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3 Nizamettin Nazif 

Cuma 18 Temmuz 1941 ... 
Suriyenin l · 

tam istiklili, 1 

ne zaman 
ilan edilecek 

Cörcil, Vişinin, 
' ' Suriye üzerindeki 

~aklannı tanıdığını 
söyludi 
-o---

p- • 

l İdarehane: Cağaloğlu, Nuru

osmaniye cadde8i No: 36 

e,;_ 

Günün En Son Haberlerini Verir 
Siyasi Akşam Gazetesi 

c ohec11dr hir Aln•:l'!lı tı>nk ı>'l"lt pıı. t~nrn1za kaJkmai!n hnı .. J-i.. ''l'"'İ''f'"*f". 

Meçhul ve esrarengiz Suriye •.• -
Suriyenin istiklali 
ile Fransız ''hak,.?! 

ları yan yana 
getirilebilir mi? 

Nizamettin Nazif 
Suriye harbi baslarken İngil. 

~re ile müttefiki hür Fransa, 
Sllriyeyi ve Lübnanı tam ve 
lllutıak bir istikliile kavuştura. 
'•klannı taahhiit ve ilin eyle
lb.iş]erdi. İ~te Suriye harbi bitti 
~~ha Lübnan ile Suriyenin tam 
1•tiklali ne giin ilan edilecek? 

Zengin S u r iye 1 i n i n i 1 i k 1 e r i n i 
RUS RESMİ 1 

_ TEBLİGİ _J 

~m 

1 Cuetemİlııe ıönderi1en --- ı tuplar Batmubamr adresine 
gönderilmelidir. 

_ _.llll:U•SİilSAll"WCwaı;t!Jiii!4Mımll!!llmll;'ll':llSllll;ı!t!QIR-r 

kurus 

Tasarruf 
bonoları 

Bugün her tarafta 
satışa çıktı •• 

Bunları anlmakla Milli 
Müdafaaya hizmet etmiş 

olacaksınız ... 
Maliye Vekili Fuat t\ğralı A· 

nadolu Ajansına a~ai';ıdaki beya· 
natta bulunmu9lard:r: 

«- Hasılatı milli müdafaa ih
tiyaçlarına karşılık tutulmak lıze
re tasarruf bonoları c;ıkınılma!ı 
hakkındaki kanunun tatbikına ge 
<'İlmi~ ve bonolar satı~a çıkarıl
~m bulunmaktadır. Halkımız, i
cap ettiği zaman, memleket hiz
metinde her türli.i fedal-..~rlık ve 
feragati azami derecede göster
nıistir. Tasarruf bonoları, mcm
lcl:0et hizmetini fedakarlık ve fe
ragatle değil, halkın şahsi istifa· J 
desile temin ve tel:( eden mü tes
na tedbirler arasındadır. Bu iti-Suriye muharebesillin devan; 

ttti~ ~n:t ii( gün içinde ınuh. 
~elif imzalarla iiç bin üç yüz o
tıı üç beyanname neşrederek 
~tiyoJarda mesajlar okutaral! 
~iibnanlılara ve Sllriyelilere 
•taklı oldt-ıkları jstiklitleri ~re. 
~erini 't!ildinniş olan hiir 

1 
"nnsa ''e Jngittcre, bu vidir 

emmişler, faki~erin boş gaz 
tenekelerini yağma etmişlerdi. 
Yağina'ya ve 
Sağma'ya 

artık veda ••• 

. barla tasarruf sahiplerine en e
............ ~.,.,.":,::::·.oıı min ve en sağlam bir kar temin 

'!bakkulmnu, nihai su.rette fos. 
\ıt edecek bir ooyannameyi, SO· 

lı~rıcu beyannameyi, geçen üc 
rın i~inde neden neşredememi 
lılanuyor1,·n·? 
.Suriye muyarebesinin en civ-

1~1~·1i günlerinde, Suriye istik. 
alınj taahhüt eden vesikalaıır 
:' nıühimmi, •Hür Framanır 
, tlriye Fevkalade Komiseri• un. 
t aıtını taşıyan General Katn 
Q llrafından imzalanmıştı. Br 
.:neral, Surjye ~YCkilinr 

'°Yle hitap ediyordu: 
"Suriycdeki harbin hitamı a 

t"'nda bu vazifenı bitmiş olacak
ır,,. 

. \'ani harp biter bitmez Suri. 
tc 'Ve Liibnıanın istikfili de te-
e!llnıül etmiş olacaktı. 

l{ işte harp bitti. Fakat Genera' 
~ ıttrıı. ortada yoktu~ •. ~ira, br 
~ t, hıç bir sebep bıldırılmeder 
~.'-rhin bitmesinden beş gün C\'· 

~~ı' ~aska bir vazifeye ta~i.n e
~·, dı: Acaba Katru'nun yem V~· 
t~esıne gitmesile beraber, bu
~.~ taahhütleri de suya mı düş. 

tiş oluyor? 
l' lıuna inanmak hata olur sanı
i~t"-ı. B.ımunla beraber, S11ri;rr 
v Liibnana hala tam istiklal 
l'tı~il:tnemş olduğunu da göriiyo-

t; 1~ı:iliz kuvvetleri kumandanı 
h~tıeraı Vilson'un, Suriye mu
~lt ebesindc Vişi kuvvetlerine 
t\~~da etmiş olan General 
Ve tı'hı murahhası GeneTRI D<i 
~i td~Yak'a imı:2lnttığı vesikad~, 
ili ;~r si~·asi kıymet görmediği
"-.~ 1 i hiikumeti ilan etrni~ bu· 

'1 <>r 
Vi ., : • .• 

ttb1.!1 nın bu kararını bıldiren 
l.ı.tıd'~de şu cümlelere de rast-

".\.lr.,k • • 1!,. F a da imzalanan muahc-
diİe 'ransıının şarkı ile telif e
l'tıı,;:1cz. Kaldı ki bu muahede, 
~i h sanın Suriye ve Lübnanda
lltjl\a~kları hakkında hiç bir te. 
~"> verıncınektedir. HAngİ 
~ııt-i' Mareşal Petain Fransası. 
1\ h!e ve Lübnan iizerinde ha
Ve h klardan dem vurabiliyor. 
fı)"v Unun bakınız nasıl bir aksi 

t Or: 
il ·ı "allJ gı tere Başvekili Çör~il A-

luy0l''kaınarasındıı bir nutuk söy 
l'~hil· Ve şu cümleleri de söyli-

~ 1Yor: 
llaıı":.Fransanın Suriye v~ Lüb
d~ .. U~erindc hakları mahfuz-

\~~~ istiklallerini ilan etmek 
~bna. cd hulundujhı Suriye ve 
~!iter ; a, acaba, İngltere, man-

lllı-ı11 ransanın nasıl bir hakkı 
~~hiliş olabileceğini tasavvur e
Q!IYle YQ~ da dlinva huzurunda 
~·or? hır taahhtidc girişebili. 

t?.!:~ ortada, yine bir mavi 
t. oyıe . ll1eselesi mi var. Eğer 
'ltıı1 .. d1-te sorup öğrenmek hak-

.. ll': 

1'1zA.METTiN NAZİF 
<I>evanıı ücünciido 

Müstemleke Fransası bu 
aç gözlü yağmanın tadını 

kıyamete kadar 
unutamıyacaktır! 

---Yazan:--~ L r arık Mümtaz 
SlU'iyeyi taın yinni iki sene 

ağır gövdesi altmda ezen Fran. Mı·hvercı·ıer mı·ııAı 
sız mandasının. Suriyeliler için 

müthl!l bir kabus, fftkat müstem cı·n'ı' terkettı'ler leke Fransası İ(İn, tadına dGyul-
ınaz bir rüya hatırası bırakarak ' 
arhk tarihe ,e maziye kanşmış Çunking, 18 (A.A..) - Mih· 
bulunduğunu sanmak istiyoruz. ver devletleri diplomatlarının Son 
Fransad~. vatanın belkemiği I k~sı_nı_ ?a tayyare ile F ~a~sız Hin· 

olan Som cephesi kırıldı, herke- dıçınısıne hareket etmıştır. 
SC vız geldi. Mihver devletleri tebaasından 

Fransamn en son hıncını ve tüccar ve gazeetciler, bundan bir 
gayzını hainnda gizliyen meş- kaç gÜn evvel otomobillerle Çun· 
hur Majino devi, kan ve at~ king'den aynlmıolardır. 
kusmak& değil, dişlerini gıcH- --

datmağa bile vakit bulamadan ı·talya ve Bulgarl.stan 
18...~ halinde yere serildi. Bana 
mısın; diyen olmadı. 1 I" 

Dünkerk limanında diinyanm Bu gar Başveki 1 
ve ı.arp tarihlerinin lÜ2İİDÜ ıu- - Romaya ~idiyor. 
z~ta.ca~ müthiş bir ka(ışma ol il 
dıt .• ihtilal Fransasınm tnnsiyo Sofya, 18 ( A.A.) - Bulgar 

1 ALMAN RESMİ 
- TEBLIGI _ 

Bava il 

adı tD 

Londra, 18 (A.A.) - ~Al· 
man resmi tebliği ı> : Cephenin §İ· 
malinden merkezine kadar olar 
3ahacla pel,.; müthi~ muhareb~leı 
Rus!ara. ağıra mal olarak dev~tr 
etmektedir. Cenupta, bir rniııh 
daha taTihtc görülmemi~ olar 
muharebenin n,.ticesi lehimi1dr
_olacağına dair ilk ,.mareler belir 
ıneğe başlamu:tır. 

HARBE AİT BAZI 
TAFSiL.AT 

Londra, 18 (A.A.) - O. N. 
3. nin verd;ği • haberlere göre 
.Smolensk Almanların elindedh. 
Alman tayyareleri Moskova mın 
takasına hücuma başlamıştır. Ro
manya cephesinae Ruslar gerile
mektedir. 

~ 
• ~ u 

Londra, 18 (;.\.;\.) - cSov
et resmi tebliği,, : Piı:ıkof - Smo
cn!tk - Volinsk nrasındaki geniş 
ahada, cvvt"lki gün ve dün de
am etmiş olan muharebeler, ne
ice hal:kında bir m.ir vermek 
•11kanı olmadan, her an r.i<ldcti
.i aritırma~ta ve büyümel,tedir. 

Sôvyet hava fılolısrı bnc;ok 
erlerde hl!.va hakimiyetini mu
afaza t:tmektedir. Dün gece dii, 
nanın birçok hava meydanları 
ıombardıman edilmi§tİr. 98 Al
·nn ıayyareni imhıı edilmiştir. 
3 Sovyet tayyaresi geri dönme· 

ni:tir. 
----o----

Lindberg 
Aincrika Da
hiliye nazırın

dan tarziye 
istedi! 

nu normnldan ne bir aşağı indi ajansı 'bildiriyor: 
ne bir yuknn fırladı. ' Buh~ar Ba,vekili B. Filof ile Bir Alman gaze: 

Fakat müslüman ve 2rab Su- hariciye nazırı B. Popof, 2 1 tem-
riyeye kendis_i ,V~i yabancı bir muzda Romayı resmen ziyarete- iesi Ruzvelt'i ii-

(Deva.mı ıltlncı sayfa~a) deeeklerdir. - '"' 2 

, , • • , . ham ed(qor 

Kanlerımızın dıkkat nazarına Siz beşeriyetin 
ehemmiyet le arz olunur: davasına iha-
- • net ettiniz! 

Gazetem ızi bazı 
yerlerde bulmak 

mümkün olmuyor! 
Gaze·ie müvezzilerini tehdit 

eden bir gangster çetesi 
türemiştir! 

Emniyet Direktörlüğünün ve basın kurumu 
haysiyet divanının bu işe el koymasını 

istiyoruz. 
İki gündenberi, son derece bir ~ete, garlarda ve va,>ur iske. 

aid ve bayağı bir suikastla karşı lelerinde, mü,·czzilerimi:ıi döve
laşm.ış bulunyuoruz. Şikago rek, tehdit ederek gazetemizin 
c:angster'lerini hatırlatan sefil (De\'amt üçüncüde) 

Albay UNDBERG 

Sovyetlerl J bfr an- Nevyork. 18 (A.A.) -Albay 

1 k Lindberg, Reisicumhur B. Ruz-
aş m a yapma ''elte bir mektup göndererek d~-

Amerikanın siyasiı hiliyc nazır~ B. Sckes'in eon nu
tuklarındakı hakaretlerden şika-

an aneS İne uymaz yet etmiştir. 
B 1. 18 (A A ) _ B ı·.1 Albay Lindberg, kendisinin 

er ın, . . « er ı b" b. d 1 . f 1 . . 
B.. z ·t t · A ır ecne ı ev etın men aat erını 

neT orzen eı ung> gaze esı, • k ~ d · B S k f 
'k s tl a· l'~· k oruduguna aır . c es tara ın 

merı anın ovye er ır ıgıne ar d 1 b 
191 7 d 19 3 3 k d t k

. an yapı an eyanatı protesto et-
~ı en c a ar a ·ıp k h'I' 

·~· · · • 'k 1 . me le ve da ı ıye nazırının tar-
et_ttıgdı sıyatset.kt~kresdmı vkesıd.a arak~s· ı:İye vermesini istemektedir. 
ına en e ı e ere· ıyor · ı : 

~s. Ruzveltin Sovyetler ile iş- - -------
birliği yapmak siyaseti, Amerika- rafından imzalanan anla~ma ile 
nın komünistlik aleyhindeki an' - terkedilmiştir. 
anevi siyasetini bozmuş ve 19 ı 7 Mezkur devreye ait Amerika 
Jenberi bütün Amerika hüku- v~ikalarından hcrbiri Bol~evik
netlcrinin tuttukları esas prensipi liğe !rnrşı Avrupanın açtığı mu
ortadan kaldırmıştır. Bu prensip harebenin ne kadar haklı olduğu 
ilk defa olarak 19 ikinciteşrin nu göstermekte ve lngiltere ile 
1Q3 3 te Amerika ile Sovyetler ı Ruzveltin beşeriyet da\."ftsına bu. 
Birliği arasında t\İyasi münasebet gün yapmakta oldukları ihaneti 
!erin tekrar t~isi iç.in Ruzvelt ta- teyit etmektedir.l> 

eden bu bonoların çok büyük bir 
rağbet göreceğine eminim. 

Birçok devletle;:in bu~ün harp 
hıı liııdc bulunması, h<trp haricin
de kalan devletlerin de iktisadi 
, i\7-İyetlni iizerinde mühim te
sirler yapmaktan hali kcılmamııı
tır . Bu tesir, tll~mlek~t müdafaa
sının istilzam etti~i bütün tedbir· 
ieri vaktinde almak kararında bu 
iunrın bi7.im için, müdafaa ma:ı
raflarının artma~ı bakımındon, 
tııbintile dnha btiyiik olmu .. tur. ı 
rı15arı uf bonoları, parasını elin
de tutnn tnsarruf erbabına yük
ııek faizli c;ok müsait birplasman 
teşkil ~dcc~k. ayni zamanda her 
gün daha çok artan ve hep~inin 
normal bütçr. dahilinde temini 
mümkün olm1yan milli müdaff\a 
:hıiyıu;larımı;ı:ı kıcmcn kar~ılıya. 
hileccktir. Bılhassa ( 5) ve ( 2j) 
liralık kiiçük kupürler S."\ye11iııde 
tasarruf Fikrinin ve temayülünün 
vatandaclar ara~ında daha çok 
yayılmasına da bu bonohnın mü
him yardınıı olacaktır. 

Bir cümle ile hulasa etmek la
ZllT'.gdirse ımnu söyliycyim ki ta
sarruf b,,noları almak YatarıdRş
lar kin hrm memlekctt" karııı, 
hem kendi menfaatleri bakımın
dan hakiki bir vazifedir. Herhan 
gi bir fedak~rlık tcskil etmiyr-n, 
fakat kar ve menfaat temin eden 
bu ve7ifeyi ifaya bütün vatandaş 
ların seYe ~eve ko~acaklarından 
eminim.:. 

L Mil 

:Birkaç 

Peyami 
Safa ya· 

cevap 
Hanıid Refik 

Hürriyetin ve onun temsil et
tiğ-i müesseselerin -Orta Avrupa. 
dan e5en sam yelinin zayıf ciğer
lerine doldurabildiği hava niı
betinde- dti4manı kesiliveren Pe
yami Safa, bugün yine birdenbİ· 
re din değqtirerek eıkiy~ .~.önü: 
yor ve «hürriyyetin egechhgı» nı 
ilin ediyor! ... 

Ne evvelki iıtkinnın, ne de 
şimdiki taadfkinin iman bakımın. 
dan kıymeti olmıyan Peyami Sa. 
fa acaba, haddizatında herbiri 
mÜnaJcqalı, derin, çapraşık fa
kat yine herbiri uçok bir k:U.ara 
bailanmaf olan bu mevzular üze
rinde, kariin sabrını da, müsa
mahasını da ta,ırAcak bir tafra
funqlukla, rastgele bahsedebil
mek salahiyetini hafa midir? · 

Kendisinden ne diploma, ne 
de ihtisas arıyacağım; sade ya:ıı
lannı tahid olarak göstereceğim. 

Diyor ki: 
«Hürriyyet ebedidir; fakat 

hürriyyete bile dayansa hiçbir 
inkılab ebedi değildir. B:r inkı
libm deiiıme:ı:liğini kabul etti
ğimiz anda, İnücerred m&nasile 
inkılibı inkar etmiı oluruz.» 

Mart-.Jal GÖRlNG 

Bir Alman harp 
tayyarecisi : 
---o---

Yarbay 
Mülders 

101 inci 
tay~qaresini 
düşürdü 

Bcrlin, 18 (A./\.) - Atman 
Marc,ıılı Göri11g, yarbay Miilder
:;e, bıı harpte 1O1 inci hava mu· 
zaffct iycti mürıasebetil~ h"rarctli 
hir t··brik tclsrnfı söndcrmi~tir. 

Fransada 18 ko· 
mün!st tevkif 

edildi 
Pari5, 18 (A.A.) Poli~ 

Caen' de araştırmalar yapmıs ve 
bu araştırmelar neticc!linde 18 ko 
münist tevkif edilmiştir. 

--- -· -·-----
&& cu. 

Satırla ... 
Yazısının bir yerinde Augustc 

Compte 'IP.rdan Charles Mauraı1s
lııırdan, Emest Renan'lardıan ebe
di hÜn'iyyet anla:v~ının münkirlP.
ri sıfatile banıettiği, ve hüküm
lerinin esasını bunlııınn temsil et
tiği sociolojik veya tarih felsefe
si izahlarına iıtin~d ettirir görün
düğü halde, nasıl oluyor da «hür. 
riyyctin ebediiiği» gibi tamamen 
mevhum, tamamen metafizik bir 
iddiayı tez ohrak ileri sürebfü. 
yor?. 

.Şirndi gelelim tekrar «h!.itriy
yetin ebediliği ve inkılabların 
ebedi olmadığın fikrine. 

Hakikat, Peyami'nin bildiği 
veya ileri sürmek istediğinin ta. 
memen aksinedir. Birkerre, «ebe
di hürriyyeb fikri ynnh~ ve ba
tıl bir tuavvurdur. Bütün sosyo
lojik izahlar bunu reddeder; hat
ta dinler bile. Buna mukabil, 
hiirriyyetin inkiıafı seyirleri ve 
bunu gösteren deliller, bu mües
sesenin .bütün diğer benzerleri 
gibi- n i ı h i olduğunu, bina
enaleyh mu'1ak ve «ebedi» ol
madığını gösterir. 

«İnkılabın ebedi olmad\ğı~ 
keyfiyyetine gelince... Süphesiz 
hiçbir inkıliıb ebedi değildir. 
Fakat her inkılaba bakim olan 
llna fikir, Peyami'nin zannettiği
nin aksine, «ebedilik» fikTidir. 
Cünkü her inkılab «nihai hal ç.a· 
releri» ni de birlikte getirdiğine 
inanır. 

Peyami önee bu noktalan öi
reıuin. 
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Başmakaleden 
devam 

Ba.,ı Birincide 
- Kimde h• mavi boncuk:

Fransada mı yoksa, Suriye '\'C 

1 Lübnanda mı? 
Aldanan kim? 

.. 

EN SON HAV A.DİS 

1 Bir ~özel Kadın ve Tarihten Yapraklar j 
• ASPASIYA ••• 

Cemal bey, bomba gibi bir 
kahkaha atarak Bursalı 

Tahir beye sordu: 

~ asjlzadeleri arailnda 
ender yetişmiş yilkM'lk zekilar
:for. biri olan ve ~eçenlerde vc
fnt eden m~hur Lord Lloyd. 
bundan on yıl önce lstımhula 
(cldili uman, iki ü~ gazeteci 
a1'kadll$1mı ve beni Perapalasta 
kabul etmisti. 
Yakın prktaki tn~lh mek. 

tcplerintn mUrakabesi ile meş. 
"'°' olduğunu söylemek tC'\'R· 
:r.uıında ıs.rM" eden Lord, haki. 
katta, İnl(ilterenin Yakın şaJ'k· 

ıranın, kO.çtlk Asyadakl 
Btlktımdarlık niibl Sirlls pek 

hovarda bir prensti ••• 
·Şu Binbaşı Enverin nesini 
beğeniyorsun Al/ahını 

seversen? .. 

•A en nafi-ı mümessili idi. O gün " 
terde Filistin bir cehennem' 
dönmUştii. Arablarla Yahudiler 
Mabildiklerine hoiasl~ıyorlar 
"~ fm.at bulduıkea. birleşip İn 
-rtli:dere aldırıyorlardı. 

- Bu Yunanlılar Venüs adlı bir güzel ka
dından bahsederler ve canımız bu güzeli 

görmek isteyince, bize, Mabetlerdeki Müellifi: Nizamettin ~azi!__j Hiç unatmalft... B• mev:ııw 
•emas eden •uali, Cumhmiye' 
crautesinin cfip1omatfk nmhahi· 
·i Bay Samlı tol"Mu,tu. Ben d~ 
'>Dun sualme. şu bir kaç kcli-

taş heykelleri gösterirler.,, - Eline fırsat geçmedi de 
ondan. 

Cemal bey. Bursalı Ta.bir 
beyin kulaklarında bir homba 
gibi patltyan bir bhkaha 88 • 

'urdu. 
-Fıreat mı ~? A:,ol, 

daha naal fınM bekl;,o.e.ı • 
uuz? 
Herif, umumi ~ kur 
mayında yıllaKa çabpa. Bir 
Doğan Recep kadac, bir Teğ· 
ınen İrfan kadar faydalı ola· 
ınadı. Şu hinb.§ı Emıerin ne&i· 
ni ~ MW..ı .. MNer 
sen? 

- T etıbiyeli bir adam. Bay· 
siyetini )>ilen la« .-.... Ve ..• 
~i bir adam. 

- Maihakkı*-~ &k, bu ~
nuncu e1faun, do:ğruı:;u ya. eri 
mi eri ... Ne derece kur.naz ol
duğu SıÖ~J.erinden belli. Seni 
b'ıle kandırmı§. Fakat beni kan 
dıraml)·acakur. Daiıa doğrusu 
lı~n ikinci planda kalmağa ra
zı olmayacağım· Kmnnlığın 
ahmaklara .hakikati gös:aa:me. 
yen bir parlaklığı vmıdı- Litr.i.n 
kurnaz, nih.,et bir mer~e 
kadar muvaffak olabilir. En· 
ver, }tjr in!R ~~aeı ik., bel· 
ki etrafında mr km·~'lft yarata· 
bilecektir. Amma,~ sa-na söy 
lüyonım. Bu kUTVeti ben tek 
yumrukta dağıt.aeağım. 

Tahir hey mubatahına t-ers 
ter& ba~arak geri çekildi: 

- Cemal, beni korkutt1'0f'• 
un. Gizli oemi~~n men8'tpla
rı, daha şimdiden '.birbirlerini 
yemeğe k.alkı§Irl~rsa, hilmern 
)arın akıbetimiz ne olUt"? Sen, 
bu bozguncu düşüncelerinle, 
Vıl ki AhdüHınmit için merkez 
kumandanı Niıım beyden çok 
daha faydalı oluyonmn. {l). 

Bu son cümle Cemal l>eyi 
hiddetin en üst derece ine m· 
karmı)ı. Kolağa ı, kudurm~ş 
g'ihi ha)kırdı: 

- Bugünden sonra, sana e
~im vernriyeceğiın · Beni mer
k-ez kumandanı izımla bir a• 
~arda tutınağa kalkıy.orsun ha .. 
A.Jftca<f a~, hu hareketin cezasını 
-.ı una ödetecc~. 

(l) S(•Uitrik nın,.,-rez kummı.
dmu,.ydı. Bir lfuikastc uğrad.ı. 
. uilm.~ti Ent•('r pa.~a rapmı~tı. 

Bu zat, Em~r JKl§lllıW. e.,,iştcsi 
idi de. Ccçenlerflc öldü. 

çehrelerinde ayni ) orgunluk O· 

kunan, .ayni hununa tut~n her 
meslekten, her ııwke 8$ina kim
selerden mürekkep earip uret. 
te karışık bir kalabalık. F<ışeri, 
kenditiine sualler soran ~eğen i
ne, ~azctelerc ' ' C klüplcre ait 
localan l:Öı;terdi. Sonra, dram 
mUnekkiUerini isimlendirdi. Za 
vıf, kuru çehreli, i.tce, müstch. 
zi dudaklı biri. Ve lıilhassa, ~ a. 
nındaki, babaca bir bakı~ ' 'e şef. 
katle sardı~ı, saf bir !kadının o
muzlarına do,-ru başı kayan ço. 
cuk yüzlü bir şişman. 

Fakat, Lafaluaz'ın, kar ı taraf 
localardan birini işgal edenleri 
c:cli.mladıiını görUnce, sözünli 
kesti. Hayrete düsmii gibi~ di. 

- Nasıl! dedi, Kont Muffa 
Döbih•il'i tanıyor musun? 

Hektor: 
- Oh! çoktanberi. Cc\•aını ver

di. Muffa'le.rın bize civar bir 
ınalikanelcri vardır. l."kSf'ri on. 
lar giderim ... Kont, karısı '\ e 
kayınpederi l\Iarki Döşuar ile 
birlikte otunı.r. 

Ve.. yeğeninin hayretilc mes-

T&hir heyi elinin tersi jJ t 

itti . .Kapıyı bir boğa gibi göğii· 
liyettk çıktı, gitti. 

Bu bedi e 1906 sene&.ınııı 
ilk günlerinden birinde cere· 
yan etmitti. Ve bir gün ~nra 
Cemal bey, Selin'Jk posta ( 
telgraf miidiirliiğtind€tki oda 
sında başkatip Talat beyi ziya· 
rete gelnlisıti. Talat bey, i tek· 
s:iz istebiz hir kahv.e ısmarlıı 
dı.ktan sonra; 

- Size dargınım Cemal br· 
-~e~i- Tahir he}~ gücendiruıi~~ 
ünl&· 

- O mu beni, hen mi onu~ 
Ba katip, bu mali ıtıtm t· 

mi. gibi 8i>zlttine devam etri.: 
- Aile ka~larile uğra.,n· 

cak vaaiyette değiliz. Ben .mi· 
l'a8a konmadan kavga etme~: 

~n de~im. Bi:Mni~ k. 
endişeleriniz manasızdır. Bfıı 
CWÜ) etteki ar.'kad B§lacnm n 
hepı:Mııi ana heba bir karde~ 
-.yanm ve hiç l:ıirilri <l,iğerin 

den ayırt etmeden hürmet e· 
der ve severim. Yalnız şu ka· 
dar BÖyliyeyim ki &enin gih: 
UDMUni morık.eze ~n&Yp Lir 
arka<latın ~wıl~a katkı~ 
masını doğniln.ihilam. 

Kolağası, En"1er hey adını 
taşıyan arkadaş hakkında, T;ı 
lit beye de söz dinletmek miim 
kiin olmadığını anlaymca di~
lerin'i gıcırdatarak homurdan· 
da: 

'll<' ·i katmtt1bm: Onlardan bir avuç ai, p~n üt 
- İngiltf":re hükCuneti. Pili~ tüne koy; iyileşimn !• 

h deki dahili harpte. lumıri hı Ve hu 8Özleri söyl-er, söyle· 
... r, haklı hnlmktadır? İngiltC'?f' 
·•t-f.beti altında bulunan i1r' ~. yine bir tilkini~ ga.ıer
"'1 :ıtetin hakiki vaziyet}el'i!'' cin halini alımş, -ın:rrr~ edip 
--lbette. 11Afi derer.ede met'~ uçmu§ usak.la~ı~ ..• 
"l'l 0 ştir, dejtil mi ekselans? ~ Mflto bunun ü.erine 

Pek Hrif bir zat olan J.or-' mabede gi~ş. Ve mibrap
ı., :,. mfü!dct bumuıtu ka,tdrata· 
·:-.nr gtilii111ısiyerek şu eevabı ,·c· tan aldığı gül yapraklarını ko· 
·nişti: yar koymaz, yüzündeki P: in· 

- Doğnısnnu isterseniz, k;ı. mi~iı. Hem de öyle giizelle§· 
1ıahat bizdedir. Daha doğrus· mi;nıit ki, görenler o.na hay • 
bu kanlı hadieeler, bizim bir ta. ran o-lup eanb Venüs ,apmı~· 
Hhsi:ı:Uğim!:ıden doğmuştur. in 
1iltere, UMumi harpte, Osman! larmt§. 

"· Artık VenUs'Un 
bir canhsı oldu-
ğunu öOrendik. 

Getirsinter göre-
1 im. Methettikleri 

kader varsa .•. 
Bizde erkeğiz, ka
dına tapmasını 
bilenlerdeniz!,, 

- 4 -· mparatorluğwna karşı giri11ti • V 
'niicadelede muvaffak olmak i . Bu canA Veniisün töfİreti etra• v 
·in. Arabhnn dosüuğuttu ke f:ı pek çabuk yayıldı. A~ G I azan : ----, 
-ıanm.P mecbUl'dn. Şiipllesi:r. ı.-..Leli · F .-ıi E 

\1.1 dostlui?u tedb·e etmek İ(İ' yanın ~1~ m.. ~ya .e'"'- • nsari Bülent 
'Ar (ok taahhütlere ıft'işmek la ren geuMSler döndükleri sıı • ~---~...;....;;;;;;~.;.;;.;;.;;.;;_....: 
zım celmişti. Yine İngfltere nıan hu haıbe.-i HellfMlft 11laşur· lal'a bir eeza tertip etmek iste· 

\nrbin nihayetsiz masrafların dılar. Foçada daima birer ku· rim. Foçaya ~imdi yüz atlı gön 
' nrşdaınft i~n peıaya, altım lak batanduran İyo.nya bea • deriniz. Ne kadar kız tutabilir 
· c ma.li mtisahuete mahtaı;t·. ba}armda dedikodular he~n le~c alıp gel inler. O canlı Ve 
'ı!unu bize yahudiler temin t't 
"'ntşti. Bttmukaele biz ele kenfli ıki gön sonra haşladı· Badisele nüsü gerirm~yi de unutmasın· 
• .. nne bir ·Yahudi vatam• n rin }ie adabnna yayılması i· lar. 
~tmi~. Şimdi, <:ap!'S.$ıldlk 'hı ~in re bir hafta kifi geldi ve bu Ve yanındaki delikanlılara, 

'ki vidi.n birbirile telif edile vaka çalkana çal.kana dağları ka::-ıklarını patlatacak ~iddetli 
-ne~n Wttyor. Biz yıı aftı, Küçük Asyadaki İran kuv kahkahalar eavurtan ~ll' rozleri 
lıudilere .erdifimiz söri mtm1ı' vetlerirrin kumandanı olan Si· ha"·kırdı: 
· Miyoraı. 'KwşHMH Jbab ~1 " 
voT; rüs'e kadar ula§tı. - Bu Yunanlılar «Venüs 
•- Ben hai miistaldMhn~ Sirüs, ~yaya, X.aldea ve Sii Venüs» J erler, bi:ıe me\hul bir 

· divor - mfistakil isem, vıtam ıııerya ile küçük Aayayı ıap· güzel kadını methe~rler. Eğer 
'Tle ':vaJmdiyi toktunnam. DcJ,'i' t"'·~ n.l.an m.....ı..lll' İran hü • k d b l k '<·~m. senin bttna vft'difja Mm. "ı.&ilolS .,. "'9L' canımız ~e er e u güze a-
•utnuıdıitftl anleeıbr .. • küından uzun kollu hiiyiik Ar dını gönnek istersek, mabetle· 

Ne dettir? Anb, bu d~e- dC§İn tom'Du idi. (•) rindeki heykelleri göF>terirlcr. 
-•nde haklıdır. Fakat k hak}., İran tahtında oturan haha· Nih.ayıct hunun bir canlısı ol
tesliın ettiniz mi, yahucli karşı- sı ikinci Dara hii:viik oğlu Arde duğuııu öğreneh1~1dik. Bakalım 
"llııa dikiliveriyor: -; - · ·nı 

- Sen de tmııağa tutulmuş· .,_ Hani bana bir va*m ve- şir~ A'!!uryayı idareye memur getırm er, g'Örelim. Methettik 
nn ... Ya Tabirin, beni, mer· -ecektin?.• etmiı:ı ve Sirmü de hükümdar- Ieri kadar vana ... Biz de erke 

kez kumandanı Nazıma ~nze~ Diyor. Velhasıl, İngiltere dr lık s;lahiyeti ile Ki.if;.iik A!!)'a· ğiz .•• Kadına tapma ını bilen· 
rnesine ne huyurursunuz? En. ne yapll-09iını şaşırmıştu.• ya göndermişti. }erdeniz.. 
\'~rin .ilıtiraslarını zamanıli<la * s· .. k teı;ı}' 1 ı'r zanpe Suiye ve U1bnana tam istf1tla1 ın.ı ço .a ~ ı 11 

• 

keşfettiler, cemiyetin dü~nan· '-'Gdetmiş olan İn«ilterenisa, sim. re&tti. Küçük Asya ordusu ile 
ları ile bir mi tutuluyorlar: • i. Fransava •haklnrmın nıuh"· hiç m~l olmuyor,, günkrini 
Yoksa Enver de cerdiyet içJn- f'aaa edlitteJi~i.• -yidetmekte .?ı. gecelerini Lidya delikanlıları 
de ~ir Abdülhamid mi keeildi? 'llası. hana. Fılıstmcle ?5 )'11 on. ile düsüp kalkarak, İyonya • 

T l' '-- d' " Arablar ,.e :VRhudılerle ='·:ı . d k :ı: • • k k" 
a at. uey, cevap verme ı. .,.1mt• olan l>H~rlıkları habı-l:- an ız g~r;ıp oynatara. '. ·or 

Maamefı ~olağa~ ı Cemal h,., •, ·~r. Ac:sba varuhyor mıym-' 1 kötük sarho§ olarak geçmyor-
dc bn ualm~ cevap aramı~ ılt At"aba lngiliere, Snri,•e ,.. du. 
kildi. Son k-elimeJer ağzınıfar f Lübnana ~arst vcrdiki.;özii tu• Foça mabedindeki hacJi5eyi ha. 
çıkarken ayağa kalktı ve gelen mavı tercıh edecek mı. Yo~ her aldığı zaman da yine kör 
•--h l •. d Yaknı şarktaki Fransrs menfa. kıllı 
l\.lt "~>.~ . e bU~t' en, posta ı ııtlarun mahafa:ııa etmek• şek. kötüktü. Fakat adama SIZ· 

ha:.katıbınc elum \'ermeden Hndc bir ,.emle Viş\'nin Vf'VP madan alaylı alaylı gülüımeye 
aldı ba~ını, çı\tı gill'ı · Vi iye baJh bazı müstemleke bildi: 

Gc~eıı zaman içinde, Cemal lmmandanlarının semnatislni av _ Foça büyiik Yunanlıya 
Be)in Je Defterdardıak' e Ja-Rk dnftnA mı tntulac1tk? böyle bir hakarette bulunma· 
ler· '. . . . 1 g nç· ÖnUmU•ı4eki rtlnlerin hldi59. '!1 . c"nu.yetıne gırd1fİ hatta leri!Mfcn 9Jacaihmız cevap, su. malıvdı ... -dedi- Perikles g;Jıi 
Sela~uktekı umıınıi merkeze i· rlyelilt•re dönill': bir ğeneral her zaman. diinya. 
za Jule s1!Ç'.iJdiği anla ılıyordu. •-Bu l'eFer de yandınız dost- ya gelmez. Şu nankör Jyonyalı 

811 iki mulıavercnin e·a- Iı la.r•m!• 
ıarafları • unlardı· w Demeie mecbur kaim kıılmı-

~ ' Ytt-iıl"'' .. ' h;,.1111 l•<>ı. f'ill"\'"1
•

11
•. 

(Daluı t:(l7') NtZAMEn'fN NAztF 

(•)Bu lıük.Umdtuin bir kolu 
diğerin.dm uzunmu§. • 

ud,nıfiftehiranc tafsilat verme. •••••••••••••••••••mmam••ı fe bnşlndı: l\Iarki ŞCtrayı Devlet 
azasındandı. Kont, İmparatori. 
t•enin mabcyincilifine tayin c. 
dilmişti. 
Foşcd, eline dürhilnüııü ala. 

nık Kontese bn:ktr. Bu, güzel ka. 
ra ı;:özlii, tombul. teninin rengi 
be:; a:ııı çalan bir ebmcrdi. 

- Perde arasında beni tanı~
tınrsın. dedi, vnlmt Konta tesa
dUf etmiştim, fakat kabul giin
lcriode bulunmak isti:vorum. 

Üst • galerilerden, tehditkar 
•Susalım!• sesleri ~ükseJdi. U. 
vertiir başladığı halde hfıl8 gc. 
lenler vardı. Geç kalanlar, bil. 
tün bir seyirciler safını aya~n 
kalknıai:ra zorluyor, lucalarm 
kapıları vuruluyor, dış &eçitlcr
dcn kalın kavga sesleri eeliyor
du. Ve muhavere gürültüleri, 
tıpkı geveze bir serçe siirüsiintin 
gün batarkcnki cıvıltılarını :m
dınyordu. Çalkalanım bir baş 
ve kol haJitasıydı ki bu. birkı~nu 
oturup rahatı.na bulm~a ~alışı. 
yor, bir lumu da, son bir göz 
daha sı:ezdirebllmek i(iu ayakta 
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durmakta inad ve ısrar ı:österi
:'\·or~ıı: Paı:teri saran karanlığın 
derınhklerınden, şiddetli. ..o. 
tur! Otn.r!• sesleri yilkseldi. 
Bir ürperti ~lgalandı: Parisi 
sekiz gilndcnbcri meşgul eden u 
meşhur Nana'yı işte nihayet ta. 
nımak mümkün olabilecekti! 

Bn esnada, muha\·ercler, ara. 
sıra yükselen tok sesler harıc, 
glt~de gevşiycrek 'kesiliyordu. 
Ve bu baygın mırıltıların, bu 
muhtazır cnlnlerin ortasında or. 
kcstTB, bny:ı~ı ahengi ~apktn bir 
gUlüşU anclır:ın ufek. kıvrak nağ 
rnel~rden mlirekkep bir vaM te. 
rcnnUm edil ordu. Halk. gıdık. 
lannıış ~ibi daha ~\mdiden te. 
essilnı etmekteydi. Ön sıl'ııl&r
daki para ile tutulmuş şakşak. 

cılar şiddetle el çırptılar. Perde 
açılıyordu. 

Boyuna kontt~an Lafaluaz: 
- Bak? dedi. Lüsi'nin yanında 

bir bey var. 
Ve salda, en ön balkonda, Lü 

t1i ile Karolin'in icaal ctmekto 
oldukları ön-sıralara baktı. Dip. 
te, Karolin'in annesinin '\'akur 
çehresi ve kusursuz giyinmiş 
sarı ıaçh bir delikanlının profi. 
1i görünüyordu. 

Lafaluaz: 
- Canım, baksana! ısrarında 

bulundu. Bir bey \'ar. 
Foşeri dürhini ile o tarda 

doA'ru bakmak üzereyken bir
denbire döndü ve Jıikayd bir ses 
le. sanki o zatın huzuru herk~ 
kin tabil ,.e neticesi hi(bir şey 

VI ... 
S'irii hu ... Emreder de emri 

yerine getirilmez ıni? Dert.al 
atlarına atlıyan !iivatiler gece 
demeden, gün demeden, hiç 
dinlenmeden yol aldılar ve hir 
gece amlzın F~ayı baetılar. 
J(orku ile çırılçıplak sokağa 
fırluyan, hahçeler arasına sak· 
]anmağa ~abalıyan yeşil gözlii 
kı~lartlan taın yüz tane!İ1ıni ıii 
rek avına çıknu~ gibi avhyarak 
terkilerine aldılar. Bir kaç ki· 
şiyi de h'ir temizce ıslatıp canh 
V cniisiin ·ki molduğunu öğren 
diler. Kızından ayrılmamak i· 
çin ~ahalıyan Ermontiınosu bir 
kılıçta ikiye biçtiler ve tekrar 
geldikleri gih'i hiç bir yerde du 
rup dinlenmeden Siriisün -ordu 
gabına döndüler. 

ifade etme:ımiş &ibi: 
_ Canını! J.i!ıbordet. Diye mı. 

rıldandı. 
Arblaından ·Susalım!• diye 

ha.tırıldı. Susmağa ~bur ol
dular· 
Şimdi salona bir hareketsizlik 
cökJniİ~tU. En-ön ~ıralardan '\'U· 

karıya doğru, mail bir satıh ha
linde, dik ve dikkatli, kafa ta
bakaları yiikselivordu. S a I' ı . 
s 1 11 V e n ii s 'ün birinci ~rde
si oıcmp'de geçiyordu. Karton
dan vilcude getirilmiş, sun'i bu-
1 uttarln kaplı ':e sağda Jupiter'
in tahtı bulunan bir Olemp. İlk 
~öriincnler, refakatlerinde, hep. 
bir ağızdan şnrkı «koro• söyli
~',erck. ilahların i~tima makamı
nı hazırlamakla me gul sema,·i 
hadioı1cr «lı(n·-U gilman• bulu
naniris \'e Ganimcd idi. Ön.s1-
ral2rdsn, :veniden, ahenktar 
«B avo!» sesleri yiikseldi. 

Holk. şaşalamıs, bck)i..,.ordu. 
Lafaluez, bu sırada, Bordenav'ın 
mahudelerinden ( • mlbqde ,. 
k~limcs!ni •petite femme• mu. 
kabili o!mıık Uzere kullanıyo. 

Bu dönüş İrım'h pttn!!le ı:e1 
gilileri olan delikanlılar ıçın 
bir bayram oldu. Kızlar ,..üva· 
rilerin terkilerinden inip Preıı 
sin huzuruna çıkarılınca yeşil 
gösJ.erin &ihiri derhal te&irini 
göeterdi. Güzel Foça kızlırrına 
ayni zamanda hem masum hem 
günahkar hir ifade veren hu 
gö&ler karıuında Sirüa çok 
sabredemedi· A•kerlcri yanın· 
dan uaaklaJtınfıktan sonra Üs1 

füte bir kaç kupa yuvarladı . 
Delikanlılara haykırdı: 

- $oyununuz! Elbieeli in
ean görmeğc taıhannnül edemi· 
ywum. 

Lidyah cklikanlılar, zaten 
Sirüsün sarayında yan çıplak 
dolaşırlardı. 

Yüz kızın ate~li erkek gözle 
rine h'irhirinden güzei l>ir Y c· 
nfü endamı göstermesi için ik! 
dakika kafi geldi. 

Delikanlılar sarı~in kızlarııı 
kıl abalarını kaha limon ıJOyar 
gibi çekip almı~lardı. Siriis dı.ı 
daklannl yalıyarak hu güzel ~n 
tııan yığınına gözlerini daldırdı. 
Fakat ~ine o anda ı:;arap tıt"l· 
nı tutan clile genç Rızların 'ara 
ı:ıında kırmızı bir kıl abaya sn· 
rıh birini i~aret ederek homuı 
dan.dığı duyuldu: 

- Ne cet-aret! Bu aba için· 
de duran da kim? 

Delikanlılar korku ile bir · 
Mrlerine baktılar. Siriisün, e
mirlerinin bir saniye geciktiril 
me!inc tahammül etmediğini. 
kızdığı adamın gırtlağına bir 
kargı saplaytp gehertt.iğin~ hi . 
lirlerdi· 

K.mnızı kıl a'balıda en ufak 
bir kımıldanız sezmeyince hid
deti bfu.bütün arttı. Ta~ı bir 
kenara !irlatarak, küfürler sa
vurarak ona doğru koştu. Lid
y•lı delikanlılardan hirinfo o
mmuna bir yumntk vurdu: 

- Son ~ kaltağa ..• Ahası· 
ni niçin çık.arınıyor? 

Kırmızı abalı kız Miltodan 
ha:.kaaı değildi. Delikanlı, Si
rüsün sualini F~a lehçesiyle 
tekrarlayınca kılnı1 kıpırdat· 

madan cevap verdi : 
- Venüz aııcak mabette so

yunur. 
Bu rozler terciime r(füince 

İranlı premin yiizü bir parça 
yumu§adı: (Daha var) 

rum. Lisanınuzda, müstehcene 
kaçan bir ildsi müstesna, buna 
karşılık bir tabir yok., Halbuki 
Frans11 Usant tasavvuru, ohlald 
kusur ve zaafını ifşa etmeksizin, 
aşk ve alaka işlerindeki hafifli. 
tini, uyarlıimı vo leli eekilde u. 
mumililc ka~ıyan sevkperest
liğini tebarii& ettirnıek istediği 
böyle bir tip canlandırıyor. Bu 
tip .biıde olmadıl't .için karşılığı 
olan mefhum da bıttabi mevcut 
değil. •Mahude• kelimesinin ma 
nasını iete bu ihtlrazi kayıtlar 
i~inde anlamalı. -1\Iütercim.) 
birini, İris'i o:rnıyan, uçuk mai. 
ler ıiyinmiş ,.e endamını elvanl ı 
bir boyunatkı~ının boydanbo)·a 
ııardıiı Klaris Benii'yi alkışla • 
mışdı, dedi. 

Fo$cri'ye, isidilecek şekilde: 
- Bilir misin ki bunu giymek 

kin !lırtından gömleğini çıkarı
yor.Daha snhahlcyin tecriihesini 
yapmıştık ... Kollarının altından 
ve sırtından gömleli ıörünliyor. 
du. 

Salonu hafif bir rise sarsmış
~Daha var) 
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Esrarengiz -ve meçhul -Suriye .•. -
Yağma'ya 
Veda.~~ 
(Başı Birincide) 

el ...andığı gün katolik Frall~ 
kahraman bir ehlisalip şövalyesı 
kesildi. 

En üyiik dilşmanlan Alman· 
ları olan Almanların motörlii ve 
makineli ordulanna karşı en ba· 
zırlıklı ordularile on yedi güJl 
güç daynnabilen Fransızlet• 
Fransanm en büyük dostu ve 
müttefiki olan İngilt.erenin zırh· 
h ve makineli ordusuna k.arfl 
bir avuç müstemleke haşeratile, 1 
tam bir ay kaplan ıribi döpştil· 
ler. 
Şimdi Suriyede Fransa sı_., 

lannm terkedildiği 15 - tem!Jlll' ' 
1941 mütarekesi gününün, bW 
tiin Fransada milli matem gii: 
nii olarak kabnl ve ilin edilıne51 l 
~ihi- bir garibe ile karşılaşnıl~ 
bulunuyoruz. 

Yirmi iki sene en-el Surlyeye 
medeniyet ve istiklal götürmelc 
üzere denizleri aşan ve bu ınUJI· 
bit topraklarda düğün, bayra"' ı 
sevinçleri ara.smda dolas&l' 
Fransanın. bu yirmi iki ~ 
ıarf ında Surlyeye neler getitd1• 

ğini ve Suriyeden neler götiir• 
ditğiinil bilenler için ortada şa• 
şılacak bir şey yoktar. 

Suriy-. Fransa i~ ağıma ~ 
dar refah. servet ve saadet d!, 
lu ~Ubarek bir tasfiyehane io.., 

Fransada cemlyetiiı kapı dı· 
şarı ettiii bütün ipten kasık~ 
boşanma serserilere, bütün ıne
dcni baklannı Suriye mtirekkeP' 
faizi ile iade etmiştir. 

Fransada, üç göbek yabf'" 
dun iflls etmiş ne kadar cebi de· 
lik kontlar, baronlar, marldleJ' 
varsa, Suriye bu müflis ve ~~; 
do asılzade siiri.ilerine, bü~ 
bir cömerdllkle, itibarlarını iade 
etmiştir. 

Bir fiilişeni rezaleti işler1'e'll 
meşhud cUriinı halinde yakal•· 
nıp sırtından elbisesi soyulaSI' 
1faroz edilmş bir Fransa papası; 
na, Suriye liselerinin en yükse 
kiirsiileriııde mevki vcrınef.(te 
'Fransız mlistemlckecileri tercd· 
diit bile etmcmi§lordir. t 
Fransız ordusunda dikj$ tıı • 

turamıyan ne ~ndar ameliına0• 
•ta ve ehli tci~ au.bay varsa saır 
riyeye akın etmişlerdi Bunlar•~ 
'kuyruklarına birer müstefl 
unvanı tokılmış ve kaza kay~~; 
.kamlarına kada.r bütün mülk1? 
makamlarının ve belediye re•s· 
li ;!erinin b~ma birer tane Jll11" 

sallat edilmişti. ·t 
Az zamnnda bütün St:riye \, 
Liibnanın idaresini ellerine sı;11 
bu züppe müstcşarlann ve • 
·ımarık Teğmcnciklerin yanı~ 
do. kaymakamlnr, mu.tasarnf181~ valOcr ve nuıırlllr birer ~-ııl' 
haline ~clmişlcrdi. • ·r' 

Müstemleke Frnnsası Surı~ 
yi kukla hnline getirdikten s0fı: 
rn ağzını tims:ıh gibi açnrıılt 
mantara ,·e gümrüklere dar~: 
dı, Suriyenin zengin zahire ıı~b 
barlarını, zengin Suriyelinin c 

11
, 

lcri gibi tamtakır ettikten ~s· 
ra, Karitn kesilen Fransız TJ1S 1• 
temleke subayları en fakir lt~ 
riye köyliisiinün elindeki ,. 
gaz tenekelerine varıncıya ft 
dar tenezziil e'tmekte ve: Jı'' 

- Bahşiş! Bahşiş! diye yı • 
maktan dahi haya etmediler· 11ı 

Metropol F:ransasında '1't~· 
parhyan bir servet yıldııt fcıı 
rüldüğü vakit, ilk akla ge 
hiiküm şu olurdu: 

- Surlyeden geliyor gnlib~;, 
Fransnnın sayısız öllHe~Jtc' 

can, müflislerine refah, sefıfl' 
rine servet ve unvan kazandı~ 
bu miiharck hazineve JcŞeei1' 
Fransa yirmi senede bir keJi.111' 
ol!ittn teşekkür etmek ka • 
naslı~ını gösterememişti. J11i1'1 

İşte Fransa, bunun mate ;ı• 
duyuyor. Yirmi 1kl ~· ıl önce, c•· 
Fınmsız askerleri Beyruta .,,d' 
karken Liibnanda \'o surlYıw 
her ıüppe Fransı"J dostu ~0;1' 
gün şarki Akdcnizdcn, r 't ııı
arkasında en ufak bir hasre 
rakmadan çekilip l!idiy~~'l'~ı 

TARIK l\fuı•~ 

Cezair 
Generalveyoand 
umumi valiliğe 

tay·n edildi 
,T . . 17 (A ~ ) Ofi: v ışı . Jı . - ·r ~ 
General Veygand Ce~~;1111r 

ınumi vnliliğine uıy~n e 
1 ııd' 

tir. General ayni za~aete
Fransız Afrika.ı UID~tir· 
geliğini muhafaza ed 

)Or 

d~a 
~li 
)'ı i 
tak: 

l~ 
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En Son Havadis'in zabıta romanı : 15 
1---------=sYakın Tarihten bir sahife: 3 •--~ 

ÖÖRÜNMEYEN KATIL '' r m in Sarayı,, oda geçirdiğim nece r ••• Türkçeye Çeviren: Faruk Fenik 
h Clarckson Parry dikkatle ıir. Hakkı da var ztn-allı ço-
aktı. Demiri kaldırarak pan· cuk. Hah i:ı;te Lattimer de gel

tıtrları açtı· Aşağıda, bahçenin di. Liıtfeıı ~u yerdeki tahanca- ı 
tarhları ~e çakıllı yolu bulunu yı bir tetkik ederın'i iniz? Onu 
~Ordu. Arkada§ım bir müddet şimdiye kadar haş a hir yerde 
!§arı baktı sonra pancurları hiç görmti:; müydünüz? 

bk:i i gihi kapayarak, pencere Metrdotel, kendi ine söylen 
~~ İndirdi. Omuzlarını kaldıra diği gibi yaı>tı. Dotrrulduğu za
tak: man yüzi.i bir dıeyret ifade e ı',• 

K re m 1 i n bir saray değildi 
Yük~ k surlarla. çevrili bir ortaçağ kalesidir ki 

içinde bir küçük kasaba vardır. 
l · - Buradan çıkabilmeğe im yordu. Bir kaç defa yut>kundu Kremlini görmiyenler, ya. 
l\l!n yok dedi. sonra: hut yalnız su.rlannın ken•-

'h ı B · 1 rından ~eçenler veya sadece 
1 

o:: .ıını c'\'ct makamında saı.· - u rôvo ver benimd1'r,, fi fotojTa arını görmüş olan. 

r--::.Yazan:~ 
1 Nizameltin ty_a,_z_iif f _ __, l 

"1hm. dedi· lar, sanırlarki Kremlin, bü. iil nıidir? 
l Sonra ~mİtre)~ gittik. Fa· Clarekson • Parry halifçt yilk bir saraydır. Yıkılması ujTunda hayat. 

1 
ııt Lattimer'in de dediği gibi gülümsedi : Hayır, Kremlin, bir saray ]arını israf etmiş oldukları 

ııac.. k d __ı O d h "? h · ı· d'l? değildir. Ortarn"ı biitün hat. Çarlı~ devı'rdı'kten .. ~ .. ra, U· 
1 .. ço aruı. ra an er • - ı. a u gız ı men 1 • " • ı:>• ~ 
ı:a O )arı ve havası ile canlandıran mumi karargahlarını, Çarlı· 
h ngi bir ~eyin g~ilmes'i me - da benim.. o yüksek surlar, bir sarayı kın en büyUk sembolü olan 
aldi. . - Şu hanrer?. değil bir m .. J1alle ... •l, bı'r sa- 'kl · :ı; o ,, - bu saraya yerJeştirdı •rın· 

d·· Clarckson Perry hir müddet Lattinıe.r, cesede doğru eğil raylar ve kiliseler mahallesi. den dolayıLenin ile arkadaş. 
lliünceye daldı. Nihayet: d'.i: ni muhafaza etmektedir. )arına yan bakmak doğru ol· 
- Ç<>k karı~ık nııesele. .• - O da benim .• dedi· Kremlin, hususi tiy:ıtrosu, maz. ZİJ'a onlar ki en kanlı 

~u· kı!>laları, ahırlan, muhtelif bir ihtilalin eserler olmuşlar-
' ı. Dıfım, kapıdan, pencere· Arkadaıouna delı:.etle bakı· köşkleri, daireleri '\' e her biri dı; onların, Çarlardan çok 
~:~~ .ömineden çıkıhnaz::a ne yordu. Büyiik bir korku 'c" §a. Ortodoks hıristiyanlığın bir daha fazla bir dikkatle bayat· 

n çıkılır? kınlığa kapılmıştı. san'at hazinesi addedilmeğc larını korumak endisesine 

kapılmalarından daha tabii 
bir hal olamazdı. 

İktidar mevkiine geçmek 
kolay olmuştu. 

Fakat bu mevkide tutun
mak elbette &1iç olacaktı. Ve 
.rözleriııi daldan budaktan sa. 
kınmıyan milyonlarca düş
manın binbir tehdidi knr ı
SJnda, her gün ke-.fedllen 
yüzlerce auikaı;t teşkilatı o.. 
rasında yoşamak ve •ihtilal» 
1erini yaşatmak, 1tncak böyle 
bir sur i<;inde karargah kur. 

makla münıkün olabilecekti 
Zira, Komünizm, 1918 dr. 
yalnıı Kremlinin surları için. 
de idi. Bu surların dışındr 
hi.ikUm eden biricik kudreı 
Kızıl tcrördU. 

* Bu biiyiik Orta(a~ }talcsi. 
nin kapılarından. Çarlık dev 
rinde olduğu kadar dikkat] 
kapanan ve her biri kadenv 
kademe dizilmiş ci[te nöbet 
ciler tiırafıncln mubaafıa cdi· 
len l;npılarından geçmek. cı 
az sırat köuriisilnden geçme' 
kadar zordur. 

(Daha t'ar) 
Utana utana: Arkada:.;ını: değer zarif ve çok süslii kili· ___________ ....... _ 

- Belki giızli bir ge«;it ... Du - Pekiıli Lattimer, dedı ~~e~~!:t~ı~~~ı~r~ir kasabaya A" hk • d k• VİŞf
1 

kabı'nosı'nde 
"arda gizli lfır kapı falan. Di· Size ~unu söyliyeyim ki kat'i~ Bu iküc;iik kasaba Çan, ıa- gır Ceza tna emeSID e 1 Htli 
~c fikir yürütm~ ~dim. yen ı:ıizden :.;iiplıelenmiyorunı ra:v teşrifatına dahil bütün ha" dı·se nasıl ceryan etti?. deg .. m~ı· "''l.K' 

- Yeri o kadar iyi muaye- Bu e§yaları ne zaman kaybet mab·eti ve hassa kuvvetleri I '} !\I 
~c Cttiın ki. Bundan ronra hu· miştin'lz? ile birlikte barındırmak i~in un MMd4' Vi~i. 18 (A.A.) - İyi ma· 
tada ıkapı, merdi-ven gibi bir Bu sözler Metrodotele birvı. kurulmuştur. Bir bnkıma es. Rek şık gı"yı"nmı·ş olan maznun,. lümat alan mahfillercio beyan O · 
~ ki Fransız krallarının meşhur lunduğurıa göre kabine tadilat· 
dy hulunu~a, tmıarihane~ gi emniyet vernıi~ti. Ba~ını ka~ı sarav mahalle i olan Versail- bıçağı kıravatlnln altlnda S8klamışfl pek muhtemel olarak ia~e ve d -
L~'•ın. Hayır, hayır... Böyle yarak tlü:.;iinccye ,·ardı: lc'a benzetilebilir. Fakat sa- hiliyc nezaretlerine inhisar edc-
I tr şey mevcut değil ... Duvar- - Rövervcrle hançer, oda nırun ki bizim saraylarla bir Dün birinci ağır ceza ınalı• Halk kaçı§ıyordu. Bereket "\·~r cektir. 
L~a gelince... VaUahi onlar da bir çantanın içinde idiler mukayese yapmak Kremlinj keıne~inde c;ayanı hayret ve 6İn ki jandarma maznunun eli· Büyük elçi de Brinon'un hari-
11aL1 • f' hakkında dalın iyi bir fikir .. 'f . :o .. d. l l l clye nezaretine tnyin edileceği hn-
L.• '-1\lndıı o kadar •kati hır ı .. Onları oradan hen almadım. ,·erebı'lı'r, mnessı hır ha ı.e o mu~tur. ni Jıükerelk bıralhnı a c ı. b ı i "1r :.; v er er t,.eyyüt etmemektedir. 
L Yürütemem·. Gelin sizinle Seyahate çıkarken her zaman •Yıldızoı ge?.diniz mi? Gez. Bundan dört "ene evvel haLa ı Her kafadan bir 5e~ çıkıyor_ YENi iAŞE NAZiRi 
ttııher arattıralım, belki bir yanıma silah alırım m<>''' tı. medinizse Bc~ıııa g!derl(cn v·e ağabeğisini öldünnelı.ten euç du. Halk, kaçı~ıyor ve hirllıiri- Vişi, 16 (A.A.) - Resmen 

k)le.r kesıfotderiz. Bu, e ki bir ndet~mdir. ~:c·j\ ~~purd~~ Beşiktaş ve Ortn. Zeki nıuhaıkenıenin cereyanı ni t"ziyordu. bildiril?iği~e. göre ziraat nazırı 
.ı Yuva1 yavatt adını adım o• mecemd~ de lbir deste mendi· oy 5U: arına balunı7 ••• Her esnasında ha.zır hulunnn karde Y:elnız hikimler, ıırnkaınla- BA. hC:zdı?t· ı!ltıf.nsı l~cıbul edilen B. 
'ilin .J~ f .ı:.:-dük' li / d tarafı çıftc duvarla (,'evı-ıh en. . S .;ı_ h kl h" l } L k l c Mr ın yerme ın~e nazırlığına 
d ın uıört bir tara ını uuu 'm var. çin c },ir tan.eı.inin gin bir horu içinde kiiçüklil ~ı. ~LKlya ıça · a ucum el • rın< a ıey et Ye va ar a oturu- t:ıyin edilmi§tir. 
l ll\'ıtrlara küçük küçük darbe- yok olma ı nazarı dikkatim: büyÜkfü bir ~ok binal:ı.r iÖ· ıııı~tır. yorlardı. B. Caziot, hem :ziraat neznre• 
{t vuruyorduk. Kulağımıza çdanedi. Ben hiç bir şey bil· ı-ecekgiinz. Bu duvnrları en Va~wıuı tafsilatı Ben, gazetecilere nıalı!Ufi tini, hem de iaşe nezaretini idn· 
~ llf hir ıca gelmiyordu. Ustelik miyorum. az altı misli yUkseltlniz ve Saat 14 30 da biI'.İııci ağır ma anın üzıer.;ndeki ka~ıtlıırı • r~ edecektir. ~u e~~e!le bu iki mü 
ıll"•rlarda etaı' erit raf gihi S1ey Clarc'---n • Parry cpckı'ı Yedikulo surları gibi tepele. ,.eza nıalık,'"'ıne ı'nin onu bir mı toplayıp cebime ko)ınuc: • hı.m nc.z.are.t bır kışının uhdceindr! 
~t .

1 
·o ~ &ev rine moz~allar ilave ediniz v~ ' . " y . d I :ıı bırlc~tırılmıı oluyor. 

itli ue yoktu. Bir kapı, .~~r ~ der gibi ba§ını salladı. Sonrıı bütün ağaclıırı kesip atımz. nıah~erı andırıyordu. Uıun llıın. crım en kn ı\madan hu o---
~l n.e .bir d-e pencere delıp var. ona <gidebHiNiniz!> dedikten İçerideki sJısap bfnaJnrın de boylu müba)rin giir ~e5ini <lu· heyecanlı manzarayı eyredi· Ye • k 
l!' I.te o katlar. Bunda da hiç soura bana: hep ltarglr olduğunu farzedi. vuyoruz. yordum. 1 Ve eS i 
•ıt ll · l k A niz. fS"te Kremlin budur. Za. ' S kı K ·l l'.J ı l · l cttçeye varamamış ı ·. r• _ Süpheleri Lu eski a~keı - Zekiiii... ıt mı... « atı çı uımuş.• .!C~ erı dı• J ~d ld _ _, F • ten Yıldı~, Kremlini ~Ioc:ko. B k f '7-k· S 1 d •· 1 • la a~ım Ş>mineye :i8 ıroı. a ü~rin<le toplamak İst ıni:.;ler ·vada kurmuş-olan sebeplerin ütün gözler rnev l1 ~ ı· uç U)'U ışarı ~ll\ardı ar.. oması 
iti 1 bütün gayretine rağmen Ü! Bunda muhakkak Lir kas.i. ;ıı:vni ile tstanbulda ikurnlruu,. de. Maznun ağır adımlarla mer Fakat o henüz mlanınamı tı. 
lıdf.ki m~rnıeıi yıcrindeıı hi· var. :Mendil üzedn<le markas. bir indir. di,·eulerden çıkıyor. Kar<le r. halii jandarmaya. p<ıli .e aldı· 
~ kıpırdalamadı. Nihayet ha• vardı. Bunu görünce, iHihln MUstebid Rus Carları, nac:ıl Sıtkı aerbevttir. Beraber içeri rıyordn· F:ıkat artık hitkinıli . 
ı:ı dündü. Yüzünde acı bir is· rın da kime ait olduvuna dıfı. canlarını korumak endişesile giriyorlar. Çıt yok. Onu yakaladılar. 
~ ı· T h o yaşamı:larsa Yıld1zın mimarı f ~ (• okunuyordu. avana a• malumatı olabileceği hatırımı olan inuıarııtor İkinci Abcliil· Zeki nıüdafuasmı ~apıyor Di§arıdan hir kadının erya 
~a.k: geldi. Şimdi sana cinayetin na hamid de, hen canını koru· Rei9 ımçluya miid11faas1nı dı gelcN: 

1 favanda du hiç Lir delik sıl i&lendiğini anlatayım. Ge mak endi esi ile ya~mıs de· rapmasını söyfüyordu. Zeki - Çılgın bu a<lam <lcllrnıi~ 
d~lt gi~i, dedi. Delik ols~y~ı orge §U koltukta oluruyordu çok a ahi icli. Karde§i Sıtkıya mutlaka... • 
~· katıl tavana na ıl sıkabılır• Odaya katil ghdi. Aralarında Bı'r Gangster Cetesı· d.önere~: «-~u namu uz .ıı: . Vedot PEl(G/RGI\' 

lngiltere hariciye 
nezareti müsteşarı 

bu sabah bir 
ı onferans verdi 

* Maarif Vekili Hasan Ali 
Yücel, dün Validebağındaki pre· 
vantoryoma giderek tetkiklerde 
bulunmu§tur. * Ticaret Vekili Mümtaz Ök
men yarın şehrimize gelecektir. * İskcnderundan gelen S bin 
ton §eker, ıeker irketine devre· 
dilmi§tir. Ayrıca S bin ton şeker 
de lskendcruna gelmek üzere yo. 
la çıknrılmıotır. * Yakındn. Irak ve Mısırdan 
5 bin otomobil lasti~i gelecektir. 
Bir şirket de 5 bin otomobil lô.s· 
liği sipariş etmiştir. 

*Adliye Vekili, bu ak§am on 
cltıda fmralıya gidecek ve yarın 
dönecektir. * Bu yıl, orta tedrisat öğret
menlerinden dört yüz kifİ terfie 
1lllk kazanmıştır. ListelCT, tasdik 
ı;in Maarif Vekaletine gönderile· 

cektir. * Tünel için eipari, edilen ka 
Yıtın getirilmesi kabil olmadığın
~an, tünelin ay sonunda tatili fa
,.)iyet c~eceği haber alınmııtbr. * Vılayet, kozalara ı 0-1 ; çu· 
val arasında kahve göndermiştir. 
•3unlar timdiye kndar hiç kahve 
almamış olanlara dnğıtılacaktır. 
r cvziata dün başlanmıştır. 

-k Belediye, Cihangirde mev· 
·utların en geniş ve en büyüğü ol 
nnk üzere bir çocuk bahçesi yap· 
ıracı:ıktır. Bahçede, ayrıca kış i-
1in de tesisat vücudc getirilecek· * Belediyeye devredilen Çu
>ukludnki Hidiv köiikünün güzel 
•c 1 lyük korusu yakında halka 
ı-;ı '. caktır. 

Raporla francala alanların 
} ıs ı nrttı~ından, verilmekte olan 

ln miktnrının otuz çuvaldan 
~ırk:ı çıkarılması için te§ebbüslere 
~irlşilmiştir. 

Eğlence yerlerinin badema 
.:ıire kadar açık bulundurulmaeı· 
a Örfi idare Komutanlığı müsa· 

tıde vermi~tir. Kahveler vesaire 
ı;ibi mahaller yine eski saatlerde 
!capatılacaktır. 

* Fiyat Mürakabe Komisyo
'1U odunun çekisine 1 lira zam 
yapmıştır. Bu suretle kuru me~e 
ve gürgen toptan 435, perakende 
5 60 kuruşa aatılacaktır. * İskenderun limanına gelen 
.'.) QO bin çuv:ıl kahve vapurlardan 
boııaltılmıya bnşlnnmıı;tır. 

lııtanbul birinci sınıf emni· 
yet amirlerinden Şükrü Kulak ü
çüncü sınıf emniyet polis mü! et
tişliğine. İstanbul balkomiserle· 
rfnden Emin Söken İstanbul Ü· 
<;Üncü sınıf emniyet Amirliğine ta 
yin cdilmi§lerdir. 

YeniÇiflik 
SUT A ESİ 

Yani Stamos 
No.194 ~!~? ... Uçınn ı icap edıerd~. geçen mulıa,·ercnin bir kısmı· 1 1 rıf:• Dıye ı:ozc ba)aıl.ı. '\'C ılave\ 

llıada~ılınaz bir dava .. • Şarlı, nı nıadam Lattimer de i§itmİ§· (Baş! birinci sahifede) etrl: 
d enıki )mdilik katilin ner.e tir· yayımına mani olmaktadır. Bu· - «Sahamı hen öldiirmc • 

Normand· 
vapuru da 

zaptediliyor 

İngiliz Hariciye Nezareti 
1\liimeşıtrı l\fr. Bnltcr «Günün 
Meseleleri» ser'İt>ine dahil ola· 
rak bugiin Londra radyosunda ımm~~------,---

~~ ı~ı§tığını anlaya?ilıneım• Adam maktule kendisini öl· nu, knrilerinıiz tıırnfındnn, son diın, yalmz :karde§imi öldür • 
~ıı:k:an ~ok, h~~ka Mr yol tu dürece~ini bildfrcli. Zavallı günlerde yopılan ınUr:ıcaatler dü01, Ba'bamın katili yalnız lrn 
~~ ... Cınayetı baştan can • maktul öliime mahkum oldu· füeme yaptı ınuz tetkiklerden rezil havduttur ı Benim baba· 

ıralıın. ~. . . . t . .. ..k . anladık. Bu se!il çet.c, tiitiincii- un öldiı;.dü1Hirnii ~<;} liivorlar· 
~··ı b"nu ı§ıtınce :uU} u • hır lıııyrc· Icri de muhtclıf ekıllcı-de tch· y 0

• • • 

d~ı_,S1 erek ~m'İnenin yanııı • tc düc:tii EV\ c.lii ad 1 elit ederek, askı ·erlerinden ga. alandır. Dı} oruın sızc. .Asıl 
ll.t k l w • S n ıo • amın a a \ k l ,.. . l 

ı~ o tugu muayene cttı. 0 ettiğini sandı fok l . ,. k. 2 etcmize ait nüshaları çıkart· ati Sıtkıdır. ı. anı ~ll crı.e , 
"erı . . b .. l k , a ı il\ şa a l Q,..:. -trını ozınuga ça ıiara riitiiriir tarafı olmad .,..· l makta ve gazetemizi arayan U· ıııtmu uz heriftir.» 

~-ırıl . 1 . . c:ı • ıı:ı.m ana• ra; H k ~llll İı~ <> .~n masay~, v_e ~ • ) ınca durup enayi gibi kend'i· - Çıkmadı efendim... crl\.e::., gözlerini ona d•; • 
~a. e erı gozden gec.;1r<lı. a• si~ öluiirtmekteıısf' elinden _ Çıkmı~or efendim... rni~ti. Asabiyeti lıer an artıyor 
dtıı:._ <>ııra yerde yatan cesede ,..eJJ.i~i kadar 1kendt'n' .. • .. _ Çı!smıyncak efendim... ve ikide bir kıravatilc oynuyor 

&rll 
1
_1 • o " ı nmaıuaa 1 ıs· g uı. et:ıntğe karar verdi. Bu mak· Gibilerden yale.nlar söylo· ( u. Nihayet sustu. Şinııli lıir 

t~ı.,. ır kaç adıın ötede bir ro • ;::ati.- yerinden fırladı D h ıucktc ve ~)y}chucktedir. ~ocuk kadar ma::.um bir ta' rı 
t~"' eriu <lurdt.ıwıu gömıü;; • ;eı- .. tile de ı1u ma n,;ı. d "J. d~· Vntandr.şl* haklarına, tlcorc· ''ardı· Yerine oturdu. Sıra Sıt· "' n. . d 1 . ,.,., ~ • eur ı. tin hür olma~t telakkilerimize 14~l\·dil ırar; daha. •Jerıde e '1~ .Miıtecavizin elinden tabancayı ş hrin emniyet lmdrosuna ve bt kıya gelmi~ti. O sert Lir s< le 
~h· ille '\'~rdL Pis, kan leke1lı V.ü)ünneğe mu afink oldu· Si- tiin iyi h hdedmize top ·c iır homurdandı: 
tı tlin ndıl. .. ~~kadagı~ı buu ~ ]alı yere clii~ünce patladı \C suiknst :apen bu ç te hnkkan· - Reis bey, inanmayın bu· 
\t . e altlı ıyıoe tetkik eU1· kurşun tavnncla gördü~rüm•· da, lazım gelen tedbirlerin alın· na. Babamın öliimün<lcn azap 
tıı4 >"ıtıe eski yerlerine koydu. ~u deliX': açtı. uz ması elbette ~ecil~miyeccktir. du)"Rn yegane evladı benim. 
r· 11>et ... ı_ k J,• .. ~ ı; •eı KQrilcrlml:r.in, her gUn ııaa' 
liııq.~k· t:Strt:re . c<:5't(.ı.n gog • ." Şimdi vücut' ilcute hir nıü- birden itibaren gnzctenıizi tw Bu adam ki karde:sinrdir. On -
l~ 1 hançere dikkatle baK- cadele bnşlıımı~tı. Mücadele e yerde bulabilmelerlnl temin< dan nefret ediyorum. Zira lrn· 

A n:ıeımlı ıındalycler de devril- c:nlışmaktayız. H11susl mUvcızi hamın ve ağahcyiıııin katil'i • 
~\·t'~adığıııı Lulınu§ bir adanı di. Nihayet katil daha tet'.ık duv lcriıniz ltttdıköydt>, Csl·t\dn?dr dir. 
~v .. '

11
& 'Rayıııon<fa döndü· Bu · · ek k f Adahırdu, Boğa~ snhillcrindoV Fa.kat Sıt'kı heni.iz sözünü bi 

.. ı ranarak hançtrını ç mc ır- köyle--'e, ve ~ .. hrin her taro{ıl" 
~'"' genç karJcı;inin cesedi d G · ı nı ~ t' · • k' z k. · ı· · 1 .. .. tı.d ıı eatını bu] u \ 'C eorg a ~ap a· d dolaşmaktadır. Binaen Joyl• ırınemıştı ·ı. e ·ının e mı -u· 

~~ 1 uzun ıniid<let dunluk· ld ğı tt ır. •• "ld" b liOb, dı. Adamcağız 8 ı yaranın .. En Son ua,·adis ... i arayıp tr l'UYatına a ıeı goru u \'e o ıııı 
•ıı11 ra L'tr koltuğa yıkılını~, lesirile de ) U'\'arlanınea, katil •:-.·oktur, çıkmudı» f;ekllndc hi· d~ı bir l»çak ~·1rn::ek çakarak 

t~ k; elleri ara ına almı:o öyle· de mendil ile tabancayı orada':·~ p veren. ıniive~ziin, h' havada parladıi~ Herke! hay -
lqll lll~tıl§tı. Sanki hari~le bü- b k k k u Nastl , .e nere· " .:-ıtcr çeteı::ınc da1111 buluıt· retle bakakaldı. Mevkuf Zeki. 

i •ka 1 k · · ıra ara aç ·. . . dub'Unıt anlamal rını ve dU!e 
<:ı nı esmıştı. den kaçu~mı ııımdılik tnhmın btr nı.li 'eızlden w .... t .. nılz·ı mıtl · bıçağını çektiği gibi, bii'~iik iıir 
..... •tck on • Parr)': b :ıı "" .,...., " """ lt edem~yorum. laka tedarik edeblleceldcrini kr giirültü kopuyor ve maznwı 

~İıi h aynıonıl, dedi. Kendi· Clarekson • Parry, durdu· rlJerimize bildiririz, kardC§i Sıtkının üzr.riııe, lıir 
}iıı. ~kadar kapıp koyverme· B' • kt Ben onun an- J\la;> danoz tnuhtckirJcrindc:- yıldırım hızı ile hücmu etti. 
ll'ıtr' ~~ .. di gidip hana Lutti- ır ıgarn ya . ı'.. . 'ı 1 • d.aha ~z znrnrh o!mıyen, bn ~c. Sıtkı. can hav~'~'Yle hakimle· 
fıfq.ı ~agırın. Sonra da biraz lattığı snhneyı ~ozlırn e can on rırl~r .?zcri~e Emniyet dlrcl.tiir. 
~ıq. ~a oturun Sizin yeriniz dırıyordum. Nıhayct: JUl!lı.mın dıldmt nazarını (clr rin kiirsii ·iinün altına daldı. 
~•L. 4 ı dex.i} 

1
: . , . . _ Mademki Lattiıner aler mcyı de fci~. li ~örl\yoruı:. A~·rı. Me,·kufu nınlıafıızava me -

~•rt e · cap eucrıe eır.ı h• d k' ·u .. · ıa. Basın mudilrlüğilniin Hıı~•si ınur jandarma: Silahı :katile ~c 
lrırn. ın e ı tleı er onun uzerın~ 'o'et dinmını da. bn ş!.!ıirlcrle el. 

l~ Cenç ad f iiphc) i çekmiyor. Bizi hak~kı birliğ'i yapmaktn o!dukları his. virerek lıa)kmlı: 
t der ıtk aıııın hakı~Iarından katile götürecek bir iz göreıni- c-edilen l1azı gazete sahil Icrl il<' - Kımıldama r yaktırım r 
d'I> Çekr~Yordu. Ne kndar ız.tı· yorum. dikk2tln nlô~. d r ?lınaf'a (favcf Bu tehdide !ağmen Zeki ııİıl 
i. Gu l~~ her halinden hellıy- ctıucJ· mevkıınde;rız. <letle aldırdı. I~c hu nraılu az 

dıı.a 11 ç Ukle ayağa kalktı ve 0 • Clnrck on • Parry clile men· Y~i t11r$ucula.r beJirnıC"inl" kal ın, pek miie if hir hiidi e 
llu ~.9•ktı. Clarck on. Parry dili göetcrcrcl1.: ,·e Ista\lbuluıı .bır <;anlı Bcl'C' oluyordu. Miidahale etmek ir..te 
~ ır nıüu-1 •

1 
- E\Ct, §undan },8~kn bir dönmesme im1mn bu umıvnc • <ll' ı· · S <l 11• ~ 

p ~lti, So uct hakıı.ları e ta- iz, be nde grenıiyorum, de~. hırını bu sefiller ve kendilerin: ) en a ı~ e po ıv ı an t ın ._ e· 
......._ llaki U\ında: te vik .0 himaye edeni r nln. ner, götü deönen maznunun 

katen .• ~ok müteeto -·Deı•amı var - malıdırlar. bı~,ağı ile yere ser'.liverecckti· 

Nevyork, 18 (A.A.) - Nev· 
york Herald T rbune gazetesinin 
Vaıingtondan öıirendiafoe ııöre 
Nevyork limanında bulunan Fran 
ıız NormanJie vapuruna, Birle· 
şik AmeTika, ergeç elkoyacaktır. 
Çiinkü toTlilAto noksanı yü:zünden 
bu vapura müstacel ihtiyaç var
dır. ---o---
Hopkins, yine 

Londraya geldi 
Londra, 18 (A.A.) - İcar ve 

tere programı milrakibi B. Hop
kins ve Ru:zvelt'in husust mUşa. 
virlerinden biri dün aktam Lon· 
draya gelmi~lcrdir. 

Haber alındığına göre bu zi. 
yarctin hedefi, icar ve iare ka-
ntınunun İngiltereye taall\lk eden 
hususlarındaki tatbikatını tetkik 
eylemektir. 

B. Hopklns. milmaeil bir vazi· 
fe ile ~ ikincikanundan 7 9ubata 
kadar lngilteTede b'Jlunmuştur. 

Hindistanda da 
müdafaa 

meclisi kuruldu 
Simla, l 8 (A.A )" - Hindis

tan orduları başkumandanı ge· 
neral Vavel, bir müdafaa istişare 
komHesi tc§kil etmiıtir. 

Bu komite, geniş bir niıhet da 
hilinc!e tanınmış Hindlilerden mü 
cekkcptir. Milli müdafaa işlerin-
de ı:=.üdafaa hizmetlerinin mem· 
lcket efkarı umurniyeeile gayri 
resmi olarak sıkı temasta bulun· 
durulması isteniliyor. 

. . 

, 

<E ki ve ) eni Diplomasi» ıncv· 
znlu hir konu~uın yapacaktır. 
Bu konu~ma Tür'.!-.i) e yaz. saa· 

... T 

rn~ 9 <la 31.55, 25.53, 19.82; 
42.46, 19.66, 31.25 metre üze
rinde dinlendbilıni:ı;tİr· 

.... ~ •.: - ' .. ,,.. . ·• . ' · .. 

··fettiş muav·n
liği imt· ı e r 

edil i 
1 - 19.7.941 Cumarte

si güün yapılacağı ev
velce gazetelerle illın c
dioJmŞ.i. olan Eti Bank 
Müfettiş Muavinliği im
tihanı, göcülen lüzum ü
zerine, 7.8.941 Perşembe 
gt.1nü saat dokuza tırHk 
edilmiştir. 

2 - Bu imtihan için 
mürncaatta bulunmuş ve 
müracaatlarının kabul C· 

dildiği !kendilerine bil
dirilmiş olanların rnez. 

1 

kur gün ve saatte Anka. 
ırada. Umum Müdürlüğe 
veya İstanbul Eth Bank 
Bürosuna. müra.oaat ey. 
fomeleri ve evvelki ilan
daki şeraiti haiz Y<!nı ta
liplerin de imtihana ~· 
rebilmek ıi.çin, aranılan 
vesikaltırı raptcdecekle. 
.ni dilekçelerle Temmuı 
nihayetine kadar Umum 
Müdürlü~e müracaatla 
bulunmaları lüzumu ilan 
olunur. 

Maarif matbaası müdürlüğünden. 

Cinsi 

Karı~ık 8 punto Sorbon hart 
8 punto Sorbon çelik işa
retli harf için. 
10 punto Sorbon hadi. 
8 punto antcrlin 
i~retli harf. 

satın alı· 
Beher Kg. nacak 
L. K. Kilo 
3 - 149 

3-
2 75 
1 40 
3-

15 A. 
118 
100 

8 

Tutarı 

L. K. 
447 -

54 -
324 50 
140 -

24 -
989 50 

%7.SMu. 
vakkat tc· 
ctminat 

L. K. 

74 2l 

Yukarda nev'i ve miktarı yazılı hurufatın açık cksiltmsci 19.Vll. 
1941 Cumartesi gUnü saat 10 da İstanbuldcı Cağaloğlunda Yüksek O
kullar Muhasebeciliğinde yapılacaktır. İsteklilerin muvakkat pey ak· 
çelerl :makbuzlııriyle birlikte ayni gUnde ve saatte komisyonda hımr 
ıbulunmeları . 

~rtname, Maarif Matbaası MüdürlliğUndcn parasız: olarak tedarik 
olunur. 5-141 
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eayra • EN SON HA VADIS 

iş istiyenler: -* Hem~ire mektebi mezu • 
nuyum. Evimde her türlü en • 
jekııi)on } aparım. 

Ma!:ka Ömer Rü::;tü pa§a so· 

Madmazel Perol kakNo. 3fR~'a· 
Çeviren: 

Celal Tevfik Sayman 

v 1 * 17 yaııında orta mektep 
l azan: mektep ~e.z~nuyum; az dakti-

Guy de Maupassant lo bilirim. Hu usi veya re5mi 

l mües es-elerde 25 lira ücretle 
Ne dedimde o gün Şantalla.ra 

gittim. Bu baha dostu aileyi her 
zaman ziyaret etmek mutadını
dır. Lakin bu akşamki ziyaretim 
adeta bir hadi. c doğurdu. 

kalınra kendisine dedim ki: biiyiik hir <:an takını tık. Kapı İ§ arıyorum. İsti}e~lerin Uç • 
- Merak ettiğim bir nokta a<:ıldımı bu <:a~a ~okuna~a.k rnan rümuzuna müracaatları. 

- - - - - - -- -

h etAteş= ,_ 
MW' Mi+NSRQC+wa& • 

Karyola veMobilya 
Satış Evi 

-r::::x;;ı._%1$ o=:=z 
lst: Nuruosmaniye Çuhacı han karşisznda 

Her nevi karynla ve ınobilyelerinlzi buradan ucuz ve 
sağlam olarak tedarik edebilirsiniz. Tavsiye ederiz .. 

~· 

Şantnlla.r Pariste otururlar 
Obsenataire bah~csi yakınla. 
rmda biiyük bir e\•Jeri vanhr. 
Burada kendilerine mahsus bir 
azlet hnyatı ger,ir irler. Hemen 
hemen hiç çıkmazlar \.'e kabul 
ettikleri ziyaretler pek mahdut. 
tur. 

var. l\'ladmazcl Perl akrabnız :-;alnıyor, o da hır zıyaret<:ınn Ali 80 e d , 
mıdır?. geldiğini haber veriyordu. Evlenme teki itleri: ı- U J e 

- Nasıl? Madmazel Perl lıi- Evi n :dnde ~ok kalabalık bir -cıra "' • ••111••••• 
kayesini bilmyor musun?. aile idi k. Diiştin bir kerre an. 19 ya~ındayım. Si) ah gözlii , . 

Yirmi bes yasıma rağmen ha- rıem, babam, bir amıcamız, ha. 
b b k d b d · ı ·ı narin vapılıvıııı. Talı ilim orta L' 1 .. h amın u es i ostu ana a ı - oın. ı d kardeş:m, dört anmca- .1 .1 ıtvanyadan yen i ge '?n mute. a~sıs kimyager tahta kurusu~ 

JUö ·ö Ş~ntnl g.nzctelerdcki 
reklamların tavsh e ettiği bir 
piyes gözi.inc kestirirse o zaman 
iuın ını '\' C Matmnzcl Perolc'ii 
alarak 0f)Cl'a • Komik yahut o. 
pera • Fransa tiyatrolarma g i. 
derler. Medmazel Perle ŞtmtaJ. 
lıırın ezeli arkadaşrıdır. Nac;ılsa 
ailelerine intisap etmiş olan bu 
yaşlı kız senelerdenberi yanlıı
nnda bult1nur. Kendini ı:östcr
mekten <:ekinen bir hali vardır. 
Durgun, :nvaş tnbintbdır. ~a
kin, mazlum göriiniişile muhiti
ne c!crin bir rikkat hissi telk!n 
eder. SantaUarm ona her zaman 
dostça· muamele ettiklerini gö. 

J
riirüm. Bununla beraber ncr
den ~lip, nasıl olup bu aileye 

lgi.nliğini, dostluklarının ı.-eya 
akraahldannın nasıl başladı~nı 

' hiç hilmcnı. Ayni yerde göriile 

ma •sen .. diye hitap eder. Onun zndcm hep bir arada idk. Şim- h i bir aile kızıvım. En az ?3 l Pire, gü,·e, hamam biiccklcri, Sinisinek ce sair haşaratı im-· 
2öıünde ben haliı bir cocuktan d iki zevcek 0 amuca kızlnrmı- i•ira aylıklı , 25-33 ya~ ara~ında ha eder çok m üessir b'.r ilaç icat. etmiştir. 
başka bir sey değilimdir. en kü~üğiidür. Ve ne hazindir edrbiyau şeven bir hayla ev • 25 • 50 kuruşla, DEZENFEKTÖR, sizi tahtakurulanndan, 

Ve dernm etti: kihu biiyük aileden şimdi ha- lenmek Ltiyorunı. Devlet nıe· 50 • 100 kurusla. ASEPTOL tahtakuruları ve pirelerden, 
- Baban bunu sana anlatma- yntta yalnız biz, bir de bir bal- ~O~ kuruşla, bir litı·e ililç tahtakurusu, güve, sivrisinek yeı· 

dı mı?. dızım varız. rnuru olması daha ~ayanı ter • bılumum haşaratı imha eder. 
- Hayır. On üç on dört yaşmda idim cilıtir. 25 kuruşla BLATTOL, sizi hanıamböceklerinden kurtarnbiJir. 
- Tuhaf ~ey.. Bir giin. bir akşam yemeği vakt' Fotoğrafile R. F. rümuzuna Stanislav Korolkeviç imalathanesin 
- Neden tuhaf olsun? hir. unutmuyonım, sofra hazır- miiracaat. 
- Onu herkes bilir de ondan .. dı. Hepinıİ'L sofra başına geçmi * den tedarik &debilİrSinİz ! 
Bu sözleri miiteal-ip mösyö ye hazırlanıyorduk. Dı~"rda or 

Ş3nfı•I esk bir hatıranın safha- talık karnrmıştı. Şiddetli bir so * li:.e mezunu 45 lira ınaa~ K · ı r kt 
farını kafaııından ge(iri:rcrmus ğuk hiikiiın siirüvordu. Kar le Jı. Boy 1,60, kilo 71 kumral; OmJSYODCU a arama a yız 
ı:ibi bir müddet durdu. Yüzüm~ pa lapa yağıyordu. Uzakta b:. bir hay. orta tahsilli. )'Uf l ile 
baktığı halde bc.tıi görmediğine, kö.-k acı acı uluvordu. Sahib!r' 1 h 
k · · d d. ..~ il) rrun, ".·e5i g(izlü, uzunca O) 
aasının ıçın e ırilcrck hare- kaybctmis zavallı bir köpek di · 0 • 

kete gelen bir takım fikrn sap- ye düşünüyorduk. Fakat tar lu mm.ikiye a~ina bir bayan!& 
lanmış ulunduğuna emindim. bu sırada bahçenin çanı acı ar evlenmek i&tiyor. Danı~ Rümt· 
Hazin. bir resmigeçit ile seyre- <:aldL Baam hizmetçiyi çağırr )$... 
den hır mazi muhatabımın göz- ralı: gidip bakmasını emretti. 
lerini bulandırmıştı. Yemeğin Adamcuf:ız döndüğü vakit i; 
verdiği rehaveti birer divan üze zeri kal'dan bembeyaz olmuştr 
rinde geçirmiye gitmis olan ka- Hiç bir şey göremediğini hah 
dınlıwm bizi du:rmıyauğına em- çe kapısının rüzgardan a<;ılmı 
niyet getirdikten sonra muhob olabileceğini söyledi. Köpek r 
hım hikayesini anlatmağa haş. lurnasınc!a devam edivordu. D,. 
ladı: rin bir ~sizliğin içinden :vüksr 

29 yaşında orta boylu. bi r ~er 
cim .. Vazi.fean baş mürctt;pliC.ı;t :· 
Aylık gelir im 100 liradır.. Ya 
yaşıma uygun temiz bir a ile kız: 
'e cvlıenmek arzusundayım .. 

Evlenmek arzu eden bayanlor 
ia ar~ğım şartlnr şun1ardtr .. 

1 Türk olması. 

._!c~·oğlu Galaks:ıray Biiyük Bayram ~okak No. 44 

Tüı,kiye Cumhuriyeti 

Zir t Dankas 
Kurultl§ Tarihi: 1888. - Sernı ayesi: 100.000.000 Türk 

Şube ve Ajans adedi: 265 

+ı 

,Wrülc alışılan eı;ki bir nıobilye - Bundan a~ağı yukarı kırk 
~hi madma7..el Perl, Şantal aile. sene evvel Rouy le Tors da otu. 
sine bir m:ıl gibidir. ruyorduk. Evimizin arka tara • 

fon bu şikayetçi ses sinirler 
dehşetli bir rahatsızlık veriyor 
du. 

Sofraya oturduk. Yen1ej!in <>" 
tasında çan sesi yeniden duyu1 

mal:a başladı. Hepimiz acaip bi 
korku ile kaplanmıs bulunuvo,. 
duk. Nedense merak ve endiş' 
hissediyorduk. 

2. Hiç olmazsa orta tahsili ol. 
ması. 

3. Bir evi veyahut ylık bir geli 
ri ohna.sı .. 

7,;frai ve Ticari her nevi b~mka muameleleri. 
rn biriktirenlere 28.SOO J.ira ikramiye veriyor 

Bu kerre gidişimde nedense fında biiyük bir bahçesi vardı 
ona b\roz daha dikkatle baktım. ki yüksek duvarlarla r.t"Vrilmi~
Ec;ki bir mobilyc üstünde işlen. ti. Kapısı keyliHerin gelip gcc•. 
miş artstik na:.'ı:ışların bir giin tikleri işlek bir yol iizerindc ol. 
bir ·tecessüs saikasile göze çarp. dµ~ndan eve girip çıkmak ic:Jn 
tığı gibi bu yaslı kızın hiiviye. ~.aım_a bu ~:ıpıyı kullanıl'Orduk. 
tindeki ihmal edilmez bir hali 

1 
Uzerıne kıhsc çanlarını aodmr (Daha vnr) 

beni şiddetle alakadar etti. Kırk 
yşında var mıydı?. Yaşlı olmak. 
tan ziyade yaşlı ~öriinmek istc-
di~i belH oluyordu. 1 
B~nı c:irkin olacak ir gara. 

betle bağlıyor, saçlarını kalın 
bir örtü altında saklıyordu. Bu
nunla beraber çirkin değildi . . 
Geniş alnını iki derin cizgi ile 
süsliyen mihnet adeta onu gü. 
zelleştirmişti. Mai ve büyük göz 
leri berrak bir safiyetin tatlılı
ğını muhafaza ediyordu. Ta\'8-
2uu kendisine tuhaf bir korkak 
lık. br fCkingenlik ,·ermi~ti. 
Genç kızlarda göriilcn ilrkck 
bir bakışı '\'ardı. Ağzı ne kadar 
güzeldi:'. 

Onu mada mŞantal ile mıtka. 
yese ediyordum. Bu kadının da 
her iyiliğine rağmen fikirlerin
deki yeknasaklığı hiç beyen • 
mem. Nedense söylediklernde 
ııoğuk bir ölcii duyarım. Bu ö1çii 
şekil itibarile dört k~ir. Ve 
hiç genişlemez sanının. Neden 
b:llısedilsc, bımları ~mdilik bı
rablım, mevzuubahis etmeye 
deymez. diye bir trazını duyar. 
sınız. Halbuk rnadmnzel Perlin 
sesiz tavazuu i<:inde meselelerle 
yakından alakadar olduğu tiel
Jidir. Ortaya attığı fikirler sıcak, 
olurlar. Bu mukayeseden hiila
sa olarak şu hükmü elde ettim: 

Matmazel Perl. madam Şan. 
taldan :viiz kere ince, asil, gü. 
2el bir kad1ndı. · .. .. 

Yemekten sonra mösyö Şan. 
talla sigaralarımızı i(mek için 
verandaya <:ıkmıştık. Başbaşa 1 

Baş,-4 Dif, Nezle, , Grip, 'Bomatizına 
f Neyralji, Kınklık ve Bütün Ağrılannw Derhal Keaer 

' kıb&adı rtJade 3 b.fe ılıaıbltır. T A&.LITLERINDEN SAttlNtNIZ. 
" , HF.R n;ROF. - PUt.LU KUTl1tARI ISRARtA ISTEYl'IJIZ 

Devlet Demiryolları ilanları 
Muhammen bedeli (38.000) lira olan 19 kalem muhtelif elektroc 

28 /8/1941 Perşembe günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada 
İdare binasında satın alınacaktır. ( 

Bu i.'.:'C girmek isetyenlerin (2850) lirahk muvakkat teminat ile 
kanınıun tayin ettiği v~sikalqn ve tekliflerini aynı gün saat 14 de ka· 
dar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şertnnmeler (100) kuruşa Ankara ve Haydarp.a.şa veznelerinde 
1iahlmaktadır. (5729) 

Nafıa Vekaletinden: 
23/7/941 çan:amba günü saat 16 da An.karada Nafıa Vekıi

lett binası içinde Malzeme Müdürlüğü odasında toplanan Mal
zeme eksiltme komisyonunda 17253 lira muhammen bedellı 
c900• ton Portland çimentonun !kapalı zarf usulile eksiltmesi 
yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı bedelsiz olarak Malzeme 
müdürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 1293 lira 98 kuruştur. 
İsteklilerin teklif mcktuplnnru, muvakkat teminat ve şart

name;inde yaz.ılı vesaik ile birlikte ayni Riln saat 15 e kadar 
mezkur komisyona makbuz mukabilinde vermeelri lazımdır. 

c4045• c5529 

Talip olanların En Son Havadif 
;azetesi (AK$A) rumuzuna biı 
~otoğraf ve sar:h adres!~rilc b ir· 
ilkte müracatları. 

MEVLUT 
Pa-=ahahçe fırını sahi::bi İ~n1a 

~ Haydar·n ölümünün kıııkınc 
~ünü olan 20 temmuz pazr g ü pi 
>aşabahçe cam~serifinde ve 3 a· 
~ustıos tarfüine tesadüf eden pa 
zar ııünü Eyüp Sultan cınii şer~ 
Lnde mevludu nebevı okunaca · 
~ından sev:b·na knstedenlerle ak 
:aba ve ahbabının teşriflerin 
1aygılarımızla dileriz. 

Ailesi namına yeğeni 
Fahri 

HAV ALANDffillMASI 
Gcr~elenle son zamanda sine 

naların havalandırllması hakkın 
fa neşredilen yazılr;ır belecliyec 
::ıazarı diıklkate alınmış ve sinem: 
iahilinde s~ara içilmemesini te· 
nin etmek üzere buTalarm s 1 
-ii'k tehbişi ~iın alakadarlara eıniı 
verilmiştir. 

BUZ BAYİLERİ AÇILDI 
Buz senbayiinin aQlllak mecbu 

riyeıtinde bulunduğu buz bayilik· 
leri açılmıştır. Belediye burlardr 
buzlcarın ihtiyacı karşılayıp kaı-ş. 
lamaıd.ığını tesbit etmek üzert 
tefti:şrerde bulunacak ve avrıc~ 
fi.atların halkı tatmin cdebi1mes'.· 
ni temin edeıbilecclttir. 

---Foto---

KAZBEK ı 

Beyoğlu İstiklal Cad. No. 81 

Milyon kişe yanı 

-----------------------

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesapla· 
rında en az 50 lirası bulunanlara denede 4 defa çekilecek kur 
a ile aşağıdaki pl.na göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 adet l.000 Liralık 4.000 Lr. 1 lOO adet 50 Liralıık 5 OOO L' 
4 » 500 > 2.000 > 120 40 i8oo ıra 
4 » 250 > 1.000 > 160 • 20 ; 3,200 > 

40 > 100 • 4.000 > >. 1 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 5t) lira. 
dan aşağı düşmiyenlere ikramiye Çıktığı takdirde % 20 faı.. 
lasile verilecektir. -

Kuralar senede 4 defa 11 Eylo.I, 11 Birin<:i.kfuıwı. ll 
Mart ve 11 Haziran tarihleriDde çekilecektir. 

ENSON HAVADiS 
İLAN FİYATLARI 

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

500 
300 
200 

75 
50 

P_bone $artları: Türkiye Hariç 

Senelik 
Altı aylık 
Üç aylık 
Ayhk 

için iç.in 
Kr. Kr. 

1000 
550 
275 
100 

1700 
1000 

500 

Emlakahm satlm 
Her muhitte satılık apartı· 

man, ev, arsa ist'iyenler ve em· 
lak satmak diliyenlere yazıha
nemizde azami kolaylık . göste
rilir. 

Fatih parkı karşısında Dül
gerzade Camii üetünde Kamil 
Paşa sokak No. 6 

ENVER GÜRMAN 
Sa!ıip ve Başmuharr~i: 
NIZAMETTlN NAZiF 
Neşriyat Direktörü: 

ŞÜKRÜ SARAÇO<'.'iLU 
Vatan matbaası 

J en ej bittabi nıültehip, kcıı 
dini genç adamın kollan arası 
na hıraku. 

) aietiııi degi~tirdi. Fakat öyle 
~ık hir elhiı:e almadı. Sırtına 
adi bezden bir ceket, a) ağına 
yine a<li bir paııtalon geçirdi. 
Ba~ına siyah bir kalpak aldı. 
Bu halile tam, seyyar h'ir i~çi 
halini almı~tı. 

En Son Havadisin Cina11et ve M:ıcera Tefrikası: 54 a~tı, içeri girdi. 
'.:7 Mücevherat 'kolleksiyonunu 

Şarlo, Jervejden a}Tıldıktan 
sonra hemen )Ola çıktı. Jandar 

' ınalnrın sık sık dola~tığı ana· 
) ollardan dei:',ril, dağ ve ke~i 
) ollarından Sanı Eticnc doğru 
ilerlemeğc baJadı. 

Yolda, aklına dilenci (Ja
kar) geldi. Kulübe_i Sent-Etie
ne yakın, şehrin hemen ha.ın
da idi· )akar. ona a.dresini ver
mi", yolu <lü~er5e kendisine uğ 
ranıasını rica etmi:ti. 

Jakar, Şarloyu se\"İnçle kar .. 
sıladı. Onu yemeğe alıkoydu. 
Şarap ikram etli. Dereden tepe 
den koııuştular. Şarlo, hir kaç 
gün orada mi afir kaldı. Piyer· 
hilden 8)Tılmasının sebebini 
sonra Jakara, Şarlo sudan bir 
ce" ap vertli: 

-İ)cr bozuk gitmeğe ha~ 
]adı· Kazanç azaldığı i(ın bana 
izin verdiler. 

Dilencinin yanın<lan ayrıl
dıktan sonra, Scnt-Etiende kı-

Sent - Eti enden, Li) onun 
yolunu tuttu. Yaya gi~i):or, yol 
da arabaya raslaLa bmıyordu. 

Liyona gelfoce ~ilk i şi, ken· 
di-sinc bir i~ aramak oldu. Fa· 
kat bulamadı. Oranın yabancı· 
sı o1duğu için, herkes kolay ko· 
lay emniyet etmiyordu. 

Bir kaç günler avare avare 
dol~ktan sonra, ~eyyar satı· 
cılık yapmıya karar verdi. O· 
nun mak. adı .ticaı-et yapmak 
değildi. Kendi ine bir hfüiyet 
vermek, fırsat dü~tiikçe soy
gunlar, vurgunlar yapmaktı · 

Köylii kadınların ho landık 
]arı ufak tefek şe} ler, cicili hi
lezikJer, elma·lı altın küpeler, 
altın bilezikler .entarilikler al
dı, bir çuvala ko) arak yola ~ık
tı. Bunla.rı _ala ~arn, ccPalmir» 

1
-KAN L 1 LO KA TAi bulmak için, e\'İn odalarını a-ramıya lüzwn görmedi. Çünkü 

t::....=::=......:==~=:.:==..:=.--===-...=:;.... __ ....;;;;,;:;~---------- _ hasb ,pinti insanların böyle 

panayırına geld'i. 
Bir kö~ecle, ~ı'\alıni açtı, 

mallarını meydana çıkardı. 
Köylü kadınların bazıları öte
beri alıyorlar, bazıları da sey· 
redip gidiyorlardı. 

Bir aralık, bir erkekle ka· 

dın gelegeldilcr, bilezikleri, 
küpelen scyretmeğe ba~ladı
lar· Hatta pazarlık dahi ettilet'. 
.Fakat bir §ey almadan oradan 
uzakla~tılar· 

Şarlonun yanında bulunan 
beska bir panayırcı dedi ki: 

- Bunlar böyledir . . Bir şey 
}.eiYenirler, çekişe çeki~e pazar
lık ederler, fakat bir §ey almaz 

lar. Karısı da, koca.ı da pinti· 
n'in, uğur!'>uzun biridir. Altkaz 
) ığıoına benziyen evlerinde 

kı) metli ' ıniice.'\herat, antika 
~"1 alar ,·ardır. 

ro=--==-=~!!"'"".....,,~.....,....,.=-==~- dii: kıymetli ~eyleri rasgele yerler 
"eviren: - Hayırlı satı:;zlar arkada~; de saylamıyacakları muhak· 

.'vf. S Çapanoğlu Biraz da ba~ka tarafa gidece- kak~. Saklaular, ıııaklasalar, 
------..ı. giın· ancak bodrumlarda, mahzen-

Hayret edilecek şey. 
- Bunlar, burada akrahla

rından gayet zengin bir ihtiya. 
rın yanında oturuyorlar. A-
dam sakat ve hastalıklı iki aya. 
ğı çukurda gibi h'i.r şey... Ka
rı koca ihtiyarın ölümiinü bek. 
liyorlar mim a konaeaklar. 

- İ~mi nedir bunların'! 
- Tuvard ailesi derler. 

Bu malumat Şarlonun ho
~una gitti. Kemli kenn'iııe: 

- İ)'i haber. Kısmet !;tkıyor 
demektir. Şimdi oturdukları 
C'\"İ öğrenıuıek liızını. Mücevher 
lerin huulnduğu yeri kesfe ça
lı::malıyım. 

Sonra yanındaki adama dön 

1 1 I 

1\f allarmı ~uvala '\'c valize lerde ya toprağa gömerler ya
koydu oradan ayrılarak, karı hut sandıklarla muhaf~za eder 
kocanın arka~ına takıldı. Us- lerdi· 
ıalıkla takiho ha~ladı, oturduk- Bunun için., her şeyden ev-
}arı yeri öğrendi. vel, evin bodrumunu aramıya 

Otele geç vakit dönü, he- ha;ladı. Kısa bir arama<lan son: 
rnen odasına çıkarak yattı: ra, bodrumun yerini buldu, 

Erte~i giinü, satışa !;ıkmadı, merdivenlerde naşağı süzüldü. 
P.anayırda a' are avare dola~tı· Burası geniş riituhetsiz bir 
ô~lcdeıı e.onra, balu;eler, evler yerdi. Etrafta büyük fı~ılar, 
arasına saptı. zC1ıgin ihtiyarın !!epetler, sandıklar vardı. Şar
c\ inin arka tarafına geçti E\', llo: 
küçük hir bahçenin ortac:ın<la - .Mt>Jıur kolleksiyon han-
idi. Arkada bir de ara],alık var giı:inde acaba? 
ıh. · Diyerek, birer birer ınuaye.. 

Bahçenin duvarı kı.a olclu- neye ~a~ladı. Fakat hiç birin· 
ğu için zahınet çeknıed~n atla· de aradığını bulamayınca hid· 
dı. Ya'a. }nvaş, sine ~ine, .e''P. det ve a~abiyetle haykırdı: 
yaklıı~tı. Kapıyı maynıuncnkla - Hay aksi ~eytan hay! .. 

1 
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Parasız küçük 
ilanlar servisi 

açıyoruz. 
---ıO>---

i ş arayanlar, iş ve
renler ve evlenmek 

istiyenler için .•• 
Bundan sonra iş ve i~· 

ti arayanlarla evlemnek 
istiyenlerin gönderecek· 
leri 'küçük ilanları ne~ret 
meğe karar verdik. 

Biz, diğPr gazPtelertle 
olduğu gibi gönderilecek 
i lanUıra bir de kupon 1~ 
pıştırılm.a.sına lüzum gör· 
müyoruz· Karilerimiz ? 
ruz evlenme teklif leriTJA!, 
okunaklı bir yazı ile _. 
rih adreslerir..i koymaları 
şarttrr. Cüldi a.ddedüerrıi· 
yecek teklif kri nqreıme
mek hahkını muhafaza e
diyoruz. 

Mektup gönderecek "" 
Zanlar, haklarında. azaıni 
bir Tretumiyet muhafo#J 
edil.ecl'ğine inanabilirl.ef· 

İkram'iyeli hilmecele-
~ rin ne~rine ha§lıyo~ 

Bunlardan her on taııe&J 
ni doğru halledip biıe 
gönderenler, hazırladığı • 
mız hediye stokundan ir 
tif ade edeceklerdir. 

ilk bilmeceyi 
bekleyiniz 

TIYATROL4b 
Film Rejisörü 
VEDAD 'ÜRFİ 
Yaz Temsilleri _,;, 

16 Teımınuz Çarş::mlba ~· 
KOZ - 18 Temmuz Cuma ~ 
KIRKÖY MİLTİYADİ - ~ 
Temmuz Pazar BEYLERS 
TİYATROLARİNDA 

KAN! .• 
Büyük Eser 3 Perde sJ! 

17 Temmuz Perşembe T~~~ 
ALTIN'fEPE TIYATROLIV" 
DA 

BEYAZ BAYKUŞ 
Facıa 3 Perde . .AJ 

(Vedat Ürii temsillere blY 
iştir.ak edecektir.)....,........,, 

SiNEMALAR 
Halk sinemasınd~.; 

3. - TENCERE YUVAR~ 
Komedi. dl 

Matine 11 d~ gece 8,30 ~ 
1. - GUNl'iADIN. Türkçe '":A 
2. - GÜNDÜZ İNSAN GJiY 

KURT. 

* BEŞİKTAŞ BAHÇESi 
2 Filin Birden ~r 

1 - Tosun Pa~a Tiit 
2 - Güzel Esire 

Be§iktaş Suat Par"" 
Sinemasında 

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

* Çemberli taşta 
1 - BEY AZ GÜL. ."'it 
Türkçe sözlü Arabca ~~aP' 
Oynıyan: Abdülvebab 
2-ALTIN SOYGUNC 

Galiba benimle eğlendilt~~ 
Faıkat meyus olm~d~, t ıl 

fı~ıların, ıoepetlerin ıçıııe bol 
mıya bn)adı. Bunlar d~i es~ 
bo~tu, bazılarında i~c e=~ 
lar varJı. -1 

S ~ d . h . dedı ag a, sıya me~ın . ~ 
hire auharı gibi büyük pır Jı' 
dk d B .. .. .. •t oıı IJ 
ı · var 1. utün unıı 1.j" 

.. tCP 
<lı. Yakla:tı baktı, bu, ~ Jl', 
gllii açık değil kHit1i~d1~1 ~ 
muncuğu &oktu, kilid• .. 11 Jii Jıil' 
pağını kaldırınca kü~uk g0ıJ\ 
yüklü kutular, torbalıır. .,r 
Rasgele birini açtı. ]3ıır _,1,J 
cünbü~ü gözlerini kaın11~1ıııı1 
Kutu, ağzına :kadar P~ııfJıl' 
küpeler, yüziiklerle d0,11:ıı1 
Bir başkat>Inl açu, alttJl ... ~ ıı' 
kordonlar kucak kııcDf; ı'ı1' ' . . dt: J 
vorlardı. Daha ÖtP.kısııı rJıı 
İer vardı. Diğer kntula 111rP 
antika enfiye ı-,,ıtulaı1ı Jl ~-' 
b3 tabakalar, fil ~~ w~ ıı: 
Şark işi ve altın 1::Jenıe J(llıJ 
lınlar ağızlarınıı kadar 
du· __.1 ,..1 

'(Def,'{PW 

ç 


