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l<UPONI .ARIMJ'l 
ertip 81 Ağustostan itibarım toplanacak 

kuponıarm her 60 adedine mukab~ l 
4 V A K l T or.ıyucuıan KUTOI• 

HANESt., serisinden 01~'\IEZ ut;lı- 54 1 
ı'f'rnanmm tamamı \"'er!J.r.ektir 

L~-------------~~ 

milyonluk tahvil çıkarı ·lı -yor 

Memurlar kanununun tadıh - - -
Askı;rlik yapmıyanlar memu

riyetlerden çıkanlacak 

Yüzde 7 gelirli tahviller ayın yedisinden 
itibaren bütün bankalarda satılacak 

,\nkara, ıl (VA.KIT) - Merııurlar kanununun bazı madaclerinln ta 
dili hakkında hazırlanan kanun JA.yHıaamın önümllzdekl gUnlerdc allka· 
dar encl\menlerde mU:ukercslne ba.ş1nnacaktır. Bu 18.yiha<ia L.'!kerll~i~I 
y:ıpmıynnlann memuri~"Ctc almamıyııcağı vıı aııkerllğini yapma.dan me· 
mur olanlarm dabl muvazza! hlzmcUednl ifn. ı.nramnda memuriyetle bir 
allkaları kalmıyaeaA"t gibi memuriyetin verıliğl hak ve sal~iyetıerden 
de lst1fadc odemiyecekleri hnkkmda hUkUmler vıudrr. 

Anka.ra, 4 (A.A.) - .Maliye 
Veıkalctinden tebliğ ~ir: 

2-6-941 tarih ve 4057 numa
ra.it kanun mucibince ihracına sa
liı.hiyet. verilen ve hnsılatı tama
men Diyaııbakır ve Elazığ ista.s
yonları.mJan 1rıın ve Irak huduUa
rma kadar yaptlacak cvmiryolunun 
iru;aatma ait olan yü7,de 7 gelirli 
1941 dcmiryolu istikrazının 20 sc· 
nede itfası :,a.rtile 5 milyon liralık 
birinci terbibine ait tahvillC'rin sa
tışı 7-11-941 ha.hasından 15--

11-941 akşamma kadar yapıla • , --------------

Cllktır. 1 
Hamiline ait olarak satL~ ç·ka

nlacak tahviller beheri 20, 500 \'e j 
1 000 lira kıymeUncle olup birlik, j 
25 lik, ve 50 liktir. Tah,·illcrjn ih
raç fiyatr yU.z<lc 95 olarak tesbil ı 
eililmiı;tir. Me7.kur tahYiller Mer
kez, l<~litk, Ziran t, 1ı;, Belediyeler 
Bankalar.le Sümer Ye :ı-:;tibank ta· 
rafından satılacağı ~hi diğer ban
kalar tarafından da sat~ yapıla • 
cn:ktır. 

Kırımda 

Feodosia 
limanı 
işqal 
edildi 

Moskova 
Gündüz,akını ile bom

bardnnan edildi 
Derim, " (A.A.) - Alman umumi 

k&r&l"i'o.hmın tebliğinde ezclimle kay· 
d~iğine göre Alman ve Romen lu· 
talan Kıl"ımda dll§manı takibe devam 
ebnektcdlrler. Karadeniz.de Feodoıria 
llm«nı i~al edilmiştir. 

Leningrad keırlminde Sovyetlenn 
Ud çıln§ teqbbUsU akim kalllU§tıır, 

Dllşman Alman hatlarına yarmadan 
elddl zayiat& uğrııtumıştır. 

Ktnm açığında bin tonluk bir VI'• 

par tayyareler tarafından balınlmış· 
hr. 'T'a)"Ytlreler ~ vttpunı dahn ha· 
ııara uğra tın ışln T'dır. 

M081c<>Ta üzerine bir gündüz akım 
yapılml'§Ur. 

"Devamı Sa. lı ,,ii. 1 de> 

fi•fiiilij;]!tffi 
iki Alman 
bölüğü 

imha edildi 
-o -

30 taak, 380 kam • 
yon, 6 vagon tabrlf 

etUldl 

Alman i.fgal arazisini ve Sovyet Ruıyanın Uı·allara kadar olan araziyi gösteren harita 
/ 

LoJtih·a, 4 ( R~ıo 1,15) 
Gece yarısı Moslrovada netıre -

dilen Sovvet tebliği: 

.taally~t raporunu olmyor. 

(Y~ 2 i"°*) 

A.ıikara, t (YAKl'l') - Basın kon· ı Halk Partıııı Şehir Lokantasında. kon· 
grı-flli mtlnasebetıyıe §ebrimizde bulu· gıre Azası şerefin" bir çay verecek. 
nan kongıre 6.zası §erefine bu akşam Ur. Ko113"rre encümenleri ynrın da 
19.40 ta. Gar gazinosunda Matbuat 1 çal~alarına devam edecek ve öbUr 
Umum mUdUrU Selim Sarper taratm- gOn umumt lçtiina akdederek enen· 
dan bir çay ziyafeti verilmiştir, Baf j menlerde hazırlanan esa.81arı mUzakc. 
vekil Doktor Re!ik Saydam, Dahiliye re ve kabul edecektir. • 
Vekili Fatk Öztc-ak ziyafette hıızır -
bullın~U§lardır. Başvekil kongıre l'ı.za• K a , , ... n ,· n 
mle gört\fffiuş V'e kongırenin meşgul 

::~meseleler etr&fıD<la izahata'· Moskovadan 
Yabancı gazete ve ajan9ların mu· 

habirlerinin dt ı.&ır.ır bulunduğu bu 

1 
ziyalet gece yarıııma kadar devam 
e~r. · Yarın 1,30 da CQmhuriyel: 

ayrılmış 

İkinci teşrinin üçüncü gülJli<. 
bütün cepheler boyunca şiddetii 
muharebeler devam e~. 

(Dooonu Sa. 4 $ii ! ~ 

ankarada turlt basın birliğinin ilk umumi kongıreeinde çalışıyoruz. 
bizde matbu~t ııdına illt teşckltül ınetruUyctln galeyanlı gUnlcrinoo <loğ 

muş ve , •• eriyip gitmiştir. osmanlı, sonra. tUrklyc, daha sonra lstanbul 
matbuııt cemiyetleri bir meslek tc!}&kkülU ~arak kendi tariblerloo bir baş, 
!angıç aradıkları zaman 1917 haziranına kpdar gideblliyorlar. 

bUtUn ad istlhalelcrine rağmen en sUrekllsl ve muvnffnkiycllisi olan bu 
sonuncu te~ckkUIUn re!<mi bir teyid ile temns sahası ~§ yıl kadar önce top· 
!anan basın lturultayıdır. tUrk ba~m birliğinin bir kanuna dayanarak kurul· 
maııı bu kurultayın b'r karan idi. tUrk b6sm b~llğt kanunu çıktı. bir yıllık 
bir aradan ııonra da blrlik işe ba§l&dr. birliğin çalışma uzuvlarını ırlicu• 
getiren kongıre fe\•kaJO.dc blr toplantı &ll}'lldığı için işte dUn ankara ha\kt
\'lndc ııçılan kon.ı;ıreyi birliğin ilk kongırcsi sn.yıyorul.'.. ... 

iiınrUniln hlrçok yıllarını birlik fikri uğrunda sUrUklemiş bir ada.mm 
bu toplantı k:ırıımnılaki duygusu bır heyecan halini alma.it tabiidir; umurv\ 
kon~ıı cmi7.i kendi kö-:emden uc bu heyecan lçintlc selAmhyorum. 

basın b!rliği kanunu çıknrkcn bu kanuna girmesi 11\.zımken birer tUrki 
mlinal:nşa ve tetKik konusu görtilerck ayTrlmıs olan mcsolclcr, h<"P mcs'"k 
daşlarm kendi toulantılnı'.lndan slizülerck billClrlaş:ı.cak netlcdcrc bırakıl 
mıııtı. 'bu nıe!elelcrl nıeslckd~lnr bir arada daha iyi dUşUnürıer, dah'l ı ~ 
bal yollan bulurlar, kanunlaşmak le&bedcn noktalan onlar gösterirler r\1-> -

mi§tl. bnsın b'rllğinln ilk umumi kongıres:inden meslek için mesud semere 

lcr elde cdcCC'[;iz. 
bu ııemercler itikadımca yalnız be.sın mesleğinin smırlnrı içinde de kft\ 

nıryneak, bUtün içtimai mesleklerin birer avukatlık, gazetecilik bUrosu hnl.ı -
deki bu teezzilcrlnin ardındsn başka emsali gelerek devletin tam teşkillltlı 
bir bünye oınrak ı~ıemesindc kendilerine cttışen vnzlfeyt şuur 1~ llzeriM 

alacaktır. 

m.. tGpUm..- tıı&rı> dnirtertllln bit~ yekledırt nstf.._ ..... 

hemen biıı; tıılr ~ ~tur k1 - 1* ,.adan '* llıl'DM' ldsmflıt\ ~ 
iddia oımıamw.m veyll htc bir meslek yoktur ki !ııııliyt>tl a.mme ba.yMııllllt. 
ltl)çök. büyUk btT yer abnış bt.ılunmMm.. 
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Kaymaka111 . • • • 
ır ng1sız 

• 
1 tısında la 

• • enizaıt.sı 
batırıldı aye ve e yenı 

arasında na~ 
An1atra, 4 cvtı.Ji1t> ;'' 

makamı Cemal ~~ 
makamlığma, ,A~~ 

Rom:ı, 4 (A.A.) - ltnlyan orduları 
umumı karargfı.hınm 520 numaralı 
tcbllği: • 

S1cllyada dUn gUndllz ve gece 1r. 
giliz tayyareleri Slrakusa. Ue Llcata. 

f aı·yetin· anlattı 
Müştak Kikernw.n_.:ıt)·e ~ 
makamlığma, R~ ...1r9~ 
mc Hayri D.işl.iıoğlu ,}.?)'-· 

kamlığuıa, Diyadin ~~~ti 
leyman Onur R~~.ııı 

arasmd bazı mahallere taarrw: et · İstanbul umumi meclisi dün öğ-
rn 1 rd r. Bazı evler hıu;arn uğramı leden sonra vali v o belediye reisi 
trr. S v ilerden bir kaç k~i yaralan • ' L'(ıtfi Kırdarın başknnlığc altmda 
mıştır. açılmıştır. B rinci celsede vali ve 

Av tayyarelerimiz VelUngton t1 belediye reisi doktor J,,ütfi Kırdar 

·mar bürıosunun hazırladığı 
planlar nelerdir? 

2.6%9 }tj§i tazlamle 72.253 ld~I gel • lığına, Kars mektl!P'>".",, 
mi§t.ir. Temin edilen baııılat da 2,450 luğ Zonguldak ~ ~ 
lira fazıaslle 30.061 lirayı bulmuııtur. nlilklen tayin ~i~1~.6 # 

Komedi ktsmmda da seyirci adc:U kaymakamı I<'s.hri 
1 

t , 
bir evvelki seneye nazaran 26.0i3 ki. lüzum üzerine vcltfı e 
~ tazlasile 116.400 ki:l)1 bulmu1' ve lınmıştır. /..ti" pinde bir tayyareyi sahilin birkaç mil vilayetin bir yıllık faaliyetini izah 

açı ,mda denize dUşUrmUşlerdlr. eden bir nutuk aöylemi~tiı-. Nutkı.ı 
Şımall Atrlka da mUfrczelerlmlz bir müteakip meclis kısa bir mUddet 

kaç '"" lr almışlardır. için tatil edilmiştir. İkinci ccl5c 
Abdülkadir KaramUrsclin başkanlı

Alman ttı.yyarclerl dU~manın toplu ğı altında açtlmıs nıznanıedekl ba· 
bir halde bulun.-ın nrab:ılarına taar • zı meseleler tetkik cdilme.'lt Uzcrc 
nız etmişlerdir. alakadar encıümcnlere havale edil· 

Trıı.blus Uzerl.nc yapılan bir akm mi§ti:r. 
esnasmda av tayyarelerimlzden biri 
deniz üzerinde düşmanın bir bombar. 
daruın tayyaresini dUşUrm~lerdlr. 

Şarkt .Afrlkada Gonda.r bölgesinin 
bUtUn ke.slmlerlnde Uerl ınUfrezclerı. 
mizin faaliyeti knycledllml§tir. 

Orta Altdenizde tnyy.ırelerimlz bir 
hıgillz denlzaUııımı batırmışlardır. 

Taksim başkomiseri 
vazife başında öldü 

Taksim ba§kom.ieerl 1smNI ve
dat Erkan bµgUn sa.at 17,30 da. va.
zifcsi başında vefat etmiştir, Veda.t 
Erkan 24,5 fienelik memur olup ;va· 
mesini ııever, cesur, çok çalı§kan, 
8.m.irlerine kendJısini sevdirmiş ve 
§imdiye kadar on altı takdi:mame 
a1mış değerli bir Otnra!kol Cımiri Jdi. 
Ölümü arlta.dnşlarnu ve A.mrilerini 

1 

çok müteessir etmiştir. Cenue 
meraslınl 5, ıı. 941 çarşa.m!ba günü 
saat 11 de Beyoğlu zükür hanesln· 
den kllldcrıları:ık l'e§V.Jdye cam.isin
de namazı krlmdtktan sonra Feri
köy mezarbı;ına defnedilecektir. 

Elmalıda pehlivan 
güre~leri 

Elmalıda Türk Hava. Kurumu 
iie askerl hastahane menfaatine 
büyük pehlivan güreşleri tertip 
e<lilmi tir. 9 İkinci teşrin pazar 
günü yap1lacak bu güreşe Fethi
ye, Kar;;, Fmike, Elm~Iı. Korkut 
eli ve Antalya m'1ltakalanmn 
en ba~ ochlivanları iştirak ede· 
cx.:rt·r. }>nt}a 75, baş altına 50, 
ayağa 50 lirn verilecektir. 

Vali 940 malı seıwsi zar!ında bir 
hesap vaziyetini iı:aht:ı. ba§laml§. 940 
malt yılmda ttı.hııllAtm bir sene c\-vc
line nazaran üOO bin lira noksanlle 
12328466 lira olduğunu, ancak iı;inde 
bulunulan mnU senenin henUz cl!irt ay. 
da ta.hsııa.tm 0§0 senesinin nym ayle .. 
nna nazaran 260SU llm kadar bir 
!azlahk göstcrdltlni bununın da tah· 
silAt taaliyet.ln.ln hiç gevoeınedlğini 

m~kUlfı.t arttıkça gayretin fazlala~
bğmı bUdlrml§, ra.poru okumaya de. 
vam ctml!ıtlr. 

snDIAT :tŞLJml: 

Sthhat i§leri Letıkllll.tnnız gıda mad· 
deler:lnl ınuayene ve sureti umumiye. 
de .ııehrlmlzin sıh!ıJ vaziyetini mllst<'., 
mirren kontrol i.:;lerlndc tefti§ heyeti 
ve 'belediye zabıta teşklla.Ule atkı bir 
meal birliği yaparıı.k 'faaliyet nrfet.. 
tllti gibi ha.stancierlmlzdo halkın Sihh1 
lhUya,çlarmı imkAnm mU88ades1 nls
betinde kn~ılamağa çnlııııruııtır, 

Haatanelertmtzde gerek yatırılarak, 
geııekae ~ktan tedavi edilen hasta. 
larm mlktan ittihaz edilen tedbirler. 
le normal iırtJtaat ve kabUlyetlnin fev 
kine ı;ıkanlau§ttr. 

Buıılarnı faaliyet w m llorl ayn 
ayn ele almmcn: 

aoç.:ıı 8Cll6ler zarfuı<1a muhtelif bı.. 
-;a.a.t "ft pavyonlar na.vesi ııurııtlle ge· 
nl§~tui.P modem bir hnle getlrllmeııı.. 
D"~ cayret cdilmi§ olan OcrrabpB.§a 
nasta.nesinde bu sene zarfuıl'la 4967 

tıaata yatakta vo ~7691 hasta da a • 
ya.kta tedavi edllml§ vo röntgen no 
la.bot'atuvardıın geçen hastaların ade.. 
di 19,'128 4) baliğ olmuııtur. 

Haseki hastanesinin: 

1 
/ E C I Z E LE R 1 Muhtellf eervl81crlnde gerek ayakta 

ve gez'.ek&o yııtnkta. ceman fSS.458 h88" 
" uıı ı ı 'F..lıtl f>JCJU' A.UŞ ı 1 ta. tedavi olunmu ve 2358 dof;"Um 

ıcra edllmi§, U\boratuvıırla röntgen 
BUmcdlğirnlz liaan konu§Ulurken dairelerinden 21,972 hastaya röntgen 

t.ı.vanda sıc;a.nlarm gilrUltUsU gibi bir filml ~• U~ları ihzar ve ita cdilml§t1r. 
Y his olunur; halbuld bir Usan bir 

Cıh'lndır; hi!r bllmedlğlmlz it hakkın.. 
d , insan böyledir. 

Beyoğlu hnstanesin<le: 
A~kta w yatah-ıa tedavi edilen 

hastaların adedi lli,66' c baliğ olmuş 
ve U\bonıtuarlarla röntgen ônlrcl<.'rln. 
de 11,351 hastanın filmleri de veril. 

:f. Her hilesiz ticııret kazanır. Harp, 
ht-r zaman lcazanıı.amıyor • halbuki 
harpte B rfolı,ınan yalnız' fikir ve 
pare değil, çok canlar dahl !eda ec\i• mek auretllc muayeneleri de yapıtmış 
liyor. TccaWz harbl ~k fena sruıat; ve Uftçlan verllml!'Jt.ir, 

tutulan 22il ınııanı.n muayenesi ve 
172,127 kilo eşya ayrıca satılığa c;ı. 

karılan 286,250 kilo eşyanın !ennt 
tcınizliği is:ra edilmiştir. 

Bu sene zarfında KaınmpB§a ve :aa. 
lat halk hamamlarında ceman 20.356 
kişi Ueretslz ve 17,912 kişi de cUzi 
bir Ucrctıe yıkanmııııardır. 

Faaliyet ve mesaııcrini toUüa etti· 
~im hastanelerde Haseki hastanesi 
nisaiye pavyonunun tnm!rl, Cerrah • 
paşa hastan inin poliklinik ve cildi. 
ye ser\'islerlnin kU~adı, ID.boratuar kıs 
nmın tevsii, rönY;cn :ıcrvielnln tad111, 
Beyo$lu .hastanesinin bir kısım d~ 
varla.rmm ta.mfTI icrn ve ikmal edil· 
miştlr. 

Belediye hududu dahillni1e ça~ 
dispanserlerimiz cro halkın mUhlm itı. 
tlyaçlarmı L.'"Br§ılıyncalt mesai :ıarfet. 

l§lerdir. 
Bundan b~ka mUUıak kaza d!Şan. 

ııerlerinln ihiyaçlan böyle ta.mrunen 
temin edi'kırek mahallerine ıHıvkedll · 
ml§tlr. 

!l'E'M1ZLtK 1ttLER1: 
Gçen ıııeııeliır olduğu gibi §Ohrln 

temizlik l§leri dikkat ve ehemmiyetle 
ta.kip edilmektedir. 

Hizmet genl§tır. Bu m\l.him ?Uüe.. 
yl ba.§arma.k için ellmlzdelri lmkAn 
ve :vaaıtalarla yaptığımız 1'edak rlık 
m.rfettınlmlı: mesai n.zimdir. 

:Bütçemizin milsaadeııine göre lrul .. 
ııınabileceğimlz amele adedino ve Deh 
rtn salıa.sma nazaran bir ameleye 
.27,000 metro murabbaı saha. 1 b2t 
etmektedir. 

Bir çok emıaıı erbamm l!UAh al~ 
almması dahi devamlt, toe a~ e.. 
mele kullamnamıza. imk n ftrme • 

mektedir, 
.Bu mll§kül f}eraitc r~ ı:eno 

bu mühim hizmeti aksatmam• ı;a. 
ıı;,ıyoruıı:. Ş-ehrin temizllğl uğrunda 

yaptıklnnmu:ı ~yanı m mnunl~t q.. 

larak tavsff edebUlrlnı. 

Şehrln sıhhi temizliğine :ııuı.tur ola. 
rak l940 senesi ur.fmda 261.951 ve 
1941 Bene.si ilk dört ayı :içinde do 
94.000 metre mlkQbı çU:p to,.Plnttırıı • 
ml§tır Jd bu ,miktar 039 &ene6lnde t~ 
laıuın çöplerin ll<; ml l :raddcsindcdlr. 

Kö,Peklere kar§t ya,.Pılan mUcadelc 
de '§lddetle <lcvam etmekte olup 9{0 
senesinde 18.830 ve 1941 ııenesinln 

Ukt~rin ayı zarfında 5.MS kö_Jl6k 
topla.t.tmlmııı ve bunl~rdıı.ıı 3.118 a... 
dedi diri olarak Hayvanları konuna 
kurumuna. teslim edllml§tir. 

.K~klerin en çok etraftaki köy 
terden §ehre gcldlkleri anla§ıldığmda.n 
bunn kal'§t da banıj teriba.tı :aldml • 
m~tır. 

Cndde ve meydıınlarda çalı sUpUı-

gesi yerine .kıl fırçaıar kullanılmağa 
başlaJnM ve çöp birikUrme ııandıkları 
yerine de fıçılar imal ettırilm!Jtir. 

Vaziyet dolayıslle 15 lira Uon>Ue SU. 
pürgeci amele bulmak iınkAnı kal • 
madığmdan ıımeleyl belediye işlerine 
arzuslle baj;l.ama~;: emeliyle amc.le 
P.ylıkları yaz ve k~ 20 llrnya iblıığ 
cdilmf§ ve bu ücretlere dokunuımakııı 
zm sa.bah ve a.k§aın birer knp sıcak 
yemek ve baZılarma da birer kno ek. 
met: verUıneğe ve aynı zamwdıı. aml'. 
le koğu§larroa. lasmen tahta karyola.. 
ıar vaz'ma ve 'bazılarına. da nı.dyo koy 
ma.~a muvatfaldyet hasıl olmu§tur. 

Beygirli çöp arabalarmın mot.örlU 
vMital&rla dcği§tirUmeainc tmkA.n nls 
betinde çall§llmıştır. 
ELEKRm, TBAMVA l.' ve rO~'EI. 
İŞLETMELERİ 

Tramvay hatlar.uun tevsii ve çitt 
hatta ta.hvm .mUnııs&bcUlc lşletme i· 
do.resi taratnıdon ist:imlCl.k yapmak YC 

tramvay yollarmm tretUvarlan da 
arzl kAmille gene idare ta.rafından 

Jnp ve tamirine imkA.n veren blr he

yeU vekRe kar8n latibsal edUmif olup 
bu karan idarenin mUstaltbol icraatı 
b&kmımdıı.n hak:i ehemmi.yet olarak 
kayıt ve arsederlm. 
Di~r tarattım ahTal dolayı.ııile mal 

zeme oelp ve teatldldnde maruz kalı. 
nan gtl&!Uk!ıere rağmen h~cti • 
mizin yardmılle bir :hayli malzeme te· 
dari\dnfı imkan lnllunmu§tllr. Bum~ 
yanda 3.000 tiftltk eerbcst dövizle 
bir çtft ttlne1 Cfl'I' ika bloau gctll1lınl§ TC 

buamıa f tyet1 bir mOddet 
wı:atılnul§tır. 

rur sın ttıınoı k&bl06llmm da; bu • 
gllnleırde Ame .... dan Buraya veya 
~ btrine ~lD'9fJI. bek -
lemnekt~aır: 

23 otobft.a'" Wu'rilatı Amerlkaya 
s!,pari§ edllml§tlr. A.yrıoa. !aveçten de 
otobllm oelbbl.e ~bbüs edi~tır. 

LUzumu kadar kablo, lngilb:reye 

: nriJ edllm.IDUr. 
Devl9t demlrmtarlle müştereken 

Rumanyaya 8iptu'I§ edtlJ,p imali tam 
amlanaııım banda:fla.rrn Karaı:Jeniı:dc 

ki nakliyat mll§km&.tı dolaynrtle cal 
bl mUmkUn olınamı,tır. 

lştıı ıesrtI için umum mUdilrltlk ta· 
ııı.tmdan Rumanyaya blr mUh:ndis 
gönderil~r. 

SElllR TlYA'mOSU: 
GUzıet nna.Uara. karuı halkın all 

ka.mnı arttırmak Te memleketimizde 
tiyatro kUltftrUnUn i?ıkişafm& hizmet 
etmek gayesUe ı;ahJM §Chir tiyatro. 
muzun dram kısmmdıı. geçen mevsim 
telif, tercüme ve adapte olmıı.k Uz:ıre 
dokuz yeni eıter oynanlJll§ ve bu tem.. 
ırlllerde bir evvelki seneye nazaran 

evvelki sezondan 9.0H lira fu.lnsile ~ ·ıi·" 
ıs . .us lira hasılat temin cdllml§tlr. Hükumet do"t 
Çocukların ab!Aki ve fikrl terbiye. de. 

ı ara•ın w erinln inkl§afma hizmet etmek ma.k.. .., ~ 
/ 

sadllc altı scnedenberl faaliyette bu· Ankam, ( (Vaırıt> 
lunan çocuk tiyatromuzda da geçen hlikümet ta.b'bi ;ııauf t 
l5Clle ikl teli! eser temsil olunınll§ ve dirnc sıhhat müdurl~ 
haftada iki defa temsil edilen bu eser~ dası hlikfmıct ta.bibi !v' 
!er ~s.sao hi§I tarafından ecyredilmlfj Hakkiri mlidürlilğUP' 
ve müesseseye 800 Urn razlnsllc 2,931 yin edilmişlerdir. ,/ , 
lı ra hasılat temin etml§tir, ~·rJefl 

Bu suretle her Uç tiyatromuzun bir Maarif l\ıfüdil 
cwclkl seneye nazaran hasııat tazıası J a sındll 
12.000 kUsur liraya baliğ .olınU!Jlur. ! ra Jı{ ,Jti' 
Ayrıca Univcmte ve lise geQ'Wilğl 1 Ankara, 4 (Va"1t) (.'j':.. 

başta olmak Uzere tiyatro hareketle. 1 dil.rU ~U~i ~~e~)1tl 
rini takip eden 1..-Utle'-'c Türkl ede .. 1 a:1f mudurlugune 

" Y .... dır 
yatronun nasü lturulduğunu ve onun 1 • 
blJG'ilnkU tektınıUl seyrine ltadar gc· -tan-r;-im--pl-a.nt-.---- ~ 
c;Irml.§ olduğu satııalar hakltmdıı 3 - Dlvanyolunda 1' ~ 
lı fikirler, bllgller vermek gaycalle 11a medresesi ct:ra.trnıtl ~ 
dram kısmında Jıer a_ym birine!, ikin. ~ - Haseki bama.t:ıı1 

/ 

ci :ve UçUncU ha.ftatanna mırtltyo.n zim plA.nı. 
cumartesi gtlnlert sureti mah.suaada 5- nka.panı • ı;;yt11' ~ 
tıertlp edilen matinelerde muhtellf tt-. nı. e 
Ut eeerlerln, Molyer tercUmolerlnln, 6 - HUkt1met 1>ona~1 

ezcUm}1) Namık Kemal, Şlnaat, Ati 
Bey gibi edip ve Ustadlarm ve diğer 
tiyatro tarihimize hlzmetıert bulunan 
zevatam ese~rlnln temslll takarrür 
etmi§Ur. 

Bu hususta ~ aylık bir prognım 
baztrlruımI§tır. 

:Bu m0e&'lll3emizb ÖC\'&mlı ve ve • 
rlmli mesaiden gösterdiği terakki \-C 

t~kıtınlllden cidden memnunuz. 

lAlAR İŞLERİ 
lmar gubemiztn mcaaisi daıha ziya.. 

de -akademik mahiyettedir. 
İmar §Ubesl a.yın zamanda, mUst&.'I\,. 

bel memıimlzin de plAnlarmı .ha:rrla· 
maktadxr ki bı.rnlarıtı başlııcalarmt a... 
§l!ğıd& arzedec~. 

A - İMAR PLANLARI 
l - 1atanbul ctheU: 
l - Eyüp ciheti nt'ızım pl!nlan 
2 - Sirkeci • Saray1:nırnu ta!sfltı.t 

plftnları 

3 - Eınlnön!l • Sultannhmet S1lZer
SAh pIA.ıu. 

• - Şark §lmendiferlerlnln tobdill 
gfü:ergA.h pl!nı. 

% - Jlel·oğ1a ciheti: 
ı - 'raksim • TUncı mmtaka imnr 

plAnı. 

2 - Fcriköydc su idaresi tcstsatı • 
nm ink~i'ı I~ icap «len fetimlılk 

eahaııma alt lm:ır pıAnı. 
8 - Clha.ngtr • Ayaspaısa tafsUAtı. 

S - U~cüda.r cilrntl: 
1 - Boğaziçi Anadolu ciheti nllJ:mı 

plO.nı. 

2 - Anadolu clheU Marmara sahil 
ve Çamlıca mmtakası nt'Lzım plft.nı, 

t -Adalar: 

nı. J 
" - Beyoğlu ciheti: lJIY..ı 
ı - Mete cadtksii"_cı~ 

araıımdaki ealıanm ıa-ıı:.P 
2 - M~nıtJyct cad""~ 

!'IOltajtt arasındaki ,s?I 
plll.ru. rt 

~ - K!ğıthıınc mc'1 

Ye ttır-lr sahası. ti'~ 
4 - Yıldız sarayı c~ 

pl!nı. e,<f~ 
il - B:ırbaroo tur~~~' 
8 - lls&.1idar c~ ~ 
l - Emirg!n ıııt 

.ıa.m. ~ 
2 - Emlrga.nda c!l>I f' 

p;ışa korusunun t:nJ1211l~ 1~ 
<J. - l\IDIARI 'J'A?I 

PLANLARl 
l - Beyoğln eıııetı: ,ııf 
1 - S~p mtfll';,(. 

de. bhuıhrın ctud pro~ "j 
2 - Sllrpa.gop nı~~ 

yapılacak btnala.ra aJt ı;I 
D-İFRAZ rL~rııı .. -' 

( Pcrselı\syon) ı1I 

l - Silrpngop saııs.9l11..ııl' 
2 - Abt>asağıı rn~~ 

dakl Rum mezarlı~J'.lı ~ 
ıı - KndıldiyUndc dıJ 

plRnları. fl'l' 
t- Kızıl toprak r.ıctı 

ğı.ndakl ifraz. rl' 
5- Sua(Uyc korll p& 

çok fena Ucaretttr. Ba~a\t bs• 
Flı ... 
~ Dünyanın her tarafmdo.n Yahu· 
eri kovuycırlar. Htllbuki Hazret! 

ZeynepkAmU Doğum cvlnde: 

6240 haatanm tcd:ıvlst ynpılmı~. 

:836 dqğUm icre. edUmlş, gcrpk lAbora. 
tuar, ~rcksc röntgen dairelerinde ce
man 1485 bruıtnnm lllçlan lbzar ve 
jta edllml Ur. 

Ne deme 011? 
DUn (gerek) demeli, (gerekse) de- 1 

memeli, deml§tık. Bugün de (zaııne-

<terscm) denllnıeelne lUrıu; ediyoruz. -------------...; 

ı - BüyUkadn ntı.zım plA.nı. 
2 - Heybcllndıı. 

B - İSi.AH nı Tı\NZlM PLl\S. 

MU!h'\ J>_ınılara st!>ldc blr müddet nıtıt· 
de get1rtUydl. Yeni asrm peygimber 
l.c..."1 ise maide yerine onlara bomba 
gtlnderiyorıar; ~llk te her yerdeD 
kovuyorlar. 

Saı1 hp.şta.hklar mücadele merke 
zlnd• bu seııe zartmda temlzllğe tabi 

(Zannetmek, sanmak) bir prta. 
bağ'Janabllir rol? .Bir ai1amı ya gelir 
sıuııyQ?'l!IWltız, ,.a gelmez aanıyonnı· 
nuz. Burada (şart) eki olarak keU. 
meye bir de (se) lqltına.k neden? 

T efri.kn numarası: 109 

Ah, bu Semril Hanımefendi ... Bu ka
dın yaşamamalrdcr. Ahmet Dündan bu dere
oe alçaltan, nişanlıomdan, işinden, ruhunda 
iyi, güzel, yüksek ne varsa onlann hepsin· 
den ~ymın, hayatını ve istikbalini yıkıp biti· 
ren bu Semra Hanlmefendi ya~~mamalıdır. 
Yeni asıkı Sererle birlikte bir kqç saat sonra 
co~kun bir sefahat ve rezalet hayatı yaşamak 
~ere trene binip Parise gidecek; Ahmet 
IJündar buna müsaade etmeli mi? 

Ahmet Diindar artık mahvolmu§ bir a· 
damdır; memleKete dönse de ne yapacak~ 
Kimin yiizünc ve ne yiizle bakabilecek? 
Kim onıı biı· gcc.im vaf3ıtası vereçek? Ahmet 
Diln0ar bu d .. reı::(' <"l§~ğtlaştrkt~ sonrp ya§a· 
;-ıp d.a ne yapncnk? 

Ahmet Dündar, kençlisini bu hallere 
getiıen Semra Hanımefendiyi ce.zasıı brrak
w.ayacaktı: dükkanlara dikkatle bnkm bir 
şey :ırayaralc caddeleri dol~şmağa başladI ve 
nıihayet aradığını bularak sevindi; rast gel
diği ilk silahçı diil· ·anmıı girerek cebind--ki 
\it\pur parası ile pilet yerine bir tftbanci\ ~n
ltn aldı. Kendisini her zamankinden ve haya· 
tmdn. şimdiye kadar olmadım derecede kuv
vetli bu1ma:io baslamrqtr. fstaı:ıyonun volu
nu sonıo öl=:r,.nrli w• Dı1ric:,. har<'l:-et ,,r] .. rt'k 
tren kalkmadan oraya ,.etişmek için acele
Ptti. 

Gnr, büyük, kalabalık ve oğultuluydu. 
Muhtelif hatlarda bir çok trenler gelip gidi
yor, insanlar karınca gibi kayna§ıyor, yük 
taşıyan tekerlekli araba)ann çanları gürültü 
çıkarıyordu. 

Parise hareket edecek tren yeni hazır
lanıyordu. Ahmet Dündar çok erken gelmiş
ti. 

Büyük işler yapmağa karar vermiş İn• 
~anların sükunu içinde dolaşmağa başladı; 
tnhan~a sar avucunun içinde ve sağ eli ce
bindeydi. Birisi farkedip de uzanw onu al
mnt7a kolkacakmış gibi silahını elinde sıkı sı
kı tutuyordu, pamıaklan kabzenin üstünde 
sinirli bir takelllisle birle~mişti. 

Şu dakika.da cebince bir ·silah taşımak
ta olması Ahmet Dündara o zamana kadar 
hissetmediği bambaşka bir haleti ruhiye, bir 
kahraman haleti ruhiyesi vemıişti. Sefil bir 
kadının heveslerine oyuncak olmaktan, mis
kin likte.n, manasız bir tahammülden, gittik
çe ıJr.p !maktan hurtulacağı dakika yaklaşı
yord ı . hmet Dünrlartl} hayatında ilk de
fa erkeklik tarafı uyanıyordu; vurucu, kın
cı, pnrçalayıcr, ycrtıcı kaplan tarafı harekete 

LARI: 
Bu tamamilo fazladır, 1Uzums1Jzdur, 

haşivdir, 
1 - lst.anbul ciheti: 
ı - NAzmı plina göre TAlellde yo. 

Tekrar ediyQrUZ: (&ıUUrım), !steni· 
lirse (zaımederfm) demeli, (zanneder· 
Hm) dememeli. 

ııılmf181 icap i)den çocuk babc;csi. (Niib :tliıl) oldıı 

2 - Nbım pili.na göre Çapada ya.. 
pxtması ıa.znngelen yeşil sahasının 

geliyordu •ve bu yeni haleti ruhiye ile sarıl· 
dıkça, Ahmet Dündar b .. ··k da"' ha lar d ki • uyu g ş m· 
a sert ve yalçın hiirriyet havası ile, kar-
t~lf~ kanatlanna kuvvet olan oğultulu 
ruzgarla Mnlrn~ gibi zcv:k duyuyordu. 

~ 

. Ahmet Dündar par~ parça edilip Mar. 
sılya nhtımmm t<ı§lan üstüne serilmiş ve 
mahvolmu§ bütün bir genelik hayatınm inti· 
kamını biraz aonra alml§ ~Jacak 1 Semra Ha
nımefendi denilen bu badire yaşamamalıdır· 
Ahrl'!t Dünd -1." ı·v• ' - ann Zct1o.ası, genç ıgı, enerjisi 
v«:. t Philiyeti için bir mezbaha teşkil eden 
mulevves çukur, aıcak, cazip, aldatıcı ve kar
kunt: bir surette tehlikeli olan Semra Hanı· 
mefendi bataklığı artık yeryüzünde mevcut 
olmamalıdır. 

Heyecan bu düşüncelere büyük bir ak!Ş 
kolaylığı veriyQr, cinayet fikri heyecanını ar
tırıyordu. Bası ateşler içinde yanarak kalaba
lığın içinde dolaşıyor ve kafatası b'llôrlaslP 
da icindek.i düşünceler d~rıdan göriile;ek 
diye korkuyordu; bu takdirde Marsilya §Ö· 
mendöfer garında bir yahancmın cebinde ta
banca ve dimağında katil tasavvurlarile d~ 
}aştığı polise haber verilecek, Ahmet Dündar 

~· 
~~]ang> gö!ürülecck ve -bu~tar ılı 
degıl 1- Semra Hanımefendi denıle~ 11;1 

ıa ız kalacak, küstah ve terbiyesiı ııŞ ~·j 
seri ressamla birlikte fe:zahatlerine dr;;,ıc'.J 
mek üzere dünyanın en kepaze ~e 19 
den birine elini .kolunu sallaya salla> 
gidecek! .. ~ 

Ah, ey Ahmet Dündarm bütııfldef~~ 
hulyalarma s~nelerce hakinı olan rtl~~ ~~ 
sanat, sü~. refah, rahatlık ve güzel 1 ~f"( 
Avrupa ... Sabahla birlikte ortabğıfl l;J!,,i 
~ ~e~nc ~rlaklrğım ka~tmis ~l (Ji'~ H 
bı sonup gıden bu hayalleri Ahrne~ ~ 
!!İmdi geçmiş bir ömrün hüsranltı t:~r 
?'am:lç ~ü~üniiyor. Ahmet DündarıP ~~ 
ıateklerını besleyen ve onu günlerc~·.11tk' 1ıl 
ce, aylurca ~iddetli arzu kasırgaları 1~ 111'1 

kusuı; bırakan sanat ve medeniyet aı)f' ıJııv, 
rupi\, simdi büyük bir acı ile anltYd~I" 
himesinin icadmdan ba§ka bir şçY a,, g'I.. 
Po:':rUJlL' <:ln her )rer gibidir; o~ckı d<ı J 
lıgın yanında cirkinlik, iyiliğin yanrtl tı!'l!Jt' 
lık vardrr ve bilhassa Serer gibi sC!~~-'~ 
ve Semra H&nunefc:ndi gibi zehirh j;J 
rin serbest ve cüretkf\r dola§mnlt'rıtl~. ~ 
ve fu!K\t veren boğucu bir hava "8,.hıı~"'k 

Avrupadan uzak ve Avrup8. rls ·~ 
ya~ığı senelerini ~rtmah huınrntJ~giıte 1 

duran ~iddetli arzu, Avrupanlll ~ı 
a.dnnmı atar atmaz söniip gitıniştı· 

JDcvaını ~~r) 
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mız idkir suçundan dört kişi Milli Şefin vali ve Aile laclaları 

lta ~a tevk l'f edı' ld ,. belediye reisine i nı gün üstü§te gaze~nıe Bile faciaları okuduk. Aile 

t 1 f faciası, adama bütün öteki acılar-

8
. e gra I, dan daha cıerin blr ıç s•zun verir. 

tr gözlu•• kçu•• dü• k ka" nı da Kiiçücük masum yanulan, yeti!;· İstanbul wnumi meclisi Ta!<- mili oğullan, gelinli'l< kızlarile bü. 

bir h f 
simde İnönü gezi yerinde Milli tün bir ailenin sarsılışı, elbette ~ 

a ta ka k Şefin bir hey.kellerini koymaya bu fenal klara ben Aile f panaca karar vermiş, meclisin bu kara· cialarm: karşı cla:n:~ygutu oı:~ 
Mmarrem, Hw.-.vin, c-:ı-rı· A· rı Milli Şefe nrzedilmisti. Milli ı;umuz, biraz da alle'ıi milletın," ~,,. =1iU tikla.I caddesinde 152 numarada c~r ı· - -1 • ı af " nkan ve Sabri Balcıoğlu gözlü:kQilllik yapan Jozef. Posbı _ ~· va ıyc aşagıd-..•ı te gr ı gön yurdun küçülmüş bir Şekli sayışı-

admda dört k.jşi kendilerinde yık 7 liraya satılına.5ı liizımgelen denniştir. mızdandır. Jlidlse, ailenin çatısmı 
mevcut. _ .ibmlman. bir ,.:A otomo • Doktor LOtii Kırd.a.r vali ve yararak dışan tlkmca, gönüllerimiz 

_ ~.. Zeis marka !bir ıcrözlük camını 11 Beled· R · · bil ı.::..+:;#;"; 270 ııra· hak~ız :kar.r .. ıye eısı: heyecanla onun etrafına topanı· 
..........y;u.. " liraya sıt-...•a, dün asliye ikinci 1 t h 1 u-ı a· . . . . .. te.rmn e4mdc saretiy:t- ....,tmı,.,'ar .... ~ s an u ııx:: e ıyesının ıyı yu- yor. Beraber i~lenlyor. beraber çe-

~ .,.., 9' ceza mahkemesince 25 lira nııra ~1 ·1· d ı k t k.k'" k ·-"~ 1anarak dün --•rye· ikı"ncı! tr- n.= ı uygu arına «<> eşe ur lyor; derdi, ızbra.bı pay'-"""'oroz. 
,.......... a1:11 cezasına ve bir hafta da dükka· :xı · -ır;, 
ceza maıh:kem€Sinde sorgularını nınm seddine mahkiim edi'-''" _ e cnm. · e yazık, ki bu bölüşme, aut yu· 
müteakip tevkif olunmuşlardır tir. ""~ Belediyenin kararım sevgisi - nnın derdini azaltmaz. 
Bı.mdan ibaşka Bey-oğlunda is nin 'bir işareti olarak alıyorum. Son perdek>ri, kan \"e ölümle bi 

1NONV ten bu facUarda, kıskançlık, bl-

Karnını başkaaiyle 
.. görünce 
~~ Oturan Salih adın

da bırıaı, kansı Neriman ile kav
ga etmiş ve ayrı yaşamağa. baş 
hyarak boşanmak ma.ksadiyle 
~hkemeye müracaat etmiştir. 
Bir taraftan da :ınaibkeme celbi· 
ni tebliğ için karısının evini ara 
:mağa başlamış ve Nerima.nm 
Em.Uı admda !birisi ile beraber 
yaşadaıbnı öğrenmiştir 

SalLh. dün yoklıe. karısı· ile Emi 
ne rac;tlamış ve Eminin ücııerine 
atılwak tabancasmm k<lbmsiylc 
~ yaralamıştır. 

Saliiı yakalanarak adliyeye ve 
:rilmiş. Emin tedavi altına alın
~- Salih lbirinci sulh ceza 
ma1ikemesinde 80lgUSU sonund~ 
şimditik serbest 'bırakılmış, talı 
ldka1ıa lbeşhunnışbr4 

• 

Ben eöee kanştun: 

Bursa Valisi şehrimizde 
Bursa valisi Refi'k Koraltan 

dün Bursadan şehrimi?.e gelmiş
tir. 

Vali. şe!hircililc müteh~ısı mi 
mar Prost'un ibir ibaftadan'beri 
Bursada bulunduğunu Bursanm 
imarına ~it tafsilat ı>lalannı ha 
zırladığmı söylemiştir. 

.Yer meselesinden 
kavga ettiler 

Hasköyde kaiaf atçılık yapan 
Mebmet ;Ne Çakırgoo sokağında 
oturan :tshak Arslan ;er mesele 
sinde kavgaya tvtuşmuşlardır. 
lshak .Aııslan eline ~çirdiı!i bir 
demir JMl"Ça&I ile Matımedi ba -
şından .aığrr surette yaralamış, 
Mehmet Balat hasta.hanesine kal 
dmlmış, caritı yakalanmıştır. 

Milli Şefin rincı rolü Ol"Duyor. Şurada bir ka-
dın, kocasından !IOğuyor. Ba§ka bir 

U• ·nı"versı•temı·ze maceraya gönlünü kaptınyor, Bu· rada bir erkek, kansının üstüne 
başka. bir kadınla se\işlyor. Sahne 

"ıltı•tatları Ye roller 'haf)la bqJawlll'; fakat ne.-
tJcc değişmiyor. Ortada kııfkan(h· 

Üniversitenin temiz duygula· 
rına ve gençlerimizin azimli ça
lışma heveslerine çok teşekkür 
ederim. 

IMMt ln<nıü 

Bir tavzih 
27 Birincitefrin Pu.a.r günü cürmü· 

meşhut mahkemesinde davacı olarak 
ka.hV'ecl oğlu Ywrufla ,muhakememiz 
olmuşken. bir yanlışlıkla. ben suçlu o · 
larnk gösteriliyorum. Hakikat tama. 
men aksidir ve dava etuğlm phıs 

mahkemece oo.alandı.nlmqtır. 
HAL1L SUN 

ğm kaynattığı kalpler, öliimle ,,,._ 
ğumuş r.ena7.eler \"ar. 

Aşkı, ancak iki tuahn a)'JU a
beDlde karşılanuısmclan cJoiaa hlr 
!)ey sanmz. Doğnlıta da öyle ol
mak llzmı gelir. Ama, çok defa 
aşkm t.arlMmda ba.'ka duygular da 
filizlenir. Kin, •uskanchk 1"mlar
dandır, Bazı klm8e)er 8fJVİDce, deD 
gibi se,·erler. Kendilerinin dıpnda 
bir alem bulunduğunu inki.r eder
ler. Blra.7. sağa lmyan bir bakış, kU· 
r;ük bir dalgınlık. onlan (ileden (1· 

lmnr. Ruhla.rmda müthi" bir ihti
maller, ~iiphelf,r filmi, döner d•-

- Bizim bildi~ adamlar
~ ~•i altında bu- sa, katiyen böyle bir şeye te-

kaYDaldııuı istifa- şebbüs etme7Jer. Hem benim ka
S hayat fj6rl- naatimce, ıbiz orada iki erkek 

BiR CASUS OLDORÜLDU' 
dumanı insanın gen.ini valu
yordu. 

Denizci oldukları JıaUeriııden 
anlaşılan bir takım insanlar, m~ 
salan işgal etmişti, 

lııale glrebllece- bula.cağJz. Yine kanaatı.mce, ka-
' 9iirtim ptlaıma dmla beraber belki de bugün 

g6l"e J"U• yvı•kP. kaçrp gitimek üz.eredirler. Belki, 
S.,lıılıkbı da böy 1J8S&portlan da yoktur. Onan 
~ ...._: iqin buraya geldiler. Belki de, 

--, \'!Ok istk1atlı in- ht1811Bi surette kiralanmış bir 
~ karplmda gemi ile kaçacaklar. Fakat e-
~ düşünilr. i:er tevkifleri esnasında bir mü
..,!~~ni 1'oramak nasebetsizlik ya.parlarsa. tabii, 
_--.&ta asla terecl- sUiıha mUracaat .• 

Komiser bir daha düşündü. 

'6>"1ernet<, bir hUdm 
idf1 olmaya ~ 

......; kendi idare edl
liret hissi taşı· 

"'-~~ğtn maddi 
~e edeceği 
~ haıJıı için .. 

e olaeaktJr. 

~RlERTUıl 

Sonra müfettişe baktı. Müfettiş 
tasdik maka.mmda başını salla-
dı. 

Komiser sordu: 
- Şu halde doğruca içeriye 

girelim. 
- Hem dedıal Zanneder-

sem, bazııanwm3" silih bulanu 
yor ••• 

Ben derhal atıldım: 
- Biz siliıhhyız. Çaney, Çi

pendeyl ve ben... Hem de oto-
1I11Ltik tabmcalarımız Yar. Bu 
vaziyette onları ~ biç bir 
tehlike melhuz değildir. 

- Öyleyse he.Jdİ ..• Buradan 
gidelim~ .• Yalnız şunu umıtıma
ym ki gireceğimiz yer ~ bir 
yerdir. Ve pek garip insanlarla 
karşılaşa.biliriz. 

Komiserin peşinden bir takJm 
yan sokakları geçtik. Umkt.nn 
bir nehirin ışHbla.n göriiliyor -
du. 

Jalvan: 
- Hamber nehri galiba, de -

dl, fakat ne kadar el8 bir 

BüyÜk. heyecanlı zabıta rJe Caausluk Romanı 

65 lngilizceden Çemen: H. MUNIR 
şeymiş, •• 
Komı.ser onu tasbiih etti: 
- Hayır... Hambcr değil ... 

Bu gördüğünüz, Hal nehridir. 
Hal şehri ismini buradan alıyor 
ve bu nehir, Hambere akar. 
Bu sokakların nihayetlendiği 
yer. eski limanın bir kısmını ~ 
kil eder. Eğer bu u.kip ettiği
mi~ şahıslan götürmek ü2'ere 
bir vapur kirala.1*nışsa, her hal 
de oralarda olacak.Pazar yerinin 
öbür tarafındaki rıhtımlara gi
decekleri yerde burayı tercih 
etmişlerdir 1"~ .. ~ ..... _ \. tti - · ..• ~ ..,....,se gım 
içkili lokantaya geldik. Adam · 
lanın da gÖ7.CÜlüğünü ya.pryor. 

Bu aöderi söyleriren bir kö
şe döndük, Küçük lbir mevdan -
lığa. çdanıştrk. Bir tarafı nehi
re bakıyordu. Diğer taraf mda 
harap bir takan ardıyeler - 0ze 
çarpıyordu. 

Pek hareketli bir yer değildi, 
Bütün o haliyle ölil bir köy 
manzarası arzediyordu. 

Ve nehirde ibir kaç gemi ara
smda küçük bir va:pur göze çar 
pıyordu. 
Görünüşüne bakılırsa. i&-1.iın ü-

r.erindeydi. 
Gariptir ki. girmek \i7.cre bu· 

lunduğumuz içkili lokanta. tam 
bu va,ıpurun kargısma tesadüf c-

diyordu, 
Lokantanın önünde sivı1 me

murlar, elleri ceplerinde bir a
şağı bi~ yukarı dolaşıyorlardı, 
Komıser burada biraz dağıl

mamızı tavsiye etti Kendisi 
Jalvanla b_irlikte Yurüyecekti. 
Falf:~t ~e~ımiz kapıda ibuluşe.cak 
ve ı~ gırecektik 
On~ talimatını· yerine getir -

m~k U?.ere, dağıldık, fakat bir 
müddet sonra muhtelif istika
metlerden gelerek ~tapıda bir
Jesti!'. Önden komiser girmek 
şartıyle hepimiz birer birer 1-

ceri dalıyorduk 
Burası eski v"e tuhaf bir yer

di, ekseriyetle gemicilerin de
vam ettiği bir meyhane olduğu 
için koridorun d

0

uvarlarındaki 
gemi res!nıleri ve kabartmaları 
varoı. Cam kavanozlar iGinde 
içleri saman doldurulmuş balık
lar ,görülüyordu. 

Sol tarafta bir kapının fuJerin 
de soluk harflerle şu yazılar o
kunuyordu: 

l7 alnı:: mta denizcilere mah
sııstur. 

F!6kf1:t kapı kapalıydı. 
Komıser burayı ~ayet iyi bili

yordu. Az ileride açık bir kapı· 
<lan içeri daldı. 
Ağır içki kokulan ve sigara 

lçki tezg3.bının arkasında irı 
yan bir adımı komiseri görür, 
görmez biraz rengi değişti. Son
ra arkasm('5n gelen bidere bak
tı, durdu. 

J alvan, teagaha doğnı yürü. 
dü, Ve yaslan~ı. ~tara hi 
ta.ben, dostça bır sesle: 

- Mister Margison, dedi, se
ninle bir şey konuşmak istiyo
rum, az önce buraya ibir erkek 
ve iki kadın geldi değil mi? 

Mister Margison komisere 
baktı: 

- Neden sordunuz, dedi, Bir 
şey mi var? 

- Nerede diyorum flize? 
Gittiler. 

- Gıttiler mi? Fakat nere -
den? Nasıl .. Her halde öte taraf 
taki kapıdan değil. 

- öyle ise ark::ı kapıdan git
miş olacaklar. 

Komi.ser bize dönerek, bir 
müddet hayret içinde !baktı. Be 
ni omuzum.dan çekerek kendini 
Uıl<ip etmekliği.mi söyledi. Dışa· 
rıya, koridora çtktığmuz zaman 
durdu, 

-Ben buna ina.nJlllYOndll• de
di Fakat çok gec;meden her şeyi 
öi&eneceğiz Ben bu dükkarun 
girdi çıktrsı

0

nl çok iyi bilirim. 
Benimle bera.ber gelin Mister 
Kaınbervel ! 

(~'MT} 

rur. Hiç yoktan dünyanm azabını 
tekerler· Bu azap, dillerini zehir
ler. Gözlerini delilik im ılcunJarHe 
doldurur. Jçlerindeki çılgın motor 
bir kere lşlemeğe ba.~laymca, ..; 
yaptliilarmı artık bilmezler. \ile. 
ask faclalarmm hemen hepsinde 
bo sa~dıktanmrn 17Jeri kanla :u-
7.ılmı~tır. • 

Halbuki, SQğuyan Ye hele başkB 
hlr aşkla tutuşan gönlü bir takım 
içtimai kayıtlarla bağlama~ k.'ll· 
kısm&k beyhudedir. Bir ~tının al
tında böyle bir k yıkımı başla~ın

ca, yapılacak i~. lmlb heyecanl&ri
le değil, mantı'k durgunluğın la me· 
selenin hal şartlamu arama.ktlr 

Bu. dnayetten, afclalardan °da 
güç bir iş değildir ya!.. Se\ilmiyen, 
ister!'-"• ister koca olsun, b•u 
se1..dlği dakikada aralarındaki bağı, 
elbirllğiyle söküp atnınhdırlar. ('.o
MJkla.nmnm alınla.mu damgalama· 
ğa, onlarm N:rafmda yıl~ --. 
tuelenecek, yu\'a kurarken onlalıal 
hayatını zelılrUyecek bir dedlkod• 
fırtına~n koparmağa ne hakkınla 
"·ar! 

HAK.K.l SOHA GEZGiN 

İzmir belediyesinin 
hesabına yapllan 

tramvavlar 
İstanbul Belediyesine 

verilecek 
. İzmir belediyesi bir Belçika 

fırmasına 35 tramvay sipariş et 
miştir. Firma tramvayları ha· 
zırlamış, ahrunasmı bildirmiştir. 
1zmir belediyesi bu vaziyet kar
şıınnda Istanbul be1'ediyesine mO. 
racaat ederek !zmirin şimdilik 
tramvaya ihtiyacı olmadığını, o
tobiislerin şehir dahilindeki ve
saite kafi geldiğini , arzu edildi· 
ği takdirde bu tramvay ara:bala. 
rmm Istanbula verilebileceğini 
bildirmiştir. 

Ismarlanan anııbalann Istan -
bulda da seyrüsefer edebilecek 
kaıbiliyette olduğu ilave edilmiş
tir. lstanbul !belediyesi bu tek
lifi çok müsait lbir surette karşı 
lamışbr. Keyfiyet İzmir beJed -
yesine yazılarak otolbüslerin dev 
rinin muvafık olaCQ.ğı b:ıdirile -
oektir. 

-~·~---.n---------
Hasta olm;yan kadına 

rapor veren 

Bir doktor 
tevkif edildi 
Bir asliye ceza mahkemesincle 

auiist.imal suçundan JJ18-731UP IM
lwıan Hermine adında bir !kadm, 
geçenlerde görülen mmakerıulli· 
ne gitmemek için Beyoğh:mdır. 
doktor Vartan Durduryan ·-. 
boja.zmdan hasta yatbğma dlllir 
bir rapor alrnlş, mahkemıe,e glıa 
dermişt.ir. Mahkemede ka.qı ta-
n.f bu raporun salıeliğineen b* 
setmiş ve mahkeme tıa.kikatl 
meydana çıkarmak makBadi1'e 
adliye ~u HerminelU e
vine göndemllştir. AGliye dc:6m 
ıı.ı Hermineyi muayenesinde ilen 
dieinin hiç bir ihast&lığı obaad:l
ğını tesbit etnüş ve dan yakala
nan Hermine hilafı hakikat• 
yanda buluıwnak. doktor V uiaft 
Durduryan da yalan yere nıper 
vermek ~an birinei Riı oe 
za mahkemesince roPgU}umı •ti 
tealdp tevkif ol~uşlardlr. 

Ekmek meıaelesi 
Şehrin demek vaziyeti beledi· 

yenin almış olduğ.tt tedbirler sa
yesinde nonna1 seyrine girni§ • 
tir. Enıellrl akşam. yapılan tef • 
tişlerde, bir c;ok fırmlar ihakkm 
da za:?Jıt tutulmuştur. Teftişlere 
sr'kı surette devam olunacaktır 
Belediye fırınlara günde 750 çu: 
val fazla un vermeğe başlamış
tır. Yüme 94·96 randımanlı ye
ni tip ekmek de dün piyasaya 
çı:kmfş+.ır. 

Yırmı yı evvelkı Valiııl 
5 bdnaltıeplla 911 

Boğaziçinde ve Ada
larda fabrikalar 

Boğazlçl .... lıdaıu4& fürft[a -

kömür depollU lnfllB1DID mm'lne el* 
Şehremanetince kaleme alman ~ 
kalluDIJ'e ş~rayi D&M\e g6ıdll'._.. 
tir. 
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t r 
ı bcyan:ıtta buluna· 

n; cmaaııbcrl Sovyet 
yrl a kcı1 hedcflc..."'C 

ı:;.. ., J n f • akın yaptıkıarmı fn 
kat hnsaratın ve insanca zayiatın r
.tıemmiyetslz o1d11o&uııu soylemiştlr. 

n rliıtı, 4 (A.A.) - .Şark ccphcsiı:. 

d" .Ai.uı n ve Rumen lut::aları Kırım 

) arımad mda dQ:pnanı takibe dev m 
tnı lctc r. Karacı niz le Fodosla U • 

1 cd imi t.r. 
4 (A.A.) - Rö) ter: , . 

I' " mccmuaınnın askcıı 

Amerikaya çağrılan 
Amerikan tebaası 

llon.olıılu, 4 (.A • .A.) - Guam, 
Midvay ve Vake adal~rından Ho
nolulu'ya gelen yolcular, bu üç 
adada bulunan Amerilm tebaası 
kadın ve çocuklann, beynelmilel 
vaziyet hes:ı'biyle Amerikaya 
nahledilmekte oldukk.nm sörle
miştir, 

VAKiT 

T" 
r·ca e 

.\.ııl.:ua, t ( \, \,) - Tıcarct \'ckll 
letind<)n tebll~ cdilm tir: 

l - TUtUn takası Çt'rçevc i daıre 

smdc ith:ılMtn bulunmak için Vck -

a!Akadarlarm tenvir t'~llmP.sl lUzumu 
görUimO~tür: 

TütUn tal•asm.ı aıt ko ıt njıınlar 

kasından gcçlrllr.ı Jçın z.ırurct le 

kalmamıştlr. Zlru 9.10 911 tarihlnJ 
imz !anan o.nlaşm 'lılr mu lbı.noe il 
hallıt yapJJl!lk lmkAnları ide cjılmı 
bulunm:ıktadı ... B n t"ı l yh tutun lrı
kn.sı hUlcUml rl dair nd lt'ulı lsle 

a Alman notası 
(Baş tarafı 1 inciitcJ 1 

Alınan hilkWneti, bu hu::ıusat 

nda 
ebliği hakkında 8.§ağtdaki müşahedelercic t•ıcaret " 

bulunmuştur: 

ı _ Ahnanyadn meritez \•e ce- 'ıf 
~ Yenı Tilrk Alman Ticaret nn- nup Amer.i:kasınrn taıksirni hakkm· batıro 

ınşm:ıBI hUktımıcri dairesinde iUuıll~t- <la Alman hUkfırneti tarafından ya
ta bulunmak U~ere lls:ıns vcrilmeırl pılmış ne bir harita ve ne de clUn
itlı ı veya ihıııcat ~ıs:re tct'rıkl yolıır- yru:la!ti dmeıin lağvı hnkkındıı bir 
d<ı. mUr:ıcanUar almmaktadır. Bu an· \'eslka mc\'cut değildir. Bunların 
ı şmnlar hakkında \'ekS.let tarafın· lıeı· ikisi de en Udi ve en kü«tııh
dan mınt.nkn ticaret mUdllrIUkJerlne, ca sahtckarlıklaroır. 
l>lrliklt're, başlıca tıcıı.rct od:ı \'C bor- 2 - Cenup Amcr:kasmın Al· 
s l!lrın:ı. gond rdmış olan alrkülerler· ınnnyn tarafından fetiıi, <lünyadaki 
d :ıllll>ad'lrlan:'l b.linmesi lAzımgclen 1 elin \"c kliselerin k."Mtnl~ıı.k. :ro:ı
bcr şey söyl nmt;ı, c.nla~nuııar hUkUm· 1 ııe nns~onal sosynh t bir klisenın 
, ti ta! 13th • ur tl Lzah cdılmlştır 1 ikamesi iddialan o <leı ece ~ ve 

Binacnaley l bu ırkUlerkrJn okunm •

1 

mnnas!Zdır ki Alınan blikf.ım.e i bur· 
0 ı .suretile h m m vc:.ıt mUrac:ıatlar lnrla meşgul olmağı lüzumsuz tc.· 

ccvaplnndınlmı~ h ın de ye:tı mllra liikl>i eder. . 
;.;.atl.lr.'.l mahal kalmamış olacaktır. ) Ahnan bilkümeti, bu noktayı dıp 
s Yukardaki 2 madd"d" verilen !onuıtik yollarla bUtün bitnraf hü

ızahat. l·bu llAnın nıevzuunu teşkil : l..iun.,tlcre ve bu arada mcrıkez ~-e 
den bUtUn m.ir caallnrn ce\iap te" 'ceııuıı Amerik sı bükfuneUcrinc 

1<11 t'tmekLcJ:r A\•rıcıı Lek•r tdccr «- ı te\~İ e~ ştir. . . 
\üp \erilmiyccclctir. J Bırl~k devletleı reısı, 28 tlk -

tc~ıin tarihli nutkun!fa deniz kU\•· 

İngiltereye bid'!.t, 
devre 1 

·~~don, 4 (ı'~ 

--------------------1 \ etleı taraf nc!an bir Aberiknn des-

A k • , tı-oyerin'n 4 eylülde ve diğer bir 
'J. r a nJ el e Amcrjkon deStroyeriııin de 17 ilk· 

lılar Ussu kumancııııu 1' 
n1 Londondn yaptlBcŞ • 

naıımaa 191e_t919 i~ 
dahil (A) smrtınd911 

ing· tereyi 
pro es o et~ 

'-o--

A~manya 
he sa na 

teJ<ırjnde hücuma uğramrş olduğu-
1.u bildirmi$tir. 

i gı Z Ameli.ka::ı lıükümet . sanki ntes 
nçılmasınm önüne geç=.ııek n)'eti -

a\I f~re e"" ve le hgrek0 t eylcmhtir. ~akat nte9 
V - ., • çılmıştır. Ve tann, kimin ilk ate-• • t ı ~ -ad.1ğnı1 ter-bit etml11tir. Sanki mure te Ja f Amerih hücuma uğramıştır. Hakl· 

1 

kııttc :se Alman dcniznltlları ku -

Ç 1 ar 'd r mand!ın annrn verdiği haberler ve 
Amerikan bardi~·esi nuı.krunlaruıııı 

ı.ondra, ~ı (A_.\.) - Londı a \ e • r~....nıl i ~e,.1·ana1 larmn ~!,';0 :;ın hfı.d,-
st '·'· lmd d ·ı· s~ er sov e eereynn e~.~ı..ır·: • OA.UO a aynı zıım n a ı an e : • 

l btiyUk Brltnnya)"ll ve 
programına dahll (Sl 
b'.r deıılzaltmm dıı r 
redilcceğml beyan {;! 
her iki..<i.nin hareket flJ 
olac:ıktır. Bunlar. ()(! 
ldralnma kanunu rnıl 
mfllcUcre de~rrcdı ıı 

mi~rldir. 

lnglll:ı: ve Polon~ ıı. ~ 
gcnı.I hazırlanırken 

di~er denizıı.ltılardı:ı. cııl 

d ldi~. ·· d" R malı 4 c>;hıl hfı.d1selcsmde lıalı1s mcv 1 
gın~. 0 

e, un .usyala . - zuu oİan Amerikan Greer torpido • f 
rns lngilıı: lajl~are nıalıcmesı Ar - h. b' ı- 'lk··· . h"di ~:...o ~~ Halı a k · 1 ı b 1 n.clitııd mu ı ı ı ı .~srın n scoıuu.e ...ıc 
~!e : •. ~e.m ş , 1;a': . d ~·.Lm. Amerıknn Keamy torpido muhrf-
••ıur ..... :s o.s. sun e ı~ bid" 

b r mUdd~t evı:~l 1i 
mış buiur.maktadU1•r· 

olduğu H. yadruı döuen lnsifü r·. t d hnb 1 gır yumurta ve 1 
işçi brliklen <ia:'mi mecbsi umum: ı .... .'~.ıerJ orp.tol ınl u ık 1

' ~ n. 
1
\Z tac:.ladJ/ 

~. • , . Ui.1ıı..ın•e tuV\'e er.ı e s ı as.<crı • ı "' 
1 katibı S r \al ter Cıtdne beyanat- ıbir'li&i halintle bir Alman denizalt - Dctrolt, 4 (A..A· 

~ b~~una~~~~~ikl~ c~ecek &!JU ~ııtlcr-ce takip etmiştir. Bu tn 1 Röyter: pef 

Ea\"~ tay~:nreı;.r~ ~ara):a ?ıka ,; Alınan denlz::ıltrsma denfaaltı bom- poswıun d:Lrcsine '1 
oır surata . ~· z urrıeane ı kip esnasında deniz icinde bulwıın 1 Lorrl Halifaks, 

nldıgmı gordilğilnu söylcımşt:r. L- b~ 1 h.. a·ı . l" A k 
1 

ı.::r cemiyete mensıı 
t 1 · b'-o"k J..:hiik 1n . Tı e ueum e ı ınış ır. nca m 

':ec gaz~ e erı ~~ . .,.._, . gı: ı hücum ynpıld:'ktan sonradır kJ Al rafmd:ın dü~ancıı 
liz nakll\e gemısının ArlranJel_ lı- mazı denizal!:sı kencıi mul1arcbc ruz kn.lrnçtır. TC:: , 
mr.!llDa l~llz krlaları çlk:ardq,'uu :vasrtaıamu kullaruruştn- Torpido Halifa.ks::. yumurta 
yazmaktadmln.r. Bu kıUılar btlhas- '""''.ıı.-~ ..; __ .:__,tı: '--mb ı · lJ t mmlnrdır t T h ·· ı · ...... -....;un ~ ıı..v n ar e san • 
sa n.gı ız .. ava us cnııe mcnsu]l leree faknt nc-tieesiz olarnk tak be Dedektiı1cr elçi)·e 
ta}?'are muretteöa~~dan \"e ~ • Qe\"Um etmiştir. Kean:ıy destroyeri tn isabet cttii;ini '' 
kımstlcrden ter.ekkup etmektedir.. bir gemi -ı.fte-ı~:-:_ !him ·" sın binava girme): ! ~---'-• . n . J • • ..a..ı.&JG>WJII n~f' gemısı .. ( 

S\"CÇ g....-.uwıerı "tlS esır eruun ola.ra5ı: seyretmekteydi. Bu esnada öığini sö.rlcmişi.eTd1 
üıı.delcrm~ atfen ~ayn harp aıt.ia:nt.:ğin bqka bir noktasında Al• EJ.çl, .dede~Llflc.c 
maız:mes.ı.nln r;ıkarıldığnu :·e ~ bu man deniz kuvvetlerlle bir sa\ıışn yiniz. bını.km k~n~ 
mnlzemenın deriıal cenup ~ - ıt--· _ ,ft_ n .. .:.._, ,._,_ • k . ıensinler de'miştil'· 

t • . ..... ...,..,,,~--· · haber ....... şmuş Ol.i.i.LI LA.lU\a uu- gcnu a _ 
me1 ıne sevA""-'='ıglni ver • fil.esinin i:nda.t işarcıtlen almnuş- -----<r 
me;ctedır tır B ·· · :u. l 

S. .,.r ·lf Ci · R ..:ı:ı.. • unun :uzerıne ~arny yo unu ır ~ a er t.rille us .scn ....... a- " -· ~=_...v.+· , ....... __ ..:ı.._nin 
1 efl · il ıl - - ~- ocgış .... _.ır. ~u.wt.rcuc ecre -~ R er_ı e yap 811 &O~rtl§m.cı.c • yan ettiği mahalle gfunjş ve bir 
un_ tam bir ~aYll; m_unocr ol - .A\man denizalbsma denizaltı bonı• 
dugunu ve vazıyet müsait olur ol- :ı.....ıft...:1 _ 3.:--•• - ..ı-~· K 

:ı.· R h ~:-:- bü-~,. B · .. ·......uııc: -..~ Cl'~ .. ır. earny 
maz uır us e~·~~uu _J .._ • n • nin deniznltı bmıbıılan attığı ve b!· 
tan)"aya geleoegını de SO)lemiştir. TBZ sonra 3 tmpi1 &1:llıp bunla.."ıia.n 

L·zbon 
Taarruz tehlikesi 
karşısında mı? 

Llz.bon, 4 (A.A.) - D .N.B.: 

birinin destroyere isabet eylediğ;
r.i bizzat Anıer:Jmn bshriye nazırı 
Noks te;ıit etmistlr. 

Alman hükfımet1, binrıctice şuıı· 
ln.rı müş:ı.hede eder ki : 

1 - Reis Ruzvel.tln Ameriknn 
1 l-orpi'lh> mulır.q>letinin Alman de • 
niz kuvı·eileti tnnıfmd:ı'1 hücuma 
maruz lk.al:iığ'ı ve bu suretle Alman 
ymun Amerikaya hücum ettiği hak 

Yabancı bir basının bir lwllm Por knıdalti beyanatı viiiaa1ara uyma~ 
tadır ''e bizzat Ameri:uı.n bahriyesi 
mıı.ka.ı:nlarmm rcsm.i beyanatlarilc 

tekiz arazisine t:aa'ITUZ nlyethıdc bu· 
lunan kimselerin me\'cudlfycti hakkın 
daki haberleri ilzerlno Portekiz hft 

Moskovadan ayrılmış 
Budapt§f,c, 4 (A.A) -Btefani: 
Sovyetler Birlii;>i reisi !Kalinin 

in refakatinde hariciye komiseri 
Vyscinski olduğu :ha!d~ Sruna
na·ya gitmek ü.u!re Moskova'da:n 
hareket cttii;'İ te}it olunmakta -
dır. 

tekzip oluıınuııktadır. 
2 - HJikis bu ild Amedkau 

torpido muhribi, Alınan denizaltr• 
larına hücum etmiştir. Bu Slll'etie 
Almanyuya hücum e1en Amerika· 
dır. Ve bu Amerikruı bahriye:;! ma 
kamları tarafmda.u da tcyl t edilmi.., 
bul unma.kia.dll'. 

Emniyet amirleri 
arasında 

BesarabY~ 
plebiSI 

Alman hav~ kuvvetlerinin de· 
vamlr tomb:ırdmıanları netice~,; 
olar@{ Moskova'nın vatiycli git 
gide daha feci bir hal oldığı fül
ve edilmektedir. 

( ~ tara./I 1 incide) 
hir Kemal Artuç, Ç&nkırr İbrahim 
Ataç. Akh.isıı.r Ali Ô7ltul e.nuıiyet 
umum müdürlüğünde ~k buhınnn 
ıkinci sınıf emniy~t imiı-liklcrinc, 
Tekird ğ emniyet Amiri Hldı:ı.yet 
Koç--..ıc, Çankırı emniyet amiri Mu
zoifer Batur, A&pazan emniyet 
iımııi Nail Öza.ta, Kütahya emni
yet fi.miri Ali Konyar, .1stanbula, 
\'franşchir emııj,yet 8mtri Ta. 
hir Özka.nlı Nazilli, NazilU cm
nlyot 8.miri Hakntı Vanlar 1zmir, 
A~ emniyet 8mbi Tevfik .E· 
ren Kiita.hya, Kaşehir emniyet a· 
miri Şevket Ergculi Tc-ltirdağ, 1-
negöl ~et imiri lııran Yalçın 
K~ Ve .Ağ:n: imiri İb?ııiıb E
tem Yaliwt Adapwan emniyet a.,, 
miı'l1kleriDe ı8ien tayin ~ .§
leniir. 

Sofya, 4 ( A.A) -; 
Bükreşten geıcn 

re. Besarabya ile . 
tekrar Rumen ~ 
için 9 sonteşrinde 

Büyük bombalar, clektrlk-sa.n
trallerinden birini tahrib cttiiin 
den şehrin büyük bir !kısmı bir 
kaç gündeılbcri ışıksız kaim~ -
tır. . 

--<>----
15000 Japon askeri 

öldürüldü 

5a,zqluıy, 4 ( A .A.) - Tc:b.o
ungking'den verilen bir tebliğe 
gbr.- Chenghov'un 8 J:ilometre 
şimal ha.tısında. Kvan•n,ıu'da ce
reyan eden şiddetli bir muhare_ 
b«iC' 15 bin Japon askeri öldü. j 
ıiilıniiştür . 

q ,_.voilu Halk ~ine" 
Uugün ıııııııt t J oo, gero 8 de, 8 bD· 

yük fllın birden: 

1 - Büylik VaJ11. 
2 - BuJ'o&a .iMi Tii~. 
3 - I Hıfıinllh '-~l™°rl. 

prlaca.ktır. 
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Tel örgi 
~ bir ,hM"tıi mUte&ldp h\Uaimct 

&da.ıııl&r.l!QdMı bttl Napolyoou tc.ııkid 
etmif -.e .P~tn>t hari.tA llzıcıinde 

geedlrcrek: 
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Yazan: TiirkçeM: 
PITIGRi LLI MU'ZAFFER AG44aR 

U<N..AN Hf!>D()SI 
Octı :ibeMtl. Fa.kat ~ o ~ 
1*ıa cdıiimjşti iki bir ıookta ile di
ğı!!' bir ~ amsı üç defa ıbiııbi.
roıe ba.ğl:r;ydı. 

Örgüyü siper}er,lmjze geqrmek 
zor olmadr. B.ir ite.re irtibat .hen· 
deklerimime 'bir ıtipcT miid&ıfaam· 
nın her §ıekli bbul edildiği jçl:::ı 
h~ekler dar 'blr f.ttl yolundan zi
ya.de ibir in6arun raha.~ geçebilc. 
ceği lkaıdar derln ve genişti. Bu
nunla fberaber Qooca mu a.rebe bat
tmdn. çıt ydlct u. Bu ke:rştlıklı M.ik\lt 
ka.da.r hiç !bir ~ insan .sinirlerim 
w...amaz. Adeta hendek ve si.perlıer 
de kon~lmuyordu. Nefes nlınmı· 
yonlu. Sigara. içı1miyor; ve yenlıl
miyordu . .Fr..:kat yn§ıyaıı insanlar 
v.at\'.lı. Az sonra.ki 8.krbctleri meç
hul bir taknn insanlar .. Trpkı bil' 
saniyeb'{ hayatları vnrmış gibi o
radn. oturuyorlar, bir eoyi bekliyor
lardı. Gelecek bir §eyi! Bu neydi 7 
Onu ya:rı bili~or, yarı bilmiyorlar
dı. Yahut yarı bildikhmni dü.slli<· 
muyorla.rdı. SSıde<:e bu bir<lenbtrc 
geliyordu: Bu ölUmdü. 

Onun icin tel özıgiileri &ıı içinde 
yüzen •bir b:ı.hk sessızliğiyle naltle

- EvftM. ~ı almalı idiniz?. 
Demio. 
Ntııpo'IJ"O'ft glUüml!'lyer-ek şıı muka· 

beJede lb\JIU?l'mö§: 

- Dotru .eö)l!~.suııuz. fakat bu
ntı anc&lt ifuet ~ yer par:mak· 
lQ lllmıl& idi o vakit yapardım. 

1 Bugünkü 

1.as Bııtif ~r, 7."5 Ajana ha
b&deri, 8.00 Hırfii parçalar pprogra· 
mmm de,·amı, ı:\,15 E-.'in M!ltl, ~.80 

MüT.ik: H1\fıf pa~-alar proı;-rammm 

80il kssını, 1%.83 Şarkı ,.e tllrkUler, 
12.4-5 Ajans hıı:~rlerl, J.S.00 şarkı ve 
tUrkUlcr, 13.30 Karışık program, 18.03 j 
I\'.ar~k arkda.r, 18.:!5 J\:onuoına (Dış 
politika h!dl.Bele1'1, li!.46 Radyo çocuk 
ıııubu, 19.~o AjaruJ, 19."15 Scrbeııt ıo 
da.kikn 19.55 Müz;k: Saz: eserleri, 
20.15 Radyo gazet si, 20.·4JI iBlr lullk 
TUrkl\ıU ö{lrt'ntyonıı:: Raftıınm tur 
l<üıril: SDpiirgeııi yoncadan, 21.00 Z!. 
ra.at takvimi, 21.10 l"'MTl heyeti, 21,30 
KonU§ma (Posta kutusu), 21.45 Riya· 
:ıeUc!lmhur bandolltı, 22,80 Ajans. 

22 • .ıı; Cazband. 
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ld:ın Satn: 
ı - lptldat bir slllüı (3), Bir nota 

(S), 2 -- IAmbanrn dumanı (4), Bir 
rnpt -cdı\tı (7), 3 - BUyük tt), Bir 
isim ( ), • - Sınır {f). İtalyanın 
merkezi (9). 5 - Etratr su (6). 6 -
Bir Lııva.ntn ismi (4). UUBtabkenı 

mevltl (01 7 Arnbca snlu (4). Be· 
rinin aksi (8), 8 ~Karı kocnıık (4), 
Sahhnl mAnnsmo. (7), 9 Bir hny 
,·sn (3), Rnpt edatı (8). 

YulU\rdnıı A,ağı: 

ı ... 2 - Duharlı va.puru yUrl.l· 
ten (7), 3 - Aylık ,•erilen (4), Ba 
hartmc B gellree Arabca uza.k m~ıııı· 
sına gellr (0). 4 - Ismarl:ıma -<Sl. 
3 - .•• 6 - l\.öprUnUn neyo3°1U tn
ra'!ı ( 8), 7 Buğday deposu (ll). 

Atılgan (9), S - Aı.ı.ız vezninde bir 

tQ.bir (7), 1.1 - ••• 

Cincinin küçük beyaz dişleri, 
kral kızını almağ'a niyet eden 
küçük, zavallı farenin dişlerine 
ne kad~r bcnziyorclu. 

Yemekten soma yenilmesi gn\ 
ri mümkün bir yorgunluğun esi
ri olan Teodor Zuifeld, yem<!k o
dru>mdaki divanın üzerine uz:mı 

.:yor ve lıer 1..amankindeıı daha 
ziyade rengi solarak U} ku) a da· 
lıyordu. 

Bu rcnk .. i?.Jjği Cinciyi korku
tuyoı' ve bir ı;:eyrek sa;;Lt sonra, 
Cinci avaklarının ucwıa bnıa
rak yanına yaklru;ıror, bir elini 
ba~~s•nın ~öğsiinc koyuyor, kti · 
l;ttk parmaklarını boynunda. y~
naklarmda dolaştırıyor, frna rii 
ya gürmesine mani o:mak için 
ağzrnı kapıyordu. 

.Judi son mektırbunda şöyle 
diyordu: .. Cinciyi öp ve fazla 
çelik yemesine m~e etme .... 

Bu mekt@tan sonra ne ka
dar zaman geçmişti. Takvime 
göre. üç ay mı. dört ay mı? Fa
kat 1..aman mefhumu hastalığı 

Dünkü bulmacamızın doJayısiyle hesalM sığnuyacak 

ravat çıkardıktan sonra İl\!i9Nn 
ruhuna !bile bir rahatlık veren 
fevkalade nezaketle sordu: 

· Niçin yüz elli ~tı ta.ne mös
yö? .. Her halde on iki düz)ll{' 
kıravat istiyorsunuz ki o da yüz 
c'li diJ11 kıravat yapar. 

H(ly1r yüz elli altı .. 
Diye Zuifeld ka..t'i :bjr lisanla 

eevap verdi 
Bunun ü~ine dükkanın pat_ 

ronu vaziyete mi"dnha~ etimek 
m cbnriyetin<le kaldı: 

- 1<.terseniz bu si~~ si
ze hazır ederi7.. dedi, fadratt~ 
di size bu kadar .k.Iravat\ \'.C:remi
yeceğiz. Çünkii k'lŞ QISitlefiıAmi 
hl'UÜZ tamrunla)a.~ .. 

Zuifcld müşkül .., azn~ olıdn... 
ğtınu anlatmak için fikrini şö)1e 
sö)•ledi: 

- Benim )&P~ davri a
lem seyah~ti taoar.ı 156 giin sü
recek ve ben her giiıı bir kıra.
Yat deği~tirmek ıstjyor.m1. 

Dedi. Patron: 

diyorduk. Dilşman hemen önümil.z. ------------
kadar gt·nişlemisti. Cebinde d.'li

halledilmiş şekli Il\a Judinin mektubunu, Judi-

- Size fikir v rebilecek vaıri
veHc buhınmatlı~ımı pek tabii 
takdir ed rim. mösyö, dedi. Fa
kat Runu dn arzetmc-k isterim ki 
\"aJ)tırda bu kadar cok kıravat 
değiRtinni)c hiç bir sebep yok· 
tur. 

de b r lbir bucuk metre ilerdeydi. 
Tdı örgüler bu mesafeye frrlatıln
eak: \'e öyle bir ckilde frrlat.ı.lıı.• 
caktı ki aı-ı;u edilen hedefe geldi· 
ğl nisbete sUrn.tli ve milmkUn mer· 
tebe du§llln.n gözetlcımesinin gıı.fll 
bir dakikasında olacıı.ktı. Buna im· 
kan var mrydı? Fakat ıhe.rp bir çok 
bnkiuılarla imkimsızl~amt mi.ica
delcsinJen brurka nedir?. 

Tel örgülerimizi B ~perine ka
dar (bunu söyler\ken p:ırmaklnril 
sigara paketinin arkns.ındaki hnl
lnrı işaret ediyordu) Kolaylikla fW 
ti.rdilt. Fakat bu kelimeyi bugün 
için ne kadar :rahat Otonuşuyonız? .. 
Kolnylıkla ... Halbuki bir çok defa· 
lar ölümü bertaraf etmeğe mecbur 
kalmıs adamlat'drk. 

BUtün mesele, tel örglileri hen
değe yrğmaktan ~k, del"hal ve bi
rer birer siperin önUne ftrlatmak
tr. Bu öyle bir saniyede ynp:ıla.cak
h ki ates. mukabelesi bal'!lndığı sı
ra tel mani ib:.r ibuçuk. iki ımelre· 
ıik mesafede hemen yerini almış o
laca.kt.r. 

llk örgü toprağa düşen bir yıl-
dız sllrntilc atıldr; ve anide bir 
daıibc e.tc<d koptu. Bu darbeler 
cephemize rast gelen istQ<a:net~.n 
kopuyordu. !ki yahut üç samye su
ren bir müddet 1 inde bir şey yır
tılU" ve tekrar d±k.ilir gibi olmuR~u. 
Sükutun yeni bir hilkümm:nlığı ro· 
ımıd:ı. ise ikinci tel ~rgU yere dfü;. 
lli; ve ibi:r Jrnrmın yağmuru bizi 
lnmııladt. 

Tıbbi Müsamere 
Haydarpaşa A.ak~rl haatııhanesi 

941-912 senesi biri.Del tıbbi mllsamr. 
resi '4.11.0ıll Salı gUnU baştııblp Al· 1 

ho.y Dr. Zahit Totun'un reisliğinde 

toplıı.nmr~tır. 

ı - Unku :MC!Ml.M htWM.alrğı (BovU· 
ye MUteha!IPJısı: Dr. Sadettin Tosun). 

2 - Es:ııil TronrbQIM:nic ''akaın 
(D&hUiye Aınllh'.nI 'Dr. Ziya Göğ'cm). 

3 TonaslUi h.~rcn (Dcvliye .A-

eıslan ı Dr. Suat U1,gen). 

~ - Tali dalak btiyi\klUğl\ {DahnI· 
ye Aslı!tanı Dr. Ziytı. Göğem). 

5 - Hqefede .gonı.. 
fS - Nadir g&-ülen vll!di tcnaııUll 

ıut oakll, (Bevll;re AaıUft&nı Dr. Suat 
özgen). 

Nişanlanma 
Mersin ~de tüooarl4nndan 

:Bar Sevket Sümerin le~ Bayan 
Mmıu.ez Sümer ile ~emiz mu 
hani:rlerinden :Mecdi Enönün ni 
nan rnerammi Mersinde yapıl -
mışt:Jr. Genç ni§anlılara aadcl
)et' temenni ederiz. 

ZAYi 
C9mburi'o'et l~ız li!!CIJ!nd""n almrş oı .. 

duğum 7.10.9H tarih ve 1302 sayılı 
tasdikrınmoml zayi ettim. Yenisini ". 
lacağn:ndan eskisinin htıkmü yoktur. 

Xtthlde Şanıııat (S7729l 

J 2 3 4 5 6 1 8 9 nin: "Kend?mi güzel hiSM'diyo-

ı 
rum, çünkü cenupta otuz ~ de· 1KJEILl •l•l•IZIA!N rect.'<le bulunuyor ve kendimi a-

2 EIRI t IKJ•IKIAIRIA t~li hissediyorum..... diyen. 
- - --~ mekluhunu taşıyordu. 

3 L!l!SIE!•IAIRIAIZ .Tudintn hayatmdan~kadar 
4 • ' K 1 E iL l•I PIAIKi• hadise geçm~i. Annemin, zen-

5 •ıl•'•l•IB--1•1•'•1• I glıılik tayyarecilik muvaffakıyet 
• ' leri F~kat o daima hususiyet 

6 • lKI AITl•IC_LEIMI•, ~i arm eden kadın o-

7 ~ IA L IAl•I El B I E 1 T ı.raıc Ulmıştı. . 
l r 1 1 1 1 rn \ ı E - Onu te.krar elde etmek ı-

8 A Z AıK;• M E Z c;in muhakkak miihim bir şey, 
9 R 1AIY l•I• •I Ti ElN li:ı:1lll ... 

Diye Toodor Zuifeld düşü-

Şevval: 15 
Hıı.ır: 1&1 

V&klUcr \'&HU ınz:ın' v .. u Eaenl 

;:~ı ıu6 ı.sı 1.17 
()gl~ l l.38 6.ö6 11.68 
11dndl 14,-13 9.42 14.n 

""' ını ı7.oı 12.00 n.oo 
'\ a14ıı 18.S:> 1 ,88 l 8.S-i 
İmMk 4.56 ı 1,33 l.57 

Beyoğlu Halkevinde 

niiyordu. 
"Evet, mühim ıbir vaziyet la· 

7.lm,. diyor<lu. Bu vaziyet ola
cak '\'C ben onu ~niden fethe· 
de<ıcğim... ~ 

Onu günlin birinde Bombay
·Ja. Bangkokda, Hongkoogdn, 
Yokoham~da Ye,·a Honoluluda 
k~da öreceğim, o beni ye
niden sev~k. benimle seyahat 
edecek ,.e güneşin seyrini dün -
:ya etrafında taki11 ettikten son
ra ilkbabaıxla Şerburga çıkaca
~ız. evimire döneceğiz ve il.l-ba
harl.:ı. beraber §lıurumu da. ibu -
lacağım, t;Unkü .Judi o zaman 
bana yeni bir Cinci d~ra
cak .... 

Ve Trodor 7.uifeld scyaiıat a-
centesine dönd{i: 

- Bu devri alem seyahati 
kac; gUn sürüyor? 

Diye sordu. 
:Yüz elli altı gün .. 

Zuifeld karşumıd~d sanki su 
götürmez bir !hakikatten lb8bsct
miş gibi ta:kdir dolu na1.arlanm 
patron iiZ<'rindc tuttu ve: 

- Çc dedi. 3U haıldc ben 
oor te1• t ·atın nlacn<rım, 
Satıcı kadın, bu tamamen aksi 

oev"-pla bütün işini lbırden ka.y 
bettiğini hissettiği icin dudOOc·la· 
rını ısırdı, bereket kiicuk SQtıcı 
kız patmı.uın imdadına yetiş(ı'vt· 
hnfi.f bir ta:vrrla: 

- ıBi rkae tane ~im mösyö, d<.' 
di, Nıhayet be$1t 1ım('-liI.·'"rtn 71 

vapurun mür<.'ttebabna hedıy<' 
edersiniz. 

Zuifeld biıyük ?ir dıkkatle bir 
müddet gem: kı?~. baktı ve ~on 
ra thic: bir §eY ~i~ lemeden d\i1, 
Irandan çrktr, caddeyi g-cçti, h 
men karnısm<laki seyahat a('('n 
tesine dnldl: 

- Anpres of ostralia gibi biı 
vaPUrun mürettebatı kac kışid t1 

·oorettir? .• 
Diye sordıt Her tiirlü mü ll'· 

riııin lıcr türlü sualine cc\ ap Vl r
miyc alı:şık olan m mur önünde· 
ki kflirt Ü7l'rİllf' kalemiyle ~ı 
i aretlcr yaptı: rakamlar :.yazdı. 
hesap etti ve soma Zuifelde do
ne~k: 

Çana:ldmledeld efsaneli giinleri-
miz ! Onlarr biTer birer lha.tTrlaıına· ______ _...,.. _______ _ 

vn imkan var mı?. Bu ho.rp, adeta ., 
bUtUn bir tarih boyunca. ya.pt.ığnnız 

llalkevlmlzdc Tt\rkçe, Fra11.'1Zca, 
Almanca, 1nglllzcc, Bigkl-Dlkl~, Şap· 
kn Çiçek dereleri b~iln başlamıştır 
Kaydolmak ifttiycnlerin acele Hnlkc .. 
vlmlZ'C mUracaal ctmf!Jcri rica olunur. 

Acentenin tam karşısınd~ bir 
tuhafiyeci varfü, Zuifcld bu dük 
kana girerek emretti: 

- Size kn.t'i bir rakam söyli· 
y miyeceğim. fakat istcr5cniz 
gelin !bent'ber sa\ alım. dedi. Bir 
kumandan. dört k.Q.ptan, iki qark· 
ç1, ~i~ makinist. bir l,omiser 
bir komiser muavini. iki doktor. 
üç radyo telgrafçtsı Yesaire, bun 
lar:ı murettC'batı. ate..c;çileri ve 
diğer efradı dn ilave ederseniz 
lıeAA'bı tamamla mı· olursunuz. 

harplerin ll"uhnssn.lasıdır. Çhnııltka- ~~ ~ 
lede Kosvayı, Niğboluyu, Uzun Ha ~ Dr. Murat R. Al'dın ~ 
san vakasmı. Siketuar dövüşlerini, He~ t>annakkanı hnm .nkatı ·l 
Nemçe zaferkri Ye y·ytuıa kah- il Ntt. '!. Tet: 4lô5.~ ~ 
rnmnnlıklannı yanyana. buluruz. 01~·""·""~"'"""'""' 

Şişli Halkevinde 
Türkçe, 1ngilizcc, Almanca, l•"ran· 

sızca, Çiçek, Şnp'ka, Diki' ve Biçki 
dC\"lllcrine başl:ı.nmıştır. KayıUt olnn· 
larm ve yazılmak istiyenlcrin mUra .. 
cnntlcrl. 

13ıivü.k Met<'nin !harplerinden iti· 
ba,;en Kılıç .Al;lan ınUdafllerine ka· 
dar ora.da hepsi vardı . .Adeta he~ 
si aya.kla,n.mlŞ gibiydi ; ve bir kur-
şun ya.:,~urunda, ru.hlarmı bil" 
gölge, }rn;Il bir gölge gibi füerimiz
de görüyorduk. 

Uzun lbir nefes aldı: 

- o gün istihk8.mlarıml7.rn ön U 
tel örgülerle ka.pandr; dedi; pala 
Ömerin Hasan {',e.vuşun, bomba 
.A.hıne<!fu. attığı örgillcr öyle birer 
kurı3un kesiminde yerlerini alnrq~h 
ki bu dakika hepsini birer birer 
gfuiiyonun ! . 
Koltuğa oturdu: -:- Evet. dedı; 

Smolenskten konuşuyorduk. De
mek ki Rusla.r oehrl yakmaya ka
rar vermişler. 

Sonra ba§ka bir m.eyzua. geçtik; 
\ e yava.q yn.va.' (Jizmelerinin çıktt· 
ğını, yil'ksek ve bir arma heY!'eti 
veren kasketinin çivjye aslldJgmı, 
ha.ki ceketinin yerine eantraşh pi
jıunasmı giydiğini hislleder gibi ol.. 
dum. 
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- Baylar. artık pek geç! Gece yarısı olınu~. Haydi 
gidelim! .Allahın ızniyle bll§ka bir defa Bay Ganlhlen 
bahsederiz •• dedi. . 

Kapıdan çıkarken Vrav:ıçka llgo~"a sordu: 
- Abe 11ço! Bulgar ı:ıarkıl~ooan neden bu kadar 

nef rct ettiğini sö~·ler misin? 
_ . Kim? Beıi mi? Bulgar ı:;arkılarından ben mi nefret 

eder mişim? Teessüf cdernm yavrum. beni ç<>k yanlış an. 
den ge<;er. g~yulunmı. Fakat ha'kiki Bulgar şarkılarm· 
mızdan mabzuz olur, ruhumda bir sevinç duyar; kendim· 
den geçer, gaşyolunun .. Ifa~~ hakiki B~~l~~~. şarkılann· 
dan; yoksa Bay Ganii gıb!lcnn başım, ~oz~ımı yararak ta
nınmıyacak bir .hale koyoukları C'Cnebıl rın kaba şarkı
larının iğrenç ta.klitıerinden ve boğ~zdan s(fyledtklcri sar-
hoa şarkılarından değil... . .. . . , 

Bizim şarlnlarımız vat, fakat nıugann.ilerımız yok· 
Ben "Bu2dana! Allah seni öldürsün!'' ve "Ya! Velo 

kız beyaz veclerini sıva!'' şarkılarmı hakki'ylc söyliycı! 
dü~anımı~kucaklaımya ve "Y~'il yaprak". "Karanfil' 
ve buna benzer çingene şarkılarından ha?.eden aosluma da 
b;r nazarı istihkarla mk-mıya hazmm ! 

8 - BAGO 1SV1ÇRFIDE 

Kumpanvadan ibiri fCn dostumuz Draviçka'y.l: 
- Sen ne swnıyorsun ya.be Draviçka! Bay GanU hak· 

kmda bir şey bilmiyor nıusun.? diye sordu. 
DraviQka cali bir nıahçubıyctk: . . 
- Bilmez olur muyuın be kardeş, birÇQk ı;ıeylcr bılı· 

\'OJ'UJU amma nasıl anl~tırsm? dedi. 
· -'Nasıl ~nlatırsm mı? Senin ağzın bende olc:a bak 
nasıl anlatırdım. , 

- Öyleyse diı:ley:in:. ~ir Y~ lsviçr~c "Jonzol' ~
rine gitmiştim. Otelin bırlnde bır .. oda .kıralıya.rak ~ı
ye çıktını. Şehir ve etra!! ~ayet guıeldı. Hedef tayın c~
meksizin ~eziyor ve şehrın sokaklarım dolaşcyordunı.. Sır 
aralık Ppera meydanına gıldım, Ve karşı tarafta çok ~rk 

- Yii% eıı; altı kıravat ve· 
rin ... 

Satıcı l,ız, pntr<>na komik bir 
nazarla baktı, gö7Jcrinde sual 
dolu hayret izleri ''ardı ''e mfu?
tcrinin istedijri gibi kııtu kutu ~:1 'I Jf'ı·omı uar) 

• 
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"Karanfil" şarkısına. b~ıarlar. Bav Gani\ ge~ ka<lc· 
hi ile vunır~k su_E-m.a.ların1 emrcd-:r. "Ben ZCtlginlik iste 
mcro'' türküc:.ünü oorli)eçck olurlar. <";ene JUa..<:ıanm ü~('.ri. 
ne \Urtılan .kadeh, onları suı:tturur. Nihayet ''Yesil yap 
ra.k" ~arkrr>rna b~larl~r. Bay Ganünün: 

- Ha! Gördünüz mü? Şimdi gel keyfim gel!.. CÜ} t: 
scsı işitilir. Ve ''büf" diye şarap ,,· sini ) a :vere vl'yahut 
pencereye atarak kırdığı görülür .. 

5-ö •leyin bakalım, bu işlerin ustası kimdir? \Tc bun 
lar bir defa mı yol;sa iki defa mı o1~gan işlerdir? Bu ko· 
rılfü· Penin, Bay Gnr.üm~n kim olduğun.u nerden ib\\ece\ 
ıcr·~ Mü~ika ile kır<lı~ı şişelerin hepsini ~aysa gene onuı 
kim olduğunu anlıyamazlar. 

Bay < :anu lfı.!rn) t bir tavırla: 
- Evet, musikiyi severim. musikiyi scvcrnmi, ded 

,·c bnsını s~llndı. Bt; bn_ş snllan1as1 onun fikrince, kadın
ların hatırı için bilrr.ecburiye piyanonun gUrülttlslın\i dn 
!emek sabrını gil&<rcceğini ifade ediyordu. Bay Garı. 
kendi kendine "siz calgıdnn ve muhabbetten ne anlarsı. 
ntz?" diye düşünüyordu. 

Kız piyaııoyıı ı:ıçtı ve Smetana'mn "Prodana Nevc·. · 
ta" oper~mdnn ı)art.alar ~almıya lba.5lndı. Onun 11attm'! 
1ariyle 'Piyano taslarının üzerine vıuıınundan o kadar gii-
7.cr nağmeler çıkıyordu ki bunlar her Çekin ruhunu .gaı:;. 
yedebilirdi. mzınırı çaldığı bu parça.lan lbelki ibin ibirinci 
d fa dinlemekte olan valide sevine j~inde bulunuyor \ 
Ba\• Ganüye çevrilmt.ş Qlan nazarlarında. mini !bir iftihaı 
ve 

0

n1emnuniyct okunuyordu. 
Kadın, par<;aluıın temposuna göre baz.an adajio, ba

r.an allegro olarak tempo tutuyor ve vakit. vakit Bay \~ · 
nüve gözleriyle i~ret ederek gayet ıoş 'bir p:µçarun gel 
:nektc olduğunu !haber veriyordu. Biziın milyoner iAe P· 
!eriyle ona şu yolda bir mukabelede bulunuyordu: 

- Siz dikkat ediniz! Bana bakmayınız! Ben böyle :ne 
nar<j<ilar dinlemişimdir!.. . . 

Göz wareUerini fiili bir ddille t~ ~ tam 
ku: operanın en iyi yerine ~eldiği bir zamMlda Ba) Ç1 ıı 
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Oaınnnpaşa ortaokulundan aldığım 

diploma zayi oldu. Yenisini çıkaraca· 
bımdan eskisınln hUkmU yolctur. 

Tak!i!l.m Erkel• Ust""i fl'mrf 6 Y...dıı· 

hfynt Ruhi Y!'ntur. (37731) 

l~yüpsultnn nüfus meınurluğı.ından 
.ıldığtm nüfus kAğ'ıdım ile tmıılıı.tıhar 
hlyc tapn tabrlkasmdan aldığım a.
kerllk tezkeremi zayi ettim. Yenisini 
aJacatundan eskisinin hükmü yoktur. 

F:ylip.mltfln Bnbalıaydıu 1'ekk~ 

"Wknk 2 numamdA Şevki oğkı 

Mehmet .\il Tü,..etgoen. lUS J)o!'. 
(37nı) 

SAHİBİ : .-tSI M US 
me.rtlh Güç hanında İbrahim Azt?..e ma. j Basıldığı ver : V AKIT Matbaası 
1ftm&t vermeleri nıı.n olunur. (38730') I Umu::ni ne-:ırivah idare eden 

Refik Ahmet Sm~riı 
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yerinden hriadI, odas:ma ko.~. Ye 'JX"M3. iıçin açnuş ol
~"1 ~üiyağı miskaHa.rmdan birini alar'<ik, ın.ba.fir oda. 
sma döndü ve "bak. şimdi gülyağı ne tesir )ıı.pıa.cak!" de· 
nıek: ister giıbi kızın validesi-ne göz kırptı ve ayaklarının 
ueıına ibasa.rak musikiden gaşyolmuş kı7.ın yanına yaklaş· 
tı. Gülyağı ttniskalmı~ kap:,ı.ğını açarak, (bizim Bay Ganu 
çok şeytan şeymiş!) miskalı yava.~ krzın burnuna y:ı.k
Jaştmiı. 

Kız, Bay Ganünün b;l.lığa kokmuş, terli elinin koku
samu hissederek istikrahla döndü Ye musikinin tesiriyle 
da!gm olduğundan ilk a.n<ia Bay Ganüye öfkeli bir na
zarla baktı. Fakat hemen kendine gelerek karşu+ınd:ı mil
yonerin bulundugıınu ve kendisine gülm~kte olduğunu 
gönlü. 

Bay Ganü. ~ıakça ıoir gülü.-ılc: 
- Söyle bakalım, senin Smetana mı dnılıa guı.el. yok

sa bu koktuğlın mu? diye sordu ve mis.kalını kuşağına 
soktu ..• 

Kız piyano Gaimayı }testi. lyi amma, şimdi <l~ bi?.im 
Bay Ganu başl~<h. (:'\c ciediniz? Anlıyanıadım?) ve ıı=ı
kemleyc oturmadım bir parmağiyle gelişi güre! c-almıya 
başladı. Kendi kendine de: "$u karılara bi7.im de bu şey
le1'den biraz <;nktığunızı gösterelim be canım!" diyordu. 

Ba.y Ganüniin akr'1.b<ılarınm birinde bir armonik var· 
dı. Bay Ganü keyfi yerill<ic ol<luğu 7.aman armoniği alır, 
oynardı. Bunun için de lbir şarkı çaloc;ı.k kadar parmak!a.
rmı alıştırmıştı. Şımdi de ~rmaklariylc oiyanonun diş
lerine vurarak bir şeyler çalmıya b~ladı. ı\klıııca: '"Koca 
1tinenin Slonink~ı çahnrr.ış da çalınmış·· şarkısını çalt
yurdu. Hakikater: bu şarkı da Çeklerin ··sıanik~" şarkı
Slndan olduğu gibi qalınmıştx. I<ız: 

- Anne! Bay, Slanirıkayı çalıyor'. dedi. 
Bay Ganü: 
- Slaninka va! dedi Siz onu nerd<:n bilivor 111•11r. ~ 

~ oordu. · ~ ·• 
1\1.uvaffakıyctl'ld n pek ziyade memnun o'an ı~;.y 
~ daha ciddi bu şey çalmak için iskemleye oturdu. • 

VA l\. 1 1 

Mal1ye Veka!etinden: 
2.6.1911 tnrıh ve 4057 numaralı kanun muclblncc ihracına salıı.hl.yıet 

verllcn ve hasılatı tamamen Diyarbakır \'e ElA.zığ istasyonlarından lrak ve 
İran hudutlarına kadar yaprla.cak Demlrycılunun inşasına tahsi.'l edilecek 
olan c0 7 gelirli Hı il Demiryolu lstikrazınm 20 senede itfası mc§rut ~ mn· 

1 yon l!raiık birinci tertibine alt tahvillerin sıı.tışı 7.11 941 sabahından 

15.11.1041 akşamına kadar yıı.pılacaktır. 
Tahviller hamiline muharrer olup beheri 20, WO ve 1000 lira itlbtı.r1 kıy 

mette birlik, :.?5 lik. 50 ilktir. 
Tahvıllerln ihraç tlatı % 9:5 olarak tesblt eüllmJ§tir, yani 20 liralık 

birlik tahvil bedeli 19, 500 liralık tam·il bedeli 475 ve bin Iiratrk tahvil be
deli de 950 liradır. 

Bu tah\'!lkr uınumt ve rnUlhak bUtçdcrle idnre olunan daire ve mües· 
sesclcrcc, viH\.yet hususi it'larelcrı ve belediyelerce yapılacak müzayede, mll 
nnka!'m ve mukavelelerde teminat olarak \"O hazin..,ce satılmış ve satılacak 
olan .Milli cml(lk bedellerinin tediyesinde başnbaş kabul olunacaklan gibi 
tahvil itfa bedelleri ve faizleri ta.lnillerin tamamen itfa.sınn kadar her tllrlU 
vergi ve rüsumdan nıuııf buıunaca.kla1rdır . 

.Mezkür tah\·lller Türkiye Cüınhurlyet Merkez, 'l'Urklyc Cümhuriyeti 7.i
rııat, TUrkiye İ§, EınH\k ve Eytam: llalk, '!'ürk Ticaret, B~lcdiycler Bankn· 
larile Sümer \"C Etlbanlt U\rafrndan -'Slılacnğı gibi dı~er bankalar V86ltasllc 
de t<'min olunabllir. (9643) 

Maı19e Vekaletınderı: 
l - Yek:i.lct ıhllyacı için malzemesı \'ekO.lettcn verilmek ve diğer mnı-. 

rafları mllteahbide ait olmak üzere muhteli! cb'ad ve ntimUMde so bin adet 
cc!tcrin tab ,.c tecl!di kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli on yedi bin yetmiş liradır. 

3 - J\lu\•akkat teminat bin iki yUz seksen lira yirmi be§ kuru§tur. 
4 - Şartnam<'llİ bedelsiz olarak Ankaradıı. I..evazım MlidürlUğilndcn . 

1.t:unbıılda Dolmabahçcdc Maliye evrakı matbua ıınbanndan verilir. 
5 - Ek.S:ltme 11 Tcıırlnlsanl 941 Salt gUnU saat 34,30 da Levazım mü 

dürıilğünde müteşekkil eksiltme komhıyonunca yapılacaktır. tsteklileritı 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 Uncu maddelerindeki belgeler muvakkat tc· 
ıninıı.t makbuzu veya banka kefalet mektubile birlikte tayin olunan gün ve 
saatle kanunun tnrlfatı dalrcııln~ komisyona mtiracaatıarı. (7921) (!)107) 

Üniversite Rektörlüğünden : 

'Onlvcrı.!teyc yazılma mtld<leli 6/2 inciteşrin l!Hl akşıı.mı oona erecektir. 

(9630) 

,-------------~,----'fürkiye Cumllarlyetl 

ZiRAA T BANKASI 
~Ulut tanbi. 1888. - :3crmayesı; 100.000,000 Tüne Ur.ısı. 

Sube .e Ajans adedi: ~-
Zirai ve ticari ~tr rwtıi banko mua~ 

...... ~ 18.SOO On flmunfyf ftll'I-,-. 

tılnl.*t Bankamndllı il: ' 

IC 1ln&> ~ eeoede • dlıa •Pkllfleejr kttr'• ~ -.eatıdn!ı 

p1ıaaa ~an lla'aaı.iJrt ~ııa<.-.Flıtn. 

• w• ı.-o ıtnı1• &.MO ıı.. ı.o ~ "' ttr.!ttıı 
• • "' • .,... • m • '° • 
•• ?M ....... lee.N • 

.. • ıto • .. ... . 
OIKXA T: El-.plarmd&ld panJar bb 8e!l4 ~M 15ıO tı.rMan ·~1ı 

~yeni.. \JD'amJJ'e ~ r.akd1rde "' IC tıWaslylP •e1'1HI'• • • · 
Ke(' -: n Yart. 1J ffaziran U Eyt(U tı Btrlnclk!Vıuıı •.a.r1'hlt 

rtnıJı! vıı.ptlJr. 
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"Gece korkunçtur!" şarkısından daha C'iddi hangi 
6<U'kıy1 çalabilirdi. Bay G&nü çalınıy.;ı. b~ladı, Fa.kat <;.al
dığından kendi de memnun olmadı. Bu da pek tabii bir 
~eydi! Zira ''Gece korkunçtur!" şarkısı piyano icin U>rtip 
edilmemişti. Burada sc l~r kesik kesik c:ıkıyordu . Çünki.i 
piyanoda ''kor - kunç" klavişne basarsın, ses y~rıda 
kalır. Armonik başkadır. Parmağını "kor - kun.ç _ tur" 
dişine koydun mu: bastır anasını sattımmı şeyini, bastır 
da bastırda yarım eaa.t gürlesin! Bastır ve sesini clal:galan· 
dtrarak. keyfin goelinccye kadar bağır! 

Piyano ile ise: Dnn, dnn'dan başka bir şey çrkmcyor. 
&.:$ ~ey! ... 

Bay Ganü "Slaninka" şarkısının yapmış olduğu tc· 
siriıı zayıflryaca~ım göroiı. Düşündü, düşündü Ye "abe, 
dur ~u karılara "Gece korkunqtur" şarkısını ağızdan söy. 
liyeyim" diye kararını verdi. 

Biraz durdu. Ve söyliyeccği acıklı şarkının dinleyici
leri ii7.crinde daM. ziyade tesir yapması için derin bir ah! 
cckti. çehresini buruşturdu, elini yanağına d.:ı.yadr, gÖ7Je. 
rini kapadr, ağzını açtı ve şarkıyı tutturdu! 

Grandicı.simo maestro Verdi! Senin di.işmanın yolctlır 
YC olamaz. Fakat hiç beldenilmed~ği bir zamanda kafşma 
bir düş~n cıkarsa o mutlak iblıs, lain olacakt'r. Allah 
büyüktür, Esimio maestro. şeytanın bütün rehirli okları 
sana biç bir tesir yapamaz. 

Fal:at o lain ~-eytan yalnız, evet yalnız bir vasıt..'l~'l 
ku1lanacak olursa, bütün musiki alemi mateme bi.iriinür. 

Riz bu husust~ duacıvız, rica ederim. sen de dua cl ki 
AHah, ı,cytanm cıcni Bay· Ganünün "Gece korkurrtur!" 
FarkJSlllI wylediği salona götürmesine müsaade dme~in,. 
Ve ~enin o nazik r-ıamian bilmediğin ve şimdiye kadar işit, 
med;ğin \'ahşi. nefreti ve gayri insani seslerin tesiriyle 
7.eclelcndiği bir :r.a:mnnda ı::eyta.nı lain sana korkuru;: haki
kati itiraz edere!: mınları ~vlemesin: 

Ha, ha, h:-ı ! .. Verdi bu senin ilahi "Traviyata" opc
raııdan bir !;;:ırkıdır. Ha. ha, ha! Ha ... ha! ••• 

Mahçup llço s:ıa.tinc bakarak: 
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Maliqe Vekô.ıetinden: 
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,.41 
an mütcn.hhide ait olmak Uz.ere muhteli! eb'ad ve numunede ,. 
anın tab ve teclidl knpalı YAr!la eksiltmeye konulmu§tur . 

2 - Muhammen bedeli on be.:; bin yedi yUz liradır. tıı< 

3 - Muvakkat temJnatı bin yUz ycbnİ§ yedi lira. elli kUJ'\)Şd 
4 - Şartnamesi bcdel6ıiz olarak .Anluırııda. Levazım )!U ,ı1 

l tanbulda Dolmabahçede maliye evrakı matbua nnbarmdtul ~/ 
5 Eksiltme 11 Teşcinlsanl 941. Salı gUnU saat 15,80 d3 '~ 

zım MUdUrlUğilndc mUteşekkll cksı1tme komisyonunca ynprııı' ıl 
ılcrln 24.00 numaralı kanunun 2 ve 3 tıncU maddelerindeki ı,c1"~ 
cat teminat makbuzu veya banka kefalet mektubu ile ~uırte_,,aı 

gün ve saatte tarifatı dairesinde komiHyonıı müracae.UarL {TV'"" 
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Kitap kLsmuu genid8~ 
tanzim edip açmıştı' 

Kitap, mecmua, gazete basar' 
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