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Başmuharriri: 

Nizamettin Nazıf j 

Irak Nazırla-,,...---~ 
rına Tahran'ı~ Ru~ve1t 

Tehır ettiği 
da neler nutkunu 

söylenebilir ? Sa 1 ı g Ü 0 Ü 

söyleyecek 
Mühim bir haber .. 

•lrau, Petrollerinin sela-
nıetıe ihracı noktnsmdan 
Basra körfezinde muga1eta-
Ya ıelmez tam bir emniyet 
•l'amak ıne\'kiindedir.• 

'Vizametlin Nazı/ 
Irak-İngiltere harbi akabinde 

,S.idad kabinesi Harbiye Naıı
l'l Nacı Şe\'ket'i Ankaraya gön 
-..ı,tı. Bunu Türkiye ile ira. 
rllUD, Tahranda Türkiye büyük 
~Çİliiinde teati ettikleri biı 
llota ile •Hoy .. anlaşmasını ıner
iyet nıevkiine koymaları takib 
etti. 

Amerikalllar bir 
çok yeni Amirar-
lıklar ihdas ediyor 

.. ~.\ , .. ~. 

-

Girid 
harbi 
--o---

Röyter askeri mu· 
harririne göre 

Ciddi bir teh
likeden ziya
de basit bir 

gailedir 

1 

Londra: 23 (A.A.) - Rcuterin 
askeri münekkidi General Go
ugb yuıyor: 

Girid muharebesinin neticesi 
iki taraf için de birinci sınıf e
hemmiyette olacaktır. Elde bu
lanan haberlerden çıkarılabile-

cek hükümlere göre, muharebe 
bizim lehimize olarak inki~f 
etmektedir. 

Hava yolu iJe Sirkle gönderi-

• 
KURUŞ 

IRAti 

... 

• 

: . 
..... · °::" .. , 

Fakat, İn~iJiz. Irak ınücadele
!ıiİ.nbı ba§ladığı andan itibaren 
!Özler daha çok Tahrana cevri). 
~iftJ. hakdaki hadiseleri.; seyri 
lltrafmda Al&hazreti hümayun'. 
~ Bafdad tarafındaa tatmin e
~lınemesine imkan olamazdı. 
Zıra Bağdad, bir Sadabad pak 
tı devleti olduğu kadar bir pet. 
fol devleti idi de. Bilhassa İrarı 
ttetrollerioin Basra ködezindeı: 
flevkedilmelcte olması, Tahranı 
bakın sahne olduğu sergüzeşt 
le!e karşı likayd bırakamazdı 
8afdaduı, nihayet bu hakikat\ 
llkıl .. erdirebildiii anlaşılıyor 
8u~? gelen bir telgraf, lral 
8-rıcıye nazırı ile diğer bir na 

Bu Alman kıtalan, ciddi darbe

lere maruz kalmış, bun1ann ek
serisi ölmüş ve diğerleri Hir 
edilmiştir. Bununla beraber, Al 

maular, bu lutayı, ha,·a yolu iJe 
süratli bir surette takviye et-

... ··-· / 

rrua Tahrana hareket etmiş bu. 
"11duklarını bildinnektedir. 
tı!,"' ~ki. nazırın, bilhassa Bant 

( ezinın emniyeti etrafınd· 
ran • 
"iikı .. rayını tatmin vazifesin 
~r ennıif iki murahhas olduk 
.a· lllda.ıı asin fÜpbe caiz değil 
'1111', 

tra11 
ltak , 'rarp hududuaaa, YH' 

lı:Örf •~e olan hududuntm Basrıı 
L • .ezıne ula tığı noktadaki ·A 
oadan. kt 
L :no asına ne derece e 
q~Ql • 

rnıyet ''erdiğini 1939 yıl 
ouıyıs d j 
l aym a, ran Hariciye ne. 
·llretin' h" .~ t ın uyuk salonunda top 
"'

11
'-:111 °1-n Sadabid paktı kon. 

~:v11'de açıkca ve bütün eheın 
.. ' 11eti ·ı 
l'ihte 1 e ortaya atmıştı. o ta 
~u ~ev~u etrafındaki uz 
l).U Turkıye noktai nazarı 
ıf konseye ha' murahhasımı;-
atı ile iştirak etmi" olan 0 .. a 

~nk· t . 'ti ' .. 

diki 1 
•• nhısarlar Vekili ve şim 

lla lfılustakil Parti lider vekil 
• Y Riln& tarafından bild' ·ı 

~•fti. ırı 

..:;;~a~ırları 1tu aefer, hakıı 
(!ek 'il .....U.. içinde ve in 
1........ lreali :menu üzerinde, tel 
-tıanna franı tatmia edeb'I <'ekler ıni? ı e-

'-i Allah bilir ... Şu Ha kadar ·A 
dla. Üzerinde bir İran • Jral 

lblyaşnunhiı tahaddüs etıniş ol 
duguna dair elhniıde resıni biı 
~a16mat mevcut bultınmamak. 
• beraber, biz, Tahranuı Iralı 
~•1rların1, bu hayati nıenfaaf 
::erinde çok hassas bir dik.katle 

l'fll•7-aiına eminiz. ...... 
irau Ptıtr:trolleri iıletmesi ilt' 
arıtsında ı;riııln latiam•r tuıı 

nııı lehiııe Uhi 
•ır fuk nıe"cutt m nı 
ıtoprularının bu "ı:.r. ~ kendi 
\•etinden,• Iraka llilen MI'· 

fazla Wifade i~ çek 
et-inek diraytftinl ıistel'lll;!~e 
il.it bir suretle sebebiyet ven::~ 
fili bir siyasi ve askeri huhraıı 
~nden bu istifadealn darbe. 
~ine katlanmak, hiç khrı. 
'-in handan istiyemlyeceği ve 
"-'arnıyacağı bir hovardalık o
~. Bi11aenaleyh Tahranın dik
'-ıe değer bir siyasi miizakerere .. bne olmıık arifesinde hu-

""••·ll...- .. l b'I" -gu soy ene ı ır. 

~ NfZAMEDUİN NAZtF 
llıı...:: • d 
ol...~~ıı 3 iincii salıifeınız c 
-~nu~: 

~dabak Pekti 
------------~-·- · 

... .· ., . 
·~--" •. 

mektedir. Alınanlar Yunan ana 
vatan toprajuuıı Giride yakın-

Petrol mahreci olan •Abidin• ile Basranın emniyeti üzerinde İranın hassasiyeti ile bir kat da ha ehemmiyeti utan küçük As· 
ya ve Ceziretü-1-arab'ı gö terir harita. 

lığı sebebile, bunun yApabilecelt 
1 \'aziyettedirler. Bu yakınlık m i• 

Ruzveli dafaa kuv\'etlcriınne karşı bir 
• çok tay~:are ve kıtaat tabşidatını 

Va§ıngton 23 (A. A.) - B. nıümJ...;i:t lulnıaktadır 
Ruıvelt, sah günü millete bita· / · • 
b d d .. ı· ~. «O ._ Almanlar, hava yolu ıle gön-
en ra yo a soy ıyecegı ca" J . 

h .. ah b ·,. · d"' derılen kıtalan topçu ve t· nk a§l mus a esı nı un yaz· . . 
(De,•amı 3 üncü sahifede) getıren her cinsten kilcük va-

purlarla hopu geçen başka kıt
alarla takviyeye tetebbüs et
mektedirler. Bu vapurlar, pek 
muhtemel elarak cecelcri ,gö:ıti· 

küyorlar. ihr ......-ıar, • 
mesafeyi karanhkta katedebiJfr. 

(Devamı ikinci sayfada) 

Kıbnsı'n 
müdafaası 

lngilizler adaya yeni 
kuvvetler gönderiyor 

Londra: 23 (A. A.) - Kıbrıs

taki İngiliz kıtaları son zaman
larda insan ve teçhizat. bakımm
dan ta1'viye edilmiş ve hali da 
daha ziyade tak\'iye edilmekte 
bulunmuştur. Kahire'den Time· 
se ıeJen bir telpıda göre, nuw
eJtt Jıuıilia ve Kıbauh ••'JOM· 

_____ _.... ____ _ 
IRAN 

ve 

IRAK 
• 

Bagdat 23 fa. aj 
Maliye ve Hariciye 
Nazırları Tahrana 
hareket etmişlerdir. 

tara kuYvetli bir AJizak lut'ası r-----------....a 
da ilave edilmiştir. /ngiliz maliye nazı-

Girid lıava 
meydanların
dan istifade 
edilemiyor! 

lngilizler avcı tayya
relerini başka üslere 

naklettiler 

Sükran da Öldü! 
rınuı yeni beyanatı: 

latil, dizleri ile kızın karnına basnus ... 

Surigedeki 
Fransız 
Silahları 
Iraklılara· 
Verilmiş! 

Lcnulra Z3 (A.A.) - Mührü· 
his lordu B. Lttelee, dün anm 
kamarasında fU lteyaHtta 'bu· 

•·••fiar: 
Suriyecleki Frnsız techizatının 

raziasmın, Irak asilerine \'erildi 
ğiue ~nanılahilir. · Suriyedeki 
Fransız makamJarı, tayyare 
meydanlannı Almanların emri
ne vermişlerdir. Bunlardan baş 
ka Vic.hy hükumetinin Suriyede 
Alnıaınlara yaptığı yardımın 

tam genişliği hakkında ingili:ı 
hüktlmeti sarih tafsilata mslik 
değildir. 

En Son 
HaVadis 

HESS'in bir 
dostu idam 

edildi 
Londra: Z3 (A. A.) - YabanCI 

i'adyo tlialcinek sar ile AJmaae 
yada ilk öliim cezası, geçen cd· 
martesi glinü Nuremberg'de in• 
faz edilmiştir. Resmi biı Bcrliu 
hnbcri kısa bir muhakemedu 
sonra Nureınberg'de John• 
Wild'in öliim cezasına çarpıldı· 
ğını ve bu cezanın infaz olun• 
duğunu biJdirmektedir. Zürih' .. 
ten aily TelegTBph'a selen Wr 
telgrafa göre, Wild, He. ..... 
lundaki haberleri yayım 111 

Kahire: 23 (A. A.) - Kahire· 
de, gece Girid'deki vaziyete ta
marniyle hakim bulunulduğu 
ildirHrniştir. Asker nakleden 

tayyarele.r yere inerken parça-

landığından, bir çok nazi, daha 
ı:arpıımaya başlamadan ölmüş

lerdir. Almanlar durmadan 
bonıbardunan etmekte ve ~ar
ıışma tiddetle de\'am etmekte-

Tabancasındaki bütün kurşunları 
göbeğine boşaltmıştı 1 

(Yu•ı J Gadade) -

Dominyonlar, 
ana vatana yar
dımda yarış 

ediyorlar 
Loudra 23 (A. A.) - Maliye 

Nazırı King ley Yoo.J Kanada 
ıım İngiltere tarafından yaıu
laıı nıühayaatın 300 milyon 
sterlinglik lrnmmn tt>diyeyi ka 
bul ettiğini bildirınişlir· 

KOTRANYA CIALIGI 
dir. 1ngili:ı avcı tayyarelerini 
Girid'den geri çekmek kararlaş
hrılnıqtır. Maamatlh, İngiliz ta

arruz! hava hareketleri, Mısır-
lan, Alınanların G' 1..1 L •r-e a81)ı 
hava harekatı tblerinl teşkil e-
Jen tayyare :nıeydanJanna karşı 
devam eylemektedir. Avcı tay
yrelerial Girhl'den çekınek ka
ran, Girid'de yalnız pek az ..;ık. 
tarda fena teçhizatlı hava llley
danı b11lUll4laiu aebeblyle alın
naqtır. 

Bu para hiitçesi ancak 200 
milyondan ibaret olan Kanada 
ya göre mühim bir fedakirhk 
tır. l\laliyn ·azırı diğı•r domin 
yonların da, bu meyanda A,·ııs 
tralya, YC'lli Zelinda, Hin<Iİ:ı· 
tan ve Cenubi Afrikanın yar-

. tlımlarını da zikrt:tmİı~tir. 
----ıoı--~-

Milli Şefin müdahalesi üze~ne 
Bay Osman Resnelinin Bakırköy cwarın

daki çift/ili istimlak edilecek. 

Köylüye verilecek 
(Y ... 3 iiladide) 

1 'C' • ' 
Tie.J. .ıwa•e mtmıı.I bulunan memuriyetlere talih olantaı ıı. r a c la• 
imtihaalan 7apılmJttır. Kesmim iz, imtiluuıa lftirak edenleri 

.--.ı.~ ~ ...... - .3g0mrok:Bir "avrupa 
hamalı sulhü,, müm

\ ' •. 

Acidsülfrikle kün müdür? 

Yandı ••• Hamid Refik 

B gil "2rled il sonra saat 4 Harp ltqlıyahberi Almanya, 
u n, o~ e • b" w d •ıL ..a f 1 de, 1thalat pmriiiü ambarla· .-esmı ır asız an, ha ue .~ o •· 

randa etY• naklile megul güm· .. rak •sulh• lik.ırdısını 90yledi. 
rlik bamallanndan Yusuf, Meh· Fon Bibbentrop'a göre, •sulh 
med, Nuri liçii hirlikte, bir acid 1 )'olile balledilemiyecek hiç bir 
sUJfrik şifesiul indirirlerken ka· atVrupa meselesi _yoktur.• 

i zaeıı yere düşürmtişler ve bu Çoktandır müccr~ed tasav· 
düşürme aeticesinde saçılan ma vurlar planıua süriilnı~ş ul~n. hu 
yiden her üçü de vücudlarmdan kelimqnin (sulh ..kclıu.c.;ınııı) 
yaıınuş ve yaralanmışlardır. tekrar realite planına . alıııınış 

canlanmuına sebep olciu. 
Sulh hakikaten yapdaWU. . ., 

mı • 
Alman Hariıeb'e nuın teretl

dütsilı bnuıayor ve •yapılabi
lir!• diyor. 

Böyle hir sulhu• prtları -. 
oluna oltml p var ki, kara a-.. 
rupuının plibi Almanya, hill 
hir •avrupalı ruhu• nun me\·cu• 
diyetini ileri sürmekte beis gör• 
müyor. Demek ki m~todlnrda 
esaslı bir deiişiklJk yoktur; vtt 
dava, klasik çerpı99Sinden pek 
o kadu taşmannt gibidir. 

Simdi de Yunanhlıır, Gi rid'de dağ tepelerinde PU'a§Dlş,:\ avlamakla meşgu'f~er. 

Bunlardan Yusuf v• Mehmecl ve taze bir ifade kahbma dökül
ıtr ı~ yaraJMlır. Öçfl ele hutaha· mÜf olması, bir ha~·al vehmi n· 
m:~e kaldırılmıştır. yanduan sulh ümidinin yenjden 

Şu halde ıeriye ne kalıyor! 
•Hakka riayet. dinine &\•det 

ihtimali karşışında, bir kıw; ar• 
şm yeşil çuha ile narin bir def· 
ne dalı, Avrupaoın tahripten 
masun kalahilmif l»lr köşeıind• 
nasıl olsa bulunabilir ••. 
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!abife 2 

ÖUMDEM • 
~~BUGUME Kanlı bir 

EN SON HAVADİS 

B 1 R AZ ~~c ~::c:z=cc =.a --anı 
--~--M l ZA H Girid 

harbi 

23 M•yu l tll CUMA 

En Son Havadisin Tarihi Tefrikası: 5 

• 
ınsan avı SULTAN ABDlll'AZİZ ~ ve Karar ne alemde acaba? 

Hayat, daimi seyriııi takip eden, düa ne ile b~ do ayni 
varlıktır. Değişen, hayat değil, hayat tanıdır. 

Bin lerce sene evvel. Adem Efendi ile Havva Hanım ve 
mnhdumlan Habil ve Kabil Beyler zamanındaki bayat ve yahut 
huyat nıcfhumu ne idiyse, İsa peygamber zamanında da o ol· 
muştur. yirminci asırda HaiJe SeJase devrinde de odur. 

Girid bir ana 
baba ·günü 

Röyter askeri mu- İMPARATORİCE ÖJENİ 
harririne göre... , 

• ::.-:_--!1-Yazan: Ayh-;;;} __ -_-_ _,,,,. c· ddi hır t h- - - --- ----J 
Ii~eden zi;a- Biz lıemen gelsin demedik mi? yaşıyor! Hayır. ben o hayattan bahsetmiyorum; bahsetmek iste

diğim •Yeni Hayat•, köprü lizcl'indc n işlek okaklarda bu 
nanı ile satılan mahut kaı-amel şekerleridir. 

Vapurdan çıkıyorsunuz; sol elinde, üstü camla örtülü bir 
kutu i'ine SJralanml§ karamelaları size gösteren ve nazarı dik
katinizi cclb ipn de sağ elinde tuttuğu maşacıkla camı ihtiza· 
sa getiren bir çocuk görüyw, tiz perdeden bir fc.ryad duyuyor

Alman tayyareleri 
dur madan para
şütçü yaödırmak-

de basit bir Ne söz anlamaz adamlarsınız! 
(Bıı bir tar.ilı değildir. Vukuat tamarnetı doğru 

tad ır 

Rivayete göre de Gi
ridli komiteciler bun
ları bıçakla do ,gra

maktadzr ... 

gaiJedİr olmakla beraber karikatürize edilmek suretile 'Ya• 
:ılmıştır. Kullanılan. üslup d<ı bu bakuruları o
kunmalulır. ) sunuz: Yeni hayat! •• 

işinizden çıkıyorsunuz, bir an evvel ynvanıza girebilmek 
için can atıyor, hem yürüyor, hem de bin bir gaile ile yuğnıl· 
muş bcyniniı.i, gevşemiş fısabınızı dinlendirmek için bir çare 
anyorsunuz.. Kabil mi? .. Sağınızda. solunuzda yine tiz perde
den, yalınayak. başıkabak, gözü gözünüzde, sizden iltifat bck
Jiyen bir küçiik daha peyda oluyor: yine o tık, tık, tık; yine o Bir hayal kırıklığı ... 

Günün bütün 
figan: Yeni IIaynaat... Londra: 23 (A. A.) _ Reutcr'· 

Ne kadar tatlı olursa olsun, şekere bu ismin verilcbilecc· in Kalıiredeki hususi rnuhnbiri 
ğini hiç hatırım getirmezdim. bildiriyor: 

·Haberleri Jlcrkes icadkerdesi olnn nesneye istediği ve miinnsip gör- Girid muharebesi, Wellcns'iıı 
düb'Ü ismi vemıektc serbesttir. Bu bir haktır, buna hiirmet et- fantazilerine bcnz.iycn hayret 
mek Hi1.ımdır. Fnlmt doğrusunu söylemek liızımgelirsc, bu verici bir manzruıı nrzetmckte-
tabir fona halde sinirime dokunuyor. Sokakta bu kilçüklerdcn dir. Suda koyu etrafındaki sc-

iper inşaatı 
Paza r tesiye 

başhyor 

hirine tesadüf ettiğim vakit, kaldırı mdeğiştiriyor, adeta •l'e- ma, acaib tnyyareJcrle, :tigzaklar 
ni llayattan .. kaçı) orunı! yaparak yere inen pnraşütçü-

Yanılnııyorsam, geçen sene bu mevsimde mekteplerin lcrlc ve mahdut bir ıneyda9ldn 
resmi kepi ile seyyar satıcılık etmeleri menedilmiş, hunun hi- yere inerken parçalanan dii,. Yeniden yapılacak olun ~ İ· 
J:lf1nda hareket edenler hakkında dıı takibuttn bulunuinıası •e sıgwınaldnr hakkında ko'" nıaoın nsker nakliye tayynrclcri per ' · "J 

kararlaştırılmıştı. ile doludur. Parcalanan Alman makamlıklara gönderilen bir ı· 
Yalınayak, basıknbaklnrdan kurtulalım derken, onlara • · d SJ

0 per ve sıgwtll'lkları · • tayyarelerinin enkazı, ~·erdeki\ mır e • .. • . n ııı· 
mektep talebeleri de iltihak etmi~ bulunuyor.. Alman askerleri turafındnn bil· şnatına pnzartc ı guminden iti 

Pek çirkin ve izzeti nefsi r"ncide edecek bir haJ.. 1 \ ük bir sür'atle kaldırılmakta haren başlanılma ı hildirilınis 
l\lahut kıırnr ne !ıleındedjr acnba?.. 1 ~ t' 

NACI GAI
.J'p \ie bu suretle bu askerler, mey· ır.E k'd . ] l l • . s ı en }apı mı:ı; o an ev er ---------:---:-:---=-::--:---------- danı. başka tayyarelerin dcvnm· dek' · ~ kl . 

L • S LJ d. '. Ed b • T fi . ı btper ve lcıua arın ycııı ~n On r-ıava lS zn e l e rikasz • 30 lı dalg lar halınde mU\.'a alatı· d f. ] 
b 1 kt .d ..,.,. kl' ta'-' en te tı;;: o unnıa~ı kararlaştı· 

Zab·t öyle sert bir bakışa 
süzmüştü ki ne Az .. billah ! 

Müellifi : Nizametti~ Nazif 
Salon epey biiyüktü Ye tıklım 'ı lale ve bir deste kırmızı gül seç

tıldını doluydu. Bir kijşcdc kü· ti. Cüzdanından çıl nrdıgı bir 
t i.k bir snhnc \:ardı. llumm per· lrnrtvizitin nrlrnsınn iki Uç 1 eli· 
clt•si arasırn açılıyor, kiıh yarı nıc yazdıktan sonra çiçek dcmc
çıplak bir kız 1."b ırnlyaço kı· ti ile lrn-rtviziti bzın eline tu· 
~afetli bir admn san'atıııı gös· tuşturdu. Ve sepcjtin içine iki 
tcriyor ve alkışlandıktan sonra mecidiye atarak şivesi bozuk 
muştcrilerin arasıııa ~ıkıp parsa fakat ifadesi doğru bir türkçe 
tc.pluyordu. ile; 

Artistleı·, hem u 1 iç bir ıno u- - Bunları 1atnıazel Lôla'ya 
dan bo:ıı ÇC\ rilıniyorlnrdı. Eli'-· götiirür mü iiuiiz? • diye fısıl
rmde tuttuklau fakfon tepsileri dadı • 
her kime uzat ahır uıulıakkak Bu sırad. ayni masada oturan 
b kuruş, on kuruş alabiliyor· bir adam, birdenbire ayağ::ı 
lar<lı. Hele garsonun bir nn c\'- kalkmış \'C galiba sunturlu bir 
'el kırmı.zı bir şişe şamııan.) a kiiCür sn\•urmnğa hnzırlann•er
gctirdiğ'i mn ada oturan bir a- mişti. Çünkii bir aynğındn nası· 
danı, fovknHide cömcrd davranı- rrn tnnı ortasına, bir v:iicudiin 
lordu. Tepsilere en az iki mc- hütiin ikletini ta ıyan bir ayak 
cidiye bmıhyordu. bnsn ermişti. J<'akat dudakları· 
Eğer Kolombo otelinin gar- nm ucuna kadar gelen küfürler, 

sonları bu adarnm şu ho\•nı·da· bir tiirlü fı kıraınamışb. Nasıl 
h !lnı görmiiş olsalardı, mutlaka fışlrırnbitirdi ki ba hi:'l yeri iyi 
ha)retlerindeo küçük dillerini tayin edemiyen o ayağın sahibi, 
l ut arlardı. Nasıl yutmaz olur- kollarındı:ı ''e omudarındn epi 
Jardı ki cömerdlik tıı lıyan bu yüksek bir askeri rütbenin aliı
a danL arabadan indirdiii bavul- metlerini taşıyordu. Ostclik, kaş 
ları, bah,.i vermemek içi.n ii· lannı çatarak ö le tehirli bir 
~üncü kota kadar hndi clile ta- bakışla etrafı süziiyordu ki ne-

na al.lr ama a ır • ..., a ıye J 
rılnıı§tır. 

yarcle.ri i e, yerde moförlcri 
dnima hareket halinde kalmak· Teftiı;Ier 6 giinde yapılacak 
ta ve bu suretle, askerleri mey· 
dana çık rır çıkarmaz, yeni as
kerler almnk iizere Yunanistnna 
hareket etmektedir. 

ur. Cezaları hafif v.e az olaıı 
mahpu lar ve temizlik i§leri a
meleleri de yeHuiyclcri ' 'eril
mek suretile umumi iper iııs::ı 
atında ç.alı§tmlacaklardır. 

M ürakabe Konıis ·omuıuıı 
çalısmaları 

Fiyat l\lür;knhe Koıni,,)onıı 
diin toplanarak kuzu eti fiyat 
larını tetkik etmi§ ve 1Hı etlere 
azami atış fiyatı le"lıit cdilıııt> 
si için liizuınlu bazı ııoktnların 
a) dınlanuın ını teıuincn tetkik 
kre clt>vam olunıııaı;ını karar· 

Harekat bütiin gece de devam 
etmektedir. Gece, gök yüzli, zi

a fişekleri~ le, ziyadar izler bı
akan kurşunlarla ye ingiliz do
'lanmasının projel törleri ile ay· 
iınlıktır. Donanmanın projek
törleri, para ütciileri göstermek 
te \'e J>araşütçülerdcn bir ço~ru. 
ingiliz karn kuv\'etleri için mÜ· 
kcmmel bir hedef teşkil ederek. 

ln:.tırmı tır. Komih)OD ıliin n· 
dnhn yere inmeden <ilmektedir. 

yal-.k~ıbı fİ) atlarile lıazı ilıtikiir 
Bütün şarki Girid'de, Alman \akalarını tetkik ~tmi tir. 

paarşütçülcri ile cckaptnnlnr" TRAKYADAN NAKLiYAT 
kumandasında başlll·a tabanca· 
1 1 30 t . tr l'k b k Trakyadan Anadoluya gitmek nr a ve san nne e ı · ıça • . . 
1 ı .. 11,.._h G' 'ti' t ı a J ısteyenlerın Haydarpaşaya kadar ar a muse u ırı ı çc c er · 

h 1 . de vapurla yapılması ve gideeekle-
rasında, eyecan ı ınsan avı - . A 

kt d. rın oradan da hususı trenlerle 
vrun etme e ır. ·· d gon erfhnelcri kararlaştırılmış-

Her gün bir tır. 

Nakliyat 31 Mayıs • 7 Haziran 
l Muhavere a~asında ikına~ olunacaktır. 

d • , PiS KAZANLARDA YAPILAN 
Bayat haberlere aır ŞEKERLER 

- ~En Son Dakika> gazetesi· Tahtakale ve Bnlıkpazartndnki 
aıi okuyor musun? şekerleme imalathanelerinde yu-

- Ara sıra. pılan t~(t~ler neticesinde bun-
- Ben her akşam bir tane alı· ' ların ek erisinin pis kazanlar ve 

yorum. Daha doı,ırusu... Almağa bozuk maJızenıe kullandıkları gö
mecbur ediliyorum. riilerek kazanlnrln malzemeler 

- Meo'bur mu ediliyorsun? Sc. miisadere olunmuş ve 60 kilo da 
ni bir zorlayan mı var? ~erlene ve reçel irnha edilmiş-

- Kalbime bir tabanca, böğ· tir .. 
riime ıbir hançer dayıyarak: c Ya KURU SEBZE 

üç kuruş verirsin, yahut ölür
stinl> d1yen yok, şüphesiz... Fa

Yağlı tohumlarla baı.ı sebze
(Dcvnmı 3 Ün<'iidc) 

(Başı Birincide) 

'e:r, fakat evvela, ihracı himaye 
içhı Almanların plajlar veyahut 
limanlar civarında bir miktaı 
kuv,·et tesis etmeleri lıizımdır. 

Almanlar küçük vapurlnrın 
.:;eçmesini temin için hava ku\'· 
\'etlerini kullanarak fılomuzı• 

'irid civnnndan bertaraf etmek 
iiınidindedirlcr. Faknt buna mu· 
Ynffak olmaları muhtemel de 
ğildir. 

Sanıldığına göre, muharebe 
nin bu ilk safhasında diişman 

birincisi Kandiye civarınn V< 

ikincisi yüz kilometre kadm 
gnrbta Suda koyu ''e Hnnya et 
rnfına iki hücum yapmıştır. Bur 
dan başka, pek muhtemel olara' 
memclketin henıen her tarnfaor 
alarm ve knrgaşnlık yarotımı' 

ve miinaklllata hücum etmeı 

maksadiJe küçük paraşütçi 
grupları da indirilmiştir. Fakn' 
Girid'de miinakale yolları fnz] · 
değildir. Ve bu, pek mubteme 
bir ıııurette, Almanların değf ! 
fakat bizim lehimize olacaktır 
Çünkü, kolayca anlaşılacağı \ 'C( 

hile,, dağlarda miinfcri(l bir hal
de bulunan ve toplanmaları im 
kan olmıyan küçlik miifrezeler. 
ciddi bir tehlikeden ziyade basit 
bir gnile teşkil edebilecektir. 

- Yok mirim, tekellüfe ne 
liizuın var? dedi. 

Araba lınrek"t ettiği .-;aman 
yağmur ziyadeleşti. Cad<leler· 
d r kim_cler yo'ktu. Tek atlı lıı
rıçknlnrla ) R§ıııakh kttelınlnr 
gelip gidiyorlardı· Dolmabalıçe 
snnn ında, mabeyincilerden 
F;•) ~i ve İhrnhiıu he) ler, mcr· 
livt•ıı lrn::rnda duru) ol'lardı. 

L'cla~ları riizlerindeu Lclliy
li. Fahri he) ıııc)ılanlarda r;ö· 
rüumÜ)ordu. Ali paşa hir §c:!Y 
unlnnıaıııı;;:ll amma, Hafız Meh 
nıet bt•y hiinkarııı zi) ade lıck
~eıucktcn canı eıkılarak celal· 
:a nıp ı:ıöy)enıneğf! },aşladığrnı 
::-ı•zmi~ti. Ya, lı.endisi Bebeğe 
knılar gitmeye· iİ§enip le lıir 
) aHr göndermiş olsn} llı ne o· 
lacaktı? Sadrazam ınulıakkuk 
Jıastalığınılaıı hah~ctlerek iti· 
z.ırda bulunacaktı. O znmnıı 
ne yupacaklardı? Padiş:ılıın 
huzuruna çık.mıyn· kimde ce· 
aret bulunabilirdi. 

labeyin hademeleri londoya 
ü~üşerek kapağını açtılar. Ha
fız l\i-elunel Bey atik dauana· 
rak Ali paşadan eV\ el inip ııra· 
Lanın yanıuda durdu. Ali pa;ıa 
indikten ,..onra mer<livcnlerı• 

doğru yiirüdüler. Taşlıkta hck
Iİ) en nıahe) inciler yerden te
ınMJnalı edip öne dü,erek yol 
gö tnm~k i tiyorlardı. ~li pa
şa mırılilanclı: 

- Dizim için ralınbız ol· 
ıııavınız efendim. Uafız hevc· . . 
f. ndi kifa) et ederler. Esa en 
yolları biliyoruz. Liizuın-uz 

kiilfet 

Mamafih, bu derece geniş bir 
mikyasta ilk defa olarak teşcb
biis edilen h:ıvn hücumunun mti 
dnfaa için büyiik giiçliikJeri var 
dır. Çünkü böyle bir hava hücu 
mu, müdafaa kıtalannın geni" 
bir mıntaluı üzerine ynpılması
nı mucib olmoktadır. Bu ise. ha· 
y ti ehemmiyette bir nol tayı 
lüzumu kndar muh fızsız bıra
knbilir. Ve bu noldı:ıya dn deni? Ilnfız Melmıet. Bey .Ali pn· 
veya hava yolu ile birdenbire ~ııyı huzuru hümayuna kcn· 
yeni diişman kıtaları gelebilir. di inin giitürce(•ğine memnun 

Höyle bir muharebe, hüyi; oldn. Yukarı çıktıkları ıznnıan 
muhakeme kabiliyeti, çok hazır Fahri ]wy siifern kabul -aloııu 

ile hiinkar dairesi aralluıdaki lık \'e dağıtıJm1ş hüti.in kara kuv 
\'etleri ,.e diğer deniz ,.e hava dört kollu merdiven ha~ında 
kuvvetleri arasında sıkı işbirliği hcklt'rkcıı huldular. Fahri he
i temektedir. Bövle bir ınuhare- ) in kırmızı yüzü sap arı idi. 
be, bunlardan dalın büyük bir Korku ile bakıyor, Ali 
hassa, süratle ve ınlistı:ıkil ola- pa~ıı Baiıı mebnıel Lc-
rak hareket mecburiyetinde hu- hin arkasından azametle iler· 
lıınan hütiin şeflere ve asker<' li) ordu. Jl iiukir claireı;i tlıg en· 
biiviik hir enerji ve azim ilham lmf'.kanları arkasında hadım· 
etmek hassası isteınekt~ir. uğalarmın zayıf yüzleri kararı-
1cınnuniyct1e söyli~·ehiliriz ki yordu. Fahri hey Hafız ,;\Jclı· 

General Freyberg böyle bir ef· ı met Leyin kulağına bir :.eyler 
tir ve onun kumandasındaki İn- f ısılda<lı. Sadrazan!a e1ii.m ,·er· 
giliz ve Yunan kıtalıırı da ha kn I meyi unuluıU§tU. Ali pa~a ka§· 
muharebe meyd:ınlnrında hu has larıuı çatarak sordu: 
!etlere malik bulunduklarını is· ı - Efemliıniz hangi ocJncla 
bat etmişlerdir. lıulumı) orlar? 

Askeri ctüd bakımından, bu llfüıknr <lairc~inıle pa<li~alı· 

·~ aıı doktor Gc ler'dcn lınşknı;ı uzübillah! 
değildi. 

kat sinema, lokanta ve gazino ka
pılarında biriken, bazan da tam 
Y.emek yerken yanınıza sokulan 

Girid muh rcbe i, bü rük bir a· lam mnhı:u Lir kaç oda vardı. 
laka ile tn1db edilecektir. \ Hiinkiir hazan ıne ai odıı 111· 

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

ı:vet. .. Kıütbiu Almanya kon-
110losluğunda yemeğe davetli ol
du< unu söylediği Ge ler, burn
.ıa. Kafe Şantan'dn oturmuş şam 
pmıya ile kafa tütsülenıeğe çalı
§•Yordu. Kimbilir, kaçıncı dcfn 
ularnk fkfon tC'p i ile gelen or
ta boylu, yosnın bakı lı bir kızı 
goriince Alman doktor, tekrnr 
ehni cebine soktu '\: e bir lira 
çc~ rcği (J) uzatarak; 

- Matm zeJ. .. di3 c mırıldan
dı, Lôla geldi mi? 

unli Almanca sormuştu. Gü
ııel kız giıliimseyerek cevap 
~erdi: 

t. - Evet efendim. 
1 -Tcsekkftr ederim Mntmazel. 
J Kız, bi.r bn ka masaya doğru 
.,giderken Alman, zenperest bir 
bakı~la bir müddet onu üzdü.. 
&nra 3anandan geçen bir çiçek 

tıcısı•a işaret etti. Bu da güzel 
pılı ve tntlı bakışlı bir kızdı. 

ntıııa k1rııım lJİI' kordela ile 
~ ... hir knr 

AlmaR, ne olduğunu anlıya
manışıtı. Fukat 7.abitin arkada
şma .sert sert bnkmnsını hayra 
yornmadığı için onu kolundan 
çekmiş, hemen yerine oturtu· 
vemıisti. Bereket ver in zabit, 
daha ileri ine gitmedi. Bu hal 
cidden hayret değer bir şeydi. 
Çünldi erkanıharp kolağası Ce· 
mal Bey (2) biraz fazl cıı kn

bir takım mini minilerin kalıbe bir 
burgu gı'bi giren minleri var. 

- Demek çocuklara acıyorsun 
da ... 

- Evet... cAnntole Fran~» 
gi:bi konuşmamı · istersen sana 
şöyle diyebilirim: cSadnka için 
uzanan bir kol öyle bir maniadır 
ki bana yolu kapar. Onu kald·r-

çırdı mı, hiç dinlemez, önilne mada.ıı geçemem. 
geleni kırar gesfrirdi. . - Acaba niçin bu ~~zeteyi 

Ynlnız gelmi ti. Hakkı Bev- böyle garip bir tarzda surmeğe 
den aynldıktau onra, yav~r 1 çalışıyorlar? 
Kazım Nami (3) Beyle birlikte ( - En son dakikada en baya:: 
ı;emek yemiş, bir arkadaş hul-1 haberleri verdiği için olncak. ~a. 
mak için bir ı.iirü dil döktiiX-ü raza dün, ilk sahifesinde cBugun· 
hnldc Kafc Şrıntaıı'n yine yulııız kü ctnayeb diye neşrettiği zab·· 
gelmeğe ıııecbm· kalmı tı. la vak'ası, bir gün evvel saat ye

·cı) Dikkat! altındır. 
(2) Rahmetli Cemal Paşadır. 

Eski Bahriye nazın. 
(3) Şimdi saylav Kazım Nami 

Duru. 

d de, yani En son Dakıknnın ın· 
tişar saatinden b 'r buçuk saat ev
vel olmuştu ve Son Telgraf her. 
kesten evvel neşredıldiği ıçın 

«En Son Havadis> in ancak üçün
cü sahifosjnde yer buhbılmişti. 

(Ot·,•nını var) 1 E TSARI BÜLR IT 

• 
ızce: 

Halığzn kıymetini Vatandaşa tanıtmalı 
Bir refikimizdc okuduk: \e ekonomi kanunlarının dııı;ı· tan<la~a balığın kıymet ve e· 
i tnnlıul<la Ltilılıik ı•tlilmi • na Çlkarnl.. «ha) ır> cevahmı H' lwınnıiyetini tanıtıırnk. Fakat 

yen balık faı.lıı<:ı ııW\ ııul.ırla rt:(' f;iz. B hsettiğimiz hu ka • bunun teJrli olahilıne;;i ıçın 
clMıize dökiilii)orıııu:ı..!. mınlar, ınantık:ın, İ tonbulJn- onu, bir fantazi olmaktan kur-

Uadi t> )Cni <leğildir. «Kfılli mııı her e\den fazla hnhk is- tarnrak ile'\amlı ve ınetodln 
!lC) 'in ycrcifı il& a lih» t1arhı· tilıliik ('lmı: ini emreder. 
ıne di, hükiim , et .. irinin kııv Tarihte hiitiin el onoıniler, 
'etini bizde, ÖtNlenhcri, hu tııhint ve iklim §artlarınu U) a· 
IDl'\Zuda oldub'll karlar Jı i<' J,ir rn1-. doh'lllll lar \e inki af et -
"'e)de k(·ndini gö terırwıııi .. tir. mi lcrdir. Hıılhuki hu dii .. tur 
Bu niçin hö)lc olu) or? Dh e cch~lık \ e İ taııbullu• rnr\ zu· 
dü .üıımeğe hacet )Ok. TC'-ki ~l unda hir inhiraf ka)dc li or. 
sızhl ... ikti neli kıymrtlrri Jw • Bmrn «i .. ti 'lta» nnznrilc lı kıla 
niıııı:ıenıeme H' umur am.1111n ın:ız· Sad<'cı• ıab;at \ e ikt' at 
hir kere. A ııadolu uıımınİ\ ·ı le dii tm J:ırınuı ıalrnl.k uk Prt,.lıil 
balık )C;nez çiinl,ii hu ı;wtaı ml'.,i için ona h"r ız in .. an rım· 
tamıuaz. Bıınn mukabil lıir n- ımnun \C eınej!;inin kntı ııııhı 
hil ~elıri ohm İ tnnhnl ac ha liizıındır. dmebilir. 
balığı lii) ıkile tanır 'e ona kıy · Yapılncnk • ) ,.uclur: Geni~ 
met verir mi? Buna ıla ıahiM \(' miie "ir propa ... :ındalarh ,a 

1 

bir ı.ekilde ) apııınk lazımdır. 
Bundnn hn~ka ela hatıra u ge
li\Or: i taıılınl le\ kifhnne i · 
:.:i~ııdilik . lıapi hane...i Ahırka
pı ii tiinde denize yakın bir 
) nde<lir. Pek nz fednkarlıkln 
hııro-ı rleııiz kı)ıı;ı11a kadar u· 
ı11t1lurnk, oracıkta yapılack bir 
«hıılıl tmı:larna> yerinde malı· 
1 uııılar çuJı.,urılrımaıı: mı? İşte 
hu, Uk bir ikti"acli le chlıü iin 
de\ l L ı·lilP ~üçiik mikya ta, f 11 

kat nuıımne olacak ckildeki 
hıı ~ l .ıngl('J. .. 

. ' r. 

Sultan Alıtliilazi.z 

da otnrmıyarak deniz tarafın· 
<lnki §elıza.Jc intizar odnlarına 
gittiği dı· olurdu. Fahri hey: 

- Dnriilnıcsailerinden bek· 
liyorlar arnmn, hiddetlidirlcr ! 
diye mırıldadı. 

Ali pnşa aldın~ etmedi. İri 
ııdımlnrla yüıyiip gc!:lİ · ccZal· 
veçhcyn» saloııund:ın asıl 
lıiink5r clnircsine gc!ı(lııi:Jcrdj. 
Soldaki kuş bahçesine hakan 
oıln kaprn önünde de nöbetçi 
hadınıağalıırı beklc§iyorlnrılı. 
fö ahip Cc,lıer ağııda orada 

idi. 
Ali Pa~a cc,hcr ağaya iti· 

lınr eıliHmlu. Cr.vher, Valde 
Sııltanı~ La:;ıığası jdi. Hazine· 
dar olmakla beraber, padi~alıa 
nıiisahi plik cd i yor, ilıti) ar lığı· 
ıa merhnıneten açığa çıkarıl• 
mı} aıı «Darü fıatleti.i-;:erifc' 
ağu ı Tallın ıığanm yerine h•~ 
rem inzibatı i);lcrini göriiyor· 
du. !lir tutnnı da kızlarnğa-ı i· 
eli. Sarayrln padi~nhtan zi} ad~ 
özii \e nüfuzu geçip yiirü}or· 

<lu. czir rüthcsinde iili. Dev• 
letlii ina} etlfı ünvanını lıııi7di· 
Cevher ağrı Ali pa~ııya doğrll 
ko arak eteklecli. Pa~a bclirsiı 
tehe iim etti. Kızlar ağa -ı ) 11· 

\'aşça kulıığın::ı rı•sıldadı: 
- Snadetlü eI~ndiıniı., 

pek celii.llidirlcr. Huzurların~ 
ginııcden hir defa ahvalleriııt 
göreyim. 

- li pa~a, Cevher ağanın öz· 
}erine bıyık nhıtHlan giildii· 
Paclişahın tabiatını hnk-e tefi 
iyi biliyorllu· Ahdülaziz Haııııt 
lıiddeti yıldırımı dü~miydl 
~inıeek gibiydi. Çakıp kararı: 
yorclu. Zutcn eenelerdenherı 
hu kalım katlanmağa alışnıı• 
(leğiller miydi·~ T e zararı ~ar· 
Iliirkan had<lini tecavüz C(liP 
riay<'t izlik ettikçe, Ali paş• 
intiknınını içiıı için almı~ot 
muydu? hdiilazİL Ilan'a ço1' 
gerelı~r koltuk üzerinde sııbr 
hı ettirdiği olınu§ltı· Sultn.0 

Aziz nftı. özii özii doğru }Jıt 
2::ıf idi. Durmayıp etrafıncl• 
çevrilen fırılclaklarn. alet 0111

: 

ı,ordu. \'"'cdi yn ındaki çocu1' 
iarn ht!mo:iyor, aklına eı;cni yat 
maktaıı 7,c,'k dıt) uyor<lu. Bu~ 

. l 
dıı dııha ziyad.- etrafının tt'r.1.' 

vn,.Jı. Fahri Jıey içeriye girıJ' 
padi ahı cihana adriizaın p9' 

şanın eelcli~ni Jıabcr verı~~ 
miıı;ti. li ı)a a ile Ce-.;her ııı;' 
nm kararım l•ekli)ordu· 

.Ali 1rn a: • 
- Hacet )Ok ağa lınzredı>rl• 

tnh"ı hiim:ıyunu l>iliyoruz. ',. 
kit geçirnwlen anedilsin ! cft" 
di. .. 

Cevher ağn bir ynnn çcki)ch• 
h l -· 1\l' 

pı mı açarak uznru ıuma) 
na girdi. Snclrazam paennın {ı>f 

l .. . t' •a }lıl' 
nınnı ıumayuna 111 ızaru 

lımdu!klndnı anetti. .Alıdiilfll' 
?.İz Han hı§nı iyle yeriıı'1~ 

. d ~· do!!ru ldu. lki saat oluyor ıt 
o ı çı# 

Aliyi bckliyordn. Bir güze j); 
kı§IP adrfı:romn haddini b 
dirınck isth ortlu: 

. (n-.ı.n var) 
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Saadabad paktı •• 1 &~ BU Güi1ün I =t:E1 • ]Jiiaberleri 
Yannkı~ume .===================~~~~~~~==============:; 
.. maçları 
• 
I stanbul mu, 
Ankara ta
kımları mı? 
Hngisi kazanacak 
isTA.fl."BULDA: 
Cumartesi 

maç}ar: 
günü yapılacak 

Ga1atasaray - Geçlerbirliği 

Fen~ - Demirspor 

Pauır günü ya,pılaca'.k ınaçlnr: 
Galatasaray - Demirspor 

Feneıihahçe - Gençlerbirliği 

ltalyan, Alman Frans,z enöüstrisi- Amerikanın 
ittifakının nin dörtte iicü hesa- Gönderdiği 
ikinci y 'l bınB calışnİaktadn Tayyareler 

d •• .. •• Londra, 23 (A.A.) - Vişi'nin :11 d'/ı J •ı • onumu i'\lmanyaya yaptığı yardımlıır git ıv.1. e e l ıyor 
a Z3 (A.A.) - Ahnnn·ıtikçc artmaktad r, Alınan motör- Kahire: 23 (A. A.) - Hücum 

· talyaıı iUif akının ~.ıı döniimü ıbotları ile torpidolarının Akde- bombardıman tayyaresi olab 
müna betile B. llitler, İtalya nize .inmesi için Ron nehrinden Martin-Mar~Jnnd Amerikan tay 

büyük elçisi Algi:yeri n İtalynn ıstifade hakkı da Ahnanlar.a ve- yarelcri ilk defa olnrak geçen 
.sefareti erkanını kabul etmiştir. ırılmiştir. Fransa endüst.risı, harp pazar günü Capuz.zo .knlesi et· 

Mera im esnnsmda Baridye esnasında, Franseya edebildiği ırnfındnki diişman mevzilerin" 
Nnzı llibbcntrob'da hnzır bulun ~ardımdan kat kat fazlasın Al- bombnrdımnnında kull nılnıış
nıuı;;tur. r.ıany.aya babc:eimktedir . .Alımaaı tır. Tomaho\\ ks Amcriknn n~a 

Sl~vak sefiri Hırva- d.eniu .:rı ve tanklar Fransız tayyareleri de, ilk defo olarak 
tczgfill:arıncln tnmir edilıne:kıtc- Sttri~·cde Alman tnyyarelerinc 

tistana geldi Jır. Frans'1nın tayyare nıptörü ı.~, harekete geçmiştir. 

İrnu Şahinşalıı Mııjcste niza Pe hl vi ·1 Ef 

İZMİRDE: 
.Cumartesi 

maçlar: 

Znğreb 23 (A.A.) - Slefoııi tcnaiıstrısi, ya.pılm:ş olan anlaşma l Times gazetesinin Kahire mu 

günü yapılacak "'jansın an: mucıbmce beş Mayıstanberı Al-1 habtri diyo~ ki: . .. 
Slo,•nkya elçisi Karol !\1 ırgas manya emrine ıgeçmiş bulun- I Bu A ıerıkan tnn·arclen, hu· 1 e gan arny nazırı ve Efgan Padişahı zahir Hnııın 

ye .. enj Prens Ahmet Han 

(Ar koda görülen İran veliahdidir.I 

' 
.A/ga 

n ve ••• 

Beşiktaş - Alıtay 
İstanbulspo!r - Altınordu 

Pazar günü yapılacak maçlar: 
Beşiktaş - Altınordu 

İstanbulspor - Altay 
l\1illi küme maçlarına, bu haf

~a Şeref stadında devam edioo
.:ek.tir. 

Ankara ta.kımlan ikinci öefa 
olarak, İsuatibulda Fenerbahçe • D •• Galatasarayla karşılaşacaktır. 

unyanın g ·· ~artları içinde bu do••rt İlk gel.işlerinde Beşiktaş ~~ ı.s.. 
d 

":!:' tanbulsporun karşısın!la mühım 

ev et arasın aki tesanüdün maAnasınedir bır dreoe alıuruyan 'bu takımlar, 
son deplasmanlanda; biJbassa 

Irak hfıdiselcri, dünya ı sında başanc-t~n .... b _.,+ ,_ Demirspor takımı vaziyetini dil.. 
nuı mulıteli/ merl~::lcriu ... """".......,. ve u mu:i.erel\ ttmiştir B hal karşısında F 

lün k._c;am Zaj"reb"e gelmişlir maktadır. J fün tahminleri geçen neticeler 

\lnıanya ile Hırvadistan :mı. uı Reno, Citroen, Bejo otomobJ 'ermiştir. 
lılki posta müuakallltı yeniden şirketleri zorLa nnlaşmayıı ithnl i • ı • k 
eessiis ~tmi tir. edilmişlerdir. n g 1 1 z a 1n1 

Esl•.f ,. "ıal anlar Vişi sanayi nazırı Bontelier, i- baş rken 
• rat ettiği bir nutukta, cFransız 

• rt• sanayıinin dörtte b:rinin Ahnan· l d d lnulS anda ıar için çalışmakta olduğunu• a- Heligu an a 
Bomhay 23 (A. AJ "_' Son çıkça söylemiştir. Almanlar futbol 

günlerde Boınba)a gelen İtal· Frnııısa Alnıanyaya Boksit, on l / 
bin ton Alünıinyom v-.~ir maden 0gnıyor arml§ 

ynıı esirleri grnpu araı.ındn s~· .--
neral Berganwli de bulun· er vermiştir. Londrn 23 (A. A.) - İki gün 
maktadır. Bu gele.o on grup, ve inkıliıp eserleri müze ve kü- evvel İngiliz tayyarelerinin H -
100 Ü subay olmak üzere 1900 • ligoland'dnki Alman eniz üs-

ltalyan öirinden ibarettir. Yeni Hırvat parası ine yaptıı.ıan akın cı:arınt:1a 
-.-ı1 malumat ,·erilnıcktedll': 

Zağrcb 23 (A.A.) - Stefani :< Iİngiliz tayyareleri taarruza 
~~~ d~ baş1adık1an nnda Heligolan Ruzvelt 

.I~ l menfaatler (Irak petrolleri ve ıe . u . . e-
uc, ıunıuni dik roti &ida.. 1 İraıı petrolleri) dola'--..:,e teh- oer ve Galatasaraym ~~ gıbı bn 
büd l"-'uı ;;_,rinde top-• ... .ı~ d 1 cak'-- akla l (Başı Birincide) 

.lf.uı """""". likeli bir surett 1 k . . erece a a J.ArJ mer soru -
lam:utır. Siidabad r. •• Lıı ı·· 1 e yayı ma ıstı- ktad mağa haşlaını;:tır. Bu müsaha.' 

AJmauya ile Hırvadistan ara- bir futbol maçı yapılıyordu. Bu 
sında muvakkat bir mübadele nunla beraber ada üdnfaası 
itilafı aktedilmiştir. Dinar'ın derhal ba lamıştır. İngiliz tay· .., tALA dadını haiz olan bu -nkü· Irak- m~ ır. 

le ba.ülmımıs oum do"rt gu ı ·ro k" ç1 d ...:ı.._ • be Ruzveltin 14 mayısta Pana-,, .. ' İngiltere - Alma - d l zmı e ı ıma ar a cw:ınmı-lleı,•ktin yani 'l'ürkiye, İ-j sinin mana ve n~~ ~~~a e e- yetli gözükmektedir. Zira geçen merikan konferansında E.Ö) tiye 
uymeti bir mark, yirmi Dinar ı kt ·arelcri 12 - 15 metre 8 ça an 

rwı, Af gaııist.mı ve Irakın , retle daha iy· a ~a 1~ 1 ~ su- hafta İstan!bulda oyunlarını sey- ccği ııutkuu yerine kaim oln-

olarak tesbit edilıniştir. f 
caçarken Alınan topçularının • 

birbirlcrilc ol.an tarihi 1 n aşı ış o u*r. rettiğ.imiz bu takımlar, İstanbulı caklır. Mal\ım olduğu iizere !ıu 
rnü1ıa.scbctleri ya ,·anl~ akımları için mühim birer rn· nutuk, biç bir sebep gösterilme 
~ılmakuulır, yalı.ut kıptirler, <len son dakikada tehir edilmi-. a erleri 
lusl~mç bir gözle teıldk ükran da oldu· o. YAZICloGLU ti. Reisin radyo ile neıoredilc· (Başı ikincı sayfada) 
edilmchtetür. Fara;;;a a a- 111 cek nutkunu dinlemek iizerc !erde son günl~rde görülen fait 
ifda o1ruyacağınt::: maka- E'""elki gece Fatilıte vukun Paııaıııerikaıı diplomatları h<'· yükseklıği daha ziyade artm ştır. 
le bunlardan bir nümıme geldiğini yazdığımız cinayet lıa yıız araya toplanmıı.hmlı. Mü llhracatm fatla~nşmnsı üzerine 
olaral~ gösteril(}_biür. Vişi di esinin şu şekilde ecre) an et- ~ahitleri llfikrine ı;öre, talik e· susam f yatları 23 den 42 kuurşa, 
Fran asının fildrlerini tiğini göstermi tir. dilen nutuk. ~fonreo IJrnideı:;i. :Keten tohumları 31 den 43 kuru· 
'llR§r<'dm grm·ıderdc cLc Beyoğlu .Emniyet :. mirliği nin, or aclnlarını, Yeşil hm· şa, bakla fiya'tları 8 kuruştan 13 
Peıit Dauplıinois,. de göf mürettehatındnn Ali Ozdeınir mı 'e hutıii Dakan du ~iiınulii kuruşa dar yüse .i§tır. 

bütün Günün :aliyctini 1akip edebilmişlerdir. 
ört ''Oplu bir bataryanın tanı 

•rtnsı~n bir isabet knydedilnıi 
ve sehrin cennbundaki doklnr 

~ 

ıhrip cdi mistir. 

-----------------------illi Şefimi
mizin adalet 
severliği 

cliiğiimiiz lıu malrale)i Fatihte Karagümriikte muhal- içine 'fllnıak ~nretile ı1nntik'" KAGITHANE SEOERLERİ 
ayııcn tercüme 'L'e neşrP- lebicilik yapan Hayrinin kızı de tc:;milinclen lıalı=edeCt'kti. Halç vapurlar1 idaresi Pazar 
diyoruz. Hayriinnisa ile hir sene evvel Ruzveltin ~alı giinkii nntlm günleri Kağıthane ile Köprü ara- Bir toprak ihtilaf& 

d Yakın şarkın başlı~a islcim nişanlanınl§ ve bir mii<lclct çok mm çok mühim olacağımla her .., nda miıstakil seferler tertıp o· köylü lehine hal 
l'Vletleri olan Tiırkiye Irak İ iyi geçiıımişlerdir. kc miittc-fiktir. .unmasını ık.ararl~tırm~tır. 

:an Ve Efganıstan arası~da ı9; fcmlcKettnde cereyan eden hfi- Fakat gcçcnlercle, Ali Özele- 1' k . . A Stim-on ile Albay Knok un Diğer taraftan Köprü - Eyüp edildi 
z~esi haziranında TJ.hranda im diselerden tamamen bihaber beş mirin Ankaı·ada edi olduğu ·ı IŞlye as erı bitaraflık kanununun kaldırıl. arasında da s.ık olarak doğru sc- Rcsneli 'bay Osman ile. 
acı:n~ olan cScldabii.d paktı.. ynşında ir tncidar: hatta iki de çocuğu lmlunduğu m uhakemelerce ma ım talep eden l>eyımntları. ferler tertip olunacaktır. Bakırköyünün Şamlılar ruıhi -
hi~ı~ı tec~vüz ve dalıni istişare IBAK KRALI DU öğrenen Hayriinni a çok muhtelif cezalar hu nokta üzerine pek muhik ALMANLAB SÜT I'OZU esi halkı aras nda scnelerdenbe-

"'"'Untlenni ihtiva eden b' bu mua!ıtae imzalanmıştır.• mütees ir olıımi ve ev'\·elki gün olarak nazarı 'likknti celbetmi~ ALACAKLAR 1 slirüp giden toprak ihtilafı Rc-
~~k anlaşmasıdır. Bu siya~ Fakat, bu memleketlerde, 1n- Ali ni~anlı:.ını gczmeğe götür- verild i tir. Ruzveltin de bu tanda he- Bir Alman firması memleke. Stcümhurumuzun yüksek al!ıka-
kan a, tıpkı benzeri olan Bal- giltere kadar Fransayı da ve mek isteyince genç kız Öğre1ıdi Ankara, 23 (Telefonla) - Milli yan atta bulunma ı kimseyi hay timizden süt tozu almak için te- arı nc1icesinde, köylüler lehine 

_ antan~ ahitnamesine göre onlar kadar Almanya ve Birle- ği acı hakikati .Alinin yüziine Müdafaa Vekaleti devlet taah- r~tc <liiiürmiyer.ektir. masJ;a.rda bulunmuş ve müzakere- ıalledibniştir. 
~ı· de getinlmiştir. Bu pakt di- şi.k Amerikayı da müteessir e- nırarak: hiitl{!rinde fena niyetle hareket Amiral Niınit, mülıim buru !er neticele"'"'''·~Hr. Bursad k' "t Köyli.ıler Cümhurreisimiı.in 
.. end· l • k • "f 1 .. k ·~·~- a ı su d 

• ışc erden mülhemdir· şu decek ı:el-ilde ecnebi sermayesi- «- Madem1<l Ankarada ev· ederek alım satıma hile karıştır. s ıa ... · erı vazı e er gorme ve tozu fabrikası muayyen zaman- JUndan onceki seyahatlerin c 
llla.nada ki · ' ıı ı· d 1 - k 1 

•- -
1 

d 
d

.. , onu ımzalamıı: olan ne el konmuc:: olmaSı keyfiyetı ı i in, niçin benimle ııi~an1au· mak suçlaı-ından askeri mnhke- 111'-ll'".•. ·u, .. ,e.tıere Kn.mnn.ua et- da yüz. ton hazırlıyacaktır. Fir- <öy1erine uğradığı zaman bu a· 
ort nı ·· l"' ıı ır k h k 11 k 1 · k . us uman devletin halkı layık olduğu al· ka ile takip e- rlm? · • .> melerce mubtehif cezalara çarp- me ·. uzere .ır ço~: ~ı -n.rnı:a ~ ma bunlara karşllık olarak ecza vayı arzctmişler. Bir çok ai erun 
cndıleriııi, aralarında d '" ' dilmemiştir. Yakın şark mem- Hayrünni a b undan wnra, tırılan müteahhit Cemil Açık, lar ılulns edıleccgmı bılcl ırmı§· ve edviye verecektir. tıprnksız o1dugunu, yıllardan.be-

~~~ herütarafında, balı~~: leb!Uerinin sanayi~ hare- artık aralarında her §eyin bit· Vanlı İsmail Parlak, fabrıkntör tir· GALATASARAYLILARIN Hl . uza~ p giden da,•alar dolnyısıle 
a· ayı rdün, Fili:stın, Mısır ve ketlerinin derecesi de efkan u- tiğini kendi iıı i arayıp sorma- Ekrem Orul, Mehmet Aıtaç Tı. Aletl . . ... 1-d •• ğü P.lı.A VI e Kotranya çiftligi civarındaki 
~de yaşıyan muslümanların murniyecc meçhul kalmıştır. masın ı unut ma anı ilf"c etıni~ gıl, Mustafa, Cizreli Zülkıf, Ka- kd"rder, dur:_ Y;:; ~loru u tın tapulu arazilerinden istifade cde-

b~uzaherctini temine yarıyacak Türkiyenin Asyai seıa·beıın· e tir. d c··1 • M-"-- t As' ta ı e eger as e sa Galatasaraylıların ananevi pi- mediklermi söyleınışlcrdir. 
ır nevi M kadd .r, u' yagcı ~~ue ıon, alınacaktır. 10 taneden az olan- lav günleri bu sene 1 Haziran 

hiy,....=-· h•ft,~ es Cıhad .. ma- buru.·· .. nmesine mukabil, Irak ve Bunun üzerine Ali lıiç bir fabrikatör Nusret Oncü, Musta· Reisıcumhurumu7., bu işle pek "'ı..uıı uu müri k b b b lh lar beyanname vermiycoeklenlir. pazar günü yap1lacaktır. Her se. d im ı ft 
b ğlı ~ .. ere ır agla 1 a İrnn, şu son on sen §CY söylememi , 3) rılarak dai· fa Sepetçi, Doğan Aytuğ, Musta· akından alflka. ar 

0 uş ar, çı -a addetmcl<tedirlcr. .larfınd h Ayrıca, istı:hsalleri için ham ne olduğu gjhl bugün bütün eski g~·ın ıs· tı'mlak edilmesini ve ara-

Anka B d
• a arika nevinden iktı- re'- e gı' dip: fa Kuloğlunun muhnsebei husu- al İk ra a ~d d T h sa ı t rak " madde ithal eden sanayi mües- t ebeler en ya§lısından en gen- K b l 

leii. · ' g a ' a ran ve clir· e kiler_ kaydeylemişler- r f s.rye kanwıunun hükümlerme is- zinin Şnıular. ayn aşı ve te · 
bil merkezleri, •dort devletin , hatta Hındistanın hakı"k'ı <- \ a:ti eye çıkı) oruın ! ... :& seselerinin ithalat birlikl~ine cine kadar bir Haziranda mek- 1 köy krındcki topraksız köylüye 

nıenfaatıer · al.-..ı.- di"·e tabanca ı nı almıc: ve 0,f'ct' tınaden beş sene müddetle dev. kauıtları meobudfyeU kaldırıl· tepte toplanacaklardır. b 
.. elel . b' ını laAüdar eden me pazarım. t_.,,...wı ~.aen Efganı"stan Hı .. • . :>. .~ • ., 1""1t1Janası.nı enur uyurml.ş -., ·~~ ~" lct taahhütlerıne girmekten men- ı.. d ...,, 

nıek er.i ır.lik. tc müzakere et- bile, gıtgıde ınkiş~ıı..,r .. t aynmnbanın e\. ıne gıtmıştır. mal\,1n ır. ASKERE GİDENLERİN ardır. 
v b' ,_ ih cı.ı. " gos eren B ı kı k ı edilmelerini kararlaştırarak bu f z1ıa f 1 ""'"'.. he nıuşterek tedbirler al- ır ~t sal hayatı içine . . u ,,ırac a genç z oııı~ıı n· Evvelce göztaşını a ıynt a rrıcuKLAIU Bu yüksek a1fıka keylüleri pek 

-·~ .. n gırmış- 1 t l"k · ~ k" 1 • kararını biltün devlet teşekkül- ı dak f k ~ nuıc:ı~ .. dl ..... ~unda mutabık kal- tir. Neticede alış verış· f ı· r ' er ı ·çı >'c'· ·ı us anm ev111- alan bağcı ara ara i ar ın ia· Yardım sevenler c . ·etinin mütehassıs etm!ştir. İst.m!dk e-
,..-r r '° aa ıyct <l k kt ı · B · lıerine bıldirihniştir. ket~ 1~ u beraberlik hare- lerine inkılap eden büt"" b e yeme yMıl<' ec ır. ır wrıı · ZİRAAT HANKASINA de ediln_ıesi şeklindedir. ıçocukları hinu\ye ohı dün E- dilecek olan çlfüığin krymetinm 

dı'lınemckznuı·ndan f zla izam c- iktısadi hareketlerin muccnb ~ hk ekmek almak icap etmiş ve l\IAHKUI\ILARDAN ÇALIŞA· minönü Halkevı"nde to..ı ..... arak 30 bm lira kadar tutacag~ı tahmin 
a ur. Ş k' · k Ş"k 1 VERiLEN SALAHİYh"'T İL .,. .... . 

bı.::·• vazı'yet zıdın~elen yepyeni mahreci, Basra körfezidir. B e" ıııın ızı u ran evı ru n ECEK 01..ANLAR ......... 1dnnn hlınaye "si etrafın cdilııne!i tedir. 
o· "k u "•k t Ankara, 23 (Telefonla) - Ya· ~ ... 

1 
b gurınuştur ve ı tısadi kaynaşmanın, hayati " ını§ 1r · Ankara 23 (Telefunla) - Ce- riu çocukları ıkııJJıplam nlıııncnk· f k l.. .. · 

asır ar oyunca en ınüth· merkezlerini tec:kil eden ve 
1
._ Karanlıkta Ali Ha) rünni a kında bazı koordinasyon karar- zaevlerinde bulunan mahklim 27 _. __ -:.e ""dürt"• n z ap muzeszne 

raldara sahne olduğ ış ıftı- ır • · la ı ıka · kt B 1 .. · · :tır. Bu hususta .ımuuu. :ı.u :.. k 
Yetı·nı· tnmnm'"'~ ... n~~~n n

1
ahi- çinde petrolün durmadan aktı- zan~etını§ ve talı:ııu-.ı ile ateş ~ ç ca. ır. un ara gore ~ı- bin kişiye yevmiye 960 gram ek- ğü ile ten s edilmektedlı. Bu .şeref levhası konaca 

=• ·.r. • • .. gy b 1 b ğl e•~·• 1• K Ş""k ı raat b.mil!:iına ıcabında bono çı. k k ı.. • ti ld . 'lik l k 
y ısı· .

1 
Yaınadı- ı oru ara a ı demiryolları .......... ~ ır. uri:uu u · rallln kar k A • rne • verme · mccourıye o u- kamplar 2000 kışı r) aca tır. Be nzıt medı·escsindeki şehır 

gımız am a emınd bır' 
1
• 1 kt B · ııın<l· k 1 d . . armak ::..ı.lah.iyetı venlınektedir. - d lik .· _.r:ı_ • •• ' . .. e de c- ra a ağdnd'a, diğeri 1- an ve a ça ın an gırınış, . . gun an, se~ ta~ ın ınnsr<Wldrı ve inkıföp ~lttı mU%c ve ku-

hemmiyeti goulen uzok tutuı- randa Abadan'a müntehi bulu k~zın ierı adı üzerine Ba) rün- Bundan başka, elinde ~ 01 . ın- 1 milyon lirayı geçmektedir. ,- 1 tUpha!lcsi bir şeref levhası tesi· 
:maması icap eden ınkışaflnr1 nur. m~a a:;ağı) a inıui~tir. şasına mahsus alttı ve edevat ou- Şimdi mahkumlardnn 2800 Ü T iy at r olar sine karar \ermiştir. Bu :-e'I: ha 
kaydeylemiştir. Jrndl, açık bir denizin münteha .. H~ta ını anla) an Ali Ha) • k("Ulnla~· kararın n(\Şrindcn iti· çall§tırılmaktadır. Çall§maya eh- . ~ Ü . . ~ mü:ıcnm kütüphane salbnun a-

Sadabad paktı, her halde, ilk runm R) 1 görünce hemf'u .. bar:n bır. h~ zarfında c~rin- il dahıı 4000 mahkOmun ziraat ve Vedat rfı T emsıllen sıLcak 'e müesseseye 500 den 
bakışta, mütecanis hissiyatın Zayi rine nth) arak Lir el ute~ ('::~·· dckı bu. gıbı atat hakkıında hukU- inşaat işlerine sevki takarrür et- 26 Mayıs Pazartesi Akşamı fazla kıtnp hedil k'.lenlerm ad· 

· üadesıdir. Avrupa devlet- Ü küdar İ H"k" ı-~· ve zavn]lı kızcağızı ) uı~rul la~ mete bırer beyanname verecek. miştir. BEŞİKTAŞ GÜLER lan buraya ~ zılacaktır. Şimdi 
:ri, paktın muhtevsından ay- den alınıR oldcrur~ al ı~u ıglın· yıp yere dii~ircliiktt·n onra az lerdır. (T l fo 1 . .tı • 1' 6WU a) ıgın l 

0 
• 

1 
, --- Ankara 23 c e na) - Mec- SINEMASINDA levhaya merıhum muallim Cev· 

rr..~ şu ibare ile haberdar edıl- b nuıııara ile 930 larnbinde ~~111 hı_r _ıı~sla kanunııı iizeriııı> ~ÜKHA ,. DA ÖLDÜ Jtis bugünkü toplantısında Türk BÜYÜK TEMSİL det ile Erntr oğlu Ziyanın isimle-
..... 'llerdir· zdınııı oldub'lllll ıni.ihr·· .. kız erını astırarak tnhnıırndn llıı :-ahalı Ha eki Jıa talınnc ceza kanununun on maddesini 1 JK A N... rl yazhnıştır. Müze idaresi bu i · 

•Arada. esasen mevcut oldu- zayi ettiın, yeni "ni çıka:::: te~!~n t~knıil_ ·kur~uııları mulı- İ!nılt-n al<lı~ımız malumat~ gö değiştiren layihayı müzakere e. Fncia 3 perde , ki hayırsever Türk için kutup-
~ı_llıenınuniyetle müşahede e- ğıın<lan ~µkınü yo tur. 1 Hn'-'riiı;ı~~laer~ı:~I 1h?.:.1 nl~~ıı~tır. re katilin ~er eri bir kur~unu- dcccktir. Filin Rejisörü Eserin Muharriri: hanede birer sal'oıı ayırmıştır. 
~· ıı.._ ... _,_,_

1 
•• U-1-'!d ı· Jal• 1 

J ' "" ıa 0 11111 ~• ar.ı- na lı~def olan iikrnn htı sn • "-1-ara 2-.ı. (Telefonla) - Mı"l1e VEDAD -r+nT:\i _.__. slı Se'-- -.u~ı dostluk muna- il.Ali~ ar ıı np ıııah. I )ı katil biç hir C} olmam; g·j . h 
1 1 

fl'Il.K " u Uıu'~ ıoarenin bu kadlı':'ino "nı 
f uetierinin idamesi ve inkişa- Ku oglu yokuşu ,.o.\ tabanca ına bir • .. 

1 ~ 8 1 0 nıü~tür. Ti.irk tıp kongresi vaziyeti hnzı-ı Bizzat baş rolde lgören bama hayır sahipleri d~ 
1 Sebep} · temini gayesi ile 15 Gülizar Kocaoğlu I oraılan açnn~ır.arıor surerf' · Firari katilin h ugiin J 11k11 • ra ebile bu sene toplantıya ça- Temsile bUyük bir san'atknr kitaplarını tc'bertrli edecelı:ler 

laıııtııt· l kuv' etle muhtemrlffir. glrl n ı:ı acaktır. grupu i5tirnk edecektiT. ı iize idare-: ne b "1ırıri rlel"i ır. 



• 
Ha.fa. 1u.z.ıvan: 
f ,ş, fi 1 

Süleymaniye Camü ne 
zaman yapıldı ? 

Halil Etem beyin "camilerimiz,, adlı ese• 
rinde ''Süleymaniye,, ye niçin ancak 27 

satır tahsis edilmiştir 

1 Yazan: lbrahim Hakkı Konyalı 
Koca Sinanın ::aratUğı Sı.ı.J,ey. kit başlanıp, ne vakit bitirildiği 

ananiye camii, Türk mıınari.sırun ap açık gösterilmiştir. Buna gö • 
en üStü.n eserlerinin bcr ocisidir. re mabedin inşası.na 957 H 1550 

Biz millet:erin ve asırların dille· M yılında başlanmış, 964 H 1556 
rine deı.1.an olan ve efsanevi bir M. yılında tamamlan..'Tlışt:r. Evli
ınahtyet alan bu mabed'mizle Ö·· ya Çelebi seyahatnamesi beynel· 
ğünürüz, göğsümi\zü kabartırlz. milel bir eser mahiyetindedir. 

Süleymaniyenin cüsse azameti, Mösyö Mambauıynin cİstanhul -
lm1Jbe ıhtışaımı, çinıleriuin nefase Rehberi Seyyahin» i: Fransızcaya 
ti, t.ez:!übi, hattı, mermer şebeke- ı tercüme ed.lıerek ecnebilerin eli
kri, aksi sedası, ctecdidi hava• ci ue verilmiştir. Şu halde :a~ılan 
bazı, şadr:van: ve bircı· dua sütu· !hatalar dünyaya yayılma ıstıdad 
"lU ,g.lıi gök!. re yükselen minarelo 1 nı göstermektedir. Bunun içın pa 
rile !enazür bakımından mimari. 1 laya sarıld:m: Bu yanlışları kazı
nin akıllara durgunluk verecek yorum, 

tıııheserler.ndendir.. lbralıim Hakkı Kony11lı 
Bu sene öınrünün 385 inci 

I!' nçl.dt yılını yaşayan bu san'at 
&bidesi hakkında hiç olmazsa 
a85 eser yaz.ılmış zanneJeriz de
ııil mi 1 
Garplıları bilmiyoruz. Fakat biz
de Süleymaniye manzumesini bü 
tün teferrüatıle tetkik eden tek 
bir eser yazılmadığını söylersem 
şmayını<. Yalnız Si.nanın dikte 

.. ıtirdiği Tezkiretülbünyanda Sa 

.EN!iya Çelebi, sonra da Hadika
t.ülcevami ~ahibi Ayvansaraylı 
Hüseyin efundi bu manzume hak 
i;.nda kısa malıilınat vermişler • 
dir. Fak.i müzeler müdürü Halı! 
Etem cCaım!lerimiz:> adlı eserin
ıte bu muazzam Türk eı;erine an
cıotk 27 satırlık bir yer ayırmıştır. 

Bu milbed hakkında yazılan 

-y !er yalnız noksan olmakla kal 
o;aınış, hepsi de baştan başa yan. 
W.tır. Evliya Çelebi Süleymani
,., hakkında şunları söylüyor: 

•Sene 951 taı<ilıinde inşasına §U 

ru olunup sene 963 tarihinde ta
mam bWnıu:ıtur ki tarif ve tav· 
sıften mustağni bır caınil ~bret-

•ıu:nadır.• 

H~ bir ilmi şartları haiz olma. 
d•gı halde Türk eserlerini tetkike 
cur'at eden M:ösyö Mamboury 
«Mabedin i~asına H 956 M 1549 
da başlaıup sekiz senede ikmal• 
e<1ildiğini söy ÜY<Jr. Bazı ufak, te
kit risalelerde bu kitapları me -
lta:r. yapmak gafletine düştükleri 
için yanlışlara köprü olmuşlardır. 

Halbuki cam;in kıble kapısının 
t11lakrtleri altndaki Arapça ki • 

tahede mabedin inşasına ne va -

- Enson Havadis -
1\.bqnı, Şartları: Türkiye Hariç 

için için 
Kr. Kr. -

Se.elik 1000 1718 
1000 
558 

Alta aylık 550 
Üç a;vlık %75 
Aylık 100 

Sahip ve Başmuharriri: 
NIZAMETT!N NAZ1P 

Nq,riyat Direktörü: 
ŞOKRO SARACOOLU 

Ba11ldığı yer: 
Ebw:ziya Matbaası 

- Bu o kadar ehemmiyetli 
bir ıey değil ... Yolcular gece 
kalmaya grlecekler. 

- Y• kapılar? Hem dar, 
ı...m alçak ... 

- Mü~teriler ikide bir kapı 
ltırdan girip çıkmıyacak.lar ki .. 

- Şarap mahzenleri çok ge 
-.it-.. fuın pek büyük ... 

Anlaşılıyor ki, mahzenlere 
warap ıtok edeceksiniz, §&rap 
-.lı:idikçe nefis olur değil mi? 

- Mü~terilerin hücumunu 
füıılinerck itiyadlı davranmak 
ii:ıımdır. Hele böyle dağ ba§ln 
~ .. 
Uıta Löhlan htt sorgunun ce 

1'ahını veriyor, inşaatın aykırı 
ckillerine itiraz edenlere, ma 

f 11 ııebepler bulmaya çalışıyor 
lll'U• 

Ouvurhr bittiği zaman Löb· 
fım, şehre iutli. Ptncereler için 
4f!lllir parmaklı.llar, kapılar i
.Pn büyük kilitlrr getirdi. 

l°'aaı lıir avda bitti. Lokau-

1 

2 

Saj'dan dola: 

l - Şehrimizde bir semt. 2 -
Kolacılar kullanır, Dinlenmek 
3 - Bir hastalık - İnce k~reste. 
4 - Bir vilayet - Ateş. 5 - Bir 
deniz. 5 - Sopa - Telefonda ill 
konuşma. 7 - Bir köy - Mey
dan. - 8 - Aksi seda - Bir er· 
kek ismi. 1 - Bir vilayetimiz. 

Yukardan ~fıya: • 

1 - Para biriktirilir. Z - So · 
lu değil - Bir kuş. 3 - Aliuir 
bir nevi çağırılışı - Duadaı 

sonra denir, ( - Denizci bir 
milel - Alt de&iL 5 - ...... 6 -
Mülk • ı ilave ederseniz Kere · 
ınin arkadaşı olur. 7 - Kom<t· 
hükumetlerden biri - Taburur 
hiiyüğli. 8 - Bir uevi ev (şehir· 
d • .ı uzak) - Amerikada yaşı 
yan bir nevi dağ keçisi. 9 -
Radyoyu icat edea. 

Evvelki Bilmecenin 
halli 

tayı gezenler Löblaua: 
- Burası bir istihkam oldu 

diyorlardı. 
Evet burası bir istihkam de· 

ğil, Lozer granitlerile, Arduvaz 
taşlarile yapılmış tek kattlı otel 
tıpkı bir hapishaneye benıe • 
miıti· Karanlık, ruha hasvet 
ve üıtintü veren bir hapi>ha
ne, 

Kilitler, pencere demirleri 
takılıp, boyalar kuruduktan 
ıonra Löblan, •Sen Jan De Tar 
ta• ya gitti, karısı Mari Berisle 
kızları Jervez ve katlini lo
kantaya getirdi. 

Mari kocasının zekasına hay 
randı. Onun her yaptığı i~ten 
iyi neticeler alınacağına ve fay 
dalanacaklarına imanı vardı. 
Lokantanın köge bncağını ge· 
zip gördükten sonra, bu hay • 
ranlığı ve güvenci bir kat daha 
arttı. 

Burası bir fokanta, bir dağ 
oteli değil, bir batakhane, in· 

'..dla . 

·Bazı cliK!ler, müıterilerinin ha-1 
kastediyorlar ? )"atlanna mı 

Dujola Hastalığı 
Altın yerine taklit m~denidiş

ler yapanlar hakkında bir 
tedbir al ınamaz mı? 

!ara yapmakta devam ediyor • tirilen di~lerdir ki, Bunlar da 
!ar. asıl pilatine göre donuk kal· 

Bu madenin en büyük malı dıklarından lıalk bunları göstı 
zuru çabuk kararması ve bit rişsiz diye istememektedir. 
gak mide hastalıklarına yol aç Sahte altın taklitlerinin 
masıdır. meydana getirdiği en büyiik 

ev- İkinci bir usul olarak Vik- zarar Dujola hastalığıdır. 

d d · u"zerı'nı' Bunun için alakadar ma-

Cağaloğlunda bulunan ka • 
dm diş doktorlarımızdMn Ba • 
yan Hacer Ergün piyasada ya· 
pılıuakta bulunan Altın diş 

taklitleri hakkında ınuharriri
mize şunları ıl'ôylemiııtir: 

- Bundan bir müddet 

l lı d · ·1 · · .. · torya enen ma enın 
ve azı ışçı trımız mu;terı- . l k . kamların vatandaşların men • 
}erinin arznları ile sarı maden altın tozu ıle kap ama suretı· faat'ı bak ı d d' d k 1 . . . . . k. ki h un n au ış o ·tora· 
deu altın taklıdı dı yapıyor-j le dı~ ımal etme ıır • u- ı rını sıl<ı bir kontrol altı d b 
1 d d .. .. k b' ., . ıı a u 
ar I· uun a oıu•·u anca ır ı .. ı ay- lundurması icap edt'r. 
Şimdi işittiğime göre. hala dır.. Bir altın diş 22 ayar üzerl9ıı 

da bazı di~ doktorlarımız bunu 
1 

Üçüncü usul ise altınla pi· den 15 &ene dayauır. Pliitiniu 
Anadoludan gelen saf iman· lıitinin karışmasile meydana ge ömrü ise 25 senedir. 

Basın birliği ı-K Ü ç ü k-H a b e r 1 e r 
kongresi Vali muavini Ahmet Kıııık vef *Belediye Üsküd E .. 

ı 
'
. ıb l - .. T vf'k K ' ar, mıno-Tiirk Basın Bir iği sıaı u Maarif müduru e ı ut dıir. nü, Kadıköy, Beyoğlu, Beşıkta 

Türkiye Cumhuriyeti · 

-Ziraat Bankası 
Kuruluş Tarihi: 1888. -· Sermayesi: 100.000.000 Türk 1'-. 

Şube ve Ajans adedi. 265 
Zirai ve Ticari her nevi banka ıııuruueleleri. 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye •·eriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ilibarsız tasarruf he<upla· 
rında en az 50 lirası bulunanlara denetle 4 defa çekilecek k~r'· 
a ile aşağıdaki pi.na göre ikramiye dağıtılacaktır: 
4 adet l.OOO Liralık (.OOO Lr, 1 100 edet 50 Liralıık 5,000 Lira 
4 ,. 500 • 2.000 ,. 120 40 .4 800 

4 ,. 2so ,. 1.000 •- 160 : 20 : i~oo : 
40 > 100 ,. 4.000 ,. 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene ıçinde 50 lira. 
dan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 faz. 
!asile verilecektir. 

Kuralar sconede 4 defa 11 Eyhll, 11 Birincikanun, 11 
Mart ve 11 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

\/ıntakası Rri.<liğiruleıı· !Bakırköy ve Kağıthane mıntc· Eyüp, Sarıyer, Bakırköy, Ada~ 
ı _ Ba•ın Birliği mıntaka kalarındaki mekteplerin vaıiye- lar, Fatih kazalarına 1100 elek-

kongresi 7 haziran 9 ıı cwnar- tini teftiş etmişlerdir. trik lambası koymuştur. banaosu burada milli parçalar 1 ce seferleri de çoğaltılmıştır. 
· ı~ 30 E ıinönü * M 1. 1 ·· b ·ı ,, çalacaktır. * Belediye Temizlik işler• t~;i ı;üniı •aat .,, u a ı yı munase etı e =- * Belediye alakadarlara bır 

ılal 'e'i ,alonunda toplanacak naf cemiyetlerine yen! aza ka'.'- t . *Belediye Tünel civarındaki kadrosuna yenide n200 amı·le 
"' ·' amım göndererek bostanların 

h 1 kl b l (Galata Mevlevihanesi) niıı ta- alınacaktır. ur. Birlik iizamıın o gün o sa· 
attc kongremize gelmelerini ri 
ca cderi:c. 

2 - Ba.ııı uıcnoupları ara
,ında ölüm vukunnda yardım· 
la~ıua mal«adile ba~lıyan te~elı 
büs mü.-.bet netice varıııiştir· 
\lerkez hcyetimiıin hazırladı· 
"ı mukavele Ankaradaki Ba•ın 
" ınemupları tara!ından imzalan 
n11~ ve i~tirak t"tmek i-;tiyenlert' 
iıuzalııtılması için mukawlena 
ınelcrdeu bir ıııil.tarı da lıura· 
ya gönderilmiştir. 

Mukavelenin esası bir iiliim 
~-ukuuuda cenazenin kaldırıl · 
ınaoı ve geride kalanlara acil 
bir yard'-m yapılmatol içiu hil 
lira vermekten ihart'ttir. 

Mul..avelenaıneler ve buna 
bağlı olıua•ı lazııııı;elen mal bu 
mektuplardan gazete ve nıec • 
mua idare n1cmµrlarına yetı-· 
<·ek kadar bırakılnıı~tır. \luk.ı 
velenaınenin ark•'ında i~tirak 
§artları yazılıdır. 

Birliğin gerek asli ve gerek 
yardımcı azası ile filen gaze~e 
ve mecmualarda d.-·amlı hır 
sekilde çalı§ınakta olup bu i~i 
~eslek ittihaz etm;,ı Lulunilu
gu halde vaziy~tleri birlik ku· 
nunnn hükümleri clı:ırırla ka 1. 
mı~ olan lıiitün uıcmur \C a·ti)\. 
ye ~efleri bu mukaveleye i~tİ· 
ral.. edebilirler. 

15 haziran 941 tarihine ka· 
dar imzalı rnukavelelerile bu
na bağlı mektupları gelıııi~ ''" 
birer liralık }ardıınları I~ Han 
ka,ı merkezinile açılını ~ olan 

2381 numaralı hesaba yatırı!· 
dığı anla~ılıuış olanların. aıll~
rı ilk devrenin yardım lıstesı· 
ne yazılacaktır. 

Basııı roen;uhu arkaıJo,hrı-

dı azır ı anna aş anmıştır lağım sularile sulunınasına meu 
Sıhh . - ·b· f ' mirine karar vermiştir. Burası * Bebek ve İstinye yolunuıı 

ı muayeneye ta ı esna hcı daıı verilmemesini bı''-'ı'rıu'ıştı'r·. 
h • "' tamirden sonra müzelerdeki açılmasuıa deva mcdilmektedir. 

yıl cemiyetten sı hı muayene Ayrıca, Sıhhat müdürlu··g·u·· kon-
- b ş .nevleviliğe ait eşyalar buray,. İnşaat Cümhuriyet bayramın~ 

yaptırnuıga mec urdur. imdı· trol memurları vasıtası'Je bu-·tu··n getirilerek bir (Mevlevi mli?e- kadaı· tamamlanacaktır. 
ye )<adar muayene edı.lenlerı" bostanları teftiş ederek la·g·ım ·· si) kurulacaktır. * Belediye pek yakında Us 
san;ı 25 bini bulmakta ise dt. >ularile sulanan bostanlard·, ,, • • * Belediye, her gece Bogazi- küdar ve Edirnekapıda iki halk muayeneye tabi esnaf mevcudu- kim· 

ı men ve mevcut mahsulü çinde saat 12 ye kadar otobüs iş- hamamı açacktır. 
nun 50 bin olduğu tahmin ed:ı- mıha ettirecektir. .,, 

!emesine müsaade edecektir. * Bu yıl univeı·siteden 421 
melktedir. Dün muhtelif memleketlere 

Ü * Tramvay idaresi yaz mü- talebe mezun olmuştur. * Dün Eminönü, sküdar K< ıu bin liralık ihracat yapılmı', nasebetile pazar ve pazartesi * Taleblerin artması yüzüıı· 
·olarında 33 esnaf cezalandıni- tır. günlerine ait seyrüsefer tarife den kepek fiyatları artmış, 72 
mıştır. Avrıca 18 şoförle 4 ot * Yıldız korusu halka açılr. • sini yeniden tanzim etmiş ve kiloluk çuvallar 350 kuruştan 
büs sahibine ceza kc.silınii\ir. c:ıktır. A~ıldıktap sonra Schlr 

* Dün ŞP hrin muhtelif sem,. -------------..:.se.::.f:.:e..:.r_m::.::.i k:.:t::a:.:n.:...:a:.:r.:.tt:.:ın:,:.::lm:_::ış'..:t'.;ır.:.. _:G::e:-~5:00::..._:k::u::rıfl:_:şa:.!ç;ık:_:m:_::::ış:_:tı::r ___ _ 
'erinde croi ı satan 7 kişi yak< 
anmıştır. Bunların içinde b:r de 
. cdııı vardır. Başkaca 3 c<rar sn 
ıcısı da tutulmuştur 

* Belediye doktorlarının vn 
,ifedar bulundukları kazalard• 

, tvrn1aları mecburi tutulnı u<:" 

' ' .. Bu <l sebep aı anıl-~ıgı 

ınan rloktorlaı-ın bulunda<la"1fl1 r * Yarırdan itibaren tram\ 
ı rdn yeni tarifu1in tatbiki! 
başlanacaktır. Yeni tarifede gr 
ce geç vakte kadar seferler var
dır. 

mızın hu ınuka,eJPlnden biri· 
rini kenfli idare ttıt•mnrl~rın· 
tlan ora<~d kalnu.tın'h;~a ru ıntııkn 
n1erlcıi1.ulrn ahn:.ılurını vt• }lHl 

la) ıp imıaladıl.tan ;oııru p3rn 
ile lıiılikte Aııkaraya yollama
larını rira edt'riz. 

Bu ) ~u·ılıın parası yekiınu . 
nun l~ullan1l1n:,ı.ına gt~t,.:iudı·ıı 

ihtha~ lın-·l olma'ı pek l•ııı• 
ni ;,lilını>kle lwrah~r lıl'rlıoıı•• 
ıuii, .. ,:r hir lı:idi,c kar;ı-ı 

r T • ltf BANB'.ASI 
j Ku<ılk Tasamıt ll"'aplan 

1941 İKRAMİYE PLANI 
KEŞ) Of.l,F.R !1 Şubat. 2 M~yıa, 

ı A,;u•tos, 3 lklncıt.cp-ln 
tarıhlcrlnde yaptlır. 

l 94 t ikramiyeleri 
ı adet 2000 liralık = 2000.- L. 
3 > > =3000.- :t 

2 • 7:>:1 • =1500.- • 
i • GOJ • =2000.- • 
F > 2ı;o > =i= 2000.- • 

3~ı • 100 • = 3:,00 .• • 
~o • w • :=. lıi''0.- "' 

kafi derecede \ardmıa 1H11 ... 

nan1aınt~ olınHııın ı ... ttr;ıLı.ı 
ct·kn1Pu1f·l irin ınuk<ı\·c! '' e ic.. 
tirakılr a .. el; Pılilnu·-ini lıaıı,'. j ı 
laııııayı hir ıw·· [.,k vazil<'ı,İ lıi- ı j 
lt i1. 1 -·------------~~~----... 

3UO • 20 .• 6'.>00.- • 1 

• 
tDARlSİllİ aiıu IS UllKAS ti DA 
it<ı:t~yp.i t:ı~<!M' •ç~ 

OPCULAR 
'' Kaziklıbağ,, 

İçkili ve Danslı Gazino 
Geçen sene müşterilerinden gördüğü 
rağbet üzerine, bu sene daha güzel bir 
şekilde tertip ve tezyin edilmiştir.Fiyat· 

lar geçen senekine nisbeten ·daha 
ehvendir . 

diği için ilk cinayetleri dağ bat 
larında, onnanlarda yapU• 
Kuytu kö~clerde, yolcuları 
soyduktan sonra öldiirdü. Ma• 
mafih bu şekilde hareket euııe 
sinin başka bir sebebi de var" 
dl . O civarda bir hınızlar çe· 
lesinin türediğine herkesi i· 
nandırmak ... 

İlk zamanlarda halk bir ta· 
kım yolcuların kaybolma••• 
karlar altında kaldıklarına, ti' 

çurunılardan yuvarlanarak öl' 
düklerine hamletti. Fakat. çoli 
geçmeden öldürülenlerin ceset' 
!er i, •Albe» neh rinin &nlarıP' 
da yahut ormanların bir keıır 
rında, dağ tepelerinde bulunıl' 
yordu· Zaman zaman, yol üı"" 
rinde, ölülere rastlanmaya b•?' 
!anması, :ırıık bu taraflarda bit 

eşkıya çetesi bulunduğıı~: 
halk inanmış ve korkıfı•g 
başlamıştı. Ve herkes: 

( Dhaa ı>ıtf·) 


