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Şu cennet Boğaziçini bir cehenneme 
çeviren sefilleri tepelem~k lazım 1 

Namus Düşlİlanı Bir Çete ••• 
13 • 14 yaşlarında dört çocuk, Kireçburnııl 

sırtlarında üsüste iki defa eşnci. bir 
taarruza uğradı ! 

Boiaziçinde, Kireçl:ıurnu ya· 
ln.aeındaki Kefeliköy sırtlarında, 
rn.isline mi~diye kadar hemen he 
ınen rastlanmamıı olan feci bir 
k.lcavüz hareketi olmuş, o sırada 
tezmek ve hava almak üzere ku
lvda dola.şan 1 3-14 yaşlarında 
iki kız ve iki delikanlıdan mürek 
kep masum bir gençlik kafilesi
nin, üstüste iki defa, iffetleri her 
bat edilmi&iT. Vak'a çok şeni ol
duğu ve n~musa taalluk ettiği i
çin, ne hadise kurbanlarının, ne 
de köhramenlarının adlarını yaz 
tnıyoruz; ancak hadiacy i tafsil&· 
tile bildiriyoruz: 

O gün kırlarda hava almağa 
çıkan ve İetanhuldan giden iki 
renç erkek ve kızdan mürekkep 
kafile, Kefeliköy sırdal'mda do
l&Jırken. bir çilek tarlası içinde 
bir kulübeye rastlamı~lar ve ora
da tanımadıkları bir adamla ko~ 
nUŞmağa baılam.,lardır. 

Bu konutma neticelıinde dost
luk hayliden bayiiye ilerlemiş ve 
lecrübuiz gençler. kartılarında-

ki canavar adamın için için ken
dileri için ha.zırlamakta olduğu 
tuzaktan haberai:z:, daveti üzeri
ne, kulübesine girmiıler ve ikram 
ettiği şarap ve meyveyi kzzet ve 
İ§tahla yiyip içmeğe ba§lamlflar
c!ır. Meçhul adam, kendilerine 
daha yiyecek ve öteberi getir• 
mck üzere beş on dakika kadar 
oradan uzaklaşacağını söylemiş 
ve filhakika çıkıp gitmi~tir. Çok 
geçmeden tekrar avdet ettiği za
man, yanında, öteberi yerine, her 
birinin gözü kudurmuı bir şeh· 
vet husilc parıldıyan ızbandut a
yısı gibi üç adamın bulunduğunu, 
gençler, korku ve dehşet içinde 
görmütlerciir. ilk tereddüt anla
nna müteakip. bu dört adanl, bü 
tün savletlcrile gençlerin üzerle· 
rine saldırm~ar. ve herbiri. ken
di tercihlerine iÖre, zavallıları 
berbat etmiılerclir. Canavarcası
na iflenen bu cinayetten sonra, 
günii.1 oldukça geç saatlerinde, 
çocttttlar bitkin bir halde aah-

verilmiş: fakat ayni cin.ten ikin
ci §eni bir akıbet, zavallıların ,.... 
kasına yolda yapıımıştır. 

Kıyafetlerinden yol amelesi 
olduklan tahmin olunan yine üç 
dört ki§ilik bir kafile. Maslak sut 
lanna doğru, ne yapbklarını ve 
nereye gittiklerini bilmez bir hal
de görünen bu bedbaht çocukla
ra rastlamışlar ve şa~kınlıklann· 
dan istifade ederek, genç kızlan 
ellerinden alm1'lardır. Korkudan 
bağıramaz hale ielen zavallı kız
lar, bu ikinci canavar kafilesi ta· 
rafından dağlann kuytu yerleri
ne doğru sürüklenirken, erkek J 
çocuklar . da tabanlan kaldırarak 
varhızlarile kaçın~ başlanut· 
lardır. Neticede Maslak karako
luna canlarım dar atarak vak'ayı 
haber vermiılerdir. Derhal taki
bata çıkılnuş ve pekiz sonra hay
dutlar yakalanarak kızlar ellerin
den kurtarılmıştır. 

Hadise umumi bir nefret u
yandırmııtır. 

0UnUn En Son Hallerlerini Yerfr 
Siyasi Akşam Gazetesi 1 c 2 ............. l ....... , ..... n.. ........ 
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30 günlük bir muharebeden !Oll ra. nihayet Vişi'nin elioc!ea alı nan Lübnan'ın merke:ı.i: Bc'\·r· 

· Bir aylık ,, 
harpten 1 RUS RE S M t ılı ALMAN RESMİ 
sonra ... L TEBLIGI __ TEBLİGİ - · 

İngilizler üabil Kiyek'de 
Beyrut'u aarruz bOyOk bir 
ne halde? şid etle mOdafaa 
huldu~a:r, eva kuvveti 
İngiliz aiansl.f!!!! • y r ! ya r ! 
muhabiri digor k ,·. 
------.-----~ -

Doktor Ziya Gün'ün 
· Bulgaristanda : Her tarafta t&I C e p he n i n h e r Cephenin har tara-

1 n o ili z c as us ı a rı örgüler va C3phanÇ , ta raf mda korkunç f ı oda Co k şiddetli 

,leoaze merasimi Hapisanede 
bir Rus subayı 

var ! mu~arebeler oluyor, ~uharebeler devan 
Londra, 17 (A.A.) - cRue atmok edı• r 

..... ~ıLC.'IJ~~cMQbarebely, cıep lftjj .;_ıı 
1 henin hertarafında, şjddetıni art Londra. 17 (A.A.) - cAl 

an resmi tebliği~: C..cphcnin 
·rtarafında muharebeler iddct

: devam etmektedir. Vitebsk i 
.kametinde, Kurks'a doğnı · hi. 

Tabutu üniversiteliler taşıdılar~ ölü olarak ! t:rarak devam etmektedir. Kı • H zılordu, cephenin hertar~fın~.a 
t kuvvetleri almıştır. MukabU hu· 

cumlarımız, her an birkat dah. 
~iddetlenmekte ve neticeler ver 

Cenaz~de Maarif Vekili, bütün Profesör· 
ler, GI. Artunkal ve Vali hazır bulundulaı 

Dünkü sayımızda ölümünü te. _________ _,;._ __ 
easürle haber verdiğimiz göz 
doktoru Ziya Günün cenazesi, 
bugün 12 de Cerrahpaşa hasta. 
llesinden alınarak Beyazıd ca. 
bıiine getirilrn~tr. Cenaze na
mazı kılındıktan scnra. merhu
mun tabutunu 'Onh·ersiteli genç 
ler elleriinn üzerinde taşıyarak. 
binanın holüne götürillmÜS ve 
tabut ihtiram me,·kiine konul
lll'aştur. Rektör Cemil Bilsel, ve 
laiebelel' nutuklar ve hitabeler 
'Öyliyerek Ziya Günün yük.sek 
"e cidden ~siz hamiyeti karşı
s~ndaki duygularını tebarüz et
tırınişlerdir. 

Merasimde Maarif Vekili Ha
san Ali Yücel, bütün Üniver~i
le Pof~ör ve D~entlerile. Is
tanbuJda bulunan mebuslar. Ör
fi idare komutanı. vali, emniyet 
!"Udiirü ve kaymakamlar ve sa
lt ıevat bulunmu!lllardır. 
h' Cenazeye askeri bir kıt'a ile 
ır polis müfrezesi iştirak ede

:!k selim resmi ita etmişlerdir. 
• ~erasime, bir çok teşekküller 
llanıına çelenk gönderilmiııtir. 

Cniversitedeki tazim merasi-
~inde nsonra cenaze Eyübe gö
-.rülerek aile kabristanına daf. 

Polonya bize 
ilham veren 
birnümune 
olmuştur 

. Lo~dra: 17 (A. A.) - Arne
rıya ıstiklal günü münasebetiy. 
le Polonya Reisicümhuru tara . 
fında~ (ekilen tebrik telgrafın 
Amerı~a Reisicümhut"u F 
Famklın Rooscvelt aşağıda, 
telgra!la mukabele etmiştir: 

•Polonya milJctinı·n a· J •• "k . ır eşı 
Amerı a mılletine karşı sarsıt 
maz dostluğu hakkındaki temi 
natını~11 (~k pkıymetJidir. Ameri 
ka mı etı, olonya mili t" • 
d 1 

v •

1 
.
1 

e ınır 
ost ugu ı e ı thar etmekted" 

S "k' f ır on ı ı sene zar ında Polon r 
milletinin gösterdiği ~esuray 
kahranııt:~)~ ''e ~im, büyük~~ 
tıraplar onunde gösterdiği feda. 

Qulundu! 

Di~er dört Rus 
subayı, idama 

mahkum edildi 
Sofya, 16 (A.A.) - Asker\ 

"lahkeme bugün, İngiliz iıtihba
at servisine malumat verınek 
e casusluk suçlarile eski dört 
~us subayını ıdama mahkUrrı et- Şimdi. Surivcy-e yaptı~ı vahUt-ri 
niştir. Zan altında bulunan di- yerine getirm~si beklenen 
· er eski bir Rus subayı hapisane- G. Dogol 
!eki hücresinde intihar etmi~tir. Beyrut, 16 (A.A.) - Röyter 
Iahkum!ar kar8:n yedi g~ için- ı ajansının İngiliz kuvvetleri nez-

le temyız edebıleceklerdır. (Devamı iicünciidc) 

Avam kamarasında 

bir mühim toplantı 
·.-- • -- = -

I. n gi 1 t e r e, 
ispanyayı 

protesto 
edecek! 
---Oı---

mektedir. 

Filipin sularına d ·. 
mayın döküldü 

Vaşington: 17 (A. A.) - Brl 
riye nezareti Filipin adalarır 
daki Manlla limanı ile koyu m< 
halinin b,u sabahtan itiba,re 
sc~Ti.isefain için tehliyeli oJdı 
ğımu ilan etnıiı;tir. 

Hususi vapurlann bu miid 
faa höJgesiııde ı;eferi bun~~ 
böyle yasaktır. Tcaret ''apurJa. 
rının Manille limanına giti:ı::Jc. 
ve hu limandan (tkışları giindü 
yapılacaktır. 

~virme hareketi yapan motörlü 
uvvetlerimiz, Kızılordu Ba~u· 
endanlığtnı, Kiyefi müdafaa e
~n kuvvetleri çoğaltmağa mec
ır etmi~tir. · 
En Son Havadis - Londra, 

u tebliği, Almanların. gör.diik
ri mü~külatı itiraf ettiklerini i. 
•h eder. bir vesika olarak gÖ:> 

riJ'Of. 

ngiliz genelkurmayı 
. iman resmi tebliğ
lerini tekzip ediyor 

Smolensk 
elin Ruslarin 

elindedir 
, Londra 17 ( A . .A.) - Lond 

l ra aı,ke~i walıfilleı'~ndr :imdi· 
ye kadar Sovyetler iBrliğine 

kar~ı ehemmiyetli hiç bir ka -
zanç elde edemedikleri bildi • 
rilınektedir· . 

~"ilmiştir. 
l4f ~erhuma, Tanrıdan mağfiret 
tiler. kederli ailesine taziyetle- • Meb'uslar, 

m .. ıur.• • İnciltere Huiciye nazırı Eden ispanyanın hakiki 

kirlık , ·e mahrumiyet yalnu 
Birleşik Amerka milleti için de. 
iil, hürriyeti seven bütün mil. 
letler için bir ilham kaynaiı ol. 

İngi~.iz ordu:.unun bir sözcü 
sü ~yle demiştir: 
• ~- Harbin dördünrü hafta 
sındavı:~ ~e Almanların ba§ar· 
dıkl~;İ ş;y niliai ·wyırbut bü • 

Yakın tarihten bır Yaprak: lvaz'iyetin~öurenmek 
Kremlin'de gerirdiğim geceler \ ısted~ıerııı 

'l Eden epey 
Yazan: 1 1 Nizamettin Nazif sıkışbrıldı! 

8 
-----------------

1
-- Bir işçi mebus şöyle 

u eşsiz röportaj, dün baş ad~. Bu gün dedi: 

lnizj sunarız. 

3 üncü sayfamızda devam ediyor ''-ispanyaya mal 
okumanızı tavsiye ederiz. göndermemiz arttk ...._____ _________________ ___;,.______ gülünç oluyor!,, 

- l' a.:r.H 3 ncü 5C)'/amızda -

İıspanya Rarlct,,e nann 
Serrano Suner yük ve haldki bir kıtıanç ea)ı· 

------------'---_. lamaz. 

Canavar düdükl 
tayyare." 

İki gün c\'Vel Almanlar çok 
tanınan bir kaç iddia :ıerdetti
ler. t•akat Alınan '}lropaganda· 
~ıoın ağzına Alman ordu~u • 
nun çiğnediğinden daha bü • 

ı yük MT tıpa tıkandığı "'Örül • 

l mektedir. " 

Dün Ankarada b.ir . K~.z~. Vit~bcsk hölgeQinde 
hava denemesi ae hu~uk hır muharebe t•erc· 

yapıldı, yan etmektedir. Fakat foı;ko· 
nya gidt-n yol üzerind'! :ı.üiıı 

Ankara, 17 (Hususi) --.., Dün, Sınnlcmk Hala Soyyctlt:dn l'· 

burada bir hava akım tecrübesi liodediı-. 
yapıldı. Yüksek kuvvette bir . Kiy.-f önünde ol~ n~k 't' 
canavar düdüğünü öttürerek kor '1ograd hölge!inde de ~ ~ddet 1i 
kunç s~slcr çıkaran bir tayyare 'bir mıiliarebe cett} an etmekte 
§ehir üzerinde dolaştı.. d'ir. . 

Fi atı 
3 
kuruş 

{j_f Ji idare kuman
danının pek nıühirn 
-
bir tebf iff İ: 
----~ 

Gener 1 
Artunk~I 

--<>--

Bir b Ü y Ü le 
fazilet dersı 

verdi! 
---o---

Cumhuriyet 
daresi sef:ı ju~·nz.!· 
cıların gizli ihbar· 
larına ehenımiyet 

ver~e~J 

irkive Cümhurh·etine ve Tlirl 
:rlu~iına hakim ~lan temiz c'u~ • 
•darı bir daha tebariiz ett re 1 
; .. fi idare komutanı G. Artunh ~ 

Örfi idare Komutanlığından 
tebliğ edilmi~tir: 

Komutanlığa gelen birçok 
mektuplar meyanında bir kıs
ını da imZMız, adres ve hüvi· 
yetieri yazılmamış veya hıı <i
~ ate i!YGJ!n omry ':l tt:rZda ya
uim·~ buh .. '!lmaktaGU'. Ayni 
z:ar.ıandoı -m~tcvi~tln.nnm de 
!illeri ve igtjnad edılen esasla. 
rı da belirtilmemektedir. 

Muhtelif makscthırln ve biı 
hizmet ifa etmek kMdilc ya
utan bu mcktııplıırl\d İnu!! ve 
hüviyetlerini tl'lsrih edenl•r · Tt 

zanırcti kanuniye olmadılı:c:.a 
ıebsiyetlel'İ yalnız Komula""
JıkÇA malfım kalaceğı tabiidir. 
Binae•ıaleyb kend;sinde me· 
dcrıİ ''C kanuni Ct?ı>arcl e;Örc· 
miyenleritı imza!l:Z adr•s ve 
hüviyetleri tasrih edilmeden 
gönderdiği bu gibi mektuplar 
mündericatı nazarı itihnrc a
l4Ilmıyarıık yırtılıp ı:.tılacalt
ti~ 16/ 7/ 941 

Örfi 1dare Komutanı 
Korc;encral 

Ali Rıza Artunkal 
En Sorr Havadis - Örfi 

İdare Kuınandnnlığını;ı yukn
rıra aynen dcrcettifimiz tcb· 
li~i. bir memlekette ruh ve 
ahlak inzibatına mes'ul ma
kamlarca verilen değ,.r "c 
ehemmiyetin en açık bir del i
lidir. Bu ieteğin, bir küJr;r 

(Dc\'amı iiçiincüdc 

Panama 
kanalı 

----o---
Amerika japon 

gemilerine zorluk 
çıkarıyor! 

Vasington: 17 (A. A.) - Ja. 
ponyanın Vaşington elçisi Ame. 
rika tarafından Japon gemileri. 
ne Panama kanalını gccınek hu. 
sosunda gösterilen mü külit do• 
layısile Harici ·c nezareti nez. 
d\ınde teşcbbüsatta bulunmus. 

tur. 
Sefaret memurlarından biri 

bu teşebiisün protesto mahİ\'e
tinde değil. meselc~·i hal için ·bir 
anlaşma zemini bulmak maksa
diyle malumat talebi m•Jliye. 
tndc o!duğı1nu bildirmi tir. 

Macaristan la 
Hırvatistan arasın

da telefon ... 
Budapeşte; 17 (A. A.) - 1\la. 

caristan ile Hır,.atistan arasın • 
da dofrudan doğ-ruya telefon 
muhabereleri tekrar teessüs et
'lll~tir. 
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.EN SON HAVADiS 
,....,._._ _______ ,_ ___ . _______ . 17 'J.'e.vıgıuı 1941 Pmt.ŞEMBE 

Bir Güzel Kaclm ve Tarihten Yapraklar 
,-ARA SIRA 

Kime hak vermeli? 
ıs-------------------------------------------------------------------........... 

Evimin yakuunda temb 'bir 
1 

muhallebi<:i var .. Sahibi 114 ha· ASPASIYA: •• 
(Vatan) da genç muharrir 

Mithat Perinin güJ:el bir :röpor .. 
tajı çıktı: 

Eski nesil .. Yeni ne5il 
Arkadasnnız., bu yazısında. 

euli bir dava).·ı. yeni ve Ciki •C· 
killerile ele alarak, tahlil süz.gc
eindon ıec;irmiştir. Üçüncü ordunun hat boyuna 

dizdiği nöbetçiler~ •• 
Bunlar, beyaz donları üzerine kırmızı 
kuşak sarıyorlardı ve kaseturalarını 

zeybek palası gibi kufaklarıne 
dald ırıyorlerch 

J _ Müellifi :- N- iz;-m_e_tt __ in_ N_a_z-if-] 

\ eHıi.stl, Makedonyadaki kirli üçüncü ordu sQbaylarıuı 
Tiirkler araeın-Oa da hir ka) • ı;;aran ve tek kelime ile bütün 
ııa~ınadır ha laıuıştı. Üçüncü )mdreti gö~ vuı.an büyük !}U· 

orduda, genç ~uha) luının yÜ· ur hu 'İdi: 
reklerinde fake<lonya komite İhtilal! 
cilerile çarpı:;a çarpı§a doğan Y a§auıak için ihtilal I midele 
,.,avle.t "e hareket Hıti) ncı ) a - riıı ilıti) acı içiıı. zekaların hin 
, aş ) au~ elle tutulur lıir ekil riy~ti i~ın ihtilali 
almağa başlamı:;:tı. Uçii~ iiordu. bu ~~urtancı 

Ahdüllıamit hiikfunetinin k::ıynatııuma.n bclkemgı \ e Le) 
hirhirirri kovalı):an ahmaklık- ni olıuağı kabul etiui~ti. 
ları, her gün hu harekete bir Köy .köy, ka::a~a ka~aha. -;t 
parça daha gayız, bir parça da· hir !ııe!ur; kar.argalı kara~iil. 
ba uur kauyordu. dolu.,an ~ubayların mü~terek 

İıtanbul, ordulannı ihmel e he<!cfi Lu :i<li: 
diyordu. llıtilal ! 

Suha)lar, tefeci yahudilere Bıınlar bir yen~ devrin mü· 
ın111 kırdırarak geçiuWıiliyor- L .)rJeri oluyorlardı. 
!ardı. Hem goçiıunek te ne de- Artık, karlı, 1>Uzlu )lake · 
ıuc1dti? Ancak içtimai cfaletle don ya balkanlarında İ thıda<lı 
rfıni k.Jafat edebilİ)'Ot"lardl. de\ İnnek Ye bir nıiJlet } ;ra t · 

Suay yül."* rütbeleri, ni- mak için çalıl:aıılar, yalnız Ma-
anları ve hu nimeti ancak kedon) a iıti1al oemiyetin'in fe. 

imtiyaw ınıflar.a ınentup toy dailerifülen ibaret değildi. 
,~ cahil gençlere, kocamıe: hu· Canlılığı, canhlığını i pata 
namı~, clal:kavıuk ilı1t?yarlara çalı~an Bulgar milletinden mut 
bahsediyordu. Hele• erlerin ve laka pek ) iik~ek olan bir ha~· 
eJ"başlarm sefalet'i... Ooooff h millet de, Türlç ıııillcl't de. 
İ~te hu pek yürekler acı ıydı! i~te ayaklanı)'ordu· 

ubaylar. hu memle..\etın Pınar ~ kekik kokwu hal· 
çocuklarına artık ktmıand.t et· kan ha\ a~ı, gen çsulıa) lara ) a· 
meğe utanı) orlardı. ramı l1: 

Hat ho) larmdn yalına • Geli~ryorlardı. 
) ak, girYı beyaz donları üstüne 
kırmrzı kuşak anırak dola§an 
) ırtık nevre iuılerjje ötelerini 
berHerini güçliilde örtıucğe 
çama .. ır urganları İl6 omuzla· 
rına il ahiliyorlanh. orou bir 
çvk yerlerde ka ahun kayı§t 
biJe dağıtmı) ordu· Yataklı 
'agonların kompartımanlann
da, pürolannı tüttürerek seya
hat eden Reji müdürleri, ya
bancı tütün şirketlerinin di· 
r~"1i>r1eri, Boa.ı.Jal; 2C) bekleri
nin karakulalclı a ldmuaları 
gihi ka~aturalarını ku~klad
na aplamış olan hu yarı çıp
lak eı-lerj gördük~c alaylı alay
lı ıkahkahalar Eavuru) orlardı. 
EH~ üçüne~ orduy:nHöna 

yunHe, bu eeıfil 'urguncular 
bile alay edi)odar<h. Buda ka
fi gelmeyordu. İ tanhulun bu
nak nazırl11rı, ~ıer giin bin bir 
kalıba giren köhne ıiy.a etle· 
ri ile Makedonyayı. bir parça 
daha, içinden çıkılamaz bir 
hale okuyorlardı. Ve hu aç 
sürünün en ou kudretini, bal· 
kanlarda ku11unla.tarak rnah
' ediyordu. 

Artık hıçak kemiğe <foyan· 
mı~tı. Mırkedon)·adı çarpı~an 
ihtilal çeto1erfoin f eda\cirlık-' 
lan, yaşamak i teyen bir mil
letin 11elere katlaıımağa mec
buı- olduğunu pek ili gö te.r'i
.-ordu. 
,, ilıtilll. .. 

İ te Eelamet, refah Ye inun 
lık ;olunu açmak için ileri fi. 

denin. .yaldıı:lar altuıda (imen 
to sn•aları ıörünen duvar çat
.lflları halinde-, muhitin fakri
Je tezad teşkil eden ve efsanevi 
bir saraya yltkı ır bir ihtişam 
ar~·leuıı erıovani afıız kuma
eını tutuşturuyordu. Daha şim
diden s~ak basmıştı. ÇalKacılar, 
kürtiUerinde, artan ses gilrilltii
lcri er1mnda kaybolan flütle
rin haif ihtir.uları, borulann 
boğıık hıçkırıkları, kemanlann 
terennümlü se61erile. olııılarını 
akord ediyorlardı. Bil.tun seyir. 
cilcr, oturma yerlerine ıt"stcri. 
len tehalük ve hiicum kinde, 
konm~uyor, Jtişip kakı~ıyor, 'bir. 
1'irlerine ye-r kayırıyorlardı; dı. 
.-nda o kadar sert itişip b~ış
m~ln o1nyordu, iki her kapı. lut. 

Bİ RMUHA.VERE DAHA 

- Doğru yapmı)or .. 
- Ben ~enin fikrinde deği· 

iim. 
- Sen uf dil in. 
- Bolki ... 
- Ama. günün lfirinde ak

im ba:.ına gelir . 
·- l{alhiıni kırıyorbun Ce · 

mul. Daha fol yok, yumurta 
yok; bn kadar ihtira~ ne lU 
zum vnr? 

Kol ağa l Cemal hey, karı;ı· 
sına Bur alı T.ahir heyi alnıı~ 
konu.,u)ordu· 

Tahir 1>e), ne kadar sakin İ· 
diys-c, Cemal hey de inadına o 
kadar 8.İnidi ve hatta h'iddetli 
illi. Hele arkada§ının son özle 
rini işitiııcc, adeti, onu tokat· 
laınağa kalıkı ır gibi bir hare· 
kette hile bulundu \C bağırdı; 

- İhtira mı dtdin? Ben de 
mi bu ihtira , onda ıuı ·~ Herif 
ha:.ıınıza a<kti hir Napolyon 
ke ildi. A kerlikten o anlar. 
politikadan o anlar, komite i~ 
letinclen o anlar. Biz, ]ıiç bir 
,.ey bilmC) en bir takını :toy 
gençleriz. 

- Canım ... 
- Dur, söziiınii ke.n1e. 
Herifin kanaati hu. 
- Belki yanlıf dil ünıuü . 

yor .. , 

- Talıir her, beni foirlen
diri) rııun. !fani nerede 6e pat 

mez tükenmez bir insan dalıası
nı aii~lükle i<;uiye ıalabiliyor
du. Bu, davetkar işaretler, ku
maşların bir örselenmesi, bir si
yah elbise veya redencotla ka. 
tedilmiş, hir fistan ve aerp~lar 
rcsmige~ldi idl Bununla hera· 
ber koltuk saClan ağır aiır doJ. 
nıa1'tnydı. 

Parlak bir tuvalet çöıUJU,•eri. 
yor, topuzunda müeevher parlt. 
yan ince profilli bir baı, itlll. 
yordu. Çıplak bir omnba ı. bir 
locadıı, bir ipek beyaı:l~ı icin
de titriyordu. Diğer kadınlar, 
sakin, halkın tehacümi1nil seyre 
derek bitlb yelpazelenirken, ye • 
ltkleri faıJaea a(ık ve toketle. 
linin iliklerine birer pıdcnya 
ta'kılı genç beyler, ön sıraluda 

yat mektebinin iz'anı geni~ bir 
emeklisi.. Bazı ak&amları nefc~ 
almak ic:in uirar, hHhihal ede· • 
rim .. Dün akşam da gitti.m: ~ah • 
vehanelerin zehirli ve güriililtlU 
hnvasından ho lanmadıiım için ili 
benim ye~fmc teneffüs mahal. letli oro 
llm burası. idris usta ile (dük. 
kanın ıahlbi) yine .rörlhJUyor, v 8. f 
Balkanların e8ki hayatı hakkın. e n s 
Iıı derdlcşivorduk .. Bahla zemi. 
nl Balkan harbine, Türkün har~ ah 
erdeki kudret ve kahramanlı. amm 
:tına intikal etti .. 

TUrk, ferdi kahramanlılm ve 
:esaretin en şlmil manasını ta. 
1yan bir varhkt11. 

Bu maruf hak&at apun. 
\ıın henüz cıkmıştı, dükkina U· 
'ak çapta, adeta bU çocuk dene
•ek tip ve rllssede biri lirdi ve 
bir por iyon tavuk&'öisU istedi .. 
O, başı önünde seuisce ıetirttitt 
'eyi yiyordu. İdrls usta yanın r 
yaklaştı, hafif sesle •Bunu ı:ö 
rüyor musun, Mütareke zamn 
nanda sarhoş beş Framız nefe 
·ine karşı geldi ''e herifleri kıı 
Aırdı dedi ve vak.'ayı baha bış 

" • Bundan sonra mermerden oyulmuş 
cansız Venüs istemiyoruz! Güzel kız .•• 
,Bundan sonra sen bizim Venüs'ümüz 

olacaksın ! Sana tapacağız ,, 

adı: 
- Şu karşıda bir fayton " 

izoriode bir ihtiyar arabacı du 
·ı:yordu. Birden neyda olan he 
!ransız askeri ziburna sarlıc 
nbacınm üzerine atıldılar ' 

~liııdcn kırbacı alarak adamc~ 
,ııı arabadan a aPı yuvarlad• 
:?.r. O !§ırada benUı on sekiz, o· 
Jokuz yaşlarında olan bu gc:. 
.,rtaya çıkb. Bilmem n~sıl .hı 
'ınmle ile bu sarhoslann uıeı·ın 
··l<iırdı. Ellerinden hemen kır 

J';;cı aldı ve üı:erlerino dqğr 
•ürltyerek ikisini bir aüıel tc 
leledi ve öbürleri de hemen ka 
fılar ... 

Hikavenln burasında muhnl 
'ebMni yemekle mesgnl olan b: 
·ıfacık adam basını kaldtrdı; • 

- Sahih öyle olmuştu. - det. . .. 
Tevazuuna hayran oldum v 

onradan CSğrcndim ki bu CÜ"' 
·esi ufak. cesaret ve azmi bü~·ii' 
tiirk cocuğ.unun o sıralarda ht 
~ivarda şöhret bulmuş buna bcr 
'!er bin bir macerası vardır. 

• 
Bu teHdüI ÜT.erinde kafam 
lottim ve ,u neticel c vardım · 
ilk ve orta .ınektettlerlınlzir 

'ln ıru,.,·etJi ve esaslı is~ina.t ede; 
,.el imiz terbiye ve telkın sıstem 
türkün fıtratın< aki hamaset ve 
·~dakirhk kudretini tenmiye ve 
'ıık,·iye edecek mahiyette olma
'ıdır. Ti\rk her şeyden c\·vcl ve 
"<"r seyden ziyade gözi\nU bu
~aktan esirgemiycn bir kahra
"'1andır, askerce terbiye edllmc

Çıkmı. kuımlarm hüla.sası : 
(Jsanuı doğumundcuı bq a

:;ır önce F uçrl, /.adıularmm gü
ıacltiğilc nıeı:lıunl ur. Koyu. ye
ü güzlü, m-erm<'r vüı:utlıt Fo· 

çcı lctulmları bugün mabede ho 
ıan yerıi Vi•ııii.~ heykelini gür· 
ıwğe gidBt·ol>lerdir. Bu lıey/;e
i Atina dihıatörii l'eriklc:;in 

işte, o günden 
sonra, Foçada bir 

i 18he As pas iye 
türedi. Bu genç 
kızın asıl adı 

Milto idi 
.. er:gili As]J<l.)iya Jıediye etmiş· Yazan ; ::;-ı 
iı·. Bıı /wdın cleııri11in. bütiitt ı 
1Limlerirıi, generallerini, zen - Ensısrt Bülent 
Jiııforini, esirlerirıi, gençleri11i ··------..;;;;;.....:.:~...;..;...;.....,,~ 
ve ilıtiyarlarıııı /, cıuliue <İ~ı/, • 3 -
etmi~ bir A11.adolıı güzelidir. 
i'aptığı rezaletler ayiilw ~·ıl~· 

l\1alıelle bir an, sözler ona 
dal<lı. 

nu~tlr· Bütün gürültüler ke.ildi ka 
Fakat A.~pasi)amn modelli 1 

dııı arın ) e~il gözlerindeki ~elı 
yapıln11. hcyl•cl Fo!}C& Veniİ· V'f: t fırtınaları bilo dindi. Er • 

sii mabedine honulunca Foça- 1 l .kc" er ne ) aptıklarını Lllnıez 
ıılar ouu lıiç /(• b<')C11medif,,r. • l l<l 

b'ır ıa e se\ gililcrin<len a) rı
Cü:.ellili o kaclcır methedil<'tı 

lıp yın aı ya\ 6§ ona ytıklath -
AspcıJiyayı Foçalı lrodmlara I:ır. Ortalığı derin qlir sükun 
ııi~ootle lıiç ıe gü:::çl bulmuyor k11pladı. Sonra bu ı;iikfın ilo ta 
!arclı. llerlws /rendi rcrgilit:ini L 

baıı la ana. ııt lıir kudur;ıan· 
ortaycr sürerek 011 un V cnil.se na Iıkla ve bÖZl~mili gibi hep bir 
:anın ne luular güzel ulduğun;t " 
. . dC'n .t.ıSpasiyanııı lıe>keline :;al 
ıspata culıstı. Bu Ciroda lwrıku .ı lllur K k ll d h .. : • . , uırı .. · ara a a 1 a aın C) 
lUde ı_U.Sl bır gen~ kı~ lıepsm:. kel hir ucgan dojadı. 
de11. sü=cl l>ulutıdu. llcykelı c kili 1 kT r 
kırdılar r:e o gcıı~· kı:ı Façanın ;; ~e - _ 11

' çe. 1 ~n · . 
V .... . 1• ·ı B k ı.ny e haı;ırı~ılılı. Sonra yıne emuu ı an ettı .cr. u genç ı 1 . " 

. . . . ıep hır<len urgana a ılara 1\. hey 
:ıtı cuıl ıımı Mıltoydıı. E/1ane- k ·lı· ı · d"l il k ı · .. . k h l t < e\ ır ı er. e) ·e zeının· 
ye l{oro bır aralı mıa annu~. I ı · k · . . . . . 'l c e .. ı arti H lıe) az 11ıcrmerlerı 
u•davısı ıçm ".ıem e~ par~yı çatlatarak par~alandı. 
babaaı t1erm.eyınce bır mucı.ıe - I' ahrolı-un Perikle:ıin ka 
olmU§IU. . . rı ı ! Milctli oro pul arın Foça· 

F. ö O el». kendilığinclon so.rm : da Venü lük taılanıalarınil ta• 
----...-------- mıyanlardandı. Onun guıell'ı.- haınmül ed e nıc)iz. 

'idir. 

Kısa 
A'!."i .. y~nıba~md11 duran.. kıl.~ı \Te kızı kucaklaıııa~ için fır 
goğuslü, kara ukallı vucudu· sat .kolladıkları anla~ılan dört 
nün Jıer turalı nalitr gibi ııert· ht·~ :;enç onu kollarrn<lan kavra 
bir a<lıın1 ?rt~ya ~oynıu§lU. ) ıp bot ~ulan mermer kaide • * Haliç idaresi De;~:;ı!i:;j Kırın kırpıklerı araemdan ıı'iu iizerıne ç1karınça hep bir-

n~ devredilmiş yve . "d •. sazlara iıııni .. hir gilııe: gibi ı- den nlklliiladılar· 
dun yapılnH9tır, enı ı are uc- ld ·ı .. 1 . d k•' ~ . 
ret tarifesinde tenı:il•t yapacak- ı;l a)'lrn yeşı goz erm e 1 ına - Güul '.kız! Sen bizim e 
tır. 1 ~um !<iİzgiinliik ve •endamının nli ümiiZ!!lin ! Bundan ~on.ra * Beledi~e, dokto~ ~erhum in ... ana günah lıır ı değil. ilM· tıt"l~t!l V Enfü• istemi} ormr.! Sa. 
Gene.ral Beıım Ömerın bır hey- det zevki veren kı' rınıları ve .. taJlarağız. Pcrikl "-f"l l' 
kclinı yaptıracaktır k 11 <l na es ,r, ı et ı * Şehrimiz.de b~lunan Adliye kabarıkhkları kar~ sa a 1 3 !' pa iyaya taptı İie hiıe ne-·~ 
Vekili dün Eyüp ve Fatih sulh mı, 0 ana '.kad::ır luç duyınadıgı Foçauın A"pa iya~ ı ! Bizim gü• 
mahkemel•rinde tetkUderde bu- tatmadığı bir hır~la i~;ndcn zcliınlz ıenıtin. 
lunmuıtur. . çengellemi~ti· Kara ~ akalh. el· Jir.ykelln !kırık parçalarını * Manav ve ıe~zecilerın de Jeri clizleri, dudukları 'c hur· . ·ıe mabedde -t. rd •- 5:: 
bundan eonra aıhhı muayeneye .ı l'kl . . k , ıte 1 n ıw-• ıuar. "' 

b. 1 1 ı_ il nunun u ~ ' erı lJlre)' ere gc· tunların yanındıkı' bakır man• tl ı tutu ma arına "arar ver - . . . l 
mittir. rıleını~ ve avucu ı <' ol paıueu gallırı i9t:ri tıııdılar; JMnner * Betik.tafta Barbaros türbe- nn ui;,rtı;tura nğuştura: kıi~nin etrafını diadiler. Son 
ıinin civannc!a Barbaro1Un bir - Oh ne güzel! Ne giizel! .. ra herkes ıevgili in'i ıbp bir 
heykeli dikilecektir. Heykelin k d 
yeri teıbit edilmitllr. Heykel Dİ) e mırılthuııııı~u. Etraf · enara. uı.~n .!· 
hem denizden, hem tramvay yo· tau hunu dn)' anlar başlarını o Yeııl gozlu kadmlır ve ·kı· 
)undan ıörülebilecektir. tarafa ~evinni~lcr ve bütiin gii ra ıgöılü delikanlılar güsel kı· 
· zcJlcri gölgede bırakan hu kı· zın öd aiacı dumınırile yıl ... 
layıverece,m· Mademki hu a· zı görünce yalnız lıirer kere • nan endamını bıkarak ibadet 
dam, b uderece derin göriiılü cik: hi iyl.e ·kendilerinden geçtiler. 
ve .her ıeyi bikn bir dahi idi; - O o o oh! Ne güzel! iV 
neden fiandiye kadar hiç bire- Divehihııi~ler ve oııra )ıl- O günden 1ionra Foçada bir 
er gf:Sstenne-di? dırım"la nırulınu · gihi, diller1 ilahi .Aı:;pa "i.ya tiiredi. Milattan 

(Doha var) tutulmu~ gibi olmn .. tu. evvel be~inci a~nn ikinci yarı-

,_,,.. ' - ' .. . •' ' ,f , ' • ~· ~. ,. . ',.;tf'ıl,lt ......... ·:11 ,. . ,. .... • 
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ayakta; eldivenli ellerinin par. 
mak uçlarile diirbinlerini ayar 
ediyorlardı. 

iki yeğen, bu esnada, asina 
simalar aradılar. Migon ve Ste. 
ner, kollarını önlerindeki kudi
feye dayaınt.Ş, alt kat Jocnlardnn 
birinde yanyanayddar. Dlanş 
l>ösivrl, sahneye yakın •twant
teeııe• blı locayı tekbaşına iıtıral 
et~ ben:ıiyordu. Laia
luaz. kendi,QinJUndeo iki sıra i. 

lcri bir ön-koltukta oturan Da. 
gene'yi gözden geçirdi. Yanmda 
pek pek on sekiz yaşlarında, 
köl'l»Oeik bir delikanlı. giizcl 
ınelckane gözlerini pek fazln :ır.. 
mı. bir lise kackını vardı. Ff)~C · 
ri ona bakarak tebessüm etti. 

Lafaluaz. birdenbire: 
- $u, balkondaki. yanmda 

mailer ıjyinnıiş ııenç bir kız bıı. 
lunan hanım ıkimdir! diye 801·. 

du. 

Korsasını.n altında ktzaı-mq 
sisnıan bir kadını g()9terf,-ordu 
ki, eşkide~ sarışınken, akla~n 
saçlarını tımdi sanya boyam1'tı 
ve allık ıUrüJmü1 ablak yibtl 
hafif Urpertile.rln rilı•arı al
tında ttriyordu. 

}'oscd sadece: 
- Gaga. 
·Cevaını verdi. Ve hu iımie 

yeğenini hayrete diişiirdüğiinü 
görünce, ilave etti: 

- Gaga'yı tanımıyor musun? 
Lui . Filip devrlDin ilk anları. 
nın. Şiındl de kızını peşitule 
sürüklüyor. 

Lafaluaz, genç kı:ıa bıkmadı. 
Gaga'nın görünüşü onu tehyiç 
ediyordu. ,2Özleri artık ondan 

mıda mıı.ı• Wr Aıtpasiya Eg~ · 
nin prb kıyılınııda ultanat 
silrdtiytte ayni a rın on yılla · 
nnda da bir ba~ka A p~iya · 
nın altanatı Egenin ı;ark kıyı· 
lurmda hatJ.adı. 

Bu ge!M) ·kııın anl udı Mil· 
toydu . .Babaaı Ermol'ı.mo ve lıu 
ha ınm il~ile!i hep Foçyalıydı 
]ar Bu aile ~~rin :«:nginleri ve 

aı.ilkri aru::ımda ıölıı·ct ialııu~ 

tı· lhı bidiioed~n 120 ) ıl c" el 
Ültitarpın oilu İran hükümda· 
rı Birind Dara Küçük Asyıtyil 
!laldırchJı saman Ermotiıııos· 
un dedeleri Kor~ka :ıda ınu 
kaçnıı~lar ' 'C ancak Pcrikle in 
Laba. ı İran donanı,ıa~ını ııınh· 
w :ttikten oura Htaularına tHiı. 
ınü~lerdi' 

BUttln Fo~anın kalbine ha· 
kim olduğu gün El'm-Otimo un 
güzel kı~ı ancak 16 yaıııula itli 
.Ef:ıanr.ye kulak asm.-k cloğru o· 
lur a, herke in ) eni \ eniişil 
görmek \'e onun karşbın<la A· 
y in yapmak l~in ıua'bede koıı. · 
tukları gün bu gUzel ·k ızı ora· 
<la huluıunaıuu lamaııule bir t c 
~adüf eddetnıek lazımdır. Fo· 
~anın en tatlı incileri ) ctı:;Lı· 
ren ~ıeak iklimlerde blitün kıı 
lar 16 ya:;larına bıı~ırnzdaıı 
çok önce Venü::ılctirt hatta c.A. 
pat'iya» la~ırken hn ef ane hi· 
ıe Milto-nun flafhğından bahse 
diyor. Guya, «hu hiifli,cclen 
bir ay ev~ el yüzümle 1>'ir §İŞ 
peyda lrnu~ Baha-.ı bir hoki· 
me göıtornıiı. Üç ölçok altın i 
temi~. Baha hu parayı ç·oı.. Lul· 
ın\l'i}· Hekiıııı pazarlığa yana~UH\ 
mı~. Şi~ biiy üdükçe hü} iinı ii-;• 
Bu haldm çok müteeıt ir olaıı 
Milto ne kadar yalvaruıı;: ya • 
karlllıı: a da biraz pintice oldu 
ğu anla!tlan habuı bir tiirlU 
bu parayı (IÖıden çıkarurn~a ya 
na~ınamıı. Genç im~ oda~ına 
kapannlıl§ uatlerce ailamıı. N 
hayet ıtte yarı ma doğru '}i,r 
nıuciıe olmut. 

Bembeyaz bir glivercin oda· 
ya girip kıza sokulmu~ kanat• 
larlle saçlarını ok~ıyarak })ir 
müddet ~l'Htoya bakn11~. ı:onra 
biroenhire iİlkir\ lİt. fevkala
de '!ÜUI endamlı bir kadın o· 
hrv~nnıi~ n tath sesiyled emit 
ki: 

«- ~lama giizel kız! Üınit 
sizlik içinde deği4•:n ! Yarın 
öğl~en »0nra Venfü mabedine 
git 1 lliheye n"'°edilmij gül 
demtt~ri mihrap m.ttınde du
ruyor· Bu gtillerin yaprakları 
solnıu§tur. Ehemmiyeti yok. 

(Daha var) 

ayrılmıyordu. onu bili arzuya 
şAyan buluyordu; fakat bunu 
söylemei• cesaret M•medi. 

OrkMtra tefi. bu llnada del
netlni kaW111or, ~•lclcalar uver
tUr'e geçiyorlardı. Bili gelen. 
)er vardı, kalabalık ve gürültü 
artıyordu. İlk temsillerin bu 
mUdavlrnlertntn mUtcıbessiırume 
bulu$tukları, deji4mes ıamimi 
köşeleri vardı. Tanıdıklar, şapka 
Jarı başlarında, birbirlerini tek-
1ifslzce seltımlıyorlardı. 

Paris, edebiyatın Pari&i ıu•
Uyenfn ve zevkin Parlst oraday. 
dı. Bircok gazeteci, baı.ı muhar-
rirler, llon. acliınları. iffetli kı· 
dınlardan çok genç kızlar: 

(Daha ı:ar) 

Bu dava, her zaman ve her 
devirde tazelenir, ihtiyarlar 
~en(ltti, gençler ihtiyarlan be
ğenmez, birbirlerinin aleyhle
rinde atıp tutarlar, ve münakıı· 
şa maalesef çok defa neticelen· 
mez, :ıl.ra küfürler, kavgalar 
baflar. 
Meslckdaşunın rqportajı da. 

çok aüı;el olmakla beraber, bu 
bak.uudan acıdll'. Ben kendi he• 
sabıma, eaki.yeni meselesi yÜ· 
z;ilnden c:ıkıp muhakemeye intl
kl\l eden bu davada, gend ta· 
maıı1ile hakb buluyorum. Ken
dini ve neslini pek mantıki bir 
tanda müdafaa ediyor. Mesela, 
şu satırları okuyunuz, bakını~ 
ne kad81' .mantıki, beliğ, renklı 
ve ku\'vetll: 

... ştmdikl neslin IS yaşın· 
da kAşif, !5 yaşında &Um 
olmasını 1nı istlyofsunus'!' 
Dönllp dol şıp bıuııumm:• 
kendi kendilerine ~·eti~ht ile 
be tane adnmı sokup d""'•· 
yor ve onların tiırtınden 
kendinize pay t;ıkanyOt'SU· 
nuz. Sjzin diUnl1! altında .,... 
ka sey\Qr saklı. O da h.alon 
~enÇicrln iyi yetiştirilmedi· 
i!lnl söyleyip ba ka tara~a
ra çatmak gayesidir. O slzın, 
!!ırtından geçindlpb •· 
dnµıları tak<fir etmlyOT de. 
ğlliz, fakat ikide hil'de :yU
zijmÜ'ıe cehillik dam«asımn 
vurulmasına da tahammü· 
liimUz kalmadı. Piyasada 
gene: diye tamdığınız .-irle4 

rin bugünkü gençliii temsil 
ettiğini iddia etmek işinize 
geliyor. Hele biraz .b~kle• 
yln şimdi kendi kendını ye
t1$tiron gençler, hele bir 
ortaya ~ıksınlar da o uman 
konuşalım ... 
Bir de ihtiyarın verdiai ıu ce1 

vaha bakınız.: 
·- OUrUyoruz, dedi, gö

riiyoruı, şiiri meddah Sii
nıri nin tokerlemelorine, 
Naşidin tu1üatlnnna dön
dürdi.ilcr. 

Hum mnnl Padmehum ... 
Yuık oldu Süleyman Efen
di e ... ~eytan '"ı ı götürdü, 
satamadan getirdi ... 

Bunlaı· hep dahi gençler
den!• ... 1 Btı bir mUdafaa mı! Dof'1 

ııiiphesiz düpedüz bir gaf ... Çii~· 
lrU biiyük halk sıtn'atkarı Naı~~ 
dl örnek ala al(, onun yükli" 
uın'atına 'kıtr 1 haksız bir Jıı· 
~aret snvunıyor .. Hem yalnnı tJ• 

na değil, hu, aleliila:\(; ftl'n'atll 
karın da bir Jtü!nn ve hakar~!· 
tir. Biz, Na ide, şehrin gürült\l· 
lerl, i• ııaptlerinln hay ve hu)'~ 
ile ııi•cm kaf Jnnnıııın yorau.~ 
h,ğunu gidermek, blra-ı 11ülll~ 
g(\Igin "8inirlcrimizi yatuıtırn1ııl" 
için. alelade bir panayır $ortJ.' 
rısı, bir taklitçi, bir to~~rlemce,~ 
batit bir hılfint komhı lıi'lyrr 
mek için gitmcyiı;. NUk~Yc; 
«iiıel \'C orjinal eıeriye ıu,an~;e 
;uhuınuıaı, onun zarif ibdah•r,1 

, 

doldurmak, .tabiri caiıae. ••"d' 
tını kana kana jçnıok için Jti e· 
.:ız. ..,, dl"' 
Naşit. bazılarının anlattuıı ~l 

hl ıoğuk clneşl.arla in~n! ~u Ô 
düren bir koınık degıldır. , 
hakiki bir aan'atkar. inıı;an l'~b&l. 
nu anlıyan bir arti5ttir. P~ı1'"c; 
Io" bir tul\uıt dehuıdıı·. Bır~i 
kelin1e, be~ on lufla ııecnl , 
büll.ıiil yapar. O konu,tuiv ; 
man aokaklar, ıkaldmmlar. 1' 
şey ve her şey dile gelir. °""., 
bütün sözleri, jcitleri hay41tıs» 
dan birer dilimdir. "tiiıl 

Eski ve yeni hayatın h!' bit 
karaktorhıtlk tararlannı, b1!1,

1
., 

parçalı bir boltçaya bcoı•j.,..ı 
Istımbulun köııc vo buc~·IJe" 
birer fotoğruf sadakatile ıo 
rimjzin önü~do y~~t!r·. ,.t· 

Bilmem hıç kcndıımı ~f . . .., 
tınız J?ll · . .. .. ., oıııt 
Benınıkı de soz mu ya· ıtti• 

bilmiyen, görınl.ye.n, dln!r ~11: 
ye11:-kimt hanrt fanı vardır· 1'0tiJ 
fidln oynachlı tiyatro, o ,r· 
dekorlara, etrafındaki csöıdetıı11( 
tiıtlerıe e rnğıncn, hınca ·riıt 

d . ı ııs• ı ... doludµr. Fer enın açı m 1'"' 
ayak patırtıları, ardı arısı sa"' 
ıilmlyen atkı lar, etraftıa 't 511tı 
suz akisler bırakı~; \'e ~as:~j:ı•• 
neye çıkınca avnı teşvı~ s dalı' 
tarı hıt scf er -'aha fazlasıleb 111ıs• 
tehalikle tekrar edilir , ,c 1de1'· 
oyun müddetince devam cdı•1': 

Hülasa, Na it bir doktor sıı"' 
IJiçlarla de~il, IÖz!erile :" i bi· 

tarın ruhunu ted3vi etnıe9 11 

len bir doktor... nasıl. 
Onun ııdını biiylç rnn r eti' 

kavgalarda kullanmak. abli et• 
ur f•Yltrdc bahis ınevzu:ii"ut 
mtk, dedikodu yap~ak ~iıt· 
bir şayguıızhk ve kııstabl 

Güzin Günnaıı 

lT 
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D ON O EN 
BUGllNE 

Maziye tahassür 
. &ki itllQnlarm iptidui vahşetini mal<lncloştircn yir. 

t11ınc1 ~ır. bir makine aSl'ı qldu. Alev a~ maki.neler in. 
ı '"l~ll ikaVl\l'\IP, ıöltte çelik 1'artnllar, yerde demir ejder. 
er ınııqnlığı ,yutup gazla boi,taJken. yirminci nsrın mal j. 
lleleımt rnedenlyeti kemale eriyor. Bu kemalin basam ifı. 
l\i ceısctler y'{lpıyor, ışığım yaqgmlar ,·eriyor. Et ''e kemik 
':•kınları da bııg{inkil medcnl:J etin Abidesi, kı!larınm ge. 
lın)i · duvağını ~rmlyen habahırla vuslat yerine öliime lm
\ u n iC\'liU1crbı f ey" \'C (iğaıılıırı bugünkii ın denh•e. 
tln n, ide i oldu. · 

Damarla.rand4'ki kam bir tasta birle tirip içen ''e bu ha. 
reltetlerile dostlu1darını ebedileştiren eski insanların bu 
kenh merasimini vahsi bulan buglinkü n ımlık btıgiin 
~mpanya mahmurlujtu ic;inde hn:ıffi1 dıkla.rı m' hede]e. 
tın hayatiyetini, meqfaatlerinlq seyrine göre dc._.~tirlp bir 
ııa.~ana halil\e aetirnıehtedirl«. ESki in nların yive ek 
~ıiadelesini iptidai halinden ~ıknrarak, ınemleket ~Oba
?eleşi, yurd mübadele 1 halinde tekemmUl ettiren bugünkll 
1nsanhk ltakalım l;u tek n Hinde ne mertebelere kadar 
YU1tselec9U 
. . Don lrrm~. a~m. ölüJ? .i~ıal ~den fabr' a medeniyeti 
~erıne h'' devrımn ıptıdailı hıı ve ılk insanların vahşçtini 
Y~nkii asrm m@deniyetino tercih ediyorum. 

in anlığın, o devrine h rctim var ki ne ben, ne ba. 
barn, n• aedem, ne de tledemhı yüz ku ak yukardaki cledetıi 
o devre ulaşabilmiştir. 

Mağara denine, ta balta denine hasretim nr. Asrın 
lll~deniycti beni utandırıyor. Ben vahşet devirlerinin ~-
<:uğqyıtm. ADİL YURDAKUL 

En Son Havadis'in ıabıta romanı : 14 

EYE K 
TürkçtJye Çeviren: Faruk Fe · 

llJGüNE KADAl\ ÇIK UŞ 
OLAP TEFRİKALARL.'l 

llÜUSASI 
Bfl.'lit bir ki;y muallimi o
lan Sir Geor~:J bi11 giin 
bir ciııaşeıo kurbatı gid.e" 
amcasının Milyou~ a va. 
rarı scrı·t•tine Jwuarak o· 
nun. puılikWıcsin_.c t<Ujını. 

yor. 
Rit'Q)'~ gi)ro cıt<>OO 

bir luıyalcı dokı§11taltkJ 
ı.c orıu ıl>re tımcıllkilıe '" 
ltibi bir k4ç. şaaı swırıı fc 
ci bir swı•ue öldürülmek 
todir. 

i:te bfr güıı Sir Gcor· 
ges de bu hayal.eti gör · 
ın~ ve blr ~ l(UJl ısonra 
odaliutlkı Jcçi ~wette öldü 
rülm.ÜflÜT! 

Hiidiseyi, v o J.-anlı 
boğU!/11uının ta/.;i/alım o· 
nr(tdQ 'Sir Gcorges'in hiz
met i~·in luıpısma gelen 
Lattln~ri11 1.1'.r~ ı tığlıya • 
rak, fıl<;liırcıra, Sir Geor· 
gcse müafir gelen k(trde· 
~i re arl..-ada§larma atılalı. 
yor. 

Odarııu. ka/1{Sı i~rid<·ı& 
ldliılidir. Penocreler, hat 
tü pancurlur bile sım sı/..·ı 
luıpalı. Katilin k-l.ıçması l 
riu hiı} bir Üılinıal 'Yok 

Nerede" J;açabilir?! ) 

t•n * arı kitaplarlu doludur. 
lıı C.Iıtrckiıon • Pı.m 01nuzları. 

•lkti. 
1 

}o - Dm ur çok kıılına henzİ• 
b t d~di. Diğer lur;ı{taki lfn n• 
\':bun lıulunılu~~Q taraftaki dıı 

4 
t tlıı çok .kalın. (Hem konu• 

~i<l·'>r hem de o tarafa doµru 
~tdl)ordu,) Bana, lıııradun ka· 
'lı ıtn llıaada bir yer<len çıkıla· 
~lll;ı; Sihi geliyor· Htır ıM i e .. 
ti~ 1~hnize devam edelim. Si· 
~! LattluıM lkiııoi lıal'Ck ti • 
~~ ııklıullla kaldığına GÖrc, 
~~~1rııa. oda~ma girmen'iadir, 

ııııf 

......., Ev4t mö li. 
~ ....... Miikemmel. 1'am o ura· 
~~t 19~ak kapm çılıntlı. Karı
~1~' •ıı:i orada bırakarak ka· 
rıb.t1 •~nıoğa. ~i~~i. Sofada k<>· 
hti~·•mı"ı• ıgılnı<:oye kadı:ır 
l~rı 1ı:den kımılclaınadınıı· Dı 
la" çıkınca da lliziıulc kur :ı.J· 
i~r•ı. 

ttr etrdQtcl Ln,.ı ile tasdik 
l, 

-~~ 'Evcı! Sir Georg'un öld(i.. 
C~l \~e aruk Le11im Jçin yapa· 
~ıırı. }t .ey kalmadığını anla
lcıın, ele ka l'i·lden tlo hlr iz hu· 
1Qunfı1 rıt•q adctii çılgına dün-

,, tn. 
"1arck on Pa-.. .. 

t\ ........ n· .. ı· 
retli. \'ıı ona ) etli kııla ıeldlk. 
•tU h e geldiğimiz zaınan da 

Laltiııı t.r halde kaçını~tı. Peki 
tde.rilll~r, h~ kadar ... t~ckkür 

· · Sız Lana o<lanm a 

nahlarını \eriniz. Si~ d" gidip 
Petlıınorc poli mfüllidvetine 
l lofon ediniz. Girerken' kapı· 
nın yanınd örd"-iim telefon 
la her halde §elıirlo konu aJ,ll 
mek mümkündUr. Poli leriıı 
aat kaçta Bamford'<la Lulu • 
nacRklarını da öğrenin nıotö • 
rü güuder'Jr onlurı aldırırız. 
Artık ize de ihti) acımıa kal • 
ma~ı Madam Luttimer gidip i 
tirnhat etm niıd rica edc.riın. 
Polts golinco1 imln .,ahndctiut. 
~ 1Uzu111 gö el'Oeektir· O zı:ımn 
na kadar biraz dinlenir iniz. 
Biz de galıpna OOıt mı hir 
den •cçirdim, bakalım, 
e) !er bulabilecek miyiz? 

Onhır. kı:ırı kq.ca ha EJkuıtı
lı odadan çıkttlnr. Biz <le ) al· 
nıa kaldık. Claroboo PJ\rry 
Rapnond ile bana huluııd u
mus yerde kahııaruı.zı it)) leye· 
rck çahı,;n\a oda ına girdi. 

Ra)mond1u içeri ,ginnekten 
ıorla meııcdehlliyordum. Ağa· 
be) j ini görlnok i~tiyordu. \ c 
buna mnııi olamı ·dıı kızıvordu· 
li'ak l hen Clarok on Pc;ry'111hı 
alelade bir polll) hnfi) esi ola • 
rıık kıırı'linıadığını fakat mu • 
haı&.ak kard ııln katilini el· 
<le etuıek için çah tığını lü ~ 
zumsuz h y •anlarJa onun İ§'İ• 
ne nıaıı1 olmamızı söyle) inu 
lı'irn:G) atı~tı. Yanımda durarak 
gUzlcrllo arkadapınm harekatı 
uı tnkihe ha ladı. 

Çalıı;nıa odan, zen iu bir 
tarzlla d8 muh,ti. So' imli bir 
o(la idi. Y C".rdc açık 'e parlak 
renkli halılar, Duvarlarda yin 
açık l'enk kô!ıtlar 'nrJı. Şöml 
ne oldal..ıi duvarın tum orta• 
~ıncla leli· Ve nğdnki duvara 
da kı)ınetH ıahtadnn ynpılmıı 
bir ) ıızılume ılo) ıtnınıştı. Mi>· 
hil> Lir mnın kannpc., lıir kaç 
koltuktan ibaretti. 'Kohu~la • 
rın biri "ıninenin ) amnu kon
rnu~tu. hor tarafta uzun bir 
ıuüca<leleııin 'izleri görüniiyor· 
du. Ortııd ki holi Liraı aüriik
Ienmi:;, ~önıinrniP öniindeki 
seccııdc kaldtrılıırıtk ömiııenin 
içine doğru aulmııu. Küçük 
bir ma n ile hir kaç i•kemle o
taya buraya dc\•r'Jlıni ti .. ~or: 

JJrQCkle'honk'ın caoedı i<>mı 
ne ile kapı aravında 3 ) akl rı 
kapıya doğru olmıık üzere u ." 
zauıııı§tı· Ozerindo gece elbı-
esi vardı. Göv ünde, bir Jıan· 

çorin apı göriinüyordu, ,Dc)RZ 

göınlcA'i )\Cr ) er kırmı~ı kım }e 
ke}ori tuııyordu. Y rde ırt 
üstii yatı) ordu. Yüılinde lıü • 
) ük hir korkuuuıı i!ad l don 
mı.ıı .ka1mışu. 

Clnrc on Pı:ırr) Ü tüııkörü 
lrlr c edl mua~ıe.ne cui. SoMa 
oılunın d~ nı .. ılini tetkik ko· 
) uldu· On dakika kadar &1~ • 

dan ola, soldan uğa, odada 
dört döndii. Ht•r aııtiıneırc 
wural.füaını tetkikten ı;cçm • 

- Bize göre :-
1:..kalliyet mekteple· 

Tindeki Türkçe 
kocalarının hali 

faciadır! 

Tarihten bir sahife: 2 ,u---

"Kr mlin Sarayı,, od~ geçir iğim • •• 
Ekalllyet mekteplerinde. 

ki Türkçe bocalarmın \'a. 
1iyeti bir faciadır. Basan 
lıaftatar, aylar gec:er, m 
Qlamoılar; bu vaziyet knr
Şt"lmla mektep idaresine 
ınüracnatl alacnkl\\nnı is. 
tiycJ1lcr. hnk tlc karı ık 
mfınıakrla karşıla~ırlar. 

Çaresi~ kalar~k Maarife 
müracaat ederler, •biz mek 
tep idnı·esinl sı ·ıştmrız, 
siı ~idiıı istnlzc balnn11 tar
zında, asıl y raya merhem 
olmnıytm, ancak ilmi<{ ve 
tecelli doğuran •ldarel m8!1 
}ahateı• iöıle.rle karşılanır
l~r. Ar~mı yine ~nler, 
haftalar, hottl nlar ıeçer; 
hnla alacaklarını alnmaz. 
hır. Mektep idareF~, devam-
ızliklannı bahane ederek, 

ı·endllerini i ten nthrm•k 
icin fırsat beklediğini. bil
<\iklerin~cn, ahnterlerinin 
luı.rıiılığını ftlamadıkları 

hrld<'. hin tUrlti malırumfy. 
~·et ve ~ıkıntı içinde yine 
l<:l ine de qm ederler. 
Üstelik mektep idaresi nez. 
diude kıl kadnr itibarlım 
~·oktur; adeta, yarın ()piir. 
"i\n vlicotlarma lüınım kal. 
mıy1'ca\ birer tufc~·li mn· 
:mıelesine lnaruz kalırlar. 
Kaza~ kendilt1ı·im~ nara 
\'Crllcçek olsa. bu. emek
! rinin mukabili q\~r k rle
ğil, Mcttı bir sadaka hnHn
rlr, kcıfalarına kakılarak v~
rilir ... 
Ynknrıki sntırlnrda anla

t tlnnlart b~zıat kentli ncı 
tr-crUb lcrlmisle blldi~inı:
içlndir ki, bımhm bu ~H
tttlldll y na yana tekrarlı. 
Yoruı"' 
.. E~ İliyet ıncktcplerlndc
ld Türk<'e ı oca.laruun hali 
fecidir: bu ise biran cınel 
~11r~ huh• ımtı l!iıımdır. 

- Bu, böyledir!-

* Çocuk kampları ve ikmlll 
kapanmasını müteakip öğr tmcm 
!er bu sayede bir dinlenme se
yahati yapacaklardır. 

Tnkailerin her. aün çah~ma .. 
lanna :mü adıı verilocektir. Bu 
hus\lJtnld k~rar bir Hd güne ka .. 
ğnr alakadarlara bildirilecektir. * Dolmabah<;ede inşaatı qe .. 
vam etmekte olan lnönü stadının 
sahası yakında tesviye v~ tan• 
ılm olunıu:nktır. * İkti nt V ~kili Hüsnü Çakır 
Ankaraya dönmü~tür. * İnşaatı tamamlanan Bo_y1 
koı: verem dlepaneerl cuma gÜ• 
nii açılacaktır. 

1 

Sarayın içini ve içinde olanları iyice 
anlayabilmek için bu kısa izahata 

lüzum vardır 

._ı _: _:_N_~-~-~.~-· :;,Mi:~n•·~-a •. z""f {~_, '!!!'!"!! 
İhtilalin \Unum\ k~rafıallı ha~ olan Ruslara ve Rusyanın diler komünist bir cereyan. 19 1 7 den

.ini ala<:ak olan yeni cbagşehin i, ınill:etlerine,, ıiddet}e ve terörle beri, Çarlığın devrilmesi etrafın· ı. • bt h k d b il h•k l b ı k k 1923 de Kremlin araumd lernangı r il umet ar eı e tı ım o a ı ece ·udrete sahip da yapılmı• olan bütün neşriyat " .ı ·ı bf d d " lıliyük bir nüfuzu olan b'ır ;:ıe-m eflleZ bir hale tokmak. r a am a göriilcmfyordu. uydurmadır. ihtilal, as!A sistemli 
Z

. nL ı.._ lk ·d ... ihtilalci: Tro,.kl 
, ıra ~tiyaıH inkılabı "dı vo· t\ ar "'eteMkiye intikal et· ve metodlu Qfr tıırzda, yani, Y•· "° 

:ilen §4?y, hakikıttte Petrogradda tiji ~<\tnan bu •o&Yalist avukatın, ğınların terbiye edilmesi ile hnş- Kullandığı en mühim vasıt!l 
"llPfhnııı ~&de bir hükumet aranılan meziyetleri iÖtıterebilc- lamış olmadığı gibi bir şınıf mü- KTonşt<ıd deniz üasündeki bahri· 
larbcsinckn ibaretti. ccii 1141ulm11tı. cıtqeles~ mahiyetini qe h iz de· yeliler olmuıtu. Bunlardan bir 

Prens Livof ve arkaelaşları, or.. Halbuki ~· birk~ç gUn sonra, iildi. kısmı Orora l ruvnzörü ile Nev.a 
!ud{\ ve rn•mle~ette Çarlıia kar- Rusy~daki ltjlaf ~skefi heretleri- Asker, harpten bıkmı~tı. Ken· nehrinde ilerliyerck, toplan, Kc 
ı doğan umumi kin ve nefret\ nin tu~ına tutulmuı ve lngiliı- dl ini harpten uzaklnştıracak bir renski hükumetinin içtima halin
.ısıl keneli lehlefin~ istismara Fransız büyük elçilerinin t.ışai;ı hükumet ietifordu. Prens Lfvof de bulunduğu Turid sarayına çe
.alkışrnı§t rM, L~11in ile pekaz o- h~ino inmi~ti. Ve torhit hokli- hükumetinden bu neticeyi ala- vh·n- 1lerdi. 
ım arkt.chwltHı d•, ııvukat Ke- ~n ord\ı)'l.\ Knrpô\tl~rda Alm•{I ml\Yınea n\\ıul yedqe bir q~erfni 1 "lİn, derhal Almanlarla uz 
oııtki'l\in ~rtı•mlil(leri yijrin- m\ttalyöalcrine )'C:ffi yap.maiıı de ve Kefel\ ld'yi ikame ettiyse, Ke- la mak ve ne paha8lna lursa ol 
lop birkat daha artmli olan u- vam etti. ren~i qe ve onun peşinqeki sun sulh yapmak kararını verdi. 
numi kln vo nefreti, böylece Rı.ıı or~ull\\ı Çann devrilmesi- Meqıeviklcrden de ~rachlını bu.. Fakat milletin, bu aulhten sonra 
.endi ldcallerl namına istismar ne ou tek hçdef~ ulntmllk iQ\n li\tn<\l'UW4' ayrıldı. nray:ıcnklarınn cevap vermek ko 
tmi~ler ve muvaffak olmuşlar- mUzahttrQt elm\ıti: iıt, tnm bu ııu~da askerin u· lay olmıyaca~ını da kestir~iği i 

~ır. Ne pahHma ohnsa olıun harp mum\ ar~~ unu •n{U"an Lenin c;in, karnrgAhını, Kronştad getl\İ· 
1917 yıllllda, Petroıradda ıe- ten kuflulmak v~ kö)'\ino dön- ~endiıi ~ç\n :ı fer ç nın\n ~alqı- !erinin tehdid edemiyceeği b~ 

ni azıya cı.lrnııı ohm Ruıı)'u• iti- mek. ~m\ anladı ·u çoiu profesyonel- nQ ·tl\Yth y{\ni Mosko "Bya nnklet
nnd tt:lkin edcıbilcct;lc hir şiye.sl Bu ordunun mfü•on~U . ~ et, 1°!.miş bijkii~ot d rb~ilednden li. Ve kepdisi de bir Orta~ğ ka
ümre görülemedi~i gibi, ıidde- erba~ v• ıuhByında, ne ıhul~l ıu· murekkt>p hır kombtneı:onlar or~ le:.inğep f ~rksız olan Kremline 
! ve t~ 6 cı h y n yme e alı k uTu vaıdı, ne de saaya\icıt v ~Jl\la ft11lsh· 2 verleııti. ( /)('Vamı var} 

lnoillzler Beyrutu 
ne halde buldular? 

Bilşı IHrhıcidc 
dindı::ki muhabiri dünkü sılı gü 
nil bildiriyor: -

Beyrutun aercık Suriyeli hali\ı 
ve gerek Fransız halkı tarafıq~ 
cian tmparatorluk kıt'alımııl\ söıı 
terilen hüsnüke.bulü fevk:ı.ladt 
samimi oldu. 

Yollar sevinçle haykıran ve 
banliyöye iir~n ileri müfrezeleriı\ 
uzun kafilesini alkı lıyan hail.la 
dolu idi. Resmi girit yann -bu-
~Ün- vukubulacak ve A vustraly" 
tt.ıt~"~ eehrin mcıtkoz:inde bir go 
çÜ . l'&P c"klıHdtf. 

Üzerincıjcı Seyruta 1 ı kilomct~ 
re rn~adecien a\ılan lngiliı; obüs .. 
lerinin izlen göJi.ilen r•dyo Ql
nl!lsmm bir z öt,ıinde Ar•plarlE\ 

Avam kamarasınnı 
(B\\~\ ı lnci sııyfada) 

Lonqra. 1 6 ( A.A.) - lapan
ye>l Hariciyo na~ırı a. Suncır'ln 
.'.>eyanatı hakkında Ayam Kam<\" 
r"Atnm bua\ink\.I cel11cı1indç, hü
kôme\tel\ ~u\lı\lOf •orulmı\'t~T. iı
panyol nnıırı b\! beyıml\hnçlıı. F 11 
ıınj'm Alman arktdHlıuilo bir~ 

likte iki memleket aruındak\ dtı 
rjn dostlu~ canlandırın k 19ın 
~ilaha sarıldıklarını bilôirnüıtfr. 

ir Jl\ÇQ
0

\ll lneUteto"in h\l h.uşus
ta ne yaptığını sormuştur. 

Edem fY cc::rabı vcrm~tiı: 

Sabah, öl"!le \'e akşam her y-emekten sonra ici,n 

SANiN d1ş macunu kullanmalıdır? ÇÜ KÜ 
Güzel Yüz -

İçin ilk ıart 
Güzel Diş 

Güz~l Diş. 
için ilk ve en 
esaslı şart da 

A i 
DIŞ MACUNU KULLANMAKT ADI 

Suriyeliler küçük küoük gruplnr 
K /SACA halinde toplllnm~. ~QllC'rn vq 
____ ... _... çatıların üıorinft birikıniı '1laf\ 

c- İıpanyol Harltıiycı NAZın 
..arafından 2 temro\lıga bir Al
"'l~n t;•ıeteainı yap,lan bcy~na
tın hülasasını gördüm. Bu beya
nat lepanyol nazırının Rua-Al
man hrnbi kcı.rfısm~aki noi\tıli 
nf\zannı bildirmektedir, B~ b~
ra\Hlt Suner' irı rııalt1m olan ~qrÜş 
lerinde bir değlşllçl~l veya in· 
ki~afı göstermekte devildlr. Bu 
huıuıta halen yapılacak hııtka bir 
hey nıtnn yoklm·.• 

Fikir yerine zabzt 
ceridesi ... 

Gazetelerden biri, biriJd gün• 
dUr, Peyall\i Safanın gramer 
meselelerine dair görüşlerinl 
muhtevi meknl lor ncşredccc~i. 
ni vodcdiyordu. Bımlard~n ilk; 
dün ~ıl\tı. Bir de ne görcliınf 
Üııtnd, burada kendi fikirleri ye 
rino, grnmer ı.omisyonunda ko• 
nuşttlnn mcs'clclcl'i, bir zabıt 
katibi sııdukatile aksettirmekten 
ba ka hlr ey yapmamış!... . 

Acaba fm.irlcl'i bunların nctı. 
ccsinde :mi teşekkül edecek? 

)Ordu. Bir aralık )erlere ya~ 
ıı. ilıay t latmi n diliııit bir 
çdbne ile l'e rahııt bir nefe a· 
lnrpk ft) agn kdktı. Uize: 

- Şimdi 'ıçcrl &;ircLilir:ıinlı 
dedi. Fakul Lal)tısınız yere dik 
kat edin ve dıiç bir ~eyin yerini 
hozmayııı. Poli~ her lıaldc iki 
ilRttc.n .C\' el geleUlCL· O ~pnıa. 

n::ı katlar Liz. i fofı.z;e hakıılın1. 
Bir de şu 1ıenccre1ere ) akından 
bir bakın un. 

Ra)m~n<l <loğru ce e<lin Yll· 
ı~u1u ı;itmij, diz çökıııil; k:ırdt-
ıue acı) arak Jıakıyordu. Den 

:rrknuıı~ınıın pc~inden gt.ll}"<>t· 
llum. Pencerenin ·çeııı;ellerini 
n'i açtı. ( •) ~a:;İsini ) uknrı kal. 
,hrdı. O zurnan ıkı ıkı kapa
lı, denıit' hir kolla d tel~H iki 
pan~ur gör{filk. 

halkla birlikte ,lluiyla iıarcıtlcr 
Y•pari\k choı gcldini~> diyor• 
l•rdı. 

Bicikl tH JCnç luılar ~llori)'leı 
keunyonl ra tutunarak jlerliyQr 
ve Avuıtralyalı Aıkorlerlc kony .. 
14'rak bunlara tekerlemeler nrJ. .. 
fQrlar<lı. Arap avlt'ITinin çatı yq 
bl\lkonlan hmCl\hınç dolu idi. 

Eldo edilen delillere söre Vi· 
ıi kuVYetlc:Ti Berrutu •on <lakika .. 
fa kacl!lr müd faqya azmctmlş· 
lcrdi. ~hrin cemıp mahallelerin• 
de yol kcmumdold ağaçların • 
rasındcı, teais odilmi 1Pühimmat 
depoları ve dik nli tel ıcb~kc:si 
i~h'düm. 

Şehrın büyük hastahanesinde 
bir k15m1 alır olll)ak üıerc 40 ka 
dar yaralı fngiliz esiri ~ördüm. 
&nlnr Fnn!lzl rın k~mdilcırine 
fevkalfıdcı güzel baktıklarını aöy 
lü)'orlıır. Avuıtralyah yar•lılu 
~ranıııı haılabakıcı kadınlannm 
ınüceı:ıem iyilik timsali olduiunu 
bildiriyorlar. 

Beyrut sakin bir manznra ar-

zetme.ktecHr. Daha şimdiden mü 1 
teaddlt evlerin üzerinde hUr F ran 
sız bayrağı dalgalanmaktl\dır. 
Şehirden pek az kim•tı ayrılmış
tı. Zira ekseri halkın hişaiyatı İn
gilizlerin ,ehre taarruı etıniye
c~ğl merkezinde idl. 

Bu telgrafı bllirlrken Jmpua· 
torluk kuvvetl4!ri. ıırhlı otomo
billor, kamyonlar hcutaraftan ba.n 
liyölere yağmaktadır. Buna raft-
men, Suriyenin merkezinde blr 
neş'e hıwnsı esmektedir. Gerek 
Suriyelilerin, gerekH F1an11ıla
nn Nazi entrikf. ve nüfı1,unun 

- Da/ıa var - maı:iy• kanımıı olduiunu ııör-
meldo ferahlık du;ydukları hisse-

(~) lJ diliyor. 
u /Jellcerel<'r giyotin --------------

pencel't!si gibidir. Jkl ~asid<!n * Çukurbostan ıtad ve aha
rniirckheptlr. Açtlırl.l!rr :sbiri )'ll sının tanzimi dün 42 bin liraya 
l..·<D'_ı biri. a ağı cloğru lazy(lr. Bu. ihale edl~m~ıtir. Tanzim iıi fut· 
şasrl<!ri ıhi çcıı~I tutar. Peuce' bol mavsırnıne lu,dar t1amamla-

. l 1. nacaktır 
rcmn a~·ı ıp tiOf)(Jll111<1.sı bu çen * y · 'lk" d k' ki ,. ,

1 
• • eşı oy e ı çocu arı Kur 

gcl~er ı·asıta;;ıleclır. tarma Yurdu genişletilecektir. 

işçi meb'uılarQJn Shinw•ll. 
Sı.modn b\l resmi. beranatından 
$Onnı İspanyaya lngtliz malı gön 
derilmesine devam cıdilmeıinin 
gülüne; bir e-Y olup olmadı~nı> 
eormu~tyr, 

Edon, bı.ı h\18\.l&tıı, Dimdilik ya 
pılacQk bir beyanatı Qlmadı~mı:t 
tekrar eylemiştlr. 

Mitıroblar.ı ' 100 öldürür. diş lerJ frnçanın ~iremed~i yerlere 
~ar ıntifuz cdere"k temizler, palatır-, cMş etlerini besler ,.e 

hasta1~11mala rına :mani olur. 

Sabah, Öğle \'e Ak~m her }'emekten sonra günde 
3 defa dl le rlnizi fırçalayınıı:. 

Ec:ranelcrde, ill ük ıtri yut mniaınJarında huhınuJ 
Müteakiben Fastaki Sparl 1 

feneri hakkınClıı bir aual tovcih 
cdilorelc fenc1in ilTldiyc Jrndcır 
kiroin kantrQlü altında Qh:hı~u 
ve lni!iliı hükumetinin ne Yi\P" Tren er ekı· 
mak tasavvurunda olduğu ıon.ıl-

mu~~u:~. ~lspanyol hültum tinin izdihamı önle-
5 temmuzdl\ fenerin kontrolünü 
deruhto eylediğini oevaben bil- mek ı·çı· 
dirml§tir. Bu fener §imdiye ka- Dee• 

dar, 31 mayıs 1865 de imı.a e- ----o--- Ruslar, hüku~ _ 
dil~n cSpartel bumu mukavcleıi> n,.K,u''nakal'..Ot T / nka ... letı' 
ile tesis edil mi§ olan beynelmilel O'l j U V '-' t k 
bir komisyon tarafından idare e- Yeni katarlar ;_~letmek me e ~ ezİnİ 
dilmektc idi, ~:.-

-- imkanını buıdıı. K za 'a nakil 
General Artunkal l Ankar". 16 (A.A.> - Biı.e • 

verılen malumata gCJre, Devlet e JY f r Un~• Birincide 
muhitinden de~il de askert bir 
makamdan, bilhasea Örft lda. 
re Kumandanlıtı ılbi lstiınai 
ve fevkalade bir askeri idıu• 
mllkemından sadir olması, 
ötedc:nberi heryerde «müsa
IT'i\haııın diye bellenen bu ida 
renin, bl&cie ne ıenlt. ne in· 
sani ve ahlaki bit' mahiy ti 
h.aiz a)duiunu iÖstcrmelctedir. 
Örfi idareye hakim olan bu 
medeni zihniyetin hayranı-
yıı. 

.Sayın Cenaral Artunkal'ı, 
viodnn müvacc:heainde verdi~i 
hu fa~ilet imtihanından dolayı 
tebrik ~<ierb:. 

Bilinmelidir kJ, TUrkfyede 
«jurnalcılıkt: tellecillk, ~a
viyoci.lik, . m dre:ıeçilik, ve 
.msah rezılctlcrl• birlikte ıır· 
tık nefret ve lanetin gayyasına 
gömülmüştür. 

Yeyl jurnalcılaral. 

Oemiryolları idaresi tarnfı11dan 
Haydarpaşa - Eskişçhfr - Afyon Nevyork, 16 {A.A.) - D.N. 
hattıpda yolcu treninde v~ki iz- B. ı Nevyork Tirneı'in Vaşington 
d~hamı önlemek ve bu kı~ım yol- da salAhfyetli bir kaynakUın al· 
cularının d~ daha mUsait bir §C· dığı malumata nazaran Sovyet 
kilde eeyahatlerinl mUmkUn kıl- hükOmeti dııirrleri ve reami mü 
mak mnksadlle Haydınpa adan eascseleri Maskçv&~ tt:r~cder k 
Eskişch~~ ~e Afyona 16/11 19~ 1 hUkumet merkcıinqen 450 fcr-
cuma gununde.n v Af d f d b ) Esk · h · 1-I yon an sah meın e e q unan Kıız;JYl 

ışe ır ve aydarp•ıuaya 19 / ki k d . 1 7 / 1941 cuma t . .. .~ . . na otma te ır er. Amcuik~n .... 
r es\ gu"unden ıtı· i .. a.,. 

buc:n rnunıa b' 1 k . zete1 ne gore Yıı.lnız H rkiye Ko
letilecektir. tT\ ır yo cu atan ış miserliği muvakkaten Moskova-

Bu katarın Haydarpa~ad3n kal 1 d~rı ~yn~mıyacaktır, f3M aebeple
kışı 7.15, Eski ehire varışı 1 7.35, I dır kı dıplomatik mahfiller de 

kalkı ı l 8.4S, Afyona varı ı 23. Moskovada knlllcııklındır. 
4S dir. 

Dlüor t~raftap Af1ondan hJ
kışı 3.42, Eskişehire varı~ı 8,ŞQ, 
kalkı!!ı 9.25, Haydorpavay(i va
rışı 18.52 dir ve bu trenlerin A
dapazarına ve Adapazarından 
karşılıkları da vardır. 

* Permanat makinelerinin mu 
ayene i~i sonn ermlş, bozuk bu
lunnnlann kullanılmaııı menediJ. 
miştir. Makinelerin yüzde otuz11 
bozuk çakmıştır. 
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iş istiyenler: 
---------..-..------------ n Temmuz !Hl PERŞEMBE 

• 

Amucamın hik 1 ••• 
A ay es 

* Bem~ire mektebi ıneıu • 
nuyum. Evimde her türlü en • 
jeksiyon yaparım. 

l\Iacka Ömer Rü~tü pacıa so· .. . .. 
kak No. 34 Rah'ia· 

* 
1 

* 17 ya~ında orta mektep 1 
mektep mezunuyum; az dakti-

--Ahmet Ateş---
• it fMEpg+ i 

Karyola veMobilya 
Satış Evi 

İst: Nuruosmaniye Çuhacı han karşısında 

1 
lo bilirim. Hususi vcva re;,ıni 

J Bel' nevi karyola ve mobil:velerinizi buradan ucuz ve 1 
müeı.ses.elerde 25 lira ücretle sağlam olarak tedarik edebilirsiniz. Tavsiye ederiz .. 

i~ arıyorwn. i~ti,_·enlerin Uç • iı''I!!!!'.!!!!!!!!!:~!'.!!!!!!!!!!~!!~!!!!~!!~:!!!!!!:!!! .. ZF W W$Zi4B.U$W*!llN'A.1&Gi & 1llL12 (\&; Si"' 

Çeviren: 
Celal Tevfik Sayman 

Yazan: 
Guy de Maupassant 

• 2 • mici eli... Her tarafında derin man rümuzuna müracaatları. 
kaı)m'Kfarı <ıenize cnıyorıaro1. . .. .... ci~Her. yarıklar ve bunların ara- Evlenme taklitleri: 

Babam imrenmiş olacaktı kı dı.U zun sakaL basları yuzunu sında siyahlaşmış kirler gözü e 
bize: iki taraftan çerçevelemişti. Köp. carpıvordu. Yüzü de harap 1::ı- 19 ya~ındayım. Siyah ~özlü 

- İstrizyc yemek istçr misi- ri.isünün ü.stndc açık denizlere iş muştu biçarenin,: yaşlanmış e. 
niz? diye sordu. lcyen ~cmileri Hindistana o gö- lemli, yorgun ... !çimden: ' narin yapılıyım. Tah:,ilim orta 

Ann:m para gideceğinden türürY'<)l'm~ gibi cakalı cakalı - ~u. amcam ha .. . Babamın iyi bir aile kızıyım. En az 75 
korktugundan derhal atıldı: dolaşıyordu. Mutattan fazla me. kard~ı ... Halis amcam.. I•ira aylıklı, 25·33 yaş arasında 

- Aman sen de yenecek sey rasun y.aparak yanına yaklaştık. Divordum. edthiyatı seven bir hayla ev • 
mi. Ben midemi boz~akta.n kor. Bsb.a~ .dereden tepeden b3:şladı, Bana bozuk olarak fade ett~i lenmek üivorum· Devlet me-
karım. cevabım veııd1. demzcılik hakkında methı~·elcr para<lan Yarım frank uzatarak ı 
Ablalarım ayni fikirci~ dc~il- okuyw,r, gidcc~imiz adanın husu bahşış dire verdim. ' muru olmılılı daha ~ayanı ter -

diler. Onlar yemek istiyorlardı. siyetlerini ~enmek istiyor. aha- - Allah senden razı olsun de· cilıtir. 
Ça~izlik karşısmda annem yi.ne }itini merak ediyormuş ı:~i 4~v- l~kanlı .. Sözlerile teşekkür etti Fotoğrafile R. F. rümuzuna 
işe karıştı. ~ni. işaret ederek: ranıvor. Top~~~ı!lın bil.e n~ cıns sın~e dilencilerin sadakaya mu~ müracaaL 

- Jozd ıstrroye sevmez, onu mahsul verdıgını sankı bılmek kabıl dua etmeye alışık bir ü.slu
bırakınız yanımda kabın. Siz is- istiyordu. De,tken sıra vapura gel bu vardı. Bu bedbaht mutlaka * 

---Müjde!--. 
Litvanyadan yeni gelen müte,hassıs kimyager tahta kun1su

1 

P~e. güve, hamam böcc!derj, Sivrisinek ce sair haşaratı im
ha eder çok müessir bir iliç icat .. etmiştir. 
25 • 50 kuruşla, DEZEN'FEKTOR, sizi tahtakurularmdan, · 
5e • 100 kuru~la. ASEPTOL tahta.kundan ve pirelerden, 
~~ kuruşla, bir litre ilaç tahtakurusu, güve, sivrisinek ve 
bılumum haşaratı imha eder. 
25 'kuruşla BLA'ITOL, sizi hamanıböceklerinden kurtarabilir. 

Stanislav Korolkeviç i mal8thanesi n 
den tedarik edebilirsiniz 1 

terseniz ı: idiniz. di ve nihayet tayfaya.·: bir zamanlar dilenmişti. * li. e mezunu 45 lira nıaa~ K 
lı, Boy 1,60, kilo 71 kumral; OmİsyODCUlar aramaktayız 

Parasız küçü 
·ıanlar servisi 

açıyoruz. 

---o'---
Ş arayanlar, iş ve• 
ren/er ve evlenmek 

istiyenler için ••• 
Bundan sonra İ§ ve it" 

çi arayanlarla evlenmek 
istiyenlerio gönderecek· 
leri 'k~ük ilanlan neşret 
nıeğe karar verdik. 

Biz, diğer ga::ete'lerde 
okluğu gibi gönderi.kcek 

Çarnaçar annemin yanında kal Kaptan bu ka~ar de!ı:' teces. Ablalarım ~österdiki.m cömert. 
dımsa da bu müdahaleye fena siaten usanmış. ızaıhatını se~e !iğe karı;;ı ağızlarını açmıs hayret 
halde içerledim. Uı.ah1.mı gözle- kelimelerle, kısaca cevaplar ver- le baJ...·worlardı. Kalan iki frang! 
rimlc damadtnı ve iki kızını ~- meye başlamı~ı. ~bam müte- anneme iade ettiğim vakit: 
trldyecinin önüne merasimle sev reddit sesile :şu suali sormağa cc- - Bu ne? dedi, üç frank bir-
keden babamı tak.ip ediyordum. saret etti: . . den mi gitti! 

bir hay, orta tafo~illi, yaşı ile 1 

uygun. ) e;il gözlü, uıunca boy _""iBeiiyogiviliuiiiGiailaitaiisa~riaiyriiBiiüiy~ü~ki"-~Bja~.vr~~im~s~o~k~ak~Nijo.ii44ii;ii;;; ' ., 
lu musil;.ı!ye a~ina bir bayanla ~ rw--.ıse•• - - --- -

ilônlara. bir ek kupon ya• 
pı.,ıınlma.una lü:um 1rör· 
müyoru:· Karilerimi: ,,.az. 
m: evlenme teklifleriM, 
okunakU bir ymı ile 14• 

rih adre$lerid koymaltll'I 
~arttır. Ciddl addedflemi· 
yecek teküfleri nqretme· 
mek hakkını muhaf <r..a e
diyoruz. 

Mektup gönderecek o• 
lanUır, h.akUırıru/4 a:aıni 
bir ketumiyet muhafa..-a 
edUeceğine inmıabüirler. Evvelki miliıteriler gitmişlerdi. - ~urad~ .ıstri.dye s~tan ili.ti. - Hayr, yarım fran~ını bahşiş 

sıra bizimkilere ~eldi. Babam yar bır gemıc1 var. Halı alakamı olarak verdün. 
e't.rafındakilere i:otrıdyc yenenin celbetti. Za':allı nereli acaba?.. - Sen deli misin evladım bı; 

evlenmek istiyor. Danış Rüruu ~ 

FOTO 
Türkiye Cumhuriyeti 

Ut>ulünü tarif ediyordu. Bu ht:.- ~n yme ~e;tlıiği hissedilir u~ursuz herife bu kadarpara' ve· 1 
susta tecrübeye daha girişmişti. şu kısa cevapla ışı bitirmek iste- rilir mi? ] 

. Eline bir ~na;ini. ald:. Fak9t di: , . . Damad1n1 göstererek. sus, işa. SÜMER 1 bıraz evveikı nazcmnlcrm bece. - O sersen b~r Fransız.dır. Ge- reti yapan babamdan çekinmes( 
rikligini göstercmidiğinden sula- ~ seuc Amerikada tesadüf et· belki daha a~ır sözler sarfede
nnı ilduiu gibi redllıgotunun ü- ~'o:1· Aç kalmrs, vatanına dönmek cckti. 
zerine döküverdi. Bu hali uzak. ı.stryıorou. Yanıma aldım. Sözde Jcrsey adası önümüzdeki u 
tan gören annem: Haverde akrabalan varmış, on· fukta denizin iciınden l~civert bi, 

- Her şeye bumunu sokmaı;a l~ra ho~luymu!'l neymiş. Göz!e- gölge halin<le çıkıvor gibiydi 
olmaz mı sanki .. diye söyleniyor- n~ görii'kmek istomiyorm~. Is- R'Jh'tıına yan~ımız v~i 
du. ~l Jol Darvanş mı, Darmans mı Jol amcayı bir kere daha görme} 

Bu sırada babam!n rahatSrz- oyle bir şey. Söz de bir zaman. istemistim. Görüp kendisine tc 
l~nmış. gibi bir hal a~ığını ~- lar z~inıniş. ~imdik~ vaziyetine selli edici müşfik SÖzler söyle . 
dım. Bır kaç adun. ~rı:ye çekile- bakınız ne hale gelmı'Ş. .. mek istemiştim. Heyhat artıl 
rck ihtiyar ~cmlcıının etrafında Bundan ötesini duynıağa, diın- ortada ~-tridye meraklısı kims, 

iB. oğlu istiklal cad 
No. 111 Birinci kat 

1 

.Yeni Çif lik. 
SOTHANESI 

Yani Stamos istridye yemekle m~ olan eo- le~c ta'.lıammi.ilü kalmıyan ba- kalmadığı için o da çekilip git· 
No.194 <:uklarma dikkatle bakıyordu, bam: mişti. Kim bilir belki aıribarır 

Mütca1dben yanımıza ı:elıdi. Yü. - Vah vah zavallı . .. Bununla dip tarafma. her zaman yatıı. I~••• 
zü sa~ı oJ:n~ş, ~ö~~ri garip ber•r düyny~a he~ şey ole.· kalktığı kovu~ inmişti. --------------
bır şekrlde büyıaniiŞtü. Anneme gandıc. Teşekkur cderım kaptan, :.Dönüşte artık ayru vapura bir 
yaklaşarak. . . . v~rd~niz izahata teşekkür ede· medik. Ona tesadüf etmekter 

- Bu adam- deıdi- şu istridye rım kaptan.. korkuyorduk. Annem kederder. 
-satan ~emici müthiş surette Jola. ~?bl sözler sarfederek kaptan· adeta hasta olmuştu. ' 
benrl)~r. dan müsaade istedi. Ve bariz bir Ondan sonra da babamın kar

Anncm ıhangi Jola? diye sor. telBş ve endişe içinde oradan deşini hiç bir yerde, bir tesadilf-
du. ayrıldık. Annemin yanına vardı- le görmedim. Bazan bö:vle derbe 

- Canım hangi Jol olacak ~ımız zaman bozguna ıuı!ramış der dilencilere 'bol sadaka veri-
kardeşim .. ve i~ etti: insanların hali içim:le bulunan şim amcamı düşilndü~ümciendir 

- E!tt onan şimdi nerede ol- babama zevcesi: 
duğunıı 'PCkili «>iJanesem odur, - Otur turaya.. halinin ı>erl. 
diyeceğim. sanlı~ını hisseıtirceeksin herkese. Bir maydonoz 

Annem şöyle cevap verdi: otur şuraya diyorum. 
_ Sen mutlaka çıtdlmll§Sın. Derneğe mecbur olıdu. Kanape- h k• • • 

Bl.ma imkan var mı cantm. O nin üzerine d~cr gibi kendini mu te lrJDJD 
hem Amerikada <>lnr 1hem ıde bırakan babam: 

---Foto---· 

KAZBEK 
Beyoğlu İstiklal Cad. No. 81 

Milyon kişe yanı 
..____________________ 

ÜSKÜDAR 1 İNCİ HUKUl 
HAKtMLtGİNDEN : 

9U/264 
aynı zamanda burada hulnabi- - Oymuş, tamamile oymuş! yed•"'• 
lir mi •. Budala ı:ibi konu~uyor. diye inledi. Jgt nane... Boğaziçi Yenimahalle Çayır so 
sun. - Simdi ne yapacağız. Hiç ol- S . J d b kak 15 No.; ve Büyükdere Cami so 

1 k 1 d on giın er e a'51 tohumcu .ak 81 No. da Mustafa·, - Git öy eyse "kendi ı:özünle mazsa ız arı ora an uzaklaştı. 
irör. Bakalnn ne karar verecek- ralım. Damat hiç bir şeyin far- lar da tohum fiyatlarını yük · Davacı Ebulhasan vekili Reşa 
.sin. kında olmamah. Anladın mı? seltmiye ha~lamı~tıT. FiY..at mu laranndan sizinle Tahir aleyhiniz{ 

Annem 'kalktı. Ben de beraber - Ne facia AUahım! rıikahe. memurları dün bazı to 'kame edilen a.J.acak· davasınm caı 
ablalarımın yanına ~u gittik. Elime beş frarik!ı'ık b ir kağıt hrunculara giderek vaziyeti in 'lluhakemesinde daveti vakıaya ica 
Adamca;n., .• daha y-1- -l-- "Örü- s~ırarak: ~et ~tmedı·g- ıru· ·z.ı-n hakkınızda gı 

,.,._ dAUIWıD.1 ~ cclemi~er ve hu arada Perist<. '"' ue 
yorduk. lhiiyardlı, yüz.ünde .se. - Haydi git, dediler. Prasını yap karar ıv~rilmiş ve davacı ve 
falct ve ızt1rabm. çizdiği derin ver istridyelerin. Biz de söyle adında bir tohumcuyu ı:ıuç ÜS· kili tarafından ibraz edilen sene 
çl~ikr vardı. Döndüğümüz va· vapurun öteki tarafına doğru gi- tü yakalamı~lardır. altın<iaki imzalann ehlivukuf mnr: 
kit annemin tirtir titrediğini delim. Per'i~to 80 kuru~a ı;atılması fet.ile 23/7/ 941 çarşamba günü saa . 
'1issediyordum. Heyecanla dedi Kız kat1deşlcrim babamın bir. lazımgelen maydonozu 180 ku 10/30 da istikiabın icrasına ve ia-
ki: denbire ınerive kayıbolup gittiğini 

- ZannCÖ.erim ki oduc. sorduktan vakit onlara: Annemi ruşt.an 60-70 kuru,a ~atılma ı yin olunan günde mahkemey-e gel-
Babama: deniz tuttuaıtnu, onun da yanın- lazımgelen rafi}i 350 kuru~n mediğiniz takdirde istiktabtan ka 
- Git te -diye ilave etti. Kap dan ayrılmak istemediğini söyle- k çırunış ve imzanın sizlere ait olaca-

.J.. satma tan s~ludm. Peristo g· ından bahisle M. gı"ap kararının 
.tandan izahatal ıFak8' ihı.-yaltlı diın. Ve ~emidye: d"" ··dd l " 
davran. Herif ister misin şimdi - Kaç para borcumuz oldu?. un mu eiumuıni iğe ,veril • tebliğ~ ve muhakemenin 2317/ 941 
bizi tanısın cscv.gili akra'balarım• mösyö?. diye soroum. mi tir· çaqamba günü saat 10,30 a talikin~ 

Ziraat Bankası 
Kuruluş Tarilii: 1888. - Senn ayesi: 100.000.000 Türk 

Şube ve Ajans adedi: 265 
Zirai ve Ticari her nevi banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28.800 1i.ra ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumharah ve ihbarsı% tasarruf hesapla· 

1 
nnda en az 50 lirası bulunan.lara denede .& defa çekilecek kur' 
a ile aşağıdaki pl.na göre ikramiye dağıtılacaktır. 

• adet 1.000 Liralık 4.000 Lr. 100 adet 50 Lira.lak 
5 000 . 

4 » 500 > 2.000 > ' Lira 
4 :ıt 250 > 1.000 > 120 :ıt 40 > 4,800 > 

40 > 100 :ıt 4.000 > 160 > 20 > 3,200 > 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 lira. 
dan aşağı dUşmıyenlere ikramıye çıkilğı. ıakdircie % 20 faz. 
lasile verıleooktir. 

Kuralar senede 4 defa 11 EyliU, 11 Birinci.kanun. 11 
Mart ve 11 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 
.. ,. S&Ut;rt • b L 

ENSON HAVADiS Emlak ahm satım 
lLAN FİYATI.ARI Kuruş 

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

500 
300 
200 
75 
50 

}.~ne Şartları: Türkiye Hariç 
için için 
Kr. Kr. 

Her muhitte satılık aparlı· 
man, ev, arsa istSyenler ve em· 
lak satmak diliyenlere yazıha· 
nemizde azami kolaylık göste
rilir. 

Fatih parkı kar~ısında Diil· 
gerzade Camii üetünde Kinıil 
Pa§a sokak No. 6 

ENVER GÜRMAN 
t!iye kucaklamaka 'kalkışsıın. Ke- - Kaç para lborcumuz ildu Bağdat, 16 (A.A.) - Emir karar verilmiş olmakla tarihi ilan-
paze oluruz Filip, rezil oluruz. ~syö kelimesi yerine az kal. Abdülilih radyoda ltir nutuk dan itibaren beş gün zarfında itiraz Sahip ve Ba~uharriri: 
Ba1>~ süratle yanımızdan ay- sın am<:a diyecektim. ~öyliyerek İrak ve bütün arap etmediğiniz surette mahkemeye ka- Sl!nellk 1000 1700 NİZAMETT NAZİF 

rıldı. Ben de onu takip ettiıu. - İki buçuk frank.. d.. rw· . b. l ıbul olwunıyacağınız gıyap karan Alh aylık 550 1000 Neşriyat Direktörü: 
Müthiş heyecan içinde idim. Kap Bes frankhık kafndı uzatırken unya~ g~~ ıgını ır e,neğe makarmna kaim olmak üzere ila- Üç aylık 275 500 ŞÜKRÜ SARAÇOOLU 

İkranriyeli bilmecele
rin ne!rine haşbyoru• 
Bunlardan her on tanesi 
ni doğru halledip bise 
gönderenler, hazırladığı • 
mız hediye stokundan is-
tifade edeceklerd(r. 

ilk bilmeceyi 
bekleyiniz 

ı-' _1_1_:~--1:-:-~--~~--~,!..1 
VEDAD ÜRFİ 
Yaz Temsilleri ~ 

16 Temmuz Çarşamba Bl!I ~' 
KOZ - 18 Temmuz Cuma JlA' 
KIRKÖY MİLTİYADi - !ı 
Temmuz Pazar BEYLERBE ı 
TİYATROLARİNDA 

KAN! .. 
Büyük Eser 3 Perde t1' 

17 Temmuz Perşembe TAKS~,w 
ALTINTEPE TİYATROLAR·W 
DA. 

BEYAZ BAYKUŞ 
Fac:ıa 3 Perde 

(Vedat Ürfi temsillere bi.ıı'1 
iştir.ak edecektir.) 

-~-~-----~_./ 

SiNEMALAR 
Halk sinemasında 

3. - TENCERE YUV AR~f 
Komedi. 

Matine 11 de gece 8,30 ~~sla 
1. - GUNGADİN. Türkçe so t:. 

2. - GÜND"ÜZ İNSAN GJC" 
KURT. 

* BEŞİKTAŞ BAHÇESİ 
2 Filin Birden 

1 - Tosun Pa~a Tür~ 
2 - Güzel Esire 

Be§i~ Suat Park 
Sinemasında 

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

tan uzun boylu, zayıf bir adam. ellerine bakıyordum. Tam bir ge davet elmıı~tır. nen tebliğ olunur. Aylık 100 Vatan matbaası 

--------~----------~------------------_;,.--------------------------------------------------------------------------~----;.._ ____________ _,,_,/ 
- E' et geçen defa geliı;im cak, diye korkuyordu. Niha • 

clc hana dcd'i ki: «Para içinde yet: «Adam sende? öğrenirler
olduğuou~ halde. para~ızlıktau e öğr.enııinler, Yerini de.ği~tir
bahsediyor, ıkıntı çcki}or, Ü· rek ~arap malnenine ko~tu· 
zülüyor unuz. Ben sizin yeri- ıuek güç bir i~ değil ya!» diye· 
ınizdo ol.sanı, verilmeyen, e-.ir· merdivenden telaşla indi, alt 

En Son Havadisin Cinayet ve Mıc~r-ı Tefrikısı: 53 

kANLI LOKANTA! ~.;......;. __ .;... _____________________ -.;;;;:::;,_ ________ ;.;.., ____________ .;;;._.;,;;,;._. __ , 

genen eeyi kendi elimle baha- basamağı çekti, çıkardı; . gözü· - G<>zetlemi~ olacak. 
nızın paralarını ı;akl-adığı yeri nün büt,ün dikkatile ho~l~a - Desene iri yanımızda yı 
hilmiyor musunuz?» Deffi bakıoca i~i anladı. Ve acı acı lan beslemi~iz. 
Ben er e hileyim?b ce,nbını haykırdı. - Öyle! Ama ben sana bir 
vermedim. O tekrar konuştu: - Çalmı~lar ! paraları çal· P;ıJ 6Öyleyeyim, hen hu oğla • 
«İnsan ister e ~a~abuk öğre • mı§lar ! nın gözünü beğenmemiıtim. 
nir. Mesela 1hen İ:.-tediğim 21a - Manen sendeleye ~tndcle • - O zawan niçin söyleme-

! · b .. din·! 
nıan öğrenebilirim!» ye yukarı) a çıktı. Göz en u· 

Bö)le Lir fikri aklımdan gc yümüş, dudakları .._rarnıış, - Söylesem ne olacaktı? ..• 
~imıed-iğiın gfüi. kendisinin hu rengi limon gihi ohu •u. karı· Sen daha tecrübe etmeden, he. 
dü::iincelere kapılma~ının doğ sı sordu: nıen a~ılıvermiıı, bütün bırla-
ru olmadığını sö-yledim. Hatta, - Çalnıı~ ını? mızı ~ylemi~tin. 
biraz da sert eö-)-ledim. Benden - E\•et. - Şimdi ne yapacağn. 
yüz bulanH•)IDca yanımdan u- - Ne kadar? - Ne yapahilir'iz ki? Jan-
zakla~ı. e bile)İıı~ ben? Sayi-pta darmaya ~ikayet eben, paramı 

Madam Marte-nin hayretten 1".oymadnn ki. .. 11..'.i altın torba. c-ahh deıren, herifi yakaJarlar 
ağzı açık kaldı. Fetiş: «Ben sa· ~ı yok. Bir kütük torbayı da ;nıa arada bize de olur· O, bi~ 
na ckmedinı mi?• der gibi Mar . bo~altmış· Yalnız elınaı,lara do kaç ay belki de bir ~ne hapis 
tenin yüzüne baktı. Manen, kuıınıamı . Ah kafir her.if alı!. yatar, fakat biz darağacını boy 
hu duru.ıua iunıek arzu:!ile ya· asıl buldu hu >ıcri, nawıl kc~- larız. Çünkü, herif her ~yimi· 
ıuyor, fakat, paracıldarıo ı.ak· fetti? zi biti}or. O da onları söyler. 
_lı oWuğu )er ;ıoeydaoa ~ıh • Feıtiı: cevap \'erdi: - O da bizimle adamöldür 

1 .\1. 
Çeviren: 
S Çapanoğlu 

- Öyle deme . .. Hepsin ita 
şıyamıyacağlnı hesaplamıştır 
da ondan .. . 

Bütün gün, hu mesele etra· 
ınedi ıni't fuıd'.ı konu~tular. Marten mü· 

- Öldürdü, fakat ispat ede teessiı idi. l\Iaamafih yi 
meylıJ ki? halbuki. biz csaı;en ne bir teselli noktat:oı buluyor, 
ı:üpbe altındayız. Hem s.onra kendi kendine: 
•adam öldürürken o da hız\m. - Y'ine yerine korum hun· 
le bt>raberdi.» naı.ıl deriz .. En ları ôiyordu. 
İ)"İE-i ı:ıusmak, zararı bineye çek Ertesi günü, l\farteıı kızma 
mektir·. dedi ki: 

- desene ki ne oldu İıie he· - Seninle §ehre kadar in-
nim altıncıklarııua oldu. tnek j;,terdinı. Fakat görüyor • 

- Evet .. : daha doğru:ıu hay sun ki üzgiin ve mütee;,;,irim. 
dan gelen huya gitti. Bu 1'ana Sen git muaıııcleleri hazırlat, 
ders olsun, bir daha ra:;t geldi- yarın da Len gelir i:i L'itiririz. 
ğine emniyet edip hemen açıl· Jervej, se\·inçle ~elırin yolu-
ıua, Jıer şeyi anlatma. nu tuttu. Ev1e girince kocasının 

- Bereket ver:ıinki parala- kucağına atılarak : 
rın hep im ve miircvherleri al - Her !::CY yolunda ... Ba -
mamı~. Yine in afh adanımıı:. hanı icap eden :;eyi ) apmı} a 

fiÖz verdi. Yarın gelecek. 
Kocası, karısının dudakla • 

rından öycrken: 
- Dün dedi, sengittikten 

sonra bir adam geldi, beni sor• 
du. 

dan korkum yok. O, 
henden! ..• 

Sonra meşin bir 
genç kadına uzatarak: ~ 

- Bu da, dedi. Sizin b• 
nız. ,~ 

- Nasıl adam hu? Adını Jervej torbayı aldı, şoÔ 
söylemedi mi? ~apkın bir teheııt:oümle : • .Ji. 

- Söyledi, Şarlo imi~· T kk ' ~ 
Genç kadının gözlerinde &e· - e~e ür ederinı • .. ıfil 

vinç ı~ıkları yandı. He)ecanı- Sonra vücuC:lüuün bü~tof' 
nı gizlenıeğe çalı~aTak S<>rdu: her bükülü~lerile yürüdö'~· 

- Baı-ka bir şey söylcınedi bayı bir dolaba koyarak ~ 
mi? .. Şarlo ihl'iraıılı gözlerle ge 

- Bu gün de selecek. Bek- ledi. jJ;İ 
!emeni rica etti. kadına bakıyor, cins bir .at :,.r 

~ocası i~in~ ~~ttikten ~onra burun delikl~ri a~ı~ıp k1~ 
lntızar ate:.lerı ıçınde yanarak yordu. Jerveı kendıne k ,., 
bekleme>ğe buladı. Ön.leden · i· yakla§tıkç.a onu kucakla111' 01* 

• .. e . k ı.ı.. d k b. ate~ 
kı ı:ıaat ·sonra Şarlo geldı. J er· zusu aıvın e ·or ır ıııd•· 
vr.j onu içeri aldı. du, bütün vücudünü kaP1',dt' 

Genç ~adın: Ve bir kaplan gibi ıgenÇ, tJJııfl 
B b h .. . l k ka'r - a aın · er şeyi biliyor. nın uzerıne atı ara ' gtile1 

Dedi· Söz verdiğin günde gel- yanan, tutuşan duda~ ıo ' 
ıneyinoo merak ettim, lokanta· genç kadının h'ir karanfd 1'1" 
)a gittim. Baktım küplere hin· murcuğuna hcnziyeo. du ıı 
ntiş. rıuı buldu. .of) 

- Adam sende! benim on- '( DaJıd ı 

ıı 
ı 


