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Münih'ten dônen 
~acar başvekilinin 

ltalyada bir mahal, 11 (A.A.) - Bariden 
Draça hareket etmit olan ve 920 askerle 30 tay
fayı hamil bulunan Paganini adındaki İtalyan 
vapurunun 28 haziran sabahı Draça takriben 12 
mil mesafede ate§ alarak batmış olduğu haber 
verilmektedir. 

İtalyan orduları umumi karargahı ,bu hadice 
münasebetile 214 ltalyan asker ve zabitvekili ile 
6 Arnavut zabitinin telef olmu§ olduklarını bil
dirmektedir. 

bevanatı Silah altında bulu-r .. ·~~ş·~~·k·i'i ..... l 
~1vazi1!emlz az ko
nuşmak, itimat ve 
itaat etmekti' ı,, 

Kral Karol, yeni tehlike unsurlarile sıkı bir mÜ· 
ccıdeleyc girişti - Romen Dahiliye Nazırı, Ro· 
~cınyada nizan1 ve sükii nun h5.l~fım siirdüğünii 
bildirdi - Ronten lıiihumcti, biı- luBım araziyi 

Macaristana bırallmayı dÜ§ÜnÜyorınuş 
'1ı1nfh, 11 ( A.A) - Dün ö~leden 

;ınra Kont Çiyano, B. Fon Ribcnt· 

1 ~•ı:ı, Kont T~lckl ,.e Kont Cııuky 
.... ' hlr!ikte Salzburs'u ziyaret et
... ı~ıır. 

Akşııın lizerl lııı.lyan lı3riclye nn· 
!'rı, lıusust trenle lıal:1•a:rı müte
l'ecclhen hareket eıml~ 'e istas. 
~·Onda n. Fon Rlhcntrop ile ltnı· c:11•n Berlln se!ld \ e ~elırin başlı. 
ti erUnı tarafından teşyi cdilınlş· 

r. 

, ~!acar heye~ de birkaç dlıkikn 
1~nra Budapeşteye hareket etmiş· 

r. 
3L\<lAR T.'\l..EPJ..E.&l 'r.\D1>1T 

EDtLDt 
bcl.ondra 1J - llJUer - Ctano • Rl· 
~ ve Macar hUktımct &damlan 

arasmdakl gorU::me neticesinde Ma
car taleplerintn tahdit cdllmlş olduğu 
anlaplmaktadır. ıra.car ba§ve!till elde 
edilen neticelerden memnun olmu, 
değildir. 

J>EŞTE1T. DöNEN KOS'r 
TELEK11''L'° BEY.\NATI 

Budapeşle, 11 ( A.ı\.J- Hıı5\·ekil 
Kont Te-leki ve HPriri;)c N:mrı 
Kont C!.aky, bu snb:ılı Münihlen 
:1\"Cletle Iludapc~tcye muvasalat ct
mi~lerdir. 

Koni Telcki, hü'.:umet fırkası re
isi t:ır:ıfınu:ın kcnılic;inc hitaben 
irarl olunun hoşnmcdi;,·i ımıl:ııaro
mm sözlcı·i clinlccliklcn sonra baıı 
bcy:ıntılln bulunmuş 'c bilhnss:ı Al· 

COC'\ :unı 2 lnd ııı:ıvfads) 

1 ürk köylisü 
Beşinci kol'a ve paraşütçü 

tehlikesine karşı • 

uyanıktır 
ı._ ~~~aman, 11 <A·A..) - Partı ve Halkevlerl tarafından ''Urdun 
"'Cl' -nuında pa "t · "' 
ftnda kö ,

1 
k ra.şu • PıtraşUtçUler \'e bc~inci kol fle mücadele ctra· 

~il ıea:ı ere tiada.r "erilmiş olan konfeı-:ı.nslann halk üzerinde lıırnk. 
cız.e er ı;,e CC'si lmz:ımızın Hıru köyllndc a:ıyanı dikkat bir Jıa. 

'Vtıkubulmuştur-
.ı: Dnn bu kö'-·c ilk def · ~ t>aıı karıs "' a gı ... en zlraa.t memurunu "'Ören Abuzar Do-
lbtJ:n lin 1 Ayşe, ~lcmurun \azlyeUnden §Uphden~rek ca.sus olmak 
~bata~ dil::Wımtiş \'C ?erhal atınnı :rul:ııır.a lapışarak hilviyetini 
kııdare 1• eğe ?avôt eylemı:, \•e ckln biçmeı.tc olnn köy erleri gefü1ceye 

... enc!JsınJ b•ral . • - ıı ' txıa <'ıı.f,;· • .mı.}acagını soy yrck et:-ıı.fta bulunanları yardI-
laıı ti .. nn' tır. Dcr!ull yetişen kadın, erkek k5ylulerln orta:;ında ka.. 
ı~ ~.rr.a; memuru, bu T!ll1 11kUI vaziyetten nr.c'lk h!hiyet cUzdanrnı ib
"d~l~~~ surctil:ı kcncllnJ kurtarabilml§ YC köylil.ler tara.fmdnn izaz 

EN SON DAKiKA 

Türk - lngiliz 
münasebatı 

İngiliz llaıkiye Nıu.m dc<ll ki: 

"Türkiye ile İngil-
tere bırbirine sıkı 
bağlarla baülıdır,, 

I..ondnı, J 1 (Saat J9) - llariclyc 
nazın uml Halüaks bugUn öğle -
deıı sonı a Lordlar Krurıarasında 
şarki Akdeniz, ) akın Şark \'.C Tür
kiye hakkında mUhim beyanatta 
bulunmu6tur· 

Lord Halüaks bu hava.tideki u -
mumi \'az.iyet hakkında \'erdiği i . 
uıhatta ezdir..ıle töylc demiştir: 

"İl:ılynıır:ı harbe girmesinden 
sonra, tngiltere•ıın Mısır hüküme
tinl de, ltalyaya karşı harp füı.ıu 
için tazyik P.tt:ğl hakkındaki ha -
herler tamamilc asılsızdır Ye dliş

manın tahrikknr t<>ı;cbbü.slerinden 
başka bir şey d~'İldir. lnıdltere 
Kahire hiikurr.etine bu hmıust.n hiç 
bir tazyikta lmhınmamı.,lır- Eıo:a _ 
sen Mısır milleti, takip edeceği si
ya:ıeti \'C menfaatlerini mUdrik bu
lunmaktadır." 

Hariciye ı azırı bundırn :ıonra, 

lskendeıiye limanında.lıi l'ransız 
donanması hadisesine t;cçmi§ ve 
verdiği izahatta bu deniz kuvvet
lerinin t·unamlyle 5,l:i.Jıtaıı t ccrid 
eclildığ"ini, tayfalaı,ndnn bir kısmı. 
nın Surıycyc, bir kısmının dn Fraıı
saya sevkolundıı~unu &>ylemi5tir· 

Bund:ı.n sonra diğer Yakın Şark 
hadi:ıelcrinc geçen Hariciye Nazı
n Türk • lııbi'iz mUnas6batı hak
kmdad:ı §un:r.n ııöylemişlir: 

"I'ürkiyc~ e en 51kı b:ı,;farla bağ· 
h bulunnıaklıı.l,Z. Almnnlarm Bal· 
kanlarda \ 'C Ynkm ~:ırkta encUşe 
nyandınnnl.: 'e hu urcilc o mem. 
leketlcri ltenrll ı:lifuzu nltına almak 
için tahrlkntt.:ı bıılunduğıı i.şlklr 

aurettc gf.rlllilyor· llımıınlo benr. -
ber, ın c1ıı mulıal.!..::ıJ,hr 1\1. Balkan 
\'e Yakın Şartı nılllr11,..ri bizim mU
cadelemlıin nıt.'' zuıınu tcşl.il eden 
prenslplcr~ bağlı kalaea.k.lardır." 

HükUrrıet 
Askerde bulunan köylünün 
ekinini biçiyor, anbarllyor; 
ailelerine yardım ediyor 
Sinoıl, il (A·A·) - Halen sUiılı altında bulunan askerlerim.izin. 

allelcrine geni§ ölçüde yardnn makısadlle \'ilaycttc, kıu:alarda ve na.
hlyelerde uUyilk mlilkiyo iunlılerinin riyasetinde tC§kkUI eden komi&
yonlar köy kanununun Jıilklimlerl dairesinde faaliyete başhyarak bir 
kaç gün içinde asker ailelerinin m.ilcta.rt ve ziraat işleri tesbit edilerek 
her tarafta imece suı'Ctile ekinler biçilmekte, harmanları yapılmakla 

•ve buğdaylnn anbarlanmaktadır. Hilkü.metimizin askerde bulunanla.. 
rm köyde kalan i~leri üzerindeki yUksek al8.kası bütUn muhitte sevinç 
uyandırmtşUr. 

Hud kruvazörü 
ve Ark Rogal 
bombalanlluş ! 

İngiliz ta\ıyareleri dün gece Alman 
tezaahlarına baskın verdıler 

.) 
Lt:ındnı, 11 (,\.,\,) - llıwa n~are

Unln teb~iğı: 
DUn gece. lngtl!z ba,·a kuvvttlerlnu 

mcmsup l:omba.rdıın:ın tayy .. rclı.::ri, 
Vilbclınsha\en \'C Brcmcn de:ıJz tc7.· 
gAhları, Rurdrud t'.fYB iııt.asyonıarını. 

Monbelınde p<;:troı t:u:!iychantlertnl 
ve Borlu:m. 1'cr.el Sel.ipe! \'C Vo.lh3 
ven tayyare mc~dnn!arını oombardı· 
man etmio;lcrdtr. füırr.Jnrda hnsarat 
wkua getırilm!ııtlr. Ta:;-ynrclcrlml· 
z1n hcpM Uslerine dBnmflştUr. 

Sahil mUdıı!aa tn.y)·arelerlyle bum 
bardıman tayyareler!. dıln, ı;enlş kc-~U 
harekcUerln<lc t:uıunmu: Jıı.rdır. ÜÇ' 

tayyaremlz UssUne
0 

dönmeml~tır. 
GUndUz, yanlnrmda ~\·cı tn;.•yarele

rt bulunan dU~man bo."llbsrdıman l!ı.y 

ya.releri. tıcaıcl ı;-tmllcr.mlze ve &a· 

hlllerlmlzc hUcumbr ~apmt§l:ı.rdır. 

Şimdiye ltadnr ıı.lınan maıtı:nata ı;ö· 

re, dUnkU 'lı pı' ~:ı..lıır,la, avcı t.nyya
relerlmlz Uç!i l C'nı'.ıar ı·ınıın olmak il· 
zere 11 dUtmnn tnj'~o.r" .. ı rü§Ufmll§· 
lerdir. 

DUnkü haı·ck!ı.t esn!lSUlda avcı tay
ynreler1nm:den iki tayyare tahrip edil 
rnlştlr. ı:vvelkl f;ilnkll ho.rckıı.t esno.
BJDdB da Uç avcı tan arenılz tahrip 
edilml:tır. 

( Dt•\ amı 2 lnrl !inyfı:da) 

Alman tayya>·elcrinin 
J ngilt Cl"C.)'C btıgünhi: 

ta.:ırı-uzu 

Lonc1ra, 11 <Sa.nl rn,30) - Al
man tnyyarc1erl bugün yine lm;iliz 
sa.hillerl üzerine bir taarru:::d:ı. bu 

lurunuşlardır· Taı:.rnız şa.rk sahil -
lcrl Uzerine \'Ukubulr.ıu'i. bu arnd:ı 
bir demlryoiur.a bo-1trlıır dUş • 
mU.~t{lr. Demlryoiuıı in~;i lrıfilfı.k ne 
ticesindc orr.cl rı g~ı;ınt ktc olan 

tren hatnra u;,mmı'} ,.c yolcular .. 
dan birçok ki~: ölmlı;,, birçoğu ya_ 
rı:ı.lanmı~lır· 

Ankara, 11 (A.A.) - C.H. ParUs1 
B,lıUl. Grupu bugün ıı·ı.t>.O aaat 
onda. reb veklll Tra.bzon mebwıu Ha
san Sakanm ~de toplandt. 

Söz alarak kUtlt11.e gelen b&§vekll 
Dr. Refik Saydam, son günlerin •tya~ 
ıd. ahval ve hM.laelcrl haklqnda U%Utl 

ve etraflı 2ıeyanatta bulunmllf •e blr 
çok hatl.plerln bu beyanata muvazi 
mUtaıeaları dinlenerek mevzua dair 
aorulan: 8'118llere cevap veril.m..t, ve 
bqvektl.ln lzabatı gnıp umuml heye
Unce Jttl!ııkla vo alkqılo.rıa tnmp ve 
k&bul olunmqtur. 

Hitler 
istediği zaman 

Ukranyayı Ruslar
dan alabileceğine 

emin imiş! 
Londra, 11 f A.A.) - T.ı.iyter ajaıw 

blldlriyor: 
Taymls gazet.aalnln d1plom&Uk mu· 

harr1rf, Macııristanm Transilvanya 
hakkmdakl meUlbatJ mllnuebeUyle 
§UD.lan yazmaktadır: 

Gayrikab11l vazın olan ,ey, Sovyet 
Rusyanm Balkanlarm §&rkmda, adım 
adım nUtu.."Uilu a.rttnınakta olması

dır. Şimdiye kadar Almanya, muva.. 
fakatın1 verml§ \'e ihUmal ki vermek 
tc devam edecekUr. Hatttı Ruııyo~a 

yardım bile edecekt!r. Zira Almanya· 
nm Rusya.ya karşı \'C sair !stlkamctte 
olan siyaseti tamamen hayalc!ıı.n mu
arr.adır. Bitler, Kwlorduyu mağlllp 

edip islediği zarnnn Ukranyayı alabt. 
lccctinden emin bulunmal:tadır. Hit
lcr, ~!maiye kadar Rusyıınm rahat 
durmıı.sını temin etmlı,ı \'e hııtttı mu
va!ıı.katleri ve yardımlarına kar§ı da. 
minnettar bırakmağıı çatı:mqt.ır. 

1 • • 
İngiliz tayyare.:: .. "lın 
İt~h·:..n filosuna baskını 

Londra, 11 (Saat 19,15) - Bu. 
gün Jngiliı tııyynrelcd Sit'llp )1. 
manlo.rına hiicum etmişler ve ora· 
lnra sığınmış olan ltJl):ın rııosunu 
bombardını:ın el:ııi~lerdir. 13ombıır
dımnndnn ı;ok l"abctli neticeler :ı
lınmış ve bu aradıı hir ltalyıın 
muhribi batırılrnış, diğer birçok 
gemiler ehemmiyetli surette hasn. 
ra u~ralılmıştır. 



e, l nda 
madı 

Macar Başve i i 
~le a be analı • 

nın 
Loadr;a, 11 (A.A.) - Röytcruı cııp 

lomaUk mıııhabirintn blldlrcUğlne göre. 
ıcr verebllecelttlr. Bu keytıyet lae l:ı 
glltercnln mulc4bfl tedbirler ıı.lmasuu 
icap ettlrm!'ktedlr. LUtumu takdiri.'l· 
de mUessır surette muks\·emct lı;lr 

şimali lrlıuıtıada btltüa tcdblı ltr aım. 
mış bulunmaktadır 

. (Baştara.rı ı tncı )·taıls} 1 zistnde bulunan Macar ah&llatnln, 
manyadan çok iyi intlb:ılıırlıı o\·· Mo.cor toprnklarm& gönder1lmu!n1 

serbest lrlanda devletinin \ n.T.iyctı, 
Alman isUIAst unkCuılan dolayıslle 
lngmz parl&mento azasını aJdkadar 
etmektedir. Ingtllz hUkt\mcU aerbe:ıt 
lrlıında ~eklll De Valen. ile bir 
anll!.:,ım:ı.yn varama.m.ı;ı ve müzakere· 
ıer, serbest İrlanda devletuıln her tUr
ıu §craltte bitaraflığını muııntaza e· 
deccğl hılkkuıda yeni bir !tıanda hu· 
kO.mcU teyidi Ue neUcelenmiştlr. n .. 
Valcranm haltı ıı:ıreltetl, Ser~t lr 
landa devleti "'«!rinde dolao:ı.n tebdil 
kargısında her tUrlU ifl;lrliı'{I lmk nı· 
nı !%ate etmJoUr. 

De Valera, yalnız bitarafiılt lehtnoe 
ılunmaklB kıılm:ı.mış, tal at nynı 

manda. şimali \"C ccnubı ll'land:ı.nıc 

blrle!Jlncsinl ve §l.nuıll lrlandanır. 

tl<J~ \.:'iDAUA Mt D \Jl",\ \ 

flAZIHLlt~l 

l>ulılırı ı ı - S rbeat lrlanua ı;enııı 
m!kyuta nıllııa.tan batırııtll" rne,. 
guldilr. Ordu ııaıen \'UZ t;•n kl~ı)1 tı~ı 

muştur. McmlelteLtc büyük mlktArdn 
mühimmat stoldnrı bulundutu ı:nu · 

hal<kak added,lmcktedlr. 
Rad~o ile neşredilen bir 

nutuk ı1öyliycn MUhiır.mat ,.e 
ve L ,. a z ı m N z ı r ı Lc
nass. önUmUzdcı-i meydan muhnre
beıılnin belki de scl'bCat 1rtandn 
devleti araz.isi üzerinde netice a 
lacağı bfldlrilm!ş ve demiştir ki: 

- Biz, harp mınta:ktısmda bu1u 
nuyoruz. Vrumı bltatnflr~r.n "l ıı~., 
ettik ve bltnrn11•ğrmm son neferi· 
m1ze kndn.r rnUdafo.a azminde old·ı
ğumuzu bildirdik. Fakat, bunlar 

ayrtmubaripllğlnln ! ortrıl bltaraflı

a terketmeslnJ talep ctmJ:Ur. Pnr14 
mentonun fikri, böyle bir birlcşmcnl:ı 
ımkA.n11z ılunduğU mcrl<ulndcdlr 
Eftr De Valera lngflterenlo yanmda 
ınUt!Mele etmeğl kabul ederse, lrlan· 
danm arazi bakmımdan ikiye aynl· 
mı, bulunması meselesi nlhıı.yet blı 

lıııl suretine raptolunabilecektlr. 
lnki~c.!lııra intizarcn, vaziyet dik biT.I bir hllcuma uğı-atm:ı.kto.n ktır-

kıı.tıe taklp edilmektedir. Zlrıı. 1rlan· tarama.z. 
cll!lya yapılacak bir hOcum, dUşmıuıa. j Yap11acak bir istiliyP. multave. 
tngUtereye kar~ı MrekAt ıı:ın ycnl Us- .ınet cdilecel.tir. 

Uoma, 11 - ltaıyan umumi karar· ı takriben 26 kilometre me.5:ıfeden a
gOJımm 31 numaralı tebliğine glSre t~ BÇIIll{I olduklnn tasrih edllmektt>· 
o tcmmuıda Bale&" adıı1At1 clvannda d.ir. ltaıynn ve lngtllz batt:ha.rp ı;c 
ı~ donanmMm& yapılıllıo olnn mlltıri ıını.ıımda \'Ukua &"elen muhıırc
§iddoW h&va ta.arru%u 801lunda lngi. be, 15 dakika devanı etnıl~tlr. 
11.zlortn 42 bin tonluk Hud kruvaz!S- (38 ilk blr lngillz nıerınlsllo ııııııarn 

uğnya.n ltıııya.n ,emlslnt.n bunl.:ırdan 
rtlyls Ark Royal tayyare ta~ ge- birisi olması muhtemeldir. Kontc dl 
ınllutno tam 1.SabeUer vaki otnıuDtur. Ka:vur zırhlısı Ue CUllyu Çezare urlJ-
Bilbacm Huel zırblısI clddt has:ıro hlan e~Ur. 1ki.sl ele 22 ~er bin to:ıluk· 
uğratılml§tır. tur. 1011 senesinde yapılmışlarsa da 

Yunan denlz!odek1 muhare~de bir aonradan modemle§t1rllın1~1er:1lr. A· 
bqka aa.ftıharp goınl.dnJ.n dalı& cld· t'll" toplan onar tane 38 Uktir., SUr• 
cll ha.aara uğratılnu§ olduğu anl~ıl· aUeri 22 mildir.) 

mx:t.ır. !Bnlcar acl.Ml civarındaki mu- 70 AI.MA."l TAl:'YARESl l~GlLTE-
harebc :resimleri ~Ur. REYE Ht)Cl)M ETI1 

OEBELUTTARIKA TAAimtrL. 
ltoma ll - ltaıynn hava huvvet

.ertnc mensup avcı ve bombardmınn 
tayyareleri CobeJUttanka taamız et· 
ml§lc.rdlr. Boğazda. dcmlrll bulwuuı 

tngWz harp gem1lcrlnc hava torpille· 
rl Uo taarruz cd1lmi~, ~ gemilere 
ısabeUer vakl olduğu tesblt olunm~ 
tur. lnglllz avcı tayyareleri dcrhııl hıı 
aıanmıııar ve yapılan hava harb1 

-;onunda tiı; !ngfllz tayyare.si d~U· 

Ulmtı:tUr. tki ltalyan tayyaresi Uııle-
tne dönmcm1ştır. 
ltaıyan tayyarelerl bu se.bah Malta 

..zerine bir hava akını yapmıı~r. 
\' r.NA."l DENtZ!NDEiil MUJ-IAR&

BE 15 DAKlKA oruıuş 

Roma 11 {A,A.) - lon!cı:ıne deni· 
:.odo wkua ceıen bir deni:r; muhnrc. 

beal esna.amdll. İtLı.lyanm Conte dl Co.· 
vour ve Glullo Ccıare zırhlılannm 

DAlllLDE: 
• AblAk zabıtaııı memurları dUn ak· 
am Beyoğlu clvannda yaptıhlan bir 

kettıtrolde bir kısmı evlerde ve bazıta 
rı dn tenha ı:okıı.klar içinde olmak U· 
zere yedl t.ıı.ne 13·16 Yıl§ anı.smda kız 
yakale.mı§lardır. Bunlar bu sabah em
niyet mUdUrlllğU.ne geUrllml§ ve ora.. 
dan mwıyenoye eevkedl~lırdir. KU· 
çllk kızlan ~tan çık&ran b1r kadın· 
da yn.kalanmııtır. Adliyeye ver11ecek. 
Ur. 
• f}ehrlnıl.ıde çıkan :tranaızea "latan 

bul" gazet:esı bu ıılqrundAıı ftlbııren 
Veldllor HeyeU kar&rile kapa~ 
tır. 

Londm l l - 70 Alman tayya rc!i 
tarafından dlln lns-W ere!ie ~apıl3.ıı 
bUyUk t&arruü tam ı ıuvaC!nldyet· 

ıslzlllde ncUcelcnrııl ~ , . 111 Alnıan tay 
yarest düıllrlllmUıı, 23 tayyare Uılerı. 
ne dl!Mmlyeeek cıcrececıe ha.sara. uğ
ratıımı§tır. lngillzler 2 tayyare ltay
bctm~lcrdlr. 

İngiliz hariciye mUııteaarı BuUer, 
radyoda söyledigl bl,r nutukta dtmfQ· 
tir ki: 
A\'rupa .s.:ıhne!indc lnkl;;a! edebilecek 

fhtmı.uar Uzerlmlzdr.n dUşmanın dik· 
kat nazarını çckoblllr. Hattı hareke· 
timlz azlmkAr "" -w.rih oldugu takdir
de bu lhtlUı.tlar daha emin bir ıekfü1e 
inkişaf cdebllir. TabiyeUeri altına G'L 
ren n1UlcUeı'in çıkarncnklan mubte· 
mel mll§l:U!Attan ba.5ka, Almanlar. 
devletler nraıımd&kl ~k.l rekabete dl> 
lmrıı l<oymıık mec:burlyetı."ldc knlıı· 
l'A'dardır. Bnlkanlar hakkında, ltaı· 
yanın ve SovyeUerln kendilertne m&h.. 
sus nokta! nazarlan, tııpanyanm lcen· 
dine has an~no \'C gururu oı:ıcaktır. 

Ç:ınakknle hokkındn muhtelif 
görüşler bu!unncnklır. Akd('nizıfo 

bir çok se!lcr yükselecektir. En 
km·velll ses hnrp filomuzun hüyllk 
toplarının çıkardı~ı ses olncnktır. 
Avrupa kıtnsını \'C cihanı lohak· 
kfimU allına almak isteyen hangi 
de,•Jct olursa olsun onn karşı kAfl 
gelecek kadar lhtillltlar ç,ıkacaktır. 
lnand~ımız şeyi kurtaracak, kcn. 
dl SB)Tetlerimizle ve önümüzdeki 
tehlikeye karşı koyacağımız azimle 
dost kıır.nnac:ııtız. Meydan okumaya 
ancak heyecanlı sıçrn~·ışlarln karşı 
gelebiliriz. Avrupıının önünde bulu· 

del ctnıiş olduğunu söylemiştir. 
~lumaileylı, Almanya ile lıalya. 

nın ıııun bir ultı devresinin le.. 
nıellerinl atnıak lasa\'\·urunda ol· 
duklarını İlli\"c etmiştir. Şimdi 
~lac:ır rnlllelinln \'Oıifesi aı konu~
nuık, itlrunt etmek, ı;alı~ın:ık ''e 
ilııat c:ımekllr. 

lrnAl, NAJBIN.1:: MAL0.1A1' 
\'ERtLDl 

fludapc~lc, 1 t (.~.A.) - Kont 
fe-leki ile 1'ont Csnk;r, Xııllıi Sı;ııta. 
ıııtl Horty ı:ırnrından knbul edil· 
mişler \e müşarünileyhe Miinih 
ı;:dı üşmelerlnın ncta~ ici bal.kındıı 
nıa!iımat ,·ermişlerdir. 

ll.\l.fü\:\' T.\ TUKOSU 

BOZUL.\11\' ACAK 

Lhonrna· ll CA.A·) - Telgrafo 
gautesl, direlttörli Gio\":Ulni An • 
$Sldonun Berlinden göndermiş ol 
Juğu bir mektubu, "MUnih diplo -
m:ı.tik mlilaltaunm esM madde!!" 
Unvıı.nı ıı.ltmda neşretmektedir· Bu 
makrucıde ezcUmlP şöyle denilmek 
tedir: 

".Bir ıııllddettenberl )faear hU • 
kfımP.ti. vaziyeti mnwcr devl~tll'rl· 
nin Birastt ada.mltın ile dofrudan 
doğruya tetk!k etmek arzusWlU 
lzl1'1r '"<' bund:ı rsr~r ctmrktr:;dl· 
Balla.ra.bynnm lı,ıgall. Maurl~nn 
mubR.vyrlcleri ve tnillf gıırurları l • 
çbı bir nevi kamçı darbesi olmu~. 
tur, Ho.kiknt halde %3.man pek az 
milsaittir- Bunun da ~rbebl 1l"il1,·rr 
de,·letlC'rinln eski A \'?"1'""11.., Fek • 
lini dl.'ğlştiıml.',ği ve ortsy:ı. yc>ni bir 
Avrupa. ı;ıkarmaE:'l isllhdaf eden bir 
hıırbc glrlşmlş olma.lertdrr· 

F:ıknt :Macarlar. bu nne alt llUSU· 
i birtakun ııebcpleıclnn dolayı su!. 

hUn muhafaza edil'l'lesine şahit ol
ma.ktn kendileri için bir mt-nfıı.a.t 

görmektedirler. Macar şeflerin 
dahil! vouyeU ,.e merntekctl"rinden 
milli mut.al~b:ı.tın derhal tatmini i
çin fikirlerde hUktim Urmokte o -
lıın ge~nliği izah ve tegrlh ettik
ten sonra. Al.manya ve !talyanm 
Macar milletinin millf mutalebatını 
İjiee anlamış oldukları ve ?Jaca • 
rtsta.nm sillh patlıı.t.mamak sureti. 
le ihtiyu tlmfe olduğu fedakarlığı 
ta.lı:dir etmekte bulundukları bak • 
kında yc11idc'1 teminat alnıış ol • 
ma.ları muhtemeldir· 

Bu teminata 5imdikl Balkan ata. 
tUkosunun bozulmtyl\cağı ve Ma~ 
ristmun muvakkat feda.kAr1ığınnı 
hiç khnaenin ve •evleviyetle 'Balkan 
devletlerinin menfaatine hiıdlm ol
mryacağı teminatmm ilave edilmiş 
olms.sı muhtemel gibidir· 

Mektup muba.rrirl, netica olarak, 
Almanya ile lt.alyanm meydana 
getiremk Uzere olduklan yeni Av. 
rupada Macaristanm kahramana. -
ne ananesine ve manevi ehemmiyet 
ı:e kıynıetlııc uygun şerefli bir mcv 
lric salılp olacağını yazmaktadır· 
liAROJ,. l'llLLI CEPımtt KORU· 

l\L<\K JÇl.~ MVCA.DEU:rı:: GtJUŞ'l1 
BUkrc~. 11 (A.A.) - Röyter ajansı 

bildiriyor: 
Memleketi tehdit eden ye.ııl tebll· 

l:eler ltar§ı.smda mıuı cephe)1 ipka 
lçln kral Karo! !lkı bir mqcadele yap 
rnalttadır. Sabık demlrmuhafız: te~kl· 

IAtı m~kU16.t çıl<arma:a, ~lııdığı 

ctheUe kral Karol bu te~kil~tm ıet1 
otan general Alıtoneııkoyu tevklt et· 
Urerck blr tecrtt kampnı& ı:-önde~ 
tir. 

BUkretıtc za.nnedildlt;lııc ı;ore. Mnı

car mctnlibatı kendisine resmen bil· 
dirildiği uman Romanya hO'kilmetl, 
arazi terk etmektcnac, &halln!ıı mUba 
delcsiylc, Transllvnnyada bulunan mU 

• Memlekette kAğıt l!ltokunun azat. 
maıu ve hariçten 1thnl fmkAnlarmm 
dııra1mıım karJısmda gazete s:ıy!ala,. 
rmın tahdidi hnkkmdakl koordinasyon 
hcyeU kanın n~cdllmf~. Bu ka· 
rar beo gün ııona meriyetc gtnıcektır. 

nuyoruz. hlm tabrtkalann aatm almmamnı tel<· 
Valanla~ınd:ııı sürülenlerin kaçır llt edecektir. ?Uacarlst&ı böyle bir 

Bu söı. sö~lcnır söylenmez Kara 
Yorgi hemen ortaya attldı: 

- Affet reis ama, dedi. Burası 
Kara Yorginin meyhanesidir. loc. 
rfyc şüpheli ndaro giremez .. Müşte· 
rilcrlmin hepsini birer birer tonı· 
rım .. Hepsine ayrı ayrı kem olu. 
rum. Bln:ıennleyh e\'fndeymlş gibi 
otur ve fstediAin gibi konuş! 

Yeniçeri Abdu11ah meyhnneclnln 
bu mttdnh:ıJc<;inden sonr:ı lisanını 
t:ımamfle de~lştircli: 

- A~:ım, dedi. ln:ın b:ınn, bunu 
fena bir niyetle sormadun .• Yalnız 
A~lk kısmı; leblebiden ncın kapar 
da şu a~anın (Abdullah bu sözli 
p:ırma.Alyle Eluiznnın kaçış hik6ye. 
dul anlayan Yeniçeriyi gösteriyor. 
du) anlattıj?ı hikAyede ben de bir 
tııkıın fiipheler uy:ındırdı. Kaçan 
c:ırin>i hir defacık görmek SCTdo· 
.. ını dllşlum. Sen de zor bulurlar 
onu deyince ıınhlnndı~ı yeri bilf. 
'orsun sandım .• Senden bir yardım 

bilecekten en son ~em!cketlz. lm. tckll!l kabul ctmcdi""l takdirde lJ%• 
p:ıralorluğumuzun ılcrı k:ırnkolu· ı 0 

' 

yuz. Bize ümitlerini b:ıE;lamrş olıın· !aşma mahiyetinde olmak Uzerc, Ro· 
larn karşı hnta elmcmeliyiz, edeme- manyanrn hudut te,:k11 eden h!r lwrun 
yJz. araziyi terkctmefl, diğer Romen ara 

umabilir mi:rim diye :r:ınına gel
dim .. 
Sc:ssiz Dekir de yumuşar ve ııcır 
gibi olmu5tu: 

- Demek sen de {ışıksın ö:o.lc 
mi1 Fak:ıt cmlnol •. Dnınat Paşanın 
snra:)'Jnd:ın kaçan cariye senin se\". 
silin olam:ı;: •. Çüııkii ..... 

Sessiz Bekir birdenbire aklı ba. 
şınn gelmiş gibi sustu: 

- Haydi yiğilim, d('clt. Sıınn 
söyliyec-c<k ba~'rn bir ~Ö7.iıın yok .. 
Simdi bizi rnh:ıı bırak ta i~lne 
sıı. 

Yeniçeri Abdullah bu ~erer kıp· 
kırmızı olmu~ıu. Serpu~unu arkn;>·a 
atarak lrnşlı başını uzun uzun ka· 
şıdı. Düşündü. lyice düşündü. Fa· 
kot Sessiı Bekire cevap ,·crme#e 
luıum garmcdi. Eski oturduğu ~·ere 
~itti Ye meyhanecinin toprak bir 
desti den, doldurnr:ık sunrluğu 
S:ıkıı ~nrnbını lıir yuclumd:ı lı;ll. 

Bu konuşmadan Sessiz Beldrln 

de canı sıkılmıştı her halde .• Ye· ı 
niçeri Ahdullah )"erine oturduktan 
sonra Sessiz Eckir arkııclaşına 
d5ndü: 

- .\rtık buradan gidelim, Dur ' 
sun .•. Canım sıkılmııyn başladı. 

Bu cümlede söyledi~lııin muhnk. 
kek yapılmasıııı istlyen insanların 
ifadesine he.nı1ycn bir !kat'ilik var. 
<lı. Bu fikre ne Deli Dursun, ne de 
fiçüıır.!i arkndaşı itlrnz elti. Derhal 
kalkıldı ,.e meyhaneden çıkıldı ••• 

Yeniçeri Abdullah da meyhane
de çok oturmadı.. Birkaç dakika 
sonra o <Ja knlktı ve meyhıınedcn 
dı~arı (ırl:ıclı .•• 

Kara Yorgi şimdi müşterilerin· 
den bn:,ka bir gnıpun )·anına git· 
miş: 

- Neyse, u.,:uz kurtulduk. diyor. 
du. Fırıma dışarıda patlayacak 
demek ..• Hepsi de )"aman yJ#;illcr
dir. Kıı,·ga tatlı olacak herhalde .•• 

* ~ * 
)Je~·hanenin kapısı onundc, za· 

len karanlık secede 1'•rşıki 11lışap 
C\'in lrnpı GÖlr.:esl içind9 büsbütUn 
kaybolmuş nibi durarak bekliycn 
başka birisi de Tnrdı, Gürctf Ali ... 

GOrcU Ali Karnkullukçubaşı lnı 
AAadan nldığı emri unutmuş dcı!il. 
df. Blllli:is bu emri tamamı tama-

kabut edeceğl zannolunmaktıı.dxr. 
ROMA....,YADA NİZAM VE Stı'JU)l\ 

BUJcreıı, 11 (A·A·) - Rndor a • 
jansr bildiriyor: 

Nazırlar heyetinin 9 temmuzda 
yaptığı ikinci toplantısında, dahili
ye nazın General David Popesku, 
dahili vaziyet hnkkmda. lz;abat ver. 
miş \'e büttin memlekette nizam 
ve süklınun hUkUm sürdUğilnU tc • 
barUz ettirmlııtır. 

Bila.hara hnrlclye mızırı ManoL 
lcsku, Romanyanrn ya.hancı memle
ketlı'rlc oian mUnasebctlerindoJd 
esa.slı snfunJa.n \'C yeni kabinenin 
teşekkülünden bu ana ka.clnr elde 
odllen §ayo.nı memnuniyet netice
leri nnlatmıştır. 

Nihayet, Bnevekil Glgurtu. hil • 
kfımetln dllhlli ve hnrlct siyaseti 
bahsinde hUkfunet a:ı:a.sı ar4Smde. 
tam bir fikir beraberliği mevcudi· 
yetini tebarüz ettiren izıılıatta bıı
luomı•stur. 
r.o•tAl\"YA MİLLETLE}! cı::nt
'\"t<::Ttrm~ ~iÇiN {TKU,Dt? 
nnkreı. 11 (.'\.A.1 - O. ı ·• :L 

Aj:ın~ı hlldirlyor: 
:Homcnyn hariciye ıınıırı B. Mn

noilesco, Homıınynnın ~mıctler 
Ccmiycllnrtcn çekilmesi knrorı h:ık. 
kında nşağıd:ıkf beynn:ıttn bulun· 
muştur: 

"- Ho:ııonya, ~lıllellcr Cenıiye· 
lind~n ı.:ıknıl'lkla, ur.tın ınmnnlnr 
kc•ndlsini nrnlon bir si~ ıısl hayale 
nllııı~ et \'ermiştir. Hiçbir zaman, 
Romnnyıı, MlllC'ller Cemiyetinden, 
je'il \'e sozden huşka hnkikİ hiçbir 
ınenf:ınl clde etmemiştir. Bilakis, 
Ronıın~o. Milletler Ccmi~·cU ''ıısı. 
ııısilc, hazı komşu lıü~·iik millet 
h:ıkkındn, olomalik bir maknniz. 
ma ile, Romıınynnın hııkikl hi~si)·a· 
tınn ınuhullf nlcyhtar siyasi h:ırn· 
ktıla silrüklenmi~tlr. Hakn, h:ıkikt 
menrnotınc ,.e ,.\,·rupa vıııfyctinln 
rcııllleslnc lelnbuk e<lcn hlr sirnsct 
takibine lı::ışlnmış bulunan Roman. 
yn, l\Jilletler Cemiyeti ıizrısı kalmn. 
sınııı fnyıluıı oldui(u fikrindedir." 
BUI.GAn BAŞYEIUU 1TALYAN 

ı:LÇ'lı:.t~E GöntJŞTU 

orya, 11 <A·A·) - P..aşvcl:il 
Filov. dUn ltalyan aefüi lfont Ma
~tratlyi kabul et.mlş ve kendlsile 
uzun \'C samimi bir görücıme yap _ 
mrstır. 

1 ııt 14 ij;!dur gf!luı ıu~borler 1 
l\IUMIJTF; NEŞROLUNAN UE~JJ 

TEBLlG 
Londra 11 - Hıtlcr, Koı:ıt Clano 

ve Macar nazırları araamd:ı Milnthte 
yapılan konuıımadan sonra n%'rodllen 
resmi tebliğ oudur: 

"FUhrer, bu sabnlı MılnUıtc, :; n
nında Von Ribcntrop \"C Alm1n hU
ktimetinin daveti u~ •rinc pazar gti. 
nlindenberl AlmMyada bulunan 
Kont Çiyano olduğu lıa.lde. Alman 
hilkümctlnin dtı.veti Uzcrinc MU:tihe 
gelen 'Macaristan Baı;vdtill 1:0:.t 
Tcleld ile Macaristan ITn:iciye Nıı
zrn Kont Çakiyi kabul flWlİ~tir· 
GörUpıe, üç devlet a.rruımda mcv -
cut ll1Wlevi dostane mnnaseootler 
hıw"ın kinde ccrrynn e'M:!llttr.'' 

Nevyorktnn ~elen haberlere göre, 
Almnolar Balkanlarda arazi metali· 
batı dermeyan etmek zamanının gel· 
nıediğinl Macar rlcallno blldlrm4'Ur. 

Ol~er tarartan, Romen kııblnestodt 
•yenl değlolklikler beklenmektedir. Al· 
manya, Demlrmuha!u:lardan mUt.c:ck 
kil blr Roınen hllkClmctlne, Transit· 
rnnya meselesinin Romanya için ds-
ha mt11ıalt §cklldc hallini temin ede· 
cıetnı bl1d1rml~tlr. 

Bir rivayete göre, Almaııyıı Romen 
kralınm dı\ tahtından feragatini lste
m~tlr. Hatt.A Karol, tahtmd:ın fenı· 
gatl yazmış ve 88.ltanat mcclll!llnc ver
ml§tır. Romanyanm milletler ceınJyc
tlnelen çekllmeğe karar verdiği de 
bfldlrllmektecllr. 

mınn l'crlne getlrınlş, Yeniçeri Ab· ı 
dullnhı bir ~ölge gibi tnklp ederek 
J\ara \'orglnin meyhanesine knd:ır 
gelmişti. 

Gürcü Ali uyanık ve çin fiklrll 
blr Yeniçeriydi. ' J\ora Yorglnln 
meyhanesinin kapı ı önOnde biraz 
duraladı ve dil,iindü. J\nrn Yorsi· 
nln mcyhnnesinin ne mal oldul'{lı
nu, hur:ıya giren :rnhnncılardnn 
daima şfiııhe edildl~lni b!llrdi. Ye. 
nlçerf Abdullabın arkasından içe. 
rlyc girhcrsc .belki kendisinden 
şilplıe edeceklerdi. Belki de Abdul· 
lnh kendisini tnnıyacnk, tanımasa 
bllc biraz CY\'Cl kendisini yol üze· 
rln<.le sorguya çeken 'koldan oldu· 
ğunu düşünehilece-kti. T~ln iyisi ka
vıyı kollamaktı. Yeniçeri Abdullah 
herhalde meyhanede sabahlnmıya. 
caklı. :Muhakkak çıkncnk ve bir 
yere girecekti. O "'akıt Gilreü AH~i 
orknsına düşmekten kim menedelıl
lirıfi? 

Gürcü Ali knpıda bekledi.. U· 
zun uzun bekledi .• Epeyce uman 
sonra Bem1ci ta~·fasından üç Jdşi• 
nin cıklığını ve karnnlıklnrdn kar. 
lıotdu~unu gördü. Arkasından Yc
nlı;r.rl Abdullahın da fırlar gibi 
rncl·hıınc kapısından dı,arıya ug. 
radıRını '"C :rokuşt:ın hızlı hıılı 
tırmanarak ka)'holmak üzere olnn 

Akdenizde çar ı an 
lngiliz ve a 
ljQ kuvve l l 
Çarpı şnıa hangi şartlar arasında 

nasıl cereyan etli ? 
lnglliz ve ltalyan ajaıııılArı Wı l Her ne oıuru oısun, bug11nktl halde 

gllıı.U Mıı.ltaııın prkmda. ve Yuıı.an muhakltak §ttdur lcJ, ıbndf.ytı kadar 
dentunde bir çarpt,:tlA vukua gcldlğl· harM hiçbir aurctle U.bul etmJyen 
uı blldtrdl. .llıtuharebcnln neticesine ıtaıynn ftlO!U Mııltanm §UkmdA, ta. 
dair kaU bir tebliğ henUr; ne~dll· lilnt, bir teaadllt n.etlce.si ol&rak. btr 
me~ olmakla t>::rabcr, İtalyan .filo- kere tecrilbe e~ bulwıınakt&dır. 

sunun geri çekilmek ve mUda!a.ada Muharebenin sonunda bir İtalyan 
lıalmak ııurcUle altı saaU1k blr muka torpido muhribin.in batt.Jtma, blr l· 
\'cn1ct gösterdiği, daha oonra. aahU ta.ıyan lmıva.zı>rllnllıı torpUlt'.Ddi#lnıt 

lıUhl.a.mıarınııı hlrnayealne rtrerek ve aa.fftharb %ll'hlılarmdan btnmıı de 
lngiliz taklblııdcn kurtuldukları teey· a.ğır bir isabet aldıfıDa ~re ltalyan 
yllt etmektedir. donamnar;ı ucuz kurtU1mUf uyılabi· 

Akdentzde ilk çarpışma olan bu lir; ve buna yardım eden eıı mUh1m 
harbe lııtil.llz\erln hangi gomllerinln blr A.mll de lııgilts kuwetlcrlnln ırU~ 
IJtlrak ettiklerini bilmJyor.sak da 1· at 1Ubn.rllo muha.ımnlanndan dtlsUk 
ULlyan kuwetıcri ve lxıglliZ takibinde b1r aevtycde olm&ln.ndır. Nitekim 
\'akl olan cndıılJUar maıı:ım olduğuD1L bundan teutade edaı İtalyan don.arı-
göre ~ıırpışnıanın certıyıuı eurcUnl mıı.sı a~t 26 kllomet.rcdcn açıDif w 
ıu §Ckilde izah ec!cbilcccğlz! daha aonra da aunı l!1a Jle§?'ederclt 

Harbe ltalyanlnrm iki :tırhl!Sl işti- hll bala?)·atannm hl.mnyeahıe g~· 
rak etml,tlr. Bunlar Kont n:aur De: Ur. Bununla beraber Maltaıım tvkm
JUl Scznr zırlllılandır. llWıl do 28000 daki bu çarpl§ID.a ile Girit adan a· 
toolul,;.tur. 1911 do ~a edllmi§ler; ve çıklarmda. vaki kUı;ük bir çarpqmayı 
sonraları mllhlm bir tamir g~rerek l~llrmamalıdn'. Roma radyon bu 
modern bir bale ltrağ olunmuşlıı.rdır. çarpı§mada bir 1ngUlz mulıribln.ln ba 
SUrntıerl 2i mHdlr. lf; ta&c otuz ikilik tınldığtnı bildinni§OO de d&lm& doğru 
topla mUcehhezdlrler. (l) rakamlar "'ermekle m~ lngruı: 
Bwı& mul:abll adetleri ve ı..ımlcrl amirallik dıı!Tcsi bu bahf.ırte hentız ~ 

hen~ it~a olnnmıyaıı lnglllz donan· ııOylememl§Ur. 
maaıııo. ı;cltnce: İlk çarp~ada.n aonra Cebcllltt&-

ltalyaııların 2G kilometreden ateş nlctan orta. .Akdenlze açılan diğer lıı· 
nçtıkla.n ye lnı;iliı:lerln yeUgemedlk· g1ll.z cUzQtamı.o.rmm harelteU pek mU· 
!erine göre harbe dthll ln;;illz hattı hlmdlr ki bunların ıcra.abJı& Alt taf· 
lıo.rt ı;-emllcrinl.n ııliratıeri İtalyan alllta peyderpey lntlr.ar olunabilir! 
h&rp ı;cmllcrlnln ısUraUnden u ele· 
mekUr. Şu halde bu gcllrenl Skapa 
Flo-.·dıı. batınlmı~ olan n.oynl Ok s!!
temlnde :yani :9000 tonluk 4 gcmlden 
biri yahut iklsi olması muhtemeldir. 
Bunların 8 a(let 38 lik ağır t.opl&n 
vardır. Nitekim lııgiliz tebliği de 
Kon Kavur yahut JUl Suarda.n blrl
nin 3S Uk bir 1nglll:ı: mernılslle has:l· 
ra uğradığını bildiriyor. 
Diğer taraftan harbe .iflirak ct<len 

İnglllz ı;emlslııln gene 8 adet 38 ilkle 
mucclıhez, ao.000 tonluk ve 2' mu 
11Ur'llUııdo ı-rniıı Ellzabot .ıateı:nl 3 
gc:nlden biri olmaaı muhtemel b-.ılun· 
duğu gibi 25 mil aUraUnde ~1000 ton· 
ıuıc Malaya stateminelen gcmller ot· 
m&!< lbUmaU ~o vardır. 

Cl) İt.alyaııta.nn bu urlıJılanlan 

b:l§loı dlgor n\C\"COt diSrt zırhlılan 

otu ~r btn ~ul< olup eUrat.leri 
so mildir. Dokur.ar adet sa lill •fır 

~plıı.rı ''ardır. lııg-Ulı:.1or1n de kırk bl· 
nor tonlok f yeni urlılıla.nnıD lı&Jl 

ln~ bulıınduğunu ııt.,·n edelim! 

Soldan saya: 
1 - Renkten renge giren bir 

lı:ıyvan, 2 - nıı~ına "0'' gelirse bü
;)'İlk profcsôr olur • En mühim ham 
rnnlıemesl, 3 - Ro{hışan - Su, 4 -
lştirn • Taıe de~il, 5 - Rir muhar. 
rlrlmizin imzası • Ev,·eline "1" 
gelirse helezoni oyuk olur • Tersi 

ile t:ölscnin arkasına dü'ltnğünü de 
görrHi,. ' • 

O Takıt Gürcü Ail de Yeniçeri 
Abdullahı tnkibc b:ışlndı. 

-!J-
IJOGOJILBR çüztJLVl'ORI 

lst:ınbulıın bin bir minaresinde 
sürllJ,, gürül sabah ezanı okunuyor .. 

Sabahın serin Te tallı ışıftı içe• 
rlslnde şehir ağır Te kabuslu uyku· 
sun<lan gerine gerine uyanmakta ... 

U)·anon şehrin sesleri, tatlı bir 
çıtırdı halinde ul'kn doluyor ••• 
Gece yarısından beri uyku uyumn. 
yan Yeniçeeri Ağıısı Merre Hilseyfn 
A~n. cznıı seslerini duyar duymaz, 
yıırı uyuklayarak olduğu makat· 
ın üzerlnd~ ıığır aaır ve esneyo 
esneye knlklı. Gözlerini o~~lurdu. 
Kollarını sıvadı... Dar ve demir 
parmıtklarle murabbalara ay -
rılmış pencereden baktı •• Sonra. 
bitişik odada bcklh·en acemi oı
lanl:ırm birisinden lef;en lhrik iste· 
dl. 

Mcrre Hüseyin Ağanın Süleyma· 
n!y~ caınilnin )'anıbaşındaki Yeni· 
çeri ocaaınd:ın ayrılamadığının bu 
üçüncü seeeo;j oluyordu. Şehirde 
:ılınan fcdmldd~ tedbirlere neı:are~ 
etmek TnıHesini bizz:ıt Hüseyin 
AAa iizerinc almıştı. Onun için bu 

Kartal Askerlik ıubuiıuluı: 
~ubemlzdc m~cut bllaJDmn 

327 - 328 • 329 do~u yerli erler 
lnlim için 12/7/940 cuma gilnft 
celbedilmektedir derhal oubeye mil· 
racaatlan illin olunur. 

• 
BüyUk hikaye 

Yazan: 
KENANHUWSI 

Yeni çıktı~ 
güzel sanattır, G - Kırmızı • Aktö• 
rün vatifcsi • Damarlarda dolaşan, 
7 - Telıa.s$Ür edalı - Alilftc (argq), 
8 - Eski Yunanlıların süzellik Ali· 
h~si - Tersi memleketini %1yııret 
etmektir, 9 - Diri • Nota, 10 -
Sorgu edatı • Durum. 
Yukarıdan aıağı: 
1 - :Rilılbedel • Hüner. 2 - A· 

kılhlık tıısh)·anlar, 3 - lnco de~il 
• Duygu, ' - Akdeniz 6nhilindt 
bir kasgba • TcJ"$I Şarkta bir THA· 
~et merkeı.:idir, 5 - nir l(l;.ıt mır 
kası, 6 - Bir muhncir L'UŞ, i -
'Yemiş salan - Pahalı, 8 - Şişkinlik 
• U:ıkır kabların cilrısı, 9 - Sabtc
klir (arr.u), 10 - Bir hastalık. 

6~ ı.\'olu bulmacamı:ın halli 
Soldan srığa: 
l - Kıımandarya, 2 - Ale,·. 

Evall, 3 - Hamak, Aks~. 4 - Ani· 
n7., An, ı:hrnmlar, (i Ra, Av, Ay, 7 -
Eınn, haz, 8 - Nnslp, Zift, 9 -
Glrye, Le, 10 - lli Kekeme. 

scce.ri dairesinin Halice bakan bir 
odasında serdlfJI pu(Ja döşeklerle 
kuştüyü yastıklar üzerinde uyuya· 
rak geçinuişti. 

Faknt bu gece J'&rısı a~ıı)'l bir" 
denbirc uynndınnışlar, ıokıık ort11· 
sındn kavsa ederek birlblrlnl ~·ıı· 
rala<lıklıın için ARnkapısınn getiri
len üç kalyoncu ile bir Ycniceri· 
den bah!Clmişlerdi. A~a c-.-vcJfı 
böyle ftdl bir zabıta vak'nsı için tat· 
1t uykusundnn uynn<lırıhşına çok 
kızmış, kendisine bu haberi veren 
iç o{tlanına bir hayli balfınp çn· 
ğınnıotı. Sonrıt bilhruısa bu knvsıı· 
nın denizcilerle yeniçeriler tırn· 
sında olması dıı aynen etınını 
ısıkmı~tı. Biribirin i yaralayan tarı 
tutup tn Minknpısına getirecek ne 
var ld sanki- Bu yeniçeri kuDn~ 
'.ıırındn artık kan ve mertllk namı· 
na hlc bir şey kalmamıştı. Bir )'C· 
nlterl ile lrnlyoncn ile d31Qştıyor. 
yııra!anıyor da kavga :rcrlııe ~ti· 
ıen lmllukcular kendisine yordıtn 
edip biran içerisinde fiç kanyoucu· 
yu haklayacak )·erde hepsini tulU· 
yorlnr, kı~kıvrak bnölııyarak A~:t 
kııpısına ı;etiriyorlnr; sonTa da sıın· 
ki pek büyük bir marifet yapını'i 
gibi bizzat o~n.rı uykusundan uy:ın· 
dırarnk bu mnnascbeuiz müjd~~ ı 
~eriyorlardı. .(Devamı var J 


