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Başmuharriri: 

• s 
Nizamettin Nazif Günün·en .. so·n ·haberi.erini verir Siyasi Akşam Gazetesi ... KURUŞ 

Aatenkahlann K1zıldeniz tarü:1le t 
ngllizlere 

malzeıneden: •Uçan kaleıı, 
g(inderdiklt-rı 

Bulgarlar 
Sırbistan da 
katliama 
başladılar! 

Papazlar, belediye 
reisleri,muallimler 
birer bahane ile 

öldürüldü 750,000 
oenc erkek ve kız 

tevkif edilerek 
Almanyaya sürüldü 

RudUs 10 (A.A.) - Reu -
l:er: Orta Şarkta bulunan sc. 
.fthiycttar Yugoslav rna'hfille. 

Sovyetler 
Mihvere 
karşı 

• tiklallerini n)otk JO ( . ı\.) - ika· rine gelen haberl-ere göre ce. 
lllf'l IC'ıkert•lt>rirnle )U?:ılı ika· nubi Sı.ııbistanda lbulunan Bul muhafaza nıet lıtiiıldı•tlerini ~e.~irnıi~ ol· ~ar nıakamları yeni rejime 

d• ıııak uçu ile hir çok ltalyanla· karşı muhalefet gesteroikle.. 

!\nıerikadaki 
Italyanlar da 
tevkif edildi .. 

inıiliz deniz, laa.a n kan im\' ntleriaiıı müdafaa i~ hazır b nlmuhıklan CeeWüttank limanı 
ve İncim · nrbhJan 

e Jyorlar tııı lt>\ kil ı·ılildiklt>rİ diğn bir rini bahane ederek belediye 

Bunun en barı·z çakıarı11111 <la iizerleTindı· ara:· ı·eislerini, ıxıpasıan, muallim. 
tırmalar yapıldığı iiğreııilınİ:.· ":eri ve saiı' serbest meslek 

delil!, Alman İŞ• tir. Çıır::nmh:ı giinii de· 160 \l- ~.11babını katliam ct.tirmişlcr. 
gali altındaki ıııan Jcnizrj,..j ted-.il eılilmi;- iir. Bundan başka Yugoslav. Tob ru kta En Son 

rnemleket mern- tir. yanın orta \"e yüksek mektep 
ı!erinde okuyan 75.000 erıkek d • 

leketlerini tanı- N t ve kız talebe tevkif edilerek susuz .k d il Hava ıs 
Asker gözü ile ... 

mamalarıdır orveç e · ~faco.-i>taıı yolu ile Alman. Alman i tisa iyatı, mi i top-
t l~~.ı ... 10 ( . \.) - \J;;,_ Almanlara yaya sevkedilm;şle•'Clh·. kalan raklar haricindeki istihsal kay- Rutba h 
~· ~...::~;:~.~·i·;~:l~ild.:~;.:~~ menfi B e r 1 i n Alman la r naklarına dayanmaktadır. Fa- hava meyda-ulunan ıueıolekctleri , c l 

~;::·~:~~!::_il1ı.~~ik~,.d.~ mukavemet yine şiddetle teslim kat zaman geçtikçe Avrupanın nı i~gal edildi 
11lak b ' uınuna- b J d y 
tiği u u unda So\'yetler Bir- ac a 1 bombalandı 1 1 h . . d k. A y be le Basra 10 (A. A.) - B. B. c .. 
l.on.::r~l>ndalt\ erilen karar -ı' o uy o r a r a'? 1 ç~n• e } • VfUP:. ~ •• S •• - dl:a11kıBrı·ı~ırn8ı.~~tclgif0··rıdmc~~ı1::.~:la:;:~ ıar. s.~ibiyt~.ı; .. iri iz. ~ar ılanmı§ Almanlar,ele ,neçen Berliu: 

18 <A. A.) - D. N. e. - k f Jmıyecegını (botun " · ~ ... .,. 
'İnde .Mo ~ ~lı.z mahfillc :. ajansanan istihbaratına göre dün Kahire 10 (A.A.) - B. B. C: mege a l ge ingiliz kadın \'e çocuk.lana~• 
Yiik ıclçi i co~ad~k'ı""'11giHz hü- vasi kal arı muhtevı ı:~ce düşman tayyart-leri Alman Şiddetli kum fırtınaları tobruk .dd•;_ '1 ~ t\ Al bir kı nn llindistana gönderıl 
lince rıppe den l~zih ge bir "Beyaz kitap,, .)anın şimal, garp, şark , .e ~e- civarında harekata manJ olmak. ) Jaıanna ra~ aaaeD/ man mistir. 

d !e kadar her türlü t f · ınıbu garbi ınıntakalarına hü- tadır. İki muhasuu taraf da gölge b •• •• kJ • d J kJ d Kahire. ıo (A. A.) - B. B. C. l'!fıB~Jtiııap t-<lı·lııı""ktedı'r e sır- ne rettı"ler d · b 1 kl rd 1 UYU eri e an ıyaca ar lr 
e 'h • . Ş cun1 etmişlerdir. Ba hca hiiı:um, de 47 ereceyı u an sıca • a aı. 

/ 
Keuter'in istihbaratına giire i-

l •vy,0 ~· •.. on·eç v. y ngo • l.ondra 1 O lA, . ) _ .\l art Almanyaoıa cenubu garbi mm· ızl •rap sekiyor. 25 seneden ben rak "dn Rutbab ta, .•·are meydanı 
d L 1 • uzcüleri hugün için. a yuıda ),o foı en •• ı. ""' ) ",... takasma tevdh edilm i, ve bir bu derece ,Hldetli S>caklar ohua. yazan : Sabık B ükreş . dfü• <ahah j ngiliz h.,.. km•vel· 
ti. hu undukları naz•:k .. 8 .• 1• . ı · f'JAk b b · 

n u hapta .. .. j • "")e- lan taarruz e na ındıt i\oruç· şc ıre m 
1 

a 'e yangın °111 a- mt:ştır. Atec:emİliterİmİz leri tarafından i~gal edihniştrr. 
ıualli ld oz soy enıel('rine te çok miilıim , csikalar ehle e- hm atmışlardır. Sh·iJ hnlk ara- Maamafih Avusturalya'ılar, cö. Y Bn me.' dan Hindistan ve Ha~·fa d:.. 

0 

uğıuıu lıc)an etıni::-J .. r. (Devamı u'"rüncü sayfada) sında telefat vardır. ı ı ·· ' d-.:1· 
... • ' 

10 

le alı.:ıık olduklaı-ından Alman - pctro ~o u uzerm "'ır. Şinıcli) e k d A Ba<tı düşman tayyareleri Rcr- lardan daha iyi sıcaklara taham. 8:...1·~· . a ar So,yetler ti h b• d 
l/. ıgı~ın hu ~ni kararını der- as ar ın e line gelmeğe JnU\'affak olımı~- }'llÜl ediyorlar. Tobruk mınta -
it eıtarecek ortad h' . ı• !ardır. Bir mahalle bomhardı· kac:ında bir mıktar Alınaın askeri, Amerika 

yardıma 
başladı •. 

Yoktu. il a ıç hır §e'· •ı• k b ld k ı· 
•. • atı~ IV•k a)·h· ı'· ngı iZ ay 1 man edilmittfir. Bi rev ~·ıkıl mı~. 48 saat :susuz ka 1 tan sonra n. 1Jır Sov" et l •.~ . a ıyet ı :ı 
L' • ,.;a ı ıyetı dah d.. h } bir ka~ ki~i ölnıüştiir. gilizlere teslim olmuşlardır. 
l.a:_e diyordu ki, Sovyetl 

8 D~111 e emmı·yet l•Ce tgıniıı :ınil L er ır. 
l J l\ ere ... ar ı k t• • 
M inin en ha · d a 1 ıstik Londra: 10 (A. A.) - Rcuter: 

mu Bdçika r~z dili Mo ko\·a y 
, on eç ve y ilksek :resmi mahfillerdt• hildi· 

(Devamı 'üçunıcu aa f ugo • rildifine göre Amerikan ftya-

~to m ob ii) ka~·;mda·ı 
Olen iki bedbaht . 

l . gencın 
cenaze erı bugün h . 

. azın 
merasımle kaldırıldı 

Askerlik davetlerine .. 
icabet etmiyenler hakkındaki ceza hükiinı

lerini neşrediyoruz, KarilerİTniz 
dikkatle okusunlar 

Şehr.imizde sırası geldikçe; bir Askeri Ceza Kanununun 63, 68, 
talim devresi için silah altına ça. 75, 79, 80 ve 81 ıncı maddelcrinll ~ 
ğırılan gayrimüslim v'ataudaşlar göre: ... )ıı. f'il...lfi:v 
men:sup oldukları askerlik sube. «Askerlik hız.metine çagırılan l 
l.t?rlııe şevkle müracaate devam efrat muayyen olan mild-det içın. t m' 
etmektedirler. Bu davQttcn \•ak. de gelmeğe mecburdur. Bu müd- 1 

tinde haberdar olmamak veya detin bitmesinden sonra yedi giın 
tedbirsizlik giıbi hataları yüziln· içinde gelenler dört aydan iki se. 
den tek tük gecikenle~ de Aske. neye kadar, yedinci günden son. 
rl ceza Örfi İdare Kanununun bu ra üç ay içinde gelenler iki sene. 
hususta ağır hükiimleri muhte. den 10 seneye kadar hapsoluınır
vi olduğunu öğrenerek vazifclc. ]ar. 
rini ifa için şubelerine kosmak- o:Seferbcrlikte çağırılıp tu ma. 
tadu·Iar. zeref$iz üç aydan faz.la gelıniyen. 

Kanunu bilmemek veya haber. ler ölüme mahkum olur.~ 
(fl 
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_ı : ..... 

, , , , .. -..... __ ı 
dar olmamak bir mazeret teşka «Askeri şahısları kacmıya kş. 1 

etmiyeceğinden alakadar olanları kırtan veya kaçmalarını 'cya 'k d h be ~"t=•ak edeceii Atlas deni~i k 

1 

Amcrı an onawuaswın ar ı5 AA 1 ·~ etmek üzere Askeri Ceza kaçacaklar ve izinsiılcri ve baka- . 
Kanununda mevcut hükiirnler _ yayı ve yoklama kaçaklarını ve 1 - I.iBYA CEPHESiNDE : 

den batlarJnı yazmayı faydalı ihtiyat zabitl':rini 'bilerek gizlı -ı Tohruk kale;)i etrafında ~e 
buluyoruz: (Devamı Üçiincü sahifede) Sollunı mıntakasında harekat 

bir kaç gündeaberi durmuş hu
~ lunuyor. Bunun yeni sebepleri· .. ----·Yeni tarihi tefrikamız 

Kızıl denize kendi 
gerrzilerile harp 

ınalzemesi yolluyor 
Va iugton 10 (A. A.) - Ame 

rika deniz komis)onu. Ameri
kan gemiJerilc Kızıldeniz ~e.)• 

rüscfcrinin başladığını ilan <'t· 

miştir. KomİS) ou bu hususta 
Cazla tafsilat vermekten ictiaap 
ederek şuııhm söyleıni~tir: 

•Takip ettiğimiz sıkı siyaset, 
gemilerin hareketleri h:ıkkınd• 

1 
Jn~iltere~·e zararlı olnbilecek 
her tiirHi mall'ııuatı \'ermekte• 

ı i(.'tiııap etmektir.• 

Svor yazı ve 
haberleri 

3 ncü say/ ada 

Sultan Abdili' Aziz ve 
• •• 
imparatoriçe Ojeni 

ni şimdi öğrenebil~iz. Çölde 
şiddetli kum fırtınaları haşla

nus. Hararet gölgede 47 derece· 
e ", likst•lmistir- siınal iklimine Almanya ve İtalya Süveyş ve 

Amerikanın yardımı şartdır 
l ~ • ' ~ c b I" k' J Singa- Humid Refik 

kol kola ..• 
Yazan: AYHAN 

Pek yakında 

alışık olan Almanlar ,·e kısmen e e uttarı ı, aponya . 
İtalyanlar 25 gündenberi bu pur'u ele geçirerek harbın soo birini takip edecek sıçramala&" 
müthiş sıcaklığa tahaınıniil et-ı ve kat'i neticeleri~i. b~rnlarda haHnde, Atlautik'e açılan 'on .. 
meğe çalışmaktadırlar. Gelen almak istiyorJal'. Bırıucıler, şar- rın altın anahtarlarım el~ ıce
habetlerdeo ?ireniyoruz ki Toh kı Akdeniz hö)g~ . irıde ka1.a~· 1 çirdilderi gün karşılarınd:a A .. 
(Devamı Üt;üncü qhiff'dl') dıkları muv:ıffakıyetlerle ve bır- (Devamı uç. nc:-u :>«yfac.ta) 
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En Son Havadis'in Edebi Tefrikası - 18 

Epey zamanlar işsiz durduL 
Kemerdeki altınlar suyunu 

çekmek iqer~ 
Müellifi : Nizamettin Nazif ·-ı 

nrdaki çi-rilttden birine - t Bir Ulliye sn&tu· Sonra: 
iWte asark..n çapknt çaplmı. gö - Sen de İı.k..çeye gidecek 
zünü kırpb: · ? dedi. 

Kız çıplak vücudünü ger - Elbette... Bemiz olmaz. 
cin goı;. } aklutırarak beli- - Y alnıa mı kalacağım 
11i l..ınra kıvıra: ben? 

- Olmaz olmaz! - T ii. .• 
- Di}e mırıldandı· e zaman dönett in 
-Hacı,-afibeyi ~ağıda buraya? 

} atırma) ız .. , Hem onlar için, - En ıu: bir b~uk ay oon-
}UkarHlaki odalara \ala lıile ra •• 
•rrildı. - Bir buçn ay .onra mı? 

- E.-eı y ... Biz nerede ya· D din. en deliriyor m!*un 
ta cağız? Ali? 

- Burada benim odamda. - Y ooo·.· hmdan )ana 
Ahırıta bir ~k anın)orJo. lıiç zorum yok .. 

Bıılundulları ıer zifiri karan· - Ben ne )apartm en·iz? 
lıktı. - l', u llfilu oturur.un .• , ·e 

Ddikanlı)ı 1..olundan ~J.e. yapalım. Ep.y zamandır i;-iz 
rrk {ı~kı l..&kan dar bir fadnı durduk'. K ttdeki altınlar 
~çirdi. ha ık bir !.apıdan mnt ·U)tmO ~ mek iizere. Para 
fa~ı ~rdilrr İ,\i bir lambanın kazanmak lazım· O gırtlağı çı
ı~ığında )a'lı hir Bulı;:ar karı-' kık yok mu? Para 1Z kalınam 
•I pirzo1a pi~i~i) ordu. Bir ba~· ı lıillalı o bile, KoYalı ile göııle
ka kapıdan )IDe fı~kı kokan r.iııı.i O)uı.ağa haJ...ıır. 
bir La~lığa çıktılar. llir ili kere e-nedi, gerin· 

Sakallı adam Hacı Br) e di: 
haktı. İki.ıi Lirden !.im bilir - Ha)di kalkalım ... Kalk 
J...ııçıncı defa yutkundular. ı:öğ-iimdrn , çok konu~Luk. Ya 

wnç bu mera.imle Lir ka- ıalıııı artık .• 
drh dııha )Uvarladıktan aoııra, Kız dii iincdi dii~ünceli, 

·' çc' ik bir hareketle •)ağa kail.- doh'Tuldu. O teki kö;edeki )ere 
tı ve kolunu kızın beline koya- ,erili çift ~ilteli bir -yatağın 
rak odaclau tıkıı. Tai>i:i, kıı ıorganını açtı. Delikanlı geri· 
da beraber.. uer .. k e-nıH•rek koluna helin-. " 

Bu e,· iki katlı idi· \.z evvel ce, kollarını Lo) nuna dolaya· 
Luluwlukları oda birincı kat- r~ı.: 
ta idi. Delikanlının nwrdive· uzum Ali, dedi. i,J..eçe 

bura, a epey ıual..ur. Yollar 
tehlike]; d~ğ:il mi? Yanına bi· 
raz fazla aılam ahan Lari .. 

ııe doğru giLLiğini ı;örünce Le
pi·ka: 

Yok. dedi. Bu ak;am )U· 

kari) a çıkmayız .. 
- ~eı-kn~ 
- Görmiiyor mu,un? E'd" 

rui~afir \ar. ŞinHli ~uri a~a 

"" ~Jı ..... k. 
- Gel•in \aı·m Biu lıuıı· 

ılan nt>? 
Bon(~ıklu ~i~r. H.ı..i ;ıfi 

l..-ı~ •akallı adamıo fincanla
rını kim bilir Laı;ınrı defa dol
dıırtı)ordn ki Lrpi-1..ımın bela. 
lı-ı ı a\ a~ yamı ıloğruldu. :'.\lah 
ırıur gö&lerle eırdı •ÜZ ek: 

- Canko diı e lıa~"lrdı. 
Çalgılar clerh.ıl durılıılar, 

Kız hemen }anına ıtitti. 
- Bana bir rakı 'Pr Ca•-

1.o ! 
O Lep· aya •Ca11ko• di

)Ordu Bunun ıina.ı «:allJJll• 
deııı .. ı. olat·" tı her halde .• lı..i 
t<İİz!'I kız t .. ı lı tatlı gi:i i Ülll•e) e
r ·k mindrrın kPnarına oturdu· 
Rakıyı Hrdi. Güıd Bulµr kı
.ıuın •e\gili·i ral.1)1 höıle i
~ı)ordu IJ: , 

- Fula adını ala n ın. z 
ndeın .. ng,lanı, adtuu \U-

ıım. Brııim ar ada;lnım bu 
i: için kiıfidir. Hem gizli yol· 
!arılan, Ball..aıılardm:ı H or· 
nıaıılardıın geçl'Nğiz. Dur ~öy
le hırak heni dr )&lapın artık.. 

- Katun,alı ile ne zaman 
konu>acak'ın '! Uı uma da, bi· 
raz ıl~ha bekle! 

- Sabah ola· .ha) ır ola .• 
O .. JikauJı ) atağa ~rdi; } Or• 

ganı belinr k.ıdar Çf"l.ti. Elleri· 
ni h~ının altına ko)ıırak göz· 
!erini kapaaı. Ktz bu ırada 
:;iiınii, n1"1neliğini ve ipek ;al
varını çıkıırmı~tı- Yat.ağın ayak 
ucunda dur...,, kollan ve )S• 

ı.a.1 dantelalı, bt>yaz ha .ad"" 
uzun bir giiınleği sırtına geçi· 
rirlrn durdu. 

- j.ı. .. çrclen kalkınca ne· 

re ı· ırid~ek.ein? 
D..!ikanlıdan cevap çık.ıua

tlı. 
Öf.. canım· 

EN SON HAVADİS 

• 

Nışancı Mehmet ~" r;>AGl/in.rı ihtiyar horoz!. •• 
Paşa Türbesi ~~~~..,~- A ~~u IJLnJ(J'Vf,j~~""'"""'ı.;,.._~"" Hayatlarının en karışık a!· Tesadü&r bazı bahtiyar adam. ~ ·. 1 • halarmda bile nükte ve nükr~ 

!ara büyük bir §öhret tfttlin e • gülüğü elden bıraknııyan Frım· 
der. Bazan bu şöhret yapıştığı a- • IU!ar, Büyük Harpte Clemt•n-

damın adını ınemlekeünin Slllll". c Ah R ceau'ye •Kaplan> Jü.abım .,-er 
!arı dışına kadar da götürür, bir em, met aşayı mitler, İııgiliz Başvekili olan 
chiçt i •• ııep. ~ gösterir, bey- LoWI Core'a da cİhtiyar horvz• 
D<!lmilel ha sima yapar. demi~ludi· 

Saknlı mütııedi Ethem P"f'l - d Hiç pphe J"OK ki Loid Corc, 

nın oi}u, eek.i müzeler müdürü arka an vuracaktır o valcitki İı:ıgiliz Jiealinisı en Halil Ethem itte bu sınıf met • ileri gelenlerinden, vaziyeti en 
burlardan birisidir. T....düf onu iyi kavrıy•n ve en fHl olanlıır· 
değerl:i ~ Hamdi Beyin yeri dan biri idi. Burası böyle ol· 

ne mfrzelerin batına getimıjftir. Hemen hareket edı·nı·z '· Bu .. tün asker nıakLı beraber, hercai miişep-
Halil Eihero Türk müzelerini !iği ile de temayüz edenler-

Türk münwverlerine, Türk ilim • • amadedir dendi. Bllf;üu tiiylediğinin ya· 
ilemine tılsımlı bir anahtarla emnnıze nn a·.Uini diitfuıen ve yapan 

sımsıkı kapatJrkao zencin garplı- Karaman oğlu Kasım Bey Oo. rTL H kk K hlı ve ordu kumandanları Ceıniıı bu beyaz 1&çlı ihtiyar, o valo.it 
!ara cömertçe açmıftır. Bazı mao1ı hanedanına olan düşıruuı- L..:. a ı onya~ böyle bir sergüze~te at:lınasına İngilterede bil k.ilükale .e· 
garplı aJ.iın.lıer, müsteşarlı: ta..lak- lığıno balbasından tevarüs etmiş. razı olmadılar. Fakat Kayt Bey be.biyel vermiş, bidayette a5 
lan Halil Ethemden gördükleri ti. Cmı'in Mısırda bulnü§u onun c dı v onlara muhalefet etti. D!mi.n kar- çok endi!e uyandıruıı§ll· 
geniş yardıııu eser~in.in baş:oda için kaçır!ıJnamaı;ı lfızım g"len eme yaz gı deşi üzerine saldırmasını müna. Loid Corc, «Gal• eyaletin· 
birer ~ ·et cümlesile ödem:şler. bir fmıattı. Bir taraftan CE'ID'le ktu lann ~P gördü. Kendisine allmı§ blıı dendir •e buuun için olae• 
dir. tşı.. bu crüşveti kelamiye> muhabere ederken diger taraftan me p - duka altını ve bir mıktar asker ki müthi~ rnrette anuttur; 
Jıer Halil E11benti meşhur etmı,tir. Rodos töva~ekrile teıtıa5 haLn- da d• d ki verdi. Cem maiyetile beraber , 'uh der Pe)gamber demez ta· 

Müzelerin baş.nıda ümmi bir de idi. JyOr U : Kahireden ayrıldı. Halcbe geld!. kınıındandır !.. Hırsıcab ile 
adam da olsa bu şQhreti kazanabi- Şövalye Döbusson'dan fup ve ''R k • Kasun Beyle J.iehmet Bey kendi de meşhl1rdur. Ona göre, İngi· 
lirdi. Onllll bu bey ' jÖhttt.ini asker ile mücehez 5 gemilik bir um as erı sini burada b<>kliyorlardı. )iz ,iya.eıini ancak o idare e• 
bizde ilmine bir ölçü gibi kabul yardun istiyordu. Bu donanma b t f Beyazıt Gedik Ahmet Paşa ile debilir.· l:la;vekil lıulunduf;u 
edenler olmıştur. O, mal<aınının Anadolu sahi erine l:ıiicuın e. U ara a Konya valisi şehzade Apdullahın .ırada ,hu>u,ile nıütareke dev-
ve büyük kardeş_iııden kal_an iyi derken kendisi de. Ko:'Yaya kar~ı ı • • derhal Karahiı;ara çekilmelerine rinde, çekirdekten hariciy i 
adın arltasuıa sıgınarak l:ıôr çok tecavüze g.çecektı. Işt.e Beyazıt ge meDJZl emir verdi. Sevkülceyşl bakımın olarak yt'li~en nazır Lord Cür· 
alimleri çalııftırmış, onların me- bu p.l.anı öğrendiğ için Gedik Ah •• •• dan burasını daha emin buluyor- zon ile vaki olan münaka~alarl 
saisini kemtsine mal etmiş ve met Paşa vasıtasile Kasım Beyi dort gozle du. Padişah keodisi de Bursaya tarihidir. 
eaercikler netretmiftir. Halil Et. cafil avl-ıttı • geçti. Burada Gedik Ahmet Paşa •İhtiyar horoz>, mütareke 
hem; talebesinin tezlerile alim sı. II. Beyazıt Mısır Memlükun. bekJıyorJar f ile birleşecekti. Beyazıt maksadı. den •onra mevki iktidardan c;e-
rası.na giren şa!ıretleı·in bir başka dan ziy~ Rodos §Övalyelerinden .,, na erebil~k için her fedakarlığı kilme.ini bir türlü hazmede-
çeşidirur. korkuyordu. Rodosun İtalya Ya- .. } 8 • ;öze alınıştı. Onun hayatı, tac ve memi~, o ,akiuanheri gelip ge-

cYedilı:uleıo, cTopkapı sarayı> rnnadasındalci bütün devletlerle, tahtını idame etmesi Gedik Ah- çen haleflerinin hep1iııin ya· 
ve ccaıı:ıill!rimiz> adlı eserleri bu Papa ile Adriyatik sahilerindelti Bütün asker ve Anadolu Beya. met pasanın elinde- idi. man bir ha. mı k~ilmi.ttir. 
kab.ld dlr B. !is t 1 '-- · M 1 J F il · Alım Bu ı·tı·barla, sahık Ba•veı...ll. ı en . ır e a euesı «ra. acar ar a, ransa · e, lspanya zıtan yüz çevirmifleı-dir. Hiç Gedik eri Serdar et paşa • 
mılerimiz> i daha mükemmel ya. ile deniJıden irtibatı vardı. Gerek durmadan bu ta.-afa geliciz. Bii- ise Cemiın hararetli taraftarlar'n. evvelki gün Avam Kamara. ıo• 
zabilir. Bu kitap ı<iıret dag;nın Rodos ve gerek9e diğer Hıristi. tün emelleriniz talıakuk ederek. dan idi. Cemin bilgisi, cesami ve da ,·aziyet hakkında beyanalı' 
cloğul'duğu bir faredir. yan devletleri Cem'i kendileri.ne tir. fedaUrlığı, kaıramanlığı ve cen- ta bulunan Çörçi!'e çatml~ı 

H lil. Et M M bo ,,_. k 1k k "-·- nlıl h.. Tiirki'e hakkında bazı ıualler a em . am ury gwı a an yapara """a ara u. Sultan C..m yalnız Karaman g5.verlik vaısıfları Ge<lik Ahmet , 
masa başında çalışarak kötü bir cu:m edebilirler ve ~t Çefit ra. Jğlu tarafından değil Larende paşayı kendisine ballıyordu. Bn. >-0rınu~tnr .. 
kopyccilik yapllğı için camileri hatsızlıklar verebilirlerdi. Karamanda k~h>·an serdar Ge- nunla beraber her nedoose Groik IIerneJeo>c, bize karşı St'lll" 

mizde sayısız hatalara düşmüş - Rodos şöva!yelerini yeni padi- er Erı Ahmet Paı,arıın mıuyetin. Ahmet paşa Beyazıtla çalnymayı pati hisleri be.l~nemekle ma· 
t .. ruf olan ve 1924 hezimetinio ur. ahın babası hayli hırpalamıştı. deki kumandanlardan cia t~vik tercih ediyordu. b . t 

İ te .Camilerimiz) inden tesa. Falih gerçi Rodosu alamamıştı. ve tahrik mektupları ah~du. Sultan Cem K.asım Beyle bir acı.ını unutnııyıın u sıya•~1 
d··r h. k · · -- ı·r k ik · lam 1 B adamına. bugünkü Ba~\eı.ı • u en ır yapra çevırıyv, ~ ... : Fakat adanın bünyesi<>de ...;tığ Ba~ta Engüroye Beyi Mch.'Jlet t ı a ves ası ımza ış ı. u 

N. ~'ı b p C ·· · '----'--d ··--" kt - Ja"zım gelen muk"ni ve dürii>t « ışancı " e met aşa amıı». yaralar çok derindi. Ada kendisi. bey olduğu halde bu kumandan- muıwu"""' en m......,,er ÇJ ıgı iJı 
S . -·- ·marb ılıgı· kd rd K ·u · K cev·•bı vermiş, beyaz yeleli · • n~. mı 3§ zama · ni toplamak ve yaralarını :ar: ta i e araman ı nı asım • 

nında 1584 de inşasına b·lanıp Si- ntak i.Nn o- ·u11ar, aA 'K ,.., O."i•~).'~ u.r.ıını ıur. 
~· ~ m""1 ·" z. !511. J,uid Corc, mütarek~ t>-na• 

nında 1~84 de ln§asuıa •!anıp Sı halinde yaşamak arzu ·nu izhar tu··n asker emrın· i?• .fıma· dedir'. mın üstün hakimiyetini tanıya. 
l ·gg ı nd · D d <~ • •ında iuat bfüumnda omhıP ~ yı ı a mımar avu tara- ediyordu. caktı. Sultan Cem bu muahede- " ' ·ıe 
fından ikmal edilen bu mabed ve Diyorlardı. 

1 
d k K B a~ağı kalnll}aJl Ckııwnccau 1 

IL Beyaz:t şö'·alyelerin bu zi.. Mehmet Bey Fa.lıh zamanında yi imza a 1 tan sonra asım ey de b·ır •·ok miicadelelcrde lıW 
önündeki tüı<be T"'urk mimarisi . ,,. _ Er ~"·' 1 > fını derhal anladı. Ve bir $Ulh ·eniceri ai:alığı yaptığı için ordu le beraber ,..,nya e.,.....ne ge · luııınıı< kalı g.ı!ip Ub ınağliıp 

in pırlanta örneklerindendır. 

Evliya Çele-bi e5erin ihtişamına 

dalarak bumı Sinana yaptırmış. 
tır. Boyalı Mehmet pasa büyük 
bir edip ve şaiıocli Ölmeden evvel 
türbes;nin cami avlusuna açılan 

kap.•ıın.n üstüne kendisinin yaz
dığı şu dört mısraı ka"1ırmı.ştı: 
Mezarı üstÜJl<! geldikÇ" ih.-an 
Göricek cNaml> yi lıAk ile yekilıı 
Edüp şefkat, açup desti düayı 
D'yeler ana rahmet ede Rahman 
Soranlar Nam!'nin hal;o: Derler-

se kım ney !er? 
Yatup hiıkimezeıı..tde tem"'1nayi 

dua eyler. 
Vefat tarihi yeri boş bırakıl . 

m ı. Öldükten sonra kitabenin 
kenarına Arapça olarak 1001 tari. 
hlooe vefat etti,ği kazılmıştır. 

Halil Ethem dhdikal.ülceva-

teklifinde bulndu. Sultan Ceın rasında bü,·iik bir nüfuzu var- di. Cemin jyıak$adı Beyazıtla bir- • 
" oluıuşlu. 

".le bu s:rada Kayt Bayla ani~- ılı. İ«e Cem bu sırala!"da Bcyaz·t 1'ŞD"eden evvel Geruk Ahmet pa. b • 
,. •İhıiıar horozun• u •+"' 

!!la müzakereleri yapıyordu. Fa. tan aldı~.· b:r mektupla blisbütiln ayı arkadan vurmaktı. Bundan ıl ,_ p · e 
·'' , i<m \C iııat.ç ıg"ınwııı, arı· 

kat Kayt Bay Cem 'le bir ıtt,fak l ·· •onra Beyazı tın üstüne yürümek h · ı veso c üşmü,-tu. gelon \e ilk :\nk.ara e_yeUJl. 
yapmanın henüz zamanı gelıne- O·. <>-·az.da ilk defa ha. ve onun kuvetlerini yenmek ko- S t· 

~, -~ ri}a~l eden Jkl..ir aını n1" 
dig·ne kani idi. a ı v·~t-·:•- ,-aptım •. u 1fte i5. laylaşı,,..ı. Esasen Cem ~k Ah , S f tıt - ~,.... , ~· ~ hu wıb ~W)P' eıını~, ~ are 

Bir taraftan da el altından rar -~h.·or. Osmanlı yurdunun i- rn .. et pıışayı yenerlerse paşanın bü b" d · "" görü.•tüğümiiz ır sıra a. 
Beyazıtla gizli bir temas kapısı iki brd arasın.da te.kı;im edilm tun a1kerlerinin ve kumand;uıla. _: l\{üzalocerelercle yalıı;f 
açmıştı. Fakat umducu neticeyi Fi fikrini ileri &iirü)•ordu. Fakai ranın kendisine iltihak edecekle. Briand ile bv>ıba .a kııl.ak, ç·d 
alamamıştı. Beyazıt bu t<.>klifl.-ri siddetle red.,rinıılen emndi. buloc 3Jll;ı.~aeôiğız·. fakat Loı 

Gedik Ahmet Pa.~anın silles,. ediyordu. İ§le bundan sonra Cem (Mabadi ı·ar) Core'ıbo bir türlü kıırtulaJlll' 
ni yiyen Karaman oğlu Kasım Ka.<>m Beyin ,.e Ge<Llı: Ahm•t yorıız. Dün verdiği .ö~t;ı. }.ııı: 
Bey boş durmuyordu. Hem Kavı Pasanın kumandanlarının davet- En Son Havadı"s gün nükul ediyor, h•pııuızı ff 
Baya, hem de C..m•., mektupl~r ı...rine icabet e'l"aleye karar '·mi. na bir "a.ıiy~I~ <lii~ürüyor." 
yazarak onları Beyazıt alrvhine Bu k;ırarlfll kabine ·e de a<:arak s· • t • d• • denıHi. 

· · d · · · t d. K b. ızın gaze enız ır. . tahrik ediyordu. kendı.>ın en azın ıs e ı. a ıne ı Loid Uırc buııün yetuıi •f' 

Cem'e yazdığı mektuplannda de demal şıira mecli~ıni i~timao Onu altnız ve onu kiz )a~ında bulunmakta. ,f 

diyordu ki: ,aeırdı, c-ı;n ~lifmi müza.k•. oku makta devam 

1 

pek ·t'\dii;i o ford"lu Golfa 
- Rum askeri bu tarafa ı:el-ı re ettı. Mısır Eınır Ahın ve chdıa bir genç çe' ikli[:,oile O) na!ııak 

menizi dört,gözle bekliı•or!ar. b'.r cok nüfuzlu si ~ adanılan ed İn İZ 1 . wdır... ,\ıı.ci GALiP 
"i.;man flutc;ii 1 azan Lir an 

için durıı)or: Patlak dud.kla
rını I•lı)arak alnın<la i ltrl&
ri göru},..~ine to!li} or, nra Lir 
t!enbire hir ba•ka lıa•a) a g('çi
' ordu. Ga)da he ka' al !tir ılü
~ü~e labo }a!U)<1r, :ırıooıı.ik 
çi tullıırdu~u lıa,adau kolay 
!.ola) 'azg çıııcıli~i iç.iıı ork< .... 
ıranın ahengi çorba)a döııü
~ ordt.:· Lepi<ka buna raji:men l 
t~·rt<l<l üt t'lnli) or, ta-.ı rmJ) ir 

1 

,,. O)OU)Ordu. 

Pek ınt'Taı. edi}oruııı: 
_ Eet'dı, J.ifj artı.k. Bırak mı> ~h: -ıin yaptı~ı balayı kop

ye edere-le i> m tart.lımi (1004) 

göstemıiş4r. 

A • 

(.ı·nç •e,ı;ili•iııin açlarını 

ok adı: 
YaHıını Kazalı de.li-~.m 

loenını i<;in d~I. Onlara göre 
l\.azalı, dur ını iyi lata)lm 
Ja mera.kın ı;it in. Bu hafta 
i !'den hü) •· bir parti tii· 
tiin kaldıracağız, Olıari) e ı:;ö

Liirı·ı-ı·ğiz. 

~? en ıüı üa lıçal..çılı
tı un apıyorron? 

- Öyle ıa. "eye lıa)ret ~
diyor-un? Kendi malımı reji
),. alıp aç kalacağıma, ba k.a 
mü eriye aaup para kazanı· 
)orum. Fewı mı. 

.Lıepi ka hatmi i~ ejdi. 

'aka mı .. 
. Lepi-ka e~ildi, gencin O· 

muzlarını kavradı; ba~ladı sal· 
lamağa .. 

- Yapma kız·. 
- Y.ıparağım .. 
.... - "\' aprna tli~orum ana .• 
- Ya ··_ ıi)~ı><k•in, }alıut. 
_ Sö' 1t·ıı1eat-ı·ıu n~ ul~ak~ 

Bu meşhur zatı.n eseri diin\ a. 
.ı·a dağıldığı ve Fran zcaya dr 
tercüme edild;"' için bu hatasın 
kazıyoruz. Allah taksiratını affet. 
sin . 

O.rahim Haokkı Konyalı 

_ ~~ ıni ola«al.:! Lyutmı· - Peki, Darıdert'11Pn • ıra 
, ar•«•ım· Pa ıııaklı ile İ,ınilan ar• ırwlan 
· ili ww:.r l!iizkriııi açtı. Kı- ı;• -;<•~fi<. Kat1la<"•k rlağım a· 
:ıııı }an .. ğına akadan bir a· •ıp Du.luıtı tuta· öız. Sonra 
marcık \urJırklan ,onra:· Rulık iizniııdPn Cııınail.ala· 

- Aman, dedi.. y,ı, Koranaı a, 1 tip<'. Pirlqw· 
- İ•keçede kallunrn Darı- '" ~iderı·~.jz. Denklrrd•n hir 

d • do~ıı ~tlccP~iı. Bu yol 'kı•mını lıııralarn Lırakara!!ız. 
dagların ,ara~ııtdan ., çn. Heın 1 Geriye kalan. malı U'turuı:a)a 
.,..pa, ltem a)lı.ırMl.ı.r. 1oluıııu· tür....,..;:;z. l;te lı«>p·i lon .. 
tn biraz uzatır •mırna kolcu- I! Hli artık ralınk ııl da ):<la· 

lu-ı da rtır. Olur .ıı tuıun !mı. 
kaçakçılığı bu· Tiiç uııırııadığın · linin ,:özleri hn •öıl<Ti .(;, 
zamanda bir de ıLaka r·ın ki lerkt>ıı zatm \arı l<.apalı idi. 
kole11 ilf' k .ı kar~ı) .. ın. Ho. Bitirint"e tama mile kapandı. 

0 zaman dayanır ın martin<' Çok g~en ıı:cnç dt>rin '<' a· 
amma .. be.ı bo işi kan•ız i><'· ~ır n)kııya dalını~ uhmıl)or· 
eermek tua:ftan:r-· du. 

- Ama ... ynaş siiyk . ( Oaha u) 

r, ıns n a 
--==:ıı:::ı=::uımE::ı:==:ıı:::=m1E::::m111...ıl 

v 1 
İslam Ansiklopedisinin tercümesi etrafında koparılan 

:\laarif \'ckiılctiuin terciiıne 

lopedisi etra.fwd.a, daaa eli#r 

halmde basılıp wta a k 

dan, yaygara~·a ltnlz"r bir ta · 

kım giirültiılerin koııanldığını 

görü)·orıu .. Bu Yc),-cleler nedir:' 

İlim , e ıı.ııw...t §<'klincle ikaz 

"ayhaları mı? Şah"i göri~ ,.,. 
• 

m .. lalcal• lılıd•ı4mıw -..nı •ao 

fer~ adlar mı?. Galiba ikincisi. 

Ansiklopedini.., •iğ<T bir l'*~ 

lı<'nzcrlcri gibi, 5inıdi~·e kadar 

Ji aıtımıza tercihne 

olması irfaoımız 

apaçık bir ek iklik 

ediln1e111jş 

baklnnndatt 

teşkil edip 

g •· rültüler yersizdir 

1 Yazan: Ensari Bülent 

dıaıırl.e•, b· u köı larınm ga- rar 

ileri tiri 

z hale ı:eti.rilebllir, ,.e ec

elidir d.e. 
ürliler k itcleta terciitM inden 

Aıısiklopedi i haudı:vaalar. 
,·azgeçiln1e"iİ istenircesine fer

tutalı ki İsli iyet ale htarı 
~adlar koparmak dogru mudur? . d. h • ~· · ,_ __ 

klınseler ır; sa ca ve aını a..a.u.a-
F'er hakikaten garazkarane ya-ı • 
· atlerioi ilmi kanaatlerine frda 
L11-Ş kı>ınıJMı 'ana - ki var 

. . etıııi erdir. Ali. Buna red ve 
olduğuna hız de kandı - , ter-

. . . cerh me•kiinde bulun.a.ıı!ar ola 
, - he)rtı ne güne 

halis mü üıııa.a ilimleridir. t. 
kinciler, birincilerin düştü 

hataya düşmemek şartile ve tAm 

bir bltanıfulda ve ilmi llıhi-

tepe tepe düzeltirler. 

de böylece tezahür eder. lf!t' 

halde bir mü. üman, dinini lı'1 

AnsıJdopediden öğren cf'k ıJI' 

&ildir. F..sasea btt dine bütün " 

VM !Zllla Vakıf ütebabhirlf'rİ" 
· te, oncUı mevcut yaıılı !ar V 
layısile, M dini ne de ilırıi V' 
aaaıleri z. Şu halde I' 
riliiyor ki aev'intle tek olaıı il' 
-iıı, mutlak n .mutlak "' 
le tercümesi lhımd& 

Bu uyub iqelıbiiM enıı-1 ,; 

duru~·~r; \;azi(csi hu yanlı~ları 

d.iirdt k, dogrıılarını göster

mek değil miılir? Yanlışlar ol
dukları gihi bırakılmalan sure

ı;ı., .. --ı, -cak tashih ile za- yetlc, yanlışları orla)'a kor ve mıy.ıun. 

• 



• 
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Galatasaray Irak'hlar Ruzvelt'in Lindberg'in Almanların Alman ikfisadiyalı, milli topraklar hari
mı - Beşiktaş Almanlarla Kral Faruk'a dünya işleri gayri meşgul cindeki istihsal ka~naklarına dayanmak-
Yarınk!':!iı~ küme münasebet yolladığı hakkındaki Fransadan tadır. Fakat zaman geçtikçe Avrupanın 

m a ç ı a r • n d a kurmak mektup: fikirleri hatalı asker geçir- harp ~indeki Avrupayı beslemeğe k3fi 
~~~a~::~ İstiyor Bizzat Ruzvelt'in görülmektedir mek istedik- il81ffiİJ8CeğİRİ (bÜfÜO İddialarına rağmen) 

• Beme lO (A. A.). _ Ofi a- Oğlu tarafından Minneapolis: 10 (AA.~-Dün l • l ılı b'' kte _. d 1 k1 d 
Yann yapılacak olmı mııı lkü.. )llntll bildiriyor: kendisine Lerd Halüaks, İagilteı'enin A· erı ga an R man uyu rı e an ıvaca aı ır 

me maçlarında el1 a1Akalı olan Alman hükiımet merkezindt: verilecek merikanıa ,an1uw sayeiiade 
biç tü.Phesi:t GalataısantYla Beşik ki lbitaraf m~ahitlere nazaran Hitleriımi Avro.pattan :koğmağa Berlin: ıo (A. A.) _Yarı res-
taş ar~Jında olacak kat'Şdaşma • ~~lin Irak hidi!elerine kartı Londra 10 (A.A.) - Kahire • muvaffak olacağına dair itimad mi bir menbadan bildiriliüo:r: 

1 
Yazan: Sabık Bükr~ ı 

A teşemiliterimiz dır. Bu tak:ınılardan ~ han - ihtıyatlı 1hir hattı hareket ta- ıden bildirildiğine göre ylizba:şıl beyan etmiş we bir gazdeciain Berlin'in reşmi ve ga)'ri resmi 
Eisi kazanacak? ki petmektedir. James Ruzvelt dün orta şark İn. Linclberg hakkmcla :ne .clü§iin- mahfiJJeri, AlmaD. Fraıısız nıü- {Bali tarafı. Biı:inci sahifcclc) kıll'~a im.kin kalmaauşbr. 
Takımların bugiinkü vazbret.. ationa) Zeitun~'un Berlin giliz kuvvetleri b~kwruındanı ge. düğü hakkındaki &ualine de u nasebetJerlnin müstakbel inki- r.uk bölgesinde 48 5Ut kadm- . u- İnı:ilizler Basradan .itibar• 

-------- -

:.erini gö;den geçirecek olursak muhal.Lirine nazaran Alman Da neral Wavel tarafından kabul e. I cevabı vermiştir: şafı ile aliıkadu bey.anatlar bak su~ kalan bnzı Alına ncrlerJ in- Zaide Erdün, Suriye ıhudutlan 
Beşikt~ takunuun lik maçların. riciye nezareti Alman. Irak ei- dilmi.ştir. Yüzbaşı James Ruz • «Ben liikrlerimde ne kadar kında çok ihtiyatkar göziiknıek- gilitleer ıiltica etmişlerdir. Toh- arasında kalan Irak arazisiae 
da ibiliün İstanbul klüplerini si _ ya i wiinasehetleriniıı teıkrar velt babasından getirdiği bir samimi isem. Lindberg de 0 tle- te berclernmdır. Saysi mahfillc- ruk kalesinde ve Sollum mmta- siir0atle biliııı .olabilecddcnfir. 
!indir gibi g~-t.iğini ·ve takım ha- tesisi m ele inde henüz \azi- mektubu Krat Faruk'a verecek. rece samimi olduğunu zannedi- rj nfikrine göre, bu meseleye kasmdakj İngiliz \C A,ustral}.:ı Z:ıtcn pc.tr~ horularrnın bü~iik 
iinde ruıenkli ve seri bir oyun Yet alnıanıı ur. laamafih Ira· tir. yorum. Fakat. dünya i let"inc son zamanlarda hiç bir yeni un- kıt'aları da gölgede 47 dc.rcccl, bir ikısnıı d u .bölgededir. 
tt)-nndığuu görürüz. Buna muka. kın bu yolda te hbii ıc hulun- dair baz.an öyle fikirleri var ki sur iHh·c olunnıamıstır. bulan hararet altındadırlar. I•'o-ft J - ATLAS DEN'İZİ rDE: 
bi.I Galatasaray takımı lik maç. ~uğu Alınan llarici)e 1 •ezare- Anzerikanın yardımı bunlar büyük birer hata teşkil Alman Hariciye ~ezare.ü, ynl- kat daha tecrübeli oldukların- Atin denizinde denir.altı 
ilarında bir türlıü kendini toplı. tiuce inkar cdilmc.uwk-tcdir d eder.• nız, Alman • Fransız nıüna e- dan, foşe ıniişkülatı çektiklerine harbi, Almaıılarw tıırulıağu güN 
Yamamış ve bir sene evvelki 0 • Hafta sonundan e' ·el hu ibnp· ŞUT t ır S .. kfı,A(l · betleri münasebetiyle AJman- veya 48 saat susuı; kaldıklarına ~üksek netice ''ermedi. ingilte--
Yllnlarından çok düşük oyunlar ta hir karar vcrilıue i beklen· (Başi birinci sahifede) ovyetfer istı a erz- yanın gayri meşgul Fransndan ihtimal ,·erilemez. Her Juıldc renin haftnlık gemi zn~·iatı lie 
gQsteım· ti. Askerlerin klüpler. mektedir. nıerika~:ı bulacaklardır. Ja110n- ni mu haf aza kıtaat geçirmek hakkını j ·tedi- Tobruk kalesindeki nıiidafilcr, bin tonda.o 60 - 7.8 bi nto:na clüş-
de oynamasına müsaade verilme ~·a için de '\ıaziyet ayni. O da, d" l ı:.;ıı.i idiia eden ~·.abancıı hnber- kum Iırtmalanna \'e sıcaklara tü. Aınc.rikaıuo ~·.ardınu arttık-
shıe ı·agm" en cu··nduz·· V" ,.._mı·ım· p t k. uykularında, Aınerikan he .. ·ula- e ıyor ar ler hakkında '\'3Zİ'-·et almıstır. Alma i~...:.ı•~er da .... ~ or e iZ J .r ~ karşı daha mahfuz bulunuyor- ~aJ . D}'.DllJJl '"'"'6•.uc; a -
blila Galatnsaray mühacim hat • ' sının mütemadiyen ağır kahusu (Baıı birinci sayfade) Bu yabancı haberlerin, '1ri 8un- lar. Bn ilibarla Alman _ İtalyan tarını nbluka)'.D aldığı idd.iaa, 
tında oy:n-.ı..:1ec-a..ı-~-' ,,,, ... ~ d ı h altında titremese, .... ırtan Sin- lavya elçilerini bala normal &. lan -~enlerin .anla lrmız .. .. ---1---· b' ...... -1--,.,.G.U.il ıt:ll'i..rıt:I.UU ~ ....... a t :r-- -..ga,.,.. kıt'alarından dalıa iyi da~·ana- buz u_..tuue ;)'MU!ilUŞ ır ı&--... 
tncycr1.17.. Çünk" u·· antremansız bu- a arını a - gapur'a el uzatacak. yaıoi nıüme:. .. il olarak tauımnk zihniyetini gösteroilri bildiri)- kal ak'·- &.,,. .. :ı.-. 

.. cak]arına \0 e daha iyi harp ede- ibaret ac uı. .ru-.r.-
lunan bu O"uncular b.ıoun·· ı·"ı·n ki k.. Bu du.-a aöker mi? Her se'\• ta huluruna~ıdır. miştir. .ı_ Al n•U .;ı_:_ 

., -o :r h •• -"' · !J celderine şüphe edilemez. Son har,p uunanıwısı, ı..._ ~ 
Ga'la1asaray muhac.ım· hattında m Ve ll U- Amerikanın ''ermesi beklenen Bazı Inı:dliz ma1ıfiHerinuı~ ,,___ h be .. ,. .. ,_ 

~ /ı büyiik hiicuma karsı Tobruk ka- kun·ctlc.rine .-.şı ar dı.....,.-takımlarına ibeldenen -===ı ... :ı,,.1 kararıaa bag~IL ispan'-'a üzerin- Sovyetlerin hu 'karannıu hiaa- Jspanya • • · .. ,___ Ait. 
&"i'-IlQ!!.!i:tu nhk h k 1 1 •· SlVl •eSınin gösterdiği büyük mukn- tuğu zaman ~!·aıua . \•eremezler. Galatasaray takı- JDra a - de .. -apılan taz ... ·iklere rag'"men, yette hilhnıosa umumi tir mu- .. 1-------ı k .. :L:-

• ., ., "' l u~met de bunu göst"ermek1cdir. muhareb • ıru J\,i:Uo&&U....., ~ _.-İtnıir ve Ankara maçlarında for.
1 

Mihverin aclunları, henüz Pi- lihaza)a atfetmek tema·yii ii ,· JQ•~ge mı• Atı __ ,._ı.: • 

1 
' 
t • t H r U,ı w ~ Bay Ç"urçil, Tobnık kalesinin ö- hayal olacaktır. ~ :\'.az.I• m. unu bulur gı"bı· olmn_,,, da Be. 8rJDe eyJ renelerden öteye acamad•wı gi- ,·ardı. Çünkü Sovrt.tla ir 1• • la w· rtiJ•--:-

-:.-- 'S - ı ... :L-.. N lünciye kadar müd:ıfaa edilece- )etten enun o D e ~....-~İW-ın L:~.,, bir bi, Süvey~in beş aJtı ''iİZ kilo- ği geçenlerde Be ~ :re .L or- kavuşuyor ? .ili . dır ı.ı"'t."""i uuı.un mevsimde~ edİ r ., \'N". J'le ieillwllit milhadelo:;.i j- i:tini söyledi. Haritaya bakınca başka şeylere üyacı rar • 
uel'r;.._,..m1c gı-l'W" ~-'-- ır .. __ yor metre gerisinde de saplanmış -:ır '·- ebeb. . I k - el B uıl b uıd ,... .. ı,.n_ Ak· ~.....,, """ -.,. ~ ~~uı.. l al k · · uunun s mı an aam guç e- l nrın eıı aş a .-~ da bir g 1:ı.:__t 'd kalmış bulunuvor. şa .... et Ame- çin an. a m ar a tetm~Ur· n:ı. lwv-

a"4AN:Y~ e. e edeceğini ilk defa olarak .r J Sov .... eller Birli~gi Bclçika-,;a za- E t 1 k ğiltfü·.1\lera adası1e Deme, Tob- deaiz havzasında .ı.uı.-u.l'el 
s.:nmıyoruz, Beşiktaş takımı sert rika beklenen kararını verir ve bir: ıoöndererek bu me~lae- ya et ere as er ruk limanları arasındaki mesa- \etlerine kar~ı hal·ada n demi· 
lıge kaçmaz ve beklenen oy neşredilen tebligde bu aralık harekete geserse o za- c } • V 1·1 fe ihan yofile ve kısmen de de- de üstü nolınaktar. Bu jnıkitaa tıu ak , Unu- ınan Atlantik iizerinde yayılmış tin açlı~ını bafifletmdk i~iyor 0 mıyan yeni a 1 er ek .. tte 

oy.nıyac ornrsa galibis~ b h t h 1 k du. Mukabilinde de enaü tri • d•td• niz yoJile ikmal ,.e takvi:re~ c İnglite.reye vcrebilcc mu • sı kndil<!rine daha yakınd1r Gan U USUS a a a olan İngiliz deniz ve hava kuv- tayın e 1 1 pek miisait1ir. Alman1ar "mt11i- Hk ~iiphcsiz Amcrikatlır. Ame-
lata<; k ' a. bı. ld ı·rı· ld ı· vetleri Akdeııize toplanır ''e ıııalzemeısi alacaku. Bu meml~- l\"-.ı~:d.· 10 (A. A.) - DWl.. :.' 
re ,_ar~y ta. ımını teşkil edenle. ketlerin j~,_,.al nltm~.a hulun- ""uı-.. ki halde ikmal "'e tak,iye ü i; ı-jka iııgiltcreye bu i.Blkaru le-

ı;cıvsıvemız •-kuru • l\lihvercilerin karşısına dikilir. ı:ı ::gr-..... u..ı::-.: .. ~ ao··re i ~panvaı11n olarak İt lva Af .k -.:1 k k .ı_ tt .:.ı·ır? ''anı· A· 
lu ., Ld retli o. <ltıkların<lan ve Lu .ıııııhıu)clt• " ...... ~ • ""° " a ., - rı a arasınoa rece UUJ:e c ııuu ~ .1. 

P antr nlar L A:..,_ t"k h be Bu takdirde de, Cebeliittarık, dahil. · L'I 
8

. · k 
1 

h d aıı ema ı o!iınayan <>yun izbon 10 .uan ı mu are • ancak Alurnıı makamalının ı jdare:~uıdc bazı dqği~- 1'ırau usgarp \'e ıngazı~i u . merika nticaret ı•e arp on -
~larla takviye etrn,..n. b h - si mürıascbetile nazarlar Porte - Sfö;cy~ Singapur haynl rnüsel- d •. 

1 
ıJ ı. ·ı w • füder yapılnuştır. & deği§ik- 1anabilivorlar. Fakat ingilizle- ııınsı Atlas ,dc.nizin41cki harbin 

için k ik: -e.C u afta lesine cbediyyen veda sırıısı nıtiı~aa e.sı 1 e ) up auı ·gın- . ., 
la+-:.Yl§takınımamalarıd ır. Zira Ga. kiz üzerine çevrihniştir. Her ne den S°'""etlcrin fili ar.i)eli liklc.r :uzuıı zam4lndruıbcri dahil; ırfn ıdeniz 1\'e ha a hü larulo- a"•ırh~ını iizcrine alabilir ıw. 

..__... kad p ,_,_ hük" • • ı..-. tih,·ercilere gelir. ·; · t ukuı ... 1__ .b. 1- ...:ı __ .;ı_, _ "' 
1 

k · · eli-
d dı·· ının zayıf %anne. ar orlefüz. umetı, ve,. - tanımak istemi~ olmalurııuı fü. sıy:ıse Je ı ı.M.UAü e.u ·ı =~ı:we m ntazam -.ap.aııun.uh· Bu un c cevnp ı·ernıe J'"1 

gı 7.atnanlıırda L nclmflel va7.iyctin inkişafı dola~ Bekliycliuı. 1 ·ı· -• f ... ka 5 hadi cJc.r.den biri olar.ak h!ilak- an, -00. k :clyan gördüklerıi ,.e u- ınizde kafi ''c'-·a mabrcnı malfi-ı:nin edil n .. . ı11:uvvetli Wı.. tima 'erı ıvoruu. a t ov- J 
4 akiple · · k sile durumundan fazla endışe go• LJa""mı·d Re•~ı·k l · y · ı k d ki ediJnıe.ktc.dir zun röl selte'hile '\akit ika~ mat. olmamaklıı beraber, ~\d Y~ikL . rını ço defa nı ":Jı ) et erın ugo a'\) a) a ar ;ıı a • :r -

.:rı &abıtti.r. termi)lorsa da Amerikan hudut • ı _ • •tı · tikleri. Uzla naklİı.\ e kollan Jml- dLrebiJiriz. Amerika Y•.Piıtı i -F'enn .. 'L-ı..,__. Lt~-:t. 1sPo lıü}1C },ir Karar ıth az etme ı 1- l\latırije ,e diıer '7 miihim • 
'"'UAO~ .tı1 cw=u farının müdafaası bakımından . L ·ı · 1 ı1 ·ı ~ lanmak 1'"e iteıızi.a sarietmek -Jn .. le \C bol sana,·iile bu işi ya· tıa r r maç.ı. iizerınc u ı ıtuna ue 'an go mer'kcr.e ,eni f>n•fl '\'aliler tayin "-' • 

olrrı!~ ındc fe,'lkalade bir vaziyet normal tedbirler alınmaktadır. Norveçle Almanlara riiııııımıı•kteılir. edilmiştir. Bu merf<a]er unlar ednıri) etioee kaldıklarJ ınıu- pnc.t'I< kudrette olduğunu ~ös-
ığı takdirde Fener'L-'h Maamııfih, Portekiz'e ait ada • {.. k sı·ya"-~1 ııı"lıfi]ıerde ..,imdi u d K d" S . S 

1 
hakkaktır. Vaziyetten , .e Toh· tc.rınh:tir. Harbi beslemek bakı-" sı kendi} . d ~ ua çe - 1 ld p men l mu avernet ~ .. .1 .- ır: a ız, egoıue, 1l aman- • 

~: erıne ana yakındır G arın tahkim edı iğini ve orte. ıııu··lalca 1·ıerı· ı.ı··1 r1•1·1m ... ,-1edir: ruk kale&ine deI'atle ı·npılaı nundnn hütü njo1tiyazlar de· • .,n l lı a - .,;"' que, Cuenca, Kordova, Zaınora-
ga i iyeti b~klenir. · - kiz'in hükümrnnhk hnklarının te- - Ba~tarafı 1 ınci •ay fada - · ·ı ·k hık .. cuııılardan anla;ıh:rer ki. Al- mokrasikr elindedir. Alman iiı;· 

hıgı ll'rc 'e ınerı a ~1 11.•ıe, 8a1ear ada1arı. Bu yeni fa. · 

Ot - o- yidini bildiren perşembe günkü dilmi~tir. Du ve ikalar, hu kr.- ııımılekctlerinin So-.)et1er Uir •yıiD1er, General F:ranco"nnn en manların makudı T6bruk llıua. tı adiyntı, ıniUi topraklar ban-
~~ObİI kazasında tebliğde Portekiz hükumeti Ame- re, bir beyaz kitap lrnliude ne:; liğine ilhakını hnkuknn \anı· mühim ,merek llnttiline ~aetıı. mı hir ilmml ı·e tab·.iyc ü i cindeki istihsal kaynaklanaa 

l rika !'.van meclisince bu adalar rolnnıııu::.lur. k · L. tmeler·ıne •-"r olarak kullanmaktır. Bu wrct.lt- da'"A""'"'"'k'-dJr. F'-•-··t ıuu.an 0 en gençler.-. -J • ıııa lan mı ına e :l\u • 'IMlamfar 1Mt1undttracağını ~us· ,.., ........_ üt M.IWl 

_ hakkında yapılan telmihleri ilık. Veai.k.alardan bir tane,ını. ::;ı ho:.nut,.uzhığunu gö terıııek termektedir. İt.aly.a ve Moı:a üzerinden Af geçtikçe Anupa toıırakları~ 
- Ba tarafı l 6nci ~--' defa olarak Portekiz halkına bil. Noelden biraz en el Non eç 5 1 n· ı·w• ~ l rıikaya doğru ha\·,a ve deniz ınu· Jı:ırp 

1
• n: .. ..ını...1• A,·ru ......... , ee le-S•rho b. U)-..a - :için O\) et r-r olT ıı;ı ue • ~ _., 

ili lt"41·ş ır şoförlin arabası- dinni§tir. Halbuki yabancı mem. ba~kuruandaru general Von ıuan itgali üzerine nıemlekct- 2. - FaJanj partisi ,azctcle- ı.at.alası birde.o ikiye çıkacak, ıue,ğe kafi eelmiye.ceğini • bütiin 
1
"4ie• fada ürLtı_ .. leketlerde Portekiz hakkında ya. Falken - Hor;;t'un Q,loılan giiıı l · d 1.- lıiik. • eıle.rJ· rini D.ahili~-e nezaretinin :san- ·a,.c ~·e cephane ilmıal işlerj hi- ı"d..:ıı·-·ı-............. a.m- _ "'-.... bii· tnesi yii~ .. .ı "' ~ sttT- erın en çı-n ·uru ıs • ..._...,__. ~ ·-- ,.ı:uu-

va7 fi..;n ea Harbiye traın- pılan telmıhlıcrin 11eşredilmemesi d~rdiği Lir tnhriral tt·~l..il et· lıukukım t:ınıınnrmıkln mııl..a- söründen iı.tisna eden .eıW"in iİJ> · r.u daha diizelecck ve hu a) (• yükJcrj de aalı~ acaklardır- O 
ii tiiyler ~ ielleltiyet Vtt\li- Portekiz.de mutad idi. mektedir. G~,aeral, :bu talırir:ı- hele etme.ktedir. tal .edilmesi de bu U.yiuleı-le a- d~ nıel'Sİ ın.mü aade .ettiği gün ihti ·.aç ile oı·yetJer Bir.lii~ 
nıiiş olan ~-~ertici kazada öl- Porteki7.in hanbe sürüklenebi- tında diyor ki: Hollancln 50 ,) etleri lıiç lıir lfıkadar g(irünmckted.ir. Bu i - ,Ü\'C}:Ş ve İskcndcri)'cye doğru lıam ınaddclcriai \'e pctrolluın1 
h · uıe) San'"ll t w_ ı Go .. rüııüı:e nazuran, ga'. eleri ı· 1 ı - 1 j.-.,1 tisnai ... ·ct kararı Gcacral Fr.an- ,,.u .. rüı•-••e "'ırsat bulacaktır. eı- ,0,.,.,·rı·---1. -ccburı·,·eti ile esJndcn ){ " er a~- cceği hakkında neşriyat her za- • ~ 'a~ıt tanıınaıııı~ o t ııgıı ı 1 " ., ,., -...,. ... ıe e-:s .... ,,. -

] eıuıtJ ile Fua• mizc raiınen. ·un~ç lınlkının ı ,__ 1 .. · ı· kt11 C()'nun :sadık bir doıı.tu olııu B iste btma man·ı olmak jçiıı. •--r ıJa:'ı!!.wl enin, Al-on ... ·awıa rınze eri hug.. . •n ce- ınan bir '11Ck tahriklere ,·esile 0ı_ cı , o:-.w\a < a ıııuıııc:-'l ı } o • _ .....,. ~ ~ •- ~ .., 
un, Şısli Ç- k ı lıMttı hareketi 'e vazi' t.•Iİ ~u L" ı ı ı 1 · Galarza'run Dahili)·e nezaretim• n<>"i fülcr Tobruk kalesini mu nu·· .. !:ı. L-arpt~1··wd""" d-La fena tanesinden h ~·• ıa!I- mu ur. Bununla beraber Porte. il ve ıııaena 1') ı ıııc\ zııtı rn 11'• ., ., u.. ru. c.a ....... ıaa 

' o(•alarınm • k zanıatılarda daha zİ) adt• gt•rg;in l gl'tirildiği gunlere takaddüm et wıüdaae müdafaa edi .. ·orlar. , ,:.. .. :
1 
... ,c -•u··~•ıı·.:cnc..0-inı· kiınse 411aşluuıın ve k · ' .ırka- iz hükumeti ilk defa olarak is. o aıuu:ı:dı. " "'"' ~, " ,... ,, ... -... 

kt cndılerine ,.u·· t:ı..a... __ t . le,mi ... tir. Bu ,,t•Le 11trıı dola)l ,,;: tl ·r· lııı • 1 z.,ııılıı. ha· ıni~ti. Simdi, cuma .uüııii ~t'rİ Giridin nıüdafaası da bu bakını-
1
.dd:.,. cd"'D""· re en acıynnl:ırın ·h . · • .... ıwcrr.a a3anshırı ve radyolar ta- ı. :. 1 ..:ıoV\ t' t ı ıı " -ı:ı "' - • 0 .... .... ""'-

st · · 1 
1 tıranı \'c rafınd 1 h b l h kk ihti\at ~e ihtimamla hareket ı• rl'ktlı· ·lıittabi lıne••iiııkii ,atlar len emirdco .:;onra llüfün lsJYııı- dan mühimdir. ingfüzterin doğ- ---------::---.-'\'gı nışaıw eri icinde kal an verı en a er er a ın- • 1 1.• l ı A t•k d t) • e 

lar k F .k.. • ıilırı- da resmi h-. bul dilını· i "on ( ı•recc UZlllll n o . İçinde oldukı•a 'ahim bir ı11a yol gazeteleri yeniden D~bili;'I (" .ru hnrekeı ettikleri aşikardır. sker 1 a ve enn a erı oy camiinc "'Öt- •. ....:yanatta unmuş • - :. k · j 
ıü. 1 .. ttruı. tur. mu:tur· hiyet ::ılıııaktndır· ı :ılfıın oldıı ncz.areti tarafından ·onlrol cdı- 2 - IRAKTA VAZ YET: (Uaşi birinci sahifede) 

ş \'e namaz arı ornda kılın- lla:ıkumamlnn atlıırn or- 1 l) 1\1 lccckiir. Son günlerde. Almar. Habbnni.~ e hava meydaııım 
dllHan sonra ayni Yerde h J.•Bu te'bliğde evvela Amerika hü • ğu iizcrc C\ H a ,-ı ııHın) a OS· \e bile~k hususi ve resmi 
• · nzır- .... um t . 'eç ,.enelkunna haı;kmu tara- k ·· · ı · 11 tr J ir taz lmsın sen isinin açılıs rcsm İnu.iHzler tamamile lıukim (11 · ..2-- b" ı:anan mezarlarına tc\ di d"I haklare :ının Portekiz hükümranlık c ı r~ O\ a uzcrınc c ~H ( t' 1 J - :b -.rr.ete nlar üc 2}<WW r be. 

ıiştir. c ı - frndan iııızcılanını'li o arı 1 ıgPr )İk )Dpmnktaclır \C 011 ra da ıııünaı;cJJctilc İspan~ol Harici) c ınuşlnrdır. Bu bölgede lmlım:n e e tekerr.Jrıinde bir sene. 
Gn~" .. 1 .. 1 . y t 00: llluthık lbir surette ria. bir H ikada da §Ö)le dMJıııek· Stnlin ~imıli.'c kadar nazari o· nazırı B. Sııncr'in harp ba'j1a- Irak km·vetleri geri çekilın. - f ..ı.._ı ,_.-

• ..:ı "-"ı1 o u c.rın topr!ıüa ie\·d·ı- Qeğı hak.kında verdıgı·· te d • - sen e \;'f se erı.":T r.-: 
uı•eu - rninat 7.i'----•1·1-,__ • te ir. tarak me,Ulİ)<'tini dii•l'rl rine dıl.tan sonra İspanyol gazetclt·· lcrdir. Erdün hududu civarındn-

1 
a.d~ .... ı.; ,.,, ..:e, •~ı·-rrur c:ı sonra, Akademi "d-- ·• "'n:ıll ~·u;ı arkas nd n d T k • · d 1 "'r ı:- j ..... '"""" ..... ,, ıı.ç-.c 

Burha T ' uru Port_,_,_ ana 1 a a «Ne iaa oıııılt'' 1 ne c ı. l>ıraıtı•ı "ıktiıları hilfiil elin(• rine direktiUcr verilmekte ol- ki Rutba hm·a mesdanını ngi-n on .. k bı ... 1·- kla J ~ v:af.,,.. _ _., dal ı.. c ,_ a:edı ) kadar ağır hap• 
k r- r.Ul"l r a ık ~a ve a a- hangı· Lir sh. a,i ıw'ruu, ı on c- ıı_ l d ~ •. ~.:ı·•· ._ t 1 __. ___ ı ı· h k J • • ı t . ~ " sı ke. ilen h. . . rındaki liman ve us·· lerın· kullanıl- ~ r alını~ hulunııı.ı"tll( ır. ugunu u;-.- t.ıUıgı na ır anıaruır ız a\a uvvet erı Jşgaı e mıs- ... i ıle cezalandırı .rlar.» 

b ır ses ıçınde bu iki çin idcre ınc uli) etini ıiizcriııc J f aki B M "d k i ,_ 
edbnht ''e kı tr rnası için hiçbir muhar· d" Hu Lapta fikirler tclw ii t•t Dün gece, geç \ t . .ı: cncı lcrdir. Basra~ a .> enı en ta ' ~ c cKencilsini kasten 54katlava:a 

lışkan1ıklarıııd)aınnc 1 gen~in ~a- ğ d ı ıp ve 1
- ahwak 'azi) elle dt•ğildir \'tj a- nıı·ktt•cifr. ~O\" cı ler lıirliui hu de Snndo,·al'in Hariciye neuı- kuvvetleri çıkarılmıştır. 

· n ı er ev et tarnfı:ndan Port~-1• .. ,. kt m • > ı ~ "eya ı.......ı.~-~;: b"r suretle asker. rınden m·· 1 , ıczıyct e- •-u:~ t::K""' lıul hunu arzu etmeıııı• euır. lıaı·ckelJ. 'ılc BtTlini tatmin et· re.ti hususi kalem müdürlüğüne Jrak ordusu ne Hasra bölg<"- u.•:n•~ul6 
' "

111 
erile h kt ı.\!lUu veya im da b 1 d · ğ cak b ha~ • 

bo luktan h.la~tın· ı~n ıkları tasrih edihn· ir. u unma Jğı Diğı·r hir 'e .. ikadu. <;Je taı•~- 111• , ,. d~mokrn-.ilt·re k.ır ı dn ta:dn cdiltliği <Öi:'l'enilmi ·r. Bıı inde ve ne de Eırdün hududun- e yaro.m ya ır ge 
arkadaşlarının Sci led~:i B~ımı ııuıı müdahalı• etnw:ı ıe,ı.IJt•) lı- lııı:ı u, ... uzluğunu - kj Lu lıo.:- mevki R.arici e nezaretinin da muhtemel ing1liz ileri hnre- r b r ~ned-en be<; sene;e k 
nufukl r takip ~Unir1· ıg dıgerl Atl h b • ~ccek alt')hte harekat mı-allı·· Jıııl ı.t uk \lurnnuı'-,a ·un\ırl1i müh"m ınnkaınıdır. ketlerine karşı bir cephe tes! hapıs ceı.asi:.E oez.aland nlır. Bıı 

;r-lr. as ar l . k d. }1 •. 1 . - • , J • • d fiil her nevi askeri ınaksatt r ı. 
EN SON llAVA.nt n 'ernıc tc ır. >il mı ı uı a lt:t:d.: rnaııı.İne \Cs.:ıir lllalzeıne· ı ıi<a dema G. 'Cb ·. edememiştir. Bundan sonra ~ 

.. .. . bedbaht a·ıı S :- Genç - Ba tarafı l inci nyfada -1 ra,.ıncln czciiınle unlar 'ardır: l ııin So\ din Birli<riııe ı'\kiııi denenip toparlanıp ir cephe cin ca1ısmak kabılıyetini mahv t. 
olulerm , __ ..:ı clcrıle 'Git- nından B. Vnnd~n'bor~'nin ba- oncçli C\ .alıiplerini11 kounk ·•? ket . -uz" '\'İl \ali olnri• alha.> Cab.ılkro ni .ise.suçlu vedl seneye kadar 
"'1 S ' tlar A-..eı .. ;..: . •- " . . ıııcrıKııııııı )a~a e ın ı ,. d . ··a- 1-w- A •k d J 
.e an 8 .-•tn .ho- MIO Sftgıhz gemileri hakkında lama ) Cfi arl) an \)IJltıJll3ra • \ • k d 1 rt t a emnıyct \lrnlflll nlU 11r ligli- merı a a tr hap le eeza1andırıhr. r •ı 
calanm \C talebeleruıi llir da- Yerdiği rakamlar doğru değil- kartı ho)kotnjı. Alnınn ale,Jı. ~ı~~~ ~ıT at<l a 1~ 8 ~nı~,·~ · ne ta~iıı edilmi~tir. Bu ıırct1c 

1 
herlıkt yap:lmışsa on 

ha taı.i~ete ke diınizi borçlu Li- d_ir. Fakat, su cihet te'.harüz etti- tarı he}nııııaıneh r dağllılıo~ ........ u ı .. cr~cc ~ g~ t~rını ~ f~ı- bütün 1İ ırnııyol po1is teş1dl.ıtı f bu sene e kad r agır hapis oez.ası \erı ı:r. 
liriz. ~h kteiir ki fonilito miktarı Almanlara kar"ı ı.ılıkmmıiz ) n gıı 111ıu~~kı ~fa .. ın n 

1
m 1!~:•r.~ ku ulb y Gaballero'nwı mi.irnlmbc 

1 e~et·ı · • . J ·ı . "' k 1 nnn a ı tı a mı f'i4 ec 'il.lir:- <> 1 • b 1 nınnlctnt'lır JJ o·- man kn!"§ısındn y.apı m a . ka6e unıunuycsı ıle nazarı tlik- Zl ar ıl llJ\a eden me tup .ır s 1 B" rw• il . f si n tmn gırmış u u • . bo uk var apan o1üm ce yle cezalandı. 

Ş·ı· d . m·u·sa ala.nuüıdır. 'J'ayyarderin göndcrilınt i, Alıııan t<1r:ıft:ırı ı.:ı OV) et t'r ır ıgı arız "a 1 ' A~·nı umum miidiirlilkte m'ülıiın 11 e gemi - \'C tankların b•tt h. d. .... L__ 'on n . . . ] . . ı ınilı'\t•rle tkı hir mukattnt't '~ bir rnzifesi .,uhmnn R. l\fanu~t A nlır• 
a..yd ı a ı ıgcr ncr .ı. eç ı t:.rın ı .. ıın Prını mu ı· 1. .1. .k ·~ ı. 1 .•. rt Va)ngton: 10 (A. A.) - mc- «A-'·""rl"'ı-' en kfımılen ~ak 
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dk eınesı oma.. - b. . h" r-· . . . . k' u ~ mııhsulüniin mükemmeı o acn- d h ı ça '"-'ar bllanılam 7. ır lf ır ıgı El) a etını mı ıtn ııı .. -in edimiştlir. h . t kt ~· Bu talı panlar beş seneye ka ar ağır a • 

ili: ıo (A. A.) _ Şili hükft
'-eti dU.., Talcahaano'da bulu

~· 1.ıtz toailitohık Selma Te 

~ tonilıltohık Le!•li ad~ 
le ~ \'apurlarmı nıa a· 

r~ ~t • 
•rıı tir. 
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- :r..,. ııa(:,.,._ -'----, , • - 89 ı·LoOO kil lanan GSkerl M"'ıs!ar üç aya ~ 
Cilteü g~•e--...ı .• r-.nu. ar fl. 1 :ııilito miktarı heıneo hemen luııduvu hir aıuln Staliı_ıin Lu hkNlcriniıı lıc'-'cti uıuuınİ)esi sene nıabsulii 5 · a ·ı 0· !lG'' 

.__ -~ür ki Atlantik L-- c J ı · daki dar hapis ve kendiliğinden gelen. harebesı• ·ı lA • ıuubiD buadan e\•vclki iter hn11- ) ""i 6.i"·•·etinin ,\ alnız Im!iJı,.. zar.arına o] arak ta Alııınu ıelı- 1930 ile 1939 sene erJ arasın --~ 
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En Son Havadis'in uzun hikayesi: 3 

jSabahki telgraflar! 1 -
HASAN KOC ------- - .. - -

Yazan: F. Fikret Özsöz 

iktisadi anlaşma 
maskesi altında 

a ~l~r) ,, .,·ordt. Her tc.raf, ::;:::ı.n.. 

ki kapag aç· ış bir fırına dön

Dublin: 9 (A. A.) - İrlanda 

g.bı 1 ü~ül<- ve biçimi. agziıe, si.i. hükiııneli. herkes arasında fe
lün gibi, fdan gibi vücudile her dakirlık müsavatı lemin etmek 
genci çıldırtacak kadar göz al:cı, maksadile dün akşam bir karar. 
iç açıcı bit kızd~ Onu Tanrı öğ- naınc ncşrctn1iştir. Gc~·irilmck-

mü;ıtü. 

Çin-Japon 
harbi 
---oo---

Sudi şehri civarın· 
2 

da siddetii muha- 3 

1 2 :!> 4 5 

rebeler oluyor ls•..U 
Şaııghay: 9 (A. A.) - Şaııg- 6 ı--t--sı 

hay'in 250 kilonıetrc cenubunda 7 
müş cie öyle yaratmşlı te olan vahim buhran devresine 

k ~iddetli muharebeler olnıakta-
Le:;·liı ile Koç Hasan. bir müd· ar ı kopnak iizerc bu kararna-

1 b d 
dır. (,'inliler, Hang~ov'un SO ki-

8 
'? de! böyle bırbirlıe,.;n:iıı k rş"'ıaıda me i c ali tc birler ittihaz c-

loınetrc kadar cenubunda huJtt· 
diz çcikerek biı Krlerinın gözleri. dilmi~tir. 

So/,J,,11 .'iağtt 

6 ;ı 8.9 

l 

t,1" ooyle lıı günde iıyl,e vak. 
tı Koç H an kö~'tin dış ndaki a
oıçl laı· aras nda Leylayı gör . 
tnek içın dalgın dalgın dolaşır -
k<'n, acı bu· çıglık işit1 i. Henı bu 
~ığlı.k, bir kadın bağırışı idt 

- Yetışin yıl•n var'. 

nin içine bakarak, susup kaldılar.! İşçi gündeliklen 7 mayıstaki 
Nihayet Koç Hasan dedi ki: hadlerinden fazla arttırılmıl·a· 1 İzıııirrlt> bir kaz.ı 

Bir erhk i'nti. 

Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Bankası 
Kuı·ulu~ Tarihı; 1888. - Senna) esı: 100.0011.000 Türk 

Şube ve Ajans adedi: 2ö5 
Ziraj ve Ticari her nevi banka muanu~lelcri. 

Para birL1<:tirenlere 28.800 lira lkraıniyc veriyor 

lı •s .. 

Koç Ha:sar-, SC':c;in gelıdıgı ~emte 
d<ığru yıld .rım gibi koştu, Kil . 

çük bir tepf'yi aşarak ova ta -af
ıı.a uz.anan ·,rta var1nca, kor. unç 
bir görünüs 1<ar~ısında kaldı: Ler 
l;l, çayın klııar nda sögüt ağaçla. 
tının altında idi. Fakat biliyor 
ımısunuz ne halde? Bacağına kos 
lcıoca bir yılan sarılm,.,tı! Ne } a· 
pacağını ı;aşırarak yerlerde dehe 
.,..;yor, avazı ~ıktığı kadar bağı. 

nyordu, Topuz ise korkusundan 
eopasını, pabuçlarını orada ba·ak
lTll§. çıplak tabanlarını yağlıya. 

rak utanmadan dört nala kaçı -

- Ben artık savlliiayım. Sen cak ve hiç bir kutnpan~·a 7 ına· 
de evine git, rahat et. İstersen yısa takaddüın eden ü~· ~enl• i. 
nalband Topuzu bekle. Seni evi- çinde verdiği en fazla temcttiı
ne götürsUn. Herhalde korkusu den veya yiizde altıdan zi~·adc 
geçmiştir, şimd' neredeyse gelir. tcmcttii tevzi edcmi~·eceklir. 

nan mühin1 Şuki şehrini Japon
hırdan gefi almak için mukabil 
tnanııza geçmişlerdir. Çin öu
t:Lilcri Şuki'nin cenubu ~arki 3·a
kınlarına varınış bulunu~ or1ar. 
Japonlar bu şehri Çin limanla
rını abluka için son yaptıkları 
taarruzda i şgal etmi~lerdi. 

. ~ - ). ııkııı UP~il -· Bir çiil-ı 
l~UlL 

3 l~ı~ - Halli· 

Leyla. büyük bir iğrenti ile yü- Şirketlerin nizamname ve ~er-
ziliıü buru~turdu: mayeleriudc yapılaack değişik-

Yavukhısunu yedi boğum lik resmi tasdike iktiran ede- Küçük Haberler 
bır yılanla kucak kucağa bıraka. ccktir. 
rak pabuçsuz kaçan kancıklarla Diğer taraftan gre' ~·apan iş-
honim işim yok! çi tcşckkiillcri, endüstri ihtilaf

larında kanunun gre\ cilcre bab

* Mütekait, dulı ve yetimlerin 
ma"§ yoklamaları yarın ba~lıyor. 

yordu. 
Koç Hasa.n. bu korkunç vaziv~. 

ı görünce, tepL'<len şahin gibi sU-
1lülüp Leyl:lnın yanına atıldı. He. 
'lrl<!n hançerini belinden çekerek 
bir <aldmşta yılanın vücudünü i. 
kıye biçti. İı{renç hayvanın ikiye 
bölıünmüş vücudünü ayaitJrun aL 
tına alarak, arasından kırmızı in
<'e bir dtl uzatan kafasını iyice 
çign..dı. Bu b;leri göz aç.p kapı . 
yacak kadar kısa bir zamanda bı
tırdikten <ıonra Leylaya sordu. 

- Yılan neret. soktu• 
Cı-enç 4c.ız. "lile ~ag at'ag-ı.nrn 

bilek taraf nı gösterdi. Koç H?
ııan, U>ylanııı ayağın. el:ne aklı. 
Kızın göjt~rdigi yerde 2'.ııe gö-
1'ü kadar kırmızı bir bene1< görü. 
n üyordu. Ba•ındaki yemeniyi y:r
t<ırak bu beneğ:n üst tarafını gü. 
1eloee bogdu Sonra ağzmı yara • 
nı.n üstüne yap•ştırarak uzun u. 
zun emip tıikürdii. Bundan <onra 
ela oracıkta ~ah çırpıdan ~abucak 

lıir ate~ yak p hançerinin ucunu 
btı ateşin alevinde nar gibı kızar. 
idrak Y' lamıı soktuğu yeri güzel. 
ce dağladı. Yemeni~inden bir pill' 
<.:a daha y rtıp yarayı dikkatle 

Koç Haşan, içinde derin bir se
dnç duydu. O kadar keyiflendi 
kı, dünyanm bütün kızlarını ona 
'ersclordi, Leyliının bu bir kaç 

sözü kadar kendisini ıneınnun r
rl<>ınezlerdi. Ley laya dedi ki: 

- Bu M:arı Topuzun yüziiııe 
karşı da söyliycbilir misin? 

- Bak nastl söyliyec~ğiın. 

Hem de senin yanında. 
- Ben onunla yüz yüze gel . 

mele. istemem. 

- Beni sevdiğini bir kaç defa 
söylemi~tin. Eger bu sözün doğ

ru i.se Topuz gelinceye kadar ya
rı.ımdaıı ayrılmazsın. 

Şimdiye kadar benden ne 
cli~e kacıyordun?. Sana o kadar 
~ c.iYardıgıın halde niçin yiizüıne 
baknııyardun? 

- Ne yapayım, çocukluğunı -
danbcri nalband Topuzla dü~üp 

kalktım, onunln hir arada büyü
düm. Ona varmak için and içıni -
tim. 

- Bu and:n , -erine getirecek 
misin? 

- Hiçbır zaınan! Çünkll o blr 
kahpe kadar korkak olduğunu or 
taya koydu. Böylelerine verilen 
sözün degc•. mı kalıır? 

Koç Hasanın sevin~ı ı gözleri 

nemlendi. Ley!Anın bo?Juııa sa . 
r larak dudaklarını sevgili.sinin 

o<anlı. 
Koç Has,ın. bu 4!leri bir ıki da. ığzına yap:stırdı. İki gen(' uzun 

k.ikada bitirdikten "'1nra sevgili- uzun. doya doya öpü•tüler. Son· 
~·ne dönerek dedi ki: ra otların üstüne yan yana uza-

K .... narak birbirlerinin el!.erini tuttu. 
- o=ına ~özlim, gayrı kur. 
ıldun! 1ar ve boylece bas basa düsiince. 

Leyla, y•vas hır sesle mırıWan- ve daldılar. 
el!: Neden sonra Topuz, yanında 

- Ben ö.'.l,.vimi yaptım. 
- Bu ödevi yerine getirmek 

tenden evvel Topuza düşerdi. Fa. 
lı:al utanmadan yılanı kucağ:mda 
büakarak yalınayak kaçıp gitti. 

~cttiği fabrikalara nöbel~i ika. * 19 Mayıs gençlik baynIIU 
me etmek imtiyazından .istifade proğram• hazırlaru:lı. Bayram gü-
edeın,vieceklerdir. nü öğleden sonra Fenerbalıçe sta. 

---o--- dında büyük spor hareketleri ya. 

İtalya Fransayı iki 
yüzlüf ükf e itham 

ediyor ! 
l\1ilano: 8 (A. A.) - Popolo 

d ' İtalia, ba. makalesinde şöyle 
~·azı:)Or: 

p·lacaktıı-. 

* Diın muhtelıf meınlek.-,tlere 
l milyon liralık ihracat yapılmış. 

tır. 

* İnönünde yarın yapılacak 
merasime parti ve şehir mecli· 
sınden bir heyet ile üniversite • 
deın 11 ki~ilik bir taJ,.be heyeti iş. 

tirak edecektir, 

Fransa, uğramış olduğu bezi- * Gönüllü hastabakıcı kursla. 
mettenberi iki l·iizlii bir siyaset rı için bugünden itibareıı. müra
takip ediyor Fransız siyaseti, caatlar kabul edilecek ve azami 
hadiselere göre tahavvül etmek- 45 dersde kurslıar bitirilecektir. 
te \'C Fransa, büyük demokrasi-
lerin ııilıal ıaferi hakkındak i * Pasif Korunma tecrübesi ya 
biitüu ümidleri kaybetmemiş rın sabah Kadıköyünde, yakında 
görünmektedir. Pek iı ikiir olan da bütün şehirde yapılacaktır. 
bu Fran~ız ıuanevrala.rı , kimc;e
nin gözünden kaçmamaktadır 

A~·ni makalede müstehzi bir 
li&anla Laval'in yenide norta:va 

* Hayatı ucuzlatmak için be
lediye pazar yerlerinin çoğaltıl • 
asına karar verdi. 

:-----~-·~---çıkmasının içtinabı gayri kabil 1 
Harun-ür-Reşit bır hal olduğuna işaret etmekte

dir. Fransız siyasetinin baromet
resi olan Lava!. vazi)ete göre 
oTtaya c;ıkn'lakta '\fl"'.\ ah ut ml")·

daııdan kaybolmaktadır, 

Bu gazete, Fransızların lercd
düd içinde buhınduklarını kay
detmektedir. 

l\tliellifi, 
Ihrnhinı Hakkı Kon.vah 

Abbasi ~ara;\·larınıo n1ub .. 

te§em dekorları içinde ~'a
şanan tarihin en bii~ ük 
aşk ve en büyük facia sah
es~ridir. 

Haruıı-ur-Re~it kız knı · 
desini. torunlarını ve ve. 
zirini kasaplık koyun gibi 
doğratıyor. 

Bu kıymetli eser satışa 

çıkarıldı. Karileriınize tav
sivc ederiz. 

4 Zaman - Yüziiuıiiıdt> 

!.ulunur - Bir nota. 
5 - Mauii. 
6 - Rabıt edatı - Hir o· 

) un - Kafanın yarı-ı 
7 - 1:ııla atılır Bir 

renk • 
8 - Somun 

bir fasıl. 
Kur'aada 

9 - Kimyada kullanılır 
Ad. 

Yuharıdcın aşağıya: 
l - Bir nehir - Su l..orıan 

bir L.ap. 
2 - İdrak - Ayni rinoten 

iki §"}· 

3 
nota. 

Rakının yırı;ıı - Bir 

1- Yama - Pi•Iik · Bir 
Hayvan· 

5 - Bo~naklarda AJınıedin 
çağrılışı. 

6 - Birli - Bir mrmlt>krt 
bir nota. 
7 - Nota - Zeka. 
8 - AnmaL.tan (Müzari) 

Okuyucu. 
9 - Küçiik uzuıı ku} ruklu 

bir hayvan - Kainat. 

Evvelki Bilmecenin 
halli 

Sahip ve 'BaşınuJıarriri: 

NtZAMETfiN NAZiF 
Ne,riyat Direktörü: 

ŞOKRO SARACO(;LU 
Ba•ıldığı yer: 

Ebuzziyıı M atr,tıası 

Z.raat Bunkası.tıda kumbaralı w ihbann:ı ta>aı ruf he,,,apla
rıncla en az 50 lirası bulunanlara denetle 4 dofu ç<>kilreek kur' 
a le aşağıdaki pi.na göre ikramiye dağıtı'a~o<kt,ı: 

4 adet l.000 Liralık 4,000 Lr. 
100 adet 50 Lira!1k 5,000 Lira 

4 • 500 > 2.000 > 
120 » 40 4 ,800 > 

4 • 250 > l.000 
160 20 • 3,200 40 100 )) 4.000 • 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içınde 50 !ıra. 
dan aşa!)J düşrrtiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 faz. 
!asile verilecektir. 

Kuralar seıııede 4 defa 11 Eylül, 11 Bırincikanun. 11 
Mart ve 11 Haziran tarihlerinde çekilreeklir. 

TOPÇULAR 
'' Kazıklıhağ,, 

İçkili ve Danslı Gazino 

AÇILDI 
Geçen sene müşterilerinden gördüğü 
rağbet Üzerine, bu sene daha güzel bir 
şekilde tertip ve tezyin edilmiştir.Fiyat-

lar geçen senekine nisbeten daha 
ehvendir. 

Tabiatın güzelliği, gözünüzün görebil• 
diği kadar yeşillik ve ağaçlıklar ara• 
sında çok hoş bir vakit geçirebilecel< 

bir eğlenti yeridir. 

Müvezzilerden arayınız! 
Şimdi ikisi de susmu~lardı. 

Koç Hasanın yüreği küt küt atı . 
'.\'Qrdu, Şimdiye kadar sevgilisi-
11e böyle yak 11dan soku\amamı•. 
'" Lcylaya bu kadar tutulduğun-

bir kaç kisi olduğu halde çıkagel
di. Besbel!ıi yılanın korkusile tek 
başına geri döıııneğe cesaret ede
memişti. Lcylan:n, Topuzu görür 
görmez öfkeden kan başına sıçra. 
mi<, suratı kıpk rmızı olm~tu. 
Ayağa kalkarak Topuzun karşısı
na dikildi. Acı bir sesle dedi ki: 

- Senin gibi kahbe karılardan 
dah• kancık yürekli korkaklarla 
benim alı· veriş:m yok' Senin ne 
kerte adam oldui{unu anlad:m ar
tık. Cehennem ol karsıın<lan! 
(Koç Ha.<an•n f'linden lutarn1d 
bundan sonra benim erl<egim. be 
ni.m için ölümü göze alan, bcnı 
düpedüz bir ölümden kurtaran 
bu yavuz delikanlıdır. 

Topuz, Koç Hasanla Leylıfıya 
kin dolu gözlerle baktı. Fakat 
yaptığı alçaklığın derecesini kcn. 
disi de anlamış olmalı ki, hiç se
sini çıkarmadı. Kaçarken orada 
bıraktığı pabucunu koltuğunun 

a'lına, sopasını da eline alarak 
yanındaki adamlarla oradan u • 
zakla~h. Hem Koç Hasan orada 
iken Topuzun ağzını açmak had 
dine mi dUsmü.ştü? 

Koç da, Topuzun Leyliıya kar
~ı gfü•tcrdiği kancıkça harekele 
çok i~erleınişti. Eğer Topuz biı 

ı;öz söyleseydi, muhakkak onu 
tepeliyreekti. 

Resimli Çarşamba 
n <!<>layı kendine hak veriyor· 

ıi Çünkü bu kır çiçeğinin gü -
:r.<>lliği yakından daha iy; 3"llası
ı.·yordu. 

Bu haber köyün içinde yıldırn1 
çabukluğile yayı 1dı. Yılan hadise
s\nin crt..si giiııü köyün büyük. 
!eri bir araya toplan:p dern<'k 
kurdulaı" Leyla ile Koç Hasanı 

birbirlerile nikahladılar. Bu ugur 

Haftalık mecmua : 2 nci sayısı çıktı 

Büyük Millet Meclisi - Büyük Reportaj 
Leyla, buğday renkli, az uzun

e~, pembe, gergin derili yüzile, ü
et>m gibi ki ve siyah götl~rile, 

ince kara kllljlarile, blr karanfil (Daha var} 

iskerder Fahrettinin yazısı : Tarihten sayfalar 
Mahmut Yesari'nin eni bir romanı: SEVGİNiN SU U ,_.,. 

oıınüş bulıımuyor. Galuaya gelin. di. Devam etti: En Son Havadisin RomanL. 18 
ce o zavallı da matemine dalmış - Telefon eden Galuadır, Fre. 
«evıİit.soin hat•rasile me~gili. donun evinde olduğunu henüz 
hunun ne.resmi kıskanabilir? söylem~ idi ki: Bir yere vuru. 
Fredo böyle hayalı kıskanacak lan tok ve sağır lfüseıs, ~iOnra 
kadar budala değildir. Şu halde da derin bir sükunetten b~ka 
hl! ıktidarsız raltiptf'n L•tediği ne. bir şey duymadım. Hemen gitme-

&? ~~ 
Komiser, ı:i'1ıkçe hayret.., dil. Birahanenın önünde taksi bek. 

Şto.>'Ol'<iu. Sa.kıza: liyordu. Komiser, teltişs ızca ye. cak ... Madonun öldüğüaıü bilmi- 1 Çevı"ren: S. S. ı Garson, carun isterse, der gibi 
İyi amma, dedi. E..ki bir rinden kabktı ve masaya· elli yormll§ gibı,. omuzlarını ka!dıraak camdan ka 

"' seleden dolayı k~ndisinden franklık kağıt bırakıp hesabı gör. Dedi. Ve kendinden geçoerek rı seyre ba~lamıştı. Falile meş • 
ı t.kanı almak i&temiş olamaz mı? dukten oonra Sakızın yanına o. bayıldı. karlarla birlikte girdi. gul bulunan madam Arkilar ise 

Şin>Cli yeniden aralarında bir tıomobile bindi. Sakız şoföre ad- Her zamanki gibi kar yağıyor, Bu hiç de bildiğimiz şakacı gözlerini bile kald ı rmamıştı, 
•llitılt deVTesi başlamıştı.. Bu, resi verdi. 39 numaralı radyonun yakının. Sakıza benzemiyordu, halindf' Sakız, alıeste adunlıarla kişeye 
ı:a=nun ikendilerine gelip te Galuarun evine geldiklen za· daki kahvehaneınin garsonu bur. bir ba~alık vardı. Halta bildiği. yaklruııp patronun açmakta oldu. 
l\iooyö Beıfonwı, telefondu. ça. ınan, kapının aralık olduğunu nunu cama dayamış, yağmakta o- miz "çUk boyu bile uzamı~ gibi ğu !ali gözl.,rile takibe başlalı: 
i:•nldığmı söylediği vakte k;ı. gördüler, spiker, odada halının lan kar tanelerini seyredıyor. l\fa idi. Göı.lerınde keskin bir pariak- _ O! Madam Arkilar işte be: 

ar devam elnıi,.<li. üzerinde yatıyordu. Alınınd;ı de. da.ın Arkilar, kişesinde bitip tü • lık hissolunuyordu. Kend· ıne olmadı, bak iki karaınaça arası. 
Sok·z y<•rinden kalkarak tıele. rince hır yara vardı, daha henüz kenmek bilmeyen kağtt falını aç. doğru gel'p meşi.n paltosunu al : na düştünüz, şu kupayı kaldırı . 

f ın odas.na girdi. Oradan çıktığı kendısini ka;·betmemişti, Sakıl.8 makta, orta yerdeki sobada hara- mak isleyen garsonu elile iterek: nız rica ederim. 
•• uan iM', hemen garsonu çağı. söyhyebildiği şeyler: retten kızarmış gürül gürül yan. - Haya-, do•twn, dedi. L~zuıı Patron, bu defa başını kaldır. 
ı-. rak· Fredo idi, bana kendi.sine makta idi. değil, söyle ayakta bir kadeh i • mış, hayretle Sakıza bakıyordu. 

• A<'.ele, bır ta'<.<i!. Madoyu deıılıal tc•lim etmemi Kapı, yava-<Ç'• açıl~rak içeriy• çip palrunuııla bir il<i ifil edece Çünkü, ilk defadır ki Sakızı.n ar. 
D verek kQm::;Prin yan ua P"i. I 00,vledi. Bu herjf dc>lirmiş o1a. ~.·kız ri,\7tıfır n pe~: den sürdüğü ğun. ~suz te-~niz bu· h-;anla Y..onust1.1-

ğunu görüyordu. Bu şaşkınlığı u. 
zun sürmedi. Sak,za sordu: 

- Ne içeceksiniz Bir grwn 
·nu? 

- Canım, ded'i, mese!ill: Ffe' 
doya olaırı itimadın ıribi demek 1" 
lcmiştinı ... 

Patrooun yüzüklerle ciolt. eJ.oı

titreWğini Sakız farkclmi:!ü-- Yok canım. a~cak su siz.in 
zehirlerin gradasını yükseltir. Bu 
güu zehirlenmek istemiyorum. - Fredoya ıtimadını olduguıı~ 

Bana bir rom veriniz amma, nen•drı bilyoı'1.unuz?.. A:! d•· 
hakikisinden yoksa istenıenı. ha gayret el.;eniz Fredoya r#' 

perlik ettiğimi de idia edece~· 
Patron, cevap vermiyerck is • . . 

tediği romu verdi. Sakız sigarası- sınız. 
nı sarıp yapl1lırdıktan soma pat. - Şimdi size rehpcrlik e<Jv 
t'Ona sordu: yorsunuz dedi.m mi?. B•nim iiı 

- Madam Aı-kilar, bana niçin kilin biLdbütün b~a. Ben,. ~ıı 
itimad e!ımiyorsumız ~ siUıı de tanıd;ğıııız Galuay ı dil· 

Patron. hayretle Sakıza baka. şünüyorutn, ve çok orkuyortıtı' 
rak:: rum ki Fredo gittiııse, bir fenalıl' 

- S!w itımat mı? dedi. Bu etmesin, çünkü bir kaç zamanılıf 
neden ve niç;n, sonra itimadını Galua ile fazlaca meşgul oirııııl<· 
,]muş veya olmamış bundan si. ta. Llkin. 

zc ne, siz de diğerleri gibi bir Madam Arkiliıruı, Galua11 

ınü~terisiniz?... karşı olan zilfını bilen sıı.~ 
Sakız, önündeki kadehe el sür. bundan istifade etmek istiyord~ 

ıııenoiş dalgın duruyordu. Madam Sözüne devam et.ti: 
\>Ylora: (Daha _.,tl 

• 


