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Biz h818 nazariye Kredi müesseseleri borçlulann 
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ihtikô.r dolabı, geni ı Ve 
zenginler getiştirmektedir~1 

Şltldetl llttllsfe artu 
Ba. Alma• llarldade 
dvmadaa çalıfbnlaD 

batal'falardaD bir 

Merhun mallar derhal satılır, bu nevi 
satışların derhal önüne geçmelidir! 

Ya.zan: Nizamettin Nazif 

B ugUn vHAyette bir toplantı ya. 
pılıyor. Maksat, ihtikfıra karşı ne 
gibi tedbirler alınabilece:ini B· 

rabtırmaktır. 
Dun T icaret Ve!d'ıleti bir tanıiın 

:ıc6:-t>tti. Maksat cıihtikAra karşı 
c~zrt tedbirler almak ve ihtikOrla 
rnUcadeleden faydalı neticeler el· 
ı.le r-ciebllmektir, 

l.;,ı;ardanberi gazeteler, dünya~ı 
saran cehenneme ait haberlerden 
ayırablldikleri sütunlarda ihUkar
la mücadele etmekten, ihtikfıra 
karşı tedbir almaktan bahsetmek· 
tedirler. Maksat, büyük şehirleri. 
ınizi soymak için fırsat gözeten bir 
takım piyasa kurtlarının tuzakla· 
rına bir nihayet vermektir. 

Bugün gelen bir Ankara tel
grafında İaşe Umum Mildi.ırlil~ü
nün İzmir, İstanbul ve Ankarada
lci teı:ıkilatlannda bir takım deği. 
ıiklikler yapılmakta olduğunu öğ. 
t'enlyoruz. 

Maksat, ihtiktıra karşı mücade-
1cde daha kuvvetli olmak ve müs
bct bir iş görebilmek imkanlarını 
aramaktır. 

Fakat bütiln bu güzel maksatla
ra rağmen ortada müsbet olarak 
Yaptığımız ne vardır? HıilA bütün 
faaliyetimiz dört beş muhtekir! Ü" 

beş gün tevkif etmiye inhisar et. 
'lliyor mu:> Hlilı\ ihtikar ortalığı 
ıiiledlği gibi kasup kavurmuyor 
mu? Biz, nazariyelere saplanmak
ta devam ederken, nokta! nazarlar 
teatisi ile uğraşa dururken gemi 
ıu:ıyn almış bir ihükiır. her. J:iln 
~eni yeni zenginler )-aratmakta 
değil midir? 

Evvelce de söyledik, bir daha 
tekrar edelim: 

ihtikar şebekesi o derece kur. 
tıaz, o derece pratik ve o derece 
gcize görünmez bir kuvvettir ki O· 

tıun karşısında hayırhah, nazarı. 
l'eci, açık kalpli ve her işini açığa 
Vurur bir teşkılAt ile .ı.ücad ·le et. 
trıek f m k fı n s ı z d ı r • 
Kurnazın karşısında ancak kur. 

?\azlıkla, pratik marıfetlerin kar. 
tısında ancak pratik hareket ede. 
tek muvaffak olabiliriz. En fena 
1htirasların adamı olan muhtekire 
karşı hayırhah ve kanuni bir cep. 
he tutmak demek. mücadeleyi baş 
lıırken kaybetmeği kabul etmek 
demektir 

İhtikar· gizli mi çalışıyor? ?.~ü· 
!adeleci de gizli çalışacaktır. I~· 
liktır gemi azıya mı alıyor? Mu· 
Cacieleci de şiddetini artıacaktır. 
Başka çare yoktur. Büliln t:>p· 

larıtılarımız neticesiz kalmağa mah 
ltCırndur. TeşkilAtlarda yao:ıceğ. 
ltıız dA~·::.klikler nazari ıtı.ılmıı~::ı 
tııahki\n,rl •.ı• 

Ticaret VekAletlnin son tamimi· 
ne hlıkim olan teşebbüs ruhu ve 
bir iş başarma azmi de . maalesef • 
bu mücadeleye bir müsbet isttlca· 
ltıet verebilmek imkanlarından 
tı\ııhrumdur, 
İhtikar her sahada ve gayet şey· 

tanı bir süratlc teşkllfıtlanmıs bu· 
1unmaktadır. Pastırmadan, limoo. 
clıın tutunuz, manüaturaya ve kun 
c!ltraya kadar mideye ve sırta ta. 
~.-,,k edt-n <;ı· m:ı.dde :ıı;:rlndc 
11Yrı ayrı ve dikkatle karargllh kur. 
llıttştur. 

Mukemmel surette gizlenmiş O· 
1ıın bu karargtıhları bulmak ve 
0.Yup ezmek için memleketin bti· 
ttirı istihbarat kuvvetlerini kullan. 
tnak ancak bir netice almağa kôfl 
l:clcbilir. 

Bunun için ihtik!ırı ya kendi i· 
~lrıcten zaptetmek, ve yahut onun 
t .. ~k·ı . • h ti ı fitlanma tarzına, pıyasa ay. 
lıllnrının çalışma tarzlarına bİ· 
"'ltkın vfı.kıf zeki ve temiz CS· 

'lf ve tacirleri yanyana getirip 
1"" cephe kurmak lazımdır. 

ilk bakıştu son ctcrecc hayali 
:lbı gözüken bu duşüncemiz, bi· 
a~ Uzerindc durulunca kolaylık· 

1:>hakkuku kabil bir hareket ol· 
1•nu anlatmağn müsaittir. 

llltnunla beraber ihtil<i'ır milca. 
~1e · ıni sivil idareden mutlaka al. 

it lfızımdır .... . 
'er bu chet üzerinde bir karar 
nek kabil olamıyorsa cezai el. 

Ilı 11 erı olsun orft irlnreye tevdi et. 
"Yı rnünıkuı1 kılmalıyız. 

ı Velhasıl bu iş henuz daha emek 
tı~c safhasındadır. Ve biz naza 

e ile uğraşa duralım tıkmnda 

NbDe 

: ' ' ' lliagıuz gazet"ıeril w· . ' , 
ve AUaaOk . ' , . , , 

mukaveıeıı 

Ruslar yarının Alman ceset-
çemberden Avrupası na- [eri köprü 
çıkama'!ılar sıl kurulacak dubasıolarak 
Klyel mıntıkasm- ... ,. r••l aft"llpada taa kullanılmış! 

dald askeri bir bü sabi oıaoa1s 
hareklt sonuna Londra, 25 CA.A.) - İngiliz 16 ncı Rus ordusü 

ermı,ur matbuatı bugUn .. Atıantik muka. 

\"elesiıı nin amüttefiklcr meclisi» ç e m be re alın m a m 1 ş Berlln, 25 (A.A.) - Askeri ma· 
hafilden bildiriliyor: 

Kiyef mıntakasındaki harekat 
sonuna t!rmck üzeredir. So\•yet kı· 
talarının çenbcrden kurtulmak Ü· 

midi acı bir hayal kırıklığına uğ. 
ramı§tır. 

Alman kuvvetleri Leningrad 
banliyosünc girmişlerdir. 

Alman tayyareleri, Kırım aske· 
ri tesisatını büyük bir muvaffakı· 
yetle bombalamışlardır 

Bcrhn, 24 (A.A.) _ Alman umu· 
mi karargt'ıhının tcbltğtnde dün Kle

fin şarkında başka Sovyet cfizUtam. 
!arının da lmha edilmiş olduğu kay· 
dedılm~ktcdlr. Düşman kuvveUerlnln 
bakiye 1 lkı cep ıçınde mahsur kal· 

mu; olup bunlarn da blrkaç gün i· 
çındc tamamJe imha edılmcsı bek. 
Jer.mektcdlr. 
Tayyarelerden alman fotoğraflar· 

dan dUşman saflan arasında karga. 
şalık çıktığı anlaşılmaktadır. 

Kronstad korfezlnde Alman muha
rebe Stuka tayyarelerı düşmanın 
harp gemllcnne ve blr dcstroyerıne 
tıım isabetler kaydedtmlşlerdir. 

Beyaz den:Z sah111erindc, bir Al
man ay tayyare te._,ekkUlU büyük bir 
elektrik fabrıkasını tahrip etmiştir. 
Lenıngrad ve Moskova askeri tesl· 

satınrı da muvaffaklycUı gece hU· 
cumlnrı yapılmıştır. 

tarafından tasdiki hakkında mü-
talfıalar yürütmektedir. - -·---

Times gazetesi bu meclisi yeni· 
den kurulacak olan Avrupanın bir 
nüvesi olarak tavsif etmektedir. 

Bu gazete şunları illıve ediyor: 
cKurnbanların mütecavize kanı 

müştereken mukavemet etmek ve 

Almanların 8 inci 
tank lırkası lmba 

elllımıı ı 
yeni bir harbin öni.ıne geçmek az. Moskova, 25 (Radyo_ Saat 11)-
mile birleştirmiş olan Hitler har. ı:.ıtwvet. istihbarat bürosunun tebllki: 
be ve iş blrli~ine müstenit yeni 
bir Avrupa nizamının temellerini 
atJnış oluyor. Çiınkü bu muharc· 
beden sonra Avrupanın yeniden ku 
rulması işi bir nevi beynelmilel 
mahiyet arzedecektir. Bu yeniden 
kurulma işile meşgul olmak üze. 
re beynelmilel bir teşekkül vücu
de getirmenin artık zamanı gel· 
miştir. 

Daily Telegraph diyor ki: 
«Maiski'nin konferansta bulun

masını Avrupanın istikbali .ve harp 
yuzünden harap olan bu icıtanın 
iktısadi kalkınması hakkında ya
pılan konuşmalarda mesut ve mü 
him bir merhale olarak selmla· 
malıdır.• 

Manchester Guardian şöyle :ra· 
zlyor: 

«Rusya, yalnız harbin sevk ve 
idaresi için değil, sulh için de miit 
tefikler tarafından yapılan plAn· 
!arda ve hazırlıklarda tam bir hak 
sahibi, mesul bir ortak olarak )'Cr 
almış bulunuyor. 

Üç günde 
1236 tayyare 

Berlln radyosu, Alman başkuman· 
danlığının emrilc yaptığı neşrty"atta 
İlmen gô!U civannda 3 Sovye: fırka· 
sının imha edildiğini ltildlrmlşUr. 

Hakikııt ~udur: Bu harp sahasında 
Almanların 156 ıncı piyade alayılle 
8 incı tank fırkası SovyeUer tarafın· 
dan imha olunmuştur. 
İlmen gölU mıntakasındakl muha· 

rebede Almı.nlaı· 45 • 50 bln ölU ve 
yaralı bırakmışlardır. 

Almanlann, bUyllk takviye kuvvet. 
lcrı alarak yaptıkları taarruz da a· 
kim kalmıştır. 
DUşınan, cephenin bir tarafından 

diğerine baş vurnyor, zayıf bir nokta 
arıyor. 

CL) nuntakasındaki çarpışmalarda 
Almanlar 15,000 ölü vermişlerdir. ö
lüler o kadar çoktu ki nehrin bir ye
rinde Alman cesetleri Ponton = köp 
rU dubası şeklini alınıştı. 

Alman istihbarat bürosu, eyHil 
başlangıcında bir Sovyet kruvazö
rü, 2 torplto muhribi, 25 bin ton. 
luk ticaret gemisi batırıldığını ve 

(Devamı Sa. 3, Sü 5 de) 

,_. Vadeler uzatılmalıdır. Batta, .,eni ..._ 1 Bir jtaJ an t 
11 vade ıer için 1 gaza e 

yeni ıaızıer aranmamalıdır ı vaz1.,eu aaııı 
Bir çok ailelerin bü~elerinde 

küçük büy ük sarsıntılar olmuş· 

tur, Dünyanın fevkalade hadise
ler içinde yuvarlandığı bir de
virdeyiz. 
Baz ı vatandaşların iratları, 

dürüst ve çalışkan bir takım va. 

tanda~ları da kazanç la rı azalmış· 

tır. Pahalıla ·an hayat, maa.'jları 

ile geçinenle rin en ufak bir eko· 
nomi yapmalarına imkan ver me. 
mektedir. Tasarruf kumbaraları 

eskisi gibi çabuk çabuk dolup ta. 
şamamaktadır. 

Bu hali tabii görmek lazım. 

Bunula beraber, dünyanın her ta. 
rafında olduğu cibi u(evkalide 
«ahvaln e uygun bir takım ted. 
birler i a lmakta da tereddut et. 
memek lazım, 

Faraza, m uhtelif kredi mües-
sesele rine emlak, mücevherat ve 
eşya terhin etmis o lanlara bazı 

kolaylıklar lemin etmek zamanı 
l'elmiştir. Emlak ve Eytam ban
kası ile Emniyet sandığı cib i mü· 
esseselerin normal çalışma tarz. 
l arından, bor çlular leh ine ufak 
bir fedakarlık göstermedikler i 
meydandadır. 

( Devamı Sa: 3, şu. 1 de) 
J 

ihtikara karşı 
Mil:i Korunma Kanununda 
değişiklikler yapılacak ! 

İstanbul İqe Mldlrllllnden işlerin 
l'fl ç .. luaadltı anlqıldı 

glrı.,or? 

Amerika 
ve 

harp 
Şarki Afrikaya 

silah 
gönderilmesinden 
maksat nedir ? 

Roma, 25 (A.A.) - AUaa Okya· 
nusundakl Fransız mllstcmlekelerlne 
dalr olarak Birleşik Amerika ile İn· 
giltere arasındaki projelerden bahse. 
den Popolo di Roma gazetesının Ltz· 
bon muhabiri, Birleşik Amerikadan 
Liberyaya yapılan silt'ı.h ve miihtm· 
mat .sevkiyatile • Sierra Leone • de 
Fcrctown'a İngiltere tarafından gön· 
derilen harp malzemesin eişaret ettik 
ten sonra şunları yazıyor: 

Tk<:ret Vekaleti, fı~ at mur.ıka· ı cDaha bir müddet evvel Wrle~ık A. 
tc ve iaşe teşekküi!erıııln blıliktt' A • f • d merika ve İngiltere gazeteleri AUas 
phşoıaları hakkında al:lkalı'r.r~, 1 r J an ın e Okyanusu ile AnUllcs denizlerindeki 
blr t&mim göndermi~tir. Bundan , Fraıliız ıUBteınlekele:nn!n a&kerl v.: 
ma~t ihtikArı en cezrl tedbirler· bı•r gı•ztı• feŞ• sevkulceYfl mahiyette'hıç bir ehem. 
le onlemck, daha faydalı ve daha mlyet arzetmemekte olduğunu teyıt 

m(lsbet neticeler elde etmektir, kı·ıaAt bulundu etmelerine rağmen, bugün ayni ma!· 
Bundan başka milli korunma buat slllh ve mühimmat yilklU ge· 

kanununun tatbikatında daha ve. milerin Martinique, Guadeloja ve !ıl· 
rimli neticeler elde edilmesi için dişi sahilinde Abidjan lstikaınetınde 

bu kanunun iaşe işlerini ilgilen. e• k b 1 nİg!lteı-e ablugasından ve Atlaş ok. 
diren hilkümlerini ihtiyaca ve za. 1 rço su ay ar kanusundaki Amerıka tarassut hat· 
manın hususiyetlerine göre bazı tından geçmekte bulunduklarına na· 
tadiller ve tefsirler yapılması ka· t k •t d · ı d • zarı dikkati celbediyorlar. 
rarlastırılmıştır. Bu sebeple bütı.in ev 1 e 1 1 İngll!z • Birleşik Amerika matbu. 
memlekette olduğu gibi İstanbul atının bu neşriyatı Fransız mlliıtem· 
mmtakasında da mevcut ihtiyaçlar Buenos • Aires, 25 (A.A.> - lekelerinin ve 'bilhusa Dakarın Mar· 
nazarı itibara alınarak tetkikler Bükümeti devirmefi istiyen bir ıis t!nlque'ln ve Ab!djan deniz UssUnU 

yapılacaktır. li teşkliat keşfedilmiştir. Kara ve zararına olarak geniş mikyasta bir 
Bundan başka, öğrendiğimize göre 

tatanbul la.şe mildUrlUğünUn İstanbul 
gibi sanayii ve hareketi geniş bır 

şehrin ihtiyacını karşılayamadığı an. 
la.şılmış ve bunun için de kadroların 
tevsiine karar verilmıştir. 

B a 11 D VUAyette 
bir 

toplantı 'f&pıldı 
Bugün vll!yette Vali ve Belediye 

Reisi LtHfi Kırdarın ba.şkanlığmda 

bir toplantı yapılmıştlt". Toplantıya 

mınta.ka ticaret mUdUrU, iaşe :rıildü· 

rU, emniyet direktörü ve kaymakam. 
!ar vesair alakadarlar iştirak etmiş· 
!erdir. 

İçtimada lhtik!rla mUcadele ve fı· 
yat murakabe işleri tetkik edılmiş, 

eski kararlara yenılerin !IAvcsıle da· 
ha sıkı bir kontrol temin ve cezrl 
tedbirler alınması 
tır. 

kararlaştırılmış. 

Görüşmeler esnasında, ticaret ve· 

kAletinln iaşe ve fiyat milrakabe le· 

şekkilllerinin bırlikte çalışmaları hak 

kında yaptığı tamim de bahis mev· 

zuu olmuş ve bundan mUsbet ve fay. 

dalı neticeler temin edıleceği anla· 

şılmıştır. 

deniz ve hava kuvvetlerine men. İngiliz Amerikan müşterek taarru. 
sup bir çok zab itler tevkif ol11n- zuna bır mukaddeme teşkil etmekt~· 
muştur. tedlr. 

Mlzlllyenler ara11nda • • • 

Sadettin kaynak 
diyor ki: 

Itri ve Dede Efendi artık bugün 
dinlenemezler. Onlar devirlerini 
yapmışlar ve yaşatmışlardır. 

r ~ 
dlakamJarımızın boUup bütün prplılann parmağını atımda bıra· 

ka<'Sk dereeE!decllr. Yeter ki, n n' atın ciddiyet \"e ustah!k .. l&tblknıı 

hı~ uau san'atklrlara s'lhlp olalııu!» 

Sadettin Kaynağı ilkin, mi.ızis· ı 
yenlerin imtihan odasında tanı· s • o r c • 1 • r 
dun. Guftelerin beste üzerine tak· ı 
simindeki güçlük bahis me-.zuu. ara 11 D da 1 
muz oldu ve bir hayli rnilnakaşa a 
ettik. Bu prozadi bahsinde göster. aıatasarayb Nlbat 
d.iği titizllk, onun sanat incelikle- ne dlvor ? 
rıne vukufunu o kadar kuvvetle .J 
tebarüz ettiriyordu ki, sabun kö
pütü gibı tertemiz ve üçüncü me
lodi hususiyetlerinin nereden doğ. 
dujunu anlamı§hm artık ..• 

Dahardaki Jlran· 
sız k11vvetleri 
Birleşi~ An1eri

k aya karşı 
kullanılmayacak 
Nevyork 2~ (AA.) _ Nevyork 

Hcrald 'l'nbune gazetcs nın bir ha· 
berine gore Fransız bUyi.ilt elçisi M. 
Henry Ha) e dün Bu·ıcşlk Amcrllrn 
hıtrlclye> mUste>şan M. Sumncr Wel· 
lcs'ı zıyaı·ct etmiştir. 

düşürülmüş 
Bcrl!n, 25 (A.A.) - 21 eylulclen 

24 eylulc kadar Alman hava kuv
vetleri 1236 tayyare dilşürnıüşler· 
dır. Bunlardan 134 tanesi Alman 
aeniz kuvvetleri tarafından tahrip 
edilmiştir. 

G. Liidendorf neler 
düşünmüş? 

Duyuş, çok kimseye nasip olan 
bir haslet olabilir. Fakat duyduk· 
larını ruhunun biltiln kudret ve 
haşmetile ortaya koymak işi de, 
herkesin anlıyablleceği bir tarzı 

kullanmak ve yaptığını sevdirmek 
suretile de muvaffakıyet göster
mek hc.rke5$! nasip olmasa cerek· 
tir. Sadettin Kaynak'ın tabUlik ve M. Hayc gazetecılcrc dem ıştır ki: 

Da.karda bulunan Fransız kuvvet. 

!eri. B.rlcş k Amcrlka)a karşı asla vıyelte tabii 11a.,at 
kullanılmıyacaktır. , ... 

dönen lhtıkfır dolabı gayri me~ru ' ba,ıamı, 
senetler toplamaktadır. 1 Berlbı, !5 <A.A.) - K lyefte a.r. 

Nlzamcttln NAZİF mal hayat başlanuftır. 

B. Hitler neler ya pb 
Yazan: /Jısan BORAN 

(Yazısı üçüacü sayfamızda ) 

sadelik içinde yarattığı melodiler 
bu duyuşun ve bu ifadenin en in
kar edilmez delilleri değil. midir? 

Onun, sanat görüşündeki derin
liie varış kuvvetini şu cümle He 
ölçebiliriz: 

(Dennu Sa. :?, Sil. t ele) 
B . Nihat 

(Yazısı 4 üncll ııayfada) 
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it . J ŞEHiR VE 
LOBJEKTJr MEMLEKET 

Müellifi : Nizamettin Nazif 

Fegzige Mektebi müdürü Cavid, 
Talat beye" - /sterseniz - dedi- bu

rada kalın, barınacak ger buluruz!,, 
- Şaka bertaraf, dedi, vaziyet 1 Ana, kim bilir kılıç kuşanacağı 

ka~ışıyor. Ne yapacağız? ~r~ık ni· a:~nc kadar kaç bin kahrını çekti. 
baı hareket zamanı gelmııtır, sa- ğı oğluna, belinde ı;allanan kılıcın 
nırım. verdiği mertlik hakkını çok gör-

- İhti!Aller kendi kendilerini memlşU, İhtillı.lci zabit, yaralı ar
idare ederler, Bu seyirle yarın de kadaşını sırtına aldı. Kılıcının yer 
J!ilse öbti.rgün mutlaka bir yerden de sürünen ucunu merdivenlerde 
patlak verecektir. takırdatarak aşağı indi, Bir daki-

- Abdulhamidin kolay kolay ka sonra, cemiyetin emniyetli a. 
boynunu yulara uzatacağını mı damlarından biri tarafından idare 
zannedt;rsin? edilen araba ~fanastırın dış mahal. 

- Elbette .. Daha uzun mUddet lelerine doğru Arnavut kaldırım
muskbil rol oynayamaz. Ben bilir !arını çiğneyerek geçti. 
mısın neden korkarım? Herifin bir l\.fanastırın dış mahallelerinden 
dcnbire kanunu esasiyi Han cdi· birinde tabur kAtiplerindcn Ragıp 
verme5i derhal lehine bir hava u- Bey oturuyordu. 
ya;;dırabilir. Allah vere de fazla Araba Ragıp Beyin kapısında 
inat etse... durdu. 

- Bırak canım.. Beyhude ye. 
"C kan dökülmesin.. Temenni e- Ragıp Bey yine arkadasını salla 
dclı:n k .. a;ulten, bir an evvel ka- sırt etti. 
nunu C!l!:asiyi ilin ederek işleri dil· Bu evin kapısı da açık bırakıl· 
zeltsin. Yoksa birdenbire askeri mıştı. Alaca karanlıkta yavrusunu 
bir n ,ijdahaie karşısında kalırsak, köpek torbasına yerleştirmiş bir 
Rumeli uçar heaa... kanfuru gibi eve daldılar. 

- Olan olur. Tarih yilrilyor, Kapının kol demiri vuruldu. 
Hadiselerin içindeyiz_ Seyrini de Araba bozuk kaldırımlarda •al-
de~l.ştiremeyiz. Eğer önümüzde a. lana sallana uzaklaştı. 
kan vakalar bizi hedefe ulaştıra-

cak olursa. bu demektir ki iktidar 
mcvkil bize mevuttur, Ah bir na
Z!r olabilsem. 

Mtizakere bitmişti. Yanındaki 

binada yatak zili duruyordu. Fcy. 
zlye mektebi müdürü Cavit Bey 
ayağa kalkan arkadaşı Talat beyin 
elini •ıktı. 

- Canım .• isterseniz burada ka· 
lınız. Yatacak yer buluruz. 

İki ıece sonra, zifiri karanlıklar 
içinde bunalan bu kenar mahalle· 
sinin evi, yine karanlıklardan çı. 
kan dört beş adama kapısını aç. 
mı$tı. Bu dört adam on dakika son 
ra beş adam olarak hesap memu
runun evinden çıkmışlardı. Hesap 
memurunun evinden dedik değil 

mi? Öyle ise hesap edelim. Dört 
girmişlerdi, beş çıktılar. Demek 
kil İçeriden bir kişi fazlalaşarak 
çıkmışlardı. 

Dört adam Asi Niyazinin gönder-

B 

Mektepler 
açılırken 

Balemi Senih SARP 

u abalı trkenden, YlU'dUD 
her kö~f'.'tlnde, toooklanmız, 

uzan bir <llnlenme fuıla..119ından son· 
ra, ıuruflanna glrdller. Onların sınıf_ 
larında olması, bir hudut muhafızı
mın nöbet tutnı~ı gibi, blı.lere bir ,.a 
tan n1Udafaasr hl Mlnl \eriyor. 

-ı·arıuın büydkleriol, 'inıdll<l 1.lper· 
lerlnde, gtlecek mf"mleket sa,·~lafı 

·~·n hazırlanırken cornıek, se\"Jntll 
bir ıalıne !M!yretmektır. Bir sahne, ld 
başlı<'& rohi zilıin yaratnıak \"e tek 
ga)·e.,ı hayat l~ln haı.ırlaınaktır. 

llayata \'ıkan btitUn l"Ollar ıınıf· 

larınuzdatı gl'~Cr. Du )'li.ıden, Sınıfla .. 
rınuzla hayat ara.eı.ında en ı,ıkı bağ· 

ları gö:ıönlinde tutuyoruz. Beyhude 
bir zihin l·orgunluğu dtnlleblle<-ek 
tek bir fikrin a~ırhj;ını kiıu~e:t·e yi.ik 
letnıı, df'ltlllz:. 

Terbiye ettJğinıl:ı her nesil can:o,ıı;· 

lar, canlılar 'e ceınlyetler AlcnıJnde 
<.·&ri nlzaınlar !lofstemlnl ka\ camı) :ıl· 

hinler olı.Iuk('a, kP.ndi dı.,ıaruıda bir 
dün~ alla &endclemeınek lı:;-ln kan 
deAtrklf're malik bulunaraklardır. 

C ıin1harl.)'t't &ınıfla.rı ...,kola~tlk bü4 
tun te~lrlerdcn aı.aclt"dir. 

lflir \"&tanda' ruhu, ~uurlu itaat 
lr&cle!il yaratnıak için do.3 andıJ!"nnız 
lstcm, mcmlekrt sevg:i~lnl kendJne 

tek Ulkü ttayan nebtllcr ıne3·ı.Iana gc~ 
tlrını,tır. Onlardan itaat l!;tenllnıe.,J, 

kendilerine b.Ukinı olmanın tecrübe· 
blnJ yaptırmak i\·lndlr. 

llUletlerln talihi ıcnı;llğln terbiye· 
e.lnc t bl J.se sınıfların1ız.1 milli haya· 
tunızın bl.r J~tlkbal baromctreeJ !;ay· 
mahyu::. 

Bu yUzdendir ki ınekteplerlmlzl 

athğunız huglın, lstlkbaJ Jtjn en fialt. 
lam ümitlerin kapısını da hf'r3bcr 
a<;mı' olu.yoruı. 

Ooılınıi.tde bütlin bir -:ah~ma yılı 
\Uf. 

)lemieketımizle berabtr, bütürt 
dünya rençllğlnln mJlh \"e ln"lani 
ülktilrr )·olunda mil«hhrz: olmaları· 

nı dUeyeJlm. 
Rateml Senih SARP 

Petrol tevziine 
baflandı 

Petrol tevzllne dUndea ftlbarea bü
tün bakkallıı.rda başl~tır. 

Tevzıatın muntazam olması ve bir 
defa alanın tekrar mUrac&aUa pet· 
rol almamasını temin maltsadlle tev 
ziat polis ve bekı;iler va.sıtasile kont· 
rol edilecektir. 

Mektepler bugUn a<."~dı 
Şehrimizdeki btitün lise ve orta 

mekteplerde derslere bu sabahtan ı 
itibaren ba..,lanmı!Jtır. 

Bu yıl mektep kadrolarının geni_, 
tutulduğunu nazarı itiba.rc alan Ma· 
arit VekA.teti sınıfların hoca.sız kal· 
maması için icap eden tedbırleı·i al. 
tnıştır. --Vı;:kUdar traıu..-ayları 

Dahiliye Veklletl İstanbul beled.
yesine verdıği bir emirle Üsküdar 
tramvaylarının devir muamele.si için 
tasfiye işlerinin suratıe ikmalini bil· 
dirmlftir. Uzun zamandanberl de· 
\•a.m eden taE;fiye i,lerille bugünden 
itibaren bUyUk bir hız verilecek ve 
bir an evvel Ut.mal edil~ektir. 

--<>>---
Kömür nakll3·e ticr~tlcrlne um 
Geçen sene İstanbul beledıye!i şe• 

hir dahilındeki kömUr nakliye ücret
lerini semtlere göre tayin etmişti. Bu 
Eene de iktısat nlüdUrlUğU nakil Uc· 
retlerı üzerinde tetkikler yapmı' ve 
geçen seneki nakil ücretlerine yüzde 
on be;ı 'nlsbetin<.le zam yapılmasına 

karar vermiştir. 

Taksilere ı.am tatbikat& bugiiıı 

ba)adı 

İstanbul belediyesi soıı va.z.iyetlerı 
gözönUnde tutarak t.a.ksi ücretlerine 
yüzde otu~ zam yapılmasın& karar 
vermişti. Taksiler bugünden itibaren 
bu karara göre i'lenıeğe b&ıJlamııJlar· 
dır. 

Bandaj ,eııyor 
Yapdan t~ebbU,ıer neticesinde Ro .. 

manyad&n 800 bandaj ısiparif edllmı.ş, 
fakat bunların memlekete ıdhali yol 
ların kapalı bulunması dolayısıle gU~ 

ıe.ıımı~t 1 • 

- Olmaz .. Sabah yapılacak iş

lerim var, Hem mektepte iki Ciln· 
denberi cöstermedlm. Bu iyi bir 
şey değildir. 

- Haklısın .. Gıile güle .. 
Misafirler çıktılar. Talat Beyle 

yol arkadaşı olan z•yıf adam tica
ret mektebine gidiyorlardı. Son 
aylar içinde bir hadise olmuş, ma
beynin emrile postahaneden azle
dilen ihlilAlci muon kardeılerin 

demet. ile bu mektebe müdür oJ. 

diği dort adamdı. Karanlıklara tek ,.------------... 
rar kavuşurken beş adam olmuş. , f -.. 
!ardı. Bu beşinci adam l•i Niyazi- KISA HABERLER 1 
nin sağına geçen birinci mulazım \.. .J 
Atıftan başka kım olabılirdi? * Dahlliye \tek.ılı Faiz ö:ıtra.kın bu 

Yaralı fedai için en emin yer günlerde vehrlın:ze ~elecegl haber a.

Nıhay•l bu 800 bandajdon 100 ta-
ne3lnin Bulgariıstan yoluyla getirıl· 

mesJ tahakkuk etınlftir. Bu bandaı· 
lar gelince 25 ara.banın daha faaliyet.e 
geçirilmesi mUmkUn olacaktır. 

muştu, 

Yol ıözüktil 

Emine Hanım yaman bir kadın
dı dem~tik ya .. 'Fedai Atıf, iki 
kere iki dört iman etmişti ki, eter 
bu •mir, mültefit yüzlü kadın ol
ma.aydı cemiyet uğrunda çoktan 
harcanıp gitmiş olacaktı! 

Ananın gözilne uyku, kursağına 
lokma airmiyordu. Koşuyor, didi· 
niyor, gidiyor ve muttasıl evine 
duşen büyük vazifeye layık oldu
gunu iıbata çalıııyordu. Daha doli 
ruşu her saniyede bir, bin kere 
ısbat ediyordu ki, o ihtilalci ana
sıdır ve yaralı bir ihtilalci için a
çık bıraktığı kapı ıuurla yapılmış 

bir jesttir. 
Ylizünde yorgunluğun bütUn hat 

Iarı belirmi~ti, Eğer bu hal bir 
müddet daha devam etmiş olsaydı, 
Emine hanım mutlaka kolay kolay 
tedavi edilemez umumi bir zaafa 
duçar olabilirdi. Bereket venin, 
bir akıam Mahmul Beyin kışla
dan dönnıe zamanı yaklaıtığı vakit 
kapının önüode üç atlı bir araba 
duruyordu. 

Nlyazlpln lhtilAI taburu değil m1 ıımnı~tır. 
idi? Eh., Atıf ta oraya gidiyordu * Evvelce Amerıka ve İngiltere· 

den memltkelimize getirılirken ?\Iı· 

sırda tahilye edilen manifatura e~· 

yıuıı Mersine gelmift r. Ayrıca Mısır. 
dan mübayaa edilen manlfaturala.r 
da gelmiştir. 

1tta.lyc letlli or 
!stanbul ıttaıye kad· 

işte ... 
(Devamı var) 

61\retmenıerln 
maaş zammı 

veriliyor 
Orta tedrisat muallimlerinin bu se· 

neki za.mlarının verilmiyeceği yolun· 
daki haberler tahakkuk etmemiştir. 

Hazırlanan terfi listesi Maarif Ve. 
kAletınce tetkik olunmuş ve zam gö· 
recek mualllmlerin miktarı tesbit e· 
dilm!4tir. Zamlar tcşrinievvelde ve4 

rilecektir. 
SJll\·rt ::\laarlf n1emurlufu 

Silivri - Ortaköy başöğretmerıJ Ha._ 
lım GUner tufian Blllvri Maarif me
murlufuna tayın edUmlftir'. Değerli 

öfrelmene muv&f!aktyet dileriz. 

ihtikar yapan 
tüccar te,.ziler 

llon gilnlerde bazı tüccar terzile
rin lhtlklr yaptıkları komisyona ih
bar edildiğinden komisyon b•Jnlar 
hakkında da takibata bô.ıılamıJlı". 

* lzinsi:ı olarak başka bir ta.biy("le 

rosunun esaslı bir surette ıenlş,letil. 

mesine karar verilmiştir. Bu meyan· 
da Beyoğlu ittaiyesl için yeni bir bi · 
na infa edilecektir. Diğer binalara da 
yeniden ilAveler yapılacak ve tan1;r 
olunacaklardır. 

girmif olduğu anla'}ıl&n (NAzım Kır· Talclır1erin götil!llük kumaşlarında 
dar) ın Tür~ vata.nda,lığından iska~ ihtikar 

tına dair verilen karar \ eli:.ller 114'· Son günlerde ba:ıı muhtckirıer mek 
yetınce kabul ve tasdik edılmlştır. 1 t l . 1 ,, il b 

1 "P crın a~ı acaeını nazarı ı a.re a. 
ı+ Çııval 8ıkıntı.sı de\.·an1 t'tti,tl mUd ıarak piyasada ne kadar göğUsIUk 

detçe ihrHç edilecek sağlam iç fın· 1 saten siyah bez varsa. tophyarak Sak· 
dıkların g:iyrisa!l 7~ kilogram ağır .. ' Jamı.ı;larôır. 
tığında olmak ti:ıere ıkı buçuk ve Pıyasa.da bu kume.şların metresi 
2 l/t cuvalları da .alıracuıa mUs&ad~ 80 • 100 kurut lken 'imdi 275 • 300 
edUmt~tar. kuru~a. kadar yükselmışt.ı.r. 

* BP.ledıye, ltt' ,ye t::ı.,kJıltı, tak. f'ıal murakabe komi!yonu mese·e 
vlye edilecek ve g,.nış"etllecektlr. Be· ile alA.kadar olmu~ ve derhal bu gibi 
yoğlu it!alye grupu itin yPni b:r hina hareketlere tevessül edenleri takibe 
yaptırılacak, diğer binalarda. da ta.· ba.şlaınıştır. 

dil t '\:Uku bulacaktır .. A)ıli ı.aman- -o-
da l:rt.anbul ıtfalyesı memleket ıtfaı. 
ye teşki:Atı ıc;: . .n bir rnektfp vazı!e-31· 
nı do gtreceklir. 

* Balat ve K3'ımpaııadaki halk 
hamamlarının kazanıarı 'E"nilcrunlş 

ve halkın daha iyi bir şekilde yıkan· 
mal:ırı için de tertıbat alınınıştır, Her 
vatandaş 7,:ı kuruş: mukabillndo hem 
yıkanacak, hem de clbiacslni Utüdon 
geç.rtccektir. 

--o-

n1Un11,ebetlle ilı\l"C beferler 
Ştrkctı liayriye Ran1a:ıan ayı nıU· 

nuebetilc ak~aın tarifesinde ufak bir 
ueğl~ıklik yapnııJtır. 

l!cr gece saat 23,2~ de kalkıp Çu· 
bukluya kadar giden vapur bunJarı 

böyle haftada 3 gün saat 2 t,30 cLı 

kalkarak Kavaklara kadar gidrcr:k· 
tir. 

lzmirde iğrenç bir cinayet 
Bir kadın aşıkı ile birleşti, 

kocasını boğdu l 1 
İzmir, %4 (HU8tıSI) - Çeşmenin rahimin cesedini ahırın duvarı ya

Ovacık köyünden üç çocuk sahibi nına getirmişler ve duvarı cesedin 
olan 17 yaşındaki Vecihe bir müd
dettenberi seviımekte olduğu aşı
kı ile birlik olmuş ve 32 yaşındaki 
kocası lbrahiml boğmuşlardır. İki

üzerine yıkmışlardır, 
Buna rağmen hAdlse meydana 

çıkmış ve iki aşık yakalanarak 

aşık jandarmayı aldatmak için İb- adliyeye verilmişlerdir. 

., Bir adam, bir kadına 
tecavüz etmek için 

kadının kocasını öldürdü 
İzmir, 24 (Hususi) - Turgutlu 

kazasında oturan Umran Boldamlı 
dün bailar arasında gezerken, bağ 
kulesi dibinde çalışmakta olan 
emzikli bir genç kadına taarruz 
etmek istemiş ise de, bağ kulesln· 
de uyumakta olan kadının kocası 

İızel. ise müdahale edince Uınran 
izzeti boğarak öldürmüştür. İzzeti 
öldürdükten sonra bile hırsını kay
betm iyen Umran yeniden kadına 

tecavüz etmek istemiş ise de etraf
tan yetişenler tarafından yakalan
mıştır. 

( " M üzisigenl er arasında... 1 

(BlUjı 1 incide) devrinde, bestckArlar, eserlerde 
- Zor eser yapmak kolaydır, halkın yadırgamaması hususuna 

fakat kolay eser yapmak zordur. da ehemmiyet vererek, onun bağ· 
diyor. Bir eserimin ilk yapılı~ın. rından alacakları temellerle henı 
daki muğlaklığı giderip halk aa- gayeye doğru yürüyecekler ve hem 
zında kolay terennümünü temin de halkı tatmin işini önplılna ala· 
cdebiln1ek için dehşetli değişiklik J rak onu arkalarından sürükliyecck 
!er yaparım. Halka, basitlik için· !erdir. Yüksek musikiyi anlıyacak 
de ürkütmiyen musikiyi \'erdikten bir kütle yetiştirmek hünerdir. 
sonra onu daha yükseklere çr.k· ırl\füşlcrisiz meta zayidir)) kavlince 
mek mümkün olabilir. rağbet görmiyen musiki halkın e-

Onun musiki anlayışı da lisan tikctini taşıyamaz. 
anlayışı gibidir. Niçin, divan edebi· Garp musikisinin bir empoze 
yatına meyletmedi de kendi var- şeklinde alınması ise bir fellı.ket. 
lığına uygun bir dille söyl~di, in· tir. 

lcdi ve haykırdı? KIA•iklcrde cok kere böyle te-
İ~te, nıu~ikide de bunu istiyor. l~kki edilmiştir. 

Onun için bizim de onun istediği., 

ni yapmak borcumuzdur. 
Bizim musikimiz, özüyle, ruhuy. 

la, sanatın en yüksek teknik ve 
tekemmülünü müsaittır. l\ıfakam. 

larunııın ve usullerimizin bolluğu 
ise bütün garplıların parmagınt ag 
zında bırakacak ck-recedcdir. Ye· 
tor ki. sanatın ciddiyet ve ustalık· 
la tatbikini başaracak sanatkarla. 
ra ~ahip olaJım. O zaman, bizi 
gayeye ulaştıracak olan yol üzerin 
ctcki, C'n uzak merhale:lcrc bile C· 

Bu cihete ehemmiyet verildik· 
ten sonra garp çeşnisi bile i~c ka· 
rışabilir. Vakıa garp musikisi, 
ıarplıların diline, kültürüne, ve 
ruha uyl(un mu:;ikidir. Flüt, ve pi· 
yano aibi, Sabltül~avt olan cns· 
tromanlar bana biraz ~crt qrlir .. 
Onun için garp melodilerinin de 
halk tarafından yadırgan.ma~ını 

tabii bulurum. Buna mukabil C· 

serlerimdeki kadan lar. istakatolu · ri~n1ck birer gün işi ohır 
ve hattlt rC':!'iU.tiflf"r hiç te hoşa , Sadi Güntl 
gitmiyecek ~eyler olmuyor. 

Osmanlılık devrinde, Türk hiç 
bir zaman öz musiki ZC'Vkinden 
ayrılmamıştır. Dilinl de O"manh 
diline feda etmediği ıibi .. Şu hal. 
de dilde yaptığımız şeyi musikide 
de yapmamız 13.zımdır. Bence De· 
de Efendi ve ltrf musiki devirleri. 
ni yapmış ve ~·aşatmışlardır, Ar· 
tık bugünkü bayat ~artları icinde 
dinlenmeleri aneak sanal erbabı 

için n1ümkündür. 
Zaten eski musiklmiıde . eğer 

iddia edildiği 'ibi - bir uyuşturu
culuk varsa bunun sebebini biraz 
da güftelerde aramalıdır. işte o 
zaman da dilde yapılan değişik

lik gibi bir yenilik istenmesinde 
isabet daha iyi anlaşılır. 

Bu bakımdan, bucün yapılan e
•erlerdc ideale dotru bir köprü 
vaıifcsi ı:dreceklcrdJr. 

- Şu halde musikimiz yolunu 
bulmuş mudur? 

- Daha bulmamıftır. Bulması 

için kütlenin de ayni kilnaatte ol
nıası lAzımdır. Onun da C"M?rlerini 
ayni derecei has.«asiyetle kabul et· 
mesl ve benimsemesi j('ap eder. 
Halbuki bugün herhangi bir C"C

rl ancak bir zümre tutuyor. Ba· 1 

zan da hiç umulmtyan bir parça. 
ya rağbet gösteriliyor. Halbuki 
kütlenin musiki zevkini bir yola 

Kadıköy muJıteklrlcri ele adliyeye 
,·crlllyor 

Fiat ~fürakabe kontrolörleri Ka
dıköy • Üsküdar hava;i~inde tetkik· 
lerine de,·am etmektedirler. Bir iki 
gün zarfında bu havaıtde 6 YlıL yakın 

Jhtika.r val<.'ası te,bit edilmiştir. 
Bunlard:ın biri, elinde çok mik· 

tarda makara bulundutıı halde gele:ı 
milştcrllere makara yok demekte o· 
lan ı..:ana.rya manifatura mağazR.Sı

dır. Oiğcrlerl 38 adet makara sakh· 
yan Koço, SöğUUUç~mede çorap, ma 
kara. lhtikA.rı yapan Petro ve kırt.a.si.. 
yo lhllktrı yapan Fecir maıtazal&rı· 
dır. 

r,-----· .... 
Dikkat 

" Kremıınde ıe· 
çirdljlm geceler,, 

tefrikamız,. 
Bu tdrikaınızın her ıün 

neşredilmesini istiyen bazı 
karilerimlz bize mektuplar 
göndermektedirler, Buna bu
ıüo i~in imkan yoktur. Fakat 

Acaba gelen kim? Emine hanım 
yarı end~e. yarı merakla perdeyi 
•raladı; kafeı arkasından şöyle bir 
göz attı sokata. Gelen lllahmut 
Beydi. Fakat araba ile niçin gel
mişti? Kışla yakın bir yerde idi. 
GC'nç zabit. ender zamanlarda ni· 
hayct ata binerdi. Bu ilıyatsız ha
reket midesini bulandırmıştı. Mer 
divenleri acele acele inerek kapı. 
yı açtı: 

Ökfendlj!imize göro her.". kum•Jı 
kendi saLp, hem de d.iki\'ini dlYen ba. 
zı terziler mUşter~lerindan çok fazla 
tiat almakta ve bu tlatı tf'rzı ücreti 
diye göstermektedirler. 

:'.\luhtf'klr kn.. .. aplarla mUı·adele r ' ı;cvirmek, ve onun mlinteha~ını da 

1 
ııalkımızın Ha\& Kurumuna. ' gaye rdinmek elzemdir. 

bir kaç gün sonra karilerimi· 
zin bu arzularını tatmin ede. 
bileceği•, Bitmek üzere bulu. 
nan ~fakedonya tefrikasından 
bo~alacak ) erde her gün 
11Krtn11inn i ntşrcdeccfiz:. Şfm. 
dilik, Kremlin'i bir ıün fasıla 
ile ne!!Jretmlye meeburuı. 

Ne var. bu araba niçin? 
Atılı baıka bir eve götUre

re lı. Etrafı toramağa başlıyorlar. 

Ü>"1•ıı paşa ııdd•tli emlrlor ver. 
ını!f. 

Bundan böyle bu gibi h:rek~t~erlı 
kum..., fiatlarını artırmak tatiyenler 
fiddeUe cezalandırılacaklardır. 

Flat Mllraltabo koın1'lyonu et tıat· 
larmı arttırmak istıyen ka.aapıarla 

mUcaıMeyc b~lamı,tır. Şehrin her 
tar&fında kontrollere devam edil. 
mektedlr. DUn ı:d kasap ihtlkAr •u· 1 

200 mJlyon pul b&-'!tırılll('ak çile komisyona vcrilmiftir. : 
Posta idare:ııi yeniden tk~ ytiz mit· Bundan ~ka komisyon mezbaha-

yon pul bastırmaya karar verm19tır yı kontrola da. tıır memur tayın rt· 
Bunların tab'ı için 70 .. so bln lira mego karar \'t'rdlğınden bu memur 

kadar sartolunacaktır. 1 bu .sabahtan lt':Oaren mezbahadaki 

n11Jyonlarca yardımda bulunması, - Bunun için ne yapmalı'. . 
goklerlmlzJ, kıaa bir zaman J~ln· -· Şahsan sunu ~öyllyC'bıllrım, 
de yentln1ez kanatlar.la. dolctura-ı l\'lüteari~c kabilinden ola~1 Cl'Sa~atı 
t.·:ığımızın müjdeci Jdır. sanat lçın kullanmaktan ı mu\ Dk-

Fitre ve zek6tın yeni yardım· kat bir zaman için ;_ıyrılmak i~t<"r. 
Jar Jçln ,-.. ue ııazırladııtııu unut- Sanatı biraz da kütle için kull•ıı· 
mayalan. ,1ak gerek ... Bu takdirde ortada 

bir trEllt• anhyen zümre kalmaz. 
...,., ___________ .., 1 ÇUnkü halk, Sıvasın dağındaki çe. 

bandır d• ... Onun için, bu fılrct 

Bordöna\'; ı ,••••••m•111D•••••••••••••••••••~ lamı' \O hayrrt itinde bulunan Ste· 
ner'le ihtiyar ı.atıu kı,ıla(;ına. 'unları 

f1,,aldan11ştı: NA - İJI oldu. Ne ldutü b<lir•V.lcrl 

Nitel<iın dün vardı. Buıün 
yoktur. Yarın yine bu sütun
larda zevkle oku)•acaksınız~ 

rrk, blrblrlrrlni itip ~a.Maruk, 11ıan,ki, 

~r n1aklnltl lo ıslıkla ,·rrdJA'I kwnau· 
da. netıeesinde nuramir bir dekorun 
fah.tada ortadan kaldırıh·erınetfl gibi, 
sofra~ ı gOzönüııden kaybediyorlardı. 

HADiSELER - FiKiRLER 

Teknik okullar 
meselesi 
Hamid REFiK 

M aarU VekllUffnin &on :ıa 

mantarda aldı~l bir karar 

\ar ki, cidden aUu~anmağa d€'ğrr: 
Teknik okulların çoğaltılnıa.!ta 'c 

ıslahı ... 

HenUz bh:de ınana1oıın111 bile anla
şıldığına inanınadığını bıı kelinıe, li· 
ı,anıınıı.a, Uınuıni llarpte girdi, A:.
kerf fabrlkalarda \C inıalathanelertle 
o zanıan mlittrrıkitnlı. bulunan Al· 
man3·adan «mbteha..'°l!,1-.• dl,yc göndt"· 

rilen bir ta.kın1 u.,tıllar, if,.•;Her t.·ah
ı;ayordu. Bunların çalı,ına tarzlarını 

gördUkf;e ağz.ınuzın hU)"U akar du~ 

rurdu. Bu tarz ne)·dl ! Gayrt ba~it: 
Bildlğlnf iyi bilınek \"e yapınak ... 
ı-~araza bir uı,ta rsade top kanıa~ı 

rnı )·apıyor, onu bilir, onu )·apardı; 
bilcUtJ, araba tekerleğinin muay~ €'n 
bir kıbmuup \ldaı,ını takııı çıkar· 

ınak mıdır, o kadar blllr, o kada.r 
yapar; fakat tam ,.e ınükemmeJ )&· 

pardı: Bizde İ'-'e ak'llnc... \;sta:t·ıı11 

dJyen bir adam her ıı,e burnunu •O· 
kar, her 1) yapınağa kalkı,ır; fakat 
doğru dUrUst hi~ blrlnJ beceremez. 
Hil:l. tla az çok öyledir. ?\eden 't 

Bir ı,te dcrlnle'jmck, O,JJJl inceden 
inceye öğreoınekj tıpkı \"U€'uduP 
muayyen bir nahiyesini, hatta uı,·u. 
nu iyi tanıyan hekim gibi e~3·ayı bir 
tarafından sağlam ka,rama.k, ;ya.pa· 
madığınuz;, beceremedJğiınlz bir '<'Y 
"·esselA.m: Se~bl şu: Garpta 'e 
alelQmwn 6ana3·l memleketlerinde. 
makine ile beraber «h: bOlfuni.l:t flkp 
rl de girmJştlr. Bugün Amerlkads 
Taylorlzm denen usul bunun t'n tıeri 
gltmı, şekildir. Bununla, bir fabri
kada, nıuayyen bir ınadde Uzertnde 
talı,_an yUzlerce ı~ı. o şeyin en klı 
~ük bir parçası listlinde J.htı~a. ~a. 

hibl olurlar i her biri ününe sürtilen 
parça)·a alt ,·azJfe~JnJ tan1anıl:ır ,r 
bu parça parça 0;tanıanılyet:o terden 
asd <ı.bütllo» meyd"na ıeıır. ı,t() hU 
nevi nıüteb~sıs ı.,çtıer \e u~tab.ıt::ı· 
lar, hep, ~lındl blzde de kurulınusııtP. 
çalı~ıl:ı.n teknik okullarda )·etlı;ıtiri

lir. Bunlar sanatlarına hi.zını oıarı 

froni bilgileri edindikten 'e ktııdi 
şubelerinin benzerlerne mtınasebef ~ 
elrini de ka,·radıktan sonra, uzun bir 
talebcllk .. çıraklik devre!'oindr, a.,ıl 
hünerlerini te<:kll edcct"k Jhtı ... a" 
ne' 'i il.terinde dcrlnlc::lrler. !\lcktt·ıı 

ten fıktıktan ftonra da. o ~arı~ıı. 
fabflka ı,~ııısının hi' akıanıa) sf1 
unburlarını te~kll ederler. 

Bizde ı:..anayl hareketi ycnJ ba,ı:ı · 
dıj'ında.n, teknik i~:Ulk henüz doı:::. 

madı. Fakat hu tarı l~iliiln ttadC 
fabrikaya. malı us bir şry oldutuııll 
da &annıaınalı. (itind,·lik h:ı ah" 
icap ettirdiği ııfak at..lye l~ç!llğl 
(marangoz, drmlr<·I, beton u1ta~1 • 

Sı\·acı, boyacı, soba.er, ı;lnkngTaf, 'r 
Uılh, llalı .•• ), hep bu nc\"'e dahildir. 

Kendi n1c~lrğinılze taaUClku duııı· 
yaslle sö,yllytlim: ::timdi defil. 1ıarı 1 • 

ten ev,·eı, burada 3aptırn1ak lıo.t~dl· 
fJnlı bir kli4;if"l l A \"rupanın h ı ıınıt 

gl bir yerlnr gönderip de yaphrır.aJ 

dınız, aradaki farkı a:örlirdünuz;: "t'ıı i 
tin? ~lütehas•,. l~i )Ok. 

Kısaca, teknik okullardaa çıkıl 

cak eleman deınek, maklne)i, f<'J1' 

utn icadı olan ,-a.~ıta \"e kudretler 

dile ,ıetlrecekJ adamalullı honu':tıı 

racak adanı dcnıektir . ..-\ı ,ey nıi: 

İfte 1'1aarif \."t•kUliginht J..arar ,t 

hareketlndeld l"'abct buradu. 

Katil Hacı 
Ih rahim 

Otuz sene hapse 
mahkü.01 oidu 

Bir müddet evvel l•'alihlc ıuetıtf 
Elnnazı öldüren lia.cl !bra.!ıJn ud 1 

dıki katil Bırineı Ağır ceza. ınah \ 
mesi tarafından 30 t;<'nc ıtıüdde 1 

hapse mahkum edılnüşt • 

Bu karar temyiz mahkenı~ı lZW • 

tından maznunun aleyhine nukzrd• 

mış ve dün ytnıdw yarıları. dur ı 
ma sonucda. kat.. iıia.Jn c·r~ ·ına ~ 

pılmıştıı. Ancak Bınn<11.:ın t"l\ı" 
ilacı 

0

lbrahin1 ıle bnrıf.nı~ ve t. 

mildd•t oturnaı, o!ınh!lı h:ı!ıf 1 eU. 
sebeplerden ıayılmı:ıı. ceza yine "' 

,\tı!ı, Emine hanım çok sevdigi 
için o&luna bayram clbisesl liydi
ron bir ana l'!fkatlle giydirdi. To. 
pu~ıı sarıılar içinde bir adam 
rasıt yuruyecck, merdivenleri na. 
~ıı .ıncce>k ve bu arabaya nasıl bi· 
necckti" 

Atıf minnettar göz yaşlarlle te
mlı )'Urckli ananın ellerini ıslahr· 
k•n E'11ine Hanım bu suaUerln cc. 
vıbını arıyordu. Ve yolunda hiç 
ı:ııılıık çekmedi. 

_ Nazlı kıaıım, kall\elcri burada 'I 
i~5ek olmaz mı 1 dedi. 

Nana derhal cevap •ermedi. \'e
meıın ba.,ıanııcıodanberl aanki ken· ı 
dl ovlrulo dcf;Uml' Jlbi clarnuııyor. -= 

Muellifi: 61 1 

c•·Jne <l•,·et etınonln ııe demek oldu· 
ğunu Uğreııını, oldum. Bu bt'~·ıer 'c hantmlar, kahvelerini ıcneye hıdirilmişttr. 

Gel otlum. dedi, seni aşa~ı
Ya ben taşıyacatım. 

Fakat Mahmut Bey derhal mü
ctahale e•II 

!Jcn varken bu işi bir başka
ı yapamaz. 

Ana o:uı. bir an insani bir re-
abetle göz Kôze ccldiler. Ana oğ. 

h nun kol\arındalci galonlara, o. 
' · zJl:--!T":dakJ ıpolatlerc uzun uzun 
taktı. sonra· 

Haklısın, dcJJ. bu t>enln ,-a. 
zi!cn ..• 

du. ı-:ankl lokantad& inıı,ıcr ,ıibl, 

l"ÜrültülU (UrülluJll konu,arı, isb:dlk
l.~IİL ZOLA l 

Jerl gibi hareket tden, ıa~onlan \i.rt11kf,.'f', banker, durmad~n ~mpıın· şry aııaçık meydandaydı. 1'~ukarınon 
çag,ran bütün bu kal•halık onu ~•· ~-a ikram ediJ ordu. Oraihı, kulafının Lfuıl'J"I JAbordet"ln aleylılno tahrik 
,ırtınııt, oııcr&eınletmı,ıa. Bizzat ev )anıba.,uula, ııaı.Jk hlr ln<·cı nokta, için 'öı: kırpmı;ta. Row, KarolJn ,.e 
ı.ahlpllğl !-ufa.tını unutarak, ~-anında lılr he-n görereJ ... delj oluyorılu. OtekUcn.e bu herfflerl baştan tıkar. 

nll7.bl ı~tıdatları gö teren ı:t,man ~·.ına, ikide hir, dalctllltrini ha .. ınuğa. fı\3.\a,ıyorlardı. Denıek Nana· 
St("nt-r'den ba,kas.lle nl~Jul olrna· tırhyor. C\indc kabul e-tırı ini blJdl· nın t'\lnde hrl'Şf",Y mhhah ha: ... Peki, 
ınata ba•01amı'!'tı. Toınbul hlr sarı.,ı- ı;iı1i gti!2t~rmck Kuretile p1Ulttfit dav- ulll('.ıkları oı~un! Sanki o katlar it· 
na nıah."tWI tlledrn çıkarırı güiıı,11~, r.ınnıağa ı•n1ı.,arnk, tedirgin olu:tor· ıııi':'tl de ne olınu1tu, )ine Jıc1)6indcn 
&ö)lt'dlklerlnl anlr;nu.dan, toit('ner'i !'la du. \'rınt': in tl011tarına doğru, gayet u."'Ju~u, akıllııı o ldl! ..• 
dec~ dlnJlyordu. İ(tlğl !Joampan~·a, ~-U.. arh°' bir lıaldrytll. nu hal onu ne\·-ı Bt1rdöna,·: 
ı:ünU peepeınbe, dudaklarını ııtlalc \"C ınlt etınl'kt,,yıll: zlra tan11ıan~a. Ue - K1T1ah b.uıwn? dil·e ttıkrarl&tlı. 

Cöıltırlnt panl parti bir hale kny• (8I't'Bbuk ... rho' oluterı~ordu. O ~a. Eınr<'t de kah\rlerl hurR~·a getir~ln. 
rnu,tu; \"9 omuzlarının h'°r titrek ha.· : ınan hır fikir onu taaztb etti. Bu k• 4 ı Jer ... Ba<'tl(lmın atrıar dola~·ı~lle bun· 
rekett, serdaııınnı ~bvc mlı; heri rJların, elin~ rezalet çıkarmağa dan daha ınemuun olurum. 
Jıa1lf lurdı!lle b&,ını ona doğru çe· kalkı,maları ktpazellktı? Oh? Her ı·akat Nana hiddetle yerlııdcn fır· 

Sonra, bir ı,aretıc ~emek oda~ının 
kapııı.ını gO"'iterdJ ,.c ~·ük3rk ~C5le Jll· 

h;tih.ten bonra, tekrar !!!alona döne· 
<·rklerdl. 

\"e elli: Gnga, yenıf'k od~ına (lrerkcn1 ha· 
- K11h\'e Jı;mek i,tiyen ora:t·a. bu· fit bir tltrl'n1e içlndt•: 

)·ursun! - \'ay burar.a daha bcrinmı,, de. 
Sofradan kaJktıJar \"6 N&nanın hid· tll. 

detlnin farkına varmakMızın, ltı,e ka 
kı;a 3·cn1ek odaaına ilerlediler Salon
da ~ade, du\·arlara tutunarak, lhtl· 
yaUa tlerlemt'ye 'e C'ı\.'rl cıvıl lcaynaı, 

tıkları halde ı:iındi •Baba»ya. metelik 
\"ermlyen o hedtyf"llk kadınları ka
taylayan Bardöno"·'dan ~ka khnıu~ 
kalnuunı,tı. Ouun arlta"tııtd{ln, gar· 
.ırionJar. metrodteJln )Ukıoıek t-e..,IC'r \t'r 
dlll ('lllirl«"ro uyarak, hemen sofra. ör 
tU•tinU kaldırıyorlardı. btıcaı ede· 

Buran111 pencere~{ açık kahnı~tı. 

t'stündc kah\C ile bJrlikte likör bu· 
luııan •.orra:t ı iki Uuuba len' ir edi:t·or. 
du. İskrınlc konın&mı)tı; kalncler, 
yan tarafta. garsonlann gUrülUisü git 
gide arthJı nlttbet ,.c n1Uddrttc, aıyak. 
ta içildi. Nana. ortadan k&) bohnu,tu. 
l'akat gn) hubetluden klnnt<' endf,e1eu 
miyordu. Jlrrkrti eksik olan kah,·c ka 
~ıklarıaı büfenin tekmclcrlnl aiti.ut 

(Deumı 'ar) 

---<>-

Sa~ır zade Sil ıe .... 
man ihtikirdall 

tevkil ecuıaı 
lzıniriıı tıi 

\l• 
nınmuıi nıaıııfaturacılarırıda. ' 01 
şehirli Sagırıadu. SülC')tnan, k.C 11 

sine müracaat eden müştcr:Jt' 1 '1 

İzmir, 24 (Jlusu. i) 

elinde nıcvcut kun1aş lıulund 11 i . il . 
halde mal satmak ish"mı·nııi 1 

l\Iü~l~rilerin vaki ş:kll.ı ı uzcrı~c 
Silleyn1an ;>akalanarcık rılJliY"·J· 
verilmiş ve yapılan duru0ması • 
nunda tevki! olunnıu,ıur. 
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Lodendorf neler 
'( DUNYA HABERLERi )'(~_T_a_ri_h_te_n_Bir Güzel Kadın') 

d .. .. d .. ? 
uşun u ;. 

Hitler ne er yaptı? 
J Yazan: ihsan BORAN 1 

General Ludendod(Harbın Sevk mesi lazımdır. l\Ii1li ruh olmaz. 
lre İdaresi ve Siyaset) adlı bır ki· sa, iktısat Yalnız bir madde ha. 
lap yazmıştı. Bu kitapta geçen !inde kalır. Fakat milli ruh ile 
Buyuk Harptekt Almnn mağlCıbi· be5lcnirse, millet bu sayede ha· 
:Yetinin sebcplcrint şo~ le hul;ısa et· kiki bırlite 'c ha~ ata eri ir. rn. 
tniştlr: li iktisat \'c milli ruh biribirini 

l - Irka bağlılıgın çilrüklüğü, tamamlamalıdırlar 11 

2 - Sulhperverlik ve fırkacılık Bunu 1D21 de G~neral Ludcn· 
~ıhniyeti, dorf ortaya attı. Alman devlet şe. 

3 - Almanyada Yahudi mille· fi Hitlcr hakıkat haline getirdi. 
linın hAkimiycti. .Harb iki senedenberi devam edi· 

General Ludcndorf ilk iş olarak yor, fakat Almanyadjl fabrikalar 
§unu istiyordu: Devlette ve mil· hfıla. ham maddesiz: kalmıı;a bc>n 
lettc Cermen olmıyan her şeyi yok zemıyorlar. Fcıkat buna hayret et. 
etmek memelidir. Zira, General Luden. 

İşte. bunları daha 1921 de LU· dorf'un bu iklıo;at nazariyesi, Al· 
dendorf ortaya attı. Bunları daha man~ada en az 1934 tenberi dil· 
evvel duşundügüne şüphe edile· zenle tatbik edılmcktcdir 
tnez. Alman devlet teşkilatıı~da inkı· 

Bugi.mkü Almanyanın devlet re· laba lüzum olduğunu ilk söyllyen 
isi Hitler, Ludcndorf'un bu fikir· Gcn~ral Luderdorftur, Ayni kitap 
lc-rmi en çok benimsemiş ve bun· I ta şoy_lc d_lyordu: 

Baltık 
filosu ne 
alemde? 

Finlere .. 
gore: 

Bu do11aa•aıı llr••lttad· 
da ımııp kalmıttır 

Hclsınki, 24 (A.A.) - Bir miktar 
Sovyct harp gemısınin enterne cdıl· 

mck üzere İsveç sularına gelmiş ol· 
dukları hakkında şayialar mUnase· 
betıle salahiyettar bir ınenba, Bal· 
tık denizindeki Rus filosu bakiyesinin 
yani lkt saffı harp gemisi lle, iki 
kruvazör, on muhrip ve diğer cUzU· 
tanılardan mUrekkcp olan 40 parça 
geminin Kronstadt ile Lcnlngrad a· 
rasındakl taha~lit etmiş olduğunu ve 
hattA Finlandiya mevzlleı:tndcn gö. 

rtilmektc olduklannı tasrih etmekte· 
.:dir. 

Tokyo tekzip 

l Beş saat süren 
bir hava akını 
ıoo Alman tayya. 
resi Moskovaya 

bicim etti 
Moskova, 25 (Radyo: Saat 8,45) 

Sovyct istihbarat bürosunun tcb· 
!iği: 

24 • 25 gecesi Moskovaya taar. 
ruz teşebbüsünde bulunan düşman 
tayyareleri, tayyare dafi toplarımız 
ve avcı tayyarelerimiz tarafından 
dağıtılmıştır. 

Düşman tayyareleri şehrin ctra. 
Cındaki barajı geçmiyc muvaffak 
olamamışlardır. 

İlk hücum beş saat sürmüş ve 
buna Mcsscrşimit tipinde 100 Al· 
man tayyaresi iı;tirak etmiştir. 

Bunlar, yalnız ilk mildafaa hattı 
üzerinde uçabilmişlcrdir. 

İkinci hücum 
İkinci. hucum, 60 tayyare tara. 

fından dalgn halinde yapılmı~tır. 
Bunlar (Kalaş Nikof) hattına ta. 
arnız etmişlerse de püskürtülmüş. 
tür, Attıkları bombalar nehre ve 
Alman hatları üzerine düşmüştür. 

lnglllz Tebllll 

Trablos ve 
Bingazi 

bombalandı 

Bir blylk ve bir 
kflçlk İtalyan 

gemisi batırıldı 
Londra, 2!5 (Radyo: Saat, 7,15)-

0rta şark Britanya hava kuvvet· 
leri umumi karargahının il'bliği: 

Britanya tayyareleri, büyük bir 
İtalyan ticaret gemisi ile kliçük 
bir gemiyi torpilliycrck batıı·mış. 

!ardır. 

Salı gecesi bombardıman tayya. 
releri Bincazl ve Trablusgarp Jl. 
manlarına taarruz etmişler ve şeh 
rln merkezine, KatC'dral meydanı . 
nn ağır bombalar atmışlardır. 

Trablusgarp radyo istasyonu. as
keri binalar bombalanmıştır. 

ları hakikat haline getirmeyi gaye ııSı:ıoası Partilerin fevkinde ve 
b~Jmiş adamdır. Hitler, Ludendor! bilhassa nıilletin itln1adına rnaz. ~ 
t:ıbi inkılaba, ırk nazariyesinden har olrnu bir devlet kudretine 

ediyor 
Nankindeki 

Japon 
sefaretinde ... 

Bu harekAttan yalnız bir Brltan 
ya tayyaresi dönmemiştir. 
İtal~nlar Libyaya yeni kuvntıer 

~evkediyorlar 

Londra, ::?5 (Radyo: Saat 7,15)
Britanya amiralliğinin tebliği: haııladı, sonra fırkacılık zihniyeti· ihti)acırnız vardır Yalnız hii· 

11i kaldırdı. Daha sonra Almanya. kürn Sl.lrnteyi kifi ~ören bir dev. 
da Yahudilerin hfiklmiyctinl sön· Jete defi!, mlUeU sevk ve idare 
dürdü. edecek bir de,·lcte muhtacız.n 

Alman 1ktısndiyatını canlandır- Alman devlet reisi, Ludendor-
ltıak ic;:in, ayni kitapta şu fikri or· fun bu devlet fikrini de tamamHe 
laya atıyor: b_enimsemiş ve anladı~ı şekilde ye. 

<•Alman ikfısadiyahnı yeni· rınc getirmiştir. 
den kurmah ıüzunı vardır, Yal. B~günki.ı Alman devleti siyasi 
nız iktisadiyatın Alman hayatın~ ~~rtılerden kurtulmuş ve milletin 
canıandırma~a kafi gcJeccğinı ıtı~adına mazhar olmuş bir mıl· 
düşünmek ıbüyuk bir hata olur. ~etlır. Bu d~vletin milleti sc\ k ve 
İktı adın nıilli ruh ile bc"len· ıdare etmesi meselesi ayrı bir ha· 

;:,.._ histir. Emniyet \'Cya emniyetsizlik 
üze· 

Kredi • rıne kurulup kurulmadığı uzun 
hır mevzudur 

General Ludcndorf 1935 te ntop 

mu··esseselerİ yckön harp. kitabını yazdı. Bu ki
tapta, harp devrinde başkuman. 

maı:ı ı incide) danı. her mcvkiin fevkine çıkardı 
. eldi mi , ve sıyaseti harbin sevk ve idaresi 

Alınan paranın vadcsı S ' ı için başkumandanın emri altında 
~Crhun malların derhal satışa çı. bir vasıta olarak kabul etti ve br· 
arıldığı gürüluyor. nek olarak bilyük Fredrik'i göster 
Sugun bu nevi hareketk:r her. di. 

!ıal'l!:i bor borçlu dosyasının ta~~- Alman devlet reisi Ludendor. 
~f:Si dd d l ktcn ve tabii ~o- f [ • a e ı mc . un bu ikrlni de benimsemiş, dev. 
'iilmekten çok uzaktırlar. Kredı lct rci · ..,., ,." 3' '="'"" 
ııı E ıtk sı ve .oasıı.umanuan baıcmı· e J(;sscscleri, bıl~~ssa ?1 ~ Ve Yellerini nc.fsinde toplamıstır. 

11 
;}'lam Bankası gıbı, f'.mnıyc San. Acaba Hıtler, dahn bnşka fikir. 

~ıgı gıbı mucsscsclcrımlz, sadece ler ve u ullcrdcn i tifadc etmedi 

1 
<ır temın C'lmck garazı guden a. mi, etmiyor mu' Mak at büyük 

' i d kk. !arı mıdır' Elbet. fı.ki . ' t er ş u un • . • h r ve büy\ik iş adamları arasın-
{> d<' ildir. Bunlar, bilakıs, alkı da mukayc c yapmak değil fikir. 
l'fcl'il · t kiarından kurtar. ıer· , • erın uza .. I ı \le u ullcrl ayıklayıp ortaya 
,.. ak gaye.si ılc kurulmu~ ;nuesscsc k~3"maktır. Öyle snnıyorum ki, 
latdir. Eh, boyle bir dcvırdc bun. 1 Hıtler harp içinde şu dort fıkrl de 
rın en ufak bir his bağı taıııma. kullanıyor: 

~ n b . 1 ı crt bir çehre l _ B . 
~1.ı oıç u _arn s • askın, Bu, kcyfıyl"tin ke· 

rmclcrı ve: mıyl'te galebesini temin eder. 
Ya pnrayı verirsiniz, yahut (Clausevitz) 

it il rı t • " B' . sa arıı. . . . .. ı~ duşmanı mağlOp etmek 

1 ~emelcri hiç tc ycrındc desıl· ıçin'. ~uvvetıcri du~an muknvc. 
· metının kudretine göre hesapla. 

13 çluların mallarını kurtar· mak rnzımdır. CClauscvilz) 
da itk imkanını bulacakları ~unc ka 3 - Harpte hareket yalnız mad 

r bazı normal devirlere kadar deye karşı dcğıl, aypi zamanda 0 
e Jcı:in uzatılması mumkün· maddeyi h:ırekcte ı;etıren mAncvi 

r sanıyoruz. kuvvete karşı tevcih edilmelidir 
t a en, bunlar, pek büyük kıY· (Clau.evitz). · 
ctıC'rc pek az kredi ~ apmayı iti· . Pro~agandn ile bn Iı~ an bu usu

~ilt etmiş olnn miıessesclcrdir. Em· lu, Hıtıcr çok k;.ılJanmaktadır. 
ııı Yet sandısı bir mala ticari kıy· .4 - İki cepheli bir harpte, iki 

1. "linin yedide birini verir. Em· ~~sm_an üzerine birden Yuklenmck 

1k Ve Eytam Bankasından para ıyı bb.ı~ n
1 

C'iıl'e vermez. Bilfıkls ön. 
l'rlak başlı başına bir meseledir. cc ırı lızC'rinde kuvvntl ı " ... er n ço. 

Rus hududunda hiç 
bir hadise çıkmamış! 

Tokyo, 2!> (A,A.) - UUkümel 
r,ö~cUsü, Mançuko • .l:iov) et hudu· 
dıffıde Mdiseler vd:ua geldiğine 
da~r cık::ın ~yiahrı ytı'ani3:1,·~tır. 

lngiltcrcnin, JaJ0'0)'a ile ı;'PllUbi 
Amerika arasınddl:! u~a., ti dur. 
cıurm& k i"l.cd!f:!ne daır s\. ı ulan su. 
ole sözcü, şu ceva ,. vcrm ı~ ır: 

- Japonya ile Meksika ve ce. 
mıbi Amerika memleketleri ara
sında tkaret normal bir fiCkilde de 
vam etmektedir. 

Bitarafhk kanunu
nun ilgası 

düşünülürken 

Siyası ve askeri 
bir toplantı yapıldı 

Nankin, 25 (A.A.) - Japonya se· 
t'irl Kumantaro Honda'nın rlyasetı.1-
de toplanan Asyadakl başkonsoloslar 
ve konsoloslar kanferansı dün nihn· 
yet bulmuşt .. r. 

Libyaya takviye kıtaları gcin. 
dermek İtalyanlara pek · pahalıya 
mal olmaktadır. Göııderilen her 
beş semiden en azı biri Britanva 
tayyareleri tarafından batırılmak. 

tndır. 

İki İtalyan transatıantifi batırıldı 
İtalyanlar bu ay içinde iki bü· 

ylik transatlantiği ne 150 bin to
nilôtoluk gemi kaybetmişlerdir. 

Bu transatlantiklC'rin beherinde 
5000 oı:;ker ve killllyetU mühim· 
mat bulunmakta idi. 

Bas Tebliği 
Ordu trlkı.L şefleri ne d msnmr. (Baljı 1 lneidel 

mt!.mesıslilı:rı fıklr teut.slne devan: Balhktaki Sovyet filosundan eser 
• tıncktcıJ.::e.·. 

Ford fabrikaları da 
Tank 

kalmadığını ilfın etmiştir. Hakikat. 
le Hitlcrcller ne bir Sovyet harp 
semlsi batırmışlardır. ne de her 
hangi bir ticaret gemimizi yakmış. 
lardır. 

Blrıe,ık A•erlka Şarki ... b 
Aırıarı 11•••1 bir dt•k•t yapmaga . aşlamış 

Bilakis Sovyet tayyareleri 14 
Alınan ticaret gemisi ve bir Fin. 
landa kruvazörü ile 15 gemi daha 

ght•rlror 
Vaşington, 25 (A.A.) - Gelecek 

hafta Roosevelt'in 'bltara!lık kanunu. 
nun bllkU\'\'e ilgasını istlycccı!lne dalr 
birçok emareler mevcuttur. 

Re!sicUmhuru bu yola scvkeden 
hUkCımet memurları Amerikan g\•.r.1· 
ler n~rı muharip devletlere alt lrnıı.n· 
tlr.! '\'ya harp mıntaka:arınn girme· 
!erini meneden hUkUmlcrln de kaldı· 
rılma.smı tavsıyo eylemektcdirler. 

Ayandan Cançally bitaraflık ka. 
nununun esaslı bir şekilde tadll, hat· 
ta. tamamile ilga edlleceg ni tahmin 
etmektedir. 

Connally ticaret gemilerinin top· 
lanmasını tasvip etmeğe hazır oldu· 
ğunu ve kongrenin böyle bir tcklifı 
kabul edecefinı :ı:annettığlni lllvc ey. 
Jemiştır. 

Httı Oatth·a müstemleketıhıe clof ru 

batırmışlardır. 

Verilen siparişlerı·n Almanların Lenlngrad önUndcki 
çarpı§malarda 300 tank tahrip e· 

Yekunu iki milyar dildiği iddiası da doğru değildir. 
Diişmanm Stara Russa'ya karşı 

dolar tuluyromuş ! 7 fırkadan mürekkep bir kuvvetle 
yaptıgı taarruz, pek kanlı zayiatla 

Detroit, 25 <A.A,) - Geçen harp püskürtülmuııtür. Yalnız 30 uncu 
te tank imal etmiş olan Ford fab· Alman fırkası 2000 den fazla tele· 
rikaları şimdi ordu iı;in 30 ton· Cat vermiştir. 
luk tanklar imalini derpiş etmek· Lcnfngrad müdafileri, Alman 
tcdir. çemberinin içinden ve dışından mu 

Harbiye Nezrctile milli müda. kabil taarruzlarda bulunmaktadır 
faa imalAt o!ısı arasında bir kac;: Almanlar, ŞC'hrin banliyölerine gl; 
haft_adanberi muı:akcrelcr yapıl. 

1 

diklerini iddia ediyorlar. Halbuki 
maktadır,. bahsettikleri noktalar şehre 28 ki· 

Ford imalatı iı;in lfızım olan mal· lomctre uzaktadır 
zemeyi Detroit nuntakasındaki kil· Sovyet müdafil~ri 
çük fabrikatörlere ısmarlıyocaktır. ki (Ateş duvarı) n; silngü hü . 

Chrcyslcr kumpanyası, bir kaç mile yararak düşmanı 
ay evvel tank imaline başlamıştır. re gcr~ye atmışlardır. 
On beş gün evvel General l\fotors Lenıngradla Gomcl arasındaki 
kumpanyası da emrind k' f b 'k 160 kilometrelik cephedo şiddetıl 

. e ı a rı a muharebeler olmaktadır 
tarın tank ımnUnc baslıyacasını f. Odesa Alma h"' "ı k 
JAn etmiştir • n ucum arı arşı 

• · sında elan dimdik durmaktadır 
B~mba_rd.ı~an .tayyareleri ve mo Minsk mıntakasında düşm~na 

SAFO 
Bir mabudeye yalvaran güııahkar 
·maşuka/ar gibi nıırıldandı: " - Bu 

hayvan sürüsüne benimle 
gelmek istediğini söyle!,, 

-7-

Yazan : Nizamettin Nazif 

Safo, l'lfakeclonyalı kıLJ ele geç rlnıck lçtn çareler aratırı.} ordu .• 

Uzun sakalına, zekflsına ve ta\•ır· İfte o :ı:aman çok derinlerden g • 
tarının çok ö!çUlll olnııısına rağme:ı IC'n bir isyanla Sat'o son defa olaraı, 
tııozof Kls.ıntos blle ayağa kalkmış, yanarak ve yalavrarak feryat etti: 
iki bUklUm olmuş, bir çocuk gibi diz·. - Radopls! Radop!sl .• 
!erini döverek kııtılasıya gUIUyordu. Bu feryadı, en yUksek dağ sil.ık, 
Yalnız Yndmon susuyoı-du. O heye. arasında uğuldayarak yankıla d.11 

canından sapsarı kcs!lm!şt!. Ege ve bir yaralı kaplan lnlltlsı gıbl ıneyd 
tyonlyen adalarının gemlcilcrıle Mı. nı dolduranlar alayı tekrnrlad.lar: 
sır, 1''1nlke ve Moranın sayılı zengin· - Radopls! Radopls! 
lcri ve bUtlln !:ils..ı.mlılar liarşısınd:ı Akabinde, hep birden bastılar ka.: 
Safoya vurduğu darbeden pek mağ·ı kah yı .. Ve bu dch~etlı darbeye dah 
rurdu. Ezop'un tavsiye ett l,1 mane"· fazla tahammUI edemlyerek bayıl n 
ra mükemmel surette bıışarılmr~tı. yUzllkoyun çayıra uzanan Safo ·n 
Acaba artık ı;Uzel şaireYi olmu, bir yan yan bakarak, gUIUp şakala ara 
armut g.bi devşırebllecek miydi? ut:ı.klaştılar. Bu lıakışlnr altında cı \. 

- 6 - r,n en haı;sas kadını budanmı~ od ı 
Safoyu bu kahkahalar bir kat da· la dö\'UlmUşc dBndU. Şımdı donmı.ı. 

ha .kudurttu. Ne yaptığını, ne yapa· gibı, taşla.şmış gtbl hareketsız dJı 
cağını bilmez bir halde gUzcı kızıı bu enfes \'UcudUn adalelerinden n~ 

koştu. Trakyalı kızın babası ile esır- lardanberi açlığı çekilen bir ihtir 
ciler, yeisle m<'cnunane bir harekete koku halinde, çımenlerc yayılıyo: 
kalkışmasından korkarak önlemek genlf kalçalarının ık kenan ıle b. 
istediler. I4k1n Snfo artık b l yırtıcı Je.,lk topuklanndan leşekkUI cdt 
kaplan kesilmişti. Sağa sola tekme mUsellcs, tatlı 'c henklı ıkıvnml 11 
tokat savurarak ve hırçın hırçın ba. le kapacak gonW arayan btr kıska 
prarak bunlan dağıttı. J\Iaama.fih .anclırı~O:'du. 

Arkldlkl'yc yakl~ınca bu hırçınlık· Uşakları ve sem. ınde çalı,..anlar 
tan ve hoyratlığından :ı:crrc ka.madı. onu ayıltmak !çın yanına \ardıkları 
lkl dizUstU çökerek, güzel kollarını zaman otcsıni berısını hafıf haf ı 
uzatarak, başını önUne eğdi. lyonlyen uğmak lStcdılcr. Safo c:bana mı . 
adalannda bir mabudeye yah·arar. bile demedı. 
gUnahkflr maşukalar g bi, inler gıbı O zaman anladılar ki, bu kadımı 
mırıldandı: I baldırları \'e gdğsü, yıllarca halatla· 

- Rodoplna! Rodopl! Yavrum ... , ra ve kUrcklerc asılarak, palanga 
Şöyle bu hayvan sürüsüne l<I benim· mkaralarını kanayarak nasırlana,ı 

Je beraber gelmek istiyorsun .. Soylu ellerinden daha sertt.r. T~ tibıdıı. 
bu serumlete k i -benimle beraber Bunun Uzcrine erkckllklerıntn bU. 
gelmek istiyorsun. Benim sensız ya. tUn kuvvetılc bastırnıağa, adalelcr,ql 
şıyamıya.cağımı ve r>enln ancak ben· sıknıağa \"e uğuşlurmağ.ı ba.ı;ladılar 
den haz edebllcceğınt bu mel'unlara Neden sonra Sa!o 'bir parça kend 11c 
söyle.. gelcbildı. Onu kıırgatulumba edıp 

rkidlk. olup bitenlerin, etrafın· sahile gotUrdUler. Maamatıh gemide 
akl gUrültillerin o kadar dışında yatağına uzanır uzanmaz kendındc 

idi ki.. Şımdl hakikaten Paros mer· gcçtı. önce, bUtUn gece inledı. Şair 
merindcn yapılmış glbl, taftanmış mn ba,ucundan &)Tılmayan taze \ , 
gibi bir hal almıştı. Sess.:ı: \"c belki gUıel kokulu iki Mesınalı ~enç k.2 
dC' lılsslz duruyordu. zaman zaman a~zının köpUrdug1l. t. 

Tclllıllık yapan gUzel delıkanlı lıtl Çt'ncs nın kısıldı~ını görüp Ur ktillcr. 
parmağını $ınıı sokup üstUste ı·ç lçlnln ne derece yandığı, \"UZUnun 
keskin ıslık çaldı ve; ıuzarıklığındnn \'e bUyUk lbır iştıhnyı 

- Mt'zat blttı! ·diye batırdı. Mal göze \'Uran J~alınca d d klarmın P ı 
l"admon'undur. lak bir koyu pembe renge gırışınd1:.ı 

nnladıiar. 
Safo bır daha yalvardı: 

• 
0 U derece zorlukları "Öze ala· gunu toplayıp onu imha t ı· "k .. . d :.. . c me ı, 

bu derece az p:ıra almış olanlar sonı a ıt;eri üzerındc netice al. 
/·er mcrhun mallarını kurtaran1ı· malıdır. <SchliE'f!en). 

Vaşington. 15 (A.A.) - Vaşingto. 
nun iyi haber alan mah!ellerlnde, be 
yan edildiğine göre hariciye nczaretı· 
nln Uç memuru Mle~ r.enero.I de G.ı· 
ulltı'Un kotroıu aıtındn bulunan Hattı 
OstUvn Afrlkasına nlUtcnccl!•en yo. 
la çılnnışlardır. 

Bu memurl11r Amcr!J.ıı ile IIııttı 

üUstUvıı Afrikası arasında ticaret 
ve nakliyat yapmak lmk4nlarını a· 
raştıacaklardır. 

tlir Jmaıı Jçın F ord 750 milyon, karşı harp eden Sovyet çeteleri 4 
Gcnc~al Motors. 1200 mılyoıı ve motörHi bir diişmıın tayyaresi dli· 
Chre)slar 50 mılyon dolarlık mu. UrmUşlcr, 75 kamyon, 2 nakliye 
kavelelcr imzalamı~Jnrdır. jesti berhava etmişlerdir. - Rodopls! Rodopis kız! Gitme: .. 

20 inci Alınan fırkası Bemı z yıu;ıı~amazsın! Ah bent bir 

Sa!o ta\aya konmuş diri b.ı· balık 
gibi yatakta kıvrandı, durdu. Bu . 
nundıın ln:Jtiyc benzer homuı tu .1. 

çıkararak örtUleri tırnnldıyarak aı:.ı 

bını meydana vuran bu kadın bn .. 
nekadar dcğışlyoıdu. O zaman h 
ınurtuları ke llıyor, avurUarınd .. 
hıddet kayboluyor ve blrlblrtnc gı 

mlş uzun kirpikler! arasından sızıı 

ynşlnrln iltlhl blı ha ı alıyordu 

ı ÇrJarsa bundan «hakikaten kur· Dcmokras.lerin bdyle bir rırsa 
tı~~ınhacak vaziyette olduklaru ta meydan vermcmelcri IAzımd 

lıcesinc varılır, Amma boş bulundular, fnkat b~: 
1'B~ gibi \'atandaşlar, vadesi gel· gün vazbet ik! sene cvvc1klne na. 

ıc ilır, borç ödcnmem iştir!) kaydı zaran çok dcğı mlşHr. 
ınaıınrını elden çık9rmamafa I Acaba Lu.d ndorf ile Hıtlcrin ay 

l'cbur edilmelidirler rıldıkları hır nokta 'ar mı? Vnr " . . ~. adeier uzatılmalıdır. Hatttı ye. ı hem de çok büyük General Lu. 
lt-ı Vaı:Je1cr için yeni faizler aran· dendorf kuvveti hu kadar dağılan 
atılası da doğru olur. 1 bir Almanya düşünmemiştir. 

Flnlandlva mAnfe- l\foskova, 25 ( A.A.) - Merkez bilmiş, bır kere tatmış olsaydın .. Se\'. 
J 11 C<'phesindc 20 inci Alman piyade gtllm bırakma benı .. 

rlt SD)b yapmak fırkası geri pi.iskürtülmli~tür. 50 ,.. Ltıkin ~ ırmt altı asır e\'\'el Egcnın 
Bir Alman gemisine bÜCllm L yet mukabil taarruzu devam edi· bu ad:u!ındııki ş4 csır pazarında kal· 

edildi • bitemiyor yor. bin rıesını dini yccck çok adam bu· 

Londra, 25 (A.A.) - Bir Alman :rresburg, 25(A A.)-Fın tıcnrct \"c l\furmansk cepheslndt": lunmazdı. 
gemisine Norvcı;in cenubu ı;arbi· sanayi nazırı M. Tanner, F ıland yn· l\foskova, 25 CA.A.) Alman. GUzcl şalrenln gözynşına kimse 
sinde bir denizaltımız hilcum et. nın Sovyct Rusya ılo mUnferlt bir lamı Murmanska yaptıkl:ırı veni bakmadı. Hattlı. se~gıllsl bılc .. 
miştlr. Tam bir isabet kaydedilmiş sulh yapmak niyetinde olduğuııa da.r bir taarruz yıilskilrHilmüşti.lr. Yadmd'.mn vekilharcı, ıçi Pantekıı. 
tir. ~LB Krasnaja S\'esda11 Alman: pcon'un zarıf atın paralar.le dolu U1: 

çıkan lıaberlcri yalanlamıştır. 

~~~~::~:~::~~~~:::::::::::::::::::::::::::::'!:~~~~~~~~~~~~:;:;:~!!!!!!!!!~k:l~e:ra:t~ın~ı~n~2:o:oo~f}~l:d:ug;~u~n~u~:ı.:·a:z:ıy:o:r~. sandığı tellala ver ı ıcen Yadmon da ll· kıza entarııılnt slydirdi Sol bıleğıne 
ı\ .. ır sun evvelinden mutavassıt. ! ( u u ı i 

• tehizlerin t~kil ettiği muhte. A J bah)eyin secmişlerin ruhuıuı ithaf 1 detmlşlerdir? Hiçbir taraf sonun- bır g m ş z ne r taktı; bu zıncirl 
'i~~ nJayı erkek evine soti.ırmck 1 n n e m v e B e n • • edilen ibndel merasiminden sonra ·ı da atlatılmıya rıza ı;östermek iste- Ezop·un eline tutuşturarak; 
"<:[fc akrabalarını, biıyüklerinı Vt' dosı· mcz - Çek bakalım .. ·dedi. 

ıı .. ,. ını ifa ederler. Alayın ba- • . 
~~~\(a bir çift u:ı:u'n tüy vardır. / hlarını ziyaret c~crek tahterc.vtını'l 

1 
Güç bel~ düğlin alayı evin 8 ,.. Ve c~ir p:lZanndaki mUzaycdenln 

"illa b k d " arekei. cdeccsını kenclılerıne ha.
1 
ıusuna. niha'. et salona .. lrmcye talihine ıtıraz~ız boyun eğen Arh dı· 

~~.. r, ere et, saa et ve hayat ~aıaıı : Tur~ k"-• ,.-ır-·. be ., •• 1 U'l"•:ı: bl t f ,. d 
ıı"11luğunun timsalidirler. Arka· ÇESG ÇENG - r-• .-·-- r verır. 'muvaffak olur Burada da davul "• ,,... r sıpa ara ın ... an ye e· 

ııı~~an içi tıklım tıklım tuvalet Celal Tevfik Ellerinde. birer c;:ift mumla ıkı ı sümburtiller! ·ve kestane fi§eği nen nadır bir kısrak gibi tııfrılarını 
'<.ite d" ,.,. tl ı t "hl k k b 1 tane damdönör ılk olarak tohterc. konscrı· tekrar edllı·r N" 1 sallaya :;allaya uıaklaşlı 

hal Safoyn bUtUn te~ndUcl· . .t. 
sız kabule hazırmış s b bir m 
verlyoı;du. 

Ah, drğll bir başl;a ve gUzeJ er· 
lcek, Yadmon b11c bôyıc bir aııın<la 

Sa!onun yambaşındıı bulun.ıbllseydı. 
arzusuna Cok lcolııylıkln ulaşa blllrdı; 

''O hiç bir ı;uretle gözellığlnın ı:e\ ki· 
ne varamadığı Arkldlk ye bryhudc 
yere koskoca bir servet feda etmez 
dl. Yarıl inada IUıum ltalmaz, murrı· 
dına nail olmuf bulunurdu. 

<Devamı var) ~atı rncsılc dolu bir konsol sidcr, c ılmiş kuı,;ı ar ve ç n an a. 1 a ı arı, &elinin el emeğinin asarı vana . 1 k . . I . ıfan ının 
Q. Un, diş fırçaları, su sürahileri, dıminin H'ıycmut addedılcn asarı 1 bediasından olmalıdır Gelin onu gırer er ve va tın gunduz: ol. akrabasından iki bayan tahtereva. 
,olar, bardaklar, havlular hep ncfisesinl kollck iyon halinde kız genç k1thl:ının ezeli ;Oyası ı"rind~ mDasınla raglm:n fcner~cri yakarlar. 1 nı kai"şılarlar ' Yarın matinelerden itibaren 
• u h" · i mi k t kil d · h ~ avu ses erı mcrasımlo bnı:Jndı. . . •. 
~ n ıçindedır. çe ızın tama ıyan ısını eş erın ayaııere dalnrak göz nuru· i:ını haber verir. Gelin iki tnrafın ı Gelının halın! hiç sormayınız. 

t~ı ilden sonra kop kacak takımı eder. Fakat hcdl~e miktarının n~n ?mid me§aleslle örmü§, dikip kılavuzları ara ında tahterevanln Bir nydanberi mahcubiyet devri 

1
1r. Mutfak takımları b•r hayli daıma . dort adedı .bu~ma ı !Azım· b_ıı;~ış olmalıdır. Gelin1ik elbise· narekcl eder. Yenge hanım arada 1 denilen sıkıntılı bir hayat ya§a· 

h Ve ZCn"ın olacaktır. Bunla. dır. İtıkada gorc ızdı\'aç ilfınlı:ırı 81111 de kendi eme dıkmlştir BU· ekSik del'iildir Yenne l 
·• i,. "' dort knrdt'şten ibarcltlr. Bunların nun r emil kırmı"ıdır Yüz.Oniln . b • "' tanım bu mıştır. Ne dı§arı çıkmış, ne de bir 

.ınde bir takımı ahladan fıl i 1 1 .. . ıştc profesyoneldir, Doru sesleri b , . 
lrı hep i ayni günde evlenecekler a ev nden elbisesine aksetmi., mfi. Udi Ud".d Ud'-Ud .. d U ya ancı~a kendınf söstermilitlr. 

ltırıdcn oldutju gibi biı" takımları ı.çın hjr btrlnln hatırını kırmamak nayı ifade ediyormucr "ibı".. .. ı a ı ı n... dl na. He 1 l 
v "' " .. karatını tekror ede ede ra)ar, da. P a 1 a 

~ .... c gUmU ten olur. ıcap cd<.'r. Bu nrnlık kaynanalar oldıık".~ ~ 
• • '"t! 1 d h dl .,... vullar vurur. Ke~ıanc fişekleri zarmıştır. 
~ gc yazı t,1 tımı n C' ye BUyük dolap ve sandıkları taki· tclüştadırler. Çchl:ı: al avının arka· d k 
~ l'k ad 1 c . kk bl "' ortalıgn dehşetli patırdı yapar. ; c yeıve -
"llla.r _ctt r. ın mure c ma. ben işle rl bavulları, vnllzlcr, sındajl damada kız bab"sı tarafın. , t 

moru mor kızarıp bo· 
Hele bir haftadanberi 
yememiş, yalnız ağJo. 

L ı 1 h k " Damadın evine varıldığı vakit mış ır . 
.._la.r • Jad taşından yapı mış o 

1 
denkler... Dort mevsim için ayrı dan go.·nderilen küçük bir '"Ckrnc. 

~ rn ht lif · t f ı 1 ,. tahtcrevanın girmt'.'sinc derhal mu. Gelinlik elbisesini glydı'k•-n 
ır~ .. 

1
·
8 

u c cıns en ırça nr: ayrı c bisclcrl. Zifaf yatağının ce gclır. Altın bir kilitle kilitlen. "" 
" r k t t{ 0 k u t u i k vafakat edilmez. Hele bir kt'.'re he. sonra ise artık baba evinden ayrı 

~ile ur ıy , oyunun s zer nı aplıyacak olan işte yep· miş olan bu çekmeceden yeni ,.·ır. 
ındc k 1 k 11 · " diyclcrin cinsi ve miktarı tadnd dlişti.i#ünU, uzaklqtıl'tını oldukra 

t t.. n çı arı mış ı ar veya. yenı. gıcır gıcır yorganlar. tin istikbalinde olduk"a nlühfm di 6 
" 

1 •vu.ı. f • " e leccktir. MuıavasS'ltılar ckı:;eri· hissetmiştir. Ona derler ki: 
~i ~un ncc tuylcrınden se. l\1~ ut birliğin vahi rilya,)'1 ebe· rol oynıyacak fieyler çıkacaktır l kısı ı 1 1 dl • · ~a diplomatlar k:ıdar yalan soy. Kaynanan He iyi geçinmeli· 
~kt m ar a yapı ır. ı;ı.. Ertesi gün çiçekler~ bezenmlı le.meye milstait olduklarından pa. ı;ln 

en veyahut pirinçten imal Cıblnliklcr, perdeler, saten ayak· tahterC'van "Ünüdu··r. Gilvey "'a. .A .... ~ .. " ~ ..... ıarında kim bilir neler v.aa. 

TAKSiM 
Seııeııin llk Macer Slıper t !bul olan 

OLüM GEMiSi 
Meraklı ser~e9t filmiıti S-ôrmcğe ha.zırlarını:ı:. Baş rollerde: 

DICK ARLEN - ANDY DIVINE 
Korııanlar ... Denlı. nıuharebelcri ... Mo4eru cı.irler, eı;lrltr'" 

İllvetn: ............... BOYOI~ BJR SÜRPRİZ. • 
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En Son Havadis'in macera romanı: 11 \S p ore a lar araı ıacla : 

_A_L_M_A_N_C_A_s_u_s_u_v ___ l_6_ G a 1a1a88 r8 Y11 1 

Türkçeye çeviren: Fuad Samih lstanbul Nihat konuşuyor 
"Plan güzel, fak at ökseye basmı
yacağım. işler karışık olsa da, 

hak ikalı meydana çıkaracağım!,, 

üç gündür Nlhadı Valide hanındıı 
yazıhancsınde arıyorum. Yok! Yok! 
Günlerden çarşamba. Artık onu bu
lup konuşamıyacağıma ben de kanı
dım. Zıınııın zaman çıseleycn yağn• r 1 

sonbaharı mUjdeiıyor. DördUncU Va· 1 
kı! hanının önt.lnde Bahçekapıya doğ-

1 ru Uerlıyorum ... Bunlardan birisine, Jak Rlşar 
hakkında malumat alması emrini 
verdi, ve istediği malumatı da pek 
çabuk aldı. Gazete, Jakı Afrıka· 
ya göndermişti. Buna kendisi talip 
olmuştu, Hastalanan biı' muhabi· 
rin yerine gbnderilmek içın bir 
başkası aranıyordu. Jak bunu bili· 
yordu. Hemen talıp oldu. Kendisi· 
nın nişanlı olduğunu, yakında du· 
ğilnün yapılacağını bilen gazete 
mudüril hayrette kalmıştı. Jak, 
mudure mühurlü bir zarf göster. 
miş: 

- Bu, istikbale ait tasavvurla· 
rımın değişmesine sebep oldu. 

Demiş, zarfı cebine koyarak o 
gece tayyare ile Cezaire gideceiini 
i!Ave etmişti. . .. 

- 16 numaralı veı:ikayı da be· 
raber goturüyor! Niçin? .. Bunu 
ben de nnlıyamıyorum .•. 

Hormen çok zeki bir adam .,ı . 

makla beraber ask ve tesadüf de 
nilen ve l iribirine tamamen zıt 

olan bu iki ku•'""lin cöyle bir nıa. 
eeradaki rolünü ~Ool'ıe~iz anJıy.,. 

ınazdı. 

A'rl'an casusları rr!i bir müdd~t 
di.ışundü . Sonra rırkaı:oaslarına: 

- Kızın nişanı ıc:ı cl:ı ışe karıştı. 

f'ezııire gider r, l i :•111 \. rUyor. İkin. 
cu bı.iro şefi de onun peı:inden gi. 
dl"ccğim!zi zanneclı~·cr. Jak Rlşar, 
vesika kendisinde ınılş silsünil ve· 
riyor Bi:rl şafırtmak iştiyor. Biz. 
onun al'knsından ( P<.Rire gidece. 
ğiz, beri tarafta yüzbaşı Silver, 
ı 6 nuınnralı vesikayı Londraya go. 
türüp teslım edecek. Dofrusu çok 
gi.ııel bir plan... Fakat, bereket 
'ersin ben. budala değilim! İşler 
ne kadar karışık olursa yine haki· 
kati l•eşfederim, 

- Şu halde ne yapacağız? 
- Bu genç sinema munekkldini 

bır .. )ırız, seyahatine devam etsin. 
Biz, yiızbaşı Sllverin peşine takılı. 
rız_ Rakibimiz. ormanda elimizden 
kurtuldu. Tesadüf karşısına bir 
otomobil çıkardı. Bu sefer nasıl 

kurtulacak bakalım? Bence Mat. 
mazel Bartel ve nişanlısı birinci 
ı:ubenin adamlarıdır. İşimize ma· 
ni olmak isterlerse onlardan da 
kurtulmanın çaresini dü~linürüz. 

Haydi. vakit geçirmeden Burjeye 
gidelim. Bir saat sonra Londraya 
bir tayyare hareket edecek. Buna 
yetişerek Sllverden evvel Londra. 
ya varır, ışini bitirir, vesikayı a. 
lırız . 

Zerton, zahiren Hormen'nin em. 
rı altında bulunuyordu. Fakat, Al· 
man casus teşkilatı Hormenden 
şuphelcniyordu, Onun, muvaffak 
olamadığı gibi gösterdiği başı iş. 

!erde topladığı malUmatı bir baş. 
ka devlete sattığını zannediyordu. 
Bunun için Zertone, Hormenin ha. 
rekAtını tarassut etmesi söylenmiş 
lüzumunda serbestçe hareket ede. 
bılmesi salAhiyeti de verilmişti. 

Zerton bundan istifade etti: 

- Ben, fikrinize iştirak etmi· 
yorum, Hormen, dedi. Bana kalır. 
sa asıl takip edılecek, oldürülecek 
Jak'tır. Zıra. vesika onun elinde. 
dir. İkinci büroya mensup mu, de. 
tıl mi? Bunu bilmiyorum. Fakat. 
uç muhilrlü zarfı buldu, Parisi 
teketti. Bildiğim gibi hareket et. 
mekte beni mazur görünüz, şef •• 

Hormen homurdanır gibi: 
- Herkesin kendine göre bir 

fikri, görüş tarzı vardır. Pek Ala .. 
Siz, gazetecınln peşinden Cezaire 
gidiniz. Ben de Burlih'Je beraber 
Londraya gideceğim. 

- Tayyare biri çeyrek geçe mi 
harek ediyor, şe! ... Ben de, vakit 
geçirmeden tayyare meydanına gi. 
diyorum. Zira, Cezair tayyaresi, 
gece yarısını yirmi geçe kalkıyor. 
Şan!ıın açık olsun, şef ... Benim i· 

çin endişe etmeyiniz. Nasıl hare
ket edeceğımi bilirim. Jak Rı5ar 
son günlerini yaşıyor. 

- Yüzbaşı Sllver de öyle... i . 
kinci büro memurları bu sene pek 
rahat edemiyecekler. Ah! Siher, 
Ah! .. Bizi atlattın. Fakat, atlama 
sırası şimdi sana geldi. 

Yüzbaşı Sil ver, tayyare meyda· 
nı müdirine vesikalarını gbstcrdi, 
istediği mallımatı aldı. 

Jak Rişar, on dakika sonra ha
reket edecek olan tayyarede otu. 
ruyordu. Ondan başka, mustemle. 

Başımı kaldırıyorum: Ha}Tet ... Kar 
şı kaldırımdan, ~that Bektık, bana 
doğru geliyor. Biraz sonra karşılaşı· 
yoruz. Konuşmamızı rica ediyorum. 
.Nihat centilmence bu ricamı kabul 
ediyor. Şımdi yazıhanesinde karşı 

karşı)·ayız. 

t,k sualımi r.:oruyorum. 
_ Bazı gazeteciler ve e!ki !utbo:. 

r.ular bizde yeni ve eski futbol diye 
bır münakaşa çıkardılar. Acaba yenı 
ve eski futbol diye bir tasnır yapıl:ı· 
bıl!r mi? 

ke sergisini ziyarete gelen bir 
Arap şeyhi ile oğlu vardı. - Yeni ve eski futbol diye bır şey 

bilmiyorum. Yalnız b;ze geler. her 
Karargah müdürü: . . . antrcnBr değışlk bır sıstem getırir. 
- İbtıyar şeyh, dedı. Fransaya Maamat'ıh sey:ıottığlm oyı~.,larda beıı 

ka_:şı sa~akatini ~ostermek için 1 bôyle yenı bir taktık . bulamadım . 
mutemadıyen :yemın eder. Oğlu da Meselıl (\V) sistemini tatbik eden 
ha ~er!>esttir. İkisi de para için her takımın sol tarafı bu .sistemi ya.pa· 
şe~·ı yap?'ıya . h~zırdır. Bunlar için maz da sağ cenahı yaparsa tablidır 
mı Cezaıre gıdıyorsunuz? 1 kı bu sistemin kıymeti kalmaz. 

- Hayır!. Fakat, fırsattan isti- 1 Sonra, şu seyrettiğim son muhtelıt 
f_ad~ ederek bunları da tarassut e· ı maçta her iki tarafta değişik bir o· 
aerım. Şöhretlerini hatırlıyorum. yun sistemi göremedim. 
Şeyh Ben Tamir'in iki sene evvel . . 
Hogar'da çıka~ kanlı lsyanda par. - Bızde futbol gerilıyor. Buna se. 
mağı vardır. Cidde11 garip bir te. bep nedir? 
:;adüf .. Gazf'teci Rişar, sahne vazıı - Sporcular futbola k:ap o?d :
Baliyenin Hogar'da çevireceği film alAkayı gôatermiyorlar. B • a!ii.ka 
hRkkında bir röportaj yapmıya git içinde, kendi nefislerinden tedakar
miyor mu? Hay şeytan hay .. Ben, lık yapmaları lıl.zım. Bu da, devam· 
bu gibi tesadi.ıfleri pek hoş göril· lı rejım ve antrenmandır. Futbolu 
rüm aMma, bakalım sonu ne çıka· benimsemiş ve devamlı çalışmış spor 
cak? Bizim genç Aşık, sadakatin cular daima bu sahada ıı . rleml.şler
den şüphe ettiği nişanlısından mı dir. Sonra. sporcuların fut.bola fazla 
kaçıyor. yoksa eline dilşen vesika a!Akalarını cezbetmek için tetkil!tın 
dan istifade etmek mi istiyor. Bu. da canlı spor hareketleri yapması 
n u az sonra anlayacağız. lazımdır. Bugün bu canlı hareketleri 

KarargAh müdürü, Silverln ya. göremiyoruz. Amatör .sporcular he: 
vaşça soylediği bu sözleri hayretle zama.1 bu gibi hareketlerden zevk 
dınledi ve bir sual sormadı. Yoz. aldıkları iç n, bunu teşkllAttan bek- 1 
başıyı pek iyi tanıyor, daima mü· !emekteyiz. Bu gibi şeyler aporcula-

1 him ve tehlikeli işlerle meşgul ol rın hevesini arttırır ve teşci eder. 
duğunu biliyordu. Bi.ıtün askeri ve Teşkllı1t tarafından taltif edilen ve 
sivil memurların lilzumunda ken· halk tarafından da beğenilen sporcu· , 
disine yardım etmesi için elinde !ar futbola olan &evgllerlni devam.ı 
kati emirler vardı. Sonra, ikinci bir surette idameye fırsat bulurlar. 
~ubenin esrarı, en namuslu adam. UçüncU sualıml soruyorum. 
tara bile açılamazdı. - Son zamanda yetişen futbolcu· 

- P ilot ve memurlar, seyahat 
devam ettiği müddetçe emriniz aı. 
tındadır, yüzbaşım. 

- Tqekkur eder!m, ~krar g~ 
ruşelim... Artık yerime gideyim. 
Seyahate devam edecek miyim 
bilmiyorum. Gazeteci yolcumuzla 
biraz görüşeceğim. Belki onu yal. 
nız bırakır. Ben kahrım. Halbuki 
şu Ben Tamir'le oğlunu takip et. 
mek istiyordum. LAkln daha mu
him vazifelerim var. 

Müdürun elini sıktı, Çantasını 

bir hamala verdi. Hareket edecek 
tayyareye götürmesini" söyledi. 

- Bereket versin gece seferleri 
o kadar kalabalık olmuyor. Yoksa 
yer bulamıyacaktınız. Biraz ace. 
le edıniz. İyi bir yer işgal ediniz, 
bakınız, .arkamızdan bir ~olcu da. 
ha geliyor. 

(De•amı var ) 

Yeni neşr.yat: 

Atama Topladıtım Çiçt'kler 
Büyük AtatUrkün kaybiyle husule 

gelen milll teessUrümUzU büyük bir 
aamlmlyetle ifade eden 87 şiirden mu 
rekkeptir. ŞUkrU Galip Erker tarafın· 
dan yazılan ve lirizmin en gUzel bir 
ntlmuneslnl \'eren bu şılr kitabını bU · 
tün okuyucularımıza tavsiye ederız. 

lstanbulun blitUn kitapçılarında bu 
lunur. 

Fiyatı 25 kuruftur. 
Tevzi yeri Ari! Bolat kltapevldlr. 

Zayi hüviyet cüzdanı 

6569 sayılı Hukuk fakUltesı hUvı
yet cüzdanımı kaybettım. Yenisini 
alacağ'ımdan eskisinin hükmü yok· 
tur. 

Emine Çaflar 

!ardan beğendikleriniz? 
- Bu hususta size raUsbet bir şey 

söyleyemem. Futbol ma.c;ları ile bir 
kaç ııenedenberi yakın ~ y-
tur. Bugün herhangi bir sporcu ha..ı:· 

kında iyidir Yeya .fenadır d.lyel:>ilecek 
vaziyette dcğılim. Ve işitUğıme na· 
zaran arkadaşlan arasında bir i\ı 

klas farkla yükselmiş futbolcu da 
yokmuş! 

- Hayatınızda en çok heyecan 
duyduğunuz maç? 

Canlı gözleri bır noktaya. dalıyor. 
Bu sualın cevabını epey dUşUnUyor. 

_ Benim hayatımda heyecan duy· 
duğum maçlar, mlllı ve 1''ener • Ga
latasaray maçlarıdır. Bilhassa Olim
piyada lşUraklmizdekl maçlarda, 
harıç b!r memlekette bır çok millet 
sporculan muvacehesinde Türk fut
bolunu temsil edenler meyanında bu· 
lunmak heyecanı ; spor tarihinde ben· 
de en zevkli ve en büyük heyecanı 

yaratmıştır. 

Son sualimi soruyorum. 
- ProCesyoncll.ğln a~eyıtinde m:

sinlz (l•~utbolda)? 
- Profesyonelliğin aleyhinde değ!· 

lım. Fakat amatör!Uğti tercih ede· 
rım. Çünkü, profesyonellik bir spor
cuda spor zevkini ve .spordan bekle· 
nilen gayeyi baltalayan bir meslek· 
w-. Fakat bugUn memlekeUer ara· 
sında propaganda vasıtası olarak ka· 
bul edilen sporda muvaffak olmak 
için profesyonel olmak llzımdır. ÇIL"l

kU amator bir sporcu hiç bir zaman 
hayat vaziyeti icabı bir profeayonel 
kadar bu sporla yakından meuul ol
maz. Bu da arzu edilen şekilde spo· 
run ilerlemesine mı'mıdır. Avrupada 
futbolun bu derece ilerllyebılmesı 

profesyonellik kabul edildikten sonra 
mUnıkUn olmuştur. 

Orhan Yazıcıoğlu 

ASKERLiK iLANI 

337 lilerin sevki başlıyor 

Fatih, Ba,ılltaf, Berotıa, E•lalal, KadılllJ 
fııllldar t•lt•l•rlala llialan 

ratib askerlik şubetıladen: 

ı - 337 doğumlu \'c bu doğumlularla muameleye ttıbi cm hlzme· 
tını yapmamış yoklama kaçağlle bakaya ve hava. tebdili eratın sev
kine 24 eylfıl 9-U tanhınde başlanmıştır. 

2 - Şubemize mensup eratın hü\'lyct cüzdanlanlo beraber en geç 
toplanma gününün sonu olan 30 eylül 9H sah gılnli saat dokuza kadaı 
şubede hazır bulunmaları lazımdı:. 

3 - Bu tarihten sonra gelecek olanlar hakkında askerlik kanunu
nun 89 uncu maddesi mucıbıncc bakaya muamelesi yapılacağ"ı ilıln o· 
un ur. 

* Beyollu YerU Mkerllk ıtubeelnden: 

337 doğumlu is!Am ve gayrı isl!mlar eylQI ayının 24 UncU çarşam
ba • 25 perşembe - 26 cuma • 27 cumartesi ve 28 pazar G"Ünlerı aske
re sevkedilcceklerdır. Pazar günü şube açıktır. 

2 - EylQIUn 28 inden sonra gelenler cezalı olarak haklarında. ka
nuni muamele yapılacaktır. 

3 - Yukarda yazılı günlerde sevkedllmek üzere 11ubeye mUraca.· 
atları illm olunur. 

* Beyoğlu yabancı askerllk şubesinden : 

1 - 1837 doğumlu ve bu doğumlularla muameleye tAbi l}Ubemizde 
yabancı olarak kayıtlı b!!Qmum nıUslim ve gayrimüslim erler talim 
maksadile slltı.h altına alınacakları cihetle 941 yılı eylQiünUn 28 inci 
pazar günU saat 9 da nU!us cüzdanları v.e ik4ıer adet !otograCJarlle 
birlikte şubeye gelmeleri. 

2 - Yevmi mezkflrda. gelmiyenler hakkında kanunt şek ılde mua
mele tatbik edileceği itan ohmur. 

* Kadıköy Yerli , .e Yahan<-ı a.<ıkerllk şu~lnden : 

1 - 1337 dog-umlu ve bu dcfumlularla muamele gören erat ile 
fili hizmetini yapmamış olan yoklama kaçağı ve bakaya.tar mUslim ve 
gayrlmüslım (bütUn sınıflar dahil} erat sevkedlleceklir. 

· 2 - Toplanma günü 28.9.941 pazar gUnU saat 8 dlr. 
3 - MUkelieflerin sözU geçen gtin ve saatte nüfus cUzdanları Ue 

birlikte şubede hazır bulWlmaları . 

4 - Gelmlyenler hakkında askerlik mUkellefiyeti kanununwı 88 in· 
el maddesi tatbik edileceği, 

5 - Bu !lanın davetiye yerine kaim olduğu ilAn olumu·. 

* Vsküdar askerlik şube"! bqkanlığından: 

337 doğumlu ve bu doğumlularla askerliğine karar verllmiş olan 
gençler ve emsalinden geri kalmış olanlarla tebdllihavaı şube emrin_ 
de olup :müddetleri bitm[f olanlar muvazzaf hizmetlerini yapmak tize 
re 30.9.941 gUnUnde şube binasında bulunmak Uzere celp ve sevkedlle
ceklerdir. 

Bu llln davetiye mahiyetinde oldufundan emsalinden geri kalan
lar bakaya cezası göreceklerinden davetiye alınaın, alınmasın beheml 

hal 30.9.941 gUnUnde f1Ubede bulun. maları illn olunur. 

* Beı;lkta~ askerlik ~ube&inden: 
Askerliğine karar verilenlerdeıı 337 doğumlu ve bunlarla muamele· 

görenler, tebdılihavası bitmiş muvazzaf erler Se'\·kedıleceklerlnden 30 
eylfıl 941 salı günU sabah saat 9 da nUCus cUzdanlarlle sevke hazır bx 
11ekilde şubemizde toplanmaları ehemmiyetle ilıln olunur. 

B UGC!IOK Ü PROORMI 
13,00 Müzik 
13,30.14 MUzlk 
18 Program 
18.03 MUzik 
18,30 MUzık 

19,00 Konuşma 
19,15 Caz 
19.30 Memleket a. 
19,45 MUzik 

20.15 Radyo gaze. 
20.45 MUzJk 
21 Ziraat tak. 
21.lO MUzik 
21 .30 Konu~a 

21.45 MilzUt 
22,30 Memleket ı 
22.45 Müzik 
22.55/ 23 Y. Prog. 

Kitaplarınızı 
&alr BOL&T 

lllT&8 l'fl••ı• 
alınız. BUtUn kitapları bulabL 
leceğlniz gibi Ankara neşriya

tının, A vrupanın model vesal 
mecmualarının BabıAlide ye· 
pne satış yeridir. 
Gazetelere UAn da kah1ll eder. 
Ankara caddes: 89 lstanbul 

.-.•Kimyager-... 

Hüsamettin Tarlan 
lDRAR TAHLİLİ 12ti K.U&UŞ 

Bilfımuın tablllAt, 
Eminönü EMiak ,.e Eytam ban 

kası kar!Jı&ında t zzetbey baaın· 
da lkluct ka t ~o. 6 

En idareli 
,LAMBA 

TAKViM 
25 EYLÜL 9U 
PERŞEMBE 

AY: 9 - G ÜN: 268 - Hazır : 143 
RUMİ: 1357 - EYLÜL: 12 
HİCRİ: 1360 - RAMAZAN: 3 

VAKİT ZEVAJ..1 EM.'\ I 

- --
GÜNEŞ: 5,50 11,47 

ÖGLE: 12,06 6,03 

İKİNDİ: 15,28 9,26 

f("ı{ŞA'M: 18,02 ı2,r.o 

YATSI: 19,35 1,31 

İMSAK: 4,11 10,07 

, 

RADYOLiN . 
. . ' . . 

İLE SABAH, öGLE VE AKŞAM 
a. ~>•Ilı·*•• -. ,.... iÇ 111a ••-••11• 

•tlertnld~ 

Devlet Demiryolları ilanları 
Muhammen bedeli (1860) lira olan 2 adet Motopomp (Benzin 

veya Dizel Motörlü santrifuj tulumba) 6,10.941 pazartesi günü 
saat (11} on birde Haydarpaşada Gar binası dahilindeki komisyon 
tarafından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (13 9) lira (50) kuruıhık mıwakkat 
teminat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birltkte eksiltme günü 
saatine kadar komisyona müracaaatları lAzımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dailtıl· 
maktadır. (8134) 

Ucuz ve acele satılık konak 
210 metre murabbaı 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 üç kuyusu bulu· 
nan mezkur mülkü görmek arzu edenlerin Aksaray Sorguççu ao
kak 118 numaraya; görüşmek arzu edenlerin Belediye Kooperatit 
müdürüne müracaatları. 

iLK - ORTA - LiSE ' Kız 

E rkek lstiklAI Lisesiv:::~ 
TALEBE KAYDI t ÇtN HER OtlN MORACAAT EDtLEBlLIK. 

ŞEHZADEBAŞI POLİS KARAKOLU ARKASI 
Telefon: 22534 

lstanbüJ Vakıflar Direktörlüğü ilanları 
Kıymeti Pey akçeet 

L . K. L . it. 

417 10 31 50 Çarf1 Sıra odalan hanı alt katta ıs 
No. lı dilkklnın taman-.ı 

4.27 36 33 00 ÇM'\7I Zlncirll han üs katta 10, 11 
No. lı bir odanın tama.mı. 

313 18 23 55 Mercan Dayaha.tun mahallesi Süm-
bUllU han Ust katta 34. No. lı odanlll 
tamamı. 

413 68 31 50 Çarşı Zincirli han Uıt katta 12 NO· 
lı odanın tamamı. 

313 68 23 55 Çarşı Zincirli han Ust katta 16 No. 1' 
odanın tamamı. 

977 36 61 00 Mercan Daya!}atun ınahalleel Yal· 
dızlı han orta katta 6 No. 1ı odanıD 
tamamı. 

ısa 68 14 00 Çarşı Astarcı han alt katta eski ı2 
yeni 19 No. lı dUkkfınm tamamı. 

Yukarda yazılı em!Ak satılmak üzere 15 gün müddetle açık arttır· 
maya çıkarılmı17tr. İhalesi 6.10.941 pazartesi gUnU sat 15 de icra edi· 
leceğinden isteklilerin Çemberlitaşta İstanbul Vakflar BaşmUdlrlyeti 
MahlQIA.t kalemine mUracaaUan. (8392) 

Şirketi Hayriyeden 1 
1 

Bugünden itibaren mekteplerin ~çılması mUnasebetile halih&Zll° 
tarıfeye yapılan UA.ve seferleri gösterir cetvellerin iskelelerle vapur-

lara asıldıgını sayın yolculara UA.n olunur. 

Istan~ul Gümr~kleri BaşmüdürlüğlindeJJ 
31 adet sobanın tamir ve kurulması işlle aşağıda yazılıı maızeıne

.ıtn mUbayaası 29.9.941 pazartesi günü sa.at onda pazarlıkla ıhale edile" 
ct'ğinden isteklllerin başmUdUrlükteki komi.syona gelmelel'i. 

Muhammen bedel 498 liradır. 
Şartname levazım servisinde görUlebllir. 

Md C~ A~ Clnı 

Şapka 

Tapla 
130 Soba borusu 15 
10 
10 
15 
8 

Boru dirseği 
Soba dirseği 
Dış dirsek 
I zgara 

Sahip ve Baofaıub&rriri 
N1ZAJOlT'l'IN NAaD 

N9F~ DirektarQ 

Ş'O&&C SA&AOOOUl 

BeısıJdtll ye": 

VATAN JılATMA&I 

2 
10 
50 
15 

Ayna 
Bılezik 

KUrek 
(856:5) 

Beyof lu Ha.lk Slnemuında BU, 
Matine 11 de gece 8 de ol' 

1 - Doktor Sandu. Bella sUI 
25 kıım tekmili birden. fi/' 

2 - Malek iş arıyor. Buster 1'' 
3 - Elmas hırsızı. 
Rlşar Talmaç 

Kraliçe temiz kalpli bir kadındı. 
Mert ınsanlara son derecede say. 
gı gosterirdı. Bunun için Anriko
yu tnkdır ediyor. Kılıcı iki parça 

vusturyaya dönebilir. Ben de ser- ı 

best kalırım. istediğim kadınlarla 1 
cillenir, düşer, kalkarım. 

istiklal - En Son Havadis'in Aşk, Cinaget ve .llac~r:ı Tefri.'<ası : 50 Kapı hemen açıldı. Eşikte bir &· 

dam göründü. Şişman, sakal, bı. 
yık biribirine barısmış bir adam .. 

1' Iarı getirip satarlar, hazan da 4;r 
hudinin adamları kandırara1' 

ettıgıni hatırladıkça eşkıyalığına General Kastet Fircrito, ba51na 
rağmen, Anriko gbzunde bir kat da bir felflket geleceğini anlamıştı. 
ha kıymet kazanıyordu ve kendi PlAnlarla Yuvakime yazdığı ll\ek· 

1N .T 1 A M • 
Adı Samuei Levi idi bunun. Ge

cenin bu saatinde gelenin kim ol. 
dugunu anlamak için gözünün U· 

cuyla süzdü. Tanıyamadı. Bu sefer 
ke ıd nC' tubun çalınması, emir neferinin öl· nın ih!imali yoktu. 1 

B.r ni . evseydim, muhakkak dürülmesi hiç te hayırlı alamet· Filhakıkt· bir villAsı var"•. Eş. 1 
A rık •·u severdim! !erden deı;ı'ldl 

J ıs • y<ıları ria mükemmeldi. Fakat bun. 
Dl) ordu. Evrakların Muntekim tarafın. .i.:ıı: ht'men satmak kabıl değildi. 
Kr lın asabı son ~ecede ge- dan çalındığını biliyordu. CUnkü E:-a~en villayı tefeciy..: rehin etıniş

r ım tı Anrlkonun ağır sözleri Anriko, yazıhanenin Os'ün~ al•ın tı HLısbutün satmak kı'1 de, l'ir 
kudurtmuştu onu. Reis intikam al. da ölü kafası bu.lunan bir mek~up ta.kım muamelelere i::ıtı~ ac,! varciı. 
mak için plAnlar düşünüyordu. bırakmıştı, Anrıko, bunları .;ak 1 Dl: :-:cJrilde para bul•ılak ~imd.lik 

Karısına da son derecede kızmış. lamak için. değil. elbette bir şeyler ımkcınsızd', boş bir fıı"lirtl. 
tı. Hal \'e tavrlle ve hattA sözle· yapmak içın çalmıştı, . 

1 rıle hır ~kıyayı miıdafaa etme. Bütün bunları düşünen general, - ı3aşka çare bulmRk IRzım. 
sıni bır ti.ırlü hazmedemiyordu. vaziyetin tehlikeli ve belki de he· Diye dlışündu ve .ravas yavaş 

KC"ndi kendine: y14tına mal olacağını d~üncr:ık, yol .. ııa devam etti 
Elbette, diyordu. Bütün bun· sivil bir elbise giyc"ek. gece ya. i' "ranlıkta, sesslc: ad•mlarl3 yiJ. 

tara bır çare bulacağım. Br.ni gü. rısı villlısını terketti. 'lfoı, ve bir taraftan, kafasını iş-
lünç bir hale koyan eşkın herif. Parası da yoktu. Bir külhanbe· ktPrck para tedarik etmek ıçın 

ten ıntikam alacağım. Kraliçeyi de yi tabirile temiz ve tırıldı. Bö.}le bir ç<ıre bulmağa savaş·yordu. 
hiç bir zaman affetmiyeceğlm. E- on parasız, nereye gidebilir, ne Bırden aklına kardeşinin kızı 
sascn t>ence bir hikmeti vücudu tarafa kaçardı. Her iş para ile gö. Klemnntin geldi. Her erkelin gon. 
da kalmadı. Bir çocujum var .... l.ıwduğüne. göre, hudut cıq;m._ ç.k j ı. • ı.i buyuleyecek kw•.-ır g••:u-1, za. 
Kraliçe isterse memleketine, A· manm yahvt bir yeı:d~ sııklanma. rif bir kızdı. Kara idzleri, bir çilek 

{ ' . 
'6 ev.l!'eD: 1 

nasız bir talepti. Çünki.ı kendbi ı dik~atle baktı. General Kastelfi· 
meydanda olmayınca, çiftler k . "erıto o~duğunu anlayınca, hUr. 

. a ' en metle eğılerek: 

.t : <.· ç· r 
dıslne sormadan. m nasını tahsil 5 . . . . ., B tt b 
etmeden de evlenebilirdi - ız mıs.ın.ı~ · . u saa ~ ura· 

ıJ. ...p:ırz J_!. z · da? Bir emrınız mı var? Sıvil el 
Bu ltlbarla, başka bir Ç<ıre oul blse de giymişsiniz? Buna sebep 

mak IAzımdı. 
gıbi taz• dudakları vard ı . Sine, sine, çekine çekine )Sccc 

Kolağası Monterekyö bu kızı de· y1;1lardan geçenlere, gôrunr;ıenıiye 
li gibı se\•iyordu. c-.1ışarak ilerliy .. ı, bir tarafbn baş 

- Jyi hatırıma geldi, dedi. Ko· ka bir formül. para bulmak için 
lağesıya haber yollarım. İstediğim ilaşi:a bir çare iJt.lrnağa sava 1 y0r. 
parayı verırse ~mantinin evlen· du, N ıhayet ~.1tani zekasını işle 
melerine müsaade edeceğimi bildi- te işlete, kötü ·,c namussuzcJ bir 
ririm. Bu iyı bir fikir... formUl buldu: Kardeşinin kızı 

Fakat bir kaç adım yürüdUkten Klemantini satmak! 
.:;onra bu !.kirden de caydı. Böyle Şehrin, pis karanlık sokaklarına 
bir pazarlığa giriştiği için kolağa.

1 
doğru yürümlye başladı. Bir köşe 

sının kızıp parayı vermiye lüzum başını kıvrıldı, beş on adım yü. 
gormeden kendisini haber vermesi rüdükten sonra harapça bir evin 
ıhtinıali vardı. Hem, sonra bu mA· ! kapısın ı çaldı. 

neye? 
General tersledi: 
- Gevezeliği bırak Samuel! Se· 

nfnJe konuşacağım. İçeri gidelim. 
General, şehirde pek büyük bir 

şöhreti olan bu eve girdi. Burası, 
umumi bir evdi. Haricen manıara. 
sı pek kötü olmakla beraber, Sa. 
muel Levi, evinde en gilzel kadın· 
ları bulunduruyord u. 

Vücutlarını kiralıyarak geçinen 
kadınlar arasında bakireler de 
vardı. Etlerini satarak geçinen 
kızlar ... 

Buraya genç kızları bizzat ana· 

şürürlerdi. ııı 

Smuel bunları, evvel! i'l~ • 
zengin zanparalarına takdlın e ut 
bir gecelik vuslat için, yükse1' ,-_ 
retlerle kiralar. Onlara aldııı fl>
ranın ancak dörtte birini veri ıP 
Kızlarını umumhaneye ge~ 

teslim eden anlar ve babalar '' 
sında, açlar, yoksullar oldul0 d} 
bi, hali vakti yerinde olanlar 1, . "b" l(lı 
vardı. Bunlar. otekıler gı ı J<' 
rını, torunlarını az bir ücretle 11r 
ralamazlar, yüksek ücretler 

11 

!ardı fi . ı• Umumhaı1eci de, onları aldı ıl 
yatın bir kaç misli bir bedelle .,_,fl 
tiyer zamparalara, generaller•· ift 

eli 
ginlere yollar, yahut bunları 
de yerleştirirdi. ~ 

Onun eve gelen müşterıleti 0ı 
sında aşa~ı tabakadan insanı11;,.ı, 
duğu gibi, yüksek sınıfa nıe ı'f" 
adamlar, saray mensupları. acil 
ciler, zabıta amirleri de vard~) 

(Dfl'f .... 

la 
lri 
iil 


