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1 lnarıalım 

lryallllerl 
''Tövbekar,, olabilirler mi, 

oı.amazlar mz ? 
lô5 suçfan sonra tövbekar olduğunu iddia eden bir do. 

landırıcmm tekrar hapse girmesi kanısında 

R:uhiyatçı: ."Olamaz !" diyor 
;Do~a dırıcıhk dolandıranm zekAsma değil, 

dolandır1lamn aptalhğma istmat eder 
Konuşan: SAIT F Al K ......... ·-··························· ' 

GEÇEl\"LERDJ:<~ (65) cU.. ' başta g~lir. İş n gaye insan ru-
rüm i>lemi5 bir dolnndırı. hnnu nsılle5tırlr. 

nı t ö v b c k r. r olduğunu iddia ~lnhltln ve göreneğin yine _bu 
etti. Fa.kat bir yeni fn1 i~le- l'uh üzerindel>i tesiri pek bUyuk
md."tcu kendi ini mcnedemedi. tilr. Doğuştan müarhn (Lanıbrozo) 
:rekrnr hapse girdi. Büyle bir ha- nun güze~.bi~ bulu.~~?r. -~a.lmt re
dise ka1111 mda in anın kendi kcn- !~t~de ınucnm: 1-l\tu ınıı!~akJannr, 
di:iine s<i~ le hir sual somıamasma kotu bir muhitte alaLitdığlne dq;a 
imkin \'ar nudD': 

1 

\'Urnn bir bedbfthttır. 
- Acaba bu adsmlar tıpkı aı. - Bıı n<'vi ıniicrlıu,er yani, dıı-

kollklerlo lı;ld içmeden durama- j landıncılıı.r, haddizatında pek mi 
dıklan gibi cQriim i lemedcn yapıı- r.eki in anlardır? 
mryorlar mı? - Uolşndıncılık dolandıra.nm 

İıu suale her birimizin ~ka t.ür- r.ckfümıa değilı dolanılmlanm ap. 
]ü bir cel'ap yereeeği aşlki.rdır. Fa- t.allığnıa istinat ccler. BUyUk dolan. 
t.at acaba bir ruhlyatçı, bir doktor dıncılıırm bu yola dilnuıcylp de iyi 
bu Del'İ lıı.ıwthr hakkında neler Mr yol totsalnrdı mucid 'eya dlht 
düŞiinilyorlar! o!:"bilecelderinl hlr zaunetmem. 7,e. 

Kaiktun; eweıa bir nllıiyaçı ile ıu, ;\'Bpıı:_ıclır; yeni kıymetlr~ ya.~
konuşaymı dedim Genı; ruhiyat tır. Zcku 7.orlnl<Jarda Ye gilıeJlık. 
profesö.rii ' Sabri 'F..sadı buldum. 1-cı-de kendini gös~!1r· Dotandın
Sabri F.sat genı; iri bUyilk af cı l!le karşısınd:ıkının zaafı ile oy. 
yüzlü, milt.e\"azı, 'iyi 'giyinmiş ol. myno bir lmnııırba1dır. Üstelik de 
nın ıua rağnıen babacan panta.lo • kumarda hile yapar. 
nunun litU U olduğu lıa.İde, insana, -- l!iilMa. tl:ı1ta:dm1, bu~la':.'n 
panta.lonu litllsllzdlir, hl ini veren tovbekar o~malanna sizce ımkan 
pek t.atlı bir hoca yok mudur. 
ıosam fazla. ~Uyor. Ba.,ı.a. bi- -_Ken<li keudine, durıııt durur. 

risl O'lla biraz Clli,üneyfm Blrkaı: kcn tovbekir olınası için sebep yok 
gün son:.S. uj;'Taymız, der<Ü. ~ı- tur. Bu tövbede harici~ tesiri ~t
lıklı oturuyonız. Kolaylıkla 07Am tr. Bo hayırhah tesır kendı~ıne 
ciimleler yr.pıyor: muhitten gele~ektlr. . 

- MUc.rimlerin bir kısmı tesa- Genç pror~~re _tef)c'.droı edere~ 
düfi mücrlmlerd'r Bu "tesad""f" ııynbrken du5umldm. Acaba Sabrı 
kcd.imeslnd cmı~y· Un n....... lu Esat bu s&bmalılar hekkmda ünıit.. 

e ı e .._..., •~ •- t d' • ır d-,'1· .. ııı· 
yatın bazı geçici meebtıriyetlerf, S:u. m ~ 1 • ~yır .,_....,~ı, um 1 i 
h tt• · ruh in ~• . lakst r.ıstematık bir sP.kılde insanı 
b \ a mi an unbahun,, )tir. e g~cı insan bilerek ve hatala.mu tıııkı sa-

u nw an mC\°ZUD ı . •...ı • ---•· .. __ • tmes· ..ıhı bu 
)•• d "--"U J ... tr d h d,.,,.. a<N"nın __., .-..r e ı na •ır e CUflJJ mes ....., il n "b" V• 
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., , __ • ·· 

.... :_u,_.. a61: ... ~ ü .• ti .flenberegı kınlmış ıın ıu.ua ılc goı-

..... u, ~- ~. e roıuu r. L. ·ıe v arak dü 
)'&kisi. olmuş mUcrimler ''ardır. lerfnde saa~ ~pı ugraş • 

- Bu cünnfi ltfy:ıt edlnmis 
0

_ 7.eltmek, tamir dmd'ıi lazım. Uo-
lanl:ır ilk climıü nasıl )'&.1>$rla.r? zulmnıt saat tamir kabul e<ler: fa: 

- Jlk cürmün i!!Ieıımesinde, ·Pi- kat ~tçi laznn. B<YL~k saat k~ndı 
.sik&!lallz dillle, kılık dcği.stircme- ke.ndınc ycnıcıen dakıkası dakıl,a
miş, salim gayelere Ve he<leflen· ma doğnı işlemez. 
doğm başka bir yol bnhımamı~ ba-
zı inslyn.Jdo.rm birdenbire p.ıtlaıı. 
\-emıetlnin rolü vanbr. Hep.imlzde 
mücadele, temellü'k, dnslyct in.,i. 
)'akları, ta ldiçilk yasımızdanlıeri, 
DOrmal bir seyir takip ederken '\'e

yahnt yine normal olarak türlü 
türlü kılık değistJrirken bu bizim 
"cürüm tlryıddsi" diyebileceğimiz 
insanlarda bu tabii insiyaklar anor
mal ~ide lnldsaf ecfü·erir. l'lne 
bir ikinci ve bir ~Uncü anormal 
tezahür artık ''tabiatı saniye" ha. 
line gelir. Arlık bu bir kurtulun. 
ması güç itlyator. 

- Nicin güç_ Bu kötü .huylannı 
bmıkrnalannm iml.iinı Pek mi az. 
.ıtır? 

- ):!\•et, ozdrr, Bu ihtimal du
ırup dqmJ'ken ve keneli kendine pek 
azdır. Böyle cürmü itiyat edinmf ... 
olan kimselerle. cerniy'!tln uzun 
müddet uğra.5111nsı liLZim gelir. Ma
ama.fih Jıııza~ bu ~mcklorln de bo-
a gf ttii{ gfüiilmü~-tlir. 1ı·akat, ne 

olursa olsun, madem ki rcmiyet 
hayntnı11, :kamnılan her insanın 
lıa.ddi7.atmdo. bir k-ıymet olcluı;'U 
süphesJz oldağuna. göre. i.i bu za. 
liyeden görmek Jiizım gelir. Blnu- l 
cnaleYh bu do müerimlerle, nemi. 
5et;in pğrasmnsı, her usulıle.n, her 
nevi terapülik (tedıı\'i fenni) niten 
J!ftifade etmesi §iynnı tcmeunlclir. 
-1\l~lA ne gibi u uller'." 
- Rıı gib!Iare tatbik cdüocck 

usulfcrin başında onlar için )'epye
ol muhitler yaratmak, i:ısaıı nıhn
no tazeleyici i le.r bulmak, ~ütu 
ıııı 11iyaklarma ul\i hedefler aramak 

4 Şiddetli bir lırtrruı. Anruun sahil. 
lorinde bOyW( r.aytata ııebep olDltL'} 
hır. Öleıılerln saym beş yt\"z.U g~mı •• 
tır. BllUln yollar k~lmlş, kn.blolnr 
kopnıa,, telsiz telgraf muhabereleri 
keıiOmlıftlr. 40 kfloınctrt>Jlk demlryolu 
tamamlyle "1arap otunr.tur. . 

• MIIletlerara..<rı iş bürosu mUdilril 
All>cr Toma &I n.emilıı. • Parlste nn. 
9'%m 6lm~ilr. 1914 de harp lın•I:ır 
~lamM PraDSJZ bJUhimmat lcbresf. 

- ..... plb .. ....,. Toma 191~ 1 
.. 4" • n&ım olmuş, 1920 do 
.MIDetıer CemtycU ~ dnlreııl •tllğlne 
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rmu 
Tramvayda müsterileri 

dirsekliyen gene!.. 

K ALABALIK bir f'tamvay ... •"· 
ma na1111 't Her gllı.ı raatlad ık 

lanmzdıın iblr numara dahıt. Ustün ... 
Tramvayın 11aıonunıla ııeıwere ~a. 

mnda bJr genç. Uzun boylu, aüllln 
gibi oldukça l·akı ıklı, temi:r,cc de 
glylnııılş. Bir aralık döndiı. İnsan 

baııları arasından kapı y-yıd& bir 
t.ıınıdı!Jnı gord". Ren dr. bu tanıdık 
yaııındayım. Birdenbire dcniule yii. 
r.er gtbl kolaQ atarak, satında ve 
BOlnnclakl Jn!'Wlll yığınını hiçe aaya 
rak, hattA müsaade de ıstcmlyerek 
kapıya, tan&dığnıa dotnı lleıiedl. 

Y&km istasyonda lne<"ek bir adamın 
teJA.,ı \'nrdı l<endlslındl".. ona, Jnsau. 
lıır birbirine g~rek yol verdller. 

Fakat o, kapı yanmda koltuklar 
ııraııındaki dar g<:i:ltte duran tanı 
dıfı yanına geldi, Sell'ım \'erdi mi 
bllmlyonım. C.-blndoo yanrndakllerl 
dlrsekllyerek bir lıBnkıı. be9&bı cart 
dcfterlııln koyu renk Mlllold kabını 
çıkardı. içinden ılo bir tomar lotoğ. 

raf. 
Görmeme lmkAn yoktu bu l'tll'llm. 

lcrf, hep"I de kr.ndl!!lnln rcslmlcrly 
dl: Tllriü tllrla, poz poz. Arkadaıtı 
hepsine birer birer baktı. Biri üze. 
rinde durdu: 

- Bu çok gü'7~f, dedi. 
Reflmln sahibi "&<'8ba !'' ya lllzurn 

görmeden truıdlk etti: 
- E\·et .. ve l!Avo etmeyi unutma. 

dı: 

- Şarl Buvaye'nln po:t.tt. Mclek 
•lııemnstaıla gördöm bu pozu ve bt'. 
men çektirdim. Omnartesl gUnU de 
Saray slnenıaaına J'Öttlrecejim, lo. 
t-Oğrafçıyı. Orada da. bir poz gördüm. 
P.-k .,.._ğendlm. Oö1"9tin de ayıımı 

ı;ekmn, .• 
Taklld, lUııhakkak ki iyi eeydlr. 

Pnk.&t iyi ,,eyleri, meadA bu genç, 
sinema art~leriııln podannı taklid 
odeooğlne onları böylo bir kalaba. 
lıkta ıırl\Ada,ına cöıı~rmek ·~in 
klmeeyt rahat.su. e~kJerinl öt • 
ranl!f' \'fi bunu taklld eUeydt ff'ns 

mı olur~u~. BURHAN BURÇAK· 

'""' 
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·-~Mahkemelerde~!. H.!l)iSELE~ arARan· 
VeniDahiliyeVekili ''Bursadan ceSur 

ve Parti Genel b . ·1ıt • z·-J · Bırlltlyaabtıa 
mukaddes e,yaıı 

aereıerde 'l .. Sekrateri ır ı ıgar ge uı, ,ı 
Dün yeni va:r.ilelerine 

başladılar 
--o---

MllU Şef, Genel 
Sekreteri yeme~e 

alı oydular 

fiendtsını dolandırıcı diye dava ellen 
Ml,eun Gzerıne ylrl dl 

- Senmisin beni dava eden ha .... 
dedi. Yahudi baygınhklar geçirdi. 

Yazan: SAIT F AIK --·· .. ·-······· ... ·-····· 

D VŞ ONUŞ itibarile gerJ mil
letlerde tttttllerdca ve ~

yodan lıud&t omulduğa hakkındaki 
yıızınım okuyanlardan biri d.iyor 
ki: 

Ankara.dan haber verildiğine göre, 
Yeni Parti "Genel Sekreteri Memduh 
Şevket Eeendal lle yeni Dahlllye Ve. 
kilimlz Dr. Fikri Tf.lzcr, dUn Hğıeden 
evvel beraberce sencl ookrctcrllk bl _ Bcynz zcımln U!itilne yeşil çizgi- deli ecne<lın gUnü gelir. Fakat 
numa gelerek ıaıertn devir ve teslin:ı li mintan, beyaz top s~kal, gcniJ.: dükkana ne gelen vardır, ne gi• 
muamelesini yapmı~lardır, Dahiliye muhteşem bir vUcut, m:ıvi, sıcak elen ... O gelm~e Mlşcl gidemez. 
Veklll bundan sonra Dahiliye Vekil. ve tatlı gö:•Jer; ayaklarda mest... mi? Ka.tka.r Bursaytı gider. Bur
letlne giderek vazifesine ba§lıımı;,tır. .l!ite nefsi Burs:ıdnn İbıiı.hlm Ağa, sada ta.nıdığı Hacı Emln isıninde• 

Genel Sekreter Memduh Şevket E. Soy adı çlmen._ ~olandıncrlr~~ ki bir zata mnrecaat eder. Yağcı 
:ıendal, öğle Uzerl Çankaya köşkUndc 

1 
maznun. Te\•elli;dU 1279: l):ökU Ali isminde b\riitl ta.ruytp tan.mıa

CUmhurrel.slmlz lnönU to.rn.fından ka. Aziz devrine cL:ıyannn bir çınar dtğınr sorar. O da ynğcı Ali f.9nıln
bul edllm1'ı vo Milli -Şe! tnrormdan ağacı. de birini taııunad•ğmı, fa.kat yağ. 
yemeğe alıkonulmuştur. Davacı yeriKde kimseler yok, CI İhrahiın &ğa isminde bir adam 

- Bugtlnktl garp medenlyetloe 
A vnıpa medeniyeti demektense 
hıricıtiyan medeniyeti demek daha 
doğru olmaz mıf Mantık ve mad
deye dayanan bu medeniyet ale
ml~dt tliltllerden ve e§yad&n im. 
<lal beklemek Adetl yok mudur? 
.Serelerde oldukJannı bilmiyorum 
ama onlann da mukaddes bildlkle• 
rt bl rtalum ena vardır; bunlar da 
ba Peygamberden kalan hatıral&r
drr. 

Bir milletin ve csnlyetin bütün 
ln~nlannda aynı fikir &eliycslnln 
bu1unduğnnu lddta etmek elbet doğ 
ru detildlr; Avrupalılar Amerika
hlar arasuıda da e"'ya llizumon
dan fazla ehemmiyet ,·erenler ~ok
tur; battl pek mlinen,·erklnıseler. 
den de böylelerine tesadüf güç sa
yılmamahcl tr. 

Gayri me,ra servet 
edinen memurlar 
Memurııırla nakerl menauplardıın 

fevkalde hallerde mnı iktisap eden 
ve mall durumları gelirleriyle mUte. 
nasip otmıyanlardan malları ve gelir. 
leri hakkında beyanname istenme.si 
ha.kkmdaki kanun lAyihıı.sı meclis 
ruznamesine alınmıştır. Bugün mec • 
litte mUzakeresl muhtemel olan bu 
kanun l&.yibası ile beyanname vermı. 
yenler veya yanlış malCımat verenler 
3 aydan bir seneye kadar hapsedllt'. 
bileceklerdir. 

Kahve ve çay tevziatı -
Bölge İaşe MUdi.lrlUğü mayıs ayı_ 

na o.it kahve ve çay tevziatı ııstcle • 
rinl hazırlamıştır. Tevzlata pazartesi 
gUnil bo.§lıuıacaktır. 

Zeytinyağı sa'a.ı§larında 
fatura sureti venniyenler 
Fiyat J4Uraknbe KomiayoI).u bir te. 

nekeden !azla ııatııan zeytinyağların 
fatura suretlerinin Ticaret Odasmn. 
gönderilmesi lmldesinl vazettiği hal_ 
de buna ı;ayct ctmlyenlerjn wıtıuıtu 
na.zan dikkau ceıbctm~ıır. Bunun 
içtn fiddetll hareket edllmepi takş.r • 
ı11r etmiştir. 

Mensucat fiıleri 
Yerli .mallar pazarlarından pa· 

tnuklu mensucat alma:k için ha
zırlanan fişlerin evlere pazar 

1 
günü dağıtılmasına başla.nacak· 
tır. 

1 
Konservatuvann büyük koro 

ve orkestra konseri 
1 Konservatuar koro ve orl:ent_ 
rası senenin en büyük ve mtihim 
konserini 12 mayıs salı günü 
akşamı sa.at 21 de Taksim Beledı
rc gnzimsunda veriyor. Muhi<l
din Sadak idaresindeki koro ve 
orkestrada solist olarak Semiha 
Berksoy ve Ali Sezin bulunmak· 
tadır. Programın esasını garmu. 
si.ki edebiyatının 18 inci ve 19 
lll)cu asırlara ait mühim parcaalr 
~kil etmektedir. Kom:er 6cihri. 
miz sanat mahafilinde çok d e· 
rin alaka uyandırmıştır. Bilet-

l 
ler kon.servatuardan t.edaı ik o· 
lunabllir. 

•'Siyasi" rolümii, "P. t;. X. 
Cl•Jbs,, deki (l) rolümle nasıl te
lif ettiğimi birkaç kelime ile izalı 
etmeliyim. Vicdani dii<;linülecek 
olursa bu, pek de güç blr -.ey ol · 
maz. "P. J~. N. Clubs" sivaı.i bir 
cemiyet oldttklannı iddia. • etmek
le beraber milletler arasıncla an. 
la~ya, sulha ve hlirriyete olan 
h11ğlılıkla.rmı da. ilin etmekten gc. 
ri kalmamışlardır. Sulha (\'e ayni 
7amanfla hürriyete) edeblyat1an 
daha kestlnne ,·ssttalıırla Jıfzmet 

ı ctlcrlteıı "P. E, N. Klüpleri" mle 
M1rlm olan zihni~·rt-e de ~lık 
kaldığıma emindim. :Fakat hit'bir 

zaman IJ..i \ 'azifeyi blıibirine kan~
tırmaılım. Bllhtl..sa arsı ulu al re• 
i-.Uk um·aıunım b,~na t.emin ettii:ri l otoriteyi, rntnız ltentli memlelieti . 
r.ı.n menfaatJne rleğil, fakl\t e\·. 
ren-.cl gayeler için ıl.. çalı5h/;nna 
mutlak surette "emin olduğunı za. 
manlar ku11anclnn. 

tıı 

Rlitün bunb\rdnn, çok ~aha sorı
ra. hat ıralannu ,·szarknn halıset. 
mek fsU~·ordum. Iln oldıfJ{!:ll patç. 
til< bir Jıikiiye olabllir,li: "Sulıhü 

l 
lrurtanıcağına yemin C'doo ve onu 
kurtnramıyan nclrun ... " 

Şirnı.11 artılc frlfılcct.. vuku!\ W"• 
t dil<h•n ,bUWn A \ 'l"UPa bir harabe 
halini aldıl<tan sonra J<rt •mhığun 
pıAnA!W. lmlmnmr,tır. Bilakis henür. 
lıarbr gfnnemiıt nlan en hli' li':< 
71emokrasi · memleketinin h~Jkı. 
•M • •• , • t 

0
r> ı t 

Osmanlı tmpantorloğu deninde · 
bu gibi kimselerin Türkelre sözle 
\'C :van ile tecaviizleri hrrlstiyan
lık 

0

tna-.subıından ileri gellyoTdu. 
Balkan Harbind~ld haç ,.e hilal da
'\'O"lı en yakm misaldir; Suriyede 
fiirk or<lucıunu msğlUp eden Allen
bl ordusunu "Son lla~lt Ordusu" 
<live tu-slr edenler bolunmustn; 
dl~er tınaftan ela bo İngiliz gene
nılfnin aılmı (Ali Nebi) şekline so. 
karalı ,\raplar arasında propagan
da yapılmış, hllrnhk Jsti mnr cdll
nıişti; hn hadi<Jeltrlo asıl l'e ınuns. 
ııam mrma..,ı maksada ,·anrııır.• içlı• 

her v:ı.<ııbya bas ''llrmıınm mc~ru 
oldu~n m~elesldir; :roksn hnki
kntte tsa Pey~amlıe-rden kalırn nıu
kadcles e5yıuım acııJ mllhlyetl blrrr 
hnhr:ı olmaktan ibarettir. 

F~t dfı.vicının isnıinin ''Mışe.J,. tanıdığmı, bu :ıdamın da nrunus
olduğunu öğreniyoruz. Düviı 193!1 ıu b:r adam olduğÜnu, oononun 
danbeıi görülın':'l;tc. Fakat davacı 8ahlb1 şayet o ise parayı Blıllhak. 
'Mişel mahkemeye rozan gelip, kak ödiyeceğ.mi söyler. Kalkarlar 
OOzan gelmemekle. Müddeiumumi. yağcı tbrahiııri bulurl:ı.r. İşte bu • 
davacının dcr?ırı.1 geti.ı ilmes;nı ve gün m:ı.znuıt ıınn<laly~inde oturan 
bu davtınrıı l>ir an evvel netice~ adam bu y::ığcr İbmhi.m ağadır. 
~enmesinj i.<ıtiyor. Derhal zabıta.ya Mi~-01 İbrahim ağayı görünce: "nu 
ttlefon edilmesine ve divacmın adam senede kefil olun adamdır. 
getirtilip bu sUrüp giden işin ni· Bana borçlu olan bu adam dcği~· 
hııyet bit.rneslnc taraftar. Mi1dde- dir Onun sakalı ,·oktu... der. llı
iumuminin bu isteği Yerine getiril- rahim ağa. bonom;n sahibin1n ne • 
mek üzere malık~me tatil ediliyor. reli olduğunu :w~elderı sonır. M'
Ynrrm 533t ~e-.mlştir. Bursalı şel: "!negölHl,, ceva.bmı verir. 
yo.ğcı lbr8hlm .ağa. koridorun hir İbrahim ağ<ı, ''yarın saat altıda 
kanapeıslnde evvelce bu hiç tanı. gol de bera.ber lnegöle gkleriz. 
m:ao·ğını iddia ettiği Miııe'i bek <- Adnmlnrı b ıhır paranı alırsın,, 
mclde. Beyaz kaşları çatılmış a.· der. Fa.kat ertesi ~balı, İbrahim 
nındaki ten! rengindeki et beni ağa, ken1ıi!ıinl ııl:&kadar etmiyen 
kıznrınrş, davacmm i.1<ide birde: bu jş için tnegöle gttmekten vaı• 
''Sakallıydı, çok mkalmt hra§ et- gc~er. Mişc' de tst..ı.nbula döner, 
miş de ö ·le gelmi,_<ıti,. dediği sn - Kuyumcu Mi~el buncl.-ı.n evvelki 
knlı Jazguı, bekliyor. Nihayet Mi.. duruı,:malare aklma estiği zaman 
§Cl polis refakatinde glfaUktil. tt-. g""..lmicı, esmed:kçe gelmemiş, lb. 
rahim a.ğa da üzerine yUrüdü: rahiTq ağa)ı gtı..l\ S3kalsız, klb &.'1• 

- Sen mis.in o, benı daviı. eden knllı göstemıi~. canı isteyince: lsanm t\hilendi6-i hll!,'ı• en bii-
bn? Sen misin? _ A lLs'V'Cl'.i3 C61l8$lllda dilkkı1n· ) ilk pars.:ılan Kullliste ''l\Iukallde~ 

Cilmlesinc karvı Mi.~eı &apsan da ada.m yoktu, canı istcme)·iJıce: Hac" ve Parfste "J'liotr Dam dö Pıı·. 
kcs\ldi. .~ •.. 'var<lt., dem~ "'e'bbYlece davt.yr rl" kilitı;clerin<ledJr. ,Ilıınlarm lıi· 

B 1 dava.nm ik!..,Cl tmııne!i • Iı- işin i4;inden çrkrlainaz bir hale rinrlcıln<le hlam le\'hn-.ı da vardır: 
~elin bnygm.irk ı;~itıneı1le lttfiıa. :• sokmu:ıtu: dikenli tac i'jdncjde<lir. Tuluz'dnI.i 
yet bul<iu... Ş'mdi üçüncü sahne- Bugiin d e hakim dükkanda bu Sen Semin ldlisesiylc dnha birçok 
deyiz: (600) lirah1< alış\"erlş esnaamda kUiselerde o t~tan dikenl er bnulıı-. 

Mi§e>l Bedestende mUcevlıcrat khnse oJu!' olmadrğnu 80I'Unea: , ınaktadrr. ba Peygamberln id~: 
taciri bir mUS<lv1dir. Bir gtln dli!. _ lfrfalr manifatumnı MUs1im rumıla J.-ullanılan çh-llcrden bır. 
üfınmn b!r ad:ırn g<'lir. (600) Hr-... • vardı de<U B~raz i.onrn lekmr a\·- J.ombarıl kıralh\nnm tacında# bir 
1ık alT§Vcriş eder. 1ncl, l lipe ve ni su~l ka~ı.snıd3 • • ba ka111 Xotr Dam Ve Uçlincü U 
gcrdanlili alır. Paranın lf.,r mikUı- -~Ben ~ilçluy~ mal verdiğim H?nza .. ~Jisclerlndedit'. ''Mnltad<l.l .. 
rnn veııi"r. üst tar:ıfmı blr emre ,.e 0 ~et vorc'liği 1.a.ınan dUkkb· Slmgil ıs~ Romaıla Sen Jan ~1~ 
muharrer Be?lc<tle öder. Bıı ada- <la kimse voktu h ikimiz arasm. J.ııtmn ldl!.Se<ılnde mu1ıafaza edılı
mın iEmi H:ıeı NtUr. Mntnı.~. iht'- rla gecti, detll. · ~ yor. :~ızn&" ın bir parç:ı& P~is. 
yar bir adamdır. Bıı emre muhnı • - Pek fı.lıi scnt.l<'n ma1 ulan te dı;;er i>ftf't4!1J Romadadır. İr. 
rcr senedin :ılacnkh. verimle aclt bu ndam mıy~lı? ı;ômle~l" Trev 1dli"eelnde, "dı 
ynzılr olan "Ali Bes"n'~ mrglu ye- _ Bu ru:hmdr efendim. giimlcği'' ArJantöy kiUseslndedir. 
tfode de frrmcı Ab"ul•ah İ".m'ncl"' MU<ldeiumumı: bu Mk ka~tk ''l\iuka.d<les Kefen" Turln'dcdlr. 
•r,,irinln e.lh.rr y:ızılıdır. (600) },. v:ı;ı:avı f!{iyler.e izah etti: ''~l~rdh'en,ı de Romnıla Sen Jan 
nılrk mU.cevhcrat alan ndnm~:ı i • Ya.pılan dunı~ma eonunda suç• dö ı.ntrsn kflisesJ, ''direk'.' e. yine 
te bu Ali Besendir. M.i~tl bu emre ıu tbnıhimin Mi.'}elin kap.ı.lı ~arşı. Ro~ada Sen Praksed kllısesı sa.-
muharrer senedi Ali BeEenden, dr.kl dUkkrtnınıı girlerok bilezik hlptir. 
yııni alışveriş yo.pan m3.t.ra'i ihl:• l hüpe, inci gibi (600) Hra kıyme ; E~cr ('Şyııdan imdat lstenseycli 
~·a.rdan alıruşt:rr, Fakat ~re m~ı- 1 tinde müce\"h,-r a'ıar.ılt buna mu- ''C onlar da gerr.ckten bu imdadı 
luırrel' senetlerin arkasına ciro e- kabil dlikkllndıı. ML'.lf') tarafından yapmak kudretinde olsalardı Fran 
dilmE'Si lazmı.gcl~rken bunu yap! - yazılmıB ve Ali mülıtir!U Mr senet ga ile ttalya arMJnda harp olduğu 
mnmrc;tır. Ml~e'in em.re muhnrrrr ,.~rdiği ve ayrıC!l bu l!encdj temin ı;ırada muksdde9 eşya nra!5mda da 
scn<>:t~~~n altına hir ciro lfırr • etmelc üz)re İn<'gö!de fmncı Ab- b~rp ml olmak IAmndı! 
gcldıg;nJ bilınemeisnc imkan var dullah Uıraf~dan Ali Bescn namı-
mrdrr':' GUnltr "'ecer, Ol giln \•n- (Devamı 4 üncüde) 

na (2) Avrupa '5111bünün ve bürri. 
yotinin zamanmcJa lal'fedilmlyen 
gayretler, uyu"1kfoklar yil1.:lndcn 
nasıl mahvolduğunu ~k yakı~dan 
görmek lmklnını vermekle fayclalr 
bir harekette bUiunduğuma kanl
im. 

nu ara.da birçok 6eYleri bırak
mıya ruecb?r olacağım, çünkü 
.Wyliyeceklerun pek o:ıun süreb:. 
lir \'e benim asıl anlatmak istecr
i:im de, tarih sıraslle kf"lldi mao< .. 
ram değildir. Kendi ~eram ş•m . 
dilik h~IJn aliılı:adar etmeğ0 değ
mcı. lfnlkm alakasına değen ııey, 
m~ceramm banıı yakla!)mak, ba
ınn nüfuz ctm~t - yahut Uurle· 
rinde muhtemel iarziyeler kur
mak -· lmlıinını verdiği Avnıpa 
mıılmdllerntmm muammalandır. . 

tr~aatınıla hnblarnn, pek .açık 
.sebeplerle. bcU;I de t.ekziplere yol 
ncnr.nkta. Okurlarım<1ıuı buna ~~
ııı:un:ıll!.nm rlc:ı. erter"m. Re_n h r.• 
~ikaf.e hiçM.r Soe) iliwe etmedim. 

I 
DAI.ADİER l\fiJAl\IMASI 

'Bir ndrunm, C'llnl uzatarak, ba
na doğru ilcrle<li~oini gördüm. Be-

Çevlr.,.n: 

LUTFI AY 

nim ya~ımda benden daha ulak, 
!11bmau, laso, basık boyunlu i<ll. 
l 'an Goluvalı, yan Romalı tipin .. 
de, mat, esner bir yUz: canlı göz. 

· ler;" pürüz.stlz ve azimkir bir u. 
nuplu sesi: 

- .Piyosinlzi okudum, dedi., 0-
tıırsanıza~, B:..-ı unıumi)"ctle ciya
ai piye&?cri ~vmnn. .. ::Uesolı'\ Ik· 
main Uollıuıil'nıkilerl. Onun .cser
lı·rf ni b.-uıa pek met~etmlıJlerdi. 
Halbuki b<>i \C mUn&Sl.l. buldum... 
Sizinki siyM;et. adamlarına gar
ı:-.~ cluygular izale ediyol' ,c on. 
bn kend.J Jıa~lcrinin, kendi 
pro)Jlçı:ıılcrlnin İçinde ya.'2'tıyor ... 
('ok gllr.el bir piyNı ! Mademki 
bi:ıfm lComedl ~ 1-'ransez'd"Jd ba
yanlar, baylar d3> onu pek beğer• 
mi.,!er, fak:ı.t tti;resi baknndan oy. 
nnrnak mes'ullyetlni lizcrlerlne a. 
lamıunı~lar, mademki bu mesuli· 
yeti benim o.imam icap ediyormuş, 
pek illi I t. te ben bilt ün mes'ul.i. 
yeti kendi üzerime alı~·orum. Şa
yet teınslUonle gürültü m'kar, ıw. 
na ,14 nl~in ''Dictateur" ünilzün 
Komclll - Fraruoez'de oynanmuma 
müsaade ct.tiğbDi soracak olurlar. 

KADIRCAN KAF LI 

sa, ınet-Uate kürsüye çıkar, lznbn.t. 
,·eririm. 

Daadier beni da,·ct ctn 'ştl. W,26 
'ıJmm Ultb:ılıarmda idik. "Le Dic
tateur" adlı piyesiml l\omcdi • 
J.'nuısez komitesine \'ennistlm (bıı 
komite aktörl ... r<len mürekkeptir 
\'e tiyatro müdürUnün rolsliğipt)e 
toplauırl. Komite eserimi ''ittifak· 
in \"e tebriklerle" lıabul etnıiş, fr
kat hemen rti.abinde de, halk ara" 
bında bazı tezahürata ınc)dan ver
me 1 ihtimal dahilinde olduğu içlP 
oynananu)·aeağını ilfn·e ctmJştJ. 
Devletin baş tiyn.Lrosu oln.n Kont€°" 
di • Frnnsez, dii;er tiyatrolardan 
<lahs çok stuı.9Ure tabi clcJ;oildjr. 
Fakıı.t, hüyUkJtığUyle mütcna,.,tp o• 
Jıırak. kendlslnJ hususi tedbirler 
ıılmıya mecbur added1liyorc1n. Dl· 
ğer tAraftan ii~t i..'\'mlle oııuı 
nıhıtalan ihtiyatlı d:ıvranrn'1yı em· 
rc<llyordu: gen" 90Syetcr ba)-aıt· 
lnrlıı ~liıel panslyoncrlcrdcn çoğu
nun nazırlnı·Ja \·eya "met'.listn en iJ 
l<'ri ·r~Jeoo &imalarlle yn'°A~ ınuoa
ı;obetleri \"ardı. 

(Devamı 1ıar) 

(1) ''P. E. N . C!ulxı" i~i tı'J.• 
yelere b1zmct nuıJu:ad·1c kuru' ' 
herke~ açık, ziya.setle u· ... zw..n.•"' 
yan. arsı ulusıı! bir te<:c:';;killdür. 

(2> Julc.s Ro:n:ıins'.in b·ı ,,. ı. 

lıent'lz Amerika harbP "'İ ·e i ' 
ken,, New Yo"''ta kitap ha. ıııd0 

in ti§ar etmiştir. 

' l 
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l· ·fii!a~!!J SON "" HABERLER /r=-: ~~-~.T.~!tNiZ-----es::::u-..t 
tan uı 

~hhJ akJan.~~tkM~~ ~~~-~-~j·~·j·~~.~~··············-~~~~~~~~~~ , 
Baınıdığr yer: Vakrt Me.tbaa!l ı• • ı • , ' ngl iz Japonlann Korregidoru 

ABO~E .AR'ILARI . G sta po bombardıman etrnek 

~.:·~.. .,,:;:~~ tayyarelerinin e tehdidi üzer;ne 

~E : '!:E : akınları Şefi Pa. j l ilipinierde 
:.:::·:.:-:::~:~: 1:~:;:::.1~a~~~~:·:~.f1~, ri S e gitti Bütün Amerikan ..,, 

•ırınmlyen adam
ların muhakemesi 

Lcndı-a, 3 (.\ . \ ,) - H.\V-1 llt.• ~- n1ukaven1etı' 
zaretinin pet91.mbe n~ı:s.m tebliği: son Ü ç g Ü n 

Bugun öğloden eon't'a av lnyya· f d 
re filcl!lrı O!ıtrnde \C 7..eburg .. ta· zar J n d Ô sona er i 1 
r.rru~ eden bomba tnyyarcleı ine 

8 
F 

re.fnka~ eL'niı;leruir. ' 10 ransız I ((~ne; tnr:ıfı 1 incid<') zeı,nıg.c'e ~un~; bulııır kgzr.r:. \ a-,in~too, ~ (A . . \ .) - llar~!· 
ltlı.ıbteıif :ra.sılnlıırl ı ı. pı r:aımıyor; si_ h • • k re ncz.ırct'ndcn t:-ild:n iycı: ! 
tı laı ınn taarı uv. cdilm:.c; ,.,, ) anı;ın· 1nes1 
I &eldi diye koşup açıyorum. Kiır.sc- lnr <tkarıln•ı~tır. 1n$'!'iz haVtı kuv. re ur• Gtıyrire !'lti \e te~il cdilnııy•'n 
~: Yok. Çıldıracn~'tın. l<~n n h:ıyet bu \'ctlc'riı~in hiçbir kapbı ~·oktur. d ,. Z ,. , d ,· ."!ı>.JX'il ha";)ı·r;crinP pırc. J:ıpcır1ar 
liıt~ebet.•lzı· "'a'knl mal, l"ln lrnpı . t t şuna Cou.....,idorıı y0:ıideıı bonı'>nrdr • •:1t .. . - " " Çaı""~·nı..<t gece;~ !:::itn t~~: a tan: · ~., - 1 -...ıda tıekleme"'e meci>ur .ka.dım. ın::ın etmek tchCidi ile <isı;;ılnm o· lf 0 n.ız eclen boNbanlmtan ta~ yarelc· 

t eıı.di kendime: "GörUnml~tn r.dam ıimfadcn biri bir düı:;m:tn av ta~ • --o--- lan .\:nerikı.n ve Fııipt.l k•ıwet- I 
c~ba bfai de zl~arettı gcldı" dedim. ya resini dli!!tiı lı?iiFtİil', Sırp çeteleri Ni~ civarında l:rinin te.«-ı!mini ietemiı;lcı dir. 

Okumayanları okurraya 
teşvik etnıeliyiz 

Sağ/om l'iicul !.,&dasını tam alan , jimnastik )'la

pan adamda bulum:ufru gibi, ~ağlam bir kafa da dinuıi• 
verilen gıdaya baglıdır. Eir col~ memleketler 
neleri kapamıs!ar, kumarhaneleri kapamıslar 
''e,-ine mııazzam kiitiiphar:eler C?cmı slarclır. 
.. inkılap karanlıkta yürümez. Eskiyi yıkıp, sade~ 

nı vı 0eti.rdiği.ni. sö'IJliyen inkıliip aldanır. 
Gencleri . halkı. cocukla.rı. kadınları okumayan mil 

ltı tler ne fih ir sahasında. ne ilimde· ne fe nde iler[İ\,ema. 
inkılap ancak bir kalwehaney: l~a.?alrp bir m ektep, 
barı hapr.ıtıp bir kiitiiplı ane acanc/ır. 

Bunün yi;;-ifr{üğümiiz cumlıurivet yoluncla, bu hayır. 
:, iz;n taki.o edildiğini -ıörii vorıı:-. r·ı'!iin:/en tezi vok, 
na daha hız vermeli ve okumıyanlarr okumaya · tqıVı 

etmeliyiz. 

• Peri bo tıak ,..
1
b aslı esası ol nu pcrgemb~ !"s.bnhı ne".re :i'en l ır. • r " • Lı n ılr;.ı , S ( \ . . \ . ) - H;n-a ne- bı" .. k"C köpru··yu·· h ~ 

l 
i3'aıı. eey!ere ınanmadığlm \Çin bu • ... ~ a vaya harb:ye ııczn.rcli t::bliğiı- .n rr:ctn: • 
..ı:ıutu znreti tcbiigi: uçurd~ılar clir· 4•A-~ ................ ~ ........ "~"'-'•~.A• 

r 'terin, bu nlcl!ı.cıup te:ı:ahllıle • J>eqemb" günii. lngiltcrcnin c.e <ı •11~ ~ 
~ı:ı bu ~le hu .. ur.ı ınenfaııtl olnn bir nun doğu k·n~ında br noktaya ı..onılr:ı, R CA . . \ .) - Alm:ın 1 Vilipinkr: Harbiye uerareti " ~Üfl~•l'I• 

D UNY A =-----:.-~=- -== 
_-:_ -oo~üYO~ t .llıyt\1 tarafır.dnn )t pıtmaktn ol lu. dü!ln'l~n laV\'arelen t..1nıfındtın kı Gestııpo sefı H~iôrich, Fıansada gayıire><n.i bir <-ekilde, Japonların c ..:l •• 4"I t 

~ kanı ıdim. sa nkın y p~lmı<-trr. Hidnci akı_n Alm:ı•ılnr:ı kBl'fil ~·apılan tedhiş lıa kor.trolu alUnd~ bulunan Mo.n"!la bil fl il nır: t: 
.... ltuıı ı:aına.ndıuıberl Silivriyi rnhnt. <>abah ·e~ in, ikinci.si ö~el~in ve ı.; . rckctleı me k<ı~ı P.iddctlı tcd1>ır • r .. clyos-ımun bir ne~riyatr ile Coı • Y , .t 
~ 'd t · r cgi.:lo.un tcs.im.indC'n sonra ~c • ., .... ,,,,..... . . . .. ~~,._~,... .. ,,, 
~ tıı bu mUnas bets z \'akBlar m • tüncii•U el• taltr."'ı:.en :ıkı_ıa...m :Saa .~r almak kin Pe.rısc S~miştir. 
:nki bcnım de e\ me intikal et • redh e do;;rıı y:ı.r:lm~iır. Ffraz ha ~on Uc ~iin zarfmd:ı, Alman aıı. k"lmc ı::.nr~laı mın neler ola..:ajın • \na dolu Aj::ııı~ının 'trcli

:{i hat ı>:·I et•f' :ı_iire rl ün) 11 

' azh•f"t ine lıaliı~ 

37 } ruıı:._., il~i defa impara
tor bir defa da cumhurrm.i 

o lan adam ~ l§tır, ta!lı yakalamak için neye baş sar vukım rctit!lmicı w hiı ye rde :.erle:1·inf' knr;:.ı yap ıları hli<'ıım l~ra elan hnberlar ~dilmiııtir. Adada1'i 
r..-~?rıak llxunl!a hepsini yapacaktım. ıı;lcrindı> ;;Piler cie olntak lizeı·c 1 karşılık ol.-nl\lı: üz<.rc lG.s F"ransız kn,Pkre kı:ır;:;r yapıla:ıı t:ıatTuz.la • 
;;ı-arıından klmııeyı hnberdnr etme . birkaç yanlı oımurtur. Akştını, r<';ı inc"İ ktl'~Un~ diz.ilmi! tir. rın kesilmcs\ için, Japcınh!Mn her 

'

,n !Ukünctln yııkıırrya rıktım .. Ailem k J k b 1 P ktVl5l a· h ft \" k 0 ::c~dcn ilt~cc takım ado'nrın bir Çinin ;j:tnaJ tarafında :\tane , .. ,. ·aran r asmal a:l <'!1'111 • Bel\;ik ıda getcn a a >ır ın.· l.?snıınd-a bul._,.,,.., .• ml 1 .·kan .... Pi M d 1 d · , :aııı evı i d ki beli iz hactlEcler cı;;md.", dcnı"'d!\ bil' dii~mı:ın bonı. \"a fa'"-ı 1·•·a.'!'.tldP. , .. '·ubukın \'e 25tl .... ~. "'- ... a agas.:ar a n yahut Mancuko isimli ıbd: doı ' m z e rs ·• .. - · •J " ~ lipin kU\-VCtl•!inı'n t·~lim o'm~lr· 1\ rn"'m1 ....ı. ti l b---ı lYıııüe fevkal!d ınUtehen1~ gf- ba tayyare i di!"Urülmü-:tur. k:s:.nin ölürr.ii ve 1000 ki§ini.'l yn- ... "<:" t::1':~ eı ~!<"' nnnunış az.uarI-~Uy ,.18 rı:ıı !stcdiklcri !'Övlenivor. Yem 1 ca tamnmıımı.5 bir hükılm~ 
l'Jıı O?du. Onlara, bu kapı çalmala. --0---d . l r:ılanma•iyle neticeJ{nCn in~ı ltı, \'e !ayıla~~ fe<fokirlt'kları önle • 1 Madaga kaıda Fran•ız mukuemt. 0 ttr~ c~ru 'kırmaların §eytana kUIA!ıı Iranda yen i bir emıryo U Couıtra."s f;ehrinde bir fabl'ikada rnek i.·in ~e;ıenıl Vııinı:myt'ı kı.· tinin 3ona ermek U?.ere oldağu anla. var ır. B u hüküınet 1932 de Çir 
h. g l dren dUnyevtıer tarafmdan Lo"1ıil1 a, 8 ( A,ı1. ) - ~ta veray1 vukuh11l~n patlı\ma la kip etJ1'ı\ş • derle r:u ~artlat'J kabıı ]ettiği ''e ş1l1yor. ln~l\lz Ba,.nkflı Çörçtı, dUn d~n aynlm15tır, Bu yıl istiklili 
teflldıtıııı anlntryor ve onıarm ku\·. lrnn demirvcılunun yeni b ir İıat. tir. ~c-ferdn bulıınıtn kumnı cfa.r.lı!rmn bcyanattn ;,,uıunnrak ~öyle dcroıııtır· nın onuncu yıl dônünıunu kuthr 
~ lllıııı.e\·lyelerlnı kuvvetlendirme~!! t t bi tirilmiŞtir. '\\'lıi d<·miı yc;l:! Ç€>koslovakyadn ron hafta uıı. : :<'ap cd<':ı emirl~ vPritif.i :t'lııno • '·- MllmkUn oldu{;"U kadRr a.z 'kan !adı. Bu hilk(ımt:t kurulurken 
tur 1Yordum ki, bu esnnda §iddetll bir A hvaz Fehrİ ile Hornıı,::~h ~.r~sın· fındr. 34 ki§; . Holh~adıt ';'3 kı~ı lunm•or. dokUlmesi için her aınıfta.ı:ı pel• mu. Japon h·.mayc Ve yardrtm'\·lc ku~ 
~tri!tti ne hepimi~ 3~1rdık. Hemen da uzanmakta ve tran ;iı:-fezindc ·cl<tm cclilmio:ıtfr. . H~rllivc ncu.>r~ti bu htı"ll"tn rcs ru1n

1
u'}tu. Japonya 1931 ·de bir 

kı :.._ .den fıılayrp kapıya koştum. ikinri bir liman det•ıiryoli yle Polonyıı•lRki A lman tem),ı malı :ııi hiebir haber almamı~trr. Bn !llm kuwetı"r kullam~m~tır. Bu hu. Japon kurmay yıizbnş sııııo öl.· 
~l"r •· s ,.. ,.. tt· ı l b · d ı "ustakı hazııhltlıtrımız Oç ayd nben d'" ·· ·· 1 ~ti - yo.:tu. aeıı. se"ır ım, so a Hazar denızınc br. ·~ ar.rr.1~ u· ke mesi l'ei~i eerser.~ mıe o a.~a~! : ~m tlııı ın kabul <!dil"!' -edihnediğ: uru ... ,1u.~ o mnsnn vesil-e ittihaz 
~ PlUlll, hiçbir ize tesadUf edeme • lunmaktaaır. !l.ilfıhı: P olonynl tlnrm Alman pol~ h~kk'llda dıı bir rnalümat sahibi devam ediyordu. Knıaya aEker çıkar. ederek bu memle!cetin en muhun b:· Bu kadar §eytant, bu derece nııı. ---0- 5ine tccavi.iıle1i ı=!Cdetli bir r-clri t deği'clir. ma hareketi mu\•affa\uyetle ba}Srıl. aehri olan Mukdoıni isgal etmiş 
l'ııtn~ nıuzibin bir 11ruıiyc ıçlnde he. ispanyada b~ toprıı.klara ıldıgtnı beyıı.n ctrıı iıatu. mıı ve .!!e.lı günü ıık!iamr kıtalıırrmız ti, Bu memleketin idare m<:ri:eı7.i" 
t~Ut ayıpıara knnı;mamnd n bay - patates ekilecek Ytı"?G6lavyada Snr c:rte?eı; Nia Fransıv. kuv\·etltrlyle temasa g~ • nin üc j"'mı v&rdır B~ir·!ro 

.. r iÇ'\nde kaldım. ı'fadrt'd, ( A . "". ) - ~laciricl civaruıda b rlrn.c 'kf>prii;rıi hat-aya M8d8AASJ181'd8 mi lerdir. Adanın !!imalinde D.lyego. i ;mi Sin,·ing'dir B. d . l 
.... ırttını. soın 8ritırttlm, hiçbir l%e te '' " ucıt"lnU :str \'~ f imen,iıfer mıiııa • H • Suvarez ııehrt zn.rıtrdllm!,.tlr. Fransız :. • " · uıı an cvve 
"'Ü~f f;ehrinin n:ıtntcs ve seh:ııe ihtiyar ' ( f 1 · ·d 1 

Çank"'-"n adını tauırd D h 
bu t<lenıedJm. Bu kad::ır şeytani, l-annt 

0 
.. nl~mcl: ma.ksadl\·le senir k:ılfltını k 'smi.c;lerciir. ~ İS\"' 1 ınt•-ı f!) den;: ve karn kuvvetleri kumandnn d'S"- . !:I t . a a ev-

i\. öereee mah\r bir muzlb\n bir "a. • --o--- b11tUn diğer noktalım ıı.ynı a.rlmle mU ınn tesüm olm~}tırdır. Mublellf n;. \'el " bu .~hnn. adt Kuank 
~! l~indr bemen kayıplara karı~a. meclisine. iba§ka Avrupa merkez- b)' • dl\!la ~dn~~~tir. \ilerde t~hlikt.lerıe clol . olan bu ha_ Ç.e:ı'k - se ıdı . M nt~p talebes.ınin 
~ lerin<le yapıldığı gibi, Şl!hr.tn ~ Sovyet te tğı . . cografyadan V<' tarıhten ,::ıkavet 

~ı.Yı ıık beıne:ı yerimden !ırlaytp ka • topraklar:rn1n l. ".1"'tıi1----:M ait M~kova, 8 ( ~. -' ·) - Rövt"r: \ ~ı, 8 (,\ , \ .) - Vl§i haberler a. reklt bllyUı. 'olr gayret ''c §ıd.detle etmiyc hakkı var. Bir "~- .iT · ·~u 
O.•tUm, l~U'Q!e!Cr ~·o\otU. ~" ı.u~ı i '-• '- ttlM i;.ÇIL ._, ı.. ~tnt ..,nuna 'k11.ihr mocadelt!ye bir t lif' l\ertlm~ir. C;ec.-e,> r R$ tebllği: ~an mm cuma sa. ....... ı ne re 'C5' ,. yapılmı~tır. Kalpen nıU~terek dü!!ml\. , ;kadar çok isim dcğiçtirir \' llii. 

"'ra. 7 M.':\'!f"IShı, n e11hede nrlihmı lık · Diego.suar .. zın teslimi hakkında tef. o ka~ı -blrle~mıs olan ırtomlc.k._e, tıe. k üme t:Jer m antar lribi -ıoünn b&· 
• r verdiğim 1ı_:ln sok11k kapımnı ti !V\h d · • · '·t dl ~- "' e.-r ~~e'biı k hİr ~.e'' olmamı-;_t"I·. 6 ~ayı~ta 'i sıra r m a {OY•~ denııme.ı> e r: rınıhıin kıtaları araeında kan do.c 11 ı. ta rlarsa ~ttc bu ik; ders "·ola;:y 
.. ece · bir mevkJe saklanııralt ıe mi •. •. " " Madr.cra•'·a ı ıı 1 Ann t n ·~ Alm~n tayynrem tah rip e<lilır•i"'t" ·• n "'" r umum va " e ın ml1ş olm • mA pek mUteessirlz." öğrenilm~ . 
... tnılye ba§ladım. Mehtap her ta. Evet, onla r ben\ kandrrdıla.r. '"-- tt'k mesajlarına göre, lngtlizlerin Kunir 
·"1 •YdınJat?<. k Biz beı; t "Yl !lrC k:ıyvc ı -. D;ğer tl\r!l!lan Vi§i haberler ser. M . . 
, ~.lor \e apuun önUn lyf. _ Anlat tıııkayın1. Na•ıl oldu bu ı,örlcziı:e aııker çıkarma hl\reketl vı~ı 1 iliz kuvvetlerinin dlln öğleöen . .' a_nçurı 2. m lyon nufu&!u., 
t~rUnüyordu. Aradan yarım saat iş? ha rtı gemılerlnln "lddetıı top ate1'l al. ng . 'I'i.ırkJ}-eden lW de.fa lıi .. i:-,iık b9:' 
' l!t etnıcu ki, kapı aynı mutnrnt - Ben birkaç gün evnl frrma e'k,. Sanatkar Zati Sungur 1 tmd.'l ynpılnıı~trr. Plyndı- ve birçok 1 sonra Diycgo. Su\·areze ı;lrdık!eı nl memlekettir, Bu merrJeket btr 
lltk!Utl· ç.nllnmağn ba•lndı. Eğıllp mek almağa glder ... en Perlh ne (Ft. sehrimizdc 1 ha!if tankl!ir ÇlkRrılrnıı:tır. lngiılz !ÖJ temı,ur. Ancak cenuptn. mukavt • crmhurıvct clarak kuruldu Ve 
to:ttun, Kaprrun önunde kimııctcr riha. a•'lll cels"dtı maznun olarnk nıe. • ti 1 tankllirt \·e!Jl3ZC 3ekl1nde ~nyılmı§ m .. tın dı'!qım etliği bild rı.mektedır. ·· .1 • • 1· - d k" Ç · . " u .A • Ur:un zamands.nberi ta,rada. &eye.ha - cunuıurıeıı: ıg.me e es ·ı ın ım. 
~--a • rtık, bu i ln lr.crden yapıldı.. lümaUna mUracaat edilen 14 yn. mda lıitna~ebetile lııtanbulda. hüner ve m il ~e bomba Uıyynrclcrt tnratındnn der. l'i lM \ L nt1l"tlt~nf~K I IMRP:K ,\'J parat-Onı Suen · Tun~ getiri\dl 
~· _ kanı oınıugtum. Tekrar yukarı. ki kızdıı .) ynnındR tanımıı.dı""ım iki ' teklenmistir St\yıra bir Uııtiln'Uk w• • 'I\ ı· -· • • - k 0 rlfctı ol gösteremiyeıı u .. -,t ad Zatı sun. I ~Uf'n • mg gene> ıgı maoeralaT 
~· 1P Yelli evli\Uığınuz Rezunı bir Romıınyalı kız beni yolda tutarak: k S . U tr<>llUn • 111alzeme yhltli altmda" ezilen mUd11. Şımııl buz denizinde \-Ukub~l:ı.n bir i 1 b" d , , ,.,,- d Ç 

l'a kıl!tl di ,,.. "ft d 1 d ıı gur bu ere · eıı ~ıntmıı. ve ya ' ~ r 1' l cııı r n1B ha•~rını r>Arlın kn•~altlı 1
• 

0 u ır 8 
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1
· .Li7V;) e ın ~k e ın .e..,..ncnmı n an. ••- Sizin eve e cm, peıi ge yor da temııllcrıne baş:amak ilzert §ehrl. r:ıer seri çeıc ıımıale dır. r akat knr, ı. w 11 !i vc- '""" ·"' ımparatoruydu \C 19ll de taiıt· 

tt~ine aynı yerde tara"uda devam mu., <liye sordulnr ve: ''Hnydi kır., mize gel-ml:tir. lık hUcumlar yapılmış ve Viş1 mlida. olarak vermi.,uk. tng~ız • nı,rallılı l:ı.n ınci;r·ıdı: "•kıt 6 , ru ınd& 
~t • Sa.bab yakla~tığı halde gUrU\ • bunlnra da .ı:a,,alım, baknlıru korka. h tanbul halkının zevk ve hcyecıın. Cite; !. blrko.r mcv~ geri almr.ıj'a mu • daiı~s bıı hus·ısta diln b.r tebliğ ne~. buhıntı'l or .. iJ. O \ n.kıt ~!~İ iİr.r'L!lı . 
b;.,. 11 eser yolttu. Zıhnime U,Ullcn cnklar mı?" dediler. ı d J y•• .... bı ıa seyrettiği zatı sungur yarınki er. ı at!·a·k oıırı us ar ır. Sonra yenı bir retmtetir. Bı: teb11ğde deııı~ or ki: ratorun admı dn;;! tı·rdı"l ,,. , ..,. 

. ,_ t ihtimali tatbik mcvkiine koy. - Peki bu !~!eri nunı yaptı~I?:ı hli b4l ı '- - ' ...., .... fto1~ mıırte!!I ak-:ıımından itibaren favkaUI. tnsllız ıc.umu ~ amıatır. lnglliz ''Bu hare etler, btrlsl P .. usya)li ö. H lillt'l Pu\. i olarak kütiır>e g~ı·r 
... .,., eV\·c:a. Rezznnı serbest bı • on anlat b'lknyım? •· ıı ı cl 1'1- _, ·~ -~ıltın; sonra sokak kapısı Ue civarı. - Cecclcrı ben pencarenln altında ıie b~ prvgramla temııllleı"ine ba~ıı - ı ı:ıı'hlı tc""' e~ .. rme"'e muvnUak ol. nemli h tp malzeme! nakleden diğe, d;ler, 1'icn • Cin de sakin bl'r ha 

Çt yacal<tır. ınu lar \e mbdafaa kıın·ctıerl ku n şimali Ruııynya mal nııklctmlfl o, .. .. . '°"'·-rde.u görebilecek rkllar boylu duruyorum, Fcrthn da sopa ile carc ı11. d nı Albıw Plaate nrııı • y;ı,t :ı; aşadı \ c .la ponlar gunun bı. 
11.vl"ll• ca ;>eıe uzanarak gözetlı-meğe rıı vuru'-·or Ben de kapılan "&tıvo man 

11 
t: ı ba'- 1• ' annır~tır. ıup S\'d t etmekte bulunan gemiler rind kenAsınj '.\1nnc>uriv~ .v..# ~ "'"~ " · ,. · • Toplantıya davet 1 Viııi btık<ımc m n ...... r Ye kumandan: lt • i k f ı · · · ~ %. "''ll. rum. UattA. bır kı>ıc~lndc cam açık d 

1 
dUfntli~~ur. Kumand 

1 
den mUıck ep ut 

8 ııcnln geç.§ u _ yapt.1ar. \ e o VP.klt bu edanın 
~0._ ll ağarmak Uzerc.. etraeta çıt olduğu için FerL"ınnın l!Alla<tı~ı ·~a. narık;Afat,n vı .... mnları ( 'l'nli\Ptln. a eıı r an arm • ns.ınnda yapılmıştır. l3 n!sanda ö~. nnvatı hnkiki bir zahrt.A r otn&nl 
>o · 11iniyeıer aııt kadBr uzun ge.i. tnr ıı.sıma geldi. den: dan mahrum ltale.n v~ı hlıkumetı leden ııonra Ed mburg kruvazorU bır ., k ind devam etti 
~ ldahtye ı meçhul bir th pertt his. - Doktorun evindeki patıl"ltl&rı da DarQ§§afakamn 69 uncu yıJdônUmtı lnıvvctlerl bırbhl arJı sıra bütUn mu. dılş•r an d n ı:a't. tara!ıncıan torp.I. · 

ıl'orutn. Bu·;ız onın ne o\acsğını, sen mi yapıyordun? J0.5.942 puR r gUnU 11a11t ıo tla kut. k11.\·emet noklaln:ı kıı ı~mcaya kadar lenml~. dJnıer., te. ıbatı ~ .. rınden kep. g 7.I ~rzl• İl°""'l~üU!er Puyjyi 
t,,~a.rıp '-•tl•nAnin 1 • -· tecelli \'e te. "' rih F 1 l A-•·t ,.. ı-pı:mışlardır. ~on ınUatahkem nok 1 Jn}•..ııılarııı ernclen al:mak ve -..ıı., .... ""' - .re n ve crruh i e iıer11ber ya. ana.._.. ır, ~ k · mu , !akıı.t '-'"ndl \eaaltı le az sıııat,. ·~ r ed ce: 111 kestiremiyorum. Ks. pıyorduk. Adresi blllnmlyen veya de~mlş o. 1 1.8 butUn gece uıu S.\•emet etmiş fa • ıe yolun dc\aro eJebılnu~tır Yıha, ıca' •nJa oldu ·mck için tesebbfıe. 
ıtl\~ı.ı nıuadelenın ballı lçın bır \a. - N .!;in ~apıyornunuz. Bunda mf!n lan blltUn mezun arkada~ra davetiye kat ı;ihayet pcr§en

1
be tabahı teııum la nan krıl\azörle buna refııkıı.t eden it:rc g~tileı. Gi

7
.1i por mensup 

be. llıunta:r.ıı ım., !o etiniz nevdı-: go"md•remedı.ıı.ıını:r.den bu llAnı daTf'. oımugtur. Prl n~s Kavaşima i~min& bı:r "'lr . "' " e.• ınuhr pll"r ı mııyı ~ fn·tınnlı bil eıe. r d 

1~ '1ılığın n.eab Uzerındcki o garıp - (?.J Hanrm bana haber gönde. Uye yerine sayılmllAl ve o gUnkU öğle tııgllizler kendilerinin n1ühlnı mik. n.z ,• \'C fera gôdi' ırartlnrı l<;\ndr -al .>nynJı ~a Ill sa~es noo yeni 
O\dr den kurtulmak için ron:r.lnln nyordu. Şayet bu gürUltlileri yapar. yemeği için, ekmek kartlarının bt!rıı . tardt in.san, 12 tank ve 7 tayyare cüınhurrc·cıınin h vatı kmtutdu .ı.. •ı " 1 b"ld ttç Alman ntuiıı-.lf.nln taarrur.una u~. \'e hiikfını t m.-ı·k,,:..;n" uln ı...; l 
..._ıı e Perili hlk9.yelerlni .hafızanı.. ~nm bent mektebe gtsndcr lp okutaca. berlerindo getlrllm~i rica olunur. kaybctUklcr nı 1 

.rrnektcdirler. l!lmı,tır. Hu l!.lrada F.ldimburg kru\·a. ı eli ""'' "' uı 
11'!aklıı~tırmağa çalı ıyorum, ğını otlu beni sevdiği i<;ln onunla ı-v. l,ontlra, I' (,\ \ .) - Annall.!!tin a~. r.örU yedekte ltldi~.., rdoı. Kruvaz6ılt • 

lıı.. tcncılrcceğlni vnadcdlyordu. Ben de , kert tdsirlerı: 10:::1 dl· iki ~nelik ci:-'--·l"l· h. .._11.nı ı ı k h uıuhrlpler derhal d~maı:ı\a sa\'3!j8 u.ı.uru 
<r &hl<.. 111kıenni donduran §lddelll hizmetçlllklen mrtu nıa iç ı n bunıarı O L S A Y D J l t nglllz ihraç arekellnden 3 zUıı 1 vetten r:omıra :\fan,..uri t<>krar im. ~- ·ı.nık S .. tutuşmu~lar<lır. B:r Alman ın•ıhnb J ., " 

~tçı \'ar .. hudut lx'kllyen blr ne. yaptıın. soııra D!eıt0 uarczln te~llnı olmMı pnrrtol'luk o!d,1 ve Puyi bir daha ıtt.. ll'ib, dıkkat v<ı t .ve.kkuzumu - O ha.nıın ı ismı malumdur. Ş!m. ' l l)'i "llP 1 bntırıln~~ıı. diğer bir muhr.p c.d 11 su • .. ~.. Bakalım bu re•İmleri hazırlı.;: arın " 1 ıuıı: ve kullanı. rette buıır. uğramıRtrr. Edlmb:ırg nüfus k~ğıdı deği.cıtirerek tiçfuıcfi 
lı,r ltkeıf ett.lm. dWI< ifşa etmlyoru, m) bunları. yaptır. ! b 'l k • • • ? 1 lan kuwetlcrln e:z:lci b!ı UııtUnlUkte Knnrr . tA ı'•mı· altında ım.,....,.._ ~· Q'e"e 1 ln ı 1 1 lU\llfla ol k tanı"a ı ece mı•ını.z . 1 ns d kı•u11ıtzorune tellrar blr torpıl 1$ b t " ... ....-

0 

' 11., - n ıııan yen garp ve aen p makla ıınngi ~mc ıne n " ma " bulunmuş '' nı ın ıın llcrJ gelmektt. tor il:in edildi 
b~tlere gebe oldu~u bu devrenln l!!J-iyordu. Rlrlnd 'a;ı-fıı.mwdl\ herpn bir dlr. l~alin ecrle.n yapılacağına ıillp 
~ltlıı lııı, ~irni dondur n ogu'k gıbt. ta!'flt'hıl 'öre<>eğl'nh: reelmter ta . he yok t u. Ada, Japon denlzaıuıa"rnı~ Jan 1ngıhz den ~ kuv\•et1crl tarafın _ 
~Cl P.labımı sardı. Dır elimde ta - Bund~n· a~nra §tıbltıerdeı:ı gazete ft lftM f1! , 1111Jıa'hlrvada kttıdilP.rlne uı.allyette bulunduk\l\rr Bcngale kör. 1 Jan , battrılmı:tır. ÇunkU fena. bavıı Yeni Nes. riyat . 
tız ~l cU~eılnde elektı il< :!eııcı i oldu • bayil Ha! n dlnlC'ndi. O da. doktorun •ofı rf!>t h•milı ~tml• ıf'vatıı a1tttr. fer.ine 100 8nntıik bir mc!afe;?cdir. J!lll'tll'.'"I yfü:ündcn daha fazla 
te d~ ııef ı k'~ b"l kin ı UI old"""' 0 ece 1-·aı.at bu ~inılud~ onlAn balun. 1 c lııt c8 ama ...,,n ı e çe e. ev.nde ilk gUrU t er uı; w «> • Bu denizaltı nr, b.r \'i§i UssUnden .,b.UrUlnıe ;..:ıc !mktın kalmanııştr. A~ 
~ it lte.rın en aıe..,a devresi içinde 3andarm!l eri Mebme!le nöbet b kle • dnkları '" tanııtdıl.;ları tiplerden melz:eme teın..n (Hitblle~'klerinden e rlct halindeki bıı kafıleye 'başka bir 
~ı>~ızıe.~n elinde bir tepsi ile sokak dlğlnl, kopı~a mu•arrrt ahenkle •u.. tı.rnba!!liıı bir Sf'liildı- gorttek, -~ ıı:ıln olsalardı bu yoleuJu"-u "Ö~erln; taarruz yapılmRmtııtır." 
tııı., ·ta doıı.ru ilerlcme"'e bn~lndı ruımenm" -"men h'"' kimc'"yi göre. ealuıl ' e hı~ ığin lnııan tırnıtınaı. . B lbl t> o b d J\'.ısn b:r mu"'cld""t '·Eıi>ıt bı.th"''"'"" I .'11.l o o " ...., .. • 0 ö v -r- kc!tiıiılcrdı. u g kolavlıktar 01 - ı Ma' ı-ın irincı ...,,nU oğıe en !ODra ... .. "~ nu .• 

''" }(eg·ı ı. blll du hıuıu unda blıt f' ~ b\h ük yardımı " - J .. - •• •• d · .. ~cı ı m~, naznrıarımla oııu ta. medllt1erine dair §&badette un · • • madığı takdirde, denitaltılar bu yolcu Rıuyaya giden ı rıı Uç Alnıan muh. yuzun en neı;rıyatını ffiU\'a ka 
t' (t

1
, \ı~or<'!um ... Tepııl~1 elinden bı • Gazele bayii Hnf!ll n Yıldırım ~- nldıığ'unn anlaJ anııkMfttf'. 1 foıı tatil etmek moobu,.ivetindıe ~tlt e ı..apıya doğru koşarak şid.. hndetine ~öyle de\'am e!tU: Rn retılmlerdr go,C<1<'ğiınl., ta. ıu:u pek öyle kolayca yapamazlar. rlhı tarnfından taarruza uğradıktan kalan Yeni l\Iccmua.\ cı1lden ve 

'-. taıınaa-a \"e sonra da salon ka. '•- Kapıya inen dıırbelor devam f. nınmış rP,atı saı:tarı urken .. aı;· Bıınıınl:ı. b"r bcr, Dlcgo Siıe.raın Z3J". s h"H'a ~ı:-unkers RS tıpınde 10 bomb:ı. ft'vkalade nefj.. fr .şekilde çık-
' l<rderek, .!i.nir ll ıı!nirli: derken hiç kimseyi gö;em~yorduk. Bu 1117 bir hat~ knnuloııı,,, bryıkları tı tnghızlerın elin mUhlın bir deniZ ı ta} yaıes nln de hUcumunn uğramış • mışlıı', Her Sajfn.SI eanatkfrr 
l)i)41 ll'ldlr o ".'.. VllZlyet knrıwında lıayretteı. donn.n ~okı..f'n tı~ıl< takılmı • llllkal n&. l lwU vermi'} oımu}or. Adadaki hava trr. Dı r dUjnıtn tayyare.ııl dUııtiıUlmli~ ).1iinif Fel1mh in san'at ZC\-ki ile 
() ~•tıııenmeğe başladı. jandarma Mch•nftt ht\dl! .. ycrlr:e :mum vr. f'd ilmi• \<',ya huna bf'nf.f'r ni- alanlarından d.ı tstlfndc etn ek l!\ıre tUr. :! Mayıs akı;:an't ayn~ kafile yine hazırlanan bu sn\"ıda Peva.rnı 
~~111 ıı. Yerimden ok gibi fır1ıyarak dlkilmegınl tavsiye ederek U!'.a1'1aştı. tii7lt rle her blrln P. makyaj apıl . tıyle bu Us bize ada çcvresıııclekı s-:: lılr ha\'a. hUcumuna me.ruz kalmış. &fanın "kadın. ·~enÇlİ1' ve ro • 

Oda·- m""ıır. Bnnları tunı.Hıbil"h•" --'· d klarJn Hin 1 O'·y • ı b h • ı · t .,,n l}ekılmiııUm. Biraz ısonra !Salonda gUl\lfln\eler), .,, """' " " ltir B, açı " ıınusunıla u UCI ' lU yap!tn tayyare erm or. nıan'' bn..!\hkiı bir musahabe.sin· 
' 'll)ı. ~ltrek )ine gUrültU oldu"u • ?dahken1e bi rkaç ıııahld daha dinle. sini~. ~11 hem eğlrndlrr.ttk , tıı-m ve Madagasloir adaııı ile Afıika kı. pllle sllfı.l:.lanmış bulundukları görUI • u "11 b!lf:ka Server Bediin "Bahar 

, ,..11~oe: dlkten l!Onra: ' dt\,Undiır~k olan bu reelnalıı.ıiııı 

1 

tıı.sı aınsında .·Kı b r kontrol te~. et 1 muııtur. Bır dUşmnn tnyynreııl aU U.. Ö\ İer'' b~c: ıklt bir Caııter.isı. 
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Nelere !Vasıt 
Çalışmaiıgız? 
Yazan: FALiH RIFKI ATAY 

! . 
~fer deaiz lrliklrnlyeli, J9H.1918 

..._. harbinde oıduğu gtbl, işllyelııll. 

se.) dl, bugUn Türkiye bolluk ve uco..-
1~ cenneti olacaktı. Avnıpg. dııı btl
tlin lilko!ı-rlc Altdenlz ) ollarından mü.. 
nasebette bulunacaktı. 1041 maMul 
3'11r kötlioo mi geçti, ~sltlmlz.I kolay. 

a ıaı•-"•ndık. Törk fa~ 
W&eı1iğln:lz kadnr mal çılamyorM, ne 
kadar harp :için çalııımı, olsalar 4"' 
ütckl me:nkketlerden thtıyaçıarmm.ı 
gld*ı1rdlk. Faı.lamızı lstedllhnlz gllll 
Ml&r, ckıdğtmfai istcdğml:r; gibi alır

dık.. Bugün Tt1rk kıyılanadıakl "°9llL 
ğun, ~rk&t Avrupa den;leUerile bir. 
ınrte ablu!m nltmdı:ı. bulunduğumuz 

J9H.191S yrJJan bojfafdiidııUi şttplle
sl7. bir ft\rkı '\"ardır; fa.kat bu fark, 
denb: blklmkrS Un harpte olınarnak 
~JA:. g6re, 11011derooe azdır. BA5ra 

>om n:rllk otmasma mfmeo, gene ıe.. 
nl§ bir nefM )crl)dt Japonya harbe 
h-ıırııµnca, l'enl C:•lnyayı traka bağlı. 
l'M denlzyollıs.rı da, AU:mWı: yollan 
gif>ı tebllltô~ e glrdL Akckınlzia ne ka
dar az lŞC )ara.dıtını da hep blllyonız. 

Onun itJn harp elconomlmlzl •kendi 
Yat'llllız.Ja Jawrulmak" eı.ı.ma da.. 
yama zoıruadaya. Dıp.n ile mtlna.. 
Hbeüerüiib. atril bayM lhUyaolBmna 
laıpw11MAma bli'az yaNım ll4ııle hile. 
ODiar lıOlmeın mllU mftclM'lla iMi~. 

lllnma.ı karşılamak ·~in kUllandaeak
tw. 
Eğer TürkJyede harp ekOBOlll....., 

diı&enlemek için, A1mııiın)'acı. ,......., 

lsviçrecJe neler yapılclJimı 1ıümek kL 
fi ol~ydı. 1t pek kolaydı: k-qnlan, 
pk.amJarı, usulleri tercüme etUrlJ', ya. 
hut, birkaç lhtlsa.'1 ada.ıaını walara 
günd rlr \cyn. oralardan getırlr, mMd. 
nelDlzi biz de bo önaeklel'e söre 111&
tlrdll<. Harp prenalplerl blllolbe"& ff17-
ler detildir. Mesele, bu prensiplere fö 
nı Tllrldyo hıırp ekonotnlslnln tatbik 
ıafilf!rlal blztm prtlantnaa aydıu. 

1mktMm. Bu hıe 1«9\dl mı lbdleli
mlzle. kendi bulutlamnlZla olalıilUrdl 
ve ö ıo olm:ıktadır. 

Bu b.!rnndan h~ ıeleeek ~ 
~del rı belli batlı Ud --- tbttl.. 
ve tek ır cdihnl tir: iyi ve tam Mr top 
lama 'ile iyi dal;ıtma IÇla ~
Jlllikl Topb~ lt1ade klSylftıiün llak.. 
kını \~rmel<, dağıtma :ltlıide halka 
IJncle gelir Uıtlyııçlıırmı emniyetle kar. 
51laınak ! Meselenin henüz. neoroluoım. 
yan aynntılan lçJ,:ıe 1rirmek ıaıtemJyo. 
ınıZ. ll'ılkat ha t-0\'}kllAtlanma da'f'Ulll. 
da. ~nU:llğl gibi mo\-atfak olanak. 
Jlinr n lltt'kl yıltarmı balktain daha 
:te.rruı ı;-eelrecektlr. 

"l ;.enlldl ;-! gibi muvaffak olmak,. 

80~'.'kın )nlnız hükt\Jnetl Dgileftdl -
tt0 vuit lert kast.6tmıyonıs. ÇUnJdl 
JıııU ttıf(Allıltlnnmada. tutulan yol, llre • 
1ılcJ Vl.l yoğıılfıcı halk yrğmlan ile ın. 
kı bir ı,birllğl kunılmaktır. Mekanli. 
amam tam l llyebllmlllll tçtn, hültOme
tJn balkoılığı \'e kontrom kadar, IMıl.. 

km da bUkQmetçllltt ve konkolO ı.. 

snndır. '<Olan.,ıteYden lııeırkeee ihtiyacı 
kaıbr '\ermek hUkQmetln JIUll cllkka• 
~ı bir es:uı hw, "olan., ,e,.ıa pa. 
ynmz.a düşeni ile kanqımak da bhlm 
dlkknt edcceğlml:ı eamr. Devletin 
arp dı:on0mt91ne, milletin harp ta
IRJ'bfli yardmicı ôlmalıclır. Ba~ dev. 

J'tııiiıt ;ııtre blm az t;'clmln, belki Amert. 
ka4an belkB büt1ln mllletlerln llallne 

8llıe pek ~k oldufnnu hatırdıUl çı. 
lrMmeınaltyız. Bugün için ikon ola
nm ,._gart.,111 Ue kanaat 1':11Dellytz. 
Ondan fazlaamı aramayy, bu •'asgari, 
peelnde kopnların lınkkmda bir çat. 
ma oldufunu ®'tm.mellyt:r;. 

Hlt1rttmete ikinci yardımımız. "ka. 

ali•'d p&ra•ı• 
dtla çekildi 

Milii p[Ya.D8onuıı 10 uncu ter
i1p ı incl çekilişi dün Ankara Scr
gievlnde aaat. 15 de çekilmiş ve çe
k.li§i kala.balrll bir halk kütlem ta
kip etmiştir. 

20.000 lira lrazanan 
016936 

10.000 lira kıuananlar 
ClS4233 325711 

5000 lira kazananlar 
234(169 01908~ 032030 0~2&"i2 

2000 lira kazananlar 
149771 092078 25Ui39 031871 15009-1 
0'5732 23*&79 391528 282570 059456 
3:>1151 1•7906 29,171 114693 Oti0179 
334747 347512 272590 OS495S 212:i02 

1000 lira kazananlar 
371396 232098 082396 257152 048593 
886361 861830 217984 815695 146302 
262233 396045 328963 224108 0642"86 
860llr.a 1220*9 238724 310545 RS02G 
ıS5236 390702 146099 380185 046769 
263572 261111 062765 117277 011L9t 
811107 039633 311~2 3949!50 142754 
276593 006283 273222 3241~5 
385238 203877 

SOO lira lıazananlar 
Son dört rakamı 9004 ve 9831 tıe nL 
hayeUenen bUtUn biletler beşer yUz 
lira alacaktır. 

l 00 lira kazananlar 
Son Uç rakamı 245 ile nihayetlenen 

biletler yüze?' Ura alacaktır. 

50 lirA kazananlar 
Son Uc rakamı 953 le nihayeUcnen 

biletler ellJfer lira al&c&ktır. 

20 lira kazananlar 
Son rakam.lan 139, 460, 9i2 806, 

732 ne nlhayetıenen blltUn biletler yir 
ınlf9r nra alacaktır. 

10 lira kazananlar 
Son iki rakamı 72 ile tılbayetıenen 

bGlllil blletıer onar lira alacaktır. 

Amorti kauınanlar 
8orilan ' " 9 ile nlliayetlenen bO. 

tim blletıet lklter Ura amorti atacak. 
ıatdtt. 

Btı çekilişte 20.000 liralık bü
yük iıtramiyeyt ka.ıanan bilet Dört 
yolda satılmL,tır. 

10.000 lir'alrlt ikramiye kazanar. 
biletler Ankara, Baildmnada, 5 
bin lira kua.nan biletkrden 3 ta
nesi htanbtıl, 1 adeU Turgutıuds, 

1 2000 lira ka.,..n hil•tlffdcn 4 a
dedi lstanbul, 2 ter adedi Anka
ra, Tanua, Kep.n, Artvin. Af)on, ı 
Kıırs, Edirne, Gelibofu, Paznrcık, 
Soma, 7.-onguldak_, Osmaniye ve A
dapuarmda, !Ot)O Iira ikramiye 
kıuana.n ?>:!etlerden lf> taiıcs'i İS
tımbnl, ıt er tanesi Ankara ve lz
mlrde 2 adedl Adana. Una ve 15 
adedi Yurdumtmm muhtelif yer
ll"rinde aıtılmıfttr. 

ra puar .. la c;n.rpıfmakt.a onun Mrtn 
ınemor'latı, mtl:fetttıtlert olmsktır. Du. t 
gün Tilrklyede hiçbir \-atand:ııı blilm· 
met Htlmaeı De, bük~lllf"t bo göür. 
ıntu ile klmıK"l11.n u1-gln olduğıımı ld
clla ~- Ecna kıır'lı hnlkm ''ı-lal. 
tı,, ''kapı arkası,. tüccarlığın:ı Alot ol· 
m!Uı ile zengin olanlar vatdır. Hiç 
hlr memlekette ,.olatiilulıı'lıir Unlene • 
ltlbillı 41eflldlı': faliat hftk1hi1Pt kon. 
troltl He halk k-trôlil blrleşeblldlfl 

klMlm', 1- 701.nhıklar kısİlmıı ve a. 
zeltilliwt*ır. İdare edenlerin ahlAk, 
terbi~ ,.. 1)1 niyetlerine inan kay
ttolduğu vakit, berke11 ne yapacatmı 

,a,ırabWr; fakat ldal"fl edenlerin yal. 
aız ballı laydaaıoa çahıtıklan, yolsuz. 
loklara mülaade etmek bir tarafa, 
onları lti:iktinden temizlemek için el. 
ilen gt"lenl ;yaptıktan \'akit, berlces 
ne ya~ lıllmelldlr: ini yapıla. 

«'ak ,ey, llöldUDetln bUu dU.51lndUğll 
rmda.r, lliJkın da bBcUnl dii,llnme!!l. 
dlr. Va.ile ,.. ~ hUk6. 

•ile beralııeP lılllıe almali, onnnla be
raber bntl-M'trr. 

(Ticari Birlik mecmuur)ndan 

Jltısralarda.n B!!!D----------..... 
Okuyucu mektupları 

Gı\ZETELEllli. her gün yığın, yığın me'ktuplar ~lir. 
Bunlar, bir takım şıkfiyetletden, rorula.rdan ibaret_ 

tir. :Mektupların bazüarını alakalı rtıal<amlara göndeririz, 
lfazılarını olduğu gıbi neşrederiz. şikiıyetlere sayf alarnnıroa 
yer a}·ırınz. Bu, garetccinin, okuyucularına ~arşı bit' ödevidir 

Bu mektuplar arasında, acı ve sjıtemli bir lisanla yazılan= 
ian, gazetecileri iUıam edenleri de vardır. Bunlara dudak 00· 
ker, üleriz. 

Bunlaru:ın b~ka, başmuharrirlcrc, fıkracılara gönderilen 
mektuplar da vardır. Bunlar da, hırçok s:or.gulardan, şahsı 
meselelerden edebiyat dedıkodularmdan, ed®t münakaşalardan 
fa.lan bahseden, haz:ın iltifatlarla, bazan da - eEiefle Söylü. 
yorum - hücumJe., tahkirle ve haft& küfürle dolu §eylerdir 

Ftı\.racılar, cevaba değeri olanlara, cçvap verirler ku. 
fürlc, hücumlndolu olanları "hakaret mtMmyyerdir redoolu. 
nur!" fehvasınca, yırtıp sepete atarlar. 

Son zamanlarda, ben de, böyle hem sorgulu. dedikodulu 
mektuplar. lıem de iblr takım küfilrnamoler alttmğa ba~ladım. 
11tifat dolu olanlara teşekkür ederim, :küfürlillere gelince, vo_ 

· receğim cevap ffUdur: hüviyetluini gi~i~crck, mektuplar yol· 
lamak namı ><ısuzluktur ve b lttabibu grbılcrc cevap verilmez 
sadece acınır! 

.Aldıf;11m. mektuplar içinde, ibir takım bayan mektupları 
da. var. Gertlertni u~::nyoı·lar~ sev:gililerilc ara.tan bozulduğu 
kin, tekrar baıı .mak ıçin n~Ier yapmak, nasıl bir c;:-arcye ~ 
vurn1a.k lf.zım rrcldığın i soruyorlar. 

Bu gibı sorgulara. cevap vermek, ban:ı- de~l. bazı gar.ete. 
lerlnıizin (gönül itdcri), <kadın rncsclelerı) sutunlanm idare 
cdeıılerlc, yine bayanlara bir takım öğütler veren "hanım 
teY"'.t.e"', "dert ortağı" im?.a)arile yazılar ya.zan arkadaşlar& 
d~er. 

Mn.amafih,flk ve son defa olarak, Boğaziçinden (A. K,) 
remzi.le bir meı'<tun gönderen l<arümin. mektubuna ve sorgusu .. 
na cevap vereceğim. Baha gönderilml§ rnoktuplar içinde, bu. 
na ben?.er1eri ç_ıok olduğundan, reva:bırp. hepsini tatmin eder 
zanoedıyorum. 

(A. K.) m sorduğu sual şu: ''beş yıl evvel, mektepten 
c:;ıktım, bir i§ü girdim, orada bir g~nç tamd~, arkadaş oldu:k, 
ve kısa bjr :ıa.ma.ııdo. arnmızda bır a.']k d()ğdu. Biribirjmizi 
çılgınca sevdik, daha doğrusu ben onu öyle sevdim, onun için 
bu geçici bir heves oldu, kendisi Ankarada, ~nbuldakind-eıı 
daha ıyi i§ buldu. Ve !bana evle:z:mek teklf et.maden, •beni de 
beraber alıp gütürmek arzusunu izhar etmeden c;lkıp gitti, ve 
aramızda her scy bitti. Haslialandl'Jll, ölWnü bile ~sU;dim. 
Fakat za.mruı, bu yaranın acısını hafifletti. Şimdi başka bir 
gcnçl~ tan.ı:jtmn o~Thİ sevi;:or, evlenmek istiyor. Ben de ondan 
ho§Wıır gfüiy"m. Faka~ bırlmç gün evvel, eski sevgilim kar_ 
Şuna çıktı, yanıma. gcldı. Aramızda bir şey olmamı§, geçmemi§ 
g~ konUŞtum. Baş başa görüşmek istediğini söyledi. Telefon 
numarasını verdi, baia evlenmme.miş ve !tak.kında ba,ska birşey 
bilmiyonun. Ne yapayım. telefonla araya,yıın mı? •. Vaktiyle 
bana bu kadar acı çektiren bu gence dönmek i<.;in. beni. ka.t'iy· 
yen scvmG~te olduğura emin bulundu~ gen n ~a'YJD) · 
mı? Yoksa e: i acrl{ılıiç üşumeôen, beni seven gencin evlen
mek teklifini kabul ederim mi? Kabul ed~rscrn, eski maceramı 
anlatayım mı?"' 

Okuyucumun sorgularına, yarın cevap vereceğim, 
Atılma dur Silhani ehli hali anlama.dan. 

l.AEDRI 

• Yaş 25, boy 170, balık elinde .. 
buğday fewi, orta. tah.IWl, ev \'e eliş. 
lerlnl mllkemmel bilen, biçki yurdu 
me~uau, halea lataaiıbuld& liiisaflr 
bulunan asil blr ailenin ciddi ve samı. 
mi biricik kızı, 111 karakter sahibi, 
ciddl ve aa.ml{tll, )'9va.aına bağlı, 29AO 
ya,ıarmda, li1e tah•llli bir bayla ev· 
ıenmek ı.atenı.ıktedlr. (Olddl ıröz vor) 
remzine mUracaat .• 297 

• Yal 25, boy ı,:H. kilo ~. açık 
kumral, beyaz tenli, §eO, alnemayr ve 
•lr eğlenceyi ııeven, ev lglerlne Ylkıt. 

aaH bir ailenin temiz ve ciddi bir kı~. 
karakter B&blbl. yuvasını seven, yqlle 
mUtenaslp iyi bir bayla evlenmek 19. 
temektcdlr. ıDevtet kUfU) remztae 
müracaat • 298 

ı;ı Yaş 22, boy 1,68. kilo 62, tırıiver
.ıteye dovam eden bir genç. tahatll
nln ikmaılne yardı:n edebilecek, oa • 
muelu btr ailenin, namuslu ve eeV'lm. 
11 bir kızlle evlenmek istemektedir. 
(B. Cim. Ün) demzlııe müracaat. 299 

it arıyanla1 
• Orta yqlı k!muız bir bayan a

partıman kapıcılığı, eıkt tUrkc.ı- yası 

lg1er1 ve amballj l§lerinde çaııpıak 

ıatenıcktedlr. {Yardım) nmzme mO. 
racaat. 

• Atlevt vazlyetlnln ozulı:luıtU yo • 
zttriden llRriln ikinci sınıı.tnda talialJl. 
nl terkeden bir renç kız, resml veya 
husue1 bir mtıeueaede if aramakta 
dıT. 

"' ~ıc.u bfr kanJloca bernang1 
bir mUeneı1e veya apartımanda m!l 
nutp bir 1f aramaktadırlar. Erkelı 

uaruıör kullanmaamı blllr. Beyasıtta 
Koskada lM numaralı tırmd&. Ahıııle. 
de mllracaat. 

A.NKARADA BAYAN F.A.n. ye: 
Londra Şeytanı romanmı forma halin 
de vermekte devam edemeyişimiz, e· 
llın!Zde olmıyan bir scbebten Ueri gel 
dl. Klğıt yoklufimda, bizim totma 
hallJlde roman vermemftı, baııı kitap. 
çılar dotJ'u bulmadılar. Ve yapılan 

mttraeaat OJlePlııe ne111et1P.t'me111ts l•· 
teacl~ 1't1Mt.Hl...., tıqelı~r tkSeHiıl • 

TAKSl:\IDE SmASRn\1LERDE 
BAl'AN A.G. ye: rnnı kapaklarındaki 
beyaz kabarcık~arm karacl~erden ile· 
ri geldijtl vAkidlr, Kendlnlzl bir defa 
doktera gl:laterl.n1z. 
BEYOOLUNDA ŞAHKULU MAHAL. 
LESİNDE GALlPDJ:DS eADDESlN
DE MADAM ltAŞEL'e: ŞlkAyet mektu 
bunuıru belediye relallğlne gönde!'. 

lk .• Neticenin blldirllmeainl rica ede· 
·iz. 
KASBll'AŞı\DA EVLİYA ÇELE. 

Güneı gittikçe soğuyor bile yoml}ormuı. Yattığı yerde önüne nt CADDESİNDE BAY TAl'FUK'a: 
Yarnmcı gazetelerden bazıl:ırı gn. konulan aut canağ'ına ön ayaklann • Aradı!Inız kitabın mevoudu kalma. 

neı:ıin """"'ması liakkmda haberler ve.. dan birini ancak bştınyormuş ve tı B 
" Q~6 mt!j r. unu Beyazıttakl kitapçılar. 

rlyorlar. Prore~r ~ansfild, yaptığı böylelikle süte bula..'}trrdığı ayağını dan arayınız. 
tetkikler netlecsinde güneşin narare- yaiıyaralt karamı doyuruyotml§. BU Aldırınız: 
tfiıin azalmıya baDladığmı tesbit eL ı haylaz kedi 20 sene yagamıgtır. 

Aşıı~uta remldert ynıb ftfıın e. 
miştir. B~ ıene evveline geUnelye koyUeaJarnıınzıa oamlarıııa 
kadar, gün~ muhiUndeki bararcU 1 Elma ağacı birinci <r""°D 

B ınektapllın ldıu~lla.aeftdt.den c pazar 
6 bin derece lmif. Şimdi ise 5.998 c lr mütehassıs meyvalar hakkında ınn barlc) btt~On ııabail'ltae lltlrye. 
lnmlg. Fakat gUneştn ortasındaki <iO 

1 
çok enteren.n 'bir iııtatlstlk ne§rct • lnıclar Ye ııaet 11 den Mllııt aldırma 

milyon derecelik hararet ekııllmeml§. mııur. Bu :atatiatlğe göre, en çok lan. 
Bazı memleketlerdeki hnva tebeddUIA.- I meyva veren cima ağaçlarıdır. Elma (H.H.Ş.Ş.) (Pembe g'Ul) (S.S.) 
tı da güneşin soğumaya başladığına afagları dUnyada mevcut bUtUn mey- (E. Ural> ıK.N. Mehtıpl IY.~.) 
delAlet cdlyOrmU§. Amerikalı pro!esö. va ağaçlarının be§te Jklalnl teıkll e. (27 ~.R.) ( 2, 2. ~f) tKUtOpttane) 
rUn bu beyanatı, lliın mahaflllnde bll- diyorlarmış. Elma ağaçlannd~ra ıH.H.) 1c M > (A,L) 1 B Y. Kayaı 
yilk ehemmiyet ve alllka ire karfl}an. gelen erik ağaçları, dünyada meyva (Oranı (N. 25. T) ıA.C) (lilMeklt) 

mı§t.ır. ağaçlarmın ~e 28 nl, armutlaP yüz fAıtıatalrm) (Ciddi) <l. ~Dllıuı) 
Dünyanın en tembel lıeJiıi 1 de lO nu Ye §eftall ağaglan da ytla de csezen 26) (Nadide 791 <Tunaııı 

Danimarkada, dUnyanm en tem· ı H nü t~kll etmektedir • <El) (B. Mete) (E,O) (8.U) ı Ş.U) 
bet kedisi ölmllJtUr. Qdenzcde Yaftl - Avrupada en çok elma ağılcı yeti • (R.U) (Ressamı (R.R.G) l:l75) 
mı§ olan bu kcdl s:ıglığmd:ı. o kndar 1 §Cn mcmlckeUer, .Almanya ile lngUt.o. (Liman !!) (N.C.K) (N.B.) (S.C.K) 
haytazmış ki, yerinden b!lo kalkmaya 

1 

redir. l<'akat bUttın dUnyada en çok (Yedek Denizci) !Tekcan) (H.Y.) 
tl§enlrml§ • elma ağacı blrleıılk Amerika devlet. (A.'M:.) (302) <Vatana muhaftll) 

Tembelliğinden ka.lkıp yiyeceğini lcrlndc yellfrncktcdlr. (Devlet l<u~u) 

lscak!ltn. Bfr kelime yok kamı. 

~'M,2t,(# 
dakika siinnectl. Sokak kapısından 
rırlayıı, ı;ıkarken arkasından ba -
kan mıı.dam PanayotJ kimbllir na
ıoıl hafıral:ı.rJn ı~ıldıy1a1 fersiz giiz· 
lcrlnl <1Hzilp k11"Çı1 ba<;mı ~alhya • 
rnk: 

- Ah vire kayıncnl gentlK< bu 
Aenelik.. • diyordu • 

Tarık ?arm:iklnriyle sa~lıırmı 
tııiadı. Ve bir kere naha ~tlilınuıs 
oln1aımıtlan lmtkar«k arlratli§ınıı~ 
;\rüzUne ba."tı. • 

- Peki kaiktyO?um Jı'effılit. Fa
kat kfme gideeeği1. tm saatte!. 

TarıSt aı';ıadaeınm müthiş folli$1 
arasında yıın giylnm~, l"erhat P..

!1nde arltıı.daşmm fircnkgönıle~i, 
kırn,·:ıtı \ c cc-ketini t~ıyarak ~a 
ğın miltehayytr g&ılerl öninde 
nıePdiv~nlerden ~ank kaırıntn ö • 
nünrlt>kl otonıoltlle atJadı}a.,, O zır. 
man rahat nefe'J alan Ferhat ,.,.. 
före adresi verdi: 

~.ı:. • v • v azan : ~•iri~•& Mıı&.,aw.eıN 
J?erha.t~ 

- &zi dokror drığllim ! • tliyc
celrti. Fn .. at bli~ ük, tok hu yük 
bir kıt\Tet c1i!ini tuUu, A)'tlİ kQv .. 
'\"et be:mintfo d rhal b'r plAo ya;:. 
ti: Ru ha'ltn. kntlmcı:.ğt?.m lnidadı
na koS'm:ık.. Ç-0k m?:ni arka.da ı 

doktör Ta.ı ı bir oto ıoblle &1irlı! • 
Hyerd: <i n b"r ~ ide narin, 
rakik I• -::r't 1 "'lıl f. l'Mıın sazlanı• 
najm 11ine benziyen bu ~iızel sesli 
~n~ toza te ı i 'c-nn~l< f O, ar • 
kaO 1 <1 • r TnnAm kutlretine 
cmintlJ. 1n dtrıt't bir S('SIP: 

- Şimdi, mtli geliyorum., (f<> 
<1i. I.fıtfcn n<lr€"iJ ·:-ı ? •• 

81119' ~ C!'SIO m: 
- Vanttanuz mu? - lfe<li • Bir 
~ cl:ıh~ ,,.lmi~ttrı.!z bfZe.. Uit
fen yaıouı:.. t!reslntiz C'el'l"ftllyır
. :ıc'la Telrke ~iz•ilil ~ 9U8fflH.ı 

da. Size soka!• başındaki ec-.ıanc -
aen telefon edlyorom. BclkJ a.nne
t:lğim •• 

Fe"fhat !:ılgma dönmüştü. Keke. 
leıneje ba.Slatlı. 

- l'zlUmeylnh, şimdi geHyo
nım. ilen gt'finc~• c kadar h:urta -
nızın göpUne soi(ı:& ım serpiniz. 
Hayır, sıoak olsa claha i3 i, Yok, 
yok... D:ıh:ı iyisi beni ltcldclioiı, 
o.ınaı: mı!. 

GC'n!; kızın tlf-reyen sc<ti ceuıı 
\erdt: 
-· ~l:ıi bel~Jiyt!ce~im eff'n<liın, 

tcc;cl.lt\ır 6,J{!rlm. 
Fc.lıat: ~6ulltnft alt ü~t <'den biı 

kmk sözlel' en ~orıra fnc-0 ve içli 
hlt tnçlunlt (ltıvclıı. '.İ'el~ton r<o.pan
mr~r i 

Genç ıuln:<ı üt ndıhıtıa ödastiin 
ım5tu. Giyinip hazıiliıiffia$1 bir 

FerlınL simsek Jıizıyls soluık hti. 
ıttnd:iki bU- ot-Odıobilc athyarak 11-

ynklıyan ~föiii <liirttü: 
- Çek! Çııbuk (.;ek 1 • dedi • 
Bir ifakilia sonra Ferhat kendi

si gibi bekir oWı Tıtrı~'lll yeni aı;• 
tığı muayenehanesinin mertllven -
lerlnJ üı:cr be~r çıkı~ ordu •.. 

llş:ık lmıııyı dc-rh:.ıl :wmı•.tt,; Fer 
lıat arlir.ıl!..'jının odasına dnklı. 

Genç ıfoktpı-un t'lh'scJerini yakalı. 
yarnk lıa ucuna ıJilıUc1iği zaman Tıı 
ı·ık ı;i'.ılcrinJ oçnrnl< nfnl ııful ar • 
fi. u:ı ·ı·m ter lı \'e ı·aım~ı:rıs· 
l iiı.Cnc r,:ı. ti, Ferhnt ona ul.ıl b .• 
l'nl.m .. dı, b~ı ün ikruı. eclicl talika 
tini toı Jonın w ealr~ı: 

- Tıı,.ıkt dc(ı:. hiç bir kelime 
ı;öyfonıcil"n l.alk ! Öl Um hıdimk 
bfr lm!'l':mm i'tltlndmıt koşacnğtz!. 
Be:OO tfk in"iani 'ıuıtcnt yapmiff o. 

- Ruaı Wt.8fıeın deMfl41im mi 
sana... Kalk giyin!, 

!l'ank kalktı. ~lbl8elerlnl arar 
gibi rtrafa tialtnu.'h, Ferhat eder'. 
nin arnsıftfla Harkan datınık elb". 
f!'elcrl gö&teNliı 

- t~e. hepki harada, ~f ben 
giydirer.eW.ın. 

- MÜfiiaade et karlleııim, ben 
kendim giyinirim. ~ 

- Ilayıt, olama! Ben nri hi.ı 
met edeceğim. Vakrt lnlj'b~lye -
tim., i~e pantolonun.. talı pnu 
lınre. 

'Iarık itaet eimeltle bierMHI., nır. 
rılil..anclı: 

- J.'ircnk~(imldimt. 
- Firenh ... örr.'~!i:'ıc Jıaeet yBI<. 
- Na ıJ ~far ranmı'! 
- Pijamanın tiıerine •• etmno • 

hilclc ~iylntrsin .•. 
- DetneJr lftii ltidar mtttiliii'~ 
- Tahmininden fazla. 

- Ce~rahpqada; Te'kke l)Jltma. 
7.rncJa 4 nama,.., )'ıldırım gibi h• f 
Cg mİtill ket, 

Hu cmrJ alan toför arahayii ha. 
Jtlhatf!n bir yrl<hrmıı sltratl \'el'di. 
Tein ita 'e lfllt liaddeleP lnı t'lelt 81.. 
ratc- müsıdttı. 

na s1it&tlı! YftP.ü glllen Feİ'fltlt 
hllA uyJcu S8~trni Ve f:B!llkM ohin 
doktorun dudakltifffia tilr 8J~l'll 
m,tirePek ı 

- Tamam diye ellei'tni asaM 
ft!llabt 11föifi;Ordo. 

Jfotdor ta1'Jl(: 

- 1>enıek Oerrab'"*"va gicllr~ 
ruz öyle mi! .cli;S·c sorlln. 

- F.vot Cerrah.,.,aya aai:ıait1t, 
ihtiyar blr ı.Nm llalbladea h-. 
Ul)Wlf. 

.<Devamı var) 
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Mı111Eemelerde 

(~ taralı :ı incide) 
na verilmiş bir emre muha.rrer sC• 
ııedı teminat olarak cifi.derya vef 
dıği · ve s~rıetlerin vadeJeriJllll 
geldiği tarihinde dldcmın bunl• 
rı tahsil için BurMya gitmefll" 
müteakip cnıro muharrer ~f" 
teki ı•imlerin uydunna olduğa <fi 
biımetke suçlu İiwfthimin dA~ 
Mişclin hulus ve sa:tfdinden ~ 
farle eler yoJlu hile ~n1k dO' 
landırdığı iddia olunmu.gs~ el' 
suçlu nksi Sibit olamıyan mucfıi!" 
nsında divacı ~elden iddia "1 
hUe mUcevhcrat abnııdığmı söY''" 
nıiı ve Mi§elin verdiği cevall*' 
mildafaanm ake!ni iddia (5~ 
bununla. beraber vukuu iddia. ol 
nan ticari muamele csnasmdn ci ' ' 
kü.nda mal satfüp bunun kar91u' 
ğında senet verildiği sırada s.t!( 
ılc kendisinden başka kfn1Se ı,r 
lunmadığını bildirmlrıtlr. 

Anuİıc şahidi gcsterllen ve :sıP 
ssda ifadesi alman Hacı Metu1ft 
Eminin seha<leti de suçun i lc1> i' 
~ini anlat:r mahiycttC' değildi, 
Dfıvacınm içtlmai vaz!yeti dol'" ı..._:_· 
siyl<' böyle ciro edilmemiş Mr ~ ~e 
nedi alması ''C ilh... ~ Ya 
Mliddehınıumi bu izahının 6' bırha 

nundıı suçlunun beraetine kat' 
Vt"rilmegjni de i!Avc et.mi§ti. ~ 

Mildcleium~nıi tı~zUnU blUrir l'e iş 
tirmez lhrah1m ağanm yer ~ad 
frr1adığt milbaşiri.n mllmanna ~~ta 
rağmen nıücldeiumumtnin y -"'b 
kadar sokulduğu; elini kula ti 81lt111ı 
l\rkasme götüMnğU ve ağır ilP , 
ğ1 için söyleni~nleri isitmeyo çiti' 
i1~tıft göi'UldU. Yeme :rhrla gö 
r\ilrlü. Haı.1m: 

- Be71 sana ankbnm ~ 
son hele <lur bakalım! demese_>~ 
kolay kolsy yerine geçeceğe lJI"' 
ıııcmiyordu. O ''beraet,. kelimdl' 
duymu tu. Fakat ntAniamı a.ıtl" l3u 
mamn.kta ısrar ediyordu. , it 

- Yani beraet ne demek? g'?~ 
ye soruyor, sonra Mlşele döner~ ~ faı 

- Ah bu yok mu? Ah bn "':ıl ~~ 
mu 7 Valla.h <5000) lira tazın'11a1~~e 
istiyecetım bundan. Görür o ,U ı;:ıa 
nilnii. (5000) lirıı (®00). ~iti. d 

Diyor ve miltemadiyen SÖ) ı . 
yordu. Kimseyi dinlemiyor. " g~. 
dıırl..,, dinlemivor, meS&ya J illa ~ 
teşem yumruklannı dsyam11: ~ 

- Ah bu Mi3el ah, deme) lal'lai 
devşın ediyordu. at 1 
Htık:m kendlBil!e llUElmM>nt J. il l'e 

leal, Fakat o bu sefer müddd ea.~ ol 
mumiye döndü: .... lir. 

- Mildd~iuıııuıni bey oğl 
Allahıı,;kına, bari aen dinle: 
ben m&kteplercı yağ mu t.ea.hlıı.t 
yaparım, Eh, §l)yJe bÖyle g~ 
yonun, Yaş kemalini aldı. Ne 
ııaynrı '! Simdi yağ bularnıyo 
Ba1.an gidip Balrkesirden gön 
yorum. Benim lçendl sermayeııı 
O!'l beş bin lirayı bulur. Yok 
söylt'miycyim 1600 lira p 
varrtır. Amma bu benim 
Çocuklnrmki ayn. Müddc11Jlll 
l.cy. eim<li bir telgraf çek 
Beraöeı· s:ekelim. 1600 lirayı 
tirte)'im. Ben göst.enrim bu 
Şele (5000) lira istlyeceğim. 
onun yak:ısmı bıra;tmam. 'tol< 
llnl:mı kesmişim. Ben (40) lff!I" 
ôir inkallıyun. Tövbe tövbe y 
bi! Brrak reis bey, kızıyorurtı· 

Hakinı, yaşına hUmıet 
ona fazla b.r ihtarda bulun~ 
rnk yalnız su.sma~nı söylüy 
Fflkaf İbrahim :ıÇa iş~tir mi ~ı 

- ..• Ya. müddcfumumi l'_j 
6ğlum ! beni göriincc bayılıV~ 
Sonra efondim... dedi ve nilıJ.1" 
yonılmuş olacaktı ki su..qnuşW. 

Hakim ltarannı okudu: ~.t 
"Diıvrıcı Mi~el Burs:.ida ~ 

Emin bu sern:de kefil olan ad~ 
dır,, <liye Hacı lbrahimi göete <•ı 
ğini ve &o'r.rn da mahkemede~~ 'ti: 
kebll olan değil, benden mal. 
adamdır., dediğini ve 'tiu il<i jf~ 
arasinde. ayl(mHk bulunmal!ıtıJı; 
<'ltlv?ı:cmın senet a1ıp senet ,.~"" 
ği eznnda dUkkA.nda kimse oJY 
rlrğmdan ve dAvii cdflefün rf;Ş 
tanımadığını ldc:Ua etmcsıncleJI IJll' 
§.in bir do1atıdıi'Icıhk mahiyeti 'tfo llıı 
lunınadığı, tını~ hukükt bf:ı:_~ 
hlyet buluıiduğ'ti a.til~ildığfl';,,tl 
Hacı İlffilhimin beraet ettıll'F 
ltarnr -ı.·erdi. Jİ 

Hacı İbrahım kapıdan çdt~ 
liAM bnğmyordu: '-

- Bern~t neymiş a.tı1aıflJ 'I. 
ki. Ah bu adiü'll. Adı n~1(1i ...:d 
nün. M~l mJ? UiıJef de ~6 
Bu yatta mahlremelere dU~;f 
Elindt- bir lı:ırrnm kftğit. ?Af 1r 
bana bakar; dol:ındtrıcr dt:ye . .ti 
hu in gnn ( 600) linilı'k m8l '! AJ 
&i git'lip 1*' noterden kdğtt ~ 
mı? İetMt1mH1a noter dofti ~ 
Noter! Note1'1 

Sonra bana yaklaştı: ~ 
- Sen !!e l'azfyortlun alı 

de konuşurken".. diye sc;tdıı. 
- Hiç tııe.ba. OftfJtite ~jrı ••. '/ 
- Ha, yut Yaz .. de k1 r 

"ce&UI' JhUyu ~4i de. Gan.~ ' 
kuhı kmdisf~ ''ıiöhindırıct! 
Yenin de. SonN' ıla bc'"nctl 

9 
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Dünya tar;hinden sayfalar 
- J D 

-~ 

Senenin Arab, Anglo -
Arab taylarına bir bakış 

kı " Birmanya l<ırah ile kıraliçes · ni esarete ötüren öküz 
arabası Birmanya kadınlarının saçıarı üzerinden geçti 

. B'rmruıyanın M~ndalay §Eili~· ı ~nra, mabetlerden birinde, bir ren, İngiliz tahakkümi.!nden ·ur 
n~n Japonların ehne .. ~eçme~ı, z:ıuJ~addes yağ" kabı krrıldr. tarrnavn çare arıyordu; fakat 
bır tarafta:ı, .pe~ ~uhım hır ~hın~er a{aklandı~ bu ~al, biL mı"'n imkan bulam rdu 
sevkul~yş hadısesı, dıger yanda~ 1 ~ hır ugur~~.ıu~a alametti, ötede, FransızıaT' Hir..dkintde 
da, Bırmanvalıları. pek hususı llahların teveccununu ka,·betmclc .,.,rl~i"'l"'rdi Rr t f ·ı·zı· • 

VE 
Bu haııaki koşu 

b' k'ld l:l.1- 1 d • • J V'- ~ ..... O .ı;, a na! 1 erın 
ır şc ı e a tLK.a an ıran bır va. cm ve şeytanların şerrine uğra. nüfuzları altında ka1--1·t s 

kadır m k muh kkakt Bö" 1 b' c 1!14)\. an a 
. . a . .. a ,ı., Ye ı~ m~- Fransız himavesinde bulunmayı 

Birmanyanm i~ali, harp va.zi. ~~~tı onlemek ~çın, .a~tı yU~ kı· tercih etti Bunu ha7.trla.mak fçin 
yetinde, Japonlar için büyük bir .,ının kurban edılmesı ıcabediyor de, pavitahtma bir Fr:ı.nstz kons
kauı.nç oldu:nt kadar. Birmanya· du. . . Tosunun gelmesine müsaade etti 
hbr için de, istikbal bakrmmdan, Kurban edılccck altı ytız ınsa- ve Franc:a ile b;r ticaret ve dost
bir ümit kaynağıdır; .çünkü eski n1;:1, yüzü erkek, ~ kadın .. h1k muahedesi akdetti (18M). 
Birmanya krallığının dirilmesi Yuz erkek c;.ocuk, yuz kız çocu_ ~1111ıfan sonra da Fransa ile ~~ at Y~. ikinci le takip edilecek ve meraklıları j Beşinci koşuya gelince: 

tllıı.ii k~ önümüzdeki .pazar zaman zaman büyük bir heyeca - Bu ko~uya da beş at yazılmt§• 
~ap lacaJı:t.ır, Gnz~temız ta- n~ dU~Urenek derecede enteresan tır - kı bu a.~~ Gongadinden 

bahis rnevzuudur. ğu .. Yüz asker ve yüz de yaban· ,:ı,.~tı11k mi.in S<'betl~ı-inf arttrrdı 
. Dirilecek krallık, nasrl bir ~Y' cı ~laca.l~ı. . ve bir ıriin de himavesini i~tedi. 

dır . _hral: ı~e etti: ~urbanlarm Bütün bu i.<;ler. rok sıkt bir 
~· ~ Ankara hususı muha.se bır koşudur. ma.adası - dorduncü koşuya da 

de ~ anlaşılarak resmi bir şekil.. Geçen senelerin favorisi Bt>z- yazı"lıdrr. Fakat bu kO§Uya gire • 
4te, bu yazımı?rla, bu ve bu- ıf'ımlerı ılan. ~ıldı . ., Faka~... 1<etumivet içinde ccrevan etmiş. 

nunla alakadar birkay meraklı Halk, dehset ıçındeydi. Bugun, '!{en, Hindistan Kral Naibinin 
ec' bırhafllacak -~tişterek bahislere kurt başta gelm<"ktedir. Bora, Tıı. cekle~ daha büyük ihtima.1 dahi-
~ ta.cia.n ıtıbaren başlıyoruz. " na, Kuruş, A~knı, Yılmaz, Tarhan, llnderlır. Bu kOfUnun favor:ısi Gon 

vakayr anlatara~ız. ~ıtı. ~ü_z .ki~i~in. kur?an edil~~· haberdarolma sma mani olama. 
* • * ılerısı ıçm ıyı bir alamet de~~1. dr. İnıriltere, derhal harekete J:iu Çapkın, Gönül olmak üzere dokuz gadin ve Bukettir. 

'rl tc işt.ırBcbepten müşterek bahisle· hayvan iştirak etmektedir. 

Yazlığa gideceklere: 
ti ~ad ak edecek okurlarımıza ta· 
ı1' hatta tkları, 1zm1rde ve geçen 
rıt' ~b Aı:ıkarada koşan üç yaşında 

ıl 8iltı.ı ;e Anglo - Arab ta.vlan bu 

1 
't~ n.arda tamtmağa çalıı;acağız. 

Dördüncü koeuya da: / 

Hasır ~oltu ve 
mo~llyealzl 

.. t9' 

ARAB TAYLARI 

jt ~ !~ Sene U~ yaşında Arab tayla
e~ ·İ f.,~1.ı:.ın senelere nk.-,>etle bir hay. 
r~ ·...-.Mır · 

1~ lt:ı~d ~tND: Bu ta.y, orijini fev. 
· ' laı1ıcıae 0 i.?nakla beraber, bazı has· 
l~ r do!ayı.sile, diğer arkadaş

)~ diği ~n geri kal~. tzmirde gjr-
·p.P labi~ Y':ı.rışta IU!eakk üçüncü o

l:eçt·ıc Ur. Fa.kat bu hastaJıklıı.rı 
11\a tc:ı sonra - ki bir hayli za,. 

e]ıl cıa: iateı- - klM me69.felerde, ec 
la~tl\Qa.n teva.rüs ettiği kan do. 

eP at ~ile blr hayli hatm ımyılır bir 
v ~ ~ belki de 1800 metreye ka • 

Ca~t~~an ıne.ı!clcrin fa.vori,si ola"' 

_:,~~-
} ·~ ~ lt lt0ı;ı l<;;,L~: Bu tay İzmirtle gireli· 
şı "iııciıı:ıa.nıa .rahat olarak iki bi· 

~. S! Ye b"r ikincilik kazruınnş -

Gecen sene Ankara Sonbahar 
at y8°nşlarınrn llk ve ikinci hafta~ 
smda en mühim rakipleri olan Re· 
mana. Umacı, ~ Karanfil ve diğer 
bul mühim atları geçerek birinci 
Olan Yet!ş başta ge1mek üzere. 
ylne ilç yaşında en kuvvetli 1n -

her yerden ucuz 
İit!\n,bulda Ri1.apaşa yoku,undn 
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Asri mobilye 
Mağazasmdan almı7.. 

gi.liz atı~ girmektedir. Bura.da f------------
Bu.ket, A1i Şah ve Karabiber en 
mühim rakipJerldir. Diğer iştirak 
edecek taylar da şunlardır: De- ) 
met, Alemı;iar, Yavuz, Bomba, . 

Satıhk Ev 
Heybeli. Başta saydrğmuz dört Üskildarda Doğancrlar park. 
isimden maada hep!li de 51 kilo alt .kapISI karşıs:ındald köŞede 4 
gibi hafif b1r sıklet taşıyan diğer 1 oda, bir sofa, elektrik, terkoa, ayq 
taylardan da bir sürprJz beklene. ncs. caddeye nazzr ba.h,.esinde 
bilir. 1 kuym!u olan bir ev sa.tllı:ktrr. Mü... 

Bu hafta.ki çifte bahis yukarda ' racaat yeri saat 10 • 13 ara.sx Va. 
bahsettiğim.iz ara.bla:r arasındaki krt matbaasında Orhan. 

handikapla üç ve daha yukarı yaş. l ~-----------ıı 
takJ fnglH.Zl~r a.rasmdıidxr. 

--------------------~------------' 

Tiyatro Müdürü kana.penin al
Yazan: A. Çelıov 
Rusçadan çeviren: Servet Lünel. 

. Birmanya, elli yedi sene evvE\. Herkes, can. korkusuna du~. 11eC'ti. Hindistandan Cine giden 
lıne kadar, müstakildi ve kralla_ ~~rban edılccekle: de, abalının vorıarm tehlikeye clü..cımesine 
rın idaresi altmdaydı. Bu T?em· dıger kısmı da şehı~en. kaçtı. Tf!eydan vermi~kti. flk evYel. 
leketin, en mühim tarihi hadise. Kral şaşırdı. Bır ısyandan T(rnl e'I'lbov'a bir ültimatom gön
l~ri, iki astr evvel cereyan etmış· korktuğu i9n siddetli bir hare rlf'"°i 
tı. O zamanlarda, meşhıır Pegur kete giri~edi .ve . kurbanları Oltfmatom. 1 R85 c:erıesi birinci 
A_~o::ıpra hükümdarını devirmiş, affetm~k mecburı~tınde ~al~ı. t~rin sonlarmda, ji?'elmi~;. Kral, 
butu~ Birrnanyayı idaresi altın_ ~an~1 adet de, ışte bu hadise ~erhal. na.zrrlR.r meclisini topla· 
da bır1eştiren bir hanedan tesis uzerıne, ortadan kalktı. dr. Kralire Supa.g-alpat da mee. 
etmişti. UôlJRSUZLUK BAŞ .. -t" hazrrdı. 

Bu hanedanin aJ.tmcı halüıtii GÖSTERDİ Kralice Supa.(ralnat, c:ok {!"l\zel 
0}an kral Alompra, 1859 sene· İngilizler, Hindistanda yerleş. bir kadındı, Krnlm gözdeleri 
sınde, paytaht olmak ii?.ere, mişti. Sarktan. Hindistana uza. :n;nde temayüz etmiş ve kocasT_ 
Mandalav ı=ıenrini bina ettirdi. nan yolları kontrol altında bu_ nm ~rhı-ie hiiviik niifuz temin 
TEMELİNDE, ELLİ İNSANIN Iundurmak istiyordu. Bunun için etm;cıti C-Ok da kibirli ve aza· 

KAN !BULUNACAK de, g~çen asrın ikinci yarram· metlivdi. 
Mandalny, bu yeni payitaht te· dan sonra, Birmanyayı sıkıştırdı Ültimatom. mecliste okundu 

sis edilirken, onun krallık hn.ne- ve onu nüfuzu altına. aldı ve Kral. ne volda cevan verilmesi 
danma uğurlu olması istenmişti memleketin payib.htı olan Man- irnbettiiHni nazırlarmd n f'"rdu 
Memlekette, ta İbrani hayatın: dalay'a bir siyasi mümessil gön. Fii\iirl~rde ayrıılrk r;örüliince: 
dan kalına bir adet vardı: llahla derdi kral babasına, hatta büvü1< ba· 

n teveccühü ~azanılmak için~ Birİnanya, bu suretle, ilk defa hı.<Jllla 'hizmet etmiş olan· ihtiyar 
insan kurban edı!mesine lüzum olarıak bir ecnebi diplomat göril müşavir e&z alarelc 
vardı. İşte, bu adete uyularak, yordu, Demek ki, kahinlerin de· - Ha.~lim. h 11 ecnebilerin, 
Mandalay'm sur temellerinde el· diği gibi uğursuzllk başlam·~tı bizim başa çıkanıryacağ·mrz 
li insan boğazlandı. ve seneler geçtikçe, tesirini art s;la.hları var. Bunu h~aba kat-

Iruıa.n kurban edilmesi adeti, tırdıkca arttırdı marmz ve wreooğiıniz cevapta, 
büyük bir hadise çıkmasaydı, de· 1884 de, B·irmanya tahtını, h~ kendi menfaatimizi, hem de 
vam edip gidecekti: kral Toıbov i~gal ediyordu. Sal- onların isteklerini te'lif etmemiz 
Şehrin inşa.smdan yirmi sene tanatım ,gittikçe tesirini göst.e- 1~~. 

krzmıı:orou hatta müdüre karşı 
bir ·n~vi aclil'la duydu: 

- Siz orada üstüntizll kirletE• 
ceksiniz, yavrum Kuzına Al.eyse • 
yiç! Kıınapcnin altına neler koy· 
muyorum ki! 

KRAL!ÇEN1N HİDDETİ 
Bu sözleri eöyl;wn sen mısin? 

Kı'R1i~. ~inir nöbetleri jginde 
:ıvai?ıa kaTl<tt. ttıtiyar müsaviri, 
bir sürü hakaretle yerin dibine 
creC'irdlkte nsonra: 

rıı.l la;.<ll~~. eı_ı kuvvetli Arab tay-
\l~Ct• büri<lır. 

"11.tcı. • ZE: bnirc1e iki ikincıliğ 
ıJ' {' rr. 

eı ., ... ıJ.Jot.z · ı· · a b' b'ri ·u • · ~ b: · zmır ır ı ncı gı 

' lt~r de ikinciliği · vardır. Boy. 
# rı~ a olan bir arızayıı rağmen S<'· 

~~ .en kuvvetli Arab tayların • 
t 'lıiu. biri ve belki de en kuvvetli• 

Vodvil oynaıuyol'du. Mukaddes 
san'ata. biltlln ka.?Liyle bağlı olan 
genç, sevimli aıktrls, Klavdiya 
Matveyevna Do1sk.aya - Kauçuko
va, giyinme oda.-CJ!lla koşarak gir- . 
eli ve bir anda husar kostlimüne 
bürünmek üzere sırtındaki çingene 
elbiselerini rıkarmaya başladı. Hu
sar kostU.miinUn fazla buruşmame.. 
sı ve mümkün mertebe düzgUn dur 
ması için zeki aktris, srrtından her 
şeyi çıkarıp atmaya ve bu kostümü 
Havvanm elbisesi üzetine giyme
ğe karar veroi. Tam soyunup ha
fif soğuktan büzülerek husar pen. 
talonunu düze!tmeğe başla.dığI sı. 
rada, birisinin derin derin iç Çek
tiğini duydu. Gözlerini hayretle 
açtı ve kulak kaba.rt.tı. B'trSi yine 
iç çekti ve hatta frsrldar gibi oldu: 

Tigatr() Müdürü 
Kanepenin altında 

Vodvil sona erdi. Aktrisi, oın bJ• 
rinci defa sahneye çağırdılar ve 
kendisine kurd~1alarla sUslü bir 
buket sundular. KurdelAla.rda, 
"Bizimle kalın~.. cümle6i yazr!ıy. 
dı. Alk?Şlardan sonra giyinme o
dasma dönerken kuli.""lerin arka • 
smda İndükov'a rastfa.dt. Müdürün 
üstü başı toz içindeydi, elbiseleri 
buruşmuştu, f:ı.'ltat yüzü sevinçle 
pg:rlryordu. 

- Ham edeceğjz ve o küstah. 
'amı fozaımu kendi kanla.riyle 
~E'receğiz, 

Diye bağrrdı. 
Kraliçenin, kfıkremiş bir k&p .. 

(?.'l gibi köptitırESİ önünde kimse 
nim: acııamadt ve.. Harbe karar 
~rildi, • 

tık ~ilMıJar, Bir.manvanm ce· 
nııbunda. patladı; cün1cii burada." 
iti silahlar. zaten tn~iliz kontro
li 3.ltrnda bulunuyordu. ~ ~i- . 

s. • rtlıır aA Ş.'11fANI: Bu tay Geclizin 
'r l"~dasıdır. Henilz koşulara 
"1~4k 01.nıaraakla beraber ilerde 
h cc ~ ITTizel ko ulamıı seyrede. 

~gız 
~l·]\t . 

""ı.:u· ~R.: Geçen pazar Ankarada 
"kı bır koou yaparak üç boy . a d'. 

ııc· ger b~ rakibi arasında 
-:~1 Rehniştir. Bu haftaki ko

, ('\~ lla favorisidir. 
~ rı ~: Ger, en hafta Ankarada 
4 ,,~t~~k koşuda Sunarın ar 

, ikınci olmuştur, '., 
l't: '{\'ffAN, CEYLı\N, SVVEl"· 
lıroıt1~ı."a.Jc1 Uç tnym ko~usuııu 
~ ~t;-.\)· J>:ı.zar ~öreceğiz. 
, -ı.lt' ı\R: Geren pazar Ankn· 
"Jl'. tay ko§us nun tlçlincilsil • 

~Gı.o AnAP.Lı\R 
l:ııı h 

rı~'lft:::. Anglo - Arab ko§u 
rt tay iştirak etmektedir. 

,'ı ltu\rv \ Meneviş ve Pehlivan 
't-i "tll tavlvdrr. Menevişir 

""~· ; bir biriı:ıciJi<T' bir de fkir~ 
>"'.111 ,,. flt'd·r. GPren bnftıı Anka .. 
. 'lıt-•. tntıF.ı ko"a<la br"nciliğj ka
'l "l\ r Oıi jin itiha.riv' e sene • 
r "" Uvvetli Anglo Arab tayr· 
"!l tııe ~ \ oıa ~ene\ri~.n ahmns me~-

ilt 11 Tırvaki tzmirde bir b·• 
• ll hı~" bir Cle ikincilik almı • 
~'"tı 1Van da P,"ecen hafta dere

~ e11 ıt'"tı~~ na rı~--n Ml'nevi • 
'',tı ~11Vvet]j rak'b;rlfr. Sovdaıı 
~ ı h 11.ft"ki krnoı mın iklnt.-tıı!dir 
1
• artan ~e· ın diğer koşıı arın" 
l:l·., . 

-u "'•ı, .. hht' Yok ld en entc.>rem>t 

- Ey '1.lu Tanrı, biz günahkar
a n affot ... Of, of ... 

Bu işt' akrl erdremiyen aıktris 
:trafma ba.kmdı '(c giyirurıe od~
"mda şüph~li. h~biı şey öğrene -
•neyince odanın biricik moblesini 
teQkil eden kanepenin altına her 

~ v 

ihtimale karşt bakmaga karar ver. 
1i Bir de ne gö~ün ! Orada upuzun
ıjrlcıi yatmryvr mu? 

Kananr.nin yanmd:an dehşetle 
,,.JdlPn aktris, husar ceketiyle ör. 
'ünerek: 

- Kimsiniz? diye haykırdı. 
l'itrek bir ses, kanapenin altm-

·fan: 
_ Benim .. ben .. dlve fısıldadı. 

·-ırkma''ID benim .. sus! .• 
Burundan ~len ve tavada~-

•lan bir şeyin cttrrtxsml andıran 
'ln fısrltmm. tiv:?tro müdürü tn-
1ükov'a ait. olduğunu anlamak akt. 
:Q iMn g'iir bir ReV değildi. 

Aktris, bir gelincik gı'bi ıaza:ra· 
:ık: 

- Siz! dive isyan etti. Nı!S'l ... 
Ta&rl buna cesaret eWıtiz? Demek 
· cı.!z. ihtivar alçak, çoktanbf'ri bu
., rla '·atr ·orchımı.,., Bir htı ı:>~ikti! 

tndlikov cacıcı:ıvfak kafa.smı ka
·~nenin altmdan uzatarak: 

- Yavrum.. güvercinim! diye 
rrı::rMafü. Kmnaym, elmasım! bcn1 
'lrlilrfin. avakl:ırrmzm altına ala
"3k cHmPvin, fakat ~rii1tü eıf:me
·rin ! hfc:bir ş<>y ırormed'm, gi)rmü
~·c-rum. ~rmek de istemiyorum. 
rrıtt:ı ~fv•hı1irim kt, bevlmıie ye-

Rusçadan çeviren: Servet Dünel yazan: A. Çehov 
_ Yavaş! .. Renim biricik Wni

dlm.. ıcurtarıenn ben:m !. Maaşını. 
za elli ruble zam, yalnız kovma _ 
yunz ! Elli ruJ?lev! 

re örtUnUyorsunuz, güvercinim, em 
salsi2 güzelim! Bir ayağı çukurda 
bulunan ben ihti.ya.n dinleyin! Bu
rada, yerlerde silrilmeme sebep, 
can.mu kurt.arak istediğimden b<4J. 
ka hiçbir şey değildir!. Mahvolu
yorum! Bak..-ııı:z, saçlarım diken, 
diken oldu! Moskovada.n, kwm 
Glaşonka'nm kocası, Prlndin gel
miş! Şimdi tiyatroda dolaşryor, 

mahvetmek i~in beni arıyor. deh
şet içindeyim! Şunu bilml'lisinlz 
ki o hayduda lazım Glruıonka'dan 
gayri beş bin ruble borcum va.r! 

- Bana ne? derhal buradan de
folup gidin, yoksa ben.. ben, siz 
alcağm hakkından gelmesini bilı-

• 1 nm .. 
- Yavg,ş! Ruhum, yavaş! Diz 

çökerek rica ediyor, yalvanyonım ! 
Ondan kurtulmak için gi.zin o.:ıamza 
mklanmayrp da nereye Saklana -
:vım? O. benl hı!>r Y"'me h,,1 .. 'hi';r 
yal~ bunı.ya girmeğe nesaret e
demez 1 tste yalvarıyoru1!1 ric'.I P

dlyorum ! tk:i saat kadar önce ken
dis;ni görcHim ! Birinci rıercle ovmı
rurken kulisin arkas•nda duru· 
yordum. hir de haktrm parterden 
sahneve doih-a Q'et;vor ' 

Aktris, dehşet fçlrı<'l~: 
- Şu halde siz, dram oynanrr

ken de buraıl:P'd""'"? Dedi. Ve. ve 
lı<'r qevi gö"rdünüz? · 

Tlyatro mUdürii ~;;.hdT" 
'l''t • ' . - .• t wrıvorum . Sar.sılrvorum ! 

Yavruemmm. sarsılıyorum! HmzT
rm sağı solu yoktur, öldüriiveıir! 
Biliyor musurız. bir defa. N'iiniv'de 
Ozerinıe ate~ bı1t' etmişti .. gazete
ler bunıı yazmıştI! 

- Öf.. artrk çok oluvorsunuz? 
Buradan Ç1'km. ~iv:inip sahneve çık 
mak smım ~<>lt'li ! Derhnl <'l<'folnrı. 
yoksa bPn .. bağirrrmı., fervat ede
r:m .. lftmoovr kafanl'Zn frrl .. tmm. 

Aktris, bir yıgm elbiseyle örtün. 
elti ve bağırmak için kapıya doğru 
kO§tu. lndüköv, dız Ustü sürüne
rek onun peşj,nden gitti ve çıplak 
ayağını tuttu. 

O, bo;!;ulur gibi frsrldadı: 
- Yetrn.i§ beıı ruble, yalnız kov 

ınayın ! Üırte!ik yarnn jübile hakkı 
ilave C'derim. 

- Yalan ooyl;iyorsunuz! 
- Y a.:.'Ul syöfüY<>rsunu.z ! 

ilave ~erim! 
- Y:ılans.<ı Tanrı beni kahret. 

ron ! Yfl?nİ!l ediyonım ! Şuradan ŞU· 
raya !'ağ s.alim gi'ı>n:ıeyim ... Ya .. 
rrm jübıle hakkı ve Y'etm4; beş 
ruble zam! 

Dolskaya - K1uçukova, bir d-.ki 
k:l tereddüt ~-ç'.rcli Ye kaprnm ya
nmdan dön<Hl. 

Sonra ıığlıyan bit" sesle: 
_ Yalan Eöy!Uyorsunuz biliyo-

nım .. dedi. ' 
- Yalan söylüyorsam gözlerim 

çr.ksro ! Öbiir tliinvnı'la cenııettr 
yerim olmns·n ! Hem b<>n alçak 
bir insan mtyım ki sözilıne inan
mryorsunuz? 

Aktris. 1'37.t olclu: 
- Peki. unutmayın nma .• hay_ 

di k·ınn.p"n;n altrn::ı girin. 
!r.liikov derin derin i<:ini <;ekti 

ve poflrvarak kanapcnin altına gir 

<U, DolSk<ı.ya • Kuaçukova da hızlı 
hızlı giyiınmeYe başladı. Odada, 
k3 na'l)f'nin altınla yabancr bir er
}re~ri.n bulunması ayxp ve korkunç 
bir. c:evcli fökat bunu. ancak mu
kadc]e~ ~;na.tın uğııına kabul etti. 
ğini dusUn.mc-k o kadar büyük bir 
te~lliy<li ki, biraz sonra. husar 
clbi~elerini çı:k:ırrrken, arlik hiç 

O neşes.inden eller;ID oğuştura. 
rak aktrise yakl:ı.~tx: 

- Ha, ha ... Ne ta.hm.in edersi• 
ni.z güvercinim! dedi. B~ bunak· 
la ai!ıy etsanize 1 Billyor musu • 
nıız? O adam, Prinrb değilm ş ! 
Ha, ha ... Tanrı eczasını versin, U• 

zun, kml sokalı beni şaş•rttt .. 
Prindinin sakah da uzun ve kTZT1

-

dır. Ben bur.ak y:ınılmLsmı ! Ha 
ha .. Boş yere sizi rahatsız ettim 
güzelim. 

Oo'r:.Jrnya • K::ı.uçukova: 

1 Fa.kat baM olan vaadinizi 
un ı·ıy·n, ded. 

- Unutmad m, unutmadım yav 
rum, fakat... güverc'nim, bu :ı
darn Prindin d nf!i'miş ki: Biz 
P:-'..ndin üzerine k<>n~smuştuk, ve 
mademki bu Prindin değildir, her 
niçin va.adimi tut~vmı? Bu Pri • 
elin olsaydr. da, o zarnırn eL'bctte 
mesele defic:ir<l! h">lb•?ki k ndiniz 
ci e giirüyoraunuz, yanılmr~ım 
Buda l::mnı b:'!'·ni Prindin zannet • 
re.iştim! 

Aktris i.svan etti: 
- Ne-k.,d:ır nır~k,.a b;r hare • 

ket! Ne ic;.r'!ıır bir sey! 
- Bu Prinini o1.s.,vdr, o zam:ı 

vaad;mi tubnamr i"th·~hi1 'rd'niz 

halhuJq nevin nr cti oldu;:runu ey • 
tan hil;r. BnJ1d kunclıırsc:rı ın bıri 
yahut terzidir, ben f>nım ir"n dr 
para veremem Y:t? Ben, namushı 

:n;;anım. vavrurn ... Anlarım. 
Ve n.ktri~in yrı.nmdan uz~klasrr. 

ken ellerivl~ ic;aretler yapn•or v 
si.iylt'nivo"rdtt: 

- Eğer hakik::ıtl'n Prinılin "'' 
s::ı.ydt. o znm1n elb .. ttr- mechur -
d11""', faknt bu tannnı.d·rr•m b"r ~ 
dam ... T<ml sak'\11 r lrimbilir k.'1" 
hiç ne TYJ'lrlin "0f'll 

~· T•'i~ı·l'lctl ve dnrrlUnrii koşn 
1 ,.1,;

1'nci) kom. '-'Rlli d5rt ve 
ıl;ılti hırı vnc;takl A rarıla.r ~-

endikap bilyük birzev~I--.--.-............................................... --.................................................. ._. ________ __. 

Mandalav'a. ~en ilk harp li8:. 
berleri ivi idi. Ordunun muvaf.. 
(a~nıetlı>rlni tesit için, trauvadi 
lı.E>nrfofn kTVJla:rm<la büvük bir 
~e ~enliği vamldı. Kralm ıra
l:ı,., Tan ~ nedirneleli, 1!'141.qlü n; 
-av 9ancfa11arma atladı. Sahilde 
""''ln <'alqrlar arn~rrıda. balkın 
tlk·qlamu ve RP.V!Tl<'.fni alevlendi. 
-e~k rr"~n~ile,, F.<71enti, saba.mı. 

k:ı·hr devam etti. 
F.:rt{'C:i rrlinii • tq deif P'ti. Bir 

~fi" evvel . ırelen T'"lll\'Rffı'l"<tvet 
b;ıno .. ı~..;nin mfib~lf'lrra.lr olduğu. 
~ı-tta frl~rlrı<lP VAı,,n da bulun. 
tt1-Yı1 RJı.1nc:,1d'. Orınan ROnraki 
~..,,,.r~" ~...,,,, ha.~"'"rl v,e-lmi.. 
VI? ba"l~nT r.('11{ j!f>CmedE'n, şeh
rin sur kamtr.rm~:'I,.,. lzır;" 
'oıılarnıtn p-e"i""TI f'tHP.i Birman
vıı ord ı~ın1•rı nrl"1 ır,-. c:o1uk eo
'1ı"a (l'j .;n"" Kr~l A~bov, sarayı. 
n" 1·nm .. ,.,d,. 

1 ~ • dı1(•
0

t"~,.f., rrerecıi ~!'1lVTD 

b~l'·--:rnn bir hnv~ı belirdi 
Bı• Kr"ı;,. S • ,,,,..,lnat idi. Arl<a. 
mıda d., bi"" f'01· ı-~m~ler vardı. 
·{r-21· "e '"n"on,...:11 h,,1ı•nan genç 
lM:,,...,,ıC'~·,., r1°n hiriııe: 

_ c: .• .,,,,..,,1" ,.., ...... ...,:'.llh .. 1 nT1ii.,,k 
11ö"'"~ ı<' 1 •1 '•"t'n <>s ere. ne gör-
ii' w •• ,, •• ,,.,..,. b:ı.k ... 1nn. 

D"d 1 

rec!°Tl"cnin ('('tirdi~i cevap şu 
,ı~u. 

- Nr.ıx•ki 11rhri,., cıa}1illf'rine, 
~r <>bilerin r•kt vml V!' beraberle 
.;rırle tı·m f'i"t;r,ı;;;.·ni ~nylii"ll'Ol'. 

Kr..,ı; ... <' h.tı afr•lor XP.fü'ıne. vıl-
1P"'m1a vı1rı1lJ"'n<>., ~Örı<'fü ve bo. 
w.,.,.rnı '"rtnr<'::J."''"" fE',.,•at l"d<>rPk 
c;,ı.r., • i";n" .. ty el~ '.l'P !'d~gyna ka· 
ıınnd• ~,, tıerc-e: 

_}<rol· •,.., .. l- ... il 1 Kl'al1 bell 
(LUtfen My/tS1' 9tvlı lwkı) 
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Batı aa.llanmağa başlatlı .• sofradaki 

;remeklcrden bir lokma ylyemedl Eli. 
ne bir Sbıgapur elması aldı: , 

- Bu da. içtiğim '•şeytan,, gibi yem. 

y~IL. 
Diyerek elmayı Tlyen . Fonun ku-

cağına. attı. 

Rakkaee muvazenesini kaybetme -
miştl. Elmayı ı;oyarak Temuçlnln ağ. 
una bir lokma verdi. 
Ten:ı~in t.'lmayı ajfT.mda geveledi, 

fakat yutamıı.dı. 
- Bt'ynlmln içini şeytanlar snrmış, 

Tiyen _ Fo! ı:cnelerimdc ııeytan ara
bP.lan koşuyor gibi bir ağırlık vo.r ... 
dud:ı.Jdarımı kımıldatamıyorum. Ben 

ger~kten a:yddım, değU mi? 
ı - Evet.. evet... ayılıyol"'lnn ! Hele 
bir "~ytan,. daha i~n.. büsbiitün 
ayılacakı;ın, Tcmuçin ! 
Temııçin, '•kızıl kelebck.,ln tuzağm.:ı 

diişmU'ltü. 
Bu des11as l~dın gerçekten Temuçi. 

hl seviyor muydu 1 
Yoksa ona. ~r gibi mi görünüyor 

do? 
Bu, o dakikaya kadar anlttŞılmamış 

bir muammaydı. 
TeJDnçln yavaşça. başt111 arkaya 

dayadı .. Gözlerini kapadı. 
- Ben ayılıyorum, Tlyen _ Fo!... 

Ayılcbldan sonra seninle U7,un uuııı 

konuşacağını. 
Diye mmldandı. Gözlerini açamıyor 

do. Vücudu bir ktllçe halinde hare -
ketsiz l!lı.lorn~tı. 

Ttyen • Fo onu neden böyle uyuş • 
tumıuştuf 

Tcmuçin, gözlni !~palı konuşuyor. 

du: 
- Bekf&y amca bu gece eve gidin

ce o ııevimll meleğe kimblllr neler 
llÖyliyecek. Hele senbı tlirkünden bah

sedince.-
Tlyeıı • Fo TemuçlnJn ıtÖ'Zllnll kes. 

ti: 
- Bektay amcanın baı}lm bir &evgi

n~ mi varf 
- Hayır •• hayır .. merak e~! O, 

senden başlrasmı aevmm. 
- Ya bahsettiğin bu melek kim'.' 
- Evinde misafir bulunduğu bir kız 
-Güzel mlf 

- Bahar çlı:fl(lertn4en daha uı.ıU 
ve gill.el .•• 

- Sen onu n("rde gördün~ 

- Kendl evinde .. 
- Deme le kf, Dektayı: takip t.'dlyor. 

ıınn '! ! 
- Ha.yır. Merak etıne .. Ben Bektayı 

tc8adtifen orada gördüm. Bektayla bir 
alı?i verişim yok. 

-Bektayla t~tm dımıe! '!., 

ma!hvettim. Artık ölmeliyim. 
HAZlN BİR MANZARA 

Şafak sö.1-üyordu, lngiliz iı::ı.gal 
ordusuna kıımanda eden general 
Harri Prendcrgarst, sarayın ka· 
pısma gelmişti. Karşılaştığı 
manzara şu oldu: 

- Şüphesiz. Bu bir kabahat mi? 
Bu g~ senl dinlemelillğlm için beni 
buraya davet eden de oydu. 

- O halde neden bir mMada o. 

turmadınız '! 

- Senl yalnız olarak, bir kenarda 1 

oturup dinlemek l&fA>dlm.. 1 
- Haldkati neden saltlıyonmı, Te. 

JDUÇi~ ' 

- Haklkat mi'?! Mademki ayılıyo. I 
1 

rum.. artık haklkatten ba.bsedebUl • 
rlm. Bektay amcanm çılgmld•larına 

tahammül e:JPmedlm. Seni delice se • 
ven bir adamm ;yanmda oturamazdım. 

- O halde b<'ni sen de eeviyorıruJl ? 

Bunu bana ayıkken neden itiraf et. 

mlyorsun? 
Temuçin elini u:mttı: 
- Bana bir "Şanghay Ş4"ytaıu., da

ha verlı"?.en, iyice ayılırun. Ve o za.ma~ı 
'lllna her ~eyl itiraf ederim, Tiyen • 
Fo .. kalbimi sana ~a~. bana acır. 
ıııınl 

Sonra birden güldü.: 
- Acımak, bir ~afbr deml1tin. 

Ziyanı yok.. ömründP bir kere de 
bu zaafı sen tat! Belki hoşuna gide. ! 
cektlr. 

Tiye.o _ Fo kadehi doldurma.ılı .• ye. 
,n lçklyl ortadan kaldı.rdJ. 

- Haydi. bana o gUzel ve zarif 
bahar çiçeğinden b:ıhset bakayım! Bu 
c;l~ği sen kokladın mı f • 

Tcmoçln başmı duvara. dayamı' bir 
halde, gözleri kapalı cevap vcrdl: 

- Hayır .. Fakat, o beni koklamak 
.istlyor. 

Tlyen • Fo yemek rnaaa.sı önünden 
kalktı .. TemuçJııü kucaklayıp alçak blr 
sedirin üzerine uzattı: 

- O melejtln adı nedir, Temuc;ln ~ 
Temuçin biranda uyudu .. ve horul. 

damağa başlndr. 

Tiycn _ Fo: 
- Temuçin.. Temuı;in .. uyan! Se • 

ninle koo1L~ğım ve anlaşacağım sı. 
rad:.ı. seni kendi elimle ~arho~ ettl/;"lme 
ı;lnıdl pişmanım. HaydJ, gözlerini aç 
ve bana. kalbinin esrarını dölt.. benden 
bir ,ey saklama, Temuçin? 

Tiyoo. • Fo cc,·ap alamadı .. 
'l'emnçln ölü gibi harekeUl!z yatı -

yord!L 
Tlyen • Fo, Temuçlnln kafasında 

)Cr eden bu '•giızcl melek,,in lilnı ol. 
du~'lınu öğrenmeclen nasıl yatabilir. 
dl? 

'.l'Pmuı;inin ceplerlınl aradı .• 

H .ı\ B F, it - ~ Postair 

·-.. _- .. " - ,,.~ 

. . 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, Kırıkhk ve Bütün Ağrılarınızı Oerhai Keser 

iCABINDA GUNDE 3KAŞE ALINABiLiR 
• - ' • ~ ... &,W-1 ~. ': ! il 

rBORSA"" 
7.5.912 MUAMELESİ 

Londra ı Sterlin 
Nevyork 100 Dolar 
Cenevre 100 Frank 
Madrit 100 Pezeta 

5.24 
132.20 

30.365 

Stokholm 100 Dolar 31.16 
ESJlAl\I VE TABV1LAT 

Dünkü Bugünkü 
Reşadiye 35.00 34.95 
Kalın beşibirlik 

KUlçe altın gramı 4.79 4.77 

1 

DOKJOK 

HAFIZ CEMAL 
"LOKMAN HEKiM •• 
OAB:lJ..IVE MU'l"EIL\SSISJ 

Dlvanyolu 104 
Muayen~ saatleri: 2.ıl-6 l'el: ı239• 

ı. ' O 0 O •" i ~ , •" A f'. 1 o O •, • Beklenmekte olan 

1 

'POKER 
ER TIRAŞ BIÇAKLARI 

GELMİŞTiR 
DİKKAT: tstanbulda 1 adedi 5 kuruştur. 

,, 10 adetlik paket 415 kurll§tur, 

Ta,rada: 1 adedl 15, 10 adedi 50 Jmruttu:r. 

,, ........................ lillml ........ . 

SUMER BANK 
Verli Mallar Pazarları 

Müessesesi Müdürlü<i'ünden: 

Ardiye Kiralanacak 
1500 metre murabbaı eb'a.dında twglr yapılmış bir ardiyeye Dı· 

Uyaç vardır, Bir veya birl'8.Ç parf:ada.ıı mUteışekkll olı:ılası da caizdir· 
İstanbul Cihetinin sahilleri t.cwuh edilecektir. Sahiplerinin Katırcıoğlll 
hanının üst katındaki Müe&seecroiz M.üdUriyetine m~tıan Jl!ll 

olunur. 

•1•••111
••• 

• \ . • • • • J-- .. '.t• .,.~ ... .'; ;.. ~ , .. :t,t.ı ;ı;t ...... ••• '· • •il'·./ . 

lstanbul Defterdarlığından: . ı 
Adli Tlp binasında yaptmlacak (2378.68) lira. keşli bedelli tamir il 

11-5-942 pazartesi saat 15 de Milli EmlA.k MUdllrlUğünde mute.,eJddl 
komisyonda açık eksiltme ile ihale e,dllecektlr. Muvakkat teminatı (1791 
llradrr. İsteklHerin en az bir taahhütte (2000) liralık bu 1§e benZer ~ 
yaptxklarma. dair ldareıerinden alınış oldukları vesikalara ~tinaden ıs, 
tanbul vilıl.yeUnc müra.caa.tıa ihale ta.rihiııden tatil gUn.leri ıılı.riç (3) gUJI 
evvel abnmı§ ehllyet ve 942 yılına ait Ticaret Odası veaikalarını v~ n~ 
hilviyet cii2danlarmr ibraz etmeleri mukta.zldir. Şart.name ve.sair mUJl!li 
kasa evrakı mezlror müdürlükte görülebilir, (1529:5) 

• ....... / ~ • • • •'..,. . "" " ., \'' • ?°' ı:~ ı '• ' • • • • :~ 

"Vakıt,, Kitabevinin yenı 
neşriyatından bazıları 

Berkp· kencıt ıaay11ıım J11fU - BlkAyeıer - B&KlB 

81 l IU IUJN'J 
Senı Seviyorum - ~man - IJJJKHAN 8°U1'ÇAa 
tO ~rsıt- t.ıuelef'J;Ut - Slllbil l\Ll'UG 
'•:&OOlls• Meb'w.ao 1b77 L.ttl~ - BAKKJ l 'A.1Uli V! 
Kımd.I lietodlnt' IOOü liellme ue çğ'rı:tfd - l"rana~ ldtabt 
K.eucı.ı eerıdl.nı 1000 ı<ellme iJl' ö~ - ~m .ıtaa 
Kend ıırndtn~ ı 000 llf"Jlrıw t• "ltretlr.1 - lnırtll7A'ıl' kftaho 

Sarayın lbir kapısından. ma· 
tem a1ameti olan 'beyazlar giyin
miş saray mensupları cıkıyorlar. 
dı. Bunlar, böyle, biribiri arka_ 
smdan yürüyerek diğer bir ka· 
pmm öniinde ib~r !halka te.')kH 
cttiler. Herkes susuyordu. ffr 
dcnbire üteki kapı a.<;ıldı ve kral 

tamdı- • • . 

Türkiye Cümhurıyeti Merkez Bankası 30.-4- 942 v ' ziyetı 
ile kraliçe göründü. İkisi de. --111-1-. · 11~-i-ilmiiJlliiİİ1I 
altınlara, dmaslara bürünmüşler, 
parıl parıl parlryorl2.rdı. 

Kral, bir çocuk gi:bi şaşkındı. 
kraliç-e, elinden autmuş, onu yü
rütüyordu. Onlar, 11 İ<' bir şey 

oöylemedcn, orada duran adi bir 
köy öküz arabasına ilerlediler ve 
ona lbindiler. 

Araba, İngiliz as!<"erl<'rinin sün. 
güleri arasında ilerledi ve saray 
mensuplariyle halk da arkasma 
katıldı. Bunlar, hükümdarlarına 
karşı son ıbağlılıklarrnı gösteri_ 
yorlardı. ve 

Araba ve halk, bütün yol boyu· borsalar, 22,45- 22,50 Kapanı~. 
nu doldurmuş <'lan ahalinin ö- =---=--. ---=---------
nü~den geç€;rke:ı. ağkı.mak.tan g~z Ref ık AhmAI 
lerı kızarmış bır kadını 1lerled1. "J 

Saçlarını toprakların üzerine ya_ 
1 s "I '• 

yacak bir ~rette yere kapandı, eveng 1 ın 
Araba ,saçlarım ciğnemeden ge. 
çip gidemiyecckti. Ro'nanları 

Bunu gören diper bir çok ka- 1 
dınlar da. aym hareketi t:ı..ldiıt. 
et'ti. Yol, iki taraflı kadın başla
rının serdiği bir saç örtü-.Uyle 
örti.ili.iydü. 

Öküz arabc.sı, h~te bu ip?k örtü 
üzerinde. t:l'ke rleklerini döndü. 
rerek yürüdü. 

Mevcutları Tükenmek 
Uzeredir 

Çıplaklar (100 Kuru;) 
Açlık (50 Kuruş) 

*•* 
Son Birımın}a kraliyle kraliçe· 

si bir tn-~iliz ruhlı:c;ma bindirile
rek Hindistaııa P"ötüriildfi Bıı ha-

Köyün Yolu p~ Ku1·:ış) 
Perdenin Ar!iası (35 Kuru~) 

diseden bir H-0nc sonra. 1886 se- • Vakıt, Halit ve Süh::lct 
nesinde de Kırw.vıva. BrUruıya Kitabevlerinde 
imparatorluğuna ilhak edildi. 

M. RASiM ÖZGEN 

Lira 1 AKTtF PAS1F · . 
Kıısa.ı 

'\ltm: san kilogram '12.606.213 

Banknot 
Lif aklık 

Dahildeki Mnbablrler: 
TUrk t:.ırası 

earıotekl Molıablrler: 

• • 
• 

• • 

Altm: san Kilogram 22.78S.4'1S 
A.ltma tahVUl kabil serbest Döv. 
Diğer dövizler ve Borçlu ld.ll.ı1ng 

oa.kiyeleri • • 

llal'-lne TahvUlerf. 
Deruhte edilen evrakı ııakd!ye 

1<arş1Jığl • , 

Kanunun 6--8 mel maddelet1ııe 
tevfikan Hazine tarafmdaxı vak• 

tedlyat • • \ 
sen.edat Oll7.daıu: •. 

Ticar1 senetler , • 
Esham ve To.bT'llAt CilZdanu 

oeruhte edilen evrakı nak. 
dlyeıı.tn karşılığl esham ve 
tahvilft.t (1Ubaı1 kıymetle) 

B Serbe!t eshaın ve ta.hVilAt , 

Avanl'lbır: 

Altın ve döviz ıızer!ne av&IJ.!I 

Tahvlltıt Uzerlne avans 
H"z'ııeye ltısa vadeli avans 
HR,;lneve 3R50 No. ıu kanuna 
açıııın ıılttn karşıltklt avans 
His!l('dnrlıır 

~tutıtc:IU 

, 
• • ı 

1 
• • ! 
• • 1 

ıı.~re ' 

• • ... 
' ., ' .. 

t 

102.126."6,84 

6. 768. 030,l>O 
26.J.622,69 109.154.100,0S 

208.088,60 203.083,60 

32.0!9.589,91 

-,-

6"1.860.691,~9 99.916.281,40 

l.>8. 748.663,_: 

22.544.628,- 186.208.935,-

S·H.122.814,0-1 3·U.l22.841,04 

15.192.261,93 

10.427.628,06 55.619.889,99 

8.121,22 
7.280.896,15 

-.-
193.300.000,-

200. 73.t.Ol 7 ,37 
.u;oo.ooo,-

, ll.58S.769,S1 

l'eı.no 
962.087.420,77 

Sermayeı 

tht.ıyat A.kçeelı 

A.d! ve tevkaJA.de 
Hususi 

• \ :-... 
1 

• 
i;/· 

l'(l(j:ı vtıldeld Bankn .1 r; ~ 

ueruJ:ıte edilen evrala oaıu:ııye • •( 
Kanunun 6--8 1ııcı maddelerine 
Levfıkan HaZine taratmda.ıı va.ld 

ted.J) at 
Derubre edileD evrakı 

tıakiyesJ 

. ' ı 
nakdiye 

. ,i 
Karşıırgı tamameıı aıtm olarak 
UAveten tedavüle vazedlle.n , , 
t;eeskont mukabili ııa.veteo teda. 
vuıe vazedilen • 'ı 
Hazineye yapııa.L altı.n karşılıklı 

avans mukabili 3902 No. ll kanun f 
mucibine u;nveten · tedaV1llo ya,. 

\ . . 

, 
' 9.U2.1S:5,7:, 

6,000.000,-

158. '74.8.608,-

22.1544.628,-

1S6.20S.9S5,-

40.000.000,-

288.500.000,-

126.000.000,-zedlleD 
~lEVDUAT• 

l'Urk wrası 
)"t:·ı 

• • 92.100.791.2 ' 
Altın: Sa..fl Kilogra~ 8'77.422 1.281.161,0 

3860 N o. lu Kano.oa glSre bazl.neye 
açılan avans mııKabW tevdi oto.. 
naıı nltLD.lar: 
Satı Kflogrıı:n 55.Ml.930 

' 
Dövl.z TaabhUdatı: 

\Jtma taı:ıvıu kat-ıı dövizler 
Diğer dövizler ve a.lacakJJ 
rıng bak.iyeleri 

&luttwıı.t 
' ( 

i. 

ıuıı. . ' 
• 1 . 

------
'78.1!1.107.0' 

-.-
~8 . 997. 4iH.4 • 

' 

l rernnıuı, l9S8 tarllılndeJ> tılba.reoı lekont.o haddi % t. ~tnı OTNtne aftD.5 % a 

,/ 

IJT9 
115.000.00o•,... 


