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Sovyet harp gemileri 
Romen limanları 
önünde dolaşıyor 

ROMANYA 
S Temmuzu milli matem 

günü ilôn etti 
l.onaı., ı - ltloUovadan bu 
~ neıredilen bir Ubllğe göre 
ll 'Yet askerleri eimalt Bukovina lh: neaa.rabyanm ifgalinl tamamla. 
-...tır. 

1; .... l!ovyetıer Tuna ağzında !aman 
~ını i:la dün işgal etm~lerdir. 
g haber lere göre Sovyet harb 
ı ~eri Romanya limanlnn açık· 
't'r?ıcta dolqmaktadrr· 

Sovyeu er Be.sarabyanm iKali 
~llauıda tayyarelerıe nakledilen 
el ~tllr tank'' lar kullanmışlar 
~. 

=~Alt SINAi MOESSESEJ,E-
~"l>E MESAİ SAATU·~"':t 
Eio ARTTI 

•ıou r~. 2 (A·A·) - o:N·B· ajan· 
,, diriyor. 

ka Fevkalade ahval" zuhurunu 
~ 1lıl&ın.a.k Uz:ere naztrlar heyeti 
tbıı at tnUesacaelerde mesai eaatıa
t.lt &rt.t rran bir kanun nc.~rctml§. 
~\Una aanayilnde işçi üçretle-

ri yilzde 15 a~tır· Tütün aa.na
yilnde de buna mUma.sll bir karar 
ittihaz edileceği zan olunmaktadır. 

BOMAl'\"YADA. 8000 KOll'ON1ST 
TEVKlF EDlLDt 

Bi.lktte. 2 (L a.) - n~yter bildi
riyor: 

Polls Romanyad& 3000 komllııiat 

tevkif ederek Buarabyay& ~6nder. 

ınl§Ur • 
_..Jio!IANYADA M114Lt 1'1ATEM 

20.30 a kadar kont Telekinin riya. 
setinde toplanmıştır. 

Macar devlet demiryolian mll. 
dürlüRü, btklenilmcyen lıazı tek· 
nlk zaruretler hasebiyle bütün yoJ-• 
cu seferlerinin bu geceden illbııreıı 
yeni bir emre kııcler ııı:altılaca~ını 
luıllrn illin ctmiştır. 

MU\' AKKAT İÇKİ YASAGI 
Hudapeşlı; 2 (a. a.) - l\lacarls. 

tan dahilb·c nazırı gelecek cuma 
gününe kadar umuml mahailerde al. 
kollii meşrubat satılma~ırıı mene:_ 
mlştir. 

MACARI,ARA GÜRE HUDUT 
JIADtSESt NASIJ, OLMUŞ!' 

Budapeşlt!, 2 (o. a.) - nesmi bir 
tebliğde bildlrildi~inc göre, pazar 
ı;;iinü s;ınt 14.30 da Macar·Rumcn hu 
dudu civarında Uin Vhk sayfiye 
malınllinln hudut karakollarından 
birinin kumandanı bir teftiş esna
sında bir numen <levrlycsine rast 
aelmiştir. 

Devriye ortada hiç hir sebep oJ. 
<Denmı 2 inci sayfada) 

Amerikan ordusu 
. . 

ılıotörleştiriliyor 
Bu ordu 18 ay içinde 4,800 tanka, 10 

bin silahh motosiklete sahip olacak 

45 harp gemisinin der.hal 
. inşasma karar verildi 

\1 . 
b\ll edi~n, 2 <A·A·) - Reiaicumhur, 1041 malt aencsl içinde ka-

• ~ en 5 milyarın toplanması için ho.rb endUstrllerl vergilerinin :O arttırılmasını kong,.eye taniye etmL,ur. 
l3 ahriye. nezareti 45 hnrb gemisinin lneasma knrar vermiştir. 

20 dea u gemiler 414 milyon dalara malolacaktır· lnşa edilecek gemiler 
troyer.13 denlzalu \'e 12 kravuörden ibarettir. 

trU!t ltooaeveıt, bundan mo.ada. ordunun maklnele§mesini tacil i!;ln !'; 
ıır istemek tnaavvunındadır. 

te~~eral Scott, beyanatta bulunarak nnıerika.'nm 18 ay içinde 
lı:r 10 0 

e motörlf!§Urilmlş 12 !ırkn.ııı, 4·800 ııillhlı kamyonu 4.goo tan· 
ıı;r f~~ silahlı motosikleti, 7.ısoo otomobili olııcağmı ~öylcmi§tir· 
o~tır:'.ıun 400 tankı, 400 ııillı.blı kamyonu 1200 muhtelif arabası 

Musolini 
Garp cephesini 

tefti ş etti 
Roma, 2 (A· A·) - Musolinl, 

dlln garb cephesinde kıtalann 
teftişini bitirmi1;1 \'e akşnm Bordig
bera'ya dörunilştUr. 

lTALYAN TEBIJôl 

{ 

ltalyada bir Mahal. ~ (a. a.) -
ttaıyan umumt karargflhmın 22 nu. 
maralı tebliği: 

Blngazl hududunda tayyarelerimiz 
(De\·amı 2 inci &&>'!ada) 

KURUi 
I 

11• 

a 

Derhal Besarab
ga' ga gönderdi/ 

-----
EN SON DAKiKA 

4 ltalgan 
daha 

tahtelbahiri 
batırıldı 

Lonclra, 2 (S..t 18) - Şark! lldenizde ve 
Afrikada lngillz kuvvetleri İtalyanlara Jtarvı mu
vaffaluyetli hareketlerine d evam etmektedlrler· 
Son çarpışmalarda §arkl Akdeııhde 4: İtalyan tah. 
telbahiri batmlml§tır. Bu suretle, cimdiye kadar 
13 İtalyan tahtelbahiri batmlmıe buluıunaltt&dır· 

ağır zarar verdikleri bildirilmektedir. Bıı arada, 
bilhassa Slçilyada birçok petrol tanla tahrib edil
m.litir· 

lngillı: tayyareleri Habeelstan Ur.erinde de 
muvaf!akıyeW harkltta. bulunmalrtadır· Gonda. ve 
Zozoda İtalyan hava meydanlan bombardıman e
dil~. hava müdafaa toplarmm giddetll ate§ine 
rağmen dilpaııa ağır zarar v~Ur· lnglllz 
kuvvetlerinde hiçbir kayıp yoktur. 

Diğer taraftan, Kahlrede neıredllen bugilnkll 
resmi tebliğde, !ngili.z hava. kuvvetlerinin Siçllya 
ve diğer İtalyan üslerini bombardmıan ettikleri ve 

Bir italyan muhribi bombardıman edildi ! 
Lonclra, 2 (maı 18) - .A!rlka aıhll I nln iki top t&reU ağır aurette tahrip) llz ltuvveUerine &lef açDUflar, lDg1. 

lerlndckl muharebe emııwnda 1ngt. olunm~bır. ~ kuwvetlerlnbı mukabil taarruzun4 
Jiz tayyareleri tara.fmd&n bir ltalyan Diğer taraftan,, lıfoyall clvarmda 1 da ltaıyanlar bir eok &O. ve yaralı 
muhribi bombardıman edilmlf, gemt. tabtld olunan ltalyan kuvvetleri fnğt. nrmı,Ur. 

lngiliz ordusuna külliyetli tayyare geliyor 
Londr&, :e (M&t 18) - Avam ka_ 

nıarumm bugün öğleden ııonrakl top 
latısmda hav& nazın, İngiliz kuvveL 
Ieri hakkında maHurıat verm~Ur. Bıı 
malQınata g6re, gerek lnglliz, gerek 
Amerikan tayyareleri orduya o kadar 

1 

.' 'Bresi,, kruvazörü 
torpi llenmemiştir 
Londra, 2 (aaat 18) - Amlrallık 

tarafından biraz evvel neıredllen blr 
tebliğde, Breıt kruvazörtınUn torpil. 
Jendltine d&lr Almanya taratmdan ve 
rUen haber tekz.lp edllmektedlr • 

Kazım Dirik 
T ekirdağında 

Tekirdağ, 2 (A· A·) - İki gUıı. 
denberi Tekirdağ mmlaka.smda. 
teft~lerdc bulunan Trakya umum 
müfettişi general Kii.zım Dirik, bu 
gün vali ile beriıber hlikümct dai
r elerini dolaşarak memurların iş 
randmanını incelemielerdir. 

Merzifonda dolu 
tahribat yaptı 

Merzlfon, 2 (A· A·) - Merzi
fonda dört gündenberi f~ılalr ya· 
ğan dolu 15 köyiln mah!ulUnil mu· 
hl.m bir auretto hasara uğratml§
tJr. 

. 
Vindsor Duk·u 
Lizbona gıtti . 

)ladrid. 2 (A· A.) - DUk ve 
düşes Vindsor Lizbona gitmek U
zere bugfuı Madrldi terkedecek. 
lerdir· 

kUlllyeUl mlkdarda 11Uhak etmekte... 
dlr kJ, bunlara kA.tl derecede pilot 
ve tayyareci yetııtırmek lçln, talim 
ve terbiye kadroBunun genl:IeUlmeıt
ne ıuzum g6rUlmUı ve genlı bir yen! 
te§klltt kurularak bu idarenin ba§ı. 

na hava marcaalı Garet get1rilml§Ur, 
Diğer tar&ttan Kanada tabrikal&n 

na tmıarla.nmıı oln ve ancak ıeiece1' 
8Clle hazır olması beklenen tayyare. 
lcr de, çalıımaya verilen aon derce. 
gayret neticesinde bu acne hazır ola... 
caktır. 

Bugün iki deinir muhtekiri 
mahkum edildi 

Prodromos ile GB.ro be§er yüz lira para cezası 
verecekler ve 2 ıer sene sürgünde ya§ayacaklar 

Demir Uzerlnde lhUktı.r yapmak su. 
çundan asliye seklzlncl ceza mahke-
111 tarafmdan tevkif olunan demir tUc 
carlarmdan Kantarcılarda Prodrom03 
Yuııtidla ile Garo Mehtcryanm bu_ 
gtln muhakemesi biUrllml§tlr. 

Duru§m& aonımda lhtikAr suçlarını 
sabit gören mahkeme, her Ud muhte_ 
kirin Milli Korunma Kanununa göre 

be§er yüz llm para cezası ödemeleri. 
ne, Garo Mehteryanm · Kllt&hyada, 
P,rodromos ' Ywıl!idialn do U§akt& lkl
§er aene sllrgUn yqamaame., dUkkln. 
larında mevcut demirlorln mllaad~ 
sine, kararm bedeli kendilerinden a. 
lmmak üzere gazetelerle ne§t'ine ve 
hUklfm kesbi katlyet edilinceye ka.. 
dar serbest bıraktlmalarma karar 
vcrml§Ur • 

I skoçga hava hücu
muna uğradı 

Londra, ı (a. •·> - Bu sabah ne,,_ , jNG1IJZ GAZ.L"'TELERt \'n 
redllen tebliğde blld!rlldlğlne naza.. BALKANLARDAiit HADtsELER 
ra.n dUımanm dün ak§a.m tskoçyaıim ı Londra 2 (A· A·) - Röyter 
ıtmall §arklslnde bulunan bir şehre blldlriyor; 
}'aptığı akın esnasında ı:ı kl.§1 öımu, Taymis gazetesinin fikrine gö
\'e 18 kf.&ıl yaralanmı§ltr. Bunlıı.r me- re, Balkanlarda cereyan eden hL 
:>anmda sokakta oynamakta olan 4 discler, lüzumuna hUkmctt;fi tak
çocuk aa ölmU§tUr. Bir kaç ev tahrip clirde Almanyanm lngiltereyı? kar 
•dllmlşUr. eı çok yakın bir istikbalde hilcum 
~"ERAL stKORSKtNl N Dınt etmesine mfuıl olınıyacaktır. 

YE\'!ıtst Bir:aenaleyh, Raroanyadakl lıl· 
Loudra, 2 (a. a. ) - Polonya kıta. diselerln Almanya üzerinde tevlit 

ntı l>'!§kumandanı general Slkorski. edeceği aksillı\meller hakkuıda bil
cfün =ıeırettiği bir emrlycvmlde asker yük bir nlkblnUğe kapılmanıak lA. 
leri cesur, tedak&r ve müttefiklere zımgeldlğini yazan Tayınisln bu 
k.aııI ııadık kalmağa davet elml§tir. (Devam1 2 lnd aa7fada) 



Romanya 
( Ua;ıt:ırnfı ı inci s:ıyfud:ı) 

.adan tufcklc C\'VCHİ iki kere son
ra d:ı uç kere :ıle' elm!ştir.l\l ac:ır 
devriyesi Rumen dc\"ri~csinl srrı 
püsJ,ürlmültur. Rumenler, rkrıl e. 
derken bir ı,:ıç el ~il:ib dııhn :ı l ır.ış
lardır. Kimse l':ıralaıım:ımı~tır. 

l\l :ıc:ır hükOıncti Biıkreş nezdin
de b u hü1'scyl ııroteslo ctmı, ve 
Huınen kıta!:ırının • he r hudurlu. 
nun içine do;:ru ilcrlrııılc; olnınl 1rı 
neticesinde hu ule sLlchlh eck lc
cssnrc ş:ı:von neticelere Huınt:n tı:ı_ 
l·ümcl\nin· 1 .. zıırı dikkııtinı cclbet 
rniştlr. 

MacaTfotanın tekzibi 
Pc~te, 2 Cfı. A·> - Röyter: 
Snl' hly ttar }.!!1c:ır mahafilf, 

Macnr _ Romen ve B ul{;ur - Ro
men hudutlc.rı boyunca müsr.demc
J r olduğuna \"C ?!acar hududun· 
dn Moramaro zigrt de bir hiı.di!le 
ctklı~mn daır çıkan haberlerin uy
durma olduğunu bildirmek tedir· 
Bu uydurma l Cıdhc esnasında in
sanca z:ıyiıı.t olduğuna dair ynyılnn 
hab r do tekzib e dilmektedir· 

Rm.I.i\ ~lı.' ANIN UARAr.I 
Roma , 1 - Romanya kabinesi bu 
günkü içtimaında 13 nis~m 1939 
tnrihli İngiliz - Fransız garantisin. 
d en \"az"'eçmcfe kara r vermfaUr. 
B:ışvckil Tntaresko, bu hususta 

beyanatta bulunarak şunları &.,ÖY· 
lc~tir: • 
"- Mcmleket.i.mlzin siyasctiQt 

Avrupa.da. tahnddils eden yeni va• 
z iyete uygun bir hale ~etitmck t· 
çin ic.:ı.b eden tedbirleri. nlm11 bu
lunuyoruz. Bu maksatla, İngiltere 
ile Fransa tarnfmdan evvelce bize 
verilen garantiden snrfmnzar et. 
meğe knrn.r verdik·,, 

Kabine nyni zamanda, Roman
yanm m üstakbel siyase tini tcobit 
etmL~tir-,, 

İNGİLTERENİN 
NOKTAİNAZARI 

Londm, 2 - Salahiyettar maha
fllde deniliyor · ki: Romanyanm 
İngiliz gnrantisinden vazgc~mesi 
lngiltcrenin politikasını değtşUrmI· 
yecel:tir. Çünkü bu garanti bir ta· 
rnflıydr· 

DAiltLDE: 
* YabtuıCIJarm memlckeUmlzde 1-

kanıet ve seyabaUcrl haklcmdald ka.. 
nunun bazt maddelerini değl~tlrcn ka 
nun projesi Meclis nıznamesine nlm_ 
mtsttr. 

Bu tacllla.ta göre, ikamet, mlaafiret 
veyahut. hcrh:uıgt blr maksatla yan· 
I:ırmn. evlerine YO 1da.rc1Cl 1 altında 

bulunan yerlere herhangi bir ecnebl
yl kabul eden ha.ldkl vcyıı. htlkml 
her §4hıs, 24 saa t zarfında en yakın 
polla veya j:ı.ndannn. karakoluna o 
ecnebtnin adİn.r ve soyadmr, tab!lyeU
nl ve mwekini ta§ımakta olduğu 
hüviyetine alt vesilmnm mahiyet, ta· 
rth ve nurna.rruımı ve yanmdaldlerl bil 
d!rmeıJe mecburdur. • 

Kanun, ecnebllerin muayyen mın
taknlarda mUnferld veya toplu bir 
halde ikamet veya soyaballerlııl meıı 
\ "O buıılnn poııatcn mtınade ıstnısall
ne tabi tubnak salıl.hlycUnl lcra Ve· 
killeri hoyeUno vermektedir. Kanun 
htlkUmlcrlı::o ve ihbar mllkellefiyeUno 
ri:ıyet ctmiyenler 8 aya kadar baplB 
ve 100 llrayn kadıır pııra cezasllo ce
zalandmlaCD.klardır. 

• Adliye vekllleU, bazı yerlerde tek 
ke ve zav~·oıcrın sızııco ı.-c sinsi bir 
urette fanllyeUerlne devanı etmeğe 
alıııtıkl:ınııdan bılhl:ıle mllddelumum1 
lklcro bir ta.mim g linderml§Ur. Ta

imde, bazı yerlerde ve bllha.ssa 11ark 
ilAyctıerlnde bazı c:ıhaStn ıeyhllk, 
crvt,ııllk, babalık, nnldbllk gibi Un· 

•an ı.-o sıfatları isUı:n:ı.l ve bu Unvan
ara alt hlzmctıcrt i!a ve kisveler ~ly· 
ildert görtıldU[;.-ılnU bildirerek bunlar 
:ıldanda itina. lle tabkllmt yapılarak 
uçlularm v:ıkUnde mnhltcmeye veril· 
olerl ve dunı,malarm da kısa blr 

a.tıı1lllıb hllltt1e lktırnnmı temin ede
ek surette dava açılması blldlrll
e?>tedlr. 
* Münhal bulunan Üçüncü Umu
i Müfettişliğe Dahiliye Vekaleti 
lilste§ıı.rı Nnzif Ergün, Dahiliye 
eklleU mUsteşru-lığuın. da İzmir 

·alisi Etem Aykut tıı}in olunmuş· 
ardır· Bu t nyin mUnnsebetile vali· 
er nrnsmda bazı nakil ve değişik· 
iklcr yapılacağı aanılm:ı.ktadır. 

• 
Fak:ıl Aliye ilci eli) le birden 

ti i: 
· Hayır, h:ıyır ... Beni bı rakını:r.. 

ı:mi r \"e h:ırc1cl cok 1 :ıt'i idi. 
inncntılcl lı lıeplmiı: durduk. 

1 
Do1.tor iz:ıh:ıl ' eri\ ordıı: 
- \'cr

0

on:ıl g:ırlr> hir ıl."ıçlır. llk 
lınd ılh ,., kıt zo ı "r ızrlır S. dere.' 
11 'crır. sonra hafif h•r ncı." c \"e 
arho hık ' rmc•ğe ha l:ı r, fok:ıı 
ınk ı 11 o .. flndc, crolnrlı• olrlu~ ı gllıl 
k :ı lı n n ınıkı:ır:ı :ılı-:1ık ton •onrn 

·r etmez olur, ~ ıııkçc mıktnrıııı 
rıtırı ı ık l"ızırrı •c!ir, 
Jlıkmet &ordu: 
- \'eron:ıl ile ölmek tallı . lıir 1 
lıım mfdur'l 

inil~liz hü~cun1Jti !Fra 1san~n n1ağh1-
suriye ve Lühnanın iş- IJİyQt SBiJeplerl 

geJinc müseade -

italya harbi 
( Uıı.:ıt.v.r::ıtı l lncı ı;ayiacla) 

hava ıarUannm mllsa.adeslzliflnc rağ 
ıneu ı.1ü~mıının ZIThlı otomoblllerlnl 
bUyük \"& kUı;Uk çapta bombala& , 
bomtııırdıman ederek bunlardan bir 
kaç'nı hasara uğratmıılar veya yak 
mı,ınrdtr. t:tJ tayyaremiz üslerine 
dönmcml§t!r. 

etmeyecek 
Londrıı, ı {ı\ .A,) - Röyter ajnrun 

b !diriyor : 
Bu ak§am Londrada qağıda.kl dek 

ta. syon neş:-edllmtıttr: 
8irlcşık Krnllık htlkUmetl Yakın 

Şarktı.U : l Fransız Ndusu kum!Uld:Jnı 
gcncrnl Mltetl'~ ,·zertD Surlyedekl ı:nu 
hasamntn nihayet v~ruiğlni lldn ct.1lgl 
ıı l ö~nmlştır. 

lngthz bUld)metl, ıu zıındadır ~:I. ge· 
neml ?Jltelhav-..cr bu mını ile denizler. 
de tngmz h A k ı m f y e t ı n • 
rağmen A s m a n ı a r veya 
but ttatyanıar Surtyeyl logale teıetı
t.ı:ı edcrıeı :ıe , l•'r.ı.nmz ordu3'Jnun bbyk 
bir teşebbüse muk:ıvemet etmlyeccgınl 
it cıC:c;>lcmcmclttccllr. 

.M: a a m a ı ı h her nerede-
oıur.;a olsun tr..ı husuıtn hAı.t kal&o 
bllc~k ıtıphclert teskin mo.ksadlle la· 
gillz hUkumeti bc;)an eder ki. lnglllz 
hUltümetı ne Suri:ı--c \'e LUbnanm her
banı:;I bir dU§mnn del ıcu lara!mdan 
lfgnl edilmesi, ne bu araz1ııln Yalcın 
şarkta lngtllz hUkQmeUnln mUdataa. 
sını t aahhlld ettlgi memleketlere hU· 
cum için Us hl::metl sörraelerinl, nlbn 
yet ne de bu nraz!.Dln bu memleketler 
ıcın bir tehllke hali alabilecek ke,tm .. 
lte§e dll§mt'~lnl ka.bul edemez. lnglllz 
hUl:QmeU, bu glbl .ahvalde ltendl ınen· 
faali için lUzumlu tcl!llild edeceği her 
tllrltı tcdblrlerJ almak ha.kkmı muba. 

Uurdo, 2 (A.A.) - 11.Q\':U bildiri· 
yor: 
Jumrıı ı;nzetes1ndo harbin se\•k 

ve ld&reslnılen babteden Plyer .Do
mlntk tti)or kı: 

""Ş:ıyct harp l!ıteıniyorduyıı:ılt '"eya 
h:ı.rp edemlyorcluy&al< Polo:ıyayn ga · 
rantl vermemeli \"e 19&9 ey!Ulünde 
l93S cyJUIUnde ve 1939 martmda. oldu 
ğu glbJ barcbt etmellyc!lk. Fakat gıı· 
raııtı oyunu oynanıyc•r4".ıyaa onu esas 
ıı surette ,.e Almanya t>Jr tara!tan 
Polonyada metıgulken oynamak gerek 
ti. Eğer mutlaka harp plmuı ıutumıu 
nddedlllyorduyaa ve eyl<klde harp e· 
demiyccek bn.lue ldlyaek l940 b:ıha· 

rında 200 lngijiz \'e Fransız fırkaı:ı 
ve ona ı;ore levazım b~zrr olabilecek 
r,cl:il~e tedb1r al ınmalı ve 1941 den 
on-el harbe hazır oıamıyacatımuı a
vaz avaz baykınlarak Utn edllmeıne 
Uydl. 

Almanya abluka)·a almmııtı, fakat 
ıtokları vardı. Gamuı bir ı:neaalclen 
sonra partiyi kabil ohI••ğu snratıe 

oyna.mı§, 1941 de yavtı!J ya\'D!f hnzır
lnnmaktn olan Jusımıarını silrıı-tte geç 
ınıı ''e bu asket1 r'eglı, ılyıı&l, erl<!nı 
bnrblyenln dC:ll bUJ..--Cımetln bir nferl 
olmu§fur . ., 

PARiSTE JtATAT 

Tayyıı.relcrlmlz Akdenizln cenubi 
§ark!slnde büyük bir dU~man kafilesi 
nl ı;afll avla.yarak bir kaç ltero ınU· 
esslr surette bombardıman ctml§tlr •. 
Şarki .Airlkada tayyarelcrlıiilil JL 

man teslııatmı ve Berberanm depolan 
nı mUeasir surette bombardıman et_ 
mlşUr. 

Dll§man tayyareleri Muuayı bom 
bardunan etmeye te:ebbUs etmişlerse 
c!o avcı tnyyn.rclerlmtı:tn mlıdahale81 

Uzerlne çekilmeye mecbur olmu:ııar. 

dır. Avcı tayyıı.relerlm~ lkl dü:ıınan 
tnyyareafııl dU,Urn1tıılenllr. Babrlye 
t.nyyıı.re d&fi bataeyalannm &tep ne
ticesinde bir dü,man taparell alev 
ler lı;lade dUfmllftllr. 
ouenıan tayyareleri Ogustayı bom 

ba.rdımao etmltlerdlr. Fakat bahrtye 
tayyare dafii batarynlarınm derhal 
ve mUesslr blr surette mUda!aası ta_ 
arruzu neticesiz bır&kllllfUr. Bir 
dtlfman tayyoreaJ dllfUrtllmUıtUr. Ha 
.arat ehemmiyet.sizdir. Sıvll ahaliden 
3 klfl yaralanmqtır • 
ITALYADA BOllılB.ıUU>IMANLAK 

Pa,11 hAJA öfkeyle hs#Jrıyordıı: 
- Bre alçaklar. bre nodınlır; 

avretler gibi suratıma ne hakar du
rursunuz .. Yüriiyün diyorum size, 
\'Ok~ llud:ı nlim hepinizi kılıcım· 
Jıı. doğrarım. 

- Bu cümlenin orduda ık i hım· 
başka olclu- Biran c\•el düşmanı 

"tekrar saldırmak için geri dönmele 
haz1rlanıın insanlar oldukları yer
de tekrar durd:ıln, homurdandılar, 
haUA haykırdılar: 

- nız Avret değiliz, paşn !. 
1htlynr bir Ycni('eri Aii paşanın 

atına doltrıı ilerledi, etini sert :\"C 

keskin bir hareketle bağrına dolnı 
sfitilrılü ve haykırdı: 

- nurn~·a bak paşa, bu yara lr;• 
)erine bir de atfı nazar et •• Be.n bu 
sakalı değirmende afartmadım. \'il· 
cudıım ılin Te de\•let hlzmell 11~· 
rundn yıprandı. Bu ~·tıTaların bir 
tanesi Prulı;ayı kıyılorında kaza
nıldı. fkinclsinl Anapoli mulıare· 

Batllklı#a yaklapn bir Nemçe ko 
lu, bunun batına, raJın kıho ilıerk 
rtne anJdıran kııbramana hııyrelle 
baktı, encla. şa,ırı.lı, sonra !!İl{ılı. 
!ar birdenbire atıldı. 

Btttl\n bır kolun nam1ulannı1.on 
fırlayan kurşunlardan bir tanosı 
Ali paşanın kalbi gibi temiz alnına 
dokundu. 

Du tertemiz alnında ufacık, pek 
ufak bir çiçek açıldı, k:pkırruızı 
bir dı;ek. Sonra bu kırmızı clçe:!l 
bilyüclll, d:ıl~ııl:ındı, tertemiz nlın 
şafök rcntlnt>, aı b:ı3'1'ftk rengine bo 
~·atiı. 

Ali paş:ı -..Allah!" diye inledi ve 
yere dü~tü. 

natmıık üzere olan güneş hu ~ııh
ramAnca öl!lmc matem tutu3·onnuş 
gibi kıtnh kızıl bulütlıırdan bayraAı 
nı ;>•nnyıı JndlrmlŞtl. 

- a--
ELUIZA YI KAÇJRDTLAR ! .. 

ht'sin<lc nldı~. Burnıln rln ka~m:ık· Aser.b:ışı, rikabl hllmn~· ıın kaynı;ı 
tans:ı şl'hil nlm:ılh cl:ıh:ı yek blllı:- ktınıı damıırl llırahlnı paşıının hu
dlm. F:ık:ıl htunbulıla otLrnn de,•- 7.tırunda korlrndan tiril Uril titrr_ 
letliı hfinkArın hiı; cenk eden kul· l"crek ny:ılıtn duruyordu. 

fnza eder. Bu deklarasyon mucltı.ınce Bor<lo. 1 (A· A·) - Havu bil. 
Nl:TtCESLVDg OLEN StVlLLEB 
Boma, 2 (a.. a.) - 11 den so bui

rana kadar düşman hava hUcumları 
neUceılnde ölen slvlllertn resmi listesi 

larl) le meşROl oldu~ var nıı'? ntı Asesbaşı Duud · aga koıkmııktn 
yıl:ırdanberi serhatarda kan dökil• h:ıkh j(Ji. Rfklıbi hQnıal·ıın kayma· 
yorı. O sartıl'l büınııruunda cari- kamı daırıııct Jbrahim paşnııın il{. 

yeterin ortasımla ıe:\"k ve uf•, kesi korkun-;, lUtuf ~;e ihs:ı111 kıı:iıır 
Iş ve işretle \'akit ıeçirlp duru)·or ltdlb ve c•n:ısı <ıı şlddellldlr. 

tngillz hllk{)metlnln muhtemel olıtrak diriyor: 
ynpmnk mecburiyetinde kalacağı bare· Muharrir G<!o I..ondon. işgal aı· 
ket halen Fransız rnandaısı altında bu· tında buhınıın Paris hnkkmda şu 
ıunan arazinin mUstakbel atatuanne 

1 

mnliımntı vermektedir: "Tahliyeye 
hlçblr halel geUrmcyecel:tlr. rağmen §eh re nispi bir canlılık ve-

Ne scrlı:ıd nlıvaline, ne de cısker kol Rlk~bl hilnıa)'Un kııymak6mı dH
lıırının hal ine bakıı,;ı yok. Ilu ölü- macl "Ihrnhiın fla$ıı, ilcünci\ Ahıne
lerin ynrın nı:ıhşl'rdl', lı :ık di\"nnın- elin en çok te,· ercülıline mazlınr o. 

ne3redllmektedir: d il ı h b J n c >e es:ı ı soru ıır. lan, cm eının, en nıülcmet bcndc>sı· 
Bu llateyc f,'öre 77 .ı dllJman bom Pıışıı büsbOliln öfkclenıniştl. Kı- dir. 

recek k:ıdar halk bulunmaktadır. 

1.. k h a il •u• Mağazalar ve bilhassa bilyilk mn-s oçya av .. ğa7:nlar kaprlarını ac;:nakta. dnh:ı 
.., doğrusu nrnhk ctineırted.irler· Ça· 

bardnnıuıından, 4U de tayyare dafl ba lıeı ile l'Cn~~erl!'ı•e ~ahlımHı.k isledi. lbrahim p:-. ~R !\eYfehirli Ali a"u· 
taryalarınm merıntlerinln parç&lnnn finkat lm r.o7lcri ha)·kıran iıl.ır .hıı. nın oi!hı iılı. l8 :rn~ında 11.'.rn tıcııı. 
dan, s i deniz barekt!tı neticesinde ve şınılcın tııııu:mayan bir (.'e\'lklıklc 1 ~erilt>riııi r. :)·ııret etmek, Jslıınhuıu 
tklsl dU:ıman topçusu lnrafmdıı.n ol- :ran:ı do~ru sı~ramış, üzerin::! ho\'olc ı,5rmck, lılr imkCın tıulıırım biryerc 
mak Uzero ceman 91 kltl HlmUıtur. olunan <larbı>:rı. 811':1ş.ıurmuşlu. kapılunınok üzere bıanlıula gclrli. 
Yaralananlar 392 k!;dc11r. Bunların Ihıl)·nr yeıntcrının sl\zlerJ Jıe. Akrnbasındotı blrbinin df'Uıleth·Jc 
839 u dUşman bcimbardımanlıırlyte, men her larnnn akisler urandır- !liıırn:\'ll ıt•rd!. Snrn1 hl'lvacılorı ııır.ı-

Cumuna Uiı r adı re, aranı1makta oıan yiyecek nakli. 
" yatının mUşkUI olması dolayııile 

(Ba..5 tarafı birinci sa.rfadl'L) 
fikrine diğer gazeteler de iştirak 
etmekte ve milletin tam bir silkü
net i~de bUtUn ihtiınallel'C ka.rşı 
koy.mağa hazır olduğuna işaret et· 
mcktedJr. 

yiyecek .satan dükkanlara tcha • · 
cUm fazladır. Vesnitinakliyeyc en
der tesndü! cdUmelctcyse de Al-

23 u tayyare dafl bataryalannın mer. clı: .. . sına girdi. Zeki Nc\'şchirli sn rayda 
-:- D~iru soyler, d~ğı:ı soyler.. 1:abuk l ü:tsctdi. ı:"""'' tebPrdar ol 

man zabitlerinin bindikleri araba· 
larla hldematr amme nakil vasıta. 
lan çoktur. Soka!darda seyrtisefer 
pek kesif değil ve metro iıılemek· 
tcdir· Birç9k halk. polisleri na -
zan itibara a.Imnksızm biıılkletle 
sol:al;lnr'da dolaı:jm:ı.ktadır. Polisler, 
kbımen Alman polislerinin refa
katl!e neyrll.sefcrl temin etmnkte· 
dfr. Jr.rk ıı.:SndUrme işareti, Alman 
saatile onda. yani e~at 9 da veril. 
mektmfü. Bundan sonra Alman 
polisleri geçenlere, sadece evleri· 
ne gJtmrJ~rlnl ta...~i.S"t ~tmckted[r. 

mllerinln parçnlarmdan, 29 U dU~ma_ \e hır an durur gılH oııın kııla- du. Sonr:ı evkaf Hl!bllj:ne geçtı. 
nın deniz harekeUeri neUceslnde \ 'e hıılık yeniden kınuldun<lı . Sedlerl (Drvamr tıar) 
biri dUııma.n topçuıu tarafından yara. ~·ıkıl:ın cbşl:un bir ~el ı:cilıi 9aı~:ı* -

Taymis diyor ki: 
"Fransanm yıkdmasmm sebebi· 

yet verdiği karışıklık ya.t.ışmıımıs· 

tır. Umumi vaziyet mUtebawildlr· 
Balkan hA.dlselerf yüzUnden heye. 
can artınl§tır· Balknnla.rdaki Sov
yet inisyaUvi Almanyruım menafii 
lehine değildir· Sovyctler metali· 
bntmı n.rttmr ve ııimati Dobnıca 
kanalları kontrolunu elde etmek 
isterlerse bu lınrekl!t ....,,,Usb'Utilir 
Alman mcnafilne mugn)'ir olacak· 
Ur· Bununla beraber bu hususta 
fntla. nlkbln :llmamn.k gerektir· 
Eğer Almanya. !ngiltereye kar

şı kazanacağı ezici bir zaferle ha. 
klknten hnrbi bitirmeyi tu:ı.vvur 
ediyorsa bunun için Eo.lkan istlh
salatma ehemmiyet vermiyor ve 
Bnlke.nlnrda cereyan eden hadise· 
le.re şimdilik end!Be etmiyerek 
Sovyct hareketinin tı1u:ı:ır tellkki 
edeceği neticelerine bilfLharo çare 
bulmağn. kani bulunuyor demek· 
Ur.,, 
Tayınla makalesini §Öyle bitir

mektedir: 
"Biz de uza1t istikbal projeleri. 

mizi fakat ayni zam:ında yakm is
tikbaldeki projelerim.W de gözden 
kaçırmamalıyız. 11k dU§ilncemiz 1n· 
giltercnin.hcrhııngi bir suretle is· 
tll&aına mukavemet ve dUamanı 
mağlüb etmektir.,. 
-=:::ıı 

S!lat 14 o kadar Kelt!n haberler 

ALMANLAR 1.~G1LTEHE\"E 

TAARRUZA HAZmLA:Sll"OJt 

NCTyork, 2 - lngUtereye Alman la 
nrnızunun bir haftnya kadar vukubu. 
ıacağı zannolunmaktadır. Alman 
bomlmrdımı:uı tayyareleri Holand:ı, 

Belçika ve Fransa. sahillerinde ta. 
halt edilmektedir. DUnkerke ınu. 
hlın mikdardıı. n:ıl:llyo tayyareleri 

Pıy.ar aabahr ŞaııMS~·e Hltlcr 
liabcrsizce.,,,iıfie ,..ieimiŞ, tnva
lides'i. Nnpolyonun mc-:armı \'C 
Arc de Triomphe'dakl meçhul a8-
kcrın•mc:r.t\rmı 1.lyaret ctmi§tJr. 
P3rlste Alman kıtaatı ~ok de~ı· 
dir· Zabitnn fü:erleıincle gamalı 
tı~çh bayraktar teme\'\1lÇ eden bU. 
yük otellerde oturmakt:ıdrrlar. 

lanmı§tır . l:ınılı., köpürdü ve boşan<iı. '. ~ '. '. : '.'. :r Artık, hn lıo o;anan lrnvn?tl h!ç 1 :s~t 1~ ~ knda~ ~iıen hllbcrlers hir şry durdııramazriı. Uüllin ~iiıı
ler Rcriye döndü, bir yiiriiyüş, da

ıuısm - TRABLUS HUDUDUNDA lın doi}rımı bir nkıı, lı:ışhı<I•. 
.. ÇARl'JŞMALAR Her i~ h•tmi,tı. Hiç lılr şev mu. 

Londra. 21 - Dlln :Mısır - Trablus kaılılrr ııı:lirf'yi ıh•ğ i stiremczıli. Bn 
hudı:dunda §fddetli çarpışmalnr ot!. nu tJ :ıın.ıt Ali pıısa <in nnlanıısl!. 
mu~tur. Buna motorlu kıtalar \'e Şimdi me) iis fakat \'Okur lJlr hare-
t..ı.nklar ı,uralt etmlfiUr. ketle kılıoını !alladı ''e ha)ktrdı: 

ttalynrım §İman A!dlkadakl kuv- - Drc noukör:er •.• \'edlAinlz tıu: 
vetlerl ba, kumanc~nıığma tayin o. ck~c~ .lıar:>n· olsun size .. : Yarın i~. 
ıunan mare!!nl Gra~Y,!P.l dUn t.,yvare le<l~ilıı~z yere kaçın ••• 'ı olııız ~ hc!l 

•:ılL• , """ , ;c · ··" 1 1ljtı·ı ıfoıımiitcırum ... :\rltnmı du$ma 
l~e vıızıfoıılnn gltml~t.l. na g'istrrp:ıel:tcn be mmrk :yektir. 

Mareşal Bal~nun ccnnı:esJ dUn tay (~uııJş ı fuc:ır • oYalarınıtıı'~r inc;'ln 
yare lle ~byadan Romaya goUrlhnlg 1,ıılubnlı~ı ilıcrine kızıla Lıoy:ınnıı" 
tir. Cenaze merasimi yarın yapıla. halı blutlaq:n n aksini r,öndererck 
ca:ctır. ~·c~iliy .. mlıı •• Kn~ıııı, ~ilıih olan, çe. 

KE~\'A - HABEŞiSTAN kilen, ko,·ıı i ıy:ın lıu insan kal:ılınlı. 
HUDUDUNDA ıtı içcrhin jlc Ali p:ış:ı l·nlın kılıç :ı· 

• · OU k lını m:ıhm:ı1l:ıyord11 .• Yll7.0nü ba-Nııfr()hl. 2 (A· A·) - n n . 
rğ tıya, nrlrnıanı kaçan ~·cnlçcrl gu. 

şnm neıırPdilen bir teM c nazaran rupl:ı rınu çe\' İrdi. B:ınıl k >kıısıııı-
Habeş hududunda İngiliz Moyalc'si ıJnn kı7.ı$1.ll ynAıı: arep ntı dcrlı~l 

Paria halkı huausi lkametgtı.htn.· dün iki defa hücuma mnrur. kl\l - grıni ıızıl:ı tılılı. \'o Ilalı)'a dolru 
rrnr bıraktıklnn gibi ve fakat bir mıçtır· Fnknt her ikisi de'Clurdurul· uçınuya hl\:ıl:ıdı. 
rıarçı:ı tozlu bir halde bulncaklnr- mu~tur. Birinci hUcumdan en•cl n:ıtıda 11 nnrş clinclc'd hançer!:.ı 
dır. J;ıtaat CV\"elce Pariııte ikamet şiddetli bir bomharrlmıan ve top· ufııktnl:i l11ılüllnr fizr.rlnclı• knnh 
etmiş olan zabitanın emri altında ~u atesi y:ıpılmıştır. 1nı?iliz 7.a~>!atı güller oy.m.ltta... Ycr<le yoton ln. 
rcrleştlrllmietlr· Asnyts Almnn ku- ıy;dır. lngilf:r. tayyarC'lPrl cephede sanlımıı ın :•isi. sil"h se leri ,.e hay 
mandnnlığr ile frtibat halinde bu· t faaliyete ıeçm~lcr ve iki dU~man kırınnlar ı<nısınıln ifililınl)'or bile ••• 
lunan Peru polisi U!ra!ından te. tcpunu bombal.ıımışlsr ve bir tno Rütü01 bu ins:ııı ~·ıQını arasında 
min Nlilmektf!'dir... tl\r!U rp1ı;H ·~ kolunu 'hn7JTiı•ıı;\ardır· ·:ılım; blrı ı. lılr l:qbrıımnn nlıııı 

ın:ıhmuzl:.ıuıış, clin<lc y11I.n kılıç 

. .. ~.... . . . -----''V AKIT,, iıı memleket 
Kültürüne hizmeti 

"\"akıt.,, retıklml&, memJeluı\ . ldlltürilne dcğr.rlt bir bb.ımt olmak 
.ırere, "Diln ve r ann,. aclı altında tuplanmı, olan dünya phcsorlerlnlıı 

:ereilme1eriol okuyuculanna pıırtl parti yOscle ellt te02ll.\tla vermektedir. 
lteflklmfz altıncı tertibe nlt knponlan yannkl ntlahuındAn ltlbl\ren 

rrgün netro a.tJaync:ıl<tır. Kuponlar ı.; adet ol&cıak ve bunlan berıUn 
,;-n:ıeteden kucrek Mk.layan okuyucular !?.> kupon taoıamlanml'a idareye 
~otUrUp dUnya ıaheaerlerlnden 5u ~ı kitabı yan fiyatla alabileceklerdir : 

clüşnııına \'C ölüme do~ru yUrllyor. 

G)12)45,7891 

1 4 
1 '--'--~""--+--+--+--

2 .._~f.-lı-t--t-t-t'-t--t-4 
3 ....._....._...,_ 

,. 1--1--1--

5 

' 
ı;-öndorilml§Ur. Bir habere göre, ln. ı ı - Dcllll#ln Palkolojlsl Dr. 8. B. llart Dr. ı. Şadan 
glltere seferinde fatlh<!am edilmek U ,, 2 - İlkbahar Selleri Türlf'nlet • &nduıto 81r<'1J1l i 
zero yUz bin alman p:ırnaUtçUsllnUn 3 - Engerek DU~llnü • •·. Morlak • Peyam i Sata. 

• Soldan ıogn: tallm görmokte olduğu anıa,ılraak. 4 - Raaln KOUlyatı (3 UncU H. ~Atmı. 1 _ )lclcklcr • J\i)~nrJ et, 2 _ 
tadır • • (Bu kitabın blrlnclsl dördUncU ve ikincisi de bc~lnc 1 tertlpde veril · l t fıc yerine kııll:ınılıın sahıın, 3 :-

İllgllli: hUltClmell tarafından uker. 1 ınl§tl.l 1 Eziycllen l;urlıılınok, .( - t'ye • 
llkton tccrld edilen Jeraey, Ocmesey ıs - Samimi Saadet Tolstoy - hmall Hakkı Allı:m Teui nokl:ırtır - Rüylik, 5 - Bü~·ilk 
adnl.-ı i§ı;nl Qlunmu~tur. •••• nnnclik - Güzl'I san:ıt, G - - Fchnıc· 

...: lh·lr d lr lllkınc t. . E min olunuz, 
O:ı \"lll hiç ıztır:ıp <:ekmemiştir. 

JJ ıknıcl l'J \'ns ~ n,·:ış mırıld:ın dı : 
- Tn!lı hir olüııı ... Demek i:ttih r 

l't1cnlrr onun iç in im vnı::ln ~ ıı bıı~ 
nıruyorl r. 

l nlih: r kl'li:nc i ırı:trruz rd ilir 
rdi!ıncı: C:ınrın göz! ıi bü)iiıı ' I' 
h ır lı Mc :-,erinden sı•:r:ı ıl ı . E ınıı 
1111 fikri l,nbıı! tl:ııek io;l<'nıirormuş 
ı.ohl lıl r lı:ır !.l'I ~ :1piı. \'(' .\ l ı ~ c 
o•urcluiu kol:ıı': ı .. k. ~ı.::•ı tr ildi? 
\'<' nnl'ı'• h"r llll) li 7.:mı:ırı gcçtıklrn 
sonra J, rııdln l l opl:ı,ııbi lıl i. 

O \'nl. ı t ın:n i ~wlcrin i Jllkınctc 
diJ,li \ 'C ~orclu: 

-- l nı.hnr mı dcdinlT. ~1. ırnrÔe ! 

şiııiıin intihar cllil:tini mi sanıyor· 
sum:z? 

Tlikınel: 
- Bir iıılih:ır, cl~scriya hir suçun 

işl"ndiHin i ilirnr s:ıyılır. t1cui. 
r.n:ı nn iç ini ı:ckli. A!h·cnin 3 iiz 

ifodec;i de~lşnıişl i. Ye lıakarelle: 
- Kafontzıl :ı lıu :r:ını·~ fi~r i n ol· 

ılı~uııu hili~·ordııın. Hepiniz D.Wtı· 
ılıın Dlctürdüf;iine .sonrı: 1111 r ür· 
rn lıı ı ııc: i ct'lerinuc ıı kurl ulın :ık için 
in • i iı :ır cllijinc hizi inonıl ırııı:ık 
iı.Ji~·or<;unuı1 J;u ıı ıı s iiyi~mr.k l,ob y 
lli': mcl. F. l.:ı l lıcn lıu fik:ruc de· 
ı, liııı. 

0 

il.ı lın 1>:- tiı lun iiliiınu ii..:c· 
rind<'n lıc-; drıkJl •. ı rrnıcılcı1 o:ııı 
lı!r katil ol:ı r:ık ith:ımn n:ısıl ce.;a· 
l":'J <'il '~ QP!illllllZ ? 

- Hu ış' t' n (.'O'> O?:ii'rltı~li :nc i ı•· ııı-1 
m'lrıızı 1 tc ı iı•ı . B":ı flr I>.~, ıı ılu c;i. 
z i ıı l rıcl •r \t' 'l"'rim. I\ı ' :-ı ıı :dbrlcr 
111 ') ıl ııt J:ı .. l"Cr': !'~" .".ric ~. J,:Ö Ü ı li ır 
el • Unh 111 •1 <ll H niin ılrıı onrıı ))ıı · 
\l'ı: .ı ı l.ı'ı:ını1·~ ı 1 l\' 11 h r. lı rpl nı iz . 
ıl ıı 1 nrm .ı. ı . orlJ•rnııl n l, ıı.,anıp 
h iç çıl.m.ım:ısı.: ll .: ıı B;ılı:ı '.) ı ü n' u 

dun ülıliirclli8linıleıı eminim. 
1'oltıor: 
- Dıı\'udun bahsellij:jiniz halleri 

lıic lıir ınnıııı H:ıclc etmez. dedi. Uu 
haller hnsltılı#ınıh icabıdır. 

Ali~·c: 
- fü·et <loklor. decli hu h:ıllcr 

Iın~lalıljııHlnıı sonr:ı. kcnıH~ ir.c 11k 
ııyku l ~.icını 'erdll'.!lniz gilndcn 
btı ~I:ırl ı. 
Do:ı: ıor h:ıy.kınlı: 
- ~c elemek i~lh'orsıınm:. Ali;('~ 

h:ıııım . Onun lııı ~ı·relle yc ııoraln 
11l ı1n cr.üın1 lıilse~ diın, ta b ii hu il:l· 
Cl \'C l'lllC'Zd İl ll 

- Affcdcn°in lz. Dun u s izi tııua· 
hcıc nı:ık .ırli \ le sÜ) lcnı c!ı: is teme· 
fl iın . 'ı'ulım: h'l fı l4am ı )okl:ı ın:ll, lr.i n 
Ü\ ı ,·d·r.1 . Ynln ı r. <'lnırınıı 1dr l:ilcr 

ııı~. 1. ~r.r ll ikmd ~i!>i cl .işii ncrek· 
ırr. ÖHıın!l'lii hl<'(!: •i ı•fn:ı rctln 
i lırn·ı c;,1\', C'.ı kl~r. r: ıı t;fiime l ııı ~:C :ı 
lJ :r sc' r;ı ı.oitı nı ~t. rıı• "ın ır,'l 

- H yır "llyt' .. ~! nle· t•r ü!iinıii 
lı . •.' n lıiı' ~ h ) <' rı ifc::ne!.: ın (i ınl,iin 
de~ ldir. 

- l\lescl;i bir knllı sektesine? 
Doklor nrı arı t<'bc~~rını elli: 
- llcr öllim knlb scktuslıllr. l<':ı· 

kol Da,·uctun fü!imllnil bir l:n!h hıı,. 
ı:ılıih ıın atreclt>nıeyi:ı:. Ben söylesem 
d:ıhi ınunycnc oclccok re ·mi doktor 
j nnnnı:ız ! 

JTikmct'in knbnlı:ılı hemen Dnvu· 
dun Ü7.l'rinc a l nıMı beni lidcliı si· 
nirlen<lirıni ı;ti. llikmctc ıliincrck: 

- r.:ıcr h:ıkikRlen 11ahoyı snal 
dor dn on ~cço ıliri olarak Jıırak
llli Ş~an ıı Ye kıırınır. B:ılııı3·1 on da· 
k ıka sonra ölü. olorok bulrıııı~sa 
onu D:ı.nıt iiltlilrmii~ olıııııaz. <;iin· 
k il Dıı nıı lıu snnııc Ali ile Lalı.J.: 
a\'lnc!.1 yılı. 

Hiknı cı, Esmn' n bnklı 'c ilk Hn· 
ıJco;inne ıc;rnr ı-ll i: 

- J\l"nrfül n<l r•n :ı yrılı'l ı ğım ':ıbt 
U:ılı :ı ~·acıı:-, cırcl ıı. 
. .Aıı\·e r:ı;nıavıı <nı·ılıı: 

- J~,mo, niçin B:ıll ıı ,•ı ülii huJ· 
ı)u1'ıınuzıı lıi zc d:ıha C\Tcl :oüylcıne· 

elin iz. I 
- Çünl.:ü b iraz eHel llikınclin 

--
·1. iŞ 
Banka :: 

1940 Küçült Cari 
Huaplar 

ikramiye Plinı 
ı acıct :lOOO tJrL • :lfıOO.-ura 
3 • 1000 • - sooo.- • 
tl .. 

12 • 
40 .. 
T~ .. 
ııo .. 

OOIJ • 
:?50 .. 
ıOO ,. 
~I) .. 

- 3000.-. 
- 3000.-. 
• •OOG.- • 
- 11730.-. 
- 02~.-. 

KetideJer: t Şu1-t. 1 Ma. 
11•, 1 Aiuatos, 1 lkincitcır in 
tarihleriade fapıbr. 

ılcr. 7 - F.~lA<iım - ı!ntve, 8 -
1Jcrm:ıns11lıl.: - Sonuna "X"' ge}Jr.sC 
Jıökylizii olur. 9 - T ersi bula~!\~~ 
ılt"mcklir • S:ıhip, 10 - nu~cylc 
,\ rzıhnl, 

ruı.-ardarı aro:iı: . 
1 - Alı-;;np ml)bil~n yap:ın oı;annl 

kur. 2 - Topr:ıklcr • l\lcydandıt 
yok, 3 - Bir nevi sebzeler. -4 .
Kııh:ı kum:ı, • J{Qçiik, 5 - :.~altım:ıt 
ic;temek, 6 - llir ilaç, 7 - llıtşın~ 
••f['' gl'lirsc hnsım:ı ,.;iden clt-ınc· 
olur - Doc;ya • kabı. ~ - Sontıllfl 
"~!'' ıretırse şıencl olur - Dii~n1aıı: 
9 - Yclideleriıniı, 10 - Kaır;ılını;o 
)'rr • Trapeı: • 

58 l>.'o lıı bulmoC'amr:ın lıalll 
Soldtın ıo/Ja: 
1 - 1'11ıııancl ı111. 2 - T:>lılnlc11 • 

:t - Anonırıt. z.,, t - 1'ornnJ.:· 
A~it. "5 -· Sııya•lı, li - l<:ıkııl, 'i ;. 
nP!ıttluılan. R - Ar'l surnı. 9 - r 
bk;ıt, Al, JO - Hihe, ~:ıl~;ı. 

• •• {'J'• 
O:ılı:ının nınınıla oldııı:;u•rn bu ı ' . 
d:ın\ Bir.ibirilc k:ıv~n 'c·tm 'ş 0:~1~1 

lnrından korkuyordum ... 1Hkmc..l ·• .. 
ntrdcnb ir~ suı;tu. 
Hil:mrl h:ıYl;ırıl ı: f ı" 
- Sözlerinizi bitirinlr. ,.,, ı.ıır 1 , 

01ıd :m o nrnllk benim R:ıhn'"1 .\r 
dilrdü!'{Ome dııir btr c!Uşilnc.z sc . 
lıini r.öyleyiniz. . • . 

1' ' _,.. .. ~·ı· •' Cl (11 - ,:ı~.rn ne u ıı-;uıH»ıı ı ru ııı. " ·tı. 
<li onu öldürmcd if,inil.i l.ıllirnrıı. 

1
• 

rıı k:ıt 1) vn'nl kntil olm:ını7. ihilJll· 
lill" l:ork"tum. 

Ali eıc süle ltıtrıc::ı: 
• ı"ıi•l 

- ,,\bl:ı ,dedi .. Enha ı !{11'1"11 L>,li' 
ôh1Umıeıllğini şimdi uercdcıt · 
yorsunu' '! 

Esm:ı sadece: . ,.. 
- Kenıfül ıılhledl, dedi. :ır:ııı1 ~, 1 

cin :Bnha~·ı diri clrtık hııldubıım•~rı 
!IÔykme~e karar verıllk. llu :ı:~r}t· 
fstlyen HlkmelU. llu ~·c?lrını ı.. ',.r" 
mck h3na cok n~ır geldi. şıırıc1ı 
lık müsterihim. 

'
. ı 

(11eı•n . ·ı 

k 
ti 


