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KURUŞ 

Kıtlık ve açlık içinde kıvranan Avru- Esrarengiz suriyede Fransgıar: 10. 

pa 'nın ekmek bulan tek diyarı! Meyselon muhar esı 
Suriye Başkumandanı ve Türk ordusunun 
sabık kurmay binbaşısı Yusuf Azmenin 

Türkiye 
Cehennemi 

bir gazab 
karşısında 
şeytani bir 

hissizlik 
Rommıyada lıalk nı.ı • 

ir liipası bulamazken 
}, . d ' wwm tarı a zalıfre au. 
barmu el ı~zotmılar idam 
erlilirkı•n, lspanytulo a • 
dam lu sırıa ancak «3()'1> 
/?ram ekme/.· uerih•birken 
ı..;;ıeJif{iu kaılar ehml'/.; b 

- ... .. 

kahramanca ölümü ... 
__ .J ~ ke :-------------Şamda Beveue mnagı narın-

&W Osmanlı viMyet konağında 
tahta oturan kral Faysalın, kırk 
g\' kırk gece süren cUltı.s şcnlik
lc~in aşırı sariıoşhığu, tatlı ve 
rilyalı bir uyitu gibi Şamın mah
mur başına sıçramışt1. 

Coğrf aya kon 
gresi bugün 

• • 
mesaısıne 

devam etti 
İngiltere ile Fransa arasında 

çoktan yapıhnış olan kardeş pa
yında · Lübnan ve Suriye F'ran· 
sanın hissesine düştiyordu. • 
Sağ koliunu Çana:kkale'.dck1 • 

fiiıik bataryalarının zorlu bir bio 1 
me gurup ate..o;ine kuıfuan ~ren 
rncş'hur t.ek kollu Fransrz gene· 
rali Guro, Lübnan ve Suriye fev· 
kalfkle komiseri ve şark orduları 
ba.şkumandanı olarak Beyrut li· 
manına gelm~ ve ayağ.ıru karaya 
basarken b~ün Llibnan beyazla· 

. labili ·orsun İsuınlmllu ~ 
Bır ye bin şükret! · 

Biitiin kayıblarına ra~mcn den• :ı.lcrin umuını kontroliinü elinde tutarak. nihttyet Avrupayı "\'. lık u~urunıuna atnu olan ingi. 
liz donanmasının mühim bir zırhlısı •Kinr Jorj V.n 

ı-a bUrünüp manulya demetlerı l 
gibi yoJtlanna döKülmüş ve i~ { · 
seccadelere dönerek ayaklarının 
altına serilmllşti 

General Guı"O, Lübnanı son eli 
'• seliımlad:ı:ktan sonra, yine Ça· 
naklkalenin korkunç hatırasını 
tr~ıyan sakat ayaklarım Suriye-
;e doğru siirükleımi.şti. 

Nizametlin Nazif 
Bugiin dlinynnın, ekmek b 

kımından. en ufak bir şik" a. 
hakkı o1mıyao tek memı~t:~~ 
v.arsa b unıemleket, mutlaka . 
ııın nıcınlek t• • d' · ' hı. d .. e ımız ır. lsııan 

a, dune kailar vesika ile dya. 
ha 40 • a anı 
1. illa gram eknwk verileb· 
•Yord A · b ı. b' u. Jansm ugün \'erdi~· 

. ır haber, bu ıniktarıu ·ıo ar gı 
lftd" ·ı . • .. aınr. 

ırı dlğıni bildirh·or 30 
ekrn k · · ın-aın 
bi e ... Pakat biz Umumi har 

Felaket... !Birleşik Amerika haıDiplomasi tarihinde 

A 
. riciy~ nazırının mÜ· rastlanm!yan bir va~a 

çlık lspan - hım beyanah . Amerıka harı-
yayı da ~r - J a i:> O n y a ciye nazırı Vişi 
mağa başladı bize karsı büyük elçisini ... 
Madrit'de halka gün 
de 30 gram ekmek 

veriliyor! . ~ 

d Üş m a n kabul etmedi! 

bl• f poı ı·ıı· • Yakaların dili ile 
tekzibe uğrayan bu 

ka güdü • sefir, acaba müte-
madiyen yalan mı 

Selatıa:idini E~-Ubinin meuı.r:ını 
TARIK MÜ:\ITAZ 

(Devamı iJ..;nci sayfada) 

Suriyedeki dafi 
bata:yalar Al- , 
man topçulara 
teslim edilmiş 
Vişinin fevkalade 

HASA~ ALİ \'ÜCJ:L 

de\~? felaketli kıtlık günlerin: 
ttıı e ~~ d~rece ekınek iz kal. 
deş 1 ~~1/!ılızdır. Di~er bir haber 
1\ lık·t~ >nn~~a mahpusların bil; 
ları01 ~a 1 

:
0 Y<:t etmekte olduk. 

l:l"c\'i~ tta hır kısmının açlık 
'ot. A:~alkı tıklnrını bildiri
kadnr . P bizden ha ka tw 
ktıdar ınıllt ) a ayorsa bugün o 

yor SÖylemekteciİr l Visi cl<:isine h~k.arct ~den Amc-
Va<?ington 7 (A.A.) B. Kor- rıku Hıırıc:ıye Nnzm 

komiseri emri al· 
tlndaki kuvvetlere 

Ankara, 7 (Telefonla) - Bi
rinci Türk C'o~rafyu konı;re ı, 
diin Maarif Vekilinin bir mıt
kilc diiıı açıldı. Kongre ilk C\ • 

\•elii bir J>roı.:ra nıhazırlı)' :ıcal:
tır. Diiiıkii toplantu!n ıniiteaddıt 
komi '\ onlnr t • kil olıınınıış. rt>
i \'C ;.npoförler seı;ilnıb.tir. Ko
ınİs;\'onlnr iic dört gün ç:ılıstık
tun or1ra h.ızırlıl acakları rıı
ııorlnr ii1.crinde umumi cıılıo;rn.ı 
tara başlanacaktır. 

0 " .. ac.: ar yığıuı. \•ardır 
ort bes v • 

he ahı 1 1 urguncu fırıncının 
t& ı1e 0~~ ~Yl'~ ~füiilebilir. Hat. 
konsa b·· r ~ e ıka u:.ulü bile• 
ledı'.>:· • ı:t, ;\ ıne, ehediy:ven ı" 

t:ıınız k d . . ' s-
fetek 1 · 8 .ar ekınek alabi. 
~. eııı; ur \'a~ı~·-:ttc kalacağımı. n· il olahılıru. 

. ınncnal , ı . ·. . 
bın t""k C;\ ı 'atanda • hır .._.,,. 

ı ret! ·'"' 

cİngill{' * ~'Sa re11111 en buyük s·ı·~,_, 
P Ve en k -l-~ • llQll, 

'-runandı.ıı. . u~ııı müttefıkı 
l"lnı i.ıL dıycnler artık idd' L 

-..::ıuata , ' . ıa~ 
hlege b '-~arar delıllcr elde et

aşi.üQılar 
l\ıncrikada, . · 

r-. !ere aı una! edilen taYYa-
"'Jaıt<sl· t rakkmrıların ön .. 
~ arın her .. b" une, 
C etıllel~i gun .ll'('r sıfır ilrı-

iı-iq haı-sl~· ~b'mel\ı Balikan ve 
'l'ececıe rneıl~kuuc, bu silaha kat, 

ıı •. ~b a ı . olan'~ 
~. ını bıı- kal d· ... manın fe<:i 
-4.1;ıltere, i te d .. aha tatmış olan 

nuyecc ~. '. uşmanının elde 
lc-rini h gı bır s~lfilı ıt 'lk t . 

Av ısscttiı-iyor: ı esu·-
u rupa, korku b" 
rnunıi ac;lık nç ır süı"atlc 
~r. uçurumuna yuvar 
Ong·· · un evvel ilk • 
~dan tübn - dumanlar Ru 
Unanistancıa . ege b~lnnııştı 

Pasifik siya
\ setimiz deği-
l şemez! 
j Japonyaya karşı on 
yıldanberi takip etti .,,. . . 

gımız sıyasete 

sadıkız 

clell Hull, Fransa - Aihnan işbi KORDU, HAL 
liği karşısında Amerikanın vaz:- fovknlade mütclıcyyiç ,.e canı sık 
yetine dair olan mühim bcyauatı- kın okluğu gfü·ülüyordu. 
nı 1'.ıi.ite~~ip, Vichj:nin Amcr;ka- Hay, hiçbir şeyin, zaferle dolu 
dakı elçrsı _B· 1!.e~rı Hnye, K0 .1:"· ll2ıU-n bir ma1.iyc sahip olan Fran
d.cll Hull ılc goruş:m~k 1cşc:bbu- sayı, mukadderatının yolumla yi.i 
su.-ıd.? .?ulunmustur. Sefır bu fr. rümektcn alıkoyamıyacagın1, ila
subbusunde muvaffak olamayın- -.e cttıkten sonrn Kordell ile tek 
c?, scfa:etc ?avet .ettigı. ?azcte-ırar görtişmak ~re!crinc tekraı 
cı~ere Vıchymn vazıyet nı 7.nb l'l bas vur.lcağını Fransız - Alman 
m~tır. "-Oirligi dolııyisile Arncıikada 

B Hay, ~ek~aı'(la, K.azablan~n- husule gelen suitefchhümlcı·i iı.;> 
da, Akdenız F ran: ız ıskeldeı·ın- tcye çare arı~ acagını söyl~ni.;tir 
de, Lazkiyeclc, yahut Sur':Ycde · · 

Vaşington 7 (A.A.) - Harici- Alman kıtaatı bulunduğuna dair BlmLİN VAZİYl'..'Ti NASIL 

A 1 · ye Nazırı Cordell Hu1!, dün Ja- olan hahcricr gibi mihver'n ya _ i\lÜ'fALEA EDİYOH'.' 
ı.; ıı:a dalan ispanyanın şefi 

GENERAL Ji'RA 'KO ponya ile Birlcsik Amerika ara- km sarktaki Fransız müsteklcke- :S('rlin 7 (A.A.) - Yarı 1 , mi 
- ~ın:da b4r ademi tecıavüıı: pakt eı ~ "le havadan ,asker indirın: hı kaynaktan bildiriliyor: Ame 

~lndl'id 7 (A. A.) - Veı;ika ile imzalanacagın a daır çıkarı an oldugu hı:ıhcrlcrini de tezip etm"" nkan ıJl V~iyc karşı tııkındıgı La 
dugıtılan ekmek ıniktnrınm hi- ha'bcrleri tekzip ederek dem! ;tıı tır. v ır, burada nlfıka He takip di: 
r~t ~n~a indirilmesine karar \le"- ki; Scfn in, bu sözleri söy'"'rkeı nwktcdfr. F.cl1rnt asla bir hayrci 
;·ı nuştır. Şimdiye kadar adam - Japonya Amerfkaya d~ • - - gfü;terilmcmektedir. Bt>rlin buıu 
Jaşıin 40 gnun ekınek vcrili.ror man bir siyaset takip ebnekfeclfr. mi tecaviiz paktı imw edilemez. knrsı bir vaziyet alınıyaC'~ktır 
n::~ak undan sonr~ hl•r l\J udr~dli ~izim . P.asifik . O~yanllb~nd<~ Zır~ bu Amcl'ikanın JO ~ ıldan • Zira icap eden vaziyeti almak , 
<·ektir. 3o graıu ekmek alahıle- ~ı:ynsctımızde luç hır de~ısi:kl k 1 berı takip ettiğı politikaya uy"'un cevabı vermek F-ransaya aitliı'. 

olmamıştır. Japonya ıle bır adc- olamaz. Berlin. umumi dikkati suray: 

ölürken de beraber .. 
çekiyor ki Amerianın cvvelcı 

Fransaya göndermiş olduğu ik 
\'apur erı.ak bir vitamin siya. e
ti» değitdi. bir «ortalı.ğı bulandır-

v~ Yoksult.Jkt~ı~CCU: nzlığınd~ 

E~g:~~ı;r~~:~::~~~ Tıpkı Romeo · J ·· ı t ·b· ' ~~at1~:1 d:a~z:;::~ı~ - u ye g 1 1 • 

• ma sıyaseti> idi. Fransa.nın para
lrarı Amerikada bfı:J.ke cdı1nnst' 
Bu hal, Fransızları Amerikadaı 
yıyecek satın almak imkfınınclan 
esasen mahrum etmekte idi. 

~ huluıun~ızrak, ı.-uvalı B • k ' 
ili ~~ı~~ ~1ir Yok.1~enizıe d eşı taşta, biri birini çok seven bir karı koca, 

t • ~ . e ve ~Ik r e- b Maliye vekili bu 
sabah geldi e ıcrın~ çe\.'l . an tnem ost k d k k 

giltere, uıı·a 11. rdıgi ro~ ile in - an uyusun a uca kucag"' a bog"' uldular 
ııdasız bıraloınnkv~~asını aç v; * * bMaliye Vdkıli Funt Agralı bt· 
4e ~lımi{. tahakk .. ~-ıctnı-. nı YÜz-------- sıt ah Ankaradan clırimiz.e 6•'' 

.._ ~t.l.i ___________ <_" .... · az_!Sf_:ı_üı_1c,_üd_e)~- m~tir. 
Holanda ve & lk rnıışti)'. rn~rika 

büsbütün bcrlıttır. İ:ı~ haü dan ma~ ~~ya an:barların- dımlaı-ı ile yakla;ım.kta<lır. ~'Abd••ıh k fl"" •d • ••k ""f 
Norveç hakeza. <uıunark.a yıl yaşıyabild' rak bır buç Açlık. il a amı mu Q Q 

. Bir parya muamelesi ~ö~ Le Bu bir b ı.k ld . 'İşte Ahnanyanın harp tar,..mda. · tt 
ile ~a ve M - dcrvletlc · .uçu yı a, Balkan ki amansız şeklin en büyük sebe- fl arfzk fesı•S edz•lmelı•dı•r 

~anın ıse· daha fec· b" orav - Yapat· nnın normal bir istihsal bi. Bcrlin, kendisine kaı..,•sında- . 
•- ı ır VttJy t- ı~ olmaları d - ki ' ,... Ş L__oldukları söylenebilir. Yua e rol imdi i ilıt nın o~B·nalkıgı ne ve dünyaya kaça mal olur. aİrİn refikasına tahsis ettig"' İ " te)İf 
-vya da ·· ı os.. harıbini k · ~ ere, a nn sa olsun hal'bi bir anevvel ve za-

Qok şiiZt~i für vesika UsulU tayı ve b~~t~ amma, ~lman- ferl~ bi.tirmclt için cehennemi bir hakkı,, karşılığı ile bu iş görülebilir 
~ik edilmesine rağmen İtalya. ~-~ftlildermd:'::f:~ !ı~i- ~~: ıglea·,~ibcl·uruşmb~tkır.t lnl s1 ııt~:C1 1 Abdülhak ll5mid verescsilc a- zcv<.-esine terk ve tniı::-is ettfgi 
'64.1 v At....-- da . ..ır.ı·k kıı -nları b' . •..... an ın a c a ıa o - . . r:ı.-~ L" Abd"ll . ~e ııur..u1ya şımu..ı ı ·t dovl"es' n ır toprak istihsali dürücü bir silliha dn .. k h lırın r~ ~ı usycn u ıak delıf hakkı» nın tutnrile bir «Ab 

. t geçinilebiliyoı·. Fakat bu lki yıl 1;- gıt"ebilmesi için en az bi müzminleştirmek Yg:~~~~ini ;.: Haın~.d arasında çrk..-u1 ihtilfıfın dülhak Hamid edebi ınüki'ifatı» 
ı.. ;ihayet, suya tirit bir sahur- ha bu d~~i l~ımdır. Ve gali- düyor. Ve adına açlık denilen b~ mahkemeye intıkal eden safhn- i?-clas ot.met. ve bununla hem k1ı-
ibı 1r;ıı dört saat oruç tutmak ihtiy.açJaı. 1 dcğıldı.r. Zira ordu silahı kullandığı yerlerin fıkibc- farını bildiı•miştık. Bu ne.ı;riya _ sik he~ de modern cdebiyatımı-
Su~r §ey. • manlaruı, ~u~aı:-ş_ılarnak için Al- t~ni, şeytani bir hissizlıkle bck-1 tın faidesi, Liıs~·en Hanım ın, cok- zın fnlkışafı .safluıl~U'lnı kuv\'etlen-
.,~ ~mıda, en bereketli ve YUg<ısla nntstan, Romanya liyor. esasen Hfunid merhumun da va- dırmek. .. . 
"tıı . hu vasati l.Jıdia ihtiyacı- dahi silip ;{'":~a tohumlukları * siyy~tini teŞkil eden bir arzu ''c Te~bbus kuv\'eden fı le c k-
,.,__ ~ llis• 6 • .l- b·u· .:ı: PUl'lmcltte oldukları: B' 1 b • b' .. .. ma'k ilzcredır. Geı·ck Lilsycn Ah-
·~ ltıl' • e ıni temin eucme- ı.ıutr.wyor. Binaena1-.L • • ınaena ey vatandaş, hır ~·e, ır teşeb'husu ortnya atmasilc dülhak H:;ını·a · b .1 kl 

.. .\: k.a'bT iof ~.r.. «gayrı b ilik t' t ah.. . 1. "' ın una oı me u. :vrtı.llalı, Afrika, A • ı ı ıonb-ı> olan netice de _ 10 re 
1
· . , . ez ur etrnış •r. bunu, gel'ck gazctenıiz.lıı dü ün-

v a N ZAMEODIN A~IF Tasavvur , ı...duı·: Bü.yi.ik Şwirin ı...-ek-ıi.ni yakında büd.ireceğiz~ 

itimat edemiyor 
Kudiis 7 (A.A.) - F ransanın 

Sul'iye fevkalade komiseı-i gCJı-... 
raL Den1z, perşembe günü Be~ -
rut rndyo!>un<la söyled:fi nutuk!.< 
l<'nı"1Sanın Vichy hükCımetinin si-
~"aSCtini t, kibetmesi lüzumundan 
bah etmiş ve Suriye ile Lübnan-

aki Fransız makamlarının bu 
toprakları kendi va5ıtnlari1~ mt: -
cıfon edeceklerini ilfıve etm~t.r. 
Bu hususta emin b r men ba -

Komi"""ular. 'nı:..>iin tnri!ı. dil , 
kitap \ 'e tcrıın mc:sclclcri ctrn· 
ın<ln bazı tctkiklcrdl' bulundu

lar. 

Köstence li -
marıındaki ka 

dan öğrenildiğine ~ore general k 
Dl•nh Sur·yroekı k•t. ~tın ezciim UÇU ve pa -

(Dc\•amı iiçiincüdc k 
B b • ı•v•muk slo u 
asın ır ıgı kül oldu 

kongresi, her 
mutad topla 
namadı ! 

Türk ba,.,,m birlig'nın bugünkü 
kongresi ekseriyet olımadığından 
pa.uırte i gününe kalmıştır. 

u 

Adalet 
negi icab 

ediyorsa .•. 
Hiimid Refik - .... _ - .....,._, - _.. 

A \'<:e hanımın küme inde mi • 
li nadir bulunur cins tavuklar 
\'ardır. Bunlar mevsiminde ku
hu;kaya yatmı~ ve ya\·ruJamış. 
fardır:. Ay!!e hllnımın koın!.USU 
Mehıncd hey de tavuk mernklı
!>ıdır @mnıa, 7avaJlınm elinde 
hii,\ le giizcl cinsler ;\'Oktur. A,\ ·c 
lıunumn kötü taraflarından biri 
de, anıdnki bunca senelik lııı~u
ka r:ıii-men, ~\fehmed heye, cııu • 
\ uımırtolarındnn iki tane olsun 
~ crnıh e<'ck kadar neke dav
rıınmıi"Mdır. Za\·allı l\lehmed 
be." ue ,·aı1dıy.sa Ay ·e hanımı 
inrıdından \'.a:ıge~inncğe ınu
' affnk otamsmı :u nihay~t bir 

Bükreş 7 (A.A.) - Dün salıa'ı 
sant üctc Köntence limanınd<ı bu 
yük bir yangın çıkmıştır. .At~ 
bir kereste deposundnn çıkın 
ve .sür'atle zahire, pamuk ve kn 
uct.ik depolarına sirayet etmiştır 
şiddetli bir rfü.garın tesirile • !'I 
gın limnnın bircok binalarını ôıı 
~anmıştır. Yangınm sebebi hcnuz 
belli değildır, 

gün ŞÖ;\·le bir hile tertibine mec 
bur kalm11tır: 

Bir akşam ei.zlice kom!:uı.u
nun kümesine ~rmi ve göı.ii
ne kestirdii"i tavuk ve horoz
lardan birkaç çift yakalayarak 
4ıtoltuğuna kıstırmıştır. Fakat kiı 
mesi terketmedea en·el, aldığı 
ta,·ukların defer pahasını bir 
zarfa koyarak oracığa bıralo
vcrrueii de .ihmal etmemistir. 

Hika ·cııin bundan ötesini an
Jatuıal'a liizum yok tabii. Şimdi 
bn kı sadan bir l!l~e çıkarııınl:a 
rah ahın: 

Acaba elinde ihti:racından faz 
la cins tavuk oldu~ı halde me
raklı kom usuna bunlardan iki 
~iftini veya dört yumurtasını 
atmaktan çekinen Ay c hanım 

nu haklıdır? Yoksa, her türlü 
teşebbüsleı·iııin neticesiz kal
ına:.ından doknn bir ümidsizlik 
icindc. bunları •cebren satan al
ınan )"Olilc miilkiyefine geciren 
Mehmed bey mi hatalıdır? 

lliikmti iz veril'! 



Rilo manastannın daracık 
bir odasında ateşler içinde 
yanarak yatan bir adam~ 

r _ M~e_ll_ifi _: Nizamettin Nazif - -1 
Perdeleri inik pencerelerden 

dı§arı ta:;:mıyacak dtrece· 
de hafif bir ~e le lonu· 
tll) orlardı. Fakat hu hafif seıı, 
dinleyenlerin kulaklarında öy
le coşkun hir ihtizaz ile uğnl· 

duyordu ki yarım ant e'V' el 
kö§e minderlerinde nyu"nk u· 
) uruk }crleşenler, )aVa§ ya· 
''R;ı helkemiklcrini cloğrultnıui
Jıır, H çok geçmedeD, gergin 
ya) ]ardan fırlnmağa hazır ok-
lara heuzemişlerdi. • 

Hiç hirinin ağzından tek ke
linıe çıkmıyordu. Fakat gözle· 
rinden belli oluyordu ki hep· 
ei hu adamın ağzından çıkan 
her kelimeye derhal inanıyor· 
du. Ve yine belliydi ki hepj, 
bu genç yüzbaııya kolay kolay 
koparılaınaa bağlarla bağlanı· 
vcnuişkrdi. 

Mu ıafa Kemal, odadakileri 
bevinlerini okumak istiyormu; 
gibi bir müddet süzdü, &<mra: 

- Ne diyor unuz? dedi· Al
nımız yukarıda ya§aınak mı 
lizım? Yoksa imparatorluğun 
inhidamı anında, anku altın· 
da ezilerek gebemıtk mi? 

Tahir Be)in Ömer Naci di
tnkdim ettiği genç, gulgule-

li lıir İ'te ile: 

İ-:te, imparator Ahıfülhami
di deviren İhtilal Cemi) eti· 
nin ScJiııik şubesi, Ruıni 1322 
yılı içinde, Çavu§ l\lanastırı• 

mahallesinin, basık tavanlı bir 
oda ında Kurmay ) iizhaşı 
Mu tafu Kemal B~y tarafmclıı 11 
böyle knrnlmu,.tu. 

Selanik lıorul lıorul uyu) or, 
Oıımanh saltana mı )u•kli) en 
polisler. malııılle kah\ el erinin 
kapalı kepenkleri öniinde nar· 
gilc İÇİ} orlardı. Yahut kapıları 
) arı açık lıaıııamlarm göbek 
ta~larıua uzanıuı~lar, dalga ~ 
Çİ) orlardı. 

Boş nöbet kuliihelerindc• 
tahtakuruları kervan halinde 
dolası yor, sadık hendelc•r, kn· 
!aklarını komşu e\ leriniu du
varlarına dayamı§lar, )8Z8C'ak
ları yeni jumallara me' zu arı
yorlartlı. 

Ü~ dört gün sonra, ilıtilald 
yüzbaıı, yine geldiği gil>i gizli
ce, bir vapura Linmi:., Sclanik
ten uzaklara gitw~ti· 

1
e hin

ha,.ı Hakkı beyin, 1ıe kolnğaı:ı 
Cemal beyin ne de ya' er Ka
zım .ı. ·aminin lm gcli§ gidi~ten 
haberi olmu§ltı. 

( f),•ı•mnı ı ·nr) 

BugHnclan sonra ben, se-ı 
ııin gilı~ dü~~nme~e çalı~aca· Kısa 
sıın ... dıye oyı~~clı. ~akaı .1ıa- -==Haber ter 
rt'kete gC'.çınck ıçııı Lır cemıyet -
)ti pına k lfızım de ;;il mi? * İnhisarlar Vekili Raıf Kara 

11.ıkkı Baha: de~z, dün P~a?ahçedekı rak~ \ 
L"lt d d" Yalnız ı.foırto fabr k.a rmda tc ( c.klt 

- r ... ıette... e ı. t 
1 k . . A .. yapmış ır. 

~unu au ama ı,t~oruın. ~ * Hayvanları himaye cemıy 
rupada çalıl;nıı bır tak~m ınu- ti hayvanlara knrsı ınsant hisle 
ne' erler 'ar. Onların l~kila· t~rik iç1n hazırlaj gı le\•hal. 
tına girmek doğru olmaz uıı? ılk mekteplere .dağıtım.şt1r. A-:, 

Bur ah fnhir he) Ömer rıca, belediye zabıtası t.alimatnL 
· · 1· d' h 1 mesinin hayvanları hlmayeve d 

N.ıcmın ~u na ınc er a ce· ir olan maddcJeri!ıe, ceza ka.num 
\ap\erdı: nun bu husustaki hiikümlerir 

AuupaJa dola;:an1ar, bir arayn toplıyarak küçük b 
hence, tereddi etıni~lcrdir. Mu· broşür halinde halka tevzie ba• 
mı he) ıııı.,~ darnla. Ahmet Rı· lanmıştır. . 
za için ele hir çok şe) lcr söy- * Çocuk bah<:h,ele.rı d23 çoc~ 

· , · h k kampları da 30 azıra.n a açıı.0 
lt•nı) or· f.. .. a .. MI Lır are ·et, ktır. Tatil kursları da 14 terr 
) ani hir ilıtilal, ancak memle· :uzda faaliyete geçecekh?r1:h 
ketin içiıule bir tc,.kilal hulu- Kamplar bir ny sürecek ve n 
nursa ) apılahilir Hya... yapı- bin taldbe kabul edilecektir. 
Jamaz. * Dün şehrimizden 135 bin l 

- j te a .. ıl mesele burada· rahk ihracat yapılımıştır. .. . . .. * F. O. B kıymetler uzerın 
dır ... -dı)e tekrar "o~e La;:ladı den yüzde üç olarak alınan yen 
.Mmtafa Kemal· Belki Avrupa· ihracat resmi Lrtanbul gümrükle
Jakilerclcn, g«;nderece'k.leri ga· rinde günde 15 bin lıira fazla v~ 
zeteler ve kitaplar vasıtasile i~· ridat t~min etm~1Jr. 
· ·- .ı b"l" · Aı * Üniversite haftası münase-
tıfade eue 1 mm. nına, 0 ?" betile Diyarbakıra giden heyet 
larm çahşmtimdan fazla hır pazar günü oradan hareket ed 
lf"Y beklf'mtk abestir· cektir. 

Bir igara dnha ·yaktı: * Tren yolile AT}ndoluya gi 
- Biz Şaında l>ir ihtilal ce· deceklc.rin son kafilesi bu akşam 

nıi) etinin temellerini atuk. hareket edeceklerdir. Kafile ( 
n ..... k M f · · ..ı _ b" yüz kişi kadardır. uv tor usta a ı mınoe ır K.ı--'· d ht _.:ıd .. . . k h" * ıl.ilJila a rJ ım CilU esının 
ırkada .. la ibırlikte ısa ır za· ·d · · · ayın 23 u··nde . yenı en ınşası ışı, 
111an içinde. kiiçük fakat çe~ık ]müteahhide ihale olunacaktır. 
gibi hir t~ilit yaptrk. EgCT *Ticaret Vekaleti, naftalin ve 
teklifimi kabul ederseniz «O • tel '511h1\armı'n durdurulmasmı 
nıanb Hürrİ)et Cemiyeti• nin ern~~ştir .. Vekillet, b~ ı;ıadde
'- d d h" be · · uı [er ıçın yem bir karar ıttıhaz e
Jıtıra a a rr şu sını açar .. decektir. 
olur• biter. * Fatih devrinden kalan Be -

Çorbada tuz 

Kör ebe oyunu 
Dünyanın bugünkü cl'urumu 

•neye benz.iyor biliyor musunuz? 
Ebe ç.ıldır oyununa .. Şurasını da 
.söyliyeln kiJ bu oyunun bir adı 
da ckör ebe.t dir. Bu oyunu, ço
cukluğumuzda, cami avlulıarında, 
çitlenbik ağaçlarının tepesine çı
kıp inmekıten usaodığunıı. zaman 
larda yahut cüz kesesi boynu
muzda tin, tin, tin mektepten dö
nerken, mahallenin boş arsaların
da ~nardrk. Ve ne kadar gülM
dik bu pyunu oynarken... Du
daklarımız.da ~klEJ]ıen kahka
halar, demet d~rnej. etrafa saçılır, 
.:ıoşlukları süslerdi. 

Bu oyun şöyle oynanırdı: 
Aramıu:ia kura ile birini seçer, 

ve yahut yenilmiş saydığımız 'bi
rini ebe yaparak g<Yzlerini bağlar
dık. Sonra etrafında sesimizin o
lanca kuvvetile haykırırdıt: · 

- .Ebe çıldır! Ebe çıldır! 
Bu bağınınalarımızda devam e-

derken bir taraftan da kolunu, e
eğini çeker, ceket;nin, yahut hır
casının arkasına sardalya kutu
u, mukavva, ve bunlara benzer 
,zyrer bağlamaya çalışırdık Ebe 
Jlan çocuk, bu vaziyetten kur
ulmak için, el yordamile biz 
utmaya mecburdu. Birini yaka 

'amaya medbur olduğu uıman 
1emen gözlerinden bağı çıkarır 
uttuğu çocuğun göztine bağlardı 
Şimdi siz söyleyin, yazıma baş 

!arken söyledtğim gibi, dünyanır 
b:.ıgünkü siyasi vaziyeti de el 
,}dır oyununa benzemiyor mu: 

lakat arada bir fark var: 
Ebe, tek def;l, bir kaç tane ... 

3üyük1ü, küçüklü her hükO,me-1 
fü ebenin etrafını sarmışlar, gü
erck. düşünerek, ba:z.ıları da ya
alanrnamak için gözlerini dört 
ıçarak haykırıyorlar: 

* - Ebe çıldır! Ebe çılfür! 
Vaktile İstanbulda bulunan el. 

•ilerden biri, Osmanlı ordusile 
~avaşa gitmek arzusunu göster -
niş, rical ve erkana yalvarmış, n. 
ıay.et arı.usu yerine getirilmiş .. 
)adrfızamm arkas•na takılarak 
;avaş meydanına gitmiş. tamam 
·eıdi muharebeye iştirak etmiş. 
ıskerin vaziyeti, hiloumfar, mü
,afaalar, taktikler herlfın nazarı 
.. kkatmi çekmiş. Çünkü, o gün
ıerde yeniçerHcr, peık nizam, ınti
'c ma kulak asmıyorlar. sağa hü
"'Um etmek emri verilınce solL 
ald nyorlar, csola hücum!ıt de
ıı!digi zaman sağa ilerliyorlar -
'UŞ. VelhasıL ne emir verılirse 
ksini yapıyorlarmı . 
Bu hareketi 11ayret '\ e taaccüp 

e gören elçi, s&drfızama soruyor: 
- Böyle harp mi olur canım? 

'1e sağı v.cr. ne solu? Herkes 
-.tediği gibi hareket edıyor. Bil-
1iğini yapıyor. 
&ıdıiızam acı acı gülüyor, içi

'li çekerek şu cevabı veriyor: 
- Bu bir harp değil, bir :Ebe 

çıtdır oyunudur. 
Münir Süleymn Çapanoğlu 

Lastik tevziine 
başlanıyor 

Tı 'zii takarrür eden 1600 
otomobil la&tiği içiu dün oto -
nıohil aceııtaları :Mmtaka Ti -
caret ıuüuürlüğün<le bir top -
lantı yapmı§lnrdır. 

Her ,;ıa~ etin ihti) acına gö· 
re tertih edilmi~ olan tevziat 
li~teııi Veıkaletten gelmi;:tir. Bu 
li~teJcl; miktarlar 'ila} etler 
emrine verilecektir. İ lımbul 

EN SON HAV ADtS 

1~:;,~:!•t Ekmeğin harcanmasını 
3 i'e~ek;~:;c!~ali- azaltmak murad ise ••• 

Müteahhidin ölıne_ i üzeri • 
ne, İzmitte yapıhı<·ıık olan ikin 
ci kağıt , .c !elliiloz Lıbrikaları
na Sapanca gölünden grtirile
cek olan su te i atı ~arıda kal-

Halkı Patates yemeğe teş
vik etmek lazım / 

mıştı. Siimer Laıık, hu te i atı 
yeniden bir müteahhide ver • Ekmeklere )'amulan iıiba· 
mİ§ ve inıaata yeniden haıla • ren bir miktar arpa ve çavdar 
nılmııtır. Bu te isat Eylül son· karqıırılacağı malum. Bu tip 
!arına doğru ikmal edilnıi§ O· ekmeğin de kerulitıe göre bir 
lacakur. le:ueti vardır elbeı. Bi:ı bum~ 

lü:;umım<lan faz.la düşkii1ılült 
buna môni oluyor. 

Diğer bir mahzur da, az çok 
darlık :ı.amanlannd~ halkın 
ek11U'k.~iz kalmak korku.~ile fı· 
rınlora hücumu ve lüzunı.~uz 
buhraulnra, hotta lwrgll!jalth· 
lara ~l'bt•bi"t·et vernwsi<lir. 1/al· 
buki elmwğirı yerini tut<ıbif, .. 
cek diğer gıda maddeleri t'<tr· 

dır. E:.ciimle patate$· 

Su geldikten sonra her iki muebeıle hatırımıZ(t gelen bir 
fabrikada İ§lemeğe çah:.acak • if kri orwya utmak istiyoruz. 
ur. Bu i§leıneniıı, 14 ağu to,a Ekmek hall.-ımızın l>~lıca 
yetiştirilme.si de çok muhtemel- gulu.mu te~kil ~ler. Hunun, jlh 

görülmektedir. 14 ağu to 1934 h1. olma a bile, iktısadi lmzı 
de Mil1i Şefimizin uj;rıırlu elle- mahzurları vardır· Pek bol 
ri İzmitte ilk kağıt ana) ijniııı miktarda ekmek yenmR~<ıiııdeı.ı Bu nwddc nıcmleketimi:.<lt• 

mcl>zulerı yetişir. Bunıı yalnı: 
yem.ek halinde değil, ekımığiı 
)'Cf'.İne yemek de nmmldi.ndifr· 

temellerini atmııı;tı· dolayı, diğer f,ıda maddelerı-
----o- tıın o nisbeııe istihlaki müm-
• Iİ •h /;ün olmamaktadır. Halbııki 

Gız ı raca t çoğu memleket maıısuw olmak 
A d I •• d • dolayısile, bunun da, bol bol 

nu fırsllllan isıifacle edere!.·. 
lınlkımızm ptılates )·enwğc "" 
lı5tırılma!Jı lazımdır. na O uya gon erı- /wrcamna.ın ltizumlır. Ekmeğe 

len eşyalar kontrol 

Baz• :c~~:c:!<.d.ıudaki Siper kontrolu imar pl8nları 
miie~ eı;elerle nnlal;arak fatura başlıyor ~ütelıas~ıs P_rost 
ve mali) et fiatı görenwt!eu hu Evler·ınde s·ıper yap Suleymanzye, Şışhane 
rada atıtlar yapmakta Ye bu 
mallar memleketin bir çok ~er- tırmamış olanlar sahaları Üzerinde 
lerinde yüksek fiatlarla .,atıl - • ~eza go·· recek çalışıyor 
makta<hr. j .. ıanhul Fiat )hıra· _ 

kaile Bu··ro·. tı ]Jlt halı" 0""itrenıııel· 1 b'" ~ k k i'\liitchassıs l\I. Prost Sülc~·m:ı ~ o· · Dün Vi a~ et ut un nymn am 
b 1 k ııiyc ve dvarile Rüstcmpa a ''C 

· · aklı"vut am ar nr111•l n· 1 klara bı·r ta:nim <>önd-erere ıçın n J ' • , ~ d' arına ait tafsilat planlatın 
Anadohne -evke(lilen mıılla · 1 ntakalarınd~ki her evde sipeı h.,7ırln·aı·ak İmar hteri MiicH!r 
rın ınahi)cti H ıniktprı lınk · z lıp ka - ğ.n n e~ıt edil Hiğüne vermiştir. Sii1eymani)c 

f bikl r ı •. r. İlk defasnda ı· d ·· k kıuda her ha ta ınuntnznın ımı- c ı ıii p anın a camım uzn tnn 
siper kazıhrnsı ıçin muayyen b r . · h · ·ı 

luıııat \t•rilıııe,iııi j,ıt>ıııi~tir· ,,nlet vcrılccıck ve bu ıniidd t gorıinmesınc e cınmıyct ,·cı·ı • 

Blı Ur•·tle fatnra:-ız mallar ko· h 1 ·· t 1 h k nıiııtir. .. .rııde yine i ına gos eren er a Siileyınani~·e istikametinde 
layca kontrol t•ılilı·Lilcı·ektir. nda h.--anuni l<tkibata girış; ecek HnliÇ ~ırtlarnıda bulunan bina-

izmirde üzüm stoku 
kalmadı! . 

İzmir 7 (Husu i) - İngiltcr. 
ticaret birliğ'ine on partide '-il · 
tılmış olnn 4000 ton kuru iı:n~
miin teslimi tamamlanmı tır. l' 
ziimlerin çoğu hmirde le 'iıv 
edilmistir. Bu suretle İzmir pi
va asında bulunan 4300 ton ij. 
züın stoku tamamen satılma~ bu 
lunınaktadır. 

Çu kurbostandaki 
spor sahası 

Beden terbiye5i bölge bn kan 
lığı Çukurhostandaki spor: saha
sını istimlak için Be;lcdındcn 
müsaade istemi tir. imar ınii
dürlüğü burasının planda l eı;il 
saha olarak ıösterildiğinc!en iıı
$aat yapılamıyaca~ı mi.italeasın 
da bulunınuııtur. Vaziyet müte
hassıs bir heyet tarafından ince
lenecektir. 

ır. lnrla bun,lan sonra insn eclilcccı 
hinnlnrın irtifaıtarı tahdit edil
me! tcd"r. 

Sahilde ve Eminönü ınr.vdanı 
cİ\ arında bcs katlı inrna.t~ mii
"aadc edilecektir. Tahtakale ,. 
!ısırrar ısının Siile\ nıanh·e ci 

Hnlkın f rın1ara lüzu:nsuz t~h hctindeki binalar am·ak diiı·f 
cümü sıra.:ıında Samatya nahiyt lrntlı olacak, camie )·akın bina 

ı dnhılinde hn!k n ekmuk ıhL)' nrın da liç kattan <1 hu ~ li • ·' 
· nı tamamile 'e te.ıf 3 ınaha olma ına miisnnde edilmivecck-

Samatya Nahiye 
Müdürünün 

faaliyeti 

Jtrakmaks ı.ın temin eden nahi · tır. 
ye mildtiril ile emniyet fi.mırın İ~abında ev\'elce yapılmış bi . 
11;,}k tarafından teşekkür cdıl · naların iist katları yıkılmak ır:. 
me'ktedir. retile manzaraları islah cdill•. 

Halk ile yakmtlan temas ccktir. Planlar şehir meclisin 
'Junları~. huzur ve .!hti?,açlan~· den ~ectikten. sonra Nafia Vekr 
temin ıç:.n gece~ gundu1.l 1 U"- lctine ~önderılcccktir. 
rncınn nahiye müdürü Celal Bal- 1 Bundan ba ka miitehassı~ 
knn}ı kMn5esi-.. fakir çocukları Prost ş;şhane ile Taksim me" . 
kamilen sıhhi muayeneden gec;irt rlnnı arasındaki sahanın ~afsiJiı 
mek ve bunlara yardım ımüesc;e - plftnını hazırlan11ya ha lamıstır 
sesiınin maddi vaı.ıyetini te'trsi ~- Bu sahanın ta!silit planımı 
dici tedbirler almak g bi tnkdı- ıli~er bir husush·eti de iki mü 
re şayan hizmetlcrt:lc de. hulun- him \'İ~·a(fükJii volun me\ cut ,. 
muştur. Çocuklarııı s hhı mua- lıı~nıhtr. Bıı ''o11ardan hiri Aur 
yenelcri bu perşcm~e .d~ ya~ıJ~- kapıdan Tozk"naTana. di;;f'ri dı 
caktır. Faal idarccıımzı teıorık Toph~neden Taksime t:ıkmaktn. 
ederiz. !lir. Miitehass1s. mcmJ~lıctimi1 . 

Sarhoştuk ve 
İSKENT>ERUI\J) 11\İ Şoförler 

de ille defa iıısa edilerek olan vi. 
"adiikfi.i vollarm eh'erisli şekil. 
dç insasma l'ahşmaktadır. 

f>KSÜRV T(jpf .. ERI MAıVİ1'',4Tl!RAI.. 4 R Şoförlerin içki j,.;,. İ(·medik. 
Gf'len nıalimıata g(ire. İ-krn 1Nini tesbit İ('.İn geceleri fıni :rn-

d 1. ··ı · ·ı. nılat'ak kontrollerde irkili oldu-
erun ımanına mu um ınıı. - ·· h d'l .. • " 1 {<undan sup e l' ı en "oforlrr 

ihti)açlarını karıılıyacak mik- tanla manıfatura e'Y8 1 çı ... a . , hemen tıbbı adlh·c sevkolnn:ı
tarcla la tik evvefoe \erildi~n· rılmı:;:Ur. Bunların bü~iik hir rak n<ihetci l1oktorlar tararındnn 
elen hu tlefa İ tanbul \ iliyeti· ı kısmının i·taııhnla gelml'"İ lıf'k kanı almacak \'e muayene olu-

k ·1 · kt" J k ı· -.. ••ıtktır ue la ti verı mı~ ece ır. enıne tc' ır. · 

tkti~at Vt>kileti tarafından 
toplan olarak 250 kuru~ Iiııt 
konulan ok-ijPıı tkplcrinin pa
rakcude olarak 295 kuru~a ta· 
tılınn ı Fiat )Jıırakah~ komi -
)Olltınca tl"karriir etmi tir. 

Hödiseler,. in·sanlar ve gazeteler 1 

'1 Haman 1941 CUMARTESİ 

Esrarengiz ve 

Meçhul Suriye: 10 

Meyselon 
muharebesi 

(Bap Birincide) 

ve en IOll peygaınberin an so• 
torunu olıan kral Feyaalın tahtı
nı baf,rrına basan Şam, birdenbire 
çalgılı, çağ.ımaklı bir düğün, bay
ram ülkesinden, teklbirli ve teh
iilli bir gaza ve cihad diyarına 
dönUvennifµ .. 

Türk ordusunun en şerefli knı-
.nanda mevkilerinden, er1kantlıar
Jiye vazifelerine kadar yükselen 

binlerce Suriy.ell zabit ordumuz
lan ayrılarak Arap hükumetinin 
:ui?netine girmiş bulunuyorlardı. 
Orduımıuzun bıraktığı bu zabit

cr ordwnuzdan kalan yüzlerce 
o~ ve binlerce silahla acele b.i.r 
ıarp ordıusu kurup ad111a «Ceyşul 
ırabb dedilıer. 

uam bir Kaı (aca kr.siim;~1i. 
~ , . 
ı-tık her Şamlı sanki birer: Anı• 

)aldı .. 
- Harp isteriz! diyorlardı da 

başka bir şey demiyorlardı. 
- Thlycskut I<'ransa! 
Yani dcEdırol.sun Fransa!> ava• 

Leleri durup dınlenmedcn Şamnı 
lört buca;,mda çal:kan>YQrdU. 

Meshur cıncviye caroiinin, ok 
~ -

neydanını andıran ucu bucngı 
.>Ulunma?.. avhi~unda tru?mlıeket 
nr mahşer olmuştu. 
Kur'anın dilinden konuşan, a· 

ıetle bağırıp hadis ile haykıran 
JU heyecanlı mahşer, va'kit va
._,it, önlerine fey.hleri, imamları 
e din Ulemasını katarak ve baş
arında, c..afer Aldahtan ve fetih 
;akın> manasına gelen: 

cNasrun minellah ve fetfaUn 
carib!• 
Jşlemeli, sırma saçaklı yeşil 

:>ayraklarını dalgalandırarak kra 
l n sarayına akıyorlıardı. 

Hazinesinin sıfır ve askeriniP 
;olda sıfır olıduğunu çok iyi bileıı 
uıal, Şama doğru yaklaşan .Fr~
ız ordusuna karşı silahlı bır :mil 
afaaya kalkmanın bUyük bir fe

frket ve hatta rczalıetle neticele· 
:ıcceğine kanaat getiriyor, haı'.P 
ateşini söndürmek için bütün kO" 
.... etını sarfcdiyordu. 
Arabın fas.:h bir hatibi olan 

ttral Faysal, sesi kısılıncaya k•" 
lar sarayının ballronundan ko
ıu tu. Sesi ve nefesi tükenınce 
Jşağı indi \'e halkın içme kar<t" 
ı. 

Kral, .:aman? dedikçe halk n 
nuharebe istıhası bir kat daha 
cabarJyor, hlikumct «Sulh!> de
iıkçe ahaJıi c:harp~> diye yırt nı ' 
ıordu. 
Snçkırının telleri en halis ay~r 

\}tından ve gözleri denizlerı~ 
ııgin mavılığinden renk alan y~
ıt bir zabit, nurdan bir gölge gı
ı kralın yanıba.5ın.da dudaklarını 

ısırıp duruyordu. Bır araluk oıl 
nkin gölge bir fırtına kesildi ve 
,ök giirültüslı g1bi gürledi: 

- Ey gafil batk! Karşınızda 
.ıarpton korkacak ve düşmand•" 
) Uz çevırecek bir tane nam~ 
rokıtur. ~,akat ha.her veriyon.Jtll 
ıtt ordumuz henüz !harbe hası' 
değildir, hazinemizde bir kuru~" 
muz yoktur. Ufla bıall) yapıl " 
rnaz. Fakat tıllu1lıaka harp edecr' 
~iz derseniz, buyurun! En önd• 
ben gıdıyorum. diye haykırdı. 

Bu kanlı, canlı genç adam, kr~ 
Faysalm Harbıye Nazın Ytı'tı 
Azme Beydi. Çanakkalede on •1-
tıncı kolordunun erkinıhaıCbiYf! 
reisliğini yapmış değ.erli bir erit• 
nı hanp binbaşısı idi. 

«Yusuf A2llne• nin köpürnıes1 
Uzerinc, deniz gibi kabarıp ıtZS.. 
pnklil da)galar halinde saraY!! 
duvarlıarına çarpan çoşkun sOrv 
de birderlbire şafak attnı~ı. 

Kral sefer.berlik e:nrıni i~' 
lar imzalamaz faaliyet sırası b.$ 
tan hükılınete geçti. 

- Q .. manlı Hiirri}et Cemi- yaz.ıtıtaki Şimkeış hanındakn 
•t'lİ mi? siıbyan. mektobi.nin !aınıiı;. edile- Akl b A\•rupalı olmasın. Zıra burada -.... Bu dökilm, öyle karma ka

rışık maddeler:e yapıl yor kı ar
kadaşım bôyle yazmakta hnkLı. 
Z ira şu <:osyal i11ıbe krrdar "jark 
ile garbı ve dün)i .. n n üstü ·ıe al
tını birbirine ne karışt rabilir? 

Şaının cMe-ydan> mahall~ 
hilı'İY''IİIW büriinür. bizim eski Çeşme Meydanı gıbi 

KıytmJl•tll'r /wpm·n·or, kabadayılar ve serdengeçtiler " J l k b k l .,_ b ....... '-- zmzz aşzmzza Avrupanın tan•..:ııgı sark'i. Ro-Bn uali, dinli) en er, hep re , ır ar eo OJW\. ır m ...... n•- '° 
lıir aıı:..zdan sormuşlar(lı. Sarı· line konulıacaktır. . . geldi amma biraz geç madan ve Bizanstan çok bız va-

c• d * Yardım sevenler cemıyetı- rız. 
~m yiizha ı , }gara 1?.1D •• uma- nin delaletile 45 fakir basta ço - Butidan sonra, İstanbuhm bir 
nı ha\a)a do,gru puskurterek cuk Valde bağındaki prevantor- >erı imar edilecek ım, plan yapılı- Bir dökümcü 
gururla ha,ını kaldırdı; yoma yat.ırı1acaktır. nadan arkeoloğlar~ fıkri a.,.na - efk · * Açıkta dut satmak yasak ol- cakmış ... Desenize ki yedi yıl - Edib arkadaşım cHfl'ınid ~ • "> 

- Jo:, et.·· 
1 

dı.tğu halde, yine satanlar görü- danberi müdafaa ede ede dilimiz- in dünkU fıkrası «harp "~ ın1san~ «Çavu lana ırı> mahal e· lerek sahipleri oezalaıidırlLmış ve de tüy bitiren bir dava, n bayet ba.,hığını taşıyor '~ şu cum e ı e 
ıiniu karanlık okağındaki iki dutlar Darült.cizeye gönderilmiş- sona ermiş bulunuyor. - başlzyordu: 
katlı t\ in kapı ından onar da· tir. İstanbul, duvarcı ustaları ıle, cAdına topyekun denen bu 
kikalık fa ılalarla çıkan gölge- * Elektrik i<laresi şehrımizde- kaldırımc.:l1rla ve bahç.ivnn1ar- harp, kollektif enerjileri iç i.s.e 
]er ,birer birer civar mahalle- ki muhavele merltezleri sırasile la imar edebilecek olıan şehir • geçiren ve ferdi kitle içinde erı-

.d~tirmeğe karar vermiştir. Bun 1erden dc~ildir. Prostun usta şeJ meğc doğru götüren tazyiki ile 
ı rf' dağılırken nnt kim bilir Iarın bir kısmı yer altında yapı- birciliği cenubi Aımerikada geçer. sosyal b°tr izAbenin başlangıcı 
•aça g~lmi§tİ. Yüzbaşı Musta· lacaktır. Faraza Bre'Lllyanın heJ1hangi bir mıdır?> 
fa Kemal ile arkacla ı Bursalı Gülbane parkındaki sıraların ovasını verirsiniz bu zatın eline, Sosyal izabe ... Fikir, yazı ve is
Tahir be), e\den eıı onra çık· az 'olıduğu anlaşıknış ve buraya Alır kazmayı dilediği gtbi yıkar, tlif bakımınö\m haıf!tulade bir 
mı;lardı· Köte)i dönerken Ta· yeniden 100 sıra konu~ı ka- dilediği gibi yol açar. Dılediği olgunLuğu göze vuran bu cü:nle
hir bey! rarlaştırılmıştır. Diğer taraftan yerde bina yepar, dilediği yerde nin içinde şu c90Syal izfıbe» ha-

- Tohumu atun ... dıy· e mi· BeyazJlt havuzunun etrafına da park. Fakat İsumbul böy'e pe - na evveli, sırıtıyor gibi geldi. 
sıralar k~ulacaktır. ğıldir. istaııbu1ım her milimetre - Hfunid, ya «içtimai izabe> 

.rıldandı. Bakalım ağaç ne za· * llıntab tı.caret mildürlüi'U, mürabbaında bir tarih ve bin ha- demeliyıd.i .. Yahut sosyal döküm .. 
nıau bÜ)Üyeoek, :ae zaman ye- dün muhtelif vilayetlere 15 bin tıra vardır. Allah vere de arkeo- Diye homurdandım. Fakat son-
ti ec·ek? ot<ıad:til lietiji teni edilıniftir. )oc diye seçilecek zat, yüzde yüz ra ş~•le dü.şiindüm: 

Birazda kendimizden 
şikayet etsek a: 

Bugünkü Yeni Sabahta A. Cc. 
malctiin Saracoğlu, tamanıile 

jştirak ettiğimiz şu doğru fikri 

orta~·a atıyor: 

İ viçreliııin, sokn~a ho.~ 
bir ~;g<tra paketi ·Ofıltf ığm· 
dan dolayı 1.wırli fndıçt•si 

"J..·irft>lilmi~ gibi l.·öpiirme~i
ne §aşmanuık lii.:.mulır ve 
anca/,· sokal.-larwıı:ı, catlde
lerimizi bu kadar kı.slmw 
m.ıya l>tıflatlılann Mmradır 
1.-i i.~ımılnJ trmiz IJir ~ehir 

cağıdır. 
bt'l,,,Ji,·e 'unu yapmıyor, lw· • ~ 

Bu mahallenin EbugaCıt ~ 
111t ihmal l•ılİ'ror, dive ikıi· leri meşhur kabadayıları ~ 
yı•tfor t•diyoru: Halbuld a· silah altına alınıp, birer 4t~ 
cııl>u içimi:dP kaçımız ha'J.·i· manlık örneği o arak birer, ~ 
ki lwm~ehrilik ı·a:.ife~ini Y"· şer'bölü.klere, taburlara dağıtııaa 
ı·ine getiri ·om:? Asflllt kal- lar. 
dırım/arı mendil olarplt I~- Bedevi 1°şpy1hlafi bayrakl8j(lrd 
foT1ma1.· gibi gerçel:ını iğre11ç açıp ~~ aşiretlerini arka~rına tr' 
kafuıh<tl i~lrwmlr.rimi: bilP kıp çollerden Şama geldı~r. 
·· ··ı ·· or - Yirmlncı asırda milst.akil bit ooru il\' • J• rı devlet ordusu olarak ük del 

Bunıwum ııeya J(&rtla· meyıclana çı~an bu Arap ordtı~ 
ğ111ın muhıt>viyatmı kaltlı· Şamla Lilbnan arasindaki :Mef~ 

nmlara lw<ıalımaktnn hayli ı;elon :nrtlarını tutacak ve 'b 
"''"""''" ı:ir .~P\' hPJ.lem~ğt> sarp tepelerin hft-kim oldt!ğU "': 
lınl·kı olmm11;;sı- lazım di~nn için<~ F?1ansulru-ı p?rJ 

• g~- şan edecekti. 
lir.• Aşiret şeyhlerile, mahalle~ 

Tekrar ediyoruz: dayılarının hepsi:oıde omuz~ 
B. d ı " ~·k· d · dan sallandırılmıış altm, ~: 

ız e vu u ır e) ız. iş1emeli çarp:dc. kılıçlarla, be~ 

ENSARI BÜI.E 1T (Devamı Udlncild• 
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~Darator Vilhelm.,in Suriye seyahab: 3 

~p~a~~ehi~ . ~~~=.~~~~~ 
. Amerıka tay- Norveçte KısjJaponya, Ho- Mısır çarşısında 

dürecek anarşı·st ' yare fabrika- /inue karşı landa Hindis-Hangi esnafl~rın ?u~ 
• l d b 1 l •d f / iti lunacağı tespıt edıldı '' arın 8 Sft 0• ne re Şl e e tanına 0 ma Perakende bil haline konacak 

Ben .k. ·ı·mparatorun da b. t ·ı d . t olan I\1ısırçar$)Sına yerleştirılc-1 ı arasın ır sene 8J ar evam nıgor om verme - cekeıonaf mıktarıtesbitcdilm~Ş-

kalmıG, devesiz hacı olmuctum f ediyor hai°:~t~~(IA.edeA.n)m;ht~l~~:: mic tekzib ~=~ı~:~~~::.i t~dilit buna gor 
"S "$ • Jf "$ J Tarı hı eddcdılen aktarlar bı-

.:t··8iz. o rece de (Manastır) a "Heyet reisi (k 1 ... Neı•york 7 (A.A.) - l'iik· ekküller tarafından nesredilcn d• f rakılataktır. Esasen bunlardan 
QOndük. Ayni hü nü istikbal, Q Un- geldıgımde namı~a gelmiş bir .\f'k bir memur «Grevcil~r lm· bir a~ık mektupta. Alman ku- e ıyor 1 beş tane kalmı,tır. 
ay~i hUsnü kabul, ayni itibar dan tutup afi f)~n telgrafname ,·erdılcr. Baba Ta- ınandanhğına, •Umumi infialir _ Mısırçar ı..1;mın Sultanbamanı 
Vde ıkranı. Hatta (Zühtii) diyor- • • .... n 'UC bir, para talebini h!ivi ~.ektiğim f{Wl işe tekrar ~l(l(lığı ta!Ldir- son haftalar içinde dikkate de. Tdkyo 7 (A.A.) - J.ap~nya ta-, atrafındak~ kapısından girilince 
u ki: dı mı bacagımdan telgrafn~me~·e aynen şoyle CC· de lıükum"tin JHlZarte.~i günit t:er ltiı· ~ide arttıtı• biJcliril- rafından Holanöa . ff:i~stanu~\mannv diikkanlarile karı;ıl~ıla 

d 
- :\Jümkfin ol~a da bir ay ka- k 1 vap verıyordu: Re~icwnhur tarafından ile§ • uıektcdir. ~ ir oltimatom verildıgınc dair .. aktır Burada knrc;ılıkh <ıekiz 
8~ ~tırad:ı besiye yatsak. ya a ayıp fırlata • (Arzetti~. Dönmc~·in!) . reclile.cek bir <•mirname ile» Kisling hükumeti farafmdan dönen ~ayıalar resmen tekzıp e· 'lınn:ı~ dükkanı h:ıltınacaktır. 

1 lyı bir tebdili ha,•a etmiş O· caklarına ş Ü h h~·i: ~rzdethınd. Yan_ı . padı~aha Norıh Amerk.an Ariatian t01·· teşkil edilen Nazi parti inini.ini- diltmektcdir. Daha içeride knr'i!lıklı 4 ..cb7.c 
Urduk. p e a ~ la~ 1!" .emek _ıdı. Derhal formalı kuvvef1eri tarafmdar <>- -' ükkônı yer alacaktır. 16 balık-

1\J kt S vaz.,:etunın bırd b h .. ·are /abrilwlaruza el koyacağı h .aaueeıısuı onun bn arzwm yo u. 0 n ? =' • • • en ıre .. ve .:une- " vapılan tedhiıs. mektep ıatebeıe. Lübnanda ma pus ,.ı diikJsanı iıe s tavukçu, 12 1uı. 
i\'rınc gclemi:tccek idi. Çünkü • r as 1 te gırd~ğını anladım. Çunku ben ·h,ıkl.·ıml<tl.·i ~aywları teyit ey- ıine reva görülen muameleler b dül kanmda so~uk hova tc-
. rtıpıırator hazretleri (Mer)'em) Kım vurduya git • eV\'el!tı~ t~lgra~nn~neın il~ heyet. ]Pmİ.~tir. ve bir hastahane direkti>riiniir lar açhk grevi ilan i atı b~l~nacalt. diikkanlar kor 
ın doğduğu (lla~·fa) ile (Yafa) k I . ten şıka:).e~. etmış . oh~)Or~um. G~ev İuıriltere ve Am(•ril;<J kalılmlması ayrıca protesto cdH "ılıklı dızılec~ktir. l'ni!cı ''C pey 
arasındaki sırtlnrdan birinde) i me Dayak, hapıs He)~et reısı !se (~~a!ye.tı.senıyye t,. mektedir. ettiler l ~irci!erc on, b~kkallarn yirmi 
~'l'nsra) dan öğ'Jc ii tfi avdet e- İkam t . ' erkanı harbı)·e reısı) ıdı. irin )'apılan !iP'ıri"leri 1 gec~k- Kisling hükiımeti. pnrtiYe gir. Kahire 7 (A.A.) _ Beyrut rad dört dükkan o\'rılac,.ktır. Mı-
k ecele, hevet bittabi (Yafa} dnn 9 8 menfU rt • - ~olu_ndan t~tup atın! ıirdiği için harbiye ve mlırı •r mi)•cnleri mcnıuriyetlcrinden ç yosuna göre Beyrutta evler' du 1rrnrs1ı;ının l\falımudp:ışn cihc-
alkacıık ~idi. yet Uzak 1 Dedı mı, bacagımdan yakala- nezaretleri ile istüıbarcı idare· kardığı halde, Bergcn'dcki 4 bh· varlnrına da de Gaulle'ün alame- tinde'lıi knm ındn üc serbest dük 
Biı? . ' me m e "" ?'1~ fırlataca?klar. anda şiiphe yok 51• bı'r tel•dı'r alınmasını ısrarla memurdan '.·almz 12 1· P"'"tı"y<' ,_,,_ · ' :.n hıralnlmıstır. Hnnlarrn hnn 
Al ·ı b k ti ıd S K d · ' -' ow ti olan Lorrainc barları ç.ız.um'J.Ş- "' esseher (Zühtü) J C UhU 9 erden b•ırı• ne ı. "

1 
onrası. ıın '.rur ~ıya gıt- · ,_ J' '!İrme<'i kabul etını"Ltı"r. :t • !:.'ı "'~tıfa \'CT'lere..,aj b•liı nre ille k'' k d k B mek Da ak h lk t istemışw:r ır· · ... "" Lir. Dig~er taraftan Lübnan hapı&- ~ .,, .. v 11 tezekküre o • u . ü. ı · Y • apıs, ame e t '-'ıt edil,.cel tir. iJliil:l·fınlı.u 

lü S •• •• 1 ' · t A b' t k hanelerindeki mevkuflar e~k """ n nakid nıevcud (Ziihtii) de. Urgu~ memunye • ra ıs anın nza ·· ·ede ile kiralnnacnkhr 
ki ~n İngiliz ile on iki isterlinge ... " memleketlerinden birine nefi .. Holanda J'f'Ya ırakta kurulan fev• tayinini günde 600 gramdan 400 muza~ < • 

balığ idi. Netice olarak dedik ki: ~ Elhasıl her . ey vardı. • grama indirilımesini protes!o et - --o---
:-Gclmi jkcn, (Kudüs) c de Yazan : 1 Ertesi sabah, manastırdan bir kalada heyetler mek için açllk grevine başlam~- •• 

Rldıp oradan döneriz. Bu enbiva Ahmet Ras·ım kaç büyük papas iJc beraber çık ponyayı pro • !ardır. oıu··rken de Ylırdunu da görmü olurm! • tık. Doğnıca istasyona gittik. Bağ<lad 7 (A.A.) - Neved- o -
keGiyindik. Mann tırdnn (ıkar. Onlar testo etti len bir kararnanuı ile Cafer DÜN GECEKİ HAVA beraber 
tiş n. tercüman aik ımzdan ye. Hesabi hareket ediyorlar, biz llamdi adli ·e nezaretine l'e Alı AKINLARI 

tı. ~~rı dikkatini celbctmi , herif ikimiz: ( ) T ~ -d met Rafidi polis müdiirl iiğiine Lontlra 7 (A.A.) - Hava ve 
- Ileylcl', bu ak am dn bizi ~az da çakını 'çakışhrmı •ay. - Te\'ekkel te Jflllah ile yü. 'Londra 7 A.A. - o ·y • tayin edilmi~tir. Dahil1 Emniyet Nezaretlerinin 

falktif edccekainiz. lohzun hı- ı hareketlere b:ışlamı . Tn- riiyorduk. daki Felemenk elçisinin, Ja • Hı'''·ümeı idare mal."amlaruı tebJıiği: 
r .. mıyn.cnksınız. İınpar tor hu. nıanı .. Anarşistin ta kendisi... Tren hazır imi~. bindik. Bilet. nnn sözcüsü B· İci tarafından m B ı-"- ,,_-..-:-:..:ı l?un l Er Ça}-.: k h 1.· ı · · ı r~ ll rla b:• l"flk degwi,.ilcliltler )'Op • u gece mem ıı:=et Ür.t:~uıue 

gc ıyor. t i nbah bep k. ..·a n etmişler ( eyeti tah11.ı- erımız on ar tarafından birinci ,·aı"lan bl>\.•anatı resmen nro· ... :. ·· - pek d" ta · 
heraber Kud'" .. "f "d ıye) _ ,: b 1 d w k k"d l k .. J -J r· maktadır. az uşman yyaresı uçmuş.. usu şerı e 1 eriz. uın u bil ugu mer eze mev ı en o mn uzere a ınmış. .. _;ı•ld· .. • tur. Londra bö'1~....!'- hır' doğu _ 

l>ed' v ·ı---L doın... ""'ını··kı ...... e e bnclaını lar. tı testo etmege memur caı ıgı .ıo~ut: 
l>

• ı, eri C\.~ CCV8p reddi h& .. DU LCA&A " o r..ı...; d bi _._. __ L---

lhlem k istemediğini ifharn· llerif yolda şapkasını çıkardık- Tren. Kudiis istasyonunda bildirilmcl.ıedir. oenup !i"'" ...... ;n e r mu.ı.cu- ıwo:>i.1r 
~~er bir tavrı nezaket ile dön. ça bizimkiler alameti zfıhiriyeyi durduğu zaman gece olnıu tu. Domei ajansının bir luıberi- lrakın yeni Adliye ~~~~a iDsan zayuı.tı kay-t ve uzaklaştı. kaybetmemek için uiydirip bns- Bi.~ ~- er, f.n~cz t~cü.man önU. mı göre, B. işi Japonya il.e Fe- naziri 

ınparator, o gün ba ında en tırıl·orlnrdı. muzu ~estırdı'..~~dı kı: • • • . lemcn1..· flindistanı arasında . 

Topraksı~ ~kbul yerli serpu 1ardan bir Anal'Şist! Bu ·z blitün şehri - Sız Kudusun acemısısınız. !~ , k Bağdad 7 (AA.) - Iralı· OT· 
b' gel) galibn ırtında kıymettar ayağa knldırdı. İzdiham, izdi- Burada da bizde kalın da yarın' Bataııya da ~ereya~. etme te o· dusunun :wyiatpıı ıef;bit için 
a~~ {l\~cşlfıh) olduğu halde d(irt ham üstüne, poli merkezinin için ne ister eniz onu yapın! l<m e/;onomık mu::a1wrder~e bir komite te~kil edilmiştir· 
hir~ hır (Tnlika) ile geldi. Ş • etraf e eknafı odam, adnm üs- Çarnaçar itaat ettik. Yürü- Hollanda muroha~lannın lıus- 31 Uayı.sta bağdat'ta çıkan ~~ köylü 

c durmadı, geçti. Hinde. iE\'et! ta kendisi! •• İki po- dük. Bir kale kapısından girdik. nüniyetinden §Üplıe ettiğini sö:, 
fnab"t ~d) lisin ortasmda pkalı, uratsız, $ehir son derecede kin ve sa- l . tı' 1..·11rgru.ol~l.-lar lıaklmufo tahhi· 

<kud" ~va de • ki (Ynfn) ile biç.im iz biri! Bunun arkasında kit idi. Kısık gaz lfönbaları ya. emı.~ • Tmtta bulwıuwh için tl<> b<t,ka 
1"cvziat için şehrimize 

bir heyet geldi İıı biru~ea~~~ındaki ~ide - ka. biri kucağında cıyak. cıyak, ii- nıyor, tek tiik geziciler görülü- 700 cı·nı·ı b·ı r sıg .. nak bir konıite.te;jldl olwımuştur. 
'-'as ed'l v 1

• c muvn katen ib. ~U yalın nyak, .b ı kah k 71P· yordu. 
<Vilh ; en hır karargaha gitti. layıp, hophyarak ağlnr, dört co- Nerc)'C gidiyorduk? 
ltrucu~ ın) de o vakit en müthiş cuklu bir karı gözleri ç mc gi. Bilmiyorduk, gidiyorduk .. İni- ' d ·· ıd·· ' DonJer.'\s mo -

Topraksız köylüye arazı ver -
mck üzere vilayetimize de bir 
heyet gelmiş ve çalışmağa başla
;;nıştır. Heyet evvela ;rr>.'.lli cmlii
kc ait araziyi tesbit edecek Vf 

sonra bu arazinin mesahası ö'çü· 
lerek krokileri ha7.ırlanacaktır. 
Burulan sonra topraksız köylüye 
uzun vadeli tasitlcrle arazi tev
zi edilecektir. 

lt>rclen ~ından olan (Anar ist) bi nkar .. Arnbca, Türkçe karma yor, sapıyorduk. Bir müddet a 0 U &.ai 
llot· ı orkuyordu HattA b' · ı 1 ere :. · a ızım karıs1k: sonra her iki kanadı açık.bir ka. 1 ı• • •k 
~Rj:rlin) in geu:· n~me~iği için - Kocam! pıdan girdik. Bu koridorun sa~ı Çmıking 7 (A.A.) - Geçc11 e 1 yeDJ pı e 
b 0 1 lerind 11111 taıt, en a\'cı Diyip ynlvarıyor. Kim dinler! büyük bir bahçenin mii ·tcmil:i- geceki hara ak-ınımla l>iivül. 
ıta he .en mürekkep bir zn- Ö"l yn! ... An r i t dcdig~in mut h ile solu bir bahçeve mUntehi ayyareler 
O 

.. Yetı getlrıni idi. .. bir tun<'lc sığımm er/;eh. lmdm 
h

• r:un id' . . . lakn bckarlnrdan çıkmaz a. gibi görünen diğer bir koridor l 
1n1 bir 1' Rızım polısler, ınii- Heyeti tnhkikiye, Alman po- ile mahdut ı:örünüyordu. Diz tıe çocıik yedi ,·üz /:ışı ıaııasız· 

(jık diyeav, h}r Anar i t sn ala- lislcrile de takvi ·e edilmiş ol- sağ tarafa aptık. Bir merdiven. lı1;tan diin sciba1ı ölmiiş olaraJ. 
'erdiler •.•• /"i_a fa_) _YI ~·~h:cleye duğu halde bu züppe yahudiyi Burada da bir takını papas nam l>ulwımıı§lurdır. 
~ntora İrin nh.~~~nın hın Inıpa. istintak etti. Görülerek bir man zcdleri dolnsı:rnrdu. Tercıiman :...... -. --.. -..:.--.-.----
e hasına b' g~runmck mnks di. zarn idi. En sonunda an nsil (Ya önden. biz arkadan bir odava ıçın soz vcrırım. 

111 iş npk:ı ırdıu~ır şnpkn geçir. falı) olduğu tahakkuk etti. Bir, girdik ki İçinde koltuğ-una g(). Dedi. Meğer (Kudiis) de kıy
~ •klllıs 

0 
t 'ha ımnnına kadar iki tok t.. Tahliye edildi. Ak. mülü oturan biri \'ardı. Tercli- met o1an ihtivacattan biri de 51

' 

llltı old,ıı" arı te şapka nadirat. ""m olnnı tıı man bizi ona takdim etti. imiş! .. Arazi .kirec:li olduğu gihi 
.._ gu irin h' • k'I · ..,.. ' d · d ld " • · d • --.._ " ızım ı crın na- Buradan çıkıp tn 1\lnnastıra Kudüsii erif Rum Patriği toz a zı~·a e 0 ugu ıçın erı-
Esr • imiş! Türk~e bilmedi_ği irin A- miz yanıyor, başını, haşım uyuz 

arengiz Suriye: 1 o yahut.. rabca söylüyor, s•>:rıcdikterini olmuşcasına kaşınıyorduk. 
tııaşı 'ki . Ebugaut üç günlü'k yoldan ve tercüman bize bildiriyordu. Pat. İmparator, tutulan bir prog. 

d ~ (b 1 na yfada) boğu'.k bir sesle zabitine cevap rik Efendi bize ho limedi edi- ram mucibince herhangi şebi• 
~rıt!: tyc dedikleri müthiç han. ver.iyor, daha doğrusu inliyor: ~or, misafir geldiğiınizd~n do- olursa olsun, oraya nk nm fü.cri 

Esk· Vardı. - Ya Seydi! fi medfa! layı tesekkür edi ·ordu. giriyordu. Biz her ihtimale lıi. 
~~ dev.ir~erin muhariplerine Ebuga~t·~ düşmaııuı top atma- Evet, bize, yani iki fınnnrato. naen (Kudüs) ün (Babı Hali]) 

Okla ~ lÇın bir ~eyleri e~ilcti; sından şikayetçidir. .Şartımızda run arasında bine\•n. bime-kün d~nilen knpısı cinrındnki hir 
~ak tile Yayları.. top yo~u>. diyor. Erkıckse kılıç- kahms Osmanlı matbuat ınü- lokantada ı~pllnak ha laması ilt' 

itin a~, hunlara muk . la gelsuı diye hep birden alt.ın messillerine! karınlarımızı doyurduk. 
li<llla~ r'inde birer ı:ıbıı ~e~ı: kakımaLl çaııpı!k kılıçlarının kah- Ev\·elte '11tanMhrda ı?Ördii~ü- Yine o gün idi. Nıummn 1nek-
ceı tıJ.yol' ~ Sırtla a st ibriği ı.alarma s rıhp soluk soluğa k.a- ıniiz ikram ve iıaz merasimi hu- tup gelmi~ olacak ihtimalim· 
•- Velerı, ça Mnida kahv çışıyorlar. rada da haşladı. l\Iuntaumı, ne. mebni postahaneye gittim. Bi-
-.:rı~lert :ö~averleri, yemek fis bir soCraya oturduk. Zlihtii raz beklemek icap ettiğ'i içir 

licı: asker Sanki ~!Yordu. Arap orou5unun talihıaz ba§ku şaşıyordu: tel_{!raf odasında mektcn arka 
• gibiydi RaI1b bır seyyar mut rnandanı Yusuf Azme başını ar- - Dört güııde belki diirt 1d- daşlarımdan biri ile görüşıiyor-
~hane sai e değil de Ka • lknsına çevirdtği vakit hnrp tstı- lo artiım. dum. 
1-.,_ .tine ben:; çıknı~ keyif c- yenk!rin Şama doğru perişan a- Diyordu. Yatak oclası o ika- fçerİ\'e şapka 1 elinde bir 
:-cuıa Ordu ,.,. enhobu SÖz.üm yrı lkışmı göııclü. Yüreui sızlndi ve ilar temiz. o knd T mazbut idi n.ı. ~ n la ·00 r~ı.1 "76 Frenk girdi. Telgraf müdürüni; 
<l ı&bit ri . a U şır u- vı anı~· anarak son i(!refli ku- lci btanhuldnn cıktıi?'mm: ıriin-
lb· • Ucrlle v n': kutna;ndasiL mandayı -~eııdi kendine verip tek clcnberi hcnü:ı hnmnm -yii1ii l?ÖI ic;tedi. Elindeki uzu"nca bir te) . 
.. ~ birer '""--'lenmr· t ı gibı başına dU:.cıtnanm üzerine atıldı. medij!im icin ı;ovunup knr"·nla. ~afname i vermekle ber her 
•qqı G ··A<Ovc.ı uıe yerl 1 Şara el -'·"----- k d Od d yek tahtada iki yüz i terliıır Slıld • e ıoıl Guranun e~ pn u~ı.lcri, topuk1arı- ,.t.ı ~·atma tnn utan ım. n a. 
fhJ.._ i Fransu. ku kumanda nın dıbinde kaynıyordu Her n • 1'i sedirimsi lıir sevin füerine tevdi ederek: 
~r.adan ztyad deği.~tlcııi b1r duntla hır kaç yara alnn Yusuf P-c)i ic-üzcl serildim. - Ajans (Vat Zil Yel) nnmı-
Şaın ordusu k la: ı. " Azme, tabancası elinde ve gittik Sa hah. hizi ca\'lar .. Jrnlı\•altı- na gelecek bütün telgrafnamc-.. :n~ sUrüsUydu~ F::ık bir ka - çe ışı~n~. ka~beden gök ve deni~ l:ır ile karsıl:ıdı. Tercüman, gc. ]er icin depo edivonım. $aYc' 

hnk~t.ırna ordunun b bu der - re~kU gozlerıni dUşmana dike _ ıır velmez Pntrik Efcnrlive n-rzı horl'11muz nrtnrsn (ccb·ndnn h; 
terli ki cetıer 1 G n lnda mu. :reıt, kuI'§unu ve nefesi tükenin- 1"cl'k~Urnt c,•Jrrlibinıi7i sövle- itimad mektubu ''ererek) der 
lan S ~~edı4ir blru~ ~ • ~7ye kadar ilerlcdı ve kıplnzıl rlik. Ba\'111laı·ım11 <>limizdc, ken- hal... Banl<:a mdan alırsınız. 

0 u. '\Y<ı linrbiy~ l'l ·"""11anaan ır an pıhtısı haline gelince, tek dimizi soknf!n attık. Dc.'di, rıktı gitti. 
~e bulunuyordu. nurı Yusuf ~aşınn .şerefini kurtardığı topra- Nereye gidecek idik. hi1ınivor 

lki ortiu tema g lir ~n .kucağına «Şamın tek §ehıdı dnk. snskın. a km birhirimi7.in 
birkaç sahra b 1.aryndınd g Iıncz, ıd~rıy~ın tek knhramınıı> olarak viiziinc hakl\·ordıık Öniimiizc 
reklkep olan ransız ~ ~il- ştU. . f?elen sokn~a snmyol', J!İrin rıkı. 
at i a91ı. • u ı 

1 
Bu müharabc meydanını saat- ,.ol'dtık. Bu evrii miitettddidnne 

liırçuı bir rapncl ~ ıderc.c do?ıaşıp hafif yaralı bir be- esnasında Yafada tanı hi!ım pn. 
~eyselon sırtların<la kırba a&ı ~~ı bbulup getirebilen Arap Kı- lislcrden birine te :ıclüf ettik 
~a'klar Uklamaz Şam bata ç gLbı _: aşhckımi: Hnlimizi anlattık. Poli : · 
tının h ş . .. 'il· rya • bııfif Koca muharebede bir tek - Bi7. knlc haricinde bir 'h\. 
~b aşmdnkı gonu ti ve ~'C b Yaralımız ve biricik d • naya yerlcstik. KarŞlmızda bir 

yılar topları bıraktlı:k:ları dirnız. var. e şe ev ''Dl'. i ter cni:ı sizi ırötiireyim. 
~ hePsi birer deliğe SOAuldular, ~edi ve hıçkırarak ilave etti Simdilik bir odn tutun.. ~ 

'<it 'Yacieye gelince top :sesini du- kat §~· Ynrnlzyı get rdık. Fa . Derhal muvafnknf ettik. Git-
~i ~ınaz, sabaha ~~ ~~~ ınizden a{dıtarih kucakladı, eli _ tik. aylıJ!'ı altı ınecidive olınnk 
l~lıd Uynı~ cin taifesı gıbı goz- · Ü7erc genis hrr oda tuttuk. Ev 

t'tı sili · xl'l * calıihi l\fu <wl icli. Bizi de polis 
l3aı.ı. nıveı 1 'er. Yusuf Azın . ıncmııru zannettiği için rnlınt 

da11 nı 1)-a kumandanları, Mey - 6eldiği leyse= mezarının yük ve istirahatimize son dcl'<'ccdc 
l~e ınm o ~ur feda- ne ~rbe nccı a, Suri~e her se t:ıkavvüt edece!:'ini zınıanı faah. 

...._ \ı' ~yorlar: lbüyilk \'e nıilıü ~:etine benzeyen hfıt '3lmnk üzere ileri sürdil. Bn-
a ahugacıt teti~ çekecek ımaktadır. ı ın teme ağla· nun üzerine yıkanmnk istcdi~i-
~1l. Top ına gel Tank Mümtu mi sö'·ledim. Ev sahihi durdu. 

- Bugün kabil değil. ynnn 

Orada ne hale girdil!;mi bt'" 
bilirim. Ben Ü'>ımmJı mntbun1 

miitncssili, iki vÜ7 ı ııruı. de"· 
ed,."1emek mccbıırivcti kn1'i•·r 
si idnde bulımuvordum! fe 1e 
if ın nnmına hem utandım ,h • 
de biivük bir keder duvnınk l!· 

rctilc istikbalime acıdım. 
Halimin birdenbire deai 1 • 

al'kadasımın da nn7.nrı ıtikkatirr 
celhettiği icin sordu. lfokikM 
gizlc.miyerek sfü•leyince dedi ıri 

- Sen istediJ!in kadar telgraf 
celı:, -üzerine ınürsclilc\'hten nJı. 
nacaktır. divc yaz. isfonhul tl'l 
grafhancsi Bnba Tnhirden çntı
çahr nhr, korkma, (ek! 

Derhal Besmeleyi çektim. A\
dctinıde (Zühtü)ye de öi?'rettinı. 
iizcrimizden büyük yük ahnı 
kadar fernhlam tıık! 

.!\ 1•"H'T RJ\ Stl\1 

Vaşington 7 (A.A.) - Hal"p~ 

:ılınan neticelere göre D.'.>njens a
dı verilen yeni model pike tayya. 
ııelerini _eri halinde imal etmeli 
üze~e iki büyük Amerika tı;östi 
bir şirket tcŞkiJı etmişlerdir. Bı;; 
tayyareler mevcut pike tayyare
f.cr.inin en mü.kem."nelleri olacak
laı1dır. 

Bir gümrük memu 
ru kaza neticesin• 

de öldü 

Suriyede dönen 
dolaplar 

Başı Birincide 
le henüz çok vatanperver sayılan 
hava ve tayyare dafi batarya kuv 
-.·~rintn, kendilerine emniyet 
edilecek kıtalarla, hatta icabc -
derse, Alıman kıtalarile değiştiril
mesini Vichyden istemiştir. Ge
neral ayrıca emin surette Almar 
µıraftarı oh:nak şartile pilet ve i 
tnlyan vapurkırile Tunustan d 

k 1. • • 1 ı. • .. ~yyare <iafi batarya ınalzemes 
ıt ı ım ·a ı!nllm e uır gum· .: d ·ım ... ~~ı...tıi ı·ng·ı· · 

J 1 gon en esmı ISL&:lu~-r. ı ı. 
riik memuru . amotyo <ııci ku- lcr tarafından Sfax'da batlrılar 
fülwilc gı•re '"'ruına lwdar etı- Italyan vapurlarının bü vapurlar 
ı•l'lki gcco 11(;/wı bekleJilıtt'n olduğu muhakkaktır. 
smıra eı İlle di;nerkcn amatva ~neral Dentz tayyare dafi 
ıramtıtıY i.~ta.syouu cİı'arımla 4 toplarının kullanılmasını Suriye-

d- · ,ı·x.:-..1 h' ve sivil olarak giren Almankıra metre eru ıfı.ıuH! ır . P-tten ,· vd' t . t' , 
J 

.. .. / 1 l .. 1 .. .. 

1 

te ı e mış ır. 
< u~mu~ n' t <'r w o mu~tıır. iNGİLİZLER BEYRUTU 

o BO'MBALADILAR 

M 
.I T k · Kudüs 7 {A.A.) - Ofi: İngi-

ofof 01 un O !JO liz tayyareledri Beyruttaki petrol 

h t . depolarını bombardııman ettikten 
seya a l • sonra şehir üzerine beyanname 

Roma 7 (A.A.) - Lavoro Fa· atmıslıardır. Suriye ve Lübnan
'sta gazetesi Sov~ etler Birliğı al( Fransıila!a h~beden bo

Hariciye komiseri M.olotofun, bu yruın mclcrde Ingiliz ve Fransız. 
l az, Mntsuokanın ziyaretini iade milleHcri hürriyetinin İngiliz za
ç Q1 Tokyoya gıdeceğini tcyid et- ferine bağlı olduğu bildirj.lmcik-

mektcdir. tedir. 

Heba olup giden bir servetimiz ı 

lzmirde Mayıs sonuna ka
dar 2398 domuz avlanmış 

Beykoz fahri kası bu hayvanların deri
erinden her yıl 15,000 tane işleyebilir 
hmir 7 (Hu.,.usı) - Vilih et 

Zirnnt müdiirlüj!iince tcsbit Nlil 
ri:ine göre 1940 mali ) ıh z.ır
fmda VılaJ ctimiı mıntakasındn 
9398 • ahnn doınu:tu itlnf olun 
mustur. 

Z'rnat Vckôlctlnden Vila:-, ete 
.,.,.len bir ~ ıızıda, telef edilen a 
i>:tn domuzlarının deril ıııdcn 
t tifnde edilmesi bildirilmiş \ e 
hu hususta takılı edilet·ck haltı 
hareket hakkında izah t \ erlmis 
tir. Öldürülen domu:r.ların deri
leri İstunbulda BeJkoz falırikn. 
ında i ktilcccktir. Fabrika\ n 

yna cdilicclair. Yalnız derilerin 
bclıcr kilosu 20 kuruştan mübn
l ea edilecektir. Yalnız derilerin 
tek kurşunla vurulmuş olma ı, 
temiz yiizülmüş ve tuzlanma 
bulunnııısı lazımdır. 

Be\•koz fabriknsı, senede 10-
15 bin domuz derisi işli\'ecek va 

0 \cttcdir. Bu suretle domuz de-
rilerinin kiymetlendirilmesi He 
kö\ liimüz istifade edceck, ru h
suluta zarar \'eren bu hay\ n. 
lardn azalncnktır .. 

Besiktnşta Ihlamur m~irec;ini 
cepçe\·rc kn :ıtan bostanl~rd:ın 
birinde. nndir rastlanan bJr ask 
ve öliiın fociası olmuştur. 

22 numaralı bostnn müstecir} 
bahçıvan İsmail nka, uzun za. 
mandan beri e\ li bulunmalıırına 
rnğınen, k:ırıs1 Şehnazı çok se
ver. Bu scvıti kar ılıklıdır. Vo 
muhitte de tliUere de.c;tan olmu~ 
tur. Fnkat i mail nğa bostanın
-ln ~·eti tirdiği sebzell'rİ de ka
nsına ynkın bir muhabbetle 
evmckte ve onlara çocuk gibi 
hakmal-tndır. Bundan doJnvıdır 
1d, olgun ve kıpkırmızı domntes 
erini her ahşam bol bol sula
ınrıeı ihmal ~tmez. 

İ tc ı?'erek 1smail nin J?erek 
l{nrıs1 Sehnnz. bu dftl' SC\'f?İleri 
.-iiziinden, nih:ıvct ö1ilmiin lrn
,.n~ına da birlikte atılm lar
dır. 

DO 1ATF.SLr.R1 SPLARKE~ 
Dün vinc her znmaı ·i e:ihi. 

fsmnil ei!-:ı, hırısı ,·e oj'rlu Kimil 
llc birlikte bn ıann domates su-
11lmai!a J?İtmi tir. Sehnaz. kıı'\U· 
-1 .n su eckmckte. KanıH to~
" 'rtkta ve 1 ınııil ağa dn sula
makfoclır ... 

Schnıı~ bir arahk ne J..adnr 11 

buluncluğ'Unn anlamak üzere va 
'°1 beJinr 1mc1 nr kuyuya nrknn • 
•ır. S rkış o arkış_. Birdenh•rp 
~uvtmun ha ındn bir fenalık 
C'(ccirmi ve kendini tnnlnmıı!re 
me~·dnn h11lnmndan icine dfic. 
mii<;tiir. H • di.sc o arlttr ~ni ol
mustur ki ne kimse düstiii'rii.,iin 
farkına ~arahilmis. J1e dr IJir 
istimdat se..c;i h:irlilınistir. Faknt 
nek a7 "nnrn lnn•unttn '.hasına 
!?elen Knmil Rnneslni ol1'r1a eö
reme,•lnce teHls ebniı; ve Jn1,"ll· 
vn clii,.mPsİ ihtimn1ini hh· ım 
lrnhrına f!f"tİTf'l'<'k nrıwa ""~ 
'1'!anınr.a. nP-ır. ıroh·Rh bit· r.lc"""n 
c:n"ttn ~athınd:. ı-11'Uınmnktn ol. 
.ı •• x·nnu plinniidl'•'. 
HAYATiNi 1STİHKAR EDF,.~ 

KOCA 
Annesinin hu suretle ku:'l·ı.~ • 

c ii tüğünü ımlıyan çocuk f'er~·n
dı bnsıncn İsmail af'a ku~·um•n 
ıha ına ko mııs ,.c kurtarmn -i'3· 

TeJeri nrnınağa haslnmıctır. Bu 
csnadn ku~·unun ipini eline ~c
ciren t mail ni:a deı·hal bunu he 
tine dolamı ,.e siir'atlc aşağıya 
inıni tir. 

Biraz cwelki giirültüvü işl. 
den civnr bostanlardaldler d• 
koı:o kosa ora.Ya gelmişler ~• 
kurtnrma ameliyesine yuknrı• 
dan iştirak etmişlerdir. 

KUYUNUN iciNDE B:iR 
B\TLUSMA 

İsmail a.b kuy;1 içinde se\'l?İ· 
li knn mı ölüml pen~elesirkeJt 
bulmuş ve ipll• koltuk nltlnrın• 
dan ba~lıvarnk ytlkarıya cekfir
mek i tcnıis e de. iyi ihai1nna
mt:ı;an ip birdenbire kopmuc; , .• 
biçare kadın müthi .. çı!lıklar 
içini!c tekrar ulnra gonmlerek 
kaYııamı j?itmiştir. 

ÖLÜRKEN DE BERABER! 
t iıı en iccii \'C .karakteristik 

tarnfı, lsmRİI ağanın, karısının 
ebedi ziyaı karsısında kurtulma 
tc cbbiisl'?rine girişmiycrek .ka· 
rı ile birfJcte sularda kaynayıp 
s:i tmesidir. 

Pek az sonrn kuyuya girenler, 
iki vgilinin cesetlerini birbi
rine anlını vaziyette bulum • 
lnrdır. 



_-_,...,. 
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EN SON HAVADiS 7 Ha7i1·Hn tHl CU!'IAK'l'P.SI 

EnSon Havadisin Tarihi Tef rika~ı : 20 ~~l~t Demir Yolları ili~ları lsta~ul Gümrükleri Başmüdürlüğünden : 

SULTAN ABOOL'AZIZ ~ve 
IMPARATORICE OJENi 

Muhammen bedeli (3500) lira olan iki adet hava kompresşrü (16.6. 
1941) Pazartesı günü saat (11,15) on bir on beşte Haydarpaşada Gar 
binası dahilindeki komisyon t.arafından pazarlık suretile s:ıu nalınacak
tır. 

Satış Müdürlüğünde sahipsiz eşya satılıyot , 
İhale glinU: 2.3 /li H41 

' Yazan: Ayhan 

Bu işe girmek istiyenlerin (525) lıralık kat'i teminat ve konunun 
tayin ettıği vesaikfo birlikte pazarlık günü snntınc kadar komisyona 
müracaallıırı liızımdıı·. M. K. N. Maı·ka No. 

Abdülaziz, işte böyle meh -
taba renk vermeyen dilber 

leri sanp kokluyordu ! 
CBu bir tarih değildir. Vul;ıuıı tt111uı111t!fl. do;iru 

olmakla beralıer· /,arikatüri:z:e e<lilnı.ck :mretile ya· 
:ıılm~tır Kuluonlau il..r;/ı'lp ıfo bu lmkımdau o· 

kunmalıdır ) 

dır. 

Bu işe aıt şartnameler komısyondan parasız olmak <lıığıulm:ıkta-
4388 

-Enson Havadis 
Abonc Şartları: T~~iye ı:~iç 1 

JÇLD lÇtn 

Kr. Kr. 

1 Senelik 
'Alta aylık 

lüç aylık 
Aylık 

~ ;-;;; 1 
55(1 1000 

275 550 1 
100 

1 1 1 1 
Si NAMALAR 

1 

HEŞİKTAŞ BAllÇ 
SINEl\JASINDA 

DÜŞ:\IAN ELİNDE Esin 
Tiirkc;e Sözlii 

SUAT PARK Sİ!'iE~1ASINOı\ 
HAY\'ANLAŞAN' İN~A.S 

Jan Gobin 

-
35-!4 
3502 

3481 
3333 
32ii 

~2i9 

ı29G 

ın~ olaca:ktı. Beliti de bir vakit- le Babıl ehli gibı söylenilenleri 
!«çok. zulüm görüp gadra uğra· anlam ı~~rak i:şare$c mi görü· 
ml'S otan aılesinin istikbalini le- şülnıek fıdetti? Pcrtevnıyal valdı
mine mu\·affak olabilirdi. d.>a- arslanına cevap verdi: Türkiye Cumhuriyeti 

1 ;;332 

diş~ kapısı Kerem kapısıt diye - Düzyn.n kulunuzun dudusu
meşhur bir şoyleı· vardı. Dünya dur. Tercümanlıık için getirildi. 
da saadet, umulmadık za.roonda Arslnnımın hfi:. misafirine söyli 
m.san•n ayagına kendiliğin.den yeceklerimizi ifhaına kadar oldu
.reliyordu. Ona gitrnegc hacet b i ğurft söyliiyor amma, asarını göı 
le yoktu. Bir kere Cenabı Mcvlfı, medık! 
bir kuluna: cYUrü ya kulum?. Hünkar Dü:ıyan hanıma bakıp 
demesin? Dedikten sonra ıki ci- gözlerini süzerek: 
han birbirine geçip haJJaç pamu- - Şöylıe meydana çık. Boyunu 
iu gi'"oi atılsa aksi olamazdı! Ol- bosunu görclım. Stkılacak ne 
mıyacak tesadüfler çok büyük var? Şimdi Öjeni ha7 .. retlerinc 
hakikatleri doğuruyor. Tesadü- has Odaya varacağım ı ı.ı söyle 
fUn kaderi getirdiği de oluyordu. Dikkatlice söyle. Mükafatını gö
Hey gidi dünya hey? Bir zaman- rürsün. 
iar cennetmekan Mabmudu Sani- Madam Düııyan kırıtarak im- , 
nın gazabına uğrayan Düzyan, el- paratoriçenin önünde eğrnp se -
n ~u kadar sene sonra ıoarayı hü- lam verdi. Padişahın söyledikle
IRll'.Vunda el üstünde mukbiL tu- rini ağzını yayarak Fransızcaya 
wluyordu. Şimdi latif Ermeni ha Qeviıdi. Öjeni ferahlamıştı. A
ıumı Neş.cıberk sultanla Pertev- man yaraıb'bi, sultanın harem dai
u.iyal Vakieye bakup içini çeki- resinde Fransızca bilenler de var 
yor, bunca debdebe içinde yuze- dı!. 
aıek dünya zinetinden gına getır-. 'l'eşekkür etti. Neşeberk .sulta 
diklen lıakle kendilerıni bilme- nın elini sr'ktı. İmparatoriçe 
dıkJ.erini düŞünüYQrdU. Ncşeberk kadının padişahın ha• 

Valde sultan boynuna asılı hasekisi oldu unu öğrenince, me
bplumbağa yavrusu kabtlklan rakı ziyadelesmi ti; soluk yüzlü 
!derine elmas kakmalı cpriyob su1tanı şarkın büyüler .içinde bü
ıııaatine bakarak söylendi: yüyen muhayyel peri kızlarına 

- Gayri QOk oldu. Saat ikiye benzetmişti. Takdirle bakıp süzii- ' 
.retiyor. Aslanını gelmedi. Acaba yordu. 
orada mı taam eder sanırsınız'? Neşaberk kad•.n uzun kirpik!: 

Ziraat Bankası 
Kuruluş Tarıhı: 1888. - Senn aycsi: 100.000.000 Türk 

Şube ve Ajans adedi: 265 
Zirai ve Ticari her nevi bankn muameleleri, 

Para biriktirooJere 28.800 lira ikramiye veriyor 

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

4 adet 1,000 Liralık 4.000 Lr. 
4 lt 5-00 > 2.000 > 

4 Jt 250 > 1.000 > 
40 > 100 lt 4.000 > 

100 adet 50 Lil'alıı.k 5,000 Lira 
120 » 40 > 4,800 > 
160 > 20 » 3,200 > 

Halbuki bana geleceğİini söyle- gözlerini yere dikmişti. Gül be
mkfti. Şikayet yollu söyl.cmiyo- niz.li dudakları titri:vordu. Hazi
rum. Haddime mi d'üşmü.ş benim? ncdal'lar hünkih·ın yam-başında 
O pa<iişahı cihandıı·. Elbette di- güzeli {ti dıllerdc do1eşıp saraya 
lediğini icraya kadirdir. Haber ün salan imparatoriçeyi gôzlU-
~valım mi dersiniz·! yorlaııd ı DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içın~ 50 lira. 

P~rtevniyal sultan sırtını du- Vnldc sultan öne d~.;;müştü. dan aşağı düşmıyenlere ikramıye çıktıgı takdirde % 20 faz.. 

vara verip yaslayan N~'eberk Yol östcrm6k istiyordu. Hadım !asile verilecektir. 
k.adm efendiye bakara-k c.kı._tı· ağalar, on ikı• kollu gümüş şam- Kuralar senede 4 defa 11 EylUI, 11 Bırincıkanun, 11 

- Sana ne oluyor? Yüzü..'"lü ke- dan1 rla korü!..:>rları aydınlatıyor d derlı görüyorum. Allah es;rgesın. lar ilcridoki a" ızclcrdcn yetmiı: 1 Mart ve 11 Ha:ıiran tarihlerin e çekilecektir. 
Yoksa namızaç mısın? Sabah A- 1kı türlu reot< veren 7Jyalar sa-___ • _3 ____ 2_-__ " __ 2_*_*_2• __ z_o_5_c ___ u_uı_s_»_40_•_a_•_ 
ı i'f' (46) bir şeyin ohnadıg nı söy- çıl!rordu. .. . . . . . . 
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lt-yip dururdu. (Başını mnnidar Ojeni Ahdlilfiı.iz Hanın koluna dururken gulmesıne verılcceık katlı bakılırsa naziık tenının ~ak 
rki yanına enli yarak tebessUm meyletm*ti. Perlevniyal ka<l•n nıana bulamamıştı. Valde sultan- layıµ örttüğü ba ka cazibeler pC\ 353::! 
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l'Önlü dahı b~kasında dbitild r: gümü tab~kln~· içinde, silmelen- şuna gıtm stı . . <;erkes gelinlerini an<lırıvordu: ~·t.: 1 
Kırk bir buçuk mac:-allah, anlar- mis altın tutuyorlardı. Valde - Bu~ dudu s;na nı.şanı Os- Tevdkkı:li, onun içın bunea za -
<hın eksik ~ik tarafın mı vaı? suatnn avuçl•varak etrafa serpL<i- manı bngışladık. BJ saatten tezı .:ı b 1 . "'"'"" · "" "· l\• 'h ...,_.k~t .. d .. · man~an crı ar::. anı gam çt>k p se 
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ipek yüzlü yoıogan 
(Kroze) ağaç cevizinden cı- S 

lıilı boyalı diiğme , , 
• Sun ·ı ıpek ipliğı 
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ı 
Galvanidl demir çanta ağzı S 
Kağıt yazılı resimli ilan s 
Pamuk mensucatlı ipek perdt. , 
Areometre 
FJck11'ik tertibatla küı-rcı nı~ f 

ccs;.eme 
Kfığıt <'tiket 

Kut uıı hın·ufat 

Boyalı ~miı bağlama 

Scllott bisikl~t gidon ucu 

' 

' Buzlu earn mebani saali lcaideS1 , 
Sun'i ipek ipliği 

F ı ukeman kalfa ılc Arzın'yaz tirdi YOl'i.. •ıl ranı me:>.Ku a mu uru h ·l ı k 'd ı k · ı d k s • ah · d · · ı eı erec e yı 7. .arı savnra · ney 
l 1 Duz .ı:ı.uı taraf nda Abdulfıziz Hanla hii misafiri ey o 1 • ao :ra csını a rsın. ··fi . · · . . . · ·wı2 rrn 31 •06 10~ qoo 1328 34 100 00 Sun'· ipek ıpliğı 

bet· • .ınu lar, harem ka~ smdan ı -; kabul odasına girdiler. (1) iyice ~~nlet. V~!ıdem.iz. ne dı - ~rsr~~ ~~~i:ı~~~· ~:~:ıo;~ ib Işt.e 33ll7 cıc:; \ :tı' 2 2(H 700 24'17 07 18 00 Sun·i ipek ipliğı 
oıl rıni a\ rm yorlardı. Oteyan- ıavandak" top avizeden ~iin gi yor, ona gore crcumesını yap. · . . . . · . 1 erı- li635 G'R 11751 ı.ı 000 159 38 13 00 ~ de keten yatak ve BOfıa ı--

J 
· ı · · P vı1'ual \•aldc İmparatorı- nın sım.ın sınec;.ırıd l bır tüı 1Li uı ova l lerı yanaşyor yu- bı nuru ı k scrpılıyordu Padi erpe ı., ' • kımı 

nu ak \ uzl°ı halılar üzerhtc sü- şah, Öjeniyi clınden tutnr~k ku; ~enin ilce uçlu k? larını cana ya :vır~nı yordu. Pcrtcvniyal sul • i38 BPC' t2 35 000 77 71 5 50 Aleminyom metre 
ri.ınen uzun etelı fistan fı.!'\ırlı 1 - ;-µyü sedirler üzerine oturttu. - n .. bu ~J>?.r:h!.. ~je~ini~ ... lı~ı~u ı: r~mpafatoriç~nin. gilzclliğine ııno H'IA B la 414 000 1'.-16 ~2 ın !'iO Adi demir damacana mahf~7JJS

1 

t 
r geliyordu. Pertev:niyal kadın Ust ha a da valde sult.ın oturdu. 0 rukth

1
c guzel ıkdı k

1
1• gub~ke YK n ° Up cazıbesınc knp lmıs- OO:iS pt{ 2G?1 22 19 000 146 68 11 ?!'i Yiınli.i P. lu pcluj 

kul.ık vererek evinçle: Ncscberk kadın pndisahln vaMc- vana· ~r nın ç~ ur arma u~. a tı. -endini tutamıyarak Abclü {,_ 1.518 SJB 1 !'i 3fı5 500 J217 06 9? no Pamuk perdelik 
Encam geliyorlar. İyice ısı- si ve misafirlerinin kat'Şts'nda a- blr h~lm•cl g~liyor, geı·~3.°?1 •• d?.k- ziz Hanın !kulağına doğru fısıl _ 2;0 f 

tı~ orum. Siz de duyuyor mw u- yak üzeri duruyor. taı.im ediyor- me bılliir g hı mu~nff~ gorum~ - dadı: 00;;9 PK 2fi21 22 17!1 000 1331 '>3 100 00 Yünlü P. lu peluj / 
nuzn Bu ~ len ayak sesleri asla- du. Madnm Düzyan sol açıkta vor",u. Dolgunca sınesı emsnlsı.z- _ zeh . l099 K P 122flt 241 ıtOO 881 118 67 00 P k t 1(. C uı l udu·! cJ >c, kap ya dogru a- haz neclarlar arasında idi. Valde dı. Oyle şeffafça duruyordu. Dık ey ıııenendsız sultandır amu merısua ~ 
t ld İkı tat·aflı hadrm ağaları ka- sultan imparatoriçenin yüziinc ... _ 

1 
•• bu. Arslaıı•ma yakışık al•rdı. U - Yukurıda ıhale gunlcrı \'e evsafı yazılı eşyü u~rlerinde gösterilen t.aı-ihlerde saat 13.30 O. S ~ 

pı kanatlcU'lnı ardına kadar da- bakıp tohcssüın ~e.r~k: . k (l) Duz o~u.la9ı~. vaktıfo dort ~rım ahir nefesinde hidayet e-ı Reşadiye cadd?s~. Halı ııntrcposu <lahilindcki &nış müdilrlüğlindc 154~ sayılı kanun ~~7ibince. v~ .,. 
)adlar. Be.ş adım ileride avize ~ Se!alar. ~etırd.ınız .. Ası tane: r:r~ ım~lcı. lw.:ıfı <l_a Sulta~ nsır! ayılı kanun huku~ılcn daıyesindc acık arllmna ile ~tılacaktır. İstek lıleı pey akçelerını ihale gilJ12 
•ıkları altında yiirüyen Abdüla- mızı bc_gendınız mı? Sızde dahı a mdun gazbına ugramışlar neye yatırmaları lazımdır. lhale gU nünden evvel uç gun zaıfmda alıcılar sa.at 9 dan 12 ye kadBr ,~ 
ıız Hana lmparatoriçe nazlı ve hu mısillıü saraylar var mıdır? dır. (Daha var) amb«rların<lu giircbilC>ccklcl'i il<ln ohırıuı. Telefon: 23219 ~ 
~ıtgmr adımlarla yanaşıyorlardı. Biliyorum. Arslanım anlatmakla r • • • Lll~ ti 

Haremi hümayuna girerken Val- tüketıp n.1othini bitire:nczdi. A - Kulat, İ>•r sa:ıd~~a gctır. ' En S on H avadisin Cinayet ve kla ·era Tefr.ikası: 15. 1ı ~:~ı~~~r~denk baı;~~t" 
de ::>ultan kendim tutamadı: ma, cbahırdcn ırakl'> sarayı neyle- Arabacının getır.d1gı sandalye- _ C yeb"<!nt ı ı. az, ış o<:,,,r 

Kırk bir ık.ere ma"allah. yim? dedi.. ye ihti~arı otu~ttular. Lokantuya • l nup t~~af n~a, . ~tos~nda jtİJ-,a Tanrıya em~net ... dıye ilerleyip in :paıatorıçe madam Düzyana naklctt.ıler. Fet~,. para);ıı.c ihti- KAN L 1 LOKANTA yor, munzevı bır ~ur.g~~ 
durdu. ba."-ı~or, Pertcvni ·al valdenin de yarı, bır ~-uval gıbı ırtladı, yuka- du. Yaşlı ve paral17ıe bır r,r,, 

NeşOOeıit ultanın ince kasları diklerini tercüme etmesini bekli- rı çı!kardı, bir odaya götürlıp _ Kar.d~in o~lları 0~ ~ 
çat l P toz pembe alnına kavis- yordu.Madam Düzynn, valde sul- karyolaya yatırdı. Layrak ıle Morıs Layralc ~ ıenmişti. tnnın söyle.di.~l:erini aynen tcrcü. Mart.en de, Layr~l.~ .. ıkarısını kardılar. . • - Ayol• dedi. Bunun kilidi ka kimsesi yoktu. Süva~! ~ 

Abdülazız Han, güzelliği gözle- me edince, Ojeni kızarıp tebes- yat~cakları odaya götunıp aşa~'l Martenın ikızları hırsla. tam~,la, Çevıren : yok! şısı olan Şarl, eğlence d~..tl ~ 
rını kama t.ran İmparatoriçenim süm etti. Abdiilaziz Han ellerini (ıındl: . ~ıs.~~çlilld~ baidı~ıorlar. ~nl_ı.z ~- M ~ Bu :ocfer, kutu elden ele d·:ı- dü. !çkiyi, kadını ve k~...k 
:10hında yUrüyor, zincirleri lkı- birbirine vurarak şaplattı: Şımdı, yulkarıd,ı, lkarı •kocanın rın ıçı~dekı şeyler~n keıı~ıleıu:ı.ın • S. Çapanoglu 1aşt.. Alıtına üsttine, kenarına fa- severdi. Şen, hovaroda, P.li~a~ 
rıhp bentleri parçalanmış hey- - Tiz, bize şerbet! odasında genç kadııı{n savurdu- olıı.rn~l~ıı:ın eseflenıy~rlaıclı. ?oz- lan baktılar. Kilit yerini hulama- zevk adamıydı, Am~ı b\J 
beth aslanlara benziyordu. Öje- Arz . ~- lfa 

1 
. kl ğu kahkahalar, lokaı1tanın içimle !cr,nın ıçmde ha et şunşcklerı ca- İ5arct \·erdi. dılar... rinden dolayı oou hiç - _,w 

. v ki s l .ınıyaz 'l'o.8 a tın '\:ara 1 yayılıyor d - 1 t aft t tl ki) orou 1\i c. ı pev; ~ n.: a ~ u t~.na ~akarak tebes- tepsiler içinde murassa ıkupalar- ak' 
1 

• agı ıyor, er:._.~ a .. ı . · . . . 1. d uI~ten ç~buğunu silkerek ::.u Fctış dedi ki: ~lr, a_mcası.nı, ancak~ ıj)r" 
sum ettı. Abdulazız Han azamet- la bal şerbeti getırcii. İmparatori- nüı~cr ~ır?1tıyordu. ?.~gun gu- N~.aye~, h~·etçı~.1~.n e 1~ e enırı verdi: _ Anladun, kut.o yaylı ... Ya- gormeıge gelır, şatoda, bıt il', 
metle: . çe içtiklerinin ne okluğunu sor- kahal:~ d~ burada b&11oyle kah- mine \};1} ~ az.a go u ce a- - Uyk~ zamanı geldı. Haydı yın yerini bulıınak lazun, arıya- kalKhktan sonra tek:oar Pil~ ıl 

- ~e~ı . ~ya. Pcrtevniyal da. Valde sultan madam Düzya- Marten yulmamıştı. .. .. yanam 1 ar. .. 1 hel'kes yerme! hm. Katelin atılıdı: ner, ve pür iştiha Fran.51S ~-
valdeınrı7.dır bu.un .. Nasıl bana hiç na tercüme etmesini söyledi. "im- rine sini;ıe!~nç lkadının guluşle- . - ~h, .~e guzeb ey bu •.. Ga- Arap, K atelinin, bu ça~ın. - Bu işi bana bırakın. Muhak- larınlll kucaklarına atılır, "'~ 
de be~ .. dedı. paratoriçe ile Sultan Aziz göz u- D' le.rlsıiıyor asabı bozuluyor lıba gumuş... .. oynak, ıkıvrak kalçalı ve büyülü bk şüreyi bulacağım. . le, müzikle, kahkaha ile ,ı:t' 
.ı. lmı>;1ratorıçe bır şey anlama- cu ile birbirlerine bakışıyorlardı d~dandı· sıkarak yavaı!!Ça mı- - Evlk et... Mal~~ ~ucev- götlü dtızın yanından ~erken Sonra kutuyu alarak bir ke- dolaş oMırdu. _.. 
"'5!. Yamız Valde Sultan oldugu- T .. ad · rı · herat utusu. · • çı.ııan: ~ kıy- yavaşça· kildi tJı:ik baş! d ,,. 
nu kendisini karşılamasından an- ercuHm_:ı.n ~ amr· • : h . . . - Ben sıze gösteririm amma metli elmaslar, pı.rlantalar var- - ~n üzülme dedi Kutuyu nayra içe: l ,ktet . ue k ~-~·ld Moris, kar.deşinin aksiOy/.e 
, _ _, - . . - as mısa ın şe nyarı nuş m k. bug·· n:_, . ' d • . o cu ar, u un n ay'IJU ugu k L -~----'· • ıti 
ülUJgJ ıçın nezaketle eğilerek se- eylediği nesn . . laf ed B ne yapayı ı un .ou-ıncıtt>ş- ır. çalacağım Senin için yapaca k (Lay <iki tos ra 90• s~ıuuı. Aynı Y _.., 
liımladı. Sultan Azizin göz.Ü ktnı nuş ed ~ ıçınB. d~r. udn.u rinin tam onu .•. Jozeiin benı ö- Kızların ikisi de ihayretle hay- ğım bu ~i:.'. - ~~-laan<'a r ,_~ ,_ unaGvar dutları içinde yaşadığı •P" 
madam Düz T . ·ı crım. ır na ır şey ır lümıcleıı lkurtardığı ve bizim kırd .l . Eı . bah 1 .u• rı zaman aDL411Ul14lr. enç ' ~ 

• yana ı ışmıştı. der. Envai baharat Hem asel nanık .. ?ıük r-· .. Öld~~a ı ar. ·tesı sa .' yo cular gittik- kadın eşyalıaı".ln arasında gümllş işle-tıınekle meşgul oldul" 
- Sen ikim oluyorsun? Burada <ierıbeti olduw b · .. w •• 

0 r. ~~ ı~ımz_gun... ur- - Ya!... ~n sonra, Fetış hemen ahıra koş mücevher.at kutUSWıu bula amcasını sık sık zi ret 
ıtin ne? Cevarimiz içinde senin isem! Memn~niy cra~~ ".';~ d~gumilz «Unun ugursuzdur de- Yolcular, odalarına yerleştttt. tu. Martenin yanına döndüğü za- ca kocasına koştu kutıu mai: Çok def k ya aıııJS'~ 
&ibis~ gö~me~i~tik: Neye- öyle mişimdir. e g unnuş vır yı~ı... . .. ten sonra, aile efradı oc~n ya. m~n elinde t~.ttuğu mineli gü - yı olduğunu söyl~i. nWl - a arJ.Sl4lı .da Y 
eımenı gelınt gıbı siızülüp duru- Abd"'ı~.. H k nd.' . Feh.ş dedı kı. nfhıda ıtoplattnışlar, yenı Y<>lcu- muş kutuyu gostererek· J.>1k. ,ı..t• 1 d 1 k rak, anıcasmın şatosuna 
vorsun? ul'lzız an e ını tutamı- Devir yılından biz ? O 1aNLan b-'L--.:ı lard .:ı- .. » k l . ı uı ıma var ı; ya o auta- h f 

1 
· . yarak kahkaha ile güld .. B 

0
.. ~r 

0 
··-..:ı e ne· .. ~ıyor ı. ~ı i: - Kız arınıza yaraşan bir he- İ(İ'a valizler arabaya akled'lir a talarca kalırlardı. .J 

mpara-t<>rıçe ~thald d rd ded.kl . u. u uz geçtı. guuuen sonra az adam mı - Yolcular pElk nazik şeyler diye' ' 
111 ı • / P-

Söyliyecek Qok şey~ri v~rd~ ıl~ ~~n ho h~ 7t8~ınll.!11a:~ası, öldür:d~? •• Ben arabacı ile hiz- Hele o gümt14 mücevherat kut;;~ D~i. Ve masanın üstüne hı· :e~ştlırunıştı, yahut otelde unu- - Devalfl 
kin işte bır ttirlü kolayını bulu d ş Qe e e ~ ıyor- metçıyı ıh~larıın. Sen de ötekı- su... . raktı u t. u. -
söyliyemiyordu. Cünkü sad ' P kadu. Allah dAllah, bu .:Utbe latif lerin icabına lbak!... Babası sözilnü ke6ti: Baş. t Ma ten IL...-ıı- •. k Morıs r;-ayra.k, ertesi gün ata Sahi • ..a: 
. rı - ının o erecc munasebetsiz s ı B ·· böyl a r Oıııııtu1. uzere ız- atladı ecPıyerbit) i ı t ı/. P \le BafnıW.-tıPıf 
;-: i::a ~~~ k~ı. Ne ~a ~ti varoı ki, gülüp zevk- bahsen:: ... ugun e şeylePd.en .. l Bize ne! V&rSın hayrını gör- larw anne:eri hayret içinde kal- w. G~ adaım kaı·~ı~ ;,~ se~i= N tZ AMETT.tN N~ 

(4';) T:b.p\ o u. remde böy lenmekten gayri hoşa gidecek ta- Bu aralılk:, arabacı i?e hizmet- su~ e~ daha fa Jıa lb hah . d!lar: Sevınç bir sevgili gibi bu yordu. Bir kaç ay evvel sevişe- N q ri,·at D ird.:töriiS V ~ 
----· - ;rafı yoktu! . Qi, valiz~rle içeri girdilıeı bun- üstüız r, z ~ sın aıleyı kucaklamıştı. rek evlenmişlerdi. ŞOKRO SARAcvDJ. r 

İmpararorıçe hünkarın durup ları efeudil.erinin odaların~ cı- linin ndy~~~~kıtla.r. Fetiş: l~ab~- ~rtek n kb~~~Y~L· elinde evirip Moris, büyük Napolıyonun za. i.tarebaae: Cai aloi lll, fi 
• • .. "' ·ucı ı, ona gız ı ır QP.Vınr eR ı""euuın: bitle ·00 nd' .d rı e ı '~ (Luvar) ıa Ayt- ... ı,e Catklesi No. :r 


