat inkisar 
içinde elleri boş dönmü§lerdi. 

Ancak birkaç kişi talihli çılm:ı$. Me
seIA Van Şandan ism.indo bir arayıcı bin.. 
lerce lira değerinde bir elmae bulmuştu. 

Van Ş~nden, bunu bulur bulma% herke.
se göstermeğe vcservetlle övünmcğe bat 
lamıştı. Bu tedblrslzliğt yüzünden bir
kaç gUn içinde öldllrllldll. Onu kim öldilr. 
dil! Bulduğu elmu ne oldu? Asi& mey -

dana çıkarılamam?§tır. 

O senelerde Tranevalda lXSyle cinayet· 
ler birbiri ardmca işlenmekteydi. ... 

Transval a.rayıc:ılarr, Jmaneıı ellerinde 
kllçilk bir servet ve kısmen tamamen boO 
olarak inkisar içinde vatanlarına dön
dll.klerlni söylemiştik. Kala kala, Okonor 
ile arkadaşı Velton kalmııtL Diğer ara.. 
yıcılarm kazdıklan yerlerde eşinmekte 

devam ediyorlnrdr. 
Ancak, bulduklarmı da kimseye haber 

vermiyecek kadar tecrübeli idiler. Ha~ 
larnıa en plAn geldL Doğruca Standertcm 
eehrlne giderek bir miktar eermaye ?e 

yerli Nnele bulup, o mmtakayı daha çok 
ve tam manaslle kazmakta devam etmek-
tf. •• 

Bu kocaman elmas, buradan çıktıktan 
sonra, dahs bqka elmaslar neden bulun.. 
masm? 

Şimdfld halde bnlduklan elması sakla
mağı dllşilnllyorlardı. Bir nehrin Uat ta
ratma dUeen bir mevkie blr delllt açarak 
elmas parçasmı koydular, kapatblar ve 
oraya bir işaret koydular. 

Sonra Standerton Dehri.ne gittiler. 
Xendllerl Standerton eehrlnde sermaye 

aramakla meogulken. tam Uç g11n birbiri 
ardınca yafmur yağdı. Bu hldiııe emıasm
da hiçbirinin aklına bir felAket gelmedi 
ama, sonra göreceksiniz ki. Uç giln yağan 
bu yağmur birinin aklmı oynatmış, diğc. 
rinin de ~lilmUne sebep olmWJtur! 

ÇünkU yağmurdan beslenen nebatlar, 

devam etti, son unda .. 

bol ool bQy{lyerek elmasın eaktanmğt ye
ri tamamen kaplamı§tı. 

Ve bir mUddet sonra Okoner ile Velton 
eermaye bulmaktan döndWde.ri DDWı 

eım-ı -k'•d•klen yeri karma k..,...ı.. 

bir çayır ve çalılık halinde buldular. 
Elması gl>mdllkleri yeri bir tnrIQ bula

mıyorlardı. 

Şu halde orayı baştanbaşa kazmak ve 
binlerce lira değerinde olan o blly11k el 
mast bulmak lru:trndL 

ÇaL6DJ.8ktan Urkmlyerek kazma ve ktl
reği ellerine aldılar. Kazmağa ba§ladılar. 

Kaybettikleri serveti tekrar bulmak 
için var gilçlerile kazıyorlardı. 

Zaman geçiyor. Fakat elmas bulunamı
}'Ordu. Bununla beraber iki servet düş

ktlnll h!IA da kazmaktan vazgeçmiyor • 
lardı. Nihayet 1882 ecneslnde bir giln 
Velton altlmı oynattı. 

Arkadqı Okonor, onu güç zaptedebili
}'Ordu. Bin türlü mUşkülAt ile Strandes
ton ııehrlne gl>tUrdU ve orada bırnktı. 

Sonra, elması kendi ba§lna aramak için 
tekrar ayni sahaya dl>ndn. 

Okonor, orada ayni olmasnı hulyaslle 
birkaç eene daha kazmakta devam etti. 
Sonra kendisine bir ııey oldu. Kimse ne 
olduğunu keşfedememiştir. Stranderton'a 
giden iki yerli, Okonoru nehir kenarmda 
mrtfürtU yatarken gördüler. Ölmüştü. 

Sağ elinde, bilyUk bir serveti bulmue 
ve sonra bir dahn bulunmamak Uzerc kay. 
bcbnlş olan kllrek duruyordu. 

Mis in şet 
(Bat tarafı S incide) 

rmm bea1 llahned• -;:rrıeilJk.lerlne d.at!l 
çıkanlan pyialarm hepsi yalandn-!,, 

1 

Mlstlııget iısbatlı tekzibe hak .. 
landa deveran eden bazı sözler Uzerine 
lüzum gl>rmll§tilr. Fakat, elli yaşında o1-ı 
duğunn itiraf ederken ihtiyarlığmı hiç ak .. 
lma getirmemekte ve bunu nlifu.s kağıdı 
lle lsbat ederken genç olduğunu lslınt cdi.. 
yormuo gibi davrnnmaktadır. 

Artist, hakikaten hayli yaşlı olmasms: 
rağmen, sahne hayatından çekıüniş de ~ 
ğildir ve Yilcudü henfiz zindeliğini muh.a4 
faza ederek, güzel bir dansöz olarak kaJ.. 
maktadır. 

lfistinget Londraya davet Uzerlne gft. 
miştil" Kendisini oraya Londranm meş • 
bur kadın slmaiarmdan biri olan Mis Foyl 
ismindeki bir genç kadm çağırmıştır. 24 
ya§mda olan Mis Foyl, Londranm en bil-. 

yilk kütuphanelcrinden birini işletir VE' 
her ay edebiyat ve nnat mensuplnrmı bh: 
araya toplayan ziyafetler tertip eder. Ba 
toplantılarda ekseriya binden fazla da.. 
vetll bulunur. 

Mlstingct de bu ay verilecek zlyır 

fcttc bulunmak Uzcre davet edilmişitfr .. 
Fransız artisti toplantmm en itlb:ırdakf 
simalarmdan birini teşkil edecek ve yeme 
ğin sonunda s5y1iyeccği bir nutukla ka
dehini Başvekil Çcmbcrlaynin eerefine 
knldnııcaktrr. 

Muhacimler o kadar sıkışık oynu. .. 
yorlar ki, rakiplerinin arasından eök
ti.ı1dcri topu, birbirlerinden ayıramı

yorlar. Ve oyun kör dövüşü halinde 
devam ediyor. 

nasip olnn bUtnn hakikatleri ifşa et· ---------------------------------------------

32 inci dakikada, bomboş kalan ka
le önünde, Eşfak, Mobmet ve Süley. 
man aralarında kalan topu kurtanp 
da bir türlü içeri atamadılar. tş o ka
dar karışıktı ki, kaleci, ka}"bolan topu 
bu arada diğer köşede aramakla meş
guldü. 

Bu hercümerç devam ederken, Sü
leyınaniyelilerin canlandığı ve oyun Ü

zerinde bir hakimiyet tesis ettiği gö. 
riıldü. Ancak bu hal kısa bir müıldet 
devam etti. 

Galatasaraylılar, oyunu tekrar rakip 
nısıf sahasına intikal ettirdilerse de, 
netice değişmeden oyun hitama er
di. 

ıı: •• 

Dünkü oyunda Galatasaray berbat 
bir oyun çıkardı. Muhacimlerin birbir
lerine girmeleri bu neticeyi doğur. 

muıtur. En çok didinen oyuncular Et-

u. Sonra onu odasına çıkararak, al. 
dığı ha• adlsi go.::eteslne telefon et _ 
meslnl temin etti. Sonra da oturup 
kendisiyle diğer mevzular etrafında 
hoşbeş ctmeği teklif etti. 

(Arkası ,-ar) 

fak ve Lütfi idi. Sacide pek iş düşme
di. Ekrem ikinci haftayim güzel oy
nadı. Bülent Nccdetten biraz daha i. 
yi idi. 

Oyunun bozulmasında en büyük ka. 
bahati Mehmette aramak lazım1ır. 

Süleyman fena değildi. Bedii ve Cdal 
de vasat derecede çaltştılar. 

Bu netice Süleymaniyc için şüphe
siz ki, çc·k iyidir. Fakat bunu daha zi
yade Gal<!tasaray muhacimlcrinin be
ceriksizliklerine borçludur. SUleyma -
niyenin hafltın bilhassa göze çarptı 

Hakem, maçı fena idare etmiştir. 

Galatasaray oyunculannın sinirlenme
lerine ve iyi olmayan bu neticeyi al
malarında hakemin büyük rolü var. 
dır. 

lngiliz donanması Şimal deltizinde bir manevra yapmıştı. Bı:rndalci resimde lngOterenin ikinci lmivazör fiIOl'U 4ı"" 
snilerindıcn ~eli borda ateıinde -son aüratle giderken göriiyonunm:. 
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Beyaz kedinin yeşil gözl~ri KlJRUN'un 
ı;-1 '~ ç .o e< 

Hikag.eleri 
Uzun zamandır edebiyat ale

lin.den çekilmiş görtine."ll lzzet 
Melih, Uç yüz sayfaya yakı:ı1 bir 
eserle tekrar sanat muhitine 
dönmüş bulunuyor. ''Her Gil4 

'zclliğe ~ık .. ismini taııyan bu 
eserde (Sermet) ve (Tezat) mu 
harriri hikayelerini. görüşlerini 
ve seyahat hatıralarını topla· 
mıştır. Dün neşriyat saha.sma 
·çıkan bu eserde:ı "Bey2z kedi
nin Ye§il gözleri., isimli hikaye. 
yi okuyucularımıza veriyoruz. 
Eser hakkında tenkitlerimizi 
ayrıca neşredeceğiz . 

V aşayışımız ve .zevkimiz ayrı olmak• 
la beraber Sedatıa pek dostuz. Onun 
,her şeyi gören ve anhyan zekasını. e:ı 
coşkun anlarında bile bozulmayan ter. 
biye.sini severim. Hiç 7..oru yokken et
tiği vaitleri sadece unutmasını da hoş 
göriiriim. Zate.:ı Sedat. söz verdiği za
man bc!ki samimidir, amma yüreğinin 
genişli~ile mütemadiyen sağa sola a· 
dnuığı miibalağalı şeylere na.sıl yetiş· 
sin! 

Her halde onun nazarında bir müm. 
taziyetim, olacak ki en az aldattığı ar
kadaşı be:ı'im. lşte bana karşı g.Cster
diği müstesna muamelenin bir netice· 
si olarak Sedatla bu akşam buluşa.bil
dim ve onun eğlence tarzı benim bin. 
de bir uyduğum bir yenilik olduğu için, 
gecemizin tertibi:::ıi ona bıraktım. 

Küçük bir park; içki alemi: sa tin.et
li perdesile basit bir çocuk oyuncağı 
hissini veren ufacık bir sahne; matem 
havaları okumak için sıralanmış gibi 
acıklı duran siyah elbiseli ve .solgun 
benizli kadınlar ve bunları:ı elemine, 
feryatlarına iştirak eden saz heyeti. 

Scdadın cömert bir mildavim olduğu 
hemen anla~ıldı: bize en güzel masa 
verildi; bahçenin müdirinde.:ı küçük 
fıstık satıcısına kadar herkes etrafı
mmfa. ~fe.zeler, buzlu meyvalar, altın 
başlı şişeler. Saz üstatları boş kaldık· 
ça bir<.'r birer sahneden inerek yanımı· 
za geliyorlar. Musiki aşıkı ve hamisi 
olan Sedadm huzurunda derin bir say
gıle oturuyorlar ve o.:ıun ikram ettiği 
rakıları adeta dini bir ayin huşu'ilc 

kalkarak ve eğilerek içiyorlar. 

Bu füem gece yarısına kadar sürdil. 
Sedat, sayısız rakı kadehlerine rağ • 
men uyanık ve dikkatlidi. Yalıuz göz.. 
leri fazla parlıyor ve muttasıl konu
şuyordu. "Haydi gidelim,, dedim; ka· 
bul etti. hikin bir şartla: 

- Bir saat kadar "bar,! a uğrayaca· 
ğız, si:r.c beyaz kedinin yeşil gözlerini 
göstereceğim; rica. ederim, hatırımı 
kırmayınız. 

Beyaz kedinin yeşil gözleri... bilme· 
cc gibi bir şey; bir St'rgüzeşt filminin, 
yahut bir hafiye romanının ismine 
be"lziv<'r. ''O nP demek? .. dive Aordum. 

Sedat manalı ve sırlı bir tebessUml• 
oevap verdi: 

- GörürsilnUz, enfes bir mahluk .. l ' 

• • • 
Sedat keyifli olduğu zaman mutlaka 

pförün yanma oturur; ona emir ver. 
mek, ara.sıra direksiyona. dokunmak 
merakıdır, ve ben ibu havesinden kor
karım. Hamdolsun, kazasız Beyoğlu:ıa 
vardık. Otomobil yan sokaklardan bi .. 
rine girdi; üstünde bir beyaz kedi reıa· / 
mi bulunan geni~e bir kapının öniln· 
de durdu. 

vap vermeğe b~ladı. Yavtl§ konuşu 
yorduk; hele Ayşe sözlerinin faitllme -
ınesine pek dikkat ediyordu. Zaten .8e" 
dat yam:ı.a aldığı esmer ve §lşman bir 
kızla me~guldU. 

::._ Çocuk denecek bir yaşta bu bara 
nasıl dü!}tünüz? Güzelliğinize, gençli • 
ğinize yazık değil mi 

- Ne yapayım, sokakta kaldım, 
mecbur oldum ... 

Eski bir konağın yarı çürümilş. tah~ 
ta merdivenlerinden çıkarak dans salo. 
nuna girdik, Ağir kokulu ve sıcak bir 
hava boğazımıza hücum etti. Parkta. 
ki gibi telaşlı hürmetlerle yerlefStiril· 
dik. lki metro boyu, yelken kulakları, 
kırk dişli ağzile karşımızda sırıtan 
garson şeytana benziyordu; evet, bu 
cehennemin "Mefistofeles,, i. 

Etrafa baktım, sefalet içindeki se • 
fahatm mükemmel bir levhası; kötil 
bir caz, eski güzelliklerinin harabesi 
gibi duran yaşlıca üç dört "artist,, ve 
bunların yanında yetişen yeniler. He· 
le bunlar hiç iyi giyinmemiş?erdi.Tavır 
Jarı pek acemidi. Yalnız gençtiler ve 
gözlerinde yaşlarının ve bilmemezlik • 
lerinin şen aydınlığı vardı. 

"Beyaz kedi., anla.~ılmıştı; ancak ye
§İI gczleri henüz bulmuyordum. Se· 
dada sordum. "Şimdi gelir,, diyerek 
metrdoteli çağırdı, ona bir takım emir· 
ler verdi ve biraz sonra, on dokuz. yir· 
mi yaşlarında bir kız gelip masamıza 
oturdu: "Beyaz kedi,, nin meşhur ye· 
şil gözlü Ayşesi. 
Yarı çıplak. ince uzun cücudu o de. 

rece ahenklidi ki eskimekle parlamış 
ve pudralarla kirlenmiş eflatun akşam 
elbisesi bu mermer bedianın üstünde 
bir hakaret gibi duruyordu. Uzunca 
sa~ları fena taranmışb. .hatta biraz 
yağhdı; fakat bu hareli altın şelalesi 
ne kadar canlıydı! Sonra, şeffaf beyaz 
teni. yüzünün ~ekli ve bahusus gözle· 
ri ... Sedaclın hakkı vardı, koyu yeşil, 
kocaman zümrütler gibi parlayan bu 
gözlerde şimşekler çakıyor ve karışık 
manalar insaııı şaşırtıyordu: masumi· 
yet, korku. elem; bir çocuk tebessümü 
ve bir alüfte şivesi; çamura düşmüş 
bir gül; çamurdaki zehiri içmekten 
zevk alan mütereddi bir kız... evet. 
bütün bunlar; amma pek cazibeli başın 
nasıl düşünceleri, mükemmel şekli nn· 
zarları çeken göğsün altında çnrpan 
kalbin asıl duyguları nt'ydi? He::-üz 
başlangıcında pe!"işan olan bu hayatın 
sırrını bilen var m!ydı? 

• • • 
Ayşe pek koııu5kan dPğildi: wrla 

bir kaç kelime söylüyor ve derin ye13il 
gozlerile yüzümüze bakarak gUli'.JY1ıcij. 
Y'>rdu. Sabahın ild~ine doğru, içki • 
niı tcsiri1e olacak. bize bir nz ı..:ınaı, 
hatta kcndi!:line gösteJiğir.ı aiakav.ı 

- Niçin, nasıl; pederiniz yok mu? 
- Babam beni artık evine almak is. 

temi yor. Hakkı da var ... lşte be:ıi mut
laka söyleteceksiniz... hikayem yeni 
bir şey değil ki. Kaç defa görülmüş, i· 
şitilmiş macera ... Orta halli bir aile -
nin kızıyım. Lise tahsili ediyordum. 
Bundan iki sene evvel karşıma bir a • 
dam çıktı. Yirmi beş yaşlarında, yakı
şıklı, kuvvetli bir delikanlı. Beni gün. 
lerce takib etti, hayır dedim, kaçtım; 
di:::ılemedi, kovaladı. On yedi yaşında 
bir genç kızın idaresi pek zayıftır. ba· 
husus severse; ve ben farkına varını· 
yarak delicesine sevmiştim. Tabii o a
dam namuslu olsaydı babama, anama 
müracaat eder ve beni almak isterdi; 
halbuki beni aldattı ve kaçırdı. Bir bu· 
çuk sene beraber yaşadık. Tarlabaşın
da kiraladığı murdar oda .ilk aylar ba. 
i:la cen..'let gcründü: zira bütün hulya
larımı, arzularımı ilk karşıma çıkan 
o erkeğe vermiştim. Aşk ve hırs ile 
kapanmış olan gözlerim çok geçmeden 
açıldı. Herif benden havesini alınca 
tahkire ve dayağa başladı. Bütiln bir 
gün beni odaya kilitler. yalnız ve aç 
bırakırdı. Bu adam kimdi, ::ıe iş yapı -
yordu? bilmiyordum. Ancak şu mu • 
hakkaktı ki aşıkım, hain bir serser.iy· 
di. İlk dE>fa damarlarımı keserek ke.n
dimi öldürmek istedim. Ne yazık, beni 
kurtardılar. Nihayet bir gün, müthiş 
kabustan kaçtım ve buraya diğer bir 
kabusa düştüm ..• 

Son cümleleri söylerken Ayşe güzel 
kollarını çevirerek iki dirseğinin iç ta. 
raflarını gösterdi; beyaz ve parlak ya
ra yerleri görü:ıüyordu. Ayşenin yeşil 
gözleri gölge!erle koyulanmış, taze se • 
si acı ile sertlemişti. Bir müddet sus. 
tu. kırmızı boyalı dudakları büküt<lil. 
kıvrıldı; belki ağhy:ı.eaktı: güldü, ga· 
rip, cali. sinirli bir kahkaha ile: 

- Yeter. dedi, ben deli miyim, size 
neler anlattım?! Hayır, bütün bunlar 
yalan, uydurulmuş bir masal. Hakikat 
şu: ben zevke. eğlenceye bayılan bir 
''bar .. kızıyım. Para ve süs seven. Ş<.':ı, 
Ş'.lkrak. hjssis ve insafsız bir mohlö · 
kum ... Kuzum. siz hiç danı;ctmcdini?. • 
mi'? O halde, bana müs:ıde ediniz, şu 
tarı~o pek hoş. 
Ayşe ce\•abımızı bck'enıc-ndcn yerfn

dP:ı fırladı. barın dn:ısi.ııünt' üınrct dU 
ve onunla d '.inm"~t- ba~ 1 .<iı. 

• 1!'1.J#f -



ZINDANCI ICAPTA.1' 
------~~~~~~----------· 
DUşUııUyordu: 

All beyi kaçırmak azmindeydi. Fa
kat buna muvaffak olacak mıydı? 0-
llmden korkmuyordu. Fakat maksat 
Olmak delJl, bir iş yapmaktı. Çünkü 
o, Zindancı kaptana yaranmak, ona 
bir hizmette bulunabilmek ist1yor
da~ Zhıdancının, gördUğU denizciler 
arumda en iyi adam olduğuna ka
aJ7d1. 

Yorgunluğunu bir parça giderdik
ten BOnra sUrUncrck ilerlemekte de. 
vam etti. Söylenenlcrl duymak, Ali 
beyi uzaktan olsun görmek lstlyor-
1 u. Gerçi Zindancı kaptan: 

- Onu bir köpek gibi ölllUr .. 
Demişti. Fakat All beyi öldürmek 

niyetinde değildi. Yakalamak, Zln
ancı kaptanın önüne götUrmek: 
- Işte sana düşmanlık eden .. Coza

ını ver .• 
Diyebilmek istiyordu. 
Kaptan köşküne doğru bir pa.rçn. 

aha yaklaştı. Ali bey emirle r vori
ordu: 

- BtttUn adamlarımız gemiye top
aııınn .. 

Birini lslic\·ap ediyordu: 
- Ahmet kaptan öldu mü .. Çok 

Ji .. Demek Zindancı ile Yusuf da bu
andular ha .. O dn iyi.. ~imdi yerle
lnlze gidiniz .. 

Ali bey bunları söyledikten sonra 
rt adımlarla geminin djğer bir ta· 
tına gitti. Tayfaları etrafına top

adı. Onlarla konu~maya başladı. No 
G7Jediğl duyulmuyordu. 

Meçhul tayfayı artık tanıtalım: 

lndancı kaptan için hayatını feda 
tmett göze alan adnm, Zindancı kap 

il k1U'tardığı esil'lerden Beyzade 
f7e alay ett1klert !"erhat ndında bir 

rktl. Zindancı onu yalnız kurtn.r
lt ft tayfaları arasına almıştı. P'a-

kat o, Zındancının göıterdiğl eefkat 
ve dostluğa meftun olmuştu. 

Ferhat, Ali beyin kamarasının ya.
nına kadar sokuldu. Bekledi .. 

Gemlnln kıç tarafında bir aln 
yUkselmiştl. Dikkat etti. Bir tayfa,.. 
nın meşale ile dolaştığını gOrdU. 

Ferhat, bunun, gemiye mensup 
tayfaları davet tein bir işaret oldulu• 
nu hatırladı. Tayfa me~aleyi sata 
sola sallıyarak dolaştırıyordu. 

lnsan, bazan htç dUşUnmedlii bir 
fikri bir vesile ile hatırlar. Ferhat 
1aıevi görünce birden bire şöyle dU· 
şündU: 

- Şimdi geminin bir taratı tutuş. 
sn ... 

Evet, böyle bir şey olsa Ali be1 
ne yapacaktı? .. 

Geminin içi karışacak, hcrkee at~ 
~i söndUrmeğe koşaca~ ve •• evet, ve 
A 1i bey belki çok kolayca yakalana,.. 
bılccektl. 

li'orhat gene dilşUndti: 
- Yakalayamazsam, gene Ali be· 

yiu işini bozmuş olmaz mıyım? .. Ge· 
mi yanar ve bir yere gidemez .. 

Denizde dolaşan kayıklar birer bi
rer geliyorlardı. 

Bu toplanma bir saat kadar sürdli 
ve bu müddet içinde Ali bey göriJn
nıcdi. Hep tayfaların arasında dola.ş
tı, onlarla konuştu, emirler verdi. 
Her halde vaatlarınr da tekrarladı. 

Ferhat sabırsızlanıyordu. Dakika
lar geçiyor, ne yapacağını blr türlü 
kestiremiyordu. Kaptan köşkü önün· 
de beklemenin fayda vermiyeceğinl 
nnlaymca gene sUrUnerck ilerledi. 
GU\"ertedo nöbetçilerden başka kim· 
acler kalmamıştı. Ali beyin ne tarafa 
gittiği bellf değildi. 

Ferhat, ambar kapısının önünde 
klm!elerln bulunmadığını görünce, 

..11üratle içeri daldı. YUk denkleri a-
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raaına sokuldu. Biraz ilerde konu-• 
şuluyordu. Ali bey her halde orada 
olacaktı. Son ümit burada idi. Fa
kat Ali bey orada olsa da ona bir şey 
yapmaya imkA.n yoktu. 

Ferhat, ambara inmekle vaziyeti 
gUçlettlrmişti. Bekleme cok sürme
di. Yirmi otuz tayfa., Ali beyle bera.
ber önUnden hızla yUrUyen bir ada
mm arkasından ambar kapısının O.
nüne geldiler. All bey: 

- Haydi, dedi, hepiniz hazırlan1-
n1z. Sabah oluyor. 1''azla beklemeden 
kalkalım .• 

Biri sordu: 
- Zlndancınıı:ı kalyonunu batırsak 

nagıl olur?,, 
- Güç le .. Uşraıı;ıleak vaktimiz yok. 
Hep birden yukan çıktılar. Fer• 

hat, birkaç dakika sonra geminin kı· 
mıldadığını hissetti. 

Vaziyeti unutarak yerinden fırla· 
dı. Denlzo baktı. Sisler datıhyor, 1&· 

bah oluyordu. 
- Eyvah .. diye mırıldandı. Hic bir 

şey yapamamıştı. 

Gemi hareket ettikten sonra Ali 
b<>yl yakalamak ~öyle dunıun, öldil
remiyecekti de ... ÖldUrse bile fayda
sızdı. Maksat gemiyi Cezalrden uzak
laştırmao:ıaktı. 

Gözlerinin önllne meşale geldi, 
Evet, mcşale ve yangın ... 
Geminin deo:ılrl uğuldayarak, sar

urak toplanıyordu. Ferhat, çakmak 
ta~ını çıkardı. 

Barutluğundan çıkardığı bir avuı; 
barutu UstUnil parçaladığı bir eşya 
yUkUnUn tistUne döktU. Ateşledi. 

Ehne geçen parçayı tutuşturup 

au.lıarın bir köşesine fırlatıyordu. 

Maksadı, gemiyi. kurtarılamtyacak 

~ckllde tutuşturmak, içindekilerle 
beraber hepsini yakmaktı. 

Ferhat, ambardan 11on dakikada 

<,.ıkma1a teşebUs edecekti. Çıkamua 
l>ile, yanmayı göze almıştı. Ateıi ıGa
dUrmeğe gelenlere mani olacak, oa
laı la tek başına mücadele edecektt_ 

A.tee, kuru eşyalan çabuk sardı. 
llemir, yarıya kadar tıkmadan d• 

maı•lar güverteye saldırmıo olacalr, 
bağırmalar du:ruldo; 

- Yangın var .. 
- Yanıyoruı.~ 

- Su .. Su .. 
s~slerl... . 
Ferhat, btr çocuk gfbt IHT!l'!7CISım 

koşuyor, mUtemadiyen tututtunıyor
du. AIDbar kapısmın dik merdiveni• 
nln arkasında yer hazırladı. At.eti 
11öndUrmde gelenler oluraa orada 
hucum edecek, birer birer tepen,... 
cekti. 

Tayfalar, çok geçmeden koT&lar, 
baltalarla gUverteden ambara nl
dırmrşlardı. Ferhat, ilk anda iki ki
şinin birden geldiğini gördQ. Kenen. 
sini görmüyorlardı. Tayfanın bht 
dumanın çıktığı tarafa koşmak tııere 
iken kafasına yediği şiddetU bir Bota 
darbesiyle cansız bir halde yere 11-
kıldı. !kincisi kendini toplayamad• 
ayni Akıbete uğradı. Fakat arkaJ• 
rından Uç tane birden gelmlştL Fer
hat. heyecanlı olmakla. beraber Oll· 
lar kadar tel~şh değildi. Sonra semi
ııin tayfalan, ani bir hUcum bekle
:nediklerl lçln l~olayl'a pusuya 4Dft· 
yorlardı. 

Yalnız Oc; kfı,lyl bir hamlede ~ 
acrmek gUçtU. Ferhat blrtnl daJa 
ı;opa. ile yere devirdikten ıonra iM 
ta\·fann açıkgöz davranarak, yaha 
tesadUtun yardrmlyle kendilerini 
kurt:ırdrklarını g6rdU. Şimdi, iki ]d. 

ıJrl'! mncadele edecek vaziyete dUt
ın U"tü. 

Hançerini çekti, Uzerlertne atıldı. 



Radyo Progranıı 
17 - T. EVVEL - Hl PAZARTat tarafıadan. ıt,15 Bol9 ~ 20 N. 

AKSAK NESRlYATI: ılbe U:rar nr arkadqlan tarafıadaa tork 
• Saat. 18,30 Dana masltlai (Plü), ıt musikisi ft halt şarkılan, 20,40 AJaaı ha. 

Konferans: Pror. Salih Mont (Fen muu_ berlerf, 20,47 Omer lhn Dotnıl tarafıaduı 
abcleri), 19,3') Karışık musiki (pllk), arapta SÖ)')eT, 21 SHl ayan, 21,30 Safi,. 

l!l,15 Borsa haberleri, 20 Hamiyet Yüceses n arkadaşları bnfından tftrk musikisi ~ 
\e arkadaşlar ıtarafından türk musikisi n halk prkılan. 22,10 Han raporu, 22,13 
lı lk şarkıları, 20,40 Ajans haberleri, 20,47 Darütıalimi musiki heyeti: Fahri Kopm 
()mcr Hua Doğrul tarafından arapt"a SÖY- ve arkadaşları tarafından, 22,50 Son ı.._ 
lcv, 21 Saat ayan: Redrlye TüzOn: aSn herler Ye ertesi g(inün prolt"amı, 23 Saat 
lüd~o orke lra:ııı rerakatile 21 30 Darüt- ayan, tstiklll m•l'f•, Son. 

talimi musiki heyeti: Fahri, Ko~m 'Ye ar. 20 - T. EVVEL - 931 PBRŞEllBE 
kadaşları tarafından 22 20 Hava npora. Saat 11,30 Dans musikisi (pllk), ıt 
22,23 Kem. n konseri; Lik~ Amar Piyanoda Spor musahabeleri, Eşref Selik, 19,30 Orta 
Sobe, 22,50 Son haberler ve ertesi ıilnfln Anadolu aaati: Ali Koç Günes n Hayri X. 
Programı, 23 Saat ayarı, lsliklAI marşı, son. ramete, 19,55 Borsa haberleri, 20 Belma .,.. 

18 - T. EVVEi. - 931 SALI arbdaşlan tarafından türk musikisi ft 
AKSAM NF.ŞRfYATI : halk farkılan, 20,40 Ajans haberim, 20,f7 

Saat 18,30 Dans musikisi (pl6k), tt Kon. Ömer Rıza Dolnıl tarafındııın arapp !167-
rcran : Fntıh Halke'l"f namına, Docent Hıf- in, 21 Saat yan, 21,30 Rifat Te arkadaflan 
ıı Yel let CTurk medeni hukukunda bof8D· tararından türk musikisi Te halk prkılan, 
rı a), 19, O lnci ,e arkadaşlar ıtarafından 22,10 Hava raporu, 22,13 Mandolin orkes
ıurk mu iki ı ve halk şarkıları, 19,55 Borsa ırası: Muallim l\llh:ılidis ve nrkadaşlıın ta. 
haberleri, 20 Suz n ve arkadaşlar ıtnr:ıfın. rarınrlan, 22,50 Son haberler TC ertesi gü_ 
dan lurk mu ıkisi ve halk şnrkılıırı, 20,40 nün programı, 23 Saat ayarı, İstlklAI mar. 
Aj:ıno; hııbl'rll'ri, 20,47 Omer Rıza Dolnıl şı, Son. 
lnnırınd:ın arnpçn söylev, 21 Saat a)'arı, 21- T. EVVEL - 938 CUMA 
21,30 Cemal h imıl ve arkadaşları tarafın. AKŞAM NEŞRiYATI: 
dan turk nıusıki i ,.c h:ılk şarkıları, 21,10 S:ıt 18,30 Dans musikisi, (plak), 19 Kon. 
lfn\a raporu, 22,13 Fnsız sa~ heyeti: İbra. fcrnns: Selim Sım Turcan, 19,30 Karışık 
hım l:Htun ,.c arkııdnşları tarafından, 22, musiki (plAk), 19,55 Borsa haberleri, 20 
.ıO Son haberler ,.e ertesi günün programı, Vedia Rıza ,.e arkadaşları tarafından türk 
23 Sanı aynrı, lstikh'il marşı, Son, mu~ikisl Ye halk şarkıları, 20,40 Ajans ha_ 

19 T. EVYEJ. - 938 ÇARŞA~IRA berleri, 20,47 Ömer Rıuı Doğrul tarafın-
A KŞ \ 'T • 'ESRi YATI : d:ın arapça söylev, 21 Saat ayan, 21,30 

18,30 K mıın konseri: Kadıkoy llalke,·i Ahıskan n arkadaşları tara!ından türk 
n mınn, l'onc;cr~l'luvar profesörlerinden mu"ikisl ve halk şarkılan, 22,10 Hna ra-
1 kcnd r Ardan, piynnodn Rana Se,·en, 19 poru, 22,13 Darütıalfmi musikJ heyetf: Fab 
Konferan'I: hılih llalkevi n:ımınn, Rüştü ri Kopuz '\'e arkadaşlar ılarııfından, 22,SO 
Dırktürk (1çtimai:rotıa hal kve e\'lerinin Son haberler ve ertesi sünün prognmı, 23 
rolü), 19,30 Hnlk türkiılcri: fsmail Hakkı S:ıat ayarı, fstiklı\1 marşı, Son. 
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Lillli!4fiiii Orman koroma genel komutanlıtı 
l•tanbul satınalma komisyonundan: 

~OLANTSI;: RANK-UNi NY. 

HUGCN KALKACAK VAPURLAR 

(Sus - 16 .Mudanyaya), (Trak • 8,15 Ban_ 
dırmaya), (Antalya - 16 lzmire) kalkacak_ 
tır. 

GELECEK VAPURLAR 

1 - ZeytJn Burnundaki Orman koruma genel komutanlığı tallmglbı içın 198ot 
kilo patates, 9600 kilo lahana, 14400 kilo pırasa 12000 kilo çanak açık eUlltme ile 
aatm alınacaktır. lbalesi 19/1. Te§rin/938 çaraamba gilnll aaat 10da Galatada top. 
çular caddeabıde 176 Numarada orman ko~ anban blnasmdald konı.i9)ıoıı tarafla" 
dan yapılacaktır. 

Askeri Fabrikalar 
ilanları • 

~05 kalem mo,kkop. Eğ6, Testere, 
're.u, Erkek ve pafta alınacak. 

Tahmin edilen bedeli 92.957 lira 
olan yukarda miktarı ve cinsi yazılı 
malzeme Askeri Fabrikalar Umum 
MUdUrlUğU merkez satın alma komla 
Yonunca 5-12-938 pazartesi gUnU 
saat ı 5 de kapalı zarfla ihale edile.. 
Cektır. Şartname 4 lira 65 kuruş mu.. 
knbtllnd komiı,yondan verlllr. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
5897 lira sr. kuru teklif mektupla. 
:rını mezkür gUnde saat 14 de kadar 
konıi yona "ermeleri 'c kendilerinin 
de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 
ncu maddelerindeki nsalkle mez. 

kör Un St :ttc komisyona mUracaat
lar1. 

(7388) 

• • • 
3400 lira muhamn1en bedel ile Ba-

rrk· .. •t ->AQOO kilo ek· oyundcki erlere aı .:n 
ek l-11-938 salı günü saat 14 de 
alıpazarında askeri fabrikalar yolla. 
asındaki satın alma komisyonunda 
çık eksiltmeye konulacaktır. 
lst ·Jilerin vüzde 7.5 muvakkat t~
in'ltı ola:ı 2S5 lirayı her hnngi b~r 
al trıü..ı 'irlüğUne yatırarak alacagı 
• b zla birlikte 2190 :No. lu kanu:ıun 

\ e 3 üncü maddelerindeki vcsaikle 
ıriı tte mezkur gün ve cıa atte komi.s· 
onda bulunmalan. Buna müteallık 
:ı.rtuarne her gün komisyonda görüle· 
lir. (7(47) 

-N -c 

Alemdar ainemaıı 
tki film 

Çarmyaveri 
Brodvay melodi 

--

(Ulur. 16,15 İımltten), (Sus - ll,50 Mu. 
danyadan), (Ülken • 6,30 Bandırmadan), 
(Trak _ 22,15 Bandırmadan), (Saadet - 1 
Karabigadan) gelecektir. 

2 - Yukanda yazılı dört kalem sebzenin heyeti umumiyesinin muhammen beclll
leri 4600 liradır. 

3- Şartnamesi her gün komisyonda ~rWebillr. 
4 - lıılovakkat teminatı heyeti mecmuası 345 Jirad 

SaluDi: ASIM US 
Neıriyat Müdürü Refik A. Seftllp 

5 - latekWerin muvakkat teminat makbuzlarlle beraber nem gun Te --.. 

koml8yona mnracaatlan Uln olunur. (7193) 

- KURU.Nan kitap ıekllnde roman tefrlkaaı -

7f> DORDUNCU MAınrtnll 

du. Nihayet buldu. O dahi Peten ile ·Maknab'a 
mektup götüren diğer serserinin yerini söyledi. 
Sonra onları Skotland Yard'a getirdiler. 

Bu sn ada "Eko., nun rakibi olan gazete, 
Flinders'in öldUrUlmcsl havadisini de "Eko,. dan 
ve bUtUn diğer gazetelerden en-el vermişti ... 

Mektuıı gellren adamları tazyik etmekten bir 
tayda çıkmadı. Bununla beraber. ilerde yeniden 
sorguya çekilmek maksadile alıkondular. 

Con, Lortl Noel, Alaster Maknab, Peterain ev
lerine gitmelerine. mUsaade edilmişti. 

Bununla beraber her biri, birer slvil memur 
tarafından takip olunuyordu. Bu memurlar, yent 
bir emir alıncaya kadar onları taklp etmeğe mec
burdular. 

Sabahın çok erken saatlerinde mUfettiş Ren, 
tımlrlerlnden ikisi ile hususi bir mültı.katta bulun
du. "CçU birden bUtUn Yakayı etra!ile gözden ge_ 
ı:Irdiler. LUsyos Marpley'ln tımarhaneden ka<:ma_ 
sındnn başlıyarak Flinders'in öllimUne kadar htı.. 

dlscnin cereyanını zihnen takip cderk, nihayet 
Alaster Maknab üzerinde durdular. 

Direk tor rnua~ ini şöyle dlyord u: 
- Kimdir bu Alaster Maknab? .. Bu adam 

hakkında tahkikat yaptınız mı? 
.Müfettiş Ren cevap verdi: 
- Efendim .. O adam Mister Peten taahhtldtl 

altında her yere girip çıkmak meıunlyetlnt almıştı. 

DôRDUNCU lıılAHKUM 

- Cesedin Fllnderse aft olduğunu nerden bl· 
ıtyonıun?. 

- Zannederim ki size de bana geldlğl gtbt btr 
davet mektubu gelmiştir. Onu Flindersln gönder
diğini tahmin etmek gUç bir şey midir? 

Lord Noel, bu izaha cevap vermedi. 

Sonra Lord Noel, Con önde; Alaster Makna'b 
,.e Mark Peters arkada olmak llzere 'ol:ı. çıktılar 
\e köşedeki polis telefonu kulUb sin!' gittiler. 

O sırada, Unlformn.lı bir polis göze çarptı. Çar
çabuk ona yaklaştılar. 

Lord Noel, birkaç kellme içinde bütun olan 
biteni anlattı. Boş evde henUz UldUrUlmlı bir in
san bulunduğunu haber ..,.erdi. 

AleH\cele söylenen sUzlf'r polisi biraz şaşırt-
ruıştı: 

Durun' bakalım, diyordu. Siz ikiniz cesedi 
muayene eedrken bir UçUncUsU geldi ye sen sokak 
kapısıııı açarken kapının cRi ·ınde bir dördUnctl 
adam gördUnUz; öyle nıi? 

Polis memurunun gözleri. dört kişinin yüzle
rinde dolaşıyordu. Lord Noel: 

- Tamam, dedi. Den de böyle anlatmıştım. 

- lyl ama, sen dört kişiden bahsedf'yC\rsun. 
Halbuki atz llç kişisiniz. DördUncU nerde? 

Şaşkın bir vaziyette Loril Noel Cona, sonra 
Petene baktı. Az Gnce A.laater Xaknabın blıhaa-
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• Eden Saçlar ·rarağa isyan 
1· 

Ekseriya bulundukları yeri terket mek arzusunda olanlardır. Binaenaleyh 

Saçlarınızı itaate ahştırınız 
Bunun en iyi çaresi 

P~RTEV BRiYHniifti 
kullanmaktır. ......................................... 

Orman Koruma Ueneı Komutanlığından: 
Orman Koruma Genel Komuta~lığı nm Zeytinburnunda teşekkül edecek ta

limgahı hayvanatı ihtiyacı için 8190 kilo yemeklik ot 24000 kilo yataklık kuru 
ot 8190 kilo Saman 12285 kilo arpa 21 /Birinciteşrin/938 günü saat 10 da 
pazarlıkla mübayaa edilecektir. Şartname ve vasıfları her gün Galatada Topçu
lar caddesinde 176 No. da Orman Koruma Genel Komutanlığı anbar binasında 
görülebilir. (7383) 

' 

lstanbul Telefon 
Müdürlüğünden: 

1 - İdare ihtiyacı için 17000 adetgalvanizli askı teli halkası, 215 adet gaL 
tanizli askı teli cıvatası, 420 adet galvanizli askı teli kenedi, 225 adet galva.:ıiz
li tente gergi mekiği, 5500 adet galvanizli tirfon vida, 1400 adet galvanizli di
rek ayağı ve 2000 adet kutu dirseği No. ro. 7 için somun 20x5 m/m açık eksilt
meye çıkarılacaktır. 

2 - Muhammen bedel (2162,50) muvakkat teminat (163) lira olup, ek
siltmesi 18-11-938 Cuma günü saat 14 de Müdürlük binasındaki Satı:ı alma 
Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin, muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ile kanu
ni vesaikle, o gün saat 14 de kadar mezkur komisyona müracaatları. 

4 - Resim ve nümuneleri her gib Levazım Dairemizde görülebilir. 
(7073) 

• • • 

lstaııbul Belediyesi .Jlanlııı·ı 
Belediye ve Müesseselerine lüzumu olan ve beher tonuna 16 buçuk lira be 

bel tahmin edilen 702 ton 500 kilo Kriple Maden.kömürü kapalı zarfla eksi!tme
ye konulmutşur. Eksiltme 19-10-938 Çarşamba günü saat 15 de Daimi Encü
me:ıde yapılacaktır. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 869 lira 34: 
kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber teklif maktuplanm havi 
kapalı zarflarını yukarıda yazılı günde saat 14 de kadar Daimi Encümene ver. 
melidirler. Bu saatten sonra verilecek zarflar kabul olunmaz. 

(1.) (7142) 
• • • 

X~if bedeli 8925 lira olan EmbönU, Fatih, Beyoğlu, Bakırköy, Kartal, 
K:adıköy, Beykoz, Çatalca, Sarıyer, Üsküdar, Eyüp, Adalar, Silivri, Şile, ka
~Iarındaki ilk mektep binalarının yaptmlacak soba bacaları açık eksiltmeye 
[onul.muştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. Jstekliler 2490 
sayılı kanunda yazılı vesikadan başka Fen İşleri Müdürlüğünden alacakları 
fe:ı ehliyet vesika.sile 669 lira 37 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile 
beraber 21-10-938 cuma günü saat 14 de Daimi encümende bulunmalıdır -
lar. (i) (7216) 

Türk Hava Kurumu 
26 nen tertap 

BüYüK PiYANGOSU 
Birinci keşide: 11 ikinciteşrin 938 dedir. 

Büyük ikramiye 40.000 liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle <20.000 ve 10.000) 

iralık iki adet mükafat vardır •• 
Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal etmeyiniz. Siz de piyangonun 

ınesut ve bahtiyarları arasına girmiş olursunuz .. 

lstanbul Komutanlığı 
~atmalma Komigvonu ilanl~r? 

Çatalca müstahkem mevici. )romu
tanlığr için 172 ta:ıe civata, 52 tane 
kelebekli rabıt vidası, 180 tane demir 
kaim mesnedi, 180 tane yeşil fincan 
satın alı:n,acağmdan açık eksiltme ile 
ihalesi 31 birinciteşrb 938 pazartesi 
günü saat 10,30 da yapılacaktır. Mu
hammen kıymeti 118 lira 80 kuruştur. 
llk teminatı 9 liradır. Şartnamesi iha 
le gününden maada her gün komisyon
da görülebilir. 

İsteklilerinin ilk temicıat makbuz ve 
ya mektuplarile 2490 sayılı kanunun 2 
\·e 3 üncü maddelerinde yazılı vesika! 
lariJe beraber belli gün ve saatte Fm
dıkJıda komutanlık satın alma komis
yonu:ıa gelmeleri. (7525) 

• • • 
İhale günü talibi çrkmryan İstanbul Ko

mutanlığına bağlı birlikler hayvanatı için 
844000 kilo kuru ot satın almacağmdan 
tekrar kapah zarfla ihalesi 26 birinciteş
rin 938 çarşamba günü saat 11 de yapı
lacaktır. Muhammen tutan 21944 liradır. 
1Ik teminat 1646 liradır. Şartnamesi her 
gün komisyonda görülebilir. 

İsteklilerin ilk teminat makbuzu ve
ya mektuplarile 2490 sayılı kanunun 2 ve 
. 3 üncü maddelerinde yazılı vesikalarile 
beraber ihale günü ihale saatinden evvel 
en az bir saat evveline kadar teklif mek
tuplanru Fındıklıda komutanlık satın al. 
ma komisyonuna vermeleri. (7295) 

"' .. 
Tayyare deffi topçu taburunda birikmiş 

1200 boş benzin tenekesi satılacaktır. A. 
çık arttırma ile ihalesi 24 birinciteşrin 

938 pazartesi günü saat 10,30 da yapıla
caktır. Muhammen fiyatı 120 liradır. !ık 
teminat 9 liradır. 

İsteklilerin ilk teminat makbuz veya 
mektuplarile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde yazılı vesikalarile be
raber belli gün ve saatte Fındıklıda ko· 
mutanlık satın alma komisyonuna gelme-
leri. (7302) • . . ~ 

İstanbul Komutanlığına bağlı birlik 
ler için 3300 soba borusu 350 soba tah
tası 356 tane alaturka soba borusu dir· 
seği ile 350 tane kırma yerli soba dir
seği şartnamesine bağlı evsafı dahilin
de satr::ı alınacağından pazarlığı 18-
tlkteşrin-938 salı günü saat 10 da 
Fındıklıda Komutanlık Satmalma Ko
musyonunda yapılacaktır. İsteklileri -
nin belli gün ve saatte komisyooa gel-
meleri. (7528) 

"' . "' 
26-tlkteşrin-938 çarşamba günü 

saat 11 de kapalı zarfla ihalesi yapıla
cağı ilan edilmiş olan Komutanlığın 
844000 kilo kuru otun İstanbul Komu -
tanlığmı:ı. 6-10-938 gün ve 24820 sa
yılı emirlerile evrakında yapılacak ta
dilat dolayısile şimdilik alınmasından 
sarfınazar edilmiştir. (7490) 

'KURUNun k.lta.v şok.linde roman tefrlk.saı -

74 DORDUNCU MAHKUM L>ORDUNCU MA TIK UM 
,. 

1 - Şartname ve projesi mucibince Ada.:ıada yaptnı:la.cak tuz unbar'I 
~üdürlük apartmanı inşaatı 19-9-938 tarihinde ihale edilemedtimll 
yeniden kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

II - Keşif bedeli 22.9'17 lira 15 kuruş ve muvakkat teminatı ıns lira 
kuruştur. 

m - Eksiltme 20-10-938 tarihine rastlıyan perşembe giiııi1 saat ı5 
Ka.bataşta. levazım. ve mubayaat şubesbdeki alım komisyonunda. 
tır . 

IV - Şartname ve projeler 115 kuruş bedel mukabilinde inhisarlar~ 
müdürlüğü levazım ve mubayaat şu.besile Adan&. ve Ankara başmiidftrlllkl,,t 
den alınabilir. J 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fennt evrak ve veeaiki:ıt 
gilnünden 3 gün evveline kadar inhisarlar umum müdürlüğü inşaat IU~ 
ibraz ederek ayrıca ehliyet vesikası al oması lazrmdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile Vinci maddede,... 
inşaat şubemizden alınacak ehliyet vesikası ve yüzde 7,5 güvenme partf 
makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarflaı4 
eksiltme günü en geç saat 14 de kadar yukarda adı geçen alnn kom.işyonu 1" 
kanbğına makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. (7140)_ · 

Clnsi Miktan 

• • 
Muhammen Be. 

Beheri Tutan 
L.K.S. L.K. 

Muvakkat 
teminatı 

L.K. 

Bez "Kartabli için 1000 metre -AO.- 400.- 30.-
Meşin "Kartabli için,, 1600 ayak -.37.50 600- 45.-
Pirinç köşe "Kartabli için,, 3200 adet -.10,- 320.- 24,-

I - Nümuneleri mucibince satın alma cak yukarda cins ve miktan yazrh 3 kalelı 
kartabli malzemesi ayn ayn açık eksiltme ye konmuştur. 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatlan hizalarında gösteıikxıJlt;ir. 
m - Eksiltme 19-10-938 tarihine ra.stlıyan çarşamba günü hizalarmda ywJ.. 

saatlerde Kabataşta levazım ve mubayaat şubesindeki alım kom.i:u•onunda .,,arJJ, 
caktır. 

IV - Nümuneler her gün sözü geçen şubede görülebilir. 
V - !steklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde yUzde 7,5 gUv 

paralarile birlikte yukarda adı geçen alım komisyonuna gelmeleri ilan olunur • ...ı. 

(71• 

Devlet Demiryolları ve Limanları 

işletme Umum i.daresi ilanları 

Beherinin muhammen bedeli 320 kuruş olan 1600 adet kaym:ı ağaç zr~ 
10-1938 perşembe gü:ıü saat 15,45 te kapalı zarf usulü ile Ankarada idare i 
nasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 384 liralık muvakkat teminat ile kanunun ta1' 
ettiği V~J.fI ve teklifler.i.D.i ~ ~ aaat.14..'5 • &aa... ~ ~ 
ne vermeleri lazımdır. _ j 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, HaydarpaPı 
da tesellüm ve sevk şefliğinden, İzmir ve Esldşehir mağazalarından d~ 
caktır. (7321) 

• • • i 
17-11-1938 tarihinde yapılacağını ilan ettiğimiz 79 kalem listi.k f~ 

ve şo!aj hortumlarına ait eksiltme görülen lüzuma binaen feshedilmillir. 
(75'8) 

· Deniz · Levazım Satınalma 
Komisyonu . ilanları 

1 - Tahmin edilen bedeli 36114 lira 13 kuruş olan 107900 kilo ~ 
1/lkinciteşrin/938 tarihine rastlayan Salı gibü saat 11.30 da kapalı zarO 
alınmak üzere eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı "2708" lira "56" kuruş olup şartnamesi Komi' 
yondan "181" kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 

3 -İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarif atı dahilinde tanzim edecekleri~ 
palı teklif mektupla.n:ıı en geç belli gün ve saatten bir saat evveline kadar O: 
smıpaşada bulunan Komisyon Başkanlığına vermeleri. (745'l 
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l 7 .10.038 pzartesi günü akşamı saat 20,30 ' 
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YANLIŞLIKLAR 

KOMEDYASl 

3 perde 

.:ızan: Şekspir 

duğu yerde kimse yoktu. Onun nasıl ortadan kay
bolduğunu farketmemişlerdi. 

Alaster Maknab yilztinün ifadesini bozmadı; 
sadece: l~!U!~~ Türkçesi Avni Giv~ 

Polis, geri kalan Uç kişi ile telefon kulübesi
ne doğru yUrUdU. Skotland Yardı vaziyetten ha
berdar etti. Sonra Haggard sokağına, mahut eve 
gittiler. 

Evin tam önlinde karanlıklar içinden polls ha-
fiyesi Alaster Maknab yeniden belirdi, 

Ötekiler sordular: 
- Nerdeydin yahu? 

'.Alaster Maknab, başiyle Conu işaret ederek: 
- Bayanın yanında söyllyemem, dedi. 
Skotland Yard'dan ilk sivil memur kafilesi 

geldiği zaman doğrudan doğruya cesedin bulun
duğu odaya çıktılar. 

Con, Lord Noel, Alaster Maknab ve Mark Pe
tersi de beraberlerine almışlardı. 

Alaster Maknab, o sırada yerden bir şey aldı. 
Bir memur sordu: 

- Nedir o yerden aldığın? 
- Küçük bir ipucu efendim ... Bir yaprak si-

s-arasrnın üzerinden çıkmış band .. . 

Bu sırada Mark Heters bir kahkaha atarak, 
u önce bitirdiği yaprak sigarasının izmaritinden 
,.'lrtığı yeni bir yaprak sigarasını parmakları ara .. 
Binda glSetererek ağzına göttirdU: 

- Odaya girerken o bandı ben yere attım, ..... 

- Belki; demekle iktifa etti. 

~ .. 
O gece Skotland Yard'da biribirl ardmca su

tllcr soruluyordu. Fakat bu suallere verilen ce
vaplardan hiç biri de hftdiseııin esrarını azıcık ol
sun aydınlatmağa yaramayordu. 

Müfettiş Ren, sıra ile Con, Lord Noel, Mark 
Peters ve Alaster Maknabı teker teker sorguya 
çekmiş, sonra hepsiyle birden görüşmüştU. Her iki 
usulden de bir fayda görülmemişti.. 

Herbirinin anlattığı esasta bir ise de, teferru. 
a.ta giriştikleri zaman deği~iyorclu. Bütün söyle
dikleri şöylece huHlsa edilebilirdi. 

Evvela. perişan kıyafetli bir adam, müzayede
den bahseden bir mektup getirmişti. Sonra yine 
aynı adam, müzayede yapılan yerin adresini biL 
diren bir mektup getirmişti. 

ÖlUnün göğsünden çıkarılan bıçak muayene 
edildi, üzerinde Lüsyos Marpley'in parmak izleri 
seçiliyordu. 

Müfettiş Ren buna şaşmadı. ÇünkU Marpley a
dındaki delinin bir hayalet halinde dolaşarak bU· 
tün cinayetleri kimseye s0zclirmcden işliyebilecek 
bir adam olduğuna kanaat getirmişti. 

Bu sırada polis, bUtUn batakhaneleri araştı-
rarak~ mektup getiren, adamı bu a or .. 

TURAN TiYATROSU 

'lıılk sanatkarı NAŞlT,9 
Jcu SE~llHA, MIŞEL 

•lesi, Tehe Guidas Ak 
batı ·müsameresi 
ŞAlRIN KIZI 

3 Perde, dnns, solo, dfiı' 

HAYAT MI BU! 
Roman 

o-o. Rasim us 
Kitap halinde çıktı. 

Fiall 30 kuru!I 
Tevzi yeri: Ankara cadd. VAKiT 

Yurdu, VAKiT K.itapewi. 


