
,, "' 

t 

. . ,. 
iSTiKLAL 

Sene : 2 - No. 204 
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Nizamettin Nazif 

SA L 1 17 Haziran 1941 

(Cumhuriyet 
Gazetesi) 

hatasını itiraf 
etti, fakat ... 
Böyle bir izah kifi 

added·ıemez 
Hatti resim ile yapılmıştır 

ancak resimle tashih 
_ edilebilir. 
-----~:...::_:_ 

Mi//; ı•. 
vm thınısıurn <m bii\'iih 

z<·l•iisı w 

11" .,,,, ÇA KA }~ÇEK 

Oikkate değer bir 
bir hadise: 

Japonlar ,Çin
deki' Amerika 

sefaretini 
Bombalad.ılar ! 

o---
Sefaret ma-
• 
'Yetine me-

k m.ur lopçe
er de tahrip 

edildi 
- o,---

Ataşe ...... ·ı· · ··• •terin b .. rosu berh U• 
{'ııııkiııg: 17 c:ua oldul 

rııııı tayynrc i du,; A.) - İki Jn. 
l'İu iıı karsısında 1~•ıııking eh. 
nın l'CllllP sahilini b nı::çc nehri. 

derken ba7.J houıb~;"bnrduııan 
ku bii~·Uk ch:ili~i ile~ A111cri. 
karsısında nehirde elem~' 1~1çilik l T 'I ır ı b tııuın utnı a nıcrikau t u. 
kcrıne i nbct ,·nl i ohnnsıuoııçe. 
ııı:ık kaim ıtır. Bu ınıntnk·ı n rn. 

· d . •, cnı. 
tıı~ et mıntnka ı a dcdıli~·ord 
J\ıııcrika c)çilij'!i ataşeınilitc~: 
lllhay Mnycr'in mc ni duires; 
laıuıuııilc hnrap o1ınu tur. Bir 
rııı . boınba da Amerikan to11çc. 

c •ııin ynkm1annda Ynn~ı·c 
lı1>\ırinc diisıniistiir. Elçilik bi. 
•ını.ırı 'il 1 . 
ile t ııı kapıları ve penc~rc erı 
ho. 0ııçekcrin ııcııccreJerı hcr-

\ a ol 
11 ınu tur. 

•ıııi at~n hUcnmundn 30 kişi öl. 
ur F k ·· 1 · • • d cctıcb· • a nt olen erın u:ın e 

lııc111 
1 

1
Yoktur. Çiiııkü sefaret 

tır ar · ı . ~ J ·ı tv\l!ıi il 1 ı c dı~er ccnc ll er 
lııı111lun e \'c 'azıhnnc1erind" llu 

~ orlardı. 

Cumhuri~ et g(ızele i, bu ~iiu· 
kii sa~·ısmdu niha~·et o «ft.'nn 
hata• yı tnslıih liizumunn duy
ınu bulunuyor. •Cumhuriyet" 
ynzı aile ini, bö~ le a~ır bir ~tik
ten kurtnlınu görnwk bizi 
memnun etınh.tir. 

Bununla beraber, •Bir i1.ah» 
başlığı altında ne!lrcdilmis olun 
sntırlara nncak iicüncü sahifo. 
de yer \'crilmi olma ını bir ha;\ 
Ji gp· · .• gordiiğiimiizii de derimi 
;ı tmeliyiz. 

.;\elin istilzam ettiği ııc
\ 'e dikknUen sarfrnaza.-. 

..ıcttayin hc.>rhımgi bir ,·uıan
daş hakkında yaınlım l'll ha-;İ t 
hatanın dahi, «O hatanın .;\ aıııl
mı olduğu sütıındn tnshih \ 'l' 

tamlri .. ni amir olaıı l\lathu:ıt lrn
nunu mnddcsini dahi :ıNılıa 
Cumhuriyet hatırlıyamııdı mı? 

Cumhuriyet gazete inin lilh 
Şefe knrşı olan snH~·ısını fC'\"sik 
için blitUn ' 'atanda hırı sahit 
göstcrmcğc kalkışma ınn liizuın 
yoktu. Bunu ahsan biz dahi l>fı
fi derecede biliriz. Uizim tclm
rüz cttirdil:imiz 'c knrımund \ 
ceııhe aldığımız nokta. hata kııl'
şısında bu saHrmm kap ettirdi. 
ği derecede çc\'İk bir ı·eudion' -
du. Bunun 21 ~mat h•lıiri , .e eran 
her iki resmin n~ rı ıı:nı ncsı-iıw 
tcvessiil edilmemiş olma~• bıı 
reactif çe,·ikliğin ck<ıikliğini. hil' 
ne\'İ tcnhclliği \'e tcnpl·n·crliğ'i 
ı:ö:r.e \'urmuş olmıı) or mu? 

Cumhuriyet gazcte!>İne öyli. 
'.\ eceğimiz n sö1. udul': 

Hata ~·aıı ile .;\'nıulmadı ki (ao;. 
hih ~·azı ile yapılıyor. Hata re
·im ile l aııılmı hr. ';l':ıshih 'c 
izah rcsiın ile yapılmalıdır. Re
sim ile \ 'C hatanın i~lcııdiği sii
tıınlarda. 

NIZAMETTİN NAZiF 

Nafia Vekili
nin beyanatı 

BUyük sulama 
projesi hazırlanıyor 

• 
, 

Günün en son haberlerini verir Siyasi Akşam Gazetesi 
KURUŞ 

Birleşik Amerika 
hariciye müsteşa• 
r-ının beyanatı : 

Suriye 
muhare

besi 

Ruzvel
tin sıhha 
ti yine 

bozuldu 

Nasıl oluyor da bu Karayel alabildiğine 
esiypr ve esebiliyor? 

10 Temmuzdan 
itibaren ... 

Birleşik 
Amerika 
Alman 
konso
loslarını 
uz8klaş-

---o---
HANGİSİNE 
İNANALIM? 

,,Namık Kemal,, "Ziya 
Paşa,, ve ,,Mithat Paşa,, 

Türk değilmidirler? 

İngilizler s;y
da'dan ileri 
geçtiklerini 
bildiriyorlar 

1 

Doktoru se
yahate çık-

Mezarı üstünde Ayas Paşa apart· 

• 
masınamanı 

mantarını 
nankörlük 

yükseltmemiz kafi bir 
değilmiş gibi "Şinasi,, 

oldu 
merhumu, şimdi de Türk 
kütüklerinden mi sileceğiz? 

nüfus 

tırıyor 
İtalljaga karşı 
bö.lJ/e bir tedbir 
-;;r;;,_mıyor. Alnıan 
k on s ol asları ca· 
suslukla itti ham 
ediliyor 

---o-

F ranszzların cep· 
heye taze kuvvet· 
fer sevkedebildik-

Fakat Cumhur
reisi, dün birçok 
si_9as'i tema si ar
da bulundu ------

Namık Kemal Türk değil mi • 
dir? Zi~·a paşa Türk değil midir~ 
Mithat paşa Tüclt degil midir? Sı 
nasi Türk değil midir? 
Namık Kemal, Ziya paşa ve 

Mithat paşa, lıayatlıırını Türke 
hizmet uğrunda tüketmiş Türk 

l ' / / - büyükleri değiller m;dir? 
erı an a Ş l ıy O r Va!oiiııgton 17 (A.A.) - B. Roo · Namık Kemal Magasa zmdan· 

/l.,f • A ... v· . SC\elt, dokotmnun tavsi~·esi li- ları:nda neye çürüdü? 
ıvıercı ,ljlln ışı ~erine bııqiin 1\lassachust•tt'c va 

- · Mithat paşa Payas lıapishane· 
k il ' f f 11aca .. ~ı scy:ıhatı talik etıni tir. Uvve erl ara ln- sinin yJlanlı, ~ıyanlı ve ..ıı.replı' B. Run clt Ilan•ard üniversitesi UA 

dan gerı· alıııınışlır taratındau kcndi~iıır. h·,·cih e- koğu larında neden ıçilc çıkardı 
_ ve niçin yağlıı kemend onun boy-

• dilen fahri doktorluk paye i için nunu ta Taif zındanında buldu? 

F 1 1 yapılacak mcrasinule hazır bu- l\ 
faDSIZ ar, ll• 111ııncaktı . MaamnCih, husu i kfı. 1ezarı üstünde Ayaspaşa apar 

tımanlarını .} ükseltmemiz kafi 

1 1 tibinin bildinli~ine ı.:örc B. Roo.' bir ınnnkörlük değilmiş gfüi şimdi gi iz eri Sayda sevclt, ınutad ınesııbinc yeni- de Şinasiyi Türk tarihinin vo 
Va:ıington 17 (A.A.) - Hari- den h· :ınu~tır. Türk milletinin kadrosu dışına 

ei~·c ıniistc arı n. Suıııner Velles Önünde kımıl- B. Roosevelt. se.}nhati esna- mı fırlatıp atacağız? 
Amcrik. cl.ıki ı\lınıııı konsolos- s111da Pl'cn e Julinnn \ 'C Prcn" Ve bütUn bunlan kimin teş\i• 
hıklnl'ının ika11atılnıa"ı kararı datmadıklarını Bcrnhard'la ı~iladclfia'da bulu- ki ;ıe, kimin zeka ve bilgisinden 
hakkındaki nota' ı Alman hii- sacak V<' kcndilel"ini llnydt•ıı:ırk 1şık alarak, hangi :siyasi, fikri ve 
-'·ül, el<: iliği ıııii;ıw~silinı: lc,·di b•ıd• J da ikamctgiıhıııa g(itiircı.·ckti. içtimai içtihadın büyük mütebo.h 
cttikh.•ıı soma guıctecilcrc lw- } ıriyor ar Sc\'ahatin lnlik edilmesi ii:.r.criıH' bırına uyarak yapacağız? 
.rnııulta hu111nıırnk dcıni-;tiı· ki: mi .... arirlcl'İ g-ere.\'İ Vnsington'da Bny Sami Karayclin ... 

Tedbir 10 1'<'mıınmlıın en·el Vh;i. 16 (A. A.) - lladıİ,\'t.• ne- ~t·dret·cklcrdir. Hadise bir bakıma gülünç bir 
lathik cdilınis ohu·aklı. Ameri. 7.urctinin tehliği : l{m H"llcriıniı Ne\'~ urk: li { A. A.) - D. N. bakıma acıdır. 
kan lıiik(ınwti, itaı.,·a 'c sair hii hududun ıniihiın lıir nokta:.ında B. A ·sociate'1 Press'in \"C l'd'ğ" Gülünçtür, zira yakın Türk toı 
kl"ı111••tl"r lınkl-111•la lııııı•,ı b"11z"'r taarruza ~c~·nıblcrd ir. Diismnıı J • J l .. 11 • · t• ·ıı· · b .. k h k ._ ._ . ._ ' nkını durdıırulmustuı·. Zırhlı •e ıır 11\ >ere gore -.ı ı u yuzn·e ı rı ın.n u uç a ramanına a· 
bil' tcdlıir almaf!ı diisiiumcmck- heni.iz mcnıııuni,\·et veret'ck de- çıkan Sami Karayel, ıdeğirmenle· 
tedir. Ui.iylr bir kdbirin iUihn- piyade kollarımız, lln•mıon dal recede diizelnıcmis olan B. Uoo- re il.gar eden Don Kişot'u bize 
zı, Almannı ile di1ılonınlik mii- ğı ile Cehcl.~lliiriiz ara .. 111d?I. sc,·clt, lla\'flcpark \'C Uoston'o hatırlatıyor. Acıdır, zira on do· 

b ti ". k ·ıd· "". • n~ 11 ntıntakada dn~1nan n1c,•7. ıll'rınc k d ld ~ na c c <·rın ·esı ıgı naa •' ı ı . . .. ~ npmn · t~ısn\ 'urun a o ııgu kuzuncu asır Türk tarihinin son-
'f d I fl t cfb"ır \Ta •ll\ft oldUkCa dcrın hır SUrCtfe llltfuZ ı a e eııncz. ,11 c • s ,.,- · • . . . i seyahatini talik elınistir. ::.uz kayıplar arasında kaydcdebıl 
ton'daki Amcrik.ın hih·iik clrili.

1 

~~ek .~ngılız ısg~lı altııulnk A,·ni mcnhan göre Rcisiciim- dı"'i bir avuç kazançtan bu üç 
ği meınnrlıırıııu 1ıit· bir :\>lll"Ctlc ır.u.~·adı"ı\ı k.ısnba arn :ıhnl.ır hurı İngiliz lıii~ iik elçi i l.ord bi.iyügü tarh etmeğe kalkışmak, 
... amil dc"•ildir. yaıı~~l!ot ar ır. .. . llalifaks'r, ll:ırhiye nnzırt Stim. bize, aslfı, bir milli kaznnç yolu 

All'lall,.,koıı 1 llıklııı·ııııı1 k·ı Duşınaıı Snyda'dan otcye ılcr- :.on'ıı, donanma kurma;\· baslrn- a•·mak demek değil<lı'r. 
· :.ıı os '· ll•mc"c mu\'affak olnıınınıslıt' '); 

palı~masııım. Robin. ~~oor't~.n Ta;yare ku,·vt•tlt•riı;ıb: ~:ılı.il m Amiral Stark'ı, Amiral To- Şnlısıınıza husu~i suı•ctte clı>m 
torı>ıllt·~ıınesılt• de hı<· hır mn- mmtakasmdaki diisman toıılıı. \\f'rs \'C tuğgeneral Anıold't~ 'veren bir noktayı da «İstifriıtcı. 

Bu tedbirin alınıııa!-tıtHt selıch. halamıslaulıı'. · - o -- -- Sami KarayeHn özti.irkleri i /.-

Biiyiik bir Tür:'k 
ZUİTHA.T P.AŞA . . 

b t . kt kaimi ctmistir. ı k d-.:ı ı· nasc c 1 :ı:o lll'. ı Jukhırını mtı\"U ffakh etlt• hoııı- ura~ a ay t:UC ım: 

ı\ Jınan lwn-;oloshıklurnıu men- Dün, kara , .<, dt•niı tavnırl'lt• • tiiı klüktcn afaroz etmcğe c;abula· ·• Jlih iil• /Jir Tiir' 
.:.uh nll'nmrıarııı \c di~er Atman ı·ınuz ingiliı dt·niı. di;iitıııııla~ 20,000 8BCİk8fl IŞCJ.

1 
(Dernım üçüncüde) zh'A PAŞI 

~ıjanl:ırıııııı Anll'rik:ı.)n 7arnr \C rını bombardıman ctm ilcrdir --~..:....--,_;:. __ _._., __ ... ___ • 

;:~~:.ı::::~:~:"'' ı...ı;, •ite hu- ~~~ •• ~,~::..:.:··~\~' :;~~::;:~:"~.;:;;: Fransa ya g' önder ildi 79, o o o L ,· r a 
Ameril ;ıdaki Alımın kon.,oloc; gın cıkarılmı tır, Buınba rdıımı-

luklnrmın k:ıırntılııııısı, Aıııcı·i- na istirak r clt.•n hı,· vurt•ll'r. nıı.ı- Londr:ı: 1i (A.A.) - Lcopold-
kun·cth•ı·in tok\ İ\ e"iın• j.,tir:ık 'illt.-'dc lıiir Relrika Tıtd) osunun ' 

kan Almun ıııiin:\selrnllt.•rinin etmek iizer<.'. ~:ıh;ılılt•)'İn ıııc\'Iİ - \Ndiği hir habere giirt• Alımın- ••k Af t 
. \en iden hiı·nı daha howldu!!u- 1· ·ı· J • 1· 'f 

0

k 20 'ltl!I R l . mu a a var -· !erine diiıımiislt•nlir. :; ııgı 11 ) 11 "ımn ı '' rı n~ n ·' c ("t • 

mı ~iistcmıcktcdir. ~olu, Alman ta,·v;nesi mutlak sııı·l•tte. hir di- kah isd :.c,·kcfıııistir. Bu ist·ilc-r. • 
i~tihbarat dain•sile dcmiQolıı ~~ri de ımılıtcmel olnrak diisii. ı\lıırnnlar taraf111dn :.ahil lıo) 1111 

\ 'C tu rist tcskilittınııı da kapatıl - riilmibtiir. l 'll insa edilmckh• olan istihkam 
malaı·ıı.ı i'ıınirdir. {()~,·ıımı iiı·iiıwiiıl<' l •rcla kllllanılınaktadırJar. 

------------------------:---------------.... 
Bu bir Hikayedir 

* * 
Yazan: 

Giizin Giimıaı 

on Havadis.._ 
P.~K y A K 1 N _E_ A 1-I 

Birbirinden güzel Üç roman 
tefrika etmeğe başlıyor 

~----~--o----~---

Veliefendi at koşuları için 
zengin proğram hazırlandı 

-----o 

Koşular 13 temmuzda başlayacak, 
1 O hafta sürecek 

(Yazısı 3 üncüde) 

1~-- ---------

f 

* * 
1 - Zola'nın 
Şaheseri 

0J 

!l ______ B_ı_r_k_a~ç_S_a_tı_rl_a_._._·~~J 
cJnsnnlığııı bugünki.i ıztırnplorı
nın yegane ııws\ılü olan ~11 mt'lı· 
hus icadı hiç durmadan ycı ın 
dibine gcçircliınb tarzında co.vıt 
pnpaıııvari bir ınüt~leu ıltıve et
mek ten çckıııml\'Or. 

Pazarte
•1 gUnU 
Gazete- ı 

mlzde o-
kuyunuz. 

T ercenıe eden: 

HAMİD REFİK 

Makine mi, 
biz mi 

kabahatliyiz? 
Hô.nzid Re/ ik 

Düşiindiim: Söylendıği g0ıbı, 
fdnkctlerimizin ,yegane rnes ulu 
makine midir, di) c ... 

\'ordığıın netice su oldu: 

Makine, had,Pızatında nf' l.> &. 
ne de fena olnn bir şeydir: iyılik 
ve fenalığın kökleri bizde, kt'nclı 
içimizde olduğ ın, iyi olan d·'· 
fonn olan d bızız. Şu halde, n. ı• 
kineyi kabahatli görmekte n" 
mi'ına \ar? Onu hcıyatıınızın en 
ince, en hususi te.ferrüntınn kn
dnr karıştırmakla, imkun hudut
larını lüımmsuz yere genisletmek 
\ c makineyi istidadından ha ka 
:yollnrdn çalıştırmak giinahı bı
ziındirl Çeksek çeksek, bu hu
tamı.ı:m eczasını çekiyoruz. 

Diıli çarkları ti\ ciğerg: hıııu· 
zn kadnr sokan:ık sun'i bir l. lb 
viıcude getirmek istemekle. bi7.
znt Alc:d Knrcl, bu işdc, bıışlıcn 
suçlulnrd. ıı hirı dc-ğil miclır":ı 



Sahife 2 

En Son Havadis'in 
~ Edebi Tefrikası-54 

~~i'lliDVA••. _ 
Kolağası Doğan, binbaşı 
Hasan Tosuna şöyle dedi: 

, , Köprülü Kazımın bölüğü 
Sandanskinin bulunduğu 

köyü basmamalıdır,, 
- Müellifi :Nizamett~ Nazif 1 

- ----- - -- - ----
Ha~an Tosun hey, pek zeki in, kalın kemi·kli bir kol ağa>1 

lıir subaydı. O da }an çizebi- iJj . .Mera,ime lüzum görme -
lirdi. Lakin onuruna dokunu- den altına bir iokcmlc çekti, o· 
yorılu· İ;te il..i gecedmberi ya· turdu. Kara gözlerinde, çok 
rı U)ku-uz, nıa·a·ının ba~ ında, tehlike görmüş, ölürnlerılen 
lıir taraftan haritayı teıl..i!.. edi- kurtulmuş ıtdamların gözlerin 
y<.1r, bir taraftan da bu işi dii· d.,ki parlaklık vanlı. Kara hı· 
şüııüyordu. ı İha) et: ) ıklarını burarak hafifçe ök· 

- Be adamlar! diye söy- ı;ürJü . Kafa,rnı bala haritadan 
.k11tli. ınadeıuki ·~an di>külıııe- a)lrmayau lla>an Tooun heyi 
sini iote111iyor.u11ıız. Pazarhğa diirttü: 
g;rı:hnini.o. Koıuitrriler elli _ Çok uykıı>uz kahnı:a 
hin mi i,,ıiyorlar~ Otuz bin al· benziyor.un! 
tın veriniz. Otuz bine razı ol- Evet .•. 
uııyorlar mı? Elli biui boy la- BiıUıaşı bir sigara uzattı: 
pnız. Yooak, :ayet •elli hin al- _Doğan dedi. Bir karı bi· 
tını elden çıkaramayız• derse· kiiyesi var. Senin kulağına ça· 
niz, bıraktnız bi rde biz dene- lındı mı? 
} ~!im kendimizi. O zaman biz _ Amerikalı karı mı? 
rahat rahat i,imizi goruruz· 

1 
- Tam kendi>i ..• 

Dağ an ıararıa:. \ ururuz, vu- Kı.a boylu kol ağa,ı, bir 
ruluruz. Fakat kadını ölü veya çakmak taşının ü tüne kıstırdı 
diri mutlaka ele geçiririz. Ama 

ğı ckav> ı bir çelik parça ını 
•)a kadın ölüne?> diyecek.i· kın 

·· indirip kaldırarwk ya ağa ça 
niz ... Olür e öbün be !..uzum. T ı 

lı;ıyordıı. Ha>an osun Jey, 
.Bu kadını, prote,ıanlık propa· h ı 

··orgunlug"una rağmen hu a e 
gandası yapmağa bfa mi me- ' 

aiilm~kıen kendini alamadı. 
mur etı u~-? Hem biz n }e tela 11~"~:------::::::::;:::;;:.::::::;:;;:;;; 
... ıiyoruz'I Kısa 

Eğer bu kadıııın öldürülme 
oinılrn pek hü~iik bir , Iı l it..ı· --Haber 1 er 
~ıkar;;a, onu öldürıııeğe Bulgar 
komitelerinin eli •arır mı! ~l i 
nı mini Bulgar pre11 liğinin hi· 
it' kulak a.ıuadığı güriiltiılerc 
Liz ııiçın p;ıbuç lıırakı)oruz! 

l urııı y ulıar, cidden doğ
ru ılıi;iinüı ordu. 

\ azııet lıakikuteıı bu m r
kezde iıli. \ak"" <:H ela \uu
paJa dnyulıııu 1tu. Bir Pari. ga 
zetesi •~lakı•duııpula lıir ecoe· 
hı k.ulıııın e~kı)a tarafınılan rla 
ğa kalılırıldığıııı ıaznıı;. ,onra 
lıavadi; Londra gazrtcleriııe 
intikal euııi~ti · •T •I) mi .. me>e
le üzerinde çok dıırıuu~tu. 

ı ·ınayf't Amerika gazeteleri 
kadının •)li> Stone• adını ta· 
şiyaıı bir wj )Oner olduğunu 

bildirıui~lerdi· 

*İstanbul iaşe müdur muavin
l iğine T icaret V t:k.dlcti ihracat 
b•şkontrolörü Hur~ıt Koru! ta
yin ed ilm iş tir. Müdürlüğe henüz 
kimse ta) ın ~dilmemiştir. Seçıle
cek za tı Vilayet inha edecektir. 

* Yangın yerlerinde yapıla
cak binalann yol seviyesine uy
gun olma~ına ehemmiyet veril 
mesi alak.ıdarlara bildırilmiştir. 

* Dolmaoahçe - Taşkışla yolu 
nun mak:ı<lan şose olarak in~sı
nn ka rar verilmiş ve ihalesi ya
pılmı,tır. Ameliyata birkaç gü
ne kaJar başlanacaktır. 

* Üsküdar Halkevi köylüle
re kitap, ililç vesaire dağıtacak-

ltr. 
* Maalak yolundaki kazaları 

önlemek üzere yeni bir yolun ya
pılması kararlaşhrılır~ış ve hazır
lıklara baılanmıştır. Yol, Şişliden 
maslağa kadar 7 lı:ilornetre ola
cak, köprü ve menfezleri bu yıl 

Abdüllıaınidin korkaktı • yapılacaktır. 

ğmı bilen Auııpa gazeteleri fct! ':ı::ı!~e;;":,!:i•s.:~r~ ~:k 
hu i;i, •ırf anıaj yapmak. 0-- ve Reşat Bayramiçli, beıinci aı
manlı oeforetlerinden para sız ıııf müfettişliğe terfian tayin edil
dırma!. için dallandırıp budak mitlerdir. 
laııılırıyorlardı. *Tozkoparanda Belediye balı 

İ-taubuldal<.i Amerika ,efiri ç~•inin arkaaındaki yolun toprak 
ıl zaviyesi bu •·ıl bitirilecektir. 

B lııaliyi ,ıkı,.tır ıgı için Sof· * Ticaret Ofisi dünden itiba-
) ada ki Amerika ha~ J.ou,,olo u ren muhtelif vilayetlere otomobil 
da preuı. Ferdinand"a §iddcıli lastiği tevziatına başlamıştır. 
bir muhtıra vermı;lı Fal..at * Gazi bulvarının imar planı 
Bulwarlar metelik bile verme· l.ımrlanmıştır. Bu yıl Bozdoğan 

" b" h f kemerine kadar olan 500 metre-mi•lercli. Aradan tam ır a ta 1 k 
> i kısım yapılacaktır. Bütün bul-

g<çliği halde burhıualJ Bul · var üç aenede tamamlanacaktır. 
gar l..arakol arıncla ufak bir ha *Ticaret Ofisi müdür muavin 
reket görülmeyor, Sof}a, nıüıe !erinden Mu<aller Yeşim, Mısır
nıadi}..-n «yaparız, ederiz» di- d3 n İskenderun ve Mersine ge-

F ?en malların tevz.iine nezaret et-
y~rl'k i i •avıı~turuyordu. a- mck üzere Mersine gitmi~tir. 
kat bizimkiler miitlıi~ bir te · * Beyazıt meydanında bir 
lıi ve endi~eye tuıulmıı·lar, yeraltı halası yapıbcaktır. 
pu layı ~a~ırı•erıııi~lerdi . * Devlet Demiryolları lataa-

Sadriizamın ifreleri donu yonlarında çalışmak üzere alı. 
b d · k nacak memur1ann imtihanları 

tııtu§JUU'ı ir a uıuıo •cıy a 
. ak' b • J..aılar Jün yapılmıştır. 

«ıy .> agLrma•ıııa ne * Dün muhtelif memleketlere 
ı, .. nziyordıı · · · 5 6 bin liralık ihracat yapılmı,tır. 

Gün ağarıyordu. Bu saattt" * Üniversite aon sınıf kız ve 
Hadi pa~a kim bilir kaçıncı U) erkek talebelerin askerlik imti
ku,uua dalını~tı. hanları dün bitmiştir. Talebeler 

Fakat U)·ku-uz J.alan da yal muvaffak numaralar almışlardır. * Beyazıt meydanındaki lnkı
nız Ha.an To.un bey ıleğildi.. lap müzesinin etrafının tanzimj 

"etekim bozuk arnanıl kaldı· •şi münakasaya konulmuştur. Tea 
rımlarından nalçalı bir ka<; bit edilen fiyat 30 bin lıradır. 
kundura mıhları gevşemiş bir * Fiyat Mürakabe Bürosu, 

,,,__ 1 k halk ayakkaplarının fiyatlarını 
kuç nal •e:>i ) ~e. ir en, uyu· henüz tesbit etmemittir. 
yaııııyanlardan hırı kapıyı yur * Dün Tarsu•tan tehrimize 
aıadan Hasan To,un Leyin oda bu yılın ilk üzümü gelmiştir. 
una ginni~ti. ' * Gümrüklerde muameleai ik 

_ Merhaba Tosun! mal edilen 13 ton çivi, ihtiyaçla-
~ı hah Do" rı teabit edilmiı olan vilayetlere 

- "' er a gan... . dil k . . . . tenı e ece tır. 

- Beni iitemıt»ınız, g.-t • * Burgazadaaı rıhtımının aa-
4iiın· falta tahvfline karar verilmiştir. 

- Otur. * Suadiye iskele yolıle Çilte-
u11, ı. 1 a bo•lu havuzlar, Selt.miçeşme yolları as-
» " / geru'l onııız fı.lt yapılacaktır. 

:t;N SON HAVADtS 17 HAZbı.AN ıtU SALI 

ehir ve Mem. eket Haberleri l i Mechul ve esrarengiz Suriye : 16 1 

!:!;~~ ı ~~:~~;~::· ~~:e;i~~;: Suriye neden, bugüne 
Barem derecele-
rine göre kat'i 

şeklini aldı 
fa;:;~: g~=;~;ek rs~~::'a::::ıe: kadar müstakil bir 

0,000 çuval kahveden fazla muavenet 
Mülki ve askeri barem kanun

larının birinci maddelerile ma
aslardan bir kısmının emsali 
hasıllan tebdil ve bazı derece
lerin de maaş miktarlan tadil 
olunarak bu yeni miktarların 
tekaüt ve harcırah hesaplarında 
eus olaea;, kabul edilmişti. Bu 
sebeple tekaiit kanununun 4 ün
cü maddesindeki cetvel de bu 
e•aslara göre değiştirilmektedir. 
Bu husustaki layihanın son şek
line göre yeni tekaüt maaşları 

~tr~':m bh-::~ilel~~p~ edilelcek devlet kuramadı? l~-~ön~~- • 
dan başlanacağı, halka sonra- Bazı aoker aileleri Dahiliye Ve-
dan sıra geleceii ıöyleııiyor. ki.Jetine müracaatla kendilerine 
Doğru mu) latan bul vilayetinden az yardım-
Doğru ise, bu nasıl ıey) da bulunulduğundan bahisle ıi-
Memur, gördüğü amme hiz- kiyet etmişleTdir. Vekalet keyfi

metinin bedelini vatandatın yeti vili.yetten aormuı ve kaza
dolayısile ödediği adam de- lara gönderilen bir tamimde ıi-

Zira bu memlekette Dürzüler. 
den başka ölümden korkma

• mektir. Onun halktan farkı, kiyetlerin viki olup olmadığı hak 
bahusus üstünlük imtiyazı ne} kında malumat İltenilmiftir. Şa-

cHerıey halk içindir> düs- yet bu gibi yardımdan az iatifa
turile bu şek.il tabantabana bi- de eden varsa bunlara daha fazla 

yan ınsan yoktur ! 
şudur: 

Derece 
ribir!ne zıd şeyler değil mi) muavenette bulunulacaktır. 

Tutarı Tekaüt. cBiz. sınıfsız bir cemiye- Diğer taraftan mali: vaziyetleri 
maaşı tizi » aözünün bilfiil kuvvetini müsait olan tüccarlardan bu mu-

l\laaş 
asılları 

126 ila 150 
101-125 
91-100 

1 ll==Y=a=z=a=n=ı=T=a=rı=k=M=u=-m=ta=z=({ 
1 
2 
3 
4 
5 

600 
500 
400 
300 
260 
210 
170 
140 
120 
100 

154 zaafa uğratabilecek <ka•I> lı r •venetin daha ııeniş bır şekilde 
135 temini de alakadarlardan jatenil-

Müthiş sarsıntıları, Çin duvar
larının dö!t burcunda birden du ... 
yulan Sakorya adlı mukaddes ve 
miintel<im zelzelenin en hafif ür
permesi muhakkak ki en yakın 
komşum.uz Surive.ain nirin göğ
ıünden gcçm.İ§tir. 

116 
vücude getirmekten çekinelim. 

miştir. 

81- 90 
81- 80 
Gl- 70 
51- llO 
il- 59 
:?6- 40 
31- 35 
26- 30 
23- 25 
21- 22 
18- 20 
17- 171/2 
15- 16 
13- 14 
ıı- lZ 

Hayır r Ne önce memura, ne 
lOO aonra halka! Bunun aksine o-

88 lan şekil de doğru değil. Me-

' 7 
:~ mur da, cüzülerinden olduğu 

chalk> la beraber ve halkın 
Münakalat 

vekili geliyor 8 
9 

:: içinde sayılmalı ve ihtiyacın 
46 derece•i herkes için bir olan 

Bütün hir milletin, tek kütle 
halıne gelip, tek ve ilahi bir hınç 
halinde düşmanın beynine inme
ıinin en parlak örneğini gösteren 
Türk ihtilali, ıztırap ve esaret çe
ken bütün milletler gibi Suriye
lileri de ci.zibeaine kaptırmıştır. 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
l& 
17 
18 
19 
211 
21 
22 

85 
75 
61 
10 
51 
50 
49 
(5 
40 
35 
24 
22 

40 biT maddenin tevziinde ön sı-
36 raya geçirilmemelidir. Çünkü 

Münakalat Vekili Cevdet Ke
rim Jnceclayı birkaç güne ka
dar tehrimize gelece.k.tıT. 35 chalk> tabirinin içinde, me-

33 murun nefislerini nefsinden a- Vekil lstanbulda Vekalete ait 
işler üzerinde tetkiklerde bulu
nacaktır. 1 temmuzda kutlanacak 
olan denizciler bayramı progra
mı da bundan aonra kat'i teklini 
alacaktır. 

30 yıramıyacağı kimseler vardır: 
27 şu halde kendisi de bilkuvve 

Zeki, haeaa• ve heyecanlı in ... 
ıanlar olan Suriye münevverlerin 
de, milli bir ihtilali kaldırabil
mek için lazım olan birçok mal
zemeler mevcut olduğu halde tek 
mühim ekaikleri vardı ki bu da 
ihtilalin en mühim gıda madde
siydi: ( 

24 ona dahil demektir. 

20 -Bu, böyledirl--
9- 10 
7- 8 
5- G 
1- 4 

11 
1" 
12 
11 

Gönüllü hasta 
bakıcılar 
-·----yardım sevenler 

cemiyeti yeni kurs
lar açacak 

Limanımızdan Amerikaya mal 
•ötürüp getirecek olan Bakır şi
ebinden başka Krom, Demir şi
eplerinin de bu hatta tah•is o
unması kararlaştırılmıştır. 

Köy Enstitüleri
ne talebealınacak 

Köy enstitü:erine bu yıl yeni
den talebe alınacaktır. Talebe 
ku.yıt ve tesciline eylülde başla-
1acakt1r. Alınacak talebelerin 
k.öylü çocuğu olması ve biraz a
razisi bulunması gibi şartlar ko
nulmuştur. 

---«>---

Mahalle siperlerı 
Mahalle ıiperlerinin kazılma

sı için bütün polis merkezlerine 
yeniden tebligat yapılmıştır. Şim
diye le.adar ınahalle aralarında 
vücude a:etirılen siperler umumi 
bir kontrolden geçirilecek ve teb
ligat hilafına siper kazma işini ih
mal .,ıenler cezaya çarpılacak
lardır. 

Tiyatro va sinema 
zamları 

Sinema ve tiyatro resimlerine 
yapılan yüzde on zam hakkında 
Maliye Vekaleti alakadarlara bir 
nizamname göndermiş ve yüzde 
on nisbetinde zam yapılmasına 
müsaade etmiıtir. Yalnız Beledi
ye diğer birçok husuılar üzerin
de tetkikler yapacak ve zam mik 
taTı yüzde onu geçmiyeccktir. Be
lrdiye lktıaat Müdürlüğünün ,im 
diye kadar yaptığı tetkiklere ı:ö
'~ resimlere yüzde on zam ya
pılmııea da fiyatlara daha az zam 
yapılmaın icap edeceğini göster
n1ittir. Hafta içinde yeni sinema 
ve tiyatro ücretleri tesbit edile
cektir. 

Ankarada bir 
hastane açılıyor 

Devlet Demiryolları şimendi
ferlerde çalışanlarla aile beyan
namelerine dahil aileler efradının 
hastalandıkları zaman meccanen 
muayene ve tedavi edilmeleri i
çin Ankarada bir hastane açıla
caktır. 

MEYV A E"ISTITOSO 
Büyükdere Meyva lslah En•lİ

tüsünün tevsii için verilen 9f)f\ı) 

lirahk tahsisatla ilk kısmın istim
lik muamelesi ikmal olunmu~lur . 
Yakında bunda büyük bir aer 
yapılacaktır. 

Kahve işi 
--Vilayet, 500 çuval 

daha istedi. Tevzi
at haftaya 

Fiyat Mürakabe Heyeti henüz 
İstanbul halkına tevzi edilecek 
lahvenin fiyahnı tesbit etmemiş 
tir. Bir taraftan tevzi hazırlıkları
na devam edilmektedir. Formali
teler tamamlandıktan sonra, bu 
ha fta içinde levziata batlanacak
tır. Vilayet, Ticaret Vekaletine 
müracaatle verilen 1 3 5 O çuval 
kohvenin ihtiyaca kafi gelmiyece
li ini. bunun 500 çuval daha art
tırılmasını da istemi,tir. Askeri 
birliklerin ihtiyacı ordu mülctliş 
iği emrine vf'rilec•ktir. 
Dığer tdraftan kahve sah ı ile 

meşgul olan ticarethanelerin isim 
!eri te bit edilmektedir. Kahve
nin aile başına tevzii uygun gö
rülmektedir. 

---::---

ikmal kursları 
-----

kayıt müddeti tes-
bit edildi. Taşra ya 

giden talebeler 
orada okuyacak 

f.kmale kalan lise ve orta okul 
tal0belerini yetiştirmek için açı
lacak olan ikmal jmrsları Maarif 
Vekaletince tesbit edilmiştir. 

urslarda 16 temmuzda tedrisa
ta başlanacak ve ağustosun 23 ü
ne kadar devam edecektir. Kurs
lara devam etmek istiyen talebe
ler hariçten ise bu1undukları .. ye
rin veya kendi okullarına mura

caatle kaydolunacaklar. Kayıt 
muameleleri pazartesi ve ped -
şembe günleri ögleye kadar yapı
lacak ve 10 temmuzda kapana -
caktır. Ayrıca Beyoğlu ve Emı-

Üsküdar Halk 
evi güzel bir 

müsabaka açtı 
1 - Üsküdar Halkevı dil ede

biyat kolu Türk Kahramanlığı 
mevzuu tizerinde biı· mfüabaka 
açmıştır. 

2 - Bu müsabakaya ş ii r, hika
ye, piyes ve Türk kahramanlığı
nı belirten her nevi yaı.ı kabul e
dilmektedir. 

3 - Birınci, ikinci ve ü çünci.i
lüğü kazanan yazı sahiplerı n~i'I' 
ve temsil haklarını lı alkeı•ine ver 
nıelerine mu.kabı! kıymet~· hedi
yeler kzanacaklardı r. 

4 - Evvelce yapt ığım •z ilan 
yazılarını 1 Hazirana kadar gOn
der<lmesi şeklinde ıd i. 
Alakadarların zamanı dar bul

malarına b :naen yazı ların en geı;· 
15 Temmuz 1941 Salı günü ak
şamına kadar Dil, Edebiyat 5ııbe
"i reisliğine gönderilmesi mercu
for. 

Francala kimlere 
verilecek? 

Son zamanlarda birçok kimse
fer doktordan rapor almak sure
tile francala almak için fırınlara 
mü~acaat t.tmektcdir. Belediye, 
verılen 1 Z çuval U'1Un bu iıe kafi 
gelmedıği cihetle francalanın ki 
lere ~ahsis edileceğini Dahilim 
Vekiletinc!en sormuştur. ye 

Şimendifercilerin 
çocukları 

~:v·l-~t ~enizyolları idaresi ba 
zı ~~: ıstasyonlardaki memur ;eh ~~stahdemlerin çocuklarının 
a 51. sız kalmamaları için talebe 
k:nsıyo~ları açacaktır.. Bunlar 

kışehır ve Konyadaki panai
r0n!ar gibi olacak ve çocuklar 
eyJı okuyacaklardır. 

Takas büroları 
lağvedildi. 

Bu adamların fedakarlığa ta
hammülleri ve ölüme karıı kaba
dayılıkları yoktur. ~ 

Yakın ve Uzaktarkın bütün ti
caret pazarlarına el atan, d<:ılbu
dak aalan Suriyellier için cŞar-

Hariciyede 
tayinler 

Ankara 17 (telefonla) - Ha
rici}·c Vekaleti, başkç!ib ve kon 
soloslar arasında mühim beca
yişler yapnıı~tır. Bu becayişle
rc göre Batum bas konsolosu 
Atıf, Tricste konsolosu Hasan 
R!fat, Roma biilük elçiliği ba~
katibi Haydar, Gümiilcüne kan
cıları İbrahim Sırrı, l"ilibe mu
a\'in kon"'olosu Zekfii, l\-lil3no 
muavin koMolosu Ali Rıza Ba. 
hım kançıları Ethem, Üsküp 
kancıları İsmali Hakkı, merke
ze nakledilmişlerdir. 
Bunların yerine, Trieste bas 

konsolosluğuna merkezden Ta
lat Rauf, Batum konsolosluğuna 
ıncrke.zden CemaJ, Güınülcüne 
n1uav:ın konsolos.luğuna mer
kezden Ceınal Hnhlsi, Roma bü
yiik elçiliği üçüncü katipliğine 
merkezden Fuat, Filibe muavin 
konsolosluğuna merkezden Ah
met. Miliino konsolosluğuna mer 
kezden Daniş, Batnm muavin 
konsolosluğuna merl<ezden E
riciye Vekaleti, başkatip ve kon 
solosluğırna n1crkezdcn Kimi 
Bclıcrad büyük elçiliği evrak ve 
eşyasını ınuhafazava 'Üsküp ba' 
konsolosu Saffat Ünsi ve Ü'sküp 
konsolosluğımu idareye merkez 
den Reşad Hakkı tayin edilmiş
lerdir. 

Telefon muhave
relerinde sür'at 

nönü Halkevinde de ikmal kurs- Ticaret Vekaleti, bütün takas 
ları açılacaktır. ~etk ık bürolarını JB.ğvctrniştir ve 

Şehirler arası telefon konuş
ır.alarının teahh-ursü2 cereyanını 
lemın içın üç takım kanatlı ve 
dört takım da tek kanatlı karan
portör ci:hazı ismarlarunıştır. 

Bunlar yakında gelecek ve yer
!Prıne ikonduktan sonra konuşma 
!arda sıra bekleme müddeti yarı 
yarıya azalacaktır. 

Lise ve Orta mektep Müdür ~ga hükmü dünden itiboıen 'tat-
leri de 10 temmuz öğleden sonra ık •dilmıye başlanmıştır. 
İs tanbul Kız Lise.si salonunda 1 '.akas tetkik büroları, takas 
Maarif Müdürü Tevfik Kutun re- ı~ted şiı ketıyle tacırler ara

Amerikaya gide
çek vapurlarımız 

isliğinde toplanarak kursların sın akı ihtilafları tetlıiı. ve halle Şehrimiz Yardım Sevenler Ce
proğramlarıru tamamlıyacaklar -ı~•rnurdur. l~tanbul •nkas tetkik nıiyeti gönüllü hastabakıcılar ı
dır. Muvakkaten Anadoluya git- urosu, son ıkı sene 2arfında yir- cın bazı bruıtahanelerde yeniden 

b 1 d ki mı bın dooyaya b L t B"' ::urslar açacaktır. Pendı'k, Kar -ini< olan talebeler u un u arı · •<mı. ır. uro- ~ 
' "''" mua ı· b k ld 1 k B 1 · · H yerlerdeki mekteplerde açılacak d me atı,_ ıı ay sonuna a a an ge ece ayan ar ıçın ay 

olan kurslara de anı edeceklıer _ _ar ta sfıye edılec,ktir. Bu i•le- darpaşa askeri hastahanesinde 25 
dir. v rın ~ır .kısmını bu:ıdan böyle ta- khp l ik bir kurs açılacak ve önü

~~8 lı ~ııtcd ~}rketi, bir kısm>nı da ı mü1.deki ihaftadan itibaren faali-
~--•o---

KÖPRÜLER BOY ANIYOR 

Bir Alman firması Belediyeye 
müracaat ederek mühim ıniktar
da boya satmayı teklif etmiştır. 
Köprülerde tecrübe yapılmı~. fa
kat muvafık görülmemiştir. Fir
n1nnın verdiği bn.qka nümune ile 
yapılan tccrübcde

0

n iyi neticeler 
alınmıştır. Ga7İ ve Kaı köy köp
rülen yakında bu boyalarla bo
yanacaktır. 

~~~-' Vckalctınde mlİ•teşann yete başlıyacaktır. Kasımpaşada 
~~ ıs!• .. ı ahında teşekkül edecek Deniz hastahanesinde de bir kurs 
ır J.. or111syon tarafından tedvir acı]a.caktır. 

edecı- tir. · 

Ankara-Elazık Çocuk kantinleri 
hava hattı 

Devlet Havayolları yolcu nak
liyatı ıçin Ankara ~ Elı'.'t.zık ard.~ın 
da bir hava hattı tesis edecektir. 
Bu maksatla Elazıkta üç yüz bin 
lira sarfile bir n1eydan yapılmıt
tır. 

Cağaloğlunda Cezirkasımpaıa 
ve Hadımha.-anp~a medreseleri
nin tamir olunarak. fakir çocuk
lar İçin kantin haline getirilme"t 
leri kararlaştırılmıştır. Bunlardan 
başka işe a:iden kadınların gilndüz 
leri çocuklarını bırakabilnıeleTi 
için kalabalık it yerlerindeki ita-

kın bezirganları> diyen FransıZ
lar, iddialarında ne dereceye ka
dar haklıdırlar. bilinemez. Fakat 
bun1ann, harp meydanlarının 
korkakları oldukları muhakkak-
tır. 

*· 1916 esnesinin birincikiınunu-
nun ilk gÜnlerinde Suriyeye ayak 
basan Fransız istila ordusuna kar 
şı Suriyenin şurasında burasında 
tektük ailahlar patlamadı değil.. 
Fakat bu münferit, başıbot ve 
baııbozuk hareketlerin pir hava 
fişeği gibi yanmasile aönmeıi bir 
oluyordu. 

F ran91z işgalinin ilk senelerin• 
de koca Halepten Hacı Mustafa 
ve Şamdan Ahmet Müreyvit diye 
toputopu iki ıerdengeçtinin ismi 
işitilebildi. 

Bu ve huna benzer bütün &!il 
hareketler adi bir pkavet vak"a
.. gibi uzaktan uzağa ııeyirci ka• 
lan Surivclileri, F ranaız müatern"' 
leke id..;,eai tam dİşine göre bul• 
muştu. Hürriyet ve istiklal müi· 
delerile geldiği bu memleketi. 
kanserli bir hasta gibi ameliyat 
masasının üzerine yatırıp öyle 
bir ne§tn salladı ki, Suriye bira% 
daha dişini ııksaydı, medeni 
Fransa onu ameliyat masasından 
kaldırıp teneşir tahtasının üze"' 
cine serecekti. 

İstiklalden vazgeçtik, yarırt> 
müatem.leke hürriyetine bile has
ret kalan Suriye, Fransızların Ce .. 
zair. Fas ve Senegaldeki kölele
rinclen bin kat beter bir esarete 
doğru sücüklenirken bile bütün 
bir milletçe ayaklanmak büyük• 
lüğünü gösterememiştir. 

Bereket verein ki Suriyenin 
yapamadığını Dürzü dağının eta .. 
ret kabul etmiyen hür havası ytı"' 
rattı ve her taraftan sımsıkı tı .. 
kanmış müthiş bir kaynar ka:ıan 
~ibi kabını ve kapağını parçalıya"' 
rak Fransız müstemleke cehenne
mini sele boğdu. 

Suriye ve Lübnanda yaşıyaJ\ 
yüz bin Dürzinin eli ailih tutaJ\ 
bütün erke!deri ve dişileri tek 
vücut halinde cenk ve ıerel meY" 
danına atılmış ve kana 111usa)·~r> 
çeşit kanlı ve çqit renkli mü.sterO 
ieke zebinilerine kaçacak su;.'111 
deliği aratmıftı. 

Dürziler. Fransızların Surİ}t! .. 
de en güvendikleri silahlı kuvvet· 
leri olan General Mişo fırka.,J1l 
Dürzi dağının bağrında boğdllk' 
tan ve son neferine kadar kılıÇ"' 
tan geçirdikten sonra hızlarını ve 
hırslarını alamıyarak coşkun b~r 
ael gibi Şama kadar inerek Sur•· 
yenin bu güzel payitahtına rl• 
hürriyetin ve iaıiklalin mukııl· 
des şarabını tattırmışlardı. 

Fransız müstemleke ordusunLI~ 
paniğe tutulduiu ve son nefeıifl 1 

vermek üzere olduğu bu ınühi'!' 
anda, eğer Suriyeliler küçük bJf 
varlık gÖ•terip de sili.ha sarılabıl .. 
ıelerdi bileklerinden hala • 1"' 

madıkları korkunç esaret zincir"' 
lerini daha ozamandan parç~,.,J~"' 
mış olacaklar, hürriyet ve ietikl3 " 

Jin büyük nimetlerine kavuşı1ba' 
leceklerdi. 

Parasına ve canına aıırı dett"' 
cede düşkün olan Suriye, ayaJdıJ; 
rına kadar gelen fırsatı göo;nc 
bile istemedi, Dürzi aavaşını b~"' 
şından sonuna kadar soğuk :ı_ı( 
mezar taşı cansızlığile aeyredl' 
durdu,. 

Suriyenin bu kayıtaızlığı f rorY 
sanın ekmeğine yai ıürmii".'rıJ· 
Kollarını sıvadı ve General j\}j~D 
feldketinin acısını çıkarmak uı:ct• 
Dürzi dağına kartı alabildiilin~ 
büyük çapta bir itttikam haır,ı1 ' 
hazırladı. 

T ecr~heli ve cesur bir mü~ 
temleke kurdu olan Gen•' 

·ı·~ Grankur'un k.umandası'la \>'erJ 
bu yeni cFran111z intikam o~~rj 
su> dünyanın yetmif iki tur il 
muharip askerlerinden tetkil ed 
mişti. 

- Devamı var ~ 
za merkezlerinde de birer !<•"; 
tin açılacaktır. Bu ite mün••J, 
yerler bulunmaaı Eminönü, f~.ı 
Beyoilu, Kadıköy ve Oak~ ıi'• 
kaymakamlıklarına bildiriln>lf 
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Yeler imha ediliyor mu 
··~ Ediliyorsa imha keyfiyeti 

nasıl tesbit olunuyor ? 
Bu satışlarda saatlı damga usulü neden 

tatbik edilmiyor ? 
Müstahsilin tcrü taze bir hal

de ınahallinde Birlik memurları
~& teslim ettiği meyvanın tahmil 
bkelelerinde veya herhangi ae-

ep)c yollarda fazla kalmaların
dan dolayı çürüyen ve kurtlanan f ksanu vardır. Bu, üzerinde ısrar 
da levckkufa değer bir ınevzu-

ur. 
Bozuk ve çürük meyvnların 

eanQf elindeki satışını belediye 
~ok haklı olıırnk menetmektedir. 
.unu rağmen, halkın sıhhatinden 

:Zl.Ynde kendi kannı arıyan bazı 
esnafın bu çürük mallan almak 
hususundnki taleplerinin Birlıl.. 
~; ted ve bunlnnn imha edildi
Rlnde şüphe etmek i temeyiz. 
~aurnafih bnzı esnafın Birlikten 
crnasılsa satın alarak halka 

8 
~~lken Belediye tarafından men a-
~ meai üzerine bunları Birliğe ~ 

j ~ ederek bedelini istirdat 
edıkleri de arnsıra g" ··ı ey-

•·A k 1 oru ınemı· 
ya ın nrdnn değildir. ş 

Bu kabil meyvalar 
minimiz gibi imha d" ş_aycı lah
'ha kc fi · c ılıyorsa im 

j Y yetı nasıl tevsik dT 
ta ha hacet k ~ ı ıyor} 

aıhh t" yo tur kı; halkın 
a ıne rnuzır ] h 

gıda rnadd . . .0 an crhangi 
tar d k esının ırnhası snlfıhiyet 
lnikta o tokr. raporile, nev'i ile 
d. r Ve ıme ait ld .. . 

c llerek l Ak d o ugu tasrıh 
tilir v a n o. ıır memurlara ve. 
cdild'": dbı.ınlnrın huzurile imha 
ile te~l·k e bl ir cimha mazbatası:. 

sı o unur. 
Devletin b ·· ·· d eaııea 1 • utun evair ve mü-

Uaıı)\je crı~~e tatbik olunan bu 
~İni t h Bı~lıkçe de tatbik edildi
let a ırun ederdik .. Çünkü dev 
tar •errnayesi ile kurulan ve Ti
l.ıttı~t V ~~~leti teşkilatlandırma 
ai al~ dudürlüğünün mürakabe
devıc;k a bulun.an bu müessese, 
'bııriy a~unlarılc müeyyet mec
tcllehtlcrı yerine getirmekf e mü 

tı_şın bedelini ayna zamanda tah
sıl ~den satış memuılan, yine 
aynı zamanda müşteriye vermek 
mecburiyetinde oldukları makbu
z~ ve kopyesini. satı§ zamanını 
gostcren saatli damga ile mühür
:crse sa~ış zamanının ve bu itibar
b~ ~a fıyat farkının tayin ve tes-
ltı hususunda şüphe ve tereddü

de mahal kalmamış olur. 
Devlet devairinden bazıları

nın evrak kalemlerinde bile tat
bik edilen saatli dnmga usulünün, 
hergün mühim miktarda satış 
Yapan bu müessesede tatbik edil
diği zannında bulunuyorduk. Ve 
maalesef bu tahminimiz de boşa 
çıktı ... 

BtRUGJN SATIŞ MAGAZA-
LARI: . 

Birliğin bir de satış mağazala
rı macerasından bahsediliyor .• 

Şigli, Tophane, Kadıköy ve 
Üsküdıirdn Birlik namına açılan 
satış mağazalarının tesısı ıçın 
binlerce Jira sarfedildi. Kısa bir 
müddet sonra kapatılmak zaru
reti hasıl oldu. Çünkü bu meyva 
dükkanlan, lüks masraflarına ta
hammül edemedikleri gibi, bu 
yüzden fiyatları diğer dükkanlara 
nazaran çok yüksek olması iti
barile satış da temin eyliycmedik 
lerinden büyük zararlarla kapa
tıldı ve kısmen de bazı c§hasa 
devredildi. 

Bu zararların Birlik bilan
çosunda nasıl ve ne raknm
larla gösterildiğini merak etmek
te çok haklıyızdır!. Bunların de
vir tarz ve şeraiti ve devredılen 
zevatın ve oralarda istihdam e
dilenlerin Bırlik erkanına olan 
nisbet ve alakaları gibi hususat 
müfettişlerce tahkik mev7uu ol
duğunu zannettiğimiz içındir ki 
bahsin bu kısmını incelemek is-n ır. 

"'aPo temiyoruz. 
!ı.iklüğü: 0!m~dığı takdirde çü- Maamafih heme de olsn düşü-
1ttıha kc e_ırn a maz~ntası yoksa, nülmcden yapılmı:J, iyi idue e
de kaln:~Ye~ı b<~1avlı mücerret> dılcmedikleri için knpatılmış ve 
lı Ya •• u a 1 mallırnn zara- aksak şartlarla veresıye devredıl
lıfan h:~stbah ilin veyahut da Bir. miş olan bu satıs mag" azaları yü-
tı ...... a ına ka d dT k" b (l lln her ik · . d Y e ~ ır 1• u- zünden husule gelen zarar f11iktarı 

1 l.ı Zatnrln~sı l c .:arar .ıfnde eder. tesbit ve bu zarar da müscbbip
btıraa olsun 

1~ dl.erb~o.ngıkhlesaba 0 - lerine tazmin ettirilmiş midir?. 
~aile de .. ·ı u ı ırer ·a eın dar- K. BERKT AN 

l:ıbi d I gı • rapor ve mazbata 1 
ev et .. 1 ftJ l'ıct tut l mue~sese crınde mes- k V / 

laYded~Jnn ~~aıke müsteniden amı ft ema 
Şa mcsı ıcap eder. 

.ı· Yet bu "b 1 z • c\lılnıj vecı c ere hürmet zya paşa ve 
terle ~<;>rsa, Birliğin tek bir def-
farltı k ıren kabzımallardan ne M ·ıh 
~~ait ~~? B!rli[;in bu derece l af paşa 
tıi:İ lıllk)u cbur!yetlere rinyet et-
tıf •hy0 tsak n~?kı tahminimizde ya- Başı Birincide 
cvltind şuphe ve tereddüdün yan bu satırlan .Sultan Aziz na
\ocrllıe e bazı rnülahazalarn yol sıl öldürüldü?:. 'başlığı ile İkdam 
dirlerige müstait olan indi tak- r~fikimiz.in t1ayfo ~.·ında yer ala
klnj it~ urnunıi kaidelerle tevsi- b•1:mektcdir. 
~alckını crnelt rnüıtahsiller nr.ımına ikdam, rahmetli Ahmet Cev-

V tlızdır.. det tarafından idnre edilirken de 
11 en ete h lost Al· N · ' c" " f n e emrniyetııiz görü- l um ı acı Karacan tara -
hıllt 0 j ak.at haddız.atında mü- J fından ida.~e edilirken de ve ni
ı_c.., te:: r>u rnev~ üzerinde faz- hayet bugunkU S&hibi; dostum 

Birli.ğ. kkuf edııimizin sebebi. Ethem İzzet Benice ta:-afından i
hir dd ın •ntıı yerinde ancak dare ediliııken de çok defa benim 
!_lıiı ve~ 0k da tet.adüfen görebil- en sevdiğim gazetem olmustur. 
turnu .. b2;8 tıın tetkik etmi• oldu Roman, hikaye, f ir yazısı re-

.. ır ıat " - ·· t · ~.k · ' 'ahııc ıı tarzının arzetti"i por BJ; .u ra s~·asi makale ve bru 
ve safhalardır. g makale halinde im7.aladığım sü-

M * tunlar, üst üste konul;a HimaHi-
~ v;;aİ ve sebze satışlarındaki y~nın en yüksek tepesi olan Gav
hın erkcnepb~aaliyeti daima saba- rıza~garı a~ar. Ve bu gazete, her 
eder, ırk.aç ıaatine inhisar d?vırde~ daıma doğru kalmak talı 

Halk hine ugramıştı. Nasıl oluyor da 
Y cı buı~ rnc:vvn ve sebze ihti b~ _gazeteden ôugün, Türk tari
rnin edilir• devre zarfında t - hının en nsil şahsiyetlerine ve ka-
noktaıına .:~k~~l.nr şehrin h=~ ~·}~~~:ı.na do~ bir karayel a
aek fiyatla rnat.11lır. Ancak yük- a ı ıgınc esı.,•or ve escbiliyor? 
erteıi sabah •atı malt yc:rahlil da Ensari Biilend 
.,. 1 k . . 1 Yerın ,e .ne ıstemıycn b. k c erken 
trıa) tedariki için ö!j aç esnaf 
~eya akşama yakın '!a~den sonra 
tıe ba§VUrur ve epeyce ~ Yerleri. 
)'lltta bulunurlar.. e rnübn. 

Sabah ve nkpm satı ları 
tındaki fiyat farkı çok defa :r~
lllnca rakamlıır gösterir. 0 

-

4ı. Bu farkı müst hsil veya Bir. 
l'll 

1
1fl!hine temin edebilmek için 

d i:I ırı ıabah veya sonraki devre. 
d~ '<ı.hldığını tesbit etmek icap e--.r. 

~~~~j.'ın en hararetli z~ma~~nda 
~ırı d • fıyot bulan mal ıle mutea
lııl"rı Cvtede düşkün fiyatla ya
'bir al &atı~ı tefrik için ncaba ted-

11. 1ııını 
b •vıa:ı:.b ' mıdır) 
1 ~ Cdij ut. b,r kontrol şekli tat-
~cf olttıır1Y0rıa, almakla mükel-

... ~.df:i:mr hd?rhalde tebıike şa
aıtlik er lr. 

•ergisinde yapılnn sa-

BİR CENUBf AFRİKA NAZI. 
RINJN SÖZLERt 

K.alıire: 17 {A. A.) - Cenubi 
Afrıka Birliği Iandin nazırı B. 
~tallard cenubi Afrikayn avde
t!!1d~ıı evvel radyoda bir nutuk 
soylıycrek ezcümle demi tir ki: 
b'~ llobeşistandaki vazifelerini 
rlı ıren cenubi Afrika kuvvetlc-
te~=t~;ta arl;tn yeni ,_,atifelcr 
kül P etmektedir. Parlnk sev 
zin cncy 

1 
usuııeı·i ve askcrlcrimi-

ıe nnet· 1 ·ı . tcınin d 1 ugı tereye znfrrı 
e ecektir 

BATAN • 
SİNDEN~~İKAN GE1\1İ-
Knp: 17 ~TULANLAR 

(A. A ) n· t ·ı· vnpuru, bir ka · -:-- ır nı:ı ız 
mnnlnr tnraf dç ırtin evvel AJ. 

m an t ·11 Robin l\1oor . . orpı eenn 
k 

1 tntndeki Amerj • 
an vapurundan kurt 1 1 d 

b 1 l 
A • u nn ıır an 

azı arını ınıtulen K , 1 . ı· ap a ge -
mısır. 

Adana güı:eş
cileri Sivasa 

·gidecek 
Boksörlerde şehri
mizde müsabakalar 

yapacaklar 
Adana, (Hususi) - Beden 

Terbiyesi Genel Direktörlüğü 
941-942 güreş faaliyet progra
mını tesbit etmiştir. Seyhan be
den terbiyesi bölgesine gelen bu 
talimata göre, bölgeler arasında 
yapılacak deplasman maçları şu 
tarihlerde yapılacaktır: 28 eylül
de Hatay bölgesi Adanııya ge
lecek, 19 ilkteşrinde de Adana 
güreşçileri Sivasa gidecektir. 2 7 
kanunuevvelde Adana Kayseriye 
ve 21 kanunuevvelde Mersine gi
decektir. 28 kfı.nunuevvelde de 
Sivas Adanaya gelecektir. 11 i
kincikanunda da Adana takımı 
Konyaya gidecek, 1 şubatta da 
Mersin güreşçileri Adanaya ge
lecektir. Bu takımlar, başlannda 
bir idareci olmak üzere yedi ki
şiden mürekkep olncaktır. 

Boks karşılaşmalarına dair ta
limat da geldi. Buna göre, Adana 
boksörleri bir ıubotta İstanbulda 
yapılacak boks müaabakalanna 
iştirak edeceklerdir. 

İspanya, yeni 
Hırvat devle-

• • 
tını resmen 

tanıdı 
Madrid l 7 ( A.A.) - ispanya 

Hariciye Nazarcti diplomatik 
daire şefi B. Yimenes Sandoval 
diin, İspanyol hiik(ımctinin, Oç. 
lii pakta iltihakı ile yeni AHu
panın kurulması eserine işbirli. 
ği yapmak kararını izhar etıni 
bulunan Hırvatistanın derhal 
tanınmasmı derpiş etmekte ol
duğunu bildirmiş ve demi tir ki: 

Versay'ın sun'i binaları. tota
liter devletlerin, Almanya ve 
İtnlynnın sosyal ve siyasi yeni 
fikirlerinin kuvvet ve dinçliği 
nltmda yıkılmıştır. İspanya. Hır 
vat devletini tnnıyabilmekle 
memnuniyetini izhar etmekte
dir ,.e yeni devletin hiikumet 
merkezinde bir elçilik ihdas ey
liyccektir. 
• 
lngiltere ab-
lukayı cenu
bi Amerika
yada mı teş-
mil ediyor? 

ltN 90N HAVADlS t 

} igecek kıtlıgı kar 
şısınd aRoma n.lJanın 
aldıgı geni tedbirler 

Ordunun 
bir kısmı 
tarlalar

da çalıştı
rılacak! 

RomangaKa
radenizde 

fazla balık 
avlamak ça

relerini araş
tırıyor 

Biikreş 17 (A.A.) - Rumen 
hükumeti; ahalinin zaruri mad
deler ihtiyaçlarını temin etmek 
üzere şiddetli tedbirler almıştır. 

Ziraat odası ve Beledi)·clcr 
muhtelif mıntakalar~n ihtiyaç
larına göre işçileri takc;im etmek 
üzere Ziraat nezaretile sıkı bir 
i birliği yapmaktadır. İşçi mık. 
tarı yetmediği takdirde ordunun 
bir kısmı da tarlalarda çnlışb
rılncakhr. Bir çok gençler hasat 
İ!iilerine yardım edccekl~rdir. 
~lahsulün iyi olacağı tahmin e. 
dilınektedir. Bazı ınmtakalarda 
ği zararın umumi netice üzerin
de müessir olmıyacağı anlaşıl
maktadır. 

Rumen piyasasmda bir ço'k 
maddelerin noksanlığından i
kfıyet edilmektedir. 

Excelsior iktısat gazetesi, M· 

j!ır \'e domuz etinin kifayetsiz
liğine işaret etmektedir. Hülcfı
met nntrepo ve konsen•e fnbri
knlnrı in n mı tesri için bü rült 
gayretler nrfohncktedir. Yn
kında sebze ve iit konserve fnb
ri1i_alırrı açılncaktır. Balık istih
llUldnin arttırılmasına çalışd
ınaktadır. Karndcnizle tuz mnn. 
sabındnn Biikrese büyiik mık
tnrda balık sevkiyntı :raınnıık 
imkfınları tetkik edilmektedir. 

Kıbns adası
na hücüm 
başladı! 

Dün, Almanlar, 
Lefkoçeyi bombala 

dılar. 

Londra: 17 (A. A.) - İktisa
di Harp nezareti, Avrupadan ce
nubi Amerikaa )İmanlarına ge
len düşman ınaUarmı aktarma 
suretile alacak \"apurlnrı şiiphe
H yapurlar listeı;ine ithal edece- Bertin: 17 (A. A.) - Alınan 
kini bildinniştir. Bu listeye gi. muharebe tayyareleri, pazar gii 
ren ·ı:apurlar hir ı;ok kolaylık- nii Kıbrıs adasında l..cfkoşe '\·e 
!ardan istifnde edemedikleri gi. Patos tayyare meydanlarına hii
bi sefer ruhsatiyesi de alama-' cum etmişlerdir. Hangarlarda 
m~ktadırlar. barakalar iizerine i abetler kay 

Amerikan hiikumetinin de bu dolunmustur. 
husu~ta İngiltc.rc ile ic;hirli~i ----.o---
yaptığı ,.e hu listeJe dahil '"n- Serbest bırakılan 
purlarn kolaylık gö termediği 
unncdilmektcdir. 

Japonya 
Hindiçini ile yap
bğı ticaret anlaş• 
masınden memnun 

Tokyo: 17 (A. A.} - Stefnni 
ajansından: 

Hususi meclis · Hindic;ini ile 
Ja}>onyn arasında aktedilmi O· 

lan ticaret muahedesini bugiin 
tasdik etmiştir. 
Yapılan içtimn esna. ında ıın. 

riciye nazırı Matsuoka Hindicint 
ile Jnponya arasında aktcdilcn 
iktısadi anln....cmıanın saj!lam e
snslara istinad ettiğini \'e bu ve
sikanın şarki Asya havasındn 
miihim bir aydınlık husule getil' 
diı!ini beyan etmistir. 

Bİ& İTALYAN GENERAL1 
ÖLDÜ 

. Romıı: 17 (A. A.) - •D. N. B.• 
Itnh an Miitnrcke komisvonu re 
isi General Camillo G;o si bu 
sabnh Turin'dc kalp sekte inden 
ölmüştiir. Fransa muharebe in
de 4 üncü orduya kumanda eden 
General hilfıhare li 'an azıılığınn 
tayin edilmi ti. 

Fransız esirleri 
Vichy: 17 (A. A.) - iade e

dilen harp esirlerinin ilk kafi
lesi pazartesi giinii Lyon'n mu
vasalat etmiş \ 'e resmi makam
lar mümessillerile hnlk tnraf m
dan ı;amimi bir surette karsılan
mıştır. Lyon askeri kuma~dnnı 
General Freie, J'.\Jare nl namına 
kendilerine •ho geldiniz• de
miştir. 

---o---
Bir fahri doktor 
Ottawa: 17 (A. A.) - Başve

kil Mackcnzic King; kendisine 
tevcih edilen fahri doktorJuk 
payesinin diplomasını Prince 
Tovn iinivcrsitesinden almak ü. 
zere dün Nevyork'a lıarclrnt ct
ınistlr. 

BİR HIRVAT - l\IACAR. TiCA
RET ANLAŞMASI 

Budapcştc: 17 (A. A.) - Reo;. 
nıcıı bildirildiğine göre Jıaftn 
sonunda Zağrep'de ha lıvan Ma 
cnr - Hın at iktı adi konu ına
lnrı neticelenmiştir. Bir milyon 
pengö kıymetinde erutca mii
badclesiııe ait bir nnl:ışnıa imza 
ediJmistir. 

Anl:ı mlll te riniev,•el 1941 tn. 
rilıinc karlar muteber olaraktır. 

Bir nutuktan 
bir parça ------

Çörçil' e Hukuk 
unvanı veri lirken 

Londra: 17 (A. A.) - Ameri
bdaki Rochester üniversitesi 
rektörü Bay Valantin1 aİngilte
renin sembolü• sıfatı ile, başve· 
kil Ç-Orçil'e fahri Hukuk doktor
luğu unvanına ait alametleri vt 
rirken şu nutku söylemiştir: 

- Bütün kalbimizle sizinle 
beraberiz. Eserinizin \'C hiirri. 
yet prensipinin zaferini temenni 
ediyoruz. Bu memleketi siz kur
taracaksınız. Sizin methü senn 
ihtiyacınız yoktur. İngiliz cesa
retinin hayranıyız. • l\'ladelon 
döğiişe gidiyoruz.• diye harbe 
gidenlerin ne zamnn dönecef:ini 
bilmiyorm. Fr.~at biliyoruz ki 
.cses, hiç bir zaınan dinmiyecek
tir.• 

• 
Kanada, In-
gilterege bir 
fırka asker 

daha göndrdi 
Ne\'york: 17 (A. A.) - Ncv

york Hcrald Trilıune gazetesine 
göre Kanada BaşveWli B. King, 
Kanada parlementosunda beya
natta bulunarak İngilterel't' Y<"
niden bir piyade tümeni ile bir 
motörlü liva gönderileceğini bil. 
dirmistir. Gazeteye göre şimdi 
İngilterede iki Kannda piyade 
ti.iıncni bulunmaktadır. 

lngiliz kadınları 
askerliğe adama
kalh ahşm ışlar 
l~oııdra, 17 (A. A.) - Havr

nazırının 'Ze\·cesi bayan Sinclair 
bugün söylediği bir nutukta, İn
giliz hava kuv\•etlcri kndın yar 
dımcılnrının yerdeki hizmetler
de giindcn güne daha çok ve 
miitenevvi i lcr görmekte ol
dnklnnnı beyan etmi tir. Ilu tcs 
kiluta mensup kndınların hnr
bin baslan~cında gördükleri iş
ler hes nevi ikc11 simdi 48 m·vic 
bnli~ olm·tc;tur. Başlangıçta bir 
erlccğin İ'iİni görmek iı:in iki ve 
hatta ü~ kadın çalı tırmak lazım 
aelirken şimdi yalnız bir kadın 
··nlıstı rmakla a:rni i~ giiri.ilnı.ek
tt-dir. 
YENİ ZELA~DA'DA ASKERi 

llAZIRLIKLAR 

Wellington: 17 (A. A.) - lF 
.r~ından 45 saşına kadar evli 
erkeklerin !lilah altına ahnması
na bugün ba lanmıştır. Bununla 
beraber denizaşırı memleketl<"
re ancak 21 ile 40 yaş arasında 
bulunanlar gönderilebilecektir. 
21 va ından kiicük ve 40 yaşın
da~ nıkarı olanlar anavatan kı
tala~ında askerlik yapat'nklar
dır. 
TAHİTiDEN r.ELEN GÖNÜL

LÜLER 

Londra: 17 (A. A.) - Son 
giinlerde Yeni Zelandadan İn
eiltereye gelen nskerler arasın
da Hiir Fransız kuv,·etlerile bir 
Iiktc diiğüsmek tizerc Tahiti a
dasından hareketle clünyanm 
''arıs1m kateden Tahitili bir su
bay, 29 deniz '\'e hava eri ve R'i

kcrlij!ini yapmak iizere iJUh al
tıni, alman 4 yerli bulunmakta
dır. 

Lubliyana mora
toryom kaldırıldı. 

l'l llAZİBAN lNl SALI 

lzmirde bir köylü 
tırpanla ikiye biçildi! 
iki amuca ve bir yeğen, mirası parca
layamayınca birbirlerini parçaladılar ... 
Menemenin Emiralem köyün- mek istediğinden omcaları Ay

den Mehmet oğlu Süleyman Ay- yıldızlarla arası açılmış ve bu 
yıldız ile kardeşi Mustafa Ayyıl- yüzden kavgaya tutuşmuşlardır. 
dızın kardeşleri Mustafa ölüyor. Kavganın neticesi oudur: 
Bunun miıası ayni :zamanda ye· Kadir, tarlada, beli tırpanla i-
;enleri Kadire de düşmektedir. 
~akat Kadir, bir müddet evv~I l:iyc biçilmek suretile amcııları 
··1 Ü,. olan nineıinden kalan mı- tarafından öldürülmüştür. 
0 m "' d. · 1 t K t'JI 1 rası tamamen ken ısıne ın~ ___ a_ı_e_r_t_u_tu_m_u_ş_ı_u_r. ___ _ 

Velief endi cayuında 
' at koşulan 

Bu sene İstanbulda yapılacak 
.at koşularının proğramları tamn
men hazırlanmış, Veliefendi koşu 
yerinde yeni bilet !kişelıcri iru: ası
na ve sahanın tanzimine başlan 
mıştır. 

Her seaıe yalnız altı hafta yapı
lan İstanbul koşuları bu yıl 10 
hafta devam edecek ve k~ulara 
13 temmuzda başlanacaktır. Ko
şuların 8 haftası yarış islfıh en· 
cümeni hesılbına, iki haftası dn 
vilayet hesabına yapılacaktır. ya 
rış islfilı encümeni 16 lbin ve vi
inyette 3000 lira mükMat tahsisa
tı koymuşlardır. Bu surett~ yarı
şı kazanan atlara her senekinden 
çok fazla mükafatlar verilecek -
tir. 

Vilayet baytar müdürlüğü ve
saiti nakliyeye ve şehir meydan
larına ası1acak reklamları hazır
lamaktadır. Bu yıl İstanbul ko
şularının şimdiye kadar görülme
miş derecede muntazam ve heye
canlı olacağı tahmin olunmakta
dır. Koşu yerine hoparlör tertiba 
tı da yapılacaktır. 

Nafia Vekilinin 
beyanatı 

Ruzvelfim sıhhati 
{Başı Birincide) 

Avrupa ile şimendifer müna
kalfı.tını temin edecek köprülerin 
tr a ve tamirı meselesilc Müna
kıılut Veknlcıi meşgul oluyor. 
Köprüler le.mir edilmektedir, ve 
pek yakında trenler ışlerneğe baş 
lıyacaktır. 

Biiyük sulama programı hak
kındaki etüdler tamamlandı ve 
hazırlanan proje Vekiller l leye
tine gönderildi. Proje üç mühim 
nokta üzerinde toplanmaktadır: 

1 - Sulama işleri. 
2 - Su rejimlerini düzeltmek, 
3 - Su feyezanlarının zarar-

larını önlemek için tertibat al
mak. 

Elektrik işleri de su i~leri gibi 
Vekalete intikal etmiştir. Memle
ketin her taraf mda bol elektrik 
enerji kaynakları arıyoruz. Bir 
taraftan da hazırlı ·!ar yapmakta
yız. Bu arada Kütahya linyitlerin 
den istifade ederek büyük Lir e
lektrik santrali kuracağız. Proje
ler tamamlanmak üzert'dir. l~e 
başlamak bir formalite mewelcai
dir.• 

1 LAN 
İstanbul Asliye 12 d Hukuk 

Mahkemesinden: 
Müddei: Mer1lreze: 
Müddeialeyh: Eyüp: Rami 

Yeni mahallede Gül ağa sokak 
No. 18 de. 

Müddei Merkeze tarafından 
müddeıaleyh Eyüp aleyhıne a
çılan vesayet senedinin iptnli 
davasına ait arzuhal sureti müd

Gazhane 
• • • 

cınagetının 

kurbanı öldü 
Birkaç gün evvel bir geceyan

sı Dolmabahçedc Gazhane yolun 
do Hayati isminde bir adam knr
nından kurşunla vurulmu, oldu
ğu halde bulunmuş ve Beyoğlu 
hastahanesine kaldırılmıştı. Ha
yati bu sabah karnından bir türlü 
çıkarılnınıyan kurşunun ihtilfıt 
yapması yüzünden ölmüştür. Ad
liye doktoru Enver Karan cesedi. 
muayene ederek gömülmesine i
zin vermiştir. Müddeiumumilik 
cinayet tahkikatına ehemmiyetle 
devam etmektedir. 

Bir lnglliz hava 
akını 

Londra 17 (A.A.) - İngiliz 
tn)':\'&rcleri Pazartesi get'esi Al. 
manyanın garp mmtaka ında ha 
zı mahnlle.ri bombardıman et. 
mişlc.rdir. 

----------0-------
l n g iliz le Almanlar 
arasında bir hava 
harbi ol;;;;mış 

(Başı Birincide) 
Vi i, lG (A. A.) - İngiliz tav· 

~ nrclerinin. Suriycde, Alman 
tn:yynrelerine bir muhnrebe 'er 
dikleri hakkındaki yalan şayia
lar kiilli~ en tekzii" cclilmcktc-
dir. · -

İngiliz filosunun Alman 'e 
Frnıı ız tnyynreleri tarafıucJan 
bombnrdımnnmda birbirinden 
a,yrı iki amelivcnin mevl'udb•l'ti 
tcbariiz ettirilmclctedir. 

lfrr hiri kendi vusıfnlnrı ile 
, .e kendi lıcsaplarmn mücadele 
eden bu iki hava km veti arasın• 
da nc;la bir mcc::ai teşriki ynpıl
mnnn. hr. Fransız ta~')·arclcd 
(4übnnn o;ahilleriııin müdafaası
nı, Alman tayyarf'leri ise {;irid 
muharebelerine ~tirak eden 
ingiliz deniz kuvvetlerinin ta
kibini lıcdcf edinmiştir. 

Fransızlar Merci 
A_gun şehrini aldıla; 

Londra. 17 (A. A.) - Bu sa
b:ıb bir İngiliz askeri sözcüsü. 
Fransız kuv\•etlerinin. sarp Mer 
ci::ıyiın mmtakasında, ingiliz <'C

ııalıları nrn~ından ilerlcmc~e 
nım·nffak olnrnk 1\lerdnrı"ın eh 
rini işgal etmişlerdir. Frı:nc;ız 
kuV\•etleri bir kaç tankla tah,,.·i. 
ye edilmiş ohrnlarına rnğmc.ıı, 
chemmivetli bir kuv,·et d ğil. 
dir. Doia ·1slle. bu kuvvetlerin 
::\lercinyiın'u jc:nal etmeleri tle 
mühim teJckki <'dHmemektcrlir. 

Fransızlar harbe 
taze kuvvetler Sök,;-. 
biliyo-;:rQ; 

deıaleyhe- tebliit edilm_ek. üzere Kahire, 17 (A. A.) _ Ktl\'\'eİ• 
yazılı ~dres~ne gönde,:ıı~ı.sse de I le:rimiz, Fransızların imdi tn

Luhliana, 17 {A. A.) - Stefa- ~umaıleyhın. mezkl_lr rkame,t~ 

1 

nrnızo geeçn diğer bir ko11aril• 
ni ajansından: ga. hı_n_ .ı . terk ıle sem~ı mechuı<' temas haline ırrirmiştir. 
Lııblinna eyaletinde banka ve tt b anile ıade kılın j "' J?ı ıgının ey _ - mparatorJuk kun·etlerinin 

sif!orta isleri icin konulmu olan ması üzeri?e Hukuk usulu mu- cenahları iyice takviye edilmiş 
•l)Oratoryom bugün yiiksek ko- hakemelen k:nu.~1Unun 141, 1.42, bulunmaktadır. Bu kmrvetlcr, 
'niser tarafınd(.'n ilga ~dilmi - 143 ve 183 uncu maddelermc ~n •da'dan öteye doğru ilerle. 
t'r. tevf"kan iade kılınan dava arzu- .._, kt dir 
GAZETELER BU TEDBİRDEN halı ile tJhki'knt !!Ününü göste- nı<' e ' 

l\JEl\1 ·u~ rır clııveti\'e varakasının mahke- Vişi kumandan/ı "l· 
• 'cvvork: 17 (A. A.) - Hcrnld mc divanhanesine asılmasına ve 5 

·rrilnıne (!a7elesi konsoloshane- 041/101 numarada ıkayıth nın resmz tebligi 
Jcrin birdenbire kauanınası d · isbu davaya müddeialeyhın (15) -
.. in bir memnuni\'ct m·nndır'1ı!!ı J?İm içinde cevap veTrnesine ka
nı fokat ac;ıl miihinı olan nwq•. ı·cır verilmiş ve bermucibi .karar 
'""in bu kaoanıua kcvfivetinin davetıyc varaknsı mahkeme di
hükumetiu ııih"• d Am0•·:ı.'ln1n \'anhanesine asılmış olmakla 
hn\'ati ml'•tfo.,florine ''" enrni- mumııilC'vh Eyüp vuknrıda yazı
Vf"finc ın:ırr•m hir sın·pft~ hare. ı 1ı miıddet zaı 1i!'1d~ davaya ce
ket ctı•ıo<'•e knrar ''crdi"'ini nii - vap vererek t~lıkikat ic.!.11 tayin 
tcrmis olması olduğunu yaz. ' ılı,an 9/7/941 çarşamba J!i.ınü 
ınoktadır. .ı:ıt 9,30 d:ı maht.1\.cmemizd2 l::ı-

Hiilriınıct hu tcrfblri alırke11 zır bulunm··sı vcy:. 'kanuni bir 
trhditl .... rdcn korknuımıc;, «;hrm- vekil ı,rönclf'rrresi lüzumu tebhn 
ın:, ptc;f;ı mtıknvelt"lcri nauırı Yc:>rıne $!Cçınek üzere ilfın olu
diklrntc ıılnıaınıstır. nur. 941/101 

Ileyrııt, 17 (A.A.) - Bu sabah 
:ılınan Jıabcrlerc göre Kumr.it,.a 
""mtakasında hücum hareket
lerine geçen kıtaahmzı düşman. 
dan 100 esir ve küllivetli mnlze. 
me iğtinam etmişlc;dir. 

Di.in. öğleden &onra cereyan 
e.dcu pek şiddetli muJınrebeJcr 
sonundn, Mersrjııyon tnrııf'ıınıl!!
dun i gnJ edilmiştir. 

V'si, l'l (A. A.) - Hava miis
te.şnn Cene.ral Bcrgcert Sur:ye
dcki lln,·a Jnı\'\•etleri ba~kunı:ın 
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EnSon Havadisin Tarihi Tefrikası : 30 

SULTAN ABDOL'AZİZ =ve 
iMPARATORiCE ÖJENi 

1 

- Yazan: Ayhan 

Düzyan duduyu nasıl ihmal 
edebilirdi? onunda yardımla-

•• •• •• 
rını gormuştu. 

(flu bir tonlı değildir. J ukıuıt ıamamı•ıı <loğrıı 
olmakla b<>raber karikatiiri::e ediln"'i< Mtreıilı• ya· 
:;:ılmlijlır K ullarıılan ii.,/ıip da bıı bııhını<lan a· 
lmıımalrclır ) 

turuyor. ELrul-.~ııan , ard lıal
Ht Ojeuiııiıı neılimelrrile LiJ. 
birlerine '" "'rpi~tirip Ze\ ],.lc
ni}orlamı. (;iiıııii, ıa- ların ü
.t.t'rine lH.'Z g(·ri p ... ~ Jun löpii~ü 
çı.kararJk ~ar~ı' han1anıının lıu 
ğulu kul;!, INiııı• uçunıı• ii[lii. 
yorlarılı. 

rini hilıui)orlar, lıü11f...Urııı n1a 
heı n daire inde de'1t't i,],•rile 
p••k ıııe:-gul olcluğıınu .,U;Jllor~ 
!ardı.. · 

Paıli~ab ı arn:ça lıa- oda) a 
girdi. Taze ~ · ıbpt çekiıtirerek 
ipekli 't·dir iiuriııe ı an gt'ldi: 

- Beni >d;inılıktan e', el 

Yerli mallar 
pazarı 

10 vilayette yeniden 
şubeler açılıyor 

Anadolunun muhtelif vılôyet-
lerinde açılmış olan yerlı mallar 

1 Askerlik işleri 1 
Beıiktq Yerli Askerlik Şube

sinden: 
3 12 ila 332 dahil bütün sakat 

lar derecelere ayrılmak üzere mu 
ayene ettirilecekleTdir. Ellerin
deki nüfus hüviyet cüzdanı ve { 
eski raporları ve altııar adet ve
sika fotoğrafları ile hemen .$U

heye müracaatları ili.n olunur. 
1 
pazarlarına karşı görülen büyüle 
alaka karşısında birçok yerlerde 

~şubeler açılması zarureti hcisıl ol-ı-------------
mu~tur . Bu hususta İktısat Ve- Gazino ve bahçeler 
k8.letine birçok vilayet m~rkez-
lcrinden müracaatlar vaki olmuş kontrÖIÜ 
tur. Haber aldığımıza göre bu 
alaka karşısında Vekalet Ana
d?lunun d~ha on viliyetinde ye~ 
nıden yerlı maUar şubeleri açıl
ması için hazırlıklar yapılmasını 
alakadarlara emretmİ.!ııtir. Pa7a'"
ların büyük bir kısmı Şark ve ce
nup vilayetlerimizde açilacaktır. 

ADA YOLLAR! 
ASFALTLANIYOR 

B;;yükadada Sakarya caddesı, 
lslahhatun sokağı ile Heybeliada 
da Kuyubaoı, Belediye ve Hnn 
cadd~lerinin asfalta tahvil olun
ması kararia~tırılmıştır. 

Pazar günü Belediye memurla 
rı muhtelif bahçe. gazino ve me .. 
sire yerlerinin tarifeleri üzerinde 
kontroller yapmışlardır. Kontrol 
de birçok. müesseselerin csk i ta
rife kullandıkları görülmüştür. 

Suadiye, Bostancı gazinoları 
hakkında zabıt tutulmuştur. 

FİRMALAR DEGIŞTI 

Deniz,>•oHarı işletmesının eski 
Sosyete Şilepten aldığı B.tkır, De 
mir ve Krom vapurlarının baca
larındaki firmalar değiştirilmiş, 
Devlet Denizyolları işletmesinin 
firması resmedilmiştir. 

T. 11$ BANK.ASI 

, 1941 İKRAMiYE PLANI 
KEŞIDELl!:R : 4 Şubat, 3 Mayıs. 

ı Ağı.ı•toa, 8 tıuneıteşrın 
la.rıhlcrlndo yapılır 

J 941 ikram iyeleri 
ı adet 2000 liralık = 2000.- L. 
3 • 1000 • ;:3000.- • 
2 • wo , ı:: 1500.- • 

• • 500 • aZOOG.- • 
8 • 250 • :;:.;2000.- • 

35 • 100 • =:. lro!>.- • • 80 • 50 • :..;; jQOO.- e 
300 • 20 • = 600t~- • 

17 HAZİRAN 1'41 SAJ,1 

Nafıa Vekaletinden: 
Bursa - Mustafa.kemal paşa - Okçugül arasında yapı\sC~ 

olan demiryol etüt ameliyatı kapalı zacl usulü ile miiııakasııY1 

konulınıttur, 

.. 1. - Münakasa 25. 6. 941 tarihine tesadüf eden çarşamba gil 
n~ saat onaltıda vekaletimiz dE'mir yollar irnıaat daire<ıindeki k• · 
mısyon salonumda yapılacaktu·. 

2. - Bu ~in muhammen bedeli yirmi sekiz bin ikiyüz JtrP· 
d ı r. 

3. - Muvakkat teminatı iki bin yüz onbeş liradır, 

4. - Mukavele projesi, eksiltme ~artnamesi, bayındırhk işltf 
genel şartnamesi, etüt fenni şartnamesi güzergah haritası ve d · 
ğer evraktan mtiteşekkil müoakr&ı evrakı yüz kırk kurus muk,. 
bihnde demiryollar in~aat daircı;inden tedarik olunabilir: Fahri hr~. a,ağ1tla beI.li -

yordu. Sarın lıahet edilmi,ti. 
Abdülaziz ıi,ııı lıauıaın dair~-i 
ne ilerle~ i )J geçti ... 

U)il ndırıu. 

DiyP kirpiklerini kapaı a 
ral.. lıoruldaıııa)a ],,.,J,uh. 

ISTİNA T DUY ARI 

F encrbahçed~ bir parça arazi
nin heyeli.na müsait olduğu an· 
laşılmıştır. Belediye Rei•liği bu
raya bir İstinat duvarı yaptıra
caktır. 

MİLLET ÇITLIGI YOLU 
--------------1 5. - Bu münakasaya girmek isteyenleriın her türlü referııı>'' 

farını gösterir vesikalarını bir istidya bağfayarak münakasa tııl' 
hınden en az üç gün evvel vekaletimize müracaat ederek bu iş iÇ~ 
ehliyet vesikası istemeleri ve alacakları bu vesikayı teklif urfV' 
rına koymaları 11\zımdır. 

\ 

T~şri11İt'\ \.f'lin iitliurii <'UUlil 

ıünü •alıahı. ~afak atıp 'ahalı 
•Criııliği tu• · haıuaındaıı çı
kan yorgun >e ör,rlenmi, vii· 
c•udünü iiııütürl..en, Abdiilaziz 
ILın Dolmabahçe saraı ına dön 
dü. Şafak iikiip ortalık ağarın 
caya kadar. BeylerLey i lıaııw
ınında geçirdiği zeı·ki ömrü ol
duk..- uuutaını}aeaktı. Alı. o 
tatlı ve reha, tli demler ııııutu 
1ur gibi ş~yler mi idi? (:ol.. giin 
ler oluyordu l..i, padi;alı cilıaıı 
~öyle oırııuı klZdırıp 'iirudü
nü lerlett>n luı~ça bir lıan1aul 
ıtolıbeti ~ll()lltaktan nıııhrun1 
l.alnıı•tı. . . 

Kavi H ,ıJ..tıkça in-auın l..ı· 

mikleriıı i çal ırda tan nkt-1..l•·ri ıı 
ka<lrini bilen olpınea l..aılııı • 
!arla beunolup lıahet l..ı1ıııa • 
nın ha. kııra ••faları \Jrdı. Bu 
nu bilen <1ııla}l(J ı.ık•lir ı·•lclıi· 
lir. 

Çvk )Orguııdıı. 
Se~•i111lı.l..taıı ene) \li pa;a 

ile Pari ... !'ot-liri (:e111il p,t ... a Be, 
lerbPıin1· grçtilPr. İınpa~atori. 
çeıi alarak Dolrnalııılıçe oarıııı 
hüıırnı ununa getirdiler. İınpa· 
ratori~~nin Jlıl' ~c ... i11r diyecek 
yoktu. Gerdan kırıp. göz 'Üu· 
rek •atlriizanıa iltifaı etlirnr -
du. · 

Oj1·ııi (.'~tınlı k()~klt·n <'Hına 
1tr-lfu11!1g'ı111 .. cı-rrtınri,e ,,.~lıni~· o o • 
ti. Sulıalı erkrrnf.rn -aılrazaıııla 
harhiye ııaztrı l\lalımut !\e
dim pa~aya (Lejiyoıı ,löııöriiu) 
lıiiı iil.. -.ılip ni~aıııııı lıedi)e el· 
ti ::iera,Jı. .. r Hii•<'yin Arni rıa· 
~ayı da ııııııtmu~ ılei!ildi. İınpa
ratori~r~i ağırla\ ıp Jıiznıelİn· 
d,• lıulıınun ıııiralaı ;\ı·•·ip. :\lu· 
zaffı.r \e \li Rıza hP\ !erin Le. 
ji) ou <louiiriin İoın-.;ıulor ' nİ· 

Y alovada Millet Çiftliğı ile 
kaplıcalar arasındaki yolun as
falta tahvil olunması kararlaştı
rılmıştır. 

rununıla •Ür)I (KirI..or La-a • caktı! Candan saıninıiıetini 
'uriç) in Ma.onklar1111) tla k:ızandığı \bdiilaziz ilanı 
( d kıth:bları demektir) ziyaret görmeğe mmaffak olmn1tu. 
edip } iiziinii göziinii 'iirnıek j, ( 1687) Par is seyahatindenberi 
ti} ordu. 

Katoliklik uıc,eleleri i,tan· 
lıulda lıeyet•anlı •ailıalar geçiri 
yordu. Emıeni. katolikler bir
birini lırıp geçiriyorlar, inci
lin Latince okunma'ı taraftarı 
(Ha,nonyan) (•°) ana Ji,aııı· 
na diijl-iin Erıneui 1..atolikler
le çarpışıp dıırnyordu. İtte İm 
paratoriçe, Abdülaziz ilandan 
Latince leLine tın-a.,ut nıyaz 
eyle)ecekti. Ilazır ayağı diii· 
nıii~kcıı katolikliğt· fa~da'ı tlo· 
kıınat'nl hir ~f"Y )fl]HUl~ ohu·ak 
tı. 

la~ defa göı-nıek İotcdiği haldt• 
lıır tiirlü na,ip olnıa}aıı i~tiya· 
kı da _yeriııi hulmu~tu. Bir iki 
kere Ali pa1aya çıtlattığı halele 
koca 'adrazaın Ermeni katolil. 

~anına ka\ u,1uL.IHrıncla11 iç\ı•ri Do-..ta dü ... nıana h.ar-:ı Fran ... a 

leri .i~ine } ana~ıuak j!"tenıİ) or
du. imparatoriçe meseleyi dip· 
lomatlarla halletmek taraftarı 
değildi ama. ne olur ne olmaz, 
saılriizamı da ele almak mera· 
mında idi. Çamlı kö~l..üıı man 
zar:l'I hakikaten lıo~tu. Ojeni
nin lııı,tı.i mahe}inci-i Kamil 
Lt) te~rifat i~lerine neıard e· 
di)ordu 

BEŞİKTAŞ YAZLIK 
SİNE~1ASIND.ı\ 

1 - Renkli Miki Mauz. 
2 - En yeni dünya harp ha

berleri. 
3 - Bir Kıt Gecesi. 

* BE IKTAS SUATPARK 
SİNE~lASlNDA 

1 - Een yeni dünya harp ha
berleri. 

2 - Sürgünler. 
3 - Tuzak, Maurice Cheva

lier. 

* BEYOGLU HALK 
BUGÜN 

SİNEMASI 

Matine 1 1 de, gece 8, 30 da 
1 - Bay Çetin denizler ha

kimi, 25 kısım birden. 
2 - Karagöz çifte cadılar: 

Türkçe. 
3 - Miki itfai, kediler evi. 

içirıe ,ığıııııordıı. i~iıı pek az ııımaffakiyN uıi 

Hidirı an J\.irkor efendi lıile ı,ayılmlı? Halbuki \li paıa 1 EN SON HAVAOl"S 
~efüoıı tlönöre ,a!ıip olıııu,ııı. mezhep ilıtiliiflarrna hir ıiirlü 

Pari, s~firi c:<· tniJ Jla~u ilr 
nafıa nazırı katolik 03\'tıt pa
;a iruı)aratoriçr~·r: tazinıata gel~ 
ıııi~l erdi .Sadrazam Ali pa~a
nın lıalcleıı halu•ri olııı:ıtlt~ın
dau. ~e•b.etlu hiinJ..arııı lıfılıi 

Kuruş Ojeni lwzrı·tLr ri :etar..ıle cınJ. yan~~mab. i-ter ıı;öriiıınıediği j. 

1

/ İLAN FİYATLARI 
ıla~ar;•L >a~.ı •ofa ııİ;an dağıtı- çin lmparalori~e}i hiirıııctlr 'f 

d L ' ı.. · l ı.. '- - ·ı fü, l'k maktu olarak 500 J ) or u. ı:.ıı ar ı çı arı namı lfımlıyarnl.. ı an çiziyordu. 
ı . ı · R I 1 ·· Larüın,araı ı L ·· d 1 1 ınci sayfa santimi :ıoo uı'}' ı. .au 1'"~•1 '" ayni ilı- Ojenin in Alıdiilfıziz ilana i> ' umaı ıın aıı Çin· 1 

·ı l ıııadıg"ıııa canı sıkılıyo;, ikide 2 • • • 200 sana uaı o n111~t11 anıına , Ka. tedif,..\ni }aptırarağına kaııantı ~ ... -
nıl·ı bnı } cıı· d·ı ·· d z birde ıııalıeıiıırilerlc i•.·eriıe ' > • • '" ' e ı ıye e ı •·n mucrv- 'ar ı. aten ~unun ıura,ıııa 4 » • > 50 · 

6. - Münakasaya ~tirak ede eklıerin, teklif zarflarını 2490 ııır 
maralı kanunun ve ek.siltıme şartnamesinin tarifatı dairesinde JıJ" 
zırlayarak münakasa.nın yapılacağı saatten bir saat evveline kad• 
nuınardh makbuz ımukabibıde komisyon ba•kanlığına ,.,rf!l' 
olmaları lfıwndır. .;4373> 

Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Bankası 
Kuruluş Tarihı: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk 

Şube ve Ajans adedi: 265 
Ziral ve Ticari her nevi banka ıııurunelelcri. 

Para biriktirenlere 28.800 lira lkraınıye veriyor 

Sultan .\tiz ~ ı••Iİ ı:iftr -alta· 
ııat kayığı ile ~aray lıüına} una 
dönel1ken, alıah rüT.garınııı 
tr.rinie.-. el aı larrndaki ,eriıı. 

!iğini dU)llJ> !ıi,,1·tnıl't11i,ti hi
le, 

hrrli ,ıJıııı tahakaııııı ıııi>li ıııe· i-tanbulda daha kaç gün kala· Lahrr gönderiıordu. \lıııan 1 
nenıli ı oktu! kt ? il t' l\1 ·ı .. ce' a)I, •Padi~ahı cilıaıuıı» ra· Abone Şartları: Tüı_·k_ıre Ha. ,._iç z· 

.._. ] cıı ı. « azrr ı e'ı ı• uıu,a · ıçın ıc.•ın ıraat Bankasında kumbaralı \•e ihbarsız tasarı·tıf heoapl•• •arım """t eıw ki nıiiteza- luıparatorire, \ alde oultan· l ed .. .. · batça uıku ıb.e,tirdiklrriııde i· d 0 

yit hararetin dumanları. e!Li· la krndi-ine ;erciimanlık eden ate er,e pazar gunu ınera<ı· di. Kr Kr., rı~J a en _az 50 lirası bulunanlara dencde 4 defa çekilecek kur' 
mi mah'u'a ile Katogıko,Jıane a ı e asagıdaki pi.na göre ikramiye dağıtılacaktır: 

tıı•İ altında buğulanıyor gihi nıad.un 1\lihran DiiZ)Un Dudu· deki (\Ier}em) J..ili,e,ine giıle Fraııoa imparatoriçe,; canı- Senelı·k 10\10 1700 4 d ·d· B a et 1.000 Liralık 4.000 Lr. P 
1 ı· u ne tatlı ve gtcıLiaııt·ı ı u ııa-ıl ihıııal edebilinli ~ Düz cek, İmparator \apolyoııun lı kö~kten oaclece ,.ıarnlık ala· Altı aylık 550 1000 4 > 500 • 

2
_
000 

• 100 adet 50 Liralak 5,000 ı,ıı 
hayal idi ki, Ahdiilaziz ilanın ~an lıamuıın da faydalarıııı hediyeleriııi te,linı edeceti!. )illi seyredeeek, ardınılau pa· Üç aylık 275 500 4 • 250 • l.OOO • 120 • 40 • 4,800 , 
ruhunu sarıp ta, can tvi ni lıur görıııü~tii. Şirin madama da et Ah şu nıü~külii de bir lere di~alıla öğle yemeği }iı•erek Ayl•ık lOO 40 • 100 > 

4
_
000 

• 160 • 20 • 3,200 • 

mu tu, Sedefli nalmlarla seke· rafı incilerle bezeıımi 1 nohut dilediği gibi halledebilir>e ar- Bey_lerhe)·i oarayına çekilecek· Sohip ve Ba~ınuharriri: 
rıı!.. kurna haılarımla kö:e kap Ct'oametinde elma, taşlı bir yü· uk lıa~ka ioteği kalmamış ola- ti. \li pa~a ıuerıık etli}or impa 'İZAMET'fİN NAZİF d DİKKAT: Heoaplarındaki paralar bir ı.ene ıçinde 50 )ır•· 
n1aca mı O) namı~lardı? ziil.. , rrdi. Bu } iiziiğiin İıııpara ratoriçeniıı iiç nedime,i tazi1tı· Neşrıyat Direktöri.i: an aşağı düşıniyenlere ikramiye çıktıgı takdırde 7o 20 f;V-

F h · h d' ·r ı ı (.)" · · f •' RÜ SAR " !asile vtrikcektir. e rı ey ye ı çı le '" tanat toriçeııin p:mnağıııılaJ..i yiizii . ( ') Bu llıwıoııya11 l>ilti- e ırnının etra ıııda ıtöne•i· ı)uK AÇO,,LU • • , l 
l..ayığı kö~l..iinde ll)ku•uıluk . i;ü olduğu öyleniıordu. (") lıara Kartlimıl ,·apılara" f,11.,,. ıorlarılı. · İdaııehane: Cağaloğlu, Nu- Kuralar SdIJ.eae 4 defa 11 Eylı11, 11 BırincJdlnun, 1 

ıao ~ipilleşen gözl.,.rilr hürıkit- Çelebi Ali pa'l'fııııı geceki ıb~ı~ıl'..'.:'''..'.:"'..'.:"'~(Y:'.:'::.'·c:.,il'.'.''..'..":.;:i·ı~·ı:.:iı~··--------------(~n~ır~lı~"~,.,:,:,.)'...:..:.:r;;.u;.;.o,;.sm=a;;n;;.i;•·e;;C;ad;;;d;e;s;;;i:N;;;o;;. ~3:;6;;;;!...~:M:a:r:t:v:e=l:l:H=azı:.:'·:an=ta=ri:h:le:r:i:n:d:e:ç'.:e:k:!·i~le~c~e~k~tir~.~~~~~~ 
rı ıüzüyordu. Koca puıli-ah bu'n'i ~iyareUen lıahrri yoktu. - • * 
heybetli \iİcudii ilr bir kaç 'd· Ojı•ni)e 0-ınanh imparatorlu· Katlinin rr,ahı uıii-het ol· C heli Lir adanı yenne koy~l'.", 
•r'k · ·- 1 ··ı..·· · · En Son LJavadı'sı'ıı inayet ve ~Aacera Tefrı'kası. 26 ,. a.,.ı ıçıuue ço mrrını•tı. ~u haJ..kıııda izahat vcri)ordu- du: I7ı lVJı uıa,Jarı ucuza J..apatıual<.~ı•' 

Ahi gihi, öğleden r~ Hl nı· !nıp:ıratoriçeyi doğruca Camlı - Çiftçi Liii bo,ııııı.ı gidi- , diğini anlamıştı· O ı-il•1 11 nıa elamlı~ma da çıLlae;ıktı. kö~kr buyur edip ağırladılar. yor, dedi. Çirki11 lıir in•an da KA LI KANT kullanmadan, ağzının 11'1 ~1 
llirl1<'de i.e iiç dört saat geçıııe- Kariııltr hizıııetiıırlr kıı-ur değil.. , ernwk i,teıli, 0 nldkal0f:r~l 
den halk Be~ikta~ pi;-g~lıını etuwJnı·I.. için birhirl<-rile ı arı·! Kendi-ile konu.tun ıuu? konu•arak hüvi}etini b.ıl ',.< 
doldurup taıırarak dalgıtlaııclı ı.ıyorlaruı. Ojeni seliiııılık ala· Bir kaç krre. :\lryer - din ılaha iıi olurdu. \<')'<' Lr· f Çeviren : 1 du. Şii)le eliıır alıp hal.uktan K;ıyumeu, tilbiye,inııı ' 
rııwaltı. yıııı ~"'k merak ediyordu. Ab.,den gelirken }nida ra>tla~tık. le hir kaç zaman gc·ç-iu. Lui ile r •oııra. 'orılu: ıııediğini anlaıınca: , ,1, 

İnıparatoril,;enin rlamlıl.. düla,iz Haııırı kaşlarını çatıp - Aşklarınızı birbirinize konu~urıun. M S. Çapanoğlu Ta,lar rlııt•' SatıııaJ.. Olacağını söyleyiııı~ 
re.mi ili..inde hazır huluııaca- e"hii-üHr (58) olarak geni.ı ya söylıxliniz mi?.. Martrıı fazla bir 'ıC) 'öyle. 1111 j,tiıor-nııııı? bir alış \eri§ edeli.ııı! d..Jı· )li' 
ğı Lir giin ene! i.ıaobııldaki rını ile lıall.. ara,uıda alkı~lana - Haıtr ... O Lildiğin in- ıııedi, kızlurıııı ba1ba~a bıraka. )ıtl İ•teıııek ıçin im olçii bııl· f,1rı. Dört hin franktal\-11 
teraid Lile orırrdip haher .er· ral.. ge~ip gideceğini talıaniii sanlardan değil baha! ÇoJ.: rak yanlarırıd•n •}rıldı. ıııaıa ~alı•ı)ordu. Alırım. Kaça Hreceı.....i. -autim a:;ağı Hreıııetıı· ' / 
uıi•lerdi. ctliıordıı. mahcup, u-lu hir adam ... Oa- 'Iıırtı·ıı. ~lorio 1 .a}ra kıu ~ii ııi•I §II"ak ötekilerini dr sit-f' 

Alıdiil:izi, ilan )Orgun he· Bazularıııın ı.u\\cli alemde ha ellini hile ıuııııadı. - 12 - ıııii, kutıı•undaıı çıkaıı grrılaıı Siz ·öıleıiıı . rıııı. / 
yrti ile ne •aman yatıp haııgi Lulunmaıan hiinkar, kimlıilir, Zengince mi bari'( .ığı ök.ırıii~, ıaııına hu ta~lar· \.lıcı değil. rnLırı •öyler. llir - Biraz il.ruıu e<Jjııif,1 ,11 iiiatle tatlı uykularından bidar ua-ıl alayı, ile >adık taba:ı•ını - Yooo! Fakir Lir çift<;i... Kıt)WllUıtııtıı B"Şlll(ı Gl'lerılı·r dan bir kaç tane ahııı~lı. Bii· fi) at i-teyiıı. ııım. Ben de kiir etmek ;,,tı' r' 
olarak oeliim lığa çıkaealJardı! yiik-ekteo •iiurek namaz kıl - İ~te bu olmadı. tün vitrinlerdeki pırlantaları Be~ biıı fı-aıı !.. Hemen alır almaz ıla ••11',~ 
Pad~ahın umurunda değildi. ınağa gideıekti. z ıııı'rak edi· - Zengin olup olıııaıııa••- .\l:ırten Lohlan artıl- kam- tetkik ~ttikteıı sonra, nilıınct - ı ·,.dediniz, be~ bin frJnk değilim ki .. DükkarMI~ ~ 
altanat ka)ığı deniz üı.oeriode lece!. şel mi idi hu·ı nın elıeııınıiyrti ıol... llen ;ed- rıııı vermi~ti. Liyoııa kadar gi· <liiJ..b.iinın hiriııc girdi. · ıuı? iz ~ıldırJırmı'l"ımz. Bu cak .belki bir seııe, iki sf111 

I..u~ gibi süzüliip Bnayı hüm.ı- İmparatoriçe claı!Jlıktan yonun ya, 1..afi... derci.. ,elına-lardan Lir J..açını Çırak falan ypl..tu lıııracfa. ıa~lar o J..aılar para etmek lır. f 
}Una ıaklaştık~a geccuin wah. sonra padi~ah rihana üç giin· - Doğru bir t>y dı·i!il: 'au- satacaktı· Trzgiılıııı arkıı•ıııda ı uLuniin Siz de bir fiyat veriniz. İlı.ı yüz fraırk dab~ .(ıf 
ıuurluğu ile e,neyerd. oflu)or dtnberi &Ö)le)ip ni}az edeme· lı§ düı;iiııÜ)Or un. Bir giin. lokantadal..ilerle rrngi beJir.iz, güzlüklii Lıir ıı- - Oalıa lııı ka da var mı?. ram edebilirim. İ iııize il' 
du. diği bir meseleden de halı,ede· - Ba~ka lızları hilıııt>ıt1. Hdalaı;arak )ola çıktı. elıre danı oturuyordu. Gözliiftiiniiıı - Var. se ... Bu fiyat dze uygıt 11 1:ıt' 

Bu na ıl i,ti'I Hiiıılı.ar ba • oekti. l\Ialümdu ya, uçuncii Fakat benim için en i)İ l..o<·ıı, geldiği zaman, '.kiiçiik oteller- ii,tünılcn Lakara.k sordu: - YanıuıMla mı? miyorsa, ha~ka J.uyıu11<'1 

rcnı.-araıa çekildiği zaman orta apoly~n (Layuhti) idi. Bu e- fakir in-andır. Bana vereceıı;ı- den birine indi· Valizini Lırak- - Bir §ey mi i.ıediııiz! - Hayır, (Piyerbil) ılı» belki gelir... jlııl 
lık iyiden İ}iye ağarmıştı. ÇO'I.. celden I tanhulda)<i lı.auılik ki- ni• para. bizi mes'ut etler· E- tıklan sonra çarşıya çıktı. Bir Usta Marten eebiuden bir - Sizin mi hunlar?.· Sözünü lbitidnee, te 1Jı 
geçme-den giin doğaca!., hava li.eoinde hazreti l,anın ~arını- •a,eıı fakir koca sr;;nıektr bir taıfıdığına ra6tlamıya çalışarak mendil çıkardı, diiğiiıniinii Marten kı~dı: ü.tündeki taşları alıp, ıd~!pıı 
iyi gider'e teşrinievvel güneti ha gerildiğini ta.vir edeu papa nıak•adıııı da şudur: aıct bir dola~ıyor. Daima tenha solak- çözdü, içinden bir kaç ta~ alıp - Kimin olacak, orman ııin içine !.oydu, tanı 11 

Boğazın göl..ularıuı pırıldata· nın hediyesini görecekti: Baş- gün eorarunız meydana çıkar- !arda geziyordu. herifin önüne koydu Ta~lar, !ıPk~ioi·nin değil ya, benim. Bu !erken, kuyumcu: t<l-~l 
caktı. kaca şeyler de vardı. Uomadan sa, senetını, saadetini baua Kııywncuların bulunduğu hüı tikçe ve cidden kıymetli kadar seıırli-k IC>kautacı baba - Durunuz dedi. D ı 

Şöyle ha odada bir iki aat ıönderilm' mel'!!i san.dukça de borçlu olacağ111daıı ağzını aça- ı.okağa gel.Jiği zaıııan, 'itriıile şeylerdi. Alev alev ı~ıklar naçı- Marteııde Lir kaç parça pırlan fiyatı verccrğhn. ,,~~rJ 
lilr. ekl'Jl'leme ~tirmek en çı- muz, nefret etmez hizdrıı... -ri tetkike haşladı· Fiyatlara yordu. Faknt, kuyullK!u, elıeın ta bulıııııııwı ı;<>k mu? .. Kaç ) ıl l\Iarten pırlautaları b P~r" 
kar tarafı idi. Has oda öniinde c•> Nezdi.mi:ule ınalı/uz lıu - Sus, uğıır.uz! lli~ hir \ U• baktı, elıua,]arın hoylarma, şe- ıııiyct \erir gibi görünıııcıli, J..a dır karımla, l:Otllklarıınla çalı· Kuyumcu kMaaıııı aç!\~tı~ 
nöbetçi cari} der eğle'j.iyorlar - •ll•t llla::butata aiı notlardan. kit, hiç bir şey meydana ~ık- killerine dikknt ediyor, kendi· yıt-ız clanaııdı, Marteııi saf ~ııorıun. !arı sa)dı· Lo\.antacı J>l',,, ,.. 
ılı. Sultan Aziıin ~abaha kar ı (58) BeygiN' binmiş ola,. maz. Ziigiirt Lirini sewceğiııc,' "indekilerle onlar ara•ınd.ı lıir hir adam zannederek, Lu kıy· Kııruaz J,jkaııları, kuyum- nı c<'bine k'l"ken kuyu·" 
~rlnıe<ıini ııeıı. banıledec.,kle- rak· paralı bir adamı tercih rt-n- 11ı~nııluk hulmaya çalı~arak fi- ıııotli ta~ları kapatmak İ•tiyor- rıınun fikrirıi. keııdi,ini ~iip· dn: 


