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l" ASAR RUF BONOLAR 11 F.IN RESMİ 1 Yakın tarihten bir yaprak~ 
- L TEBLIGI . 

eo n birkaç güz b in '.eningr&. Kremlin' de geçirdiğim geceler ... 
. ..,..1 ·~·. ·. , .. 1 • .. •• ...... ~ .. -, ...... ... ~· • -

ffrafık bono saf ı/Jıf da ~c;tru·· Sovyetler birliğinin-200 milyon vatan-
6 gande 158 daşından ancak 200-300 kişiye açılabilen 

i( 
1 

h d Memleketin her tarafında, hal
Ç 1: ~ep 

1 
e e kın gösterdiği alika mühimdir. 

e a :1Y arı.. satış bugün de aynı harareti 

kilometre kapılardan ben de geçebiliyordum. 
ilerledik 
---e---

Blylk bir Soryef 
kumtinin rllc'at 
hattını kestik 

1 

Yazan: 
Nizamettin JY!z..:i.-J 

c~ r :_ • ·:nist mücadelesinin, ilk esasları abldığı 
günlere ait meçhul tarihi hadiseleri bildiren bu mühim 

'' Y ekateri- muhafaza etti. 
11.oslav,,, ne 

çabuk 
unutuldu? ---...., ____ ._...----~-=-~ 
Ceklcr Yekaterinoslav'a 
hücum etmişlerdi. Bu sıra
da, sehirde mahpus bulunan 
<'ar ikinci Nikolıı ile Gran. 
tliişeslcı·i, Çarıcayı ve ,·cli
ahd i kurtarmak istemişler. 
di (,» 

Nizametlin Nazif 
l· l>i.inyanın en cehennemi har
~~. lutU§muş olan Moskova ile 
~ln, toplann, tanklar,. boı:n
~ rın, mitralyözlerin ezıp blÇ
~ Parçaladı<Fı taburların, alay. 
L lrı, tümcn~rin ve kolordulann 
~lufıunu doldurmak için, mü
~tıadiyen, yeni ve taze kuvvet-
1ar~lırmakla da meıguldürler. 

d ki tarafın ba§kumandanlan 
,} .. resmi tebliğlerinde, hergün 
çı "lttrnanın Uı.kviye kollannı ıe
~ r~i yollann bombardıma
~\~,. bahsederkt.n kendi ce~
~ l'll)e yeni kuvvetler gelmış 
~u bildirmektedir. 

~t ~\ıharebel~rin bütün debteti
~ tlimen milyonlarca insandan 
ladrekkep orduların, üç dört haf
~ a erimesine imkan olmadıjı
~öre, iki tarafın da henüz çok 
Ilı etli bulunduğunu kabul et. 
~~~ lazundır. Bunı.mla beraber, 
~·:~\\rafın da, yannı bugünden 
b~ı::ıl?l~!i: füıumunu hİiıe!~~.e 
)cı laınış olduğu açıkça gorulu-

l', 

\~!tn.anlar, General Frankoya 
~. ı.' nutuklar söyleterek, kard~ 
ıı~ıarebclerinin yaralarını he
>~ı tedavi edememiş olan İgpan· 
~ tnilletini kan fedakarlığına. 
l~ltt e:lc!"kcn, Moskova da İnıti· 
1 ~r \·asıtasile yaptığı bir pazar· 
~ 1\ sonra, evvelce enterne el· 
~ h· olduğu Çeklerle Lehistar 
~ ~d-e, c,,ir' edilmiş olan ik 
~t 5bın Lchli'nin silablanmasm 
lliil\ tcıiin hattına sürülmesini te · 

i 9ttrn~ş hulunuyor. 
"" Jl~l._'-!1 bugünlerinde, Sovyet· 
-ı,)1 ll"lıgındc, yeniden bazı Çek 
~'ıı 'rının te~kil edilm~ olmaııı 
t~ 1919 da, Yeknterinaslav•a 
~I t t'tm • olan Çek alaylann• 
l~l? ltyor. Bu alaylar, 1914-
tı, 1\ Yıllan arasında, Rus Çarlı
~1~atlarda Hnbzburg İmpa
tı 'e b~~- ile çarpışırken, silahla· 
~~ Ulun aflrlıldarı ile beraber, 
~il •

1 
.. 'Ya hatJanndan kaçıp Rııs 

~İl' ı:.;:ak etmişlerdi. Bunlardan 
lıı~ 01 ını dn cephede esir alm· 
•iqit ~lar le§kil ediyordu. O ta· 
\''! &.•it &tarik ile talebesi Bene, 
• i: tıı adaşları Çek istiklali bay
~ta.t a;n,1!>.l;ı.r, A'\-"USl'1rya İm· 
t.. <>rl -
'\11 !l·o ~KUnun parçalanmasına 
~ t 91. r nrdı. lql'J de Çnrlık devrilivcrincc, 
~~l(' .. 8 b ılıyan dahili muha
·~i'ıt c karıı bu .kuvvet, evvela 
~aftan kııl?1ışlı. Fnlrat sonra, bir 
~ ~t ft hansızlnnn tahriki ile 

at il an da yağma ve talan 
ı . ~;ııle 13cye.zlara kahlmışlardı. 
~ ! l!lduklım yeı·, Çar ikinci 

~-a_tıln, bütün nileci ile birlikte 
t'I 14" •

1
tn' • olduğu Yekatermi. 

, k~lld' a ~b~sma pcl· yakındı. 
~ '-ttt_ı lcrını tahril< edenlcr, Çar 
. lıy~erı . kurlarılU'&a Rusyada 

i'~i \' 'R ıhliluliı1 d!?rhıı.l sönece
q .J;ı'... usyo.nın kısa bir zaman

t.ı ~-"li "'bı'l • P tekrar harbe devam ( c ~- . 
, Çflt egını umuyorbrdı. 
l ~t>l~, 'V .. katerminoslav'a tık~1! 
• :ı Ç l; alaylnnnın, dahıh 
• a. t' • • 
(' ,.

1 
• • ırııı < cdec~ğinı umma· 

'ıı t ı~ll'l boş hulunmuilardı. 
P' ı,: 'Y~:ınd<ın i•tifade ederek 

L ~ ~· 1 İ:ii!kr. Hani ncredey. 
cı•11" ' {:rtlcdip Çar ikinci Ni-

di[ll' •;" cdiverecelderdi. 
, Üti tn~·sı~da biç beklenme· 

u uın hadiae oldu: 

Tasarruf bonoları satışa çıka· 
nlnu~hr. 

Bunların tedavüldeki miktarı 
2 5 milyon lirayı geçmemek üze· 
re hazine kefaletini haizdir. 

Vatanda§larımız tasarruf bono 
'arı almakla hem memkket mü· 
~afaasına yüksek bir alakalarını 
JÖstermiş olacaklar, hem de faz. 
n miktarda faiz alacaklardır. Bü 
ün bankalarla şube ve ajanaia· 

·ında, milli piyango idaresinin res 
mi satış gişelerinc:k, banka olmı· 
va n yerlerde de malsandıklarmda 

-.-!......, 
satılmaktadır. • T 

Bonoların fiyatı da herke~ir. 
keseııine uygun olmak üzere teshil 
cdilmi~tir. Bono sa,tın almak na
sıl bir formaliteye tabi değile< 
başkasına devretmek veya vade-
sinde bedelini herhangi bir boın· 
kadan milli piyango re&mi gişesin 
d.?n almak da hiçbir muameleye 
titbi değildir. 

Bonolar, 5, 25, l 00, 500 v~ 

1 000 liralık kupürlerden mürek· 
(Devamı 3 üncüde) 

SürpAgop mezarllğında 
1 milyon değil ya bir. bakır 

mangır bile çıkmadı 
Kan, ter içinde savrulan 

kazma/ardan bir netice 
çıkacağa benzemiyor 

Helsinki, 1"9 (A.A.) - Lenin 
;radın zaptını he<;lef eden taar
:uzumuza memur kuvvetler, Sov 
;et hatlarına derin surette gir
:nişlerdir. Ordumuz 6 günde 1 SO 
:ilometre ilerlemiş ve bazı bü
•Ük. Sovyet kuvvetlerinin ric'at 
1A.ttını kesmil}tir. 

Lenin mayın gemisi 
ile 4 muhrip 

zaptedildi 
Almanlar Libav 

tarsanesini saOlarrı 
olarak ele 
geçirdiler 

Bcrlin, 18 (A.A.} - D.N 
~- nin salahiyetli kaynaklardaı 
;ğrcrydiğine göre Libau'un işga· 
inde burJ.daki tersane olduğc 
)bi Almanların eline geçmi~tir. 
!l.lnıanlaı: keza dört Sovyet de 
royeri ile c.Lenin~ mayin gemi 
ini de ele geÇirmeğe muvaf fal. 
)!muşlardır. 

Salahiyetli mahfillerin mütale 
1sı §Udur ki, Libau'un i,galindr 
3ovyetfer Almanlara ni~betiı 
30 ınisli zayiat venni~lcrdir. 

-----o 

Bir Amerikah gaze
teci, ingilterenin 

silah spekülasiyonu 
yapabilecaği11i 

iddia etti 
Vasington, 18 (A.A.) - Re· 

iıicumhur B. Ruzvelt, gazetecile
re yaptığı beyanatta, icar ve iare 
kanunu mucibince İngilteıeyt 
gönderilen malzemenin ödenme· 
i meselesinin dahıt görü~meleı 
safh~aında bulunduğunu ''e bu
na dair henüz malumat olmadığı. 

Define bulmak hul a • · - • . . nı 3Öylemiştir. 
Y st ile bır mezar!ıgın kazıldıgınm resmıdır. Bir gazeteci, B. Ruzvelte şu su 

--k-------:- ' Dün bir iki akfam gazett>.sile ' ali sor!'lu~tur: . • Mos ovadakı bu sabah bütün gazetelerde Sürp ~ _lngıltere~ın mezkur ~anun 
Agop mezarlığında bir milyon rnucıbınce aldıgı malzemeyı da-

A • k liralık bir serveti kaı a göğ~ünde ~a y~ksek bir ~at!a başka~arına m e r 1 a n Eaklıyan bir mezar kazısından atarak ondan ıstıfade temın Ct• 
bahsedilmektedir. n1ni mümkün müdür? 

B. Ruzvelt, Amerikadan alı-
nan malzeme veya diğer herhan· 
gi bir yiyecek maddesinden iııti
fade etmek arzusunun İnııilterede 
bcılenemiyeceği cevabını vermi!} 
tir. 

röportajımız üçüncü sahifemizde devam ediyor.] 

(RUS RESMi f 
·f_ TEBLIGi --1 

Kareli 
cephesinde 
zehirli gaz 
kullandığı-

. mız yalandır ! 
----o----

Muharebeler 
şiddetle de
vam ediyor! 
Moskova, ! 9 (A.A.) - Sov· 

-' yet resmi teblisi: 
Almanlar, Leningrad ve Mos· 

~ff*h~i:±~i!'J:ilıınfi~[fi~~~~l;!'Jf:~M!~~ ko~·ayn doğru ilerlcmeğc 5.alış· 
• ;;;_ · maktadırlar. Alman ordusu, gör-

U. R. S. S. Cumhuriyeti Reisi B. Kaimin Kuılordu Mareıallan 
1 b. ]'k düğü müthi~ zararlara rağmen, 

i e ı r ı te... h 1 k · cep crnizin şima ve mer czınc 
--------------·----- tevcih etmiş olduğu taarruzlara 

Sahneden çeln~en t>1r U:r.alc:ıark 
aktörü: MATSUOKA · 

Yeni Japon · 
nazırının sözleri, 
işin nereye vara· 
cağını hiset1iriyor 

Tokyo, 19 (A.A.) - Yeni 
'npon Hariciye Nazırı Amiral To 
r oda, bu iılkşam beyanatta bulu· 
ıarak, vazifesini a~kcr olarak ifa 
etmek azminde olduğunu söyle
miştir. 

Nazır. sözlerine devamla de
miştir ki: 

- Üçlü pakt imza edild;ği va. 
kit bahriye nezareti mfüteşarlığın 
da bıJlunduğuından vaziyetten 
tamamen haberdar idim. 

Japonyanın vaziyeti değ~mİ· 
yecel:tir. 

Artık. 
Japonya, 

kendi men/ a
atine uyğun 

bir gol 
tutacakmış! 

devam etmektedir. 
Düne kadar siklet merkezi 

Smolensk' de olan bu muharebe· 
ıcr şimdi. 1 i 6 kilometre clahıı 
~imale doğru inkişaf etmektedir. 

Cephede başka bir deii~klik 
olmamı~tır. 

Tayyarelerimiz, Tunadaki Al· 
man gemilerini ve Sulinadaki pet 
rol depolannı muvaff akiyetle 
bombardıman etmiı;tir. 

Bfr kafileyi muhafaza etmekte 
olan Alman avcı tayyarelcrint da
ğıttıktan ıonra, tay~·arelerimi7. 2 
nakliye ve h~t mavnadan mÜ· 

Tok~·o 19 (A. A.) - Yeni ka- rekkep olan kafileye hücum et· 
binedcn bahseden gazeteler, mi~ ,.e birkaç bomba atrnı,,nr. 

· hundan :ıonra Japonyanın, ken- Kareli cephesinde zehirli g;ız 
eli menfaatlerine u~·gun :\"Ol hı-l kulandığımııa dair olan iddiaları 
tnt•ai\'mı :razııwktadll'lar. tekzip ederiz. 

•• 
Uç Akademi talebesinin 

ölümüne sebep olan 
şoför mahkemede ... 

O sarhoş değilmiş, bir kazadır olmuş. 
Arabasında bir bozukluk varmış ... 

diplomatları 
Kazan' a 
gidiyorlar! 

Loodra, 19 (A. ~) -:" Ameri. 
ita najansının ,·crdıgı ~ır h.ı>J>ere 
göre .Mo ko\'adaki Bırle ık A
mcr{ka biiyiik elı:.ili~i memurl~
rı So\•,ret merkezin• terk e~ı~ 
.. Kaıan» şehrine ı;:itnıck cmrını 

Define aramak cinneti yeni 
b:r şey değildir. lstanbulda sık 
sık rastlanan ve işitılen bir h:ka
ycdir. Bu havadan servet ııahibi 
olmak i!"tİyenler, hayalleri geni~ 
bir takım adamlaI, ikide bir, el
lerine birer kazma ve kürek ala
rak toprağın altını üstüne getirir
ler, mezarlardan define c;ıkarmı)"a 
~lıııırlar. Bu sevda, yaz günle
rındc daha yüksek bir ölçüde te
sirini gösterir. 

lllamı§tı. Yalnız, define arıyan- Macar resmi 

alnuı;;Jardır. 
Bii~ ilk eld Steinhardt ile iki 

yüksek memur l\Josko\'ada kala-

larla, kazıcılar burak buram lf':r- t b I" "" • 
liyorlardı. KazanlaT yorgunluk-ı e 1g1 • 
tan, ötekiler de heyecandan... Lnndra, 19 (AA.) - Macar 

Kolay değil, bir milyon bu... resmi tebliği: Ordumuz. düşma-
Adamı elbette terletir. J nı takibe devam etmektedir. 

ARASIRA: 

caklardrr. 

. Geçenlerde. Şcl'lremininde de, 
bır define bulunduğu söylenmiş. 
hafriyat yapılmıı~tı. Neticede ba
kır bir yüzlük bile çıkmadı. :ra
pılan kazı masrafı, cabaya gitti. 

Dün, Sürp Agop mezarlığında 
1 - B l 'kl tanı zamanuı· sabahleyin baılayıp akşama ka-

d . t' • o J.ekvlı. ~r .. du"ler dar devam eden kazıda henüz 
Kitap mezarlığı 

a ye ıııp 're erı ıur • b" ·ı d ~· ' ' . . . il Ça· ır mı yon egıl ya, tek mangır 
. 2 - Çar lkıncı Nıko~a e ve bile çık~amıştır. 

rıçe, V~hab~ • olan oguH~ bir 1 Bugün de sabahleyin erken er 
kızları ıle bırlıkte, eırareng~ J ken kazıya başlanmıştır. Fakat 
surette ortadan kayboldular. gazetemiz makiney ·ı· cı· 

y · k bed'l · e ven ın ye 
an.ı ay 1 diler. • • kadar, henüz bir ümit güne~i doğ 

Tarıhten ders alındığını ıddıa -
edenler, ya1:ın söylüyorlar. ufuklannda her in, bir parça da-

İıte 24 yıl önceki tarih bütün ha dit bileyen bir Japonya te
hatalan ve aksaklıklan iJe teker- reuüm ediyor. 
rür edip dunıyor •• Ve U~ktark NtzAMETI1N NAZİF 

Valut razetesinde •Kitap scr
gile~i· başlıklı, Reşat Mahmut 
imzalı bir yazı okudum. 

Muharrir hu yazısında •Ke
lepir kitaplardan, seyyar kitap 
satıc:ılardan, Alaturka , .e Ala
franga kitap sergileTinden, Şeks 
pir, Eclgar Vallas, 1\lişel Zevako, 
Göte. Jan Jak Russo n. Garp 
edebiyatının birf!t' dü5turu olan 
bu büyük iista~ın vitrinlerde 

nasıl miiştcl'i beklediklerinden 
babsedh·or ve 

,._ Kelepir kitap olur mu?• 
di:re de, bir sual soruyor. 

Kelepir kitap! 
E~rleri kt'lcpirlc~tiren bizle. 

tiz. Scbe-p? 
1 - Okuyucu hir CSl'ri her 

ne kadar ~üzel olursa olsun bir 
\'c~ a iki kere okın. 

(De\'amı üçüncüde 

Ü~ müne,·vcr gencin ölünıiine sebep olan ~ofOr, haltım hn. 
zuru nda 

Hırbiycde feci bir otomobil 
ka1nsı olmuş ve Hasan adınd:" 
bir şoföriin idaresindeki otomobıl 
tramvay durak yerinde bckliyen 
Kemal ve Fuat adında iki Aka
df':mi talebesine çarparak kendi· 
lı-rini öldürmü~. otqmobil içinde 
bulunan şoföıün teyzezadesi Üni 

versite talebesinden Ihsan da ya· 
ralanarak hastahanede can ver. 
mi tir. 

Şoför Hasanın dün ikinci ağır 
cezada muhakemesine başlan
mıştır. Hasan yakalandığı zaman 
snıhoş olduğunu, arkada oturan 

(Devamı Ü(ünciide 
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19 Temmuz 1941 eınna.rtesı 
mY SON HAVADiS ıç .1?ı ırc :ı: 

En Son Havadis'in 
Edebi T efrikası-84 

~ 

----~-'A-----~~ .......... 1 

H2Jatln için~en sahnele!;. 

Bir Güzel Kadın ve Tarihten Yapraklar! Merhum Or. Ziya 

A- 5 pAS1 A GDn'Dn son dakika-
~~~~~~~~~~·-·-· lan ve son vasiyeti 

a·ryemin merasimi 
«E'S'R' f t .:mw• MWF 

Engizütörlere benziyen, kırmızı 
kukuletalı, kırmızı cübbeli 

üç adam.~ 
... 

Sonradan Drama meb'usu olan AgAh 
bey ittihat ve Terakki cemiyetine 

nasıl girmişti? 

Müellifi : Nizamettin Nazif 

KüçUkAsya hDkiimdarlık 
naibi SlrOs, Foçah kıza 

verdiği sözü tuttu, 
onunla evlendir 

o üş m an ı a r ı, i ki n c i 01 r a'ya şu ha be r i sa ı d ı I a r 
~'Sirüs satrapları öl(IUrdU. Çünkü bunların idaresi 
altındaki yerlere Yunanlı Valiler tayin etmek istiyoruz ... 

Sirüs, lranh taç1rleri boO<Surdu, öldürdü .. ,, 

1 Yazan: Neriman Kurtbay 1 
Bir milyona yakın •crvetiol en AZİZ öLONON HETI"..EIJ 

büyük ilim miieaeesealne bırakan DiKİLECEK ••• 
.ayın doktor Ziya Günün. ö_lümü Sertabip beyin son sözleri f' 
oeni de her vatandaş gıbı çok oldu: . J(< 
müteessir etti. Onunla iki ay ev- c- Değerli Valimiz Lutfı d 
vel Ceınhp•f& haetahanesinde dal", en yakın bir zamanda a~ 
/aptığım bir konUJm• §il anda ölünün heykelini haatahanen 
.am:ımiyle gözlerimin önünde bahçesine diktirecektir. 
-tınlandı. Şimdi. profC$ÖrÜ. §eZ.· J3. 
.ongunda uzanml§ görür gibi. a- Hastahaneden Üniversit~Y~· de 
cta setıini duyar gibi oluyorı.ım. Ziya Günün cenaze merasıroın bil 

Hast:ı olmasına ve güçlükle ko- bulunmıık. her vatandaı gibi ~ 
ıı,ı§masına raim~n. bizi nazikane ölünün önünde hürmetle iiilfll 
.carşıle.yan bu aail ruhlu inaa.nla için gittim. 
em bir saat her mevzuda konuş- GENÇLIClN OMUZLARI 

.uuştuk. OSTONDE YOK.sELEN 
YARDIMIM PERDE DEClL, BİR TABUT •.• 

CEMlYETEDİR. Tabut, tam ııaat ikide Tıp t~~ 

_ l 1üf e\tiailk kurmayına 
m emur binba::ı Enver beyin, 
ihtilfıl cemiye~ni, .. -ahsi ilıti
!'R }arına ilet etmeğe çalt.:ı-ınaııl· 

dizili duraıı ijç i k4;nıleye otqr 
dular. 

.,...... Haa .•• O $Cncin dewek. ı; Yazan : 
cPıaranızın ne tarzda sarfedil- !ebesinin elleri üzerinde Y. ~k~,, 

yüzdürerek en le .... ·1 etlı" nıc,·va "" c·ı·nı· dı" uz') ... dedi ı k B no"'· 

1 
.. .; " " ar;ı;u e yorsun · ,, - miş o ara . eyazıt camısl 

1
,. 

ları dağumıflanh· Ay ı~ığıud kim zaman, be.na §Öyle cevap Ünivenitcye geliyordu. f-{QCll et 
hır.sları bir ha§ka kıvılcıınlr "ermifti: rının hocası olan bu vatanse'' r 
yakan bu periler diyarında da - KuZlJm; gazeteler vaıiyet- insanı kaybettikleri için nekad• 

.eJı ... Buraı.ını da bir mabed E _,, Bül t 
Iarzedebilireiniz. n&arı en -e hir harekette bulunuyor 

2 ~ Scliniktcki merke~ ku. 
ınandnnı ~a.im hcyiQ, cemiyet 
ınemuplurı tarafından tehlike· 
li bir <l "" ,,man addedilmeiİ. 

3 - Talat bey, «,Aııa baba 
bir .ı . er<l.e •leı'.ini ievdiğinden 

lar ııe de tek kelime konu· 

ıu;orlard•· yal~ız, kırmızı kü· 
lilılarmın tmilnde açılmıt iki 
yuvarlak delikten bakan gözle· 
riniQo, sese ve kelimeye ihtiyaç 
Jıi96etti.rmeyen canlı i.faıkleri 
vardı. 

Ye birdenbire kııbaran bir 
menk ve ~le iki olirri u· 
Jatıı. Abayı GelYp ılmık iı~di. 
Lakin Miltı> bu ıefer tebditkiı· 
bir ıeele haykırdı; 
'- Bana elini uıataıı pi~ 

ın•ıı olur· Abtmı dejen eli 
ktınnacıiJıp. Foçınııı Venü • 
iiııe hakaret ~ bbrede· 
~jın.• 

rıda zayıf hir ay ııığı ile r;ü· 
mü lenen bahçeden hırçın kah 
ka-halar ve kınlan ineo gül 
di!lların1n ptırdıları ~eldi. 

YeıoH gö~lü yijz F9$a kızı, 
hökünıdu H.lihi)·eti ile Kü
çiik .A.~yayı idar~ eden Siriisii ı~ 
iç oilanları ile rıeı'eli ve ıe,·kh 
bir köte kapmaca oynımıaktay 

I' .. • eıt 
hPn•r.ylc.auiıti. Aqaba <;enny • 
tc .. e, ilıniyen üve) i knrde~ler 
<le mi 'ardı't •• 

Oruıdaki evveli Hiındaki· 
nin gijzlerine baktı, ııon.ra &0· 

lundakini dürttü. Bunun tam 
arkuında, duvardan bir Ul'gım 
ilr,kıyordu. \cabu kolağası, Enver }ıc· 

, in na ıl bir takım ibt~rasla_r (Daha ı·ar) 
İ> in de kostuiju n u talı nı ın ed ı- ";:::;;;;;;;:::;:::;;;;;:::::;;.;;;:::::;:;.., 

Seıriııde öyle hikim bir a· 
benk. vardı ki Sfrliı :ne iÖ}·le· 
liifni anlamadıtı halde elleri• 
ııi ~kti ve Lidyah d~libnlı 
bu tözleri tercüme edince: 

dılar. J;rıe i sabah Kü~iik A • 
yada do!an giine~, 1'~r gün c\ • 
vcl her türlü inı=an etinden, 
lezzet arıya.n ayya. lıir hovar-

~ onl\1, Vu bu mer_k~z k_wnan-
41anı riizım bey nıçın hır telı· 
\ikcli Jü~uaıı ı.anııe<lili) ordu· 

O gÜQ, ı\ı;~m üuri Selinik 
..l"tav) onundan çıkan yolc_ı:tl~.r
tlu:l biriııi, Cemal he), l,u) uk 
bir C'\ in9lc 'kti~ılamı~tı. Bu 
Qlcu. Qewal Mylc birlikte 

Grand Hotcre gitmi a~m 
'\"t'mcğini birlikte. ) emi lerd_~· 
• onra, OliDflM> nemasınıu .°: 
niine kadar bir a) ak gezintısı 
) apmıı;lar , e oradan bindikler'i 
bir arablıl l\Joloz boyundan ya
' a-. ,.a, a .. Y alılau doğru yol • 

ı. " l> 

lanmı tı. 

Acaba iki ii~ ı;ünden'beri ar· 
kada lı:ırı ile yaptığı ınünakn-
alardau, Cemal heyin ııinirle
;i bozulm~tu dn, hu gece, eski 
bir do tu ile herhangi bir gizli 
evde (!ğlenmeğe mi t;idiyordu'! 

1Moi do u dedik . .. Evet, 
Cemal beyin sa!!tlerdenberi )' a 
nındaıı U) rılmadığı hu adam, 
Dıranıa c~rafından Agah he)· 
di , c AgHh heyin Cemal he)ltı 
rok e kideıı dost olrlnklarını 
hiitiin Dırarnahlar bilirlerdi. 

······· · ·•••••• 
.. . . . . . . . . . . . . . . 
BİR YEMİN MERASİMİ 
~ok tecriıbc edilmi§tı:İr ... 

« y ;t borm:ıu:D en gergin ıı ınır
lcr üzcrjncJ.e lıile morfin te<:iri· 
ııi ) apar, ukır· UZ kola k~la 
11) ku uzluğa ah~mı~, cıı gedık
li nöbet.çiler hile «Yat horucı~ı~ 
nun dima:rı ı~~ar dumanı gıbı 

o • 
.. aran ahcıı •ni ifittiklerı zaman 
c .. neınr.klc" kendilerini ala-
maılar· 

Biraz utanahm ... 
- GiizeH ... Güzelf ••• ·d'İ· 

ye mınldand~ utediii gibi kal. 
11Jnt Yalmz •orunnz .. lJ. Veniit.e, 

da olarak bırııkuöı Sirii~ü ha· 
yatını sevdiği kadına ha"rct
oüş uıılu, akıllı b~r intan ola· 
rak buldu. 

VII 

Aıikarıeda 19 temmuz itadın Onun uçlarını ok§anıak ittiyo. 
da sörülenı on kavgalar, J:1>9r rınıı. 8u ruırı .aç demetlerino 
tarilıimjze lekeli Mr Hlıif e dR· pi!m•ıı olıpadıııı ellerimi ua.sıl 
ha atını oldu. desdirebilirim? Dudaklarının Sirü5 fpçalı kıııı verdiği eö· 

Cumhuri)CL devrine girmek durutundı, yınaklannın pen• zü tuttu .• Biiyilk bir dühıiitJ 
Cmııburiyet refiuıinl kabul el· beliiinde ho!um! giden Mr hal yaptı. '\'C onunla evlendi. Dıı 
melde derebeylik ve külhan • ur, ıcıbı el~erım kunuua~aıı dlitüniin dedikodusu hdtalıır• 
beylik devılne ç.oktaıı veda e. kollarımı belın~> 4q~_amıya ıUJ.! ca, Küçük Asyayı adalara, IJel 
den Türk milleti ve pu nıillc· ~in )Ok mud~!': G~~e.~ kadın. lası ve Mıurı oyaladı. Beş bin 
tin g~Jiği, hu döğü lü por ları, çok evdıgıın koçuk A~ya "f '"k'' k 1 . ·· 

ln k l d..• k b · b"" çı t o uz ızartı nl!§tl. Sıru• 
sahnesinin son o ıaı:ını temcn ız arını ogme · enım en U• .• "d . 1 .1 k" 1 , l · 

··k k"rnd' B k h t ııun ı are.:-ı a tınua · ı şe ı,r erın 
ni ediyor. Zira a.abına hAl':m yu d ~vk ı d' ı~. ena l l ak re t• her biri bir kral hazinesi değe• 
olma~mı };ilulC)'Cn bir gen~. me rn en ı11ne n111 ıa ·are 
porcı.i olamaz. Zira galibiyet edehileceiimi bana töyler mi? rinde hediyeler gönderme) e 

kadar, mağlubiyeti de kabul e· Sirüı genç Mr adamdı· Irkı. ~ecbur ed~lmi:ti· S•iriisiin or(!.u 
denıiyen, hazmcdemiyen in~an nın bütün cazibesine uhipti. g~ kurdugu ) e.~(~e on k ere ~ııı 
porcu olamaz· Bunun haricin Kara gözlerinden ıevmç&ini lıi· h.•n ad~m _ ıaı_n. ı~ı ~~afta . m_ıs_u· 

de ne Mr ..öz.e ne de bir hare· len bir erkeğin 'bütün vaitleri fı~ cdılmı~ ıç_ır;ılm.'~·. )edırıl· 
kete )er vardır. Sporcularımı· 6üzülüıyordu. Bu &Özler kendi· nu~ ve eğlendırılmı~tı. 
zın me ru ve efendice rekabeti ne tercüme edilirken Milto'nllll Lidyanın, Kıbrısın en güzel 
sporun .. yayımı için bir \a.,,ıta ye§il gözleri, kah prentin dar ~arapları ile earho~ olan davet· 
olarak kabul etmeleri ~arttır. heline, kah geni§ omuzlarına liJer Küçük A!ynnın hiitün ~c· 
Fakat rekabetin gaye halinde dalıyor, içinde bu erkeğe kar§ı h'irlerinden dc~rilnıi~ gf'nÇ 
tecelli i, -elbette, bu gibi çirkin bir sıcaklık duyduğunu belli kızlar taze kadınlar hizmet el· 
hadi5cleı'ln ~ıkuıaeına sebep O· ediyordu. Cevabı pek kua ol· nıi~lerdi. Ordu ve halk kendi 
hır. du: aleminde eğlene dursun, Sirüs 

Bu harekete ~ebehiyct ve. • I gibi yanından koğdu. Milto~yu kıymet ver<ljği davetlilere ham 
ren kiuıt;eleri bilmiyoruz. Hıç elinden tutup bir köşede serm ba~ka, yepyeni ve tadı unutul· 
~iiphe ) oktur ki, ait olduğu ma kaplan postlarının ü tüne 0 • maz ikramlarda bulunruuştu . 
kam hu elim ukedan dolay! J turıtu. Bir ta a şarap doldurup Sarayın giil bahçe inde, de· 
) tizleri kızaracak Oyuncuları bir kısmını kendisi içti, artanı ı'inlikleri iki adanı boyunda 
bir daha ahaya ~ıkma!k mec • nı kıza uzattı. l\lilto beyaz di~· hü)ük menucr havuzlar vardı. 
buriyctinden kurtaracaktır. leri He tagı Lirarak bu facabı Bunların rnlarını a'kıtını:. , icle 

Ümit \ ' C tcmenn'i ıedi} oruı ancak Foça kızlarının becere· rini iyice } ıkatml§ ve karanfil. 
ki bu .gençlere verilecek ders 1 bildikleri bir çabuklukla yıı· li ~arapla doldurmuştu. Milto 
hundan onra, bi>yle çirkin ha. varladı. Sonra ırtındaki kıl a• ile gelen Fo~a kızlarını mehtap 
di clerin öniine geçecek dere· hayı !;ekip atarak ) üzükoyun ta hu havuzlara attırmı~ ve 
cede müe ir olsun. yere uzandı. Siirtüne ııiirtiine hunlar karanfilli şarap i~indc 

Adil 1' urdakul pren.~e yaklııştı. Bu sırada dı~a· yiiZ'erek, gümü~ kapları ~tip 

\.. tl"l _..1 k 1_ il ıamemi pek fazla izam ediyor• yansalar azdır! f"' 
e l er a~u r.a -.aranfi i ~a V d ı ·· d 'kl .. ,, • ar., atan •t arımın eoıter l e.. Oııivcrıite binaııının antre' rd 

r~plar~ ~aldırmı§lardı. Y ağl l bu alaka 9ayanı tüknn iıe do de tabut, hazırlanmı~ olan yde f• 
gohe'klı Iran tüccarları, de' .um bu iltifat kar111ında adeti kondu. Kıymetli ölünün ilk Ce e-
cü ıseli Satraplar bi; hipopo .Uçülüyorum I> hAtıraeım e&)'ın Rcktörümi!Z ·i' 
tam silrürü gibi havuıları tıÖ Arzum, ıençliii çalıtmıya ıev• mil Bilsel §unları ıöyliyerek > 

.. .. .etmek, Avrııpada olduiu ıibl detti: 
rnurunce sıra ye~l göılü kızll! j..:obolvari bir müklfat teııiı et• REKTÖRÜN HiTABESİ t.li• 
ra gelmişti, O zaman, her bir n~ktir. Bu mükafatı kaz.anabil· dJiiyük, küçük ber-i b~ 
yeşil gözlü bir Foı;ıı .kızı i6th eJ nek için ıenenin en olgun eseri• yen akıbet bugün seni eJ,.dJ~ 
beş yüz <lavetli::-ine yüz kız ıi yazmakflazımdır. Binaenaleyh an~mızdan almıştır. Eğer bıı ~ 
tal. 1• m d . v. • J ıardımım erde değil, cemiyete. betı' c!eg·ı· •tırm' ek mtt-ı..!ın olsıı~Yı.~ .. 

.1\ •• .. : .e Mlll)'ecegın'ı m~ l) a · ,., wnn.u Y 

SJru.s J§ı kışa ke.-miı::ti. Irıuıl lir. LEKE . t mensup oldufun meslek, sa!_..., 
ıt> MEM T ZENGiNLER - yetti arkadaşların ve evlat~,;. 

tüccarJıırla Satraplanlan döı NE ÖRNEK OLMAK bunu mutlaka sana temin .., 
yüzünü havuz kenarlarında c( ~STErktMı 

1 
k Ierdi... 

1 
•. .ı 

meltip boyunlarına birer at~ Bu para an, a ·ir, ça '' an, ta- Bugün bir bayat bitti; -;, 
in<lirtiverrnis-ti. Bu ~der karaı ebenin istifade edip edemiyece· yepyeni, teref dolu, ebedi b~HI' 
f 'll' • · jlni sordum. yat baılıyor. Şu anda Oıtl•cP" ..a ı ı ~araplardan bo~ulan lıa k ı } -'.,. 

1 ;, - Ben anca liitiin ıayn• nln <t•ref defterinde adan, ıer., 
\uz ar, dumanı Lonun vorau . tıııea bcıı'im yalnız benim ola· lonunda reamin varı ,, 
tüten '1cak kanlar dolmu§tu. cıık bir erkeği sevebilirim. 1(0 • Tedri' aeneşi •enin iaminı. fl'f' 

Fukaı bu ne~· e ancak iki haf cam olursıa., babamın anıma Ea çılacak. Talebeler ~ahçed• ~
ta de\•am etm( ıi. Sonra 0 ku d k ld d d dk b" keline bakarak senı daima ~ 
dar ~ok insanı~ durmadan ri· ı o uğu erecc c .•~ ı - ır caklar ... Sen öldün, fakat i _.,.. 
l el ki koca ... Ben de ken<lısıue amı· dillerde ,.vıin gönüllerde 1;, 
e i eri ~fhir<le bii) ük L'ir :.al· mın }>abama .gösterdiğini h'ıl- yacak. t1te her ölüye nasip 0 

gm çıkmı~tı· İnsıınlar durduk diğim &adakatin bir e§ini gö • yan &aadet budur! . ~ 
lan Y<'rde yıkılp ölmeye ha . leririm. Tabutunun önünde biiyilk ,;J' 
laını~lardı. V ehn un, taun mu Sirüs sadece hir: müessesesinin teeuürledne t , 
bu lıastahk nedir, bir türlü uıı· _ .~la .•• ·dedi•• man olarak iğiliyor ve Y~I" 

zalii ailene, fa~at en biiyUlı •' 
la.,ılamemıştı. Ve akabinde etrafındakHeri olan ilin1 aileaine taziyeleriısıl 

Sirü:; ölenlere hiç ehemmi· cli§ili erkekli bir köpek siirüsü nuyorum.» "' 
yen vermemifti. l\liltoru yefli - Bu talebeleri sayın Rektö- Diyerek tabutun önündeıı 
{;Özlü Foça kızlarını ve Lidya· rümüz düşünecektir, dedi. Diğer kildi. 
lı ~ç oğlanlarını yanma alıp Kü bir arzum da, vatandaılarımın DIGER HİTABELER·· Jı" 
çük Asyanın !'arkındaki ı:elıir· hayır işlerine terkettikleri ve e· Bundan sonra söz alanlat rtı' 

~ ~ dece!deri paraları kullanan bir doktor Fahreddin Kerim ve .,h~ 
!erden Lirine çekilmişti. hayır müeeseee8i te&ia ederek yazi ismet, aziz ölünün h0 G1'

1
f 

.Mııaınafi A uryadaki ordu· memlekette yeni bir çığır açmak- ve insanlık çifte hayatındald ıJe" 
mm ha~ıncla bulunan a"abe,·- lır. Eminim ki zenginlerimizd~n met, meıiyyet ve eşsiz feraS' 
· ·ı ı· " d k h bo h · pekçoğu onları bu hale getiren rini canlandırdılar. .. _,,~ 

~1 1 e ran a i İ t!jyar a ası yurda ıervetlerinin bir kısmını Doktor Ziya Gün, bu ınuW 1" 
bunlara kıznıı~ değillerdi. benim gibi sevinçle bağıılıyacak- büyük adam, sanki tabut~~C!İ~ 

Onlar Sirüeün Hellaslıla§· tardır. rekete geliyor ve kendısı t•lı-
ma.ından korkuyorlardı. Sat· Dün Cerrahpaıa hastahanesi· söylenen bu sözlerin ınuhs,rr 
raylann ve tüccarların keııtir'il nin sertabibi," kıymetli ölünün kendisi olup olmadığına hB ~( 

· eon arzuaunu bana ıöylece anlat- eder gibi, hicap ve merat.:lıt 
mesi Irana \'e Asuryaya basit tı: lak kesiliyordu ... 
bir cinayet g'ibi aksettirilmiş- «- Hastabakıcı Vihide Ha- EBEDiYET YOLUND-4 
ti. Sirüsün yanında babasına ı nıma hetiye olmak üzere yüz li- SON TEŞYİ... ,< 
ve ağıiheyııine casusluk eden ra, sö.z oğutunun ~ütün bade- Ölümiinden kısa bir zanı~11 J6' 
· k d melerıne on beter lıra bıraktı. · ın 

~ı~ Ç? a amlar vardı· Bunla~ Fakat, cbu paralaTı kendilerine vel, büyük ve asil hareketıfl ~e' 
Ilcincı Daraya ve Asuryadakı vermeyip, bankaya namlarına ya zumundan fazla alakaya . de~ 
Prens Ardeı-İre el altından §ll tırınız -diyordu-. Onlara birer ik- diğini, cenaze meruııiminırı ~· 
haberi ulm;•lardı: tisat filizi veriyorum. Arzu eder- sade bir surette yapılması~' it'~1 

:s l b salsiz bir tevazu ve feragat ~~~ ı• 
~Sirüs Satrapları öldürdü. e;se u kü~ü~ fil~~erden büyük söyliyen ve istiycn bu büYll ~·· 

Ç .. k"" h . . l agaçlar yetıştırebıhrler.:. bil 
un u unlann ıdare ı a tın- YENi BİR MEZARA BiLE dı:ım, bu aziz ölü, bütün. S ,i" 

da bulunan :elıirlcre Yunanlı İHTİYACIM YOK!.. reketlerinin milli ve içtınıİ ..,~ 
\ 'Clil.cr tayin etm~ isti~ or. Si· B!\y Ziya Gün, ölürken cena- danında yarattığı ihtizazlar.~ ,.e 
rüs Iranlı tüccarları ö1dürdü. zesinin mümkün olduğu kadar az tenasip, bir hürmet, tee8'",j,rı' 

alaka içinde, hatırası göz:~e ,-1' 
Zira Küçük A~yanın tfraretin'i bir masr~fla, ç~çel.>siz kaldınlmo.- le kuşatılmış olarak, binlere >"'' 
F ı 1 L. . A . ıını, hııtta yenı bır mezar açıl- . t oça ı ara, ıdyah]ara 'e tı· k 'LI . .. .. .. 1 tandaş tarafından ebedıye 

. . mayıp emı~ en çurumuı o an 1 d · d ' ld" 
nalılara kaptırmak ıstıyor .. > annesinin mezarına gömülmesini un a tcşyı e ı ı... ; 

(Daha var) çok arzu ediyordu. NERİMAN KU~ 

· i~te ci\ ardan hö~ le bir «yat 
horu u J> geliyordu. Yakınlarda 
· ıa b'ir kı:la mı vardı ne 'f. 

Ros Mipon Diana rolüne çı. diyordu. Ve muhavere •duo•, .. •Iİll••••••••••••••••••••••• 
kıyordu. Zayıf ve esmer, ne ro- PruJlier'in, pek tuhaf bir ekilde 

vamfirib, fakat hususiyetleri o
lan bir Jfomik tarafından temsil 
edilyordu. Dik perdeden bir ka
dın sesinin, •Aman ne de t:ir. 

1crledi vr, ~arkısını 
başladı: 

.,, 
.. .,Jeıı11' 
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Zifiri bir karanlık içinde iki 
üç adam, çok zayıf, bir sesle 
fıeılda§ıyorlardı. Çakılan hir 
kibrit, yarısına kadar yanıp e
rimi§ bir mumu 1tu:ı.tarduğu 
zaman bu karanlık yer.de kır· 
mızı cübbeler giymi:. kafaları· 
na kırmızı külihlnr geçinııi§ 
üç 'ki~i belirdi. 

Bunlardan beri mumları 
yakıyor, diğer ikisi de ayakta 
duruyordu. 

Duvarlarda siyah perdeler 
vardı. Ta\ ~an kanı renginde 
bir kuına~la örtiilmü uzunca
:bir rnn anın Ü tünde, heş kollu 
iki anıdan, bir ıkaradağ taban-.. . 
ca ı ve ) aldızlı hır kılıfa so -
kulmu~, kocaman Mr «Kur' • 
an> vardı. 

Iüniin icabı olan çehreyi haiz, intad ettiği oynak bir musiki 
ne de endamı olmasına rağmen, parc.asile hitama eriyordu. Zen. 
bir Parisli çapkıom perestişe gin ve aptal bir aşık ki, yalancı 
şıiyan çrkinliii h:inde, hatta tem kahraman bakışları, locadaki 
sil etttiii"i şahsiyet!~ hüviyetine kadınlan katılhrcasına güldür. 
uygun bir giilünç~u~ anederek, ınekteydi. 
se\•imli görünmiı~~u. Sah~~e Müteakip ~hneler sıkıcı bu. 
giriş tavrı, Venüs'un .~atın 1<10 lundutu için, seyircilere soğuk. 
onu yakadan atmak uzer~ olan l'!k çökmiiştii. Kafası muazzam 
Mars'dan şikayet yollu soylen- h~~ ~acın altında ezilmiş enai bir 
miş saçmasapan sözler, afifane ~pıtef olan ihtiyar Bosk'un, 
bir örtüye bürünmüs o derece Junon la, ahc;ı kadının hesabı 
şflhine nüktelerle dolu oJarak yüzü1?den,_ k~vgaya tutuşma ı
söylenmişti, ki halk heyecana dır kı seyırcıleri bir saniye, bir 
düşmüştü. Stener ve ar· dereceye kadar harekete getire. 
kada ı, dirse'ktlineie, baniçinde bilmişti. Fakat, Nepttin, Pltiton, 
glilüyorlardı. Ve Pruyyer, pek- Minerv ve daha başka ilanların 
çok sevilen bu aktör, başında ge<;trcsmi, bu bir saniyelik 
füyler, yerlerde siirünen hov ka neş'eyi iflasa sürükledi. Sabırsız 
dar bir kılıç, general kınfetinde )anıyorlardı. Endişeli bir mırıltı 
' 'e Mars rolünde göründütü za. yava4}ça artıyor, seyirciler, ala
man, biitün salon gülmekten kı- kasızhk göstererek, salonu sey. 
nldL recliyorlarch. Lüsi, La'bordet'le 

Kendisini boyuna armut yeri. görüşüyorlardı; Dövandövr, 

NANA 
_il ıu ü e 11 if i : ·ıı 7 ı 
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Türkçeye çeviren: 11-
HAMtD REFİK j -

kur, farkına varmamış gibi dav. 
rauıyor; Kontes, yarı mütebcs. 
sim, gözleri bay~ın. hulyalara 
dalmış görünüyordu. 

Fakat bütün bu bezginlik or. 
tasında, ,.nan bir ateşin cızırtı. 
sı ihengile. şakşakçıların sı .. a. 
Jarmdaİı, birden bir alkış şakır. 
tısı koptu. Başlar sahneye do~
nı ('evrildi. Sıra. nihayet, Nana'. 
ya gelmiş miydi? Bu Nana ken. 
dini çok bekletiyordu! 

çok eğlenceli idi. Salonda !ili tek 
kelime ağızdan ağıza dolaştı: 
.pe:zevenkler korosu! Pezevenk 
Ier korosu!•: ve kelime ezber. 
Jenmek lazımdı; •biz• bağınldı, 
Koristlcrin kafaları esasen bir 
acayipti, vasıflarına uyıun ~ö
riiniiyordu; bilhassa aralarından 
birinin suratı ay gibi yuvarlak
tı. Bu esnada, üç eündenberi 
kaçınış olan karısını aramakta 
Ölan Vülken sahneye giriyordu. 

kin!• dediği duyuldu. Herkes 
giilerek şu sözü alkı~lıyordu. 

Bundan sonraki sahne uza
dıkça uzamıştı. Jüpiter, aldatıl-
nuş kocaların şikayetlerini dinle 
mek üzere topl.anacak olan ilah
lar meclisni bir türlii içtima et
tiremiyordu ,.e Nana hala ortn
larda yoktu! Acaba Nana'yı per
de sonuna mı saklamışlardı? 
Pek fazla uzayan bu intizar, hal 
kın hiddetini yeniden tahrike 
sebep oldu. 

Mi&non Radiö, Sterner'e: 
- Kepazelik! · dedi. İyi bir hı

zak. Göreceksiniz. 

ııil~ 
Akşamları gezinirken ,·e 

~(il'' 
İkinci mısradan itibare~!'~ 

kes, salonda birbirine bıt ıiıtıf 
başlamıştı. Acaba bu. bithfl f9' 
Bordönav'ın bir iddıacı ıısııl· 
lan olma~ındı? Bu dcr~ccjc: ~ 1 

sitz, hatalı bir ses işitı1Jl1 ~wıı· 
d ~·ıd· D' k · ··n Jtıı " 1 
cgı ı. ıre töriınu • tı,. 

dnki hiikmti doğruydu; 0'ı:h of' 
··~· ... ·ıt bir şırınga gibi şarkı so 

01 
1>1 ~ 

du ve salıncde dur111as:ııı1İ.>~~ 
beceremiyor, hiç hosa .. ı:-,,,Hiıı.'1 e 
bir şekilde, tekmil '"11~riııi li~. 
snllanışları içinde, elle partt ,1 
doıı:.ru sarkıfr•·ordu. 'faJl\ tı' 011• 

fi J .. o • jl ' 
den ve ucnz sıralarıf an.

1 
ldııt c ı 

sesleri l ükseldiği ve 1s 
1 

9 f ""·ı 
1 d w h" _, ""n tnr tı m ı~ı ı.r sırau:ı, o )<ötJ>C 11• 
tuklardan biriml~n,. c ıtıı1', 
horozun tüy dcfrı!"tıl'l11 bİf 5e 
nındaki ötiisiinii aud.11?1" de: 
1 b. . . •4 • n ı('Jıt e, ırının, um1na 

foıuların hepsi yanınca üç 
adam matanın bir tarafında 

ne koydul'u i(:in, Dian'den nef- Blaıış'ın tombul omuzlarının 
ret ettiıtni sö:vltlyordu. O zaman ar.kuuıden kafasını uıatıyordu. 
Diane onu takip edeceğine ve Foşeri, gözacile, Muffatları sü
hıt:ikua _.-uağına dair yemin e. züyordu. Kont. son derece va-

Bu, Ganimed ve Iris'in huzu. 
ra soktuğ-u, hepsi de aldatılm:ş 
kocalardan mürekkep bir ölüler 
•heyeti murahhasa• sıydı ki. a. 
zasını, karılarını son derece az
gınJ.ıia sevkettiği kin ilihlar 
ilahına Ventis'ten şikayete gel
miş hatırlı burjualar teşkil edi. 
yordu. Müşteki ve saf, itiraf do. 
lu sUkdtlarla vakfelenen koro, 

Koro, pezevenklerin piri olan 
Vülken'in yakarışları arasında. 
tekrar terennüme &cçti. Bu Vül
ıken şahsiyeti, e-ayet acayip bir 
şekilde paytak yürüyen, kasaba 
demircisi ı:ibi takma saçtan alev 
alev yanan, sıvalı kolJarında ok-
la delinmiş kalb resimleri işle
meleri btilunan, Fontan adlı, a-

Tam bu sırada, dipteki bulut. 
lar sıyrıldı ve Venüs görilndü. 
On sekiz yaşına &öre pek fazla 
u•un, pek fazla iri olan Nana, 
beyaz bir ilahe ı:önıleiine bü
rünmüş, uzun sarı saçları ıelişi
Jıiizel omuzlarına dökülmüş, sa
kin bir metanet içinde, halka ıi.i 
lerek. sahnenin önüne dob'u i. 

- Enfes! .. . . ·ıdi· _\ 
Diye haykırdı~ ışıti ,,t(,;, 

( TJtJ'lllll"" 
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azı kanunlar ve bazı adetler 
Kuııım l.vı husu, ~erl 'ba.~l.arı ~·ehmena.İ§ oüa, insaııkır 

ı.zw<aM.a birbirfori11i yerlerdi. Bunun 4in diycbiü.riz 
Kwıwılm·, nıüıwlcırı ııe malıiyctleri itibarile terbi· 
Y~d birer uıı.,rır ofow1da berabc'r, fert ı:e cemiyet Ü~· 
ruıde de koriwnj lıü.viyetlo i ı:ardır· 

V u:.:ihi kanuıı, lıcıksulığ4 uğrıyan ,bir:birinden =arar 
güren SOSJal ııi.zam/.(cr,ı bo:. "7 tıdam ôldüren, lııraıiUk 
yaputt 111-sw;.ı.w·ı adalet ı·c v ic.dan ıera:i:ıinin lwfesinc 
/&U)(ll'ak ('C.:ulun.d.ırmah, luılJ.ıyı Juı}cşız:.dan U)1rt (!imek 
nuıh.sudile bir ta!.ı11ı müeyyideler lwynıu.ştur. 

--- ---. -----
- --

E1~ SON BAVADts --------"'-------------------"'1ta ~ 
~--~·~-a·k•ı•n-~·a··,ı·~·t•e•n-b·~-s·a·h·if-e~:·3~~- ~~H~~~ro~m=M 

- GÖRÜNMEYEN KA TlL 
"Kremi~, nde geçirdiğim ıece1er Türkçeye ÇeUr-: Faruk Fenik 

1 hti li 1, ha 1 ka, Sa rayı yı kacağl nı b·~~?~::i:::~~::~~= ~~!tii~= ~fJ,r;;; · 
vadetmişt·i, bu vaad yerine ~:i~~.:."'ı~~~~; .. Ü·;:!:: )Ü~=~m~.0

=:··; ... ksi• 
kızıl bir toprağın çnınuru.· eliııi u.aUJ, kita'hı aldı,') Ol'.gun 

getl• r•ı ı mı• C degv i 1 d ,.. Bununla l>ir §ey flİılmi.§ler •• Kı- tıı·nrlarla E;a~fıı.tan ~e,imıej;e 
y • zıl !:amurlu h'ir şey siJmi)er.. 1Ja~ladı. !•' aka tal so.ura !m yor· 

- Fakat neyi silmi~ olabilir guıı :hali birden :rok o1ilu.. '• 

Bil akis, yepyeni bı·r teşkilaAt, ge~nyenı· bı·r ler?.· dedim. Bundan ~ıe ıuana canla ıha!;ila okuınağa .4k'\am et 
,- çıkarabiliriz? ti. Bir~ 6&:lt :ka&lar ~tün 

t 
~ ./ f •t • b • k [ f - Dut bakalım.. biraz dii- alikımm o'l'"ltduğuna "Yt"reftk 

Milletlerin Tuıııuıılttrı. bau sıu;l.ar hakkın~ hep bir· 
blrl.eruıe benstyeuı hükümleri lıaviclir. Falrot ba:.ı cürüm 
ve luıbuluıılerde, milletlerin ce-...a f elsefclcri birbirleri· 
ııc ~·oh ayları, .Onıiytin.e bir ttihirle· taba,., tabana :ıd 
bir malıiyet tırheztnıckledir. Jlfeşe~ Birlesik An..eriltıa 
kwıunlaru'lda bizim mantığımıza uymıycm bir ç.ok cuhaf 
hükümler vardır. Hakimi.er, çok defa •uçlulara bi~m. 
gü/Wu; telakki f?ttiğimi: ce·zaJar vernu?kt.edirler. Hatta, 
A.nı.eril«ıldar ,bazalı i.iyl,e kıı.nu11lar n~rediyorlar ki, in 
san.11ı buna &leta inanMıyacağı geUyor. Bunl.ardan ba§· 
ka, orada, ~ok e.ııki ı:amanlard<ın luılnıa garip mevzulu 
kanıuJar d4 bugün. hôla meriyet mevkünde bıilunm.ak· 
tadır. 

eŞYlJ Q l e gep genz lr SQTag UTU mUŞ U ünelim.. şimdilik eY.tmizde dOS)ayı .devitd'i· :Sonra efuıdı,. 
i hundan ba~ka bir iz yo'k.. dur, ki Jcitaln Jiz.I~iniu. Üitiine ln· 

!Hassa kazaklartna ait nöbet kulubelerinde şimdi, süngüle Dur ... Dur hele... ~akarak bakı~ını rallan ate· 
Bir.len durnm~tuk. Gittik- şe <Hkri. ıBütWı Aıa.li iııiiyiik llir 

tüfekle .. ine dayanan kıZtl ha99afar Yardı k b' ı·k ·ı """"'de ııavı·et 1·rade -..l;.,,~JJ.u. Bı·-a(·n 

ıll<ırJlmul'da tatbik olunan bir kan.una göre, hafta· 
nın altı gününde, bir genç kızı görmeğe giden. ve gece 
yaru;ın.a lu.uUır onun.la otur an delikanlı, o /azın 1ıifMlı· 
u eayıl.abilir· Ve ana baba, onları böyle tanıma.ya mec· 
burdur. 

Ohi'da da güne~ battıktan. ısonra meydanlanla, so· 
krık/.arda, urrteuni yollarda şerbest dolatan kedilerin 
lmyruhwrına kii,(;iik birer fener takmak kanunla mec
buri kılınmqtır. /~irı en :S<ırip tara/ı, feneritı kırvıırı 
ı~ık neıretl'Msi kanun icaplarındandır. 

Neleraahoda da, Berberlerin sabahın ıwıat yedişin· 
den, ~ın ıaat yıedisine kadar ısarmuak ııc soğan ye· 
nıeleri bir kanımla ~ edilmifıir. 

Bıı kanıuılardarı bahacdi,;m, bwıları i tilıza tle$İlesi 
yapmak. olıuv:ucularımın. dıultiMarında bir tebessüm 
~·içekleıulirmeJ~ deği{Jir. A.~l maksadım, kanunlann 
milletler crrruındaki telakldl,erini tebariiz cttirmehtir. 

Acuba bu kamuılar, bi~de de ıatbik ediueydi, nmıl 
bir netice verirdi? Berberlerin aarrnsşak ve soğan yeme· 
IRri mf'nedüse tıe OOf ~ h ayııanlırm kuyrı.Aklarına 
z~rlc saçan, fen.C'rler veya ampiiller hon.ıdsaydı, kerlıal· 
de i)·i olurd~ Çü.nl:ii, bu su.rede ~ ~' tıra.~ o

lurken ağı::lan kümeıs ~ibi lwTtıaıı berber ne/eal.erini 
koklanıakt<m kwtıJurd~ Bir taraftan da ha,·vankırın 
kuyruklarımı. takJ,a,ı fener /.erle yolum.usu, önümüzü 
göriir. evlerimize giderT.·en çııkura ve gırdağımua ka
dar çamurlara botmak tehlike ve felaketin.ilen 1AQIUr& ka 
lırdık. 

Genç ku:l~ıri :i"t'(!ret meJ.ele3irte gelincıe..bumuı iyi.ıııe 
fena. olup olmadıfı luıkkırda bir~ söyliyemiyeCl!fim. 
l\'e yuları ıöyliyeyim, bu kadar ince i§6 aldım ermedi. 
Hem ermiş oua da ne olacak? Ziyaret etti.ğimi: genç 
/cızlar yok ki.... .! J ~ 

. l\liinil' Süleyman ÇAPANOGLU 

Kitap mezarlığı 
Bası Birincide 

. ! - Memleketimizde Garp 
~lenları bilenler pek az olsa bi. 
e, bu eserJcr, bir takım iyi ve. f.' köttı kalemler tarafından di. 
1ltlize çevrilmiştir. Hat.ti ~ 
r~arrirleriıniz bunları ~nd!· 
\~tine malederek bizlere telıf clı· 
~ Yutturmuşlardır. Bunun l!e 
~ .. d~r acı ~İT şey olduğun~ h.1< 
M~!unnıemışlerdir. Biz gordil· 
~~Uz, duyduğumuz, hissettiği. 
"-1.'l. şeyleri yazamıyacak kadar, 
~ ~ miyiz? Eier acizsek bunu 
.ırsııhk yaparft\ bütün dünya• 
ıı. ilin etmiyelim. 
~arplıluın zckiları bizden 
~· la mıdır ki? Onları taklit e. 
~!il, eserlerini kendi kalemimi· 
t'~~· birer mahsulü olarak göste. 
~ 1rn. Hem efendim kalem tat. 
1lı ilk için fcrti zekaya ihtiyacı. 
~-~ Yok. Karşınızıda muhit ha· 
' ıibi çocukluktan çıkmış 
ti\ a uişi çocukluktan çıkmış 
tiıJt'rna yazma hilen biraz da is-

8dı olan herkes ba~arabilir. 
)U3 - Şehir Ti~·atromuzun bü. 
ll;ı, lc artistleri tarafından oyna. 
ili tı Sek .. pir'in Ocanım eserleri
t;ı, ~r dökerek seJ.Tettilden son
b.ı.Ul krar okumaya nasıl tahanı 
~t ederiz? Sonra o gfü:el e er-

t tıaaıı kelepir olmaz? 
~1 ~ Yerli f'$er1er ise! Bir ka
~tt~~t~sna ohnak üzere hepsi 
talt lı'ının .ayni ve okunamıya. 
ııııı kadar zayıftır. Bu ıafh·et 
tıı, ~ acaba kadınların za;\·ıfla. 
~l·J~jiminden ıni ge~ti. Eğ~r 
~/Yse biraz balık yafı içiril
~i~. ' lbım gelir. Fakat ~anne
l~iorurn ki bu zayıf eserler küt. 
tı ine hiitiin dünyanın balık ya. 
ı:ııl\ s~kları yetmez. Bu zümre. 
I~ ~ilde isimleri biiyitk sükse
~~ v zanan muharrirlerimisden 

ardır. , 
~~ Öyle ıeliyor ki hu mu. 
iti~ ır e~ birer eser yaratmak 
~~iıl isimlerini \'İtrinlerdc 
~ ı._.ederek unutturmamak 
'-tttı.-.enıle katıda bir takım 
hite I' karaladıktan sonra 
\ot~ kap takıp bir de isim 
1~. ~· piyasaya da~tıyor. 

ıtaplar ilk partide 

İınzaların tasirile adeta kapışı. 
lıyor. Bu halden memnun ola: 
kütUphane sahibi eserin müe1 
lifine kesesini cömertçe açıp, ki 
tabı bir kaç bin daha bastırı 
Yor. 

Fakaaat, arad81l bir hafta ,.r 
g~çiyor: ya ge~miyor, kapıştJ;r 
ıkıtap yırmi otuz kuruş eltsiğiıv 
a~meti şahanelerile vine \•İt 
:iınlttdeki tahtlarına, ·kaldırnl" 
köşeılerine oturuyorlar Bazen d> 
z:ıa~lhlar çekirdek, leblebi, kü 
lahı olarak kullanılıyor. 

5 - Esk! Titrkçe yazılmış ha 
Zl lnymeth eserler hali ''en' 
Tiirkçc ile basılmamıştır. w 

6 - Yeni Türkçeye çevrilmi• 
olanlar yeni lisıtna göre tash ·• 
cdilem~iği içi11 okunamıyacal 
kadar agırdır. 

7 - Yerli eserlerimizin mcv 
zuları hemen hemen birbirini 
aynidir. Şu halde._!:>ir tekini 0 
kuduktan sonra dıı:erini okuma. 
<ta ihtiyac kalmıyor. 
"' s - Eserler üzerinde isim)P,. 
rin ve fiyatlarında pek fazla tc 
siri old~unu wıutınamahyız 

9 _ Garp edebiyatında ha~ar 
i>3 le eserler vardır. ki: ~unlar1r 
esprileri \'C tczlerı. hızım i ·ir 
pek za:rıftır. M'7el~: Mark Tl. 
, en 'in hikiyclen bııe tuhaf vr 
manasız: geliyor. Çün~ü •. ~mc. 
rikan espİTİ ,.e tezlerı btzı tat. 
min etmiyor. .. . . . 

10 - Deminde soyled1ğim gı. 
bi henüz mnharrirlerimizde hir 
bir deiiı:iklik yok. Olsa da bir 
kaçının Rl'nl şeyi tekrarlamala
rt.l)dan çalma olduğu hemen 
meydana çıkıyor. • .. 

Biz biraz da yerli eserlerımızı 
kuvvetlendirmeliyiz ve eserle
rimizde okuyucu kiltlC:Si.nin .c: 
debi, milli duygu ve fık~rlerın· 
kamçılayacak yerde terl>ıye ct
tne1iylz. Eterleriınizin me,·zu
larını doğrudan doğruya yaşa
yışımızdan alıp, tezlerimizde 
vak'alarm karş15ında nasıl ha
reket etmek liızıİn geldiğini a
çı~(a anlatmalıyız. 

Bunlar olmadıkça biz edebi
yat ve fikir aleminde mliteoı•
diyen emekliyecetiz. 

G'ÜZIN GÖRMA.."J 

hiın kapısı Vlll'dır. Bunlardan. • I tıZan : • Kremlin Mraymın iki mü-~ V ;::;-1 
biri Kızıı ~ydaea •il'. di- Nızamettln Nazif 
ğeri ise, Sovyetler Birliiinde ____ , _______ _ 

lığın, uzun sakalh, kocaman 
kalpaklı hassa kazakları kalk 
nuştı, f ~kat nöbet yerleri .1-
dnğu gibi bırakılmıştı ve bu 
nöbet yerlerinden süngfitü 
tüfenklerine dayanarak şehre 
bakan Kızıl hassalann kır. 
mızı yıldızı. hoı: kuı'iıletala
rı, halka, kazakların kalpak
ları kadar korkunç bir tehdit 
fırlatıyordu. 

en büyük kudreti temsil eden 
müessesenin bulundutu Mo
havaya konağına ... 

Bu ikinci kapı, sarayı, hen· 
dekleri tizeriae ahlmış geniş 
bir asına köprü ile şehra ba~
lar. l\lohavaya konağını 5ağ1. 
nıza ve çarlık devr!ndc haı; 
ahır olarak kultanıhmş iken 
1923 de merkez ıarajı haline 
sokulmuş bulunan sarı boya. 
Iı büyiik bir binayı (1) solu
nuza alarak Mosko\'n cadde 
sinden bu köprüye ve ulaştı
iı kapıya baktınız mı, Krem· 
Jin en heybetli göriiniişü ile 
gözüpiizc vurur. 

1917 den sonra, diiuyanın 
her tarafına Yayılmış olall 
Bolşe\'ik propagandasının bti 
yiik iddiası u omushı: 

«Lehistana Sibirya \'e Ka
radcnizle Baltık arasmda U· 

zanan engin topraklarda. cnr· 
ların en clikanhsı olan cann· 
var müthiş tvan ıamonml*a 
ya&amış insanlar, saraya kar
şı nasıl bir korku, dehşet ,·e 
nefret du)'ltltışlarsa, hunlar111 
İkinci 11likola devrinde yaşa· 
mış olan çocukan da sarayı, 
ayni derecede bir korku, ncf • 
ret ve dehşetle anmı~lardır.• 

Sarayı yıkmak icin köy 
köy, kasaba kasaba, şehit' şe. 
hir, sokak sokak aylnrca çar. 
pışınış olaiılar, sarayın yıkıl
madığını, -yı1ulamıyacafunı, 
bilakis, yepyeni bir teşkilitt 
ve yepyeni bir teşrifat ile 

. Kreınlin'in korkunç bir sıh
hate ulaştığını göriiyorlardı. 

Yıllarca, halkın içinde tah
rikat ·aparak Kremline yum 
ruk sallanu, olanlar, Çarlı/iı 
devirir devirm~. vali:r:lerini 
alıp boşalan Kremlin dairele
rine yerleışmişlcrdi. Ve so
kaktan sara:va yeni girenler, 
burada uır1ar g~im1iş olan-
18l'dan asla daha az addedile
miyecek bir dikkatle. demir 
kapıları halkın suratına ka
pamışlardı. 

Bu iddia tck:r.ib edilebilir 
mi? Ne mümkün? İstiklal mahkemeleri ile 

Fakat dünya tarihini bir bir türlü anlaşamamış olmak 
mühim hakikatten mahrum yiizUnden, hal<imiyeti milli-
ctmemck için buna şu bir kaç Yenin ilk neşriyat direktörü 
satır ilfnıe edilebilir: olan be;ı bir ~Un, kıpkızıl 

1917 den 1024 :vıhnın ilk Bolşevik kesilivcrmiştim. Po-

lisin raporluı ve İstikhi. 
mahketnesinin ard anla ver 
diii kararlar, yazılarımı 
sosyal bir ihtilalin beyaun& 
ıneleri gibi telakki ediiebilecc 
ğini iddia ede ede mea(a il 
hapishane arasında dola" 
dolaşa, nihayet bir gün ben ~ 
kendinWı hakikaten Bel~e\ i 
olduğuna inanır gibi olmı 
ve ihtilil;i~ en ateşli .:ünle 
rinden bırınde, soluğu nu. 
yada almıştıın. 

Fakat ilk hayal kırıklı~ır 
Sivastopolda, Kırını tupra . 
na ayak bastığım anda uğr: 
dun. Kefe, Yalta, Balıklıo\" 
Odesa, Harkofu \'e Krasnn:· 
Zaparojya vilayetinin kö~· , 
kasabalıırını dolaşıp U ·re 
yalı Pctlijura ile anarr;' 
Mahno'nun delik dc~ik etti 
]eri h;r şehirde Alck··~· 
~ro\'sk'da etrafa knlnk ''C 
dikten sonra 1917 ihtil iıl;,.· 
bir dihn a me5e)e5İ olmel?t."' 
ziynde bir Rusya meselesi n( 
dedilmesi Jaz1m~cJece;ii ne" 
cesine vannısbm. Bunun · 
~indir ki J\fosko,•a •a ,·ardı1 

fan sonra, etrafımda1'ilc0' 
bir Marksist ihtilalci htih D' 
ile değil. rcafüt ve hadi."!'' 
bir ~azetcci ~özlü~ii ile 5"' 
redehilmistim. 
Komint~m'in dördüncii ('; 

han kongresine işfuak ctmr 
~c dın·et edilmiş olduğ1• 
irin Sov~•etler Bitllğinin P 
yüı milyona yakın v1:1tandt" 
arasmCla anc:ik füi uç ~ f 
kişiye açılabilen bütün kaı>? 
lar, bana da açılabiliyordu. 

(Devamı var 
giinlerine kadar geçen zaınnD ____________ ..-________ ,.__ __ 

İ<.:inde de bu \·aziyet ayniyle ~~EC:ı::::::=::-:-:--:-;;=~ 
berdevamdı. Kısa ~ 
Propagandacıların her kö)' ....._.~~....._.-

dr, her kasaba ,.c şehirde, ,,,,.~ ~~ Haberler 
durm~ılan <linleıunedcn kar: ......,.:..== 
deşlik ve müsavat kon,erı * Gelecek haftadan itiaren 
, ·ermelerine rağmen sınıf iın· Mudanyıadan Relen vapurlar pa.. 
tiyazlarınm, marabalığın Jii· zaırtesi ve istanbuldan giden va
vma. büyük sermayenin te· Purlar da cumartesi günlerd lm
pclenmesine, fabrikaJıırın ralıya uğrıyacaklardır. İmraiıy, 
d-e,iletlcştirilnıesine ve top· bir de iskele ya'Pılacaktır. 
Tağın partalanıp köylilye da· * Edirne-kapıdan OtakcılarrL 
ğıtılmasına rağmen Mosko- giden yola 11 elektrik lambası 
\•alıların yiizde doksanı. konulacaktır. '.Pkma işine baş
Krem!in surlarına sürtünn1ek lanmıştır. 
ten <;ckinir ve hu kapılan * Ada piajları arasında va
ırörüdk~ tedhiş eder. irkilir- Pur seferJeriıne ay başından itı-
di. <rren başlanacaktır. 

Çıırlığın bin bir hatasile * Beden terbiyesi K ara_güm
dcvlct miiessese:;inc kııı'f' ·ükte Çukur-bostanda bir stad
balkın kalbinde do~muş olar vom yaptıracaktır. Ayrıca bir de 
umumi nefret, kısa bir s<:· koşu pisti ıinşa edilecektir. 
vinçten sonra olanca şiddotı- * Ameriikaya yapılması dil
le yeniden alcvlcnmi~c ben- sünülen deniz seferlerinden ş:m 
zivordu. Zira resmi palavra. dilik vazgeçilmiştir. 
t8~ haricinde. ortada dcği~cr. * Hümiyeti ebediye ile Ka-
pck büyiik bir şey yoktu. ?,ıthanc arasındaıkd yol katran 

Kremlin kapılarından, Cnr. \•~ılacaktır. 

( 1) Bu bina, Selimi~e. lb-ı.s-
1 ası kadar yü'ksek dc~ıldl!r. 
Fakat hiç olmazsa onun yarı. 
sı kadar geniştir. 

Şoför hakim 
huzurunda 
(Başı Birincide) 

-ağabeysi lie konu~urken kazanın 
\"Ukubuldu&unu, söylemesine rağ 
men dün mahkemede: 

- Sarhoş dcjildim. İçtiğim 
bir 'Jİte biradan ibaretti. Kaza 
makineye birdenbire arız olan 
bir sakatlık yüzünden oldu.> de 
mi.~tiT. 

Bundan sonra phit olarak din. 
l~nen Mehmet ııanları aöylemiş
tır: 

- Kazayı yapan otomobil Har 
biyeye doğru, iki tarafa yalpa 
yapa yapa aüratle geliyordu. Bir
denbire direğe tosladı. Koıup 
baktığım zaman biriai direkle o
tomobil araaına aıkıımış, diğer 
birisi de birkaç metre ileriye fır· 
lamı§ kanlar içinde yatıyordu. 
Şoför o anda ifade vcremiyecek 
der.?cede aaThoıtu. Korna çalıp 
çalmadığını bilmiyorum ..• 

Daha birkaç şahit dinlendik
ten sonra muhakeme başka bir 
güne bırakılmıştır. 

* Bu yıl, şehTin içinde ve suı· 
dışında yapılan yollara 1 buçuk 
milyon lira saxfroilmiştir. * İzmir fuarı için vapur vt 
trenlerde ilave seferleri yapıla
caktır. Seierleer önümüzdeki a
vın ilk haftasında b8t;ilanaca'~
hr. Bilet ücretlerinde de yüzdr 
elli tenzilat yapılacaktır. * İstanbul - Uıun:köprü ara. 
sındaki trenlerde ilave seflcrl r· 
yapılmıştır. Posialar, tarife l a. 
ırici olacak ve ihtiyaca ,göre he-· 
iki taraftan h<a-e'ket ettirilecrn 
tir. * Çocuk Esi-r~eme kurumı· 
twy ve nahiyelerde şubeler aC'a
cah.'iır. Bu şubeler mıntakalann
daki akılmıya muhtaç çocuklar 
t.esbi:t ederek ihtiya'Çları karşı 
la:mak üzere tedirler alacaktır. * Dahiliye Vekili, dün \'ila
yette asker ailelerine yapılar 
yardım ıişi hakkında alakadar
lardan izahat almış ve bazı di
rektifler vermiştir. * ikmale •kalan talebeyJ ha
zıırlamaık üzere muhteli kaza
larda açılan ilkmal kursları faa
liyetlerine devam etmektedir. 
Kurslara 7618 talebe devam et
me.~edi:r. * Maliye meslek !kursların~ 
lise ve orta okul mezunu talebe 
alınacaıkhr. Talebe o.kuııken, ay
ia otuz J?r.a Ücret ala<:a:ktIT. 

Tasarruf ~onolari 
Başı Birincide 

keptir. Bonoların bir faydası dt 
faizin peşin olmasıdır. 3 ay viı· 
deli bir tasarruf bonosu yüzdt 
dört, altı ay vadeli bir tasarruf 
bonosu yüzde beş, bir senelik bo 
•ıo yüzde altı faiz getirmel:tedir. 
Faizler bono alınıTken bono kıy
metinden tenzil edilmek suretilt 
ödenecek.tir. Yani bir senelik bir 
bono için 94 lira verilecek ve bu 
na mukabil bir ııene eOnTa 1 00 
lira alınabilecektir. 

Tasarruf bonosunun istenildi· 
ci anda paraya tahvili mümkün· 
dür. Vade dolmadan paraya ih
tiyaç hasıl olursa, herhangi bir 
müracaat kafidir. Bankalar bunu 
faizinden yüzde yarım nokaanilc 
bonoyu derhal iskonto ederek 
bonoya yatırılan parayı geri ve. 
recektir. Tasarruf bonoları bor· 
snda kote edilecektir. Bono foiz
leri her türlü vergi ve resimden 
muaftır. 

Dün piyasaya çıkarılan tasarruf 
bonolarına halk tarafından bü
yük bir alal;a gösterilmiş, herkes 
kesesine göre bunlardan, birer, 
ikişer almıştır. Dün birkaç yüz 
bin liralık bono satılmı§tır. Bono
lar bugün de ayni tehalük ve a
laka ile satılmaktadır. 

*Maslak yolunda vukubulan 
kazaları önlemek üzere, yolun 
biitün etrafına: beyaza boyanmış 
istikamet levhaları, aaaçlara da 
ayrıca beyenlmilel işaretler ko
nacaktır. * Kartal belediyesiıntn tefti-
1ine başlanmıştır. 
*İskenderun limanının teş

kilat 'kadrosu takviye maksad'i
le şehr;mizden 150 kiŞilik bir ka 
filo İskendenına gönderilmiştir. * Dün bir ail.Urı fıietı 25 ]ia·a 
30 kuruştu. * İnşaatı noksan 'kalan bina 
sahiplerine Qimento dağıtılacak
tır. Her bina sahibi bir müfre
dat listesi hazıırlıyara.k çimento
yu buna 1töre alacaktır. * Alpullu seker: fabrikası bu 
ay sonunda faaliyıete j{eçecek-
tir. 

*Yoksul çocuklara Yardım 
Bia-li~i çocuk bahçeleri.ne devam 
eden fakir talebelerden dört 
vüzüne .ikindi kahvaltısı v~"lnc
l!e haşlamıştır. 

re artı ır a a ·a ı e ~ J orıu .. uııcr "' 

bakı,or~u. Derhal eğildi... Ö- arkada~ıma dön~ek: 
iiinün yanına diz çöktü. Can· - 1 -
ıız eli eline &ldı. Ben. hu elin Cla:r~ıı Par.ry. ki.t.alıı al- • 
~ıkı cıkı kapalı olduğunu 'e dı 'e ~iiksek ~ilk u'1'alu-

parmakların bir ~ey ii~cri· ıııağa ha,.1adı. • 
ne kilitlemniş oldQf';'llnu o za· - Ahn da iz d~ ~'"lrnm. 
mm farkettiın. Arkaclafım ya· dedL Bana 'hu 1ıuSU'51;;ı fikri
.-~~ yava~ yumruğu açtı. A ',11· nizi bl1dirin. Garip lıir hü.i' e 
.:uuuıı içinde iı'ı yaldızlı hir o'kttl ıcıaMıu.17... Şimdi.ki Jıaldo 
.iisınc 'ardı. he~ o bdtt 3teyec.uıbyım ı.k~ 

h~ tir ~y -dü "ncntıiycw.um. 
:<:JMPEKTÖR THOMSON"U.N 

'ARDIGI NECİCELER 

Gözlerim f altatı gibi a~ıl· 
11l~tı: 

- Jhnınie ! diye ha) kırdım. 
1n i~i bir kadın mı yaptı der· 
'!u? 

An1rnda§Jm ) üzüme bir .müd· 
det konwzmadan Laktı· Sonra 
liiğıne~·i eline aldı üzerinde İll 
:kl r Yardı. Kop.atken iizedn· 
le lıiraz da kunrnF kalınıı:;tı. 
Clarck~oıı · Parr). 

4 

- Evet .. Hakikaten bir el
' ~eden Kopmu~. Hemde umu 

11i) etle nkckler buna h~nıı~e~ 
füğıne kullanmailar. Dö)1e o4· 
uasına rağmen b'ır kaırar ' tr• 
ııckte de acele etmiyelim. l!eı: 

1eyi yine yerli yerine ko)a~nu 
la bir de polh görsün. Sonra 
la etrafa Lir göz <la1ıa a-aılmı. 
3elki enetereean bir ~yler bu· 
'urnz· 

Düğmeyi yine öliiniin avu
cuna ko) clu. Parmaklar:ını yine 
ıl-.ı sıkı kapadı. Sonna odayı 

oir dola§U. Yazıhanenin öniin
lc durdu. Gözii-n 'içindeki kiı • 
jıtlar bir gözden get.frdi. Ye· 
~il kaplı bir k'itap buldu. Yup· 
.aklarını kır~tırdı. Sonra .kita· 
)l kapıynrak kolunun altma ~ı 
~ı§tırdı. Buna da 'artık gö~ 
nek istediği ~) i gördiiğünü» 

.:Ö) ledi. 
Odanın kap:ı::-ını iyice kapı· 

>arak heni ı.ofaya götürdü. 
lla) mond •ile Lattimcr, orada 
atc)n karfı:.ına ot1ırmuşlar, 
ses i~ seda:,ız pinekliyorlar<lı. 
Arkada:.ını :matine .bakarak on
lara: 

- Çocuklar, saat 11 huçuk 
dedi. Lattimer polis acaha ıkaG· 
ta gelir? Yarımda burada bu· 
Junur lıer Jıalde. Siz de odanı· 
za çı.ı\ınız. Bir ı:.aat kadar uyu
mağa çalışmanısı tavıtiye ede • 
riın. Polkler geldikten sonra 
i11tirahate vaktin'il5 olmı)·acak. 

Çamn çaldığını her hal<le .iı)
tir iniz· 

Lattimer: 
- Pekali öyley&e Ray· 

mond e.iz de biru sö:ı. diofo~'i • 
niz. llıt) di ıfiıinle beraber ıu 
odaya gidelin1. Bakın ne güaeJ. 
Ateş te )awyor. Biraz dinM!ne
liın. 

Biraz ıoııra, tala§'Da o<la~ı
nın yan1J1daki kütüphane oda 
sında, ate.;ın ka~ıHna ge~m'i§ 
oturuyorJuk. Clal'<.'k,.on Parn 
)-~~l kaplı kitabı Ra)mond'~ 
uaattı. Bwıun bir dotıya oldu
ğunu ,.e içinde makinede ) azıl 
Wli kağıtlar bulunduğwıu fark 
ettim . .Arkada~Lın: 

- Bunu, yazıhanede lml
dum, -<lcdi- ~yle bir göz attım 
ve ağıt'heyiniziD hatırata oldu • 
ğunu anlad1m. Gözüme ili:.en 
hir kaç cüıDleden., araştırmala 
rımızda bize yvl göil.Crecek wa 
lômatı ihtıwa ettiğine zahip ol
dum. Si:ı de bir ~zdcn geç.iri· 
nis ek ba taluniniınde yanılıp 

Olm~ı bitince hepimizi 
biır düı;üılf.'ed'ir ıı1Jı. !Jn hika . 
~ t!4lin ü.zerim<le hırlll'.kt-.ıf"l le i 
ri imkiııı ) o · ıanlıJtaruaw. J~11 
r.ııuanu materya1iruerin hilf 
'haul adnettiğiuiiz i& athtra 
kcnd~Ierfoi knj>Urdık1arı c;ok 
'akidi.r. Ye lm batıtaları nak
fod-e.o adanım ani .ölümü ile a· 
31e au ınd.n • . iı bnlıın efsa
ne ıı:hı~ımb ::bir miina?>eôet ı:;ör 
memcııin iınkfün J ol"tıı. Dnu
Wın lHı ka zu.allını~ hih.tik 
Mr mirasa .kond~tnnı ıh~hcr 
:;ıidıi;L zamanki erinci 'görji • 
nün önünde canlandırdığı mc 

( Da'ha var) 

Adliye haberlerıi 

Bir posta memuru 
mahkum oldu 
Zimmetine para Recinnt?k

tcn suçlu Gabta posta.hanesi es
ki havale memuru liikmc~ın 
muhakemes.ı dün ikinci a~r ce
zada nclicelenmSşt.ir. Maznun 
beş sene a~ır hapse mahku n 
edilmıs fmcat sa.şmın kuçük <>1-
mnsı dolayısile cezası iki sene 
l:f..r aya indirilmiştiT. * Birkaç gün evvel bir tavu,, 
yüzünden Kudüs ismin1e b,r 
~enci öldürmeltten suçlu Vct
nm muhaıl"'emesine dün bi ncı 
agır ceza mahkeme~inde devam 
edilmiştir. 

Geçen celsede. hazır bulunmı
yan şahit Halıt dinlenilrnis ve 
suçlunun vekil~ bu c·nayet da
vasuu henüz üzerine aldığından 
ve davadan haberdar olmadıRm
dan muhaıke.me müdafaa için o
nümüzdcki pazartesi gününe 
talik edilmiştir. * Dün a~ır ceza mahkcmsiıı
de had.ise çıkaran katil Zeki
nin bu hiı.d;se için yapılması ıa 
zım~elen muhakemesi, kardeş· 
Şıtkırun dünkü hadiseden kor
karak gelmemesi yüzü~den ya. 
pıinmamıştır. 

Pencereden düşt:.i 
Küçük Ayasofyada Bunya

min sokak 6 numarada oturar. 
Ömu oğlu iki yaşlarında M z
lum evin'in pencer-es:ndcn dfü.;t-. 
rek basından tehlııkeli surette 
yaralanmış ve yaralı hastahane
ye kakhnlmıştır. 

~~rD>lO f 
BU GONKO PROGRAM 

13,45 Haberler 
14,00 Bando 
14,45 Şarkılar (Pi.) 
15,00 Oane Müzi!J t.Pl.) 

* 18,00 Procram 
18,03 Şarkılar 
18, 30 Memleket pos. 
18,40 Cazbant 
19,00 Konuıma 
19,15 Ca:ı;b~nt 
19,30 Ha.betler 
19,45 Meydan fas!t 
20. 15 Rad. gazctcııi 
20,45 Saz eserleri 
2 l ,00 Ziraat ta. 
2 1, 1 O İstekler 
2 1 , 4~ Konuşma 
2 1, 5 5 Orkestra 
22.30 Haberler, 
22,45 Orkeetra' 
.~3.00 Kapanış' 
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EN SON HA YADİS 

....... 
Madmazel Perol 

-- 1 Parasız küçük 
1 ilanlar servisi 

açıyoruz. 

Çeviren: Yazan: 
Celal Tevfik Sayman Guy de Maupassant 

Annem diyordu ki: 
- Bir gelen oldu~sa .. Simdi. 

1,e kadar bahçeyi ge<İP girmeıii 
lazımdı. 

Tekrardan bahçeye ~1kmak j. 
dn hazırlanan u~a~na dönerek 
ilave etti: 

- Yalnız gitmyeiniz Batist .. 
Baylar size refakat ede<:cklcr .. 

Amcam aynğa kalktı. Muaz. 
zam ciisscsiJc Hcrgülü andıran 
heybetli bir adamdı. Konta da 
bir hayli itimadı vardı. Babam 
kendisine silahını ~rabcr alma 
sını tavsiye etti. 

- Ne olur ne olmaz diyordu. 
Fakat amcam yalnız bastonu

nu yakalayıp dışarı fırladı. 
Uzun süren bir intizar esna. 

sında haham heyecanım12ın şid. 
defini azaltnuık için; 

- Göreceksiniz ~·a bir dilenci
dir . ahut knrdan yolunu kay
betmiş birisidir. Diye tekrar e
diyordu. 

F.ı:ıkat amcam ~ıknlı bir saat 
olmv.ştu. Döndül:ü vakit: 

- Hiç bir şey yok vallahi.. 
''nlnız su ur.ıırsuz köpek ulu. 
.A. "< .. • t 
yor. j tc o kadar. Diye tcnıına 
verdiği idu yeniden sofraya o
turduk. Jtöpck uluıııa~ınd.~ d~
vam ediyordu. Ve hepımzıın ı. 
çindc bazı korkunç hadiselere 
intizar eden bir hal hükiim sü
rüyordu. 
l{~pınm çanı ;yeniden CK't acı 

SC!; verdi. Bu sefer bütün sofra
dakiler avaklandılar. Amcam bu 
n uıib her kimse ona güzel bir 
ders ''ereceğine yemin ede ede 
dısn.rı fırladı. Biz de onu takip 
rttik. hep birden bahçe~ e çıkhk. 
R"bnm i!~ amcam önde gidiyor, 
Bırtist arkalannda bir fener ta. 
~n·ara1· onları takip edi~·ordu. 
Kardeşlerim Pol \'e Jak en ar
bda :vüriiyorlardı. Annemin ıs. 
rnrlarına, muhalefetlerine rağ. 
men ben de pe !erine takılmıs
tım. Kar J.D!!makta devam edi. 
'llorı!u. Ağaç dalları iistiindeki 
knhnlığı hayret edilecek bir ha
le ::relmişti. Önd('kilcr yol aç
ıı u..,.,ıs olsnlnr l ürümekte giic
lük çekecektim. Gözlerimin Ö· 

nünde yağan karın ördüğü kııhn 
rerdc bana iki adım ötesini gös
termiyordu. Uzaktım anıca~ın 
sc.:i dmmldu. 

- Kimdir o?! .. 
Hiç kimse cevap \'ermiyordu. 

Hepimiz bahçenin dı ına çık. 
mış. yctu ''e biraz ötede eşrar
cngiz bir derinlik peyda eden 
kar:ınlığı tere süs ederek bir 
~evler arıyorduk. 
Niha~t aıncarnm gürleyen se 

- 4ii? -
len hazin maceradan haberi vaı-. 
nn!5 gibi öyle bir ~ikiıyet edici 

si tekrar duyuldu: hali vardı ki çocuklar bile rik. 
- işte yakaladım, lanet nay. kate ıelm~tik. 

\•an, akşarndanberi pis uluma- ·Bu çocuk kimindi. Onu bu 
)arınla rabatınıuı kat;ırdm •• Üs- köpekle beraber buraya kim bı
telik bahçe kapısını itip itip (8· rakmu~tı?» muammasını ertesi 
nmı sallıyorsun .. Seni ~i mis· günü ha lıyan ve uzun müddet 
kn.. Ben seni ıeberteyim de.. devam eden tahkikatımız halle. 

Babam amcamın kodruD( te. demedi. Çok uzaklardan getiril-
~bbüsüne mani olmak istedi: miş olduğuna hiikmedildi. 
"' - Yapma Fransova.. Bi_çare Kendisine Perol adı kondu ve 
hayvandan ne istiyorsun. Uşü. ailemiıin çocUklan mcyanm~a 
mH!ı olacak. BU'8k da yUJaşa. böyiitülüp terbiye edilmeğe baı: 
hm ~nesi var göreceiiı:. landı. Öyle ki annemin aile de. 

Amcam silihmı indirdi. Hep receleri hakkındaki mutaassıl
birden :rakl~tığlmız zaman iri telakkileri olmasa herkes bu ba
hir çoban köpeiinin karanlıkta 'dise:ri unutmuş, Petol bir amca 
paTtl panl yanan gözlerile karşı ,,ey~hut bala kızı olat"8k kabul 
karsıya geldik. Amcam yeniden edp gitmşiti. 
silahını doğrulttu. Nişan alıp a- Perol büyüdükçe annemin te
tc" edec~ sırada idmizden biri lıikklcrinin farkına varıyor, ic;i· 
baiırdı. . ınizdeki mcvkiinin icaplarına J!i' 

- Yanında bir şey var kö. re bir vaziyet almak husurnnd~ 
peJ!in... inceli~i. zekasile kendini göste-

Biraz daha yaklaştık. Ha:r\'an riyordu. Evdeklerin •Kızını• 
bize hücunı edecek yerde sesini diye çağırmalarından, çocuk!a
kesti. Arka nn akran muamelesi etmesın-
Ayaklarının iizerine oturarak den asla s1marnıad1. Miitcvazi 

~·altaktanmağa ba. tadı. Nazarı mütevazin halile herkeste bir 
dikkati celbettiğiue, basına bu meftuniyet hissi uyandırnııstı. 
kadar insanı topladığına mem- Mös:vö Santal hikayesinin bP 
nun olmus gibi bir hali vardı. rasında sustu. Biraz ileridek' 

O akşam bu köpekle beraber mas:ının üzerinde duran tabak~
onun muhaf ı:ıh~nı yaptıiı zan- dan bir siı?ara alarak yaktı. Se 
ncdilen bir sepet, sepetin idn- sindeki ateş sönmü~ idi. Donu1 

de 5ekiz ıtünliik bir çocuk hep bir sesle. tcrtibsiz cümlelerlr 
birden eve alınm~ılardı. F.\in konusuyor kimseye acılnıamır 
kinde kıyamet kopmuştu. He- bir sırr'ın, uzak bir maziye ai' 
pimiz yavntnun etrafında top- teferrüabnı tekrardan yaşıyor 
Janmıt, sıuk odada ihtmanıla a- d . ·ı u. 
çılan kalın kundaklar1nın ('oziı • Mös~ö Santal etkrar söze bı>,. 
mcsini seyrediyor, masumane ladığı ·"·akit hemen hemen ·yor 
çırpınışlarına :rürlinü iki taruf:ı gun bir eda ile konusu~·ordn: 
cevirerek ağlamasına, yumuk - Allal11m on sekiz )'aş1n· 
göılerinden akıttıiı yaşlara ba- geldim vakit bu kız ne kadar 
kıyorduk. Çok sevimli idi. Ha-
yatın ilk günlerinde başına ıe- (Dalıa var) 

1 Devlet Demir Yolları iia;,ıarı 1 
15 Ağustos 1941 tarihinden itibaren: 

1 - Banhyö yolcu tarifeleri ile zahire tarifesi hariç olm::ık üzer~~. 
dıcmieyollan e8a6 tari.Selerinin •6 olan emsali, nakil üceUerinc münha· 
sır olmak ve tarife vahftleri ile Juısıl zarbından çıkacak santim kesirle
ri santime iblağ edilmek şartile •6, 3, e çıkarılacaklır. 

2 - Anahat tarifelerinden D. O.: 9, 10, 11. 14, 15, 16, 17, 18; 19; 101; 
102, !()9, 112, 201, 202, 203, 204, 205; 206; 208; 211; 212; 213; 215; 
217, 220, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234. 

~Maktu ücretlere ait 111 üncü kisma> 236, 237, 238, 239, 240, 241, 
242, 243, 244, 245, 246, 247, 250, 2.31 :?52 254. 255. 256. 257, 258, 259, 
~ - Bursa tarifelıeri!lilen: M. B. 1. 3. 4. 5. 
Samsun - Çarşamba tarifelerinden: S. S. 1, 2, 3, 4, ~. 6, 7, 8, 9, 
Erzurum hudut tarifelerinden: !9, 20,, 21 

numaralı hususi ve tenzilli tar.i.ferere göre her me.c;afe için tahakkuk 
edecek nakil ücretlerine $G. 5 anı yapılacaktır. Fazla umilat için stas-
yon1ara nu.ir.ıcaat edilmesi. (4280) 

!stanbul inhisarlar umum müdürlüğü ilanları 
Ciruıl Miktan 

-----·---·----~-

Toz pompası 
Blok karton 
Telefon teli 

, fincanı d<!V~ 

300 Adet 
1500 Kg. 
100 > 

iıhammenB. % 7,5 
Lira Kr. Lira Kr. 

315.- 24.-

Teminat 
~itli 

A. Eksiltm<: 
Pazarlık-· 

> 

Eksiltme 
Gün Saati 

2917/941 

> 

9.30 
9.45 

10 

boynu ile beraber 150 Adet > > 
.r..:uhtelıf demir levazırruh.ı 12 Kalem _ > > 10.30 

1. _ I\"ümunc ve şartnamele.ri mucibinoe yukar~ l'm:I ve mikta 1"l yazıtı mtlz~e hizalarında gös
tcrılen usullerle satın alınacaktır. 

2. _ Toz pompasının muhammen bedeli. muvakkat teminatı hizasında yazılıdır. 
3. _Eksiltme ve pazarlık yukarda yaı.ı}ı gün ve saatl~rdc Kabataşta Levazım şubemizdeki Alım 

komısyonunda yapılacaktır. 
4• _ Şartname ve müfrecht listesi söru geçen liUbcden parasız alınacağı gibi nümuncleri de görüle-

bıLr. .. d. ~- k . fi .. . ('l 7 5 .. 5. _ isteklılcrın tayin olunan ~? ve saa=:ru.: tek.Uf edece 1erı ·yat uzenne , o , guvenmc para-
larile birlikte mezkur komisyona muracaatlaı:ı. 5i49 

---o---
İşaraganlar, iş ve• 
ren/er 'lte evlenmek 

istiyenler için ••• 
Bundan sonra i~ Ye iş· 

çi arayanlarla evlenmek 
istiyenlerin göndereeek· 
leri 'küçük ilanları ~et 
meğe karar verdik. 

Biz. diğer gazetelerde 
olduğu gibi gönderilecek 
ilôn'lara bir de kupon ya· 
pı.5tırılmasrna lüzum gör· 
müyoruz. Karilerimiz "{al,. 
ru.: evlenme tekliflerine. 
okunaklı bir yazı ile ısa· 
rilı adre$kri.,....ı koymaları 
1arttır. Cüldı addedil.emi· 
yecek teklifleri neşretme· 
mek hakkını muhafaza e• 
'Hyoruz. 

M el.tup gönderecek o· 
lanfur, haklarında azami 
bir lceıumiyet mıJıafaza 
edil.eceğüıe inanabilir'ler. 

İkramiyeli bilmecele· 
rin ne~rine ba~hyoruz 
Bunlardan her on tanesi 
ni doğru halledip bize 
gönderenler, hazırladığı • 
mız hcdh'e stokundan is
tifade edeceklerd{r. 

ilk bilmeceyi 
bekleyiniz 

>- ı ,. ' '' ' • ~ G ,,..,._ ,.,•, C.. 'l: • • •' • 

TiYATROLAR 
----------------------Film Reji.,örü 

VEDAD ÜRFİ 
Yaz Temsilleri 

16 Temmuz Çarşamba BE~ 
KOZ - 18 Temmuz Cuma B/ 
KIRKÖY MİLTiYAD1 - '. 
Temmuz Pazar BEYLERBE".. 
TİYATROLARİNDA 

KAN! .• 
Büyük Eser 3 Perde 

17 Temmuz Perşembe TAKSİ' 
ALTINTEPE TİYATROLARI 
DA 

BEYAZ BAYKUŞ 
Facıa 3 Perde 

(Vedat Ürfi temsillere bizz. 
iştirak edecektir.) 

SiNEMALAR 
Halk sinem aszndc 

3. - TENCERE YUV ARLA..'iD 
Komedi. 

Matine 11 de gece 8,30 da 
1. - GUNCADİN. Türkçe sözlü 
2. - GÜNDÜZ İNSAN GECE 

KURT. 

. * . 
BEŞIKTAŞ BAHÇESi 

2 Film Birden 
1 - Tosun Pa~a Türkçe 
2 - Güzel Esire 

Be§ikta§ Suat Park 
Sinemasında 

2 Film Birden 
1 - Lorel ve Hardi 
2 - E!ir Tüccarlar 

* Çemberlitaşta 
1 - BEYAZ GÜL. 
Türkçe sözlü Arahca ~arkıh. 
Oynıyan: Abdiilvehab 
2-ALTIN SOYGUNCULAR' 

E IBANK 
1::1 remmuz 1941 Cumartesi 
_,, N 

Parasız ilanlar 

iş istiyenler: 
.,.., -· * Hem~ire mektebi meıu ' 

~ 

nuyum. Evimde her türlü eıı Müfettiş muavin
liği imtihanı tehir 

edildi 
jeksiyon yaparım. 

1 
Ma~.ka ömer Rü:,tü l?a~a go• 

!.ak No. 34 Ralı'İa· 

* 
1 - 19.7.941 Cumartc

sD güün y<ıpılaccrğı cv
''ekc gazetelerle ilan c
dilm.,.c;j, olan Eti Bank 
Müfettiş Mu.a.vhıliği im
tihanı, görülen lüzum ü
zerine, 7.8.941 P~cmbe 

i kur ~ün ve saatte Anka· 
a-adaı Umum Müdürlüğe 
veya İstanbul Etii Bank 
Bürosuna müracaıat ey
lemeleri ve ev\•clk.i ilan~ 
dak1 şeraiti haiz yeni ta
liplerin de imtihana ~i-
1rebillll€'k içi·n. aranılan 
veısika·ları raptedecckle-

ı 
* 17 ya~ında orta mekte~ 

mektep mezunuyum; az daktı: 
io bilirim. Hususi veva rc:rll1 

~ünü saat dokuza talik 
edilmiştir. 

2 - Bu imtihan için 
müracaatta bulunmuş ve 
müracaatlarının kabule
dildiği ~rendilerinc bil
clıi:rHrni!': ola)1lann mez-

mll'JY?Z?naii'iP iW'**&E tN 

r:i dilek~ler-le Tenunuz 1 
nihayeti-ne kadm- Umum 
MiidürlüRe müracaatta 
bulunmala:rı lüzumu ilan 
olunur. 
4 HAM N 

Devlet Dem iryolları ilanları ----Muhammen bedeli (1798) lira olan muhtelif eb'atta 680 adet Rakor 
şırıngası ile 20 adet Foşcr tüpü 3117 /9U perşembe günü saat (11) on 
birde Hay<iarpeşada Gar binası dahilindeki Komisyon tarafından açık 
eksiltme usullle satın elmacakllr. 

Bu ise girmek ist.iy:enlcrin (134) lira (85) kuruşluk muvakkat te
minat ve kanunun tayin ettiği vesaiklc birlikte eksiltme günü saatine 
kadar Komisyona müracaatleri lazımdır. 

Bu i~ ait şartnamelel' Komisyondan parasız olarak dağıtılmak-
tadtr. (5818) 

f 
;şs~-m ... , .. -

Türkiye Cumhuriyeti 
' 

1 Ziraat Bankası 
1 Kuruluş Tarihi: 1888. - $erm ayesi: 100.000.000 Türk 

Şube ve Ajans adedi: 265 

ı 
l 

1 
~ 

Zirai ve Ticari her nevi banka muameleleri. 
Para biriktirenlere 28.800 Jira ikramiye veıV• 

~ 
J . Ziraat Bankası.:nda kumbaralı ve ihbarsız tasar.ruf hesapla· 
J rında en az 50 lirası bulunaıtlara denede 4 defa çekilecek kur, 
' a ile aşağıdaki !'1.na göre ikramiye dağıtılacaktır: 

t 4 adet ı.ooo Liralık 4.000 Lr. 1 100 adet 50 Liralık 5,000 Lira 
4 • 500 > 2.000 > 120 • 40 > 4,800 . > 
4 • 250 > 1.000 > 160 > . 20 a 3,290 > 

40 > 100 » 4.000 ., . 

DİKKAT: HesaPlarındaki paralar bir sene içinde 50 lira. 
dan aşağı düımiyenlere ikramiye çıktığı ıakdirde ~ 20 faz. 
lasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa 11 EyliU, 11 Birincildııun. ll 
Mart ve 11 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

... : ~ v.!" I ' 'ııll'.!...'I'~ •.lt , ..Jl' "- • • • ) .,. '* ,~ •••· ' • •' r ..J/,. 

ENSON HAVADıS 
tLAN FİYATLARI 

BaşLk maktu olarak 
1 inci sayfa santimi 
2 > > » 
3 , > • 
4 • > , 

Kuruş 

500 
300 
200 

75 
50 

/.bon~ Sartları: Türkiye Hariç 

8e1'1.e1tk 
.Altı aylık 
Üç aylık 
Aylık 

için için 
Kr. Kr. 

1000 
550 
275 
100 

1700 
1000 

500 

Emliik ahm satım 
Her muhitte satılık apartı· 

man, ev, arııa istiyenler ve em· 
lak satmak diliyenlere yazıha· 
nemizde azami kolaylık gö!te-
rilir'. • 

Fatih parkı kar~ısında Döl· 
gerzade Camii üstünde Kamil 
Pa~a sokak No. 6 

ENVER GÜRMAN 

Sahip ve Başmuharriri: 
NİZAMETTİN NAZİF 
Neşriyat Direktörü: 

ŞÜKRÜ Sı\RAÇOOLU 
Vatan matbaası 

l nıü~~e:ıderde_ 25 lira· ücretle 
iş anyonun. lstiyenlerin u~ . 
man riİmu%11na möraeaatları. 

Evlenme teklifler.!! 
19 ya~ındayıuı. Siyah gözli.İ 

narin yapılıyun. Taht\Üiııı orta ,.. .. 
iyi Lir aile ktzıymı. En az 'J 

ti.ra a)' lıklı, 25-33 yaş arasındıı 
edebiyatı seven bir bayla ev • 
lenmek istiyorum· De-vlet ıııc
muru olması daha ~ayanı ter • 
ci..lıtir. 

Fotoğrafile R. F. rümuJ1Jll11 

müracaat. 

* * li;,e mezunu 45 lira ınaBŞ 
lı, Boy 1,60, kilo 71 kuıııral; 
bir bay, orta talıfilli, ya~ı ile 
uygun, YE'~il gözlü, mı-unca b01 
lu musik•iye aşma bir bayaul• 
evlenmek istiyor. Danı~ Rüoııl 

)(.. 
29 yaşında orta boylu. bir ~e~· 

dm.. V a?:ıi:fe."ll baş mürettil>liktif' 
Aylık gcliriıın 100 liradır.. Y3~1 

va.~ıma uv~un temiz bir aile kıZli 
'e evlıcnmek arzqosundayım .• 

Evlenmek arzu eden baıyanlat'• 
::la aradığım şm-tlar şuruardtr .• 

1 Türk ohnası, 
2. Hiç olma:ı:sa orta tahsiti ol· 

ması. li 
3. Bir evi veyahut yhk bir s:e ' 

ri olınası.. if 
Talip olan!_arm En Son HB'\'aÔ;r 

~azetesi (AKŞA) nanuzuna "?· 
::otoğraf \'e sarih adreslerile bil'' 
likte müracatları. 

--EGE--~ 

BAHÇESİ 

Cihangirin en havadar ~e 

fevkalade manzaralı gazino· 

sudur. Bir kere uğnunaıııJ 

kafidir. Otobüs vardır. j 
FOTO 

SÜMER 
B. oğlu istiklal ca 
No. 111 Birinci kat 

Foto----1 

KAZBEI< 1 

Beyoğlu İstiklal Cad. No. 81 

Milyon kişe yanı ~ 

------------------------~-----------:::::......-
- Yeni Çif li~ 

SU THA NESi 
Yani Stamcs 

No.194 

------~~-----------S--1---------~-----------------------------------------------------------------------------------------------h~--.J--.~ ı~ 
Göziinc kc trdiklerile ho:u· ~ar o cevap venn~i· Sakla- En Son Havadisin Cinayet ve Macera Tefrikası: 55 rayıp bazı seyler öğrenip göre - Bir defa a~ta l .. ' ~ iJ:f 

o •. t,idenleri tıka ha~a cepleri· nacak yer de yoktu. Şöyle, du· bileceğini tahmin ederek Ja - kantada vatı"ordum. c..;ec pı• 
ıc doldurdu. Bu güzel ;uıtika \ar dibine uinmck İ!:in hir kı·· iKAN LI LOKANTA kardan İ::t'.ifadc etmcği dü~ün· zt gürültÜler: acı acı hasırı: 
;e~ icrin hep::.ini almak istiyor; nara rckilirken, holün la~ların _ dü. lar i~ttim. 
orndn bırakmağa gönlü ruzı ol· da a' ;k &e:!lcri i~itti. Ve ıtkabin Jakar ınfütantiğiıı karsısına -~Ne fikinlcl)in sen ·: .. ·ııı j 

nıu) ordu. Fakat ceplerinde ko- de h.ir gölge meydana ~ıku: A- çenin ho:Juklarına daldı, gel • Ç l ucu ele ge~iremeiler. Gc, :.ek ~ıkınca ona s-ordu: - Gözümle ı;önucdıı;'. ırı-ıı' 
'ac.ı ... 'er kulınnmı~tı. Torba "aklarını sürte ııürte ) ürüyen diği gibi dunrdan atlıyarak, O• eviren : da"T~rnıyorlar· - Piycrbil taraflarında ço1' ~in Lir ~ey t:Ö) lcycmenı· f ,et 
~c l..uı~larla alıp götünueğe de bir adam ... Kar~ısında yaban· radan uzakla~tı. .'vf. S Çapanoğlu Hayatımızdan mı~ n<lcğiliz. dola~İ)orıııu:·uıı öyle mi? ilıCimali vardır. Çiirl'kü se~lıt· 
ce nrct -edemi) or elinde paket- cı Lir adam görünce dudakları ••...• ... .. . .•• Diyorlardı. - fü et o civarda dilenip sahibi oldular. Lokantacıh 0rıı 
lcrlc okağıı ~·kuıaktuıı korku- benıheyaz oldu, yüzü ölü yüzü •.....•.......• çin ,.e:;.enlerinin yaptıkları ih- Bu ağır 'c ittilıaıukür barınacak ha~ka bir yer )Ok ta otelcilikle olmaz hu i~, hcl~111ıÇ 

ordu. gibi sarardı. Ve acı acı bağ!rdı. Cinayet polise bir ıkaç saat tima·li 
0

etrafında da tahkikat ~öıkr, zabiw.ı 'c adli) C) j faali- ondan. . . . ~· <la Lir ar<ıp 'a~ ~i, .. 1'~.r pirİ· 
lr r.-e kel}{li~ini scy)ar e - - İmdat! Hırsız var! Im • sonra haber \erildi. So- yapıldı, fokat n~tiı·c tamamen yete sctirdi. Gizli gidi, ded'.ıko ~ .\ın~ bu ıyı LırM>y degıl. hir adımıdır. l"Latıl gozlll 

mıf di)c tanıtmı~tı, eliudc pa· datl kaktaıı eve gell'n ııYaktuliin '"· onları nlehinc ~ık1l· dulara dırmnıİ)t'l '<'l'll•cdcn, Oranın s.ıhlplcri lıakkın<l.ı iyi Ondan hP.r :;ey beklenir·. ol° • 

kı>llC'rle falan <lola.ahilirdl. Şarlo \aZ'İ)etin kötÜ)C tar· 6enleri, dayılarını )er<le ku~ i Oilen.ci )akar puliıs hafi ·esi J>iverhil lrnkkmda ıııuiimrnt ~ö)lnuiyorlar. 8iiphc altrnda - Demek ~üphe edı) 
Lakin, daima ilıtİ) ntlı dauan· dığını biirüncc hemen adamın cinde görünce bağırma) a lıa:;· Poli'.'I , e adlh enin. dikkatle to~luma) a La~ludı. Halta hu • lıuluııu) orlar. mn? 
nuı) ı ı rcilı etti~"İ İ!;İn ne olur, üzerine atıldı, hir elile boğazın iadı]ıır, hemen ko~up zabıta~ a araf<lmııa , c te.ıı:,ikatına rağ • nun için. kö) lcr<lcıı Jilcn~ilcr· - Olabilir. - fa et. ııııı· 
ne olmaz, di) erek tam:ılıkarlrk elan yakala) tp, öteki el'indeki 1ualfımat ver<Jıfü·r. Zıwallının m~n katilin }Julunınaına~ı halk dı?n ıırahacılur<laıı, Lir ık aç ta - Sen Lir ~ey Lilınİ) or ınu - Hır~ız]ık yaptıklıtr~~~ı.)ııt:· 
Lan vazgeçti. iaamafi huna 1Hçağı göğsüne ııapladi. her tarafı pıgakla dı•Jik dc:;ik ara ... ında }11~şnut::-uzluk uyan - hafi) c ırdaı'ik ctmi~ler, Irnn • Mlll ıbunJar hakkında... a<lam öldürdüklcriııdcıı :.01 

ra!;'lnen, gömleğini !;Öziip, göğ· Adamcağız bouk hir ses ~ı- yüzü parça parça edil eliği için dınnı~. söylcnmeğe ba~lamı,, • lar vasıta~ile hir ~eyJı•r iiğren- - Bir şe) Lildiğim }Ok. Fa- • leniyur~un: Ö} le nıi? . ,ıı· 
~iine de bir kaç §ey ~okın?ktan kardı, fakat Şarlo derhal ağzı· tanımak kahil değildi. lardı. Bu arada, hu arada Pi - nıhe sm·a~ıyorlanlı. kat lıaklarınrl:ı fena ~eyler i:)- - Bu adamlar }ıer ı:c) ' 
kendini alamadı. · 111 tıkadı. Bir taraftan da bıta· · Zabıta , e adli)C talıkikata yı·11Lil<len de bah~ed'iliyor. :Mar Dilenci Jakur'Jn Lunlardan tiyoruıu. 

Sonra mcrdhenlcri !;tktı, ğını ra~elc. yüzüne lkalbiue, el ko)(lu, fakat. Jıaftalartu ,Ü· tenle F'etıfiıı adları da sık sık birivdi. Dilenirken jandurma - Ne gibi~ 
mabzen'.n kapı ını kapa) arak en e ini', böğrüne ~apladı. ren incel~ruelcrine, ~orgulara ı-öyleni)or<lu. Halk: tar.:fından lutulnıus, ndlive' e - Hır ız di) orlar ? 
lıole doğru )iirüdü. Bl: sırada E...-e girerken kcndi-.ini kim· rağmen hir 'İp ucn t'ldc ebnek - Pi)erhild~ dı• hir ı;nk ir- tr,.liın eı1ilnıi~t1· Adİi}e w' ı;o. - Yalnız ok.ular mı? A • 
~ir e ordu. sc gömıf!mi,i, sı'karken de gör kabil olmadı. Cinayeti, zengin lcr döndiiğii h:ıldr. ne jıındar· Ji.., "" çok, Piyrr!.il "' riYarlt'" ıl:rnı üldiin!iil-.lerini ılc sö~Jii • 

- l'\.iuı 'ar orada! medi· .\eadann ~lgclcdiğ'i lıa~ı ihti arın mira ına konmak i - ıııa, _ne P'.>liı:, n,. adliyr. hir ip <la dola:tı~ı i!:in. lokanta~a uğ )orlnr. Scıı i)Lnıetlin mi? 

parlar. tdıır•· 
- Bö)le bir §Cf )apU Jlısr· 

nı görür ) ah ut tc!:adüflc ~ 9 
• • tJJÇ!)ıll • 

san lli;,,e hai1t·r 'erır 
- TaLü. 
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