
Milli Korunma kanunu 
mer'iyete girdi 

• 
15 kapah tramvay 
durağa yapllacak 

T\olediste tadil edilerek son şeklini alm.ıt 

bulunan 1tJilli Korunma kanunu bu.rün Re, mt 
ıazete ile neşredi(f"rek mer'iyet mevkiine rir
mi,tir. 

GÜNLÜK AKSAltl GAZETESİ Şehrin kalabalık tramvay rütergi.hlann
da 15 kapalı durak yeri ya1nlacaktır. Bu du· 

raJdarın 1Jl8nlan Belediye İmar Müdürlüiü 
tarafmdan hazırlanmıstır. ( İDARE YERI: lSTANBUL TURKOCAGl CADDESi. TELEFON: 24154 
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Buğday satışları 
serbest bırakıldı

Hükii.met, kllf i miktarda 
buğday stoku temin etli 

Bundan böyle, her tacir,· Ofise malumat 
satabilecek vermeden buğday alıp 

Ankaradan ~ele? ?'~ni bir e.mirle, buğday sahılannın tekrar 
ıerbeıt bırakıldıgı bıldırılmektedır. Bundan böyle ber tacir Ana
dolunun istediği yerinden. İlte~i.ii miktar buğday ~etirtebile~ek ve 
bunu, Toprak Mahsuller~ Ofıa~e ma!Uınat venneğe mecbur ol
madan kırmacılara ıatabılecektır. yalnız hükumetin evvelce !es-

• fia • 
pit etmİf olduğu azamı . tı? tazlaaına taht menınuiyeti devam 
etmektedir. Buğdayın kalıtesme ııöre husule gelebilecek fiat dü
ıüklükleri piyasaya bırakılmııtır. 

Hükumetin, buiday satıılan İçin evvelce aldığı tedbirlerin 
tamamen müspet netice verdiği bu yeni karardan anlıı,ılmaktadır. 

Son ltücumıa,. 

İstila 
karşı 

üslerine 

İngilizler 
•• • en muessır 

baskını yaptılar 
Londra 29 (AA.) - La 

Press Association'un bildirdiğine 
göre, İngiliz hava kuvvellerinin 
istili limanlarına yaptıkları son 
hücum, şimdiye kadar yapılanla. 
rın en ehemmiyetlileri arasında 
bulunmaktadır. 

L 

• 
L 1 B 

Buğday sahılannda iıtikrar temini ve müıtabsili himaye maksa· 
dile, 500 kilodan fazla buğdaya sahih olan tacirlerin beyanname 
vermeleri mecburiyeti konulmuıtu. Bu kararname ile Toprak 
MahQılleri Ofisi, yeni fiatlarla bu mallan tacirlerden mübayaa el· 
mİf ve buğday fiatlarile diğer hububat fiatlannın arttırılmaması 
için piyaıada nizım bir rol oynamıfb. Ofis, her tarafta mübayttah 
ikmal etmit ve ilerisini tamamen emniyet içerisine alarak, herhan
gi bir tekilde bir buğday buhranına meydan bırakmamak jçin ıtok
lannı tamamlamııtır. Tahdidin neticesi bu suretle tamamen elde 
edilmit olduğundan buğday aalıtlan tekrar serbeıt bırakılmıttır. 

Sözü geçen limanlar ilzerine 
büyük çapta yüzlerce bomba atıl. 
rnı~tır. 

Calais" den Boulogneya kadar 
uzanan geniş bir saha hü\!'.l:rıa he
def teşkil etmiştir. 

Afrika harrkıihnı ve Bardia'nın mevkiini bu hadtada takib edebilirsiniz 

Çıkan çok geniş bir yangını, 
Jngiliz sahillerinden binlerce kiıi 
görebilmişlerdir. 

Bir YUNAN 
~ahtelbahri 

Adriyatikte 3 

İtalyan vapuru 

batırdı 
Atina 29 (AA.) - B.B.C.: 

A•ina Bahriye Nezaıetinin bir 
tebliğine göre, bir Yuna~ tahte~
bahri, bir ltalyan naklıye kafı
lesine muvaffakiyetli bir taarruz 
yapmıştır. Papanicolis adındaki 
Yunan tahtelbahri, Adriyatik de
nizinde, Avlonyaya gitmek.te ~
lan 14 gemiden müteşekkıl hır 
kafileye taarruz etmiştir. Tahtel
hcıohir maharetle manevra yapa· 
rak üç büyük vapuru batı~mıştır. 
Bunların mecmu tonu 2J .. 30 
bindir. 

Muvaffakiyetli taarruzdan son
ro kafileye ,.fakat ed:n 'talyan 
torpido muhribleri Yunan tilhte~
bahrini saatlerce ararrıHJld.!, denız 
bombaları atmışlardır. Fakat t•h 
telbahir maharetli manevralarla 
kurtulmuş. salimen üs1\1ne avdet 
etmi~tiı. 

(Papanicolis 926 sene•inde 
Fransada yapılmış S 76 ton1uk 
bir tahtelbahirdir. Si.ir'ati denizin 
ü · tiind~ 1 4. ıu icind~ Q. 5 mildir.) 

Bir otomobil kazası 
Şoför Halil Erolun idaresindeki 

2255 numaralı otomobil Fatihten 
gecerken o civarda oturnn Sezai 
Yılmaza çarparak muhtelif yeri<. 
rindcn yaralamı~tır. Yarah Cer .. 
rahpap hastane•ine kaldırılmış, 
ıoför yakalanmııtır. 

Af Pilıa ltaPbı 1 
-

BARDİA 
fasılasız surette 
bombalamyor 

Garb çölünde İtal)'anları fell.l. halde 

~ık~tıran ingiliz OrtafR.rk Başkuman
danı General Wavel 

Kahire 29 (AA.) -- lngiliz 
ler Bardia'n\n garbındaki mınta~ 
kayı temizlemektedirler. Bardia 

önündeki lngiliz kuvvetleri hazır· 
lıklarını tamamlamaktadırlar. ln
giliz topçusu hiç fasıla vermeden 

ateş etmekt<dir. Tobrnk ta ita! 
yan askeri hazırlıklan büyük 

gayretle devam ediyor. 
bir 

Biraz yabancı dil 
biliyor musunuz ? 

1 . ~ 

HAKİKAT, size; bunu ilerletmek 
fırsatını veriyor. Bu hususta tatbik ı 

edeceğimiz usul, az çok bildikleri 
yabancı dili ilerletmek istiyen oku
yucularımızı doğrudan doğruya mak· 
sadlarına ulaştıracak olan tercüme 
usulüdür .. 

Okumuı, yazmıı herke• için en apğı bir yabancı dil öğ· 
renmek, zamanımızın kat'i zaruretleri arasına girmittir. Mek· 
teblerde yabancı dil derılerine ehemmiyet veriliyor. Onivcr· 
ıite, programında yabancı dillere ienİf yer ayınyor; memur, 
yabııncı dil öğrenmeğe kanuni müeyyidelerle teıvik ediliyor; 
ıerbesl meslek erbabı meıleki biigilerini arhrmak için yabancı 
kaynaklara baıvurduklan zaman yabancı dil bilmek lüzumile 
kar,ılatıyor; tacir yabancı dil bilmeden iılerine istediği inki
ıafı veremiyor. Elhasıl; 

BİR YABANCI DİL BİLMEK LAZIM ... 
Her veıile ile okuyuculanna faydalı olmağa çalıfan 

HAKIKA T, sütunlannda, her gün, yabancı dillere mühim bir 
yer ayınnağa karar vermiıtjr. 

Yarından itibaren 
Her gün üçüncü ı~hifemizde FRANSIZCA, INGILIZ

CE, ALMANCA kıaa bir metinle karf111nda türkçe tercüme
ıini bulacaksınız. 

Okuyucunun yapacağı ıeyler ıunlardır: 
1 - Evvela türkçe metni hır kiığıdla kapatıp yabancı 

metni dikkatle okumak, 
2 - Bilmedi~i kelimeler için lı'.igate bakmak (kclöme· 

leri zihinde teıpit için en iyi çare budur), bu suretle ınetne 
mana vermek ve )fıgat kitftbı ve karinenin yardımil~ metni, 
yapabildiğı kadar tercüme etmek ve bir kağıda yazmak, 

1
; 3 - Kendi tercümesinı ga7.etedeki türkçe metinle kar .. 
) tılaı<ırıp, yanlıtlan varsa, ı .. hib ehnek ••• 

Bu ıuretle günde 15 DAKiKA çalıımakla, kısa bir za. 
man ::arfmda, bu pratik usulün yardımile, her hangi bir metni 
kolaylıkla ıöktüğünüzü memnuniyetle görecekıiniza 

KENDİNİZİ BİR DENEYİNİZ! 

l:u11an ordulan başkumandanı 

General Papagos 

Yunanlılar 

S İMARA'mn 
şimali garbinde 
muvaffakiyetle 

ilerliyorlar 
İngilizler Arnavudlukta 
50 İtalyan tayyaresi 

düşürdüler 

Atina 29 (AA.) - B.B.C.: 
Yunan hükUmetinin resmi aözcü
sü, dün, Yunanlıların, Şimaranın 
şimali garbisindeki taarruzlarına 
ve ileri hareketlerine muvnffaki
yetle devam ettiklerini bildirmİ~
tiT. Yunanlılar, bu rnıntakada ye. 
niden harb malzemesi ele geçirmiş 
!erdir. 

Resmi tebliğ 
Atina, 29 (AA.) - 1'!.B.C.: 

Resmi tebliğ: Mevzii bazı çarpı"' 
malar sırasında, Yunan kıt'aları 
yeni esirleı almı1lar ve harb mal
z"mesi ele geçirmi~lerdir. 

İngilizler 
fİmdiye 

Arnavudlukta 
kadar 60 

İtalyan tayyaresi 
dü,ürdüler 

Atina 29 (AA) - B.B.C., 
İngiliz hava kuvvetlerinin, Yunan 
hava kuvvetlerile işbirliği yapa
rak timdiye kadar 50 lıalyan tay
yaresi düşürdükleri öğrenilmiştir. 
İngilizlerin kaybı sekiz hücum ve 
döıt avcı tayyaresinden ibarettir. 

İtalyada gıda 
maddeleri kontrolü 

arthrıhyor 
Londra 29 (AA.) -Stefani a. 

i•nsı, ltalyada yiyecek maddele • 
rinin kontrolünü arttıran yeni bir 
kanunun kabul edildiğini bildir • 
me-ktedir. 

Dün 15 dilenci yakalandı 
Son yirmi dört saat zarfında 15 

şoför ve otobüs biletçisi hakkında 
ceza zaptı tutulmuştur. Ayrıca, 
tramvaydan atlayan 42 ki~iden 
biıcr lira peşin para cezası alın -
muş, 1 5 dilenci vAkalanmı"tır. 

YUNANİSTAN 
askeri vakıa· 
ların seyrini 
değiştirmiştir 

Bir Yunan 

Nazırının 

beyanatı 

«Yunanislanın geçirdiği 

imtihan Türk • Yunan 
dosllu~unu dahııı fıııda 
kuvv!!tlentfirmekı,..u,» 

-0-

Atina, 29 (AA.) - Atina a
jansı bildiriyor: Matbuat Nazırı 
Nikoludis, Mısırda çıkan Elahram 
gazetesinin muhabirine bir mül8· 
katta, <Yunanistan tarafın (lan ya
pılan harbin mi.nası nedir l > sua
line cevaben demiştir ki: 

c- Bu harb, Yunan!stan için 
bir istiklal ve memleketinin mü· 
dafaası harbidir. Daha umumi bir 
tarzda denebilir ki, 8 milyon nü
fustan mürekkeb olan Yunanis
tan 45 milyon nüfuslu bir İmpa· 
ratorluk ltalyasına, aokerle işgal 
alhnda bulunan ve her türlü tet
hi§at altında yagayan bir Avrupa
nın ortasında c:hayır> cevabını 
verdiği vakit tarihin seyrince par· 
lak Yunan medeniyetini yarntmış 
olan manevi kıymetler için har
bettiğini herkese ispat etmiştiı. 
Şüphe yok ki YunantılaTın ce5are
ti, galebeleri ve Başv~kil Metak
sas' ın İtalyan ültimatomuna kar· 
şı gösterdiği celi.det, askeri ha
diselerin cereyan tarzını de-ği,tir· 
mio ve beşeriyetin yPn;den '7ıt 
manevi kuvvetlere karsı olan iti
machnı diriltmiştir. 1 ikincıtefrİn 

r Arkası sahile 3 ıütun 5 10 ı 

Yeni Alman talebleri.ni reddeden 
Marepl Petain 

Fransa da 

Mareşal Peten 
son Alman 
talebi erini 
reddetti 

arlarsa 
hükumeti 

Alman tazyiki 
Yichy 

Fasa geçecek 
Londra 28 (AA.) - Oeyli 

Telgraf gazetesinin Lizbondaki 
hususi muhabiri, gazetesine şun
ları yazmaktadır: 

Lizbonda heyecanlı bir haber 
dolaşmaktadır. Bu habere «Öre 
Mare,ftl Pe-ten, son nazi ta1ebleri .. 
ni ıeddett;ği iein Almanlııt.r Fran .. 
!ilanın i~aal edilmemiş plan kıs .. 
mlnt Tstillya hazırlanmakta idi .. 
ler. Söylendiğine ~Öre Almsıı"lat 
ilerlemt'ğe başlar ba"lam"z Pe .. 

f Arkaq sahife 3 dihın il dal 

Yapak stoklarının 
tespitine başlanıyor 

Beyannameler cuma alışamına 
lıadar 11erilmi1 olacalıtır 

Hükumetimiz lstanbuldaki ya. l İ><yan edilecektir. Verilecek be. 
pağı mevcudları hakkında yeni bir yannamelerde malların rniktarile 
karar vermİ§tİr. Bu kaıara göre cinsleri ve nerelerde bulunduk .. 
ikametgahları lstanbulda bulu • lan tasrih edilecektir. 
nan bütün hakiki ve hükmi şahıs.. Kararnamenin neşri tarih:ınden 
1ar ellerinde bulunan kasab başın. önce memleket dahilindeki sanayi 
dan maada mevcud yapağı rnik~ müesseselerinden herhangi birile 
turını birer beyanname ile hükU.. tahriri mukaveleye bağlanc11n ya .. 
mete bildireceklerdir. Beyanna- pağılarla Türkiye Cumhuriyeti 
meler bugünden itibaıen cuma gü Ziraat Bankası emrinde bulunan 
nü akşamına kadar kabul edile • 

yapağılar haric olmak üzere diğer 
cektir. Ticarethane veya ikamet-
gShlan lıtanbul vilayeti dahilinde yapağılar değer fiatı tediye edile. 
bulunup da yapağıları başka şehir rek hükCımetçe satın alınacaktır. 
veya yerlerde bulunanlar da be _ Malın satın alındığr 1 5 gün içinde 
yanname vermeğe mecburdurlar. vilByet vasıtasile sahibine bildi .. 

Bu kararnamenin neşri tH.rihin. rilecektir. Bu müddet za.rfında bu 
de başkasına satılmı~ olduğu haL 
de henüz teslim edilmemiı bulu .. 
nan yapa~ılar da satıcı tar11.f1nd~n 

tebligat yapılmadığı takdirde sa. 
hib1eri yapağıları istediğine ıat .. 
makta serbest olacaktır. 

~~......,~--~~~~~~~~.,,,,,,,,,,, 

Piyango talihlileri 
Bir yılbaşı 
kazanan bir 

büyük ikramiyeyi 
doktor anlatıyor 

Yılbaşı talihlilerile tertib ettiğimiz 
meralılı bir röportaj serisi 

Yılbaşına birkaç gün kaldı. Milli 1 - Neden? 
Piyangc. İdaresinin hazır!Rdıgı zenaın Gözltrini faltaşı J{ibi açarak: 
krşide için bütün piyan•o kişelcri ha- - Öyle ya! diye cevab verdı. Pi~ 
rıl harıl faaliyette. Başımızın üzerin- v111gonun eimdiye kadar en büvük va
de dönüp dolaşan talihkuşu acaba kl- ra.sını alan ondan başka kimse yok. 
me konacak? Bunu yaklnda görec..:giz Merakla sordum: 

Bu münasebetle beni bir merak sar- - Kim bu zat?··· Ne kadaı aldı? .. 
dı; geçen yıllardaki talihlilerle konu
pyım, dedim. Bakalım ne hald1?leri 

Adreslerini aradım. Fakat bulmak ne 
mümkün. Piyango çıktıktJ\n sonra bir 
çok •naklihane1er•, uzun seyahatler vi
kl olmuş. Onun için ancak iki üç ta· 
Hhh ile görüşebildim. Ziy:ıret edecek
lerimi tespit ederken bir tanıdık: 

- Yahu, asıl talihli piyango zengi
nini unutuyorsun, dedi. 

Muhatabım kelimeleıini şiddetlendi
rerek keskin cümleler ve şıvelcrle: 

- Bet yüz bin lira az.iz.im.. dedi 
Tam beş yüz bin lira ... Yarım milyon 
Türk lirası. 

Adeta ben de heyece.nlanmıştun ... 
Sordum: 

- Jyi amma ... Kim bu yahut. SOv
lese.ne! 

- Eski meb'uslardan birisinl.rı oğlu ... 

Bir doktor, İsmi italiba Stefanidis ola
cak. 

Beni aldı bir merak şimdi'> .. Dok.
tor Stefanidisi, bu en büyillc ikıamiye 
talihlisini bulmak bir derd oldu b9~ı
ma. Aramadığım yer, sormadı~ım in
san kalmadı. Nihayet bir odun ve kö
mür satıt yazıhanesinden O~rcnebil 

elim: 
- Piyangodan 500 bin lira alan dok

tor degil mi? Burada komşumuz.iur. 
Dediler. 
Birkaç dakika sonra maroken mo• 

bilyeli ve muhteşem 'bir V'lt.ı.hanesi bu• 
\unan, duvarları kitablarla dolu bir o• 
kuma odasında doktorla l-..a!'t.t k.ıırş.ıva 

[Arkası sahife 3 ıütun 1 de] 
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Kırkambar: 

Narcıdan al haberi! 
Hani derler ki: Çocuktan al haberi! 

Ben de diyorum ki: Narcıdan al haberi! 
Çünkü çocuk, saflığından dolayı, nasıl, haberin dogrusunu ve

riyorsa, narcı da ya saflığından, yahud da ötekilere inad olsun 1 di
ye öyle yapıyor. 

Bakkala gidiyonunuz : Size fiat ıöy1erken, ıizinle alııverİ§ 
ederken, boyuna, birteY kazanmadığından, hatta hazan ziyan etti
ğinden bahsediyor! 

Kasaba gidiyorıunuz: Nedir ki kazandığımız diyor, güçbcla bir 
ekmek parası .•. Bazan onu da çıkaramayıp üste eklediğimiz oluyor 1 

Manifaturacıya gidiyor1unuz: Se.rmayeıine ne iae, fa.kat zara· 
nna mal aahlır mı? diye tutturuyor ve ailem edip kallem ederek 
ıize yutıurabildiği kadar yutturuyor. 

Çorabcıya, fanilicıya gidiyorıunuz: Yemin, yemin Üzerine ÇO• 
rablann çiftini, size ancak iki kuruı ve faniliların tanesini de yüz 
para kir la verdiğini ıöylüyor, sonra da ili ve ediyor: Esnaflık öldü 
bey birader, esnaflık öldü! 

Yağcıya, peynirciye, pastırmacıya 2idiyorsunuz: Sizden on pa· 
ra fazla alıyoraam haram ol!un, ciğerime yapı,ıın, ıunun turasında 
yüzde beıle mal satacağız da dükkin, tezgah paraıı ver~cej(iz, ço· 
luk çocuk geçindireceğiz! diye derd yanıyor!. 

Bilmem kime gidiyorsunuz: Bizimkisi de eanallık değil, hani ya 
dostlar alıf veriıte görıün gibi bir ıey ! diye kazancsızhğını an1at
mak iıtiyor 1. 

Kitabcıya gidiyorsunuz: Ne olacak bu bnrclarla halimi,, bun· 
lan ne vakit ödeyeceğiz, nereden de girdik bu itin içine? diye mes-

lekten yaka ıilkiyor !. • 
Bilmem kime gidiyorsunuz: Bilmem ne diye ayni tarzda, ayru 

mevzuda bir ıeyler yumurtlayor. 
Fakat bizim zavallı, saf veyahud inadcı narcıdan haıka, 

hemen hiçbir esnaf hakikati, doğrusu, söylemiyor. Bunu, yııni ha
kikati, doğruyu, hem de avazı çıktığı kadar bağıra bağıra ilan eden 
bir o var. Yanıbaıındaki portakalcılar, mandalinacılo.r, elmacılar, 
armutçular ve diğer seyyar esnaf da, o, bağınrken, hayretle ağız
larım açmıf, ~ ~ herif çıldırdı mı ne? der gibi, hep ona bakıyor, o 
İle hiç oralı c ımadan, hiç dütünmeden boyuna haykırıyor: 

- Devedifi nar var ••• Yan yarıya kir var!. Devediıi nar var .•• 
Yan yan ya kir var!. • 

Aıkolıun 1ana be narcı, İfte, haberin doğruıunu, hpkı, hır ço
cuktan alır gibi, senden a1ıyoruz ve mademki ıenin sattığın narlar
da yan yarıya kir var, o kir, ıana anamın ak sütü gibi hf'lıll ol
ıun, doğru söylediğin için ver ıu narlardan bana iki kilo bakalım! 

Oıman CEMAL 

Hava denemeleri 'Akif in yı ldönümü 
--<>-

HAKIKA1 29 Birincikanun 1940 
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ŞEHİR ve MEMLEKET 
HABERLERİ 

• 

Kadın iskarpinleri 
.,,,, 

•---••--rl~= Yazan : Seyfeddin ORHAN ı 
ikinci dubleyi kaldırırken, el- 1 leyim. Ha, ne diyordum.. Ka• 

lerimizin beraber kalkııından, dın ayakkabıları ... Gambaları in .. 

Sirkecide bir 
tramvay kazası 

oldu 
Hallan bir çıkan 

araba berber dükka· 
nına girdi 

--<>-
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1 KISA HABER~ER 1 
i"ı111111111ııı111111111111ııtıı111111111111111111111111111111ı1111111111 

lktısad 

* ALMANYA YA GÖNDE -
RILECEK iNCiRLER - Alman. 
ya ile yapılan anlaşmaya göre 
bu memlekete sevkedilec~k 2 
nıilyon kilo incir lzmirden §rhri
mizc gelmektedir. Bu incİ! ler Ru .. 
manya tarikile sf"vkedilecektir. 

*ALTIN YÜKSELiYOR -
Altın fiatları yeniden 20 kuru~ 
birden yük•elmiştir. Dün bir al. 
tın 23 lira 1 O kuruştan muame-le 
görmüştür. 

* ISVIÇRE iLE Tlr.ARET -
Tuna donduğundan lsvic;re ile: 
ticari mübadelat fevkalade güçleş 
'TIİ~tir . Mal se,·ki yalnız k3ra yolL 
le yapılabilmektedir. * YUNANISANA ARPA SA. 
Tll.DI - Yunanistana Batılan 
2000 ton arpanın ıevkinl': bu haf_ 
ta başlanacaktır. 

*DÜNKÜ iHRACAT - Diln 
muhtelif memleketleer lO'l bin 
liralık ilırecat yapılmı~tır. Bu me. 
vonda fsviçreye 200 bin J;,.1,lc 
tiftik de vardır. 

Vilii11("f l!t' Bol,.tliye * V ALiNiN CA YI - Vali diin 
akşam saat 1 7 de tehrimi•de bu. 
lunan yebancı konsolo!llar ~erefL 
ne ikinci biT çay ziyafeti vermiş • 
tir. * FRANSIZ SEFiRiNiN ZI. 

Bayazıd-Sultan 
Ahmed yolu 
asfaltlanr cak 

asfalt yolu 
kadar 

Avrupa 
Eminönüne 

uzatılıyor 

birbirimizin mevcudiyetinden ha· 
berdar olduk. Onunla, daha ev
vel, bir yerde, sureta tanışmıştık. 
Çünkii. bu, bir tanışma deiiil, 
takdim edilme idi. O k.darlık bir 
göz aşinalığile de ka1mışıı. Bu 
münasebetin teessüsünden btıgÜ· 
ne kadar, çok zaman lleçınişti. 
Şimdi, Beyoğlunun yan sokak -
larından birinde, kalabalığa ba
kan bir birahanede idı\c. 

O. eski tanışmanın verdiği ce .. 
~arf"t ve böyle muhitlerın insanı 
birbirine yaklaştıran samimiyet 
hit11~ile.. yan·m~. tek1ifstzce bir ta
vırla geldi. Gözlerini üç çeyrek 
kı:ıpatarak, işaretle hatırımı sor
du. Ben de. ona. ayni şekilde 
mult.Pbele ettim. Bu merasim hi· 

-o- tince. eağdan soldan çat pat ko 
Beyazıd meydanının açılmaıı n•ııJ'"Tlllğa beıladık. 

teferruatından olarak yakında Bir aralık, onun gözll!rinde, bir 
Beyazıd camiinin etrafındaki bL den manalı bir parıltı srzdiın. 
naların istimlakine başlanac:nktır. Bodrum ka•ında olan birl-'hnne· 
Küllük denilen bu sahav• kahve.. nin, yarım daire bicimin,trki pen 
ler, leblebiciler, piy~n~o gişeleri cerel'"İne doğru dikkatle bakıyor· 
ve Sahaflar çarşısı da dahildir. du. Oradan. Beyoğlunun nk,am 
Bu i,.timJAkler bittikten 9onra Su]_ kalabalı?,-ı gelip geçmekte idı. Dı· 
tanahmedden Beyazıd m~ydanı. şarıdan geçen vesaitin gü,.ül!;..isü, 
na kadar olan yol asfaltlanacak - uğultu halinde, hemen cadde n~ 
tır . Beyazıd ve Sultanahmed mey.. bir olr~n pencereden içe rı hiicum 
danları da bu arada isfftlta tahvil ediyoı ve buraıını bir ml\.kt!"le da-

l ire~İnf' benzetiyordu. P~nc~ı enin 
edi ecektir. Bu yoldan ıonra Ak- önünden, inean kalabahğı gözka· 
saray • Topkapı yolunun inşasına maştıncı bir f"'kilde akıp ~idiyor 
başlanacaktır. Bu yol lstanbul - du. Yalnız ayakkabıl•rından bel
Edirne yolunun başlangıcı ola lerine kadar görebildiğimiz bu 
C"ak, hu suretle Avrupa asfalt şo· kalabahğ,n daima deği~r:n man· 
se~i Edirneden Eminönüne kadar zarası . gö7leri 0 tarafa çekmiyor 
U'layacaktır. ç k b 

değildi . ün ü, azan prncere~ 

ce tırtıJ zımbalı, maskaratı ve fi 1 

lotO$U renkli, üstten atkılı, bl'yaz 
süed üzerine glase rugan karı-:;ık.• 
d•ha; Moliyer, lüken, katruk ök· 
çe, İngiliz forma... Hulasa, en ... 
vai çeşid kadın ayakkabıları. Bü
tün bunlar, cicili bicili, ~ıcırtıh rn1 
cırtılı, gözalıcı hareketlerile yalnıı 
ve yalnız bir seı çıkarırlar: 
-Kadın! 
Sigaraıından birkaç nefes c;ek"" 

ti. Bı:kı,ları kararmıştı. Duda!<]a .. 
rındaki tebe:!lsÜm biraz solmuştu. 

içini çekerek: 
- O ne harikulade bir yüzdü 

dostum r diye yavaşça fısıldadı. 
Yüzünde, eski bir hatıranın h'.lı:ıule 
getirdiği hüzün alametleri vardı. 
Belli ki, maziden bahsediyordu· 
Bu hal, beni; hürmete sevketti. 

- Demek, dedim. Çok güzel• 
di. Anlaıılan epey bir hayat sür• 
müşsünüz. 

- Evet, - dedi • Yalnız bet 
ıaniy~lik güzel ve san.det ,.a_d]e" 
rile dolu bir hayat. G "zel olan 
her şey. çabuk geçer ... İ,t >. o gil• 
zel yiizlü ayakkabılar da şu peıt• 
CC"!'t"den öylece akıp geçmi~ti 1 

Onun bu sözleri, bende, det' 
hal garib bir t~sir hasıl •tti. K0 ' 

nu,mamız uzadıkça, dudakların' 
da dolaştırdığı kelimeler, garib 
ıırlaıla düğümleniyor, tesadüfle' 
rin hediye ettiği bu oriiinal ad~" 

kd ··ı··bır mın , ma sa ını ·ve ,oz erını, 
türlü kavrayamıyordum. k 

- Ya .. dedim. Dere ek ay• ' 
kabılardan bahsediyoısunuz. BU" 
nun için de, bu kadar d~rin te' 
essüre kapıldınız. Sizi, doğrusı.1 
anlayamıyorum. 1 

Harbiye .. Aksaray araınnda iş. 
liyen vatman Nazımın idaresİn· 
deki 18 numaralı tramvay dün 
f'.ece saat 21.40 ta Sirkecide yol. 
dan çıkarak bir miiddet ~~ittikten 
!'fonra Birlik berber dü kkitınının 
içine girmi:'(ltir. HR.dise eına~ında 
dükkanda bulunanlar büyük bir 
korku geçirmişlerse d e insnnca 
zayiat olmamış, yalnız dükk~nın 
bütün camekanları ve ç~rçrveleri 
kırılmıştır. Kazadan m Ütf"vellid 
sarsıntı ile dükkandaki bir k1"ım 
eızya da kırılmıştır. Kaza yi.izün • 
den bu civarda tramvavlar bir !8-

at i"'lememi~tir. Diikl~inın 7~rarı 
500 lira tahmin edilmektedir. Ko. 
za ~snasında bu civarda olan halk 
trAmvavın c-ok hızlı vittin-ini söyle. 
rnişlerdir. Runa mukabil vatm a n 
rla normal bir hı7la ~İttiii:ini, fa _ 
lcat havanın yağı~lı oln"ası yü 
zünden arabanın p a tinai vaparak 
voldan cıktı il-ını söv!emi~tir. 

- --Tatbikat günü 8,000 kifi Diin ,airin kabrinde bir -
vazife görecek ihtifal yapıldı f 00 yaşındaki kadının 

YARETI - Şehrimi.de bulunan 
Fransız sefiri dün ya1'\ında Fran
•ız başkon•olosu olduğu halde 
Va); ve Belediye Rei•i doktor 
LU:tfi Kırd,,.n ziyaret etmi~tir. 

Bu arada Topkapıdl\ki ktı. nin yarı"'ına müsavi den~bi1ec~k 
le bedeni de ckapıt aynen mu. kalı~ altlı bir Amerikan ayakka
hafaza edilmek ve bir ctak~ ttk- bı. hazan ince ve zarif kadın ba~ 
linde bırakılmak suretile iki ta_ cak:lannın tam ahengine uys;u_n İ!· 
rafından delinecek ve yol b ir nı~y karpinli kadın ayakları, hızlı gı
dan şekHnde genisleyecektir. Bu den yolcular, bastonlarile aclt"ıa 
Buretle Fatihin ilk İstanbula pirdi. sürünür gibi grçen ~öl~eler, kö· 
~i bu kapı meydanın orta~ıııda bir pekler, çift çift sevgililerin ta
zaf~r takt gibi kalacaktı?. limli adıml;o,rı ı;ı:-ÖTÜnÜyor ve in-

O, omuzlar1nı ve ka,lannı k3 ... 

dırarak . telaşlı bir şekHde: 
- Niçin.. niçin?.. diye itir•ı 

etti. Bu hal, benim g "bi blr adan> 
için, büyük bir kayıbdır. Haıır~: 
lar hep böyledir. Daima kendı 

lkincikinunun ortalarına doğ
ru yapılacak büyük hava deneme 
leri için hazırlıklara başlanılrru,
tır. Vilayet Seferberlik Müdürlü
ğü bu münasebetle bir talimatna
me hazırlamaktadır. Bu talimat
name pa!l!İf korunma te!';kilit•nda 
çalışacak şeflere tevzi edilec~k ve 
alarm verildikten sonra, ne su
retle hareket edileceiii hakkında
ki talimatı ihtiva edecektir. Gün
düz ve gece yapılacak bu dene
meler için tatbikat meydanlan ay 
nlmıştır. Denemeler e snas1nda 
8000 kişi çalışacaktır. Tatbikat 
eınasında sun'i yangınlar çıkarı
lacaktır. 

_..,_ altınlarını zorla almış 
Merhum şair Mehmed l\kifin 

ikinci ölüm vıldönümü münase# 
betile dün Üniversiteli gencler
den bir grup şairin Edlrnekapıda .. 
ki kabrini ziyaret etmişlerdir. Bu 
esnada yapılan· m~rasimde kısa 
hitabeler !Öylenmiş ve kendis ini 
seven kalabalık bir halk küılesi 
de burada hazır bulunmu,lardır. 
M erhumun hatırasına hürmerlen 
bir dakika sükUttan sonra ihtifa .. 
le nihayet verilmiştir. 

Taksimde bir 
yapılacak 

abide 

Asiye isminde yüz va~ında bir 
kadının 4 hC'"İ bir :verd l"'" •İn.İ ~a•be· 
den Mehmf"d Durdu dün ikinci 
ağırcf"zada 2 sene 6 ayıı mahkUm 
olmuştur. 

Ru hadi!i!e .. öyle cereyan etmis
ti. ihtiyar kadının daima yanında 
üç dört ht"~irbirlik tA~ırJıc;ını Ö~re. 

nen Mehmed Durdu bir !?;İn bu 
kadının evine ş.?İdt'rt"k oi!lunun 
Silivri karl'kolund;:oı ol~u:rınıı sÖV
lemiı; ve kadıncaVı7 karakola git
mek üı:ere yola çıktıktan .. onra ar
kasu,den yetişen Mt>hmrrl kendi
•ini bir bo~tan icin,. cl""lc,.rek dört 
be~ibiryerdesini alnrak savu, -
mu1tur. 

* EKMEK - Bu sabahtan 
itiberen ekmrk fiatları c:ın para 
ucu1111mı~tır. Bir kilo e-kmt"k on 
~ört k•1r11" on nl"rava 8atıhııcektır . 

+OTEL VE PANSiYON. 
l ... AR - Şrhdmizdf"ki ot~l ve pan 
•İyonl~nn karııir olması karar _ 
laştırılmı"tır. 

* EVKAF UMUM MÜDO • 
RO - Evkaf Umum müdürii 
Fahri Kiper dün Vali il• ıı:örü•tük. 
ten sonra Ankaraya p-İtmi,tir. 

* MFMURIARIN VAZIFF. 
SAATLERi - Memurlann vazi. 
lelerine saat 9 . 30 da boşlam•ları 
hakkında Vekalete yaoılan müra. 
caat kabul edilnıemi~tir. 

Bu inşaat 1942 11on·•n;,, tc~df'lr 

1 
sanı , kuvvetlf" de olm ... -.a. bu sey· 

bitirilecektir. re çekiyor, gözl .. ri oyAlıyordu. 
Arkadaşa: 

. -· - - Buraya ıık sık ~elir misiniz) 

Kibrit on para ucuzluyor 
HükGmetin verdiği bir kararla 

ikincikanunun birinden itibaren 
kibrit liatları 1 O para ucuzlotıla • 
cak ve iki kuruştan ıatılacaktır. 

Ellerinde kibrit bulunanlar bu a. 
yın 31 İnci sah ı;tünü akşamına ka. 
dar mallarını Kibrit İnhigarına ia. 
de edeceklerdir. Car,amba saba. 
hından itibaren iki kuruştan fazla 
kibrit satanlar hakkında takibat 
yapılacaktır. 

Dedim. Bir müddet, 11eyrine 
kendimi kaptırmış olduğum ô.le· 
me dalmış olan gözlerini, bo, ve 
mana~ız bakı,larla bani\ crvirdi: 

• kk bı-lerini aratırlar. işte, o aya a 
lar d::ı , benim için d:.:ıima öyle 0 " 

luyor. 
Bir gün. bu birahanede, ilk ~~

fa içiyordum. Gözlerime, bua-1.111-
bir h~tıra gibi yAdettiğ!m ayak' 
kabılar ili~ti. Kendimi al~madJıt' 
ve hı7la sokağa fırladım. 

Durdu. Sözlerinin nereye var&"' 
d Sor• cağını merak ediyor um. 

dum: 
- Sonra ne oldu? 
- Sonra ne olacak. Ona. ye' 

tiıtim . Ayakkabılarına baktım. ~~ 
iıe, benim için kafi idi. ÇOnku• 
bence. bir kadının kıymetini. • ... 
yakkabları ifade ederi _ . 

Eğlence yerlerinde 
yılbaşı tarifesi 

Yılbaşı geceleri için her sene 
Belediye tarafından eğlence yer
lerine mahsus bir tarife hazırlan
maktadır. 

Güzel San•atlar Akademisi mu
allimlerinden bir grup dün bera
lıerlerinde kıymetli heykelıraş Ne. 
ıad bulunduğu halde Vali ve Be. 
tediye Reisi doktor Lutli Kırdan 
ziyaret etmişlerdir. Bu ziya1ette 
Takillim meydanının müstakbel 
şeklile burada yapılacak büyiik a
bide etrafında görüşmü~lerdir. 

[ • • DüPbün~n tePsile • • 
0 0 

1 
•~ ................................................ _ ....................................................... ......-.ı 

- Ben, .. dedi • hemen bir se~ 
nedir, şu birahaneye, ayakkabı 
seyretmeğe geliyorum. Bundan 
sonrl' da, bu hareketime devftm 
edeceiiim. Hangi ayakkablardan 
bahsettiğimi bilmem anlad1nız 
mı? Kadın ayakkabılarını kasdet 
mek iıtiyorum. Bunlar o k.adRr 
ho~. o kadar şirin tevlerdir ki ..• 
Belki dikkat etmemişsinizdir .. ha .. 
ıize bir fcY sorayım: Siz, kadın 
hakkında ne düşünüyorsunuz) 
Biliyorum, bana bir sürü tafıüli.t· 
la, herkesin tekrar ede ede biti~ 
remediği, fakat; hiçbir :ı:aman an 
)ayamadığı bir çok şeylo,den hah 
sedeceksiniz. Nedense, bu sür'at 
asrındn, bu gürültülü hayatta. 
böyle klasik ölçülerle kadır.ı dü
l'IÜnmeyi, benim aklım almıyor. 
i;:ünkü. bence, kadın her 'eyin öl
ÇÜ!'lüdür. 

Kollannı yanına açarak geıııt 
bir nefes u.ldı. Gene sözlerine ar• 
verdi. Sonra: 

- Bugün, bir senedir ev1iyiı1l 
ve lazlaaile mesudum, dedi. 

- Şu halde, • dedim • gec• 
böyle geç vakit burada bekleme: 
nizin ııebebi ne olabilir? Maderıt 
ki mes' udıunuz ... 

Öğrendiğimize göre bu rnüe,
ıeseler yılbaşı ~ecesinde alakart 
tarifelerini tecavüz etmiyecekler
dir. Yalnız meşrubat üzerind"! bu 
geceye mahsuı olmak. üzere bir 
miktar zam kabul edilmiştir. Fa. 
kat bu zammı Belediyeye müra -
caat edip de tarife alanlar yapa
bileceklerdir. Bu zamlar rakıda 
yüzde 25, tarabda yüzde 50 ola.. 
rak hbul edilmiştir. 

. İsviçreden otobüs 
· gelirilecek 

Fara Razi Kampani isminde bir 
lıvicre firması Belf'diy eye müra
caatle otobüs oatmak teklifinde 
bulunmu-.tur. Ru firman1n vaptığT 
tekliRer belediyece muvafık yö • 
rüldii~ünden tema,J:ıra gecilmi~ -
tir. Hükilmetimizin t~vicreden bir 
milyon lira alacR~ı old11rru h .. lr!r 
l:>u ntobii•lt"r P'"'"H" pe~İn r!övizlf" 
getirile-celctir. Firmanın helihA'"T
C:J,. l 5 hanr otohit•ü V"lrdır Rir 
anlMmaya vanldıiiı takdirde ilk 
ol"TAk hu ntobn .. T,..,. l""rtlrllrC"P'ktir 

Buzsuzluk yüzünden 
balıklar denize dökülüyor 

Son günlerde lstanbul ve civa. 
rında mühim miktarda torik av
lanmağa ba,lanmıştır. Balıkların 
bir kıımu ihrac ve cüz' i hır kısmı 
da istihlak edildikten sonra geri.. 
ye kalan binlerce çift balık deni
ze dökülmüştür. Buna sebeb ih. 
racat için buz bulunamamı~tır. 
Bomonti fabrikasının elindeki a
monyak miktan azaldığından is
tihsal ettiği buz miktan ihti:vacın 
onda birini bile karşılayamamak. 
tadır. Bu itibarla Tahtnkaledeki 
fabrikanın da faaliyetini genişle
terek balıkçılara buz tevzi etmesi 
kararlaııtınlmıştır. Yunani,tan, Ru 
manya, Bulgaristan ve İtalyadan 
balık için bir çok tal,bler gel
mektedir. Bunların büyük bir kıs. 
mı kara yolile sevkedilmektedir. 
Şehrimizde toriğin çifti 80 k11ru~a 
ıatılmaktadır. 

General kadın 
Amerikada, kendine .. General. un

vanı veren bir kadın, elı·ahna top
ladığı bayanlara a ... kerlik ö:irclcrck, 
harbe haZJrlayormuş. 

i..abetli bir hareket bu! Fakat lıö) le 
cesur \.'e kahraman kadınlanJ, ı\Jneri
kadan ziyade A"·rupada ihtiyac \'ar. 
Çünkü bazı miHctlerin erkekleri .er
kekçe. dôvü.smesini bihruyorj bnri ka
dınlan er meydanında kendilel-inl gös
tersinler. Belki ağ•beyleriniıı, babala
nnın "\o'e kocalarının yüılerinl •ia.rta .. 
bilirler! .. 

Kapalı tramvay 
durakları 

l\>tüjde? Nihayet kapalı tram"ny du
raklan yapatmasına dair karar, veril .. 
mit. 

Artık )"ağmur altında tJ·amvay bekle
miyeceiiz. Beklemi:yeeeği~ amma, ,im· 
di de bülük bir sabırla bu i~iu yapıla
tağı günü b<'klemek lıizım ~eliyor. Eh .. 
Tramvay beklrmekten 20?" değil ya, 
bunu da bekleriz?. 

İşte size iyi bir haber daha: Fazla 
kalabalıktan kurtulmak İ('İn, bir kı
sım duraklar kaldırıbyormu~. Fakat, 
doirusu bu ya! Bu J,., benim aklım 
ermiyor. Kalabalığı azalhnak icln ev-

1 
velce oturacak yerler kaıdınJdı. Şimdi j yaptıkları balı müdalaa edeıni;yece~ler. 
de duraklar kaldınhyor. Korkarım. bu Edemezlerse ne olur, diyece.kslniı. Oyle 
tedbir de bir netice vernıezse, 
vaylan büsbütün kaldırmaktan 
çare kalmıyac:ak! ... 

tram
batk• 

«Yeni adam» a dair 
•Yeni Adam .. mecmuası 8 y.ıftna bas

tı. Ne mutlu İsmail llakkı Ballac:ıoi
luna!. 

Doğrusu, bizde bir fikir nıeeınuası
nın 8 sene tutunması pek büyi.ik bir 
muvallakiyettir. Bazıları daha doğar, 
doğmaz ölür. Bazıları birkaç nüsha 
yaşıyabilir. Herhalde vasati ömıirlcri 
bir yılı reçmez. 

Bu.na raimen .Yeni Adam. y<lşıyor. 
Belki .. olgun adam .. oldı.ı. Fakat .eski 
adam. olmad1.. Hi4;bir te~ in •Yenilik· 
vasfmı muhafaza edemediği bu dünya
da, .1:'eni Adam. ın hiçbir %Am&n .. ye• 
niliğini kaybet.memesini temenni e
deriz. 

İğnesiz arılar 
•Hakikat. in .Şundan Bundan• •ii

tununda okudum: Am~rikada •İi'nesiz 
arılar. üretilmiş. Bunların balı da di
ier arılann yaptıklan kadar saf ve 
makbul mü~ ... 

Zavallı anlar! Artık kendilerini ve 

ya ... Zamanımızda, silihları varken bi
le, kendilerini \'e vatanlarını korumak .. 
tan iclz insanlar yaşamaktadır!. 

Bir müddet durdu. ':aareona, 
dubleyi tazelemeıini iıaret etti. 
Sonra, bir e1ile alnında biriken 

l\>luhakkak ki bu da olacak. Olanu- İnce ter tanelerini mendilile ıile· 
yacak bir şey varsa, o da nıi11etlerin 

rek: silıihlannı bıraknuya raıı edilemiye-

Her ne ise, mademki .iğnesiı: arılar• 
üretildi. Acaba .zehirsiz yllan• , •boy
nuı..,uz öküz. , •"\o'lzı.ltıs-ız ,.e tınesiz ı:ıiv
risinek• ilih ... ıibi zarar "'eren uzuv
larından mahrum hayvanlar tlretile
mez mi dersiniz?. 

cekleridir. - Bilsen azizim • diye devam 

Gizli ikramiye 
Trılmvay İdaresi, bu yıl, va7i(csine 

itina eden ve yararlık gö!'iten!n nıe
murlara ve müstabd("mlere ı:o.000 li
rahk ikramiye daiıtnu.ş. Bunun 1/8 i 
vahnan ve biletçilere verilmiş! Bu tak .. 
. imde haks11lık olup olmadıgınt ara
mak bana düşmez. 

Fakat İşlt>tme J\.Iüdürü.nüıı Miylediii
ne cöre, dağıtılan lkramıyelerin kim
lere verildiiini ilıin etmek doı(ru ol
madıfı i<in. bu iş gizli tutulmuş. 

İşte zihnimin takıldıiı nokta bu!. .. 
Acaba vazifelerini hak.kile ber!Jllran ve 
mükfilatlannı gören inqnlan, Aleme 
tanıtmak fena mı olurdu?. 

Şahabeddin UZUNKA YA 

etti - Hayat ne tatlı oeydir. Ye
ter ki, onun tadını çıkarmak için, 
insanın elinde, lazım olan formü1-
ler bulunsun. Bak, itte önünde du 
ruyorum. Sıhhatli ve neş' e]iyim. 
Bütün bunlan yalnız ve yalnız 
neye medyunum biliyor musun). 
l,ıe bu pratik anahtara) 

Biçimli ceketini çözdü. Yeleği
nin cebinden gümüşten mamU:l 
zarif ve küçük bir çekiç çıkardı. 
Samimi bir eda ile omuzumu ıar
sarak ıordu: 

- Nasıl buldun bunu dos•um? 
Ha .. Nasıl?. P•k tuhaf değil mi? 
HattA garibi. Fakat, senin aklını. 
fikrini dağıtmadan makanda ge-

Hastanın kaptın açıldı ve doktor, arkasında NureddJn 
Beyle beraber çıktı. Bütiın likayıdlığına rağm.en canı ıı .. 
kdmt'J bir hali vard1.. 

Büyük hikaye Tefrika No. 12 1 Gösterdi(! tarola ba~ttm. ~lika levhaların 
==========~=================================== parlayan kızıl gÖLlerfJe demir IObay1 CÖrdüm. 

arkasmdı 

• Yanından aynlmayın ve akse ıelirse o iğnelerden 
yapın .• diyordu. 

Nureddin Bey kaşlarını çatarak sordu: 
.TehlikeH mi?. 
Doktor. böyle vaziyetlerde her me1lektaşmın verdi!l 

Ce\.·1'bla mukabele etti: 
·Belli ol.ma7:!• 
Ve be ka suallere maruz kalmamak, hele ha~tanın 

kan•n tararından taciz edilmemek için paltoqıno ve taP· 
kasını l"ür'atle Kiydi "·e ~ ureddin Belin daha e"\o""Vel avu
nırda haıırlanıış olduiu üç gümü, lirayı yü:ıünü huru!i.tu .. 
rııp ılar-\k. evi terkettl. 

\ra\.·alf(a hastanın kııpıcıına sokuldum. İÇ'f'rİ hakhm. 
Mihriye llanımla Neclıl. btiyük bir merakla, önJerlnde ıöı· 
lf'ri kapalı yatan adama bukıyorlardı. Gene kız })('ııi ,:ı:ü
rünc:e ba$Ue J,a.ret ederelr çaiırdı. Şimdi anne~lle lıeruher. 
basranın halinin hrn<le uvandıracağı te-;iri görıııck i~Hyor
J,.rdt Bunu farketti i im İ<:İn bütün kuvvetimle kendı1t.e 
h~idm olmaia <:ah"itım. Giirdüiümden mU.,terih ohnu-, 
ribi tılr ta\·ırla h3firrf" h11c:ımı !\alladım. Snnra. sol tara· 
fıl1'da Bdeta boşı.111,a \·emıi, duran kadınlant di.inerı•k, 10-

r.ııki bir ıi.ilümcı('me İl(': 

·Rorkulacıak bir Şf'y yok ht"rhalde ... Atlatnc:ak in"al-
18"' dedim. 

lfa..<ı.ta ı:-özlrrini araladı bınıyamamı ıibi ban:ı bir 
müJdf't baktı. 'iunra bü~ iik hir pyret Mrf,..,Jereı... ba~uu 
kan~ına ,.e kınua ('evİY'dİ, ı:ıınla~ılmaı: birk.ı~ k("Jime mı· 
nldandı. YÜ7Ünu hunıfturarak bir takını i1ırttlf'r ,·aph 

~ecıa aokuJdu: 
.. Bir M7 mi i~tedin bahaeı(ım? 
.ırıdi, iz bir>1z çıkm! .. 
Se:tı:I ı>ek hafit ve kf·sik kP,,ikü. 
n.lilıriye llauun bize işaı·et etti. Fakat bunu güren 

KÜRK 
M A D 

MANTO 
ONNA 

S4R4R4.TTİN ALİ 
hasta, elini yataktan dışarı çtkararak bileiiınden yaka
ladı ve: 

·Sen eHme!. dedi. 
Kadınlar birsz '8~ınnıştılar. Necli: 

·BabaC'ığım, Kolunu tıkarmasana! ...• diye söylendi. 
Rlllf Erendi .. Bili)·orum, biliyorum!. demek isteyen 

bil' hart>kt'tle çabuk çabuk bqıru u.lladı ve onlara tek
rar. t'ıkmılan içi ıı i""ret etti. 

İki kadın da yü?-ümc "iOrucu gözlerle bak.arak odayı 
terktlUler. 

O zaman Raif Efendi. tamamen 
elimcll'ki paketi cıl.,terdi: 

•Hep-ı;ini ıetirdin mi?. 

unutmut oldn)Cum, 

Evvela anlayflmtyarltk YÜ7Üne baktım. IJlı kadnr nıe
nııııim bunu sonnıtk ic:in miydi? H85t.a hiıli yuıüme bakı· 
yor ve ıö1leri, lıÜlük bir merak iı:inde lwiş ıibi par
lavordn. 

.Nihayet, kifıda sa.rıh tJY•Y1 yata&ının ii7erine hıra .. 
karak: 

.. Evet, ıôziin içinde ne vana Jtttlrdlm?. dedim. 
H~p o hafif "4tailc fı"iılb halinde: 
.Aç!• dedi. 

l Jlk de[a bu anda maJ1ud siyah kaplı defteri hatırla
dım. Onu bir kere bile açıp bakmamış, içinde ne oldu
ğunu merak etmcmil$tim. Raif Efendinin bu neviden bir 
defteri olac:ajı aklıma bile ıelmezdi. 

Paketi sür'atle açıp i<:ındeki havlu vesaireyi kapının 
arkasındaki bir İ<ı;kemlenin üzerine koydunı. SonrR deUe· 
ri elime alarak Raif Efendiye ıösterdim: 

.Bunu mu h,fiyordı..nuı!. 

Başlle .Evet. diı:e i~ret etti. 
l'ava,ca dert?rin yapraklannı karışhrdım. İ<:imde, 

mukavemet edilınez bir merakın ıitıide büyüdi.i~ünü his .. 
sediynrdum. tek ri7tr.H sahirel<"rde, iri ve intiznın .. 11 harf
ler, gayet ate1P yazı1dıjı belli oı:atır1ar vardı. hk sahire)-·e 
bir giiz attım, setle"\o·ha fıl8n yoklu. Sai tar;ırtn ?O h3tİntn 
1933 tarihi ve hemen bunun altında fU SlltıTJar vardı: 

.Dün ha,ımdan ıarib bir hidi5e ge('ti \:e lınna on 
sen~ ev,·elki ba,ka bir tftkım hAdi~leri yeniden ya~ath ...• 

Alt tarafını olc:uyamıdım. Raif Efendi teknr kolunu 
<:ıkarnıı' ve elimi tutmnr;tu, 

.. Okuma!. dedi ve başile odanın kartı tarahnı işaret 
ederek mınldandı: 

• ouu şuraya 11t? .... 

.. Sohl'ya mı?. 
•Evet?. 

Bu anda merakım bih:bütUn arttı. Raif Efendinin def .. 
terini elleri"Tlle yok etmek, benim l('in lmktıısn:dı: 

.Ne münasebfot, Raif Bey!. dedim ... YaZlk değil mi? 
Size uzun zaman Arkada~ olmut bir defteri manasız yere 
yakmak doiru mu?. 

.J.ümmu yok!. dedi ve ba,ile teknr Mbay1 göster .. 
di. ·Art1k lüzumu yok?. 

Onu bu fikirden "\.a7(e:~nnenln mümkün otmıvaeaiı .. 
m •nladım. Herkttten saldadıjı ruhunu ihtimal ki hu df"f .. 
tere dökmücıtü V(' 9imdl onunla beraber gitmek istiyordu. 

İnsonlara kendindrn hiçbir ,.ey bırakmak l~temi:\"en 
ve yıdn11lıi"ını, ölüme KldC'rken bile h("raher alan hu ada
ma karfı içimde niha:vef"ii7 bir me-rhamet ve onun nıu .. 
kadclrrahna kttr$ı nihı'.\etııılz bir al~ka uyandı. 

.Sh:l anh:vonım Rolf Bt"y!. dedim. •Evet . .(lı)·et iyi 
anh:vonım. Hf'r<ıl'vini1i in•nnlardan kı"ikanma'<ta haklıM
nıF. BtJ ffeffrri yakm1tk l<feml"nh; de cfoiru ... Fakat bunu 
bir mii-tdt"t hir olmR7<ıa bir ıriin ıeri bı.,.akaınaz ınıc:ırın:?. 

C.ö71Pl'İIP: .NedPn?. C!lye ~oramk yü1üme hA'ktı. 

Rn111Jndı(lm şe:vf' devam f'tmf"k ve 111on hlr nrel; deo
nPmf"k İ<:İn ona dsh" <:ok ~okuJdı•m ve kenıli,irJr J..nrşı 
duytlni!"ıım J,iifün alitka \'e ~v~yi (Ö1leriınılP topJama
in r~h"itım· 

Bu deft("ri hir get:e. yalnız bu (eC'fl bende hırakmaz 
mı~ınız? Bu kadar zannın arkadaııı:lık ettik. hana kf'ndj .. 
niıe dair hl<:hlr ıtey 'Ö'.\·lemediniz ... Sizi merak etm<'mi 
tabit bulmuvor mn!iunrız? Bana karşı da hu ka•lar uk
lanmıia muhakluıık ldnun ıtörüyor mu~nnn7? Diln'.'·•ff• 
henim lcin t'n kıvmf'tll lnıııa'1sınıı ... Bun• r"~"'"" llİrin 
ıröziinihde herkes fibi bir hiç olduinınn "ich·Iİ ,lf'rek Mİ 
beni bırakıp gitmek isliıoraunuı?. (Devam edecek) 

Güldü ve elile yüzüme hafi!ç• 
dokunaroJc 

_Saadet hayatın içindedir. 
Fakat bir çift ayakkabı ile, koc• 
bir hay~tı geçirmek kimın rliııcl• 
dir?. b. 

Dedi. Gerçi, bir çift ayokk• _I 
ile bütün bir hayat geçirilemddl· 
Fakat, ekseri; kulaklarıınızı d~ 
duran bir musikinin ebediyen e 
silmemesini i~teriz değil m;). r{ 

Seyfeddin ORI-1.ı\ .• 
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Macaristanla licaretinıit 
Dün muhtelif memleketler• 

1 80 bin liralık ihracat olmuştur• 
lsviçreye fındık, barsak, Ruıı>•~ 
yaya mandarina, Macariatana ıu.c 
tün sevkedilmiştir. 

Noel yortuları münasebetil~ 
Macaristana gidecek olan ticilf~ 
heyetimiz §ehrimizde beklen>•. 
tedir. Heyet reisi Hariciye Vekl': 
leti iktısad işleri müdiirü Be~~· 
Tahir, dün Mıntaka Ticaret rnu: 
dürlüğünde, Macaristanla ar• 

d k. · • ·· b tleri tel• mız a ı tıcarı munase e .. 
kik etmiştir. Heyet birkaç gun 
daha burada tetkikler yaptıkt•" 
sonra Peoteye gidecektir. 

BASRA YOLUNDAN 
ŞiKAYETLER 

ihracat tacirleri Basra yoluf1.,. 
dan fikayet etmektedirler. Şilci' 
yetlerin sebebi şudur: Vagonlar, 
Suriye arazisinden geçerken iste~ 
yonlarda kontrol yüzünden ço ,. 
bekletilmektedir. bunun netice•• 
olarak vagonlar Bağdada pek ge9 
gitmektedir. Alakadarlar Irak o;
miryollarından aynı tik.iyetler " 
bulunmaktadır. Nakliyatın doha 
sür'atle yapılması için Devlet De~ 
miryollarile Irak Demiryolları 

1 
•' 

rasında yeni bir anlaşma yapı o. ... 
caktır. 
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BUGÜNKÜ PltOGRAM , ... 
18 Program, 18,03 Radyo caz or . rı5 

trası, 18.50 Fası] heyeti, 19.!~ Al~ .. 
haberleri, 19,45 Dütiln türld.ilerı. 20 
yun havaları 20.15 Plaklar. 20.30 ~~= 
nu,ma, 20,45 _Şarkılar, 21.:s . hP· 
nuşma 1 21.30 Mti;;ik, ?.2,30 AJan~ 

3 2
5 

berleri, 22,50 Dens müciiii (PL) 2 ' 
Kapanış . 
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Piyango talihlileri 
-------

Bir yılbaşı büyük ikramiyeyi 

kazanan bir doktor anlatıyor 

raa,tarah 1 inci ubllodol 
idik, Gözlerinin içi neş'e ve bahfivar
lıkla pırıldayan doktor: 

- Buyurunuz bakalım! .. dedi. Neye 
dair J:ÔrÜ-;ccc~iz? ..• 
Maksadımı kı~aca kendisine anlattım. 

Gülilrnsl"yerek dinliyor ve başını hrıfif 
hafif sallıyordu. Sözlerimi bitirincP.: 

- İyi amma, dı?di. bi.zin1ki artık ba
yatladı. Üzerinden birkaç sene ı;ce('ti. 
Bana l{Öro d11ha yeni. daha yakın ta
lihliler var. Acıl onlan bulınak lA:zım. 

- Faknt, dive itiroz ettim, si:rin ka
undıtınız ikramivenin üstüne hic faik 
olanı yok. Biletinize tam varım mllyon 
isabet etmı,ı. 

Dı.>ktor şen bir kahkaho attı: 
- Bereket ki, dedi, bu h8dis .. nfn U

'terlnden dtı ha çok vakit j{eçmedı de 
ivl hatırlayabiliyorum. Yokc1 hem"n 
hemen hen de yarım milv"n lira aldı
ğıma neredey!'le lnan.acaktır;n. 

Hayretle sordum: 
- Ned,.n? ... 
_ Çünkü bendPki bilet o1"1di1 bırdJ. 
Gülnıek ıırası ban• li(elmi~ti. 
_ Demf'k ki. dedim. hi!JSCnize "'lli 

bin lit'a cJi\:ı;m .. oı~ni ı11mc:a,,..,-nn\~:t öy
le mi" ... Bu d• ~z Pflra de~il. 

_ Elhf>tte- Elli hin Hr:ı a7. nıır" !!:\

yılmaz. F'1kat ma~errı'ld. <''k.nC'~krn•c, neo 
dJve bi.itiln bif Ptin lıPn~e ol;ıııtvttınn 
ilzülmivevlm! .. B"'' vüz hin Jıravı ol-

d • .b. ~-n alı:aydım ff'na m! olıır-
ıı<"u Ştı ı ırt: · 

du• 
U,.attıih pakrtft>n aldı~m fliJt:~rayt 

ate~lerkf'n !lordum: 
_ Elli bin Uranııı ne yolda kullan· 

dınız doktor?·· 
Stq;ırasının dumanlarını aavura sa-

vura baktı. 

ıına ıtırınce yardım ve munvenet ta
lebinde bulunurlardı. 

- Bu gibi aıkınhları bertarnl ede
lim doktor, dedim. Yapl1~hn1z çRlı~
ma ve masrafa mukabil bu size lyl bir 
Juı -;:1nc ve iyi bir J(elir temin etti 
mi?, 

- Tı:.büiil... Çalışıt.JA1m V!! sarfetti
tim nı.,pette benim de ihti!l'.asım arttı. 
Muavtrıe ve tedavilerim daha müsınir 
neticeler verdi. Bunun tabii bir neli
cesi olarak da müşterilerim arttı. Ke.-
2Bncım çoğaldı. Ve işte çok tükür Al
laha, hAlA da kazanıyorum . 

Doktorun nezaketini suii;limal et
memek ve ha5taların1 da aha ı.ive.de 
bekletmemek için aya~a kalktım ve: 

- Doktor! dedim. Bu kazancın her 
JtÜn daha :ı.iyade faı.lalaşma~ı mukad
derdir. Fakat ben bira'l daha oturur
sam belki birkar hastanız gider. 

Doktor ııüldU: 
- E.11JtaA:furullah! dedi... Hactalarım 

bana b~i:hdırlar emin oh.ınur .. F'<ık.i pi
yansto ikramiyesinin en biiyiik k1'zan
cı budur işte ... 

- Bu yıl da biletiniz var mı dok.tor'. 
- Hem de üç tane ... 
- Temenni ederim bu yıl da cık.ııın 

lnoalloh .• 
- Ah, hani o günler!. İşle o ı.amtın 

J;telin d• aııl röport.jı tam minao;ile 
yapanı .. 

- İnoa1l•h doktor- Şimdilik Allaha 
ısma ... ladık. 

Doktor elimi s1ktı. Ben holde i1f>ri· 
lerken o arkamdan neş'ell nes'eh sl:>y,
lenlyordu: 

- Güle J(iile bav ıze.z.("teei. .. Eiif!r !<i
tln yok..,.. ... YJ1bııı:5lndan evvel bir bilet 
almavı ihmal etmevin ... f"' .. &lli ol
maz .•.. Rnpnrtai için h<!n de ıiıc Reli
rim bolki (!) .•. 

ATIF SAKAR 

NOT: Dlğ'er talih1i1erle vaptıi: .. mn: ku 
t\U'>f1'1•lan, yarın ve yanndan sonra vt
receCtz. 

• • • • • 

SON HABERLER 
İzmir havalisinde 
feyezan tehlikeli 

1 
YUNANİSTAN 
askeri vakıa· 
ların seyrini 

• • • 
vazıyete gırıyor 

lzmir 29 (Hususi) - Garbi ı !erin tahliyesi kabil olmu,tur. Bu 
Anadoluda Büyük Menderes ha • mıntakalarda nüfusça zayi&t ol. 
ric olmak üzere bütün çay ve ne- mamışhr· Bazı köprüler ve şoseler 

hirler yağan mebzul yağmuı1ar se... harab olmuştur. Kınık civarındaki 
bebile taşarak Manisa ovasına Dağıstan köyünden haber alına. 
kadar her yeri ve bu ovalardaki mamıştır. Bergama ile Kınık ara. 

sındaki bütün köprülerin iize ... 
rinden iki metreye yakın aular 
aı,maktadır. Sular Menemenin 
yukan sahillerine kadar gelmiş • 

köyeri şiddetle tehdid etmeğe 

başlamıştır. Manisa valisi tel .. 
grafla İzmirden kayıklar İste .. 
miştir. Ovadaki köy)erin imdadı .. 
na kayıklarla gidilmeğe başlan -

d 1 d 
tir. 

mıştır. Y ag'"' mur ayni ıid et e e-
Menemen civarında sular altın-

vam etmektedir. 1 da kalan 9 köyden ikisi zmirden 
Diğer taraftan Balıkesir havali. 

sinde Simav çayı, Karadf"re ve getirilen ıandailarla tahliye edil
Hanife dereleri taşarak bütün 0 _ miıtir. Kurtarma ekipleri faaliyete 

vayı sular kaplamıştır. lki köy geçmiş ve Kızılay fel&kete uğra .. 
sular altında kalını, ve Bandırma. yanlara ııcak yemek ve elbise ver
dan getirilen sandn1larla bazı ev. mektedir. 

ilac Almanyadan 
getirilmesi İçin dün 

Vekaletten liste geldi 
Almanya.dan mal getirmek ı lerle yeniden sipe.tişlerde bulu -

için evvelce siparişlerde bulunan~ nacaklar Mıntaka Ticaret müdür
larla yeniden mal getirtmek lüğüne müracaat ederek konlen .. 
istiyenlerin ihtiyacları hak - jan listelerine göre kendilerine 
kında bir müddet evvel ayrılan miktarları anlayacKklar ve 
Mır.taka Ticaret müdürlüğüne bu malların ithaline müsaade edil_ 
verilen beyanname ve ticaret mesi için Vek8.letten lisans istiye
Vekô.letince tetkik edilmiş ve Al- ceklerdir. Vekalet bu müıacaat -
manyadan 2 1 milyon liralık an~ leri cinslerine göre bir araya ge-

değiştirmiştir 
(Baştarar1 t ln<I .. hi!edo) 

tarihinde radyo ile söyl~diğim nu 
tuk.ta da tekrar ettiğim gibi Yu
nanh~tan filhakika a,keri hAdifle
leri başka bir cereyana çcvirmi, .. 

tir. Çünkü kendi~i ne kadar J.. iiçük 
olursa olsun. manevi bir 5.milin 
tesiri hazan hiçbir ölçüve ıığmı
yacak derecede büyük olabilir.» 

Muharrir, >Yunan zaferlıerinin 
komşu memleketler Hzerindeki 
tcsiratı> hRkkında mütalea sordu
ğu vakit Nikoludis, şu cevabı ver

mi~tir: 

c- Tarihlerile iftihar eden, is
tikballerine itimadları olan hür 
memleketler. istiklal ve t&ntami

yetleri tehdid altına düştüğii va
kit Yunanistan taıafından göste
rilen misali te.kib edip etmeınek 
tamaınile kendilerine aiddir.> 

Türk • Yunan dostluğu 
Türk ve Yunan ittifakından 

bahseden Nazır, vaziyeti muha· 
bire şu suretle anlatmııtır: 

Günü Gününe 

Şikayet değil, 

tefekkür etmelidir ı 
Necib FazıJ Kısakiiı'Ck, Şirketi 

Hayri~·eden şikliyet için l\lolla 
Beye bir ac;ı.k mektub yaUJn~. Vapu:r 
tarifelerinden acı acı derci yandı.klan 

sonra, Boğaziçinde oturduğu için., ya
kında Şehir Ti,latrosunda oynnnaca
ğını bildi.ediği kendi piye!l.ini gOrmek
ten ınahrum kalaağını da il.l,·e edi
yor. Çünkü: Şirketi Hayri)·e1 her ak
f.lllDl ge~ vakit, me~ıa. saat 24 te fililn 
Boi'aziçine pusta kaldınnıyormnş. 

Bana kalırsa, mümtaı şairimiz, lı.en• 
di piyesini görmekten mıhrum J..aJa
cajtı itin gam yemekte hak~ızdır. Onun 
için, bence, o pi)esi, kendi.sine !'"ey
rettirmek imkinıru vermediğindı.>n do
laJı l\folla Beye şikayet tleğiJ. tetek· 
kür etmelidir. 

Neye benzelmeli ? 
Con Telgraf reCiklmiı.in ikiııci ve 
"J ü~üncü 5ahifelcrinde bir cok fık

ralar "·ardır. Ve okuyanlar, hu gaze
tenin ne çok muharriri var, derler. 
Fakat ben 5ize usulcacık haber "'ere
yim. Son Tel~hn bir tane fıkra mu
harriri vardır ve bütün Cıkralan o nıu
harrir yazar ve muhtelif l. lmle-rle im
zalayarak neşreder. Bu vaziyl't karşı
sında, muharrir, tabiatilc, bu yazılar
dan ancak birinin altına kendi in1za
sını koyabilir. Bu imza da Balk Fi
lozofu do!-ıtumuz R~d Feyrlye aiddir. 
Şimdiye kadar Reşad Feyzi yazdı(t 

bu mubtelH yazslann altına Rauf Ah
med ve Bürhan Cevad imzaıılarını ata
yordu. Şimdi buna bir de yenisi ka
rışh: R. Halid. 
Bazılan diyorlar ki, bu hnıa Refik 

lfalidin isınini taklidd.ir. Biz iivle zan
netn1ek i~temiyoruz. Ama, Rauf Ahmed 
imı.asınl Ahmed Rau(a, Bürlıan Cc
vadı Bürhan Cahidc, R. Halidl de Re· 
fik Halide benzeten kori tereddüde 
dii- mekte elbette bakhdır. 

Fakat bütiln bu yanlan ya~dıfl hal
de, bunlardan ancak birisinin albna 
imza!'iınt koyabilen Reşad FeyDyl ne
ye benzetmeli derSlniz!. 

L~ii~alilik : 

' 

koyduiu b .. lıta dokunuyordu. Flllı•• 
k.ika, o ba!Jlık ., tnan!. .• hitabile İ\Bllı

yordu. Naci Sadullah, bir nel'i telıi~la 
ıoruyor: 

.. Bugilne kadar bizim. meslekt:ı'!-lar 
henıen bütün bildiklerine, üst•d, diye 
hitab ederlerdi. Acaba mesleic yeni 
cUenler, herkese u~anç veren ü~tad ... 
Jarın yerine, ulan1an DlJ cetirecekler'?. 

Öyle olmamasını temcnnı edelim. Fa 
kat, bir nokta var ki insanın bir türlü 
aklı almıyor: Vatan refikimiz., Jtenıen 
bütün yanlarına orijinal başlıklar koy• 
makta büyük bir maharet sarfetmek ... 
tcdir. Bir defa.sınd~ birinci 5ahifenin 
en başına ve üç sütun üzerine: ·Afe· 
rin İncedayıya .. diye, biraz Jiübali l•ir 
bıulık oturtmu.Jtu. Sonradaırı dıı .l\Juh ... 
tekirler hapı yuttu• dir- bir ha\'adis 
ba,hiı eOrdük. Bu ulanlısı da 3·eni. 
çıktı. 

Sonu nereye vancak dersiniz?!. 
Şaka bertaraf ~ ~diye kadar 

rünlü.k pzete sütunlannda hiçhlr u ... 
man raslamadıjım.ız bu liübalilikten 
vazgeçilmesini temenni etnıeliyi:z. Kar;e 
karı,-1 dalına hünnelkir olmak ''afifını 
taşıyan Türk matbuatın&y karie bu tarz 
da hitab etmek yakışık almıyor!. 

Falaka: 
Yene, bir Türk elinden çıknuyan 

afi!Jler ıörüyonız. Bunlnrdan bir 
tanesi, blr radyo reklim.ı .Di,;nyanm 
Radyoların Kraliçesi .. diye ya:ııyor. 

Bir defasında da, Beyoilund.ı bir 
dükkinda .. Burada çonb tami.rab o!u .. 
nur .. diye bir yan cönnüe ve mUda ... 
baleye mecbur olmUŞ"tunı. Fakat bun ... 
lann bir türlü önüne geçilemiyor. Es ... 
ki zamanlarda .. İstanbul Efendisi .. is ... 
mini taşıyan, umanın Belediye ttl~le .. 
rl, yolsu'lluk yapan esnafı, hemen ya ... 
hnr ve bir ıüıel sopa çekerlermiş. ~im 
di bu idet mevcud değil aına. böyleJe ... 
rlne yapılacak en kestirınc muamele 
de bu ol~• cer-ektir. Çünki.ı narin )le .. 
silen herhangi bir tnaddeyi 28 para 
faıJaoı;ına utan bir adanu mahkemeye 
veririz de böyle türkçeyl altüst ~en 
.. tiun muhtekirlerl. ne bi4jbir ceıa ve
remeyiz. 

Bence, böylelerine de so'kak 0TtP1111ın
da [alaka çekmeli)iz ki. aktllan bat'"' 
larına retsin!. 

A. Müntekim 

_ Benim vibi bir adam nerevtt .,Rr
feder k.11 ... Önce müşierileriml düşü
nerek luı!lltalarımı dahn h·i muı•·pne 
ve tPdavi için Avrupadan veni c\!,t
Ier F[ctirttim. Mua\•enehan .. ml h·raz 
daha büvülttüm ve zenı.lintPst'.r.-'im. 
Sonr• kP~di bilelrni Arttırm:ı\: ı ... ın ft.\•-. 
rup,, .... bir 5e.,.,.h:-ıt vaotım. P ır;~e B-.r 
line pittlm. Hıu;tarıeleri rezfi;m. Ve 
ıonrR Vichy'rle . •apıl11n Tah:ı.bet Koıı
,re~ine jştir11k etmPk fırsa~ı~ı b:ılrlıım , 
İftr hittün hunl8r bu para ıle ol-:lu. 

Bu sene 90 b
• ı laşma hükümlerine göre getirile~ tirerek toplu bir halde aipariı e. 
ID cek tıbbi ve kimyevi eczalarla bo~ dilmesini temin edecektir. 

yalar hakkındaki lioteler hazırlan. ithal edilecek diğer maddeler 
mııtır. Bu listeler dün V ~kaletten için de listeler hazırlanmalrtadır. 

«- iki memleketi birbirine 
bağlayan çok sıkı dostluk ve itti

fak bağlarını pek iyi biliyorsunuz. 
Buna ilaveten diyebilirim ki. Yu
nanistanın geçirmekte olduğu İm· 

tihan, bu bağlan gün ıteçtikçe 
kuvvetlendirmektedir. Yunanh· 

lar ve Türkler ayni hislere ti.bi o
larak ayni gayelere doğru tem 

bir tesanüdle bakmaktadırlar. So
nuna kadar müttehid olarak yü
rüyeceğimizde kat'iyyen şüphe et 
miyoruz.> 

Yunan· Mısır doslluğu 
C eçen gün, Tenda Nari SaduUah, 

Vatan refikimiıin. hir Y•~•~ına 

Fransada Mekteblerin yılbaf ı tatili 
HAlA J(ülümı:cverek eözl,.d pp·ıl pı

rıl vanan doktora ben de v.ül~ R:Üle sor ton şeker 

istihsal ettik 
dum: 

_ fvl amm'l ... D,.,ktnT', "ti n"T;\.:ı'arı 
ı:tvkini.,e, eft1_. .. ,....,nize de ıarfr:?ttiQ:iniz 

oJrııadı mı hiı:'! .. 
MRnah manı.lı viizüme bflktı: 
_ Dedik ya vavrum! de,li. A\'l'\Jrıa-

ya ııtttlk ı,ıe. İn'8n o~lu llorl•n•. Vi- Milli ekonomimizin en faal ıu
chv'ye, hele Pari~ ,;der de e){1P11Me~ belerinden biri olan teker danayii 
ze~ketmez. feT,.kttn b!rkAç gec" c-at... iokitaf etmekt~dir. Fevkalade ah
maz o!ur mu hic? , Elbet hlı: :lf!' elf- vale rağmen tam bir intizamla ça
lendlk. ıü1 dük. yedik iclik be kuzıım, lıtmalanna devam eden ıeker 
Bu )r .. ..ıııırını da v.-nmıyAlıııı rrıı Pı'°t·k! fabrikalarımız, bu ıenf'!ki istihsal 

- Ha!rkıntı .ı~tte ... I.?.f d~U bu.. faaliyetlerini tamamlamı1 buhınu-
Elli hin lira k:ııı.,(lındınız havadan 

yorlar. 
- Yok bak öyle sövlf!'me ·· B!inıın Bu ıene 5 63 bin ton pancarın 

bir de masrllf, rruuıraf. hep ma<ıJ:-af ta· milli fabrikalanmrzda işlenmesile 
rafı vıırdır ki onu hiç aC'mıyahm. 

_Bu hanııi fe!ll doktor?... 90 bin tona yakın şeker istihsal 
_ :Muavenet, yardım f"sh. Cünkü edilmittir. Geçen seneden müdev· 

bilseniz. böyle bir zamRnda, ~~d:nı, sol ver stoklarla birlikte bu miktar 
dan övlr müracarıtler karı;ııı;ınd:-ı kalır- Yurdumuzun bütün ~eker ihtiya
ıınız ki bunl:ıııra yetişm('k i.dn bit' hu- cını karıılayacak kabiliyettedir. 
cusl kitalıet büroru acmoık ır.ab eder. Diğer taraftan pancar müstahsili 

_ Tabif. dive !'IÖ!Ünü keitlm, hac:ta- 90 bine yakın çiftçimize fabrika
l1trın ara11nda bulunur Wvlest deftil lara sattıkları pancar mukabili o· 

.,,ı•... larak 8 ili 8,5 milyon lira tediye 
- Hayır. dedi. zaten fakit" ha~talan edilmhıtir. Bundan b'\ıka !' ancar 

muayene için aylarca u~ra!Jtım. FLıkat istihsaiile iıtigal eden köylüye 
paralıların arasında öyle Ü'litüb~fl ~er-
temiz kims•ler vardı ki, hasta dıye ıce. faizsiz olare.k açılan kredi iki mil-

r.veım;a~ll'"lırlll•lr.iıİİnletliı""ıdıe .. c;İİ·~e~n~•11od1,a1-11Yıiiİolnlllilralylıi.;teİcİaİvıul·z11e1t1m1iİtmtilrı.1111~ r BÜ haE!! _..~.~o~u~~ ba!i!~!~sında 
oEANNA DURBİN' • ın 

En ~n ve en rüzel tem~ill 

İ L K A ş K 1 
fllınlndekl te\·imli1iii ciiul ~ı ,.e lüks. ihilsamından 

her ~erde bahwdilmektedir. 
_nyncı :Türk('e i1.ahatl~ Vakınıııa.rk jurnali : İnci.Uz • itılyan ve 

· Yunan - ltal:van harbine aid habt-rler. 

Ktır••ı.v İstan~ul De~osu Direktörlüğünden : 
ısıl ve IGıl No.Iı 

O Y U N 
KAGIDLARI 

Mağazamızda J>üzünesi : 1922 ve 
Destesi : 181 kurustan 

Perakende olarak satılmaktadır. 
Ad . KıııJa:f Han No. 20. Yenlpoctane karşı'iı - İstanbul rf',. . . 

_ Diln\"anJJl en cok okunan bir ıcn.·ahat ve nıacera roman1 

ROBEMSON ADASI 
Sinemada ... 

T..ondranın zenrin "e muhteı;em !!la
lonlarından aln1Rrak ... Çıltın deniz
lf'rde birçok mÜ('adt>leden ;q>nra llôSll 

hir adaya dü~en bir ailenin tabiatla 
,.~ \

0ah't ha,·vanlarla mü~adeleleri 

'=REDllY 9AqTHO• OMF.\U 
İdanbulda ilk defa olarak bu büyük 
TÜRKÇE SÖZI..ti Filmi BUGÜN 

TAKSİl'lde 
İliveten: İncUis .. İtalyan ve Yunan • 
ftelvan Jıarhintt ıld •lnrma haberleri. 

lstanbul Mıntaka Ticaret müdür- Bunların da birkaç güne kadar 
Iüğüne gönderilmiıtir. Alman .. şehrimiıdeki alakadarlara gelmesi 
yaya mal ısmarlayan müe!lsese .. beklenmektf'dir. 

Nazır, bundan sonra YunA.nİs~ 
tan ve Mısır dostlu~una sözü çe
virmiıı ve demiıtir ki: 

c- Mısır halckındrıki hi!'lsiya
hmı bilirsiniz. Kral Faruk'un gü

zel memleketine seyahat ederken 
insanlık medeniyetinin bu iki be~ 
!iğinde mütekabil dostluk hi•leri· 
ni pek yakından görmü,tüm. Yu
nan zaferlerile Başvekil Metak-

Hindi(:inide 

Kosinsin' de 
' ' 

komünist 

tahrikatı 

Saygon 29 (AA.) - Havas 
ajansına göre Fransız Hindiçinisi 
umumi valisi General Decou::ır, 
komünistler tarafından tahrik e
dilmeğe baı-lanan Cochinchine 
kıt'alarını tefti' etmek üzere Say. 

İngillereye tam yardım 
isleniyor 

Nevyork 29 (A.A.) - Gallup sa!'ın siyasi, a•kert ve vatansever 

enstitüsü tarafından yapılan biı deh8.sı. eminiz ki Mıstr milletini 

anket neticesinde, Birleoik Amerİ- de heyecana getirmektedir. Bü
ka devletleri halkn:un yüzde alt~ yük müttefikimiz )ngiltere Mnre

mıışı, harbe girmek tehlikesi paha. 

sına da olsa, lngilıoreye tam biı 
yardımda bulunmak reyini ver
miılerdir. 

Dün geceki yangınlar 
Dün gece Kadıköyde Eminbey 

çıkmazında Aliye Elkana aid iki 

şal Grazziani"nin ordularına knr-

01 kahramanca harbederhn. Mı
sırda yaşayan Yunan vatandaşla
rının Mısır istiklalini v~ dünya 

hürriyetini müdafaa için lngiliz or 
dularına gönüllü sı(atile ya1ıld1k
larını öğrenmekle daima bahtiyar 
oluyoruz.> 

Ne.zır, bundan sonra, İnRiltere· 
nin harb vaziyetine geçerek Ge-

gona varmıştır. kath ahıab evde yangın çıkmı!}tır. neral Wavell orduları tarafından 
Havas Ajansı ili.ve ediyor: Binanın çatı kısmı tamamen yan- kazanılan parlak zaferin Yunani~ 
İsyan hareketi bazı anlarda dıktan ıonra itfaiye tarafından tanda çok derin sevincler husule 

ciddiyet kesbediyor, fakat haliha. söndürülmüştür. Ateşin bacada $fetirdiğini ve harbin nihai ıaf _ 
zırda sükUnet temin edilmiş bu - toplanan kurumların parlRmaıın. hası üzerinde de ıüphesız tesir ya 

f,__:·~_::_] __ ~:z_~~-~~-;~~-·n;~_ı,~U-=~~-ın~ö;_emi•tİr._J 
Realizm 

münakasaları , 
.. YENİ EDEBİYAT .. pıete~inde ~üy

Je bir serlevha ıördük: .. Keallmı l\lil· 
nakafBlan •. 

Birader, şuna kr!'iRca .Tirsj l\fesf'lele
rt .. desek daha doiru olm..tz mırdı? 

Hitlerin • 
yenı 

• • 
ıs mı 

Noel her tene Noel Baba ile berabt'r 
beklenir. 

Noel Baba kimdir? Gelir mi? Nasıi 
ve ne zaman gelir? 

Bilinmez:. Ve ıallb11 ,imdiye kadııır da 
hiç ıelrlili görülmemiştir. Aına Noel 
yortusunu yapanlar gene "'Joel Baha
nın Jelt'ceiinden bahsederler. F.dcrler 
ya. Bu sene de haher atıiılımıza ıtöre 

inglıtemle Noel ırünlerl Hltlcr"in or
dulan bek!enm!,. 

Ne dt'rsiniz, Hltler'in yeni istnl Ncet 
Baba o)masın?. 

Balt~ cıoplunun 

ha vatı 
Baltanoiluna IOTdular: 
- İ;stadım. Yeni Arl•nı'iln tefrika Pt

tiriııiı hôtıralar daha hitnliyccck mi? 
ti'stud ('e\•ah verdi: 
- Nasıl hifo:in a1irim? 

adı: JTto,·atım! 

Tefri1cnnın 

K wıı'"' l. "~ .. "ler 

müştcrilerimlrln dikkat nazarına arıo
diyoruz: 

39785.- Noldu da operet ben hilemem!. 
Saz vrya caz Rmaisi. Güfte: Ek 
reın Reşid. Beste: Cemal RPtld. 

39781.- .. Kaçık.ali martavalı. katakul
Jim ... Bo(azicl halk şarkısı. 0-
kuyın: Tombul bir şairiml"t. 

39787.- .Kar havası, kir havA~ı.. . Seı: 

Herhangi bir odun 1üccarL 

39788.- -Bahçelerde ıül gördiiı:n. 
SenJ pek bobı;ti 1 gördüm ... 
Beyoğ'lu fokstrot. Okuyan: 
Hilzım. 

Aptal 
Bir şirketin direktörü ,.e dl1'!kti;. 

rün kı\tihi sokakta yürüyorlardt. Kfııib 
bünyesinden umulmıyan hlr ,idı1('t ve 
uzun senelerin verdiii bir hırsla: 

- Aptal! dedi. 
Direktör göbeğilc bir y~rım rlaire 

çizdi ,.e bastonunu daha lirık Oir jc~ne 
sallayarak: 

- Ne dedin, ne dedin?. 
Bi('l'lre memur devam etti: 
- Beyefendidiim, Şehir l'iyatrorun· 

dr.. oynanıyor, )·eni piyes!. 

Bobstillerin ikinci 
mektubu 

Selırimtzdeki bobstUlerc1en ikinC'i 
bir mektub daha aldık, ıt9y1e bu) u
ruyorlar: 

Yeni tabirler 
1939 harbiyle yeni )'eni tabirler ve 

meyiller lisan \'e hayatımlla ı-irmc~e 

ba~Jadı Beııiııci kol, sinir harbi, sulh 
taarruzu gibi. .. 

llarb biraz daha uzar511 1 artık m<'k
tublann da şu şekilde yaııJdı(lnı go
~ceiiz: 

Bir kocadan arkadaşına: 
.. Ahmed, 5Alla karımla ınünıka11Jala

rımı anlatmıştım. Dün a)qam gene ka
rım tandıudan, bir kürk('il dükkılnının 
önünde, ,iddetle bombardınıo.n erlil
dlm! Derhal havalanan kollarıntlA bu 
ant tecavüz bertaraf cdilnıişse de lıa
rekita iştirak eden yiiz liralık1arımdnn 
üç tanesi üssüne dönmemiştir! .. 

.Eski. muhArrirlerden kari1ere: 
Eski muharrirler başkumandaııbğın

dan bildiriliyor: 

1 No. lı teblii: 
(Bah15.Jide bir mahal) - Buırün de 

kayda deier hit; bir hidi~ olmııımı-;tır. 
Cephenin her tarafında muharrirleri· 
miz proJram mucibince ıerileıu«:ie de. 
vam etmi~lerdir!, 

Ucuz ilanlaı 
İŞÇİ ARAYANLAR - Güler 3üılil, 

hamarat, eli işe yatkın, orta 1ıiı:ml'tte 
kullanılacak bir ko"-aya ihti)'OC \'&l!hr. 
Dİki$ten anlaması tercih şcbebiılir, Ta
lihlerin Hakjkat ~azet~sinde .. zevc 11-

\'a)·an karlın• rum1una mektubla mü
racaatleri. 

(Bas tarah blrind .. biled•) 
ten ile hükumet erkanını Afrikaya 
nakletmek üzere Vişide tayye.re
ler beklettirilmektedir. Vişi ile sı
kı temas halinde bulunan mahfil
ler de bugünlerde meraklı hadi
seler ceı ey an edebileceğini söyle
mekle iktifa etmektedir. 

Diğer taraftan Fasa ve T unusa 
sevkedilmek üzere Fransız kıt'a
larının Marsilyadan vapura irki.b 
~dildiğir.e dair verilen he.beTler 
burada teyid edilmektedir. 

Alınan diğer haberlere göre 
Fransız tayyareleri ve denizaltı 
lan ,imali Afrikaya hareket et -
miştir. 

rta o~ull~'ün veni daveti 
Londra 29 (AA) Hür 

F'ransızlA.rın şefi General dö Gol, 
dün ak,am, dünyadaki bütün 
F rnnsızlan tekrar mücadeleye 
rlavet etmi!\tİr. 

General, Fransıt Afrikasındaki 
bue-ünkü vaziyetin verdiği fırsatı 
belirttikten sonıa demiştir ki: 

• Rütb.!eri, fikirleri. mevkileri 
ve mazide işl~dikleri hatalar. ne 
olursa olsun, ben, ,artsız. ve ka -
yıdsır. mücadeleye yenid"n giri~ 
meP:e knrar verecek olanlarla be~ 
rnberim.> 

Kiralanmak üzere 

Yılbaıı münasebetile lise ve or .. 
tamektebler yarından itibaren ö .. 
nümüzdeki ayın ikinci günü aa ba .. 
hına kadar tatil olacaklardır. ilk. 
mektebler ise ayın 3 1 inci salı gü .. 
nü tatile başlayacaklar ve k&.nunu .. 
aaninin 1, 2, 3 üncü günleri de 
kapalı bulunacaklardır. Üniver&İte 
ayın 31 inci salı gunu öğleden 
sonra tatil edilecek ve k&nunusa
ninin 2 nci perşembe günü sa .. 
bahına kadar kapalı kalacaktır. 

Halkeıılerinde : 

Eminönü Halkevlnden: 
Motörcillük kursunun amolt kı""1t 

her hafta cumartesi günleoı-l aaat 14 
te ve çarf8mba günleri saat 18 de Ha) .. 
kevinin arkasındaki Tuvir sokağında 
Turan Ştaı·ajmda yapılacak ve ilk den 
1 lkincikll.nun 1941 çarşamba r,ünil b .. -
layacaktır. Evvelce derslere dE"vnm et ... 
miş olanların bu a.melt kursl•ra dıı qel .. 
melerl tlln olunur. 

HALKEVİ TEMSİLLERİ 
Beyoilu Halkevlnden: 
1 - Evimiz.in Temsil ~besi her haf .. 

ta pazar ııünü .aat 14,30 da Beyoii.lun
d• İaUklll caddesinde Nuniya sokı:.
ğında P8J'ti binasındaki Temsil ıı:alo
nunda temsiller vennektedlr. 

2 - Arzu edenlerin Evi:niu mUra
caat ederek davetname e.lına!arı rica 
olunur. 

c BULMACA ) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Kaloriferli küçük bir apaıhman 11 
katı ve konforlu bir oda aranıyor. 
Hakikat"te M. G. rumu>una mek- 2 

1 1 

l•I 
1 l•I ı · ı 1 1 
ı 1 1 1 1•1 

1 . tubla müracaat edilmesi. 

Yeni nefriyat 

Teknik Öğretim 

3 
4 
5 
6 
7 

Maarif Vekileti tarafından neşredi!-
meğe başlanan cTeknik Ö~retim• adlı 8 
ayhk nıecmua ile memlekeünüzin mü- 9 
him ihtiyaclanndan biri k:ar-,1\:·nmq o
luyor. 1940 iptidasında birkaç arka
da~la beraber •Fen ve Teknik· mecmu
a.ı;;;ını neşre başlarken, mem'eketimizde 
bırka.; senedenberi tamamen ihmal e
dilmiıt olan bir sahada, uf1'k btr yar
dımda bulunmak «ayesini J{iidüyorduk 
Yeni refikimizin zengin rnünderecat ve 
nefis bir tahıla intişarını görünce tek
nikle u(:ras;ınlar namına. ~k sevindik 

Teknik Öğretim. her ne kadar eAAS 

itibarile, un'at okulları talebe ve me
zunlarına hitab ediyorsa da i"erisin
dekl yelllıınn ekserigi herhanL.'1 bir tek 
nik meraklısını da çok vaktnclan olA
kadRr edebilecek mahiyetted\r. 

1 1•1 1 1 l•I 
1 1•1 l•I ı 1 • 

•I 1 I•I I .1 I• 
1 ' 1 1 l•ı 1•1 ı 

1 l•I 1 i•I I 
liil I 1 1 1 l•I 

1 1 1 l•ı l L ı 
~-

Soldan saia: 
1 - Doğduğumuz ver - ,_fahsul 
2 - Bir kadın hımi 
8 - Not"' - Beraberlik onlahr - Nota 
4 - :L\luharrirlerimizden birinin a .. 

dı ... Harç eğiren bir madC.e 
5 - Değil mi verine kullanılır - Al-

lnhın varattı~ı. 

A - BUvük - Katdırrn:ı 
7 - Nota - Kurumamı:ş - Su 
8 - V•kil 
9 - HP.J b vasıtalarından ... ?.tedh 
Yul nrıdan a~ait: 
1 - Ses - Bir çikolata trıflrkası. 
2 - Kıraat. 

3 - Nota - Bir erkek lmıi - VN. 
4 - İsyan eden - Bir 
5 - Yükseltme - Bir kümes 1'.avv"\rıı 
6 - Ara ... Geni$ mikyasta bu~u 
7 - Nota - Bir nevi hamur işi - Nota 
8 - Mecburiyet 
9 - Nimetler - Deveye benziyen bir 

hayvan. 

1 2 ~ 4 ~ R 7 8 9 

KONFERANS. - AHyük miitefelc
kir v'" putecl üıııtaıt Pe,·ami Safa 8/ 
1/H\11 t'RrıııaJf'ha riinÜ nltuımı o;111at zn.30 
da Bp,·nj'j.lu Halkevinde hir konferan'I 
vert"ceJ·tir. 

IConrf'ranqn mP\7\IU: .7Jım1tda Peş-
rf'\' Olmaz, NP Cıkar~ Ralıhna.• 

ı:ı .... 1'-ea ıe1Phili .... 
jr 'İ'I: 

n.,rılet p •frn•T,..;j /•Teri 

.. Arada sırada K117t"telerin karikatür
lerin altındı, bazl fıkrtılardı '\'C nıiıah 
me,mua1arında bob•dil şair, bobstiJ 
~Sl'lm, bobıırtil mütefekkir gibi tabir • 
lere rnı;;;Jamaktayız. Bidm namımızın 
sair, ressam, müteft'kkir kelimelcrile 
yanyana rikredilmesine l'e bizim mü
tefekkir1ikle, pirlikle alikadamu~ an
bi ıösterilmemize daha raıla taham
mül e1memlz beklenemez. Hıi.disenin 
ta~rihini dlJerh .• 

SATILIK - Ru ... erer de Avrupa ,·e 
bilha5sa Fransadan Ketirtth:-hniz, piya
Jıanın en muteber niikte~"rİni ır;a1ı a ~ı
k.annt'I bulunuyonır. Sah ta her türlü 
kolallıklar yapıldı~ı .;bi nüktt"1erin 
yerli menıııeli l(ibi ııtiri.Ume'ı'inılt aznmi 
dikkat gösterilmektedir. 

Mccrr.uanın, ikinciteşrlnde intiŞl'r !'."·İ"
miş o1An ilk S3Vl'!'H, Maarif Vekil! HA~an 
Ali Yücelin bir önı;özünü, ~la~rif mü
fettltlerinden Ferid l';;ınerin tol('rans 
sistemleri. öğretmıen1l'rrlen Sıtkı SAU
kin merdivenli kasnak bl'~:th!;ırın~ nid 
bir notunu, Sadık Kandemirin ordıı~e. 
gsıojPnli vasıtalar, Necat Teıer~nın 
radvoları para7.itt.en ko-rumo. Rdlı ya
'lılarile daha birçok merllkh mRkale
lerl havidir. 

Teknik öğretimi, teknik mernki1!n o
lan bütün olruyuculanml?.4 t..lıvs\ye e
deriz. 

Nu<ret Ktiıııtd'oi':r,n 

j ..... ;ı,j FıJPbivah Tarihi 

ı j SIAIRI 1 l•IAIKIAIR 
2 •IVIA Rl•IYIAIZI• 
3 K • ZI IYIA N • U 
4 UIT\•\M uız 1 •101ç_ 
5 LIAIL •INl•IOIY\A 
6 AIY •INIAIRl•IEI~ 
7 ç •IK E N\A Nl•IJ.I 
R • D EIMl•IMIA L • 
9 ,K OM A • 11 Z .Al M ı 

Umum Mt' liirlüiünclen: 
Dünkil muhtemel hava vazlyetini bH 

(fj riyonıı: ... 

CMmoloncu1.,1. ııe Pltıkçılıh 
Li,...i•ed Sirk.etinden : 

Yeııl ,ıkan pllilılıırımızı mublercuı 

Ayrıca haber aldıjımııa ""zarın hn 
mektubu hnhıı.tiller bitı.•t yaımırnış· 

la.rdar. l\-tektubu kaf,.me alan metlınr 
bir •For mubarrir!mlzdlt. 

Anu edenlerin '" adrese müracaf\t
lerl: 

Avrupa ,.e bilha!ll!(a Fnıu. a mPnwll 
nükteler, Türkiye mümPssilliıl:'i: Ak .. 
haha, Knrikatür ve emsali mlı:ıh ın•c
muaları!. 

Sin, Sin. ADE.UOİ;L'tl 

Edebiyat F akültesi İnJti1.'.or: edebiyatı 
profesörü Halide Edib. Unlvrnit~de 
verdi~i derslerini bu nRm ~ltında ntf
retmeğe başlamıştır. 

'Eterin birinci cildi tıkmı1tır. 
Satış yeri, MnAllim Al•wned Halid 

Kitabevi. Fiatı 160 kuru•tur. 



HAKIK~T 

• 

SP 1 UCUZ İLANLAR 
i, Arayanlar 

I' ŞEHİR 
TİYATROSU 

TEPEBAŞI D R A M KISMINDA 
Gündüz saat 15,30 da matine 

Ak..,,, 98at 20.30 da 

ABDAL 

G. Saray mı, Beşiktaş mı? 

* İş anyor: Türkçe, fransızca, ln,:dHz
ce lisanlanna vakıfım. Bu lisanlar üze .. 
rlne muhaberat ve tercümeye muktedi
rim, daktilografi bilirim, ıt..skerlikle alA
kam yoktur. Her türlü referans vere
bilirim. Şirketlerde ve büro islerinde 
ı;alış:acak is anyorum. Galata Kefeli 
Hüseyin han No. 1 de (C, H.) adresine 
müracaat. (10) 
+BİR BAYAN İŞ ARIYOR - Eski, 
yeni türkceyi iyi bilen, daktiloyu çok 
iyi bilen ve sür'atli yazan bir bayan 
münasib ücretle iş; anyor. Hakikat 
gazetesinde (N. N.) rilmuzunJl m€'k... 
tubla müracaat. (20) 

"** 
BevoiUu İstiktal cadde.•i 
KOMEDİ RISMINDA 

Gündüz saat 15,30 da matine 

Akşam saat 20,30 da 

Bugünkü maçın ehemmiyeti nis
betinde çetin olacağı muhakkak Satılık - Kiralık 

* Kinıılık apartıman dairesi aranı
yor - İki. üç odalı ve konforlu kiralık 
apartıman dalresJ aranıyor. Hakikat 
ı:!'&zetesinde (Kiracı) nırnuzuna mfira.
eaal (17) * İYİ BİR AİLE NEZDİNDE - Mo
bilyalı veya mobilyasız bir oda aranı_ 
yor. İstanbul tarafı !Jayanı tercihtir. 
Hakikat gazetesinde (M. E.) rürnuzu. 
na m,..ktubJa müracaat. (19) 

PAŞA HAZRETLERİ 

ABONE $ARTLARI 
Türkive için: 

OlıUJ1UCularımıza bir sual? 3 avlık 270 
6 525 

,, GENEL 

Galatasaravın en deierli müdafii 
Fanıkun bir ooıu 

Lik maçlannın en heyecanlı 
rnaçlanndan biri bugün F enerb• h 
çe ıtadında oynanacaktır. augün 
turnuvanın başında, Fenerden üç 
puvan farkla giden Beıiktaş, ,am
piyonluk yolundaki çetin mania
Jarından birile daha kar.,ılaşacak, 
Galatasarayla oynayacaktır. 

Maçın hakemi Dr. Tank Öze
rengindir. Çoktanberi büyijk maç 
!arda görmediğimiz Tank bugün 
herhalde mües!İr bir idare kur
mağa çalııacaktır. 

Beıiktaı, dünkü yazımızda da 
ipret ettiğimiz gibi çnktanberi 
sıkı maç yapmamııtır. Formda 
en birinci şart olan ııkı mÜ!aba
ka yapmak bakımından Galata· 
aaray noksansızdır. Dah3. geçen 
hafta F enerbahçe ile "kar11İa~mış
tır. Bugün Galatasaray galib ıı:e
lirıe . bundan ıarı kırmız,lılardan 
ziyade, en büyük rakibleri olan 
Fener bahçe istifade edece1<tir. 
Bc,iktaı iki puvan gerileyecek. ve 
F encrle arasındaki puvan farkı 
bire inecektir. Bu itibarla bugün 
F enerbahçelilerin Galatas:lr"-Y ta
kımını te~ci etmeleri beklenebilir. 
Beşiktaşlılar bu oene hiç mağlub 
olmamışlardır. Bu. onlar İçin b~ş 
lıbaıına bir nikbinlik sebebi ve 
gayret membaıdır. 

Büyük maçtan evv~I F enerbah
çe stadında iki mühim karşılaş
ma daha vardır: F enerbahç~ • 
Beykoz ve Vefa - Beyoij:luspor 
rnaçlan. Birincisi F enerbah~e için. 
bilhassa bu yağışlı havada büyük 
bir tehlike, ikincisi i~e döTdüncü 
vaziyette bulunup milli kümeye 
ayrılmak ümidini her an besleyen 
Beyoğluspor için büyük imtihan· 
)ardan biridir. Seref stadında da 
ayni kuvvette olan takımlar Jt.ra~ 
ıında iki karoı1Fu$ma yapılacaktır 

' :Altın tuğ. lstanbulsporla. oyunun 
oon dakikalarına kadar büyük bir 
ihtimal ile çekişecek, Topkapı da 
Siileymaniye karşısında zorlu da 
kikalar yaşayacaktır. 

Boks maçları 
Aokeri lioeler arasındaki boka 

rnüsabakalanna dün Beyoğlu 
Halke~İ salonunda devam edilmiş 
ve neticelenmi~tir. 

Deniz Harb okulu 4 birincilik 
alarak Askeri lioeler boks şampi
yonu olmuştur. Deniz Harb okulu 
bu ıuretle bir mevsim içinde üç 
kıymetli ıampiyonluk almış olu • 
yor. Kendilerini muntazam bir ıu 
rette çalıştırarak mekteblerinin 
ıampİyonluğunda bilhassa amil 
olan kıymetli hocaları Tevfik Bö-

Direlıtöre 

bir açılı 
MEKTVB 

Türk sporunun ba~ına bi.J' irade 
ve disiplin timsali olarak Jelme
niz, her spor toplantısında 5porcu
larJa samimi ve faydah hasbıhal· 
lerde bulunmantz, cidtfen değerli 
nasihatler vermeniz, bu satırlarb• 

"i'.İ7e hitab etmemJzin i~betlni id
rak ettiren en bariz bir hakikattir 
Sporu bilfiil yapanlar her gün 
genelik saikasile bir hataya düş
mekten kendilerinJ alamaı.kf'n, i
darecilerin de bu kusurlan önle
mek hususunda sarrettikleri gay
retler hazan makıls ueticell"r \'e
rebiliyor, Hep,ini tabii görüyo
ruz. Ancak buntann hep'iinden 
daha tabii rörebilt"('eğimJz bir ha
dise de yapılan yanlıs biri .in \'ak
tinde bir müdahale ile boıula
bilmesl ve doiru yola çevı-i1ehil

mesidir. İşitiyonı:ı ki İ<ıtanl>ul Fut 
bol ajanının i.süfası. hiç de 3·eroı:iz 
değilmiş; Federasyon tnı;matna

melerdeki tenakurun farkına var
mış: ve bir murahhaıı;ını İıı;tanbula 
bu i'in halli için ır:önı.lerınU,. Se
viniyoruz, 

Kilidle anahtar ıibi bn me .. ele 
ile alikadar bir ie daha var: l\Ie
lih meselesi. Melihe verilrn O ay
lık hak mnhrumiyetinde, bir in
sana bambaşka bir hayat ~ürm•
si için kôfi olan bu lraı1ar 7.aman
Jık bir boykotta lnW ve i"ahct 
yoktur. Müebbed boykot ile bu 
teıanm hic:bir farkı mevtud de
lildir. Çünkil aJikadar ıtl'nc bu 
kadar uzun uman :ıarfınd.'\ mu
hakkak ki sponı unutacaktır. 

Diier tara(tan alikadıınn mem
leketin yeU,ürdİiİ tn h~ -
yük sporC'ulardan biri bulun
mıurı ve bu ,öhrete it.yık olun
<'aya kadar ve olduktan "IOnra hir 
bir fena hareketinin ıffrü)memiş 
olması nazan dikkate alınmamıs
Or. Bu gporC'unun Y"'~.'ine kusu
ru kendini müdafaa ('tm~ini bil
memesidir. İ$te l\ofetihin kabaha
tini büyük gösteren de budur 
Onun sahadaki haleti rultlyesini ce 
u heyeti azası anlamı' ve ntuhnk
kak yapılan çirkin hareketi hu'ill~İ 
~urette affetmi,tir. Fakat ltl('Jih ken 
djni müdaraa edemiyo,.-;a, bu aciz 
onun ruh1 bir hidi~ye tRalllık e
den mazeretini hiçe ~ydıramR7 . 

Mahkemelerde bile kendini mü 
dafaa etme"ini becereınıyetek1etP 
Barodan vekil tayin ederler. Biz 
hakkı, yani o;porculuğun en mu
kadd6 mcOıumunu ktırtara<"ak 
olan bu işi sirln kabul etmeui"Zİ 
ve Melihin itade~ini dt>ğil, hare
ketindeki ruhi saikleri düı;;ÜnPrek. 
onun temiz mazi~ini hatırlnyarnk. 
Tiırk sporunun tarihine R'"(etek 
ve si:r.in vasrı müme)·llıinb:i en 
iyi tebarüz cttire<"ek f.llan karan
nm, bu hatiyı h•iı,Jam:ıntll hek
liyoruz sayın General. Sade biz 
değil, hergiin bize mekhıhhn· :va'l: 

1 dınıın okuyunılanmı7 da hplrli- ı 
:ror. F Ta 

keyi tebrik eder, gelerek st"ne1er 
için doha büyük batanlar dileriz. 

Dünkü maçların neticeleri: 
51 KiLO: 
Denizden Murad, Maltepe -

den lmarettine hükmen galib ge. 
lerek kendi kilosunun ıampiyonu 
olmu,tur. 

53 KiLO: 
Denizden Şevki. Maltepeden 

Nureddine üç ravundda 5ayı ile 

Merakh zabıta romanı : 12 
• 
Ipelı Ma lıeliler 

Cete~ci .,. 
Nakleden: H. MÜNİR 

- Cüzdanın üzerinde •E. V. H. 
harfleri görüyorum da ... Halbuki serun 
ismin .•. 

Dobs kekeleyerek: 
- Şey. dedi. Bu cüzdan bana birW 

tarafından verilmişür, Amcam Henri 
beni pek eeverd.i de. Geçen RÜtJ görmüş 
tüm de_ Bana bir hediye olsun diye fU 

cüzdanı vermifti de ... Doğrusunu ister
•ni.ı. ona da bir başkası vermt ... İ
aimleri birbirine uyuyormu.ş. 

- Dakiko başında kuyruklu bir ya
lan tövHiyorsun. Haydi nne iYi bir ta 
re.tuna ra!lladın. Gönniyeybn seni bir 
d.üıa buralarda .... Aklını ba.$ln11 tilpl3~ 
Yok."8 Jdrdilin yerden, bu eefer zor 
çıkarsın! 

KomUer Batler. Dobı'u aözdeıı kay-

bolunc&ya kadar seyretti. Doktorların 
mahallesi olan Harley caddesine tesa
düfen Relmiş, Bert Dobs'u görünce. 
kendili.linden beklemişti. 

Bu sebeble, Müdiriyete döndüğü za
man biraz gecikmişti, 

Mi.ifriti, Veyd; müfettiş Ganter ile 
birlikte oturuyor; bir mesele konuşu
yorlarcb Mavi aigara dumanlari!e dn
lu odaya Batler'in girdi~nl ,;c::,rünce· 
ikı.t birden: 

- Gene geciktin. dediler. NP haber
ler lttırdin bakahl. 

Batler klSAca: 
- Me~hul bir cani tar!l!~d etmek 

le meşgulüm, diye cevab vercll. 
Mü/etti, Ganter'in neı'e!'.i pek ye

rindeydi: 

lr 

Okuyucularımızdan ve 
bütün sporcularımızdan 

soruyorum? 
1) Melihe ceza verilmeli mi· 

dir? 
2) Hayırsa niçin 7 
J) Evetse niçin? 
Okuyuculanmızdan ve bütün 

sporculardan bu hu~usta ne dü
şündüklerini soruyoruz. AlaC':ağı
mız mcktublan sıra ile neşrede'~ 
cek vr- aynca evet ve hayır diyen· 
leri tasnif ederek neticeyi de bil
direceğiz. 

Müteferrik 
* Lisan dersleri - Çok ehven fiatla 
lngilizce, fransı7.Ca dersleri veririm. 
her yere ştiderim . Hakikat ı;(azetesinde 
(Lisan) rumuzuna mektubla müracaal 
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imtiyaz sahibi ve Başmuharriri: 

Necib AD KUÇUKA 

Umum neşrtyab ldare eden 
Yazı lşıert Müdllrl!: 

Cemal Hakkı ŞELEK 

Baş, Difı Nezle, Grip, "tomatizma 
Nevralji, Kırık'lık ve Biltiln Ağrılarınızı Derhal Ke~P~ 

icabında ıancı. 3 ka•• ıtınablllı. TAKLiTLERiNDEN SAKININIZ 
HF.R \'ElfOE FL~,LU KUTl 'LARI ISRARLA ISTEYl"lll. 

Mücevher Satıs İlanı 
İstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden : 
Teshir Dosya Hesab 
No. No. No. 

701 39 '249 
702 40/748 

İsmi Rehnin cinsi 
Sandıkça 

tahmin edilen 
miktar 

Mektubların gazetemize «Spor> 
İşareti altında gönderilmesini ıi
ca ederiz. 

703 762 
704 769 
706 834 

1222 Serile 
1373 Zehra 

64206 Belkis 
72608 Emire 
93663 Huriye 
94065 Emire 

Bir aded bir liralık 
Bir ıded beşibirlik. 

• Lira 
20 

100 
80 Bir pırlantalı akar pantanüf 

Bir pırlantalı dal ibıe 1500 
30 

1200 

Bir roza pantantil 
:R s: 
~alib gelerek kilosunun fampiyo. 
nu olmuştur. 

57 KiLO: 
Kuleliden Şefik, Deni>den Bü-

1ende üç ravundda sayı hesabile 
galib gelerek kilosunun ikincisi 
olmuştur. Bu kilonun ıampiyonu 
Maltepeden Cemaldir. 

61 KiLO: 
Malıepeden Kemal Kuleliden 

Necmiye üç ravundda sayı he -
s.bile galib gelerek kilosunun ikin 
cisi olmuştur. Bu kilonun şampİ • 
yonu df'nizden Sermeddir. 

66 KiLO: 
Denizden Seyfi Maltepeden 

!\.1acidr ilk yavundda abö"\ndone 
ettirerek galib gelmiı ve kilosu _ 
nun ikincisi olmuştur. Ru kilonun 
şamoivonu Kuleliden Hüseyindir. 

72 KiLO: 
Kuleliden Sabahaddin Malte. 

peden Bedriye üç ravundda sayı 
heoabile galib gelerek kilosunun 
ikincisi olmuştur. Bu kilonun eam .. 
piyonu D"'niz li•e'sinden Afiftir. 

YARIM ACIR: 
Maltepeden Ali. D•nizden Be

diiye üç ravundda ızolib ı:ıelerek 
kilosunun ikincisi olmu~tur. 

Bu kilonun ıampiyonu Kuleli. 
den Hayrıdır. 

P.emil ım,,.iin ovnanuıror 
Geçen haftll oynl'lnan CaA.lll.tll.. 

s:ıray • F enerbahce maçında ha. 
kem ta.rafından dışarı atılAn Ce. 
rıilin c~zasını tayin etm10k üzertr
rlün hölve ceza heveti tonlanArPı1c 
Cemile 48 saatlik muv~kkAt bir 
bovkot vermiııılerdir. Ceza heyeti 
hafta orta!lında trk.rar tonlsnal"ak 
Cemile verilecek cezayı kararla,_ 
tır~caktır. 

BuPÜn Cemil. GalAtasaray ta. 
lcını·nrJa ver alı:ıım1vP1C'ı:ııkhr. 

- Biz de, bu geceki tak.ib için plin 
çizmek.le meş;gulüz. Bu plinın, mutla
ka muvaffak olmasını istiyoruz ve tat
bikına seni memur edece'ı:iz. 

Komiser Batler, fevkal.ide memnun 
olmuştu. 

- Tamam dedi. Bakın, eirnd.ı ho
tuma. gidiyorsunuz.- Gelelim bu ge
ceki bkibe- Benim fikrimi almak is
terseniz ..• 

Komiser Batler bu mün<ısebetle bir 
çok fikirler ileri sürdü. Sonra birdf'n
bire durarak: 

- Aman, dedl. Sakın i:tir hatd et
miş oJmıyayım! Acaba Dobs"un fÖyle
dikleri doğru muydu? .. Gercekten ken
disine para veren birisi var mı?. Yok· 
sa beni aldatıyor muydu? 

Müf~ttis Veyd sordu: 
- Neden bahsediyorsun Allahaşkı -

na?. 

707 856 

708 
709 
710 
711 
712 
713 / 1 
713/2 
714 
716.'1 
71612 
716i3 
716/ 4 
716/5 
717 
719 

871 94359 Raif 
874 94457 Ali 
896 71166 Zehra 
928 94656 Nezihe 
947 94923 İsmet 
949 94934 İsmet 

• 
965 95110 Hüsniye 
982 71829 Hamdi 
• • • 
• • • 
• • 
• • 

985 77488 Hasan Fevzi 
987 77536 Ali 

Bir pırlantalı li(erdanlık 

(2 taşı yok) 
Bir çift pırlanta küpe 250 
Bir roza vüzük 30 
Bir altın bilezik 90 
Bir altın bilezik 20 
Bir roza pantantil 25 
Bir roza i~e 50 
Bir altın köstek 40 
Bir pırlantalı hurda pantantif 70 
Bir pırlantalı vüzük 80 
Bir roza yüzük 40 
Dört roza düime 130 
Bir roza dü~me parçası 25 
Bir pırlantah kıravat iğnesi 20 
Bir roza yüzük 80 
Bir roıa tektaş yüzük (Kolu 180 

kırık) 

718 986 77505 Safive Bir altın kordon 100 
720 988 77735 Naci Bir altın hurda köstek 40 
721 991 89330 Saffet Bir ro:ıa yüzük 20 
722 993 89476 Ebrükemal Bir çift pırlanta küpe 100 
723 994 89652 :fı.fevhibe Bir roza yüzük 80 
724 1007 95354 :fı.fünire İki altın bilezik 40 
725 1011 95397 Pevveı.te Bir cift pırb~nta küpe 200 

Yukarıda isimleri vazıh borçlular SandıRa olan borclarını borc senedi muci
bince ödememiş olduğundan 3202 No.lı kanun hükmüne ~öre her biri hak
kında başhyan takib ha!>ebile borcn. kAfi miktardaki rehinleri avrı ayrı satışa 
cıkarlımıstır. Rehinlerin ne oldulu. hesab. takib ve dosya rehin teşhir numaraın 
her borclunun ismi hiuı~ında ı;(Öı;ıterilmistir . Rehinlerin 14 .ı ı 194] tarihine kad::lr 
Cağalo~lunda Sandık bina.ı;;ı içindeki camekcinda teşhir t?dilece~inden i,stivenler 
~örcbilirler. Rehinlerin, açık arttırması 15 11 / 941 tarihine musadif çarşamba ı:ı;ü
nü Sandık tarafından Istanbul Belediyeı;ıi Mezad Daire~inde (Sandal BedPste
ninde) yapılacaktır. Borçlular ve rehin hakkında aVJ'ı avrı ilin mahivetinde 
olmak ve borclularla alıcıların satıştan haberi temin edilmek üzere 118.n olunur. 

l$irketi 
(1 ?dQ<'I) 

- 1 
Hayriyeden 

Yu saaHnin tatbik.J1 ışıkları nıaskeleme tedbirinin kaldınlmao;ı 

üzerine muhterem yolcuların bütün anu ve ihtivacları nazara alınarak 
son kıe seyriserer tariteo;inde l/l/941 ça.r-.amha sabahından itibaren 
tatbik me\'kJine konuJaC'ak Olan yeni İl:İ\•e Ve tadilJPri _ıösteren cetvel 
varınki paıarte~I günü iskelelerle vapudara asıla<"aktır. 

Kış tarifesine ek olarak tertib edilen bu tarife yalnız: üzerindeki 
oul bedeli olan 2 kurue 10 para mukabilinde Kişclerimizde dafıtıla

C'aktır. 

Ganter ömründe ilk defa olarak Bat
ler'in fikrine iştirak etti: 

- Cidden tuhaf!. 

* Genter dışAn çıktıktan sonr::ıı. mü-
fettiş Veyd uzun müddet düştindü. 

Komiser Batler, onun bu halinden 
kuşkulanıyordu. Rahat <!demecii: sor
du: 

- Gene senin zihnini bir şey kur
calıyor, öğrenebilir miyim? . 

Müfettiş Veyd bu suale, bir sual ile 
karııhk verdi: 

- Co Kolins adında birtnl tanıycır 

mu.sun? 
Batler yerinden sıçrayarak: 

- Kolins mi dedin?. Ben ömrümde 
bir ismi unutmam. Kolins, .ı;;ahtı? para 
basmaktan suçlu sunturlu bir kal-;>a
zandı. İki sene, Dartmur hapi.ı;;hane
sinde yatb.... Hapi!llhaneve ı:tirmP"sfrıe, 

biraz da ben ~ardım etmi,ımdir va .. 

1i Vayn, polislere. gerçekten heyecanlı 
dakikalaı yaşatmış, tehlikeli, vurdcıl:u
nu öldürür, anlı bir hayduddu. 

- Çarli Vayn öleli epey "ldu, dedi. 
Belki Co Kolins de ölmüsh.ir. 

Veyd bir dosya açıp içinden bir k5.
ğıd çıkararak ı;ı:öz gezdirmeğe ba,l adı. 

Bu kliğıdda, şu satırlar vazıh idi: 
100 STERLİN lllÜKAFAT 

•Yukarıda miktarı ı;(Östcrilen pnra, 
Brikston hapishanesinden kaçmı, olan 
Co Manfred Kolins adınd!l bir mah~ 
kOmun tevkifine yardım edece-k mah1-
mat A:Ptirene aynen veril~c~ktir. 

Hapiı.haneler Umum i\füdürlti:;tü. 
Bu vazıların altında. Kolin:;'in eşk5li 

tarif ediliyordu. Ayrıca bir fotoŞ?rafı 
vapı!!itırılmıstı. 

Müfettiş Vevd bundan sonra. Bat
ler'den şu suali sordu: 

- Çarli Vayn ne zaman öldürülmüş
tür? Ba.tler bütün hidiseyi anlattı. Sonun

da: 
- Dr. Kon'u herhalde tmırsın, de-

di. Harlev caddesinde kalb müteh&!'l!'II!'ll! 
- Evet tanınm. 
Halcikatte, müfettiş Veyd, Dr. Kon'a 

dair, her ikl~inin de henüz bilmediH 
~vlerJ bilivordu. 

Komili!er Batler hı:ı,ını iki yana sal
layarak: 

Müfettiş Veyd yumuşak bir !'!esle: 
- Senin hafız.an biraz tamir iqtiyor 

oJllum. Co Kolins kalpazan delil. ban
ka ~yguncusudur. Dartmur hapi1hane 
sinde iki sene dei{il, Peterbed hapiqha 
ne~inde beş sene y3tmıştır. •Banka 
Hırsızları Kralı• dedikleri Çarli Vavn 
ile beraber çalışırdı. 

- 1938 senesinin martınrl:a. 
- Gene yanıldın. Çarli Vayn 1929 

-.enesi kB.nunusani.ı;;inde OldUrülmü:ştür. 
Kolins de, ayni senenin nt.!lan1nda ha
pishanf'den kaçmıştır. Bu !ki adam bir 
birlerini çok seven iki arkadaştılr r 
Çarli Vayn, son zamanl'l.rda hcı .. şeyi 
bırakmış, namuslu bir hayrıt ı;ı:eçirme
ğe baelamıvken bile. hapishanede bu
lunan arkadaşı Co Kolin.s'e mektublar - Tuhaf .. yl dedi. 

Komiser Batler'in, Carli \"'ayn adını 

itiilr it:itmez, merakı arttı. Çünkü çar .. 

29 Birlncikanun 1940 
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Türk yavrularının sıhhatli ve gürbüz yeti,imine 
bütün memleket hududları dahilinde her 'eye 

rağmen tevekkufauz çalıtan 

ÇAPA MARKA 
941 de 26 ya,ını idrak etmekle bahtiyar olacaktır. 
Tarihi tesiıi: 1915 M. NURi ÇAPA 

BEŞIKT AŞ ÇAP AMARKA 

MUAMELE VERGİSİNE --. 
TB.bi müesseselerin 1941 den itibaren tutacakları 

1 - 7 nümun" ttzerine haurlanınış 

(İMALAT>·< MUAMELE> 
( EMTİA, İTHALAT ve İHRACAT ) 
<SATIŞ) defterlerile (AYLIK BEYANNAMELER) 

Defterlerimizin 25, 50, 100 ve daha fazla sahifelileri mevcuddur. 
TAŞRA SİPARİŞLERİ SÜR'ATLE GÖNDERİLİR. 

Umumi rıatış veri: İNKJLA.P KİTABITTi. İstanbul Ankara Cad. 155 

San'atkar işçi aranıyor 
Oevlet Demiryolları ve Limanları 

İşletme Umum Müdürlüğünden : 
Eskişehir ve Sıvas .!er atelyelerinde çalıştırılmak üzere muhtelli derece'"' 

lerde tesviyeci, tornacı, frezecı, kaynakçı, kazancı, boyacı, dökmeci, demirci. 
sustacı ile birinci sınıf maranJ11:oza ihtıyac vardır. MatlO.b evsafta olanlar im• 
tihanda gösterecekleri liyakat derecelerine sıı:ôre tavzif edileceklerdir. Talih
lerin bulundukları mıntakalardaki işletme müdürlüklerine, Eskişehir ve Sı
vı:ısta atclyeler müdürlüklerine ve Ankarada da cer dairesine müracaatleri 
'<;n olunur. (8612-11783) 

l 

Aded Uralık Ura 

1 zooo - zooo-
3 lOOO • 3000.-

2 750 - 1500.-

, 500 • • Z000,-

8 ?50 • 2000r-

35 ıoo - asoo-
so 50 • cooo-

300 ıo • 8000.-

Türkiye İŞ Bankasına para yatırmakla 
yalnız 11ara biriktirmiş olmaz, ayni zamanda 

talihi11izi de denemiş olursunuz. 
Keşldeler. C Subat Z Mavıa 11 Kurnbarah ve kumbaras12 hesab-

ı Ai'uıııtos 3 h:tnritesrtn larında en n 50 liraSJ bulu • 
tarlhlertnıle vaoılır nanlar kur'ava dahil edilirler. 

yazıyor, onun hatırını soruyordu. Hat
tA bir defa şahsen ziyaret etmi9ti. 

Batleı hayret içindeydi. Bununla be
raber, bir fikir ileri sürm<?kten kendiııf 
alamadı: 

- Belki de, dedi. Aralarında bir fe)' 
konuşuyorlardı. Nitekim 30nunda Co 
Kolin!:'in hapishaneden kaçtığını gbrü
voruz. 

- Hayır, hayır ... Mesele öyle de~il. 
C1:1.rli Vayn birkaç senedenberi, haHni 
ıslah etmiş, namuslu bir a.:lam gibı ya
şıyordu Evlenmiş, aile kurınuştu. Kü
çük hır çilingir dükkftnı açmıştı. I!a
yatıru kazanıyordu. Bununl<ı beraber, 
biz., hır müddet için onu a:Jz altııı.da 
bulundurmakta devam etmi1tik. Niha
yet, hakikaten doğruluğuna hükmede
rek yaka!llını bıraktık. Sonra bir gün, 
mahud çayırlıkta Çarli l/'lyn'ın cese
di bulundukunu haber aldım. 

- Herhalde •İpek Maskeliler. t:ıra
fından öldürülmüştür. Çünk•i. JimJi 
hatırlı)·orum, elinde bir ipek çorab nar 
çe~ı da bulmuştuk. Bunda.n da anlaşılı
yor ki, Vayn iki taraflı bir oyun oy
nuyordu Ben hayatımda, hakik3ten ıs
lahı hnl etmiş bir sabıkalı görmedim. 
Giinürı birinde muhakkak çıleden çı
kıvorla!' Şimdi benim J(Örüşüme ~öre .. 

Batler uzun uzun müta.1ealar ileri 
silrdU. Müfe!Ut Veycl, bUtün bun!&l'ı 

sessizce dinledi. Elinde bulwıan bir 
kurfunkalem ile de, önündekj k5ğıda 
müteınadiyen bir şeyler y!lzıyordu. 

Nihayet bu yazdığı şeylere baktı. 
Batler merak etmişti: 
- Ne yazıyorsun 1 
Mütettiş Veyd, önündeki kiiığı.dı Bat ... 

ler'e doğru itti. Kiiıitıd üzerinde parça 
parç:t şu kelimeler okunuyordu: 

·Dr. Kon - Dobs - Harley ceddeıı:i • 
Altı sene - İpek Maskeliler Çetesi • 
1932 .... 

Batlcr'in merakı daha :tlyade artmış• 
tı: 

- Ben bunlardan bir şey anlıvama
dırn. dedi. 

Müfetti, Veyd ayağa kalktı:" 
- Doğru~unu ister~en. onlarla ne 

demek istediğimi ben de pek kestire• 
nıiyorum. Bundan sekiz ~ne evve: Or. 
Kon. M~nçeşter şehrinde, alelade hit 
kartiye hekimi idi. $.('nede üç dört viiı 
'l"terlln kazanırsa memnun olurdu. Fa .. 
kat iki sene sonra, LondrRnln en nıR"" 
ruf dokturları muhitine j!eidi. Ve o fa• 
rihten itibaren 11enedc beş bin sterlin 
tutan bir mnq-nfla vasam:ığa basladı. 
Şimdi beni düşündüren nokta ~udur: 
Dr. Kon nasıl oluyor da, bu k::ıdar kı· 
"" bir 7.Aman içinde. bu derpe~ bir ha
vat farkı ı;ı:österebiliyor? P:ıl"a ve nii
fuıu nerede buldu? [Arkası varl 
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