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0"' ~lmanya, harbi durdurmak husuS~ndaki şartları~ı tebliğ için Fran
~~.,,.sadan· murahhas tayinini istedi; hükOmet bu murahhasları bildirdi 

M~tareke Frrans§lnon lkayot~o~ Şc§lrrtsO~ 
akdıne mu- a a 

~akatiçin tes O om ©Om c§l$ o osten~«:ek 
Hitler ve Musolini tarafından hazırlanan 

Fransız ordusu: Sulh şartları-
'hukavemet ediyor ' nın esasları 
4.t1am. kamarası yarınki gizli celst?sin· 1-- Fransa silahlanndan tama
e anavatanı~ müdafaasını konuşacak mile tecrid olunacak 
00 Alman tayyaresi Ingilterenin 2 -Avrupa harbinin son~na ·ka-
~arkına LJmllf:JArl'kan dar bir kısım Fransız arazisi 
hücum JJ.~ ...,, işgal altmda bulu~acak 

etti donanması Nsw;rork. 19 - .Milnlbte bulu~n l'I'ALl'AN - A.L.,f4.~ ŞAUl'LARI 
Bitler ve lılusolinl, 3 saatlik bir mu. 1"lL~NSAl'A B1LDlrclLDt 
zııltcreden •onro. Frarıa:ı.}a "11 llrlle· füUt-, 19 (A.A.) - Stefanl ajansın. 
cok wlh p.rUannı tuplt ctmı, bulu d:m oğl'enfüllğfnc glirc, Hltlerin İt.al· 
nuyorlar. Bu şartlar, h:ılen Bo:dodu yan - Alman §CrUıı.nnı ihtiva eden 

l.... bulunan Fransız hUl<!lmeU Df'J:dlııde. cevabı bu sabc.h Jd \drld taı1klylı 
~.._, 75 o h 1 s' I k e f 1 d 1 

• ı k ki lspanya elçlslnedUn ccce glSnde· Bordoyo. vasıl olaıuşlur. l'•t~lll' l~ (A..A.,b ) - Lonc1ranın J a r p gem [ 1 e u v v en 1r1 ece ıil~Ur. Elçi, bu ce\•abı Ii'ra.naız hU · • 1'~ruw;:z kabir.esi askeri rueaa ile ,, 
ttlre ena lbaden haber alm ~ kilmellne lı!Jdiı·eccktır. birlikte l!;tlma halindedir. Almanya. r'Pı~ııctıterenın p.rk l&hllle· Sulh şarUıınnm ıı,ğır olduğ"U söy. ile İtalyanın mütareke alcdlne mu\'IL. s .blr hUcuaıa takriben N . a ~ lcnfyor. İblyan elyast mahfelleı·l, bu !ııkat i~ln lmyıt ve ıartaız teaı.m ol· ıı.,. ... 7Yanat lfU,..k •tmı,U•. ~ ~ O. <® ır ııartlar 1''raıısıı tıı.r.ı.fmtbn kabul o· lnl\ğı Isteı:ıı, oldukları rl\'ayet olun· ~•Uert altı dllfman 8 ı• r mu htek ı' r lunmad.ğı tn.kJlrde ltolyn ve Almıın· ınultltıdrr. S;.ılh §artlarınm ana hatla-~ bir U,Ulr, Hava mUda· yanın m\jştcreken son· darbeyi indi. nnın bu cevcba raptcdllml, olduğu 
Uttu... 1tdbact tayyare daha rcceltlerl knnaatlndedlr. 11öyl nmcktedır. FraIU!a tamamlle at· 

1c.ı•lttıunuı batlıca prk •• Uruguayda hükOmati elegeçirmek mahkum. edı'ldı· dU~~~rncşt~~~~~a.~:::a~::~~~ ~:hl~~;b~~~ t~~~~~~~n~~~~/\~~ 
' t&Y)'are Uslertnı lııtlhdat atz bir ı;ulhu kabul etmlyeceğlnl aöy· l&gnl nltmda kalac lıbr. ~h._ttc.\Uııt Yor. UmumıyeUe ba • b • • • f 1 ı ti 

~ ~~~llf:m.ıQI ıçın lr komulo tertıp ettı er em~-~SlZ H0rCCME'i'1NlN ı;Ju 'J'EIUlB 
'thl,~. (A...\.) - 19 bu1ran u. Sultan Hamamında tıbbi ecza satı llLtOf \'11.liing'ton, 19 (A.A.) - Hlyasctı· 

."""'il cı:ıı Jozet J<:astro hakkında, rnal e:ık. TE , cuınhı.r Qaire.sı, B. RuZ\'Clt'lıı İllbıl· S \"qlogtoa. 19 (A·A·) - Kinci ce Vicbila kruvaz:ôrler:, Montevi- ın ut 
decepbenln he-u "-"-iye· lL?yarak lhtlklr yaptıkl Jddlulylc a· Bordo, 19 (A·A·) _Fransız hU- tere hUkQmetl tarafından g ere '-'• .,. -- deoya gitn.ck ilzcre Rl~o dö Jnneyroean hareket etmiştir· Orada ıııı.zl 

1 1 
"'i bl 'h tı~ n~a me t......~ wu)'Uk laayiktııe ı,;ılan ve 6 ncı o.sllye mahkemesinde kümeli tarafından aşağıdaki tebliğ ıo n ı:ıereu r su. aruıı ~·n tt • 

b.. ""~. .:ıcvanı fırkası Nevyork 'l'.uııes guzetesine nazaraıı, hilkümeti ele geçirmek görUlen da;·n J\l"U.'l blt!rllm!"tır. . mur cdllmiş olduğu suı etındclıl babe· 
._...._ a.ı.~ · l t ll t • • " ., nPşrec;ilmiştır: ~A-n bert __ .. ...,._ bir Uzere bir komp o er P c mııtır. tddlıı.'-'a güre, suçlu, kendlalae mu rl lckzıb etmektedir. 

_ ... -·- ~ " lı"raııs:z lıalıincsi bu Enbah Leb _ 'ıı l'dedıımenıifUr. Ne\·"ork, 19 (A·A·> - Donanmanın yüzde yetmlı n~betinde racnııt eden mUt;terikrc, deha aonro rünfin riyaseti altında. toplanmış OllJ>tısv HVKA&r11>.._ J da aıvıı memurlara dUkktuıında Ler ~ 11 ltDlYoa .. ---.-.. arttırtlmaısı hwıuaundn Aminıl St:ıı k tarafından yapılan teklif, bir m:.ıs bulundu6""ı luıl® yok deınııtır, \'e Fnı.ns:ınm bir mUtnreka akdi 
'"-t 11 (A"'.) _ l'raımz. radyo· kanun lA}ihııaı şeklinde mebus:uı meclisinin denlz komisyonunun tet- Mahkeme auç•ı ııablt görmu, \'e hakkındaki talebine yerilen Alman 
•, ,30 da Franmz orduMUıun ldklne arzedilmlştir• , I<astronun, Mıaı Korunma kanunu cevnb:nı tetkik etıhlııUr. 
bu~ devanı etmekte bulun. Bu liyihayn göre donıınmaya cem'ıın 3 milyon 7GO bin tonluk 760 nun ı:ruı.ddeslne tevmuın :: sene .sur Alrna.n hUkümeti bu cevabında 

l'lrlektedtr. gemi llAve edilecektir· giln '"e 5:}0 l:ra para cczas.ıyto tec mlıhc.ruımntm tntili hwıusundakı 
~IL\J&GAHINA DONDC • 1946 ıcnc::lnde ın~a:ı.tı ikmal edilecek o!:ı.n bu gemiler dört mil - ziyestne karar vennlıtır. şeraitini Fransa hü.kümeti murah-

't, ~ bir...._., ıı (A.A.J - ·yara mal olacaktır. haslıırını tayin eder etmez tebliğe 
"· llbıJ kararslhuıa vuıı ol· ı:~ liyiha Fransız donanmasının Alm:ıny:ı tnrafmdan znptı i!lti- !i':n:ıdc buiunduğunu bildirmekte • 

mail nuan itibara alınarak hazırlanmı;3tır. Ton ~llŞI dir. 

~ ()~iN ŞIJIALJ AFRiKA 
~~ A fJABK OW>UUIU . 
'ııı , 19 - Fnuıaada harp tdljt n_ 

(O or. ,._zı cephelerde Al· 
il\'al:u 2 lııd Sıif:\dz.) 

f'6 -.. Aynı z:ımanda Alman 1ıUkümeti 
llER AMERlK.\.U &1R SENE l\lt:CBUI:I TALL'I GOm.:ct;K b 

1 
. Fransız murahhaslıı.rmm hangi ta-

Vılactoa, 19 (A·A·> - Ruzvelt, 18 yaşına basan kadın v'erkek tecrü B erı rihte ve h::ı.ngl m::ıhalde kabul ede-
bUtUu Ameıilmlılann hilkfımet hesabına kamplllrda bir sene mecburi bileceğini ayrıca bl!d.ireceğlni de 
tallın eönnclerlnl teklıf etm!ştir- Otrcn.llğlmlzc göre, :?ı baz'ran .ilave etmektedir. 

Bu huaustakl projenl:ı r.u~usiyetlerl yakında l:ongre-;e te••dl edL cuma gtlnU Adalar aı-kaıll!ıda top c.· Fro.nsız kııb'ncsl, murahhasları 
lccek ol:uı b.lr mesajda tıı. ... 1 ih eı!llect:ktlr. tıı tecrUbclerı yııpılııcııklıl', tayin etmiEtir· 

Saat 18 de aldığımız 
1 

haber 
l..ondra 19 (Sa:lt 18) - Fransu 

h U k (l m
1
e t l n in bugiln Bordoda 

ila§\·ckil .Mareşal Patenin ba9kan
hğı altmclı toplanmış ve Hitlerirt 
sulh tckllfledni tetkik etmiştir· 
Bununlıı beraber. gel'E'k teklüler, 

gel"('k Fransız hükumetinin bunla_ 
n kabul edip etmediği hakkında 
bu !ne kadar hiçblr mnlUm.at alı -
namamışlır-

Yalnız, resmi İtalyan ajansı Ste. 
fani. sulh tclclüleri hakkuıdtı ııun
lan l.ıildirmiştir: 

(l}e,•:unı 2 tnct sayf :ıda.) 



• 

DADlLD!:: 
• Hava bUcumlarınd:ın halkı ba 

berdar etmek Uzcre ı;ıehrin muhtelit 
mmtakala.rına konuıruı co.navar dU 
dUklerinin yııkmd:ı. tecrübcsl yap.la· 
caktır. 

• Ltae blUrmo 1mtU1anlan sı.ıı..n et. 
mı:tır. Muvaffakıyet nlsbell yllzı! 
20 • 23 tahmin olunu~ or. OlgunTult 
1mWıa.nlarma a:rm 22 stnde tıaslana· 
caktır. lmtıh3nlılr yazılı <.hcak, taıe. 
be en • z G numara ıı.ldığı takdirde 
muvııflnk olınuo sayılacaktır. 

• İç ticaret miıdUrU Cahlt Ankn
radan §ehrimize gelmij; Akdeniz 
vaziyeti' üzerine plyasnda yeniden 
başgöııtcren ihtikllr hareketleri up 
zerinde tetkiklere başlanııııtır. 

• lzmlt kılğıt fabrikası, istlhsaliı· 
tmm meptcp kitaplarına aarfı lçln, 
l'&Z lelere kD.ğıt \'erflL't>sin! JılUV&k 

kalen durdurmu~ tur. 
• • liemleketi! izde r:•ni§ mikyash 

fa gören bir uyuıturucu ruaddo. §cbc
kesi yakalıuunıştır. A!yonkarahlsarın 
Uluborlu kazaaıııda. \'UCUda ıeUrdlk 
lcrl bJr im&Ultbancdo morfin yaparak 
tıunlan her tarafa. gönderip sata.o ee
bekenin menauplarmdan şehrimizde 
çalı§an Mustafa, Alım.et Oruç. Neşet. 
Osman, Marko, CemJ dllıı poU. ta.nı· 
tmclruı tutuımu,tur. 

A!yonkarahl:ınr vilılyeUne çekllen 
tclgra.fla onıclııkl lmaltltbancde basıi 
llllf ve bir çok nltlt ve edevat Ue 46 
kllo ela yeni imal edilm~ morfin ele 
ıeçtrUmııtır. Şebekenin diğer ıchlr· 
lerdekl me111tıplan hakkıncla t4hklkat 
yapılmaktııdir. 
• Havffazı !)lrkcUerl beledlyeyc mU. 

ncaat \İderek. kOmUr ve kambiyo 
tıyaUarmm arttığını ,.e bu aebeble 
motremlkD.bı başuııı 20 para zamme 
dilmesi icnp ctUğinl blldlrmlşlerdir. 

Fakat tıcıedly11 kömUr ve knmblyo 
tiyatıurmda.kl yUkselmelerl ~aza tesir 
edecek kadar two. bulmamıştır. Ma
amaıııı tckllt tetkik edllmeRtedlr. 

• Dllıı Ticaret Vekllimizln rlyase· 
11ııde, a!gorta flrkı:ı .. cı ı . 1Udl!rl.lr1nlı:ı 
~le yapılan bir toplant.Jda 
Akdenlze çıkacak vapurlanmızm ~·er
li slgorta §lrkcUerl taratmcbn slgor. 
tası etrafında kararlar verll~tır. 
•Bu fiab&h Altm~da eokak oı; 

taamda bir adam kansını bıçakla &· 

IJj' surette ya.ralaDU1ttr. Tnkalrıı dot· 
ramacı sokağmd:ı 11 numanıdıı. otu· 
ran tutun amelesi Onnik oğlu Artln 
ne karw Baygo.nuıı 900 gUnlerde 
kavra etmı,ıer ve Haygaııll§ Artlnl 
eve .AJmn.ma,ta başl&mıftır. DUn ge· 
ce gene evine glremJyen Artın bu ıın· 

bah ka.rısınm sokağn çıkmasını bc:k· 
lem.il ve &rkumdan takip ederek Al
tmbakkalda önllııe çıkıp bıçBl<la 11<>1 
böğrllnden yaralrunı~ttr. Kaıılar için· 
de yere yuvarlanan kadm yetişenler 

tarııfmdan b~ırm bir halda hastane
ye kaldaılmıı, Art1Iı yakalanmt§W'. 

HARlÇTE: 
• Kral Karoı, Mılrc:Jal Pctenln bcya 
natmı mutc::ı.l:Jp siy mll§3vlrlerlt
va.zlyet bakkmd:ı lst!şarcde tulwı· 
mU§ttır. BUtlln na::rlar 1.Walaruu 
tarUı zikretme! yaurnk krals 
\"ermlşlerdlr. nu surcUtt krnl ıu·zu 

cttıg1 anda. yeni bir kabine ~kll ede· 
blleccıttır. 

Yen\ te3ckkül edecek olan kntıme· 
n1n kimlerden tcrekkUp edeceği bu
ausu pek gizli tutulmaktadır. 

Sovyetler 
Leto'iıyada hangi şehir· 

leri İ§gal ettiler 
Biga, 19 (A.A.) - Sovyet taleple

rlnl.n kabulllDU müteakip yeni hllkQ• 
metin kurulması hakkında. henUz hiç 
hlr tebliğ neıırcdllme~tir. Yeni hU. 
kımıetln ancak birkaç gU.ıı sonra ku· 
nılacağl aa.rulmaktadır. 

Yeni Sovyet kıtaıarı, Rlgaya, ha.dl· 
scalz girml;ilerdlr. Rij:adan ba§ka DU. 
nabur, Mital, Goldlngen, Toukoujm, 
Tals~. Rczekne \'e Loudacn §ehlrlerf 
de fli:aı edilmiştir. 

l§ı:aı kuvvcUerl ile irtibatı temltı 
fcln, hllk(ımet, sabık genel kurmay 
bqkanı gencro.ı Hart:manls riyasetin· 
de bir husus! irtibat komitesi te~kil 
etml§Ur. 

Prençip 
15 Yalattarlhüt ... bll,,..Hodaal 

- Bugünkil çir~in h:ıreket üze· 
rine "Bosnas:ırn>·" şehrini teczi)·c 
e~mek lüzııngeli)or. Zatı fehameti· 
niz programı tndil ederek rıhtımla· 
rı takip suretllo )·ollarmn devam 
buyurulm:ısını irade cclehilirler. 

\'ellolıt lıu lcklifl kabul elti. Şn· 
yet ,·alinin şuphe-;iz hü-;nüniyelilc 
)aptı#ı bu telılHiııi knl.ıul etmiş 
olsaydı "Prcııçip" e tesndüf ctmi· 
yecek ve sene fednlnin kurşunları· 
na Jıed::C olnıa) nc:ıktı. 
"Çabrino~ iç" in fırlattığı "bomba· 

ya rol'mcn arlık her tüı-lii tehi 1 e 
zail olmuş gıbi ı:ıöı ilnuyor Ju. Arkn
cl::ışının murnrrnk olıımadıi):ııı h:ı
ber nldıRı halde "Grnbcj" Lütiiu 
etr:ıfını j:ındarnı:ıl:ırla s:ırıl•nıs gö· 
rerek bomb:ısını kull:ııı:ımıı)n<':tk 
bir vaziyete dilşmü~tü. Diğt>r ui
knstçıl:ır<lan "Popo,·ic" pek gcnı:ti 
hareketlerinde tnm:ımi) le erbrn 
kaldıaı holde cesaret edip bcmlın•w 
nı atrunnınıştı. "Vn.o;o Çirilovic" He 
"Mehmet Ilnşiç" ise lıirşcy yap:ıın:ı· 
d:ın nlny önlerinden sccip ı;itınişll. 

"Fransuva Jozer" sokııı'.;ının )'n· 
nıncla general "l'ot Yurek" prensin 
otomobilinin önündeki oloruobllin 
yııı\hş bir yol takip ctti~ini gorerek 

(C:ı~tarafı 1 lncıl uyreda) 
mtUllc.r b~;-u ba.yr ak çekert'k mu. 
kavcmet g3rmeden ilerlcmeıc kalk 
mı !ardır. Jt'ransı.z ordc.su clôn ta· 
nr.uzlam kahramanca lı:nr,:ı d.ır. 
m.akt3dır· 
Majınodan çekllmif olB.D )'nrUD 

milyonluk kuw~t cenuptnkl I<mn
sıs oröualle birleşm.llJtlr· 

Fransız B~ıunandnnlıE:;'t ordu -
ya teltizlc ynpUğı bir tcbliğdo ti· 
lahlıırm terkedilmcmiş olduğunu 
blld1rmi5tir. 
Diğer taraftan ŞiınaU Afrlkadnkl 

~'ran.sı.z orduları başkumandanı 
General Nog ile Orta Şark ordula.. 
n baikumandanı General Mitelhau
zer birer beyannaıno netredei'ek 
Alnianyanm aulh eartlan ağır olup 
Fransız hUkfuneti bunlan kabul 
cttlb1 takdirde harbe devnm ede • 
ccklerini resmen bildirmişlerdir· 

Frasız donanması Atlas "denizin· 
de, Alman btıldımetl tarafmdaıi 
dermeyan edilecek aulb eartıarmı 
beklemektedir. Bu tartlar donan -
manınte!Uminl icap ed~k blrta -
kml metalibat 1ae donanmanm tn -
giliz filosuna Utlhalrı muhtemeldir. 
I<'ransa ~ava. filoları da Almnnya
nın eline geçmemek için Afrikaya 
uçm~la.rdır· 

ı.~ransıı bUkaınetl raclyo De ııeep 
redilen bir beye.ımamede bUtnn al
vlllcrc ha.len bulundnklan yerlerde 
kalmalarını emretmiştir. İqe ııer -
vl.5lcri ile aıhhl aervlsler, b1zam 
ve cmnlyet~leri •"-ı,, ohm • 
muş bulunmaktadır· 

Reno kabinesi sabrk harbiye 
mWıteşarı general Dö Gon, Londra 
radyosun<ıa J'ransıı öı.illctiıie hl • 

SON 

tnp et.mit ve Fra.Madııkl bUttln r.n.
b:tlcri, a.skerlcıri, sanayi erbabını 
!ngiltereye çağtrmışur. \:Jcn"'tru, 
lngllterede hru:ırlncmı.nın \'e blr 
gUn Alrnnnlaıı.ıı Frar.sndan ~timrıL 
masmm mUınkUn olduğu ka.n.anti
ıı.1 taal}·or. 

ALMANLAR ŞJil&BUBa'U AU>IIAB 
Bordo, 19 (A·A·) - Bret.agne'da 

ve Normanclie'de Alman ilerlcyifil 
devam ediyor. dll§manm ileri mUf. 
rezeleri Cherbourg ve Rennes'c 
\'armıı;la.rdır· 

Chnteaudun'lln cenubunda da 
şiddetli çarpı!jlllalar olmuştur. 

DUşmnn. Orleans ile Ne\·crs ıı -
raamda Lolre il.zerinde köprü baş
ları tesisine muvaffak olmuştur. 

Dilşman Jura'lanı doğru llerle 
mcktedir· 

Loren ve Alsasda da çarp1~nlnr 
devam etmekte ve buradaki krta • 
lanm11 düşmanı uiddetle taclı ey 
!emektedir. 

lKU'J.".l'ErlKR llZBABINA 
YAPILAN YENi GDl11ZB 

Vqbıgt.ou, 19 (A·A·) - BahrL 
ye ne%81'Ctinln blldJrdiğine göre. 
inşası hemen hemen bltınl.ş olan 
10 torpido ve 10 den:.zaltı nrnyıcr 

g9m.18i, Fransız - İngiliz satın alma 
komisyonunun emrine verll.mlftfr. 
Amerika Blrl~ devletleri bahri p 

yest. bunlarm yerine lrend.lsl için 
daha yeni mOdel ~miler tezglha 
ftoyacaktır· 

AVAM KAHARA81NIX VA'RINiil 
TOPLA.'VrISI MÜll1M 

Londra, 10 'A.A.) - DUn akşnm 
A vain lmm:ıraııında B!yıvekll Çörçll· 
den eonra Ei.11 f.l&n parllmento azala· 

DAKiKA 

ingiliz bombaıdımamoda Alman 
şefleri öldü 

LOndra,, 11 (Saat 18) - lnglllZ tayyareltr1 Al~aıım mil.hım ama! 
ve a.sY..eı1 mmtal;ııJ.a.rmı bu aabıı.h yltıe ılddeUo ~mbCırdıman etmlftlr. JJ· 
m.nnlar taratuıdan h:ı.bcr verlldığfne göre, bu bomb:lrClunan esnaımda Cka· 
tapo teşkllAtı pfierltıden birUc s. S. tqltllD.tmdan dlğer bir Gef .. yaralıuıare.k 
ııınıoıwr. 

. italyan elçisi kahireden aJrlldı 
Loııdıa, 19 (Sat 18) - Kahlreden bildlriltuğinc göre, ttalya.. 

ıım Mısır elç!sl bugUn K:ıh!rcden Rom.aya hareket etm!ştir. DJtcr 
tarrutan. Mısırda alman mUdafan tedblrlorille dcv&111 oluııınakta ve 
dz.lıa geniş tertibat ıthrunn.ktıtdır· Bu aradıı Kahirede, oehrin pasif 
nıUd2.faasmda çal~mak Uzcrc 100 lıin7 1dti" k4fdblıı!ıtılllflur· Şctır19 
,tııhUycsi pa§l{ınuş olmamakla beraber, yüzlerce kişi Jskenderi{eyo 
hareket etmi:Jtir· 

Bir İngiliz -Japon anlaşması imzalandı 
ı.anclra, 19 (saat 18) - Bugllıı, İngiltere ile Japonya arasında, 

Çindek.i Tien Tsln İngiliz nUfuz mıntaka1t h~da·bir anlaşma)'ıL va
rılnııJ, an~ iki tarafın mlimeailleri ~ f.mz& ~tir· Bu 
anlaşmaya göre, Tieıı T.sinde tethlve nihayet verilecek, Çinliler tarL 
fmdan konulan esaret kaideleri k:ıldınlacak, memlekette nlzaın ve •· 
sayiş tesla olunacaktır. 

Yugoslav kabinesinde değifiklik olmayacak 
Rbma, 19 - Belgrattan bildiriliyor: 
Son Avrupa vaziyeti üzerine, Yugôel&v liihlnealiide değlııtklik yo.pılıı. 

cafma dair çıkan haberler tekzlb olwım.akta ve kabinede hJç tılr detitikllk 
m~Z\'UU bahj olm&dıtı bildirilmekted!r, 

Bir ltalyan tahtelbahiri batırıldı 
Loıulra, 19 - Akdenizde ltalyan kuvvetlerine karşı İngiliz tay. 

yare ve barp ıemlleıi muharebeye devam ebn.ektcdir. Bu arada, bir 
ltalynn tahtclbablrl batırılmıetır· 

Romay:ı göre vaziyet 
Roma, 19 - Son alınan haberlere göre, Alman kuvvetleri Fran

sada Luar mıntaka.amda Uerlemektedlr· Ll.yon havall.ainde ile bllytlk 
~ ta~idat yapılmaktadır. Luardan ilerleyen kol Şatoşinon diğer bir 
kolla bir1e~tJr. 

Dlğer taraftan, hvlı;re hududu FranM ütafmdn.n knpatılnıi3tfr· 

şoföre aynı yolu iııldı;ı etmesini ınıştı. İşle bu sırada tnlebe "Poşa· 
söyledi. Şoför ise bu emri ıınlııma· rn" imdada yetişti. "CnbrinoYiç"' e, 
yarak durdu. Arşidük'fın Bosna llerseke selece· 

Akacak kan damarda durmaz, Rini bildiren gazele pnrçasını gön· 
derler. dermiş olaıı "J>oşar'' Jnndarmay:ı 

•:Çabrlno,·lc" in pllıAı bombanlll bir çelme takarak yere yıınrlJmı, 
t:ırnknsını işitir işitnıe:ı "Prcnçip" ve Jnndarm:ınıo "Prençip" in hn· 
yanındaki gene lı:ızlardan ayrJlmış rckctlne mani olmak teşebbüsllnil 
ve pastnlı:ır için garsona fırlatıp akim bıraktırmıştı. 
atmış olduğu paranın üstünü bekle· DUıün bunlar bir anda olup bit· 
meclcn dükkandan dışıırıy:ı fırla· mişti. llu sırıııln "Prençlp" ilk nıer 
mıştı. Gnrsonun ~maline biraz :50nrn miyi atmış ve zevresinin Arşldilke 
~ellp parnnın ü~tlinü nlecaih cc,·a· siper olm:ık kin nyalta kıılkmı, ol· 
b.tm veren "Prcnçip" kah\"edcn mosın:ı rağmen ls:ıbct ctıui~ti. Mr.r 
çılcnr çıl<mnz vellahhn otomobili mi, vellnhlın boynunun s:ığ tnrnrın· 
ile knr,ılaşmı,tı. dnn girmiş Ye şnlıdnrunrını kes· 

Genç suikastçı, Arşldilk ile •ev· miştl. 
ce ini ,.e Düşesin karşısında otur "Prençlp", vcliahıtnn sonra gc· 
makta olan \·nll general "Pot 'iu· nernl ''Pot Yurek'' i öldilrrqek 
rck" i tanımıştı. knsdi)·le ikinci bit' ,ı dnhn nteş et· 

"Prcnçlp" l.>omh:ısını suikasttan mlş, liıkin mermi hedefini şaşırıı· 
sonrıı intihar etmek m:ıksııdivle n- rak DUşese isabet etmiş, onu d:ı 
y:ıl:lar•nın ucunn, nrc snr'ı:lle kuıılar içinde yere dcvirınl~tl. 
l:o~·du'kl:ın ııonra t~bançıı.•ını C'l' Suikast ynpılclıktnn sonra otomo· 
lraruı. \"C sükiınctll! l.ol•ınıı uz:ılorak bil yoluna devar:ı eını!~ıı. Y<'li:ıhtın 
nic:m nlrn:ıyn tıa,ı:ıdı. Otoınobll çok . yıwcrl Kont ""foı :ı", hiıldhnct l:o 
YD\as Rlcth•ordu. C:iln\tü o sırndo n;rındnn çık1ldığı t•nd nberi olQ· 
ı>okağın dönemecini dönü:rordu. mobilin lı:ıs::r:ıa~ınJn duruyordu. 

l\cndisiııe tevcih edilnılş olnn llu surcllc 1nıılıtenıcı bir sıılknıt:ı 
rovch·erin naınlusııııu sürünce Ar· t•fcndir,iııin vilcuıll:ııa kendi viıcu
şiclük'ün ~ilıbchcklcrindc ınüılıiş dunu siper ı·lınek l<ıtiyordu. Uıkin 
bir korkunun cılc;ınlıklım belirmiş· im fcılnk:irlık beyhude olnııış ,.c 
ti. Birka~ :ıdını Olcdc dur:ın bir "l'reııcip" ro\·eh·crini Konıun hu· 
J:ını!arnın, "Prcn~lp" Jn roveh erinl lunduğu tıır:ıfın nl.: i t:ır:ıfından lıo· 
çekti~ini görmüş ''C ntc, etmesine şa!tmıştı. 
m:ıni olmnk için koşmnğıı başla· (Dtuamı var) 

.um !: p."".!, rccm. ket!zı utere kadar 
u:ırbo davam Um!ndc tam bir u!rllk 
blllluae bUlcudugwıu tebarüz ettu
ru;.,lcrdll'. 

!,ş~l partlf.>iDJJJ parlimıento lideri 
Lce Scıt!ı, ••eoııuna kadı\_r devam e· 
dcccgl.ı., demteUr. 

J,\berel lider Percy Harrts, "BlltUn 
millet, b:t§Vekllln arkasmdııdır., d&
mııtır. 

Nihayet aö.z alan Loyd Co~. per
acmbe gUnU Avam kamarasmın gizli 
cclaestndc yapılacak ve bilhassa. ana· 
vatanm mUdafaası meselesine inhisar 
edecek mllzakerelertıı ge.ııl§loWerek 

ÇörçULD Uerl aQrdOjU meaeı.Jerl de 
ihtiva eylem..ınl latemı., ve demlftir 
ki: 
Eğer tatmlıı edici cevaplar alıraak, 

bir 1J1laD lçlıı mUmkllD her 19yµı ya
pılmakta oldu&u hakkında ~mı.ıc. 
tJ temltı edeceğiz. 

Çörçll, buna cevaben, gtzll celsede· 
ki mUzakerelerln eau DlUUUDU ana· 
vatan mUda.fa&.11 teşkil eyledi~ ta· 
kat böyle tılt mUaker• ean&smda dl· 

' ğer herhangi blr me8Clenlıı de bah1ıı 
mevzuu ohuıablleceJinl tekrar ebnlf
tlr. 
lALTADA BOMBABDIMAND~'i 

OLENLEB 
l\la.lta, 19 (A·A·) - İtalya ile 

harbin ba.J}lama.ıımdanberl geçen ilk 
hafta zarfmdılki tayyare hllcumlıı· 
n neticesinde, onu kadm ve doku. 
zu çocuk olıiiak tızere 81 alvil ~lmOş 
ve 4 ı slvll atrr surette yarala.zumv
tır. 

lTALYAN TEBLlGt 
tta.ıyada bir mahal, 19 (A·A·) -
1tıılya.n umum.! 1tararglhı bildi

riyor: 
Deniz keşi! tayyarelerimiz bir 

dU~man tabte!Dalılrinl b:ı.tmnışlar_ 
dil'· Şimi.U Atrikada vi.zlyelt.ö bir 
defl3Dtlllı: yoktur. Şarki Afrika.da 
İtalyan bayrağı çekerek hatlarmıı.. 
za glrmcie t~ebbUa eden tankla ~ 
rın hlıiıayeelnde blr lngU.Lı kolu 
ınUetslr bir mukabil taarruz neti -
cesinde dağıtılm1'tır· 
Tayyarcierimiı dilşman Uslerine 

t.aamıs ederek Uç tayyareyi yak. 
ınıştır. Dllşman ta~eıi bir ka
sabayı bombardmıan ederek Uç ü... 
dmın ve birkaç çocuğun ölUml,lne 
sebebiyet vermi§le.rdir· 
Dtıeman dlln gece bava akm1ah 

~-apn.rak Llgur.l Plemonte'ln ıner ~ 
lı:ezlerine bombalar atmı.5tır. Kim. 
scyl' pir .§ey olm~· Hasarat 
pek hafiftir. 

Fransız hükOmeti 
Alman cevabını 

tetkik etti 
ı •(~~turof.ı ı 4al'I S&Jfa.da> 
Almanya Fransanın bila kayıt ve 

şart teslim olmasmı iatcmcktcdir· 
ıBuudan bqka, Franla.nın bir kısım 
arazial, lngiltere ile harp bitince • 
ye kadtlr Alman Lsgall altında ka
lacaktır· 

Diler taraftan, Alman radyosu 
bugün öğleden aonra, Uç 1eneden • 
beri Fransızların Almanyaya luır
ıı aleyhtar hareketlerini hatırlat -
makta ve bunların, billıalsa asır -
la.rdan .t0nra aelen ve mukadderap 
tın tayin oluna.cağ? bugilnkU gibi 
mllbJm bir günde unutulmıyacağı -
nı ilAve etmektedir· Slyast realizm 
bu gibi ldnlerin unutulmasını Amir 
ise de, Alma!ıyanm bu anda, şicl -
detll hareket taraftarı oldufıi rö -
rUlmektedir· 

Buna mukabil Fransız radyosu, 
Frans:ınm ıe~iz bir sulhu aaıa. 
kıı.bul etmlytceğlnl ve muharebeye 
davam olunacağını tekrar tekrar 
ilAıı etmeltledtr, 

Harp vazJyeU hakkında Frarunz 
bqkumanda:ılığt kıaa. tebliğler ııeş· 

retmckt.dlr. BugtlnkU tebliğe . göre, 
dUşm:ın bUtUn cephelerde e!ddetll 
taarruzuna deyam otmlo. f:ıkat mu. 
hJın bir ilerlemede :lıuluııam~tır. 

- Fnkot Canan hanım, sjze bir 
şey dalın sormak istiyorum. Da\'ut 
bey Bahaya niçin silCıJı çekti? 

Canan pencereye kadar geri Çe' 
kildi: 

- Il:ıhaya silüh nıı çekti? Dunu 
da mı biliyorsunuz? 

- E"et .. Kurşun Bahanın omuzu
na saplanmış, eğer .ı\liye hnnım 
Da\'Ut beyin kotuna yopışmosnynıış 
Dıwut bey lıir daha ateş edecekmiş. 

Coııanın dudaklıırıua yavaş yava, 
renk geldi: 

- Ililruiyorunı, dedi, dnha dol{· 
rusu bir şeyltr hissediyorum ama 
emin değilim. Fnl:ot bu işin kııtiyen 
hu mektupla ıılal:nsı yoktur. :EAcr 
Dnvudun bu mektuptan haberi ol· 
s:ı:;dı cvvel.'l Jıcntlen sor:ıctık, iz:ı
h"'! fstiyecf'kll. J'"\"111 otıır bir hns· 
tr.lık ı;cçirıli.. O ,·akıttanheri çok 
d~~işL 

- Cnnan! .• 
Kaıııdn Ecm:ı göriinılfı. 
- \'n hurııd:ı mıo:ınız.. Emine 

Ann l::th\'e tıişircli. lıirnz şey yedik· 
ten onr:ı i rlrnhnt ediniz. Belkis 
tı:ınımUt kııbvesinl burnyn göndere· 
ccfHm, 

- Hıı~·ır, dedim, kıılıve lsteıncın. 
Biraz sıcak sut gönderiniz. 

Esma: 

Yakalanan esiri sorguya çekmek 
vazifesini üzerhıc almış olan yedin 
ci ortanın mcydnnb:ışı Selim esirle 
uıun uzadıya konuşmata hıışladı •• 
Du konuşma bo~layınca esirin el· 
rafında birikmiş olan )"eniçeriler 
birer, ikişer çekilmP!ıe '\"C~'a\•nş )•ıı· 
,·:ış mcyd3nd:ın Ulakluşm:ığo bnşlll· 
dıl:ır. Çok kısa bir znmıın içerisin· 
de meyd:ın lonı~miyle tenhala,ıı. 
Arlık burada hAJA dimdik bir hey· 
kel gibi sıpırd:ınmodnn ayakla öu· 
ran ?ılurııt Aio, dlzçökmlh vazl:.•;e
tini muh:ıfaza ederek uzun hlkiiyc· 
alnl enlulnı:ığa koyulan esir, esirin 
sözlerini dikkatle dinleyen ve aı·ıı 
sıra mfiklllcıncyl kıs:ı fak:ıt sert 
su:ıllerJc kesen meydnnb:ışı Selimle 
esirin hir:ız gerlslude eller} göğ· 
sü üzerinde ç:ıpr:ız ,·aılyelte yedJn· 
ci ortadım üç nefer yeniçeri vardı. 

Bu sahne bir hayli uzun sürdü. 
ay yavaş yıı,·ıış göğyUıünde kaydı, 
lıulullarJn örtilldü, tekrar acıldı, 
Yine örtllldil; yJldıı.Iar yerlerini 
değlştlrcliler. Denizden doAnı Set'İn 
bir rüzs4r esme:e başladı. :Etrafl:ın 
fşllllen sesler yavaş ynvnş hııfifledf, 
hattil. büslıiltün kesilir gibi olılu, 
clll"ri ıırknsındn bn(tlı, dlzçül.:mtlş 
esir hiUd söylüyordu. 

Du kara \·e karan1ık yüzlü, ılm· 
ıly:ıb ve karm:ık:mşık sakallı esi· 
riıı ınrlp bir söz söyleyJşi vardı. 
konuJ:.ıl:ınları ~nlaynmoyan Murat 
Ağa gözlerini esirin ıı~ı\na dikmiş, 
bu harıırclli anlatışa bakıyor ... Esir, 
baınn sankt bir kahramanlık mace
rası onl:ıtıyorrnuş gibi coşuyor, 
güzleri porla~·or, sesine hakim bir 
ahenk, kutlreUI bir eda ·eriyordu, 
baZ!\n bu ses sanki bir ıllJk masalı 
anlatıyonn"' &ibi tullılnşıyor, •ı 
meyllli bir Yadlde tallı şırıltılarla 
mini mini bir ırmağın akışı kııdar 
bcrrakJaııyorı blru sonra bu heye 
canlarına hiUdrn olmığa olışl\n 
seste coşkun bir ısyanın gizli hay
kırışı sezilir gibi oluyor ,bazaıı 

günlük kokolu bir kUsedo yükselen 
dtıa mrrıllılan albi yalvılran bir 
eda alıyordu •• 

Esir, söyledi, söyledi, sftyledi ve 
nlha)'et lıUlün derdini döken, bil· 
tiln ıztınıbını anlatnn her jnsnnın 
ynı;ıtı~ı gibi sustu, bqıuı önüne r 
terek sustu, hıckırıkları gölsQ içc
rJı;lnde boAmnla muktedir olamı· 
yanık bıcl:ırdı ve sustu, güıyaşlıırı· 
nı beyninin içine akıtamac,lı, aö~· 
leri yaşardı ve sustu. 

Esir sl.iyledlklcrlni bitirdikten 
sonra uıeydancıbaıı. ııijır ve ı:ı.lgı• 
h adımlarla l'ılurat Ağaya yaklnflı 
ve: 

-Du Kftflr der ki cümleslle söze 
başlayarak )·akalanan esirin hlkA· 
yeslnl onl:ıtl1: 

Yakalanan esir, VenedllU, hallA 
blltnn Ş!m:ı.ıt ttaJyny'l tirli tiril m
ı-eten meşbtlf' hııydut Kanlı Kof'ta\· 
dı ... Bir tabur askerin ortasında 
hapishaneye gölürfilen bir ıırk.ndn· 
oını kurtnnnak için alb arkadatlle 
beraber taburun üzerine uldırarak 
mahpusu nıuharızlorının elinden 
olan ve yirmi kadar askeri yerde 
can.sız lıırakıır:ık dağlara çekilen 
Kanlı Karteli... Yimıi dört klşllik' 
bir çetenin başında gilpegündilz 
Venedlğin en :tengin bangerl sayı· 
lan \"e eTİ daima bir kale gibi mu· 
hnfazıi atlında bulunan Sinyor Yo· 
lı;omlrin cTine saldırarak lıanıerio 

ft 
genç kıırısını nlıp dıığrı çıl:ıır:ıdıD' 
Jstediği parayı almnyınca kı ırt 
salıverrulyeıı Kanlı Kartal! ... : i\P' 
fıoı sanın kuv,·cllcrln taıyıkı 11 ,.ı 
de .bir Jn~arayıı kapanıırak 

11
, 

anıı altı ıece dayanan ve p~ııı"' 
bir kolayını bulanık bu :ışı 
ccnlıcri geçen Kaıılı K:ırı.ııJl ..• erk.,. 

Murat Alta, l.ıunlan dini ısO' 
nc:l{ecsl Te ıhaksndı ne olursıı 'O dl. 
l.ıer :kııhraman \'akasını coş1JJ:11; 
dinlemeyen bütün kıılırıım:ın JC 
lnr glUl, beğenen bfr 'blllcıŞlıı fi 
Klir'tnla bakıyordu. Macer11oın Jıcıı~ 
ı.lnn sonraki .P"rçaJarını dahi ~ 
ı.atli bir alaka ile dinlerndt , 
yuldu. Knnlı Kartalın :EJuiıJl0 r 
olan aşk macerasını, S:ınjod1~rıf 
daıııntla se\·gIUsiyle başbaşa ol~ 
ken kızın bahasının ud~ k-' 
tarafından baınldıklarını, ~:ı rı~ 
nıp VenediAin meşhur :.cinden~ 
atıldığını de anlayarak dinl~~ 

E.-ıir Venedik zlodanında »"'J. 
zü ve geceyi blrlbirinden ayırt~ 
miyerek seclrdlAi günleri, bll •" 
rı, ayl:ırı anlahrken Murat "!, ~ 
kalbhıde bu unre karşı ııde ırı4' 
merhnmet uyanmıştı, kend e~ 
bile saklamak istediği bir ıll J l.r 
ınet.. • .,,...,. ,, 

Yeniceli alası bundan • ~ 't 
anl:ıtılıınlırın bir dnba Isnı~ 11 anılmayan bu 'korkunç ıln ;ı 
Kanlı Kartnlın kaçış ..e " ~ 
mas:ılını dinledi. Knnh J<tı ~ 
ilk sl\ltQn Ye ıevekknI saatl•;I 
tikten sonra nasıl korkunç bff 
ile kudorduğunu öğrendi. 1'• ; 
yumruklariyle sa!lır du,·ıırlıı'!, 
'ıl vurduğunu, kntasını d'1J ~ 
kıntıl:ırı.ua ç:ırpı çarpa na• çl~ 
lcdlliw. mahzuıı tiir bır• l 11 ...... 
de kendini kurtııremayıın ~ 
nasıl ısırdığını, ,·:ı.hşl orııı ,,.- i. 11 
en kayto köşelerinde salda , ~ 
tün b:ıf.\·anl:ırı deliklerinde jJI 
mağa zorlayacak kadıır kuvl't 
sesle haykırdığını sö)•lerkell 
Ağa jtıenllAinde ilrperen ~h 
oldoflınu hlssıdiyordlL ıt•-
tal uıamış tırn:ıklarlyle, ınob 
taş !!emininden bir iki a,aş ... .., 
koparmak tein lopr~ı k•IW'."'~ 
ı·ulınayan, btkmnyan, ı<ımldl 1' 
yen bir sabır ile köstebe 
topri;!ı oypıala baflamıttı. 
bu işleri yaparken ceaaret flsl 
rllnl göılerlnln önünden 

1 lılle ayrılmayan bir hayald • 
yordu, Eluizanın bayalindelrı 
iyice uzamış, kendisini taş 'b~ 
~oktanberl 1erkedllen bir 
ne g~tnrıuü,tn.. Burası )·er 
dah:ı yakın bir bl\creydi, t.~ 
yakın LJr yerde bulunan b~>'°' 
cereden bir ı;ııırça ışık gi )il' 
gükyüztlnlln avuç içi kadar 

0 çası i~rilnebill)'Ordu. İştt ôttıl 
Kanlı Kartal deli libl 
Burac;ı tür "e topnık kdlt' 
bnşka biç lılr ko!rn sfrmeYeD,ı,1 
od:ısının yanında cennet v~ 
yer '•fılır<U. Kanlı Kartal 
ıeceyl be~ledt Pencered111 

nen avuçiçi k:ıdar gök pa ~ 
bir iki yıldız belirdi. O "'~ 
haydııl duvarlardaki cıkJJS~ 
ıııra )>urı bua çok tehi f'_ 
eanlınzlıkten sonra pencere 
şablldi. Pencerenin keıı• 
taşl:ırm arasındaki hare d 

11 taşlar iltretl J>ir vıııJye~.41 
yordu. (Dd" 

Seçnıe fıkral 
Büyük maymuna 

vermeli 
\'ilzü gözii kıllı, çirkin lıir çin

gene bir maymun oyn:ıtıyormuş, 
Se~-rcden çocuklardan bid; elinde· 
ki simidi maymuna uzatır. l\t:ıynıun 
olmaz. Çocuk annesine: 

- Anneciğim, küçilk maymun 
ıılm:ıdı, şimdi büyük mnyınunıı ,·e· 
relim diyerek çingeneye uz:ılır. 

- Olur, dedi. Haydi Cnnnn gel 
inelim. Çok yorgun görünüyorsun. 

K:ıprnın yanılıaıınd:ı Cnnıın bir 
J:ıh:ı:a loreduüt etti ve Esma kod· 
dora çıkmış oldu~u lcin r:ılı:ıtçn 
gcrl döndll, yonıma kadar geldi 
\'e hafif sesle: "Teşekkür ederim." 
dedi. 

Ayak sesleri uznkl:ışınca Jyi bir 
fırs:ıt knı:ırdığım için &.endi kendi· 
me kızdım. Da dakiknda Cıınan:ı, 
kr.nıllsini ilhnnı eden delillere Llnlr 
ım:ıllcr sornııılıydım. Hiç olmazsa 
kan lekeli >'nkasıudan ıuuhukkuk 
babselnıeliydim. 

Son geceyi dü,ünıJüm: Olümü 
yakından eörmii§ ol:ın Ferdaucnin 
hali :ınlnşılmnz bir hüdlscydl .. 
nır defa bu evde nnsıl oluyor Lltı. 
\'cromıl Lulunu)'Or ,.e nereden gi
riyordu. 

Veron:ıl lJir uyku ilacıdır. Çok 
olıııııı:ıdıkc:ı tehlikeli clctıilıllr. nn· 
zı edııınl:ır buna da ıılışırl:ır. \'e 
oh ,.tıktc.n sonra vozgeçcmeder. F~· 
kat recelesiı s:ıtılmadı!ıı için tecl:ı·· 
riki kolay dei;llclir. Su halde bu 
c\·de y:ış:ıynnlardıın bl rl!ii Yeronol 
kullanıyor. \'e evde kOJllyelU mık· 
lnrıln \' eronal bulunnlıiliyor. 

GUnün mühim bir kısmını Pcr• 
dancnin y:ınındn geçirdim. E\'de 
e'l:ısrn klınsc kalmamış, lıeı'kes cc· 
n.ızeye gitmişti.. 

Sıı:ıt onlıire doğru hastahaneye 
bir mektup yazarak hennı gclmiyen 

Dördüncüsü açılıl': 
kalır 

Aptalın birine: 
- Hesap bilir misin'? 
- fiilirlın. _,.. 
- ÔYlc,Yse §\l üç eırıı•r 

kişiye tokaim et. 
Aptal biraz diltündilkte0 

- Üç kişiye birer cJJllll 
dl.irdüncü de açıl:ta kalıt• . 
elbiselerimi istedim. VO il' 
posta~·a \·crilnıek üzere ' ; 
luplıınnın yanına bıra1't41, 
birde aynı maSünın yanıJI 
yordum. Mektup bAJA ..... 
İçimi bUmcm hanıi şey..-;;, 
Mektubu alıp baktım. G~~ 
görilr, burnum iyJ tokU 
hal zarfın açıldıAını v• , 
okunduktan ı;onra urtıo 
p:ındığını anlafüm. ....,f, 

Bu hAdlse beni Qrper .. f 
nıektubwndıı glzll blt:f',,a 
Fabl Topuzoğlu :ıllesl ııJ~ 
bir yer bıııkasının uıek 
mayı yakı11Jramadun. _-..... 
yor ki etrnfıındaki ta~ 
ıeçtikce dnha sıkışıyor• 
rlçle ıtl:ikıım k~llrnlftir· ~ 
blle çıkamı~·orum. (;eıl l~ 
sem ınuhn'kl:ak yaouna rı, 
Jıyor, yahut ~·olda birli 
şıyorum. 'f":, 

Ferda.ne gittikçe iylleşl ,J 
dislnl topL'lıııas1 artık ~ 
lesidir. 1 

Saat lıeşc do~nı. E~11 cıktı. Dana bir müddet JÇ 
kendisinin h:ıkacıığmı ~e 
va ,alırHm Cena olmııY 1 1 
lcdi. Mcruııunl)'elle }ı:ıbde~ 

Giderken raıısa Uzer1ıı 
t:ı b:ıktım. Hrrşc:y ınnııı~,ı 
yerindeydi. Hntta \•er0~., 
da ıuasaııın ilıcrlndc 
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