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Mütareke şartları hakkında 
karar vermek' üzere 
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n;it":~:::ti~:m Fransız kabinesi dün gece 1 ·-'en programı u~ 
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eri ihtiva eden ve faal bir hale 
reuruıneaı mukarrer bulwıan 111 te
kkkUldın 81 adedi faaliyette bulun· 
hıaktadır. Bakiye kalan 30 teıekkU· 
l"- . 
~ de taaiiyete i'eçme.!i için lA.zım· 
reıen tedbirler alınmııtır. 

Şiaıd1ye kadar 21S bin Kanadalı, 
leaıı&ciıuun muhtelit kayıt bUrol&rma 
~Uracaat etmtı ve bunlardan bet bini 
'-art arıtr~manlara. ba§lamak Ute
te davet edilmlıtır. 
~ 'lf.&ra ordUIU için aaker kaydı da 
~ etmekte ve haftada takriben 

30() ld§ı kaydedilmektedir. .Antren
inan nıcktcplerindek1 öğretmenlere 
)'ardıın etmek üzere, 71 zabit ve 200 
lkıllt~haaauı lngiliz pilotu Kanadaya 
&'lıııcıenım~ttr. 
<11 .\vu.traıyada 8' bin gönUllU kayde· 

lıı:ıııtır. Bunların 1' bini hna kuv· 
"'Uert la nde, 70 blnl de kara ordusunda 
Uhda.nı edilmeyi talep etmJgtir, Ka

~' 0rdıtısuna 3360 ı kabul edllmiı ve 
tı\ıııiarnı Uçte 1klal vıW!eye ba§laınrı-

r. 

tr ŞUraaı da pyanı kayıttır kl, A\-US 
t lllY& hUkflmeU, toplanan asker mlk-
1~1'1nnı mart 1040 da :;7f 73 ktglye ba-
1 ~ cııınaaını kararlqtınnr§tı. Bunla· 
tlrt 14300 U pilot 16178 U gemi ınU· 
~~lebatı 've 27 blnl kara askeri oıa
Jçtıı teaı>ft edllniJ~Ur. Bunların talimi 

y 36 nıcktcp tcsla edllecekUr. 

1 1 
enı Zel!ndııda ha\'& antrenmanı 

,: 
11 takriben 4 bin ı~ı kaybedilmiş 

1:4~nıann ııoo u kabul edllınl.§tlr. 
ile Bcnest nihayetinde bu dominyon 

01 nccıe 9'lO pilot yetl§tırecek vaziyette 
ı:;:ktı,. Bunlardan hariç, 500 pllot.. 
illan l"asıt ve maklnelltUfckçl antren· 
.. 1artnr ikmal için Kanadaya gön· 
'-'Cti)e<: k 
Ol e Ur. Bu ıurctıe mcvzuubaha a.n P . ta rograrn tam faaliyete geçUğl 
l{ illan, Avuıtralya, yeni ZclAnda ve 

a.ııada. h 
bin . er sene, 2 bin pilot ve SO 
-.... hlUreltcbat e.<rndı meydana getire· 
"lleCek ' 
--~•bHlyette ol:ıcalctrr. 

.Romanyada 
·totaliter parti 

Devletin siyasetine aleyh
tar hareketler şiddetle 

ceza görecek 
Bliktt:f; 22 - Romanyadakl bU

tUn ıııiyaal gruplar, Kral Karolun 
idaresi ve "milttehlt parti,, namı 
albnda birleşmiı;ılerdir· Müttehit 
partinin teşkilini bildiren kararna
ne dün ak§am ne~redilmiştfr. 

Yeni partinin esaslan eunlar· 
dır: . 
ı - Kral Mllıt Partinin aefidlr; ' 

bu partl yeglnedlr ve totaliter bir 
partidir. • 

2 -.- Yeni Milli Parti Romanya. 
nın maddi ve manevt hayatını i
dare edecektir. 

3 - Majeste kral, yeni partinin 
e.rkiınıru bizzat tayin edecektir. 
Bu zevat Rumen milletine karşı 
mes'ul tutulabilecektir. 

Bükre§, 22 (A· A·) - Yeni 
milli partinin idaresindeki sivasi 
nizamın mUdn!aası hakkında· b!r 
unlnıame neşredilmiştir· Bu emir
name hUkUmlerine göre. devletin 
siyasetine ka?'§ı ynpdacak her 
tUrlU aleyhtnr hareket, 3 seneden 
5 seneye kadar hnpis cezasına 
çarphrılacak. suçlulnrdnn ayrıca 
nakdi ceza da .alınacaktTr· Memle
ketin siynsi sisteminde herhangi 
bir değişiklik için rıropaganda yap
mak ve bu maksatla teşekkUller 
kurmak veya Pski tcşel:külleri ih. 
ya etmek, aleyhte hareket olarak 
telakki edilecektir. 

Bulgar Başvekilinin 
Şayanı dikkat beyanatı 
~ulgaristan, menfaatlerinin temini için 
ıcabeden teşebbüslerde bulunuyormuş 
\'e~': 22 - Bulgar bll§vekill profesör Boğdan Filo! gnzctecilere 

,, yanatta harici si;yaact hakkında demiş Ur ki: 
aliJca U Garbi A:vz-upada inkişaf etmekte olan h!diseleri dikkat ve 
ttıiıd e tak.ip ediyoruz. Bu hAdiselerin bugllne kadar olan siyaseti 
8itlık~ bir değişiklik husule getirmezi beklenemez. Hiç 5Uphcsiz ki hak: 
~ctı arı tashih e~mesl beklenen bir sulhlln tahakkukunu zttemnuni-

e karvılayncagız. · · 

ttıı ~ bugün her zamandan daha ziyadcharlci siya.set ile meş
~ ta ve meııfaatlerimlzi koruma& için böyle anlarda yapılması 
birlerfue mllınk~ olan her teli YILPınaktadır. Bu hususta alınan ted
dir- ed mahiyeti hakkm~a if§~tta bulumnanın doğru olmadığını tak. 
den teleralniz. Llkin dediğim gıbl mentaatlerlmlzln temini için icap c
ilada h e:bilslern ya.pıldığ:ma filphe edllmeuıelldir. Bulgaristan A vru
~,_.;_, ab ... ~•e adaleti hiJdm kılacak sulhUn bir an evvel tabaklqı.k et-
~ -.ıen:ıekted.ir. 

Bertin civarı 
bombalandı 1 

Merkezi Fraasada şiddetli 
1 

lliaharebeler oluyor 
ADmaın te(ğ)Olğnınıe gör e : 

2 6 O Fransız tayyaresi Alman ordusunun eline geçmiş ; 
bir çok Fransız amira.1, bir 

orgeneraHe müteaddit general esı r düşmüş 
AL'\IA'S TEBLt Gt general vo mUteaddid generaller ıi hedeflere karı:;ı ve bilhassa Bil-

F"Uhrer'in umumi karargahı. 22 mevcuttur. lingham sililı fobıika.sı ilzc.rine 
(A· A·) - Alman ordulnn b~ku. Büyük silah ve her tilrlil halp •tam muvnffakıyetli bombardımıın-
mandanlığının tebliği: malzemesi ganalmlnden maada, bir lar yapılmıştır· 

Bordo, 22 (A·A·) - Dahlllye 
Nezareti tebliğ ediyor:· 

B- Lebrun'un riyasctl altmda na
zırlar bu gece saat 1 de toplıına
rak, Alman mlitareke iW8.fnnme. 
sinin metnini tetkik et.mJşlerd1r. 
!ık celse saat üçe kadar devam 
etmi§tir· Nazırlar müzakerata saat 
g.30 da tekrar başlamıştır. 

Nazırlar heyeti dalınt celse ha
linde bulunmakta ise de, heyeti 
murahhasa ile telefon görüşmeleri 
yapmak fu:re, celsenin tatili icap 
etmektedir. 
F.llA...~SIZ 1'1EOL1St TOFLAl\TIYA 

ÇAGRWWŞ 
Boma, n - Fr~ hUkO.metı, Al

mıınyamn IJUlh §artlanna hentız "bir 
cevap vermiş değildir. Cenevre alyasl 
maha!illnln öğrendiğine g6rc Fransız 
kabinesi bu sabah toplanmı§, Alman· 
yanın mUtareke gartıarmm kabulU 
veya reddi için bir karar verilmek ü
zere mebı..ısa.n meclisini ic;;Uaına ça
ğırmıştır. 

ltalyaya yapılan mUtarckc teklltb:ı. 
den sonra Fransız bUkO.meU henllz 
murahhasların 1.slmlerini blldlrml§ de· 

, ğlldlr. Kuvvetle tabm1n olunduğuna 

göre Almıınlarla mUtareke müzakere
lerinde bulunan aynı heyet ltalyanlar
larla da müzakerelere girlşccekUr. 

( : ~ ıı~ ı:~: c :kn~r ~elen ~~rler :: J 
l\11.}TAREKE ŞARTLARI 80 
IlÜ\1JK SAYFA TUTUYOR 

Bretagne'de mUhim limanlar o- çok tayyare meydanının i~galini Öğleden sonra Hollanda ndala Komplycn, 22 - Dün HiUer ma-
lan Saint Mala ve L'Orient zapte- müteakip 260 tayyare elimize dilg- rırun civarında kıs!l bir hava mu. iyetile Kompiyen ormanını terket. 
dilmiştir. Aşağı Loirc üzerinde müştür- harcbcsini müteakip nltJ düşman tikten ve genernl KaytC'l Fransız 
köprü bll!Jlnrı gcni§letilmiştir. Bombardıman tayyareleri ile pi- tayyaresinden UçU düşürillmliş ve murahhaslarına. şartlarım bildir
Thonars i~ı;al edilmiştir· Lorrainc- kc şeklinde hücumlar yapan bom- mütebaki üçü de geri dönmeğo ic- dikten sonra, saat 16-25 de Fran
de ve Vosges'deki hücumlarımızın bardıman tayyarelerimiz Straz. bar edilmiştir· 1 sız murahhasları aralarında mUza. 
neticesi olnrnk çcvrilmi' olan di- burgun cenubunda, Visscnburgun İngiliz bombardıman ve torpil kere etmek üzere kendileri iQin 
ğer düıPDan kıtaatı dağ:lmıştır. cenubu şarkisinde ve Loire'm cc - atan tayyareleri bir Alman saffı hazırlanmış olan çadıra çekilmiş -
Gerardmer zaptedilmiştir· Son nubunda dilşman müstahkem mev- lınrb gemisine muvrufakıyctııiz hU- ler ve Bordo hilkiımctHe telefonla 
günlerde bu bölgede alman esirle. kilerini. kıtaat tahşidatını ve nak- cuml?.r yapmışlardır· Geminin ha - görilşmü11lerdir· 
rin miktarı 200 bini geçmiştir. Bun liye kollarını bombardunnn etmi:ı- va müdafaa toplan 6 dil§man tny- Alman taleblcri §U hedefleri 
!ar meyanında bQ.§lıca tam bir si- tir· Gironde ve Loirc nehirlerinin ya.resini dilşUrmilştllr· Bu muhare. gübncktedir: 
plDi livası mevcuttur. Diğer böl- nğzmdn 8000 tonluk bir tilccıır ge. beye iştirak eden Alman avcı tay- 1 - Mücadelenin yeniden ba.ş-
gelcrde de Usera adedi mütemadi- misi batmlmı~. 4000 tonluk diğer yareleri de ayrıca yedi düşman lnmnsma mani olmak· 
yen çoğalmaktadır. Bu esirler me- bir gemi hashra uğrn\}lmış ve iki tayyaresi dUşUrmliştUr. 21 Hazi- 2 - İngiltere tarafından kendi• 
ycnınd,11 şimal deniz kuvvetleri ku. deniz tayyaresi imha edilmiştir. ran tarihinde düşmanın havadaki sine tahmil edilen harbin devamı 
mandanile diğer amiraller, bir. or- !ngiltercnin şark sahilinde as~e- (De,·amr 2 ncl ~....-fıı<la) (De,amt 2 nel s:ıyfatla) 
~~-~---~~---~~~-~~-~---------~~-----.-~-----·-- . :.._,_ 

Italyan donanması 
Akdenizde· faaliyette! 
70 lngiliz tayyaresi 

sanayi merkezlerini 
Mil§no civarındak i 
bombardıman etti 

~Yazısı 2 İnci sayfada)· 



Bffl!tl 
DABtLBE; 

• Y~l5y tayyare meydanı t.n..cm.at; 
dolayışllo lstanbul • Ankara· Ad:ına 
yolcu seferleri bir ay mQddeUe kaldı· 
nlacakttr. 

• DOD aqam tespit edllml§ olan de· 
mil' tty:ıt1&mıdaıı fazla nyat aurc· 
rek 1htlklr yapmak ıruçuyıa 1kl il mır 
taciri asliye seklzlnce ceza mnhkeme
sine verUm!şler ve muhakemelerine 
bqlanmıut.ır. 

:Mahkeme, Prodromos ve Garo 1· 
ıı1mler1ndekl suçlubrm tevkifine ka 
rar vermııı, muhs.kcme ~ haziran 
pe~embe gllıiU:ıc bıraktltru§tır. 
• Hariçten k4ğıt ithal etmelc sureti 

le memlekette bir stok vUcuda getlr
mck vo stokun !Uzum h!l.Sll oldukça 
gazetelere ve diğer ihtiyaçlara tel"l:I· 
ntta bulunmak Uzerc Vekiller heyeti 
kararlle 800 bin liralık bir sermaye 
ayrılım.' ve bu işin tedvini Ziraat Ban 
.ıauma tevdi edilmiştir. l3U husustaki 
kararname dOnktl resmt gazetede ~ 
rod1J.mlıtlr. 

• F.ııkir hnlkm ve okuyup yazmn bll· 
mlyenlerln istida, mel.tup J.":lZdırnmk 
gibi lhUyathnnı karşılamak Qzcre 
belediye her kaymtıknınlıktn bir yazı 
bUrosu tesLsbıe 1tanır ve~tlr. 

• Şehrin muhtelit yerlerine konulan 
clc~tt:'iklc mUtchnnik dUdllklerln tec· 
rUbesl mı.lı gUnU saat 11 de yapıla
caktır. 

UARlQTE: 
• SovyeUcr btrllğt ytlkaek Sovyet 

rtyaaet divam, So!yn clj;illğlne Lavrl· 
gevt tayin etml6tir. 

• Otto Hababurg ile annesi e.sk1 
Avusturya krallçesl zıta Llzbonıı. git· 
m!§lerdir. 

Bulgaristanda 
Nöyyi muahedesi aley

hine nümayiş ve 
ne§rİyat 

Roma., 22 - Dün Sofyada Bul
gar talebeleri tnrofmd:ın NlSyyi 
muahede.sinin tadili lehinde bir nli
ID3.}~ yap,ılnıak istcnnıtş, fakat 
hilkilmetço mani olunmuştur· 

Sdrya gazeteleri de .Nöyyi nlcy. 
hinde ve ''btı muahede neticesinde 
BulJ;arıstanm 'qğrodığı haksrzhk
lar,, hakkmda ~yatta bulun
maktadır· 

Utro gazete!!, Bulgnrlstanm bu· 
gUn her zamandan "Ziyade adalete 
inandığını ~c Avrnpanm mukaddo
nıtı hakkmda. rumecak kararlarm 
Balkanlara dn tccµnll ettirllmeal 
ta~lipğhıl yazıyor· 

isveç meclisi 
Gizli celsede neler 

görü§tÜ?ı 
tokholm, :t2 (A· A.) - .PaclL 

mcnto, dün nkdettiği gizli c~ıse -
den aonra bu seneki içtJmn devre
sine ulluı.yet vennisUr· 

Hariciye nez:mrti namına söz 
&aylcmeğe ıSaWı1ycttar b1r zat, 
dlln nkşmn. parlAmcııtm\}m gizli 
celsesi hnkkmdn §U sözleri aöyle
~tlr: 
"- Kral GU.staf'm parlAnıe:nto

nun glzl1 celse8lııde okıınan mcsı:ı... 
;jI laveçin harict siyaseti hakkında 
bir deklArasyonu ihtiva ediyor. Ve 
bn meaele üzerinde m~a ya. , 
pilmruıma mlh!aade eyliyordu· Fil
bakUm., Norvoı;te muhaaaınatm nl· 
bayete ermesi, !sveçizı Norveçle 
ve Norveç! işgal altmda bulundu
ran memleketle olan mtl.n&Sebet. 
lerlnde değisikllkler Vücuda getlr
m1§tlr.,, 

Bu beyanatı yapan mt, aynca, 
lsveçle Sovyetlcr Birliği aramıda 
ticaret mUznkcrelerl hnrlç, balen 
ba8ka hlçblr :mllzakere cereyan 
etınecllğiıü de na.ve eylemiştir. 

Prençip 
18 Yabt toMin en W/.JliiHoct.e 

CünkD tıpkı "Cnbrinovfç" in hnbn
sı gibi babası Avusturyalıların bir 
casusu olan ''Poşanı" dan bütün 
milliyetperver sençler ve husu ile 
"Prençip" fena h:ılde ceklnlyorlaı
·dı. 

Biraz sonra "Danilo lJlc" baştn 
olmak üzere suikast grupnnun dl· 
~er azası da tevkir edildi. Y.slnız 
"Mehmet Başlc" ismindeki Mn~ü
man )•aknl:ınamııdı. Du genç Bosna· 
saraydan kacarnk lıirkac sün ci
vardaki da~l:ırda snklonmış, sonra 
bir kola) ını bulup hududu secerek 
Karadıığa sıiııumıştı. 

-14 - · -

uvıynnn" dn ilk heyecan devresi 
geçtikten sonra kimsenin Ar~idük" 
ün kaUJnClcn foila mıilecsslr bulun
roadıljı gör.illmüş vo bayrcıte kal· 
mıştı. 

YeHnht llo Düşesin J.:nlli frtican 
meyli olan bir kısım nsilzııaelcr1e 
bir sınıf papazı kedere ııürüklcmi~ 
tL Ekseriyet ba tOyle-r firpcrtfci cina 
yete <tanıamlyle Uık:u·t kahnı§Lı. 

lhUyar Jmpnrıılor "Fransuva 'Jo· 

Beri in • 
bombalandı cıvarı 

(Il:ı..5tnrafı ı lncl 6ayf.adn) 1 L~c.aı.u:mı:~"IE Ar.il.AN HA \'A ı ckserM krrlara dtııımu.,uır. 
.z:ıyiatı esnasında 6 81 hnva. milde· nccu L.l\.m lT.ANSIZ nt'I\O mrı nonDODA.." 
fan toplan, diğer 6 sı hnr,p gemi- Loodra. 22 (A.A.) - nöymr: Çli\.l\IADI 
Jcri hava mUdaf11a topla.rilc ve Alman tnyynre<:llerl dıln gece In- Bordo 22 - D&.hlllyo nazırı .M. 
mlitcbakisi de yerde imha. edilmiş. giltcrenln şlmall lJ:ırh1 ve cenubu şıır- Pornaro radyoda hitabede bulunarak, 
Ur- Bir Alman tayyaresi eksiktir- kt mmtakası 1.\zerinden kllçUk dalga htiltthr.etin Bordoyu terkedcceğl hak· 
BllıUıare gelen malQmatn n:ı:ıaran, tar 2ı:ı.tlni'3e geçmcltlc tırlcek ıı cum- kmd ki haberlerin ıısılsız olduğunu 
4 h:ıtlrand!ı.n 20 huir.ana kadar lal' tııkUğlni ..kullıı.nnıqlardır. D!Şnan blldirml~Ur. Diğer t.ııraftan, fchrin 
evvelce zikrolunanlardan manda 63 · tayyareleri, §3fak sökmeden evvel tahllyeslno de mU::aade edilmemtııtır 
düşman tayyaresi imha edilmistir· kaybolmu:ııarcı:r. lngiliz nvcı tayya- .)lEHKEZl l• HANSADA ŞlDDETU 
Bu suretle bu mUddet znrfmda releri, bunlan taklp rtml§ ve hnva lUUHAm~sELER 
dü~nnm :zayiat yekunu 765 tay- da!l mtaryıı\ıın da •baraj ateşi .açmış Bordo 2Z - Busi.liikU Fransız tel>-
ynreye baliğ olrnalrtadtr· Garb ta- tır. lııglltcrct:ln .. rlc kısmında, alltrm Jlğindo ezcllmlo ııtıyJc dcn11mek'tedlr: 
amızunun bidayctindenbcrl 15 ha- l3ıueU \•crl1D1cden biraz evvel l!ddetn LOarın cenubunda mev;:ll hare:Mt 
z!rnnn kadar hıı.va mildafan topla- tıi!ll!Uılar ıı,.n.ıımlitlr. Şiınall ııarı~ı 1Laydcdilml,. :Mcmkontar, ŞnlUyen, 
n tarafından Jmhn cdilmil! olan mıntakam saklnlcrlnln bıldlrdiklerlne .Scntctyen ve Llyctide de mııhalll çar
dilşman tayyarelerinin --adedi 854 Söre, Al·nnnlnrın askeri ve endllııtrl pışmalar olmuştur. Alplerde ltalyan· 
c vnrmI§Ur· .Alm.ruıyayn avdet C. yel hedefleri ıkcjfedeb1lmek ıçm çok Jar t:ı:ı.rruuı. ,geçmek istcm.l§lenıe de 
den bir denizaltı gemisi 42682 dilş- az zııı:uınlnrı oıtnuııtur. ÇllnkU tu.yyn.- teşebbUsler1 akim .k~br. c;r cz.1 
man toniliı.tosunun rlyamı haber· reıcr hemen derhal hava da.fi batar- Fransnda çok ~ldt!et.ll çarpı§ın:ı.lar oı
\'Crmt'kt.edir- Diğer bİl' denizaltı' ynlarmm §id<ıetll ~tŞ1o klı.rş·:llışmıg maktadır. Dtğc?' ııaberlcrc noxa.rruı 
gemisi takriben 11 bin toniuk Et- !ardır . .Bunun Uzerlnc, birkaç bomba Voj civarında bazı mcl·zll:ırdc Al
triclı İngiliz nakliye gemisini tor- atarak geri kaçml§l&rdır. Bombaların mantar geri pUskUrtülmtıştUr . 
'pillemeğe mU\'tlffak olmustur. Dl-
ğc.r bir denizaltı gembi büyük bir 
İngiliz nakliye kafilesine mu\'affa.. 
kiyetıe bUcum ctm~tir· 

21·22 Haziran gceesl, dÜiDlA'l 
tayyareleri ~imali ve garbi Alman
ya Uzerinde uçarak ilk defa !Olarak 
Bcrlin civarında hücumlar yapmış
lardır- Hep §imdiye kadar olduğu 
gibi bombalar gayrt asker! hedef
lere nz hasnrat yapmtDtır· Fakat 
bir mıl:tar aivll ölmU.' ve yaralan
mq;fJr. 

A IERtKADAN GÖ?ıl'l>ERlı.lı:N 
TAn"ARELEB 

Nwuork, -22 (a. o.) - NeTYof'k 
Tnymis g:ırctesinin '!Qz(lıitına göre, 
Birleşik Amerikn OTdusun:ı men5UP 
Nortrop tipinde 55 bomb:ırdımıın 
toyyaresl Nevycrk )0akmıntın bulu· 
nan l\llçel meydanından kalkarak 
llalifaksa gelmiştir. Bunlnr buradan 
lnglJtereye gidecektir. 
Diğer ~8 lıtyy:ıreUk bir bombard1.,. 

man gurup Ne\·yorktan lnıiltereye 
gönderilmiştir. 

TUR DtJljTU 
Roma, 22 _ Fransızl:ırın da.Alık 

mıntaktL'U"dn şiddetli mukavemet 
gösterdikleri öğı enilmektedlr. Tur 
şehri ev ev ınUdafa.:ı olunduktan sem 
rn düşmüştür. AJnuın kıtalen Luar 
şehri ağzıoı Te merkezl Luarla Gark 
ırmıiitı anısında bir çok mevkileri 
işgnl etmiştir. Lion ccnuhundan iler 
Jeycn Almnn kuvvellcrinin bir ko!u 
[svicre hududuna Tarmışhr. 

1 J Bant H e kaclar geıaı lııabetlcr 1 
AMERlKAl."A. ISMABLA..~AN 

TAYYAREI.ER 
Lolldra, ız - Amcırtk&ıun mntr 

teftklere ~Um ewıt tıı.yyarelertn 

sayısı 2600 e varıngtır. Geçen haftıı. • 
d& 1600 tayyare mnarlarım?Jtır. Bu 
.suretle Amerikaya ırlparf§ edilen ve 
sene amı.una kadar teaılm olunacak 
tayyarelerin ayım 10 bine ~tır. 
AL1IANIAB 2 FltANSJZ 'IZIRllLI• 

SiNi ELE GEÇllWlŞLEB 

Londt-a, 22 :- Blr Amertkan men· 
baı, Almanlarm Franmz lıaı:ı> l1manı 
BrcaU znptettilderi nklt ~ lıa.lln· 
de bulunan 815 fer bin tonluk iki 
Fransız ıı:ırhlt!mı ele geçtrdlklerfnl 
bildirmektedir. Fakat bu haber b~ka 
b1r menbadan teyit olunmanıı§tır. 

ALMAN ILERLEYIŞt .LttON 
~-uBU?mA DURDURULDU 
Londra n - Franarz harbiye neza

rcUııln sözcu.stl, son \'azfyet etratm 
da §U m&lQnıab ın~t!r: 

"- .Almı1n motörize !rrkalan Ll
yon cenubunda ileri hareketlerine de
\"am etmelrtcd1rter. 

llılajlııo ııattm03kf kıtaat cenuba 
doğru gerl çokllmektedlr, 

Bretagnedo Almanlar Nanteae yak· 
la~larilrr. 

Yeniden leDkllWıı.ndınlan jı.ıra n 
Alplerdekl 1'Tan.ııız ordulan Alman 
lleri harekeUni Liyon cenubunda dur
durmUJltır, hattA Alman kıtaatmı ıi
ca te mecbur etmlglerdlr." 

zer•. 'Bosna vafü1. general "Pot Ya
r ek" in heyecanlı rnporlanna rağ
men bu suikastta ailesi Jçln yeni 
bir felilkellen bnş"kn birşey sönne. 
yor, ve lıu cinayetin ıly:ı.s.l oL."Ibct
lerint !bile düşünmek istcmil"OrdlL 

"Franruva Fcrdinand" ın katli 
üzerine Arşidük Sari \·eliaht olmuş
tu. lhUyar "F.ransuva Jozer', geçir 
dl~i hinbir fe!iıkclc rağmen, sıhha
Uni muhnfauı cdehilmişU. llu .son 
Cclüket kendisini fazla sarsmadı. 
Esasen porç:ılanmı' olan kalbi ar· 
tık fazla ızhrap duym:ıyordu. DI
jler tnr:ı.ftnn mnktill vcliabtın, zev
cesi Düşes dö "Ilobenbers" :i lmpa-

• nı.torlçc mm ederek s:ıltnnah oğn1· 
J:ırın:ı temine çalıştığı kimsenin 
meçhulü değildi. Bu yüzden "Pren
çip" in ro,·elveri "Hııbsburg" hnnc· 
dnnınn hizmet etmiştir 'Cie denllc
bilirdl. 

- l5 

Suikaslcılnr tevkir crlilip hnıısc· 
dilı.llklcıı sonra SıTblstnnd:t Avus
turya Macaristan ll:ımın:ı fnııliyeıtc 
.bulunan casuslnrdan ''Jicnçcl" is
minde lılrisi de gfıya hırsızlıktan 
dolayı O)'ltı lıapishaneye atılmıştı. 
'llu ııd:ımın -v:u:ifcsl mikııstçı genç~ 
Alcrlc iemas edip bunların ııJ;tz.la· 
rından Jı1f nlr1ı:ıktı. 1.likin bu, ca. 
u' pek mahlr olmamalı J;i mev· 

'kun:ır mabadını ıınlıılıuaktıı ıccik-

italyan donanması faaliyete geçti 
Jloma, 22 - !talynn dcıılz kuvvet· 

ıerı "bugUn Akdenizde harc'k!ta baş
lamı§lardır. Donanma, nakliye gemisi 
olarak kullanılan, blr lnglllz yapuru
nu ba.tırmıııtır. Torpido muhriplerimlı 
iki dUıııxuuı aenızaıtı gemisini imha 

.et:dıljUr. 

ltalyan va 'kuvveUerl Marıllya 
ve Blzerlayı bombardıman etm~lcr 
dtr. Bomlxıtdıman Mıırsllynd& çok bu. 
yük 'hıısa.r YaJ>mıştrr. Blzert:ıda b1r 

mUhlmmo.t dşosu ateş almıştır. 
KABliıE 'OZERL~DEN ITALYAN 

-I'AYi'AltEUml GEÇTi 

Loadıa 22 - .Kahlreden blldlrlll· 
7or: 

Xalı!rc bri ilk defa. o1arak tayya
n faallyttUı~ maruz kal'rm§t:rr. Bu· 
nunl& beraber, ıehrln U.StUnden geçen 
tayyareler bomba atmamı~ ve ııe 
blrde tihllke i§&I'et! verllmemlştır. 

lakmacrlye üze.ıindtı <de ltalyan 
tn;>-yarelcrl görUndUğü blldfrilmektc-
d~ • . 

l.lıilta. a:ı aun gece ittalyazı tayyare· 
lcrl tara!mdnn 6 defa bombardıman 

edllml~tır, Fakat hasar hııkkmd& 

henUz bir malQmat aımamamııtır. 

r::~~:~~:~:~:~:~~~~~'.~~~:::1 
tNGtt.tzı.ER ERtTREl:"E Gtnnl 

Lonm, 22 - İngiliz ku~etleri 
Erltre hududunu gcçm.i.5lerdir· 

lngUi~ bombardıman tayyarclerl
Dln 1~1ya üıcrlndeld bombar.dmıan 
faaliyeti çok mftmnir olmUtadır· 
ltalyada ilci tok bUyüt tayyare ve 
tayyare moförU fabrikMI, 'blrisl 
Cenovada An!aldo diğeri de To· 
rinodn Fiat fabrlluuıı muvnffa· 
kryeUe bomb:ırdıman eclilınl:tir· 

Ftat 'fabrlkuı, ~k ~ekleri ~le 
kat'ı bir surette teşhis edilm~tir· 
Milthlg tara.kalı bir infililk husule 
gelın~tir. ıÜıgili% pflotu bunu 1600 
metro irtlfamdan görmUe ve lnfi
I&k o derece şiddetli olmuştur ki, 
alevin §iddetlnden pilotun gözleri 
kamaşmıştır. Bir 'bombardmıan ttı.y 
yarosJ, fabri!ro.nm cenub kısmı il. 
zerine babetlcr kny~etmiştJr. Se -
klz gayet ağır bomba atilmrşbr· 
B.u ı.bombnlnr yangmla.r çıkarmıştır. 

Ba bUyük fabrika ıpmtaıı:aııımda, 
diğer tesi.snt Uzerlne de mabetler 
kaydcClilmi§tir· Turln'in lilmallnde 
mUhim bir aemiryolu te~aub nok-

\•e Senta Sangiovnnmda k!Un bU
yttk 'bir tayyare fabrlltn.cmıda pek 
şiddetli bir infili:.k -husule gelmiş
tir. 

Burinde-pek mUlıi.m bir fabrika 
olıın Caponi fabrikası da muvaffa· 
kıyetıe bombardıman edilmiştlr
Seftlponentcdc kfün bir bnbrl tez
galı, Anon'cla kain bir dökµınhane. 
de ayni suretle bombnrdnnnn o • 
dilmiştir. 
MtLANO Cı1VARI no~mALA.NDI 

Zllrlh, 22 (A.A.) Röytcr: 
ltaıyaıı hududundan aUnruı ıbaber· 

lere göre, dUD, ycbn~ tngillz tayya· 
resi, K!l!no civanndıı Lccco ve Balle· 
da enlUlstri merke%1crinl muva!fald· 
yetlil bombardıman etmiştir. 'MUtte
!Ik bombardunaa tayyarclcrlnln Ve 
nedlk civarında bUyUk benzin depola· 
rmı tahrip etmiş olduktan da ayncıı 
bildirilmektedir. 

Fransız meclisi 
içtim.aa çağrıldı 

(Başta.ra.fı 1 lncl sayfada) 
için Almo.nyn.ya tam emniyet ver
mek-

3 -. Esasını Alman devletine 
cebirle )-a.pılan bakmlıklr.rm ta 
mlrlni teşkil edecek yem bir sul
hUn tesisi l~in lilzumlu iptidai 
§artlar kurmak.,, 

Saııt 18 de yeniden vagona dö
nen Fnuuıız m1iriilili8Slan general 
Kaytclle tekrar temasa geçmL:ıler-
dlr· . 

Almanlar, mUtnreke şartlarını 
bildirirken, bu §tı.rt.larm aynen ka
bulilnU veya aynen reddini iste. 
mfılcr, Franswara mUzakcre ve 
münakaşa hakkını vcrmeınlşlerdir-

Londra, !2 - F;raJUIIZ kabinesi, 
daktilo tfığıdı ile otuz bUyUk say
fa tııtan uzun ve tafsilatlı Alman 
şartlarını tetkik etmektedir-

Miltareke şartlarmm tafsilatı 
şu saate kadar hcnUz ne Alman
ya, ne do Fransa tarafından ilAn 
otnmnamıstn-. 

Amerikada harbe 
doğru · bir adım ! 

tasmr İngiliz tayyareleri muvaffa- Va.5lngton, 22 (A· A·) - Ayan 
kryetle boı:nbıırdmıan etınl3tlr· vo mebW5an meclliıleıi muhtelit 

Cenovnda Ansaldo fabrlkasmm oncUment, bir milyar dolarlık mU
ştmal kısmı ilzerlne bombalar a - dafaa vergisi 'kanun projesinden, 
tıJmıştır. Tayyareler 11zald~ığı fazla karlar ilzerinden alınnca.k 
esnada 'blriblrlnl b.kip eden çok vergiye derhal zam icrası ba.kkm
f}lddetll inflllklar husule gelmiş • da lly&n tarafından iUh•e ,edilen 
Ur. fıkrayı kaldınruş ve yerine har • 

İngiliz tayyarelerinin İtalyanın bin ilam ile meriyct mevkilne gi
l!A.lr nl>ktnlannda yaptıklan httcum , recclt )'Üksek vergileri muhtevi 
IRtıfa. bircok VJtne"mlnT" Nk1ı.nlmT!J başka 1'ir sistem ikame etmlş'tir-

memişlcr, o dn h:ı.plsboneye atılma
sı sebebini itlmf etmek· mecburi· 
yetinde lkalmıştı. 

Du adamın dediljlnc 6re 1-endl
sl mikasttıın on bet gfin -evvel 
Bosnnsııray zabıtnsına ımüracnat c· 
derek veliııhta knr~ı bir suikast 
hıızırJnnclıllını ihbar ~lmi~, !ıılı:nt: 

- ııDcColl Suikast hlkllyeler.inclen 
bıktık cümlesiyle savulmu5tu. 

Ilunıl.an nnlaşılı~·or l:t ''Bosnasıı
ray" makamları Arşidük'e karşı bir 
suikast :ı-ıırıılocağından haberdar 
edilmiş olmasına rallmcn her ne· 
tlense icabcden tedbiri almııınış
larih. 

''elinhtın katli Mncnr.lorı da faz· 
Jn müteessir etmiş değildi. Hatta 
Mac:ıristnn h:ış"eldli Kont "Tir.a" 
kendisini t!ziyc için zi~·arct eden 
lıir murııhh:ı~ Jıcy'etinc: 

• - Allah öyle .istemiş yııptıkl:ınn
clnn dolayı Allah1101za şfikrctmck
ten ıbn~ka -elden ne sclir7 Tarzında 
iki manay~ dn gelecek bir cevap 
vermişti. 

Bu sıralarda "\'iyana'' dn Sırbls
tnn1a ılllr intll::ım b:ır:tnni lüşfinen 
biri 'Tnr~ı ilki .o d:ı rlı:fınıharbiye 
umumiye ı·elsi "Konrnd Fon 
Hoccndorf" ıu. 

~'iynnud:ı ·nili:ıht ile zevcesinin 
ec elleri sfir11Uc gömiildil. Bosnı:ı 'Sa 
rayda su ikastcilcr 1ıa1•1mıdo t:ıh'kı 
knt haşlnnııştı, 

(Dcuamı var) 

~9 
:Ferdane hikAyesine şöyfo de\·am 

etti: 
- Burllsı elmasları sııklnmak i· 

çin çok muvafık bir yer ..• Illr defa 
banyoyıı atılan tozlar berrak bil· 
hırlar halinde. l~ğer elmnslardon 
birlsl, kavanozun kenarına yııpış· 
mamış ve o sırada kavanozu yeni 
koydu#um yerde ,güneş tam oraya 
vurmamış olsaydı, l.ıunun ben de 
rarkıaa varıunayacaktım. Fakat bu
nu buhluktnn sonnı tla hu işe karı,
mıımak 3çin elmaslarm bulundulfu 
yeri kimseye söylemedim. nu el· 
masl:ırın burada bulundukçr\ kay. 
bolmıyııcnğından cmifıim. Cünkil 
Gunan hunun b:ınyosunıı kat'iyen 
ılllç cimaı, bu ıilticlnrdon ndcta iğ· 
f'enlr. Ne den;lniz Bclkis hıınım, 
bo' IJirşcy değil .mi!> 

- Elmaslar hJUd onıda mı? . 
- Son defa baktığım vnkıt orada 

itlittr? Xc dersiniz Belkis hanun, 
ncrıba bu komprimeleri hen alayım 
diye Quuın hanım mı değiştirdi? 

- 1'1cln, Ferdane? 
- <Anıın hanım beni hiç sc,·mi· 

:·ror. Geçen ıttu ~1ı..1an 11cığa teb
dil eltJ. 

- Teh .it mi elti? 
- Evci, bir ime gün sonrn yaptı. 

.:un i§c pi~man olııcıığımı söyledi. 
• 

:tik tohumunu -Oo~du~u Te çocuklu 
_nunu .scch-dlği çıplak ve vahşi to
lıfot orw mılıı ulan et lhtirn ı csir
cinin evinde aynı lalli yaşamış 
yüzlerce kızdan dinledlgi ozgın ve 
çıpl:ık hik5yelerle beslenen ve bd· 
yüyen znvQUı Dilfuruz umduğu ve 
lıeklediiii Sultan sarayı ) 'erine Ka
ra :'.\lehmedin yıkık ve nh~ap evini; 
kklediğl ceyJ§n bakışlı güzel şeb· 
znde ~erine kırkına yakla,mı,, 
sert deniz rüzgiırlariyle meşinlcşcn 
teninde ihtiynrhk ve zaar aliimet· 
lcrl başlamış, yarın kendisini yal
nız bırakarak denize açılacak bir 
leventle karşılaşınca talllne ıanet 
etti. 

.Boynunu bilktü, acı bir zehire a· 
lı'.5ır gibi bu hayata uymaya, >bu 
y:ılnızlıktnn \'e bu sakinUkten .g:ı· 
rip bir snadel cksirl çıkarmaya çn
hşlı: Ve muvaffak da oldu. Bu )la· 
yat böyle ı·ıllıırco sürliklenip gide· 
ecktl. Eller tes:ıdüf knrşısına Fatma 
Sultanın sar:ıyınn mensup bir koca 
karıyı çıkarmamış olsaydı. 

nu kadın mnhtelif ırklara men
sup yüzlerce J!,fi7.el ve genç vnctr 
dun teşhir edildiği bir sergiden 
farkı olmayan Falmn Sultanının 
sarayına )'l'm1 kızlar aramak ve bul
mak vazi resini üforinc almış sııyı
lır kadınlardan birisiydi. lstnnbnlu 
köse köşe, bucnk bucak. dolaşıp 
dorurken yolu bir gün K:ıdırganı;ı 
dıır sokaklannn düştü, tanıdıiıı bir 
eve uğr:ıdı ve orada Dllfunızun 
methinı' işitti. H..- .snhibl kadın u
znktıın gelen bu hatırlı misafirine 
bir fincan knh,·cnln yudumlan 'a· 
railnda lı:ırarcUi, Jınr::ıreW anlat
mıştı: 

- Armudun iyisini ayılar yer 
miş. Ne doğru söz ne umulmnya· 
r..ak erkeklerin kadından ~·ana 
talii ö1·Je :ıcık oluyor ki... HcrHi 
bir görsen kardeş. Derisi marsık 
glbf. Yüzüne .baksan kırk yıl kıs
metin kesilir. · Kadına gelince: Yn· 
rııı iki clinı yanıma .ıgelecek .. Tan· 
rının bildl{;tinl kuldan ne saklaya· 
yım, afet ..• o topuklnrı döiıen kum· 
ral saçları ipek gibi bir şey .• Ya o 
samur knşlu._ Hele o tahrirli iri 
yeşil gözler.. Kadın değil melek •. 
Hele terbiyesine namusuna hiç bir 
diyecek yok ... M:ıhnJJcde kimseye, 
eteğini bile söStennez. WükelA vfize
raya tılyık bir mablnk hnlll~a ... 

İhtiyar kadın bu tafsilatı can 
kulağiyle dinlerken bir taraftan da 
snrıı:>"D glitnrlllecek yeni bir gftıelllk 
bulduğu için !;eviniyordu. İlk işi oh 
habmdan Dilfuruzu görmek fçfn 
bir vesile bulmasını htcmek oldu. 
Kadın dcrh:ıl cc !R verdi: 

Soldan ıaga: 
1) Dlr cin-. iğne, 2) Fena de~ll, 

donanın hnşı, tersi yemr.ktir; 3) 
Çifllk ve saırc; O Düşmanlık; 5) 
Yerden su rışkırtma tertibntı; 6) 
Dervişin zıkri, tersi gllzel snnathr, 

- A •• Du işten kolay ne vıır, 
çok klb:ır bır taze doE;rusu ... Evi
nin kapısı T.ıınrı misaCirine dnfm& 
ocıkbr. Simdi kalkar beraber gide. 
riz. 

Bu ziyaret yapıldıktan ve Dilruru
zun .gü:ıelli~intle ruübalıığıı y:ıpıl· 
mndı~ı cınlaşıldıktan wnra genç ka 
dının Fnbrul Sultnn sıırayına geçme. 
si çok bfiç bir iş olmııdı. \"ıııcı:ı 
Dilfuruz ilk E:(inlerdc biraz mukııve 
ruet ettl. Pakal ibtlynr kadının en
l:ıttı{h ihtişamlı hayat bu muk ve
meti cııbuk gevşelU ve ilk tanışma_ 
dan on beş ıün sonra Dilfuruz ka
nadlnnınış hır yavru kuş gibi ka!e· 
sini boş bınıknnık Fatma Sultanın 
Eyüpteki s:ır:ıyına uçtu. 

••• 
On beş gündeıibcri Fatma Sulta. 

nın sarayı yenl blr ınlsaflı kabul et 
mlştir. na sene bir kadındır. Bir 
yaşında nuı; topu gibl bir oğlu olnn 
bir gene kadın ... Kadın pek .ıız Türk 
çe -biliyor, Azabkapısında bir Türk 
denizcisinin evinde )-:ışıyordu. Fıı~ 
ma Sultanın .sayı.su carb·elerinde:ı 
biti bunu da yuvnsmda yakaladı, bu 
işi sık ık yapmanın verdiği bir a
lışkanlıkla kandırdı ve Yonık Ha.. 
aauın tekrar sefere çıkmış oldutıu 
bir yaz günü nkşamı Eluira da Fat
ma Sultanm &arayına yerleşti. 

Elulzıı bu sarayda bir gölge gi
bi yaşamaktadır. Mahzun bakışla. 
rındıı Snncorciya adasında geçirdiği 
tallı aşk günlerinin hayali yıı,ıyor. 
Kalbinde kııalı kartalın hatırası ha· 
IA küllenmeyen kızAın bir kor h9· 
linde her gün bir parça daha bOylL 
yen yavrusuna bakdıkça çocuğun 
gözünde sevdii:'ıl haydudun çizgile
rini nr.ıyıp bulmaya çalışıyor. Vc
ncd~, ha\1tı bfitün şimall ltnlyayı 
korkudan tiril tiril titreten kanlı 
kart:ılın oğlu .Fatma Sultncın sara.. 
yında olelddo bir cııriyenin çocu.
ğundan başka bir fCY değildir. 51'• 
rayda bir merlıameı eseri olarak i .. 
yi beslenen, iyi bakılan bir çok ço
culdordnn biri ... Kimseye nisbeU oL 
meyan bir öl>!;(b: ••• 

Eluiza çoc'Uğuna maıiyi hatırla .. 
tan bir 11d vermek isterdi. Fu?.ol 
çocuk bir mOslüman evinde do#· 
muştu, kendisi bir Türk knJ)·oncu· 
sunun himayesi allmda idi, lstan.. 
bula ilk geld iki eri sabah kendisiııı 
nleJfıde bir cariye gibi esir paza
rında satılmı.ktan koruyarak alıp e 
vine götüren bu adamın söıündcn 
çıkmns1 lmktınsızdı onun için eo· 
cuk bu odamın verdiği adla 11·.ııll .. 
yor, onu herkes Ali dlye çağırmısk
tndır. 

(Devamı oo.rJe 

lıilyük fidan; 7) MAnf, çogalma; 8) 
Uydurma; 9) insanın bıışı, başına 
p gelirse Beyoğlunun eski, bir göz 
rengi; 10) Tersi bir erkek ismi, su 
nl bo~:ız. 

Yukardan aşağı: 
1) Tatlı sudo yaş:ıyan lıfr can:ı .. 

vnr, deniz mesafe ölçüsü; 2) Nnkış, 
cismnnl delil. 3) Tayyare kaptanı. 
hicap; 4) izabe eden; h) llçeJer,-6) 
Eski orta tahsil mektebi, terşi ale,·
siz kibrittir, 7) At~leneıck: 8) Ha· 
neye vasıl olnn; 9) Arkadaş, nimet .. 
!er, nota; 10) Yemin, tilkiye benzer 
bir hayv:ın. 

51 numaralı bulmacamııın halli: 
Soldan saOa: 
ı) Kamutay, ya; 2) As:ıleten; 3) 

Çabuk, gebe; 4) Ademlkebul; 5) 
Yek, Rana; 6) Na. setre; 7) In, tut. 
alt; 8) I.Akc, ilam, ılıştır, ye; 10) 
Kel, eserek. 

Ben çıplah mı gezerim 
Ali dayı köyündeQ lstanbuln ye

ni gelmişti. Pazarı gezerken bir sil· 
ril sondık gördü. Baktı, b:ıktı, bun· 
lnrı bir şeye benzetemeyince, sa
hibine sordu: 

- Oıtul, bunlar nedir? 
- S:ı.ntlık! Bir tane alsana dayı. 

Hemen o gt>ce bu komprimcler eli
me seçti. Az kalsın ölüyordum. 

Fcrdaneııin Canandan cplce kork 
muş olduğunu anladım ..-c buna ıııe
vindim. Delişmen kız artık genç ka. 
dınııı işlerine karışmayacaktı. 

Dirdenbiro aldıma başka bir rı. 
kir scltli: 

- Ferdııne, dedim. Cevap verme 
den iyice düşlin. · Komprimeleri al
madan evvel kutuyu odada bir }'ere 
bıraktın mı'l Yoks:ı hep y~nında mı 
taşıdın. 

Fen.iane krcddildsUz cevap ver_ 
di: 

- Sizden kutuyu ohr alm:ı.ı odo
ma çıktım. Soyunmadan evvel iki 
komprime )iitluaı. Baş ajlrım f;CQ

nıcdi~I icin bir k:ıç tane dnha yut. 
ıum •.. Ne ise, hunları bırakalım. .. 
Köyde na~rnnın 61limü için ne diyor. 
lnr biliyor rnıısuno7.'l 

- H:t!ı'ır Ferdane, fokllt bunlan 
söyllyccck yerde ayusan daha iyi ol. 
maz mıt 

- D:ıho snb:ıhn ıkndar Tnkit eot .• 
Göreccksinıı Jd, herke, Bahayı öldü 
renin Hikmet oldu~nu ~öyliyecek. 
tir. Daha ile Hikmet birı>irlııdcn" öy • 
le nefret ederler ki. ..• 

Cc,·:ıp vermedim. Sustu ,.e U}'Uc!u. 
Uç giin hnstnlı~ı bcrkcstcn gtıU 

tutnTak FeTdnne:rc b:ıkhm. O, tn.b!l 
lı :ıllni bulmoştu nrltk. Aliye FeTd!l 
ıır.nin Rnnc"lni giirrrwye ~ilrrıfş, ;-c 
ne oldu5unu lıllmedl~htı bir vasıta 

- NldeceAim beıı onuf 
- Ne mi edeceksin'/ lçfne gtye-

c~lnl koyarsın. 
Ali dayı kızarnk: 
- Denimle aluy mı edlyorsuıır 

dedi. GiyeceiUmi oraya koyay1nı 
da ben çıplak mı gezeyim? 

kndın susmasını temin etmişti. 
Bu üç gün içersfndc TopuıoJ;lll 

ailc.~i efrııdını ancak yemeklerde 
ıördüm. Sofrada Bohanın adı bile 
anılmıyordu. Bir defa merak eclıP 
Balıımın eski oda~ına girdim. Oc.I• 
milkemmeleo temizlenmiş, tamami)' .. 
le intizama konmuştu. Bu odada l:JİI'. 
facianın oYQandığını anlamaya jt™ 
kCın. yoktu artılc. 

Ara sıra eve bir komiser, yahut 
sivil bir memur geliyor. Uzun. uıs-
dıya elmaslar ve çalan adıımdnıı 
bah<ıolunuyordu. Bu ziyaretleri gôı-• 
dfikçe polise bu elmaslann bulutLo 
du~u yeri b;ıber vermenin bir Vl~ 
ı.Jııın borcu, hotlA bir vazife olıfll• 
~unu hissediyordum. Fakat. fccrırtl 
tle tuhof bir his vardı. Bana öyle 
gelirordu ki bu müthi~ fnclonın ııt 
nnhlarını ben bul:ıcnğlm. O ,.sk1 

poli e mürarııat eder: "l,te snıı· 
lerdenberl ~ştığınıı ınm be~ 
cözdnm. BaMyı şu adam 6ldürd0. 
det" vô delilleriml gl>sterir<ilm. j. 

Ferdıınenln a~ kalktığı giln 
lij·e beni yanına 'ça§mh. KOtaphııo0 
do idi • .trJuw yük&ck bir kotıuıa o
turmuştu. Mavi gözleri g~lüklerinlll 
altın.dan dnlın solgun göı ünüyorı 
mn\'I robu dhenkll bOıgfilcrlo kı! .. 
rıla kıvrllıı YM"C donru atıyor. Gfü,• 
siinde -ve lmllorındnhJ beyu darı; 
telal r boynuna \•c blleklerino Jt\n 
ıcsna hir :znn.!et ~rJyor. )' 

l(Deaamı ~, 


