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Mareşal Petene geniş salahiyet verilirken 
Blum ve Pol Bonkur· 

Bjr· Bulgar· generali 
Almany-aya çağırıldı 

aleyhte rey verdi, ,,_ümen HarDcDyiıNazmni beyani,tı t 
H .. ·. k ~-1 k z·_ı . •anya e m. aase e •. 
"eryo ·musfen ı, a aı ıerl•lzl kuvvetlendirmek 

\'lal. ı~ (.A.A ) - Heryonun nıarc· tA 1''ro.r.sızıarın kendilerinden <10 pek :slbcUl bir rejime Z&fer yolunu açmak 
~cll Petenr g.:ınlJ salfıhlyetıer veren 
rtıye ıııUrak t:tmedl.,i 'e nıOstcnklC 
ı,aldı ~mm ı:ıpta G'Ct;meıılnl ıııtcdlği 

bil11lrılnı ı:• ( Jlr 

a:ı:ı lta.nl ol:ı.blllrlcr ki. ıııla.hatın lem· için de, ihtiyar Fransız mareralmı 

ar ne knclar eayanı temenni oluraa alet ediyorlar. Iübineainln içinde, 
olsun, nazı Alıı:ıanyumm dlrekWleri belki kendi menfaaUeıinl dllJtlnen bir 
alt.ncla yaprlruı5 olıı::ı bu ulahat kaç ~rıtrlkacı bulunmaktadr1'. Bunla· 

lsteyoraz ı " 
Pol • Do.ıl .ır ılc I.ccn Blııın muha· mcmkltct ıçtn nafl olabilsin. rm birili, kendini tührer llln etmek 

lif ~ey vcrml~lerdır. De~ U Tclgr'a! gazet.ea1, mare~l için pekAIA ilk fırsatı yakalıya bilir. 
Petl!nln &i!temlnl, 14 Uncll Lul ,.. -·-~--~-------.., 
Napolyon alı;temlerllc mukayese ede· J Saat H e kadar ıeleo baberter 

rck, ııöylc yo.zmnktadır: PETE."° KANUNi.AR NF~RlNE 
Lonurn. 13 IA.A.) Gaz~t.eıcr, u unc~ l..ui ve .Napolyon l:anunla· P BAŞI.ADI 
rııruı:ıdakı yeni ıt"jll'11 '" mare;.aı rını Fransaya bUyük bir millet yapan • 

l'>eteıı larnfmdan c.erubtc edilen tam Lon<lrn, 13 - Vi§ide, sek.sen 
wer ve pollUko.1.nn lttcrlnc ll!Unat dört ~·aşındaki Mareşal Peten dev. 

C<llfthlycUerl §llphell ııa:ı::ı.rla.rla karşı· cttirml~lerclir. Mareşal J>eten Fransa J 
hı.rı:ı-•- let reisliğini ve hllkfurıet reisllği-

CIU\t.adır. Son seoclcrde, Fransa· tarihinde, kendini nevmldlye kaptıra· 
ı!akı ı d ni "'absmda remede:- k tam bir dik-

p.ı.ıllmcnto re,ım u c taıl!IM rnk rıevkii tktıdan eline nlan ilk dik· " 
'a" ı b tatör s:ıliıhl~·otile i"'C ba.şl:ımış ~ • ,..ı n:Mı er ne ı,ııJıır :ayanı temcn· tatör oımı.ıııtur. l{cy!lyet. Fctcn reji· J " 
ni " tek ba. .. ına kanunlar n,....ctme~e 

gvzUkmekteyae de, ecnebi ta.halt· mine uzun bir ömür vı:ıad(?tmemektc· " ~· b 
k\ııuu ko~-uımu.,tur, 

altında. yapılınııı ol.l:ı bugUnkU dır. Frıı.nsml r, mcmlckcllcrlnln ba· J " 
ladlıtı. Dün imıa.f'ilc ti,. ."knnun" ncır 

t, mu:ı:tr ve kısa sürecek gibi ~ma gelen tUy\ik felllkellerin ağır "' 
lel~kk rettim1iııtir. Bunlardıın birtnci!l 25 

l cc!llır.ekt.cdlr. mesulıyell"rini taştr.ıaJ(ttı olanlar ta· •r Şubal 1875 tarihli F'ronsn: Kanu· 
• 11Ymla ı; ·etcm şdylc yazaıııt"1ı· ra..ındıın yapıla:ı ve mlllcUerlnl na:i· 

<lJr, 
1 

i 
1 

nuesa:ıisini mülga addettiğine da-
" eı n c rl kılan ,.e Fransayı faltlr bir irdir. 

, flırçok r.-anıu1Jar uzun müddetten· küme haline "'etlrcn bu tadilata uzun ı.•rı .. Ne~rettirdiği diğer "kanun" lar. 

1 nll 17. fl. 7.Y. l fl~l.Utl 

Budapefte, ıa (A.A.) - Hllkılmet B· ajansı muhabirine vcrd.lğl bir 
partisinin vennlt olduğU blr :tlyafet· beyanatta Cfcµıiştlr ki: 
te bqvekll kont Telek!, perıembe ak· "- Romanya slyaseUndcld yeni 
§8.IIll ve cuma gUnU, m&haulAtın top· veçhenin bUrhanlarmı mtlspet ha• 
la.ııabilmeııı için aııkero alınını~ olan rekeUer teşkil edecektir· Millet -
efradın bUytlk bir kıamma l:ı:in venle· ler cemiyetinden çek.iliş ilk ndmı." 
ceğlnl bfldlrml§Ur. dır. Bunu diğerleri taklp edecek' 

BiR BULGAR GI::.."\Jl',.RAU 
Ah'1ıtXYA l'A G1TTl 

Sofya, H (a. a.) - Umumi harbtr. 
Bulgar ordusu başkumoııdıını olan 
general Jckof, A:man b:ışkuman
danhğınııı ı.!c.vctl iiıcrlııe, ı::ırp harp 
sahnesini 1ıyıırcl için ıllin Almnııya 

y& hareket ct..u.iştir. General Jı
koru, g~.ı 0 ral Popof ,.c A lııınnynnın 
Sofya nlıışcnıilitcri reroknl eyle~ 
mdctedir. 

tir. Zira, mazi;i tamnmile ortadan 
kaldırmağa azmetmiş bulunuyoruz. 
Almanya ile olnn münasebetlerimi. 
zi kun·etlend.irmek ve Romen mil• 
!eti ile Alm:ı.n mlllcU arasında de-o 
vamlı dostane bir işbirliği tesis 
eylemek arzusundayız.., 

l'RESS ı•oı, 1.'ENt SOVYET 
ELÇlS1Nl KABUL ETTi 

Belrrnd, ıs (ı\.A.) - Nalp preu 
Pol dUn öğlc~1n Slovenyadald ikamet 

g~ kendlabıe 1Umat mektubunu 
takdİm etmıı olan Sovyet sefiri, Plot· 
njikovu re.mıeıı kabul etmlotlr. 

ROllANY~ GE..."IBRAL ANTO 
NESKO SERBEST 
BIRAKlLlIAMIŞ 

1Jükreş, 13 r'(a, lLZ - D. N. B. n· 
Jansı ljüdiriyor: 

Genctal Antoneslionun ~~est tiı
rakıldıitı hnkkmda resmt menönöan 
l.fün verilen haber. ihilfıfına, sözüne 
inanılır; btı: menba, scncralln serbest 
bırakıldı~nın h:ıkikatn ıevatuk elmc 
'diğini müşahe'de dmcıkıc·aır1 Esasen 
;resmi mahrellcr. kl.d Şimdi general 
Antoncskonun hiılll rncvktl! bulun .. 
~uğunu teyid eylemektedir. Nalnır, 
generaliıı nerc'du mevkuf tutuldıı
ğıı malCim Hel}ildir. 

f> rıun.ı. kanı h•Jlunnuıktaclır ki, mUddet tah.'UnmUI cl::nlyeccklerdlr. la Mar~nl Petcn devlet reisinin, BOMA'SY.\ JIAR1C1\'Y. :SAZIRI· 
•rllment:> clstcmln<!c \'c adliye tcır 1'lq.:z ı~ronllcl """'"'ctcsl de •unın.n · ....... .,.. BE'\' A'!'.ATI ıı:ı J .. - " yani kenclislnln sal!hiyetlerlni tes- ~, ,.., ., 

tını:ı:ı ııılah:.:t )apılmakS!zm f'r:ın· l"BZ~aktadır: ıı..'\ı.!a bl 1 bit eıtmektedir· Runa nuarıuı Ma- Bükre,, 18 ( ,\ . A·) _ llon-anya 
1 r .st.tıı:rar vllcud.ı. ı;et1rmf'ğe, Ateh getirmiş olan mıın~aı Hin- recıal Pdcn hUkflrnct snlahi,·e.tinln 
' k.\n •·okt .... k t ı· b ,. ,, hariciye nrmn Manoilescu, D· N. 

rı " ur. ,, a ~ . n;ınııaıım a· dcnburgun Htllcrin mcvkll iktidara tamamını haizdir. Nm:trlnr. yalnız 

ft;(~~·~;·w·;;b'j';j~~e ;·~~~·~Wl Çi;rçil 
( • · • Yarın akşam rad-

n gi liz fılosu yıne y~:.~.~~~~~:~:~:~ 
bom alanmış ! ~~~2s~~:~:.~~~;~~:~: 

lspa'nganın Alman
gada bastırttığı 

banknotlar 
Ahnanyada Çift olarak hazırlanmış 
ve kopyaları ispanyadaki casusluk 
~~ propaganda işinde kullanılmış 

Undekl Ronıs baberlnlıı doğru olma· 
it.at dıjCmı göst~rmel•tedlr.) 

ltaı l'n4l:ı. lılr m.r.hıı.I 1 S (a :ı·)- Mnlta Uzeıinde ''Bpılan bir k~ü 1iücıürmü~1 erdir. BUtiln tn"'·areleri-}-·an ux • ' • • " - " 9' JJ 
l!l nuını karnrg· hın:-ı1 :ı" mı uçucıu E:"n:u;mda refaknt avcı tay. mlı: salimen üslcıine dönmU~ler. 

ıır-.:ıır tcbllt-i: " 
ı ı ., ycrelcriıniz cltişmıınm 4 n\·cı laj•ya dlr. 

l\°i.IJ\ tenunuzd~ kr f<'dıl"r"k bütün resi ile muh::!rcbeye tutuşmuş \'C Evv<'lki. giin kayboldu~"ll bildiri
t('r::ıo.~rJ arelerımlz tnı·afmd:ın mü- b~·nlnrdan jkiı:.f nlevlt'r ic;inde düşü. len tnyyarelerimlzden biri dün üs 
ı•i.ışm .YP~ bı:>n b lr,Jınııın c dile !ll rillmU.,.dUr. bUlün tnyyarelerimiz üs süne dönmüştUr. 
l""Jra sı. ı <•eni,~ f·Jmrıı, J:'rrl' üç gu· lt'rio~' dönmüşlerdir· ı\Ll\1,\N 1"1~BL1Gt 
1e!i

1

f ıı~rıl~ı-;tı. B 1 ıruruplar, muh OUc:manın bir oombardrmanı c.s- U<ırlin, 13 (a- n·) - getikmiştir: 
l!~rl~ü~~~e~~lr~~rk 1. tik:unctiııde nı:.r;mrln muhriblcr;miülcn biri bnt Ordu b:ışkumnndtınlığı tebliğ c-

l'o mn tır. lhırcltchntı sa~dır. diyor: 
"U YYarclerlıniz 12 t('n:mu ...ı· ş k' k .. 
'\:~ nUn ilk RMtl"rinde d"r.i" :ı:1 o•~·f • ar ı Afn ndA n!oynlo <"h-armde 11 tcmm:ız tarihinde, bomb:ırdı-
a•ıtaı · " :e · bir lngUiz k:uınhm11 io:;-;:ıl edilmiştir. man tcş<.>kkülleri \'C pike halinde 

dil3Jn a;ıınr~m faaliyeti sayul11df' DUş:nnnın bir mul·'lbil taarruzu a· hareket eden bomb:ırdıman tAyya. 
t'n Rll a t"'nl1lr tcm:u;.'l g<'rnıi tir \'hr 7&\ ı':ıtla rü•k•üı·tu''lm·\!•tÜr· 1 . J 'l • b d •· , gJ-;ıp. crn·.bi ltalya L-b\ a ,e o "' .. re crı nl?l tcrenın ccnu un a ,.e 
nr-:cı Akde.,·.. il 1 . ' · • A~'lti mıntak:ıda cereyan eden merk<'zinde bahri tesisatla mühim 

naıı ı 3 cnnc!en hıwııln.. bir hn\.'a muharebesi esnasında 4 mat fabrikalarını, ı;ark \'C ccnub 
ki- ,.':i>".'dF..rdelerimlz tarafından la- lngı'lı·~ avcı tn''YB""Sl. dll~UrUlmü,.· ı .. ... ı> tı - QJ .... .., " salıillerindr de miıteıı.ddld gemileri 
l'lll:}tlr .• ı.. e c bol'!'bl\rdmıan edil- tUr. bombardnnnn etmişTerdlr· Plim.ut 

!3!rndlyn k 1 DüF.Man ş=sin18''S, Ciclb .. a ve Ma \"e Portsmutın \'C Burton Upon 
d ı " ı:ı.t.n,. va..,·lnr- mli "lhl'· ""L ~ 
•C erd('n ar ri 1 . _ e&uu~· :ı h'l.. akır.lan ynpmaya Nenle de sınef tesirat Uzerine bo:n. 
!i\.ffıhn t:a kı kr•J\ .. '-Z'lrle bir teşobbllr c'mi "C de hiç bir basar balar atılarak büyük yangınlar c.:ı-
t"ıı.dcfüt~ r~islnC" kııtf olarak mü lkl\ <'d :nemi:;tir. nlmıştır. 
1'ct cttiğl~l~;ı~~~~.balar isa w:vcı t.nnarcleriml:ı: ve tayyare Man§ denizinde ı;;ooo tonluk pct 

i b:ıtaryalnrımız blrcr tayyare (Deuını 2 inci uyfada). 

Nan1zetliğinin 
konuhnasını 
kobul ederse 

Ruiveltin ı akip-
leri kim olacak? 

Yaşin;:ton, 13 (n.. a·) - Hulun 
reisicumhur muavinii.ğine nnmzed 
olarak gösterilmesinin Cenup demo 
kratlan tarafmdan pek müsaid 
bir 11urelte knrşrlnnacağı blldiril· 
mektedir. Ruzvelt reisicumhurluğa 

(De,·amı 2 inci sayfada). 

Lontlm, ıs (a. ·a.)-Roytcr bil· 
diriyor: 

Tnymis ve Deyli Telcgnıf gaze
telerinin diplomatik muharrirleri, 
"Almanyanın gerek dü13mıınlarmıı 
\'e gerek dosUıırnıa karşı kullan. 
maya hazır olduğu usullerin" en 
yeni bir tezahiirünij anlatmaktadır· 

Dcyli Telegraf diyor ki: 
Almanya, bir miktar İspanyol 

banknotunun basılması hııkkında 
İspanya ile son zamanlıırda bir ı:.n. 
lnşma inualanıLc;tır· Buna ait mu. 
kavele icra edilmiş. fakat bir mUd· 
det sonra İspanyol makamları, Al· 
manyanm bin p~~etaıık banknotla. 
rm tam seri hnlinde kopyelc>rini 
basm~ ve bunlan lspanyadakl ca
susluk ve propaganda servislerin
de ve normal ticaretinde kullanmış 
olduğunu keşf P.tmi:ılf'.'rdlr· lı!ezkflr 
kopyeler, ayni bloklıı.r !lı:.:-ıinde bn· 
mldığı i~in hnl:ıkllerindcn seçlleme 
mektedir· MUmkUn olan ycğane hal 
,saresi, Alın:mynda b:ıstınlıı.n bUtün 

• 

banknotların tedavülden kaldml
ması olarak gözükmektedir· 
ALJ\JANLAU TEKZlB ED1l'OR 

Ilcrlln, 13 Ca· n..) - D. N. B. biJ 
diriyor: 

Röyter ajansı, Nusyonal.Sosyn. 
list Alnıanyanın, basılması lsp:m· 
ya tarnfmdan kendihlno tevdi cdJ
lcn bnnknot serilerinin çütlerlni 
çıkarmakta olduğu hakkında bir 
ıddiayı yaymaktadır. Almanya, bu 
banknoUn.nn çiftlerini, gfıya, 1s.. 
panyadn casusluk \'C prop:ıgnnda 
Le-Jetinde kullanıyormuş. 

Resmi Alnın.n menbaında.n lnı 
hususta bildirildiğine göre, lspan
ya, b:ınknot bnsılma.cıı içln Alman. 
ynya hiç bir sipariş vermiş değil· 
dir· Binnetice Röyler ajansının !J. 
diası, baştan başa uyrlurmadrr 
Röytcr, hUsııU niyet sahibi olsın·d• 
lıaldkata hllrmet l~ht. bu hus~t& 
kendisine IUzumlü malümnu ko:ay. 
c.-ı vcre<:ek olan ispanya banknsmn 
JW, telefon edebfllrdi· 



1802 8Clleslnde Napolyon ile lngil_ 
t re arasmdn aktedllen Amyen sulhll 
ile lIUnih nnl~nsı a.ra5Dlda bir do: 
reccyo kadar bir benzerlik vardır. 
ÇünkU her 1k1 nnıa,nuı.tb d da.ha 

• Amerika istıkl:!.llnin yıldllnUmll 

Unesebctlle Rclslcumhur İsmet lnö
ııU ile Amerika eumhurreiıi Ruzvelt 
ramnda telı;nıfie.r teati olunmll§tur. 

• NlgAr adında bir ebe lddiayn g6re; 
rplk admdıı bir kadmm Uç aylık 

ayrlmeçu çocuğ"WlU d~Urmek ıato 
ıt§, fakıı.t lmdın fazla kan kaybede -

rek 61mUıtUr. .. 
Bl.rfnc.ı ağır ccu mahkemesine ve 

rilen ebenin duru§IDası dUn bltml~tıi 
be 1.nkAr etmiş, mllddclumum1 ce 

:.ıı isteml~Ur. Kanır için muhı:ı.keme· 
bqka bir güne bıralalmı§tır. 
• Yeni J.np edilen yolcu aalonunun 

t.zcrlndckl kulede bir telsiz d lrcsl 
... ucuda gctirllmest için ::MUna.kolA.t ve 
kOJcU tarı:ıtmd:: n Post.:ı. Tclgrı:ıt ı:ı:u· 
llrlllğllne emir verl.lmlBUr. İki atın· 

d nbcri tecrllbeler yapılınaktadlr. nü 
teıatz dalıll1 ve hnrlct h:ıtlardn çalı§nn 
bUtUn vapurlarla muhabere hallnde 
bulunaCllk ve bunların nerelerde ve n" 
vıı.ziyette bUlunduklan, limana ne va 
klt gelecekleri salona konulacak tabe: 
lilardıı. hnlka blldlrllcoekUr. Bunıbn 
ba§ka her ıstfyen, vapurda bulun:ın 
bir yolcusuıııı teıatz çekeb1lcccktır. 

Vapurda bulunan yolculann çekecek. 
l"rl tel&lZler de buradaki adre8lerlne 
derhal gOndcrllecekUr. Tıla1z yakm 
... ta.ııuyeıe gcgeccktlr. De.nlzroııari 
idaresi de vnpurlarllo burnd:ın mu 
ha.bere edecektir. • 
Diğer taraftan Umanlar !$etmesi 

umum mUdurtllğU, rıhtıma yanq:ı. 
cak vapurların htısus! b1r kablo nö 
,,ehre telefonla. bt!.ğlnnmnlarmı tcmln 
tctıı lılr proJ ~ da ma1ıtı 
me otm&.maın )'U.tllndan bu projeııIÜ 
tatbiki geri lmlmI§tir. 

• SOVyet Rusya meml ·etmıizdcn 
maddelc.r sa.tm alınak ıat.emekto· 

dJr. Şehrtm1ı4ekl Bov)'et tloaı1 mn· 
mess1111Bf bu hu.sustn alAkadıırlıırla 

temua bqlamıo bulunmnktadır. Ya· 
cmda SovyeUerlo de gen1§ b1r mal 
'1Ubadcles1no ba§lanacağı umUlmalt· 

adır. 

• Ego mmtakaımıda tetkikler yapan 
cl\l'Ct vck1ll Nar.mı TOpguoğlu c1Un 
eco aaatı 2.2 de geJcD Bandırma poıı,. 
ulle gehrl.mlze dönmllaUlr. 
• H4rlc1ye Tekili ŞUkrll S&raçoğ-

.ı dUn hnrlclye vekaletin· 
Je .Almıuıyaıım Ankara bUyUk clçlsl 
on Papenl kabul etm!§Ur. 
Bu ziyaret ema.mıdn Almanya ile 

ıktedeccgtmlz caya mUbııdc.lısl mı,. 
•llfIJUWIUD mevzuubo.hıı edildiği tab,. 
o1n edilmektedir. 
Eııaaları üzerinde daha evvel muta. 

takat hasıl olınUf olan ycnl ~ 
bugtınlcrdo imza edilecektir. 
• lat.anbul v1l yeU mWhakatmda 

mahsul vaziyeUnln çok yanı mem. 
nunlyet oldUğu MlqI]mrJtır. BWı.atı. 
sa Yalovada ıııahaul ta.ın iki tnWJ 
berekeW oımuatur. Ttaky ya mUhlm 
miktarda orak makineleri gOnderll. 
ml§Ur. Her tarattıı mııhsullln b1çlllp 
kald:rılmam !anllyeUne h.ıı.raroUe de. 
vnm edilmektedir. 

• Gala.tll. nhtmunda vapurlam glrlp 
çılana ~lerl üzerinde !lman]!U' i§let. 
mcsile denltyolları umum mUdllrlllkle. 
rl taratmd&i bsü tedb!rler kai'at18.f. 
tınlnu:;tn'. Dtıhlll haUardıı ffllyen Ta. 
purlarıı. binmek için nhtmıda yalnız 
b!leUerl olanlar girebilecek; badema 
vapurlarda ve nhtım W:erlndo bilet 
satıımıyacaktn'. 

Bundan bqka lllzumlu lllzumsw: 
herkesin nhtıma girmemem için yol_ 
cuıannı t.eşyt veya. ıtarıılamaya ge. 
!enlerden beş ~ duhlillye alına. 
caktır. Vcı.zl.fcylc gclelllcr ve gazete 
mub.arrtrlcrt ini JınyıUard:llı mustes. 
nadır. 

başlangıçta bile tıldd taraflar blribir_ 
!erine kıırşr itimat beslemcmelttc ı:e 
ke.1"1):lıklı dosUuk hinler! i::hnr et;. 
mekle beraber her lkl taraf da s1 • 
llıhlanma. işinin tamamlıuıması için 
elden gelen ga)TCll sıırfetmekteydl. 

Fakat Amyen sulbünden az sene 
sonra lnı;lllzter al,ıia.nmudıklarmrn 
fnl'kına \'llrdılar. ÇUnkU lngtllzler bu 
anlaşma ile hiç değilse A\•rup:ı krta_ 
ıı ile olruı ticaret mUnnsebctıcrlnl rs 
lah cdcblleceklerlnl Umlt etml§lerdl. 
Faltat bu Umltler bo~a. çıkmI§tr. Na
polyon görUnUşte himaye taraftnny· 
dı. O eakt Ucaret muahedelerlnl yonUe 
mct;i dU1UnmekUkten maadn lı'ransa. 
yı kaim gUmrUk duvnrınrUe lngiltc _ 
reye kapatıyordu. Bundan başl:a lm· 
parntorun genle mU!Jtemlcko siyaseti 
takJp etmesi \'O bunun neUcç.si lngtl. 
tereyi dUnynnm blr kcnarmda bırak_ 
mağı iatlhda! etmesi lnglllzlert ayrı_ 
en. lm:dtrıyordu. 

l~te bu gcrglnJlk netıccsinded r ki, 
ıı: mart 1803 de lnglllz ıe!irl Madam 
Bonapnrta birktı<: tngtıız bay n ba· 
ya.ıılarmı takdim etmelt f.ııterk n bt_ 
çlm.!iZ bir \0D.Zlyet Msıl olınU§ \'e Na_ 
polyon lng'fllz ueı!lrlne harp yapm 
kararında olup olmndıklannı uormu •• 
tur. 

lngiUz ae!iri bu ırunle oöylc cevap 
vennişU: 

- Hayır!_ Birinci konsuı. SulbUn 
mena.tııne biz fıı.zia. kıymet verfyo • 
ruz. l,~ yıldanberl blrlbirlmlzle harp 
hııllndeyU.. YcU§mcz mi? 

Faluıt blrlnci kon.sUIUn cevabı uz. 
lqçı mahiyette değildi. • 

- Siz daha on beo yıl harbetmek 
ı.tiyorsunuz ve beni buna icbar edl. 
yonıunuzı 

Napolyon bu tehdidine daha bariz 
bir oeldl vermek nJyeUlo Rus actırl 

Prens Uorkov vo lapaııyoı mUmessi. 
U Şövalye d'.Azaraya lng1llı aeflrlnln 
duynblleceğl bir sesle: 

- lnglllzler harp 1.stlyorlnr. Fakat 
kılıcı llk çeken onlar olur&s. o !alıcı 
kmma son sokan dıı. ben olacağım! 
d"mlaU. 

Bu vakadan iki ay aonrıı. lG mayıa 
1803 de l.ngtıterc ve Ft'tln!a blrlblrtne 
karoı harp 11An ettfler ve aynı günde 
harp vıı.zlyetıno geçtiler. İngiltere 
derhal Fran.m: gemilerini mll.!Adere 
etti. Jı"nuıaıslar da kendl mcınlckeUe
rinde bulunan 18 le GO yas aruı.ndıı.. 
k1 bUWn 1nglllzler1 eslr aldılar. Hat_ 
tA 1ngillz dlplomaUıı.n bile bir istla.. 
na gtınnedl. Bu aurclle eştr edllm 
lngWzJ.eriD sayısı 10.000 1 bulnlu~tu. 

HArp ba§mdan 1Ubarcn lngUtenı 
aleyhine )'npılan bUtUn harpler gtbl 
muhıwmlar nraıımda gayri mUSAvl 
§lU'Uar ve vnsıtaınr1ıı otuyordu. Na _ 
poıyon karaya Mklındl ve pratikte 
lnglltercnln Avrupa. krt.ıı.eı ile olan 
UcareUne ınAnl otabllccek vıltlyettey 
dt. Ona mukabil lnglltere denlı:lmı 
hAklmdl. lıJpanyo1 donnnmııeuıı lllıal: 
suretlle Napolyon ôcntz kuvveUotıııl 
nllbeten arttımuıı bUlunmakta ldly. 
sc de Fransız doıınnmıı.sı 1nglltercyo 
nnzaraıı yine daha zayıftı. Bu do • 
nanmada zabitler vo efrat tecrllbö • 
Bizdi ve donıı.nma Fransız ve lspnnyol 
gemilerinin blr hn.llttuııydı. BattA 1 • 
çüıdo Venedik gcmllerl de bulunu • 
yot'du. lialbukl IDglllz dono.nmaıı mu 
tccafil.SU. Vo blrlbliifil uımtı.mıayan 
cUzUtamlardan terck\r:llp ediyordu. 

l&ıtc bu ııebepledlr kl, Napolyon ln· 
gtıtereye hAklm olabllınck l~liı Bri • 
ta.ny ndalannıı. asker tıkanntık ki.. 
rnrına geldi. Bu maks;ıUs Bulonyada 
100.000 k~Ulk bir ?rdu topladı 1300 
ge.mlye bu Mkerlor1 bUtün leva.uma· 
tı Ue beraber yUkledl. Ve lhro.ç p!An_ 
lan hazırladı. No.polyon her ~yl dU • 
gUnmU,lU. Hatta. o :kadar ki, bu or· 
dunun içinde 117 ıcabtt \ 0 0 neferden 
mUtC§ekkU bir do tercUmnn kıta8l 
bu1undunıımaaı için :S Ukte§rin 1806 
ecnesinôo emlr bile verilmf~U. Fakat 
bluat F"ranaız amli'nllan bile bu ih .. 
raç te~ebbUsUnll §Uphc ile karııılamış_ 
tar ve 1nglltercyo asker lhnıcmm an· 
eak lngUiz donanmıısmm mıMmndarl 
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l\lndem ki meyhnnede "zor bulur· 
Jnr o c:ıriyenin yerinll" ıdOOin 
demek sen orayı biliyorsun, hruın 
söyliyeccksln. 

Sessiz Bekir, istihzalı islUızalı 
guldü: 

- Söylemezsem ne olnc:ık! ... 
- Ben söyletmenin yolunu bili· 

rim~. 
Üçüncü .nrkada~lıırı natıly:ı ben· 

ziyen bir k:ıhkalıa sayurdu: 
- Vay yfğitım voy •• Kanına su

samışsın da lı:ıberin yok. 
Gecenin sessizll{ii iç~risinde 

yükc;clen sesler ııl('ak ve ahşap ev
leri al!ır <' kara uykusundan uy:ın· 
dırdı. Hafit, ışıklar camlıır üze· 
rinde belirdi, pencereler kıpır
dadı, haua aralık olan knpılar bile 
oldu .• Pencerelerden, l:npı l:cnarln
rındal'\ bllyOınü~ gözlet tcccnin 
karanlığını delme~o çalıştı.. Fokat 
hütQ:l bu mntecessls başlar soka.kin 

haykıran fnsnnl:ırın l'eniçerllerlc 
kal.roncular olduğunu seur sez
mez geri çekildiler, ı~ıklar söndll, 
kapılar ,.c ı>eneereler kapandı. 
Hertnruf yeniden uyanık u:>·kulan· 
nın scss12llıtıne kavuştu. 

GürcD Ali bn kavgadan isllfııde e
derek bir yımaşmışlı •.• Konuşmnla. 
rı dinledi \'e t:ımam istediği lş1n 
üzerine diışliii}ünc kanant gelirdi ... 
Ilu Rdamlnr burad:ın artı!< kolay :ko 
kıv nyrılam;ızdı. Onun irin Gfircil 
r:ıkAUnin hemen t:ıb:ınları y:ıjtl:ı· 
YaT'ak lstrnbul sokakl:ırında lic 
gündenbcri gece ı;Dnclilz mekik do
lrnytın k:ırnlmlhıkculnrdan lılr ı:ıkı
mı hulm:ıo;ı lc:ıb ediyordu. O ,·akit 
lbralılm po~n S11N1:> ındau kecınlan 
Ycnedikll cr:rlycden l.ıalı eden bu 
sesleri ıılllc kötek ona kapısınn ko .. 
dar g6tnrer~kti. Or:ıda knr:ıkul!ukçu 
h:ışı bu in•ıııılnn fnl:ılcıt nllındo öy
lctmeslnl bllırdi. 

GUrcü Ali hızlı.. f:ık~t :ıeufz uz<ık 
1 

t 
1 

ı 

ngiliz ilo 
bomba a 

., 
l e 

mış! 
1 (1Ja6la.nı.fı 1 inci aylada) 

rol gem~yle, ccman 15000 tonn bn 
Uğ olan durt. tUcear gemioi battnl 
mıatır. Sair tüccar gemileri bomba
larla ciddi ha.sam uğraWmı:şt.Jr. 

!erinin de hıısııra uRrııy:ıı ak üsleri. 
ne dönmcrllklerl tahmin edllınclde
dir. 

YapılmL5 ol:ın diğer hUcumlar 
esnasında, Alınan bombardıman 
tayyarelcıiyle pike halinde uçan 
bombardımnncılar, mUteaddld dil§ 
mruı avcısı dUeUnnllştilr· Bu hU· 
cumlara Alman avcılariyle muhare 
be tayyareleri de iştirak etmiştir· 

DU3man garbi Almıınya Uzerinc 
pek ru;•bombn atmıştır. Hafit ha.
sa.rot kaydedilmiştir. Evvelsi gün. 
kU diiŞmnn zayiatmm mecmuu 13 
tayyareye bnllğ olmaktadır· Bun
le.rm yedisi hn\·a mUda!aa batar
yaları tıırnfmıia.n dUşllrUlmllştUr. 
Yedi Alman ta~·yaresi avdet etme· 
mJştır. 

Alman harp bahriye&iylo hava or 
dusunun ticari gemiler mubarebe
sindcki muvnffakiyetleri, İngilizler 
için çolt zarar verici bir mertebeye 
varm1ştır. 8 temmw: 1940 tıırlh1ne 
kndıı.r Alman torpil ve maynlcıiyl~ 
batminn dlleman tonajı 1 milyon 
920.439 tona baliğ olmuştur. 

Almnn gemUerl tarafından ba.
tınlanlarm nılktarı 131362461 tona 
vnrmakt.Adtr. Hava kuvveUe.ri l 
nUlyon 46.319 tonluk genıl batırım' 
!ardır· 

1 silat ı • e kııdor ı:"'"~ :~~h<·rttıı :: : { 

ıNGU.tz ımALI TF.JU.trE 
ATl..ATI'I, ÇÖRÇIL le\EAJ,A~"DI 

Ne,·york, 13 - Alın.an tayyare
leri İngiltere Uzcrinc tıon yaptık· 
lnrt bir ckm , lngtm kra.lmnı 3 
dıı.kika evvel terkcl.tiğ1 bir binnyı 
bombalnnnşlardtr. Başvekil Çörçil, 
vilnyctlerdct teftiste iken bir hava 
akını netlccsbıde )'nrnlenıru3tır. 

Harp b ııtladığındıınbcrJ Jngllte
reyo yapılan hllcumlar esnasında, 
.t\lmanlıır 181 tııyynre kn)bctmlş. 
lcrdlr. Bunlnrdan 107 si bfıyilk mlk 
1·aııta ilk hn\'R hOcumunun yopıldı· 
~ı 18 lıazirnnd3n sonra imha edil. 
mlşierdir. lngiliz avcı tanıırelerl:>·lc 
ccrey{ln cc!cn muharebelerde mühim 
mlkdarda blr, çok Alman tayyare-

Ruzveltin rakipler 
kimler olacak? 

(Baştarafı 1 lııcl yfıMla.) 
namzotliğinin konulmasını kabul 
ettiği takdirde, pn.rt.i toplantremda 
yegane raldblerl hıılen reisicumhur 
mUD.\'inl olan Gnrner, blr do muh.. 
temel olıırak posta nazın Farlcy o
lacaktir· Fı!ıltiıt za.nntıdillyor kl ne 
evvelkinin, no de 1kllict:miln Ruz
veltin karşmmda en küçllk intihal> 
ihtlınıılleıi do yoktur. Bit ''sulh 
partİsi" tc~kili tehdidinde bulunan 
inllratcı stnator \'heeler buglln bir 
beyanname neşrcdeNk parti kong
resinin seçeceği namzede kim o
luma olımn müzaheret edeceğini 
ve UçUncU blr parti mcvzuubahs o .. 
lamaya.cağım bil~tir-

İngiltere ile Japonya 
arasında anlaşma 

Tokyo, 13 (• a.) - Ste!ani: 
A63.hl gazetesi, &§ağtdakl noktalar 
hnlkında pilai'tesi gtliıU l.nglltcre 
llc Japonya a.ra$mda bir itilaf ak
dcdUeceğinl haber vormektecllr· 

İngiltere Binnanya yolu ile 
Çhng-Kny-çeke siltı.h gönderilmesi. 
nl ıncncdecok ve hJnlhııcclte Razı.. 
gondaki Japon konsoloeluğunun 
kontröllUk vatıre& gönncnine mu. 
saAde edecektir· · 

taşırken knvga glttlkcc kızışıyordu. 
Yenlteri Abtlull:ılı bn.!lırmAyor ... 

Fnknt nıu ,lr bir innüla teklirtnde is 
rar ediyor, hu meseleyi burııda hal· 
letmek azll'inde olduliunu gösterI
yortlu: 

- Deminde söyledim, ben ne ca
susum, ne dv ııözcil ..• Islonbula ge. 
!işimin bir tek cbebi vOT: Scvslli
me ka\'u~mal: istiyorum.. Aradım, 
her yerde_ arıulım, onu bulamadım. 
Bu akşam tclme bir kurt dn,tn, yfi· 
reğimc ateş sal:ın bir şüphe yanı
)0br göğsümde .•. O kııdının bulundu. 
~ :reri slivleyhı. Ilir dcfocık onu 
göreyim ..• Eğer aradığım de,lihe, 
derhal gld:.-r.lrn ve bu sırrı hiç kim 
t.c!;>'c açırınm. 

Deli Dursun boyuna n:ıra atıyor: 
- Çekil oraıl:ıl\ m:ıskıırıı". Ne 

rnnl olchı'hın mcydaııcln ıaten .•. Mert 
olnn gilkredtkten ı;onro. yalvarmaz .. 

Sonrn nrlttıdıışlaMnn döndü: 
- Çekilin buradan, beni bu h,. .. 

rinc hıışbaş:ı bırakın dn iıırarsıı 
tarafındıın şunu bir haklayım. 

Sessiz Deltir ftlraı elti: 
- Onun sizinle lılr alacaııı )ok .• 

Jle"ıbı ben ı:ö~ce~lın .••. 
Scsslt Bt•k!rin elinde erlik llir ı. 

ş1k pıırhnlı. Knl) oncu çevik bir ha· 
r cketle yen: çeri AbdulLnhın üzerine 

lTAISAN ZA11ATI 
İtalyanın tayyare zay.ia.U da gün 

geçtikçe artıyor· Dört h:ıfta zar
fında 94 İtalyan tayyaresinin t'1-
şUrilldtığii sureti kat'iyedc teshil 
edilm~lfr. Bundan baeka diğer 18 
ltaty:ın tayyaresi kaybolmuı:ı, 31 
tanesi de mUhlm hnsnrlarn uğro • 
tılıruştır. 

ltD.lyıınların Almanlar s::-lbi fnzlo 
tayyare \'O pilot ihtiyatları olma· 
dığı için bu znyiatm ehemmiyeti 
glin gcçtiltço daha ziyade hissedi. 
leceJ.rtir. Diğer tnraftıın İtalyanın 
ooltmfi vaziyeti ve Afrlluıda. mU
hlm hava kuvvetleri bulundurma -
ğa. mecbur olmo.sı ırnndisinl m~ş
kUI vaziyete dll$Urmckteölr· 

f rans.ada yeni .. 
reıım 

<Batit.Mafı 1 lncl sayfada) 
kend.18lne karşı mcs'uldllrlcr ve o· 
nun tarafından tayin ve ulcdllir" 
!er· Yonl meclis ve senatonun tc· 
şckkUIUnden sonra da Mar<'Qnlin 
IU:ı:um gör ceğl va.z:I~ ellert'lc trşril 
salahiyet de Mnreşaldedir· Bütçe 
ve vergiler bahsinde de biltün sn. 
lAhlyet kendisindedir· Siliıhh kuv
vetrerin başkumandanı da kendisi
dir· Affetmek ve umumt nf ilan 
etmek hakkını da ha.iı:dir· Munhe· 
deler mllzakere ve tasdik edebilir. 
Örfi idare füm cdebllir. Yalnız 
meclislerin muvafaktı.tini almadan 
harb lltuı edemez. 

R~tKAilt.'\"E 
l..onc1ra, 13 - Mare~ Pctcn 

yeni nnzırlan tnyin etmiı1tir· Lıı. 
va! Ba,.-vekil muavini o1mu!}tur· 
Ayni 1.amanda Peten vnzlfeslııl 
yapanuyacalt bir hale geldiği tak· 
dirde otomatikman onun yerine ge
çecektir· Kabine 8.7.fısma. "nazır,, 
denmemektedir, yeni un\'an "dev
let ~ekrctcrl,, dir· Dahiliyeye me
bus Marke, hnrictyeyo Boducn, 
maliyeye Butiyye, adliyeye Alber, 
milli mUdafaaya Veygn.n, ma.nrife 
liJro, tençllk ve nlleyc meşhur "A. 
teş haç,, f~ist tcşokkUIUnden İber -
negnrcy, p. T. T. ye Pictrl, m\is
tcmlekeye Lömerl getlrilmlşlerdir· 

Amiral Darlan deniz, general 
J{ol.son kara ve general PUjo hav:ı 
mU!teşan olmuşlardır. 

Falcı (aakcre) - Delikanlı, se. 
nJ Gtdürmeğo a.zmotmış b~k au,_ 
manlann olduğunu görüyorum. 

- Fransız karlkatUrU -

atıldı ••. 
l~aknt yı!Jnrcn dnğlnrda çarpışmış 

kanlı kartal ilk çckllen bırniı yiye 
rok yere serilecek hir insan deail
dl, Usla bir şıcrayışla ilk darbeyi 
sııvu~turdu. O da bıç.3-ğını ccktl ve: 

- Günahı vebali senin boynuna .. 
nen kan dökmek niyellııde dcğı. 
llrn, fakat mademki öyle istiyorsun 
dediğin olsun! .. 

I)iyerek o da Sessiz Bekfrin üze. 
lld insnn sık sık ve derin d~rin ~o

luynrnk honuşuyordu •.• Deli Dursun 
ile arkadaşı kenarda boitu,manın ne 
titcsinl bcl:li)·orlnrdı. iki insan tı:· 
ke tek cıırpışırken ıırnya tdrmek, 
ayırmak Vcyn bir tarııfo. yardım <'1-
nıek mcrdl!(lo sı§maıdı. Fakat eğer 
bu çarpışmada Sessiz Bcklrln kılı
na bir ıarar gelecek olursa o vnklt 
derhal yeniçeri Abdul12hın ÜZCT'lıte 
atıtncaklar, lınddlni bildireceklerdi. 

Kanlı knrtnl Venedlkte çok çarpış 
mıştı. Fnlctıt bu dera karşısındaki 
inMın, sürüsilnü birden bcırıtı. 
Aı kôrktık Vt'ncdiklllcr dcl;lldi. Son. 
rıı, Kanlı Kartalın ellndekl hanı;cr 
de VenediUllerln kullandı~ı düz ,.c 
haClf JtıılyPn h:ınceri deiıil, ıarı -rr. 
tıltır ö rnorılı hnnı;-eri idi. Yenlcr.rJ 
• \lıdwlnh lıu oEıır gilfıhı i lcdiAI gibi 
kuUanmay:ı nlı~kın değildi. 

arınki at. ya ışlannın 
programı 

lstanbul nt ynrr;,larııııı. yru-m • ı tKtNCl ırnşu 
l:uıacnk ve nltı hafta de\ıwı edeoek-

. Uc; ya.:iında ve lllç ko~u k:uanmıı· 
tır. Bu mı!nlll!cOOU.c ~ıırınkl J an5lurm 

11 
ln 

11rognımuu noen.'Cllyonll'. :Uundan böy mı§ yer yıırımkan g1llz nUanDa 

1 ,.1 Udd>tlnce her hal'Uı. cu· mahsustur. Mc..<tafe: 1200 met.re, tk· 
e yarı. ıır m <.: · rami ·e81: 200 lira. 
m:ırk'SI a~ıunları bu t1lltıı1111mıızda ;,: 

To.5\'lr (Fehmi Kıuaoımınn) Şj,!'; 
3arı~larrı1 programını muntn:ı:.aınıuı 

kg. 
bula<-nluımı7. i. ıu·1J1ld lt!l!lularm ııror 

Altıııwr <Şc\J.Ct fürgnı 64, I\ı;-. 

Öuıtı (l"w;ul Ur ııncı) IU,5 Iıig. 
rıınu ucbır: 

BİHINOl KO~C: 
Dört ve daha yukan yqta ve MO 

senesi zarfında hiç kO§u ka2:&0ınııınrş 
haUıltan Anıp atlc.rma mahsus. Sık· 

let: ' ya§llld:ıldlcr 6S kilo, ~ ve daha 
yukan YS§takller 60 kilo ta,ıyacak· 

tar; J403afcsl: HOO metre. ikramiyesi 
155 lira. 
Vunıl (Fe.rtdun) GO kilo. 
Oruı (Sadık l'alldr) 60 kilo. 

Balkanlar hakkın-
daki Alman planı 

Almanya Macaristanı 
büyütmek istiyor! 

I..ondrn, 13 (A.A.) - Tnymls gazo· 
tcııinln dıplo:ruıUk muhnrrlrl Balkan· 
lar hakkındaki Alman pUımnı. gözdcn 

geçirerek §Unları yazmaktadır: 
GöıilnUşe nıı.zarnn Almanya :Mııca· 

rLat.nnr bUyUtmck istiyor. M:ı.carl.sta· 
nın da mlnnet:indcn dola;ı ona sadık 

1talması Ulzrmgellr. Alnı ıı)nntn niye
ti :ı.1acariôtandan btlyUk tıuğday stok· 
lan teılarlk etruektlr. Bundan maada 
küçült Homan)'a. kcnd1ıılne petrol vere 
cok. nrdlğl miktar her ne kndar nzo.· 
larıık gtôccel{tıll de, gene faydadllll Ari 
olmıyaca.klır. Yugoslavyanm , devlet 
ndamle.n J>ansla\· blokuna iltihak et· 
mck t..ııtexler dahi, Macn.."istan ve 
Romanyanın kontroıu altma glrmc81 
Yugosle.\•)-ayı mti.{lr bloktan nyır

ınış olur. Halbuki bugUn, Yu;;o!lavya 
devlet o.darnlıı.rınm böyle bir arzulan 
olduğun.o. dair de hl<:blr emare mev· 
eut d~tildlr. 

A\·rupa mllletıerinl nvutml\k ı~ın. 
Almanya kendilerini, tugiltcrcnln 
komplo v~ mUdahalelerlnden l<urte.r· 
~ olduğunu UA.n etmektedir. 

TııyınJs go.zcteBl, "bitara.flığın teh· 
Ukcal., baoltğr ne yıı.zwğı btlyUk mn· 
katclCthılıı birlndo ,unlo.ı'I yıizmal.tn· 
dU': 

l:Iıı.rbln kurbanlanndan b!rlal de 
"'billlnı!lık,. tabiri olmU§tur. BUyUk 

kuvvcUcr ve büyUk ıırhlJlarla takvl• 
ye 6dilmlf bulunmaa::sa, bttanıflık v 
)'il. herhangi b9.§ka bir OC.ldl haric1 po· 
lltil:a B1at.emlnliı hem manatıı yoktur, 
heın do ta.'illkesl vardır. Acı tecı'Ube· 
nın 18bat ettığl hakikat budur. Devlet 
adamıatı tatafmdnı'ı ıstmı.cıyn ıuız·§ı 

a.raztlerlnl sonuna kadar mUda!an et· 
nıcğo ru:medllnılı olduğunu ~yan ey
lememıı olrui, A vrupada hiçbir kUı;Uk 
devtcıt knlın.runrıtır. Bazı ltenı bu te· 
aebbtls movkll tatbik• konuldu. Fnkat 
h1Qb1r yerde bU hareket muvatraklyet· 
le netlcolenemedl. KllCUk mWeUertn 
baamı:ULldlerlnt, dUrbtnUk giSaeterenw 
dlltlerl lçlu itham etmek, Mğru b1r 

§ef oıınu. 
Baıka. ıneınlekcUerde, evvollı\4en· 

ber1.h8klknUe kuvnU tdrlk etme· 
mek yUzUnden dnrbinllk hrı.unst Uh• 
rit edllmtıur. Fakat vnıyet ım· 

dem& tmaka ~k llltlattn. laUmall· 
n1 lcapett1tmektedlr. Yan~ kat11 
ınUdo.taa. tertibatı oıınıyruı JtUçUk bir 
eı-ln, daha mükemmel teclılı: edllml§ 
büyük komıusu lçltı bir tehlike te~kll 
etmeiirıcı mUSnade cıtıncmck lfizımdıl'. 
Yeni nlznmtnıızı kurm.ak zamanı gel· 
dlğl \'akit, kuvvet, dliha gcnlf bir te§" 
rlkl mwt vo blrle~m• esaıılnn Uzeri· 
ne iııtlnııt ctnwlldlr. Yukarda yazdık· 
ıarunu:, doktor ..Rosenbergln polltıka· 
ama verilecek ycgMo covabı te§kll 
o•ekltdlr. 

OÇONCO KO~U: 

Uc; ve dahil. yul,arı y&§ta 940 ııcnct! 
içinde kazandığı ikrıı.mlyeler yekWıu 
(600) lirayı &e~mlycn lınllskan !nglllz 
aU:ırına mahsus. :Uesa!e: 1600 metre. 
İkramiyesi: 230 Jlr:ı.. 

Pı:ı.rlstn (Ur. &!fcrof) Ct.S Jtg. 
Tomnı (Asım Çırpan) CO kilo. 
SllL:ap (l'crruh Ogt:ll) 60 ldlo. 
Abln P:ıuraux (l'rcrui Ilallm) S:l n 

lları 1 (Flllrot atlı) ,. ,. 

Sibel (Falırt AUı) 58,5 

DöP.J>t)NC1) JiOŞU: (llmıdll.ıt}l) 

Uc ve d:ı.ha yuke.n yaştaki halis· 
kan lnglllz aUarınıı. mMısus. Mu:ı.to 
el 1500 metre. lkramiyc31: 255 lira. 

lfontl.$3rJ (Aliım Çırpan) 71 klfo 
Ttln>ru (A~*1 Çırp:ın) 6S kilo • 

Slfkar (I•'ernıh Oı;un .33 kfüı. 

l\lls (Nl!ı:ıl Atlı 5l klfo. 
l'al'ista (l>r •. · ~Crnf) 4; ı.ııo. 

BE •• txcı l\UŞU: (llnııdUrnıt) 

Dört Ye daha yuk.a.n ytı§tıı.1.1 yerli 
yarım kan lnglllz stl:ırına nıııh8us. 

Mtsııfe: ısoo mot;e, ll:ı amlyesl 2->:i 
lira. 

.1\loe3lfm (1. Altıof;hı) 68 kilo. 
oıga (?ı1. Ç.('!ı-bl) 62 ı.no. 

01\ke (Arif vo l"t!urtl Öı:) G:l kilo. 
M:u'Xlku (l'infü; ,\t:ıbay) Mi kilo. 
(Jcsur (Tnl~lt .\beruı) 55 J.tlo. 

Ylm (O. l'enl~.t.) IJZ ı.ııa. 

1''ru·Fru (\'n;;nnof) 48 kltu. 

Yarınkn ko ıılordıı. itıll rehls üçün· 
OU lto:ıuda, çl!te b&llln 4 5 loci ko~w 
lnrd:ı, Uçl!Ybnhls te :; 4 5 inci lto~ular 
anı.sı:ııd:ıdır. 
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So/Oun :ıc.ytı: 
l) Jstcr islemcı, ı) l.ltli7.a, mukaı: 

der olen ölüm r.nmnnı, hıınc; 3) kli 
çük lı:ırp il<'misi, işarello aıılnlma: 
4) lcorknk; 5) ıcmlıcl, sorgu cd.ııtı; 
6) teneke y.ıpı)lıran mn<lcn; 7) tır~ 
nnk tllı~\I, lwıırlık; 8) azlık; 9) So
nuna L url!ısc cc;kl znmıın ışık ,·nsı. 
tnlnrındıın olur, bir mc~v:ı; 10) pl
rinQ zenılıiıl. 

}'ııkarıJ.a•ı 11.~aiiı: 
ll Cırılcır·lıı'k: ~) tahkil:..at. irnd: 

3) hnlisiiıldenı; 4) yiyecek, iki hat 
5) bir ll'.l'0 l hiyar, y:ırııl:ııı; 6) cş· ı 

kiya ıııiirrı:zesJ. bfr ccl:ıt; 7) nlın:ıı..I 
t:ın emir, imti~·azlnnma; 8) haca kr 
romu, iştclle birlikle yenen; ~) tıı 
ni:-elli, tl\thlratla kullanılan buhaı 
mııldncsl; 10) lın)kınş, nota. 

fi(j numar(l/t b11lmacıın11:rrı lıalli: 
Soldmı sağa: 
1) Sefilftue: 2) :ınıç, ınelAI; 3) fr-

lckiy ı: .:ıı alnnık, le: t'ı) sirit, n. 
man; 6) Uy, sıska; 7)Hadika, sek: 
8) ete, ahu; 9) Rafacl; 10) aslan, su 

Yııknrdarı aıağı: 
l) SafasUN:n; 2) C\'Clly:ıt; 3) fu

lor, ders; 4: iccrisl, ol; 5) }:atık, fa 
6) nmlk, snlınn; 7) ne)•, ek; S) c· 
la, m:ı.sal; !ı) atla, eh; 10) el, eniku
nu. 

Sessiz Bekir, ycniceri AbduU:ıhın rak, hnttlt nrnlarındnki çarpışm:ı
bülün hücumlnrını kolaylıkla savuş ruın yaz gcçM"ck kardeş kardeş ka; 
tunıror, ya~ından umulmayan bir maya teşebhfis edeceklerini de ihti
çcviklikle geriye sıçr-.ıyor, ileriye :ı_ maiden uznk görmeyerek sokağın 
tıhyor. öteki b:ışın:ı da sekiz kişilik bir kol 

ikisi de uııuyorlardı ... Arlık dar yerleştlrnıı,t;. 
ve karanlı); sokakta gecenin gcs.'\lz- Binacna~ylı yorah kolunu tul:ı 
!iğini ynlnn: yorgun ve kesik nefes. tnta segirt~ıL yeniçeri Abdullah ve 
!erle ay:ıkların ve Tilcudlerin çıkar- kalyoncu!ar ancak soknk başına kn. 
dığı sc.slcrden başkn hic; bir ~ey dar koşabilmişlerdi. Orııdnıı yolun 
yırtruııyordu. ağ,.nı t'C\'rilnıiş görfincc tekrar 8C-

Scsslz Bc1<1rin iğri ve ağır hance. ri dönılfilcr. · nurada Gürcü AH ve 
ri, ha\'nda a·y gibi bir dahap:ırladt, on altı kişilik ikinci bir kot vardı. 
ycnitcrl Abrlullahm koluna hızln i- Yenicerl Abdullah e~ascrı kolundan 
nerek sııpl::ıdt •• : Abdullahın killdlen akım klınlar yüzilnden bir haylı 
mi' dudnklı!rından gayri ibıt:rnrt bir sarsılmıştı. Binaenaleyh ıırlık )'Ü· 
ay sesi fırfodı. ai rilyccck hı 11 ve kuvveti kalmamış 

Ye bu sesin çıkmn$iyle beraber blr halde bir yere çökünce, y:ıkıı
soknk l>oşıııdlt bir knrakollukcu ko- !anması kolay oldu. Fakat, Scsstı 
tunun ı:ıörünmesl bir oltlu. Bcklrle arkn<laşları üylc koloy tcs

Ilirblrino girmiş olan bu dört ki. lim olmadılar, cünkil lılr defa kııl. 
şi karakollukçu takımını görliyor, yoncu idl!er, denizcilerle ycniçel'i
Gürcü Alinin: ler öted•ıhcri birbirine yiğitllktc 

- Dunm be, böyle sokak ortnsın. rakip 6nyıldığı böyle bir yenlceri 
da ne çarpışır, durursuz. kolunun ort;:sında lıezar mezelleUo 

SöılCt"lni işitir işitmez ilk yap.. nb kapısına kadar gitmek kalyon· 
trkları lş orı:dnn ınaklaşmnk oldu. cultlrın gurııruna çok altır sellyor
Fakııt, bu odoml:ırın mull:ıka ~·ab.- du. Hinacnale:rch bütün nvıı.zlariyle: 
lanrnıısı Jiı711nıun.;ı. k:ınt olan Güren .... Siz kim otuyorsunuz <l b!.,ı 
Ali işini :miıl:ım tıılmu~, kendilerini yaknbm1\ n knlkışıyor~unuz, hız rlc 
göt'ilrll sörı.ı~. flırlannı snlı:lan\n\: h ıılı l.uluyur., bir.c k:ıpl:ın p:ı,a ka • 
leyen kavE,'llcılann her ocyl unutıı·. n~ır! •• 

• 


