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Nutkun bugün gelen 
neşredilmemiş kısmı: 

Çörçil 
bağırdı 
Silahlarımız 
az, bunun 
mes'ulü eski 
Harbiye a-
zı r ı Hor 
Belişa'dır! 

İngilizler orta şarkta 
niçin çok tayyare 
bulunduramıyorlar? 

"Top, Tank 
ve dafi top 
bakımından 

Türk devletinin mukadderatı • . . . , . . . 
ci sivasctimiz· dua hat ı molan Mıllı Şef gıbı harı

-------~----ıu_.:=.:_c salalı iy<'ll<' ııazimidir. 

Almanya 
.. t .. d.. ' -- ~-------~~---

Avam kama
rasındaki mü
zakerelerden 
nasıl bil' ma-
na çıkarıla

bilir? 
---:----------------} kDoıninyonlar ve müst~m-
e eler h"J' k · tin . a ıs nıı lngilizlc-

t " • d~ lınpnratorluğun gi. 
d.ştığı harple kendileri kn-
ar kan feda etmesini iste

ıııektcdirlcr 
[ . 

1 :ondra'nıu hava lıarp-
erınc .. t"" d'•· nı.. go~ \;r ıgı tahaın-
u) kadaı· ha) ranhk u. 

f.~7.~ıracak bir kan fedakar. -
. Nizameftin Nazif 
A "~ın Kamarası, Çörçil hü-

kumeti · k • • "aı · . . nııı as en Ye eıyasi 
hir 

1;etı ıdare edi§ini pek geni~ 
but arzda incclemeğc başlamış 

unuyor. 

ct:byndakı süratli zaferi takip 
tı't ış olan sürntli gerileme ile c·. 

rn:ı ~ ı·b· -
l'ii .. g 11 ıyeti ve 1 ruk macerası 

~uııclen 1 ')' fk" 
hainde b .ngı.'z e arı umumi-
•u dırnıı~ olan tenkit arzu-

' ınuhtclif ·1 1\leb • l partı ere mensup 
rnill l''.s arı konu,mağa ve İngiliz 

c ıne te .. 
tik et . . rcuınan olmağn tah· 
heri Aıştır. Binaenaleyh, dünde• 
rnı!ı! o Vıtm Kamarasında başla
huk· la~. ıniızakerclcri, Çörçil 
L unıctının b' · • 
naacbes' dd ır nevı umuını mu-

A ıı a etmek doğru olur 
rnc c pa t" • d · Sınith E. r ısın en rneb'us Lee 

:nıihv: ge adalarının ve Ciridin 
d er tarafından H • 

e durarak bu h· . Ul~tt uzcnn-
Yetini · k• .. adı:senm eht>mmi 
~ •n ar rnıımk" 1 
gını ~u e" 1 1 un o amıyaca-
nıiştir: oz ere hük\ımete bildir-

r -- Ciridin tahl ' . . 
. l;e dl"rıiz.i d ıycsı du mnna 
knrvı fevk nı~ ~ ve. Çanakkaleye 
besti i vcrn :• .c hır hareket eer-
k 1 "~lır Al a ıınnın Si .1 · ınan zırhlı fır-
rikile beelc:~;:i ~e Akdeniz ta-

t k · crınc "h• ve a · vıyl' ku~ 1 : mu ımmat 
rlllC nlltnİ olın";;.et Ctı alabilmcle-
f 'I · d. -.,,ıı. •n m l ·ı ı osu şını ı rnııhd ur ngı iı. 

1 • ut bir ı h d 
çn ı maga mecbur d"I • a 
nuyor. Miittefikler ec'· ~ bulu-

k ld ki . h l ırıtte d' a.y ·a ı arı a de nı.-d Ye ı 
tayyare meydanları en Yeni 
larh Yaprno.d1-

Libcral parti namına kon 
llıeb'ı.ıs Percy Harris ise daha ~~n 
dt:tli bir dil kullnnmaktan kend

1 
• -

~ ~ 1 alamamış ve bağırmıştır: 
~ «- Girit müdnfaası, bize, bir 
.... tıvnffakiyet olarak gösterile
... e~ı:. 

faS~~çil hükumeti, yalnız. Muha
'fl(J~ «r Parti çokluğuna dayanan 
Yan?'b~ bir kabine olmadığı için. 
Çal 

1 ır milli bloka dayanarak 
b •ııan bi h" k• ld • · · u hatı' 

1 
r u uınet o ugu ıçın 

p er· .. 1 · d b ' l\rruı • ın, oz erın en ır ta-
değad~ıtnl~sı çıkarmak miımkün 
lcrinc • ıbcrcıl ve Amele partı
~laed;1':nsup olıınlar da, d ünkü 

dir. T enbt !erin hedefi, vaz.iye
tin ı . ahı i in alınması icap eden 
yeni tedbi leri Çörçil' e kabul et
tir nı .tir. 

Avam Kamarıuıının bütün par· 
tilerine hakım olan umumi kana
at şudur: 

1 -- Milli müdafaa ile meşgul 
devlet mekani:.:maaı muğlaktır, 
sürntle ve salim bir tarzda i§liye
memektedir. Binaenaleyh ıslah 
edilmeli ve mutlaka basitleştiril
melidir. 

2 ...,.. Çörçil'in kendilerine iti
mat edip milli müdafaa kuvvet
lerini kumandaları altına koymuş 
olduğu büyük rütbeli generaller-ı 
den çoğu bugünkü h rp §artları-
na uygun bir zeka ve bilgi gös
terememektedirler. Binaenaleyh 
mutlaka cyeni adam) lar bulma
lı ve İngiliz silahlarının talihini 
mutlaka bunlara teslim etmelidir. 

Acaba Avam Kamarasındaki 
bu temayül, İngiliz milletinin, 
yüksek kumanda heyetini baştan 
ba a deği~tirmek veya tensik et
mek istediğine mi delUlet ediyor} 
Acaba Avam Kamarasının bu 
toplantısı sonunda İngiliL milli 
müdafaasının başına ,.eni ku
mandanlar getirildiğini görecek 
miyiz} 

Çörçil'in verdiği cev p, hü
kumetin kumanda heyetini ne de
değiştirmek, ne de tensik etmek 
arz.usunda olmadığını açıkça gös
termi§tir. 

Çörçil Balkan, Girit, Ege ada
ları ve Libya maceralarını ku
manda hatasına değil, malzeme 
noksanına yükletmi tiı. Sözlerin
den anlaşılan şudur: 

1 - lngiliz ordusunda yeni 
Alınan tayyarelerinin eüratini kar 
tılıyacak kudrette balestik evsafı 
h~iz hava müdnfaa topları lıtiıfi 
mıktardn değildir. 
• 2 - Ticaret filosunun uğradı
gı zarar! r nnkliyatı aksatmakta-
dı~ . 

3 - Gırit macerası bütün ta
l~hsiz ukıbetine rağmen güzel ne
tıcelcr de vermi tir. Faraza Irakta 
Raıit Ali'ye Almanların yardım 
cdcınt'mclerine sebep olmuştur. 

Çörçil't>. Girid'in yarım yama
lak müdafanııile lranın bir istila
dan kurtulnıu§ olduğunu dahi 
eöyliyebilmiştir. 

Bununla beraber Avam Kama
rasının dünkü toplnntaııında ln
giltcrenirı İmparatorluk ıi;aseti 
b?kımından göze vuran en mü
hım tnraf, Çörçil'in vu sözleridir: 

•- Almanlar, biz.im hertaraf
tn Avustralya ve Yeni Zelanda 
~~~~t~,.ri?i ateı hattına aürdüğü
d uzu ıddıa etmektedirler. Bu, 
ognı değildir. 

"" Avub strnlya, Yeııi Zt>landa ve 
'-entı i Af .k B k'll · · 
8 rı a a§vc ·ı crının on ay] . . • 
diki . ar ıçınde nrdarda söyle-
nna ~rı nutuklarda, chalis kan 

'atan 1 ·1·z1 . . h 
h lar d ngı ı crı> nın arp sa-ı 
bnh~~ al B?~ldüğünden sık sık 
ııozleri~e erının sırrı, Çörçil'in bu 
Dominy 1:7 daha iyi anlaşılıyor. 
hı:ılis ka~l~r. ':'e müstemlekeler. 
torlu· . ~ılızlerin de, İmparn-

gun gırı t''"' h 
ri kadar k § /gı arpte kendile-
mektedirl n eda etmesini iııte-er. 

Londrnnın h . 
. d '•• ava hnrplerıne 

goster ıgı tahammül kadar hay-
ranlık uyandıracak bir k f 
d k

• I ~ an e-n nr ıgı . .. 

us un ur.,, 

/ 
r.· ,, 
) 

B. Cörçil 
[Dün, Av m Komar sı iç

timaında, Bny Çörçil'in, ya
pılan tenkitlere verdiği ceva
bın bir kısmını sabah ga1ete
leri ve bir kısmını da öğle ü-

• zeri çıkan Akşam, Son Pos
ta, Son T clgraf ve Haber ga· 
zeteleri ne ' redebildiler. Fa
kat bu cevabın en mühim 
kısmı ancak öileden üç saat 
sonra alınabildi. Şimdiye ka
dar hiçbir gazetede çıkma· 
mı§ olan bu kısım udur: ] 

ı..ondra, 1 l (A.A.) -- [Çör
çil'in beyanatının ıonu]: Hava 
dafi toplarımıza gelince, bu ıi
ıahımıza mensup her top lüzumlu 
olarak tesbit edildiği noktada fa
aliyet halindedir. 19 39 yılında 
burada yaptığım beyanatta Al
manyanm müteharrik ve bcttarya 
halinde teşkilatlandırılınıt hava 
dafi toplarına malik bulunduğunu 
söylemiştim. Almanlar, o tarih
tenberi durmadan top yapmak
tadırlar. AlnşağJ ettikleri memle
ketlerden de, hemen hiç kullan-

(Devamı üçüncüdl' 

Dögole göre -
Fransa Almanya 
ile işbirliği yap 
mak istemiyor 

Kahire 11 (A.A.J Hiir Fransız 
kuvvetleri ~efi General Dö Gol 
dün beyanatta bulunaı·ak J•'ran. 
sa, Almanya ilt> isbirliği :rap
mak istemiyor denıistir. 

Şam kapılarında ... 
Kahire 11 (A.A.) - Reuter 
Askeri mahfillere göre. İngi

liz ileri nusurları, Şı>ma 2:> kilo
metre nıesafede bulunmaktadır 

"Balkan mes'lesi,, ni konu 
şan Mihver konse ginden 1 

Pasifik harbine dogru Acaba mühinı m;? 
değil nıi? 

bir iki intiba ı 

' (Yukarıda) Toplantıdan :.onra Buıgar kraıı Boris Bay Bitler" 
veda e diyor. 

(Aşağıda) Alman gazetelerine göre •Balkan meselesi• ni tetkik 
eden toplantıda fikirlerine büy tik bir ehemmiyet ,·erildiği bil

dirilen F on Papcn 

japonya
nın iddi

a Si 
Hollanda As
yanın müşte
rek re/ ahını 

DükDaost 
Roma ya gitti! 

isteyenlere 
meydan oku.,, 
maktadır! 

Tokyo, 11 (A.A.) - Japon 
hükümeti namına beyanatla bu
lunm a memur sözcü Batavya 
konferansında Japon tekliflerine 
kar~ı Hollanda Hindistanının ver 
diği cevabın çok az memnuniyet 1 
verici olduğunu ve maamafih bü- ı 
yük bir ihtimamla tetkik edildi
ğini söylemişse de muhteviyatını 
bildirmekten imtina etmiştir. 
Zannedildiğine göre Hollanda 
Hindistam verdiği cevapta son 
sözünü söylemiştir. 

Domei ajansının bildirdiğine 
göre Japonya, Hollanda Hindis
tanının mukabil tekliflerini ka
bul ederse müzakerelere devam 
edilecektir. Fakat Japon hüküme-

--Dük söz verdi 
sekiz gün sonra 
deriye dönecek 

ti nlacağı vaziyetin ne olacağı DÜK DAOST 
hakkında henüz bir karar verme-1 N k ll (A.A..) - Nevyoı'· 

· · evyor , 
mııKtırk. . ş· b . B Time~ gazetesi Dük d'A <>iald rui ;' 

o umın ım un gazetesı a te . .. .. Romavn ge r< -
t .. .. 1 . . . k • cumar sı gunu ' Dül 
avya goru~m.~ erının .ı1n ı~aa ıı_~- ni bildirmektedir. ingiliı.1er .. 
ramasının onune geçı emıyecegı- .

1 
. . .. ek üzere sı!ıtrz gun 

ni yazmakta ve Hollanda H:ndis- ~ .aı esını go1rınd w ·k bu müddı· 
t d· ~ · b b" ·· ıı.ın vermış er ır. 
k~n~ın v;r gı :cva ın b 'utun şarh- tin hitamında dönec1...,:rıe dah .u..ı · 

ı sya .. muşterek ır refa .. . söz vermiştir. 
mıntakası tesis edilmesine karşı mus.~ uzerme Af ··k sahillerin
bir meyd<> n okuma olduğunu ila- • iDuk D,Aostla h 

11 
: t ctıni!:tır 

\'e etmektedir. den tayyare i e are ~ :ı: al 
Ni«i Nişi Şimbun gazetesi H'1- ~ir edilen bir İngiliz gent>r 

1 

" 'le Dük'" "badc1esuıe uzra-
landa Hindistnnının Batavyada- 1 u~ mu • cd·ldiğine 
ki Japon heyetinin geri çekilme- ş~~makt.~ ıse . de z~ ~r et 
sini istediğini bildirmektedir. gore Duk Afrikaya a\d~t d 

----~----,o------~ 

Veygand Arnerikagı 

mez bir Hindli prcnsınyanın a 
kalmrrk üzere H indistana göndl:' 
rilecektir 

Almanyaya tercih 0 1 . 
eden General: Fransanın zmlr 

Suriye, harbi Fransız do- Vevgand konsolosu De Ga.ulle 
nanmasını ihverin kuca- tarafına oeçtı Bu zatın Dar ızmir, , , c r elefonla) - ız-

g"' 1 n a a t m 1 c t ı_~ 1 _ - -•mir gazetelerinin yazdığına gör~. 
"'$ -~ ~ _ ı t • İzmir Fransız konsolosu Louıtı 

. . - A s dk D ana amamı- Lagar Vi i hükümetinin siyascti-
Yazan: Emekli !bay a ı uman, ni tasvip etmiyerek istifa .n• ,er-

i C -1 H- E- .- E k. le aleyhdar miş ve l·c)-fiyeti Vişiye ve An· 
~ --- \ Emek i enera · mır r ·ı- knra Elçiliğine bildirmiştir. Kc:~· 

I• 1 •ı 1 k let, bugün, cCumhuriyeb gazete- f ta ya 1 e ra einde askeri vaziyeti mütalea ~- 0ldug"' U 1•ddı•a disinin de Caulle tara ına geçtıgı 
derken ortada çok dolaıan hır öğrenilmiııtit · 

arasındaki ~i:i;ö~l=r~i~:r: fazlaca duruyor ediliyor• fi ol~adığını ve bundan bngka 

• A •• cAlmanya, Suriye muharebe- • lböyle bit teşebbüsün Fransısız 
SIYBSI mUD8- (De,·ıımı i.ic;ünciide Londra, 11 (A.A.) -- Afi a- Afrika İmparatorluğunda karı-

M••tt f•k k j ımsının Fransız hududunda bu- şıklıklara meydan vere~eğin~ .v1 

b 1 
U e 1 UV lıınan muhabiri bildiriyor: Amerikanın mi.idnhalesm ıtacı s e e t e r tft"yit edildiğine göre Afrika- 1 edeceğini söylemiştir. A 

Vetıer BerUt dnki de Caulle kuvvetlerine kar- Vcygand, Alınanyadan asker! 

kesl•ıdı• $1 harekete geçmek meııeleainde )'anlım istenilmesini de redde~c 
General \' eygand Amiral Dar- rek böyle bir talebin ~e Ame1:,'~8 

R 1 1 (AA ) St f • yolunda lana tamamile mııarızdır. Anla- J nın müdııhnlesini tesrı edcceguıı 
oma, . . - e anı • • • b l' ·· d f 1 

· b'ld' · •ıldığına göre Vevgand Nazırlar l ve Surivenin ka i 1 mu a an ° -
aıansı 1 ırıyor: . Kahire 11 (A.A.) - Haht-r "' J J l h f d 

S ı .h. l' ı· 1 t 1 Meclİ!!İnde bevanatta bulunarak mndıg~ını ve binae.~a. e. Y e n e~ 
. a a. ıyet. 1 .ta.yan ga,.zc_: er~ ahndımna aöre, İngiliz ve Hiir J ld - b 
1 1 l d ı. l ,_ h '- - t ... • emrindeki kuvvetlerin herhangi dilmesi lazımge ıgını eyan et-
ta ya ı e tını ıııoı ra"' u"'ume 1 Fransız kuvvetleri Litani ııeh-
ar~sında . d~~~o!11ati~ münaıeb~t-ı rinin ötesinde Beyruta doğru ile bir harekete tevessi.il etmeğe kil- ıniştir. , 

ler. Bu huııuıta Romada İşaret )er C" [ • • - _ _ 
lerın kesıldıgını teyıt ctınektedır- rlemelerine devam etmektedir- , ~ 

edildiğine göre diplomatik müna- 1 E. _b .... d F "b t - Birkaç .;,alır a. -· 
sebetlerin kesilmesi tama mile İn- Cea a r 1 O U ~~.:.:...:.....:=.:.:....:~:;:.L...:~-------==---~-=-~=-=--_. 
gilizlerin emrinde bulunan şim- Mersin, 1 1 (Hususi) - Dev-
diki Irak hükümetinin takip etti- let Denizyollan tarafından İngil- T Ü r k i y e y e 
ği siyasetin tabii bir neticesidir. tereye ısmarlanmış olan 600 ton-
İngiltere, istiklali uğrunda müca- luk Eceabat fribot gemisi, Mersi- aı•d hakı•katla
dele eden ve ıonuna kadar mü- ne gelmiş ve bayrak çekme me
cadele edecek olan Irak milleti- rasimi yapılmı ·tır. Gemi, bi;tün 
nin en mukaddeı haklarına ihanet araba vapurlarımız.dan büyük ve 
etmiştir. tamamen demirdir. -------.. 

• •• ... 
rın ıçyuzu 

Hôrnid Refik 
----~~-

1 
T iirkiyenin li~di kun etleri 

dı~ında hcrhang{ bir yardı
ma güvenip güvenmemi oldu
ğu hakikati. fiillerinin bugiiukii 
neticelerile sabittir. 

Bö:vle bir yardıma' gi.ivcm•n 
bir Tiirki:ve, Balkanl:ırda Bııl
"ur emriv:ıkiinin tahakkukun
dan önce hareket geçer: Yugo::.
l avymıın parcnlıınınasınn ıııt•y

daıı \"l'rıncz; l\foııtrö mııka,·c
Jcsinin Jıiikfünlcrini bozar: Ak
df'niz adnlaı·ı ctrafmd:ı tarihi 
haklar iddiasına knlkı ır; Irak 

ihtimaline karşı cephe alıııı bir 
dikkat ,;cr~inliği haridnrlc hic 
bir sergiiıe~t pc~indc koşınm or
dn. Tüıkiyc bu~iin macera dı
·mda kahnıssa hu. ı:ıunun ,·c~a 
bunun , ardıınnıa güvt>ndi~i ve
~·a giiv;nıncdiği kin değil. hfö.lc 
bir vardımı aranıağa HiL:tıın hıs
beh;1cdiği ~·e milli emniyetini 
tehlikede görmedi~i içindir. 

Tiirkiyeyi hnrckete getirecek 
scbPplcriu en ha ında bulunan 
biivlc bir tehlike karsıı.mda mil-
li kudret ka:nuıklarınm~ bizi' 
~-ctccck kadar cnİ!:)tİr: bu kud
nt kn:\'nakJarı üstüne kısk11n~ 

bir tasarrufun biitiin itiualarile 
eğilmi · bulunuyoruz. Yurdumu
zu amuhalif riizgar» )arın tc
ı>irindcn korumak hususundaki 
kararımızda ısrarımız tnmdır. 

Hu kadar uyanık \ ' C şuurlu 
dnvrmnsmıızm nıükufııtı hıı
giinkü fütursuz ~ aşa;\'ısııııızdır. 
Gittikçe genişliycn bir eınnivct 
l'embcri içinde kendimizi ralıal 
hissetmemizden süziilcn bir iti
mad ile, uzaktaki tehlikelere 
"kı ... lus ..... diyoruz. :ır p eo.ı: alını ola n Muhafazn

llı k~ rt.ı hatipleri ıbi, ikti-lar 
11111 ııad 

' t e tcııkıt etmişler· NİZA n:rrIN NAZİF t kendcrİ) ('Sİ sıir'nllc t. h Iİ) (' edilen l\fıqrın hiikiiıııd ırı 'Mı ır Kralı rnwkuJ'l'\ H'I 

1 

,.c Suriye işleı·inc burnunu so
karc·ı. Halbuki Türkiye, bunl:ı
•n h iç hirini yapmadı; :rapma. 

i{n liizııın görmedi. Ni(in? Çiin
lcü Tıirkiyc kendinden başka 
kim <>ııiıı yarclımınn gih·cnmi

) or , r l l•ndi Nnnh <>fİ11i11 ilı!Uli 
i tc Tiirkiycye ait hnldkatlc

rin İç) üı:ii! 



1 

sa•ife z 

General Protogeroff, met
repolit Kerisimoff'u Prens 

ferdinanda yaklaşdırdı 
/ Müellifi : Nizamettin Nazif j 

•Çınnn!• 

- Şö)le bir kulak 'erdim: 
Bir çı:n daha. O anda kendimi 
toparladım· Se ~antadan geli· 
}Ordu. 

Mitrepolit jki elile alnını 

kavrayarak se. ini yüksetli: 
- Çanta! Cehennem mali· 

ne&i! Eynah ... Topral..tan çı· 
kardığım cehennem mwne ;. 
ni kurulu olarak o;antaya ko) · 
dui'.,'llmu o an<la hatırladım. Bir 
deli gibi odadan fırladım, mer 
divenleri bir •Olukla çıktım. 
Yani komi.yoncularla yolcula· 
rını ltüie gel.,nler •andallara 
biııiyorlardı, kim-eye çaktu • 
ınadan onLıra karı~tım. 

Mitrepolidin o giin, ne ınüt· 
hi, bir heyecan geçirdiğini an· 
lamak için ~ andaki haline 
bakmak kifi idi. Dudak.lan 
bembeyaz ke;ilmi~ti. Komiteci 
!er de &) ni heyecana tutulınıış 
lar, can kulağı ile dinliyorlar· 
dı· 

Bir yuılnın arap içti. S<>n· 
ra l..e>ik ke.ik cümlelerle hika· 
) e,ini tamamladı : 

- Henüz üç sanıla! boyu 
ı a ayrılın~ ya ayrıluıauıı,ııl<. 

Metrepolit Kera•imoff, ken
disini selamlı) an komitecile
rin öniinden azametli adımlar· 
Lı geçerek odadan çıktı. Fakat 
kendi,ini hekliy.nlerin odası· 
na ıyağını ba•tığı ında bu aza. 

metten zerre kalmadı. Hatta bi 
raz afallar gibi de oldu ve ÜS· 

tii,te üç re.-erans pptıktan 

•oura bir kenara çekilip ~a~kın 
:a:kın durakla.Jı. Z.ıa,·allı '1et 
rcpolit, na-ıl ~a kına dönmezdi 
ki. Bo~ bir kö~ede yiil..sck ar· 
kalıklı bir koltuğa l..urulmu~ 
oturan ucu <iui urun akalh 
lıir adaıu gözüne ilismi~ti. Bu 
adam Bulgari.tan prenıoi, Şar
ki Rumeli umıımi nli.i "e Ü>· 
manlı imparatorluğu fahri mÜ· 
şiri Ferdmand dö Koburg'un 
ta kenw~i idi. 

Arlı:Hında ,biri Bnlgar ÜDİ· 
fomıası giymi' diğeri sivil iki 
adam alakta duruyor, uzan 
tuğlu be) az kalp11!1Jarını kol
tukları aluna sıkı~tlillll§ ı;ırma 
kordonln altı yaYer, bir duvar 
boynuca !ıraya dizilmişlerdi· 

(Daluı ı·ar) 

Kısa 
--Haberler • Iütbi~ bir gümbürtü i;itildi ! 

apur zrlzeleye tutnlmu- bir 
ıahta t'V gibi, '<tr-ıldı. Patla . *Yalı Talebe Yurduna alına-

b
. •-.. k . 1 fı kı cak Eczac• Mektebi tolebesinin 

~an ır ırnn ten su na>I . ; . kabulüne başlanmıştır. Talebele•, 
rır a gÜ\ erle,inılen öı le hır du 

1 

tahsi!lcrini ikmalden •onra. üç yu 
rnan çıktı .. .\rka <lircğin çatır"· mecburi hızmete ti:.bi tutulacak
.layarak }lkıldıf;ını n uçan ha !ardır. 
ra.ının. ~iiz adım Öt4'de deni· * Dün muhtelif memleketlere 
u diiıtii~iinii giirıliinı. Sanılal· 137 biıı liralık ihracat yapılmış-

,1 .. kikrin az kal-ın ~üreklerine tır.* Dün Bağdat ve Basradan 7 
in •ekti. !lele o w.ııt.la ~elJrden i in sandık çay a:elmiştir. Miiraka
i~i1u·i Lir infilak :-.t~i gelince be Komisyonu tarahndan azami 
lıep-iuin kor!..udaıı dilleri tutu •a t ı • fiy~tı te. bit edilecek ve de.
in erdi· Bankaıııu altına koy· hal pıı aoaya çıkadacaktır. 
ıluğwu r•hrrınf'm ma,in.,-i ti r * Pinnç, 33 knruıtan 45 ku-

ruşa çıknn; tır. :\·1üraknbe Büro :~u 
tJın zuıuanında pallayı' erıni::- yükseliş sebeplerini tetkike başla
ti. mışhr. 

Konıit<>cilerin ik:-i hir ağız * Dün şehrimize 5 ton nişadır-
ıl.ııı lıaıırı:tılar. la bir miktar kalay gelmiştir. 

- Bra,-o :\Iitrqıolit dı·ntli. * Otelciler belediyeye müra-
caat ederek zam ve ote.Jlerin m-

Ba' papa•a bu haııranın ._ı - · ı d" :ı nıflara ayıumamnı •ternış er iT. 

pek palıahya mal olduğu anla· Belediye lktısat Müdürlüğü vazi
plıyordu. Bir kaç daJ..iL.a ka - yeti ıetltilt etınelttediı. 
dar OO)'llnndal..i haçın günıii *Tayyareci olmak için müra
zinciri ile oynayanı. ~zlerini caat eden ır;ençlerin sayısı günden 

d ld d güne arlmaktadn. Son bir ay zar
etlnıın ~i~. kö~~,i~e a ır ı: fında 180 orta okul mezunu İn
Sonra gulıım•em.,ge çalı:arak · önü Hav.. Kampına gönderilmit-

- DenıeL. i;.tiyornın ki, de· tir. Ayrıca 117 ~encin muamele-
di. insan ne dertC<' ihtiyatlı ha leri tanıAmlandtiiından yakında 
rt"lı..et etııırye alı l..ın olursa 0 ._ bunlar da oevkedilecdttir. 

• • • • .> nurun d.enız uzerıne kazıklarla ı~ 
,un aaman geliyoy ki ha•ı beli-ı * Sahi~ a~in~lannın bir kı~-
yıı gırıyor· onun ıçın ben Don· lıiveler yapnkları ve bunların a
o;~ kaptanı kahalıatli hulmuyo• ğırlığa tahammül edemeyip ka
nım. ıalan sebebiyet vermekte oldu-

• D~ünilııüz bir kere... Ya iu ıı:örüldüiünden, hu ıı:ihi yerle-

daba derin bir uykuya dalnn; ::"a1~~~~~rı1::t~~~ir~:şt:'."='· 
oJ,aydlDl da cehennem makine· * florya - Küçükçekmece a
•ı.mn o;ınçınıuı i,_ituıe,tı diın. ıasındald yolun katranlı ı0tteye 
:\laliun a, biz.im Tüfe.nkçiyeli çevrilmeaine bB1lanmıştır. 
makineleri pallamadan evvel * Dün ıehrin muhtelif aemt
ancak ~ da!..il..a haliiçe Çın! !erinde 228 noksan tartılı ekmek 

müsadere edilmiştir. 
Çın!» eder * Vilayet, Ticaret Vekaletine 

Bn •ırada dı~arıdan çın ses- 1700 la.tik talebini havi bir li.te 
lf'ri g<"lm.-ğe ba,lamııtı· Komi· gönderm~tir. Vekaletten emir ge
teciler ürkerek irk:ildikr. Ke- lir gelmez. şehrimizde bulunan hu 
rarimoff l!'ndini tutamadı, lastikler tevzi edüece.ktir. Ana-
•üldü; dolunun bazı yerlerine de 500 
~ lastik gönderilmiştir. 

- t e o? Çan 'e i decliyıitk, * Ankarada bi-r maarif komis-
bö) le.i değil a1ol! Bu bizim yonu toplanmıştır. Komisyonda 
uıana. Urın çanı. 

Pencereye doğru yiirüdii. 
Kendi kendine mırıldandı: 

- Manastırın çanı amma, 
dua vakti gelınedj. Acaba ujçin 
(alınıyor bu çanlar? 

Ve seWıi yiiheltereJ.: 
- ŞimdL. dedi. Yapılacak 

t•>. Donçe kaplının intikamı· 
nı almaktır. 

~i -ede arap bitmiıti· Oda· 
dı iiç ~ dakika kadar bir 
ı ·izlik hüküm oürdü. Sonra 
d .. hlizde J..oşarak geçen bir kaç 
nalçalı kundura seni metli. 
\' e çan leri henüz dumrn~tıı 
ki kapı hirdenhire açıldı. Uzını 
kara akallı bir k~i~, çapaklı 
giizleriru uğu~turarak: 

- Ped•rim .. dedi. Si.d bek-

ikmale kalan talebelerin yetişti
rilmesi için icap eden tedbirler 
tetkik edilecektir. 

* Geçen yıl ıehrimizde •109 
tramvay kazası olmuı. bunun 5 İ 
ölümle neticelenmif, 16 11 ağır 
yaralanmlflrr. * Tramvay ida.nsi. a;eçen ma 
li yıl içinde 28 yeni vatman ye
tiştirmiştir. Bu ra.lı:aın 9 39 da 
129, 938 de ise 124 tü. Geçen 
sene alınan biletçilerin sayısı da 
240 dır. 

* Belediyede çalışan 1360 
temizlik amelesine yazlık elbise 
verilecek.tir. * Ziraat Bankası pamuk mü
bayaasına başlamıştır. Bankaya 
,imdiye kadar prese edilmi, 300 
balya pamuk teslim edilmiştir. 

* Ziraat Vekaletinin Am~ri
lı:adan aldığı ziraat aletleri yakın 
da memleketimize gelec-ektir. A
letler, derhal ihtiyaç mıntakalan
<1a daiiıtılacaktır. 

EN SON HAVADts 

DÜ NDEN~:,,. -
~§BUGÜNE 1 Şehir ve Memleket Haberler· ] HERGaMFiKi; 
Cinayet dampingi 

Cinayetler arttıkça arbyor. 
Bazı vatandqlar, !> kadar 

ucuza adam harcıyorlar lı:i insa

Üveyi oğlunun met
nın tüyleri İiıJ>c-1İ7or. 

Eskiden bir cinayet, beklen
miyen biı bi.dise idi. Müvezziler 
bile gazetelerini. ccinayeti yazı
yooor I• diye b~rarak. aataılar-

olan bir Ana ... • 
resı 

dı. Şimdi, diklr.at ediyorum; ço- •• 

cuklar, kolt~ları altındaki g~•e- Odemı·şıı· Raşit anasigl e kardef:ı·nı· bı·r bı·r 
telerde on cınayet de ola. böyle ı f Y 

::~:::pek lüzum aörmüyor- gatakda gaka/ayınca çiftesini boşalttı 
Çünkü heqeyin kıymeti azlı

ğmdadır. Cinayetler o kadar ço

ğaldı ki hu bolluk kuııaında her
kea kanıksadı. En korkunç ci.ni
lerin maceralarına dudak bükü-

...-~-------~~-~-~-~-----~~ ~~~-

yor, burun oynatıyoruz: 
- Adam oende ... 

~!:.fi Si Türk vapurlan Ameri-
füfei:i]e yaralanmış ol.arak bulun-

Bunda, hiç fiipheoiz. iki saatle 
yirmi bin cana mal oJan hava a
kınlarının. beş daldltada iki hin 
kifilik mürettebab ile birllkte 
kaynayıp giden dretnotların. bir 
haftada yahut on günde bitip 
~eksen yüz hin kurban yutan mu
harebelerin tesiri de var. Fakat 
ben sanıyorum ki cinayetlere e
hemmiyet •ermeyi9imizde. bu 
kanlı lıadioeleri umur-samayışı
mızda en büyük rolü oynıyan ae
bep. hu cinayetlerin pek ahmalt
~a. öküzce yapılmakta olmasıdır. 

::d ~~~~~ar~'. kaya ·ı $1 ey c ğı anlaşılmıştır. Yaralı Mehmet, 
jandarma karakoluna gölürüJıni4 
,.., isticvaptan S<MlJ'a ölmüştür. 

Son günlerin listesini dolduran 
ciniJer kadar manasız ve lüzum
iUZ olarak. zevbizlilc ve zckisız .. 
!ıkla ellerini kana hoy&mJJ olan
lara, adliye tarihinde rHılamal. 
müm.lı:ün değildir. 

Zevkli cinayet olur mu} diye
cebiniz. Olur ıüpheaiz. Bir ci
nayetin zevki merak ve hayret 
doiurabilecek olan muammamn
dadu. Ve bir cinayetin muam
m- neltadar a\iç çözülürse, bir 
,;-:ani ne.kadar az ipucu vererek 
mel" anetini baıarnaa cinayet o 
derece zeki ile dolunmu~ olur. 

Cinayetin muhtelif tarzda it• 
bul edilenleri vardır: 

Bazılan bir kahramanlık e.eri 
sayılabilir. Bazılarında bir ustalık 
gözükür. bir kısmı da adli tıp 
profe..örleri tarafından vahşetin 
y~pyeni bit nümun1:9İ ola.tak tes-
il edilmek lf!'tefine mazhar olur. 

V c bu Üç kategoriye meıuup ca 
nilere kar§ı, menfi de olsa. umu
-ni bir al.ika uyanır. Fakat insan
ıar, cinayetin ahmakça. mana51z 
ve zeki.sızca işlenenl e rine karşı 
amamile kayıtsız kalırlar. 

Faraza evvelki gün, bizim ga
·etede, azami ahmaklıkla i,Ien
lf •u bir sürü cinayeti okumak 

.ıümkündü: 
1 - cİzmirde bir koca, karı

sını çjğniyerek öldürdü.> 
2 - c:İzmirde bir adam, mira6 

,,tizündcn kardeşini öldürdü. 
3 - •Şişlide bir Rum. kayna

asından ve karısından kurtul
u1ak için pencereden kaçmak is
ıedi, bilekleri kesilerek öldü.> 

4 - Kiğıthanede, kafa• taş
la ezÜmi~. 12 yaşında bir çocuk 
< esedi bulundu.• 

5 - c9 yaşında bir çocuk 2,5 
YllJlndaki kardeşini tabanca ile 
öldiirdü.• 

Vesaire veaaiıe .•. 
Bütün bu c.inayetler iç.inde me

•ak tahrik edecek bir ,ey bulabi
liyor musunuz) Bu kan deryası 
içinde bir zeka damla .. var mı} 

Ne müna.ebet ! Bir aiınn hoy
ıuna inen bir ealbane satın bile 
bu ahmalı: canilerin yanında bir 
dahi gibi gözüküyor. 

ENSARI BOLENT 

P etrol 
s tok u 

Cinayetin sebebi, namus mese
lesidir. Mehmetle Raşid.in baba
ları bir, fakat anneleri ayndır. 
Mehmedin üvey annesi Şerife ile 
münasebette bulunduğunu hisse
den Raşid, öz annesinin hu ı:ayrı 
meşru hareketini bir türlü haz
medemeınış ve Mehmede fell<l 
halde kızmağa baş~r. 

Nihayet son defa geceyarısı 
Mehmedin yine analığının odası
na girdiğini görmüş, az. sonra elin 
de ı,ıiftesi olduğu halde kapıya 
bir tekme vurarak içeri dalmış
br. Mehmet ve analığı Şerife, ya
talı: içinde kucak kuC<lğa bulunu
yorlarmış. Bunu gören Raşid, 

çiftesinin tetiğine dokunmuş. 
Melınıedi vurmuştur, Annesine 
de ateş e~ de kapsül ateş al
ınarruş ve bu suretle Raşid, anne 
katili olmaktan kurtuhnuştur. 
Raşid, tevkil edilmiştir. Tahkika
ta devam olıunmaktadır. 

• 
lzmir fuan 

Bir çok devletlerle 
Milli Bankalarımız 

iştirak edecek 
21 Ağustosta açılacak olan bu 

~enek.i İmıir foanna İran, Maca
ristan, İngiltere hükumetleri işti. 
rak edeceklerd r. D~r devletle
rin cevabı henüz gelmemişt .r. 

Milli banko1 ır• nı z da fuara 
..tirak için hazırlrklar yapma'<ta
dırlar. 

E4hank ve Sümerbank"ın fuar 
~asında daimi. hiiyük pavyon. 
arı varıl r. Sümerba ı ıık , ayni za~ 

nanda sal ş da yapacaktır. 
Fuar sahasında yeni eğlence va 
..W.rından hi'i olan c~eytan do. 
!it tamamlanmı~t r. Bu dolap 

ki kişi! k hücreler halinde çılgın 
)ır sür'atle dönen elektrikle mü. 
tefıarriilc, rengarenk bir cl:lence 
vasıtasıdır. 

Sığnak 
yanlara 

yapma
mühlet 

Verilen emir üzerine bütün ka
zalarda evler;n kontrolüne ve s: 1 
ğınak veya siper hazırlanıp hazır 
lanınadığının tesbitine ba~lanm•~ 
tır. 

Siper veya sığınak yapmamı~ 
olanlara tebligat yapılmakta ve 
birer hafta mühlıet verilm<>ktediT. 
Bu müddet içinde de sığmak veya 
~ ipet' yapmamış kılanlar baic 
kında kanun! takih<ıta geçilecek-
tir. 

---,o---

yapılıyor { Belediye yeni 
Saklama yerlerinin caddeler açıyor 

Belediye yeniden bazı cadde
t es biti için bir lcr yapınağa karar venniıotir. 

komisyon kurulacak Yeniden yapılacak taddeler ara
sında A:zapkapı, Samanyolu, Ba-

Ankara 10 (Hususi) - Şehri hariye. Kaınilpaşa, Şebilkubi
nıi2de lıuluna:a Petrol Oitsi Reisi lay, Tayy~ifehnıi, Tavukçu
ılikadadarla temaslarwa de- foUıi, llozkurt, Ocaklı sokakları 
Yam etmektedir. Öğrcııdiğirui. yardır. 
ze göre muhtemel vaziyellere Bu yollar evvelii şose olarak 
karşı elde 111evcut külliyetli mik inşa edilecek ve müteakiben as
larda petrol stokunun •aklan- faltlanacalttır. 
ması için iup eden tedbirlerin Yüksekkaldırım basamakları-
ahnması kararlaştmlmıştır. 

nın ön kısımlarının granite talı. 
Aynta memleketimize ithal vil olunma ı kararlastınlmıştır. 

edilecek petroller ihtiyaç mik. 
tarından fazla olarak yeni tica. 
ret muahedelerimlıde yer ala
cak ye bu petroller muvafık 
yerlere stok edilecektir. 
Diğer taraftan petrol saklama 

yerlerinin tesbiti için de alaka
lı Vekiıletlerin mümessillerin
den mürekkep bir komisyonun 
buı:ünll'rde faaliyete geçmesi 
beklenmektedir. 

',Politika,, Gazetisi 

Unları satan 
fırıncılar 

• 
ilk vapur bu hafta kalkacak 
ve ihracat eşyası götürecek 

Bu hafta içinde limanlarmıız- edeceklerdir. 
la Aıneri: ' limanfan arasında i tanbuldan bu hafta içindl' 
doğrudan duğruya vapur se{er-
leri başlıyacafdır. İhracat tacir. Amerikaya kalkacak olan Türk 
lcrimiz, Amerikaya sattıkları '·apurları İzmir 'e Mersine uJC. 
mallan, bu vapurlarla göndere- radıktan sonra Portsait lı:aııalı 

ccklcrdir. Ayni vapurlardan, it- yoliyle Amerikaya gidip gelt!<!ek 
balat tacirlerinden ae istilade 14'rdir. 

----~o----~ 

Yardım. seven
ler Cemiyeti 

Yeniden dört şube daha açıldı 
Yardı mSevenlcr Cenıy·~~ti 

dün yaphıi;ı bir toplaııtıda yeni 
açılın kurslara giden bayanla. 
rın miktarını tetkik etmi~. ve bu 
kur. lara yazılmsıken ba:rı se
h~pler dota"·ısile gj.deıniyenlerin 
tniiskül1erini hall""tınis e ci,·ar 
hastahanelerdeki kun,ara de
vamları temin cdiJmistir. 

Dii!er taraftan dünden itiba. 
ren cemiyete taalı hiitlü ıha kar
dına b:ı~lanını tır. Bakırkiiy, ('~ 
talca, Yalo,·a, SiliYri kaz:nları"
da cemiyetin subeleri dünden 
itibaren faaliyete baslarnı~tır. 
Eyi\p kaz""' hastaneln mınta. 
ka<ı dısınc'a olduğundan cemi. 
"et tarafından bir otobiis kir•
lanını~ ve bu mıntakadan kurs
lara istirak edecek olan ba,·an
lann Gur~ba hastanesine gidip 
!?elmelcri temin edilmi ~e ay
rata iki hasta pre,·antoryenıa 
ücrdl1> yahnlıruş ve dört issize 1 
• c.; temin olunmustur-

--Bize göre- "'""'! 
Hilekôr, muhtekir
den de aşağılık bir 

mahliıkdur 

D ün. muhtekir~en ve muh
tekirin «cemıyete karş~ 

durumundan bahsetrniş ve bu-. 
na ait cezanJn arttınlmuı lü
rumunu ileri sürmü~tük. 

Bugün de, fenalığı ondan az 
olmıyan chilekiırlıh tan bah- ı 
sermek istiyoruz. 

Gün geçmez ki şöyle bir l,a
ber kulağınıza çalınmlf veya ,u 
kabilden bir havadis eözünü
ze çarpmış ofrn.asın: 

cF alan yerde filan adam. 
alel' ide nohudu kavurarak, 
mahlut kahve diye aa!Jla çıka» 
mış. Yahut da, fe,ıneltan kim
se, dağda bayırdaki otları top.. 
lıyaralt ve bir güzel boyayarak 
çay yerine süımüı ... 

HileUrLğın ayılamıyacak 
kadar çok nevileri va.rd .. r şiıp· 
hesız. Fak.at en tehlikeliııi, u 
mumi bir ihtiyaç karşmnda, 
herhangi bir maddeyi bin tür
lü deaiae ile bir baılta tekle ııo
ltarak halita yutturmak olan 
bu türlidüdür. Bundaki «cÜr
mi kasıd>, dolaywle değil. 
doğrudan doiTUY& cemiy~te ~ 
vatandaşların hayat, ..hhaı 

ve emniyetlerine çevrilmiş bir 
•ilahtır. ve .ahlaki redaeb, 
bu fiilde, hepmden daha faz
ladır. Bundan dolayıdır iti. hi
lekar. muhtekirden de aşağılık 
bir mahluktur. 

Şu halde hu ahlik gangste
rine ltaqı derhal harekete geç
meli ve köklerini cemiyetin 
hayat ve emniyet sahuı üze
rinden dikkatle kazımıya ça
haya t ve emn ~t sahası tize-
h . .şmalıyız. " 

Parti gurubunda 

Milli lüdafaa 
Vekili izahat 

• ll.e-r. 1 

Milli Müdafaa Vekili 
SAFFET ARIKAN 

Ankara, 10 (A. A.) - C. H. P. 
Meclis grupu bııgiln - 10/6/941 
Salı günü saat 15 te reis veki. 
li Trabzon meb'usu Hasan Sa. 
kanın reisliğinde toplandı. 

Rnznamede Antalya meb'usu 
Tiirkan Örs tarafından Milli 
müdafaa ve Maarif Vekillerine 
'~'·cilı edilmiş miisterck bir sıı
ol takriri mevcuddu. 

Celse açılınca söz alarak kiir
süve !!'elen takrir sahibi nrnksad 
ve mütalcalannı tafsilen izah 
~tmi~ ve onu müteakip !\filli Mii 
dafaa ve Maarif Vekilleri de b11 
'rnsusta lazım gelen izahat ve 
beyanatta bıılıınmıı•lardır. Bu 
•n4'vzua dair kanaat ve fikirleri. 
ni denneyan eden bazı hatibler 

e dinlendikten sonra ruzname. 
~e baska madde olmad1ğından 
saat 16 de celseye nihayet ve
~ilmistir. 

Eğlence yerle
rinin tarif el eri 
T abildot, alkollü 

içki fiatlanna zam 
yapılacak 

Heyeti Vekile kararile on heı; 
gün kapııblan (Demokrat Poli
tıka) bugünden itibaren tekrar 
intişara başlamı tır. 

Ekmek imali için kendilerine 
verilen unları satan fırıncılar 
hakkında Belediye ve Emniyet 
müdürlüğü takibata ba<lamış. 
tır. Muhtelif yerlerden alınan 
nümuneler tahlil edilmek iizrrc 
kimyahaneyc gönderilmistlr. 
Tahlil neticesinde unların top
rak ofisi tarafından fırınlara ve
rilen cinsten olduğu anla ıldığı 
takdirde sahipleri cezalandın. 
lacaklır. 

-Bu böyledir !-

iktısat müdürlliğü tarafından 
hazırlanan eğlence yerlerine ait 
tarifeler tetkik ve tasdik edil
mek üzere daimi encümene sev
kedilmiştir. Mesrııhat fiatlanna 
yüzer para, gıda maddelerine 
yiizde 40. ve tabldot fiatlarına 
yüzde 25 er kuruş zam yapıl
nıı ·tır. Ayni zamanda bazı eğ
lence yerlerinin sınıflan dei'İ$
tiriln1istir, 

Radyoda Mehmet• 
çiğin saati 

- Pazartesi günleri .Amtara 
radyosunda Mehmetçiğin saatini 
dinliyor musun?. 

- Evet.. Çok gti2el bir buluş .. 
Fakat.. 

- Fakatı ne? 
- Radyolarımızın bapnda din· 

lerken h4Şuınuza gidiyor amma 
bu konıışına daha ziyade asıl 
Mehmetçikler taralından dilı!e -
ııeoeği için onlar tarafından na
s.ıl karşılandığını meralı: ediror
dum ve, geçenlerde bir pilavlı 
~uzu tepsisi başında Mehmet• 
,ilrlerle birlikte bu konuşm 'aları 
dinledim. 

-Netice?. 
- Netice şu iti Türk lisanına 

edebiyatı cedidenin elmaslı kaf· 
lan giydirmesi gibi Mehmetleri· 
mizin bu konuşmalarına da b:r 
elmaslı kaftan giydirilme6,nin 
:loğru olmadığını anlad·m. 

- Fena mı düşüyor? .. 
- Fena değil sağuk düşüyor .. 

Bunun ıçin radyoda Mehmetçiği 
bu kadar şehirli dil ile konuş • 
turmamalıyız. Radyo bize Mch· 
metciğ i olduğu gibi clinletmelı. 
l'rende izjnli ı;!tleriren, çadırda 
istirahat ederken ve akşamları 
;epeçevre oldukları bir meydan· 
da zeybek oynarken işittiğimiZ 
tabii d;Jile dinlemeliyiz .. 

F. G. 

Asker ğözi ile 

Suriye harbi Fran· 
sız donanmasına 

Mihverin kucağına 
atmıştır 

(Başı Birincide) 
jinde Vişi'ye yardım etmek için 
,ki feY bekliyor:> 

« 1 - Vi~i'ye İstediği tarzda 
bir sulhü kabul ettirmek.• 

• 2 - Vi~i" nin İngilteıeye re9"" 
men harp ilan etmesi.» 

Sanıyorum.ki bu iki maddede• 
4İ n~zari mül8.hazalar, ortada 
mevcut bir hakikat yanında sol
da 91fır kalır. 

Bu hakikat, Fransız donannıa-
sının İngiltereye kartı ·mihverin 
dilediği tarzda harbe başlamak 
üzere hulunmaaıdır. 

1940 yılı haziranının son gün• 
lerindenhcri. yani büyük F ransıı 
paniğini takip eden mütareke a· 
kabinde F ranıız donanmumı ele 
geçirmeğe çalışan mihver. işt• 
nihayet bu arzusuna ni\il olmOf 
bulunuyor. 

Düne kadar, Birleşik Amerik•· 
nın V~i üzerinde yaptığı diplo.: 
malik tazyikler IU anda. dünkU 
kadar haklı gözükemezler. Zir• 
şu anda Vişi bilfiil bir harbi ka· 
bul etmiş bulunmaktadır. Eli ko• 
lu bağlanmış da olsa, kolu k•• 
nadı lunlmı~ da o!.... hatti. yarı 
yaıya marahalaıtınlmış da olP 
Vifi, nihayet bir devlettir. Ve bU 
zümrenin bir devlet halinde tef" 
kiliitlanmış saydığını, Vaşington" 
da bir büyük elçi tarafından teın· 
•iline müaaade etmekle Birletik 
Amerika da İllpat etınek&edir. 13~ 
naenaleyh hu devleli, air;.tiİ' 
bir harp&e. elindeki bütün l<ı>"" 
vetleri kullanmaktan menetmerıj~ 
tek çare.i clc.arşııına seçip barb1 

kabul etmekten ihareb kalır. 
ı Amerika. elindeki deniz ku•" 

vetlerini, Suriye harbinde k»I• 
lanmamatı için Vaşi'yi, ha.tka ıJ.t" 
lü tazyik edemez mi} eder fiil" 
hesiz... Tehdit tekilleri malu"'' 
«Garp yarı küreııindeki topr•~ .. 
laıını ahıım> der. c:Martiııik1' , ~ 
a»ker çıkamım• der. Der 011

1 der. Fakat netice h.ep ayni 10 # 

çıkar: 
Fransız ronanmuının İngiltere" 

ye karşı harbe girmesi menedil,.. 
mez. 

F ranıız donanmasının h11rb' 
girmesile mihvere tt~alimi ar.-,J'J" 
da bir fark vat mıdır) Yoktuı t~" 
bii. ikide bir Berline giden A~; 
ral Darlan, bu donanmayı cıP' 
verin umumi harp planına uya~; 
bir tarzda kullanmıyacai.Jnı k-l 
temin edebilir} l 

Bunun içindir ki sayın Gene~'i 
Erkilet'in, Suriye muharehe"'"ı 
yalnız bir kara harbi mütehaP1

: .. 

sıfatile mütalea etmekte ısrar; .; 
memesi doğru olur. F raosız ~ 
nanmas.1, Orta$&rkt. kara, d~Jl r 
ve hava kuvvetlerinin urıı0JJ1, 
müvazenesizliğini hissedilir cletı 
cede arttırabilir. 

SADIK DUM.41' 

Sebze için kar 
haddi konuluyor . _ .. 
Fiyat murakabe komıs1 e*' 

yaş sebze fiyatlarını tetkil' ~ 
tirmekledir. Komisyonun, •~*' 
fiyallarma da yüzde lıu nll JJ"_ 
leri koyacaktır. Bu hus~ 1' 
ledi:ve İktısat müdürlüA'üllilJI 
poru beklenmektedir, 
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~~r "~ram~~ Surtq: 12. ~~~u~G~~~"~I~~. ~~~~~~~.]~:~~,~~.~~e~~~~~ri ~~~-Ye~I~~~= 1 
General Guro, Sunyeyı Çörçilin Mayıs ayriçinde Faşist tesiri Ha s· k ö g ••. 
ateş Üst Ünde gezer mam•ı ~~~~~a;,m~ 4!°:,!:~~ :ı:~~~k; ~r~ 

1 la b ı• do'' I as 1 yordu lerdir. Hor Belifa, bugün burada dii~u·•ru••ımu••şf. 1 

Tersane bahçesi yeniden yapıfa\:ak 
meşhur lstridyeleri tekrar yi~ 

yebilecek miyiz? 
makul konuşmuştur. Fakat az ev- ~ teckilit ar 
veJ, intihap dairesinde vermiş ~ 1 Yazan: K. Berlan ( 
;>}duğu nutuk hiç de böyle değll- Demek ki vasati I 1\T 

17.. l . .A d.. z · .. :f Jngiliz . Dahiliye JVO 
I UZ eTl ma'Vl OVme l, goz- ı.Efendiler·I Hor Beli~a'nın Har- Olarak günde 15 zırının neşretfı' lfı· bir-

i l • (' h J k oiye Nnaretinden çekildiği za· f l5 eri sürme ı veg aağ ızları man ordumuzun pek bozuk bir ayyar e 'fb e g an name 

Dünkü Huköyij dü}ününce, 
bugünkü Hasl.:.öyün perişan h li 
karşısında acı acı teessür duyma
mak mümkün mil] VaJı.tile bin
lerce bağ ve bahçe ile müuyyen 
olan Hıııköy büyük ve şirin yalı
farile, deniz kenarınd11:ki meyva 
ve çiçek bahçelerile lstanbulun 
m~luna bir aayfiym halindey
di. Bu" ~ıin, limon, turunç, nar, 
, eftali ve bahaasa misket üzümü 
•ibi meyvaları me huı olduğunu 
Hiyliyen tarihin rivayetine göre, 
~kiden, tenasüli kuvveti çoğaltan 
biricik deva. yani istiridye Has
köyün bnşlıca ticaretinden birini 
t.~kil ederdi. O devirlerde latan· 
bul ekibiıinin i5tiridyeye olan 
rağbetini izah edebilmek için isti 
ridyecilerin tersane bahçesi usta
sına her yıl on bin akçe «avaidıı 
Yerdikleri zikredilmektedir. 

On iki bin meyva ağacının ye
rinde yeller esiyor .. O güzelim 
misket üzümlerinden tek salkım 
yok ... Tek, tük çıkanlan istirid
ydere Balıkpazannda bile tesa-

(Başı dünkU saymıızda) 
Rendi kl"Ddi ini de"let ya • 

Pan ve Antakyaya da bir ö • 
ltıiirge c;ihi göz diken . Halep: 
htı iki müfrit arap mı yonerı 
\'a ıta ile ve Allalıü Ekber fer
Yatlarile Antakyuya tlnlnrnk hii 
.kuıneı konağında dalgaln~nn 
1'iirk bayrağını indirip ytmne 
ll.icazda dalgalanan dört Tenk
li arap j ıikiali ha) rağını çek
tikten sonra: 

füulıaülarahi ) ani arnp kar. 
de~liği i:,iınli )ıir tle cemi)et le· 
· ine )eltenmi ••• 

Gent'ral Guronuıı kun·etle. 
ri Suriy~niu her tarafını i§gal 
ettikten sonra 1918 hirincika· 
llunuıı yedinci günü Antakya 
Ya ginni§ ve bu uydurma arap 
hükumetini ııilip üpürmelde 
beraber iliğine kadar Türk o
lan bu güzel memleketi Halep 
'rilayctine bağlam kta.n da keıı 
dini alamaını tı. 

Suriyeyi parça, parça bulur 
Gent'ral Guro, i gal i ini bitir
dikten onra kollanın ıv dı 
e müthiş müstemleke neşteri. 

ili eline alarak ameliyat masası 
t.ıın üzerine rdiği bu memle
keti dil.im <liliw doğradı. 

Ru tek kollu Solak general 
ll\ı-r,cr l l "11' "' . k ~. se a a u • ıgıne ı;a armış. 

:Neşterini }ı~r dokunduğu 
ierden kırk fitne Ye kır dev. 
et ft~kırı" ord il· 

I' J 

ft:t}· ran anın hu general kıya. 1 .Ma ) nveli ~ u taSlnın: 
hı ~c Parçala ve idare et! Yol 
tirirk ur u iyetini yerine ge-
gö 1 " 0

. o kadar pata\ at ızlık 
6ağ ~nıı ti ki u ta l\Ia k) aHl 
\lir 

0 11P ta hn çırar;tnın on 
ki :~etin~ gör eydi muhakkak 
ı t·ak)r t.ınd n küçük dilini ') u 

tı. 
M·· 

hil; u tenıfeked rulm t>V a-
ıııe la k r •• L"b" '. . .. 

kal al l ... Ditlll me Lırlıı;c , e 
G 18 ıga dii~nıandır. 

enernl G .. 
!!\ sah'b• uro, en on afta 

Uti 
1 

•
1 ve 1ıak afıibi olan 

)enın ·· ı·· bı k d" ınu tunıuı arnplığı. 
en ı vaı 1 1 ~t v . anını a az ık cema 

rlihı):~:cıine dii~ünnek rçın 
illi~ rııahn naını ve ni auı silin 
\e i . Unknriz nu'!zheplerrlı>-n 
. ·•nı İı:itiJ • 

'•kııt1 . s ıııcını meçhul ta-
Lite ere kadar- hep ini birer 
I" f ll}(•,;t)" L 
tıınan J .. oa çıaararak ıııfü. 
htı ıı- araı,lığı Li ıı hir çc<ıi tli 
1 -.ııet Çt"n 1 • . • :ı 
ı, 1 •en ıçındc bunaJt 

. Büyük L"·b 
ti ş U n n cuınhuriye-
)e ha~ d.e~ lcti Şimali ... uri-
....... ınıJıı;.: Al • 1 1 . 
utlr:ıi el .. b't •. ,. ~ı •ev etı, 
Ye L agı lıukunıeıi Selimi 

•aıa ınd b" ' • 
Yani i . a ır ne' i emuni 

lllaıl ınuh•~ . . 
Ottotl k "'rı) ti, arap 
~l'ıllcu. ,karap katolik, Ermeni 

•u 'atolik E . 
lt '-ıı n· ' rtnenı pro • 
1i iıuı'ı·y ~~~orda Elcezire isiın

a~ı ı..·· 
Kune)'tıra kn ~t nııntaka ı, 
la arun... Ut ıle Hanıa lUU• 

. gı etr fınd '-' . "h 'e uııtiya:ıh Ç a.ıu ıtı arlı 
tan Türkmt'tl ~k1eı ve Dağı • 

"-0 on'l • turi cemaati, Ke-ld 1
• crı,, as-

11ii kadim la}faln~ll v~ Sirya 
:\Iarnniler c yalıuJ·ı ruınlnr, 

. d ] . . ı er di 
~rıye e\ ctınıu içinde ~ e 

lıır de, Iet vf! Lükiu · lnu 
ll)et ll" •ui ti, •re • 

A!ağı SU)ll enn Suriye d ·h
~eı ıçiııdc kalını tı. le) clon 
a elinden atuğı W ha tekrar 

d ~ ılıı.ıa tan b b çare kalın8• 
t;gını göriince 1\1 Ü Jüman Su
b ~Yer yer s:ilfıha arılm ğa 

clı. 

kalı ilfdılı Surjye ihtiliıHuin ilk 
AJuırlU.ııaııJarmdan biri olan 
krtr ıeı Iureyvillin ilk intikam 

~unu . . a·· lı tın.) un\; emn ort uca· 
a u" 1 J • lıtı'· gu da,;·au nıukaddc~ hır 

l°llll) h J 

l oru u olıııuştu· 
'; Ar çu~a<lan }apılmı ıı; ü .. lii 
t'tıitı ~~ 1 1 meli harmaniyele
lihı .ıçı:nde e ki E d·· ı ·· L' 

~ın· n un .1:a· 
~~h .. jt. 1 ada getiren kazan ii· 
~ '• \'e l Y ın kılınçh ~lera· 

NİZAMEDDt NAZİF ';;:.et~: 0~~l~~:n~i~=t eö{~::: kayhefmişlar Lon" ra. t 1 (A.A.) - Dahi-
de mes'uJdür. O tannte tank, top Londra. 11 (A.A.) - Av&m 1iye Nazın B. Morriaon, sekiz 

düf etmek mtimkün değil ... 

• # 

'I iirk dü anı bir Suriyeli 
Azımzade Hakkı 

ki iivarilerinin ç-ev rclediği 
zırhlı otomobilinin içinde Su
rİ) e topraklarında ate§ iizeriu
dı• gt~zer gibi dola'5aıı general 
Gııronuıı, yine l>ö)le bir he~
heıli ala la gczmeğe çıktı ını 
lıaher aJ:ın Ahmet föreyviit, 
Şanı • Filhtin :.:o:ıcııiııin kenarı
na katlar inerek hir ka. anın 
arka ına apı~ı 1e :.:anlı avı
nı kaçırmamak için dikkat ke-
ilmi.ti. 

General Gnro, Şam hakimi 
Hakktiizıımı oluna almıştı. 

Yalın ktlınçlı Fa üvariltti 
asfalt caddeyi bir fırtına gibi 
y:day:ırnk ve tara. arak g~tik
ten onra: 

t ğrur galibi ile Şamın bü
yiik hakimini 1a )"ası heybetli 
otomobil !ilah i almlf çakal 
ya,: rusu gibi ürktti ve sıçradı. 

Fili tin §O e ine gök yiizfuı .. 
den hakan ~beJii h ilimli 
~ork~.ç ra dağlann bağrı de
lınmı ti. oca dağın bağrın • 

dan bütün uriyenin hıncını 
hoşaltan bir et ha lordı: 

- Kahrolsun Frım•a ! y R. 8 • 

ın Suriye!... Cebelü.~e)l;in 
clun .. ınn Ahmet füreyvidin 
miithi intikam kurfunl rı an 
ki °!ülı rck bir fatiha olnm"u. 

Kunda~ı gümü~ :işlemeli Lir 
mın zerin of,'llk ııanılu u a~ı
m iki dda kınııldnuı ve iki yı-
lan ı lığı General Gnronun sa
k~ı ha ağında e llakkınzamııı 
nrı.;anh 'e ınnah göğsünde ö-
l.. •. 
uıu urpcnncl ri dola:.tırdı. 

Ahıııct Müreyvid, yüzleri 

ın vi döğmf'li, göilcri sürme.]; 
~~.) lıdağı kızln.rının o' alara dö 
ı.;ulcıı J t 1 da d u u u çığlıkları ara ın 

lunlı dağa tırmaııırkcn Ge-
nera Guro ih . 
hir l\f l nuu ll~auılı alayı 

C) e on b . 
]ı-; il ozguııu perı an 
gı e ve kaıı . . d 

nıa dor. revan ıçm e- Ş.ı-
ı:ıru t>oluk 1 • k yordu. 0 ugn açı§l• 

Hu u ;i 
otomobill~r 
n~lcdi?·~· _hususi tenezzüh oto 

mobıUerı ıçın yeni plakalar ha. 
zırl:ımağa karar vermiştir. Hü
kumet hususi otomob111erin fş. 
leme ine tekrar mil aade eder 

ve hava dafi topu bakımından Kamarııw tarafmdan eorulan bir kumpanya hakkında müdafaa ni
çok noksanlarımız vardı. Halbu- suale tahriren cevap veren Ha- zamname&inin tatbikini emretmiş 
d bu ailiıhJarm a•ri harplerdeki va Nazın B. Smclaiı demiftn ki: tir. Bunlar arasında laıist teııld-
ayati mahiyetleri o :zaman dahi cMayıs ayı içinde muhtelif lntı olanlar vardır. 

meçhul değildi. harp sahııelerinde 450 dütman Dahiliye Nezareti tarafından 
SİDDETLİ BİR MÜNAKAŞA tayyaresi dütüıülmiijtür. Bunlar- bir kumpanya için neşredilen be

Bu sırada sabdc Harbiye Na- dan 63 Ü inailtere üzerinde ve yanname<le deniliyor ki: 
mı Hor Beli§a ayağa kalkarak fngiltere civarında gilndüı vaki cDahiliye Nazırı B. Moırison 
funlan söylemiştir: olmuttur. Ayni nunı.J,;ada 144 ıı:anaat getirmi;ıtir ki bu teşekkül 

- Ordu Belçikadan çekilirken düşman tayyareai de gece tahrip :eri idare edenler arasında Jngil-
en yeni ailahlanndan çoğunu ter- edilmiştir. Şimdiye kadar alman re ile harp halinde bulunan bir 

e mecbur lalllllflıı. Bununla be malUınata söre Akdeniz ve Or- hükumetin idare sistemine l:nr§ı 
raber, harpten evvel Parlamen- ta§arkta cereyan eden muharebe- M:mpati duyanfar vardır. Bu te
onun daiıni ordu fihini reddet- ler esnasında da 240 dü mnn gckküllerin harbe müessir bir su

mektelü ıaranıu dn unutmamak tayyaresi imha edilmijlir. Fakat rette devam edilmesine zarar ge
lizımdır. Şunu da unutmamalı- hakikatte dütman zayiatının bun- tirebilecek hir maksat için vasıta 
:lır ki ben her zaman cdaim1 or• dan fazla olması muhtemeldir. dilmeleri tehlikesi mevcuttur. 
du> .fikrine sadık kalnu tun. İosilteıedeki tayyare meydanla- B11bsi g~en kumpanyalar arasın-

Çörçil: _Ben Framada terke rının müessir hir suretle müda- da cEast London Biadcshirt Li
ıuecbur olduğumuz ıilihlardan faa edilebileceğine ve tayyare mited», «Britiah Union Diatriet 
baheetmiyorum. Bunlar hiç fÜP- meydanları müdafaasının Cirit F'ormation Limited> ve diğer ba
h~iz en modem ailiJılanmızdan- macerasından alınan der lerden u neşriyat evleri bufunmaktadır. 
:lı. Fakat pek azdı. Bunun batası istifade edilerek ıslah edilecqinc 
!a aadeu Hor Bclipya ait ola- kaniim.> Çin sularında 

Baş kuman
danın verdiği 

izahat 

rna:z. Fakat hu zat, bu mevzu et- ----c>---

·afında tenkit hakkım haiz olan K b h 
arın en •onuncusunun ıonunc:usu 1 rısa ava 
llduiunu anlamJlıdır. k 

Bir amele meb'uau - Haka- a ) D 1 
ıete baldmnz yoktur. 

Çöıçil - Memleket clahilUıde yapılmamış 
söylenen son nutuklar memlekete 
zarar vermiştir. Muhtelif devlet 
merkezle%inden aldığım malumat 
gösteriyor ki bu nutuklar fikirler
de teşevvüş husule getirmiştir. 

Bundan sonra BatvWI, tekrar 
esasa dönerek pınları ilave et
mi~tir: 

- Hava diifi toplarımız ço~al
maktadır. Fakat teçhizatımızın 
Almanlarla nisbet kabul etmiye
·ek derecedeki azlığı devem ~ 
diyor. 

N1ÇlN HA VA KUVVET
LERİ AZ? 

Oıtnıarkta kafi derecede hava 
uvvetine malik bulunmayı~ımı

cm sebebi şudur: 
Geçen ilkteşrinde, . Britanya 

ıava muharebesi, avcılarımız.ın 
yardımı ile ve galebemizle bitti
~i zaman elimizdeki fazla kuvvet 
eri Ortqarka göndermek iste
dik. Fakat bu mesele pefe mü
him ve güçtiiT, Almanlar, Avru· 
panın bir kö§esinden tayyarele
dni kaldırıp di2er kö~elerinc ko
laylıkla nakledebilirler. Vaziyet
erl gözönündedir. Zira ellerinde 
birçok tayyare meydanları vardır 
ve her meydanda mükemmel ye
dek depoları. meslekten maki .. 
nistler, tamir atelyeleri mevcut• 
ı uı. Almanlar, istedikleri zaman 
tayyaıeleıin.i büyük Avrupa eks
pruleri ile Dakledebilirler. Biz i
JC: tayy&relerimai nakletmek için, 
sandıklara 1erleştirip Okyanus
.an apnağa ve Cenubi Afrikayı 
dolafll.Jak Süveyşe ıitmiye mec
buruz. Aradaki farkı bir düşünü
nüz. Bizim haftalarca zaman için 
de yapamadıiımtz bir ~i Alman
(ar bir iki saatte yapabilmektedir 
ler. Bu cihet fngiltereye karşı bir 
ıstila hareketi bakımından çok 
mühimdir. Ve ırörülüyor ki bu 
bir tayyare azlığı meselesi değil, 
bir nakliye meııeleaidir. Vo bu 
sahadaki zorluk da elimizdeki ae 
milerin azlığından değil harp 
~artlarından ileri geliyor. 

KUMANDA MESELESİ 
Ortatarktald hava b&vvetleri

mizin muhtelif noktalara dağıtıl
ması mes'uliyetimiz altında ve 
Başkumandanlığın ınlahiyeti da
lıilinde yapılmıştır. Hava kuvvet
lerimizin kumandanı, Kahirede 
Başkumandanla ayni binada ça
lışmaktadır. Donanma !kumanda
nı lakenderiyededir ve sık ıık 
denize açılmağa mecbur kaldığı 
•Çin herzamnn Kahirede buluna
mamak.tadır. 

Bu sırada bir meb'uı ou suali 
sormuştur: 

Londra, 11 {A.A.) - Röyter • 
ajansrnın salahiyettar bir nıenba- Singapur, 11 (A.A.) - Çin 
dan öğrendiğine göre son 48 sa- :ıulanndaki kuvvetlerin başku· 
at içinde Alman ve İtalyan hava mandam Amiral Layton radyoda 
kuvvetlerinin Kıbnıa taarruz et- döylediği bir nutukta donanma-

dan bahsederek demiştir ki: 
tikleri hakkında düşman kontrolii 
altında bulunan bir radyo istas- <- Harp Uzakşarka yayılırsa 

valnız deniz kuvvetleri değil do-
yonu tarafından verilen haber te- h k 1 

·· · · L d d be 1anmaya mensup ava ·uvvet e-
ı eyyut elmemııtir. on ra a - i de donanmaya iştirak edecek-
yan edildiğine göre böyle bir hü, ferdir. Bu hnva kuvvetlerinin yer 
cum ynprldığı zannını doğuracak 1 ı· ·ı · · · lA 1 tcd · h. eş ırı mesı ıçın az.ımge en -
ortada }uç ır sebep yoktur. >irlcr çoktanberi alındığından ica 

Vişi Harıcıye Nazı• 
rının beyanatı 

lnu r zler petr ı r -
nuzı almak ve Bey
r .ut u deniz üssü 
yapmak istiyorlar 
Londra 11 (A.A.) - Ofi: İsviç. 

re radyosunun verdiği bir haber' 
göre Vişinin yeni Haridye Naz.ır 
Bcnois Mccbin, Fransanın muha 
samat sahne.sini genişletmek üze. 
re hiçbir zaman teşebbüı;e geçmi 
yeceğini söylemiş, fakat Petain'lc 
Da.rlan'ın emri mudbincc Fran· 
sanın hücuma uÇıyacağı. yer ne 
resi olur8a olsun müdafaa e-dilc
ceğin.i tearih etmişfü. 

B. Medırn, İngiltereyi, Irak pet 
t'O&rini himaye ve Fransaya ait 
petrolleri vazıyed etme-le fücre 
Suriyeye girmekle itham etmi~ 
ve d~iştir ki: 

- İngilizler Beyrut'u denrz üs
sü olarak kullanmak için almak 
istiyorlar. Filistlndeki mühim 
İnıgiliz kuvvedıerine muk~\"emet 
edecek Fransız kıtaları nisbeten 
azdır. 

Yenizelanda Mec· 
lisinin gizli 

toplantısı 

1
.)1 halinde yarın bile Singapurdan 
aaliycte geçebileceklerdir. Bun
un başka İngilteıeden, Hindis
and:ın, Avustralya ve Malezya
Jan harp malzemesi ve t kviye 
ıeıt'alım da gdmiştir. Amerikadan 

da <tam maddi ycrdım> yapıl
makta ve kiralama ve ödünç ver
me kanunu rnlıcihince vcı tay-
yarelerile orta ve büyük bom
bardıman tayyareleri ve muhte
lif diğer harp malzemesi gönde
rilmektedir. 

Fransanın 
Ankara bü
yük Elçisi 

öldü 
Ankara. 10 (A.A.) - Fran

sanın Ankara hüyük elçisi Jule<11 
Henry bugün ~aat f -4,.ıf 3 de Nü. 
mune hastanesinde vefat etmi~-
tir. 

Jules Henry, cumartesi gunu 
birdenbire hastalanarak Nümune 
hastanesine kaldırılmı$ ve irada 
doktorlar tarafrndan biı konrul-
tuyon yapıfmrştır. Neticede has
talığın kangren olmuı ve delin
miş apandisit olduğu anlaşılmıı 

ve kendisine o ak~m bir ameli
vat yapılarak tedavisine fennin 
bütün vasıtalarile çalışılmış ise 
1e kendisini kurtarmak kahil ola { 
mamıştır. ı 

Jule~ Henry, buraya Fransız 
rniitarekesinden sonra gelmiş ve 

Velington 11 (A.A.) -A~ke. 
ri vazi)·ct bugiln milJet mccli i. ; ok müşkül terait içinde vazife i-
nin gizli bir toplantı~mda tetklk ıi ifo etmekle beraber kendi ini 
olunacaktır. Ba vekile V~kalct erkese sevdirerek umumi bir te
cden Nash yarın meclisin yapa. vccc::üh kazanmıştır. Vef tı, bü
cnğı aleni toplantıad Yeni Zelan tün Ankara mahfillerinde çok de 
dalıların Yunanistan \ ' C Girid rin bir teessürle karşılanmıştır. Bu 
deki harekatı hakkındn müzakc münasebetle Anadolu Ajansı ma 
re c:eryan edeceğini ve Jıiikümc., temli zevcesi Madam Jules Hcn
tin bu miizakerelere i~tirak et. ry'ye en derin ve hürmetkar ta
m~k!c bahtiyar olduğunu bildir ziyetlerini sunmnyı bir vazife te· 
ınıştır. Jakki eder. 

* 
Ha.köyün bir şöhreti de ter· 

tane bahçe.ine sahip bulunması 
idi. Bizana devrinde en makbul 
mesirelerden hiri olan bu bahçe• 
de, Fatih, ilk cadırrnı lı.urmut, 
gıızanın ganimetini burada daiJt
mııtı.Fatih buraya c T ernne> 
!:>a~ui adını vererek kendi elile 
vedi selvi ağacı dikmiı ve müt~ 
addit tadırvanlar yaptmnıştır. 

Ayni himmeti flcinci Selim ile 
Üçüncü ve Dördüncü Muratlar 
Ja göıtermitler ve devirlerinde, 
içinde on iki bin meyva ağacı 
yükselen bu bahçede Uç yijzden 
fazla bahçınn çalı,tırılmıştır, 

BugiinkU Hasköy nedir) 
Bu acı sualin cevabı, Hasköyün 

bugünkü perişanlığından kafi de
recede kudretle alınmaktadır. 

* Asırların yıktığı bu harabe
nin, şimdi, yavaş yavaş bir ma
mure haline geldiğini &Örmekle 
haz duyuyoruz. Yeni, yeni mek
tepler, evler, yapılıyor, günden 
güne Ha.köyde bir canlılık his
eediliyor. 

Hukuk Fakültemizin yeti İl'· 
diği genç ve çalı kan Nahiy~ Mü 
dürü Ferit Avni Sözen. yılmaz 
bir az.imle tatbike giriştiği imar 
programını bize ,öylece izah et• 
ti: 

c- imarın ilk. şartı tarihi var. 
)ığı kaybettirmemektir. İmar her
kcıin h:ıyalinde tarihi bir kat da 
ha yafatmalıdır. llk hamlede ya-
pılınnsı icap eden şeyleri yaptır
dım. Mektep, karııkol, yolfar ve
saire gibi. Şimdi sıra tarihi ihya

ya ve eski Halici, •"i taızda en 
lendirmeğc geldi.. Türk tarihi
nin büyük bir hatırna of an c Ter-

ne bahçe!İ• nİ tekrar yaratmak 
ve Halici temizletmek için bütün 

azmimle çalı~maktayım.> 
Cayyur ve genç bir iclarecini 

yoıulmak bilmiyen hiıumeti ile 
birkaç sene sonra. gönuller açan 
bir ~Tersane bahçesiıı ne girebi

lirsek muazzam bir tarihin geçen 
devirleri araııında, hayalen olsun 

yaşamış olacağız. 
• •• 

ah ha yüzünden ... ı f<a ın kontr~l~ör 
Bir kadın komşusunu m~~~ab:~~:::ub':ne~;;::;~:~ 

bıçakla yara/adı >' sada umumi ve geniş kontrol-

Eğrilrnpıdn l\fnslak yolunda l~ ler yapacaklardır. Bu Jtontrotler
numnraJı e"de oturan Kcvs rlc de her e~a ve m:ıddenin üzerin
konışusu bir hiç yüzünden kav. de fintlnrı bulunup bulunmadığı 
~n ctmi~lerclir. Kavgaya ebep dn tetkik olunacaktır. Kontrol i· 
Muhsine evinden çıkarken Kev- tinde kadın memurlar da kulle· 
serin bir kahkaha atma~rdrt. nılmnsı kararlnflJ1ı§tJJ. Şehrimizde 
l\ftthsfoe kcndisile nl:ıy ettiğine' tecrübe olarak kullanılan iki ka· 
z:ıhip ohmı~ ve ekmek bıc:ağı ile dın memurun ihtikar vak'nlarını 
Kevseri omu2UJ1dan yaralamış. takipteki mesailerinden mucibi 
tır. memnuniyet netice alınnuJtır. 

Nafia Vekaletinden : 
Elazığ - Van hattı üurlnde kilometre il+700 de inşa olunacak 

köprünün temel zemininde yapt.ırılncak sondaj iıi bpalı zarf 11.sulile 
miinakasaya konulınU§tur. 

1 - Milnnkasa 16/6/941 tarihine tc.:adüf eden pazartesi ~ünü 11B.at 
on altıda Vekalctlmiz Dcmlt·yollat İnşaat Dairc;suıdcki komisyon oda· 
sında yapılacaktır. • 

2 - Bu i§in muhammen bedeli yirmi beş bin sclciz ym liradır. 

3 - Muvakkat temt.n.tu cl93/h liradır. 

4 - Mukavele projesi, münakasa rtnamcsiı :1011daj fenni .. şaı-t
nıımcsl sondaj planı ve bayındırlık işleri genel §artnamcsindcn ?1ur~ 
kep bir takım münaka..a e\7akı 129 kuruş mukabilinde demıryo 
~t dairesinden tedarik olunabilir. 

5 - Bu işe ılrmek is1~ler her türlü referans ve " lkalanru 
b. •·t· .;ı_ ~::.ı. _ı. ''--"' tarihinden en ıız üç sUn evvel ve-
ır .,, ıu.ya ıı;ıu"'"yaı- m ... ...,..asa ekl . b eh-

kôletimi%AI vermek suretile ehliyet vesikası talcb edc-c er ~e u 
llyet nsika.ınu teklif zarfına koyrm~ bulunacoklardır. 

6 - :MUnakasaya girmek isteyenler, teklif ıar~rı?ı 2490 nu":a-
1 k k 'lt rtn e.slnln tarlftıtı dmresınde ha7J.tlıı.1•-

r.a ı anunun 'Ve e sı mt' şa ııın \'Vcline kndar numaralı 
rıık münakasanm yapılacağı .santtcn ıbtr saat e • _ 1 ... 

makbuz mukabilinde İnşaat Eksiltme Komisyonu Başkanlıgına Vcı ııuw 
olacakludır. ' 

2910 4tnt 

-
Nafıa Vekaletinden : 

Buna - Musta:f .wal Pa§a - OkçugUI arasında yapılacak 
olan demiryol etüt ameliyatı knpah zarf usulü ile mi,Wakasaya 
konulmuştur. 

ı. - 'Münakasa 25 6/ 941 tarihine tesadüf eden çarpmba gil• 
nU saat onaltıda ve4dlletimiz demir ypllnr inşaat da.ir ind 1 ko -
misyon salonunda yapılacaktır. 

2. - Bu işin muhammen bedeli :yirmf seklz bJn Cdyüz lira-
dır. 

- Son söz hangisine aittir? 
Çörçı1 - Asıl mühim nokta 

bu değildir. Bildiğime cörc oim
diye kadar lı::umandanlnr rll!lln· 
da bir ihtilaf çıkmamıştır. Ordu 
harpte esas unsurdur. Donanma, 
ordu ihtiyaçlarını temin için de
nizlerin serbcsti11ini temine me
murdur. Hava kuvvetleri ise or· 
<;Juya ve donanmaya yardımcıdır. 
Üç kumandan araSJnda ihtilaf çı
kınca bana müracaat ederler ve 
hadise birkaç saat içinde halledi
lebilir. Yapılan her.oeyin mea'u

iKRAMiYELi Bil ECE iZ ı 
3. - Muvakkat teminatı iki bin yüz onbeş liradır. 

4. - Mukavele projesi, dksiltme şartnamesi, bayındırı1ık işler! 

r 
genel §artnamesi, etllt feoot ~artnamesl gUzcrgitlı haritası ve di
ğer evraktan müteşekkil mOnakasa evrakı yUz kırk kuruş muka-

liyeti bana aittir. 

etmez bu 11Iaknlnr ''crileccktir. 
Hususi otomobillerin işlememe
si yüzünden Belediye vnridatın
da ayda 5000 lira noksanlık ol
nıuştur. 

Karilerimi:ule11 bir ,_~oğumm, 11e~rettiğimiz bilrıwccle
ri11 halledilmiş §eldll<7ri11i bize ~önnermı.f,,ri bilm"cı>leri· 
mize karşı gösterilen llliilumın der<>ı t' i11i biz<> anlattı. 
Bwıwı üu•rine, şinuli·rc 1.adm· srıd,•ce ho§ ı•aldı geçirt· 
mek gay<>si ile neşretmektc oldıığwımz bu /Jilmecelere ik
ramiye re lıerliye 1ıernwği <lnW"ıı buldu/:. } <mntlan iti
barerı «10 bilmece• mizin lwl/Pdilmi~ şddll<'rİlli l>İM 
götUl.eren T:arilerim ize m ıJı telif lıcd i ') l'lcr rercct>ğiz. 

Bu lıediyclerin neden ibaret olduğumı yal.mda ilan 
ederr>r.;~. 

l 
bil'ndc dcmiryollar inşaat dairesinden tcdnrnc olunabilir. 

5. - Bu .münakasaya girmek isteyenlerin her türlü referans
ı rını gösterir vesikalannı bir istidya bağlayarak münakasa tarl-

ı hinden en az Uç gün evvel vekAletımize müracaat ederek bu iş için 
chliy<ıt vesikası istemeleri \"e alacakları bu v.cslkayı teklif zarfla· 
nna koymaları lAz.Jımdır. 

1 
6. - Mlinakasnya iştirak ede ~r.in, teklif zarflıır~ 2490 nu

:rruıralı kanunun ve eksiltme §artnamcsinin tarifatı dairesinde ha-
zırlayarak milnakasanın yapılıı~ğı saatten bir 1>aat evveline kadar 
numaralı :,Unkbuz ımu:kabilindc komisyon başkanlığım\ wrmiıı 
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Sayfa 4 - - --- - ----------- ------- EN SON HAVADiS 

EnSon Havadisin Tarihz Tefrikası : 24 

SULTAN ABDUL'AZİZ := ve 
İMPARATORİCE ÖJENİ 

1 ,- --
. Yazan: Ayhan :-

"-Bir yırtmaç fistanlık kadarı 
kafi. Düzoğlu'nun gelini 

Davet 
İstanbul C. Müddei 

umumi/iğin den 
941/30209 
<\sliye Altıncı Ceza Mahkeme-

Sı koitiplcri:ldcn Y cgane T uksa-
vulu n 4 gün zar fında vazifesi ba

şına dönmediği takdirde müstafi 
addolunacağının gazetenizle ila
nını dilerim. 

Mektubun Sonu • • • 
Yazan : Güzin Gürman 

1 LAN 
Nacı, Tarabyada sevgili.>Je bir o zaman da ruhum seni taciz e-

1 hayli içtikten sonra, saat iki bu- decek! Çünkü seni seviyorum! 
çukta, evine Clöndü. Kıskanıyorum' Kıskanı,·orum! İSTANBUL ASLiYE MAHKE-

0 e r d e d • ? j i\lESf 8 inci H UKUK DAİRE-) r • tt Sİ. DEN: 

Yatak odasına girdjgı zaman Ben ;eni serseriliğin için sev
yatağın bombo~ olduğunu gördü. mi~tim. Ben senin zekana hayran 
Yorganın üzerinde mavi bir zarf ohnuştum. Ah! Sesin Naci! Sen,n 

CBu bir tarih değildir. Vukuat ıw11wııeıı doğru 
o/mal.la beraber 1.arikaıürize edilmek survıile ,.a. 
z ılmt§lır Ku/l,,,ıılan üs/ıtp da bu bohımdan o
h·unınalıdır ) 

Mukaddema Gönende sabık san vardı. Bir müddet bu mini m;ni o davudi sesin! Bemı ve onları, 
dık emini Hasan evinde mukim -,.:.ye ürkek ürkek baktı. Zarfı yanı bütün kadınları aldatan se
iken halen ikametgahı meçhul açtı. Bu, karısı Nezihenin yazı- sin!. .. Seru hır dilsiz olarak gör-
bulunan Serefnaze davacı Mi- sıydı. Mektup aynen şöyle idi: mek isterdim! 
mar Muzaffer tarafından aley- * Ne elemler, ne ıstıraplar çek-

- Valde sultan efend:miz ge- riçeye ağırca kumaşlar tedarik 'ıinize Teşvikiyede Ahmet bey .Kıskan:yorum! Kıskanıyorum tim. Bütün gençliğimi, benliğim 
lıyorlar. ed<!cekli. Abdülaziz Hanın akl·na sokağında kfıin eski 6 ve yeni 12 seni. Kendimden, sana yazdığım çaldın benim sen. Beni bir paçav. 
Dıye genıedi. Abdülaziz Han Madam Düzyan geldı. Şırınce du numaralı arsanın Ahmet bey so kendi satırlarımdan bile. ra gibi silktin omuzlarından. N;-

ı>edır üst 'nde azıd• toplanıp du kimbilir şu saat na51J hülya- kağındaki cephevi ihtiva eden Kıskanıyorum ve senden nef- çin? Söyle, niçin? -
(Hama) entar;sın,n dizler;ne sıy- !ar kurarak saray kubbesi altın- kısmından 67. 71 metre murab- ret ediyorum. Fakat \lzfret ettik- Çok mu Qirkinim? Hrıyır. Fazl· 

l •--· · k' .. v da ı· · ·ı k t 1 baı kısmına tecvaüz edildig·i id-rı an e~gını çe ıp urttü. a.o geııışıp serpı ere ten ya ıyor-ı çe seni daha çok seviyorum! güzel olduğumu biliyorum. Gece 
sultan tebessüm ederek has od du? Sultan Aziz Perte\niyal ka- d.asile açılan men'i müdahale Sen bendensin, sen bensin, yarılarına kadar yatağımda h<» 

d K d ak! d rd ;1av:ısının cari muhakemesinde: ya gll' ' ap. ıçınde ur ıya- ına SO u: çünkü senin olmadığın anlarda kalan yerıni gördükçe nasıl kıv-
rak; -- Düz oğlunun gelini nerede-/ İkametgahınızın meçhul bulun- ben de mevcut deg;lim, randığımı bir bilsen! Ah! Ben se-

- Kırk her kere maşallah, ars- dir? Sakın onu s"lıwrmiyeydin. ı ması hasebile 25/ 4/ 941 tarihinde Seni paralamak, yok etmek is- ni bir hayvan hırsı, ibtirasile se-
lan:ma. Ben de ne oldu diye a- Sonra sana kim tercümanlık e - 'saal 11 de mahkemede bulun- tiyorum. Sinirlerim geriliyor,· viyorum. Ve senden bir hortlak-

! Bö 1 d ? B fr k ı h ı manız için iliınen yapılan tebli-na.ız üzü üp durmuşum. · Y e er· u en çe bi ir bir atun - kuvvetleniyorum. tan ürker gibi korkuyorum! Ge-
neye canın sıkıl·yor• Bunca ceva dur. Allah Allah gördün mü sen ta rağmen mahkemeye gel- Fakat ufak bir tebessümün be- ce içmiş olarak geldij1ıin zaman -

_ U HAZİRAN 1941 ÇARŞAMBı\ 

Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Bankası 
Kurul~ Tarihı: 1888. - Sermayesı: 100.000.000 Türk 

Şube ve Aıans adedi: 265 
Zirai ve Ticari her nevi nıınka muan1e]eleri. 

Para biriktirenlere 28.800 

Zıraat Bankasında kumbaralı ve ihbars,z tasarruf hesapla
rında en az 50 lirası bulunanlara denetle 4 defa çekilecek kur' 
a ile aşağıdaki pi.na göre ikramiye dağıtılacaktır: 
4 adet 1.000 Liralık 4.000 Lr. 
4 • 500 • 2.000 • 
4 » 250 • 1.000 • 

40 > lOO • 4.000 > 

100 adet 50 Liral.ık 5,000 Lir3 

120 • 40 • 4,800 • 
160 • 20 • 3,200 • 

i H 1 · d • ı b' k ? d d b medig-inizden hakkınızda usu-r var. öcere enn e ars anım ır ere. Ka ın kısmının il il- ni mahvediyor! KadınLk guru _ !ar, bir ölü gibi uyuyorsun, 
d _J lüıı 401 inci maddesi mucibince p İKKAT H ı d k' l b' · d 50 lir•· an iltıfat bek crlıcr. Onlarla eg- mesiuue dahi faideler görülmüş! rum ölüyor! Ve ben senin bu muvakkat ölü- D : esap arın a ı para ar ıı· sene ıçın e 
len V ld gıyap karan ittihazına ve işbu f 

ip cünbü.şlenmek duıuıken a e sultan gözlerini süzerek Ve b<!n o zaman bir hiç oldu- mün esnasında, kopacakmış gı'bi dan aşag·ı dü•miyenlere ikramıye çıktığı takdirde Y• 20 az. '--· kararın usulün 142 inci madde- , 
uykusuz kahnana şa.,"1l'ım! te.,.,,,;süm ettı. Arslanı galiba da dug-umu anlıyorum. çarpan kalbım, titreyen ellerimle !asile verilec<!ktir. sine tevfikan ilanen tebliğine 
da - Be canım. Daima anlama- Düwğlu kadına gönül vcrnüştı ve mahkemenin 18171941 tari- Kıskanıyorum! ceplerini kar,ştırıyorum, en e- Kuralar seırıede 4 defa 11 EylO.l, 11 Birincikanun, ll 

n söylenirsin. Ş•mdi sana cari· Hiç böyle şey olur miydi? Şöyle hinde saat ll.30 a talikine malı- Kıskanıyorum seni, mazindeırı hemmiyetsiz pusulaları bile bü- M ihl d kil cektir 
ye sözü eden mi oldu? Hoı; ben baygın cana yakınca şirın ve dıl- kemece karar verilmış oldu.ğu bile. İstiyorum k: göz!oerinin ilk yük bir titizlikle okuyorum .. Eski iiii!art~vieiililiHi5az~iria~nitiairi· !ciriin~e~çieiieiiiiii,iii\iiiiiii 
de bilirim. Can•mız çekerse sana bazları durup dururken gayrı ri- gördügu-.. , sevdiğin ilk kadın ben Türkçe bilmediğ;m için bu şekil-w gıyap kararının bir nüsha- ,. .• 
nu sorarız? Seninle bir başka aya kısmı kadınlarına mı tenez- sının de mahkeme divanhanesi- olayım, sen benden başka hiç bir de yazılmış kağıtları evvela avu
husustaon söylese. ceklermı var. zül edilip ragbet buyurulacaklı? 1 J kadın görme! cwnun iÇJ'nde sıkıyorum. Sonra ne asılmış bu unduğu teb iğ ma 

- Arslanımı din1uyorum. Yakı~ik alır şey miydi? Fakat kamına kaim olmak üzere ilan Güzel gözlerin kör olsun! onlardan kurtuhnak ister gibi ya 
- Hele şöyle yanıma gel. Ca- arslanı istedikten sonra: Olmaz. olunur. Ağzın yalnız beni sevdiğim söy kıyorum onları! 

SÜMER BANK 

Yerli Mallar Pazarları nun yüzünü görelim. Hep karşı- deneb'lir m;)di? 939/l26 liyebilsin! Yaırnyurum! Kıskanıyurum! 
dan Iilf etmekten hoı;laruyor.,un. - Ebrukeırıan ;Je beraberdır Kolların yalnız beni sıksın... Gece saat iki. Benim bu ateşi- Mu""essesesı· Mu""dürlüg .. ünden: 
Yan'ma otur. Hoşunduk. Şirince dududur. Am Seni aşkımla mahvetmek isti- mi, qu gece, ucu bucağı olonıyan 

Pertevnıyal sultan Abdülazız ma, arslanıma yak:şık alıp müna- .--- Enson Havadis- yorum. deniz söndürecek! Hem, korkma Fabrikalanmızda b irikmiş üstüpü. telef pamuk, parça b.4 
Hanı.n yanına oturarak, çenesinı ""bet dü~meı! Kalbin yalnız beırıim için artık! Çekinme benden ... Çünkü libi tal i hası la t açık arttırma il e aatılacaktır. Şartnameletı0 
ok:;adı. Hünkar gururundan gü· - Sana onu soran mı var? Biz Abone Şartları: Türkiye Hariç çarpsın. seni kıskaı:ımıyorum. ıörmek üzere 3/6/94 1 tarihin den it ibucn Müessesemiz r;· 
lüyordu. Arzıniyaz kalfa içeride de kalkıp ta onunla beıımolup için için Hayatırun ilkbaharı ve sonba- Nezihe muklu Şubesine müracaat edilebilir. Bu müzayedeler 26, · 

ıken anlatm1ak yakışık almazdı. halvet kılalım demedik ya? Şöy- Kr. Kr. harı ben olayım. ;::::..:::::~G~iı~'zın~·;:G~tiR~l\;IAN~~~~9~4~J~ıa~r~ih!i!n~d!e~ik~m~al~e~d~il~m~i~b~ul~u~n~a~c~ak~t~ı~r.~~;;~;;;~ Ruhsat veri erek çıktı. Sultan lıe bir sorduk. Anlamak istemiye Seni benden bir saniye ayU"Sn ı---
Aziz arkasından dik sesile seslen- liın mi? Senın yanında da kad•n -- - bütün varlıklar benim dfu;ma -
di: lUı edilmez! Senelik 1000 1700 nımdır. Çünkü ben sana ilaha ta- .J~ 

- Anladın. Dcrsin.i aldın ya. - Ho.; arslan.mm tabı hüma- Allı aylık 550 1000 par gibi tapıyorum, ~ •,/""/~ 
Gayri ziyadesıni öğreneceğin yununu bilirimde ondan~ Arslanı tlç aylık 275 550 Bir ruh ol, ruhumla birleş ki 
yoktur. Bildiğin gcbi yaparsın.. mm heybetinden tir tir titriyor- seni kıskanmıyayım! 

Padişah•n vaklcsi, arslanının du. Aylık lOO Eğer bütün bunlar olmıyacak-
söylediklerinden bir şey aın!ama- Abdülaziz Han gurur getirerek sa öldür beni. F akat eminim ki 

ınl&Ş!ı. Kapıdan çckan Arzıniyazın yüziınü şi;;irip önüne baktı. Per- . aklard Sabahta . a- _ Şü helendiğimden değildiı. 
lll'dmdaın, ~ını iki yanına sallad tevniyal sultan kapıdan yana ba- kıp olac ı. n ımp ff 1 P f ey apar M,; 
AJbdüliiz'7. Han Pertevnival sol- kıyordu. Cevher hala gelmemiş- ratorıçeye haber savulmuş, valde .ıç ars amm.1 ~a şd Y .. j 
tana d-~-. • ı· V k't d d · ·1d· B' k sultanın ziyıarete geleceği söylen- Bır kere ıncı erın uru.şunu ı:o· .,...., ı. a ı er e egı ı. ır aç d' d' 

- Ben de seni becerıklı şey saat geçmeden tanyeı·i agarıp gün mişti. Abdülaziz Han Pertevni - reyım de Ull ı. 
_,ırdum. Meğer hiç imişoin ya. doğacaktı, yal kadını ehlerile ·bezeyip süsle- _Ata söylüyorsun ya. Ben bu 
Yarın Beylerbeyi sarayına gide- Şirin güftarlı ınisaf.rlıerine gıl- di. Ne d<! olsa imparatoriçeye gı- radan görüyorum. Hiç insanken· 
ceksin. Eli boı; gitımek mi yara- m<!kte acele ediyordu. Cevher den öz valdesi idi. Kusursuz du.- dini başkası gibi görebilir mi'/ in 
ır? Ne diio;ündün bakalım? Söy- ağa kapıdan girdi. Uyku sersı m; ra.~ak noksansız görünmeli ~dı. cilerin. misilsiz dı.ruyorlar. Nar.

le de bir görüp anhıyalım. P adi- halile gülünç ·bir heyeti vardı. Hunkar da, gece Beylerbeyıne le vakıt gcçırıyorsıı.n. Vak.ılı gıt. 
~ aıı:ıası hediyesiz gitmek yara- Sultan Aziz gözlerini kaldı.rarak geçmek niyetinde idi. Geoenin le Sen bilir miı;in? Dur beni d;nJe 
~ır mı? Onlar (Paris) de bize her dedi. tafeti bru;kaca idi. Hem imparato de öyie git. Çok kalmadan dön. 

%-PARA 
\ BAYAT TAJUŞlll1W0 
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1DARtsİııi ııiıq G ınAl!ICASlltD~ 
IKe.Mlivç.I .... ~ ·~ 

-========~-=~:;;;;;; 1 
Askerlik işleri 

Tanrının sabahı hediye ile gelir, _ Vakit geçirmeyip dört atlı riçe sofra tacizinden de beri bulu Ayıp olur. Frenklerin .'.".i.safirlik- Kuçlık Tasarruf lf""aplan 
!erdi. Senin ise varıp dairende arabaya bin. Çarsuyikebire git. nurdu. . . te zıyade •. kal~ıkları .gomlup ışı- • Ş b O t 
boruldamaktan gayrı yaptığın Şalcılan ba<ına topla (*) ağır Neı,eberk kad.n efendı ıle _baş tılınış degıldir. Ha~di. Şımd'. u - 1941 iKRAMiYE PLANI u eye ave BEŞİKTAŞ YAZLll' 
Y<>k! kumaşlar bulı. Be<lelinı hesap et- kadın valde sultanı kapı a.ralıgıın- ğurlar ok;un. Selametle gıt de KEŞlDELER : t Şubat. 2 Mayıs, .. SiNEMASINDA 

SINAMALAR/ 

_Arslanım boşuna üzülüyor. ı eden al. Valdemiz has misafiri- dan s~yrro.er~k .~ı.ı1bırlerıru dır. gel. F azla öğüncyim de deme! 
1 
Ağustos. 3 tkınel l•'ll'ln Usküdar Askerlik şubesinden · ALI.AHIN CENNETi 

Hazinoode eksik mi var? Bir rni<G<' hediye sunmak istiyor. Be- seklerıle durtul'(~rup fısıldaşı - Valde sultan harem dairesinin tarihtcrtnclo ;yapılır. , J Hazım, Münir Nurettİll• 
çift küpe hediye ederim. Olmaz- nim için de al. Amma, benimki- Y?rlardı'..Perte~yal. sultan ke,n- iç merdivenlerinden inerek rıhtı • ı Bu yıl Tıp Fakül tetıi , Vete- Feriha Tevfik 
sa zümrüt yüzi;k y~llarım. Bu !er altın işlemeli olsun. Yoksa iki dme. o .~ubbe çekı d.uzen. ve_rmıı;· rna açılan kapıya çıktı. B uradan J941 ihemiyeleri 1 riııer Fakiilıe.;i, Eczacı, Di§ ta- * 1' 
dahi dfu;ünülecek şey midir? O- saate kadar g~rgef gerilip nakış- ti kı, gerenler tekaut edılmış hır mabeyin kısmı deniz bahçesine 

1 
adet 2000 liralık ::2000.-L. bibi kimya §Ubesinden m ezun BEŞİKTAŞ SUATPAB 

1'U yoksul olan dü~ünsün? !arı örübün! gehn sanırlardı! k J k 
1 

geçerek, demir parmaklıktan çı- 3 • 1000 • ;::: 3000_ 
1 

olanların 941 T emmuzunun SİNEMASINDA·-··•" 
.A:bdülaziz Han kahkaha ile gü- Pertevniyal sulıtanıırı ağzı ku • Sulta~ ;Aziz kıvrı. uç ıu ı ıcı kıp yedi Qifteye binecekti. Padiş;:, 2 • 750 > :;::; 1500.- 1 ilk yarısında Ağustosun birin- 8efiktq Suatpark Sin_.. 

lerek has oda camlarını zıngırdat !aklarına varıyordu. Cevher ağa, Y.•r.de sumnerıık ~orıdor~a vald~ hı cihan içerde kaldı. Perlevniyal t • 500 • ::: 200<1.- • ci gününe kadar son yoklam ala 1 - Caniler Doktol'll 
tı: ne cevap vereceğini saşırmı<tı. sı;ıın reftarını. seyredıyoıd.u. Pa kadınefendi üç ayak geriden gc- 8 • 250 > ;:: 2ooo.- • 2 - Yalancılar Şahı 

E'li yed;_.,;nı geçmişin amma, Bilmiyordu. Gece yarı;ı nere~·e dışahm valdesı uzun eteklı fısta- len Madam Düzyanla Arzıniyaz 85 • 100 • ::3.';00.-· > rı yapılac!ğından şubede ka 3 -Türkçe harp diinY' 
~rüyorum ki, sabiden betersin. giderek kimi bulabilirdi? Hünk:\- nı~ :kı.J'anlarından tutup kasa- ve Ebrukeman kaliaJ.,rın ayakl"- 80 > &o > ::: 4000.- • yıtlı olup da bu yıl m ezun o - bavadialeri 
~ıç ona küpe ve yüzük mıtkule- ra ters cevap ederek celfıllendir- r.a . onGi';{'da n.:a hıra':1:ın ol~- ı·ı alt;ııda ezilen kumların serçr 300 • 20 • ::; 6-000.- • !anl arın mezuniyet v~.ikala - * pAJı· 
sı şeyler hediye edilir mi? Ho.~ meğe gelmezdi. Çünkü irades'ni yo~uk • er ay cemalme ba - kemiği gibi çı.tırdadığını duyu - ri}le birlikte nüfus cüzdanla- BEYOOLU HALK Si'N'6 
hatunun kulaklarına bakmadın geri aldığı görülmüş şey değildı. m . a'.g

1 
ı.sile •.!pençe dıvan du- yor önüne bakarak azametle yli- rı ve iatograflariyle şubeye gel- BUGÜN 

ını? Parmak u J "-·-~ k" rup silzu en cuıy<!lcrden aynası- .. ' .. . 
· uz n Uı;curoa upe- Çarşı pazar dolaşıp şalcılann ev- · ·ted' Abd"!• . H k 1 ı·uyordu. Rıhtım tasları uzerın<> Sahı nleleri ıa•rada bulunanların Matine 11 de gece 8 de 

)eı' omuz! ını d"'" ı p 1 · nı ıs ı u azız an as arı- · f p ve 'başmuharriri: > rd 
ğ ·ıdak' .. •r "ti oguy.or. 

1
arma: erine \'arnıaktan gayrı ~aresi nı çatar~k söylendi· · harem ağaları sıralanıp sa tut - NtZ bulundulJa rı mahallin asker- 3 Büyük F ilm Bi ~ .. tf 

b~ ke ı ~uF·~ırusaerı gd?ı~eçhın mı roktu. Para pula bakmıyacak, ne Yeter gayrı ayr:.ıara bak·ııı _ muşlardı. ~ayıkçılar ayaktakdu- AMETTtN NAZİF . . .. 1. Ş.,yhin oğlu T urkçe So" 
ır ~ · ran pa ış,uı are - islerle,... hemen verecekti. Zaten • ruyorlar gozlcrini kay k te ne- Neıriyat Direktörü: !ık şubelerıne muracaat eyle - •nlolı. . ı 

111 ,~' Iın ı· · d . ·-•-·ı .. dıgın. Noksanın yok. Merakın ' 
1 

• şovno SARACO" LU l b dd · · d .- , . _,. .ror JWr. c ıerı ersen senı,,,., er- sarayı humavun esnafı vardı. A - . .. simden kald rmHdan bek <'şıyor - "" "' m e er i ve u mü et ıçın e 2. H erkes oırıdan baıı.seu'' 
d • d • ·ı• ' kalmasın. Hem senı ben su.le - · İd 

en aşagı <>gı ranılan onlarda bulunmazsa b,rı•- . . . . . !ardı arelıane: Cag· atog"lu, unıos yoklamalarıııı yaptırmıyanlar vantür' 
Va.lıde sultan kızararak og-lt k t fl b ak ı' dım. Zevkımden ı~iıbah mı edı- . 1 • 

' ı - a ara ar& a~ vurm masa- . ? ( De l'llırtı var) nıa niye Caddesi No. 36 bakaya sayılacağı ilan olunur. 3. 3. Siıahşör K ovboylar / 
a un yüzüne bakıyordu. Arslanı hat icabı i.di. Cevher eksik ziva- yorsun. __.,- .• 
ııerçck, uygunca söylüyordu. Fa- de söyk>mekten çekiniyordu. Yer-ı------------------------------------~--- ./ 
kat, Fransa sultanına ziyade na- den temenna ederek geriledi: İlkbahar gelince Piyerbile ge- d dürülmemiş, soyulmamış, geı{ 
Cir n~elerden ne veril~bi!rirdi? Arzıniyaz kalfa kapı dısında len yolcuların sayı~ı artmaya baş En Son Hava isin Cinayet ve Macera Tefrikası: 20 leri gibi gitmişoordi. SoğU1', ıef' 

- İyı, isabetli söylüyorsun. idi. Padi-;ahla valdesi icıerde dik ladı. S..yyahlar, tellallar, hayvan !erde, baba Mart.en v<! ai'.""1"'..ıl 
Ar;la'!1m ne düşünüyor? l\füna- sesle gorüsüp ~ülüşüyorlardı ...... tacirleri !okantaya akın etti. Bun KANLI LO KANT" ti§, ocağın başına geı~jt 
• betluce. yakış;k alanını söyle dt Gün<!ş hayli yükseldi. Saat ala !arın bir kısmını soyup öıdürdü- tiş, ocağın başına ge<;'~ 
orıu tahlrm edeyim. ':urka üçe geliyordu. Kum: lrı !-er, bazılarına da bir ~· yap • çıtırdlyan odunların ~arŞ 

11
1 

. - Bak etraflıca mü)iihaza ecli- ba;ılar .ccroeıı dört ayaklı ola _ madılar. şarap kadehlerini t<>kuŞ~ılı/ 
IU'Se küçük dü~ülmez! Sj>nde a!d- rak öteye beriye baş vurmuslar- Bır gün araba ile bir yolcu gel- Aı·ap sordu: t Çeviren : 1 indirdı. Bir de başına '(Urdu . Z~~ m idelerini kuxbrıyorlar, ,.ıv 
aı:ııdan (Kı_~mır) .. vey~ (Llhur) dı. Nihayet Cevher ağa bir ağ•r di: Uzun boylu, sarışın, güzel - Hemen bu ak.ı,am mı? vallının kafası ?~.ıldı, belkemıgı nı dumanlıyorlard ı. ~ • 
tıalı var mi.dır? Boylesıne ağzının şal bulabilmişti. Bu şal imparato- yüzlü bir delikanlu ... Dalgın, mü - S..n bilirsin?. M S. Çapanoğlu kırı!Kb, hemen oldu . Mart bö 1 b ' iht'yal> lv? 
suyu akıp bayılır. ~nin frenk riçeye odalık entari.Si. ~lacak~ı. tef~kir bir .hali vardı. .wkanta- Katelin, söze ka.rıştı:. Aı·ap, hem.e~ cesediıı üzerine zum gö~" ,yb~r ~~ç ,,.:..,~ıı e~ 
kadınları dedıkleı::.ırun! Valde sultanın içı ıçıne sıgmı- da bır kaç gun kalmak ıstıyordu. - Madem uç dort gun kalacak. şa gidiyorlardı. Büzun oıımanına atıldı, ceplerını aı·amaya başladı , k b 

1 
U§ k ışr' ı 

- Cennet!°ekan (Mustafa) yordu. Laf deği1, Fran"ll sultanı Adı Lui Armandı ... Burada çi - Acel., etmesek... gırdik:leri zaman Lui etrafta gör cüzdan nı, altın saatıle kordonu- an~ u aştırmamaya 8 ıcsıll. 
\ andan armaga.n (* bir .. g:ira.nba- lrnre.~ine valde sultanın darilnı _ çek ve nebatlar hakkında tetk~- - Sen böyle şeylıere karışma, dıiğü çiçeklerle me;gul olmaya, nu, aldı. De~in b.ir çukur ~aza- :;-''~ · 1 Hatta, ~;inız, bu gelel'.t 
lıa şal vardır kı, yeryuzunde me- nı sosterm<!ğe gidecekti. katta bulunaeağ:ını, nebatat ilmı- keııdı .. ışıne bak. . t t:kik tın . ba 

1 
d r ak, cesedi goındu. Sonra, etraf- ~ a mam.1§, antaya .~ r~ 

ıııendı yoktur! .. . . Sarayı hümayun r.htımına ye- le uğraştığ•nı söylüyordu. . :- Oyle anll'na, cesedi Myapa- ~~~r~ır ~ey söy~em~;~r, dlı:a:~ tan büy\'tk taşlar tophyarak me· kırlıerden yıyece« ve yatac t( 
. Sultan Azız gulerelk valde-.nın di çifte saltanat kayıgı· yanasmı~ Arabacıya para vermek içın, cag,z? 1 --~· d zarın üstüne y:ığdı. rası almadığı gibi, ayrıca lı~ il) 
rtını oı..sadı· . " "zd ık rd . M F t' ded' k' e onu 5"yı=ıyor u. d . 'b h k t' oll~ J - "'"' . · . . ardında da iki kırlangıc bckleşi- mı anını ç a ıgı zaman, ar- e ış ı ı: .. .. .. . . , . .. Fetiş lokantaya dönünce Mar- a vermış, u are e ı 1 • • 
- O dahi verılmez. Bır yırt - yordu. - ten ailesi gözlerini ona diktiler. - Canun, bu da duşunulecek Bır saat kadar geçtı. b":Yle.:. ten sordu: yırsevel'lik şöhretini bir k• 

maç fıstan!ııık kadarı iktizadır, S 1 • . Yolcunun portföyü çok şi~k;ndL şey mi? .. Her zaman ne yapıyor- Orman.n açıkluk, taşlı hır koş.,sı- - N a tın• İş tam ? arttırmıştı. , / 
Jr·ıksız mıyım amnıa sen söyle? sult::~ .kayıgın.a Perte':'."1yal Arabacıya, hakkından fazlıa olan sak, yine onlardan birini yapa- ne geldıklerı zaman, Fetış; kaya- e Y p .... am mı. Yaz günleri de vulkuaısıı • 

. Padişah .ellerinl vurup seslen- hanım la şırın tercum~nı Düzyan on frankta balıııiş verdi. rız. Sız bu işi bana bır"kın. !ık bir yeri göstererek: --:- ~~et .... Bır druta ~ndan bah .ole~ 
dı Telirar ıçeri giren Aruniyaza: k bı:ıeock, Arznıyaz Abıru- Akşam yemeği yendikten son- Arap, şafak atar almaz, Lui - Burada, dedi, çi~-ekler var. sedıldıgını kımse J:iıtmıyecek. İş y~r, lokantaya sayısız y ıı ııı' 

-- 11z, Cev'hr · çağır. dedi. b=ı 1 a.rakkt~ırlıangıçlardaı 1·a, saatini çıkarıp baktı. Sonra Armanın kapısını vurdc• B;nz Sizin çantanızdakilerc benziyor. te portföyü, saat ve kordonu ve ugrayıp kaldıkları halde, ( 
Arzını.raz kaH. a'i"ğıya seğirt- 1

.. :ı:, e,ece '· Martene: sonra a~ağı indi. Kahvaltısını b:- Lui Arman o tarafa dogru yü- nebatat koll<!ksiyoııu... ra dokunmuyorlardı. .;' 
ti. V;.!<lc s.ılt;.n ~ 1işahı ci~anın Ote rlangıca, yaverler ra - - Ben artık yatıy.ırum. Sa - tirdi, ç.<.nlusını aldı. kap.ya doğ- rüdü. Arap, kayanın etrafındaki Cüzdanı açtıkları zaman için - Birgün Martenl~ karısınıbif 
kar§ısu:dJ o.turu,o Cevherı bek bahlal'l erken kalkorım. Ş&tak n ı r• u. Ç:karken, Fctış: çalıları bir tarafa Ç<!kip delikanlı- den bir demet ba.nknot ıktı. sa cuklıarıını, cıvar koylerdefl ıo~ıl 
lıyorlard,. O,rle ya, bu mühim (*) Tamam imparat&riçeye ~öker sökmez kap:mı vurunu7. J\ı:»aade edersenız ben d ya: d 

1 
t b' ç Y gunc çag:rmışlardı. FetıŞ· 

k'.ırı Cevhertlen b~r..sı başara- (16000) k<>Selık yarıi seksen b:nl Marten ailesi yalnız kaldık!arı ~izinle .,deyim. Çiçeklerın bulun _ Şurava bakınız! .. Ne güzel ı,~r, .a~am 5 k ~n frankt d~u tada yalnız kalın·ştı. ıJV·b 
!"""'.dı. C~v?cr ağa, Valde sult~ ~ltınlık bir gecelik entarisi yapı- zaman, Mari dedi dti: dulOu yerleri bilir.m .. S'ze g~ste- çıçeklcr d;ğil mi? Sizin aradıkla- ~··~.m on. ar~, 0

: ~ ar. neş". ~nb ır- Dışarıdan bir. ses dul'ıl01,ı 
nazuıcd8'.°1 idı. Gece y~:l!>ı .. ~.al'..jı Ja?i~cek şal. ku:r'aş tedarik edil- •. - Kesesi dolgun ... Sa.at, köste ımm. rınıı. bunlar olacak? l~dıl~r~evmç er.n en ıçmege a~- - Hcyyy!.. Kımse yok. d• ~ 
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