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İngiliz bahriye 
nazır1111n lıayanatı 

Her türlü müdafaa 
tedbirleri alındı 

1.ondra. 15 - Bahriye nazırı MLI· 
1 eı• Aleluıander bu~un bulunduğu tılr 

bf.yanalta lngtllZ donanma.sının, hava 
kunıUerile beraber mU§lerek blr 
faaliyet programı dalılllnde, tnguı.. 

rentn mlld&tauı lçln bUtlln tedbirleri 
llldıtmı .ıJ)'1emlf Ur • 
ıc.t.r AleU&nder lcabmcla bllttla 

kuvvetlerin tn&iltereden tahliye olu
rıacatmı ve harbe lngUterenln dentz 
llfrn topr&klanuda devam edlleceflnJ 
lllve etml§tlr. 

T obrukta yaralanan 
' İtalyan askerler 

Napoli, 15 (A . .4.) - R:ırıliıı li
ın:ınında ve Tobrukla cereyan eden 
~~ıııhareM.lerde :1 aralanan 560 '\:işi 

Alcileh·a·• hastııhanc gemisile bo 
\abah trablu51an hııraya gelmiştir. 

Hitler nihayet bir 
kimya lıarbine mi 

başvuracak ? 
Bir İtalyan harp 

gemisi bombalandı 
l.ondra 16 - Ah ıuı fabrikalan 

gli,nde lir:nl bir aaat calışarak zehlrll 
gaz imal etmelcledlr. Bu \'a:ı:lyete na.· 
za,ran Almanyanın lngfıtere adalan· 
n~ yapııcatı bir hücum eanuında ze· 
birli gaz kullanması da \ '&rlt görW· 
nıektedir. Olger taraftan İngiltere 

11e Almanra a amıda lı .. rp p&ıdeLı.-ın 
diğl uman Almanlar muhakkak ki, 
raklplerlnln zehirli ru kullandıkla· 

rmdan flktı.yet edeceklerdir. 

SON D\KlKA: 
Bllindlğl U1.ere, A iman • tngtıls lb· 

tllı\!ıntn ~ladığı 939 a~ıtoırunda, 

lngiltercnln B<'rlln elçisi Hender.son, 
1ıenirll gaz kullanıp kullanılmryaca • 
tını Göringten .ııormuı ve kullanılmı· 
ıacatı \'&adini almlftı. 

Mittelhavzerin erkanı-
harbiye reisi 

general Jantiyon ile beraber calıp· 

caktır. 

llALTA YA HUCUM 

Jl<ıltn, 1ti ( A.A.J - Diişman avcı 
tan ıırcleri, hu sahalı i\laltaya hü
cum yapmı,t3rdır. JI içhir ha~ar, 
inı1anca da hh.•bir za)'1at yC'lklur. 

Dün ele MnTta i&ier ne ffo hücu-;;i : 
y:ıpılnıışlır. Dünkü hücumlarda .da 
hiçbir ıoyial ' 'e hasar olmamıştır. ·I 

\ 

BIB tTALYAN HARP GEMİSİ 
BOHBALANDI .J. 

Harp Akedlmknbln bn ııenl!'kl dt'ferll meaınlal'I 

KURUi 

• 
I ~ ·~· ..... .... 

Türk .ordusunun· kazan-
. 

dığı yeni kurmaylar 
Lond~, 16 - Surlycdclti sabık 

ll'ranaız kuvveUerl kumandanı lııllttel 

havurln erklnıbublye re.isi mira· 
lay Lermlnar 8 ırıl eden Kahlreye 
geçerek lıılısırda l~ldl edllnıl~ olan 
FraI18IZ mllll komltt".slne iltihak et· 
mlıtlr. 

l.ondra, 15 (uat 19·15) - AL 
ri.ka topraklarında muharebeler de 
vaın etmektedir Bu arada Narobi 
civarında ttatyan Mayalisine hav& 
kuvvetlerimiz şlddAtli bir akın yap 
mrıs ve oradaki İtalyan kuvvetlerl.. 
ni lngiliz Mayalisine geçmeye mec 
bur etmiştir· Harekita iştirak eden 
tayyarelcrimiıin hepsi salimen Us 
terine dönmilşlerdir· Harp akademisinde bugün merasim yaplldı 

Miralay halen ClbuUJe bulunmakta 
dır. Kendisi mUtareke §arUarmı red· 
deden Franstı: SomnlW kumandanı 

r·· .. ö·;g;;;;;~·Ô·Au·n !Fuat ~ır(Çllem'Dn nutku: 
"l939·40 harbinin tN-rUIM-lerl ılun için bir sürıırlz d('ğllıllr. $iz plAn tatbllcatmcla ve harp oyunlarmcla aynı 

tanda hareket r.dl) ordun ur.. l\lcw.1 har bl h:ublıı tl'reddlıdydl. BllyUlc Jıarpte &e\'k ve idare ha talan netke!ıl lflAa e-

•••••••••••••••••••••••• 

ltlıa/Qtımız Basra 
golile yapılaca.'<. 

DiğP.r taraftan, bugün Kahiredc 
nqredilen hava harekatı teblifjne 
göre, tayyarelerimiıı Libya ve E.. 
ritrea ilzerinde de muvaffakiyetll 
bombardımanlarda bulunmuglardır· 
Bu arada limandaki bir İtalyan ge 
misine İ!!abet vaki olmuştur. Hasar 
hakkında hcnÜT. mUtl'mmim maUL 
mat elde edilememiştir. Yalnız ge. 
niş petrol yanğınlannın çıktığı bil. 
dirilmektedir. 

Tayyarelcriınizin hepsi geri dön 
müılerdir- H 

Bir İngiliz 
denizaltısı battı 

Harp akadcmlııl 940 11cncsl mezun· 
larma bugUn eaat H,5 da meraııimle 
diplomaları \'erllrnlştlr. Mcrıuıimde 

latanbul kumandanı general ishak 
Avni, Trakya umumi mUCeltlşl gene 
• ıaı KAzım Dirık, dtğer bir ç<ık ;;crıe 

raI kumandan \ 'e gazeteciler hazıı 

bulunmuştur. 

'f Merasime bandonun çaldı~ IFtık 
W nıarşlle ba~ıanmış mutea.hlb~n 
Deniz harp akademisi kurmay bn,ltft 
nı Kemal Boz.kurt mczunlıırın isim 
!erini okumug, ıı.krıdc.ml kumıPıd:ını 

or~eneral Ali Fuat Erdem mczunlll' 
rm ell~rinı .ıııkıırak dıplomaıarını \'~r 

mlştlr. Dundan sonra Ali Fuat Erd~m 
heyecanlı bir hitabede bulunmu,, 
cz:cUmlc demtıtır ki: 

"- A kaılrml trılısiliııi: />illi. J\ıır. 
1111111 talısilirıi: ılcuam cdccrl:tir • 
Kıırnı11y111 lalısi/i bilmr: ıırlwci<ı~ 
tar. ,ı /..'ııdrmi 1ıeılef ılc{iil nırrluıtc
dir. 

nıotör tabiye ve sevkulceuıte lıü· 
yük degişlklikler yaptı. 

Tırtıl ve ::ırh sayesinde otomobil, 
mulıaube meydanında ve harP. ser 
Jıasında mühim mevki kauındı. 
(Tesir), (Sür'at), (Taha{fu::), aynı 
silıihdu birleştiler. Zırhlı, makineli 
ııc motürlıi birlikler lıarekdta, 'linı
ıliyc kadar ıııeçlıııl olan bir hı:: 

Sovyet Rusya ile ticari 
görüşmelere başlandı 

AkdenJ& •ulyeU üzerine tama· 
lt&ea dul'aD lthalltımızm yeni yollar 
la temını için tetkikler yapılrnakta· 

Türk inkilabı 
hakkında yenı 

bir eser 
llERLJN im .UIEDESl!VDEN 
TltABLUSOAltB SAVAŞINA 

KADAR 

tik cild yazıldı 
. 'l'Urlc lnkrlip tarihi profeaörle
tınden Hikmet Bayur Türk İnkıll
bı hıtklunda ı O ciltlik eserini ha· 
"trlarnakta de\'am Nmcktcdfr. E
~ertn Berlin mu:ıh,..df'sindPn Trab· 
uaıarb savaşına kr.dar olan Ut 
C~ldi bilnıi3tir· Mii~llif şimili diğer 
'!ıJtı.-rf yazmay'\ Laşlamıştır • 

10İalaın Ant.,Jojisi ve Tanzimatın 
O l'ntU vılı rtll·rı ., Üniversite 

?,rote .. i:irlerl t,ı · .ıfı::ıla!: ha::ı:'lanan 
,'~!' jkl f'l!P• · ı ri" hazırlık lan bit 
/1~ş P.ayılabilır M.!arif Vekalelı 
· : v ·ı l.:ri d • Jwt ' bar saıııuda 

dır. Ecnebi menılekclleı 1 mubtellf 
temaaıaı dan sonra lıu hususta Bu· 
ra yolu mUaait görillmll§LUr. Bu ta· 
rikle birçok ) erlerden ihtiyacımız o
lan maddeleri getirelıllcceğımi.z anla· 
oılml§lır. Ticaret \'cktl.lcti tUccarlan· 
mızm dıı f,klrlerinln alınmasını bil· 
dlrml~tır. ltballt birlikleri bu huaua· 
takı noktalnazarmı haZU'lamaktadır. 

Hariçten nıal geUrtmek lmkAnlan
nm bellrme.ııl piyasada iyi tesir bırak 
nıııtır. Dlger taraftan merkez! Avru· 
pa \e Balkanlara ihracatımız fazla· 
ıaınuı,,lır. Sovyet Rusya ile de ticari 
görüşmeler ba~lam11tır. Sovyetıer W· 
Uk ve yün hakkında a!A.kadarlardan 
malOmat almı:Jar ve ticaret veklleU· 
Din tcıbıt ettiği standardize nUmun .. 
len rözden geçlrmıııerdlr. BugUDler
de alp:ırl§ll'r verecekleri anlqılmak· 
tadır. 

Akdenb \'&Zı)elinin kar.şmasın-' 
dan sonra dün ilk defa olorıık 152 
hin liralık ılırJcut ılmıışluı. Bil has· 
sa !ılac.ırıstan \'ıı Js, . .:r !Ye ırenlee 
susıını. of)oıı, kcıcııltri ,e fındık 
gönıkrıhııı~ıir • 

Dilicr ıııroft:ın ~c·hrimi:ı:c!c hulu· 
nan Ronwn ıı~, etı lmaün 150 ton 
tiftiii le5llt1) almııtır. He)'''t m.ı. 

Londra 13 - Amirallik laratındıuı 

nqrolunan bir J'eıml teblığe nazar&l' 
Şark lslmU lnı;'iliz denlzallı gemlal 
U..Une dönıneml~tlr. Gem!y~ IUly~· 
dilml.§ nazaı·Ue bakılmaktadır. 

Almdrmt si:i nıiistakil ııe acrbeıl 
rnlı,tnbilmck için Jıa::ırlamış llt bü. 
tiin lı 11ıırılı111:da ı ır t'll :or <lurıım. 
/artla tallıi/; ı•r islifııılc rder.rulrıl: 
( clıuiııınıe ıar:ı J ıır. ( çlllışnıa u&ıı· 
/il) .~i:e iı{lrctmişlir. 

Alotiir kararla motiJr ı•t Jıaııada 

' 

Jerdiler. 
Tayyare arlık (ıalııı: bir ırnı/ 

dcyildir. /lem sı111/lır, hem blrcok 
sını/lardıııı - keşif, aıJ. bombardı· 
man, 11111/ıarcbu, nakliye tayyare
leri - nıiirel:kcp ordudur. 

(Devamı 2 lnrl ııayfada) 

Japon kuvvetleri Hindiçini 
hudutlarına 2'J kilometrede 
Fuk·uan şehri· 

zabtolundu 

• 

Halk 
ekmeği 



oğ zl r hakkınd 
Bir İngiliz gazetesinin 

şayanı dikkat 
mütaleaları 

Manchester Guardian gazete • 
fil Ball:an meselesine uzun bir 
makale tahsis etmiştir. Bu gaze. 
tenin baş:nakalesini yazan mu
harrir, Almanyamn ~u anda Ro
manyada harbe 

1 
mani olmak için 

yerinde sebepleı:i olduğunu, fa
at Romaoyanm taksimini tehir 

etmekten başka birşey yapmadı
ı,ını bildirdikten sonra, Sovyet 
ve Alman nüfuz dairelerinin biı
yük hırs gayeleri Türklerin elin
de yani sağla:-n ellerde bulunan 
İstanbul ve Bogaı:lara yak.bştır
ciıklarmı yazmaktadır. 

Sovyetler Boğazları kontrol 
tttikleri takdirde her .zaman 
•arp cihangirlerinin gör.il 1U ka
;na~tırmış olan şark yolu Hitle
ı in önünde kapanacaktır. 

Ilo •azlar Almonyonın ol~:ı Sov_ 
• ller şimdi Bnltıkt:ı oldulju gibi 
1\ radeııizde mııbpus ·kol:ıcnktır. Bu 
ııd'lr kozana bilecek v J. tı bu k:ıunr 
a~ bede bilecek Alman ı .ı n ı.:ıhtc 

1 1 
'csnik neşri surclll ölcıfenbcrl 

ek ti~ Sonctlerle Türkler nrn~ındo mcv
t!~aım ·ut do Uugu boğmaib mı:ıtur hir 1-

0 c ) asct takip ~tmesi t bıldlr. Alman. 
tccrU: r Baku petrol ktıl ul3rııı:ı hücum 

dahili v. imek için mfitıcfiklerin topr:ıl l ı. 
vapurt rındnn geçmesine Türkh ııiıı nmıı.' 
cak ve de olduğuna dair ha.zırlanmı!I bir 
ttc bUl ilin lıu' luklurını lddi:l clmektedir-

1 

1 
1 -. 

Made' 
lar J 
deme. 
söyli, 

Se 
güldi 

-; 
rimu 

üc. 
ziyet.' 

samı 

er 
yüke; 
!eri 
dırd 
rlnd 
rladı 
oldu 
rınd 
kara 
hnt{ 

er. 
Almanya, bu sahte haberleri yny _ 
akla, yalanların suiniyet sahibi 

!inde ı;üsterill~I bir komşu)a k:ır 
ı SoYyctıcr lnrııfındnn ledııfüi led· 
ıırler nlınm:ısını lemin elmej:!e gay
ret ediyor. Alman propııı;:ıtıdası
nın ümidi, Sov) eıJerftı fit ihaz ede
cekleri tedarüJ tedbirlerin Türkiye_ 
l i mukavele sevk ve Roınoııy:ı ve 
Finlandiya ı:ibi 'flirkfyenln de Al
man3aya do)!ru teveccüh elınt:sfydi. 
Turklyc Almanynya tabi ot,ııydı bo
•lar.lar Cermen lnhnkkünıO tıltınıı gl. 
rcccldi. Sovycllcr İJltlf{ll, Alınan 111. 
~nn-urlarını 'e Türki)eııln J·Jnlan. 
dl ya fan fıırklı olarnk kcnıllslne kar
şı dostluk hisleri besliren ve Al
maltlu:rn karşı lıasmane hisler tn. 
~•l nn bir nırınlelıet olduğunu onlı_ 
\ or be hunılan tuta :ı dü,miyccek
lr. 

SovJ,·e.tlcr, B:ty HIUerin, 
' Hlllcr bııM dedJ ki" isınincle1d 
llnbındn Her Rnşlnlng',ge söyJe-

1 sfülerl. unutmnmakla h i eder. 

"Belki Sovycllerle bir ittifaka ma-
11 olamıyacnğım. Fakrıt garptaki 
ıırsbnmı tahakkuk ettirince, eri
' dönmekliğlme hiç bir zaman en
gel olmı:racnklır.,, 

• VllO.yct seferberlilt mUılilrİUğü gc· 
"cnlcrdo a1D.rin aUdUklerİ.tıln ıehi'ln 
her tarafından duyulup duyulmadığı· 
ı anlamak maksadllc bir tccrllLc 
yap~. bu tecrübe neUceırlnde dU· 
dllklerln l,>1 duyulmadığı ve kUJ gol· 
mcdlğl nnlll§Jlmıalı. MQdUrlUk o zn· 
mıındanbcrl mnbtclll yerlere yeniden 
dllallkler koymuş, bazı tnbtlkıı ve 
nıUesscsclerln dUdUklcrlnln do aınr:ıı 
zumilfıliı.rıncb 8lmc1cıiiı1 ümin ctmft
Ur. Yakında yeni bir tcei'UIJC ynpı· 

lacaktır. 

Yu o ıavyanii:ı Ankllra bUjUk elÇISI 
Şimcnko•lç bu sabahki tıemplon clt.8-
prc&Ic Belgriıttan gcbrimt.tc celin~ 
tlr. 

Setir, yarın ak~ Ankarayıı gide· 
ccktlr. 

• ll'i gUn evvel yağan 'SUrekll ve 
dcvrunlt Y&ii"IIltlrlarm 1zmlr mlllhaklı.· 
tınd3 nıuhtelll ınD.lıınılAtıı. ika. ettlğt 
zararlıırm ilk tnhmlitlcrden fıü:la ol• 
duğu ynpılıın son tetkikler neticesin 
do tnıiyYün ctiiıf§ut • 

Vlflden alınan bir hnberc g6re, 

48 
Fa.rahnnazın snh:ıhleJ. in ({Üne c j 

karşı cıvıldaşan kuşların ıınğmelc
rini andıran kıvrak •e bakir ses 
cevap verdi: 

- Sizi selrımlıktan ararlar dev-
letlim! 

Pn~:ı sualini tel.rarlndı: 
- Nev:ırmı~ ki. 
- Bilıpiyonım de\·le!liı:ı... B:ıııq 

Hnzlncdar Kalfa devlelllnıe haber 
,;erilmesini emretti. Kr:rrıkullukcu· 
b:ışı Selıiınlıkt:ı efendimi lıei:ler
mlş! 
İbrahim Pnşa: 
- Peki, orad:ııı n~ rıhı.n, Lmrini 

,; erdikten sonrn yat:ıkt:ın çıktı. Sı· 
cnk bi:' y:ız 11ecc~indekı u kunuıı 
~ıynfctinc verdi •I pcrıo:nnlı~ı bir 
dcrecc)c kndar urıtilkten ~onr:ı 1 -
pıJ. ı nctı. Ve :reni d0Amu5 gune 
ı,ıkl:ırını andıran pırıl pırıl ~a lı, 
C:erkcs güzeU fer:ıhnnzc <'lbl c ini 1 

hrızıtlımmac;ını lcnbllı cd r clı!ı • 
ı cıktı. 

"\:eol ı'I g iş k ini 

, atp daha· cok uzun J Turk or~usuım~ 
. ' kazan 'D' yenı 

ve çetın olacak · kurnalar 
ngiltere gelecek ve daha gelecek · 

sene ıçin de hazırl anıyor 
l..ondrn, ı.; - İngiliz Bavvckili 

Çörçil .. radyo:iıı. Brltanya im. 
pamtorlu unn \'C Amerlknya 
hitaben bir nuluk söylemiııtir· !A
glllz başvel:ili 1nı;iliz doo&nmesmın 
son haftalar içinde Fr:ıns:z donan· 
masma knrşı harekele geçmP.k ~i
bl acıklı, fakat zafuti bir vaziie 
aldığmı, bu vnzlfenln şirlıdl bittl· 
ğint, her nckadar aun, anın muh
telif limn.nlarındıı t'llln Fransız: 
harb gemileri bulunmaktayı;.:ı da 
bunların İngiliz deniz lefcvvukuna 
halel g('ürccck halde olmadıltları. 
nı, bunlara düşman konlrolu altın
da bulunan Ji:rrıruılarn gitmcğe. tc· 
~ebbüs ('tmedikç"" dokunulmıyaca
ğmı söyliyerek sözlerine şöyle de· 
\'n:t' ttnıl§tir: 

Hitler ,.c bütün kuv\"ellerine 
knrşı iclamc ettiğimiz hnrlıln müb
rem zaruretleri nıfislc~no. öyle Jııı. 

rckcl ctmeıtc ga~:rcl edec:eğiz ki her 
h:ıkiki Frnn~ız knlbi tiırr'> 1 n 'e ınii 
rndrleyc devam lnrr.ıınızı şıiirerek 

Ja on kuvvetleri 
n1diçini 

hududunda 
1o1'yo, J5 ( \ .A.J - Slefanl nj:uı· 

ıımdan: 
Jnf):JD ltuvvctlerf, Fran!A Rlndlçlnl 

ııl hududunda -ve Ferıg Slnnga 20 kilo
metre mcsıifede kain li'tıkvruı eehrliıl 
lggal ctmJ~lenllr. Bu suretle Çılnkay· 
§ekin Hlndlçlnt tariklle esllha tcd3.rli!: 
etmeSinc medar olan bir yol dliha kfi 
p:uımı§ bulunuyor. thtlm!l bu yol, 
Ucnretc açılt olan yegıliıe yolihı. 
ı RANSIZ IAID\ n,Am h..t) J • 

l 'ONl'ANUf UA 1 1Yi 
Tokyo, Jli (;\ .A.) - HaHcİye ne· 

zareU namımı saz 116y!crr.eğe aalliıl· 
yeltıı.r blr z t, Hincllçlnldekl Fran~rı 
nui.kamlan Ue Japon nakliyat mUret
uııcrı nra.smdakl mUncacbCtlerliı 

memnuniyete fjayan oıau~u beya!l 
etmijUr. 
Ayın zat, bundan sonra Felementf 

HJniifçlnl mnknmıarı ile cereyan eden 
mllzııkerelcrdcn b3.hscdcrck bu husus· 
ta §lmdllllt tnu!assol ma!Qmat verile· 
mlyeccğinl söyleml;'jUr. 
Avnıpanm '"Bziyetlndc husule gele· 

bllecck aeı:;-tılkllklerliı japonyantn a· 
ileml mUl!ahalc JJiynseu Uzerlı:ıile mU· 
emr olup olamıyp.cııgma dair soru· 
lan suale cevaber! aynı zat şimdiki 
halde Japon ademi mUdahale slyasetı· 
nln <lelfüımedlğlnl, !aknt lııtlkbil için 
bir acy elSylemek köbll olmadı ,ını be· 
yan eyleml§tlr . 

Fransa - lsviçre gümriifı 
servisleri başlıyor 

Jleflin, 15 (A. A·) - Yarından 
itibaren !i'ransa - İsviçre hududun
tla gllmtük servisterJnin lfasmı:ı 
yeniden başlanılacaktır· İşgal ni L 

tında bu1unmıyan nrnziae gülnHik 
muhafazası Fransa hilkf.ımetl tara· 
fmOatı tayin cdilec~k olan memur. 
lar ve fıittal alttnda t.ıutunt!.Il Frnn
sız c.razisinde de Almım hilkumetl 
taralmdan tayin edHecck olıın me
murlar tarafındı.\n temin olunacak
tır. 

ısınsın. Ynlnu: Frrınsa tle§il Anu. 
p:rnın ı:ulUm s6rl!n fültiin milletle
ri. her lngillt ınfcrlnln 'nıpıı lı. 
ııısındli slnıdire k clıır reni tılduğıl 

l' · <lcnt e~arctıcıı urtuluŞunıııı bir 
ıııerhıılesi olduğu hl in 1 aloıııı. 

lhtlmıllrr, hnrliln \mın \C çelin 
o'ncn'lı ııı nnllı1 \ ermrktcıllrter. Hiç 
bir kimse harbin geni 1 ylp geniş. 
lcJ erulyercğlnl :Jyllyemet. Mu • 
hal;ktık ol;.ln bir ~Q)' \St' ıı o d!I. ,\v
rupıı millellcrJ uıun rıım:tn nar.i, 
seslııpo u tararındıııı itlare cclllmı. 
) cccklcri.dir. OCinyadıı, B. Hitlerln 
tahakküm ve kin lncili ÖT' 1nde c~il
mlyccckllr. 

"- Gayretlntzi arttrrmak' 1!
zunaır. Yalnız bu ya.7.a değil &nU. 
müı:dı:"lti kışa, yalnız 1941 e değU, 
1942 ye de kendimizi haztrlamalr
yız. O zaman Umit ederim ki, 
harp, b~ka bir ~ide girecek ve 
şimdiye kadar ya.pttğnnu: mUdafan 
harbi ile iktifa etntlyeceğlz ... 

Roınanyada 
Yahudi doktorların va• 
zifelerine son verildi 
llllknş, 15 IA.A.J - Sıcfani : 
Nöıırlnr ını·nrıııdı n ''eri len bir 

knrar ınuclblnce sılılııyc ııeınrell
ne mensup Yııltudl doklurl:ırın va· 
zire teri he nlho~·et 'crllıni~tlr. l\lil· 
11 igortolor ııez<l indeki Yolımli ntl
ll cloklprl:ır cl:ı hiımcllen ı;ıktırıl
mışlnrdır. 

tı:ış' ekil Gisurtu raci~ oda bir hl
tıılıc lrol ederek tironl işçilerin~ 
nıHll hiiku nı et hı mcınl cketiıı hu· 
ılutlnrını müclnFnn cdece~lnl ve ti" 
rıını m11kinelePI lc\'dl, )olloı· lıı~~ısı 
"' t,üyHllerln lıay:ıtını 1-ılfth sure
tiyle zlrıınll lııkl ,ıır eıtı recclj.ini 
sü ·lenılş l ir. 

Edenin bir hitabesi 
Polonya kuttuhnaclan 

İngiltere harbi 
bırakmıyacak 

Lo.ll(lnı. li - İnglliz harblyc ne.· 
zırı Eden Fraııuc1ıln dönmUJ olan 
Çek ve Leh Jejyonlarma. hitnücde bu· 
lutı!U"nk Çek \·c Leh toprakları kuı
tulmadan lngııtcrenln h:ı.rbl bırakmr 
ynciğıhı \'andetırt!i: bUndan sonra 
Çelt v6 Leh Jejyonlsı'1iım ~ncraı 
dö Gol idarcslnde Fransız lejyonu ya 
nındıı. harbö dcvnm cdeceğtnl blldir 
mtjUr. 

Almanya Kostarikaya 
nota verdi 

X e, ·3·ork, 15 - Almanı·a, Kostarl· 
ka cumb~l"1tlne. öntın1Uzdekl cuma 
gUnU Hıı.Yanada toplanacak olan A· 
ınctikıı. dc1·ıctıerl kontcrnnsıfüla, A1· 
matı ıüenIMtleliiıe aykırı hiçbir ka· 
rom l3Ufl!.k elmfol~hl li\lcp yollu 
bir nota ı;önder1tt.11Ur. 

Alman bUkQfnctl bu notasmdlı. eıto· 

nomllc ve ıılya81 bnı:ı tnleplcr de ll~rl 
ellnncktcdlr. 

§imdiye le dar Clr!rmoıı rerrandd:t (Kostıuilm, cenubi Amcrltid:ı. p4ı 
muh:ıfnz:ı. nlbnda. bulundurulıı.n Fran 1 naın:ı. u~ lllkı:ıragen a~ıia kfi<:ü t 
sız hai'bJye neıı:arclitic 'o umun;! kel· blr cumhuriyettir. AfuiJl.31 lspanyölca 
rıı.rg~ma nıt evralt vb vesallı: kam· konuıur. tspanylıntn mUstenılek!it 
yonlıırla Vl~lyc naklcdllmt;tir . iken 18~1 de !Jıtlklllini ktlZilnm~tıtı 

re JIÜ<;cyin ,\ Haya vaziyeti rınlallı ı 
ve ı'lcrhal iiç kalyoncu hun sorguy:ı 
çcl:ilmesi lı:ı')l:ıdı. D:ıh:ı ilk konuş. 
malardn Dt'li llursun ile ork:ıduşı· 
ııın olnn işleri.len hiç halıeı·lerl ol
macJı~ı nıılnşılııııslı . ı :uhl:ır ynlnız 
lıir aüıı C\'VCI o kşum fir.crl Ses iz 
Bekire raslr;rlmişlcr, Sessiz Ueklr 
şöyle IJaşbnşn cğlcnebileceklcrl Jılr 
yere glımck Dl'7ll crliyormuıı. J.\ar:ı 
Yorı:iniıı ınel lırıııcsiııi ınüriııslj> 
hııltııuşlnr, ornddıı \ ıl:tıktnıı on hı 
d ı bıı 'nrın:ı lııı iş gelmiş ... 

Sıra Sessi:t. Bckire gelruişli. I·n. 
J .. ıı Scssi1. neklr füır:ıkullııl:cu:ı:::-;ı
ıırn sirııc!hc l;:ıılnr sor,.;mo (' kliği 
in" r

0

ların lı'c !Jlrisinc lıeıu:cı ıl3<ı:-· 
ı! ı ı· nsen 1'-·ıı \ğ:ı Hlkı'\UılıUııw 
)liri 1 .. .}'oll 1t. mı tJ:ıı 1 ı lbr.ıhin l'a. 
~:ınııı • :ıru' ın J, n l:nc n 'c l ·• J, ~ı. 
rılılll c••r \ n i~'Jc tız:ı'.ltı'I H'.},1 ~ 
!,ın 1 n ı:• ! r tıl:ıfl biri 'nin :ılj 
ıııı. .ı · z k r.ı •ı 11 1 o!H· ııl nıro
l'•' ,ını lıil nlcl' }nııdi. B. Jııı ~· lın 
:ı•I ııı h'r Ter<; ıııc"i o!ur~ ı is lıiio.;. 
lııı l' ı ıl :. lı lırr.1'. lı nh.'! r ~ 1 
\ riı ter el r 'er u ~·ı . 

ı >!ıd.ı i~ın gün ııürrılloı. s ı'·ı lı • ı 
<l rmrııtlc ıı~:ır1rnı' nim hu \· 
• ı "'~' , rlr'.lrc ıı· ıl l.oııuşfııa 
ı· ,ı •, '•'I rı tı'"l':ıın• lı. Sll ~11 I 
ı: ' 11 : r ı ın 11111:1 ı,ıırlll tıl'ıık 

ılı, l.ııru td• :, le t l', t'r ek 
ıı ıı • •I • "lı. "'" ıı 

(Rıı~tMSfı 1 hıcl sayfada) 
Karadaki ıııoloriin ııe havadal:l 

moturıırı muhurcbenln itfarrsinde 
ı·e lıarckdlırı idaresilwı:ki resirlı:ri 
ve lmııların beraber raiıımııı.~ı Aka
demide üç sene tetebbu mev:ııunu;: 
otdıı. Onıın irin 19.'19 • 40 lıarbini11 
tecrübeleri sl:in irin ''Surprlsc'' 
dcfjildir. Si: plôn tatbilml1arında 
IJ~ harp oyıı11f,1rında u11nı lar:du 
hareket cdiyorifıınıı::. 

!ftt1:i harbi, İıarbin taı·cd<lisi 
Mı. nüuıiklıarpte seıık ue iclcıre lıa
totarı 1ıcllce$i olarak i/lds ederı hrr 
rel,el harbi, Türf; lslll:ldl lıarblnde 
tel;rar hakkını ue ltibarırıı ka:aııdı. 

Gerek serılmlr.cuşte oert.l: lablue
de lwrekct, lnltsyatlt,, ciir'tl ııc tır 
arrıı: rııhu Akademi tadrlsalının 
esa:udır. Al:adcmirıin cloklrini ha
reket Jıarbl, imlıa Jıurlıldir. 1P39 ve 
19~0 lıarıJlcrl, /larp Akademlslnde· 
!il sEııfr ve idare <loklrlhlcrinln lat
bild olmu,tıır." 

"ı\tkadaşlar. lrlca/lrıl: ıalııslan· 
mıflır: 

J\lalfırl<, lıımet 1nôriii, l'ı/(ıreşaf. 
/Ju iiç büyü/.· r nsıııı iir kurmau 

subayıdır. n11 mel:leplc oknmu~lar 
dır. 

At11türl:. Ta:inıin ::c scuoill içi. 
nıi:dc; üiillllcrin hafı:umu:do; lcr 
rilıiıı ıılcclrmımı:tla 01(111 rol: sev
gili Mrılürk. 

Sivil tfl'lıası askeri deltasına; :e· 
Uı ııcm/lnrı kallı ve rııh ııası{larılUJ, 
lıarel:tlı'er ı•c nomıql Jcnı/lıırınn 
mıi«tvl olan bı1yilk lıınıel luöhii. 

lla~bııjjımııı:, akidemi:, vicdaıır 
mı: olan sayın Mareşal. 

/111 ucnç l:ıırma11 nunı:ellerl, lun
ıli/crirıclcıı 11elrr lslcdiıifııi:C, ne 
beklediiii11i:i biliuorlur. l'apaca/.,
lardır." 1 

General Alt lô'Uat :fı:raemirl bltn.· 
be~nden :!onra du.\'ctlllcr burada izaz 
v.:: ikram edllınl~lerdlr. 

ı::u sene Harp dltA.d mlı:ılnd n lmm, 
<piyade, tofıçu. lc\'at.ımdan) 22. ha n· 
dan 3, denizden 6 subay mezun ol· 
muıtur. 

Mezunların l.slmlerl ha\•adan: Sabrl 
t:öknar, Tal!t Blrlngeıı, Natntk A15· 
lllII: l>enlzderı: lzzet Sal tur, Şeref. 

Nncl, Hnltkı, l{emal. 
1..cvnr.İmdan! Hakkı özenç, SaıA· 

haddin Sümer, ısezal Dura, Hayrı Cl· 
~tıs, Ekrem Kata(;'ıtp. Ekrem Tllrkcr, 
Ferit öı:gıılcn, l\iustaCn tıynıı, KAml1 

Erdoğ. 

mır dıın: Bıtkı Orgunı :Muammer 
lı:rtcm. lrtan Başluğ1 Adil AktunA, 
Kcm:ı.l Seynıcn, Kemal Dinçler, Nec. 
fneltln ErgU\en, ıltı tiıta Yoru~. Hay 
da Sultan, K!mll Ateamcn, Yahya 
bkçu, tfı!a 1 tJuray, Jl'Utrl ônUr,Bren. 
Seytetlln çolur, Nlyafi ~olııti!U, Ne
Ca.t Yurdakut, Srtl~lıillldln Tanç, Adil 
StiTa~. Hatip Ergi!, Calıit Atfışalp, 
Al:iaUlgaffu. SB.lt, 

Amerika Cumhur
reisi intihabı 

Cfılca •o, lG (A.A.) - l~t>·a.sctı 
tumliur it;ln tlctt11Jltrtı t ır.ımzedı tayin 
cy1tyccelt olfı.n demokrat parU.ııt kotı· 
~r~I blıt;Un 8ğlc Ur.en mesaisine bA,. 
lıyıı~akllr. Kontro lldefl~rl Şlltiigödıı 
ıfın haırtllklıırı yapark~n. Ruzvtıt. 
Potomac nehri Uzerı.nde ynt gc!zlntl· 
sinde bulunmıt'ktıı.dır. Mum!ıfih nuz· 
\"eltin buı;tınlerde politik sııhnecleıı u· 
ı:!k bulunm:ısı,, hakHıt olmaktan 
tiyade zabiridır( Zira, l~uz~el Un en 
samimi şahsi do tu Uearel nazın 
ılopkins, Şlkagod:ı ltongı e mııh~Ule· 
rlndc R u:avellln menfııaUerine nt-ııa· 
rH etm tedlr. H<1pklnsln Şlltııgod kı 
lltametgll.hı va,iııgtonda bey.z s:ırn· 
ya hlısuSt bir tlııcron hattı ile W.gtı 
dır. 

ne olurllu. t:ir l:ıkını toılı sözlrr lt: 
h:ıtmıı hol' cllflel!c çalıştı. l\ııhve 
ve cu!ııık ikrnm elli. Bir tnkıın lı:ıd· 
dmi hiJınet kesanin, ) oldn kendi 
h:ılinclc ı,ıideıı insanlara lecm·uz 
''e fasallutı:ın clr irrld lılr t:ıkını kQy· 
ı;ııtnrın çıkogeldiğiııi. hun ların oln· 
gıın işler olduğunu rınlntlı. ltlç bir 
şeyden hııbcri ::oknı115 gibi flİlr,üllü
ııtin ıınsıl çıktığını nııl:ılına~ını 
i!iletli. 

cs~lz lltJkrr ılc k:ırsı~ıııtJo.ı dil 
do!:cn Knrnkullukçıınıın ;ıe nınl.s:ı1- ı 
: ı i<;i t&tlıra hn:i!onınk ir,tccl ii( ni 
'irııııh·ccrk kıtrl:ır nkıl .ıı ııı:gııııi. 
F:ık ı" :ıli•rnrıı işrl'I znrlj le orzınıl:.ın 1 
ı·ıl·nn sö•li ıc,·ile imkan olı {}ığı ıı 
lli'i~ lr!ht. 7..atr.ı i 1 ol hı :ıı ~ilıi 
do~ııo·rıı rınl tnıakta hlh iik lıir 
rıı:ılıııır .\oktu. Z tc•ı J.luizn ili' Ya· 
ı~ IHi r,\ in ~·ı ıtli lnın:ımilr em:ıi· 

\ tııc i Jil ~r. ll' n <'nıılel iı ~eni Ye 
1 "rl'iolk mP •I ler rıl;ıırıaıımnğ:ı J;a. 
r ı· ' •rı :ı !-; ., :z l!cl,ir, Y<'nkrri 
Alır},ıJl,ıhııı lıi!::'ıyc ini uhtu::•ı ı.ilıi 
• nhttı. 

1'!ıru:.ııl'ul. ul ı ı h 11z Aji.ı bu 
m:ırct "i;Jnld ilk ılda iş!li~ormuş 
ı;ılıi sUkiin iı•crlsıl"(lc hiı\'liı, bir 
dil.'::ıtlc ılini<'~or \r nr:ı ırıı: 

- .o\ll:ılı .\il h!... • 
- Otııı· 1 lll'ğıl' 
- h k ~rrıılrı :ı Ilı')"' 
- Yen ıızıiıııl •ır < P'<.;• 11 in• ııı 

• 

Romangqaan sonra 

unanistan ıHtiyat 
efradı terfiis ediyor 

Alina, 1:5 ()\, A·) - Stcfani a.· 
jıı.nsmdan: 

26 Temmuzda tallın miiddetlerl
nl bitirmiş 'Olan 34 eıntfı ihtiyat 
etrıidı terhis edilecelttll". 22 lem
m d.roa 33 sınıfı efradı b!r üı.llm 
devrPsi ge~lrmek tizero silAh altı. 
na davet edilecektir- 21 tem.muz
lla da 39 smıfınm sekiz ay talim 

için çağnlnuş olan mua'win efradı 
terhis olunacaktır. 

ROMAN 1" ADA TERR1S 

l .ondm, 15 - Romen ihtiyat 
muıfl&rmm t t rhisiirn ba.şlanmt§tır. 

Bu terhis emri, Alman ruı.kerl he· 
yelinin kral Ka.roHıı görli~aıi ne· 
ticesinde verllml ir. 

Fiyat murakabe ko
mis}ton unun kararları 

Perakende çay fiyatı tespit edilemiyor 

Manifatura stoklarının bildirilmesi 
ınüddetl bugün bitti 

l<"tyat murali'..ab~ komi yonu buglliı 
mıntalaı ticaret mUdUrlUğUnde top. 
Ianm:1' ve bazı kararlar \'ermiştir. 

Son zamantıırtla flyaUıınnda !azla 
yUkse~>llk glir Ulcn tuvalet sabunlşn 
haltiund:ı tetkikler yapilmıa: bunıan 
.satan ve yapan tUcc:ır ,.e tab:rlkııtör_ 
l!r dınlcnml§tir. Bnnlar, maliyet flyıı.. 
tının da a.tttıtmı llerl ı;UrmUaıerdir. 
Keııdllerlnden bunu lsba.t ede~k vc
a:ılk Lstenmlştlr. 

rc~nbc gUnU bu vesikaları ko. 
ml"YOM getireceklerdir. 

gllııkU toplantıda. kararl~acaklır. 
hamızı klbrtt ve hilcUnııc rurldclcr lc;tn 
toptaiı.Cilanı. yııtdo :yl.rilil kAr habul 
olunmu~tur. 

Diğer tıırütım loptan flyıtllnrı tc3. 
bıt olunan ınanifıı.bıra e§yasınm pcru· 
kcndö ali~ f yatları c:ı:ı. tcsblt edil • 
mek edlr. 

Pcra.kcndccilcrln topt.ancılard:ı.n a. 
Jacakları mıilan ne kadar kA.rla aa· 
tacaklan petfCM>C ğünJH1 toplanlıc1a 

kararlaşarak llA.n oıunai:nktır. 
Manifatura stoklannın beyanruı.me 

tıo homtsyona blldlrilmCıJl hakttıdAki 

mllddet btlı;tın blunt:lli. Jl'atmt hır 
çok khmfilerlii b11h8sü. peraRenıkcl
lerln, karann keıidUcrliıe ilt olınaılı· 
A'Jnr zannederek beyanname vennfl. 
dikleri anıa,ıtml§tır. Bu yumcn mUd. 
det be~ gün daha umblmlftir. Elle· 
ı'indo her ne auretıe olu :'1!a ot.sun 

Çıı.y iclhaliıt iUccariarı da. dün ko· 
misyona. davet olunmuılardır. Çny fi_ 

~·atlan ye.:iİdcn tesbtt cdllecekUr. 
Yalftız Hannan vo diğer bazı sebep. 
lcrla perakende ~y Iiyatı tcsblU gtiç 
görülıriU,.cıtUr. Bıuıuıı için toptan fiyat 
konulacaktır. BagihılcU fiyahanu ar
tacağı anla1JtlıllaltUı.dfr. ÇUttkU ldhB.. 
ltt ron_,kııı ve c;olt nıaııranı oımnkt&· manifatura en-a.sı bulunanlar, tA?ni\or 
dır. peMl.ketıdt'Cllcr ooyaıuuı.ıno verme:e 

.Bunda:ı b~ka. "Ticaret \"ckltlı:U bi.. mecburdurlar. Beyanname aym ~1r. 
rllltnda.ri flya.Uıı.rı tesblt edil~ olan ıninci gUıiU a1t5&ıhma kail r kabul 
c;uliuk )iıı.llni.\e demirlerden nıadl de- olunaciı.kbr. 
mir tellcrfrl ıı:ıtrı ilynllıırmı dn. kO-
ml.iıyon tcsblt edecek tir. Bu flyntıar ~ 1 2 ' 4 ' t. 1 
bu!;Uııtcrac llftii olunac:ılttır. cam ve 
zUçhııclye cfyası flyatıan tla pc11Cnb0 

-Çın - Japon sulhu 
için gayretler 

lngiliz hükumeti bazı 
teklifleri tetkik ediyor 

• · • •ırmr, 15 (tl.ı4.J .... Hü~·uw: 
~l:ılcı) a umumi vali ,·ekili Joıtcs• 

dün nkşn.n radyoda söyledi!H bir 
mıtııkta, İnglliz hükünıcllhin Jıı. 
ııonyn \"C Cin :ır:ısınJ:ı sulh ynpıl
ma'\ı icin rtnyrctler ~ıH-tclflıektc ol· 
ılııj!uım haber \'ermiştir. 

.luııes, ezeilmle deınl~tlr ki: 
"ı lnııillz hükumeti, Jııpon hii· 

köıncli ih•, Japonyanın Çin harbi 
Jıokkıııria )':ıptığı . .ı::ı teklifleri 
ınüzııkcfc ctıncklc11ir, Çin ve Jnpoh 
tıılllelll!rinln lta!dkl of'zllfürtufi şc
te(li hir :ı;ulh iizcrindc toplnnirl1$ 
olılııitunılan emin Uuhtnı\ıı Jnglllz 
hükıiıncli, !trklıı h:ırhc: ıhUtah@rel 
clmeınek \'C lıu lınrbin dcvaihınlh 
i;niinc eçmr:k için g:ıyretfcrlnl n
tııml h:ıılılc knıl:ır söliirecck \'l' bu 
hnrhc son \•rnııck icln ıııiipıkün 
lıliliiıı g:ıyrı•llerinl hp:ırlklır.'1 

Jones. hılndan sonr:ı Alrnfitıl' 
ile lı:ırpten balı'lelmi,. ve dcmişllr 
kl: 
"- lnsillcre, lıüy iik kıı\·,· tl~rc 

knrşı S•ntnız başına ''Crillğl ıntitlıı1 

rchcdc, bütün g:ıyreUerinl s:ırfcdc· 
cek ve Almnnyoyıı lınrşı, nıeUcııl~' -
lin ~·egı1ne liıııiılinl ct~kil etlen '11-
fcrl J;nzannı:ık için l>iilüıı fctlakiıı
Jıklnrda bülun:ıetiklır." 

rntıi htr lcıl<ını söılcrl~ Sessiz l 
Dckli·c sôzdtı lcvuccühünii \C Y~ 
nlı;cri Abdulltthn olan nııfrclitıl iı· 
hor etmek ı~tiyordıı. 

Sessiz. Beklr sözlerini lıtiriııce 
h·aı Ağ:ı Mııı drrc<'c ihıiynlla ıısıl 
na lıse geçti : 

- Peki n~:ıın ... \"eııiced .ı\bdul· 
iolı dctlihlıılz l.111 ıııel'tıı1tm, lrn y:ı
rını lllslilmnııın site nlı:tıı ~:ılllır
dıpı hııllı$ılıJ oı-. ,\ ı:Jtınııtl: ıı ı;ıknıı 
kcllmJ, uPrııttıl:ı bnlı~ tliıı ini, yur
dunu :\'lll'D!llll lel ktıllil:i Uİr FahJ,C 
kin iirlrrınıi~ snıımış, hel':i ıııcz
hurcıı iıı ncrerle ı:ldu3unu iiğrenc· 
Iııllrim iiıııldh le b:ı i~c cfü'ct cl
ıııiş, 7.Ut~n aldı pek J11•şlııd,1 lld!il· 
mi~. nrrtılll ıııı hu f :en ııı 1istn!ırık 
olilıı "• ceı:.H·ı Hı irirıı. Fnl1ıl\f1t'ılı:l
sı ılı: ıınıırı ·dul :ı~·oı·. Fnknl ~iz ılc 
"1111 <·tiri\ clYi zor lllıllıflıtr" dtımı:. 
le Jllk51;ıJırı. 'l ı•ıı kar-ınnluunı JJ,
r him l':ışıının eoırnyındnn kar:ın 
C!frı ne t l'fomıd:ııı bir cari:ı;c ile 
r ~lüulııı· olıını~ öhı;.•or-;111. 11:·~:ıııııt 
bu chı iye ~ {izllnılen bnŞıtnıt.t!ıı ıl~. 

rtnı"I "~'·iı ın"l:tc oldılr;dııtı sl1-
dc11 snl l:ını:ı!::ı Hımın ~örıncın. l:u 
lırılfüı lıildikl~:-lni7.I h I~ rşl..fıı·r 
sl;yıc~~cniı hlr iyilik rlınl& tıl:ır<.1~1-
1111: r.ihi p:ışanın liıtru inayeti de 
Ü7f'rın"r.drn rl, lk olm'lZ, 

Se iz He'dr. I\', z \l! nın lırl'.iıh• 
rl hı ı 7'1\ ırı ı:id"• el: ol ııı mır' 'l I· 
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8öldo rı ıwğo: 
1 - Saraylı lıir khza isıni :! -

Doğruluk, üııeriııe kilep konuı a -
Çıldırmak, 4 - lfay\·nn cYI, m~no, 
bir uıuYı 6 - llir kndıd tııınl, U -
t~ynn rrlen,Jııescil, 7 - Dans eıkıı, 
ııota ,8 - Sıt, 3 for, 9 ._.. Eh.ilmi~, 
n:a ıakılır, 10 - Jztırnp rckruck, 
blf hıırtiıı okunuşlı. 

1'ıı.karılıııı arauc: 
i - Jlrdtyc, nota, 2 - \'a•on. 

kuru ol, 3 - Alo takılır, bir mele!, 
4 - Jillgi, roiııl crii.lı. ii -1kıİJct, 
6 - Yalan, ılcn·lşler kullanır, 7 -
Fırıncıl:ıfl 3arrnF, 8 - il~::. ,uir. 
hlf holıı, inınilh, 9 - ~ld11, l!tnrrıek 
lt·k emir, l:Hr titri cıhııı~. 10 ıH- • 
yok atılma yeri, bir notıı. 

r.s Xo111 bırlılıacunU:m Jıalli 
1Sal cimı nba: 
1 - Z:ıdcğf.nhl:, ~ - ı:Lnl, .l.r:ı. 

3 - Ynk:ırlık, B. T .. t - 1\liın:>. 
mıı·, fı - f\aılıı\ lı;l'ı ll - Bn1 Lcr. 
~ ._.. ı:tııl. Detı:ı~lt . 8 - btık, A \'llİ • 
'.\'c, !J - 1 rs, 1 nniı, lO - fııı, .\ :-1>. 
ha, / 

- il:ıntt bnk ıı§:ı ! ~lcrd o1ııtı 
ıncrt.lanc gl'r,ck .. Hen ı:ür.liltıtl ıtoıı 
rtoi'.:rıı ııü~ h·f'iıiı , u~ le <llliınl il l!'.1'-" 
tıı·111 11 ~uza r.r.zııııu.ı tM !!il) i!fl!~r
ıteıı değilim. Jliı: lııH":ıy:.ı sol..:ıkt.ı 
birilıirile t lii$üşmfış, :ulum ~ t\r3Ja· 
ınıs hil'iııi ol3rtık {lcldik .. $ir.ltı ~:ı
pa;:ı~ınız iş lıizlcri s:ıhııh:ı !r:ıdıır 
' l'ımırlı1't:ı hııp etlll.lcn oıtl'd s:ı· 
hal.le' in 11.' ı ·s:ıtll!\ c ı:ilndcrmt:kl i. 
ı.·oı. l i-;o ıı ııc11 Dn;nal İ brtı!ıiııı ıın· 
$:ı~a dolrnıtdu{;lı için l}ylc yopıll'1 • 
lıııuı:. S'n:dİ ~llr.t'llfüle .ıı: ınııl:ıtl 
SÜZ ahlı ti.? r,;~lışmıız. Iltıı~U tıtil:\. 
ııı:ız t!P.qillnı .. F:ıl;nt ~! ll,'iiııı:ın cıını 
nsil:iıru, heıı lıer şeyi oltlu~ıı sill' 
ar,Jntocı::ğıııı1 f 1 'il hunu korl.ıııJnıı 
~ rıncuk flliiNlııı, ne fıılakaıı\ı ne 
ue l.11"8111 kelpcll.mil'r heni hrktiit. 
ıııct. Kı>zıılık hu i-si. ybııtığ ı m ınlı 
ıe\'lrliktcn ö.Jı u D:ım:ıt l'ıış:ıııın 
ı'.rr.ın ,.c ihc;:ınıno nnll olıııak liını 
t.lh ı~ y.ıpm:~oc ~ıııı.. tu ı,ı sıı ~ 
ht:mlıuldaki iiıııı ıcll ınıılınnınıcılı 
tıir !'.ıii il lii:mııı~u;ı; :ız:ı,ı \C lnl'llllr1• 
lf•ıt ı.uı'l~ı-rtı"k iı·:ıı ; np!'r~;oııı•ı. \"t• 
ıı'•·cr lcr!n, K'lt·ıı 1 ullıı!ırı•l:•rıh f;ıtl 
ı:i:hdüı· ~ nı 11 1 ıı·ııı ı rlll\ltt> 1 ili~ 0 • 

runı. Hıll'I Jı .. rsc; ı ololu;'llı ~ihl su) 
liy~~ llll el~ Jı ı~'llllll i(;i 1 ti )H 1 C:tof 1~ 
o <ln ınc:: !.tnn kıır:ul'iıın. h ııııl•tll 
l•ıJr.- .ııı t'lıiı. t cl!!lll. \ ıılnır. l•r" 
lı•ı 'ı l<•ri h•ır ıııq 1l•

0

!'!ıl ,:ll'r ı, il • 
ı•ı. 1 1' • nın h •1•1 "ıh ı' ' '•ı 
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