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Mısır ve lngiltere ... 
--..... --- ....... --·---~--:·-- ~ 

Yeni Mısır 
kabinesinin 1 

Asker gözü · ile . . . ... "-
' 
ışe başlaması 

tnünasebetile Bu harbin galibi olamaz. 
Adı üstünde. imha harbi bu ! ~azan: Nizameddin Nazif 

~~eni Mısır kabinesinde, İngi
~l'le daha sıkı iş birliği yapıl-
ler ına taraftar siyasi şahsiyet- Bi • I h etm k i I ld bu~ beş nezaret tevdi edildiği r cara ma ,, e ç n sa ırıyor, 
ı. riliyor. 6biJr taraf mah11olm.amalı azmi ile 

~sırın İngiltere ile olan mü-
~aıt betıerinde yıllardanberi en llaganınağa savaşıyor ve ••• 
li ,bir değişiklik olmadığını, 

~u Afrikanın busıcakve Yıpranıyorlar ••• ~ ülkesinde umumi huzuru 'an ıaman ihlal etmi& olan 
~ . ~anlı bidiaelerhı nlhayet ı · 1 
~1cı bir sinir buhranı suretin- y azan: 1. &Utar 8a••Jr DIJllAN 
~tefsir edilmi§ olduğunu söy-
lt \~k için Sir Lampson'un hi- BllCl1n ~ ildnci sUntıdUr., dlfmda 1ılrakılnut olmalanndakl 1-
~ .. "tlSırda bulunuşundan başka • delil aramak lüzumsuzdur. Almaııyanm, hu harbi, eylQlUn ilk sabet1n :yOluıek derecesini !abat ede-

>-tı gtlnUnde bitlnn1' oıacatı evvelce ih· cek aaymz deliller vermiş olan ~ 
~k eırda İngiliz politikası, gün aas edilmiş o)duğwla ıöre, Alman aakert müt.ehasıııalarımız, Alman or
~ h~diselerle uğraşmaz. İngil- b&şkumandanlığı. l!IÖZÜJltln en oldu· duaundan kahhar bir darbe ummak 
~een:n Mısır politikası, sabit tunu önthnllzdekl gün iÇinde labata. bakkm& maliktirler. Fakat Alman 
~iıı.~~plere dayanır. Bunun mecbur bulunuyor. ı>rduawıa 1939 eyliUUndenberi göste
~e ~;{ ki Mısırın Hıdivlikle ida- Acaba AJm&ıı genelkurmaJl Sov- rilen btltllıı YUifelerde ba.f rolü oy· 
)11,~ ılir bir muhtariyet oluşu yeller Btrlitini bir eylalden evvel ye_ ~ olan hava aiWınun sovyet 
ltıer~t bir sultanlık, bir krallık re ııerebll~e hllA ianıyor mu? Ruayaya ""ı asgari bir muvatta· 
LOıı.~esine yültsel~§ ~iması Ne Boıfevlk a.yanın ne de nui ldyeUe dahi kull&mlamamakta oldu· 
Qltrı YI fazla düşundurmez. ler Abnıuıyumm bu harpten mum- ğunu görememek hakkına malik de
~r.~-Un gibi, yaz aylarında .hU- fer Ç&kmuı ~~~- Kahire'den tskendenye- hakkında husust blr te- ğildlrler. Ne oldu Alman tayyareci· 

g m•nnlal olan1&ıdan del'illZ· Fakat biz Ugtne? 
~lifoç· ettiği zaman Buk'anm So et 
~lthı_ kdşklerinde sayfiyeye çe- vy ordulannm yıpranµıad&n bu Berlinin bütün gayzı Londraya 
r . ~ b · b t Ü harbin eonwıa uı..-blleceline lMaa- _...,., '> 
eıı. ırer asilzade aya ı s · madıtunhı: kadar Almanyanm önü- •"'"- • 
~~ ,,..tlazırların şu veya. bu fırk~- Uzd ki lfte dün Alm ta ı ri un ~e .... ~n:;up oluşları ve başvekıl- m e 28 gün mUhlm bir ife başa· ' an yyare e on • 
teti}ılan veya falan paşanın rabllecel\ne de inanamıyoruz. cu defa olarak M06kovayı bombar· 
telli~l~i§ bulunması da Ingilte- Gören göa kulak latemez. Bu har· dnnana gitmi9ler. Netice? Sıfır. 
~lel'Q Uzerinde durduğu mese- bin baalfdıtı KUndenberl, faal veztfe (Devamı Sa. 3, Sü. 1 de) 

lrı ~n değildir. 
~~i~lterenin _Mıs~r politikasın- M 151 r .~hir U hususıyetı, Londranın 
·tıı edeki şahsiyet hareketle· 
teııltsı~k!e. edişindeki gözlüğün ka b·ı n es·ı llt .1zhgınden anlaşılır. 
l:I' a~ıda~ mevkiine getirilen Mı

Cenubu garbi 

orduları kumandanı 

Mareşal 

Budyoni 
f şgal altındaki 
Sovyet halkına 
hıtaben dediki: 

Düşmana 

Tek 
buğday 
tanesi 

Bırakmayın 

Trenleri yol :lan 
çıkarıp buğday 

depolarını berhava 
ediniz 

Hareı,al Budyenl 
Ceıulhuprbl P>aflaıJUndam 

Mareflll Bnclyen? ile ve Vkr&D)'& 

konıllıılst partlal merkez koml
tuı k&tlbl Krutcocıv, AJm&n l.f· 
san utındakl So\7 et aru1a1 baı
knla bit.ben 9u beyamuuneyt 
neşretmiştir: 

fiiWll&rru kollayablleo?ere lll
tap ediyorum. Çetelere Utlhak e
dbdz. Nefret eülttmi& Alni&n 
kıt'alanm yok etmek lçln yeni 
hatlar vücnde getiriniz. F&,ıst
lerl kaduz köpekler gibl lmba e
clJnb. Trealerl yollardan süan
D.rz, irttb&tlannı kesini&. 00.....
D& bir tek butdaY taneel kalma
hlak için depolan o~nuz. Çok 
Yakın bir istikbalde 8lze IAzım 
olabilecek mahsulü toplayımz. 

Geri kalanım tahrip ecllnlz. Pan 
car, keten \"esalre gibi •mal 
mahsulleri de tahrip edlulz. 

Zaler saaü yakındır. Düşman
la döğü~k ve onu 1mha etmek 
için her türlU jtayretl cöaterl-
Diz. ••• 

(Radyo gazetesi) 
\.ı ______ _, 

~e ıd~ası!erinin ne düşünceleri kuru 1 d u 
~~e lıt:ıaı mevkileri, İngiltereyi R ~I' lll kad!l! alakadar eder. İ~- Kahire, 1 (A.A.) - Yeni kabine, US~&r, Eston-

RUZVELT 
DiYOR Ki: 

( Rus Tebliği 
\. 

) 
----- ·Bir 
Ruslara Alman 
Borca ] alayı 

malzeme imha edildi 
• ve 

vermıgecegız 

ÇlllJrl: 
Smolensk'te 
Kanlı 

Muharebeler 

.. 

devam ediyor 

z 2!2!!2!?S 

RUSLAR 

Buğday 
Stoklannı 

Uralların 
arkasına 
taşıdılar 

LoMra. ! (&.&.) - SoT)'etler 
JMtUti ......... cenap DMdınebe-

Ruslar peşin 
para ile 

alabilecek 
vaziyettedirler 5 tayyare düşürüldü •al azemnttır. Ukrıuqwa. 

&ırımıD her ~ batday 

1 9-mi batırı.dı ımn'='ıerı ...- tanlmdaa ı.ıp 
Vaşington, 2 (A.A.) - Ofi: ......,ar. Bulan kalclınnak 1-

Matbuat mümessillerinin kon- Moskova, 2 (Radyo) - Rus tebll- t,11a MQ1k bir aşçı ordusu ~ 
feransmda bir nutuk &Qyllyen il: Novonhev, Smolenak, Jltomlr ta- eaını.tar. Jlutclaylar, lJnıllana 
B. Roosevelt, Sovyet Rusyanın UkameUerinde şiddeUi ve pek kanlı artı...,... ıtdl ılepOlara MkJe. 
"kraz k da U muharebeler devam etmı.,tir. Cep-
ı ve icar a.nunun n m s- henin ve yeni mmtaka ve istika.met- dllm?ıftlr. 
tefit olan milletler arasında ol- \... ~ madığını ve bu kanunun bu lerinde kayde deler mühim mubare- .. .._ ... ________ "' 

memlekete tatbik edilip edilmi- be oımamıttır. yeceğini bilmemekte olduğunu Kara kurieUerimizle ;pınttı ya- Hırvatlar, günde 
söylemiştir. pan hava k\,\VveUerirna düfmanm 120 gram ekmek 

B. Roosevelt, bu bapta iza- motörUl birliklerine, piyade ve top-
hat vererek bu suretle hareket çwıuna hücwn etmif ve otomobu kol yiyebiliyorlar 

R .armı boınbal&riuftır. • . 
edilmesinin sebebi Sovyet us- Bir Alman al&yı imha edl1m 

6 
Z&greb, 2 (a.a.) - Afı: Halka 

yanın Birleşik Amerikadan sa- tank 8 top 18 ka.m b'--- lf, günde ve•lka mukabilinde verilmek-
tın alacag·ı harp levazımının be- ' • yon .. r-k mit-,·aıyöz ve harp malzemesi 1. Mın· ,._ o- te olan ekmek mlktan 120 gramdır. 
delini ödeyebilecek bir vaziyet· e• -.. 
te bulunması olduğunu söyle- ,unmuftur. 
miştir. Hava muharebelerinde dtlfmanm I" "\ 

Amerika reisicumhuru: neti- .ı5 tayyaresi dtlfl1rillml1fttır Baltık 1 Alman Teblı·g"' ı• 1 
ce olarak, ikraz ve icar kanunu- denizinde, dUJm&run 5,000 ~n!Uk bJr 
na istinaden yeni krediler ta.le- nakliye gemlal batırılmış, dört ke· '- .J 
bine dair vaki ol&cak mtıraca- mili de ha8ar& uğratılmıştır. 

atlann halihazırda M'oskova'da Moekova,ya llücam Cenuptan 
bulunmakta. olan Harry Hop- Jıloakova, 2 (Radyo) - 1/ 2 atua-
kins'in avdetinden evvel bir ka- toe geceet Alman tayyareleri Moe-

:rifti:.lınınıyacağını beyan et- =~ :.:,;:uı ıa::r~a:.. :~ Din y ester 
B. Roosevelt. bir iktısadt mtı: mısın fldetJt ateiJt ve avcı tanareae-

daf aa bUrosu tesis edilmi, oldu- rbnJllln JaOcumile Jtarplqtılar. l>Uf- Ne h rı· 
ğunu haber vermiş ve bu yeni ınan tayyarelwlndıeıi ancak üçQ Kos 

teşkilatın müdafaaya ve orduya kovaya mkulablldi. Attıklan yangın G 
müteallik meselelerden ziyade bombalannm çkardıtı yanpılar ~ eçı·ıdı· 
iktısadi meselelerle meşgul ola- çabuk aöndtırüldü. 2 dü'"1&n tayya-

cağını söylemiştir. reel dllf1lr11ldü. Bedin, 2 (Radyo) _ Alman teb-
Roosevelt, Peru ile Ekuatör fi ' lftl: Şark cephesindeki muharebeler 

arasındaki ihtilafm .. ~ihayet bul- ..... tllrl'- • müaalt tekilde devam ediyor. Aşağı 
m~ş ol?uğun~ .aşre~mekten • · -•••ız • Dnieater nehri geçilml.ftir. Kief cep-
m?~vellıt sevıneını ıahar et-

1 
helinde birçok esir almmlfbr. Ru-

mış r. n t' ı k a m men krtalan ileri hareketlerine de-
vam ediyor. 31 temmuzda 112 Sov-

Mareşaı Peten 
yet tayyaresi tahrip edilmiştir. 

Alman hava ku~·etıeri yeniden 

A lı Aşk, cinayet, Moakovaya taarruz etmlf, askeri he-
miral Lea g ile detıere, şimendifer utisa.k noktalan-

.. •• t.. na bombalar atmıştır. Birçok yan· 
gOTUŞ U macera romanı gınlar çıktığı görUlmUştilr. Ha,·a 

kuvveUerimiz f imal cephesinde Sov•"•11 yellerin 40 tankını, 206 kamyonunu, 
2 zırhla trenini, 2 cephane trenini, 3 
lokomotifl tahrip etm~lr. 

Birkaç Sahrla ~J 
"Aklın,, saltanahn ı kurmaya 

mecburuzf 
t~t •. evkııne gelen siyaSi phsı- dün öfleden sonra l.efekkW etmlftlr. 
~I' ~ster fellahların sevgilisi Bu kabine parlamentoda. bnyük bir yada bı·r şehı·r Hamid REFiK 
~htıı.ea~as Paşa olsun isterse ekaerlyet k&z&l\&Caktır. ~~ t}ı. Muhammed Mahmud K~bine fU 1Untla ~W ebnlt- ı 1 y anlbl lıilCöadea uııynap JlaDll9IDe l••"ac.tınızı IJ&.,.nnııuz. 
11lr kglbı sadece sarayın itima- tır: a mışıar ~ ellm?Me ........ PoUtamcıya aoraraaıuz, size bbr 
~ i ~zanmış bir münevver ol- ısa,vekll ve J)abUlye Nuın: Hö- laloblr do• oblwlllı lıaalde, barp&ea dendell • Ptbir; neticede. kendi 
~t'ı : erse mecliste çok taraf- ııeyln p..-, AdllYe Nazın: Mahmut Al Amini LBAll'l' eonra dl1Qaimt ....,..., ae olUI- meataatıertnin müdafaasından ba-'lka 
aftar Ulunsun veyahut biç ta- GaJee ~ Hartcl11' Naun: o.llp manlar, ge re:neğe lecetbd dtaftlnöyo111L WrteY yapmı' olmaz. «Ya öteldle;ln· 

t~liı-. 1 olrnasın lngiltereye vız &unl r..,a. Terbiye Num: ilüMJ'ln ffıİ ba.slad.·lar? Vlchy, 2 ca.a.) - Mare..ı Pet.n, A..a.. ..ad tu mld ........ •t ldh diyecek ollınunuz. .. dudak btt-
tl · , Heykel ....,... EvDI Nuın: Şe71a Lo .ı Amerikan bUyükelçlsl Amir&} Leahy Bö7le d~Jlelller de ™• beQd. T8lll ke:,:: «kurtla kozu hlkı\ye&l!:a der., 

~~ ~~~1n ~yle oluşu, yukarıda AbcllUesel bfa, Mail~ .. ~:-'": Ab- ndra, 2 (A.A.) - Rusya- ile uzun bir görü.tme yapmıttır. Za:ı bir ~ mit ne....- malıak- yoJop aoran&mz, poUtlkao"\ 
~li . .J e~gimiz gibi, yıllardan- dtUllMnlt Beded Pafa, .-.... Jl'*'-a '!'al bttaat Veld!! dan gelen son haberlere göre, olundufwla göre bu sörü.tmede, ti· kak! Fakat bu .....ı bir detiflldUt o- cemiyet kanunlarına ayg1111 bareket 
'-ll'ltll tarıf ve kibar zevcesi Ledi Nazın: Huan SAC1er Faşa. Puif llo- ('r&Zl&ı 

2 
?Jıcl sahifede) Sovyet krtalan Estonyada bir mali Afrika meselesi bahla mev11Uu l8cak t 8oQa1 -. ..,.- aai, lkfU&.. efıneml, olmumdaa flkAyet eder. 

N~ile~~~u~~N~:~nı~~~:==~~~~~~~~~~=~=·~g=~=·~a=l=m~~~~;r~a:~~·====o:~:~=~~r~·========G~t ~-~~~~b ~hir~ İngiliz imparatorluğunu tıa Nazın: tbrablm Abdtilbadl Be1. • x..... ua aaaı.nm lrc& edenek bOe yoktur; Mlllt ııoeye&eler Clbi mil. 

'~tetVelskenderiyededevam- 8ıbbqe Nuan: or. A.)amet Mabmat r IJçiJncil sayfamızda okuyunuz I --------.... s6rilrtD Jd ....... bürama dol- Jetle....... 1109Ye&eieri idare edecek 
~tt-. l te. temsil etmekte olma- Bey, içtimai lfler Naıın: Alıua de muma ..,.., bUl&rul, 1ıtru, IMıp- kammlar da. 

908
.Y&I mÜD&liebetJerilJı 

ııo~ınggııtere ölü Lord Lloyd s.av1 Bey, KWıtlr Nasın: a.ııP A- K ı • s .....,. Şii aawe llebep • aeüce mu- taM•tada pdldir; onlara &l'.kın ba'f 
~ ljl.ilta an ~urulm~§ olan ~r tına ae,., ı.evuım Nazırı: Mebmet rem ı n arayında geç•ı rd ı•oı•m g 1 ...-&1er1 dDclrl balla reket, baJu'aDlan doprar •.• şu bal-\ılt- lilll ve dıploması ananesıni Üda Bey, Ticaret ve SAU)1: Dr. Ab- ece er ....-.. )'1IUndaD de, ut'du. de, Japı..,... ,ey, ilmin kontrolu .ı-
~~~ etu~so~~n ~ükcmmelen de dtlrrabmaa Ome1' Bey. ve~a .,.... .... P- tma. 90llJ'-1 ml'n•aebetler ter~evesl.. 
'1a~lkat rd.gıne ınanmıGtır. Ve B k h Jellllenek bir t.azylk)e, böıtla lııa mev- • yentdeD strınektır. 
\ı t'tla:ı. te bu merkezdedir. Mı- . A u pe mü im siyasi röporfaJ·ı m iZ devam Hl.n kuşatan. a?stemJerta. bir uda llaqlalne ııorananız ııorunıız, alıe 
~~l'~biI YaJ2~bileceğini aramak. lir. Vali. HazretihUmayun vıla- ~~ olmalan IMbml? kuvvet- badi bUdltt.ı okur veya ıstetfni ' 
~ kı:ı;c:egıni istemek ve lasti- yetahd Prens Ş8.hpur'un Mısır ed iy B .. k.. k tt1n tA IDUhllck•k. Sonra:. itte bü- .Oyler. Bmıa.r arasında bir terCUı 
~atırı. 1a~~amak şartn~ .gerip sarayı ile sıkı bir karabet tesi- Or · UQ Un U 1 Sim : nıeeeıe banda: 8oanenU 1ıı11ea ,apmak .ıClhek, sı>zıertnlzdeu birini 

~ ln,gilte~ n_emek aranabılır. sine imkan vermiş olan izdivacı M yok. ı,,..n:ık .....a bir ... dotnl b .. JIP ü•eklle sörmete tallflUak 

~ lı.çbir nın Mısırda arayaca- İran f13,hinşahı üzerinde iltimas are•al Budyonı· ı·ıe bı·r ıtdlyor, meçbal danektir. Halbuki cdotru:t yu l'Öre-
t rıt Otd 13ey kalmamıştır. Orta ta . A • • y lkta.tçıya .. ~ '::: bilmek lçlo Ud söz blle )'CUnez? 
~lcı.ll\a~l.arı_nın Mısırdan askn v~? vassutlara ımkan verebıhr t bantlan lnceldlw pw. - cAlub denen muvazene tefsir "" hü 
I' edil ihtiyacında olduğu id- mı. o o m o b ı• ı d e ll&dl muwuar I• llM ......... 11.ıln- kim Uetlaln de işin ~ ~; 
lj~. ltend1~P.z. Olsa olsa !ngilte- Sım Paşanın tekrar iktidar • • • de .. r teala=· ~-~ ~- lhunclır. Fakat. o W't'Cle~ 9aaa öy-
bi~ taki;ııed daha sıkı bir iş bir- mevkiine geldiği bugünlerde iş- .....,.: 7AP '97• ----. b- le pııll,yor ld, uı1 eksJ111111E btad 
lla ~ilinden e ı;ce~ bir Mısır ka· bu suale cevap aramak gülünç yazan : llZAllET'l iN NAZir .......... ana ı.nılretle, bomlu 8aıuraa kl, clevl:rdlfbuls tllbUu ; 

<>stan~ .an ıle olan davası- olmaz. ~ ,_.... brmaldır. Pe- rlDe aldm ..ıtuatuu JnırtllAP bır tavassut anvabi- Nimmeddin Nazif lld.- sıueT 0 
....... ....._ brtı- ·..,_, 111ec-

- sıdmrt ft laedılrl lılrfel eilis• pAWft 8UU 



- Sayuıı 2 ------ ·--------------------------EN SON HAVADiS-----------------------------· ;ı,g,1941 cumartesı --

.. , 
G NLERiN ARDINDAN 1 
Muvaffak oluşumuzun şırrı 

Mitat PERiN 

ismi lazım değil, bir ahbabımız vardrr. Bu zavalh kadın
cağız, ittiği eşinin dostunun evinde onların, için için alayları 
ile kar ıla.şır, karşıla~ır nma, hiç üz!rine alınmaz. O yine ken
di bildiğini okur. Onun için, yaş, boy, pos, şişmanlık, zayıflık, 
sanşınlık, esmerlik, mevzuubahis <değildir. K esi para il ~ 
~u o1duğıından, başkasının üzerinde ne görse, ertesi gün der
ha2 bİT mi tsmar1ar Y -O, on beş yasında ince yapılı bobstil 
bir kızın üstüne giydiği zarif elbiseyi, bir et torbasını andıran 
vUcudtine geçirmekte hiç bir mahzur görmez. Tabiidir ki, bu 
tombul teyzenin dı«> görDnüşü konu komşuyu .ıüldürür. 

Bu kadını hatırlam m bir arkadaşımla yaptığım bir mtina
kaşa sebep olu. Bu zavallı aıicadaşırn da, clliise bakımından 
dezil ama, fikir .bakımından bu kadıncağıza çok benzer. Şu
nu d ilnv~ edeyim ki, ou cins insanlardan memleketimizde 
oldukça .çok var. Bu çocuk diyor ki: 

- Bak Avrupalılar şunu yaptılar, biz de yapalım. Bak A 
merikafılerın ~biye sistemleri şövledir, biz de ayni terbiye 
>istem r"ni 'kullan atım, filan veya falan memleketteki bilmem 
ınnııi sistem veya ntetod şöyle iyidi, böyle iyidi, bizde de omın 
~atb= 1-ine çalıfalım. 

Her iman tiiribirinden başka varatihs oldııih.ı gibi. her 
ııil! t te ~üphesiz ki, bir diğerinden farklı.dır. Bizim muvaf
fak oluşumuzun sırr:ı, bunu bilişimizden, belki de iyice tarife 
muvaffak ol adığtm kadına benzemeyişimiidedir. 

Mitat PERİN 

~~J(~ş_H_i_ve __ E_M_L_E_K_E_T_T_.~.J~~J 
Gece yarısından Türk- Alman •kt sat V!lkili HUsnü S ... ,.~ :::::J 

sonra öprü üstü.. ticaret Ça 1r ıstifa ett· ~~~(PL) ::~:"..':wı· 
tlı:r :ı~uı:oı~~=':r s:;. müzakereleri 14i~~l~~~.:~l.~Pl. ::~ ~:·c~;:;~ 
Görmedınnse, ıavstye edorlm, bir fır_ Yerı· ne, Trabzon m _- bu su 15,00 Dans Mu. (Pi.) 21,00 Ziraat ta. 
aatım bdJ111tur. ve mutı&ka )'redi- ı .* 21,10 İstekler 

1 nl:ı. Karşzlzklı verilebi- Sırrı D ld 18.00 Pro~rıım 21,40 Konu~ma 
Gem! ıuı.vauı girip kna~ l'Urolıın- f k l'l l• • ay getiri İ 18,03 Şaikılnr 21,55 Orkulra 

....ı ı.u tahliye ctl lr. liend.l dunyaları .Ce ma tQTln ZSfCSl ~-----.,-,....--.---~Oı 18,30 Sa~ ıaman 22,30 Haberler 
uın denizin ıu:.vuzdakl zerresi ~ga- 1zazır/c;nmzya bac:/adı dan dolayı lkttsa.t Vekilliğinden ıs,40 Cıı.zh:md 22.45 Orkestra 
ulnrdao. nkııı gidınce bır Uru bıUık, r 31 temmu.z 1941 tarihinde istifa 19,00 Konutm:ı 23,00 Kapanı.ı. 
~şu ~-e ıurmıu renkli 5I?'ttarıru gU- Ankara, 2 (Telefonla) - Al- eden Samsun mebusu HUsnü ~~!!!!!!~~~.....,.--~!!!!!!!!!!'!''!!f!'J' 
.eşte ı; lrınarn up~-n, hıı- man ticaret heyetile ticari ma- Çllkınn istifasının kabulite lk-
. .ıüa perende atmıığa ba.,ı:ırtar. uu.ı_ hiyetteki müzakerelere devam tısat Vekilliğine Trabzon me-
JJJUD en ıec-ı 6 hncsı olnn can ~- olunmaktadır. Her iki taraf. ve- busu Sırrı Day'ın tayini 1 Ağus. 

m bir gcmı lıaHwaıurken oyle rebilecckleri malların listelerini tos 1941 tarihinde Reisicümhu-
Jl~ lıcdll ımı nıu k1 aeyrlne doywn tesbite başlamışlardır. run yüksek tasd. .1e iktiran 

Urfa yagıv •yı-;~i~eldllD hal ıercttmeal 
Ycııi lktısat \ clili. B. Sım Day Mill· Q 

birçok k1m eler göç 170 kiye mezunudur, Hariciye Vekilimiz Şük· Ün'versite ile DarüŞ" ~ 
t ten 60ra yaz, ,chlrde kalaWarın Uru Ş rü Sıracotlımun r.ınıf arkııda~ıdır. Dh11· 

ıw.cJe alhw§tıu da yfi)elere da- aı uıuhasdı.tt ~ buhıı:ıntı~, IOn• şe.faka arasında 
0ıttJ. nuyleııkJe lstanbul suyu ~- ra Mali}-c nakit i~lcrl umum müdurü ııı· 
. .ıı, lallde ba:vuzuna i1öndU. Onula, Bundan fazla ya fıtile çetin bir vazifeyi muvaffaldyelle ihtilaf çıktl 
oU glcll.nee balıklar nasıl zıplaınağa sata~. ı ar m uh t.--kı' j ve ltuine men[aalilc İ~ &ahiplc:rinin bak· • • , • 
uyWlmağa ba§lıyorııa 1ıısa.ıu kıtlaşan ı. - larıaı teli! edecek anlayı§lı bir nıhln gör· Servetinı Onıversıteye bit'. 

dd · ı ki mü~ür. Mebııslult hayatında encümenler· kan Profesör Ziya Giin'ün "' 
ı;e.hrlmlzla r.ıtczıemide de, el a.- a ed ı ece er de gayretle çıılıfJDı~ bir müddet r\aha Ve siyetnamesindeki bir maddede• 
yak tekildlkten sonra IN.rtakun garip ., "'' 

Sadeyağ' flya.Uan tetkik edilmek· -..'"" ......__ k&:~ siyasi müsteşan 11faıllc nıifc gör- servetinin varidatından DaJ11~ 
KıyafeW v&ta.Dda.,cilahıı IMıllrdıklerı tedir. Fiyat MUrakabe memurları bır ~ uı.WA.t VekDJ Rtlıld Çakır ı:tı~ur. . • şefakaya da yüzde 15 ilA ?' 
gurillüyor. yandan piyasada tetklkler ya.parken A k • t ~ıe; ırıwrakabcsi ahında hulunan iktı· nisbetinde bir şey verilmeillJ)l 

Bllllaaea kiprttde, tıı el kalrna4ıp dlğ taraft d at ıstııısaı den n ara. 1 (A. A.) - Sıhhı wdi müesaesdcriıı hesaplarının munık> istemiştir 
mMla, :'1ı1d b prtp laya.- er an a Y e durumunun müsait olmamasın. besi ile de Jlltından mcwıI olDıUllU· • 8 c oynı~ ut merkezlere vaziyeti sormuştur. Verilen habere göre merhUıı"' 

tetll Yatanda'~ dlkka buyurula... Gelen raporlaı:& g&-e Trab~n, Ur- Dariişşefakaya veril~k pe.f'll' l 
~ Be~unda bılr iki tek yu- fn, Diyanbakır, Kars ve havalisind.e Den·ız nakıı·yat kom·ısy nu nm miktarını kati olarak ıestıll "&rianq ve Dll1I& gecikml lıWı.. l.'a en yüksek fiyat 130 kuruştur. ~ı· _ .. • et 
şoföre verecek paranız kalmamış, mize kadar ııa.ldiye masriıflan hesap etmeden olmuş ve bu yü:ı:d 

Ziya Günün 
• 

mır ası 

yahut biraz Jbrlıındt, Jlava allDil.k ıııı. edilmif ve bu yatlarm azamı 0ıarak üniversite ile Darüşşefaka at' 
ıı lZ~~ N• • N •f temışsJıılz. l:'ük~dınmdan Kara 170 k\ırUştaıı fazlaya atılnı&sınuı sında bir ihtilaf çıkmı§tır. 
'YıÜe i,i: ızamettin azı kö)'e vardınız mı bo gulp kıyafetli lhtiklr addedileceğini bildJrınlştir. u-naka'At VekAleti Pazartesi toplanaeak ots1 

vatandaşlar, biter lkl,er etrafıntrAa la a D (Ziya. Gün tesis heyeti) bu ı;ııC 

Karasu ef _ndi, zili işidince d :rha ' ~!ı~ı;~:.;r·bunlann aa afak Francala K d seleyi müzakere edecektir.~ 

k d met1ıametln1 celbedemıyor. KJml aı- omisyonda bazı eğişiklikler Kısa ___/! kal h, o adan çıktı... ..,..,.,...,,klml..,..-.,,.,,- tevziahnda 1 Dahili haberler; 

Talat Bey rödengotunun altında saklı, :::.E;E,~~.~= yolsuzluk yapılmasına karar verdi • otla lstanbul - ,,.., 

d t b l d 
fmdAn mutlaka tırtı.klaruyonıwuız. Be 1 Bel-'•~ trancala D . Hulkhılıı yerine umum mUdDr ,,? 

omuz an asma a ancasuıı sıvaz a l Bir ar~~mı, merak etmll) ... .,. JO~~ ~:.. ~ .w· enızyo~lart u. Müdürü Kemal 8aybo:-anın viDi Vahid tayin olunmllf1.ur. B 
- Birisini mi bekliyorsuİı.uz? ııun. altında saklı, omuzdan as- mı~: bu kafile, topu topu yll.z klf1 ya uertn üıscr1Dde elıemm1yetle dura- ko · d 1 v •• 1 · * İafe KUsteçarı Şeftk 6<11' ~ 
-Evet, Golos't.a bekliyen çe. ma nagantını SIV&Zladı. Ve, Ka- ~lV )·a yok. Konu,urken ba mevzu !:ıt bul ticelcr elde~ mısyon an ayrı acagı SOY enıyor kaç güne kadar lfCh.rlm1ııe ıe' 

tenin reisini Ko.ptanrnı rasunu sal da k .... • gö üzerinde blrblrtnılı: gibi dUşUDdülU- ne • .,a__ • .. ve tetkiklerde bu!unacaktxr, .. . n on n çı ~"ıgmt - miuU anladık. o ııana ··1ıe dedi· Dün dıe bQ anda bir polisin rapor- Bun~ hır muddet evvel ı yac;la.ra cevap vermek üure ba- ..... r 
Talil Bey Karasuya. Jıa.yretle rünce kadehi doldurarak bir . . . ~ • auz olarak francala tevzı eWrd.111 glS Koordin~_syon heyetinin karan zı değişiklikler yapmağa karar * Şirketi Hayriye OekUdat " 

bakakalmıştı. Halbuki o Kapa- konyak daha yuvarladı. Fesini ~i1 ~Uklü, . ka~ ~ rWmlll} v Jıaklunda tahkikata b&JJ- ile t~essus eden deniz nakliyat vermiştir. Bu areda komisyona tmda yeni tarifesini tatbik& ~ 
h arşıda Amerikan bezi arşın- çıkardı. PüskUlü ile oynuyormuş bkll b11 eckse:ı veya yuz .kişl.)'t 7All'· lanmı~. komısyonu gerek iç he.tlara ve riyaset eden Denizyollan U- lJU\llır. Ellet başına va.ısau kJrl' r 
lı;>an brr Musevi manifaturacısı gibi gözükerek Kara.su'nun açık ıa ,ÇOI~ kabil değil mkllr: Bundan başka Beyogtuııd& tınncı gerekse dış hatlara işliyecek va- mum müdürü İbrahim Kemal ra tcn.zııa.t vardır. 
t biiliği ile konuşuyordu: bıraktığı kapıya gözlerini dikti. Ce\'&p '1Crdina: lstetonwı d& tarım noksan ve bcr purların sefer ve yük tarifeleri- Bayboranm komisyondan ayrıl- • Sar.ver Halkevt w:.-....... ..A& 

- İtalyan locasının Balkan· Tam.amile gerilmiş, tetikte _ Bunların, bl9 6c ..nııwı olmı· ZUk traru:aıa. ~ anl&fllm.lf ve ni bir elden idare etmekte idi. malt Uzıere bulunduğu haberleri m·-- a"'~:- ... ~. ..,.......-a-~ 
lardn. takip ettiği bar ket. taJ:'.zı duruyordu. una tr • 1 lmiafo• B nda. ~ ----ile gcnq Türk ihtilalcilerinin he- Talat Bey haklıydı: yan, batta belki de mtu>IUD.&ne Uerii· e en a.ncaıa çlkarmA ızını alın· Komısyon, stanbul mmtaka- ge "5'""· a n başka komis- . 
defleri biribirine u·-'lukı-a Sela- Bu g.ı'bi ;•len'n .... ı..a o:ötUrür veb.Uecek ol&D ""rlerlııe taUılıkla d& m&Jtır. sı Liman mUdürlilğünde çalıg. yonda çalışan Zeki, komisyon- * Permanat makinem. ,_ .... a I_ 

:t"' '$ -v ~ o " :.-- Bazı fınncılann da !BWıkaJdarıııı maktadır. dan aynlm.ıştır. Deniz nakliyat berberlerlıı yapılan imtihanMM ..... ,.J 
nfü locası bıey,ne.lmilel Konvan'- t.arafı ol&mazdı. Kellesini koltu- "°"ı. u elhaş'et ve.rllcblllr ben ı.aa- k · ilk ol dl 1uıdar ı.yttra.k edeıılerin fi>',, 
dan azami istifadeler temin ede- iTu al.___ alı:p dag~a ı-ıı..-... bır' . • atmayan raporlu haataıann francala_ Haber aldığımu.a göre lllina- omısyo~una arak yeniden ye f 

t ... ~ • 1.1u.a. ... ~ et ıaru t.erclb edl,fonuar 1.annı da bafkalarma aattıtı tesbit kalat Vekilcti b' u.dd ..___ eski tahlisiye umum mUdUrü otuz beşi muvatfıı.k. olmllftu1'· _J 
bilir dememiş miydim? .a.v~ bu adamdan her §eY beklenebilirdi. - Bilmem... Ya eea r okuım.W}tur. • • ır mw e .. ~- Necmeddin verilmiştir. Diğer vattak olmıyıınlara iki ay ~ 
vak!_a o sözlet?-~.teyit eden te- Karasu, conun gayesi ile jön- Bundan aonra ırancaıa kanıelert ben çalışmakta bulunan bunak yeni i.zalann kim olacağı henüz verUmlştir. Tekrar unWıaıı olBV 
zul~urlerdcn bındı_r. türklerin gayesi birbirine mu- - Ben de bümlyonua. verilirken kaymakamlıklarda at u.· liyat komisyonunda bUtiln ihti- anlaşılmamıştır. ıardır. 

l:unan C}etel~ Makedo~ya vazi gidebilir• diyordu. Fakat Bwlıın herlae kAtJdı bleml eli- at duracaktır. Bu auretle yelli kar- * as-.. er HalkeVi temsil kDblıll 
k_· rgru;a_ hklan_ _içınde seslerini bUna nasıl lnanılabllirdi ?. B'ır aldmı uaJl rmak 1ft•-· G ,,,,_it.J ;.,ı rd kl gU llnked me , ta li '° ~· nelerin wı1an fınnlara teni edilin· • d mı. Zekeriyaköyünde Wr meydaıı 
~tti 1 :n. n, _ onya anda rengi değişinişti. H&nl ne- - .Acaba •Yın cloldor LCtfl Kır- ceye kadar bu şahıslar ~kalannm ara J a yan g 1 n 1i verecektir. 
m~el~l~n .bı: (~ur Bu~gar redeyse Karasu'dan da şUphe~ -" 
mıllctiııin istiklili) harekf;ti ol- başlayıverecekti. Farmasonluk. dar, lıııl •IWQ merde,yl k.ikttadea ~ fruc&lalarını alamryacaklardır. * Takslındek1 Ctlmburiyet ~ 
mı:ı.ktan_ çıkacak, ~manlı. ı~- lkarde lik, insanlık hepsi :iyi, gü- zmıak Jçla nasıl bir çare bularf ainlıı temizlenm için 2 blıı. -

ratorl~nun .lehıoe bal.lı 1<:8-P zel. Hepsine eyvallah ..• Fakat ENSARl BCLEND •anı lçla 'fr te.ul 3 otomobil kısmen yandıktan t&hsla edUmiftir. 
ed_ en bir_ asa~ .. mesclesı halin. ..e gelgelclim bu ltalyan localannm ra-' _J 

ktir B.. k d l tl b ıo- * Barbaros meydaıımın ~ 
gıre7e : uyu ev e erı ~Y gayesi etrafında çıtlatılan söz- o V k } • Kah f d k " b k 
e hır nctıceye ulaştırmak ıçıu ıer Tuıat Beyi4midesini1m1an- ahiliye e i ı rma ıi~i :a~~rd=:1::: sonra e a ar gece e çisinin ::U:1Jıı~:1a~~!:'w~; 

0iiçlü_ k çekmiyeceğimizi, göre- dırmf!itı ı;.,..... . . 
k "ti"" ması ıçın hükftmete bir teklif f 1 b 1 d 1f içtn 3 blıı lira ayr~tır. ,i 

ce sın.. Hem püskwü ile oynuyor. ldığı hab erilm ktedir gayre 1• e yangın asf Kesrıye taraflarında. dolaş- hem göilerini kapıdan ayumı- Vali ile konuştu ~e.hveniıı ::tJn gibie paketler ırı 1 * Şilede btr hayvan 8 ergiSl .J1 
ınıya ba~lryan Sı:rp çetesıle Tos. yordu ve bu dücıünceler yıldı- . . d . • ka lm lWl}Ut Sergide 159 hayvan v,,r' 
k Arn n•tlanmn k-'--mant '.t • Bir mllddettenberi qchrimizde bu· lÇln e Çlg, vru U§ veya Ç8· Evvalkl gece Ayup"•"Aa K&n:ı·ı maraJt takailerin sol taran• .. ile Ali- ' . _.ıt a. aı;... wu-u run SÜl'a.ti ile kaf--A-n g•,_;_ kilin' la k safta ..,._... - 'J", 
k sil C CIC! Avnı t l ~ ..,... lunan Dahil'-- Veklli B'a1lt Oatrak 1§ o ra muayyen ev rot IOk&tmda, Ekreme ait rıtrajd& bey c!ttltM-•- yNh·rt Jce-y'""e••-•- * Dün bir R*diye altıınU ı 
.c en er .. "" pa gaze e :- ~"'rdu. İki ü,. dakika sonra ko- vv ttlm t klif edilin kt dir .. - _..... "'&.. _.. -· ....,..... --ı-

d b g sterlp duru k '"ı .1 ~ ~ dllıı sabah Vali ve Belediye Reisi sa. a.sı e e e • çıkM bır yangın bir çok taksi oto- abfap lasını tamamen ya"-"'tır. kOlçe 340 kuruş, beşi bir ar..-
1 ın e oy 0 • . • r en v r ridorun tahtalarından bır' ayak _..,,_y 
de Yunan çetesı türeyınce Sof- sesi geldi Te.18.t Be f . . LQttı Kırdarla Vill!.yet makamında !11obUlrıl tehlikeye koyr.ıUIJlla da ga- Bu aracıa otomobil yıkayıcısı Ali- Ura idi. J 

da şafak atacaktır • y, esını ma- uzun mllddct gtirll,'lln~ fehrin muh· J rajın otomobil ~yıcım A1iPı flr- nın elleri ağır sarette yan * ıı Ağustosta "Onlversite ~ 
ya_ tlokğ;:u .. bFUatü~nat nıb .. uçintunutku :lk~~t~ b~:~a;:ra ~~vıra~ telif 1'}cri etrafında kendisinden lza· R SA C A cakArlrğı sayesinde yangın 09lett- Be dığmdan sinde ııskerl:..k kampı açılacıüttıi',f. 
Y .. opra ııı hat alm••tır. rniŞrlr. Htıalse .ınyıe olnımr+.n•: Yotha ~ ı.st&ııeebıe kaldı- * Posla ve telgraf tebli0"'at.~ orsun ... , . . di. durdu. Fakat bu hlitfrlığı 'T y- -t- · m..r.Jt tedavt aıtma al t 
h lan h"ncinde bır başt-a Ma .. ...-......Jnlat at-ce talmiler garaja '""rdikte t 8llA- mnuş ır. Bu mlldürU cafer Tnyyar ile ıs';/ 
ırs " . . >A • beyhude oldu. Zira Karasu, o- ........,,_~ e• 

kedo~ya. mesdelesı, yanı h1 a~ıka- daya yalnız döndil. Can mkriı· it llJ-t.arı AJlkA,ra rady06U •plkerinia cllaleyL ra, şoförler çekilip gltmi,'ller w P· aı.tretle bllytılt bir 7&Jıgınm önüne ge_ posla mlldUr muavini Nazml b ~ 
ten bır l "ke onya mese csı var t il . ellere bet aa ll~ buyurdukları bir rsJ"a yık&ytcı Ali il bckç! kalmış- çilmlf " tı1r çoit otomobil yanmak- edllmlşUr. ıl ~ 
dır. Filvaki Bulger harsı bekmen IS~ ~ı çalmmca içim hopladı seb-Pslı.~aı ttlrdmlş jo,~liJne: «Affeder8lıılz~. tıl'· p'\1 arada. Ali yaıuk bı.'1Zlr lcOku- tan lrurtanlmqıtır. * Birkaç gllne kadar Buı,st lir 
her tarafta buram buram ok- amma, yanılmışız. _ dedi _ Gelen Son günlerde, et fiyatlarmın - A)ımet ete.ııdlnln şey attOOenıı- sU duynıuş ve otomobilierın ara:ır..- dan ıoo ton nanaıın gelecektlt· 
maktadır. «Makedonyalıyım, 

0 
değil. larak yilksel ıw·· nız !feiımef· efcnclln.lıı cıbilerclen her dllll bakınca HO model mr otomc;.tı. 

; . d LI.!. sebepsiz o ti gı an- .. _ ·-- kh--- * L&stık fa"-11·-•n... p.....4-·-'tt I diven kime b3:_ksan .. ,çın,. e uu _ Ge• ı-:yecek mı·?. cümlode biz tektarladıiı kliliriıo, Af· Ur. ar .... -...caflııdan dwr:lln çı •'öllU ..a--., ııa. ~ en 
.J - ı.ı.w laşılmı§ ve belediye lktısat mil- 30 to la r . J.... n .çız 1 ·e ıw1tl 

Bulgar ya§adıgını goruyor~un.. - Gelecek şüphesiz. Biraz dilrlilğü celepleri davet ederek teder&Jıılz! görmllfttır. Ali ateşi s&ıdunnete ı;ay n a.m buçuk &'et!rmlşler, ye-- Jl..M. ..,,., ' '-' u.• 
Ama bu politikacı eksenye~ daha sabır izahat istemiştir. Spikere ııor9ŞOl'ur.: ret etmişse d alevler ı7ts, 1616 nu- nldea de 100 ton kauçuk Bipari.f et- LOKMAN HE.KiM 
k~da ve hatta_iç~nd_e _bakı- Talll.t B~y, muhatabına doğru Yakında tereffiliin önüne geçi _ Neyi ve neden attedlyorazt maralı tnkııllerle AlibeY çi!Wtfn:n mişJerdir, Dahiliye Mütehaıısıss 
1':1 ?ır Mnkedon~a istiklali B:~e- iki üç adım ileriledi ve asabiye- lcceği tahmin edilmektedir. Be- Tallhilı etttğinlz yaalışlan Dl.l'l ı;Ut kamyonetine sirayet etmiştir. * lra.k hllkllllıetinin yent lstanbul Divanyolu 104 f 

şuıı ~utuşturmaga ça1fşan ..Yu.z- tini gizlemek için gülümsemeğe lediyenin yaptığı tetkiklere gö- Bu kellıneyl söylemek Allmetıne BU csnad etrattan yctişenlerm Muayene saatleri: f>ş$#4 
d. c yı_ız ?ria.kedo_ny_a_lı bi .• r m. uf __ rıt, ..... ı.ı:::nrak m""l..1--dı·. kaU&ıuoa""''""- Onlara kulaklııl'Unn; bftyllk gaYt'etlcrt sayesinde Y&ngııı konsoloeu Muvaffak AlWJ ~Un nllyi -.ıa9• ~:ı.... .... \4CUJ re, piyasada kafi miktarda hay. J .. _ 1ariç hergiin 2.5. Tel: 27 
ıdea1ıst v~ hııkıW ıhtilalcı zum: (Arkası var) van bulunmaktadır. foktan alı§tı. ııöndUrWnıUşse de ı1ta wı me nu- ziyaret etmt,ıır. ı t;-,ıii~f!i:!s:G::;::i=:i:I!::::r:::::aı~"";.; ,l 
re var. Bız Makedonya çetelerı - 'il 
diye bir BCY tutturmuş gidiyo- l!!'!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!~~!!!!!!'!!!!~!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!~!!!!!!!!!"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~"'!!!!!!!!!."!!~!!!!!!e!!!!!!!!!!!"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!l!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!:!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!'!!'!~~!!!!!'!!!~/ 
ruz ve Makedonya deyince ha- kocası gclivermez mıı ... Zoe ne yap. razlo{naaına koymu ıu. Ualbuki lkl u.tiıan:n çellttlertnde llllnwi btr Mlsklrıllkte11 uyuşmuş olaD 1' )\ 
tmmıza hep Ferdinandın öte- mı. .. 52ilo n geçerken,, bwıen genç kadın vebham otmatı kabul et .-de& ifadesi pçerkeıa Nıuıaı tekrar esnlyerck \e ccrinerel': ~ 'lıı, 
de beride provokasyon ya- yllmrş gibi d şüverlyor" moruk le- ıa dl. nu cümleden olmak üzere, - Talnan&: qöscl ~oriadm .. n - Gayreti dedi. ~ ~ 
pan ücretli fedaileri geliyor. lAş ederek, mutıata an geılrmep ıuzun clevrUınest key11yeU bir m6na lereo bı:reler 6pel'im!.» 4l3'9 &ekrar· lwunalı)dım- :/, ~ 

- Mctel:k vermeee ... Onln- gi<liyor .•• mö )Ö Oktav da noı)W• ifade etnıcuu; cumaıııı uğunııızlııtıa. lada. Bu:aa rağmen, kmul~~ 
rm h psi birdir. Bize lazım ().. b1r .u ,,. u bir rımyett keza. Fakat. bı~" ne =( MÜ e il if j: 20 ~ Türkçeye (CVİ!On: r- BlltBl bahıp melttuw ı&ıtermıısl Bir .. çcklp 100 Ya&mıf oJtlll ~ ' 
1-ın §ey ise bunların hiç birisi- )Tıuılıkl& onu dlulenıekte olan uıfiblllfilıt şe:ımetleri Hla tekzibe _ EMİL ZOLA llAMiD REFiK için, Zee"yt ~. Tam • aralık WD oyunwıu ta.ıdp eW,}ordrı. Y") ~ 
nin muvaffak olamamasıdır. Bi ı'°ıı : uğranıanuştı. ın~ !jUphe yok, o1.b09 Zoe, -babJeyia cetlıilmımı 11DUtlll· avucunda, kcndıaden geçın~ ~ 
zim loca ne milstakil bir Make- - Ah! ~e lyl .kadıDdır ,'llllah... bir tı:ıle maruz kahıcaktı. Esnı:ıdl. tnn knybolm°' olan Zoe'yl tedlrglıı yııtık güzel ruıtttıe, kendlllğlnden: mq lalr olMM cecheUaı ge&imal~ oıAa Fakat atin Uı;ü ~wğrnı dWJI ~ 
donyayn., ne <le Bulgnristana .Ya Dedi. sonnı, derin bir iı;sıkıntı .nm dclllct etmefe ltlmm yokta; nıaııarun bir csev~U dellkaıılmnı k daı-du; " Uyako laadaneelle konu.,uyordu. Na- yerinden tırlııdı. Af.'Ulldıılı. 11 
manacak bir yeni mümtaz eya- Madam Löra: eder bir eda ile: kU!}t:Sl buna yeterdi; ,-e ldrU tabak- ar)Q\Sından ertesi gtınU gelmemesl na bu adamı ı~ aM.ırclı ve döoa:ek ııetıe: ~ ' 
Iete taraftardır. Biz imparator- - JJen, ne 1elD.kctler geçirdim- - Saat (kiye geılınlş... çıkmalı. lıınıı altmdan rtüyü topladılar. Fn· ı~anu bUdlrdL Zira «bu münıkUıl mektubu Dagene'ye gtitUrmesl.ııi ııen. - Hay Al1all mllatalıaluGJ 
Juğun tam bir halde kalmasını di,)c i>Le başlach. Ne üzüntü! k t madam Mnlolr büfenin gözUnden değfldb; fak8t, cyakında olduğu gl- bih etti. BllAlııare adama aualler llltabl çıktı. / 
ıstiyonız. 'e madnm • lnlorl'ye yald.rak, Dedi. bluat klğıtları nlac$ ırada, Na- bl uznkıa da, her an, 0011 dUşUomek· eonta. Ola! M. Bordö11&v pek mıem· 0 ~dan .ıı,aret le,·Jıalarııı1' 

Talflt Beyin bu mevzu etra- srrlnnnı düktü. İkJal do yalan alSy· lkl fhtfynr rol."lştılar. t}ı:u de, ko- na, 03 başlanuı.dnn u e kcndlslım teydi.» aadu; Ub& fhnclldea 9ek.lz pwük makta olAn madam M'.aloir, "~ 1 

fmda hususi fikirleri olduğu d 1 T b .... 11 u ... 1,.. tti 1~ ledıklcrlne emlnd~er; r t madam nuşmı:.dan başlarını salla ı ar. ,o. li bir mektup yıu:nerse pek iyi edece- - cBlnlerce buseler ... » le bltlrlyo· yorler tutWmuşta; Jıammclcndi ı.a· ..- lefJ 0 ou ... uıyye e : ~ ~'il 

fJ~ıhy;ı:::biıı!'!:! ~~ Alalorl, asta kendiolnkllerJ to,,ıll et- ıırtık ncş'c falan kalmamıştı. lSaoa ğbıt aöyledl. Koııd1s1 yazmnktaa l~- nım, diye mırddondı. bahtıınberl adı-eı;lnl asoraıılanıı mlkta. - Yauum, ı;n.bueak giıtlP~ <\ 
venneden Karasu ayağa kalkı- mekslzlıı, başkntarının ıtlarına nı.. tekror nrluısııuı. yaslıı.nmış, berlkller nirdl, onrn lrnlfuıına gih·enemlyor- Madam Löm, her <·ümleyl, bir ba, nnı tasa.nur edemezıU. Ga.n;on gider rcrek yükten lm1·tuJıuamz dııli' ~. 
vermi§ti: -kul pe~da ederdi. Esrarengiz bir gfzllce, mlıtclebl e du l: kemir· du, halbuki ihtiyar d tu pek hara~ ı c tasdlk etllWjU. Bokı,ları tn· g-ltınez, Nana pek pek yarım saat· yırlıdır. t,)ıı. 

_ K-'I;. a.Çıldı ... İşte geldi, pansiyonda, klmı;enln ılrmedl •ı bir dikleri esnada, blr lgııra ) kıyordu. retli a~k ıwuelcrl pwktırıvcrlyordu. ~uyor, kalb mı::.oeral:ırmm talıldJ ten fada dışanda kalmıyaca6Jru llÖy. 1ndwn Lö kiığıtl&rı çıır ı"' J 
b-•~aıım nııSil bulac:ıksm? odada )·aşadığı ııöyleninll. Bir likfıt 'lialtfesinılcn sonra, ma- Ko~ıık, e;Uslu mektup kftğ'ıtlnrı ge- obnnğa bayılıyordu. Bunlara keneli led.L Şayet mlaallr gullrııe, Zoe kea· 11), ._ d#J: 
uı. tJ - Çabuk ol! dedi. Şaycı~ Diye mınldandı. ·ana. birdenbire hldd endl. dam Malolr: tlrmek Uzc.re oCbsma glttl. .Bir bok- talı lerinl de k:ı.tmak tatıyerek, dllerinl beklet.ecektl. Tam bımları cJJ 
Talat Bey de ayağa kalktı . - Hala! Şu bı la oyruımıısn_ - sızı beklerken blr part1 bezUt kn, bir mürekkep şişesi. blr de ucu milş.fitaı.ne blr eda ile, baygın bay· ııü)ledı:en, ııH çalındı. Gelen blr ala· enel paroyı nlıp gctırebllltS 

Elini masaya uzattı. Yarıya in- na.! - dOOl • Bilirsin ki, bundllD te- yapaca~'IZ. llanınıefeııdl bezik oy- pıısb otuz paralık bir kalem, bit do- gın: caklı, araba kltalayıcıt.Q•dı; yanoda· de dört buçuk trenlle g'idcrllJl-
miş olan kadehini kapması ile şel\m ederlın. mırlar mı'! dedi. blbın UatUnde boyunla.mu blikmU' - «Güzel genlerinden binlen.•e ker ya ~ml oturmuştu. lşl yoksa ak· Nana: 
yuvarlaması bir oldu. Sonra. adam Löra, masanın UstUne, 1- E'\et, madam Löra bezik oynama- duruyorlardı. Mektup, Dagcne'yc Jıl· reler öperim.» ~· kadar bekle!lin dU111undu; ace- TJ:ı: maz." ılive rnrrıldnnılf• 
('1:..,; 1 n1jnl' ct"rP.K rnr!Pn!?'nt11 ki hJ('Rp, dikkat t.tmek51:ı:ln, rıtp- f'TTll hlll·ıfl. h l"l " 't1'h•ını flrt11ık- t •! •1 " ' 1 ... , O ll t .... t vnlc(.o 
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[ HER GÜN BiR FIK;R 1 Yakın tarihten bir sahife: 13 

Kartcua bir beşinci ko!a:!~e:~r?l "Kremlin,, de geçirdiğim geceler 
t Kartal Cençler Birliğinden bir mektup aldım. Bu mek- • M a re ş a 1 B u d y o n ı· ı· ı ~ 
Upta başkandan şikayet ediliyor ve deniliyor ki: . . : 

be «Kartal Qençler Birliği reisi, Kahraman Ökt~ ~ı~e hita-
rı bir tamim neşretti .Biz gençlerin iu:ti nefsı.nıızı kıran, b ı• r ot o m o b ı• ı d e 

ı7ref ve haysiyetimizi lekeliyen bu tanıımde. ne yazılıyor 
ılttıelermi rica ederim.• 
.. «- Son günlerde birlik aleyhine cereyan eden fena dü
Şunce ve hareketlerin asılsız mevzulara tomas ettiği nnlaşıl
~ış ve mUsebbi.plerinin isimleri tcsbit edilerek icap eden ted

•rler alınmıştır. 
Beşinci kol mahiyetinde iş görmek istiyen bu fena eere

Y~nli\rdan birlik azalarının ve kıymetli Kartal hatkının ken
~~l&tini uzak tutmalarını ve ontarla daimi mücadeleyi vazife 
•lırı~lerini rica ederim. 

b· Reis bilmiyor mu ki Türkiyede beşinci kol yoktur. Sonra 
ır insanın böyle bir iddiada bulunması için iddiasmı mev
~k delillerle ispat etmesi lazımdır. Edemezse müftı&ri haline 
C.lir. 

. B~incl kol vatana hıyanet demektir. Kartal Cençler 
9,ıtliği reisinin, vatana hıyanet edebilecek bir ~imsenin, Tür. 
kıye hudutları dahilinde barınabileceğini havsalası alıyor mu? 

Besinci kol diye bir kol ne vardır, ne de olabilir. Eğer 
"•tsa satınmız, o kolu koparaca-k kadar keskindir. 

Faruk FENiK 

Adliye röportajları 

O tarihte General ve bugünkinden 19 yaş genç 
olan Budyeni sağimda oturuyordu 

Otomobildeki diter zat ise Macaristanda bir ihtilal yapmış olan 
Be.

7/a. Kunun kurdugu hükumette Harbiye halk komseri imiş .. 

Genossin Klira Zıetkin'den Yazan . \ve açık otomobilde donmamak 
sonra. küraUye bir kaç hatip da- ı . . · . ' için dizlerimiz üstüne aldığımız 
ha çıktı. Fakat bunlar arasında Nızamettln Nazıf beya~ ayı poıııtunun dü~memesi-
dinlemeğe değer söz söyliyebi- ne dıkkat ederek geçiyordu. 
len biri çıkmadı. Süvari erbaşı Bftdyoni, canını Az .sonra bu otomobil de, di-

. Llpa J:ipa yağan kar altında di~leri arasına kıstırarak bütün ğer ~.1r .. çoklar~ gibi Leningradm 
bınlerc:. ınsanı başı açık tutabi- iç muharebelere iştirak etmişti. ~n.~uyuk otelı olan Astorya'mn 
l~ek soz ancak bir peygamber Bilhassa General Denikin ile onunda d~~~·.ordu. . 
agzmda~ çıkabilirdi. Bunlar a- General Vrangel karşısında Hole gırdigım. zaman, bızden 
~nda uıe değil bir peygamber, yaptığı harplerde büyük yarar- dah~. eyv~l gelm~ş ola~ Fr~nsız 
bır asra merdiven dayamış lıklar göstermişti. komunı~tı D_o~~Y~ nın Zınovıyefe 

Yağlı müşteri 
olan şu Genoesin Klira derece- Halk onu görür görmez tanı- şöyle söyledıgını duy?u~: 

• sinde heyecanlı ve onun gibi bu yordu ve o, yağız çehre.sinin - Fakat ~'ol~aş,. sız yıne or-
davayı hissi ile kavramış tek tam ortasından, biri sağa biri duya d~hşetlı bır bütçe ayırmı
adam yoktu. Bunların hepsi he- sola uzanmış iki mısır 'Pllslcülü- şa benzıyorsunuz. 

· Terzi bağırıyordu: "Hey Allahım 
hey, alacaklı iken borçlu ol :Juk. 

sap adamlanydı. Devletlerin ha- nü andıran kalın telli bıyıkları - Devamı var -
yatını ithalit ve ihracH.tları ara- burdukça otomobilimize yapma 

Bak şu f al:ğin • • 
ışın3 ... ,, 
Mitat PER/.V 

sındaki mukayeselerle ölçen; Gardenyalar yağıyor, h alk, gök c•> Terör= Tedhiş. Halkın gözü
ideal mücadelesini, bilmem han- gilrültilsünü andıran bir ş!ddct- nu korkutarak mlllctl yıldırarak ik
gi sendikanın bilmem kaç gün le bağırıyordu: ı tfdar mevkllnde kalmak iat!yenlerın. 
sürmüş olan grevden gündelik- _ Dazdırastuviyet Tovores bazan kitaba uydurarak bazan uy . 
lere yUzde iki zam koparması Biıdyoni ! ~ durmağıı. tuzum görmiyerek asıp kes. 
ile zafere yakla§mış farzeden Ve BC'idyoni bu umumi ilti- meler!. Terör komUnistıer taratınan 
bir yığın yalçın materiyalist iç- f attan, bu alk;şlardan zerre ka- yapıl11"6a rengi kırmızı olur. Buna 
~erin?en birini bir Tolstoi'ye be- dar gururlanmaksızın, gayet ta- kızıl terör derler. Burjuvalar tarafın 
gendırmenin imkinı yoktur. bii bir tavırla fakat bıyıklarını dan yapılırsa rengi beyaz olur. :&· 

_ Ah beyim ... Ah. sorma başıma _Babil kul~si ön~nden ~indiği- burmayı bir ~n ihmal etmeden 1 yaz terör derler. ._-----------.f geıenlerı. Birinden aııı.ca.klı idık, ol- mız otomobıller, uzer~enne ~al-
A S K E R maz ola dun keşke, şundi mahke dızlı harflerle marksıs~ vecıze-

1 
esin ;; rd ler yazılmış kırmızı ıpek ku-

G Ö Z Ü \
. L E m ' yo ku.ndo de.. ağrıBı tut· maşlar gerili caddelerden ge

Mahkcme 0 run b ·u- çerken kızıl bayraklarla donan
muş kadınlar gibi bir aşağı eş l- mış evlerinin açık pencerelerin

[.\ karı dolıı.şıyordu. Hem dolaşıyor, den ve balkonlanndan kürkle-
IJU ha rbı· n g a 1 i b i hem de iltlde birde cllle kafasına VU · re bürünmüş Leningr~d kızları 

rarak: . yün eldivenli elleri ile boyunla-

.. ~redi kooperateıfleri 

- Nereden karşıma çıktı?. Böyıc nnda asılı meşin torbalardan 01 m a Z ı mllşteriyt Allah düşmanıma bile ver aldıkları rengarenk konfettileri Ziraat Bankasının kurduğu 1 hacıların ellerinden kurtarmak 
mesln, lyordu. avuç avuç serpiyorlardı. ziraat kooperatifleri şimdiye için kurulan kooperatiflerin, bü 

Bütün memlekette teşmili için tedbir :er 
alındı. Ortaklık h:ssesi taksitlere bağla.nıgor 

(Başı 1 incide) Biraz daha kurcaladım. Anlatnıağa Bulunduğum otomobilde Uç kadar 4 bin 337 köyde faaliyet- tün memlekete teşmili ve köy. 
liı başladı: klcıı· ı"dik ı · d t ktedi l B lünün kooperatiflere ortak ol-ı; ıfJphe yok. Garp cephelermde Bl ...tı dUkkA k t b' :1 • b" erme evam e me r er. u . . • ,. k 

1 1 
k 

~ıı~ - r bun · .. nmıa fı • er ·- ı - Hiç konuşmıyan ır k"" 1 b' . ması ıçın azamı o ayı göste-
' ~11. gibi Almanlar, şark cepht yeli, zengin bir m\.L§tcn geıdUsmlml d oy erde mevcut 637 ın aıle- recek teCibirler alınmıştır. 
't 11e hava •illi.hı kuJlanmaktadır- bir yerilen duymuş, nalırlamıyorum. a ~~ Pala bryıklarmı durma· den 138 15ini kredi kooperatif- Ortaklık hissesi için verilecek 
ır,' ll'alta.t görUlüyor ki bu sııa.ıı ıos9 Çok kibar mllfterilertm vardır. BU· dan buran bir asker. !erine ortak olmuştur. paralar uzun taksitlere bağla-
~fılllnden 19t0 haziranına !tadar yu~ uır adam • .ınudUr mU. vali mi ne ? 3 _ Ben. Köylüleri tefeci ve müraba- nacaktır. 
ı:::.~an eden muharebelerde kulla- .t:h onun tanıdığı elbette onun gibi Hiç konuşmıyan adamın, 
~~ı derecede şiddetle kullanılama olur, dedim. Deıhal kendisine ikram 1918 _ 1919 Macar ihtilalinde 
~l.ı\drr. Eğer Alman başlmmnn ettim. Hürmette kusur etmedun. Çı büyük bir rol oynamış olduğu- Yugo: lavyada Uçu·· ncO 
~ :tı, bnUmllzdekl on beş gün için- ı·nıuar etrafında. pervane o duıa.r. Ku. nu bir gün sonra Smalni ensti-

t11ııttUa ~birlerine yıldırım yağdırır mnşıara baktı. J.::n pahaıııardan Uç tüsünde verilen muazzam ziya- ~ a botaı· Kanada fırkası 
'cıcıışeul hUcumlarda bulurunal• tane seçli. <.,;ıkardı c li lıra kaparo fette öğrendim. Bu, Umumi Q 
ıoltc .zlni göstermezse bundıı.n çıka- verdi. harp sonunda Bella. Kun adlı 

ltı ilk. netice şu olacaktır: - Bunları kırk .sekiz saat içinde küçük bir banka memurunun 90 komu•• nı•st ı·ngı••tereye geldı• 
'tuız ve Amerikan tayrııreclllğl isterim, dcdı, ben de ne yapayım, is· idare ettiği ihtilalde s:vrilmiş ! 

llc inki,af ederken Almanya, ler tııtcmcz emreclersınu, uı.:<.um. ~aı bir adam. Bella Kun, benim bir Londra, 2 (a.a.) - üçUncU Ka-
,~, kuvvetlerinde açılan gedıkl~rı faları gece yarılarına Klldar çalıştır tUrlü sezcmcd~ğim, arayıp ta ı·dam edildi nada fll'kası İnglltereye vasıl olmuş-
ttt 1 •Uratıe dolduramamakı:.adU"· E dnn. \Jstelık başka ılJÇı de tuttum. bulamadığım bir meziyetini keş tur. Bu fırka ile beraber yllzlerce 
;-, .,.,ZIYet böyle ise ve eğer Alrnıı.n- .dırkaç defa evıne oLomooılle gıdıp fetmiş olacak ki kurduğu hü· Belgrad, ı (A.A.) _ Salahi- Amerikan teknisyeni ve pilotları da 
...,11 •ark cephesine dehşet saçmıı.ğa prova yaptım . .Milkcllef bir evı var kiımette, daha doğrusu Maca- yettar mahfillerden bildirildiği- gelmişlerdir. 
~t taYyare y:ğamamak g.bl blr f~ bey n. Ag&ımın suyu aktı. Kırk ae- ristan Sovyet hükumetinde ken- ne göre, hükumet maknmları Kanada B~eklll Makenzl King, 

,J "ılu~ ug-ramşsa resmi tebiığleri1n Kız saat sonra. cıbıııeıcr hazırdı. JJUK. disine harbiye halk komiserliği- Banattaki komünistlere karşı g-eçenlerde radyoda verdiği vAdi ye
' lctcııalarna. ra,'Ilıen H.us - .A. • kılno. gcııp a.ıacaKu, Fnl<at o esnada ni vermiş. tenkit tedbirleri almak mecburi- rine getirmlştlr. Makenzi King bir
~ Cephesinde bir imha muharebe- uşaı;~ cllnde bır zarf sarsa.1< s:ı.reaK Bella Kun'un, pek kısa süren yetinde kalmıştır. Komünistler, çok takviye kuvvetlerinin gönderılc· 

lı ~ oı'Uıatıe inldı;ıafını beklemek n- gclal, e!endıslni rndı. B.:kle gelir kızıl diktatörlüğü devrilince a- son zamanlarda bu mm takada ı ce~lni söylemişti. 
J' ~ 1.ı.r. Alman deniz kuvvcr.ıerlnin dcdıın. lJurmadı, (kendine bu zadı damcağız atik davranıp kaça- bir takım sabotaj hareketleri ----o---

t~ lı&ı ltus donanmo.sıno. terl:cıtmış v~rcceğlm, banı<ndan gouriyorum), mamış. Belliı. Kun'u yakalıyamı- yapmışlardır. Gross-Betbckere- D • J 
~ll:orn11ıneıeri de dıkkatc değer. eledi. hoşaraı{ ÇlKLI, &••..ı. oı:ş ua .... ııta. yan Macar kontları bunu yaka- de, 90 komünist elebaşısı kur- emıryo u 
~an donanması, Baltıkta.kl RU3 gcçmcmı~ti ki mlışten geldi. U9ağı- lıyabilm;gler. Beyaz terörün c•> şuna dizilmiştir. Bunların hepsi • ı . 
tiııı ası ile karşılaşmak lstemıyoı nı sordu. Uelıp gıuığmı söyJeaıK. çarhları içinde, öldürUleceği da- Banathdır. ış erı 
\.ııı:rc bir tavır taıtınmıştır. F;lvnkl. r=ızdı, b:ı.ğııw, hl<ll.ıcuendl: kikay1 bekliyerek aylarca uyu- }farp baŞladığı sırada Alma.n-
llı:·:r~<1ı, Admlral Şer·ı, Graf t'on - Ne ap.aı u.,.nk, elindeki parayı yamamış. Peşte zindanında, bin lar tarafından ne§redilmiş olan 
~ 11 lta.ybcttikten sonra, Gnayzc· sıze bıraımn dem.,,um, dcdı. bir tazyik, bin bir tehdid altın- vesikalardan da anlaşıldığı üze- Şark hududumuzdaki 

,/ ~ e Şarnhorst'u ve dığcr bır bU· Ben de zarar yoıt beyim, canın sağ da üç yıl yaşamış. Nihayet gü- re Sırbistanda Moskovanın tah-
ıl' tlr~l:e~·yı, garip bir dııtıtauıiz!lkle owun, yarın geLırirsınız, 1SLerscnız nUn birinde Ukranya hududun- rikile yapılan komünist propa- altıncı kısmtn 
r· 

1 
~blıtnanında ıngıliz t&yyareıerı- sız rahatsız o.mo.yın ben, gelır alı · ?~casusluk yaparken Sovvetler gandası pek faal bir dereceyi inşaatına başlanıyor 

\ " ıt heder haline sokduıtLan son- run, dedını. ıkı Macar bmbaşısı yakala.mı§- bulmuştu 
~bnanya, Baltık denlzlnde, Rus - Hayır, bu akşam Ankaraya ha- lar. O tB:rlh~e, Rusyada bir casuıs Alına~ knnetıerl nrttmtı1t Ankara, 2 (Telefonla) - E-
'llıasının rahat neres aımasıııı reket t."Clıyorum. Henı nılıh.m bır ış ele geçtı mı derhal kurşunland - lazığ Van - İran hududu hattı-
,, lıUn kılınış ve denize açılma ce- ıçin çağırmışlar, slze bir klıf;~t vere ğı halde bu iki binbaşı öldürül- Montreal, 1 (A.A.) - Yugo~- nın ~ltıncı kısım inşaatı ile Bin-

tı~ı arttırmıştır. Bununla bcra- >·im, uşaktan parayı alın, dedi. memiş. Mosk_?va ?~ku~e!i :eş- 1 l~vya Başkonsolosunun aldıgı göl _ Muş arası Hizmet yolu 
~ 111'1anyanın bu denıze on beş - Hay hay, ba.şUSttinc, geıdıkten te ne .PU!arlıga. gınşmış:_ ıkı M~ 1 bır habere gorc, Almanla~ :ı u-ı münnkasaya konuldu. İnşaata 
~ Clenııaıtı ayıranuyacak dere· .sonra da. olur, eiverır ki ııız memnun car ~mbaşısı.na mu.kab~l. ~ella g_?slavyada ışgal ku\rveUerınl 10 önümüzdeki ay içerisinde baş
~btııtaııaızııg-a aaplanmı.ş olduğu olun, dedllt. K~n un harb~ye komıserını ıst~- tumenden l:.> ~ çıkarmı~lardır. 1 !anacak ve tahminen 2 milyon 
\~~ ~bu,r rnı 1 Soylenebıırrse At- l!lıbıseıerl valizlerine ycrıe;ıtlrdlk. mış. Peşte bıraz nazlanmış, nı- İşgal kuvvetlerının arttıulması 500 bin liraya çıkacaktır. 

~Ulıarebeslnln ve Alman de- ırnk!arıı. birer ura 1ıahşı9 vercıı. B<ı_ h~yet kab~le mecbur olmuş. ~ geçen ~~f~ zarfında ~elgr~tta 
rll ~ \ttglhiarı ile üslerine a ılan de- ç el me de bir kartvizit yazıp tu- gu?d~nber• Sovyetlere testi~ Alnıan. u.nıformasmı gıy~~ ~ırp Almaııyamıı Bolivya ·a aotuı 

~>\1 lııru1.z h k 
1 

Y P Al nlm 1 ç ktı gıttl Arkasmda. bü edılmış bulunuyormu§. İşte chıç çetclerının Alman askerını kat- 3 
: ~ ~ pa'- ava a ın arının man tuvturdu. ı rtıuk onu methettik konuşmıyan adam>, böyle bir }etmeleri üzerine vuku bulmuş- Madrit, ı (A.A.) - Ofi: Alınan aefıri, 

.,.,tı -:•alıya oturduğu netice- tUn dUkkl!.n otu • · adam. tur. Baı;konsolosun söylediğine lı01ridyc ııemrcıine bir nuta ,crcrt-k Bo • 

.J 1'tıbıııı 'bi.~baljl.r, Çıraklar: '-"'-'le olsun. Hem İki numaralı otomobil arka- göre Sırp çetelerinin mevcudu :livya hlikWııetinln ne gibi f&J11ar altında 
~F, fi"··· ..... ana haberinde ~ satır- - MUşteri olursa uuvkJ sahıbl, dedi· daşnn ise, iki haftadanbe""' Sov- 1000 raddesindedir. "c hiç blr 5ehcp ileri ailmıek&l:dn Lipaz. 

,\..""tQ-. d ze ... .., deki Alman elçisi B. Wondler'i Bolivyayı 
tı.~ı....._ • hovarda, hem e yetler Birligıv' mı'lli müdafaa kon Japonya Çlndcu oıı:) iılc ku\'\ctler 
,'~ ~l.1ltı lake ılu el et mi~ olduiuna hıtırlatı:ıut-

.1 'lttt ıtıal1lm olmıyn.n Sovyct ler. t.> dl ·e il&.· seyinin bir karan ile, cenup çekiyor ur. 
~' çenıbcr içine almmışur. Ben de cçok kibar za ) cephesindeki kızıl ordular gru- Çunking, ı (A.A.) - Buraya. öC Malüm olduğu vrıçlıllo Bolivyanın Ber· 
~flt·~ 01 n beklenen normal ho.reket ve ettim. Aman ne ki.barmışb ~:;; p~na kumanda etmektedir. Ya- len haberlere göre, Japonya ılk pUı- !indeki aı*ıniüteri LinLaşı Belınonıe, 
ita' \ra~ll.ktı. Garp cephesinde ncı~ Neyııe uzatnuyalım, s.zın de aş nı Maretal Budyoni Benimle nında. cenup denlzi ve M.ançuri b81 · Dolfr)·ada bir ~ükumeı dıırbe!i yııpmak Ü· 

~~lt:ı 0~böy1e tir vaziyete dUşUnce ağrıtıyoruz, Yolt hani ınsanın ~anı ayni otomobilde bulu~duğu giln gelerindc harekfitta bulunmak içi:ı zere B. Wendlcr ile müna5t"Leue bulun· 
>~~ııı uştu. Fakat Rus ba.şku- yanınca onu anlatmazsa. pe.Ua.r. Kart bu a:ıker sadece generaldi, ve Çinden 400,000 klıJi çekmll}Ur. Bir muş olmakla itLilııım edilmiş iıli. 

f tt -.,~~ı insan ahyatına ehemmi- vizltl uşağına. götUrdUk, para istedik. So_:-yetler Birliğinde mareşallık Ç!n sözcüsU, çekilen mlktar hakkın· --<ı-----
~~l'ltu 1

Y0r. llfıh ... > cBcn tanımam, dedi. Bey gelir, ve- asası henüz ihdas edilmemişti. da kat'ı maiOmat mevcut olmama!~- Diplomatik çantada radyo cllJ&zı 
' ~lıe.;ı~l' olduğu iddia edilen har- rir.> bekledik. nq gUn sonra çırağ. Bugilnkü mareşalden 19 yaş la beraber orta Çlnden kıtnat çekli· Buenoı _ Aim, 1 <A.A.) _ Dün ak· 

ı,,:"I ~ lıtıha olduğUna göre Rus- yolladım. Eey gelmcın1f. Beyi blr gün daha genç ulan o general, hiç de dlğtnl gösteren altı.meUer bulundu- §•ın Arıantin bııricl> c uczueıi, Alman ae-
f ~? ketı neden gayrttabt g6rU· yolda gördllm: bugUnkU mareşalden daha az ğunu bildirmiştir. Bazı kıtaatın şl· firi Tl. Thermann'ın diplumıııik çantalarda 

.\cıı u - Şlmcli Ankaradan geldim, ban· şöhretli değildi. Herkes onun mali Çinden çekilmesi başlamış bu· kj kolllcrin nıllsaderc&lne müteallik olan 
t ~it ttıtUtıe. lınha harbi bu: kaya gidiyorum, paranızı derh&l ge- adını avurt şişirerek ağız dolu- lumnaktadır. dcliilini reddetmiotir. Hariciye Nezareti 
'l'ı-ttt lrarta, mahvedeceğim diye tircceğim, kusuruma bakmayın, bir SU söylerdi: Bu sözcü, Hin\flçinlnin işgallle ay- eefirn lıir radyo iletinin bir diplomatik 

~&
~ .. yrelerek saldracak ve saldru. yanlıştır oldu, dedi. _ Tovareş Budyoni... 1917 11i zamanda yapılan bu kıtaat çekil- çanta ile giinderilmesinin mümkün olma. 

' 

'lll'ana.cak diğer taraf mah- İçimden: vılmt silvari erbaşı olarak kut- me.si ytlzünden Ç.n - Japon cephelc· dığıoı Te beynelmilel muka\·elc nıucibin· 
)' ir!tl 'I h bo b d c·e muharip dc:vletlerin bitaraf bir nıeıule-

ıı..,lt <Siye gayrete gelerek - Ulan kibar adarnuı hali bafka }ulayan bu zatın, ihtil!l çarh- rinde Çungklng n ava m ar ı· kette radyo iııtuyonlanna malik olııuıla· 
~it. b "e dayana dayana yıpra- dır, diyordum. Sorma. beyim, etb•a-. lan ~"-ftndan generallig~ e yilk- manian hıırtç olmak U%cre pek ıı.z b l 

,,, ...., ı.a.ı G rınııı memnu u unduCunu hildinnlıtir. 1 
n l' a n a c a k l a r- ler ae ilzerlne bir oturmuftu ki değ- seltilmesi hiç te kolay olma- faaliyet mevcut olduğunu illıve eyle· Bunun üzerine stlirden radyo aletini tah· 

SADIK DUl'tlAN (Devamı Sa. 4, Sii. 3 de) mıştr. miştlr. rip ,.ım•qi ıfoı rılilmi~ıir. ,. 

Tarihten Bir Güzel Kadın 

HABBABE ... 
Halife bugün Şamdadır. Yarın 

Diri Sem'anda olacaktır, 
fakat öbür •• gun ••• 

Öbür güb Beni Umeyyeden is:am 
yeni bir halife arıyacaktır 

Bu nasıllar Ye- Yaz konuştuğu sesten 
Zfdln beynini (Un-, an -- da.ha hafif blr sua-
lerce, aylarca yor· Ensari Bülent 1 ıe funıarı aöyle-
du. Emir, Suriye mlı1ti: 

f&l"aplannı çekip, .. 6 • - SWeymaıı bln 
çekip kW~hını ö- AbdWmellk bu ııt-
nUne aldı, millemadiyen düşUndU. Fa ka seddolmak isteyince talih <r 
kat bu devamlı dUşUnceler meseleyi~ nu hiç bcklenmedlk bir zamanda 
bir tUrlü kalledenıedl. Belki de Ye· kahretmiş değil midir? Ömer At>· 
zld, ebediyen bu nıuııllara hat'l ve dUIAzlz de bugUııkU inadında. ısraı- e
tam bir cevap bulıımıyacaktı. Evet.. decek olursa, onwı da hiç beklenme
Bulamıyacaktı, eğer bir gUn lbni dik bır anda. talihin kahrma uğra-
Mina çıka gelmeseydi~. ması mukadderdir? 

Bir gUn... Omer bin AbdülAzizln Yezidin yUztinde acı bir g-UlllmM· 
halife oluşundan y!rmı ay sonra A· me odla.şlı: 
bu Ha.san'm Uç gün Yezid sarayın· - Aldanıyorsun ya lbnl Minal O
da görülmesinden ve Şamda aranıp mer bin AbdUIAzl& ile Halife SWey· 
aı·anıp bulunamamasından eonra ge· man bin AbdWmeHk araanda. büyük 
llp çatan, bir gi.l.n, oğiıı ezanları o· farklar vardır. Biri&! yaşlıydı. difert 
kunurken ba, ıeyl!'l, Emtnn huzuru· gençtir. Blri5i sıhhatine hlç dikkat 
na iki bedevı çıkarmıştı. Bunlar sa· etmezdi, diğeri tam bir riyazet lQin· 
bahleyin ~araya çok cins at getir· ı de vakit geçirmektedir. Yemeğine, t
mişlcrdl. çeccgıne, uykusuna öyle dikkat edi-
Bıı.şseyl hayvanlar beğenmişti. 1',a- yor ki bu haliyle Ömer, en az )1la I 

kat Kendilerine tekli! ettiği çok yük- yıl yqa.r, sanmm. 
sek bir flatı dahi bedeviler kabul et· - Emir hazretleri, talihin tuhaf 
memekLe ısrar etın..şlerdi. Bıı.şııeyla, cilveleri olablllr. Kaderden ümidi k• 
atları kaçırmak istemediği için emir_ memelidir. BugUn buraya gelf41m. 
den, bedevileri kabul etmesini rica size yalnız HabbAbeden bir aeliun ve 
etmı.u. Selumeden bir gıyabl buse getirn1ek 

Yezidin at pazıı.rlığı ile uğraşacak için değildir. Size ömer b!n Abdwt.· 
vaktl mi vardı? Amma nasıl olmuş- zlzln bir tallh yıldırımlyle kavrul&
!!& olmu9, iyi tarafına rastlamış, du· cağı günlere yaldBflığımlZı blldı.rme. 
daklannın ucundan blr; ğe geldim. Yu. Mervanm kanından 

_ <nJ..alnler... gelen Yeztd! Hasmın ve hısımın olan 

Çıkıverml9U. Amma bedevilerle kar 
şılaşıverince bu llkaydlden eser kal
mamıştı. Yeztd birdenbire bıu,ıkala.şı

vermlş, canlanıvermişti. Adeta yu. 
ıUnde bir sevinç belırlr gioi olmuş
tu. Fakat söz söylemeaine, ağzını aç 
masına meydan bır&.Amadan bedevi-
nln biri atılmış: 

- Ya Emtr! - demiştir. - Biz at
larımızı sana getirdik. Pazarlığımızı 
seninle başba.şa. yapmak ·latertz. 

Bunun Uzerlne Y eztd. bir baıJ tşa· 
rctlyle seyisi huzurundan uı:akl&Jtır-
mıştı. lfte o u.man o mağrur, o her
kese köpek muamelesi yapan emlrin 
lk1 kolunu açıp bu bedeviye doğnı 

k09tutu ve onu kucaklayıp öptUğU 

görUlmU,t:tı: 

- HabbAbOOen ne haber? Sel~e 
nasıl? Sıhhattedirler ya.. 

- Evet emtrlm ıııhhattedtrler ve 
ikisi de 6ize kaV\l.\lacakları saadet 
daklkavıı dört gözle beklemektedir· 
!er. 

- Hangi ea.adet daldkıuundan bah 

sedlyoreun, ya İbni Mina? Bilmiyor 
musun ki ben aenin e\1ne girmekten 

dahi menedilmiflmdlr? Bilmiyor mu
aun ki, Halife Ömer bin AbdUllzız 

bUtUn ricalarımı reddetmekte bana 
bir yalçın kaya kadar soğuk davran

maktadır?. 

Evet gelenlerden biri esirci tb.ıı 

Minadan ba9kası değildi. Ve Yezidin 

lagtllz .. va lmvvHlert Hellgeland 
koyuna taarruz ettller 

Lon<lra, 1 (A.A.) - Tebliğ: 

DUn gUndU% bomb&rdıma.n servisi
ne mensup Blenheim tayyareleri ta
rafından Hellgoland koyunda 1200 
tonl!Atoluk blr vapur bat•·ılmıştır. 

Diğer bir vapurun yana yattıgı ve 
batmakta olduğu bllAhare görUlmU~ 
tur. Ayrıca biri 1wo diğe1'1 500 toni
l!toluk iki vapura da tam isabet ol· 
duğu ve bu vapurlarda infi!Aklar vu
ku bulduğU mUş&hede ecııımı.,ur. 

Evvelisi gece, bombardıman tay
yarelertmiz şiddeti! fırtınalı bir ha· 
vada uçarak ve yağmur bulutlarının 
arasından geçerek garbl Alm&nYll 
Uze.rine gitmişler ve Ai:ıı la cııapell · 
de ve Cologne'da endilatı1 hedetlert
ne hUcum etml9lerdir. --Flnlaodlyaam Moııllova elçlal ve 

~ilik erkAnı 

Helsinld, 1 (A.A.) - D.N.B, bil
diriyor: 

Finlandlyanm Moskova elçisi ile 
elçlllk mensupları henüz, Türk hu
duduna yakın bir yerde Leninakan· 
da bulunmaldadtr. Elç1Uk azası fl 
aileleri efradı 3 vagona kapatılmı' 
bir vaziyette bulunuyorlar. Bu hal, 
Uç haftadanberl devam etmektedir. 

-o----
Amerlkada belada tahdtdatı 

Ömer bin AbdillAzlzln şu anda nere
de bulunduğunu biliyor musun? 

- Şamdadll' aanU"ım. Burada. detU 
mi yokııa? 

- Hala etmiyorsunuz. Halife bu· 
gün Şamdadır. Yarın Diri Sem'andı 
olscaktır, fakat öbür gUn. 

- ôbUr gün tekrar Şama dönebl· 
leceğini mi tahmin edlyoreunuz?. 

- Hay!l' .. ôbUr gün Bent üıneyye. 
den lsla.m yeni bir Halife arya.cak 
tır. Zira öbUr gün bir halife, ömeo 
Bin AbdWlıziz bulurunıyacnktır!. 

Yeztd, İbn! M'.inanın bu sözlerini ; 
şltJ.nce evvela. ellerini blrıbirine vura 
rak sevinçle: 

- Oh, oh!! Ne iyi.. 
Diye mırıldandı, fakat sonra bir 

denblre kaşlarını çatarak ve ehnı 

hançerine atarak geriledi: 
- Fakat bunu nasıl kestirebiliyor. 

sunuz?. 
- Şamın tam mUslUmanlan tara· 

!ından verilmiş bir kararı size bildi
riyoruz. Acaba hata. mı ediyoruz?. 

Ve lbnl Mina, il.şık emirden bır ce
vap beklemeden de\•am etti: 

- Muaviye Şama bu gUnkU şere
fini verdiği gilndenberi burada her
kes onun hatıralarnı tazlz etmekte 
ve onun 1s1Ama açtığı yol üurinde 
yürUyenler bu şehirde beğenllmekte
dlr. Ömer bin AbdülAzizin H&l.ücllğı 
bakik1 mllaltımanlan haklı bir gaza· 
ba &okmuş bulunmaktadır. Şam, ca
milerinin minberlerinde Ali ile evla.t· 
lanndan bahsedilmesine tahammUl •
dileme:.ı:. Halifenin hutbelerden Ali 
aleyhindeki parçaları kaldırdığını bil. 
miyor musunuz!. 

- Evet amma. 
- Emir Yezid! Ben size Şam aha-

lisinin dörtte UçUnUn arzularını bll· 
dlrmeğe memur bulunuyorum. Mtls· 
lUmnnlar Omer bin AbdWA.ziz hak
kındaki kararlarını vermişlerdir. ve 
onun yerinde Omcr AbdUIA.ziz gibi 
dUşUnmJyen bir yeni Halife görmelt 
arzusundadırlar. Halife Ab4Ulmell· 
kin oğlu ve Halife Velid ile SWeynıa
nrn öz kardeşi Y~.::ld'ln kendilerine 
ıııtcdlklerl 'ekUde blr halife oiabile· 
ceğiııl sanmakla hata elliklerini an· 
ıarıarea, boşalması mukadder olan 
Halifelik makamına HUşşamı ve bel 
ki de MUsellemeyi davet etmeğe mec. 
bur kalacaklardır. Unuunayınız kı, 

bu adam ııcvgillnlze kavuşmaktan Si· 
zi menetmekte olan adamdır. 

Bu tehdit Yezidin aklını derhal ba. 
şın& topladı. Ve HabbAbenin Aşıkı 

hiç dUşUnmeden cevap verdi: 

- şamlıların arzu ettikleri IJ8Y, 
beıılm de arzumdur. Eğer Ömer bin 
AbdUla.zizln Halltellği devam etmez· 
se hutbelerin camilerimiZde eskiden 
olduğtı gibi söylenmesine yardım e
deceğimi vAdederlm. 

,. 

Va.şington, 1 (A.A.) - Ofi: Dahi· 
liye, bugün Blrle;ıtk Amerlkada be:ı· 
z1n lstlhlAkinl tahdit eden yenl ted
birler aı.ınnu11 olduğunu bildirmekte· 
dir. Petrol kumpanyalarına. 19/8/9U 
tarihinden itibaren benzin tevzi eden 
rnahallerl ııaat 7 den ıo a kadar ka· 
,.,.,,nıılnrı emri VP:·lln1' t· 

Şam .. İşte Muhammedin Hicret yt · 
lından bir asrr sonra, lslllm tarllıill1tı 
ikinci asra basışının ilk yılında y~nı 
101 tarihinde bu Şam, bu derece za
np ve böyıe esrarengiz bir Şaflldı. 
Camilerde hutbelerin şöyle veya hUy. 
len söylenmesi bir memnuniyeıslzllk, 
bir suikast, bir dlnt kıyam "c!llesl r 
larak ele alanlar bu Şamda. gele<'. 
Halifeye, göçecek Hal !enin ıncar 
bu esirci lbnl Mina ile Mber 

ı.' 

br 
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En Son Havadis'in zabıta romanı: 31 

KATİL 
Türkçeye Çeviren: Faruk Fenik_ .. 

Yağlı müşteri 
(Başı 3 üncü sayfada) 

me gitsin. O gün bekledik, gelen yok. 
Bir ay, iki ay, 9ef a.1f ceçU, ne ge· 
len var, ııe de parayı veren. Parala· 
rı almaktan ümit .ıceemete başladık. 

Nihayet bir J'Üll·-
Blrdenblre söztmü kesti. Acı acı 

koridorun öbUr ucuna baktı: 

lzmir Fuan için kolaylıklar 
Fuar dolayısi~e tahrik edilecek trenler 

tesb:t olundu 

Raymond sık sık saatine bakarak 
kaçmak istedi. Acaba dokuzda 
mühim olarak ne işi olabilirdi? .. 

- Evet Mösyü, dedi. Bu işa- - Clarckson Parry, dedi. Siz 
retler burada bir ada bulundu- de mi şu cinayet hikayesine i
ğunu gösterir. Ayni zamanda nanıyorsunuz? 
da gece yol alan gemilerin yol- - Arkadaşım bir kahkaha 
tarını tayin etmelerine yarar. kopardı: 
Benim vazifelerimden biri de - Sekiz yüz bin lira, hayale-

- Nah fJJte geliyor, dedi. Uzerlne 
bak beyim, ne dlldf. üstelik te öyle 
kumaş 11eçti ki. O kadar göz nuru 
dök te paranı alma, UStellk ceza mah 
kemelerlnde sllrün ... Ah 9iradebr. Nl. Ankara, 1 (.,,A.) - Bize l'Crilen malu· ı 15 •'ğustos tarihi ile 30 Eyliıl tarihi •· 
hayet bir gUn kafayı Çektik. Bari, mata göre yakında açılac.:ık İzmir fuan 

1 
!asındaki Salı günleri İzmir • Bandırma • 

dedim, paralar alamıyorsak hmcunı dolayısile hu ule gelecek fazla yolcu ce- lmıir arasında adi yolcu katarı yerine 
da mı alamam. Gittim evine. Na.ad reyanlarında yolcuların istinı.lıatlcrinİ ve surat katarları işletilecek. bu katarlar do. 
oldu ogece kapıyı kendi açtı. Beni içe kolaylıkla seyahatlerini ıeınin i~in Devlet 1 miryolları idaresinin İstanbul Bandırma •· 
ri aldı. Birkaç kadınlı erkekli misa.. Daıizyol!_arı idıu:esinee fuarın aı;ılmasın· 1 raşında i~leteceği e.ürat postalıırile bulu. 

dan 5 gun cvvclındcn ha,Inmak \C kapan· facaktır. 
her gece bunları yakmaktır. tin ne isine yarar, bir türlü an-
-. Evet .. Anladım, Asıl vazi- hyamıyorum. Fakat öyle etten 

fenız balık avına çıkmaktır de- ve kemikten mamul canlı insa.n
ğil mi ? Ba.kın Şarli . aklımızda lar var<lır ki. bu büyük servet 
b?lunsun hır daha şımal deni- 1 uğruna bir, iki veya bir kaç ci
zınde vapurla seyahate çıkac~k 

1 

na yet işlemekten çekinmezler. 
olu~rsak ufukta bu fenerlerm Fakat bana övle geliyor ki, biz 
ış!.gını araştırır. Onlıırı görür bu kadar kişiyiz . . Elbette sizi 
gormez de yol arkadaşlarımıza muhafaza edebiliriz. Haydi şim
döner. Bakın işte şu ışıkları gör di siz Curtin'e telefon ediniz. 
düğli.nü.z ~·er Guist adasıdır, eli- Yarın sabah Bamford'da gelsin 

firi vardı. Onlann yanında iatlyeyim masından S gün gonrıı ınıı L:ııdar devam 1 15 Ağuotos tarihinden 25 Eylül tarihi~ 
de mahcup olııun diye: etmek üzere a2ağ1Ja yazılı tedbirler nlı· kadar 40 gün müddetle Ankara - Afyon • 

- Beyefendi, yaptığmız alzin gibl nacaktır. \ C§ak • f unir Basmahane ve An\;ara. Af· 
bUyük adamlara yakışmaz. Biz es· 15 Ağustos tarihinden 24 E)!Cil taıilıine 1 yon, Karııkuyu, Aydın, Adana. İmıir Al· 
nafız, bir ikl kuru,umuz var, onu da kadar Haydarpıı,adan saat 7.15 de hare- ııancak arasında mütckabilen her gün ve 
böyle dağıtırsak ne olur?. Ayıp değlı ketle İzmire sant 14.58 de varııc.ak ve 17 her sınıf yolcular için doğru arabalar i~li· 
mi bana ettiğiniz. Hepsini Mrıasa da :'k~stos tarihinılen 26 Eylill turihine ka(lar :e~~. gihi bu müddet. uırfında haftada 
taksit taksit verin dedim. Jmurden saat 11.2 de Jıarekr.tle Hnydo~· ıkı ı;un Diyıırbakır • Imıir arasında da 

_ H gi bo ' ., Si delirdiniz pqaya saat 18.52 de varncnk doğru hır\ her üç sınıf yolcıılnr için mütekabilnı 

al
'ba. arı ~um· z lyolcu katarı İ§letilccektir. doğra •rabalar işletilecektir. 

g ı Benim aıze borcum morcum 
olduğunu hatırlamıyorum. Şayet bor , • •• •• 
cum varsa 661\edim olması ıt.zıın ge· . Kredi kooperatıflerı butun Evkaf idaresi menba suları-ye bılgıçhk taslarız. kendisile orada görüşürüz. 
ıır. Gösterin •enedl. ahn paranızı. memlekete teşmil ediliyor na zam istiyor 
Hem aiz bana ne bakla ayıptır di· A."iKARA, ı (TELEFO::-iLA) - Vakıflar idaresi Belediyeye mUra· 

Buradaki ziyaretimiz de bit- Bir kaç bilfi.rdo partisi ve çay-
mişti. Nihayet bir boy da kap-1 dan sonra yemek yemek üzere 
tan Mitchell'in evine kadar git- gitmeğe cıktık. Saat sekize yak- yoraunuz. utanmyor muawnız? 
tik. O da rıhtıma yakın bir yer- j la~ıyordu, mükellef yemek oda- cınıer tepeme toplandL Sahiden de 
de otunıyo?"du. Çok genç bir a- sına giderek güzel ve itina ile ıırecek glbl oldum. tçimdeki alkol de 
damdı. Ayni zamanda haşin ve hazırlanmış masanın başında tepti. Açtım apımı, yumdum gözU-
mUtevazi halleri vardı. Bugün yer almış bulunuyorduk. mü: 
öğleden sonra çok çalışmıştı. Yemekten sonra, Clarkson _Bre edepsiz. DW<kbma geldin. 
Sir George'un cesedini karşı Parry ve ben kütüphaneye çeki- Seni adam yerine koydum. Oç kat 
sahile götiirmüş ve bir kaç defa lerek sandalyelerimizi şömine- elbise ya.ptm. 0 kadar gös nuru dök 
daha gidip gelmişti. Bir gidişine nin yanına getirdik ve yorgun tük. Paralan iç etUn. Buna dolandı
enspektör Thomson, Clorckson- geçen bir günümüzden bir kaç ncılık derler, diye bağırdım. 
Parry'ye verilmek üzere ona bir 1 dakikalık bir istirahat vakfesi 
mektup vermişti. ıayırarnk kendimizi dinlendir- 0 da hiddeUendL An:ıma yine kl· 

Şatoya döndüğümüz zaman meğe çalıştık. bar adanu1\1'. hiç klltür etmedi. Be."l 

nöbe.tçi bırakılan polisin gitmiş Raymond, hususi bir sürü işi verdim v~ttrdlm. B&keana. beyim 

et d d t 1 ld 
- ~a dev c4bi, beni kucalkayınca ka-

ve emay .o. as!nın a _ op ~- o ugunu söyliyerek daha yemış, yerleştinlmış oldugunu gor mek bitmeden bizi bırakıp git- pı dllJan etti. Hldd•tina geçmeın1'tl. 
d~~k. To~_!!lson'un arkadaşıma mişti. Bunu, arkadaşıma yalnız Kapı önlinde de baıalım yaygarayı. 
gonderdıgı mektupta yarın sa- kaldığımız zaman derhal işaret Bari resU olsun da paraları versin di. 
~h Raymond'la berabe~. tah- etmeği unutmadım. ye bağırdmı çatırdm\. Herkea ka· 
kıkatta ~az~ buluz:mak u~~e - Evet, son }irmi dakika pıya üşüştü, yoldan gelip geçenler 
Bamford a ~tmelerı yazılı ıdı. zarfında çok işi varmış rribi mü. durdu. Bir de baktun. Bizim bey e-
Raymo~d; . temadi yen saatine b;kıyordu llnde kalem, onun Dwıun adresini a
- C~n e telefon edeyım de ve tam dokuzdan evvel müsa _ hyor. Bize para veraln diye b&gır-

o da bızımle beraber bulunsun. d ' . . k .. a dık, o bizi mahkemeyfl verdi. 

Lat
• . . ,

1 
d b" k 

1 
.. v e ıstıyere , ayrıldı. Boy le saat N ..... ö Um .. ıktı Allah d'" 

. .ı.ımıer ere e ır a 1 0~~- 9 da karşılaşılan mühim hadise er ...... n n e • · ...,-
t~r. ~em v~.rasct nn~am;lelen ı- acaba nedir Charlie? manana böyle mU.terl venneslıı. 
ç.ın bır suru formnlıten'in yapıl- ' . . ? üstellk şimdi bir de ceza. 'yıyeceğlz.. 
ması lazım... Curtin bu işleri -. Gayet lakayt, .~e b~eyım · ot AllahDn .•• ot. 
halleder. dedım. Clarkson gulmegc baş- Terzi. hem bunlan anla.tıyor, hem 

Clarckson Parry, bir müddet ladı. de bir eıue ba.fını dövüyordu. 
düşündü: - Eğer siz bilmiyorsanız Bu sırada, biraz ötemıııde duran 

- Miras size düşüyor.. Ka- ba.ska, fakat b~n onu, hiçte ~r- kelli telll müştwıye baktı. Yanına 
bul edeceksiniz değil mi? diye bcst bırakacagımı zannetmıyo- sokuldu: 
sordu. rum. Chrlie, bak, önümüzde bir _ Beylm, ceı ben ettim aen etın~. 

Raymond da: saat gi~i ~zu!l bir sükut devresi şu davandan vuc.ç. ıaeıcu. 
Tabii! .. Kabul etmemek i- var. Dü_şUenhm, adanın bu aca- Müşteri: 

çi;-hiç bir sebep görmüyorum. yip ~ir:ıs ~eselesini beraber~e - Sen benim terefiıni kirlettin, 
Ya siz? tetkık edelim. hapiste yat da aklın b&fına gelain, 

- Ben de tamamile sizin fik- - Evvela, dedim, sizin bu u.stellk vereceğin tazmlllat caba, de· 
rinizdeyim. Sekiz yüz bin liraya husustaki düşüncelerinizi bil- di. 
varan bir servet alelade bir ye- mek isterim. İzah eder misiniz? Ter~lnin renst attı, d&vacıaına bl· 
mek daveti gibi reddedilemez. - Ben ctetkik edelim-.. de- raz daha sokuldu. Bir feyler eöyledl. 
Maamafih ağabeyinize pekte u- dim. diye sertçe mukabelede sonra. bir kt.flt yazdılar. Terzi cebln 
ğurlu gelmedi. Siz de bunu ka- bulundu. den bır pul çıkardı. lınza. etti. Bu ıı
bul etmekle bazı tehlikelere gö- Genç adam, sizin oynıyacağr- rada mübaflr taratıan çatırdı, aa· 
~üs vermiş olacaksınız. Bunu nız kendi rolünüz var. Aldan- ıon& J'irdller. Dav&Q: 
da aklınızdan çıkarmayın. mayınız. _ Bay hAklm. ben bu ad&mm yap 

Rayınond ciddiyetle: (Ark ası var) tığını JQasur görüyorum. Kendiainl 
-===========================:: 1 affediyorum. Davamdan vaz geçtim, 

Bakkallara yapılan Sarayburnunda boğulan dtd. 

Mesudun cesedi bulundu HA.kim: 

Un tevz-•atı Bir kaç gUn evvel Sarayburnunda - Bak, usta, görti)"Or mutnm. '°" 
denize girerken kaybolan MustafA ni affediyor. Bir daha eWemin ka· 

d d d 
oğlu l\tevlQdUn cesedi dUn Ahırkapı pısı ön11nde uluorta Mtırma, ceza. 

U U 
yersin, dedi. r r u u feneri önünde, kayıkçılar tarafından 

1 

bulunmuştur. Kapıdan c'lkarken teninin yanına 
sokuldum. Bu iti n&lll halletUğlni 

Toprak MahSUllerl Ofisi, bakkalla· Cesedl muayene eden Adliye dok- sordum. 
rın IStedenberl normal olarak halka 1 toru Enver Karan McvlOdün kazara - Naeıl olacak, dedi. Hem eskl a-
aatmakta oldu,,..• unu haftadan haf· öldUğilne kanaat gctlnnlş oldu~un· 

6 " d d lacaktan vazgeçtik, hem de beye bir 

Ziraat Bankası şimdiye kadar kur- caat ederek memba 6Ularınm dama
muş olduğu keredi kooperatiflerine canasınıı. 5 kuruş zam yapılmasını 
bütUn memlekete teşmll edecek tcd· lstemlşUr. 
birler almıştır. Söylendiğine göre Vo.kıflar idaresinin bu talebi tel· 
kredi koopcratıfleti halen 4487 köye kik edilmektedir. 
girmı.tir. Bu köylerde bulunan 673 -----0-----
bin aileden şimdiye kadar ıss bini Hakim ve müddeiumumiler 
kredi kooperatülerlne ortak olmuş- d 
tur. Kooperatifler köylllleri tefeci· arasın a 
terden kurtardığı gibi bunlaı-a zırnat ANKARA, 1 (TELEFONLA) 
Bankasından daha fazla kredi teınln Adllye Vekı\let1 htıklm ve Müddei-
etmektedir. Banka köylümüzün koO· umumiler arasında genl.ş mlkyaats 
peratınere ortak olması icln azami bir nakli kararn:ını.eal hazı.-lamakta· 
kolaylık gösterebilecek tedbirlerin ıı· dır. Kararname bug'Jnlerdo yüksek 
lmmasmı ve onların ortaklık ıntıd· tnsdlka iktiran etmek üzere B:ıfve· 
deti için verecekleri paraların uzun klı.letc Verilecektir. 
t&k1'iUere bağlanmasını alAkadarlo.m --o-
bildirmiştir. 

---~o·~--~ 

Bıçak sol gözüne saplandı 
Yedlkulede, Hacıevhat mahallCSI, 

lkiyüzlüçeşme sokıık 25 numarada 
oturan ve Kaziıçeşmede bir tabakha
nede çal~an, Ohanes oğlu Artın, dün 
deri dolaplarından birinden malıaı·ı 

çıkarırken bir deri dolaba takılmış 

ve Ohanee deriyi bıçakla kesmek ı.s

tediği bir sırada bıçak sol gözüne 
saplanarak tehlikeli blr surette ya· 
ralanmasma sebep olmuştur. Ohanes 
derhal Cerrahpaşa hastanesine kal· 
dırılarak tedıı.vi altına alınmıştır. 

--o--

Bir kız denizde boğuldu 

Lastik ihtiyaca göre tevzi 
edilecek 

Llı.stlk teVZiatı hakkında Ticaret 
VekOleti yeni bir emir göndermı.,tlr. 
Bu emre göre en ziyade ihtiyacı olan 
ınr tercih edilip me.şguliyeUeri iUba· 
rile sıraya. konulacaklardır. 

Çuval muhtekirleri tesbit 
ediliyor 

Fiyat MUrakabe bUrosu memurla· 
rı pryasada ÇU\'al lht1kArı yapan tüc. 
carları tesbit etmektedir. Bunlardan 
bir :ıcısmr Y&ko.lanmıştır. Evrak tet· 
kik olunmaktadır. BugUnlerde .MUd· 
deiumumiliğe verileceklerdir. • 

-o--
Tüylü derilerin ihracını 
meneden kararname 

Tliylü derilerin ihracını meneden 
ımrarncme 1 ağusto!ltan itibare:ı 

mevkii tatbika konulduğundan bu
günden itibaren hiç blr aureUe Ulylü 

-o-

Kazlıçe.1mede, iplik fabrikasındn 
çalış&n Zoyl adındaki genç ktz, dUn 
Kazhçeşınede yUzmek için denize gir 
miştir. Fakat Zoyl iyi yüzmek bil· 
mediğinden birdenbire derin yerlere 
gitmiş ve orada nefesi kesilerek ça· 
balaıruş, bağı:rmışSa da, etraftakiler 
yetişene kadar sulara gömUlmU., ve 

botulmuştur. Sümer Bank fakir halkın ala-
Bir müddet sonra Zoyl sudan çı· b'I ... k 

karılmı' ve cesedi muayene eden Ad. 
1 ecegı umaşları daha 

ltye doktoru Enver Karan defnine çok işletecek 
ruh&at vermiştir. stımcrbank Umwn Müdllrlüğü ken 

----o dl fabrikala."Dlda bilhassa kliylü ve 

Yeni bir tip tütün fakir ha1km alabileceği kum-. ve .,. 
yanın fazla imalini alakadarlara bll-

AN'KARA, 1 (TELEFONLA) dirıniştlr. LUks çeşitlerin ima!Atı a-
tnhisarlnr ldarcsı dUnyn plynsruıın- zaıtııacak ve ._ __ l"" im · jl ........, ..... s eşyanın a· 

da Vır na, Japon ve Çin tütünl~rlle li tamamen durd 1 aktır 
rekabet edebilecek blr nevi tUtUn cın. uru ac • 
ai bulmuştur. :Cu tUtün Pazar kaza 

-o-
Çayırda beş aylık kimsesiz 

bir çocuk bulundu 

lklila l 
kurslarına 

Giden talebelere 
paso veriliyor 

Parasız ilanlar 

I ş istigenler: 
On yedi Y&.9tnd&. ortamekl:eP ~; 

zunu, resmi müesseselerde, ktLtlP1 

le f4 arıyor. Daktilo da bilir. ŞU s,d 
r~e müracaat: 

Klzun Uçman - Yeldeğirtıleıı 
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dlköy. 
DeY!et Demlryolları Umum ?.lU· 

dUrlutll. mektep talebeleri için çok 
yerinde bir karar vermlftir. 

Evvelce talebeye verilen gidlt ve Gelen cevaplar: 
dönUIJ aylık talebe karneleri ancak ----------
mekteplerin açık bulunduğu zaman- (Ders) rumuzuna gelen ıneıttulı' 
!arda geçmekt~, t&tlllerde bu karne . aldırınız. 

lerle seyahat yapılamamakta idi. --T--A--K--V--.
1
-M-._./ 

Bu sene Maarif Vekt.ıetlnln mek· 
teplerde ikmal kunılan açması üze
rine lkmale kalan talebenin bu kura 

lara devamı mecburiyeti hıuııl olmuş 
fakat, evvelce verilmiş olan bu karar 
dolayısile gerek Anadolu gerek Av
rupa hattı banllyöıslle mektebe gidip 

gelen talebe tam ücretle seyahat et· 
mek mecburiyetinde kalm1'lardır. 

Bu vaziyeti nuarı dik.kate alan 
Devlet Demiryollart Umum MUdUr · 
IUğll ikmal kurslarına devam eden 

talebenin mekteplerin umwnt tatilin. 
de de kursun yapıldıft mektep mU
dUrlütünden veya Maarif mUdUrlü · 
ğünden vesika almak farlile talebe· 
lere aylık paao verilmesini kararl~· 
tırm .. tır. 

Bu karneler dUn•en Wbaren a&tı· 

şa çıkarılmıştır. 

Salıip Ofl Ba§mulıarriri: 
NİZAMETTİN NAZlF 

Neırirat Direktorü: 
ŞÜKRÜ SARACOGLU 
VATAN MATBAASI 

2 AGUSTOS 941 

CUUARTESI 

AY: 8 - GO.V: 214 - Hızır: 1' 
RUMi: 1357 - Tem.mu;: 20 
HiCRİ: 13fiJ - RECEP: 8 

VAB.lT ,?VALi ~~j 
_./ 

GÜNE..5: 
ÖGLE: 

fKİ!'iDİ 

AKŞA?tlf 

YATSI: 

hiSAK: 

5,57 

13,20 
17,15 

20,25 

22.14 

3,56 

9)9 

~ 
s/fJ 
12.~ 
ı.45 
7)1 

&AŞ1T lllZA. Ttt ATROS11 

Ba akşam Taksim Altmteped' 

(.Aısllzadeler) Komedi 3 perd~ 
Yarın akşam Bakırköy MUtt,r:. 

(Btr l.ştk lb.zun) Komedi 3 ptıd' 
mide Pı,kln btrllltte 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 1 

Miktarı Cintl Muh. bcd~li % 1/1 teminat Tertibi 

uoo adet bu torba 576 lira 43,20 lira açık ak&iltnı0 

1 - Yukanda ciııs ve mlktarı yazılı maheme nüınune!-i "ttıÇhile aı;ık ek,ill' 
me uıulile satın alınacal"tır. 

2 - Eksiltme 15/81941 cuma günü eut 9,30 da Kabat~ leftlllll §Ultc&iod~ 
alım konıoitJOnunda yapılacaktır. 

3 - Niim1lllesl söıü geçen eubede görülebilir. ~ 
~---~------~~~----~----~~--__,/-

Darphane ve Dr.mga Matbaası 
Müdürlüğ~nden: 

1 - Bet bİll kilo Sedan ıam.kı kapalı arf ve bin bet yüz kilo tutkal ~,. 
eksiltme ile ..ıın alıaacakttr. 

2 - Zamkın mobaınmen bedeli 5750 "te mavakkat teminatı 431.25 liradır· 
3 - Tuıbluı .,.,,.Ql,,.en beıldi 90() ~ mavalı.kat temi.ııau 67,50 liradır• 

- . 1 
' - Zamkın ihalesi 14 ~tos 1941 Per:embe günü saat 16 da İdart~ 

cleld komisyoada yapılaeaiından taliplerin kanunun tarif ettiği YCSaik Tel 1Pd 
vakL.at teminat ve teklif mektaplarını ha'ri kapalı zarflaruu tayin olunan 9' 
ten bir saat eneline kadar komiıyon riyaaetine vemıeleri. 

S - Tııtkalı.ıı ihaleli 15 Ağuttos 1941 Cuma günü uat 15 de yapılac<1l1' 
dan İllteklilerin kanuni •-.İk ve ınuftklcat uminıt makbuzlarile birlikte ıo" 
kôr gün Te aaattc ınezkfır komi,.,yonda hazır bulunmnları lazımdır. 1 

6 - Zaınk "e tutkal mühürlü nümuııeleri idarnnizce her ;ün gösterilir· \ 

191tnaındtt ftlrilir. c6338>../ 

Askeri Tatbikat Oku'unun 
Cebeci Askeri Merkez Hast~ hanesindeıf 

1.tasıhal Giltıue'den aekledilerek Cebeci &lkeri hat.aha.nesinde y~~ 
te.iı ediles Aekeri TatJNkat Okul Te H..uhaaesUıiD polikliW.k güıılcriai ~ 
cd."1: 

Pamıleli Seat U-13 

> 

11. Hariciye 
' Niw.iyc 

Fiıikoterapl 

1. Dahilı,... 

Bevliye 
Kulal 

B kk 11 !yeti t n an cfnıne ruhsat vermiştir. 
taya a a ar cem vnsı as e kat elblae yapacatız. Bu beliden be-9 
ve tesblt edilen ihtlynçlar nlsbetinde --o-- ak türlü kurtulamadık. Hey Allahım 

hey. Alacaklı iken, borçlu ol. Gel da 
şu feleğin işine Ş&tma. 

Terzi adliyeden çıkarken ba.yını e-

bakkallara tcvzl etmekte !dl. Taksi ve otobüsler muayene 
Öğrendiğimize göre bu şckfldc cc- ediliyor 

ı;ında yetil}tlrilmekteılir. üç .senede: 
beri üzerinde tetkikat yapılmakta o· 
lan bu tUtUnlerin ekin sahası 130 
hektara, mahsul miktarı da 110 bin 
kiloya çrkarılmıştır. 

Gureba hastanesi arkasındaki ça· 
yır!ıkta, dUn beş aylık bir kta çocu
ğU bulunmu~tur. Kundağa sarılı olan 
zııvnllı yavrucağın üstü oUarla örtü. 

&abiye 
Cildiy~ 

Göıl 

Röntgen 
ı. il aricl,. 
Nisaiye 

.U olduğundan kiinsenln nazarı dlk- Fiıikoterapi 

,.atini çekmemişse de, çocuğun cıyak c.. 1 > > ıı. Dahiliy4 
cıyak baltırması üzerine etraftan du. Cildiye 

Vali mua\1nl Ahmet Kınık dün sa yanlar polise haber vermtşler ve za. Göz 
bah Şileye gitmiştir. Buro.dıı. mektep: vallı klZcağtı:a GUnet adı verilerek c--ı 1 > ~ Aealıi'1t 
yol işleri hakkında bazı tetklltlercıc çocuk Daı1l1Acezenin ltref Jtıarnına Kulak 

lile dövmekte devam ediyordu. MU, V ı· • • Ş'I d ı • 
terlsi ise kadmh erkekli bir gnıpun a ı muavını ı e e tetKıkler 
ortasında: de bulundu 

- caııılln kusuruna b&ktlmaz, 

mıyet nsıtaslle yapılan un tevziatı Bcledi~·c 'Mnkiruı İşleri mUdUrlUğü 

•imdıl!k durdurulmuştur. şehrlm!zde işleyen taksilerin hepsını 
. • muayene etmiştir. 'Bu otomoblllerln 

Şehrin muhtelif semUcrındc \CI ~1lzde onu bozuk olduğu anlaştlmlf· 
bilhassa UskUdar, Kadıköy kazalan tır. ders olsun diye mahkemeye verdlm, 
dahilinde bazı ımnııelerin bır Ş-beke Pazartesi gtlnU de otobüsler mua- diye hldiseyi anlatıyordu. 

bulunacaktır. gönderilmlşUr. Bcvli-l 

Yerlleccğlni c6ylcyerek ellerindeki bir E?2!2!2 == _ ~ r ..,,,,/. 

takrm makbuzlarla dolnndrrdıkları - Ko,;ku ile bir şey olmaz. I E S u 11 A = 
24 

- _,/) 

halinde, Bakkallar cemiyetinden un yene edilecektir. Mltbat pg~ 

\'C para topladıkları haber nımmış· İş olacagrna varır. Hem sonra n on n tr0adisin Cinayet ve ıvıacera Tefrikası: 69 ı ıanta yüatıkler vardı. 1 best bırakacaktır. Bu ~i tır. bunların bizim için geldikleri n~ Miiddeiumumt araştırmayı bu sonra, bir kaç zaman btl~ 
maHlm. 1 günltik kati gördil. Ertesi gün misafir kalmak mukaddetı; 

Bu ş~kılde bir hayli bakkaldan pa· _Evet, öyle ama ben korku- KANLI LO ANTA devam etmek üzere bulunan yazılan bozulmaz TanrıııJJJ 
ra alındığı söylenmektedir. yorum. Haydi içeri girelim. eeyleri çuvallara koydurdu. MU diği olur. ' ıO" 

Bu hususta znbıta. t;ıddetıe takıbııt !çeri girdiler. Beş dakika son. r hürledi. Atlara. yükletti. Fetiş te, ayni sözleri sö}'lil~ 
yapmaktadır. lk neı bir karara ka· ra lokantaya .~ren müddeiumu. , Mart.enle Fetifi de yanma a- hat~ işi. d_eryadilliğe . if 

mi, yanmdakı Jandarma onbaşı- nn kan izleri olduğu anlaflklı. b vılacak .b. ld R gi larak lokantadan a.ynldı. Ma- tevkiflermın sebebini bilıtl 
d:ır cemiyet hlç bir suretle bakkalla· sına ı;u emri verdi: Müddeiumumt od& kapdan- Çeviren: a ol gı 1 0 

.u .. en sap dam Marteıı'i serbest bırakmış- muş gibi davranıyordu e) 
ra un tevzi etmıyecekUr. - Kapıya ve lokantanın et- nm kilitsiz ve sürmesiz oıdugv u- sarığil. d.muştu .. Fetı§ hıç oralarda t.ı. Marteu kansını kueaklarken Fetişle Marten ha.p

0 

isb,.ıı de . ı. Sanki konu§ulan şeyle- dedi ,.i. gı·rdı'kten 8 b 1 JJl ııl6~ 
rafına nöbetçi koy. Kimse dı~a- nu görünce BOrdu: M. S Ç " [ · ·şıtme · 'b' di S v a · onra, un ar ııır 

E 
us o 'J.j' HA v ,. Dır,_.. n çıkmasın. - Oda kapdarmde. niçin sür- • • • apanog u r1

1 ~IDI m rn~ gı ıy ed·. ogukkan - 'OztUme, sıkılma. .. Lokan- lerinde, her gün müddciuıtl.jV! 
&w ,.... u aı... _ Yolcu var mı? gü ve kilit yok. Otel oda.lannm 1 ıg u afaza . ıy?rdu: ta.ya. müşteri alma. Yan gel key ye ihbarlar yapıhyordll· pı ~ 

Sonra lokantada bir ara;,ttr- kilitleri ve sürmeleri olması li- ile meydana çıkar. Günahsız, ka Madam ~!lrten ıse. asabı buh fine bak. Kabahatsiz ve masum nen şahitlerin sayısı yüz ~ 
lLAl'\ lhATLAIU 

Bı-elık maktu olanık 
l inci 84) fa santimi 
2 >" > > 

ma yaptı. Akşama kadar süren zımdır. bahatsiz olduğunuz anlaşılırsa ~anlar geçırıyor. Yerınde dura- olduğumuz elbette anlaşılacak. şiydi. Bunların bir çoğu. 1-o' 
bu araştırmada, bir çok şeyler - Burası emniyetli bir yerdi. sizi o zaman koyvcririz. mıyor, arada dudaklannın ara- Pek yakmda yine kucakl~ırız, le bildiklerini hükumete.? ~ 

500 buldu. Bunlar, lokantacılar hak Müşterilerin bizden bir korkula- Martenin gözleri evinden uğ- sından şu kelimeler dökülüyor- Allaha mmarladık yavrum! vermiyenlerdi. Fakat bUtiJll~ 
300 kmdaki şüpheleri kuvvetlendi- rı yoktu ki... Asıl bizim onlar- rayacakmış gibi açıldı ve ağlar du: * bitlerin ifadeleri, Lora~ Ş J 
200 recek Reylerdi. dan korkmamız lizımdır. gibi: - Domuzlar! Rezil herifler! Mart.enle Fetiş hapishaneye it~amlan kadar kuvveth .a. ç 

s > 
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~ Mcydal!a çıkarılan eeyalar a- - Herkes b?yle demi~or. ~u .-. ~e dediniz? ~e dediniz?° Bodrumdaki fıçıların içini a- gönderildi. Bütün mahk\imlar, dı. Hepsi de lokantada b~ 
rasındn bır çok tabancalar, bı- rada bir çok cmayetler işlemış, Muddeıumumi efendı ... Kabaha radılar. Bazılarında şarap var- iki kafadarın etrafını aldılar, cinayetler olduğunu söYJiJ. J 

ABO\'E ŞARTLA.Rı çaklar, elbiseler, iç çamaşırları, sayısız adamlar öldUrmUşsUnüz. timiz olmadığı anlaşılınca bizi ~r, b~~ıları boştu. Bazı yerleri yirmi yıl, mütemadiyen adam öl !ardı. Lakin hiç biri kati ve 1 
Tırlı>e gömlekler. kadın elbiseleri de Öldürdüklerinizi fınnda yakmış serbest mi bırakacaksınız? De- uç, dort: metre kadar kazdılar, düren ve ele geçmiyen iki katili zrh birse .. . or ,fıı1 rçı ~a~ç vardı. Marinin yolculan uyut- yarlardan atmışsınız. m~k şimdi biz m.evkufuz öyle fakat hır şey çıkmadı. Usta, hayretle seyrediyorlardı. ..1d .... J Y soyle.~e~ıy 1 'dif~ 
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~lılc 
.Altı •y11I,; 
Üç a)lık 
Anık 

kr. Kr. mak için kullandığı esrarlı ilaç Marten haykm:lı: mı? çırak ku:zıazlık edip, cesetleri, Marten onlara: 
0 unırler~~~. gord~m-~ ri''~' 

§isesi de bunların arasında idi. - Kim yumurtladı bu herze- - Evet ... Bu arada araştır- yedi, sekız metrelik çukurlara _ İftira. ve baııet yüzünden yorlardı. Butun şahıtıer, g.19_ 

1700 Fırında bir kaç kemik parçası leri! Bunlann hepsi ya.lan .. Be- ~~ .Yaptı~.tan sonra, sizi de aI:p gömUyorla~ı. Başka bir yeri hapse girdik diyordu. Bizi çeke- te müstenit şeylerdi. ~ oP 
ıooo 

550 
275 
100 

ıooo da buldular. Oda döşemelerin- ni çekemiyenlerin uydurdukları g~tu_receg!~· Lokantayı da mü- kazarke~, bır çömlek meydana miyenler, bu yalanlan uydurdu- fih, sinek ne kadar ufal< ~i 
500 deki lekeleri duvarlarda izleri masallar. hurliyecegım. çıktı. İçınde altın paralar, el- ıar. Hakikat pek yakında anlaşı- mide bulandırır. .ı) ti 

dikkatle tetkik ettiler. Bunla- - Olabilir. Hakikat tahkibt .Mart:en bu sözler karşısında maslar, saat ve kordonlar, pır- ~ adliye muhakkak bizi ser· (.A"kaSI "., 


