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1 t l Saat 18,30 ayan HiTLEi 
koymak
istiyorlar ISafdad. !1 (AA.) - Irak htlkQ 

°'~Urıtn bariciyt. ve ·adliye nazırl&rmi' 
.\ııkaraya resmi bir vazife ile gönde. 
~ bUdirtlmektedir • 

Sovyet -Romen 
muzakereleri 

tayyareleri ·9·;8:m;:~;~ 
Dün .~ece. ~e Bizert ve Malta Frans.ıZ heyetini 

Sofya, (Husu.si) - Londrada çıkan ''Çlkago Deyll rribiln" cJaa 
naklen (Zora) gazetesine bildlrUdijlae ve Bulgar gazet.elerlııln Boma 
mubablrlerlne göre, Wtlerle MU90Unl anamda Mttııllıte ka.rarlqb. 
nlan mlltareke eartıan ıunlardır: 

Romanyanın hayati 
llleseleleri konuıulacak 
bu lotn, 21 <Haeaal) - Sofya maL 
ıı. 1.brJın BUkreııten aldıkları bımıjt 
1, ~lere göre, Romanya hUkQmetı ı_ 
,~ı Sovvet elçisi Lavrentıyet ara. 
~kl' Yapılaeak olıı.n milzakerelel"f! 
1111 l!J ntabatUlnde bUyUk bir ehem_ 
" ht attedUmektedir. Bu mllzakere. ;..7' Romanyayı alAkadar eden ha _ 
c,~ nıeaeıeıerin bablıı mevzuu ola -

• uslenm bombaladılar kabul etti 
Bır l talgan Gene-

1 - BUyUk Brltanya ile harb nihayete erinceye lwla.r Alman ft 
İtalyan ordu.lan Frauız topraldarmı IJgalleri altmda tut.ac.klardır. 

2 - Konika. Tunus ve ClbuUdeld l'ransız Mkerlcri geri ~eldle
cıeJderdlr, 

S - Kamenın '\'e Çad göltl chımndald topraklarda baluma 
Fransız askerleri geri çekilecektir· 

rali ·esir düştü! 
ITALYAN TEBLlôt 

~-o-r. ____________ _ Roma, 21 - ltalyan ba§kumandan_ 
lıfmm bugünkü 10 numaralı tebll -
~ntle ~unlar .Jlld"rllmektedlr: 

R Blzert \'e Malta üsleri dün gece ha_ . oma nya va fllolıınmız u-· atından tekrar §ld -
deUcı bombardıman edilmi§tir. Akde _ 

Siyasi mahkUmları nlzdekJ diğer Uıler üzerinde keşif u
ç~lan yapılmı§tır. , 

afedİyor Şimali Afrfüada ~ark cepheainda 
llllk harekA.t devam etmektedir. Faaliyet 

hıl'aııe ~. 21 (A.A.) - Kral, vatana me\-zll olmakla beıaber, dUııman ıo 
btıtu t ve CJ\Suııluk eUrllmlerl ! -· · tayyan ve en A§s.ğl f(l kadar tank 
ttr. 

11 dlıl'cr r·ıçlara §&mil olmak U kaybetml!Jtlr. Şarld Afrikada Yanol 
rlftt,renlf Lir ııiya.st atlı umumi ka · \ ıo Ussu üzerinde 10 dUııman tayyare~ 
~ı lm.za.ıamıştır. dil§UrlllmllşlUr. 

Loadra, 21 (A· A·) - Libyada 
vukubulan bir mu.ademe eanaam
da İngiliz kuvvetleri, İtalyan gene
rali B· Laatucci'yi eair etmiştir. 
MezkQr general, Llbyada bulunan 
10 uncu İtalyan ordusunun baş. 
mühendisidir· Mumaileyh İtalyan 
seferi kuvvetleri başmUhendisi sı
fatiyle lııpanya harbine iştirak et
mi.§tir· 

Londra, 21 - ttalyanm harbe 
girmesindenberi 50 İtalyan tayya
resi dU3ilrtilmUııı. buna mukabil 

(De\"BllU 2 inci uyfada) 

Almanlar Bordo 
üzerine ilerliyor 

"nrc:ııı:;~ı - Dün ve bqtın, Fran • sunu tehdidi altında bulundurmak _ yı işgal hareketleri, metodik su. 
'lrluıtu ver devıetıertle yapmakta tadır. Fe\•kalMc mühim bir merltez rette inkişaf etmektedir· 
llıl!ftr ;;ı:ı rrıubareooıcr cereyan et • olan Llonu işgal etml§ olan Alman - Bourgogne'da ilerliyen aeıi kıta-
b;ı.ı, e · arp bu gece \'eya yarın sa. la:- S!ıvuada Tuluza \'&rıtıı§lardır. 

11 a ert•cektır · Jarmuz, Lyon'u ele geçirmişlerdir· ylnı.ıı · 2!50 bin Fransu; esir edilml!itlr. 
~·e11 Al Prbtde &n Nazartden Uerll HArbin durması artık bir gfin me_ Gien civarında Nevey'de, kıtaları-
~l.ııt·a ınanıar Luar nehri ağı:mda selesi olmu§tur. mız, yepyeni 100 tank almış~ 
teÇtrılf ~ar gelmltlerdir. Luardan AL?tlAN TEBUGt Lorraine'de ve Alsacc'da, Al-
~"rdo u

0 

•n Alman kıtaıan LimoJdaıı F"ührujn umumi karargahı, 21 man kıtalan, düşmanın bazı nok. 
tlV!ı:r:e:ne flerıemektcdlrJer. (A· A·) - Alman orduları baızku· talarda eiddetle mukavemet etti-re gcs Ududundan alınan haberle " 

leı-ııe re, Majlno hattı daba birçok yer: mandanlığının tebliği: ği Majino hattının bazı kısımları-
1<1 ı:ı Yanlrnrıtır, lütalarımı;ı;ın, Normandie'yi, nı temlzlemeğc devam cylernek-

lltazı e~rnonteranı iıgaı etml§ oınn Al Dretaı;nc'yı vo Loirc mansabı ile lPrlir. 
~tatarı merke~ Fransa ordu : Rhono vad"si arasındaki mıntaka- ~l".'l'lalj Lorraine'de, sıkıştırılmış 

~---------------- olan Fransız kıtalarmın bakiyesi, 

r-ı· yat 1 at 1 te s b ,· t e d ,. , e n krtalarımızın hücumları neticesin • r de birkaç parçaya aynlmt!'}ttr· 
Vosges'lerin garb kısmında, 

münferit dlişman grupları sıkıştı-

d • nlmıştır. Bu gruplnr, hali milda-g 1 a m ad d e 1 e r 1 faa etmektedir· Vosges'lerde, u . 
mumi harpte şiddetli çarpışmalara 

ı- sahne olan Hartmanusveler elimi-

I OptanCI, y_arım İOptanCI Ve pera- zc ~:~:1:~:~etıerimiz, 20 haziran-k d da, dilşmanm r:icat yollarına bil. 

. en ecı , . gıda maddelerini ~::1:::n:~:an~d=~~r:ı:ı:a~: 
·ne nısbette bır karla satabilecek? ~lı~nbi~a~~r~~:~:ra~~;b h:~ 

rici bırakmış ve bu suretle bura-
Y azuı 2 inci sayfada (Devamı 2 1ncı Sayfada) 

Loedn. Si (Su.t 11,IO) - Alman.. 
yanın mUtarelı:• prt1&n buıtın 6t • 
leden .10Dr& ll'ran8m murahlıu heye. 
Une bildirllmlftlr. 

General ~untzlger, deniz marqalı 
Brajert, hava marepıı LeJUk ve Fran 
aanm eak1 V&r1<>va eIÇlal Noelden 1 _ 
baret olan Fransız heyeU, 1918 dt 
mUtarekenln imza edildltt Konplyeny 
de HiUer laratmdan kabul edllmiıUr. 
Bu esnada HlUerle beraber, Alman 
murahhaa heyeU olarak Bafkuman • 
dan Bravhiç, erk&ıııharbiye reial ge. 
neral Kaytel, hariciye nazın Fon RI· 
bentrop ve HiUeriD muavini Hea bu. 
Junmaktaydı. 

Hitlertn, bu vaziyetten iltl!ade ede 
rek dramatik bir ııahne oynamak ve 
1918 de lıılarqal Foııun yaptığı gibi, 
Konplyenyde Fransızlara mütareke_ 
yi imza ettirmek latedlğl anlll§ılmak· 
tadır. 

4: - Sariye, Lübnan, Cezalr, l'u ve garbi F.raasr& Afrlkuı Bil· 
yUk Brltanya Ue harb nihayete edaoeye kadar sUihlardan tecrld edl· 
lcrek bltaraflqtınlacaktır. • 

5 - Bllyük Brlt.aa:ra ile harb nlbayet.e erinceye kadar Fnnms 
doaanmaın ve hava ku\·ntlerl Almanya ve tt.:lyaam ldanıll altma ve.. 
rtıecekttr-

6 - Btlttin Fransız arazisi ve mllatemleko topraklan ile Pıan-.. 
1llD mandası altında bulunan yerler İnglllzler ta.rafından Alman)"a ~ 
İtalya aleyhine yapılacak harekata sahne olamıyacaktır. 

1 - Fransız arazisinde t.esbit ve Alman .- İtalyan ordu.lan taıa
fmdan lıtgal edilecek hatların cenub ,.e garp tara.flan İngUtereylo 
harbin nlhayet.e ermesinden 7 gün 801lra t.ahllye edilccektfr. 

8 - Sulh konferarun' mUzakerelerl ayni şartlar \'C ayni !taklar
la F.ransanm da lştlraldylo yapılacaktır. 

İKTiSADi VE MALI ŞARTLAR 
1 - Fl'allSa. hlikflıneU hariçte depozito edilmlt olanlarla 1JbWı.. 

t.e bütün altm me,·cudunu mihver devletlerine teslim edeeektlr-
2 - Fransa, tnglltcro do dahli olduğa halde Almanyaya UAm

lıarb eden de\'lctlcro alt bUtün altmlan teslim edecektir· 
3 - l<'ransa petrol \'C bakır gibi harb sanayiiııde kullanıJan bütün 

maddelerini mihrnr de,·letlerlne teslim edecektir· 
4: - Endüstri merkezlcrlndeld faaliyetin derhal bql.ıyacaiuu, 

MUtareke prUan hakkında henUz slllhlan alman sanayi amclclcrinln derbal nzlfeye ba§lattmiecairn• 
malQmat verilmeml§Ur. Fakat. Al • Fransa deruhte edecektJr. 
tan ajanıımm bildirdiğine göre, mil.. 5 - Fransanm umum lktmadi ve sana)i '\'Mit.alan, İngllt.ereye 
tareke §öyle ba§lamaktadır: . 'tatbik edilecek :ıblukatla kullanılmak üzere emre ama.do bulmıduruJa. 

k • caktrr. 
"Fransa, ·nhramanca hır mü·'------------••mı-------------• dafoa gösterdikten sonra, mukave· 

met edemiyecek bir hale gelmiş, 
\'e miiloreke talep ctmişlir. Alman· 
ya, mütarekeye rnzi olacak \'aziyet· 
le bulunmukla beraber, gerek bu at· 
Jelıi kabul etmek, gerek f ngillerey 
karşı girişrc~i nıuhare:ırltrdc da· 
ha müsait ınvki C'ldc etmek arzusu 
ile bıına r:ızi olınıı~lıır. Avnı zamun· 
do, bu mülrıı-rkc ile, Alınany:ının 
Avr:ıpada kurnırık iı;tcıiiiii y:ırrnki 
dünya icin de ilk ndım nlılmış ola· 
caktı r." 

l\lütarekennmcnin hu başlnngıcı 
ı.:enertıl Krıylel tarafınrlan Frnn~ıı 
lıey'ctine okunmuş \'C hundan son· 
ra llillcr knlkıp giderek ınııralıhus· 
!arı lıaşbaş:ı lıırnkmıştır. 

R uzvelt 
Amerika cumhuriyetleri Hariciye 
Nazırlarmı toplantıya çağırdı 

Alınnn njan~ı miilnrckc miiznke· 
releri hakkında haşkn lıir mııl(ınıal 
vrrmcrnekle ve mütareke şnrllarını 
bildirmcmcklerlir. 

Riyo dö Janeyro, 21 (A.A.) - "Gaceta de 
Noticias" ın verdiği bir habere göre, Amerika 
Cumhuriyetlerinin hariciye nazırları Ruzveltin 
teklifi üzerine Riyo dö Janeyro'da topl~nacak
lardır. 

Limanımızdaki f rans•z gemileri 
ingiliz bayrağı çektiler 

Büytikderede bulunan birkaç p:µ-ça Fransız gemiai dUn akşam. 
dan itibaren lngillz bayrağı çckmlşlerdir· Pqabahçe ve Beykozdaki 
Fransız petrol tankları üzerinde de bu aabah

1 
İngiliz bayrağı görül

mUştilr· 

FrnMrz gemileri silvarilerl, Fransız bayrağı yerine n~in lngillz 
bayrağı çekmig olduğunu bu akp.m saat 17 ye kadar liman idaruine 
bildirm.i' değillerdir· 

N-evvork 21 - Cumhurreiai 
Rm:veİt ~erika kabinesinde bazı 
tııdil fı.t yapmış, bahriye ve harbi .. 
ye nazırlarını değijtirmiştir. Bu 
ild nezarete getirilen zevat cum. .. 
huriyetçi frrkasındandrr \'e hara· 
retli tngiliz - Franaız dostların • 
dıındır· Ruz,·eltin kabinesi yavat 
yavaş milli birlik hükumeti §ekli .. 
ne girecektir· 
· Amerika hariciye nazırı, söyl&
diği bir nutukta infirntçrlığa §ld • 
detle hücum ctmi'!tlr· 

Cordell Hun, Birleşik Ammn ta. 
rihlnln dünyanın diğer kısımlanndan 
tecerrüt ve ln!lrad neUcesl olmadığı.. 

(De\"BllU 2 inci Sayfada) 



Amerika Hariciye IAlmaınlar orGo üz-erine yürüyor 
Nazırının beyana r (llıışt:m fı ı IDCİ S!\ylnila) ı Objektif Fr.ıwıız malı{clleri, 

(Ba~lara/ı 1 trıctı/e) tfu 'h'iil:l ıniltiamndo. i>ulunan dü~. Frnns~ <ordusunun mağliflıi~cımı 
manm bu mtiltd emelliü kırmiğa ve bunun fü:erinc tesli:n olm.~\J dil. 

nı n bu eserl:> lnflrad l.clnde devam yo:rdnn etmf3tfr. Als:ıcc'da, 'Strtı.S- aUnen 'J.~raruıız hlikumet.inln hare -
cdeblleccğin1 dtl§ünmek kadar bilyük "' 
bir cinnet ol&mıyacıığmı knydettil.~ burg'u.n, Schletalad1m ve Colmar'ın ketlerini 1ki BCb~be atfetmektedir: 
sonra eazıertne §U suretıo devam ey. nlmması ile ve ayni zamanda Franaız baekum&ndanlığınw as -
ı~ur: Bourgognc kapılarının açılması ile kcrl nazariyeleri ve hUl:ümet a1.ftsı 

"- :MllleUcr birlblri ardından kı - n et icelene n çnrp~malarda, knrada- arnsındaki ı;iddetli ffüir nyrılıkllu ı. 
n1mI§. KuvveUer bfrlbirl o.rdınd:m tos ki bcdenc:c. ltarşı harcılete geçen Biııkurnnnd:ınlrk. tankların ,.c 
11m olmu,, ve eonra ıauıo. edilerek tayyare dufı bataryalan gruplan, bava '·u•"·cu-.J-•- "'"'emml,·cUni 
eaaret hallne dll§mllıtOr. Tehlike gül. td tik 1 'al'd tmls • • • t,;.uıwı o• .. 
ges1 kıtainiz tızei'lnde gttUk<;e dahıı 0. uyn m emme 3 ~ e A. lsfiepr ctiil!ş ·c bunlan yntdnncı 
z1yıı.dıı kararanılc genişlemekte ,.e b1z tır. Muharebe tayyarelerınde~ ve ailihlar olarak tcjlkki eylemiştir· 
at nefalD muluı!ıızası sevkftabllsl p!~e bombardıman tayyarcl~rınden Fra.nsır. bnşkumand:ınlığı mevd ve 
bile bize diklaı.W bulunmamızı em • mlırekkcp gz;ıplar, 20 bazı.randa, iati.hkfı.m hnrbine gü\·eniyordu· Al. 
retmekted.lr:• Rochelle açıklarında :ve Gfronde 111 nblnn kullanacağı t.a.ktiği cvcl-

Tokyoda şiddetli 
fırllna ve zelzele 
XoJ.-yo, ~l (A· A·) - Tokyoda 

b1r .zelzele olm~, ayni zamanda 
fiddetll bir fırt.ma çıkmış ve au. 
eea yıldnmılar birçok ynngınlarm 
çdmıa.sma sebeb olmuştur. 

lk1 kişi ölmüş ve 108 kişi yara
lanmışbr. 

DAJllLDE: 

• D:ıhlllye Vekili Faik öztrak bu 
ııabah .Ankaradıın §Chrimlze gelnıl§tli'. 
Vekil, lııtanbuldn lılr halt& kadar ka 
Jacak, Dahiliye VeldUetını alrı ada; 
eden işlerle meşgul otacaktır. 

pıansabmda vapurlara hücum et - a 
rnlşlcr ve ı o biıı tonllltoluk bir ee gören ~eral de. Ga ulle, Re • 

. . . no'mın makina harbı hakkındaki 
naKlıye gemısıle dört bin tonllito- kltabmdan ilham alarak, seri ha -
Jut bir muavlıi harb gemlslni ba. Und~ tank ve tayvııre imalinl tav-
tınruşlardır. . · t • H l.b ki b b ı 

21 H 
__ , . 

1 
·u t 11yo etmı!j ı· a u · u aş.m. 

<U.1ran gecesı, ngı z ayya- - 1 r . ·1 k . 
el · · ı· b" Alnı manda..'llıgın muha e ctı ı e n~ı -r crı, şımn ı ve gar ı nnya 

1 
t 

Ü lnd Ut dd'd 1 anmış ır. 
zer c m ca ı uçu§ ar yapa- Almanbrsa, 100 kilometrelik ibir 

rak gayri mert hedeflere bom. l 
b-•- tm kta d a1n •-:-:ı rdi cephedc-iOOO tan'k harekete geç r-.uar a a ev euıu.ı_. e r. • . 
"''add. h k ---'· F k t bir mege muvaffak olUulnr· Almanlar, 
.ıu ı asar pe IUUJr· a a • , . d h""'b 

k • ·ı .. 1 U•·+n meş um blr hata 'iizün en ta rı 
ço sıvı o m g•ur· ' ed"I . kö U u· ri d '1" 'il nan dil llı t k ı mıyen pr ze n en » os , 

b tın• 't· şDmanl ,rda adyöynd': hay- bliyUk rrıJktarda tawnrelerinin hi-
e ış ır· un n nn r u ava . :. • . • 

dafl bataryaları tarafından dUlf\l. mayçSUlde. tank kutlelonle geç -
rlilmU tnr. tki Alman ta arcsi ka. meğe muvaffak oldu.klan zam~, 

tır l' YY 9 uncu Fransız ordusu geri çelc:ıt. 
yıp . b ti 

D • lt k ll · • b. ·sı meğe meebur kalmış ve u sure e 
cnıza ı uvve erlllll%, ıı-ı • .ıik h. b' 

R 1 ... ·1· •t 11 bin t •1• t 1 , açılan mUthlş gt."U ıç ır z...'lman 
oyn .ı:uaı c m onı a o Ua d d -

b. ı ak il d"rt ı ·ı· doldurulnmam~tır· Bun an ogan 
. ır vapur o m zere o ngı ız 1., k d b"" ·ük 1 t 
ticaret gemisini torpllledildmnt ):a~Jp,..r o a ar ~Y o !JlU13 ur 
bilclJmıcktcdJr. ki bundan . sonraln lmhrnmnnlılc, 

Majino hattının zırhlı ve beton- parlak taktikler ve durmad~ ve-

ıu lsuh1 ~ ı d edikle rilen ınubarebeler, bunu telafi e -
t:.ı.m arı nrasm a g • d · . ti B ü · af · lnı d · . d . . til emeıru!! r. unun zenne z ere 

• 1taıyanm Ankara elçi!! bu sabah nn açı nsm a, pı~a e 'lie ıs l· d -. b' ilerl ·if bqladı • Al-
ı hrlmizc gelml§Ur ~ kam kuvvetlerimiz, metin bir dil§- osr;ı ~r d ~y F nı'~\ k 

· • mana karvı büyük ııecant göster. man nr azan ı ar. ransız r an 
* Fnuıııada.. bulım:uı "Demir" §ile. mişlcrdir. İltikbal, bu Alman kıla· ~n ve. tayy~rcdtn mahnım oldUk· 

blmlzin, :Ma:s•lynya Alman tayyare • ı larınm §nnmı takdir edecektir. ıarı içın maglüb oldular· 
Jeri tarafın~ yapılan bır hllcumcb l\ ' k • 
bs.ttığx Yolundaki haber, alil.kadar mn AUIA.:..~AYA HAVA Siyasi sahada hükumet mer ezı. 
:kamlarca tekzip edllmlrıtır. Vapur HtlCUMU ni mUdafna etmemek kat"&n umu-
halen seferdedir. Londra, 21 (A.· A·) - DUn düş. mf itimada ciddi bir darbe vurdu· 

matı hava kuvvetleri lngfıtereye Hilkflmet Toura'a ta§mdığı r:aman 
• Yemlş iskelesinde limon UcareU hllcum etmemiş olduğU halde, ln- vakmda teelim olunacağı hakkında 

yapan llya Karak3§ bminde blrt 1h.. giliz ha\-a kuv1r0Uerinin Rulır ve şay.ialar dolaiınağa bailadı· Ruz -
tlk!U' suı;Uc adliyeye verilml§, t.ev • Rhe · • 'd :ıt• k rl hedefl il velte son bir htlh.b vnpıldı. neyno 
ıtit olunmuıttur. . nrunıe e ı as e ~ er • - .. 

*Fatihte Hllscyin adlı bir satıcı §C zerıne birçok akınlar yaptıgı sala- ve Mandel ve dlğtt ba:ılan. şeref
il<erl 4.'i kurup. sntbğı hnbcr almarak hiycttar bir menbada.ıl haber alın- il bir sulh akdi i~in Alman genc
yakalanmıştır. HUscyin gekerl hem mJiUr· rallerine mUracaatin fayda.sizlığı 
:t'Alü§ ııya.tıa satına:k, Jıem de, pazar. Rüyet kabiliyetinin fena. ol.mut. llıerino mare6al Petain ve general 
lığa gtnamcL.-tcn au~ludur. na ve hava mlldafaa toplamım Veygandla beyhude yorc ınilnaxa. 

tc olmadıklarını söylediler. !ılkir 
ayrılıkbrı dd\•nm ediyordu. I~bi -
ne ı~ Hı:.zi.Ill.ntla Bordoya gitti· 
Bordodal:ı fotlz:ı.msızlığın ynnında 
Toun;'dakf fntimmsızlık hitb 17ey 
değildi. Jdtıri tedbirler ııolt ıptidai 
idi ve nizamsızlık mağlubiyetin pek 
yakın olduğu hissini fozl:ılnştırdı. 

Müzakereye taraftnr şahısları 
~ine almnk üzerr. ı.abl::ı&'e tac!i1 "ı 
}'apılnınsı haı arının. Bordo'dn pa
zar ı:k~amı toplanan kabine ic;timn. 
ında nlındın.ı snmlm:ıkt::ıclır· 

J ı5ıa:at f4 ıı JUUi<ll' 1f en baberle!r l. 
UARl', lboltifiJ VJ<.! l"Au.lN 

AHRA )Al~LAŞTJ: 
LGudra, 2l - Yalan f;!arktaltl ın. 

gUlr. kuvvetleri lruıuandrulı Genenı.ı 
Vôveı bir emriycvml ne,şretını,, "Harp 
bu taraflara gelmek Uzercdlr, ya ga 
!ebe, ya ö!Um!" <leml;:Ur. 

Beyrutta çıkan Oryno gazetesi de 
ııe,,rcttlğ'I bir mal~alade harbin Surlyı 
ve ,akm Şarka yalcın,,uı;'lllt yazmış • 
tır. 

Surlyooe vaziyet saldndlr. Fmruı.12 
Yakın tark ordusu kumanuası halim 
hı tal en ııcşrcttl~l mesajda, karı;B.§8._ 
!ık çıkarmalc teşebbUıllerini kati su 
rc~te larruağa azınctmı, olduğunu bil 

dirm~Ur. 
ING1L1Z O.RDUSU & l\ttL1"0'.:lı"1J 

PVLAOAK 
Londra, 21 - Mayıs içinde memle. 

kellerinden yola çıltm:ş olıı.n A vus -
tralyıı. ,.e Yeni ZclA.ndalı k1tant blı 
lngiUz timsnınıı. çıkml§lımhr. 
HUkiıınet temmuzda dört yeni aı • 

nırtn allAh altına atınac:ı~'1Jlı Avam 
Kamara.ama blldirmiştır. Temmuz 
sonunda sllMI altına alınmıv aske • 
ıill yekO.nu 4 milyonu g~ktır. 
l·'T.A1'0 SIZ H0K'C1MET1 nı.u:.tÇ'E 

GlTTt 
Londra, 21 - Franaa. hUkfımeti, 

mütemadi bombardınuuılar yUziln • 
den Bordodruı Blıı~·o iftmlflli. Bu 
şehir tspsnya hududu clvanndadtr. 

BU; L~GtUZ Kr.UVAZÖRtl 
BATmILDI 

Loııdnl, 21 - İngiliz donanmasının 
16950 t.ooliık Andanla muavin kruva. 
zörU bir Alman ta.btelbablri taratın -
dan torptllencrek batırılnıı§tır. MU -
rettcbııt kurtarılmıştır. 

Al\IEP.tKADAKl 1.EHl..lm 
J...ondr9, ::ı - Amerlkadaki bUtUn 

f.ı!hler, Lehla~n sefnreU tare.fmdan 
ııll(ıh eltma çatlnlltl.lf, Avrupaya gö. 
rıUllU gitmek isteyenlerin kaydlne 
bet,ıanmıı;tır. • .An.karada Keçiören yolı.llı.· 

da bir otomobil kazam olmuştur. 
Diln sabah bu )'ol il.zerindeki 

Kalaba köyü civarından geçenler 
7-t3 numarayı tqı}"all bir otomobi
lin bllyUk bir kayaya çarpmıe bir 
halde durduğli.nu c5nnllşleidir· Ka 
za. yerinde kan damlatan ve kan
lı cigai'a1ar bulunmu.j, yapılan tah
kikatta otomobilin sahibi olmıya.n 
Aya3h 1smail isminde biri Unıtın. 
dan kullanılırken kıı.zanm wkua 
geldiği anlaşıtmııtır. l{u.'ldan son. 
:ra kaçmış olan 1s.tnan a.ra.mnakta 
ve kazanm mahiyetini meydana 
çıkarmak için tahkikata devam o
lımmcld:adır· 

fc\'l•almutad tlddetli ate§lerbıe ta 49ttilor ve Bitle.re milrae.'\at e • 
rağmen, hücumlar muvaf!akzyetle derken bl.r' wero milracaat etmek. 
ncUc.elenmlıtlr·lld ta)~-aredön- --------------------------------~~--------~-:E;=: :aı:.. ~~1:'.-:: FiyaUarı tesbit edi-\italyan tayyareleri 

• Köf öğretmeni ve köye yararlı 
~iğer meslek erbabnu yetl!1Urmek 
fqere Kars, Malatya, Trabzon, 
ldyseri, Samsun, Kastamonu. EB
ldıehfr, Kocaeli, Balıkesir, hmlr, 
L11Ieburgnz, Seyhan, lsparta, An
~ vllfıyetleriııde olmak Usare. 
~4. tane köy enstüüsll açıJ.mqtn-. 

• ı.stımbıııt'!a ve Aııııaoluc!A muhte. 
bahanelerle 80 dıı.n !azla nd:un 

!andıran Manastırlı Remzi mnlnde 
~D'. Reı:m:lnln, blrçok 

dlm 4& evlenmek vaadile dolandır. 
anlıpınu,tır. 

"AR!QTE: 
• BtıJgnr bılclıclerl dll.n Sofyad:ı 

~ yapmıglar, Akdenizdo malı -
~ ve Dobrucayı iatem1Dlerdir. 

• • Dük d8 Vhıdsor, kansı ve klUbl 
ille birlikte bpanyaya gttmı,Ur. DO... 
~ Madrlde bir Ta.Zlfeylo gönderil. 
t'iJili zamıedllmektedir. 

, Prençip 
J 17 f' dıırtaıli&un lıi,aHa~ 

•Yalnız suikastın A vustıırya tebaası 
Sıblnr tarafından yapılmış olması 
'iıeyecanı blrnz yatıştınnış\ı. HattG. 
!önce suikastın "G:ıbrlycllc Pren· 
~ipe" isminde bir ltalyan tnrnfın· 
~nn yapılmıf olduğu şayiası bile 
:çıkmıştı. Diller taraftan "Bosna" da 
~ırblar aleyhinde şiddel11 ltlıaml:ır 
'ortaya atılıyor ve Ortodokslara 
lmrşı bir korkutma slynseti başla· 
mış bulunuyordu. 

"Bosoasarny" da Sırbfarn k:ırşı 
ho.lkın nefretini uyandınnnk güç 
:bir şey de~lldl. Avusturyn • Mactr 
\rlstnn Bosna Herse~ yerleştiği 
~ndenberl "icrnyı hüknmet için 
muhtelif unsurların nrolannı nç. 
nıa.yı" gütmüş, Müslilın:ınları Orto
~okslara, Ortodoksları Almanlara 
've Almnnlan da Yıı.hudilerc düş· 
JDllD etmişti. 

HntlA suikastın yapıldığı snn 
sarfında z.ensin bir Sırblının mnU 
.... ..Orop" •leli balk warındııa 
l'nAma edildi. Bu zat aynı z.amanda 
Sırblstnnın 'Pctersbuıtı" sefiri M~a 
y6 "Spalanikovlç" in kny10 pede· 
riydl. Blru sonra "Sırps1r11rlyic" 
saz.eteslnin idarehanesi de bir 
3Muıaın verine 45Jt11il. · 

ırln f.abıikum& laabet vaki olduğu len gıda maddelerı· (lln)t&rafı l incl ıı;:ıyfadıs) 
gibi, altı bln ton balina baJliı y&- hiçbir lngillz ta)-yat'Clii dü11memİ.§· 
fma da tmha ~ na.r.arlle ba- Ur· · 
... 'ablJJr. Ticant•Ve:O"U :ı;a;mt ID>pçuo(thl Şimali Afrlkada ve Akdcnizdc 
LU ı:ıuo re!aijilnde toplaıı&A fiyat milra. 

BtB HA.VA llılUBA.UBESt kabe kom.Ltyonu taratm.d&ıı ilk olarak müttefikler kara.da, havada \C dc-
Lonc!ra, :11 (a. a.) - lııglltıerenin c• sat~ tiyıı.tıan t:c:ıblt edilen gıdn mad. nizdc İtalyanlara hakimdirler· 

nup aahlllnde bir Alman bombe.rdıma.n delen ve llu ırwldel•ri üta.cak top _ Fraru:ız tayy:ı.rclcri Trablusta ve 
tayrareıd)e tngwz muharebe tayyare_ ta.ııcı Ye ycrakeadedl tuceaı' ve eıma- Sardunya ad::unndahi askeri hed~f. 
Jul t.n..mMta M kldka clen.m eden fa 1ıUtJD1....ıc kll m.betleii yarm - leri muv&ffaJnyctle bonlbardunan 
b1r carpqma cın:wıtut. Dllpaaa ~. dan tUbatm mertyet :ıuvkilne lwn\l. ctml§lerdlr. 
7anıal bir fehrln ORrtaıdllll. uçarak mit l&c&htir. Zeytlny.::.tl&r 11MriDde top - Dün İngiliz karakol genillerl bir 
nlyllz at.efl açmlfbr. KuJsarebe tal"- tancılar )'1lscı. bet. yan topt3!lc:lar ltaJyan d.en7.llltısmı batırml31aroır. 
7arclerl h&Yalaııar&k cUlfmAn t&yn. yU%de a1lr, pe°rakeadeıillr.r • ~e 10 
rca1ne lıUcum etmif TC bçm.nıttır. klrl& •lııl )'&fa.calllatdır. 
&va :ınlld&faa t091an d& ate, ao - Kar ni.ıibetıü\ teablt ediUıiı diğer 
mlftıı'. !naaııca zayiat Yoktur. Bir nı&ddeler '{Jllblü'4ıT: ' 
kurııun posta lılnUmm damını del _ Sa.deyağtarda topta.net1ar yOzde beş 
ınlf, ve mllcavlr b1r binada da : -ı.. yan toptancılar ~ilzde altı, pernttcn -
cm çıkml§tır. deciler yüsdo on beş. SabWKla ikfııct 
TUR EBllt tTt Mt)DAFAA ED.l.LDt el yüzde beş, perakendeciler yilzde on 

Londra, 21 - Almanlar, Tur §Ch.. b . Pirtr.-,:ta topta.ncılıı.r ~d.e dört, 
rinde mttthl§ b:lr mukavemetle karşı_ · yan toptancılar )11.ıdc cWrt ,.c pcra • 
la§mtllai'dır. Şehrin mtiaataa.Sr Ynll kendccUer yUzdo 10 _ 12. 
v• bcl&dlye re1Bl Ye baı r6h.lp tate.rrn
cıan. halkm )Vdmılle tıirtlp editml§. 
Ur • .,Umanlar ıehre girmek lçhı birer 
birer çarpl§maya mecbur kalmJflar 
ve birçok ölll 1re yaralı \•erm1Jlcrdlr. 
phrln mtldatlleri Alnıanlo.ruı ...,e \"e 
cephanı • . 'onlıı.rmı tahribe mu • 
vatfak olmU§lardır. 
lNGtLtZ GORO~O İLE I<~ANSIZ 
IUAÖL{)Bl1:'ET1N1N SEBEBLERt 

IANlra. 21 (A· A·) - lııgiltere
nin eenub l!lllhilinde bir limana v5.
ml olmuB bultmıuı R5yterin Fran
sednki daimi ınuhab!ri yazıyor: 

~8 hadron akşamı general "Pot 
Yurek", mfiteverrn ,·rliahlın Dosnrı· 
sıırnyı ceznlandırmak hakkındaki 
lavsiyeilni hatırladı ve er1csi ıiinü 
nümıyiJçiler mahirane ]Jir suretle 
Ortodokı; mnh:ıllelerine g!Sndcrilıli. 
Bu m:ıhallclerdeki evler, alleta res· 
mi inzibat kun·etlerinin neznreti 
altındıı, ya~rua ettirild.i. Yn~acı· 
lan, Jıer fehirdc YÜcutları .tnbil o· 
lan çapulcular le~l ediyordu. 

General .. Pot Yurek" ''ellahtın 
lıa~'D.tını muhafoz.:t edememişti ama 
suikasttan sonra nosnn~nrayıtt Oı-

• todoks halkını adamakıllı ceznlıın· 
dırmıştı. 

General "\'iy:ına" ya telgraf ü
zerine telgraf g6ndererek _gcnİJ SJ.· 

liblyct hnttA <liktnlör tn)·ln edllmc· 
sini istiyordu. 

"\'lyann" knblneslntlckl Bosna • 
Hersek işleri nazırı "Mıllns1d" nln 
muhalefetine. ra~mcn, Jıarbiumuıııi· 
de Sırbistnndn koca bir Al·ustıırya 
ordusunu mnh,·ettlnnl~ ol:ın sene· 
ral "Pot Yurek" in naslh:ıtlerl din
lendi. 

DlJer taraftan renera1 "Pot Yu· 
rek" vlliııht ile ze,·cesl hakkında 
"Viyana" roaml nuıhftllcrinde \'e 
"Sombron" sarayında hlikllm ıürcn 
nıhthaleli blldlAl için, fllilmleri 
kendisini pek te mütees'.';tr etme· 
mlştl. 

"" .. 11, Arşldfik•tın ceşedinln (lzerl· 

Bulgur, fasulye ,.e mcrc!mek gibi 
diler bUtUn kuru sebzeler üzerinde 
de plrlnctelrl hlr :n!sbeUerl knbul e • 
dllml§tır. Bu Ur ntsbctlerl ~-:ıtnrz şeh 
rl't Eınlnlmll, Beyazıt ve Bcyof1u gi· 
~l mcrke:zt scmUert ielnd!r. Nakliye 
masrafı !ula ve ciro muameleal az 
01&11 ıehrln uzalt seı:ıtlcrinde\; bnk • 
kall&I' ve dllkk~lar lı;ln ,yi}J:de mı faz 
lalık kabul olunmu,,tur. 

Bundan ba§ltıı. limon v~ kab\·enln 
dıs satiJ !lyatı teabit edilın[$lr. 

490 a.detılk sruıdıklarC!a. bulunan lL.. 
moıUar ytu: paradan l'C 420 ndcUik 

ne e illp ceplerini bo,alttıktan son· 
ln: 

- Ho)·<.li. efendiler, demi~li, \'R· 

kın hü,ük bir feHıketlc kn~ıln5tık, 
fakrıl karnımız dn nt·Jktı; lıııydl 
gidip yeıneklerlnıi;d ~ iyclim. 

Cesetler yanında sadık bir hiz· 
mctd kalmıştı ve Avusluryn ,·cliıılı· 
tı ile ıcvccsi için samimi ~öıy:ışlıırı 
döken ycgüne ndaın da işle bu a· 
dam oldu. 

Yfoe bu sırıılarda "flosna" ual,i 
Katolik Piskoposu "Stııdler", Ar 
şldük'ün ölümünden şöyle bahsedi· 
yordu: 

- Takdinı.U fltıhlyeyc nkıl, sır 
ermez. Herke!! ccıladıııııı Riin:ıh ve 
LQbahııUırından ınc:.'uldiir. Yıı Lu 
günahların düıı~ ada cunsını cck· 
mcsl UAhi \'e c.hltıkl bir kanundur: 
Yclinhl t:ı. lm knııuııun kıırlı:ını ol· 
du, hndisl, h ir kuş lıil~ ol s:ı :nlı 
Bosna Jiersekten s:ıA çıkmanı:ıya 
mohkOmdı: 

S1JIKAST1N DIGliR 1'1ES'l.J1,LERI 

"Cabrinovlc" ve ''J>rençip" ile 
jandıırmaya ('clme takan "l'oş:ıra" 
nın tevkiClednden sonra arnşhrmn 
)'a hız verildi. 

"Poşııra" nın ncileo clola:rı Jaıı· 
d:ırmaya çelme takıp tn sul!rnsh 
kolaylaştırdıE!ı büliı me~lıuldür. 

(Devamı var) 

eandıltlardal;llcr 110 p:ırodıuı perakcn 
de olarak ımUlacaktrr. Şehir lıuaut _ 
lan içinde çiğ kahve ·yan toptancı • 
!ar tarafından ıt5 ve pernkcndccller 
tarafından 155, kavrulmuş v~ öğUdUI. 
milş kahve perakende olarak 100 lm. 
~a aatılııcnlctrr. 

Yarından 1Ubaren tatbik sahasıncl 
lto:ıulıın bu .f1)1at \'8 lıAr m.lktarl&rı 
'1%aınl had olıır::ık kabul edilmiştir . 
Flynt muraluıbö koml3yonuna b:ıf,h 

olarak kurulacak UQ tetkik bUro:;un. 
daki ınenıufl:ır plyll.!:ıyı d:ılaın kant· 
l'Ol edecekler ve bu listeye aykın ha~ 
reket edenleri ni.illl korunma k:ınu • 
nun:ı göre m:ıhckmcyc vereeekle:·dlr. 
Diğer e~ynları:ı tıyntı:ı.rmm \'e 

kl1r r.ıllttcrlarının tesbltlne devnm e _ 
dllmcl:te~.-. znccacfyö t1lcct:.'rlan bu 
111 ic?n bu:;un 11carct Ods nı.la blr 
toplııntı ynpmı;ılarüır. Ye.kında m:ı· 

:nlfatur:ı. ve tuhafiye c •nsınm da lt9. 
tclcrl 111\n olunncııl~tır. 

~~21)~ ~f3[!JJ .A-ljR N 
.34 ........... .. " 

- YJnız mı? Olnıaz Fcrllnııc. 
J>ol.:tor ııııılı:ıkkıık Jı i r h:ıştnlı:ıkıcı· 
y:ı ihti) ucın ıı. olduğunu söyledi. 
Fcrdıı ııe mırıldandı : 
- Evet nmn, yedinci evllH ... Ay 

ışı~ı ... .Kızıl saçlı kndın ... Y<>.
Aliye şaşkm şnşkııı kızn baktı: 
_ ı·crdnııc YO \'l'tını, hnk d::ılııı 

nkJını bnşınu loplaynmamışsın. J~a-
k c. t ınernk etme. Doktonııı dedıklc· 
rint yap:ırsan çobuk iyileşirs in. 
Hclkis h:ınım. ?\n~ıı hııradn r:ı.hotı
nır. iyi m i? Eficr hir şeye ihtirn<'ı
ıııY. '·orı;n hcm~ıı huna sövh•vinlz. 
Sir.e ne katlar mlnnettnr ol;lıı .:ııınu· 
zu l.ıir türlü anlatamıyorum. E{ter 
ııeçeıı akşnnı burndn olınnınış ol· 
s:ndınız ... 

Çehresi lıirdcnhirc sertleşti: 
- lı·:ıbettiği vakıt size ~·ardını 

etsin ıli ~·c tnıinc Anayı ni;ırınak· 
tn leı-ecldüt etmeyiniz. Ge<'cniz h:ı
;) ırlı olsun. 

ipek robu mcr1iivcnlerl hnfirte 
süpürdü. Ferdane henden nf 
lsliycn bir sesle: 

- Bu komprimeleri heni iihlür· 
mek için verdiğinizi snnıııayorı.ıın. 
Çiinl•ü sizden şimdi:·e k:ıdnr y:ıln ız 
iyilik gönlüm. Jlnyır lıu i ş i mahsus 
y:ııımaılınız muh.ıkknk. Eanıa lın· 
nını. si;ı; olm:ıs:ıvdınız simdJve 

rlPl 
26 Yazan: MUZAFfER ESEN 

Fntma Sull:ının düğününün üze
'irıtlen ~ ılhı.r t;cçıoı~tir •• F.ıht F.· 

ı yııpsultan<laki ı;:ırııy lılllı't eski ilı· 
tiş:ıınını, eski zincıini, eski zengin· 
liğini muhntnzn clıııekteılir.. Yine 
lıu s:ır:ı~ tla .ı;onı J(ihniişteu si ıı ilcr 
üzerinde lıAlis alumian ıılıanl:ırda 
)enıck )enir, olhD 7arnı fim·anlar
cl:ın kuh\'C idlir, SiİnıÜ5 kup:ıl:ır 
y:ı :r. günlerinin sıc:ıklıijını unuttu· 
racak serin ıuruplnrla dolu olarak 
sunulur, ı;ırmn \'C nlbn işlemeli 
minderler iirerine oturulur '\""e Ji· 
ne alim islemeli yastıklara daranı· 
lır. Selamlıkta ~ utlerce fcdclre her 
nkşnm açık so!rnlar kurulur, mut· 
lakta sayuı on1nr,ı ~ec.-~n aşçılarla 
ynrıınkları oturup dinlenmeden ç:ı

lışır. Harcın tarafı i:ı;e kur'anın :ın
lnltığı ccnııctten fıırksızitır. 

ıratnıa Sultan ruban kolleksf)·on 
ınernklısı Jıir insandır .. Ilugün cc
şit ~eşit '\""C akln gclmi)'ecek ~şy:ıyı 
biriktiren mcrnklılara rastgellyo· 
ru1.. Fatınrı Snltnnın dn höylc bir 
ıurrnkı vardı: Cariye toplamak. 

Fatma Sultaııııı kethudac;ı Esir 
p:ıınriyle A\·relpuarmdan hic a>
rılmnı ... Nerede güzel bir cariye 
,;örecek olursa ~'lerltal hanımı he· 
s:ıhına s.<ttın alır. Fatma SaJlanm 
cariye alım ve satımı işlerinde ne 
knd:ır tehlikeli bir rakip olduftunu 
yukındıııı bilenler kethudn erenıli· 
nin !alip uldnntl cadyenin yanına 
ı.ınc yannşamaı.lar.. Zira 1-"ntma 
Sultanın yeni bir cariye elde dmek 
içfn esirclni~ etine dakecf.'~İ pan· 
dnn daha fo7.lasını •;erecek pek nz 
babnyif:it bnlunur. 

Fntma Sultanın cariye topl:ımak 
merakı yalnız Esirpazariyle Avret
paznrına inhisar etmez. Saraya 
nırnsup kadınlar htanbulu :o;emt 
semt dolaşırlar, birer \"esile bulu· 
ra~ dosthik ~ a~nalık tesi:o;edcrek 
elırln hemen her evine girerler, 

en kibar aileleri konakları kadar, 
csnnf ve tüccarları, hatt{ı fakir ku· 
lfibclcri im ka.d1111ann uÇalıdır. 
lluralardıt tesadüf tllilen her siizel 
cariye '.'·a k:ındırılarak kaçınlır, 
yahut snhibinin rnasl-yle sntın alı· 
111r. Fakat bu iki nsıtanın da mu· 
nffok olınndı;?ı yerler için elde dır 
lın mfiessir bir ç:ırc vardır. :ET 
Areslı:ıtınm adnmlnriyle bastınlır 
ve cnriyc cebren snhlhinin elinden 
alarak Fntm:ı Sultanın sarayına 
nıılı:ledillr. 

l:yüpsullandnki saray hakiki hir 

., 
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~f,"dau GOL"\: 
ı - Millet Mecum _ Nida. 2 - Ve. 

kO.leten dctll. 3 - Uzun ıı!(;Ua ağız.. 
lığt • Hamile. ti - ~ııd. 5 - Tcr6l blr 
dir _ Pek mUkemmcl. - Nefi edatı 
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Hepinizi tepeleriz 
Funtonı:ı l\lchnıet Sirkccillcn top· 

ladığı l.ıirk:ıç hc,·cs1•ı·ır oriısti ,.11 
üc dürt trampetcl, dnrnlcu ile A· 
nacloludu tıırne,\·e çuunıştı. 

Bir Jı:ı.yli l:olııştılar, ellcrlndckl 
üç lıeş kuruş d:ı suyunu tekti. Eir 
akş:ııı.ı Kayserinin bir kaza!!ıııda 
rnnısH vereceklerdi. Ilaşlaına saati· 
bir ıs:ınt ltndar Recikıııi şti, li.)&lrol• 
gelen seyirci onu lııılıııaııııştı. Sc:
~ircller snbırsızlnnıyoılar, nyakla· 
rını vurup ıslık calıyorlardı. Fan· 

kadar ~oklan ölmüş lıuluıı:ıc~ıını 
söyledi. 

F\·rdnnc) e hilolğiın s ı rl:ırı anlat· 
nıağı lüımınsı.ı:z lıulclum Ye sadece: 

- Artık iyil~şi) orsunuz, ucdiın. 
Simdi yıı stığınızı <lüzellcyi:nı rahat 
rahnt ı.ıvuyumız. 

- Sö~ leyiniz rica ederim, hu· 
gün cenaze olayı oldu mu'? 

- Evet. 
- Guzcfıniydi? 
- Bilmiyoruaı, }'alnız çok ı;içck 

olcluijunu söylediler. 
- Hır ızı yakııl:ımışlar mı? 
- Hayır. · 
Bir liıhzn dii,iindü, sonra dudak· 

lnrında 'l orınn hlr stllüşle: 
- Kir.ısc o hırsızı ynknlayamr 

~·arak, tlcıli . Bıı l' lm:ıslnr ... 
Sonra açık açık güldü : 
- Biliyor rummııuz. llcllcis ha· 

nıın, lı • ı clınaslıan kimse cillmadı. 
Onların nererlc oldıığunu hen bili· 
~ orıım. 

il'< lı:ıyrcl :rnı 1tccint·c, ço'k mu• 
vn fık lıir znmandn m eydana rıltan 
bu clrneslnrın çnlının:ısı hikayesin· 
de n:\suk bir tarar hıılundu~unu, 
çokt:ı n seznılş oldn~nıu dilşilodünı, 
hn'dkııten etrnrınıla hu 1rndar bü· 
yiik bir siirültü ko)>nrılnn bu hır 
sızlıkt:ı gayrltnbll bir şey ,·ardı. 
ı~nl:at i\Jiycnin kasayı achğım (!Ö· 
ıfıınlc görınl\ştiiııı. O vukıt lıiitün 
nınlıfaz:ılnrın hoş oldıı~u meydana 
çıkroıslı. O lınlde tam "am:ınındıı 

f(u~ellik sergisidir. Kal'kasyan.ıı 
bulutlarla öpüşen d ·ıannın arka· 
ı;ındnıı, köpüklü c:ığloyanlnrın sü· 
rültülcrlc aktığı yayl:ıl:ırın üzerin
den U)'IP treHrilmı, attın ba$1ı, 
sırma 1;açlt Kııfkıı dilberleri; do!· 
«till \ ' C {leni.; Jm.Jçalarrnın Üzeriıı.Je 
ince bclJcri, :.eri ve müdenc.r gur!i· 
nü~lü g6~sleri, süll;cl·nz tenlerlle 
hnki~ hlr tcı.nt tc~ltil tifon simsı· 
)

0 ah saçJan, ııluılarının söt~ 1 al· 
tında iri ,.e şalınne gözleri parla: 
ynn siyrılı Jı;a~Jariyle güzel Gürcü 
kızları; yıJclızsı:r. hir g~enin kök· 
lcrinılen daha '1erin ve daha siyah 
~hane iri gö:ılerin<le çöllerdeki 
ct~~IJAııltırın ürlteldi~iyle ~·a,ayan, 
yüzlerinde sıcak iklimlerin gilne· 
şinden gölgelenmiş tallı bir renkle 
dolaşan Suriye çocukl:ırı; deniz 
köpüğünden l·arahlmış \'enüsfi 
kıskandıracak kadar mermer belli, 
fidan boylu Runiliır; Akdeniz Te 
Akdenb:ln kıyılarının blnbir belde· 
sinden toplanarak gelrniş yüzlerce 
gUıcl ku bu sarayın daimt ne~'esi, 
dnim' ahengidir. Afrikanın tn t(ıbe· 
~inden, löhgın güneşli, bol yağmur
lu sı~ iklimlerin orta 1~rindeıı 
Yahşi bir haynn cıvlar gibi u·lana· 
r:ık y:ıkalanmış, yüzlerl llıliJcrin· 
den rl:ıha siyah zenci esirler, şerha 
şerha yüzlerile bu güzellik Alemini 
noktalayan birer virgülü andınr. 

İşle yıllardanheri denizlerin 
hasretini çektiği hald~ donamno 
llo bilttber çıkll~ının üzerlnden 
daha b1r1rnc oy bile gccmerlen lıir 
kaçak gibi lstanbuln dönmek fırsa· 
ıını bulan T\.orn Mchmcdi aenizden 
~·ekerek lsıanbula sokan mıknatısı, 
l•adırgadakl mütenzt e,·i boş bıcn· 
kıp cıbn Dilfurm bir buÇUlc sene· 
denberi bu saraydadır. 

Dllforuz bir csircinin etinde sn· 
hlıila cıhrıld1ğı vakıt çocntıuktnn 
~;eni kurtulmuş ça~da bir genç kız· 
dı, Ruhunda e~irciden dinlediği 
masallardan bir Jhtiş:ım ihtirası 
ııy:ınmı~ bir genç kız ... Btr Su1taıı 
sar.ıyıncfa, )"ahut bir ,·cz.ir k&nağııı· 
ilıı, du,.grJarı altın nakışlı odlllardn 
geçecek bir :o;efahat hayatına ı.:a,•u· 
facaği'nı umarken yaşı kırkını bul· 
muş bir levendin kadıraad:ıl.:i orta· 
h:ılliden riaha aıai?ı bir evde alelft· 
de blr ömre ka\"u,an Dilfuruı, 
umcluğnnu bulnma.ranlara da ek!ic· 
riya rast«ellnen bir inkisar ile 
bedbin ve üınil:ı;l:z bir halde yaşn· 
ınaktatlır. (l)eıınmı tıorı 

Sıca.lt auya b!raz soğuk su koy _ Te. 
nnvül buynr. 10 - Ba§mda saç Jıık -

1Hubub edenk. 

1 'f uk&rdan n:talı: 
1 - Gllmrllktcn mal kaı;ırmaklık. 

2 - Ra.h:ıt • Fcryad. 3 - Ara • Sa. 
çın bir tell. * - İltmkr _ nnm11 FY· 
3 - Bir kedi rengi - Ton1ıl1 kasap 
Mtar. • - Beygir _ lıtakaaa • Sahip. 
7 - Biricik • Ba.§ma "P'' gelim Yu. 
nıı.nl.standa me~hur bir llın8ll ' olur. 

• B - Bttgiler. 9 - laml işaret • So • 
nuna '"r' gelirse htlrtnet olur, 10 -
l:ıtıcn1 gHstemıck. · 

60 No. h lmbtıaeatuttm hıılll: 
Soldan 1111.p: 
1 - raz.a.rtesl, 2 - Akala, Peki. 

3 - ~sırık, ts, 4 - An, Şoseler, l>-
Ak<tam, La, 6 - l'aluı., ? - Alm, A· 
cıcl~, 8 - AJJ, Fesat, O - Ek, Ira1, 1uı 
10 - Tnhklkat. 

tornanın kan beynine çıkmıştı. 
Percleyi eral:ıyıp sahneye fırladı: 

- Bnııa b:ıkın, biz sizden daha 
l:nlabalığıı, sesinizi kesin, yo"ksa 
şlmdl hepiniıi tepeleriz, dedi. 

Göz ilacı 

Jlo!'adnn gör ağrısına ilAo ııor 
mıı.şlar: 

Hoca - Geçende benim d!şlnı 
nğır aıyılı, çıkarlm:ıklan başka hiC 
bir ilıiç kur etmedi ,demiş. 

meydıııuı çıl;an bu hileyi, bu oyunu 
kiın tertip etmişti? 

- Elmaslar ncrcclc'l Sen elma~a· 
rın lıwunı.luğu yed nıısıl biU)·orsunf 
Nidn iİmdiyc kadar kimseye bir 
şey söylemedin'! 

ı~nk:ıt Fcrdnne)·i söyletmek çok 
güç olııcakl.t. Cünl.:Q onun da kafa· 
sına yeni yerleşen bir flkir vardı: 

- Bu evde ölmeden yaşama!> 
için, dedi, iizerine \"azife olm:ı)·tıı> 
işlere karışmamalı. 

Kcndic;ine iki pklan hlrislnl Jc•· 
bul eımw11i halıı'latıım; eJmRsııı· 
rın nerrde oldu[!ıınu h:ına söyle' 
mezse derhnl gidip Aliye hanım• 
işi anlat:ıcağınıı söyledim, eler b&J• 
nu s3yliyecek olur:;a kat't bir lii. 
1.tıın oluncaya kadnr bu sırn s:ık' 
Jayacaiıımı ve kimseye aöylemh·c· 
ccğimi anlattım. Bu sözler Ferdıı· 
neyi kandırdı TC dili Cilzülılft: 

- füınasl:ır Caeanın banyo odll.' 
sındnydı, banyo odasında fçerJsiPe 
Tıanyoy:ı ntılnn bazı illelılr butun•rı 
cam bir Juıvanoz '\'tir. lşte ebnasııır 
hu kavanozun içinde. Ferdane buo· 
ları bir .!;abah s8rnıftş .• O sıün ön· 
leClen Mnr:ı Balı:ı ölmilş. Ferdane 
odayı alcllcele temizlerken et:ıJC° 
rin tozunu olmak için tl~eyi kaldır· 
mış, ve ~işenin içinde birseyin ışı~' 
ı~ıl parladı~ını ,;örınilş •• Mernk el 
miş, ka,·ano:r.u lrnnştırmış. Biitiiıı 
mücevherleri or:ıda bulmuş. J 

(Der.mmı var 


