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Diktatörler 
Mülakatı 

~ . 

/ 
it meselesi 

Toptancılar, işin yürümemesi için 
yeni müşküller çıkarıyorlarmış 

Et fiyatlarının yükselme sini, murakabe komisyo. 
nunnun müdahalesinin müsbet netice vern1edi -

iine delil ıa yanlar var 

~VVV'VVVVV 

Fiihmin ltıılyada nekadar pres. 
tiji olduğunu pek bilemeyiz. Fa. 
kat herhalde Duçcden daha iyi 
bir va:z:fyette olacaktır. Binac. 
naleyh Hitlerin dostunun elin
den tutarak yurUtmeğc çnlışaca. 
ğı hakkında :tt.nlyan halkına bir 
emniyet vmilmesi dahildeki 
mEmnuniyetsizlikleri bir az 
korkutabilir. Hariçte de ltalya. 
nnı beynelmilel mfinMebetler 
sa.hasında lıAlA bir varlık telAk.. 
k1 edildiği za.nnı hôsıl olur. 

•-~f,.~ •. : a :~~ 
Et · fiatıannın yeniden tanzi

minden sonra kasablann tatmin 
edilmiş oluşu toptancıJarla ka. 
sablar arasında bir muvazene
sizlik doğurmuştur. Kasabtann 
iddia.1arına göre, toptancılar bu t 
şin yürümemesi için yeni mOşkOJ 
Jer ihdas etmekte, bilhassa es
kisi kadar kasablık hayvan gc-

tirmlyerek kasablan mUşkiJ v:u:l 
yete sokmaktadırlo.r. Kasablar 
da son bir haftadır görülen et nz. 
lığını bununla izah etmek kabı!· 
dir. 

. \ 
~ .:aTablusgarp harekAüDda ltaıyaıılan terkettild~J'I. tankfııh!an lılr kımu-

Yazan: 
8 seyln Cablt Yalçm 

FUIIRER ile Duı;-0 yine bu· 
lu,.tub.r. Fııkıı.t her nodeu. 

se, bu dda. gizli birlc~cli tercih 
etttıe.r; bcıı..; de mülakat mahalll. 
be lngiJiz tayyarelerinin sokulabll. 
nıesı lhtlmalinl dU5ilnılülcr. Bir~ 

t cweı böyle bir mUlıi.knt §&

ylaı;ının ıtsıl.sız olduj:;"tlDU :resmen 
llfı.n ooerJ;en Avrupada bir mahal. 

de kar ı ka~ıyn geldiler. 
Ne !konu tutar! Resmi tebliğler 

beıınntad b:ısmnlmlıp sözlerden t.e. 
l'eklrtıp ediyor. tkl do t devlet ada.. 
rıu lrnndllcrlnı alalı:adnr eden mese
leleri gayet snmlmi 'o do t.n.no mU.. 
Zakero etmişler \"C tam bir ittifak 
icbıde birbirlerinden nyrılmı,.ln.r. 
ll l'CSmi tebliğlerin kimseye ~ 

Afril(a cephesinde 

Tobruk 
müdafaası 

yarıldı 
İngilizler müdafaa 
hatlarına sekiz 

kilometre derinlikte 
girdiler 

Bir General 
esir edildi 

Liman 
BOMBARDIMAN 

r öğretmfycceği nşlldirdıT. Fa. J 
kat bugünkli kerl Ye iynsi ,ıızl· Bir iti S'ID 

edildi 
~f\ iJ"lc bir \ ıf \'llt' ld mue:. kravazlrlade 
ka~ rı 'ler goril Uloblleooğfnl in. L ld 

Brendizi ve 
Avlonya 

Bombardıman 
edildi 

Sicilyada Kataniya da 
tiddetle bombalandı 

KahlrA, 22 (A.A.) - B.B.O. -
20/21 ııonkAnun gecesi lngUtz ta~ 
Iert Sicllyada Kat.anıya JlmMma afd
detll bir hücumda bulunmuoln.rcbr. 

Evvelki gece de Btt.ndlı:!ye gene ook 
afddeW bir hücum yapılm~tır. 

Avlonya 1o&"Wz; tayyareleri tn~ 
dan §imdiye kadar g~rdUğ'U hUcur "lll 

en oiddetltmıc manız ~. 

Arnavutluk cephesinde 

italyan esirleri 
16 bini buldu 

İtalyan zayiah 50 bin 
tahmin ediliyor 6aUa açtliça ilham edebilir. raagıa çı.arı . 1 

:Eğer Ud ..ır.nta.t-0riin n~ık açık, ı 1 1 Bir ltalyaa teaızaı. dil,şUndüklerl gibi konu abllmelerl- T obrukta ta yan ar 
tte lmkfin ot ayclı, 1.anıllı Duı;e. teslim olmağa davet tııı batırıl•ı 
tttn yerinde bulunmayı kimse iste. edildiler Atma, 

22 
(A. A.) _ B. B. C: 

r:n-.u Çünkü Führcrden l5ltccıeği Dün ak"s-t.t Yunan teb11ı;ı Yu-~ Lonrlm, 2! (A.A.) - (8.B.U) KB• ~ ·~ 
&özler herhalde edebiyat kitapla- lılrcdclti lngillı: ba§kumıı.ndnnlığmm nan krta.larmm mahalli ~ 
rnıcinn nlınnııı.; J üksck Uslüpta dü~- dünkü tebllğfoo göre Tobnıkıı karzı larda mu\'affakıyetler ka.zamnasn. 
-

1 

ı b Jkl ·
1 

\1 '8.J1 nm n\1ım +-ft-·- muvatf&kJycUc devam etmekıo deva.nı ettiği bildirilmektedir. uuyec~ ; <' u<ı ) a .._., . ...,. Ywıan hUkfunetinin sözcnstı 
ı._.k h t '"l •--ft'·tı. tedlr. Gelen teı ....... nnra ""Öre ~ 
,UAI argosunu a ı. . awu.;""" '6·-· ., dün akşam. metkC2: oopheaindo 

Jlitlerle lUuS-Ollni'nln ~u sırnda. kıtaıılI, mtlhlm bir derinlikle dll§ma. Yunanlıların faa.liyotlerlno muvaf.. 
buluşnıaı:ın Jiızımdı. Mülakat onan run müdafaa hntıarma glrm~lerdlr. fakıyetle devam cttilderinJ &öyle. 

(Dcnlmt 4 UncUde) ph · d t"'"""'ı-111.. itılo vukun. geldi, İki dost yanla.- mlştir. Şimal ce ESm e ~ 
1 ha.rekatı muvaffakıyetle devam rmdnld hnridyo nnzırln.rlllo h r. etmektedir. l>U§Dlanm hava faall-

likte ~ı Jı:a~·a geçip bir hrip Balgarlıtaada Y~l\ ~ddet.ini nialtnil§tir. Un mID 

par.ısı yapmııı olsalar lılle böyle I 1 1 allyet takumda hıgUiz '\'e Yunan 1a»'n. 
e.snuıı, merak \'erici bir tarzda. bu. 8 ,.. a releri lta.lyn.n mevzilerine milt.e • 

la,matım vo iJieo mahfuz b!.r 53- RUZVELTı'N macll hUcumlar yapma.ktadrrla.r. 
lana knp:ınnı lan elzemdi. Çünkü BATIRlL.~~ 1TALYAN DENİZ 
hlasollnfyl Irurtannak menubahs. ALTISl •• 

fa. Yunanistanm hatır ,.o gönUle memessili .,:;:;;;r~l (A.A.) - Al!nD. •jann 

l:ıakmıyara.k, hlc ruıımıyarak Ama.. Yunan bahriye nezareti bir ltaıya.n 
\1Jtltık dnğlnnndn. muttasıl ltaı- nazırlarla denlzaltısmm batmldığmı bildirmek 
)'anlan geri ntnıns1, İnglliılcrlo §L tedlr. 

ınaJi Afrikadn. bir kum fırtınası •• •• •• or .ŞiMAL CEPHESİNDE llABEEAT 
tlhı t~Jan orllusuruı. saldırması goruşuy Manastır/!t (A.A.) - Röy. 
~USollni iı:tn tt:ılyada. n.hııt Y&§l. ter ajansının Arnavutluk ·hu-
Y8bllınek imklinmı bımkmıınuştır. Bulgar kabinesi sekiz dudunda. bulunan husus! muha· 
l<'a.stnn cliktntörlU~--tt temeli çök· saat süren bir içtima biri bildiriyor: 
nıu~ nlıtnnıar gibi yan yatmağa Dün cephenin §imal kışının • 

yaptı da şiddetli muharebeler o!muş-ba."8dı_ l'cdlğl darbeler dm·am o. Sofya; 22 (A. A.) - D. N B. tur. Piyade kıtalarmm harek!-
~ bUtün bütün mnh,·ohnnsı Bulgar kabinesi, geçen cuma gil.. tma şiddetli bir topçu a.te§i yar 

Toptancılar ise bunun kı§ do. 
layısiyle kati kasablık hayva"\ 
getirtemediklerinden ileri geldi· 

{Dm'amJ 4 UDctidc) 

HiTLER 
MUSOLiNi 
mülakatı 

ingilterenin istilasından 
önce yapılan 

Son toplantı 

Şifi sefaretinin k8tibı 
bugün de bulunamadı 
Cüzdanında 2500 lira pa ra ile ortadan kaybolan 

Mikiçinskinin ikib~t i bir türlü anla§ılamıyor . . 
ımış 

Mihver, Amerikan 
yardımı geniılemeden 

harbi bitirmeğe 
çalııacakmıt 

Zabıta, ller lbtlmaH glzlaGade tutarak 
arqtarmaıara dıvam ediyor 

Roma., 21 (A.A.) - M.u.s..
lini, Hitler ile yaptığı görüş. 
ili.eden, bu sa.balı refakatinde 
hariciye nazın Kont Cia.no ol. 
d-.iğu halde Romaya avdet et· 
nıjşt:ir. 

M"VLAKAT RUZNAMESl 
Londm, 21 (A. A.) - Mllirtald! 

Il'nmmz a.janSI bildiriyor: 
Da.Uy Expresg ga. 
~ çıkardığı son tnb'mda 
Nevyork muhabirinden aldığı bir 
tclgraft ne§l'Ctmiştir. Ba telgrafa 
göre, HiUcr - Mwısolini mtlWaı· 
tmm "lngilte.renln istnasmdan ev
vel yapılan son toplantı,, olduğu 
dlbı akşam Berlinde resmen bildf. 
ıilm1Gtir. 

Bu muhabire g5ro görll§me ıırog 
rammda 4 madde yazılı btiluntı • 
yordu: 

1 - Amerika yardımı büyük 
bir vOsa.t kesbetmcdcn önce İn • 
giltero harbini nasıl bitlnnek ka -

Şii sefarethanesi katiple. 
rinden Samson M'ikicinski, ~ 
çe:rı pel'§elJlbe akşamı saat 9 da, 

Vilayette 
bu sabahki 
toplantı 

Orfi idare komutanı ve 
vali de hazır bulundu 

Blylk alarm 
denemeıı 

llazırlıkıarı bitti 

bildir" 
2 ..:_ Amerika karştsmda namı mtıa ve icap eden tedbirler alın • 

bir vnıiyet alınalı: laznndır? rİıışttr. Toplantıya An.karadan bu 

Bu sabah, vilayette idarei ör. 
fiye komutam Korgeneral AU Ri. 
za Artunkal'm da iştiraki Ue yn
pıla.n bir toplantıda, hava deneme. 
sJne ait son hamlıklar görilşUl. 

3 - Mussolinlnfn l'Ikılmaema~ S&ball dönen İstanbul \'nli ve b~ 
ınam olmak için de yapmalıdır? lediyc re.isi Dr. Lfttfi Kırdar da 

4 - Mihveı;iıı lktmadi meseıeıe- i5tirnk etmiştir. 
ırini nasıl hiılletmelidir? (Dernmı 4 üncüde) 

Romanyada Hadiselerin 
vaziyet Tetsi"";"i- --

müphemliğini Mülakatın 
muh~faza Ma!Om 
.edı~or Neticesi 

Alman ltlibqııını Y~an: HASAN KUMÇAYI lldlreala idamı 
emredildi 

orta.daıı kaybolmuştu. Katip bu· 
gUn öğleye kadar yapılan bfittin 
tahaniyata. rağmen bulunamn
nıa.nuştır. 

Mikicblski, aslen beyaz R 
tur ve Polonya tebeas.mdandır. 
Bir milyooer olduğu söylenen 
enııesf Loureton Nevyorkta o
turmaktadır. Mikicinakinin de 
l.sviçre ve Amerika banka.tar~ 
da 100 bin dolar kzymetinde bir. 
serveti vardır. 

lngUiz hava kuvvetlerine meı:ı 
arp 20 yaşında bir çocuğun ba.. 
hasıdır. Eski çarlık Rusva or• 
dusunda albay rüt1>ooi ile \."a• 
zife gömı.Dş bulunan Mikicinskf, 
Varşovada. Peru htıkfıınetlnin 
general konsolosluğunu yapmış. 
tır. Halen Va.rşo·.'Bda Polono • 
Latine Amerikan ticaret mUes
seseslnin müdürlüğünu de de. 

(D0\"8ml 4 fincOde) 

Vali bu sabah 
Ankaraaan döndü 

Vali ve belediye relııl Doktor 'IJO.ttl 
Kırdar bu sabahki trenle~ 
,ehrlmlze dönm~tür. VallmiZ tsta.n. 
bul belediyesine ait muhtelif işler O.U. 
rtnde a.lAkalı vektleUe..-Je de temesleı; 
da bulunm~ttır. l 

kah1J tWya da bayle bir 1ın:e 
~mda kalmamalı IQln Atman. 
1"1Ulm bUtUn mevcuıliyeUyl k • 
dlı;lne yardım e1mefilnJ lstfyor. 

Bu lıızlyctc h3kılrrsa HJtler 
lusollnlnln 80n mülAkat octloesbı. 

de verdikleri kanır kcndlllğtnden 
anlaşılır: 

~lusollnl sn1h ve harp lofnde ii.. 
mamfylc Almanyaya bağlı kalaca .. 
ima. Bitler de Almanyanm elliıd 
olan bötUn lmldinl&r dairesinde 1· 
t.alsay-n yardmı edeceğine 5(1z ver. 
mlslc.rdlr, 

~derdir. İ!:il.e buna mani ol. nü tedkike b~ladığı meselelerin dun etmiştir. . 
lll&k, .k:uu kunıyan faı tzme taze müzakeresine devam etmek ü- Hava kuvvetlerini~ ~e u~°:)lı • mensup 
btr kan n.~ılnnıok ilüşUnüldü. ı (DO\'a.mı 4 linclide) (DO\·amı c o k • • 
!1"1rc:ın İta.il nda nekadar prus- k 1 n 1 ş 1 

Yunan kolonisine 
ff tTLF..R ile Musolinl 60D mu. 

likatta ne konQStUJar ve 
neye karar \-erdiler! Bcrlln \'e Ro
ma rniıhafllJ bu hususta pak 1ce. 
t1mı du.nnakla. beraber ağtzlarm. 
dan ~klan baF..ı climlclcnlen 
hakikatt görmek mümkUn oluyor. 
Harp mlh,·erfnln tblya tn.mfı mağ. 
Juptur. Almanya t.arafı ba ma.ğlü
blyete bakarak ltaıyanm 1ngiltcro 
Do münferit bir sulh ynpmuı lh.. 
thnallnden endişe ediyor. Duna mo. 

Bu öyle bir prensip nn~ 
(fır ki bundan sonra harp mDım. 
rinde bfitfuı hareketleri fd.:ı.re ede· 
~ olan Hltıcr olacak demektlr. 
Daha dokrom Almann ile İtDh 

t!Ji oldugunu pek btıemcliı;, Hıkn.t s k k t da an 1 
~-::.d·~=.:.~~;~ o a or asın tevkif 
llıuer1n dflStunun elinden tutarak b . b v m a d . 1 d . ttirUtnıcğe trutsacıığı Jıa.kkmdn. ıtaı_ 1 r o g u ş e 1 1 l'an haUmıa. bir emniyet \'Crllmesi 

tlahııal"kl nıenınunıret5ızukıer1 btr Fatlbte dört dokumacı llallıa JIZCladea llZ kortnıta.tımr. Jlrui~-0 do tt:aJyn .. 

llrn beyneımııeı mlinn.scbetlcr - blrbf rlal bıçakladı ~lda hiıJa bir \Vbk telakki cdJ.L .• .• • , • digı zannı hasıl olur. Fatihde Ahmediye civarında Neticede dordu de mur .lif 
Bu faydnln.rm hariclntlc, Führcr dokumacılık yapan Şevket; Nec- yerlerinden yarala.nmı§lar ve ye

ltuı3 ayıı bulunduj:;"U ftc.Iz mc,·kidcn mi, Mchmed ve Ali isimlcrlndo tişcn polisler tarafından ynko.-
istira<ı cdC'rek no gibi 6flrllar talı. 1 dört arkadaş n~.sında sok~k or- Janarak hast.aheneye kaldınlnu§ 
nıu etnıek kabil bnnlıırm hepsl tasında kadın yuzUnden bır kav Iardır Mclımed1e Alinin yaralan 111 

llert sünnu~ obnnsı pek tabii· I ğa çıkmış, _dö.rdU .de b~~larını ağırdı;. Hadise etrafında tahJd. 
(Do\'amı 4 üncüde) çekere~ bırbırlenne hucum et. 

llüso.rfn Calılt YAi~~ mililcrclir. kata ba.şlannu~tır. 

Nezaretler, telsiz 
istasyonları askeri 

muhafaza altında .. 

Bllkr~, 21 (A~'\.) - D.N.B.: Ro· 
mıuıyıı. dahWye nezareu tarnfmdnn 
ne§redllen bir tebliğde dcnlllyor kl: 

18/19 Kanunusa.ııı gecesi bir Alman 
subayı yabancı milliyette bir adam 
tarafmd .. n ta.banca kul"§Unu ile lSldtl• ! 

CJlcvrunt f llncfülo). 

imdlvo kadar şeklen 11.1 kumıı.nda 
heyctJyle ayn ayn Od cephede 
faaliyet gösteren müstakil harp 
clhıu"'k~n şimdi kumandalar bir. 
le,tlrflml~, tek bir makine halbı 
gelmiştir. \'ani ttnlya Almıınyam:n 
emrine glnnfdfr. 

HASA1'. h.9IDIÇA 11 

Devlet kitapları mütedavil 
sermayesı müdürlüğünden: 

! LAM Al'\.SJKWPEDJS1 
Maarif \'e~cc ne§rlnc ba:lanazı 

!ııs1kWQ ç~tır. 

BüttlD kJtapçll&rda arayımz. 
Fiyatı 100 kuruştur. CW> 

bu büyük Ulm kltabmm ijk 



- r 
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MÜNEVVERLER PAVYONU 
M :EMLEK?l'l'TE ilim adamı 

1okluğund&n, ..,,atlet.• -. 
ıığındaıı sık ilk &lkiyet; eder '•ı 

ıemeo. h e r nikiyetimlzde ba JOk
luğmı, bu azlığın bu gibi !Mllek. 
!erin maddi re!a.lı t.emln edemedi. 
anJ~( geldiğini ileri slirem. l1bn 
ve im\em ada.mlarmm kAfl pıa 
ka.zaıimadık la nm, istikballerinin 
emin :olmadığını kendi kalemiyle 
yaza.n mulıarrirlerln sayısı her h&J. 

de az değildir. 
Dariil~ müdfr:I an)a§ılaıı bu 

yazdan 01..-uya . okuya merhamete 
,elmiş. Jli~bir taraftan himaye 
~öremeyen, çalışamıyacaJdan, :ytr. 

1 dört saatlik yorgunhıklarmm mti 
tmıw,, Jiattii. ha.kir ticreHnl alamı. 
yaeaklan :r.ama.nı düşfuıınü!t, bu •
\ allı~ı:a ·~hll1lye ettiği JdmsemJer 
arasında hlr yer ayırmak mümkün. 
Fa.kıt' kalem ve f{'fCkkttr ~le. 
rtnl, dfüıkUnler yu\-asma dil~Ü!J· 
terle işbi pMjonda oturtmakta 
ibne 've san~ta kar§ı bir hakaret ,. . 
mlnası gqrmü§, bunlar için ayn 
hir ~,iyon yapılmasını, daha kon. 
forln 'bir hayat teminin\ llt1yor. 
mu, ••. 
Bonım ilme, sanata hö.rnwııt gi. 

hl aml blr bl!Jten Kddiilne etlpbe 
yok... · Fakat saym müdür blem 

\'e llbn sahiplerinden ~e 
llil,.~klcrin bir pa.,7on doldura. 
oak lWlar gok olacağmı nasıl he-

~lıfÔr? ... Maha.rrlrlerln, semt. 
kftrlatm, muht.eUf meslek ada.mla. 
rmm ··incn up oldui:'U meslekleıe 

ıııaheus himaye ve IJlgorta tıetek. 
kWlerl tamfınllan yardım görml,.. 
oekleı1ttf ne bniyor?.. Slh.a1et 
meml~kettc haldld birer kıJmet 
olan hfsa.nlamı nl bi bir refaha 
k&\"U~klarmı, llnıln ba memleket. 
t.e de ıeçer meta old11tunu Dlsıla 
ilttıünmtiyorf. 

Manleket mhe\tverlerüıi bu ~ 
M'Vftl' ~ aıııabilettlren 

lloll1a "9 elıla prektb-. l"oba ce. 
... ve ~hrin a"1lıla.r için aç
tıjt lıh' yqvaya sığınmayı hlç khn. 
se bir ~refsizllk, bir ha.yıüyetslıı. 

Hk saymaz. Çahşır~eı_ı çemly~~ 

f~~h olan her bısa.nm çalışma. 
dığı ,·akit cemiyetten sefih btr 
ka~l& beklenielr \ ·e iıteaek hıı.k-

1.-ıdrr. Bunda ut.anac:ak , .e ısıkıta... 

cak bir nokta ~örcnlcrden deği. 

ffnt, 

Bu teşebbüsün beni sinirlendi. 
l:'tlll noktası ~ ~u: Niçin dok-
1 orlal', mühendisler, kimyagerler, 
lıs.nkacılar itin hususi bir pa.vyon 
iı;tenmJyor. Bu insanlar &J'a.<Jmcbn 
l>arillicezeye haı. vu~klar bu. 
humıaı mı! 

Bunu düşünmemek· demek bir 

ıııuhaniri, bir sanatk&rı, bir Ulm 
'dammı, bowumı çalrzan, emeğinin 
luaı,ılrimı alamıyan bir ı:an11r gl. 

lıl dü~ilnmek denıe".-tir. Halbuki ha.. 
ldkat bunun t:unarniyle ak."inedlr. 

Memleket hiçbir Jıjzmet nankör 
rleğildlr. Hangi sahada olursa ol
m.n çahşa11, hakiki bir ı.,;\'lDet !>&. 

hlbi olan her insan bu topraklarda 
hakkını almıştır. Umıluklal'.ID.ı bu. 
lamıyablann Joymet.lerinden §Üp., 

hırı etmNI hakkunrıdır. 
Ba teklifte canunı ~Tkan bir "ok

ta Uh& var... Çab!}aınıyan, ~hrln • 
ya:rdımma muhtaç kalan vat.andas. 
!ar IJ'Mmdıı d~ farkı gözet. 

mek hatası ... 
Dari.Ulceı:e mmıe,·"ıerler pa.vyo. 

q f(ıln ll&l'f~ mtuınlı, para
JI, kadrosunu genişletmek, daha 

ııak MyıciJI. muhtac.ı barmdrmıak i. 
~ k'nlluıa daha. h1 btr it yapını~ 
nlmaz mı! 

Muz.affer Esen 

tarihi deniz romanı: 38 Yazan: Katlircan Kallı 

Bu sırada lspanyolların iki gemisi daha büyük bir 
gayertle ileri atıl mı§; ilk geminin boı:tla hattına 
girmi§ti. Kovalamanın verdiii heyecandan kurtu
lamadılar. 

Oruç_ rds Biz.a.rtay& yaklaotJğı 
zaman Kurdoğlu Mwılihittin reiai 

de be~be.ıjne almak iı>~. fa
kat o~\tn seferde olduğunu öğren. 
mişti. 

o aki ın ilci kudet Amiral go
m.Mhıin kıç kasaraamda baş~ 
verdiler. Hıztr r~ : 

- EğM İspa.nyollan aram.ağa 
k:e.lloşımnk uzun ~an denizde 
kalmz ~ gemilerin yağlan tükenir, 
fonıalar yorulur, leveııdler .sıkthr. 

Hele fır:tma olursa annaları:m.JJI 

da. aab.tlaıur. Dil ma.n biıt bula.. 
mayınca her halde bu t.araflara 
geleoelç, Becaye limanında demi'r. 
liyecektir. Ora.da bekliyelf.m ! 
DiyQrdıı. 

Oruç rcls bu filtri hemm kabat 
etti. Oııa göre rota verdiler. 

Beeaye 8ehri Karbon burnu U.. 
Ebutnf}Şut ııebr:l a.nuımda, in<--e u
zun b,ir Q..i.14_1 iç tarafına kurubnıt§· 
tu. HİŞM ~~lırin öteki ucunda yu. 
m bil' btıııunda yapılmışu. 
TUı:HA<ın~ı ~ale toplarmm. 

menzili: ~mda demirlediği r.aman 
tspanyollıp- bunu hayretle ka~t1a
dılar : 

- .~u .. deliliktir ; bile bile anılan 
ağznu\ 4,tiŞÜYorla.r ! 

fkt ~ orada. geçti. Ufukta do.. 
la.san ·Kara Ömer UçUncii gün son 
defa hı%la .sahile döndü; Oruç re. 
isin gemieinf"- ye.nqit ve haber 

verdi: 
- lsptı.nyol filosu geliyor! 
- Kaç gemi? 
- Ç:lbjr ... 
Deı:tı'ôk ki yoldan veya Sicily~ 

dan Y;ardım da almıştı. 
Düş~an donanması zaten görün 

rnüştü .. ;'tOnıç reis: 
- ytra demir!.. 

la.rmı tutmak; kendisiyle kale ara
smd~ ıukı:ştmnakt.t; On.ıç reis bunu 

heınen . sezm~Ui lspanyollann, sol 
cenahwa doğru kaydı; kaçar gibi 
ya.ptı. DUşman donımma.şı sa~ca. 

' < t . 
oldu~ gibi teker teker de Oruç_ 
reisin filosundan üstiindli; fakat 
ağır gemilerdi; daha ziyade yel
kenle hareket ediyorlardı. 

Türk fil<>tJu h em kaı;ıyor ; lıcm 

de ıııkl bir borda· ninırııııa ıiriYor .. 
du. Bordş. hattında. ıey""'1erl~rken 
birdenbire i..<ıkeleye dümen kırıJn 

İspanyollar pruva hattına diilmüı
ler, aral.a.rı:nx açmışlar ; adeta da
ğrlmxşlardt. Nizs.ınıı girmelorj için 
hiç olmazsa bir saatlik manevra 
ıaznndı. 

Oruç ı·eis kıç kasaradan ıü~er. 
teye seslendi : 

-Kuzgun... . • l 

EJao p.rdiyı.n kOfQ.i'a.k ıeıaif~~i· 
dtimend de" Çağitlmt§ti. Onlara §1l 

~mir verildi: · lj< ' ;. · 

- Dnşİnau at~ eder etmez ala~ 
belıda 11a.nca.Jt kum.andaamt ~erece 
ğim, O ıama.n iakele fonıalıı.n kU· 
reklm l&lya edecekler: sancak 
forMlan ınk ha.mle ya.l)acaltlardrr: 
dümen eıuyuna dönünce de son hns 
la llk ıemiye rampa edilecek ... 

Aynl emir geırniden gemiye ba.iı. 
nlara.k M.ekUere de bildirildi. 

Bu sırada lspanyollarm ild &"e· 
misi daha. büy{lk bir gayretle ileri 
•t.tlmı.g; ilk gem.inin borda hattına 
girmişti. Kovalamanın verdifi ~e
yecandan kurtulll,llladıla"I": Arka a.r 
kaya. at.et' açtılar: Fakat' gi.illel:er 
Türk gemilerinin b<>Qı>slamalann.. 

da.n u~ta. ~e·niıe dü§til; B.YJli 7.a

ma.nda Oruç reisin gür sesi top ses 
lerinin son akisleri aramda yilk
seldi: 

Haber. 

Tacirlerin· 1 

muamele defterleri 
Ay sonuna kadar 
varidat idarelerine 
taıdik ettirilecek 

Tacirlerin m\lamele defterle. 
rim ikincikanun sonuna kadar 
vıtridat idarelerine işaret ettir
meleri ve yeni 1.§e başhya.nların 
ise ba~lama günilnden evvel no
terde tasdik ~ttiıımeden varidat 
dairelerine tasdik ettirmeğe mec 
bnr oldukl&rı Maliye Vekaletin .. 
ce vilayetlere tamim c.:!:.: mi~tir. 

-~-iO --

Tokat nüfus memuru 
tevkif edildi 

Üç sene evvel t ekaüt edilen Tokı>.t 

t•U!us memuru Musta fa al-eylı int.!e , 

tekalitlı.i~dcn bir ırene evvel düşvet 
aldığı iddiası lle Toka tta tahkika~a 

l1a§lann:ııftI. M1.11ta!ıuım Ist.anbul nıı 

hulunduğu ha ber alınmıı ve Edime
kapıdaki evinde yakalanrruştrr. M~ 

ı·a hakkındaki tevkJ! mUzekkeresl in. 
faz edilerek ketıdili Tokada önderil~
cektir. 

Bir esrar kaçakçı 
şebekesı yakalandı 

Torbalar ve kilolarla 
esrar müsadere edildi 
l>:ad.irıada Şehsuvar mahalleıindı! 

Hikmet admda birinin esrnr kullar . 
dtğr haber vırllmiı ve evlllde yapılan 
blr ara§tınnada Uç parça eısrar bulun
muştur. 

Hikmet, sorgu tıl!l'la.smda eararı Sul· 
tanabmette N&ltilbend nıahalles.lnde 

Nurl aduı~ birinden aldığmı ıöytemtı 
ve Alunedl.ıı. eviJıde de 150 &'ram em-ar 
bU.lunınuttur. Nun de earan, Bl•iltt.af 
ta tsmallden ald:ığınt söyleyince ı. .. 
ilin evine gidilrııif, iki buçuk torba ve 
ayrıca bir ll:A.ğıt Jı;ınde Ud ldlo kadar 
esrar ve eluıtra kelimeeini t&JıyaİJ 
bir damga ile 3f ı:nlllılir bulwımU§tur. 

Bu kaı:-akçı ıebekesl, adliyeye veril• 
mit Ur. 

- --o --

Dolar yükseldi 
Amerikadan ithalat 
pahahya mal olacak 

Bir firma. fiyat miiraknhc ko
millyonuna müracaat ederek do. 
lar fiyatmm 310 kuruşa kadar 
yükseldiğini, bu vaziyette Aıne
rikadan güçlükle ithallt yapıla.· 
bil°.?(. t.ğirıi , getirilecek malların 
di maliyet fiy&tmın yüksek ola
cağını bildirmiştir. 

: Komisyon, bu hue~sta bir ka. 
.rar vermek salahiyetini uhde
sinde görmemiş, keyfiyet! Tica
ret Vekaletine arzetmi~ir. 

Bir hizmetçi 16 ay hapse 
mahkum oldu 

Cağaloğlunda. çalıştığı tüccar 
Ziyanın evinden 21 parça eşya 

çe.lara.k kaçan mm.ine Ota.fi e.dın 
da bir hizmetçi kız, dün asliye i. 
kinci ceza. mahkeme~ tarafından 
16 ay hapis cezrunna- ma.hkOm e. 
dilmiştir. 

T opkapı dışında bir 
m d@Iid fe.cak - ~ 

»ele lme.r mUçJUrltiJtinf.lıı !la· 
ıırladıfl ~ pJA.11& göre Topkap! .et• 
~mda geni§ blr meydan yjJJ;IJ~ getirt. 
Jecektir. Bu &rada. Topkapı surlarının 
!Hıpıları. tA!llamen muhaf•:ı:ll tdil~eek
tır. Ayrıca Pı.ırada. geni_ş bir otomoh:l 
~olu ıla açılal'aktır. 

Ye11i Sabah 
J1üııeyin Cahit Yalçın, "Ruzveltin 

son nutku, bıı.şhklı mıtkaleslnde, Ruz. 
veltin OçtiıteU deta ola.r&I{. Cu.ı:nlıurre. 
iııliği y.,zitesiııe başlarken Irat ettif,'i 
bu nu~uk ve dünyanın bugünkü hali 
karşısmda Amerikaıırn vaziyetini tah
lil etmektedir. 

Hu.eyin C&hit Yalçm, A.ınerikfl 

t'umhurreialnln Avrupa. harbi luı.r11Rlll 
da al~ğı vaziyetin başlı ba.§ma bir 
ibret derııi teşkil ettiğ'ini kaydederek 
c!.lyor ki; 

"Avrupaam korkak ve Aciz millet. 
!Bri nıeskeQet vo zllltlt balı.Nma ba
yatlarıru kurtarabllnıel< ilmldlne dü' 
tWar ve. mahvolılıılar. lfalbuld bu har. KU1WLiıdaeım verdi; düşman prn 

'1'& ııh:rufündsn borda hattına g* 
ttı maksadı Tfuk filaauıum oem.alı.. 

- A la banda s.a.nca.k !. . be 16.k&rt bl•hlleıce}c bir meımll'keot 

(Devamı oo,T) Vl\l'M. • 1ı& ır.ablren Amerika ldL Eter . 

ihtikar 
vapanlar 

Murakabe Komiıyonu 
dün de 

Bazı eıaalı 
Adliyeye werdl 

Bir kömürcü mahkôm 
oldu 

Fiııt murakabe kom.iayonu, yeni .. 
den bazı kimseleri, ihtikAr ya.pt.ık. 
!arı suçu ile müddeiumumfüğe tee
liın etmiştir : 

1 - Sirkecide Nöbet.hane cad • 
desinde 31 numarada bakkal Me • 
vereili ve oğlu. Kesme !Şekerin ki. 
losunu 42 kuru~ta.n satmışlardll'. 

2 - l{ad.ıköyilnde Söğtltlllçee -
mc caddesinde 164 numarada ma.. 
nifaturacı Fi.lip öıtaryaıı.. Manifa.. 
tura ihtikinndan. 

3 - Zindankapı caddesinde 68 
numarada ya.ğcı Ziğoınolo. Ett.ban. 
ka fft.lıio f!.a.tla tra.nsfomıatar ya
ğı satmıştır. 

4 - Sult.a.nhanıam 2 numarada 
manifaturacı Nes4m Hen. Yüzde 
yirmi be~ kardan fazlaya mal sat. 
mı:ştır. 

5 - Mahmutpaoa.d.g 83 numa. • 
rad.a manifaturacı Aram. Etiketııiz 
sa.trş yapm:ıştrr. 

Dün Btlııd asliye ceza. ma.hke • 
:ıneslnde muhalumıe edilen. Djvan· 
yolu.ndJ!. kömilı'Cll HaJinı, Pangaltt.. 
da Ergen ekon caddesinde bakkal 
Andon, 'Reyazıtta mezecl Bllley • 
ma.n 2~ şer lira ağır pa.ra eMa • 
sına ma.hküm edlhrıl!lerdJ.r. Ayn
ca bir hafta mllddette kömUrcilnUn 
dükkanı kapatılacaktrr. 

Limandaki 
su suiistimali 

iki memur ve iki kaptan 
suçlu görüldü 

Bir müddet evvel liman idare.. 
sinde bir su suiistimali olmuş
tu. Münakalat vekaleti müfetticı
lerinin verdiği rapor üzerine tah. 
kikata başlayan müddeiumumi
lik, şu neticeye varm~ştır. 

Linuınımıza gelen vapurlar .. 
dan üçüne verilen su faturaları 

eksik gösterilmiştir. 
Bu sahtek!rlık yolu ile yapı. 

lan suiistimalde Uman tahak
kuk memuru lzzet. tevzi memu
ru Bekir, l 7 numaralı sarnıç ve. 
punı kapdam Faik, ve 18 numa
maralı sarnıç vapuru kaptanı 

Halid medhaldar görülmüştür. 
Suçlu aanılanlar, bugUnlerde 

sorguya çekil~ektir. 

Bir motor batta 
4 11ı1ı 11oıaıda 

Kızılca köylü Mwıtafa Çınarın 
malı oları ve İsmail kaptanın l· 
dareainde bulunan Şile lb:rıe.nı. 
na kayıdh 16 tonluk LQtfü Ba!b,. 
ri su motörü evvelki gün Şile a
çıklannda batmlştır. 4 kişiden 
ibare~ o_wı mü~ttbatı boğµl. 
mu~ur. 

Petr9l sahasında 
·. · sondajlar 

. 
Haber, uydurma 

deği:lmişf 
Kaçırılan kız bulundu, 
babasına verildi, kaçıran 

toförler yakalandı 

Dünkü nüahamızda, Fa.hrt Demirel 
ad.cQd• blrl•inln J&bıtaya mUT&eU.t ... 
derek Hazirıedar çlttll,fl clvarıııda dört 
•rkethı btr k~J ııı.orla. blr otomobile 
koyank kaçırddc.lannı ıöyledlfi but 
ıa.ıeteJerde yuılınJJ oldutu ve bu 
!ıu.uat• m&lQma~ müracaat etUtt· 
mlz e.auıt~t ikinci §Ube mUdUr vekL 
il Burbaıını tae bu nabert: "aaıüıuı Vı1 
uydurm•! .. diye tekctp ettlıtul yu
mtflık. Halbuki, aabltaca yaprtan t&h 
ldkı;ı.t ııon,und& kaçll'lla.n kızm, Hazlnt'9 
dar çifWği elvarmda amele .Mustafa.. 
ıun ku:ı 17 yaımda Fatma. Qlduğu ve 
avi§m•kte bulwıdufu fOför Raft ne 
toför t:!Uleyma.n, Fahri ve da.ha ~ 

e.rkadatı tMatınd4.n ot.amobUe bindlıt. 
lm'ek kaçırıldıft aula§ılınl§ ,,. Jm. bs
be.mı.m müracaaU tızerıne şQför Fahri 
Din Fuerdekl ev\ılde 'btıllUlftllJ§. ba• 
huma iade edilmlftir. Km ru:aaile 
lt&çtıtmı ııöylenıl.şttr. Suçlular hak• 
kmd& ta.1'ktka.t& glriı1Uınlttl:r-

üç amele enkaz 
altın da kaldı 
Beyazıtta yılalan 

ke.hvenin damı çöktü 
Dün, öğlede,. eonra Beyuıttıt., ~. 

led!.yecı laUmllık edtlel'9k :rılalmakta. 
eJan kahvelerden bfl'1.slnde bir ka:?a 
Olmllf, üç amele ya.ralallmı,ıtr. 

Şillu11. ııunıeı, lluUbl ıt.dında.kt bu 
'"Uerift yara.lamrıa.ımıa. aebeb, 1% kiş·· 

lik 1ıtr .... ı. ıkt'bJıı!ıı ~lıftııı kıı.b
'Y•h&M ta~ büd.eı\blre yıltı1ınnı 
'ff enkaz altmda kelm&la.ndır. 

Yıı.ralt • ..uıeJeler, Oerrüpq& hutıL
~.,ln• ıc.ı~. lf&dial llU
Jıln,da mU~delumumntk tahkikata bı!§ 
Ja.nuştır. 

Floryanın imarı 
Belediye fen ve imar 
müdürleri tetkikler · 

yaptılar 

Önümüzd.eki . cleniı: ınevs~de, 
pl!jlar dıı.ha. erken ~daea.ğmdan, 
Florya plajmın im•n için §imdi _ 
den taally~te r;ec;Umiş bul~ul • 
makta.dır. Bu ma.lmı.tla, ma.hallln. 
de tetlc.iklerde huhuınuık ti.zere 
dUn belediye imar mUdilril Nuri, 
belediye Cett b~:yetl mUdi.rl Nuri, 
belediye bahçele"r ınUdiri Reşattan 
mürekkep pir h~yet Florya,ya ~ -
derek çalışma,,la.rdrr. 

ı Bu ııene1 P'lorya mewimi bHJa.. 
dığt ..,:alQt~ FJO~ya vapur v~ oto. 
büs seferleri ' de i.h:W edlleçektir. 
r 

~ r ı -., ••• t A 

~ .. '"" ~ 
Almanlar tütün . elma k 

istiyorlar 
Ha her. vıırtıdiliııe JÖN, A.lmaılla !"a 

hu seneki tütunlerı. (tCen Nl,\t,lü sblr 
!ardan 12 milyon lJralrlf tutün ııatıb
caktır. Almtıııluıı. vertl~1' w t.11tün. 
It-r 21,5 ~iyonlu\< ;rt,l~k - .A.J.marı, tjc1. 
r~t anla.şmumm ~uuı.ıı~ amıan kon
tenjanı harlcl.ııded!r. 

Edirn$ye akt•rrnaıız 
seferler 

U:runıköprü ile ~livanköy a. 
raamda. l!leydana. gelen ~8.n. 

S.,lrt petrol mm.takunıdtJ<ı 110ııı., rıetioeeilıde İ8a.tnbul • Edirne 
cia.j ~lJ,yelertne deva.m edflmekt..- tren aefeı-leri e;'ktarma. Ue ya.pJl" 
tir. ~aı~n açılma.ema. de'Vl.tll 8\Jilen rndct.a fdi. Bu ar!7A kaJdmlJnl'§, 
bit l-i1.1l'Udııı b8fk• yakUld" diter k . • trenler a'kta.rma.erı il)leımiye be.ş-
yuJa.nn ııondajuıa da. haflana.caktır. 1 lanu§ttr. 

Avnıpada bir meı~ket kendlaint •• 
manyaya uu.k ıö~7or " Almal:' 
lııtllll.soun kendi hudutlarma da.yana.. 

mıyaca.ğı üınidlnJ be8Uyo,.. Birlf'flk 
Amerika., AJ.uıan taarruzundan hiç 
endl~ etmıyeblllrdl. Fakat Amerika •e 
onun batmda bulunaa btlytlk euıııbur. 
reı.ı Ruzvelt böyle bir görüt batıuma 
dfi,nıedL. BugibıkU t.ebllke karJı:smda 
Amerikanın da yann bir kw1ıtlln ola. 
hileoeflııl ta.kdlP etti. Anul,MMI& har, 
be karılJmak ve blırlerine belAyı .,._. 
IDf!k Jrnrkusuyla metanetlertnl kayb&. 

cı.a " lıa ~ öMdfrlDe cllldatll'. 

ıertn yd4mıDJarm1 ~keo ~ i• 
cin ae st-.t bil' Utt.e.r •e ta.. 

Eter Ameıikada böyle bir uyanık 
bk ollPM97dr. .... Amerfkada ln1L 
rat.çdık bayallerlne kapdnuf klmlıeler 
ekaerfyeU kıtkll ~ Avrupa~ 
beraber 1tötUn dünYl'fll!l .- betedye.. 
tl.B. l.WC1ıalbtdıen tbnö k~ Jütm. 
dı. Dün)'&yı Ammilıı:a ;rardlnll ~ 
nyor .. 
HU..ytıa Cüit ~ demok. 

rutlei't )'arda Un.1'ıaı t.&b:1ll n btl~ 
. t~ dünyanµı muk&ddıer&b: IU'n'IU. 

Nba oldutU ~ bUD-. ıa;,m.. 

22 1K1~CfKANUN - 1!'-lH 
===ı .. 

Et fiyatı 

D AÖUO etı flılir - -.nlı 
1a&Jftll et natı x ı.ıo. 

.KıVD'Cdı et flat1 = cmı1ı haY"·a ı 

~ fla.tı x '·ao 
Ba Mr heııap m.Mele.t delD., et.r 

aıoh~ olan lıerkeebı JlıPDı&k z.a 
ruretinde buhındotıı blr heup R 

mellyesl. 
Bunun pratt'k bir ,ey olmNlıp· 

dan şllray~t eden bir refDdndz 90. 

ruyor: ''Hesabi kuvvetli olnuJM. 
1ar, kadınlar, i§Çller, om ,..... 
olouyanls.r buna wıl J'APM'Ü'V! 

Cevab1DU1: Onoe okuyup ı-
ve hesap Öİ"Jllecelder .... 

_ Teker teker deiil, 
biner biner 

TEKER teker deiU, biner 
bbler .ımu Jledl.rf 

Baa.a b67le bllmeoeye blmer 
bir ney eordular, bir ltJ' tı6Jll)'ftllıe' 
dfm. 

<Je\'ahlDI ela 1'n.e llOl'M wırdl: 
- ... .,... eıdıt. .. .. 

-~---

1941 Matbuat BaloMı 
'Bu aene •ertlecek olu BaD 

Balosunun huırlıklarma ~ 

m+!}ttr. 

Balonun muta.d parlaklılıtu te
min için a.ıa.ınt itbıa gest.erOmet. 
tedir. 

MUmt.az bir heyetin !da.reDde 
~rtip edilen B&«tn Ba.locnı, aeneıdrl 
en zevkH geceebıi teeldl edeeek. 
tir. 

Bu seneki belo Ta.Qhn ~ 
eıalonla.rmrle. verilecektir. 

Münakalat vekili döndü 
!zımir ve Aydmd& te~ 

buluna.n Mi1na.kallt Vekili CM'· 
det Kerim lııcedayı dün ea.bdı 
Anka.raya. dönm.Uşt.Dr. 

tngiltereye bir heyet 
g-İdİyoT 

Anka.rada.n bUdiıildi'fine g&· 
~. Ingiltereden mtlbayaa oluneı
cak lokoırıotif ve va.got'Jar ett'I.. 
fm.da. tem.ular yapmıı..k ve le'V• 

kiyata ~etmek ~ro Dev~ 
let Demir Yollarından bir be· 
yet yakında. tngiltere;e harek.:t 
edeeektir. 

Dünkü ihracat 
Dünkü ihracatın yekO.n\l 1 mil 

yon liradır. Bu arada İngiltere 
ve' Almanyaya yanm milyon li. 
rahk tiltun, Almanya.ya 2 milyon 
kilo hurda incir t'latılmlştır. 

Kadıköy halkevi 
azasını davet 

Kadıköy balke\'inden: 28 • 1 -
1941 WI günü Mat 20.80 da. bU. 
türı A.zl n ın. te\lritlerl.. 

. ilk karikatür aerıJai 
yar~ açılıyor 

BfJ;voğlu h&Jkevinden: 
Ha.lkevlınizj.p ttrW> ey~ ilk 

Türk ]tarikıl.tilr sergisi 23. l.19'1 
pe"rşembe gilnU Saat 18 ~e evtmı· 
ıi.ıı Tepeb~dald mel'kez bina . 
11xnd1. dJı.vetlilerln huzuru ıi.e mera.. 
timi~ a.c~. S.rli , .. l .ttU 
c~ gü.Jıtl u.bahmdan it.\baren 
Jıerk~ae açiktır. Ann edenlerin 
te§rffleri mercudur. 

Davet 
P'enerydqlu " Bolbri ~ ... 

btt batlwıhimduı: 
22.1,.l940 Ç&\'plnb& günü 1Mt 

21 de Fener parti bU:ıııamda kııl1. 
gre a.ktedileceğll:ı.den bUtlln bl -
run teşrifleri rlca olunur. 

tt ~ ehemmiyetini tebara. ~ 
ya.ımmıı ı:öyle bltırlyor: 

"Avnıpıuım ko$.all, ıntHıereddld .-e 
IJJ'lltok ruhlarma RunelUn ~ 
ldeNlsml lıtr ~ ........ ""'1'W· 
ÇUnkti 'baJibı r6rtilllyor ld A--. 
harbin ~~. ...... ....... ..... 
e~Ur. F~ harbe it~ MI 
~ mewcuttur • .ı\.merlkanaı ..... 
~ ~ lmkAm y~ ... bu. 
gün ba.§lıyaıı ya.rdım, J1L"'1Dl lcapl-.. 
rına göre, gt.tttkQe ~ ye l&zJm 
geHnıe reMıd harp llA.nı: bile ""1Jma r. 
l~r. A.mertkıuun bugön tu1*ılftı 

yol bU ft muhakAk olM'al\ bu ""' 
tfoe)1 tı;ıb,Sr tıctiyor. ~rlyetm kör 

- .,..,... ~Jere kart• rırtıtıj1 bu 
Dnl"Z7Al1I rn~ 15tlkballn namtıt .. 
naili MIJ1AJ'lllll> @fru Jtg,;vmtın nauı... 
•llllrcoaıt~ ... 







• • • • • 1 • • 1 

;~-IYi_a ı>1tdt .... casuslar 

Farenin sürprizi nasıl 

belli olur? 
14 Ddncildnun l 987 de lapan. 

yaıll1ll S n Sebaattyan ft8hrindaı 

trenle yarını B&at mellalellk bir 
ya"dAl poU. llpheli bir ~ıs ya. 
llalcnqtı. 

Bu liidam otuz bef! yaşlarında 

cbt.. Tevkif edilmesinden şikayet 
e.ftek görtlıılltte !}Uphe edilmP· 
mcmi lazım g len veMikafar göster. 
m:iştir. Fakat pofüı teı k.ilıitının c. 
Ubde kati delllller bulunmaması· 

na rnğmen bu adamm casus olma· 
smdan ş:Uphe edildiğinden kendisi. 
nl serbest bırak-mamrıılardı. Üç 
gUn devam eden sorgu ve araŞt.rr· 
malazdan r;onra nihayet adamm 
aema.t hırııkfunwu mecbwiycti 
bMrl oldu. Fakat tam bu IHtada 
~. teşkllatm en kıymetli eıe. 
manlarmdan ve arkadqtan arıt. 

arıda Prens liık hi~ le antlan ve 
gbli hır.m0t n n •;-ıl rmdan biri· 
al gelm~tir. 

5' • .... ~:..... L--..-uam çaçegı ıa:r ~-o Bu i~art"t ~ine gUnftno ı;öre sai 
ve11to IJOI elle'! parmak a:;ağr veya 
1'8bn veya meyflft olarak tut'Ulur. BueDoa AyrMt&l JUll4timA ... 

,. bil- milycaer llaııA olaı:ı p._ 
bWıel aua.m ~ ıııoı-~ 

buı)'O ya}ml ~·· k ...... &. 
laaaı kendW de bu.a 81yler -
pru,rlaıur. Cjldinin ~ " 
)'11mup.klığ:ıu .. ,,.,. ..... 
oU w. p~,.......,. 
bir arazi V'8 müt.b·- ..... 
fta ııezaretmd& ,..._. .... 

;vetl§tirmekte ve aldılil -•nfılbı 
~ııe ea ..aıa loca t'nn 
~ bualad& .... ,. • 
m&.ktadır. 

Jı fikri 

- K~ Moiz'e t.IJaı ~le 
dıııni4f.i: 

- Sena bir cıa -- ali. 
pda on lrunıO ..... ~. 

Pek çalıokan olmayan M.oiz bu 
1'8nYI t~ için ~ 
dU tafmdı nihayet bir çare bul. 
du. Jl:rtAılt CUn -Dimine .eır. 
le Mr tMUf yaptı: 

- Siz bina cm nmnara 'ft!!I'. 
clikçe babam d& bana on kurut 
~ccıek. Siz bM& daima bit 1L 
ri.ae an -verin Jl'lnlU'I lutlfRIS. 

Saçlann dik durmaaı 

Sac;1a.rmın g6lthllln 9ıltUne 

dnemesine m&n1 o1amaraJı bir 
Biyuet adamı ~ mllraaut 
ehek: 

- Peı4Md&• ,_ ....... aa.. 
-~ ......... ~ .... . 
................. ı..ı-t. 
... .... ... 

7 

l\ı ı !ı lir ı.-. _,, .................... ... 
a' ,. ... ...... qlars. w 

; "ti R TT ... 
..... 1mte ti 1 ha Wl'!lm. ..... ..,__..._.l 

ilıll M'""t Wr. p.9 "JB 3 0 15'• ft 
a•*lw _,_ktMrr. 

!& p~ biT tek baQO ........ ,...., .. ...-~ 
..... •• - !o 'P;, 

NapiJIOD bbmıltb:ı ym al.. 
dJfı Nr a4alllı tecrib tgia bir 
mııri:ete ~ çtflftp blail
na bir ,._. mfdlr. S&ıll a<ma 
erlMe: 

S..tı ••YfeıH: 

~derhal mevkufu sömıek 
i8temiş ve kauUatı>i sJa bir _.. 

l'Ut& ç~ her ta:tatı anttır. 
dtlı halde mtlsbet bir delil elde e-
dltememfftir. Nihayet bllytlk bir 
ıramfiafyetle: 

- Sizi rahatms ettiğimden cJo.. 
layı bizi ma.zur. görtlnUz.. Artık aer_ 
1'ftWıblal daal .... hbt t.l h 
mmda maghpl adma ..ı&m. Yeımıat 

iQila tıl bldmp" - Prw wllııi 
mlblm bir .., .,.,.,.,... ek~ 

ınK ~ gibi DJPP lı

Ml'JDe &t:Ilmıl. Ioluna -.ı:ıt ,._ 
lrala~ derhal bilefh lrti ım.. 
ııaa.ti çrka.rmışttr. Meçhul adam bir 
anda ~. delıtetten ve fal
Jtmlıktan dona kabnıttır. 

Soma arl&aya dıofrıı bİl' admı at& 
l"lık • dmaa oda Jcapmmdan 
bçmak fsterrıipe de dşıında 'bek· 
llytın ilri }'IQliıs derlıal YolUnu :ta. 
~ ve Pldetl Mr mtkıaıdeleden 
__.. kenltdıi l:s1ııti... J"llbla' 
~. Prel!8 adamı~ ka'r· _ .. .,.........., ....... 

cak bir N~ a8yltyebil.\r, I========= 
D Kar1al JIUllı hubJr uımıaı•)ıu'-..m 

DIY~ 9rln hP' h ı.w. ~ Salit.l w a.uı.a ne & 

dl edtltdJı ı ıt'ni 8ftla.t:Dllılk ia.. lliM :K1prm ppn m•taurnf • 

te 
daldan Kartalda JUkan. meheD,. 

r. 

Fakat Napolyonllll bu yeni 
ademıaa pil.bir' eerw qle. 
ıniıt-ol4ufunu gftıiJp merak e, 
der.Jer niha.yet Ud xQz Napoly6n 
crran111 )i.reeu ftrerek adamJ 
a&ytetiNr •• ~ ~ ba.. 
ber alma: 

- 8ID .u. biıl mn ancak 
bir Napeı,ıo.a ~inin.. 

dem--1 

Harman aokağmda kAln 43 No. h vf' 
200 lira kıymetinde Ud kattan ibaret 

ft bir odalı ltanenln iz&lel §uyuıl zım. 
rmıta ııatıımenna mahkemece ıa.rar 

vvtım!I old\Jllmda11 2il9'1 tartbiM 
Jnllaadit jlü&rlesi &1.lnil ...ı 11 ta l!laıo 
>~il yapüac&Jmdaiı ~ meakQ.r gClLdıı 
verileli bedel laymeU muııaınmeıı..sa 
y!lzde :vetmif bqin1 bulmadllt takJ!ft 
dl 1L8.Ml ta.rDıtne mU...dtf salı ~ 
ldl aat 16 te kati maıe-1 ya~ 
üa talip olımı.rm ~ ~ 
ııl4bet1.Da ,.Y akçeslle ve prtDlllıMl-
nl görmek isUyenlertn tarlht U&ndan 

Diye tdılllr- Mlıl9 ~ H:tllann K&rla1 mllı ~ .. ,.. 

ŞlSma. aldıiı lllUl\an eJ;çcı btt:' ta. 
vırla şunlan söylemişti: 

- Art.ık bu eni usullerin kul· 
\anılma. oldııpu. samnıı;t.m. Fn. 
kat işte siz yine şu me.şhur saat 
hlyle&ni tatbik edlyoı:aunuz. Şu 

ız.aatimzt oolki cm de& ~ik et. ' 
tim. Fakat şiipbell bir ı;ey bulama 
drm ... Fakat iste bizim meslekte 
ba.zılll itler böyle ~a kadar 
iyi pter de 891ml. •• Tam 11ttbe11t 
kalınacağı zaman ... Sizden özUr di• 
!ediğim sırada blı'dl!llbirc aklrma 
me"1ur kadtnıila.r Jı4·Mıııi ~. 

]79';' xılm•1'l huırl!tnmı'O blr par. 
mak !iil~I kitabında r.a.<ıtJuum 

l~tlerden bir ka.ı,:ı. Bu lj&ı:etl<•r 
hudinkti modem r.aı.u§ tetJdlitla
nnda çok tamim ctml bahuun&k· 

Aml•'"""et <' .. ,.~n 
gihHtftc gm..- ~tıt 'eyu ~I elle '"llp' 

t!dlan hmnnna ~4'mtdm MH. 

YantüiuyOl'tlflDI bunu ~ Par.bll 
k0f{'elnü§tl. Jl'Mtat t~lıttnuıda 

da ayni modsuıı geçmiş !Hylemıt 

kullatuıa.ı:a.ğmı llolilıma ıettmmn~. 

tim: Şu, Aat Jtadtwıı diıltıtalkı: 

kadranmdiuı bir u umnaı Olan 

liol ve- oap saaUermm bllMtJmmıı 
wıulii. Bu utık ~ 1* hfyle 
olmnkla. benbeıt hemen Juır llesln 

gözünden kaç&biltnıektedlr. Dl~ı: 

t.ar.ıft.an ayni t..lldlMa menaup a. 
jenlar anıam.•a mtıaemnel bh- hii-

vfy('t cllZdanı yertne kaim ofabil
meltteıdir. 

Her llZD&n, bi1haa btp zsman 
larada ctaiina bab9! ı.-ı c:aımslB. 
rm lı&birrermt ı..s fllMM:bırtm 

~"' hfı; m«111t emnm mı? 
On.larm eepleriade Miw' Htfyet 
v9lllal8r veya bir~ ....,.. '* 
t'Ullt ft)'a tflaret 1'blffl1 ~ 
n taae& bir~-» a eweı 
ımWtıfntuıı .,.. ~ a?Um· 

da il~ tmlııttt i{:lls bat "fV\1• 

lan Ullllertıc 1ılidid ıa.teı aıwacte .. 
dir. x.... 1 •• 3 1 ......... 

tadır. 

bit usulleri sık.sık değiştirilir. Çok 

def'a mu.kabil casus teşltllitı ajan-
• rann bu C'!lrarı öğrendikleri zaman 

tatbik edilen usuller tehlikeli ola. 
fülir. 

Bu tehlikenin önüne geçmek 
için harbı umumide ve ondan 8011· 

ta bit ç6k devletlerin erkim :har
biyeleri yeni btr usule mtıracaat 

et.mişll"ı'di r: 
•'E ,.c parmak i~retterlyle ko. 
nu~ a ulü... Bu usul zaten U· 

ıun :mmanlardaıı beri aağtr ~dil
liZler anamda tatbilc edU~elmiş 

btr UMddtlr. 
o.m.ır lti modern t'aSUL'llar bir. 

birlerini tanımak ve hatta ıum.eye 
beUi etmedıen kooutımalt için eııe. 
rieia parnWtla.rr belli ol-. J'a
lca.ti MllalY.eft' ~len da.7et 9de. 
reJa op8t:ıtlar. Btı ~ o ı. 
dar basit bir §Ckilde yapılrdlea b 

müblddk iıra .. ıerın bae aılailn

doA lrafaı' ve: dilfman .,.;.nı.n_ ta_ 

ratwdao 11~eaiın. ~ ma
ma.diyen. deilştirilirler. 

Son bat'\)t.e Ftanaada. bu 'U&Ulil 
lullanan casuslar çok .ıörrillmU.

tür. 
Bu ca.rıuslar birbirleı:iJıi tanımak 

için parmaklariyle W?l üçyüz ~ 
iil1I ilaret ya.pabtlinektedkler. 
Ve bu fpret tekilleri her Mile.Din 
her &yttıa. ve her güntıne ~re Ye 

hattt bazan her saatine gm deO
!IJ". HiZmtlt.ih nev'inc iöre -veya ya 

tllJdığt yere göre eai ~ .ol elle 
verilir. 

ı.ondra, 21 (A . .ıt.) - Son iki 
giin içinde Maltayaı. yapılan &km. 
lar c-snasmda 25 dllşman tayyare. 
sin'n taHrip ~dtldfği hsv11 neu?"f'. 
tinin i9t.ihbarat Mll'TJtıi ta.ıafmdan 
bildirilmektedir. 
HARA.1! OI~AN TAIWl.1 IUJJSE 
Mal~ 21 <A. A.) - Pazar gU

g'Unu Malta tir.erine tayyareler ta. 
raf:ndan kaflle halinde yapılan a. 
kmlat: eaıaumcb; Uç Jüllaeye il!fl • 
betler- vaki olmuftur-. 1:080' t&J'l -
hinde inşa edilQJl bir ldliee tama. 
men ha.rap olmuştur. 

Ç.ÖRÇfLI. MESAJI 
Londra, 21 ( "· A.) - BaşvekJl 

Çöt'Çil Malta nliaine aşağıdaki 
mmajı gjindemrift,fr . 

Malta ga.rni»nu ile Maltablamı. 
donanmanın ve bllhaama İDgiü ha. 
va kuvvetlerinin dn yardımı ile. 
tbalymı ve Alman hücı:ınlarnıa 
U..ı ıöaet'dtği şttJ-:h)tf} ve mu . 
vaffalu7etli ~aadaıt dblayı 
hAr» lrabinea namına a baıaret
ıe tebrik ederim. Bu. mM•fu., ha. 
ttralarda ebediyyen y&ŞQ'.&eaktır. 
fnglitere ne bütün tnınız iinpa.ra. 
tbrlllğıuwww gösleri M•ltaya dikil • 
q hlm-lı 'wlır. Bil ırr11C8Cfele
doki ~ ~.tve 
eeref].e tet.vvUc ede<:._. arüds.,, 

Askeri 
yok fama 

Emla&tti Aa. f. 8afk. JıjlDclu: 
ı - •-•kellla'~ g1ren 

aaı ctatm• t " • ,..... ....... ) 
n~Kısaan.~ 
trr. 

:? - "nılt!am.aya l!'eleıoekleı:in qaCJ .. 
da yazılı gQn:ıerde nııtua cUzdanı. ıs :ı. 
,.. ...,...,, wıat! cıllmlsrm ıubeye 
titallila , ......... -tbriıd gösttttr 
~ ct' :mdlm tMaJI ~arı 

"' Ulamet ...ma. lılltilllıt fllb!>JU 
~elerl. 

1 - A) EminôııU me.rkG nahl.Yesl: 
21, 28; 29 ftttbClkAınm Hl tarilılerin ... 

B - AJımar ~: 3, t, IS, şu-. 
WMl "*Pi&' 

C - Kumlmpı m'~ &. ll. 12, 
18 fllb&t N1. t,ullıı ........ 

D - a..-& rt!Jllml= 18. 11, JO r------------ ·L.,at. IA' C' &ht 

~ :mada taA:rınılar birb!rt9ı. 
rtıııl ~ .. t.ıl'naMnnnt m. 
.,,_ 1* ~kildlt ~ .......... 

~FPAMIZ 
filoeunmı maneıvraa 

J: ·- .,,.., •• .,., .... 21; 26 

Jt fdatMt tm911111lM.pll9ıme'an 
sat ..., 

• - ~ Yol.., •''" aynca !il 
Jla @41 ..... 

r.rı - ylsledlıt ~ '* -
l"'f•lııııılı.--~ ... 
.,,.., bir ...... ~,. 

......... 21 (AA.) - Afi: ~ 
f*ld ~ mu w eMI• D n 
1111ır1L ....U tA i\lillhıfi8da MP W'8 b. 
ar ...._.._...,,,illa!' ~ -------- --- -

ya bir dtığmelert ekliktir vetalN .• 
Bilt1ln bu ailtemleria hel)R de 1ra

gün tatbtk edil9ll ~ '" 
çok iyi neticeler wrmıektııdir~ ,. 
kat Cd1IAll lıanJı:&t ., ...... 

ya ----""' w htlft)eti ~ 

............ l!fltTdlr. 

• ~. n (A.A.) - Aalnk ~lt!. 

--~-- m.tt1. Ja.pOGJUID 
._, ?allHnw;tl nezc!lnckl:t ~Jt ele> 
lftlıM' tayin ed!!mtfl!!'. 

Jhdntledse ......... Tanıtaıldan -.tat_, o...,_ 
IRENNE DUNNE . GARY GRAND 

ıM ..-inde 1llr tea iılper tDm yanttalar 

Yarın akşam LALE de llrlClliliı 
Fransızca 

Gel barışalım 
~ bma§t.ıraa lV lflJll ...,.,.w,am iç1ade yqanaa bir ömür •. 

Saadetin ımn. JNkanç'IJtm uabı ... Afkm kudreU.,. lnkiarm 

h1cran11e dolu bir ~,.t roıuııtd'U. 

HABER'ln 
bulmacası 

...... -..: 
ı - ~ eoaıu ....... ""_. .... 

..... 2 - .... bir ~ ltra!'.!91" 
-. CCll'lla b.111. a - a f9llt hapım 
zi1a. t - TelrıfaM& blL+MIM lıfp- ta. 
bir. :ray!& .... ..,., ..... ..,.. lr!tı. 

rlt,. 5 - Dllt, .... 6 - .... olı!:lt 

yııı Uçilncü f8hı-. w .... ' - • 
Jıı:l 1ılr JllYit' .......... I*' ,.....!Jıpr, 
..,..._ 1 - Bir ed&Ua >psZ S 1 "' 

- ~eyin. cn,or. la ~ 
namı dalma dik durmMIDJ t:e. 
nün için ne ~! 

Bf'rblr uld ııe fDoml bir ... 
dam alduğu igiJl lll oevab 'VW'İr': 

11Wc:UDetJııa IQ _... wrir: Jdtn•ııpıe mlraca&tlan DAa a1urıur 

- at.._ bir NllfOI,oa.a .------~::-:=:=:==:::::,.._---~~:::::=::=:::==~ 
~ı~ dem~. Ben 
- idtlWlr ..,...,,,. ~ 

~ ellDe ~ """'" 
d!llıılr,. ı. - Bil' aJIU Mft''C'u 19 -
Arafttalta. ....... 

. - Ga)'etle lolq_ sr. tav. 
IDJml lll&tbaatı -~ ...... 
IDl-rmcb:r. O -.ıı adanma 
cin.dik ..... 

...... 1111' ~ cNiJ, 
t.lm Ud ,.. ~ 8ÖJ)e.. ... 

Devlet DemiryÔltan ve Limanlan 
işletme Umum idaresi Htnlan · 

Bir Ttlrke 
Gönül Verdim 

......... _ılrl'+lt., .... •••t ............. ,,. ..,._ 
TORKÇE SOZLU. TORK MUSiKiLi 

nllardM ...eı: 
1 - l!'.ılkl bir Yunaa n......., n• 

ta, 2 - ÇIJedeıD flSkmllo 'l'emm c•v-. 
nada 111r JW, a -~ 1ı1r IBbtr. 
........ ' - DllD .... lır&ba. Ur 
..... J.dba ~ bb1. .. 
teJID ....,.,- 1'lrattlll dlılt. 1 -
- ..... ~ (~ kiltl'), ı. 
ıms alfabetlnde lılr JlarGIL .......... 
1 - Ne mü ne aotuk, ~. T _ 
ı.tilrbal. 8 - Açık lllr ,.n bp=' 

1 9 - Vekil ,eski bir lran hOJtümdarı, 
i.Alal.Mtl~~. 

1 
86 mDDValı .. ılnw:ee_ --= 
ı- ....... A.ı-~m.. 

a - 'l'UDa. Alla!t, ' - Aauı. 'l'&!lıt. 
ı - e:. Pl1uo. e - Mim. .-. ' 
R.ealet. Na, 8 - lm, ~ K, Y, I _ 
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F'flhaldka genel kurmaylık en 

m&iıir subaylamu bu Slovak ca • 
u~una göndererek, gn.yct şiddetle 

,.e.rcyan eden askeri mahkeme cel. 
• eleıi arasında, hususi ve mahrem 
şekilde herifi sıkıştırdılar. Adam, 
ru;k~ri mahkemeye aleyhinde tev
li edilen delilleri ı;özleriyle gör _ 

nuşLU. Binaenaleyh ölame mnh . 
<Um edileceğini biliyordu. 

Fakat hııkkmda.ki idam hükmiı _ 
U Polonya hUkiimctınin tatbik c

ıebılcceğine ihtimal Vf.naed!ği i _ 
ın mi, yahut Polonyaya ka~ı bes 

ledğl müthiş bir k1n ylizündcn mi, 
herhalde kcşfolunamıyun bil' sc _ 
:,E!ptcn dolayı Vaynştak ne askeri 
mahkeme huzurunda, ne hususi 
kurmay subaylarmm mürac:ıatla • 
c1Dda tek bir kelime söylememek- . 
te ısrar etti. 
Adamın bu inndı herke.sl son de. 

rece hiddetlendirmişti. Ne tekim 
askeri mahkeme mevcut gayet a . 
sikAr deliller üzerine kendisin! 24 
sa.at zarfmda yapılan üç celseyi 
müteakip seferberlik kanunu mu. 
cibince kurıiuna dizilme suratiyle 
ıdam cezasma ma.hkfun etti. 

Genel kurmaylrktan idam hUk . 

münün tebliği akabinde dahi bir 
subay göndercı ek nuı.lıkfundan 

son defa mal!lına.t ve izahat isten. 
di. 

Arzu edilen maliimatı verdiği 

takdirde affı için bükftmetJ.n şere
fi üzerine söz verildiği halde he. 
rif ;ine herhangi bir şey söyle _ 
me;i reddetti. 

Bunun ilzerine Polon.yanın öle. 
siye dilşnıaru olduğuna kanaat ge
tirilen bu esrarengiz casusun ha _ 
kikaten kurşuna dizilmesi takar _ 
rür etti 

lı;in bu derece \•aha.met ve cld. 
iiyı.1.inc r .ıbmen Slovak casusun 
5tikrıtta ou derece ısrarı, işte bu 
aman benim de son derece mera
knnı tahrik etti. 

Esasta Alınan olmıyan \'C pro _ 

fesyonel, yani parn mukabilinde 
ayni zamanda birkaç devlete hiz • 
met etüğfne yakından kanaat ge. 
tircliğim bu adamın ölüm paha8ı· 

nn bu dt•n?ce ısrarı cidden şaşıla. 
cıık bir şeydi. 

idam hUkmil yerine "'etirlimc • 
den evvel sc>n bir defa kendLcıiyle 

görüşebilmem için re~mi mtlıı:ıade 

ıstedlm, Bu mUsaadc, tabü, derhal 
verildi. 

Mı.isaadeyi alır almaz, şiddetli 

bir merak içinde, nskf"ri hnpishn. 
nenfo idam mahkiimlan dairesin· 
de bu müthiş inatçı casusu ziya _ 
ret ettim. 

Hapishaneye gittiğim zaman ge. 
ce hayli ilerlemişti, Ertesi sabah 
şafakla berab('r herif kuı11ıma di. 

zllec~ktı. Buna raf;•men adamı hüc 
resinde gayet soğukkıı.nl: bir hal· 
de buldum. 

Herif askeri gardiyanların refa. 
kat.inde kapılar n~Ilıp da benim 
hUcresine girdiğimi gördüğü hal 

de hiç yerinden bile kımıldama . 
dı. 

Gardiyanlar bir işaretim üzeri -
ne tekrar ~arıya çıkıp da hile • 
renin kn.pısmı kapatıncaya kadar 
ben silraUe herifi tetkikden ge • 
çirdlm. 

Adam demir ka.ryolnsmm üzeri. 
ne oturmuş, gayet ka.Jm kehribar-

dan piposunu içmekteydi. Zayrf, 

uzun boylu, gayet kemikli yüzlü, 
son deree~ 8ert tabiaUi olduğu 

hissinJ veren keskin ve mağrur 

bak~lı bir adamm k~rsın<la bu • 
lunuyordum. 

Adamın çiğ ycşiUmtrak gözle _ 
rinde parlcyan bir istihfaftan be. 
ni de kendisini b<'yhude yere istic 
vnba gelen kurmay subaylarından 
biri zannetmiş olduğunu ve yerin
de söyle kunıldaruı.rnk başmı öbür 
tarafa çevirdiğini gördUm. 

(Devamı rnr) 

Eski İngiliz 

Kralı,• 

Buaon 
'C_,;; 

Bahama 
valisidir 

-;on r·1l!nnı t.'ll c,,:ok ba..b.solu. 
r t.D şahsiyf•ıerinden birisi hiç 
":i.:1,he ,ok k• u;ki İngiliz Kralı 
~ fa'i;.o;tc &i\"ard. bugünkü is. 
nıı-•le Dtlk C:r Vındsor'dur. 

tııg }terenin eski lıük,ümdarı 
Bugün Bahama valisidir. Hı ha . 
ma adaları denen adalar 29 u bü 
yük, 661 iküçük, 2000 i mercan 
tabirinden ibaret olan 2690 top .. 
rak pa.n::,a.smdan ibarettir. Ka. 
lif orniyadıı Miyami şehrinden 

bu adalara tayyare ile iki saatte 
gidilir. 

Dük dö Vindsor 13,200.854 
kilometre murabbaalık kocaman 
bir dUnya ÜT.erinde yaşayan 4!>5 
milyon insanın hUkümdarıydt. 

BugUn 4466 kilometre murab. 
baalrk bir toprak parçasını ida . 
re ediyor. Fakat Bahama. adala_ 
rmı ~ ve ıssız bir t.oprk say. 
mak Jioğru olmaz. Çünkti adanın 
merkezi olan Nev Provdand 
seluinin 67,000 nüfusu \·ardır. 

F.eki ve yeni hayatı a~mda.. 
ki bu derin tezada rağmen Diik 
dö Vindsor hayatından çok 
memnundur. Zira hayat arka. 
da.şı yantba.şındadır. Ve ser. 
~--fQC seçtiği bu arkadaş yeni 
vazifesinde kendisine yardım 

etmektedir. Bu mesut ailenin 
bugünkü yaşay~ tanları üze. 
rinde Nevyork Taymis Magazin 
gilzel bir röportaj neşretmiştir. 

Bu rezmm meraklı taraflannı 

~ki hıgiliz imparatoruna d&ma 
sempati göstermiş olan lıalknnı. 
zun zevkle okuya.cağını tahmin 
ederek hul&sa. ediyoruz. 
• Dük ve Dilşes yeni evlerine 
geldikleri vakıt burayı beğen. -============================! mediler. Bu bina istodikleri gibi 

tBu sütunda okuyucularsmrzm ga· 
.. etcmız yanındaki kuponla birlikte 
gonderecekl<?ı1 

EVLENME TEKLlFLERI, lŞ ARA· 
MA, IŞ VER!d:E, ALIM, SATIM 
gibi ticaı1 mahiyeti hntz olnuyan kil· 
çUlt tl~nlan pnrMız neşrolunur.) 

Evlenme teklifleri 
* Orta yaşta fakir, kllllJlC.'dz gilzl?l 

bir kııdmmı. Fakat bir ç-ok güzel mezi 
yetlerlle erbabı yanında çok zenginim. 
Şöyle ki: Okumuş, terbiye sahibi, 
a.z söz §lir ve edebiyattan anlar ince 

ruhlu selim zevkli. h!ırekdtr artistik 
hla ve duygulan rornııntik ve AJicena 
b.uc, çok merhamct1I mutl, .saygılı, 

mahcup. mU§!ik ve mahzun tabiaW, 
hWAsa bir erltcfte sUkOn. huzur \"e sa· 
adet verecek tam bir ev kadınıyım. 

Beni tyi gcçlndtrecelt <'ili ~dan 

yukarı olsa da makbul mUteka!t veya 
herhangi iyi bir işte bir e§ l\l"ıyorum. 
Hayata acı d:ırbclerlndcn dolayı kUs
kUnUm. Benim kadar ıı.cı görm~ bir 
bedbahtla hayatımı birleştirmek iste. 
rim. Talibim, alll ve topal da ol.sa ben 
c:e mahzuru yoktur. BUtun hayatımı o 
nun sa.adetine vakfca... ,;im. Ta1 • 
hın Haber Gnz tcsi \asıtasll<? (H.Y ı 
rumuzuna mUracaatl. 

"' 22 ynı,nnd:ı ... rt.a. boylu, kumral 
renkte top .simalı, açık knhven!llktc 
gözlU mUt ruıalp vUcuUu sevimli bir 
delikanlıyım. Aıııl meslct;'im saraçlık 
tır. Hali \•alµ! y Mndc bir alle evine 
iç gllvt~'Sl ı;lrcrlm. Talibin Haber gn-
7.etr 1 vn.sıtasile <Y P. \') rumu:ı:unQ 

mUnıcoat. 

3 y~mdayım. l(aza.ncım lyıdır. 

1)1 bir aflcdcn olnınlc §Brtile t:ıboıillı. 
O\" lşlıırlnc As'n kız veya bir ev Yc:ya 
bir ev e~yoı<ma s:ıhlp d•ıl bir b::ıvanl:ı 
tercihan evlenmek istiyorum. 'l'n.llbln 
Haber gazetesi \asıtaalt<? (K. D 16) 
rumuzuna mllrac:aati. 

iş arayanlar 
Hu;: s• mile P "il ruı mnıı bürolıı 

rını do,.,.-ıı 'c •. t o • surctt .. • tıınzlır 
edcrtr. Arn edt. ,,..,, n Hab-r sazet ... 
si vas• .. ..silc N Z. nı •·21uı:ı ınUracaıı.• 

lan. tS 
• l{n orta ok•ı.unun 3 tlncU sınıfır. 

dan anncmln hastqlığı ve vazly\:llıntzin 
mUsa.ades!zllğ! vUtUnden ayrılmak 

mccburlyeUndc kaldım. Herhangi bir 
yerde çalışmak !.ıtlyorum. lhtlyacı o
lanların Haber gazetesinde H.A.E. 
rumuzuna mUraceatlan. 

• Arap barfleri:ıl blllr, rlvazlyeye 
vAkı!ım. Univcr.ıı.'teyc mUdavim!m. 
Haftada ııch"iz saat ders 7.amıutımdalı 
hariç saatlerde çalışabilirim Ha~ 

;B.!etesl vnsıta..sllo S.Ş.) nımuzunR 
mUnıc:ıat 3 

"'Lise mezunuyunı, huswıt mileııse

S"lcrdc hcrgUn öğlcdl'n sonra ı;alışabl
llrim. Taliplerin Haber gazetesi va. 
sıtasile (6.6. ~ y. z.) rumuzuna mu. 
rııcaaUan. 

• lnglllzce, !rıınsızca, almanca ve 
ttlrkçe bilen, seri daktilo yazan bir 
geııç bUı·o Yeya tüccar yanında iş n• 
nyor. lyl ::-efcrs:a.a vt'r"ı.ımr.•Habcr ı:ıı 
zctest vruııtasile !H. ) nınııızuna mil• 
racant. 

l şçi arayanlar 
:ıı: Ebe - hastabakıcı vo hademe ka.. 

dm aranıyor, lstlycnlerin hemen Ca 
ğaloğlu sıhhat yurduna mUrncaat 6 

Satılık - Kiralık 

• Beyogıvnda •,,.ş kntlJ 5500 liraya 
kelepir ııp:ırtrm.m, n~ d" GI> lira te • 
mlz kira gt'Uren lıU binanın sPnellk 

bUtün \'C:-gllcri otf, ;ıradır. H •ı katta 
ayrı saaUc clckt .. IK tesisatı vardır 

Yeni terk<>:! tcst.ın>ı yııptırılmlJ vP 

20 "en lik vakfı \·e~ ımı.:ıttr. rnrnca• 
yeri: lstıkllı.I cıııt<t ••I 20 numara y~nı 
ş. Şenylız mlll.'SS('SCSİ 1 

• Beyogıunda ı t ı ı :b~ında Kalyon 
culrnlu~undl! nrs.ı..~! su ve PJektrt~ 

bulunan bl• ev :lC>f\C llrııya satılıktır 

Taltpler'.n Haber ~ıtzetesı vnsıtaııllP 

Kalyoncu .Ev art!'(' ine mekt•Jpla mll
röa.caııU<?rl. 1 

Aldırınız 
A.şuğıel3 n:nıuztan yn.zııı olan o 

kuyııcularımızın nn ml:ı nn:ı gele!' 
mcktuplnrı ıdarrhancmlr.<lcn aldır 

maları ncıı oıwıur. 

m C.> (Dul 

tamir edilip hazırlanıncaya ka. 
dar ktiçük bir köşke taşındılar. 
Düşes bu binanın döşeme iı:ıle. 

riyle bizzat meşgul oldu. Ve 
Dük. resmi vazifesinin müsaa. 
desi ni!-lbetinde işine yftrdtm 

etti. 

Bahama ad8.laruıın yeni valisi 
bugünlerde ada ahali.sinde bi~r 
birer e\·lcrindc ziyaret etmekle 
meRguldilı'. Vali uğra<lığı e:vler. 
de oturuyor, konuı,u}'Or. adalı. 
laıın isteklerini soruyor. dertle. 
ı·ivle alakadar oluyor. Dünya 
cenneti kadar güzel olan bu 
topra:klarda oturan insanların 
toprak ve tabiat kadar mC'.sut 
olmasını isliyor. 

Yeni vali imkan bulur bulmaz' 
öteki adalııra da uğrayacak. 
ora<laki in::ıanlann da dertleri 
ve i~klerilc meşgul ola<'aktır. 
Bilhassa adalar i<;in ook ehem_ 
miyet!i olan tarlaların sulanm~. 
sı işiyle uğraşacaktır. Vah 'tu 
seva.hati tayyare ile yapına]' 
tasan"llrunda oldu~ ic;in Düşas 
dö Vindsor'un beraber bulunma. 
ması ihtimn\ kuvvetlidir. Çiinkü 
Düşes tayyare ile seyahatten 
hic; ho~lnnmamnktndır. 

Sekizinci F...dvnrd yaşmclnn 

da.ha çok genç görüniiyor. bu. 
gün eski imparatoru görenler 
onun kırk altı yaşını bir kaç ay 
a.c;mış bir insa11 olduğuna kabil 
dc>ğil ihtimal verC'mezler. Dükün 
yüzünde kenrfü~ini çok gene 
g<>stcren ne olduğu anla~ılına-z 

bir ifade vardır. Yanmda ya.ş. 

tan bahsolunurkeıı eski impa. 
rator daima aynı cümleyi tek. 
rarlayarak öze kanşır: Ben 
ne çok genr..im, ne ne çok ihtiyar 
Dük. İngiliz hiikümdan iken 
gözlerinin rıltında derin çlzgi~r 
vardı, Karikatüristler bu ci7,gi_ 
leri eski hükümdnrı tamyan bir 
alamet olarak almıslar ve F.,d_ 
vard'ın bu çizgilerini daima te_ 
barüz cttirmi~lerdir. Fakat hu. 
gün DUk dö Vindsor'un yüzü.nü 

banyosunu bizzat ) apar. Sara. 
yında ilk olarak bir karanlık o. 
da yapılmasını cmretnııştir. 

Dilk ve Diişes fotoğr:ıf o;e 
film alan makineler karşısında 

durmaktan da hoı;lanırlnr. Ken_ 
dilerine ait fotoğraflara bak_ 
maktan l'C film EıeyrclmC"kt.en 

çok memnun olur. Fakat Dü es 
hazan şahsa ait fotoğrafların 

neşredilmesine mani olur. Düşes 
pek fazla fotojenik olmadığl 

için f otoğraflarmı kolay kolay 
beğenmez. Bahama.da fotoğraf. 
le:rmt çeken bir ga:r.ete muhabi. 
rinin filmlerine bakmış ve 
"rica ederim demiştir, vakıa ben 
pek güzel bir kadın değilim. fa. 
kat siz d.1 nıçin beni olduğum_ 
dan daha fazla çirkin göstermek 
istırorsunuz?" Bu sözler çok 
ta tıı bir tebessümle beraber 
söylen°diği için muharrir fotoğ. 
raf filmlerini yırtmakta bir 
lii · ı bite t<' :ldi.it etmemi ir. 
Konuşurken Dilk bazan bir. 

denb:ire karısına döner ve "bu 
işe dair ne düşünüyorsunuz? .. 
diye sorar. 

Xev . ,ı,•ıdans'a yeni geldik. 
leri va.kıt Dük kabul rcsm.indo 
bulunmak için belediye dairesi .. 

; ne girmeden ev'"\'Cl karısına uzun 
; 

uzun bakmıştır. Belediyeden çr. 
Bıı fofo!imf lım·p lJrıc;fo,ıqı"'''il" n·;7, t'" Diişes T_,011rlı·r111a 

dönıliikletı :.11ıııuı. ılııııııışfır. 

kışında da: bi.itün merasimi bir. 
tarafa bırakarak kansını kolu.. 
na almLcı ve yürümüştür. Ba!ha.. 
ma halkı yeni \•alilerinin karISl. 
nı QOk 3Cvdiğini ve mesut bir 
koca olduğunu bu suretle öğren.. 
mişlerdir. 

artık bu çizgiler gölgelendinni. 
yor. Yalııız g-üldiiğü rnkıt gözü. 
nün altında bir kabarıklık pey_ 
da oluyor. 

Dük dö Vin<lsor hızlı ,.e ade. 
ta seker gibi )iirüror. :\eşeli ve 
parln-k yuzunu çcrçewlcyen 

. kumral saçtan hala <':;kisi kndaı 
güzeldir. Şıkhğını hılliı muhafa . 
7.a ediyor. ;\luhakkak ki bugUn 
dünyanın en şık ,.e en kibar 
g-iyinen insanı Düktür. Bermud 
adalarından Leydi Somers Ba. 
hama'yanm yatmda giderken 
Diik kısa kollu krem yahut uçuk 
sarı renginde ipek bir öömlc.k 
giyiyor, boynuna emprime tir 
fular sarıyor, bacaklarına 13 
şiline alrnmış bir g~ınici panta. 
lonu g~jriyordu. Ekseriya ço. 
rapsız olan aya klarmda i~ da. 
ima bevaz İ5ık.ıırpinler vırn.'lı .. 

• T 

Biraz zayıf olmakla adaleleri 
meydanda olan kolları rtkolata 
rengindedir. 

Eski kral hızlı hızlı ve cihaz. 
lan bol bir dili~ kom~ur. Bir · 
defa söze başladımı kendisini 
susturmak bir hayli müşki.ilcfür. 
Dük Viııdsor'un ingili:ı:cesini 

Amerikalılar kolay anlayorlar 
onun telf'fuzunda ü le.ı i u oku. 
ınakta.n ba.,'jka Amerikan şi\'esi . 
ne aykırı gelen hit.; biı· nokta 
yoktur. 

Dük, ve eşi herkes konwı.ur. 

ken biri-birine Dük ve Di.işes di. 
ye hit.np ediyorlar. fakat bunu 
wmttukları vakidir. Vindsor 
karısına srk !llrk Da.rling dediği 
işitilir. 

Dük ağzou geniş ~en.iş aça . 
rak ve başını arknya a.tar::ık 

!!iller. Düşes pek çok neş'cli ol. 
duğu anlarda bile hafif~e te. 
bessiim etmekle iktifa eder. o_ 
nun kocası gibi kahkahalarla ve 
gürültillU güldüğ-Unii işiten ol. 
nıanuştır. Yalnız J)fü~csin tatlı 

bir tebessümiin .... özlerinde dıı i. 
ma dolaştığı muhakkaktır. 

Dük dö Vindsor'un harikula. 
de bir hafız.a..~ı vardır. Yalım: 

bir defa gördüğü bir şah~ın i~. 
mini yıllarca ~mrn derha~ ha. 
tıl"lar. Dil~~ daha dakm \"C 

daha laka) ttır. Dükle r.eraber 
bir cemiyette bulunduğu ,·akıt 

Diik bir gruptan öteki grupa 
gider. Ye herk~lc konuşur. Fa. 
kat Diices karşıla tığı insanlara 
dudaklarında hafif bir tebefi. 
sümle "nasıl:o:ımz ?" demekle ik. 
tifa eder. 

Dük hem pipo, hem de cıga:ra 
i~.cr. pipo.c;unu söndürür sön. 
dürntez. derhal bir Ct"'ara yakh. 
ğT ç.ok defa. \"akidir. Dük'fu, 
kiraz ağacından yaprlnırş Tirol 
pipolarma çtlgm bir iptilası 

vardrr. Düşes kocasına tiryaki. 

!iği. yiizünden çok ta.kılır. Fa. 
kat bu şakalar Diif'.esin. kocası. 
nm pipolaı·ını biz?.at doldurma. 
::ma : te mani olmaz. Eski 
Kral da karısiyle, gardirobu. 
mın rt>n" mi vesile ittihaz 
ederek sık sık şakalıu:ır. Düşes. 
hiç şüphe::>iz. dünyanın en şık. 
en zarif kadınıdır. Biitün elbise. 
leri açık mavi ile lavanta çiçeği 
mavisı rengi anısındadır. Bu 
ıa \'İ n . ~ · moda alemi Düşesin. 

asıl adma nisbetle Vallis ma\·L 
si der. Dü.,.<:es ınn \. • r. ') giymedi. 
~ vakitlerde muhakkak s:ın bir 
rob girer. Sarı renge hem Di\k, 
lı,,m de Düşes ~ok düşkündür. 

!er. 

Diişes 37, 38 yaşından fv.la 
göstemıiyor. Şivesi Amerikan 
~ '" "''"'<' ralıy"-, fakat kont.t§. 
ına•ıı çok tatlıdır. Siya.setle hiç 
alii kadar olmaz, fakat gündelik 
ga7.etell'ri dikkatle okur. Koca.. 
. iylc ko11uş01a mevzuları harp 

sansürleri. Amerikan yemekleri, 
otomobiller ve kadın zinetleıi • 
dir. 

Dük fot:oğrafç1lığn çok me. 
raklıdır. I<~otoğrnf almak ıçın 

hiç bir fırsatı kaçırmaz. Boy. 
nunda daima bir fotoğraf maki. 
r.esi asılıdır. Aldığı resimlerin 

Dük ve Düşesin Pokki. Detto 
ve Prezzi isimli üç tane de kö. 
peki ; vardır. l'an ve koca bu 
köpe eri çok severler. Dük her 
~ köpekierıni bizzat gezdirır 
\'e onlara "prens" diye hitap 
eder. Yaveri Vud ise onln.ra 
gangster diye hitap ederler. Kö. 
pekler görünüşlerine göre bu 
isme daha çok layıktırlar. Q::ln. 
kU kendilerine ver~miyen bir et 
parçasını ~alıp yemekte t~. 
düt etinezler. 

Zevkleri biribirine tamamiy_ 
le uygun olmadığı halde da:hı 
Dük ve Düşes çok mesut bir 
~va kurmuşlardır. Dük golf 
oyununu deniz banyosundan 
daha çok sever, DUşes denizı 

golfa tercih eder. Böyleyken 
Dük karısını memnun etmek 
ıç.ın denize girer \"e Düses te 
kocasına hoş görünmek için her 
sabah bir parti golf oynar. 

Dük'ün boyu l,,72 dir. Düşes 

ondan bira.z daha kısadır. Her 
ikisi de mütenasip vücutlu ol. 
dukları için çok uygun bir çift 
teşkil etmişlerdir. 

Yabancı djJ derslerinin 

deVamıria başlıyor 
Haberin birkac sene evvel hergün forma for· 

ma okuyucularına~ verdiği ve takip edeni hiçbir 
muallime müracaate muhtaç b:rakmıyacak 

"urette hazırlayıp 

HABER METODU 
adıyla neşr~ttiği yabancı r.lil derslt!rinin ikinci 
' ·ısmına peM. yakında yeniden başlanacaktır. 

' Jkln<"I kı mı takip l!dttck dil meraklılıı.n lnglllZXo.c, almanca, tranıur.. 
ca dlllerlnirı "" g1l1.el 'romanlannd&n birini türkı;elrrllo beraber ~ 
tıhkh takip Pde<ı!'kler ve bn dlllf!rdekl bllgllerlnl Urrletecelderdlr. 

HahCr ıılmnıaılarmm 'Pran•ır, dllind" takip ede<ıt'kl"rt :romanın Hıun1 Bsr. 
blklin "O<>henncm" 1 olarafmı öğrenm~lerdl. lhber'ln gördUğ'ü IUıum tlı.e
rinP bu rnmandıtn önce ltlf>rimenln Kolomhft romıuıı ,·erilflOek. Oehennem 
hıınn takip edettkttr. 

Pek yakında 
HABER'de 
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gia biçbi.ri JSııara lf1sum .aotel'lne. 
iti. Güldiiler, bol tıcıl içtiler v• &a. 
at peey&:l"l8Uld9n. eonra Ugtl bul • 
d:ııfa. ha.ide ~lerinde gitme~ tak. 
l.iftn4e buluııan olınedl. Bpa.rton 
göılerini Liliden $yırmıyw, fakıı.t 

a§kml itiraf için de fırat bulamr. 
Yordu. 

Bir at..ıtk genç kn:~ &n!U\ eeke. 
ti1Un eebhü ip.rot eder6k sordu: 

- Cebinizde öyle şiı;kin duran 
necUr 1 Silah p.Uba.? 

- Hayrr, silah değil ... Madem
ki merak ettin.iz söyliye~irn : Ke • 
lepçe! 

- Nekada.r ibtlylltlısunz! Eğ • 
lenmeğe giderken bile mesleğiBı
zi unutnıuyomın\al.. Tulı•f delil 
mi, ben hiç kele~e gönned.im. Ba. 
kalıilir miyim! 
-. Buyrun. 
CebindPn "1epçeji çıkararak u. 

=.ttr. Lili bunu aldı, yeni bir OY'Jn 
calda karşıla.şan bir soc~ ıibi 1ne 
rakla evirip çl"'l.ıirdl. ~r& çocuk
ça. liir sual sordu : 

- llirl.cıini tevkif ettiğina za • 
rnan ne yıı:parsmıı? Bana a.nl•trr 
mramı:z? 

- Harhay ! Bu o luuiar buit bir 
şeydir ki, adetA bir oyµnca.k ! 

K~l~pçenin rıuıl ~ltd.llbıl ıöe. 
terince Lili Pllf'ri,rıi çırp•rıı.ll~ 

- A, ne güzel! diye söylendi. 
Durun ben de yapayım .. Mr. Sko
roci tecrübe için bana ellerinizi u. 
zatrr mrııınıı! 

Skoroel gUldü: 
- Polia haflyeei oyunu h~u, 

zıı. gidiyor galiba? Bir kadmnı ar

ZUBU hiobir r.a.ma'I\ teddedllmem-.. 
lidir! Hazınm. 

- Bir •liniı Wi ! 
HuWJt poU. bafi)•eaiD!n Mi .ti. 

1ri tuttu, biletine ktl~ ı~r
di, kelepçeJtin bteki h~t dıı. 

kendi sol bileğine g~irerek kilit. 
ledt. 

8onr" ıı;illere~: 
' blrlb!riı:ııiı• baflu4ılc ı 

Zo,~ ınleri.Me olduğu gibi ... 
Ne o, ısi.,,h bu i~e Mr. Skoroci! 
M~atı.bı gülilınııedl: 

- sıwı gibi bir ka4ma çok da.. 
ha ev.ip bilezikler Javıktır, derim. 

- Ol&bllir. Fa.kat ben bunu t.,... 
cth ederim. 

- Ne deme.it iııtiyoraunuzı! .. 
K&Şla.n c;a. tııc il! ve etti : 
- Oyua bu kadar yetişir, çı • 

kann şunu! 
- O kadar çabuk olmaz! 
LUWn ee.rtlO§)ulu bir<lenblre ıe 

çiverı:ni,ıti. tlA.ve etti: 

- Kanun namma .sizi tevkif e. 
diy()T'UDı ! 

Mtm.t&bt biraz Ueriye var<lın • 
1-.ıı ~ aa,k4 m4Mtı1'&1uı ~lduğju dti
~llnd«Yk~ Lfllye balcıncıa il. 
dand:ıjJnJ anladı. Genç k.tz, d'adü. 
Je.rmda bf'ru muwııınaiı tebe•tt ., 
ıntınu muhafaıııa. etmelqe ben.her 
nü• ya~ ~tiyo~. 

Spe.rt.on mUdah-1$Yt lilsıun 16r
dtı: 

ha\ aldı. 
- Şak&•' Siz l>una şaka mı 

cli)'M'llun~? 1'~ §aka yapınıyo • 

rum! . 

Poliı hıı.fiye!'i. ~~ı muh&ta.bı
Uİl' mirJın.t~i •imde tuttuğu \lir 
r~•olverl upsa.rr kesil.mll olan 
~koroclyt ç6lvirmi§ bulunduğunu 

hıı.lTetle ıöt-dü. 
._... t" pka değil, ciddi. lıat~ 

çok cidd.idir. Sl.zi.n de ,·azifenizl 
yapmanızı, yani bana yarc;lı:m et • 
meniz! bekH)'M'Um. Kan:tnmıdakl 

adam alaka ve d!kkatinizi çekme • 
ğe Iayı1'tır ... 

MlilPden~le onu şize takdim e. 
deyim: Bu a.~;a.m öleıı 'Al Vı.ıdun 
rakibi Lavre'n• J.Attu ! ... 

-Hi-

Skoroci, polia müdUrlüiünde Ba
rir~n odş.swl4, blll'da. tevkif e. 
dlld!fhtde.n~rl muh&fu:a ettiği sü· 
lcrıtu nlh•:Vfl 'bn·.:Jctl: 
~ Evet, be" t.a.vrtn• La.tte • 

rim. fnk4.r ~tme'lç neye yarar? Bir 
kere ya.kalandan. ffattl belki e • 
lektrik.li id&m M.nda.lye&lle gönde. 
rtJe~e~. SuMın:n da ltlrıı.fta da 

bulurıearıı gö!eeefhı\ co• değişe • 
cek dflğil ... 

Sı.munta ben.bor Al Vuda kat. 
iyyen ~m:emedtfbnln t~lim edil· 
meaini i~terU:ıı. Berı asla adam öl. 
dtlrmedim. Para için insana kıy • 

me.dmı ..• Evet. . U.nun na.ı.a.T'!ftda. 
111Ucrimim. !a.bt Jca.tit değiUft'I. 

&rtııı: 
- Peki, peki, dedi. Zaten ,ım. 

•dikt h..ıt!t fia btiUt itham od• 
yolc. ~u.ma.fib kl!-bUl •tnMmiı Jl
aıı.: L&tt.r, ltimiaı4n lıMlll 1- • 
~·,.. atmı•1r tuı"ltf7l• hı' • 
tuta.oakaıısw. 

- O muha.klta:k .•. Vak&t ke.a • 

oom tnık"1 ·~ ~uwu 
ttm* iıırtMtln. IAll .. ola u. • 
rekMl.tm ~ Jo1I deltJdir. ltll 
beOO 11riP pleealı _. M.s de. 
fa Y1ıedantmm IMini dülledifbrı de 
oldu. 

Şu gel1Q bdm ~ uyit ~ 
debi1ir. Oııu Al Vtıd.ı.nı. peQllbl • 
den ben ~. Öyle delfl mt 
Lili7 

Q INQUn Udar, &putM pbi, 
u.ı. du.raıa UJ! oeYlıP vel'dl : 

......... l)fet •.. Ka&Jelılt m.innett.arh~ , 
iuııı •t ~ fııwa t.buhı.madım . 
Vuıifem itle '*111 mu.mah•klr 
d4~ 111u..tt dftltW. 

lh.ydvt ~ bht ta-mla et\'&P 
vel'df: 

--ıı>ti.Bii.W••~P~ *· 
filbn UU... Btl!lmle ~ O)'I)• " 

P.UJ-°'4U~2'Jlmdl ~ 
aemın: teWıeti'ii• h$p k~lar 
.ebe~ oldu, bıı aııtu de tUP1ı• • 
mıtıydüıı ... N'IYN te...Uf •tııt•k 
tc;in ~k reç Pl4m\ ! .. 

~ . 
~ bita~ •t\= 
- Fikrinb ııfı4ht, ~"'tıia.1- i

dam& m.ı m.ll.k6.m. edeı'Jtr, yo~ 

.. a:· : . 

ı 

K .f! RŞ UN 
Naklc~en: Vahit Orgun 

ön fenerleri yaruk bir otomo. Jack. bu sözleri söyler söyle. 
bil, geniş ve düz bulvarda, San mez bayıldı. 
SebMtiyen kapısı istik3-Tt'letipe Gelen polislerden biri, ona 
doğro son sür'atle giQ.er,l(en: 

1 
yardım etmek için,' yanında ka. 

birci@n•bire yan $:>ka.klarm bi. lırken; diğeri gösterilen istika. 
rinderı bisikletli bir polis qı\:ı. · mP-te d.Oğru a.tıldI. •• 
verdi. Ve gecer. · sessizliğinde * ~ .y. 

blr ~e::; t>trafı çınlattı: Ja.ek ölmedi. Üç hafta ııonra 
,.,... Hey!.. Durn!luz!.. hastahaneden .. çiktiğı zaman 

. . . . vücutça eskısınden daha 1!11.ğ. 
Bağıran, bısıkletli pohs me. 1 d F k t k.. oım........ o 

. b'l k b' am ı. a a or ~ ...... muru Jack idı. Otc>mo ı sı t ır h t b isabet eden 
fren vaptı ve bir müddf,t kızak mk a u g~~e, ~mleıri i _ ,_ tl 

r urşun goz sınır e n ~a ~ 
ya.ptıktan sonra durdu. 

Otomobilin içinde buluuan 
dört a.Qa.m. gözlerini b=siklett,en 
:ırcre inen ve gözlerinde bliyi\k 
bir azmin ışıkları p3rlıyan po_ 
li~ diktiler. 

- Kendinizi otomobil yarış. 
lannda. mı Hnnediyo~unuz ? .. 

~oför, nazik bir eda ile polise 
cevap verdi ı 

- Mümkün olduğı.ı. ltadar ça. 
b'Qx Sa.n Seba;ştiyen'e gitmeğe 
mecburuz. Ora.da, hasta karde. 
Şifu ölmı;.ık üzere bulunuyor. Bu 
şöz \il.erine, mütce:ı.sir olan po. 
liı bir kenara. çekildi. O zaman, 
ŞQför yıldırım aiiT'atiyle bir ta. 
banca çrkardı ve otomdbili ilne 
doğru deminki sür'atiyle sürer -
ken polise ate~ etti. 
.J e.ck yua.lanm.uma r.,ğmen. 
Uı;barıç,um1 gJM.rrp otomobile 
atq otmeğe bafladt * de ald1ğı 
:yıra.nm t.irllo yere dilştü. A.z 
ileride devri~ ~ken, iltı.h 
Maletini duypı iki PQliş, ne ol. 
duğu.nu anlanıa.k için kooa.ra,k 
pldi.lw, ve vhdaşlarım yere 
yat'm.1f, elile otomobilin kaçtığı 
~eti ~ bir vaziyette 

buld.ular. 
-= O ta.rafa... O tarafa kaç_ 

tılar-

mıştr. 

Aradan altr ay geçtikten 80n_ 

ra, polis bu hadisenin faili ola.. 
rak Wilki Saner ne:mmda. biri.. 
sini tevkif etti. Kelli felli bir 
adam gibi görünen mlittehem. 

hakikatte vahşi tabiatlı bir in.. =;===~:==7=:=;~::==~::=:===::=========-
sandı. Slrtmda h!ll kapamna. kaıa neticeşinde beni yaralami~ _Ne var? .. Ne ağl:ıyorsı.uı ? •. 
mış bir kurşun yarası vardr. tir. Şahitlerim de var... Mery: 
Kendisini h~i suçtan dolayı -- O ! Senin şahitlerini biz bili~ - Ya o mahut klll"§un kalbi. 
ittiham etiklerini öğreninoe. mı ... Ne olacak Meyhanecinin ne isabet et.seydi ne olurdu? •• 
suçu reddetti: oaJıjdi bozacıdır ... Bizi ikna ede. Bileen, her lrucaklayı~ se

bilecek bir tek delil veır. Ka.t'i ntn kurfSunu vücudunda ~ya. 
şahadeit hala vilcu<lunuzda. du- !'8.ky8,3adlğmı düşündükçe ne 
ran kur§un yap~tır. Kurşu. kadar mtlteeesir oluyonun. Se.. 
nu elde eder etmez Jack•m ta.. nin böyle daima tehlikede Y&f&~ 
be.ncasmdan atılıp atılmadığını: ma.n beni P'lıbhvediyoır. K'"üçilli 
anhyaca.ğı.z. !Kanunları ve buıı. bir ameliyatla ibu musibetten 
la.mı bütün kaçamak yollft!?"lll.ln lturtuleıbilimn ~ her ha.tıgi bir 
ne o1duğunu çok iyi bilen WiUi doktora da lbu jfi ııorla ya.pt::m.:;; 

- Ben hiç bir va.kit, polise a. 
te~ etmedim. Hadisenin kurbıını 
olan polisle lbeni yüzl~in. 

- Ya! .. çok iyi biliyorsunuz! 
Za.vallr adam kör kaldı ve arık 
sizi göremez. Fakat kati bir de. 
linin a1eyhinfae ~adet etmek. 

te olduğunu unuıtuyonsunuz. Za.. 
h~ itiraz etti: bilirsin. 

vallı Jack, ya.re:la.nır yaralan. _ Bir dakika! burası Kalifor Eğer kinıBPılin heJberi olma· 
mu hemen kendi silA.hmı geke. niadır ve ben kalifornia kanu)ar- dan bu i§i ya.ptmnak irtjyomı.n 
relc ateş etmişti w o e6118.da mı cok iyi birim Hic kimse' ıan mı- geıco doktorun 'Nine gider 
siz de otmnobili i§let:mekta &J.. altnda olan bir ferdi, hatta. ölüme ve bu f§i h&lledenin. 
duğunuzdan kurşunu mmız. mahküm olan birisideosa zorla e.- ~kırY'nin halda vardı. 
da.n yemiş olecaksınız. Nit:eldm nw.]iyat masasına yatramaz. Vicd- Ameliyatı :va.pac:ak olan eer. 
srrtınızda hltl bu~ ya.ra.. rmrı müsterihtir, bana yüklemek ra.hı buhnak gU~ olmadı. Bfr 
srmn izini ~ istediğiniz suda kat' iyen alAkam a.k;llm, wmi; Mery'yi de ~ 
- Yalan! Bu yam bir tüfek k'U,!' yoktur. masumum ve bunu icin bar' aleırak arka aoka.klıı.rdm b!. 
fi\lni'Yl olm~~ JJ(ıı mlldt!ot teklifinizi reddedeceğim. Hem w rinde ola.n cerrahm kabineaine 
evvel tüf ekle ni§all taEmlerl yap- cünunraki kurşum beni hic rahat- gtttt 
arken arkadaşlardan Saktiyar bir u etmiyor ne diye siıinkeyfinizü: Oe:rmh, W illjyi iyice mua~ 

ı iciin hayatıma ımü olabilecek blr ~ 80D.ra: 
! ameliyata razi olaym?_ - Klll'ŞUJ\ kalbe ~k ,..ms 

· ·Hakikat~ bu böylı idi kanunda bir yerde. Bu sebepten dolayı ..,. 1 ' böyle bir ~yyoktur. En-basit bir melfya.b yaparken dızl tloru-
ameliyat.J yapamaıla.rcb. form ile uyutam1yacağırri zira 

. ~ hükümet, Williyima.hküm edec.ek sizin isin tehlilkeli ola.bilir. Bar 
j bir delil bUl.Inadı, bir müd ytl:ma.dan ameliyat olmak oea.. 

• · det mevkuf tuttuktan sonra serbes 
bırakmaya meçbur oldu. . ?etini kenıdi.nime bulabilir misi~ 

niz? diye eordu. 
••• 

Willi serbest kalır kalma.ı, oeltir~ 
den uıak bir yerde olan vill!sma 

). çekildi. 
- Blr ay.danberi Villada milkel 

lef bir hayat s'üi11yordu. Mey 
ery namındaki bir kadınla tanışa 
rak ona 4~tk olmu,tu. Şimdi onun 

la t-~raber ~iyordu. Bu rı.a.hif 
prı ~· mahlQk çok h<:>şuna gidi 

yordu: 

Willi lbaıyrlmadan ameliyat 
oJ.may:f kaıbut etti. 

Mery: 
- Ta.bit cfa,ye.ınır. Ku\''VCtli ve 

Cefiaretlidir. J\1 .e}iyatm hemen 
yş,p1lı!ıasma kfln<r verildi. 

Mery, Willi'nin )11lnm.a. ~ 
vo oerrah ameliyatı yaparken 
kollarından tuttu. 

Willi, duyduğu acıdan dleb'i 
arasmda.n bir IÜ1"Ü okklilı Jriifi1r 
savuruyor; Mery'nin ellerini lnı... 
natmcıya kadar s1kcyordu. Sa
rarmış yiizU ~r içindeym. Artdt 
da:lıa fazla bu ac;:rya dayal?fmı.. 
ya.ca.ktı; Mery'e pönerek: 

- Nea ~ Mil Uli, taka.. 
ıı:ıs dostum.qq ~ecek bir 

h-.plJ eqplylo k~O:~~? Ccrrrıh .. Williyi iyicP. ~
rnıwynntı ettikten 80nr« .. , 

Mery de Wıliiyi seyiyordu. 
&k sik, ku,vetli adamlar boşu. 
nıa gider diyordu. hk mefl'nt 
a.,,k günleri ge~kten sonra sm 
tırk düşünceli tavırht.r takınma.. 

ğa başladı. Nihayet bir gllrı 

Wlllinin kollan arMtnda iken 
l!ğl~ bqladı. 

Wlllt: 

- Bana bir f:ieYler anlat. Bel,. 
ki ~ dinlerken ~iy.a.tnı 
verdiği ıztırabr unuturum; decU. 

Meey: !] 2 4. 
1 2 ;ı ! 1. 2 22 ",E toklamal~ınız. ~~cıbril : ' ... •ı:aber. gö~de;d~,. Yalı kö§künün 

cihannf.iriıaStnı hazırladı.. Sofrayı 

kurdu. Kapısını kilitledi ve bir 
haremağasma: 

- Yahu. ben tavan fa.resi deli· 
litn.' Beni. lcaparıa kapar gibi ne
den kapadın buraya? 

-1 op~~ rl µı Sar·a yı n d ·· 11 r' :ı 1 

CASUS LUKREÇY A 
Ouıduııcu Mur .ıJ de"rınJc t.ıir V ı• ıı •ld ı l< ·,6v .d y· · . .r ıı ıı ~ıtt 

ya! .ut '. is K EN o E F< F . ~; l:_ F ~ 1 ~: -L L. i 

·••· Kara Mu.etafa pep • Eter •r•• 
YI vakSe sultan girmemjş o\şay • 

Söyle. saraydan kıl kaç~ Ji· 
bi t.ehlikeli bir i§e girişebilir miy
cfl? 

SU ClCECl BiR KERE OLSUN 

KOKLAMALIYDINIZ, 

PASAM!. 

. Aliran. kaptan ~ nrıma 
ıırer cirının rülümsedl: 

- Vaktiniı vana. lfadimlR; 
~~a lidm buz ..,W aJetmelr 

isterim. devlelltlm! 
-~~ .. c;.. 

rumurtı.n.c:ülm. AUclftP 

Pqa.nm' k&b)"JSSJ, i!oj.l:><J.r kl!f.-. 
n1n ~ii bahatta tM&...t alarak 
Eibıe ~ladı: 

- Od* kllttll duran lada 
~ pq1a1Jml ikana 
l>lnn ~ aareya iP .... 

Pap bfnteıı &6dtrinl 9'b
Fmt. Alk:aıı bütün duyduklw 

nm anla~ ~inmedi. L* 
rwaa • --... hlıllinl .,.,., 
birer aftlatts: ..................... 

Mustafa paşanın ihtirası uyan· 

dı: 
- Doğru şöylilyorsun. Alican 1 

J)en onu buraya getirebilmek için 
Jıellemi koltuğuma aldım. Şimdi 
bi)yle zarif bir h -o • i\.oklamadan 
nereye götürebilirim. 

Mustafa paşa zaten kaç gündür 
rnUthiş bir kararsızlık ıçinde IJoıt 
c•layıp duruyordu. 

- lyi ki söyledin. Alie8n! dedi. 
Haydi git .. bu ak§3m benim çok 
hO§landığım tanburacıya haber 
Jibıder de gelsin. J{öşkün cihannü 
ınasmda gizli bir sofra kurulsun. 
Onu da ortalık kararınca oraya 
aıetir. Bu gece kendisile başbaşa 
kalacalJrn. Son kararanı belki ya· 
rm veririm . 

Alican gülerek çıktı. ..... 

. - Merdivenin başını, akşam gO 
neşi batınca keseceksin, yUkanya 
hiç kim:;eyi bıraknuyacaksın! de
dL 

Zaten cihannümaya paşa.dan 

başka kimseler çıkmazdı. Alican 
akşam biraz erkence gelen tanbtr 
racr Omeri cihannümaya çıkardı .. 
üstünden tekrar kilitledi. Ta.nbura 
cı Omer, o devrin en meşhur 839 

zendelerindendi. Ayıu zamanda 
çok güzel de sesi vardı. 

Mustafa paşa onun için: 

- Omet bir eğlence meclisinde 
beş kişiye bedeldir. der ve onu çok 
severdi: 

- Merak etme! Bu gece, ~na 
nasip olan bu saadeti, dünyada hiç 

kimse göremiyecek. Paşa etend;• 

miJ bir cananla haşbaşa ~lene

oek .. Sana da ne mutlu, onların 

bu mahrem meclisinde bulunacak 
~m! 

Ta.nburaa Omer içini çekerek 
gijldft: 

- Desene, bu gece de ba~ala· 
nnı eğelendirjp, sabaha kadar akın 
tıya kürek çekeceğiz!? 

- Merak etme .. Hem yiyip eğle• 

necıe§csin.. Hem de cebini be.h~işle 

dolduracaksml Daha ne istiyor
sun? Kahve peykesinde pinekleyip 

Alican cihannümanın kapısını duruyordun .. Sni ~nnasaychm, 
.kilitlerken, tanbW"ac.ı Omer sor Bu 'ece kaç para kazanacaktın? 

tanburacı)'a dw (~ "41') 

- Peki, dur l;m.kalım 8tuı8 
llJ'lle:tac.elt !bir hikaye bula.ymı. 

~imdi ~a bir sual eQraea.ğy;m.. 
Sesi tatlı ve ~indi, derin 

bir qkla kontAŞUyorou: 

- Hiç kör biT insan g9rdtin 
mU? Anadan doğma kör değil; 
hAU sağlam ve gUrbUJı olan ft 

eskiden iyi iken birdenbire k&' 
edilen bir adam. Yalnız başına 

giyiruneğe, yemeğe u_ğ~ ~ 

yolda bastonu ile etrafım arao. 
tırara:k giden bir köc gördUn 
ın.U?.. Böyle bir kardeşin okay
dı her halde kalbin parçalanmb 
d,..ğil mi? 

t~te, senin yüziinQ.en kör (>}~ 
.,wallt Jack benim kardeşimdi. 

Tam 'bu ::ııra~fo polisler ~1·i 
IPrdiler. Willi '.ıin kaçmasına 
mft.n' olduktan sonra uzun ~ 
mandan beıi iates:ıen ve cıerraJi 
ta.rafından MPry'e teslim ed.11 .. 
miş otan kurşunu ondan teo1h1l 
aldılım. V AHlT ORGUN 
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BORSA 

' Futbolcu hat1ra ve portreleri No: 30 
ı ltulba 

100 Dolar 
100 Frc. 
100 Liret 

ıa, .• 
1.2' 

1'2.20 

- - - - -- -- .. -- ~ - -
Burhan <Tabanca) G Saray 
Kemal Faruki (Ustura) • 

100 t.riçnı .. 
100 l'1ortD 
100 ~ 
100 •ısa 
100 Drahmi 
110 lAY& 

0.99711 
U226 

-- ----- --------- --- - ----
Yazan: BEDRi GORSOY 

••zlJ•tıerL. oıaa tanı we 11aa11etıer1 a. llalda ma111mc1v: 

100 çeıc kJ'cıea 

100 Peoeta 
100 ZloU 

Tlbucalı, uatura1ı Wraplara Burhan bqlrdı: dan dUıliyen, takip eden ve sın • 100 Pea&'G 
100-Ley 

bakarak bugtln futbolcU portrelerl - Galatuaray aleyhinde ileri ~ için .kendisini zor zaptec1c 
100 Dinar l.1'16 

11.1375 
31005 

yerine bir l&brta romanı yazma. geri fazla 1lf tatemem, :yoba ka.. kafile reWmiz Şeref yedndea 
ta bq1adıimu samnaymız. Bunla. npnam ha!.. kalkmak mumm seldlitnl anlı • 
rm eaki futbolcul&r arumda bir O lnl kadar hiç ıeı çık&rmıyan yor. Burhaııa yaklqryor, eliyle o. 
paroluı, bilyilk ve unutulmaz bl Fenerbahçeli Yavuz lamet daya • muwıa wrarak: 

100 Yen 
100 1neo kronu 
100-Ruble 

Eah&m ve tah'rillt 
1938 yUzde 5 1kr&mlyell 
Bıvaa • Erzurum 2 

19.78 
19.t& 
19.41S 

ıw hattraaı vardır. Burhan ve namadı: , - lu tabancayı cebine .koy, 
Kemale bu iki eeki beynelmllel - Yapmayın arkadqlar, ayıp- git lmnetiıı de elbıi geçmJı olsun 
kıymetli futbolcumuza tabanca ve tir. Burada Galatasaraylı Fener • diye ıık da bu ~ de blbdn, 
uta.ra iaimlerinln koııulmaama l- b9hçell yok, hepimiz bir gaye uf. diyor. 

Srvu Erzurum 3 

Seni seviyorum f mil olan ve hatırladıkça bUtUn ee.. runda mlllt t:almnJ temail için ça. O zaman bütün futbolcularda a. 
ki futbolculan heyecanl&ndır&ıı va hıryonız. Haydi yemeiimlzl yiye- vıu: aVN kahkahalar yUkaellyor. 
kalan durun si&e anlatayım; hem lim. Demfndeııberi bllttm kuvvetlerlle Burhan Burçak 
de bir sabtta romanı yazıyormu • Burhan: kendileıiııi tut;mata çahpn arka. ...... ............ lıfıfrtka fldllal 

ba Hll!r llltap balbıde ~damftu'. 
Olmyumlanmaa edlnmelel'lnl taır-

ıum Pbf. Yalım millaade ecllDiz, - Ha töyle apğrdan alın ba. dq1ar doya doya gWUyorlar. 

daha evvel biraz §imdi.ki futbolcu kaynn, korku dağlan betler!.. Burhan kaikİyOr, tametl kucak-
1mrd.e'1erlm1e komJPC&imı. Za • Ben yanımd& oturan. İsmete u • mlJ'e ederb. 

vaDI fimdlld futlJolcalar. Siz dd - ıulca: 
dm çok talibm paçtenıbdz! DOn - lamet, yam eana, korktun 
,_m &yle bozuk ve ufumız bir vallahi, biz AD& gtıveniyonız. l'e. 
zemenma ıHttdms ld. Mecburi o. nerllleri. kepue ettin, kilçllk dil -
tank ~ de, UmlllS maç. 1Urdiln. 
1ardm da, oUmplyatlardaa da, her Bunun berine hmet hiddetle: 
ıeyd• mahrum8unuZ. Halbuki biz - Kaı)aym bu mevzuu diyo • 
e*1 futbOlcular ne gUnler gGrdlk tıım lliJe, benim sabrımı tqmna. 
ne aQnler. Sise bizim ya.ptıimii. ym. 
o IUDiml, ııeeeli, epjz aeyabatıeil. Burhan: 
mlzl, tı41tUn arkad&llar gece gtln- - Tqtnrsak ne olur sanki? 
dOs ~ yolda, trende, va • fmut: 
purda, otelde, styafetlerde hep bir - Biz imana. haddini bilcllrme. 
arlda, bin bir babra içln4e yunr. aiııi de biliriz delikanlt! .. 
ıanu ook kıymetli anJanmm say. Burtıaıı: 
malda, metbetmelde bitirelliem. - At martini Debrell lmet 
Bunlan daha ful& ~ dağlar inlelln! .• 
ve at.len daha Syade imrendir - Bamm Uzerine hmet alı al mo 
mekte bir mbl yok. Yok una, be ru mor keailmtt he~ bayb
ni de mazur ~rtbıtıs ne ~T, nyor: 
Tl Finlbdiya ye fave9ten bel1ı18 - Bqnm bellya IOkacakaDm 

rak, Estonya, Letcınya, PoloD1a, lleDlm! .. 
Yucoelavya, Avuaturya, Çeko9lo • Burhan: 
vakya, M:aearJaaıı, J'raUa, Al • - Sen ~uk çocufu komtur. 
manya, Romanya, Buİprilt&n. emı beyim. Bana balaıana, ben de 
Ymwıiatan ve nibayet Kıma ka- aeıı.ID stbl kurulıkılara pabuç bı • 
dar dayanan bu ~e rüacM IQl'at si>rllyor muauıı? 
beai, hatJr1adık(a dtlfOndllrtn, dil. Nihayet 'bu abr alSzleri de lll . 
1~ cotturan, cotturduk- tince lamet dayanamıyor, Burha
ça l&yleten, ııöyl tt;kçe yudJraıı, na dönerek aunJan l&ylUyor: 
yudlrdıkp yudıran bir kuvvet ve - Bmtıan bey, burada olmıu:, 
kudrette, unututmısma 1mki.n ol. kendine gtıveniyorsan, pi parka 
mıyan ~yle tatlı, lSyle c:Up, &yle kadar ikmdz yalnız bqmma gide. 
heyecanlı futbolculuk hatıralan - Um. Gidelim de senin auratmı kan 
mız var ki... renn lçlnde bırakaynn, aaııa tam 

Bir fıban. gel& .... ol&bllli', 
çok mwteeem seyahatler yap&lıL 
Ur, battl '2ttttm ~n da geae. 
blllr. l'abt imkin var midir Jd 
blı bilim tattJimm t*Ude bu 118. 

Yllb&tleriaden bir znk ve ıeaet 
duyabillln? Böyle hep bir arada 
her mehn blr neee Y9 lrMJr•h• 
meftU1l bulup ç*anm eeçme apar 
c:alu' sra.pu her aman ~ ko
lq ele peel' mi? .. 

CeJto-lovakyada, Praldayrz. Fut 
bolıculara tab8ia edilen büy&k ote. 
lid yemek aalonunda bilyUk una 
ikl maADm etrafma clizilmif leti. 
ha. ile öyle yemeği yiyoruz. Bel~ 
ki otu futbolcil arkad&I vans. 
KatUe reta1m1z merhum IJeref ve 
.,.ııur, deferll, mUatesn.a, eeais 
,,.. .. Jaymetli! .• AntrenarQmUs 
Tot Bella da baden uüta ayn 
Wr -ya yemek J'b'orlar. 

Bir arabt hlgblr ~e 
ftld .,..,._, bl1tlla QelataMray. 

•;. ~çeJl oyuncular daL 
..... ~ llbl geçlndilderi 

-.. 1'alb Lel>l.ılü KemnecUn 
JlclDıSln bir JrlUpçilHlk lravpama 
w mUn.ü .. uma tutlJIUyorJar. Ve 
İl ~ bqlıyor. Bilhula Ga 
l&tuarayh Burhan itl birden ta • 

eırdı: 
- Haydi canmı, bis Fenerlile. 

ıiD ıae mal olduklanm bHlriz ! .. 
Fmerbalıçedeın Kadri autdı: 
- K111p;tllllttı bırablmı. 
Gelatuaraylı llualih l&ıe ka -

nttı: 
- Zaten 9ialerle geçlnllmes 

ki. .• 
.. oevap ftl'dlm: 
- A hrdetlm, ais )mdlnlst o 

um befenmleıttma ld ,...._e . ...... ~. 

bir d8l"I o1aun ! .. 

Ban1an leitlnce Burhan derhal 
yedaı4en fırlıyor. "'Vıy-... ha?,, 
diye haylrınyor ve eliai dtJ1ıal ar. 
k& cebine tıoGYor, koakoca bir 
t.ı.nca ç*anyor, muanm o.tüne 
toyu.yor, eliyle tabancaya bastı • 
rarü heyecanla devam ediyor. 

''- Seni teml&lemeık artık ba
na~ oldu! ••. ,, 

Etraftan: ''Yapma Allahqlmıa 

Buıtwı, çocuk mu oldun, 1raW o • 
lacaJmm yahu, ~ bağuanlara,, 
aldJnl bile etmiyor, mütemadiyen 
'tJaiuvoı', bırakm beni dl)'orum 81. 
ze bir tere kan beynime çıktı!.. , 

Btlttln ~er heyecan içlııde tıs. 
mete çeniJmJttlr. hmette ne de 
ola eafak at:mJttır. Sarmnlltır. 
Ya ıaate bir BmUıla bir de ta
mncap tıetm+ndlr. Ytlli'W"• 
de pek ~le ...,. .. ar ~ 
wa. p.yrllhtlyut ..ım ~ • 
rü Bartaana titrek bir ..ıe eun .. 
lan l&Jftlyor: 

- Ba)ldl çocuium haydi, bts 
ayıe çok taaeaJar a&'d8k. ıcoy 
ba1u.ymı o tabancayı cebine! •• Ta. 
bacayla pb oJmu. Zaten aende 
kabahat delil. ftte ooluk gocai1a 
eline tabulca ~ene fi bu hale 
daldlllr. 

Ben lılrdfln yerimden kallrlyo
rum, kOlfm ve telAela haylanyo • 
nmı: 

- Reı. bey, Şenl bey. Uyuyor 
munnus yahu? Adam atdlrtıyor • 

lar. Tabanca 9*fyorlar. Babı 
ben de tametin yanm4a)'llll. lame. 
t1 vurayım derken kar k1ırfuD ba
na da plebmr!°' Bu rımıetttr ... 
AnaJarmma babalanmnıa scıara ne 
eevap nrecebılnls! .• 

B11ı1n bu olu! MMtll m-• 

lryarak: F1J8*ıı DO lmnll 

- Nuıl oyunumuz hmet ala. 
bey! cular, kafile reildmiz ve antren&ı:' 

Diye gönlUnll alıyor. bu oyunu evvelden biliyorduk. :m; 
tam.et ymJden dllnyaya plmif eue.n ·ne olur ne olmaz diye ta. 

kadar memntmd~. ft anlqıtm.Ca banca da bottu. Yolma dolu ta • 
o da tA içinden gelen bir ıevlnçle bancayı Burbanm kolay kolay eti
ve rahat rahat nefea alarak ''Vay n-e alıp alıunıyaeağı pelt keettrDe: 
ıeytanlar. vay! ... ., diye durmadan mez! .• 
gtllmektedir. ftte bu vüadan eoma Jrrymet.U. 

Bu muziplik aklımıza turadan arbil"l""ız Gal&tu&raylı mllC1ldf 
plnİiftj. ~ tabaıuıa Barhana (Ta!ıanea) ..tını ~ 
ucu ve iyi oldulu fıçtn Bmfilil Burhamn futboldeld hua-
alrrabalarmidan bliine hediye ol&. ve mesiyetlerinl, Kemal Faıııldıre 
rak bir ,taJwnce ahml, bir .an im necim (Ustura) lüabı konuldujtt.; 
lere ~en aldnnm derhal nu ela anlattıktan IOlll'&, Kem•Jfia 
ba oyan geldi. lçJmmt4 en ce8111' de futl>olculuğu ile beraber anlıl; 

f:anmın !amete hedeft çevirmek 1 tacaf1m.. 
muvafık olacaktı. PJli>mım çiz • (Denau var) 
dik, f.amettm bqka bUtfbı futbol- Bedri. GCB80Y 

istanbul Defterdarhğından : 
•-.ı. wırgllladıa •ul 1111 .... 

_... m•at •lıııı•lırlllla 
•um lllllllatllle 

1 - 88'3 ...,.ıı muameı. nrstm kanununun 12 lncl maddMI mucUımc. 
dleZkQr maddeabı a ve b tıkra1an haricinde ka1Jp ta, dotrUdan ~ n,a 
bilTUlta )'&1ms bir mo,t.rı h-bm• tmal&t ;p.pmayu ve iılUbdam ett:tt 
lfÇ1 a)'lll m...._ Dbibt m (WmtçaJqwm, çahpum) dahil Olmak a.ı. 
befl tec:a\'Qz etm.f1m ve muharl'lk lmY'Nt JaıUenanıVda muharrik Janftti 
de ikl beygtrt seçmeyen kOçQk an•at moew•ılerl muamele ftflf&le4 
DW&ftır. (İfGi talıUtDde uata, kalfa, çırak, ten memuru, klmyapr, lıltlp, a· 
tıcı velhalll mOew•nıı.ta .,tipi mevzuu olan s,de f1knlı n,a bedaea ~ 
p.n bilbıum mo.tahdemltr dahJldtr) Tull& ft Jdremlt lmal&tı Jı.artcb:adeld 
toprak aaa,une memup mO.-..elerln muaıl)'etta ı.t1tade etmeleri mu· 
1ı&n1k kunret ıaaııaamam•lan ve !fol mJktarmm mOellW ahlbt ile blr 
llktıe bef1 pgmemem ile mep"Utt1ır. 

2 - K~ an'at mth-Mlıarlnlıı yukardak1 prtlar dalreatnde vergt 
muaft)'9W ~ _.,.,,.,..mi 1gln muamele ftqlm kaııuDumm muvalr· 
bt"llglMQ ~ muclblaee .--.. .._ eden IOndeD ltlbaren bir a7 
urtmda Val'Jdat ~-O•C"ilıUll: ~t karMif dllaları JAmmw. 

a - JIUaftJ9t 1wulll almall ben Juku'llld ......_ __. mllrao.at 
etDIQm mtl111111Jer ba bnleJl ~ Jcad&r muati,.ıtıeD latiD""1111r 
meaıer. KarDells ça1lfbJdan anl"fl'uJarm ... ....... tal'llllDdllla kQfJr-· 

ttD ..,.. pktıll tarlbe kadar ~ -- alt ftl'lller1 re'Mll tü& 
"1uDarak 'taıWDSr. 

~ - BIDeenale)'ll, ı.taDbulda buhmen bu s1lıl t · alaycı, demlrc:J, dök'l&o 
cU, bUlrcı, mulukca. mlJoelllt, ~. b&lrJrtk, aatçt. kU1Q111CU, tm1' 
kici, çWDp, tılınlJeOI, ~ llllAllPlt dolWCı. kutucU, •ncllkçı, par· 
makCJ. lltlrellCI. kaftl, korDlf, ~ - Ufalt tahta lfl J8l)Ular, doku 
macr, oorapOr. koatekllJOllCU, ünl, gant4 .,.. .,.. lmlllerl, kunduraC'! 

mtıcnherat, nd,Jo eıatr1Jc, anı1:ıe, elbİıle, kımdura tamircileri ile buDJ&ta 
mtımull blltmum tmıımane. atmye ve tamirhane ı,ıetea) kllltk aaıı'ot 
erb&bmm ...,_ ntımunem ~ olan bir -.-ame ve 2 adet vı 
lllka tototratı ile birlikte bir ay SU'fmda Galatada ~ muame!• 
ıre tatUıWl verstıert merkl&. tüakkuk ~ l!IJ'.....-.r,·~e:r. Bevkcıa 
ıre Sanyer ~ JhlmOdartl~ til\ll'Udtlan ıtıamuı D&n olunur. 

:il.._ MJılNntn: .,,.. 
.Adı 

.A.drelll 

!fi 

••••••••• ......... ........ ,, 
..... -... " 

• • • • . " . • • 1 

• • • • ...... 
....... ....... 

• • 

J'uıUe 

... .. .. 

. ..... . ..... 

11 KUl'\lfluk pul 
(Tarih ve ima) 
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Y~MişiHi liltıııış 
/cafnıgMHH Mfdafll"Ş 

traz1a cereyan ıstlhlAlt 
eden em pullar kullanıldı· 
Qında eynı~tuh.aflfO-a dO• 
•0t0r. 

Haklltl ta .. rruf yapma~ 
isteyen daha ez cerayaai 
sarfına mukabll ct·a h·a 'bol 
ışık veren TUNGSRAM ath• 
ı:>ullarını mObayaa adar. 

IJNGSRAM 
EN AZ PARAYA-EN BOL AYOINLIK 

BOURLR BiRRDERLER ~' 
,r,TANBUl ANı.cA.~A ıLMı~ 

ist. Vakıflar DırektöriüğU ilAnları 
Jl11hımmen ay1Jlı 

Semt, mahalle, cadde, 80kak No. Ctu IL Kr. 
Baçekapı, d8rdOncQ vaJathan 8/1 penceru!a oda 9 00 

uma katta 
Karq8mrUk Dettrmen 2 DOkkAıı e oo 
Çat'fı KencDer 6 DB1drAD 3 00 
Çarp Keseciler 67,U maklOp dUkk&n 8 00 

Yukarda y&ZJll mahaller 941 senul maym .onuna kadaT pazarlıkla ll1rae 
ya verllecetfnden lateklller Dıale gtlDU olan 2' k&ınmuaal IKl cuma a1lnt1 
aat llS e kadar Çemberlltqta ı.iaııbul Vakltı&r bqmUclOrlQIUııde V&Jar 
Akarlar kalemine ceımeım. ( '1'1) 

Merkez Hal Müdürlüğünden: 
Halde 33 No. 1ı yazıhanenin mU.Qıciri iken 2' klnunuenel 940 tarlhlD. 

ele vefat eden Haydar Dupdurud& alacafı bulunaıı mOlltaıı.nıertn b!r ay ~ 
tında müracaat etmeleri tlln olunur. (U2) 

• 'f'rt"':'r.)\~r ~·-, 
' "·--~~~.L~ -

Sinema va Tiyatrollr 
Selıir Tiyatro• 

... j • 

22.1.941 Çartamba lfLI Te•:::... °':.: daı 1 

8.00 Pqram ve memleket .._....~--t· ~' Aptal 
JUi, 8.08 .AJau baberlert, 8.18: KQ· li f Ymıa: Dollt ; 1 • ' 
ilk 8lftt pl'Op'am '(Pl.) 8.'°/t.00 ıı:v • * * 
kadmı - Y'emek U8teld. luıo Proc· hUldll Ql6lıııll a.... • te: 
ram ve IMmlelret .Ut ayan, U.33 UIDft& 1' de Çocı8IE o,... 
Mlldr: Halk tUrkqlerl. 12.&o Ajau Akpm ... 41&: 
haberlerı, ıa.~11 Ktıstk: ŞarlalU, ıa.20 Kiralık Odalar 
UOÖ Jlllsfk Rad;ro alon orke9trul. 
1&00 Program ve memleket .aat aya· 
l'I, 18.08 Jll!atk: CUbaD6 (Pl.) 18.80 
KolıUflDA (Dlf polltika hA'"8eleri) • 
18.M QalılllE ..U. 29.11 llGalk: Qo
culdg ... 19JIO ........ t ..at &Ja• 
n w • llaberlaf, 1U6 lllzlk: 
J'alll JJ4ı;tl. J0.15 Ract.:ro ıuetıMI. 
•••• ~ RadJO ... ,.u - ... 
~ ll.10 Konnpıa, 21.11 Klıdk 
fKoima • -·O-, tıA1 llGllk: IU· 
~ _,., .. 2UO ..... 
at saat ayan, Ajıms habelterl. 2UI 
lmsllt: Dam mblli (Pl.) 2S.211/28.IO 
Yarmkl program ve k&pamf. 

23.1.941 Per§embe 
8.00 Procnm Ye memlebt .. t a· 

)'an, 8.08: Ajau baberlert, 8.18 llD
lllk: 11.aftf Prornm <PL> 8.415/1.00 n 
kadmı - KmlUflllL 12.80 Propam.,. 
memleket aat ayan, 12.33 llllslk: 
l'Ull he,.ıU, 12.DO Ajul :ı&berlert. 

13.05 Jlb'k: l'ud ~,et.lnba dnamı. 
18.20/14.00 )ibik: Kanpk prarnm 
(Pi.) 18.00 program ve memJebt •· 
at a,.rr. 18.oa lllbılk: RadJO cu or
kettıur. lll.40 llllalk: RadJO llM:e .. 
heJ.eU. 19.15 Kcıaupna. 19.IO Jlemle
bt -t •)'an. ... .AjlU babfderl. 
ıa- ııtlldk: a.ı:•• uı mulltıeıtf fU1D" 
ıar. 20.15 R&Qo paetelıl. I0.'5 1111· 
ztk: ... IQlalarr, .n.oo xa.a: ~· 

Beyoilu Hallı Sineman 
lVatlae lbdb ... 11 .......... 

• de: '1'111111& ... ..,. ... 
ı-CSiiliitl'..W 

, - Dm lllJUT 

MI No.11 a.M •ırı S 

lleJettu btUdU CMdalıl Ne. -
ilana Puan 0.W OMll,.. 

Apartman. Tel.ı fllll 

leyicl Llteklerl, 21.30 KODUf'l A ( 

bat a&tl), 21.'5 Kllalk: Rad\'O orlc 
truı. 22.30 Kem1e1ret aat avan. /lııt 
jans ıı.berl~rt. 22.4:5 llı!Uzlk : rııst a 
(Pi.) 23.21S/28.30 Yarmkt p1'lg ra111 ,...,.. 


