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Hizamettin Nazif KURUŞ 
----- ---

,. P AZA R 1 Haziran 1941 
Siyasi bir gangs 

terlik 
-
Türk milleti .. m-ir-al-Oa-rla-n 1-ng-·ıı TO rkiye 
Amiral Darla nın bu küstah ereyi itham ediyo Almanya 

Amerika, 
Vişi'ye 
şiddetli 

Raşit Ali mi. 
• • • 

ça cür~ el ine "Bu devle Bulgarya 
kızmağa bile amuskir o 
lüzumgörmez mayan bir Ded~ağaç ile 

bir nota 
verecek! 

Dl IDIDI Irak 
• • 

kralını Irana 
kaçırdı! 

Nizamettin Nazif komisyon- Merıç arasın-
nuıün, öileden bir saat sun- cudur ·' '' da bulunan ve 

Fransız müstemli
kelerindeki hava 

meydanları 
uı, radyo ve ajanslar, Vişi Fraıı-
aası Başvekil muavini Amiral Bulgarlara 
Darlan'ın Parisetki Fransız ıa- 1919 da Türkiyeyi 
aeıecilcrine verilmiı bir beya- Kilikyada Fransı teslim edilme. 
tıatuu neşrettiler. Fransa, Al-

Bu beyanatın bir tarafına iliş- lara hÜCU m etti- • / 
llrihnit olan bir cümle, §U da- 1 mış o a n 

, 
manya nın 

ldkada, Türk vatanının her ta- ren ng İ ltere İmi • 
rafında, her tahminin üstünde s= arazı ... emrinden dı

şarı çıkmağa 
cesaret ede

bilir mi? 

fİddetli bir nefretle karşılaşmış arlan Vişi 
halunmaktadır. Alma~ya Hariciye ll 

nezareti taraflndan Hakiki Fransayı temsil et- i harbe SÜ
lhekte bulunduğunu biç bir nıeş 

ru \'esikaya dayanarak isbat et- Ü k lem e g"' 
mek kudretini haiz olınıyan bt 

1 • 

''Meriç üzerini• 
--

Ami.ral, Glllllıah salib ile süslii çalışıyor•' 
l\lıqan harp bayratınuı w .. ı 1 .o ıe- deki köprü • Vaşington 1 (A.A.) - Seıahi· 

yetli mahfilılerden alınan hQber
lere göre, Amerika, bir kaç güne 
kaıdar mareşal Petain'e teıbligatta 
bulunarak sötlerden ziyade Vıc 
hy hii'kfrmetinin müstakbel ha 
:rekctlerine bakılarak Fransız -
Alman işbirliği hakkuıd'a bi1fıha
ra bir hUküm veri~eğini bikı 
rl'Cektir. Notayı B. Hull hazırla 
maktadır. Bu notada Alman ta-

Jrakın başına tekrar psmlf 
addedebileceiİJDİS 
KRALLI KNAIBl 

.. altı~~ ığmarak, Fransanın Bu 
•uttef ıkı inıiltereyi ı.·ransız 
.monanmasına torpilleterek k• 

beyanat ile 
Vişi'nin Almany 
mrinda olduğu 
iian edilmiştir,, 

nün yapılma, Burün Jutland muharebesinin 25 inci yıldöollmünü tes'it ~· çft• 
••ne hürmete Ji"ak hır" • • b " SllaSı 

liviyet temin edebilecejini 
sınnıak ıafletiue tutulmuc el 
bu A • 'll' an 

nural, hiç bir sebep ve lii-
1.UlQ olmadıiı baldo, bakın _ 
bueüa bizden, ne k .~z 
«ıb b' us-

. ır dille babsedebilmek 
tür'etini röstermi§tir: 

"Umumi harp 8onunda Fra 
tıa ı n-

yı zaferleriaden mahrunı t 
tnek e -
l kararını vermiş olan lnıil-
ere, e\•velce bize hulcukan ta
Qınuş olduğu eyi kurnazlık! 
ve c b a 'l'ti e ren bizden koparmak içiıı 
11 rk ordusunu Kilik~ a'~ a sal 
•rhlıştır.• 

Ben, ne kadar k1znu§ olur 

'
•anı olayıııı inandığmı hakikr-.! 
erden . t"d d . , ır ı at e eyim, Bunun ı 
Çındıa· ki h"dd 
tahrik t .' elt ~e nefretim 
.. . e mış o an ınsan, han , 
.. nıfor ı: 

denilebilir 

AMİRAi.. DARLAN 

sında Türki. eden İngiliz <lonanması •.• 
, lngiltere Bahriye ·-------

yeninde Al. Nazırı Aleksandr Japonlar, Şan~ 
manya'nın da dedi ki : si de 40 bin ölü 
menf aatı Alman donan 

masını bir da 
ha imha ede Berlin, 1 (A.A·) - Hu usi 

vardir.,, 
muhabir bildiri) or: ~ • 

Harici)e nezareti özcü~ü, Ce gız 
Meriç nehri Üze'.!' inde Tiirk \ e Londra ı (A.A.) - Amiralhk 
Y ımaıı lıudutları arasındakı bırın<:ı lordu B. A ~xan dün 
köprüniin )ttpılan müzakere· bir nutuk irad ederek, Hısın.ırk -
~er netice inde yeııiclen te"i µı batışının, Jutland muh~rcbc-
d'l k ·· l 1 w } ·ı ]' sinin 25 inci yıl dönümüne tesa-

e ı me · uzcre 0 c uı.,'lınu H c ır· düf ettiini tebariiz ettirmişt ı 

ve yaralı 
diler 

leplerine bilıhassa Suriye mese
lesinde Fran<;a tarafından gösteVer rilen mut vaa. hakkıı,da Amcıri-

• kantn noktainazarı ve Fransız A
merikan münasebetlerini islahı i
çin Fransanın takip etmesi lazım 
gelen siyaseti izah edilecektir. 

Çinliler, Venşu, iyi haber aıan mahfillerden öt 
• rt'nildiğinc göre cmfüareke mu-

Hsı men, Şuki ve cibince tayyare meydanıarınırı 

F 
• · ı . kontrolünün> bu tayyare mey -

uşıng vı ayetlerı. \ danlarımn harp mdksatları için 

ni geri aldılar kııllamlıabıleceği demek olmadığı 
.. . .. lla notada biklııilecektir. Çiınkü, 

Çımkıng. 1 ( . . Çtm· böyle bir tefsir garµ yarım küıT< 
king lıiikfııneıiııiıı rc,..ıui gaze- sinddki Fransız müsteınlckclerin
h'~İ olaıı CPntrol n.ıil) Nt•W ô'eki hava üsl~rinin de Almanlıır 

1
. . k' . tarafından kullanılabl'~ceğ'i dc-

< n oı ı. k l 

Londra: 1 (A. A.) - Ofi lt

jansına gelen bir habere ıotl'. 
Bağdad eınuiyet komi~ri tara 
fından neşredilen bh· tebliğb. 
ıenc kral f'a)·sal'm irana gir 
mek Uzere hududu geçmiş "lan 
Raşit Ali'nin ~·anınua huhuııau
ğu bildirilmektedir. 

•' • )j 

Alman amıralı 
Böhm kendini 

··ıd·· d .. ' o ur u. 
d ~ıayı faşırsa taşısın, nuı 

b~rn kı bir Amiraldir, ınadeın ~ 
ır den' ı. 

lnist' ız ~urmaylığmdan yeiis 
d ır, onu cebıtletle itham c 
o:rnlern. Hayır! Prnnsız Amiral 

Paris; 1 (A. A.) - Ofi: Ami
ral Darlan matbuat nıümessil
lerine ~ aptığı beyanatta şunları 
da sö~ )emiştir: 

mİ§tİr. )nl ~özcü. gert•k 'fiir- B. Alexandr demiştir ki: 
l.iyeuia, gerek Alıııaıı) ımııı. «- Jutland muharc:besinclen 
nıiinaknlatın yenirle Ulf'"'İ"inılc sonra Alman harp gemileri açıı 
llll'nfaattar hulumluklnrrnı ila· denize çılkmaa cesaret cdememi 

lıcrdi. Bismark'ın baiırılı ı bu h.._ 
'e etmekle hrral>er hunım, k clis · ~ iht b" d f d h ·· • • w enın ·.ar e ır e a a a g -
rıç ıle Dederıgrı çaru~ıncln el- rüleceğine işarettir.» 

l l 
.,. I ı . · mc o ur. 

«. a poıı arın \,ınl ı'"'' } :ız ta· 
l 

,_ ---o 
ar ruz arı frci hir tarzda aı .. inı J ----Bu zat Hess'in kıılnıı;;ıır. Yalnız.. Şıını..i , ila) e- Al Harİcı· _ 
tinin ccııulnmda Japonlar 10 man dostu idi ve Nor

ye Nezareti ye- veçteki Alman filo: bin öl Ü\e ) aralı Hrıııi,..1.-•rtlir. 
Çı h.i.ıng 'ı• Sutim kı) ılarında 
bi rıı) siiren bir ınulııırı•heılt•n 
sonra elde ı•tıikled )t ganc ~f') 

r nn •ak t ·ı . 
l.ü)ük, b' rn .ıı~ı ıııı bu dere r 
· . ır l'ahılı olamaz T .. ı 
l lıkJ: 1 ., lll 
Jt t' a hareketinin \'e hu hare 

e Ilı u • . 
,... . muını 'e sı tcmli dc\ rt• 
·•e gıri · d \'el f{· . şın eıı en nz bir yıl e\ 

li ılık;) a'daki l":rallfız i g 
ne fevc'h d'I · ' ig.., ı e ı mı ola11 Tıiı·I 
.,anının •· d . lstih • :vuz e ytiz Tiiı•k h · 

las sava.: ld 
dam b'I :t

1 0 ulhınu bu ı 
1 memis "ğ tnaz. "'' 0 r4'nıncmiş ola 

o halde v· ... , 
in) n ' ışı .. rausası bas, e 

lUavin' · b 
lettre

11 
b'J ını~, u sözleri SÖ\ 

' ı e hıle val .. . 
olduğ • an soylcıu 

11nu kabul t 
ka c:ıkar . 1 e mekten hu 

~o \oktur 
Ktlikya'da . 

toprakları ·._. yani bereket 1 
na rran 

••nberi gôz dik . anın asırlar 
.. vT . nuş olduğu Ad 

ı ayetunizin i o 
va,ına k g r kurtlus sa 
•• ,,. arar verd · x.• • 
&qrkiyedc j . 1

5 1 günlerde 
ngılterc il 

tuurund · e \•atan. 
._ l':ıırae 1 an nıahruın bir kı 

n lerle v .. 
• 111 vata1a h . e uç beş satıl. 
1 anı· ·ı e an ıtıt ,. ı ı e ittifak et . raaa mı• 

nıız giin L . !hasına hldll'd•x. 
' oıd C ogı-

ile istanbuıtta 0"~ İngiltere!li 
1 

ve he 
aldaşıyorduk. İh . r Yerde gırt. 
• d 1 . tılll ....,, 

.. n c nrıJia kok ı & urkiye-
L' .. ,. u arı o t' 
.,ır ruzgarı teneffu ,.e ırmis 
"-- s etıni ...-, derhal kurşuni ' olan. 

anıyor 
ltofuluyorclu. Türkiye • veya 
tarafındaki istiklal fa~ııı her 

•erece ingilterenin al -.b
1!1 ° w· ey IDd ı ki Duınlupınardan 1ı;_ ika e 

•rduların izmire indikleri• aü n 
elde edilen ilk netice Loid Cor~ 
tun siyasi hayatına nihayet ver. 
-.ek olmuştu. Ayni gün Fransa
llı1a bir miimessili sıfatı ile mu. 
~llffcr Mustafa Kemal İzmir 
Vehrinde Mö l ö Franklen Bu
.f.On' k lua u abul etmek J(Ufunda bu-

llYordu. 

- İngiltere için b 
0

itiin baha · 
neler meşru bir itham ebebidir. 
Almanya ile italyaya yiyecek 
mulzenıc \'erdiğimizi, onlar he 
snbına silah naklettiğimizi ilc-

i siirmeleri hep bHyle bahane
' c miistenit ithamlardır. Haki
lmtte bütün bu hareketlerin bir 
tek gayesi \'ardır. 

Fransızların deniz kuvvetle
rini imha etinek, anavatanımız• 
iınııaratorluktan ayırmak ve bi 
zi diinyanıo diğer kısuularındar 
tccrid etmek. Bu devletin Fraıı 
aya kar ı bu kadar kin besle 

mesinin ve Fransayı aç bırak
mak isteniloıesini.n sebebi ne-

ir? 
Bunu anlanuJc Içın son 20 senf 

zarfındakı İngiliz _ Fransız mü 
(Devamı 3 üncüde) 

llana macerasına rağmen Tiirki 
kiye, Fransayı, devamlı husu
mete tevcih edilecek derecede 
milhim bir diiıJman addetmiyor
du. 

* Vişi Fransasının başvekil mu
avini Amiral Darlan ile Türk is
tiklal tarihine ve alel'ıtlak tari
he sayııı beslemek hakkımız
dır. 

İhtilal Tlirkiyeıi, hiç bir za
man, hiç bir yabancı devletin 
lleti olmamıştır. Avrupa em

peryalizmine karşı olan Türk 
isyanı yalnız Türkün isyanıdır. 
TUrk ınilletiuin kendi isyanıdır. 

ye\m Bulgarlar tımıfınitan i-: Amirali k birincı lorch .. , fovka
gal cdilnırıuİ§ olan arazrnm lade müşki.il şartlar ıçinde dahi 
Tiirki) e) e teik~dilmiı; o)ııın.,ı Giri~n c ""r rrır,hfilerinc kı~ 
mana ımı gelıniyl'C'l'ğiui ka) dC'I ınetlı yardıf!llarda bulun~n. j 

• t' ,r l k" .. .. . 1 ı. donanmasını n c. •• wtmı tir. 
mı~ ır . .ı npı un opruınnı. ~lll 

diki hal(le ınurıllakıu huluııaıı 
hu mmtnlanlll kiıne ııit olııea· 
ğı mc t1lr i ile lıiç J,ir nlika--. 

yoktur. 

Atlantikte bir 
sürek avı 

ingpo '\e Fu:so' da tut111ıahil
nıck olınuı:ıur· Yakrn CiııJilrr 
lıi<l:ı) l'llc ,· <'n;:u. H.:iıııe;ı. Şııki 
'e Fiı.ing"i kayhetmi~lcrdir. 
Faknt hu ) C"r]t'd tekrar gm·i ul· 
1111~1 anlı r. --o-·---

Bir Jsviçre gazetesi- lngiliz hava ve de .. L" -t. Ao--~k 
niz kuvvetleri bu a ın merı a 

"VişiyiAlman Alman krovazoru- s 1 n da N az i 
nuda batlrabile- düşmanlığı 

nin fikri: 

g an l n kuca- cek mi ? fonte\İrleo. ı ( . .) - Ü-
.... f ı• Lonclı-a, 1 (A.A.) - · İngili ııi' er ite talt·he~i nazi taraftarı 

gına Q QR n • bahniyesi Almanyanm Prinz Ö ulıluğuııu iddia eıtiklt·ri Lihcr
ıc-n kruvazörünti aramagn dl •ıt · • vam ctmt&tedir. tıul gazete i idarehane i öniin· 

gz erenzn me Urinz Eugcn'in harp ~ınd< clt"' niiına)İş )apmış 'e gazete· 

h 
• ı • • Bremen'in yaptığı gibi Mur nin nii .. lıalarını ) akını~lardır. Qret Sız l ğl• mansk'a gitmek yahut garl Diğer niiuıayi~çilcr ele yeni İ· 

Fransa Afrikn.sında Dakar'a ve ıalyun elçi~iniu Cunıa guuu dir va diğer bir limana sıgmma'< İS· Uruguay istiklal abide ine koy 
•tt temcsi muhtemel görülmektedir 

Berae ı (A.A.) _ Ofi: Tribu- Kruvazörün merkezi Atlantik'dc ınu§ olduğu çiçeklt·ri kaldırıp 
ne ve Geneve gazetesi Suriye bir iaşe gemisile buluşmak iste atmak istemi~ler-e de poli .. bu 

ni bir tehdit suna kumanda edı 
yordu 

savurdu 
"Fransız toprakla .. 
rıntlan nasıl ister
sek öyle istif ada 

edebiliriz. ,, 

Londra, 1 \A.A.) - No~eç 
aJansına gelen haberlere gore 
Almanyanın Norveçteıki bahr ye 
Kumandanı Amiral Böhm. 08 
lo'da Grand H9tel'de intlhar et 

miştir. Alınan haberlere göre bu ıntı-
har, amiral Böhın'ün Hcss ile o
lan sıkı dostluğuna ve Alm nva 
polis teşkilatı reisi Himm1 r n 

Rl'rlin. ] (A. ·) - yarı re ~dQCillcroe Norveç'e yapmış n 
mi hir kapıaktıuı lıilditili} or: duğu zi~'arete atfolunmaktadır 

Kayzer ikinci 
Vilhelm ölme. 

Berlin ı•cnel>i gazl'tPleri ınii
lllf'~"illerr, Alııum - }i'ran ız 
nıütarekename,iııin bir ıınıalıe 
ele Çt>rç<•\ t''i olduğu· \ 'C bunun 
miiqakhel :miiz.\1'.C'rt•fere açık 
kapı bıraktığı ) olunda buıulnn 
bir knc; giin e\ 'el Alınan bari· 
ı·iye nezaretince yapdan müşa· .Berlin, 1 (A.A.) . - Sab 
hcdeye ; tinaden lıu miitareke- Kayser VJlhelm'in öldüğü hılk· 

- • · J ha n uı'hi imkanlar kında evvelki gün verilen habel"'" 

miştir 

nanıcnın ıt " ı t •t ..__m· t'r ... •---a-. k ld ~ or ı;ıtu· •r, ~'}U e ... ,., ış ı ..... .._. .. 
tınm tm tc 0 ueunu s • > fih Kayser Umitsıiz bir ha!dedır 
ruyorlur. 

, man harici)e nezareti bu 

ve Tunus'da ceryan ed~ son ha ı 1esi de mümkündür. nn mani olınu§tUr· 
lııum ta şunu kaydeder ki mcz
kür imkanlar günfüı siya i 'a· 

Bugu 
.. nku·· Dikkate degw e ziyetinc bağlıdır. Roo::.C\'elt \ c diseleri sırf objektif bir bakım

dan tahlil ederek Fransız-İngifü 
geriinliii hakkında mühim bir 
makale neşretmiştir. Gazete di
ier taraftan Vichy ve Berlinde 
ki muhabirlerinin telgraflarını 
neşretmekte ve Fransız - Alman 
mahdlle.thıin nıünasebetlerini 
hiilisatan bildirmektedir. 

Hull münhaı:.ıran Almanya ve 

M·ııA k•• M I bir haber Fransıı)ı alakaclar eden hu mu 

Iraktan kaçan 
lar Türkiyeye 

iltica edebile 
cek mi? 1 1 uma ac an ahededeu hazı neticeler çıkara 

• ' t>aklarını sö:ylemi§lerdir. Fakat 
Fenerbahçe - Beşiktaş B ta- l (A A ) erll·n • • hu dhet Alınanyayı kat'iyyl'n 

kımıar• arasında yapılan maç- • - • • Al h · · e 
S 

.ı d lika)•d lnrakıc. manga arıcıge n .. 
ta Fener 3 - 1 galip geldi. Beşik- te1 ani ajanszn an: taşla istanbulspor A takımları v - ---o-- zaretinden bu suale 

Ne içeriden ne dışarıdan hiç bir (Devamı 3 üncüde) 
tahrikin eseri değildir. Bu ter- __ ..;.. ______ ..:;..._--. 

nrasmdaki maç. gazetemizi ma- 1 arından itibaren Macaristanın ZaO- cevap alınamadı · 
kineye verdiğimiz dakikaya ka- Çin'e tayyare ile b I . . Bcrlin ı (A.A.> - Hususi nıu 

t · 'aşa sevketmiş olduğu Senegal 
emı:ı: milli iharekctin, o tarfüte b 1 en bü .. k i . ta ur arından tek adam kur-

yu hasmı olan ngıltere tulmamış olduğu için mi Amiral 
tarahndan teı;\•İk edilmi~ ol- K"l"'-' • d tu !il ı ı .. _,·a mücadeleleri hakkında 
u nu iddia etmekten daha k"f 1 gülünç hir feY olamaz. a i ma funat elde edememiş 

dar neticelenmemiş, <;ok hey('- ki k re 8 ÇiSi ha'bir b ikliriyor: Almaııya Har1Gi 

1 
e up ve artpos -ana deva mcdh ordu. Bmlapetle. 1 ( .\.A.> - Res ye Nczar;t~~ ec;:neb! gazetc;ctler. 

Galatasarın '' ı~ener arasın- al gönderilebile• mi gazetenin} azdığına göre ma rafından rurkiyenın Irak aba ~ I 
daki mal', K• ı• ıniz makineye k . '7-w k" f k ı~ temel bir yardımına vey u • e tir. carıı:.tanm LAlgı:epte 1 ev a il· rak askerleri.ne bir melce ve~ 
verildiği ana kadar b~auıa· tli••••••••••miiil dr nıiime ,jfi Zağr<:>p orta elçi· sine dair sorulan suallere ~ z· ,r:, ' 

&ra, l\lar'aı'a, ~t• ve A· 
A 'L hulııouyorlar?. 

caıııa, ltlt Eransasının Mar· f ·t7."'~DİN ı '\Zİll' 
ıuıştır. ( r. , liğine tayin _eJilnıiştir. vermek~n istinkif ~tr. 



• 
Sahife Z EN SON HAV ADtS ı Hazin• JMl J-uar 

~eçhul ve esrarengiz Suriye: 9 ;~~;~;;;~~~~A~;i~;~i:-::·~· 
14 En Son Havadis'in 

~ Edebi Tefrikası-39 
_.....,,._ ç-ı. r:;::..__ ~-::--.. . 

· ~MAlletMWA'~•~ 
Şamı ihya etmiş olan .... iMPARATORiÇE OJENi 

Yaver Kizım Nimi Cemal 17 l AT n ---~=l X_;;.;;u: -~9~~-------
beye hayretle bakb: "-ko- v aıi: 1 y ô.zım .raşa Şu Öjeninin kanarya öter 
lağasım, yine neye kızdın?,, H . S k . . I b"ld' . k S . . k' gibi çıkanmüzikalısesi,in-

! -Müellifi ~iza-;;cltin Nazi!:] 1 asıs . a~! esesım a a 1 !Oıne aça~a 1 ~rıyen!n . es 1 san oğUllarmda görülmüş 
Komi::- ıiıod~ ıigam:: h0-;J;;0 1, ge!nı~mi:;;rdi· Du valısını servete ve hedıyelere boomak ıstemıştı ceymı• dir ! 

guağllzdlu~·f;.~ndan çıkarmakla me;- varda rakkaslı }Jir saat e,pe. Şam, kırk yerinden çatlaınıe Bu "'aAzım n rinden ve Şamın m~-hur tAra· "S' 
giirültü ~ıkararak i liyordu. ·e her çatlağından ,çağlayanlılr l Y ı rQ besk» mobilya fcfutikasının sahi- CBu bir tarih değildir. Vuku.at tamamen doğru 

- Hay hay, canım... Dur Galiba, duvara konulduğu giiıı ~ıbi nun sular fışkıran zlim - M;• h D bi Nasfıni, teşebbüsün başına g • olmnlda beraber karikatürize edilmek ıureıile yo· 
bakalım, daha kahvelerimizi Jenberi "a'·lurı ,.a:;lanıuanııi· cilt bir vazoya benzer. ŞQ1 lf Qf rQ Qerck paşanın izzeti nefsini inclt zılmt.~tır. Kullanılau üsUip da bu bakımdan o-

•• 
/ 1 1 t;a Gölgenin vatanı ve suyun pa- meden kabul ettirikibUccck biı 

iı;medik. llen aceleye ne lii- tı. Otedc heri<le, lıir ıakıııı bü· l/ıtahıı olan bu serin vo hülyah d b ~·ardım ~cıkld buldu. kunmalrdır.) 
ıum var? Sabaha kadar konu· yüklii kli!;iiklii h:ıritnhır göze şehrin bağrından geçen meş'hur ŞQ çapın a Ü Bu en parlak insan cevherine ,mı goğsüne düşürüp kanatlarını dülaziz Han has misafirine scn~-
turuz... çarpıyordu. Pencered~n gircıı Berede ırmağı, nedense suyu çc- en kı)~metli elmas cevhcrlerile yclpazcliyen. cins baba hiıııdilere }erce dıllere destan olacak bil' 

d k 1 · 1 h ••k b • • f k b J ed benziyordu. lmparatoriçe tatlı te- ziyafot vcreccltti. cmat1>8.hı A· Sen mi .. in bunu sö,,·li,,·cn? ı ık lıortuıularınıla hir toz er- ı mış, cı ız bir dere gibi asta, gu lT ~Craa mu a e e eceklerdJ. ·~--ın 
J J • O ak d M d ı 1 bessu'"mle cevap verdi: mirede> (27) imparatorı.....,.~ 

Tam hu anda deh etli bir 'a ı dalı:mlrınıvordu. çüncü ıp urur. eza a çıkarı ıp ö U paha" 
' ..,. ı E k 

1 
Bir zamanlar Suriye valiliğin- k h na satılsa mühim bir servet t . - Oh, mösyö. Türk rniY.cti ömründe adını dcğih ismini işitip 

infilak oldu. Tnvııu uçtu, du- ordu l\Hiı;irliğiııiıı !.r fını ıarıı· de bulunan Nazım paşa isımli bir a T Q m Q n l • kil edebilecek derecede zengin ve şüphesiz dünyanın en necip mil· rengini bile görmedıği yeme~-
' ıırlar dcni1İ\ erdi. ]erine malı u olan hu oda <la craat piri, İstanbul sarayların- iri taşlı bir takım mücevherter; let!dir. Bu gUnU ömrUmün sonu- ter ve tatlılar hazırlanıyor, Padı-

s d 1 · ..1 "h' h" k · • · 1 ' j b b h J ş [ l t• · kl d na kadar unutamıy~agım. Hnş- şahı Cihanın dünyanın dört tara· 
llll a Cı)ta gı l ır Ollll• amma }ll tJ 13. an İrini getirip U asta ve ır. am l ar gnee ı5reıprdıp'learşa. nın aya arııun ıbi- Ü ~-

<l k metliı Aıbdülaziz Haz.retlermın fına ( ın) salan azam~t ve şev.ıtc· teci,,;, Ü tünü bas:ını aramadım .Nitekim üç he~ a ·ika on yorgun derenin kenarına oturt- rd k 1 ); • lfüfu iltifatlarına tekr~r arzı ük- Li gösterilmek isteniyo u. A • 
kar:ı:ı ma oturtan, igara ve ra açılan kapıdan, elinde hiı muştur. O n U U n U t a - Sadakayı rüşvetten ve rüşve- ran ettiğimı arzediniz. Pek rica şam ezanı QOktan okunmuş, ~r-
:k h k d ı k k . Mithat Paşa çapında yaratıcı ti zilletten ...,a"ı tanıyan miinze- ı ı a ve i ram e en i 1tivat ız ·o .ka0"ıt tomarı tutara !.!lren ,.u- ...., 6 ederim. talık kararmıştı. Babıa iden n· 

.; 9 J btiyilk bir idare ı:ıdamı olan Na- \•i adam, birdenbire kulaklarına ı d il · 
l)lı• er hata ının ceza ını go'"r Ka" zıtn a~ ıırıı' ( *) IJe\;ı·ı ,],. k l Abdilla7Jz Han "Ü e~k sor u: giliz sefiri sir (Elıuat) a b" e zıya· - ver ' J 1 ~ 7.lffi paşa, Şamın açıncı yapıcısı- maz ar kadar kızararak Suriuenın m""-'- ... 11 ~ ·· ·· lı h ı ·· ·· d k J ..., - Ne diyor? Hoşuna gittiğini feti hümavuna buyunn.:ısı tebldb muı>tu. u a gozuıı en nçınaııııı;tı: dır bilmem ama muhakıkak ki hur yıkıcı ve yapıcı, valisi Na-z1rr 1 ~ '-· mi söylüyor? Bilirim a ayişi edilmişti. Ingiliı. sefirinin Bey.ıt::>· 

Sandalciv.e.rin, he,·az vele- - Be,,ahu ..• Du ne? dedi. en belli başlılarından biridir. paşanın kahir şahsfvctini takını- dah i · tc 1 1 1.. " J çokça &ever. Blz anı a geçen beyinde ınparatoriQeyi ı.ıyare 
ğinden, luknyd bir trn·ırla çı· Bu oda hiç rııi tt>uıizlenmİ\or? Samda görüp beğendiğiniz ne Vazan : ı vermişti. Bu ağır hediyelere aya- (84) senesinde (Eliza) .sarayında gidip iltifat gördüğünü Abdülfı· 
k k d .. ·· Kalnt tonıarını nıa .. 1 .. r· :1,.

0 
varsa hiç tereddüt etmeden ve Ü· ı 1 ğının uci!e bile dokwımaktan tilk . . t' 

arıp ur ugu ve ma anın u • c- " .. u.. zerin<ldki etikete bakmadan: k Mü sinerek: anlarnıştı.k! ziı. Hana yeti.ştirır yetı~ ırmez: 
tiioe bıraklli.'1 aat, içi dinamit hiriniıı Ü tüne ko)arken gözii· Bu tı.-·- nd 1 dı'- Tarı mtaz Kamil bey İmparatoriçeye ıdön- - Anı dahi davet edin. dtye 

" - • n~u paşanı ır.. ( - Ahır ömrümde bana lAyık dü: kaşlarını çatını~ı. Bund'ıı bnşks· 
dolu en on istem bir ceheıı- ne )erdeki fincan parçaları i- yebilirsiniz. , görd'üği.inüz muamele bu miydi.. _ Padişahımlz efendimiz, ca isabet de olacaktı; elbet (EY 
nem makinesinden ha~ka bir li;;mİ§ti. Bir an uruıım a_ar Samın taşdeleni olan meşhur Şamın Muhacirin sırtlarını yıl- cily~! ayak]ıarırun altına serilen Türk milleti hakkındaki istisası- yot) ö~niye ibzal edilen iltifatı 
:ı.CY değildi. gibi oldu. Fakat yine o anda cAynıfice> suyunu, Saıı> ve sıra dızlı ve mdıtaplı bir semnya ce- kUçük bir kuyumcu c~ekA~ı nıza, geçen sene Pariste Fransız Londraya tafsiL edecekti. Zaten 

·• •• d 1 1 b" ~ı·· da~larınd baodğrını delip bu şehre virmekte olan o pırıl pırıl elekt muhtevıyatına ba~nı ÇC'\'Irıp yu- mılletini hürmetle yfiıd ile hak 'ık'ı gu"n eV\•cl Londra büyu"k el· yuzun e a a) ı ır gu umı:eme getıren e ur • - .. .. 'eoi' 

J~rte i gün, ır gazetesi Jıii- .heHrherdi: . . A • .. rik yağmurunu yağdıran ve 0 ruyuvermı~·1• kaz.andıklarını söylıüyorlar! · çisi (Kastaki Musoros) paşadan 
k Surıyenın hala en mu~emmel süslU tramvayları neşeli, neşeli Bu asil ~eragat vak'asından Yedi çifte Beylerheyiınc yana- da Babıfil!ye bir telgraf gelıni$Ü· 

di C)i elMniklilere hildinne · - Kolağası )İne neyt. hid· hast~esi ve .Sam tıbbıycslnln koşturan hare:.et ve faaliyet de- sonra acele Istanbula dönen bu ıyordu. Rrhtım üzerine bir ta- Bu telgrafta İngiltere Hariciye 
için, )İlle \•aktiııclen bir gün detlendin? Bu zavallı fincan tat'brkat mektebı.o!an me~ur Gu vinin adı Nazım paşadır. cidden nazım adam, vicdan huzı.; bur asker sıralanmış, selam du- Ncuıretinin İmparatoriçenin se • 
~"el inti:aara nı<'cLur kaimi§· hir kabahat mi yaptı? ~cb~ h.~tahancsının ~pısından Engin ruhundaki bütün ccv • ınunun hudutsuz haız.ı içinde göz ruyorlar, mızıka Fransız marşını yahatine ehemmiyet ve~diği bil· 
tı· Gazetede cinayetin resmi Cemal he) gözlerııi gazete- ıçen g~rınce ~arşınız.a ılk çıkan herleri, büyük bir aşk ve feragat- !erini :>·ummuştu. ;alıyordu. Ahali kayıkları padi- diriliyordu. Rus sefiri İğnatyef 
lf•hlihri a) ne.n u ciiınlclerle hi· den ayırnıı) arak homurdanllı: sedef _ışlerneJıi Arab~ ~rÇ'Cve- le Şmna vakfeden bu sayısı n.ı: Medeniyet dünyasına Süvev 41ahla İmparatorlcenln y~i çifte-- <le ayrıca tel~ i~inde idl. PadJ· 

nin lçınde tatlı tatlı gulUmscyen icraat adamı günün birınde te- kanalı gibi insan hamlesinin bü- ,i etrafını almışlardı. lkı yan a• şah cziyafeti seni:YYC• de İngiUı 
tİ) onlu: - Yeni Asır gazcctsini oku· n~rruıi çehreli Tüıtt veı.iri resmi- kıaüd olup İstanbuJ.da inz~vaya ~ük bir abidesini armağan eder. çıktan gürek çekip yoh alıyo~!ar- sefirinin bulundurulmasını, bire-

«Komiteci \ c komi er pa- madın mı? nın altında: cekildikten bir ı;ok seneler son- m.eşbur Fransız mühendis «Fer dı. Arkadan maooyinctlerle Oje- öerimU\kerrcmi zaman•nda Kır11Jl 
rnınparça olmuş, iki kunuıı ile OklHfom. «Bu şifa yurdunu Şama he- ra, cserleı·inl ve dostlarını özle- dınand dö Leseps» in, bu kanalın ninin maiyeti geliyot'du. VUkela ittifakı hatırasını teyid yollu te-
hir poli <1erlıal ölmii~ 'e Ah- Kızmadın mı? jiye eden Suriye valisi Nazım mi.ş ve ahır ömründe kalkıp Şn- ~cthalinde muhteşem bir iheyke- -la Beylerbeyi sahilinde bckleşi- lakki ettirmeği diişünrnüştıü. Ha· 
dullalı cfcııdi nanıın<la diğer Tabii kızdım. paşa hazretleri>.. ibaresi yazıl!l- ına gelmişti. lı vardır. yordu. rcmsara~'l hUmayunda ziyade tc· 

k] d·ıd·~· ı F.~l 1 ı ı · k dır. . . . . Şam, hiç kim.s"ye açamadığı Bir elinde kanalıın planını hı Serasker Hüseyin Avni paşa· ınş vardı. Beylerbeyi sarayından 
Lir poli mı c 1 ıgı mem e· - ~ ı, rn < 8 ıenun ·ızgın· Neslımızln Evlıya Çelebısi o- kntbini ve kıyamadığı kesesini a- tnn bu tunçtan ad'am bir r nın geniş yUı.lii parlnk kıl cı- döneın Albdülaziz Han, yüzü yU· 
ket ha tnnnhc~indc ifade 'ere· lığımın ifade İ i:ı;te. an, ~:ğerli muharrir Kandemir, labildığine a~arak, ihtiyar ve kana} boyunca Kızıld~nize vce ~n elinde idi. Taburun başında duru lere'k val<ie sultanı kabul etti .. 
m den ,cfnt etmiıı.tir.• -Dirdenbire a)ağa kalktı· Tasvın .. E.~fir ~w~rıler~i arkasına münzevi paşanın ayaklarına düş- manl~ra doğru uzatarak, başın yordu. Padişah Hüseyin Avni pa- Pcrtefniyal suLtan da memnun· * _ Nami! Şu j tanhul gnzc takıp surükJedıgı Surıyc hatıra. tü. beşerıyet ve ebediyete kaldınnı ayı görünce, sahllde muntazam du! cfştc, arslanının namını b!r 

b arı arasında e1et~drigwin ve elek K"""'k b' m nşl" g da Buuurun' .J: 1· asker bulundurulduğunu anlndı. türlU dı'l'ınden düşilrmediğı' Fran-Bütün Sclanikliler hu te • tclcrinin kcılnzcliklerine Leı. . . ' ' · - u ... u ır a .. cç :-en ' c.• . .. " · wyc neşe ı, neşe- \..- d b ı 
rıklı tramvayın Istanbuldnn ev f ··1• • d ı k d "t lı h k b h b tJ' h k HüseyJn Avninin ıxışı.n. a u un- sn ""adi""hının ismetlO kad nını liili iirkcrck okumu lardı. Fa- artık t hmnmiil edeıniyorutn. c- d 1 b 1 - c:U\Ir eneceK a ar mu E'vaz. h ay ·ıran u ey e ı ey e) k lbet r. t "' .,... 

ı:r ve ~m ~ yapı mış . u unma!ı~n bir hayat ·e~iren bu ruh 1 cevher a~ırl~dık. ça, her nedense gözU- duğu ns er, e ~u~ n~ar ıp gbzlerile görüp iltifat ed'crck ru· 
ıı iiçüncii ordu ınii;;irliği er- Yaver, inıdi, ııın a ının ba· hayr~t edıyor ~ bır vilfiye.tın dolu nda:vı--ı brşı, Şamlı :\'l" 1, lun mUn önline Şam ve Nazım pa ıo gögUs kabartacak gıbı olncak~.ı. beru (28) görüşmek fırsatına> 

ldinılınrlıi) e daire indeki ) azı mn geçmi .. , g tirdiği tomarda- payıtabttan evvel asrlleşmesıne sı.lknır:. lınrçkrını faizil.:? beratcr gelir. Artık rıhtıma yanaşmışlardı. Vu- nail olacaktı. Kimbilir, buncn a· 
nıa a 11110 ha ındn 'il ayetin bu ki kiig~ ıtlnra göz gezd irıneğe l>a• bir .~ürlü ~a v~remiyor. . bugün öd ·•n<•k için fedal,fu 1 k !a- A.yınfice suyunun beyaz kop" Ukl kelli yerden temennahlar ederek tlm sururlar yapı ıarak karşıla· 

Tur"'~enm "e m k J k b 1 h ı b padi ahlıa İmparatoriçeyi istikbal nan Fransız sultanı nasıl şe,·di? resmi tcblil'rini okuduktau M>ll· Ianu~tı: . ""' c.. vır e• e m~ ra ve re a tı ıerc ozır ·ınl"'ıış r- saçarak Şama doğru saldıran CO"- " 
er .. 'iındcn boz.ma Ara""a bir tt:b ' ' k ı " ettiler. Sultan Azi-z valdesini hA.s oda ö-

ra Lir snba) ın, ma. u ındnn - Hayır ola ... Yine neJeıı ı ş 11 . ""' 1 a ır- uı. un ı;;e alelerinin ortasında Na 
~. am ı arın şavırme a.erlikleri Uzak ve ihtişamlı bir mazi olan zım paşanın Leseps heybetinde • . • • • . • • nünde görünee güldü: 

kiifreclerek doğruldnğu giiriil· bah ediyorlar? cfoner kebaplaıın kokusu burnun sabık valinin önünde para tekli- bir heykeltlni yi.ikseltrnek Sam Sultan Azız Bcylerıb~~ı ~ara- - Sen ne günilne bczenmeı.-
dü· Tclıliği biddı-tll" kar,.ıla)nn - .l\Iake<loıı)n mc ele~iıı· dav~ tadı damağında kalan işt.nh- fine ıhiç kimse ve hnttli en yakın cin bir şeref ve Şamlılar için hCT vında çok kalmadı. Vukelasını sin? İncili horozun kiıfi değil. Var 
ilk , atamla~ o gün bu olınu§- den. Meğer l\Jakc<lonyada a-a· lı ~r.ıı::ad.aşımJza hemen haber ve- dostları bile cesaret edemiyordu bir vazife, hem de bir kefnret ('! İmparatoriçeye tak?im ettıkten ağırca esvaplarını gey İmparato-

1 relim kr S . . H • . 1 l so .. nra.az!lme. tle Beşıktnş saray:Lna rire ha--.me davetlidir. Elbet tu ve ır ,.az.ete ini c ört ırnr· ) b yerinde imi" de biz farkın ' urıyenın ırı tıynn zeng111 e- ur. d d li ... • ... " • ., on U. A ye canı sıktlmıstı. Ak- yanına gelir. Sakın olmayacak 
ça etti. Parçaları nucunda sık· da ıleğilıni§İZ .Şu gazetenin ku) u f ----------- <;am ezanı yaklaşıyordu da, sad- C(lrlyelerle karsılayım demiyesin. 

tı ıktı \e birer kö~C)C fırlattı, landığt ağıza bak. Umumi mü· a tanın Dedı·. odusu rfızm hrtla meyda~~ yo~t~ .. ~~l- Ziyade ayıp olurc «Neş'ebirk, 
•ttı. fetti~ Hii e)in Hilmi J>n§a haz· ıanlye ~apuruna bırnp gıttığı ıoın kadınla istikbaline çıkarsın. Ter-

Sıkılını kiğıt parçalarııı· retleri neler.e nelere muvaffak bu belaya baş saldırmıştı. İmpa- ctimnnın var ını? Yoksa babısU· 
ratoriçeden i~i saat sonra dahi ade a~asına söyle bir münasi~e 

dan lliri lıauda hirer obü- gül olnıam1~larmı)i... Olı efendim 

1 

gelemiyccektı. o udu (Ermeni feya hırıstivan ka· 
lesi gibi karşıda bir ba::ka ıua- olı ! Genç nesli tenzih yazan : Cemşid I ortı;a cmoda» bir tabir çıktı mı A!bdUIAziz Hatı'ın Dolmabah~ d;nı demek istiyor.) 1.edarrkleain· 
eanın ü tiinde duran br kahve (Daha rnr) ederiz hemen suüstimale vardırdır, v~ çede akşam ı.iyafeti vermesi mu- ler. Bir kere Nafıa Nazırı Davud' 
fincanına çarptı. Fincan yerin· -- hoyatımızın en hususi ve miina. karrerdi. Haremaarayı hümayun- a (•) haber ::.avulısun. O firenk • 
~en fırladı ve kapının pirinç (• ) Şimdi Meb'uı Kazım Adına varıncaya k..dar herşeyi Körlük eylenmeg" e sı:;bet götürmeyen saflrnlarına ka· da adamakıllı hazırlıklar yapıl- çe bilir. Hoş madamalıar bulmak 

l k 1 ~atılrk o'-n cıbir muharrı'ı·> ak- ,.. dar intikal etlirHiverir.ckübikı mıştı. Alinin vaktinden evvel da da ehildir ya. Ben, mabeyne 
tokmağını \Oi ıyara tll;G JUZ Nam-i Duru. 1411 manı· mı"d" ? tAb• • b •. 1 .> -•-~amları <;ikan bir gazete nıüsvt:d- ır ~ ırı u ~um ~uendiı-; «asrb ke. Dolmabahçcde bulunari:fl\. teşri- ~diyorum. Talha olmazsa Cev· 
eldu· desinde, son zamanlarda Beyuğ- Bir gaz<rte, tkqrl6'rin bir'birle- lııne::.i keza. fat işlerini çevirmesi icap etmez herle haberlerimiı.i alırsLn. Var 

- E;ı,;~ek herif! diye homur· 1 G;zetelerin T akvim/1 }unda açılan C'içkili yer len in rile evlenmelerini ckıgl'U bulma- Şimdi de <bob - stil> moda miydi? İmparatoriçe !hariciye listüne başına ihtimaın eyle. Ka-
~andı, kolağnsı. Bu fırcat ka· ~ git gide QOğakbından şikayet celi- mış olacak ki bu mevzu etrafın- aldı yürtidil... · teşrifat.isinden ziyade hoşlandığı dınlar İmparatoriçe gözüne gö • 
ımlır nuyılı? Uu kaılnr Jıa). yor. da bir anket açmış ve bazı doktor Sağa balksanız, sob _ stil.. sola için Sulıtan Aziz Kfimil beyi İm- rilnmemnlcr. İçlerinden yalııız 
••ıılık olur mu? Cumhuriyet - Acıkma v, Taan iden dinime bari rnüsel- }ara fiki.r.lıerini söyletmiş. baksanız. bob - süL.. hulasa ne- paratoriçeye başmabeyinci edip birini seçersin. iki olmaz. On • 

sev e R" t L*k ı k. ı · reye baksanız hep o.' vlerheyinde nayrılmıştı. Pa- !arda erkekler tek hatuınla ömUr Ka ları çatılma tı. Hani .u m .. ma lsa' ıvaye e Utt ·ı ırsa, or erm ev d h ükAl da b" 
En Son Havadis - İki kal"J)m n ° · lenmesi doğru değilmiş! Canım, bu da ne demek? isa tan sonra v a ırer geçirir. Anladın mı? Osmanlı re· 

•nda komi eri diriltip buraya bir koltuğa sığmaz. Bu cbir muharrir> in yanıldığı Acayip! Evlenmenin şartlnrın- Amerikanın bılmem hnngi cya- birer sarayJ hümayuna koşuyor- ayası misüllüdür. Ben Nes'e'bürk 
getirmi ol ahırdı, kolağa ı bir Tan _ Telefonla konuşuyo n?ktalar şu~rdır: Evvela bu gi- dan ve lüzumlu unsurlarından bi Jetinin, hangi şehrınde aklı bi r du. kadını münase-betlü görüyorunı . 
.aDİ)C tereddiit tmez adaın~a- bı yerler. bı;«:r cmcyh~nc». değil; rinin de cgÖZ> olduğunu b.lmi- k Hüseyin Avni paşa askere mun Sen ne dersin? 
üızın P" tırıııa .. ıııt "ık•·rı"cnr rum.. ayakta bır ikı duble hıra ıçilebi- uorouk. Filhakika "iftı.·r b" b" · anş yukarıda bir takım d' li- tazam tertibat aldırmış, kışlalar - Arslnıma ilem. Bir dedlğın 
,., .. ı,; " • En Son Havadis _ K:ırk bir bu ı -"- · d k .7 "' sı..: .r ırı- kanlıların icad ettikleri giyinme ki lm ı ect:"11., aynı zaman a .olay hazır- ni görür ve manevi hüvjyetleri od baştan nşağı donanmışt•. Bahri- j •• o ak görü üp işltilmif fl!Y 
di. çuk kere m allah. lanm~, ucuz, «alfuninilb şeylıer kadar maddi hüviyetlerini de ta- m asına verilen bu adın bizim- ye ınazır.ı Mahmut Nedim paşa mi? Ben ()ahi üçüncü ikıbalinı 

Bı} ıklarun burarak lıir Vatan - cGirld - Bağdat.> ycnetılecek mahallerdir. Garpte nırlarsa elbet daha iyi olur Fa- le; lisanımız, örf \"e adetlerimiı İmparatoriçe şere!iıne donanma- (291 münasip buluyorum. Onun· 
ıııiiddct tlii ündükten onra i • En Son Havadis - Bir sizden emsali çok olan bu yerlere «bil· kat tabıatın bu iınktını kc~dile- ve müesseselerimizle ne alakns da gece hazrlıkları yapttrLyordu. fa çı!Jtanz. 
tek i:ı bir ta\ ırla elini u.~attl; bir bizden hikayesine döndü. veb, yahut <Otomatik• adı veri- rinden esirgediği bed!Lahtlnrdan var? Bunu hu kadar teşmil doğru Tophane mUşhıl Halil paşa yüz - M'.abeyine giderim. Başm sJ 
ana 

8 
Ü tünde duran unzeteler· Tacviri EfkAr _ Japonya üçlil li~. Bunlnrı, .şairin anlatmak iste- biz, cemiyet, niçin ve ne haki~ mu? Bahusus bu tabir, alay mev- yirmi yedi bin muhtelif cinste fi- kılırsa ilam edersin. İca.bınn beı-

""' pakta sadık alıyor, ~ığl "'.~.o cbır muharrir» iın pek ikinci bir imkanı dnha csirgiye _ ~~ru a~ae~.~~cek şeyler~ takılm . şf,'k ve cElı'abı nariyeıt hazırlat- kılır. 
den lıirini çekli: ozledıgı anlaşılıan: cmeyhnne liın ve onların _ belki de _ mesut mıştı. Karanlıkta yapılıp şenlik Aıbdülaziz Han haremi hi.iına· 

- Dur hnknlım i tanhul ga· En Son Hovadls - Adamakla mu1tassi görünilr taşradan amma bırer yuva kurmalarına mani 
0

_ Geçenlerde, bir arkad'aş, yazı- edilecekti. yunda vakit geçirmeden mnbeyi· 
zetelcrindc neler ur? Uu han- mnl tükenmez. - bir ba.şkn hava, başka letafet L-alım? sında, •yazık oldu Süleyman e Sarayda büyük hazırhk vardı. nl ıhümnyuna döndü. Mabeyin da 
,;isi acaba? Hah ahalı .•. Hele Yeni Sabah - Da1Jar1 bastı ki- var içinde ... ~ tarifine uygun eski Biliyoruz, göz, «'beş duygu• fendfye ... > ~ebt kolunun mün.t Ermeni cemaati ileri gelenlerin- iresinde ziyafet hazırlıkları göıe 

ı 1. l l · ·· d" raz.. ' zamanın izıbe ve muk · nun en mühimlcrlnde birıdi tcsiplcri ha-kkında bu tabiri k ~ n .bazılarının (madamları) çarpıyordu. Mahsusen aofray• 
ıu JRiJll&K.a C)C ur ı;oz gez ı· En Son Havadis- Pazarola kı hanelerine bcnzetınek dasogr~ı umoel.}a'~ Pakat onsuz da yaş ... ınank mu"mr~ lanmıştı. Vakıa "ocuklar hakiku .... haremi hümayuna davet edilmek civanlar tedarik edilımişti. Sof~ 
relim. Ooo! Serlc\lıa mütlıi~: B .. " a- • · rd B nl v ld s ı ı dak' l d k lm razcfbaşı.. maz. u ~nC?Vl tneyhanelcrın Aşı- 1..-iindür. N.tckim bu nimetten ten bob - stil ,şeyler ama - gör- ıstenıyÇ> u. u ar, a c u - sa onun ı avize i:?r e ya ı ı.ş• 
Makedon)a me cle i». İkdam - Sondan evvelki a : nası o]d~gu sırtındaki kanburun- mahrum olanların bir çoğu hassa dünüz mU? Ben de istemiyere} tanla ImparatoriQeye tercUınan- tı. Padişah hllnk~ odasında sa • 

Bir igara yaktı. Sol a) ağı dım.. dan be.11~ o~~n safazade, Beyoğ _ siyetlerinl diger duygularına ve- ayni tabiri kullanmağa m cb lık edecelderdi. Mabeyin kısmın- bırsıilahıyordu. imparatoriçe yas 
ağ ayar.ı ii tünde duru) ordu. En Son Havad'is - Amma da lundakı ı~ili yerlere ço.luk ÇOCU- l'erek yaşamakta devam edebi- o~duım -. ayıplar1nı bu kıı<l:r ~ ~a ~efırleri. ~?b~l ;.n~nh da itdına tdin w!V'>?·el"A[gebl~kti:. ~.undda bne 

Hafifçe kımılclandı. Gazete) i dolambaçlı adımmıc h gun doldugunu, halbukı eski 2 liyor. y bi · · · Yüz erine vurmak reva mı? i I 1 e ezerunış ı. a ış arem en a m11.;ı.ı '\ a eym -0nun c a-
~ a.. man meyhanelerine bu gibılerln • aşamak• ta rı JÇın- rinde As..;ı.I Halet Çeleb' b"t e ıhUnld\r dairesine döndUğil za- vai fışekler atılıp, denize el'abı 

dizi Ü tüne yn) dı; okum.ığa , l\lüncccimba 
1 

girmediğini söylüyor. de. «evlenme:b de dahil değ' den to d l'k 11 
1 

k 1 n man Fahrl bey MIA (Sullanlye} narJycler saçılıyor, Sultaniye \'a· 
Jrn lndı. Fakat gözleri ilk -a· mı? Şu halde körleri evJ run k- sile buf de 1~ an ı a~ın (!) fazla- vapurunun avdetini gözlüyordu. purunun Saraybunnundan Be~l.4<-
tjrları süze.r üzmez ) uztınun ------ Eski mey ve mey1hane edcl>ıya- ten men'e kalkışmala, onlıırın za- files·ı . un u1gubb~_ .udeb1 a (!) ka Sultaniye Sarayburnundan gö- taş açıklarına doğrulduğu söyle-

Ah tındaki cmugbeçe> tabirini unu- ten · • 1 • zaman a C.11K1 us anu k 1 lrl · 
lı atlar111da hir ırergiıılik 'e göz- met Haşı·m t ? b y.a.rıy" men «hayat haK arın kınır kam'll . t üb ·, a ı. rününce, tez e en üzerine beş niyordu Sadrazam paşayı alıp hıl 

" uyor mu· ugUn gençler içkili dan daha da çalınış olmıyor mu- olurl~ 
0

1 e ır, eder e sahib çifte ile saldırarak sa<lrfizamı sa- zuru hUmayuna getirecekti. Mil~ 
lcrinde bir can ıkınıt ı belir· İhtifali yerlrere hiç olmaz.sa bu sıfat ve yuz? ne ~·b· nım:n ~ ke~ılerı raya getirece1ttl. HUnkllrın ira- ,ğtya birer ikişer vUkela da gel· 
di. maksatla girmiyorlar. Bırakınız evlensinler efendim!. mı ~ec : -~ ,1 • eme te devam desi böyle idi. meğo başlamışlal'dı. Gelenleri rnıı 

Odada Ü~ m:ı a ı;ardı. De· 
111t-k ki Cmıal hey bu odada 
yalnız lmlunmuyordn. Fakat 
ma alnr b~u. Anla:ı.ılan, ar
kada lan gelip gitmi~lerdi. Ya. 

Şair Ahmet Haşim merJıunnın g"~nlar: iki bdar~·akı bbi~ayı da ı;a'.ıt Onlarlll diğer hemcinslerine ben- _ Neegı~ ., Beylerbeyi sahili de donanmış- bcyinciler kareıhyarak VUkcl! 
··ı.. r ü k. • .. .. .0 • rse • ara a oy e ır nesıl ye- zcrnckteki biricik te eHilerini de kadar bum naodsebtrfıtb. :·_O zamana tı . Saray bahçelerinden Çırağan intizar odasına götUrüyorlard•· 0 

um m n se ızınci donum yılı tışır ki, zahiren Eb~uud efendi- ı,:ok.~örmfyelim. iphğı pazar~n : ~ ırın .çokta_n ve Ortaköy sahillerile (Nusrati- Serasker Hüseyin Avni paşa yr 
ınünascbctile ~nr amba glinü sa- nin torunudur, fakat hakıkatte sa illallah b B b başkası l' ç 

0 
01 ve yerıne bır ye) ye kadar •.ter yer :fişenkler ni Bahrlye Nazırı Mahmut Ne• 

•t 15 de Kadıköyündeki mezan- b~~ ?1}sillu ~n sefil ve tehli- t U O • kullanıv g~r d~m~. ~a onu atılıp cel'abı nariye> ler fı.şkır- diın paşadan evvel gelmişti. 
nın ba ında hatıra 1 taziz ediJe- :!ı ıptılalalara kapılmış gitmiş- stil' den ! ~il mi? crı z... ıyece ınız, de- tıbyor.du. M..~in dairesindeki (Daha -rıır> 
eekt• j.\__ o da doi!r ~·em~k salonu, ı~an boyunda (27) Sarav .nıutbağı. 

ır. vyl~i daha mı iyi? Ne hikmettir bilinmez, bizde ,... u. billur saklar üzerine püskürme (28) yilıiuze, 
t::Ei\JŞJn avizelerle aydıntatılmL~ı. Ab- (29) Neş'ebiirk kadın. 



__ .............. -~-~~~ 
. 1 Haziran lMl Paıar ---- ----..,. 3-------------------------------------------~~---

reri Şar~p tüccarı Tarihten notlar: .Bu ôOn.Qn 
D ·· d.. ·· M dl mı, ınsan kasa-

0 T Un C U Ur Q Q Bir ltalgan gazetesi- Groenland'da Alm-an Bir mitingde SÖZ bı mı ? 
Budapeştede işlenrniş 

JZ l B • • • ~ l nin verdigi mühim n.ra ırıncı yar . • • • bir..!:!!.':!: .. rasad merkezi ve a~an . N~vyork ~.ele- korkunç bir cinayet ... 

radyo istasyonları dıye reısı de şoyle ı.!,"'1•p•ıt•. 1 
(A.AJ - Ste"" 

• • Amerikan do 
Bırzamanlar Akdenızde dola- nanma ve or- Varını~ f, bag .. lfdl 11 Dudacl>te'(le i~ltnen !kor· 

'l kikata idare eden iki poli lıa 
Mihver ı eg"" er kikntı idare eden ikpi oli b.-

{iy.e•i tarafu:1dan meydana çı· 
i l e r le r s e n karılmı tır. Öldürülen kadmın 

cc edinin parçnları kı@men teb 
şa n İngiliz gemilerini Türk dosunun bü - Bir.~ovy~tgazetesi 

k 
. .. . . . lngıllzlerın bunları 

Seni karşıla• 1'İD mer.ıırhğında, kı men de 
ebrc 20 kilometre meııaf ede 

mag""' a hazırız! hir onnnn<la hulunınuttur. ee. 
donanması orurdu. tun ızınlerı tahrip ettiklerini 

tİ~ncii Mchmed, Kraliçe E- 'ÇBundan son- luğa binaen tahrir kılındı.• kaldınlmıc bildiriyor . . 
li.zahet'e karşı daha kor- der. ____ ~ Moskova l (A.A.) - (,(Ü'nıtcd» edin diğer parçaları l>ulunn· 

Nevyork l (A.A.)- Nevyo~l< maınıştır· . t'.zanca hareket etmiş, Elizabe-- b •• Jı Buna Birinci Şnrl'in derakap A • k p • .. Sovyet donarıı:nasmın o~ı ?lnn 
t h J TQ U guz en merl anın aSI cKrasnaya· Flıota:t gazetasınd 
. ın atır ve hayalinde 

0 mıyan ce\'ap verdiği ve Hindistandan f. k d d Bismark'ın batmasından bahse. 
belediye reisi La Guardııı Katil :Mıındlin i~nıiı1de bır 
•hürriyeti kurtar• adlı bir mi ~arap tÜccarıllır. Bu ciua) eti 
mitinıde 12,000 kişi Jwrıı:ın~a kı kançlık yiizünckn irtikfıp et 
harııcuyane bir nutuk söy emış tiğini itiraf ctrni tir. 

lllıtiyazlar hahşeylenıiştir. k k d gelen Türk tacirlerinin zarar ve 1 OnanmaSIO an den B. Ycrma.şef, bu ay bidayc-
O vakte kadar, ecnebi konso- Çl aca ava- ziyanları ödediğini bildiren bir bir kısmı da Atlan- tinde Gxocnland·o'a'ki Alman rad-

losları. kadının bir c.ınrile hap- k Y"' V""' meteor"loJ'i :"*asyonlnrını.n ' l mektubn var ise de bu me tu- I . "' " "' w• 
&edilir, evi mühürlenir, lıattfı ar pagı·taht- tike nakledi mış tahr>~ neticesinde Alman den~ 
d k b bun sureti yoktur. ı'stilibar"'t servıs· 1· faaliyetinin a-

ve cnlcriue şöyle başlamıştır: 
•- Mihver.. eğer ilerlersen. Bir ltalyan 

şımanklığı 

aha fazla ilcri ... ·e gidilerc a- ( ) St f · .. 
J d k Görülüyor ki Türk.iye - İngil- Roma 1 A.A. - e anı: ~r bir daııbe yemiş olduğunu 

tan :zapt ve mu""'"dere bile edi- Q z' k d l a· 1 d'I.talianın Nevvor:k mu fih B seni kar§ılamağa hazıra.• . 
.- Q l QT tere dostluğu çok eski zaman- ıo~ e ,

1 
__ .. ·günlJ. de aydcylemektedir. '.Mama .. 

lirdi. . • r habırı Amer~,ın son er Ycr.rnaşef bu .istasyonların kım· 
l\Ichıııet Salis, bir suretini f f d •• farda başlamış ''e en e.ıvcıv 1 alelacele ittihaz ettiği askeri ted- ı taraf ' d tah · di1-~~ ol-

Amerikanın 1917 den dahP 1 

yi harbe hazırlanmış bulundu· 
'runu öyliycn La Guardia tii~ · 
le devam etmiştir: 

ara ln an go k. 1 d T'' ,_. Akd • d ekted' B er ın an rı.p e ı.uu;ı 
Rraliçeyc göndcrdil,ti cmirna- va ıt er e ur.aı.ıye cnız e birleri tebarüz ettirm • ır. ~ duğunu ~ildirmektedir. 

dolaşan İngiliz gemilerinin en haz.ırhklar arasında askerı ~dı-

argo ti • Kefnlonya, l (A. 

\.) Stefaııi: 
A,rrro ti ıne) danında, şimdi ntcsindc, bunları me.nctmekte: ' '/ kf • l tahs d ı bil k 1 t ru ece ır hakiki ''C en ciddi biz konıytı• yata İS e i C ece • O an ıca 

«Badema bu gibi daavi zuhur •ıı 
1 

.,. ret vapurlarının son günlerde k: Alili ral Darlan'ın 
beyanatı 

- Bazım bir millet. harbe kc 
rar vermeğe met'bur kalır. Bıı 
ne kadar erken olursa o nisbct
bctte iyi olur. AoıerikalJlar, 
HitJcrle müzakCl'e etmektense 

~ 1 . . . 1 Mu o\iııi kı~ a~ı ı ınmı n an 
ettiği takdirde Asitani şerifi- rnsu 0 mu~.ur. ra ordusu ve deniz makamlar Yunan kı§la:-ı ci\'arınd.a h~hı-
2'llizde ruiyyet edile diyu ferma- Yazan: l\Iahzcnlcr tetkik edilecek o- tarafından müsaderesi dikkat 
nınıız sadir olmuşdur.» lursa İngiltere hükümdarları ile oelbetmekıtedir. Kara .ordusu 14 

... 1.,illaml'ın }ıeykelı ıyah nan ı• • k 1 göınleklilcr tarafından yı 1 a· 
denıektcdir. Rıza Çavdarlı Türkiye padişahları ara"ında, deniz mak~ları. 26 vapur mü 

. . sadere etmı.şlıerdır. Bu vapurla (Başı 1 inci say.fada) 
nasebetforini eözden geçirmek la 
z.ıav.hr. Filhakika daha sulh kon
feransında İngiltere bizi kısıı 
bir muahede yapın.ağa m~ur et· 
ti. Bu muahede ile ve I~rc• 
nin tazyiki altında, kuvvetin te· 
mm e1ımi$ olduğu nren~tlerlc 
civaımıertliğin semcrelenndcn fı 
ragat c-ıtme'k zaruretinde kaldık. 

rak eritilmek iizere Roma) a 

gönderi lmi~ir. Bundan başka İngiliı.lcrin ev- '••••••••••••r hemen her devırde bır çok mek- mı mecmu tonilatosu 150.000 dir. 
lerindc şarap imal edip içmcle- 'l'ürk tüccar gemisinin İngiliz tuplar teati edildiği ve müteka· Diğer taraftan !kıt'a zabitleri-

İn&ilizlerle beıaber kaıanınağı 

tercih ederler. 
tine de karıı:-ılınromasını, btmlar k bilen 'birbirlerine bir çok bedi· nin ve diğer müfrezelere mensup 

v •• orsanları tarafından zapt \'e ı lld'ı 1 t 
cl~n ~sir .. nlııınınmnsım, alınmış müsadere ed'ıld"ıgwı·nı· ·unzdıktan yeler gqoderdikleri anlaşıla- zabit erin iiinleri ka rı m'ış ır 

Belediye :rc15ı, infiratçıları 

gc\'ezelikle itham etın~tir!. BoUvya elcisi niçin 
istifa elmiş ? 

es ı ı ., cakhr. Bir zırh.4 fırka Portorkıoya ha-
ır .. ngı ız varsa, konsolosluk- sonra ınagvsub malın hemen is- .. .. . . , reket etmiştir. Bundan başka BC - Biz mihverin dlinyaya tıı 

nıtmak istedi~ gibi aynlık o· 
lan bir millet değiliz. Reisicum 
bur dünyaya hitap ettiği zauıan 
Amerikan milleti onıtn arkasın 
dadır . 

ları on.. d h.. · ı · · · b ' K k b h t ta bi k ett'wr' un ~ uvıyct ~w . ı at tirdadile sahip1erine iadesini, :ı·e uçu ır ımme rı n a- yUk Okyanus donanmasının biı 
l . ıgı tnkdırdc hemen İngiltere. buna cür'et edenlerin şiddetle ranlık kalmış bu noktalarını ela kısmı Atlant.ik denirine nakledil· 
Ü):e iadtı edilmesini ihtar ile tecziveJcrini ister ve nihayet: halle yardım eder. ın.Jştir. 

Londra, l (A.A.) - Gen~· 
l d Gaulle umumi kararga· 

oıZ1nh • .h . ., ' --------
e ... ·-· ar . ?rz.uyı §~ • anemız \'C •İşbu namemiz .ar:ıda'ki dost- Rl7...A ÇA VDARLl 

TÜRKİYE - FRANSA: 

1 Ayni dev:irdc İngiltere, evvelce 
sveçle Danimarka bize hukı:tkan tanımı..ş olduf,ru _şe-

ra e . .. 
hından bildirildiğine. . gore 

...... ı şerifııuız harıcme pkılnıa-· 1 
:ı-a~!~;k gemilerin .. ,rtisefer ı.~ A s k e r g ö z ü i 1 e .~. :c 

tneselclerini de babasının ka- \ 

Fran~anın Bolivya elçı.ı:ı ~c~· 
•_1 ı ··k·metıne J~I· revier, '\ ıuııy ıu u ı 

z .. d ·ı ve Genern ın ını gon r.rm . . 
de Gaulle lıareketiııe ıltılıak t:) 

yi kurnazlıkla ve c ?bren bizder insanı yerinden sıçratacak 
arasında bir tİCa• koparmak için ·rur ordusunu K derecede tezahürata ''esile o1ııu 

ret anlaşmaSI likyay ı saldırtıyorc.u. ve ayni :mitingde söz alan Amc-
buı ettiği şekilde ibka etmiş • 

eski dostluğu daha metin, dah~ Şimdi Ingiltere Suriye'yi 
tasın esaslar iizerine kurınus-

İT AL YA - FRANSA: riknnın Fransadaki eşki büyük 
Kopenhag l (A.A.) - Stefa- İngiltcrenin 1920 ve 1921 sen~- eldsi Bullitt de demi tir ki: lcrııi~lir. ~ . Suri-

ni: Danimarlka ile İsveç arasında !erinde çevirdiği manevralar bı· · Bu urctle Lepre,ıer, 
·ı k 1 k b d 1 · _,, .L T '"t'r •- Reisicumhur bize hUrri- Al ,, 3 , 11 a· ~2 mı yon uoon u mü a e e ya z.i Italyadan ayıruı ve vu ~ ı yenin kapılarını ıuan,, , • 

tllt. ~ Petrolsuz bırakacakhr 
llatta Fcnlardr gemicilerinin 

~lmasına dair yeni bir ticaret oo müttefikimizle aramıza ihtilıfıf tc ·etlerimizi kurtarmak için YO· çan Hitlcr _ Darlan an1ntma-ı 
laşması imza edilmiştir. humları serpti. Büyük Britnnyfl 'u göstermiştir. Memleketimizi na , e Yichy lıiikO.met.ioi~ ~iuı-

Sefııretterc \'erdikleri resim bar- Suriye'ye yerleşmek istiyen Alman hava 
cı ı 

Danimarka odun, kağıt, made- doğurduğu bu itnafı zehirliye · ü.-ürtmiycceğiz. iHitler bize ·rr hanet 
n1 yagwlar ithaL edecek ve İsve"- -.•- idame etmek hususunda bil· ~ · di aJ>aP.lk tatbik etıı~ı l 

Car ı~susunda, do:stu Fransa sc- kuvvetleri için bu büyük bir darbedir 
etınj bile gücendirmi hu 

... •'""" harp ilô.u etmek için. lngiliz do· ~ toda bu· 
en zırai, kimyevi maddelerle '-'tik bir ihtimam gösterdi. h n etine kar~J protc" 

1 k " FRANSA nanması a'-·etıinde bize ul· " ba ı ve makine alncaktır. ALMANYA - : "' lumnak j tenıiıı;tir. t • . ' 

ld 
ın lngilte.re efaretine ait 

o u" 
... .gunu, badema oraya vcril
... csın · 

ı ve bu işe: 

o Almanyaya kar.şı olan ,.aziyet. madığı bir ,:amanı intihap eder 1 'it ye 
Y_az.an: Sabık Bü/;;;ş-Ateşe_milikrimiz 1 gelince, İngiltere, nıuahed~er sc, harp şimdi gc1di demektir. "'merı'ka noı ere 

Sur'ıye ve Tunus mUteveUit bütün askeri vecıbe Hitler Amerjka ile harbctmck M ' 1 

h trançe sefiri zinhar miıda
a etnıiye.» 

d~ıniştir. 

Suriye meselesi: 
Tahmin ettiğimiz veçhile İn

gilizler Girid adasından tama
mile çıkmadan evvel Bağdat ka-

lastmr.• leri bize bırakarak kendisi Al şıkkmı seçer~, Allalnn hakkını yı'yecek de varıyor manyayı iktisadcn istı.smara çalı 
Bu satırlardan anlaşılacağı ü- (Bası ı inci sayfııda) tı. Biz, hoş olmıyan jandarma ro gasbctmeğe bütün teşcbbii c-

zere Sı.ıriyenin i§galini İngiliz- 1 h b. .. v· h hf'l h.lnil yapıyorduk. İngiltere isen• denler gibi, o da mnhvolacaktır. Lomlrn, ı (A.A.) - Ameri· 

İki lıükiıınc~kiimdarları a- pılan önünde IrnkWan mütare
'tası dak· 

ler için bundan bir ay evvel lü- . ~ a. ıre g~rc ıc y mn 
1 

• mus'kar bir kQmisyoncu gibi gö- Çünkii be~erlyeti idare etmek kadan iıı;ı- maddeleri yii~lii ~· 
zumlu görmüş ddik. Giridin isti- lcrı ngıl~~rcnı~ F~nns~ya kar§ı rUnüyordu. Bu suretle dU~ya bi· hakkı oncak Allaha aittir. larak "ön<lcrilen jJk gemı Bn· 

d 
.. n ı nıcktup teatisjnc, Dör- keye mecbur etmekle 'Bağdada 
un .. 

t c:~. Muradın zamanında da girnıi§ oldular. Fakat Irak ha-

"•aphğı numayışlerıo hır paroln 7 e sevimsiz insanlar nauırıle ba r. l · · , ar 
lası karşısında İngiliz matbuatı neticesi olduğu kanntindcdirler. karken öte tarafta jngıltcrc bil • tan) n limanlarından )ınnc 
şimdi Suriyenin işgalinden bah- Bu ıparola hem iktisadii abaya tün meınfaatleri topluyordu. Hu 8 •• k'• Jngı• mıştır. 

C5aduf ederiz. re.katının bu şekilde sür'atle ne-

t ingilt(!re Krnh Birinci Şad ticelenmesine ırağ~n Orta şar.k 
abt ' bit 8 çıkar çıkmaz, bunu fırsat ta Mihver istilfı tehlikesi henüz 
. erek, Ve Cezayir Beylerbeyi- izale edilmiş değildir. 

:
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oradaki İngiliz amelesini Alınanlar Suriye hava mcy
:;lcif eylediğini bahane ittınu danlarına yerleşmiş bulunuyor
.ı ere~ padişaha bir mektup gön lar .• Girici hami bitmiş sayıla-
ernıışlir. cağından Almanlar hava kuv-

S &y~i zamanda bir mektup da vetleıini Suriye istikametinde 
adrazam göndererek, Padişah ve bölgesinde kullanabilecek 

~·ını d 
t ın a mektubunun kabulüne &eri:>esti kazanmıŞlardır. Mahut 
•vassut etın · · · · Alın h esını rıca etınış ve an seyyahları da Suriyeye 
~aınaıı İngiliz tebaalarını a'kınlanna devam etmektedir 

.Vede bulunmasına delilet 'ler. Almanların Suriycde y~-
eyleıncsini rica eylemiştir. !eşmesi, hem Kıbns adasının 

Birinci Şarl'an mektubu ~ok müdafaası ve hem de Mısır ve 
tevazu ile yazılmış bir mektup. ~tan .istikameUerini k.apat
ltır. OmaaııWarın büyük ;padi- mak ba:kımından İngilizler için 
•ahına sadakat ,.e ubudiyeti.ni 1 tehlikelidir. 
anettikten sonra, babalan u- Bundan başka Suriye Şarki 
~anında seksen sene en•el baş- Akdeniz hakimiyeti ve Türkiye 
ıyan dostlu&a udık kalıp kal- ile iktısadi ve askeri .. n11 IJı munase-

ke ya~~ .nı sornakla beraber. betlerini idame için tngiltereye 

4;a•.sı~ın bu :muabedata en sa- lazımdır. Almanlar Mısır ve 
s:;:ns~~ı ol~uğunu anlatır. Süveyş kanalına b1r kıskaç ta

lngil' nıunasıp bir lisan ile arruzu yapmak istediklerıne gö
eayirıx n:~;~;;~ ~Jdunda Ce- ro şark ucu Libya çölünde Tob
d '' ~.. 

1 
Y•nıu re\'n gör- ruk kalesi ve garp ucu da Suri-

ugu nıula~ne eyi de anlattıktan yedir. Tobruk kalesini zapta 
ı:;oahnr, •bra u~bı .'·~ 

1
iAdil olan padi- çalışacaklarını dı.inkü yazımız-

ın u gı ı ı.ş ere b' • d 
1 

v ıgane ka- a tetltik etmiştik. 
amıyacag~nı· yazar. . 
Dördüncü Mwad ııu k Surıyeye gelince, gazetemizin 

alm hemen eeza:_ tu.bu alu 3 mayıs 1941 tarihli nüshasında 
az J ... 'Beyler . ed • 

'beyine bu gibi eylere ıne - ıntışar _ en asken makalemiz-
. . k b' dan <ie şu mutal da bulunmuştuk: 

\<!rmemesnn notı ır fernınu 1 . . . ~ 
b .. rak hnrbının hakt'k'ı ebep-

Condem1ekle bera er, nyni zn 1 . . 
llıa da • crınc gelıncc, Suveyş kanalına 

nda l\.rnln ce\'ap vernıefi ve Irak petrol nuntaknsına doğ-
'Uıutınamıstır. . ru hluhtc.nıel bir i tila ihnreketi-

ı Mektubunda jngıltere Kralı ne karp İııg'lt · ı ı kl 
llhitlerine sadık kalmak istedik- bulun"'nsıııd ı e.rbenıutt• ıazırl ı kı 

.. , nn ı nrc ır. ra -e: kendi inin de ecdadının ese- tan sonra İngiltereyi Suriye ve 
a'tne iktifa edeceğini ,öyler. Fili5 lin sahillere alflkııdar eder. 
l 'Fıık11t bu dostlu~ İngiltere SuriyeniJı işgali Orta şarkı Ak
ll~alının da izhar etmesini ister. deniz ha,·zasuıda ingiltcrcnin 

•nd;9fnnd:m gelen ~imıİ parça se\•kiilcevsi n-ziv t'ni al!lam-

setmeğe başladılar. hem de harb ~er~cveswe aittir. liısa, 1919 dan 1939 a kadar 1n ugun u .. ----- ,. 
Bizce bugün münakaşa cdi- . . . gi.ltcreden ne zaman yarcım ı· A Darlan Vişıye 

lecek mesele Suriycnin işgali lü· Loııdra chemmıyetsız J1et1celcr tedikse o. her sefer bitl yalr JZ reSffil do"" nd u"" 
uğrunda Fransız vapurlarını çe bıraktı. halbuki İngiltere kenr 

zumu değil, zaman meselesidir. ·· d f t b}' "' • 
,·ircrek 1·alnı% Fransız anavata- ıncnfaaUerlnl ııe zaman mu a e 1gl Viclıy, l (J,../d ~ F11nı;ız Şimdi bu sualin CC\'abını 1·er· L>t .... ~' • • ·-~ "'ransayı daiJ' 

1 
D 

mek lazımdır: nını müstemlekelerinden 1ecrid •anında buhnu§tur. Kı.ılıire, l (A.A·) _ Oı-ta Baş' ekil hınv:ini Amira ar· 
İngilter:e Suriyenin ;işgalinde ctmekOlmuyor, Fransızları aç- ıng.a.: ... , ~~~ ' bize bu ~ Sark 1ngiliz ]Joıumi karargahı· lnn Pari e yaptlğı ~e,ahatteu 

geç kaldı mı . .J<,almadı mı? lıia da mahkü mediyor. dar şiddet ve israrla hücum c<lr ~11111 dün aksam ne:reUi~i teb· dün (iğlr.den onra \'ichy''e 
• . ken her zamanki &i~·asctine sadıl " 

Şarki Akdenizde ıve Orta ark- Diier taraftan gazetenın Ber- kalmaktan ba6ka bir ;ey yapını- liği: dönmiifti\r. 
ta kulla~ üzere Alman ha- Un muhabiri de di)'or ki: yor. Bu siyaset de, Ingilte.reııin Girid'de, Cuma giinii hava lngiltere Siyama 
va kuvvetleri şimdi serbest kal- •Almanya, Vipyi tazyik et- hük~ın sürebilme:>i için Avru- hoınbardırnanı geni~ l.ıir ni~hrt k 
mışlaroır. Almanlar Suriyeye memekte ve hMliıselerin bundan P.ayı pa~çalamak ve sonra .istedi· ılabilindc devam etnıi.:.tir. Bn· petrol yerece . 
d h f 1 h k t . ·· • ..l ı..:t..ı . t .1. k ği gibi ticaret yapmaktan ıbaret- L• d l ( , A ) Snı· a a az a ava uvve ı goııue- vv3 e lbır Franuz - ngı ız ya ın ı·ır. • nnn h:ıriciıule ,·uıiyctte ır e· Caugupour, Jı·ı~· - •. 

1 nlar b t ,_ • ı· · Aıuıra rebilirler. Alma m u eşeu- lığını ihtimal dışına çıkardığını Ancak yeniden doğan Alman ği,.iklik yoktur. gapour mıınııu ' :a ~sı ., 
büsü Flilistin ıistikametinda bü- görmektedir. Bunun içindir ki kudreti Avrupada bir ittihad un- lrak'<la, kıtalarıınız Dağl1a- La)lon dün ılcmı:.tır kı. 
yük bir harekfıta girişmelerine 'Alman hariciye J:ıczarcti bu suru olarak göründüğü gündür dm 15 kilometre kııdar garhı· __. Si) ııın )ıc) eti i\za'-1 Jıu 
delalet etmez, zira burada deniz kavgaya miidahale edemh·ece- ki İngillere bi-zi harbe sürükle- na varmış ,.e a i Jrak knv-rctle- nıenılekde ı>t~trol \'ermek me• 
muvsalası 600 !l.!Jornetredir. ik- v• • • • • • ınek ıçın siyaset adam1arımızın 1 . L l l .. kere et· 

Aı gını durmadan teyit edebılmek· budalaUk1arından jstifade etti. rile temaııa ge mı u unuyor ele ini bt>nirn e muıa .. k.Tt 
mal ve muvasala pc'k müşkül- tedir. Bir Franl!lıZ • Alman barı- Şmıdi Fr.anşa Mareşal Petain'in !ar. mi~lerdir. Bu bu u ta mu~ 1 ~ 
dür. Ancak İngilizleri Filistin '?IDJn ingiliz davası füerinde ya- şahsında uzağı gören ve mazi · Habeı;iııtanda, Göller mıııta· olacj •ım ır.anııtıni)~ruın. l~~ 
,.e Irak bölgelerinde kuvvetlen- pacağı tetı0ir Loodrada hesaba ıin y~t ılık;.ırı u; a~~n~~1u kasında on muharebderde zokcn•ler o kadar ı) i c·err > • 
dirmeğe mecbur eder ki bu Lib- kaWmalıdır. Bu ban§ e~bren, ~:kdt; kfİn.gi~er!ebize kin ve a- mağlup edilen dfitmauın dağı1- l etnıi tir ki ııetrol ~mnıııın? altt· 
ya cephesi için zararlıdır. Bı fakat a~·ni zamanda da lngniz davet bes!ıiyor. ınıı; kuvvetforini ~f.Wİ rınek icin J'Jll' ıtıdo~rudn.n dogrıı' n ~!) HD 
itibarla İngilizler Suriyeyi Gi- meharetsiztiği yüzünden ıncyd:ı Diğer taraftan İngiltere, kendı lıa;ek~t\eriıniz de.,.am etmekte· in g\iriiıı:ınelera için ~Htıhat • 
rid harbi bitmeden evvel işgal ,1a gelmektedir. Berlin diploma si için ihtimal d.ıhili~dc bulun · dir. .. hımıı~ıır. 
etmi§ olsalardı yalnız Suriye ve 'k :mahf'll . · t b · · mayan bir zafere erışeoek o~ Dahıt §İmakle miktarı umtc R •yzıı 
Kıbrıs adasında !kuvvet bulun- lı 1

• e.r~ .11 e .. unun ~ç~n bıle mjjı)hasran kendi mcnfnntlc • . Ha.I (' uıtMnper- Romanya, omn 
duraca1danndan. Fran. az • Jngılız munasebetle.rın rfoc!en mülhem olarak hareket madıyen arla~ . ' ~ kıt'alart • • t h eti 

Mısır bölge- de vukuu muhtemel mes•um bir edeceğini gayet iyi billyoru7.. ver ku\"'etlerı lta!~an . tz bır tıcare ey 
S • d b'' "'k k tl t 1 :ıı - ' - 'k' · d ed b1 b k' l · c fnı11la"ız tanrn ' k ın e uyu uvve er op a- akıbete hay.ret etmekte, fakat Fraıısa anc- ı mcı crec e ı a ·ıyc cıııı • göndoreC8 
mağn irnkfuı bulacaklar, Mısın ~ .1.kuk tt•v• k domin;•on o~acı:ıktır. Daha 1941 t>ili,·orfor. _ . 

bu akıbet talllıa. c ıgı ta - d h tı 'Jlk .on a'" zarf rı " in R 1 / AA ) _ Stefanı: Ro-
daha iyi müdafaa edeceklerdi. d' d . Al 1 x. a mu ;ı..satl}a n " · ' - · i hrip ett:\ck iç , oma \ · · d k' t ca 

ır e ıse manyanın a ncaıır.ı da 500 milyon nüfuslu biı· impa- pcryalizrnt, a 1 . ·1 . r k t rnanua ile Italya pr:nşın a ı ı -
Bunu - siyasi mülahazalar tesi- • . • k d' 1 t ' 1 h h b Jlluhtaç o " bı n · a a J • .k. cmldkctın vazıyet& gız.lememc te ır er. • :ratorluk olan ngilterc, cep eye.; ar c f ,_ 1ı •n t ek ri mübadclelerı J ı m 1 f rile - yapamadıklarından geç ı.. k rl"..C d vronsa ba.-:11.l r:tnı. ,e:m. k b'l i 'ihtiyaçlarile te 

7.am etmeden denebilir ki, Frnn oncak 200 ..,lıı as ·er b'°'n erm - ıı: b Av .. upanın baslıca bır rnüte a ı l-'en. h" R bc-
kalmı:şlardır. Almnnların İngi- sız müstemlckclerini 1ngiJiz İm· tir. Halbuki ~yni d vh1"'t s' ndf',~~~. ''e ... m~c'k-~\~i foşk\1 ederek yUk - etmek m badıl~lerek1r nlu=ar İ· 
!izlere kar ı kullandıkları usul- sürccc'k bir h:ırp oz rıo1Tta1> ..... rr.-.. '"' , .. 1 ..i uetl P.....:ımaya cc .. 

paratorluğundau kurtar ıak ba 1d .. lüuordu \lebilrnck içın sulha mu ıta ... ~ r. 't 1 -akamları ile müul'kcrl'!-
lerden bırisi de. İngiliz kuvvet- 1 Af o ugunu soy .. · Sf h"td" \t · fordaJında n >un ••• 
lerini geniş bölgeler üzerinde his mc\zuu o ursa, nıanyn, lngıltcre bize bir k,ta lr' nda- ox • tses 1~ iste im ki. lere baş!ı~·acakbr. 

Fransayn miitnrcke hiiltüınleri- sı ve hatt5 bir mustemlcke mu- unu beyan. e~e ~ Una· urun .. 
dağıtarak büsbütün zayıf düşür- nin çerçc,·esiııden bii~ iik mik- tımelesi yapmak ıstıyebılır. Bu Franc;anın lıman ~.1,. vekr;ılaıuı- Zamzam vap 
mclc ve bundan ~stifade etmek- . b" uzda de • l':i r B kale yollarını r~!NC u t 1 1 
.tir. Orta şarkta Ahnanlar bu u- yasta faşan (a\•ızler )'apmağa F~~a~l'l~:'upada V( rl ~y.d. bilmesi hakk nda rı.ay:: ctHrd~ dan kur u an ar 
sulde muvaffk olmuşlardır. Bu }umrdır. - eski mevkiinı temin edecek c;c' ti- hus~unda her z:eınaı an ~ yı:ı. > fadrid 1 (A.A.) - Zanr 

1- ed r.· '3 ı d ka~'i knr::ır ve.mı bıdunuyoruo · ' 
bakımdan da 1ngiliz1crin Suri- Bu Alman hava kuvvetleri için de hareK~t e~e rm. • 11 

• ı:rı7.. 0 
1 p ı.a· İ"' ., Jwilcııt bir zaJH ııdındaki Mısır 'apuruJJ· 

- - . l rck t Fransanın Vl'ni nıuırn n },far a e m" ~ ~ ' 1 1 110 
yeyi işgal etmeleri lazımdır. buvuk bır zarard!r; 1bundnn son- k1'' le .... ',,_. . st '-run ikutle ~il eden pıağlup v tı:ını· dıııı l nrtarılını§ vlan ıırc ıın " 

1 -1 . i ld ·uru masına ış"'rm~ını ı h~ • .ı- rba.lı"kltı.-1 . 'd F ıı 
Hülasa: ngilizler Irak mese- :ra ngilizlerin Surı)cyi şga c etmektedir. Bunun ıçın rron 3 mız., 1opra:ı ıüz.ermw;: z.ove b . J ki j dün nhah lrnn a 'r~n. 

le-ini halletliklerindcn Suri~·ey i daha fa7Ja gccıkmcmelcri bek- sulhü tacil edec k yolda hareke ı ra me;•dan vemu~ecer k ;:! i fHHn cıl huduclmın gcçınıstır. 
petrolden mahrum edebilirler.· lrf"ı>b'lir. ıctıı Plr za ··~ •·•• · r. t - ,.,,,.-;ına lı. Y.nrcl ıett Tffl ~ ce • 



..,,. 4 ~N ~N H AV ADls - ·--~ 
1 HA1.İra" t !Ml Paıar 

Haberler 
ASKERLiK 
iŞLERi l( ~~!!·VE,t;.~~~~!.~!1!'~~ ~ 

l'88lna dıyr olan 3828 sayılı ve 1715/940 tarihli ltanufia ek kanun !t/5 * Kauçuk fahrikatirleri sa~ 
aayi birliğinde toplanarak lum 
di İ§lerini tedvin etmek üzere 
bir .encümen kunnu~lardır. * Ü küdarda açılını na ka
rar verilen Asri Kahve gibi, 
abataşta da bir kahve ~ılma 

aı düşüniilwektedir. 

Yedek 
Subaylar için 

Yedek ıubay yoklama 
günleri •taiıda yauldığı veçbile 
sınıf ve rütbe ııra11 takip edecek
tir: 

... .. .. 
İIUISİIİ Iİll lS ~8USllDA 
~--.... ~-..... ~·~ * Beyazıttaki 1 nkdi p m Ü· 

11e1iain etraf mdak.i duvarın yı· 
kı)ıpaıına yakında ba~lanac.&c 
n müzenin etrafı park haline 
~irileoelctir. 

1 ) 2 Haziran 9.f 1 günü Gene
ral, kurmay, piyade albaylar. ...... UNU.il --·--------------------------------------------------· 

* Sofya elçiliği ikiooi ki
tlpliğiae Ziya Tepedelen tayin 
Milınttr. * Ü küdarda Ümraniye kö· 
ıtinde ve Şişlide iki halk ha
•amı açılacaktır. * Y alovaya yeniden 30 elek 
tri.k lambası konacakur. 

* İstanhul 'ilayetine Lağlı 
kazalarda } apılmaıırna karaı 

verilen ipcrlerin yerleri te"ı>it 
.. dilmiş Yt' hazırlanan rapor se
f t-rberlik nıiidiirJüğüm· gön<İt'· 
rilmi§tİr. * Fi)al uıiirakahe f..ur~lar. 
} arın açılacaktır. Kurdarıla 
ders \'t>rf'('t'k hocalar §unlar: 
dır: Mulıııitı Baç, Ff•thi S('zai, 
.Raşit, Sırrı. İffet Halim. 

* VaJj \'e Belcdi)'c R.ei .. i 
dün muLtelif semtindeki yol

ları teftiş etmiştir· 

* Göksu deresinin tC'mizlen 
mt> ine karar verilmiştir. Amc· 
liyata yakın«Ja ba§lanacak 'c 
yeni hir köprü yapılacaktır. 
* Beledi').e yapılacak )Ollar 

için daimi encümenden 90 bin 
liralık )eni bir tahsfaat almı:ı; · 
ur. * Trak)anın her tarafında 
ltütün mırndıralar faaliyete geç 

miştir. . * Bu vıl ekilen pancar mik
tarı 43 bin hektarı geçmiştir. 

* Önümüzdeki Per§enılw 
günü Profesör Halide Edit' 
Türk kaamlarıua memleket 
müdafaa ı hakkında l>ir kon
forans verecektir. Konferan
ııttı nerede 'erileceği henüz 
belli değildir· 

* Eyüp • Edirnekaıll )Ol in
taatı tanıamlanını~tır. E}iip -
Rumi şose inin ıle yapılmasm:ı 
.iNI t l aıunı;: tı r. 

* Do 1 İran 19 n izmir fn. 

2) 3-4 Haziran günü Tabip. 
dit tabibi, eczacı, veteriner, kim
yager subaylar: 

3) 5-6 Haziran 941 günü le
vazım, iıtihkim, muhabere, ıü-

vari her rütbeden: ' 
4) 7 Haziran topçu, ölçme, ı

şıldak, büyük, küçük rütbeli su
baylar; 

5) 9 Haziran 941 günü jan
darma, harp eanayii, büyük kü
.;ük rütbeli eubaylar; 

6) 1 O Haziran 941 günü nak
iye, otomobil .küçük büyük rüt

oeli subaylar: 
7) 11-12 Haziran 941 günü 

Jeniz, dcmiryolu, hava, harita 
ler rütbeden subaylar; 

8) 13 Haziran 941 günü he
~ap memuru, ve muamele nıe
murları; 

9) 14 Ha7.İran 941 gÜnÜ as
keri hakim ve mÜ§avir, müziha, 
ımamlar, eanafatı asketiye: 

1 O) 16 Haziran 941 günü pi· 
yade yarbay, binba§ı. yüzbaşı-

11) 17, 18, 19, 20 Haziran 
941 günü piyade üst~ğmen, teğ 
nen, asteğmenler; 

I 
t941 iKRAMiYE PLANI 
KEŞ1DELER:. Şu'bat, 2 Maya, 

l Atuatoe, 3 tkincit.qrlD • 
tarihlerinde faPlllr. 

J9'41 ,ihamiyeferi j 
ı adet 2000 Hratrk = 2000.- &.. 
a • ıooo .. = 3000.- • 
a • m .. = ısoo.- • 
.. .. 600 • ~ 2000.- • 
8 • 250 > ;: 2000.- • 

M a 100 > -· 3500.-. a 
80 a ~ ıt =4000.- • 

300 • 20 • :; 6000.- .. 

-Enson Havadis
Abone Şartları: Tül"kiye Hariçl 

için için 
Kr. Kr. ı 

Senelik 

l 
Altı aylık 

Üç aylık 

Ayhk 

1000 

275 

100 

1100 

1000 
550 12) 2 '· 23, 24, 25. 26, 27. 

28 Haziran 941 günü; herhangi 
bir •ebeptcn dolayı yoklamaya 

~:i::~" m:~;: ~::::a~;;ı 
Tevziata Pazartesi SOD f&dİIBt \ 

başlanacak 
Bugün 1940 senesinin son aii· 

ııil münasebetile ekseri Beledi
ye ve Maliye 'ubelerinde öile
clen sonra tatil olmasına raimen 
akşama kadar ('.ahşmışlar ve be
-;apl:ırdan, \'ergilerdcn 1941 ma
li yılına az de\'ir bırakalmışhr. 
icra daireleri de ayın beşine ka 
dal' kapah kalacaklardır. 

Yeni kadrolar \'e Haziran mn 
aşının tediyesi h;in bugiin öğlc
ve kadar Defterdarhğa henü7 
bir malUmat gelmemistir. Pa· 
zartesi günü emrin verileceği 
\'e o gün tediyata ba~lamlacaiı 
anlaşılmaktadır. Ücretlilerin is· 
tihkaldarı verilmiştir. 

VALİYi ZİY RET 

Defterdar Ş e vk et 
Adalan değişik · 

tikleri izah etti 

lstanbul Defterdarhfiından : 
1. - Şeker ve Glikozdan alınan İstihlak vergisinin arttııılması· 

na dair olan kanun 31/5/941 tarihinde neşredikniştir, • 
2. - Bu kanunla 
A) Glikozun alım ve satımı ile iştigal edenler, 
B) Glikozu imalatında iptidai veya tali madde olaıak kullanan 

sınai müesse.ııeler. 
Kanuneı ncFedildlği günün yani 31/5/941 Cunıaı·tesi gününün 

sabahında ticarethaM, mağaza, depo, ambar, fabrika ve imalathanele
rinde, şube, acente ve komisyoncuları nezdinde ve sair yerlerde bulu
nan sloklann cins, miktar ve sıkletini ve bulundukları yerleri göste
rir bir beyannameyi kanunun neşredildiği günü takip eden günün ak
şamına kadar bağlı oldukları varidat dairesine vernwğe mecburdurlar. 
Ancak kanunun neşrini takip ed~ gün pazar güniine tesadüf ettiği ci
hetle beyannamenin 2/6/941 tarihine müsadif Pazartesi günü akşamı
na kadar Galata Balıkpauınnda Muamele ve İstihlak vergileri Mer
kez Tahakkuk Şubcsı $eflığine, Beykoz, Sarı) er, Bakırköy ve Adalar 1 
kazalarındaki :mükelleilerin de bu kazalar Malmüdiırlüklerinc tevdi 
edilmesi lazımdır. 

3. - Glikozu imalatında iptidai veya tali madde olarak ku1lanaıı 
sınai müesseselerden maksat, bu maddelerden çikolnta, 1ahln helvası, 
lokum, fundan, şekerleme, karamela, akide şekeri, bonbon, marmeliıl 
reçel ve emsali maddeleri imal edenlerdir. Sınai müessese tıibiri de 
3843 numaralı Muamele vergi.<u kanunuftun Beşinci madde.sinde tarif 
edilen mücssescleı i jfade eder. 

4. - 31/5/941 gü.nüniin sabahında ellerinde yüz kilodan az glikoz 
bulunanlar beyanname vermeğe m~bur değildirler. 

5. - Müddeti içinde beyanname vermııoyen ~ya mevcuUarını be~ 
yannamelerinde noksan gösterenlere beyannamesi verilmeyen. veya 
noksan gösterilen mev.;ıd için tamoluna<:ak vergi, beş kat faı.lasile tah
sil edilecektir. 

Aliıkadarlarca bilinmek fü.ere ilan olunur. 

Türkiye Cumhuriyeti 

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

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

Para biriktirenlere Zl.80t lira ikramiye veriyor 
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arma iştirak ede(·ektir. 
arda İran hesabına lnıı;usi 
pa' >on yaptırılacaktır. 

Fn 
bir Ticaret Vı•kiileti in~,. miidü-

rü umumi vekili Faruk Sunter 

7 - Damga resmi kanunu· 
nun 11 inei madde inin 49, 61, 
66 H 78 numaralı fıkraların· 
ıla yazılı beyanııame, rulısatııa 
ıne, resmi daire ve müe "elerİ· 
rin makbuz 'e ibra enetleri. 
poı:.ta ve telgraf makhnzları, 
re mi kayıt \e karar iiretlcri 
, e memurin sicil ciizdanları} 
mn damga rc•"imlc•rine % 50 
zam ) apılını,.tır· 

8 - 13 iincii maddenin 2,1 
, e 5 numaralı fıkralarında } a
zılı muka\ r,]eıınııwler, .. ipari~i 
kabul uıektupforı. bu mahiyet· 
te ) azı lan telgrafların ti<'aret· 
hanelerde kalan nii haları, ak· 

* Diin 36 eısııaf ve 44 ~oför 
ruuhtelif beledi C't>zalara çarp-
t1rılmıştır. 

BUZ ı\TIŞI B.\ LIYOR 

Buz ınÜlt'ahhidi beledi) C} e 
miirnC'aat ı derek teminatını )ll 
ıanm.tır. Yakında faali)ete ge 
~et·ektir. 'M üteahlıit muhtelif 
kazalarda kurulacak olan diğer 
~uheleri de te bit etıniı:tir. Bu
:um atı§ma önüıniizdeki hafta 
başh) acaktır. 

Yol üzerınde gördügwı asker 
oli.ısi.ıne ge~nce o intihar etmişt.ı . 
Üzerinde bulunan mektuptakı ş, 
.Ozler de bunu gösterıyor: cLü 
ız, ben kendimı füdür~e~ım, Al
laha ısmarladık . Benim ıçin du 
et. Ölümümden kınıse mesul de ~ 
.rı dir.> 

Bunun içın, artık bu sözleri bı
rak. Şüpıhelerinı kendine satd~. 
k·mseye bir şey söyleme. Hatb 
Liiize bile, Lôblan itibarlı bir a· 
damdır. Zengindir, ne de olsa 
b& hak kazanamayız. İnsan ken· 
~nden kuvvetli olanla ujraşma 

dün \aliyi zi)aret .etmi~~ fi)al 
ıı iiraknbe Jıe) etine alınacak 

memurlar hakkında izahat 'er-
mi tir· 

Y Z TAIÜFELERi rcditifler H nıiitNlavil wya ti· 

De\ lc·t Oeınİr) oll:ırmıı\ A· cari. eunk \ f' senetlerin dam· 
nadoln ve hauli)Ö hattına ai( ga re iml.-ri hinfic• iki}e ve 81 

· 'f · 1 .. 1 • ·ı numaralı fıkra mda yazılı her ycnı tarı ~nın mgunc en ıtı ıa-

b 'k b ) 1 )r · türlü ihale kararlarının tlamga ren tat ı c &f anm1" Jr. rnı 1 
'f A l ı · h · " rcıomi de bin kurıı~tan a lnıı~ tarı e, nıuo U)a '~ §e rın 1'· 

nadoln )aka~ma göçeden hal· paraya çıkarılnıı~ıır. 
kın ihti) açlarına gör" yrıpılını~ l 9 - Bu zaıııl:ır 1 Hııziraıı 
ıır. 941 ıari1ıindeıı ıııute>hc[(lir. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesapla· 
rında en az 50 lirası bulunanlara denede 4 defa çekilecek kur' 
a ile aşağıdaki pi.na göre ikl'amiye dağıtılacaktır: 

4 adet 1.000 Liralık ı.ooo Lr. 100 adet 50 Liralnk 5 000 L ' 
4 ıt 500 > 2.000 • ' ıra 
4 • 250 • ı.ooo > 120 » 40 , ~.soo > 

- 40 > 100 • 4.000 > 160 • 20 • • 3,200 > 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar l>ir sene içinde 50 lira. 

dan aşağı dıişmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 faz. 
!asile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa 11 EyJul, 11 Birincikanun, 11 , 
Mart ve 11 Haziran tarihlerinde çekil.?cektir. 
WWWU44 3 QGYA j 

En Son Havadisin Cinayet ve Macera Tefrikası. 10 Jan, Marteni çok severdi. Lo-

1 

şılıklı şarap içerlerdi. 

1
-K. A LI LOKA TAi ~:t~~-ı;a~;n~~~\h:~~~Id~~~~ kendısme So) .ıesclcrdı, buna kat' 

ıycn inanmaz, hatla gür. kahka-
1 - ıhalar savurarak: 
yapıyordu. 1 Ç • • ~ mı etmişti , yoksa öldürülüp cese- Cevap verirdi: 

Halık n ru asında ~·avaş 8:dım- evıren . dini yol ortasuı8:.1~1 :?tmı.şlardı? - AHaydi budalalar! Böyle saç-
larla genç bır k zla b r delıkan- Jt,/. S. Çapanoğlu Hem bu yol, olunun bulundu- ına laf mı olur? 
li yilrü~orlardı. Bu cift, yeni ge- ğu yer (Piyer Bil) e o kadar u- Lokantaya girer girmez: 
lin güvey<li: Liiizle Piyer Falo. di, şarkılar söylendi. Milld hava- zak değilıdi. Hatttı p~k yakındı. _ Nas.ıJsın baba Marten? •• 

Usta Marten, lokantawn kapı- ]ar oynanmıya başlandı. Lokanta ve sahipleri hakkınd~ De<li. lyi misin. Karın, """'Uk-
smda bcldiy<>rdu. Löblnıı en yeni Gaydaların hazan tiz, hazan Terezaoın kendisine söylediğ~ lar ne alemde? ~~ 
•;biselcr.ıni giyinmış. ününe bem- :pes nağmelerine ayak uyduran - şeyleri hatırladı. O zaınan içı 

hF-'-'az hır önlük takm.ştı lar arasında gelinle güvey de sızlıyarak mırıldandı: - Çok şükür, ıyiyiz. Ya sen 
" ba nasılsın? . t ct.ş ustasının y311 ı . c.:a duru- vardı. . - Aca ? 

Tereza. ce\ ap vermedı, •. sustu yordu. Başında ma\ uı , kırmızıh, Oyun fasılaları. devam ettı. Fakat bu sorgunun cevabını - Ben de iyi gibiyim. 

malıdır. 

ve ıüPbelerini kiınse~'le soyleme- allı morlu b1r takke \•:ıı·dı. Be Ça~ ve oyuna devam edil~di- veremedi, burada daha fazla ka- - Gibiyim de ne demek?, 
dL lhaliıe panayır palyaı,:olarına ben- ği sıralarda, davetliler, küme kü- lırsa, saadetinin bozulacağını, ra- - Bu yü i.şleriın biraz bozuk 

_ 5 _ ziyordu. me toplanarak köye ait dedikodu hatının kaçacağını anlad~. Ko~a- gitti de, onun için cgibiyim!• di-

Du 
.. ;ı.ÜN Kızlarile karısı, ipı-k!! elbiseler lar ~apı~rlardı. .. .. sma adkularak: . Yav.aş. bır ~es e: yorum. 

u giymişler, başlarını, göğüslerini LOôlan da şarkı soyLuyor, oy- - Artık, ded., evımıze done - Sonra, bir köşede hafif hafif 
(Piyer Bı)) de düğün vardı. çiçeklerle mücevherlerl~ süsle - nuyor, şen ve şatır kahkahalarla lim! horlıyarak şekerleme yapan Fati-

Leıkanta baştan başa çam dalla- t mislerdi. ' J düğünün neşeli havasına zevkler Düğüncüler, şarkı söyliyerek şe seslendi: 
rile, çiçeklerle süslenmişti. Düğün alayı lokantan.n salo- katıyordu. gayda şişirerek ve davul çalarak 1 _ Heyyyyy; kara btber! Bize 

Gökyüzü bir genç çehresi gib: nuna girdi. Oı·tada büyük bir sof- Damat çok neŞJ!liydi. Geline ge köyün yolunu tuttular. şarap getir. 
s,.f ve tentiz.di. Kır çiçekleri, gü- ra kurulmuştu. lince sevinç içinde görünmekle :-. Feti.ş gö31eriıti uğu~ " -
•fliin ~-~·veren .~ar~r~ile açı_I.ı .~ İki yıldanberi fidet olmuŞ:tu. beraıber, dudaklarında hüzunlü İki gÜ!l sonra, gece bir YQ)cu ğuştura kalktı. Bir mliddet öyte 
yor, buyuyo~, guzefük.erılc gozu Civarda yapılan bütün düğünler bir tebessüm çiç~lıeniyordu. geldi 'bu yaşlıca bir adamdı. Marf gözleri kapalı durdu. 
ve kalbi çekıyordu. . nikah törenleri hep Löblanın lo~ Arada d?lıyor, gözle~i?in önUn ten İ.öblan onu eskiden tanıyor- Jan: . . . 

1941 tarihinde neşredilmiıtir. . 
2. - Bu kanunla aşağıda 3 numaralı bendin A, B, C fıkr•laruıd' 

yuılı Maddeler muamele v~rgisine ve E fıkrasındaki maddeler lıeh-' 
lak vergi.$ıe tabi tutulmuş \'e F, G, H fıkralarındaki maddelerm ls· 
tihlfık vergileri de arttırılmıştır. Bu maddelerin~ 

A) Alım ve satımı ile iştigal edenler, 
B) Bu maddeleri imalatında iptidai veyoı tali madde olarak kul 

!anan sınai .müesse9eler 
Bu maddelerden kanunmı neşredildiği günün yani 31/5/941 cu• 

1nartesi gününün sabahında ticarethane, mağaza, fabrika, imal8thanf• 
ambar ve depolarında şube, acente ve komisyonculan nezdinde vd' 
sair yer~ 'ıbuluruıın stoklarının cinaini, mikı;aruu, sıkletini ve buluSl
duklar1 yerleri tbu il8nm yapıldığının ertesi gününden itibaren üç gila 
7.arfmda bir beyanname Ue Galata Balıkpazarında Muamele ve ~ 
lak ~rgiierl Merkez tahakkuk şefliiine, Beykoz, 98nyer, Bakırköy 'tC 
Adalar kazalarındaki mükellefler de bu kazalar MalmüdürlilkJeti11' 
bildirmeğe rnecburduı·lar. (Bunlardan sınai müesseseler kanunun ner 
ri tarihinde imali tekemmül etmemiş halde bulunan mevaddı beyaıt" 
rıamelerine iptidai madde halindeki miktar ve sıkletlerinc göre ~ 
t.'<lcceklerdiı'.) , 

3. - Beyanname ile bildirilecek maddeler aşağıda gösterilmift.ir· 
A) Kepek, 
B) Yerli nebati mahsullerin tasiı· ve tufiyesinden iatihsal ol~· 

nan yağlar (Zeytinyağı, susamyağı, ayçiçeği yağı, rapisa, keten, beıil 
ve saire yağları gibi), 

C) Şekerden memfoket içinde imal olunan maddeler (LokUfll 
akide §ekeri, bonbon, karemela, reçel, marmelat, fundan, jile şekeri. 
ı.ıekeı leme, şurup w emsali, terkihlnde % 50 den fazla şekeri muhte' 
vi olup şimdiye kadar muamele vergisinden muaf ıbulunan maddeler) 
{Tahin helvası beyanname ile ihbar mecburiyetine tabi değildir), 

IJı Lastik çi?.nıe, ~n. kaloş, ökçe, 
E) Gümrük ithaliıt larife!;inin 4691A, B pozisyonfaıına giren tıer 

ne\•i çimento, 
F) Gümrük ithalat tarifet-inin 129 B. 132/B pozisyonlarına glrefl 

sun'i ipek ve sun'i ipek ipliği, 
G) Her nevi kahve (Gümı Uk tm ıfe 11umarası 208), 
H) Her nevi çay (Gümrük tarife numarası 213) . 
4. - Yukarıda 2 numaralı bentte yazılı ııahıs ve müe<> e.selcrcl 

kanumın ne~ri güni.inün sabahında k<'pek, yağ, şeker me\ cudu yu:ıe 
kilodan, lastik ökçe, şoson, kaloş, çizme, stın"i ipek ve sun'i ipek iplil 
kahve ve çay mevcudu onar kilodan, çimento me\•cudu 500 kilodan 
olanlarla 3843 sayılı Muamele vergUii kanununun aşagıda 5 nuroar 
~bentte yazılı 11 ve 12 inci maddeleri mucibince Muamele vergısindeO 
muaf bulunanlar beyanname vermek mccbuıiyetine tabi değildirler 

5. - 3843 sayılı Muamele vergisi kanununun 11 inci maddesi ınr. 
cibince Muamele vergisinden muaf olanlar ayni evde ikamet ed .. 
ailesi efradı ile birlikte münhasıran ikametgah dahilinde icra edilın 
ve muharrik kuvvet kullanılmamak ve hariçten alacağı i§çl be.c;i -gelf 
memek şartilc iplik, havlu, örtü, çorap ve mensucat gıbi örgü ve d'1f 
kuma ışlerHe dantela ve nakış işleri, hasırcılık ve sepetçilik mua~li" 
tı, ip ve urgan imalatı ile iştigal edenlerdir. 

Mezkur kanunun 12 inci maddesile muamele vergisinden moJ 
tutulmuş olanlar da doğrudan doğruya veya bilvasıta yalnız bir nıiif' 
teri hesabına imaliıt yapmıyan ve istihdam ettiği işçi sayısı mües.Sel' 
sahibi de (bizzat çal~ın çalışmasın) dahil olmak üzere beşi tecavii' 
etmij<'n ve muhaıTik kuvvet kullananlarda muhaıTik kuvveti iki ber.; 
giri geçmeyen küçük sanat müesseseleridir. Bu müesseseler, ma}WIJ.J" 
varidat dairelerinden verilmiş olan muafiyet karnelerim haiz ol9P" 
!ardır. 

6. - Hususi müskirat amilleri ile tütün ve müskirat bayileri ~ 
nunun neşredıldiği 31/5/1941 Cumartesi güniinün sabahında ucar 
hanı, mağaza, fabrika, imalathane, ambaı \'e depolarında şube ve aceP 
lelerl v~ komisyoncuları nezdinde bulunan her nevi sigara ve tüıii' 
(enfiye ve tönbeki de dahil) ve ı-akı, knnyak, konyak ve likör, şat11• 
panya, viski, cin, votka, şaraplarla kibrit \'e çakmak taşlarının etiket 
fiyatlal'ına gör(' cins. nevi ve miktarlarını bu iliının yapıldığının erle' 
günilnd n itibaren üç gün zarfında bir beyanname ile ı-uhsat tezketr: 
sini 11ldıklan İnhisarlar idareaine bildiı·meğe mecburdurlar. 

7. - Kibrit İnhisarı İşletme şirketi acenteleri de kanunun ne 
tarihindt? ellerinde me\•cut klbrıtlerle çakmak taşlarının miktarını }te
za bu ılanın yapıldığının ertesi giiniinden itıbaı en üç gün içinde bU' 
lunduldarı maJ:ıallin İnhisarlar İdaı't'sine bı.::liıecekl<>rdır. (Kibrit f..
hisnrı İşletme Şirketine ait olup ıacentelcı nezdinde emaneten bulı.ıJ1• 
duğu kayıt V(' vesikalaTla tevsik t.'Clil<>n kibı ıtler .beyannamelere ıtb8 
edilmiyeccktiı'.) 

8. - Tuz alım ve sa1ımı ile mec:gul Ctlaıı hakıki ve hükmi şah~ 
lardnn bu kanunun ne.; redildiği 3115/941 Cumartesi günü sabahı eUr 
ı·inde iki yüz elli kilodan fazla tuz bulunanlar da o tarihte mağaZ' 
ambar ve depolarında, şube, acente ve komisyoncuları nezdinde ve,_. 
ir yerlerde bulunan tuzlcmn cins ve miktm·lannı ve bulundukları yet'" 
leri bu ilanın yapıldığının ertesi gününden ıitbaren üç ' giin içınde bJ 
beyanname ile bu!unduklaıı mahallin İnhisarlar İdaresine bildirecclt· 
}erdir 

9. - Bu ilanın yukarıki ıbentlerinde geıek mahallı Varidat da~ 
lerlııe gerekse İnhisaı lar İdarelerine verilmesi mecburii olduğu t 
edilen beyannameleri müddeti içinde vermeyen veya mevcutlarını }ıe
yannamelerıııe noksan geçırenlerden bcynnnamesini \ eı medikleri ve) 
noksan bildirdikleri maddelC'rin vergısı be., kat fazlasile tahsil edi}r 
ccktir. 

Alfıkadaı·larca biHnmck Uzcre ilan olunur. 
NOT : 
I . - Vel'ileoek be)annamelcı in hlık w silintiden itd olnrak nı• 

kınc ile veya mürekkepli kalemle normal cb'vddaki kağıtlara ya1k 
masına ve aşağıdaki numuneye göre t;ınzım edılmesine bılhassa dikk•' 
olunmalıdır. 

Beyanname nümunesi 

Muam~le ve İstihlak V.crgilcri Meı kez Tahakkuk Şeflığınl' 
. (Veyahut ........... ............ Malmüdüdüğüne) 
Jsun : . .. .. .. . . .. .. .. ... .. .. ... .. İşi : ...................... .. 
Muvazzah adresi: ............... Beyannamenin verildiği tarih 

Mevcut stokların bu-ı Mevcut stokların 1 
~~du~~.~: ..... ~~~~~ Cinsi 1 Miktarı 1 Sıkleti İZAHA: 

r Müess:ıne ait ticarethaoo, mağaza, fabrika, imalathane, am"'11 

depo, şube acentelerimle koınisyoncularıın nezdinde ve sair yerler~ 
kanunun neŞ'l"i 'tarihi olan 31/5/941 Cumartesi günü sabahın~ mcvc~ 
ibulunan ........... . vergisine tabi maddelerin yukaı ıda müfredııtile gôV 
terilmlş olduğunu bildirlı-im. 

Pul ve 
Mut'SSese sahibinin ac.ılS 

hüviyet ve imzası 

n. - Mükelleflerce Muamele ve İstihlak vergilerine mütcaI1il' 
tereddüt edilecek hwusat baklanda beyanname verme müddetinin hı~ 
tamından evvel Galata Balıkpazarında Muamele ve İstihliık: vergiler 
Müdürlüğü ile Merke2 Tahakkuk şubesi Şefliğine ya bizzat veya 4179'• 
41217, 43399 numaralara telefonloı müı-acaat etmek suretile iktiza eded 
izahat alınabilir. 

111. - Hwıusi müskirat amillerüe, tütün ve müskirat ıbeyileri, kib" 
rit İnhisarları İşletme şiı·keti acentelerinin kullanacaklan beyau~"' 
meler İnhisarlar İdaresince tabı ve ihzar edilmiştir. Amil, bayi ve acetr' 
telerin alakadar semtlerdeki İnhisarlar satış depolarından tedarik ~"" 
mek suretile bu beyannameleri tanzim ve tevdi etmeleri lazımdır. 

4z•• 
• Öile . b~larken, Pıyer Bıle kantasında yapılıyordu. Çünkii, de kanlı bır hayal belınyordu: du. (Veron) da bilyük bir bahçe-' - Kendıne gel, Fetış, dedı. A. 
&iru hır ms~~ akı.n. ~aşladı. madam Löblanın pişirdiği yemek &ki nişanlIBı $arl! si vardı. Burada çiçekçilik ve fi- Y~kta uyuyorsun. h SampveB~--uharrirl: a on.. .,--

Halk. b:vı~ı::; ı ıt dbısel.Pnni gi- lerin nefaseti, (Midi), (Ü\"1en1il Filhakilca böyle bir günde bu- dancı111k yapıyordu. Adı Jandı. - Vakit epey oldu. Uyku za-
7lmn1$lıe · t~L er .. nı lerdı. 1 şaraplarının bolluğu düğiin sahıp nu düşünmeğe lüzum yoktu. Bu (Piyer Bil) e ilk defa gelmiyor manJ. 

Onlezind:! !!. y.Ja \ e <lavullarlr. lerini lokanta salonuna toplayan ~ündıen itibaren kendisi için yeni du. Sipariş almak, mal götürmek Cebinden kapakları pırlanta 
mıın hıwa1~r ç l yorl,..rdı . $arkı birinci sebeplerdendi. bir hayat başlıyordu. Fakat, kal için, yakın köylere gittiği zaman mineli altın bir saat çıkardı: 

lcri l ~· r·, so~uz nkı 'e $~raplar i~ldı, yemeklE"r yenil- binde bir ukte vardı: Şarl intihar buraya uımır, u~ta Marlenle kar- - O kadar ~ec dn"1i1 can m . D:ı 

Altın saat, usta, çırağın iÖZ-, NtzN~TI'Di~~.-~.~lF 
l · · k t -·~' ~. • -· · d qrıyat reaı.toru: ermı amaş ırı""""'ı. 1K11Sının e ŞOKRO SARACOOLU 
göilerinde kanlı ışıklar tutuştu. İd h • C ğ 1 ğ) Nuroo' 
Birbirlerine baktılar vıe gözleri- are ane. a a 0 u, 
ı... konu .. tular: maniye Caddesi No. 36 


