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Sovyetler· Polony~da konuştuktan sonra 
bazı mıntakaları. bildirecek 

işgale ·hazırlanıyor 
11ordo, 11 - ls'"eçlen gelen ha· 1 larından btifad~ ederek buıünler- ı lar Baltık dulellerinden sonra 

~trlcre göre So,·yet r.usya t-lınan· qe ilrrl,haUnrını takVıyc edecekler Polonyada Te Ilcsarabyıııfa boıı 
aı-u, Fransadn razta meşg\ıl olmn· dir. Du mcyaodrı olmak liıere Rus- mıntakalarıtişsı\l ed~r:cklerdir. 

1' ransada son askei-i vaziyet 
haıa 
e~iyor 

l-oıuıra, 17 - Ma.recı:ıl Petenin frı::liycliııde devam elmlşlir. Loire euz ve Sarbnıg ~ptedllml§Ur. Rho
~~ teklifine rağmen cephelerde üzerinde bir çok köprüler bomba - ne ·' Ren kanalının ötesinde terakki
~ faaliyeti durmamıııtır· Harb Jarla tahrip edilmiştir. K6priller ter kaydetmekte ve VOJgı S.Ukame

ttııı ıiddeWe devam etmektedir. llnilnde birikmekte ol:ın ıııkışık kol· Unde muzafferane devam eylemekte
( FliJırerin 11mumt ktırargd/11, 17 lora, bomb~ ~e mllralyözlerle hü· dir. 
-i.-i.) - Alman ordnları b:ışku· cum edllıruştır. AlAlda, .uııarebe '" pike tayya·. 

lbll11danlıAının tebliği: llour~oııne'de J.11ngres'in öte~in· re gruplanmn: Te aynı amanda ba
ıı_'Frarısız orduları, dağılım~ bir de ilerlı>•en seri kıtıılarımız, cenu· va datl bataryalanmu: karadaki mu
• ide, kOtJe halinde rJc3t etmekte- ba doğru. araz\ kazannu~lardır. 
'41t, Fransn: ordulnn cenuba Te Burada, ikı han me)'danında, bom· harabelere mUeaaJr aunıtte Jardmı 
c~Ubi garbiye doAru,' kıtalanmız b11 dolu 39 !ayyare ilde edllmişllr. ıtmı.,ttr. KUatahkem kaleler Te beton 
~tından yakından takip edilmek· J~esanton un cenubi garblslnde, mevzller, en bUyük çapta bombalar
'dir. Bezı rnüfreıelerln halen nl- Jwıt'rehududun:ı ''arılmı, '\"C bu la bombardıman edllmı,tlr, DUımanın 
~llllı bir müdafaa yaptıkları yer ~retle Loren TC Alsas'dan çekilen bava kayıplan yalnız 8 tanedir -ve 
tı'de bu müfrezeler, büyük byıpla Fransız kunetlerlnin. etrafındaki bunlardan befl hava muharebelerinde 
~ Jlllsknrtülmüşlfir ('l'nber knpıınmışlır. dU,UrUlmU,tür. Uı; Alman ta)7&1'Ml 
t •bsan bir fırka ku~andanı gene· . Simal~ J.oren'de kıJnlarımız. Sa· , • 
~l lırafından kumanda edilen bir ınt • Mıhicl şehrlnl11 şimali garbi· kayıptır . 
.. •oıar1n k - . sine yııklaşm'-'lıırdır. Alman deıılzal~ ge!Jlllcrt. 80D gQJı-
h~ıntı ıtamızın curetkArane hır BubürkUn cenubunda Majlno hat· lerde ıpo, bin tonl!A~.rp hac1ın 
!ıııso Yle, Orleans'J almaAa Ye bir• •·-- anı . Kumandan 
loı l't rnuclp olmadan b .. tıehirdeıı ~ Y mumdan isUfade eden de gemi batırm11lardır. 
a)(ı re nehrlnt ıermefte muvaffak fırkalannm, eert bir )'llrtıyGıle, dut- Jl'raueJ'.helm!Q Jd&relll.Ddü.l blr denJa. 

1 Ulr. , mıuım 1:>a<:ıın çak ıld<2etµ mukneme- altı gemLtl, ar&larmcla 11'00 'tonlla· 
dt'lt.lıava kunellerlmiz, rleat halin· tine ratmeıı, Ren - lılam kanalı .et- totuk Velllngton star.lnğuıa vapuru 
~rnan kollıırına karıı imha varma T&nrufbr. ChatewUra, Dl- da dahll olmak 1lzen 41~ toııll&to

luk Tapur batırmqtır. 
1 

Kumandan Endrua idarealndeki 

Başvekil 
beyanatta 
bulunmadı . ' 

d!ğcr bir denizaltı gemüll, ai'ala'. 
rmda iki biz\ {\ç yUz tdnlll 
tol\ık Ca.rtııthl& '~ ' , m11 
avin kriıvazöı11 de &ıiıı olmai U
zere 53 biıı toıililtôluk vapur ba.
t.ırinI§t.ır. Blr 'deniialtr gemisi de· 
Muray - Forthda · tafrlpen · 9Q® 
tonllltoluk bir lııeill .zıpuavin knı. 
vazörUnU batll'Dlaja· muvaffak ol -
muştur. 

Renin gegllflinde bir i&Uhklm 
taburu kumandan? ga.ntke, phlf 
fedailrhp lle bllhaua · · . temayüz 
etmitlli'· 

Bordo - 17 (A. A.) Fransız Başvekili 
Mareşal Peten, bugün Fransa saati ile 
saat 12,30 da Fransız radyosunda bir 
nutuk söyliyerek "muhasematı kesmek 
lazımdır,, demiştir. 

Mareşal Peten'in beyannamesi 
Bordo 17 - Dün geceden iti- mil olan ordumuzun muvafakatini 

baren it ba§mda bulunan mareıal almıf ve sulhun emniretini kazan-
Peten bugün Fransız milletine rad- mış bulunuyorum. 
yoda bir hitabede bulunmuı, müte- Bütün kalbimle ıunu söyliyebili• 
akiben bir tebliğ neıretmittir. Ma- rim ki bugiinkü §artlar içinde har-
retal şöyle demektedir: be son vermek lazımdır. 

"Reisicumhurun emri ile yeni Dün gece düımanlanmıza müra• 
Fransız hükUınetinin teıkilini ü'ze- caat ederek muhaaamab kesmek İ4 
rime aldım! çin müıterek bir formül bulun~ 

Bu nazik zamanda vazife ba§ma bulunamıyacağmı sordum. 
gelirken, adet itibarile faik dil§· Bu teıebbüsümüze lıenüz bir c&a 
mana kartı muzafferane harp et- vap gelmiş değildir. 

• 

Muhasamatın tatiline nasll karar verildi 
Reno Amerikaya gidiyor . ' Bordo, 17 - Fransız hbinesinJn dilnkll top· 

lantwnda Bqvekil Reno, aonuna kadar harbe de
vam etmek karannda ısnı.r etmiş,, v:ızlyetl , tetklk 
eden ,kabi'.ne baŞka meIDlekeUerd~n gı>locek yar
dımlara ve vaillere güvenerek harbe devam olu
namıyacağı kararma varmq; bunun üzerine top. 
lant.ı öğleden sonraya kalmlflrr· 

Öğleden sonra vaziyet tekrar mllza.kere edil
mif, aaat 22 ye ~adar katli bir karar alm:ımamış-

tır. Reno mukavemet hususunda :ısrar etm.Jo, mııa. 
yet istifaya mecbur kalmJetir. 

Re~cumhur kabinenin tef]dllni btltUn orda 
ve milletin acvgi ve itimadmı kazanını§ olan ı.r.. 
reşa~ PeWıe havale ebni§; Peten bu mUekW va... 
zi!eyi kabul edince rei81cumhur kendisJne tefek• 
kUr etml§tir· 

Roma, 1"1-1stüa eden Fraruıu Başvekili Pol 
Reno'nun Amerikaya gideceği ö~· 

Hitler bir defa da rMusolini ile konuşacak . . . .. 
" Berlin 17 +--- Me.rep.l Petenin Al- ~ugUp. Roma mahreçli bir hab«ır, MusoUııinln 
man 'erkanı harbiyesine muhaşa• Berlınde bulundufuno, Maregıil Pett>n. Mwıollnl 

• • • .. •• ve Hitler arasmda Parlste milza'kereler yapılaca.ıı 
matın ~atıhne daır ya.ptı.~ ~u~a· ğmı bildirmekteydi. Fakat btı.-ıu teyit edecek :ma. 
caat Hıtlere derhal bıldırılmıttir. hiyette başka hiçbir ma.ııreçten haber aımama.-
Hitler cevabım Muıolini ile konu§• mqtır. Bunun kaydı ihtiyatla tellkkl edilmesi dof .. 
tıikb..~ ao.:ı~.: ~erecektir. · · ııı oıur. 

Sfl ~ra 17 .(relefonla) - Başvekil Refik 
~ ~ ~m, Meclıaın bugünkü müzakeresinde ha-• •C:ı •ı tim. • • b , dai Yaıe ıze aıı ir be:v.anatts bulunacağına 
dıı-r oltµı ~'?e~ tahaklruk etmemiı bulunmakta
~ Baıvekılı~ı.z ~~lenen beyanatta bulunma
~.!• lır. Baıvekihmızın Parti Grupunda tasvip e-

8 İtalyan Tayyaresi s 1 
.b~:;::j;:1~ .. M~ ulha spanya :bükô-

~en lı · • · · · · P.f • c~cı cıyasetımızın ana hatlannı aynca 
ı,._ eclıa~e ızah etmesine de bugün lüzum olmadıiı 
'"'4lllaatı mevcuttur. 

da ltaıyaya kartı muharebeye 

~.:~::f:r.; meti tavassut ediyor 
1 
~tir. Habetlatan llzerlndeki bir 
bombardımanda da 'birçok hedefle ı 
re isabet vaki olriıuo. tayyareleri Lonclra, l"I - Franaanm Al· J Yol aefirl vurt.uile verilm1ftir vo ı tavuaut etmekte olduğu blldirll• 
~ Uıılerine cl&ıımu,tllr. manyaya mütareke teklifi lapan- sulh için temu1ard.a lspanyanm mektedir. , 



Akdenizde harp 
ez:=:: ~ 

italya~ ta~vyareler! 
Mısıra tecavuz ettı 

Fransada askeri 
Mısır Hükumeti 

harp nanı 
arifesinde 

hükô.met iş başında 
Peten kabinesinin Türkiye ile Sovyet
mühim kararları ler Romanya ve 

Yugoslavya 
. İngilizler_ dörl Bir ingiliz tebliğine göre 
ıtalyan demzaıtısını Fransız ordusu harp harici 

batırdılar d . .
1
• 

af.:~=:=~ kalsa da onanma moı ız 
ç11k bir ochlr olan SollUIDA ynptıklıırı 1 

1 d h b d k 
::.!~:t~:t:~f.!~U: kuvvet en yanın a ar e ece 
ve depolan da hasara uğramı,tır. 

lnglllz umumi karnrgAhmın tebll· Bordo 11 - Fransız nllZtl'l:U- heye- ROMA.YA GöıtE FRA."'l!'A SULH 
tsTtrncrut ğine göre SJdl Barranıyo yapılan ltaı· tlnlD dilııkU uzun Vf.l son toplantısında 

yan taarruzunda sekiz ölll vardır Rcno ka.bhıesl istifa etmıı; hnkt\uıeU Roma, 17 - Siyasi Jtalyan ma· 
Kaprııza 1.atihktunmm zaptmda ab· ınarepl Peten kurmuştur. B~kuman· haflll, Fransada Reno kabinesinin 
nım ltalyan cslrlcrlnln adedi sekiz dan VeYbUDd aym JJall\.hlyetle beraber ıstlfıısını Te Marqal Peten'in yenı 
aubay ve 200 ukere ballğ olmu,,tur b:ışvekll muavlnll~lnl de denıhte et- kabineyi teşkil elmesinl Fransnnın 

Sollumun bombarduna.nmda ölCll roilnfcrit bir sulh akdetmesi mese 
'"&bit .... - -•·erler u.- .... 1 ........ mısıır. Ten! ltııbine 3öyle blr manzara 
.. •• ~ .............. ua -~· leslle alôkadıır telükkl etmekte ve 
••yta•-· t,..,kll etmektedir. nrzetmoktcdlr: 1 '· hl d F ..... uu. .._,,, yen ''° neye son on sene e ·rnn· 

H!dlııcnln vukuu tlzcrlne !4unr Amlral Darlan: Bahrlye Nazın, snyı idare elmiş olan halkçılar 
Kralı Fııruk lskenderlycden Kahire· Plcrre Loval: Adliye Nazırı, flodo· cephesine mensup hiç bir !Iİyasl 
)'9 gelerek 3nşvekfl Ali Mnhlr po.;ıa nln: Hericiye Nazırı, Ilordo Bele· ricalin bulunmamasını tebarfiz el· 
ve Harbiye nazırı Salih p:ıp De gö- diye Reisi Marguet: D:-ıhlllye Nrı· lirsnektedir. 
l'D§mU,, daha sonra başvekil tıe har ıın, Bouteler: M:ı1iye Nar.arı. ÖLÜNCEYE KADAR HARP 
biye nazın, tnglltercnln yakın şark· Cemille Chautemps, Frosstırd, Londra 17 _ lncilta )tablnealnbl 
tak! kuvvetleri bnakumand:lnl gen~ Pnut Faurc, DOnkl"rk ltahrnmanı ...,, p j d son deta vukubula.n toplanbsmda nq· 
,.al Vavel Ue iaU,arcde bulun.mu;!~ Amlrnl Ahrlal ile Genernl u el c 
drı. yeni koblnc1·e ııhnmışlardır. redllen ~bllğe göre mllnferld sulh 

.MalQm olduğu Uzcre Alıaır hUkn· Yeni kabine tc§eltltülUnQ hemen tekUtl etrD.fmd& dolaşan sıszter §Q.y1· 
ıneu lt.ıılyaya verdiği r:otnda. Mmrı takip eden saatte toplnnmı§ a.ske:r1 adan lbaretUr; n tamamlle asılmz. 
harbe gtrmeğe aevkedecek Uç ~bet>- bazı kararlar vermlgtır. BQy11k lblr dır. !"ransa kara ordusunun ba.-ekAb 
ten bnhsctmJııtL Bunlıırm b1ı1 '•ltaJ· UıUaıale ~re bug11n tatbik edilecek hitam buJmlll ol.A bile donanma ln· 
yanın Mımr a.skert Uslerine akml&r olan bu Jmrrolar nellcc ltlbarlle pelt glltere kuvvcUerl yanında mııncere 
yapması,,ydL Sbllum hl\dlııesi bu mllh!m olacaktır. kadar harp edecektir. 
:ınaddeye amblr intıbak ile mukabele ----------------------------
ınahlyeUnde teltıkkJ cdllmektedlr. HU 
ktllnet vaziyeU buglln ehemmlyeUe 
tetkik etmektedir. Bu gtbl bil~ 
r1D tekcrrllr edeceği muhakkak u.yıl· 

d1fı tçln Mıaırm ttDJya ile harbe gt· 
ıecegt anlnştlnıaktadır. 

Sollu.m bAdlaeslndcD bafka 8ldl 
Berımlde de bir ltalyan bava taarru· 
su vukubulmuı1 ve etvll tınlktan aeklz 
kJf1 yaralanmı§br. DUıı de lakende· 
rtyede hava tehlikesi t,areU verllmlf, 
88 dakika aUrmUştllr. 

İtalyanın Mıaır b11Guı2u Ose-
)'lndekl Atagdelena adındaki mevki· 
in zaptJ mrasmda alman eaır. 
ıertn mıktan 208 e baltğ oım~tur. 
J>ORT 1TALYA:S TAHTELBABlRI 

BATrl 
İDgUtz amlralUğt tarafından nCf1'8 

rısnen bir tebliğde lnglllz donanmasmm 
,A.kdenizde d6rt ll41yan tahtclbshirlnJ 
batırdığı blldlrllmektedlr. 
JlliGtLlZ HA\' A K UVVELEBINtN 

FAALtYETl 
lngUlz b:ıva kuvvetleri brarglhı 

J>lld! rtyor: 
lnsfilz tayyareleri Sldtn:el& ve Gl· 

arubub mevktlerino muvattaklyeW 
JıDcumlar yapmıştır. HarekAt eımaam 
da Uç motörlU blr ll4tyıın tayyarea1 
imha edllmlf ve iki tanesi de ciddi 
ııurette hasnra uğratılmııtır. Bir ln· 
gUlz tayyarc31 avdet ctmemlfUr. • 

Mukabeleb11mlaU olmak Uze.re d11t 
man derhal Sollumun üzerine hUcum 
etmişse de, avcılar taratmdan kaçma· 
ya icbar edllmi§Ur. 

lnglllz hava kuvveUeri Klmıa)'U 
hava meydıınma bUeum ederek dU~ 
:mana zayiat verdlrmt.şıır. 

AJ:NAVUTLUGUN KAJL.~BI 
Dlter taraftan Tirandan gelen ba 

berler AmavuUuk Cıışiat meclLslnln 
,Anıavutluğun ltaıya yarımda barbt' 
Jrirmest tuıkkmd:ıkl kanun llylhaamı 
ıttıfııkla kabul etUğlnl blldlrmekte
dlr. 
MALTAYA YAP~ Ht)OUMJA.B 

Londra, l'1 (A.A.) - IWyter: 
Dllşmarı. salı sabahmdanbert. Mal· 

Prençip 
13 Yabt ıırrilıln m fıB7U~ IC-

Dircok otomobiller arka arkaya 
~ralnnmışl:ırdı. "Cabrinovic" bu 
otomobillere baktıktan sonra elini 
cebine sokıırak cebindeki bomba· 
nın ) ovaşca vida,)oınt çıkardı. Ar
kasında rıhtımın mermer korkulur 
J:ırı vardı. Suikastçı bombasını bu 
mermerlere \'Urnrnk aleşliyecektl. 
Lftkln Arşidük'ün hangi otomobilde 
bulundu~unu layin edemiyordu. 
Jlinaenaleyh bilyük ' bir cesaret Ye 

soğukknnlılıkla yanındaki Jandar
nı:ıya sordu: 

- Vcli:-ıht hazretleri hangj oto
mobllde bulunuyorl:ır? 

Her tnr:ırını inceden inceye tet· 
ldk ell iAI hıılde yanıb:ışında silkO· 
nelle durıın muh:ıtııbının hareketle
rini Clırassuı etmeyi h:ıtırırıdan bile 
geçirmeyen J:ınılarmıı bu suale: 

- Ba~taki otomobilde, ceYabın1 
verdi. 

Otomobiller silr'alle y:ıkl:ışıyo .... 
lnrd ı : Şofcrıln :r:ınında sarı TC sly:ıh 
r~nl<li A.wgt":.l')'a cancalı dıılıtala· 
nıyorılu. Sof~.Dn )0r.nına vcliahtın 
ya,•erl ntut .tıu51l:. Otomobilde veli· 
aht:n t:eVCl!.'11 slil~~s dö "Hohen· 
bcht' k1r,ılnrıı 'in d <ı "Bosn:ı • Her
sek" unnıml vııl! 1I general "Put 

Letonga ve Estonga 
işgal edildi 

Londra, 17 - Sovyeller, Leton· 
ya IJe Estonya hllknmetlerfne Llt· 
vnnynya verdikleri nıumatoma 
benıer ültimatomlar vererek aynı 
tnleplerde bulunmuşl:ırdır. So,•yel 
hükQmell. bu taleplerine sebep ol· 
mak Ozere LllYanya, Letonya Te 
Estonynnın aralarında Sovyetler 
aleyhinde bir fllifok akdettiklerini 
ve Sovyet Rusyan·n kendi emniyeti 
!cin tedbir nlmağı lilzumlu gördü· 
ğünü ileri sünnektedir. 
MOSKOVADt'\ RESMEN VERiLEN 

MALÜMAT 
Jloıfco11a. 17 - ( A.A.J - Ilurado 

resmen bildiri1diğinc söre, Sovyct· 
fer Blrli{Ji, Eston:ra ve 1.etonyadııki 
So•yet gıırnlıonlnrının tokviye e 
dilmesi ve Sov)•ctler Birliği ile ok· 
tedllen knrfılıkh ynrdım paktını 
namuskAr bir &arıda tatbike muk· 
tedlr ve hazır birer hOI,umet kurul· 
ması için E.,tonya ve J.etonyndan 
taleplerde bulunmuştur. Estonya ve 
ı.etonyıı hilkOmetlerl, Sovyetler Blr
ııaıntn bu taleplerini kabnl etmiş· 
lerdir. 

I.ITVANTA REISICUMllURU 
lloıkoua, 17 (A.A.J - Alman 

menbalanndan öğrenildiğine göre, 
Lltvanya Reisicumhuru B. Smetona 

ta Ozerlne 25 kadar bava akını 7BP 
mqtır. OQn yapılan Ud btıcum esna· 
ftIJlda. birkaç kaya parı;asmm dt1ş-

ve sabık hükOmelln roDteac!dlt Au· 
sı, dün akşam, Alınan hududoou 
geçmişler 'Ye neıaret altına ahomı,· 
!ardır. 

iŞGAL BAŞLt.DI 

8ovyet kıtaatı, Eatonyaya gtrmlftlr. 
HUkOmet ı.uca etm!flr. 

~ 1, (A..A.) - SoY)"et )ata

tan 'Ve btlyU.k miktarda Sovyet tay· 
yarest, buraya gelmekte devam edl 
yor. 

Yenl bDkllmet.ln t.etkJU hakkmdakl 
mUzakerclerde ba::ı gtlçlUklerle kar

ıılıııodıtı atiylcnmektedir. 
Merk)'11, dablll lfler hllJnmmdaıı 

blçblr değl§lidik vuku& celmlyeceft 
tı:akkmda Letonya balkma temlnat 
vermı, ve yeııl Sov)'et kıtaı&rmm gel· 
mealDJn mllfterelc mQadfaa için IU 
zumlu bulunduguııu lllve etmifUr. 

4 Habeş şefi 
Cibutide Fransa kuvvet· 

lerine iltihak etti 
OlbaU, 1'7 (A.A.) - l'ranmz lata 

l4n ne l§blrllg1 yapmak O.Zere, dört 
Habe§ ge!J, ukerlerlle beraber, bura· 
ya gelmlfUr. Buıı1&nD araeaıda, -.. 
bilt imparatorluk haua alayı ,etı 

uıea1 tızerfne blr aivU 6lmll,. Qç alv11 C(Agnu Maç Mokaya da V&rdır. 
yaratanı:mttır. Maddi huar yoktur. 

Malta umumt vali muavini.. radyoda i'ranmS keşti kollan, Habe§tataıı 
IÖylediğf btr nutukta. baJkm cesareti 1 hududu OzerlDde dll§manla tema.s ba· 
nl ve aoıtukkanltt•(tın1 ftvmll!ıtlır. llndedlr. 

Borek" oturmuşlardı. Otomobil he
men hemen lam önOne geldilU sı• 
rada .. Çabrlnovic" ani bir haro
kelle bombayı ce}>lnden çıkarmış, 
bombanın kapsülünü mermer üı:e· 
rlne TUrarak ateşlemişti. Sonra ha· 
rır bir catırtıy• müteakip siyah •e 
yuvarlak bir ,ey ha,·ada makös bir 
mahrek çizerek ArşldQk'Qn arabr 
tına do~rn )"Uvarlanmışh. 

"Cabrinovlc" in veliahlın olomo
blllne > rırlnlmış otdu~u bomba, o· 
lomobilln sol tarafındaki kapısına 
('arpmış Ye sükOnetlnl muh:ıfııı:n 
etmiş olan Arşidük omuıunun bir 
harcketi1e bomhnnın otomobile dü,· 
jlleslne mani olmuştu n bomba, 
Arşldük'ün omuı darbesiyle, arka· 
dnn gelen ikinci otomobilin önüne 
düşmüştü. 

lnrilnk mOthlşti. Domba yerde 
hilyük bir çukur kazmış, tnş ve top· 
rnk serpintileri etrafa yayılmışlı, 
Bereket versin ki bu serpintilerden 
ölen olmodı. Yalnız vcli:ıhtın mnl· 
yetinde bir mlnıl:ıy ile alayı seyre 
gelmiş olan halktan bir ikisi yor:r 
J:ındı. Buna mukabil civard:-ıkl ev
lerin camlıırı ve çerçe•eleri parça· 
lanmış ve lnfilAk ycrlnln yakının· 
dokt mıııtazalann demir kepenkleri 
sanki mukavvndıın yapılmış gibi, 
delik deşik olmuştu. Bu akim kalan 
suikasta rnğmen merasim pror:ramı 
devam edecekti. Alay uzaklaştı.!h 
sırada "Çabrino\•lç" ceblndeld 

"slynnor" zehlrlnl süralle yutmu, 
ve k1'prlldcn kendini nehire rırlat· 
mıştı. "Çnbrinovlç" derc)'e yDzDlco· 
yun kapanarak ıehlrfn tesirini 
göstermesini beklemlıtı. Halbuki 
"slyanor" bayallamıf olmalı ki SU• 

lkastçının midesine hlç bir tesir 
ıöstermemiştl. 

"Cabrlnovlç" kendini dereye a· 
tınca &>etinden bir iki kiti dere)•e 
ııll:ıdılar. Dunlarrlan ilk ikisi bir 
fondnrmı llo sivil bir Almandı. 
Bunlar suikastçıyı yakaler yakala· 
m:-ız c:llle, tok:lt, döame~c b:-ışladı· 
Jar. Bunlardan birisi .. Cnbrlno•iç" 
in debelenmesine mani olmpk için 
bOyQk bir laf parçasiyle dizlerine 
•uruyardu. 

Dlraı sonra "Cobrlno•iç" başına 
blr~en halkın yumruk, tokat ve so
pa dorbe1erile bitkin bir halde ve 
blrkoc Jandarmanın muharaıası 
altında o ciTardo bulunan poUı mQ· 
düriyetl binasın• ıötürftldil. 

-ıı-

Alo7, Dosnasara)"' hfilcftmet tQ
naJı finfinde dunnU$!U. Du•ıırları 
A rusturya lmrıaratorlul< hanedanı 
Azasının resimlerile süslü büyük 
'31onda belediye medlsl Azası hu· 
,a ile veli:ıht ile zevcesinin selme· 
slnl bekliyorlardı. 

(Deınunı uar) 

arasında 
Yeni bir ademi tecavüz 
paktı yalanlanıyor 

Moakova. 11 (A· A·) - Tas a.. 
jazm biJdlrfyor: 

lngUizce Deyli Meyl gazetesi, 
Almanya ve tlalyanm prka doğ
nı genişlemesine ka.?11ı koymak u. 
zere, Sovyetler Birllğhi]n idaresin
de, Romanya, Yugoslavya ve 
TUrkiye arasmda daha milessir bir 
ademi teca.vtıa paktı ak.tedllmeal 
için tedbirler almmıt olduğunu 
yazmaktadır. 

Taa ajan.1ı, Deyll Meyl'in bu ha
berinin hakikate kat'iyyeıı tetabuk 
etmediğinl ve tamamJyle yalan ol. 
duğunu blldirmefe mezundur-

DAB!LDE: 
• UçUncü yılını tdr!k eden Jm em

tıtllstı ,.o Akp.m sanat okulunun ıı... 
&ır:adJğı aergt general Kbmı DWk 
t.arnfmdan açılmıotır. 

• ŞehrtD tınar p~ ~ •. 
fır, orta ve utnk sanayi mmtakalan 
bu !§le mC§gul komlııycİn tarafmd&n 
teabit olunmU§tur. Ala ıanayi m.m
taka.ın EyUp ve Yedikule clquıdadır. 

• Belçika ve Fraıısada bulwwı ta
lcbelertmlzden blr kummm t.ıılmlerl 

ajana teblJginde hUkiUnet ta.rat.mdaD 
blldlrildlS'I için bua1arm alleleli AD'" 
karaya mllracaaUa çoculdarmm n.zt. 
79Uertnı llgrenmek lltemı~lerdir. 

• Hatay koza mahsulü 200 bin kl· 
toyu geçmı,tır. 

• Sultanmahmut tQrbesfn.ln BahcAll 

ba§la.rıgıcmdakl yi1kaek 11.ıvan )'1kı 
laca.k: yerine parmaklık konacaktır. 

• DUıı gelen muıı mtldataa Tekili 
aJqam u.uı tekrar Ankara,a d6nm0, 
ttır. 

• Pazarhlms aatıf kAnunUDda mll· 
il konuıma kanunlarının bllktlnılerl
ne g6re bazı tadillt yapılacaktır. Bir 
proje b.uu1anmı§tır. 

• ttaıyada kalml§ olan 80ll Ttlrk 
kadım N~ll konaoloeumusun zevce· 
il bugQnkQ aemplon ekaprestle geı. 

mıotır. 
• Tra.mft)' ldarut lht!iact ol&D de

mir malzemCJt henUa tedarik edeme 
dJgt lçtn tramvay ııe.ferlerlnl azaltma
ya karar venıılftlr. 160 arabadan da 
10 taııeal garaj& Qekllm1fUr. 

BARIÇTZ: 
• Norveç kralı H&koın Londra rad· 

yosunda aö7ledigt bir nutukta demi§· 
tir ki: "Norveçin bAll hür bulunan 
mllh1m kısmına, )'aıı1 No"ec ticaret 
donaıımaama nezaret edec:egtJ:. Bu IU· 

reUe mllleUm ve memleketim lçln 
çalıpbllmek ~ ~ bUytlk bir ı.. 
eellJdlr .. 

• tngUterede Buklngtıamsblere Reıt 
tordshire, Jıflddlenx ve Nortlıampto
nehlre eyaletlerlnln • bazı mmtakala· 
n nıemnu mrtalr.a nan ohmmu,ıur 

Bu yasaktan yatıua l.l'raııaWar mtl• 
teanadır. 

- Klm1 
- Çantamın içerisinde bana alt 

olmnyon blrşcy buldum .. Ehemmi· 
yetslz bir şey ve bulduğumu sahi· 
bine geri verdim. · 

Hikmet eaildi, )"Oı:Q tnf rengjnl 
ılmışh. 

- Şimdi ~ylediklerlnlzt izah 
etmeniz IAı:ım Belkls hanım. Haki• 
bten cok ileriye gllllnlz. 

- Hayır, hiç blrşey izah edecek 
delilim- Çünkü ranıom lıllltll de
l!ildl Ye bulduRtım şeyin Veronall11 
aliikası yoklu. Daha sonra Ferdnne
ye aııprlnl ben kendiliğimden nr 
medim. Kız kardeşinlıln emri üze
rine verdim. 

- Cnnan mı emretti' 
- Hayır •• 
Hikmet yerinden sırradı.. PlJr 

maslyle cok ıil!Onç bir hali •ardı: 
- işitiyor musun doktor, dedi. 

Bu kııdın çıldırmış •• Tehlikeli bir 
kadın bu- Ooo derhal buradan D• 
ınklaştırmalı... HatıA başlcolıırıııa 
ııırar •;ermlyecek bir hale koyma· 
lı .. Babanıza, Ferdaneye Veronalı 
Allycnln Terdi~lnl söylüyor. 
Haykırdım: 
- Ben böyle şey söyJemedlm. 

Yalnız size asprin kutusunu kıza 

Fakat çalıklar arasında saldan· 
mıt olan hainin kaçmaRa veyahut 
kendisini yakalamak için ınkı ted· 
birler nlıın sekiz: Yeniçeriyi hek· 
letme~e veya nnlarn bir fenalık 
etmcğe hiç niyeti yoktu her halde. 
Cünkü b uemrl alımlar daha hare" 
kel etmek için imklin bulamamıt
lardı ki çıılılıklıın eze eıe yürüyen 
bir ayıık sesi lıillJdl ve ıız bir ıa· 
man sonra da çohhklarııı keoann· 
da bir gölge beJlrdi. 

Yol yan aydınlıktı; ay, lcendlsfnl 
)'an &rten beyaa bulullar arasın· 
dan sıyrılmış, sül rengi ışıi{ını cır 
lılıktnr Cizerine dökmüştü. Hareket 
etme~e hazırlanan sekil Yeniçen 
biran içerisinde olduklan yerda 
ifurdular. Ye on allı hskin BOz n· 
h kenarında peyda olan gö]ieye 
dikildi. 

Bu, simsiyah flÖrQncn bir adam· 
dı- Başında siyah bir aba par~ası 
sarılı, üzerinde siyah kısa bir s:ıko 
ayaiııoda yine bir siynh potur! 
Ay ışığı alımda bu kopkııro ada • 
ının suratı çok korkunç sörünO· 
yordu. Uzun *- gür bir siynb sakal 
yQzünü baştan oşnğı kaplamı~ oldu
ğundan bu çehrede deAil, ay ı,ıAın· 
da, ınn~ altında bile bir mana 
secmeAe lmk8n yoklu. 

Bu dakikada bu adamda cok Rli· 
ıe cıırpan tanır barekelsizliğiydi, 
yerinden kımddaaııyorda bile •• Ne 
kendisine dik dik bakan Yeniçeri· 
elre taarruz t'dlyor, ne de kaçmak 
lcln en ufak bir hareket yapıyor
du. Cııhlıklor arasındaki ininde 
saklanmıJ olıın bu garip adam ne 
diye birkaç taş atarak varlığını bu 
Yenicerl koluna blldlrmlıu acabd 

Çalar JJızır haykırdı: 
- Tc~ yakalayın şu merunn!. 
Yedi '\'cnlceri ok gibi atıldı .• Fa· 

knl calılıJJın kenarında duran göl
ge lrımıJdam:-ıdı bile- İlk y11Daş:ın 
Ycnlccrl hııykırdı: 

- Teslim ol mel'un r. 
~foru?:. yeniçerinin anlamadı~ bir 

dılie bırıkl söyledi.w Yenlcerl nkıa 
bu sözleri anlnmam1,tı, fakat meç
hul edamın bu sözleri fıab eden 
hııreketıerlnfn manası tereddüt e· 
dllmiyecek kodar açıkh .. Bu adam 
yakal:ınrnasını, ordugfthn götürül· 
me:ıılol, ve dil bilen bir adam tanı
rından lısUcvap cdJlmcslnJ Jstiyo\-
du ... 

Catır Hmr b1r an içerisinde kcr 
nırını vermişti. flk defo tıı, atıldı· 
tını rarkeden Yenicerlye dönılü: 

- Mustafa, dedi, bu mel'uno a· 
lır, ordusAha kadar glSIDriir, Orta 
alJasma teslim edersin. Fakat yolda 
iyi mukayyet ol... Benim bu lıse 
bir WrJD aklım yatmadı .. Ucunda 
bir domuzluk olmasın sakın ... 

Meçhul eılrln nzcri derhıll aran· 
dı, sllAhları alındı, kolları arkası· 
na b~~lanclı ve yedi kişllik Yenice· 
ri kolu yamıçten inmekte devam r 
derken dil bilmeyen esir, Mustafa 
ile beraber nıeş'alelerinln •ızıJ •· 
ttl!!lerl yer yer yamaçlara vuran or
dug8ha doaru geldikleri yoldan 
tekrar hrmanmağa başlndılar. 

Rıtpısını teşkil eden perde yarı· 
ya kadar açık dOz bir çııdırl. Mey· 
danda yanın mq'aleleria llıaıl a)'" 
dınlığı, çadırın yerlerinde ışıklar 
Tc gölgelet" halimle blriblrinl kova· 
layor-

Ycnlçert aRası l\lurat Ala bu ça· 
dırda üıerlne koyun postları ıeril" 
mit bir mnket Qzerinde oturmo1. 
uzun çubuğunu derin derin çeki· 
yor- Çubukçu karşısında elpepçe 
divan durmuş, çubuğu tuelemek 
Jçln aaanın emrini bekJiyor. Per 
denin önOnde ilci kullukça n&bet 
beklemekte... . Cndırın önündeki 
meydan ateşin başında bağdaJ ktr 
ran, yahut elleri arkasında ayakta 
duran Yeniçerilerle dolu._ Yalnıı 
bu açıklık, yine meş'alelerle aydın· 
latan öteki meydanlar ıibl .Orü1tO· 
lü deQUdlr. Burada 6tekl rne7dao· 
lnr gibi sazlar, curalar çalınmıyol°'" 
lnr,mayııtar, maniler, kayabaşları 
söylenmiyor, LuPderler çöıQhnil• 
yor, h:ıuı )'Qkset sesle yarenlik 
bile edllmiyOf' .. Batb tııranarda 
çınlayan kahkahalnrın buradan yal· 
nız kayıılara çarpan akialeri ıhnük 
bir u halinde duyuluyor. Yeniçeri 
ağasının mihman oldu#u çadırın 
yanında ses çıkarmak kimin .had· 
dine dilşmfiş! .... G&zün finünde der' 
bal çezlverllen falakacı başlyle ya• 
mnklarmın ı1ert ve asık çehreleri 
kim de gülmene taknt bınkır. 

Bahusus bugnn Murat AAanııı 
keyrl yerinde olmadığı da bir ... 
yia halinde dilden dile dolaşmakta, 
kulaktan kulağa fısıldanmaktadır. 
AAa bugün sahibi deYlet Damat Ali 
paşanın çadırında saatlerce kalmış, 
konuşma çok gizli olmuş, (tlbukcu 
başıyı lc-ertye aımıımışlar, mfime.5" 
sek kahve. v.e muatıar şerbelleri ıce 
rlye nnadnn dqlma sııj!ır Ye dilsiı 
köleler ıaşımış._ Afta bu görDtıne
den çok oe1'eslı çıkmış... Çad1r1na 
gelir ıehnez sudan bir sebep but:a• 
nk çadına hizmetine bakanları 
haşlamış, birkaç kişiyi falakaya 
tak dırmıştı ... 

Ve gece kar3rmağa başlar b:ışla· 
maz namazını lrıhp, - yemel}lnl y&" 
dikten sonra durup dinlenmeden 
çubuk trmeğe başlamtş, her ak~ın 
yanına knbul edip saııllcrce can 
ciğer müsııh:ıbet eyledllf ırkadaş· 
!arını, bu ıece kabul etmek isteme
miş, çadırında bir başına kalıp dit 
şünceye dalmıştı .. Böyle bir gecede 
ananın çadırı önllnde ses çıkarmak 
kıldar büyük suc; tasavwr ediJvl>I" 
lir ml1 

Fakat civar çadırlardan Te ~teki 
kümelerden bu ıece. sanki &AanııJ 
sükQnuna bir lnotmış gibi, her ge
ceninkinden daha taşkın ve dnhl 
boJ silriUHiler aksediyor. 

Ve işte şimdi, bambaşka " yeP 
yeni bir gi!rültil bütiln ordugahı 
sıırstı, bir çok taranardan; bir çok 
alızlar, bir çok aesler ayna nareri 
tekrar ediyor: 

- Yaşa be Mistik! Blze bh' ff 
getirdin demek... 

(Devamı var) 

t ~ , ~ ' • ' 8 9 tO bek ohır, BqtD& (K) gellrae ptaUll 
olur, 1 - Muhafaza, Eıı bUyük dcnfZ 
lcumandam, 8 - Muhacir kU§lardatl• 

-t-+--+-1 · b!.r1, aonuna (L) gellnle beygir pa· 
• l-+--t--+-1~ 
t 11-t-t-t-t--

bucu olur, 9 - Z1h1n keaklDUği, ı.. 
f'&Dlı, 10 - Bofas1ç1Dde bir Lakele. J .. 

tj 

6 

' 8 

'~ ..... __.,-

Soldan •ta: 
1 - Kümca harnnıdır amma suda 

yUzmesint sever Yll.zler baoeal. 2 -
Bir kadın Lmıl • .Ba§ma <K> gellraa 
yığın olur. a - Cnbtyet etmek. ' -
Hazır. n - Ahrette ceza yeri! & -
Blr hamız, aonuna (E) gellrse zey-

kendilillmden vermediğimi söyle· 
dim. Bu kutunun içerisine Veronıılı 
koyan bt!n değilim. Başka blfrddir. 
Bır hala ile dahi ith:ım edilmek 
Jııtemem. 

Doktor: 
- Yetişir netkls h:ıoım, dedi. 

Sizde sakinle~lniı Hikmet. Hiddet 
size çok zıırıırlıdır. Yalnız Belkfs 
hanım sizde çantanızda ne buldu· 
Cunuzu ve huldu#unuz fCYi kime 
verdiğinizi söyleyiniz. 
Uzııklara baktım. Bu gece (ok 

korkunç bir gece olmıı$1U, iradeyi 
kıran, cesareti pnrç:ılayıın bir se· 
ce •• Nihayet yorgun bir tavırla: 

- Du, size ne öğrclebllir ki, de
dim. Ferdaneyi kurtardı~ asıl oba 
bu .. 

Hikmet kırıcı ve Amlranc bir 
teslc tekr:ırl:ıdı: 

- Çantanızda ne bulduğunuzu 
timdi bize söylcmetts!nlı? 

Gunırla cev:ıp verdim: 
- Sus:ıı:ıyı tercih erlerim. Bul· 

dunum şeyin bu işle allık:ısı yok 
diyor. Bu kıtdan ııiıe kMidlr. Onn 
osıl sahibine verdim. Sahibi bile 
onu bul:ının ben oldulftımu bilml· 
)'or. Bu meseleyi bu koclar söyledi· 
lim için de Ozülüyonım. Artık da
ha fnzla söylemem .• Fııkat bu mcsC"' 
leye dair adliye bana bir ıual so
rııcnk olurs:ı o \"1l kıl tnhiatiyle .•• 

Jlfkmelln yOzD kıpkırmızı oldu: 
- O vakıt söyler:ııiniz: tabii. Fa· 

Yukardan aeatı: 
ı - Ankebut, tersi emıektea esir 

dlr. 2 - 'l'enıl cemi edatı, blJıden bal' 
ka, herkes, 8 - Tenıl torundur, tısf
Uattıne, ' - Zeybekler, uçurum, 1 -
Llflertndea bes yaptlı:r tohumundao 
da lApa. Jarmm, 6- Uykuau ıetenJr 
riD aızmı açmur. 1 - Elblrlllt U•· 
8 - Tamamlama., 9 - BapD& (1') 
e;eUnıe burç olur, yardım, 10 - 'hl'' 
rar etme. 

'1 awnarab • ........,.,,... balllı 
So1d:ua •ta: 
1 - Hol&nda, 2 - .ut. Nard!n.1-

trs&D, Arsa, ' - Zat, Eemer, 1 -
Keç. Sat. s - öne, tr, 1 - Otora1• 
Alo, 8 - Ka, Eı:ell, 9 - OnlkJtAbaJCt 
10 - Ten, .peçeli. 

kat bu mesele ağır ceza mehktnıl' 
ıine «llmeı emin otunnz. Keıalik 
aile islerine dair blldlRlnlıl sandı· 
Rınıı şeylerl adalete tekrar etrnel 
fırsatını bulnmayacaksınıı. 
Dot:ıorun cnm sıkılmıştı, daf1P1' 

bir eda ile: 
- Hikmet. dedi. Bir budala gibi 

hareket cdfyorsun sen. Şimdiye k90 

dar kötü huylarının ve ıuıma1' 
bllmediıtln dilinin ba71mıı:a Retli"' 
diği belAl:ır yetmlyonnuş gibi ye
n iclt"n meseleler çıkarmak lstı)·or" 
aun. 

F:ıkat doktorun ba sözleri tfe 
llikmclin öfkesini teskine kArl gel' 
medi. Bereket Tersin ki bu sırad• 
Canan kapıda 1:röıOklll. Ve: 

- Hikmet, diye seslendi. 
Hepimiz döndük .. Cananı kaP1 

l5nünıtc görür görmez, ne kadır ıa1: mandıınberi orada olduftunu n b 
zi dinlediğini dü,nndüm. Fatıa! 
ne esrarlı gözlerinden, ne de ~t 
run yüzünden blrşeJ anlaro
mUmknn dejtildi. 

- Hikmet... .AJl)•e sfrl 1st1yor, 
doktorla beraber ininiz. 

tkl erkek nşnnı indiler. 
C:ınan sırtını b:-ın:ı d~ndO. perı· 

cereye kadar yürüdn. Eneli tılf 
birjey söylemedi. Sonra çok pkilf 
lakııt çok yorının bir sesle: ... 

- Demek, dedi. Mektubumn bU• 
yordunuz. · 


