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B O Y D K FA C 1-A 1 • 
9 Yllşındaki Omer, 2,5 yaşın

daki kardeşini öldürdü 
Almanya harbi, J 

Büyük Britanya ada
sına i nti ka ı ettir
meğe mecburdur 

Alman 1.artalı ·4.lma11fu. 
mı beğcncli/;lt~ri ıü!Jirfo 

söyliıtelim· A lbiou· u ke11. 
,/i yru (l.sındn :rahalarıv 
parçalayabilirse ne iifit! 
l'o/isa .. • 

Nizamettin Nazif 

'l 

tinizin 

Bu cinayet bir 
•• •• • • 

gureş yuzun-
den çıkmıştır. 

.. ,.,, .. gogus 
,.,, . ' gereceg-ız.,, 

Bornbarduna n la r dan 

l)ü11lcil fll'fıi: )Orl§la rmda 1.-a::wumlnra miikli/at VC'rilirl•cıı 
_::.:.::::.::.::~--------:------------

Kaynanasından ve karı~ından kaçmak isterken ... 
-----

PaskaloğluDimitribi
lekleri kesilerek öldü I 
Geçirdiği eğlenceli bir kaç saat, zavallının 

/itil fitil burnundan getirilm,iş ... 
Şi~lıdc Bilgiç sokağında otu

ran Pask l oğlu Dimitri muhtelif 
eğlence yerlerini dola nrnk ge
ccyansınn kndnr, körkütük olncak 
derecede içıniıı ve nihayet e\ ine 
dönmÜ!}tÜr. Fakat kendıni bılıni
yccek derecedE' sarhoı1 ohm f)j. 
mitri. cvclc nilesinin hücumuna 
L •ramış ve Dimitrınııı bu flckil
dc ı..ırlıo olnrak to,:t ceyurı ı eve 
)ı.;,Tm .nı J ölU bu:ııııy ııı ' 
hnlkı bnğmp ç.ığrrr1rak Dirnitriııin 
i.ızcrine yürümü!!lcrdir. Evclrki-
4crin dırıltısından kuı-tulmnk için 
kaçmnğa çalı an Dimitrinin kol
lıırı pencere canılarma çarpaıak 
kesilmiş ve bi!C>kleıinden oluk gi
bi kanlar boşanmağ.ı Lasbmıştır. 

Ne yapacaklarını şaşıran ev-
1ckiler, Dimitrivi derbnl otomo

bille Şiı.ıli hasto.nesine kuldırınış
lur11a da, fnzln kay kıı} heden zn
\•ollı nd.ım bu abnh ölınüştlır. 

Mtiddeiumumilik tahkikato 
haşlamıştır. Adliye doktoru En
\ 'er Karan cesedin gömülme ine 
İzin vermiştir. 

-----U 
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urıy e 
zarlar 
atıldı. 

Acebane çı
kacak? 

Düşeş mi, 
Dubara mı? 

Hitler- Boris 
mülakat. ve Fon 

Ribentrop 
S ofya, 9 ( A.A.) - Stefani n

jnnsındnn : Alman H ariciye Na-

----------
___ ___.... 

Edebiyat aleminde bir hadise: 

Kerime Nadir, Esat Mahmut Karakurd'a 
cevap veriyor : 
ç 1 ık ·,, 

K8dın s verse, mi 
'' 1 

Bu iki romandan hangisi 
daha evvel çıkmıştır ? 

Bundan bir 
müddet evvel 
genç lıik:ıyecilc-
rimizdcn biri. 
Bayan Güzin 

, Gürman, okudu
ğu üç romanın 

nıevı:u ve tez 
bakımlannd a n 
biribirini çok 
andırd ığını bil-

i dirmişti. Bu ro-

l 
ınanlnrdnn biri 
n"Y Esat Mah
mut Karakur
J'un imzasını tn .. 
şıynıı •Kadın Sc 
verse» idi. Di
ğer ikisi ise d·lıç 
kırık• ve « O ve 
K ızı ... :& adlarile 
iki kadın ınuhar
riı tarafından 
neşrcdilmi ş t i. 
Biı i Kerime Na
dir, diğeri Mu
azzez Tahsin Ber 
knnd imzalannı 
ta ımaktaydı 

\ " . 

Acaba, bu Üç roman hakil.:a· 
ten b iribirin in ayni mıdır '? Jddia, 
tctkika cleğerliydi. Binaenaleyh 
bu üç rorıanın m uharrirlerile ko-

= 

Kerim<' 'Vmlir 

nu~ın•}'ı doiru bulmuıtuk. 
ilk ce vap arkad8fJmız 4Eııat 

Mahınut Kaıakurd• dan geluıi~ 
ti. Kıymetli miieUif, aynen fU 

(Başı ikinci sayfada) 
-== 

Divan yolunda bir Randevu evı basıldı 
3 Erkek, 4 Kadın suçüstii 

gaka/andılar . 
Bugün Divanyolu caddeı!inde 

Ç ocuk Esirgeme Kurumu yanın· 
daki 4 numaralı evde Cahide is
minde bir kadının gizli fuhuş 
yaptırdığı habor alınmı:ı ve ne
ticed e cürmümeşhut yapılarak 3 
erkekle 4 kadın suç üstü yakalan-

mıştır. 

Norveçte yeni 
denizaltı tezgahları 

Bağdad to·pçu 
deposu berha
· va oldu! 

Çunldng. 9 (A.A. ) - Cumar
tesi günü )'apılan bonıbnrdımana 
32 Japon tayyaresi iştırak etm~ıı~ 
t ir. 1 00 bina yıkılmış ve 1 ) kıeı 

%ırı . B. Fon R ibb entrop·un Kral ı kuruluyor 
Boris. in son günlerde H i tlere d nlığı bu tezgahlarda ~lışacak 
yapmış ol duğu %İyaret esnasında Berıı, 9 ( A .A .) - A lmanlar, « A lman amelelerirn- tahsis e tmek 
hazır bulunduğu tasrih cdUm ek- Trondhnyim"da denl7.altı tczguh- J 'çın şehrin bir m, hallcsini tahliye 

!~----------~--~-

ted ir. 1 rı kurm:ık tndırlar. İşgal kuman- ettirmiııtir. 
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Sahife Z 

En Son Havadis'in 
-.., Edebi Te/rikosı-47 

.._.,_ ~ ...,...F'"\. . 

-~M'lt<l-.01'VA\•. -

Metre polit Kerisimoff efen 
di; ~'- Ozaman komiser beye 
yüz dirhem pasbrma gön

deriyordum!,, dedi 
__ A_1üelliff:N~z~ettin Nazif __ j 

lman ne kadar ihti>atlı o
lur'a ol. un zaman gelir ki pu
sulayı şaşırıverir. Bakın size 
Lir hilıiye anlatayım. Bu pek 
te hikaye ayılmaz a, neyoe ... 

-· Seliin; L.te geçen sene o •. 
ınanlı bauka.ına ~tılan bom
hayı hatırhyor musunuz? 

Deıuınden1eri u>an komita 
cı: 

- • "a>ı1 hatırlamayız? .• de 
di. Şu Kılkı:lı 'nın attığı bom
ba ... 

Papa· giildü: 
- Evet, Kılkı~lının ... Daha 

doji;nı-u be'llim. 
Komitacılar, aval aval 

ınctr polide baktılar. 
- Ne o? İnanmadınız mı? 

Mcttelıolit Kcra imofru siz, 
yalnız dua okumakla mı meş
guldür zanneder.iniz'! Biz 
bomba atrna>tnı beceremez 
JUİ)' İz? 

Yava~, yavaş yerindenkalk 
il. Dmara gömülü, demir ka
paklı lıir dolaptan üç kadehle 
lıir ~i e ~ıkardı. Komitecilere 
J.irer kıuldı ;arap uzatarak: 

- Kur'a çckıni~tik, vazife 
J..ma i.alıet etıni~ti:. dedi. l\Ie
• lr ~ok mühimdi. luvaffak 
bldu;;umu• takdirde tide cdi· 
le('ek ncticl', Sarafoff'un Pir
piliça'da, koparacaıı i yan•lan 
ıırk biiy iik olacaktı. Fakat mu
vaffak olamaz ıla yakalanır,alı. 
lıeın i:. lıozulacak, hem <le ba
{Uuız lıelfı)a girecekti. 

Y,ınıına iki ki~i aldım. 
S;ıl..allarııııızı lira~ ettik. Ellıi
efrrimizi deği:,tirdil... Seliini

~ı n )olunu tuııuk· Trenden i· 
ııt·r i11u1t•z · ilk ı~ım Q:-;ınanlı 
lıanka>ıııtn etrafını dola;:mak 
oldu. Bankanın bulumluğu )e· 
ri belki lıifirsiniz. Hani u 
«Bo:nak hanı• var ya ... Onun 
tam kar ı,,ındadır. 

- Cördümki bu hanın al
tında bir bo~ diillin var. He
'"""' hancıyı buldum· Vur a~a
ğı. tut yukan bir pazarlık yap
tık. Herüle aylığı bir buçuk 
alımdan üç aylık bir kontrato 
} apuk. 

i\Ietrepolit Kera-imoff, bo
ıalan kadehleri tekrar doldura· 
rak devam etti: 

Hancı bana sordu: 
c.-. Arkadaş, ne yapacalı.ı,ın hu 
rada ?> dedi: «-- e mi yapa
cağım be ağa ... Bakkallık ede

cem .. 
Erı.csi gün bizim k~ )~!eri 

gönderdim· Dükkanı temizledi
ler. Camekanları taktırdılar. 
İki gün onra da bakkal Voleff 
adını alan hen, tezgahımın ha· 
ında fa·ulye tartmağa, pa,tır· 

nıa ke-meğe lıa;laını~tıın. 
Şarabı bir yudumda yu~ar

Jadıkıan aonra, Lı)ıklarını ı'
latan damlaları emerek: 

- İsa hakkı ıçın... drdi. 
lükemmel bir bakkal olnııı~

l:tım doğrusu, Seliiniğin bu .. ta
rafları çok i~lek yerlerdir. Ü)

le alış veri~ ediyordum J..i ha-
11i bir ha kası ol.aydı bu para 
bolluğunu görünce aldığı vazi
fryi de, komiteyi de, her t"Yİ 
de unutuverirdi. 

- !... 
- Göriinii ü kurtarma!.. i-

~in ğazetelere ilanlar verdim· 
•İyi fa. ul, ı-lah domate' ezm& 
•i yeınel.. ioteyenler, bakkal 
\"olefre uğra•ınlar, nıemnun 
lalmazlar.a paraları geri veri
lir• diye ... Püüüülı ... i\lillet, 
bir hürya etti, deme gilôİıı. İki 
k~, hi~ de hen, üç ki i mil>j
terilere güç yetişebiliyorduk. 
Yalnız ahali değil, mahalle 
hakkallan da bizden ıılış veri
t" ba,Iadılar. Gün oluyordu J.i 

he§ çuval, on çuval yalnız ku
ru fasulye ıauyorduk· Bunun 
üzerine bakkallara dedim ki: 
«-- Sizin mallarınızı hen, yat-
11dau sonra d iiı.kinlarınıza ka
dar göndereceğim. Siz zalımet 
edip buraya gelmeyiniz. Çün
kii perakende a1q ver~ten 
L.ayb<·diyoruz.• 

- Bakkallar bunu kabul et
mezler mi? Oynıya oynıya .•• 
Canlarına minnet! 

Papazın velfecri okuyan 
gözlerinde son derece zeki bir 
parılu bdirm~ti. Yiizünde 
mü•tehzi bir giiliimseme dola~
tı: 

(Devamı var) 

Kısa _ .. -'--. __ __..._, 
__ Haberler 
* Dün sabahtan itibaren ye 

ni çeşni elını~k sau~a çıkarıl
mıştır. * Reji<ör Ertuğrul Muhsin 
ve arkadaşlarının çılı.ardıkları 
Perde ve Sahne mecmuası genç 
kızlar arasında bir sinema yıl
dızı mfüabaka.ı açmıııur. 

* İktısat Vekaleti tarafın 
dan Vilayete tebliğ edilme, 
beklenen kalı e teniatınıı 

:nıü ... aade!'oi hundan ~onra ka:ı~1. 
kaı makaıııları ,·a-ıta ile ) ap 
mı' a karar ~ermi,ıir· * Fırancala im:ıliııin tah · 
didine rağmen bazı fırınlarm 
fırancala çıl..ardıl..ları ııaıarı 
dikkati celbctmi~ ve beleıli)e 
iktı•at işlerimiidürliiğii taliki
kata ha~lamı1tır. Ahnan bir 
kaç nürnırıı• tahlil edilmek Ü· 

zere tah 1 ilha ne) e ı;iiıulerilırıi;

tir. * J,tanbul mıııtaka ticaret 
müdiirii Sait Rauf Sarper Ve
kaletle tema,ta bulunmak üze
re dün Ankaraya gitmi~tir. * .laliyede yeniden bazı 
tayin, terfi ve deği~ikler ol· 

muştur. * Kadirgada oturan 35 }3§· 

larında Nigar isminde bir ka
dın tevkifhaneye eroin sokar
ken suç üstünde yakalanıııı1-

tır. * Ka ımpaııada komşusu Hü 
seyirun beygirini çalan Ali 9 
ay hapse mahkum olmuştur. 

* Y ardıvsevenler Cemiyeti 
İstanbul şubesi tarafından 
muhtelli 'Iıaotahanel~rde .açıl
masına karar 'Verilen hastaba
kıeılıllı. kıır.ları bugün açıldı· 
Kıır.a §imdiye kadar 700 ıu,.; 
yazılmıştır. Fakat hunların an
cak 300 ü bu devrede mezun 
olabilecektir. 

*Adalarda ppurılmayıı ka 
rar verilen itfai)e motörüuün 
25 bin liraya mal olacağı anla;lı 
maktadır. * leeidiyeköyiindelrJ likör 
fabrikaoı Bomooti falıriL.asına 
devredilmiştir. 

* yeni tip ayakkabıların 
660 kuru>a satılma>ına şimdi
lik iınka.; görülmektedir. 

* ~ehir TiyalToou komedi 
kı>ırıtnın Maksim ~alonİarııiıa 
nakli~den vazgeı;ilmi~tir. 

* Ia~e tefti§ heyeti rei,liği
ne İ•tanhul • lürakabe Biiro>u 
,efi lıılliin Baç'ın getirilece
ğinden hah edilmektedir· 

* Ba>radaki ithalat ena
mız l\meybin yolu ile m~mle
lı.eıiuıize getirilecektir. * İstanbul vilayeti emrine 
J 3 roıı çivi geldi. * Fenerhahçfniu beledi)e 
adına tapuya geçirilmeoi ta

karrür etnıi tir. * Bir Türk kimyageri Ka
rabük'ün ham madde verme>i 
şartile naftalini 80 kunı~a mal 
edeceğini bildirmiştir. 

EN 90N HAVADtS 9 BAZUC.AN 19'1 PAZARTESİ 

--Bize göre-
Su, Elektrik. ha
vagazı ..• işlerln
de halka güçlük 
çıkarılmamk 

lazımdır. 

[ Şe ·r ve Memle et Haberleri] Edebiyat Aal~minde 

. I zmirde ''kan davası,, "~:_:.:~~::~~·-· 
d 

den önce çıkmııhr. Binaenaleyh 

Elektrik idaresinin işlerill· 
Oelci yolsuzluklanndan şili
yet eden bir çdıt mektuplar a
lıyoruz. Mevzuu bahsolan şey
ler şahsan da başımızdan geç
miş olduğu için, bugün bu 
sütunu buna tahsis etmekten 
lcendimiti alamadık. Burada 
alelıtlfi bir hadiseden bahse
decek değiliz; çünkü şikayet 
mevzuu olan ve dolayısile Ü· 
zerinde durulması JBzım gelen 
şu veya bu hadise değil, baş
lı· başına bir zihniyettir. 

!Ju··zu··n en cı·n Q' ııef ~=i:~';' i~!:'nı:~~arı .!~~:uia~~r;;:~ 
" . • • • :Za':::g!ı~:::a:d~~~~;aul~~";,:ı: 

ta varsa bunu, eserlerini benden 
sonra çıkarra1ş olan iki bayanda 
aramalıdır.> 

Bu zJıniyel şudur: Elek
trik, su, havagazı... gibi işle
ri, devlet dairelerindeki kırta
siyecilik usulleri ile idareye 
kalkışmalı:! Haiıuki bunlar en 
müıbrem, en zaruri hayat ih
tiyaçlarından maduttur. Bir' 
dalcika gecikmeğe, c bugün git, 
yarın gel ... > teranesilıe karşı
lamnağa tahammülleri yoktur. 
Bu işler, chasitlik> ve «ko
laylık> mefihumları çerçeveo;i
ne dahli bütün iuı!dinlıırrdan a
zami mikyasta istifade ettiril
meli<br. Terk.o& musluğunu 

· açtığınız zaman suyun şarıl 
şarıl akması kabilinden tabii 
bir lwlaylık ... 
Bu en basit madeni vasıtalarla 
vatandaş arasına artık kırta
siyecilikten, tas'rb z ihniye
tinden kocaman duvarlar ör
mekten vazgeçmeliyiz .. 

Rast 1 ayınca 
çekip vurdu!. 

lzmir, 9 (Hususi) - cKan 
davası:. yüzünden, Ödemişte bir 
cinayet işlenmiıtir. 

Rençper Muıtafa oğlu Şakir, 
aralarında ötedenberi husumet 
bulunan Raıit oğlu Mehmet na
mında birine lcırda rulamıt ve 
avını ele geçirmekten mütevellit 
bir intikam sarhoşluğu içinde çif
tesini hasmının üzerine hoıalt-

1 

mııtır. 

Katil, cinayeti iıledikten son
ra sanki hiçbir 9ey olmamış gibi 
soğukkanlılılcla yoluna devam et-

i mi.o ve tar1tımna g~derelt it ve 
gücile me§gul olmaga koyulmUJ
tur. 

Pek az sonra yoldan geçenler 
yaralı Mehmedi görmÜf)er ve a-
lıp kasabaya getirmiJ!erdir. Meh
met, hastahanede: 

c- Beni Mustafa oğlu Şakir 
vurdu. Sebep, aramızdaki eıki 
bir kin ve husumettir.> 

Diyebilmiş ve, ölmüştür. 
Katil, sıkı bir takipten sonra 

yakalanmıştır. 

Gaddarlığın görülmemiş bir nümunesi: 

Tekmeler altında 
can veren kadın .•• 

• 
I zmirde bir koca, karısını 
çiğneye çiğneye öldürdü. 
lzmir, 9 (Hususi) - Burada, 

asabi bir kocanın, hiddete kapı
larak, karısını tekme ile öldür
meailc biten bir cinayet olmuş
tur. 

Dikilinin İslamlar köyünde o
turan lbrahim oğlu Hilmi Hilal, 
1 7 ya,lanndaki kansı Fatma ile 
bir aenedenberi evlidir. ilk gün
lerde pek fazla ııeviıen hu kan 
kocanın, e:ün geçtikçe araları ao
ğumağa haşlaır.ıştır. Sebep, kıs· 
lcançlıktır. Bir gün geç vakit eve 
dönen Hilal ile lcanat arasında ye 
niden münakaşa haılam11; aksi ve 
ters cevaplar alan Hilal, bir a-

ralık son derece hiddete kapıla
rak karısının üstüne yürümüş ve 
onu tekmelemeğe başlamıştır. 

Tekmeler o kadar ıiddetle in
dirilmiştir ki, Fatma bunların 
tesirile yere düşüp kıvranmağa 
başlamıştır. Fakat aııahi koea hid 
detini bununla da alamamıı, ka
rısının üstüne çık.arak adeta ezer
ceaine onu çiğnemeğe başlamış
tır. Nihayet darbelerin en müt
hifini yiyen F elma, bir anda kaa 
katı kesilmiş ve öylece kalmıştır. 

Katil, cinayetini iıledikten 
sonn gidip lcendiliğinden teslim 
olmuııur. Hadise, muhitte umu· 
mi bir nefret uyandırmııhr. 

-Bu böyledir 1-
. Kahveyi Mülkiye 

içtimai yardım saha· amirleri tevzi edecek 

Damızlık bir boğa az kalsın 
bir köylüyü öldürüyordu! 

sında faizli bir adım --
"Dert dinleme,, 

bürosu 
kuruluyor .. , 

Büro, işsizlere iş 
bulacah; fakirlere 
yardım edecek ... 
•Yardım Sevenler ( '·ıııiye

ti• Ankara ıııerkPzinde oldll
;;u ııihi , elırimizde de bir «dert 
dinleme biiro.u• kurmağı ka -
rarla~tırnıl~tır. 

Bu biiro erkeği a,keri ı;ide11 
kadınlara i~ bulacak. fakir. kim 
-e•İz bayanların ibti)aç 'e 
dertJ,.ri, dairelerdeki ıııü~külle 
rilP mefgıtl olacaktır· 

o-----

Kibritlerin Parlamaımın 
Önüne Geçilecek 

Kibritlerin iyi yanmadığı ve 
ınaytap gibi patladıiı için ıi
kiyet ediliyordu. Bu mesele hak 
kında kibrit inhisarı müdürü 
Hamdi demittir ki: 

lstanbul icin 500 
' çuval ayn!dı 

İskmcleruna gelıni§ olan 36 
hin çunl kahnnin tevıii ~ekli 
Ticaret Y ekiileti tarafı~dan 
kararla;ınıstır. Bn ınalların 
hep>i bird;n leui edilmi}ecek 
ve ilıti) aca göre partiln lıalin
~e Vilayıctlere gÖ1lclerilecel-ıir. 

ilk olarak on hin çuvalının ıev 
zii kararla~mıjtır. Bu miktar-

/zmir, 9 (ffwwi) - Dikili
nbı Btıdemli kÖ}-ü halkımlan 
Hüseyin oğlu ·ukrü Taylan 
ormana odun kesmeğe !(İlmiş, 
fakaı burada köye ait damızlık 
boğanın birdenbire hücumuna 
ujlramı~tır· Azgın boğa, köylü
yü ormanın ı;incle ,iddeıle lw
ralamı~; ıaın bir hii~t>Je sıkı.ı-

lırıp boynuzlarile işini bitire
ct>~ !trada ormanın içinde çın
lr Jan bi rsiliilı ~esinden ürke
rek kııçmL,ıır. Bu saJede ölüm 
den knrtulan biçare köylü ko
~ kof'J lıükU.m.ete gitmiş ve ba
şına gelenleri onlaımı,ıır. Bo
~ayı başı boş salıı:erenler hak
kırıda tahkikata başlaııım~tır 

Ziraate makinenin tatbi--
kinden doğan ilk netice : 

cak 500 çuval kadardır· -

o )Senede 100,000,000 liralık 
Nüfus müdürümüz bir istihsale doğru gidiyoruz 

ansızın öldü 1927 • 1929 senelerinde vasaıt 
ol:ırak 1 miiyon 900 bin ton olan Vali garın 

İstanbul V ili yeti l'liiifıh )iii bugday istıhsal5tı 4 milıyon 200 
dürü Faik cliin anjin dö puat· bin tona baliğ olmuş 've .dönüm dönu··yor 
· d f · · C · b~ıruı 90 - 100 k:lo o;an ıstılısal 

nn en ,.e at e-tmıttır. enaze .. ı ' . . . . .. 
lııı giin Fatihdeki .- iııclen ' ali !vasatı olarak 110 kıloya çıkını?~ \Iuhtelıf ı~lerın takıbı ı~ın 

· 
1 

· \ .
1
• k' ı. tır. Buna sebep pazar şartlarını Ankaraı a Pitmi• olan Vali ve 

ıuuavın ~n, ' ı atettr ı ar.._a - köylü için daha mili;ait olrr.a~ı, . c-. • :ıı:... , , 
da~ları \C do,tları tarafından malını değer fiyatlarla satınas '1 Belcdı} e R~ısı ~u~ı Kı~rlar ya 
kaldırıhnı., Edirnekapıdaki e çift hayvanları adedınin artma.,, rıu salıa r şehrımıze dooecek
lıidliğe defneılilmi<tir. Aileri- rn<ıdern ziraat aletlerinin fazla- tir. 
ne vedootlarıııa ı.an;imi tazi} et laştırılması, müteııassıs :<iraatçı
lerimizi bildiririz. larımızın çoğalması ve tobuınla-

nmızın kısmen ıslah edilrnh; olt-

Benzin Satılacak Yerler 
Tahdit Edildi 

masıdır. 

Haliç İfletmffi Yakında 
Belediyeye Geçiyor 

cKibritlere sürdüğümüz yanıcı 
maddeyi harpten evvel İsveçten 
getiriyorduk. Şimdi bu memle
ketten hu maddeyi getirmeğe im Belediye makır- ...,iidürlüğü, 
ki.n yoktur. Jhtiyacırr.ızı şimdilik garajları kontrolL lıştır. Ba 
kısmen Almanya. Romanya ve dema yalnız beton aepoları bu
İtalyadan tedarik ediyoruz. Bu lunan garajlarddn benzin alın
memleketlerde yapılan yanıcı masına ınüsaade olunacaktır. Ah
madde de İsveçte yapılanlar ka- t)llp garajlar da k.imilen kapatı
dar İyi değildir. Maamafih bu lacaktır. Mahalle aralarındaki ıa 
mahzuru .bsmen önliyehilmek i- rajlann kaldırılması herhangi bir 
çin ibap eden tedbirleri al1T11Ş "araj buhranına meydan bırak-

Bundan b -ka nüfusumuzun 
artıması it>barae her yıl ı.ıraat 
ordumuza 200 bi<ı çiftçinin ka
tılması ve şimdiye kadar ekilme
miş toprakların da ekilmesi, u
mumi lstihsalatın daha ziı·ade 
artacağına bir delilidir. · 

Bu gicLşle, memle!ketimiz bir 
kaç sene sonra, yılk!a en aşağı 
ıoo,000.00 liralık bir zirai istihsal 
rnil-tar111a er ı;--ı~İ:of olacaktır. 

Belediye, bir müddettenheri 
muvakkaten idare etmekte ol
cıl!ğu. Haliç işletmesinin devri i
çin bir ta~liye heyeti teıkil et· 
mıştir. Tasdik karan gelir gel
mez hu bcyel tasfiye muamelesi
ne ba!'llayacak.tır. 

Mü~akalat Vekaleti, Haliç it
i etmesini OcnizyoHarı yakın sa
hiller oerviaine h:ığlıyacak, va
purların t<Jmir ve tadillerine baş
lıyacak ve idarerıin badema za
rar etmemeai için icap eden ted
birl~ri alacAktır. 

bulunuyoruz. > rnıyacalt: tır. 

• iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiü'li 

Hadisele r, insanla ve gazeteler 
Milli filimler için 
yıldız aranıyor[?! ] 

Perde ve Sahne> mecmuası 
sinema yıld:.zı olacak genç kız'ıar 
arıyor. Şöyle bir yazı ne~retmiş: 

Rejisör Ertuirrul \/uh
sin n• arkada~larınııt ı:ı-
1.ızlarda lisan re Uı ka
rıe ırıecmıuısı geııç hızlar 
ara.ınd<ı bir sinema yıldı
zı miisabakası tertip et
miştir. 

llüsabakllya gir<'cek 
l.·rzlarda li.mn ve z.eldii kn
biliyeıi, /oloİ"nil.· olmak. 
~t1 ."ti nıihrofana geLtıf'I~, 

talısilli olmak {(ibi nmf
lar aranmaktadır. 

Bu l'v.mfda kızların si
rnmıa ve tiyatro ııaıwıkiir· 
lığını meslek olarak seç
meleri ı·e alili zamanda 

11ilelt>ıiııin tlP btı hu.ı;ıısta 
mii"1ade eıme/Pri icap eı
nıekı"'lir 

11 ü.oıabakayı ktı:;,anaıı 
kızlar Erıui(rul llulı.<iııiıı 
çevirı•ceği filmlerde bwı 
rol Ü oyn ıyacaklardır .» 

Acaba milli filrnciligimizin 
biilün noksanı yıldız eks,kliği 
midir? Dcğ;;dir şüphesiz. 

İyi bir teşkilat kurmadan, film 
endüstri ille sağlının ve tahaın
müllü bir sermaye temin etme
den, bir takun genç kızları haj'll
lct pe~ınde ko:jturmak ve binne
tice bedbaht etmuk doğru değil
d:r. 

İTİMADIMIZ YOK! 

cBasın Birliği• nin İstanbul 
şube.si, müzm:U bir dert halinde 
içimizde kanayan bir yaradır. 

Niçm? 
Bu teş~külün başında huhı

nanlar, adın1n ddiılet ettiği cınes-

leki tesanüd >li yaratmak kab1li
yetindcn ınahr~m kimselerdir. 
Birliğe hakim olan ruh, yüksek 
ınanevi prensipler değil, küçük 
esnaf ruhudur. O, bu halile, bir 
•'o.nca» yı daha çok ando.rmakta
d;r, 

Geçenlerde Biriığin oenelik 
l<>plantı.ı vardı. Bemıutad ekse
riyr;ı hasıl oia:nadı. 

Acaba bu arkadaşlar kendi iş
«ionca• yı daha çok andırıyor. 

Ha}·,r .. bin kere hayır ... 
O halde ekseriyet hasıl olama

ma.:,1n1n sebeb; ned'.r? Basit İti

matsızlık! 

Birliğin n1erkez teşe'· U1üırıün, 
bu ~t.c c'ddi b:r tasfiyeye dugru 
gitn1esı zamanı çoktan geinı 'Ş ve 
haua g"\:mıştir b:le. 

İSİN DOGRUSU ... 

cHiikCımet, milli müdafaa
nın ,.. >kt,sadi bünyemıım 

mtlkave'Tletini arttırmak "ç-in 

ekın ge yiiv.lc 30 arpa, yüzde 

20 çavdar karıştırmak kararı
nı vermiştir. 

Bu kararın bütün memleket 
halkı tarafından sevinçle kar
~ılanacaf(ından şüphe etm;yo
ruz. Esasen büyük kitlenin, 
yani ki'.yliınün hemen yüııde 
90 nı ekmeğe arpa ile karı
şıktır ve kısmen de tamamiyle 
arpadır. 

Fevkal&de ahval karşısında, 
her kararın bir fevkal5.de\.iği 
olmak iktiza eder. O takdirde 
de . vatan<l"iın itiyadıIJdan, 
zevklerinden ve nefsine ait 
kayg ·arılan uzaklaşması la-
z.. noır. 

Hitkumelin etrafında topla
n 1 ım, her kHrar bizim içindir, 

ılıh~'1nleket iç"ndir.:. 

Yulc.an:ki satırları İzmirde çı
kan •Anadolu> refikimizden ik
t bas ettik. Bugün ıc;in milli ve 
ha} ati bôr mevzu olan eıkmek me
selesi etrafında bundan daha ve
ciz bir izah nasıl mümkün <>labi
liı? 

Ve şunu ilk ve ebnişti: 
c- Bir muharrir. bir eser yaz 

mnzdan önce edebiyat alemine 
şöyle bir göz gezdirmek mecbu
riyetindedir. Eğer bahsettiğiniz 
eserlerden biri. «Kadın severse> 
den evvel nesredilmiş bulunsay
dı i onu görünce ben müsveddele
rimi yırtmakta tereddüt etmez· 
dim.> • 

Bir aylık bir fasıladan sonra 
dün Bayan Kerime Nadirin, an ... 
kete memur ettiğimiz muharriri
mize gönderdiği cevap -elimize 
geçmi, bulunuyor. Bir hayli yiik
sek iddialı bir c:nota> yı andıran 
bu mektubu da bugün, iıte, ay• 
nen neşrediyoruz: 

KERİME NADIR'IN 
MEKTUBU 

cEn Son Havadis> gazetesinin 
3 mayıs 94 1 tarihli nüshasını, o
kuyan bir dostum bana bu nüs
hayı göndermiş ve bu euretle, 
methelim bulunan bu meıeleden 
heni haberdar etmişti. Bo~ vakit· 
lerini harcamak anuaunda bulu
nanların ortaya atbkları bu kabil 
lüzumsuz. davalara ehemmiyet 
vermek adetim değildir. Bu ci
hetle aük\ıtu tercih etmeyi müna .. 
ıip ıönnii§lüm. Fakat, efkarı u• 
mumiyeyi alakadar ettiği iddia
sında bulunulan mevzu eLTafında. 
sağdan ıoldan maruz bulundu• 
ğum ıualler ve hilhasaa aizin• 
fikrimi öğrenmek husuıundalr.i ıa
rarınız .karşısında işte konuıuyo
rum: 

Herşeyden evvel, romancı B· 
Esat Mahmut Kerakurd'un bir 
iddıasındalr.i hatayı düzelteyim' 
c:Hıçkırık> romanı, mevzuubaht 
uç eser ara8Jnda ilk intişar eden• 
dir. Bundan dört sene evvel 22/ 
1 1 /9 3 7 tarihinde c Tan• gazete• 
ıinde tefrika edilmeğe batlanın>Ş 
ve 56 ncı tefrikada 18/11938 
tarihinde sona ermiştir. Halbuki 
tKadın Sevene> 5/ 3/939 da 
•Cumhuriyet> gazetesinde inti .. 
Rara başlıyarak 70 gün devam et'" 
tikten sonra 17 ı 5/939 da bit· 
mi~tir. 

Bu hesaba göre, ron1ancı Ba~ 
E..at C\.-1-ahmud' un. ilk çıkan esetl 
okumamak ka a atini yüklen· 
ınesi ve, tavsiyesini bizzat tatb~ 
ederek, kendi miisvedde1erioJ 
yırtmış olnıası !dzımdı. 

intihal, dürü•t ve ciddi bir 
muharririn tenezzül ctmiycl·ea-i 
oır keyfiyet olduğuna göre, O 

nuharrir. -bir ihtarla değil- doi· 
rudan doğruya kendi san" at ga .. 
yesile. taze ve yeni mevzular ıeÇ"" 
mek mükellefiyetinde hulundıı
ğunu bilir ve herhangi bir ckoP'"' 
yecilik:t den ::.ureti kat"iyyede jrrt 

tina eder. 
Davanı'.'1. esasın3. gelince: Su 

üç ronıanın mevzularında benzef"' 
lik bulmak, enteresan bir hadi•• 
>aratmak değildir. 

Bayan Muazzez Tahsinin, y•" 
kın tnrihlerde in• i~r eden .o.~ 
ve Kızı~ romanını okumadıfl'I• 
Fakat Bay E..at Mehmud'uO 
Kadın Severse> romanını, geçerı 

yaz sayfiyede bulunduğum sır-' 
larda vakit geçirmek için oklY 
muşlun\. Bu eserin gerek tezinde1 

gerek mevı:uınıda cHıçkırık.t _._ 
benzer bir tauf bulunduğu h1~ 
'latınme gelmedi. Biribirind•~ 
fersah fersah avrı cjanrıt da. bıJ ... 
lunan bu iki esere, kat'iyYeıı 
#.emsıil1' nazarile bakJlamaz. Ce' 
miyet hayatımızda her vak'a ttl 

her tesadüf biribirine benziyt" 
bildiği ıribi, bu benzerli;e, o h., 
yatın akislerinden ibaret olan ;. 
~erlerde de rasla.mak pek tab 
dir. ı 'itekim. daha birçok esef• 
ier, bövlc yek.diğerini andıran .. 
kayi ve teaedüflerle .ıoludur. au· 
güne kadar bunlnrı inceleyip r:l!'e" 
~le yapmayı kimee vazif~ edifr' 
memittir. 

Binaenaleyh, ortaya atılan b~ 
Javanın, vakitleri kıymetli ol"" .. 
!ar için beyhude hiT ıneşgale t~!" 
l<il etmiş olduğunu aöylemiye Ju' 
z:um görmüyorum.> 

Şimdi konu,mak aıraoı .o .. "' 
Kızı> romanının üzerindeki 1,,,.. 

ı.aya. yani Bavan Muazzez Jab .. 
ain Berkand'a gelmiıtir. Bakalııı' 
bu arkadaş ne fikirde buiuJ'•• 
cak} Şimdiki halde· Esat M~l>' 
!'lUt Karal..urt, Kerime Nadir ııı 
iki iddia•ına cevap vermek me1'' 
kiindcdir: . 

l - cKadın Severııe> rıı" 
cHıçlmık> dan evvel neşredilıtı11 
oJduğunu ispata. 

2 - iki roman arasında rrıe" ... 
2u ve tez benzerliii hulunduiu"U 
teyide. 

Diğer taraftan hikayeci il"' 
yan Güzin Gümıan'a da, o]codıY 
ğu her üç eııerin hiribirine b'"'j; 
zer taraflarını tebarüz ettirerı ':,_ 
yazı yazmak düıüyor. Bak..ı 
kim haklı} 

( 
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tınnarator Vilhelm'in Suriye ~eyahab: 5 
1 Bu Gününl ~:fi• T.Jttaberleri 1 ~ 

Mazôl, menkôp bir sadrazamla el 
ele vermek aff edi mez bir cürüm ü 

- - --- BlslKLET TEŞViK 

Roman yada 
yolcu treni kal
mıyor. Yalnız 
marşandizler 
işleyecek 

General Kat
ru'yu idama 
mahkum etti! 

Sobranga bir 
fevkalade 
toplantı 
yapacak 

MOSABAKALARI 
ı.tanbW Bölıesi Bisiklet A;.. 

Limdan: 
1 - l S/ 6/ 94 l \al'ihine mü-

'8dif pazar günü aabah Beden 
terbiyesi mükellefleri arasında 
bir bisiklet teşvik müsabaka!!ı 
tertip olunmuıtur. 

Padişah dedi ki:. "Girid artık b~ün bütün 
elimizden çıktı. imparator bi~e tarafdargö 

Hür Franscl'" ise 
kendisini Suriyeye 
fevkalade komi
ser (i) tayin etti 

- ao---

Ve ... bir fevkalade 
bütçe müzakere 

edecek 

2 -- Yarııoı Mecidiyeköyü ile 
Hacıoaman tepeei anuında biT 
defa gidip gelme suret.ile 21 ki
lometredir. 

3 -· Yanfa tam aaat 9 da baş 
lanacnktır. 

rünüyordu demek oda birşey yapamadı,, 12 Ekspres ve 63 
adi tren lağvedildı 

4 - Mükellefler bu yarışa is
tedikleri tip bisikletle iştirak e
debilirler. 

. Böyle hntmmda kalmıı. eski 
(Şarn) valilerimizden biri)•miı. 
~ledilerek buradan aynldığı es
llada: 

«Şamdan çıktıiırn ak§ama d~ 
dim .Şaını ıerıf, 

elemiş, ben de bir sabnh bu ~1~ 
raı tekrar ettim. Heyeti tahkıkı
Ye reisinden aldığım bir kağıtl.a 
(.Beyrut) 8 inecek, ora~a kendı
•lne intizar edecektim. istasyona 
2eldim, sermemura kiiğıd~ ver
dim. Birdenbire kıyam cttı. Yer 
~Österdi. Memurlardan birin~ ça
tırdı. Serian birinci mevkıden 
lıuausi bir kompaıtimanm hazır 
edıJmesini tenbih etti. Diğer bir 
nıemur, süt, kahve getirdi. 
Şaşmyordum. Fakat anladım 

ki.. scrmemur, beni heyeti tah
ltikiye reisi zannetmiş. O kadar 
~nnetmiş ki trene binerken ar
karn 81ra birkaç memur ile kom
Partimana kadar vagonun hari
cinde, basamak üzerinde durdu, 
Hareket düdüğü öttüğü halde in
medi. biraz ilerilerde veda ede
rek atladı. Onın yerine her em
rime amade bir tren memuru 
geldi. Kendi kendime : 

- Bu ne zalim istihza 1 
Diyordum. Yolda, imparatoru 

~şyian her yüz hatveye yerleşti
rılrni~ olan neferler, vagonun ka
ı>ısından ayrılmıynn kondoktörü 
2Örür görmez (bu bir i aret ola
cak 1) selama duruyordu. Enni
h~Yet bu istihzanın -velev ki bil. 
~1Ycrek olsun- men'i tekerrürü i. 
~1~ kondoktöre istirahat etmesi 
~ın ~mit vermek suretile bir de 
c;.dım, kend imle istihza ettim. 

d ... ren (Zahle) ınevkiine gel
b 1\;l znrnan memur yine geldi 

'inada b' d w ' ta ır saat uracngını, lokan 
taa1 

Pek miikemmel olduğundan 
{n/dehilcccğinıi bıldirdi. 

l:cn \ ~· Lokantaya doğru gider
du .11 garson geldi, ismimi so:r

:.:°Y~e~im. Kulağıma dedi ki: 
Cevat S~ı.ı lokantanın üzerinde, 

C aşa Hazretleri, istiyor 1 
ıir Cevnt Pava 1 Sadrı sabık. Mü
>'cail;vat .. Paşa 1.. Evet, Asan ilmi
nile ' Yuk ek kabilyet ve irfa
tıe) meşhur Cevat Paşa!.. (Çeti
ne sefaretinden, Girit valiliği
lad oradan da bir gecenin ic;inde 

arctc l . l C lal c · ge ml§ o nn evat Pa-
fet~~· . ~~a Dördüncü Ordu Mü
tind 1 1 1• O da benim hat üze
dirg~ · Belki. be.nden ziyade de
müıt~ ~serı bır vaziyete düt
lti 

0
t Çunkü imparatorla müliı

aıla ilrnaınıuıı için bir günlük fa. 
Bir~ gb~eğe memur olmuştu. 

Pl\f;:ı. t hn ıre kendime geldim: 
Şıntdi a tı tarassutta. Ben hakeza. 
tar,, ~~ yapmalı) •• Deıhal ka
olarn:' ırn: Gidip görüımcmck 

l z. Herçcbadabfıd 1 
lıuau:~h.tanın üstünde küçük, 
ti, ~: .11 odada beni kabul et_ ;1 aıktı. Hatırımı ıordu: 

Diy 11~~ konuıuruz, olmaz mı) 
y ere11; Yemeie alıkoydu 

ernekt (1 b · deı1 aord c stan ul) un halin-
.... b U. Kendimde b •· .. ,_ b' ...,, estlik h' . uyu" ır 

_ B ıuedıyordum. 

Dediu hııl devam edebilir mi) 
rn. 

O da bö ı b' •ctrni l Y e ır serbe tlik his-
1 ° malı ki: 

- Edemiye w d Yorı diy k . ~ege e hcnzemi-
- B ere ılave etti: 

.L L en rahatsızım ( L"b ) 
"" r;;o.laca v i · u nan 
•«-n de k~:n· stcrsen birkaç gÜQ 

De:vincc: 
H - Affedersin' l 

zretlcril ÇUnk~ o amaz Paı,a 
rak edlyorurn Tu refıknmı mc-

ö · clg { 1 - ylcyac (Aı· ra n dım. 
br.raber inelim. ıye) Ye kadar 

Dedi. El imden hıt 
b . d 'W• ı. aıak b · ın ıgım ~ompartirnıı . enırn 
götürdü. Eğer trende ~ r kadar 
İdiyae bizi mutlaka :0.

0
_ 
1>-~. var 

O "' rınu t"I zamanda böyle rnazul 11 u 
kOp bir sadrazam ile eleİe men-
~ek affedilir cürümlerden d;i~İ= 

Kudüs, 9 (A.A.) - B.B.C. : 
Saha 9 (A.A.) - D. ıV IJ. Bu seyahatta sa·· 

bı kal arım artta kça 
artm ışta. O tarihte 
yabancı bir devle
tin ceneral konso-

Ooofl Patlıyacağım. Bunlar 
benim bu derecede muhtacı iane 
olduğumu biliyorlar mıydıl B~n 
bu hakikatin teaiıile birdenbire 
mu~beı olmUJum. (Akif Bey) 
dedi ki: 

- Kamil Efendi pedcrimizi 
kırmayın, sizi pek çok severler r 

Bittabi bir sük\ıtu müteşekki
rane ile mukabele ettim. (Kamil 
Efendi) bunun üzerine cebinden, 
Fransız Karasine kumpanyasının 
(Senegal) vapuru biri~ci mevki 
kamaralarına mahsus bir bilet 
çıkarıp verdi. 

Bilheş 9 (A.A . ) - Dünden 
beri, Romanva demiryolforı e 
l>ekesimle 163 tren Jmldınl -
mı.~ıır. Bunların llr<ı~ı111la aiti 
sii;at "l.·atarı, 12 <'ı'. prn.<:, re 62 
omnibüs katarı ı:ardır. 

General Katru, bir beyanname 
neşrcdeıek Suriye ve Lübnanda 
fevkalade komiserliği deruhte et
tiğini bildirmiş, Suriyedeki F ran 
sız ordusunun müttefik orduya 
iltihakını istemiştir. 

Bu emre itaat etmiyen her 
Fransız zabiti divanı harbe aev
kedilecektir. 

İyi lıi~ lwpwktmı öğrl'lıildii{i· 
tıc gi)re, Bul-gar mebımpı mcC'
lisiuiıı bu ay so11u11da feı•lw· 
iade bir 1011/arııı :>"prıwsı mulı 
temeldir. Ruz1uımedl', Bulıtt • 
riMa11n iade edi/Pn mll1redon.H~ 
ve Trııl:ya arazilerinin ilha~ı"l '. 
le altı!.adar oforllk 1941 ihıncı 
allı ayı i~irı /edwlôde bir lıüı
çcnin mii::::akcresi bulunacak • 

5 - Koşuya iştirak edecek 
mükelleflerin 13 haziran 194 l 
cuma ak a.mına kaoar listelerini 
Bisiklet Ajanlığına Göndeı·meleri 
lfız.ımdır. 

GOL KUPASI SEÇMELERİ 
İstanbul Bölgeı;İ Atletizm A

janlıiından : 
15 hazirıın 1941 pazar gunu 

saat 1 O dan itibaren Kolej saha
sında Gül kupası seçmelerine baş 
lnnacnl:tır. Ka:>•ıtlara öğleden 
sonra saat 14,30 da baılanacak-

Bu tnmleriıı lwldınlmllSll'Ul 
GENERAL K.A TRU'NUN 

TERCOMEİHALl 

tır. 

l~siyle konuşmak, 
sıyasi cürümlerin 
en müdhişi idi. 
Maamaf ih, burada 
hayallmda yalnız 
tehlike değil, zevk, 
eğlence içki ve 

ebeb olarak, re5nıcn bfrinci 
dl•rt•r.ecle ekonomik eh.emmi ·et 
ıe na1rliyaı yapmak mecburiye 
ti gö. terilmektedir. 

Londrn, 9 (A.A.) - Suriye 
hududunu geçen İngiliz ve Hür 
Fransız kıt' alarmın kumandanı 
General Vilson, İngiliz. motörlü 
kuvvetleri Sidi-Barraniden Bin
gaziye ilerledikleri zaman Lib
yadaki lngiliz ordusuna kumanda 
etmekteydi. General Vilson, Yu
nanistandaki Jngiliz kuvvetleri
ne kumandanlık etmişti. Gene
ral Vilson, son zamanlarda, Fi
listin ve Şarki Ürdündeki fngiliz 
kuvvetleri Başkumandanlığına ta 
yin olunmuştur. Kendisi, çok iyı 
aktikçi olarak tanınmıştır. 

tır· Yapılacak müsabakalar: 

saz da vardır.,, 

Yazan: 
Ahmet Rasim 

Bunun üzerine dedim ki: 
- Pek çok teşekkür ederim, 

fakat beni polis vapurn bindirir 
mn 

- Oraeını düşünmeyin. Hiç 
merak etmeyin. Biz eizi herhal
de vapura isal ede, selametlerizl 

İkindiye doğru idi. Kfunil E
l fendiden ayrıldık. (Akif Bey) 

1 

ile (Kevkebünark) denilen şeh
rin en müdebdep gazinosuna gir
dik. Biz oturur oturmaz munta-

·~·-••••••••mi zam kıyafetli iki zat karşımıza 
Dedi. geldiler: 
Osmanlı lmparatorluğu, 191 O - Ben Misbah, eski gnzeteci-

dald Yunan mağlübiyetine tazmi- }erden. 
nat vermiş oluyordu. Ne Uıf, ne - Refikim.. meşhur udi. .. 
mağlubiyeti Ricaya geldik. Bu akşnm bende-

Tren (Aliye) ye geldiği za- hanelerini teşrifinizle tenvir et
man başta (Lübnan) mutasam· mcnizi rica ederiz .. dediler. 
fı (Rüstem) Paşa olduğu halde Görüyorsunuz a ..• Sade tehli
memurin ve eşraf kompartima- ke değil, zevku tarap, işunu' da 
nın önüne gelerek paşayı istik- muakkip 1 
bal ettiler. Birihirimize hayır du- --·--------

Bü1..Teş 9 (A.A·> - Rador : 
Pilöcsti ci ııarımla albc ti' de bir 
siiraı 'kataTı bir ,·olcu luıtarı i
le çarpı§mt§ltr. 10 ölü, 30 ,·a· 
ralı 1Jardır. 

Harp başla
nınca Lava!, 
tekrar sah
neye çıktı 

Vi~·i', 9 (A.A.) - Piyer Laval 
Vişi civarında sahip olduğu De 
Şatelon m<fillncsine gelnf.ışttr 
Bununla, :Mareşal ile yapmış olı
duğu münakaşadan sonra, Lıı· 
va!, ilk defa olarak, Paristen İŞ· 
gal altında bulunmıyan m.lnta
Kaya geçmiş oluyor. Laval· bu
rada 10 Hazil'ana kadar ka.acak-alar ederek ayrıldık. Hava meydan 

Siz tesadüfün oynadığı kome- 'tır. 
diye bakın ki trende eski ehem- } } d ..., • 
miyetim, hirkat daha arttı. (Bey] arl top a egt 
rut) a muvasalatımızda yanım- • •• 
da ki ufak ba~!u· ~ren başme- tayyare 1 e mu 
murunun emrı uzerıne ameleden 
biri aldı. Yoldn sordum: d f d• b•ı• 

- Burada. tcmiz.ce bir otel a 33 e ) e } ) r 
hangisidir 2 

Tam da otelin önünde imişiz. 
- Burası temizdir 1 
Dedi ve kapıdan dnlarnk ava-

zı çıktığı kadar: 
- H vaca (hoca) 1. 
Diye bağırdt. Meğer burada 

otelcilere ( havnca) derlermiş. 
Bir kadın göründü. Beni güzel, 
müferrah bir odaya götürdü. He
nüz gece olmak üzereydi. Fnkat 
uzun bir seyahati derbedernne
nin verdiği yorgunluk ile derhal 
soyunup yattım. Gözümü açtı
ğım zaman sabah olmuttu. 

ilk düşündüğüm bur.ının ace
misi olduğum için, ne taarfa git
mek) oldu. T evekkeltcalallah 1 
dedim, otelden çıktım, biraz yü
rüdükten sonraydı, karıın1da rü
sumat müfettitlcrinden (Alr.if) 
bey merhumu gördüm, zaten gö
rii,ür, konuturdum. Son derece 
sevindim. 

Doğruca bir gazinoya gittik, 
müsahabc eanaaında (Akif) bey 
dedi lr.i: 
cüme etmişler, Belçika gazetele
rinden galiba lndependance Bel
ge gazetesine Hsmanlı meşilhir 
erbabı \aleminden Ahmed Rasi
min en son eseri diye yollamış
lardı il Oradan da (B::ıba Tahir) 
in idaresindeki fransızca (Ser
vet) e bir muk ddcmei temdihi
ye ile konulmuştu. 

(Akif) Beyin bu sözü üzeri-

lllell>ourne 9 <A·A.) - A· 
vustrolya l>a§t•ekili il. fonzİ· 
es diitı radyoda lıir 11utııh ~;;yli 
·erek zafere ancah hara n' luı· 

rn lmutı<'tlerirıi11 malii11e lml.-ı· 
muıdan üstünlüğü temin edil
diği :wnıan ula~ıltırnğma i.~a · 
ret etmiş ı·e sö:foriu~ sö)fo t/f'· 
vam etmiltir: 

«- Semere ı·Prmiynı !"''"' 
bii.yiik bir c aret1e yapılan son 
harekat e na ·ı11Ja alınan <fors 
lt>r gÖıiterdi ld orta §arl.·ta ma· 
kine bal:ımınoau Almmıltır 
müttt>/iklerilen t1aha biiyük bir 
$Ür<ıtle harelı:eı etlebilPcel.: tar:. 
da wçhiı: e<lilmi:o:lenlir. Rtwr • 
ji ile meı;cut n<ıkil vımtaları11· 
dan azami derecedP- i~ıifcuh• 
ederek süratle bu l>(;igt>ye g;;,,. 
derebileceğimiz bir tPh ttıy)·a· 
reden dalıi ı·a.: ge~'cmevi:::. 

Girid'de alınan ba.~lu:a dene 
göre tayyare me clmılarwm 
müılafaıı$ı da/i bararyalarıle 
değil aııc.ı ta;yyarelerifo miim 
Jaiudür. 

Suriyede zarlar 
atlldı . 

ne: 
- Beraber ciddim.. (Bai! birinci sahifede) 

Birleşik Amerika 
tam zamanın a 
müdahale etmiş 
Nevyork, 9 (A.A.) - Nevyork 

T.imes başma:~alesınde Vichiniı 
manevraları haı&ında ta{s ilütt 
bulunmaktadır. Gazete diyor ki 

cAmcrikan ve İngihz diploma
silerinin Fransız mil!erLnin his
siyati ile Fransız hükumeti şef
lerinin takibettikleri yol arasın
daki faı'lu gözden U2.a:k tutmama
lıdır. Biz dalına bu şeflerin yap
tıklarını ııazarı dikkate olmak 
mecburiyetindeoiz. Hariciye na
zırı B. l!ull'ün Ahnanya ile daha 
sıkı bir ~ birliği yüzünden kay
bedeği şeyler hıil&ında Vichy'
ye yaptığı ihtar vaktinden evvel 
yaPılm~ değildir.» 

Yunan Kırah ile 
Nazırları hakkın· 

da bir iltifat 
Nevyork 9 (A.A.l - Nevyork 

Taymis gazetesi Yunan kralı Gc
orge"u ve hükumetini takdir ve 
tazimle yedetmektedir. 

« Yunan kralı ve hiikCımeti, 
sonuna kadar milletlıe birlikte 
kalmışlardır. Kralın ve hUkume
tin bomba yağmuru altında dra
matik knçışları tarihe koıitu bil
miyen kusursuz bir mihetin kah 
ramanlık destanı olarak geçe
cektir. Kral ve nazırlıarı teslim 
olmamışJıar, milletlerinin kurtulu 
şunu bekliyerek rnenfada çalı
şan hükumetlere iltihak eylemiŞ
lerdir.> 

---oı---

Raşİt Geylanı 
Iraklıları yeni~ 
den isyana 

davet etti! 
Şam, 9 (A.A.) - D.N.B.: 

General Katru, evvelce Legion 
Etrangere kumandanı idi. 62 ya-
mda olan General Katru, halen 

Orta Şarktaki Hür Fransız ku~
vetleri.ne kumanda etmektedır. 
Hür Fransanın, Mısır, Sudan, Su
riye ve Balkanlar umumi deleg;
liğine tayin olunmuştur. Kendı -
si, Suriyeyi çok iyi tanımakla ve 
bütün Fransız imparatorluğunda 
·ok iyi bir şöhteti bulunmnkta
~ır. General Katru, Cezairde doğ 
nuş ve birçok ~ene Fasta Legion 
-in kumandanlık etmi~tir. Pat
nk askeri hayatının büyük bir 
ısmı Fransız müstemlekelerinde 
ccmiş ve bumda gerek cesareti, 
erek idare sahasındaki kabili-

,retleri ile temayüz etmiştir. Ge
ıernl, Vişideki adamlan rcddct
'l"IİŞ ve hu adamlar da Generali i
dama mahkum eylemiştir. 

- - .... --o 

B(tanyayı . ı··" IS I._ ... 
(Devamı ü<;üncüde 

ı.as1 saatinın yaklaşmakta olıdu
~unu s~ylemiş ve demiştir ki: 
«- Istilfıya ne zaman te.şcl:. 

büs edileceğini bilmiyorum, i . 
kat muhakkak <ılan bir şey vaı 
dır o da muharebe saatinin y.ak
laştığldır. Her er, bütün şidde' 
ve azmi ile mukavemete hazıı 
yerine konulmalıdır. Her top \ 
her tank seferber bir hal-de bı.. 
luoınahıdır. Her tayyare, uçmağa 
hazır olmalıdır. Çünkü burada 
az zaman sonra, hür\iyctlerimiz 
ve hayatımız için çarpıimayı bek 
lemcliyiz ve bu gün gelince, kcı 
di müdafaamız için eslaha im 
1i kudretimiz de tabiatile ger 
ıir fasıli kaydedilecektir. 
İngiliz mi.illet.!, bu muharebcy 

]«ıt'i•yyen tereddüt veyahut te
essüf zıhniyeti ile giı'llliyor. Biz.. 
bu muharebeye ~c"•klc ve dilı
mitl konu~anların hepsinın tas
vip ettiği bir dava için bir darbe 
indirmekle mes'ut bir halde gi -
riyoruz. 

Fakat, sizlerden çok şeyler 
bekliyoruz. Mücadeleye lüzum-
1u aletlere, tanklara, gemilere, 
tayyart-lere, endüstrinizin muha
rebe hattunız.a verebileceği her 
şeye ihtiyacımız vaı·d-ır. Bize ve
rebileceğiniz bütün kudret, ihti
yaçlarımIZJ tecavüz et.miyeccktir. 
Tankları ve tayyareleri ödemek 
için paraya, bunları kullanmak i
çiıı insanlara. bır sene evvel mu
vaffakiyetle İngilterenin müda
faa olıunduğu muharebeye işti
rak için gonderd:ğiıniz erlere ben 
zer erlere ihtiyacımız vardır. Bu 
İngiliz milletınin galip gdmck 
veyahut ölmek niyeti ile g irecegi 
bir muhnrebcdır. Ricat yoktur. 

Vişinin ilk 
resm·i harp 
tebliği? 

J!i~i 9 (A.A .) - B. B. C. 
llarbiyf! fVe::tıreti tPbliğ eili • 
yor: 

Fili tin ve illaverayi Ürdüıı 
den gelen İngiliz ve dö Gol kıt 
a1arı, 8 haziranda Suri hu · 
dutlarını g<'çmi!ler, Şama doğ· 
ru. il<•rlcmeğe çalı~mışlardır. 

Kıı' alaramu rnzifclerini e<' 

surane ureıt.e ifo etrnekıedir· 
ler· 

Liilmanın. Cf'Tııtlmnda görii· 
forı re hir zırhlı, bir l.Tmıazör 
Vt' sair gemilerden mürcl.-1.,,, 
bir İngiliz filosu Uilmwıı11 lıiı 
alıiline ldiçük bir müfre:e çı! 
karmı§ttr. Bu miifrezc esir edi 
m.iştir. 

İngiliz ta)yarelPri netİC'C i 
olaralz Jfolep ve Şam la)')'Cırt 
;nme malıallerini ve Rm·ak tal 

' are ınıe)danmı bombalamış · 
tır. 

ispanyaya giden 
iki Fransız 

General ... 
U(lflritl 9 (A.A.) - Reuter 

Lalim?a'dan. gelen haberlere gii 
re üç motörlü bir deniz tayvart> 
,;, içi11<l~ iki Frnn~z f.P.nerali 
t 'C bir Fran,ız teğmeni olcluğıı 
htllde, cumartesi .-;abalıı, Al.-<lc 
u.i:ı. ciheıiııderı C<'bPlütı01ik'a 
gclnıüı.ir. Dcni:ı. ıaryaraindeki 
iiç irişi, dPrhal umumi ..:alinin 
ue:tlirıt- ,.öıürülmii.~tiir· 

-----o 
Mısır Başvekili 

(Başı binnd sayfade) 

}.r;"keıufrriyP f acınsmdan balı 
,eilt>11 U ı.•ır ba~ı·t•kili ,[emiştir· 
hi: 

«- Bi: müı.lüman bir mem 

Bayanlat: 100 metre uzun, 
; üksek atlama, dist gülle atma. 

ı OO X4 bayrak. 
iV üncü kategori: 
100 detre, 11 O mania, gülle, 

disk, yüksek, uzun .5 O X 4. 
ili üncü kalegon: 
200 metre 400, 800, 200 ma-

. "ile disk vüktek, uzun, sı-
nıa, gu • • " 
rık, 4X 100. • 

( inci kategorı: 
200 metre, 400, 1 ~O~. 400 
• . ··tle Yunan dıskı, çekiç, 

nanın, gu , .. 
. . "k ek uzun uç adım, aı-

~ ırıt, yu s , • 
ık 200X 4 bayrak. 

400 mC'tre manialı K?.~~: '9 
haziran 1941 perşembe gunu sa
\t 18 de F enerbnhçe stadında 
ıapılııcnktır. d 1 _ 

Müsnbakayn iştirak e ecc.li. 
düpler 13 haziran 1941 eum 

1 · • Atle-\k~amıno. kadar liste erını • 
izm Ajanlığına göndermeleri la-
zımdır. 

Dö Goullun 
beyannamesi 

(Iluşı Birincide) 
Alman çizmesi Frnmıanın ~te 

.kisini ı gal etmekte, mütebakısı
n de hükmü nlımda tutmaktadır. 
!\imanlar vimdi de müstemleke
erinizin zaptına başlamışlardı~. 
)uriye ve Lübnan halen gözlcrı
ıizin önünde yı:ıpılmakta olan bu 
tareketin ilk merhalesini te,;kil 
tıncktedir. Size düşman olaıak 
;elmiyoruı.. bilakıs mügterek .d~ş 
.nı:ınımız.ıı karşı size yardım .ıç.ın 
ı;ıcliyoruz. Mukavemet etmeyınu. 
Milletiniz.in kanına susamış olan 
OÜ§mana karşı bize yardım ed!
niz. Muazznm bir kuvvetle gclı
yoruz. Tarafınızdan her türlü 
mukavemet beyhude olac:ıktn. 
Kı:ıhramanlar gibi dövüşebilece
ğinizi biliyoruz, fakat bu c:lövüş
me ümitaiz olncakbr. Yanyana 
yaptığımız muharebelerd~ şer?f 
kelimesinin Fransız askerı içın 
<ıe ifade ettiğini ö~renrniı blllu· 
nuyoruz. Bunu lekelemek aklı
mızdırn geçmemektedir.> 

General Wavell yirmi .sene ev
vel Almanlara kartı elde edilen 
müttefik zaferini hatırlnttıktan 

· · retle sonra beyannnmeaını şu eu 
bitirmektedir: v • 

c.Onları bir kere daha ma1ıl~~ 
edeceğiz. Bu iti siz~ karşı decil 
eızinle yanyana, sizın yardımı
nızla, aon harpteki nrkadaşla~
mızla birlikte yapmayı a'rZu edı-
yoruz.• 

lrketiz. Onıuı için Allalı.a güue 
rwn.f..· ft•lti'h·etP. göğfü germeli· 
ıiz» .. ılılıiyı• T't> 11a/ia nazırları 
iltiuci :jİ<hlı•tli lwrn almu:n<lan 
' om·a yardun iiJcrİlıi tan::im 
etme/~ ü.:.rl' • lı:ende.riyeye ha- H 1 b• Al ı 
rckct t•tmişleT'dir. i ti ·enler hii a e 1 man ara 
,,.;,,,,,., ""~"lmıa .~dıri terlwde- verı·yorlarmış 
hilirler. 'Mekteplerden bir 1ns· 
mı lw.~ıalıwıe haline 1;mıul • Başı Biı·incide 
muş l>ir lasmı da evsiz luıla11la man sızması hakkındaki ddilla 
ra ıalui edilmi.§ıir. J/asto l1a· gittikçe dahn çoğalmaktadır. Ve
kıcılar feliikete uğrı ·onlara rilen maliimatn göre Franın: fe~· 
"t<1rdım olarak nnlrdrn teııriat· kalade komiseri Cenernl Den.tt • 
- l ı eon günlerde Vichy' dci1 tcblıgat 
ta l111lunu 'Or ar. ı •- H 1 b"lgcainin ida· 

Uısır lıaşı•ckili ıle Jii11 tay· ya~ı arak~ a le,!> • . o 15 L--: ana . l resı ve ontro u ıçın IYUolr 
·arc ile lsl.-enderrc ·e uueheı doğru Halebe bir Alman heyc-

e/mi tir. tinin muvaaalııt edeceği bildiril-
--o mittir. Kezn mayıs bidayetirıde 

dı. !çimden: 
~ - (Beyrut) da bana yer be. 
ilenmek dü ecekl diyordum. 

Zavallı Paşa, kadınların (ka
~ •an) dedikleri bi~ ~c~.k hağ
V "1ııtı. Hastalığı gorunuyordu. 
ı/1da. trenin anrsıntılnrından ıi-

Qedim, ar dan biraz ceçer ve nasıl bir mukavemetle karşı
geçmez gittik. Fevkalt\de bir hüs- lanacağı henüı. malum değildir. 
nükııbul. Ertesi gün için (Kası- Suriyedeki Fransız kuvvetleri 30 
miye) bahçesil\de biT ziyafete bin ila 60 bin kişi kadar tahmin 
davet. Bittnhi General Konsolusu edilmektedir. Fakat bu miktarın 
z.iyaret programdan eilindi. O yalnız 15 bini Fransız mütcbakiei 
tarihte ecnebi bir devletin Gene- yerli nskerdir. Bazı subaylnr ara
al konsolosu ile görüşmek... Si- sında ho,nutsuzluk olduğu zan
ynsi bir cürmü azim idi. Benimse nedilmektedir. Almanyaya tam 
bu seyahatte s bıkalanm arttıkçı:ı mannsilc boyun eğen siyaseti iyi 
artmı!ltı, Elhasıl tehlike herzaman ka~fılamıyanlar bu zümreyi te§kil 
iı;;in cüzcrgahımda b na muta- edıyorlar. Emrine dahn emin kı
rassıt ve muntazır bulunuyordu. tant verilmesi hakkında Gcncrnl 
Hf atta (Kntımiye) bahçesi ziya- Dentz tarafından Vichy'ye yapı-
eti bıl b hlik 1 lnn talep ve albay Collet" nin ve e u te enin yavru a- ·-
nnd~n binydı. dıge~ ~azı subayların müttefik-

Sabık İrak Başvekili B. GcyJani, 
Irak halkına hitaben neşrelliği 
bir beyannamede, İngiltere hiz
metinde bulunan birkaç kişinin 
hıyaneti ile lrakı terketme'k mec
buriyetinde kaldığını ve Bnğdat 
emniyet komitesi denen '.komite
nin bu şehri hiçbir mukavemet 
göstermeden lngilizlerin eline 
teslim etmiş olduğunu bildırmiş 
tir. 

Garp ufkunu gözlüyoruz, ge
mileri belk.1-i) o ruz ve K nada do
min~·onunun muazzam ka~.nakla 
rı He fabrikalar1nda yaptıgı her 
şeye Ü'.mitle bakıyoruz..,. 

Suriyedeki Vişi 
kuvvetleri 

dayanıyor 

Gencrnl Huntzigcr
0 in Gent1ral 

Dentz' e tebligatta bulunarak 
Darlan'ın Hitler0 le yaptığı görür 
meler etınaaında Almanlara Su
riyede hnva üsleri terkcttiğ.ini 
bilditmio ve Cenernl Dentz' den 
bu tedbirin Suriye ordusunda 
karga lıklar hudusuna sebep o• 
lacak mlfhiyette olup olmadıiı 
ve sebep olacak mahiyette ise 
buna nasıl mani olunabi1ec.eğini 
sormuştur. Ceneral Dcntz ver• 
diği cevapta tayyare meyd nla· 
nnın Almanlı:ır tarafından tran
sit olarak kullanılmasıru tnvsiye 
etmiştir. 

fl.)lct etti Bu aralık müteessifa
tıe )\i · 

~Üme baktıktan sonra: 
~ - (Cirit) de artık elimizden 
def: ı .. .. ~aten çıkmı tı ya.·• Bu 
t · butı.in b " t" 1 Benim sada-ctlrnd l u un .. . 
ıtör.. ..e rnparntor bize t rafgır 
J> d~'b·Yor idiyse de... Demek 

ır ıey Y pamadı)J 

~ıziın, (Kammiye) de bulun- fere. ıltıhak etmek kararı Suriye
dugurnuz gün lmp rator (Bey_ d;k! Fransız kuvvetleri arasında 
nıt) a gelecek, gemilerine bine- hal:.ım olan hissi göstermektedir. 
cek, memleketine gidecekti Fakat bilhassa Almanlar tarafın-

(Kasımiye) deki ziy f~t de dan takviye edılmiş bıılunan tııy
muhtnaar olına'·la b b k d ' lyare meydı:ınlnnnda Hiir Fransız • · .._ era er en ı 1 . . · 
ncv ınde pek kib-- 'd' y ve ngılız kuvvetlerıne karşı şid-
d 'k i 'k ... rane ı ı. e- d ı· b' k ı ' çtı ' konu tuk s· 1 k et ı ır mu ı:ıvcmct gösterilme-
(K• 'l) Ef • ır ara ı ı .. h . 1· amı endi dedi ki· sı ı tıma ı mevcuttur. Almanya-

- Lutfen otel va ' f nın hava yolu ile ve imkan bul-• pur masra - d w • • 

larınızın tarafımdan t ·
1 

• ugu takdırde de dcnız yoluvln csv }esıne I 1_ 1 b • · 
müsııade buyurun 1 a. e ace c zı kıt nlar gönderme-

sı de muhtemeldir. 

B. Gı-ylani, halkı, ingıltcreye 
karşı mücadelr!ye devama dnv<'t 
etmekte ve memleketın mılli is
teklerinin yakında tahakkuk ede
ee~ini t<"mln e,> !emektedir. 

lrakdaki lngiliz 
kuvvetleri de 
Suriyeye g·rdi 
Vi<'hy, 9 (A.A.) Ir .. I.'tan 

gelen Ing lız kıt<ıbrının Fırat 
"ad;si üzerinden Suri) ede ıler
lemektc olduklrırı bilcl ırı li) or. 

Kıulü.s 9 (A.AJ - Alırıan 
mu maliımat, !İnwliye kadar 

uriyt•clc bir ru.ıılroı.:em<'l gas • 
tl•ri/diğini bildirmenwJ:ıe i.se 
de ıa,·yarelcrin mütemadi ·en 
~itli p gelmeleri İngil;z hatıa 
hw•rt>llcrinin çok büyii1t bir 
faali, •'l gösterdiğine delil ola· 
raJ. f,tılml edilmPJ.rPdir. 
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SULTAN ABDUL'AZIZ ~ve 

iMPARATORICE OJENİ 
' 

1
_Yazan: Ayhan_ --

"Bre kızlar! sakın delirmeyi
C ü m leni z i bir bir • 

nız. 

muayene ettireceğim!,, 
<Bu bir tarilı deği!tlir. Vuhunı lflnwmcrı do~rru 

olmakla lıeral>f'r l.arilwtiirize t•dilmck :;ureıilc :ya· 
:ılml§lır Kullauılurı iislıip ,fo im l•almwlmı O• 

lmnmalırlır ) 

9 Hazirandan 16 Hazirana kadar muh
telif hatlara kalkacak vapurların 

isimleri kalkış gün ve saatleri ve 
kalkacakları Rıhtımlar 

Kar;.adeaıi1. hattına 

Barhu hatıma 

tndanya hattuıa . 

- Sala 12 de (Erzuruııı), Perşembe 
12 de (Tarı) ve Pa:t.ar 16 da (Ka
radeniz). Galata rıhtıınİndan. 
Salı 18 <le ( Çann1cka le), Cumar
tesi 18 de (Anafarta). Sirkeci 
rihtımından. 

Pazar. Pawrtcsı, Salı 9,50 de, Çar 
~amba, Pcr;:cınbe. Cumrı 16 da 
(Sus), Cuımıı-tesı 14 de (Maı-a

ka~. 

Tekmil Mudanya postaları Gnla
ta rıhtımının Karakö~ cihetine 
yanaşır \'e ayn. mahalden kal -
karlar. 

kaldı. Saat ıkide yemegc ba~la- ri edihyordu da ses çı~armayıp • Bandırm"' h:ıttma Pazarte~i, Çur,amba .. Cuma 8,00 
de (Maraknz). Galata rıhtımın -
dan. Ayrıca Çarşamba \'e Cumar 
te:>i 20 de (Konya). Tophane rıh
tıınından. 

ASKERLiK 
iŞLERİ 

Şubeye Dav~t 
O~küdar A~l•erfi/; ulıe:iİ11.den · 

Bu yıl Tıı• Fakiilı e~i, Velt· 
riner Fakültc-;İ , Eczacı, Di ta
bibi kim) a · ~uhe:ıinden mezun 
olanların 941 Tcmıııuzmıun 
ilk yarısında ,Ağu to:,nn hirin· 
ci giiniiııe kadar on yoklıınıala 
rı ) apılacağııulun ~ulw<lc ka -
yıtlı olup Jıı lıu ~ıl mezun o • 
laıılar111 111ezımİYcl \ e ~ikaln -
rivle birlikte uiifu cüzclnııla· 
rı.H fato;raflnri)le ııbe}C gel· 
uıe1 cri tu-:ra<la hulııııanlurın 
hulmHluklurı ıııalı:ıllin :ı,.kn· 
lik -;ııhelcriıw uıiinH'aal t'} it• -

ıneleri \e hu 111iiclclct içjmle 
yoklamalar ıııı ya µtırıııı yanlar 
haka~ a ~a~ ılıı l'ağı ilan oluııtır. 

* 

mışlar, sadri4zam ile vükeliı ha- göz yl.Daıaı·ak katlandı~ı-· ~alde 
&ır bu\wımu§lardı. Fransız sefiri Valdc Sultan drı Valdelıgını bıl
(Borenk) in n~ine diyecek yok meli deg,il m.ydi? _1''crıchı~a ken
tu. İmparatoriçe, dördü geçe hu- di başına kal~ıl? lm~ar~?tori1.,;-ey.1 

usi saltnnnt kayığına binerek ziyaL·ctc t4 1dcbılır nuydı · ElbcL l<arahiga haftına 
Beyle:rıbeyine açılı.ıp gittı. hke:r seyin hır yolu izi vardır. 

Salı ve Cuma 19 dıı 
Tophane rıhhmından. 

(Mersin). R 1 1 I 1·1 l . I ,._ ... ; .-tn..; ~ s ıcr ı " ·'" H'.~' "' ,.,, 
~ . ~ 

Ziyafet Abdülaziz Hanm z,~ a- Abdulaziz Han \'aklt ilerledik- iınro1. Jınttııuı 
de ı.evıkine gıttığı içın ;..'llam Hay- çe hır ~erde tirftnı edemez oluyol' 
rullah efendinin mabeyin daıre- du. Sedırden kalktı. A) aklar.n- A~·wılık hattıua 
sınde bn·akılmasını irade etmi - d<ikı k.ı·mızı meı cım terl.klcrinı 
ti. Hayrullah efendinın giızel se- ürüycrek hfıs oda ıçmde gezinme 
sı \ardı. ge başladı. Dlk sesle söyll"nıp du- lzmir birinci iirat 
Hünkaı m yüregı yamkt . S<. - ruyor, kapı dış ndaki hazinedar-

her vakti ku lar c.vıldı) aıak dal lnr, koıkulaıından ütre-..iyorlar- İ.ımir jkİJl<'İ ~ürat 
dan dalın sıç.rarlnrken güzel se.sk dı: Pad şuh c han« böj. 1 g cc 
.,,erilen SciatüsselUmı gaşı olarak yarısı ne olnıu ... tu da gazahlan.p Çmınkklt· ilil\c J>O:.tu 1 

Pazar 9 da (.Antalya). Tophane 
rJıtımından. 

Çaı-şambo 15 de (Bursa). Cunıar 
te:;.i 15 de (Saadet). Sırkcci rıh
bmından. 
PaGar 11 de (İmnir). G:ılıı.ta rıh
tımından. 
P.er.şembe 13 de (Kadeş). Gala
ta rıhtımından. 
Perşembe H da (Seyyar). Topha
ne rıhtımından. dinlerdi. S. balı ezanı vcrdiıC'rı:k cel.tle gcl.miştı? l adın efenctı1 r

sükfınetl uyuyup bayılan dur- den birınin ylizünü görmek istc-
gun denızı çınlatmak içiıı c •!>et memi~, (Neşebcrk) sultan için ccı NOT: ~ seferleri hakkmda her ti.ir1il ınalfunat nşagıda 
geceler Huyru lah efendı mabe- m gitı ıgl halde ınabe) indeıı dönii telefon numarala,rı ya:1.11ı Acentcle.rhnizdt:n ögrenill'bilir. 
yın hu ')-unda b:ra • u r, oı1a- sünde bir kere hatırını sorup gön 
lık agarıp .} ldızlar araruıcıya liınü aln.ay bile d~ünmemı..,.ti. Galata B ~ Ace-ntelij·i Galata rıhtımı, Limanlar Umum 
kadar (ney J ufleyıp yan.k tak- Bunıda c)bettc bir iş \•ardı. Hazi- Müdürlüğü binası a!ıtında. -12362 

nler eden Abdi.ılaziı. Han, Hay- ncctarınr, .Fransalı sultana (!) ba- Galnta Şube » Galata rı1ıtı.nı, Mmtaka Liman 
ruJılah efontluıin dokunaklı s~si- haıı~ bulup haromsaray hüınayu- reisliği binası altında. 40133 
ni, haremf:aıay kafcslcı·ıni kaldı- nun rcthntını bozcluğtına inanı - Sirkl'cİ " > Sirkeci, Yolcu salonu: 22i40 

rıp açarak dinlemc:ktcn zevk a- ).or!ı:ııv~ı: Oyle olmas~~ı, şevke~- mal diinyası idı bu .. Cariye ola- ı,,,ığ:nda yürtiyerek valde <laire
hrdı. Sultan Azız ı.ıyafettcn son- lu P• dışah, b~yuna S<.>) k'Dıp ~~ - nın gözü dadıla zirde olmayıp sine döneştiler. Pertevniya~ su1-
ra harc;~ıe gı~ti. Ortalıktan el a- rarak sıncsım çak eder m~. ~dı? balıiya saplanırdı. Thdişah ola- tan ço'ktan yatmıştı. Yatmazdan 
~·ak çekibnştı. Tc rını~\ c! fil n Bır aralık h~ odada_n Abduliı~17 na ziyade dii,.kiln olurlardı. Aı·- evvel de yedi ihlii.s lierif il:e bir 
da bile Bogazdan tatlı ruzgar csı- Hanın cl1erını bırbırıne vur~lug_u r;ıniyaz (50) Abdiilaziz Hanın en fatiha ve ayeti.llkürsi o'ku •u 
~'Orıdıu. Gökyüziinc yıldızlar ser- nu ısıttıkr O hl'yeti ıle hlmka- gözdesi idi Bu misüllCı yolsuz - etrafına üfliyerek ncfsi~i ve ~r:. 
pilıiyor, ay ı.şığ deniz giimü§lü- rın huzuruna g~ı·ıneye k~t.>dc ~u'klara lrotlanıp göz yumamazdı. lanını Ulu Tanrının birli7ıinE> c>-

rd I::ı"-·k~. h"s odatla U"U\ cesaret gorulmu~·urdu. Padıo:an .. .. . . yo u. cıu:u ttt a < < " • • k . . , .. Elı.ndckı ~amdnnı yeıe dusurerek manet cylcmıştı. Dışarıdaki nö-
mudı Gfü:lcr ne U' kü gırmi.} or- Soguca. ŞPI'bot ı.<.tt>dı. Ne de olsn 1 d b t . . 1 . d k~ k 

• ;1 luıraretinııı ı.ı~ aaeligindcn ~·iı ""g.ı &es en ı: . e .çı ca ııyc erı e ·apı . en~rnrn 
<ı"u. d u· . bn.~ lla,·ınedaı· b"ır - Bre kızlar. Sakın delımııye 61Z p kl\·rılaruk kencJı rııı.den 

H .. k" d rd' b" ··kt" Y " yanıyor u 'ı: '"'" <,. - • • ? Cüml 1 _ı~~ arın de ı Ul)d·~~- tbı. ı·u.: den .has ~da.}a seı;irttilcr. Elılc- sıttnız ~· 'cnd~zi H~·lb\.1· muay<.'ne g~ınisler. uyuyorkıroı. Ağyar gö 
regu5Ue neı e en ge ıgı e u-:;ız . . .. .. 

1 
. l 1 ilme e ırecegım. ı) e ı erıye atı!:dı. zUne ilismiyect.•klerinden emin , j 

bır hicran vardı. Sultan Azız. rmdekı guııı~ rnpa ara :, H .. Cariyeler. pamuk gi:bi beyaz; el- dukkmndan, enine boyuna ~rpi
böyle zamanlarında has oda ka- şerbet su?m~~·a.. koştular. cı lerini göğü:slerinc bastırıyorlar- lip uzanmışlardı. Ynkaları aı·ala
fc.slerini açarak denize ka~ kupada bıı tudıü şer~~t vaıdı. dı. Biri güç!Ukfo ke!keliyebildi: nan yuval'lnk göi;,t\.is erinden. cr
(cıey) üfler, yalıboyunda gezinen «tarç nl d~n) (Asullusune) _{49) _ Kalfa efendimiz. Şevketliı kek gözlerini ka . aştırıp karar -
nobetçil~rı bıle oldukhrı yere kaJar ez.ılıp hazıı bulundwulu- padişahımıza bir hal oldu. Bu sa- tan y ınruca bir C'y'ıer bel riyor-
mdılardı yordu. Vakıt gece yarısını çoktan t ld lta f b du 

• ro~ d .. .. a va e su nı eıman uyuru- . 
Ah bu rr~nı'n ceta tl geçmıstı. 'Y'Vga varma an go"yu- 1 . • 

• b'°~ ıo re e geçen . . d k s b-ı.. yor ar. Padışalıın nöhctcı cariyeleri 
hararetli saatlerını ömrü olduk- zu u •arp gun ogaca tı. a wıa .. . . , 
. •. · bır knç saat vardı. Hünkar ser- Arzımyaz kalfa, nabetçı hazı- mu..'11 ı•ıgında ~<.'l'dc yatarak k(?n-

ça unutamıl accrktı. lşte kar~ıda betL -..ı~ .ı ( • L c• ) nedar cariyelerin söylctlik'h!rın dılerindcn geçen körpe bakirele-
Beyleııbeyi sarayının '" kla 1 t't reı~n sau.cQe sarçınııı~_na -

· ."" r 1 
• rağbet gösterip iltıfat buyw-du. den esaslı bir şey anlıyamadı. re b~ıp kızard!lar. Tedbirli bu-

~~'Otu.Çlmparatorıçc Dolma- HnzmE:Clarlar irade bckleşıyor _ Hünkarın ziyade do.'lllenerek ke- lunarak ihtiyatlı davranmağa 
'-"!... çe 1d ıraga~ arasına ~ka~ laı1Ciı Sultan Abdü.51.i' vüı;üni.i ~tif olmadığ nı da iyiden iyiye hacet var mıydı? Saray yapıld· 
""-'"'e 0 asmtla o. caktı. Kımbı- · " b·ı· ·dt G · · b' kt d ua ıl"l b' • k · l dı l C h · 1 b lk" .. . . duvara dönerek kaşlarını çatıp ı ıyoı ı. eccnın ır va 1J}f c " P ,. ı ıı aı; ıa ın u ev eı 
~ e ı. 0 . da, Abdulazaz Han gı- heybethcc sordu: böyle valde sultanı aratıp iste - ve Tallıadan başka gecenin gı.;ç 
bı, Teşrınıevvcl ayında sıcaktan \T ld · l ? Al mesindc elbet gizli sebepler var vakitlıcrinde erkek lıo"oz gö 1gesı lj l k ıcr· - o. enu~ ya yor mu . - . - . . 

una ~ra panccre mı ay ışı- lah Allıah. Bu ne ıştır? Neden ya- dı. Oyle olırnasaydı, Abdülaz;z. blle görmey~n dehl ı.l~ıde, bnba-
gına ar§l. açmış, yumüşak ba~ı- nrmıza gelım"Z. 'fız vnrıp uyandı- Han çoktan uyuyup dünya dağ- sın n evinden emniyPtli buluıı 
n • pervazlnrt oymalı pencerelere Se . f d" · · t de .· dnğasırrlan muval&aten geçmek mayıp da ne yapabilırdi? 
dayıyatak uvarl k .. v .. •• r n. nı e en uruz ı:, er ~ n.. . 
,..,,. •• r, Y .0 gdog,,unu, gc- \,kıt geçirmesını ıstemeım. Ace- gerektı. Gece yaı ısı Yusuf Izı.ettin seh-
...... ruz.garına verryo~ u. . . 1 . d b 'l · 1\ · As•ta ed . d le gonişecek'k!rnn var! - Efcndımız ne yapıyor ar? ı.a e ı e bu can >C gcçemezdı 
duguı m1:uı ~k zı~a ~ memnu~ 01 Hazincdarlar şru;kınlaştılar. Ge Siz öyle söylüyorsunuz ama, a1. Pa?~ahı cihandan gayri k 'mse-
bın ;kol . a ~· aten, p:ıdısa- cenin bu ~atmde valde sul•an evvel (ıney) üfliycrek taksim et- lerın snlın,p kollarını kabartarak 

~~~er ~~ mı olurdu? Kurt ktL~ bile yatıp tiklerini i ıtıyordu!k Ney nağtne- ayak basa:nıyacağı valde koridor-
g ;;- d ~l can. ız~ yapıp a- uyumuştu. Ş<..\~ketlu Hünkara si dıvanhaneyodek ~e·:i~ ordu. Val kırımia on sekiz ) aşında, gelin
nı ;~a~fl- 1 arımızın ııc, hın.- ne olmuştu? Tanı ı Taala etme:.in de sultan efendimiz bu saat tat!, - rk dılbeı: b'kr. ba i.,lc•· 'stl"' bö~ -

Demo~yot'ruz... aklımı hiffet gel niş 0 ı:nası.ndı? ca U)-•kular ndadırbr na ıl varıp le serpilip seriliyorlardı. 
ış ı. d k u k" 1 ? Ne be's 1(f ? El' d Ne diıyc iınnm cft nd ye ycdı kere uynn ırJJUl m m un ° ur· Ah sert erkek; bıy1kların n ba-

11..ı...J··1 __ : Hvaı 1

0· ıırı 1 c
1~.lkgelse, uyetülkürsü okudup saravı hüma Valde ha-zinooar nın dahi yat- tıp dikenlemetlıısi bu pl"nbe du-

nıuuUL<U.ıZ an, snıan ı u csınL • . ı l ğ . A t k ., 
h ..... m·saf· l · k yun anıfına üflctmcmışlcrdı Pc) mış 0 < u unu anıyoı um. r ı daklarıııda ku<lrl'tli bir işti' akıl' 

_, ı ır erıne peş c etmek- . . .. • hah ı k .. . d . B · · · · . " 
ten ki · ek:t" S 1 . gaınbcrleı-e bıl~ buyu yapıldıgı '.;a 0 mn uzeı e ıı · arı ya- cezıresı sezılavorcltJ Bunlnr n c-

çe nmıyec ı. u tnn Azız . .1 . . d"" · b g'd' · · · ' 
vücu.dünil sıkıp buyıır d 1 · .şıtı mcmış şe) mı~ ı. F.ı'Lmışse u vaşça 1 ınız. vaıılrkları s~ kafes hücreleri ilt~ 
yan (sako unu) sırtın~~n :t:; köt.iı!u~ Fransa sultanı etm:s o- Hazıned~rtar, kalfanın yPı:dcn vakle> dairesı korıdorlnrın<la s(j -

Şuhcıııiztic ka~ ıtlı 297 ılo -
ğuınlu 5. ııııf Jıt>,ap ıııeıııuru 

Melımel oğ. ll:ı,im (323 • J:\) 
n Yd. j,.ıilıkaııı tt:ğıııl'ni 316 
doğumlu Sııdık oğ. Kamiliıı 
(32577) pek k1"n l>ir :znıııancla 
:; uhemize ın iirılC'ırn tı. fü ıııeıJ iğj 
taktlirdt.• luıkkıncln 1076 .. :ı}tlı 
kanunun ırnııJılei ıııulı .. u .. uıı:ı 
aöre kanuni llllıtllllclı· 'uıııl:.ı -
~ . 
cağı ilan olnnur. _ _;_l 

-Enson Havadis-! 
Abone Sartları: 1'üı'.kiye Hariç 

Seııclik 

Altı aylık 

Üç aylık 
A~·lık 

için için 
Kı·. Kr. 

1000 
650 
!7S 
100 

1700 
1000 
550 

~PARA 
\ RAYA'' YARA1fl"1ll • 

....... ,,,~....- · DİREKSİYONU DUR' 

T. ıe BANBASI 
Kttçltk Taı arruf llC!'aplan 

194 f iKRAMiYE PLANI 
KEŞlDELBR: ' Şuba.t, 2 Mayıs, 

1 AğUstoıı, 3 lkıncitcşriJ 
tarıh\crlndo yıı.pılır. 

J 94 t ihemiyeferi 
ı adet 2000 llrahk = 2000.- L. 
3 • 1000 > :::: 3000.- ) 
2 > 750 ~ =1500.- ~ 

• > 600 > ::;: 2000.- > 
8 ~ 250 • ~2000.- f 

80 :eo 

300 lil 

100 
50 
20 

:3500-·. 
= 400G.- D 

~ 6000.- fi 

ıstanbul Oeftarhğından : 
Gabtada Camii L-edit ıuahalleeinde Omer sokağında kain eski 

y.eni 17; 19 sayılı ve 12600 lira muhammen bedelli iki mağazanın )il 

zmeye alt 112 h~i 12/6/941 perşembe günü sant 15,30 da Milli $'1' 
lik müdürliljiindeki komisyonda kapalı z;rf usulile satılacaktır. 1 

liplerin teklif mcktupl.ırını ihalenin yapılacağı sa.al 14,30 a kadıır ~r 
misyon reisliğine vcrmelcı 1 ve fazl:ı mıılUmat ıçin de Milli Emlôk 4 lif.' 

3978 cü kalemıne mül'cıcaatlar.ı. .. 

Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Bankası 
Kuruluş Tarihı: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 'l\iıik 

Şube \'e Ajans adedi: 265 
Zirai ve Ticari her nevi banka ınuamelcleri. 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye ,·eriyor 

Ziraat Bankas111da kumbaralı ve ihbarsız tasar.ruf hesapla· 
rında en az 50 lirası bulunanlara denede 4 defa çekılet:ek kuı-' 
a ile aşağıdaki pl.na göre ikramiye dat'ltılacaktır: 
4 a<let ı.ooo Liı·alık 4.000 Lr. 
4 ~ 500 > 2.000 > 
4 » 250 > 1.000 :t 

40 > 100 • 4.000 > 

100 adet 50 Liralıık 5,000 :L t 
120 » 40 » 4,800 ., 
160 > 20 » 3,200 :1 

DİK.KAT: Hesaplarındaki paı·alar bir sene içinde 50 lır .. 

dan aşağı düşnıiyenlere ıkramiye çıktığı takdirde ~o 20 faı· 
lasile verilecektir. 

Kuralar seınede 4 defa 11 J<.;ylu1, 11 Birıncikanun, ll 
Mart ve 11 Haziran taıihlerinde ~ekilecektir. = 

-----~------------------~--

_ ____./ 

iaurıilti Bll(Jl 1$ &AtUCASIMO
!Ka~Yg.i tfEŞ~ ~Ç~ 

Nafia Vekaletinden : 
Elazığ - Vaıı hattı üz.crınck kılometrc 71 -1- 700 df.' in~ ohıı 

köpriımiıı temel zeminın<le ~ aptırılacak ııoıı<laj ışi k.ıpr.lı ıaı f u· 

.münakasaya konulmuştur. 

1 - Munakasa 16/ 6/941 üırıhınc tesııdiıf eden pazartesi giint 
on aluda Vekiılctimiz Df.'miryollar inşaat Daıres:ndckı konıısvon 
suıda yapılncaktır. 

2 - Bu ~m muhammen bcdclı ) iı mı beş b.n Sl kiz. yu lı BM 
3 - Muvakkat temınatı cHl35~ liradır. 

4 - Mukavele projesi, mi.makasa sartname,,,i, sondaj fenni 
nanıesi sondaj planı ve bayındırlık islf.'ı ı genel şartnnmesindcn n1tl 

kep bir takım miınakasa evrakı ı:w kurus mukabilinde dcn11r• 
ınşaat dairesinden tedarik ohınabiliı·. 

5 - Bu işe gimıek iste~ enler heı· l iırlü referans ve vcsık11

1 , 
bıt· istidaya bağlıyarak. münakaı;a tarihinden en az üc gün e\'vc 
kaletimize vernıck surelile ehliyet vesikası taleb edecekler ve bt 
liyct. vesikasını teklif zarfına koymu§ bulunacaklardır. 

Dar ağlı pantalon için<le bir tür- ~abılırdı. Hem b~alıı. n: Btr Uihzn alarak yenıden yakarak kor dor nüp giderek eriyordu. Sahip l'c Başıımh;uriri: 
·· rahat edt.'Ill'yordu. Şu (Ham- ıçındc_ arsl.a-n g h padı$alı1 ne e- Valdc suatanın yatak odusında NfZAMETl'iN NAZiF 6 - Miinakasaya girmek isteyenler, teklif zarflaııoı 2490 
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ma) kum ı entarisi yok mu ı·s- d~ceğmi bıl.m z hak ?ctırm.~k.·.te-.. (50) Aksaray Valde Camiyi ) avasca horuldndığ' i~ilı 'ı} oı'Ou Nqriyat Direktörü: nılı kanunun \'C eksıltme ıtnames.nin tal'iİaiı dail'csindc hazır ıı 
ı :ı: kı k dı bu başk fk~ d t ŞOKRO SAUACOGl.U rak münakasanın yapılacağı snatten bu saaL e\•\ eline kndaı 111.1

11 

ıe onu biı güzeL sırtına iv!p d ~ . d? s re a~ ~n o UlU m~znılığ:nda pencere önüne gö- Sultan filizin iÇ kadın nöbclç le- makbuı mukabılındc İnşaat EksiltNe Komısyonu Baskanlığına ,r 
l:i)f;sünil baı,,'Tıru acarai geni~e ~fI·~ nı:.Y ~: .. u ~~ ~z hey - ( ) Abdülhuınıd an~nin \ alde- ri, cariyeler uyanı:iırn -:ıga k ya lrlarehnne: Cuğnloğlu, ~urnos olac-aklıırdıı 
dıO"külüp açılmayı -bir şeye d~ rdgogsunu guı t('re haykı- si madan oda kapı-;ın vurdu!:ar. mani.ve Cndrlesi :So. ::il 1 2"10~.ı 
l ;,,m;,., rd N'"b . rı.ıyo u: • .. ,_,. (/) dw ı , ·) i7 

~-0 
u. o~h~~~~r Nı•~ka~~oduru ···1 muwr_·---------------------'--·'·'----------------------------- :~ ketlU hünka - ı ·' c • .,. p 0~ (' --.. - aıll''" 

maruu b . . tın uyk~y~ var- alık alrk bakınırsınız? Ben s'ze _ Döndii mii? .. Kaçta?.. • • • disme vermiş .. Atın soluk 
de suııa:!:ı;;~arclı. Gıdıp Vcıl- demedim mi? Yo a siz "ıftan - On bir vardı. Kaybettiği hır En Son Ha7.JUdısın Cfrıayel ·ve Macera Tefrikası: 17 61 ıçin bir saat beklcd ttcıı~ 
ra, his oda . n .. r ;;krd ~~c:_n ?0 n- anlamaz mı::; nız? Kamçı kırbaç güınUş kutuyu burada diişüriip ra çıkmış, gitıni§ ... Yokhı r /J,. 
rakarak e~~unekl ~OLA:tçı ~·mı istersiniz? düşi.innedığini sordu. Fetiş kutu- KANLI LOKANTA clığıın adamlara da ı::ordt1~1~·. 

lxtiiliziz çH 1 ece'. erdı. Uıkı.n IIazinedarlnr padişahın ayaklR- yu bulmuştu, kendisine verdik _ bir adımı görmediklcı'in1 s<l~ 
aat (ney) a~ uyumu!°~'Clu, ~·r rına kapnıınrak halılaı·a sürtünüp Çok memnun oklu. ll e mm git- ler. · 1' 

lıek um ; m.ş! t~atı. kesıl - dışarıya çıktılar. Arzıniya1. kalfa mek istedi, fakat ntı ~'<>k yorgun Kadm a"htınaga başlıyaf9 
ıe!4JY uza~nuşt sedır uzerınf! y:uı lcoridor ba ından yav~a ge1i- okluğu için, biraz bcldeıne6"<' gittiğ;ni duyunca hemen a ydan 

1 

mm. i\Iuluikak, k<trdeşiıni bu1qt- du: 
Hünkarın V 

1id S 
1 

)'ordu. 1'~linde gümü!; bir şamdau meobur okiu. izin alarak, emirbcrılc yolın çk- Çeviren : l <"ak, onunla bcraöcr döne<:eği.uı. _ Sun.di ne yapace1g ı? 
n.ıt sıkılm h az·~. f utana daca- brr elinde de altın saplı kwbacı - Demek buradan on b 'rde mı.ştı. Ç Şnrl, yengesine bu sO'ı.leri söy- G · , t np \'f'rı1 

· ıü bı·ı·ı 01_.'.ı ıdjla eb:ten döndü- \•ardı. Hazinedarların nöbet!ıcri- ayrıldı? l\'lorısın şatoya dönmemesi ka- /'vl S. apanoğlu looikt~n sonra, bir ata athı-:ıu.ş, dacknç aorun 1 a1 ın.cev_ tcu;c~lıı Y "\olU a ır yo} rr 1 ed . d b ı.. . . 1 ı o npısı acı< ı, ıçcrı -~ _ Ne ·ett 7 d . . oe ıp ni değiştirip tebdih eookti. Ca- - Evet .. , rıs :rıı endişe er içın c ıra~ıHş- P.ıycrb im vohınu tutnı~, oı-.an- h'm 1 . ıJ· Y" .. de t 
ı:ın .. ı~.t zamınan." lsemeıd 11p~tı. . riyeleri sacları dağınık per~an _ Bu hesaba götl: imdiye tı. Saatler geçtiks;e sıkınt.Jsı artı- unutulup kalmıştır, dıyc oro_\. a Laya gclıni°Şti. 1 etçı ged 1

1
• b'uz.ufadn c vsr<l 

~ o ay ı ertev h 1 d . . k 1 t· . h ld S l La ,_ k . .ı . 1 ka ve ı~ ırnp o u ır ı ;yal vaklebaş ucund ' . lın nı- bir vaziyette görünce iddetin - kadar şatoya gelmesi klı.ımdı. yor, üzülüyw, harap o uyor u. gıttı. Fa at saat er geç ıg,1 a e .,.ar yraA, arueşını o n- G kad t 1 ~ 1 sordıt: 
öyle rahat.ça bCl§ an atrı azdı d~n gözleri açılıp büyiirlli. Acaba Şoıtoda .herkes merak içinde: Ve bu endişeli da1dkalarında hata gehnedi. Korkuyorum. Çün- tada bulamayınca çok üı.iilmüş, enç 

111 
e aş~ . ge\(ll 

"aslayıp k nd' . ~~:1 _ _!~,- ~ere hep birden hünk~rı baştan mı çı- Amcam, yengem meraktan çıldır Şarl'in gel.nesi büsbütün canını kü oraları emniyetli bir yer de- onun da kalıb:ni şüphe kurtları - Ne var? .. Morıs mı ,? 
eliği zaınartl .~nı ~ucuı\:IK ıste- kamnşlardı? mak dereoererine geldiler. sıkmıştı. ğil, ge~-enlerde bizim hizmc çinin kemirmeğe başlamıştı. Yoksa fena bir haber mi ,,a 
@ii8küllü b ~~ ~· .. aldc :;uıta!l . AWillmecid Harun da bir va- Bu sözıerinden, yabancı ada- Niçin gelm~ti? Onu kim çağu·- kardeşi onman bekç.si Joı..efin Hayvan epeyce dinlendikten Hiunetçi kekeledi._ l 
reden yUz e 11. b«:5ılıyor? bm d~- kitler (Tirimüjgan) cariyeyi ayok mın Morisin kardeşi olduğu an- mıştı? Ne miinaseıbet vardı bu kardeşi o civarda kayboldu. Za- sonra, yola çıktı, dolu dfatıin şa· . - Bir köylü h..ber get.ırdı· 
~ı'ek pad~ 1 ınl testı su gctı- hizmetinden bir gecelik koynuna !aşılıyordu. Marten bunu anla- gelişte?.. vallıyı öldürdüklcı·iııi zaıınediyo- toya geldi. 1\'lorisin karısı, Şarl'ı da imiş, getiriyorlatmı . 

u. A!bdülazjzı ~ayıp dıı:r~yo~- aldığı dillerde dolaşmıyor :mıydı'! ,yınca, baŞkn bir §ekil wmıeği Şad yenge inin elml sıkarken runı. karşısında yalnız görünce çıldu·a _Yaralı nıı imiş? . el 
•• coelk Valde gibi~~~~~ dın 0_,~mb a~ (Tiri?1ünljgfin) dı kkakıya- düşünerek dedi ki: eoı-du: - Oralarada eşkiyalal' olmak- l'ıılk g.ibi olıdu. ~!eri dolu dolu, Hizmetçi alııyal'ak c<>vaP ,:e' 
hl.ıiı· ya.rj mum ak ve- r~ .cırmnsemıye er, o uz a· - Bu mevsimde yollar tehi~- - Moı·is bura.da degil ıın? .. la bcrabt.'r, yollar <la tchlikcltldiı-. ıstırap ve elem ıçınde acele ace- öb1P 
ı'<'dığı böyle ~ir ıp dert a • o~ gtin 5?~:ı şehzade. (Hamid) kelidir .. ~n. zamanlarda eşkiy~- Hizmetçiler sabahlcy. in şatodan Ad ım başında uçuruml:u· vardıl'. le sordu: - Maalesef hayır... ~ 
P !.?'te\-:.:~al ka.dm hn" gecede, (ll-) efonıdı dunyaya gebnce ayak- !ar da turedı. İnşallıah başına 'bır U7~klaştı~ını söylediler. Nereye ~ Evet, hemen h(!r yaz, her - Yalınız mı döndün? .. ~lor.isi Deli gibi ~a-ykıl'dı: . ,, ô11'1 
• c 'ne ~a, U< "";'?'~ alıp da- !arma kapanmışlardı! Adi cariye felaket gelmemiştir. groti? kış yollarda, uçurumlarda bir kaç bulamadın mı? Lokantaya kadar :-? Ne dedin, ne d~~0.: "1 

nıu~ oı.acaktı· B' · ak ı · """' ·· · · d l · ? mu Nerede nasıl olnıiıŞ 'fi ~c·l, lanına gelrp t~: Ferda. a ı-ı m u esı ~ on ~un. ıç.ın e va - Bu .. s~ler, as~cr tav~rlı ·ada- - DUn şato)'a geliııken, gece ölü bulunur. gittin mi. ·· Öld" '.. le ·a 9ıJI 
pıhr.ası la1.ıın ge!cn' . YSoYa- ~e ~~ltan olup ~ıtmışti ~~a, mın uzerınde iyı bir tcsır yapma- (Piıyeı'oil) de bir lokantada kal- _ Moris bu ınıntakayı iyi bi- - Gitmez olur IDU.}'1lffi hiç! - urmuş r, sonı .. 
sual ctma.< ,,0 ,_ m:;:r:,; ? nu? umnı vefa etm~tı de (Hamıd) dı. Kara kara düşünmiy~ b~la- dık. Buraya geldiğimiz zaman lir. Böyle bir felakete ugrrıma- p k ld ? rabcr uçunıma atmışlr.ı · · ·r ; 
f .. ltı J .... "V"ll Hıç fandi . öks" b ıı,......,.. ih . d , - e ı ne o u. ! 1 bi 
:>o.f ~hır muydu? Sar~~ı hli- e yı uz ıra:<U"~1• tı- ı • . . eşyalar w ar~~n~a elmask=ırımı mak iç.in dikıkntli ve ihtiyatlı - Sabah onda lokantaya gel- .. ~dınca~ız, .~a~a az :ıoı- .~) 

a) ~ ne •Utbe «den.: ~) ~dı .Şarldı. Amcn:ının hasta- sakladıgnn gumUş kutuyu bula- davranacağı muha'kkakt.ı-. :i\faa- miş .. Güm~ kutuyu SOl'OlUŞ, hiz- soylıyemedı, duf.tu, bay ...,. 
w... 49) Ba1 ~ N!Ste ağır ş1,•gmı, satoya mad. m. l\for.s. belkı lok:mtvda matlı, ben onu aramı;ya gıd:yo-mC'tçi bulduğunu söylıyerek ken- /Daha ' 

.. 


