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Çarsamba 21 Mayıs 1941 
Sene: 2 - No. 177 
Başmuharr.iri: 

Nizamettin Nazif 

Milli Şef 19 nuıyıs ·· •· 
itimadı <'se · l gunu, ,falısırıa ı·e milletiue karşı dın duğu 

---...!.! rı 0 an ııeş esini tc bit f•den bir rc~imleri 
• 
lngiltere, bu 
kozu da elden 

Begazıt camisi 
havlusunda 

kaçıracaknıı? Bir filheykeli 
•Eğer Almanya G' .d. bulundu 

ırı ı ala-
:azsa kendisini Balkanlar- Beyazıt camii Bizansta yapılan 

a, emni~·ct altında telakki ilk Türk eserleri arasında Türk 
edemez ve lrak'a m.. . mimarisinin bariz vnsıfkırını tcba 
b' uessır 
,!_Yardımda bulunamaz.• rüz ettiren bir fıbidedir. 
:}\ 1 Tarihlerin anlattığına göre bu 
'vizamelin Nazif caıniin birinde eski Bizans yapı-

41ınany sı vardı. Tarihlerin bir rivayet 
ilan I a. son lngilb ve l'u- halinde naklet.tikleri bu haber bu 
-n :

1
e erlerini taşıyan zırhhla- · 

•• '' t h gün Evkaf idaresinin sayesinde 
laştığı a'~ an burnundan w:ıık- bir hakikat olmuştur. Evkaf ma-
hayete ge:~.~a~k~n .harbinin ni- bedin avlusundaki mermer kal-

e " ıgını ıddıa etmijiti. dırımlnrı tamir ettiri~'ordu. Ç"t-
ogı-:ıfy . .. . u 

ru ·d· ll)n gore hu ıddin doğ- lamış büyücek bir memmer kal. 1 1
• Zira ı 't B :tınıad ıarı a, alkan ya. (De\'nnıt 3 ünciide) 

Zamzam 
gemisi ••• 
Torpillendi! 

Amerika, bu h<idise,yi 
bir haydutluk sure
tinde tefsir ediyor 

Almalnar gemiyi 
bafırdıkfannı tebliğ 

ediyorlar 
Gemide bir Ame

rika seyyar sıhhiye 
hey' eti vardı 

Nevyork: 21 (A. A.) - Nev
york gzeteleri Mısır bandıralı 

Zamzanı vapurunun içinde bu
lunan İngiliz - Amerikan se~·yar 
sıhhiye tc~kilatına mensup kim
selerle birlikte cenubi Atlasta 
batırıldığı hakkındaki haberleri 
neşrediyorlar. Tafsilat mevcut 
olmamakla beraber umumi ka
naat vapurun mihver tarafından 
batırıldığı veyahut zaptedildiği 
merkezindedir. 

Nevyork Taymis gczete.si di
yor ki: 

Zamzam'ın bitaraflık işaret

leri bariz idi ve \'apur Avrupa 
harp bölgesine ULak bir ~·olu 

takip ediyordu. Nazi korsanları
nın göriinmediği hiç bir deni7 
olmadığı gibi bunların riayet 
ettikleri bir bayrak da mevcut 
değildir. 

----o----
Fransa Amerika 
ile harbi goze 
alabilecek mi? 

Vaşington; 21 (A. A.) - Dün, 
H riciye nazın Kordcl HıılJ i)(' 

yaptığı mülakatta Vişi Fransa· 
sı büyiik elçisi llanri Hey şu lıc 
yanatta bulunmuştur: 

- Fransa, l\lartinik adasın 

her'taarruza karşı müdafaa ede· 
cektir. 

/ 
/> 

1 
) 

' 

/ 
~· . 

Çörçil 

Vişi Amerika'ga kafaı 
tutuyor 

• 
iki Fransa 

yok, bir 
Fransa vardır 

Vaşingtondaki sefir 
dedi ki; 

er Hess '"Bu birhas~a
ne harekettır ,, 

Alman hüku
meti terafından 
mı gönderil

miştir? 
Londra 21 (A. A.) - A\•am 

kamarasında Başvekil Çör~il'e, 

lless hakkında bir çok sualler 
sorulmuştur. 

Bilhassa mebuslardan biri şu 
suale cevap istemiştir. 

- Bu zat, AJınan hükumeti
nin malumatı dahilinde mi gel
miştir? 

Ba!jvekil Çörçil şu cevabı ver· 
miştir: 

- Hess hakkında henüz be
yanatta bulunabilecek va1.iyettc
değilim. Ne zaman böyle biT \'a· 
ziyette bulunabileceğimi de tah
min edemem. Şimdilik size söy
liyebileceğim şey, lless hakkın
da harp esiri muamelesi yapıl
makta olduğundan ibarettir. 
Hess'e bundan böyle de hıırp e
siri mumelesi :yapılacaktır. 

Vişi, General 
Degaulle'ün 

tanınmasını istiyor 
Vaşington: 21 (A. A.) - Vi

rhy hükumetinin Amerikadaki 
hü)·ük elçisi B. llenri Haye A
merikan limanlarında bulunan 
Fransız vapurlarıtıın nezaret n1 

tına alınmasını dün B. Cordel 
ff ull nezdinde protesto etmişfü 

B . Henri Ha)·e bu vapurlarıı 
Amerikalılar tarafından muh:ı 

foza altına ahıunasını •hasnıan ı 

hi rhareket• diye tavsif etnıiş 

tir. 
B. Ha~·e matbuata beyanattı 

bulunar<ık, Frftnsada ceeryaı 

eden hadiselerin bilhassa Almaı 
• Frausız işbirliğinin ilerlenw~i 
nin Anıerikada doğurduğıı ukh 
Jerin Fransız hiikumetini ha~· 

rcte clii5iinnesi sebebile R 
Hııll'le Fransa~·a taalluk \'e A 
merikan efkan umwniyesini a 
lfıkadar eılen bütün meseleleri 
görii~tüğiinü söylemiştir. 

(Devamı 3 iincfüle) 

Almanlar, paraşütçüleri ile 
Giridi zaptedebilirler mi? 

KURUŞ 

Meshur Sof ör asçı 
Halid öldü .• 

----o----

Cenazeyi bir arkadaş ve 
dost kalabalığı kaldırdı 

Halid Kanabnı;m cenaze mern~imindcn bir intiba 
(Yazı ı ildncide) 

nSon 
d asıııı, Mora'daıı Akdenize 
ogru b' 

l\I t ır n1ahınuz gibi uzanan 
ka~ aban burnunda bitirir. Fu
tııındPolitikn \ c askerlik bakı. 
ta t a.n Balkan harbi, Mora'nııı 

ıı ı ılc 1 't . 
.. 

11 nuş sayılamazdı Zi-

Istanbula tapanların sevgisi 
yalnız dillerde midir ? 

--- " 

Yazan: Enıekli Albay Sadık Duman 
zAlman paraşiitçüleri Girid<' 
<le taarruz ettiler. Bn hiıdise hi,· 
.tlplıesiz nskcrlik bakmundan 
olduğu kadar ~İyasa ve ı>ropa
ı;anda balmnların<lan da cheın
mıyctle giiz önünde tutulncak 
hır lıfidiscdir. 

•Girid, bizim dnimn eliınizıl 
knlncaktır. Burasını her tnnrn 
za karsı miidafaa edccef!iz. Bur 

dis 
ya, ge-

• 
ır da a ııol't'k • n 1 

1 1 anın da askerliğin dt' 
akanla d 

llatka r an :,~ ırnmıyacağı. 
tnı nların dışında olarak mii
to l'a cdcıniycccği bir tak1111 

Praklar daha vardı: 
Yunan adalnrı, şimali Sapo

tSadl 'lar, SiklUd adaları, Midilli 
a <ıı s· , . ' • ısaın \'e ... Girid. 
Ilır fatihin· 

' 
. •- Balkanlarda hakim be

nıın!~ 

l>i~·cbilıne i, ancak bu adala
ıtın hepsinin de zaptedilmes· ·ı 
lcab·ı ı ı c 
Bal~ olabilirdi. Aksi takdirde 
bt anlar bir zafer sofrası ol
h a~taıı çıkar, fatihi için devam-

bır cehennem halini alırdı. 
" işt~. Almanya. bilhassa bu. 

un ıçın Y • h 
'kendisin'· aBnı, er şeyden evvel, 

ıa alk l d emniyette k ~n ar a rahat ve 
lar denizind:~~ılmesi için Ada. 
basladı. Bunu' ~aları zapta 

~ "'-Orf ' 
lyonyen adalarıllın j u nun ve 

fındıın işgal ediJınesi t~~~ ta~
Büylelikle Almanya 8 lkıp ettı. 

a an ya 
l"ım adasının· şarkında ga b • 

. • ' r ında 
\le cenubu garhısınde, Balka 
tecavüzünden elde ettiği netice~ 
lerin emniyetini temin edebil. 
iniş oluyordu. Fakat bu emniyet 
ıincirinin asıl kenet noktası nok 

'an kalıyordu: 
Girid. 
nu adanın ınüttcfi),lcr elinde 

kalması Alman' amn Balkaııla-
t ' ~ 1

• ''e hntta Ege , ,e iyonyen de-
ttı.ııerindcki acluları "ıaptctnıis 
Of n1 ) 
• nsıııı dahi kıymetsiz kn ma · 
ta llıahk · 'd. i . ' tıın etmekte ı ı. 

ttc, evvelki gündcnberi nak· 

mevanu 3 ünciide) 

----o----
(Ortaköy camii) hakkındaki yanhş 

malumatı düzeltmek lazımdır 

istanbul abidelerin dan: Ortaköy camii 
_,. (Yu.ı 3 üno.itk) 

Almanlar paraşiitçülerle Gi
ricl adasını zabtedelıiliı·lcr nıi? 

Ederler ~·ahut edeınezlc•r. Mese
le burada değildir. l\le.,.clc Al
ınanların biitlin aksi iddinlnra 
rağmen Giride paraşütçü yağ

dırmayı göze almış bulunınnla
rında ve Alman paraşiitçiilcri

nin emir alır almaz Girici iize
rinde boşluğa atılmakta tered
düt etmemiş olmalanndadir. 

Bu satırları yazarken, on on 
beş gün önce, Akdeniz havzasın 
da, Afrikada ve şarki Akdeniz 
kıyılarındaki tarekatı idare e· 
den İngiliz Başkumandanı Gene 
ral Va\•el'in Gjrid'deki İngiliz 

\'C Yunan kuvvetlerine neşı·et-

miş olduğıı emri yevmiyi hatır
lı~·oruz. Muhterem General şiiy
le buyurmuşlardı: 

'S 

da kimsenin şüphesi olmamalı 
(Dcrnmı 3 iinciidc) 

Almanya F ranszz 
müsleınlekelerine 

el atarsa ... 

Amerika, 
derhal hare
kete geçecek 
Rozveltle konuşan 
bir siyasi liderln 

beyanatı 
Vaşington: 21 (A. A.) - Re 

isicümhuı· Bay Ruzvelt'le kon· 
gre liderlerinden Bartley, şı 

beyanatta bulunmuştur: 
- Hükumet, Almanyanm h n· 

(Dc,•nmı 3 Ün<'iide) 

1 

a ır 

·ı ir 
ı-
• 
1 

B rlin 2l (A. A.) - D. N. B 

uriyet 
oldu bildiri~·or. İngiıtercyc cc'>I mtı 

Londra: 21 (A. A .) - J<'inlfın· nakletmekte olan .Mısır lıaıırlı-
di~ udnki Lalı ti radyosu. İzlundn 

ırnrlfımentosunun 16 mayısta İz· 
loııcla'nın tam istik!Ulini ilan 'e 
bu suretle İzlanda - Daninıurka 

(Devamı 3 ünciide) 

rafı Zımı:zam vaııurıı ~·oku 'e 
nıiirettcbatı tahliye cdilcfl•lcn 
sonra toı·ılmcnl'rck batırılıııııı· 
fır. Yolcular gnrbi J<'ransadn bir 
limnııa çık:ınlmışlnrdır. 

Üniversiteye Kitap! 
Haınid Refik Doktor Ziya Giin mükafatının 

doğurduğu ilk hayret ve aliik:ı 
bir ı>arça gevşedikten sonra, hu bunun hlr kı~1m mensuplaunıl\ 
mesele üzerinde, soğukkanhhk· ynrdilll ve hiın:ıye görmesi. Te• 
la, biraz durmak istiyorum. bisin şekli yardım ar.ıusunu faz. 

Biliyoruz ki bu muhte1em la!tile tahakkuk ettimıeğe kafi. 

Veni tarihi tefrikamız 

SUTLTAN ABDUL'AZİZ VE==== 

hekim ı,ooo,OOO liraya vakın ser- Fakat ıniicerrcd bununla yük-

1 vctini Üniversiteye vakfetmiş sek tahsil teş\·ik edilmiş olabi· 
bulunuyor. İçtimai yardım ha· lir mi? Olmaz, çünkü bu tahsil, 
rcketleriınizin tarihi bundan sade hariçten temin edilen ko-

iMPARATORiCE OJENİ 
- ' 

YANYANA ••• 

ıınrlak misal kaydedemez. Ha- luylıklar dolayısile değil, bizzat 
dis<!nin romantik tarafı böylece kendi bünyesinden doğan bir çe• 
tesbit edildikten sonra, gelelim kicilik hassasına malik olmalı· 
~imdi, hakikat tarafına. Paranın dır. Bu cazib , ne bina, ne tedris 
tahsisi ciheti nedir? Çalışkan ta- kadrosu, ne nıükafat; bu cazibe, 
l<•hcnin terfihi. vasıta ve imkan- kitap yığınlarından ta~cak ilim 
larmın temini değil mi Bu, is- sıcaklığıdır. Bu itibarla Doktor 

~!' n ;-an : AYHAN ter llarnca yardım, ister yıırd Ziya Gün vakfının bir kısmının, 

B A 
tesisi ~ekilnde olsun, yerinde ve içtimai hayır nnmana, o senenin 

Ş L A D 1 dov•ru bir tnhsisdir; ancak ga- en iyi ders kitabını yazacak Ü· 
yeye tamamen uygun, yani kafi niversitc profesörüne tahsisini 

ık• • S h•f • d k f değildir. Hamiyetli doktor şunu teklif ediyorum. Gaye~·e ancak 
..- ıncı a ı emız e o uyunuz .... ~ 1 . . . 1 ·ı· t ·•-= ki ı olnh'ılı·r ıst" or: yuksck ta ısı ın eŞ\'hu, o zaman ya a ı mış • · 



lahife 2 

En Son Havadis'in Edebi Tefrikası - 28 
21 lllayw 19'1 ÇABŞAMll.I. 

En Son Havadisin Tarihi Tefrikası : 3 

SULTAN ABDUL'AZİZ;:: ve ---
=======:: İMPARATORİCE ÖJENİ 

1 - -- - -
~ Yazan: Ayhan --~. -=· = ......... - ... -- . - - -

" -Vay hacı Saffet! seni buralara Mabeyincinin ziyareti Öjeni'nin 
gelişi ile alakadardı ..• ... 

! 

hangi rüzgar attı?,, 
Müellifi -;-Nizam~ttin N~zif 

Avcı elbiseli adam tek ke-ı Sofrada iki takım hulundu-
l~e SÖ).le'?e.den sol tarafa ğu için, azif beyin kar§ısın· 
dogru bır ılı ~d~ attı. Bir daki sandalyeye kurulmağa ha· 
ara kapı.ının onune ayna•ı.z zırlanmıslı ki avukat kolun
bir kon,ol da)amı;lardı. Ko· dan çek;rek: 

(Bu bir tarih değil.dir. V u.klJllt tamamen doğrıı 
olmakla beraber karikatürize edilmek sureıile ya· 
:ılın~tır. Kullanılan W.lüp da bu bakımdarı o• 
kunmalıdır. ) 

!unu uzaltı bu kapıyı parmak- - Bir dakika sabret! 
ları ile trampet ~al ar gibi vur- Dedi ve garsonu çağırdı: 
du, ~ aı?da bir hkeınle gıcırda- - Hi~;;t! Be)e bir iakemle 
} ı~ı ı;ılıldi >e öbür odada ınrç- l!elİr ! la-aya da bir takım ila
lıul bir el kapıyı aı ni şclilıle ve et! 
tıkırdatarak mu'-ab~le etti. Bu emir, ılerhal yı rine geıı
.\ntı ılau bu en ek c kararla;- rildi. llaeı Saheı getirilen ı•·· 
tırılan bir iıarN ola .. aktı ki, ni i•kemlne oturunca sordu: 
a>eı elbi-eli adam katibe hay· - ;'.'\ied;n k.ır ,;13 oturmama 
di arlık ,en git der gibi ha.•· mü,aadı> Pim din'? 
nı •allaılı derakap •O) unınağ.ı - Bir nıi-afiriıu \ıU . 

ha~ladı. - Brn tanır mınm? 
Saat sekizi 2:i g•çerek~o lıü - Sanmam. Çiiı~lii ben ıl ı 

feuin önünJe duran he)az ke· yeni tanıdım. DJlıa dufrrU>u. 
ten ismokinli hir gar-on din- aynı kompartımanda geldik. 
de 1nttuiu pecete•i koltufo- Kı eli" b" d 1 . • , ., - }m ı ır a anı o a-
nun alıına l1>tırarak telli> ve ~ak ani ıl ı · ı <l" · k 

1 d 
• 1. .. .. a~ an ~ı Ken ı .. ıne pc 

ace e ile kapıya oğru ıı.o~mu~- nezaketli ıl "-'· .. ki . . . a' ranı\or-un. 
tu, ÇllilAU saat se zı yırmı ·a "f B .. , .. · .ı· 
he.~ geçerken azif Cela- • " ey ınııum ı: 
1 · B k J d b - Vallahi .adamcağız hak· 
ettın ey yeme a onun a e ı. d L,_ r·• . k 

r.ın a DU" ııı.rını yo .. 
lirmişti. Dramalı avukat koyu _ Na'11 olur? 
lacivert bir ko,ıüm giymiş, bil - Yolda hcralıerdik amma 
h.a •a ayaklarını küçücük bir bir kelime bile konu•madık. ' 
çıft ku~dur.~y.~ sı_L.~tırarak _ Tuhaf şey! 
fazla zarıf gorunınege çalış- n· t ı h f d - ·ı .. . . - ıç e u a ı>gı , gayeı 
mı;;tı. Uç keman hır vıyolon,el t b"• ç·· ı..·· ı k k ı· d .. a u... un 11 ne o e e ı· 

en .mtıle~~kkil ~ir orke,ıra Şo- me Türkç<' biliyor, ne de ben 
penın me~ankoli n neş'e ile tek kelime Almanca. 
.k.m. ı~ hır bava yapan güzel - Yaaa ... Demek bir Al-
'a lauJJ çalıyordu. Gar on re- man? 
\.-ran,Jar yaparak, ıntarak a- E 1 D • lı' ı· - \.e, mır ı ar sta~-

\ ukatın önüne dü tü. Onu or· 
k~·tradan çok uzak hir lö,ede 
Te bir pencere kenarımla üze
ri çiçeklerle sii><lenmi, Lir ma
•·•J a yakla~tırdt· 

i,kemlelerılen birini çeke
r.-k otunııa ına vardım etti. A
' ukat gö.terilen' itinadan meııı 
nun kalmı;tı. Eli kendiliğ;nden 

ele'<inin cebinr daldı ve aar-
~ 

f<ınnn avucuna •ıkı~tırılan lira 
Ç<")teğinin ne e-ile yerlere ka
dar eğilirlı.en: 

- Benimle beraber gelrn 
ı:iizlü!Jü ııı~tcri)i Liliyor mu-

·; d" d Hın. ıye sor u. Hani §U avcı 
.,Jbifeli adam. 

- Ewt evet bıeyim. 
- Dilı.kat et. Salona geldiği 

uman~ ?emen önüne dii::, bu· 
raya gelir· 

Sonra bir an düşünür gilıi 
eldu. Galilı• garsona bir §ey
le rg, tirıne-ini de emredecekti. 
Fakat huna vakit bulamadı. 
.ünkü tam bu ıırada gllvarlı 

w babayani kıyafetli bir adar.ı 
omuzıına vurarak: 

-Vay • azil. tliye bağırnıı, 
ıı .• e zaman geldin?. ' 

~luaşeret kaidelerine fazla 
riay etkir olan avukat hu Hiu
}, !iliğe bir lahza hiddetleııir 

gibi olmu tu. Annaa bu l.&ulıa
lii \i adamı göriir giirmez :ıe· 
JIJl'n bir kalılaha fırlatarak a· 

--~· kalktı. 

yonundan trene biınui ti. y,.. 
nıek \agonunda t.-•adüfen h r 

asada oturduk. Kmdi -;n 
lıir Lıra ı • ııı arlad ıın. Bir kaç 
İl?ara \·e rdi ııı. Ilnıuna gi ı mi 

olacak ki İ·ıa-voıııla trenılen 
ınınce lıP11İın arahanıa l•İn· 

ıli. Ott·le lı era l ıe r ııe lı li k. Biz 
buralı dc~il ıni)iz? }.h i ; ı e . 
Selaniğe geldiği ilk al,anı ken 
di.ini yı>uwğP ılaHt eıme~İ de 
do~ru bulıluııı. Her ne hal i•e. 

imdi nnedeı-e gelir. gürür
'ün. Biraz da ;enılen halı,Pd -
liın. Hangi rüzgir attı "'eni hu~ 
raya~ A~a~'l yukarı, üc; sene 
kadar oluyor ki görü~medik , 
ı lP~il mi? 

- Evet Nazif ... Sen f,tan
bula gidiyordun. Deıleağaç i,. 
ta youunda lıir kaç dakika ıı<i· 
rüıınü~tiik. Dönü,ıe lıir hafta 
kadar Deduğaçta kalaca/,hnı 
,·adetmj~ıin amma, na,ıl oldu 
bilmem, bekledim bekleclim .•. 
~e gelen var, ne ıriden ! 

- Kabahat be11d~ d eğil . İ<
ta } onda arkama talı lan hafi. 
yede. Herif Dıramaya kudar 
pe~imi bırakmadı. Hnıtii mel
un Dıramatla da heni on gün 
taki prtti ondan ;onra kırabil
di boynunu ... 

(Dalıa ı•ar) 

Demokrat politika 
kapandı 

Ralınwtli şöför ahçı Halit, pek sMJdiği tak.<ilniııd en birinin batında 

cı D. il • .,. 

Istanbula nasıl gelmiş ve hayatta nasıl 
muvaffak olmuştu ? 

Süleymaniye Medresesinin kapısı önünde yamalı Cübbe 
ve omuzunda heybesi ile gelen köylü deli kanlı nasıl 

Alamerika bir sporcu oldu? 
Bugün İstanbul şoförleri ve bir 

çok bta.nbullulıar Ç-Ok sevdikleri 
bir vatandaşın ölümü ile acı duy. 
rııaktadırlar. Bu vatandaş, A!lçı 

laıkı>bı ile anflan meşhur şoför 

Halittir ki cebinde ancak üç beş 
kı:ruş old ~u halde İstanbula g"' 
miş, kı.sa bir zaman içinde ve sı rf 

kendi alın teri ile ve emeği ile 
z.eııginlık addedilecek bir servet 
kazanmıştır. 

İşte size rahmetli Halidin ha· 
yalından bir kaç sahne: 

Anadolunun kuytu köşeleriın

l ki köylerden birinde bir Ra-
·nazan günü, on sekiz ylnni yaş-
rında bir delikanlı, cerre gel· 

-ıiş olan bir hJfı za herkesin son 
derece hürmet ve itibar ettiğ:n 

görür şöyle d~ünür: 

c- Köyde kaLp tarla ile sı . 
:;ı ~lar ve koyunlarla uğraşmak 

güzelı •ey .. . Fakat bu hoca gi't 
herkesten hürmet ve itibar gör
mek le az fena şey değil. Sonra .. . 
Herıfin karı da y<ılunda. İk i re-
1.;eat namaz kıldırıp Kur'andaın 

~ört satır okuyor, cebi para do· 
1'1yor. Adamı köyde kuş südli ile 
l>e>"iiyoruz. Bu iş güç te değil. 

Kur'anı e:ılberlemekten i'oart bir 
>ey. Bu adam kadar zekam yok 
mu benim? Ben de Kur'anı ez-
herler, bir hafız efendi olur, ba
! llna sarı~ı takar, köyümde her-
kesten itibar görür, geçinir, gi. 
derim.> 

Bu düşünceden tam iki ay son
ra, İstanbulda Süleymaniye med-
reseieri önünde, sarığı acemice 
sarılm ış, cübbesi yamalı , heybesi 
>ırtında bir çönı.ezı n do la s lığını 

ı::ürenler, onu alaylı alayl ı slizme
ğe başlamışlardır. 

Bu lata, köydeki h<>cadan ı;a-

burada metelik veren yok gali. 
ba.> 

Bu sırada karnı acıkmıştlt" ve 
yakındaki bir kebapçı dükk§. 
nından, kızaran köftelerin koku· 
su, burcu burcu, bumuna gel
mektedir. Halit, hemen soluğu 

köfteci dükldlınında alır. 

Ne yapmalı? Arabayı bırakma
lı mı? 

Hayır. Halidin verdiği karar 
bu değildir. O arabayı bizzat kul 
laınmak karannı vermiştir. Ve 
de11hal bu san'atı öğrenmeğe baş. 
layıp bir müddet sonra şoför im
tihanını vermiştir. 

İşte, bundan üç yıl evvel mu -
Bu dükkan, küçük esnafın , vaffakiyetinin üst derecesine yük 

kalaycı ve demricilıerin ve bir selen ve bir kaç otobüs, beş on 
kısım şoförlerin öğle yemeğini otomobil ve bir benzin deposu 
yedıkleri dükkindl!I". Halit, bir ta- •ahibi olan Halidin macerası. 
raftan köfteler< yer, bir taraf. Eğer bu vatandaş Amer>kada 
tan da etrafındakilerin muhave· doğmuş bulunsaydı, iş sahasındt.
reler '. ne kulak verir. Yemek so. ki zek8.•n, hiç ~üphe yok. onu bir 
nunda ulaşt:ığı netice şudur: m ı l :ıı1oncr de recesine yükselte-bi-
«- Şoförler az para kazanını- lirdi. 

yorlar. Fakat en kar!n iş şu ke· Halit, çok zeki bi:r vatandaştı. 

hapçının işı. Bu h erifi ka.nd:rıp Çok temiz ruhlu bir delikanlıy

su dükkana bir çırak girsem şu dı. Nümune addedilecek bir ai. 
an'atı öğrensem.> le reisi ve bir kaç ı;<>eı.ı.k babas 

Halidin belindeki kemerde çil ıdi. İçki içmez, kumar nedir bi ~~ 
-; il elli alt ını da varclır. me'Zdi. 

B'r müddet sonra bir kolpo- Tatlı dilli ve halilk oluşu ken-
sıınu bulup aşç ıya yamak olur. disine bir çok ahbaplar temin et. 
Ve üç ay i ~ 'nde hem san'at ı öğ-1 miş ti. Ömründe bir defa HalitlP 
renir hem de dükkana gelen mü' konu~an, yahut otomobil:ne bi 
ter~ ' rin h er b~ri ile ay rı ayrı dost nen bir adamın onunla dost ol -

olur. Güni.ln birinde ustas nın e- mama~ ı na imkan yoktu. 
linı i;püp ~a ed>nce. adamcaii ı. Genç yaşta ölümü hütün is \"" 
zın san'al> ile birlikte mü1terile- zanaat arkadaslıarını ve kendisi. 
dni de bir başka semtte açtığı ni tanıyan binlerce İstanbulluyu 
kendi dükkanına taşır . mustarip etmiştir. Ben bunların 

İşte Halit'e aşçı lakabı takılma- baş · ndayım. 
sının selx-bi budur. Şoför, ahçı Halidin cenaze me-

Halidin yeni dükkanı az zaman rasimi bugün yapılınl§tır. Koca 
da çok kar getirir. FakatHalidin Mustafa Paşa mahallesindeki e • 
kazancı bu kar değildir. Onun a- vinden kaldırılan tabut namazı 
ı! karı gö,ünün açı 1·na~ ı olmuş- k fındıktan sonra aradaşları ve 

tur ve zeki Anadolu delikanlısı- :ok kalabalık bir kafile tarafın
n·n gözü öy'esıne aç ı lın ~ltr k ı uan ebedi istiratga.bı:na naklcdil
art ık btanbulun ve hayal ın oruı. n'ş tir. Cenaze merasimine yüz. 

meçhul tek larafı kalına nı~tı r. !erce ı;oför arabaları ile i tirak 
İstanbula gel 4-iniu lk .11ci y1 l ın- etnı iş!eı'Ciir. 

da Ha •ıdi yine ahçı dllkk '\n ıı ıt'.l N. Tepedelenlioğlu 

Sahilhanei asefiye (2) ·li. Geçen üç senede dört sad· 
memur İroal bnyurulur mu . azam deği,tii(iııi görmü~tü: 
Efendimiz İrade ediyorlar. Sa• Mısırlı Kamili pa;a . .\li<lcıı 
'azııın pa~ayı ferman buyuru· le vakarlı idi. Alıdiilaziz llaıı 
orlar, de li. Kamil pa:•) a: •Benim v·eziri 
Enıiıı hey le Ilafız :'.\Iebıue· 'ak urum.• derdi. 

ıey ara•ınıla lıia-edilecek ka · Fuat paıa ~ok göniilsiiıı zat 
lar soğul.luk vardı. Emin Jıe, idi. Iliiııb.arın lıuzuruna çık· 
<adrazamın adamı nlduğıı içi~ ı ııa~ j,ı~diği lıaldc saatlerce 
karinlne pek te yüz vermek bcllerli[!:i olurdu. Zat en bunııll 
i•teıuiyordu. için padi,ıılı Fuat pa~ayı tut· 

:'.\fa,adaki euak üzerinden maktan bazzediyordu. 
ha~ını kaldırarak gözlüğünün, Fuat pa<anın vefatından 
ıi-tiinclen Hafız Mehmet beye sonra Alinin. azametine bir 
!.aktı. Ses çıkarmadı. l\Iehmet ba::kalık gelmi~ti. :\ldımet bey, 
ıey tekrarlamaya mecbur ol- mabeyin hayalında neler gör· 
Ju: ınüj, ne umulmadık" maccrala· 

- Efendimiz, .adriizam pa- ra ~ahit olmuştu? Saruyda ağıt 
,ayı ferman buyuruyorlar· Bu var dili yok olmaktan gayrı ça· 
, akında memuru mahsus irsali re yoktu. Yıllanmı~ görgüleri 
diiıünülürde velinimet efendi- vardı. Hafız Me~t Bey E
ınizin iradeleri dahi tebliğ hu· min Beyle arası açıldığı için 
yurulsun, diyorum. ştt günlerde sadrazamın gözii-

Ba~katip Emin hey kaşları· ne girmek istiyordu. Ne olur 
nı çaltı: ne olmaz, göze görünmez ka· 

- Bugün mübarek Cuma- za ve belii.lardan sakınmak la· 
dır mirim. Ali pa,a hazretle- zımdı. Ne gelirse umulmadık 
ri sabilhanelerine takdimi müs tarafla~dan insanın başına ge
ıelzem evrak yoktur. Arzu hu- "rdi. Ali pa~anın ayağına gl· 
}Urursanız yaverandan bir za- derek saraya davetten bekledi• 
•ı irsal buyurabilirsiniz. ği de, paşaya riayet ve bürme• 

Dışarıda sürekli yağmıır ya· tini gösterip hlıat etmek endi• 
ğıyordu. Hafız Mehmet Bey şeoindendi. 
ha stalıklı Ali pa~anın bu yağ- Ali paşanın yalt•ına geldi· 
murlu havada Bebekteki yalı· ler. Sadrazam ağaları nıa• 
ından çıkıp saraya gelmek ;,. beyin londomnun kurduğıt· 
Lemiyeeeğini düşünüyordu. Ali nu görür görmez paşanın ve-
P•ıamn naz '"' istiğnaoı, diğer kilharcı •a İ r Nadir ağa kapıya 
im} !arından beterdi· II f egirıti. a ız Mehmet beyi se• 

Mehmet bey sadrazamı alıp nel~rdenberi tanıvordu. Pa,a 
\.· ağıımrlu havada Dolmabahçe ·ı h · · ···ı J1 ı e ma eyme gıttı .. eri zanuı 
ye getircLiJmck için, lando ile kurana dairesinde Melınıet hr1 
kendifli itıne"'~i dü ünü~ordu. 

lehın et Emin h eye bir şey 
söylemeden orlaılan çıktı. Sa
loncla bekle~cn hademelere, ka 
pah arabalardan birinin vakit 
ı;eçirilme<leıı hazırlanmasını 
<·ntr~tli· 

den illi l örüyordu. .AğantJl. 

devleılu inayetlu mu alıibi lıı1 • 
reti şehri yari Cevher ağa ile 
de husn•iwti vardı. Arabaıl• 
Hafız M;bınet beyi görüne" 
yerden temennah etti: 

(Daha var) 
Çok Iıeklemeden tekerlekle-

ri ıaıdızıı mabeyin ıondoların· Bugün m e c 1 iste 
dan biri geldi. Atlar, ön ayak· müzakere edilecf1 
larile kııınları e'!"liyorlardı. 
Hafız Melıınet Bey Fahri Beye kanunlar 
,es lendi: Anara, 21 (Te!efDnla) - MeC' 

- Mirim, sadrazam pa~a !isin bugünkü toplantısında rlt' 
hazretleri~ gidiyorwn. Efen- keri muhakeme usulü kanunııııl 
dimiz i-terlerııe, Bebeğe gitti- ek layiha ile İnhisarlar wııLJlll 
ğiıni arzedersiniz .. dedi. müdürlüğü teşkilit liiyihası• vı 

t alınmı~tır ve sark cteberrü

ken> köydeki hoca taraf ndan sa-
rılmıştır. • 
Çok zeki bir del ' kanlı olan Hal'ı 

!<endisile alay edildiğini bLsedince 
bır an duraklar. Etrafındakilerı 

gürmekteyiz. Fakat bu sefer ahç 
Halit bır de otomobıl "'1hı bi ol 
muştur. 

Ba~ını kaldırarak mermer diğer bazı JAyıhalarm ikinci ınuı' 
merdi~enlere açılan camekan· keresi yapılacak, t:ısarruf bod" 
1ı kapıdan yürüdü. Sırmalı el- lan wacına dE.ir Jayiha ile şt' 
hiseli lıadem ler sahanlı.lta i· ker ve glikozdan alınan istihl~ 
ki taraflı durmuşlar Mehmet ,·ergisini arttıran !ayıha ve Di)lııf 
Beyin araba)& binmesini bek· bak)r istasyıonun<l:ın İrak ve frııt' 
liıorlardı. :'.\felınıet Bey çuha hudutlarına temdid edilecek de> 
avniyesiııin ~nkuktaoını ba'1· ıniryıollıarının ikmali için istik<~ 

Yıl rmı' ev soyan b'ır na geçirip gözleri üzerine Çc. ak.di hakkındaki anun !iyihalııl''' 
lcrek indiren bo~ak arabacı· nın birilıci müzakeresi yapılaC~ 

Beş yii' !ıraya alın.mı c kı h: r 
rtomobil ki yüz elli .liraLk bir la· 

tetkike başlar ve kendi kendine mır gördükten sonra taksiye kon· 

söylenir: muştur. Fakat llalıt rahat dcği!' 

hırsız yakalandı ya:_ Acele Bebeğe adrizanı ~fyon mübayaasırtl 
Sorı '""~.anlarda Be)koz Ka pa;a hazretlerinin konaklarına 

ılıküy w U.kiirlarda cam kır- çek!.. ılcdi. Ofis yapacak 
- Sen mi-in ilacı Safvet~ 

Seıı burada ha? Aman pek •<'· 
~ ııulinı doğru•u ... l'\e zaman
dan heri buraJa ın? 

Demokrat Politika ga1.•teaİ c- Ulan Halit! Burada senin dir. Zıra çalı ı.rdığı arkad la 
Vekiiler Heyeti kararile l:l kıyafetinde adam yok . Köyliiler rın • kafi randıman> vermed ı kle-

ııı . ık •uretile nıiiteadılit evlere Fahri B-·y aabah ak~am iti· Ankara 21 (Tele!onla) - 'fof 
,,_;,..·ıı Jıir lııraız Rizeli Ilaliın na ile ,jliııip temizlenen met· rak :Mahsulleri Ofisi kanunuJlııl 
ı akalanını . ıır. hal camekanı arka. ından dik· bazı maddeiedini değiştiren ıaf' 
· Riıı·li Halim çalılığı ıliki'l latle bakı}ordu. Araba kıın1- ha diin Mecase verildi. Lliyih" 
uıııkine,i. halı •ecı·aıle cllıi•e lar üzerine iz çizercl< •Babı ham afyonların doğrudan doğfıl' 
'"" pa rıl•··İİ çihi r,,aları bura- hümayuna• (1) kavidendi. ya ofis tarafından satın aıwııı9' 
ılıı -aıar-a )akalanac·ağını dii- Oolmabalıçe cadde-inden Çıra- sJonl istihdaf etmektedir. :11~ 
: ünerel eh ar >ki la} etlere götür ğana doğru )Ol aldılar. iyon ticaretinin memleket dıV"ıt 

- İki aat Ja var ya }ok. 
- Bu ne demek? 
- -e demek olacak? Se-

nin aıılıyacağın. lıu ak , anı\.i 
trenle g<>lılim. 

- Tuhaf ~ey .. . Ben de ay· 
nı trenle geldim. 1 · a ıl oldu da 
lııılu~amadık? Bak !en hele ... 

Ben erezden hinmi • 
tim. 

Ben ıle Dramadan. Iler 
" ' hal · e ..• Otur bakalım. 

Kara alvarı, ıiyah ukalı 
"' elindeki doksan tloku1lu 
teshihi ile hu Hacı Safvet, 
• K üçii1.. Pariste Hact • afi 
hey le ralı i~ n ve Nmi ağanın 
~lwı·siııi h•kliy en Hacı Saf-

t>P• iıı tanı kt"ıulj ... j itli. 

ı: ü" nıiiddetle kapatılm1'tır. h<>caya itibar ediy<ırlar amma, r ne kanidir. 
.:......~~~~~~-~-~~~-_:._~~-__:: -~--~-~~~~~ 

Bizce: 
T erkos Suyunun tarifesi her yerde bir olnıalı 

Terkos suyu, İstanbul ha. 
mamcılannın b'r kısmına 7,5 
kuruştan, diğer bir kısmına da 
15 kuru11an verilıyormuş! Ve 
minelganp ayni meslek erba· 
b'1'.la ayni meta neden ayrı ıır.f• 

rı fiatlarlB satılıyor? Bahusus 
ki, hamamların hepsi de, yı

kanma sınıf ve derecelerine 
göre, muayyen ücret tarifesi
ne !Abidir. Eöyle o'lmasa bile, 
1U gibi, bir ,.m;r halkının mÜ• 

l 
Savı hak ve nisbetler da !inde 
i. !ifade etmeai Jaz•mge!oo bir 
metaı, biri lük-<, biri de Mi 
tarife esası lizerınden len.le 
k~ suyun hayat üze. 
rindeki tesirlen ni, bahusus te-

Bu gıb ı mahallerde yaptırı. 

lacak tesi&atla suyun tevzii 

k li'lfet ı ve maliyyetindeki pa

halılık ilk ve son defa olarak 
i7.ale e Jir, olıur bıter Unut-
marr:ak ltız. 1 rndı.r ki c:Su ~ bı 

mizlik mevzuı:mdaki ehemmi· • 
yetini unutmak demek olur. aziz ol!• tcmennıs. bo§una söy 
Eğer tevzideki güçli.ik'er dola- , lenmıs b[r lakırdı değildir. 
yısi. Ie bazı yerler daha pahal ı - Bunun hikmeti icabına her 
ya mal oluy<ırSa bunun hal ça· yerde ve her zamı>n ı.ı;. mak 
resı şu o1"a gerektır: la:t.ımdır. 

Bu böyledir i 

ıııii: ,·e •eYJ ~r ııltukçu gibi ,a Bebı•f!;e hayli yol 'nrdı · Ha- linıde se1'best olınaıımdan an•' 
tarak ı iııe J.ıaııhula diinmü~- fız l\Idınıet Bey adraıam pa- bir fayda alınmamıştır. 
tür. ~anın a)ağına gittiğine_ ~yi et· LA ıhada afyon kaçakçılı!,.,-

Bııraılan giinıleril .. n lıir ıne ıiğini .dü;üuüyordu. Ah pa,a. iştir~ eden memurlarla h""1' İ' 
ııııır r ,)aları ·alll<lıj!ı )erler • romatımıa ve kalhden ızt~r~bılyoını: memleket haricine çıJ<,aıf' 
•lı· n ;rni alıııı~ 'e Halimi de ya olduğuııılan ?alı ed~re~ ıkide !ar hıiklonda cezai hükümler ~ 
lalnarak ,.-lırimiıe grıirıni .• birde ıııab yıne gtlınege nu. d 
tir. • • eıliıordıı. . lak adını Hafız var ır. 

E-)alar atıl•I' ) rlerıltn frİııııet Bey anlamıyor değil- İŞLE~(;,E AÇILAN 
f'"ri alınarak -alı ipleriıı e veril- rli. Pa:anın istii';~a ı k?ndini İSTASYONLAR _ (J't 
nıi•tir. Bıı ı·ki ' de oıduğu ev- dt·iieriııe satmak ıstem< -ınden· Ankara, 21 (Telefıonla) ·~ 
lnln ., ı-ı )İrıııi hiri lııılan u " ya~ba:kır • BeSJcil hartı UV'r~ 
ta Jıır~ız Ü küdar miiıldtiumu (2) Sadrıizarıı demek. deki Bulanı istasy~nile diğer b ,~ 
miliğiııe ' erilı•rı·k te' kif olun (J) Dolrııabalıçe sarayının hatlarda bau aı·a istasyonlar JJ. 

ımı,ınr. rlLJ kap<emuı adı. liyata açılruı.ştır. 
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Unutulan eşyalar .. 
Yazan: Naci Galip 

Tramvay ve Tünel idaresi, her ay nihayetinde. bn nakil 
".~talarında yolcular tarafından unutulan eşyalann bir liste
•ını yapar, bu liste nıneibince, unutulan malın sahibi tarafm. 
da~ müracaat vaki olursa, malı - bazı şerait dahilinde • tesbit 
ettıkten sonra sahibine iade edermiş. 

Geniş bir 
hareket 

başlangıcı mı ? 

lzlan~a istiklal 
Han etti 

Amerika pa- Girid, Kıbnsı 

. Bugiinkü gnzctclerdc, nisan ayı içinde unutulan muhte
lif eşyaların uzun bir müfredatı intişar etti. 

Bu müfredattan öğrenil'orm ki, tram,ay \'e tünel araba-
larında dalgınlık neticesi bırakılan eşyalar ntC'-'anınd k 
k b " a, aya • 

a ı, şapka, yiyecek maddeler. kol saati, pantalon k 
ıefertası da bulunmakta iıniş!.. ' ce et ve 

Şeınsi~e, baston, kadın ve erkek el rantası g'b' 1 • n L!I ::r ı ı şev enn 
aıu vasıtnlannda unutulması ne kadar tab'' · • 

d 
~ ·~ . ıı ıse, ~·ukarıda 

say ıgun dı&c.r maddclerın unutulması da insa k d haf ı· na o a ar tu-ge ıyor ... 
Pantalon, ceket ve ayakkabı gibi vücud·· .... 

k ı .. · · tımuzun muhtelif 
bun urıw urten hu gıyım t.§l asının nasıl ı d 
ı w 0 up n tramvay sı· 

ra arında bırakıldıgına hayret etmemek kabil d ... 1 rı h 1 d .. ı . . cgı ... Sıcnkla-
n nş n ıgı tramvay arın ıçınde tıklım tıld b .. 

ı . . mı ulundugu hu 
sıra arda, şapka ıle cckctın çıkarılmasın d ki 
inildiği için unutulmasuın bir dereceye ka,d urak arda. da acele 
vf k • · 1 . a ar a ıl crdırmck mu 

ı ıse de, ış panta ona gelınce nıes 1 b" b.. .. ~ .. 
F k ı. b'lh ' c e us utun degışıyor! .. 

a at ,.,en, ı assa sefertası tın •- 1 
A ·· k" B Uuın ara acınm. 
cırım; çun u, ayanın, Allah . . .. 

ne pi irip kendi elile yeri t' d'.... ne verdı ısc, uzene bez • 
' ~ ır ıgı scfertası h. T · b' rh 

za şaşkmlığı yüzünden u b' ' amı ının ır a • 
zun ır scf ere ık b 1 V 

Bay, bu şaşkınlığını, ancak d . . ç mış ~ unuyor.. e 
da, yemek vnkti gelince farkı::esınde veya tezgahının ba~
Yemcksiz kaldıi<ın m B' .. .~arır .. Sefcrtasına mı ncınıalı, 

"' ı.. ır turlu i . . . d 
Nakil vasıtalarında şın ıçın e nçıkamaz.. 

değildir. eşya unutmak, bize has bir dalgııılık 

Bu dalgınlık Avrupada da .. .. .. • 
gün, traınvay t b '' ıoruluyor. Parıste hemen her 

, o o us metropolit k . . 
çok eşya bırakılır. Sah· 1 . . en ve ta ı arabalannda bır 

ıp erınııı eks . . c· . ı· ·r kimselerdir... erısı • ınsı atı e• mensup 

Bu itibarla, istanbullul il . 
cüz'idir: ar e Parı liler arasındaki fark pek 

Onlar, samur kürk, altı • . 
danlık pırlant b.l .. k n çanta, şışkın portföy, inci ger• 

a ı ezı unuturla b' . 
Yiin atk t k t ı·k . r; ız, peynır ckınek çıkını, 

ı, şıpı ı er ı , sımil' .... k 
zerleri g'b' h ld 1 yuzu ·, yamalı :kundura ve ben· 

ı ı, cm ma a hem d b h d h r·r El 
1 

., e a a a a ı şeyler unuturuz ... 
ı, ne ynpa ım. Karınca ka 

(Baş! birinci sahifede) 
ittihadını feshettiğini bildir-
miştir. 

Evvelce İzlandanm Kopeııhag 
elçiliğini yapmış olan B. Bjö
runson İzlanda devlet relsi ola
caktır. 

Giride paraşütle "ih
raç yapılması böyle 

tefsir ediliyor 
Vişi 21 (A. A.) - Almnn İzlancla'ruıı Stokholm'deki 

para~ütçülerinin Girid ada ı . murahhası B. Wilhelm Sinıson 
na yaptıkları hiicunı §imdiden yukarıdaki haberin doğru oldu· 
çok geni, mikya ta bir }ıareket ğunu bildirmiş Ye Kral Christi
olarak görülmektedir. an lzlanda da çok sevilmekle 

Şinuliye kadar İngiliz kay· beraber bugünkü şartlann ve 
naklarından gelen haberlere bilhassa Danimarka ile nıiina· 
göre, bir kısım para~ütçiiler za kalenin kesilmiş olmasının bu 
rarsı:t hale konıırn lnr a da bir kararı zaruri kıldığını ila\•e ey-
gruı, Lir tayvare ıııcydnnı civn· lemiştir. 
;ında tutunı;ıaya muvaffak ol- Daninıarka'daki Kalundberg 
muştur. Tadyosu da Berlingske Tidende 

Eğer Lu grup tayyare n)eyda adında D~ni~arka ga~~tesinin 
nını ele geçirmeğe muvaffak Stokholm deki mubabırıne at
olursa, daha iyi ıeslilı <"<liluıiı {~~ ~erdi.ğ~ bir h~ber~e f~landa 
tahliye ku\Vetlcrinin yelişcce • hükumetının dış ışlen elıne al
ğine §Üplıe yoktur. dağını ve balık avı mmtakal~n-

Maliiıudur ki Almanlar ol· nı kontrol etmekte bulundugu
dukça ağır otomati•k silahları, nu bildirmiştir, Yine mezkiır 
hatta havan toplarını paru~Ül· haberde İzlanda parlanıeutosu
lerle indirmcğe muvaffak ol· nun İzlanda • Danimarka ittiha
maktadırlar. dı statüsünü tecdit ctmemeğe 

Fakat top gibi küçük zırhlı karar verdiği ve fakat statünün 
araba vesaire gibi daha çok 8 • ancak harpten sonra ilga edile· 
ğır silahlar için nakliye tayya· ceğini teslim etmiş bulunduğu 
releri lazımdır. bildirilmektedir. 

Paraı;ütçülerin hücumundan Ayna muharrir İzlanda parla-
evvel ağır hava lıiicumları ya· mentosunun üç saat süren mü
pdmış ve para~iitçülcr indik • zakereden sonra: 
ten s011ra da bu hücwn i(lame Parlamento 49 azadan müte-
edilmiştir· şekkildir. İlk naib olarak B. Sc-

sif korunma 
teşkilahnı 

yaph 
La Gard iya bu teş• 
kilatsn fahri reisi 

oldu 
~a§İngton 21 (A. A.) - B. 

Ruzvelt dün'kü gazeteciler top 
lantısında Paısif Korunma pro· 
jcsi lıakkında beyanatta hulu· 
narak hir sivil korunma büro· 
su te~ki !ettiğini ''e Belediye re 
isi la Guardia) ı Lıı te)kiliilm 
başınn geçirdiğini öyl<'miştir. 

Re icumlıur Pa if Korun -
ma te§kilatını iki §UheJe a)ır 
mı~tır : 

1 - Sivil korunma he) Pti: 
Bu heyet Laguardianm riya e· 
ti altındadır. Bu heyete Harbi 
ye, Adliye ve Bahriye Neııırct· 
le.rinin müıne. illeri de bulun 
maktadır. Heyet ivil korunma 
tedhirlerinin hazırlanma ına 
yardım edecek ve icalıımla 
heın:..chrilerin hayat ve mulforı 
nm himayesini temin etmr.ğe 

çalı~acaktır. 
2 - Gönüllü komite i: Bu 

heyeti muhtelif ınıntakaların 
ve ~ana) i ;mbelC"rinin mümc -
silleri te~kil etmektedir. 

La Guardia lıu munzam 
vazif cıleıı dolayı ayrıca lıir üc 
ret ahnı)acak ve Te\;ork Bc
]t>ıli e rci,.,li~ini uh.le inıfo mu 
lıafaza edecektir. D . . rannca ... 

cıneyınız, ve hu halimizle iffh d' . z· b' . 1 
ınas, pırlanta kavhctmeyişi ·. b' hı .a~ ~ ınız. ıra ızım e • 
ta h 

1 
· mız, ıç ırmıızde elmas ve pırlan-

İngilizlcr, Alınanların mu • , H.in. Sjörson'un ismi zikrcdil
azzam tayyare talışicfatı oltlu- mıştir. 
ğ unu biliyor l ar t1 ı ,. e hatır l ar d a ~;;-~;::::::::;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;:;;;;;:::::;;:;;;;;;:;;:;;;;;;::;:;:;;::::;:;;::::;;;:;:;;;;:;:::;:::::;::::=:;;~:::::;:;:;:;;;:;::;:;:::;:::::::;;::::::;;;;:;;;--

dır ki, son f,rlİnlcrdc ~imali A s k e r g ö z Ü i 1 e •.. 1 u unmavışından dcğild" z k. .. .. . lara .. ~ ır. c amızın boyle buyuk kayıp· 
nıusaade etmeyişindendir _ Fransada i§gal altında bulunan 

Ceza kanu unda 
değ· şiklikler 

tan are meydanlarına k:ır§ı 

~ddctli lıücurnıarda hulun - Alma lar paraşu··tç··ıen· 1• e 
Ekme .. • ht f ınuslnrdır. Yine h:ıtırlnrcladır t 

gı nar an az- ki, ·bir hafta evveı, iç}t>rinde Giridi zaptede ilir er mi 'J, 
'ACİ GALİB 

la a t k k iki tanare gemi i olduğu hal-y 88 ma yasa de l>azı İngiliz harp gcınilcri-
l' Cclıeliittnrıktan §arka açılını:ıı· 

ecn edenler h k lardı. 
kında . .. a - Beledige lokantaları Giride indirilen 1500 ki :ı;i · (Ba~ı Birindde) 

yen 1 m uey• kontro/a başlıyor lik a~ker miifrcze ini )rnııılan dır. Bununla beraber kararımız 
A yedeler bir sene e~el Ilollıımla da ol· yalnız Giridi ıniidafna etmekle 

.... -,_ Bazı . lokıınta ve hlkembecı·· .1· ı · · k' d ı ··ı· d'I B '111..:_J.J';;ara, 21 (Telefonla) _ • <luğu gibi uığer erının ta ıp et e ıu asa c ı emc7.. urası, ya-
,._ ceza ka b lerde yüı dirhem ekmek için ınc~ i muhtemeldir. rınki mühim hareketlerimizin 

de~,.;_, nununun azJ- mad- mü terHerden 4 kuru,., elli dir '1 404u tadil eden kanun layiha. • Diğer taraftan Alıııaıılarm üssii de olacaktır. Bir müddet 
Wnurni heyet kol hem için de 2 kuru§ alarak bir Giri<lde bulurum askt>rlerine ti sonra, istikliil ve ınc<lcınİ) et na-

tur. Yeni §ekle :ör:~~~~ş. kilo ekmeği 16 kuruş üzerinden caret gemileri ile ağır malzeme mına l\loraya <'lkmak için bu 
~ ııırasında sürgün un ıc- atmaktadırlar. göndcrmiye tc ehhü.:ı edecekle noktadan hareket edeceğiz.• 
reçirn-- -~ ce.zasmın Belediye Rei li~ bu halin <l l k ı· ı ı b" k .. 

tvazan • 
l- - • 

lar adaya attıklnn kuvveti ynl
lllL hırnkmak niyetinde değildir 
ler. Uer halde §U dakikada bl·I 
ki de yarın bu miktarda, ynln
daha az, belki daha çok Ahu: 
paraşütçü iinün adaya atılmaln· 
nn::ı intizar doğru olat!nl.tır. 

Bu takdirde Giridin dağlık 

ve sarp lusıınlanndan birinde 
Alnıanlann tutuna bilmeleri ih ... a ~.~ yerin ik}i,m hava, ve- e-a ri zanne i me tel ır. A ınan ann ır nç yuz veya 

~ +...ıt.. - -., katiyctle men olunmasını · d } · ·· b' •· ·· ı k_,u ... uu haller dolayısiJıe mab- lngiliz onamıııı~ı, ııç §Up· bir kaç ın paraşutçu atını o • timali göz önüne alınabilir. 
~~ n ı. .... a .. • ı"çin bır" ~...ı...like t ve naı"htan fazlaya atı ynpma Yunan;"tana ı•etirilıni~ \e Ege malarile, General Vavel'li lıu ~ ""'.>' "' ·ı.c:n w k Ik "' cı :. Zira Girid isyanlan esnasında 
"-·- ~ttiği emniyet ve -ftvı... baeş_ ga a ·ı an lokantacı, i~embe olmı)·a çalı,.acaktır .. Vukua ge· .idealden uzaklaştırmış oldukla· 
"lllrnri-- - .. -s ci Ye em ali dükkaucılarnı ih· l d 1 .1. . lk '- d ~· l· Venizelos ile bir avu~ arkadaşı-
t...L,-:--11 ınahzurları görüldüguy.. lecek mulıare >t' e ngı ız gc•mı rını iddiaya ka ·ışaca.. egı ız. nın bu dağlık arazide O manlı 
~de tatıbfk ol"-mak il Likar suçu ile müddeiuınuınili· !eri Alman stok pike bomhar- Fakat bu harekette psikolojik · 
.. 4addey ...... 7.ere ğe tCBlim olunmalarını dün 

1 
. . lı 1 imparatorluğunun faik kuvvet-

ol e Yeni ·bir hüküm ·ıa k k l dıman tayyare erının , .e . azı şu nokta varki bunu tebariiz et- lerinc kar .. t Y. aptıkları mücadel~ 
~llnınaktadır. 1 ve ·ayma am ıklara tebliğ etmiş ~ayialara göre, parça halınde , ritınekten vaz geçeıniyeceğiz: batırunızd:dır. Bu arazide bir 

una göre sUrg.. tir. Yunanistana getirilmiş ve eğeı f Almanya, İngilterenin mey- imha hareketi için hava kuvvet 
ler!nin devamh yardım1arma 

havalarında Almanlann cirid 

IE\'tiği . un cezasırun ----o.----- l . l ke:nı Yerde htiknıü veren tnah- liınanforda monte ef1i ını ş o an J dan okuduğu bir yerde ispatı vii 
e derecesindeki nıahk Tı·ryakilere denizaltı gemneri~in ııucumıa 

1

. c.fıd etmekten yine çekinmcmis-
:l'İlı tebdili hakk1114a kar:n:re rına kar:,:ı \.oynıaga mechur O· tır. 

sal6hiycti verllın~tecı· • •• •d f lacaktır. Hic siiphe iz bu hadise Alınan oynaya bildikleri de gi>riilmek-
~~· m~dede tecil edil;· malı- muı e • De,am eden harekatın neti Ba k~ı:ııandanlığuıa hakim olan tedir. Binaenaleyh Almanların 

. ıyetın kanunda tayin edilen 
4 

B~rezilya)a siparİ§ edilen ee i ne o1ursn ol un pek hü) ük tecavüzün manası kadar Alman !tavadan yardım ederek ve korl' 
lllUcldetlcr içinde nıahk. 3 hın çuval knhvcnin yola çı· aksülamel ha ıl edecek i tidat- hnva kuvctlerindeki paraşütçii .. ·arak kürük veva bü'-•Ücek bir 
tahıs e . . um olan karıldıy h k "' ~ .J ., 

dird Y nı hır suç i Jcmediği tak lm gı a kında mnliımat tadır. . unsurlann emre itaat kabiliye- knvnti Girid'de barındırmaları 
cağı~ g~nıun infaz dilmiş ola- ge j tir. Vapur <loğrudan <loğ Halen Giritte bulunan lııgi- tini de manalandırmakta ''e gü-
b}"'-1.1_ ... ~~tcrmc-kte, yeni ekil ile ru) n lzmir 'C) a İ Lanhııl liına liz ku\\ etlerinin Lii) ük hir kı ze vurmaktadır. 
-utumıy ti uma gelccrktir. 1 k ·· 

Yeni b. e tecil edilen kimse P S mı Yeni Zelrmdtıh 0 111a uzf'· l'tlESELENİN ASKERi 
Ya11} ır suç işlemeden kanunda )rıca ort. ai<lde hulu· re takriben Lir fırka olıhığu MAHİYETİ 

ı nıUdd ı· nan 'kaJıvelerimizden sr ı · I k ı· G · · 1 le 

ihtimali ~·ok değildir. 

STRATEJiK VAZIYET 

Gelelim Giridin tratejik e· 

tnalıık..,,,-
1 

e. 1 geçirirse evvclkı' • •1 mı tahmin c<li ııw tel ır. Jıru 1 i d ı hcmmi~etine: 
h

. ·"Ulı Yetın" b ÇU\ allık hır parti de Tiirk ,.8• K 1. ng-iliz knynaklarm au a ınan 
ıç işleın~ı.. "' se "P olan suçu l lıir Hmı) uda, ıliğni anı I) C· raporlar. Giride inen para ütrü- Bu nda Akdeniz ile Adalal'dc-

--~ sa ıl pur nrı ile ıuıkletlilınck iizerc l rw · K r .,, ımn ce?.a tatıl:ı ·~ rnası tecil esa. ) iiklenıni tir. lJir Hnıı) ac a, 1 ıgı'r! anı ıye- lcrden bin beş yiizüniin kısmen nizi arasına tamamile hakimdir. 
tabii icap!.artnd atı bakımından re nıe) danı 'anhf· I) i limanla imha, kısmen c ir edildiklerini İngilizler burasını elde bulun· 
..., dd . b aın oldu~.na .. rın nıı•\ r.ut <ılııınq .. ı aclaııın b k 1 d d k d ı d · · d k. ~ •• a enm u es "'-tiu gore, • bildirmekte \'C ir ·ı ım A man ur u ça a a ar enızm e ı a· 
rilımesl zaruri :::ı!~re dc-ği?ti- Beyazı dta bir fi 1 ıııii<1afaa,ını ko1ıı~ la .ııracak ı ı·uvvetlerinin harbe devam ede· daların Almanlar tarafından 

482 nci maddedek u tur. bulundu ıııJlıİ)l'tlcdir. bildiklerini bildirmektedir. zaptedilmi olması on P• ralı e-

Rraf, telefon, mektup~~ 1 ilet 1- (Ba.ı Birincide) Şüpheli ölüm! Demek olu •or ki inen ku\'\ct lıemmileti haiz değildir. Fnkat 
gibi vasıtalarla resmi r resim dırıldığı zaman altında yüksek Beyoğ,.1unda oturan ve muhitin ler en az üç binden Cnzlndır. bu ada Almanlann eline geçer-
arşı yapılan hakaretler:~lcrc ka:bartma halinde muhteşem bir de güz lliğile şbhret ahın Yarko. I Bir kaç Yunan fırka ının kon sc işin ,ekli dcği ir. Bu sefer 

sız kalması doğru o1:rnıya c:za. fıl heykeli göriılmüştür. Heykeli nun kızı madmazcl Sof yn b r h f trölü altında bulunan ve dört Almanlar, Akdl'nizin göbeğinde 
~ ekl camn hendesi •· ı ktad •·- f ·ı ·ı· 1 h d hava kontroliinü ....1iç1e"tirebi-~an maddeye eneın bir fıı.._' sus er s .. ma ır. fi'. tn evvel gece yanlı btl' ılfiç cf . u.ırn ı su ı e çc,•rı ı o an u ar •• . ,. 
•ı__ "'r<I Mu,,..,....,- b" b" t k .. . d Al an lccck bir ii sc snhip olurlar. l~ bu vasıtalarla yapılan hak 1 •--..uu ır .zans sarayında "çin zehiı"lenmişti. Sofıyn dı.in kal opra parçası uzerın e m • 
tet fiillerinin vicahen yapılın a- ~ahut mabedinde süs olarak d rıldığı B yoglu h .. t han ·nd Jar tutuna bilir mi? * 
IİJli tclfrkki edılmesi ka'bul edi~ .ı:.c ~laınıla~ b~ kab~rtma müze ida- ö?müşttir. Müddeiumumilık b..ı Vazivct gösteri) or ki Alınan· Bununla beraber. inen pnra· 

?niştir. tetk~e e1;;:[u~ . bır ehemmiyetle o ümü üpheli göruldugü için tıb h~rrık ilfın vns talarını faali~·ctc siitçiilcre büyük ehemmiyet 

d lJYUşturucu maddeleri imal c- k.abartnıaU:ı~ır. :;;:a :ıt~a bı adli hckım~ni göndermiştir tıb gccirmek hu usundn Belcdiyree ,·ermenin zamanı henüz gelme· 
en.ı- t kullananlar din }dğı çı r. a · acili ölümü şüpheli bulmuş ve tetkikler ~apılmakt.ndır. mı·~tir. lngı'lterenı'n, adayı te-

"" • sa an .ar ve • " mları tom ir cdilir1--- ~ ı. ... ,_, ' k ı.-d k ld K'\.'.il ct'Sedi morga kaldırtmıştır. Veri- ilan kuleleri ayni zamanda, -~da küçük bir asa'!Jd a n rnn şeklinde kullantl"'n por 1 mizlcıncsi ve bir daha böyle bir 
~ fi .. - ~e · ;rapor vaziyeti aydınfata - sigara, içki ve su gibi maddele. 
~ rilınek üzere sürgün cezası r Bizans lahit kapaklarının al- caktı~. . _ rin satl§ı için de birer küçük dük lıiidiscye imkan ,·ermiyccek 

Almanlar bu 
adaları zapta 
çahşacaklar 

Londrn, 21 (A. A.) - Girid· 
deki ''azİyet hakkında yeni bir 
haber gelmemiştir. Bununla be 
raber1 Almanların hücuma de· 
\'am edecekleri, Irak üzerint' 
yUrüyüşlcrine devam etmezden 
e\'\'Cl Girid ve Kıbrıs adalannı 
zaptetmiye çalışacakları zıınnc 
dilmektedir. 

Girid dağlarının t:ıyyarcleriı 
iııic;ine miisaid olmadığına "' 
Alı~anların Giridi istila iç-i 
başka müessir vasıtalara miirı 
caatc mecbur knlacakJarına iş:ı· 
ret edilmektedir. 

Vişi Amerika'ya 
kafa tutuyor 

(Bası Birincide) 
B. Hnye, mütarekenamenin l' 

inci maddesi mucibince Fransı 
tayyare meydanlarının Alınaı 

ve İtalyanların kontrolü altın 
da bulunacağına işaret etmiş \ r 

bu kcyfi~·etin unutulduğunu be· 
van etmiştir. Büyük elçi nıüt:ı 
reke hükümleri nıucihinre Al 
man tayyarelerinin Suriyedck 
Fransız tayyare meydanlarınr 

inmek hakkını haiz oldukların 
izah ederek demiştir ki: 

- Fransız milletini ayırma' 

için yapılan teşebbüslerin hepe· 
akim kalacaktır. Çünkü tek bit 
Fransız milleti vardır, o da bü
vük şefimi2 Petain taraCından 
idare edilmektedir. 

Anadolu ajansı notu: 
•Mütareke anlaşmasının 12 irı 

d maddesinin metni şudur: 
cılliç bir Fransız tnyyareı..; 

toprnğmı tcrketmiyeccktir. Tnl 
vare me~ danları Alman ve İt::ıl 
rnn kontrolü altında bulundı · 
rulacaktır. İsgal altında bulun 
'lnyan bütün mıntnlrnlardaki ~ r 
'ınncı tayyareler Alman makım 
'rırmn teslim edileceklerdir ... 

Almanya Fransaya 
el atarsa 
(Başı Birincide) 

rckctlcrini yakından takip ef· 
nıcktedir. Alman~ a, gıırp yarı 

klirc indeki Fran ız arazhiııc 

yerleşmek tcmayüliinii gö ter
diği takdirde, derbal lını·eltetc 

geçeceğiz. 

İngiltere bu 
kozu da elden 
kaçıracak mı? 

(Başı Birincide) 
liye tayyarelerinin, filo, filo, 
Girid üzerinde belirip binlerce 
paraşütcü atmalarına sebep olan 
ilk müe sir. 

Almanya, Giridi alabilecclt 
midir? Alabileceğini sanmak, 
artık bir lıayli garip olur. Fakat 
alabilirse ancak bu zafer, Bcr
line Balkan harbinden rahat bir 
nefes aldıral:>ilir. 

Bu ii e dayanarak, şimali Af
rika ile bugiinkii Alman ha\ a 
üsleri arasındaki mesafeyi yan· 
laması ve yahut bu adaya dn· 
ynnıırak K1bnsa ulasmas1 ve Sı· 
rh·c - Irak bava yolunu kola' 
la~tırmusı Ahnan~:a için ikinci 
üçiincii plUııda ınesclelerdir. 

Dikkat ediniz. .. Eheınmiyct"iz 
meselelerdir demiyorum. Veli
ne dikkut ediniz. Almanyanın 
bu horcketimle Suriye \ 'e Irak 
iizerindeki düşüncelerinin tesi
ri yoktur da demiyorum. Yalnız, 
Giridin Almanya için ilk plan
daki ehemmiyetini tebariiz et
tinueğe çalışıyorum \'e tekrar 
ediyorum: 
Eğer Almanya Giridi alanıaz

sn, kendisini Balkanlarda em
niyet altnıdn telakki edemez. Ve 
Giridi almadan Suriye tariki ile 
Jrnk'a müessir bir )ardıın ve mii 
dahalede bulunamaz. 
işte Girid macerasmm sebe· lluhnaktadır. tında da ~rtmolar görü1müş- ~UTEllARRiK ILANI~R ikan va7.1ft.:sini görecektir# Tetkik tcdbirlc.ri alınası, Akdeniz bar· 

l3unıardan başka ıliiveler yapı· tü. Evaf idaresi bunkırı da mey- Istanbulun muhtelif semtlerin- Jcı mm,bct netice verdikten son- bi bakımından elzemdir. bi. 
bazı kanunlar da vardır. dana çıkaracaktır. de ilôn k:ıl 1 r ',pmak ve mutc.- ra faah~ •,, f!ec;ı cektir. SADIK DUMAN İngiltere, bd kozu da elden 

ı: 8f'•s 

V:t$a lu.3-:3 
Ortaköy cam11 

hakklnda ••• 
Bugün İ tanlmla taparım, 

diyenlerin çof,•uının se,·gı ı, 

) almz ılillcrin~e kalır, hançc· 
relerinden kalblcrine inmez. 
İ tanlrnlu evehilmek için ya· 
kından \C lıakiki lıüviyetile ta· 
nımak gerektir. Şehri kendimi· 
ze '\e )nhanrılara tanıta~ilmek 
için elimizde kaç e~er vardır? 

Du unli karşılarken verece· 
ğimiz cc,·ap nıaale cf pek acı .. 
dır: 

- T-ek ,. er yoktur! Yahut 
lamam a<lJeılilt>cek hir eser 
)Oktur. 

Ayrnn araylı Hii.seyin efen .. 
di (Ilaclikaıül Ce\ aıni) adlı bir 
kitnbilc <levriıııleki camileri '\ e 
me itleri tanıtını) a çah\,ını, • 
tır. Daha evvel E' li) n Çelebi 
İ lanbub ait bazı peri:ıoan ma• 
lfımat Hrmi tir. E ki müzeler 
müdürü meı·lıum Halil Etlıcın, 
(Camilerimiz) adlı lıir c er 
uc~r-ctmi§tir· 

(Hadikntiil Ce,anıi) ve (Ca· 
mil('riıniz) i,.,tnnhul abideleri· 
nin )'ahıız cami 'c mescitlerin 
tlen hah eder. Hadika. çok es· 
t~i ve hatalarla dolu<lur. 

Halil Ethem, .eserine bazı 
camileri alınıitır. O da hem 
kendi i bir çok ]ıata işlemi§ 'e 
lıem de ba§kalarının yanlı:.hk· 
lnrını kopya etmi~tir. Yalnız 

Mamburri'nin ccl ·tanbul-Relı 
heri se) ahin» i İstanbulun her 
çe§İt ul>idelerinden 1;.ah etmek 
i temi~tir. Ilu 1:Rt Tn~k oln_ın: 
<lığı için hir çok si) ası ve d~.nı 
Le irlcrin altında kalarak goz· 
lerine Bizıın gözliiğiinii tnk· 
nııstır. İ ta11buh1 daha ziy~dc 
bir~ Bizan ,.chri gibi görınıye 
ve gö tnıni) e çah,.mı~tır. 

l\1. lnınlıuri tuğladan ) apıl· 
mııı. , c :ı;imrli nanı H ni::aııı kal 
ınamı': al ·liıde l>ir Bizanc ma· 
na tırn uzun ahifcler, kro· 

kilt>r "e J>lfınlar talı is elt!~ 
halde ölınl'z Tiirk e,erlerını 
lıiç gösterıncnıi~ıir. ~ -e knda~ 
acıdır ki İ tan lıul elırem:nıetJ 
marifetile hu, Tiirk e erleri 
llü nıanıııa n' uçlar <lolnc:u pa• 
ra :ı;vernck bir ıle ~ehir rl"hlıe
ri yaptırnn~tır· Bir Şelıremini 
lnı relıpt>rı-' ınntaııah hir tıınll· 
ma aımkaddeıne,.,i ) azmak ce a· 

. . h'l .. l . ,...ı·r E .. cr retını ı c. go· t~rmı~· • _, 
bn;;tan hıı~a yanh-lıırla d~l~
llur. Çiinkü müellifi Türk ~bı
delcriui tetkik e<lecek ve kita• 
hclı--ri11i okn~ acak kudrt-ttr- M
l!:ildi. 

Ben bu yazıımla; camileri· 
ıııizi ına-a lın~ında tetkik .-den 
'\ e ~unun lıu;un e erlerinden 
a ırmalar ynpaıı Halil Eth~ın 
ı~erlıuurnn 'c Şirketi Hayrıye 
RehLcrinin Ortaköy camii hak 
kıııdaki ) anhızlarıın tlüzel_tef'~· 
·,·m. Halil Ethemin cCıımılen
gı. .ıı · Fran ızca) a nuz» nu ı eserı, . 

d·ı ı·~· · · ve Şır• da terciiıne e ı t ıgı .'çın • . 
keti Hnvri)e adlı kıİ4'1pta 1 un• 
ni tn ı.ıdığı kıymetli miie c ~ 
ve lıiirmf!ten, t'llerde dola~tıgı 
için bu diizeltmeyi yapmıyı 
ıncchnrunı. 

Balil EdıPın l1ey di)or ki: 
4'ÜrtııkÖ) camii knp1 ınclnk, ki· 
rnhcdt> 1270 ( f . 1853) te in· 
.. ,, ı•(lildiği ) azıhdır.> 

Ha) ır! Cami in knpıcmdali 
ki ta Lede 1270 tarihi vazıh (le
fi1'lir. Eğer Halil EtlıC'm bey 
ba .. k::ı ının ) nptığı lıntnyı kop
) n -etmi) erek mabedi ) eriı~?e 
tetkik el eydi. knpıı::ının us· 
tünde lıattnt li Hn) darın ta
likile ıı.air Zh erin on mt"'r lık 
tarih kitnlıt> ini 'c 1271 rakam 
lnrını göriirdü. Bu 1',;ıa~eı~~ 
soTl iki mı raı dn in .. a tarılnm 
n~kça hağırıyorl ır: 

Ilimmctı Abcliilm.ccit Hltll 
tıel./ı haynlümur 1271. 

Ortalcöy cwuiini /ib{ıd t>Jdl 
bibedcl. 1271. 

lbrahim Hakki KONY .ALI 

kaçıracak mıdır? 
Bu suale hadiselerden cevat 

bekli yelim. 
NtZAMEDDIN NAZiW 



B 1 R AZ 
·, M 1 Z AH 

Bir kadın politikacı 

Y 1 C 
Onlar da temcit pilavı soh-

a a D 1 D e Z 8 S J betine dalmışlardı. Dünya ah-

y G 
·· · --~ l valinden konuııu"orlardı ve bu 

azan · G.. . " J • uzın urman ·~elk ~oraplı erkanıharpler ile· 

- Deli misin? ı l\fe d' . l . -- l rı gerı a keri ve siyasi kanaat· r nen erı, ne ya an U)'du. 1 · 1 d k .. 
Diye oranlar çılgınlı~ımın racaw k l .. erınt en em vurma ta ıdı-

h b" . ••w .' • " gım, arıma ne ya an soy• l . 
e e mı ugrcndıklcrı zaman, liycceğimi dü:ünerek çıktım. 1 er 
ana Jıak vcrhorlar. Batta• n. c;: Ben münakaşalarının en he-

J .. vapkamı asarken saate bak-dnmakılh tozutmadıTr•ına ha"·· D .ı yecanh devresinde ınecliı.lcrİ· 
b' J tun: örue on ''ar! Yarın her 

ret ecli" orlardı. l ne dalı il oldum. 
J ıalde dokuzda kalkmalı idim. Başımdan geçenleri size de K Bir aralık kızıl açlı birisi 

ı öroğluna elbette bir yalan söy bir sinema artisti pozu ile soh-
öy -e em, siz de hak verir iniz ler, bir ve ... ile bulur, bir ı:e,,·lcr ı_ o:ı; ı bete karı"tı ve: 

vana. U)dururdum. :,; l\Hizelılıerdeh rıındevu almi - İngiltere ınuğlüp olıır~a 
:,; Yata'k oda mı. girince, ka· pek üziilccet;iın, deınokra inin 

Um. Pazar giiııü abalı vapuru rıın c:nğdan soln d(inerek e ne· za fcriııi öyle isti,, orum ki ... dc-
ile Yalo,nya gidecek, tatlı bir <li, gerindi, geldiğimi anlayınca J' J 

pin gı-!:ireccktik. sordu: 
1

• 
Ah hil eniz ııc kadındır 

0 
'· Hepimiz takdirle hu ate 1i 

-. Saat kaç? d k · "' 
tarif edemem ki, ede,, 1·ın. Anla- ı l'mo ·rası ınüdafiine hakı)'Or· 

J Ik ) alımı avurcluın: duk· 
tamam ki anlatayım! Hem ta- - Yarıma ı;cli) or ) avrum ! 
rif edecek, §Usunu Lu unu an· f ülıinı zir işim , arılı. Yarın 
lataca'k oham bir şey ifade et· da erken gidccı~ğim. 
mi,. olamam ki... - Yarın pazar değil mi? 

Onun güzelliği, :o,ulıhığu, çap - Pazar amma ehemmiyet· 
kın hakıJarı, dolgun ''e olgun li lıir i:;iın var. Onun i~in beni 
kalçaları, vcllıa ıl kadınlığı tam dokuzda ıı):ırnlır. 
lıak\..,nda hir fikir veremem ki - Şimdi ant tam yarım 
ize ..• mı? 

Uzun bir boyu vardı de cm - Evet· 
- o ·uza aı ar tam t•kiz belki: D k k 1 

dııın en,tc, kadın dedi· 
ğin kı a ho) lu olur· cİ) le fa ... ul· 
} e ırığı gibi kadmı ııc ppnıa· 
h? 

Di)et•ck iniz. Gi>zlerinin <le 
nizlerin dihi gibi koyu olduğu· 
nu iddia ct .. eın, hiç biriııiı i -
nanınıyacak~ınız. 

buçuk aat vur. 'a~ıl ol a uy::ı· 
:nır ın. 

Rahat bir kalhlc ~attım. 

* Gözlerimi açtığını zaman ka 
rım onıu7.1arımdan "arsıyonlıı: 

- Haydi kalk c;aat dokuza 

on var. 
Fırlaılım, çıı bııca'k ıra, ol· 

dunı. Yüziiınii kurularken miı· 
Onun için Müzclıheri tarif 

-etmekten vnL geçiyorum. 
temadi) <'ll l\Iiizt'lılıeri, hu gii· 

n zel kııılını <liioı;üniiyor, Yalou· 
Kimdi hu kaclın? 
Bunu mu oru)orstmuz? 

la tayım. da nao:;ıl eğleneceğimizi, ne tal· 

O mıt'kuııu .öyle bitirdi: 
- Aksi olura Eılt'n'c çok 

acırım. Ya7.ık .• O giizel atlam 
}<'nibııc iıı. 

MESLEK AŞKJ 
Ifor şeye bir kulp takmak 

merakına ılüı:en in anlar var· 
dır. htanhul:nı canlı imar ha· 
reketlni lıakkında onlardan 
şöyle lcnkitlı>r ılinlİ)ormn. 

«- Ga)rctli Valimiz lıl'p 

f!Ö7.e batan yerleri diizeltıneğe 
çahı,,l)or. Bir de hizim -enıtl 
u!!rn) lJI tin görün.> • 

Ben hu tenkitlı•ri haklı lıul· 
IDU)OrtUll. 

caba muhataplarım Dok· 
tor Kmların iyi bir göz nı\İle· 
lıas ... ı ı olduh'llnu hilıniyorlur 

ını? 
Elbette IJusara ıercle meslek 

a~kı 'ar· 

7 
8t-t--~ , 
SOLDAN SAÔA: 
1 - Arılar yapar - Nakil va

sıtası. 2 - Memleket - Çikola
ta markası. 3 - Kök - Masun. 
4 - Büyük ev - İsim. 5 - Bir 
millet. 6 - Ekmek ynp•lır - Bir 
kadın ismi. 7 - Şöhret - Kaya. 
8 - Bırakmak - Asker. 9 -
Mecmuanuı büyüğü - Bir er

kek ismi. 
YUKARIDAN AŞAGJ\' A: 

1 - Bir rakam - Avanak. 
2 - Kıl"m 7.1 - Yeni bir rejım. 
3 - Mescp - Donuk. 4 - Bır 
nevi çalgı - Uzak manasına. 5 -
Uçmaya yardını eder. 6 - Bir 
nota - Romanyada bir şehir. 
7 - Mükemmel - Ölü. 8 _ 

Bir icki - Vücudün azasından. 
1 - Gelecekte - Büyük. 

E vve iki Bilmecenin 
halli 

.Müzdılıcr üç a)dnnheri pc· lı hir giin geçirert'ğiuıizi ,Jii:;:ii· * 
niiyıır. bu giizl'l clııkikaların lın ŞE'Y"I'AN ALDI GÖTÜRDÜ 9 
~alile imı\iden kuduru)or, de· Nereılen eline geçirmi,. hil-
li gibi olu) ordum. mi~ on.un. 

iıwırsiNi Biwe IS IUNKAS 111DA 
j~yg.J t1~AP A~ 

" 
TOP C 
''Kaziklıb . ,, 

içkili ve Danslı Gazino 
G~çen .~en~ müşterilerinden gördüğü 
ragbet uzerıne, bu sene daha güzel bir 
şekilde tertip ve tezyin edilmiştir.Fiyat-

lar geçen senekine nisbeten daha 
ehvendir. 

-Enson Havadis- Küçük haberler 
Abone Şartları: Türkiye Hariç __ ..;._ ________ _ 

için için 
Kr. Kr. 

Senelik 1000 1700 
Altı a}lık S50 1000 

Üç aylık 275 550 
Aylık 100 

Sahip ve 'Başmubarl'lri: 
NiZAMETTtN NAZtP 

Neşriyat Direltörü: 
ŞOKRO SARACOOLU 

Basıldığı yer: 

Elm ::iya M nthaa.~& 

* Dün şehrimizden Romanya 
ve Almanyaya 740 bin liralık ih
racat yap;lmıştır. * Bir Romen firması beledi
diyeye mi.iracaat ederek elektirik 
tramvay ve su idaresinin ihtiya
cı olan mal:t..emeyi verebileceğini 
söylemiştir. İhtiyaç tespit ediL 
drkten sonra bu firma ile temasa 
geçil~ektir. 

* 11 kazada yapılan pasif ko
runmn tecrübeleri tamamlanmıs
tır. Tecrübeler çok iyi neticel;r 
vermiştir. Şimdilik umumi tec
rübe yapılmıyacaktır. 

T. iŞ BANBASI 
Kuçlik Tasanııf Hesaplan 

1941 iKRAMiYE Pi.ANI 
KEŞlDELER: 4. Şubat, 2 Ma.yt9• 

1 Ağ'Ustos, 3 lkincitcşrin 
lanl'lcrlndc yapılır. 

J 94 f ihamiyeferi 
.t adet 2000 liralık = 2000.- ı.. 
3 > 1000 > =3000.-, 
2 Jı 750 > =1500.-, 
4 > 500 > = 2000.- , 
8 > 250 > :- 2000.- , 

35 > 
80 • 

300 » 

100 
50 
20 

=3tı00. 

-= 4000. 
= 6000. 

Müteferrik 
KÖYLÜYE VLRİLEN 

1.'F.ZGAllLAR 

, 

Köylünün bir kısım giyecek ın
tiyacıru ;ı,tendisinin yapması içitl 

şimdiye kadar muhtelif mıntakn· 
lara 4000 den fazla el tczgfilıı göıı 
derilmiştir. 

Bu sene ıç.ndc daha 2000 tez • 
g-dh tevzi edilecektir. 

ELEKTRİK l\IEl\IURLARIN~ 
AVANSI 

Elektrik idaresi taraf ındall 
memurin ve müstahdeminine v(ll 
rılen a\'anslardan 23 bin 90 Jir8 

23 kuruşun tahsil olunamadığı gô 
rülmüştür. şindc dola§tığını halile hir tek 

öz Ö) Jiyf'mediğim iiç aydnnl>c 
ri atc§li bir arzu il • evdiğiııı 
bir kadındı. 

İpek gihi bir kadrn ... 

Gi) in irken karınım yanağı- Kom u çocuğun elin tle bir 
ııı ok:.adım: ,..jjr kitrıln görclüm. Adı : (Ga· 

- Erken gclıııeğe ~alı:.aca· ~ipL KalıırHla Orhan Velinin 
ğırn dedim. eninle ak.ı;ama j. ach, içinde de güzel )irler var. 
ıt('Jnll) a gideriz. r iiçiik Cemal hııuların Lir ÇO· 

Karım ,..özlerime inamlı· Jıınu czht'rlemi~. Bir tanesinı 
G(izlcrinin içi giilılii. Dudakla· peltek peltek ii~ le şirin ve tat· 
rmdnki mııhnııı ve meli'ıl tı,lıt·' ı okudu ki, h.ıy ıldım. 

1 Askerlik İşle~ 
* Ticaret J leknletinin aldığı 

yeni bir karar mucibince 50 kilo
luk balya ha'fade gönderilen 
hurda fınd~klar, bundan sonra 
60 ve 95 kiloluk bagajlar halinde 
ihraç edileceklerdir. 

Bu paranın zimmette bırakJI~ 
maması için 1941 mali yılı zarfııı 
'1n tahsil olurunasıının teminitıt 
geçilmiştir. 

Şimdi in.,af etliniı. üç aytlan 
heri deli gibi -f', elit-im bir ka
dından nihayet bir randevu n· 
lırsam çılthrınaz mı) ım? 

Çıldırırım tlef;il mi? Siz be· 
nim )erimde oLamz ıldırm z 
mı ıoız? Siz de l>eni haklı bu· 
lu)Or unuz değil mi? 

Bir ı;iin her zıımnnki gibi za 
'alllı 'c peri;:aıı arka ından gi· 
derken, dudnklıırındn çiçc'klc· 
11en hir giilü-.le hana haktı~mı 
g(iriincc, artık ne olur n ol ... un 
eli) nek )anma ynklu~tım. Kor· 

kıı korka: 
- Sizinle hir kaç dakika 

bı:ı:;lıa;:a kalmnk lwhti)nrlığına 
nail olamıız mıymı? 

İltifat ,}olu lıir tclıc ümit 
teredd ii t,.\jz: 

- Hay ha)! 
Di) ince az daha zİ\ anadan 

çtkacak. pu<ıln) ı ka) lıedecd.· 
tim. l\1aamafilı, Liitün İ tanlnı 
lu küçük, peıııhc tırnaklı pnr· 
mağının üzerinde O) nntnn lnı 
güzel, çapkın ve piir İ:ı:tilıa ka
dının: 

- Hay, ha)! 

Derken lıiraz clıı cüzdanımı 
tett iğini hiliy orcl um. Bili-

)'ordum amma, ) İni' zİ\'anndan 
çıktım, hemen Çl'ketiınin fü. 
tünden cüzdannm ) oklayarak: 

-. - Ha) di, gidf'lim cle,lim· 
I~t ihıı) ı kamçıla) an hiiğiirt· 

lene henziyeıı <lu<lnklrırını Lii· 
Zt>rt k: 

Bugün, dedi. 'abil de· 
~il! ... 

- Ru ı;ece ... 
- Bu gcc~ «fo olamaz... f İ· 

safirlerim var. Yarın abalı orı 
'apııru ile Y alo,·n) a gidelim. 
Gecc)İ orarla geçirir, erte i gü 
nü dönerİ7.. 

A) rılclıı;ımn ~nm n, erte i 
nhalıı na ıl bulacağımı diişü· 

nüyor, )erimde duramıyor 
dum. 

Canım eve gitmek i tcwiyot 
tl u. 

Bir şi§e Kulüp rakısı ile ha· 
•. mı duınnnlndım. Sonra o har 
f nin hu bar benim saat üçe 

ndar vur patlasın, çal oynasın 

~~;11dim. 
çteu onra aklım ha ıma, 

kuruu da aklıma seldi· Çaresiz 
apnrtımauııı yolunu tuttum. 

iiın birden kayboldu, ellerini Bakın ııklıınua kalan bir kaç 
~cvinçle çırptı, yanaklarını :ı.ı· mısraı buraya )aznyım: 
zatırkcn: Gözlerim nerede 

- Ö) le i t' <ledi. 'akti1e ı;it Şcyımı tıldı g(>t iirclii 
\'ıtktile gel... Sotammlwı getirdi. 

Ba amakları iki:;:er iki:;er al Dii,.iindimı, İ) i ki geri gc· 
lı) arak uknl:;a çıktım. Karım. tirınİ§. Ya gctirın<' eydi. Bizim 
.ıparııınıııım pencere.,inden lw -air gijz iiz kalaı·:Yktı değil rni? 
kt) or, ellerini tlnclaklarıııa g(;. Cemal ele ayni fikirde· llu ki
tuı·erek öpiicüklcr yollu)or<lu. tabı çok C\ iyor. Ben de çocuk-

Hal<knlın öniiııdcn geçerken larınızıı ta\ .. j) e ederim. 

göziimc saat ili~ti, dikkı:ıtlc bak * 
um: 11 buçuk... Yİ~E ONLAR\. DAiR 
. Deli gibi. ohlu~n: .... \~replc· Niçin ala)a nlı)orlar hu de· 
rın kızgın .,.ı )er gıhı gozuıııe ' l liknnlılıırı anlamı' oruın. 
kalbime hnttığnu lıi· ettim. A· Bizim edebi) ~ta oktular 
cı lıir ihı·ııılirr gibi böğrüme li)C mi? Haksızız . ..ı\)ağa i~ rlii 
.. aplannııı;tı. "'''r c cihet na ır ) apar. Vny ki 

Bu ıı:ı .. ıl olurdu? ... Karının i i bir kere ora) n dü~ınejn. 
beni dokuzda U) andırm.1 " 1111 ),..eıı' .:a· le l 1 · t · · ı ı. ır ·nen ur ane:.ını 

Ö) lerni~tiın. O dıı ıı111hakk~k tanı) orum. 
ki, o saatte U) ııııdırmı:.ll lıenı.· - Simdi hcvı·can ve lı:ıre· 

Bir yaıılı,.~ık vardı, . Lel~i ket «l~vre .. ind~yiz. Iliraz dn 
b.ıkkalın nn.tı ~u~m_u., ı.,.l~m'.~ , ntani ,.e) lcr yııı anıza· 1\leın· 
yordu. ~u lıır uııııttı,_ b~lk~ gu lekPtin },(iylc zaııuınlnrda bu 
zel hPlkı de un allı hır uınıl. · · ce it yazılara ihtiyacı olur d • 
llemcn, eliıııi yt•leğinıin rehine ,ji;n. ' e 
attım, saatimi çıkardım. Ay!... O d I ki h""· .. 
n
. d .. . d k h m a arını udu: 
ır e ne gorcyım, O UZ U• Ü.. } } • d 
k d 

W'l '? - y e ~ey crın mo a·l geç 
çu egı mı. . k 1 1. 

B r ,1 • • l d tı artı , ı N ı .. 
u se er ue C\: ıııcııııı en ı· 

l
. ı k o k k ı Dernek bu sanatkarlar va-
ı o aca tun. eme , bak ·a m 
anti tahminim gilıi yanh:.ııııiı tani duyguları e~kinıi.. moda 

diyerek, hemen bir tak iye at· haline getirdiler. Korkrırıın ı
lachm· kışınca bitpazanmla onu da 

Köprüy~ geliI'ken po tnlıa· ~C) tana te ... lim edip atnınğa 
nenin önündeki saate baktım: kalkı:.;masmlar. 
12 ... içim tekrar ızladı. i .. tan· Fl•tlıi TA.}KlıV 
bulun saatleri hirLiriue u) ına· Dudaklarımın uruna g<'lcn 
dığı için bunda da bir ) anlı:· lağnet ve küfürii ı;üç zuptet· 

hk olduğuna lıiikınettiın. • tim: 
KndıkÖ) i•kı•lc:;indcki aate - Evet öyle olıln. 

baktım on iki) e ~eyrek var· - Neci en? 
Deli olmak i:ı;ten ,]c~il. .. Ada - Saatten .•• 
i kele ine indiğim zaman orada - Naı;;ı} olur canım? Cehin 
ki saat te on jkiyc on \arılı. ıleki saate lıakarak seni uyan· 

Ye nihayet acı acı anladım dırdnn. 
ki, yalru§ tıaat lıcniwki imi~. - Yanlı .. mı:a }>enim ... aatiın. * nla,,ıJ,lı... Bana e\'C 

Somurtkan bir yiizle kapı· geç geldiğini lıi ettirmemek i
dan girdiğim zaman, karım en cin Saati yanlış Ö) lc<lin· Ben 
di§eli bir gözle yüzüme lıaka· rle saati ona g(ire a) arlamı,,· 
rak ı;ordu: tun. Ne yapalım )alanının ce-

Eminönii l' erli A 1.erlik :)ıı 
besindcrı: 

1 - 2 Haziran 9 U glinü ye 
Jek <:uLay ve .ı keri meıııur ve 
anatkarların senelik ) oklama 

ları ba::hyacaktır ve lıu yokla· 
ma 20 haziran 941 giinii ııiha· 
vet hulmu" olacaktır. . .. 

2 - Her yedek ~ıılıa) ) okla 
maya lıizzal gelmek meclıurİ) e 
tiııdcdir. Gelirken ııiifo cüz· 
daııı, a kl'rİ lıizınet 'e ika ını, 
ıhlıi ulıaylar ıla ılıplomn \'<' 

ihti .. as 'esikalarile hirliktc §il· 

be)C geleceklerdir· 
3- \lı,ı:ıli .ılıhi)elcri «lola 

) ı ile ~ıılH') e gl'lıııi)l'l'ek <lcrc· 
cedı• olanlar lıııluııur n lıunlar 
(ınalınlli hiikiıınel tahihindeıı 
ulal'aklnrı mu addak raporu 
göndrrccl'klni tanlıhiitlii nıek 
tuba lı:ı~lıınıırak \t' ~ulıcdl' ka 
) UJı lıulunauğu deflt'r lra Dil· 

ınara mı hilrlirınek , urctilc §U· 

be) t' g<indcrcccklerdir. 
4 - Şulw ınıntaka. ı lı.ıridn 

«le olup ta yoklaınııl:ırını yap· 
tırarak olanlar j ... te1ıilı'n ,e.a· 
iki bir t!ilckçı• ile Iıulumlukla
rı mnhalliıı ~uhe hailkaıılığına 
ıııüraeaat 'C) a mektupla ~ulıt" 
ye göndert'('cklerdir. v e ... aik 
(hal terciimc_i, terlıi... tt•zkere 
urı·ti. niifu kütifüiindı· ka) ıt· 

lı olıluğu m.ılıalle cilt ,·e .. a~ f 11 

ıımnaralnrını hiltlirecckl crd i r 
5 - Yokhıınaya gelıni) en· 

ler \'e\ a u uliine tevfikıın ııwk 
tııpla )aurıııı)anlar 1076 c;a)l· 

lı kanunun ma<ldeı nıalı:-tı"una 
göre 50 lira ct>zaya tabi tutula· 

cnk1an1 ı r. 
6 - Hu ,oklaınalımln a~a· 

uıılaki H-aik a~ıllarile birlik· 
" tc ve ta .. clik iz olarak ht•raherlf' 
rınde buhı11tluracaklardır. A · 
terhi tezkı•re, tekaiit emri \.'C 

diğrr a .. keri ve-nik. B • :Nüfu 
«·iı:alanı 2 ı;;cr aılet fotogı-af, . . 
unıuıtıi aln ali .. ılıhiye raporu. 
C • Miilıenıli • kiıınngniıı lıan 
~i ~ulıelerılc ilıti·a~Iıırı hulun· 
ı]ıığu. (Sıı, elektirik, ) ol in~aat 
gihi H"ııiklcr.) 

7 - Her sulıay mahalli em· 
ni) et amirliğinden foto~ruflı 
ve ta-ılikli lıir ikamet enedi ge 

- Ne o ,neden erken dö •• - zasını çektin. 
dfuı. Geç mi kaldın? Güzin. Giirnıan tiret·ktir· 

8 - Her <:ınıf için tayin e· 
dilen günlerde yoklamaya gel· 
mc ine riayet etmesi ilan olu· 
nur. 

9 - 2 haziran pazartt' i gii· 
ııündcn 4 haziran çar~amhıı ak 
şamına kadar hütiin riithe tıı· 
bip, harita, eczacı, kimyager, 
\'t'lcnwr; le\ azım, subııylar. 

1 O 5 lııızirnn per:;eıııhe 
giiniinrlen 7 haziran cumnrtc· 
i giiniiııe kadar topçu, <ilçmc, 

ı:tılılak, he•ap tııeıııuru, sih uri 
nııkliyc, j,.tihkaın ulıa) lar. 

11 - 8 lrnziraıı pıızarte i gii 
niimlen 11 çarı;amha ak§ıımına 
kaclıır di,.çi, sıına)i lıarp, deniz 
jnıularına, ınıılıahı,re, oto. lıa· 
va, dcmiryolu snlrn) lnrı. 

12 - 12 lıazirnıı güniiııden 
1 t euıııarte~i giiniine katlar ıle 
ıııirci, makiııi:ıt, kıııııa<'ı, ııı,ı • 
raııgoz, iıııaın, ı;ıırnç, nıimar. 
ıııuzika, adli mü avir. nıiilıen
di , tüf ekçi, :ı ... kcri ıııuallim. 

13 - 16 Haziran pazarlı' j 

ı;iiniindı·n 19 pn~emlıe ak a . 
nımıı kntlnr pi) aıle uha, lar 

11 - 20 Haziran Cuı;u.ı ,.'ü. 
nü General ve Kurma) lar. " 

Beykoz A~lı'.(•rlik .)ub(•!iilı 
dnı· 

312 dalıil 332 dahil ıloirnnı· 
ln mii ... liın ve gani nıfo.liıı~ a«·c 
ıni ihtiyat eratı~ ,..ağlam veya 
... aka tları sev krıl il~c·eklerılir. 

Toplama giinii 22/;)/91 l ılir 
Şulıt>ıniz lıalkınılan bulunan 
lıu gilıi eratın clerhnl §Ul>cye 
ınüracaatleri ilan olunur . 

KISA HİZMETLİLERİ 
DA\ ET 

Fatih A.~1.·crlik ~ube.<ıitıdt•n : 

Hazırlık kıtasına ve yedek 
suhay okuluna e\keılilect'k kı 
a lıizmetlilnin müddeti 1 ha· 

ziran 941 tarihine kadar uzn· 
tılıııı-ı: olıluğunılnn, gnek li .. e 
ve ınu:ıılili okullardan ve gı•· 
rek e tlalıa )iiksck mektepler· 
elen mezun olııııı~ ) iik·ek elıli· 
y~tııam('l ilerle f'lıli) etuaııH~"İZ 
lf•r4leıı .~ kcrliğinc karar ''eril· I 
mi,. olanların r.\ k ınuaınclcle 

;> 

ri tckcınınül ettirilmek üzen· 
hemen şuLcye müracantlnrı i· 
lan olunur. 

* Belediye zabıtası ta1imatna
mesi mucibince bütiin içki satı
lan :rerlıerdc tekfon bulunmnsı 

lazım geldiği halae bazı ~eni a
ç lanlarda bulunmadığı görüldU
~ünden, bunların dn birer telefon 
bulundurmalıarı hakk nda alaka
darlara tebliğaı yapılmıştır. 

* Bu yı1 mekteplerin erken 
kapanması dolayısile ilk okul ser 
,ileri hiç bir mektepte açılmıya
cakt ır. 

* Doçentlik imtıhanını mu .. 
vaffakiyetle veren İktısat Fnkül
tesi mezunlarından Sabri Ülge
ner, dun de deneme imtihanını 
verm:ştir. 

PASOLU TALEBE 
Şohrimiz tramvaylarında tale

belere verilen tenzilatlı pasolarJtl 
sayısı her yıl gitt~kçe ar:tmaktıı' 
dır. Hareket dairesi tarafındn11 

tesbit olunan bir lı.iatistikten 911' 

laşıldığına göre halen İstan'btlı 
Beyoğlu tramvaylarındn tenzılut• 
lı paso ile seyahat eden tal~bcııifl 
say sı 15 bin 290 dır. İdare iıP1' 
versite ve yüksek mektep talebe' 
lerinc de 585 paso vennıştir. 

* Elıektrik, Tramvay ve Tünel 
ıdaresinc alınncak 15 memurofl 
imtihaınlnrı yarın yapılaca~tır· 
Dün akşama kadar kız, erkek 150 

işi müracaat etmiştir. Bnnl, 
11 

çoğu bu sene mdktepten mezı.ı1' 
olanlardır. 

Türkiye Cumhuriyeti 

a a 
Kuruluş Tarihı: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk 

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

Para biriktirenlere 28.800 l.ira ikramiye nriyor 

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

4 adet 1.000 Liralık 4.000 Lr. 
4 » 500 > 2.000 > 
4 ıt 250 > 1.000 > 

40 > 100 4.000 > 

100 adet 50 Liralıı.k 5,000 LitD 
120 » 40 > 4,800 t 

160 > 20 » 3,200 > 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 lira· 
dan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 faz. 

lasile verilecektir. 
Kuralar semedc 4 defa 11 Eylul, 11 Birinci.kanun, ll 

Mart ve 11 Haziran tarihlerınde çekılccek+ir. 


