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0 ZAN ZAFERİ RUS RESMİ 1 
_ TEBLİGİ -

milli zaferimizin minasu ı izah içi 
bugünden bir misil gösterelim: 

Kiyef ö n ü n d e 
muharebe cok şld· 

' detlendi --
1 mot'". 

işte Almanya ... Alm 
ala 

Ardarda askeri zaferler kazanıyor, fakat ğirişdi<ri 
bütün sulh taarruzlarını kaybediyor ! to 

imh 
edil • 

Biz, istiklal savaşımızın sonll;nda yaptığımız ilk 
sulh taarruzunu zaferle bitirebilmiştik .• 

Hollanda Hind~stanı, Kındiçint' yi Japen taarruzlarına ı:arsı 
müdafaa için lngilizJerin Uzak şarkta dayanabilecekleri en mii

him üs: Singapur 

_-o,----

On nal~liye 
Jt/-. el • oe;uı «ftwı•W:,.~n -~ - • 

Uzak şarkta harp 
kampanası çalmak 

üzeredir! 

re Japonya ile i~birliği yaptığı 
hissini uyandırmağa çalışmakta
dır. 

• • 
uemısı 

lVIeşruiyeti, 
beynelmilel 
tasvibe uğra
ltıış bir siyasi 
teşekkül, 
bir devlet 
sayılamaz 
---oı---

O, nihayet Çakır
cah'dan yüzbin 
~ere kuvvetli bir 

ç ta sayıhr .. 
Nizamettin Nazif 
---------·--------=...e ~ l'>iin gece, Ankara radyoaun

~ tnusahabe yapan bir aaylavm 
~~;diklerini dinledim. Bugün 
h._1u_n gazetelerimizde Başmu
~rlerin sütunlarına göz ıez
t ltditn. Üzerinden on sekiz yıl 
utç\iği halde, konUJma salihiye. 
~ llnıl§ ağızların ve memleketi 
~ll;turmak iddiasında bulunan 
lh~ tnl~rin Lozan'ı el'an anhya
ı.~ıı bulunduklarını, acı acı, 

~el.'tim. 
~~~lnız Yunus Nadi, bu m~im 
tıQi.hı hadisenin mi.nasUlt, şoyle 
~ ~le. kavrayabilir gibi ~ı?'-,. 
~~·~ine bu imtjyazı venşımın 
ili ,bi, uzun yazııuıa §U cümleyi 
ılttebilmiJ olmasındandır: 

~i tlozan, tarih olmuş bir mazi
~ı:t\ ."~eikası olmaktan ziyade hal 
~~tıkbalimizin beratıdır.> 

~--diıeleri yakından takip ede
>oı le:ıbit ve tahlil etmek ve bu 
~.da yıllandılıtan sonra bidiae
biı-1 koluşlarından evvel sezecek 
~ ehanet mertebesine ulapnak 
~.h-ulaaa edilebilecek olan si
~~ ~azetecilik, iıte Lozan'ın on 
~ci yıldönümünde bir kere 
~· hu manasını tebarüz ettir
,ı:: bulunuyor. Ne de olsa Yu-
' 'Nadi, Milli Mücadelenin, 
~ en bütün diğer gazetecilere 
d~tıl olan kablettarihi i.nlannı 
~~;aue takip edebilmil bir mes-
~ llştır. 

~>l \ln~nla beraber, yukarda da 
~~~ığimiz gibi, o da Lozan'm 
tibı 1 ın&naaını nihayet sezer 

() 0lmuıtur. 
li halde, nedir bu Lozan? 
l.o ah, anlata1nn: 

' lan, Milli Mücadele, kurtU
~t"~ ~tiklaI sava.şnnwn nihai 
d~ l'idır. Herbiri, bir diğerin
~:ı Parlak olan lnönü, Sakarya, 
~ndanlık zaferlerimiz ve
~~ Vesaire, hep taktik zafer
~b!•. lali zaferlerdir. Bunların 
d~t'i nıücadelemi:ı:i bir parça 
il~ esas hedefe yaklaştırın" 
~tfe ~.beraber hiçbiri esu he
tİtıci hız~ ulaştırmış değildir. Bi
~~ Ve ıkinci İnönü zaferler;n. 
l'ıf "&onra biz yine elde ıilib, za
~l eya kuvvetli bir dÜftnanla 
ıı_tı 1 kar§ıya kalmı§hk. Sakarya
~:nra da vaziyet böyle kal
lı!taa deyam etti. Anadolunun 
~~ lnda çok ustaca baprılnllf 
~h- • unılupınar taarruzundan, 
F~ ~a nıuharebeainden muzaf
~~ktan sonra da, Akdenize 
~· ve batta Mudanya mü
' ~ni İmzalattıktan sonra da 

de silah, mevcut veya 

Bombalandı 
---o----

Bir çok yanğınlar 
çıktığı ve bir çok 
tayyarelerin düş-

d ü ğ ü bildirildi. 
Londra 24 (A. A.) - Dün Al

man hava kuvvetleri, Moskova
ll üçüncü defa bomardıınan et
ınek istemiştir. Sovyetlcr Bir. 
• . -llW:olllU_~-

nıi tebliğ ~dur: 

•Avcılarumz ve dafi batnrya
Jarınıız, düşmanın şehir iistünde 
dolaı;ınasına mani olmuştur. Al
ınan tayyareleri bombalarını 
şehrin haricindeki köylere at. 
rnıştır. Bazı evlerde ~ıkan yan. 
~ınlar derhal söndüı·ülnıüştür. 
Hic bir askeri hedefe isabet va
id olmamıştır. Bir kaç ölii ve 
varalı ,·ardır. Bir çok dii man 
tayyaresi düşürühnüştiir. Fakat 
bunlar henüz sayılaınamıştır. 
~----Oı-~~--

ispanyada pek 
müdhiş bir 

infilak 

--Oı---

Japon 
donanma 
sı Hindi 

çini sula
rında •• 

Japonlar 
cenubi Çin'e 

asker gığma
ğa başladılar 

İngilizlere göre yal-
nız Singapur değil, 
Hindistan da 

tehlikededir 

batırıldz! Londrada, Vişinin, Tokyo ta
rafından yapılan taleplere mu
vafık cevap vermek için Alman- 400 otomobil, 55 
lnr tımıf•ndan tazyik edildiği ka-
naati vardır. top aldık! 

Japonların cenubi Çinde yer- Londra, 24 (A.A.) - cS o"V-
lC§mı§ olmaları, Malaya, Singa- yet tebliği> : Kızılordu Mcsko
Lur ve f ngiliz Hindistanındaki va)'J ele geçirmek istiyen Alman. 
ngiliz ?lenfaatleri için bir tehli- lara karşı anudane muknvemetJ{ 

ke teşkıl etmiştir. Malumdur kı' · d l d ' S l '-
J 1 1 

rıne evam etme ~tc ır. mo ens11 
apon ~ar, ngiliz Hindistanının )' 

Japon hayat sahasına dahil ol- şehrinin halen Sovyetlerin e ın-
d 

w b de bnlundugwu tah:ıkkuk etmi~tir 
Ulitunu resmen ve irçok defalar 

i!an etmişlerdir. Bu nııntakada şiddetli muhare 
belerin cereyan etmekte olduğu 

$imdi Şanghaydan gelen ha-
berlere göre, JaponlaT, burada bildi.~ilın~ktcdir. Ukraynada, Ki-
umunıi bir seferberlik ila·n t · ef bolgesınde bulunan Rus kuv: e mı~- I _ . I l ı 
lerdir. Bütün nakil vasıtalarına 'el crı çctın taarruz arı u:.r§ııa-
elkonmu§tur. . 1 m. ğa mecbur edilmektedir. r a

kat, Almanlar bumda b ü:,.uk 
0 bir ilerleme yapmıığa muvaffak 

yaralı harp esirle- olnmnmı~lord:r. 
Muharebelerin şiddet kesbct· 

rinin mubadelesİne tiği Ba$awbya böl~e inde _yrn 
bir taarruz\ vaziyet ınkişaf et-

yardım mektedir. Bu bölgede, bir Almnn 

StcP:\lıolm 21 LA. A.) 

\'eç njan:5ı bildiriyor: 

· motorize alay ı imha edılmi'jtir. 
- Is· 400 otomobil, 300 bisiklet, 5S 

Yaralı harp ~irlerinlıı bita
raf memleketler tarikilc ~npı· 
lacak ruii:badele~i ic;in: itbirliği 
yapmağa hazırdır. 

top vesaire iğtinam edilmi .. tır. 
Rus hava birlikleri Alman ha
va meydanlarındaki tayyarelerin 
tahribine devam etmiştir. Baltık 
denhinde 1 O Alman nakliyesı 
batırılm~tır. 

--~~~~~~~ 

Bu gidişle arayanların 
da, bekligenlerin de 

canı çıkacak ! 
Taksimdeki define hikayesi- Çıkacal~ mı i Çıkmıyacak mı? 

Lozan'dan bahsedilince Milli Şef ve Mılli Şef inönütden bab- Seville: 24 (A. A.) - Ofi: Şid
detli sıcaklar • Reaunıur 52 • 
Yi.izünden Seville ve ''aroşların

HindiçididekiF ranszz 
deniz üsleri Japonla

rın eline geçmiş 

nin altından koca bir c hayal su- Yani define bulunacak mı, b u
kutu» çıl;tığı halde, hala harıl lunmıyacak mı L Belli değil. Fa 
harıl araııtırmalara devam edili· kat ı;u muhakkak ki, bulununca, 
yor ... Şimdi de «Rus mütehassı- yahu'°t da bulunmasından ümit k~ 
ııı> adı verilen biri b,irtakım ga- [ silinciye kadar arayıcıların da, 
ri,., aletlerle toprağı dinliyerek, I neticeyi merak ve eabırsızlıkla 
küflü altınların nezleli sesini duy [bekliyenlerin de canları çı!~a-

sedilince daima Lo zan hatırlanacaktır. 

mevhum dütnıanlarla harbe 
amade aaflarunw muhafazaya 
mecbur bir halde idik. 

Zira bunların hiçbiri «nihai 
zaler» çelengimizi batımıza koy
muı değildi. 

Ankaranuı hedefi, dütmanın 
Polatlıdan Akdenize atılması 
değildi. Ankaranm hedefi, dün
ya üzerinde yepyeni bir devlet 
kurmak ve bu devlete siyasi dün
yanın protok~lunda bir mevki 
temin etmektı. 

Bir devleti, ancak milletlerara
sı tudike uğramıt bir meşruiyet 
yak üstünde tutabilir. Aksi tak

~irde, iıtediği kadar ail~~ ve 
barp kabiliyeti ol~~· meclı~ı, ka
binesi cumhurreısı veya ımpa. 
ratoru' bulunsun, bir siyasi tqek
kül, nihayet bir Man~° Kuo ~
tinde kalır, nihayet bır Nankın 
halinde kalır. d'lın' b' 

Ka harici ilin e ı tf ır 
nun ld'w• h 

mahkum, nasıl rastge ı~ı . er 

li . d--· veya ınllıbat pos, Jan .......... w 
kuvveti ile ç-ı.7qmaga .mec~ 
kalır, ve kuvveti yetm~mce .~ 
av hayvanı aibi tepelenırse mı.· 
letleraraaı tasdike uğramamış sı
yui tqekküller için de mukad
der olan budur. Milletlerarası 
tasdike uğramanut bir siyasi te
ıekkül, nihayet, Çakırcah:d-:rı 
yüz bin kere daha kuvvetlı bır 
eJkiya çetesi addedilebilir. Ça
kırcala, nasıl üç bölükle yapılan 
takiplerden kurtulmut ve dört 
taburla karıalaşınca devrilmiş 
gitmipe, bir Mançuo Kuo da, 
Japonyanm zayıflaması ile, ya
hut diğer bir tesadüfün sevkede
ceği bir ordu ile ıiyaset alanın· 

İ ngilteredeki 
şüpheli adamlar 

1779 kişi tevkif 
edilmiştir . 

Londra 24 (A..A.) - Dahiliye 
mii.te~arı Pateake, müdafaaa 
kanununun derpi~ elliği fev· 
kalad.e ı.aluhiyetlerin bir sene 
için uzatılması lıakkmdaki lft. 
yı:hayı Avam !kamarasına tc\'di' 
etımi~ ve hu münasebetle de • 
mi::tir ki: 

dan Punta-del-verdc de topçu Londra, 24 (AA) -- Fran
obüs doldurma atölyesinde bir sız Hindiçinisi, totaliter devletle. 
Yangın çıkmı~tır. Yangın, Ü~ rin aı-azi zaptetmc hıralannın en 
barut deposunu berhava etmiş. son kurbanı· -olmuş bir ülkedir. 
tir. Bir zabit ile bir çok küçük f i~akika. buranın bahri üslerini 
zabit ve kırk er, knybolmuştur. işgal suretile Japonya ilk adım
Tclcf olanların hakiki miktarı ları atmıştır. Dün, burada, cenu
'!cnüz matôm değildir. İnfilak- bi Çine müteveccih asker nakli
Iar, bir ~o'< evleri 'harap etmis. y~tı ve Japon harp gemileri gö
tir. Cam kırıkları ile bir çok ki- rülmşütür. 
·i yaralanmıştır. Şimdi Punte- Japonyanın Hindiçiniye aid 
de}.,·erde'nin etrafında lıir em- ilk recmi talepleri dün teyid e
niyct kordonu vücude getirilmi~ dilmiştir. Vişi, lngilterenin F ran 
tr. ısız Hindiçinisine kar~ı muhte-

mel bir tecavüziinii önlemek üze· 

18 ~ayılı nizamnameye tev
fikan cemaıı 1779 k~ı;i tevkif 
edilıni~tir. Bunların ;ayısı ";'62 
ye indirilıni~tir. 292 ::i ecntdıi ~ 
nüfuz veya kontrolüne tabi le~ 
kilıit menmpları olarak tc' kif 
edilıuiı;tir. Bir kaçı ıdoğuın te. 
€-adüfü \le İngiliz ta'.hii) etindl 
olanıdır· Diğerleri ele heynelın: 
lel ~üpheli muhitlere nıcn H!' 1 
kimı:.elerclir. Bunlar, milli hir 
düribtlüğe sahip olma) an ve 
hir merKeııden diğe r ılıir ıncrke 1 

zc giden şahıslarllır. 

dan silinebilir. Yine bunun gibi, 
Nankin'in hayatı da Mare§al 
Çank'ut biraz kuvvetlenmesi ile 

mağa çalı~ıyor. . . cak 1 ••• 

. . ... ,.. . .. .. • .... .. ...... ~~·· t·~ ·. l~ 

.Birkaç 

Hayırlı bir 
izdivaç! 

Hamid Refik 

T ürkiyenin insz.nhk aleminde 
kazaııdıit mevkiin pıel de· 

li.letlerinden biri olmak üzere, 
Ankarada bir Kwlhaç büro~u 
kurulmasına karar verilnıif oldu
junu öğreniyoruz. Kısılayla Kı
zalhacın izdivaçlarımian çıkacak 
neticenin cina va mezhep farkı 
ıöıetmiyen ikiz bir §efkat ve 
yardan ülacağmda şüphe yok. 

Denebilir ki Ankara bu mak
aadı temin için intihap edilmit 
me-rkezlcrin en iyisidir. 

Çünkü: 
Bir barı, diyannın metropoli 

- olan Ankara, bir sulh beldesidir• 

Satırla ... __ 
tefkili.tı bundan daha müsaid bir 
çall§ma vasatı bulamazdı. Bu iti
barla, teıebbüsün kendisi kadar 
yer seçimindeki düşünce de lSa
betlidir. 

İmdi bu mÜn::l&cbetle şehirle
rin talibi üze; inde biraz durmak 
istiyorum. 

Bit bugünkünü, bir de 1923 
Ankarasını düfünün! Kızılhaç gi-
1.i merkezi beynelmilel bir hayır 
teıkilitının değil, elçiliklerin bile 
gitmek istemediği Ankarayı ... 

Arada ne farlı, ne fark yarab-
1-• 1 Dl. 

Ya şimdi? ... 
Genç Türkiycnin baı-şebri, 

harp siklonunun bir serçe sürüsü 
gibi önüne katarak dağıttığı çe-
titli insan ve müeaaese grupları
na uğınaklık ediyor; ,ifa ve te
ıdli daiıtan bir ümid ve kuvvet 
kaynağı oluyor! . .. 

l 
~nkd~b yatağı Ankara, temiz v; 
ınsanı duyguların hepsine açık 
bir ideal karargahıdır. Ankara, ~ızılha~, .iki ihtiyacı da bir
ve peıinde bütün Türkiye, liik- lqtiren huvıyyetiyle, sakin An-
dir. kara havası içinde, h!Jzur ve em-

Zannediyorum ki harbin açtı· niyet içinde çalışma imki.n!an 
ğı yaralan tam olarak maddeten bulabilir. 

sona erer. 
(Devamı ikinci sayfada) 
NİZAMETTİN NAZiF 

A.'..yanın nıukadd~ratını hallede cck korkunç bir mücadcle:ve gi. 
rişn~e karar verdiği anla -:ılan Japonların Mikados~ 

değilse bile manen ve kısm~ İki kardcı müessesenin elele
sarmak vazifesile mükellef olan vermiı o!maaından doğacak fay
Kızılay • Kızılhaç . koalisiyonu dayı, insanlık namına, fimdiden 
gibi milletler-arası bir hayır ıükranla katJılayalım. 
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En Son Havadiş"in 
Edebi Tefrikası-89 

DONDEN -
=;:=::::xo =-> BU anNE Bir Glizel Kadın ve Tarihten Y apra a 1 -
Şehirli arbk 

bıkb: CERRADE 
l 

mm• 

Serez'de ••• 
Hastane 

istiyor/ 
" - Sevgilim on bin kişi için 
endamını beğendireb·r a ,, 

t +=:;:ara=· a a ırr 

Mustafa Kemal şehre gayet 
erken indiği haldeMareşalı 

gerinde bulmuştu ••• 

t.tanltul şehri, ne uınan 
bol hastahaneye sahi~ ola. 
cak? 

Acaba böyle ltlr ımıtdH 
~örebU~ mlylır:? 

fıte, htanbuldan Umumt 
harp miruyeclllerial kov
duiumuı ıüntln herlnden 
tam on Nkn yd pemi.ıir. 
ve hlz OD Milis bhl 4efa 
milHlrA4' ettijiınls halele 

Süleyman, şiirinin sihirine kendini kaptır· 
mış, gözlerini yummuştu. Cerrade, asabi 
silkinişile belini onun kolundan kurtardı lbrahim paşa, saray nezdlndekl 

itibarını korumak istiyordu. ODiunu. 
istasyona göndermitti 

t.taaı..ı. on Mlds la..taha- Dünkü kısmın ~ Yazan : Gözleri dkırr !'.-11 kenarında ~ · 
iM yapamam...-.ı. h l... ı le yıkanmış güvercinlere Len 

NMea! u asası .. Ensari Bülent ı:er. Donatılmış cevahir ~ib: 
tı!;!h';!~~a=lıe:k ::. Şair ı·e peygcmıber hU;· <lir. Elleri ;ı:;chercetlc ziimriiıl 
dar puamn mı Jok? kümdar Davvdwı _ölü-, - 2 ~ donatıln115 aftın yüzüklerle ~Ü 

Bu ~. bet' ;pi Mr haa- mündıen. &01ıro., Beni '8rtı· Hidür. Karnı gök yakutla kap• 

{___!füellifi: Nizam~ttin N-az-i:-~ -]-

Sarayın .inkılap harekede • 
rinden ku§kulandıf;ı ve henüz 
kunetli bulunduğu bir (levir· 
de, hu 1\'azıfeuin baı-arılnınsı, 

ittihat ve Terakki ko~tesi i · 
çiıı hnyati bir ehcnııntiyeti lıa· 
izdi· 

.............. ,,, 

................ 
Nazım beyin yaralandığı :ıa 

raya ~er etmez, Abdülha
mit, ıboğriind.on \'UI"ulınu;;:a dön 
du. Selanikteki bütün saray 
hendelcri kaleme nrılmı~lar, 
bin!>ir rapor, binbir jurnal gön 
dermi~lerdi. 

Kızıl Sultan bunları saat • 
lerce tetkik etmi . uzun uzun 
clii .. ünmii§lü. Sonra vakayı lt • ..z 
zat razım heyden dinlımeden 
bu işi anlanıağn imkan olma • 
dığmı kesıtiııı.ıtişti. Zira raporla 
rın hep;inde de hu işi kurmay 
binlha ısı Bnver beyin ) apUğl 
hildirHiyordll.· Ve padişah hi
Iİ) oııdu ki Enver l>e) Nazım be 
yin kayın bir.aderidir. Bir ka • 
) ın bira-der politika yüzünden 
cnj~ ini vunnağa lkalk~abfür 
miydi? 

Y oba <Jön Türk» leıde Rus 
yadaki nihilistler gibi mi dü • 
s:ümneğe haşlamı larıdı? Me! • 
kiire hedeflerini ka~;:lik, ak
rababk gibi hağfiırıdan üstün 
mü tutuyorfar-d ı? 

Eğer böyle 'idiy6e her gün 
yeni d>ir euikast, her gün yeni 
bir kanlı ölüm beklemek icap 
edecektL 

••• 

Kemati doiruca mareşalI-1 da· 
iresine götürdü. Patanın buzu· 
runa çıkardı. 

Tren Ser~ze çok erken vart· 
)~rdu. Böyle okluğu halde ma. 
refSl paşanın dairelerin-
d~ hul_unnıaları gö~teriyoMu 
k~. Se~an'tkten gelecek kurmay 
yuihaşıya, pata hazretleri, bü
yük hir eheııuııi) et veriyorlal"' 
dı. 

Mustafa Kemal z.eki bakı~la 
rını karşısındaki pa .. anın bol 
ınnalı üniforına•ına dalchcdı. 
~ram edilen ~igaranm du
manlarına bakarak bir ıııaniye 
d~ntfü. ()nre, çi21gisiz yiizitn 
de alaylı falat tadı bir gülü.§ 

tahane kuaa ........... ar. ile Davudwı oğlu SiikY • beliri.cken ba~ını allı) a 6allı· Jnnmı!'; 'i leme fildi~i.dir. 
tık•at'tb1-Jtl---o•.1u:ıı...nu I k J_ l tu ""• go"zl....J.:.ıni tıÜZC cuze"' dev n snı" .. U .,._.,. MI a• nıalf. &Ü •Ü,maur 0 ntUŞ ' l CCJ " •• ~"IDan ~irin ~ltİll keJ 
anlanuyacak derecede iz'. etti: andan mı mahrumuz? Sii.leymmı. Kudüste yet • dini kaptırmış, gözlerini yum 
Hayır ... Paramı~ da var; mi§ bi1' ıoprokçı. elli bin -•Ey IIeın~reın! Ey malı· mu tu. Bir lıulranın ıneczu'bıı 

.şehrin hastahane eblkHli- t<l§r.ı ve otuz bin usta a · hubem! Ey güvercin' • .m; ey ol· na dönmü. ~ Cerrade guyct n 
mn feci derec .. ini idrak mele ve mimarla hendi"e gun kı;ııın ! Aç kapını hıma! sabi hir sjlkjni~lc belini · omu 
etmi~ maşeri bir i:ı'ana da bir saray yapmakl<ı gün ha. ~ım çiy ile. ~küll~ı~ çiy ile kolundan kurtararak sediri 
maHkiz. B.,na rağmeu bu i. daldu> i d E k ıl ba,aramıyoru:z. geçiriyordu. Her gün, Ku d ·< .e 1

• •:tar~mı çı ·ar· ta öte U(,•un:ı çekildi. Hükiim 
Zlra bftiın gÖ'l'Ömiz hep düsiilı ötesüade, berııindc ım onu natıl gıy-eyım, ıyakl.•· dar Süleyman tatlı bir rüya 

....- büyiik• ferde, ve ta- bir paygambfır dolafnuJ.S' nmı yıkadım. Onları nıwl ktr· dan U} anır gwi gözlerini ar 
talatlı $eY1ettledir. Y"P' Süleyman, Vaıııı· 1-eteyim? ..dedim·. . ı-ak: ~ 

Biz, B6r~ik Amerikalı. dun l«J;e,in.e ti.öp.er, 1'-uıl Cerllade çap.un ve hırçın bır _ Ne oluy-01" un -dedi·· 
ların ırıetıhur metine veya ·r . . . . kahkaha fıılattı. c cinnetine t

11
tulmu,uzdur. lıı atını sırtına gcçırır • . . ..errade artı poruı.knlı kol 

Yani ner ı,eyin 'büyüğünü, ve 'beyi.der <WyUyerck ıcv - Budala kız! se~v:~ılı i ~- ~ımtaktan vazgeçmi§ti. Onu 1ı· 
dün)·ada hir efii olmıyaaını gili.si C--rad"rıin yanına pı.ra kadar gelınit hila entarı· detle bir kö eye fırlotarak ha• 
yapmak illet ve.u cinaeti. ko,_.d,ı. mı naı;ıl giyebiliıf.im diy-0r ... kırdı: :. · 

Bu illet fena brr illet de- b Kalk çahuk ' s ğildir amma Amerikalılar Yine ;;yl.e bir gürı . . . V . .. - ak.lama! Bu sen: "n? Se ._, z· 1 k SiilJt>oVman ~..;ı:.i Ccrra· e yaramaz yaramaz goz kır €İn bu kızın evgili il «Altı 
ı..-n... ıra on ann co pa- ' "J ··· "'......, parak sed f d" l J Yümaşı, vaziyeti, derhal ve ra1ftl'l var. Her türlft tm- de ile ~ ba.~adır. Ve e I§ eri ara ınc an baş> deyor. Demek ki facm ılı 
imalar ellerinde. Yapmaz- ı:--i· lü " kl ı mırlldaııdı' d id" G"'k ' · I k biitiin vuzuhu ile kavramıfU. Zuın.r ıt parma arın _ Ç • cm a ı. « o yanut a np 

Muresal paşa tahkikatın menfi lmrsa ayıb. saluıluıı tUıldırarak, ko· ~· ~uk ol kaçar haaaa ... lamnı~ j lcmeli fil ıdi~·j hir kr 

helirci'i. 

• Fakat 'hiz ki Amerikada degtl mı , ~ 
ir netice vermesine İttılıat ,.-e öJmiltı bir musevi vatanda- ]unu Cerraden.in belirte • rın ... » Bu da senin kamındı· 

Terakkinin .en ate§li lbir azası ,ın vDJiyet ettiği para ile dolayarak kon.u.,makta • ~ Haklısın .dedi Süley· Ben bilirim seni. heni de hö) l 
kadar kuvvetle taraftar hulu • Mağnisaya bir hastahane dır. rmm- ~e~. ~çtılı da anla§lh· aldatmıştın ! 
Illl) ordu· yapılmasını bile bir mühim ... yor. Zara §Urın alu §Öyle: Süleyman fınkara sapmadı 

mqvaf!akl~·et addedecek 'T' .t "k J '- Ben &evgilt:ın lk 
Evet o da m.azmuı .uhayın derecede kıtkanaat ~('i. ı eJ rz anın uevamı L~ ki . e a~ıyı ~ç - Aldaımamı~tım... <li> c 

l"l.lııtulmasmı istiyorou. Ve ltun nenlndeniz. Eh, lm illet U~·. 41 
n sevgihm çe'kıp gıt· 13ylendi- udeoe şunu diyeb 

da lı'.i.~ },ir fe,kaliidel'i\k yoktu. bizim rınh:ıımıza uygun de- B··-'"' d · bö. 1 lnı uu~dtı. Onu aradım ama bula- lirain- Bir gece Cil'at hağlaruı 
ıtilaa. H•,.eıı Wr cv•ini ~ ... .,, e ıyıue Y e 0 u,. • ına mı Onu çaprdım, likin daki · • ka d Mare~nl pa§a bu:;fuıe 'kadar bulup kurtulmalt'-•ız •e tu 'i,c. Bugttn, yani Davu~uı cevap ~·ermedi· ~ehiro bekçi- l . höe~ı~lıın .. p~ın •. a ~en d 

saray nazarında ,·üksek bir iti- " ··ı.. ·· d .. . ı ı :ı· ":l >enı ) e gormu~un. ı küfü\. silik, göze vurma- 0 umun eıı ~ yı sonra ve ~ Ier heni buldular. Vurup yara. Gliz ı k-.ı. ka I · 
mat kazanını~ !bulunuyordu. '.''an, alkıı toplamavan i4ler nın doğumundan tam 973 yıl l d l . . . . e ıtınDln arı l>. 

H
er vesileden tstifade -.ı•rek bac;arn.n~ .. a ba.slamalıvt-o:. .. ı. · ·· ·· ·· .L a 

1 
ar. Hı.sar bekçılerı l'eçemı kat daha çatılmıstı Dahıı h• c-"" .... J ,,. once :uır mayıs gununun gtar ·• ümd kaıkl d ı • ' · .AlxlüHıamife kuvvetle telk.ip Gecen din bir tlisıtall.leJ' rubunda. yuız en ır 1 

ar. !'ln 'bir sesre ha~ı; 
elinli~ti ki idare .ettiği mıntaka- açıldı. Kaf\ def:il. Bu dis. Süle..,'t11Bn., ıevgilisini sedire - Zavallı kız! Ahmakça Mr - Demek ki ~yapılan .him• 

panserin k•PL'ıına koydu- 1 uy ola ak S ·ı·J. · L da mevcut rejiıoe düşman td'.< i!umuz a~ıh• töreni korde- oturtunca buhurdanlar yaumı~ ,,.- e · evgı ll!llDın ar~a • ları geziyorw~ amele ile uğrı· 
adam hnlunamaz. IU!ı ile xne.telerimhin, bu 11 ve perdeler ~e)cilip cartyeler ınndan ıdkak ec.faak doia§nııı ıı~rwn. Sana 1 .. irlarla konu.1 

Şimd•i t-ğcr tahkikat müspet ~tevnı iıe layık olm•'fll· uzakla§'ınca hir kolunu Cerra· ha... yorwn> <liye heni aldatarak u 
bir netice verir de muouo caJt büviikliilde yaptırdık- denin beline dolayım Süle)ınan - Yalnız dolat 8 gene iyi. zaklaııyor ve Kudfuı hağlann 
subayın suçlu ol<luuu anl.a"ı . lnrt kli clerin ll-1'alanm zümrütlü parmaklarını akalın Kaleye yakla§mıı, nöbetçiler- Or:)lim evlerini dola l):Orsu 

" ~ yanvp~a sıet1 rin bir •Iİ"ı»an- den biri Lı"r ıı.ı und 
hr a, mar~al, saray neadimle cer daha, on Jdlbıfk cleha ve da d&la§tırarak. mınldanmıya I Q~ a omuz an Sonra bunu euratıma kar .ı Ö) 

Bir f.i gün sonra binbaşı l'Ai ti!harının zedeleneceğini ea· vih :ratakJı bir h11f;tah•"" ba~lamıı;ıtı: ) ara .. •mlf" lemeıkten de çekinmiıyonun? 
Nazını beyi lbir edr.e ile ista_· nı)"Ordu. clua Jepmahyız. Ve niha- - B~hçemc gel -ty gelin . Süleymanın hu Mlenni j§i Siileynısn gayet rind ve pi. 

Y
ona götündiikleri a'i:mdan 8rı. Bunda .Ja haklı idi· Zira, ii> ,·et bmm yımınalı;vıx efen- hetn~i.rem! Baharlıırımı dev lr· duıce Cerraden'in yüzündeki kin hir açık gönüllülükle ' 

b ı:r rl im, Zira tehirli artık bık- • ~ .,,fillimt · d" d za ya) ılmıştı· Bu yalan değild'l. t e d.>ir vaka çıkını tı. Hem Ah- tı: diın. hah mı yedim, :ı.arabıınt ,,- eme •
1
n ı, kagları hafif derin erin içini çekerek ceu I 

llaldkaten Nazım bey İstanhu.- -OüHıamide dfüıuıanhk e<kn hu Ha~fahane ic+f..,,.,.! ,.e ıiidiiınü içtim. Y eyin iz ey çe gatıldı: verdi: 
)3 yollnnıw~ l:>nlunu)'-9rc'lu. adam, halk araeından bir •ken ENSARI BOLENT do~tlar siz de ... İ~ip nıe ~'t olu· --:- De?1ek bu §İİr bir hayal - Neye çekineyim! Omu 
Dörıt gün sonra da umumi nıü- d'ini hihnez> de d.e.ğildi: nuz sevgililer! Bton uyuy<>- ettrı ~ıl. Olmll! bir vaka. zundan yediği ok onu Yaho' a 
fettiş Hü eyin Hihni pa~a. Yıl· Bir yüksek rütlbe~i .m'hay • *Yer fıstııtı. ~sam ve kete'f\. ,, nım aına kalh'iın uyanıll-.tır. . - ~le ya ... Adını ııöyleye- (•) ya gönderdi. O §İmdi bi. 
dızdan gelen lıir ;ifreyi açtığı eh. tohumu pivasaslnda son ,:cünler. Mahhtibmnun f'eaini işit'i) o- yun dınle. maceranın ilnhi 1-..ahramınıdı 
zaman, fU kısa emri okumu.; Kıml Sultan böyle bir neti· .:ıe bir canlılık. başlamıstır. Bazı rum. Kapımı çalıyor... ( 2) · · · .... · • ki göçerUien pnındıı 1mlunnr 
tu: ce kanı.ı~ında nıa1"ef;al p-aya •aclrler piyesadan mal almıya CeO"ade "-aıııhıı ındıııki ko • «- Ey Or.-iliııı k1z·1 arı '· Si· vezirinı'iz A~a.fın e7fuerle)·İp 

• • -:s 1ıe l~dıkla .. ··ım- r· l ~ • a 
«Maiyetinil!kleki kur.. ~inirlenınez miydi? Elbette si· ~. v- n goru ~ ur. d"' eaınan ve kalın altın tepsiden z;e. yemin veririın. cücr . evgili· Lana da ezberlet'tiği hu ~iir" 

· b" · 
1 

·nı· 
1 

. . JM:&UCUk sanavı erbabJ un ..... ·· .. r_ b" ---..ı. 1 1 lı ı ' e · l dın. may Jı.eıyetıne meıısup ın nır enı ı ve e ~tte ıt.ımadı k.ı to lana ....., .. ..k t ·r . d wufUCC.-. ır !"'& ~a a mıe ını u UI'-anız ona haber verir. SÖ) en •ı'i .çtı o, )arı hüzün, ) a 

h 
. h l 1 P r.~ RUmru a:rı esm e ~ L. • • .._ - 1 k k kı.. . . k" ,ı 1 ~§ı Enver eyııı eı~e:n rı ır veya nalınlı. Artık ni~an• yapılacak tadilatta, isteklerini e .... zrertnı 1N1ygtn atara Q Lll· s1nız :l ~>en muhabbet lıa t.n ı- rı ıaz vererek hatırlanacaktır. 

I tan'hula gönde.ı'ilmesı.» lnr:a, ık ik ~nderiltn kırmızı tesbit etmişlerdir. yordu. yun'. ~en'in iC\:(l;İlinin, haşka Rakibesinin .ölümünji i(ıtin 
HW.e·yfo Hilmi paı;a, der- çıkınlı 'İ'h anlara ve iki ayda * Almanya hü1kumeti İımir - Ne güzel... -dedi· hunu Ee,·gılılerdcn farkı ııe'! Ev loü cc genç .kadında derlıal ]Jir ıl e-

hnl irnde)İ tebliğ etmek Lcıte • lıir _rütbesi yüseltilen nıahtunı fuarı~ .~tir~ edeceii.ni !l"eS· dı ilk defa ben i~tiy-0rum de- lar için.<lc en güzel olan s~n. ni- ğişiklik oMu· Ne de ça.huk de-
mifti. Enver lbe); aratnııı;-tı. Fa berm paTlak i1'1ikhaline veda me11 b?ldı.rmiştır. . ğil mi? çin bize ~)()y-le yemin vcrir .. in ?• ~,P.veriyıordu? Biranda en deb 
kat kurmay J>inhaşıyı hiç bir etmek lazımgelecektL kit o:~ta. ok~l ve ılkk okulallann Süleyman ~~vap Vf'!nuedi· Demeyiniz. Se\•giMm ]Jeyaz \'C ~etli bir Jıidıietlc hiitün "L\llllll· 

. .. l (Dev ap l ıyaı: arını arşı mak y .. li ..1 h' r h' ··ı·· d - J 
yerde bulmak mıiıukun o alllB· (*) . ~ ~ı. t.'ar) üzere Devlet -buımtvi calısmı. uz nue ıs ı ır gu um9Cıne kırmızı ır. On bjn ki~i içinde t,ukhğını kay!beden, gerilen. 
ını~ı. Bilahare Çazı ye ınuha. va başlamıştır. Kitaplar evlulün endamını Q,eyP-ndirehilir. Bu ı (Dalın ı·ar) 

Erte i gün ve hütiin hir iııı.I- le!et e<lcn Nu!"ettin paşa. so nhaftasına ikadar tamamlan- (2) İncil Agniyetül'agam a !ıifü altındun<lır· Kakülleri pe 
ta devam eden araştırmalar da mıs olacaikıtır. (.~(lyfa 198 be.~inci b(lb). ri~an olup 1uı:z;guni siyahtır. (*) Musevilerde .Ali.ah 

bir fa)da '\'ermedi: sala 
Enver bey karaka)h>WnUJ • d; Gelecek ya belderi&I locaw,da teldifaiac:e oturdalma rJ tu. 1• • • • • •• ..... DW.ri ile ......... ko- l lan ön aalonda, mualardaıı bir"r 

Fooen, k~d~~ını de .~·~ ~ .. D ıı ·lda old.. 1 airdl. N A N A oturdu; ve o aırada oradan ge 
den Kontes'in ontinde iiild1. P~ Y• t • ~ ..._ .._

1 
melde olan Fo,eri ve Lafalo:ı 

SEREZDE... yesden asli baluo)unmadt .e Na- - Olm- leF deil! dedi. a. , t.evirerek: 
na ismi geçmedi. Kont ok.adar .~ -kadar le.dm .._ ,.Jj M fl e 111 uoı ,~ .. 1 - -~, - Buyurun! Birllkte bir bira 

Serez müstılkıl fırkası ku· biırid bir tavır takınrnl§h ki, ıö· _,,_ .. .u •-.,.7 ..... .... il EMh .. zoLL 12 ;.A~~ ~c,•frcn: - 1 içelim! dedi. 
maııdanı mareşal İhrah'lnı paşa ren onu ŞW-•yı Devletin herhan· di .. m-.a. ............. z '• ı: ' ' =• 1 

·•• 

1 
-:-:-- !..,. ~EFİK == '1 Zihnen birteJ' tasarlamaktay-

her halde mi afir ağırlama)·ı ıi bir içtimaında bulunuyor •· F~ •• etleı lrar.ıu bir taraft:.n da h -:-; d dı, sahnede Narıe'ya çiçek attır-

" 

:ı..: l ı... ç·· n~L Orada bulun11tlannuı .ebe- - N~ ~ındı .... 7 EHMt. - Biliyor mwun ki uizi-. bahsediyordu. Stı·nUfer~ı· peck :'ı· bfl!'1_ mak istiyordu. Teklifsizce Ogu""st 
~- sev.er ıuır ı;at o aca.ıı.:~.ı· un- bmı anl•t--

0
.__1_ v.;.. aadece, te ....... t.or• . .,_L...__ -w. ~... .,, d" h" tf~ k f K l L ~· --...,. ~ • ._.., .ıı _...._ .... cleııli, a.. "-'a')'I pek beieniyo- lirdi, Ros'a ihanet hn•usunda ıye ıtap e 

1
u't garsonlardan 

u ~u .ıa. il enıa uoY lBt~sy(). kayın~erinin tiyatrodan hot- ..,. • ..... ik" d f •. ..... ona birini çağırdı. Fakat kendisini 
nha ı~dı1ği dza

1

man, e~lan ıhn Jandy .~ ~ylemek}e iktifa etti. F c.pt, ~..!9..z.:t•h•'•l'Dlfb. 0-. IOB ,..-deyi locaımdan h~vC:i ~eç~~a:::~ra e~~~itmi ~ee, dinlemekte olan Mi~on'un göz. 

.ns·u~ı .. a_n o arını enrrme ta • .. ennı zı,.uetçilere terketmek oterı tam ---•· arada UW ..,...._H ı-.-=·ü· ...... Fo- Ad k t Ja ' lerini faltafı gibi açtığını ~örün-
d d 

._._ .ı-.ı-- -·~• 1111 --~ --. sa ı ' e. ar geri gelmesini t•. 1 d '-ı e ılın~ bulıhı. mere lfAl'IJa çıkan Marki Dö· _.,,-..t tar ....... ~ .. uda. O, teri, o,_. Wtiırace birlikte çalana min cıtmlfti. "" ce, ta§a a J, ve r.ekeliyerek: 
Yaver kordonia ~nç bir hin ıuar'm, açık b_~ loca kapı. tl ~te, ~m kapuı ön&a- 'nlldU. laYUflu. Fo,eri ve Lafa- Kahvenin fazla •·-'-balı'- olan - Ogiiıt! dedi, iki buket al-

iL- ke :ı. · • • k I 
1
• nadan, mun, ihtiyar kameti -. d97di. Karolin Heke ve anMli loia, 8fAiıc1a ti atro ·• •• d iJ • ,_.. " dırın n herbirini münasip bir .,.§ı, nu•ını n~ et e ıre atn • , ___ _._ . • •- 11_ LL..1.!l.1.- , __ ...!.ı~ :'.'ı·ı- • L:__ • • 1 nun onun e, mütter erı mermer maa•lann et- d h 

1 arak
• nlf .--.na bir taPka altmda, ... --~ ~u 8ftll-t?me .,...... ....... ~. Caddede, f ı .. ~ ı :zaman a 

0 anımlardan birine 
~ · . kağfamıı kırçıl çehresi ve pçen 1tP1 ed11or ft ~ çsbr bad-· bir inaan lcalaballfı yolu tık • ra ınıı sı~llU§ udı;. ~azdan, a· verilmek Üzere yol-gösterici ka-

- farC§ahn ,.~ar)nı ei· kadanlara tatkm tatfun takılan tek.-i Jiyerek, ~· piftild...W binek lafanclan •fı,a m:"!ı~:, yak1t•~r~:.;ce~ ~ırıki tek yu- dına verin! 
ze L'ildirmeğc memı.ırum ... -de- bakışları ıöriinÜyordu. .a,lüyordu. Bir yol-ıö.terici lra- caddenin bafiftiJ• utultuau ar,:_ bar ıy k 1 b~ ~ elUf aynalar, .bu • Salonun öteki ucunda, ba§mı 
tdi· K • • dın. teldifabc:e kendilerila konu- anda r..U.. ....:..u~: ffü q . ~ a ıgını nlnıUtenahrye bır aynanın çerçevesine dayam.JJ 

. onla davetini yapar yap- -ordu 1 :ı.: • ~-·-- ed" lard --. .... tene • akıettınyor, ve üç avizesi, maro- 18 1 d dının Nurettin bey (•) ol maz, Fo,eri piyetden baJuetme. ~etti·· ·A~laundıueteciJ, e .._. IJ~ a. ken taklidi sıralan ve k yq arın aya var. ya yok, bir 

d nl ıJ • L.'- - • ,..o u Ba,ka ka u:-0 b al·'- S • ırmızı çu genç kız, önünde boıa bir bar-
uğu a at an bu genç, }l.are- nm muv~~l.A ol~ıya~ı diitü- dmlan ıönneie ~ı çakı ord~ fc 'p:; sı, u ar .. ..,, bn.er'i Ka- ha kaplı dönemeçli merdiveni dak, uzun ve bo,ıma ~bir intizar 

§alın çok eenliği oğluyıdu. lnerek,ocad muaaade ıatedı. Lafalola, da ıuaayıp suaamadıklarınıy vı;.. ---'-ta IU'Yd eteNye a':"üldemtt bulun bulunan salonu haddinden fazla ile uyu .. mm• mbi L--eketeı•z otu-

b 
an en aonra çıkt S . ua maa y ı. ana nı.n kaıand ~ b"" '"t'" d S • ;. ""3" ,.. Qill" • 

Ve u ya,·er bey, :Mustafa Labordet'" K t Dö ı. . ~~ renuıek üzere yanlarına ıelmi- muvaffakiyeti d'. .. k b" ıgı u>:'1 uyor u. tmer, mevsim iti- ruyordu. Kudretten kıvırclk g{izel 
uı on vandavr•an yordu ••• Sonra, bu mevzuu bıra· raftan bankeri ?.':ile !. ark ta- barıle kapıları vaktinden önce külrengi saçlarının altında, saf 

ıoz e ıuzer en. kaldınlllll§ olan ve caddeye açı- ( Dalıa var) 

Bi 6 u· ~rwı;y 
Umumi harp arif~ . 
- ~ gzı 
sinde Asya'ga b -
bakış: 

Siyam, 
lngiltere ve 
Japonya •.. 
--Yazan--
Şekip Gündüz 

Japon ga:r.eteleıi Siyam 
ine vazıla.r yazmağa bati 

ar. Bu ne dereceye kadar 
l!dur, bilemem. Zira Japon 
ıd olan haberle!i biz A 
j ıısından öğreniyoruz. O 

Jültenlerinde bu haberleri -
.:.en aldığmı dikkatle kay 
yor. 

Bina'enaleyh enrela §.a • 

tetl&.e tuzum sörib'orum: 
Siyam. yahut yeoi adı ile 'f. 

• .. nd aleyhine, Japon ga 
.:ıin nteş püskürmesi için 
ı.>lr sebep var mı? 

Uzakşark politika81Dl tak# 
.:enler bilirler ki Hindiıç.iDİ 
.ıiyıım arasındaki kuıa mu 
ıln bitti.ii güne kadar, Japoea 
~elclerinin Siyam' a at.et ~ . 
.ıesi için bir sebep bulmak 
.iiıuızc!ı. Zira Siyam. g , 
.len aal>ık Kralı Praj~ 
ınl"indcn soma, hemen 
1ançuokuo sibi. az.çok - . 
,ır j apon eyaleti haliıa.i 

Kendisine mahsuı bir 
.. ı. ufak tef ek bir donac!J?'llt 
_ukça iyi terbiye ve teçhiz 
cif bir ordu•u olan imt,j)'aılJ 
~ıalet, bir hıdivlik. İtte ... 
la~ . 

Prajadipok'un yerine _.,çİ1 
:rnl, henüz bir ilk mektep 
Jesidir ki anası ile bidikto 
ede olurmaktadJr. 
.W..-iın olan bir askeri ·· 
/c bu zümre, ipleri Tokyo'dl 
.:ın birtakım ku!:lalaTGan .. 
.eptir. 

Acaba bu kuklalar. ef 
i kızdırr.:ıak için n:.l blr 
nrekctlc bulundular ki JU. 
ıuhubiri, Japon gazetele' 

Jb'a nı · ıı atq ptltik.üı"" rd1lı.m.,.. 
.mhscucbiliyor? 

aha d~n l>iT ~a ~11"' 
~yam - Hindiçini hududuo" 
im edecek komisyona ı 
tmck için Hindiçinfye S 

..!eğil midir? 
J aponyanın tahriki ile 

ıiyc saldırmış ve bu harp~ 
ıe Japonyo..nın yardıms il• 
ulan payı koparmış olen 
u n, Jeponyaya kartı 
ir ta·nr tabnr::aş olm.ası,.-

-unl verilemez. Siyam devı.& 
lnmları, hcrne pnhuana 
lsun Japon doetluiuau ttll 
ne:ı: bir va:ı:iycttedirler. 

Zira ordularındaki bütiiO 
..ıhlar Japon malıdır. Do 
arının hemen bütün ıemil,si 
-ıonyada yapılmııtır. Niha)'el 
,onya, kendisine aleyhdaı . 
:akınmağa kallutac.ak bir 
::ıükumctini 24 aaat içind4ı 
aklak edebilir. Siyamın 
~ra ve hava subayları heP 
wnyada ihtisaslarını Y 
;;ençlerdir. Hepsi Japon 
ile yetl§mi~lerdi'r. 

Binaenaleyh, Japonyad9 
;l\m aleyhine bir nqriyat 
amıgsa bunun Hbebiqj. 

tnrafta aramak lazımdır. 
Hatırlardadır ki bundaı' 

buçuk ay evvel, bir Siyaın . 
Singapur Askeri Valisini 
tmi, ve pctTol aramıtb· Bi~ 

tc sonra Singapur Askeri 
':>lr beyanat neşrederek ciki 
'eket arasında bir anl..,ııa11 
•ıldı~ını, Siyama petrol v• 
~ini:ı> bildirmişti. Bu~ l 
.ün evvel de Uzakşarktakl 
i:ı: kuvvetleıi Ba,kumaıa 
ir teblii neşrederek cif 
"'\ hudutlarını her t.c.vüı•.ı 
kolaylıkla müdafaa ea~· 
1b ilan etınifti. İnıil~ ~ 
ndanının bu tebliiiıMI' ,

oir teklif de varda: 
cSiynm hükumeti, 

mızdaki kuvvetin der~ 
lamak için mahalliJıde 
yapabilir.> 

Bundan ild giin aonra. 
payıtahtı olan Banıok il• 
pur, ayni zamanda, bit 
askeri heyetinin Birmantd' 
derilr!iğini bildiriyordu. _,. 

Ac:ıba Japonya, İnııiJt.,r 
Siyam aruında bu tarza. 1:.JJJ 
lnrın artmasına mı sinir~1"' .. 

Kimbilirl Belki de S 
karvı bir düvman tavrı ta~1• 
Bangok hükumetinin Jns .. 
den büyücek bir petrol ıto~11 

paTabilmeıini kolaylqtırııı•i' 
lııııyor. Yoksa, ycryiizünd•J 
met kopar, fak.at Siyanı 
yadan ayrılmu. 

Aşyııyı ~hdid eden 
harbin seyri, Siyamın dairdi 
ponya ile beraber olacaiıısJ 
gösterecckt~Eıde_G~ 



gün 
ak 

Gizli mal 
satanlar 

lienüz tabakkak 
~tnıiş bir vaziyet 
)ok. ihbar tahkik 
b·· ediliyor 
~ ~laruıı kapalı ,W.e
~ ta.adaa fatunuz ..ısa
lt \r-•llana bulunduauu da
ı-_ ~ laitab gneteahHle >'•Pi· 
~eıtfyat hakkın•• l!lyat 
'-ı"h•r ~ komisyonu reisi, bir 
"fit ~i tı~ınüze bunun llıMak ıa... 
t'4!, t:.:ıhbardan ibaret alllll or. 
'-"".. ~~•kk• etmiş lllr nsiyet 
---~·, ,...,. ••• tawA.t 
~ ._. bidiH.ain .,, ......... 
~lemi~ir, 
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Leh KomOnist PartiSi Şefleri 
gıyaben idama mahkQm 
edilmiş bulunurorlardı 

Lehistan sefiri ite ateşemff lteri dürbünlerini buruntanna 
dayamışlar, sahnede llunları araştı ıyor:ardı 

Fakat bütün gayretleri beyhude oldu. Zira, bunlara bir 
uzun sakal ve birer mavi gözlOk takmışlardı. 

~~-tem mal'fl, ()poraya, içi.de 
cenbc clu8sı okunan bir Or
todOka klliwi ha.alil ~-..ıı 
oö,.ie cffiııünÜJ'OTd.n: 

c-- Be hadiseden aonıa. 
artık diplomatlar salonda kal
maı:lu. B~.,.. ikifer ıııv1t1rlar.:t 

fakat tnaTf bitip herkes ye
rine oh\Nnca. bu c1'i~oc.emde 
yamkhiımı anlarım. 
~ da derhal Y•· 

lerine otunnuşlar ve yeniıırlen 
b&.t._ air ~an T-ıoçki
ye gözlellini dikmişlerdi. 

İşte o zaman, bizhn meşMn
bir söz perecr4imiz dudakla· 
rum k.ıpitdatıutftl: 

- Hcrifterdelci surat değil, 
çiako kaplı mahkeme duve-
n.. •• 

8a Wıdi.ae tizıerinde ea çok 
duracağmı· tahrnin ettiğim Al· 
mıuı,.a 8iiyiik Elçisi Gsaf fon 
Bnıık.dorf iRança•' dı. O aza. 
meıdi BiFük Bçinill, Kom· 
tantin KaTateodori Paşanm 
bir JMDUı.. Loeıdra" da ,...,. 
11111 o&dı.ia bk jetti Wcı-adt.1•· 
bileoejinf. AllMlfbnı• (*] 

Ne gez« •• ' Hiçbiri. hiçb(ri 
en u(ak bir harekette bile bu· 
)•HMGl. 

Ben ..- T~l dinle· 
mekten de vaM"Çllliotim. Yal
ns _.,. -** etmeide met
...,._ Bir arallk. faik.ettim 
ki dip&om.tlann Troçkiye de 
bl.k ..--. )'Ok. Her.biri 
göderiae bir düıWn daya~ 
mıt. güzel hlıiet km..- ba· 
caklannı ~ bir zenpe
re.t dıUdalt ve beyec.nı ile 
Uh ~ ka~ ..Jon
da kileri dikiz ctınekle menol. 

Bllllun se,!>ebini anlamakta 
gecikmedim: 

Diplomatlar. ellerine düş
müt ~ bir fıtaattan olbett4 
azami surette iıetüade edec:.k
lerdi,. Zira bcrbiri. ..Ionciak:i
leriq .ekizi OSMI ile yakınd.n 
al&ıbdar olmaia ~burdu. 

Salonu dolduran ihtil5.1cileT 
arUIR<f a idama mahL.-tim olan-

J-:=- Yazan : f 
1 Nizamettin Nazif 

bir isyan, bir ihtilal haıırla
tamakta olduklan rivayet e• 
dilenler ve muhakkak olanlar 
vardı. Ve ıaripti ki bunları, 
yani ltendi politika ve hedef· 
)eri için çalıMn bu komitecile
ri, düımanl~rı olan ınnıfların 
nıü.me111illerine bizzat Mosko· 
va ccntedyordu. Diplomatlar 

. sökte aradıklanna yerde bul
muş gibiydlter. Gözlerini dür
büıalerlnden, yalnız defterle
ri.ne bir §eyler not etmek için 
ayınyorlardı. Tabii, Moakova 
bir dünya ihtillli haznlarken 
böyle bir ihtilalin olamamaııın· 
da, ınevcat ııosyeteoin temel
lerine yeı-lettirilmit beyle 
deh.has bi-r bombanın, bir ce
hennem makine.inin pndıya
mamaunı iıti)"efller de boş 
durmuyorlardı. 

Onlar da Üçüncü Komüniat 
Entcrnaeyonale bailt olarak 
memleketlerinde aizli veya a
çık çalışan Komünist Parti ve 
tef'kil6duının mensuplarını, 
mümessil ve murahhaslarını a
clım adım takip ediyorlardı. 

Bu ealonu dold,nan ihtilal
cilerden kimisinin Mo.kovaya 
gelmit olması, mı:nlleketiJ_Ki~ 
biı cvatan hıyanctı suçll> ıdı. 

Bazı memleketlerde bu he.
TeUt cdiifmana casusluk> su· 
retlnde telakki ediliyordu. 
&zı memleketlerde de bu ha
reket, cvatandaşları biribiri 
aleyhine silahlı mücadeleye 
tahrik etmek• teklinde, yük· 
sek cezalı bir suçtu. 

f~nsa. Bulgaristan, Al
manya, Çekoslovakya, Belc;l· 
ka, Holanda ve İsveç gibi bir
takım memleketlerde i.e bu 
hareketin hiçbir fevkaladeli· 
ii yoktu. Zira o memleketler, 
polia. jandarma ve milli em· 
niyet kuvvetlerini seferber e· 
dlp Komüni« Partilerine kar· 
Ş1 bfr müth.iş gidi MVaf& gi• 
rişmiı: olmalanna rağmen ana-

t•] Vllk'a pek meıb-.1 ... : yualarının icabına uyarak 
indis l! .. .aldlt GIWon -velev ldet yerini bul9Un di-

o.n.nJ. t...>aratorluiunu ren- ye de olsa- Komünistlere c;a· 

ti. Ve 'k.ulaltan kulağa duyu· 
luyordu ki dehşetli bir ekono· 
mik bultran içinde yuvarlanan 
Lehistan, bir Kızıl ihtifll için 
olmuş ve pişmiştir. 

Leh Partisini bu topıantıda, 
gıyaben idama mabktl.m olan 
iki şefi temsil ediyordu ve 
bunlara sahnede, şeref mevki
inde Yer verilmi9ti. Leh po
lisi bunların yalnız takma ad
larını biliyor ve şahıslarını 
tanımıyordu. Rivayete göre 
bu iki ihtilalci, ömürlerinde 
bir defa bile fotoğraf çıkart
mış değillerdi. İşte, Lehli dip. 
lomatlar bunu merak ediyor
lardı . Bu adamları görmek ve 
simalarını beyinlerine naqet• 
ınek. Belki de gizli bir makine 
j)e resimlerini çekmek. 

Fak.at Lehistan Sefiri ile 
Ataşemiliterlnin bütün gayret
leri beyhude oldu. Zira Ko
:nıintern, bu iJ için zeki bir 
taktik kuTlanmııtı. Leh mu
rahhaslarını •ahneye çıkart
mış ve teTef mevkiine oturt
mU§tu amma, dlinyanın en us
ta ınakiyajcı11na parrnek ı•ır
:tacak bir muvaffaki,·etle yüz
lerini boyamayı ve bunlara bi
rer sakal takmayı da ihmal 
etmemi~ti. 

- Devamı var -

Mfit~f errik 
Yeni Afyon valisi 
Dahiliye müsteşar muavini Ş 

Iik Bicioğlu'nun Afyon v~ili,ği 
ne tayini yiiksck tasdike rktiıraJ 
etrniştf!r. 

Francala tevzie-
tanda yolsuzluk 
Belediye francala 'tevziatı el 

'Nlfında slkı surette teftişlcN: 
b~lamıştır. 

Adalarda yapılan tetişlerdı 
tevziatın muntazam surette ya 
ı>ılrnadıf{ı ve nncala almıya hs.t 
lkazanmıyan bazı k.im.seler de 
franca1a aldıkları görülmüş ve 
hak-kında takibata başlanmıştır 

YaO fiyatları 
yükseriyor dde eder Mr tanda Jıoın-.u· lışma hürriyeti venneie mee-

'1C"• s.lllt,in Milli imha etme- bur oluyorlardı. Sön .gUnlerde pivasada yal. 
linden 'bal..eder. Bir Ortodoks Diplomatlar locasında en nız zeytinyağı yilkselmi.t dcAH 
)uriltiyan olan Osmanlı Sefiri büyük heyecanı duyarak diir- dir. Bu arada prunuk, susam, (..;l> 
K-.ntin Kar.teodori Pata, bününli kullananların baŞlnd• ti!J'l ye haşhaş ya"lı::nııda da yıiJ 
bakM'et edici l.;ı- tavır ve li- Lehistan Elçisi ile Ata~emili· scltlikler vardır. 20 haz~ncfo 
Mftla .alonu terkeder. teri geliyordu. Zira Komünist 58, 59 kuruş olan pamuk va!11. 

(ar, otuz yıl küreğe mahkum ordulann Varıova kapdarına nın kilosu bu~ 65 kuru açık. 
edilmişken hapishaneden ka- kadar dayandıkları günlerin rnıştır. Fiyat mürı&.abe komis-
çanlar. bir hükumet darbeai, üstünden henilz iki yıl geçmiş- vonu tcreffüün &ebep~ini tet-

-------"----------------· kike b~lamı.stır. 
ViLAYETTEKİTOPLANTl 

Adlig_e Vekilinin beyanatı 
-= ~ 

Adliye sarayı derede yapılacak? 
10 lira maaşla kltiplerin ayhkları 15 

llraya çıkerılıyor. Bütün katipler 
mütehassıs olarak yetiştirilecek 

Bir miiMettenberi şehrine- nında haiz.1 itibar mutahassıs bir 
de tetitJıer y_,makta ohm ~- sınıf haline ,t?et1rece~iz. Bunun 

li v kil' Hasan Men<.'lMncı- için lazım~len tetkikftt ikmal 
:ye : ı aıırlti ekf;pre&le An ed~. f"'1 dd~~. İhtikar cürümleo:i için ~ayet 

Dün ıkaym-akamlar vilayette 
Va.li muavini Re ld Detnit'ta ın 
riyasetinde toplımnuilar ve ba. 
zı meseleler heıkılcında görüşme
ler yapll!'ak kararlar vermi.e
lerdir. 

* Koctal, Maltepe ve Pendik
te ikinci de.fa olaralk !tahve tev
ziatına başlanmıştır. * Kartal çarşı caddesUlin 
kanalizasyonu i~ln. beledi\le mü 
teahhit.le anlaşmasını bitl.rmiş 
ve künkler.in dökülmesine bQ
lanmı.şt:rr. 

Birleşik Amerika 

Haricige Mim-
şarı miltim bir -----nutuk söyledi 

''-Harpten 
sonra yeni bir 

Milletler 
Cemiyeti 

kurulacak!" 
Vilson ne yapmak 
i84edi. Cenew.ecle 

ne oldu? 

Bazı Devletler, Mil
letler Cemiyetini bir 

Ticaret borsası 
haline sokmuşlardı. 
Dünyanın sarsılma• 
sın da bu fena tema
yülün büyük rolü 

olmuştur. 
Vaşin«(.a.: 21 (A .A.) - Ncr

veç ~l(illğinie m... edilecek ye
n bir ~Jonan temel atma 
nerasimi na~tile Ameri
·• Hariciye m ... n M. Sum
ıcır Welles, mühim Wr 'ftutuk 
öyliyerek d ... ir ki: 

•HtiMtli niyet sahibi milletler, 
silahsızlanmayı vt; ilriısait im. 
inları teminat altına almak ii

ıere klfl dereee.d ku•vetli b ir 
-nilletler cami111n vticu4c getir. 
•nek i(ln harbden sonra gayret 
~rfetmi~lerdir. 

wtlson'ıın tasarladığı :Mtn t
tcr Cemiyeti, Birle~ Amerika. 
la ve dünyannı di~er memle
ketlerindeki lnsauların kör hod
·nliA"i yilzUnden akiuı kalmıştır. 
'Sunun diğer bir seltebi de Mil. 
'etler Cemiyetinin bazı devlet. 
· ~r tarafından ilk arıec kendi ıi
·nset ve tkari ihtiraslarını ta. 

hakkuk ettirmek ve staUtb)'U 
'lluhafaza etmek maksadile knl-

Et ucuza 
sahla bile
cek mi? 

Jenıhnış olmac:ıdır. 
Bn ımetıcr Cemiyeti hiç bir 

19ınan Wilson'ını fikri mucibin
ce mllet1e rarasında lazımgclcn 
diizelhncJcri sulh ve adalete uy 
l'UJl bir surette yapmağa muk
t'edir olamamıştır. 

Blitiin milletlerin, feci ımrcttc 
sarsılmı bulunduğu bu dilnyn. 

Baş makaleden 
devam 

da kauu ve nizamı yeniden te- , 
sise kalkışacakları zaman, zik- Başı Birincide . ~ 
rettiğim esaslan mümkün kıl. Biz Mudanya müt.ekeli~t 
malt i(ln bir te$ki1Atın vücude yaptığumz · gün karfımuda bır 
getirilmesi elze molacaktır. Yunan orchuu kalmamqtı. Fa-

Bu tcskiliıhn mahiyetini tas- kat bizim dü~mamrnız. yalnız Yu· 
rih cdCJ'ken M. Sumncr \\TcIIcs nanlılar mıydı? 
demiştir ki: Elbette h yır! Biz garp emper-

- Silahlanmanın tahdidi an- yalinni Ue çarp an bir milli ih
cak enternasyonal bir kontroliiu tilal kudreti idik. Ve garp emper· 
sıkı ve kat'i bir tarzda tatbiki sa yelizmi, o sırada, hiç de aandığı
:vesinde nıümkiin olacaktır. Bü- mu: kııdıır zayıflama§ değildi. 
tü.n miJlctJerin mÜsal'İ kaynak-ı Mnğiup ettiğimiz Yunan ordu
lardan iı;tifade etmek h '!darı sunun iki misli bir ordu ile tek
tanuunadıkça müstakbel düıı~·r 1 :ar, bir başka taraftan karyınuza 
da 6ulh asla tesis cdilcmiyccc1 dikil bilirdi. 
tir. ' Bu orduya da mağlup edeme2 

Tnbü menbalar veya bütii niydik? 
milletlere Jazım olan ipt'' Vallahi öyle bir imanımız var-j 
maddelerin monopolu bir m·nr • ki, kim gelirse mutlaka yere 
vc~·a hir hükumetin elinde b• pard k. Fakat bu bal, biç tilP· 
Ju~dui{u ıniiddctçc adDlet ve " ~jz bizi de yorardı ve hedefi· 
he müstcnid bir dün1•n niz:nl'l" ı·,e, dibdiğimiz süratle ulaşa~ 
nın temeli ıncvcut ol mıync:-1 .:;.azdık. Şimdi Almanyanın dÜ§· 
tır. \:~ hale dü·erdik. 

M. Wcllcs, dünyanın her t::r LehiGtan harbinden ronra, bir 
fında im;anJarm emniyet için ~rp, bir r.imal, bir cenup harbi 
de ,,e komusuz :yaşamak arzl' rl!I o' n ve ıu anda §ftl"kta 
sunda olduklannı söylh•crc' n en müthlt ımıhattbele· 
nut ·una nihaYet ,·crm:ı.rtir. in • .J:l rmağu zo' lanmlJ bula: 

Bu nutuk. Birk~ik Aıueril· ıon Almanya, her zaferinin ~ 
r::vasl mahfilJcrinde derin bir , anda .. u&ten bah!ediyor. Fakat 
li._. uv~ndır111·şt•r. Cü ... kü, b bun h'çblr y d rniubet biı 
mahfillerde i.saret cdildi~İl"C ,.· "CVD.P elamıyor. İngiltere il'i 
re. M. Wcllcs. Amcrikn'l h'ı ,f; Ameri•· bana su!h tauruzu adı
, ıe6ıin hıırpten sonr tah •· ı vcriyorl r ve buaüne kadarı 
kı:.nu ~rır.u ettir,.i ide •i t>n sara >"Hin nskeri taarruzlruında mu-l 
surette if-de efmls t)nnu vr. ffak olan Almany: , h 0 çbir 

A,vni ınchfill~ı-Ge bfüfüiJrn · ulh arrt."ZtL"ld muvaffak ola
ne gö,.e, nutlmn ehe"'lnll ret; r :ııyor. 
sebeplcrclen ileri gt-lmektefl··· lıto l..c>".aıı'm en büyük Tark 

1. - Nutulrtn, n<l~ctsi u;;.; L....! ol an.:rı ~unun &ı.?Tl: 

tanmmnsınn mlistenid M1" Lozen, as}:;cri zclerleriınizden 
sulh nn "mabrın1.n rcdtfo:ıf ?nra clrimğimiz sulh taan-u:::u-
ce(!i .söylPD\l'<'lftcdu:. tın bizi ulaftırdığı zaferdir. 

• _ ı. WeUes. Vi•son'tıtı + lnönü ı.ıerefli ünifonnasıru çı-
F-"bb 'sl" ile lrr-r fon il1 t1 ~, jaket yuu giymif, Lo-
Ceınl etinin islfi1 nt1 Amcri~~ r'. .' nitmiş ve om.da, Anadolu-
nın cln ,,,..,• ,l:~·t>•i rHuf{u~·ı ;•· s~ yrung,çlarında ordular 
~"'( etmiştir. Nutuk mer ~re:si:de gösterdiği kudretle 
diln •annı miist lcbcl i. •nc:i +..- y öl · bir bcliu~t ile 
zimlnc btirnk edeecf:i teih'- .. ubtc bir cycıil masa mey-
ctme'~tcdir. m r b i» 1 a71"'1m•ştıt. 

HERGı(J•r;.• 
Merhametten doğaı 

marazi •. 
Öğleüstü, biraz dinlenmek üze 

re, bir k~e otunıyOt'Clum. Elin
de gazete, g<nlerim satırlar~n 
dUJÜneem başlıa yercleyd ı . .. 
Birden, karpnda 7 .8 y~lannd. 
bir çocuk paydalandı. Mnswr 
tavrile t.Uçücük ellerini bana do-, 
ru uutarak: 

- On pua vey! 
Dedi. 
Elimi cebime sokarak, küçli 

O tarihte, diplomasi ~ınd~ 
cfü"nden el s tecrlibeli olan 

t'ltü!°k'"~ ~fik tcşTBdeıile 
11crjial b rkd dah arbırah. bü
·n dünyan karfaamda bir ze· 
• ve 'rayet mi:cadcleıini ka
tıl etmiş olduf ı ghnlerden on 

· kiı: yıl aonrn 1 ör.ü'yil, mtikad-
1 t'"ntmuza el koym~ bir Milli 
• ...r. obr k ba•ımızda görüyoru:r. 

Dün)'ada herkes, TU?kiyenin 
a:henncm icindaki refahına 

yrct cdiyo-. Biz etmiyoruz. Zi
"- b ınnzdaki.-ün, meydan mu
-re ~ini kazemnı.s olan &ş
!lllnndan o~duğunu uliı aaat· 

'11.:' dciilizdir. 
N1ZAMETI1N NAZİF 

la,e müstec:arlıg"' 1 iürı halile rnUtenasip bir y~rdtt:" 
., vasıtası aradım. Fakat, bırdcn 

Haberler 
* Vali ve Belediye reisi Bli

rukadaya ~i:derck .kaza ihtİ)'~
arını tetkik clm~tir. 

tetkiklere başladı Jitkı1erek durdwn. Y.·l?°'~a~~ ld: 
çülc yerdunla, bu nununınmm b~ 

Ticaret Vffkil~t1~ m~lekettc- yatmda neyi değiştirebilecef'İr.· 
ı et rneseleslnı te1ık1k cyle~e· ~,ünüyordum. Birtakım ukalac· 

qe başl~tmıştır. Yap~n ,d fikirier sihnimi istila ediyordu 
tikler, ctın daha ucuz fıyata sa- Ferdi ywclımlar cemiyetb bün 
ılıp satılamıyacalını ortaya ko· . d ki .t...•-&· de·' t•ıremez 

yeım e seı~ı gış .. 
acrotbr. •. Yapdacak yardım teşkilatlı obnı:: 
Bundan aşka, devlet rnuesse- hclır •.• filin sibi. 
teri tarafından satın alınan et. Fak ibyad merhamet bt 

. erin ~ç elden tem~n edild f!. fikirf~tplebe ~L Küçüili ae. 
ı i de mcelenmektedır. • VindirebiJ.cek bir meblağı 61ca' 
MUrakabe kom ıs· ve ürkek avuçların• akıftu'dım. 

yonunun 
gizli içtimaı 

Fiyat mürak.abe lkornisvomı 
~Un vaıll rnuıwini Ahmet Kın1-
k.ın batkanlıbnda 1eyık.a1Me bir 
toplantı yapmıştır. Içtima Rizli 
olmuştur. 

KoınJılyon bug{ln de toplana
rak bazı kararlar verecektir. 
Dün, bir Qavcı, bir üzümcü ve 
b ;T kömürcü ihtikar suçların
da ndolayı adUyeye verilmistir. 

Memmın, ı;ıktı aıiffi. 
Tuhaf değil mi? Beni bir mc• 

rnk sardı. Acabn ne yapacak, bu 
~ nMd, nerede harcays.ca 
diye ... 

Hemen arlcaaındaa çlldlm. Çtp 
lak ayaklarile bozuk kaldımnlar 
üstünde ka..-isler ~c~, 
ona bir kötebapnda Yot.İ§tim. 
Yalnız de~İ. Yamnda, kcnd~ 
t,oyunda, kendi ~ ke?ıd 
nev'inden biri ..ardı. B~bat• 
YenuİJ konUfU>•orlardı .• , 

(A'kb:ıba) ~azetesi Örfi .t. 
.n.re kararilc ~ ,i hafta. müddet

... tatıl cdilmiştıT. 
Yeni Nufus mildilrü. Hulıisi 

ren vazifesioo a.b lamışhr. * Son bir {taç f?Ün içinde İn
r tcrcden kulliyctli miktarda 
unlü mensucat p;clmişt1r . * Şehrlınizde Yol inşaat fn.3-

. yeti devem etıne&de ve Gazi 
uulv rile Yerolxıtnn sarayının 
nnındalti yakın inşaatı ilei:lıe-

11ektedir. * Siva köylüleri.."'l'e 2 bin o. 
ak daJ!tb.lmıştn-. * ÜskÜdarda:ki ~td> disJ>en

.;crln:Uı t:ım:U, ve Renişle.tihnesi
<' ·5.!"ar verilmiş ve bunun için 

!O bm lira ayrı~tır. iıısırata 
bu hafta başlanacaktır. * Guzel San'atler Akademi
sinın tcşkilAt kanunU ihtfyacı 
rnrşılıyacak şekilde ohnad~ an 
la.şıldıgınd :Maarif Vekaleti ı 

~~ öjtleden evvet Adliyeye seri bir muhakeme usufü lk.a:bul 
lnek bfr müddet meşgul .ot- ~ir. Bütün mahkemeleri
~r VElcil muhtelif ıuftiye mi~ bu itler üzerinde ~yet hns. 

eseıei · hiıdtkndıa bir :uta- sat olar~ hareket ediyor. Ve 
~ mrz!" su ~atta bıllkın· lkendtleıine tevdi edilen işleri 
-· sür'atle rneticelendiriyorlar. Bu 

Yeni Çıktı1 
GUnün en mühim eseri : 1 

Öteki. p••JI alana ,öyle di. 
yorc!u: 
_Pıfetopbdm? 
K~' kirli, &rkek ~

da; kiiçik. bqa:z. ._clıeni yuval'· 
iaklan sa)lal'ak: 

- On yedi ı,~ kuyuş ..• 
dedi. 

Yeni bir kanun projesiı hazırla
mış v.e proje son seklini alınış.. 
tır. Yakında Millet M~isine 
gonderilecek tıır. * Maarif VE1·lleti İzmk iu
annda Kültür :PaVYOnu açaca
tır. * Ya-kında Sivasta bir Yerli 
Mallar pazarı açılaca!k.tır. 

İkisi de aevbıerek el çırptılar. 
_ BÜ: ük !'-ılillet MeclWnde mevzu~. taalluk eden mahkeme. 

bulu.ne Y adli teŞk:i'lat lbihasile lerdeki ~~er. çok ~örülecek mik-
10 lira 

11 maaş almakta dıatı kfl. tarda d~~U:· B~ itibarla bu b 
tiplerden. 166 tanesi. 15 fu'a ~ nurum. tcrhı?~ tesın kadar, önle-

~U ZAYİ s- ~il'. Bllyök M«Ji- yici bır ~:n ol<iulunu da ka-
~~ nyan Büyijk Bürüngti-z k&- sf:n önümüzdeki içtimamda bu bul edebilınz.• 

Değişen DDnya 
}azan: Ahmed Hamdi B•f•r 

Ve sonra, o ktiçük yııtlarızıda, 
ıaar'aya tutulmut birer dervif cez· 
!Jcı:i içinde köşedeki tütüncüye 
seiirttiler ve ... berikisi de, kü· 
çille kirli, ürkek avuçlan içinde, 
k~ m.deni beyaz yuvarlak
lardan birkaçını uzatarak: 

* Yaıfkmurlu ~rde Taksim 
bahçesinin önlerinde su birikin
tileri hasıl oldu~dan lkaldınm 
~·anlarına irer i.5kaTa yapılacak
tır. 

~i.~ &.dt Meh t '*lo :n_g Iayihayı kabul ede!e.._ı ümit Ve'ki-1 aynca fırsat bulunur 
ltıt~u ~ ~oi' asker- etmekteyim. Bu 186 ~iıı ter- bulunmaz adliye. sarayı i~a.<t
~lfti~~~ zay.1 etti~imden es- fthleri adliye Utiy)leri ~ ta- tı~ gi!'işileceRinı v~ .11arayın de 
~ ••uııtnıü olmad1-ı Hin ~ AVYUl ebnekte o~ .ı.- eftldden kabul edilm!i olan ar-
~ . hata <Uhil dıeitldir. nsında, yani t~impaşa sara-

1-(o.~~: ~\aş c~ Adliye klttipleriai evw:b d~ yı olduğu iddi• ec}ıl~n yerde ya-
söY.lediiim 2ibi, hikhnlerin ya- pılacal{ını söylemıştır. 

Günün en miihim eseri: 
Buhran ve intikal devirleri - Kapitalizmin clftiuşu ve ha. 

tışı - Yeni nizamın ana prensipleri 

Tevzi yeri: Üniversite Kitapevi Fi. 80 kr. 
- Vey ! biy «ikin! 

dediler .•. 
VEDA:T PEKGİBGİN 

*Dün b!r altın 25 lira. 25 ku
ruştu. * Belediye önümüzdeki yıl 
Floryada blr otel yaptıra~tır. 
Hazırlıklara şimdiden baslan
mır:tır~ 
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Türkçeye Çeviren: Faruk Fenik mmm1111!11•

Gü/erek cevap verdi: ''Cinayet mi? Asi al 
Bu bir intihardır. Al/ erd on beş sene hapis 

yatıp çıkmış bir adamdır ... 
törünüz.le .Bamford"a götürül
dü. Tahkikat orada ) apıldı. 
Sonr.a aile lk.ubri anı bu §elıir· 
de bulunduğu için oenaze me· 
ra~iıninc kadar ce et orada kal 
dı. Eğer kalıul ed "r:;eııiz. ağa· 
Ley iniz 1için de hö) le ) aparız .. 

Genı; adam : 
- Peki En~pektör, naı.ıl i · 

t.er5eniz Ö)lc olsun·. Teı:ekkür 
ederim .. dt>cl.i. 

Tlı<>ınson: 

- Tahkikat e~na ında ı.izc 
de ihti) ncııınz olacak J'iınnic·._ 
di) c sözlerine -devam .etti. Fa· 
kat mÖS)Ö Hane)İn bulunma· 
5ına lüxunı ) dkı ... Sonra ... Son 
ra ... Gitmeden evn-.l yapıla· 
cak hir i"J; kaldı mı? ..• 

Clardktion • Parry birdenhi· 

re: 
- EHt Tony .. dedi. Bir 

dakika oturunuz . .Mademki l:ıu 
kadar fe, kaliide bir zafer ka
zandınız hir kaç <lnkikanızı bn-
11a hasretnıdktcn çekinmez=>İ· 
niz sanır1m. Şu Sir Alfred me· 
el~i n)eni müiliiş aiakad.ar e

diyw· Yarların d hind-e ce:>edi· 
ıri 'bulduklarını hileyorum. A· 
caba öliimün hir kaza neticesi 
olmadığını gi> teren bir şeyler 
k~fettiniz nriydi? 

T.homson arkadaşına <anla
t.hın» der ıgi:hi tbakarak: 

- Er.er bu sözlerinizle İnti· o 
hardan §Üphe ettiğinizi anlat· 
mnk ıi tiyol"' anız i~e mahrem 
olarak mm öyliyebiliı'illl ki, 
hen şah an hunun ıintihar oldu 
f,'1.ına eminim. Bir adam hiitün 
ömrünü geçirdiği ~ir } erde, 
kapkaranlık lbir gecede hile Y': 
lunu miikemmel tayin ede'Mlır 
, e kazaen ev:in'in yanıha~ın<la. 
ki bir uçuruma ) uvarlanınaı;: 
Fakat ·z u uali hana ne di· 
ye ordunuz'! Bizim mesele ile 
ne alfıka~ı var lbir tiidii anlıya
ınadım. . 

Clareksoıı • Par.ry fuaşını ısal 
ladı: 

- Doğru mu öylemek la· 
zım,a int•:har h~,. te aklıma 

gelıneınişti- , , a a ... 

- Ya'!· Peki ııe dü.,ündü-
niiz<lü?. 

- Bir cinayet ihtimalini .. 
lla)Tetten EnspdAf>riiıı ağ· 

zı aç.ik 'kaldı: 
- Pdki amma .. Böyle ili.ti-. 

uıaller'i de nereclen hatırınıza 
getiri} orısunu:t. '! · Hayır Jimmie 
fiiphe uyandıracak lıi~ ~ıir e • 
marıe y~'kt.11 .• 

1 - Hmı! .. Peki Ö)leyse .. Fa 
kat )İr 'kaza neticesi olarak ve· 
ya istirerek uçurumdan a~a~ı. 
<lüı.eceği )erde, onu ka .U!n hı· 

, ri · atını;; oha) dı, otop,Micn a· 
lınacak netice tamamiic aynı 
olmaz mndı?. 

T.lıom 'on La mı ka .. ıyarak: 
- Sual bu ıo ~ilde onddu· 

f!ıı takdirde,. Zannederim e\ et.. 

kat RaymQnd clondkaldı. Bo· 
ğuk bir sesl-e: 

- Aman Allahım !. di) e 
ha)ık1rch. 

Kısa bir sükiıt anından sonra 
da: 

- Ne ... Ne gibi bir suç işle
mişti .. 

Polis haf iyesi siikiınetlc: 
- Katle tescbbi.is! diye cevap 

verdi. 
Genç adam ayni zamand~ bii: 

yük bir teessür ve hiddet hısfcrı 
arasında boeahyordu: 

- Başka bir şey biliyor mu. 
sunuz? .. Ne olur biitlin bildik. 
terinizi bana da anlatın .. Bun. 
dan benim hiç hnberim yoktu .. 
Amcnm kimi öldürmek istemiş
ti?. 

- Genç bir !kadını .. 
Bu kadının ismi ne idi? .. 
- Margnret Stoughton. 
Fakat bu isim daha onun ağ-

zından ı;:ıkmazdan evvel Ray. 
mond'un sararmasından, heyeca 
nından, o kadının kim olduğu
nu tahmin etmiş bulunduğunu 
anladım. 

Gözleri faltaşı gibi açılmışdı. 
- O benim annemdi!. diye 

haykırdı .• Arada kavgalar oldu. 
ğunu; nıüthiş kavgalar olduğu
nu biliyordum. Fakat işin bu 
raddeye vardığını imkan yok 
tahmin edemezdim. Ailemin 
amcanım ismini bile anmak is. 
tememesine hak veriyorum. 

Garry - Clarekson: 
- Bunun teferriiatını bitiyor 

musunm:? diye sordu. 
- Thomson başı ile evet ~

di ve: 
- Tahkikat esnasında hu me. 

sele ile mc gul olmuştum. Da
ha ziyade merak snikasile bu işe 
aüıkadar oldum. Çünkü elde va. 
ziyeti aydınlatacak hiç bir ma. 
ICunat yoktu. Sir Rnymond, ar. 
zu ederseniz size raporun bir 
kopyesini vereyim. Hülasa ,·ak'a 
şundnn ibaret: bundan yirmi 
dört sene evvel Sir Alfred bu 
l\largarct ile ni anlı idi. Mahke
mede ahitlerin verdiği ifadeye 
göre kızcağız bu adamla evlen. 
meğe mecbur olacaktı. Sir Af. 

fred, ha in, ert bir adamdı. Mar 
gnrct Stoughton onunla evlen
mek istemiyordu. Ondan ayrıl. 
'm• k kohıy değildi. Tam o sırada 
se:nıhattc bulunan Sir Alfred'in 
kardeşi Hcnry memlekete dön
lniİ:itÜ. Margaret ile Henry se
vic;tilcr. Genç kız o zaman Sir 
Alfrcd'e, kendisini sevmediğini 
\'C kardeşi Henry ile evlenmek 
istediğini bir mektupla bildir
mek cesaretini bulabildi. Bu 
mektubu alıncaSir Alfred gaza. 
ha geldi. Ni anbsının evine gi. 
derek kendisile son biT defa gö. 
rüsmck talebhıde bulundu. 
Konuşmanın daha ilk cümle. 

lerinde ~enç adam kendinden 
~ecmiş müthiş tehditlor savur
m~. bir çok bed dualar ebnic; 
ve nihayet bir bıçak <'ekerek O· 
nu öldürmeğe yürümü~tü. O sı. 
rada bitisik odada bulunan Hen
rv sevgilisinin imdadına k<>litu. 
Fakat geç kalmı~tı. Genç kız 
verde kanlar içinde }·atıyordu. 
Uc bu:ak yarası almıştı. Ni~. 
lısı iizerine eğilmiş dördiincü 
<!ef a olarak bıçağı saplamak ü
zere idi. 

Henry vurmak üzere kalkan 
kolu yırkalndı ve hareketine mi. 
ni oldu. Gürültüyii işitenler ko
suşmustu. Büyük bir mücadele
den sonra Sir Alfred'i yakala
ma;!a muvaffak oldular. Genç 
kız bir zaman Azraille l)ençeleş
ti. Sonra iyileşti. Sir A1fred de 
muhakeme edildi ve on beş sene 
ağır hapse mahkôm oldu. Mah
kıimiyeti esnasmda da haşin ta. 
biati 'her fırsatta kendini göste. 
riyordu. Nihayet müddetini bİ· 
th-di ,.e ancak bundan dokuz se· 
ne evvel serbsct bırakıldL 

Enspektör ayağa kalkmış ve 
şapkasını almı b: • 

- iste biitün vak'a bund~n ı. 
baret, dedi. Sir Raymond bu hi. 
kaye sizi fazla müteessir etti. 
Fakat sizin de benim fikrimi ka
ul edecej!inizi umuyorum: •in
san her zaman hakikati oldnğu 
eibi bilmelidir. Bu daha iyidir ... 
Şimdi Jimmie size Allaha ıs
marladık diyeyim. Burada 1tcr 
halcJe bir iki gün daha kahrsını:r 
değil ıni?. - (Devamı var) 

lstanbul Emniyet Sandıftı 
Direktörlüğünden: 

Borçlu l\'Iacii Akat'a ilan .Yolilc tebliğ 
Gösterilen ikametgiıh: U81tüdar Şchcamü sok.ak No. 9 Macit 

Akat 112 hesap numarasilc Çapa ::'.!acunu mahalle Korukmahmut c;e:J 
mcsi No. 1 bir arsamn tamamı birinci derecede ip<>tek göstererek 
8/1/1939 tnr.ihindc Sandığımızdan aldığınız: 57 Hra borcu 26/10/940 icl 

rihhıe ık.adar ödemediğinızdcn faiz, l""Umisyon ve masarifilc beraber bor 
cunuz. 52 lira 99 kuru.~ vmmı§tır. Bu sebeple (3202) No. lı ka\lun mu
cibince hakkmızda Sandıkça icra takibine başlanarak yukartda yazılı 
ikametgahınıza ihbarname gönderilmiş ise de ikametgiıhın11.ı teritet· 
meniz ve nerede olduğunuzda öğrenilmemesi hasebile ihbarname 
tebliğ cdllcmcdiğinden kanun hükmiln'C tevfrkan iliın yolüe tebligat 
ter.ası icabctmlştir. İşbu ilfın tarihinden bir buçuk ay içinde Sandığa 
borcunuzu öde~niz ve kanunen kabule ~yan bir itirazınız varsa 
bildiımeniz liızımdır. Hakkınızdaki takibi usul daiı-esinde durdurmadı· 
ğınız takdirde i.pot:ekli gayri menkul mezkur kanuna göre Sandrkça 
satılacaktır. Bu cihetl0t· borçlu Macit Akatca bilinmek \'e ihbarnerne 
L .... 'bliği makamına kaim o1mak üzere ilim olunur. (6137) 

lstanbul Belediyesi ilanları: 
Bina aranıyor 

Şışlı belediye tahakkllk ve tahsil şubeleri ittihaz edilmek üzere 
umumi caddelere yakın ve merkezi vaziyette ilk katlarda karşılrldı iki 
daire ve yahut gcni.5 salonları muhtevi kagir ibinaları olup ta kiraya 
vermek arz.u cdclncrin Şişli Belediye tahsil şıibesi baş :memurluğuna. 
müracaatları. (6124) 

Bu sütunda iş arama, iş ver. 
me, evlenme teklifleri ve tic:ırf 
mahiyeti haiz olmıyan küc:ük 
ilanlar parasız neşrolunur. 

iş istiyenler: 
* Hemşire mektebi mezu • 

nuyum. Evimde her türlü en • 
jck~iyon yaparım. 

Maçka Ömer Rüştü paşa so· 
kak No. 34 RaMa· 

* * 17 ya~ında orta mektep 
mektep mezunuyum; aı; dakti· 
lo hilkim. Hu,usi veya resmi 
müesseı:.elerde 25 lira ücretle 
i~ anyMum. İ tiyenlerin Uç · 
man rümuzuna müracaatları. 

* F. K. B. li e ve orta JUCkt.ep 
talebelerine Türkçe Hya Fran 
sızca olmak üzere ri)·aziyıe, fi. 
zik ve lisan den:leri verilir. 
Mektupla şu adrese müracaat: 

Galata, Lüleci Hendek Pa· 
padopulo ap. 108 Zeki. 

* . ~ki eczayıcım, eczahanelerin hı 
rinde kalfa veya mü<ifüü mes'ul o· 
larak çalışabilirim. Adresim: Bur
gaz adası Köykiıhyası sokak cezacı 
Mi:ltiyadis Aleksiyadis. .... 

• 
Türk-çe, Almanca, Fransızc2 

ve dak.tilo bHen bir ecnebi res
sam iş arıyor. Dışarıya j?ider 
Büro işleri veya vezne muame· 
latında çalışm~ istiyor. 

Res.sam adresine mektupl:? 
müracaat. 

Evlenme teklifleri: 
Genç, güzel, temiz ahlaklı 

lise tafililli, ıecnebi li:-.anma dıı 
vakıf ve ailenin rahatça gt'Çin· 
mesine yarayacak bir miktar 
para sahihi, iyi bir ail~ kızı ile 
evlenmek için: 30 • 38 yaşın· 
da dürüM: ahlaklı, en az lise 
tahsilli, iş ve meıslek veya ıue· 
muriyet sahihi bir bay istenil· 
mektedir. RettimJ.e ve yazı ile 
(aile) remzine müracaat. :Mü· 
na:olihine resimle izahat verile· 
ceıktir· 

• 29 yaşında orta bovlu, bir ~en-
cim .. Vazifem baş mUretttplrk-tir. 
Aylık ~elirim 100 liradır.. Yaşı 
ya.şuna uygun temiz bir aile kızi. 
le evlenmek arzusundayım .. 

Evlenmek arzu eden bayan!or
da ara<biım şartlar şun'l'ardtr .• 

1 Türk olması, 
2. Hiç olmazsa oria tahsili ol· 

ması. 

3. Bir evi veyahut ybk bir ıeeli· 
ri olımasL. 

Talil> olanların En Son Havadi.S 
~azetesi (AKSA) rwnuzuna bir 
fotoğraf ve sarih adresJ:erile bir
likte müracatları. • 17 ya~ndayım boyum 1,70 
tir. Kumral, keetane gözlüyüm 
ve lisenin ikinci sınıfında oku· 
maktayım. Edebiyata, ı,foema· 
ya d~kün çok haıısas, arkada~
lanmın dediklerine göre güzel 
bir gencim. 

Y ~ı 17 • 18 arasında sarı· 
şın veya kumral güzel bir ha· 
yanla tanı~mak istiyorum. 

Bithirinıizlin karakterini 
anlayıp ileride kuracağımız 
yuva hakkında konuştuktan 
sonra nişanlanmak Iikrinde
}·im· Müracaat edeceklerin: 
Ilk tahsil tart, orta talı il de O· 

labilir. Ciddi tekliflerin (ye. 
ten) rumzuna müracaatları. 
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------------------- 24 Temmuz 1941 PERŞK\UJE 

Tijr iye Cumhuriyeti 

nka ., 
Kuruluş Tarihl: 1888. - Sermayesi: 100.000..000 TU 

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

Para biriktirenlere 28.800 lira !kramiye veıVor 

Ziraat Bankasında kumbnrnlı ve ihbarsız tasarruf hesapla· 
tında en az 50 lirası bulunanlara denede 4 defa çekilecek kur 
a ile a~ağıdaki pl.na göre ikramiye dağıtılacaktır: 
4 adet ı.ooo Liralık 4.000 Lr. 
4 > 500 > 2.000 > 
4 • 250 > 1.000 > 

40 > 100 :ıt 4.000 > 

100 adet 50 LiraLık 5,0QO Lira 
120 » 40 > 4,800 , 
160 > 20 :ıt 3,200 > 

DİK.KAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 lira. 
dan aşagı duşmiyenlcre ıkra,mıye çı.k.t.LW ta.k.cti.rQe % 20 faz. 
lasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa 11 Eylfil, 11 Birinci.Unun, 11 
Mart ve 11 Haziran iarihlerin de çekilecektir. 

~tz~~~~~~~J[ii~~~~~~rii:~~i?:ED!f*5ffiQUtJ* 

--- el™' 
1 L;ıvanyadan yen; gelen müte,hassıs k;myager tahta kun1' 
Pırc, güve, hamam böceldcri, Sivrisinek cc sair haşaratı in· 
ha eder çok müessir bir ilaç icat etmiştir. 

( 25 • 50 kuruşla, DEZENFEK TÖR, sizi tahtakurularmdan, 
50 • 100 kurusla. ASEPTOL tahtakuruları ve pirelerden, 
~o.o l"lll'uşla, bir litre ilüç talı tnkun1su, güve, sivrisinek v• 
bılumum hasaratı imha eder. 

1
25 kuruşla BLATTOL, sizi hamnınböcek!erindcn kuTtarabiliı 

Stanislav Korolkeviç imalathanesin 
den tedarik edebilirsiniz 1 

1 ~~!1!!~!.~:~!;:.yra:r.~~!~tayız 

lı.--A teş l 

Kar ya:::o~I a~v
211

e
11111

Mm!io~b il ya 1 

Satış Evi 
İst: Nuruosmaniye Çuhacı han karşısında 

Her nevi karyola ve mobil yelerinizi b11radan ucuz ve 
sağlam olarak tednik ede bilirsiniz. Tavsiye edem .. 

* Kırk yaşındayım muhalff bir 
rüzgar ile yıkılan yuvamı ye
niden kurma·k istiyorum. Aylık. 
kazancım 80 liradır. Memurum. 
Raıkı sigara içmem, zevki sefa
yı çok severim. Güler yüzlü, es
mer 32 yaşlarında bir ev kadını 
olabilecek Bayanla tanışma:.'lt is
tiyorum. (En Son Haı\·adis) de 
A. C. K. rumuzile. 

Gelen cevapla: 

(Aile) nınmzuna gelen nıek 
uı:bu matbaamızdan aldırınız. 

ENSON HAVADiS 

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

Kuruş 

500 
300 
200 

75 
50 

P.bone Şartları: Türkiye Hariç 

Senelik 
Altı aylık 
Üç aylık 
Ayhk 

için için 
Kr. Kr. 

1000 
550 
275 
100 

1700 
ıooe 
500 

ftp k.. ..k 
arasız uçı1 

ilanlar servisi 
açıyoruz. 

iş arayanlar, iş ve• 
renler ve evlenmek 

istiyenler için ••• 
Bundan soma İ§ ve ~· 

çi arayanlarla evlenmek 
ic;tiyenlerin gönderecek
leri 'küçük ilanları n~ret 
meğe karar verdik. 

Biz, diğer gazete!nde 
olduğu gibi gönderilecek 
ilanlara bir de kupon ya• 
pıştırılma.sına lüzum gör· 
m üyoruz· Kari/erimiz yal• 
nız evlenme tekliflerine, 
okunaklı bir yazı ile ısa· 

rilı adreslerir..i koymaları 
şarttır. Ciddi addedilemi· 
yecck teklifleri neşretme• 
mele hakkını mulıa/aza e
diyoruz. 

M ektzıp gönde.recek o
l anlar, haklarında azami 
bir kerumiyet muhafaza 
edil.eceğine inmuıbilirler. 

İkramiyeli hilmecele· 
rin neşrine haşlıyoru21 

Bunlardan her on tanesi 
ni doğru halledip bi.ze 
gönderenler, hazırladığı • 
mız hediye stokundan is· 
tifade edeceklerc1'r. 

ilk bilmeceyi 
bekle iniz 

·~~~~~~~~--~ 
SiNEMALAR 
Halk Sineması 

BUGÜN 
Matine 11 de, gece 8,30 d9 

3 Film birıden r 
1 - Tarzan yalll)·aıular . 

·a ... ında. 25 kısım birden set" 
2 - Kara k-edi. Bori6 1'9 

loL ~ 
3 - Gürültülü ti)·atro • ,. 

ınedi. ~ 

TIYATROLAR:.J 
RAŞİT RİZA TİYATRosg~ 

Bu akşa mBostancıda - B e 
SİTL - komedisi 3 pcrtft· 

Yarın akşam Yeniyolda - Ji 
LİNİN ÇOCUGU - koın 

3 perde 
Halide Pişkin birlikte .. 

* a rı · babam far far {sr~ 
Komedi Dramatik 3 perd 

Piyes 3 Perde 
BOBSTİL ŞAİR 
Komedi 1 Perde . ~ 

.. J' 
(Vedat Urfi tem::ill~re , 

rak ede<:~kti·) ·oıi 
Bir Univerııite müdaVl fr 

1 Tür~e veyahut Fran:>ızcıl et" 

l .zik, kimya dersleri ve 0;i~ 
mektep talebelerine riY8 r 
.der leri vermdktedir. ~ıtJ er 
denler «Ders> remzine nıiit" 
at. / _______ __.,,,. 

Sahip ve Başm~: 
NİZAMETTİN NAZıs: 
Neşriyat Direktörii: t1 

ŞÜKRtl' SARAÇOGL 
Vatan matbaas.v 

En Son Havadisin Cinayet ve Macera Tef rikas!: 60 
., r 
Aynı olurdu .. cUye tesıın el· Adıun sordu: 
ıuck ıneciburiyctindc kaldı. _ Yüziimc şa~ın ı:a~kın 

nı daha iyi anlıyorfürdı. 
İkisi de onun, korkulacak 

bir ınalılıik olduğuna inanını::· 
lar<lı· Bunun içindir ki, lokan· 
taya hir heybel~ri dolu, 
ciixdanları :i§!kin }jir ~ r<>lcu 
geldiği lıafıle hunlara ck>kun • 
madılar; ne so)dular ne öldür
düler. 

·Jir 
- Yol epey sürer. ~ı J$' 

dönmdk me-sele. Belklenle1' 
ha muvafık. Fakat dİna)el olmasına ihtimal ne :Lakıyoıısun? )dk:a beni ta· A NLI LOK. A 

veNlirccek hiç bir ehep hulun. nımadın mı'? 
ınadıf;ı için bu ihtimal bak· _ Hayır! 
kında ıh'iç thir tahkikat ) apma· _ Tolon Iıap~hnııe.inde be . 
mı~ık. taher yatmadık mı'! kardı, lıapi.elıane arkadattna u· ı Çevıren : 

CJarck on • Parry yine ba· Ha ha.kahrn eki dotunu La- zauı. 
~mı alladı: · far·ı ~ıatırlama? .. La§ar altınları görünce gö· ,W. S Çapanoğlu 

- J?dJ i Ton) .. ded'i.. Acn'ha ,. . . • d Na· zu açıldı. T~ürlle ah.p ce· ---
ıf d.. _ı: • - E\!et şımdı tanı ım. bı'ne · d" · k d d' k~ ha ..l-kuııarak hacaınat •etti. merhum Sir A re ın ge!?lırıı;ı . k l ? m ırır en e ı ·1: uv 

E'll-ın, ne &lemde ın lı.a a ımak.· _ P.aralı"·a hcn...;"~un. Sonra, onu hav,,.ın bir halde hı }ııtk'kmda Jıiç maliinuıtmız var l b ,, "•.1 ~"' ,, o 
ıııı? - Çok. fena: .. lıa ı~1~ ·ta· llc)hende. para var mı? ra'karak yoluna de,•anı etti. 

E . } ' n"l"~ ~ana, ne ha§ta 'ar, ne a)ıik · Sarlo mirle . .:.ı! - L- La._ar kendine gelin(,-e, gü,... • n }H'ktör ganp nr '-'u ui'" S r. .. ı .. d . . . . .. ~ ııuı, sert ııen. Da - :.. 

le ıgül rek \!C yan ) an Ra)· c.ı,a et ıçın eyıın. sem ıyı go· ğırdı: lükle kalktı, yeni yüriiıueğe 
moııcfa lınknrak: ,, IU)<>~~ıik. ..k.. - Oraya dolkunına! doslu- başhyan çocu/klar gibıi emekl'i· 

dü~ntedi, ustalıkla, !kurnazlık· 
la cevaplar verdi. 

Kendi kendine: 

- Vaziyeti beyeıııniyorum, 
diyor.du. yaphğım iJe ınüna~c· 
beti ol'ınıy.an şe) ler soruyoı;lar. 
Bu hayra alamet değil... tetik 
davranmak faka h~o:maınnk lii· 
zmı. yanlı~ bir hareket, hir sö.ı: 
ı;onra kelleye mal olur. 

- E·rnt.. lhazı :o eyler hıliyo· - ~·0 şu ·ur. ğumu ui~tiınal ediyo1"6un. Son )'C emekliye .köıye geldi, tecavü-
rum .. <icdi. Bu 1lir sır olmadığı - Ne )apı)Or::uıı? Y'ine e~· ra karışımını. ze uğradığını, ..keııdiini hıçak- . 
için <le ize de öyl.'iyebilirim. ki i~ler p~n<lc ıni iıı? La ar, Şarlonun özlerini İ· lıyanın Şarlo olduğunu 
Bundan dokuz ene evvel Sir - Onlar geçti. Şimdi çnlı:;ı :.İtmenıi gibi, tekrar elini hey .söyledi Ve Şarlonun e~k· • 
Alfred 15 cn-t'lik bir ağır ha· )anun. S n ·or aıcılık )apıy<>r beye m.attı. O zaman, Şarlo hı lini hütiin jandannal:trn 'e 
Jlis cezavını lbitinn1. '\e scrlJe,t at 'e domuz alıp atıyorum. çağını çekti, herifin üzerine a· kö}'lere bildirdiler. Aradan çok 
bırakılınıştır· - Aliıl. Allah kiir açıklı01 tıldı, baldırına apladı. ge~eden yakakındı. Sorgu u 

JAKARIN BAŞINA 
GELENLER 

Bu hiç h~klrnmedik lıaben \er.sin· Bana bir.az prdnn ede· Herif )ere yuvarlandı. Şar· yapılırken dilenci Jakarı tanı· 
duvnnca arkadrı -.ıın hiç l>ir bilir uLqn '! lo adamı öli.lürmdk i teınediği yıp t.anımadığmı ~or.dular. Ci· 
hır;Tet Hadesi gö~ıcrmedi. Fa. Şaclo ce'biuden i'b.-'i altın çı • ~çiıı, hafifçe bir kaç yerine da- nayetten hahsctt'iler A~maılara 

Şarloııuu J akar lıakkıncla 
öylediği sözler ve Martenin 
kulağına fı ıldndığı lın'hcr, 
Martenle Feti:.i adam akıllı 
ku kulandırınıştı. Simdi, onun 
~insi sinsi hareketlerinin, Ö'tc· 
ye beriye lhakı~larıııın manası. 

Bir gün konu~urlarken, Fe· 
tİı; Martene de(li ki: 

- Jakar, tehlikeli biradam. 
Ceza'Sınl 'ennek lazım. Uğur· 
sı1zu parça parça etmeli. 

- Ben de öyle dü~ünüyo • 
runı. 

- Ö) le anınıa, nerede bufa
cağız? 

- Bekleriz. Nasıl ol:ıa g.e 
lir· 
- Uzım i~. 

- Ba~ka çare var mı ki? 
K'im!hilir nerelerde dola:.ıyor. 

- Kulifüesine gitı-ek, ara • 
sak ııecı Jolur? , 

- Sen bilirsin. ..,il' 
• l"J>' 

iki kafadarın bu k<>l11 
> J'9 

ların<lan bir kac gu··n soıır9',. • 
# go 

kar lokantawn kapı::ıııd8 

züktü. lı'I 
Sahte bir samimiyetle , et 

\."C hatır ::ordu. Feri~ cc\>'3P td' 
d J k .. .. stı "' 

nıe en a arın ustune çit• 
parmaklarını gırtlağına (!} 
rck ::-ı'ktı. . .0t• 

Pjııl) 1 
Jaka~ır pınıyor, te fa1'~ 

kurtulmağa çaltt:ryordll· .. ~ pıı'' 
ne mümkün! Fet'i~, biiY11

• ·ıı~~ 
maklarile bir kı:>kaç gih~:Sıı' 
lam~tı. Kurtulmak imkıt 
dt. etirJi 

l\Iarten ko>tu bir ip g
1111 

'1 

J~arın elini ,.e ayaklar uı.' 
1 A ;;.v.1111 

kı ~ıkı bağladı ar· "- ııı•" 
·· b raktl dılar· Oylece yere 1 ar> 

(Devamı ıı 


