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Yeni Fransız Baıvekili Mareşal Peten, dün 
b~am Son Dakika okuyucularına bildirildiği gi-

münasebetle İtalyan ve Alman bayraklariyle 
donatılmıştır. 

ı, 1-litlerle temasa geçmiş ve mütareke teklif et
~itti. 1talyan Stefani ajansına göre, Almanya 
~teklifi kabul etmemiştir. Almanya sulh şart
~ tını bildirecek ve bunlar kabul olunmadığı 

'kdirde harbe devam edilecektir. 
t' Gelen haberler, Muaolini'nin, Hitlerin dave
b~~zerine Münihe gittiğini teyit etmiştir. Duçe
~ Yanında hariciye nazırı Kont Çiyano, Al
~anın Roma elçisi bulumaktadır. Münib, bu 

Erkanıharbiye reisi maretal Badoğliyo, Fa
şist partisi genel sekreteri, yaverler ve gerek u
mumi karargahından gelen Hitler, gerek Muso
lini Münib tayyare meydanında büyük merasim
le ve kalabalık bir halk kütlesi tarafından karşı· 
lanmıştır. 

* * * 
Münih, 18 (A.A.) - Musoliiıi, Hitlere müla

ki olmak üzere saat 16 da Prens Charlea sara-

MACARLAR 
''""a" ve ıta•van menfaat•erı •cap ederse Fransız 
lloma • Berllll mlbverlae ordusu 
~r-rşı vai0itl8rla1 yapacak t 1. .._ ... _________ ~ ... _.. ............................ ~~············.. ...... ............. es ı m 
-

l Büyük Harbi müt~ak.ip Alman) ıı llo dJğe.r müttefiklerinin mağlüb . T . olmıısından sonra 1nb1lterc ve Pransa tarafınd:ın dikte edilen Trlya-
acarıstan rıya- non muııhcde!iii neticesinde '!Uacnrl"tan AYU!ıturyadan ayrılnuj \'e 22 l 

milyon nUfu!lu olan bu memleket 7 milyonluk küçük bir de\let haline o ho h d · • konulmuştur. Dağıttlan Macar nlifusunun bir kısmı Romanyaya, bir m u ş 
q n mua e asının kısmı Çekoslovakya \"e bir kısmı da l'ugoslavyaya verilmiş; bu SU• 

f 
retle her Uç de\letin nüfus unsurlan tak\ lyc olunmuştu. 

esh ·, n ·, ,. st•ı yor ' Macaristan kaybettiği arazi parçal:ımfdan Çckoslovakyada bulu-
• nan kısmını bu de,·Jetln arazisi Almanya tarafından parçalandığı u. d V • 1 d • 

man 1988 de almıştır· Ajans tafsilatmdaıı da anlaşıldığına göre şlm- egı 1 r 
1 dl de Romanya 'e Yugoııl:ın·ada olan arazlslnl lstlvor demektir. 

~ RI+~+~•-.... -·~~ ................. , 

,daı>eşte, 18 (A· A·) - Ma. -----------------------
~, .laası blldlrlyor: 

l'lııın zaptı ve :Fransız ordu- A~ le n~ l'B\ A ~ ~ l'B\ n~ ~ d6 
· ~~~lan:~k=~~t°;ı:u:; eı ~ ~ IF O 1r u al u ~ ~ ~ '6 
, b bir heyet, Almanya \'6 

\ b:c':':.~·:. e::: ~ l'B\ \\ n ~ ~ l'B\ ~ Da '-O IR\ l!:=I 
) ~ elçisine demlıttr ki: \YJ \S' V!f ~ U U U \S' \YJ Y/ ~ U 
~r'ln axmJ Ye Alman or-
~~ kun·cti, kahramanlığı, 
~ \·o yüksek 111&De,·lyatı, 

... et&'ı yıkmıtJ~· Macar mll
~tlanon muahedeslnln de 

. ~bete uğrayacağını ümit 
t aca.ristan, gayri moharib 

0 larak Almanyanın yanı. 
ı: bulunmaktadır ,·e mem
~ menfaatleri leab 
v~rna. - Berlln mlb,·erlne 

~ltelulnl yapacaktır. 

(ı.... ~ elçisi t.eşekkllr etmiş 1 
~ ve ltalyan ordulannm 
~ tarpıştıklan yeni Avru
~ ,.•nın Macar rnllletlne de 
.,"'1:1 ümidini izhar eylc-

~>lıt 
~ lıeyet, müteakiben ıtaı. 
~ llilne gitmiş \'e burada 
G~ına söz söyUyen zat 

~~ eı.ıı,ur: 

~listanı inflrattan Du~-0-
"' 11ııııt olduğunu hiçbir 
t t.'lyyen unutamaz· Maca-

~~IYaıım. blltun kuwetf ve 

J.,ondn, 18 (A· A·) - lngiltc
reden Fransaya gitmiş olan bir 
Kanada fırkası Fransız sahiline 
dönmek için emir almıstır. Fırkn 
bu emri aldığı zaman Pnrise elli 
kilometre mesafede bulunmaktay
dı· 

lngilterenin batı sahilinde bir 
limana ihraç edilen bu Kanadalı
lar Fransa yolları ilzerlnde hedef
siz bir surette yürüyen millteclle • 
re ait hazin sahneleri anlatıyorlar· 
Bu !!efaletten müteheyyiç olan 
Kanndnlılar yiyeceklerinin bir kıs-

----~-----------------------

SAAT: 18.30 

Çörçil 
Bugün Avam kamara

sında izahat verdi 

mını yalınayak yürümekte olan ka
dın ve çocukların paylaşmışlardır. 
AL\IANl' A ŞlDDl!.:TLE BOlUBARDI 

MAN EDlLDt 
Londra, 18 (S&11t 18,SO) - Hava 

nezaretinin biraz evvel neşrettiği bir 
tebliğde tayyarelerimlzin, Ren, Rur 
havzasile Almanyanın şımali garbi 
mıntakasında blrç-0k sanayi merkez· 
lerl bombardıman etliği blldlrllmekte· 
dir. 
Diğer taraftan, yine tayyarelerlml. 

zln bombardımanı ile, bir destroyer 
muhribi sakatlanmış ve az sonra 
batmıştır. 

FRANSA TEBL10 NEŞltE.1\ltYOR 
Londrn, 18 (saat 18,SO) - Fransız 

hUkQmetl, lnglltrenın tek kabine 
kurmak teklifini halka llAn etmiştir. 
Diğer tara!tan Fransız kabinesi bu 

sabah toplanmış. fakat tebliğ neşre· 

dilmemlştlr. Bugün Fransız asksrl 
tebliği de çıkmamıştır. Yalnız, Al 
man tebliğinde Majino hattının muka 
vemet etllği bildirilmektedir. lsvlçre 
den verilen bir habere göf'e Majino 
batından yarım milyon asker Fransa
nın cenubuna nakledllml.ştlr . 

( Saat 1' f' kadar gelen haberler ) 

yından ayrılarak Führer'in ikametgihuıa git• 
m~~ • 

Beraberinde Fon Ribentrop bulunuyordu .. 
Hitler, Musolini veKont Çiyanoyu Palace Roya• 
le'da selamlamışbr. Derhal Führer'in çalııma: 
odasında görüşmeler baılamıttır. 

* * • 
Roma, 18 (A.A.)-Stefaniajansı bildiriyor:'. 
Almanyanın İspanyayı F ranaa ile yapılacalC 

sulh müzakerelerine ittirake davet ettiği Madrit• 
ten bildirilmektedir. 

.J 

Biraz temkin İtalyan 
biraz ciddiyet tayyareleri 

Dün gece saat 9 da bir tabı ya. 
parak Almanyanın sulh şartlarmı 
bildiren bir gazeteden başlamak 

sure!Ue bugün öğle vakti ve öğle
den sonra ~ıkan bazı gazeteler 
''N evyork" mahreci altmda Alman
ya tarafmdan ileri sürülecek sulh 
şartlannın nelerden ibaret olduiu
nu lmydetmlşlerdlr· 

Bunlan okuyanlar, §Üpheslz ki, 
bu kabil mugalatalarm Almaoya
nın henüz ihsas bile etmediği sulh 
ı;artl:ırı olmadığını kolaylıkla tak. 
dlr edebillrler. 

(Nc\'york hususi) kaydını taşı

~ an bu telgraflar sadece intişar et
tiği gazetenin sökreterine alt blr
t:ılam fikir uydunnalandır ki, bir 
ıJereceye kadıır Alnıanyanm ma.· 
liim olan talcblerlnden ga.letilr· 

Sulh şartlnım kararlaştıracak 
olan Jlitle.rle Musolini bugün an. 
cak saat l 6 da Münlhte buluşmuş
lardır, Saat yanında intişar eden 
bir gazet.e acaba nasıl Ultramodern 
bir teşkilatla bu haberini okuyu
culanna \'erebiliyor! Biraz tem
kin ve biraz ciddiyet! 

Riga limanında 
Sovyet harp 

gemileri ! 
Londra, 18 - Bir lsveç gazete

si, iki bine yakın Sovyct tankının 
Almnn hududuna geldiğini haber 
\"ermektedir. Bu mıntakada büyük 
benzin ve petrol stokları· vücuda 
getirilmiştir. 

Hükumetçe Litvanyada halka 
yapılan tebli~e göre, Sovyet kıtn
Jarı "müşterek müdafaa" için Lit
vany"ya gönderilmLc;tir. 

"Pelecs" in ıihşveküll'ti deruhte 
ctmesile, yeni Litvanya kabinesi 
kurulmuş bulunmaktadır· 
Diğer taraftan, birçok Sovyet 

harb gemileri Letonyanm Riga li. 
manına dcmirlemi31erdir. 

Bizert, Korsika 
ve Malt8d8 -

askeri hedetleri 
bombaladılaJ 

ltaıyada bir mahal. 18 (A· A.): 
- İtalyan umumi karargahı bildi
riyor: 

16. 1 7 haziran gecesi "Bizert,. 
deniz üssü ile Maltanm askeri he. 
defleri ve Korsikanm hava liman· 
lan müessir surette bombardıman 
edilmiştir. 

Tahtelbahirlerim.i.z biri büyük 
tonajda olmak üzere dllşmanm ild 
petrol gemisini batırmışlardır· 

Şimali Afrikada Bingazi hudut.. 
lnrında harekAt devam etmektedir. 

Şarki Afrikada birçok hava ha· 
reketleri muvaffakıyetle başarıl. 
mıştır. Yukarı Sudan'm hava il&
lerilc askeri hedefleri bombardı
man edilmiştir· Bütun tayyareleri
miz dönmüştür· Üç düşman tayya
resi yerde tahrib edilmiş, ve bir 
avcı tayyaresi bir muharebe esna... 
sında dUşilrUlmUştUr· 

Dilşman tayyareleri tarafından 

yapılan bazı akınlar mUhim tahri
bat husule getirmiştir. Bir tayyare 
alevler içinde dUşürillmUstlir· 

Milfı.noda bazı evler ve rahibe
lere ait bir bina hasara uğramış
tır. Sivil aha.iden iki ölil ve birkaç 
yaralı vardır· 

''Liguri'' de tayyare dafi batar
yaları cört düşman tr.yyaresl dil. 
şürmtişlerdir· · 

LlBl'ADA 600 IT.\L\'.\S ESİR 
DCŞT:Ü 

Kahire, 18 ,.\. A·) - Salahi
yetli bir membadan almnn haber
lere göre, dUn, Libyada harekat. 
ta bulunan mUttefik kıtalar iki yü
zü İtalyan olmak üzere 000 esir 
almışlardır· 

İtalyan Uelerine yapılan baskın
larda İngiliz tayyareleri ~Uz tay
yare tahrib etmişlC'rdir· 

Ue, A \'rupada yeni bir 
'• )otııncıa yUrUdüğUnU blU· 

or• ~>\ 
eı~ıst, Yerdiği cenpta. 

~ Cı sisteminin yıkılnwn, 

"iSTIKBALDEN EMiNiZ VE 
KAYBETMiŞ DEGiLiZ ! " 

FRANSIZ OONA:\"llASI ATI,AS 
OKYANUSUNDA 

Romanyada d~hili 
vaziyet İnsan ve malzeme itibarile ln

gıliz ve Mı!'ır zayiatı pek ehem. 
mlyetsizdir· 

'~t lntıabcdelerin \'e sun'i 
~e \'Uctıda getirilen hu
~ aksızhklanna karşı si. 

h1c etmektedir, demiş
-._.__ __ : J 

lngiltere, Franaadaki kuvvetlerinin sekizde 
yedisini geri çekmiş bulunuyor 

(Yazw 2 lncl sayfada) 

Ne\'york, 18 - Fransız donan
maaınm hilen nerede bulunduğu 
belli değildir. Bir habere göre, bU
tün cUzlitnmlarile blrliltte Atlas 
Okyanusuna açılmıştır. Don:ınma-

1 
nın İngiltere tarafından müsade
resi lrnvvetle muhtemel görillü. 

yor· (De\"allll 2 inci sayfada) 

Dahiliye nazırı bütün 
valilere izahat verdi 
Bükreş. 18 (A· A·) - Dahiliye 

nezaretinde mühim bir konferans 
nktedilm:ştır· Nazır, bütün Romen 
vnlilerlnl kabul rderek dahili va
zıyet hakkında izahat vermiştir. 

J Saat H e ~ı0ar grlrn ::haberler:: :: J 
TORlNO TAHRlU EDILDl 

Londra, 18· - Nevyorktan ge. 
len bir habere göre, Fransız tayya. 

(Denmı 2 inci sayfada) 



i' 1111il1111110011lllt11111tllot111 totl ".' "' "" .. ' ... 11111t'' •• 1111111tIil111ttlt111111111111111111 

1 "in i tere muazzam bir 
1 harp gemisi olmah ! " 
1 Fransaya ind· rilen darbe karşısında 
1 lngiliz m·lletinde hiç bir korku yok 
i 

J.ondra, 18 ( \..A,) - Rvyter: 
Marc~l P t n, d;ın rad) od:ıkı nut. 

kunJa şu stı lerı sb.}'I miştlr: 
'•l{a!b.m parça! :ımı olarak dıy ce 

ğlm ki muhnsam ta nıhııy t \'cımek 

lAzımdır." 
1nglltcrcde, lm.,~ııtorlukta ve ek 

s r l:. t r t m ı. • ti re;-. h:ı.lk, ma. 
rl.'v:ılm derın kl.'d rln 1 tirnk etmek· 
tedlr 

F ransanm geçir 11 ı lmtit.:ının bU 
yUklU il, ln ıı.en taır~ııılyle tak. 
dfr ecı.lm Kt r. Fr ı.ı: l ..I 1ın, 

dUn, mUthlş bir kamr ittihazı metbu· 
rlyetlndc kalJığı kabul olunm .tadır. 

!ngihz matbuntın ıı, İn"' iter nin ol 
mcz bUyUk mUttefık n ı .. aı- ı bir t k 
acı kel !.' m \'CUt aeğıldlr. O mUttc. 
flk ki bUyUk adet \e malzeme !ali• ye
U knrşısında ı7tırap ç hm · ve ord ı. 
rınm gcrı çc •• im 
nln, kadın" 
bonı ba ~ ı.nı t 
tuıuuğun g rrr.\ı. t ır. 

Fa t bu u rıJ 
lng az mLl ti w lı!· .r k r u al -n 

1 
mal l'dılmcmelldir. Her nıUstahkem 

noktıı, tutulmalıdır. Kullanılmc.yan 
hiçbir kaynak kalmamalıdır. Deniz, 
Jlzım kuvvet ve kudretimiz olmakta 
d \•am ediyor. lnglltcre adaları bir 
harb gemisi olmalıdır. Öyle bir gemi 
iti mUltemcl ııiltıhlıdrr, bUyUlt topları 

vardır ve taretlcrinden birine dokun· 
mağa cesaret edebilecek herhangi bir 
kim !.'ye karşı mUUıış surette öç al. 
mağa muktedirdir. BUtUn bunlar ya· 
pılmnlıdır ve çabuk yapılmalıdır." 

Milanonun tahribi 
• ( B:ışt:ı:-:ı.fı l inci s:ıyf:ıd!l) 

rt>leri, İta'y:ın:n mühim bir endüs
tri mcrl:ezi olan Tor;n?yn hUcum 

Çörçilin 
Londra, 18 (Saat 18) - Baş

vekil Mister Çörçil bugün avnm 
kamarasında. vazıyet hal:kmda ver 
eliği beye.nal! yeni bitirmi.'itir. Baş
vekil nutkuna Frans:ıdnkl harbin 
başmdan sonuna kadar bir hula
sa.smr ynparak başlamıştır· Mister 
Çörçili:ı verdiği malİ.lm':l.ta göre, 
İngiltere l<'r:msaya 15.16 fırkn as
ker göndermiştir. Bugün bu mik
tarın sekizde yedisi geri çekilmiş 
bulunrnaktıı ve kalanlar lı'ransız
larla bı.;raber çarpL5m:ıyıı devam 
et.mekte<lir· 

Mister Çörçil sözlerine §Öyle de
\'am etmiştir: 

"DünkU ve buı;Unkü vnzl;>·et bel. 
ki rnllnaka..~n edilebilir. Fakat is
tikbalden eminiz \'e kaybetmiş de
ğiliz. Bugünkü vaziyeti iki haftn 
evvel mUmkUn olduğu kadar iza
ha çalışmış, bu arada ic:ıb ederse 
tek bllljnnıza hnrbe dcvnm edece. 
ğim.izl söylemiştim. 

Bugün Fransayla mUnakale ve 
rabıta yollarnnızm bUyUk bir kıs
mı kesilmiştir· Buna mul:abil, ln
giltereye, gerek Frnnsndan ç~ke
rek, gerek orduya yeni alın!ln a~. 
kerlerle bliyUk bir askeri kuvv<'t 
topl unrş bulunuyoruz. Bunlar ara
sında, dUşrunnla çarpıııp ona nııi
savi olduifunu ispat etmi-, binlerce 
'l!'!:erhniz vnr. BugUn Bil) ü~ Brl
tanya ndasmdakl asker mevcudu. 
muz bir m'lyon 250 bin kndardır. 
Yanın milyon asker de bugünler-

ti yoktur. BUtU"l İn 1 z mll.c. ı, In 
giliz hUküml'tlnln ctrufıntb bırlıktır 

\'e !ngiltt'ren n z:ıf r ha ır mllc.ıJ 1 
ley" de\ ı:ımn. knt'ı surette ıı ..... ml ... r 
bulundu~na da.r hUkQmetın neşretti 
ğt deklarasyona taın surette i[jtlrult 
eylemektedır. 

Ewer.lng Standard dlyor ld: 
'•\'a.zif ınlz, §imdi sarih ve basttUr: 

rrransız ordasa 
teslim olmadı 

de sılilı altına çağrılmış bulunu
yor- Bundı:.n başka Knnada ve de
nizaşırı topraklarımızın askeri 
kuvvetleri de, o toprakinrın mUda. 
faası için hazır bulunnınktııdJr .• ı 
Başvekil burulan sonra, Fransa

ya nıı;in dııha fazla yardım edil
mediği mc:ıclesine geçmiş, bunun 
sebC'bini, Dünkerkten sonra, Frnn
sayla olaıı mUnakııle güçlll.ğil ola. 
rak izah ctmi~, bugUnse, denizde 
,·aziyetin daha zor bir 
hal aldığını söylc>ınişlir. İngiliz do· 
nanmnsının gerek Şimal Denizin
de, gerek Skajerııkta büyUk faali
yette bulunduğunu, buna rağ:nen 
Norveç lstil~smn m6.nl olunamadı. 
ğınr söy1lycıı Mi.ııtcr Çörçil, hava 
kuvvetleri vaziyetine geçmiş ve 
huli!ı:ıatan şöyle demiştir: 

"Hava kuvvetleri bakımından, 
dU,.manımızla ayni mUkemmeliyet
te olduğumuzu ı:öyllycbilirlz. Fakat 
onun bir UstUnlilğil varsa o da a
detç:? ve insanca bizden fazla olu
şudur. 

Netcklm. Dllnkerk üzerinde 
tayynrelerlmiz ilçe. dörde karGı 
bir nispetinde döğüşmUşlerdir. 

B:ı'}vckil hükftmctio, ne olurs::ı 
olsun, son zaferi nlıncaya lı:adar 
hnrbetm<'.k 'kararında olduğunu bir 
kere daha hatırlattıktan sonra 
söz1 ı>rinc şöyle devam etmi.?lir: 

"Bu memleketin her erkeği ve 
her kadını, kendllerlni daha büyük 
vaz:felerin beklediğini biliyorlar. 
Zira, havada ve denizde harb va. 
ziyeti bugUn daha. müşküllcşml~ 
bulun~yor. Bt!nl!Il1a beraber, Ame
rikadan bize dc\•amlı surette cep
hane ve tayyare geleceğine emi
nim. Denizaşırı toprnl:laruruz da 
orduya asker ve talimi: kadro ye. 
tlştlrmek hususunda bUyük •·e e-

Bu mcml keti, tek bir lt.lle hal.ne 
geUrmc.mlz llWmdır. Hiçbir şey ih. 

c:: ... •.ı:-afı ı incl r,:ıy!ada) tevjyau hakkında Bcrlln mahfelle- nıin bir kaynak teşkil edecektir· 
Frıınsanm ne şartlar dahilinde rinde beyan edildiğine göre bu B 1zim için yeni bir harbin inki-

sulh teklif ettiğine dair dolaşan nota bir istimzaç mahiyetinde o- şaf edeceği devre olan önUmUzde
rivayetlere göre, general Veygand lup. bir teslimiyeti ifade etmemek- ki klş, düşmanımız ve onun istil4. 

DAHii.DE: lııgiltcreden bir buçuk milyon a.s- tedir- sı altında bulunan memleketler i-
• Genç kızları fuhşa teşvik ve yalan ker gönderilmedikçe Fransanm Bu nota mutad diplomasi yolu 1- çin bir sefalet de\Tesi olacaktJr. 

§abadct suçlarııe o.dllyeye verilml~ 0 • harbe devam etmcğc muktedir o- le, muhariblerin menfaatlerile meş. Bugün bUyUk bir felll:et altın
lan Madam Atln::ı Ue diğer birkaç kıı· Iamıyae:ığına, bu yardrmm yerine ııııl olnn devletler v .. sıtasile gön- da ezilmiş bulunan milttefikimiz 
duun muhake:nl'~ri dUn birinci asll· getirilmesi lmkanlarmm mevcut derllmiştır. Fransa. taahhUtlerlnden asla geri 
ye ceza mahkemc.!lnde neticelenmiş· bulunınadığma inanmıııtır· Ortada bir teslimiyet mevzu- dönmU§ değildir ve biz de ona ve 
tir. Mad:ım Atln:ı.nın di:Srt genç kız Fransa.nın Almanyaya sulh tek- bahs olmadığı için asker! bareklt diğerlerine l:at'!}ı olan taahhütlerl
'"e kadmı fuhşa t~k ettiği 83b1t lif etmesine rağmen İngiltere har- dcv:ım etmC'ktedir. mize daima sadık kalacağız. Nihat 
görU!erck netice iUrorlle 23 ay hap· be devam kararını değiştirmemiş. Berlinde Alman cevabi notası- zaferi el4e ettiği.mi% gUn bUttin 
se, 155 Um 20 lrnruş ağır para cezası ti ç · il dü ı... dyod " F ızı ç kl Lehi N r. orç n aAStam ra a soy- nın muhteviyatı hakkında sarahat- rans ar, e er. er, orveç 
nlınmasmn. karar v rllmlştır. Diğerle- • , D · k 
ıi beraat etml~Irnilr. ledigi bir nutukta: 'Beşeriyet Hit- le hiçbir şey söylenmemektedir· ve anımar alılar eski hUrrtyetle. 

• BaşvekA!et Matbuat Umum llU· ler Metinden kurtuluncaya kadar, l"'RANSIZ ORDULARININ rlne kavuşacaklardır.,, 
dUrlOğU, radyo idaresinde esaslı 18• etrafmıızda Büyük Brltanya lmpa-~ \' AZtYETt B~vekil nutkunu eu sözlerle bi-
lahat yapmaktadır. İstanbul radyosu. ratorluğu olduğu halde yenilmez tirm!ştir: 
nun da çalııJtmlmasına karar verilmiş bir tarzda hnrbedeceğiz,, demiştir. Londra, 18 (A· A· > - Fransız "BugUn, Fransa harbi bitmiş bu-
ve hazırlıklara lkı§lanmıştır. 1staa· İngiliz matbuatı, denizde kuv- radyosunun spikeri Almanynnm lunuyor ve lnglltere harbi başla
yon, yakında çalışnınğa ba~ıayncaktır. vetli oldukça lngilterenin harbi Mareııal Petenin demarşmn henllz mnk Uzeredir. lnglltereyle beraber. 

Radyomuzda 1 tcmııruzdan itJbar n kazınacağına kanidir· cevab vermediğini diln ak§am geç bUtün İngiliz imparatorluğuna ve 
sa.bruı scr\lsleri de yapılacaktır. Bu lngilter<'nln snbık Berlin elçisi, vakit bildirmekteydi. medeni)de k:ıraı olan te:ırnız~n 
bir s!Ultllkserv!stc h:ı.l! mllzik ' g fI.tlerin bu ay içinde veya tem. Sp'..ker, son gilnlC>rde devamlı bit- '>nUne grı;-tı"iA bulunuyoruz. 1IitlE'r 
nlin ilk •·-ft- j hnb ı ı ı ... r C"" ' mevcut 0 1 nad - .,· ·,· b d a .......... a ans er er n ro u muz, n ~ııstos, cyltil ayları icindc )a ·ı n r.ı}1 a 1 cak yahut m ,IC. 
nacaktır. ln""ilt r yi i •il" n teşC?bbas ede- . tır· I I s r: o du' rı L il'ı ' . • ı • ı + ·diri .•un 

• !çkill lokanta ve c,"tlencc .)eri rlnln ce "i kan~Undedfr. . d rin d''' ric nvrılL .ş Lı.ı l modcniyct dün) ası onun istıli.sınıı. 
tarifeleri ha kında belediye şu esas İngiltere hUkflmetl dUn Fransız ı;rupa bölilnmüstU ve bu suretle uğramalı: felaketin! görecek, harbi 
ları koymu;;tur: hükumetine, lngı'ltere ve Fransa- Alman manevralarına kurban git- kay~cttig'?i takd1rde ise bUtün in. 

1 lncl sınıf lokanta ve c~· nce yer- mnk l"hlik · b ı 
nın bir İngiliz - F~n°1• ittihadı " "' esme marw: u unuyor. s:ınlık hUrrlyete ka.,..•cıacaktır. lerlnde, rakı'1a şl.,edckl fiyntın yüzde • .,, .... " d • _. 

ı50 si, arap ve bıradn. nsll fiyatın yüz şekl nde birleşmelerine mntuf bir U· "Düeman, bUtUn kuvveti ile bi-
de yüz yirmlsJ, 2 inci snn! lokanta teklifte bulunmuştur. Aşağı Sen nehrlnln garbında ve ze hücum edebilir ve bunu her nn 

Bir yıldanberl hurhetıniş, bir 
çok hnskınlar \'ermiş, kaleler de
virmiş, der)alar ınptetmlş, lıırma· 
ra kı) ılarııııl:ın kalkarak Aclriyntik 
ı.ahillerine kadar gelmiş !Jlr orı.lu 
için lek bir esir yakcılamnk lıic 
ehemmiyetli bir hihlise değildir. 
Fııkat hiç hir hareket )llJHlımıyaıı, 
ordunun çadırlarındıı islir:ıhnt \'c 

yarenlik ile \'nkıt geçirdiği lılr is· 
tiruh:ıt geceslnıll', ıtlişnınnın Pre\'e· 
zeden burnunu hlle göslermejle 
ces:ırt"l edenıctli~I bir sıı atl:ı yuka· 
lnn:ın esir, heklcıınııl t'll bir hiıclise 
oldu7'ıı için orılu bu vıık':ıyı coşa· 
rnk, Jıaykırıırnk, hlribirinc lınber 
\'ererek knrşılomaktadır. 

Sesler ıl:ı!dl:ııdon dakikaya büyü· 
yen ~·ı~lar gibi Yeniçeri Ağasının 
dü5ünclü!lü ı;nılırn ~ nkluşmakta. 

- Musl:ıra bir esir getirdi! Mus
ıur:ı bir .-sir getireli. 

\'cnlçerf n8osı çadırında dahn 
fJzl:ı sabredemedi, daha raha: olur
ııı:ık için çıkarıp )nıııı .dıı bır.ıktığı 
ılcslurını hile giymese l~İıuııı göı
ıncden lmşıııdnkl ll!lmu!:lu ırnki) c 
ili!' dışnrı)a fırJmh \'C meydanda 
yan!ln meş'ale b:ışınd:ıkilerc silr
ll di: 

- nuradn ne diye biiyh• e:llböğ
rimıle oturup lıcl.Jcrsiniz, rcr~ :ıtlıır 
ol'Clua:i.hı hn5tnn hnşn \\~rnıektedir. 
Tez gidip bu kıyafclin :ıslı es:ısını 
telkikile h:ıbcrlıı sahihini bana 
isııl cyli~'C'iiZ. 

Meydanda toplnııaı k:ılulınlık bir 
on içerisinde çilyn,-ru~u gibi da· 
Rıl<lı, yeniçeriler, kullukçulnr, y:ı· 
maklar hcrblr1 bir yana fırladı. 
\'c i\iurııı Ağn ıneş'ıılrııin kızıl ate
şiyle bir kot dnha büyüyen bir ele\• 
gibi yapayalnız kaldı ... 

Fııkal bu )'nlııızlık çok uzu.ı sür 
medi; biraz sonra soluk soluğa ko· 
şup gelen bir yeniçeri nefes 
nefese ağııya ,·ıık'ayı :ıııl:ııtı: 

- Prc\'etc do~ru düşman nh\'n· 
lini l.ıertakip :ınlnyıp üğrcnmek ü· 
zere yola cıkaıı kol dnh:ı yomııçt:ın 
nş:ı~ıya inmeden ev\'el garip şekil· 
ıJe lıir immnlo karşılaşmış, \'ene· 
dikli olduğu sanılıın bu nabckiir 
mutudları üzere lıic bir muka\'cmel 
ı;uslcrıncdcn ılerhnl teslim olmuş .. 
Ama tek lıir kdime tiirkçl" lıilıııe· 
eliği )'nhul bilmez gibi HÖriindüğü 
icin su:ıl ve cev:ıbı için bir ıcn•O · 
nııın nrarl:ır.. Biraz sonra ıercii· 
manin beraber efendimiz Jıuzuruııa 
gclirilnıcsl muk:ırrcrdir. 

l\lurnt Aüa; sııkinlc5nıiş, adcla 
ncş'l"lcnmıştl. emir verdi: 

- Söyleyin onlaru, tez getirsin· 
ler bu ıııel'unu ! 

l\lcl'un lııı sefer ~l-= kendini çok 
bekletıııeıtl. SimıJI ha)•li bir kal:ıba· 
lık bir yeniçeri knrııcsinin ör.iinrle 
ollcri arktı!!tnda b::Alı olornk yürü· 
yen <.'Slr l{Öriindü. r.!cyılonı aydınlo. 
ı·ııı rııe~'olckrln 151r11 altında şimdi 

•n ı t • h ııı obn cc;lrfn yli 
ı l •, 1 u ı h•ı; hir çizıdsi brll 

cılnıayan knrmnknrışık bir sakalın 
kaplamış olmasına ral:men, ne kor 
ku:ıç, ne de vahşi bir mana görün· 
ıniiyordu .. 

Esir lam meş'alenin kenarında 
ayakla durmuştu. YüzUnde dolaı;an 

kuıl akisler bile bu simsiynh sıınıı)~ 
n dınlatamnyor ,Cakat lıu k~r9nl·I' 
yüze mel'un bir ifade de verelfl 
yordu.. n' 

Esir meydandaki şahsın, b:ışıd 
daki heynz iraklyesine ve pek 
giyimli snyılma ·acak kı ·afete rıı~ 
men, lıu knlabnlıltın kıırşısındıı : 
ı·eddüt \'C ııen·usız duruş l>11ı.ı~ 
l"ından, bir amir, bir kum:ındun ~ 
duğunu anlamıştı. Onun için d.ı ~ 
fnzlı. :rürürncmlş, şnhsını \'C ) !iı { 
nü k:ırşısındııki adaıuc: iyice ~o 
tcrnıek istiyormuş giLi ıııcş'nlell 
tn kcnnrırıcla dimdik durmuştll· d 

Bu duruş çok de\'am cınıt ~ 
çünkü ynnıno ynkl:ışnn \'e saı;-: oıt! 
zun:ı bir )'umruk indiren bir )'eıı 
çeri neferi: 

- Bre kürir nnbckıirl diye b-d 
kırmıştı. De\'letlinin Jıuzur\111 

0 
höyle kazık gibi kakılıp durnıok 
lur mu ?Yere çökc;en, glildcıı uııı 
bl'dcnin mi incinir? ı 

Eo;ir, vakıa bu söylenen cUıt'~ 
den hiçbir şey anlamamıştı. f9 n 
orııuzunn inen demir yumruk 0

, 

cv,·eliı oldu,ltu yerde sendcJcnıUftl' 
sonra iki dizi üzerine çuklfl 
ml.'clıur etmişti .. 

Murnt Ağa, esirin yanıbaşı';.s 
elleri göğsü üzerinde ç:ıpr:ız o'•d, 
duran ıı7: lhöllikleri b:ışl:ırıll 
birisine emretti: Jı 

- Şu kafire sunl eyle lınk• ~ 
kimdir? Nedir? '.:'iereden geJIP ~ 
reye gidiyor? Böyle gece ' ef. 
ordugtıh civarında kcstügilzar

1
, 

)emekte ne gibi bir mnks:ıdı 
11 v:ırdır? Am:ı cv\·elce i\'icc i~ ~ 

eyle ki hakikat bizden kctnıil 
edilmez, blz kalpten geçenleri r"'. 

oku• •:;'•"'- (~ s 

T. iş 
Banka 

1940 Küçük Cari 
Hesaplar 

ikramiye Plirı• 
2 adet 2000 ura. a 21100 ...... 
3 .. 1000 • - 3000...-. , 
1 • riOO • • 3000·_, , 

12 • 2:.0 .. - sooo.'"", 4 
<O • ıoo .. "" 4000/, 
1~ • ~ • • ısi!iO/' 

:.!10 • :~ .. - tıZ$·'"" 

Keşideler: l Şubftt. 1 ~ 
111, 1 Atuıtoa, 1 ikincil 
tarihlerinde yapılır, 

ve ctlence ) rlc.rl'ldc; rakıd.-ı şişe fi· ''ICRA.l':SA Slı..AHLARINI E\Teux ile Charters'in garbında beklemeliyiz. Böyle bir hücumu 
lngillz kuvvetlerine mf'>nsub unsur- _..ı yntınm yüzJe do• a.·u, şarap ve birn· TESLİM EDE.~EZ!,. karşılamaya 1hazır bulunuyoruz.,. §Ina (0) gelirse bir pudra reDl'~ 

da ""'"d ks ı 3 u u ıf1 d "". ı 8 hır ve bir Fra.nsı:r. ordusu, La Fer- - , , J- c se en, ne sın ar a ncvyor c, ı (A.A.) - l'\asyonal t• yUkler, 6 _ Birdenbire, 7 
1ae rakıda yüzde yetml beş, ııarap Broadcastlng kumpanyası tarafın· te - Vidame VI' Chatcaudun bölge- mck, zayi eclllenler, 8 _ :ıwı~ 
ve birada yilzde eli zam yapılabile druı Fransız hUkQmett r:ıdyor.unun si dahilinde ricnt etmektedirler. no hattı çevriiml~ ve bu hattaki 9 _Mükemmel, bir bcygit 
cektır. m vccsı Uzerlndcn yap!lnn ncş!"iyaltıı Fransızlar buradn birkaç defa mu l:ıtaatın rolt bUvllk bir kısmı çekil· ğı, 10 _ Hicveden, 

Yemekler blr tahdldc tabi tutulma- plker. unları stlylemlştir: kabil hUcumlardıı bulunmu"'ardır. rulı tir. Geri l:nl:ın kıtnnt muhnre. , ık:ırd:m o-ı:ığı: 
r.ı11tır. ÇUnkti bu takdirde I ı iyon Fran :ıı::m ~.U.blannı teslim ed""t>-- Pari'J fçin setir vazlf ıl nö":""' u v r•m kt dir. 1 _ LUks bir sebze, 2 -
mlktarınm azalması ve fena m ı ıııt ~ini söylemek lmtıyen yanlıştır FT:ın "'lan Lolre orc!usu Lci .. c'a k~,., Ahi r c; "f;l"'dr f ,.., ız orclı·su • t-+--ıı--"-w bir Slt'ntı, PnmUya, s _ mıtıı~· .. 
kullanılması ihtimali çoktur. lçkl sa- G3. Almanyadnn yalnız hangi ınrtı~ munt"-::ım bir s::kildı- rlc::ıt etıı:' ~- ızıvet 1ni t&r.'llll?'Cn muhafaza el • !t 1-.... ııııııl • ...,ı--,. 4 - Harllt, 5 - Sorgu ı~u<ıı.-r 
tan lokanta ve c lence yerlerinin BI datılllndc Frn:ısız çocuklannın kntJ\ ur. Alm:ınlıır Lolre nebtlni geçme- me ·tedlr- rlt cdflm!.ş, 6 - !{umanda edlP.,.. 
nıfları bunlnrm cemlyetlerlle bclcJI· ~ml'lı durdurmağa muvafakat edece· m.lı:lerdlr· Fransız hava kuvvetleri adeden • .-..-...... - n.n, lAhza, 7 - Seb!.'bslz, 8 -1' 
ye tara!ınd:ın mUı,ıtereken tayin edil· gini sormu~tur. lı:tc bu ae1>ebledlr kı Üçüncü harekat oahneel beş :ıl- c.Cın vaziyette olmasına rnğmPn he- 7 t--+-...Y-- 1--4--t--+-1..+-1 Zlllt'IZ, çok d~tıı, tersi blr erl<~J 
ınlştir. lt,rıınsa, kabinesin! tadile karar ver· nu' 7. J·.ııdrc•'Jr:llr- I dlr. 9 - cam ""'r:.:ıe ı .. ıııaJIV"-c;~ 

• T ıuııı ı t ı ıın 1 F tı "Ün evvel Tnrderois ve Cham· - ... p a ere zam yapı ması e t erı m §tir. raosa., tasavvurlannın 'lD" 0 io-+--+-• madde, 10 _ Teklifte ısrar e 
beledJyece kabul oıunmamI§tır cak yeni bir kabine ile tatbik edilclı. pagne'da Fransız cephesinin inkı. FltANS.\NIN AMERlKAYA t ..._.._..._..... gözlUIUk. __ ,dl 

HAr.tÇ'l'E: teccğlnc hllkmetmlQtlr. t:u üzerine hasıl olan sahnedir. Al- SlPActş ETT1at HA.BP LEVAZIMJ 48 No. Jı buloıuamrun llP'" 

• Amerlkn beheri 28,000 ton hn.c· TESLbliYET IE\'ZUBAllS manlar sabaha doğru doğuya ve Londra, 18 - lnglltere bUkQmeU, tO'-'"..._..___.._..._____ Solılıın ı::ığa: __ ıtfo 
romda yen! kruvazbrlerdcn mUteşeli· DEG1LD1R batı cenuba doğnı yukarı Sen

1
e Fransa tarafından Amerlkaya slpanı Sold.:ı.n s:ıı;;ra: ı - ördek, Miat, 2 - ~,. 

kil bir AUas Oltyanu..s fılosu te tnllno Bcrlin, l8 (A· A·) - Stefanl a- kadar uzanmışlardır. Almanların edilml§ olan bUtUn harp levazımmı l - Yru:lık. 2 - Para saklanan 8 - ÜICetetmok, 4 - Alc'•_., 
karar vermiştir. Bund::ı.n b:ıııka, her jansı bildiriyor: vardıkları en son noktalar Never- ı satın almak nlyeUndedlr. İngiltere, A· demir dolap, bostan kuyusundan au Cehennem, 6 - El, Et, tr, 1 
blr1 45 bin ton hacmmda iki zırhlı Petaln tarafından Alman hükQ- sin şimali ve Dijondur. Sen nehri merlknnın !mal edebllece#i bUtUn faz· çıkaran makine, 3 - Hicap etmek, amiral, 8 - Leylek, na, 9 / 

.~mı;:;;a;._;e;dl~lemc:e;;k;tl;r·~ ............... ~~m~e~t~i~nc~t~e~v~d~i~ed:;ıil~e~n~n~o~ta~n~ın:_~m~u~h~ . .ı:amGmrn.llııivm'r•n.iiiilmstmUmnmdmeİııııli~mem~l.lmiiiiiiHmtmlrm·~ı•ı•a•jı~·-.~1•1a .. tec .. b=lza. ... tı•d•a .. a•la•cak ... tı.~ .......... ır:ı.4 .. mııP•a•r~acgml•bl.ı.aesıiııiıııı~çımk~a~nnııııııCam,m6 ... Bıi::ıııiıa•·_.ac.ommm.iııılııo._ ... E.1'1mlmrgdnl.Klm" .. _.".~ ~ 

ı~
n n~n!flO şııhm. C('ğini söylüyordu. Dllscnfl 

Prençip 
J 4 Ydııt tarimn •n 61'yu/ı faeian 

Suikast lı::ıbcrl, ateşlenen bir bn· 
rut fitili siir'ntile, her tarafa yayıl
mıştı. Acnba Veliaht, ınrclis tizosı
na nasıl bir muaınclt'd<' bulunacak· 
1ı? Herhalde buket y rinc arolı:ısı· 
un bomba ntılmnc;ıııd· n dol .. , ı le· 
şekkur edcc ek de ildi. Billı:ıssa 
meclis reisinin dud ıkl:ırı morar
mış 'c he) ernn ındrın titrcmcğe 
bnşl:ımışlı. Bu sebeplr, 'clialıt ılc 
:zevcesine 1 r ı "ho~ueldıniz" nut· 
l.:una çok titrek bir sc~Je b ışt:ımıslı. 
Hidrlntıen mosmor l.c'>ilrntş, lıoğa· 
zını ileriye do~ru uzatmış olan 'l'· 
linlıt çlımeli n\n"ını ıı;ıddc il<.' ) ere 
'·urdu, ınnlımu 1 ır •akırdaclı. Bu 
lınrckct k..ırşısında hC'rkesi derin 
bir hııyret snrdı. Ueıs nutkuııu ya· 
rııfa bırakarak b·r nclım gcrıit'di. 

Arşidilk "Fraıısurn Ferdinand" 
ın kalın se i ) uksclı) ordu: 

- :Ne oluyoruz? Den Bosn:ısarn· 
yu gele) im, siz de heni lıombal:ırl:ı 
istikbal edesiniz ha'··· 

Yumrukları hidcletırn sıkıMuş, 
boğazının damarları şişmişti. Ha· 
~ırrn3k, tehdit etmek isli~ordu. Ya
zlyeti, birisinin boğ::ızına atılmak 
isti)·en bir adamın takındığı tııvır· 
dan farksızdı. Ornda hazır bulu· 

n:ınlar dehşetlerinden donmuş kal· 
nıışl:ırdı. Bu sır:ıdn Düşes "Hohen
berg" zevcine yııklaşarnk kulağına 
bir kelime fısıldadı. \'eliaht henüz 
lıidclelini alamamış, derin •derin 
soluyarak olduğu yerde mıhlanmış 
gibi koldı \'e: 

- llnydl, şimdi nutkunuzıı de
vnm ediniz! dl.re homurdandı. 

Reis tekrar nutkuna b:ışladıllı zn· 
m:ın hu sefer yalnız sesi deltll, bü· 
Hın 'ücudu dn titriyordu. lştc im 
kesik kesik cümlelerle \'ellahlın 
tc~riflcrinden dolayı Bosnıısar:ıyın 
hi setııği derin ze,·k \'C s:ıııclell an
lııtıyor, şehrin minnet \'e ~ükranln· 
rını bildiriyordu. Yalnız bu beylik 
l:ıkırlılnr:ı, kendisi de dahil olıluğu 
halde, h:ızır bulıınanların hiç biri
sinin inandığı yo1ctu. Solonun şe· 
cmetli havosındn bir ağırlık hukilm 
slırilyordu. Çünkii kablcl\'uku his· 
sın )arattığı hummalı bir snr'n bu 
su<;lU salona kanat germişti. Herkes 
merasimin bir an evvel sona er
nıe<ıini istiyordu. 

\'iliıyct umumt meclis i\z:ıları 
hndisınc birer birer takdim edil· 
dığı zaman "Fransu\'n Fcrdınand" 
suıkastıan dol:ıyı şehri nasıl ceza
I:mdırmnk lazım geldiğini düşünü
yor, için, için planlar kuruyordu. 

\'elinht, hüklınıet konağından çı• 
korken Bosna • Hersek umumi •ali· 
si general "Pot Yurek" e dönerek: 

- Ilosnasnr:ı) ınızdıı böyle bir 

muameleye heder olacağım batırı
mıı gelmişti 1 dedi. 

Mnhculılyetinılen kıpkırmızı olıın 
general, muhatabının gözlerine b:ı· 
kıp kıılmış \'e bu hııklı hitabe bir 
cevap verememişti. Esasen ne diye
bilirdi? Şnyet vclialıtm soğukkonJı
lığı ve ııilköneti olmasaydı şimdiye 
kadar yalnız şııhane mlsnrirler de· 
ı!ll, hntıA kendisi bile çoktan öteki 
diiııynyı lıoyl:ımışlurdı !. 

Veliaht knşlrırını çatmış. hemen 
hemen tahkir eder bir eda ile so· 
ruyordu: 

- Bu suikastlar devnm edecek 
mi? 

Nihayet "Pot Yurek" kendisine 
gelerek: 

- Fchametmenp, diye kekeledi, 
böyle bir hareketin tekerrür edebi· 
leceğini zannetmiyorum. L1ikiıı dar 
sokaklardan birisinde de bfıylc bir 
olçnklı(?a mnruz k:ılnııımak için rıh· 
tıın caddesi yoliyle doğrucn Ilıcal:l" 
ra. veyahut do Sar:ı) a gidilmesini 
teklif ediyorum. 

- Hnyır sulkn t ylizünden )'arn· 
lanmış olnn ıniralov ":\feriçi" :ri 
gidip hastahanede behe:nchnl z.i-
7aret etmek ıasn\'\'urundııyırn. 

Yavaş ya\'SŞ kendine gelmiş olıın 
•ali, erendisinin zihnini lırmol:ıyan 
Rizll dü~üneeyi keşfetmişti. Derhal 
ilüve etli: 

(Devamı var) 

c.l~~I..) CJnıııı bana baktı: dar ıztırap çektim. 
A 1 N - Hayır, dedi. Söylediklerim YOzilnii ellerile kopndı. _A 

31 Nrıc•·--~ )e" _ XI _ kt'ıfi .. Susmakla iyi eltiniz. Ben de - Tahmin edivorum, c "~ 
vaz:re s:ındığım şeyi elimden gel· mektubu çanto~da sakl-'r 

Yatakla yatan lınsta inledi. He· diAi kadar yapmağıı çalışıyorum. Dnhn olsa J:erektir. dl 
men yonına koştum. :Fakat size bir pnrçıı izahnt ,·ersem - Den de öyle tolımln e d 

Blr liıhza sonra ce\•ap verdim: fena olmaz. Bilıliğ!niz gibi bu 'Fnknt Bnhomn benden (dt?. 
- J::yel. mrklubu Aliye ynzmıştını. Dü5ün- rayı bir türlü ver.cmiyord~ 
- Onu masamın üzerine koy:ın cclerinııfo çok samimi idim. Fakat kü şnhst param yoklu .. ~ıı, 

sızsinlz öyle mi? y:ıztlığım sözleri Alinin yüzüne lrnya para \•erllmeıılne rıl 
- Evet. karşı söylemc~c cesaretim yoktu. yordu. Bnhıının ailcmiıd'"ııı 
- Bu mektubu çantanızda mı Hahn hu mektubu bulmuş.. Daha dığı paraların küfi oJduğııll 

buldunuz'/ do~rusu çalmış. CünkU hen mek· şe elmeme mi, kendisinlO 
- Evci. tubu Alinin bahçeye astığı ceketi· sustıırın:ık için bir çare b.~~ 
- Okudunuz mu? nln celılne koymuştum. B::ıh:ının söyl!lyordu. Korkunç ştl 
llu sualde heın ıztırııp, hem de bu iki kô(tıda yazılmış mektubun mi Bellcis h:ınım. D:ıha ht~ 

ırıırur vardı. Canan h~r T:ık'nya ol· ikinci kiıAıdı na~ıl çaldı~ını iyice neli sözlerle bizi t:ıkip ed 
du~u gibi buna dosdoğru bnkıyoı- bilmiyorum. Fakat çnlmıf' .. Bnhn· diseyi unultıırmnmnk iç!ll 1ıl 
<lıı. Ona bu mektubu okumndı~ımı mn nasıl bir edam olduğunu bilir yapıyordu. Bu korkunç .. v;/ 
SÖ\'lcme#i çok isterdim, fakat ya· misiniz Belkis hanım? ma, !!ize söyllycceğlm. fllll' 

pnmadım: Mırıldandım: münden çok memnunum• 
- BHt okudum.. - Her halde l)·I bir ndam olma· Demek olU)'or ki Ali ~rr.-. ... "'11 

- Fakat bunu kimseye ~öyh•me· su ~erek. cesedinin ceplerini karışt:ı.fl 
dinız. Canan bana şaşkın haktı: mektubu arıyordu. Şu hn 
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- Hiç kims::yc.. - Bunu nasıl keşretılniz. Çok Hahn:H öldürmesi icin ort )1 
- O halde ... Nasıl söyllyeyim.. doğru.. Baha para kaz:ınmııktan Sl'lıepler vardı. Faknt Ildt 

Denim.. b~şkn bir şey dü~ünmeyen, p:ıra dürüldü~ü gün Ali e\'de 
C:ırı:ının göltsündc bir luçkırıljın için Jıer~eyi feda eden Lir adamılı. Canan dalgın dalgııı 

bol:u•ılıığunu hissettim. Biten gece - Arılayorum Canan hanım, de· de\'am elti: 
f'...:ınanıa cıemlr iradesini ve ~aşırıp dlnı. Bu mektup elindeydi ve bu - Evet .• Hcrh:ılde bLI 
kııldığım metanetini kırmıştı. Göz- mektubu ''esile ederek sizden p:ıra ÇAtılanıuı saklayan n:ıtı• 
y:ışlarını gizlemek için döndü. O çeki~·ordu de~il mi? JfastnlıSı sırnsıncln Alini11 ~ 
Ynkıt kendisine: - Evet .• İstediği paroyı veremi· riyi karıştırıp bu mcl:tul>~ı. 

- Bu gece ikimizi de bitirdi, yecek olursam im mektubu Dn\'Uda, ğından korkuyordu derıtC ıff 
dt-dim. Oturunuz, ıiikQnetle konu· Ali yeye, Hikmete, :Esm:ıyıı r,lhtcrc· ( /Jf1 

. 
" 


