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Lima, 13 (A. A.) - Cmnartesi 

~ünü Peru Harieiye nazın., Pe
ru Ue Ekvatör arasmdaki hudut 
mıntakaı nda Y~r vu
kua geMij?ini bildinniı;tir. 

Buenos - Aires, 13 {A. A.) -
Hariciye nazın B. Ruİ'ı; Qu.inuı
•a, Peru elçisi Mlll'e!;a{ Benair
des ile yapJD1$ oldui:u bir .görüş. 
meden sonra, Perv."mm Ekua
tör'le olan hudut iht"ıEifı husu. 
sunda, Arjantin. Brezılya n 
Birleşik Aınerilm devletleri ta
vas.•ut teklifini esas ruberile ka
bul etti~ini bild'inwişür. 

Peru tarafından bezı itiraz)QI' 
ileri süriibnfü ise de haffi im
kansız deifüdir. 

Ekuatör'ün cevabı daha gel
ınemistir. Fakat Buenos - Alı-es 
siyasi mahb11ıerinde, Ek atör'ün 
de tavas.sut teklifini ka!Mtl ede
ceJ1-i tahmin edibnektedir. 

Ayni mesele hakkında İspan. 
'·anın Buenos - Aires'deki eki•i 
B. Maı:oz, Hariciye nazın ile bir 
'!Örü•me yapml";tır. Bvrada ö~
renildjğine göre İ<panya, Penı 
ve Ekqatör arasındaki ihtiliıfır. 

halline gösterdiği alakayı izhar 
etmi tir. İsoanya hükıimetinin. 
tavassutta bulunacak devletlere, 
;-itfade etmeleri için, evrak ha
zinesinden çıkardı*• \·c müstcm 
'•'.zecilik basladıl:ı .nanlardm> 
kalma tarUıi vesi1'ı.ılar verdiği 

··..Jpnmektedir. 

KIBRIS \ BÜClı~I 

Bir Rus 
casusunun 

verdiği rapor 
---o---

Alman endüstrisi-
nin yüzde otuzu 
harap o1muş .•. 

işçiler, için için diş 
biliyorlarmış. 

Londra: 13 (A. A.) - Reuter: 
Moskova rady<ısUna göre, aske
ri eksperlerden Soring Alman. 
yada Mnai istihsalatın, İngiliz 
tayyareleri tarafından yapılan 
hombardıınanlar neticesinde 
viizde otuz azaldıihnı bildirnıi<
tir. 

Soring, Almanyada cephe ge. 
ri<inde bilha•sa memnuni et 
Vel'nlİ~-en dahili siyasi '\.'az.iyet
ten mütevellid kararsızh~n. bo
yunduruk atlındaki milletleriıı 
İ•çiforindeki ho'ittutsuzluk ~-ü

zünden daha ziy<ıde vahimleşti. 
~ini ilave eyle~rr. 

Holanda Hindista
nında harp 
hazırlıkları 

Londra: 13 (A. A.) - Batavya 
radyosuna nazaran, Holand• 
Hin<liı;tanı hükfuneti, harp gay. 
reli proi'ranıına -dahil -olarak bir 
•efcr kıtası teçhizine karar ver
miştir. 

Spiker, bunun tatbiki imka
nının beynelmilel vaziyetin in
kisafına bağlı olduğunu ilave 
etmiştir. Holanda Hindistanı pi. 
lotlarile harp tecrübesi olan pi
lotların milbadelesi meselesi de 
tetkik edilmektedir. Harp tcc. 
rübesi olan bazı muallim tayya
reciler daha evvel Holanda Hin
distanına gelmiş olduf:u gibi 
miittefik hMp bölgelerine de 
mfü;ahit sıfatiyle ban subaylar 
o:önderifmiş bulunmaktadır. 
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- ---- - -

- ?.H SON HAVADiS -------~--------- ·--- -. 
~~~------~1!111711 z 

/ Birleşik Amsri a 
]Genelkurmay başka
! nımn iki kanaati : 

1 - Cenubi Ameri· 
kada Alman nüfuzu 

artıyormuş 
2 ·Fil ipin adaları 
tehlike içinde imiş 

Vaşington, 13 (A.A.) - Şinı 
di zannedildiğ'ine göre, halen 
askerlik kanununa göre ordu
da hirmet edenlerin normal 
hirmet devrelerini ikmalden 
!lOnra terhis edilmemeleri hak
kında general l\Iarohalls tara
fından yapılan son talp cemıb 

\merika. ına Alman nüfuzunu 
hildiren haberl~rle Filipin ada 
]arının nüh,·er harekatı yüzün 
den tehlikede olduğu hakkın
daki haberlerin neticesidir. 

Suriyede 
mütareke 

müzakereleri 
ilerliyormuş 

General Dentz. 
murahhaslarıuı, 

lngiliz :.:mumi 
karargahına 
göndarmiş. 

Londra. 13 (A. A.) - Kö)!cr 
.iansı Suriycden ~u malfımatı 

1lmı tır: 
llir bir resmi haber verilme

-.:-.., olma~ına rağ"mcn Suri~·ede 
ir mütareke :vapmak icin iki 

1 ~raf arasında müzakereler ce
rc,·an etmektedir. 

General Vilson'un karargii
'~ından ö~renildiğinc göre mü
!4ııreol>:e müzakereleri memnuni
""t" dP~er bir tarzda ilerlemek
tctlir. Her iki taraf tam hir ke
trnnivet muhafaza etmekte ot. 
~vth~ için. müzakerelere ait taf
;i!ıit öl:renilenıemektedir. 

V isi ordusunun murahhasları 
irgiliz umumi kar!trgBhına bir 
>tomohil ile gelmişlerdir. Bu o
'omobıle müttefik orduya ait 
,-ıir 1notosiklet müfrezesi refakat 
:tmekte idi. 
V~i'de nazırlar me•lisi tofl· 

hnmıstır. Fakat nr'<edHen teb
'ii!cle Surh"edcn bahscdilmenıek 
'edir. 

Alnrnn İstihbaratlı ürosu aGe
..0ral Vilson tarafından vcn•lm·~ 
'lan mütareke tekl'fini Vişi'ni" 
reddettiğini• iddiada israr et 
mekte ise de, Vişi'de General 
-ıentz'in de GenPral Vilson gibi. 
Suriye ınuharebcsinP niha~· .. t 
vermek erıusun~a bıılıındııf:u 
temin edilmektedir. 

Su dakikada. Suriy,.. m~c~Tr. 
lc•l üzerinde General DPntz, Vi
,;·.-.. ait bütün iktidarları el'n
de. bulundurmaktadır. 

Japony~ - Rusya 

. • • Bir buçuk saat 
lngılız hava süren bir 

akınları mülakat 
Londra 13 (A.A.) Maltada 40 

50 kadar dil<man tayyaresi Lu-

ka tayyare meydanına alçaktan Sovyet SAf ,. rı' Japon 
taarruzlarda bulunmuşlardır. ~ 

DÜNDEN 
BUGÜNE 

Bizde noktalama 
usulü ... 

Ankarada çalışmakta olan 
Gramer komisyonunun yeni ba
zı kararlara vasıl olduğunu ha
ber alıyoruz. Bu hususta dü~iin. 
cclcrimizi bir iki gün evvelki 
niishalarıınızdan birinde bildir
miştik. Bugün• tekrar ayni mev 
zua dönecek değiliz, Söylemek 
'stedif:imiz şey, alınen kararlar 
meyanında cok lüzumlu, çok fa. 
ideli hulduı1-unmz bir tanesine 
":t dH~üncelerdir. 

Komisyon, yapılaeak )'eni 
namerde •noktalama• bahsine 
de Yer ve değer verilıne
lo~tırtnıc;;, Bundan duyduğun1u7 
•evin( bib·üktür; okadar biiyük
tür lli:İ, gramerin hazır1a1'ması 
bahsinden tloiabilec<'k biitün Ö· 
~~lti sevinçlerinıizi bastır.abiJir. 
Sebebine gelince: Acıkca söı·Je. 
mek lazımdır ki, bizde •nokt~
lama,, denen şeyi. iyj bilen Vt' 

Y~rinde kullanabilen pek "' 
kımse vardır. Birçok imza sahi
bi, !anılmış muharrirler bile 
yazılarında buna riayet etmeı 
veya • etmek isteseler hile - ede. 
mezl~r. Nerede kaldı ki yaıw 
kendıne san'at edinmemiş olan 
lar etsin! 

Noktnlama usulünün b!zcl< 
geç, hatta güç taammünı etmesi 
tanılmasının gecikmesi dofayı 
siledir. Bir kere Mesrutiyetc I~• 
dar, resmi olsun husu.:i "'J 
sun, muhaherAtta. s~de •nokta· 
- onun bile kullanılmadıi,iı ha! 
ler vakidir!. kulfonılırdı; no'' 
tnlı \•irgüllerile. nida ve istöf 
'12m i~aretlerilc, satırba~t ke'-· 
delerile. iki virgiil Ara,ına alı. 
nan ınuteriza cümlelerile ve ni. 
hayet ııek mebzul ür noktalar; 
le, bunu hol bol kull~nan, •Ef1r. 
biyatı cedide• olmuştur. Bugii~. 
kü yanlıs kullanıs şekHle hiçi>; . 
r.ıfina ifade etmiyen '·anvana i · 
roktavı ise, yin~ öylP 7:".an11~df' 
rim ki, bizde ilk drfa kullAnor 
ecFecri 3ti,. dir. Bu ~ki ınektl"r 
- ~.2':\heYİ~i Edebi,·atı cedi~e ,.,· 
bi • · a~k \•e 1(81'anı 111ey;ı:ııl~rnır 
fazlaca •hemnıh·et nrrl'f:i iri" 
on•ın deliıletile bu"'ü.,J.:ü ger 
nesillPr~ korlar atla,·abilen "n'a 
"'" ichırie-. hala ~cn.e kı7. YP. kA· 
rlınl:-rHtı•?.tn. poı:;;~ "\"e şc ·da < .. , 
l!ın<laki cf~likanlılarımızın yozı 

1"rında mıinas•z lıir nokta israf• 
ve h'• ~-anlış noktalama seki' 
görülür. 

111 Kisiyi alevler içi de 
kavuran facia .. · 
Balıkesirdeki 

sinema yangını 
neden çıktı? 

Bahkesir 12 (Busu•i) - dürem'iyeeeğini anlayınca ınal 
Hail.: sfoemasındaki yangın et- kine daireıillıin deı:ı,llr kapısını 
rafında yapılan tahkikat ~u ne- kapatmı~tır. Alevler etrafa si·ı 
ticeyi vermiştir: rayet edemeyince, makine da· 

Sinema operatörü Niyazi, iresinde bir infüak olmu§tur· 
hava almak nıak.adile dışarı Sivil ve askeri itfaiyenin bii 
çıktığı sırada çırak Biisamel- tün gayretlerine rağımn yan· 
tinin filmleri tutu,tunııası ile gın, ancak 6 ev, 1 fırın ve bit 
hıı.ule glmişCir. • dükkan yandıktan sonra söndiİ 

Makinist yangını göünce i· riilebilmiştir. 
çeri ko:muş ve: Yangından kaçanlar araı;ı!I 

«- Yangın var herkes ken- da 11 ki~i alevlerle yanar•]; 
dini kurtarsın» diye bağırmış- 2 ki~·i de kaçarken d~erek vt 
lir· çiğnenerek muhtdif yerle.-iıJ• 

Bunu müteakip makine da- den yaralanmı~tır. 
iresine koşarak filmleri ı;ön<lür Bunlardan üç :kişinin yar ast 1 

nıeğe uğraşmıştır. Fakat sön· tehlikelidir. 

Kısa 

· Haberler 
* İ>kenderıın limanının ti• 

cari ve idari faaliyeti artmah.

tadır· De,Jct limanlar i~leuneoi 
umum müdürlüğü faaliyetin in 

ki~afını arttırmftk için yeniden 
wsait, peroonel ve tecltizat te
mjn elmi~tir. 

Bu i'~lere mütea!Hk bütün 
tedbirler, Münakalat Vekaleti 

arafından da tasvip edilmiş 
olduğundan tatbik sahasına ı;e
ıiln'ııo;tir. . . 

*Devlet limanları iilctnıe;i 
;ınıwn müdiirlüğii .bazı >ahil· 
iere yeniden liizumlıı te,i,at 

yapmağa karar vermi~tir. Bu 
hmu,a ait program da lıazır
la11111ıı:tır . 

Ramyo!ar, ~i düd "kleri,- fe. 

ııerler \C d'iğer ıııihaniki tec· 

lıizal tem:n olunur olunmaz 
derhal faali) ele geçilecektir. 

* Fiyat l\Iiira\..abe bürom 

Bağdat 
yolu ile 

11 bin sandık 
çay geliyor! 

Bağdatta hekliyen maUarl' 
mız, parti parti memleketillıiıe 
ithal edilınekted!ir. İ1k oiarııJ. 
ziraat makineleri yolaçıkar~; 
mrştır. Bundan sonra mubtelı 
firmalara ait çaylar bekk~ 
mektedir· Gelrcek çayların ınil< 
tarı 11 hin sandıktır. Bağdat· 
tan baş'ka, Basradan memle1't' 
timizc gelecek mühim m'ıktaf' 

"I 
da mal bulunmaktadır. Heıııı 
~<rayla Bağdat arasında n9k' 
lıyat haslamamı~tır. Ra~it Cef 
!ani ha;ekaLında, Bağdat df' 
ıniryolu tahrip ed.il:iıı:i§tir. 

İst~ ta mekteı>fe gramer öJ!. 
rentnc sıralarında ha.şlıyaca · 
dohıı noktalama :volile, gclece~ 
nesiller, ~·azılarınıla, btııriinkü. 
lcrin içinde yüzdükleri kargaşa. 
lıklan kurtulabilecekleri içindir 
J,i koınisynnun bu ınevzua ait 
kar~rlarında, Jic.a1'ım1z111 hir 
c•nheden müstakbel inki~afını 
selamlıyoruz. 

na yapılan bir ihbara nazara 
,ebze tohumu fiyatlarında se

bepsiz bir yfil.•el'iş vardır. Bü
ro, -sebze tohumlarını tetkik et 

* Galatadai yeni yolcu E~' 
!onunun en ü,t kı~mında h•~ 
yiik b'ir tel•iz istasyonu kııttl 
maoı karula~mı~tı. Bu hıı•"; 
taki t!'tkikler hitirilmi•tir. fs 
si,at verilir verilmez d~hal !•' 
aliyete geçilecektir· İsta5Y0~ 
))itrikten snra ylcıı\ıır. vapur!~~ 
dan hu tel,iz va.ıtasile i•te;;. 
!eri yerle muhabere edebile 
!erdir. NACİ GALİP 

tirmiye başlamıştır. Bu işte ih 

tikara te~ebbüs edenler ,adliye. 
) e verilecektir. Avcılarımız düşman tayyare- H • , N 

sine hücu metın'slcr ve kendile- ancıye azırına 

~a~çt:~~:::.~rs:~: ~~~":: harp hakkında * Dahiliye mfüte~ar mua· 1!11-----R aş it R ı z a mm: ____ , 
mü~lerdir. ve diğer müteaddit ,•ini Şefik Biloğlunu Afyon va 

::;;.~eleri de hasara uf:ratmiş- izahat verdi !ılığıne ta)ini kararlaştırılmış- T i g a t r o s u ===-
Af:ır bombardıman tayyarele- ur. 

ri 16/11 Temmuz gecesi tekrar Tokyo, 13 (A.A.) - Sovyeı H a 1 ı· d e p ı· ş k ı· n birlikte 
Bingaziye akın yapm1'1ardır. Elçisi Smetanin dün öğleden son- Müessif bir ölüm 
infilaklar olmus ve yangınlar ra Japon Hariciye N3zırı Matsu- 14 t t • - •• k Ca-
çıkarılm1'tır, Şarki Akdenizde okayı ziyaret etmiştir. Taoviri Efkar, İkdam ve Son emmuz pazar esı gunu a. şamı 
bomba tayyarelerimiz dün bir Matouokanın husuai dairesinde Telgra fgazeteleri başmakinisti g" aloğlu ÇiftesarayJar bahçesinde 
düşmen denizaltısına taarruz et vukubulan bu mülakat bir buçuk Zihni lldızm babası Muatafa ldız B E N 1 Ö p Ü N Ü Z 
mişlerdir. saat sürmüştür. evvelki gece vefat etmiş ve dün 

londra. 13 (A.A.l - Dü,. 
Kıbrı5a hÜ. 

Sahilde Trablus ch,arında Haber alındığına göre Smeta- f.yüpteki aile kabristanına kaldı- k h d •ı 
1 bir nakli)·e koluna \'C Telkalah nin. Alman - Sovyet harbinin ne- rılmıştır. Bahçemiz iç isiz, ava ar manzara eşsı 1 

nıan tayyare eri * Bu•ıni taka• talimatna· J ı z h ın cenubu garhisinde top mevzi- ticeleri hakkında Matouokaya ma.- Kıymeti bir sanatkar olan Zih- Bu fevkalade prooıramı karırmayınıı j 
·um rtmi~lerdir. arar e em- mesi bugün ne~redilmi~ Ye hu )erine de başka hücumlar yapıl- lumat vermiştir. Diğer mühim ni lldıza teesoürlerimizi bildirir ve l 6 T _.,,,, 

m'İJet~izdir. qıretle m~r,iyete girmi~tİr· mıstır me!eleler de görüşülmüştür. ıabırlar dileriz. - ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~-·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_../" 

!erine hakim oldu. Odadan f~ 
tı, yatağında Jervejin ha)'8 dıl 
sarmaş dola§ olarak uykuya b~ 
dı. Rüyasında hep onunla• 

1 

O zaman Şarl yukarı çıktı. 
.T erwjin oda-ına gitt'i. hafif ha 
fif kapıya vurdu. Kız. anaôl -
nın geldi~ini zannederek kapı 
~ı açtı· Kar;ı;ında Ş~rloyu gö
rünce iri.ildi, g ri çl'kildi. Şar 
lo: 

- Korkacak bir şey yok. 
J)cdi. Siu iı'ir kaç •Öz >ÖY leme· 
ğe ıı;ddim. 

Kar,ı karşı) a oturdukları 
zaman Şarl dedi ki: 

- \"aka •İz) alnız benim de 
~il. hiitün erkeklerin gönliinü 
kanrracak. aklını ba~ından ala 
r.ak kadar gü~•l bir kadın•ınız. 
f;ıkat, lııı dakikada bakı;ları • 
nızın •ıcaklığı ile gönliimü 
giinliiınü ı ıtmanızı }•!vararak 
ılcğiliın· Iak-a<hm İze yardım 
rtnıek, do.tça arkadaıç~ bazı 
tH>';yelerdr hulıınınaktır. lıa
' 2t tırların zı öğren1nek İf.tc -
111i,·or11nı. Sizin ırrınız~ hayat 
'•ılunıla maruz kalrlığınız dnt 
fer w ,ıkıntıJar m. !.adar nıii -
lıim olUNa oh-un, babanızın n 

ananızın bana söyledikleri şey 
!er kadar mühim değildir. On
larla ben de çalı~tım, bazı kan
lı i;ler gördüm beraber ... Şim 
diye kadar lokantada geçen vu 
kuatııı hep,ini h'ıliyorıım. 

- S•izin bildiğiniz kadar ya 
kında herke.; te öğrenecek· 
Söylenilen sözleri, ittihamları 
duymuyor musunuz? 

Olabilir. Dilin kemiği yok. 
Herke• iyi kötü söyler. 

- Öyle ama kırk gün biri· 
ne deli de,..ler deJıi olur. 

- • 'e ise bıınlarıgeçeli.m. 
Sonu iyi olur in•allah ... Siz ha 
banızdan para i'tediniz, o da 
urmedi değil mi? 

- Evet ... sanki parasi kal
mamı~. muhtaı; bir fo•anmı• 
ı;ilıi hareket ·ediyor. Halbuki 
brnm burada bulunduğum za
ınanla r bir hayli para biriktir
ıni,ıi. Bunları ne yaparnk ? ... 
;\fezara lıeraher mi ı;:ötürccek? 

ihaı rt yakayı •l• VPrecck r•l
lat elinde ölecek. Ah ne reza· 

En Son Havadisin Cinayet ve Macera Tefrikası: 47 

!et. ne namussuzluk! ... 

Evlatlarının ihtiyacı oldu -
ğu zaman onlara yardım tmi
yor, öyle İ•o neden biriktiriyor 

hu parayı?. Sakladığı yer de 
belli değil. Yakalanıp hapse tı 
kıha paralar öylece kalacak. 

Şarlo safiyetle •ordu: 
- Para•ını sakladığı yeri 

bilmiyor mıırnnuz? 

- Y ooo ! .. bize 
hiç? ... 

•Öyler ıni 

İ,te lııı fena ... Allalı gö~ter· 
me,in, dediğiniz p:ib'i ha:ına bir 
felaket gel>r. oervetindrn İ•tl· 

fade ec!Pmiyecek•iniz. Kendi-i 
ni gözf'"tlPn1Pl'i idiniz. Para!"tnı 

sakla ılığı ) e.ri bilıni~ o haydı -
nız, bıı ;ıkıııtılı günlerinizde 
htifade ederdiniz. 

.'l1. 
Çeviren : r - Peki, ne yapmak lazım. 

- Yarın aşağıya indiğiniz 
S. Çapanoglu zaınan, gayet ~en bir tavır ta· 

• kınınız, Babauızla aranızda 
bir şey olmamış gibi hareket 
ed'iniz. Bir taraftan müteessir 

hir vaziyet alını>:, fakat ayni za 
manda gülmeğe de çalı ınız, 
Öğleden sonra evinize dönmek 
istediğinizi söyleyiniz. ve az bir 
para i;Le}lniz· Bunu vereceği 
mulıakkab.tır o zaman hen, ken 

- Bunu biç bir zaman dü 
şünmedim. 

- Peki siz biliyor ınusu 
nuz? 

- Biliyorsam ne olacak? 
- Bana söyleyiniz. 
- Bilmiyorum. 
- Paraları kendiniz mi al· 

mak istiyorsunuz?. 
- Evet ... Fakat evvel3 

zc lazım olan parayı. .. 

si- disini gözetler paraDln nerede 
sAklı olduğunu öğren.i.rim. 

- On hin frank lazım ba-
na. 

- BE'niın ded.'iğinı gihi ya-
paroanız. yarın paranın nrrc
de 'aldı olduğunu o~renırını. 

Öhiir giin de elimizde bulunur 
paralar. 

- O zaman? 

- O zaman iotediğina on 
bin frankı size veririm. 

- Burada mı? 
-Hayır ... Ben ~jze getiri-

rim. Paranın saklı olduğu yeri 
öğrensem bile hemen almak 

kalbi! olur mu bakalım? Fırsat 
kollamak !azını. 

- Kaç gün hekliyeceğim. 
- İhtimal bir iki gün ge -

çer aradan ... Şayet dört güne 
kadar gelmozsem, ya parayı a
lamamıı, yahut yakayı ele ver
diğime hükme<liniz, 

- Dört ~ !. .• O zamana 
kadar meraktan patlarım. 

- Bel.kıi de siz buradan git
meden evvel iŞ hallederim· Ya 
hut mak5"drnuza kavulj1lp ka
vu~mıyacağınıızı bildiririm .. 
Bir işaret kafidir buna. Yal -
nız kocanıza bir şey söylemeyi. 
nız. 

Şarlo, bu sözler'i söylerken, 
J ervejin helecanla kabaran göğ 
süne bakıyor, bu yumıııak ye
re başını koyup saatlerce de -
rin biri haz içinde uyumak is· 
tiyor. O çilek dudaklardan bu· 
seler toplamak arzu.ile yanı
yordu. Fakat, nedense, kadına 
hiç dayanamıyan, Şarlo hu çap 
kın adam kendini tuttu, sinir· 

.. ,ı • 
güzel köylü kadını ile ugr~> 
Kollarının arasında onu e "!' 
sıktı, kokladı ve doya do) a 0 

tü. 
Zek.i•Jtl, 

J ervej Şarlonun pıı 
hayran olmakla beraber. ~t rs ,. 
ci'hetten de korkuyordu. 09 
hasının paralarını aldıktStl 5,, 
ra kendisine bir ~ey ge~~liİ' 

B d .... d"k uı• se... unu uıun u ·çe rd~' 

yor, sıkılıyor, harap oluY0 1;ı· 
Bu düşünce ile salbalı3 "ı~ 

dar uyuyamadı. Aşağıda 8~,ı· 
sesleri işitince kalktı. j\n (ot 

ocak başında _yemek. Jıazı~~~ıı· 
yordu. Şarlo ıle Fetı; ıU"· .. no~ 
da yoktu· Babası kapınıtl 0 rd' 

fo•1' 
de oturmuş, çubuğunu · rıl"' 
tıyor, sabah J...eyfini çaLIY

0 

Jervej: 
- Bonjur baba dedi. rlff) 
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EN SON HAVAD1S 13 Temmut 1911 PAZAR 

Şehirden raportajlar ... 

Dualı tütsü! 
, 7 Falcı çingene Zehra - anladın mı kara kaşlım - e gQ 

Yaşlı kadın, kır saçlarını yeme- leylek kusmuğu-eşek dili kı,ırusu-kaplumbağa Çeviren: 

tte 
Yazan: 

· • • • k "" J k •d•v · •k b k d Celal Saymen nısı ıçıne so maga ça ışara sı ıgı - geyı oynuzu - o unmuş on - yavru Guy de aupassant 
• 2 -söylendi: "Benim çocuğum azeri~~hre.tl 

Aınerikadır. Orada okuyor!,, . 
Yazan: ------

1 M. S. Çapanoğlu 
---------------------- ----------..: Müellifi : Nizamettin Nazif 

sade kalbi vuruyor, şakakları bir oçk .istasyonları geçtıkl.erj hal 
!onlduyordu. de adam hıç bir,nde inmiyordu. 

_ Ben fena bir adam değilim Fransal a kadar beraber geldiler. 
.nadam... Manto:nda kadın hastahanemize 
Karlın ayni sessizlik iiçnde. .. yntıncaya kadar adam onu bir 

·evap vermiyordu. Fakat nasılsa gölge gibi takip etti. 

-·· Yüreğin kaba1ınış, her ta. rı koeayı birbirinden ayırır .. Ana Ve sonra adamın eline bir şe~ 
Delikanlı maşayi 'lindcn at- ğ~, uzun boylu, ~en ve ne~tıli rafın kapkaranlık, büti.in yolların yı evlattan, babayı oğuldan eder. sı'kıştırarak kap:dan çıktı. Göz u. 

tı. Yatağa uzandı. Kı-za dikkat hır subayın yüzüne vurdu. Ev· kapalı. bak şuraya bak .. Bu yıla- Güneşli gönülleri, bulutru gökle. cile, baktım, katlanmış bir kurt-

:!izleri birbirine yaklaşmış oldu • Doktor olduğu anlaşılan yolcu 
~undan ett'ğt gerginliğini koyu- hiktıyes,nm burasında sustu. Bir 
~ermiş,' pnralar yere, ayağın·n di- uıüddet sonra şöyle devam ettı: 

le L k B' .. 1 t ka I d k nı nördün mü? Düşman! Seni re çevirir. tu: Yani beş liralık! .. Günahı boı a ·u. ır gun o up a • er -en çı anlar, onun bulundu ,.., ıAf b " 
k k d sokmak, iplik gibi dilinin z.ehri- - Haydi, bunlar hep a .. · nuna, ir mi, yoksa iki miydi f ad 

Ça ·çı kelinıeı,inden Lu 
8 

ar ğu tarafa sökün ettiler etrafın- ai sana aşılamak istiyor. Fakat Hem de lafın m para ctmiyeni! edemedim. 
•~ır bir hakaret duyabileceği· Subay teğmen rütb~.,inde i· oır .şey yapamıyacak... Hüku - - Laf mı?. Rahmetli Kenanın Maıngrı cebine gömerken bam 
ili hiç bir zamal?- aklında~ S~· da toplandılar- nt>t kapısında bir işin var senin .. karısı da böyle söylerdi o • sordu: 

J!ne dokülmüstü. - Bır .ı:.:ün muayenehanemde 

~rrnemic;ti Kız Incilden hır a· di Ç . .Bunun için ç..1k sıkılıyorsun. İş\n na nasihat vcrmiı::: «Nigar kı .- - Ne istiyorsun oğlum? 
Yet k '-" · "h" ··zterini • apkın Ye hıçkın hır tanr- ~laca:k ama biraz geç ... Bir ada- zım. sana kuru, gaga burunlu. dı- Zdhranın dediklerini anlattım 
k 

0 ·uyonnu:ı; gı ı go la bağırdı: ~n var, bunu yap, mutla"ka yap! ni ayrı bir .kadın büyü yapmış!> - Peki. .. Yarın öğleden sonra 
Qr ı ındaki duvarın meçhul Bir sarışın kadınla, orta boylu demiştim. inanmadı, İnanmadı gel, al! 

Lir noktasına dı"kerek denm 
1
-b kHey Smordeş muhtarı! 11 "k · · .. 

Adam iki adım daha atar3k pa hastalarımı .kabul cdiyovdum. U
·alara doğru ko tu ve onları top. zun boylu bir delikanlı girdi. 
aınağıı. tt'şebbüs etti. Bu aralık - Doktor ~ dedi • madam .Bara 
'cadın cesaretinin son damhsına no\•un sıhhatı hakkında sız.den 
cadar tükendidini hissetti. Kapı· mal.Cımat almağa geldim. Ben ko. 
va koşup kendini kurtarmak, iıı;.- casının d~stlarındanım. Ken?isi· 
d.at ça ırmak için ağzını açmak ıs mn bu ~nura7aatımdan haben ol. 
cyince herif bu hareketlere bü - masını ıstemıyorum. 
ün kuvvetıle mani olmak üzere Şu cevabı v.erdim: 

l tıknaı.ca, bıyıksız bır adam sana amm~. zava ı tazccı yır.nı gun- _ Ne ücret vereceğim? 
ltti: çe a a ım yanıma! büyü yapmışlar. Bu, biiyüyü boz de .~url~i ~itti. - Tövbe de. istiğfar et evla . 

- Bir karak:çi ki, bu yüz • Muhtar fıtı kolınuş gibi ha· dur. Yoksa işin kötüdür ~a! .. ~ir - A~.'Y~rsu~? . dım. Yavru hazretleri 'kızarlar. 
!eri atıldı. Onu zorla yer.ne otur - Pek ümit verıci bir halde de 
arak sun1arı söyledi: ğıldır. Rusyaya avdeti ise daha 

d :. kl .:ie esmer, fıkır fıkır. üzi.ım goz- - Bu:1Uk soylcme yavrum, ı- Ücret diye sorma, hediye-si nedir ;n hapishanelere girebiliyor· ca - arını aça aça, apı§a apı~a ıu. böğürtlen dudaklı bir haspa nan bu !'!e~.e·: . diye sor. 
~eler vapmı,·or ki .•• Dedim a iki üç adım öne geçti: var. Bu da kim bakayım?. Anl!<i- - Hayda ınanayım ... Peki ne Aff d rsı"n"ız Hedı· . 
l. ,; J • •1 .b. .1 ? - e e · yesı ne . O'!ı; nıesut olmak için yaradıl • S l şıldı senınki, seni deli er gı ~ sc. yapa:y 1:: • •• .. dir? 
lıtı · l ~ ı· S k. k - öy e efendi... viyor, seviyor ama, aradakı o - BuyuyU bozdur. 

1 1
. 

~ ınsan ar ucği ız. en ı ·u· • d k"" .. l . 1 k .. bozmak irin Nasıl? Nerede?" _ Herkese 10 ıra amma. nıa· tu t ,J .... d .. v ··nd .:ımor eş O}U na~ı tam hır c:arı saçı yo mu, ıŞl " - • • •• d k' Z h bl · d d" . 
opraK• u.tun e gogııu en .. .. . büyülerle tüssülıcrle uğraşıyor. - S ;.:na bir adres "t'.'receğirc:., em .ı e ra a a go:n er ı, sm 

Yaralı bir yarı ölü iken sevdim Makedonya koyu ı e hu ınulı • Sa'bun kalıbına bin bir lğne sok- oraya git, benden selam söyle .. be~ lıra.. . . . 
~ ... n. Yok a kimbilir. belki de tarda tıpkı öyle, dört yüz dir· muş, atmış bir kuyuya. Sabun e- Ve: Zarbozan, zorbozan, büyü 5 lira kelimesi gözl.erımı falta 
hay,.ınlıihn ıPP-r.meden ya bir h_ e_m ~~r l\fakc_don.ra. muhtarı r:d1kçe. zavallı esmcrcikte eriye. bozan: şı gibi açtı, fakat bozmadım._ Ya 
l 

0 0 l!'.'-:ıo d K - k cek . .. Bunu önlemeli anlıadın mı? Leylek kusmuğu, yedi dükkan rın, tüssüyü almaya geleccg m lltt. ,.a bir çakal parralamı~ ı ı. ah ·omıtecılcrm taz.\ ık- . 1 k ·· ı· k d ktım 
• J ~ - Kara kaşlım beyoe~izım... süprüntüsü, .şeytan tersi, zırnı , soy ıy~re . ev en cı • · ()lacaktı eeni. •• Sonra ne oldu? larına kah jandannaların tak.ip Falcı Çingene Zehra• ile karşı çörekotu, eşek dili kurusu, do - Tabıı hır daha ne u~adı~. ne 

Sen henimı i!tin karde~ini '"Ur· müfrezeleriııin tazyıkına ve ıch karşıyayız... n1uz kuyruğu kılı, yanmış geyik de tüssüyü aldım. 
~tın ••• Sonra Hen kendUnin didine uğruyordu. İcabında Zehrayı tanımadınız. mı ca - boynuzu, somarupa ve kaplum - Vak'ayı anlattığım arkadaşlar· 
flldiirüldüguv··nü duydum. Bu kö)IÜ namına da)ak 'İ'-'or ve c nım? .. Şu girmediği ev, çalmadı- ba~a sidiğinden yapılmış duvah dan biri: 
la · ,; .1 ~ı kapı kalnıayan,dostlar başına tiiSSÜ istersin .. O sana yapar, alır _ Senin evde rastladıom ka. 

darla kal~a yine iyi ••• Kim· ğer horoz sc~i duymamış bir her düğünde, evlere şenlik her ö- 7 gün arka arkaya tüssül;enirsin. dLn, benim komşumdur."' dedi. 
hilir daha ne kanli ~eyler göre. kaç altını var a eandığın<lan üde, her kavgada. her içki ale • Bi.iznillahitaala bir ~eycifin kal· Kocası, vüeudünü kiralıyarak 
~ği:r,. Dedim a, bu j~ bir uğur. çıkarıp kah komitccilere kalı minde, her çıngarda, arkasında maz. büyü falan bozulur. hayatını ka:z:anan bir kadına ab<;-
ı Jallu kırmızı entarisi, sırtında si- .•,. yı yakmış, kadıncağız da biraz ~~>.~ukla ha~ladı, lk'orkuyoru~. jandarmalara dağıtmağa ıııcc· yah dibet yeldirmeli, başında o· Büyüye falan inandığım yok bönce, falcılar. kocakarılar: cXo-
1.~lıMn bize bu kadar fazla gu• bur olu} ordu. .-alı yemenisi, elinde kocaman amma, şu tüssücilyü merak et. canı büyül•edilcr, büyüyü bouı . 
q~s-emesinden korkuyorum. Subayda kazanılmi1.1 hir da· derin kulplu sepeti ile hazir bulu mediın desem yalan olur. Ert~i rıı~» diye, zavallıdan avuçla pa· 

J 1 d · 'kard• • ı.an. Karaköydcn ta $i~liyc kadar günü ver elini, Zehranın tarif et- ra çektiler. lfü <1kşam bana da 
S çt~n ~öy e iğı apa;ı ·a 

1
• vanın zaferinden ne e alarak bütün Beyoğlu semtinin bülbülü ti~i .Yere gittim. Çat kapı. karşı. dert yandı; gevezeliğim tuttu: 

e İndeki 1ıüznün öyle hula ı. haiYırdı·. ~ :. 7 hr ·ı ı· b. ba kt be · 
tı c • ,:..e a... ma 1 1 ıyar ır cı çı 1• nı - Bildi~im hır adam var de-
t. hir hali vardı ki, delikanlı, Muhtar! Zagordc li kadını z h f k" d l .. k baştan asagı süzerek sordu: dim. Kocanın hiç giyilmemi~ dc-
aq.,, ·...c d b" b" v :. e ra, en a ır ev en en u s - Kimi ı"stiyorsunuz . • ~ l ı. .. n ı':.'.n e ır uzı, ır agır• bul hana' apartmana kadar girer. En ig - B . Z h .. nd rd' nu veya !anılası varsa ver, ol~u -
it, dı"-ar ,..ibi oldu. • ık k • - enı e ra go e 1• tayı sonra k c ı g· d"r ·· 

"J t".J'" T k 1..-11 L ll renç, rakı vç bal ko an umumı Der • dnmcz korkulacak bir .. dm, k d -o a12 'ıy ı • uç 'r . -. · .~ opr.a • .uç.ı ere. r c~.e avu 1 d t " s ... gun c o arı an sogur 
t a aamaiıh 1u~ndını ~abucak cu na ırlanmı~ hı"r k"" 1.. .. ~·e ,gizli ev er on, e.ıı anınmb.ıs ;~ adaın olmadı"ımı anlatmak için D ld .. 

1
.: d"" B' 

'lhJ d S "li • . ll . • :. O) unuıı {etelerdc onun sars!L-;ıaz ır ıtı- z '"'... ... 1 onu a ım, C'Ve go ur um. ır 
·" a ı. evı;ı sının -e erını ,..ela"m aldıır.ını Lı"lıncm lı" .,.·· k"' d c·· ahkr k de. e'hranın ogrettıgı paro ayı koş·· eye attım Kadın bir kaç iterc 

fl( .. .,: - ııı ~ " ıç oor bar mev ıı var ır. ..ın •ar a. fısıldadım .. . : .. 
tayarak: " ..,,. dünü mü~ Jınlar onun bakia ve ısKaınbil K .. .. · . . sordu: «Goturdum, daha oku -

··ı d. . ·ı·ı .. • h t ; - ~çuk hır ta~lıktaın. loş bır e- :ror!,, kabilinden bir sürii marta-
- u- - h,. lerle kafa p - - k k 1 t. ın an, sevgL lk.ll, aya ve .s lektrık larnbasile aydınlatılmış 

1 m.anasız ve ıın • azı~ ı ço . ·uvvct cndiğ'i i . tı4kballeri hakkında malumat alı - minnacık bir odaya girdim. Ta- va attım. 
Ilı l"ornıa... _ . ç-in, kacaman bir vinç ipekli maya sava~ırlar. vanda adını bilmcdi~im bir sürü Bir ~ün beni çok sıkı tırclı, ı:c. 
dj ?:d~. Dalia doğrusu diyebil- hir men<lili nasıl ıkıntı ~ek· Vücutlerini kiraya vercr~k ka- nebat ve bir çemberin etrafına ri vermek için bıraktığım yere 

· ııra. tam bu eırada dı§arl • . . -ı~rrdıkları paraları loy delıkanl~- renkli iplıiklerle asılmış uçları baktım. bir de ne p,örcyım '! Bi· 
~aıı Eıilah gcJeri gelıni~ti. Ali, :eetdl_cn kalldkıralbdılır e bu kuv • !arla. kaşerlanmış ~ig~lalıara. yedı- püsküllü yumurta kabukları sal- zim kedi üzerine yavrulamamış 
'tıl· k k , ....r ı pazı ı o ucundaki di ren bir takım talıhsız. fahışeler, )anıyor. Odada eşya namıına hır mı? Ne ise donu yıkattım, ütü· 

<t • abarttı: ,, ·· 1 ı . ld ı d k h ı -.l " d 
,_,., O) e .l\a ırır. kendi erin en ·açan, ı ma 1..-uen "aç sandalyadan ve bir masa an !ettim kendisine verdim. Tabii 

l\tuhtar, İ~le Löylc Lir el~ın bu tüfeylileri celp için Zchraya .başka bir şr.y yuk. okundıuş olıduğunu söylemeyi u-
~ Ayin on bc~I ~di .. :ı\"caba aldı. Ve •acaLa ne olarak?:> büyü yaptırırlar. Oda kapısından girerken, kısa nulmadun. Kadtncağız da masraf 
~ lltı tol. ~zünün eri mı çıka • D" Bob-stil $işli güzelled, sosyete boylu. kanburca bir adam, şiş - diye bana 5 papel verdi. 
,~~ l ı)e ~n<liı.;e jçiudc lıekle;enl e· nin maf:rur bayanl.arı. kocalarını man bir kadını uğur.l.u:r.o. r ve bir _ D"senek·ı. sen de öbürleri "" tı? Hemen mavzerine sarı · k :ı.. h k t ft ı 1 d " "'lale i tedi. l nn auf.lndan Lirini tutup çek· boynuzlu yapan .ru:ır a~ım.:ı ·- ara an da şun arı ~o~ uyor u.. gibi kadını kafese koymuşsun? 

r'in a:a ından hfrini tutup çek· lar. ve randevu evının yenı ~uş • - Mera'k et~;· u~ulecek hır _Patlama, sonunu dinle ... Te 
• luLin:,,kanin yüzü korkuilan f muş on beş. on altı yaşındakı sc~- ~ey yok. Gerçı ışın bıraz karı.şık sadüf bu ya üç gün geçmeden 
~h - • 

1
• J mayeleri Zehranın falına öyle ı· ama, hepsi düzelecek. Dediğim k d k ' .

1 
d t k g ' 

·ı· arı ke"ilmi§ti· ı J) d" 1- naru11ışlardır ki... ~ibi kocanın diLini bağlaımşlar .. d~ ınıb~ ~?~asdı e 068,~rılmava a el -~orkuyordu. "' ~ - · c ı· :;:le :,.ana _ Aman Zehra abla diyorum. Sen bana, yarın değil, öbür gün ıp? Kırduırınh ed~ Jı k mbış ar 
() ~agorJe~Ji karı. . ... d · · ? B d k . 1 1 k · d t · li b. mı.. a ın e ıvc o ara ana 

'lir.. , 15 ız dağlarda yapa yal • buyu be .. n~. ım~ş. u asır a ın ~e , ho va 
1
te ka ar sana esır ır bir de ipek gö~ek aldı. Şimdi 

.,~ ot k · ·ı k İrı ~:anılı •·llilik bir karlın .. inanır uyuyc · şey azır arım. h k 
1 uran, · omıtccı ere yata .1 ,. • • ş· d -~ud· er ese: 
I'] k k k d .boynı.:11da yav!ı '-cmeniı,inin Kalın sigarasından derin derın ışrnan ka ın ıg ı: b . 
c en ız, or uyor u. 0 

J oir kaç nefes alarak cevap veri· - Teşekkür ederim, edi. Ar- - A~a~!- ~.y?rm~ş: .. ~m kom-
l>cJikanlıyi göğısüne çekti-: kena:. krındau kır:ıaçları gözü. . t ık ne olursa sizden olur. Kör 0 • şunun bıldı.~ı bır buyucu var. Ga 

~ .... ' Sakın.~. Sakın "'İlaha el kü) or. J yo~ Aaaa .. deli oğlan, tövbe, de. lasıca herif bir haftadır bütün yet tesirli. donuna okuyarak, ko· 
~"'ld " - .... Daha ı·ar tövbe ... Büyü bu! Kırk yıllık ka- bütün azdı. Eve uğradıih yok. camı dostundan ayırdı . 

' ......._ :ta neı yapalim? Sen deli ..,.. ... ----------------~~--.......... ----
"11 ı- Ilı ? Saat dokuza ıeldiği hald~, 
y k usun· Va..vete tiyatrosunun aalonu bom-o a Lubinska? .,, d 

boıtu. Balkon a ve en önde laal 
~''Deliriyorum; belki d~li· kadife kaplı • ~o~tu~lar:" gömül. 
~t0l'llın ama en de yanlış bir müt birkaç kııı, avı~nm. yan öl
lit.,.l'ketc kalkısı,·orsun ,..ibi rre ün ziyası altında &ılınmış gibiy-
1"t h • ,; " " ~· Perdenin kızıl sathını göl. 

ana. ı. bürüm"" tü. Sahnede çıt yoktu; 
~r~ abi bir tekıne ile yorgani ~:-lambalar sönük, Çıtlgıcılaran 

ilttı • ota rahleleri darmadagmıktı. 
K SiJa]. 1 . • d' k" ·ı . ~ade yukarıda, üçüne~ kat. ~al~-
. t· l ~P. en fllll ı ·ı-~ı mı~- . h zile yeıılleıtırilmıı 

J 4\lı; d l"k l 1· . k rıde, avaga "b" d 
~,. e ı an ının c ını ·avra b" altında, uçar gı ı u-. ~·~a k . 

1 k kadın ve çocu resım-

.ı ......._ G l' B. • r· . b lra~l çıpb a ı · kubbenin etrafında, 11• e . ız ınız:.a ırıı; ura-ı erı e eze ı h 1 d h" 1 
. \• davetler ve kahka a ar 1 an "ükası 
\' 1 d mlı bir gulgu e y se-

c h" b. 'h . .1 b" o ma eva . • 
t~"1' ın ır ı tıyat ı e ır pcn liyor, altın çerçe\•eh gen~ ve yu. 
•)o.~ Jrı. Perdeeini araladı dı~a· varlak tavan pencerele1rı altınalada 
·ı,. ,,... - • l" b ar aır • 

coı attı takkeli ve kasket ı af lb" • 
• b" ce e 15esı nıyordu. Arada ır, ge "f b""k 

s 
dP b;nordeş köyünün göbeğin· 

saat var. . 
Uzun zayıf çehresi üzgün bır 

hal alan Hektor: 
- O halde niçin dokuzda baJ· 

lıyacağını ilin ediyorlar? Klaris, 
daha bu sabah, tam dokuzda ba~
lanacağına dair bir de yemin et
miıti ! 

Diye mırıldandı. 

L
1 
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çalkanıyor ... Ah 1 azizim, bir mu- Açık duran üç demir kapıdan, 
aiki ! bir musiki!.. İşini pek bilen güz~I bir nisan gecesi altında, 
Bordönav bunu aerıiye sakladı. caddelerin hummalı hayat kay-

Hektor dindarane bir hu§u ile naımalarının bütün akışı seyredi-
dinliyordu. Bir sual sordu: lebiliyordu. Araba tekerleklerinin 

- Ya Nana, dedi, Venüs'ü gürül1üleri birdenbire kesiliveri. 
oynıyacak yeni yıldız ... Onu ta- yor, kapılar sertçe kapanıyor ve 
nıyor musun? kibar bir seyirciler kafilesi, kü-

F oıeri, kollannı açarak: çük gruplar halinde, ıiıelerin 
- Yine mi o? -diye haykırdı- önünde durakladıktan sonra, dip. 

Artık illallah! Sabahtanberi belki te, hanımların naz ve eda içinde 
Yirmi kişi Nana, N;ına diye kafa. ağır ağır çıktıkları merdivenlere 
rrıın etini yedi. Nana a,ağı, Nana doğru ilerliyordu. 

- Madam ben fena bir adam uzun müddet gecikccektır. Zev· 
leğilım buna emin olJnuz .. Para cine öyle yazınız. 
l!Zı size yardım etmekten baska Bunun üzerine ziyaretçinin yü. 
ıir makı;atla yerden almı.>:oruın. zi.iııdc derin bir teessürü..""! izleri 
::>nları size iade edeceğım. lşte a- göründü. llı<;kırıklarla agladık -
nız. Buna mukabilı ben de yar· tan .rnra bir sarhoş gibi sendelı. 

dımınıza mühtac m. Biraz soma ~er çcl."ldi gıtti. 
::ıusya hududunu geçmiş olaca - A.> nı akşam bu ziyaretin bende• 
(ız. Oraya kadar beni ele verme- yapttgı hayrt'ti hastamıza anlat
nek için bana ~ardım ed·r. z. Ya. tıg m vakıt bana dcmindenberi 

':ı:alanırsam mahvolacag•m. B~n size ınaklctıtıgim sergü~şti hıka
ne hırsız.ım ne de kcot1 liı.1. Bazı ye etti. 
obepler beni memle!~,.,tten uzak-
aşma.> a mecbur ediyor. İ-.tc o - Bu adam - diye deva:n ett.i -

-:adar. cimdi beni her yerde takıp edı -
Bu garip şartlar içinde ayni yor. Nereye gitsem ona rastlı~~

:t<>mpartımana du~cn iki yolcu - rum. B~r kd. mc konuş:n.u.ş dcgı
.rnn ikisı de susmuştu. h.admın lız. Melankolik hır hal ıçınde bu. 
lk zamanlarda hissettiği şiddetli lunuy?r .ve hazan 1b.e~i korku~a -
ıtor.ku yavaş yavaş zail oluy<l!"r:u. cak hır ısrarla, ~a~bın?e .de\~ 
ilk dakikada kendisıne korkunç cdıyor. İ .. te belkı şımdı bıl~ cı .. • 
görtinen adamın yüzi.tne dikkat varda bir yerden penceremı sı;o
e<lince bunun otuz ya:;:larında, ya zetlemckle meşguldür. Fılha.kıka 
kışıklı, oldukça güzel bir erkek kadınla beraber P.encere~e gıttik: 
oldugunun farkına varmıştı. Pcrdeyı aralık c:dınec b.u vardakı 

T bütün hızile koşuyor, sokak kanapclcrınden bırındı; de-
ren 1,kl d . hl~~nlının oturmakta old·ı~unu 

wman zaman karan •. arın eı ı.n ··ro k B' . . .. k lkt ba 
. k skin ·ırtıeı çıglıkla- ro u • . ızı gorunee ·a ı, -

lıklerme c • ~ 1 ı;ını bizim tarafa çevırmcdcn ilcr· 
rını gönderiyordu. ,Uz~n saa\c~ lldı kalabalık arc.sında kaybolup 
böylece devam cttı. _!3ır a:a .~ gitti. Ç<>k şayanı hayret b~: hal 
trC'n hızını k~l. Bırkaçduduk karşısı:-ı a kaldı~ı::: nlamı~t m. 
.istüste çaldı. Nıhayet. soluk alan Bu•birini hıç tan•;•rnmış oınn bu 
C!fsnevi hır hayv~? ~ıbı nefes alıp !ki insem bıı-b1rini tNivorhrc?ı. 
vererek. duıxiu. Bı.r ıstasyona gel- Adam oh.imden ku•tarılan bir 
mişlerdı. Hudut ıstasyonu .. Me· bayvnnın scvkitab:ısilc kadına 
murlar dolaşııyıor, }olcuların pa- l · ,· m tı 

d. 1 rd . ı,..~an ı . 
:.portlarını muayene e ıyor a ı.. • . dı l . 1 .. b" l Ü d .. J\.n n us etı!lı .,y e ıı. e e •• ,:,ıra bunların kompartımanına. ~ d" ·d . 

d k d. rt c.c e ıyoı u. 
~elince ka Lll en 1 psapo UllU r , • • 

uznttı. Va~onun köşcsınde büzü- .. - Ke!ldısıle o korkunç Yazıyct 
Jıü kalmış olan erkeği göstere • ıçınde bır t~~ kere . k~nuştum. 
r"k· Fakat bana oyle geldı kı onu sc-
c · n· a nclcrdcn:bcri tatııy<ll"um. 
- Kocam Baran':1w .. Ay ~ P • Bu hıs böyle tahlil edilebilirdi: 

saportla seyahat edıyor .. dcdı. Derin bır minnettarlığm .şuur. 
. .Memurlar. yarı. kara~lıkta .pek suzlasmış inkiyadile sevilen ka -
ıyı seçemedıkl~rı foto~afa d~k • dın sessiz sessiz. büyüyen bir aşk
katA etmeye ]uzum g.or~edıler. ta hiçbir tehlike sezmiyor bilakis 
Selam vererek çıkıp gıttıler. . bu. ona küçük bir bahtiyarhk da-

:Siraz sonra Rus hududu geçıl- hi veriyordu. 
mış bulunu;"<lrdu.. . . . Görüşüp tanışma bahsine gelin 

Adam hayranlık ıçınde mm.net 
!erini anlatmak istiyordu. Şaşkın 
lıktan ancak 'lıir iki anıaşılmaz 
kelime kekeledi. 

Bütün gece kompartımnın ha
vasına yalnız tekerlek1erden ge • 
len sert demir sesleri hakim oklu. 
Hic konuşmadılar. 

Sabahleyin tren artık yabancı 
..>ir devlet erazisinde bulunuyor, 

Fo~eri, merdivenlerden iner
ken: 

- lıte Bordönav, dedi. 
Fakat, direktör onu ıörmüıtü. 

Uzaktan: 
-Aıkolsun yahu! ·diye hay

kırdı. hani vadettiğiniz makale? 
Bu aabah Figaro'yu açtım bak
tım, yok. 

Foşeri: 

- Hele sabredin! dedi. Sizin 
§U Nana'nızdan bahsetmeden ön
ce kendisini tanımalıyım bir ke
re. .. Hem esasen hiçbir ıey va
detmİ! de değilim . 

Ve sonra, lafı kısa keı;miş ol • 
mak için Pariste tRhsilini yeni 
bitirmiı bir delikanlı olan yeğe
ni M. Hektor Dölafalois'ı takdim 
etti. Direktör delikanlıyı bir ba
kışta tartmı§tı. Fakat Hektor onu 
heyecanla tetkik ediyordu. Adın.ı 
şu Bordönav dedikleri, ,u kadın 

cc: 
- Hayır hnyır • diyordu • bu 

emsalsiz dostluğun böylece de -
vam etmesini istıyorum. Biııbiri
ınize yabancı kalmalıyız. 
Delikanlı da yaklaşmak için 

hiQbir te.şeb'büste bu1unmuyor • 
du. Hiçbir .şey istememek husu~ 

(Sonu dördüncü sahifede) 

- Kerhanem deyiniz! 
Dedi. 
Foıeri tasvipkar bir gülüşle 

güldü. Lafalois ise neye uğı·adı
ğını şaşırmıı, biraz evvel söy
lemiye ba§ladığı ve arkasını geti. 
remediği kelimeler, boğv:ında 
düğümlcnmiı kalmıştı. Direktör, 
f evkalitde nüfuzlu bi: dram mü. 
nckkidinin elini l$kmak için i&ti· 
cal göstermiı:ti. O döndüğü za. 
man, Lafalois kendini toplamıı 
bulunuyordu. Şiddetle ilzam edil. 
miı mevkiine düşmekle, ~ralı 
muamelesine maruz kalmaktan 
korkuyordu. 

Mutlaka bif'§ey söylemİf olmak 
için: 

- Bana demİ§lerdi ki, diye 
&Öze baıladı, Nana'nın çok latif 
bir sesi vardır. 

Direktör, omuzlarını kaldıra· 
rak: 

lah t karnaı;ma oluyordu· Si-
b" 5e ].. • <l 1 k"" .. uıu "rı uyu unca ·oyun 
llt;ı n. la111baları ~önınü§tü a • 
1 , <·ır. • v b" lı 
><tıiııkı "erı t<aglam ır orazan 
d~tle atı :ısır rdrcek bir ~icl· 
tG11 k~oru unu öttürünce bü 

gİyinmİf bir erkekle zarı v~. .~ -
lümler içinde bir hanımı 0"~ı"e 
katmış ıetiren, telaılı harek~. ~
rile bir yol·&Ö6lerici kadın ıoro· 
nüyordu. 

Ön 11ralarda iki delikanlı be
lirdi. Bakınarak, ayakta durdu
lar. 

Bir an, b&§lannı kaldırarak ve 
cözlerile loca gölgelermi tarı)•a
rak, sustular. Y qil renkli du\far 
kağıtları, bunllll'ı büsbütün k•· 
T•ttmı~tı. Galerinin üst katınd~
ki localar tam bir karanlığa go· 
nıülüydü. Balkon localarında pek 
§itman bir hanımdan batka kim· 
seler yoktu. Sağda, solda, geniı 
sütunlar araınnda, uz;un saçakh 
farbalarla süslü ön-taraf localar 
b?rnboıtu. Hafif yeıile çalan ~en
gile bu süslü salon, billür ivn:e
den taıan ıuaların serptiği ince 
bir toz tabakası altında sanki :.si
linmiş gibiydi. 

Hcktor: 
- Lüsi için ön-loca aldın mı? 
Diye sordu. 
Beriki: 

Yukan ... Ne bilirim ben! Parisin Havaıazınm mağmum ışığı al
bütün kızlarını tanıyacak değilim tında, yavan bir ampir dekorun 
a! .. Nana Bordönav'ın bir uy- mukavva sütunlarla süslediği bu 
durmasıdır. Düpedüz uydurma! uçuk çıplaklık altındaki salonda, 

Sükun bulmu~tu. Fakat aalo- iri aiyah harflerle Nana ismi yazı· 
nun boşluğu, avizenin yarı ölgün lı kocaman sarı renkli afifler boy
ziyası, kilisedeki refakat seslerini lu boyunca sarkmaktaydı. 
andıran ıu mırıltılar, kapı1arın Erkekler oradan geçerken, 
ıu açılıp kapanııları onu sıkı- sanki mıhl~nmq gibi durup du-

tellilı ve onları her dem esir gi
bi kullanan adam zihni daima 
bfr_ dalavereyle m~ıgul, bağıran, 
çagıran, yerlere tüküren, dizlerini 
döven, bu mürai, bu zaptiye ruhlu 
herif miydi? Hektor, nazikane 

- O mu? diye bağırdı. O ha· 
lis bir ıırıngadı.r ! 

Delikanlı cevap vermekte isti· 
cal gösterdi: 

- Ve bundan başka da, hari
kulade bir mümessile ... 

~,I\ f~ liiicr, indik!:ri .!er.~er 
ı~ ... i la lanu~lar ve fondurduk
ltte •h tı:ıbaları tekrar yakmağa 

Ur } 
f! l 0 lllu. lardı. >e e • 
}l· n a kcrdi. 

Bunlardan, uf ak kara bıyıkl1!ı 
ve yaıça büyükçeai: 

- Hektor -diye seslendi- sana 
acele etmiyelim, dememi} miy
dim? 

Yol-gösterici kadınlardan bir:, 
teklif aiz;ce: ıt er b" - .. 'l'utu ' ır kibrit çaktı. __ 

an paçavralı bir sırı 
- Oh l M&yö Foıeri, dedi, o

• yunun baılamasına daha yarun 

- E·ı:et ·Cevabını verdi·. Fa. 
kat bu pek kolay olmadı. Zaten 
Lüsinin pek okadar erken gel
mesi ihtimali de yoktu. 

Hafifçe esne<!i ve bir ı.üliut 
duraklamasından sonra: 

- Şansın var -diye iliave etli-, 
S a r ı § ı n V e n ü s'ün temsili 
senenin en mühim hadisesini tc'
Jcil edecek. Altı aydır ağızlarda 

yordu. rup ona bakıyorlardı; bazıları, 
Bi.rdenbi.re: serbeıt açılıp kapanmasına manı 
- Burası pek kasvetli -dedi-. oldukları kapı önlerinde birike. 

Ben çıkıyorum ... Belki de Bor- rek, ayakta konuıuyorlardı; bu 
dönav'ı a~ağıda buluruz. Bize aralık giıenin önünde duran şiş
izahat verir. man vücutlü, matruı ablalc yüz. 

Atağıda, gİ§elerin bulunduğu lü bir adam, yer bulmak husu. 
mermer döıeli geniı dehlizde. se- aunda ısrar gösterenlere sertçe ce
yirciler ıörünmiye baılamıştı. vap1ar veriyordu .•• 

bir cümle arayıp bulmak lüzumu
na kail olarak, ahenktar bir sesle: 

- Tiyatronuz.. diye söze bnş· 
lamek istedi. 

Fakat Bordönav, sarih vazi. 
yetlerden hoılanan bir adam tav· 
rile ve araya çiğ bir" kelime o
kuşturarak, sö~ünü kesti: 

- O mu? •• bir paket! Ellerini, 
ayaklarını nereye koyacağını bil· 
mez. 

Laf alo is hafifçe kızardı. Artık • 
birşey anlamıyordu. Kekeliyerek: 

- Kıyamet kopsa bu ak,amki 
ilk temsili kaçırmazdım, dedi, bi. 
liyordum ki tiyatronuz ..• 

Bordönav: 
<Daha ı·ar) 
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Beşiktaş askerlik 
şubesinden: 

l - Beşiktaş şu'besinre kayıt 
lı mall11 subay ve eratla şehit ye
tımlerinfn tütiln ikramiyelerinin 
a ağıda l' azılı tarihlerde Beşik

ta kazası kaymakamlığında veri 
leccktir. 

2 - lıdıhamıı scbcbi .. ct ve -
rilmemck Uzcrc herkesin cüzda
nında yazılt nurnnrakıra gorc !>aa 
t 9 dan 12 ye kadar eller~de~ı I 
mevcut tütün ikramiye tevzı nufl 
us hüviyet cüzdanları ile 3 adet 
vcsikaltk fotoğraf ile kaymakam 
\ıga müracaat etmelcrı. 

3 - Bundan sbnra müracaat 
&ünlerinin cumartesi salı çar.l 
şamba ve cuma ~im1eririr. 

4 - Tarih tevziden itibaren 
bu tevtl müddeti 4 ay dahilin -

dedir. 

Günler 
12/7 /941 Cumartesi maıilll 

15/7 /941 Salı günü ~ehit yet 
bnleri 

16/7/941 Carsamba mall11 

1817 /941 Cuma eh it yetimle 
rl. 

Parasız küçük 
ilanlar servisi 

. 
açıyoruz. 
----o---

ş arayanlar, iş ve· 
renler ve evlenmek 

istiyenler için ••• 
Bundnn sonra l§ ve i~· 

çi arayanlarla evlenmek 
i-ıiymılerin gönderecek· 
Ieri lküçiik iliinlnn ne~ret 
meğe karar ,·erdik. 

Biz, diğer -gazetelerde 
olduğu gibi gönıkri'lecek 
ilanlara bir de kupon ya· 
pl§trrılmasına lüzum gör
müyoruz· Karilerimiz yal
nız evlenme teldi/ lerine, 
okunaklı bir ya....'i ile sa• 

rih adreslerir:i koymaları 
§arınr. Ciddi addedilemi· 
yecck teklifleri ne..Jretme· 
mek hakkını mulıafaza e· 
diyoruz. 

Mektup gönderecek o· 
/anlar, luiklannda azami 
'tir ketumiyet mulıa/aza 

ı edileceğine irumabilirl.er. 
İkram~yeli bilmecele-

1 Devlet DemiryoUarı ilan arı 1 ı 
Muhammen bedeli (5100) liraolan 3 adet ElekUrkli seyyar 

kaynak rnn'kinesi 21/7/941 Pazartesi günü saat (15} on beşte 
Haydarpaşada Gar binası dahilindeki Komisyon tarafından ka
palı zarf usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiycmlerin (382) lira (50) kuruşluk mu
vakkat tem nat, konunun tayin etti~i vesikalarla tekliflerıni 
muhtevi zarflarını aynı ~n saat (14) on dörde kadar Komisyon 
Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Komis.vondan parasız o1araık dağıtıl-
maktadır. (5437) 

* * * Muhamrrıen bedeli (38.000) lira olan 19 kalem muhtelif elektrod 
28/8/1941 Perı:cmbc sıinü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada 
İdaıe bina ında satın nlınacaktır. ( 

Bu işe .rmek iset.}~nlenn (2850) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayın ett.ğı vesıkalan ve tcklıflcnni nynı gun saat 14 de ka-
chır Komısyon Rd ğıne vermeleri lazımdır. 1 

~artnamder (100) kuru~a Ankara ve Haydarp c~ v~znclerindc 
satılnlBkUıdıı·. (5729) 

İstanbul niz l<omu anlığından : 
Denğz lisesi ve gedakli erbaş 

mektebine talebe ahnscal< 
~ağıda.ki şartlan haiz olcmlar Deniz Lisesi ile Gcdıkll Erba~ Mek-

tebine talebe olarak alınacaktır. 
Deniz Lisesine girecek talıplerin: 
ı - Yaşları bırinci sınıf için 15 - 18 
2 - Yaşları ikmci sınıf içm 16 - 19 olacaktır. 
3 - Bu )"al!lardan altı ay büyük veya kUçUk olanlarda kabul edi

leoektir. 
4 - Lise birinci sınıfa orta mektep mczunlıan alınacağı gibi lise-

nin birinci sınıfmda ıikmalc kalmış olanlar da alınacaktır. 
Deniz Gedikli Er~ Hazırlama Okuluna sırmeğ1: :talıplerin: 
l - Yaslan 11 - 17 olacaktır. 
2 - Bu mektebe ilk mektep IJ)ezunu alınacağı gibi orta okulun I 

muhtelif sınıflarında ikmale kalmııi olanlar da alınacaktır . 
3 - Tahs!llni yalıuz bır sene zayı etrııiş olanlar da alınacaktır. 
Bu şartlan haiz olup Deniz Lisesi ile Deniz Gedikli Erbaş Hamla

ma Okuluna ginnek ist'cyen t:ıliplerin 15 ağustos 941 tarihine kadar 
İstruıbulda bulunanların Kasımpa~da Deniz Komutanlığına hariçte 
bulunanl.nrm dn mahalli asl«?rlik şubelerine müracaatlıın. (5708) 

ınhisarlar Umum MüdürUiğü ilanları: 
1 - Mevcut nümune mucibince 1000 metre kauçuklu şerit açık 

eksiltme usulilc satın alınacaktır. 
2 - Muhammen -bedeli 580 lira muvakkat teminatı 48,50 liradır. 
3 - Eksiltme 15171941 .salı günu saat 9,30 da Kabataş-ta Levazım 

Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Nüm~ sozil geçen :jubedc görülebilir. 
5 - isteklilerin eksilt.ınc için tayın olunan gün '\'C saatte ı;o 7,5 

güvenme parnlarilc blriiktc mez..lriir Komisyona muracaaUarı. 

Hikaye 

Seyahatte 
(Başı ikinci sayfada) 

sunda verilmiş bir sözü tutuyor -
mus gibiydi. 

Hırsta günden güne bibkinlcşi -
yordu. En düşkün znmnnlnrın:da 
bile her ~ün muayyen vakitlerde 
yatağından kalkarnk pencereye 
•idivor. !işıkının sokak kannpcsi 
üzerinde berınütad oturduğwıu 
~orunce solgun dudaklarında 
mesut bir tebessümle yatağına 
dönüyordu. 

Bir gün geldi ki madam Bara 

(5398 3--4 

İSTANBUL LEVAZIM AMiR 
LİGİ SATINALMA KOMİS 
YONU İLANLARI: 

:Maltepe askeri Usesinden Da 
vutpnşa askeri fınnına 25 ton ]\~ 
dı1- lav.emarin kömürii ve 5500 kl 
lo kadar ~~c kömürli naklettir 
lec-ektir. Pazarlıkla cksilt.rne 
14'71941 Pazartesi gı.inü saat 15 d 
Tophanede Lv. Amirliği satınalm· 
ko ... ıı.isyonunda yapılncaktır. Bem 
ton nakliye ücreti 200 kuruştu• 
Kat'i teminatı 825 kunŞur. İstek 
li~rln belli saatte komisyona gel 
mekın. 

(66-5621) 

* 

Türkiye Cumhuriyeti 

Kurul~ Tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk l~ 
Şube ve Ajans adedi: 265 

Zirat ve Ticari her nevi banka muameleleri. 
Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında ku.mbar. h ve ihbarsız tasarruf hesapla· 
rında en az 50 lirası bulunanl ra denede 4 defa çekilecek kur' 
a ile aşağıdaki pl.na göre iknm.iye dağıtılacaktır: 

4 adet 1.000 Liralık 4.ooo Lr. \ 100 adet 50 L\rakk 5,000 Lira 
4 > 500 > 2·000 > 120 > 40 > 4,800 > 
4 • 250 > ı.ooo > ıso > 20 > s 200 > 

40 > 100 lt 4.000 > ' 

DlKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 lira. 
dan aşağı dil§m.iyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 faz. 
lasile verilecektir. 

! Kuralar senede 4 defa 11 Eylul, 11 Birinci.k~un, 11 
Mart ve 11 Hazil'an tarihlerinde çekilecektir. ,. 

1 Devle eniz Yolları Hanları 1 
1 - SAVARONA yatı için Kanlıca koyunda d~mır mahallinde 

~a oluruıcak tı,rınsform:ıtör bınası açık eksıltmc suı erle talı bine vP
rilecektir. Bu işe ait eksiltme evrakı şunlardır: 

' A) Awn proje 
B) Fenni şartname 
C) :J3aymdırhk işleri senel şartnamesı 
D) Vahidi fıat cedvcli 
E) Hususi fenni şartname 
P) Mukavele projcsı . 

·- Eksilt.rne 21/Temmuz/1941 Pazartesi günü saat on be~te ldHrt 
merkez.inde mfüe .. ekkil satım komisyonunda yapıla~ktır. 

3 - Vahidi fıat esası üzerinden muhanunen bedeli (4000.-) lira 
olup muvakkat temiruıt (300.-) liradır. 

İstekliler bu işe a~t evrakı gönmk için hergün ve eksıltmeye iş
tirak için yukarıda yazılı glın ve saatte mezkur Komisyona müracaat-
~ ~~ 

skeri t~ ri ,, lar satln 1 ma 
ltomisyonu ilanları. 

---Müj del~· 
Litvanyadan yeni geJen müte,hassıs kimyager tahta ~6 

Pire, güve, hamam böcekleri, Sivrisinek ce sair haşaratı iJJl• 
ha eder çok müessir bir ilaç icat etmiştir. 
25 • 50 kuruşla, DEZENFEK TÖR, sizi tahtakurularındaıı, 
50 • 100 kuru~la, ASEPTOL tahtakuruları ve pirelerden, 
100 kuru~la, bir litre ilaç talı takurusu, güve, sivrisinek ve 

bil(ımurn haşaratı imha eder. . . 
25 kuruşlaı BLATTOL, sizi hamamböceklerinden kurtara~ıhf· 
Stanislav Korolkeviç imalathanesın 

den tedarik edebilirsiniz 1 

Komisyoncular aramaktayız 
_B;.;e;;;~;.;;·o;,:;ğ:;;lu:..;G;;.;al;.;a;;;ta;,;s;,;;a;,;,,ra;;~;'.· .;;B;.u;.:·· ;ı.:;..·iı;;;;'k~B;;;.a;.,;};;..;'r;.;.a;;,,m....;.5_ok_ak_N_o_._4_4 ___ ~ 

---Ahmet Ateş . -
fi ' er fift 

Karyola veMobilya 
Satıs Evi 

.:. 

lst: Nuruosmaniye Çuhacı han karşisında 
Her nevi karyola ve mobilyelerinizi buradan ucuz ve 
sağlam olarak tedarik ede bilirsiniz. Tavsiye ederiz .. 

YeniÇiflik 
t SUTHANESI 

Yani Stamos 
No.194 

FOTO~ 

1 SÜMER ! 
B. oğlu f stikl3.I cadJ 

:~ No. 111 Biri~ci kat f 
--SiNEMALAR 

Beyoğlu 
Halk sinemasında 

3. - TENCERE YUVAR.LANDI 
Komedi. 

Matine 11 de gece 8,30 da 
L - GUNGADİN. Türkçe sözlü. 
'?. - G'ÜNDt'JZ İNSA!"IJ GECE 

KURT. 

* BEŞİKTAŞ BAHÇESİ 
2 Film Birden 

1 - Tosun Pa~a Türk~e 
2 - Güzel Esire 

4#* ?HEM ...-

SAN i N 
DIŞ MACUNV 

Dişlere hayat verıt 

-ANCAK: 
nov ö!dü. Adamın halini görmeli 

rin neşrine ba~1ıyoruz ıdiniz. Beni kapıda yakaladı. 
Bunlardan her on tanesi - Doktor, sizden bir istirham. 

47 kalem göz: iıleti alınacaktır 
Pazarlıkla eksiltmesi 16/i /941 çar 
şamba günü ~t 15 de Tophaned 
Lv. Amirliği satınalma komisyo 
nunda yapılacaktır. Hepsinin talı 
min bedeli 3616 lira 90 kuruş kat' 
teminatı 542 lira 55 kuruştur. 

Tahmin bedeli ~33lb lira olan c:7000> kilo birinci nevi sığır eti 
24 Temmuz: !141 Perşembe gwıü saat 14 d~ Sabpazarındaki askeri fab
rı.kalar satınalma komisyonunca nçık eksiltme ile ihale edilecektir. Ta
liplerin 248,33 liralık ilk teminat m~buzu ve 2490 sayılı kanunun iste· 
eliği vesaik.le o gün ve saatte koJTUFYonda bulunmaları. Şartname her 

Be~ikta~ Sııat Park 
Sinemasında 

1 Her sabah, öğle · ve ak§81"' 

her yemekten sonra .muti~ 
fır~alamak şarttır. Bu uııal8 
şaşmadan, muntazam )it 

metodla takip edenlerin dW 

leri, mikroplardan, bu~· 
lardan muhafaza edilmit ,. 

lur, paslanmaktan ve çiirtl' 

mekten kurtulur. Her zaııı" 
temiz, parlak ve güzel ol, 
ka11J'. 

ni dotrru halledip bize da ;,uiunac-: ,ğım. Lutfoo.niz diye 

gönderenler, hazırladığı • ynlvardı. Mait'sadı ölünün yüzü-
nü görmek için odasına girmekti. 

mız lıediye stokundan is· Ricasını reddetmedim. Yatağın 
tüade edeceklerdir. yanıbaşında d~ çöktü. Cansız so 

ilk bilmeceyi ı.ruk elleri gözyaşları içinde öpü
·ıor. bir QOCuk gibi hüngür, hün -

bekleyiniz "ür ağlıyordu. Bir mli.ddet derin 
f1ıl••••aiııl••••Eiilbir "Vecdiçinde kendimden geçmiş 
• ~ir halde kaldıktan sonra :kalktı. 

Bir deli gtbi koşarak kaçıp gitti. 
Doktor hikayesinin nihayetin. 

-----Foto -----:

1 

de şunları ilıave etti: 
- Delilik yalnız bir ..şek,,ilde te-

K A Z B E K zahür göstermez ;nun çeşit çeşit 
cinsleri vardır. Kimbilir bunlar 
da ne çeşit deli idiler. 

Aletlerin cins ve mikdarı komis 
yonda görülür. İsteklilerin belli va 
kitte komisyona gelmeleri. 

(85-5786) 

İSTANBUL 
SATIN ALMA 
JLANLARI: 

KOMUTANLiö· 
KOMİSYONl 

14/7 /941 giinli saat on bes~ 
pazarlıkla beşyi.iı: metre mlkiır 
Sultan çiftliği kumu satın ahn:ı· 
caktır. Şartnamesi her sün komis 
yonda gönilebilir. İsteklilerin beli 

gtin komisyonda görülebilir. c5560, 

lstanbul Daftarhğından 
Deftedarhk devairi He miilhak miıdüriyet ve maliye şubelerinin 

941 yılı ihtiyacı icln mübayaa edilecek olan (245) ton Türk antrasiti: 
24/7/941 perşembe glinli ~t 15,30 da Milli emlak müdUrlUğündc top
lanacak olan komisyonda kapalı 2'.arf usulile ihale edilecektir. Mahal
lerıne teslim şartılc ve beher tonu (27,75) lira hesabile muhammen be
deli (67!?8 75) teminatı 514 liradır. İsteklerin teklif mektuplarını aynı 
giın saat 14,30 za kadar makbuz: mukabilinde komisyon rcis!iğin~ tev
di etmeleri ve ihale esnac;ında bizzat bulunmaları veya resmı vekıl bu. 
lundurnuılıın muktezldir. Hususi şartname hergün milli emliık mü-
dürlüğü 4 üncli kn1cmlnde görUlebilir. (5588) 

Emlak ahm salim ---EGE---~ 
Dinleyici kadın yolculardan bi- Her muhitte satılık apartı· 

Beyoğlu İstiklal Cad. No. ri bu müu&ayı şid.d7t~e r~d~etti: ZAYt man, ev, arsa ist~yenler ve em· 

komuyonuna gelmeleri. (5795) 

BAHÇESİ - Onlar zannetiıguuz gıbı deli 
Milyon kişe yanı deği!diler ..• Onlar ... Onlar... Şahsıma ait niifus tezkerem 'ak satmak diliyenlere Y.azıha· 

O kadar asa:bileşmişti ki ağla - i çi karnem ve sıhhat raporunu nemizde azami kolaylık göste· ----o-
Snhip ve Başmub~ri: 
1'iZAl\IETI'lN NAZIF 
Neşriyat Direktörü: 

şOKRÜ SARAÇOGL'U 
Vatan matbaası 

kaybettim yenisini çıkaracağın 
mağa başladı. Ve hıçkırıklar bo • dan e kis1nin hükınii kalmadı- rilir. Cihangirin on havadar •·e 
ğazın1 tıkadığı için hiçkimse o· • · · d • 
nun ne ded.:mn; anlıyamıniı. Ka- ğını bildırırım. Fatih parkı karşısın a Dül· ı ı fevkulfıde m 1 · 

.... ~~ Adres: Kutucular Limoncu li anzara ı ıazıno. 
dını teskin için yumuşat{cı söz- sokak No. 4/6 Çayevindc gerzade Camii ü:tünde Kii!llil sudur. Bir kere uğramanız 
ler söyledılıcr ve rnuhaver.eyi baş. Hu··5e,•in oğlu İhsan Knlnn- k k N 6 k~~·d· 
ka mevzulara intikal ettirdiler. " kan Pa~a so ·a o. ·wı ır. Otobüs vardır. 

2 Film Birden 
1 - Lorel ve Bardi 
2 - Esir Tüccarlar 
Çemberlita§ Sin~masında 

12 Mukeliler 
31 Kısım B'irden 

ENS ON HAVADıS 
iLAN FİYATLARI Kuruş 

Başlık maktu olarak 500 
1 inci sayfa ~ntimi 300 
2 > > » 200 
3 > > > 75 
4 » > > 50 

P~hone Sartlar.ı: '.lürkiye Hariç 

Senelik 
Altı aylık 
Üç aylık 
Aylak 

için için 
Kr. Kr. 

1000 
550 
275 
100 

1700 
1000 

500 

ile sabah, öğle ve aqını 11" 1 
yemekten sonra günde 3 :,:!:; 

Eczanelerle büyüı'k ıtriY8t 
mağazalarında bulu~ 

Son 12.1.cw ENVER GÜRMAN J~--------.!. 
-----------------------!..--------=-~=--------....:=-----------------...;~;.;,..~ ____ ..;;;,;;.;..;.::;,:...:;..~~------....:.------------------.ıııı-.::aıııan.· -------------------------------------..-

Bu teklif Raymond'un çok 
ho~una gitti: 

İstiklal - En Son Havadis'in büyük ·zabıta romanı :12 Fakat o, hu beklenmedik karşi gidiyorduk. Rayrnond bu habe 
Ianış tarzından donakalmı~ h'ir ri d11.yar duymaz bir çığlık ko
kefune söyleyecek halde değil- parml§ &OJll'a susmuştu, yalnız Ne güzel fikir!. Bundan da 

ha iy:i fikir olamaz. G 
Siz buna ne der.siniz Har • ı 

vey?. Beni acaba deniz tutar 
ONMEYEN KATIL 

di, bembeyaz kesilen yüzü içinde· 
Clarckson Perry: ki heyecanı gösteriyordu· ben 

Sizin lıu haliniz ne? Ne var ıie Mle sersemlemiş bir kaç daki· 
Jileriyiz. Bu bey de Raymond ka içinde ancak kendimi toplı• 
Brocklehank ·ur. Sir George yahilmi~. 

mı?. Hiçte denize yüzüm yok- =-•••S!l!I Türkçeye Çeviren: Faruk Fenik 
tur· 

Arkada:.ım. 
- Bir bardak bira ıçmız, 

dedi, cleniz tutmasına kar~ı l>i· 
rcbirdir. Şar11 ile hen birer vis 
ki içeriz. Otel sahihine de bize 
bir andal tedarik ıetmesini söy 
liyclim. 

Bir yandan konu§uyor, liir 
yandan da otelciyi çağırmak i

çiıı zile basıyordu. Gelen adam 
la sanki kırk )Jldanberi ahbap 
mı~ "'İbi konu~mağn başladı. 

~ ı:: • 
- İcinc eu almayan cinsin

den Ye ~iiç kiı;in'in r~hatça otu· 
ral>ileceği kadar hir sandal hu 
lunabilir mif. 

Diye sordu. Otc1 sahihi elin 
den gelen her §CYİ yapacağını 

SÖ) ledi. Sanki bütün cmel'i, zev 
ki, Charck on Pcrry'nin arzu· 

larını yerine getirmekten iba • 
retmi~ gibi bir ha1i vardı. Ara

dan hir çeyrek saat gc.çmeden 
ibize her şeyin hazır olduğu h'il
diriliyordu. 

Az sonra dn sahilden ayrıl
mıştık. Kürekte denizlerde pi§ 
mi§ sert azalı bir balıkçı vardı. 
Sandalı m iizerinde kaydırı • 

yordu. Rn)ınond·u deniz tut -

madı. Belki de zaten tutmıya
cağı da ~·ardı. Yahut ~çtiği bir 

bardak bira teeirini göstermi~· sesleri duyduk. Biraz sonra da bizi yarın sabah bekliyordu. Arkadapm kendini lieyeca· 
ti· kapı açıldı. Biz biraz erkence davrandık. n:ı kaptıracak adanılardan de-

Şntonun hcıııen eteğinde bu Bize kapıyı açan kadının gü- Siz';n hu halniı. ne?. Ne var ne ğildi. Hislerine her zaman ha· 
lunnn küçü~ bir rıhtıma ya - zel denecek kadar mmıtnzaın vok?. kim olmasını Mlirdi. Gözleri i 
naştık. Kayıkçı bize §aloya çı· hatları vardı. İçeriden gelen • Kadın cevap yerine ağlama le eofayl bir tetkikten geçirdik· 
kan yolu gösterdi. aydınİık""tan yüzü iyice seçili • ~:ı başladı. Hıçkırıyordu. Fa • ten sonra kadına dönerek sade 

Dönerek, kıvrılarak yukarı . .. . . k;t ke.ndiııi ç~ıhuk topladı. Hat ce: 
r:_ıkan ke"İ ''oluna tırmanrnag-:.a yordu. Rengı uçmuz gozlerı ~ış J.. ı birhirin k . .··~·· ·· - Nerede?. Diye sordu. ~ ~ ·' · k ~ı l ... r e arııı.m ,u.unu 
başladık. Nihayet Brocklehank mı1 v~d. ız;;~ı§tı. ag n~ış .. o .: .r.rkadaşıma !:Cvire~rek ~e hii - Kadın titreyen parmağile, 
ların malikanesine varmıştık. ma ı. 1 ı, • ır zaman yuzumu- tüıı ,,ücudü ı=treyerc· sağdan üçüncü kapıyı gösterdi. 

Dış kapıyı bir kadın açtı. ze hıç ses çıkarmadan baktı. - Sir George öiılii. Dedi. Tam o sırada kapının önünde 
Bahçeden gcçereJrnc:ıl şntoı:u. Sonra dudnkları helccnndan üntı öldürdült-r. bir adam göründü, içeriden çık 
nun knpısına vardık. Raymond ttreyerek: MÜTHİŞ BİR Cİ:\'AYET!. mı§ll· Uzun boylu, kuvvetli bir 
kapının üzerindeki çanın ~pini - Siz kimsiniz?. Diye sor- Clarck~on - Parry, bir adım :ıdaındı fakat yüzii ölü ) iizü gi 
çekti. du· • ileri attı VP. kadını kolundan bi ı;ararmı~tı. Gözleri deh~ettcn 

Bir dakika kadar içeriden Clarckson • Perry Raymond tutarak sofaya doğru ~ötürdü. Falta~ı gibi açılmıftı. 
ses sada çıkmadı· Sonra ay~ ~ cevap vermesini bcklc~edi. Raymondla ben arkalarından Bakı~ı deli ba~ına penz'i· 

yordu. jJl'lt 
Clarckson • Parry bir b ~~ 

de onu nyanına gitti ve hl ıi~' 
kıymetini anlamak hter ·i el' 

onu yukarıda na~ağı ıetkl • 
ti· Birdenbire: dif' 

- Topçu musunuı? 
sordu. ~' 

Adam hüd>ütün debte~rft' 
pıldı. Büyük liir gayre' · 
<lcrck: 

- Evet, dedi. 

- Ba~avu-ş mu?. 
-Evet! 
- İsminiz?. 
- Sattimer.. jbtf 
Arkada§ım paketiııdeO ıı ,, 

ınamla bir sigara seçti, oıı . 
karken: di, 171'. 

- Haydi Ba~çavuj ~e erıet~ 
raz kendinize "eHıı· SıPd·oit:1 

" kil'. n§nrkc nele siı böyle ·e "di .bJ' 
ka) hc<lcr ıni~diuiz?. Ild~ olıl~ 
raz kcndiniı:i toplayın ~,;dl 

l ıJ"'ı,,,, 
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