
aray 
M ·ı i Şef imiz öğl n sonq, 
Parti kongresini şeref len 

direrek bir lutabede b undı. 
tor Lötf,l Kırdar ve OUmhurlyet Halk talll! eden ımın Şel1uılz, Climbu.r~ 

J'artısı htnnbul VlID;>cU idnre be;> eti 1 l'eisimlz büyük İnoııUnU )iiluıek he)"eU 
roıı.ı Kayseri mcb'wıu Suad llayri ııfa ı:a.mma ~iıu ll6 .eı.tı.m.ııyanık 

lJqUplU oldutu halde EwluliııU HaJ. , meJkl.lyo clcvaw cdiyo.rum. 

Erbaada ölenler 481 kişi 

Bayramdaıı evveıl 1stanbula ~ret. 
1Am4i.reD '\"e BDnıa, BaJrke&lr ve ııava. 
&inde tetkikler yapt'Iktau IWDn tek. 
rar ueJırim1ze dön.on Mllll Şeı1mb. Be. 
lıdcıtbnhur lmuet ln&an qUıı aaat 
l '7,24) de Jıuml t;rcDleıiJ.'le A.nkar&)'& 
~t~rdır. 

lWJJJ Şefimj.z; VBU ,,-e bcled.lye rels1, 
Orf.t ldD.re ve lttaDbaJ kumandaru. 
EmnlJ'ct mUdUrll, ~. meb'aa. 
ınr, Part,l ve VDAyet erldYu ile bUynk 

bix' luJlc ldWMl ~-

11.t-vlııe J>elmJşler, bur&c1a ıoplnnt.ı ha. ı Dem!, ve kongre kf>tlbl Atd Odal. 
Jinda bolWJSD Oümlıııriyet liaJ.k Pa.r. j dılck eııcllc:ıenlııln )Bnıu okwı.mu., o. 
tDi VilAyet li.ongresine glrm.l.şlerdlr. I lan raporunu okuınıı.ğa devam et,. 
Bu IW'ıı.da mUz.akore de~il.W etmekte.) mlşt,lr. Mllli Şet dilekler L3Itkındakl 
dl, clel~ele.r OUmhuuclslmizl ş}4dct)c mpwu cllkkat \e :ı.1U.ka Ue 4lıılemlılel' 
~la.mrtınr, Milli Şef ön &lrAd.a de. \O kons-re AUl.Sına llt1fatlan1.' bulan. 
Jeı:eler a.t'IMllllda yer &lmı,}tır. Kong. IJlUl)laJ'dır. Sliıbat Vekili zelzele sabas sa i§lttl 

Muhabirimizin ailesiyle iki çocuğu da enkaz altında 
* • .ı; 

re ıebl Betik Ahmet Seveıı&il ~fa BeisicUnılı!ır IIıu.retleri dllı'I• rapo_ 
kalkarak: ruoun o''ıııılll3Slnt'1ao 80ma l;;.Unıöye 

kalarak öldüler 
HllU Şefimh bo sab8h 584t on bu. 

tuta kadar Dolma.bahpe &ruyında. 
1Jıt1rah.:t.t bnşur.ımışlıı.r ,,,.. mütıee.Jdbea 
c;tomahllie Dolmabalıçe Sazayındao 

ayn)ara.k baa tetJU.lder jcra •tmlo. 
lerdl.r. 

- Arkadaolar, kongrc.mb. eıı eeret. gelerelt fillrt•kll o.l~lr.zb. ktır61ll\ll&e 

ll gllnllntl yaşryor; lnım.ri&riyıe bld 1 i!lmlıni bir hıtaoo Irat etımtslerdır. Aı:ı:k3ra, 2:S (J.W.ıı.ti mıJııı.blri.miıı: 

den) - Ze.!zcle sıılı.umda.u bugün.~ 
m1 makam.lanı. ~elen aon malQma.ta 
gore, Erbaada ölU adedi '81 olar&k 
teabit edllml§Ur. Bu evvelce tahmin 

f Numara: 1184 Sene: 4 edJ.en mlktaruı Y&n.111 bllıe değildir, 
lel: 28872 Posta lnıhum: 214 Sıhhat VekW. HulQa Alatq da ıı:el.le_ f .. ,.111111, 1111111111111111111111111111 ,,. 1 , 1111 te mmtpknsxna hareket et.ml§tir. 

[ 
Krb:ıB, 2S (Huamıi) - l>az.ar gU.o,U 

1 
ı.ı>a t r>,r; de 16 aa.n.ly• Jlt1ren bllytlk ve 

· nıcrkez.2 b1r vuruı ve gUrilltU ile w.. 
_ kua gelen yer 4epreıı.me.ıinde Erbaa 

~ •m:aı--mrJı ve köy!erln biz kısmı yeniden bjr yr_ 

l>tMYATA PlRINC.E 
GIDER.K.EN 

grn kW. hııliz.e ~Ur. KD.zada lit1~. 
1:ı.m olarak -& bina kalml:tz,r. l3QtQn 
blnnla.no hoyotı umwnfyul YJk.il.nı.Q 

b:rçok yerlerde yantm}&r suhur et., 
~azan· SADIU EETE~I a:ı.1.!!Ur. Köylerin bir kıamı da hasara 

~-.el ordu El!Uerut.'lnd n S ..,..,.r+'7 .... ' tJ(çramı:tır. :Merkezdo ve .ıtöylerde ölU 

ıt~ınrcu tıı.amua &''- t i:• 2'.a,. m kt.a.rmm tcsbitine ~lanın~ oı. 
Ct:J., 19.U dckl ~J .mııkı.rebeleri bir ıı-..akla beraber miktarı b1n lti§i ol.. 
......... k._ dı ıou,tur. -.;.uı DO ..... aı 'lrllr : Ro el El-.. .,.u. 
clıı d~ mı arazinin \ıw.1,tct;.lndcn Zclzcıle kasabama harlcıyle 1:-uı.t.ı 
l&tifade ederek ltıü.ltuı AJrjkasmın kcı<jlmi5 olduğwıda.ıı Toka~ vallııt der. 
&on partamnı 1 ddetle roUJ.lfaa ede. loaı bum.ya golmiı, tedblrwr ittihaz 

<:ek 19il deki çw nıuharebcleri blr eylem~Ur. Zuhur eden y&nguıl&n 
ll:ı.tıa tekrarlın.:ıcak, Iı..;lllz urdusu ge- söndürmek 11Zere Tokat ve SIUIWJUD 
rı ..,,. __ ,,,., ıo:- .. _ 

1 
.• ___ 1 l:fal.yeler1yle yardmı.cı elciplw gel.mi§ 

...,n~ .... a ..... t ııc ~cı ordu 
..... ı• d b -•·t _.,,, flerl tir. MUtems.diyen çadır erzak n """';ey .. lı ı;c.r. c u·-.. ı. ...... ıa 
L!te geçti. Hatın nlal:llc..iğ~e etlnı.tfo cwa geliyor. FelAket &nU!da ~ 
tek.ilen Rom.el kuvv tı....rı meK:l!eler ~ika t kucağmı aç:ı:nıa blrçok yoJuıul... 
11.l.malq,Nlır. I ııku.. buııa mukabll .!U:ı.t. larn erzak dağıtmaga ba§la.mıJt,ır. 
t&taynda l:lr kıt~ Ronıel kun·etJcrl HUktımetin vo Kızılaym m1lam1r ça.. 
ClaPnık bir lınk.c twı 1nr \C tepecik lı~malıı.rı saye.sinde felAke!iJı kurban,. 
~ arasında. bulwı~. • lan.om dunımlan dilsen• kalmlm•k. 

11a.rp bir nı ~hfl.lkır !ı.lü.Ulilir. Ouun tadır. Ynralıla.r teda.v11Çl1l BemllUJla 

llasıı 'erlmler \crecebi.ol oab 0000 • 

den tahı&,in m~k\lldur. I· aknt ucsıa 
baaıkı>Iz 118nı.lıın ~l ı:1~ıd .. daralmak,, 
t&, 8 lnCi orCla ile bir ncl ordu u.ra.. 
'llıdakl. mesafe bil' m~ lıallıı1 :ı.ı. 
tı:ıaıc~. 

Harbin bu ~ İtul.) a~ aaı .... cri oı_ 

~tan ~ude politik b3.kmıdıuı daha 
•l.lndU1cıı klitU aüdAlu ~oğ'unnakfadır. 
lıu kötü ~irin ilk ııebcbj İtall8D hu. 
llııtlıı.rmoa flddctu bir surette mUda.. 
11\a, edileceği lı.ııkkmdakl luılyan üml 
lll1dl, Ba ümit balukat olm:tdı. Askeri 
~tıer Romell aUr'aU.. ~ı~e, 
t\ıııus • Sicilya _ Sa.nlenya Uı;geıılııl 
'nUbıü.aza.ya lcb:u' etmektedir. l"nkat 
Glkta.törlWder için askeri :ı.arıuet,lerle 
lı~ blrbJ.r1n1 tamamlar bir h.ılJde 

~dukı» askeri r.anıret tere1h ed.I. 
li.r, .Fakat buıılu :tezat Jınl.ioe 4e gl.. 

tbbWrıer. NetekJ.m bugün Trablus 
\opra,]dan b6yl bir A.kıbt-te ıııı.nu.et 
bQ!ı,nmaktacıır. 1tal,}ıının mlld.'lfans.u 
~lr llUrette ltallan toproldıı.rıw ter 
ite mecbur ka)mnsı dllıtafürlUk pres 
liJJ balnmmdıı.o b}ç de an.o edilen bir 
lıldtııe deitlıdir. Görünl!ae güre ltftl~ ıı 
ta.Pnklan müdafaa. cdllmoden, bir si. 
~ patlaima.daa mutteflklcrin eli.ne 
t~tecUr. 
.. ııtınJere kadar Komclln bareke.. 

tı .utteflklere Jm.ıııı oynanan bir mu 
~ oın oyunu ee!.:.1 nde glistorilmek 
lıtqlyoıdu. Fakat blrkı:ı.ç gtlndür 
lbtb.ver1n elinde bulunan Oalo .ra.d~osu 

ba§ta olmak üzere '.l.Uııa. davumm 

<::bemmlyetı büyüttllmekte ve FJapy_ 
IJinm eheınoılyr.t.tı.1111 anlllıJrn•kt;a. 

dır. 
Bu ltıraf milı\"er.lıı davıı.&ı hılmwıı., 

dan bu.oka, ltalyan pre8tljl bakım.DL 
dan baı;ka b1r ıww:ıa l1ade eder. llılUı. 

\eım Mldeoı.z; tu~ WQ oımazau. 
orta ıa .. ruııu amjral ~:n~ da 
ftJral ettıtt ıekllde mıııver bi.klmlye. 
ı.ı altında bulundurıoak, A vrupaına 
c<'ırup lusımla.ruu mlltıellk taanuau. 
nn kaf'lı kapıo.mak an:uım J'&rZnllne 
aımdığı t;ııkdlrde Trablwıwı terkt bir 
bUytilı: şey 4etıldir. lkına. mukabil 

Rouıelin emrindeki lıru\-VetJer Twıua 

muda1easwda ehemmJyetll bir rol 
oynayacaktır. Fa.kat mbtemleke De,. 
z.:ıretlnf bUe "Afrika D&ZlJ'btı,, lamlle 
yAdedea 1püya 1Çiıı 1'rablWAa :terld 
~lirekler IMDMSir. Vt.laa ttaqa J'lllar-
4.it.nbert üzerinde hAldml)'tlt ku.rmal;: 

lstcdl,'1 Tunuat.a bu&1la hlkim bulUD.. 
:ııınlctadır. Bu lıAJdmJ;ret Trablıımu 

terki acıunı unutturmak ıcın bir P8A.. 
:ı:elılr gtbt lmllanılablllr. Trabloaun .ı. 
l!lh atıııadalı terki a~ım wıuttumısk 
için Tunuatakl ltalyanlan .ıwı altına 
ıılmak kAfl detlldlr. CUnktt Trablmwı 
terkt Ue tt,&Jşanm böt,lla AtrUm fmpa • 
rat-Orhıfu filli bir au..ette t11Afi:re e4IL 
mlş olacaktır. 

Dlmyıı.uı, plrlooe giderken evdeki 
b11rgurdan olmak,_ mı dlJelimT 

&lSı:ıderil.mektedir. HAlk htlldlmetln ve 
Knıl&ym çok yakınd&ıı ıösterd!ğl 
gösterdiği yUk.çek hlı:naye ve gıe!kate 
ı .IJ'Jl ,ukran duygulan lçlndedir. 

Jl:vim tamamen yıkılm:ş &Uemle 2 
Çocuğum enkaz allmda kalarak öl.. 
mllglerdir, BASRi 'ONAL 

J\Wll ~ öfledoD 800.ra ben_ 
'b6rlerlnde vali w be1ec117.e zet1rt ıdıok. 

Var ık vergisi ımali Afrif{ada 
---o-

Salkast mabakemesi naticelendl 

Pavlofla Kornilof 16 şar sene 
sekizer aya mahkum oldular 

Ya"ırılaa mi tar 
ıo m iyonu geçu 

1 
1 

A14k•<lar makamdan aldıpnı: ma. ı 
ıo.maıa core. bui'U.ı:ı akpma. k.ııda.r 
yat;ınıa.n Vuhk Vorgl.91 m1ktan o:ı 

milyoıı lira.yı; geçmi§tir, Şubelerclaı:ı 

.taz'hedila:ıı veqiyi üğrenw:ı. birçok va. 
tanda111Ar d& teabı.t eclllen mt144et 
aar:t:mda. v~ yatırmak tızare 

~lık )'&pm.ıı.ktad.ırlu. 

Londru, 2:i (A.A.J - Tralılu~Jı·p 

istıkamelı.nde ileri )'uru)U~une tl~ 
ı;aru eden ı;eJULiıı ı .lngilız ordıı.ı>u 

L:acm<lkta ol .. u ruilı\'::r .ku\ \'cUerı!lA 
takı.Le de,·aın etmışlır. 

t.ı.gıi.z: ônci.l kuvvcUcri Sı rlcnı.:ı 

bat.16111d11 Age) ıannı :150 kilometre 
batısında llıiressun nıc,,J,;ıiııe \ar
ıııışlaNlır. Bu mcH:ı. Age)l.'.ıJ:ın 

ziyade Trablu garba <icıhn y:ıkın:hr. 
Muttefılc hava L:uv~ elh:ri Jlom lı ı· 

va meydanına ynptıl..ları nl..ıııdJ 7 
mihver uça~ını ~crtle tahrihe:ıni r 
lerlir. 

Sileymanla Abdurrahman da on aene hapi& yatacak 
A.Dkara, 28 (Telefaııla) - SU1kut loflıı Konıikı! l.6 pr aene aeklzer ay 

uıuhakemca1niıı öğleden aonrak1 cel_ ba.psE', Abdllrrahma:Dl& 8Ultr,)'m&;D da 

M.sinde Kornllo! ve AbdUrrahmaıı ona:- 8Sae bapao kıı.bW. ~ olmak 
milda!nalarmı yaptılar. Heyeti ha.Jd.. il.zere mabld)m ecıu.:uı.r. 

Diğer taraftan bir kıamı. klm.seler 
au tnlyot göstererek ~'it yoluna 
aapmı~la.r, bu anıda ellerindeki mal _ 

lardlln bl.r lasmmt Jta~rmağa te;ıob 

bil • tmi§lordlr. Keaele defterdarlıkça 
btr• r..l~, "" bu k&bll htıdi.&elere 

ın~ydan vermemek !cin bazı mti.s&"...s • 
ve tsahı.ala.rm mallarma jl:Uyatı ha • 
ciz konulmuştur. Esa.scn var2ık vergi. 
oBi kanwıu da buna ceva.r; vermekte • 
dJr. Bu 18kil<le bir harekete toveasUl 
•dt.Oell anl&§ıl&nl&r ıçin ~htiy&t1 ha. 
cu kozmlm•cr:ıa deV&m edllecekttr • 

l.ondra, 23 (A.A.) -- Tunusta 
durl!llr.luk c!....avam edivor. 

me mUsakereye çekll<a C61..le yent_ <Birinot cel.Mzı.iJı utılll&tı 1ldJlQI 
Roma, 23 (A.A.) - ltalynn or 

dulan umumi k::ı.rarg:hlmıın 942 
numaralı tcbhğ! · Tunustr. lt:ıl~ .ın 
ve Alınan guıı.ıphn çetin mc. r.ii 
çam~lal'dan sonra. top!'ak ı .. a.. 
zançları kaydetmi~lr-r ve ina!lı. 
mUc!Afaa edilen dag mevzilerini 
işgal eylemiş1erdlr. DU,,,,~an kar. 
fJI]ık ta.arrı.ız.ları pidtUı-tulmUet&,. 
E:Bir ve malzeme alın.mı.ıtır. 

CCJI açıldı. Karar ttıtJıim e4lldl.. P&?. A,ytadadır). 

Ka acak yol 
aranı s11nlaır? 

Yazaıı: BlR MUHARRiR 

V ARLIK ver'151 bu memlekette 
yalnız Wmak, yalwx kaz.ala. 

:waı: 1rtla ,yaııya.n.la.ro afır Celcbllir. 
JSöylolori ılmdl c;L'l'eııeceklcrdlr ki 
!rürklye, pası.mı b1zlm verdJğiml:ı. 

'lre ıaütllDU. onJ,ıı.ım aldıkları b1r &ai'mal 
inek d~lldlr. Ba t,oprak da ber tep. 
rak pbldlr: &k:medOll blcıı..we:ı... Bugtı.. 
ıı.o kadn.r •llrtl aUrt1 kazanç avcd:ırı 

~ile.r ki hep biz ekelim Vil heJ> keli. 

dUerı b!Ç&lnler; bep biz 81kmtı oektı. 
Um ve Jııep kcııdllerl keyif 11\lrsünler; 
hop JıU; öle.Um ve bep ke™lllerl y~
.ııml&r. 

Böyleleri arasm4a 51lilaaaul&r, ver. 
gıyı akJ.r bulanlar vana &lwaktaa 
'ba,ka ~ olmadlp YO vermeğe 
alqpmaArkJan 1glncUr. Varlık vcr&'i81.. 

ııı 4eiU, JaattA DOl"Dlal luwluo vergi. 
ledn1 bile veıaermek tgba tllrlll hileye 
~ 'VarcJı. Btmoe milyoner 
'UOCU' ve kom!Jiıyozımiar bOJyonu. k1 
o.rta ballı blr esna.t kadar bile kazaı:lo 
'erıüi vezmemeje muvaffak oluyor. 
l&rdı. Eter lııwıJa.r mcmlokete ~ı 
borılafomI ödeılclerdl, tlmdlye kadar, 
ba&ilıı kerıdilerlladea i8teneu vıı.rlık 
\er~ dalla tazlumı "enııli ola. 
c&ldardı. Bir b&mıı tele 00e•mda py. 
~ kat llzerlndeıa P7et ktıçllk 1ıb 
verııl nf'6ftlk ,.ıı. lıhılerce lira kar.an.. 
nıap devam edcııler pek çoktu. 

Oyle bQyUk t,lcaret mUeinıeaelerı bi. 
Uyorw: k1 bılr mah:\llf. bakkalı kadar 

b& Juwwo TilıZ'Pil ve.nıwmenua yom., 
l)U bulmn:ılarda. Şlmcll ı.mıara V&r. 

ırk \Wıf.tJıılıı ap.r ~clwıvıioe Nıhnai:. 
Kıwıılçlan nlabet;lnde öderoeğe aıı, • 
n.adJJüarı J~lu kcınJ.'ilm ederler. Fa~ 
l;ı:ıt v~ ID/lfbu.mü..&ı.U aoJl\!nıf, bele 
dtllıyıııırn bu aoa ... cllnlc.ırüıd 

inaanlar.uı .nelere .ka1landı,tını &'Örmü~, 
vaz.Heahılıı tam ştıW'DDa 88lıip vataıı 
&!aşw iç.in varlık veqlaj, t,alıammUI 
.,dileblJeoelı: .tedakQr.bklana ea Aatltı 

demclrtlr. Beterbı bet.en -.ar: Şu Dı: 
buguk yıl :tolndo no bUJ1lk flOldrlerhı 

~ D8 ~ Ml'VeUcrta ha • 
vıı.;ya uçtuğunu, ne auılara kıy.ıldJtmı 
rörmi>'eıı lı:almıı mıdır f 8av&(l&a 
memleketler araamd», Ttlddyenbl em. 
uJyetıne, lmmrnııa. dkbetlue ımr-.. 
mJycıı bir :tal2Clll &'6sterileb01r mt.1 

Bu sabahki tren 
Bu eabah Yediltule ile Kazlı l larma. şiddetle ~.nrpm:ışllr, 
~e arasında feci bir tren kn- ı Bu çarpışma neticesinde b:ınli
za~ olnuış, 6,58 de Balartköyden yö treninin ön vagonları birbiritl(ı 

llılUkeDefter bolluk samıuılannı 41e.. hareket eden ilk banliyö treni Kn.z bindimı.i3, platformlar k..TI"llmtş ve 
tJJ, dttnyaıım bug1lnktl cıchenneml do. 1I çe!JlllC istasyonundan kalk.'ı.rak lokcmıoti:f ile ön vagonlar, birbiri.. 
rmnuııu &iJ:rA>nUne gt'1;1rtriene derin Yedürolcye gid~en birdenbire ne CirdikJ.erinden, havaya k.ılkık 
bir bahtı.yarlık b.lııBj clPyacaklardır. sur haricinde 69 numaralı marşan- tir vaziyet almışle.rdır. 
Netcldm böyle clt)fUnen, MS7ıe b1..e • dk ilıe karşıl8.ŞmlŞt.Ir. Bu Ç&rplflllA neticesinde bruıliy!S 
dPn mllkelletler de pek çoJ.'ttı.r ve ver. Srmaforlar açık bulunduğu için v-enının yağcw Nl~&Li, baeındo.n a • 
1211'.lerj verginin va~lıklan için bir CL takip ettiği istika.mette yük va. ğır aurotte ynralanDU§, Sabri ndmdıl 
rant oldağwıo ldr!W debUfyorlar, Ba gonlan bulunduğunu bilmiyen b!r yolcu da vagonun tahtaları ara • 
ıuııru btittta mükelleflerde cUrmelı tren m~nisti. birdenbire bir.itaı; •ınd:ı. aıJuoıp kalmıştır. 
18teriz. HtıkCmettll de ibekloclltf 1ııa • ~tre ötede yük vagonları bu}uıı- ı Banliyö treninin yolcuları arasında 
t'lar. ~k yollar &ram&k nafjlf". duğunu gllrilnce müsademeye ma C:IU'lJl.fmadan berelenPnler vardır E _ 
Bu yollarm hepsl Kop c!Ağrna ve)'1' ! ni olmak i<;in, fren yapmış ise de ğn banUyö treni Kıızlıç(l{imcde te . 
Zigıuıaya çıkar. En do~. en kestir.·\ treni durdura.mn.mış ve banliyö \'o.kkuI etmeseydi, bu müııademe da. 
me yol verg1 clalresloe giden yolclar! treni. önUnde bulunan y1ik wgon !'a fec1 c.ııı.caktır. 

Haber o Uyucuları arasına ka llınız, talihinizi onl 
• 

nız rre k Yllbaşı p·yangosuna 50 kuruşla siz 



ş ·phaleı -
sa· nakta 

"Fak dam ki benden 
meff.1', ı en le h · lar 

r ın z r görm cun 

...ılk ua •• a. !Ol UJl..1-'" ,,ı.ıı .il~. 

- Lll f•. 
- Knç )n,ınd sını 
-1. 
- Ne ış :y p r ın? 
- lo ) ııpr am cf nd ın e\ de otu. 

:ruru n. 
....-- .l!:\I mj ıı? 

- Hayır, n aıııı~ım. 

- Nerede oturuyorsun\ 
- l\:ar.ı Umr :te. 
- Bak ur radaşının Rj'<lk-. ı ıl rını 

<: mıu•m. Nasıl yaptın bu 1 ı t:ıkn. 
y;.IIJf 

Ç\:.WJ po'iııle Hı 

blJıyoruz. l • t 
anlata.cakauı. 

Z.ı.ten su. 
tır. ~ .n. H p ınl 

d a da bur..ıda 

- Etcndun ne n.nl.atay.ı.n, ben 
bww hıraı.zlık maks dile yapıt.:l .lım, 

~·
- Y& ne içla ya;>tm? 
- :Bir yere gidec ktıuı, bunla.n 

i~mek h n nldım, ert sı gUn "eri 
geprccek t 

- Peki nı ·in M614Jıate Sünin ayak 
luı.bıl&rını alıyorum, diye bl.r §CY s6y: 
1 ır.emİ§lWI, 

- B !l çıkarken ba'lt.a mtıınf rler 
go!d1. M.elı\hııt on arln meşgulk n ben 
de ayakkabılaruu aldım O kadar 
amıınt arkadaşız ki söylemeğe 1..ı.zum 

g&-medim. 
- Amıı, b:.ık o polıstc te ••Ben ILı. 

U!eyı ~oyle boyıe tanırım O , n bı. 

Mı gddl, b ra.z oturdu, ao:ırad n çı :. 
tı, g ti. .Al< :ı.m t.z ri sokağa çıka 
ca.k ..... Suıemaya gldece m iÇın d ~ 
ald un yeni a~ııkkııbılıı.rımx gıymek 
ııı~ec.um. $'aluıt dolııptıı bulamndun 
L&.tl!en n ça!mıısmdnn ılip.lıelendim. 

:N tekim ayııkkabılıır Wtıfede bulun 
:mu~ lıte ba n.~ .ıkkııbılıırdır., Jcınlş 

H samiml ıırkadaııın olsa böyle söy .

1 
ıer mi? 

" 

Dl, d Jim. 

; da g r liın ız, i J V a 
bıi n gvr ncc de: 

- Ooo çok gUzel, istersen &at b:t. 
na, deJ. 

DJ dUm M .:ıh t Eler ayakkn, 
b. ı r nlm <:ald ımı ıınıaaaydı, 

el .ı a .ım:ı knd.ır ev geJrdl, ıleıııek 
k IJendcn §tlphclt'nın m .ıerdl. Bunun 
~in: 

Satarım, dedim, 
Pnzıırlık yaptık ve 6,15 ljrııyo. u 

YUHUk, Fı:ıkat tam bu ıraı:Ja soka. 
.,.ıı. ba(ıınd n btzlm 'e do ru gelen 
l(J polis gôrunJU ben y kaltı.d !ar .• 
Davacı MelAhııt Ue .;:uı Uer g .me 

m ti. Ncl1c de muha em , rJ h tler n 
tat rıımB.SI lı;:ln tın.,kıı bir g-Ur.e hıra. 

kıldı. L!lt..Cc '1 kkmda da. t vk t !;arıı. 
rı \Crlldl, 

l l.JYE l\WlIAlllıU 

H A.BER OKUYUCULARI 

Yılbtı§ı piyangosu 
ortaklığı 

Elii kuruşla siz de alihinizi 
dcney\nız. 

elit ı.uru. a ili r 
"l'llbaııı plynn:o u 
k ıponları,,ndan b'r t.:ı.n edlneblllr 
!>1 l'al.Drz bu hla: ye lştfraıc ıcııı 

sizin Haber olm\'llCUlan ar:ısıadıı 

bulnndoğunnzu, Uab rin ıı •• kupo_ 
nl!P lsbat etmeniz ı. zımdrr. Bn 1..-ıı. 

ponlarıou: We\<ıut d '1'11 e tizlUme • 

~iniz, bunl:ın dıı. b deli Dl mblllnd 
Ankıırn caddesinde \ a.ı.,t ktltUp?JA 

llt'SJndcn temin edC'blllrıılnJz. &n~ası var. Ayakkabue.rı da I 
b rine satarken y:ıkalam .. ı:ır, eenı . .__, ____ ==-ıa:.:as==-==-:.1 
Dur b:ı.kaymı ıııml n ydl. Halı, llu ye 
h1cluıa 615 liraya sat,mı~sın parayı a. 
lırken. polisler gclmlf, yakaıamıiüı.r 

Gczıı; kız :ırtıl• doğrusunu söylemek 
ten ba§ka. çare kaim dığ'1JL. anlamıytı: 

- Doğrusunu 1.ııteraenlz, dedi, ay:ı.k 
kabıları ben hıraızJık kıııdlle alma 
mıııtım. Nl§ıuıluwı gidccektlm. Aya t~ 
.kabım yoktu. Melrı.hat aklıma geldi 
Kendisinden O.rlyetcn b.r çU't ayakka. 
bt istıyeccktlm. I.Akln ben söylemeden 
liılı;ıka m!Bat rler geldi. Fırsa.t bula • 
ımadım. Sonra birdenbire ellerim ayak 
kabı dolabına eitU ve onları aldım 

-ır..~r. 

- Geceyi bcr bor ~lrdllcr, Sa 

ŞEHiR TJY ATROSU 
ORAM KIS IJ 

t 20,!0 da 
BOYUK lHTlL;\1 

'iaıan: 

U.om.ı u Rclland 
l'Urkç I li.l.PEU 

KOl1.Cı;Dİ KJSlll 
YE KÜRI t Al YC 

\'aıan: Kobı.-rı Neunct 
TUrlcçesl: Uemll t :.\hlt O<-m 

Her pcrııembe gUnU dlltlt 16 80 da 
Tarihi M.:.Une 

BiR. IK: 

mantar ıı. 
rncL 1 de bir b ~ 

ı ild • gl3 fn 
ılar simitçi,. 
•ki r, t,ablııhnn 

s 
Ankara 23 (hususi muhaLa-lru Jca 

,eı unLlJ !''on Pııpane ııuika t ;ı. p. 
Jıı.ıL;.tan J1uçlu Pınlor, Kornilo!, SU • 
1 .. yman ve Abdurrahnlnn haklarında.. 
l . du\·aya bugtın aaa.t 0,50 de de\ilm 
e dl. 

Avu ... ..ı. ş l•ir 7...ıya t;elm'!n1l:ıt1. 
Reis Sab,ı Yoldaş, SUleymana mU. 

o:ı.!:ı .. ~mr yapıp ynpmıytı.enğını ve 
b:ı.ko. b.r dlyecebi olup olmadı[;·nu 

sordu. ı:ıuıeyman g çen cc.lSede c ldu • 
gu gibi tcrcUmıınaız mlldafaasmı ya 
p.ımıyacat;ını bildirdi. Bwıun Uzertne 
re!s bcı;~n c l ede mUdafıı.asznı nasıl 
yaHı .. ını Silleynııuıdan aordu. SUley_ 

:ın: 

- Gc. n cels de de mU-8.fs.:ımı ya. 
zıır ola ak ;ı. lpmIJtrm. HalbukJ ~lmdj 
Uitld y.ızd cak ı; r m dahi yoktur. 
Eğer benl l rcllm:ı.n usıtaslle dinler. 

yap:oa~.ı ha.zı. 

l ına ı. 1 1 1 r • i\ltl , f,jcllllnd k rım,,, de 
ı:.-ıpl- .ı. w t nı or ııw oturtul. ~cıs S le) m.cuı:ı. bu i.stt-ğtııııı evvel 
mu . r"u'mlı: b ı arh:ıd. n çe\Tcll.)or_ J ~ de recid dilini. oldı..ğı.ınu hatırlattı.. 
.)uz, d, belki de ııl k bo.)lltlwa mcb Bund:ı.ıı .aonrıı. Pa\•lo!e. mlldafaasnu 
<ıt: rln n noksnu ta nJ )ok! A.) ı"Dl y .. pınn.ııı bilıl !ildi. Pavlot: 
da berm t t nuntnr n.y ıkl<abr... - Evv !.ı b r istida ver yorum. B..ı 

\ · ı ı t,.o~an ı,oıum claljjınlılda. ge. okun un, dıılu sonra. mUdafruun.ı v • 
al ~ p om .k n:mna dokuıım~! B:ı. I :.....:ıgmı, dedi. 'İ4tf.d<ıBI okundu, 
~.ır, r ı ı:ıhı.z tnı;~! in c U b!r Bu 1.st!d d.ı gecen ~ede SUleyme.n 
ı itııp. \.U11.!ından 11 r sUrülon t bbı redde. 

1:.ııın ı ~·d •r m.l inlz'l.~ dilmezinln h .. k ve t.~te ayları bU, 
Bu b t nt n " r.ı. b:.ı.) nl:ı.ra dlk • Jur dl!ğunu ve lıu red kara.rmı hayret. 

kıı. l Uru, g nl 1 şaııliıı 1~ gerld 1;:1 l-3 ka.rıııladığın.ı bfü" ırmcıkt• ve mUd • 
bir ~k 1,:~11. 1l'rl ı ctrnfr ı.umı lerlne dc.ı.• :: ' mue.vlnl H'.emnı Bora tara. 
)U:ını olan kadııun 1U1ılli de olsa bu 1 f1!1dan g ;e.:ı celseda ileri aUrlll!?lı fi. 
ik:.ı:t.ı f..arı;ısmda ufak bir "atr~dersı.. ~rlere cevap vererek: 
Diz .1 bile e trg :djm ~ e btı hitaptan ' - Dol..-uz ayd.anberl bu unduğumuz 
ıt0ura !ki ka:lının koa.u m;ıbrUe uzı. koğU§tan ~ çıka.madılc. Hapisha.. 
luıdlıu. l: lrm1 ıbklknlık t rıunvıı.y se • .ııe ıı:.Udilrlliğllntıcn bir çok dofa46r 
3ıı.hatı es.ıusınib hep ) nı fllmlerd :n, bahcede gczmemıze mUsaade edllmesı. 
fi:ııılro, !bl modalanııCbn. taı:ııı m:ı. ne rıea ettıt:m1% hıı.lde btı taleb1m!.Z 
ğllz.ıı.)a r; l'1l ı ıım:ı m blrıın<b blttj_ reddedildi. Bu kadar aıkı koııtrol al. 
~ı ı en, bu ne b:ılobrm hın bn .. tmds. ike:ı n.aB?l oluyor da Süleyman. 
"'·mı old..ıkw:ı.ıhrı, yılb3.smı'Ia ncre&l la g~tUğUD'UzU, onun bl.zlm telkl. 
t .:ı ağ dan bu To buıın be 7:er nimiz altında. kal&rıık btı ifi:ı.atta bu. 
gülme, g ı.m )C it mC'l.-znlanlan ge. lunmak 1ated1ğini mUddolumuml mu, 
ılı; ınU,) ~ d .ununlııbr. Gl.i~c. av ıl Kemal Bora ileri aUrUyor, anla. 
n J ~r tJı b r .) rlnd tro.mvayn madık. Bu hokkııoozlık karıw:ıcıa~." 
1 ı bn ıkn. 1. d•n lıindl lld51.ndcn b!ıt Reis Sabri Yolda:ı burada mUdaha. 
ı mi t B rıı~ rln sıklık ve lede bUlundu ve Pavlot ihtar ederek: 
~ 2lntı , r l m teri yımcıa ka.'ldı. Son - Böyle •'r-0kka.b3Zlık,, gibj kell • 
~ renin gl inişi snı. olm:ısmn rnğmon nıelerle 1stida verilmez. Eğer i tı.da. 
bhl 'Ç'C ctvnrmdan vlne, koeasma bağ da bu kelimeler b-.ılunur.a:ı h klrnıda 
lı bir l:nd oldağıı anlıışılıyor6ıı. ayrıca ta.kibat ) aparız edi. 

Şıldardruı biti, )nnt lıeıı1m ·olum Pavlo! l:u ırlbi kelimelere benzer 
dan 5apkasJ rahat.su; olıuu yamK& BÖzlC?' bufunm.adzğuu blldird\. Xorıı\• ı 
şvylo clJsordu: lot da söz alarak! 

- Daha Iu-n\U odun ve kömnr Wıı. - Bu l.!t.dayn ben t'e lm mı l:oy. 
ılllldıl._ Sob:lüı.r da pek pahalı, hem ı c'!um. :Müsaade cdln bu "hokknbazlık., 
lhf bulunınuyor.l B!.ze gcllp tuıa.. kelimesi hakkında bir lk1 §CY a6yl1 • 

~sın.u. k tlzUldllk. 'll'arın ".k • yeylm: 
a.m bir. &izo eeJlrl7: ! B1z bu kelimeyi ta.hldr •adedinde 
l' eni gelenin kulafma J.tlli.P sıı..-ııa kullanmadık. Bir eeyi diğer[ ye. 

b l:ıille d!llıa zı a&ıl r yl dl. Bclld rina kullanmak manasrnda &lddt. 
h deva.m PdC(' ı.ı, fakııt Ontr için btı hususun tıurJUnl ve btı 

.8\ll"etıe zabta seçi:rllmut.ni rıca ede • 
ceğlz. 

H.ndınlıınnııun d ı Uneocl.Ierl mev 
:z.u, alll.ıııbr olal'~l ı:ın memleket, 5" .. 
bir, yuTa me!U'll' ı mı yot:'t n-.ı :rA • 

v Hı ve hasta DU!.hl!kkfan ınoda bel!. 
sm d.w n!Uill lru r tıı ca o: 1 

Yekta Ragıp ONiliN 

Dr. Emin Şükrü Kunt 
Dalıllı luı tnlıkhr nıUtcıııı.ursı 

HC'.?güıı bastnlarını öğlec!c-n ODl'U 

Bomontı tmmvay urağı H&~klf 
\ııart da kabul ed r. 'l'el: 8118-1 

lngiltereden iplik getirüiyor 

ln~tereden mem1ekctinıize mil 
him miktarda JUmganı irligi gf!. 
meti temin olunmuştur. Fabrilmfar 
bu ipliği ser~t olarak i31iyı:cek.. 
ve kumaşları yine serbest hnlka. 
satılaca.ktn'. 

• 

.Bu aıracla Koma1 Bora ııUz tatec11 
ve: 

• Kornllcf '•hoklaı.bıu:lık, kellmesL 
saııteklrlık mana.sına lru!lnnılma J 

c• ını söylUyor. O halde hokkab3zlı. 
ğırı. sahtekArlık olduğunu bılmekte ve 
bunu bile bile kullamııaktadır. Bu 
hu.sus clıı. ıntten zabta gcr;s.n, dedi • 

Kornllof filtlrlerlnd" ıarar etti 
Hokka.bnzlıgm ııahtekarlık manasın. 

da kuJlarulma<lığını ıınlatu ve fstl • 
danın okunmasına geçildi, 

• tide.da Sllleymanın ~lmdiye ka _ 

Jar şU'ahI hiçbir beyanatta bulunma .. 
dığl, kendisinin mUteaddit defalar 
r•caıarına \e 11rarl rma rağm~ SU. 

le)-ınannı. dalma ııUl:Otu tercih ettiği_ 
.11 blldlrdl. ttk Ulhltjkııt sıraıımda SU. 
l~ymana at!e- verilen ifa.denin Sllley. 
mana alt bulunmadığmı ve bu suretle 
b • 1!adelerin sahte ve uydurma oldu 
tunu, bu ifadelerin iYI czberletume : 
diğ! için bir çok tenı:ıkuzlar ve ftkjr 
aykırı!Iklarma rlLBtlandığtr: beyan et. 
mekte ve gene istldanm blr yer'nde 
bu ''hokkabaz.t,, ııler denllmel:teydl. 

Bu sıra.clıı. mUddelumumt Cemll Al • 
tay müdahale etU: 

- Rlca ederim reis bey, dedi, bu 
istida evveIA. Ult!en heyeu hAklmec~ 

)Ok mu, ar ~ılllktan 

ok\!nup ok ınmam 9u. 
r.l.s:..n, declı . 
mwmıer hey u bu t 

dertk müutk odasına 

dakika Uren bir mll7.ıtı.ter d n n 
durulimaya tekrar devam eulld . < r • 
!f dU~UnllldU, ceza. kanununun 426 m 
cı m.ad esj muclbınC1l ısUd d:ı. bu g bı 
stizlere tcsa.dlıf cdilı:cc!llndeu dolayı 

wtıda.nm okutulup olutl.mdlL n da. 
1r blr karara varma ra eıt ı tle 
karar verilerek Pavlofn a !atıldı r k 
rar m lzakere od3.SUlı:ı ç o h! im • 
1er hoyeU on "dakika aımra i&t n.nı"l 
bc;:ııncı aayfaaınm lS Uncu satırın 

ckuıımxyarak d.ğer tırl ku 
nıasına karar ver :dığır 1 
dıının okun m:ı d va nı 

Pa \ lof bu IJJtld'lllllcı.a b ,. 
ı;n.hı.stan kalan parı;:a.lardan bu 
mUslllma.n oım:ıdıf;'llU fa, t 
mUndorecatınJan an~ılclıı:;ına 

Oınerln mllsıUmo.n olduğwıu en so'l 
SOleymnn tara!mdan U rj sUrU!en lf 
,aıı.ttıı dahi ınrua.kran sonra Om ı:1 
gczc>ken görenler otduğunu, falmt 
hu iddianın i&batı i<:ln imkln vc.ıı e. 
'1 glL!, bu lf§BS.tm kıındilcrUe h çbır 
alil.kası olmadığını, geçen c 
• l cnüz vakit r;eçmcınj t r DISn b lir. 
u'n,, ,ııekl.lnde .Abdurrahman tara.tm • 
dan kendis'ne atfen cıuj.' n ııCi .:.erı.n 

tamamen yalan olduğunu, Abdurrah • 
man.TD bu sözleri &ey'emok için S 1 Y. 
:n:;anm i!oaıı.tmı bek'em :: neden ıo. 
zum g6rdUğilnU bUdlrmekteydl. 

1.stldanm okunmasını m • ı' 
Pavlof'.uı u.r.ı. müdafaasına ait oltı.n 
f:\Tllkm okunmasmıı başlanmadan ev. 
vcı halt:ıretı hav ke!llneıcr ve ctımıc. 
ler o!up olmadtğmı ıuılıunıı.k l<:!n hA 
kimler heyeti tekrar müzakere oda • 
Bm& ÇCkllcll. 
Yarım 83..llt 111lrcn b.r mUZakered r 

sonra mtldafa.anamede yazüı oıan ve 
J:Akimler heyetı taratmdıuı kıT ı:ı 
kalemle altı çızıımlş yerlerin okutul. 
rıuyarak diğer kısımlann okutulması 

na karar verildi , 

Çiçe, ve Ti o 
Aşdarı 

• "-l rıca kı;ı-rvet ve t.edavt enjcltat 
yontan 17 n 20 ye kadar 

Pııngnltı &IA11WU'gazl C No. 198 

• 
ıne Yen· e 

9lnd ce. 
lnr tekrnr 

I · r -. lıırı ller Ut • 
er..njn ou işle k tıyecı 

o madlğuu, bu flUln bir 
ı bulunduğunu Abdurra!ı 

u )'CU.ın taraflar.ndan llerl 
: l' o ..ııı al nn g stapo ajanları 

taı ı , Jan ha.zırlanmış oldllğunu bu 
hA " ,le 'lilrk • Sovyet mUnascbct:.. 
• ·~1n1n bo UlIWlk tst.endtğini bildir • 
ro ktc ve şu iki noktıı UZcrlnde bil • 
lıa durultııLsı icap ettiğini ifade 
eun teydi • 

l - A~L.ı.n bombe. Je fon Papenltı 

t\ld rUlnıek ıstenmc.s ne suretle tea • 
IJ.t lm1ıı ... 

., - P • !o! Ye Kornllo! öme."'1 b:ı 
ı yapmağa tef\'lk ve tahrik 

tt ğ ne rure 'e anlafıl.m.ı~urr 
taUdada bu iki surılın müteaddit 

a aıar soruldugu ve f.c.kat · bunlal'Uı 
<;abmı almanm bir tU.rlU mUmkUıı 

unadı J.ııı bu ve bllı.ıa tıenzcr mura. 
caıstlıırm ı.ı\.lddelum'lDd muavinı Ke. 
lllfl! Bora tarafmd3n derhal reddeılll... 
m ı b.nde blllunı.lduğwıu beyan 

dilrr ekteydl. 
Mudafaaıım okunmaaı aırumdn 

l:Alomler heyeti taııı.tmdnn klrmIZ1 
kalemi ~ilen satır.ar sucıuııı.ra bll. 
d!r rek okmımadan geçl.lmekteydl.. 

?ıfUdataanamenLtı :sıı-. r bir yer.nda 
Korn lotun Anka.rada bUlunduğu 14. 
d c. olunan tarıhlerde tstanbulda bu • 
ı.ınouıtu ve bu hususu 20 TUrk phlt. 
le iBbat edeccg-1n1 K~rnllotwı beyazı 
etmesi Uz rıne bu talebin de rcddedll. 
ı; ğlnl, halbuki bu noktanın müdafaa 
bakımınwuı çok blly\lk ehemmlyetl 
bu'unduğunu, ömer1n akrabalarmm 
F,&hlt sıfatlle d nlenm~erl lç!n yapı • 
ınn mUrac:aatm dn nazarı •t.ıbara a.ım. 
m:ı.dığmı, bu ve bı.:.na be~.. blrrok 
lı.ltını.caatlnnn reddeı\amesLtıden dola. 
yı yanlış neUceler ve kararlar& va • 
nldığını bildirmekteydi. 

Pavlof mlldafannweslnde ~zlcrlne 

ulhayet verirken btı gUııe kadar doğ. 
ru vo haklı bir davayı mUdafaa ettl.g._ 
nl dalma hakkın ve ada.leUD tecelli. 
ıılue çalı§tığım, bUtlln celselerde lıA • 
lı mler heyetının doğru biz karar aıa. 
bilmelerini temine gayret etUğilll Te 
bınac:ıaleyh hakkmda bcraet kararı 
verllmes1n.u, aogru., muhik b1r hare. 
ket olacağını lfado etmekteyd!. Bunu 
ıı•1.l caklp Komllo!:uı müdb.faaname.st. 
nı okuması istendi. KcrnUof "Be.il mll. 
do.f'aanamemi tUrkı;:e olar1ı.k okuyac&. 
~~m. Müdııfa.amda hakaret mahlyetııı 

c blr ocy yoktur. Mesullyetj bana a. 
ittir., dedi, 

K mat Bora mesullyeti kabul ettı~I 
takd.ı de mUdafaanamenln r1 ha ev • 
veı ht.k mı er heyeti tarafından okun • 
ınasına ıuzum ol:ııadt ını, tahkir ma 
tı yetlnde sözler oldugu takd'rdc ta 

Müttefik taarruzları 
devam ediyor 

:Mcrburn, 23 ( ~. \.) - \'eni m.. ti:- t yap cağını ve blnacnaı yh bu 
nede itin:ı ile h:ız.ırlanmış oJnn Ja• .} old8 bir karar verUmesinl tıa.kiınler 
pon me,·zilerlne karşı milli fikler ,>et "iden ıstedi. 
tnarruzlarına de-ra.n etmektedirler Ji k m er heye l tat ı zam:ını gel • 

ileri hareket, mcvzılerin bu v l· ı m olduğu.ıdan ö le en sonra saat 
yetinden dola}ı, nl pcten h hflc .. • ~i tıı duru maya devam edilmek u.ze. 
mlştir. rP celseye nıhııyet vcrdl 

Donie ç rasında 

a atı ya 
r 

s et e i e ıe~uer 
Mosl·o\n., 28 (A.A.) - Son mtı.ğlO. ı v Vo bozkırların~a .ıtesllme!f ce 

b.yctJertnJ. n sonra. Alman orduları j ı;o.: muht,.meldlr. Rus ar ~ gUnden az 
yı..l!Ar erinde rasUaılıltlıırı her ııe l: r n::.Ud.:!et Z1?!ında Bug>.ı:ıırdakl Al. 
tahrip ederek hızla cc.nup b!l.tı isti • man hııUarmı delmiş er ve dUşman:ı 

1'amctlnde çeltilmektccllrler. H 1 u~ hlr ı:ııniye rahat vermeden 120 kilo • 
Sovyet birllklerı 50 klloı:cetrcdcn az metr lik b r il rl yUrUyU§ yapmı,ıar. 
bir mcs:ıtcden Alman ordu1annı tn . d:r. Fon Hotb ordusunu icstcklemck 
kıp ctmelttedlrler, Don ve Doneç ara. .;in gönderllcn yardımcı ordu o kadnr 

aırda buluntı.n ge?ll§ toprak pn.rı:nsı .;ar b,r kesimde sıkt~mID ıraımışttr k!, 
do.ha §.mclidcn Ruslar tarafından cılc b d d b s:ı.h 
geçir:Im.l&tır. Rus ordusu halen yan u 01 unun a u adan kurtlllabil. 
yold:ı bu iki nehlr arnsrnda bulun · ı mea mUmktlnsUz hale gelmlşUr. Bu. 
ıı.aktııdır. Alman ordusunun rlcat hat. Dunln beraber, derba' katt bir neılco 
tııım Kubatı tarafında, Kıı.fltasyad:'\ nıınması b{'klcııemez . 

b:ıhleyfıı ıafak ııKlkcrken dellkanh 
kalhtı. Kadın onuıı g!t,meğe bazlrlan. 
c.JJ.4mı gürfuıoo yalvardı: Yazan: MUZAFFER ESEN 

lar dA var. Bunlar hli.lA ll!ı.valal'cb u. 
~.ıyor, yııhnd da 'ba§lıca nç:ık merker. 
leılıılıı ldarcsJle oıeeguldllrler. Bonlır 
arıuunda en yfıkaek de!'«' lerc erlıeıı.. 
lcı bile eskJ orkndaşlarmı ly} karııılıı 

- Ne olıır, biraz clnha knl. Benden 

bu kır.dar ~buk knçıyorsıın hem ıılm J;:ı ını t;aıınııaüıktan ııonra_ 
<l! nereyo gldecelaln T - l1 kf, madem ıct knbtıl ediyor. 

Jan BaptJst eUyle rıı>yle bir ~:lrct tıun; bu nlqam aant onda. burada. 
y.ıptt, genç kıt. dellknnlıyı 11ıla bir bulun. S:uııı yol gösteririJD. 
1Jo.rguya ~'11, \C Jnnın ıcerlslnde bu.. .ıııuıı.yyen .Ganttl', tı..knux soknkta 
landuğu acdliı durumu tamamjyle üt.! bir kapı ımı'ıt'lnda Janı belc~en kız. 
NDdlkten tıonrn: 1 gene ona bfr l:>aret \erdi, ikisi b!rclen 

- IMemkl fo böyle, Wıdl, &:ıll!ı bir dnnıctk ,. lr.nrnnlıl. ı;okı:ıkla.nbn gl'I 

fylll.k }apmak isterim. Senı bir ıırkn. ~erek 1 tu .ton ch'Ann do nı ~UrUan· 
tla5ımb t,aruutunyım., Umlt e4tırlm ki ler vo orada bo 'Jo~ blt mo) lıauey; 
bu adnm senı bngtlnkU durumundan f ı;Jcdlle.r, lUcyhAnooln nz o4ns.mın 
:ı.urt;ambWr, ı knpı onUna , karnuhtc sebc!JUe yn 

- Nasıl bir ııdnm tıu 't ztı Jylcu gorUneml3 n tl maıı bjr a. 
- Kendlslnin yıılnu. olduğuna söy. dam lr j'l tin} beL:ll3or gibiydi. 

lüyor, taknt al.izlerinin dofru olup ol. Kadın bu adamı gGrUr görmez .ı;a. 

mndıimı blln:ıl3 onım. Hem bunclruı dt'CC ''~tc .. dedi \C ~~Up gUtt, 
lılr.e ne! Herhalde bauA öyle geliyor ki :tkı crkeı~ mc3hanede konuııtul.ar. 

bu adama ~Ynnıra:uı aldanmış oı • llu l onu,mıının aonunib yat ııcı DUD.. 

ınAZ&UI. lArr ıülylcdl: 
.ıaa Bııpttst garip bit gill~le cevap - lato böyle doatwn. Belki sız bu 

'enli: iıtaı bcnı kı:ıf koynı:ığıı tesı.-bbUs 
- Oı:ıa bafvwmayıp da ııe 3npa. f'Clccekslnlz. Fakat ııh:e &imdi.den 1ı3 
~ BaDa )'&rdmı eclebUecek ba&.. ber vcrc;>lm, bu pok zor blr J.iı;lr. Es3: 

dılar~ kendlallo tntü tatlı konustnlar 
~n böyle fElerle uğr8§3n blı.lm gfbJ 1 ve Avonlda ~ gilnlcrj andılnr. 

losanlar cb.l.m:ı. tebllkclerlc '.kar&ı kıır. , llanlann hep f Janın tıavııcllıktıı.n 
Şt.)'ll y~ız. ŞlındJUk size ııöylcmcz,, uyrılııuı oldul:'U itin Uzllln..-U, ln81\n • 
ııcm banı:. he.rlınlde gtlccnm•:ı.alnlz. J.a.rdır, 
JWyJe ı&Jcrde tanıınıam:ıl< daha doğru. Şimdi .Jan yalnu: luı.va sobllylnrfle 
C:ur. Eğer benlınlc lwnuşınak fhttyn.. l~ono:JUyor. Bu koauşmal• ... cb eski gtın 
cwı dll,)arsnnız Estere haber ve.riııLz. lrrln hlitımsı sıksık anılıyor, falmt 
O cm 1l:Lnn ıiÖ)lcr, Şlmdllll. llk masraf tifü: ara aıra ı:fuılln mcnubrma da 
tar için bu par&)ı ıılmız beler ıntDm.I ediyor. EMrı arkııd:ı.,la:r teknik 

Ya.hancı adımı .Jirara koca b1r bank rııcsclelerinden, bir ır halinde oüı.n 

Yerli Mallar Pazar/arz 
Müessesesi Müclürlüğündcn: 

MAGAZALAR iÇiN 

Satış r r ınaca'' 
not uz:ıt.ıır&lt aynldı. yeni motör erden, devletın &lparl,lerin 

1924 )W n1 n ayıncl!lyız. Bo ta.. dP..n. ıat.ıııaa.ı m!ktanndan d3 bahse41. lstnnbul bnrıcl mağaulnrım.u:ds mlmhal azamı ıoo Utaya kadar tıc. 
rlbten ıt b.-ıren IWJ Baptlat •lror için yorl.ar ve bütün bu ~ler Jruu retli s:ı.tı~ memu~uldarı t ln m r.n::ahrda uzun mUddet satq memurluğ•. 
el'kl'slııc h 9 beauml)e.a b!r ya~ 1 J.'tk fazla eJAkadıu ediyor . yap., ak rcyyoıı idare etmiş bulunanıar aı;nacaktır, 
eekll bıı51.amı tn'. ŞlmdJ delikanlı fi • .Jıın eski arlmdaşlannm yanmdan Askerlik hlzmetlnl ifa etmiş olmak earttrr, 
wclden cenuba bUtua r yı dolaş,, aynlmca oalAr dellkl!nh nakkmda tt.. Isteklfler..n &.§Uğlda yazılı vesikalarla 80 12 942 tarth ne kadar ltultan 
!ll11.tadır. Dd uınl.yı b:ıu.n BurJedo kirlerini blrblrlne ııöylUycrlar, ba n 1 hamıı.mmdıı. I~tırcıoğlu Hanmd& MU saese zat ~leri ;e!'Jğ-1..ne mllro.caaİ 
(I'ran n :ı bUyUk ~\"DtlaJ) bazan lflrler; hemen cı:ıtm:ı ou cümlelerle etmeleri JAzımJır / 

lı.U-C.te) (1'ulon civarındaki havnllsl) 

1 

bfilA..u etmek mtımktindUr: j 1 - Nutus hUvlyet ciWl8.IlJ 
görüyorlar, Jıın bumla.rdn cskJ arka. - Yazıkt.. Jşt-On bu kadar ıyı an 1 2 - Askerlik vesikam 
o:ı;ıuın.ı ıuı) or. Bwılırd3n blt kıımıı 

1 

bıynn, bl'..IA meslek hAtırBlarm:ı. bu 8 - TahsU ves kaaı 
GlmU tllr. Falmt aırtnnlan \'e )"Ildız J;ad3r bağlı olaıı. ım eli lfknnh aramız. ' - Hl.zmet kftS'ıdı. 
lan artmış, ı;öi\lSlorJ n~nlı ~ıuı da kahııahy4r., l ~ - Vesika foto~at. 

ıı.m_,,, ......... __ ~------Rmı=-

l 

1 
i 


