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ISTiKLAL 
Sene: 2-No. 236 
Başmuharriri: 

-
Nizamet!in Nazif 

Pazar 20 Temmuz 1941 

rıNGİLIZ RESMq 
TEBLIGI 

Palermodaki 
İtalyan 

muhrip ve 
kruvazörleri 
bombalandı! 

---o--

Derne limanında 
bir infilak oldu 1 
Londra, 20 (B.B.C.) Hava fi

lolarımız, 1 7-18 temmuz gecesi 
Sicilyada Palermo limanında de· 
mirli bulunan İtalyan kTuvazör ve 
destroyerlerine hücum etmİ§tİr. 
Atılan bombalar bu gemilere, ya
hut pek yakınlarına dü~müıtür. 

idarehane: Cajalojla, Nuru· 

osnıan;,.e caddesi No: 36 

Dün gece diğer filolarımı;r 
l' rablusgarpte, Deme ve Bardiya 
limanlarına hücum etmiştir. Der
t\ede birçok yangınlar çıkmış ve 
~ş kilometre uzakta uçan tayya
telerimizin içini aydınlatacak de
t'!cede şiddetli bir infilak olmuş
tur. 

Cephe gerisinde Kızıl c:etelerle mücıtde1e ettf{H bildin1ea Al 
man motosiklet bölüklerinden biri 

300 Alman 
• 

Fi atı 

GUnUn En Son · Haberlerini Verir 
Siyasi Akşam Gazetesi 

~~----~---------~~ 
C• ıt -~--··ı tuplar ~ adresine 

ıönderilmelidir. 

3 
kuruş 

Beraybir 
milyon 
dolar• 

----oo---

Gelecek yı 1 hava 
hakim iyeli tama
m ile Amerikanın 

eline geçmiş 
olacak. 

Londra 20 (A. A·) - B. B. 
C: Ayan mecfüi Harhi}e En • 
ciimcninin gizli toplaııtıeınc.la 
,u izahat yer'tlmiı-lir: 
. «- Tayyare i~nalindeki ~i · 
rat, Lugünkü tempo) u muha 
faza cder!'e gelecek ) ıl hu ay · 
!arda .Alman\a. ta"are iınaliıı 
ılen ikinci d~recr~:i· bile nınlu 
faza edemiyecektir. 

Ş'imdi Amerika acıkcri falı . 

~al:ırında lıer ay lıir mil~ar t? 
larlık askeri malzcııl<! yap!! 
nıaktaıhr. 

Gclec"k nl lıu rakımı ii 
·ni .. Ii <trtmı~ olat•ai\Hr. 

~ 

---o---

Bugünkü yar(slarda büyük 
sürprizler olabilir 

Zira hafta içinde yapllan tecrübeler bazı atların 
rökorlarında değişiklik olahilscağini göstermiştir 

' ! ı 

1 

f 

haftaki yarı~lardan heyecanlı bir sahne .. 
tayyaresı ve 
66Alman 

Mareşal 
Ti~oçenko 

---o----
gemisi tahrip Merkez cephesi 

1 Rus RE s M i-pirleşik Amerikad?. 
-LTE~LiGı d-1

1
. Y!Pılan bir anket 1 ~~'/füo ıar d~!:!~i·~~~t'~~r~~:~!~~~ 

enıngra LJ / '? 1 ~ Ql:f' hemen heı>Mni ntam formların. 1 "nerbe gire immı · ,. da oldukları hafta içinde )"8pı-

• 
lngiliz hava 

u••zerı•ne taz- 'Sızaline halkın yüzd.' . ~ ""'-'Onu ıan tecıübeıcrden anıasıtınıstır. 
T t!~& Mü"tcrek bahislerde · mühim ı d I' d 

k 179 u şu cevabı verdz :~ ı n sürprizler~ i.nt~~ar edilebilir. Ev Roter anı ımanın a 
Yı artıyor il y~ •V ,·eke çok ıyı rokor kurmuııı olan . , 

d•Jd• kumandanlığından da 
e 1 1 çekildi 

akınları 

Londra 20 (B. B. C.) - Be~ 
hafta siire~ devamlı akınlar neti
~ainde 66 Alman gemisi batml
•r.ış ve 300 Alman tayyaresi tah
rip edilmiştir. 

~ ''. Hayır,, ; ta 
8 

r ~ .6 z ::!:~:;.~;~~;,~•kiple< '"•:d;·~ 125 bin to~luk gemı 
Düşman, . ''Ruzveltin hareket- ~ Hitler Musolını zarara ugramış 
---o---

Ruhr havalisine bir haftada 
2000 ton bomba atılmıştır. 

Smolensk ~ !erini doğru buluyor r ile konuşmağa So~ 2 haftada 2~0 
"~., t ;ıusunuz? Sualine d< - ~ .. bın tonl., k gemı 

v.e -Polos1e a 1 halkın güzde 77 si Japonya yal- luzum mu batırılmış Fil of 
Roma da 

• • f • 11 b d• •• d •• ? Londra, 20 (B.B.C.) - Tay-gırememlŞ ır ! şu ceva z ver ı inız . kendı•sİnİ gor __ U • yareıerimiz Holanda sularında 
· --o-- ı 6000 tonluk bir Alman malzeme 

j '' E t fi k f .. ~ gemisin1 batırmıştır. Bir tayyarr 

,. ---il 
Kiyef üzerine 1 • y 8 ,, dü~Ünece . / gemisi üzerine muv~ffa1tıyetli bır 

h 1 1 9$ hücum yapılmıştır. Üç bombardı-y a p ı lan ÜCUm ar ~ New-York, 20 (A.A.) - Gal- man. iki avcı tayyaremiz geri 
netice vermedi 1 up Enstitu.ü tataf~ndan is~~leri Rusyaya karşı bir dönmemiştir. 

tWlio, Swho> yıllıgında munde- Son iki haftada 250 bin tonluk 
Londra 20 •B. B. C.• - So\'• ic muhtelif meslek mümessilleri hareket... ı;:cmi batmlmıı veya İ§e yaramaz 

Londra 20 •B. B. C.• - 1\lare. vct resmi tebliği - Smolensk 'f , ~ halk araımda yapılan bir an- bir hale sokulmu§tur. 
~al .!~mo(en~o. ~arbiy«: kon~·· (>oJosk elimiı~e .bulunma~tadır ~ette üç sual aorulmuıtur: .. Londra 20 (A. A.) - İngili'I Roterdam limanına yapılan hü-
;crhgı muavınlığıne tayın edıl. Almanlar bu ıkı $ehre gırentC· Birinci wal olan: Sizden bugun gazeteleri yeni Japon kabinesin- cumda 12) tonluk gemi tahrip 

ltalya, Bulga-
ristan ve 
Akdeniz ... 

1\lareşaı 'l'imorenko 

R o nı a , Bu l g_!!} 
tir. ·ı J?i~lerdir. Leningr~~ is~ika"!e: \merika Bir~eşilc Devletlerin.in den bahsederek şu mütalealarda c:dilmi~tir. 

1 tınde Alınan tazyıkı şıddetan . \!manya ve ltalya aleyhine gır- bulunmaktadır: . -------------Başvekilinin se-

ç of galıatine 
;renı;;iyet ver ı • 

1 m a n 1 a r 1 
arttırnıışt!-1'· . . biı .nesi meaelesi hakkında rey -.er- .. Yeni Harici:re nazırmın in. A kk b • • 
Cephenın hıç blJ' tarafında ... t k harbe girmek için gilterede bir çok dostlan vardır. ya a ı ışı 

; rlekişiklik olmam1ştar. CenuP.~l! n~nızı ks eh ~P dııında kalmak Mat5uokanın uzaklaştırılması 

8. Filoı 

K •ı y ef 'e j Ki:refi zapt i(in gösterilen ba- '
0

.'• yo. sa a erir diniz?> sualine Rttsyaya karşı eski politikanın 
J tiin düşman gayretleri bo18 cdt· c;:ın mı. rey v .. 

5 
. devam etmiyeceiine delalet e

; maktadır. Rumen askerlerin hı ,<\Vhov ,5 who~ . dan .. yuzde ~ 1 decektir. Yeni kabinenin gayet 

g . r . ' 1 Alman kumandanlığına kar!i nar be gırme~ .ıçın, yuı:de ? 5 1 ~e hodbin biT siyaset takip edece-1 m iŞ • 1 oefreti artmaktadır. -,,il"memek ıçın rey ver?111.1erdk. ği ve hatta mihverle olan müna
Tay:varelerimiz, dün de Po. ·!clktan ise. yüz:?e 21 1 ~ı~me : sebetlere de dikkat etmiyeccği 

0 l le~i. Köstence ve Bükreşi bom- tı.izd~ 79 ~ ıse gırmemek ıçın re) muhakkak gibidir. Komintern'f' 
:"t' k f R l ' halamşılardır. 1ermı,lerdır. . . .. karsı olan ittifakın yapıldığı de. ' a a ll s arı Amerikan harp bahrıyesı. bu- ,·ird'e Başvekalette bulunmUl! O·. 

• J _J ı • b • · .... yük Britanyaya gönderilen harp lan baron Siyanuma'nm yeni ka 
Şzuuet l lT 1 ltalyan Resmı malzemesini nakleden gemilere bine:re devlet nazın olarak .ıir-

1 t bl • ~ • efakat etmek için kull~nılmalı miı:? bulunması ebemmiyetsiı 

h ••cum 1•ı • e l!f I 'Tlıdır? sualine cWhov ı who, bir hadise değildir. 
U e 1 Aoma, 20 (409 numaralı hal- ~an yüzde 64 ü müsbet, yüz.~e Londra, 20 (B. B.C.)'-Yen~ 

Al l ı van tebliği) - Tayyarelerimi; !9 u menfi cevap vermit ve ru.z-ıJapon kabine$i siyasi istikam~ti man QTl i Kıbrısa hücum edip Leıkoşayı .le 7 si de kar~r vermem•ı!.ır. etrafında bir fikir ver~i~ecek hıç
f bomhalamışlardır. Maltaya yapı- :faik arasında yuzde 56 aı mue- bir emare göstermemıştır. Japon 

Pu••sku~·rfmÜş 1 
lan hücum iyi neticeler vermiıtir. bet, yüzde 35. i menfi, yüzd~ 9 u kıt'alarının Şa~si ta~~ile .Mançur-
Düşman T obrukta istinat noktala- :la kararsız brr cevap yennışler- ya ve Kalgan a geçırılmış olması 

Londra 20 aB, B. C.• - Al- rımıza iki yerden hücum etmi§- <lir. bunların Dış Mongolyadaki Sov-
mmların Kiye.f, Mohilof ve Le. şe de püskürtülmüttür. Şahsan B. Roosevelt'in Büyijk yet nüfuz mıntakasım tehdit ede-
ıh•grad hakkındaki iddialannı 9ritanyaya yardım siyasetini ka- ceğine delalet etmektedir. Sovyet-
ı ' ıli eler tamamile tekzip et. kabil hücum ile tardediJntİş1er. bul etmekle faila ileri gittiiini lerbu civardaki bütün yolcu ve 

:11istir. Alman -kuvvetleri Kiydi dir. Ruslar, Kiyefi sonuna ka. :ni, yoksa kafi derecede ileri git- mar1'8ndiz: seferlerini tatil ctmi,. 
lo ·evirmcğe ve hatta şehrin bir dar müdafaaya ve tahliye~·e nıec mediğini mi zannediyorsunuz? lerdir. • . • • 

it ndra. 20 ( B.B.C.) - Bul . 'usmma girmeğ~ de .m~vaffak bur kalırlarsa tanıamile tahrip }eklinde olan üçüncü auale Japonya ıçm ıçın kaynıyor . 
'Qflt Ba vekili Profesör Filof ilL olmuşlarsa da şıddeth bır mu- etmeğe karar vermişlerdir. cWhow's who>. d.an Y.~zde 16 ~~ .:L~ndr~, ~O (B. B. C.) Çu~k~.g 
.,. lılga,r Hariciye Nazırı Romayu 

1 

fazla ileri gitmıştır, yuzde 5 3 u Hukumetının Ş:ı.nghayda~ı sozcu-
fıtrnı,lardır. • Roosevelt'in lazımgeldiği gibi ha- oü §U beyanatta bulunmuştur: 

ltı llern, ZO (A.A.) - Ofi: Ro· 1 m r a 1 
1 

' d a reket ettiği, yüzde 31 i ise kafi de- - Japonyanın harici görünü~ü ~a"~an lıs..-içre Telgraf Ajansına ••••• li••:•• Tecede ileri gitmemiştir, cevabını gayet sakindir. Fakat Japonya, 
trı t:lıtildiğinc göre, sclahiyetli Ro- ı vermişlerdir. Halk arasında ise için için kaynamaktadır. 
~il~ rnahfellcrinde Bulgar Başve- b •ı r gece yüzde 23 ü çok ileri gittiği, yüzde 
lt

11 
Ve Hariciye Nazırının yakında 5 5 i Roosevelt' in tam yerinde ha-

rı:1Yan l IGkum~t m~~k.~zin~ Y~- reket ettiği, yüzde 22 ııi ise kafi 
) e.al·ları ııeyahate buyuk brr sı- -----Yazan ___ derecede il eri gitmediği cevabını il.ıı chı-ınmiyct atfedilmektedir. - 1 · 1 d' 
~ Ciornalc d'İtalia gazetesi, dün ı Hamid Re~ik ı l-v-er_m __ 

1~_e_r_ı_r_. ______ _ 
t~ liya•etin harple doğrudan doğ -----~--:~-:/-'--- ı 
ır~·,a alikadar olmadığını, faka~ d d' HA . R f'k k' .. İSTİFALAR BİRBİRİNİ 

1.ı.. • ı · · Arkada rnıız niizi c c 1P am•t e ı , e' nl ı gun, KOVALl'-.OR b ,"l!r•ı:tl\nın mihvere o an sıyası ~ e ,_ 
~ il.~lılıt,"lnın .... eni bir delili olduğu A<llh 'C \ t•kili Ha an l\lencmcnci ile hirliktt> İnıralı ada I · 

cı.rı " d B l · k' d'l f k l Tokyo, 19 (A. A.) - D. N. B. 
aatini izhar etmekte İ i. u - na vitl!i"i i~in dikkatle ta ·ıp e ı en ı rıft-lhl, <lii11 ' c lll· Hariciye nc7.arrti ınfü;tesarı B. l>ariı ~ •. o ı::ı ;; ' r d'' k d 

b 1 tanla Arnavııtlugun munase· gii 11 ıuaalc cf '· azaıııanıı~ur. ı arın onet:f' · olan arka a~ı-
1 
Ohasi. ile NB'nking'def•i Jaflon 

~t er· B ıı. · · · d b'' ''k 1 · B ' '"'l 
1 

a ,..anlar çer~vesı ıçın e mız, yine <Bir k:ıç ~atır» ını muntazaman ya7.nıağa ele\ am uyu e t;ısi . Jlonda dan ı-on-
h~ arnıa,tırılacak ve İtalyan-Bul-ı edecek , e •l\lahkiimlar adıı ,.1,. nı lıir defa dıı onun renkli ra, Hariciye nezareti nıiisavirlc-
t:l~t .rn'-'nfaatlcri Akdeniz sıthasın- riqden B. Saito ve eski Roma el-
~~ ınki af etmek irokanını bula- ııi"i~ll"iiiaiiıifliıiznkiiaiil"ilıilnlliniltillf'9ıinlııiöİİ.~iİlriienie-iıicii~ııiğıiii'ziıi.•••••••••-' I çisi 8. Şiratori de istifalarını 

tır. ,·crmi~lerdir. Günün en .,ı:.-.---;;~iz siması 
Pr""'S K"n"CI\ 

B. Mussolini 

Londra, 20 •B. B. C.• - Bit
lerle Mussolininin Brenner'de 
bir mülakat yapacaklan Mosko
vadan J>ildiriliyor. 

Stalin milli 
müdafaa vekili 

Kunduracıların 
istedikleri kir çok 

görüldü 
İstanbuldaki bazı ileri gelen a· 

yakkabıcılar perakende ayakkabı 
aatışlanndaki karın tesbiti için 
Fiat Murakabe Komisyonuna mü
racaatte bulunmu~lardır. 

Mağazaların istedikleri satış 
karı kadın ayakkabılarında yüzde 
50, erkek ayakkabılarında yüzde 
2 5 ve çocuk ayakkabılarında yü~
de 35 tir. 

Bu isteğe Ayakkabıdar Cemi
yeti itiraz etmi~ Vt- bunun tama-

Londra, 20 •8. 8. C.• - Sta- men halkın alevhine olduğunu bil
lin, Mareşal Voroşilordım boşa- dirmiştir. Ayakkabıcılar Cemiyeti 
!an Milli müdafaa Vekaletini de bu hususta ayrı bir hesap yapıp 
üzerine almıstır. yamı Komisyona verecekti!'.: 

KISACA İstanbul Adliyesinde yaz tatili; 
başlamıııtır. 20 temmuz: sabahın
dan 5 ~ylul ak,amma k~dar sülstanbul şehrinin 

selameti için 
recek olan bu kısmi tatil devresin-
de, nöbetçi bırakılan mahkemeler 
acele iıtlere bakacaklardır. 

Prost arkeolojinin gafili bir Bu seneki yaz tatilinde; lstan-
şehircilik ustasıdır. Geçenlerde bul Birinci Ağırceza mahkı:mesi, 
verilen bir karar, hunu kafi de- Birinci, ikinci, Beııinci, Altıncı Aı
recede izah etti. Şimdcn sonra. live Ceza, Üçüncü Ticaret, Birin
bir ~·eri :\'lktırmak istedi mi, ev. ci, Altıncı ve Onuncu Hukuk mah 
'\'eli arkeololdarııı (;krini ala- kemeleri nöbetçidir. Bunlardan 
cak. baı;ka, §ehrin merkezinde ve civa-

Neden? undaki yerlerde de muhtelif mah-
Ciinkii haırct bir müces~em kemeler, acele i""lere bakmak ü

tarih olan bu schri bilmh·or. Bu ı:ere nöbetçi bır~kılmı!llardır. 
ckı.ildiğine. ii~ r,iin ev~•el g;i . Peynir fiyatl~ · 
\'Crrin!cr hakkında Belediye' 1 Peynir fiyatlarındaki gayritabii 
Yerd.irdiği kararı da kata~s!'nı1 vlikseliş üzerinde tr-tkikler başla
s~hrın ııc hcrlnht macera ır:ındr 1 mı~tır. Edirne vilayeti buraya 
oldui:unu anlarsınız:. gönderdiği bir raporda Trakyada 

Yahu! bn şf'hri adam ederek J peynircilerin sütün kiloıunu 8 ku· 
Tiirk yok mudur sanıyorsunuz7 I ruşa aldıklarını ve beyaz peynirin 
Kurtarın hu ııehri ~-u Sieur tcneke•inin azami maliyet fiyatı
Prost'tan. · nm 7 60 kuruı olduğunu bı1dirmi,. 

.,ı::aıı tir. 
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"Sen elinehiçagnaalmadın" 
mı? Git, bir dengini bul!,, 

1
---Yazan 

Mithat Perin -Delalet ettiğin vatandaşın, 
en ufak hiyanetinden seni 
mes'ul tutacağımızı 

düşünerek mi cevap 
veriyorsun? 

icle'nin 
as n spasiya!,, 
ğ rdı.,. 

---=~-----------= 
Sonra arısını kendi elile suya fırlatıp 

etrafındaki delikanlılara haykırdı: 

Kısık boynunun arka tarafı, konuşnıağa baıJlıyon hatuneağıt 
yan$ yavaş kamburlaşmo~a sözü yine diline doladı. Bu taze 
ba hnn sırtı ile birle tiği yer- yalnız onlardan içlenir bu kaııı· 
de bir ceviz tanesi büyUklilğiln- burun kahrını çekmekten i(Jen· 
deki ur iömleiinin yakasını şi- mez değil mi? ArkadaşlarJJlllS 
şiriyordu. dal gibi kocalarmı görüp içlen· 

cı:: CI mr :-= L 4J $ :d ::=a:::ıtı fi4W 

Hellashlarl küçük Asyahlar ! lranlllarl bu güzel Venüs, " • 
bu gün onu sudan dışarı çıkaracak olanındır 1,, 

Kısa idi, çirkindi, üstelik kam mez, mnhallenin en güzel ~ı 
burdu da. Fakat o kısalığını, olduğu halde böyle bir kamb~· 
kamburluiunu, çirkinlilini giz. ra varmaktan içlenmez. neımı· 
lemek için her türlü kötülilkle- re kendine gel kendine. AldıJll 
ri yok eden, paraya sahipti gali- başına topla kızın üç ay snrıneı 
ba ki, üzerinde herkese giyebil- '\'erem olur gider de sen de ba• 
ınek nasip olrnıyan gUzel bir el- şını taşlara ı;alnrsın. Sr..o gel bll 
lıise, parmakları tek taş ve al- iş mahkemeye düşmeden şunla· 
!ın yilzüklerle sUslU elinde el- rı nikuh et. Ondan sonra :ıra1' 
diven vo ayatında, o yalpa vura ne halleri varsn görsünler. 

İranda ·ve Asuryada, buna Yazan : genç, Onu, Atinadan tanıyan· 
evvela inanmnk istememi~ler- ı ı lar Ari'stodan ders aldığını "\"l 

Müellifi : Nizamettin N!zif 
Onu tutup çekti. Üç dört - E' et amad80 

di. Lakin casuslar, çok geçme· Ensari Bülent Aristo tarafından P,eriklc::.1.1. 

fen ik'1 heyecanlı haber daha :----------·---- sarayında Aepasiya ile tanıştı 

dakıka sctı5ızlik içinde geçti. - De1alet ettiğin vatanda 
ula~tımışlardı: .. 6 - rılmı§ olduğu rivayet ediyoı 
1-Sirüs hanedanının ve mil- lar<lı. 

sonra )8\'ıtŞ yava~ yürüyen iki §ın, en ufak hiyanetinden seni 
adaınuı ayaıdarından çıkan ha me:ıul tutacağınıııı düşünü} ot 
fif bir gürültü i itildi ve açılan musun? 

lerin'i alta alarak, birbirlerini N 
letinin <linini bıraktı· Fırat ve e garip talii vardı Kuıent Loğarak yarı§a girmişlerdi. La· f 1 

vura yilrilr ken çok ııcıklı bir şe. Bu dclilcanlı elbette kendine 
tllde ııcırdayan pırıl pırıl ayak- göre bir şey kazanıyor. Eh kJ.ılll 
kabıları vardı. . da dişini sıksın, bu böyle kalıt• Dicle kenarındaki bütün ~ehir- onun• Bir A pa iyanın hiınc.. 

:kin epe yuzun süren hu ınü· · l Vakit bir hayli ilerlemiş ve Ad cak değil ya elbet bir gftn o d; 
iye kısmen boşalmış olduiu i- adam olur, karısını paraya gar 
'n koridorlarda knmbor adma eder. Hem böyle olursa o sene· 
lan başka, aralarına güzel bir ti beraber kazanmışlar del!le1'· 
kızı almış olan Uç beş ki~i ile, tir. 

kııpıdan, evveli sırtı göz.üke_n - Evet arkada~. 
lerde birer Venü~ mabedi açtı· ye 1 atında 1ha~lıyan hayatı b. 

cadelenin galibi Aspaııiyadan bu§'ka çok daha genç ve ço. U ~ryo~ 
bir 6Uhay ve gözleri beyaz ır - Bu nevi nıes·uliyetlerlı. 2 _ Hellas şehirlerinden 
mendille bağlı k.ır.anta bir si • cemiyetimiz nizamnamelerinde 1 k, 

k ve Ege adalarından ay l ıl a 
'il girdi. ci cezası, hiyanet edene veri . 'erler topladı Bu askerlerden 

Bu 5uhay Kolağa ı Cemal lenden iark ız olduğunu da dL ~e~k'il c."ttiği orduyu yanında 
beydi. Kınnızı cül:Jheleri için· .ünüyor mu un? oulunduruyor. lranlı kuman· 
de birer engi ·yon celiıli<lı ses· Evet arkadaş. Junları birer iki:ı>er öldürtüyor. 
:.izi~ ile oturan üç adama ~y Tavsiye ett!iğinı vatanda Bu haberlerin doğru tarafla 
Je hitap et.ti: merttir, cesurdur, temiz kalhl ı da var<lı, yanlı~ tarafları da. 

- Kar-O eşlerim... Ben, de· dir· ı!'araza Fırat 'e Dicle kenarın· 
lal t cdi)oruıu, bu, arru edi • -Re.is son hir sual . ordu _ _., laki ı=e·hirleroe 1irer Vcrıü:.' 
)Or. 

O zaman ortadaki cübbeli. 
tU ı:;(_jz}eri söyledi: 

- Ey aramıza girmek isti· 
) en iıı~an! kendinde b'iı;inılc 

be'l".aher çalı§:mak cesaretini hu 
labili)or musun? Son defa ola 
rak bir daha düfün de ooa gö· 
re cevap '\·er: Bulabili) or mu· 
::.un? 

- EYct: 
Kıranta bıyıklı adam bu 

ce\ bı \erince Cem.al hey. o • 
uun gözlerini bağlı) an mendi· 
li çözdü. Dramalı Agah bey, 
birdenllire gözüne çarpan 'hu 
~arip manzara kar~lf!ıJ1Cla irkil· 
ıııedtn durabildi- Hırttô Ç(}k a· 
~imli ve cesur bir tavırla: 

- E,et ... -Diye t6krarladı· 
kendimde, &Onuna kadar daya· 
mılıilccck kudreti görehiliyo • 
rum. 

- Öyle fae arkada~ dinle. 
Suldııki adam ayağa kalktı 

ve ale~li bir &ele bir nutuk 
söylcmeğe ha:;ladı. 

- \ atanda ! Memleket. u· 
çurumun tam kenarına kadar 
cclrni tir. Bugüıt~ü şartlar için 
de atı1acak Jıer adım, bizi, hu 
u!:urumun pek karanlık olan 
derinliklerine götiirccektir. 
Bıı \'atawn J..-urtulma ı liızını
dtr· Osmanlılar hür ) aşamcrk i
çin yarntılmı !ardır. Bu mede. 
nryel a nnda, vrupanın göbe 
ğinde ortaçağ ~rtlarına hoyun 
eğen bir cemiyetin yaşamasına 
imkan yoktur. ya hu ınemle • 
'kette'ki in anları, 'bu.günıkü A,. 
rupa ekilleri ile ya~atınak, ) a 
butta ba~ka ha~ka medenİ)etle 
rin topraklarımızı taksim edip 
llizi bir koyun &iirüwü haline 
S<ikma ına razı olmak mecburi 

- Bu vatanıdıı§ ıııera!iıuucı :ıo 
nnhedi açtırdığı doğru idi. Jfo. 

sonra ana. haha karc.le~inıiz ııt 
·alı kızlardan her b.iı'mi lıu 

olacak; yoksa yalnız baha ttır ~ 

f l k d · · l l nahetlerdeıı birine tayin etmi:z 
muan mı ·ar Cfunız o acn L . }J d h lk b ı · 

Y 1 h I d 
u. ~-er yer e a - ma et en 

- anız aba tara ın an .. d ld y .1 .. 1 .. b" k 
Deıuinden!beri hal'e~etil;z du 0 uruyor· eşı goz ~ ır ı· 

.,. ft dki ::'Lbeı· k zın öd ağacı dumanlarıyle bu-
ran sa" tara a cwı ı ur. • 1 ·· d'" .. 

k lıf d k rd A 
O.ulanan ve yn anan '\ucu unu 

anı ı ın an çı a ı; R('tı, • 0 

1 k 
~:.ı. h ~ f eyr.ederek ga)yoluyor; ı ı son 
~ e)C uzattı. 1 . d F ·ı n· 

El. · • K · K . ,ahar gece erın e ırat ı e ıc - mızı ur anı erım 1_ • •
1 

.
1 

. . k 
b , le ac:ıı\: •mı tı ennı taşıyara - a· 
asınız. ıı 

Agfth bey, sol elini gösteri· kıyordu. . 
len yere hastı. O uman ~u e· Saray~a ve ordugahta ı::.e 
mir verildi: ancak lıtt?ya. tapılıyordu. A· 

- Bir cl!inizi ele ~ucaya ba· daları~ v~ !yonyanın n~ ~a~~r 
sınıı; !. ..,cr.::en §aırı v:ırsa hep Sıruş un 

Bu efcr işaret edilen yer Y.~nına üşü§ID.üşle~.' .. ~unlar 
Karadağ tabancasıydı· ~ı.ır.~er ve şa:ritılar eıoyluyo.~lar. 

O zurnan rei bir a!hr ceza ~ırusde hem Apollomm guzcl
lıiikiıni ciddiyeti ile v: ho!!uk liğini, }ımı Pe~ikleein dilini er· 
Lir eJe: 

0 
kekliğini ve cesaretini buluyor 

Cemiyetimiz nfaanıname i . 
ne riayet edeceğine, Oemanh 
milletinin hürriyet~ açtığ 
mukaddeıı harpte iyi bir er g.İlb'i 
çalışacağına, gayemize hiyanet 
edenlerin düşnaııı ve cemiyet 
arkadaşlarının her zaman ya~ 
dımcıeı olacağıoı ve hiyanet e· 
del"8en, elini bastığın tabanca 
ile öldürülmenin do~ olaca
ğını kıtbul ve Allah, namus, 
ve vicdan huzurunda yenfin e
diyor mu un? 

- Ediyorwn. 
Merasim bitmi§'ti. Rei , ye

ni karde~ine elini uwtarak: 
- l\Iuvaffakiyetler temen

ni ~derim. Vatana faydalı ~ 
lurınmuz i~allah ... 

Bunun üzerine Cemal bey 
tekrar arkada~ının koluna geç 
tİ · Odadan çıktılar. 

(Daha tıar) 

lardı. Dalkavuklarının hu pelı
pehlerine Sirü:s o kadar inan• 
nııitl ki, bir gün bir su kena· 
rıııda orounun yirnı'i ya:ında· 
ki ·bütün delikanlılarını topla• 
yıp htt'. mı onlara göet-ermi~ ve 
şöyle bağırmıştı: 

<- Ben İranın Perikle::.i· 
yim. •• Size emrediyorum. Bun 
dan &0nra bu güzel ıkadını h e
piniz «Aspasiya» diye anacak
sınız! Ya§asın D1clenin güzel 
Venii ü! Yaşaı.ın Aspasiya.~ 

Sonra karı ını kendi elleri
le suya fırlatmış ve delikanlı· 
Jara lıaykınnıftı: 

«- H~lla lılar! Küçiik A<&
yalılar! Iranlılarl Bu güzel 
Venü huglin, onu mdaıı dışarı 
çıkaracak olanındır. 

O zaman ordunun )'.irmi ya• 
11ındaki bütün delikanlıları eo
;'Unup serin suya ntılmı~lar, 
birbirleriyle boğu , arak, hirbir 

yetindeyiz. Hiirriyete nış • Te1.."JJlil salon o tarafa baktı. 
JUak için ortaya utılmı olanla· Bu, güzel gözleri faltnşı ribl a. 
rıu afıoa ginn~k arzuS'Unu gös <;ılım~ sarı ın çehresi Nana'nın 
henni!sin. rüyetile ıkızarnıU;! olan melek 

yüzlü lise ka<kınıydı. Hekesin 

derhal ayak uydunnıya çalışı
yordu. 

Ve, orkestra şefine: •hadisene, 
canım!• ifadesini taşıyan bir ha
reketle hitap ettikten sonrat i
kinci klt'ayı okumaya ba~ladı: Vatandaş! !m, her münevve l:cndine doğru aktığını ıörünce, 

rin hakklıdır. Y ıılnız şunu u • lstemiyerek dik sesle konu mak 
nutma ki ya aına · çin canları tan mütevellid bir hicap ile, son 
nı fedaya karar vermiş olanlar derece kızardı. Komsusu Dage. 

k '--~ b"l ff ne onu ır.ütebessimane ııüzüyort 
en ufa · bir ırıyaneti 1 e a e- halk, sanki silahlarından sı)'l'ıl· 
demezler-. İyi düşiin ! Osmanlı mış ,.e ıslık çalmaktan artık vaz 
terakki ve ittihat cemiyetinin geçmiş gibi, gülüyor; beyaz el
bütün emirlerine, tesadüf e<lc- divenli delikanlılar j e, Nana'
ceğin her zorluk ık.arşı ında da nın sihrile büyülenmiş olarak, 
itaat edehil~cek mi ·n? serme t alkışlıyorlardı: 

- Tamam! Doğrul! Aferin! 
- Evet. Nana da, bu sırada, halkın 
- Ö)le Sse arkada:. yaklaş! giildüğiinü görerek, &iilmeye 
Agah bey 1nruıaya yakl8§ın· başlamıştı. Neş'e iki kat oldu. 

ca oturan diğer iki kırmızı , Bu güzel kız ne olursa olsunt bir 
tuhaftı. Gülüşü, dudağında ganı 

ciilJ.beli de ay~a kalktlltır. zeler atıyordu. 
Ren olduğu anla§ılan orta· Bizzat kendisi, bir göz kırp. 

daki, Cemal heye hitap etti: ması içinde, sanki •iki paralık 
- Ar:kada ! Bn vatanda 10 hünerim yok amma, baska me

eözlerine itimat edebilir mi • ziyetlerim var!• demek istiyen 
bir hal ile, bıkmadan, teklifsizce 
bekliyor ve ha1km hissiyatına 

Gece yarısı, l{eçen Venüs'tür ... 

Hep o çatlak ses. Fakat şim
di hlllkı o de.rece maharetlo is. 
tediği tarafa doi:nı siirilklilye. 
bili)·ordu ki, arasıra hafif raşe. 
ler bile uyandınyordu. 

Nana, kUçilk kızıl dudaklarını 
aydınlatan ve ili gözlerinde pek 
açık bir mai renk parlatan gti. 
JüşUnil mu haf aza etmişti. Biraz 
canhoa bazı mısralarda, yanak
larını bir alev dalıası kaplar. 
ken, pembe renkli kanatları haz 
titreyi lerJ içinde çırpman bu. 
run delikleri açılıp kapanıyor
du. Yapacak ba ka bir şey bil
medi~inden, boyuna sallanıp 
duruyordu; ve artık bu, asla çfr
kin eörlilmemekteydi. Bilakis, 
erkekler dürbünlerini ona doğ. 

gaın almıya muvaffak olama· daha güzel hiır '.i.kinci A'Spasi) 
ını~tı. Zira muzaffer bir neşey h" 

nın ımayesi altında devam , 
le güzel Foçalıyı kucaklıyarak diyordu. 

kı) ıya ula~ığı anda s·~rüs üze Ho§... Bö) le çapkın b! 
riııe atılmış ve barı.aklarını Hellas delikanlısının Foçal 
deşıni:;ti. I<'ııkat Sirii ate~e tap- ·· l 

sinirli sinirli dolaşan ve kısa Kadının sesi olduk(a kalın ol· 
'Joylu adama kinle bakan bir de- duğundan biraz da hızlı konuş· 
ikanlı vardı. tuğundan uzaktan da duynh1• 

guze tarafından himavc edil 
makta ı rar ediyordu. Hanecfa· · · · 

. mesını garip bulanlar ve dcd. 

Grup halinde toplanmış olan- yordu. Kısa boylu adam ıruP11 

'nr:ı yakla~ınca onların kiıh kı- bir kaç adım yaldaşınea: 
n boylu kambura, kah yağız de- - Sana ne oluyor, dedi. JJtl nının ve Iranın dini Siriisün 

kodu yapanlar çoğalmıştı anı 
hala inandığı din<li. böyleleri .-k,eri) a J a bir dai 

İkinci haberin yanlı~ tarafı ha~ımla ya Mr bağda, ya hir n 

' lkıınlı~·a hak veren sözlerini delikanlıyı gönlün bu kadar sc1' 
lu •dum. di ise kendi koynuna at Baskıı· 

Bir tanesi karşısında duran larının aklını ce.tme. d 
du §uydu: lıirin kenarında lıançerlenın: 

Pren , İran kwnandanlarını olarak bulunuyorlardı. Bu be1 
birer .bahane bulup idam etıni ki tuhaf hir tcsadüftii! 

a Iıca baş ürtüli.i kadına! Kadın bu hıtap karşısın 11 

• l" d G" d.. sabremcdi: _ Hemşırc uıyor u. or un z lJ d d' il bit 

yorou. Bunlar şınıarııl..lığa bn-;· 
lamı~lardı. Bir çokları kiiçiik 
Asyayı bırakıp İrana dönmek 
i!:İn adamlarını kandınııağa 
çalı~ıyorlardı. Ordunun diı:ip· 
!inini bozan hu adamları idam 
etmc)';p te ne yapacaktı? l\lü· 
kafatlandıracak değildi ya? .. 

Bu hali gören A!pMiya ona 
lıir ordu kurmasını tavsiye el· 
mi .. ıi. Ve hakikaten denirilen . ~ 

yeni 1>rdunun sa) M gittiık~e ka 
h:ırnıı~ ve yava, yava~ iranın 
küçük Asya orduwuu gölgede 

bır::ık.mağa Laşlanıı§'lı. Bu yerı'i 
ordunun başında hir de llellaı 
lı general ~ardı. 

Kısenoion ..• 

Sirüa, ıuıktri kudretini ta
nıamiyle ona devretmi~ gibiydi. 
Saraylnda güzel wvgili:;inden 
Yunanca öğreniyor, A'Spasi) a· 
nın isted'iği gibi giyiniyordu. 

Kı;;enofon çok gençti. He
nüz 21 ya~ında idi .. Peloponez 
harplerine iitirak etmi~, hazan 
) aralanmış, hazan da yarala· 
ını fakat daima hir fırsatını 
bulup Lakonyada Argolidda 
ve Ahayada bir çok göniilller 
) akmıştı. 

Ahaya, hağl lwl bir yerdi. 
Ankadyada ise iizümden çok 
kız bulunurdu. Kı.enofon Ar· 
kadynya ha,kın yaptığı zaman 
koyun ve keçi sürüleriyle bir· 
likte hu süriilere çobanlık f>• 

den körpe kızları da önüne ta· 
kar Abaya asmaları altına gö
türiirdü. 
Zeki, çok bilgili ve cesurdu hu 

-'[ Müellifi: -l _El\IİL ZOLA 

ru çeviryodardı. Okuduiu kıtta. 
yı bitirdiii zaman Nananın sesi 
tamamen kmlmışh; şarkının SC' 

nunu getiremiyeceğinl anladı. O 
zaman, fütursuzca, incecik göm. 
lcğinin aJtında bir yuvarlak res. 
-neden bir baldır harck~ti yapar 
ken, beli geriye doğru kıvrılmı~. 
başı sarkık. kolları "·ergin bir 
vazi~ ette idi. Bir alkış tufanı 
koptu. Derakap döndü ve kızıl 
saC'larının bir yapağı gibi süs
lediği ensesini halka teşhir e. 
dcrck, indiği yere doğru ~ıkma
ğa başladı. Ve o zaman, çılrınca 
alkı&lamalar oldu. 

Perde sonu daha tatsız ge(
ııü~ti. Vülken Venüs'ü tokatla. 
mak istiyordu. İlahlar işi tezek
kür ediyor ve aldatılmıt koca-

·· ·· ı·· ı - ava ı, e ı, sen e ne nu para goz u o manın cezasını. 1 d ti .. b k. S bİC 
\z kalsın bu yilzden hem evla- a~na a a. Y zune a. ~.!uı JJit 

h de şu dclikanlı...-ı kay. kınıse na ıhat etmcdı mı. .., 
VII ını, em ., • }!'." d ·· ı d"le 111'· edecektim. Senin nene lazım aı_ v~r ır onu soy eme 1 r ;t 

Prefüi Ardesir A'!>un·ada L. 1· t urada kıt kanaat ge. Dengı dengine derler. Sen de ~t 
• . ı ı3ra. ş c d . . b 1 S rtı d k" .. k ı e 

halleri duydukça kuduruyoı ·,ıip gidiyoruz. Haydi eli yüzü engını u · 1 n a ı yu 
d '.\.T'lı L" \" .. l da ku; zamanla bel. yalçın kayalara tırmanma. . u . .ı.'1 ayet ır gün duyarı. uzıun o ur . t dt· 
ınudı, karde::ine ..iivle bir ha '•i unutur diyelim. Amma nere· Adam cevap vermek ıı; .~el 

ld .,.-~ le adama baksana Allahm ncc- amma, bu sırad~ ıcen~ ve guı9_ 
her 'bU ı: 'c zamanına .relmlş. Kızı parnsı kızın anası oldugu anlasılan k 

c- llu hayatı bırak... Fo ·nr diye buna verip de kara sev clın elilc: uzaktan ;evgilisine. b:; 
çalı oro!ıpuyu hanedanınıız. 1adan öldUrecok delilsin ya. kan delıkanlıya ışaret edıll 
soıkınanı istemiyorum. Hellas -:ıeın öyle zorla iş olur muymu . gözleri açıldı. 

'r de u delikanlı a bak. _Dal Yaşlı l·adm: 
lı a:-kerleri vatanlarına gön . ·ibi Allah bakışlasın. Taşı tutsa - Gel oğlum, dedi. Bak be~ 
der.• uyunu (ıkartacak. Böyle ada- bunları düşünemm1lşim. J1ııd1 

Bir ühimatoma pek benz: nın kansı &( bile kalsa bağrı- gel eve gidelim c?e nikah hazırlı· 
yen hu tahiye Sirüsü, e\lvel. ·a taş basar, sesini ~ıkarmnz. ih yapalım. 
giildiirdü, sonra kızdırdı' ~hu 'lem zenıin zenKiD diyorsun. İyi Ben de onların pesine tat;ıl• 

d '1oş . yalan dejtll zengin. öyle dım. Merdivenleri in~rkcn 1'1' 
ya an gelen heyeti büyük ha ımma unutuyorsun zengin adam sa, kambur adamın büyiik f1' 
karetler ve tehditlerle iade eı ,inti olur. Knı böylesine verip cırtılar çıkartarak hula dola~tı· 
ti· Bunun üzerine pren .Ardc ~arlık l(inde yokluk mu çekti- ğ'ını duydum. 
şir babasına müracaat ederek -eceksin? Ah ... Ahretlik ah... Yanımda giden bir adnru: 
Sirü Ü isi ilin etmesin'l n kcı ";enin i(ine seytan girmiş. - Talihine kiissün, demekte" 

d . · L... A • • d' · · Sanki ne oldu? l{ızının yanın- kendini nlamadı. ·tıi 
ısıne uu aııryı u 1P ı~ın mü· fa küçiik düştün süzünü dinle- l\Utat PElt~ 

eaade ve imkan '\·ermetoini riı-. medi. Kalktı gitti delikanlıya. ---------~ 
ett.'1 .. Bir taraftan da harp ha Simdi de şu deccal suratlı ada
zırlıklarına ha:;:ladı. İhtiyar ma uyup delikanlıyı mahkeme
}ıükümdar Dara, büyük oğlu- ye verdin. Olacak iş mi bu? Sen 

k" ük ğl '!el kardeşim bu işten vazgeç. 
nun uç·· 0 unu boğazlamı· O fon oldu artık evlendirirsin O· 

ya ıkarar verd~ğini. öğrenince hır gider. Elnlernc de rezil olma. 
ne «yapsın!> dıyebıldi, ne «vaı nın lüzumu yok. Hadi sen ana. 
geç.siııl» demeye takat 'bul<lu "' In anladık. Peki bu adama ne 
Vezirler, onun, sakalını titrete' oluyor? Ma~kemeye ~clip de şu 
·1 ete manası l l b' delıkanlı:n Jandarmalar arasın· 

tı r ' an a~ı ınaz ır da görmek zevkine gidiyor gali. 
~eyler mırıldandığını duydu- ba. 
lar. Sonra hükiimdarlık ar;ası- Yine ayni kalabalık içinden 
nı tutan parmakları çözüldü. biri: 
Baı;ı göğsüne dü tü ve asanın - İyi, hoş laf ediyorsun hem-
·e:C değme~le beraber kendi· c;ire ammn •. dedi' Açlık olduğu 

d
) ·ın arland .,erde sevg1. kalmaz derler. Ya-

e ) ı. rın, öbtlr gün bu tnze onu bunu 
Akat Sumerya, Asurya, Kii· ~öı:.ecek içlenecek. kocası da o

çük .A urya, Mezopotamya w nun i~lendiğine iizlilecek al sa. 
İran hiikünıdnrı ikinei Dara na biı:.ho$ntttsuzluk. 
nın kalbi durm -.. - Oyle ya insan yalnız ye. 

u<i•u· mek ic;mek, yatıp kalkmak, baş. 
( Dalıa var) ka !leV bilmez deQ.i.1 mi? Db·e ilk 

ların g~nüllerini almadan önce, 
iİdip hır kere mahallinde tet
kikat yapmağa karar veriyor-
lardı. Venüs'le Mars arasında 
geçen tatlı sözlerden ifrite dön
düğü bir srrada, Dian, onları göz 
den uzak bulundurmıyacağına 
dair yeminler ediyordu. Daha 
bir sahne vardı ki orada, yaşlı 
gözler ve burun kanştırmalari. 
le· onilsi yaşında bir çocuk tara. 
fından temsil edilen aşk, her su
ale: «E\·et anne! ... Hayır anne! .. • 
diye cevaplar veriyordu. Sonra, 

Jüpiter, mütehevvir bir hoca 
ciddiyetile, aşkı karanlık bir 
hücreye hapsediyor ve ona oıSe. 
viyorunı• fiilini yirmi ~19t'e tas
rif cezası veriyordu. 

Oyun, çalgıcıların dat oyun-

cularm da pek parlak bir mu. 
vaffakiyetle ibda ettikleri bir ko 
ro sonundat mütezayid bir zevk 
içinde bitti. Şakşakcılar, perde
Yi•~ekrar açtırmak i(in boşuna 
gayretler sarfetmi~tiler; herkes 
ayağa kalkarak kapılara tevec. 
cüh etti. 

Koltuk safları arasına sıkışı}. 
mış olmaktan miitevellid ayak 
ıiirçmeleri, iti~ip kakışmalar es
nasında intibalar teati ediliyor
du. Ayni bir kelime ağızdan ağı
za dola!'lıyordu: 

- Kepazelik! 
Bir münekkid, içerdekilcri 

(sahnenin içindekiler kasdedili
yor. -Mütercim-) insafsızca ta
ramak lazımgeldiğini söylüyor
du; zaten oyunun ,pek az değeri 
vardı; bilhassa Nana me,•zuu-
bahs oluyordu. İlk ağızda dı~•· 
rıya çıkını• olanlardan Foşeri ve 
Lafaluaz, Stener ve Mipon'Ja 
kar~ılaştılar. Gaz lambalarilc ay 
dınlatllmış bir maden ocağına 
benziyen bu basık ve daracık 
geçitte boğulmak ~ten bile de. 

ir atil 
On iki sene hapis 

yatacak! 
D.. ·ı · . .. d ııf un ı \!lncı aı,"lr ceza a, .. ,. 

kada~ı Salibi tabanca ile öidiJ 
1
, 

mekten suçlu Mustafanın ıı1;11 
hakemesine hnkılmı§ vf! sııÇ 

11 
18 sene ağır lıapis ceııısl~ 

!ı.v·· 
mahkfım olıııuftUr· Salıv ·~ 
Mustafaya lküfretmesi tah';o 
sebebi addedilerek cezası)'\'" 
sene he:. nya indinlmiştir. ~~ 
rıca, Mustafa Salibin karı.!I de 
800 lira tazminat verrne!1 

karar altına aıının~ 

gildi. Bir saniye, sağ taraf ~: 
divcni a;yağuıda, bir köşe)' ~'· 
per alnrak durdular. Ucuı 111j,. 
ki miişterileri, kaba kund1ır11., 11• 
rından müteıllndi takırtılıı~bi:;e 
çarak iniyor, bir siyah c etici 
dalgası akıyor, bir yol.gÖ5t 15tif 
kadın ise, üzerine elbiselc~1'tcl'' 
ettiği bir sandalyeyi taıY1 ~·tO' 
den korumak için bütün 1!11 

tini harcıyqrdu. ··ı· 
Stener, Foşeri'yi göriit ,.., 

mez: , difo 
- Canım, tanırım untı· rd' ye 

haykırdı. Herhalde biJ'. ~il' 
~örmüş olacağım... Galıb01 ,:ı~ 
sinoda. Hem de küfelik 0 11 

derecede sarhoştu. 
Gazdeci: .. ·ıııa 
- Bent nerede gördu~1'11t 

pek iyi hatırlamıyortı~· ~·erd0 
sizin gibi herhalde bır 
rastlamış olacağım. .. 1' ;ıa~·e 

Sesini azalttı ve gu.lcre 
etti: 

<Daha_.) 
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"d}ihVT!LAR, /(/RP INTJ LAR 

Bir posta pulundan 
öğrendiğim şey .. 

J Yazan : HÜseyin Rıfat f 
Pustnheno kişcsinden aldığım pulJnrdnn birini zarfe ya. 

l>!~tıruken kuloğıma bir ses geldi. Biraz yül•sek perdeden 
hır sc8: 

- Pul öyle yapı tmlma:ı! 
.. Acaba bir yanh ... Jık mı y2 ptun diye sesin geldiği tarafn 

dondiim; henüz on fü;. on dört yaşlarında güzel, sevimli 
genç bir kızcağız; anladım ki bana değil, saf' tarafınd ki bi. 
r:ız pejmürde kıyafetli bir bo kasına tiöylüyor. 

Dikkat ettim: 
Adamın elindeki zarfı çekip aldı; yapı tırılmış olan 

l>tılu kaldırdı; tekrar yapıştırarak po tn memuruna uzattı 
Meselenin bana taalli'tku olmadığını anyınca cv\'cl~ 

alakadar olmak isteıncdimse de, posta pulunun nn~ıl yapış
tırılmak lazım ge)dijini anlamak merakına tutuldum. Bn. 
Yancık hfıla o adama bir şeyler söylemekte idi. Yanlarına 
S<>kuldum, dinlemeğe ba$ladım. 

Şöyle diyordu: 
-Yazmasını, okumasını bilmiyorsan resimden de anla

ınaz değilsin ya? Hiç •Ata• nı n rettmi baş aşağı yapı tırılır 
ııu? 

. Kızcağız, bir pos1a pulu Ü zerinde bile olsa •Ata• sına 
aıt resmin ha aşağı yapıştırıl masma razı olmıyordu demek. 
!lunun üzerine kendi pullarım ı nasıl yapı tırdığımı cnlıımak 
ı~in okuma gözlüğümü taktım. Gördüm ki ben de bir tane
sıni ters yapıstırmışım!. Hata mı düı:cltmck ic;in pulu kal
dırmak f!'tedim, zorlayarak c;ı karırken yırtıldL Ki c memu
rundan ~·eniden aldığım başka bir pulu bu defa büyük 
kalbli Türk kızının verdiği de rstcn istifnde ederek resmin 
başı yukarı ıelmelt üzere ya pıştırdım , .o mektuplarımı 
kutuya attım. 

Şu kil~k hadisedeki tenıl z heyecanı düşüne düşüne pos
tabaneden aynlırken farkına vardım: 

Gözlerim yaşarım~ 
Kim diyebilir ki bizde yeni nesiller, saygı bilmezler!. 

Beşiktaş 
yardım 

cemiyeti 
&ir yılda 900 çocuğa 
elbise ve yiyecek 

temin etti 
aeşiktaşilko'kullarlndakiyok

~ı. çocuklara Yardım cemiye
~n yıllık kongnıei dün Beşik
~ Ralkev.i salonunda t<>Pla:ndı. 
h.kongreye cemiıYete mensup 
:"!Ş bini mütecaviz h3f.fJil'SCVer 
~ın ekseriyeti, Parti idare 
t_ Qyeti reisi Zühtü Çu~o,ll'U 
"Ulunuyordu. 
~erniyetin ıtet1tik oiunarr b~ 
~~ yılına ait hesabatınclan 8'.lOC 
lh~ Ura temin olunarak bu
··~ıa yaroıma muh~ 900 kü. 
~r talebenin öğle y~i tem.ir 
~·lınmuş ve pek ziyade ihtiyac 
~arılara da elbise, ayakkabı g! 

1 
ihtiyaçlaırla kitap, ikM1t, ka. 

~trı. gihjı mektep }evaznnı teda
•k ~lıniş ve dakttıimıs oldu~u 
""1lıtşılmı~tır. 
lk~eıni~tin bu muvaffa!k4yeff 
~ist kongrenin tcrkdirforin 
~lbederek ddare heyetine te-
~ür edibniş ve hesaphırı tas 

~~ <>lunarak heyet ibra edH 
.;~th-. Müteakiben önümüzdek 
~- Yılma ait hazırlanan bütçr 

1 lltık ve müzakere ollUlaraJr 
~~OQ gelir ve 10000 lire. da mas. 
!ıii 1 n-ıuhte\'.i olmak üzere yen 
~tçesi de onaylanmı$br. Bun
~ SOnra yeni idare heyeti se
lli i :Y-Pılaraik. e9kf :Mırre heveti 
c:1 ~kil eden Ahmet Arif Ey· 
~b Ali Riza Öker, Fitnat Güner 
~ ra Taner, Kemal Çokyüksel 
~~~e Arkut, İsmail Ha:kkı An 
(:~ıttifakla yeniden idare he 
~ı· e seçilmiş ve hesap mür._ 

ı {..~.lerine de Fuat Sarp, Cc 
"-oSeoğlu ıintihap olunmuc 

l'o-.ı • O ndört şubesi bulunan cc 
~U~lih şube idare heyetlerJ d 
tqerck kongre mcsaisıne sor 
~-iş_t~_. __________ _ 

Tashih 
8 C•:etemizin dünkü sayı. 
~tıda, ikinci sahifede Neri
d ın Kurtbay'ın •Merhum 
~r tor Ziya Gi.lnUn son da. 
.... !taları.. ba~Jıklı gUzel bir 
~11Portajını nc~-retmiştik. 
Otunun birinci sütununa, 
.. ,-uı ti(Uncü satırdan ftiba. 
~ l'I 12 satırlık bir kısım 
.,/'llasi~·a tefrikasından ka. 

tlııştır. 
~ llinnennlcyh muharrir 
~daşımzıın ynzısmda: 

lı,~ •• ı>arudan fnldr ve «;a
~ ~. tnlcbcnin istifade 
du hılıp edemiyeceğ-ini sor. 

Ilı ... 

'°' Şnldindeki kısımdan son. 
"'b <>ktor Ziya Güniln ce

t ~u ol::ıcnktır: 
~ - bu talebeleri sayın 

~.töriimü:ı: düşünecektir. 
"'" 

1naennle .. ·h hn- kıy-
•Qetı· "' ..... 
~1

1 ınuharrire; henı de 
~t'; tl'iınizden özUr dile. 
'-)'~ kendimizi mecbur 

1 Hitler bir 
çı 

ir 
za 

iş i 
< o----

Rusya seferin
den ne netice 
çıkacak? 

Alman a, Rusya 
· rşı oiristr i ha i 

kazanabilecek midir 
Kazansa bile takati 
kesilmiş olacak VE 

garpta mağlup 
olaca!dır 

New-York, 20 {A.A.) - New
{ ork Timea gazetesi yazıyor: 

Mitler, ilerledikçe harekatının 
nııarafı ve tehlikeleri ve kat\'lJlllZ· 
ık ta rtm ktadır. Almany ·del 
ırtık, Ruayada bir Alman znfer. 
•erine bir Almanya harbinder. 
la~scdildiğini duymaktayız. 

lngili~ler havada da Almanla
a yetişmi§, onlnrın hava ltuvvet 
~rini zeyıflatmıg ve en kuvvctl 
.vcı filolarından beşini, Alman
·o.yı Britanya tayyarelerinin müt
ıiş hücumlnnna karşı korumak ü 
ere memlekette kalmıya icbar 
~tmiçlerdir. 

Son zamanlarda esir edilen Al
na~ ta~~~ı;cilerinin gençliği ve 
ccrubesızhgı, Alman pilot zayia· 
ının tayyare kayıbından çok dn· 
. n ciddi olduğu intıbaını vcrmek
cdir. 

Almanlar, bilhassa Rus seferi-
1jn çıkardığı beklenmedik müt
.ülat karşısında, fevk iade biiyük 
ıarp malzemesi ve n ker fodıı ct-
11ck mecburiyetindedirler. Tanr
uzun bidayetindenberi Alman 
~bliğinde görülen •iikutlar, müs
cvlinin, harbin baııındanbcri gör
nediği fevkalade bir mukavemet 
e karşılaşmakta olduğunu ilk de
' a olarnk gizliyememektedir. Rus
ıa ister kazansın, ister kaybetsin 
Alman haTp makines~ ~a.zandığı 
muvaffakıyetleri temın ıçın ken
disinden iıtenilen muazzam gay
retten yorulncakUr ve Almanların 
muhtemel znferlerini istismıır e: 
debilmeleri için seneler geçmesı 
lazımdır. . 

Ayni zamanda, Alman ehırlc-
d, harp sanayii ve münakale yol
!ım İnı:iliz hava kuvvetlerinin öl
dürücü hücumlarına maruzdur. 

Bunun belki de son zamanlarda 
tekrar ortaya çıkan sulh şayialari
le aH1kıı.sı vardır. Bu şayialar şim
di Hitlerin Ruıyada serbest bıra· 
!tılmacı şartilc gnrptc )utufkar şart 
lar teklif edeceğini ima eden bir 
9eki1 ııı.lmı tır. 

Nazi şefleri Alman halkını red
dedilmi •ulh teklifi hik yderile 
tahrik etmek adetindedirler. Şim
di ise, son sergüzcştlerinin netice-

EN SON HAV ADI~ 

Beykozda yeni bir Verem 
Dispanseri açıldı 

Veremle mücatlcle <·eıniyeti 
~in Beykoz.da yaptınlığı ) eni 
dispanserfoin açılma türeni 
dün yapıluıı~ur. 

Tören Vali ve Beledi\ e Rei
si Lütfi Kırdnr, Verem. M.üca· 
dele Cemiveti İ tan],ul uhc i 

1 reU Prof~ ör Te' fik s~:ğlaın, 

1 
Beykoz kayına kamı, memlcke· 
tiıı:ı'.iz~n tanınmı~ iınnlnrı, ga· 
ı;ctccıler, lı. ~·!·· Şehir ::Meclisi 
iizaları ve bazı zevat hazır bu· 

lanmıştı· Profesör bu nutkun
da 929 yılındanberi faaliyette 
hulunan cemiyerin :imdiye ka 
dar yaptığı Ye yapar.a~ i~ler • 
den hah etmiş ve diepan•erin 
kurulma-ında amil olanlara te 
şckkür ederek sözlerini bitir· 
nıiitir. 

Amerikanın 
•• •• gozu 

Dakar'dadır 
----o----

Amerika gemisini 
1 batır~n ~.e~iz~ltının 
1 BaIHm~•~.82~ ~P.!~ -Bu-

rraya muvasalat eden Baltimore 
vapurunun kaptnnı, Robin Mooru 
batıran denizaltının Dakar lima. 
nından çıktığını ııöylemil}tir. Zira, 
kaptana göre, denizaltı uzun za
mandanberi denizde olsaydı ve
yahut üssünden uzak bulunMydı. 
Robin Moor" daki iaşe maddeleri-
ni ele geçirmek isterdi. 

Holan da H i ndista
nında bir tersan, 

kuruldu 
Samaran~. 20 (A.A.) - Lo

comotif gazete11inc göre, Sama
rani"da 10.000 tonluk dört sem 
inşası için bir deniz tezsUhının ku. 
rulm:ı:;ına baılanılmııtır. lnpat 
bir senede tamamlanacaktır. Şar 
ki Hollanda Hindiıtanı lüzumh 

lunınu~tur. 

Açılma törenine Tevfik Sağ· 
lamın söylediği bir nutukla ha, 

Profesör Tevfjk Snğlaından 
Fonra Bcykozdan parri namına 
bir zat dispan~er binasını ve • 
ren hayır sever vatanda~ları • 
mızdnn Hfüeyin Suba~ıya tc 
ı:e.\kiir etmi~tr. 

• makineler için Amerika Birlcşiİ 
Devletlerine sipariıılerde buiun 

diği bir harptir. 

* Vali ve Belediye reisi Lut
fi Kırdar dün akşam Yalova)'a 
gitmıi§tir. Vıali yarın dönecdk
tir. * Haliç vapurlarının bütün 
muamelat ve hcsa:plnrının 15 a
~"iosa tkadar Denizvollanna 
Jewedilmiş bulunacaktır. 

Parasız küçük 
ilanlar servisi 

açıyoruz~ 
---Of---

* Floryada yeni bir plfıj ma- . 
hallesi tfSis edilecektir. Bura
da, umumi ihtiyaçları karşılıya
::ak bakkal, kasap, sebzeci ve 
berber dükkanları açılacaktır. 

İş arayanlar, iş ve• 
renler ve evlenmek 

istiyenler için ••• 
Bundan sonra it ve ic-

çi arayanlarla evlenmek 
istiyenlerin gönderecek
leri 'küçük ilanları ne~ret 
ıneğe karar verdik. 

* Beyoğlunun muhtelli semt 
'erindeki yollar yaptırılacaktır. 
Be}ediye bunun için 47 bin lira 
'ahsis etmiştir. * Ticaret Velcili Mümtaz Ök
-nen An!karadıın s;?elmiştiT. * Sebze tohumlarının satış. 
~armdfr ihtiıkara meydan veril
memesi için kontrollara sıkı bir 
.urette devam ediılmekteclir 
Dün, .ıspanak tohumunu yüksek 
~iı=ı sıtıtan Vartan adında biri 
:.dli~ veıiliniştir. * ~nden itibaren Florya· 
ra o1obfu;ler iş1emeğe başlamış· 
ır. Otobiisler Sirkeciden hare· 

ke tetm€ktedir. * Lise ve orta okullarda as 
'terlik dersi veren subay ö~t 
:nenler, haftada dört saettnt 
fazla der sokutabileccklcrdir. * Amasyada bir haftadır şid· 
ictıı sıcaklar hüküm sürmekte· 
dr. * Gümrük ve İnh~la·r Ve· 
'tili dün Kan;a vannıştır. Vekil 
·ila~ kazaları. chıhilinde tetki1' 
'erde bulunacaktır. * Denizli d.çin İzmir fuarınd" 
-.,üstaltiıl bir paViyon kurula· 
~aktır. * İaşe Umrn umüdürü Sa., J 
Rauf Sarper dün .şehırimizc _gel 
'nişti!". * Mısırçarşısında!ki kuşcu1e: 
.,azan şimdilik Sfrl<eoide Hoca· 
oaşa hamamının itarşısına nE~{· 
ledilmiştiT. Belediye bunlar i· 
.... :n_ münasip bk yer aramakta· 
iır . * Belediyenin yaptıraca? 
çöp fmntaırının inşası hakkı.ndr 
ı-ar.ar çıkmıştır. Yakında ipşaa
•a başlarroaktır. * Emniönünde yapılacak nıu
va'kkat durai:11n projesi hazırlan· 
mıshr. 

*Veremle mücadele cemiye
tinin Beykozda yaptırdığı dis· 
Pa:nscF...'n 'küşad resmL dün ya. 
Pılmıştır. * Eminönü meydanının istlır 
lMci tamamlandıktan sonra. Ye. 
nicamiin vaziyetini bozrnıyaca'k 
bir şcı."lUJ.de fbir tramvay garı ya. 
Pılması dü.şünühnektedir. 

Biz, diğer gazetelerde 
olduğu gibi gönderilecek 

i!Wılara bir de kupon :l'a· 
P~ıırılma.sına lü:um gör· 
mi;yoruz· Karilerimiz yal
lll% evlenme tekliflerine, ~ 
n~·unal•lı bir yan ile •a· t 
rih adreslerir..i koymaları ( 
~arttır. Ciddi addedilemi· • 
Yeceh teklifkri ne~retme
mek lıakkını muhtı/aza e· 
diyoruz. 

Mektup gönderecek 11-

lanlar, 1uiklarında azami. 
bir ketumiyet muhafaza 
cdikceğine itıanabilirl.er. 

İkram'iyeli bilmecele
rin ne§rİne ba§lıyoruz 
Bunlardan her on tanesi 
ni doğru halledip bize 
gönderen}er, hazırladıb-t • 
ınıı hediye 5tokundan i,ı.;. 

tifade edeceklerdir. 

ilk bilmeceyi 
bekleginiz 

Hücum eden Alma 
tayyareler inden 
biri düşürüldü 

Londra, 20 •B. B. C.• - Dün 
Yungers 88 tipinde Alman bon 
bnrdıman tayyareleri Kıbrıs: 
hlicum etmiştir. Ablan bomba 
•lar hiç bir zarar vermcınişf r 
Bir Alman bombardımnn tayya. 
resi, adanın 50 mil şarkında dii. 
şürülmilştUr. 

----o----
Finler dört Rus 

tayyaresini 
düşürdüler 

Helsinki 20 (A. A.) - Fin is

* Önümüzdeki sal ıgünü vS
lavette valinin başkanlığında 
kfi':m'~am ve nahiye müdürle. 
Nnın iştirakile bir topantı yapı. 
lacaktır. Bu içtimada yol. sıh. 
hat, ~aat gibi fıdl işler ha>'kkın
daı valiye izahat verllecetktir. tihbaar tajansı blldiri:ror: Düş. 
si olarak harp kendi vatanları U- man diln bir c;ok yerlere havn 
zerine de yayılmıya başlayınca hu llkınları yapmıştır •. Bu akınlar. 
şeflerin Almanyayı hilcumlardan dan biri esnasında dört Sovyct 
korumak için tavizlerinde çok ilc. I tayyaresi düşürillmiiştür. 
ri gidebilt!cekleri nnla§ılmaktadır. Jf · 

Almanya hnrbi Hitlerin yapa- Sydney, 20 (A.A.) - Harbi-
cağını hiçbir zaman tahmin etme- ye Nnzın, . Suriye seferinde Avus-

Almanlar, Hltlerin Avrupaya tmlyalı zeyiatının 297 ai ölil ol. 
saldığı dehşeti kendileri do duy- mak üzere 1.682 kiııi olduğunu 
nıadıkça bütün dünyanın niçin çöylcmi~tir. Alınan telgraflar, mü
Hitlerci devletin amansız düş- tareke anına kadar muharebelerin 
manian safına 2eçtiğini anlıyamı- çok ciddi olduğunu göstermekte-
vacaklardır. dir. 

mu!}tur. 

Moskovanın 
bombalandığı 
tekzip ediliyor 

Londra 20 (A. A.) - B. Ii 
C. NcYyork radyo ll ..\[011korn 
nuı bombalandığını hildircr 
bir haber ne~retıni~t'i. Kolom 
biya radyoııunun l\fo:-konılal< 
ıııulınbiri dün gece hu lıaLcr 
tekzip etıniştir. 

Rus diplomasi· 
sinin yeni 

hara ketleri 
Lonclra 20 (A. A.) - B. B 

C· Hariciye komi~r mua~iı.' 
Lozovski gnzetecilere ~u beyn 
tıııUa bnlunmıu~tur: 

«- Sovyetler Birliği vve' 
re münııı,eheti ke&tiği de\ letl 
le yt>niden normal .. iya.,i miin: 
sclıetler kurmağa karar vcrnı'. 
tir. Bunlar Yuge>51avya, Yııı: 
ııİ:ılan, Belçika \'e Lehi tar 
ılc\ letleridir. Bu ele' 1t'tler ne· 
ıliııde yeniden elçilikler tesi ı 

dil~ekt'ir. 

!°"Jir fl!UhBV!f.lJ 
Bazı gazeteciler 
zengin oln1uşlar 

- l'fo ~apıyorsunıtz? 
- Gazete çıkarıyorum. 
- Çok kazanıyor musun"! 

. - Gazete para kazanılmak i
çin çıkarılmaz ki, 

- Ya niçin çıkarılır? 
- Memleketi tenvir etmek i-

"'011, muhtelif sebeplerle geri knl 
-uış vatondn~ları terbiye totnıek 
için. 

-Enai! . 
- Bnua hakaret etmeğe ne. 

icn lüzum görüyorsun? 
- Herkes bol hol para kaza. 
ırken, bir takım hülyalal'a ka

'anı sapladığın için. 
- Hülya mı? efkarı umumi. 

yeye hizmet bir hülya mıdır? 
- Hülyadır! ... Herkes para çı. 

'·:-rmak ic;iıı gazete c;ıkaı·ırlcen 
. ıl<>nlistlif:e kalkışnıanın manası 
'le? 

- Arkadaş! ize ister enai de. 
·-;tersen bizi hülyaperest addet. 
"liz kendimizi nıcrnleketfn !'O

~det ve scl!metine vakfetmi~iz. 
.:tir. Böyle başladıJC. bö~·le gide
riz. 

- Öbürleri bol bol kazanır
larken. 

- Öblirleri bir takım mnkda. 
bazlar ve h::ıkltallerdır. Bırakı
nız hakka1lar kMansınlor. Biz 
?'ftzeteciyiz, bırakmaz memleke
•n hizmet edelim. 

Evlenme merasimi 
E~ki Beyoğlu belediye rciı;i 

merhum Mustafa Fevzi torunu 
binbaı.;ı Hamid Cezmi mahdumu 
Eti Bank inşaiye yüksek mU. 
hcndisi B. Hulftsi Dölcn ile avu. 
kat Duharrem Nail Akdnğm kızı 
Noran'm e\·lenme merasimi 
dün ft"OCO Tokatlıyan salonların. 
da güzide bir halk huzurunda 
icra edilmiştir. 

Genç evlllcre saadetler te. 
menni ederiz. 

'91& ;,ı 
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~~~~N~;,EF~ru~~!~ı:I 
"Hayalet, hortlak, bunlar boş laflar 
ayol I cinayetin sebeplerini başka 

taraflarda aramak ıazı m ! ,, 
::ut günler ve ölümünden bir 
kaç sato C\'Vel o uğurı:.uz. odada 
kapıldığı iiıni'tsidik ile ıkara 
dül>i:iceler araı;ındaki teı.;at lıa
na fena dokunınu:itu. K't· ke 
kendi.crini ölüme kadar götüren 
a zenginliği kabul edeceE,ıine yi 
ne eokhi gibi fak!;r kahıa) ılı. 

İlk evvel sükutu bozan yine 
Clarcl-.::.on Purry oldu. Kitabı 
kupatıp ıııa~anın üı:ednc koy
du ve: 

- CiJJen çok enteresan ... 
dedi· Eskiden, hatıra defteri 
tutmağı, lt e mezunu hayalpe· 
rest genç kızlara 'ergi bir adet 
!;ıuırdım . Fakat bunun sandı
f;ım kadar ho: 1ir şey olmadı-

m görüyorum. Atlanın ve a 
lı.'.nlr.rinin tasviri işinıixe ) arı
yacaktır anımıı. Ağabey ini • 
ziıı <ilümünden en·cl 'ukua gc 
len lıa<li eler de ihmal edile -
ucı. 

Clarck.on Parrynin süki'ınct 
'e konu~mn tarzı Rayıuund'un 
inirinc d°'!~undu: 

- Ağaheyimin ölümiinden 
rnh cttiğiıı'izi unutuy o~unuL 
nliha ... Diye çıkı§tı. 
Clıwk on Par['). genç adama 

deta ~cfkutle bakarak: 
- Ço~:m~uın dedi. J>cn ge -

•en harple il-.1 k11rde,. ku~het . 
~ . 

"m, lıir ~ok arkada~l:ırıın ela 
.nııLu~ııııda ) ıkıldılur. Belki 
zctcler cinayet vak· aları eülu 

unda bu lıadirelerdcn hah • 
·tıncdil<'r Ama, onların .ka}hı 
:il kenıl·~lerini beveııler için tıi-
.in ka)fuuıız ka<lar acı olımııı· 
ur- Fakat bizim durup ta ağla· 
1ak i~in vaktimiz yoktu. Bi • 
·ııı ifa edilecek "azifemiz var-
•. Nctckim ;'imdi :,İzin de n· 
Heniz var. Keclcrini:tl içiniz. 

.: e sııkla}'ln'IZ ve kıınle in izin 
ıaııra ınn lıi.irmeıcıı ıztıraba 

.endiniti kapıp ıkoperuıe) i · 
lİL. 

Arkadıı:ıın lakayt Lir görii
ıii" nltında gizlediği lıa~::a~iyc 
ini, ciddiyetini, sık ... ık dı:.arı 
urnıaz<lı. Raymond'da hunu 

ı.1Aldiği için bu azarlanmayı iyi· 
ikle telfıkki etti· 

- Teşekıkür erler1m, Clarck 
on Parry dedi. lıakı~ınıı; var. 

Bundan sonra daha çok enerji 
oalühiı olacağını. Bundan emin 
ol. 

V c kı a bir sükuttan s<>nra: 
- Şu hayalet hakkındaki 

dü üııceniz nedir? Ağabeyim, 

oııu görmr ve efeaneıı~n kay· 
dcuiği mühleL zarfında da, ya
ni 21 ısaat ıııonra da ölmii::tür. 
Buna ne dersiniz? B<>yle )ey • 
lı>r Htkulınla-hHir mi?· Buna i
nam yor mu ınuz? 

Clarc.·bon aPrrr )foe lıdif
!: e g li lü'nıll'Cd i : 

- Ben öylt>: pek lıuyaleıe, 
hortlağa inuımıaııı. F:ıkat ta· 
hii ~zalı ,eklini lkalml etmez • 
<len evvel tabii olan .ihtimalle
rin birer birer ifli.• etme i la
zım. Hele hap ini 'bir elden ge 
çir elim... Evet halôkaren he • 
yalctin görünmesi ile ağabeyi
nizin ölümü ara::;ında nihayet 
bir ınüna ebet var. Bir mütıı • 
lea yürüuneden evvel mesele· 
) i iyice •llir tetkik ctmr.m li
zun. Şu hatıra defteri bize bir 
çok ara~a yollan açı) or. 
Şimdi elimirıdeki vakalan top
lamak içiu biitün enerjim'ize 
ihtivn.:ımı11 vardır. Kendimizi 
}uıy~leto ku}'tıracak olur-.ak 
bir athnı ileri gidemeyiz. 

Jtaymond ha ı ile ta"J'ik et· 
ti, ve gene hayallerine daldı 
Birden ık af ııına bir dü~tince 
saplanuu ı. Fınattan ist'ifade 
ederek: 

- Bulduğu.muz :ı:U ) a1dı:dı 
düğme ... 

Dj) ecck oldtını. Arkada:ıoım 
benim hn§ladığım cümle) i ta
mamladı: 

Portredeik:i adamın ve haya· 

Jetin ellıLesiııdeki düğmenin 
tı) ni idi değil ıni Şarli 'f ded'i. 
Ve ) üı:iinıe uluy eder gibi i>a· 

karak ili' c etti: 
Yani şimdi katil kadın me· 

:.ele 'ini bertaraf ederek Lir 
lıorılak katil mc~clesi mi orta
ya çıkurıyon;unuz? 

- Hu yır ... Hayır... Bunu 
demek i tcmeıni§'tim. Sadece 
bu lıfırli::enin de garip Lir tesa 
Jiif olduğunu ısöylemek iste 
dim ... 

Ba ını ullıyarak: 
- llcninı hil<'l'if;im bir §Cy 

'arsa, hu rliih-rzncnin gö:.e; ile gö 
riiliir d ile tutulur, tamanrile 
maddi bir cibiru olduğudur. 

füı} ıııond konu;:tuıklarımız • 
<lan lıir ey anlaınuuıı:ıtı. Arka
dıı~ımız bulduğumuz .. düğme • 
<len ona ıl:ı Lalı etti: 

Sonra koııu§acak hir şey bu 
Jamadık· Sustuk ... Claı-ckson • 
Parry koltuğuna göınülınii~ ci
garasından çıkan dumanın lıc
lczonlarını tcııbel J,akı:.:larla ta 
kip cı~i)ordu. Birden Joğruldu 
Lir tehlike cziıılenıjıo gibi idi: 

- Kim o? diye haykırdı. 
Şu ' tn §O:ı;kın ona bakarak: 1 
- Den hir ~ey hitınedhıı de 

diuı. 
l~nkat arkada,.un yerinden 

fırlanıı~. Knpıyı ardına kadar 
açını§tı. 

Onun fa~ Jıareketi garilı1ınc 
gitmi~i· Ben de pe~inden ko§'" 
lUm· 

Sofa knp karanlıktı. 
Clorck on • Patry cep fene· 

rini yaktı. Zayıf ele.kırık zi) a

- ını dm·arlarda gezdirerek: 
- Burrıııın cle:ktrik dül'•ıııe-

c:ı 

6i hangi c •henncmde?. di)e 
öylcııiyordu. llnlı ... tıe. 
Sofayı geçtik. Dliğm yi çe -

virdik· Her taraf ııydıula111]1. I 
dört bir t:mıfıını gözden geçir
l~:ııı. Her f'-'Y bıraktığımız giLi 
yerli yerinde idi. Arkn<la§ııııı.ı 
döndiiııı. merakla ve yava~ ::eı:· 
Jc eol'flum: 

- Ne oldu kuzum? 
Ce"ıp Hrecekti, fakat lafı 

ağzında kaldı. 

Arkamızdan hi'r yerden alay 
eder gibi bir kahkaha çınladı. 
Sarnrdıi;'lntı lıi ~ettim. Bir un 
felce uğraıııı~ gihi harekcL'iz 
ik.aldım. Clarck~on • Parry çc • 
vik bir hareketle geri fırlamış, 
arkadaki kapının geçidini Ör· 

len perdc)İ kaldırıuı;:tı· Her ta 
raf knran lıktı bu karanlıkta 
bir şeyler ~~z.ıııcğe çulı.ıyor -
duın. Birden clel..1.rikler yandı. 
Dar ~e uzun Lir t>clamn e{ğiıı
Je bnlunu)onluk. • 

Dm arfora lk.ar:iıhklı tablo : 
lor a.ılmıı.;tı. Ve oda bauilw~ı.t 

Arkadaşım perde) i el~den 
ya va .. P' o~ luraktı. Sol}l"a ha· 
BM dönerek neşeli bir r,eslc: 

- Yine lıayaJ ılet. uedi. 
D n <le i in ııl"y tarafını gör 

mek istc<Jiıu. Fakat Lir 'türlü 
nıuuffak olamadım. Bu e:ıra· 
rengiz knhkalıa asabtmı boz _ 
ıııustu. Bunda gülii11ecek bir 
şey gömniyordum. Tam arka • 
da .. ıma cevap verecekken kapı
nın e~iğinde Raymond görün • 

dü. Bizi mer~la &üzerek: 
-1 e var? N~ olu)•rilllluz! 

diye sordu: 
Calar'1 on lakayt hir tavır

la: 
- lliç ... kuru gürültü de-

di. . 
Tam o ırada da okak ikapı 

eının çanı çalındı. Laıtimer f'ı· 
kageldi. Kapıyı açmağa gidt . 
yordu. 

Arkada~ım: 
- Polis olmalı ... dedi. 
A) ni zamanda kulağıma çok 

İ)~ tanıdığım Lir teı geldi. Ens·' 
pektör Thom on bir çok adam 
lann hn ındıı içeri ginııiştİ· Bi 
zi sörünoo yiizü sfilm.~: 

fDalıa nrr) 
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Madmazel Perol 
Çeviren: Yazan: 

Celal Tevfik Sayman Guy de Maupassant 
- Ne İ"in mi? ... Bilmiyorum. - 3 -İc;temedi, • evlenmek istemedi. 

Bir ~ok talihler zuhur etti. İs- lar sanki c:ıktığı yeri alevler i
tcmdi. Bu aralık ben amcamın çinde bırakmıştı. 
kızı, şimdiki 2:C\'cemlo evleni. - Merak etmeyiniz. Göziinii
~ ordum. Onun yeis içinde kaldı- ze tuz kaçtı~ını ~öyleriı, kimse 
~ını zannediyordum. farkına ,·armaz, di~·e teskin et. 
Bunları söylerken 1'1ö~)·ö Şan- mc.re çalışıyordum. 

na c~ildim. Kıymetli bir mücev
herin kini görmek i~in kıran 
t·ocuklarm yaptıkları gibi şun. 
lım fısıldadım. 

\sANiN 
DIŞ MACUNU 

-Müjde!-- Parasız ilanlar 
..... ~..... ... 4;-.;) .. ... . . • .. -

Bu sütunda iş arama, iş vet: 
mc, -:vıe1;Ulle .teklifleri ve ~c~.~ 

Litvanyadan yeni gelen müte,hassıs kimyager tahta kunısu .ill}ahıyeh haız olmıyan kü(U 
Pire, güve, hamam böttkleri, Sivrisinek ce sair ha~aralt u.. ılanlar parasız neşrolunur. 
ha eder (Ok müessir bİ!' ilaç İcat .. etmi~tir. , Jş istiyenler: 
25 • 56 kunşla, DEZENFEKTOR, sizi tahtakurutanndan, -
56 • 100 ~la,. AS~1:TOL tahtakunıl~. vo P~!e;den, ı * Hem;rc mektebi mezu 
~o.o kuruşla, bır Iıtre ılaç tahtakurusu, guve, sıvnsınck Ye' . E · d h ıur·· l" en 

bılumuın hasaratı imha eder. UU) um. Yım e er u 
25 kuruşl;ıı BLA TTOL, sizi hamam böcekler inden kurtarabilir. ı jeksiyon y~parım. .. .. 
Stanıslav Korolkeviç imalathanesin 1\-Ia_!;ka omer ~u~tu paşası>-. k kak 1\ o. 34 RalJia. 

den tedarı edebilirsiniz 1 * 
K • J k 1 * 17 yafında orta m~kte? 
omısyoncu ar arama tayız me~e~.mezunu~m; az da~~ 

Beyoğlu Galatasaray Biiyük & 3·ram sokak No. 44 lo hılirım. Hu::.usı veya re:.JJJ 
müesseselerde 25 lira ücretle 

falın dudaklnrınm ucuna ı~adar Bizi bekliyen Bayanların ya. 
gclınis bazı itirnflann tekrar ru- nına cıktığımız z.aman hakika
hunuıı derinliğne dü iip orada ten l\Iösyö Şnntal gözüne tuz 
boğuldui?unu lıissediyord•ım. kaçmış gibi mendilini yüzi1nc 
Duckkları t itriyordu. Merd \.'e tutuyor yalandan u~usturu:ı,·or
namuslu insanlartn ruhlarmda du. Kadınlar merak ettiler, tc
büyük ıztırapların nn ıl hapse- laı-;a düştiiler, her biri bir (nre 
<1ildiklcriı i görii ·or Pibi idim. bulmak it;in elinden gelen ga.r-

- l\fös)·ö Şantalın deminden. 
heri nasıl ağladığım l{Ör. e idiniz 
ona acırdınız. Vücudünden ge. 
ı·cn ra::iCYİ belli etnıenıeye ça. 
Iıo.:arak: 

- Ağladı mı, ~ i<:in? ... 
- Sizin için .. 
- Ne miinas<'bet? .. 

Dişlere hayat verir: --Ah met Ateş--.2 
·--- ANCAK fiii!!mi 96tffiJ f P S*' AP AV 

iş arıyorum. İıstiyenlerin Uç • 
man rumuzuna müracaatları. 

* F. K. B. füe ve orta mektt'~ 

- Bilmiyorum. Fakat anlat. 
h.ldarına bakılır!>a o sizi gizli 
h_ır. askla scnelerdenberi sevm~. 
"•zın ve hiç kimsenin bundan 
haberi :\'ok. 

Her sahalı, öğle ve ""· ' K a r y o ı a ve M o b il y a 
§am, her yer1lldkten soıa-

Küstnh bir merak beni diirt- reti sarfetmiyc ~Jndı. 
tii: - Doktor getireliın diyorlar- Uçuk rengile çehresi uzuyor

muş gibi bir hal aldı. Gözleri 
birdenbire şjddetle ve hiç bir 
c'aha açıhmyacakmış J?ibi sımsı
kı kapandı ve vücudü koltuğun
dan kayarak halının iizeriııe 
düştii, ba.nlmıştı. 

ra mutlaka fırçalamak S a t ı ş E v i 
- S'z onunla cvlcnıneli idiniz dı. 
lös~ ö Şan tal.. l\fatmazel Perl' in cndi41csİ 1z. 
Diye söylendim. tırap dere~csini bulmu~tu. Belli 
Derin bir uykodan korku ile etmek istemediği bir ıztırap ki 

uyanır .. ;b.i sıçradı: onu biraz evvelki hika.rc)·i din. 
- Ben mi e\•lenmcdi idim .. Ki lemcmis olsaydı ben de hissede. 

ıninlc:'. miyeccktim. 
- 1'1atmezcl Perl ile. Bu kız hakikaten güzel ve 
- Ne için?. hisli idi. iri gözlerinin tatlı bak1-

- Çünl·ü onu o zamanki ni- ı:;ı ~ayanı dikkat derecede cazi. 
şanlınızdan ziyı:ıde seviyordu- beli idi. Ona Şantahn aözile 
nuz. bakılınca hu cazibe daha "ziva. 

Aca;vip. yuvarlak, miitehayyir de artıyordu. Sade mütevazi ·bir 
gözlerle baktıktan sonra: hayat içinde geçen bu kadar sc-

- Sevme'k mi • diye mırıldan- ne zarfında aeaba bu bezin ba. 
dı • Ilt nu sana kim söyledi. kL<ıh hisli kız, hi~ bir zaman tat-

- Demindenberi anlattıkları- min edilc~mis ruhile Santal 
nız, anlatırken 0tıun hakkında hakkında bir temaylil d~ymus 
dt•yduğunuz rikkat tezahi.irleri muydu. O da onun gibi ~rnelcr~ 
h na bunu ilham etti. Bana öyle ce gizlenmis bir ıztırap duynms 
geli or ki zevceniz ile evlenmek muydu?. Ö~·Je ise geceleri yalnız 
i,.in rm.n zaman geçirdiğiniz te. oda~ında ümirl~iz bir aşkın he
rcd(Wt C.evrcsi Jıeıı onun içindi. :Ve<:anmı detjp derin duyan kal-

Signra ını tablasının İf'İne bı. bi k~rsajl)lın altında kimbilir 
rcl·arak koltuğunun arkalığına nasıl atardı ve kimbilir uyk ı. 
da,·nndı. Gözlerini bir müddet suz saatlerin ate~ile akıttı~• gez 
kapalı tuttu. Kirpiklerinin üze. yaşlan yastığını nasıl ıslatırdı. 

İçimde bu mera-k ,.e tcrc~süs 
rinc <.:ızan yaşlar çehre İni derin bis"i ve derin bir merhametle 
bir hiizne boğmuştu. Mendilini bedbaht kıza bakıyordum. O. 
tutup ya larını gizlemesi fayda. 1 ain k ld w 1ız ı'lk fır-

-.J Ç" kü t k .. w •• d nun a '' ız a ıgın -
ro:ıv..ıı. un ar 1 gogsun en satta ~:anına sokuldum, kulağı. 

Dışarı fırladım: 
- İmdnt! Matmazel Perl'e 

fenalık geldi. 
Madam Şantal, kızları ile b;r-

1ikte koştular, onlar, su, sirke, 
havlu, limon ara..<?tırırken şap
k~ını. paltomu kantım \'e sokağn 
fırladım. 
Adımlamm hüyiik büYük at:

yor, adeta kaçıyordum. Yaptıib
ma hem pişmandım hem de de
ğildim. Delice bir ~ey )'apmış oJ. 
duiuma hiikmettiğim kadar lii
Z\lmlu bir şey yaptığıma emin 
olmak isti:rnrdum. Her ikisi dr 
kalbJerindeki ızhrabı scnelercc.
blr yaranın içinde kalmış kur
şun gibi taşımı~lardı. Şimdi bel. 
ki hiraz daha ferahlamışlar, bel
ki mes'ut olmu'ılardır. Fakat ne 
<;are ki ben o zamandan beri Şar 
tallnra gitmeye korkuyorum. Ne 
dedim de o 2lln ben o ziyareti 
yuphm. Bu eski baba dostu ai
leye ı:ittim. 

(BİTTİ> 
gelen hıçkırıklar bo~azını tıkı- J _ · _ 
yordu. ağlıyordu. Öksiiriiyor, !815iım!!mt•_':IJ_•_•_~-rrı-~-'tl-•_B_'l_rJJ_B_•_•_•_'r!._i!_~---a-;.-'1.-~-Plft 

~::~~·o:ı~:~z~~~u~~~~· !~f.y:~~ E T ····•B AwwwN zK•• ..,. ~ 
du. İhth ar adama bir fenalık ge 
lccc~inden korktum. fena halde 
mahcup olınu tı•m. Eski bir ya. M f tt • 
ranın bağlarım ~özüp kanatmak u·· e iŞ m u av,. n-
gnflctinc'e bııJunduğunm zanne-

diyor. oradnn uçup kurtulmayı ı ı· g"" ,. ı· m t ı· ha n 1 te h ,. r dii~.inüyordum. 

Bu aralık Madam Şantalm se-

si duyulJu: d • ı d • 
- Sohbetiniz bitmedi mi Bay e 1 1 

lar:" .. 
Keş• p u cevabı ~eti tirdim: 1 - 19.7.941 Cumarf.e. l' kur gün ve saatte Ank~-

itti :Madam şimdi geJiyo. si .ı;iün yapılaca,i?ı ev- •rada. Umum Müdürlü.ite 
ruz. velcc gazetelerle ilim e- veya İsta:nbul Eti Ba,nk 

l\ıösyö Santala döniip: dHmşi olan Eti Bank Bürosu.na müracaat ey-
-I<endinize geliniz bizi i. Müfettiş Muavinli~i im- lemeleri ve e~·elki ilaıı-

~rrdrn çağırıyorlar, diye haber tihanı, ı?Öriilen lüzum Ü- daki şeraiti haiz yeni ta. 

§arttır. Bu usulü şaşma· 

dan, mwıta::anı bir nıt>to<l· 

4a ıaJdp edenlerin di!jleri 

mikroplardan, Tıastalıklar

dan muhafaza edilmiş o· 

!ur, paslaımuıktan ve <;ürii· 

m.eliten kurtulur. Her za· 

man temiz, parlak ı·e güzel 

o!arah kalır· 

sabah öğle ve akzam 

lıer yen}('kten sonra 

---=- güıule 3 defa -

Eczahanf'lerde hüyiik ıtriya 
mağazularında bulunur. 

TiYATROLAR 

Film Rejisörii 
VEDAD ÜRFİ 
Yaz Temsilleri 

Bu Ak~am Beyler be) inde 

KAN!!. 

Pazarte .. j giinii ak~amı Suadiy' 
Şen}ol Cınard'~hi Tiyatromndıı 

J İ1k Defa: 

YALNIZ :t\SAN!!. 

Bil) ük E .. cr 3 Perde 

(Vedat Ürfi temsUkre biz· 
za.ı i~tiral.: t>decelitir. ) 

'crdinı. zerine, 7.8.941 Perşembe liplerin de imtihana ı?i-
- Hiç b!r scyim yok.. Söyle- günü saat dokuza taUk Tebilmek için, aranılan S INEMALAR 

. jniz şimdi ben de g-eliyorum. edilmiştir. vesikaları r<ıptedecekle- BEŞİKTAŞ BAHÇESİ 
Heın bunlan sö!, lüyor, hem de 2 - Bu imtihan için ri dilekçelerle Temmuz 1 

<'1inc1e'ki mendille yilzünii ~özü- rniiı·acaatta bulunmuş ve nihaveUne kadar Umum 2 Film Birden 
nii silmeye, surntındaki kırmı- müracaatlarının kabul c- Müdürlüğe müracaatta 1 - Tosun Pa§a Türkçe 
zıliklnrı geçirmeye rabaJıyor- dildiği fkendilerine bil- bulunmaları lüzumu ilan 2 - Güzel Esire 
du d6rilmis olanların mez- olunur. 

El'ndPf! tuttum. Odusına doğ. ~ • . e•e!l'llD!DlıZiiiiiıiıi9m1111111!lW!•••~ Bf'.~ikta~ Sual Park 
1 u s'iriiklerken: Sinemasında 

· 2xs=a==nz 

İst: Nuruosmaniye Çuhacı han karşısında 
Her nevi karyola ve mobilyelcrinizi buradan ucuz vo 
sağlam olarak tedal'ik edebilirsiniz. Tavsiye ederiz .. 

,, AMWŞpff'MQ!*WMS?fSWIWi# f .. 1 

Türkiye Cumhuriyeti 

Zir at Bankası . 
Kuruluş Tarihi; 1888. - Serın ayesi: 100.000.000 Türk 

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

Para biriktiren!ere 28.goe Jıira lkraıniye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesapla· 
rında en az 50 lirası bulunanlara denede 4 defa çekilecek kur' 

S a ile aşağıdaki pl.na göre ikramiye dağıtılae~tır: 
' 4 adet ı.ooo Liralık 4.000 Lr. 

4 > 500 > 2.000 > 100 adet 50 Lirill S,000 Lira 
120 > 40 > 4,800 > 4 

40 
• 
> 

250 
100 

> 
lt 

1.000 > 
4.000 > 160 > 20 > 3,200 ~ 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 lira. 

ı 
dan aş"'ğı düşmıyenleı-e ikranııye ~ık.tığı ıakd..ırde % 20 faz.. 
lasile verilecektir. 

Kuralar seııede 4 defa ll Eyl{U, 11 Birincik.aııwı. ll 
Mart ve ll Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

ENSON HAVADıS 
tLAN FİYATLARI Kunış 

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

Emlak ahm salim 
Her muhitte sanlık apartı· 

man, ev, arıta ist'iyenler ve em
lak satmak diliyenlere r.azıha· 
nemizde azami kolaylık göste
rilir. 

talebelerine Türkçe veya Fra~ 
1:>ızca olmak üzere riyaziye. fı· 
r.ik ve liııan dersleri verilir· 
:Mektupla ~u adrese müracaat: 

Galata, Lüleci Hendek fil' 
padopulo ap. 108 Zeki. 

Evlenme tekliflect; 
Gen~, güzel, temiz ahlald1 

liı:,e tahsilli, ~cnehi lisanına dS 
vakıf ve ailenin rahatça g~'İP' 
meı:.ine yarayacak bir u1iktıJ1 

para sahibi, İ} i bir aile kızı jlt 
evlenmek i~in: 30 • 38 y~ııı· 
da dürfü.t ahlaklı. en az li!e 
tahsilli, i~ ve me~lek veya rı1.f' 
muriyet sahibi bir hay istenıl· 
mektedir. Resimle ve yazı i~.t 
(aile) remzine müraeaat. }\fit' 
nae'İbine resimJ..e izahat verile
cektir· 

.. / 
29 yaşında orta boylu, bar~· 

~im .. v~ baş mürettipli5-;1!; 
\yhk gelirm1 100 liradır.. ~a:. 
y~ıma U~l.l'rl temiz bir aile Jcıı1• 
· e evlıenmek arzU5undayım .. 

Evlenmek anu eden bayanlD'" 
.:la aradı~ım şartlar şunlardtr .. 

1 Türk olması, 1, ~. Hi~ olmaz.sa orta tamili 0 

ması. lı· 
3. Bir evi veyahut ylık bir ıe 

ri olması.. _ .ı[I 
Talip olanların En Son Havau 

~azetesi (AKSA) rumuzuna ~ 
fotoğraf ve sarih adre,;lıerile bit' 
tikte müracatlaI"ı. 

• •. ,.9 
17 ya..ındayım boyum 1:.6 

. K l k .. l"' ııı# tı.r. umra , ·estanc goz u, 
ve lit:tenin ikinci smıf ında o1'ıl' 
mal-tayım. Edebiyata, ftineJll' 
ya dü~kün ~ok ha~sa~, arka«I-) 
lıırımın dediklerine göre giiıt 
lıir gencim. 

Yaşı 17 • 18 arasında ı;B~ 
:ın veya kumral güzel bit 1" 
yanla tanı~mak istiyoruın· . ; 

Birl>irimü/jn karakteriJl
1 anlayıp Heride kuracağııt1'0 

yuva h~kkında konu~tu.k~t' 
sonra nışanlanmak fikrıll , 
yim· Müracaat edeeeklerill' 
ilk tah~il şart, orta tahsil de ~ 
labilir. Ciddi tekliflerin (1 
ten) rumzuna mür~aa~ 

__ Affediniz, Mös ·ö Santal be F Q T Q 1 V • ç ~ .// k 2 Film Birden 

h~ni dfediniz... * için için 

Fatih parkı ka~ıı;ında Dül
gerzade Camii üstünde Kamil 
Pa~a &okak No. 6 

.. ENVER GÜIDIAN 
KA~t~E~ ni nf!edmiz. Elemi ize seben ol-,--- a I e. nz lJ i. .. 1 - Lorel ve Hardi 

.-luı>ı. ·~j j-;fomiyerck iizdiim, su·· MER s o T H A N E s 1 - ~ 2 - Esir Tiiccarlar /.bone Şartlan: Türkiye Hariç 

Diye füiir diliyordum. Lava. Kr. Kr. 
'11ında bol sularla yık2dıfı ~·B. oğlu istiklal cad Yani Stamcs Çemberlitaşta Sahip ve Başmuharriri: sı 

~iizii f.!ÖZİİ henüz yerine g"lınl'- N 111 B. . . k l\T 194 1 - BEYAZ GÜL. senelik 1000 1700 NİZAı11ETTİN NAZİF Beyoğlu İstiklal Cad. No· 
m"di. Gözleri kıpkırmızı olmııs O. lrlflCl at il i vo. Türk~e sözJii Arabca şarkılı. Alt: aylık 550 1000 Neşriyat Direktörü: Milyon kişe yanı 
hılh:ndeki ıztırabı göıyası ~ek- bmn Oynıyan: Ahdiih·ehab Üç aylık 275 500 ŞÜKRti SARAÇOC.LU ---------~ 
l'nde rlı arı fırlatırken bu Yv· 2-ALTIS SOYGUNCULARI Ayfak 100 Vatan matbaası 

----·~~------~-------------------------------------------------------------------------------------_.,/' ıı1~ 
- Ö) le. ise saua bir ,·azif e 

' er ccğiııı. Bize hizmet edecci~ 
ı.iıı· Seni h il ist'iliLarat ıııcnıu 
ru olarak kullnnacağıı;. Her ay 
iıç ) ii:r. frank a} lık alacak m. 
llundııu ba~ka lıa~aracağm i)e 
rin ti rcccsiııc göre mükafat ta 
'ereceğiz. Fakat dilencilikte ) i 
ııı• de' auı cdecek!,•in. Sana hu 
i .. t maı i olımını.ıları için de 
r , u lı r Ulğıt 'l'rece-ği z. Dilen 
l ilik Jıfü heli altında, zaLtta . 
ıııeıııurlıı~n ) ııpacak::ın. l a::ıl, 
J..alıul <.>dİ)or ıııu.:ıuıı? 

- .Mcımıuni) etle. 
- Ncrelcl'<le dola.acağtm ? 

- En ~ok Piyeıılıil tnrafla-
rımla... Ora) n .üplıe uyandır 
madan ık ık uğrnyacak .. ın· O 
\arafüırı uCil ~) İ Jıilil'Sİ!l değil 

• 'J 
nı. 

- 1~\Ct. lıcııı Eahiplf'rini j. 

yi tanırım. Iadaın larteıı he· 
ni çok C\cr. )emek \erir, }atı 

' rır. para falan nlıuaz. 
t_ - .Ali. 

J akara bir emirname ile bi
raz para verdiler. Dilenci tor· 
ba.:ıını sırtlaprak Pi) eılJıilin 
) olunu tuttu. 

* Jakar ) orgun, argm, inle) e 
inle) c lokantanın kaımıntlan 
girJi. l\larteııle Fctİ~ kar~ıhkh 
oturmu~ ~arap i~iyorlarclı-

l\larten iltifat cu•j: 
- Nerede idin Jal-.ar? Göre 

ceğiıniz gel<li. Gel şöyle bir ~a· 
rap } ll\ arlu La kalını ! 

Kadehi hir }Udmır<la bo.:ılt 
uktan onra: 

- Hapi le idim· Sereeri
lik \; e dilcn<'ilikten lıir kac av 
kodeste lıavu tebdili ) aptıı;ı. ' 

- Çok mu yattın? 
- Üç ay kadar ... 
.Madam aMrten tee :.üfiinii 

iz.har etti. 
- Vah! Vah! 
- l re ) apalım, lıa~a gelen 

ç~kil'ir. l\laHrnafilı i~erdc rahat 
tnn. İyi )'emek veri) orlar. Yan 

En Son Havadisin Cinayet ve Macera Tef rika.sc: 56 

KA TA! 
ı:;cldim, U) uclwn· 

- Canım ne de oJ:.a lıapİ!· 
lrnnc ha) atı değil ıni '! ... Sıkar 
a<lumı't .. . Scrhc:,t ı:,erbcut do· 

Çeviren: 
.S Çapanoğlu 1 

dı: 
Canım, dedi. Niçin doğ

rusunu söyl"ıniyor:ıu:.;. llaki • 
kati gizlemcl"te ne mana var 
l"anki. J akar yabancı mı'! Sc • laf}nak, iı:ıtcdiğin yere gitmek - Bir kere ol<lu. bir daha 

ha~1<a, dört UU\ ar ara:ııncla çı· oralara j;'ider miyim, Allah ı;ü::ı 
le cloldunnak l>a.,ka. termeı:,İn· 

- Ora~ı Ö)lcl Söz ara. m<la, Ja~ar Şorlo • 
- Bir <laha ele geçnıeıneğc dan <lıı halıi::ı a-;tı: 

dikkat et. - Yahu clccli. Senin bir lıi7. 
- Bu tarafların jantlarına- uıetçin vardı: Şarlo ! ne oldu o'! 

lan ınerhıııuetli. heni SC\ iyor- l\f arteıı !)akiıı Lir tavırla r.c-
lar. İli:c:tikleri yok. Yolumu de vap ver<li: 
"i tirdi~n, lıa~ka, yabam·ı mu- -Gitti • 
b - J • • 

hitler<le kı ... nıet araını)a gıttıııı - Neden? 
oranın jaıı<lannaları hemen ) a l\Iartcn hakikat~ gh:lcıne) i 
kala) ıp mahkemeye yerdiler. ıuuvafık buldu. 'alan öyledi: 

- Sen ele kend'i muhitinde - İ~ler durdt;, hen de fazla 
knl. zaklarda ne ı~ın var. ımı~raf olıııa,ın diye } ol ver • 
Me~hurdur, lıı>r horoz ıkendi elim. 
~~pliiğiindc öter derler· Öteden l\Iadam l\Iarten atıl-

nirı anlıyacağın, paramızı çal
dı, ı:avu::tu· 

)larten karı::.ının Lo .. bo;az 
ıı::.ına kızdı, canı sıkıldı. Fakat 
bir ~ey :.öylenıed·i, hiddetin • 
<len cli:lerini gıcırdatııııya ha:;· 
ladı. 

Dilenci ha} retle ha) kırdı : 
· - Vay çapkın \:ay! ~ize ilıa 

net etti ha'! ... Naııkör h erifin 
cezasını 'C'rıuecliniz nı'i '! J an
clarınaya \ 'C adli )C) e haber ver 
~cydiniz bari. 

Madam .Martcn cledi ki: 
- Marteıı bu i~Le nıerha • 

ruetli davrandı. Şikayet etme-

t 

di. Halbuki hen oh:ay<lım ... 
- Hata etm'i~... Bu i:te 

merham~t olur mu? paralarımı 
!;abıo, gitı:tin ona «güle ~le 
}1C'!~ demek doğru değil· Bur
nunda.n fitil fitil getirmeli. Ba 
ri !;Ok mu idi !;aldığı para? 

Baha Marten hiddctlcnd'i: 
- Az, çok, size ne oluyor? 

dedi. l\.fe~hurdur: ) emeyenin 
parasını yerler derler. Biz yi
) enıedik o ye::.in ! 

Jakar. bu ıuı·,·zııun üzerin. 
de <laha fazl:ı <lurınadı. Fakat 
Marlcnin, lnr.,ızlığı lıüki'mwt c 
halwr verınem e~ini manalı 

buldu· Parayı çc;!" seven bir 
adam olduğu haldeJ onu çalanı 
t~kayet edip tutturmamabı, dü
~iinülecek bir ~eydi. Herhalde 
hunun bir sebeLi \'ardı. 

Zeki dilenei hir !-ani) r. iÇiıı 
de hu ııebebi buldu; hiikınünii 
"erdi: 

- Şarlo, Martcn'in zayıf bir 
tarafını biliyor. l\Iarten para· 

ı>Uıın çalındığını ve hır: ,~~ 
Şarlo olduğunu ~öyler:.c, 0 J.;ııl 
kar::ılık olarak l\larten h~ı. lııl 
da bildiklerini söyli)ecck, J3ıl' 
ııuretlc i~ sarpa saracak . . 

1
,,.. 

nun için susmayı muvafı1' ,I· 
1 .. le t 
uyor Marten ... Eğer bö) JO' 
masaydı, Şarlo öyle serbe5~tııf 
la~ır meydanlara çıkar J11

1
: ;ıı 

Bir ip ucu ele g~ir~:-~.\'~tıİ' 
hu nokta üzerinde yurt!, 
lirim. 11··ıı . " Jakar PhcrLilde hır r:,; ' ; 0tC, 
kaldı· Bu müddet i~in<le· lg 

• • .. • J • ,Ahır•' 
hcr'ıyı gozdcn ge~ır<lı: ... ı.Jii ıı ' 
hir kö~<'de hü)üklü kıı~"-~ "'ı 
gemleri, ko~urn !arı gördtJ· 1İıı' 
raya buraya atılı111:; k:~ııı~ Jıİ' 
gözüne ili~ti. Bunları. bır~ı:ıııl 
rcr muayene elti. Bır 1 0r• 

ı . 11ıı 1 ' yerli, bazıları da } er 1 1 
• ars•' 

ğitdi. Fran ... anlll cenup t aJJf· 
larında kullanılan kunı~ i>'' 

ndstı dandJ. Bunların arasJ ttf) 
< Dt!vam.ı tJ • 


