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içtimai müca
delede muzaf
fer olmağa 
mecbur bir 

baş kumandan: 

uzvelt 
Bu crevin mihver ~ 
planına dahil bulunmadığı
nı ve cidden muvaffak bir 
snbotaj nümunesi olmadığı
m kimse iddin edemez .... 

Nizamettin Nazif 

Günün en son haberlerini verir Siyasi Akşam Gazetesi 

Meçhul ve esrarengiz Suriye : 11 
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Amerikan tayyare ı 

fabrikalarında 

Grevci 
·amele I 

( 

işi azıttı! _,, 

n, -
• • 

Çahşmak isteyen 
arkadaşlarını ölüm 
le tehdit ediyorlar 

a • 
1 • 

o 

Polisin bom-
bası kafi 

İki gün evvel, Birleşik Ameri
ka' nın Atlantik donanmasına 
rnensup bir muhrip, Groenland 
•ularında rastladığı bir Alman 
denizaltısına bombalarla hücum 
e.tmişti. Bugiın, Birleşik Ameriku 
tıcaret bandırasını tuşıyan 6500 
tonluk bir geminin, bir Alma 

İn.gilterenirı V O§ington sefiri Lord Hali/al• Birle~ik A.nwril,·a 
llariciye Nazırı K.>rdel Hol ile k0tıu~uyor gelmeyince 

Araplığı şüpheli ve Türk 
düşmanlığı şüphesiz bir 
adam: Azımzade Hakkı 

Müstemlekeci ruhu, ev sahibine, hak sahi
bine, birliğe ve kalabalzğa düşmandır 

d ' 1 f d 
11 

~ ~~ıza tısı tara ın un torpillendi. 
gını ~e batırıldığını haber aldık. 
f Mıhvcrin Şefi Bay Hitler tara
Bnd~n B~rl~ş~k Amerika'nın eski 
elçıka. E.lçısıne verilen ve cAl-

ıman~a ,ıl.e Amerika arasında her
ıangı uır d·· 
h 1 

uşmanlığı mfınasız 
u an) beyanatın Lif 

d 
c mecmua. 

sın a neşrcdilişinden bir h f 
so b. ' b '' •k ata . nra ırı ırını ovalıyan bu h. 
dıseler, Birleşik Amerika' a. 
«Av L nm rupayı ezen ,_uvvetleri imh 
etmek> hususundaki azmini .ha 
8as ettiği kadar bu azimde ıs ı • 
nı d h ki •. rarı. 

~ a ı gosteren birer seb 
~ureuııde istismar edilmek istidep 
ını da haiz bulunmaktadırlar a. 

Atlantik harbi başladık~ 
tıAonra aldığı tedbirler s·ırl ~kn 

rn 'k • · . • • eşı 
erı a yı, lngıltere nı"n yal 

«rn"h· • nız •b u ımmat deposu ve tersane-
olrnaktan çıkarmış Alma 

nın o • • • • nya. 
'bi .ayrı resmı bır düıımanı 
ıeİt m_uharip namzedi h;line yü~c 

rn~ti. -
Ruz t •· kulla le t ın cmeçhul vazifelerde 

kurna~;cak meçhul kuvvetlere 
hut Y .a etmek üz.ere sayısı meç.. 
kalkı cnı viııamiraller> tayinine 
h&di:ınaBs.ınlı ~akip eden son iki 
L • • ır eşık A ·k • ııarıplık merı a nın mu .... 
Ced vasfını elle tutulur d e rnadd 1 . ere-

A . c eştırmiştir. 
. rnerıkan h .b. Al 

nızaltısın mu rı ı man de-
ıun rnuh a .sa~dırmakla Amerika
te "e . a~ıplık arzusunu hnrek 

" çırrnış Al c-
dı.ı 6500 ve man denizaltısı 
Yeaiııı ba!onluk Amerikan nakli
rna.nyanın ı~~akla bu arzuya Al
olrnadıv ı~ıraz etmek niyetinde 

191 o~ını ıhsas etmiştir. 
da v·ı Alrnıın ı son Amerikasını 

başlıca Yaya karşı tahrik eden 
tnuş ve •~cp .denizaltı hnrbi ol
Yeııınde L ?17rıka efkarı umumi
Pillenın' . uz.dıtanyn gemi inin tor
Vüaon' esıhn en doğan galeyan 
v a nrbe . k k ' erdirebil . • gırme ararım 

Lu . rnııtı. 

B ~itan.ya b .... k b" 
U aef b uyu - ır gemiydi. 

6So er utan kı· O t 1 na iye nihayet 
<lir. F akn uk kıymetsiz bir tekne 
Atla.ntik~~ 25 yıllık bir ara il~ 
rasında e ?Ynanan bu iki dram 

•ile hiçbi:°r:~k v\ mahiyet itiba
Velt iııi vurdu Y~ tur. Eğer Ruz
rnazsa ortad: u_Ymazlığa vur
«~sug belli,. Jnukemmel bir 

Fak R mevcuttur. 
h t uzvelt b h•d· 

unn bcnz.er h• '. u a ıseyi ve 
det için daha u.dıselcri, bir müd
gelmeğc me b anlamamazlıktan 
da Reia cVı:I urdur. Zira 1916 
fın• son> un ·· 'I ı atılganlığı b .. gosterdiği 
ı ~ tekrarlamak ugu~kü Amerika 
dır. Şur d ınumkün d v·ı 
mndd a a sıralıyaca v .egı -
n e vaziyeti k" . gım bırknç 
:Ydınlatnbilir. afi derecede 

1 -A . 
ghigecc~i 'b~rıknnın Atlanfk 
kap bir Pa,:Rk rnuhnrebeyi d~r!~ 
edecektir. Bil- b muharebesi tak. 
yodn, üçüzliı nkfladanbcri T ~ 
firleri ile Jan Pn t d vletleri 

0 
-

d 
.. on Ha . . ae-

arasın a cercya rıcıye Naz 
1 p ·r· n ede ırı 
er, ası ık için nnaıı° ~ÜZakere: 
hazırlanJllakta olduğ bır kumpas 
tirmektedir. Holnııd unH· hisset. 
nı üzerindeki Japon a idJlndiata. 
Vesile eden Tokyo inlıırını 
tı. k ... h gn:zetcl · Çı tan nçıga arp istemek c~ı, 
lcr. tcdır-

Kime karıı? 
İngiltereye ve Ameriktlyo. k f · · · Ve lngiltere şu anda Pa:~

~k~en ziyade Atlantikte bulu~: 
uguna göre, harp vukuunda, ce

~\ıp denizlerini ve Büyük Okya. 
Pusu, Amerika, tek başına, Ja
k:tYnya karşı korumağa mecbur 

Bctık demektir. 
Yal u takdird~. hissesine, ~imdi, 
etn:ı1k sil.~h ve mühimmat imal 
biribı . duıen Amerika, üzerine 
1- rınden ··h· d'•rt b .. .. k 
liJ dnh mu ım o uyu 
:taktır: a. nlmağa zorlanmış oln· 

Cbevaını .. U - ) uç ocu sayfada 
NiZAMEDDİ T NAZİF 

Dün bir Amerikan ı 
Muhribi bir Alman 
denizaltısına bamba \ 

3000 asker 
süngülerle 

Ya1.an: TARIK MiİU'l'AZ - ~---.....,,,,,__.,........_,,,..._~---~ 

1 

atmıştı ... 

Bugün ... 
Bir Ameri-

• • 
gemısı-

l hücum etti! 
IInrlıe tutu~maılnn paniğt• 

tutulan me;ıhur l\leyı:C'lon gazi· 
lt•ri .kenclilerini can havlile 

'T' [ JJa!Jlmmmu an sıfatı ;Je ili• Şama atınca, Suriyeniu i tik· 
.1 agyare erin ('mrini ~·eren RUZVEL'l' lalilc bt>raber Kral Faysal'ın • [ / R 1 t tal'I, tahtı ve hatta lınyatı lıi· 

ı mıtra göz e- uzv e le tclıllJ..cye dü~ınii~tii .. 
Bir kaç ay en'ı"'l Şama bir 

rin karıştıg""' ı fntilı gilıi girip denizler a ,.ırı 
Baş kuman- ülkeler fetlıin<len dönen bir bir Sokak t·ilıaıı~ir giLi kar~ılanan hu ilk 

nin bir Al
:a'lan denizal-

dan s fatı ile , .. ~on Suri)e kralı, o nıiitlıi§ 
kavgası ı·ık emrı·n110 lıozgnn giiniiniiıı akı;amı Şam· • ılım yuııgınrlan kaçar gihi kaç· 

l.os Angeıoıı, 1 O (A.A.) il. 

tısı tarafın
dan batırıl
dığını öğre-

• 
nıyoruz -

Okyanusta bu hadi· 
seferin başlaması 

Amerikanın harbe 
girmesini 

sür'atlendirir 

Atlas denizinde'·: S<.J ı · ı· 1 n.. • n uu ı~<> e-
ri i::.alı etme i l>el..l(•t1ell 

Al~BAl' Kı\'OK 

. Va ington, 1 O (A.A.) _ Bah 
rıye Ne~nretine gelen habere gö
re, Robı~ Moor Amerikan vapu
ru c~nubı Atlantikte bir Alman 
denızalıısı tarafından b t I 
t B h 

. a ırı mış-

ır. a rıye Nezaret· h"d· . . ı a ısenın 

r~smen teyit edilmesine intizaren 
tıcnr.et vapurlarının telsi.deri va
sıtasıle alman telgraf m t . . 

Motsuoh-a 

Ufukta yeni bir nıu• 
harebe beliriyor 

Japonya ipi 
koparmağa 
tahrik edi

liyor! 
Tokyo, 1 O (A.A.) - O.N.B. 

Japon hiikumetinb. Hollanda 
1-!indistnnı hakkındaki müstokbel 
durumuna dair bir karar verme· 
ii beklendiği bir sırada Japon 
gazeteleri Batarya' nın aldığı va· 
.ıiyete lıücum etmekte ve Japon 
heyetinin gNi çağırılmasını iste
mektedir. Gazetelerden birçoğu 
Amerika ve İngiltcreye serzeniş· 
c bulunmakta ve Japon hüku

metini bu iki memlck<'te karşı la
zımgclen tedbirleri almağn dnvet 
etmektedir. 

Kokumin Şimbun diyor ki: 
cJ apOn tekliflerinin Hollanda 

Hındistanı t.uafından reddedilme 
ri iktisadi ınüwkerelcrin kesil
mesinden fazla biı Şl:y ıfadc eder. 
t{ct keyfiyeti Japon 11iyasctine 
karşı bir tehdittir ve garbi Pasi
fikte üstiiıılüğii elde ctrnek için 
Japonya ile İnrdliz - 1-\merıkan 
~rupu arasında hnrhin boşlaması 
demektir.> 

Gazete miizakerelerin derhal 
kesilmeshi, ayni 7nnıanda da A
merika ile İngilte-P.ye bir cevap 
teşkil edecek mahiyette miiessir 
tedbirler alınmasını istemektedir. 

o-------
Vişi ordusun-

North Amerikan Aviation tayya- d• Şaııılılar iı.••in bir lıardak U• 

re fabrika~ıııııı kapıları müdüri- ver ı : ıı. 
yet tarafından dün sabah saat • ' ıla kop::ırılını~ hir fırtınıı olan 

6 / 30 d~ açılmıştır. Bazı İşçiler itaat etmı·yen l (Dt>"Ollll ıkinci sayfada) 
çalışmaga başlamıştır. Bununla 
beraber grevcilerin elebaşıları ı [ • •• •• M 1 fabrikanın etrafına nöbetçiler di- erı sungu- a r e ş a 
kerek çalısmağa gelenlere mani olmağa çalışmaktadır. Fabrikanın le • • f p ete D b ı• r 
ileri gelen memurlarından biri yznız . 
kapılarda kavgnlıır olduğunu söy I O b 
1 

Vaşington, (AA ) eyanname 
emiş ve daha sıkı bir polis hi- . . · · 
may-aı·ne ı··z ld ~ ·ı· North Amerıcan J\vıation kum·' ..,., u um o ugunu J ave . etmiştir. -Fnbrikanın kapıları n• panyası tayyare: fab_rıkas~nın a.s- necrettı·•. 
çıldığı 7aman hu11uıi polise men· ~er tar.;ıfm?nn l~galıne alt cmrın 9$ 

S P 90 1 1 l ~d 1
. ımznsıııı mıiteakıp B. Ruzvelt bir\ 

u memuı a a e a e po ıs teş· ı 
kilatınA mensup 22 5 memur hi- (Dcvnını iiçiincüd<' 

maye tedbirleri alınış bulunuyor· 
du. Ayrıca 3 askeri tayyare de 
fabrikanın iizetinde uçmakta idi. 

(Dcvnım iiçiint:üde 

• • e 1 e .., 

oş y r! 
Öbür güne kadar 
şehirden kaçanlar11ı 

sagısı 200 bini 
geçecek 

İnğiliz resmi tebliği 

Derne i e Bin
gaziye sürekr 
hava akınlar 

.yapıldı 
-o----

14 Italgan 
tayyaresi 

tahrip edildi 
K~hire, 1 O (A.A.) - Orta

~ark lngiliz hava kuvvetleri umu· 
mi karargahının tebliği: 

M ar(>t:tıl Pete11 

\'işi radyosu bugün Mareşal 
Peten'in şu beyannamesini neş

retmiştir. 
cFransızlarl 
clmparatorluğun bhliğini ko

' umak için harbe başlamış bulu· 
nuyoruz. Fransanın, eski bir müt
telikine karşı harbe girmesini 
teessürle karşılamamak mümkün 
değildir. Fakat biliyorsunuz ki 
F rnnsa taarruza uğramıştır ve te· 
cavüz ebebi olarak gösterilenler 
doğru değildir. • 

Suriyecle bulunduğundan bah· 
sedilen Alman tayyareleri uçamı· 
yacak vaziyette bulunan sakat 
bir iki alettir. Lübnanda ve Su· 
riyede Alman askeri bulunma.-

(Dcvamı üçiincüde 

::forıycdeki Hür Fransız kuv· 
vctleri başkumandanı 
GENERAL KATRU 

1 

Suriye de Harp 

Beyrut 
düşmek 
··zered· 

Hücum kollarından 
biri şehre 50, digeri 

15 kilo metre 
yaklaşmıştır 

o··rz .. 'ler 
İngilizlere 

taraf dar 
Kahire, 1 O ( A.A.) - Kahi· 

ı-eye gelen haberlere göre İnr.i
liz, Hür Fransız, Avustıalynlr ve 
Hintli motörlü kıt' aları Şiınalı 
Suriycde ileri hareketlerine de· 
vam etmektedirler. Bu kıt'alnnn 
Litani ırmağını geçmiş olmnlı.ırı 
çok memnuniyet verici bir h • • 
reket gibi telakki edilmektedır 
Bu ırmak ciddi bir mania teşkil 
edebilirdi. Fransızların siyasi du
rumları hakkında henüz çok aı, 
malumat vardır. Fakat, ı;;ımdt} c 
kadar az mukavemet göeterildiğı 
aşikardır. Cebeldürüz'ün nrızı>Jı 
topraklarından geçilecek ynpıla• 

(Devamı i.tçünciıde 
e nını neş-

1~.tmekt~~. imtina eylemektedir. 
S~ylendıgıne göre ilk haber Bre
zılya bandıralı Osorio vapuru ta
rafından verilmiştir. Osoı io mü
r;~ebattan sağ kalanları bir tah
lıaıye sandalı içinde o·· ·· k ta borup UT-

nnı~ ve keyfiyeti telsizle va-

dp~rd?n. vapura naklettirerek bil
ırmıştır. 

ko H~riciye Nezareti ve bahriye 

1
• mısyonu bu hususta ademi ma
umat beyan etmişlerdir. 

dan kaçan 
kaçana .. 

Kudiis, 10 (A.A.) - Mühim 
miktarda f.rnnsız subayları Hür 
Fransız ve İmpaıntorluk kuvvet
lerine iltihak etmişler, diğer bir
çokları da dövüşmekten vazgeç
mişlerdir. Pazar günü ÖKleden 
sonra ileri hareketi 60 kilometre 
derinliğini bulmuştur. Dağınık 
mukavemet merkezlerine tesadüf 

İskcnderiye, 1 O ( A.A.) - Ha 
va bomhardnnanl:ırıııdaıı sonra 
halk İskcnderiye' den o kadar ça· 
buk uı.aklaşmnk İsliyor ki kadın
k.ır ve hntıfı bebekler bile vagon· 
lar üzerinde seyahat etmekledir. 
Carın biıtün ınethalleri asker ta
rnfıııdan tutulmuş olup kapılar 
ancak muayyen saatlerde açıl
maktadır. Hıncahınç dolu trenler 
hareket ettikçe, müteakip tren· 
lere binecek olanlar tarafından 
şiddetle alkışlanmaktadır. Pazar 
günü trt!nle 40 bin kişi şehri ter
ketmiştir. Demiryolları idaresi 
erkanıııdan bir zat önümfü•deki 
iki gün içinde iki üç misli fazla 
İnsanın lskenderiyeden ayrılaca· 
ğım tahmin ettiğini söylemiştir. 
Şehir sükuneti muhafaza etmek
tedir. 
~~--~-o~--~~-

Roma 
mülakah 

Ağır İngiliz bombardıman tay
yareleri pazar gecesi Bingaziye 
ve Demeye sürekli akınlar yap· 
mışlardır. Bu hücumları mütea· 
kip Deme ile Gazalada yerde da
ğınık bir halde bulunan tayyare
lere karşı mitralyöz at~i açılmış 
ve Martubada bulunan nakliye 
otomobilleri kampına da taarruz 
edilmiştir. Tayyare me>·danlarına 
ağır hasarlar yapılmıştır. Gazala· 
da 6 düşman tayyaresi yakılmış, 
Demede 8 tayyare tnmamile tah· 
rip edilmiştir. Diğer bhçok düş
man tayyareleri de ciddi surette 
hasara uğratılmıştır. Bingl\Zide 
infılaklar olmuş ve yangınlar çı· 
karılmıştır. Demede birçok tam 
isabetler neticesinde yüksek infi
lak bombaları tahribat yapmıı 
ve büyük yangınlar çıkmıştır. 

1 = :-==: Birkaç_ ~atırfo •. :. :::: : J 

Türk mucizesi, sade nev'inde 
değil, taı ih boyunca da tekdir! 

Kendisi de pek iyi bilir ki cls
tiklfıl harbi:& ve onun cmucize;ı; 
leri -dedıği şey-, Türk istiklnlinı 
mukadderatın seyri içinde ebedi· 
lcştiren perçinin adıdır; bu miica. 
delenin tekerrür ihtimalini dü· 
şünmek muci ... enın sırrını csır> 

olmaktnn çıkararak beşeri im· 
kanlar kadrosu içine sokar. 

Yaz ortasın- ı=~l;.ektedir. İngiliz zayiatı çok 

d a b U Z Hırvatist~n, Belg· 

Macar Başvekili 
Anıiral Hortiye 
malumat verdi Finlandiyada sıfırın radın yaptlğı eski 

aftznda 8 derece mu kavelelerı" Budapcşte, 1 O (A.A) - Ste· fani ajansından: Başvekil Bny 

. soguk var ı tanımıyor 1 Bnrdossy, salt?na~ ~iıibi tarnfı~-
Helsınki ı O w 1 dan kabul edılmıştır. Başvekıl, 

ni ajansından. C.:-·A.· ~ .- St:fak. . ~agrep, 1 O (A.A.? - Stefa- müşarünileyhe Romadnki görüş
dalgnsı y .... • enı ır sogu nı aıa~smdan: Hırvatıstanda dev-\ meleri hakkında malumat ve izn· 
diynda ı;zunden cenubi Finlnn- !ete alt madenlerden kömür sa- hat vermiştir. 
kiz haro~e:rd:!tınd~ ~ak~ibe1 ı:e- tışına müteallik olarak 1 O nisan Yarınki çarşamba günü meb'
tir. Önü ·· d e~esı ay edı mış- 1941 tarihinden evvel aktedilmiş usan meclisi toplanacak ve Bnr-

d 
.. tmuz. ekı rekoltelerin bun olnn bütün kontratların feshedil- <lossy hükumeti tarafından izhnr 

an mu eessır ola w h . . ld w b' k .ı·ı ek d. cagı tn mın e- mış o ugu ır arnrname ile cdilmi" olan miıhim ı lnhat pro· 
el m tc ır ı ·ı· d'I · · " • ı an e ı mıı1tır. J lerile rr!'°""'"' ol l tı . 

İki tayyareıniz şimdiye kadar 
üslerine dönmemiştir. 

----------<>----~---

Sovyetlerbir
liğinin yeni 
teslihat 

komiseri 
Moskova, l O (A.A.) - Yiık· 

sek Sovyet Meclisi riyaset diva
nı tarafından ncşredılcn bir ka
rarn:ıme ıle B. Dimitri Ustinov 
t sl•~at komi erlı~ıne tayin cdil
ını tır. 

Hamid Refik - -----
Kıyme~li muharril' ve müte· 

fekkır Peyami Safa, cTürk 
mucizeıi tektir ı. başlıklı bugün· 
kü fıkrasının bir yerinde şöyle di

yor: 
«. . • istiklal harbindeki Türk 

mucizesi, ikide bir tekerrür eden 
gündelik ve orta zaferlerden de
ğildir. Tarih herhangi bir istik
balde bu mucizeyi tekrarla.mak 
isterse yine Türk istiklali için ' . Türke müracnat edecektır.» 

Arkadaşımızla bu nokta iis
tünde birleşmediğimizi söyliye
lim. 

Çıinl Ü: 

l-:lalbuki Türk istiklal mücade
lesi ~ncuk bir kere doğan bir 
csan'at eseri> kadar eşsizdir. Sa· 
de nev'inde değil, tarih boyunca 
da öylel Varlığı kcndisile kaim· 
dir; zamandan ve mekandan mü
nezzeh ve bu itibarla dn cilahi> 
olan bir şeydir. . 

Onu bir vakıa değil, bir ıman 
halinde içimizde saklayı ıınızın 
sebebi budur. 
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Meçhul ve esrarengi!, 
Suriye: 11 

BirTOrk 
dDşmanı 

''-Arka direk çabrdayarak 
devrildi. Uçan baca yüz 
metre ötede denize düştü,, 

---o---
Azımzade 
Hakkı.~ 

Yazan: TARIK MÜMTAZ 

[_ - Müellij~: Nizamet~n Nazif ] 
(Başı Birincide) 

Meysclon muharebesi, Fransı'· 
lar için Lir Lardak u jçıııı·k • 
kadar kolay olmuş ve ha' ad:ıll 1 
kazanılrnı~ hir ae:ıip z:ıfrrılİ· 

Nihat, Galatasaray aıılularırıa. bir ihtiram çelengi koyarken 1 - İs:te do-.tlarım... dedi. lerleclim. Talırnin t•di)ordunı 
Ilımdan onra rahat rahat ça· ki ora"l tam hü\ iik ka:ıuııın aJ. 
Jışınağa lıaşladık. Karakolda tındatlır· Bir m;'şiıı çıınta içio-
ııe kadar 11oıi var.sa hcıı Iıt"n· de aıu hoıulıa ı;iiıiirıııii.tiiıo. Bize göre--~, ~ r 

Fener • Galaüuaray arasındaki son maçtan bir stıhrw 

den horca nlı .• veri~ cdi) orlar· Bunların iki t•ı•lıeıuıenı ııır.ki- j 
dı· Ilckçiyede ara ıra > nrıııı ki- nc:ıi idi. Uirini kımhıın; top· htikiir suçunun 

Bu bedava zaferin kahr:t• 
nınnı olan General Guro kıt'a• 
ırı Şama gircrlerkt.'lı, Kr:ıl 

Fa)SUl Şanıın üç btar.yoıııııı

,ı:ın biri olan neraıııke istaıo~ O" 

ıunda hazırlanan lııı lloİ hir 
trene ath)arnk tahtından ,o 
pa)itahtından gizlice il) nlııııs· 

loluk bir i.e rakı ikram etme· rak i..:inc göıııdiiııı. Saate hak cezasznz şiddetlen.. Askere uı·denlerın 
) İ ımııtmıı) ortlnın. Artık biz· tun, alaturka dokuz lıuçuk. 

den üphe etmek ~ö)lC dur un, Mukine)i be~ ... ıat onrn patlı· dirmeli I tarlaları 
Vali ve Belediye Reisi Ankaradan döndü 

lliluki bize ) arı hın elli) orlıır· ) .ıcak urctt ll} ar elmı:;tıın. Sık sık gazetelerde okur ve-
ch. I<~araza })ekçi)e: «-- llch· Yani t.mı alatu1'..a iki buçuk :>a ışıtiriz: Filan i.,de ihtikar 
met ağn ... Git bana iki nrnba ,}cdi mi, giiınlıiirrr! lı:mka uça· yapılmış, falan kım e bu yüz- Ekinler köylü ve 
mı!> di~orclum. Sopasını ılük cnktL falıim a hıı aat tnıu i~ den mahkemeye verilmiş... halk fara'ından General Guro Şama girer 

ı. 

ı ~ :ı b k 1 ~ ı d Bu iğTenç keJımenin hasıl J· ' 
t.anua ıra 1) or c ogru, ınoa .:.aali ir. Fakat diikkD.na girin k l k B ı d• • ı • rirnıcz, Şanım «Beyti Az.ıJll~ 
k ettiği nefret ve ihtikarın en- top anaca e e ıye resım erme zam -·oşu) ordu. Ara hacılar fazla ce Lir de ne göre im? ) nnlu disi kadar, suçluya verilen ce- Ü) e me§hnr olan Azım zade ~· 
para i te<liler mi, lıcın 71 ko- lıomlıa ko) nı:ımııı:m•) ım? Çan· za nğır değildir. Askere gi<lenlere ait tarla b • le:ıiıukn Jl:ıkkı el Azım ı, 
mi ere yüz dirhem pa,.urına tadaki iki cehcııncm nıakiııe · \ - Niçin? ve halıçclcnlt•ki her tiirlü mcz yapılacak. Meclise ır l:Hıkimüdılim k» yani Şanı bii· 
gönderi) ordum, me cle kalnıı· i:ıimlen biri hü)iik hiri kiiçük c- Suçun yarattığı tesir ce- nıatın mahalli i<lurelcriıı }ar· <imi iiuvanile <levlet reisi yap-

d H • b" • J • j za nisbetinden kat kat fazla j • t } lk k 1 A eh ·ı· r }Or U. Utla Jr gece }CDI 11r tii. lJcn hli) iiğ:Ü kopcağıııı t l'J dııniJe köy İl er vı•ya la ta· anun ayı ası verı ıyo 11. 
k d l • · F l olduğu halde, cçpnın azlığı, 

ar a aş ge mıştı. aza lıir ken kü"iii'"Ü ko,_·ıııaını,.ıııı)ını'! b. rafıfülan toı)lnnıııa•ı alaknuar· IIakkı bey Elazım, Suri-
1' ı:ı :ı: suçla ceza &Tasında şaşmaz ır 

kazına lazım oldu. eredeu le· tekrar kalktım, tünelin iilıür u· müvazenenin ölçülerini arıyan Jarn biltlirilmiştir. Muhtelif işler eıtrafında alaka- tır.» ycliler ara. ında hiç bir Suri• 
d11r.tk ettik bilir misiniz? cuna kadar gittim. Küçiik hoın cadalet» in icabıdır.> Satı~lardan elde edileeck pa dar makamlarla temaslarda bu - Vali ve Belediye Reisi şeiırir veli·"'e benzemi) en orijinal f.e-

Ko ·tecile l k l b k .ı ı.·· .. w•• ·· k 1 Ö l b .. b'"t'' l k •t · 1 ·ı lunmak üzere Ankara~la gitmÜi muhtelif semtleri ve billı.,.....,a Ka. / / 
mı r ,arı §ara nn ayı çı aruını, lJU)uguııu oy· y eyse cezanın us u un ra ar as ·ere gı mı. o anın aı e· • ., ~ sile m"'!":lıurdur • 

.... ,Jım almışlar .__ 1..ı.ı . d 1 J k •. k 1 agı-rJ .. •tırılması lizımgelmez ·ı k k k d. olan Vali ve Bele-diye Relai Lut.lil d.JL.~J'-1~ • timl!!'-] . . d -s 

.... , .li.B{ en erı o. ( lllll ve ·iiçü~u tc raı: çantaya -Y ,,ine verı ece ' yo c~a ·m 1 a· Kırdar bu sabah şehrimize dön - -'"W.Y<UKl'C'A1 ıs • iiK er 1'ÇUl • 1 Başındaki limon kabuğu ;.· 
durup doldurup hoşaltı)orlar· yerleştirerek dükkana dön . 

1 

mi~leladc zamanlarda nadir 1 Jına muhafaza edilecektir. müş, Haydarpaşada Emniyet Mü alikadarJardan Jıfwmgelen mtis: Li :küçücük Aziziye kalıplı fe: 
dı. fetrepolit bir an onlardan dünı. Sokağa çıktınL Cebimde rastlanan ve pe.k 0 kadar teh- dürü, Valıi Muavinleri, Vılfıye't adeyi aldığını söylemiştir. 5.ile Sultan A2iz devri ricaliıt' 
bir cevap çıkma ını hekle<Ji. viıeleri )apılını:: bir Fran~z . Jikeli olmıyan bu suç. buhranlı ı Petrol taşıyan ve Belediye erkanı tarafından Yeni kanun ik belediye vergi- d kılı ~ 
So .. •a hır· •~-Lkaha fırlatarak~ ı ı.. ·ı.lanmı +-- lerm· e .. ..,...,lar yapıla--ı·tır Bin: hatırlatan bu a ~ 

"" a.uı . pasaportu vardL Hemen rıhu- zamanlarda, cemiyetin se a- nar~ ~ı..u. ....... c-.. • aran n---1·-t ve ıevasuu il~ 
Bek,.i Mehmet agwadan l . d l Atl . ı · metini tehdit edecelı: bir hal motÖrler Vali bir muharrimize elemiştir ve arazi ,.el'gileri de artacaktır ~ 

- ~ ... ma .. · ge sın an a • auım ı- ki: Zam aıisbetini Veıkfılet kararlaş- Şark an'ana Ye ter:hiyesd' 
diye devam etti. Ondan aradık. çine, çektim 'apnra· 1 alır. Münıdoılat Vekaleti petrol ta-- - Asker ailclerıne· esaslı bı'r tıracaktır. Gelecek aydan itiba· h 11 -·ı '-- k •• 
Gitti, nereden buldu, bulu tur:- J Böyle bir vaziyette suçlu- şıyacak ahşap motör ve yelkenli- .mı ıkı ağ ı ıgı e, ~alU'a 
d 1 F ka nun Cemiyetle olan rabıtaları . b' t r tn h 1 urette yard:mlarrla bulunulması ren asker ailelerine daha fazl. kibar İstanbul Türkçesile Ş•• 

u 1i mem. a t buldu ve ge- - Ilir knıuar.a tuttum. Y n· !er içın ır a ımn ame nzır a- ;çin Dahiliye Vckfılcti tarnfından yardrtna başlanacak, belediye r<' l bit 
ll.rdı·. gevşemiş demektir. Bunu kuv- mış ve Liman Reisliklerine gön· b. k 

1 
. .1 . 1 k 1 nıın ortasında nıük.emme 

tağa mmndım. Kem.linulen gcf vetlendirecek ve yeni yeni ılcrmiştir. ır anun hazır anması.na başlan sırn vcrgı erme yapı aca zam a.ı: «İ tanbul efendisi> ni ya§all' 
Kafalar tüt ülendikçe komi- tniş, uyuym ermı;ım. ruılım gevşemelerin önüne geçecek Petrol taşıyacak ahşap vesait mıştır. Bu kanun iJıe bütiın Bele- 941 senesi haziranından itibaren 

fi•ciler, Kera imoff'a karşu "c:Ös 1 l n· sıkı tedbirler almak cemiyetin D'ız"l motö'rünu·· h"vı· ol"c"'kl'"'r, diye resimlerine muayyen nishcl tafbi'k olunacaktır. yordu. " 
ne kac ar gı çti hi mİ)ortuıı. uır ... .. .. .. ... ı......ı _1_ ı1 D raf l k b k · · h . ..a• 

te.rdiklerı· Jıu .. rıııcti yuva~ '· a\ a::. en esaslı bir hnkbdır. Cezamn ..... ak"ıne dairelerindeki harnretin t:rue zamwr yap ncak ve bu su- iğer ta tan ayrıca vesait Arap t are etının ır y-:1• - • • korkulu rü~ u göri.ir gihi olıluın ı ... tl Id d'l • L.. 1 ·a kl' ·ı ı · .. t b or ihmale hn~hııııı§lardı. Şimdi, miktnrı~ı çoğaltmak, suçluyu -ınbarlarına geçmemesi için hw.t ·e c e e e ı cccı<. rnz n varı at na ıye ve eg ence yer en ucre tanınmış şefleri gi i arap 
uyandım. Fakat cnmi İn U) •

1
• bir suikastçi gibi k.:ıTJılamnk. ·l bö"lmeler yaptırncaklanhr. skcr ailelerine clah:ı fazla yar - lc.tıine asker ailelerine yardım i ı. • dam da Kotl" 

birisi fnkfon taliaka un çıkar- t........ ınıyan vu ınce a ' nan? Bir sc-. i)ttiın: suçun intişar sahasını daraltır Yakında yapılacak muayeneler .ıım ynpırmnsı içın sarfolunacak- çin zamlar yapılması hak'kmdp ulla d. nı•• 
ıııı~ f{alın hir sigara sarı} onlu: (Dalıa ı•ar} ve hatta büsbütün önliyebilir. de bu tesisatı yaptırmamış motoı tır. Kanun müstacelı eki1de bu- da VekUk·tçe tetkikler yapılma<>ı vacla Kemik oğ rı ıye 

- Pdd be papa efendi... Onun içindir ki, ihtikar suç er seferden menolunacaklardır.. e,rünle.rde Meclise sevkolunaca:k - na başlanmJ$ır. -uf olan eski bir ailenin ev~~ 
dedi. Diikknnda ne )npı)orclu- Kısa )usu hakkında sade takibat Motörlerde yang•n söndürme mı: -----o----- ve halis bir Anadolu Tür 

llllZ kİ bö)l kazma kürek arı- yapmak yetmez; bunu şiddet- kineleri de bulundurufacaktır. Acıkta ,. h·s .liir. 
)Ordunuz?. =:-=::Haber 1 er lendirmek ve suçluyu cnefes ---o--- Bu sabahki p k eskiden kalma bir al,. 

• . 1 k? T alamaz> hale getirmek ltız.ım-. armara'da yenı· ar sözüne U\:arak «Evveli ŞaıJJt 
~ e ını yapl)orr u . op- * l\:lali e Vckrn Fuat Al•ra· ' 

rağı kazıyorduk be nrkada ko .. ) k . o. dır. ı·nfı·ı~ ,_ rnomurları .ilıırı Şam• diye tası tarağı tol"' 
. lı' . f ] ',; ılı dun ak,,rıın Aıı arnyu gıtını:ı· =-=-Bu bo··yledı"r '· iskeleler yapı ~ıyor i1K ij atlı:"~ gı·bi Şama ıriWen hu ke" rnıtc ızı oru) u n·u } ı' allp o• o-:ı ~t 

para kazanınağa göJl(lt'rnıeıııİf 1 ir. Tekmil Marmara limanlarına K 11,1 • i f • nıik oğulları, Şama gelir g.,.• . * BPledİ) (' :ıı:kn nilelnine Jİrer yeni vapur iskelesi inı;ası rem kazan 1 pat- ıvıemurzye e ayın o- ıucz isimlerini de Garpla!:nr•,' 
tJ )fl... ı · ı ~ ı ı ikmale kalan k • ııı1.u·an ıt" ıgı 'ermegwt• ):t :; a · ..ararlast rılmışt1r. Bu suıct.c 1 d •k• · • ... /ununcaya adar k 'k ~ 1 Az· ... 

- Bir tünel açı) ordnk· Ge
e~ oldu mu, k i ler, dükkanın 
arka tarafınıla işe hu h) orlar
dı · Sabaha kadar nöbetle;;e nÖ· 

hct.le~e ç.alıııyorlarda. Çıkanlı· 
ğıtuıa toprakları büyük ~mal
lar• doldur.uyorduk. fü,tleriııc· 
de ikişer iiçer okka fa:.ul) e ..• 
Bunları ar.abaya yükle.tip ha::· 
ka yerlere taı:ıyordu~. 

- Peki amma arabacılar 
farkına varmıyorlar mi) c.lı? 

- Sen de amma to:yınu§sun 
ıı. ... 

Biç bu it yabancı adama bı
rakıhr mı? Arabacılara parala 
rıaı peşin veriyordum. Çuval
ları acabalara yüklüyorlardı. 
Fakat arabaları bizim adamlar 
kullanıyorlardı. Onlar., düklci 
11ın kal'fl ındaki me) hanede ~a 
kııunp bckJiyorları.Iı . Tam on 
bet gün onra ... 

Bu ıı:ada dııarıdaıı bir ya}· 
hm ate§ seti gelmişti. Komite· 
ciler, yerlerinden kalkarak 
pe.DCUe) e doğru koşmak İhlC· 
diler. fitrepolit onları göğü · 
]erinden itti: 

r 
- Telaşa lüzum yok.. Geçen 

iene Sarafoffun yanından ka
pa bir hain cezasını gördü, o
au dün gece kö)ünde ba:.rutş· 
lar. Bil' saat önce huduttan •· 
iirı p getirdiler. 

Yerlerinize oturun da hiki· 
yemi bitireyim. 

- ......... . 
- Nerede kalmı~tık? Ha ... 

tanı on he§ gün sonra, i§imiz 
bitıni!lti' 

«Bo~nak Ban• dan O man· 
Jı banka ına kadar içinde ra • 
bat rahat gidip gelinecek b~ 
tünel kazmıştık Keşişlere <Hay 
di artık siz gidini~ dedim. 
VarRa için birer bile.t aldılar, 
-yapura hindiler. Bombalan tu
bıjturmak vaJri.feiR hana -.eril
.Uıti. O gece sabaha brtı tü· 
aele daldım. Soouna kad• i· 

J ~ ~ a 1 1 1 iŞÇi a "" ır emı manasına ge en ...... 
ın•stır. Bu ıısi ınuhııı:.che hu i· talebele .. e kurs frak sistemi vapurlnrın tahmıl - hald li _1,. -:ı: ' ' l kl ~oyadı aldıkları e &~l 
!<C ıt"da l:iO hin liru Hrmekte· ahliyesi ko!ıaylaştırıbnış ,,bc~k- SUreffe yaraland 1 maaş a OCQ ar d' ub., I 

" ı·ık k ı G ı ~ ı k rım titiz bir ın taass •ı •1İr· İkmale kalan Orta mektep t::J. ır. 1 is c e cm ige yap. uca - · Bir: ıuu'.ddetı- t.. • .. ~ı. · · Eıninönün<le Mı ırçar;;ı~ı cı C11JJen ~nmız muhafaza etmi§lerdir. • 
L u•• nİVer İle }Ulftaı:•nda lıtı lebe}erini imtihana yeti.ştiMl~~ tır. d t tk:1" 1 C •• ••1t .A 
Jllll , '°"' vnrıudaki Sabuncu hanımn i· . e e uuer yapan ,wnru ve ~amda her azımzide e'"' 

lunınak üzere Divarbakıra ıı:i- tizere açılacak kurslllr 16 tem · 1 K~ ·ı lnhi arlar veı·=ıı· Raif Karade· 'i ~ • 
;/ ... uz.el d ı...,.,.1,..a~1-l.nr "' A l üc .. etler"ı kinci katınd;ı lıu unan aını .ıu Ltanbul TürL-.. esinin en den profesörler he) eti ·m a ense ~"'"l"!-J WlA ' me 8 •· · d.. A k d u. -ıı )arın 23 ağustosa kadar faaliyetlerin 

1 
d lloltiin kzem imalathanesinde nız un n araya önmüştür· rak bir bülbül yuvasıdır. --

... clırı·ıııi··e gelecektı·r. l d H;ı.:;at zamanı ~ıtk n.:ıt1ğın an d b. y .. k·l h k · d el .. devam edeceklerdir. Kurs ara e hu .,,abah aat 10 a avagazı " ı are etın en evv ıu a l "- o * Ticarl't Ofo.i ımun .\Iü- 1 .her tarafta amele ücret!er: art - " h Bu a am «enera \Ttllo -~ 
vam mecburi değildir. Tatil do a· •nl.§tır.. Ziraat Vekaleti, Anadolu ocağının patlamasile ini bir eyanaua bulunmuştur: en nazik bir zamanda en .,,,,,. 

tlürlük tt>~kilatı, <lün Yeni Val yisile yer değiştirmiş olan tale - nun fazla amelesi ıbulıtman mm- yangın çıkını~ ve iki isçi ağır <- Tatbikine başlamnl§ O· k · · ıııtl.' 
de hanının öı;t katına ta~ırırııı§ bdıer bulundukları yerle~deki takaları-~~- hasat icle.ri çok o- urette yaralımını~tır. Vak'a lan İnhi arlar teşkilat kanwiu. hinı bir mev iye geurıp o b) 

kurslara devam edebileceklP.rdir. .uucuı, -s • maaına gelince hemen ta. 
ur. leın !·erlere parasız anrnle se ıki lıavagazı ocağının üzerinde nu sadece kadrolan değil, ida· B kk • -'' 

* İn2aat U ta Okulunnıı BU Y~ BOL için Mil~ilat .Y~~tine müra kaynamakta olan krem kazanı· re organlarınm ve tubeleriniıı verelim ~ a lı;•~ 1 iJ 
tahsil miidcleti dört vıldan be~ K _.:ı • h ı· ·nc1 b l caat etmı~tır. Koylunun zararına 1 •~ T l ı.:1·ıı d •-· e nuri davasınclanda kra an as•·-'• 

ı :s arauenız ava ısı e u yı larak 1 .. tl . . k nın parlama~ın< an Çhı.mı~tır. aşra eş.ıu a n aııı.ı m ı · ral taraharlıgı" gütmÜ§, miİ!P". 
) ıla çıkarılmı~tır. fındık mahsulü çok bol olacak -

0 "~---ı-ame: ucdred~kkrınıtn d~lo Ale··lt•.r mukaV\'a kutulua da yellerin vazife ve salahiyetleri • 

* U.,,. • d h k" . . . ywu.t!.wuıeınesıne e ı a e ı e- • rab yani arapla§ml§ Türkler 
nıveı:site e u sene · ı tır. Bunların ihracını temın ıçın kt" sira,,·et ettiğinden kısa bir za· ni de gö-.termektedir. 

mezunlar ı·çı·n, dı'ploıı1a te··zı'ı· Tıcaret Vekaleti bellıi baslı fındık ce ır. 0 J b i~L· ı I ı dev- den biridir. 
• • · manda yangın iiyüınü~tiir. .uu.ııt-ar ar memm at' t ı;· fi 

ınerasiwi yapılmıyacaktır. MI? 'ihracatçıları ile temasa başlamış FAYDAU YA(;MURLAR Bu sıra(la ocak ha:ı;ında bulu- let memurlan için tanınmıt hu Geçen büyük dünya har ı t't 
zuııiyet ikmal imtihanlarının tır. A.lınaınlar şi~didcn fındık al- Ankaradan gelen haberlere bö- n·,111 ~lan. a kızı Ra'.':el muhtelı'f lunan htt 8Mıadaki hakları te karken Mısıra kaçmıı ve h• a..ı 

. 1 . l d kt d. malk ıstemektedırler. İ . - .. ddef Cemal pa§anın ;:ı-
netıce en a ın ı an onra ıp· rE-, Kütahya, Eskişehir, sparta, yerlı>rindt>n ve Ali kızı Cemile ca' iiz etmiyen ve onlarla mu· ma ınce "ddel' 
1 alar la dJ"k edı.lmek u··z-e Baaradak·ı zı· .. aat Konya ve Çmnra vadisine, Ada- ı d·ı 1 b·ı k h ki rı·ye<leki icraatına karın ıı -om '-A • · de yine ıııu ıtelif '-'erlerinden a ı sayı a ı ece a ara sa • r • 
Vekalete trönılerilecektir. naya, Yozgada, Afyona, Sıvasa ' l k d 1 li mücadelelere giripııif '\=e. " letle • ve Anadolunun dif::oıer yerlıerine yaralanarak Ila-.eki hastahane bip 0 ma ·ta ır ar. ek p.ıi': 

*939 )ılında hii) ük, küçük a rı çok faydalı yağmurlar yağmıştır. ine kal<lırılınıçlarclır. Yeni kadı:olarla açıkta ka- radan Franuya geçer ·_.i 
ehirlerde 33 hiıı ki§i evlennı.İ§ Amerikadan Basraya gelerek. Çiftçinin yüzü gülmüştür. Bu yıl Uina kı ıııetı ~.·anıhiiı halde lan otuz dokuz me:nuır da leş· te toplanan milli arap koıP• k" 
· d kalan .. ı..:- ktarcl · ah 1 k ı:ı 1 l nin faal ıelimanları arasına br· ora a mu.ıı.uu. m~ a z.ı- m su ün çok bere etli olacağı ate~i :oöndiirülmiiııtiir. kilat kanununa i ave o unan * Hukuk Fakülte inin dip· raat aletleri memleketimize ge.- bilirilme'ktedi:r. 

0 
Lir ınadde hükmüne göre açık rıımıştı. _:dl 

lomalan tauılik edile-rek Anka· mek üzere yıola çı.karı.lmış•ır. A- - o · k ldıkl ··dd t aa<:la General Guro, araplığı ,....,,,;.·• -
• . . }etler Ziraat Vekaleti tara:ından Tl,AR İÇiN TEL la a · art mu e çe m ~ - .,. 

radan geıın.ıştır. .. .. .. . 'ısmarlanmıştır. Aletlıer gelir gel~ Kısaca: Bu sene çok bol olan ~tkırı~ rını tam alacaklar ve ~ecele- heli ve Türk düşmaalığı ~ _, 
.,. * ~a~rıf. Muduru. .:1'ev!ıkımez V€kiilet tarafından mulıtc· h>~net yap•Ja.bilmcsi ve şıd<let!ı rine uygun bir. memllrı~et açı· he iz bir adam arıyordu. ;., 

Kut \ ekiileun dn,etı uzcrıne lif mıntakalara dağıtılacaktır. D"I . yagmurlar haşlamadan evvel ot- lınca 0 memurıyete yenıden ta dığını Ilakkı~zamda. hul.~11~ 
diin Ankarayı gitıni tir. Mü . " 1 ,, ve " Lısan ,, }arın kaldırılması temin içln ala- . 1 ' "klardır > nu tahmin edıııce, hır must .ti 

•. • • • · · b • kadarlardan lflzım gel~n müsaa - ) ın ° unaca • d · · · ta b .. 
dur,. "11~rctımızc aıt azı .. maa· Kastamonu da arasındakı fark denin istihsali i ın ieşebbüstere leke i aresı ~ın aranıp ,; 
rif ı§lerı haldmıda Vekaletle . · · ılın' . ç I I t lunamıyacak hu gölge ad ,_. 
t ed ~ktir yağmur yağd t Gramer ve lisan mc ~!clcrı ı·g..rış !Ştir. Alaçab 1 arın va an Şamdaki Kukla hükiı~~. 
cma ec • r • etrafında kararlar almak uzerc o l"ğ• '- la"' 

*Fiyat türakahe Komı~o Kastamonu 10 (A.A.) - İki l\Iarif Vekaletinde bir koınisym Ç k ~it ·t . . sever 1 1 perde ine çıkarmu.ta tere< 
nu dün toplanarak ihtikiir ;va- buçuk. aydan:beri ~evaı:ı eden ~u toplanacağı haberi Jisandat f an ırı ÇlJ' çı erznzn Alaçatı lğ (A.A.) - Dün bura göstermedi. P . F n'' 
kaları üzerinde tetkiklerde hu· rak!ık~lsonı:at dUBn yai.ikgrnur_yag vahdet.sizlikten şika:vetci ola. ı güzü güldü da yapılan bir topkıntrda 75 va - Mmr ve arıs te raıı~ il' 
ı k . l k maga ~ amış ır. u yagmur , . ,_ Aza ola k .. t d·~· sadaı·at ve b 
unmuş ve uzu ebne narı oy kuraklık tehlikesini tamamen !herkesi, hepimizi se\'indirdi. in Çanırı 10 (A.A.) - Yağmur- tandnş hava 11\.~rumuna cı .. • - ar§I gos er ıgı • ,r 

maktan vazgeçmi~tir. bertaraf etmektedir. şaallah komisyon kestirme k~- ,suz geçen uzun bir devı·edcn son rak kaydedılmış ve laahhutle.r~.- metin ilk miikifaunı bu SU~ 
* Şelırimizdeki bütün nıo· b müzıniıı .ra dün yağmağa başlıyan yağmur ırıc m~uben kuruma 14~ lua le Fra11;;ızlarda11 gören Hak .., 

* 
,:ı • 'b ll rarlara varır da, u 'ft . . .. .. .. "'ld"' .. t•· t berri.ide bulunmuşlardır '-~f d acı: törlü nakil vasıtalarının kont- Bııgiinuen ıtı areıı e c · derclden kurtuluruz. çı : ;?rın yuzunu gu urmu~ ur. e • zam, ikinci mii~ atı a ,. 

rolüne ayın on dokuzunda ha~ rinde naftalin lıulunnnlar Fiaı 1 8 . k• . ·arct edelim' .nı ölünceye kadar unuta1111~11 
}anacaktır. Bozuk olanlar der- l\für.aknbe Kon~:ıyoııuıııı he • n;;· ç~~a:~e;~~~~~~~ntta söz~ Sevuı· ı·ıs·ınden y'tı'z bulama ınca cağı lıir intikam kur§Ulltl J ' 
Iıal seferden mcııedilccckleı:: • yannamc vcrm.eg mcclmrdur· geçen komisyonun a~h zi~rcd'. 111 kendi vatandaşlarından 1111 

dir· lar. lirken bile lisan ) erme dıl kc. nıakta gecikınemi~ti. . • 
*Dün yapılan itfaiye mek- * Yakında İngiltereden 10 liınesin·n kullanıldığını görüyo. Zavallı kızı dört yerinden bıçakla yaraladı Suriyt!yi Mare§al ~ll~~10, 

tehi imtihanlarına 42 ki i gir· ton naftalin gelecektir. ruz. Dil, tekelli.ime ynraynn u
1
z- U d M k 1. H d K 1 d riıa} yolunu kesmiş ve nin kumamla ıııdaki lng.ılı'-

. k k , f * Ri d k. . .1 lA ,.1m a<lı ynni •lnngue» 1-ar ı ı- zunçarş a ac; c ı an a o- cma e . . _ .. . . . l eı• 
mı§ ve hunlarda'? ır 1 mm~ • .... ze .. e 1 ~ay 1 tı 1 a .atı ~ ğıdır. B~nu •lnngage» muknbil turan sey~ar satıcı Bayramın kı- evve~ kendısıyle goruşme~ı ıçın duları Fran a namına işgıı 
fak olmuıtur. Dıplomaları 'n· nın onwnuzdekı yıl 150 hın kı 1 1. .1 knrıstırmnmalı.. ~1 Saliha dtin yolda gıderkcn, kıza yalvarmıştır. Fakat yuz bı l .ı· . d k l . . • l o an ısan ı e b"ndeki b 1, nı ,.ek miş cruı. _.'4. 
linin Ankaradan avdetın en loya çı arı ması ıçın } em te( · Komisyonun önce bu noktayı ir rnüddettenf>eı-i pe<jini takip et lam.ayınca ~ ı .. ıçab'l . 'ı r:•., 
sonra dağıtılacaktır. birler alınnıı:ı.tır. Bunun için takarrür ettjnnesini doğru bu- lmekte olan Kemal ismind~ 'b.i.r miş ve Salihayı .ı:lort yen= General Guro bu kıyJJJ * Dü .. ..J.rimizden 100 bin 18 bin hektar arazi da1ıa çay huruz. fg~nçle lu:ro;ılaşmış ve Kemah go- yaralam ~ır. Yaralı kız H (Devamı dördüncü sayfac19) 
. . n ~· lrn k. · 1 kt rünce kucma.~ is•c·niştir, faknt Hastanesıne kaldır.ılm!Jlı'!'. 
lıralık ihracat yapı ıştır. e mune ayrı aca ır· . 
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Avam kamarası 
mühim toplantılar yap 
mağa hazırlanıyor 

Acaba Çörçil, 
bir harp 

Kabinesi ku
ru 1 ması na 
yine itiraz 

edecek mi? 
Bir çok hatipler 

söz alacak 

EN 80N HAVAD18 
11 BAZblAN lMl SALI 

Bir albay ku
mandasında 
140 Alman 
parşütçüsü.~. 

-oo---

Berlin, böyle bir kuv-
vetin Suriyede lngi
lizlere esir düştügünü 

tekzip ediyor 
Berlin, 1 O (A.A.) - D.N.B.: 

Ajansı bildiriyor: Alman mahfil
lerinden bildirildii;ine göre Röy
ter ajansı ile prktaki Hür Fran
sız radyoau. İngilizlerin Suriyeye 
yaptıkları tecavüzü güya haklı 
göstermek maksadile, içlerinde 
albay rütbesinde bir subay da bu
lunan 140 Alman paraşütçüsünün 
Suriyede fngilizler tarafından e
sir ~dildiği haberini işae etmiş
lerdır. Bu haberde doğru tek 
bir kelime yoktur. Bu bnber, Ci
ride inen para~ütçülerin Yeni 
Zelanda üniforması taşıdıkları 
hakkmdaki haber gibi tamamilo 
uydurmadır. Girid muha

rebesi M eb,;s
l arı çok sinir
lendirmiştir 

General V avel ve Erhiim Jıarb iyesi Mikado veziri 
ile konuştu 

~ Dö Goİ 
Bır harp röportajı: 

} 
t> 

it 
1 

) 

' 

, . 

Times'in bir makalesi 
Tokyo, 1 O (A.A.) - Stefo.ni 

ajansındcın: lmparator, Baıvekil 
Prens Konoye'yi kabul ederek 
kendidle vaziyet hakkında cö-

rüşmiiştür. 
SEFARETLER ViŞİ'YE 

NAK.LEDlıJYOR 
Paris ı O (A.A.) - Pariate 

b 
bulunm~ta olan 36 e1çiliiio iki 

mış r ·.,in azaııı bu~n Paristen hareket 

ArhkPeten'e 
hürmet 

eden kalma-

Suriye muha- Basıöakaleden 
devam 

Amerı·ka yakında ederek Vichy'ye gidecektir. BİR PROTESTO iS11F ASI 

Dakar' la uğraşmağa DAHA Londra tO (A.A.) - V~i 
başlayacak hükumeti ' Başvekiiletine bağlı ,. ebe Si n Q S l l (Başı Birincide) 

b l d 
1 - Garbi Afrikadaki Fransız 

QŞ Q z .? müstcmlekelerini, bilhassa Da-

Lon<lra. 10 (A.A.) _ Times Matbuat Umum Müdürlüğü endi· 
başmakalesinde diyor ki. nından olup şimdi Türkiye vo Su· 

İngilı·., H" F ;_ riyede bir tetkik seyahati yapmak 
lerı~ın Suriyedeki hareketleri A- ta olan Raymond Laeoste, Ami· karı zaptetmek. 

t Lo.ndra, JO (A.A.) _ R" 2 - Atlantik muhnrebeainc 

ıer aıansının Suriyedeki İ ?1~- bilfiil iştirak etmek. 
rnpa t 1--'- ngı ız 3 de b ra or UK kuvvetleri nezdi - Amerika kıt' asını ııarktan 

giliu ul~n:ın hususi muhabiri 1 n- ve garptan herhangi bir tecavüz
riy erın ve Hür Fransızların Sn- den korumak. 
rnaİ~e girişi hakkında 8 ğıd~ 4 - ~ütün Pa~ifiki ve A~s-

1 ~ . h vermel;tedir: tralyası ile, Y enı Zclandası ile, 
aab 11f l~ kuvvetleri pazar .. .. Holanda müstemlekeleri ile bü
~a.r~ 1~ ıl~ saatlerinde hudu~unu, tün Cenup denizlerini müdafaa 

:Yade k urıyeye. girm~lcrdir. up~~ etmek. .. .. . . . 
lerin ~.vvetlerı, zırhlı ot bil Bu dort muhım vazıfeyı üze
lernj 

1
rnuz.aherelile üç kol~mo .1 - rine yüklendi;;i gün, Am<:rikanın, 

§ erdı B' · an ı er il"h .. h. · l' d cura .. r. ırınci kol p N s u ve mu ımmat ıma ı ran ı-
ctrni ~~erinden sahil yoİun;stakr manı bu ünkünün ıki misli art
<lcrı t,ır. ikinci kol Nntnla u"z .P 

1 

mış olsa bile, lngilterenin ve Hür 
nul -ı· • erın F b d ~~ ileri go kün münbit vadisin- b ~inıı:~ın . ~ /~n lb~ndan ede-

l"lintli 'VeH~· tFdir. MünhaSlran ı jcegı l ıstık e ırkat daha 
telı:.kcp Ü •• u: ransızlardıın mü-ıazcıK mlı~ o k~c tır .. 
ile.rliyerc Çtıncu kol !ae. tarlalardan .. v .::' ı ~ Amerıka.: ~u . a~da: 
ela Eri.hak Ta.b~rıyc nin tarkın- g~~usleme?e boşlndıgı bır ıçtımaı 
kol d w nehrını gcçmiıtir. B mucadeleyı, herşeyden evvel ba
:ri11c ~i~dan doğruya Şam üze~ şannağa mecbur bulunuyor. Bu, 
U. İngilı:ımc~tedir. Ayni zaman- A~rupada eseri kalmıyan sınıf 
zclcri S 12:. auvari devriye müfre- ~ucndelesi. felaketli bir seyir ta
cderek Fnyede derinliğine nüfuz kıp etmek istidadı ile Birle§ik 
nın rnulaı, ranaız ~eri karakoUan- Amerikada hortlamış bulunuyor. 
lardır. Ffi.eI?etıne mini olmuş- . North Amerikan tayyare fab
fa~ et~•tin hududunu muha- rı~.alannda bir haftadnnberi baş
.ıöl:ı Suri le olan hu süvari kıt'_ mucndele safhasına girdiğini, 
rıı 'bilın ke t~praldannı karış ka- lıyan grevlerin bugijn nasıl bir 

8u t f tedırler. son haberlere tahsis ettiğimiz sü-
h:ııy0 e grafı Matula bölgesinden tunlarda okuyabilirsiniz. Saldıran 
lclc.c a:'k_':,

1
ve. ckae.riyeti müatem- a~elelere polisler bombalatla 

teılc. ilcdc ebr~e bırlcaç Lübnanlı hucum ediyor, fabrika bacalan-
rn n ır ku t · d nın ü t" d k ınt•kad vvc şım i bu 5 un c as eri tayyareler uçu-
(ektcdir.a ln ~~kave?'ct göster- ~?.r ve hükumet, grevcileri süngü 
•r&k b"tım g ~ 0,?üsleri ıslık ça • ucu~~na kalkan taburlarla da-
tedir, B l2ın ustunden geçmek- gıtabılıyOT. 
y d u esnada A 1 B b. d · 1 · l a .cai avcı h vu~tr~ ya pi· A u a ıse erın. mihver sabotaj 
~rlı.verck y attı;ıda ıhtıyatla i- planlarına dahil bulunmadığını 
~!erini iıga~°:~ç ~T~ ~baretle v.e juvaHalc bir sabotaj nümune
llı:lenrni bulun~ll§ ı:rdır. Hasım ~1 ~ madığını iddiaya kalkı~ak 
Unsurlar il i n mıtralyöz mev ata olur. 
olan k b;r hareketine • • 
) ıı ta ıyeaini kull manı * ar. anmaktadır-

Muhasamat 
2 de ay l§ıiın/:zar sabahı saat 
riyedc, hudutta bnılamıııtır. Su
Çerde bulunan n 30 kilometre i
çıkuıtıa.ı üz . Matulanın ıimal 

Ruzvelt, Birl-i'- A :ı_ 
k 1 

. - ... ~ mer~a as-
er erıne, grevciler h'• · · b k e ucum em-

rını aş umandan salahiyetlerini 
kullanaTo.k vermiıtir H' d'l. 

k
. b b · ısse ı ı-

yor ı . ~ aııkumandan Atlantik 
ve Pasıfık harp 8ahnel . d b ı· d erın e c-
ırmez en önce İçtima·ı .. d 1 

Harp sahasının. haritası 

Grevci amele Ruzveltin mri 

Londra, 1 O (AA.) - Pen
tecote yortusunu müteakip yeni
den mesaisine ba~lıyacak olan A
vnm Kamarasının bu ilk celaesi 
nadiren tesadüf edilen bir alaka 
ıle beklenmektedir. Bu celsede 
prensip itibarile münhasıran Gi
rit muvaffakiyetsizliği ve bu mu
vafPakıyetsizliğin doğu1duğu a
kislerin görüşülmesi hidayette 
mukarrer olmakla beraber Hür 
Fransız ve lngiliz kuvvetlerinin 
Suriyede harekete geçmesi uzeri
ne müzakerelerin daha şümullü o
lacağı anlaşılmaktadır. Celse baş 
larken bu harekat hakkında be
yanat yapılması ve müteakiben 
biribirine kuvvetle bağlı bulunan 
üç meselenin tetkik edilmesi muh (Başı 1 inci sayfada) Ba$1 Birincide 
temeldir. Bu meseleler şunlar- Fabrikanın başlıca altı kapısın- beyanat neşretmıştır: 
dır: dan iki.sinde kavgalar olmuıı ve Bu beyanatta ezcümle şöyle 

1 - Ortaşarktaki askeri vazi- bu methallerin birinde 25, diğe- denilmektedir: 
yet, rinde ise 60 k~i tevkif edilmiş- cFabrikanın tekrar açılmasını 

2 - Harbin .cvk ve idaresi ve tir. Polis bir otomobili devirmi- temine karar vermiş bulunuyo
harp kabinesinin yeniden t~i- ye çalışan bir grupu dağıtarak tar rum. Fabrikanın derhal faaliyete 
latlandırılmaaı, delmiştir. Fabrikaya ancak bir- geçmesi 18.zımdır. İşçi mümeasil-

3 - Bilhassa sınai saha nazarı kaç amele girebilmiştir. leri ile yapılan bir anlaşma mu-
dikkate alınmak artile sivil sa- Grevci nöbetçilerini dağıtmak cibince tavassut görüşmeleri de-
hada harp gayretleri. için göz yaşartıcı bombalar kul- vam ettiği müddetçe imalata de-

Mutat hilafına, celse, B. Çörçil !anılmaktadır. Nöbetçi gruplan vam olunacaktı. Amele bu anlaş
tarafından açılmayacaktır. Bay dağılmak mecburiyetinde kalmıtı- maya riayet etm[y'erck bir hal 
Çörçil evvela tenkitlerin yapıl- lar, fakat bilahare yine kordon çaresi bulmak için müzakereler 
ma51Jll bekliyecektir. Gazeteler- tesisine muvaffak olmu!!lardır. cereyan ettiği sırada faaliyetini 
de yürütülen mütalealara ve muh Maamafih polis de bir kordon tatil etmiştir. Bu vaziyet Birleşik 
telif siyasi partiler mümessilleri tesisine muvaffak olmuş ve ça- Devletlerin müdafaasına ciddi su
tarafından söylenen nutuklara lı,mak için fabrikaya girmek is- rette zarar vermit bulunmakta
bakılırsa tenkit yapacak birçok tiyen işçiler bu kordondan geç- dır. Bu sebeple ve ordunun baş
hatipler vardır. Hernekadar Çör- mişlerdir. kumandanı sıfatile fabrikanın tek 
çil, tenkitlere muhatap tutulmıya- Bahsi gecen yiiksek memur rar İ§C başlamasına karar ver
caksa da aşikar bir surette hitıse- daha wnra yaptığı beyanatta va- dim.> 
dilen nahoş tesiri izale etmek ü- ziyetin çok gergin olduğunu söy- B. Ruzvelt normal bir tarzda 
zere birçok suallere cevap vere- lemi.ştir. Fabrikaya vaz'ıyet edil- imalata tekrar başlanıncıya ka· 
ceği zannedilmektedir. mesi hakkındaki emir B. Ruzvel- dar fabrikanın ordu emrinde ça-

Giridin tahliyesile neticelenen tin me!laİ odasından telefonla ve: lıştmlmasını emrettiğini -tasrih 
sevkulceyş ve tabiye hataları hak rilmiljtir. Bu emir Beyaz Saray- ' et~ekte ve tunları ilave eylemck-
kında yapılan iddetli tenkitler dan, fabrikanın bulunduğu ma· tedır: mallımdur. B. Çörçil bu hataların haldeki kıt"aların kumandanı yar- «- Tayyare imalatında çalı-
scbeplerini izah edecek, hem de ba~ Eamşhaw'a bildirilmiştir. ~an erkek ve kadınlar memleke-

tc.lde ai.la~rınde ~iıin küçük bir 
teıındcn '-' ve mıtralyözlerin 
baş! d w Yannrnk h •-. a ıcını n 1 d mu arcbenin 

h . d muQ ee 
sa ncsın e muzaffer olm v 

mecburdur. aga 

tekc:rrür etmiyec~kTeri. hakkı~da Ilk müfrezeyi takviye için iki tin müdafaasında _ço~ mü~im bir 
temınat .v.erecektır. Bırçok kım- piyade kıt'ası aaha gönderil i _ rol oynıyan zarurı hır vazıfe gö-
seler, Cırıt muvaffakı>:et.siz~iğ~ni Lir. Bunlar 50 kamyona bindr::it rüyorlar, dem~kt_ir.> .. 
~~~a ve hava k.uvvetlerının ışbır- miş olarak fabrikaya gelmişler- B. Ruzv~lt ışç?lere, hur vatan
lıgı yapm~m~ına ha~l.ctmekte dir. Cem'an 3000 kişilik bir as- c1aşlar .sıfatıle h~ız o~dukları hnk
ve bu vazı!euı_ı ıslahı ıçın l~zım keri kuvvet süngülerini takmış !arın hımaye edılecegini temin et
gelen t7dbırlerın alınmasını ıste- ve mitralyözlerle mücehhez bi mekte ve yapılnn müzakerelerin 
me~~rt·rler. • . . halde fabrikayı muhafaza altın; a~ilane bir neticeye ~varma~· i
h kk ın ~m1umı sevku ıdaresı almıştır. Grevcilerin nöbetçileri -çın çalışılmakta oldugunu ılive 

a;ı12 hududa : k ~rn. Kuvvetleri
eızce Cİnniılerdh ~.r aizli ve ses
Y.~~udileclc lngi}U:Jı . Matuladaki 
clıgınden haberdar b~n ıchre gir-

rdır. e olma.mı;ı-
Ku~etl~rimiz Yolde.n . . 

•lmem}fler ve hav k latifade 
onra tarla ve dağ yaijrdılctan 

Yiirüyerek ilcrlemiflerd: aMdan 
ladaki Fransız gümrüı. kn atu. 
tnuknvemet etmemiştir BaUtolu 
bul d. . d • . urada 

uruın ye ı ınn arma teslim 1 
tnuşlardır. Fak~t ay ışığında k:: 
~Yca tefrik" edilen. k~rl.a örtülü 

,,errnon dagındcıkı Khıem istih
~ı;nının topları ateş açmıştır. ln
ın ·ız topçusu derhal mukabele et-1:.ir. Bu bölgedeki ilk hedefle
} ... ~den ba§lıcalarını Beyrut yo-
" uz • ciVa erınde bulunan Morcayum 
~trnt~da iki mühim köprü teşkil 
,i g"ıtır. Hiçbir düşman tayyare
! ti 0.~edik. lngiliz avcı tayyare-

• uzcri · d d. rnız en geçmekte ır. 

NlZAMErrtN NAZiF 

Beyrut düşmek 
üzere a . ı_nda, hır mparatorluk kabi- birer iki .. er dagvılmagva ba-'a ederek bu neticenin makable de 

(Başı Biri cid ) nesının teşk·li d k b h . " ~ mış- • ·1 1 v b'ld' D • il . n e d'l k . ı n en te ·r.ar a se- fı:ırdır. Fakat bunlardan biri mu- -şaml o ac:agını ı ırmektedir. 
. er a e.rı. hareketi de memnu- ı me le ıse de bu teHıf B ç· k nıyet b' çil tarafınd d · ~r-, avemet etmek istediği için bir ınekte~~;~cı ~~~~:zd:a~~!f:f ~~ dfğındcn ,~di e; k~u~c:~~~!: wnsü darbesile yo.raıanarnk has-ı' Peten in 

ınıntak nın b .... k k • yeccği şüphesiz added'l le d" taneye kaldırılmıştır. b • 
taklannda uyuk'- ısmı lav ya- . Tirnes gaze•--ı·nın· dıu.?'nee~bc ~ırh·· B .. Ruzveltin verdiği emirde! eyannam&SI 
.. ~•-ı· n teşe .::ül ettiğinden u= .... " f b ·-K ıyatın .., 11 d ki nfuıhnsında da yazılı old • ' ~ rıkanın asker tamfından İşt;n- (Baş? birinci sahifede) 
Ya l .,o ar an aynlmadan h 1 ugu 1 k h d nı:ıFrnası zaruridir. 1926 isyanı- veç i_e. hıırbin sevku idaresi u- ı~e .anc~ · us~si .i are altında dığı ise hepinizin malumu olan 
•<zen :;•~da. tnmfondan in••f- wllennın anavatandn ~.ıolun•n mılh mudafo~ ıhtı~nçl~""' tat- bfr bnkikattfr. 
bcl;du ?.' •nldığını unutmıyan Ce- b~ıp gay.etl.,inin yen;den teş- m~n. edecek Lı< şckıldc ışl;ycbilc- Suriyedcki F<nn"z a•lmledl 

ruz nh l' . . 1 k.ıla.tlandınlacağından ısrarla bah cegıne ~ana;ı.t hus~l o1u~cn niha- Şu anda siz bir doğru sebep 
~~;'.'ft"' oldui:, "'':'nne.i'ıT~~~'::,~ ocdtlm.ktedi<. Yet vc'1leoegı ın,,.ıh cddmi'"'· uğrunda oil&hn ,.,tlnuı bulun-

ı-------------- Jİlarhte Naz~ı B. Stimson·a n- maktasınız. Bütün Fransa siz.inle 
Der"a ve K Dünkü tebliğde ismi gt'-Çcn ;ne e. ça ıştırma ·kv~ .I·umpanyaya beraberdir. Fransız topraklannı 

yolların iki . d uneytra' dan geçen c;.:eyh Misk. D . . nzmınat verml' ıçın sal• hi t k · . . tedi.. He.:! .. c ~ında bi<lcşmek • "'- "'• tlc Kuneytm ve<il i ıi a ye ·uvvotımmn •onuna knd•• mü-
T ~• ochı. de S . . u~nda yan yoldad". Suqcbri * m e' " 1 O ( A A ) I . dn fan cdc=ğiz., 

mu um merkezi olan Şa unycnı_n Beyruta 50 kilometre m~ nfede- ı liz ve .=ı:· Fransız. lt~vvetle:ngı!n- Vichy, 1 O (A.A.) - Amiral 
Jometre mcs:ıfededir. ma 70 kı- d~~· Litani ırmağı 15 kılomçtrc Suriycye taarruzuna hal d Da~an bu akşam saat 21 de rad-şimaldedir. j let adamları hayret etmr-~;rdı'erv- byo1 ıle Fkransızlarn blı hitabede ,,.. · u unacn tır. 

. • ~ ve ur ransız &uvvet-

menkada hararetli bir surette nl- mi Darlan·ın politikasını protea• 
kışlanmakta ve Amerikada İngi~ to maksadile istifasını vermiıtir. 
1 ız ~e Franmlar için duyulan sem MOSKOVA _ vı.A:DIVOSTOK 
ı>atı bu teşebbiis dolayısile azal- Moskova, 1 O (A.A.) - Mos· 
mış bulunmaktadır. Buna muka- kova ile Vladivo!ltok arasında 
bil Peten ve iş arkadaşları hak- açılan yeni hnvn hattı ~ycsinde 
kında beslenen hürmet hisleri he- bu iki §ehir arasındaki seyahat 
men hemen tamamile kaybolmuş bundan böyle ancak 34 saat SÜ-
•ur. recektit. 

Vnşingtc..n, Suriye ihanetinin, I ~ L~ndra, 10 (A.~.) -
Fransız müstemleke imparat _ Dnıly 1 elegrnph gnzeteSl yazı-
'uğun~n sair yerlerinde teke:~r y~r: 1_spnnyol Fası fevka~a~e k~
Atmesıne mani olmak üzere ynpı- mı~er.ı General Ergaz, huku~eu
"\Cak bir tazyikın müessir olabi- le ıstışarelerde bulunmak uzere 
eceği hakkındaki ümitlerini he- Madride gelmiştir. 
üz tamomile terketmiş değildir. Hükfımetile yapacağı kon\IŞ"' 

Qakardaki vaziyetin çok yakın- mnlar~a herhalde Fransıı~ fasın: 
~an gÖ7.Öni.in<le bulunduruldu- dan bır kısmının İtıpcınyaya terkı 
~unda şüphe yoktur. meselesi de görüşülecektir. 

MUSSOL!Nt BEYANATIA 
BtJLUNACAK 

.. Ro~a, 10 (A.A.) - Poptlo 
d .. ltalıa gazetesinin yazdığına 
~orc yarın snat 1 7 de hüldimet 
parlamentonun aktedeceği umu
mi bir toplantıda beyanatta bulu
nacaktır. 

Bu beyanatı Mussolini'nin ya
pacağı intibaı kuvvetlidir. 

* Vichy, 10 (A.A.) - o.N. 
B.: İyi malumat alan mahfillcr
den öğrenildiğine göre pazar gü
nü İspanyaya hareket eden Kar
dinal Gerlier General Franco"ya 
Mareşal Peten'in husuai bir me• 
sajını götürmektedir. 

Birkaç gün Vichy' de kalan 
Kardinal Gerlier hususi biz va· 
zif e almak üzere Mareşal Petcn 
ve Amiral Darlan ile ıö1üımüı-
tür. 

Nafia Vekaletinden : 
.. ~ı~ğ - Van hattı üzerinde kilometre 11+100 de iDşa oiunaeak 

lwprunun temel zemininde yapb.nlnc:ık sonda' ı~i ı.ft ..... lı zari usulile 
.. k k J ~ ~ 

mumı asaya onulmuştur. 

1 - Mün.:,ıka~a .1616/941 tarihine tesadilf eden pazartesi giliıil saat 
on altıda Vekaletımız Derniryollar 1rı.şruıt Daire.sindeki komisYon od.a
sında yapılacaktır. 

2 - Bu işin muharnınm bedeli yirmi~ bin sem yÜ% liradır. 
3 - Muvakkat teminatı cl935> liradır. 

4 - Mukavele projesi, miln.akasn şartnamesi, sondaj fenni ~ 
nnmes! sondaj plô.nı ve bayındırlık işleri genel şartname.sinden milrek
kep bu· takım münakasn evrakı 129 kunli mukabilinde dcmiryo]}g 
.nş:ınt. dairesinden tedarik olunabilir. 

5 - Bu işe girmek isteyenler her tiırlü referans ve \·esi1ta!arım 
bir isudaya bağlayarak münakasa tarihinden en az üc gün evvel ve
kalctimize vermek suretile ehliyet vesl.knsı taleb ~eccltlcr ve bu eh· 
lıyet vesikasını teklif zarfına koymuş bulunac:ıklardır. 

6 - Münakasaya girmek isteyenler, teklif zarflarını 2490 numn
ralı kanunun ve eksiltme şartnamesinin tarüatı dairesinde hazırlaya
rak münaknsanm y::ıpılaoağı saP..tten bir saat evveline kadar numaralı 
makbuz mukabilinde İnşaııt Eksiltme Komisyonu Başkanlığına vermiş 
olacaklardır • 

2910 4101 

iKRAMiYELi BİLMECEMiZ 
Karil.erimizden bir çoğwmn, ncşreuiğimi bilmecelc· 

rin 1ıalledilmiş §ekillerini bize gönif f'rmderi bümeceleri· 
mize kar§ı gösterilen alakanın del'C(,"Csini bize anfuuı. 
Bunun üzerine, şimdiye kao1duğumu:; bu bilmecelere ik
mck gayesi. i'le neıretmekte dar sad~.ce lwş t:alriı geçirt· 
ramiye ve hediye vcrmeffe doğru buldıJc. Yarından iti· 
baren •10 bilmue» mizin 1ıalledilmi§ §e1dllerini bize 
gönderen karilerimize muh teü/ hediyeler ıJereceğiz. 

Bu hc<liyclerin neikın ibaret olduğun.ıı yakında ilin 
edeceğiz. 



Sayfa 4 -------------------------
EN SON HAVADiS 

EnSon Havadisin Tarihi Tefrikası : 23 

SULTAN ABOOL'AZIZ ~ ve ~ 
IMPARATORiCE OJENİ 

' f Ya&an: Ayhan J_ 

Cin tayfasının hakim olduğu 
gecenin bu saatında 
kapıyı kim vurmuştu? 

CBu bir tarilı değildir. Vukuat tanıamen doğru 
olmakla beraber karikatürize edilmek sureıile ,·a· 
:ıılmıştır. Kullanıları wlup da im bakımdan o

kunmalıdır. ) 

\Operatör, Üroloğ ve Meçhul ve esrarengiz 
Kadın Doktorlarının Surige: 11 
müşterek toplantısı 

Türk Ginekologi Cemiyeti, 
Türk cerrahi ve Üroloji cemiyct
len azasının da iştirkile Dr. Ah-
met Asım Onur'un reisliği aıtın

aa fevtkalgde bir toplantı yapmış
t ır. Bu içtimada aşağldaki mev
'ular üzerine teobliğ1er yap.!ınış, 

vak'a ve müstahuırler gösteril -
miştir. 

1 - Gi.I:İeı.kolojik röntgen teş
hisinde dıkkat edibnesi lazım ge
len noktalar. Dr. Mahmut Ata 

2 - Her iki yumurtalığın iri 
ve çabuk büyüyen psödcmıusirı
li kist adenomları Dr. Asım Onur 

3 - Amelıiyat1a çıkaıdığı bir 

BirTürk 
düşmanı: 

(Başı ikinci sayfada)_ 

emaneti İ ngilizkrdt•n clcvir 'e 
teıılim ılınağa gt'ldiği vakit Su
riye} i karmukarışık 'c kırk 
parçaya ay rıluıı§ Lir vaziyette 
buldu· 

Beyrut \-ilaycti ile Lübnan 
mü takil ınuta .. nrrıflığı birle;ı· 
miş ve Büyük Britanynya hen· 
zer fatafatlı bir Um alarıık: 

«Liihnam Kehir» ) ani «Bii
' ük Lühnan> ııaıııında i mi hü 
; iik kendi küçiik bir de' let ol-
m ıı;:t u. 

T. 1, BANBASI 
Kü~tik Taaarrat neeaplan 

· 1941 iKRAMiYE PlANt 
J 
KEŞlDELER: t Şubat, 2 Mayıs. 

ı Ağustos, 3 İkıncıtcşrin 
tarıhlerlndo yapılR'. 1 

J 941 ihomiyeferi 

rahim cismi kanseri piyesi 
Pertevniyal kadınefendi, besbelli demlerde bıle rahatını bozan o1'- Dr. Asım Onur. 
der .. n uy!kulara vannı.ştı. İçeriden mamıştı. Gece yarısından :sonra 4 - Hususiyeti olan Havalei 
ses vermiyordu. Valde sultanın kapısını şiddetle vurup çağırmak Nifasiye vakası ve tedavisi 

O zamanlar Fraıı ızılaıı zi
yade Fransız olan Uihnanlı -• l adet 2000 liralık = 2000.- L. 

10 llAZİRt'L'-'" 1941 ~ALI 

~~--~~I_,.,~~ ...... 
;.> ~ 

lİDAIHİNİ 8İ.Wl ~ UMICASlllDA 
iKR~~ t$ES~ AÇAR 

Nafıa Vekaletinden: 
BUT5a - Mustafa'kemal paşa - Okçugül arasında yapılac~ 

o1ıan demiryol etüt amelıyntı kapalı zarf usulü ile m.Unakasa>' 
kıonulmuştur. 

1. - Münakasa 25 6/ 941 tarihine tesadüf eden çarşamba gıı 
nU saat onaltıda velkaletimiz demir yollar inşaat dairesindeki ko • 
mısyon salonunda yapılacaktır. 

2. - Bu işin muhammen bedeli yirmi sekiz bin ikiyüz liri' 
clır. 

lar, istiklalin alameti olun bay- 3 1 ıooo 1 c 3000.- , 
raklarına hile istiklalin rengi· 2 1 1 750 1 :xısoo.- 1 3. - Muvakkat teminatı ikı bin yüz onbe§ füadır. 
ııi verememi~ler ve Fran!'ılZ ' • 600 ı ı:;ı; 2000- , 4. - Mukavelıe projesi, eksiltme şartnamesi, bayındırlık işlefl 

tabiatı bir başka idi. Sa:dcce ne demekti? Acap arsla~ı~a ~n- Dr. Asım Onur. 
hünkara mülayım görünüyordu. sızın bir fenalık mı gelm1ştı? ln- S B" k ' t d ·u 
Biı' başkns.ına elinden geldıği şid- san halk idi bu. Umulmadık şey- . --:-. ır tS a enoma papı c-
c:l.eti göstermekten çekıL\ıezdi. ler olmak ihtimali vardı. Alna rıs mustahzarı. Prof. Kenan 
Uç yüz carı.ye ile seadetlı'.i padı- yazılan başa gelip çekilmek mu- Tevfik. 

k b l 8 • 250 .• -= 2000.- .. genel şartnamesi, etüt fenni şartnamesi güzergah haritası ve di' 
Layragwını olduğu gibi ·a u e- , ,.... • ss ııı ıoo ı :::350()..-. ı ğer evraktan müteşekkil münakasa evrakı yüz kırk kuruş ın~•· 

şahın kadın efendılerı bilıe val- kadderdi. Yatağından sıçrıyarak 6 - Gebelik kusmalarının m0-
dcdcn yakıa silkıp: El.iıman di- kapı arkasına koştu. Zayıf bacak dern tedavisi ve alınan neticeler. 

dere kort asma Lülnıau sembo- 80 11 50 • ·= •ooo.- • bilinde demiryollar inşaat daire.sinden tedari!k olunabilir. 
lü olan bir çaın ağacı re~mi O· 300 • 20 ~ = 6000.- ı 5. - Bu münakasaya girmek isteyenlerin her türlü referaı:ıS' 

yorlardı. ları tıtrcşiyordu. Beti benzi kül Prof. Kenan Tevfik. turtmakla iktifa etnıi~lerc.li. larını gOOterir vesikalarını bır istidya bağlayara'k. münakasa tafl' 
Şamın ezeli rakibi olan Ha- ı-..:..____________ hinden en az üç gün evvel vckaletimize müracaat edere!k bu iş ı?' 

lep «Şimali Suriye» diye kendi 1 ehliyet vesikası istemelerı ve alrcakları bu vesiıkayı teklif zarfl' 
ba~ına bir devlet kurımıil ve Askeri İ k işleri _ rına koymaları Hlzıandır. 
bugün Snrİ) enin en aziz öliile- 6. - Münakasaya iştirak ed~p:ıklerin, tekıli.f zarflarını 2490 nıl' 

İçeriden cevap gelmey.ınce, kesilmişti. Ne vardı ki"? Bundan sonra muhtelif ameli-
hazinedarlar alaca JılaranlJkta Kaç saat evvelinden hünkal' t1ıa •t tıbbi fil' 1 öst 
birbirınin beyaz yüzlerinde par- da~resindc bir keyifli görüşüp. gü y.a . ra aı . ım er g c-
laytp ışıldayan gözlerine bakarak Lü.şmüşler, bir aralık Yuh'Uf 1z - rımuş ve bu senenın son celse
ne yapacak1ıl ·mı düşündüler. Öy olduğu için gelememişti. Valde sine nihayet verilmiştir. 
}c ya, arslanı dahı ıstemi.ş olsa sultan kısrk kandil hu21mcleri ara o-----
mehdi ülyayı taciz ederek huzu- sında kndidde.n bir hayalet gibı 
runu bozuvcrmek bı.r azim mcse- görünüyordu. Kap yı açmadan 

ri arasında ve Suri) e ihtilali _ Ş b D maralı kanunun ve clcsiltme şartnamesinin tarifatı dairesinde bt' u eye a vet zırlayarak münakasanın yapılacağı saatten bir saat evveline kad'1 
nin en hii)iik kahramanı ola - numaralı makbuz mukabilinde komisyon başkanlığına w~ 

Türk basın 
birliğinin mıtaka 

reisliğinden: 

rak anıl~ın rne:.hur İlırahim Üskiidar Askerlik tjllb(•simlen : olmaları lazımdır. «4373:& 
le idi. Sonunda nfilıak yere hı.şma tekrar sordu: 
ugrıyara.k gözden dii.,."ITTle'k de var - Bu V"llka arslanım beni neı 
dı. etsin? Açık söyle bana. Sen kinı-

Nöbct.Qi makulesi kalfalar n ge sın? Ne istersin? 
cikmc.sinıden hazinedar Arzıniyaz - Arı.ınryaz kulunuz. Efendi- 1 - Kongremiz öniiıııüule
düşmüştü. Gümüş şa-.mdaru elin- miz bir türlü uyun,uyorlar. Göz.- ki cuma giinii saat on (Iörttc 
de tutarak has oda kapısı kena- lerıne katre uyfrn girmediğini toplaıuıcakur. Arkadaı.larımı-

Henano ile o zaman Antakya 
ınüdcleiuıııumisi lmlunan Ceza' 
irli İLrahirn Mücahicli Antak· 
yaya göndererek Türk Antak
pda bir arnp hava~ı ) aratma-

Bu yıl Tıp Fakülte i, Vete
riner Fakiiltesi, Erzacı, Diı:: ta· 

bibi kimya şubeeinden mezun 

olanların 9 ı1 Temmuzunun 
ilk >arısında Ağustobun birin· 

Devlet Demi.r Yol!!'r• ilanları JI 

ğa çalışnıı:;ıtı. . 
TARIK MÜMTAZ rına yaslanmı , merakla bekliyor, söyı;üyorlar, vaklelerini ist'.} or - ) b 1 k \ l ı ı 

Abdülaziz Hanın odas ında soluk lar. zın ııtzır u nnara mu a ea ~ 
rşit~lrniyordu. Pertevn~yal sultanın dizleri rındnn fa)dalandırnıalarını rı-•-=------------

ci güniine kadar oıı ) oklu mala 

rı ) apılacağından 2ubede ka 

Muhammen bedeli (3500) lira olan iıki adet hava kompre~ 
(16.6.1941) Paı.artesı gi.inü saat (11,15) on bir on beşte Haydat 
paşada Gar binası dahilindeki komisyon tarafından pazarlık 1.151Y 
lile satın alınacaktır. 

Yoksa şüphelend iği gibi cariye kesilnıcğe başladı. Kapı ardına yı en ederiz. 
ler sevketlu padişah ile yüz göz kılacak giıbi olmuştu. Dışarıdan 2 - Dilekler Eıu·üıneni pe.r 
olara sıra i!ıc ~":1t. hümayunla gelen ses, Anıniyazındı. İınsin şcmhe günü aat 11 de Habeı 
)ezzeUennuş mı ıdiler? Bunuı (53) e~ etek çekerek meydanı cin . · 1 · d ı ' 

1 1 
SINAMALAR -

) ıtlı olup da hu } ıl mezun o • 
}anların mezuniyet v:esikala • 

Bu işe girmek istiyenlerin (525) liralık ı.kat'i teminat ve lı' · 
nunun tayin ettiği ve.saikle birlikte .Pazarlık günü saatine ıtad" 
komisyona müracaatıları la:t.ımdır. 

Bu işe ait şartnameler Komısyondan parasız olarak dağıtıl' 
riyle birlikte nüfus cüzdanla

rı ve fatograflarİ) le şubeye gel· 

meleri ta~rada bulunanların 
bulundukları mahallin asker-

maktadır. c4388:. 
pek ist bdad edilecek taraf1 yak- tayfasına bıraktığı gece yarJsın- gazt'lf' 1 1< are evın ~ to~ ana- BEŞİKTAŞ YAZLIK 
tu. Kıırk bir buçuk .m~allah sa- da hazinedar kalfanın gelip pel cak ve .toplanan t.cklıflerı ora· SİNEMASl1'~A 
adedu pacl.şahın gilcu kuvvc.rJ çe kapı vurmasının kımbilir na- da tetkik edecektır. HAZIM, HALİDE, MÜN'İR 
ziyadece yerinde olduğu için üc; sıl sebepleri vardı? Has odada Kongrede konu§ularak l>ir NUREDDİN 
dört değil, eşref saatinde üç beş bir folaket olmuştu da, valde sul- karara bağlanması i tenen tek-
kerc üç dört ta7.e bakiri derağuş tam birdenbire uyandırıp haber lifleri ,·arsa arkada§larımız gt."' * 
eyleyip haklamaga kadir idi! Şam etmdkten heder mi eylemişler- k k k k · BEŞİKTAŞ SUATPARK 
dandan sızan ısıcı mum yabi!farı, di? Pertevniyal kadın efendiniıı r~:. ongre. gl ere 111b1~1~

8

1 a re ıs· 
· b y k ...f T' lıgı vaı.ıtaın e ) aza ı ır er ve SİNEMASINDA . 

Arzınıyaz ltalıfanın beyaz parmak ogazı urumusı.u. ıtreyen paı w • • y ALANCILAR ŞAHI RENKLl 
larına dolanıp yakıyordu. Hazi- makları ile kapı sürgüsünü çeke- gerek dogrudan clo~uya top: EN SON DÜNYA HAVADİS
nedar, ellıeri titriyerek aya.ltları rek başını koridora uzattı. Başla- lantı yerinde komı~y~n r~ısl~·ıLERİ 
burnuna basıp usulca yürüdü. rını <!§İğe koyup yatan cariyeler ğine bizznt 'cya yazı ıle bıldı· * 

~kalLlll, k~h~Ier az evvel söz de uyanmışlar, göz.lerjni uğuştu- rebilirler. Sİl\'El\IASI 
leşıp dediklcn gıbı valde sultan ruyor, bulanık gözlerle manasız BEYOGLU HALK 
uyandırmaya mı gılmışlcrdi! bakıyorlardı. BUGÜN 
Yoksa, A'bdi.ilazaz Hanın sıkıp Arziniyazuı yiizü sararmıştı Davet Matine 11 de gece 8 de 
sardıkça öldürür gibi bayıltan Padişahın no'betinde bulunan ce~ l·tanbul Cumhuri)·eı· .Uüd- 3 Bu'"yük· FJ'lm aı·rden 
muhkem bazuları arasından sıy- "d .. .. d .. d .. d d d " 

1 _,_ h '· l . d " .. varı en uçu or u e ora ay ı. <l"•t"wnumıAlı•gyı·ııd"n .· k .. l" rı ar~ ucre erme uşup yor - . 1 lta 1 lıil k ı '"-' ., ı. Şeyhin oğlu Tür çe soz u 
ganlarını başlarına nıı çekmişler- bP.e~tcbvnıtya sa'ku (n ksıo kleı) ek kae- . l 1 d.i?. ın.ı as ırar ıç rı e - 1 tanbula geldiği an a~ı an şarkılı. 
Bır vakitler, Arzmiynz da bOy- ledı: . . ., Çanakkıltı C. M. U. Muavini 2. Hel'kes ondan bahsediyor a-

lc yapm ş, hünkarın (efendiliğin- - ~1anıına .blr ~Y ?1ı old~ . Re:.at Türel'in acele rnr.nıuriye vantür, 
de) 

0 
zevkı hır gececik damla Allah gostermesın. Ga~ı bu dun tiınize müracaatı ilan olunur. 3. 3. Silahşör Kovboylar 

damla cigerierilıe ve ruhuna a _ ya ~ırna. z.ından kcsılır .. ~akla- . . . . 
k: tıp dagıtnuştL Yeni yaka Uç ı ayın, dognısunu r,.vyleyın. Hazinedar kalfa mayıs aylarında Bak. Hacetm olu~ ıkı ~arıyc 
beş cariyenin fend ne d~eock- _ Vallah, ve Tallah değil. Az gül koncaları üzerine esip sürtü- dahi al. Lakin saz bılırnelerı şart 
terden değıldı. evveline kadar saadetle (ney) üf nen hafif sabah rüzgarları gibi olsun. ç:alıp oynarsınız. .. ,. 

Alaca koridorlarda ih.tiyatlıa a- ler, taksim eden:crdi Sultanımı sessizce yanaştı. Abdülaziz Ha - Arzınıyaz ~~a, e'"'.vela lhunlm
dırn atıyor, yavaş ilerli:yordu. görmek diliyorlar. nın ayağını ÖI?tü. Padişah bird~n rı_n y~n ~eldıgı .. ~ır kenarın; 
Vıalde daıre.sı köşesini dolan:ıcn- - Bak. Hilfıf söy lct'Seniz enC'a- bire silk.inerek gözlerini açtı. Ir- dız çoktu. .ı:~dulfızız ~a~ın ÇO 
ğı zaman, geri,ledi. PertevniyaL mını düşünün! kilip hazinedara ba:ktı: yumuşak elını alarak opup bac: 
kadın efendiının has cariyeleri ka - Mübarek başınıı. için hilaf _Ne var? Sen misin? İyi akıl üzeriıne koydu. valde sultanın gl' 
pı eşiginc başhırını koymuşl~rdı. arzetmtyoruz. Hem. All~a ema- ettin de geldin. Afeıin hoşunduk. cikı;ıteden .ge:eceğini bildiğinden 
Açık saçık yatıyorlardı. Kendile- net. Efcndimız, Jiınelcrınde (!) (l1!4i-ıtuduk. Hlt:ınuduz. HoşnU:t- gerıye çekılrlı: 
rindcn geçmişlerdi. Bir yeni ta - heybctlüce dolaşıp duruyorlar. tuk demek) böylıe olmalı. Biliyo- - Ebrukeman bu ıkarın ehli -
kiını, ayakta fısılda§aııak korku Bir şeyleri yok. rum. Alelsa:bah Beylerbeyine gi- dir. Onu alacağım. 
ıl~ kapıyı vuruyorlaroı. Arzıni- Arzıniyazın ardında durup si- deceğindeaı. ötürü geldin sen. Ora Sultan A:liz. yattığı yerden im
yaz, saf lkzcağızlardan yok yere perlenen cariyeler, bir tarafa ÇP.· da bir şey yapacak değilsin. Sul- paratoriçe kadar olgun lıazineda
şüphelenm.ı.ş, aslı yok manaya ka kildiler, valde sultanın hışmına tanın hizmetinde bulunursun. rın güvem Te.Q.kli kndifc gözleri
p:hp uymuştu. işte üçü dördü uğramaktan korkuyorlardı. Per- Ben gece gelirim ama saatini kes- ne süz.ülüyo~u. Hazinedar az 
bir arada valde sultan kapısını tevniya• sultanın şüpheden yana tirip atammn. A~dınca hareme güzel değildi. Işte dilediğini yap
vuruyorlardı. Toy çocuklardı. Çe rak kan sızan yüreğine ferahlık gelen nedimesine drkkat ettiın mak eJıiııde idi. ama, insan oğlu 
kingenliklcrinden, kapıya lay~ı gelmişti. İşte arstanına bir şey ol- mi bir kere? Şeytana pabuç çıkar nedense ırak olana erişip kavuş
gibi vuramıyorlardı Hazinedar maınıştı. Zahir tenhaca (Ney) üf tır! Onun gi:bi üç tane daha var- mağa can atıyordu! Dışarıda a -
kalfa gülerek y~nlar•na yanaştı: le:Inekten gına getirerek valdesi- dır. Yassıdan sonra ltaffesini bir yak sesi uldu. Arzıniynz. 

lik şubelerine müracaat eyle -

ıneleri ve hu miiddet içinde 
yoklamalarmı yaptırını) anlar 

Laka ya ~a) ılacağı ilan olunur. 

* 
Be~iktWj 'A.~kerlil,: şubesi11den : 

Şubemizde ka) ıtlı 297 ilo • 
ğuııılu 5. ınıC he ap memuru 

:Mehmet oğ. Ra:-.İııı (323 " 13) 
ve Y d. i:-tihkam teğmeni 316 
ıloğuml u Sadık oğ. Kamilin 

(32577) pek kıı.a hir zuınancla 
~ubcnıize müracaatı. Elıııcd iği 
tııkcJirde hakkındu 1076 sayılı 
kanunun ıııacldei muh~u~una 

göre kanuni muamele yapıla -
cağı ilan olunur. 

- Enson Havadis -
! Abone Şartları: Tüııkiye Hariç' 

t 
için için 
Kr. Kr. 

Senelik 
Altı aylık 
Üç aylık 
Aylık 

1000 ~ 1 
550 1000 

275 550 1 
100 

Sahip ve Başmuharriri: 
NİZAMETTİN NAZlF 

Neııriyat Direktörü: 
ŞOKRO SARACOOLU 

İdarehane: Cağaloğlu, Nuruos 

ınaniyc Caddesi No. 36 

Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Bankası 
Kuruluş Tarihi: 1888. - Senn ayesi: 100.000.000 Tüıik 

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

Para biriktire.nlere 28.800 J,ira Jkrnmiye ''eriyol' 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesapla• 
rında en az 50 lirası bulunanlara dencde 4 defa çekilecek kur' 
a ile aşağıdaki pl.na göre ikramiye dağıtılacaktır: 
4 adet 1.000 Liralık 4.000 Lr. 
4 ıt 500 .. 2.000 .. 
4 ıt 250 • 1.000 > 

40 .. 100 » 4.000 > 

100 adet 50 Liralıı.k 5,000 Lit11 
120 lt 40 > 4,800 , 
160 » 20 ıt 3,200 , 

DİK.KAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içınde 50 ııra. 

dan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fat-
lasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa 11 Eylul, 11 . Birinci.kanun, 11 
Mart ve 11 Haziran iarihlerinde çekilecektir. 

Neye pakıçe vurmuyorsunuz? ni özlemiş olaccldı. Arslanının, güzel eğlendirip avundurursu:n! (De,·amı var) 
Bunda ne var? Efendimiz irade böyle bedhuyluk ettiği görülmüş, __________________________ --------------------------------------- • 

Zavallı kadın, sandalyadan da:.. 
tü, şimdi çırpınıyor, ayaklar~ 
riyor, ko11kunç hırıltılar lok "{J 
yı doldurnyordu. Beş daklkll Jıl' 
medi bu ihtilaç. kadıncağıı 
ğuklu. 

<Ştmediler mi? Siz sesleınir ça- değildi. Vaktinde bfılıin (54) saa- d" . . "/Cif • 
ğı11 rsınız. Elıbet icabet buyuruT. dete baş koyar, zamanında bidar - 9 - En Son Hava ısın Cınayet ve ıvıacera Tef rzkası: 19 
Savulun oradan. Valde kapısı i§tc (55) olup haremsaray içinde ge- YENİ KURBANLAR ~ ~ 
böy!ıece vurulur! zlnirdi. Zahir bu gece sinirleri J d dl' . t v KAN L 1 LO KAN TA 

Dedi ve cariyelerden ikisini tutmuş olacaktı? V~l~e sultan tahı::ını;;i~ ~:t~e ·~:~~J~P ~~ 
yumuşak bazularından tutarak olup padişahı clhaın gvbı arslan . . . . . 
silkıp kenarak iteledı. Oda kapı- yctimnck bir kolay iş değildi. Sa- d~ı hızrnetçılerın, Şarlın!, ~or~· 
smc pekçe vurdu. fa ıle fahrı olduğu misillfı, kah- ~1~ ~a~ı.s~nın, lok~adakılefın ı- kadının etrafında dolaşınağa baş- , Çeviren . sünde söndüren Mad.am Marten 

- Sultarum. Ağyar değil gelen ru cefas ı da olmak gerekti. Per- a e e:ın. en, yapı an sorg.u arın- lad.J. • de<:li ki: 
Arzıniyaz kulunuz. tevniyal sultan: dt anı bFır 1t~ucbu ~letegeçımd edık, M

1 
ar- Arap, gönlünü kaptırdığı Ka - M. S. Çapanoğlu l- ~ğıdaki kadını kı.skanı-

Di 1e eli V Ld l en e e ış u ış n e ya a arı· li d .. b 1 h O ··w .. eıks" 
k n{~s~ ~ . da e su ta_nın .. _Varıp şalımı sırtıma alayım. nı sıyırdıJıar ucuz kurtuldular. te ın:1 ~n yçu\ -~. ~:.~ı~~a,H. ara!' yoru~ nu o ur~. ;· 
~ ru tıuarı urmuştu. Içe. Onüm sıra kavuşup haber veri- Esa Mart .1 . ha:kk o uş u. o uz.u U§tu. ıç oı- kıskanç ışıklar parlıyarak hay • - anım, ne gun .1 var o -

nelen telaşlı. çatlak bir .seda geldi: niz. Şimdi geliyorum. eledi da, h~n,kötU {~ ;~7:·15ahibi ı~e: mazs~ ~u kadınla gönlünil avut- kırdı: nu~.?. ~onra paralı hır şey de 
- Geoenm bu vaktınde ne is- Zayıf .. d"l .. ,... g"b" ·rp g~ ·ld" H t•~ . d al . ma'k istıyordu. B e mi' .degıl kı ... Sonra bunda kıskana-

t .. ? S ı... -h l ha 1 vucu • e go'öe ı ı lr-· ı ı. a wı Jan arm ar ve adlı- M d M t F . ,. - ana n ... k b" k O bir ersıruz ·.. auct. o ? _yır o a. ~a- riye çekilıdi. Ço'k geçmeden cari- ye bile ondan şüphclenmi rlar- a ~. ar en, ~~1ş ın, perva - Öyle ya! Ben sizin kocanız ~ ır şey yo . . • , az sonra 
pı.mda soyl<eşen kimdır? Arzını - yeler arasından geçerek hünkar dı. Bunun da sebebi varf: Dağ nelıcr gıbı genç ve guzel !kadının değilim ki. .. Benim yerimde ba- gıdecek. .. . . 
yaz kallanın yüzü sararmıştı. odasına gitmeğe ba§ladı. Arzıni- b~ında, ateşsiz, yemeksiz . ersiz etr~~da d~la~~.ınd.an fena hal ha Marten olsaydı, eh, o zaman - Ben. oyle. ıstıyo~~· T 
Valde sultan uy'.kusundan uyan- yaz kalfa Çabuk davranı 1 kalan lbir takım fı.k 1 

{ 1 de sını.rlendı. Yuzu kıpkınnızı ol baldkınız vardı. Halbuki ben... - P~ı sel'l;1n .dedıgın olsun. 
mı~tı ama, .~evnıi ~ümarile (51) den padişaha haber göfü;:;:ğ; ldkantaya misafir ed~~~e;o =re:~~ du. Gözleri büyüdü~ ~rıl pa.rıl Madam Marten Fetiş'in sözünü . Aşağı ındklıerı zaman, Fetiş, i-
dışarJdan soyleneru anlamıyordu· segvirıtti A'bdüliz: H edf ~ı- .JL. k 1 • yarunaya b~adı. Dık dik Fetışe kesf· kı kadeh daha aldı, madam Mar-

ş k 1.1'1 f nd" . . . ız an s re ne sıciü\. çoııJ.Ja or ar, gece orada b k ak . d k u_ tb ı. t.e 1 be her yolcu kad 
- ev et "' e e ımiz. Ira.de yan gelip uzanml§tı (Ney) . • yatırırlardı a a; ycrın en a.m.11, mu a- - Marteni kıskanmıyorum se- n e ra , ının ma-

buyuruyorlad nı b~ına düşmü§tü: Takkes: :Y=~ Gördük.le.ri bu i iWri u d ~a gitt~, tencereleri,, tabakları dü ni kıskanıyorum, anladın rpı? sas~na oturduJ~r, hep beraber iç-v;:; sultan sarı.yı hümayun- tık üzerinde dur4yordu. Ent:ri- burada minnetle :ad.!Jerı!r rob~ zeltrnege ~aşJadı. Bır arall!k Ara- Bu itiraf, Arabı ~şırttı. Göz- nıeg_e başladılaı. 
c.. 1 ın efen ..... oldu o1:al.ı böyl(? sinin yaıkası a,.,lrnıştı Etli be da Mart ·1 · · h ' ba seslendı: leri faltaq gibi büyıüdü: Bır aralı:k, Madam Marten 

cc yarısı i 111 ~1 kud r • yaz en aı esının ayırperver- :E'et" b" r . . ? ,.. k lk.t tb ğ . . " ~ a uy an uyan göğsünde kıvırcık kıJları g·· .. .. likle meŞh lm 1 J - ~ ıraz gc ır mısın. - Bu söylediğin dedi. doğru a ı, mu a a gıttı, dolaptan 
dırıl.dıg nı bılm yordu. Cenııetme yordu orunu lurdu ur 0 a arına vesı ıe 0 - Arap mu11bağa gitti; Madam ru mu?.. ' bir havlu çı:karoı, kovada ıslat-
kfuı Mahım.ıd Adli ~anın cmnrazı Arz~niy~ ikalfa kapıyı tıkırd ' B · .. Mar.tcn muk\lddemeye .falan lü- Kadın güldü ~evap veımcden tı, sonra Fetiş'i çağırarak uzattı: 
mevt. (52) ıle pençeleşip Esma tartl. içeriye girdi Padişah .. ~- b ıı·ıx~n, ~ar~e~ kızlarile bera- zum görmed'en, sert ve hiddetli, Fetiş'in 'boynu~a sarıldı dudak- - Al şunu, vaktile ~ini bitir, 
ult~ kasrında gönlü bulandığı ri.ni kapaım'l§tı BesbeJd" ~oz. e der şM ır; !{tmışt~. Lokanta ma- emreder gibi konuştu: lıarını Arabın dudaklar~a teslim belki gelen giden olur. Tenbelıli-
ttın -c~ nd:yi de ç~ğır'"'"'"'"' . ı. ·yler hayal 00;rek avwı~yo:~~~ ~~n : e ;. Fetış ka~ı~ı. De- v - Bu kadının yanında dolaştı- etti. ' ğin 1üzuımu yok. 

Anla, efendı mab"}• ... ucı~ .. suwe k t pcdk konuşuı.unken, lo- gını, ona dokundugunu istemi~·o- Onlar yUkar1 çıkarken güzel Arap, ıslak havluyu aldı, yavaş 
an anın apısı vuruldu Gelen ' ' · 

( l) tJ , . (53) İnsanın. ,genç bir kad ndı G.. , · b. rum. . yolcu kadın, sandalyadn otuıımus, yavaş geldı, yolcu kadının arka. 
(~2) ö{ u sersemlıği. (54) Yastık. di de ... 01,..u~ ~ d~r·~e b.ı: ş:.y - ~u~dan. s .. ze ne?.. Fctiş'in önüne ikoydu[,1U şaraptan sına yaklaştı, büyük bir çabuk _ 

um halınde. {55) Uyanma cudti s,.. 'k b şI gu d 11 v.u- Marının yuzu sarardı, dudakla yudum yudum içiyordu. luk la basına sar.dı ronra çcn~si-
. • ...... a .ı arı var ı Fetı!I rı tıt m c, b ı d G. l lh. · ' · • re ene a~ a ı . oz T t ras yangınını, Arab.n göğ- aıin altından kıvırmağa ba~ladı. 

Madam Marten: ,1 
- Şimdi bunu omuila, ı<JI. fi 

tadan uzak b;r yerd<?, dağdaıP 
yarla, parçalansın... ~ 

Kadın, bunları söylerken,~ 
!erini kar~tı.rıyurdu. Zaval-~ 
cebinde 50 franktan ba1kll P"",~' 
yoktu. Madam Marten bUıl'lı,ı 
dı, Fetjşe verdi. el' 

Bir kaç gün sonra, kadınlll ~ 
sedi, bir çukurda bulundu. ~ 
darına tahkikata başladı. ~~ 
boğulmak suretile öldüğüne ~tıl' 
rapor verdi, fakat, bütün a~,
malıara rağmen katil yakalıı 

dıPiye11bilde, Marten ailesile ~ 
t~, bütün ~. gelen yo~culafl ı1 
dürerek soydular. Bazı!aruıJJl ~ 
tünde dolgunca para çıfk.uğı .

1
et 

bazılannın cebinde, eheınJ1'11)'(.iıJ
siz mıktarda para bulunu.>'° ~ 
Ma!mafih katillıer, yolcularda lf' 
para olup olmadığını a~~ı,ıi 
liizum görmeden öldUrİl~g)-ıt 
talihlerine ne çıkarsa ceY"~~ıöi.1" 
diyorlardı. Çok defa da, d 
dükbri adamların cebin e 
frank çıkıyordu. 


