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GUnOn En Son Haberlerini Verir 

Siyasi Akşam Gazetesi kllrus 

Yakın Tarihten bir sahi/ e: ; Rus RE s M t ı ı ALMAN RESMi 1 
11 

ı_ TEBLIGI _J _ TEBLIGI _ 

Kremlin Sarayında- oaşman Almanlar 

geçirdiğim geceler... M::;:- d:.~:1~0° 
Yazan:~ k 1 Nizamettin fi2:ii_J 58 f m8 • 1 ilerlediler! 

v 1 Londra 16 (A. A.) - Almaa 
• Üçüncii t:'("h;femizde okuyunuz. ga Ç8 f • resmi ıe&ıiii - Cephenin her 

ta...tmda ordulanmız, durma-
cl• ilerlemektedir. 1 

-
.. , ' · . '-(' 

<v 
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. ":> 

' 

şıyor ..=:=e~~~~~= 
~~~~J' . }erdir • 

22 Al 4 En Son Havads - Demek ki 

,... 
·NQ~QD. 

. man ve Mpskova yolu 80 trilıonıetre da-. R ba kwthm$ bulunuyor • 
1 

us tayyaresi Rabatda 20 Hür 
düştü Fransız tevkif 1 

ı 
1 ., 

C ~ Birçok Alman mo• 
~·· ı;~ törlü kuvvetleri 

(' tehlikeli vazİ!Jetlere 
ı düşürüldü 
l ~ Londra 16 (A. A.) - Sovyet 
l1Besmi tebliği - Merkade ve 

.. 
edilmiş 

Londra 16 (A.. A.) - Al 
uıan radyosu bir Tanca telgra· 
fma 'isıtinat ederek Rabat"da 
bir hiir Fransız föuikastı keşfe
dildiğini ve 20 ki~inin tevkif c 
dildiğini hil~;ktedr. 

· ;<şimalde. Kızılordu tarafından 
MOSKÔVA ~ ~·.apı~ mukabil taarruzlar, p. 

ı tikçe şıddetlenmektedir. Ahnan 
Vişi, 

Akkl • ı. lar şimdi bütün kYnıdieri ile 
r şimalden ve şimali ı;aı'ldden 
1Moskova:ya sarJunaia (alışmak- h d • • 
/ tadırlar. Fakat bütün lriicumlan mua e eSJDI l'la 1 tardedilmekte n müthiş zayiat 

,. \ vermektedirler. Alman mottiırlü t J 
_\

1 

kuvvetlerinden bir çok gruplar anımıyor. 
--

1 
' pek fena 'Vaziyetlerde sı!uştırd- Vişi 16 (A.A.) _ Suriye müta 

I ' ~tır. Sovyet tayyareleri. dalga rekesine ait met:n, Fransanın şe
lj -al~a akınlar yapmakta ve cep- ~e uygun değildir. Suriye v. 
t•· heye en ~akın tay;vare meychm- Lubnan üzerinde Fransanın hak. 

.. \ )~ ' ı-';lnı durma 'an vurmaktadır. !arını kabul eden biÇ'oir madd 
.,,......,..-,..... !J.. l'ayyarelerimiZı Roma~fa, ycktur. 

~ dün ~e büyÜk _bir m~yet- Gnera~ Denlz. murahhas gene 
..._.... ~ ~~~~r· le htiemn etnu~ler ve hava harp ral Vrdiyak vasıtasilc yalnız as . 

, 'erinde ZZ Alman tayyaresi dü- kerlerle müzakere etmis olduğ\ 
~ünnüşlerdir. Bu muharebede i~in bu muaıhedeye bir s}yasi kıy. 
biz 4 tayyare kaybettik. met verilemez. 

Asor adalanna 
asker yığmakta 
devam ediyor 

Lizbon 16 (A· A.) - Abor 

Alman 
taayyareleri 

Süveyşe hücum 
- adalarındaki garnizonu takvl· tt• ! 

l.ıı sabahki tebliğlere ı;öre Sta n hattındaki ,·azi:ı•eti gösterir ye için yeniden l."Uvvetler ı;ön- e } 
har ita derilmi§tir. Oç gemi battı, iki 

1' kt 7 • G .;---.-.-ı-t_l_l_•_• gemi hasara uğradı 
~o or Lı ıya un o u aıa1:r~:~:k(l~;~~~ öğ!~~~iğ~~ 
:."'.:.; göre Alman hava kuvvetleri. Sil-
~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ V~fdehl dü~~ gemilerine hil 

ir "pinti,, gibi yaşıyan, bir "veli,, gibi ölen adam ~~~;:t;1btiv~o~ :;,::nbi~\1:11~ 
tahrip edilmirtir. 14 bin lt:ır.Iu : 

varın bir Mi 11 i Cenaze alayı ~~ş~~~~icie bir ('Ok infilaklar o! 

---oı---

.Y~PJ}arak gömülecek 
tabutu Universite önüne getirilecek ve 
tfl./ebeleri burada son hürmet merasimini 

Beş milyon 
işçi durmadan 
silah yapacak 

Bir milyon Jiraya yakın 
i:t\'etini üniverfiteye bağı~ 
tcııuak suretile fazilet ve f e· 
a~at'ın eşsiz örneğini ver • 

111
'§ olan doktor Ziya Gün 

.. k L~ asında.~ !JZUD 'e. parlak 
h~r ıııaz4 etrafı.uda bütün 

1 
ır ıneınleket ve gençliğin 

l~~dir, gıpta ,.e ha)ranlık 
lı a '"ll'rile örülmii~ saygm; 

d
er fani gib, fakat her fanien .. 

i... u tün ve lıa~ka fırtlar 
r:'klldc ömrünü tauııımhya-
il ·ı ll'ı k. rn la) et ha) ata gözleri-

apadı. 
bok1 z· G" .. b 

61 
or na unun ıı 

d ır<'tle ınlldcİi, atı aramız • 

11:.
11 1 ~ rılmı.,. ~lahilir; fakat 

ilflp\'•J l . 
il. ~atı , " ıntıra-1, azız 
ırk • 

fı 1•
1 ~ ıııet olarak. daima lıa 

ta 
l> arınııııla ,a a'acaktır· 
auu ... " . 
il uu l'ıı hih ijk tcınınatı, 
hır. iı1 1 v " ·ıı· l. ı, "an Jcra ve ıııı 1 1111-
l'e h ~ ı: 

•İ il~1:hk hakımından tc· 
"Uj~· . 1· .. .. • 

t*'iik. ~' nı'ı"' ı J!Ornlmemıcı 
aı.ıtı» \ c 'akfıdır. Bir. 

gapac0:kl a": Ne~york, 16 (A.A.) 
kamları. ~arife ifa~na da- Amerika askeri fabr'.kalarında. 
vet ediyoruz. bir yıl önce 400 hin i~çi çah~ı· 

Millet sağ ' 'e aziz ölünün yordu. Şimdi 2.5 nı!lyon işç: 
ruhu şidolsun. çalı~ınaktadır· Bu yıl sonunda 

- En Son Havadis-:" hu miktar he§ milyona baliğ o· 
Bir kaç ay E:vvel, bir milvon h-1 lacaktır. 

ralık servetin! ünh·ersiteyc! terk { 
etmiş ol<;ı~ memleketin tan;ni"'li.ş --~o 
s.:ö= ıiok!orlarm<lan ve eski uni - Avustralya, 
verfite profesör eı:indl'n Ziva 
-~ ,; :: l'i .1 ~ece le .un·i cdiJr.ıekte 
okluğu Cerarhpa$8 hastabane6in- komünistlerle 
de şeker hastalığından vefat et • 
miştir. J 

Merhum servetinin yüzde Yir- uyuştu 1 
mi beşi .. ı kardeşlerinin çocukları 
olan 14 k ~:şi arasında taksim edi
lecektir. Diğer kısmı da, öliimÜn-

. den evvel, tesbit etmiş oldu~u i
Bir ttnnı •tM. ,,._ ... ~ ülf' ':eh lim işlerine tahsis tıdilecektir. Bu 
olarak ölen doktor Ziya Gitn işle üniversitede proresör!erden 

Sydn")· 16 (A.A.) - Balı· 
ri~ e nazırı HugJıe, radyoda ~i)} 
lecl!ği hir nııınktn So' yt'l 'İ~t;i· 
!eri kendj hiikfun ctlerinr ıuı,ıl 

1 d
.. 'f bu teş~kkül edecek bir heyet meş --

ere U§en vazı e onun u' olacaktır. 

d. . . . 'k s: ' '\. e ıa:.tnı verımı gıttı çe ar· 1\farbum•m cenazesi, yarın 12 

ıuiizalıeret ediyorlarsa .ıh fü· 

tralya koıniini:-th•riııin de Fe
dnal hiikinnele ıuiizaherf't e-l· 

tnn f,.yizli Mr kaynak halin· de Cerrahpaşadan kald rıhP Be
de nl' ilden ne.ti.le de\'ret • yazıt camiine getirilerek namazı ınelerini i~teıni~tir. 
mek H «Zi) 8 Gün• adını. orada kıI.ıı:?tkt.an son.:a: ttıle~esi-
b

. f . - . . nin ellerı u1.erınde unıversıteye makberesine defnolunacaktır. 
.'.r .. "rarat tım .. ah halınde ~ötürülecektir. Orada. profesör • '!erhuMa Tar.r nın rahme ·ni 

gonullerdf" ~ a:atru11kt1r. Bu lPr, doçentler tuafmdan hitabe- diler ve keder'i ail-esine tazivetle. 
itibarla, alil.adar r~mi ma ler yapılacak, ve Eyüpısultandaki rimiz ~unarız.. 

1 ING}i~JJf __ Mi ı Eyüp cinayetinin mu
::::~a:ı~ hakemesine başlandı 

Hanovre Katil, kanlı bıçağını, kahveci-
bombalandı ! nin cebine koymuş ! 

Lon<lra, 16 (A.A.) - lngiliz 
~ava km.,,·ctlerinin tebliği: 

14115 gecesi İngiliz hoıııhar· 
tlıınan tayayreleri Bremc '\.C 

rhnovrc :.ehirlerini ~iddetli su 
:elle bombardıman elm'.i~lerdi.r 
der iki ~ehir üzerine dd toplar 
:::a yüksek infilak kudretli boın 
· ıa ile binlerce yangın bomLası 
atılmıHır· Breme doklarında 
. c Ha~ıovredeki sana) i bina in· 
.-ında büyük yangınlar çıkarıl
ım" vo mühim hasarlar tevlid , 
·clilnıi~t!ir. 

Keza Almanyanın batı ~i
aa1inde müteaddit diğer hedef 
er de bon:rbardıman edilmi-;· 
ıir. 

Kü~ük bir te~ekkül Roter· 
l:un doklarını bombardıman 
tmiştir. 
------oı~----

Birleşik Amerika 
Akdenize de el attı 

Cebelüttarık 16 A. A.)
Jatı Akdenizdeki vaziyet Ce · 
.>t lüttarık vali ve 'ba~kumanda 
m general Gort ile Amerik3 lıü 
lıınetiııin Orta;::ark ve Akde -
ıizdck'i heyeti ara&ında müza· 
.. ere eilihui~tir. 

Bu ht'yet bir ka~ gün ıCPbc· 
iittarıkta kaldıl-ıan EOnra ~im 

.Ii İngiltereye hareket etmi~tir. 
Heyet daha en·el Orta~arka 

giderek beş hafta kalını::tı. lle
yeto Harriman reUik etmekte 
dir. Ametika hn,,a kuvv~tlcri 
genera ilerinden ccBoyce» de 
heyete dahildir. 

Ticaret Müdürlüğü, 
teneke daQıtmaQa 

bugün başladı 

Cwnarte.-i 3üııü a~~aıu üze· lan.ık l'a<l<lc bo} unca ) ürüıueğe 
ri E} iiple koru:; u::ıu llıralıiuı oğ lı:ııolaıuı~ıııı ki, kar~ı kaldırım 
iu h.ul::;) i Lir la\ uk ıuc~clc:.i <laıı Kutsin•:ıı Lana doğru gel
) üz.ünden ) olunu bekle) ip hi- tliğiııj gör<l üm. O ~ırada Lana 
ı'akia öldüren \ı dinin ınuha:,c Lir küfür :a' ur<lu· Ben de din 
;ııcJııe cürmü ıııe::-hul ~anunu· leme kLtcmediğimden ileri doğ 
na göre biı~uci <ığır ccz.mla L:ı~ ru ) iirüdüın. Fakat Kut-:i ar
laııımı;tır. kanıdan ko;arıık bana ) e.tİfli . 

KaLil \eli e'' clki if.ıdı•::ini Geri) c dönünce etinde bir ~ı:ı· 
tekrarlı) arak ezcümle :nııları kı ile hana doğru ı-alılırdığını 
,.üy lemi~ : t;iird iinı. Elimi hızla koluna 

c- Ben Lrmnıuzm1 on iiçün 'urdum. İ~lc o ırada elim ke· 
l:ii pazar günü gece dokuz ~u· t-ildi HZi) elin tl'ilı!ikeli bir hal 
l:ırında annem. hcm)İreın 'c <ılılığını gördüm, kolunu Liikc 
fabrikamız kalfalarından Şe'· rt>k çakıyı altlım. Ve Raınİ)C 
ketle birlikte Eyüp bo::.taıı h-· doğru ko:;mıığa ba~ladım, ora
kelcıo.in<le Rahminin :;at:noııun dan jandarma karakoluna gide 
da oturuyordum. Bir aralık rek lıadiı;cy'i anlattım. 
Şe'\.'ket bi~den mfüaade alarak Kul'!inin ölümü ile hiç hfr 
.ruıldı. Ben de annem H hem· alakam ,oktur. Onun ne §ekil· 
~ireme bu ak~am bir~z gecikı>- de nırulduğuım bilmiyorum » 

~111deu beni beklememeleri· tleınİ~tİr· 
ni 8Ciylediın. Ve onlardan ayrı- Bundan sonra katilin kanlı 
------------ ht!;~ığını ~aklı) an kahveci .Mf"h 
hir !lt"nelik iht•:yaçları burada met orguya çekilm'1~. o da Y t · 

40, komen·t"ciltte ise )'Üzde 33 linin hı<;ağını liaklamadığını. 
niEbetinde da~ıtılacaktır. katilin. haheri olmadan sehim• 

Te,·zi i~ine bugiin lıa;lan - koyduğunu royleıni~tir. 
·uıFtır. Diin mıntaka ticaret mii l\felımetten Eonra 11 şahit 
ılii;lüğii tiiN·arlara hir tı>zkere dinlenmiş. gelme)Cn ~ahitlerin 
z:öndermi ... .gelip tf'nekP.\erin1 cdbi S~in mahkeme ba~ka bir 
al<lırmalarını hildirnıektedir . 1 giine hıra l,.ılnıı~tır. 
·---· ---...--------- ~ - -·--~-----

~~=-~=-=--·B_i_rk_a_~~_S_a_t_ı';_i_a_ •.. _ --.--.~' 
"lmralı,, 

tecrübesi 
Hô.mid • Refik 

«lmrah• tecrübesi, ceza hu
kuku sistemlerimUde ddit>iklik 
ya1>ılması lüzumunu iht:ır eden 

re. cezada gaye, sudu~·u , ·ani 
•i ı;timailik haoıtası•nı, icine düs
tiiiü k a o s.J.\.ıın kurtararak 
k o s m o s'a ka,·uşturmak ,.e 
<'emiyete iade ctmekdir. Bunun 
kin SU(71u~·u en ince teferruatı
na kaJar düşünülmüş ve tanzim 
cJilmi!; ;ıı,ıeni bir cemiyet di5ip
lini irine almak ,.e ona. bu mtt
\•ar.eneli düp,·anın lezzetleri mu 
kabilinde ruhunun pasla"m ıri
dererek. ictiınailik hislerini t<:?k
rar kazandırmak ister. 

dkıalardan biridir. Cezanın bir 
intikam veya kefaret tela'kki 
e•ildiği devirlerden ('ok ttzak. 
lardayı:ı. Batta. bu bakımdan, 
L 0 m b r o z o hi~e bir derere)'e 

Mt"nılekete gelen tenekeler· kadar eskimis hır mektep sayı. 
den 187:> :.anclığı i~tanbıılun ih labilir. Onu takib eden •İditnai 
tİpl'l için ayrılmı~tır. Ticaret ?d~let• naz.ari~:Y~si ise, cemiyet 
Vekfıleti hu t t'ıwkelerin tf'~ıi' clııne ferdı kokunden budayan 
j ... i i<•in nııntaka Ti,·aret .Mii • MT tırp~~dır. TP.criibelel' \ 'e mi-

İşte •lmrah tecrübesi•, bizt!e. 
bu zaruret idrakinin ilk ve m1•
vaffak nümunesidir. Bnrada 
«mahki'ım• sul'unun 'karadam. 
gasını ölüociye kadar ta~ıınak 
ezı\smdan J:urtulmakta, ,·ieda., 
wzabilc birlikte cezanın :ıfrırhjlı . 
\;H .. riinii, hususi bir hürriyet 
ha,·ası icindc, tıpkı bir bılıar ;. " .. miler "'OSt · t' k' · · 1" r· v.. 1 . talimatmııne gııı. ,.. ermış ır J, ceza. ıs-

( nr ugune nr . k 'ld l 'cumi: bir suçun '\.'a maddi yn 
dt>rmiıo \'e tevzıatın ne ~e ı e mnne'\.··ı b ' k • 1 • L~ 

• • w. • • h ır ar1sı.c ıgı, l-.. 

pıpılınaH lazımgelclıgınt tasrı t:ızminatı teliıkkf .. ~~ 
etmiştir. müddetçe bavırlı \'e fa:rdalı bir 

öı;n·ııdiğimize göre tı>vziat müessese' oh~aktan cıkınakta, 
il,k ijnee kon:-ervc Ye gazozcul:ı kökünde hep o i:>titfai intikam 
ruı ihti ,·açl~rı "Ö7. öniinrle l n· hiıısi n itiyadi gizli buhın_an 

1 k 
· 1 I"' i'-o:ik hir J~siiJiıınel f'erçhO;~sın. 

tn ara ya}H acaktır. ·le durakJamaktadır. Halbuki 
lle .. ııp edilnek ~azoı-0ıı]ara ha• Jı , .e doi;ru hir anla~·ısc ıtö-

gibi ımurund~n salıvermekte
dir. Bir nevi • deruni :nkanma• 
nctircsindc erisilebile~ bu suur 
teıniıE~;. sucluva. bütün kir1e
rirıdeu sınılmı~ olarak tt-Jı:rar 
e"ki alem.ine ka~·usmak imk'ln. 
laTnıı kazandırmaktadır. 

Bu itibarla •lmrah" :nklcı t~f'
:q. vaJnf'ı hir müe~seııedir. 
örnek ittihazına de!tt. 
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Bir ~zel Kadın ve Tarihten Yapraklar 1 

ASPA ••• 

Suriye muharebesine nihayet veren 
muahe~enin imzalandığı şehi,!; 

AKK ••• 
~ 

s:z f e- 2 5 84 

"F~thi bey!"- ~ah şöyle.~: Erkekle 
-dedı !- bak şımdi aklım erdı~~. I 

• Cezzar Ahmet pasa-bir Türk Eseri olan 
~~ne büyük saat- Filistinde tedhiş hangi gün 

!ıi)ak5'ılıı • .W.~ ını yapıllr? -Akka'da ölüm, Doğum, Düğün ... ,,LJ'.. . .b_, d "' tutu m ,ıa 
nıç, ıstı ua ınıvazırları bllmezb· h 
ile istibdadı devirmek ız: m e J Yazan: ) 

mümkün olabilir mi?,, aynhp bır 
__ M_ü_el_1ifı_i _: _Ni_z_am_etti_._n_N_a_zi_f _,j kadına 

_ Güzin Gürman . 
[Suriye muharebelerine niha

yet veren muahede, iki üç gün 
evvel, uzun müzakerelerden son 
ra Akka'da imzalMtdı. Akki 

sunuı ki bu cambazlıiı batat• 
mak hi<: de kolay bir marifet 
deii'ldir. 

,ıte girdiği kaptan ~ekil almaz, 
o kabı isted~ği şekle sokar. 

Günün birinde Fethi hey de 
lıayatın ve tecriibenin elinde 
) uğurula yuğuruia sakalını bir 
lı dut taburunda ağaııtmı1 a
laylı binbaşılar kadar pi kin
le mitti. Buna rağmen bulun
duğu tepeden Kesriye @ölüne 
göıtlerin'i daldırdıkça., mektep 
ıralarıntın hülyalarmı ha retle 

lıatrrladığı dakikalar, yİ'l!~ az 
değildi. 

miyetıe girmesine çalıııyoruz. 
A kerlerin müzaharet edecek
leri bir ihtilal kolaylıkla mu • 
vaffak olabilir. Keeriye tarafla 
rında teşkilat yapmak vaaifes. 
ni eena nrmeyi düşündük. 
Ben de bvay .. hu İ~ için gel . 
diıu. Şimdi, çabuk söyle kabul 
ediy-0r musun? Etmiyor mu . 
eun? Ediyonan, aekeri teşkili· 
tın merketi Mana tırdır; &eni 
deıbal. kadroya tokarız, olur ı,· 
ter. 

v •. Fethi lıey güldü: 
Zagoriç' kö)ıiindc 1ntiit~r e- - IIah ~y:le . .. İıotanLulda 

den Bu~ar daktorun cesedi ki nazırların cemiyeoo dahil ol 
Kesri)eye g~tirildiji güııün ak duklarını SÖ}lediğin zaman 
§Rnıı. Fethi bey, bölüğe mL:ı· ürkmii üm. Hiç istibdadın a · 
fir gelen bir arknda~ını, evine damları ile i tipdat devrilir 
yemeğe davet etmişti. mi? Fakat mademki hakikat 

Bu. umumi müfettişlik kur- bu merkezdedir; bu dakikadan 
mayına ınensup binba~ı Hak- itibaren heni de defterinize 

kı ~eydi. hır" kaydcdehilirsiniz. Te~kilat ) ap 
lyi ısınruı~ J.ir odada, mek meselesine ıgeHnıce, bura-

kıf gece i, &cvilen hir arkada~- da bütün kuHet, benim lıölü
la o mevzudan bu ınevzna at· ğümdedidr. 
la yarak çene çalma'ktan daha Y anıındaki subayları kan • 
ZC\'kli ne vardır? dırdnn mı Kesri) enin korkula 
4te hu iki arkadal' ta dereden cak tarafı kalmaz. 

--------------------------------------
FiJistindedir • 

Muharrir arkadasımız Bayan 
Güzin Giirman Suriye ve Filis
tini çok iyi tamdığı için, size bir 
Akka röportajı yazmıştır. Sözü 

''Ve, kızı kucaklamak.için fırsat kolladık
ları anlaşılan dört beş genç, onu kolların
dan kavrayıp boş kalan mermer /,aidenin 

•• • 
uz er ı ne çıkarınca 

muharrire bırakıyoruz.] 
Beruttayız. Bu şehir, Liibnan 

Ciimhuriyeiinin merkezidir. 
Akkiya gideceğiz. Bunun için, 

Beyrutun meşhur Burç meyda
nından otomobile bineceğiz. 

•••" Burc; meydanı, ortasındaki 
Dün.k" k h ··~ 1 parkı ile ve her tarafındaki hey. 

u umın u ı: riyarı bir defiltanh - Hayır. Mzim şehirde öy- keller ile bir acık ha\'a ınüzesi-
(/Mmın do!umundan be§ a· • le kadın )Oktur! d'iyebilıncli . ni andırır. · 

nr önce Foça, kadınlarının gü yanındakı kadını <lirler. Bu ~eyahat için, hnfif giyin-

.:e. lüii .. ' i.le. 1M§lıurdur •.. Koyu ye havaya kaldırarak D b ınek lazımdır. l\lal fun a ... Bu df. u nuı edde, bfl&cnHnıiven b.lh .tl gozlu, mermer vucuilu Foça ... \r 0 • l'ar, 1 assa temmuz ayında, ce 
ba lrdl • az .. eniis mü puçalanmıttı? heıınem gibi sıcaktır. 

lwdınlan bııgim mllbe<le konan g • K h' ıea ır sükiın oldu. Perik· Yol asfalttır. Fakat ne de ol-
yerıi v enw heykelini görmeğtt ] c b ı ~e eevgi unmuş bir kadının sa u aıca da çekilir gibi dt.'ğiJ. 
gideceklerdir. Bıı heykeli Ati- - B~rde şuna kadının hatırasına aıünnet e . dir. Fakat göreceğimiz !?e)ler, 
na diktatiirü Perikl!.'l'irı ~evgi- .1 <l'!.lmesini i liyen bir ihtiyar, ~:z çok bu zahmeti karşılayobi. 
li~i Aspasiya hediye etmiştir. b k b • gozle.r:de parlıyan hir hırsın na lir. .. 
Bu. kadın devrinin bilıün iilim. a JD, entm l h • • sı ır netice \'ereceğini tahmin Otomobilimiz Burç meyda. 
leritıi, gerıerallerirıi, ze11,,inleri J et6".ği · · d k Ik "' "' • • ı'ı ıçın , . il "'Ötlii kadınlar· nm an ·a tı. Şimdi, gö. 
ili, cıirleriııi, gem,;lerini ı·e ilı- sevgı ıme la aşık1arı~ı te kine ~alıştı. q;ümlizün önünde, bizim ka-
tiyarlarırı.ı kendine «~ık (•tmi,ş S r>nlı~arşının iistilni.i a~arak 
bir Anadolu, gü~lidir. Yaptı· bakın! - akın! -Dedi- buna el u· -:neyva haJi ile 3-'anyana ge-
ğı rezaletler ayuka çı1mıı;ır. zatmayınız. Buna •el uzatmayı· tiriniz. l\Iağazacılara da 
... · l ~ nız, zira hu Veni.i~le biz İranlı- kefen gibi birer beyaz entari 
~ımdi o da smıgi isi Periklesdc azan •. 1 d · d' · · B 11 · ar an •kurtulacağız. gıy ırınız. e erıne birer kır-
ölmiiş bulunmaktadırlar. Foça Il mızı kusak takıruz. ve tepe1Cl'i-
ma1*dine ııedi:ye cui.ği heykc- Ensari ü ent u söıier alaylı bir ·kahka- ne. kenarları terden yağlanmış 
lin ~apılmasında kendişi m-0 • ha tufanı ile karşılandı. Bir birer fes I·oıı<h.trunuz. 
dcllik etmi§ıir.) • 2 • genç kadın bağırdı: Burneı Beyruttan <;ıkınca kar-

A h d şıleştığınız •Kasaba pazarı» dır. 

.................. ' .................. ········ 
··A~·ı;it· .İı.~d~d~· ;~iı:i~~;;~~~~: ·ı; 

tc, ı?U ·yokuşun ucundaki tiinel 
gibi ;yer, Suriyeyi Filistinden il· 
yırmaktadır. Korkmayınız, pil' 
saport muamelesi uzun ıürnıi· 
yecektir. Zira iki taraf da bit• 
birinin her türlü ka<;akçıların• 
azami kolaylık gösterirler. Mas· 
nıefih İngiltere dostu FransaY• 
ve Fransa dostu İngiltereye (0 
en ufak bir siyasi emniyet gÖ6' 
tcrmediği için valiz.ler, dikkatle 
muayene olunur. Zira Filistin· 
de paUıyan dinamitlerin SuriY" 
den ve Suriycdc patlıyanlattl! 
Fflistindcn tedarik edildiği i1'1 

tnrafa da ma1tlmdur. İşte bıı· 
nun içindir ki huduttan geçer· 
ken arabamızın her tarafı sökti• 
liiyor. 

Artık deniz, yohunuzun bil· 
tün devamınca, kah kaybo1ac:~ 
knh belirecek, Adeta bizimle Jrıt 
sakJambn<; oynıyacaktır: 

Ziib ..• 
'* •• 

ş:rin bir köy. Burası Akkl)'' 
on bcs daldka çeker. Akki ıell' 
ginlcrinin servetini yapan biİ' 
tün o portnkal bahçeleri, ııııı1 
tarlaları, zeytin1ikler meyva •· 
ğaçları hep buradadır. 

tepeden d.:onu5arak igaralarını 
telendiınneğe haşamı.ardı. Bir 
aralı~ Fcrhi hey, arkada~ının 
kendisine dikkatli dikkatli hak 
tığını Farkett. Tam bu 51rada 
hinha:ıı;ı, damdan d~er gibi 
sordu: 

Foçadaki VenÜ! mabedinin l .
1 

ca a ne en bu sizi kur- Bundan ıonra otomobilimiz, 
Bir iki gün sanra hatka su- önii büyük mermer eiitunlarla Ba~ını se,•gilisinin göğsünden tara u ecek:ıni§ de 1.ıen sizi kur zeytin , .e ~am ağ'aç1arı aras1n. 

Lay da Ohri kasabasındaki su· siislü idi· Her 1iÜtunun yanına ayıran bir genç kız, avazı çık· taraınıyacakmışım... Bir be - dan gök renkli bir yılan gibi kıv 
baylardan bazıları He tavla oy iiç ayaklı bir bakır mangal kon tığı ka<lar ıha)' kırdı: ninı -gÜzelUğ'ime bak bir de o- rıhp uza~·an asfalt yol üzerinde 

Fcllnhlara bakınız. YiizJcrJJl' 
deki işaretler, çizikler obn_,, 
ŞU hol büzgülü, rengurenk ft• 
r:ım etekli lcri ile bizim tllJI( 
:l1üzlfi kö,>!J.iilcrmizc ne kad•~ 
bcnziyeceiler. Etraf mis gibi 
por tak al, mandalina, muı ~ 
hurınn kokuları içindedir. ?Jı• 
hnyet Akkaya ulaşıyoruz. $fi• 
solumuzda, uzanan keınerH 11' 
zun duvar, su hcntleridir. Akıl'' 
nizdcn geJen rllzgarın saUadıl' 
şu ağaçlard:m bir kısmının ys9' 
raldarı birbirine çarpınca, yill' 
Jerce İspanyol ra'tkasesi kette~ 
yetlerini oyn"tıyormnş gibi 1' 
ses geliyor. Bunlar, kauçuk ;i 
J!'adnr,ıdır ki Akkfuun sen·et 
biraz da bunlar temin eder. 

k l 'k d _ı_ murtı•. Erkekler ve kızlar ma· - Alimleri, t;eıneralleri . hii nunkine. uçuyor. KUcüklil büyüklü, bb· 
nıyara ·, geveze 1 • e eroA gü- ıı·- k 1 n. l rok kövler, sa<J.ımızda soJumuz-

b d• .Jıı• { • ı. İm en \'C 'KÖ e}erife birlikte n· h " _, "' nü geçirmi:. sonra «deppoy - 6 ın meru1verı erme aya1' 'ba- ı r aşka kadın önünde du da belirip arkamızda kaybolu-
depo• kumandanı Niyazi he • sarken hu bakır mangallardan Lütün Atinayı kendisine lapın· ranları itip ortayaçıkarak: yor. 

- Haberin 'ar ını Fethi? 
Büyük .hir C"nt'iyc.t kuruldu. 

- Bir ctımiycl nti te.kil et
ti? 

k "d ~ d ı dıran kadın, Periklesin o mcı:.· s d d "'1 . ., yin oda mda m~safir kalmı§tı. çı an o ae;acı uman an ara- , - ya ben? -Dedi- ben daha usa ınız ego mı. 
ıırnda sarmaşıp koklaı;tılar. lıur Aspa::;iyası bu muymuş'? "'İizel 1 ... ;;1 . . ? Bakınız, karı?ıda bir kUçük kır 

Ayni subay, kaza kaymakamı 1 Doğru u höy le bir yfü:udü "ırıl o : < eg:ı ını)1ın. kahvesi var. Gördünüz mü? Su. 
Kini heyi de ziyaret etmiııti a· Şe ırin adetlerini, tehirde er • => Iri yarı bir delikanlı )'anın- yu orada bulacağız. İyi ayran 

:ıı k 11 · k ] 1 b k çıplak te:.hire kalkı:mnk bii • -ma, aralarında ancak ııu kı a e" en · a< ın ara ) 3 ancı l· da'k i kadını huvava kaldırarak l da bulunur. Kahvenin üıtünde-
E t :ıı ı k 'd le · b d" ı ) ük bir cÜNıttir. · 1 - \'C • •• muhavere cereyan edeıhilmit • an aı e n u mer ıven er bağırdı: ki çift pencereli, beyaz badana-

- .Niçin acaba? ti: bir dalga kıran gibi itip defwi Bir şair için ş~irin i, bir kalı- _ Bir de ı:.una lulkın! Be _Ih bina bir oteldir. Bizim köy ev- :. _...t• 
_ A'.bdüllıanıidin istipdadın yordu. Her atkı mübah kılan raman için zaferlerinin tarihi :ı lerine ne kadal' c:ok benziyor. Haydi, şimdi, şurada bir t~ 

<-Subay eöyliyeceğim eirrı · h _, I ı l · h nim sevgilime bakın. Geldik. Fakat suyu nas.ıt isti. dık evine girip ··emek .... i.veliJI!° 
dan kurtubnak Hiin. Venii 'ün mahedin(le 1nsanla- nı c eui ~~tinnek na h nr nk B J i1'" 

muhafaza edeceğinizi nanıueu .. 11.... k 1 ~1• k l k .. 1 n._ . kad . . 1 . u!1u bir çnrcunadır takip yecettz? biraz da dinlenelim. Ev salı. e 
- Yaaa ! ... Ey kimler "\'ar· nuzla teını·n eder :ın'isiniz? rın guze ıge 1 a11ı ~a)"t a • sa, ço · guze . .uır ın ıçın ' e , K d 1 .. ll Durunuz aklıma P'elir gibi o- mutlaka misafirperverdir. sıı, 

malanna tahnmmül edilemez· Liitiin hir nesle ~ .. ehvet sunan et ... ı. a ın ar ~uze iklerini te.. bil" mı! bu cemiyette'! <Kani hey ·eva ... » 1 · tı k .. ·1 . h' ı. luyor. Bundan evvelki scyaha- c;ıkardığı ~:emcofo ilk sa r' 
d'i. H ele mahedin böyle yep)·e· hütün Lir iklimi hayran eden ur e n e - ıçın nr ırlcriyle ya- timde biraz arabca (iğrenmiş. «I<ubbe• ler1e doludur. soıı .. 

1
• 

- Binlerce aza savıyorlar. 5 1 k b' · 1· tt'l 1' ... ı . ilk 
J «- e ani te ır gız 1 cemi . b" \ .. k d ğı b. .. <l b d·1 . k L rıf c 1 er. ellUle i edeuleri- im. Nasıldı baka"ım? Haan ... Ful denilen küriik baklalar ' 

Ltanbuldaki hü)riiklerden nı ır enu~ azan ı ır gun en anımı ıCı e ı c:.tırme - n §e n" y."'nlarındakı· e"'kekler zorla Tamam, buldum' . ., " ~ıı· . yet kUTulım.ı~tur. Bu cemiyetin de hirdc öylece bir hak olarak ta· ı •• • )·cceksiniz ki yalnız burada 
bir çoğunun bu cem'1yele gır • hedefi. 8 keri bir ı"ırvanla Ah _ · ·• dılar. Her erkek se,·dı·~ kadını - Yan seydi, ene atiyni maa ... lunur. _.ıe 
<l ki u'l kk k - ~J Binaya ofrerken er'keklcr ka nınıyordu. Foçalılar dalın il e- e;• E k itt'' y k bir ı;r 

i eri m Ut a : dülhamidi devimıcktir. Bu ce· " ve kadın sevdiği tarafını he • - mre ya 5 ı. eme ten sonra, er ·-.. b 
li'etlıi hey son der.ece eoğuk . dınları lucaklarına al<lılar. Ye riye giderek her kadında ·vücu d' . Arabcada acemililime ml gü. kahve ikram ediliyor ve siY";. 

·· nı'İyet uza olmayı bu cemiye· sil gözlü kadınlar, kendı'lerı"nı" dü ile hir Venüs ) aratmak, bu ğcn ırmcye çalıı:tı. ihtiyar Jüvorsunuz? GUtmveiniz. Ben kuşakh be.vaz mermer evden c 
kanlı 'bir gençti. Oyfo ani heJ c l • l 1 ., " " ·l tin ta ihine i§tirak etmeyi ka· kucaklarında taşıyan adamla _ Venüse kendilerlni lapımhr • k or ı::tu 'e "aç tı. Ilite o zaman clmasaydm1, ~iz bu lmdanm ~a kıp ~ehri gezmeğe başlıyo~. 
canlara kapılmaz, bir §eye a • Lul eder misiniz? N foçanın biltiin rnizcl kadınları hece.remiyecektiniz. FakRt gü]. Sahilde, hali sağlam du~ 
dalnakıllı kanaat aetirmeden rın boyunlarına kolJarını dola ıııak hakkını da tanırlardı. 'El- h''t.. d cı- • d r"'- yok Zira _,,1m,.k 1 . J i 171•· t:ı <- İ.tihdadı devı·rme~e ça· d 1 LAk• F 1 I h k' . b dl . d .1.· V \ C u un ora a bulunan erkek senız c za """ . ,.... bur<; nrıy e Akka kalcs tJ' 
öyle akıntıya kapılıp sürüklen o ı ar. a ın oça ı arın n ne tc ·ıın ışte nıa e erın e~ı e· l. k sırası ~imdi bana da gelecek. is- Cezzar Ahmet P~şayı hatırlll.,, 

h k lı,..aııhtrla her zaman beraber ::-&"i !hiç te uzun !!Ürmedi Zira nüsü kaldırıp atnııc: lar, Onun Ier genç JJr .-ıza hayran hay • tc ...... neldi. frceniz e. Bardak mı yol'. O ki burada iınp"rator ~ ... mez v~ gu .. rültüyc papuç ıra • ' ı> ı] k l ] ] l "' .. "' .... ~ '"' .. olacağım. Yalnız, hen burada mabedin ortu1nda granit bir yerine .A1>pasiyanın heykelini rnn >a a ~a { 1 ar. istiyorsunuz? O alet burada vok pol~·ona, ilk defa ma~]ftp 01111 

maz. d hükumetin nüfuzunu temine- ıkaicle futiinde boy veren Venü kO)'lllt_ı c: .. ları1ı. Fakat FoçaCla Ve - O! Ne güzel! tur. Nasıl mt i~erler suyu? Gös- nın acısını tattırmıştır. de' 
Bir iki waniye kadar ü§iin- B .. 1 t • o b k b' ıe ,. den bir knyınakaımm. teşekkiil il gördiikleri zaman büyük hir nii ün manası l>Ü) iiktu. Foı;a- u guzel o kadar güzeldi ki ereyım: oov. a ınız ır ccna · . 17i• 

dü. onra: edecek hcrhanui bir .:.htı'laA l ce- ı.. ·••· 1 k ki ~ ıc... d l ) J 1 l Y .. k dınhr bile k k d l t~te ~vle: c;lyor. Bur~da -~Hüm merasintı c'' - Sormak ayıp olmasın a· ~ -s L~a ırı ıgına uf'ı.a ı ar. ı arın tapınaca " arı enuıı, n .• • · ı s anama ı ar:· Desti lıavaMd sd cmfh ddm raz gariptır. Ondc davullat -ııl 
miyetinc «İnniş olmamdan ne 1Ian!!l

0
·si gözlerini sevgilisinin göP-süyle bütün kadınlarıp gö- Bıı "t.ızel· 0 kadar güzeldi kı, De~ti ... •i havay, a kaldmp ucu. hv. or ve onlan. sesleri dııııf'1 ... ma ... -Dedi- bu cemiyetin ıner k ., F cı lı k k J ' çı ar. akat, ben burada fiki gözlcrlnden aytrıp he)keıle ~e ğü lerin<lcn va I ... nlçaluriyle Mi- hiç ır er ·e tek ba:;rna ona ııa nu aazın1za değdirmeden suyu ,;imbiirtülerine karışan it CI" 

kezi ncreded'ir? l l'inizi leniç edenlere göz yu virdi ise ağımdan mutlaka },ir: tün kadınlann kiılçalarındıın lı1:v çıkmak İ!tenıedi. 0, bir i· b~altınıı. 1ar, yanık ilahiler söyliye~1'J,ı'' 
- Seliiııikte. . h ld mnr~am cemiyetin hundan i ti- - A !.. . A .. • güzel olmalıydı. .. Foça ınabe- Jiilıc gibi giizchli. Bu giizellik Oob ..• Nbo' ded~o~t•kd! Hay~i. bu- kin(l)edBiyorlar.h t~?ha l ~rk: ,rtı· 
B lm dl ı. te Istan u a f d--L k 1 bi .ı • · • _, 1 . yurunuz, ır e ın eneyınız. u seya a uç vı onc .ıet 

u 0 8 ~ • a ~1 ço o ur.> Çıktı. Sonra fıep ruen: dinc1e a!i'kın Allnlu olarak ,]u- hır an ıçınue ı erke,ı sardı. O · 0 y h "nh vah . Yarı pılmıştı. o zaman bu .iki de' 
bir çok hÜ) iik adamlar hu ce· * -Aaa -diye bağırı ular- Bu racak bir Venüse bakukiça Fo- nu ilahi UJir hi le sevdiler. ~mı ~s~ü'nuz: dökttlnilz. 

0

Bir kıs- milttdikti. 
miyeteı dahil olsaydı umumi (Dalıa t•ar) mu o methedilen Venli!? !:ahlar: (Dalıa var) mı da genzinize kac;tJ. Görli:rnr- (Devnmı iiçüncüdc 
ıne!'kez Seliiniktc olur muydu?-----------------~-------------------------------------------------------------

Genç kurmay namzedinin 
hu ani çe\ inne lıarekt>tİ, hinba Bu, hakikaten, kırk yaşların. 

da kadar görünen uf ak tefek 
§ıyı bo§ avlanılfll. Durakladı. çirkin kadın. çok uzun boyun. 
Bu sefer Feı:lıi hey oCepheden lu; zayıf çehresi, kaim fakat son 
hücuma geçti. derece sehhar çok canlı. çok Ja. 

- Haydi. haydi. .. çıkar ~u tif dudaklarla gcriJmiş, ~ilsi 
a wgzındnk~ baklayı. Hem sen ha Stevert idi. Refakatinde, soluk 

bir güze11iği olan Karolin Heke 
na niçin geldin? Daha dof,'TU • le, pek vakur çehreli ,.e kırışık 
ıu henden ne iiilemek niyetin- yüzlü annesi vardL 
elesin? Sizin için ne ) apabili • Lilsl Stevert, Foşeriye: 
riın? Bunu öyle bana? - Bizimle birlikte ge1, sana 

İ"'mail Hakkı hey, bir kaç yer ayırdım dedi. 
Fo~rl: 

dalcrka kadar ru tu. Dü~iiniir _ Hiçbir şey KÖrmemek için 
gibi oldu. Bir tereddüt geçirir mi:9 Dünyada gelmem! Ön sıra. 
gibi oklu. Niha}et §UDU ~)le- da oturmyaı tercih ederim. 
meğe mecbur oldu: Cevabını verdi. 

- Fethi, sen ne temiz bir Lüsi ~ücennıişti. Acaba ken-
arkada ID. Selinikte hir cemi dis'le birlikte görünmiye cesa-

ret mi edemiyordu? Sonra, an-
yet teşekkül etmiştir· Bu cemi- sızın sakinle erek, başka bir 
yet evvela dün.evver iv iller ara mevzua geçti: 
ıında dal budak Ealdı. Sonra \ - Nana'yı tanıdığını niçin ha. 
orduya kol attı. Şimdi biz, ii- na söNylem~d0in? h' .. d" 
.. .. l ··m1t·· j - ana. nu ıç gorme ım. 

çuncu ordu ubay arı mu un - Hakikaten sAhl mi? .. Onun 
,mertebe çok arkadaşuı bu ce- la birlikte bir gece eeçirdiOJ"'izi 

yeminle bana temin etmişlerdi. 
Fakat, l\linyon, karşılarında, 

pannaiile dudaklarında silktH 
i'8retl yapıyordu. Ve LUsi'nin 
bir suali üzerine, ge(.'.en bir de
likanlıyı 1ıösteret'ek: 

- Nana'nın dostu! 
Diye mırıldandı. 
Hepsi ona baktılar. Se,·imJiy. 

di. Foşeri onu tanıdı: Bu, ka
dınl81'1a il<;yUz bin frank yiyen 
ve ~imdi, çarşıda ufak tef ek ahp 
satarak kazancile yine onların 
çiçek ye arası!a akşam yemeği 
paralarını ödıyen Dagene idi. 
LUsi gözlerini beğendi. Ve: 

- Ah! işte D1anş! -diye hay. 
kırdı- Nana ile yattığını bana 
o sövlemişti. 

Giizel yüzü ablakln~mıs ııık 
man sarıŞın bir kız olan Blana 
Dö~ivri, son dcerce kibar, bü:rük 
bir itina ile giyinmi~ zarif bir 
adamın nfAkatiade geliyordu. 

Foşeri, DöJafalois'in kulağ•;:ıa: 
- Kont Ksa\'ye Dövandövr, 

diye fısıldadı. 
l(ont, gazeteci ile el sıkışır-

ken, Lüsi ile Blanş arasında da 
hararetli bir münakaşa gec. 
mekteyidi. İkisi de, bir ininki 
mai, diğerininki pembe; kas
naklı t'jeklcrile yolları tıkıyor 
ve dudakları Nana ismini oka. 
dar keskin bir surette telôffttz 
ediyordu ki, herkes onları din. 
liyordu. Fakat, ~imdi, Nann, bir 
aksisadn gibi ve intizar ile ka
baran hir arzu luılindc, dehlizin 
dört kö:;esinde dalın ·Uksek per 
deden çınhyordu. Hata başla
yacak mıydı? Erkekler saatleri
ne bakıyor, ge( kalanlar. dur
masını beklemeden arabaların
dan afhyorlnr; dışnrıtlakilcr, 
gelip geçenlerin, havagazının 
yaymakta oldui'{u ve şimdi bo· 
şalan aydınlık tabakasını usul-

A 
il- Tilrkçey; çevir~,~ 

HAMiDREFlK 
~ - -

en katederek, tiyatronun dahili
ni görmek fü:ere boyunlarını 
uzatarak baktıkları ~addeden . . . 
içeriye gırıyorlardı. 

Islık ça1nrak gelen bir kül . 
lıanbeyf. kap da, bir afisin ö
nünde saplanıp ka1dı, ve iç.kiden 
kısıJnıış bir sesle: «vavanassmı 
be! Nana!• diye haykırdıktan 
sonra. yalpalıyarak ve postana. 
ı·•nı siiriiyerck, yoluna devam 
etti. 

Elendi kılıklı adanılar tekrar
ladı1ar: «Nana! vayanassını he! 
Nnnıı!• 

Binirn ·ak bira'-'ak üstüney
di. Gişelerin önünde kavga ko
puyor; , ·e şu havvani ruh sad
mclerinden biri ve yıiınlara 
mahsus kaba şehvetperestlik i-

... 
çlnde, Nana <;aiu'an, Nana'yı l•· de, mlitenıadi horultusunıı 111 

tlyen seslerin utuıtusunda'! ba· hafazada de\'am ediyordll• IJ: 
sıl olma bir guln le ytlbebyor- Lüsi merdivenleri çıkıır1'~1lr 
du. ı ı lıtiı ~ ı ı 1 - Sanki piyesleri hert11 • 

Fakat bUtUn bu l(ilrUltUlerin giililnçmli!J 2ibi! dyordu. dll 
üstünde, perdenin a(ılmak üze. Foşeri ve Lafaloi!, satofl et· 
re buluadulunu bildiren zil ••· lto1tuklarının önünde tekr~iıl'' 
daıı işitildi. Caddelere kadar ta- rafa bakırııyorlardı. Sal~O 1'tı'" 
pn bir velvele yükseldi: •Zil di 1'aşaalara gömiilmüstü· . co· 
c81ch! Zil ealdı! •• • ve iüeip ka. vctli ı;ulllar. billur avizc~···~eJıi• 
kı,malar oluyor, herkes ge(mek vnndan yere doğru bir zh·a tı ,e 
iıtiyor, halbuki kontrol memur- lesi halinde dökülen tı1rıın~cl' 
Jarmm ıttıide ıay1S1 art- pembe renklerden nıiit rdll· 
tıiı ıörfiltlyordu. Minyon, b;r ışık tufanına bo.ill~:o ıot· 
Roıun k ostthnt.intl ıörmi. Ko1tukJarm lfial kadüeJct~ itti• 
yo gitmemiş olan Stener'i, mızı ve sivah parJak rcJl 1a· 
ıne~·us bir tavırla, nihayet alıp vaları i~indc J;fıreleniYordJ~. ııl· 
götürdü. Lafalois, ilk zil dar- vanın cıy renkleri arasın kLlbb~ 
besini miiteakip, Foşeri'yi de tın nakışların pırıltısırıt reft"'j 
birlikte 5Urilk1iyerck perdenin tezvinatının yeşiliıntrak ·n ,.a1'· 
acılışı esnasında vedkmemck i- tat1ı1aşhrıyordu. Snhnenı 

1 
pct· 

cin. kalabalıih yararak iler1emis seltilmiş olan ön-lanıba]ar ' _.,, 
ti. Halkın bu isticali Lilsi Ste~ 11flf - Devamı vert'i kızdırdı. İşte kadınlan i. - ----
tip kıtkıstıran kaba inganJar! Ve Dün'kü notun deva.ırt1 = }lıı'i 
kendisi, Karolin Heke ve anne- menin ,güçlüklerini ~~leJli~~ıtd 
aile birlikte en gerive kaldı. Deh kını tesmnde tercddud eercb11 ..... 
liz boşalmıştı; n ihayetde, cad- sanırım. -Müt 

1 
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Dünyaya yeni bir-nizam~. 
Yeni bir nizam lazım mı? Niçin hayır diyelim?. Elbette 

lazun. 
Bir öliim ve dirim harbi olan bugünkü harpte, bütün 

llluhnripler, bir hürriyet harbini yaptıklarını illin ederler
ıken diğer taraftım bir çok hür milletler hürriyetlerini kny. 
hetrni~ bulunuyorlar. Bir dünya emniyetini temin edecekle
rini ilfın ederlerken bütün in sanlık emnb etini kaybetmi~ 
bulunuyorlar. 

Dün mazlumh·et içinde büyüyen bir millet, bugün :r.a. 
Hın bir fatih oluyor. Dün bir m mleketin taksiminde an
la nı1$ olanlardan biri bugün taksim ettiği yerin hürriyet 
\'e istiklal bayrabnı açıyor d Unkü muharipler bugün müt
tefik, dünkü müttefilder bugiin muharip oluyor. Dünya
ııın, insanlığın bu knhbccc seyrinde beşeriyetin selilnıeti an
cak ve ancak yeni bir nizamın doğmnsile k bil olacaktır. 
ll'aknt bu kurulacak nizam bugünkü mazlumları ~·arın za
llrn yapacak bir kin tohumu değil, be eriyete müs8\·i bir 
hak veren Adil bir fiktin to hnmu atılmalıdır. Bu ni%um 
~Ur milletleri bir köle yapan esaretin esaslan dekU mazlum 
lnilletleri hUrriyete kavu :'tur acak blr akide serpmeJidir. 
llugUnkU cihan katliamında d hangirlik zihniyetini insanlık 
hürriyetine tebdil edecek bir yeni niuım yirminci asnn di
ni \'e. bu dini blittin insanbfa aşılıyacak f{lni ise yirminci 
asrın peygamberi olacaktır. Bu din nerede? Bu peygamber 
tıerede? 

Be kıtanm milyarlarca u fkundan yalnız top ~1eri. 
•ölüm!• sesleri geliyor. ADİL \.ru:RDAKUL 

LAR va GAZET LEH .. 1 

Nadir Nadi ve beşer hukuku 
beyannamesi - Apartıman 

~ahiplerl yeni bir usulbulmuşlar ! 
,.,büffitü Cumhuri~et'te Namr daha :ı;ıözden geçirse fena olmı
b'adi, cHiiıTiy-eıWı Yıldönümih yacakl 
ı:tklı bir fıkra neşretmiş bu- * 

maktadır. Bazi apaTtıınan sahiplerinin, 
h~~~y Nadir ~adi bu yazısında, kir nm arttırmak yasağı kar§ısın-
"""l.l.nız ne dıııyor: da. bunu önlemek üzere bulduk· 

llı ·~ukuku - Beşer bey.anna. ları yeni bir uwlden bahscdili-
3' eSJ•nin ilanı gününden başlı. yordu. 
.r~ hürriyetin ferdi)·yetçl tef. Canı yıınanlardan biri şunu 
h tl, işte gördük, Fransayı ne a1"attı: 
~~ e koydu. - Bizde ferdlcr c- Bulunan usul gayet basit-
~~iir! diyorlardı.-.• tir. Her dairenin kirııCJstna, ta-

Arllk yazın geldi· 
ğine inanabiliriz 
Dün İstanbul senenin en n·. 

cak .günüııü ya~adı. Gölgede 
hararet 33 dereceyi geçiyor, gü 
neşte dola§mak imkan olmu • 
yordu. Y 

Uzun zamandanben havala 
rın fena gitmesini göz önünde 
tutan bazı İstanbullular bu se· 
ne yaz gelmiyeccğfoe kanaat 
getirmişlerken dün birdenbire 
bunaltıcı bir sıcakla kar~ıla: • 
mışlar ve bu sene yaz gelnıiye
cek iddialarını §Rkaklarından 
burunlarından damlayan terle 
silip atnıı şlardır. 

Açık mukavere 
Bay Vehbi Tunç'a bahsetti· 

ğiniz yanlışlık dün taehl hedil
rniştir. Dlkkatinize teşekkür c· 
deriın. 

N. N. 

Rus ve lngiliz 
konuşmalan devam 

ediyor 
Cenevre 16 (A. A.) - Lond 

raaki müzakerelere amiral Şar 
lamof devanı etmekteir. 

Çarş_amba günü ha:lamıt o· 
lan İngiliz - SOV)·et askeri gö· 
rü§melerinin mt'nınuniyct ınu 
cip bir tarzad ilerlediğ'i hl.ldi 
rilmektedir· 

--o----
Kçük ilanlar 

*lise mezunu 45 lira mna .. 
lı, Boy 1~60, kilo 71 kwıırul ~ 
bir hay, orta tahsilli, ya~ı ile 
uy~un, yeşil gözlü, uzunca bo) 
lu mu~i~ye ıt§İna bir bayanla 
eylenmek htiyor. Danı~ Rümu 

* * 17 ya~ında orta mektep 
ınektep mezunuyum; az dakti
lo biHrim. llu us! veya re~mi 
ınüesse~eforde 25 lira ücretle 
İ§ arıyorınn. İ ti) enlerin Uç · 
man rümuzunıı ınüracnntlaı-ı. 

* 

l 
1 

1Yanada yilkısek iktısad t'ah- bii ihtiyaçlarını kar§ıhyacak mik
il: "ettiği söylenen Nadıh- Nadi, tardan fazla Terkos parası yükle
~ t~ad ilmini. ne suretle ve .ne mck. Fıırzediniz ki bir apartıman
'1 t:'eceae tnhSil etmiş olursa ol- ela vasati olarnk beş daire var. 
~~- c~üı:ıriyyetin fürdiyy~tçi Bunların herbirinden aylık su pa-
0 ~·nı (bu ~ ctelırk'1cis1s rası olarnk, maktuan, mesela 250 
\-~ak} buJ_ı<laın biraz daha iy:ii kuruş gibi f&hiş bir para isteni-
hı~oğru hır şdltlde anlamış ve yor ve bunun öd nmesi mccbu- 19 yıı§ında)' ım. Siyah gözlü 
~ ;ş olması lazımdı! riyeti kontrata dercediliyor. Öy- narin yapılıyııu. Tahııilim orta 

l'ıok~ Nadir Nadinin yanıldığı le ki, kiracı isterietcmez bu pa- iyi bir ailo kızı) ını. En az 75 
b şudUT: rayı ödemcğe mecbur olacaktır. 

ıı.·Qeşer Hukuku bey.a.nn.a:mesi- Terkos parası üç ayda bir öden- 1'ira aylıklı, 25.33 yaş araı;ında 
fı~ haz_ırlayı~~l~, h~ bu diğfn~cn, ayda iki yüz elli kuru§ edeıhjyatı Se\'en bir bayla ev · 
~ tl~rın muhım bır kısmını hesabıle bu müddet :zarfındaki lenmek istiyorum· DevleL me
l. ~tlısindm n:ülh~ ~ld~klaırı t~tan olan yedi yüz elli kur.uş muru olması daha ~ayanı ter • 

· Roussean m.ı~ ı~timaı ma- kıracıd n çatır çatır alınıyor. Üç cihtir. 
!AL'.~~oi !eni huıriyyıetl. te- ayda bir beher dnireye isabet F f 
~ı~ı yıaınlış anla~ışlar ve eden yedi yüz elli kuru§U beşle 1 oloğra ile R. F. rüınuzuıın 
ili U .kötü bir ~ ~ t.ered- darbcdCTSek otuz yedi buçuk lira müracaat. 
~ttırrnek suretiledıır ki, ~- ettiğini görürüz. Halbuki hakıkat 
~ ııı bugü:rlkü felaketinde mües te bu miktar on iki buçuk lira- ------------

~-hnuşlardı:r. yı geÇmez. 
Bir itizar ~~ru.~~ k:i ha'ldlrat~ !~ Düşününüz im kere: On iki 

lt~ı.t~.u:nyy~t:ın cferdipe_tç:ıo buçu.k Jırrava mukabil otuz yedi 
)'~~Si dejf.J, bu otelakkm:ı1 buçuk l'ira!ıo · E\·elki gilnkü cNanaıo tefrika 
~"'Ş .tefsiri ve iköt'ü .tatbiktiır. Hileye !&:ıırşı !koyacak tedbir mızda esefe şayan bir b.n-

Ci b~~ Nadini.n yanıld1ğ'ı ıfildn- kanunılaman ziyade, buna ma _ sıkılık olmuş ve başka bir 
~ ... lldkte_ ~a, B~ ~?-'ku.~ ~ kab.bilecekleri ntlikkatı ve yazıya ait birkaç satır, iki 
t\V~<Uı~esının vadetbı:!ı hu;- 5aı1.mızu:lır. B~'ZCC bu hususta yerde mmana !kiarıştırıl-
~~ e~, sade Fransızlara has bütün ~uni ıintltanlan bertıa~ anıştır. Bereket \'ersin Qd, 
~ tıı.nıet ~iru görmekte ve ~Qs- rat edec(lk tedbirler qılınma:sııu k.arışan bu p.arçalann ken-
~~te olmnsıdıT. Halbulki bu doğru buimakla beraber ma- dini bellf edecek kadaT acık 
~.'(ı!~-~lıştır ve beya-ruıamenin cılSTm ev shipleriile rnü~adele- biır farkla, nispeten küçuk 
bal'~~uınul mahiy-etti onun en sini" ve hrı.1dannın korurunruılll'l ve beyaı bir yazıdan diz

1
l- f 

~ vasfı. olm-a:'l? mcy<landrr t~ .~'CC;k birtaı...,m bfu-Hlk mi$ olması, •anlışlım ıilk 1 
t.....:~ Nadır Nndı, vaktile 6Z ~~ teşckıkül:lctıi ve oern~tler ku- bakışta göze çarpmak~dır. 
~;~ı d h • ı ad - lm da İstemiyerek v&ki olan bu ~~ ~ lç meşgul o m ı_gı ru e~ı muvafık Rörüvoruz hatadan dolayı, ıkarilcri-
ı.ı~ Hukuku Esasiyye ki· Başka: ç~ yok. . mfad!"n özilr dilPriz. 
~enibaştan, bmlrere NAct GAT.İP -·------..-..::0~~~ ........ ..,,_ 

Eı.~ SON HA V.\DIS ------------------------•rra " 

Yakın T ~:iht~n bir sahile: 1 ı GORD KLERI ve DUŞU DÜKLE i 1 

. S 1 Şaraylar idaresi ve Belediye 
• 

' •• 
Çarlar Moskuvayı Bizansın 
yerine koymak isterlerdi ... 
2000 den fazla ki lisesi olduğu için, 
sokaklarından istavroz çıkarmadan 

geçilemiyen şehjr ••• 
Sovyetler Birliği adını taşıyan 

bugttııkü Ruıyanın Hlll'lciye ko
miser muavini Lozov5ki on &{in 
evvel, l\foskovnda yabancı gaıe
tecilere vel"diii bir beyanatı şu 
ctimlelerle bitirmisti: 
•- Moskova zaptodilemez. 

Napolyon mağl(ıp olma kic.-in 
buraya kadar &elcbilmiş ,·c 
KremHne'e girebilmiştir. Fakat 
Bitler, Moskovllwn ve Kremi
nin ancak- reslmelriııi görebilir.• 

Bunun türkçesl :şudur: 
•Bitleri l\loıkovaya ok'ltlıya

cağız. O, Kremlin sarayını dlir. 
büniln tersi ile dahi göremiye. 
ccktir.• 

Bu harbin ba 181.lılh günlerde 
•askeri nıuharrimzi emekli lll
,,al' Sadıh Duman» imzası ile 
En Son Ha'\'adisde çtkan bir ma
kalede Alman umumi karargu. 
hının hedefleri ne olnbllecci:i 
tahlil edilirken bunlar, ıiyas1 ve 
J;tısadi diye ikiye nyrılı~·or ve 
lll fikir yürütülüyordu: 

•Bitlerin açtı.l:ı harp, muhak
kak ~d biiyük iktısadi endiseler,.' 1 \ \ • • 
icn ve zaruretıeraen doJ(1'1tuıt-
ur. V c mutlaka e_sas hedef, Sov 
vctlcır Birliğinin Almanyııya en 
yakın Ye çok zengin olan ambar 
'arını :vani Ukranya'yı ele geçir
nektlr. Fakat Sovyetler BirH
~ine karşı açılan bir muharebe
den Almanyanın aır; znrarla <:ok 
fnide elde etmes de matlfıp ol
iul!'u lcln. Hitlcr bu harbe blr 
•Mukaddes cihıul• c'kli vere
cektir. (1) Eğer bu tahminimiz 
tahııkkuk eder ,,e hadise bu 
tarzda inki af ederse Alman or
dularına gösterilecek ilk hedefin 

.. oskova '\'e Lenlngrad olnca
ıtından şltphc edilemez. Zira 
flitlerin, l\foskovaya ıririp Krem 
lin sarayında ııöyliycecği bir nu
tuktan elde edeceği siyasi neti
celer, Ukranya, amnbrlarını 
ıaptedip ..-:c:ırteeelti ekmekler
den çok daha milesıdr olur.• 

Harbin bi.itün seyri bu tohmi
nimizin isabetiin göze vurmak
•adır. Bitler cenu... orduları ile 
Romanya, l\lııcar ve Slovakya 
fırl:alnrı ile Kiyef' '"~ Odesa'yı 
"Pt (in pek kanlı mUcadelelcro 
evam etmekle bcrner nsıl ld

dctiin merkeze \'C şimale tevcih 
• tmis bulunmaktadır. Alman 

Dlin, Ahn nareamt tebliği 
M htlef'in zaptını haber verdik. 
ten soua şu kısa mal6mntı ilavr 
cdivordu: 

•Bu şch!r. Smloensk'den 16' 
kilometre arktadır.• 

Yani demek istiyordu ki 
•1\-Ioskovaya 160 kilometre da. 

ha yaklaşılmı~tır.• 
Moskova ... 
Romnnof Çarlannın her ok 

~na beş til.rbe ,.e her mahalle. 
sine on kifüe yaptırarak Orto. 
dol<s h1ristiyanlılrtn ınukadck~ 
şehri haline sokmnb çnhştıltfa. 
rı Moskova. Bizansın, beş bu. 
c;:uk asır evvel hn•isti:ranhk ille 
ınindeki ınevkiini tutmıps olmei 
iddiasında idi. Ve galiba bu it 
dia biraz da yerinde idi. Zira di 
ni biitün oriodoksların, cadde 
lerinden iki adımda bir istnvro· 
c;ıkarınadan geçemedikleri hit 
ikinci Kudüs halini •ılmıştı. İJ 
tatistikleer göre, Moskova şcl 
rindcki üybiik kiliselerin sa)ı 
iki ini geçiyordu. 

Bir tarihi denin en büyük ~· 
damı olduğuna hiç kimser.ı 
şüphe edemediği Çar 1!~~·~ 
Petro (Deli), papas mUr:uhgm 
den ve imtiyazları tehdit edile· 
Mo kova c:;orbacılarınm ( 1' 
muhtemel suikastlarından kur 
tutmak için, şimalde Nevo nehr 
boyunda, )'eni bir şehir kurınu• 
ve· payıtahtı oraya naklotmisti 
ICendisinden sonra sı;clen Çarl . 
rın her.si, İkinci Nikolaya kadar 
bu ehrl, ~·ıın Petrograd'ı payı 
taht halinde bırakmakla bera 
her, Moskova daima imporntor 
luk Rtısl•ruıınm kelbi mlm~tı 
1917 de Çar İkinci Nlltolanın 
cephedeki karargibmda tevk~· 
fini mUteakip kurulan Preng Lı· 
,·of muvakkat hüklimcti, onu ta. 
kip eden Keren~ki ve l{ornlof 
hilk(\metleri hu an'nncden r. ' 
rılamadılar. Fakat Rmı !!Ol! •r' 
demokrat partisinin MakJre~ 
list'Jeri (B1llşevik1er) Hdtdn" 
ınc,·kiinl ele ahncn. adı Len'nr 
izafe edilerek Lenmgrad halin' 
almasına ra!'mcn BUyilk Petro. 
nun ehrini ikinci derece~·e in. 
dirdiler ve l\1oskovayı tckrıır 
bns sehirlfk payesine yükseltti. 
ler: Bunun tek sebebi vardı. 

(Devamı t•ar) 

"Smi tebliğlerinin ehemmiyet- (1) İkinci Sultan Mahmudun 
ıe kaydettilti hödi~c~er,. Mo.,ko- V.clt'ayf Havrlve'-de tepelediği 
vaya doA'ru yürUyüşil~ ınld afı- müteredldl Y.eniç~ilerrı ben1.ıer 
'll şaret ~eya ''ndeylı-·on, ufak bi ki Sk i t !':kilôt: Zale Jcl-
vc~·a bil:rük zaferler oluyor. r es a er e... ç 

Smolensk'de binlerce tnnk ler. 
-· '"'ışırken, Sov,,ctJerin Harici. 

ve komiser murıvini Tovarcş Lo
ıovski şövlo dcmi11ti: 

- Mos'kovıı cepheden 800 k1-
!.::!mc!.,r,s .. 2:aldadır. 

(1) Bu •azının !intiC!arından 
r~k 43 saat sonra. Almanya, 
ırıı~evikl}~e karsı mücad~le aç

·: q,,.n etm!'i. 

NIZAMETI1N NAZiF 

Adliye Vekili 
fmralıya gidiyor. 

Adtiye Vekili lmgün Ac1ili
yeyi ziyaret edecek \ e Cınna 

günü .Mutlan) a ''apunı ile İm
rnlıya sideccktir. 

--------o,~-~~-

Camlı köşkün mermerlerinde incir ağaçları 
bitiyor. Güya tamir edilmiş bir duvar 

Sevimli ve cavval arkadaşım sinden otlar çıkar da cörülmez 
Nizamettin Nazifin (En Son Ha- mi? 
vadisine ya:r.acağmı yaz lar için ..*. 
yukardaki bashlctan münasibini Y.olumn de\•am ediyorum. Dol-
bulamadım. ma:~e eamiini geç.tbn. İnhisar-

Çünkü onun: bakıpda görmi • lar mUdilrlil.frUnUn paviyon şck
ycn~erden, görilp d~ dilşUnmiyen lindeki Üç dört sahilsaray geli -
!erden h;ız etmediğini bilirim. yor. Temiz, yeni hele Kabataş ta. 
Dil mütehassısı geçinen ve lMi - rafındaki önündeki sUSlü b&ıçcsi 
{eyi de çok seven bir arkada ım- Je dilferı.b fakat yolun bir de mu
la yeni t~birler, hakkı.oda ~örü - kabil tarafındaki yüksek duvar. 
;ürken naz r, vekil kelimesi ye - lara baktım. Bunlar da tnmir gör 
:inde 0 zamanlar hevesktlrların mU , yeni badana olmuş .. Fakat 
tehalükle kullanmağa ba lad~kla· yine bu duvarların üz.erlerinde 
1•1 (Bakan) tabiri mcvzuubahıs ol yer yer, ktimc küme incir agaçla
'llUStu, o arkadaşım «yahu. • de- l"1 yeti miş, hayli<:e de 'bUyümUş 
li • bakan yerine gören de~e ?a- tıpkı ~~uklar~ coğrano,a dersle: 
m muvafık olmaz mı? CUnkU 0 rinde oğrcttlftimiz A:frikadaki 
nualla mevkiden bakmanın de - (SAVANLAR) (1) vo (Park or
cil görmenin şu frenklc:rin o~scr· man!~lan) gibi ... İşte ıbunlan 
;ation kelimesinden kasdettııde· da ıtordUm. ye nlAkadar memur
·i mananın lüzumu yok rnu?. larımız. da gorseler diye düşün -

Bu bir latife idi, a;•n: zamanda düm ... 
!r.li 'bir düşlintiş idi.. Artık Tophanedeyim •. Sıra kelı 

• velrerln birinde dinlenecek hu"iln 
:ı'rmvnyların *.\111 :ı~sa S!cak kU gaıeteleri okuyacağım. -~ 

havalarda tahammülüne hnkt\n F. O. 
Jlınayan izhamındım, hele!' :ıra'.,o
arın snhanlıklarında birbirinin 

yüzUne göztinc pervasıı ve say~ı-
ızca sigara di\manlar•nı sıwurnn 
arın bu tacizlerinden kttrtulmsk 
ç;n Bcşiktaştan .raya olarak Ka. 
..>nlaşa kadar bir ı.eyahnt yapıyo
:um .. 

Bir tarafı sarayın yliksek du • 
atları, di~er tarafı hUdninabit 

.arhlarla bezenmiş yeşil saha ile 
5ttülü, asırd.ide ağaçların serinlik 
or:n ~ölgeleri altır..dn yUrUyo · 

rum bu genis yolun yaya fak:ıi 
"nldırımsız kısımlarından lstan· 
:>ula yeni gelmiş bir seyyah glb. 
bakına bakma ilerliyordum. Cam 
lı kö~k denilen her zaman (Pem
be) badana ile kusur ve ayıplar· 
;.r.patılan köşkün hizaısındayım .. 
Jözlerime inunnmıy·orum.. Bı.: 
::ö~kün pencereleri .altın1daki cer. 
•evclerin her tarafından otlar, (l 

·ümcekh:?r sarkıyor .. O zarif bin~ 
·anki ~·üıUnU göz.Unu yıkamamı 
bir gilzel gibi kirli bir sima artt· 
jh•or. Sonra merak ettim. talık!}< 
~titm. Meıter bu benim gördü 
füm ikirler o köşktin lhricine a 
;lduıtundan hu kısmın talhiri be· 
ediyeye ait im~- Saraylar ida 
·esi bununla. meşgul değilmi~ fo 
'cnt ne de olsa en mutena ve en 
!arif bir binnnın ötesinden beri · 

Na/ile I Nurullah 
Ataç I na/ile .. 

Nurı llft.h Atac, bir )"a1.ısında. 
•erkelderden ziyade kadınlarl:
konnşmnktan ho~lanırım• dl •or 

Ostad, bu sözü ile, Verlpalis' • 
in hukikatlerini bir kere dnhe 
tckrnrlnmaktnn başka birşey ol· 
1.1uyor! Fakat anlayamndığınıız 
nokta şudur: Ostnd ne bu hida
yete ne zaınandanberi erlsm • 
tir?. Sonra zorla gilzellik ola
nııyacağını da unutmamak rn. 
zım... Kadınlar hakkında 5iltun 
odlsun medlıiyc yazsa gene na
flle! 

İSİM TASHİHİ 
Silh·ri Fener köy 268 hane ü

zer.ine nUfus '.kütü~ne kayıtlı 
Havva Arshmkayanın babası a
dı İbrahim ol-arak :kayıtlı iken 
Silivr.i Asliye hukulk hakimlit?i
nin ~/6/941 giln ve 941/27 sayılı 
kararı iılc Süleyman olarak taS
hı'h edilmiş olduj!u ilan olunur. 

(1) Savanlar yer yer kaplan • 
mış otluklar ve parça ~a ayrıl 
mıs ormar.cıklı:ır. . 

(Bam ikinci sayfada) 
bc:vnz entarili erkekler ve 'Jrn. 
ra ~peçeli kadınlor, bağrışıp çnP.
rı nrı:ık, güya ağlıyarok ve ho
zan atılan çil paralarını kapış. 
mck içiıı itişerek geliyorlnr. 

Davul... 
Akkiıda davula c;ok rastlanır. 

Öllimdo olduğu gibi do~rtmıda 
da davul sesi işitirsiniz. do1,an 
<-ocuh erkek olursa, davul çalan 
ıir münadi ooknk sokak tlola
ır, bunu bUtUn Akl uya duyu-

rur. 
Sonra kuzular çevrilir, en git. 

.. el yenıcJder ve yemişlerle sof
·alıır donatılır, nna ve baba teb
,. 'k edilir. Hüliı.so, çocuk kimin 
... ·inde doğarsa do~sun, Akkô. o 
... Un bir b :\Tam gilnil y~ş~. Do· 
""n!l1 kız olursa kimse kılını b]. 
o kıpırdatmaz. Hntta lo<tu 

"'erbcti içıncğc gelenler bile, 
'll"mal gösterilecek luıd&r aı 
lur. Dah:ı doğrusu bunlar, sn
h J,cfwcsi içmek için kapı J<a. 
ı dolaşan ve ellerine ımmraj 

bir k ç kunıs, bnzon eski bir cn-
"'1 i sıluştırılıın mahalle dilen.! 
cilerhıden ibarettir. Ve her biri ı 
bir nargile tiryakisi olan Arab 
kndın ve !uzları evlerinde, göz
lerini, törebckl dumnnlanna 
daldırarak üylc si>ylenirler: 

- Acaba falım ne günah iş
ledi ki AlJahın gazabına uğrııdı! 

Evet, kız çocuk arab evlerinde 
ir t lihsizliğln ba lnngıcı ve 

bir giinahı ceznlnndıran bir ilit. 
hi gaınb addedilir . 

İ te Akka böyle bir yerdir. Ve 
k lesinden, kauçuk ajta(lnrın
cian ba lca enteresan bir iki şe. 
vi dnha \'ardır: 

1 - E!kl 'l'Urk saati kJ çeşit 
çeşit güzel renkli camlarla ya. 
pılmış hnrlkullide ve müstesna 
bir eserdir. Galiba biz Türkler
den kaldırıı tein olncak ki Filis
tlnll Arnb ve li'ilistinll İngiliz 
bunun tozunu yirmi beş yıldan. 
beri aldnnmnmıştır. 

tııu~dau1 mıuuştu. Ye uzun yö geliniz ııize çnlı§ma odnsını 
~iıı .edt kiuıse konuşmadı. He- gö tereyim. E~er bir katilin 
lt 1li~, Lu inanılma~ vak'a kar- kaçmak için ıniirncuat edeceği 
Mr1~'1a afallaını§ kulmıf tık. ile herhangi he~eri bir 'n ıtn keı;
-ı.ı~t, kaf amız<la La ttimerin fede.b'ainJCniz ize karımı~ 

İstiklal - En Son Havadis'in büyük zabıta romanı :13 Kadın iler.ledi: 

2 - Bu şehirde (nrşaınba \"e 
cuma gliıılcri odam asılnııı gün. 
lcridir. Böyle günlerde, Akkida 
bir isynn cıkmnsından dalma çe
Ulnen İngiliz ordusu havnvı tay 
yorclerinin tehdidi ile doldurur 
ve ne ,ı:nriptir ki bu mini mini 

"""lt '~ . ... ltı"'tı loı im•kan ızlıkların ben ne kadar minnettar kalı- KATIL 
- Durnda, mösyö, tam iki ka abada, idam sehpası, Tanrı. 

kapının ara~ındn .. dec-li. nın her çarşamba \•c cumasında 
Clarckson - Parry bir ıniid· mutlaka bir kaç nsılacak adam 

bulur. 
det hu vaziyeti tetkik ederek 3 - Evlenen erkek, karısı-

tıı.k"· lil Un olabifoeek bir tarafı· rız. Bizi lıiiyük ağır hir yükten 
lltll t iık § ırıyorduk. kurıtarır-ınız .. Buyurun.. Bu 

Türkçeye Çeviren: Faruk Fenik sortlu: na knrşı nasıl hareket edcce:'.-ini 
- Elektrik yani) or nıuy- ı onu tıasıl terbiye edeceğini Ak~ 

~<ıtek t\rvel Clarcbon • Parry taraf tan gidelim. 
te}.ı1-~';te geçmek zamanının 

~ '•ı . 
~t 11tc 111 anlattı; sigara ını )e-
~ ~f. Ön<lürerek ,Lirden aya

~tı · ......... . 
llıı~et f a.ttiıuer, dedi, eğer ci· 
lel:ı.di ır Jıay alet tarafından ir 
tard he, katili lmlnıakta ttize 
l'ı..._ -ıın d . ... . . -
, "'Qt. F e eınıyecegıını samyo-
llı,, akat lıf'n, kendi hesahı
hıılk 0n1arın nıeYcudiyetleri 
il· 'nda 1 . .. h d . 

.'~ '"'" A ııraz §UP c e)'lm· 
liııeti ~la tabii olan izalı §e -
"~lil'l\. tıı ıkı bir tetkik1en geçi· 
tar,li lia) di, şimdi odayı hir 

ht tn bakalım 
l'i tterd • 
lld~ d otel arkada§ınlln Ii~ 

........ ~~ldi: 
~~ '1n.i'et dedi anlıyorum. Be 
~l) or attıklarım havsalaya 

aıl:.Una... Haydi mö~ 

Ç.ALIŞM~ı\ ODASI 

Çalı~nıa odası ismi verilen 
bu oda bazı bakımdan ~ayanı 
dikkat ibir oda id'i. Sofaya açı· 
lan kapı ının üzerinde bir y_a~ı 
kilidi olduğunu ~vvelden bılı· 
yorduk. Faknt insan Lu kapıyı 
açtıktan onra J"ı~kıt bir kapı 
He daha kar: ıla§ıyordu. Bu i· 
ki knpı ara ında küçük ,·e dar 
bir ant'i anfüir ,·ardı· Oda ile 
anti§nmbr arasında da gayet 
dar bir du\'ar meHuttu. 

Clarckson Pnrry'nin ilk na• 
zarı dikkııtioi çeken bu anti· 
,aınhr oldu· Hepjnıiz onun ar· 
ka ında 'toplanmıştık Kapı· 
dan girdikten sonra anti§anıbr 

sağa ve sola doğru bir knç ınet 
re uzuyordu. Sol dipte; ınus
l~ıklarından so~k su aknn bir 
lavabo gözüküyordu. Sağ :taraf 
ho§tu. Duvarları meı e kaphY· 
dı. . ~ 

Yere karolu mermer dö en. 
ıni .. ti. Beyaz tavanın üzerine 
yerdeki mernıerin Karoları ay 
nen :resıned•.ılmi§tir. 

Kapının eağma ve wluna; 

hir parmak kalınlığında demir 
çubukla-r konmn~; yerden ta. 
Yana J.-adar lltanan hu r.uhuk. 
harın ortalarına doğnı 1~ndeni 
porl mantolar konınuftn. Bun. 
lar da küçük odasının ortasına 
doğru uzanıyordu. Burasını ta 
yanda yanan km •etli Mr elek
trik lambn·ı aydınlatıyor<lu. 
Bu elektriğin diiğıııe i tanı dı 

kapının tağ tarafında idi. 
Arkada~un, etrafını i) ice 

tetkik ettikten sonra, yere eğil· 
di ve: 

- Litt~ruer, siz, halıçcden, 
Çakıllı ) oldan geçerek, imra· 
)"a ge1diniz değil mi?. diye !Ol'

du. 
O da ha ı ile tn dik etti· 
- Öyle);e ~u kom pa~-aln· 

rı, izin ayakkubınızla gelnıi§ 

olacak. Şimdi ciıııl\'<'t sahnr@i• 
ni eanlandırruağa ç~Jışnlım. Şu 
halde, madam Lau•;nıer ılış ka
pının önüne geldiği zamnn u
a t tam ona on vnrdı. Sir Ge • 
orgt·"uıı hir yabancı ile kavga 
edf'r giJıi konu uğunu ifitti. 
Sonra hir tabanca patladı. Son 
ra da Sir George'un yere yu· 
varlandığı duyuldu. Siz mut-

f nktnn bir demir a1ıp ta bura
ya gelin<11ye kadar Madam Lat 
tiınf!r kapının önünden ayrıl
madı. Kapıyı siz açtınıt· Eşik
te biraz tevakkuf ettiniz. Son· 
ra bir iki adım içeri girerek a• 

tıl 04anın kapı ~ında durdu
nuz. Içeri.:.İn i ~yice hir gözden 
geçirdiniz. Kimsenin bulun-
madığına kanaat getirdiniz. O 
zaman nerede \'C hangi vazi
yette duruyordunuz, hnna gös
terir ınisiu•;z? 

Lttttimer, gidip ç.alı~ıa oda· 
sının kapı ı öniiııde durdu ve 
içeriye IJak"tı. 

- 'f~ekkür ederim, §İm· 
di siz madam Ltrttimer. her 
halde kocanızın peşinde~ gid'1-
yordnnuz. Siz nerede durdu
mız? 

du- k& kahvesindeki muhtardan ö~-

J• t • di'-r. 'h' rcnlr. Muhtara kansını tepesin. - we ı=.un u gı ı. d t v 

B 
.. d "k b t • en ırnagına kadnr .anlatır ,.e 

- ura a ı en, u ~? .~- en ınahrcnı taraflannı da anlat. 
tarafına nihayete doğru yuru- maktan çekinmez. Bunun iizerne 
baktınız ını? nıuhtnr ona şu tarzda birbirin-

- Evet. den baynkı nasihatlerde bulu-
d ? nu~ - Boş nmy u. 

•- Terlikle döv!• 
- Yemin ederim ki boştu. •-Aç bırak!• 
Arkada~ım antişe:mbrin ho •- Para verme!• ,.e ilh ... 

tıırııfına doğru yürüdü. Duva: Zira, yeni evlenen erkekler 
rı yuknrı<lan a~ağı doğnı nıua· i('ln llltıhtar bir alimdir, hatti 

· p bir cYliyndır. Nikahtan sonrıı 
yene ellı. arnıağile kiiçük kii- çiftlo.r, ilk geceyi bir otelde ge. 
çiik ~arheler vurdu. Yere floğ- c;irıncğc nıecburdlll'lar. Genç 
ru lur clektr'ik prizi \'ardı. O- kadın gebe olduğu zaman koca 
na dob'TU <'ğildi, pri7in düğme· yine muhtara gider. l\Iuhtnr o-
. • nn; 

~ını açtı. kapnılı. Nilınyet: 
- E~er, erkek çocuk doğur. 

- Duvarın ôhür taraiındn maz a bo n ... Yahut üstiine cv-
ne var? ıli) e. ~ordu. len! şc lindc bir nasihat daha 

- Kütüphane odası .. Tam \'erir. Bundan sonrası erkci:in 
bu duvarın arkannda büyük vlcdanmn knlmı tır. Bu iizden. 
hir etajer dayalidır. Bütiin rkn arkaya döıt kız knrdec:le 

evlenmis olnvfa,. nele ,. ... ı-t .. ,. 
- T>rr'··· ,._ 
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EN SON HAVADiS ------~---·----~----- 16 Temmnz 1941 (ABŞAMlJ.-\ 

·-AhmetAteş-·'-M Ü j de/ ........ 
K a r y o 1 a ve M o b i-1 y a Litvanyadan yeıti gelen müte.tıasms kimyager tahta kurUS 

A m u c a m ı n h i k a y e s L.. 
1 

S 
Pire, güve, hmttam böeelderi, Sivrisinek ce sair haşaratı iıı1 a t 1 c E v i ha eder (Ok müessir bir ilaç icat etmişm. 

~ 2S • 50 kuruşla, DEZENFEKTÖR, sizi tahtakurulanndallı 

1 
50 • 100 kuruslıJ, ASEPTOL tahtakuruları ve pirelerden. 

st: Naruosmanige Çakacıhan karşısın, da loo .karuşla. bir litre ila.; tahtakurusu. güve. sivrisinek 

Çeviren: Yazan: I 
Celal Tevfik Sayman Guy de Maupassant 

bilumum haşaratı imha eder. 
--'""' -> 

1 
i5 kuruşla BLATTOL, sizi hamamböceklerinden kurtarabilir 

Her nevi bryola ve . .....-Y!'~~ buradan uc~ ~ 
sal!1am olarak teıhrik eclebilirsuuz. Tavsiye ederız., Stanislav Korolkeviç imalathanesin 

lleyaz sakallı ihtiyar bir dilen- amcam babada.o kalına ne varsa çı'kıversin. Ha ne güzel sürpriz o. 
ci bizden sadaka istedi. Arkada- silip süpürmüş, alabildiğine ye. lur ddil mi? @11••••••••••~1 

den tedarik edebilirsiniz 1 

Komisyoncular aramaktayız sım Jojef Darvanehe adamın eli· dileten sonra para kazaıpnak mak Hepimiz bu sözleıin teşlrinde 
ne yarım frak sıkı,ştırdıktan SQn- sa.dile Amen"kaya gitmiılti. Ken- kalark vapurdan beyaz mendilli 
ra bana dönüp dedi ki: dimi bileliden beri 'kendisinden bir elin uzandığını ve bize i.'18.ret 

- Bu adam bana Amerikadaki bahsedildi!ıin auyarıın. O kadar edip: 
amcamı hatır.lattı. ki ~ görmez kendisini taru- . - He~- ~uklar, hey Filip ... 

Parasız küçii 
·ıanlar servisi 

SiNEMALAR 
Beyoğlu 

Halk sinemasında 

j Beyoğlu Gaiatasaray Büyük Bayram sokak No. 44 

J _ ..... , yacaı:ımı zannederım. Hayatının dıye bagı;~ vehmine düşer-
- Evet Amerikada'ki amcamın bütün sailıaları önümde anlatıl· dik. 

tuhaf bir hikayesi vardır. Hatıra. ıruŞtır. Hırs.z olduğu rivay~t e- Tahaltkıık ettirilecek bin türlü 
sı fasılasız bir surette zihnimi Jş- dilirdi. Z~~. ~!-" ailede bir çı- projemiz. vaniL Zengm olunca 
gal eder ve her vesile ile hatır- krp ta musrüilük etse, sadece İngoull cıvarında bir köşk salın 
ladmı. sana da _anlatayım: cÇapkın.. müsrüf>. gibı sı~t~ •alacaktık. &bam bu hususta bir 

c- Biz Ha r.ı :yiZ. ürada ol - a}ır. Ll!kin ·bır fakır aılenın :U: takım ııazarlıldara bile girişmiş
duğumuz müddetçe darlık içinde beş kuruşunu yemek cmayetini tı. 
yaşadık. Ailemizin güvenebilece- i$liyenlere: cAfı!a'kısız, r~zil, ha. Hen1'!ire!eroen ibüyüğü 0 za. 
i?:i bir serveti yoktu. Babam geç ~ &.rıu •.. Bu __ ooktaı nazar man Yirmi sekiz y~oda idi. Kil· 
\·akitlere kadaı· bir yazıhanede yenndedir. Çünkü ~~ aynı çügü yirmi altıya vannrştı. Ve 
çalışarak kazandığı para ile bizi o~ beraber ne ıce n aynı henüz her ikisi de beltardılar. 
şöyle böyle geçindiriyordu. ~- J l kendi'-'----· Kiiçü,ğüne çıkan talip orta halli 

Iki pemşireınle annem, zenglıı- . Hul~ amca 0 '~: bir memurdu. Parasızdı fa'kat na 
lcr gibi ya.şayamdrun verdiği nı yedikten başka ba~ını mushı. idi. Amerikadaki amca
tcassürlc müthiş surette ıztır.ıp de mirlar ve_ kıymet ~~le. ~ı- mm mektubu ona da gösteril~ 
çel<itiklerini hissettiriyorlardı. ~a . yakın ıb.ıt: ~l.eg~gı ıçın olacaktı ki eıUştem bütün tered. 
Her fırsatta babama çatılıyor, bu ~ıle Il':~ _ıyı bı~ şöhrete ma- dütlerini bertaraf etti ve evlendi· 
rşteki mes'uliyeti yüzüae vura· 1ık-.ı.,ğildi. Bır vak_ıtlır:r o_nu Ha: !er. Aileye katılan yeni damatla 
cak bütün acı sözler keadisiıne v~ı:ı'~A gu;n bır g~ beraber bir gün uzunca !ıir seya. 
söyleniyordu. Zavallı adanı böy- ~- tak~e':ruv ~aya gen- hat yapmak düşünülıdü. 
le anlarda kupkuru aIDını 'ter ~~ ıp 

0 
or . . Kafuleri- Jarsey adası bizim gibi irla hal 

kapladı zannile elini alnına ~öt~- b·ı er. nmya g.itt~ son- li ailelerin seyahat iştiyakıru tat. 
rur, mevcut olmıyan ıslaklıgı Si- ra ı mem ne ~reti ıle ışe baş. ınin edebilecek ideal bir yerdi. 
liyormuŞ ııibi bir hareket yapar, ,:::"' ve YaZdıb mektuplarda Büyük bir vapura binilecek. Bat, 
tenkit ve te'kdirlere hiç .. ses çı- diriancım-yoluna koyduğunu bil- rimuhite açılınacak ve sonra ec
karmauiı. Masum ve gü.ııııhsız 

1 
~mı:uş. 

1
Az zamanda zengın nebi bir toprağa ayak basdacak

halile rikkırtime dokunutdu. Ken °.:'cııgmı. o ur olmaz da para tl. Hindistana gitmek gibi blı 
disine pek acırdım. ~re;ek b~a ~ e~~ şey. 

Fakat halimiz de aemacak şey. ~ızlıgı tamır edeceğim temın Hakikatte Jorsey adası Haver. 
di. Hiç •bir davete gü;meulik Bi- ediY<>_~.uş. Bu mekltuplarm _aile den iki saatlik bir mesafede idi . 
zede gelıirler diye korkarak beın- de ~'!yıık bayr:mıJara $e'bebıyet Sadece İngilizlere aittir. Böyle o
şirelerim kendi esvaplarmı ken. verdıg'lru ııek _'Yl hatırlarım. lier. lunca orada ecnebi bir mHletiı 
dileri dikerler, i;ire:IDe ilave ede- kes heyecan ıçinde: . ahlA:k ve tabiatını.. yaşayııı tarzı· 
cekleri on santimlik bir şeridin - Alliıh Allah -dcyıordu- Na- ru falan hep tetkike imkan bula. 
tedariki için bir hayli münakaşa sı~ olmuş ta Jol bukadar yula gel. caktık. Bu fır~ı günlerce bek· 
edilirdi. Sade QOWa ve sığır etin- mıs olsun. Maan,ıafı_ onun damar !edik. Her dakika meşgul olduğu. 
den iban?'t yemekler yenlik. l~m D.:ı:rv~e lerm kanı _ceve: muz bir mevzıı halini alan seya· 
Bınıların sıhhata iyi ve besleyici lan ettiğine ~re ~~a~ her ıyılı~ı bat nihayet geldi. Bugünkü gJb 
oldı.ikları iddia edilirdi. Fakat ne ~lem6k mürıtkündur. Hakiki hatırlıyorum, Granvil rıhtmıım 
de oha ben bunları beğen'rniyor. bır darvanş. ·• !Joroasıru dayaan"lt olan bil(yiik 
dum. Blkmı$ım. .Aınerikadaıı dönen bir kaptan vapura binerek babam üç parça 

Her şeye raiimen ailenin şaşu-- ~ amcamın _işi büyüttüğün:ü, dan ibaret olan eşyam~ yük
nıaz bir programı vardı. Her Pa- ôüyttk bır magazaya sah>ı> bu- lenmesine nezaret ediyor, annem 
zar hep beraber gezmiye çıkar. lunduğanıı haber verdi. Bu sıra- büyük hemşiremin kolundan ya
dı.k. Bu çıkışlar gayet tantanalı ela l,.Cwı"' gelen bir mektup ŞÖ)'· kalamııı kıryibetmemeye çallŞlyor. 
olurdu. Babam rediıııgotımıı gi- le yullın2Ştı: . . . du. Yeni eviller ise en arkadaı: 
yçr, başıma büyük şapkll5ını ko- «Ka~ _Fılip, benı merak miz nadiren seyııhat edenlerir 
yar, eline eldivenlerini geçirirdi. etınemenlz ·~ yazıyorum. Sılı- böyle anlatıda duydukları heye· 
Resrrıı günlerde rıınklli bayrak. hatteylm; I~lerim yolundadır. canla sarsılı:l'Qrdu. VaziyeUmiz. 
!arla süslenen gemiler gibi bir kı· Yarın ~~ Amerikada yapı. den dolayı mes'ut ve mağrurduk 
yafet iakınan anneme !kolunu lacak b1;1yük hır seyahate çıkı- Vapur rılhtımdan açıldı. Y eşi. 
~erirdi.- yorum. lihtimal ki uzun bir müd bir mermerin düz satıhıru andı 
• Aynı itina ile giyinmiş he'ln:iire det benden mektup alamıyacak- ran bir deniz üzerinde gidiyor. 
!erim hareket kumandasını ·bek. sınız. Bununla beraber merak a- duk. Ankamızda kalan karanın 
!erlerdi. Ekseriya tam bu aralık meye lüz~ yok. Ha~ ad~a- yavaş yav.aş göııdeın k;ayıbo!uşu
bir aksılik çıkar, babamın redin- kıllı zengm olunca donecegmı. nu seyrediyorduk. 

. 
açıyoruz. 

ş arayanlar, iş ve• 
renler ve evlenmek 

istiyenler için ••. 
Bundan sonra iş ve iş

çi arayanl.la evlenmek 
iımyenlerin göndereçek
leri 'küçük ilanları n~ret 
~ğe karar verdik. 

Bi=, diğer ga:r;etelerde 
olduğu gibi gönderilecek 
ilünlara bir de kupon ya· 
pl§tınlmasına lüzum gör· 
müyoroz· Karilerimiz yal
nız evlenme tekliflerine, 
okunaklı bir yazı ile stı· 
rih aareslerir.i koymaları 
~m-. Ciddi addedilemi· 
yecek teklifleri neşretme· 
m,ek hakkım muhafa:::o. (!" 

diyoruz. 
Mektup gönderecek o· 

lan.lar, haklarında azami 
bir ketümiyet muhafaza 
edileceğine inanabilirler. 

İkramiyeli bilmecele· 
rin neşrine başlııyoruz 
Bunlardan her on tanesi 
ni doğru halledip bize 
gönderenler, hazırladığı • 
mız hediye st<ılrundan is. 
tifade edecekler~r. 

ilk bilmeceyi 
bekleyiniz 

Sahip ve Başmuharriri: 
NİZAMETTİN NAZİF 

3. -TENCERE YUVARLANDI 
Koınedi. 

Matine il de gece 8,30 da 
1. - GUNGAI>iN. Türk(e sözlü. 
2. - GÖNI>tl'Z İNSAN GECE 

KURT. 

* BEŞİKTAŞ BAHÇESİ 
2 Filın Birden 

1 - Tosun Paşa Türkçe 
2 - Güzel Esire 

Beşiktaş Suaı Par1' 
Sinemasında 

2 Film Birden 
1 - Lorel ve Hardi 
2 - Esir Tüccarlar 

Jf-
Çemberlitaş Sinemasında 

12 Maskeliler 

31 Kısım B•irden 

ENSON HAVADıS 
İLAN FİYATLARI Kuruş 

Başlık maktu olarak 
1 inci sayfa santimi 
2 > > it 
3 > 
4 it > 

• 
> 

500 
300 
200 

75 
50 

P..l?oıı.e Sartı.-, Türlciye Hariç 

Seuelilı: 
Altı aylık 
Üç aylık 
Aylak 

için için 
Kr. Kr. 

1000 
550 
275 
100 

1700 
1000 

500 

Emlak alım satım 
Her muhitte snıılık apartı· 

man, ev, arsa isüyenler ve em· 
lak satmak diliyenlere yazıha· ı 
nemizde azami kolaylık göste· 
rilir. ı 

Fatih parkı ka111sında Diil· 
gerzade Camii ü&tünde Kamil 
Pa~a sokak No. 6 ---------1 ENVER GÜRMAN 

Neşriyat Direktörü: 
şOKRtl' SARAÇOÖLU 

Vatan matbaası 

Devlet Demiryolları ilanları 
Muhamıneıı bedeli (38.000) lira olan 19 kalem muhtelif e!ekıro<' 

28/8/1941 Petşembe günü saat 15 de kapalı zerf usulü ile .An)<araÖ' 
İdare binasında satın alınacaktır. ( 

Bu işe girmek isetyenlerin (2850) liralık muvakkat teıninat il~ 
kanunun tayin etliği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 de kY 
dar Kontisyon Reisliğine vermeleri Jazımdır. 

Şartnameler (100) kuruµ Ankara ve Haydarpaş;ı veznelerinde 
satılmaktadır. (5729) 

Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat ankası 
Kuruluş Tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Tiirit 

Şube ve Ajans adedi: 265 
Zirai ve Ticari her nevi banka muamelelerL 

Para biriktirenlere 28.800 lira lkramiye veriyor 

Ziraat Bankasıoda kumbaralı ve ihbarsız tasar.ruf hesapla
rında en az 50 lirası bulunanlara denede 4 defa çekilecek kur' 
a ile aşağıdaki pi.na göre ikramiye dağıtılacaktır. 
4 adet ı.ooo Liralık 4.000 Lr.\ 100 de -~ 
4 ıt 500 > 2.000 , • t 50 Lirakk 5,000 ı.a-
4 , 250 > 1.000 , l20 lt 

40 > 4,800 , 
40 > 100 " 4.000 > 160 ,.. 20 • 3,200 a 

DİKKAT: Hesapluındakl paralıır bir sene içi"lde 50 ur-
dan aşağı düşmiyenlere Umım~e _ç.ıktığı takdirds ~ 28 Jaı. 
!asile verilecek.tir. 

Kuralar seınede 4 defa 11 Eylül, 11 Birinciktnun. 11 
Mart ve 11 Haziran_ iarihlerinde çekilecelı:tir. 4 ~uııda bir leke ııö:ze ilişir, an- Yakın bir zamanda tahak'k:uk e- Babam lekeleri henüz silinmi( 

nem telaşla kıoşar benzine batı. decek oları emelimizi beraber id- m$ur redingotunun bana Pa. 
rılmış bir bezle lekeyi gidermeye rak edecek, saadeti,ınizi beraber zar gezmelerini hatırlatan benzir. 
calı"1rdı. İş bitince hemşirelerim tadacağız, görecela;iniz.> kokularını etrııfa y;ıyarak dolaş 
önde i<oli<ola, bız a r'kada, alay Bn mektup ai_lenin kibbı mu. yordu. Bir aralık biraz ötede is-

, ... Ell ......... ~_ ..... aıı1111111111iimlllllllllllıRı .. .., ..... ~~ 
~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.-;;;:; 

Vala ılc yo:.a aüzüldük. kaddesi olmuş, Inci! kadar mü- tridye yiyen iki şık bayall gös
Bcn aınnemin solunda yürür· kerreren okunmuş, bütün bildik terdi. Bunlara iki delikanlı ik· 

düm. Babam da sağında giderdi. !ere. tanıdıklara gösterilmişti. ramda bulunuyorlardı. Gemici 
Alayımız görülecek şeydi. G&zler On sene hakikaten amcam Jol kıyafetli ihtiyar satıcıdan aldık· 
Hcride, başlar dik, adımlar ınev- hiç bir yerden eseri hayat göster- !arı açık kabukları nazikane uza· 
ııın ve yürüyüş umumiyet füba. medi. Fakat babamın ümidi ge.. ttyorlar, hanımlar da bunların 
öle heybetli ve mağrur ... YalnFZ çen her seıne ile beraber büyü- - Sonu yann -
Pazarlıarı çıkanların gösterdikleri yor, ı:enişli:yordu. Anneın ise her suhrını elbiselerine damlatma· 
acaipliği her halimizle isbat eder fn-satta: mak için ağızlarını ileriye doğru 
dik. _ Bizim iyi Jolümüz, sevgili uzatarak işvebaz edalarla yiyor, 

Rthtıında!l ı:eçışlerimiz esna. Jolümüz bir kere Amerikadan 
r.nda uzak, meçhul diyarlardan döndü mü her işimiz düzelecek. 
gelen geıniJer.in ufuktan doğru Kinı ne derse desin. O açıkgöz. 
yak!a:ştığ:m seyrederken b;;iba;m: Muvaffak olmanın :yolunıl bul• 

- Ha.derdi- ister mısin Jol muştur. 
bunların birisınden çıkıversin. Pazar gezintilerimiz.de açık de-

Jol babamın has ka.rdeşi: a.nı:- nizlerden geldiğini seyrettiğimiz 
camdı. Ve ailenin yegane umıdı, vaı>urlıan işaret ederek babam 
büyük ümidi idi. yi.nc tekrarladı: 
Anlaş; 'ıan bir cok sene C\"Vcl - Ha ister misiniz Jol içinden 

ZAYİ 
İst. Er kek Lisesinden 937 - 938 

senesinde aldığım T~tiknameyi 
!kaybettim. Yenisini çıkaraca
ğımdan eskisinin hükmü yok
tur. 

ist. Erkek Lisesi 
Sınıf 1 - A No. 264 

NEVZAD 

TiYATROLAR 

Film Rejisörü 
VEDAD ÜRFİ 
Yaz Temsilleri 

16 Tmımuz Çarşamba BEY
KOZ - 18 Temmuz Cuma BA
KIRKÖY MİLTİYADİ - 20 
Temmuz Pazar BEYLERBEyt 
TİYATROLARİNDA 

KAN! .• 
Büyük Eser 3 Perde 

17 Temmuz Peşembe TAKSİM 
ALTINTEPE TIYATROLARIN 
DA 

BEYAZ BAYKUŞ 
Facıa 3 Perde 

(Vedat Ürfi temsillere 
işfa·~ edecektir.) 

bizzat 

lstanbul inhisarlar umum müdürlüğü ilanları 
Cinsi Miktarı Muhaımnen B. 

Lira Kr. 
% 7,5 

Lira Kr. 
Teıninat 

§ekli 
Eksiltme 

Gün Saati 

Toz pompası 
Blok karton 
Telefon teli 

300 
1500 
100 

Adet 
Kg. 

315.- 24.- A. Eksiltm~ 
Pazarlık 

29171941 9.:JO 
9,45 

• > 
> fincanı deve 

boynu ile beraber 150 Adet - - > 
Muhtelif demir levaumıı.tı 12 K.a!eın -- -- > 

1. - Nümune ve şartnameleri mucibince yııloarda cins ve miktan yazılı ııu&eıne 
terilen usullerle satın alınacaktır. 

• 
> 10 

, 
• ıo,311 

lrlzalarıııda , 

2. - Toz pompaSID!ll muhammen bedeli, muvakkat teminatı hizasında yazılıdır. 
_3. - Eksiltme ve pazarlık yukarda y.azıh gün ve saatlerde Kabata~ta Levazım şubemizdeki ~ 

komısyonunda yapılacaktır. 

4. - Şartname ve müfredat list-esi sözü geçen şu~n parasız ahnacag"ı gı'bi nümuneleri de g# 
bilir-

5·b:-. İstelr.lile~ tayin ~ gün ve saatlerde teklif edecekleri fiyat üzerine % 7,5 güvenme ~; 
ıarile ırlikte mezkur komısyona müracaatları. _/ 

-
mek tehlikelidir. Pusu kurdu
ğumuz, y<ılıınu kestğimiz adam 
~eı tanın i~i yok ya, he!IJ eli • 
mizdcll kurtuhır, bizi •tanır, o 
·aama il main oluruz. HalbulJ, 
buradan kaı;manm ihtimali 
ı;ok. Onun için burada b<ikle· 
ı:ııek en muvafık bir hareket• 
tir- Ben, bu işe taraftar deği • 
Jim. Ye •İz yapmak i.teoeniz 
de si~inle beraber gelme!". 

bekler, bir av ele scsirmeğe <;a 
lı~rrım. Gelen olursa siz de <>· 
ou burada haklaroınız. Ele ı;e· 
çirdiğimiz §eylet'i eskisi ı;ibi 
a.ramızda taksim ederiz. 

En Son Havadisin Cinayet ve M:ıcera Tefrik2sı: 52 ralan alıp kaçın1~tıı;. Bana pa- Marten hakikati kızıııd19 
::.;,._;_ _________ ..;;; ________ ..,:;:...----------. ra gel!ireceğini dü~ünmekle en eakladı: 

- Pııki amma böyle bo§ 
durmakta da bir mana yok. Bu 
günlerde dükkan da kar bırak 
nll) or. 

- Btllcriz. Elbet bir kıs • 
ınet gelir- Biraz da dikkatli ol 
mah}IZ. Tabtakurırsu öldürür 
gibi adam boğazlamak ta doğ
ru değil. Bir gün gelir kt>ku,,u 
çıkar bu fo§in. 

Şarl<>, bu fır..atı kaçırmak 
l;temedi. Savu~mak, buradan 
uzaklaşmak için bundan güzel 
bir fı>at <ılamazdı. Söze karıı· 
il: 

- Bu i~i ben yapanın. de
di. Ormanlara dalar, pumda 

l\farte.n sordu: 
- Ya burada bir şey olmaz 

sa? 
- Kıomct i~i bu, beJki de 

olmaz. ben bir §ey yapar-oam, 
~abii ele ı;eçcn ~ey ortamalıdır, 
payla5ırız. 

Bu cevaptan Marlcn mem
nun oldu., yUzü güldü. ve Şarlo 
o gün şöyle etrafı kola~an et -
ınek nıaksadilc lokantadan ay
rıldı. Giderkenı: 

- Belki yolumu uzatır, lö· 
ye, kasabaya kadar b'ir dola~ -
ma yaparım, geç kalır bir iki 
gece .gelmezsem merak etme 
yin. 

De.meyi de unutmadı. 

* "\radao dokllz güu gcı;ti. Ne 
Şarlo gözüktü, ne de ondan bir 
haber aldılar. Marten tela~la· 
nıyor ha:ına bir felaket ı;clmr. 

1
-KAN LI LO KA büyük ahmaklığı yapıyorum!> s de b" ' .. ,oııf' 

Bütün günlerini bu düşii!J- ~eılır-e ;,:ti. iir: ~ vs~; 
celerle geçiren Jel"V<>j evinde Yine gelecek. Bilsen Jerıf'.eJı 
duramaz oldu, daha fazl11 bek-

sinden korkuyordu. Fetiş bu fi 1 eviren : 
krde değildi. 

- Şarlo, -diyordu- burada .'llJ. S Çapanoglu 
bir kaç para yaptı, oeıplet'i dol '---
du. Fal.at, öyle damdan düşer - Korkusundan mı? ..• Ne-
gibi ayrılmayı doğru bulmadı- den? Kimden? 
ğı için, bir vesile arıyordu. _ Bizden ay-0!, bizden!. .. 
Fırsat çıl.ınca, kaı;_ınnak iste • Belli bir gece onu da temiz~ 
medi, dı~arıda iş yapmayı vesi- riz, biriktirdiği paraları alırız 
le ederek savuştu- Bir daha gel diye ... 
ıııez. Nafile bekl·enıe Marıen ! Mar\en ı;ür bir kahkaha sa-
Son günlerde de i~ler ~urunca vurdu· 
keyfi kaçtığı da muhakkak. _ Hay :kafir 5eytan bayi 

- Zannetmem. arlo mert Eğer evvelce aklıma gelseydi 
adamdır, muhakkak gel'lr. belki de bu i~i yapardık. Ne 

- .ı\.ldanıyorsurL hen, onun d-e-r.in ha Feti•? 
bir daha buraya dönıniyeceği· Fet'iş cevap• verıneğe hazır
ne senet verir, halta seninle tanırken, Lokantanın önünde 
bahse bile tutu~urum. Hem sa- bir araba durdu: 
na bir ~ey oöyleyeyiı• mi, Şarlo Gelen J ervejdi. Marten kızı 
biraz da "korku.undan ı;itti hu nı görünce, sninın"'kle bPra 
radan ! her, kafa.ında ~u oorgu i.-tif • 

haınlandı: 
- Yine mi para istemeğe 

geldi acaba? 
Jervej babasından para is 

tenıeğe gelmemişti. O Şarloyu 
merak etmi~i, üç dört {;Üne ka 
dar geleceğim söy !ediği halde 
kendisini görmeğı> gelmemesi 
kafasında 5üpheler, tereddüt
ler, endi§eler yaratmı;tı. İlk 
düşüncesi §11 oldu: •Babam 
Şarloyu yakaladı. Muhakkak 
onu öldürdüler· Onun için ge· 
leın~di. Benim için bir şey söy
ledi m'i acaba? ... > Sonra, Şarlo 
gibi zeki, kurnaz açıkgöz bir a 
daının ele ge~ıııiyeceı;ini dfüiin 
dü. Daha mantiki bir fikir 'ha· 
tırına geldi: 

cŞarlonun babamın para•ı· 
nı çalıp bana getinnesinde ne 

I . ? o b .... 
nır,11 aatı Yar.... , utı1n pa· 

çalı~n ne iyi çoc.p.. ._,.r 
liyenıedi, Piyerbile geldi. rr. 

Marten sordu: ' - Çoık emni,,et ~ pıİ1 
- Hayır ola, yine ne var? sun baba? Bakakm öyle 
- Ufak bir rica babacığını. N~en anladm bunu? 

bir kefalet i~i- Şehre kadar zah - Teerübelerimie-
met edecek~iniz beraber gide • Jervej güldü: !:ı•'' 
riz olmaz mı? - Tecrübe mi? F~t t>•'' 

Jervej babasındı?n ret ceva· tecrübelerin sonu cılık ~ 
hı beklerken' l\Iarten bi15kis İnsan aldanır. 
oakin bir lisanla cevap verdi: Ne demeık istiyorsUll· . •ti· 

- Olur' bir ı;aresine baka· · bıt ' 
- içimde ona kaJ11 ı, 1ııl' m. d d 

Kız hayret i~iode kaldı. Ay matsızlıj. var· Şarlo arı 
ni zamanda' Şarl<> ile anla§tığı nız haha! . ··y!etlİ• 
iÇin kalbinde derin bir neda- - Sana bir •er nııoO 
met duydu. vicdan azabından bir hataSlJll mı gördün? ı. i· 

• nıeJ'B 
kı7Jardı. Bu, onu müteessir, mıı Karı koca ve Fell~ ·jıı et 
azzap ediyor; vaziyelİ anlamak çinde k1vranıorlar, Jer"el 
için kuduruyordu. Nihayet da •ahını bekliyorlardı. ·,et 

d d ı. k k ~·v•P ,-anama ı sor u: .-.ız, yut nnara ~-

- Şar!o nerede? ... Gözük· di: ı•ııf) 
müyor, yokoa yol mu verdfoi:ı;? (Da114 


