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IS e 
Ruf enva hududuna 

asker vığdılar 
Almanya, Balkaala~da orduların 
Mareşal 
Peten 

terblslal istiyormuş•·~ 
Başvtkll Doktor Refik SayiJam llleclisle nutuk söylerken 

. .,,. 

Ayni zamanda 
devlet ve 

hUkOmet reısi 
\J~I. iZ (A-\.) - Havas ajansı 

bildiriyor: 
Af un uam be taratın dan tuvıp edt 

len karar surcUnl müteakip, Mar*İ 
l"et.en, bittabi bUt.Un salAJılyeUere ma 
ilk bulunmaktadır. "Yeni kanunu c • 
8-.aiyt neşir ,.o llM sa!AhlveUnden 
~ka. Mare§al, şahsında de\:let rclııl 
Ve hlllmmet reisi aalilılyeUertnl t.ev. 
hld edecektir. BaşYel:ll vazifelerin! 
5artb surette bahis mevzuu etmlyer 
1 B7ıs kanunu es:ı.,l$1, erru:cn bunu 
~Uınkun kılmaktadır, .Mebu.saıı mec 

la:Icrt, kurulacak yeni aaamblelerin 
-. ( l>m amı 2 inci uy fada) 

Berline giden Romen hariciye nazırı, · 
Romen arazisinin hiçbir zaman 

Rusyaya ait oln1amış kısmının iadesi 
için Almanyadan tavassut iStfyecek 

Londra, 12 ( A. ,.\.) - Daily Telegraph gazetesinin diplomatik mu. 
harriri 1nz.ıyor: 

J.ondnıdnn alınan mıılümat, son i\liinih görüsnıelcrinde l1ariciye 
nazırı Kont Cs:ıky ve l.m~vckil Kont Teleki larahndıın Almanla~ üzerin. 
de bü~,1k tazyikler yapılmış olduğu leen üd etmekted!r. Kont Çiyano 
da meıl;Cır de,·lct nıl:ınılıının takviye etmiştir. Mnamnfih Almanya, Ma· 
<"nr ınütaleh:ıtınııı kabulü halinde Balkanlartla bir harp zuhur edebile: 
cijiini tle ~:ırilı bir suretle knhut etmektedir. 

) iııc ı.onrlrııyn gelmekle olan maliırnala nıız:ıran, So,·yet Rusyıı-
11111 Bukovinn'dnu Hulhcnc hududuna nıtihinı kuV\'eller naklettiği ide 

So~·Jctler daima Hulenyanın Ukranyıının bir cüzli olduğunu 
tcc:nüıl clıııeklcdir. 
ya~a illihakıııı talep edebileceğine dair em:ırclcr ınevcııl lmlunmak. 
ya) a iltihakını talep edrbilece?;inc dair enıureler ınen11t lıulunınak. 
tadır. 

RO~EN llAJtWl:YE ~AZIRI 
1'fUNttIE NlÇlN GtDlTOR 

Amerika 
Bülu·~. n ( .t\.A.) - Röyter ajan • 

amın zannettiğine na.7.aran Romanya 
hariciye nıu:ırı .Manolle.sku, yapılan 
davet ilzerlne MUnlhe ı;idecekUr. Ro. 
men arazisinin hiçbir zaman Rusya· 
ya ait olmam!§ olan kısmının Roman 
yaya iade edilmesi Tçin, Almanya bU. 
~metinin Rusya nezdinde teşebbU • 
aatta bulunmasını talep edeceği tab. 
:min edilmektedir. 

~lartDnDktte bir Fıransız
nngDOlz deniz lh)aırbBne 

mani olmak ıçnn 

Tedbir 
düşüııüyor 

lleı • \'a~ftıqloıı, 12 (,\. A .) - Martiniquc ch·:ırında lıir Fransız • 1 ııgiliz 
Co:~z 

11 
nrek~tııın ın:ıııi olmak üzere bir ll't.lhir dli$Üniilmekleılir. U. 

~l 1 .~ . 1.11111 ıııı ılıııı ıık!;>:ını nılidııhale ederek bir sureti imi ılcrpiş elli· 

1111 /~ ıl~rılnıckıct1ir, \':ll'll:ll'ıık itilAfın Frıınsn:lnrın ~eınilcrini )l:ır· 
nı 1 ''.1

' ılc ıııııh:ıfıııu elııı~lcri ''eY:ıhut htı:ıraf L>ir liıııaıııJ.ı ll·crl<l c<lil-
c erı \O) d • 

· un 3 olocn~ı ümit edilmektedir. 

... . ... 
nf:V[•ork 1" ( \ l ' ' " / · / .) - Ilöytcr: 
Nevyork Tl 

ö~rend·~ı mes ~:ızetcsinin Yıışlnı;to11 Fr:ın<;ır. m:ıhfcllerinden 

Muhasamatın Dalkantarda da pat-
COc\·amı 2 in<'i ~a~ fada) 

Amerikada 
ınüdafaa haztrhğı 

25 bin tayyare 
inşa halinde 

\'aıılııglon, 12 (r\.A,) - Mtidafae 
tatıııare komisyonu, mecmuu yUz mil. 
yon dolar kıymetinde sipari~ler ver. 
mlş ollluğı.mu dUn blldlrıııletır. Bu sl· 
pariş, 2:> bin tayyareye aittir. Bu 
tayyarelerin yUule yirmi beşi bahrL 
ye, geri kalan kısmı da ordu lc;;lndlr. 

"Reconstrucllon l'"inaııce Gorpor3 _ 
tlon t.eşekkUIU, endüstri şlrkeUcrlnc ' 
fabrlkıılnrını genişletmek tir.ere JU _ 
zumu kadar tnhsiaııt ''ermcğl kııbul 

etmiştir. 

Başvekilin bugünkü 
. mühim beyanatı 

istiklalimize ve vatanımızın bütünlüğüne zarar verecek 
Berbaagi bir barekete 
karşi slliba sarılacağız 
----·-................... i Türkiye, dostluklarına sadık, 

Sov!et. Rusya 1 kendi istiklal ve hürriyetini 
!u~kıyeye 1 müdafaaya karar vermiş tek 
ultımatu~ l bir vücut halinde vukuata 
vermedı ı · . r t kt 0 .. Mod;nıııı. 12 r,ı.,1.J - Tns~ nj:ın.i ın ızar e me e il 

sıbiJdİl'İ~ Ol': 

Yabancı ınallıunı. 'on giınlcr 
zarfında, Sov~rllı•r Birll~iııin Tiir
kiyeye, :ır;ı.,.i lrrl,i ıoJ, binıle hııJu. 

nan hlr iillirnalunı •iindertli~ine 
dnir kesif ııeşri~HI \:ıpıı.okııırlır. 
Tass ı.ıjıın'iı, lıürnn hu ~;ı~·ıoı:ırın 
uyılurınn ohhıj:(ıınu ,.c lınl\ikııl:'I 

hiçbir ı.urclle IC'lrnlılil t>lnmli~ini 
heynnn nıewnıhır. 

Ankara, 12 (A.A.) - Başvekil Dr. Refik 
Saydam, diin, C'1mhuriyet Halk Partisi Meclis 
Grupunda harici siyaset hakkında verdikleri i
zahatan sonra bugün de Büyük Millet Meclisi 
kürsüsünde aym esaslar dahilinde aşağıdaki be
yanatta bulunnıu~lardır: 

Saym arkada§larmı, 

A/<,denizde lıava 
A vrupanın içinde bulunduğu ''llZl • 

yet ve buna kar§" Türkiye CUmburi· 
yeUnln ald!ğı filyast tedbirler bak • 
kında vakit vakit yüksek huzurunuz. 
da ve bııuuı da radyo llı:ı beyanat 
yaparak Türk milletini tenvir etmek 
Cumhuriyet hUkQmP.tıniıı ba;ılıca va. 
zlfelerlnden biridir. deniz lıarbi . ve 

U001:ı. 1 '! - Bugtm nı·şroıu11a1J 

resınl tebliğ<? nazıtren dı:nlz · ı.ava 

harbi henüı: nihayete ermiş değ!ldlr. 
İtalyan hava kuvvetleri yeniden 2 
ss.fıharp gemisi, iki knıvnzör, muh. 
rip ve torpidolarla döıt nıı.kllye ge. 
mi.sinden mUteşckkll bir kef~cye Ak. 
denl.7.de taarruz. etmiştir. DUşman se· 
mllerinln pek müthl' mukabelesine 

karılmıştır. lngıııı Llt.yy&retcrl de 
barbe i§tirak etmiş, 4 lnf:lllZ tayya • 
resi dU,,UrülmU~tUr. lltl Halyan tay • 
yaresi tislerine dönmeml~Ur. 
Diğer tnra!tıın harp gcmllerlmtze 

taarruz eden tng!llz. l yyarelerlnden 
be§ taı;csi dU~ürtllmUşlUr. • 

L'\GtLtz FİLOSU l'EHELÜTTAill.. 

larındaıgb nİ nıııarıın ı:raı.t!>B deniz. mnknıuıılı, şu ırot.lu M:ırtiıııque su
dli:ıer hl ~ unnn 8C:ırn hansız tayyare gemisinin yeni Orlc:ın \'eya 
teklifi ~ merlkn lıın:ının:ı enterne edilmesi luıkkınd:ıkl Amerikan 

nı reddetmişlerdir A . ı· . 8enı 1 . • 1 111 -rıınsız mak:ım:ıtı Bc:ırn ,·csaır Fransız 
ALMASYA1'A ZIJ\l~"EX iHTAR! rağmen bombardıman tayyıırclerimlz 

faaliyete gcçmı:ıcr \·e blrkac;; yüz 

OA DÖNDO 
Roma, 12 - D. N. B. ajansı Cebe. 

BugUn de. yine bu makaatlıı buzu. 
runuza geliyoruz. Reyanatımın csıı.. 

amı yalnız harici meseleler tt§kll e • 
decektlr. ÇilnkU, Türkiye Cumhuriye. 
tı hudutları dahilinde, size arutme -
ğe değer herhangi bir htıdise ve vaka 
yoktur. Türk milleti, vakur, sakin 
gUndeUlt :~ıerlyle uğraşmakta, ''e 
mllll Şefin etrafında tek vUcud ola • 
rnk sımsıkı durmakta Ye Cumhuriyet 
bUk(kmctine en yükselt ltlmadıııı her 
hııreketıyle ve çalJ~m8811e göster • 

1 crıııe l· rnıı~ıı sular ı 
B • ınc un ayrılmalarına ıııÜ'io:ıdc etnıemcl,teıllrler. 
er:ın cdilc1iAinc no7.o tı . • ka c r:ı ) npılmakta olon yeni Fr:ınsıı · Amert" 

n ınliz:ıkerııtı F ·ı . dini • r:ın.,ız ızemı erlnın Mnrlinique'de h:ırekellcn tccri· 
garanti edecek bir lı · ı il ı •· ecre . e) ne m e .-oıuis) on teşkili ihtimali uz.erinde 
)an etmckt~dir. 

Ne\'lOrk, 1% (.\.A.) - Nevyork metre kadar nlcnlıp lngillz gcmllerım 
Tayıni.s gnzetes1nln bildirdiğine göre, bombardıman etmlşlerdır. nır onkllye 
Hul, dUn mııtbunt konferansında Pa- geml&l batırılmış ve iki torpido mulı. 
namcrlken meselelerine mUdahaleler. rlblne mühim isabcUer \"tı.kl olmu§, 

(Denmı 2 lnci sayfada) 1 bir aatıharp ıtemlalnde de yangm çı., 

JUttanktan çıkmıo ve İtalyanlarla 
harbetml§ olnn İngiliz filosunun ya • 
ralı olarak CebclUttanğa dönmUş ol
duğunu blldlrmeltt.edlr. Bu fllo, :;: 

(DC\amJ 2 inci !ll&yfa.da). 

• 

mektcdlr. • 
Sayın arkadaşlarım, 

Cumhuriyet hU~meU,.. alzlerln de 
yükaek tasvibinize mazhar olan alya.sl 

,(Devamı 2 lncl sayfada} 



ovye ler, ü e ya ve 
!ova yayı istiyecek 

kdenizde hava 
deniz harbi 

e 

CB:ışfanıfı 1 inci !ayfada) 

zırhlı, bir tayyare t.n.tıma gemisi, ikl 
kruvnz5r, dört t~rpldo mubı1bt ve 
diğer l:Uçllk. ger.ıllcrden mutc.,ekkil _ 
dlr. Gemilerde bulunım yaralı efrat 
karaya çıl:anlmışlardır. 

Ballmnll 

(Enştarafı 1 inci snyf:ıda) 
l masma mCmi olmalt için Almanya. 
nın elinden gelen her oeyl yapmakta 
olduğunu nhvat gostermektcdlr. Av _ 
rupanm bu 1'.ısmm<la Almanlar, ordu. 
ruı terhis edlldlğlnl vo lşçllerln 

asad için ıc!erbcr cdlldiklcrln! gör
mek istemektedir. 

Almanya aynı zamanda kendi 
taklarını takviye etmek arzusunda _ 

üır. Bulgarlstandan 600 ı:lraatçt ge • 
tirml§tlr. 

Fakat Sovyct Rusya, meçhul bir 
nsur olarak kalmaktadır. Her ta _ 

raftan 1.>eklcnllmcyen Mdlaclerın ı:u -
ur etmesi muhtemel bulundukça, AL 

ınanya Balkan mcmleketıorlnden or _ 
1ularmı terhis etmelerini talep ede • 
mc:ı:. 

Almanlar taratmdan mtubcm olup 
&:rllndekl ecnebi muhabirler tarntm 
1aD gönderilen hnberler lnsUtercye 
kB.riı acil bir tnarnız lhtlınaUerinln 1. 
inci plina bırnkılmış gibi olduğunu 

g!Satcrmcktedlr. Mukabll ekonomik 
bloktl.9 ihtimallerine karıı Almanya, 
evvel~ A'\TUpo.yı te~kllAUandmnayı 

crclh edlyor . .Askert hUekO.tı da, ta. 
rnamen yekdlğerlnden ayrılmıo bulu _ 
nıın iltl dllnyaya mUnhaaır ltal:ıcak 
bir lktııı:ı.dl harp lehine olmak Ozcrı 
durdurmak ister glbl g6rllnUyor. 

Romanya ile Mtı.cn.rlstanm mUnase
t:::ı.tı mcse•:m, gllnUn mcselcslııl te .. -
til etmekte ise de, 'MUnlhtekl HiUcr, 
l{ont Çlyano vo Macar nazırlarının 

• Ticaret VektüeU, bllyllk ~ehlrler
de orta kalitede bir çe§it halk ek. 
meğl çeonlatnın te3blt1ne ve bu 
namda ekmek yaptmımasnın ltnrar 
verllmi§Ur. 

• Eırvelld giln oehrtınlıe gelen Ro.. 
mnny:ı fabrikaları milmesslllerile 
şehrimizdeki Zira:ıt Bankası nra· 
sında 3000 ton yapağı ve 1650 ton 
Uftik satışı üzerindeki mukavele 
diln imıal:ınmıştr. Romen hentl 
bugünden itibaren malları muaye
ne ederek y.:ıpurdn teslim nlmaAn 
b:ışlıyncakl:ırdır. 

Bu parti fiç aydıı teslim edile· 
erktir. Mııllar limanımızda bulu. 

Jn Sulin:ı >:ıpuruna yüklenecek· 
ır. Romanyaya tuzla kılık ve 
1 ' parti olarn'· 50 bin lirnlık ur· 
k s:ıhlmıştır. 

• CUJllBUITcisl ve bllkQmet.ID nuuıcv1 
ıslyeUnl tahkir ve b:ılkı bU1.'1Unet 
vhinc Bll~ isyruıa tc~vik etmek 

ıçtarmdan lk1nc1 ağır ceza mahke • 
• cslnde gizli cel!:ede mevkufen mu. 
ltcme edilen Nthnt Sil!Uıtaroğlu v 

ilik Akglln adlarında ild genç hnk.. 
ndakl karar dlln"blldlrilm1Dtir. 
Açık cclscdo blldlrllen karara göre, 

.namunlar 1' muhtelit yerlero beyan 
name bıralanl§lar, hllktUnetin nuı _ 
nevı asJısiyeUnl tahkir otml§lc.rdir. 
Reisicumhura baka.ret suı:u ııabit oı_ 
mamış, ancak bu beyamıamelcrdckl 
yazıla.rm bir 1aımu devlet relslne kar-
ı cdeb vo bUrmetc mllnafl mnblyet.. 

te glirUlmtı,ttır. Dunlardan dolayı bir 
lruçuk sene ağır bnpse mahktlln cdl_ 
len 1kl maznun yqlan 18 l ikmal et_ 
mediğlnden ve suı:ınrm içUmamdan 
dolayı cezalan 7 ny 15 gUne indiril • 
ml§Ur. 

• Florya plAjmı tutan mUtenhhlt 
Belediyeye mUrncnat etmi,, kefalet ve 
remlyeceğlnl blldlnni§, bunun üze -
rlne mukavelesi feahedllml§tır. MU • 
teahhldln 9.000 lira teminat tıkçc.ııl 
belediyeye varidat kaydedllm~Ur. 
Florya plAjmm ihalesi yeniden pazar. 
tcsi gUnU pıı.zarWtla yapılacaktır. 

• TUrk Hava. Kurumu te.mmuzun on 
~inde Sultnnnhmettekl Sanat Mek -
teblndo bir ny devam etmek il.zere 
bir tayyare modelclllk kursu nı:acak.. 
tır. Kurs:ı. yurdun hı:ır tarafmdan elll 
ınuo.lllm fşUrıı.k edecek ve gerek bun
lara.. gerek kurstan sonra muallimle. 
rln öğretmclerlle t:alebcyc JUzumlu o
lan malzeme Hava l{unımu tarııfm -
dn.n verilecektir. Böylece modelclllk 
memleketimizde gentı bir surette ya_ 
yı1tl.cnktir. 

Ağ:ı bir lıa)•li h:ıl!ırdı, ca~ıı-dı, 
iırkcsini bol bol aldıktan sonra ic 
11!llanın:ı emirlerini •erdi: 

- Herifleri rııbah oluncaya ele· 
ıjn burad:ı nez:ıreli şedide allındn 
IJckletlp firnrlıınna meydan veril
mesin .• Şnfakla beraber ka})·oncu
l:ırı bir sandol:ı lrkabbirle Tersane 
canibindeki S:ınbulc zindanına isal 
edersiz. Mel'un yaralı ) eniccrinin 
de yaralarını timnr cllirdiklen son· 
rn Bnb:ı. Cııfer zindanına al:ırsız. 

Acrmi oğlanı "bo~ilslilne nDnm" 
ıföerek .dış:ın cıkmı~. o~.ı tekrar 
~ıcak \"O yuınuş:ık döşc{tine uzr.ıı:ı· 
rak yanm fadan uykusunu turnam. 
'amaAa cnhşmıştı.. Fnli:ıt biraz 
•onrn k:ıpısının onundc h:ışlayan 
: r ııürültu :ıj'.jayı tckr:ı.r Hrinden 
ıcrntıı ..• Od.ı kapı~111:ı -;ı:- rtti. lb. 
lmllukcıı lvez A ıyı k:ıpı ınilııdc 
' !iyen tıccmi o"' anla ''rl~t r e 
m:• "A~a hazırtlcı i rnlı ııt. ıJır. 

llıızunı~n sirilınrı .. ı:mir1 crini hiı-· 

konferansından sonra. Macarlar ta _ 
rafından mUsbct hiç bir talebin vAkl 
olmo.ması, Roınanyada ..-az!yetln bl • 
raz gevşemesine sebebiyet verml4lr. 
HlUerln Romanyaya biraz zaman ~e
çlrmclcrinl tavsiye ettlCinc mUtcdatr 
şayialar, \"C General Antoneskunun 
eer~t bırakılmış olmuı, bavayı da.. 
hıı sakin kılmağa hl:ı:met etmlftlr. 

ltOl\IRN HA ntct1'E N'AZJRI 
mmı.tNl~ ÇAGlflILDI 

llukrcş, 12 (.1.A.J - füırtcr mu· 
lıobirlnrn ü~rcndiğinc göre, Hoın:m. 
yo lıııriciyc nazırı n. Mnnoilcscu, 
Alman hliküıncllnln dn,•cll fiı:crine 
yakındıı Munihe gidcrektlr. 

!110 KO\'AHAlif BULGAlt \ 
vt·Go LA\' El.ÇtLERI 

lloıkova, 12 (A.A.) - Uulgori!i. 
tanın yeni Mosko..-:ı elçisi Stıırue· 
nor, bugün l\loskO\"O\"Q ({Clmlşlir. 

'ıTıl.sck So,·yet mccfüi rl)'oset 
divanı reisi J\ıılln in, dfin, Yugos
Jm·)'ll cicisi Gııvrllovlc·ı kabul et· 
miştlr. El~i. reise ilirnntnnmcslnl 
takdim e) lrmlştir. • 

ltO~\IAN'l' A HÜK~mTINtN' 
ntR TEKZtnl 

BIU~, 12 (A.A.) - Rador o.jar.sı 

bildlrlyor: 

l~G1LtZ iL\\".\ rmZARE'l1NlN 
TEULJGt 

t.ondrn, ıı: (.\.A.) - Hava ve &• 

na..-atan emniyet ne-z:art?Uerlnin teb • 
llğt: 

Bu gtıce. C:Uşmıuı t.ayyareıert In • 
gııterP.nın eark ,.e cenubu garbi aa _ 
hlllerlni afrnıtlıırdır. Sahil ch•anndıt 
b:ızr mmtal~alara bombalar atılmrıtır. 
Birkaç ev hasara uf,ram:gtır. B!rkaı; 
kişi hatif yamlanmıııtır. ölU yolttur. 

Bu sabah, tngtıtcrenin cenubu ga.ı 
blslnde ka.tn bir ~ehlrdıı bir sUthııne· 
nin Uzerlne yangın bombalan atılmı; 
tır. tıımı.ııca yaralı yoktur. \'amız, 
cıvurdekl nbırlard:ı bulunan atırı.r 

yaralanrn11tır. Yangın ı!inrfürUlmU§ 
tur. 

Almanya 
i rlandayı iıtilit.yı 
dü.ünmüyormuş! 

Ekaerlya. fena ntyctıo hareket eden 
bazı yab:ıncı ajaıısl:ır, Romanya. ııl • Bcrlln, 12 (,\ . .\.) - O. N, B. bildi. 
ya.et vn.zlyetlnln kanŞ]k \•e lstfürarııız riyor: 
olduğu lddlalnnnıı bir hakikat ııcm'a. Berllncr Bürscn Zcltun,:. lrlam:a 
eı vermek maksadUe ,eon günlerde meselesi haklunda diyor ki: 

~ . 
l:ablnenln yeni aı:asmdnn blrçoğwıun lrlandanın hcrhnDS't bir mlll.ıca • 
istila ctml~ olduğunu lıAbcr vermff • ı.·f%o karaı bltarııtlığını mUdııtım ed ... 
lerdlr. Bu haber\ tamamiylc uydur - cet! hakkmdıı <lö Valeranın yaptığı 
madır. Kabinenin bir tek azası, pro • beyanattan sonra, tnS'illı: propagan _ 
fcs!Sr Horla Sima hUkQmettcn <;ekli • d:ım, bir Alman istilll. plAnını ele ala • 
mtatir. Fakat pro!esöriln yerine, ay_ ral<. Amerikıın ve lsveç gazeteleri • 
ru na.syo:::ı.allst flklrlcre ımh!p bulu • nln de mU::ahercU ile harekete grr, • 
nan Radu Budüıhteanu tayin olun • mlştlr. Fakat lrlandanın tıım bitaraf. 
muotur. HUkQmct, normıı.l surette ve lığın Alman menl'n:ıtı lehindedir. 
tam ahenkte vazi!esine devam et • Harpcu İngiltere ile l~ blrllğtnl red • 
mekledlr. d~den bir memleektln Alme.nyadan 

areşal Paten 
(Bastarııfı 1 inci yfada) 

lc§ekkUUnc kndar hukukt mcvcudl • 
yctcrlnl mubafıı.za cdecekerdlr. 

Marqal Petcn, dUn nkşa.m radyoda 
86yledlği bir nutukte., h&llcdilmesl çok 
mtlsto.cel lrulunnn bnzı mesclelcrl:ı 

daha kolayca hallolunabllmcsl için 
bWdmıet merkezini işgal altında bu 
hman arnzlyc nııkil etmeği dıı,tln • 
dUğünU ve bunun lı:in Versııyı, Parla 
teki nezarcUer dalrelcrlnl Fro.nsıı: 

hUkQmetının emrine vcrmeles!nl Al. 
msn hllkOmctlndcn rica eylemiş bu. 
lunduğunu blldirmJatır. 

Mare3al Peten dUn akşam, 8liyle· 
dlğl nutukta, hllkflnıet iDlcrl i(:IIl on 
Jkl nazır memleketin d:ıhllt idaresi 
fçin on ikl eyalet umumi vallsl tayin 
etmıo olduğunu bildirml§Ur. 

Sanı 14 o ko.dnr grlcn lwberteQ 

l\ItTTELIIA V7.ER 1'1LtST:t?o."E 
GEÇT.l 

I.ondra, 11 - Suriyedeki Frnn· 
sıı tuv\"etlcrinin eski hnşkıımnndn· 
nı senernl Milttellıııuscr'iıı GOO 
Frnnsu: zabitlle birlikte Fili tine 
sectllll habCl' verilmektedir. 

lskcnderiycdeki siUılıtaıı tecrit 
edilen Fransız filosunun rnOrette
bntından 700 b:ıhrlycli Fron!iıı 
b:ındıralı Prodtııns ,·:ıpııriylc ls
kcnderiyeılen hareket etmiştir. 
Bunlar Surlycye naklııdllmcktedir. 
lcr. Ornd:ın Fr:ınsarıı götürülecek· 
lerdir. 

Aske~lik işleri 
Fatih Asl;:crlfü: Şubesinden: 
l - Şimdiye kadar hiç nakcrlik et_ 

memı, cezalı ceza.su; ve geçen celp _ 
lerdo sevk nrtığl bırakılan SIG - :ı'r.:ı 
(dahil) doğumlu (naltliyc) sınıfınıı 

mensup erat asl'tere sevkedllecckler • 
dlr. 

2 - Şubede Içtl.ınn gUnU 18 tem. 
muz 940 peroembc Mbah saat (9) dur. 
Tayin olunan gilnde mUkelleflerin §U. 
bcClo be.zır bulunmaJnn llAn olunur. 

dirdinı. Dnha ne istersiz." diye 
rnünn-1.:nşa Ye ıneş:ılme ile meşgul 
cörünce asabi ns:ıbi haykırdı: 

- 1vez AAı:ı •.. Bu sccc ne olılu 
snnn ?.. Yap tının mfin:ı~clıcts!zlik 
:retİnh·ormıı~ gibi emirlerimi olcJık· 
ton sonr:ı hiılA l:npımın önilne laı. 
cl:ır, ı;e~nin bu saatinde huzuruma 
ı:;ırınek istiyorsun .• 
• l\'ez Mta gecelik kı)"tlfetilc oda 
kapısın:ı kad:ır gelince Yeniçeri o. 
ğnsını ı:örür sörmez derhal kendi· 
slnl toplamış, clgöğüst~ ihtiram \0 :t· 
ziyclinl ıılar:ık: • · 

Suçumu bn{jı!lla)·ıııız n~:ım. 
~lerlıuriyrt hasıl nlm:ı~ı Sullanr 
ının ll) kusıınıı tedlrE}in etmecı:~ el
bette ki cür'c t vr cc~:ırcl görenıez
clım. F:ıJ,nı m:ı~!alı:ıt çok mi.lıinı .. 
frör;i)orıı:ı1 1 ı irrrl;ı,c hnlınr \·erc.·n 
r' ' • ıı•irı 1,.1· 1.,.,,'TI hu "Cr cnı ,·nt.':ı· 
'ı <'( rd nıizc irap cıı!;i sc' ide 
• r ılr •< n·c:. r:rrnıl rrıin :t. ı:ı:nlı rı· 
ıc kin ıçiıı şu 1-.::ıtlarrı:'l:ııı rzedc ~ ım 

• 

hiçbir korkusu yoktur. Serbest Jr _ 
ltında dc\•lctlnde her makul lnaan, bu· 
r.u bilir ve eğer bu memleekUn kor • 
ltncağt bir bc§lnct kol varsa, bu Dö 
Valeranın tlrgUn serbest lrland:ının 
ye"'fme d~manı diye ta\·ııır ettiği 

memlel~eun Entclllcenıı Servbldlr. 

Amerikada 
müdafaa hazırhğı 

( ffa5ta.rafı 1 inci sayrada) 
de bulunmıımnsr hakltında Alnıanyıı • 
ya ı:ırnnen ihtarda. bulunmuştur. 
, Hul, Havana konferıı.n.ııınm Amer: • 
kııtı ınllleUcrlle olan 1Ul1! nıııclblnce 
sırf Amertknn mlllet ve cumhuriyet
lerini :ılO.kadar eden meseleleri gö~oı.. 
ıuek Uzcre toplandıfmı beyan etm~ • 
Ur. 

• ıır . 

\'nşlngloıı, l:? CA. A·) - Ayan 
vo mebusan meclisleri b:ı.hrlycye 
ait kanun lıi.yihasmı l.:ab\ıl ctmiş
lel'dir. Şimdi layiha imza edilmek 
Uzere B. Ruzvelto gönderilmigUr. 
Bu JAyihaya nazaran Amerika do-
0nanmasm1 takvil·e etmek üzere hii· 
kômP.te 4 milyar dolar serfetm.ek 
salahiyeti veıilınietir· 19'7 sene -
sinde Amerika donanmcsında 35 
zırhlr, 20 tayynrc ~cmisi, 88 kru. 
vnzör. 378 destroyer ve 180 deni -
zaltısı ltl ecman 701 harp gemisi 
bulunacaktrr. Halihazırda Ameri • 
kıın filosunda :::69 g<!nli vardır. 

1 

mrnoımATLAR Ruz·n:ı.Tt 

fSTil'ORLAR 

\"a~inı;fon, 12 (,\ . .A.) - :Hebu
san meclisinde 64 demokrat fı.zfı. 

diln neşredilen beyannnme ile ·B. 
Ruzveltln rciskumlıur intihabatın· 
da üçllncU defa dcmokı'8.t fırkası 
nnmzcdi gösterilmesini "'istemişler
dir· Beyannamede B· Rw:veltin -in. 
tihnbmın Amerikan demokruisinl 
muhafaza etmcğe yardmı edecet>i 
ynzıhdrr. 

ki mesele Ru!.'.ahıhürnııyun kıı:rınn
kamı de\•lcll(l Dnm:ıt Pa~a Hnzrct· 
!erinin snı-n~·ından firar eden ca. 
rlveyc alt ..• 

Bu kelimeler Merre Hfisc);n n. 
ğnnrn gözlerini fnll:ı~ı g!lıl ocmaija 
cokt:ın kiıfi g~lmiştl •• A~n bu h:ıbe· 
ri :ıhr nlmnz en·cln nöJrıl hekliyen 
nceml oAl:ınn hir d:ılı:ı çıkışmış •.. 
Sonr:ı lvez A~:ıY:ı itiraz kıynrctınl 
tliizeltincrye knılıır beklemesini 
trnbih ederek oday:r- ı;irmiş, ı;ıcce
lil· takycslni ,.e nselinl geniş kem· 
haclen grcelik lib:ısını Lir t:ır:ır:ı 
fırlııınr:ık aleliidc ~iyinmlş ,.c hez 
Ağn ile beraber hncet odasınn ııec
mi~ti. Bıırad:ı her. Ağn. Takıl ka~·. 
knybetnıeınek için hfıdlselcri muh. 
tns:ır ve mfirid bir şckll<lc a~tl'.1 
:ınlııtmı~ıı. 

f vez Ai'?a ~elAm:ı. Kumkopı ,·ol:u· 
şunda ')'n'lrnlnn:ın Ycr.i('cri Abdııl· 
lnh ilt b:ışlıdı .ı.bclııllr.h A~anın 
bir k:ıdın ul{ruııde :rıın·ıınu ,.e ıli. 
nini lcrkcden bir \"cncdikli oldu. 
i;unu oi;renlr öfıre11me:ı: lınç:ın rn· 
rh·cnin de Ycnedikli oldu~unu hil
di~i i in i:.i lı:ıdisc nrı; ır.d::ı lılr 
,,r 1:ıo;rlıct nrı:dıiiını. hıı llilıArla 
\brlull •hı., rrl.:ısı., tı:r ;!v7.<:İİ krn
clıı~ıınıı rih·lrdi r.öı:-ü o•ar::ık hı
ı-:ıl.ıJ:•n ı;:irrü \li, Yrı::rcri ,\lırlııl. 1 
1-ıh K:ır:ı Yore.iııin mr~ lınııc,indrıı İ 

aşvekilih bugünkü 
mühim 
<&şt.'U'R.fı 1 inci sayf&da.) 

yolunda hiç §~maksrzm l!ıtfyetıa 
yUrUmektcdlr. 'fUrk vatanının ııelft.. 

metını ve TUrlt nulletlnln refahmı 

koruıua:ra matuf oınn tetblrlerfmlz, 
emniyette söyliyeblllrlm k!, mUıkll!t
eız yürümekte ı.·e TUrk \•atandaoı ne. 
~e ve lmanla dolu göğııünU kabarta_ 
ral: vazifeye l:oşmaktadı:-. 

Sıtyın ı•rksduşlıırım, 

Son ıtfinlerln hlldlsatı arc!lıncln 
dikknt nazorınn:ı çckıı.ııne şüphe 
elmeıll/!iın hlr t:ın..,~fncteıı lıalıse. 
dtccuım. Bir ecııt"hl oJcnııı hlr ıa· 
kım ''C"lkalar ne-;rcımckte ,., :ıra· 
lıırındn Türl:ı.n·~·~ lıı:ıllOku olıınlnr 
tfıı hıılıınnı:ıkl:ıt!ır. llıı ııyın üriirır!i 
ızüniindenberi hlr takım crnrhi ~n· 
zetelerinıJe 'e~lkıı neşrlyatiyle he. 
rahcr hu ,.c.,ik:ılıırıı ılııyıırı:ın 3 ıııı
lıır ~·ıı7.ılmaklıı VI! prop:ıgnrıılıılar 
yopılmaktRılır. \'e!lilrnlnrııı ılo~ru 
''c~·R ~nnlı-ş neşri, Tiirk MilMiııi 
,.c hül,ı"ımrtini hklıir '"<•çhile t>nı)i· 

şe,·c rJil.,llrccek mahiyette dc~ilrllr. 
HQk~mrtlnlz. ~·ok ıemcnnl eı!iyor 
ki frn ,·r~ikıılar lııhrlfp ıı~rnınnd:ın 
ne$rcd11Mn. ÇUnl:ii dlir!l~t ,.c- açık 
sl)·:ı~cllmlzıJen emin oldıı~umuı 
için, ııc•rcclllcrek lıcrhııngl bir ,·e· 
sika lıu <lürli'll '>İYn'>elc yeni drlll· 
l~r llıhcı.inden lrn~kn netice 'er. 
ıııez. 

Fnknl, hu vosiknloro io;linot edı:
rek Türkiy,.~·C' s:mıimiyctsizlik is• 
nad edenlı•re \'e hu ıırııda hiçbir 
rnmnn nıak!>llthrınn hftdlm ohımr 
:rıırııliını bilrllkkıri Tilrk rlcolini 
zrılclrıııe~·c ıığroşunl:u :ı Hrilccı!k 
bir Irk rC\":tP nırdır: r\efrctlc ha~ 
çc\ irnıc\;. 

~ı)'ın nrkncl şiarım. 
Tilrld~·eye hn:ıtl:trdn hulııntmık 

tc!'.ir yapmak i 11::-rnlerin unultuk
l:ın birinci nokta. huııilnkü Tnrki. 
'.\'eıtin ,i;Jnıü,c; l'C çüriiıııiiş Osnınıılı 
lmıınratorlıığn olmndığıdır. O dc
,.lr'erdc hu gibi ıc~lrlrr mııhorrık· 
!erine fııydn ''crlrrll. Fııkııt. busun· 
kii Tiirldyc, ond11n rok ııııık ''e rok 
İlt'rlvc do~nı ~·ol altın$ hir ınevcu
cll~;eltlr. Pek h·i bilirsiniz ki, tın. 
tfin blr nusıımct clhnn ı, hail~ kôh
nc fı'nıı:ırotorlıık h:ı~l:ırının ul) işti· 
rakilc Atııtürk"e kı>rşı ı·oym!lk iste· 
eliler; ''e TOrk Milletine ".,•olnıı 
onu bırakır!!::ı kurlulııc:ıı!ını'; sii~· 
leclller. Fak:ıt 'l"ürk Millf'll 01111 

tuıııı. onun tornrını tuttu ve ötr.kl. 
!eri rcddeıtl. ?\etire f!c mıılCırn. 
Hiitiın \"Orlıi:lı ilr bür ''e rnli'llal;it 
Tiirk Milleti. bııı::On bu kilrı;üden 
her ~rıu~ıınıı ~3' llvf'hlll\'or~o~ o 
nıncnılelcnın cs~rldir. J'ln:ıcnalcyh, 
TOrklye Cumhluriyeli rirtılinin 
ka'mıısı, ıllmr.si: nturmıı.sı. t:alk. 
ma~ı nnrnk Tiirkiye Düyiık :IIillcl 
)fodisinin konırile olur. .\ııcsı. o· 
nun tas,·lblle tekcmmlil erler. 

lkinci nokta. da, bugilnkü TUrk 
siyasl ricalinin va.sfı hııld:mda 
yanlrı: malumat sahibi o!ma.ktır. 
BugllnltU 1"llrk sf v~i ricnli şu ve
yi\ hti devlet politikasmr · tnkip e. 
den ve onıın la iiı'!iinen cinsten in
sanlar değildir· TUrkiye:ri idare e
denlerin "<?ya. IW\resine ça~rıl:ın· 
tarın yntm7.: bir .. ·ıısfı ve bir nro· 
grnını \•ardıo·: Hrı- i.o:tc cn•eUı. Tiir
ktin menfa.ati. Tiirkiye Cuınhuri. 
yetinin selameti- r.ı:~un yanmdA, 
bu menfa:ıt ve ""lômctc uygun 
gelen dosUulclar· 

İ!}le, saym :ırk:ı.ıfacıt:ırrm. bü
tün bu propagaııdalardı:ı eksik c1U
~UnU1cn bunlan!:r. 

Şimdi. bugün .h"Mıpentn i~inde 

ı1vnrlnnd•p bu lıal ksrRısmda 
TUrklycnin yazl~·,..ı ne olacak dl~·e 
dllsUncnl~rc cc-rab vereceğim: 

TUrklyc, do:ıtlul:lanna s:ıdık, 
kendi ist.Ikliı.J ve hürriyetini mflda· 
fa.aya karar Ycrm~ tek bir vücut 
halinde vııkurta. intizar etmekte· 
dir. 

Biz, hiçbir zaman ne tahrik, ne 
de komısula.nnm:a. taarruz dilşünil-

çıktıktan «onr:ı bfılün clikktılilc ar 
kasıntı düşmti tü. 

.\y, giikyüzüne ncılınıs kocomon 
hlr klıı?ıt feneri nndırıror: rüzgar 
tnth ,.e ılık bir nefes ııibi sccenln 
koyunı doluyor. Giindüı uyuyup, 
gece uynn:ın nğnçl:ır, kollarını sal
laya snll:ıyıı hiribirilc fısıldn~ı:ror •• 
Sessiz sokaklar ayak seslerini, kor. 
l:ıınc bir vehim glhl bfiyiltfiyor •.. 
Kunıkapıuan Be)•ozıt \'rllnin türbe· 
sine çıkan iğri bfiğrü ) okuş ışık~ 
lı ''e ~ölseli bir l:ıbirent gilıi yük· 
scklcre doğru tırmnm:ror ... 

Önd Sc~sir. Dckirle arknd~l:ırı 
harnn bir binanın kıvrımında k~· 
lıolnr:ık; hn7.:ın ııy rşı~ının nllında 
lıü~·iiyen golgclrri k:ıklırımın fıze· 
:rine :rnr:ırak ~·uknrıyn do#nı tı·kı
yorlnr •. nıı grup konuşrnuror, nrle
rn g~ernltı SeS,illiğlne lıllrmct 
r.di)·or .• 

.\rknd:ın Yeniçeri ncreri Abdul· 
lıh önde yüriiren iiı; insaııı göz· 
den koybcınwmcge cnlışarak llerli
~·or. fiülgelerln bir dönemeçte kny. 
lıolrluğu 'l'YO lıir hlnn şahn1$1 
hnll olıtu~u ıınlrırdrı .\hrhıllah 
t' ı ııdıııılıı,.1111 ~ıkla~tı'"ı::ror. nılı-IA 
S\o, uyor. f"cıkıı.t fi; stıJgcyi güriir 
ı.ıürrrıız hıı adınıl:ırı nAırla~tyor, 
u 1:ı:.ıt s:irüıııııi;,·reck lıir Jcr ara-

hissiyatta oldııklnrmm barlı delll. ; ~ 
lerlni emniyetle görmekteyiz. Ye-~ 
gane gayemiz. vatanımızın ma.h· - · i 
fuzlycti ve milletimizin selameti ve 
zarardan \'ikayesidir· Türkiye cum 
huriyeti hUlcılmetl, Büyük Meclis· 
ten aldığı direktif do.ire.<1inde çahfi
makta, an.ettiğim eısaslar üzerin. 
de son derece ha.ıııms bulunmakta 
ve günün icaplarına göre tedbfr
ıertnı almakta.dır· HUkt1mctlniz o 
kanaattedir ki, flnıdiye lte.dt\l' aldt
tı tedblrlerle, birçok \•a.blann ta• 
haddUsüne • takaddlim etmiş ve 
memleketin varlrğlnı mlldafaadan 
ibaret olan bu· yolda yürlimekte 
ka.t'iyetle musir bulunmuııtur-

DUnyr.nm bu kıırnl'GP! vuiyetine 
rağmen memleketimiz ynlnn bir 
tehlikeye nıaruz görilnme.mckto \'e 
blitUıı devletlerle ve o.lelhusus kom
şularlylc f) 1 münnsebctlr.rl idame 
hueuım:ıdakl a%lninde berdevam 
bulunmnlttadrr. TUrkiye CumhurL 
yeUnJn isUklıiline ,.e Tilrk vatanr
ntfl bUtUniUğUne zarar verecek 
herhllngi b'r ha.r~kete kareı TUrk 
milletinin \0E're:.-P.~I ~·P.g-!ne ce,·ab 
silahıı f!<!Mlmak ve ııonunıı kadar 
vet.Rnr mlirlafaa etmek olacaktır. 

Bunu. bu {l'kilde tf'b:ırilz ettir
dikl<•n sonra, yakm şarkta s·ılhün 
bo%ıı~masrna ve hnrh felikı-ünin 
burnlar:ı l:ndar ynyılınıısmıı. hiçbir 
zaman tarortnr olrnndıi'iınırzt Ye bu 
gilnr ka~ar da bu maksatla r,alıır 
tığımızı bir kcr" daha tekrar et
mek isterim. 

Stlym ark~tla.!illl.Mlll, 

Öyle zanncdiyorunı ki, hUkt1rne. 
tin'ı:in takip ett.i*i slva~ct. sizin 
kcndi11lno verdiğiniz dire-lttife mıı
tabtktrr· Bunun övte olup olmadı· 
ğmı reylerlnitle izhar buyurmenı· 
zı rica ediyorum. 

HUkümrıUniıe. itimat göstere -
cek olul"l'anTZ. O. çok sr':Ir olan iş. 
~rinde dnh:! nnııc tın çahmmk kuv 
,·et ve kııdrctini bulaca ktrr-

n•ış' eldi den onr:ı hıırı mebıı~Jar, 
R:•~\·r\.;llln '"l'tıliiii bry:ıırnl ı•trarın· 
dıı fik!rlerini söylcml'k için siiı: 
nlmı1'11lrı1ır. Hı.ı nrnıl:ı müstakil 
ı:;nıp Rci1'1 .\li Ttan:ı Tnrhnn ezcilın· 
ltt ~ıınıurı ı.ıirlt:ını~tir: 

"r Tfırkıye Cıımhurlyetl llilk(t. 
nıctıııın .,huı.ctiniı1 ,.;ı,.ırlıırırıllan 

tıirı ılc:. uçık olmnst~ır. Btı~\·e.kllln 
lıcklcner. nutuklnrı P.f'kiırı umumi
) eyi tenvir elmiş hulunuyor. llü· 
krımeHn takip ctli~i siyaset ancak 
'Jcr.lisin t:ıyln r-Jli(il siya~et olabi· 
lirrli. tcra Ytkillcri t:ı!dp elllldr-rl 
sirnsctlcn mu .. nrl:rk oıup oltnndık· 
!arını :ırılcın:ık ıçin i• •ııal :ırarlar 
''r. ouı;lin bııntı {112\l crl!yorlnr. 
llilku.netin nırdurı tl'·:°ıınetinc çn. 
ltşma-~ .• : 1 ,J;·nmı f'f1f'teğino srupu. 
mıııı i•in~arl'tll berıuı rılcrinı YC ha· 
,yırlı ı:ııı,·:ıl'fııkıyı•ller •! lniııı. 

Iluııı! 111 sr,nrn Mliınt..:1 Ökınen 
~lj7.lcrl ıuosıı!cta l}Unl:-ı" •öylemiş· 
lir· 
- Türlciln hnynti menfaatlerini 

korumak hususunda en uygun si· 
yas«tl hulaıık tPklrı ediyoruz. Bu 
!lyıı.<ı•U t:ı.kip edenleri iktidar 
mın-kiinde tutuyoruz ve tutncağıı. 

(!<),·det Kerim tncedaymnı çok al· 
krı;lanan nutl;unc!an sonra rey top
landı ve neticede 375 reyle ve mev
cudun Hfüııld!o hükümetin siyase· 
ti tasvip edileli· B""'~vekll bunclan 
sonra k!irsliyc gelerek meclisten 
alman direktifler d'lires.inde ça.lt
eılncağım \"e verilrn itimadın ken. 

<lilC'rine daha faıla l.nvvct ver
diğini. gösterilen itimada lıil,k 
olmak ic;in gerek nrkada.şlıınnın ge
rek kenclli:.inin c,;:Llı§acaklarmı tc· 
bsrUz ettirerek Meclise t.eşekkUr 

etti· 

mıık sırası .\lıdullnha düşüyor •. ' 
Fakat bu he:vlıude bir ihtiyattır. 
Ünde sesııi:r. yürüyen üc gölgenin 
clöniip arkn$ıııa baktığı yoktur. San
ki bu üç gölııe bir insan ıleijil, bir 
,·ehmln yorattıAr ve istediği şok.He• 
de hareket eıtii!l lıaynllerdir •• 

En crkoda Yeniçeri Abdullnhı 
gözden kaçırmak istcmlyen Gürcü 
Ali muhnfıza elliği insanlan ~ölü· 
ren bir bekçi Azometlle kollnrını 
sallaya :sııllııya ilcrleyor. 

Öndeki 11ölgeler dar bir soka.ıtn 
saptı. Yenlceri Abdullah bir daha 
ndımları sılnştırrlı, Gilrcil Ali, izini 
kncırm:ık istemlyen bir l:ızı çe\'ik. 
llğile ark:ısına dü,ıü. 

Bura~ı ıl:ır bir sokaktır cumbala
rı biribirine tos \-Uran nh~ap er 
lerlc dolu dnr bir sokak .• Ay ışığı 
dıırorların "e damların ı;üıgecin· 
dr.n ,;eçcrck burasını aydınlntamı. 
~·or. s:ındellerini pencerelerin sık 
kafe5l~rlnde 'okl:ıyan evler derin 
bir ıı:rkuıl:ı,.. lkşlk gıcırtısı blle 
:rok ... 

YP.niı;eri .\lıdullnh lıu sok:ıj1ı pek 
lıC'l!r.ndi. Ön{indckl ln~:ınlnrdnn hu
raıln rohnt rnhııt hrmır sornhil!rdl. 
\':ıkı:ı onlar ile kişirdiler •. Faknl 
<::ııırnli ltalyn tlnğlnrında tekh:ışın:ı 
bir tabur n kere· meydan okıımıı~ 

Kız - B&IMun bizim lçhl "s!z l· 
ld bqifoJMmtz,. dedi· 

Erkek - '.l'uhaf tcfl Da.ban da- • 
tın. beni g6rmedl btlo l 

- Delllmnh, otomohlllrıin no
ll\l\r& p liı. \uMsı n <' l't'd e f 

- J.\V.nmu yok liJ! 1'unıara~ ı 
ben eıbcffl biliyorum· 

- Frnnsız karikatürü -

Satıhk fevkalade 
nezaretli b1r arsa 

ClhnnJ.?,irdı! su .. :ını 'iOknğıııchı 
20 nnnınrab yctli ~iiz altmıs met~ 
re ınnrnhbanıda \e l\:ımrıılı.• ı.ıo
ka~a da ıynen 14 mf'trı> ~ ÜlÜ 

ol:uı ha\VJ ~ıuı \r drulı" '"'· 
kaliutc nruırf'tll a~a sı:.••lıkhr· 
Clhrın.ı;1rdf' Giin(llj!I !'loJ(ol• f"o. ·~ 
\'~llp:.\1 "' npatfrol\n lmf 2 'le Oı· 
lıe.et!ln ~·1•eere müraı-ant· 

w:: 

Günlük buhnaca 
H.ı 
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Soldı111 saj/a: 
1 - Dii~kilnce-;in~, ~ - ı;ı :ı:r:ıc;ı 

• "''ıler, :: - İlmi heyet. t - Ahı~· 
derr.k • ite muhnrtefi, :; - nıı~ 
harfine lıir kuyruk tııkılırc;a kur· 
delc olur - htinırlnd <•rlıılı. (i -

Duına "T" r.clir•e iner kıl o'ur • 
cıl;z, 7 - S:ıl:ıln ne\·lnrlcn lıir ol -
Ter'li krsmektf'ıı C'mlr, ıı - H:ışıı111 
1'1\1" gı•lir~c eski hir 'riirk denizci. 
sinin İ\mİ olur - Ceylıin, !) - :'.fr.,· 
hıır ftnlyan rc~s:ımı. 10 -- Orın:tn· 
Jnrın !}Ahı - ı:n ~ar meşrnlı. 

J'ııJ.:ardan aşaiJr: 
ı - ze,·kle lınyot srı;ircn, :.! -

nir i~in m:ılrnbli, 3 - nir nr.\'i 
irıckli kumaş - Hcl{'nnın talebc!liııc 
talim elliği, 4 - D:ıhlli • Kım:ızı, 
5 - Ekmekle yenir - Xot:ı, 6 -
llakırdım yemek.tnha~ı. 7 - Hazin 
ç:ıl:ın düdiik - Beyaz, R - Sıçra -
Dir edat, 10 - llir rıı:ımız - J.(ıyı· 

kile. 
(;,} .Volıt b11lrııaccımı:111 lırılli 

Soldan scıiia: 
t - Duknkmu::ı, 2 - t:k:ı:ı. l>:ı· 

nıt, 3 - D:ılaşon, Mıı. 4 - Aiinı. 
Jlayııt. 5 - Yiınıı, ty, Tia. G - ı\1, 
Rol, Kan, 7 - Ah, Gnco, 8 - Frlnr, 
.tıı~. 9 - S:ıit, T.a, 10 - Xc, Y:ızlyct. 

ol:ın Kanlı Kartol üc Jd~iden ilrkr· 
ce-k deAil y:ı ! 

Yeniı;eri ,\bdııll:ılı kc~kin bir na· 
ra ottı: 

- llrre durun be! 
Üç gölge durdu ve orkıı•ın.ı 

döndü. Arkndnıı bn#rran hayul pek 
ııörünmü)·ordıı, binaenaleyh ilk tıa· 
kışta Yeniçeri Abclullolıı tnnıynm:ı· 
dılar .• Fakat üç k:ı!~·oncunıın nr· 
tasınd:ııı bi))'le bir sıırho, 11nrıısı 
almak cür'eti gösteren lıaclılini bil· 
meze lınddini bildinneli. r.:ııer 
han~crlerinde geri döndüler. 

Deli Dursun baAırdı: 
- Kim bu, gcce \'nklindc biı1 

Cfurdurma~a kolkıfo h:ıddlni bil' 
rnez .. 

Yan:ışlılnr, burun buruna stlıJı" 
ler. Yen içeri Abdullah a~aE?ıd:ıJl 
nldı: 

- örJı:elenmC)"in a~at:ır. slr..dtl'I 
çok bir eeY istedilim ·yo~.. l\arıı 
Yorginin meybanc.tıinde sorduıtuın 
sualin cevabını 11lacm~nı-

Sesı;iz: Bekir atıldı: 
- Jlur:ıst sual cevap yeri de~il· 

\'ar edebinle yolunıı sft.. Edebsiı· 
Jlk rdlp b:ına murdar kanını 
döktürme ... 

Yenlceri Abdultııh ımır ediyor· 
dıı: 

'(Deoom1 rurr 1 


