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Maa§ salıya 

Ankarad:ın haber verilıiiğine 
göre, yrlbaşı dolayısile memur ma 
aşları önümüzdeki salı gUnlindeu 
:tibaren dağıttlmağa başlanacak 
tır. 

jtili ölOme 
n edildi 

Bu sabah neşredilen Sovyet hususi tebliği 
zwww:g .. -._g - -

o----

jları 
10 gün zarfında 

4 
Alman zayiatı yüz bine yaklaştı 

--oo---

4 ın cahıd vALçıN Tabut muvakkaten 
.ı 101ünaı.ebetile muhtelif 

ettitv et n.dnrn}an birer mesaj 
er. ll11-1a • . ı 

kkatodeğ · -.u "n ,çm< e ~n 

yazhksaraya kondu 
Londra, 2 (ı1.A.) - Bu sa-

sı,İLVAl=====:t Gü;:) MIJ,v_,. Jtfi/cl(I· 
S::~=:=:J· fdil hal'ları 

... Mı.711-ı-fl"Jt fıier. 
ruzv 

---- J../vd.t.11-Ja,.. 
Goo--

~ /Jemir Yolu 
1 ın &..! e~ı . Upbesiz ki Pa· 

p an.lan -~dır. l\IUttcfik de,·l~t 
a IJJ' alını la l]c Zaferden ,.m·n hır 
tn,' nikbinl".ı:.rdrr. Maamnfih biıJıik 

b:ıh Cezayir radyosunun verdiği 
habere göre, Amiral Dadanın ka.· 
tili idama mahkfım cdlimiştir. Eu· 
gün Fran~ız lmparatorluk meclisi 
Cezayirde toplanarak Darlanın ha 
lefini taYin edc-eeırtir. 

MALT~ 
o ıeo ı.~o ıaoo K 

b r ıt>e v k ı 
ı1<tıın görülü e gtırara arı• ına· 

• a JılUil ~ t• Yor. Katerlilecek yo
ınıt caw:ıı ... c !~ \'e. belki de 01an oln ri'nıl J1zl~ıyorlar. Mihver 
ce e in~; nikbinlik tabii \'ar· 
<lif· • ıb bu nikbinlikte ilk 

Vaşington, 26 (A.A.) - Resmi 
mahfiUC"r, Amiral Darlanın katli· 
r.in Şimali Afrikadaki müttefiK 
durumunda yapacağı tesire dair 
mütalaa beyan etme:?en evvel. ci· 
nayet hakkında daha fazla tafsi • 
lat alınağı beklemektedirler. Ami· 
ral Darlanın müttefiklerle 4 birli· 
ği yapmam ve Tulondaki Fransız 
donanm.e.sınm tahribinin ba~hca 
t·uili .sayılması gi'li .sebeplerle, ka· 
tilin, Mihver eliyle si'fı.hlandınldı· 
ğ• \'e tahrik edihliğı snnılınkata • 
<lır. Eil!ı~ askerl mak.ımlan jl· 
gilendirer.. Şimali Afrika i~i hak 
kında, Hariciye nazırlığı hiçbir 
tefsir yapmamaktadır. 

~==::;~f' u=:=o E A' I Z---------ı 

s""'·~ ~~ktınlufnna tetıa<lüf e
pi11111· t;.rn; hrtlar altında mu· 
hıır'Pl?aka~rlı !\enerinin me.;ajia· 
rnııı batı • nrp veya sulh hak
k111~:ı, roktu~tı~lllel'de balunm~ 
i"' · · · 'Nop} metı1ajlan ma· 

d ıoernsun ta km ı:erı::evesini.Jen dı a· 
_..ıı çı ı added·ı 
r•r; 1 iZ ka ı eme7. 

1ıı n toli1<r·· b"i ··k nt mııltn •J:;ın en • yıı 
rnlı11 -11 a· • llıının be ... ·anatınıtn. 

~" J nıy r J 
biltu k haltı ~ ın aliıkasını dn,·ot 
ede<'t" tesa~U:r fikirlere \'e ııren• 
!ıİP!'re ,•ied lıediyoruz. Paptı fi· 
it "e an lı r • . . 1 .ıannm hü rıyetının, n-Jan 

tıııl' t lerı~· r Ve mü takil insnn 

' \ '\ 
\ 
' ' ' ' ' 

.. ,,,, ... ·ı ''" ...... • 

. .-<"e e ının ın 'd .• f ., 
11"'1~· alıyol' .. u afıa ı atı•'e 

1'1"\ 1 ka Ve Soz i.ivJüvor. Bu 

HaUedilecek ilk iş, Dadanın 
h tefin.in tayjnt mesc1~sidir. Mu· 
harip ~"ransızlar tarafından da 
kabul tdilecef.i sanılan general Ji· 
rodun bu makama seı;ilcceğı tah 
min edilmektedir· 

Trnblııı;tu tnı;ilil.lcrhı l!JBshl•l ln mrntnlıny:ı '\'C Tunu tnkl '\'IH'.l)ctı göskrl' nhnrltn 

o nuı lllina ' '· • • on 11 .. zar , ... ı.• .J'll.l\ı ncalt bir nok• 
t • ıı.. ... •ıır ,. • 

111 'n ba-'Ian anyettlr. Zaten 
1111rbdölrlilıre i;c•nitanberi :rapa 
ı;ıın ll:ei.'mek • 1!l l"e taarruzların 
linuneesirg~~n hayırlı i~adla
rın1 ını!ötır, l\laa 

1' ''e kabil olanı 
~sı·i.b;ti h~ı; ~~t'S ur \'aıikanın 
11~uremedl ıın eyi yolundan 

MUHARtr FRAJ\'SJZ :-;()zcüst~ 
NE ntı-on? 

.· 
" 

zıncı ordu e 
d6n11 • 

ı;u noel nıc a. 
amel' '-'- Jırıın ne derert>Ye 

_.;ı:ır 1 "il' te · • 
1'r~fe bakıhn sıra olnca1dır! 
f!f"'1;cc !:ıl•abiıınC: .b?ndan fiili bir 
Jlet • kim ed ın, beklemek ce-
,rch e kalnı ı . .. l 

''asington, 26 (A.A.) - ~uhn 
rip Fransızlar sözcüsü. DarJanm 
katlinin doğuracağı akıbetler hak· 
kında fikir yün.itmenin hentiz pek 
erken olcuğunu söylemiş, fakat, 
bu olilmün, Fransız birliği için en 

(Arknsı 5ayfa 3 Sütun 4 te) ' 
'a u 

~ ıııaki nasihati ~z. :n 07 e.r it 1 '(e at rrnın J)e5. er ınsanl:ırı i1ttı- a 
rıt n ı ınrn .. 11 k. T 
tef'b~ı~~::~a kılfl g~r~~;:in~·~n- un usta aaa 
3•a 1 O Ul'du l\I •c;t 

"eti olmayan hu .' Ueyyı 8 Loodra ,26 (A.A.) - Berlin ' nizonunu Mısratada feda ettiği 
ıcıı;rırı mnhdud '"e l~k preu-.iııler Mu·ıtef 'ıkler 6 radyosu, Sirte d~le.yl~nnde. Gene söyleniyor . 
;:,,in mahdır. Bıın:~~~~'\·c~ 1 ii"!· ral Montgomerymn bır saldırma l.on<lrn. 26 (A.A.) - Evvelki 

etin mnh YllPmaıc ,. n e'·:rı· k" t k d hareketinde bulunduğunu bildir • glin. İngiliz bomb:ı. uçnkla.rı Sirt~· 
y nlnr arac;ındn "erek gercl< ın• home re a ar ıniştir • ııin cenubur.da Hom.sdaki hava a· 
~-'"'"da bir dustur h r so yetelcr Lonitra, 26 (A.A.) - Fas rad lanrnn. ~dd~tli bir hava akını yap 

~·. fıchemchnJ eisınn a ıne sokmak ı"lerleU!ler '-·osu, sekizinci ordunun, Eiaaeyl.:ı mıalardrr. Yerde bulunan uçaklar ıÇIJ'l bbüsü l nı bir km·ve- 1 .J .:. "il 

ıiı~esc c e ahn.asına i'ht:t'nç batıııında 500 kilometre mesafede tahrip edilmiştir. 
\'llrvır. · -~ Buerata ulaştığını l'ildiriyor Londra, 26 (.\.A.) - Romel 

r:ıpantn mesajının a 1 Tunusun cenup kesimine do Ronıelin, M:ılienne İtalyan gar· kuvvetleri ricate devam ediyorlar. 
~;rdiğlmiz f5U ka.r t loymtti ~ 

~ı .. tle in anlam voıı:" ı1< günler 1 tayyare ve planörlerle 
'); bir ııııık hizn;"tın·l'tnı gö tere- takviye kuvvetleri 
Of't rf1Jltnnn bu ıııes.· ,· 

1-ı~ornıcsidir. • d. ·1 · 
0~ • • ı ır • • ın ırı ıyor 
··ıUn eYkıtabıllcri ,.e . ~Şıtmez 

bU tnrtlJl onun arkecıı s ıhtırao;Jan 
ıU" _..eklcrA muhakkaı/tra Yliriiyl!e 

1 Varlık vergisi 
at''!;" ır p k 

• . otınar. a ayın Yolıı ta~· " nt 
hıt,; papanın İJ'§alllannda ı:rı eden. 
ter bıi' tct;ellj bulacnld endileri 
id11 J."1l'"'etlerinin nrttı~r ''e ttı:ı· 
ne,·i rd'r &ıru hi.,se-

de<"c.l\~:ııt ~dlJirsc görtiliir ı.· . 
flıl• • c1nr bari ,. h ı ın .. an• • Ji:l e llf}n• 

lnr ne ol unlnr. ne !iaa ,,,.ıın o. 
Jur)a.rsıt. de ı.o~nrlarsn li ar ıtıen
faat J>C"'11

1[jtcrlni ferat:atl~ş"unl:ır 
• ı·cıı - 1 ''e r da101a ' .. 5.ermege !;l\lı!>ırı o.-

1.ondra, 26 (A.A.) - Tunuslu 
fena lıa,•a şortları ~iizündcn hava 
foaliyelf mahdut olmuştur. Bunun • 
la beraber mlittefik nv ucakları, 
ilcrJ bölgelerdeki mihn~r hedefleri-
ne ta<ırnızların:ı 
dlr. 

dc\'am etmişler-

Tumtsla knrn fnııliyetine selin_ 
ce, müllefik ileri mfıfrczelcri l\fl'. 
cczelh:ıhın 10 kilomclrc şim:ıli şıır• 
kBlnrlc bir mih,·cr mevzii ıaptcr_ 

mi~lcr, birçok mukabil hiicunılnrı 
piiskiirlmüşlerdir. 

(Arkası "lnyfa 'I, sUtan 4 de) 

-

Bankalar 
nakit yerine 

çek de 
verecek 

Dün §ehrimizcle üç milyona 
yakın vergi yatırıldı 

(Yazısı snjfa 3 ütun 4 de) 

Veni ekmek kartları imza 

Sah günü 
• sona erıyor 

Acele ediniz!· .• 

50 kuruşla yflz. 
erce bilete iştirak 

edeblklrslnlz 

Mareşal Romel Misuratanın nıiıda· 
laasını kuvvetli bir İtalyan gıı.rni • 
2oııuna tevdi ct.m.iştir Romelin 
bılhassa artçı kuvvetleri nğır kn. • 
:,.ıplara uğramıştır. Berlin radyosu 
diln akşamki neşriyntında ~irtcde 
ki yolun 1CO kilometre cenubun • 
elan ve ~ol cihetinden lngıliz kuv 
vetlerinin Mihver zırhlı kuwctle· 
rini sarmak iç.in bir saldırışta bu· 
ıunduldannı bildirmiş ve harekfl • 
tın müstak?el gelişmesi gelecek 
günJerde anlaşılacağıru ilave et • 
miştir· 

·----0-

Stalingıad 
kesiminde 
4.000 Ahnan 

askeri üstün Rus 
kuvvetlerine 
teslim oldu 

Mosko\'a, 26 (A.A.) - Hu ıı 1 t~ 

··~. İlerlemekte olan Rus kuvvellerf 
Voronej _Rosto! dem,ryoıu üzerin,. 
!.le mühim bir noktayı daha 1,gal et • 
:c:ı lcrdlr. 

Dü., yeniden 7500 esir almmıı ve 
7000 Alman öldürU!mUştUr. Böylelik. 
.~ 10 g1lndenberj ölü ve yaralı olarak 
Almanlar bu kesimde 100.000 kl§l kay 
•etmişlerdir. 

Ayni müddet lı;!nde 300 den fazla. 
nnk ve 2000 top tahrip edllmi§ veya 

tı:ısare u(!ratıım.~tır. ıoo uçak ele gc.. 
çlrt•mi,tır. 

:-;,aııngrad önlerinde ku,.aWml§ bu~ 
Jı.:run 22 ttlment kurtarmak lÇjn Al .. 
man.ar büyük gayret sarfetmekt.e • 
dirJ~r. Yalnız bir kcs1ınde tt?UJ Alnıı:ı.n 
tıı.ı.i:n kuvveUcr kar-şısmd& hem~ 

ter.Um olmu§tur • 
Ruslar le§ebbüsü ellerinde tut~ 

tadırlnr. 

l\fosko\a, 26 (A.A.) - Sovyet gece 
)ErlSI tebliği: 

25 ilkk!nunda, kuvvcUerimlz evvel. 
kl l.Stikamctıerdc dilıman kuvvetleri. 
ır çarpışmalara devam etmi§lttdlr, 

Almanlar kolclnıkovo kesim.inde 23 

1ıa S!ı kilometre geri atıımııııardır. 
9COO Alman öldUrillmU§, 270 uçak, 
l6C tank ele geçirilmiştir. 

I{nfkaslarda, Nolçık kcsımlnde RU5 
tı.arruzu devam etmektedir. Rus kuv 
vetlcrl burada 25 ıll 80 kllomere Uer. 
lemcğc muvaffak olmuşlBfdır. 3 bil. 
yllı< meskün mııha! işgal cdılmi§ ve 
7G den fazla tank Rus kuwetıerlnlıı 
tı:ne gcçm ştlr. 

~----o,------

Jngilteredcn §imali Afrika • 
ya mühim miktarda gıda 

maddesı gönderildi 
Qeznylr 26 (AA.) - lngıltercclen 

t;ın.eıı Fransız Afrikasına 12 000 toıı 
ııı>kcr, patates süt ve un g6ndcrllmi~ 
ır. Bunlar, muhtaç halka dağ'ltılacal< 

tır 

7.i'letli go de'·Ietlc-r ağ1~1a ar. F.n 
miitc:ırrıı (tatet sözlt'rinı bır,:~nclnn 
lınk \'C 11 r"ii" ayaklar altın lll'lt 
lıı.r. Bu. ııe ." ıılılik Jlrensiııı:,~lı. 
nnn ~iik5e~ jc:teıniye goster·ı ınc 
k • tcnu"e . ı ını5 arsı ıs • ,·e Hnst nı ancs·d· 
lıi.. hitrmet ıuıurn görülmcs· 

1 ~~
Rivnkfirlığa ,jplerın kuwet' t~~· 
nenen pre~ •cbflt etler. nn e 
ehemmiyetirıı .~ birin•fe insan~a 
hkılarak gliniltl ,-nlnıı ken,.. 1 

11: 

mukabilinde verilecek 

Haberin yılba§J plyango'JWla ~tlra.. 
ki kolayla,,tırm.ak teşebbüafl. önU _ 
lt1lızdcki salı günU sona eriyor. O 
gi!n ayın 28 fd.r ve o gtln akşama kn. 
dar toplanacak prnlarla piyango bJ. • 
Jet lcrl satın almncak ve 80 uncu gU 
nU de okuyucularımızın mU§terck bl. 
ıe:~erlnin numaralan, gazetemizde 
n~ edllecckUr. 

KoD.5C1' rt.recck ııanatkArlar pronı eınıısındn 

• • ı11cı • •11 er1 ~? ı'iter ı te i jçin de bir hnk 
ır:ın hemC'nktef e bll hakt hüt:. 
tnnıyacaklarJ119 ' ·i !!iircC'cl< er· un 
~nsnntarı 01uı;ll' •ne 
inanılabT • 

il k ı ır. 1;1' pren<ııplerinln 
a kın \'c nlı ttııı!l alınılığ; bir 

en !:ol< aya•dnr tı 

lkiııcikanun ,.e 5ulı:ıt 
nll ekmek karllıırı h:ılk 

hirlıklcriııe vcrilrni ... ıir. 

nylıırın1 

dnl'tıtm:ı 
Birlikler 

dcvir<lc Papalık ~ibi muhterem bir 
ruhuru maı.aııun din \'e ırk larl,ı 
0lmıık ızı 11 biittin in..anlar:ı bu ynk· 
Sek iılenli hatrrlntrrınsı i':. i "cmcrc· 
lerini vennel.tc g~ri ı.alaıııa1 .. 

yıınndnn itibaren k:ırtlnrı dnğıl• 

nı:ıl;n bıışlıyncaklnrdır. Bu .. crcrki 
fcyzintı:ı knrllor. zimmet mıık bilin 
de vcrll~ceAinrlcn her C\ de k. rll:ı. 
n te.,ıım edip fmz:ı \•ererek snl:ıhi• 
yelli bir şnh5ın tı:ızır bulunm. 'il 
<;nrt lutulmu~tur. 

Bu husıı~ta vıli~cl ~ıırııı bir ıeb" 

lif: nc~rcdcceklır. 

Her okuyucu, totırak ettiği hisse 
miktarınca çıkacak ikramiyelere or., 
taktır. 

Bir hisse bcdelı 50 kuru~tur. Haber 
okuyuculan Anknra caddesinde Va -
1,lt kütüphanesine uğnyarak hjssele • 
r;nt alabilirler. Bir okuyucu üç hlsse 
a mıık e:ı.ırıhlyctınl haizdir. Vakit kay 
bctmeytnlz. (50) lturuşla yüzlerce 
.,.!et ~Urıık ctmj§ olacaksınız.. 

Sanyer_ Halkevi~~in .. 
hayırll b r teşeb.bu 
Rasılifı fakirlere tallsls edileceı l!~r ... 

bOJük konser teı t.p olun o 
(l'aı.ı ı n:\1B 8, Utun 8 dr 
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1 
BAN~~~,;~ 

{ S vaha ~ah=kı~em~el~erı~d~e~=~-~;ar Pa ~ •~H 
-6-

Hü evin ahid ~mur1ar 
koop aratif i 

Kansı daya yem O 
ymca kocası sıv ş 

J. lüdürlüğüncler. GÜZELi. •. 

Ş 
ın 
1ı ıA LA R 1 f"•ıon heykelinin rca. 

• "'birlikte scyredıyor. 

Ya Çıln an at 'or Yılbaşından sonra rm 
1 '~~,rla rı · Al'ı ::ın!:tt~iu:c~; 

t 1
1 

f. 1 · ustalıkla iŞle-:ı:ıi~ 
•aıa mtir.hnl e.zamt ıoo ııpnek m\l".llhUn

- alo rda uzun müddet aati§'l!l, nğız, yüz. $imdi limanda akin ıakin duran tayyare, bizi uaktile 
lngilte. eden Pireye getiren tayyareden daha büyük daha 

mükemmp.JJi. 8u Cörçil tayyaresi bu sefer de bizi, 
Lottdraya götiirecekkti 

Patate ve G usat 
~a ı acak Meraklanma kocacıg~ ım, hiç di~sa ~\:.:rk ~~~~~7r~tır. cak~~:n~; 

!atanbul memurlar •ıruoperntlfi • " .. 

~~Zl~~b~:d:~~:::aı::~~r:a lirasını kopardık. Borcun1uz kala t· .. :~s!0~~9~ıe~ri~;;~:"~~:=iı 
Konuşmayı yapan: Kadrı Kavabaı !~e~:~y:rwy:::::ı~ U::rı:: lira. istersa brr daha döfisü ,, · · 

1 
d~ olacaktır. Bunun .çJ.n şımdiye ka. :J \1 

ııuceyin Cnlıid \'~m, Afrika yormuş gibi görünmesi olmn.sa, ha •lar kooperatifin yapt•ğı tevzıattıuı tcra dairelerinin önUnde bir- ı - Vak'a nasıl oldu sırMiylc 'ı> 
l olculuğanon artık g0ofamu ani t \'a.da. mıhlanıp keldıt'"1111W zanne- ıst!lade etmemi§ olıuıJara cı.bayet bu denbire bir glirü1tü kopmu~, kala- anlat bakalım. rr&. 
mağl\ b~lamı~tı. Ben de yarruı ea deceğiz. y n haye.ıne kadar ~ıtınne dtl§er. fulık o tarafa doğru \i5ilşıuUştli. - Bakınız, efendim ben Sirke. ile'\ 
at iı;indc nnkt onlarla bora.t>er Bulutlann e~yrek oldu~ yerler k:.6D1J almak ıçln mll.ıılet vcri!mt§ttr Ilır adam oldnkça gtizel \"e ş~ gi. cide, Hocapasaılıı otıınırum. Gec;en ma.>..,&.. __________ _ 
Nil liz~rinden ge~i , geni~ kum de a5rı.ğısı görUlUyor. Biz deniz Ü!. Ay ba§ına kadar bu tıak!arını aımı • yinmiş bir karlını rastgele yumruk. ı.ene Levi ile ni'5:ınlnndım. Le\ İ dtin~ ~ 
'°ileri Uzeı-.i'ndcn nçmus ve Afrika tılnde oetuğumu-ıu zannediyorduk. yaı.ıar haklaruu kayoetmı' olacaktır. hyarak, tokatlıyn.rak ddğUyor, elbetta drahoma istedi: l~rd~n 8 
ormanlaıını onlarla beraber gör. Halbulıi, a.Itnnmln geniş onnan. Öğrcnd!ğlmlz.e göre meınurıar koo . genç kadın da bir tart.ita.o büti.Uı - 1 tutncnğım Lizıı hancı ıın.nı. mis olrurlı ("' I N 
mU,tUm. S:ınki zenci lmoıaf>ada ben lar ve onllırın arasında dorgon ı.oerı:.tıtı yılbagındruı sonra bilhassa Adüy~yi inleten tığlıkJar kvpa.n. ' 'er, dedi. Duşundum, du~unclum Fakat ı ~ 
de onlarla U!; gün kalmıs gibly. sular gördllk. aıeruw-Iara patates ve m.ıhtoıtı hu • yor diğer taraftan da: ve Dıwide ;\-a)\'urı'hm: bizde hayr~e, I 
dim. Çünkü ti tnd o kadftr glizel Bu de çok sUnned!. Tekrar de- oul..at tevzı edecektir, Bu suroUe ko. .:._ Davlt. Davüt kendine yel, - Ne olursun Lc\·!ye 100 lira ı'lcğil. ya:mn n.m 8 1 ? 
anJ.ıtıyordu. imdj de yeni bir nJ.ıin lizerindeyrli4<· cperatlf kurulu§undakı as! gayeye ay of, aman kurtarın beni, bu a• \"er, ifedlm. ı "l~ bakar.a:ık ~ 80 kuruştur 
yolculuk daha b:ı5]ıyordn. Hü c. Bundnn anlnsılıyordu ki, tayya. doğru yaklaşmıo oıacı.ktu. dıı.:n oldü~ diye imdat i ti· Razı oldu. Amma, senet l tedi· duyarız. Zira Wi,(.:ı _____ _ 
yin Cnlıid de\am cdardk: remi-ı merhalesine varmak için ŞUndiye kadar koo11erat:t aerma • yordu. Levi de enedi verdi. parayı ala. dr: eşkiyalı!<.'ar t.eı------

- Tayyare limanıntı geldiği ~ en Ja a yola tak~p ederelt imale yenlı: toplanmam dolayıalle ıııabdut ..Hallı birıölrini iterek etnı.Oannı rnk bn~Jadı, manifatura Uzerinde eUn en karanlık."• ı. ~, 
miz zıı.mnn decli, mua1.uı.m bir de. doğru ilerliynrdu. Nereden "'~lyor ma.ddeler üzerinde if yapmak ımkA çevirdi ve birkııı; ki~i erkeğin üze. is ynpmnğa. HZ sokaklardan e~ıİİ .ı,..,. ;11atı 
nh tayyare-;~ gördUlc. 'llJ~o ge ıluk! OördU~mUz ormanlar hangi nmı bulabllml§, menıurlara mahrukat rine ntılarnk \inden kadını kur. Kazandı, hem da çok kazandı ruz· g~cenln ne kad:usıır 
mi" adı , erilen bu tayyare ile e- mınbkaya ı:ıitti. Bunları ancal• ofüıl vasıtasllc odun Vf> kömür bunun tardı. ve beni i1en eYlent1i. Dilğlin olur- olıırsa olsun tehlike ydYl 
yahat ederctrfmiz anlnşıhyordu. tn~miu edebiliyorduk. lıarıc".nde pirinç ve ~ker ıevzı edebil. Katım ımrtanldığrnı Te emniyet ken çıkardı. ağnheyim Dm·ide de 1 bu~i o za:IU1n g:lneş bat.:ı... 
19to senesinde de bu tarzda bir S:tatlerimize baktıl<. Yc<li snn.t m'§tı. Şimdi bu çerç ve genl~Uyecek.. altımı alındığını görünce dcmin'ki 100 Jir:ı.c;ını verdi. rin yilzde d,,ksam e!!kıya do~~ .. 0 
gemi ile İngılt"'redcn Pireye gel. fanınm olm·ıstu. A,n~-a ba1ctık. tir, mazlum halini bıraJ-tı. Hnbire klUü - Se11 benim de ai;"1lbe,,·i.rec;in, lnsından fal'ksızdı. Halkm Nıeı.~tı· 
mi5tik, Fnkat imdi limıında. sa. Hala açrk drnlz llzerindcyclik. Sa ı.öz)erle adnmı tahkire ı;irl~ti. Er. 5en ... 1i istemem amm:ı, yırt, at nı korum.::.k. içtimai ni!!:amı mt..t!a 

in sal<in daran bu Q!jllk, bi'ıl Pi· btrstdıi~umz ve l'lıl<mtmm: gitikçe Ko··mu .. r ı·sıı·hsa ve kekte de renle, menk atını tı. Kol. Derli. za etmek vazi!'t':5ınİ ilzcrlcrinc nl· 
reye götül'(!n tayynreden dahn bfi artıyordu. Jannı tutanlnrn. yakara, yruUU'a Da\id erte i yun: T:ll:i olanlarrrı aı.J,ını ~oyduklan, a· 
yük \'e daha mükemmeldi· Mihman Öğle yemeği biri bir mllddet 1 . kpndisini ellerinden kurtarnınğa 1 - Senedi yrrttnn. dedi. ' dam öldilrJl..kleri c.v bastık'an gö· 
daronrz: daba avuttu. Fakat muttasıl u. satışı düzen enıyor çalı!jıyordu: Biz Le'i ile nyn evde tn<;JDdıl:. rUlüvo'l'du Tl'Jbı~ olarak arasırn 

- Çöıı;ll, det11, Amerilmyn bu. !;nyorduk. Dal•i'lmlar geriyordu. - Siz ne kan,ıyorsunuz, ben Amma geçm('di i1ti yun, nlclık bır l T<:.St~ele bir iki kişi şuraıla bur&öa 
nunln, yahut bunun c'i bir tayyn. l'edi saat ~oktan tanuımlanmıştı· /ktıaat vekaleti yeni bir bu kadının ağabeysiyim· lst~nıcın kli.ğıt, icrailan: "Dıni:le lOfl lira ilnrağ.acma çckılirdi. Bir mlı·ldct 
re ile gitmi ti. Sekiz ıııant. dokuz sant on aat; te§ekkül kuracak clö,·erim, istersem sevcriru. lınrcunuz \'n.rnıış, ödiyeecl iniz" or•altk yatışır sonra yit".e eski ha· 

Duydul<lnrnnız bize bti,l ilk bir lıiz hala uı:uyorduk. • Ankaradan b;ıdlrlldfl!lne göre lktı K.ıulın İ"C h!IA susmlUDL~tı. Şim tllye. va. rmeğe başl:lrdı. 
emniyet hi · i ,·erdi. 1ngfüerev. c N' • sat \•ckAletı. devlet ta" ı·tsmUrü f§let. dj : Anladık f•i. bu kocanım DnYide 1638 senesinde Dörc!Uncfi Murat 

ıh:ı:ret nhll g:öründıl. Uçan ,,. _,, 
rahat ~ teh1i1<esizce \1lrıı.bileccx.i. ~ cf':er1 kurumu hakkında. blr kanwı - Poll • poUis, ko~n. yetl~in. verdiği senetti. Levi ı:=:ıc;ıruı: zamanında Cez:ı.yir. Tunus ve Treb 

ı:. ~erni yavnş ~ a\'n nlı:aln.nğa ba~. • b k 
~w dfüıünerek memnun olo.}or. ladr. Öğleilt'n sonro sn:ıt 4 de, projesı hazırl&ml§tır. Bu kurum, kb. Ah ne yunlere kaldım kari.leşim - Liza, dedi, nedır u epaze. hısıın Berberi korsanlıınr.dan bir 
C!uk. ynnl harelcr:timi'Zden on iki s:ınt mtir ve mil§taklan lstlhsa! ve aatl§I. beni dövdU.. l"azj);lur ubun. Diye lik böyle 5PY ulur. filo !tzJyn sahillerini vurmug, Ve• 

T:ıyynrcye yald:ı~tık \'e i"İne r.. ı ıı ait smat ve ticari muameıeıert ya., bnğınyordu. - Ben bir ~y bi1mcm Le' i, de. nedik donanması tıırafmdan Av· • ,. . onra aye.ı;rmı:ı: k:ı~~ n. bastc. MUt. ~ b · '·iz· 
ırilik. İnsan kendinı' bir ta"~n .. e. pacak Lmalll.t yerlerJe tataayon, 11 • ~·i'hayet Adliye polisleri yeti ti. füm, n.nla.c;ı}ryor ki, :ıırn eyun u ı iunyn lir:ı:ıt..:nda muhasara ve im· ........ hi~ bjr sır.r.k \'Ol'flı. nir İngiliz m. · 

Cfe değil, bir \•np:ır l>em::.rnsıncln man, •·kele ,-e ı..ıvuz:an arasında kö. Jkfsjn: de bir tıııafn. ~c".<crek n • do!.ı .drrmalt fotlyor. S ... n na ıl ıs. l l:a edilm.!~ti. Kors2n'ar ve reisleri biti bİ7.i hü'.frlk bir neza,cetle knr. '° ~ 
eya bı"r komp:ırtnnnnfla !anıyor. ıladı. ml.lr nakliyatı içlD nyrıca her çcşi~ den kavga cttildcrini ordu. Ka lc~en öyle yap • J.li Piçeniro !stanbu)a Slğındılar. 
Alt15:ır ld ilik kUı;fili salonlar Otomobillt'rle ı.n nb:ı iclnde n dem ryol ve hava ııattı kuracak, ma dın: Bunun föerinde. Levi ile 1-nlli. Paılic:ah on kaeiıga ynphnp onln· • 

t» ~el\ildp tnnzim edilmiş ki, lhl d- dlreıı-ı ibtlyacmı temin ıçtn or. - Ben ba acln.mdan dıwacıyım. hk, bu sabah ye' dile icrad!l, ö~1 • n bincliımek istedi; f:\kat devlet ?.Un bir CCl eJlln ynotık. Bu jptfdnf r·• o• 
fer bir tarafta, bir kLilik ''er de l mar. ımıetccek, lJn•r4t aa.,•ları yapa ~ Sıkılmadan beni dö\'dii nah bnkın me emrine itiraz İ"

0

D• I.izrnetinde kalm!lk ve nizam ~lUn· - " kasahada n~iliz lclareslnin temin <>ı J• .,..... -. • 
diğer tnrnfta lıolunu .. or. Ortadan caktrr. nı. zumda kanla? vıı.r, l"ake.lı\yın Rnlttıın, Da\ i'Cl de yelmiı?. bııe da )'n!}amalt iste"lliynrlardı, Ken • 
ar .. ettiıli ihler C41crleri ~öze !:arptyor. .. ua. \'tlpurlnr<ln olılu~ gihi bir yol bunu, lcaçmn.c;ın. ne ynp:ırn~. ıliye bakıyor. l nnı dile'i ikj kadirgıı. yaptılar. 1ctt:tn 
g~)-or. <luiki nntlik bir l"\'aklmft n on. Ve UnUnc ge en Jıerne : nıı. 3 "ttim: bulcJa kaldıklan rnüddetçt" kors:ın· 

Bir-::r 1<ic;I oturnn tnrnfa icabın· - Siz, siz, siz de hepiniz ynr. -- Ağ'nöc~i, yeni c\lendim, ni- Wttn devanı dtiler; Yahudi evleri· 
03 ' 1'a yeniden hıwnlnnfük. Bir gece b 
oa bir mac:.a tnlnln.·or. nn masa tı. <lunuz benim daynk yediğimi, sa. ı;in bö~·le l'i!Pll'orsun, r:ıhntmu o. ni bas:yor'ar; Rum çocuk]armı ka 

~·olcuıur:"tlnilnn sonra Lizbona ''a. O R D .. ı 
rorimle JUi ysznbiJd.iğiniz gibi, rncaktrk. mer ız:a ogrus yarın hitsina· Diye yazdırdı. · zacıı.'ksm, ntanınıyor musun? D~ crr..11orlar; islam kadrnlann1 sn]. 
:r~e'• de yiyebllininiı, bir konlerons verecek HPmen oracıkta bir zabıt \ıtm. dim. dınyorlardı, Hatta. ~ehrin ol'ta~ın~ 

n. <Devamı var) "· kı d .:ı •ız, milımnndnrmırzla bi'rlıkte Yann 6ğleden ıonrıı UakUdar halk. Ka.oıı tanzim olundu ve knla.balıb Da\id bu <;oolerime !:O" ı ı. •ıa bir Türk kzdmmın kolundaki 
lftm altı ki"i e)nhat ettiğimi~ j~in evinde muharrir Ömer Rıza Doğrul kıın~ıırak kaçan Dnrld Adliye ka.. tistümcle atılclı. Nah l"tc b"nİ bö)• bile?iği ~lmak için kolunu kl'sme· 
bir nlonu tamamiylc ic;:nıı etmic; bitafından (Mehmet Akif) hakkında pıstnda. ya.l>alnndı, cUrmllme but le ynptı.11 ğc k::ıdar il'!ri gittiler· Bunların 
tıı·. ?>ir konterans verilecektir. miiddelumıımiliğtne teslim olundu. Dn,it ise n'k i idd

0

ndn)ılı: c:ofiu cfa dö'lme idiler. Vcnedı~ el· 
• Blr•r ki.,fü'I, olmıyan tara.flnr Konferanstan sonra avukat trtau Adı Lizn olan kızkard~i de mu• - Ben Le' iden be5 para bi'le ı isi divornu ki· 
C!a oturnn )Olculnr iı:in ba kn. bil' Emin, mun.lllm Kenan Saner, Rac1 nyene i"in 4dJiye doktonına gön ahnrı.rlım. llnlhukt benim 100 1i - İyi hıristiy.ıın olamıv1:klnrı 
ompnrtıman t~h'\I cdilıni,_ n 1 Gaz fiıleri neden SeS Kden, Muhtar Scncan ve diğer zevat del'ilcli. rnmla nd ını o\llu. Dl\kl•uu n~tt. ıt'in din1erini hrrakh'ar; h"i mUs· 

ferlerde oturanlar, bir ycmel. sa. veriliyor? tarafından Aklf!n ııUrıert okunacak. ı!1 • .Y. IJcn de p.:ramı jst("lll"I• fç\n icrada ]uman da o?amazlar. Her iki dine 
lonu sayılabilecek hompartun:ı.na t.ır. ''ak'n.nm muhnl>emesine öğle- l'İttim. Bı.:na c;ok lnı.m•ştar, beni riU!)Manclırlar. Hırsızilkt~ bacıka 
gi(lerck Y •mt.~.lerini l iyorlnr . B{lyoğlunda lığnhamamıJa killhan -----o den sonra Sulh ceza mahkemesin. icr:ıdn gôriinee, Iccn kO<'a ii tum. Feye tannuızlar. flivnna bir elleri· 

Sonr:ı. tn.yyaı·~ hususi bir a. sr,kıığmdn 18 numara!: evde otumn Alt u t ld de ba5lıınmıııu. ı,~nnın n1n1 snnl. ele ntıldı. Beni dih·diiler. n .. n da le veriliklcrlni diğ'!r cllerile aeri 
Jonln. bunun yanımla mtiltcmnıel okuyueulıırımrzdnn t. Varnah bize ın tıya SfZ a 'ı ınıcı, tırmdc yarabn içinde olnn t<ewlimi•1rnrtarm:ılc idn çıı.Jır;;tım. nhrfal'. o 
lıir tmnlC't yeri \:lr· Sıcak s u da gond('rdıgı mcl<tupt;a etiyle dlyor: • • • l'lleri "'an)mıı.tı. Doktor rnponı, Jlem I.evi ortnıla voli· Asıl suclu KAOIRC<\!\' KAl"T.I 
her zaman h:ızır. Ynni bu tın~arc "Evlmlzdc elektrik olmadığından • Dün pıyasada albn Uzerıne hıç <lÖ\'ÜlmO~ old~ğonn ve bir hnfta.1ık oihır. O beni diiwlil.'' 
iter tü .. , 11 1 r J 'L b' . "'IU: ı~mbaııı yıı.kma- meebunız. Gıı... bır mun.mcle olmnmlfittr· Eundan . ti h t h 1,, x.. ııa•-: .... 1 • d" d"\ • • .on Ot'U :ıu ır gemL ,,_ öttlrU dUn altın fıy' aumih. ı rda a e mu tn!; o uu,.,.,1nu yn~t. ıi,.u .ıznyn cın t • Dcnizyolları tarilelerine den far'.ksız.. zı da mahalle blrllğindcn verilen f.şle- yor o. _ Np derc;in bunn karst? 

JJü eyin Oalıid bunlnn öyler- tedarik ediyoruz. Ancak fişler aym ---o---- E\'TelA 'Lizaya dnnsı sol'aldu. - Ynl:m "öÖylliYor, ne \n',it zam yapılıyor 
ken ben, mnfbaaya. ilönUşü hatır. yjrmlıılnden sonra ellere geçiyor ve Taksim uyu 4 gün Genç k!l.dın hlll a~lıyor Ye inli• DaYlil benim Uzerimde ntılılı J.e. Denizyollan vapurlanndn tMı • 
in~ •• ce~ sn2 tlilr bir yere git bir çok gUnıer mumla ve zeytinyağı akmıyacak yordu: 'İ yllktu, ornılıın ka~tı (!) "ünltü ııac.ak yUk!~rin tarlfeleriM zanı 
ınek ıÇm bıı, nrd:ılvn kutu•mmlan yakmakla vakit geçiriyoruz:. Bu ayuı Ana boru'arda vukua gelen bir - Ah. ah. dedi, utanmaz bu a nnsıı ö\li;)•eyim o "il'\'1T'e7. bö ·" )ı:!.pılmı~ır 1cfare, yolcu tari 0esin~ 
farl:S~ olnn trnnwn~larda can netrol fı§ln! de henllz almadık. Al!. flrızanın tamiri için b<ıgtlnd'!n iti· dam akim bey, beni dö,•dü hel'kes '!eyleri. S:>nnı l 'lrde nrı:ı ına gir_ 1e aynı nis'l)etl:-r ı'lahiliDd( znın 
~cl'"151Yoruz, beri tnrafta gükyUzüıı lrn~nr makamlarm d!kk&t!nl çeke • baren Taksim sulan dört gün ak· knrşı mdn. Hem de bezin kaJ'(lcŞ mek de ist ... mez.'' yapm:ığı kararlnştrrmf6trr. 
de s:ıntlel't'e u~:ınJar. konforlu Tim... mıyaeaktır. olneak. (Arkası sayfa S. Utmı R dn) Yeni yolcu tarifesi aY başından 
lılr otel alonunun temin edebile~ sonra tatbik mevkiine girec~ktir 
ceği rnhııtı butabiliyorl::ır. ··---------------------ı::ı•------------------------s:ıı:::a-ı~~ıızzm:ııcı::ı~~-----------.....;;-_;...;:.;,:.. 

Ust:ıd, tayyarenin miıken.meli 
~ebni fmrendireeek bir ckilde 
inh ettikten onm: 

- Nihnyet dedi, hıgiltcrcye 
lfofnı hareket tmek 2amnn: gel• 
mi,ti. Sabahın sııat dördiinde 
tayyar~miz. denizin tizerinde kıaa 
l>ir ramnn kaydı ,.e ha\'nlnndı. l. e. 
(1i s:ınt hiçlıir yere inmedcrı uça. 
caktık. Bu, imdJye fuıdar ynptı. 
ğnnız ~yynre yoJculnl;'Unun en u. 
1Unuyc1u. Adanııdno hareltet cttfü 
t.en sonra en ~k Ut saııt sUren 
~şlar )'apmı bk. 

?m<'ll nereye git~izi, ilk 
CJ'balemiz.in hangi liman olduğu. 

nu bilmiyorduk. Birnz sonra sa. 
~ tıldu. rnyyaremlı: gnyct sa. 
kın, hl~ 8arsıhnadan havada yüzü. 

or ve biz m~hoı merhnlemize 
doğru biraz dnha. yalda. ıyordnk· 
Bir nml!k yanımdaki pencereden 
CIL,an balrtnn: KUme küme bulut. 
fardan ba lca bir "'Y görilnmfıyor 
du. Deniz llzt'rimde m!, ol a ka• 
ra ilıen"ncle mi uçuyorduk! Bı.ı 
belli değildi. Sab3h lmh\'altmıızı 
n~'e ile yaptık ve zaman geÇinnek 
mnksndiyle göılerimiz kitaplnnınr. 
nn sntırlan ara Jndıı doJaçmnğR 
baıı;Jadı, 

Al'ada bir ın.atc hl\Sn~ orduk. 
\nkit bir turlıl germi!ordu~ Mer. 
ltn1e..-ni7.e birnn ev,.el , arahllmek 
i in c;abn·.:rzlttn" orduk. Uzun ıııb 
r n n ıı 1 " <'nn ıkn r. Hani bu. 
ı 1 r a m ı 1 \ e et arımı da, 

h hebıvle e 1 

Ben burndıı. nns6r mo'1di'11de de. lerini görmekle, hnttli. (gerti bu 
nu znt, ~ndcce bir ti9t garüdilr. F h b e dileri için mu7.nfferıınc döğü~tülc. 

~~~·~~l:~~~=Ei~ r an sa ar ı ~~:~1::r~~:::~E:i~; 
yorum, Dunlan billıR'ga zikrediyo- lunu kapayan tayyare dafi bıı.to.r 
rum; çtlnt.il istiyorum ki il~rde, _... Umumi Seferberlikten Dünkerk bouununa kadar YRlnrını:n top seslerini' <luymnklı.ı 
İngilterede buJunıın Fnınsızlann !'AZAN: teo;eJll buluyorl'"r. Onların, sinirle• 
1iklr Cf?reyanlan baklanda malü • RONE BALBO 35 '~H\'1REHAT KANIK. ri alt Ust ell_,n motör eeslcrinin, 
mat edinilsin! A. U bombs. ıslf.tlnrmın n infilültlerin 

Daha kolay anl~ılnum irin bn birbirine knrı tığı pike bomb rdı. 
fa Jı dört !nsma böldlbn: 

1 
lna kabiliyeti hakkınd~ arsılnınz ALMAN MALZEME 'VSTÜ~l.tt, mnnl:ınna ses iz fakat dikl<atli 

1 _ Fran!a bcngunımun muh- bir itimnct be liyorlnrdı. Esasen, GONtr GİTTiKÇE BELİRTEN bir mani!\ teŞ~l ec!en bnlon bnrııj. 
temel sebepleri. Kıtna.tın mnnc\i• lO mnyı ta mcl"ZUubahi olan me. BİR ıuCŞ.ı\JIEOE lan , ·ar. 
yatı, nınğllip olmuı.ı bir Fransada sele mukıwemet değil, lıücunırtu. t tc lmnun iı:in, tn~iliz Ml hal. 
ya~ayı kabul edecel· ,.e ilendi. mwa kil\'\ etlerimiz, kal~te ba. Bu ü tünliık bir cümle olarak knım e.ısiz ce"aTetini tnkclir ,... et. 
lerini mulmvemetten ,"Bzg~ireoek lmnmdnn Alman h:t\ll Jm,.,,etle. I hula a edilebilir: Harp başlar ba~. m,.ldc ber.ı'hor, bizim bilhnssrı. Bel 
kadar nasıl bozuldu f rine çok üst\in gorUnüyordu. i~tİ· Iamaz, Almıı.n lı-Ombalarmın, Al. r,:ikaıla maruz lmlılığınıız ,·azi.f'.:t 

rilk ettiğimiz bütün ha\a muhnrc · l ınnn tnnldarının Ye Alman plyıı.d~ . ha1tl•ındıı. h içbir fi1.irlcri olmadığı 
Ewdi!, Jlitler Hobındn, Belçika b 1 · d 1 ı. d · e crın e. siynlı lıaı;lı ta.}.}-.ırde• inin ate. : 1thın a tnnı mana ıy• nı ilil\e .. ·c mecburum. 

ve J,ill\semlıurga hücum ettiği l O · .:. · ld "' rın unıma. lenn. \:tzlydte o ultla. le ez.ildik. f[nrşı ;mdn bir (lüı;;m~n ırönne• 
mana 19.to glinO, bıı mnneli~·at .. .. t' 1 ı ı ~ · - rını gonnu:l u •· J\ m n tan nrcle. Alman ha,·a<·ı ıı:;mnı C!'i 17. Ü • ınek hi<:hir mtilfafna 'U'-ıt ı rnıı 
naınldı? • • d ı· · rmın a ec ınc !;elince, bunl:ınn tıinltiğlı bize y?.lnız bli~ Uk zn. iat ınnlik o)mamal<, snatlerce devanı 

O gliıı kıtnlnrnn17.1n mane,.fyatı bu knılar r;ok olnrnğını hiç tahmin 'crdinnel<lo kalmadı, manc\ iyatı. e~len lıonıbnrdınınnlnr esnrı..onıla 
mUkE'lllmelıli. Or1Ma cld5mannm· ctmenıist(k: ~llnl.i.l buıılarııı ı:ol. ııırz fö:ertncle korkunı; bir te ir ile bir tok rrnn rı \'eyn mi\ltcfik t:ny. 
Zln bizden üc;tün olıln~unu fnrzet• azını ~örnıü• tıık, j ~ nptL Biıı: ~örlilmemi' bir cö. ~ nrenin uı:htl;'nnu t?orrlıemel..· j te 
tlrec~t Mr;bir ebcp ~oJdtı· Hnrp ::\leıuleket <lıılıihııde. \<onulan nıertlikb dağıtılan bombnlnrı bcli- 7.afere olan itİ'nadmuznı <ir.l'"ılma. 
malzememizin miH•t'mmelliğine iti· tnhdi<lnt ehenıtnl;)ctsi1.dl; ekono. lcmckten b:ıc;kn. hiçbir sey ynpn. "•nm en birinri l"bebi lmclur. 
mn<lnnı1 \'ardı. Politika acl~mlan· mik durum normal göriıniı)ordu. rnach~mnz bnmb~.rdnnanlardn0 nıa Tnnlm1arn g•lince, buraılıı dıı 
mran söıleri, bizi :ıde dünyanın ~u halde 10 iliı 15 mn\ı;;t ı Bel. lle\iyatınıızm boz.ulmaını:o;ı irin onn ı.eı ı bir tanı.ıa dof;rli<JtUğümb. 
en cec;ur orducou ,1,,. ';il -bıınt1nn dka toprnl.larınn ~ir , asi.erleri· hal<ild bi'r knrnktcr lazımdı. ,li k:ıbnl etmek do~m olıır. Tnn,< 
hiçbir znm:\n "uphe ctnıccli.k- fn. miz, J.n.blerinde i t' .Iı. 1 Jınkl.ıncla ı nurııda bile, p:er.irdilderi Icor.. a1a~lal'lmı1m knhramanl ;::ı, ndct 
kat n~nı zam~nda vnUzUmin en tam bir itiıı·at be<>lı\'orlardı . liunc daki'ainlnrıı raJ;tıen, tm;ilb: i!· tll:ılli~ü J,ar ı mdn ıı;ıfım öull, 

· · c1ı1r•ıl-. orihı 11 otdul:;u • Bu mane\ İHlt. hir a\ soıırıı sı• .. İl il lıallu bizim hio;aett;kterlınizi ı\lm:ın motörltl kıtalnn d:ı miie'i· 
muzn da İr'!\nd n-:ıı tı f ı 1 • 1 1 1 t ı 1 1 1 

1 ıra < u 'lle • ıc: ıı n ı U'>ll a .-. :ııı ""'maz ar. ~ir, Uı'ptJj 'e mnne\İ\ntımm bo 
"'.UnJııto hat ı' nı l•ilcll" CtiııkU onlar, me llur ep·t rire 7.an hUC'Um) rrnı 1.o}a\ lılcb ~ ap:ıbi• 

bu h tu,, ıul ıl "" \e lluı:-r;c:ın• ta\~ar !erinin k n. İ,\"orlnrclı. (De\lunı \nr) 

- sw - -

Hayvan derili hırsızlar 

DAViD adında bir oçıkgöz hır. 
t.ıı muhakeme edUmi_. Su~u 

~alı tığı deri fabri'ka6ındnn fırsat 
bulclukı:a, 'lleudımıı. annak, flzc· 
rine gömlek Te ceketini giymek 
urelile deri aşmnnkmı ... 
lfılkinı sormu~ 
- Peldi.lü, mndenıki tnlmndın, 

\ Ueudun[\ deriyi kim ardı? 
Dn\'id cevap ,·ermiş: 
- fnanm:ıymız, efendim. \'Ucn. 

dıımn. deri falan sanlmı delildi. 
<.inript!r Jô, bu kadar kııtJ bfr 

inl•ara saııan Jıı~ız. sonunclıı cür
mlinii itir:ıt etmiş ''e hak J<azun• 
clığı cezayı ıln nlıp oturınu • 

Diic;lindlim, mademki öuec inkiıı· 
onrn ela itiraf e<l~ckfi: hlikimin 
uali'ne: 

- Vlicudumdaki tlcıi kemli de-
rim('ti efenılim. 

De e._\di olma7. mısclı? 
Ama bu CClnptnn sonra cb. 
- Deriniz h.:~'l an deri')! mjv. 

eli? l'o)unda bir sunJ 'nrid o•:-,.nk· 
mı-. •. \·nrsın ol<oun ... Böyle bir hır~ • 
"IZlık• ynpml,cn elbette buna da 
\'ererek bir Ce\ l!Jl bulııbj)j'r<Ji. nu• 
lamazs.ı itirafını bu nnn aklnr \e• 

- füct! der, i~lc içinden çı. 
kıırclı. 

Bürhan BURÇAK 


