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Şoförlere hakaret 
hiç kimsenin 

h a k k ı _ d e ğ i 1 d i r !
1 

Taksilerin esrar

keşler elinde 
olduğu nasıl 

iddia edilebilir? 
t ~ 

Gl•ID zal'lll"eBerlD• 
dea dolu bult iDii• 
aUer bize terblJ•alzl 
aaattvmamahdıl' ı Ber 
talulllfa ............ . 
blr llud eıert arallld 
llUıl dop olablllr1 _ _..J 

Ya.zan: Nizamettin Nazif 

Bu sabah, gazetelere ıöz ıezdi· 
tirken, cıTasvirl EfkAn ın ikinci 
~ifesinde §U başlık ıözüme çarp· 
tı: 

insanca ve mal
zemece müthiş 
zararlara mal 
olan, tarihin en 
bügilk muha
rebesinden bir 

sahne 

•Taksi arabalarım şoförlerin e
linden alalım. •• > Eopan elektrik teilerlnln ölüm sa çtıfı bir yoldan ,.anan bir rus sehri oe dalan ilk Aı.man motosıkletçısl .. 

liayrelle durakladım ve biran 
lôyıe dilşUndilm: 

•Acaba T asviri Etklr bir taksi 
trôstn mü kurmak isti.yor; yoksa 
l\iYeti taksilerin müştorıler tarafın. 
<lan işletilmesi midir?• 

ll'akat. başlı.im altında.ki yazıla· 
tı okuyunca hayretim bir yeise 
lıııtııtıp etti Zira tsatnbulda eon 
111nıerde hİssecıilen nakil vasıta· 
~ı noksanhtını ele alan ınuhar. 
'lr, ortaya müsbet tesirleri derhal 
t~l'lllebile~ek bir fikir atmak şöyle 
ılıırsun bu elbet nzerinde durma
~ lüzum görmeksizin, doğrudan 
~0ltuya. istanbulun çalışkan bir 
~lk zümresine hücuma geçmiştir. 
ltr neviden birçok hakaret batar· 
>aıarını birden harekete geçirerek 
l'ııllılmı,s bir hilcurn ki şu koskoca 
·~hlrdc bir tek vatandaş tarafından 
>'tırekten bir tasvip ile kuvvetlen· 
11t11emcmeğe mahkdmdur. 

1 ~aklnız, Tasviri Efkflr muharrl· 
Şoförlerimizi bize nasıl bir dil 

~~llanarak takdim ediyor. fste bir 
ç satır: 

1~ • • Yangın yerinden ve köprll 
~ lldan fırlayıp ıelen.. .yanların· 
't l'etiştırdfkleri bir silril (ne idil· 
~ ~lUrsilz) ü direkslyon sahibi 

lar yaptılar.• 
~İtendi yarattıkları küfilrbaz, 

\ lı:addesatsız bir ekseriyetin için· 
~ ~esleğln şayanı hürmet taraf· 
• ~ ile birllkte kendi hüviyetleri· 
~ e kaybettiler. ıı 

ltıı~ cümlelerde •onlar:. diye hah 
enıer kimlerdir? 

~~nlar da eski şoförler. Yani 
l'lın huıtısası cu• 

~ " . 
~ılı lehlrde taksi direksiyonları 

tında olanlar, yani şoförler, §im· 
~1:tronıuk eden eski şoforler ta. 
~ dan yetlştirllmişlerdir. Bu es
'1 lilförler eskiden efendiden a. 
''Ôt~rdı. LAkin yetiştirdikleri 
'r~ lnahlıiklarınıı arasında yu. 
dllttıa Yuvarlana onlar da yetiş. 

\ IQrfnc benzemiş bulunuyor. 

~lı 
~ılttı affedemlyeceğlmiz bir hak· 

ltaı r. Fakat muharrir bununla 
t

11 
tnıyor. Daha ileriye gidiyor. 

•-tın Şoförleri cıyepi usulde bir 
re~ırıcılık• yapmakla itham 
~ t diyor ki: «Umumi menfaat 

"- ,,<:!slrıe kafalarında zerre kadar 
,~l'llıiyen §Oför itinde 21 yaşı· 
·~tnı1 ~ olanları tcvellilt ve kura 
cıı eden askere alıp bunları 
~lııdrırnbalarında milll müdafaa 
~ <:! çalıştırmalıyız. • 

t ~<:! Şoförlere savrulan en bil· 
ıtı, akaret buradadır. Şoförler 

~ 
0 
ltılcketin bUtUn vatandaşlan 

lıeı"d~nun ı:ocuklarıdır ve as. 
lar hır angarya, bir ceza say. 

l>ı-11<1 blr vazife bilirler. Askere 
'11ı 1kları anda sevinerek şube
~ ~tnıemiş tek şoför gösterı. 

'l'ıı, U rnot(ir asnnda motörleş. 
~ r: Ordunun tnbU erleri ara· 
elıtı rı başta şofl5rlerl buluruz. 

~ ~rı lı:indir ki bunların sccl
~t.. lerJnde çok hassasız Her 

ıı._ " as 1 · \~ 11 
1 olan kıymet, mukaddc· 

~ .. ~~lrnak ve bıı uğurda her 
6 a katlanmak kıymeti şo 

w t. merlkaaıa Papa. . ' ' , 
ilk aezdfndeld ıell· 

Jb rina ile me,galdlr 

Mühim Rus Londraya göre : 
kuvvatleri imha • v 

d·ıd· 1 ltalyan n:ralı 
eı ı. 4 .k 

merı anın 

Kigef'de 
• 150 bin esır 

alındı 

602 top, 151 tank 
ve blıçok malze

me ele geçti 
FUhrcr'ln umum.ı karargllu, 21 

(A.A.) - Alman orduları b84kuman. 
danlığının teblltf: 

harbe girme
sinden kork
maktadır 

Vatikanda ceryan 
eden m :zakereler 

den b:r sulh 
doğabilir mi? 

Londra, 22 (A.A.) - Amerika· 
nın Vatikandaki sefiri M. Taylor 
ile Kardinal l\1aglion'un vekili 

Kiyefln şarkında cereyan eden lha· Monsenyör Montini arasındaki gö
t& muharebesinde, Generaı Von Kle· rilşme, mihver tıırafından reis Ro· 
ist ve Guderlan'ın zırhlı orduları çem osevelt'in mümessiline birtakım 
ber içine alınan d\l.fman ordusunun projeler verilmiş olduğu faraziyesi. 
bazı kısunluını tmha ve Şinıdlye ka· ni takviye eder görmektedir. O de· 
dar ıw binden fazla ~ır. ~ı tank, recede ki M. Taylor'un Amerika· 
602 top ve mühim miktarda eetr, mal ya döndüğu zaman M. Roosevelte, 
zeme iğtinam etmişlerdir. DUtmanın uifşa edilmiş olan projelerin anah· 

i kalan tcşekkUllerinln fmhasın tarlarını göstermeshı milmkünrlür. 
ger dllm ktedir. a ı Fakat bilAkis Lizbon t.arikile Ro· 
devam e e madan gelmiş olan diplomatik k u· 

Yeniden bir çok esir ve mUhtın mtk riyelcr •papanın daha Şimdiden 
tardB malzemenin gelmesine intizar Amerikan devlet reisinden Amerl· 
edilmektedir. kanın mlhvercilerin modaşıM UY· 

förlerimlzden nez'edilemez. Bun. 
lıır şehrimizin zarif. nazik ve da· 
im~ güler yüzlü çocuklarıdır ki bu 
§ehre hususi bir not da katarlar. 

Ben nice yabancılar tanı~ım ~i, 
bu şehirde geçirdikleri gunlerın 
hatıraları arasında dalma gUler 
yUzli.ı ve nazik bir şoförilmUzüo de 
sımasını saklamışlardır. 

Günün yorgunlukları ile bozul· 
muş bir sinirin bizi saran geçici 
infıalleri, kalem tutan elleri böyle 
mAnasız tatsızlıklara scvketmcme· 
lidir. 

İstanbul şofölrerinl, çifte kAğıtlı 
esrar sigarası ve beyaz enfiye (ya· 
nl heroin) ile mastor ve sermest 
bir mahlılk olarak tavsife kalkış
mak, eğer en sallm dUşUncell in· 
sanı dahi zıvanadan çıkartacak bir 
cür~t olmasaydı, buna sadece gQ. 
lCinilrdu. 

Gariptir ki muharrir, bu itham· 
larda bulunurken, İstanbul bele
diyesini de bilvasıta vurmakta ol· 
duğunun farkına vcırmıyor gibidir. 

BUtün bir şehrin şoförlerJ esrar· 
keş ve heroinmandır dendiği za. 
man bunun cevabını vermek ııoför. 
Jerc dcgıl İstanbul belediyesine dil· 

gun her türlil sulh plAnlarını eline 
almaktan imtina eylemekte oldu· 
ğunu öğrendiğini ve cereyan et
mekte olan müzakerenin münhası· 
ran Alman işgali altnıdakl memle· 
ketlerde hıristiyanlığı ve Rus mez 
hebinl himaye etmek meselesinden 
bahseylemekte bulunurluğunu• bil 
dinnek tedlr. 

Papa, İ talya kral hanedanının 
talebini ls'af ederek M. Roosevel· 
tin mümessilinden crAmerika dev. 
let reisinin muharipler için uzlaş
ma esasına istinaden muhasamatın 
tatiline mütcalllk proje lehinde 
şahsi nltfuzunu kullanmasını rica 
suretinde vaki olacak bir te~bbil· 
SÜ ne suretle karşılayacağın11> is· 
tlmzaç etmiştir 

Bu hAdisc, M. Taylorda şu intJ. 
bat uyandırmıştır: 
İt~ya kral hanedanı, harbin te· 

vcssllUndcn korkmaktadır: ~biri 
diğerle kral Vlktor Emmenuel, A· 
merikanın açıkça harbe girmesi 
takdirinde İtalyanın Alman boyun. 
duruğuna girmekten kurtul ması 
ihtimallerinin bUcıbUtUn ortadan 
kalkacı-~ı mlitaleııc:ındrdır. 

iFlvı>kl Kral Vlktor E.,,manoel 
tarafından ileri silrl"len fikir, in. 
gilterenin arazi statilsüne riayet e. 
dilmesi ve tngflizlerin berri Avru· 
pa işlerine her tarlü müdahaleden 

Klz.amettln NAZİF feragat etmeleri fikridir. 

Tavaaut etttği blld!rllen Papa 

Souyet harb 

tellliği 

N:h:ıyet itiraf ettiler! 

Kief tah· 
liye edildi 

Timoçenko, 
BerncgoJ'ü 

g :ri aldı 

Odeıa daJ&111JOr, LealD· 
grad o .. yaı uada birçok 
kirler lltır~ad edlldl 

Moskova, 22 (Radyo-Saat 8,45)
Sovyet İstihbarat bürosunun bu sa· 
bahki tebliği: 

21 eylOl günU ıcuvvetıerlmlz bütün 
cephe boyunca düşmanla muharebe 
!ere devanı etmiştir. 

Kiyet, bir çok günler sllren şiddet 
il ve l<anlı muharebelerden &Onra tah 
liye edilmlştJr. Şehrin su, elektrik te
siSaUarile hayntı nıalzemcsl tama· 
mile tahrip olunmuştur. 

Hava kuvveUcrim!z, düşmanın ma 
kinell, piyade ve topçu birlikler. 
ve hava meydanlarına taarruzlar 
bulunmuştur. Dün 60 Alman tayya 
resi dUş\lrülnıUş veya tahrip edilmiş· 
Ur. Blzlm kayıbımız 24 tayyaredir. 

Mareşal T!moçenko orduları. Smo· 
lensk civarında Bernogol'u geri al· 
mışlardır. Smolensk şehrini de istir· 
dat etmek üzeredirler. 

Lenlngrad cephesinde mukabll ta· 
arnıza geçen Sovyet kuvvetleri Al· 
manlaJ'ı geri •Urerek bir çok köyleri 
işgal etmişlerdir. 

Odesayı e.c g.,çlrmek için Alman· 
!arın yaptıkları bUtün taarruzlar a· 
ğır zayiatla ak m bırakılmış ve Al· 
man kuvvotlerı geri. ptl8kUı tWmilş· 

tür. 

tdanb&De: Ce.taloflu • Nuruosm&nfye .,..._ No.. H 

Fener yangınının 
verdiği zarar: 

1, O O O, O O O liradır 
Patrikhanenin tarihi 
lıazineleriganmamıştır, 
47 6 kişi evsiZ kaldı/ 

Dün sa.baha k&l'!ı sa.at be~to Fe· 
nerdeki Ortodoks Patrikh&neelnd~:1 

çıkan ve gündUz ııaat ona kadar sU• 
ren yangın hakkında dUn tafsl!At 
verrnlştık. 

Dün de yudığımız gibi, yangın, 

Patrıkhanenln salonlarından birinde· 
ki elektrik tellerlnJn yaptığı kontak· 
tan çıktığı Pollıı ve Adliyenin yap· 
tığı tahkikattan anla.şılmıştu;. 

Zarar nckaılar '! 
Yangından eşyalarını kurtarabilen· 

ler pek azdır. 129 a ile evsiz kalmış· 
tır. Bunların sakinleri 476 kışldir. 

Patrikhanede yanan kıymetli eskı 

eserler hariç olmak Uzerıı bir mllyon 
liradır. 

Bum Pa trlkbanealndeki kıymetll 
eeerler nelerdir! 

Patrikhanedeki eserler yanmıımı9· 

t.ır. Bu eserler şunlardır: 

Dllnkll felı\ketln ıstın&p veren NhDeJertnden biri ı - üst kattaki bUyUk salonun 
duvarlarında, şimdiye kadar gelmı.ıı 

pa.triklerln yağlıboya tabloları, Fa·,-

=~e~atrlk Gregoris'e hediye ettiği Fi lozof Dr. Rıza Tevfik anlatıyor: 6 
2 - Klllsenin mihrabındaki .Arap ------- ---- - ---- ----- -....::. _ __ _ 

tarzında tahta oyma. 
a - Patrıklere mahsus, abanoz· 

dan ve fildişi kakmalı kilraU. 
4 - Mihrabın sağında, Lent Ödo· 

klsi'nln altın bir tabut içinde bulu· 
nan iakel.U. 

6 - 11d bronz tabut içerWndekl 
am iskeletleri. 

6 - GllmUş, altın şamdanlar, mu· 
luı.dde! ~rap ktı.selerl. 

20 "'nci asrın keşif /eri ve 
metarigalist ekol ••• 

«- Yeonl mUtaJealan m ban& eaJd aaplandıfmıız fellıeft ftlrtrleila 
blr90k mlnasır.lıklarını göst erdi.• 

7 - Tarlhl vesikalarla dolu emsal· <Kamusa un 1200 sayfası ŞUkrn ,-
siz bir kütüphane. Beyin Maarif Nazırı olduğu sıralar· 

8 - tsanın gerildlğl çarmıhın bir da devlet tarafından bastırılmıştı. Müessif bir 
ölüm 

parçası ve saired:r. MaattessUf, lstanbuldan uzakl&4ınca 
Harllaedell"r yerlettlrlldl derhal işe koyulmak arzusunu göıı· 

Harikzedeler Beledlye tarafından teremedlm. Zlrn bütün bu eser yük· 

tamamen yerleştirilmiş, hiç bir kim· sek tahsil gençliği için hazırlanmı~- Nevyork b1i4koMOlosumuz Ba' 
se açıkta kalmamıştır . .Ayrıca ken· tı; yalnız benim i~ln değil. Mehmet .Ali Yükselenin ~evyorkta 
dilerlne sebze, ekmek ve pU4.v dağı· :Menfa hayatımın ikinci yuuıd&, vefat etmiş olduğunu teessürle öğ· 
wmıştır. Kızılay da yardımlarda bu· kendi hesabıma bazJ eserler hazır- rendik. 
ıunmuştur. lamak istedim. Yani talebelere bir Hariciyemizin kıymetli yilksek me 
Yangın aaha&ım gezen arkada,.· şeyler öğretmek ıçln değil, kendimi murlıı.rından olan Mehmet Ali Yilk· 

nuz anlatıyor: başkalarını:ı tanıtmak için bazı eser· selenin neden öldüğü malQm değil· 

../anan mah1llelerde ler yazmak istedim. O zaman, 'Oni· dir. Yalnıa kend!sinln mütevazı bı r 
1 versltede bir kUrsü sahibi olmadan tanda gömWmesine kAtl gelecek bir 
«Ateş kış gününiln lfilezarıdır> dl· önce bazı eserler yazmak ve butır- cenaze masrafı ibırakmış olduğu bil· 

ye onu adeta. gönill ısıtıcı bir bedi& mak ~in programa benzer bir şey dlrllmektedlr. 
yapan nüktedan bile Fenerin bugün· tasarlamış olduğumu lıatırladım. Bu ant ölümden dolayı keder gö-
kü halini görseydi, soyled.ği söze Bu programı evrakım arasında a· ren alleaine ve Hariciyedeki kari rer 
kırk kere pl~an olurdu. (Devamı Sa. 2, Sü. 5 de) arkad&şlanna tazlyelerlm zı 61lnanz. 

Sultansellmden Fenere doğru be· --- --------- ------- ----- --
nimle beraber şöyle kUçük bir gezlr.· 
u yaparsanız aözlerime siz de hari 
\7erlralniz. Bir bayram yerl kalabalı· 
ğUe cıvil cıvıl kayna?n yangın arı· 
zaları; gidip gelişin izdihamlle göze 
\7e gönül& olduğu kadar vUcude do 
yorgunluk veriyor.. Fener eırtıarı, 

itfa.iye hortumlarından sızan sularla 
seyirci ayaklarının altında gittikçe 
cıvıyor. 

[sporcularımız arasında ... J 

Sağınızda, bebeği fırlam14 oyuk 
bir ~ glbl simsiyah ba}tışlarllc ru· 
hunuza llrpertl veren bır pencere ko
vuğu.. Sağınızda. hA.lA ıslak fosurtu
larile tüten bir çatı enkazı... Beride, 
baca.tından darağacına asılmış gibl; 
rUzgArın teslrlle sallandıkı;a uluyan 
bir karyola somyaaı.. ötede, yaldızlı ( 
çeı\fJvesinln komUr boyaslle islenen 
kırık parçaları ara5ında can çeklşır 

gibi tek gözle ısize yalvaran bUyUk 
bir portre. .. Ve nihayet aed seci, yer 
fer tuğla, toprak, yanık ağaç ve b'J· 
har salan sıcak küller, ve etrafların· 
da sızlanan kadın, ihtiyar V(! çocuk· 
tar .. 

Biraz daha katı yürekli olun da 
bedbaht telAketzedclerden bir kaçl!o 
konuşalım .. 

Bltllallnln , . ..,,·ey!Aııı ... 
lşt.e isminin, Zinet olduğtınu söy

leyen bir kadıncağız, dövünerek Bıt· 
!Is flVl"&ile sızlanıyor: 

- Ben mehvolmuşam. Malım. m!ll 
kllm getmlştlr. Emniyet Sandığın· 

dan lkı bln liraya aldığım evin daha 
dort ytiz llra.sı borç durlr. Sandıkta 
iki yüz liram yandı.. İki çocuknan 
sohahda ga ldım- Nedccgcm ? Yan· 
dım, anam ... Yandım .. Yerler, gökler 
benl nerde sahllyacahsız ? .. 

Bır kadın hanr,;ercsınden alev gibi 
bir ses fışkırıyor: 

- Eyvah! Atiye hannnlar da yn-ı· 
mışlar. a dostlar? .. Gurbetteki oğlu 

deli olur duyarsa. .. 
(Devamı Sa. 3, Sü. 3 de) 

Fener bahçeli 
Hikmet Topuz 

konuşuyor ••• 
~ 

" - Profeıroael tall.. lnu'lllall llolar bir ı, 
dellld r. Blr9ok Jlkıell OJllllOllJll baagl lnlllb 
ranıaaa geUreblllr ? 

Hikmet Topua 

Deniz ve limanlar binasında Hik· 
met Topuzu biraz aradıktan sonr& 
buluyorum. Beni cenUlmence karşılı· 
yor. Kendimi tanıtıyorum. 

Suallerime geçiyorum. 
- Bazı gazeteler ve eski sporcula.r 

yeni ve uki !otbul diye blr münaka. 
şa çıkardılar, acaba yenı ve eski fut· 
bol diye blr oyun sistemi \'ar mıdır., 

- Eski ve yeni totbol bizde fikir 
ve tela.kkilerden ibarettir. Ben fut· 
bolu hiç bır zaman değlftlğini gö:-
medlm. Yalnız memleketimizde ilk 
futbol oynayanlarla şimdikiler ara· 
ııında farklar vardır, bu da sırf eski 
futbolcularla seyircilerin nazarı dık. 
katini celbeder, eski timlerde tesanüt 
ve gayret daha fazla idi. halen bu çok 
noksandır. Nlsbeten futbol daha güzeı 
oynanmakta ise de oyU'nculanmız es· 
kisine nlabt!ten hafif ve nefesslzdir. 
!er, bunun için çabuk boe&lıyorlac. 

(Devamı Sa. 3, Sü. 1 de) 



- '54yfı ]_ - - - EN SON HAVADiS --- - - --------- ---------- - 22,t,9'1 Ptıart...ı -· 

!l OBJE K T 1 r),,. 1 Yakın tarihten bir sahife: 45,, __ _ 
HADiSELER - FiKiRLER 

" Sudan bir 

1 __ !v1~·e_~iifi : N~~~~ettin ~azif 
Sıska adam, parmağı tabancasının 

tetiginde hızın üzerine saldırdı. 
- t>. ö, o. 

cağım!. 

bo~ulacaflın, kusa.· nünde duranlara tevki.ti, izinsiz! ba.· 

P0oöf.. 
Şımdı bu kıbarlığı b;r tarafa bı· 

ra.ka; d;ı. tşıml.!J bitirelim .. Bu herif. 
lf'rın ne be'6 1 ı oldukl:..rını ben bLll· 
rim 

Bunlar Sureyyanın dama çıkardığı 
adam :n:h Tabanea:a ı ellerinde, her 
tarafta .a.uatl ayrıyan korkulu göz· 
İerıe ı.lı;UncU kattan birinciye inen 
rneı dıvende duruyorlardı, demek ki, 
SUrcyyanın bahsettiği kız Lubinska 
idl. ="e ga ip. ıe cırar~ngız Lstihba· 
rat teşkllAtı vardt bu tstanbutda" 

- f-laydi c :'lın1.. Ne duruyorsu· 
nuz? 

Zd)·ır )'11z;u, kırantı1. bir adam, 
bır daha c:'laydi':. dedikten sora. fo_ 
t•.1lerı ı .1 dilğmelerini çözdü. ayak· 
larındal" çıkardı Diğerleri de stem~

ye ıste.nuye onu taklit etmi~lerdt. 
Kunduralarını tnerdh:en basamü· 

larında bıraklllar, y&Lnayak, ses 
\. erm.Iyerek merdivenlerden indiler. 
Sır lkincl merdlven daha i.ndiltr 

Şundl ıotan ko~uBıı, burun dırekle. 
rinı kıraı:ak dere<>r<le kuwetıenm~li. 
Ö:ıdeki nn.ıl!a.i< kaplllına şiddeUI bir 
tekme ırıdi dı. hl'p birden içeri dal
dılar . 

LQbıns;\a. .ııninde ba.sılnuş bir difi 
kaplan gibi zıpladı. ~langaı, tencere 
tekerlenerek alt;.l:st oldu. 

- }of.hal! Yorg,! 
- Ses ı;ıkarma! Davranma! Ge

berl r.ım .• 
S11ka kıranta adam, parmaği ta

tıancuının teUğinde kızın Uz::erıne 

saldırdı. Fakat o anda payını aldı, 

acı bir çığlıkla ellnt boynuna attı. Ye
re dU,cn tabanca kendiliğinden pat_ 
ıadı Kız ocağın yanında duran bir 
h&l''tayı hızlı hızlı çekecek zan1&n bu· 
labllrnl,u... Blr çngırak s ... ı i~ıtildl: 

- Mihal! Mihal! 
LQbinzka"nın ağr:ından başka ses 

~ık&mtdı Dlter iki adam onu kl!· 
k \.·ral< yak:ılan11~Jar ve agzına blr 
rr.ıf.":ndıl t~ka.mı]ilardı. Birinı.n gözUne 
k zın al rvvtl t~kU&'I halka lllşlnce: 

Eyvah. .. d~di _.\pğıdakller mut 

laka bombalara ate' verdıler .. lioş .. 
cabuk yok!!a. yandık! 

sar ve zorla yemek maıasına otur
turdu. 

lş: bununla bitse iyt.. marullarını 

Ylkaya.bilen bahtiyarlar. yan gözle 
etrafı ıUzerek ka.tır kutur çiğnemeğe 
başlarlardı. Sinirin yoktııa dayan .. 
Tabıl mUthlş: bir hır çıkar. tmıan 

Remzi Bey bu vaziyetten istifade e_ 
derek b:rkaç tzi:ulz daha yazmanın 
yolunu bulurdu. 

Bu yüzden ne belAla.r çıkmamış· 

tl? Az ka.fa fÖZ mU yarılmamıştı? 
Nihayet taltbe. burun dUnya devlet 

lerlnin yaptığı gibi, siyası ihtıJA.flar 

tesis etmeğe mecbur kalmıştı. ıı~ara

za bütün Dramalılar bir grup. bUtUn 
Sel&nlkliler bir ikinci grup tt,kcl et. 
mışlerdi. Diğer memleket talebeler ı 

de onları taklit ederek teşkUA.tlanınca 
mesele büsbütün canlanmıft.J. Bu ae· 
!tr kavg&lar ferdler ara.!11nda değil 

kümeler arasında cereyan etmt!ğe 

bl4l&nıı9tı. 
Birlikten kuvvet çıkar derler ya.. 

lt ilerleyince muhtellf şehirler t&Je_ 
beteri ara.sınd11. mukaddes ittifakta!' 
batla.mıf, nihayet mektep birbirine 
muhali! iki zUmreye &}Tılıvermlfli. 

Eı:ıkl Bizansta «Maviler .. Kırmızı· 
lar• 1914 den evvelki dünyada dttı· 
!ak .:.... ltııA!> bugünkü latanbul fut· 
bolunda cGalata.Baray - Fenerba.h._ 
çu !l<lllğl ı;ıbl bir şey .. 

Ve bu iki grupun birtakım ele ba
tıla.rı, çığırtkanları tUremifti. En u
fak bJr fırsatta kavganın daniskası 

ya.pıJyordu. Şaka. şty değil, namus 
meaelesl bu .. Marul kapacak, boru 
değil .. 

(sıRASINA 06RE l 
' 1 ' 

Suriye istiklali 
SUPHİ ISL"Rl lLERI 

E mperyanst 'e kapll&llııt Uçlln· 
cil Framı:z; cümhurlyetlnin sGz 

nrip de yapmadıtı feyl, yanl Suriye 
btlkh\Jlnt nlhayet serbetit Franaa Ue 
ln~lltere ba,..rmata başladı. 

Yeni bir karar 
Balemi Sonlh 8.utP 

M emurlukla lalebelJğln birleşe· 

miyeceğt karazını haber aldı. 

ğımız zaman, llk dli,UndUJlilmU:ı me-
1e. muhtt'llf fır atlarla burada bah· 
etmrğl bir memleket \'lt.lfesl bildi· 

gimlz teknik okulları t<>ıklllne ait ye 
nJ ,.~ büyük i ten1imiz; oldu. 

Bu yeni banıle, memlekette müs. 
tah il fertler yet11jmeslne lmk~n ,·ere 
refl içi!!, bundan sonra, bir taraftan 
uzun bir talebelik nıüddetl geçfrn1eğe 
,.e bu devre3·l ba,armak için de, bir 
taraftan hayatını kazanmaya merbur 
lnı.anJarın miktarı kendiliğinden aza
lacaktır. 

llıldtcıe şudur: 

Herke5 mUstakbel hayat hazırlığı 

h;ln, uzun blr tah1Jll df'\'ff' 1 geçlrme
~e yeU,en paraya malik olmıyabUlr. 
Bundan ba,ka, bu iş için, kll.fl \:ası~ 

ta'iı olduğu halde, bir fen, bir san'at 
hlr i'ltlhsal fUbet.inde n1Utehas ıs ol_ 
mak gaye. .. Jnde olanlar da bulunabi
lir. 

Gayeleri ve ,artları bu !;iekilde olan 
,·atanda,lar, yenJ J~temlmlzde bir ı.s_ 
llnat nokta r bulmu' oluyorlar. Ar· 
tık, bir taraftan talebe, bir taraftan 
memur olmak gibi, ba,anlma5ı kolay 
oln1ıyan gayritabii ""&zl)·etlerl dotıJ. 
ran 8t'~plf'r de ortadan kalkmı' o
lacaktır. 

'luayyen bir nıüddet zarfında tek
nik malfımatla. mur .. hhe~ olarak ha
yata atılmak, ha pye-)·J kendlltrlne 
emel edlnmı, Yatanda,tar l('ln bir sa_ 
adet ıe-,kll tder. 

Ba'ka t:lblrlf' 'iÖJ-li.lellnı: 

Bıı yPnl te,kJJA.t ,.e ba J·eni Mi1Jtcn1 
mllli bir refahın mUhJm htr ,·a~ıtn~ı 

oluyor. 
lferkes bilir k.J, faklrJlğln blrtok 

sebepler! ar&•ııında, hlr tane~ı de ı, ye 
lhtı-.a~ tt>şklhitının muntazanı olma
yışıdır. 

Bir teı;ıyJyecl ''eya. bir tornac-ı ola
rak bütün kalbUe meml<'ketine çatı

,abllecejtl haht~. onu bo lhh!!a~ gö_ 
tilrecek te,kllAt olmadığından, hiç 
haı; duymadığı birtakun a)·kın saha
larda <'t>Haretoı+lz ,.e UmJf<lf7. kalmı' ne 
kadar tanıdıklannıız vardır. 

\'atanda' kabiliyetlerini, tek ta
raflı, ,:eya nihayet birkaç taraflı lb
lı~aslarda lnkJ,af ettirmek yerine, bu 
yenl maarif hamlesinin hazırladığı 

lmkıl.nlar ı;lbl. pek muhtelif ve haya. 
ti 118..halarLlaki lhhsruılarda. lokl,af et
tirmek (arelf':ri, kclln1C"nln bütün ma
naslle hir demokrasi faaU;yethUr. 

!lalem! nlh SAXP 

Odun narhı 

"Kremlin,, de geçirdiğim geceler 
ŞEHiR VE-ı Kilise ile Bolşevizm çarpışır 
MEMLEKET 

Evvelki gece 
Bıldırcın 
yağdı! 

Halk, damlardan 
ve sokaklardan 

canlı canlı topladı 
Evvelki rece, havanın birdenbire 

karayeZe çevrilişi, bıldırcınları Kara
denl~ kıyı.larmdan HUrriyettepesl, 
hattA Beyoğlu tara!larına atmıftır. 

Hayvanlar, rU7.gArın hırpalayıct olu
şundan kuvvetlerlnl kaybederek ev· 
h~rin damlarına ,.e sokaklara dökül· 
mUşlerdir. Halk sabahleyin, tarasa
larda, damlarda. ve sokaklaTada bll· 
dırcınları ca.nh canlı topla.rruşıardır. 

Halk bıldırcınlan toplarken: 
- Akfama zlyatet var. Bıldırcının 

pll&Yı nf!OS olur. Kuş, geldl, iş pirince 
kaldı, diyerek birbirlerlle ıatife ed;. 
yorlardı. 

r KISA HABERLER l 
"" .,J * Ankara Gazi Terbiye EMtıtüsü 
MUzik kolu mezunla.rmdan Behire 
Nevin Bil Adana birinci ortaokul 
musikl öğretmenllfine tayin edil· 
mıştır. 

* Adanada lhtlkarla mücadele de· 
vam etmektedir. Şolırin mühim nok· 
tatarına., tesbit edilen te:leCon numa
ralarını ve ihbar mevkilerini c&terir 
afi,ter asılmıftır. 

* Koordinasyon heyeti. ha.riçten 
kükürt ithali için Etıbank emrine 
~00 bin liralık kredi açmışt.ır. 

Bu kükürdün mUhim bir kısmı 

şimdiden ıthal ed:lmiş olduğundan 

retecek seneler için bafcıla.rımızın 

ihtiyacı temin edilmiş: sayılmakta
dır. 

* Belediye tarafından esaslı şekil
de tamir edilen ve talebe yurdu ha· 
tine sokulan Fatih medresesi :yakın

daaçılacaktır. 

* Permanant maklnelerile çalışan 
berberler tçln açılan kura faaliyete 
dova.m etmektedir. Mütolıaasıa blr 

iken Nepmanlar 
sa ltan a tı b aş l am ı ştı 

Yazan : N izamettin Nazif I 
- Niçin Fransa değil de AimSı- Mütevekkil ve düşünceli yüzle. J 

ya ve Bu!ı;ari3tan? rin buruşukluktarını biran lc;tn 
- - Bunu Kremlin ~alonlarındaki silen kahkahalar işte böyle masum 

istatistik!' t den VC ~ra.!iklcrdcn \'e çocukça ildıklanmalardan do· 
(J:rcnmek milmkünrii.ir. lar. 

Ve blrderıbire söıU deli;tirdi: l\toskovanm muazzam tiyatrola. 
- isterseniz biraz dolaşalım. rı. yılın pek mUstesna ıünierlnde, 

Size kilise He parti arasındaki mU· bir inkılap !utlu olarak kapıların· 
cadelenln yeni ••!hasına ait ha. nı bunlara da açmaz delildir. F•· 
zırlıklardan bir nümune gösiere· kat operadan tutunuz Mayerhold 
bilirim, ve yahudl tiyatrosu cibl •tecrübe 

- Bu saotıe mi• sahneleri• ne kadar bUtun Mosko· 
- Yarın da cörmek milmkündUr va tiyatrolarının devamlı mUşltti· 

ama, belki ihmal eder, unuturuz. !eri ba~kalarıdır. 
Tam bahi•n üzerinde ik•n cidlp •lltüştcri•l•ri dedim. Evet, bir 
ı:örsek daha iyi olur. çolt saihl şeyleri yıkabilmiş olan 

Bu Yirmi, yirmi iki yaılarında Rus ihti!Alinin. yıkmak iddiası ile 
bir aençil, Şiire merakı vardı. MA· ortaya çıktıCı halde yıkamadığı 
nalarına prk akıt ~rctircmernekle eskilerin ba$tnda bu amUşteri• ıe
berabel' Ncf iden, Bakiden mısra ı lir, 
lar söyler, edebiyatı cedidenin ba· Müşteri... Yani. elinde parası 
ıı ~irl•l"fnl !anır ve milli şair veya paraya çevrilebilecek bir kıy. 
Mehmet Emin'! severdi. meli varsa doyabllen, Jiyinlp eğ. 

Mehmet Emini anhyabillyordu. Ienebilen , .• yaşıyabllen insan ki, 
Bunun için onu ağzından düşUr- parası yoksa onu düşünene pek 
mezdi. Zaten o tarihte, muhtelif rastlanmaz. 
adlarla anılan ve böylelikle muh- Azerbaycanlı ile kolkola yokuşu 
telif milletler gibi &östoriien Tür~ tırmanınca sağ tarafımııda bUyü. 
topluluklarındaki okur yazarlar a. e<k bir meydan belirdi: 
rasında bu şairimizi tanımıyan yok 
gibiydi. 

Paltolarımızı giyip yün atkı. 

!arımızı bl)yunla~·ımıza dolayarilk 
sokağa çıktığımız zaman otelin Ö· 
nündeki küçük türbe tekrar gözü· 
me Hişti; ' 

- Bak .... dedim . içinde mum· 
lar yanıyor ve önünde dilenenler 
var. 

-- Dilenmek memnudur, dedi. 
- O halde dua ediyorlar ... 
- Dua da elınozler. Buraları •s· 

kiden adak yerleriydi. Papas\ar bu 
aibi yerl~rden çok kazanırlardı. 
Şimdi c!e baıı c.ki kafalıların ata 
ura uğradıkları görüli.iyor. 

Büyük Opera meydanı. 
Yüksek siltunlu ve geniş mcr· 

mer n1crdivcnli klasik cephesi, 
meydanın ötesine berisine yerleşti. 
rilmiş dört büyilk projektörle ay. 
dınlanan bu binanın önünde kı. 

zaklar 11Truçki -::o araban lar ve 
bir kaç otomobil duruyordu. 
Meydanın ortasından ıeçmek is 

terken arkadaşım ıöi!sümdcn tut. 
tu: 

- Aman durl 

netice! 
Hamid REFi J<. 

M V Z f S l' E N L E it ' in 
imtihanı meselesi etrafın· 

d• dedikodular aldı yürüdu. iti· 
vayete bakılırsa, imtihan ıudan 
oluyormuş. Yine rivaJ-ele bak•· 
hrşa, ne bu imtihandan, ne de o· 
nun dayandıtı iki aylık kursdan 
bayır b~kleın<>k do.ıu defiimiş. 

Bir rivayete röre de, . alaturka · 
okuyucular arasında elene elene 
kendilerini kalburun üstüne re!· 
miş farzedenler imtihana Jirıne~ 
ten inki•al ediyortarınış. Müm 
kün. Az veya çok bir toplıılutu 
alakadar eden meseieierln btrço· 
ğu böyle dedikodulu olur. t,ift 
içinde ekmek kavgası oidufunu 
da unutnıamak lizım! Fakat me· 
sele orada defli. 

Mesele şurada ki, böyle bit 
imtihan 1apn1ak dotra mııdur. 

doJru ise haklı mıdır, dofru ve 
haklı oba bile bundan ameli blI 
fayda bekleneblilr mi! 

Önce ,,doğru mu?ı> sualine ce 
vaıı arı:ralım, 

Şayet doğru olsaydı, hayatırt 
ve zevklerin ikinci bir uetem• 11 

yaıımaması lazımdı. Rllbuki öyl• 
mi oluyor! Dinleyicinin kal'1'· 
snıda çetin TC şaıımaz bil' ı... ti· 
han (hem de devamlı surette!> 
ıeçirnıiyen okuyucu veya muıil' 
yen, hat.ti. !'San'atın her nevfnt
her şubesine mensup klmıe, ı.ıer 
bir kotı1ervatııvarın, ister dün1• 
akademilerinin boy kadar dlp l~· 
maJarını haiz olsun, yine de dO 
nek bir talebe ribidir; kırnıet 'il 
ren olmaı. Kaldı ki insan ,,~ ·r 
kenderi zaman), o15a iki ayda b' 
bllJi , ubeslnl haınıedemeı! ~ı~ 
si k i sade öğrenmekle de elde odı1 
lir şe:ır deflldlr. l\laiiim: ı.tıd • 
liz ım, mel-eke lizım, ~ahsiyet ' '' 
Ü5:liib liı1m. Bunlar tla 1an1an1" 
te\ljekkül cdrr. 

·~I 
Peki böyledir di~·e. musı . 

san'atkı\rlarını büsbütün bA~ıbil 
. ~I 

mu bırakahm? A vrupada ehi' 1 
bir konservatuvar şeh•delnanı" 
bulunmıyan kimse halkın 1<1t'

1 

s1na çıkarılamaz. 
Doğru. Çok dotru. Biıdo d' 

b öyle olsun ... Ancak ne za111au~, 
Bu ara sualle ikinti soruya ' 

l amış oiuyoruı. J 

\"e kızı ıUrUkl;yerek mutfaktan 
çıklılar. Her tJrlU ıhtlyatı unuttur&'l 
b.r can koyı;usu ile aokak k~pııını 

açtı:ar, dıtarı fırladrlar. Boynundan 
)' ıral1.na:-:. ark&<lıı.şlarını yUzUstU bı· 

rakmı9l~rdı. 

Pathyan tabanca, kızın haykırış· 

ları, yara man adamın feryadı dar 
sok;ız, bır rnerakh yı:ını ile doldur
mu)ttu. Bu sırada kapı açılıp da kun 
dura!Z ık adanun ağzı tıkalı bir gent 
kıı; stlrükledlklerini görünce ilk me
rak bır lıoyrcte lnkıllp etmişti. iş 

h1Jnun,a i\aı a yine ıyı. Belki içle· 
rınden birkaçı bu e-ar•p hldlseyo 
mtidahale eder, kızı meçhul heriflerin 
<llerınden k ırtarmağa kalkışırdı. LI 
ıdn yal :ısyak herıllerden biri avazı 
çıklJ&ı kadar: 

Senele.rdenberl Bafdat vllA.yetl mU5 
takll olduğu halde Şam Tllı\yetl mUs
takll olamıyordu. Hakikatte ise her 
iki vlldyetln de medenJ ıe,·J,lesı, siya· 
si terblJ·esı, mllJi ıa.yesi aynl ldl. 

Normalden fazla 
olduğu anlaşıldı 

perma.nantçı bu kuralarda kon!erans
Odun ve kömUr fJatıarını yeniden ıar vermektedir. 

Toplanan adamlara şöyle bir gö• 
gezd!rdlm. Jlunlor, kiliseye vari. 
d'l!. temin cdect:k insanlara benzi. 
yorlard1. Oı.ıntar, uzun sakallı, 
kirli yüzlli, koç.o çizmeli, yırtık 

pırtık eski ••ker kaputlarına bü· 
rUnmUş birtakım zava!l.ılardı ki 
kü!lu tellere ba~lı ıeneke çanak· 
!arını kolhnna ıı•çirmişlerdl. Ge· 
lip geçenlere n': birı::ey !\'.Öylilyor. 
lar, ne bir işa1·etf<' bulunuyorlardı, 

~'akat lisanı ho1 He bal 'ibi dileni

Tel;iıı yerinde idi. Zira bir adım 
daha atmış olsaydım dört nala :e. 
len üç atlı bir kızaf\n altında ka.
lıverccektim. Mükemmel talim e. 
dilmiş üç atın muntazam, tırısı ile 
çekilen ve tahta yolun üstünü kap 
lıyan buz zerrelerini arkasından 

toz gibi havalandırarak uçan bir 
kızak ki, çok kıymetli kürklere 
bürünmüş iki kadın ve bir crkeii 
operaya yetl~tlrlyor. 

Dondurucu Moskova gecesinin 
bu üç bahtiyarı dizleri üzerine, 
kılaptan işlemeli koyu mor kadife 
kaplı bir ki.irkil dizlerine örtmüş 
ler ve bu kıymetli örtUnün iki ya 
nından sarkın iki sırma püskül 
buzlu zemini yalıyor. 

Şimdlkiltr flmük.ttsep ha.k 11 • 

hlbldirler. Senelere• me51ekl•; 
ne emek venni~ n alabilec•~ı~, 
dt.receyıi a.lmı,ıardır. Onların f' 

hakl:.trnıı tanımak 15.-ıım. t\ltl~ 
yen bir hilgi ve k•biliyd ~· 1 
ecesi aranıa, hnndan iltri,lne d~~ 
ru olabilir; r.rl•lne dotrıı ~1 
maz. ~lükte<ep hakkın ihlal ,1 
iebiidili halleri hep blli~orı~I 
devletin. tek taraliı irade,iıt~ ~ )! 
\anarak, bit :imn1c hi7n1etin• i ,~ 
dürmek üıcre ?Htl1:uulığı ıdı11 - 1 
ltrin höylr hir hakkını tan~ 
mata hakkı olma>ı hnll gibi. 

Neye Irak müstakil ol1un da Su
riye olmasın f ÇUnkü lncilizleT, 
Frausızlarclan daha reallıt 'e daha 
siyasi olduklarını her vakit ltiıbat et
ınl~lerdlr. 

tetkik etmek üzere Jo'iat MUrakabe 
bUrosu tarafından Kandıra ve İğne
adaya göndC"rllen kontrolörler ş:ehrl· 

mize dönmU~lerdir. 
Şimdiye kadar yapılan tetk:kler, 

frak ıstikliline ka.vuşurktn Suriye bazı amillerin tesirinden odun narhı· 
nın normalden çok !azla konulduğu 

Fransııların papas ruhlu müstemle_ 
kanaatini vermı,ur. Kandıra ve tg-

- Canını ı;evrn kaç.sın! Bomb&I.ır 

paUıyacak! Canını ııeven kaçsın!. 

kecUerinln tllnde blnblr parta olu· neadada yapılan tetkikler de bu ka
yordu. Ufacık Suriye hemen bir ka~ naati takvlye ederse, komisyona yan. 
mıPtakaya, idareye, hattA cümhuri· hş, malQmat ve rapor verenlerle o· 
yete aynJdJ. Dinler. ırklar, meofa- ı duncular Adliyeye ver+lccekllr. 

Diye bır de nara atıverme~ mt? 
Sokaktı.kıler arapuçı gibi bırblrl• 

r rıc karı~arak, itişerek, kakışarak, 

yu•yuınak olarak kaçıf?11•&a b'41a· 
tl•lar. P.ıı kaçışnı, ne olduğunu anla
mıyan ana caddedeki halka da slra
,) .. el etti. Az sor:ra bankalar cadde_ 
sinden Havyar hanına kadar uzayan 
blr pan.. tı,·ardaki dilkkAncıları Ur· 
kUtn1u~tu. 

:!\tafazu:.nı Kapayan kapayana ... 
Bu ~ırWtü, patırtı arasında yalına 

yak htrlfirrle LObtnska kayıplara ka· 
rıfıvtrm ş'eıdt. Ana baba günil bu .• 
il n1 ara iıı sorar .. 

I· !.\".tin; 'IF.KTEBl!"DE 
L'\ıDl.l akŞD.Jlli·• 

Lryll tl ei.mt~n birkaçı yenııkha.· 

nerun. ıem ını t4flık, lOf koridorunda
kı f:t"'..;mrlc, e rnaroı yıkıyorlardı. Bu 
h r haflıı taJeb ntn tekerrUr eden bir 
an'an i i"ll Per.,cmbe ak~amı evle· 
r ne g :l • rum<" ~nü gezip toz. 
dukt n 110 ı ıı rneklebe dönerken ev~ 

~e"ı. Z•'rı:e\ ılı;• a ug-rarlard1. Son· 
ra 'tı'11tkale g-trm·ıordl. Sonra.. hUltO
m,.t me~ danındakl ,ekerctden alkollU 
fektr alr lanh sonra.. ah aonra da 
I· t:'yıiyt n1f'ktcb1n.n ley!I kısmına çı· 
k dıl. \'QKU ı t rmanırlar, me,hur 

!< arı r ı;ıl!est n konatı önUndeu 

atıer, kinler ,.e nelreUer hemen bir , 

birine çarpıfhnldı ,.e nihayet (hU_ 

kUnı Urmck için datıtl kaidesince 
Suriye kendlnJ idare edenılyecek, ya· 
ııayamı)a<ak blr tıaıe ıeldl. 

İktuıaden 80Juldu, lr!anen geri 
kaldı, tyueten inklıanı eyledi. lıte 
mlUga Fran1anın medeniyet namına 
SuriyedE"ki eseri. 

Tabii Dögol ,.e Katro flbl hür 
Fransıı; generalleri Puankaraların, 

'.\IUllranların, l>ömerg'lerJn yaphkla
nnı tekrar edecek tletillerdl. Zaten 
ortada tnıUJ'& ordu"u ,.e lng-Hlz Irak 
mf~all ,·ardı. 

Bunun Jçlo, ga:ıetelrrde gördUtu
mUz; Jlbl, Surlyeye de nihayet blr ts
tiklll ,.,.rlldl. Fakat, bu sırı blr ba,
langıttır. Yok!i"ı& umumi harp de,·am 
ederken, heni1~ bu.Ilı ıı:artlarl Ye ıaa· 

dttlerl belirmemiş ikon bu Suriye I•· 
tlkıaıı yine nazuı kalmaktan kurtul-
nııyaC'akhr. 

SurlJ-·e tstlklAllnln rilen rue,cudl· 
yeti, tan1 bir realite olma.aı için ev. 
velA. suJbUn gelmesi, zaferin taglllz
ler tan.fınd•n keı.anılmuı , .o eıcUnı 
le bu tıtlh.ale de,·reatnde Rurlyf'lllerln 
hlç olmaz a, Jraktılar kadar kendi 
kendllf'rlnl ldarf'ye mukttdlr olması 

1 ıımdır. 

1 

a ,ki bUyült ahşap ko- Zat.on dünyada. tam ve mutlak bir, 
an binaya gırerlerdt. 15tlk1At l'Oktur. Jllnatnalryh SurJJ rll· 

Yde mUttehlttl amma. lerln de fa'lla. hay•lc kapılmıyarak 1 

ı a 1 y n Eele fnde herkes nlıthl bir hıtlkl!\l ile lktıra etlllf"ltri, 
gıçını~ ızl < ederdL tzC'Hmle ingltıı 'e hUr Fran ıxlar ile 

Q:ır ta,hkta altı mwıluk vardı. i,yl ge(lnınf'lrrl 'e n1utlaka 'jhnal 
Jlalbukl r 1 Y'karnak ,çın ısıra konı1uları ,., dlnda~ları TlirklerJn 
l•l'lc:liye had1 heısttlx yoktu. hüsnüniyet 'f' kardr,llkll'rlndt"n ~Up· 
Yr ea çal ıcıya kad.ır herkes he rylmnrnıelrrl lraı> tdrr. 

tem~zlerneğe mecbur ol- Ulxinı arz.unıuz ~rbe~t Irak, er· 
ııra beklemek epey heye· bnt 'uriye, l'rbe t fllra,ı, ll<'rbfı t 
rı.tf'.IJ b\r teydt. Ya ~ çn.ı· '\"f'ınflndlr. dıha doğru~u nıU takll bir 

ı ar nar t "n!zlenmtm!ş :\ralıl. tıuuhr, F•kat bu nıU tokhrl A. 
1 u. r ' O zaman :lel ce fecidı. I ralıl5tan blziın kardr'}Jıulı ''" doı.fu 
\•t;mekh'lıe rrı .ıbL~ırı İ!mail Remzi muı otm lırtır. 
B•Y iki bir dlnltmeı, muoluk!M ô• Su(lhl !\ur! lLERt 

-- --...----
TENEKE TEVZİATI BUGÜN 

BAŞLIYOR 

Şehrimize gelmiş bulunan tene
kelcrJn t~vzilne bugilnden itibaren 
ne~lanacaktır. ---o--

JIAVA GAZI SAATİ 
GETİRİLECEIC 

Hava a:azı saatlcrınin mühim bir 

kısmı boıulduiundan ve yen! ya. 
pılara Eaat konulamamasından ıir 

ket, ~facaristandan çok miktarda 

•aat getirmeyi kararlaftırrnış, ilk 
olarak 1000 adet .aat sipariş edll
miılir. 

81.:GU:>Kti PROGRAM 
13 MUıık 20.'5 MUzlk 
13.30/1( Mtlzık H Ziraat T. 

18 Proıram 
1803 Müzik 
18.30 Müzik 

21.10 MUzil< 
31.80 Temıil 

21.45 Mllzlk 
19.30 Mü<ık 
1 P.13 Serbest 10 d. 22.30 ){em. Saat 

19.55 MUzık 22.45 Müzik 

20.15 Rad. Gaze- 22.35/23 Yarınki p 

1'All \r /. I 
~·ı El'Ll'L Dil 
r ZARTESI 

AY: 9 - Gt)~: 26.S - llu:ır: 

Rl""I: IS57 - l':\"Ltl.: 
lllCRI: 13RO - >;!.\R.\:-.: 
\'AKii' ZE\' .Uİ 

GÜNEŞ: 5,47 
öGLE· 12.07 
IKl:SDl 15 ;\3 

AKŞAM: 18,0S 

\"ATSI: rn.ı ı 

iMSAK: 4.07 

1 l.S9 
3,69 
P.23 

12.nu 
1,31 
~ (i{I 

* Adana ı;ençllğl a.ra.sında. yet.işen 
CelAl İnce ?ıo'Caartf VekA.letinin emir· 
erlie Ankara dördllncU ortaokul öğ
retmenliğine tayin edilmi~Ur. 

* Ankara Uaari! mUdürü Rahmı 
Vldınel'ln Ankara lıııelerfndon birin• 
öğretmen olarak tayin edildiği ha· 
b€'r alınmıştır. 

* Son yirmi dört ıaat zarfında ba
~ıbo~ 63 köpek ve 32 kod! öldUrUi· 
nıil~tilr. Kedl ve köpek öldUnne mil· 
cadelesine devam edilmektedir. Tas-

ma.sı'! görUlen köpekler ltıA.f edile-
cektir. 

iAŞE MÜSTEŞARI ŞERRinıizE 
GELECEK 

Muhtelif vilayetlerde ve bilhas
a Eıe mıniaka<ında iaşe teşki!Atı 

ve fiyat murakabe çalışmaları et
rafında tetkiklerde bulunan Ti
caret Vekaicti İaşe 111üsieşarı şe. 
lik Soyerin bugünlerde şehrimize 
gelmesi beklenmektedir. 

JJir şiir 

sütunu 
açtık! 

Genç şairler, bize 
eserlerinizi 

gönderiniz? 
Blr daTa:ırı halletmek ı.tıyo-

ruz. 
Bir zaınanlar, aanal ve ede· 

biyatta ba ıöstermlı ol arı eo. 
kllik • :ıreoilik ınünakaııuı ıo· 
OUJld&, neskiJer yenUtıre yer 
vernıiyorlarn iddiası türemiş

ti. 
Biz bu iddiayı kökünden çü

rütmek istiyoruz. Sütunları. 

n11z, bir kıyn1et i(adc edebilen 
bi:ıtün eserlere açıktır. 

Gençler! 
Eserlerinizi bize fÖnderioiz, 

halbdo iki gün ıen~ ~ana!· 
kirlar için birer sütün ayırdık. 
Buraya gönderilen 'ilrlerJ ve 
prı.;irlcri ne'!redcreğiz. 

yorlardı. 

Azerbaycnıılı ~enç koluma geç· 
t'. Ekmek satan dUkkaniarın kapı. 
l:J.rında nıuntazanl Slralnr halinde 
dizilmiş olan halk yılınları ara· 
sınJc.n geçerek Pervi don Soyuz'a 
çıkan hafif bir yokuşa vurduk. 

'1' ıpik bir Moskova ıccesl hafla· 
mışiı. Dııları sahtiyan kaplı kürk 
!erinin bell•l'ini ıümüşiU çerkes 
ken1C'rit.:ri ile sıkmış ince belli kız: 
!ar. kulaklarına kadar gcçiı·dikleri 
kalıvrrcngi, ;ri, siyah asiraıan 
kalpa~ ların kenralarından çıkmış 
olan açık sırı, sarı, kumral, koru 
kuıT>rai saç tellerini uçura uçura 
ve kayarak yokuı ıııCı iniyorlar· 
dı. Ara sıra çok hızlaııınlırdan 
biri, bir alaca vrya bir tramvay 
dircfıino tutunur gibi bize sarılı. 
vorıyordu. Ve kiıh bir kulağıma 
ınkrak bir kahkaha hediye ederek 
kAh yanaklarıma ılık bir nefes ya. 
pııtırorak uukiaşıyordu ve onun 
kokusu burnumda henUz tüterken 
başka ıonç kı•Iarın kolları Ya bo. 
yı.sılarımıza dolanıyordu. yahut 
bl• çarpııma blıi birblrimizd•n a. 
yırıyor vı biz. çarpanın dUşmemo. 
ai i~iıı tldivenli mini mini ellerine 
yaı:.ıııyorduk. 

YU• adımda on defa tekrarladı· 
lımız bu netameli oyunu on birin. 
cl•lndo beceremedik. Boıı muvııe 
ııeml kaybettim. Sol topusum kay 
dı, sırlüıtil dUıtUm. 

Bereket versin usturuplu dü,. 
mUııtUm. Yokıa bu ta~laımış buz 
zemin üı:erlne kafam çarpmış oı. 
saydı mutlaka havada birçok yıl· 
ddar görürdüm. Eirafımdakiler 
bu hadiseyi gayet !abli karııladı· 
lar. Neş'ell kahkahalar ntarok Ü· 

şüşlüler. Omuzlarımdan, koll•· 
rımdan çekip beni doğrulttular ve 
yine kayarak, kar,ıJaştıktarına tu 
tunarak \'tyn karşııa,tıktarı ile 
çarpışarak yollarına de\.'am ettiler. 
B•n do gj.ildünı. Karlı, buzlu şimal 
ş~hirle-rlnde. her "Ün binlerce nil · 
rnunc~i görülen bu hafif kazalar 
bir eğlence ve~ile~ldir, Bu mcn1lC· 
k("tteı mi.Hhi'1 bir tiyatro ve sinema 
bnllugu vardır Fakat mldc~lnden 1 

I" 
._,, _ ___________ .,,) ve sırtından ,ıkayelı;i olanların 

hepolnl Operakomilt arllsllerl ~!11-

dill'ec:ek delll ya ... 

- Kim bunlar kuzum? 
- Nepmanlar? 
- Yani? 
- Yeni burjuvalar ... Yeni iktı· 

sat slyaoetı yüzünden, maalesef, 
bu sınıfa tahammül etmel:e mec-
bur uz. 

- Peki bir imtiyazlı sınıf yarat 
mnğn mecbur kaldıktan sonra es. 
kisini yıknıata ne lüzum vardı? 

- Devamı var -

bu ki bu hak bur~cla 'ok. , 
Ü«;>üucü uahıı cc,·ahı (J~·rt 

çık. ,, 
SudaJl bir hıız1rl:ı""n1:ı co:1. 

da ıeçirilen ~uclan hir iıntitı·.,. 
tl!n eldf' t'ditt-eek rı~tf"'r. b1'~ 
bl <•!Udann rıln1az cl:ı nr ol~ 

itizar 
' . " ı I\ltinderh:iltıınlı.tn rolıt.ltı~ ur.~ .... , 1 

na) tefrikann1ı ktı~ :ıın:ıılıl;. 

d llerlı. 

Fi fozof Dr. Rıza Tevfik a nlatıyor: 6 
(Uaşı l incide) 1 talAala.runda bir takını oy e fe"' 

radıın, buldum. Bana pek talraturu· talata rabtiadım kı cllnıdt·ı~. " 

f&ne görUndU. Ayn ! zamanda çok fırlatıp attıın. 

geni' teferruatı ''ard1. Baştanbaşa İşte bir nı:sal: 
değiştirdim. Zira ikinci, UçUncU de· Dctern1iııllin1e \'t> ı l.ı \ tı' 
recede işler için hayatımı israf et· üzerinde ı.;ah~ırken d.ıt t:ı• t 

mek istemedJm. aaJııcttığim eserle· Jules Siın'-'n stya.sı lıllrnyt:t·t r 
r:n hazırlanmaşın<laki bUyük hatanı hürriyeti yari eeı bt!St h.ıı..-iuıı1J 1~ 
bir ukalAlı~& sa.pmı~ oıman1dı. A~a.- b!rint ka.rı,tırm.ıhla.dır. Zlf>& ., 
Q-ı yukarı, nıevcut bUtUn telstft eser· mlnlıtlere hitcuın t-dı:rktıı ,.J! 
!erin ne kadar yanlı9 Cllılrierl ve na· yor: 
ıa.riyelerl varsa hepsini tenkit etme- - Scrbt'&t h:ıkı:-ıul."ı ı.un'." r, 

·)f 
ıc çalı,mııtım. Hk multadd•• addett'.tı nı ı o 

1~Lc. yerli yaıaı;aırm eserlerin kı· nasıl mildaCa& t:d"DlHr~ ' 1 
~a ve özlU olmalarına böylece Jı;arar Ylrmlncı aı;rıı1 fenni K~f ıl' ~ 
verdim. GcnçliS'imde okumuş oldu· terekkıya.tı il• felseftnın ) 0~~11• 
&-un1 b('llibaflı c;ddt e~erlerl tekrar nU bir.birin~ n1uvazı "'• rıuc 11 ,~ı ti 
büyük btr atlka ile ;oı<len geçirme· e<liyorum. Gördüm kı ıc• r" 
ğc bajladım. Makoadım, ruhi tecrü- hli,r bir Caalıyell hl11fe dııflı 

1 
,:d' 

belerime ve te.fahhusluıma dayana- dt.i~Uncelertın.;c; kadar bu ""~• 
rak blta.ra!, fakat mırhanıet.ııtz b lr mULeeaıir otmut ve a•u·ıaı ,~ tı 
tenkltte bulunmaktı. Bu etUdün Uç devanı edeıı inançlarımız :1•:,,. •1 

muhtelit ıstıkamete tevcihini, biı~at tır . 6öyle\:t', yırmlnrJ aerın ••\ 
felsefenin tarıht lek:ln1U1Une uyıun ret veren ke,itlerını ıyıcrı goı 
,.e makul blr hareket gibi "örrnüş· çirincc. 19 uncu asrın acn yıJJ {" 

ı'' tUın: 111Unevver A.letllİlll! CA~rler' 1 r 
tC ' J::l\-velıi. al<.olaıttlk, sonra. mtı.slakil Jerilc htikmetmı1 olan n1• ıJI > 

!elşote ve sonrıı. n1istLK. mektebe mentıup blıt uıı ı .ı".'_ıtJI'' 
d b oıu •J 

Zira tıısa.n zeklsı arayışların a u mtilhl.!j hatalara eaı>lii-:Hnıt ı~ 
Ur esaslı istikan1eli takip etnılftlr. nı l"'Ördllm. Lud0\'1Ç Bi.iı:lıı·• r. 

<:o O }.; ll' 
Blı çalı'}ma. n1Uddallnin, ne gibi Vogt ,.e biltU:ı Aiınaıı nıt \ 

dU~Unc.:('ler h;tade s~tığlnl, şln1di ti· Şarl LQ~.u;.o, A:ıd:.::. 1-..0f~\f Lt 
ıc, bıı kac; kelin1c lle anlatmak ha· tUıı Fran.sı:ı n~alerlyalı~t n1'·t'utJ' 
lükateıı ~Uc;tUr. Sanıyorum ki dUne' hat:J.Iara tutuhnu7l;.ı1•lı . l"1":

1t>cJP' ~ 
kadar bı1zı nıeşhur filozoflar tara.tın- Fal\Ultesinde "en~ bir taıetıe · ı.ııf' 
dan kabul edilm!f, mektep ltsls et- Fran:;;ız reı~rı n1eklt:bı,,1e ~ıt /'l~tı.f 
nli'} b~r takını al<tdeleıden size ks.- escı-lcr okun111ş t.·ll!u~uınu ııl~f 
ıaktorlstik numuneler vr\·mek d•h• r1n1 . .Su mtitaiaa:arını b •• ;ı•~,,ı1 , 
do!;'ru olacak. fel8'fede •kolaatlfin bazı . .,ı i 
şunu da söylemelıyinı ki 'on mU• ıunduf\JJlu h,.Mttir<li. (Ar'o< 

!ev 
da 
1'in 
41 

-
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r 
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Lik maçları 
dün başladı 

G alatasaray, Beşiktaş: F. Bahçe 
rakiplerin i büyük sayı farkları 

ile mağlup ettiler 

HABERLERi ) 
Romadaa akıedea Ruzvelt Rusyaya ı ıwaa adasındaki 

b b 1 e a. • tecrit kamplarında 
a er er gure yardım edebı le- bir bAdlıe 
R u s la r cek mi ? 

Kiye/ i tahrip 
edememişler 

Ukrayna köylüleri 
buğday tarlalarını 

biçmekle meşguln1uş 

Vıtşington, 22 (A.A.) - }'tels 
Roo evell tarafından kongreden yeni 
tahsisa.t tıtlep edllm,si mUna:ıebetlle 

parlamentoda. yeni mUcadelelere in• 
tızar edilmektedir. 

M"avkuf 600 
İngiliz Faşisti 

isyan etti ! 

Tarihten Bir Güzel Kadın 

SAFO 
içlerinden biri sunturlu birh<ı(; 
küfür saQurduktansoııra: " - Öliiııı

lerine susamışlar!,, dedi. 

Yazan: Nizanıettin NAZİ/? 
- 3 -

19'1 • 1042 lık maçlar\ 21 cylul 
1>.ııur linü Fen rbshçe ve Şeref 
sahalannda başladı. Sezonun ilk 
karııla§ması içinde en mUhlm m11ç 
Fcnerbahçc stadında Vefa • istan· 
bulspor karşılaşmasıdır. 

k da) ibr.ahım ikinci Beş\kt.ili co· 
lüniJ atıyor. Pevrenın onluına Roma, 22 ( A.A.) - Popolo di 
dogn.ı soldan hir akında Hakkı U· Roma gaıetcsi, Moskova tarafın· 
çuncü Bf.:şiktaş golünü a(ilara yer· ~ar. emredilmiş olan ıı lahripP ta. 
loştiriyor Cchıkikn •2> ve a~ sonra blyeşlnin Ukrynada hükilmsilz: 
devre 3 • O Beşıkt.~mn gaUblyeti ile kıılmış olduguna işaret etmektedir. 
kapanıyor. ( •Siyah toprakıı lardaki kbylüler, 

Reıs Roosevelt'in Sovyet Rusyayı 
ödilnç verme ve kiralama. kanunun· 
dan ıstı!ade ettirmek için altı milyar 
clr.ılar talep 'ttlğl, kongre azalarından 
bir çoklarının Sovyet Rusyanın lnh • 
zamına muhakkak nazarflc bakarak 
Birleşik Amerikanın Husyaya kredi 
ac;mak sure.tile fena bir iş yııpacağı 

kanaatile bu kredilere şiddetle mua· 
rız bulundukları malOmdur. 

Roo:ıvclt'in bUyük mü~kUlAUa mU· 
r:adele etmek mecburıyetlnde kalaca· 
ğı tahmin edilmektedir. 

Bunlara açlıktan 
bitab ka .'ıncaga ka· 

dar yemek verilmedi 

aşoz:; gemilerinin kaptanları yol· ı emretti ise o. Hanımım! KorsQ.fl o\a). 
culırı \ e retırdıkler l güzel kıı:lım ka· 1 dılt göz gore göre kucağını&a <lU • 
raya çıkarıp uğurladıktan sonra a. I mtyclık? 
yakUstU başbaşa verip konuştular, Ve Ta.şozlunun bır başk ı;uaı 
ve derhal denlıe ac;ıhp l>u gemiyi bul masına. meydan vermeden, başı 11 b 

Londra, :!l CA.A.) - Cumartc. mağa, hııcldlnl bıldlrmeğc kıırar ver· kapıyı işaret etti: 
si, poızar gecesi Maıı adasında dıler. on Taşoz gemisinın bır koı·san - lşte kendısı orada. 
klıin u Pcclıı tecrld kampında bir gemisi ijrıUnden kıı.çmaı;ını bir tür!!l lrı yarı, yatağanlı gem cılcr il• r 

Şeref stadındaki maçlar: 
Beykoz - Sül ymaniyc İkinci dcHe: Alman kıtaatının gözleri önünde 

Beşıktaşın kuvvetli bir akını hasad işlerine sükün içinde devam 
ile h.şladı. İlk on beş dakikn Beşik- etmişlerdir. Moskovanın emirle· 
taşın tehlikeli akınları altında sa~ rlne olan itaatsizlik, en beli~ su. 
yısız rıiha) etleniyor. (18 inci dald· rette Kiye!' de görülmü§tür. 

isyan çıkmı§tır. 600 F'a~lst, firar onurlarına yedmmıiyorlardı. Ama bu birden o tarafa 5eğırttilcr. 
ettikleri için hapsedilen üç arka· kararı tatb k ctmete imliiın. !Uzum Bir kadın? Açık denizlerde g • 

Maç saat tam (14) de hakem Fe
ridun Kılıçın idaresinde ba~ladı. 
İlk on dakika Beykozun baskısı al· 
tında ı;eç.m slne rağmen, !orların 
hecerikıılzliğı netice vermiyor. On 
dakikadan mra Süleymaniye hü
cumları tehlikeli ol-'nıya ba~Iıyor. 
Devrenin sonlarına doğru sağdan 
bir akınla Rcfii birinci Beykoz go
lünU ağlara ycrlcştlrıyor. (Dakika 
35) ve ~z sonra da devre l - O Bey
ko~un lehine nihayetlendi. 

kada) soldan 'bir akında Hakkı dör- Aimanlar tarafından işı;:al edi· 
düncü B~ikteş golünü atıyor. Pcv- )tm bu ilk biiyük Sovyet §ehri, her 
renin sonltırına doğru Hakkı be- tlirlü mukavemetin bo~ olduğunu 
şinci solü atıyor (dakika 35). Gene anlıyan Bolşevik rüesası kaçmakta 
az sonra Hakkı altıncı golli (dakika is'lcııl göstermi~ olduklarından, Al 
38). Yedinci golü de İbrahim ser- man ordusuna sapsağlam teslim e· 
bcst bir vuruşla kazandırıyor (da- dilmi§tir. 
kıka 40). Sekizınci golü sene İbra· 

F ransada komoniz
me karşı mücadele 

devam ediyor 
ı.rontrellier. :!l (.A.A.) - 16 ncı 

fırlta asker1 mahkemesinin hususi 
şubesi UçUncü enternasyonale ve o· 
na bıı.ğlı teşekküllere ait şiarları yay· 
nıak suçundan dolayı mahkemeye 
sevkedilmlş olan altı komUnisli 15 
sene klirek cezasından üç ay hap~e 
kadar muhtelif cezalara mahkt\m et· 
mlştir. 

daşlarının kampa iadesini istemiş ,.c vakit kalmadı. ılra o anda yelken· dohıtlıraıı ,.e dokuz Taşoz gcınısı 
!erdir. Faşistlerin talebi reddedil· ıerl kırmızı papatya markalı ve kara peşi sıra &''len bir gemiye uluo l 

mi~ ve firariler hapisle alıkonul· boyalı bUy!ik bir teknenin burun~ı do saldıran bıı· kadın... Kim o' bll ır 
muştur.Bunun üzerine !a~lstlcr mu ıanıP son sUratlc koya sirdl~ı görUI. bu? 
hafızlara hücum etmişler \'e bunla dU Herkes hayretle 'bakakaldı: 1 Meralt ,.e tecessüsle karışık b 
rın ütcrlnc taşlar, şi~eler vesaire at Evtt. evet. hiç .,üphe yoktu Bah· hiddetle kapıyı tckmrlcmlye, )Um· 

mışlardır. Muhafızlar sılahlı olma sedılen l\or&an gemısl bu olacııktı. ruklaınıya b~ladılar: 
!arına rağmen dahiliye nezaretinin 1 Tuşoı:lu deniz kurtları bundan büs· - Çık dışan! 
hu'ıust talimatı mucibince fısller bütUn kudurdular. Jçter.nden biri ı:ıun - Çık kahbe! 
üzerine ate§ açmaını~lardır. turlu blr kaç kUfllr sa\'urarak yum· Ve kapıyı kırmaya kalkıştılar. L'I 

Kar~oşalık birkaç saat devam ruklarını sıktı: kin bu zahmete lüzum kalmadı le; 

İkinci devre: 
Arkalarına rüzgan alan Süley

rnaniye, ikinci devreye sür'atle baş
ladılar ve sol taraftan çok gUzel bir 
§clcllde birinci gollerini çıkardılar. 
(Dakika 4). Golden sonra oyun mü
tevazin bir hal aldı. 20 inci dakıka· 
da bir akında Şahap Beykoz.un i
kinci golünü ııt.ıyor. Süleymani~c 
41 inci dakikada beraberlik gollerı
nı çıkarıyor ve az sonra oyun 2 - 2 
sena eriyor. 

Beşiktaş - Bcyoğluspor 
Oyun Bcşikt.aşm akını ile baş

ladı. Takımda baıı değ~iklikler 0.1• 
tn.sına rağmen iyi bir sistem takıb 
~iyor. '/ inci dakikada H.akkın~ 
tclhst bir akını ile Be~lktaş ılk solu 
lı:aı:anıyor. ( 

Oyun umumiyeile Beşiktaşın 
hiktmiyetl altında. (23 üncü daki-
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arasında •• • 

Fenerbahçeli 
Hikmet Topuz 
konuşoyor! 

CBa~ı l hıcldc> 
.._ Futbol 'bizdo ,erlllyor buna sc· 

btp ncdlr? 
- l"utbol b zdo gerılemiyor, futbol 

()Yhıyacak gençlerin adedi ekslllyor, 
ben bunu gençleı1n futbOldıın dah:ı 
~Yade başka spor branşlarında çalı~ 
~llt orzu ettikleri kanaatindeyim. 

- Son zamanda y~tışen futbolcu· 
1ltdeıı beğendikleriniz'? 

him atıyor (0. 13). 
Feneı hah~ st.adındakiler. 

Fcnerbahçc - Altıntuğ 
Oyuna Fenerlılerin sür"atli bir 

akını ile başlandı. İlk anlar Fenerin 
baskısı altında seçen oyun sonraları 
Fenerba~nin lehine cşreyana ba~
ladı ve bu devrede Fener Melih va
sıtası ile bir gol çıkararoık dcvTeyi 
kapadılar. 

İkinci devn~: ( 
Alt.mluğun f~kar ça1~c;ması al

tında seçmesine rağmen, Fenerli
ler Esat. Aydın ve en son dakika
larda Ali Riz.anın yaptığı birer gol
le nıhayct. buldu. Bu devrede Fe
nerbahçe biraz daha iyi idi. 

Galatasaray - Taksim 
Birinci devre t.amamile Galatasa

raym hiı.kimtyeti altında Mustafa, 
Arif ve Barbarosun attığı üç golle 
nih"yetlendi. İkinci devre, gene 
Gnlatasarayın biraz: hakimiyeti al
tında eeeryan etti ve bu devrede de 
Galatasaray üç gol katanarak ma
çı 6 - O sona erdirdi. 

Vefa - 1ııtanbulspor 
Oyun ist.anbulsporun akını ile 

başladı ve ilk anlar her iki takımın 
karşılıklı akınları ile geçti. Devri:\ 
ortalarına doğru f stanbulspor sağ 
açığı Tarık bir gol at.arak avanta
jilc vaıiyet<ı geçti. Bu golden sonra 
canlanan Vefa haksız olarak bir 
penaltıdan beraberlik golünü yaptı 

İkinci devre: Vefanın tek tük a· 
kınına kar"ılık fst.anbulsporun ba· 
riz hükimiyeti altmda geçti fakat 
nt-li~ değb•:mivcrek l - 1 maç ni· 
hayetlrndi. 

Orlıan Yrızıcuığlu 

Etiy~n Zeçen yi'nin 
150 inci yıldönümü Son zamanlarda. iyi oyuncular 

~ t'ttük. Hep:; ntn ayrı ayn meziyet 

~r \ardır. f.la.Mrma göro bu iyi oyun· Budapeşte: 22 (A. A.) _ Luuis 
'!ııtarımız r~vkJnde yüksek kablllyeU u th f 
.. .p.OSsu tara ından cl\"acarlnrın en 
•ıı o:ıunııe ,,.ördU""üm (FencrbahÇC· ı 
~ o t> büyüğıh i mi verilen Etienne Sıe-
tıı) l<"ikret vardır. chcnyı'nın yüz ellinci yıldönümü 
l:>örauncU sualimi oru rum: l\ merasımi facarıst.an Naıbi Amiral 

~ - Jiayatınızd:ı 'n çok heyecan duy }lorty'nın huzurunda icra cdilmlc-
11tunuz: mıı.ç? " tir . 

..... Bu uale cevap vermek benim Butün sokaklar bayraklarla der 
'fi p-lıçtür, zira birçok m 111 maç· ııatıhnıslu. Matbuat, Knt Szcchen
~ rı cyrcttık, bu maı;la.rda dctı,eth yi'nin hatıı aSlnın tazlzt ıcln bütUn 
~ ~l'ecanıar ve d l{!kalar yaşadık. E.: sayfalarını t.ahsıs cyl<'mıştır. 
' le hey an ve z vk duyduğum za. Bir knptnn bir gucted~ c ateı, etti 
~ •ıı klUbUmlc raklbl ıı.rııcanda :ıılu Rio de jancıre: 22 (A. A.) _ Dün 
~ leıntz bir oyunla galibiyet temin Rıo'ya cglen SC'eti-winto ismindeki 
~ilen maçlardır. Buna da ııcnrlerdc,ı sabık Yuogslav vapuru zabitlerin
~I hasret kaldığımdan bu hususta den hırı gemiye yaklaşan Brezilya. 

ita. ı;..-y :ıöyl yemlycceğlm. h bir gazeteciye tüfekle ateş etmlş-
lltşırıcı ve son sualimi soruyoruır. : tir. Hadise burada şiddetli bir hc

Fu~boldn profesyonollltın alcy. yccan tevlid cimi tir. 

tlt mısınız? Batan vapurda 
~~"' Pro!esyorıellı in alcyhindcmı~i· 
t 11\~Ual ne şöyle bir cevap \'erıyo· tayyare varmış ... 

lıtıncı ~uahn.zdc futbol seril iyor. Santos 22 (A.A.) - Trinidad'ın 
h,.,.a ~eoep nedir deniliyor. Sonrada 1400 mıİ açığında torpillenerek 

;•<'3fonclllktcn bahscdl'lyor. Blı:lm batırılmış olan Marken ismindoki 
·~'ılı keLıntı:~e futbol çolt tcralikl 5720 tonluk Holandn vapurunun 

o\ t buıunmaktadıt ki. pro!~syonel mürctteba~ı Paanma bayragını ht 
b ~t>~un .•. Hiç şüph,siz bizde bu mil Stanvac petrol varıuru ile San 
ı estı1 bulunmaması daha ra~ da· I tos'a cclmişlcrdir. Tayyareler ve 
ıı 01ıır, sır kere rırofcşyonel t1.• harp malzemesi hamulesini ta~ı· 
;ı "Ucudc getirmek çok l<oloy pıaktn olan l\Iarken vapuru Cape. 

' ~ d tlldlr. crı aşıır;ı ) ir· touna giderken batırılmıştır. 
~ l'ttluı k \'Q gUz;i<le oyuncuların 
iıt'r eh daimi surette vo dlSlplln 
•ııı.;·cıa bunların ııntrcnmanlarıııı 
~ ~trnllk ı;rncde blrkoı: kcro turııu 
t ~\i a sokmalt 'c daimi antrenör 
~~I) llltındn bulundurmak cp y &er. 
llıı;:;e rnUtc,·aJdu!tır. Biz ancak c· 
t 8~kt l'llUbrcm masraflarını temin 

tcu, rımu:.ın çalışmalarını te· , 
Cdcrııc-k sporu yUluıcllcllm 'li e 

~~ ~14ldc elemnnlıı.r elde edclım. 
~ı;: 0 ~et Beyle konuşmıı.nuz bitiyor. 

Ilı: &dar <lalını~tık kl başımızı xaı 

/ K RA M / Y ELi. 
B İ LMEC E 

Dikkat 1 
tkr~mlyclt bllmeccmizin on parça· 

dan mürekkep Ult sertsi blt.mlşUr 
Yakır:dıı yenisine başlayacağız. 

İlk serinin mUaabakıuıına 1;1rmcn 
tateylp de hal suretlerini ve kupon• 
!arını gönderrı1emı' ohmlar, erı son 
29 cylCıle kadar blı:e müracaat cd • 

t~~~ıı. kıırşunızdıı iş için beldlyen 
it kışı toplanrnş bulunuyor. 13u 
~ !lt • ·ında lıeml'n kendlsınden 

de l ıı eyıp ayrılıyorum. bilirler. 29 cyiOlde;ı sonra göodeı il,;· 
Orh»n \'aımojlu 1 c k ıar!lır aQıhrııyacaktır. 

1ktısat \'ektıt gitti 

Şehrimizde bulunan lktısa.t Vek\11 
Sırrı Day dün akşamki ekspresle An• 
karaya gitmiştir. 

etmiş, nihayet Asilerin tecrid kam _ ÖIUmlerlne ııus•mı.,ıar... den bir ayak sesi geldi. Blr sürgu ç . 
pı makamlarlle görüşmek ilzere Dlterlerı: kildi. Şiddetle açılıp arkasına kna 
bir murahhas göndcrrrıclcrl talep _ au mel'unlan kııı:ığa oturtmalı! dayanan kapıdan saçları dağınık, kap 
edllmi5tlr. Fakat bu mura}lhasa, d ıyc haykırdı. kara kaşlı, l<apkara gözlü, uzun bo:, 
kaçarken yakalanan fa~lstıerin \'e herkes gemisine koşup lıan{;eri· Ju bir kadın fırladı. GUr, fakal t 
h:ıpıste kalacağı söylendiği zaman ne, palasına sarıldı. Genç kızlar, kör- \·e ahenktar bir sesle haykırdı: 

Yanan mahallelerde 
kargöl~alık tekrar ba§lamıştır. pe delikanlılar ihtiyaten evlerine kaç - Bu ne cUret! Ne nezaketsiz! ' 

Dahill~·e nezareti ve l\fan adası 1 Sız hay,·anlar, kapımı neden tekm · . h b tı ar .• 
valisı telefonla vazıyetten a er. _ v _ lcdlğlZi söyllyeblllr misiniz? 
dar ectllıniş \"C bunlar adanın bil· GUııeş artık adamakıllı batmıştı. Yunıruklarını sıkmış, kollarını gcı 

(Başı ı incide) !arı hız alıyor ve kardeşlnln göğsUne tün kamrılarına kumanda eden za. Fakat derı!ze ve karaya henUz G'ece· mlş, sol ayağı ileride, dimd.k dur r. 
Kül, kömUr ve kiremit yığıtıları kapanıyor .. Talih ve tesadUfUn bu bılln vak'a mahnlllne gönderilece. n n renkleri lnmemlırtı. bu kadına Taşozlular ve kıyıdaki s. 

1 d · ? s;inl vadetmişlerdir. K t ı · kadan samlılar , .... kın ııa•kın baktılar. Bu arasında terkos borularını kurtarma· zalim cilves ne ne enır •..• Bu müddet zarfında aPcelıı tec. - ırmızı papa ya ı gemı ar ""T Y Y 

ğa çalışan bir genç, malhnum lıalUe Çeşme başında, hıçkırıklarını, blr gelen dalgalarla hızı arta arta pur-a ne me7dan okuyuştu'? 0
'" rlt kampının kumandanı bir anlaş 

fellketin damgasını yorgun yti;t;Un· feryat kadar yükselten genç bir kız yelken geliyordu. Yakla~tı, yaklaştı. Çıplak etine kırmızı bir entarı s · 
de ta•ıyor. Konuşalım onunla ... lşte arkadaşlarının tesellisine kulak bllc maya varmak ümidilc kamptaki O yaklaştıkça sahildckı yatağanlı "e 1 çirmişti. Yakası ve eteği altın vara'< 

y faşistlere, başka bir murahhas ta. 1 ü ü ı k l 
ıslak gözlerini yüzümüze dikerek vermiyor.. yln etmr.lerlni ~oylemi~tir. İki ta. hançerli Taşı>ı:luların hic1.1ttı bir katı tara s si o an bu entari o suzo 
söyltiyor: - Fikriye, kardeşim yeter artık, rn! arasındaki mUıakereler bir sa. ;"alla artıyordu. Bu ıki dl.eki! ve ht.:r Sol tarafında kasığına kadar yUks 

- Adım Sahir, çah,arak atabeyi· UzUlme.. t iki tarafından kırkar kUrc:k SP.rkı..r. len bir yırt.maç vardı. Saçları rüzı;at. 
d~rm~~ lı mln ailemizi geçindirmesine yardım - Üsküdarda, dayımda. idim .. Ga· Neticede, Asilere, firar!Ierln kam sağlam bir yapı idi. tkl Gomtnol (1) da tel tel uçuşuyor, bu rüzg r yırt 

ederim.. Sabahleyin üçU beş gec;ı\ zetede okudum, çılgına döndüm.. d t i kl . k t mesafeye ı;ellnce sü,·arlsiııln verdiği 

1 

maca vurdukça bir bayrak ~lbl dal· pa av et e m ycce erı, amrı a 
..nıuıtUvc uvandık. Yıın"1n ta a.şağt· Ablam, çoculdar neredeler? .. Kosko· b 1 1 1 

tiı d tt'kl 1 U kumnndnlnr ışltlldl. Tay!alann ıslto. galanan eteği, som mermerden y 
b" J J ıı :.nan arın s ıa c c ı er m · . . 
tarda ve bızden uzakta ıdi. l3lrdcnbı· ca ev ne oldu? Aman Allahım bu ne d 1 1 . 1 d ğ k taları {!?) çözdtlklerl gürUldt!; ve ge· pılnuşa benzlycn vUcudUnü büyü!{ bı sna e er n gcrı a ın ı ı ve amp. . . . 
re alev ssıran bir tahta. parça gelip mUt.hlş ı;ıey .. Allah aşkına ablamı bu• t k'l k k k il ~· ı mi evvelki hızı azala azala karaya cömertııkle gözlere tavaf cttlri;>ord ı ..,, a ı ere uru c me ver ecebı · . . 
bizim eve yapıştı. Onu söndilrnıeğe 1 !un bana!.. . 1 1 ti B .. . . yana.,tı. O zaman Ta~ozlular fazla D~nıı:den yavıış yayaş yUkselme:> sov enm ş r unun uıerıne ısyan 
uğra.şırken ikinci bir parça bir kUlçe Kiillcr üzerinde yük~len bUtün ı:lddetlle tekrar ba~lanuş ve pabredemcdıler. Bağırarak, küfürler ba~lıpn ayın ışığında pcr1Jeş n b 
ate• halinde urarak ratıya lr\Cll, \'c tek bahtiyar ev... k fi h 1 . k 1 k d savurarak kamrdannı, palalarını sal kadınn gemiciler daha fazla haşın cı • 

·ı " " rncv u ar a sız a ıncıya ·a ar · • 
tutuştuk. Yukarıdan tek eşya kur· Kahverengi paltolu, gt;zlUklU şık devam etmi~tir. hyarak gemiye saldırdılar. Sahili dul mağa kıyamadılar. Yalnız denun kap 
tarmanın imklını yol•tu artık .. Çoluk bir zat vecd içinde anlatıyor etrafın· duran Si5amlılar Egenin bUtün ilA.h· tanı haşlıyan Tnşozlu homurdanmak· 
çocuk sokaklara döküldUk. Şimdi en• dakilcre.. ıınnı utançlarınde.n öldürecek ııyıp tan l\endlnl alamadı: 
kaz altında kalan bakıt•larla, terkos - · Bııliın Allııhın bUyUklüğüne. . /ngiliz resmi soz:ler &ö)1iyerek, naralar atarak Ta· - Sen kimsin ki bıze ha)'\'an diY<'· 
borularını kurtarmağıı. çalı,ıyorum. Hikmetine akıl sır erer mi'? Kosko· şozluları te~ı rdlyorlar \'e avaz a.ı.vz bıllyoraun? 

tki koluna. iki G'nç !tadın girmiş. ca biı· mahalleyi kasıp kavuran afet. b~ırıyorlardı: O zaman kadın ona bakmıya tcr.e~ 

lnlrye hınklaya sürünen altmışlık dört tarafından geçsin de şu eve bir tebliği Haydi ka!lramanlar! Vurun! Ya· ıel etmlytrek, hırçın hırçın \'e gırt· 
bır nine lı;:lni dokUyor: şey yapınasın!... kU'\! Yıkın! lafında bin bUlbW takıyormuş veh· 

- Aman çocuklar hiç bir şeye bel Hakikaten hayrete dü§lllemeğe A ./rı•kada - Kahrolıun kors1.nlar! Kllırol· mini veren bir kahkahayla karışı. 
ba.ğlamağa gelmiyor .. Oğlum bu se· imkftn yok .• İşte, bu yangının orta. J ı sun haydutlar! Korsanları asmalı~'lZ! haykmiı: 
ne zabit ı;ıkıyor, kız:ım da çııl!facak .. &mda sapsoğlam kalan evin sahi· Asa.catız korsanları! - Ey Olcmp'in ilahları! Bu ha.} 
Oh! diyecektim .. Onlar, öH.ınciyc ka· bi, maliye memuru Bay Cemilin harp gine Korsan... vanluın Ya.famaıarına naeıl mUsaad 
dar bana bakarlar ama, neye yarar anlattıkları: Llkln bu gemidekilerin hiç de kor· ediyorsunuz! Ey ö!Um! Tırpanını m.· 
ki bir çömlct;lm bile kalmadı.. - Yanı;ın bize doğru geliyordu. b [ d &lllla. be:uer hallen yoktu. Ta.,oz.lular den buralarda dolaştırmıyoraun? lyr 

lştc yuva11ının çöliüntUsUnden fış· Hemen c~·otan mahzene indirdik, QŞ Q l Uurlne saldırınca. aval aval baka nlycn. Tirenlyen ve F.ge'nln cSafo 
kıran buharlar kadar sıcak ya~Jar kaçtık .. Fakat, hayatta no kadar __ _ kl.l~riar. ve içlennden yalnı~ biri, sü· 1Un11 tanımıyan gıırip hayvan! Be 1 
dokerek bir çocuk ~ibi inleyen Kıl· ugraşsak mukadderat her şeyimize \'a.rl elleri 'kolları bağlanırken: A'kde\izın nefesi ve aylı gecelerin d 
zım adında bir genç... hflkim oluyor. Bakın şu mahzenin 18 tank, 18 zırhlı - Yahu! Ne var? Ne oluyorsu. llylm .. > 

- Feshane mensucat. !ıtbrika.ların· emniyetine •. üstü bir metre top. nuz? Stz haydut musunuz? Nesiniz? Safo! .. O tarihte bu adı bllml~c 
da gecemi &UndUzUmc katarak, dı· rak ... Her tarafı sımsıkı kapalı... araba VC 3 tayyare diye ::ıöylenlyordu. yoktu. Safo. .. En mahrem, en menrn ı 
şlml tırnatımı sökerek çalışıp her Bir kıvılcım neredense sızmış içe. d Bir Taşozlu onun en&e~ine okkalı zevklerin, lezzetlerin ve fCh\ctleıın 
ş"'ydcn önce kışlık odunumu tedarik 1 ri ve biltiin eşyayı ynkmış ... Hal· tahrip edil İ blr yumruk indirer'k haykırdı: dilşkünU, en gUnahkı\r aşldarın şa ı 
etmiştim .. Altı çeki odun bakın ne buki onlara el sürmeseydik, en l· - Haydut hangimiz bire sefil kor· Sa.fo! 
hale geld ... BE-Ş nUtuslu ailemi dar çinde sap3sağlam kalacaklardı.. Londra, 2:: (Radyo • Saat 'T,15) - 58n! Sanıopulo adası yanında gemi· ---
soltağa attım .. Kirarnn Bay 1brahim Bay Cemilin dokuz yaşındaki Ortaşark Brltanyıı. kUV\'etleri umu· miZl avlamag-a çalışan sen değil mly· (1) Bir gnmlna ~Ur. mdredir. 
de dumanlar iı,:lııdc ailesini kaybet· kııı. kliçük Aysel de hAllı heycca. mı karars-ahının teblltl: din?. Yl.lril bakalım. (!) Yelkf'n lpluı. 
mlş ıı.rıyordu.... nını kayb tmcmlş ohın gözlerle DUşmaıı. Tobruktakl Britanya mev _ Ne? bizi koreanlıkla. mı !Utanı • -------------

Mahalleliye, cdamlara çıkın su dö· yiıı.ümcı bakıyor.. zilerine zırhlı otomobiller ve tanklar· ediyorsunuz? ı 
kün! diye h1-ykırdın1. Kendim d~ .... Çok korkmadım ama .. annem la iki koldan ilerlemek tefebbUsUnde - Hah şunu anlıyaydın! Hem uzun 
aynı şeyi yaptım ama .. lftc çöp bile yangın var, diye birdenbire uyan. bulunmuşsa da ağır zayiatla ıı:erl pUs lifın kısası, dilini kıs da dU' önU· 
kurtaramadık ... Bız kül olduk. ltfn· dırınca ne yapacağımı !ia§ırdım. kUrtUlmUşlUr. mUze bakalım. 
iye henllz yctlş'1llemişti. Bir zaman Bir mlinzln... DUşman birlikleri ilk musademe· - Canım yanılıyorsun ... Biz Lö· 

Adliye Vekaleti 
m.;mur ve mübaşir 

alacak 
da verecek su bulamadı... Ve nihayet işte bu hailenin en de H tank, 18 zırhlı araba; ikinci kadlıyız. Trakya sahillerinden gcliyo. 

s numaralı e\ in sahibi Cihat söy• büyuk kurbanı olan Kubur Beli musademede de 4 tank, 3 ikamyon, ruz. Adliye Vcklıletl daimi ilcretıı mt' 
ıuvor .• Daha. aşağıdaki yangına Y camllnin müezzini Mehmet e!en : bir çok ölil. yaralı ve eair bıral<ara'k _ Masal dlnletcmez5ın! Oıı gl'ml murlarla Ucretll mübaşir, mUvezz 
tıŞip, arkada.şiarla söndUnneğe gay• öinin yanındayız .. 0 rırtık kömür· çckllnıişt!r. halkı, JlO !halt karıştırmak 1 ·tedığinizı gardiyan, odacı, hndcme \ e Sair ı ' 
ret ediyorduk ... .Sızım tarafın da tu· Jc~miş bir keınlk yıf:ınından iba. Bu çıırpışmalara. i9tlrak eden bom• gördU. Yetlşebllseyd nlz, bizim J(afl!e tcfaı·rH< mlistahdemlcrin yerl11c ' 
tuştuğunu söylediler .. Oraya donün· rettir. İskeletinin kalıbı bozulma. bardıman tayyarelcrlJn ı blrl kay• nln en ıı.rkada kalan semlslne buz gl· kO.leten tayinler çln Vek lett'ıı mL 

l yUı. J al " tunlu ,_ ı t O" u t 1 1 saıdc alınınasını aliıkahlaı n blldlı ce de gök ere f\$e en ev su • dan bUtiiıı etleri yamın koca ndam .. o muş ur. U'l'manm ç avcı ayyıı.· bl rarrıpa rdl\'erec;ekt n z. 
rlle kar~l~tım.. dalı budağı kes.ilmiş, kömür yapı. resi dU,UrUlmüştUr. Bu muha\•,reye kulak kabartanlar mlı;tı · 
Enkaı. ıtr8"!Ddll eşl. i bir ;ukadaş lan 'bir ağaç haline Sirmiş. artl\u9tı .. Oiter Ta9ozlular bafladık• 
Bir ttıınsekçlğln Uzeı·lndc <gözle· Arkae\aşı, İskenderpaşn eamiinin Kırık bir kahkaha ve 1:üzel bir ları gemicileri ite kaka. yaklaştırdı· 

rım, gözlerim! .. > diye sızlanan ge:1Ç mllczzini Tay;>ar Karen anlatıyor: çevap: !ar. Süvari asabi aııabt bağırdı: tıwakkat bir zamnn lc;ın kapalı· 
bir kadının etrafına. t':ıelliyc ~alıfall _ Rahmetli yetmiş yaı;ında idi. _ Hayır tutuşanlardan... - Tab·ı rampa cdteektım emir al· mış cıl n Yahşihan, MarmıırR, Eret 
hır kadın ..,.upu toplanmıR Elinde• mı•tım. 1 ve S .rıverun bütün RChlrlerllc lck .,. . ~... . Dah:ı dıin ak§am bcrab<'rdik •. Yan Ycı:li seklı ki§i birden gulüyo y " Y 

kt nıendil :ımııklam, yUzU ve gozlcrl ı cın camii sarmı;skcn 1\khmet Efen ruz. Dl(;eri dlrsctllc arkada§ını - J\lmml~ bu emri ,·eren? fon servisleri yeniden i lcme:re ba 
kıpkırmızı .. lnliyor: 1 di halıları kurtarmak için içer! gi. dürtüyor: Suraya dilmen tutmamı kim l l..mıotır. 

- Bu üçtlncU !ellket · !kı dda rivor aekçi iki de!o çıksrmo;a - Ne münascbctsizıin Sabahat!. ._..._ _____ ...,._. ______ .._...--------------
daha Yandık. l"akal az ha8arla. kur• tc'.C:cbbııs ediyor. fakat o dinlcml· Bayan Sabıhııt ioi arkada::;ına 
tuhnu,tuk .. Bu sefer büsbUtUn mah: ydr. Ve nihayet vaz.ı!c u~rlında havale ediyor: 
volduk .. Beş odanın e~yasından lkı k 1 . d · ~ · \ lb' d' l\ d"I 1 ts d h · ı • avru up ı;or ut>um ı s ı Olt'r ı. - le ı ıa an a ın, o a a ıy 

tek Yatak kuıtll'ablldlk · EMmtzd~ ''en ba§ında kalı~or. Çcn~elkiiylln. öylcr. diyor. Fakat yine kcndiil 
erkek bulunmaması daha çok P 1 

: · de bir hemşlrt'slle postnhanedo konusuyor: 
1 

Muhamnwn bedeli (1860) lira olan 2 adet Motopomp CBenıııı 
fanlı&ımıza sebep oldu... bir ol;lu vcırdı. Demin burrıda idi - Evimizin önünde yerlere yu. veya Dizel Motörlü şantrlfuj tu lumb:ı) 6,10.941 paıarte~ı J:ilnu 

Genç kadın gozlerinl kırpıflıraı ak lC'r, duramadılar. \•orlanan bir sarhoşun mahallede saat Cl l) on birde liayllıırpa ada Gar binası dahilmdcki komı ~on 
dıkkııUı dikkattı ylızUme bakıyor ''e Be~ de bu tncin yuvasında daha kof'!ıırdıgı kıyametle zaten ccce tanı!ındaıı açık eksiltme usulllc :;atın alınacaktır. 
ııoı uyar: 1 fazla kalmağa t. hammlıl <'demi. l arı ına kadar gi:>z kırpmamıstık.. Bu lşc ;irme1' istlycnlcrin ( ll 9) Ura (50) kuruşluk mU\ ak kat 

- Affeder5 lniz, ıılı ~l"sıkı MUtı•· yordum nrtık Yoku~u tırmandım Ne kadar cfrıldığıınızı bilmiyorum, teminat ve kanunun tnyin ctth:i vesaıklc birllktı> ek iltmc sunu 
hm mel<tel>tn<ten mlsiniı? 1·annı~dık. tutu-,tıık... · bir ateş yağmuru ile soz:lcrlnıizl saatine kadar komisyona muraca aatları h'mmdır. 

Şaşkın, şa,kın cevap veriyorum: 1 Ku!';l'yi döııilp, ynııgırı killi erin. ııçtık. VP çok şllkür ynııcın bize Bu işe alt şartnameler komiıı yond~n par3sı ı: olarak dağıtıl 
- J!:vc~ bııyıın.. dC'n ayrılacnktım .. Fakat, uğlayıp kadnr gelmeden söndüruldü.. maktadır. (8134) 

Sadı beni ta"lınıadın mı? Heşı· süldiıkl ri hl'lli olmıynn \'C ;:pik· Hfıll'ı durlnklnrındaıı sllinmıycn * 
de!.. ı;ek pcrdcd<>n birçok şeyler unla. giı!Ucllğlle uınklaaırkcn nrkada3. Muhammen bedeli :i!52:i0 celil b ş bin k l yUz C"l! lır o. n tulum e · 

Uı:urı scnelerın arkasındıı l~aian tan iki genç kadının hcyt'cantı ko. , lorına "Oylüyordu : trtse ımntıne elveılşll 65.000 metre lnımaş 2/ 10 911 :per embc gUnU nal 
mektep hayatı gözflmde canlanıyoı· •. mı~malarına da ~arışmadan yUrU. _ !\e yaı;ık. aşa(!ıdokilerin bu. 16 d kapalı ıarf uıııılile Aııkarada idare blnaarr.da falın alınacaktır 
o 1:- slma!lını seçiyorum n r yan· , cmcdim . Tırmıkları manikür tün piliçleri kebap olmuş. .. Bu ı~e gım1ek .5teyenle•ln (012,50 <dört bin on ki ıra elli kuruoı 
ın cııkaı:: ı Uzcrınııc, hakıkute:ı bil' boYrlaril~ JPrıldnYan bu temiz gi 1 Bayaıı s, bahAtin tatlı neş'esilc ıı~ahk mu' al<l\il teminat ile kanun an tayin ettltl \C ıkaları ve teklU'lerı. 
1kaz kadar çöknıüş olan mustarip yimlı r ,, nlar hluklarnı ıı.ılfı l ngır u:tırııp yilkum biraz hHfiflc· nı aynı ru•1 saat l6 c j(adar korıııııyon rl"lsli~lre verll'\eler IA.zımdır. 
rkads~ıma, içimden bır tel koparak I kaybctmomi,l<>rdi. Soruyorum: mlş olarak, yürUme~e başl~dıııı .•• ı Şut~a.mıler ~00 kurn9a Ankara \ e Hı:> darpa~ ve 1J:n1ir \'tınrlennde 

elıml uutıyorum. l'tCf!ldcnln goı;yaş· - Siz de yananlardan mıfiınız? Sadi G ÜNEL ı satrimak.adır. cazıı~ 

l 'enl telefon ııen 1-ılerı 
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En Son Havadis'in macera romanı: 8 

ALMAN CASUSU V. 16 
Türkçeye çeviren: Fuad Samih lstanbul a 

Gizli teşkilat şefiyle Sil veri 
görünce kendi kendine : " Yine 

mühim bır şey vaı· ! ,, dedi. 

Niçin heni anlamadın ? 
1 '. azan : Sadi GÜN .... L 

• Fahametıe Nedim çocukluk ar-1 bir solukta o cümle.yi söylemişti. 
t.vet... Garaja doğruldukla· Silver, kabahati kendinde bulu· kadaşı idiler. Dostluklarının on Nedime öyle ııelıyordu ki, on 1 

rını &Ordum. Kendilcrıni tanıdı- \ yor, zarfı otonı.pbılde bıraktığu1a beş senelik bir mazisi vardı. Kır· beş uzun yılın kavgalar, tenkid· 
ğım ıçın. nedamet ediyordu. Şefı, do:itane ıarda beraber ko~muşlar, sandalda ler ve alaylarla geçen günleri, O· 

Silver, .sert bir tavırla· oır tavırt.a: karşıhkh kürek çekmişler, ayr.i nun ruhunda bu büyük hadiseyi 
O kadar çabuk ayrılmıyacak· Beu de olsaydım, sizin gibi salıncakta kolan vurmuşlardı. Pek l yaratmak için haıırlanmış birer 

tınız. Size: • l\Iemurlar otomobili ı yapardım, dedi, Zıra, onların tek- çok defa ; birbirine uymıyan dil- , vesiledir, 
teslim alıncıya kadar orada dura- rar taarruzuna maruz kalmak, ve· şünce ve görüşleri, onları saç sa- Nedim, tam bir hafta, onu gör 
caksınız ... • diye kati emır veril· sikayı kaptırmak ihtimali vardı. ça, baş başa kavga ettirdi. Fakat, memek için, kendini Beyoğlunun 
11liştı, .ı. 'e ise, umit ederım ki bu Siz, pek doğru hareket ettiniz. Ta· dargınlıkları çok sürmez ve her. eA:lence yerlerinde süründürdü 
ı:ttlcaliniz mues~U bir neticeye SC· bii bu casusların, Par isin göbeğ i n- h:ı ngi sudan bir. bah~ne ile barı- 1 Fahameti~ kahkahasına. al~y, hay
bebiyet vermc3in... de bir otomobil kazası yapacakla- şırlardı. Halbukı milcadelelerini rot, galibıyet ve hattA sevınç mA 

• • • •• • • • . • • . . .• • . •• • . • . . • • ••• .. • •• • . rını, memurları yarahyacaklarını görenler artık ömilrlerinln sonu. I naları vererek düşünüyor ve onun 
Telefon zili çahyordu, Umum düşünemezdiniz. Hormen cidden na kada; birbirlerinin yüzüne bak.

1

1 

ilk bakışının nasıl bir mAna taşı 
emniyet müdüru, ikincı ahızcyi cüretkcir bir adam imiş, mıyacaklarını zannederlerdi. yacağını ölesiye merak ediyordu 
almasını işaret etti; - Evet, talihi de yardım ediyor. İlk genc;litin, damarlardaki kanı Fakat o kadar Ant bir kararla açıl 

- Allo! Şef . ., Jandarma çavuşu Otomobili ele geçirmek istemesin- bir avuç ateş yapıp, şuuru-.Jçinde ı mış ve öyle kuvvetli bir enerji 
Celiye sizinle konuşmak istiyor. den hüviyetimi anladığını hissedi· bir balmumu gibi er ittiği devirler- sarfetmiştl ki günler geçtiği halde 
Nasiyon meydanında üç yabancı yorum. Vesika, tekrar onların eli- de bilr. katiyen cinsi bir yakınlık hAIA onun karşısına çıkacak kud 
görmüş, şi.ıphelenmiş, Vazifede ol· : ne geçti. Bu muhakkak . ., Şimdi, duymadan yaşamışlardı, Onlar an- reti kendinde bulamıyordu ... Gün 
mamakla beraber kendilerini ta. her tehlikeye rağmen kendilerile cak, birinin ak dediğine, diğeri ler durmuyorlardı. 
kip etmis. Peki şef ..• Şimdi kendi· karşıla~mak, intikam almak iste- kara diyerek açtıkları münakaşa- Genç adam, öğle yemeğinden 
:;ini siu gönderirim. , rim. da tamin edilemiyen hırsJarını; evine dönmüştü. DuygµIarı o ka-

Jül Geliye, Nasyon meydanında- J Sil ver çok meyu~tu. Bir mi.ld- birbirlerinin zayıf taraflarını bu· ı dar gevşemişti ki, Adeta yaptığına 
ki barda Horen ve arkadaşlarını det düşündükten ~onra kalktı: Jup hücum P.tmekle giderirlerdi. pişman oluyor ve Fahamete en 
gören memur idi. Gizli teşkilAt 'ı - Vakit kayhetmedcn ded i, i 'j!' Fa!ıamet. hep gözünün çok yük- kuvvetli silılhı terkettlğinden do-
müdı..irü ile yüzbaşı Sıl\·eri görün· başlamalı. l\lademki vesika h enüz seklerde olduğunu hissettirerek 1 ıayı ka(asını yumruklıyacak ka 
cc kendi kendine: Pari!•te ve Paris zabıtası da eli· onu küçümsemekle intikam alır; ı dar kendi kendine kızıyordu. 

- Yine mühim bir şey var... mizde... Nedim de gü zel sanatlara olan j5. Nihayet öyle bir an geldi ki. 
Diye mırıldandı ve kendilerini Gitmiye hazırlandı. Gizli servi. tidad ve hevesinin küt;ilk muvaffa. tıpkı o günkü verdiği Arrl karar 

sinemacı gibi gösteren li.ç yabancı. sin fefi altmış yaşında idi. Büyük kıyetlcrini ağrandisman etmiye gibi, hemen İstanbulu terketmeği 
nın halini tarif etti. Geliyc, şefle. bir isim ve rütbe sahibi bulunu- çah~rak ona çalım satmıya yelte- ve onu bir daha görmemeyi düşün 
rinin takdirini kazandı. Halbuki yordu. Fakat, ikinci büroda k en· nirdi. dü. O kadar ki bavulunu karyola 
garajın önünde nöbet bekliyen ar. ciisine 11 bay direktör' o adını ver· O , daha genç kızlık çağında iken nın altından çekmek için doğrul 

Resimli Romanlar 
Serisinin altıncı 

sayısı çıktı 

Zıpzıp Hasan 
3 RESİMLİ ROMAN BİR 

ARADA 
1 - Zıpzıp Basan avcı, 2 -
Yetklııiu lu'1kamı. 3 - Nas
reddln Hoca ile Zıpııp Basan. 
Ayrıca: Şehit Ahmed · Arka· 
dqlık . Kahramanlık hikAyele
rl, eğlenceli, resimli bulmaca 
vesaire • fevkalAde üç renkli 
kapak, Satış yeri: İstanbul, An· 
kara caddesi No. 59. 

\. J 
- l jt:::pl:ı: ı::ızı -
anır BGL.:lT 

KlT..lB tViNDJN 
alınız. BUtUn kitapları bulabL 
leceğintz gibi Ankara neşrlya· 

tının, A \TUp3.nın model vesa1r 
mecmualarının Ba.bıa.Iide ye· 
gfıne satı' yeridir. 
Gazetelere Ua.n d& ka.bıı1 eder. 
Ankara caddes. 89 İstanbul 

BEYOGLU HALK SİNEMASI 
Bugün 

Matine 11 de gece 8 de 
1. Hudut ate,ıler içinde 26 kısım 

tekmili birden 
2. Ölüm Şuaı. Baris Karlol. 
3. Mlki. 

(1 ·Kimy.:-ge:-~X<-. 

Hüs~m . tti J T r: .. 

Ramazanda, iftarda, ..,,.aııatlerde, •porlarda. düfiin ve ntpıı co
mi1etıerlııde muhakkak 

Namlı Kayserili 

Ap ikoğlu 
TÜRK SUCUKLARINI 

T 1 B C i B 1 D 1N1 Z. Sıhhi yapış ve lmalib 

gösterilen dikkat ve itina ve ter ki bindeki baharatı ve soğuk hava 
depolanoda muhafaza edilen sucuklarım12 emsalsiz bir gıdadır~ 
Heryerde arayınız. Taklltlertnd en sakınınız. .. Depo: İstanbul Bahkpazarı Taşçtlar No. Z6 - Tel: Z4340 ~ 

Sayın Üsküdar halkının 

Nazarı dikkatine 
Sömlkok ve Karabük kokları %2 Eylül paıartesl giinünd&n iti· 

baren Üıküdarda Balaban lskeles inde kiln İbralılm Yolal'ın mah· 
rukat deposunda perakende suret Ue ve müşterinin vasıtasına iıes· 
lim şartlle tonu 23,6 liradan satı lacakbr. 

Kömürlerin satış ve tevzline müteallik burusat hakkında vaki 
olacak şlkAyetlerin Galatada Yen l Yolcu salonunun 3 Uncü katııı. 
da Türkiye kömür satıı ve tevzi müessesesine bildirilmesi rica 
l!unur. Telefon: 44766 u8398• 

Ucuz ve ac~le satılık konak 
210 metre burabbııı bahçesi bulunan denize ve Adalara nazır 

elektrik, su ve havagazı tesisatını havi on dört odalı dört katlı bir 
evin tamamı satılıktır. Ayrıca bahçe ve ev içinde ilç kuyusu bulu
nan mczkılr mülkü görmek arzu edenlerin Aksaray Sorgueçu So· 

kak 1/8 numaray3; görüımek arzu edenlerin Belediye Kooperatil 
müdürüne müraca.atıarı, 

Ma.te ):sinde:<i S.:-.tınalma 
• 

Ko:ı::syo .u ltlnları 
Top;c pı 

kadaşı buna nail olamamıştı. Her mişlerdi. poker, deni:t eğlenceleri, sigara ve du biJe ... iste tam bu anda kapı tDRAR TAJll.1Lt 125 KURUŞ 1 _ Kapalı zarf usu1Ue 300 ton zeytinyağı alınacaktır. Beher kilo· 
ikisi. meselenin ne olduğunu an- l\taiyetinde pulunanları pek i)i dansa olnn meylini inkişaf ettire- çalındı .. , Nedim düşüncesine işle- j BUCUnurn talıjilü.t, 4sunun muhammen bedeh 90 kuruf olup tutarı 270,000 liradır. Muvakkat 
lamajan dışarı çıktılar. ·tanıyordu. Silvere elini uzattı: cek vesileler bulmuş ve bir hayli nen hayalden başka hiç kimse ile EnılnönU Eml(lk ve Eytanı ban ~emlnatı 14,~ Hraıdr. 

- Ne dersiniz, yüıbaşı?., _ Hakkın var, dostum ... dedi, monden]cşmişti. meşgul olmak istemediği içindir 1 k.aSJ kar,ısında hzetbey ıuanın· 2 _ Evsaf ve bususl şartlar ropkapı Maltepeslnde A.skeı1 Satın .tj· 
- Hormen'in, ma~mazcl B~rteli vakit geçirmiye gelmez:. Vesika Nedim ise, sanatın yıpratıcı ve ki bir çocuk aksiliği ile zil sesine 1 dıı. lkJncı kat ~o. ,~ ma komisyonunda görUlebUır. 

kontrol etmek, hakıkaten _nışa~I~ kaybolmuş deJ'!ildir. ancak büyük emekler sarflle elde aldırış etmedi. Fakat zil üstüste ve ~~~~~~~~~~~~~~ 3 _ Zeytlnyağları teneke e• voy-ı bidonlar içinde de alınacaktır. 
olup olmadığını anlamak ıstedığı Bir saat sonra, bütün Fransa edilebilen varlığına, gezip eğlenme öyle blr ısrarla devam ediyordu kı_: 

1

: ı 4 _ İhalesi 2/ 10/ 941 p~rşembe gll:ıü saat 11 de yapılacaktır. 
muhakkaktır. Ben, bundan korku-, polisi, casusları arıyotdu, çağ1nın bütün yıllarını feda et. Nedim yumruklarını sıkarak ka 5 _ lstekUlerln ihale 8 ;ı,4 t.nden bir saat evvel koml.syona ve:rrı.eleri 
yordum. İşte, onun içın Nasyon R d . k (" Ü h dl 1 mlşti. pıya koştu ... ve açmasile heyecan Eı· [enm e (el. lif: icap eden tekli! mektupla"' ve mu>akkat temınatıarlle birlikte komi.!· 
meydanına gitmek istemedim, Hor. . . a Y~ kşır e 1' J.gdlnunk avda •b .el. Genç kız, Jstanbulun yüze gülen 1 dan kalbinin ağzına gelmesi bir rını verır en şu o va ayı a ı • . yona. müracaatları. (7078) 
men ve arkadaşları çok kurnaz d . k . . 1 t 5 .. 11 ı serbe!t hayatı ıçlnde, bir erkek oldu. -------------------
heriflerdir. Bu akşam Bartelleri kırmtie ü üemrmdı akmış ı : 'bllubcr 1 düşüncesile serazade ya&amı~ ve Fehamet gayet tabil ve şuh bir * Eski ve ycnı yazdım, daktJo ile 

opr s zerın e t ı otomo ır. 1 t de ya.zı yazmayı mtik.J11U11e1 bııir. 
j;ormiye gideceğim. Bir kaç gün bl . K b b i t açı mış ı. sesle: 
için beni evlerine kabul etmeleri rıne çarpmış. azaya sc c ye Nedim Jse, Anadolunun en hile- - Neye öyle şaşrdın ayol! de he&ap ve büro i'1erine de vü.n;U •• n Bele:liy~1i 1li:ıl3rı 
h.iı.umuou anlatacaiım. Herhalde, ~eren otomobi~ yara~la~ bı~akıp ra ve kısır muhitlerinde, kendi di. Sana gelmem gayri tabii bir taşraya da gidebiiir, ınilnas.ip bir ış 
bu casusları aldatmak için bundan açmış. Bu, 5 .8.4 · · · • nu. ruhuna gömülerek: duygularını ~ey mi? .. İki haftadır tanıdıklar arıyorum. Sayı..ı '" ı;,a.aip.erin .n Gala.· 
backa çare yok, maralı obtomobılı görenlerin ma- olsun harabiyetten kurtarmak için da soruşturup duruyorlar. Ne ol. ta. Arapcu.ml Sarıze)rbeK sokak ı9 C ab B •ı e Zührevi Hastalıklar hastahB· 

'" halli za ıtasuıa haber vermeleri num""·ada. lllehmede mUr0 -·aaUerı· 1 Haseki, err paşa, eyos u '"" . . 
cl.id inmiş ve kavrulmu5tu. dun, itlkiıfa mı çekildin yoksa? - - ıı ~ ih'; acı Telefon yine çalmıya başladı, rica olunur. Miıhlm mUkAfat var .. • rıca olunur. nelerile Zeynepkiımil doğuınevi ve sıhhi mües<.,.atı.n yı ı.. wY 

Birbirlerini mektupla bile ara- Nedim de yavaş yavaş sükünet ııl 
Yüzbaşı Sllver, hastahane mil· Akşam gazeteleri de, polis me. mıya lüzu'm görmeden be~ yıl ken- buldu .• Hirobir ••y olmamı.ı;ı: gibi (Bu siltwıa. ma.Wus mektupların için alınacak 13879 kilo mangal kömürü aç.ık eksiltmeye kon . 

durünün sözlerini i5itince itidalini K k ı ·k ı 111 
>r-- ~ ..ı ... ll ilk teminatı 72 lira 87 

muru asa a yapı an suı as te n di iı.lemlerinde yaşamış ve her iki- dereden tepeden konuşuyorlardı ba.şmuh&.rrır adle.sine go.ı"""1r mey.p' muştur. Tahmin bedeli 971 Ura 53 kuruş ve . 
kaybeder gibi oldu. Hastahane . bahsetmiyerek ayni şeyi tekrar et· si de olgunluk çağına girmiş ota. Bir aralık Fahamct çok ciddi bir dofruda.n do~r·Jya. ckUçUk JA.nla: kuruştur. Şartnamesi Zabıt ve MuamelAt l\iildürlüğü kaleminde gö· 
müdürü şöyle diyordu: · ı d. ı. ı ı ır de- ı ""' la..ırnwr 

- Mösyö, adamlarınızdan ikisi 
yaralanmış. Kasak'ın yarası göğ. 

•ünde, fakat tehlikeli değil. Liret 
yanlarından yaralı. Alnında da bir 
bere var. 

mıı er ı. tak yeniden t.anbulda karı.tılaş- tavırla söylendi· ~ ~~~~;u;7:; her 
0;Un~~t 

2 
ile 

4 
a.ra·: t'Uleblllr, İhale 25.9.941 per embe &ünü. saat 14 do Daiml Encümen· 

Casusluk servisi , her zaman ol- mı şlard ı . - Çocukluğu bırak Nedim •. eve de yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları .;e 
dugu gibi karanlıkta faaliyetine Genç adam, kadın atakalarına ı gelmemek Jçin ciddi hiçbir gebep sında alınabilir.) 
devam edecekti. bel bağlıyamıyacak kadar bezgin, ı yok ... Birbirine çok alı~ık ln<an- ı * Tahs.Ilm 11.sedir. Lisan bilirim. 941 yılına alt Ticaret Odası vesikalarile ihale günU 

İkinci şubenin en muktedir me· Fahamet de erkeği gönülle değil, ! Jarl7.. Yaptığın doğru değil, 2~ Y ... md~Y=· .. Boy 1,63, kilom d4 atte Daimi EncUmende bulunmaları. 
murları, kaçırılan otomobili ara-ı kafa ile düşünecek kadar pişkin \ Fahamet daha ba~ka şeyler söy- 6-1 tUr. Yeşil gozlü ve beyazını. Ah· 

muayyen a•· 
(8009) 

- Ya otomobil? Otomobil ne mıya koyuldukları sırada, matma. görünüyorlardı · temek istiyor gibi idi. Fakat Ne- 1 lAkım ve aUem teml..zdir. Aylığım ı••oı•••••••••••••••••••••••I\ 
olmuş'!,. zel Bartel'in nişanlısı Jak Rişar, Yine eski dostluğun ıı;amimiyet dlm yavaş yavaş iradesini kaybet- yalnız: 57 Hrada.n ibaretUr. 1stedlfinı ~ 

Sil ver. samiayı yerine bıraktı. odasına kapanmış, o kırmızı mü· ve sıcaklığile birbirinin e11erini sık 1 ti. Ve ona büttin duygularını ve bayanuı aaıen Türk ırkından ve dU· 
- Şef, dedi. Talihsiz memurla- hürlü büyük zarfa bakıyor, bunun tılar. Sık görüşUyor, beraber ye- bütün çıplaklığile anlattı, anlattı. 1 

rU•t ahlAklı olma;ıt şarttır. (18 • :ıo 
rımıza, önlerine e:eçmek istiyen bir içinde ne olabileceğini kendi ken- mek yiyor ve beraber eğleniyor- Fahamete, poker, plAJ, çay ve dans 1 kız veya dul da olaoılir). Cıddl ola..ı 
otomobil çarpmış, Alınan malU· dine soruyordu: lardı. Yalnız münakaşaların so- ) hayabnın sahte zevklerini tahlile teklif terin c:)tlünas.p> rümuzu.na ya
mata göre. yaralıların otomobili Bu zarfı açmıya hakkı var mı nundaki kavgalar yerlerini; düşün- 1 kalkıştı. Onu hem gUldilrdU, hem zılması. Fctoğral gönderilirse göa
bir torplci<> imiş ..• Bizi aldattılar! idi?.. dürücü kelime oyurilarma, tariz kızdırdı ve battA lcyan bile ettirdi. terlien adrese ma.lıı-em olarak taab· 
Hormen ve arkadaşları Bartel' ~n Lusyeni tapınırcasına seviyor. ve iğnelemelere bırakmışlardı. - Beni çok yanlış ve çok dıştan hütlU lade edilir. 
otomobilini aldılar, kendi otomo· du. Ondan şimdiye kadar hiç şüp. Fahamet sevgi hakkındaki dil· görmüşsün Nedim. Seni bu kadar * iloyum l,64, kilom 53, y ... ım 
billerlnl bıraktılar. helenmemişti. K1"kançlık aklından şüncelerini bazan bir kahkahanın basit düşünüşlü görmekle ben al- ise 27 dlr. 60 lira. net olarak alar 

Şimdi, üçü de düşi.inilyordu. Q. bile geçmemişti. Fakat şimdi, he~ kristalleşmiş nağmelerine bazan danmııı; oluyorum. bir mernurum. E\-lenmek istiyorum 
tomobil hasımlarının eline ıeçmiş- ~eyi karanlık, her :ieyi mümkün da bir dudak bükiiı,le omuz silkme - O halde bana elini uzatmak- Alacağrm bayanda LstecUğ1m. mezl· 
ti. Tabii, döşemenin altında saklı görüyordu. nin müphem ifadesine terkediyor ta seni düşündüren ne var'! yetler 9unlardır: 
ıizll vesika da... (Arko>ın varı ve çok mecbur olduğu ıamanlarsa Fahamet zalim zalim gUJdU ve 1 - Azçok ilk t&bslll olmaaı. 

Devlet Meteoroloji İşleri 
müdürlüğünden : 

Umum 
• 

3656 numaralı kanunun hükümleri dahilinde ve 20, Z5 liralık 
kadrolarla istihdam edilmek üzeremüsabaka ile iki Fransızca, iki 
İngilizce ve iki Almanca bilen ve h·ılen yüksek mekteplerin birinde 
kayıtlı bulunmıyan llse mezunu veya orta mektep mezunu ile lise 
fen şubesi olgunluk imtihanını vermiş 6 e:kek memur olınacaktır. 

An.nan diğer şartlar şunlardır: 
A - ı-tuvazzaf askerlik hizmetini yapmış bulunmak veya 85• 

kere celbine henüz bir senesi olmak. 
B - Nüfus kftğıdında askeri durumu sarih olarak gösterilmiş 

olmak. 
İsteklilerin memurin kanununun dördüncü maddesinde yazılı ev

rakı mUsbite ile birlikte eylül 941 sonuna kadar bir istida ile u. 
mum mUdUrlüğe müracaatları. 

}l.filsabaka imtihanının yapılacağı yerler taliplerin müracaat ma. 
hallerine göre tayin edilerek teri hlerile birlikte ayrıca bildirile-
cektir. (7989) (6449) 

a,kın mevcudiyetine inanmadığım birdenbire alay eder gibi söyledi: 2 - MUmkUn merl6be zarif ve 
!iöylemekle işe nihayet veriyordu. - Sevdiğim birisi var. ya.şınm 28 1 geçmemesinden ibaret. 
Fakat her defasında da ıerek se- Nedim bir anda kör, sağır ve Ur. (Hayat 2) remzine mUracut. 
sinin tonundan ve gerekse gözle- dilsiz oldu ve sevilen kim olduğu
rintn ifadesinden hakikl fikirleri- nu bile sormadı. 
nin bu olmadığı belli oluyordu, Neden sonra ilkin içinde bin. 

Aylar geçmişti. Nedim, hep ar. bir renkli uçuşmalar beliren ııık 
kadaş olarak gördüğü Fahamete huzmeleri ve arkasından Fahame
bir gece nasıl olduğunu kendi de tin gülümseyen yüzü gözlerine gi. 
bilmeden birdenbire tek bir cümle rebildi... Ağır a)lır kalktı: 
söyleyiverdi: - Haydi seni eve götüreyim! .. 

- Seni seviyorum! Ertesi gün Nedim Haydarpaşa. 
Fahamet tatlı tatlı, uzun uzun dan uzaklaşırken trene sallanan 

gilldü... kadın mendillerine !Ukilrür gibi 
Bir eğlenti gecesinin ayrılışında baktı ..• Fakat iki ay sonra Faha

idi bu. Fahametln içki ile boğulan metten gelen bir mektubun şu iki 
yeşil gözleri, sigara dumanlarının tek cümlesile gözleri yaşardı ve 
arkasında sisler arasından görü- içi sızladı: 
nen bir gül Jlbi teshir edici bir hal •Kim olduğunu sormak lsteme
almıştı ..• Bu tesirle onun elini O· diğin sevgili sendin Nedim .•. Nl
tomobilin penceresinden sıkarken çin beni anlamadın?:. 

• 19 yaşında, esmer, 1,60 boyun
da, kara kaş ve gözlü, balıketinde 
bir aile kızıyım. 

Ar kadaşlarun beni cana yakın 
ve şirin bulduklarını söylerler. 
Yaşı 25 ilft 30 •rası, uıun boylu, 
sarışın veya kumral ve yüksek 
tahsil görmil§ sivil veya subayla 
evlenmek istiyorum. En Son Ha· 
vA.dis (Nea'e) rü.muzuna müraca. 
:ıtları, 

Sahip ve E>4Jlluharr!r! 
NlZAMErJ:L'f N.V'JF 

Nefr'.ya.t Direktörü 
ŞtlKRO SAJlA(,'OGLU 

Basıldığı yer: 
VATAN MATBAASI 

- Anriko ile ben mi kontL5Bc&· 
ğım? Siz ve nazırlar böyle mi isti· 
yorsunuz? ... 

istiklal - En Son Havadis' in Aşk, Cinaget ve .ıl:ıc~r::ı Tefri.~:ısı : 46 rak baktı. Aldanmamıştı. Aı)ağıda, 

sllngWerlnl takmış bir böll!k 88ker 

- Evet .. 
- Neden?. 
- Çekiniyor musun? .. Onun sa-

na bir fenalık etmesine ihtimal 
roktur. Burada, avucumuzun için. 
dedir. 

- Korkmam mı? Hatırıma bile 
gelmedi. Fakat bir e!jkiya reisi ile 
kraIJçenin konuşmasını biraz tu. 
haf buluyorum ela .•• 

- Bunu memleket için yapa
caksın. 

- Peoki onunla ne konuşacağım. 

- Şt-hrın ve kalenin plA.nlarını P .• 

lacaksın ondan. Ben onunla karı,ılaş;· 

nuık istemiyorum, yapacağı teklif· 
tere ve ko,acakları şartlara. razı ol
mağa gönlüm olnı&dığı glbt. kral· 
tık 'erefim de buna mAnt .. Bır e,kl. 
ya. reisUe a.nlafm&k hllki>.met içın de 
ayıp... Onunla konu,ma.dığımın baş· 
ka bir sebebi: de var, bu suretle he· 
men tevk.t edebiıtrız. 

\ .. .T KAM! 1 

bekllyordu. 
Bunların iyi bir maksatla oraya ge 

tlrilmed!ğinl anladı. Eşkıya reiBlnı 

y&k:alıyacakla.r, buna muvaffak oıa· 

mazlarsa öldüreceklerdi. 

rengi sarardı, tayan dolu bir sesle' lJ 
haykırdı: Çeviren: 

- Eşkıya rei~ine verdiğin aözU tut 

mıyacak mısın? Böyle bir hacalet M. S. Çapanolf[;ı 
altında nasıl Y&fıyacakam? Bu ha- .. 5 
reketJne bal~ ne der biliyor musun? ayıp bir 9eydir. 
Ben sana söyt:.yeytm: Namussuzluk! _Eğer onun bir şey yapmıyacağı
Bu küçüklüğü yaparsan bir dakika nı, onun y1lzUnden başımıza bir bei..1 
yanında kalmam. Ben zannediyor .. gelmiyeceğlni bilseydim, tevkif ettir. 
dum ki. .. 

Kral, karısının sözUnü kesti: 

- Ben seni zeki bir kadın zanne_ 
dtrdim. Sen ağzından çıkan aözU bil· 
miyorsun .. ~14.na'lız şeyler söylüyor· 
sun. 

Kralite dudaklarını bUkerek cevap 
verdi: 

meğe lüzum görmezdim. 
- Bunun kolayı var canım .. Ona 

bir yemin ettiririZ, Anrtko, zannede· 
rim, sözUnil tutan insanlardandır. 

- O halde, onunla sen konuf. Na· 
aıl bunu ister misin? 

- Eğer bundan memnun olacak· 
san, evet! .. 

-- Anriko içerde ... 
bekl:yor. Söyllye)1m 

Kırmızı odada 
yanına getJı·. 

J Kral odadan .çıkınca. kraliçe ayna. Dı,a.rda. ayak sesleri l'lUUyordu. 
nın kartısına geçti. saçlarını dUzelt· Hemen pencerenin yanından uzaJda.,
t!. Ayna.da yüzUnU tetkik etti. tı, bir kolluğa oturarak beklemeğe 

Kraliçe güzel bir kadınw. tşt!hayı b ... ladı. 
kamçılayan, gUzel bir endamı vardı. Gelen AnrUco değil kraldı. Karıar_ 
Kolları. bir manulya kadar zartftl. na yakla,arak dedi kl: 

Göğsü bir harika idi ve açıktı. Saç~ - MülA.kat esnasında ben de bu-
larını elmaslarla süelemiştL lunacagım. Şurada, perdenin arkaaı-

Anrtkoyu beklemeğe başladı. Kalbi na gizlenip muhaverelerlnlzl d!nllye
heyecan ve helecan içindeydi. Kendi cefjm. Belki size de tasallut eder di. 
kendine: ·ye kılıcımı da yanıma aldım. 

- Anriko burada., ıarayda. ha! dl· Birkaç dakika sonra, genç bir ma-
yordu. Cesur adam dofrusu ... Bir t'.I· beyinci kapıyı açtı ve etikte, Anrllco 
zağa. dU.şmekten korkmadan nasıl gözüktü. 
geldi buraya ... Her halde. söz verme Eşkıya reisi beline kılıç takmamış
sine rağmen kralın ona fenalık yap_ tı. Yalnız Doranın ricası Uzerıne bı· 

ması yüzde dok~an muhakkak. Onuıı çağım yanma almı~tı. 

ceğim, kurtaracağım onu... kllp elini öptU. 

llevıet Denlzyoııarı 

i,ıetmesı iıanıarı 
22 EYLOLDEN 

29 EY;..OLE Kadar 

Muhter.f Hatlara Kalkacak Vapurların isimleri 

Kalkıs Gün ve Saatleri ve Kalkacakları Rıhtımlar 

-
Bartın battma -

tımıt hattına 

Battdımı• Jıattnıı 

Karablga hattme -
lllll'oı \ıattm& 

Ayvalık hattına 

lznıir b!rl:\:Ci ıtlra -
lzmir Uf.ve ıüral 

tzmlr ikinci silntl 

Pazartesi 17 de (Tarı), Perşembe 
17 de (Karadeniz). Galata rıhtı-
mından. 

CUmartesl 18 de (Anafarta). Sit· 
keci rıhtımından. (İş'arı ahire J<•· 
dar haftada bir posta yapılacaktı!· 
1neboluya kadar gidecek olan bll 
posta gidiş ve dönü3te AkcakocaY8 

uğrıyacaktır.) 

Salı 8 de (Mer•ln), P.,.embe 8 d• 
(Bartın). Tophane nhtmundan. 
Salı, Perşer.ıbe ve Cumartesi 9 d"' 
ı:;;ana1<::o.Je). Pazar 8 de (Maral< .. )· 
Postalar Gala.ta rıhtımından 1taJJ<or" 
lar. ı 
!NOT: Salı, Per~mbo ve ewno.rt•'t 
günleri esas postaı.a.ra ua.veten ! 88 

10 da Galata rtııtımıncl&n !!f.veten bl 
rer vapur kaldınlacaktır. 111\.ve vs .. 
purla.r ayni gün Mudıınyadan 16.SO 
d& İstanbul& döneceklerdir. Bu suret 
le Mudanyadan İ&tanbula her gü• 
vapur vardır.) 

Pazarteo~ Salı, Çarşamba VO CUI". 
8 de (~ :.:.rakaıı). Galata rıht.;-.11nd~, 
Ayrıca ÇJ.r:;--..mba ve Cuntartest 20 
(Konya). Tophane r·?ıtımrr.dtın. 
Sah ve CUma 19 da (Seyyar). TOP' 

hane nhtunından. 

Paı:ı.= 9 C.a. (Barlm). Tophane rıl'· 
tnnmdan. 

Çarşamba 12 de (lhgen), Cumıırte81 

12 de (Saadet) Sirkeci rıhtım1nd3-'' 
pazar 16 da (İzmir), Galat.. rıJıtl' 
nıında.n. 

rıllııSalı 13 do (Tırhan). Galata 
mından. ıs 
P"'18mbe 13 de (Kad.,.). Galata r• 
tımından. 

,,6• 
NOT: Vapur seferler! b&l'.lnnda her türlü malQma.t .... 

telefon numaraları yazılı acentelerimizden öğrenUebilir. 

uolata Baş A.oentelltı - Gala ta nhtımı. Limanlar Umum .ı~f1 
MUdUr!UğU binası altında . . . . . 
Galata rıhtnnı, Mmtaka Llnın-r.. al&ta Şube Aeentelltt 

lrl<ecl Şube Aoentelltı 

Reisliği binası altında ••••• • · 1 ıı zz Sirkeci, Yolcu Salonu .••••••. 
(8401) 

SOn &OZ kralıçeyı hıddetlendırdı, 

- Sözlerim aenln tatımin ett·ğtn 

gibi hiç de mana..1111z değildir. Bir kra
lın sozünU tutma.ması ı;tık feci ve çok sinler 

tuzağına düşmesine yardım etınlye-ı İlerledi, kraliçenin önUndo diz çö 

Pencereye ko~tu, perdeyi kaldıra· (Devamı var) '•••ı•••••••••••••••••••••-~ 
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