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PAZARTESİ 

Bu bir ittifak 
nıuahedesi mi? 
Y ol<sa bir harp 
şirketi muka

velesi mi? 

Sovgetler Birliği ile 
lngiltere arasında, 
Moskovada imzala
nan siyasi vesikaya 
ne ad verebiliriz ? ----Tarııflar, miinferid sulh ih
t im allerini ortadan kaldır
ınak için biiyük bir dikkat 
sadetrncfe Uizuın görmüşler. 
dir. Acaba, İngiltere, neden 
resmi ve aleni bil' ittifak yap. 
nıaktan çekinir gibi bir tanı 
takınıyor? 
Moskovada, lnıiltcre ile Sov

l'etler Birliği arasında bir aiyasi 
~~ika imza edildiği haber veri
lı1or. 

Sovyetler Birliği namına, tam 
~iyctle, Hariciye Kanıiseri ve 
~illi Müdafna Konseyi Reis Mu. 
-ı>ini Mololof tarafından imza 
~ilen bu siyasi vesikayı, İngilte
"'• tam aalabiyetli bir murahhas 
•~f~tjyle, Moskovadaki Büyük El
Çlıı Sir Cripps'e imzalatml§ltr. 

t\e Sovyetler Birliği Meclisi ta. 
t-rından, ne de Avam Kamarası 
~e lorcUor Kamaran tarafından 
~ikine lüzum görülmeden, im
;ll akabinde mer'i olmağa bq
t•n hu siyasi vesikaya ne Lon-
ta, ne de Moskova bir ad koy

~Uftur. 
Su tedafüi bir ittifak muahe

d~ midir? Bir dostluk veya 
~'lılıklı emniyet ve yardım pak. 
l• tnıdır; nedir? Belli değil. Ma
~ olan bir cihet varaa, o da, 

ı tnrafm ellerindeki biitün va
'1l!llan kullanarak Nazi Alman
~~ !ere sennek karanm vermiı 
"llalartdır. 
.. au- müddet tayin edilmediğine 

tore, işbu siyasi vesikanm, Al· 
~Yaya karşı olan mücadele za
d!!ıtle nihayet buluncaya kadar 
. e"arn edeceiini kabul etmek 
1~P ediyor. 

Alrnanyaya kal'§ı mücadele 
~eltadar devam eder? 

İngiltereyc göre bu mücadele, 
~e •sgari, ne de azami bir müd
~tle tnhdid edilebilir. Bu mü
~delc bir hayat memat miica
~elcaidir. Olmemcğe çalqmak ve 

llnı öldürmek lamnda. 
SoV)·etler tarafından da da

~f111n bu tarzda kabul edilmekte 
; duğu u söylemek mümkündür. 
~~t İllgiltere, hemedenıse bu 
'İ dabeti görmek istememit ve 
~~--~ veıikanm en mühim esası 
ı.~e l>tm.dan, yani yeni arkadaJl!Ul 
~1 tam bir emniyet htuedeme-
~e olmasından doğnuqtur. 

\l eısas ft:dur: 
~e.rnflar, harbin zaferle bitme-
~i en Ö:ıce, düpnaom herhangi 
ta~, ~ulh teklifini kabul ebnemeyi 
~üt ederler.» Bu fo~ 
~: Sede fÖyle tercüme edilebi-

fet-'.\1.nıanyaya karşı taın bir za.. 
~Lelde edilmeden, herhangi bir 
\~le olursa olsun, münferid 
~ ~~Ib teklifine kalkısılıruyac:ak 
~ "Oyle bir teklif viki oluna 

li ili edilmiyecektir. » 
~}' il maddenin, Sovyetlerderı 
~:de İngiltere tarafından vesi· 
~lt., konmut olduiunu sandıra
,._ tebepleri, yakın tarihte bul-

"' ltlÜJnkündür. 
la~fzlü itilaf devleti ınfatiyle 
!ıtt it harbine gİrmİf olan Çar· 
ilıtu· ~?'anın taahhütlerine, 1917 
~~" ~derinin zerre kadar riayet 
~ edıkleri maliımdw. 

~~~İ&t Kerenski'yi, Orora 
lldtr ~tünün toplan ile tebdid 
l'~i eh. devirdiği gün, Rus yanın 
' i.ltirni Lenin'in ilk İ§i, Al
'ldh ~aya mütareke ve münferid 

il., elılif etmek olmuttu. 
Jafe• ~t Litovsk'da Troçki ile 
lıtıll ~ın, bir Alınan diktatsı al
lere,t'll2a. koyduklan gÜn, İngil
~te eve Franaada bir umumi 

rn •ezi1--. t' ~Son lllll§ ı. 
deqikt ·tuıa kadar barbedeceiin 
f~cl en sonra, vesikaya, «miin· 
de 'b' 61ılh Yapmıyacağız» teklin
~ t tr. ~nydın ilavesi bu bitıra
~r . ., ~ll'indcn ileri gelmiı olabi-

!!ıın Crtenıez mi? 
~ >-!.Utla beraber, «münferid 
tı.:; 7~yacağınu1, vesikada 
~e taariha lüzum ,örmüı 

--- ---- ~-- --
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t Tci::hane: Cağaloğl~ Nuru· 

~mani e caddesi No: 36 

&ünün En Son Haberlerini Verir 
Siyasi Akşam Gazetesi 

İtalyan ordusunun 
kaybı: --582,0QO 

As er.-
---o---

Bun[ arın bir 
kısmı firar 
etmiş, bir 
kısmı esir 
edilmiştir 

Bir tren memuru 
raylar altında kaldı, 

parçalandı! 

Londra, 14 (A. A.) - Salahi
yetli bir mcnbadan öğrenildiğ · 
;-ıe göre haziran sonuna kadaı 
verliler de dahil olduğu halde İ 
talyan kayıpları yanm milyom 
~ok l(er;mş.itir. İtalyan ,.e :'l·er · 
lilerden alınan esirlerle sair ka· 
yıplar 581.000 i bulmaktadır. EI· 
de edilen tafsilata nazaran şark 
Afriknda 132.000 yerli müttefik 
lerc iltihak etmek üzere fuar e ' 
mişlerdir. Cem'an 241.000 İtal 
van harp esiri vardır. Fakat Ar 

" 

nvutlukta yakalaaon 25.000 1 
talyandan (oğu Almanlar Yuna · 
nistanı istila ettikleri zama1 

-:crbcst bırakılmı~tır. Bunlarda; 
iaşka İtalyattlar avrıca 135.00 
';i~i daha zayi eJtmi~lerdit'. Yer 
HJere gelince 69.000 yerli esi· 
-ılınmıştır. 137.000 yerli asker de 
füar ctmi~lerdir. uir Alınan tank müfrezesi hücuma ge çerken ... 

Çin - Japon 
muharebesi 

Suriye 
Akka 

muahedesi 
J a P 0 n1ar 1 imzalanırken 
denize doğru o--

.. k.. .. I Elektrikler birde-
pus urtmuş er bire söndü, murah-

Çunking, 14 (A. A.) - •Cen 
fral News• Çi naiansmm bildir 
diğine göre, bir müddetteneri 
Fukyen ve Kuvantun~ eyaletle 
r i hududunda kain Unkonç ş<' 
hirJcrini İS2al eden Japon ku,· 
vetleri, mühim zayiata u~atılr 
-ak denize doğru nijskürtülmÜ'" 
terdir. -

Milli Çin Avustralyf. 
ya bir sefir 
gönderiyor 

Çunkin.ıt:. 14 (A. A.) _ Çir 
pzetelern~ın yazdığına gör" 
1932 senesındcnberi Haricive n 
zareti nıii~t~.şarlıO-ın1 )'apa~ 13 
Hsunıo. Çın ın ) 'eni ihdas edilc
Avustralya elçiliğine tayin edil 
miştir. 

olan tarafın Sovyetler Birliği ol
mUI da dii§ünülebilir. y tı; bu
nun iki sebebi olabilir: 

haslar, müthiş bir 
he ye cana· 

tutuldular! 
Akka, 14 (A.A.) - General 

)entz ile 1 2 saat süren bir mü
ake:ıeden sonra bir neticeye u
aşmak mümkün olabilmiştir. Mü 
akcreler uzadıkça heyecan art
nış ve nihayet imza esnasında 
lektrik cereyanının b irdenbire 
esilmesi bu heyecanı büsbütün 
uttırmıştır. Bu hadise şöyle ce· 
·eyan etmiştir: 1 

General Dentz'in murahhası 
:.eneral dö Berdiyak. tam mua· 
ıedeyi imzalıyacağı sırada bir
lenhire bütün lambalar sönüver
niştir. Bunun üzerine orduya 
:ıensup otomobil ve motosiklet
erin bütün projektörleri pencere 
~re tutulmuş ve salon aydınlan
nıştır. Vişi murahhası, işte bu ı
tıklar altında muahedeyi imzala
:nıştır. 

KISACA 

"Edebiyatı Cedide,, 
müzesi, "Aşiyan,, da 

kurulamaz! 

. 

1 RUS RESMİ 1 
L TEBLIGI -l 

Stalin 
hattı 

Y arılrnamıştır 
---'oı---

131 Alman 
tayyaresi 
düşürüldü 
-o---• 

iki şehri 
geri aldık 

Londra. 14 (A. A.) - Sovyet 
resmi tebliği - Baltık cephesi. 

Yine bir iki 
Japon 

öldürüldü! 

Uzak şark politika
sında mühim bir 

hadisedir bu 
---0---

Tokyo, 14 (A.A.) - Domro' 
ajansının bıldirdiğine göre, Han · 
keu f ransız imtiyazlı mm taka
sında neticesi vahim bir hadbc 
cereyan etmiştir. Annaml ı poli!llc; 
otomobille imtiyazlı mıntakay& 
giren alh Japondan biTini öldür
müşler, bir diğerini de ağır su· 
rette yaralarm~lardır. Japonların 
ifadesine nazaran An namlı po. 
!isler otomobılde ara,tırma yap
mak istemişler ve otomobili d ur 
durmu~lardır. Bu esnada sinirle. 
nerek tcıbancalarile Japonların Ü· 
zerine ateş açmı~lardır. 

nin biitün uzunluğunca gayet ----------- --
sert muharebeler olmaktadır. BASARABYA'Y AKİMLER 

Hatlarımızı )'armak kin, Al. GİREBİLİR? 
nıanlarıo gösterdi~i hiitün ~ay. Bükre5, 14 (A. A.) - Runıcı 
retler hosa gitmektedir. memurları Çernoti ile Bukovi. 

.Minsk'in snrkında Kızılordu, nanın baslıca sehirlerindeki va. 
bir çok mukabil hiieumlara geç- zifelerine. yeniden ba~lamışlar. 
mis ve iki şehri geri alınaA"a mu dır. Biikreşle Çernoti arasındr 
vaffak olnıu~tur. posta mürasalatı ı?imddien ha · 

Cephenin başka taraflarında lamış bulunmakatdır. Yeni hiı 
bildirme~e değer bir hadise ol- karara kadar Besarabya ile Bu. 
tnamıstır. kovinda yeni ~gal edilmiı? bu. 

Dün gece muht~lif (arpışma- lunan ~·erlere yolcular. ancal
lar~a Almanlar 131 tayyare kay muayyen askeri, siyasi ve iktı. 
betmişlerdir. sadi sebeplerle girebilecektir. 

t - Breli Litovak muahede
sini imzalantı§ olan Partinin aa
dık müridleri, İmparatorluk tn. 
gilteresinin, eski defterleri ka
nflınp bu hadisenin intikamını 
ayni tarzda almaia kalkıtması ib. 
timalinden çekimnit olabilirler. 

2 - Yine ayni Leninci parti
nin müridleri, t 939 da Almanya 
ile barbedebilmek için, Kmlor
dunun, Çekoılova!'Y• ve Lebi~
tana girmesine miısaa~e ehnemq 
ve bu inadında, Lebıstanm ve 
Franaanm ezileceiini bile bile u-

.:Fikretin, Hisar tepelerindeki 
"Aşiyan" nının bir "Edebiyvatı .. ••••••••••••••••••••••••• 

rar elmİJ olan lngilterenİD, «Al· 
manya mağlup olaun, fakat ~·
yetler galip ol:ıt?'astn» teklınde 
bir aiyui bedel p~inde koş~
ta olmuı ıibi, belki uzak bır ~
timalden, bir bayii i~killerttlllf 
olabilirler. 

Mevzu bu zaviyelerden tetkik 
edilince İngiltere ile Sovyetler 
Birlijinin böyle bir ıiyui vesika
yı imzalamaia neden lüzum gör
düklerine akıl erdirmek miifkül 
oluyor. İki devlet, cdiifmananm 
diifmanı benim dostumdur» de· 
yip faaliyetlerine devam ede· 
mezler miydi? 

(Devamı üçüncü sayfada) 
NlZAMETI1N NAZiF 

Cedide müzesi" haline ifraiına 
~air fikirler serdedHiyor. Hatta 
lstanbul Belediyesi bile, bu ta. 
savvun.t kuvveden fiile çıkara. 
cak bazı kararlar almak iizere. 
dir. 

Bir "Edebiyyatı Cedide Müze. 
si" tesisi fikri yerinde ve doğ. 
rudur; ancak bunıuı yeri "Aşi. 
yan" dei'ildir. Çünkü bu. 
~. Edebiyyatı Cedidenio 
d~~ı. maddi ve mane\i mı. I 
nasında sahibi bulunan Fik. 
retio hatıralannı taşır. Bah. 
çesindeki en ufak ta$ına va. 
rıncaya kadar, Rübabi!iikeste 
<>irinin zevklerini hususiyetle. 

riı11 tercihlerini ,temsil eden 
bu bina. bu Yllva. ancak ve an. 
cak Fikretin bu hatıralarını ku. 
caklıyacak bir manevi zarftır. 

Bu itibarla, Edebiyatı Cedide 
müzesi belki her verde tesis ~ 
lunabilir; fakat, Asiyanda, ha. 
yır. 

YARIN: • 

Yakın tarihten bir sahne: 

Kremlin Sarayında 
bir gece ••• 

-------Yazan: l 1 Nizamettin Nazif 

Başmuharririmiz. 1917 ihti
,lalinden sonra kurulan Sovyet
ler Birliği devletini, yani bu
günkü Rusyayı iyi tanıyan en
der insanlardan biridir. Sovyet 

Rusvada bulunmuştur; Krem
lin sarayında birçok günler ge· 
çirmistir. O, ~imdi Stalinin ka-

rargahı olan ve Hitlcrin zaptet
mek niyetini güttüğü bu saray
da yatmıştır bile ... 

Herkeste esrarengiz b ir me
rak uyandıran hu sarayı iyice 
tanımak, köşesini bucağını 
gezmek, içinde ya~ıyanlan an
lamak istcr~eniz bu yazıyı ya
rın okursunuz. 

Samatya açıklannda 
bir deniz ejderi 

yakalandı! 
(Yazısı 3 üncüde) 

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

ı<uslar, Mosko 
va anlaşn1asını 

nasıl tefsir 
ediyorlar? 

Birreşik ·Amerika, 
jİmdi bizim da mü! 

tetikimizdir. 
Londra J 1 (A.A.) -1\'Io,l..o

vada inızalanan R u " - ingili~ 
uıla~ıı ıa51 iiznine. Harfriyc 

wm i:n ı~mavini LozmJ,i ~u i'i' :1, 
ıeyanalta lı ulunınıı,tur : ~ ~il. 

- Ru an la:,ın aı;ın m iilıi rn • f 
::ıe ti t•f l f'rİ olacaktır. Zira, S \ · l 

u:ıl i .ı.\mrrika Ilir le-:ik dn lct· ~ 
ıcri. mii~a kcrclerin cfrvamın· 
.:a. he.r '.'afhadan d ik kat le ha
'ıertlar ·~d·;Imi~ti r. 

Sim3li Amerika İıı gihcre
ı in ın iittdikid ir. Binaen alf'ylı 
ı da bilfiil b uanla ... nıa~ a i~ti-
2k rımrktrdir denilchH;r. 

·~~~~-,o~~~~-

Çor çil ~us mu doğru 
· söylüyor? 
Alman mı? 

!A>ndrıı, i-1 (A. .) - Başveki 

<'örı.;i l . bugün A Yam kamarasın

d a - Tiirkh c saatiic . 12.20 d"' 
bir n utuk irad edecektir. 

---<>----

İngilizlerde hangi 
~arata inanacaklarını 

şaşırdı;ar ! 
Londra. 14 (A. A.) - Ba· 

tti flt>rin um umi knrarzahı elde 
~d ilmis zaferler'! 2it listele•· 
e~retmektc dernm ed in>r 

'iimdi hütiin meseJc hıı ne riya 
:m hakikate u yup uymadı~ım 
-ınlamıığa kalıyor. 

. A sker gözü ile •. ~, 

Rus a, Buığa r 
limanlann şr hali 

gözle b k~y r ! 
(Yazısı 3 üncüde) 

-, 

____ ._.B_i_rk_a_ç ___ S_a_t_ır_l_a_ •• _. __ _.,!ı· 
Mütareke 

Suriye ye 
ne getirecek? 

Hamid Refik 
G eııeral Dentz kunıandasıo-

da.ki Vişi kun·etleri, Ce
ncral Dögol emrindeki hür 1''ran 
sız kuvvetlerile -·---... hilel'cklcri 
kardeşee bir anlaşmanın bütün 
imkanlarına ye istüadelcrinc 
tekme savurarak, İngilizlerle 
yaptıkları mütareke sonunda, 
Suriycdeki manasız, ~·~·esi~ ve 
neticesiz mücadelelerınr. nıha. 

1 
yet vermi5 bulunuyorlar. 

Süriyedc bu suretle, muhar e. 
be bitmi!!; 'fakat ~onu gelmiye. 

1 
cek, yahut ge1.se bıle fen. gelebi
lecek dığcr hır harp; nıfak, ~İ
kak ve şahsi ihtiras nıücadelel~ri 

1 
b~lamı~tır:. Büt_ün Ze\'ahir şim
di bunu gosterıyor. Bunun en 
üyük delili, Siıriyenin , bu anda 

1 
~e(bul ~akat şartları ai:ır oldu
gunda şuphe olmıyan bir miita 
reke neticesinde hakiki Frans1z 
müdafilerinin ~ümessilleri ol
mak iddiasındaki hür km•, ·etle
re değil, inad için Suriyelilere de 
dc~il. «Palmira efsanesi• me
likesinin vatanında stratejik 
gayelerden ba~ka emeli hu
lunmrrnn İngilizlere teslim 
ed ilmi.ş olmasıdır. Orad iş 
lere hakim olan ruhun, her 
-;eyden evvel '\'e• her şeyden da. 

ha çok. ~nhsi ikin, nefret \'C':\ a 
meyil, hulasa ihtirasdan ibaret 
olduğu '"'Üriil:i, ·or. İşte bir ır. · 
snl: Dögol. b:ıslıca ,·nzifcci Sü,.i. 
rc~·c istiklalini Jı:3znndırnıak (t 1. 

duğunn i!Un cW.ği mümessili 
Ccncrnl Katru'yı:, ınütnrckeni 
imza_ ından birkaç sna,t önrc c;n. 
l fıhiyctlcrindcn tecrid ediyor. 
Acabn, Döı!ol, bunıuıla. nctk . 
lcrile birlikte J..-..endisini ee tııs
, .jb ctmedi~i böyle bir mütım-. 
kc teşch~üsüne k::ırşı. daha ön. 
eedcn. hır protesto nüımn i<:inc 
mi geç~ı~k isten1ictir? Yokctı. 
e:n.~Ict ı~ınde yiizdüi!ii nnlaı-a1mı 
m~m.c~sılini. lıur.a mani ol:ıın3 • 
dıgı ıçın ı:eri c;ekme~c mi mec. 
bur olmuştur? 

Netice her iki fakdi!'de de flir. 
dir . Çünkii nümayiş ' 'c ir.fi.• 1 
\•akıa ciddivveti haysb•Yeti 
ne ulaşamı •an Ye anc~k hi-:. 
s i n efretleri YC rmleyanJ ... 
rı hHdir en bu şck!ilc ma
nasız ve tesirsiz teza'h. "ir. 
ford ir . Bi:ı:e ö •le "'elhor V. 
Ccn~raJ K atru'm n, hiç bel;lpn. 
miven bir cntla, içinde ıriiul kc. 
k ula r ve h:ıharat satılan S!!rivr 
('arşısı ortasında basit bir sevirr; 
ve sc•·vah ıncnzilesine indirili. 
, ,ermesi, onun ve:ra rakinler i. 
nin, siynset pazarıncr a. Siırivc•·r 
ait alışveris mcselcler=ndc 
revirmek stcd iklcri fırıldak!:ır 
dola:nc;;i}edir. 

Araba. mütareke, bu ş::ırtlrır 
~ıtındn, Sur ivevc rıc ıtctirh·or? 
İstikliıl mi, ~uris n i? · 

Pek belli dci'!il. Fakat hirin<'.i
sini getirmediği de nrnhal~kıık. 
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.ı!;ahile ı H Temmuz 1941 PAZARTESi 

1 Yakın Tarihte.n .Bir Yaprak ..• 1 Adliyede 1 S a a t 1 

avuk hırsızı üsey · n ... 
. . . O zaman, kadının gözle
rinden akması beyh e 
yere beklenen yaşların, 
Tegmen'in gözlerinden 

fışkırdığı görüldü •.. 

Tıpkı bahk avlar gibi, mahalle kümes
lerinde olta ile tavuk avhyordu . 

Fakat bir gün ... 

Mahkemeden cıkarken, söyleniyordu : 
' " - Allah ve rede abicim ! delikte postu 

uygunca bir yere serebilsek! .. lodosa 
karşı koğuşlar çekilmiyor!!!,, 

Subay, mukaddes and içen bir Altay atlısı 
tavrı ile bağırdı: 

Ben salona J!İrerken o habirc Söz Zcik/iyc ~elince her suc• 
söylüyordu: lunun adeta ezberledi~) lafı ıni-1 

- c V.allhi. billahi re iz bey! haniki olanak tekrar etti: ckabu 
\J'·21musum hakkı ıicin yapmadım, etmem dfhr.adır, roiz be;v!• 

·Yemin ederim ki bir gün, b~nun ba· 
.şına gelen benim başıma gelecek 

olursa bende böyle ölürüm 
Sultan Repd, miaafıri İmparator Vilhelm'j Sirkeci ga.nn da kar;ıLyor. 

hem bende beş on yumurtava Bekçi Hüseyni vak'anın e,ec
.ki tavuğa tenezzül edecek a- tif?\i bostanın sahibi Salibin ka
d'aım hali var mı All:ahaşkını- rısı Remziye takip et.ti. RemZ1' 
La!.... \"e gözleri heran bir Gcavgay.a ha

Son kelimeyi söulerken tas- zır olduğunu anlatlI' ~ibi etrai8 

iik etme-Sini i.ster ı?föi müddei- h.ddet saçan bir kadın. Tam b:it 
umuminin de f!.Özlerinin ic:ine mahalle tipi. Müellifi : Nizamettin Nazif 
balonayı ihmal etmiyordu. S<lr~u merasiminde ynş suali-

• 
1 -1 .ı Bu s~l"ada b<ı<=ı açık_ şisman ve nin ce\,..abı verildii?i zaman din-Gö~erinde k"lllaktan asm:ı banıur aç .kavru uu. Ve, e"ilen ....., ~ ..n;J- ıet 

e \,-aşlıca bir kadın oturdui!u yer- leyicfüer arasında ~ ...... us~ 
ialay çerçeHli hir gö~lük· < uratların burunlarına )anık dB'll, ~özleri asıabi·yetten büyü- oldu. Hfıl~im suah tekrarladı. 

• 
Etraftakiler, C'hurnuma et hir yün .i1.>ri:;:im koku u çarptı. mfrr olarak b"Tdenbire bağırdı. - 35 yasında mısınız? 

kokuyor~• Diye lbağı.ran bir de Pı'hulaşnu~ kan, ölü kadı· - "Namuz"! .. "Nanıuz" ha... - Tabii reis bey efon<li. .. 

'e, kar'a ile ç~Hip ne.zredil • nın gö:.derini bir krem'it tozu y ld k' kt F kat p d' h k 11 b• • ı• ~on "Namuz" n€dir bilirsin! Bayan Ramz'ive de vak' ayı o-0 a lmso yo u a a şa ın Oı arı ır ma ıne 1 Yoksaın'kiı o bu katlar ucuzlaa- teki şahitler J?IDİ anbttı: fa·~t mi~ bir kul'han gibi bakıyorlar ile karıilık bir kerpiç duvar gi· u ı 9 .. ak kertee ~elmi~tiJ·? ~ene zavallı C) Garlp (!) Zckı-
dı ona. bi örtnriiştü. Fakat erkeğin ~öz 8,, "eb .. • k il 'b' k 1 ıp ı'nı'y d Hallı;im burada müdahal'Cye nm aleyhinde. 

SUbay, çalımlı, firakah hir leri açıktı. Bakanların, gözlıe- oyunc i\ u eoın o an Ol 1 or u. -nccbur oldu: Daima Z.Ckinin MadamanJJ\ 
üdü bozuk değil<li. Ümfonna beklerine !bakıyor gihi}di '\C - Sus! madam sus da bu a- bahçesine bitiş.ı1~ yerdeki al!~-

d k--ı-k · b hekl J. d :lamı dintiuoJ!im. cm ıa!t.ında y:attı_ğını ve bir J,?iıJl 
wl için e a "t.&ıl nı~mnaıne· e erın e hala, vanan Lir s l R d b ld. ı · il . l J" ll ı ~ U tan eşa ' egaz e ıven l e erı ı• e Ve erkeıYe dönerek: oı da düşüp de kmlnuş bir Y • leriııdcn canlanıuı~ bir madde a ev vardı. "" kl · ·r d c - Be... Anlat bakalım Z-ek'i! murta da gördü ermil ı a e -
gibi duruyordu. Elindeki koca İhtiyar kadın, feri önınü~ d J l ""' • d Sen önce yumurta hırsızlı!iivle rl :\ or. Halbuki' 'kaı-aXolda tm:u1' 
man nagand tabancasını \:ı}ıfl• gözlerini, işte fhu alevli bebek urmauan se am verıgor u. ise başramışsın, sonra da i:;d ta- ları götürüıikcn J::ÖrdÜ~ÜnÜ dC 
na yerleştirerek: lerc dikmeee mecbur kaldı. Su vuk hırsızlığına dökmüşsün ..• söylemiş. 

~ (Bir ırki hafta evvel, impa- y.ı::. başını b"r ~iil edince tabii ben de bol bo' 5vle mi? Buna sinirlenen Haklın: 
- .Ana .•• .J)odi- foat etme hay onun yüzünde bir lirper· rator Vilhelnrin ölümü müna- • • • ıw 1 ~ülmekten kendimi alamnmış . Paçası bol. yırtık pantalonlu - Hanım! diye ba~ırdı; se~ 

de artık 6Ö)le. Aradığııırız a • me, lıinün çizen hir hat veya sebetile, Sultan Reşat ve im- Sağa bir SOia Çe• tını. t'nvuk hırsızı" Zeki. iki üç ke- bana ba'ksana! burası mahkeme· 
dam, senin oğlun değil mi? gözlerinde bir damla yaş ,cı;e- para.tor Viilhelmc ait bir ha- Bu tarihte ben, Bahriye mer. re yutkunup etrafına yardım a- Bi2JJ uğ'raştırmadan şunJarJ11 

- Haşia... bilmek iefın he)lıude uğra:.tı· tıramı hikaye eimişti'm. Ald:- viriyor, ıslak· kez hastahanesinde teda,·i edil ~ar. J?İl:Ji Mküktan sonra: doğrusunu söyle bak k'aralm~~ıı 
C "-I h · ğun bitkıaç mektup bu hatıra- b I ki rnclttc olduğum i~in. köprü fü;. _Bav. Reiz! dedi, so""yliycce"'i- tıavukla:rı ı;röiürürkcn ~ördü~; - anım ana ... ~ cnı Kadın. suha"· ne kadar Ue- ka b"" ··k k" ··k OŞ U ara ti" d l d" · ~ b"' 

k d . J ya rşı uyu vıeya ·ucu· ın e <en ısıni sclfımlıyan sı ııi söyledim. Beni sorduırun nü söylemişsin, bir dıediğin 
üııne ... Bak, hu ·a ar 10 an di::.e. kanlı cesetlerin nelerine bı"T alaka göster"ldiğini ihsas gÜ lümsiyord nıfnnın safları içinde buluna . T'opkapıdan, Malteneden, evcl- ded~ğine uymuyor. 
6enin ) iizünden U) kusuz kalı- hakma~mı i tedi) e oralarına etti. Bunun içhı ayni devre nınnııştım. eı:ıro1 _görece'!-:siniz ne dıyecck- Remziye bİç fstifini bozrn8• 
yor. haktı, 0 kadar haktı. Sonra bU· ve ayni şahsiyetlere ait O!.r mişlerdi.Bu da bir hayli güli.inç Hassa siivari alayının. uçların r ... Bu madama,r.aı iyıi-lik v·a- dan: 

- Dediuı ama. Değil benim haya döndü: başka hatıramı yazmayı :f'ay- bir iddia idi. Zira Sultan Reşat. da minimini kırmızı bayrakle ı.:ılım ded"k karşılığını ı!Ördük. - Vallahi de. tallaM de do~· 
dalı buldum.) o tarihte :varı yarıya bununu~ dalgalanan nuzrakhrrım 'c sa1 'şte nihayet beni hükumet kanı- ru hakim ~fendı! Ycrlnız QwıfaJa-çocu:uın. - llavır, temncn. dedi. al- t at ·ırab ı v· b 1. ·' 

.... J c· bir hasta idi. en • a arını, " ıcncr an,. ına düşürdü. Kuyruklu belfı rımız, All:ı:h eks& etmesin, ev 
- Biz i)i ha.her aldtk· danı) orsunuz. Bu benim o~- İmparator ikinci Vilhclmin Sultan Reşndı, ill( defa 1326 vere in» şubesinin Karnltöydc.-1 '>u ~ ı:ta:ilesiyle dolu da ... İnsan za. • 
fordc 'te, Dombim'de hep lum değil. İstanbula geldiği günden bir da Sclaniği zivaret ettiği zaman binasından ~eyrctmiştim. (5 Demi:n'kıi şişman madam bobs- ınanla unutuveriyor eskideJ1 

Ö) le Ö} lcdilor. Çocul .,,onin • Yalan Ö) lii~ ordu. Bu hi • gün sonra ~ıkan gzcteleT. Dol- ı;örmiiştüın. Üzerinde mü ir a- Sirkeci garından Dolmabahçc 11 bıyıkları altında inccl"'mi görclük1crmi ..• Yoksa ben clill 
mi ı·zıı;;;ı· hı.le Lu akı·n ce ı· bı'lc nıabalıçc sarayında 'erilen rcs. pulctli bir \lczir iinifornınsı \'ar- . dar, iki J-cçeli '·olla-rda sUn~li erl~rin dudaklarric taduıa ba.1:ı:ı ktilha.nisi için adımı yalancı?,-

:.• H B · y ~ •.ıe ~ " ~ mi ziyafetten ~öyle bahsctmi~- dı. Yani Ustli kaval nlh şishtmc Jer, cpolctlcr, rn ) alın kılınd"1 ·')..ıı-'-. kıpkırmızı renniyle, nene mı çı~aır.ı.r mıyım divc tC\'l'.le 
- ayır. ennn çocugum bir türlü "B~ armı' an mzleri bi lcrdı·.· ı d d b d · c:ııudl '"' "" J 

; ~ J "~ bir kıyafet. Ben, Fcyziye ıncktc- uar ıyor u. A ıın a<:ın a bıı ıtıldı: kalkıştı. 
Anıerikadndır. HenÜL mektep- le yalan SÖ) lediğini anlatmağa uPadi~ahımrz, efondimi:ı ha .... binde talebe idim. Padişnh. bol bandoya rastlanıyordu. Donan _Bu kıyak laflariJe bay haki- Hakim ı!enc t'Ckrar etti: . 
tc oku) or. kafi lbir delildi. retleri Almanya imparatorluğu kum döl.ülmüş bir cnddcden. madun r.ılrnn kıt'alar, Deni., min elmas a...""aılbini yumuşatacak _Hanım sa:na yalan sövl~ddı~ 

- Ö)lC imiı: ama. diploma· Manzara 0 kaıJar lıiiziin ve· fclcl marc ·ah oniforınr.sını ve gem tartan, hatta ~nlılannn fü; Hıun melitebi ,çMkçı me1'teh· ~111 !'lanoonsun? Aklına şaşarım! demecUldd .. ceza mahkemesırı 
ını alını:.;, oorap gclmiı:. Köy haşmetlu misafirimiz ikinci Gi- <·ift ya_ğız atın çektiği bir sal. talcbel~ri ,.e I'tluinizafe.rle İclü . Kendine frel yavrum. sana ooın- sin: her şeyin doğrusunu sötic; 

1_ d l d rici)<~i ki ubay, ihtiyar kadı- yoın hazretleri de Osmanlı or- üınat arabası ile gccnıis ve A- ]iye onctlerindPki ~edi li!c: 'an sanınılan tavuk hı·rsızı Zeki melisin ki biz de ktara:rımzı_ orı: 
&Ö) 

0 a.,ıp propal;tıll a yapı· nın $Özlerinden fı .. kınnasını duları müşirlerine mahsus o- :-. asofl a <'amiinc ( 4) ı:titınişti. köıH"ü ilstUnc konmuştu. -lemezler? ... İnkara sapoorsun? j?Örc vcııelim. Dışarda yıt:ılll" 
)orıntı~. beklediği p ların kendi gözlt· niformayı giymis buhınuyorlıır- Ben ve arkadaşlarım hayretle Alm...an denizcileri ile Alınnr ~e rezalettir. btlkhven v~~. 'f 

- Yalan! rinden fı~kırdı , c ) anaklarını dı. Sadrıiızanı Talat Paşa süva- söyl"'-wştik: ,-c Avusturva - Macar tnhurlrırı Tfükrim, ,gene kızar2k hrrslı Bavıan Remziye unuttu.l!u b· .. 
- Hatta )anında, bir de gü vakarak )Uladığını hi .. etti. Ye. ri mü.liızimi ~vvcli. (1) ün.ifor- - Bu mu padişah jandarma. nolis l ıt'aları ve bi., madamın seslni kesmesi iç1n 0 • şcy:i y-cni hatırlıyormuş gibi b•• 

z.d Da~kalitsa (*) ~arını§ . h. d l · k- ddcs aml İl" mas1 ılc gelmıslerdı. YaHrı ek- Sultan Rc!!ıadın Rumeli ziva. rink~i kolordunun iki fırkası fü.ı- nu bir temiz azarlatlı. tavırla: .. 
ır en nrc, mu '

1 b' .en rem veya b kumandan vekili rcti. balkm, padişahlıl:n karsı ra 0.' • DolmabahC' c Hı ıjnö. Falkat o yaptı~ının do,ğ'rulul!tt- - Evet _ef~_ndim ... Ha, ne '1
1
l: 

(~} Köv muallimcsi. 
Kadın bunu da inad ve hid

detle r~ddetti: 
- Yalaan. 
- Peki, mademki kabul et· 

mek i teınİ)or un, o halde ta· 
hammül et! 

l\luba' ere) i dinleyenlere 
buz gibi bir ter döktiiren kı~a 
bir tıükıit oldu. ~5orıra ulıa) ın 
ka.Jarını -çattığı görüldü. Yü
zünde deminki neş'eden eser 
kalmamıı.)ı. Ha)'-kırdı: 

- Rü tem çavu .. ! 
- Beğiın ••• 
- Sö) le gotir:-inler. 

lıir .Altay allı ı efı 1
: 

1 

harbiye nazırı, dfunndı hazreti u yduğu bnğltlı~ köl iindm !,n. nii • Sirkeci arasındaki ~ ollnrr na kani, g-ayetle ma~ranc biT ~·ordum ... ılkoncc b'ir tavu!k ~ !ı 
- Hcccy -di) e hağırdı erle- ·ehrb ıiri (2) Enver pn n hazret- wnaaa kafi gclmi ti. Bir müd. dizi mi• ti. :ı.vırla: lı,g-ı duydum efendim ... BiZ "" 

re· bir mcrd işte bö~lc ölür. lt;_ri terciimanhk vaz~fcsini .. g?- det <=ıınra. vani Bal' an lınrbini Alayıu en öniindc meı·ltcz I u. - Hak aramıssak acep kaba- ev bo .. tanın içindedir. Biraz s~?: 
Sonra ihtiyar kat.ima e::.· ru ·orlardı. 1\1ızıkat Huma- miitekip, 1J30 ca Deniz Harp ınandanı Cevat bcv at oynutı . hat ctmi~iz-cUr? Di'ye kendi kcn- ra ne göreyim. Bu (Zekiyi ı:t~11 . ' Yun (3) •chviyei llltife - latif ın"'dcbindc tnlcbc 01dujtı1m ı:ı. l·ordu. Arka,.ında atlı .... oiiı; ınü" :i nC' sual so.tıa!l·ken. mübaşirin rererek), hayvanlar.dan biris::1:., 

lcndı: • . 1 havalar0 terennüm ediyordu. ralaru . bir miik"fot tc' zii Ye. rcze~i vardı. Bunu lınssa suvıır: ·ahit davet eden kalın sem du- a.s:rzındaki ip gibi bir şc~ S0"
0 - Hcecy ! .. Sı~mlcs lı ana· İllı... si C'ı;ile Hnl be i aclacJa kcndishtl :Jlnyının bir mızraı~ıı böHiı?ii ta ;uldu. mi~y·c u~raşarak, ı;eçiyor. Iştc 

TCEadiif hu } a ... E6rr bir giin Bu haber, her çumn günii. sc. :;rl~m adı1iıınız zamı:ın. tek A"Ö- l\İJ, edil ordu.Soı•ra bc:ı on yavc1 - Şaaa ... hittt ... Hüscyinn... zaman şüphelendim. rı 
kun·ctfi bir di~man kar§ı .. ın· lamlık resimlerinde. pndi rıhın riinüı;;ü benim ve ar!mdeşlor1 • J clirdi. Bunları, <'İzmclcriıfr Gelen birinci sahit mahaUe- - Zeki! Dedim «Bu tavukla, 
da kalırsa bunun gihi t,;Hrpı..a ya~ tulumuna bcıu:ivcn cndn- mırı denizcilik a"lmm1. o;ıfıMa J undrrı brvv:r. rnı::"nlc siisW ün bekçisi- Hi.lscvin, :k1r saclı, ne.reden aldın ba.k-<a.yım böyle?·· 

I 1 lı mmı görmekte olan ·i~tıınbullu iudirmı-~c 1 afi :rcldiği ~·hi. rörfcn~otlı• .. fit zenci harem ağ'ı:ı. kıı· bıyrklı. buruşuk yüzlü b:X Ji'aJ~at o hiç bozmadan; a 

rak ölıneı;.cıu ) u 0 wun ana. ları bir hayli güldi.irmüştü. Hazret, o "İİn Osmanlı douon. sı f"lttt> ctt·. .,<lam. Gözrcrinde üniformanın - Remziye abla be! Madarı~ 
(Daha ı:ar} PHa_v: zerde 'e tl urc il gö. ınr ı bas au1irnlı ünjfomıa ını Bunların ardından bir nıız · vcrdi_ği J?ttnır ve azametin paı·- bıı:na okuttu, ucuz ucuz kapattııv 

yarın bek şışır~ni bir dervi • yahut giyn ic H bütün pırlautnlı el- raMı ! ıt'a ::!eçti. Sonra sekiz on ladı~ı dkunuyor. kandan. 1 ~ 
kırk ccvız Yutturul rnk scnıiz- ıllaslı n;sımla ını tnkm1c.h. ~·m. ·ı;ı.\ rr daha belirdi. Arhıdan, İ"im sorma ve ~•emin merasi'- Devince ben de inandım. ) 0, 

Serbest fırka Iİ• Ietilıni bir kazı andırnn 7.av~lh di ·ımnay "'lcay olnn Rrhi De. c•rnfı 24 yaya ağ-a, 24 biiviik mini müteakip sözlere suçlunun sa öy1e her şeye kanmam a~ı 
d . F th" Ok r Sultan Rcşdı, ba ındn •Helen= clioğlu"nun ınıfı o ıtün rliplo- rüt eli ~·:J er c .d.8 has hademe tamamivlc aleyhine orarak an- Z<:3T baSiTct.im bafüandı. sır,,, 

eri e I ya ' Migfer0 ı::öksüudc bir sin ü is- ı• a nh,11 h. Genç ı •iih<' 'H"'ler, ,.,. ·rili saltanat arabası t?Ö- latmıva haşladı. sonra lkomşum gelin de "ta"11", 

ittihad ve Terakki tavrozln nis nlarla taha~·yfü et- b 0 r s 0 rk artİ<:tini undı ·n ı u bıı rüııtlii. K-aç defa mahallede olta ile lar acaba kaçtılar mı" diye b~I 
fırkasına nasıl mekdcn dah giilünc; ne olabi- ._,. :uirıı!ı sclanılavro diplonıı:ıları- Ağaların sırma i lcmcli c P· tavuk yak'alama~a u~r3Şırken tanda .aramıya başlayınca t.~' 

Ç k k · · y· k lir~i. nı nlı.rkcn knhl alınlarını ni;c n "" poturları ile lu:s lınde- çocukların haber verdiklenini anladım. İşte bild?klerom bll" 
anıı; ·o ara . gıttı. ıne ·o g İ rm İşti? Gazeteler. yeınewn sonund , z<ıptetlebiimisler i. mc erin beyaz sırmalı kırmızı son hırsızlı_ğında da pazarda dar efendim. ·ô· 

~arak geldi • .A.rkamıdan, asır padi ahın uzun bir ııutul· ııo li~ cuhn (Cketleri ve ak tuğlu bc;vaz tavu'klarta vumurtalan silrm~ Hakim şahitleri her haJde. ~,., 
bir yük ta:;:ıyıın üç jandarma gö •Makedonya• tcCrikamızda erek. imparntoru '\'C onun ah- B·uacıııılevh, ~a;zei<'lcri 0 11 _ kalpaklan arasındn ya".crlerin isterken polis Rüstem1e beraber fi ~örmüş, yahutta onla:r fk'ı ·ıe· 
züktii. Bınılar ,e"vela, yere yarın bu bahsi o'kuyaceksı- 5mda Alman milletini hnr"'rctlc r'u1 fon ... , "" onu, Alrmın m"- ENSARI BÜLENTJnac>ıl kıstırdığını etraflıca an- neden .iıbcın-et olacak ki kerıd1 \'t. 

l ırtık bir ha ır 11eıXlller. Sonra nız... sclfımlmms nM·ı"ıııııı "" 1; ~·.... (D'"vamı dördüncü sayfada) lıattı. :ııine çek.ilmeler'hli işaret et? 
buhaırınüt~c kanlıhqat~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~dak~an bild~L~, 
örtülerle arı! ıiki ceset koydu Kerhanem deyiniz, diyerek, Kokusunu cldım. Ya ond l.i bu den ayrılmıyor. Zc'kd tıavuklan ve ondıırı tııfl 

emin bir adamm ıükünetli ısrnrile ~ harikulade ncv'indendir, ?'8- Caddede, tiyatronun pervUI· vel de yumurtaları aşl!f"nlııl< 20 
lar.. tekrar söziinü kesti. but ben bu aan'ate töbe ederun. na aııh bavaı:an lambası canh bir şöylece 3 ay 20 ~ün hapse ";ar.ı 

Soba) emretti: Foıeri bu esnada, gayet sakin, Göreceksin. Hele sahnede bir gö- ııık tabakaıı vücude getiriyordu. lira <la para cezasına mah • 
- Açın ) üzlerini 1 pen kadınlan se~ed!yordu. Ye- rülsün, herkes nntiıl parmak ısı- _ _ _ lki körpe ağaç, çiğ bir yetillikten edilmişti. ·r1f' 
Çavu tikı:;inerek elini uut· ğenini gülmek mı, aglanuık mı racak! 2 Tii~~ cevi~: tt {arkedilmekteydiler. Sanki gün. Reis karan zarfa ycric~tı 

ti.· O anda kıvılcım püJdiren J~eldiiüıi birtürl~ tayin ede- Heyecandan titriyen iri elleri- HAMiD REFİK IJ düzınüt gibi üzerindeki afiıler ta b?n şöyle diyordu: fefC 
ınez vaziyette aizı bır kanf aÇtk ni havaya kaldırdı ve, gitgide Ea· 1 u:ı:aktan okunabilen bir sütun, cHaydi oğlum! bir daha secıı 2 

me§alenin kızıl, ışığı, !biri er· ıörüncc, imdadına ko§tu: kinlqerek, sesini 11Za}llı, kendi cek tedbirler e.lınmasın1 dosru ni a&vurınıya baılamıfta. Ya afiş ;ıitside beyazlqıyordu; ve ötede, buraya ı::ele. im deme! Yol<~ ı .. 
kek h'iri di) iki genç ölünün _ Bordönav'm gönlünü ho~!· kendine homurdanmıya bqladı: bulmııkla beraber. kiracıların ev meselesi için neler çekmişti, neler caddenin keıif olan gece&i, dai- seneden aşaj'!ı kurtuıamaıs~;J1' 
kanlı kafalarına 'urdu. dedi, mademki öyle.si h~una gJ· - Evet, büyük muvnffakiyet sahiplcrile mücadelesini ve hak- yarabbi! Nihayet, beriki artiıtin ma hareket halindeki bir kalaba- Mübaşit· dışarda bekliyerı lJ.-e.ll 

Köylülerden ])azıları korku diyor, tiyatrosu hakkında istediği kazanacak. Ah! köftehor! Evet, tarının korunmasını temin edecek ndle.rını ayni irilikte harflerle lık dalgası içinde, ııık parıltılarile darmey;a Zekiyi teslim edl'~rıl· 
ile irkildiler. Subay ya h ka· kelimeyi kullan. büyük muvaffakiyet kezanacak... birtakım bırJik te!Jckkülleri ve yazdırmıya karar vererek işin i- yanıp tutuıuyordu. ben de yavaşca kapıdan~ ,rdlC 

'- l d G • Ve Bordönav'a dönerek: Malını mal! cemiyetl'ir kurulmasını da ınu- çinden aıyrılmııtL Canını sıkma- Pek çokları hemen İçeri ıirmi- dıın. Onlan d"nliyorımı. 8ı;·c1I 
dını r.o un an tuttu. a\;et na· ı 5. ı· . . N v F · k d. · · · fık ·• ·· al ı:.·und s· Kla eh 1 1 h t ·· t 'h ve ne~ . l J _ ıze ıe mcc azızım... a- c sonra, o,erı en ısını ıs· va goruyoruz. m arı """" ı. ımon veya - yor, dıtanda, ç re erine ao uk ırsızı ~e mus erJ 
zik hır ta\-~ır a: file böbürlenmeyin. Eğer Nana· ticvap etmekte olduğundan -Hek- Baska çare yok. ri::, kendi tabirile bu kanlardan bir uçukluk veren ve kalın, aiyah bir t:ılitiiıı;le rniibaşirc: . i dl· 

- Ana ••. -dcJi- Bu lıal ha· nız ne farkı söylüyor, ne de oy- tor Dölafaloia'a eza veren çi- Tem, bir Venüs aram kta oldu- biri, yan bnsnııya hatladığı gün, gölgelerini asfaltta ikiye biçen - «Al1ah ver-0 de abıC ~rıcı 
na pek acı \eriyor amma hen lnuyoraa hava alırsınız. lı~e bu k~- tabirler kullanarak- izahat ver- ğu s•,. ya rastlamıştı bu ... Kcn- kıçına bir tektne vurup dehliyor- lambanın aydınlığı altında, siga. yordu. delikte postu uygrfl ,s 
!bu üniforma)! lrUma geçirdi- dar. Zaten korkanm kı olacagı miye razı oldu. Nana'yı.tanunış disi uzun müddet bir kadına la- dtt. B~kaca, Y&Jamak imkanı ralarım içinciye kadar durup ko- b'r yere sereb'ildik! ... Ma1 dı~ı-

·r da budur ve ona Uihret kazzındırmak iste- hammül edemezdi; ondan derhal yoktu. O, alıp sattığı için, bu nu•uyorlardı. önümüz yaz. Bu canına ~'8111,9rsı Pim rrün hu ünı ormanın Joın, . • ı ...... 
1
•1en s-~ • • t uı k ı·k ·ğ· · .. ~ d od sa " " " düf"" k h b.. Hıddetlen kıpkırmızı K...., mİJlİ. seyircileri iatifade ettırm yı ı:;r- orotp ıınn aç mele ı. eth ını menin güçlüklerini bilenler, hak- mınm SICJ?In a da l o 

racağı her tesa ~ .a ul ede· direktör: Düşününüz bir kere: On iki cih ederdi. Fakat. gelgelelim ki, bilirdi. d b. kımı teslimde tereddüd etmezler kollu lar çelcilmiyor ha!··"ırrdi~ 
Cevime 'eınfo ctmı hm· Bak _ Hava mı aiınm ! hava mı buçuk liraya mukabil otuz yedi evdeki pazar car~ıya uymamıtıtı. Ve bir en ıre lifmı değ~tire- Geçen sefer «tekkeye" dı·~iJl'I 

er- J - ... ııanırım. -Mütercim- crn 
baka)lnı. u genç enin oğlun alınml diye bağırdL Bir kadının buçuk lirnb Tiyatrosunun yıldızı ve zarif bir rek: i7im zaman .anamdan ·ııatık 

:ıı ı k '- ·• 1 · Hı"leye kar"• koyacak tedbir rnüm~s·\le oldugvu kadar peresti-u- - Minyon'la Stener'e bak! Pek iriyarı panayır pehlivan}~- süt burnumdan .(!eldi bı d·
1 
.. iıt1 mu deiril ıui? muta • fftl'KI soy eyıp oynama- '" ..- 0 b" k f d .. tk"" b. d l ı...,.,. ··~.1 

• 
0

1 
k l I ·· k.. amı bilmeai mi lazımdır? Çok kanundan ziyade, buna maruz ka değer bir okuyucu da olan Ros Dedi. Bilirsin ki Stener'in le- rı &1 1 8 aı.;ı or o~e ır e 1

• Yandım kavruldum LF"' 'fi>'" 
Kızı ıvı cım ar putık;ıren enayiain yavrum! Nana'dn başka labileceklerin dikknti ve ihttrn- Minyon, onu !:cn-lisinc rnkip ad- pesinde boynuzlar bitmiye be.~la- lranh olkJ Minyon, 7ısacık boy: hakkı dçin, yandım 1'3' 

me:ı.nle. anlı kafalara } 3 a_tı. şey var kahrolayım ... Hem bü- zıdır. Bizce, bu hususta, btitün dederek küpl,..re binmiş ve Al e.- mışlı. Herif, elimden kaçıraca- lu, göbe ice, yuvar ak çehresı ı dum! .. > .,, tSİfl 
O kadar yakla~u ki bir tutam Jün ötekileri bastıracak birıey. kanuni imktı.nlan bertaraf ede- hın ızünü, bırakı,, citmek tehdidj. fım korku:sile, E:ölce gibi rıeıin· (Dcı·anıı ı:ar> Ec"·et Gut 
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Başı Birincide 
t~ ~dı ki bu veaika her iki ta
d, ~ ~yaaslanna da pek uygun 

tildir. 
~ Sovyetler Birliğinin, Stalin ta
'~an bahşedilmif olmasile 
k:411'\n' olduğu anayasası, Halk 
~serler Heyetinden bir ~ah
b.. ~zası ile veya bu heyetteki 
~!°111 hepsinin imzalarile, bey
~itt"lcl bir hadisede Sovyetler 
~iH manevi ıahsiyetinin il
""kt e~ilemiyec:eğini turih et-
~ odır. 

tilt İr an'ane memleketi olan İn
~~ ic.;in de vaziyet ayni mer
~ tdir. Kamaralar tarafmdan 
~ı "İJ> edilmeden bir be~elml
~ '.1Yasi vesikanın İngılterc:ce 
ı~~ olab~i, binoazarıye 

elidir. 
~nba bu vesika, neden mec-

V ~rzedilmed~ ?. • 
S ~ıt obnadJğı ıçın mı? 

iıı.~'ttmıyoruz. Zira vesikanın, 
.._~, anında muteber addedil
ı...' nıcclislerin tasdikine ano
~nıa. mani bir aebep de-

lr. 

~?ıınu, bu derece ince eleyip 
~; dokumaktan kasdimiz, mu: 
~~r İn~terenin, iki elı 
>tu a olduğu halde dahi. Sov
,~~ Birliğinde, kendiailc ayni 
~ a, ayni boyda bir devlet 
~ ~eti görmeğe tahammül ede
~ 11 olduğunu göze vurmak· 

it, 

~9~4 de Ba ~kıl Aaquit ile 
~>t);~Ye Nazın Sir Edvan:I 
> ın İngiltereai, Çarlık Rus
>tt1t;' hugünkü lngiltereuin Sov't Biri"" ine mWıtaç olduğu 

() Cede ınuhtaç değildi. 
'~ lı.aıde neden, İngiltere, «To
~ \rervo Maiaki» adJı bir bü
'di ... ~ni Buckingam ıarayı 
~.ı-..qe itibarlandumauna mü
~~ ettiği Sovyctler Birliği ile, 
~~~ h~~si bir harp ,ırkcti ak
'~ ttı bı bir tayır takmıyor da 
'i;'.~ ve alenen bir ittifak yap· 
t~ ~ çekiniyor? 
~Ut:et basit... Muhafazakar 
~i~· kiliseden çclriniyor. 
>~~ • tank, motör vermekte 
~ h~~dll.!" tercddüd etmiyor. 
~4~ ŞU~Yor ki düne kadar l en
~.1)~ 1tnali Amerika için ne 
t~, it S~vyetler Birlici de, bu
~t ndıai için odur. Fakat Ka
jt~ v~dnn merasimle ıeçirile
~· -r~ devlet arşivleri ile miI!et
ı '" l't~o~itika tarihine girecek 
>tı- lıit)j 1• ı~tifalmameyc Sovyet. 
~o ğı ile yanyana imza lco
~li r. Zira bunun miiteassıb 
~i_d~~ nıuhitlerlnde bir hoı· 
"lCtk. tevlid ihtimali onu dü

ı.L t.1ıdı .. Yor. 
~ı hi ~o.kar İngiltere, pek 
l' t t'ılhr lat'be 1ıirmekle kendi
~ ttıe!t b~t .b!r ncfeı; aldanın Sov-

'~1111iinin fedakiırlıklannı 
e Ve her türlü kıymet-

·--EGE--

BAHÇESİ 
- o 

Cihangirin en havadar '\'C 

fevkalade manzaralı gazino. 

sudu~ .. ~ir kere uğramanız 1 
kafıdır. Otobüs vardır. 

lerle, dövizin envaı ile tediyeye 
haz!rdtr. Fakat içinde bulunduğu 
r rtlar nekadar ağır olursa ol
sun, ÇörçiJ, muh fnzakir parti. 
nin m3nevi ~ahsiyetinden zerre 
feda etmek kudretini, kendinde 
göremiyor. 

Tam metni ht!nüz elimize geç
memi§ olan Moskova veaikaaı 
hakkında, §imdilik, aöyliyebilc
ceğimiz ondan ibarettir. 

NtzAMETI1N NAZİF 

farten if1tmemiş gibi dav. 
randı. Jervej devııın etti: 

_ Hiddetin seçmedi mi ar
tık? Surat etınek hi~ ) alu§ml· 

yor sana? 
S'Jnra ) aklaştı, ibahasıuın 

ellerine snrddı, yanaklarından 
öpmeğe ha~ladı. Mnrten Jervc· 
jin hu halinden nıeınnmı, ht'r 
fC) i unuttu, o da büyiik bir şef 
katle kızının sö:tlerinden öptü 
mulıabbctle göğcündc sıı.u. 

.Madam Murten koca ile kı· 
zmın öpii~tiiklerini görünce 
koitn ) onlnrın-a geldi, se\'in~· 
le: 

- İşte böyle olmalı? Dedi. 
Baba ile kız arasında her za • 
man anlıışmamnzliklar olur. 
Fakat dnrr;ınbklar cok ürıne· 
meli· J 

Jcr\'ej cevap Hrdi: 

- EN SON HAVADİS - ---------- ----------- ------------lııiJ'fa 3
1 

Madrid, l 4 (AA.) - Cumar
tesi eünü yapılan bir kabine iç
timaını müteakip General Bar
ron 'un General Munoz Grande 
yerine Cebelüttnrıka mücavir as
keri mıntakn kumandanlığına ta
yin edildiği bildirilmiştir. 

--o---
usya ve Amerika 

----o----

Hududumuz
da ki Bulğar 
süvari kuvvet 
/eri çoğalmış. 

Londra, l 4 (AA.) - Röyter 
:nuhabiri bildiriyor: 18 Bulgar 
fırkası seferber edilmiştir. Bu fır 
kaların 6 sı işgal altındaki arazi· 
dedir. Bulgarlar bertarafta tay
yare meydanları yapmakla me§· 
gul bulunuyorlar. Türk hududun
daki Bulgar ııüvari kuvvetlerinin 
arttırıldığı hissediliyor. Maama· 
fih büyük miktarda tahııidat ya
pıldığı teeyyüd etmemi§tir. 

Budapeşte, 14 (A.A.) - Mı 
car resmi tebliği: 

Motörlü kıt'alatımız, dü~ma
m takibe devam ediyor. Dü~man 
ardçıları ile yaptığımız muhare· 
belerde bir miktar esir aldık ve 
bir batarya iğtinam ettik. Hava 
muharebeleri esnasında be~ dü~
man tayyaTeai, avcılarımız tara
fından düoürüldü. 

Iskenderiye
den uzaklaşan

lar 90 bini 
buldu! 

sya, 
ima ların 

gözle b 
··pheli 
o ! 

Acaba Suriye harbinde tasar
ruf edilen kuvvetlere nasıl 

bir vazife verilecek ? 
~~mekli Albay s_adıkbu"!!!,_~l 

A kerlik za\ iye::iııdm1, gii- tan ki, komünistlere Jkl\r:;ı en 
ııiin <likkate değer lıadi::elcri gud<lur uıiicadcleJcri yapını~ . 
wılardır ; tır. Bir Bulgari&tnn ki ::on 22 
· ı _ Suriye muharebe i bit· ) ılılu küçüklii, Lüyüklü :!O ko 
mi. tir. ~'ngiltere, lıu sahneye wüniet i'5) an 'c 'ıhtilile eahne 
yıiınış olduğu kuvvetleri )imdi o~ıııu~tur. -~~~ ~.ul~nri ;ta~, 

0

\'i. i 
Dir La,.kn vazifeye uıemur ede- nın lııle sonullu gonderdıği hır 
bifü. • antikomiini t hurhc uzaktan 

.. - Acaba ıhu , azife ne ola· se) in!i kalmal lndır. • 
caktır?. Ordu!U mu yok? \ 'ar Koınü 

Almanlar, Hırvatis
tan akıdelerine 
aykırı hareket 
ediyorlarmış. 

2 - llabc.i;:ıtundaki nSk~ri nizmiıı ıinıhn ında menfaati 
harekatın nilın\Cte ermesi in· ıııi rnk? \ nr. E, peki Bu Bul

Londra, 14 (A.A.) _ Kahi- giılterC} c Doğu. Afrikasmdaki gnri.stıtn Ahnanyanın, İtal) a, 
reden alınan bir. habere göre tem ,mHtleri de bir başka vuzife· Slo"ıtk)'ll, Uomnnya 'C l\1aca • 

• muz ayı içinde lskendcriyeyi ter- ye talı::is edeL'.ılııırk imkanını ri~tan ) ımıııdıı 111 1 \ki almak İ· 

B • [ •1 • kedenlerin adedi 90.000 i bul· k 1 k i •ı 

Nevyork, J 4 (A.A.) - D.N. 
3.: Amerika posta telgraf ve te
efon nazırı B. \Vnlker radyoda 
Jir nutuk söyJ!ferek Amerikanın 
lngiltereye ve Sovyet Bir!iğine 
rar~ım etmesi lazımgeldiğini aöy 
.emış ve Almanların komünizmi 
ntadan kaldırmasına taraftar o
'anlan hıristiyan akidelerine ay
(.ırı hareket etmekle itham etmİş
tır. 

lr n g l lz 
\ \• orıui:;ti. Bu U\"Ycl er ~ıra m- ı ·'.ıı 11 • 1 •. er. 

muştur. Bunıardan 60 bini yukn· • ~ ·ı k · dıı bulunan ·hir cenubi Afrikıı l ı rbiıı J,,ıı)adığı güııdeııbc-Jeniz altısı rı Mıs,ıra gönder~ ece tır. ordu·unım kı~men Mı ıra, kıs· r'i h..o~tcnce lıuıanını Jıa,ndnn, 

S ıl ı ıııcıı Lih) il) a sevkcdilmiş oldu J cniz<lcn, de' anılı surct1c bow 

bir Vişi vapu- unyeue yara anan= ~umı lıilİ)Ol'UZ. Aeaba Ull km·· l>ardmınn ıcdcn Rusların,' lll'• 

1 d b
• k \ etleri İn~iltere. Lih) a lıarL':ni mı , c Burgaz füuanlarıııı bom 

runu batırdı'. ar an ır ısını . ,a<.fi)C etmek için lll'l kullnnıı• h:ırdıman cdemcınck WC\'kİiıı· 
caktır?. de lmlundukları için pek bii • 

FOTO 

i SÜMER 
B. oğlu istiklal cad. 

.' No. 111 Birinci kat 

San Sebastien, 14 ( A.A.) -
Monte Kueldo civarında batırı
lan Fransız şilepinin kurtarılarak 
karaya çıkan kaptanı Vbgo Fi
dells vapurunun gece bir fngiliz 
denizaltısı tarafından hücuma uğ 
radıibnı '\·e denizaltının ayni za· 
manda vapuru mitralyöz ateşine 
tuttuğunu söylemi§, mürettebat
tan birinin yaralandığını ve bir 
çoklarının da denizde boğuldu
ğunu ilave etmiotir. 

el r 
1 

Kadın 
e 

iht 
-Yarın 

nbi yaprak 
başlıyoruz-

--------------------

ir Ejder .. 
Korkunç boğuşma sonunda.· 
Samatya açıklarında misli gö

rülmemiş bir deniz ejderi 
yakalandı~ 

Evvelki ~ece Silivri açıkların· 
da kılıçbalığı avlamakla meşgul 
Samatyalı Oşman reisin ağlarına. 
§imdiye kadar misli görülme
miı:, korkunç, adı ve nev'i bile 
mcÇhul 400 kiloluk muazzam bir 
canavar takılml§ ve balıkçılıırı 
hayli telaşa düşürmüvtür. • 

Canavarın yakalanması garip 
olmuş ve bu korkunç deniz ej. 
derile balıkçılar arasında tam 
altı saat süren yorucu ve hcye
canh bir mücadele geçmiştir. 

Nihayet sah ha karşı bu mü-

cadelede bitap dü~en canavar. 
diri olarak ~ahile getirilebilmiş
tir. 

Balıkhanede teşhir edilmekte 
olan bu garip mahluku en mütc· 
hassıs ve tecrübeli deniz adamları 
bile tanıyamamaktadırlar. Bunun. 
sularımızda misli bulunmıyan ve 
cereyanlarla pek uzak denizler
den gelmiş bır deniz ejderi oldu
ğu söylenmektedir. 

Canavar, «Çocuk Esirgeme 
Kurumu> adına, Samatyada, pa
ra ile halka teşhir edilmektedir. 

~1 a f S İ 1 ya y a 3 - Bir 1ki giindenberi Rus ) ük ızıırap duyduklarına iti -
kıı) naklarından. Bnlgaristanda uıat etmelıdir. Hue-yanın lıcr· gönderildi! haıı a.keri hazırlıklar yapıldı· hnnı;i bir larafuıa bir ihra~ ya. 

g'ın<lan balısedilınekted'ir. Bul· ııahılınek i"'m Alınanların isli· 
Vi~i. 14 (AA) - Suriycden '>: 

ı 19 yaralı ve hasta getirmekte O • gari tana kar~ı SoYyctlerin ha· f:ıdc cdehikcekleri limanların 
lan cCanada> vapuru dün ııalmh ıdb.i dü§iinc.c9ı ne ol:ıhilir? lıcp•i Bulgar salıi llcriııdcdir. 
Marsilyaya gelmiştir. Bu nıüna· 1 - Sov) etlerin tekzihdc is \ c 1\u:ılar lm limanlara kartı 
ecbetle muhariplerin ailelerindcr. rnr etmelerine rıığuıt'n Alman hiç bir §C' ' ) aırnıııumaktadır • 
birçoğunun yolcularını rıhtımdıı " 
kar ılamalarına fevkalade olarak orduları umumi 'karargfıhı , Sta hır. 
müsaade edilmiştir. Hn Iıauııım ) arıltlıtından dem Niçin, zira BulgarLtaıı harp 

, urnıakta Je\ anı ediyor· llıuı- tc .dcgildir. 

Kısa -· 
Haberler 

* Çocuk. bahçelerinin istoeni
en faydayı temin ettiği 2örülc
e:'k', yen'iden bahçeler acılması

ı.a ıkarar verilmiştir. Açılacak 
"::ahcelcrin semt ve mınlakahm 
eısbit olunmaktadır. * Bazı tranwy dumklarmm 
·eyrtise!er bakımından mahzur
u olduj'!u tesbit edilmis ve bun
ann değiştirilmesi karaTlaştınl 
nıştır. * Eminönü ve Üsküd'ar kaza
armda muhtelif suçlardan 24 
•snaf cezalandırılmıştır. Scyrü-
efer talimatnamelerine aykırı 

l-ıru-cket eden 13 şoför. ilç otomo
')H ı."C fild taşra otobüs sahibi de 
'ecziye edilmiştir. * İkmal kım;lan etrafındaki 
raal1yet1er tamamlnmıstır. Kurs 
tgır caır~amba günü faalfyctc ge
ç ec ol\ tJir. 
* Hamaliye ücret1eı1nin art. 

tıırıl'ması üzedne, tacirler, Ti
"aorct miidürltiğÜne müracaat e
derek. ücretlerin cSki şekline 
inmesini taleb etmişlerdir. Mü
dürlük ''aziyet!f tetkik etmekte
dir. 

-tr Şchıı1rnhde1d fötat müra
kabc kursu müdav.imlerinin im
tihan evrakları Ticaret Vekaleti 
ta:ra!ında ntctkik edJlmiş ve 
kı~ beş kişi muvalffo'k olmuş. 
lur. Bunların tayınlcrinc başlan 
mıştır. * Adapaıannda yeni bir spor 
ku übü gçılmıştır. 

o'-:ıinc iııanınulı? Acaba ııck luriı;tiyaıı Bulsa 
Bizec, Lu dördüncü mııdd , l'İ t.mııı komüııi:ıt~ığc kar~ı a • 

üzcriuılc Fa.da durmağa lüzum çılmı:.; olnn mukaddes cihada io; 
yoktur. tirıık ctmeıne&i, Uu - ,Alman 

Zirn Liz:, Ru~ Alman lıarlıi· harbinin umumi pllinına göre 
oin müzmin bir lıal almakla ol le bit cJiluıi~ Lir lıard~cL ola • 
du~una kauiiz. Stalin hııttınm ıııaz mı? 

o 
ırnrça olma ı da, Leningraıl ile Ru donanma ıuın ceuuLi 
y arılmaı:ı, parçalamna::ıl param Karndcııizdc eık sıl· ı;öziikmej 
1\'lo ko\'allln zalıtı da, halla uin ebebiu'i burada aramak 
Mumınn kdaki )tmhrn depola· doğru olur· Rt Jur, Bulgar sa· 
rııım imha:ıı \ 'C) a Almanların hillcrindc i>irdenhirc hareket 
eline ınii~nıe i de Ruv • Alınan edecek S ıııi J ... afileleri ile Uk· 
harbinin ıniizmink~me i~tida • rıın)a sahillerine bir ilırnç )B· 

dını kaldıramaz. .. En·clce de pıhııaı:ıııdan çckiıınıck-ıcdirler. 
6Ö~ lcdiğimiz gihi, Alm<m) a. Kı li'ır hafla C\ el, :3ofyanıu Bul
ıılorduyu ) 8 folha ctm~ ) a gar liınaıılarında Romen 'e Al 
mukncıııelini tanıamile kır • ıııan ı;e ıııileri lıulun<luğuııu re:I 

nıcıı tekzih cııuct-iııdcki ~ır da 
ınak, ) alıut ta bu orduda <li::ip· 

budur. 
lini 'Ve mımeYİ kuvveti tahrip 
etmek ı;ıklarından birini bu:.ur Ila}tli bunu <la get;elim. Ge• 
mağa meclıımlur. lelim 1nt;ilizlerc, 

Düııkii Alman resmi tebliği, 
Re::mi tebliğlerinde lrn üç TOlırukta:ki İnı;ilizlıetin bir lıu 

§ıkka temas eder nokta gönııc· ruç harekeli ) apmağa halkıt· 
diğiıııiz i!;in Rusların\ azİ) eti· tıkla mu, fakat mu" affuk ola· 
ııi endifeli aılılcdcmiyoruz. ıuqJıklarını bildiri) ordu. Ilu 

Gelelim Bulgar'istaıı ınc ele Jıııl, Ifolıeı;İ::landan geldiği bil· 
İt\e: dirileıı cenubi Afrika urdll'iıu· 

Burada Rusların ııridcsini 
lınlandırıı4bil~ek Mr munmın.ı 
eez.mnnftk, zeki Lir Ru~ için kn 
bil değildir. 

Düfiiniinitz h'ir kere... Bir 
Bu};gari tan ki her pıııııdan 
milı' Prı• baf;luhr- B'ir Bulgari · 

ınemJ~ \cynhııt lıcnüz cephede 
vazifo ulmıuııı~ olduğuna dela
let edebilir. 

En Son Havadisin Cinayet ve Macera Tefrikası: 49 
U'5tn l\tartcn, ,arap m11hzeniıı 1• 
inen merdiven ha nınakhırınrn 
.. orrumu:ıtmu kaldımıı~, ora • 
dan bir §e yalmı:n. 

Bizce, Sııri) eden onra, İıı
~ilizler, Libya me~decini kafi 
ı:;urcttc taSIİ) c ctıuek iclt) ccck 
icrdir. Hiıi iıun Amerikauın 
Dak•ml aı:ıker !,;lkarmağı dü:.üıı 
düğii lmgünlercfe, V C)~andıo 
Dukarı müdafaa tcrtibı:ıu ctlclı· 
Si riVıt) et edildiği bugünlerde 

lih~adaki İtalyan tamponunu 
kaldırmak İn ilizlıtT için İlaya· 
ti ehemmi) eti haizdir. Suriye
cfen ta~alTllf edilen kunctlerj 
de Jm ahnya ee,kederlersc İn· 
1;ilizler akıllılık etmiş olurlar. 

- Görüyorsun ya nııne? 
Ben artık dargın değilim. 

.l\farten ele konu.;tu: 

- Ben de öyle.:. Verdiğim 
o kadar paradan onra rıkıntı-
ra dü tüğliniizü söyle) ince ca
nım :ııkıldı, üzüldüm. I\lıınına
filı sana büısbütün yardıın clnıi 

)Cceğim dem'iyoruın. Haydi uy 
gun bir §CY ~öyle de verc)'iın. 

Jervcj gülert'k bir rakam 

söyledi. 
- Be~ yüz frank kafi ha -

ha!... 
- Be~ yüz JeğH, h 11 sana 

Çeviren : ı• ED olsun, muhak'kak kendi içe· 
ceği sarabı mahzenden bizzat 

,"v!. S Ç apano glu kendi getirirdi. 
__ _.... :\larten l\Iahzene inerken, 

:;ekiz yiiz frank Hre\;iın. Fa 
k 

/ • Şarlo onu gördü, kimseye sez· 
at kimseye verme, er.binde lı. · cNrmeden, takip etti. Kt.Gilıe o 

6akla. Hatırı kocana hHe bir nu~malarını i~ittiği içiıı, pura· 
§ey söyleme. Ha,.·di, Eli .. ımdi, l>ir J kl 1-' :ı; 1 nııı uıııhzcm c s.ıı ı u 11u0un -
sahalı keyfi yapahm. Bir kaç daıı ~iiptıclenuıiı;:ti. 
kudclı şarap ) m arla) ııhm... Şarlonun dii~iiıu·c ine görı•, 
S.ahah]cyi~ eski .nrap içmek lınba l\fnrlf'Jt, ~ alnız §<ttap {!C· 

:-.ıfalıdır. lUt>ana hayat ve sılı- ıirmek i~:n mahzene inmemi .. 
ı . :ı>' 
ıat Yerır. 3) r1i zaıııanda kJZma \ erı•ccl':i 

Sözlerini hitiriııl'e yerinden para) ı akladığı ) erden t•ıka~
J nlktı, mahzene doğru yürü • ıııak ~çin <le gilmi ıi. " 
dii. 1arteJ11irı aneti)di, ..,,., olur Tahmininde aldanmaıuı&tı. 

Şarlo bumr görüncr-, kejfin· 
den memnun. daha fazla q,ir 
şey görın~c sa' a~adt, hcınen 
rnahz-endt'n çıktı, Jervejin ) a
nına yaklafarak kulasına f ı ıl
dadı: 

·- Babanın paralarını nere 
dn akladığını öğrendim. J.'a _ 
kat onları hcıncıı almak kııhii 
değil· llir ka!ıt gün sabretmek ıa 
zıııı. 

Jcrvcj hu miijd•dcıı o ku<lar 
ce\' iunıi~ti .l~, "azİ) et rnii ait 
olı;a, Şarlo) a sarııncak. gözün· 
den ) auaklarından, dudakların 
<lun öpecek, her tarafını hir 
lmı:c ) ağmuruna ılıoğacaktı. 

Daha vcrr 

Akednizin şark kıyı:ıında ya 
pı1a<·nk 1ntfia Mr İ§ kalmadığı 
na göre, Lu kmvctler Libyaya 
gi;ıulcrilıncıse na ıl bir nzife· 
) c ı:ıh si cdilehilirlcr? 

Girit ad~ı·mı niıst.frdadına 
1111? Eğer İngiltere Lö)le lıir 
harekete giru:ecek olursa ya • 
kın§arkta iyaEı ve a keri prc~
tijin i iade c<lelıilcceSine inana· 
bilir. 

Sadık D11marı 
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f STANBUL LEVAZI:\f Al\IİR. 
l.i(;f SATINALlUA KOl\IİS
YONU İLA~LARI: 

47 kalem göz aleti alınacaktır. 
Pa:.:arukla eksiltmesi 16/7 /941 çar
şam~ günü saat 15 de Tophanede 
Lv. Amirliği satınahna komlsyo
nunda yapılacaktır. Hepsinin tah
min bedeli 3616 lira 90 kuruş kat'i 
teminatı 542 lira 55 kuruştur. 

Aletlerin cins ~ mikdan. komis
yonda görülür. İsteklilerin belli va-
kitte lı:omisyona gelmclel'i. 1 

(85-5786) 

* 
100 adet Keveir 1 
100 adet karavana 
100 adet kapaklı yemek 43.ak-

rac:a 
100 adet çaydanlık 
100 adet Büyük kepçe 
100 adet küçük kcPQC 
100 adet et bıçağı 
100 adet sebze bıçağı 

S adet et kıyma makinesi 
YiJkarıda cins ve mikdarı yazılı 

dokuz kalem eşya 16/Temmuz 941 
çarşamba günü saat 15 de paurrlık
la alınacaktır. 

istekliler.in teklif ıedecekleri Hat
lara göre yüıxlc ~n bei nisbctinde 
ka.t'i icmİnat mektup veya vezne 
makbuzu ile !birlikte belli gün ve 
saatte KasımpaşaQıı. -bulunan komis 
yonda hazır i>uhuımelan. 

(5761) 

İSTANBuL KOMUTANLI<:iI 
SATINALMA KOMİSYONU 
iLANLARI: 

Aşağıda cins ve nükdarlan ya
zılı 6 kalem ya~ 6ebzeye talip çık
madığından 1617 /941 günü saat 11 
de pazarlıkla 6a1m ahnacaktrr. Şart 
namesi Jıer gün komisyonda görü
Jcbilir. Muhammen bedeli «27575> 
lira 25 kuru.5 ohıp kat'i teminatı 
4106 lira 24 kuruştur. Anadolu ve 
Rumeli cihetine ait sebzeler ayrı 
"'Vn taliple.re de ihale edilebilir. 
İstekliler.in belli GÜn ve saatte Fın
dıklıda satınalma 'komisyonuna gel-
meleri. (5755) 

Cinsi Miktarı Muham-
Ton men B. 

Lira Kr. 
Taze fauiye 105 11550 00 

> kabak 35 2100 00 
P.atlıcaıı 80 7200 00 
Tazeh"ber 10 6000 00 
Kırmızı <Ioınitıes 80 4800 00 

IBamya 7,5 1125 00 

"mrı-l • .:. - - . :11- Lk;. 

Aşağıda ıcin.s ve m.ikdarlar.ı yazılı 
5 kalem -seln:eye iaöp çıkmadığın
dan l617/9fi günü saat 11,30 da 
pazarlıkla eatın alınacaktır. Şartna
mesi her gün komisyonda görüle
bilir. Muhammen bedeli 31550 lira 
olup &at'i teminatı 4732 aira 50 ku
ruştur. Şaci:namesinıe göre Anadolu 
ve Rınncli ~4lit sebzeler ay
rı ..ayn "taliplere -de :ihale -edilebilir. 
İstıeldıilıerin fbcl.li .cim' ve .saatte Fın
dıkbda eatmalma komisyonuna gel-
meleri. (5756) 

Cinai MiJdıarı Muham-
Kilo men B. 

Ay~mn-efsul.vc asoooo 
Pathcan 130000 
Bamya 25000 
Yeşil biber .18000 
Domates 75000 

Lira Kr. 
13000.00 
10400.00 

3500.00 
9000.00 
3750.00 

J Devlet Demiryolları ilanlar_• __ ( 
MUhammen bedeli (38.000) lira o~ 19 kalem muhtelif elektrod 

28/8/1941 Per~mbe günü saat 15 de kapalı 'Zarf usulü i~ .Ankarada 
İdare binasında satın alınacaktır. ( 

Bu işe girmek isctyenlcrin (2850) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun t.ayın ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı sün saat 14 de U.. 
dar Komisyıon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

~rtnamelcr (100) kuruşa Ankara ve Haydarpara veznelerinde 
satılmaktadır. (5729) 

istanbul Levazım Amirliği satan alma 
komüsyonu ilanları 

Adet 
360,000 Tüfek kayışı sürgüsü 

200,000 1,5 santimlik dilsiz to ka 
155,000 Çanta dip çenseli ı 

Yukarda yazılı üç kalem malzemenin pazarlık i~ eks:ltmesi 17.7. 
941 perşembe günü saat 16 da Top hanede Lv. amirliği Sat.malına ko
misyonunda yapılacaktır. Hepsinin iahmin bedeli 14,962 lira 50 kuruş 
ilk teminatı 1122 lira 25 kuruştur. Nümuneleri komisyonda görülür. 
isteklilerin belli vakitte komisyona gelmeleri. (74-5734.) 

* 
Beher kilosuna 234 kuruş tahmin edilen 150 kilo ekstra dö jansi· 

yan alınacaktır. Pazarlıkla eksihmesi 21.7.941 pazartesi günü saat 15,30 

1 
da Tophanede Lv. 3.ınlı>liği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Kat'i teminatı 52 lira 65 kuruştur. İ:.-i.eklilerin belli vakitte komisyona 
gelmeleri. 57-5735 

Parasız küçü 
ilanlar servisi 

açıyoruz . 
---o---

İş arayanlar, iş ve• 
renler ve evlenmek 

istiyenler için .•. 
Bundan sonra i~ ve İŞ· 

~i uayanlarla evlenmek 
istiy~erin gönderecek
leri 'küçük ilanları ne~ret 
meğe karar verdik. 

Biz, diğer· gazetelude 
olduğu gibi gönderflecek 

ilanlara bir de k-upon ya· 
pıştinlmasına lüzum gör· 
müyoru:· Karilcrimi:z: :val
nı.: evl.ennıe tel.lif Zerim!, 
okunaklı bir yazı ile ~a· 
rih adreslerim koymalan 
~arıtır. Ci<:ldi addedUemi· 
yecek teklif /,eri neşretme· 

mek hakk-ını muhal aza e
diyoruz. 

Mektup görÜlerecek o· 
Zanlar, haklarında azami 
bir ketumiyet muhafaza 
edikceğine inanabilirler. 

İkram~yeli bilmecele· 
rin ne~ri.ne ba~lıyoruz 
Bunlardan her on tanesi 
ni doğru halledip bize 
gönderenler, hazırladığı • 
mız hediye stokundan is
tifade edeceklerdir. 

ilk bilmeceyi 
bekleyiniz 

Beşiktaş askeri i k 
şubesinden : 

1 - Beşiktaş şubesinrc kayıt r 

lı malül subay ve eratla şehit ye· 
timlerinin tütün ikramiyelerinin 
aşağıda yazılı tarihlerde Beşik

taş kazası kaymakamlığında veri 
lecektir. 

2 - lzdıhama scbebh~t ve • 
rilmemek üzere herkesin cüzda· 
nında yazılt numaralıara göre sas • 
t !) dan 12 ye kadar ellerindek 
mevcut tütün ikramiye tevzi nü: 
us hüviyet cüzdanları ile 3 adet 
vesikaltk fotoğraf ile kaymakam 
lığa müracaat etmeleri. 

3 - Bundan sonra müracaa~ 
günlerinin cumartesi salı çar. 
şamba ve cuma günleririr. 

4 - Tarih tevı.iden itibarer 
bu tevzi müddeti 4 ay dahilin · 

dedir. 

Gün1er 
12/ 7/ 941 Cumartesi ma.li'.11 

15/7/941 Salı günfi ~ehit ye1 
imleri 

16/7/941 Çarşamba malul 

1817/941 Cuma şehit yetimle 
ri. 

Foto 

1 KAZBEK 
Beyoğlu İstiklil Cad. No. 81 

l\Jilyoa. kişe yanı 

Sahip ve Başmuharriri: 
NİZAME'l'TlN NAZİF 

N eşriıat Direktörü: 
ŞÖKRU SARAÇOOLU 

Vatan matbaası 

---Raşit Rıza--
} 

EmlAk altm satım -==== Ti Y a t r o s u ==-
Her muhitte satilık'. aparti- H a 1 i d e p i ş k i n birlikte 

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

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

14 Temmuz 1941 PAZArt.ı.t:=l 

Yakın tarihten bir yaprak~~. 
(Başı ikinci sayfada) 

. Baf, Dif. !f ezle, Grip, Romatizma. 
Nevralji. Kınkhk •e Bütün Ağnlanoızı Derhal Keşeı
•eabında fi)ode 3 kaşe alınabilir. T AKLITI.ERINDC.N SAKININIZ. 

HER YERDE PULLU KUTULAR! ISRARLA iSTEYiNiZ 

haki harp üniformaları ~altana
tın yaldızları ile harhiu scrtli
;!ici . birbirine kan~tırıyordu. 
Kendi kendime ~öyle düşiin
müştiim: 

- Bu yaldızların devamı şu 
harbin kazanılmasına vabeste. 
Harp kaybedilrse ne bu tu~lu 
~alpaklar kalacak ne de bu ı.ır
mah cepkenler. 

\'e önümden ıceçcn saltanat 
r :aha!>ına dkkatlc baktım: 
Giilümscıneğe çalışmasına rağ 

1 men imparator dalgındı. Padi
& •?SM'iY:aA~, I !\ah ise beyaz eldivenli elleri ile 

s2ğa sola selam çakmakla meş. 

T.. k. c h . t• ld". Ur ıye um urıye 1 ~;:;şılartna Enver paşa ~cc • 

Z 1• f 8 8 1 D 8 0 ıı 8 S 1 1 ~;~ı~~ ~;u~:~~!'."p•••lo•• bir U !\ O tarihin üzeı·inden tam 25 
yıl geçmiş bulunuyor. Sultan 

Kuruluş Tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk Reşat, bu ziyaretten iki yıl son. 
ra ve imparator Vilhelm tam 

Şube ve Ajans adedi: 265 ' yirmi beş yıl sonra öldü. 
Zirai \'e Ticari her nevi banka muameleleri. Enver pa~a ise Sultan Reşat. 

Para biriktirenlere 28.800 Jira ikramiye veriyor ten beş :nl sonra ve imparator

Ziraat Bankasında kuınbaralı ve ihbarsız tasarruf hesapla· 
rında en az 50 lirası bulunanlara denede 4 defa çekilecek kur' 
a ile aşağıdaki plna göre ikramiye dağıtılacaktır: 

' adet ı.ooo Liralık 4.ooo r:· \ 100 adet 50 Lira1ık 5,000 Lira ı 
4 > 500 > 2-000 120 lt 40 4 800 
4 > 2so > l.ooo ., lso > 20 : 31

200 > E 
40 > 100 • 4.000 .. • >I ~ 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 lira. 
dan aşağı düşmiycnlere ].k.ranıiye çıktığı takdlı:d.e % 20 faz. 

!asile verilecektir. ~ 
Kuralar senede 4 defa ~1 Eylfil,. 11 Birinci.kanun. ll ~ 

Mart ve 11 Haziran iarihlerınde çekilecektir. 
& *M3'0Mi5i8 *ihiftii!Peeesw•s &6E!Q1W!fıi., 

1 Devlet Deniz VoHarı ilanları 1 
ı - SAV ARONA yatı iç.in Kanlıca. koyunda demir mah.ıılllnde 

inşa olunacak ~nsformatör bina.S• a~ık eksiltme .~ureiilc talibine ve
rilecektir. Bu işe ait eksiltme evrakı ~unlardır: 

A) Avan proje 
B) Fenni şartname 
C) Bayındırlık işleri genel ı;artnamcl;i 
D) Vahidi fiat ccdveli 
E) Hususi fenni şartname 
F) Mukn.wle projesi 

- Eksiltme 21/Tem:muz/1941 Pazartesi günü saat on beşte !dare 
merkezinde müteşekkil satım komisyonunda yap~lacaktır. 

3 - Vahidi fiat esası üz;erinden ınuharnmen bedeli (4000.-) lira 
olup muvakkat teminat (300.-) Uradır. 

İstekliler bu işe eit evrakı görmek i.çin hergün ve eksiltmeye iş
tirak için yukarıda yllzıh sün ve saatte mezk\ır Komisyona müracaat-
ları. (5455) 

Askeri fabrikalar satınalma 
komisyonu ilanları. 

-
Tahmin bedeli c3311> lira olan c7000> kilo :birinci nevi sıSır eti 

24 Temmuz 941 Perşembe günü saat 14 de Salıpazarındaki askeri fab
rikalar satına.hna komisyonunca açık eksiltme il-e ihale edilecektir. Ta
liplerin 248,33 liralık ilk teminat nıakbuzu ve 2490 sayılı kanunun iste
diği vesaiklc o gün ve saatte komisyonda bulunmaları. Şartname her 
gün komisyonda görülebilir. c5560> 

lstanbul Deftarhğından 

dan 20 :nl önce göçtii. 
Aeaba, en ümitli oldukları 

~iinlerde. ihtişamın en enginle. 
rinde kulaç attıkları o dakikada 

tı üç adam neler konu~Hyorlar
dı'? Hangisi hangisini aldatınağ"r. 
:;alışıyordu? Ve her biri ~:arıı 
.cin ne gibi projeler hazırlıyor. 
du? 

Bu suallere, bugün, tarih da. 
hi tam b\r cevaı. '\'~rebilerck 
bir salahiyette deji'ildir. Fakat 
ben iddia edebilirim ki Sultan 
Reşat, o günlerde dünyadan ta. 
rnamile bihaber bir zavallı idi. 
ı;:nfamın bu iddiaya neden 
uplandığını anlatayım: 
~u debdebeli alayın köprüyü 

,.eçişinden üç dört glin sonra i
ti. 

Bir akşam ... Yağmurlu bir ak
.am. Ben, Eıninönünde, eski Se
imik bonmar~esinin önünden 
ı!:elc acele geçerken, birden ha
fif tırısa kalkmış bir hac;.sa sü · 
vnri müfrezesi ile karşılaştım. 
Arkasından açık bir saltanat a
·abası belirdi. Hemen vaziyet 
:.Jıp tazi mresmini ifaya koyul. 
)um. 

Yemin ederim size ... Koskoca 

SiNEMALAR 
Beyoğlu 

Halk sinemasında 
·3, - TENCERE YUVARLANDI 

Komedi. . 
Matine 11 de gece 8,30 da 

1. - GUNtADiN. Türkçe sözlü. 
2. - GÜNDÜZ İNSAN GECE 

KURT. 

* BEŞİKTAŞ BAHÇESİ 
2 Filin Birden 

1 - Tosun Pa~a Türkçe 
2 - Güzel Esire 

Be§ikta§ Suat Park 
Sinemasında 

2 Film Birden 
1 - Lorel ve Hardi 
2 - Esir Tüccarlar 

ENSON HAVADiS 
tı.AN FİYATLARI Kuruş 

Başlık maktu olarak 
1 inci sayfa santimi 
2 > > > 
3 > > > 
4 > > > 

500 
300 
200 

75 
50 

cadde bomboştu. 
Sultan, misafirini uz:urla~ 

sara:ı,.•ına a"\·dct ediyordu. Ba!i\ 
da boz bir ka!pak, sırtında tııı 
harp iiniforınası, Sultan }?es·, 
bu açık saHauat arabası içiod 
tam bir eıiek ıslatana tutu1ııtll1 
tu. ZavaHı ihtivar, bir makiıı.e 
bebek gibi kollarını kaldırıp.'~ 
dil"erek beyaz eldivenli elletı I 
le dttrnıadao selam alıyor. t'l 
nından . ~yrı1.an _cl~er~: ~ünt t .. 
tutar gıbı. dızlerını dovuyut~ 

1 
Başını kah sağa kah sola çe"'~ 
yor ve gülümsiynek kendi k~ıt 
dine bir şeyler söylüyordu. 1'\, 
bilir ... Belki de, ı;inlerdeııbtt 
sıkı bir prootkolun esiri olan ı 
vallı ihtiyar, artık evine döll~ 
entarisini giyebileceğini, başıi1 
takkesini geçirip bir köşe ~il 
derine uzanabilecel:'ini diiştıdııl 
vor, sevini:vor ve yağmur 
sınıklam oluşuna homurdaııı 
yordu. ıt 

Kim der ki padisahlık ko 
,cydir! 

Ensari Bülend 

( 1) Ter?men • ı 
(2) Padişahın damadı mal\ 

sına. 

(3) Saray müzikası. 
(4) Selanikte de bir Ayasof' 

camii vardı. Ş:mdi kilisedir .. s$' 
(5) $imci' ki Zıraat Barı-!\ 

binası. 
~~~~~~~~~~-..-/' 
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SANiN 
DİŞ MAC UNU 

Dişlere hayat verit 

-ANCAK: 
Her sabah, öğle ve akşl1"' 
her yemekten sonra m u tl-"; 

fırçalamak şarttır. Bu usııl 
i1 şaşmadan, muntazanı 1ı 

metodla takip edenlerin dW 

leri, mikroplardan, hasta~· 
lardan muhafaza edilrnİŞ 

o· 

lur, paslanmaktan "\'e çiitO• ,, 
mcktcn kurtulur. Her zall' ,-

temiz, parlak ve güzel olat 

kalır. 

mm., ev, arsa tstSyenler ve cm-
1 B k C "' } "'} Deftedarhk devairi ile mülhak müdüriyet ve maliye şubelerinin 

lak &atmak dlliyen ere yazıha· U a. Şam aga og U 941 yılı .ihtiyacı için mübayaa edilecek o.Ia:ı (24?) ton Türk ant.rasiti: !..bone Şartları: Türkiye Hariç 
nemizde azami kolaylık ;i)ste- Çiftesaray}ar bahçesinde 2417/941 perşembe günü saat 15,30 da Mıllı cınlak müdürlüğünde top- için için bet 
rilir.. B E N 1 Q p Ü N Ü Z !anacak olan komisyonda kapalı :ı.ıırf usulile ihale edilecektir. Mahal- Kr. Kr. 1 ile sabah, öğle ve akşalll J• · - - ·a D ı lerlıw teslim .şartile ve beher tonu (~7,75) l~ra hcsabile muhammen be- dP' 

Fatili parki kariısın a Ü - deli (6798175) teminatı 514 liradır. ısteklenn teklif mektuplarını aynı Senelik 1000 1700 yemekten sonra günde 3 
nerzade Camii üstünde Kamil Bahçemiz içkisiz, havadar manzara eşsiz gün saat 14,30 za 'kadar makbuz mukabilinde komisyon reisliğine tev- Altı aylık 550 1000 . ..,,t 
c k di etmeleri ve ihale esnasında biz1.3t bulunmaları veya resmi vekil bu- Üç aylık 275 500 Eczanelerle büyüık ıtrı.ı 
Pa~a sokak No. 6 Bu fevkalade programı açırmayınız lundurmalan muktezkiir. Hususi şartname hcrgün milli emlak mü- Aylak 100 mağazalarında bulunur· , 

'l:"~VER ·GÜRl\IAN ti M dürlüğü 4 üncü kaleminde görülebilir. (5588) -~ 
____ :Ll:.:.~.:.:::....:.:.:.::::=.;... __ ....:~---------------------------------------------. .......... ______________________ _.,..__., ·~--------------------------------------------~----.__________.....o~ 

6itenleri hana anlatın. Benipı s'ini kkapıp kkoyuverm?ek cesur istiklal En Son Havadis'in büyük zabıta romanı :13 kki karlunlka tbhen burada muvak- lcri gitmi§ olacak k~ karı~,,,ı;· 
. f:smim Clarckson • Parry'dir. bir a9 ·ere ya · ı§ır mı. '·at o ara izınette hulunuyo• dan •biraz evvel yukarı çı ~e~ 
: ~~dmp~i~~nm~~,~ Adaınlı~~~qbn,delih~ı••••••••••••••••••••••m•m•••*•~•~••u~sam•••~ ruLİri~e~adrnbhi~~n aÇlı~~aoda~nmk~ı"ns 
nunla alakam hali devam eder . .kı,)arla lbaklJOr~u, sonra. ~İr· 1 G o·· R o N M E y E N K A T ı· L 1 için ayrılan Knightlerin ytrini mi~ ve .•• 

~imdi polisler buraya -gelene denbire kanu~abılme kabılıye- ı Tu-rkçeye Çevı·ren .· Faruk Fenik 1 tutuyorub· Ben l\Ictrdotelin ka· Clarokson. Parri: ııı•·· kadar anlan tem il edehiliriın. tini buldu. Tekrar kaybetmek- _ rım da hiznıetçiıtin yerine gel· - Sözünüzü keı,tioı aJJJ d'~ 
Şimdiye kadar anladıklarını: ten korkar gibi arka arkaya ne· d'ik. Burada bizden ha~ka i~çi dediö Bana karmıztn ba;1"ı.eır 
Sir George"ün ölmü§ olduğu fes almadan anlatmağa ha~la· )Oktur· Knight'lerin kızı Alice ~eçenleri anlatacaksınız,. 
ve izleri n<le bir cinayetten dı: - Size, bir 'bardak konyak ti. dır. Lattimer, biraz kuvvetini- gündüzleri profe!)ör Summeıı- di ile konu~ayım, daha j)'l• 

-;üpheienrui~ olmanızdır. Ö)lc - Hanr .beni bu hale ko· lazıın. Lattimer, dedi. Şuraya O ~ırada, ~imdiye kadar ha- zi toplıyahildiyscniı; bize olup Lill'in evinde çalı~ır, geceleri Lattimcr ba~ım eğd: ·ııit'• 
dc~il mi?. yan ölüm.değil ,diye lıaykırdı. oturun ha'kalım. Madam Latti· reketsi-z duran Raymond, Latti hitenieri anlatır mısınız? yatmak için huraya gelir. Sir - Siz devam edi.niı Lı 

Dic"'cri •hir. cevap veremedi: Muharebede kaç arka<la~, yanı- mer ·!'İz madam Latt'imersiniı merin çıktığı kapıya doğru atıl- Adam elini alnından necir- George'un çok muntazam bir dedi. . ... et'i1' 
:s ? K d k. 0 

"' d H t ... . Sadece füiraı; geri çekild'i ve ko- Laşıında yıkıldı. Ben hiç 'bir dei;il nıi. - en inizde 'hir 1har- dı: • di. San l onları hatırlamak is· ya~ayı~ tarzı var ı. er gece Kadın. hikayeye Lat ı 
luııu kaldırarak açık kapıyı zaman korkmadım, hiç titre- dak konyak getirebilecek ka. - Onu görmek 1 tiyorum .• tiyordu. Nihayet : 6aat onda odasına W.ilisk~ 1,'Ö• bıraktığı yerden başladı: 1111111 

gösterdi· Sanki söz ~öyleme ka- nıcdinı. O zaman kiınin vurdu dar •kuvvet his-sediyor musu- göreyim onu diye bağırıyordu. - Mösyö, göriiyorsunuz M, türürdüm. - Kapıya yaklaştığ'ıfll :~~ıı"' 
bHivetini .ka}hetnıişti. Clarc• ğunu, öliimün nereden geldiği- nuz? Arkada::ım onu kolundan ~ok fena bir 'haldeyim, dedi. Dün ak~am heni bahçıvan içeride sesler işittim. JJtı ııı;tıı~· 

• I h k kimseye kapıyı açpıaı1ıı~1' 1
' 

son Parry 'hu istikamete seri ni biliyorduk Fakat Sir George Kadın, lıcmcn so anın ö ür yakaladı. Odanın kapı::,ını ·a- ·Maddi ve manevi kuvvetim Tonlison davet etli. Bir kaç sa· Eve kimse gelmemişti. O ettifl'' 
Mr nazar atti, sonra yine a<la- im odada, kalb'ine bir ham;er ucun~ h'ir odaya doğru yürü- padı. hakkında şüpheye dii-.müı; ola- at onun odasında kaldım. Geç ('.i ndo2rusu çok hayret ... il11 ı!i 
.ıııa dönerek: Eaplanmış olarak yerde yatı· dü. Az zaman sonra elinde bir Raymoııdu zorla bir hkemlc bilirsiniz· Fakat eıni~ ol~n ki vakte kadar orada kalacağıJDl Kapının tam öniine g~tdıJ.! JJİt''i 

_ Hıı)di canını, eledi, biraz yor·. Ve onu hiç kimse öldür- bardakla geldi ve konyağı ko- ye oturtarak: ba~ına gelen garip vak'alar .ummuyordum.· Anıma, her ih- man iki ses seçebild!ı~· Oi~cti 
kendinizi toplayın, dedim ,.a, -wcdi ! ca!)ıua ·verdi. O, titTiyen elle- - Peki anıma, görürsP.niz ara::-ında hunu11 gibi:-.ini hiP. gör timalc kar~ı karıma tam saat Sir George'nin sesi 

1~1• b" 5·~t 
._ ·"); ser tkuvvctli bir sestı, ·c;er1d· 

fimdiye kadar kaç <Jefa ölüm· Clarckwn • Parry adamı a· rile barJağt ağzına götürdü· ne i-;e yarıyacak?. dedi. Odayı medinı. Bakın anlata)tw da onda l\lö:.)Önün Wibk'")· :.iııi gö· hiç tanınu:rnrdum. l:)a•· '. j,: gel ,•· 
le kar~ı kar:ı;ıyn geldiniz. Bir <leta göz lıap::iııc alını:;, dikkat Zorla yutuyordu. Çok ge~ınc· ben i)İl'e tetkik C'lwcden en el siz de bana hak verin. . türmc~ini tenlıih cttiJD, Fakat müthiş bir k~n-;?a ,a:· ':11"" ı;of 
ceıet ikarcı6ında böyle kendi- le sö:.dcrini dinliyor u. den yüzüne biraz renk 6elmi;· odaya ki'llse adım atmanrnh· Evvela size ~unu söyli) eyim galiba mutfaktaki baat :biraz i- (Dtı 


