
r 
Jl 
k 
k 

u 

u 

a-
t!.. 
er 

tl: 

3) 
5) 
ı. 

0) 

ISTANBULUN EN ÇOK 
OKUNAN GAZETESi . 
GCNCN EN GEÇ SAArtNDE 
E N SON HA VADISLmt YLE 
ÇiKAR HALK GAZETEStDIB 

Salılbl ve Umum Netrlyaı 
Mlldllrtl: 

BASAN RASiM US 
Builcblı yer 

V A K 1 T MATBAASI 
Ankara Caddesi V AKIT Yurdu 

KURUi 

·23 
HAZiRAN 1940 

PAZAR 

lo-·_. 23 '(A """'' ~ - 'ft " -ncıPCl1 1 -"A• , n.Oyfet- _ 

Numara: 291 Sene:2 
TeJ. 23872 • Poıta kutusu 214 

lnailiz harp kabinesi, bu aabali, J;qveliilet 
Claireainde .fevkalade bir toplanb yapmııbr. Bu 
toplanbda, aanıldığına göre, halen Londrada öi• 
renilmit olan Franaız • Alman mütarehe prtlan 
tetkik olunmuttur. ifoP.lanb iki buçUk aaat a\ira. 
müttür• 

F tr ca lfilS o :z' 
tareke 

.. 

Amerika 

DtaDyan ·mü
k ·o n u ş m ~o a 1r o 

Arman - Fransız 
mütarekesiriin metni milli 

nıu•• da~aa tabsı·salı Alma~yabııtunFranSl~h.a~~gemi~erinin 1 ~ sılAhlarından tecrıdını ıstemış 
~ili kred1'11a 8'7 harpgemısı, 3bln tayyare, ·-.,11 <A·M- ııa11&n~ ı~~rn·;~..:.~ ı 
...,.nk ve saır askerl malzeme yaptırılacak ~:::ır:ııı::=~:~ ~sız _~ ıroz&:,,s..;. 

Amerikadak~ ya~ancılann par- IAlldelllz- =~tSF=!~~ !'~~~~ k 1 1 kabul etmeğe karar vermı,, bu ka-

m a iZ en a ımyor de llarp aj:Nevre'!..;o~r~"8~8°raır~Ad.AJ.Trib> -tın :8~te. ~eoifm,recpbı·e~rne:e:'ewd~e~t~A~ım!a.nu=mru~ 
l'e \r&flagton, 28 (A·A·> - lrlebuaan ve Ayan .mecUaleri, ~ bütçe. .., .. •-

6
• • .... 

t.it birçok projelerle bazı fevkalide projeleri tuvip etmiştir. sinin VJlingtOn muhabirine na.sa- rahhaalarma mnllki olmqlardtr· 

~~r;~j~inl ml~!~r 8~~~t:1!~~~u~0~=ti~~v::ak~~m~~~. ~~d:!:: italyan tayyareleri ~.!3~~~~=rı::tn~~r::~~ m!1:ıa:n r::~:ı.:e ~~~ 
~~l inşa olunacak, ilç bin aakerl tayyare ve Uç bin Rollsroyce mo- ı·skenSlerı·ye Ussunu teviyatmm, töyJe olduğunu haber lumata göre 'Fta.nsız - Alman mu. 
~ •atı:n alm.acak, bundan başka birçok tank ve diğer ukerl leva . U ahnlfbr: . tarekesi ıu tekilde ims&l&JlDUltir: 

da Yaptmlacaktır· · ı - H.a11> müddetince, Fran- İmza meruhnJ, 1918 uıntareıre-
daı Diğer taraftan lyan meclisi, U.svip ettiği bir kanun projesi ile, bombaladılar mAlmllaanlDlar vtaerafAtlmandant.i.ki..:11"li, lerinin sıne'tmi~-~~cı:~rz~~~urahhcereyanuı tır.hlı borçların azamt haddini. 45 milyardan 49 milyara çıkarml§ • .......- _,ur> ~ l"1UIB "'°9&U 

'art il~ kanun projesi, ayrıca sil&hlanma progra~ınm tahakkukuna Akdenl% sahilleri meselesi. ltal - general Hutzllıger hmadan evvel: 
l'ahıedilınek üze.re, hilkiımete ıı~nevi bir mUyar•dolarl:k vergi mat- ltaiyada blr mahal, 23 (A·A·) yan mUtarekeıi ile halledilecek. "- Bu prtlann çok ağır oldu· 
~ iöatermekt.edir· - Umumi kararglh teblif edl- Ur. ğwıu şahlan eöylemek ilterim· 
~n, 23 lA·A.) - D. N. B· ajansı bildiriyor: yor: • 2 - Limanlarda demirli olan Bununla beraber tımlt ederim k1 

l"itt ~e.rikan kongresi, Birle~ik Amerilrada bulunan blltUn ecnebile. Tayyarelerimiz Akdenizin bil- bütün Fransiz bahriyesinin gemi- Alman hUkOınetl ilerde yçılacak 
ıtuıı ; lıateııi çıkanlarak parmak hlerinln alınması hakkındaki ka- U":ı mmtakalannda ha.reketlerine teri, silibtan tecrit edilecek ve sulh anlqınaamda bu ıiddeti ha-

\' Yihaaını kabul etmi§tir· devam etmişlerdir- 21 haziran ge. donanmanın bUtUn l8lr cilitltam. fifleteeektir,, demictir. 1msa tam 
'bıf. "llngtop, 23 CA·.-'·> - o. N. B- ajanoı bildiriyor: cesi, tayyare dafi bataryalannm lan, ıııilihtan tecrit edilmek üze- 18.'50 de olmuttur. Alman baımu-

'İııiıı Unıesamer meclisi, bütün tipleri cami ikl yüz ı:det lıarp gcmL •iddetli mukabeleelne rağmen la- rF geri ~ağınlacaktır· . rahhuP pnei'al Keltel mütareke 
la~ilı ill§asına mütedair bir kanun layihası. kabul et.miflerdir. Mezkur Jıenderlye · d~:ıiz ümi bom~ardr. 3 - Fransarun ilçte bl.rlnden nro+nttoluna im:o: .. ıımı attıktan aon· 
~tia, bu inıaat için dört milyar dolarlık bir maaraf kabul eµıtlftir. mnıı edilm"Ur· Bizerte U11Ubahri blraz daha kUçUk ve Pariai ihtiva ra bir nutiık a()ylemlıf, vatanlan 
?ı.ıpanYe encümeni reisi rnebus B· Vinaon, müzakerat e!Jnaemda. Av· Sine de taarruz olunmuştur· eden bir mıntaka, Alman kıtaatı için ölen Franaıı ukerlerlnln hatr 
oı:ıuğ ın halihazır vuiycti dolayısUe, teri bir silahlanmanın elzem Havaıun / .. na olmu-n rAğmen~ tıirafrndan işgal edilmlrece'lıtir· rumı anmııtır. 
dtıebi~u beyan etmiştir· Bu teYsi Prorramının 'yedi senede ikmal e- · garbi Akdeni;.de, bu denl.iin bü- 4 - Nihal sulh ıcraitinin mil - Nevyork mahreçli b1r habere 

eceğf tabının e.ılmektedir· tun h:ıvza,arın:ı 11amll olarak 'ite. ıakereııinden evvel · arazi defioik. göre Fransu: murahhulanndan 

llARtctı'E l'iAZIRLARI KON'FEBANSJ 
\ • 
li aııhlı;ton, 23 (A·A.) - D· N. B· ajansı bildiriyor: 

?ictye a.riclye nezareti, blltUn Amerikan cUmhuriyetlerinin, yeni bir ha. 
bet eU:~-zırlan konferansı toplanmasına mUtedair davete, a,rtık ica· 

BUt 69 bulunduklarını bugün beyan etmiştir. 
h,1 \'e ~eva~lann prensip itibarile mUıbet qldufu ve ancak ma. 
~. J tirnai iı;tirnaın henüz te.sbit edilmemiş bulunduğu bildirilmek
htıtran~ tn mahal ve tarihine gelince, reis Vllaon. Nevyorktş 26 
~~lif k ~ toplanılma.smı iatemiı ise de, tarih çok' yakm olduğu Jçin 
te1tlrrıuza uı tdilınemiftir. Ali.kadar ma!ıafilo nazaran, konferaıumı 
'Ilı rııın un ilk haftuında toplanma!ı muhtemeldir· MutQr topferan-
-........:.::: amesl henllz neeredilmemietlr· 

Almanya üzerine· So~yet tazyiki! 
8
Tas ajansı şayiaları tekzip edıyor 
Unlar, Alman· Sovyet dcatluğunu bozmak iati

Yenler tarafından uydun:~ -yormut 
lllO!lkova ... (A A 

bi1411 ' - • • ) - Ta. ajıuıu rtror: 

rı.clov~ı lut.aatmm Baltık devleUerf
~·<ı. !lnneısı Uz~rlne, Alman • Lltvan
ı ı "' Udtıdu ÜZt'rlne, ytlz battA yUz eı. 

"OVYc:t Cırkaııınııı lahşlt edlldlj'I 

f&)1alan mebzulen yayılmaktadır. 
Bu Sovyet kıt&ları tahfidat.mm da 
Almanların sarptekl muvaffaklyeUe
rinden, RU8)'1lDm &'&)'rimemnun O)qı& 
•ından iler! geldiği, Alman • Sovyet 

(Devamı z ad uşfada) 

(~..,... J nd sayfada) Ukleri icra edilmiyecektir· (~ ...... , 2 nd uJfada) 

fi N ·G ü ILT·ERE 
Fransız . müstemleke impa
rat~rluğu,,a gardım 'edecek 
Londra, il (A.A.) - Ri;rter: 
Bu aabab Londrac1a al&blyettar 

bir membadan ıu beyanat yapılDUf· 
tır.: 

'•Fransız bUk6meU tarafından mO· 
tar-ekenin l.mzaaı, Fra.mız kuvveUerl
nln Fransada yapmakta oldukları 

muntazam .mukavemeUn IOD& erme· 
liDI intaç edecelctlr. 

Bununla beraber, mUatemleke imp11 
ratorlufunda, daha dinç blr dllfUnU· 
ıUn lıAklm bulundutuno. d&lr emare. 
ler vardır. Surlyedekl Fraıımz ku· 
mandanı general Kittelhawıer, ll'ran· 
aız kuV\·eUerinlD mUcadel8J• devam 

. 
lWı venügt -karan llln etmııur. 
Hindi~de, qnpnl, v&ll Mnealmi 

lndirmlyeceıtaı be7U •tılllftlr. 
Tunmta. Seneplda, ~ 

ClbuUde ukert ve etvll ma.kamJardaD 
sadak&Ue yardım edtleceftne dair 
temlD&t &lmımtlır. 

lngiUa hU~meU, Fran• mO.tem· 
leke imparatorluğunun vulteai.nl ifa 
edebilmesi lçln a.sım.elen mall anlq 
ın&1an yapDıf.la lıaı:ırdır. 

FRANSIZ TEBLlcl1 

Bordo, ıa (A,A.) - Fransız 
..bllfl: 

ll&bah 

Almanların qatJ Lolre'm cenubun· 
da dUn akp.m blldlr1ten tazylkJ, 
Rocbetor lltlkametıiıde fazlalqmıı-
tır. . 

Alplerde, ltaıyan tıQcumlan devam 
e41yor. Bu bUcumlar, mukavemet 
mevzlJerlmJz kllJ'f181Dd&, her nokta
da pUsktırttük. 

BaıvekJJln blldirdlfl rtbl, lngutere
nln sayesi, Fran1& anavtanmm ve de 1 
n1zapn arulalnln tekrar tamamlyle 
lh)'&Sldır.,, 

a.aı ı• e kadar plen haberler 1 
• 

2 nd sayfada 

l ngilis 'Bcqaekili 

ÇUrfil 
Fransız milletini ı 

mucadeleye t 

davet ediyor 
ı.ondra, 2l '( A.AJ, - lngiliı

başvekili Çöre.il akşam aşağıdaki 
beyanatla bulunmuştur: 
··- Jngiliz hükumeti, Bordodakl 

Fransız hüktlmctin in Al:.ıany:ı. ta· 
rarınaon diklc t•dilcıı şa rtları ka· 
bul etıiAini bıiyük bir kederle ve 
ha:rrelle öğrenmiştir. 

lngiliz hükumeti, böyle ve buna 
ınüşıbih ıarlların, hfirrlyetine, 

,.latlkllllne Te meşruti otorJteaine 
sUlp herhangi bir Fransız lttlk6-
meti tarafından kabnl edl1ebllme· 
sine inanamaz. Böyle prUar bfi· 
ton Framulat tarafından katiul 
olunursa. 7&lnD Fnnsa Alman :ve 
ltalyaıı dilttatGrJerinln keJfine :ve 
emrine tıbl olmakla kalmı:racü, 
yalnu: Fransız mllleU esaret albıa· 
da tutularak miıttefiklne brfı 
çarpışmala icbar edilmiyecek, 
yalnız Fransa toprafı, Bordo hll· 
kQmetinin tasvibi ile, Fransanııı 

mllllefikine hücum ifin tullanılmı 
yacak. Fa-kat aynı zamanda Fran· 
ıız fmparatorlulunun ve Fransıı 
bahriyesinin bntlln kaynal'1arı sil• 
ratle dütmanın eline ıecece.Jı: 'Ti 
hedefinin istihsaline yarayacaktır. 

İngiliz hllHmeU, her ne olursa. 
olsun, mücadeleyi fcabeden her 
yerde, karada ve havalarda devam 
ellirebileceline Te mesut bir neU· 
ceye varılabilecelf ne k~yetle ita· 
nldir. 

lngiltre, bir kere muzaffer olun· 
ca, Bordo hüld\metlnln hareketine 
rnAmen, Fransız mlllellnln dava· 
sını Fline alacaktır. 

Fransız milletinin J;iiyüklü#Q
nün ve bilrriyetlnin yeniden ıe· 

sisi imkanının yegane ümidi, In
gilterenin zaferindedir. 

Bunun içindir ki, Jngillz hilkQ
meli, düşman tazyiki haricinde 
bulunan bütün Fransızlan, bu itin 
başarılmasında kendisine yardım 
etmeie ve bunun en emin ve en 
seri bir suertte istihsalini temin 
eyleme~c dnel eder. Frnnsızlan, 
mücadeleyi z:ıfere kadar götilrmek 
icln bütün kuvvetlerilc 1ngiltereye 
ynrdıma cafırır." 

1.M....,....,....,.._.._.......................... 

Pol ·Bonkur 
Mühim bir vazife 
batına getiriliyor 

Bordo, ıa (A.A.) - Sefaret mUıı· 
tı?§&rl ve haiiclye nezare.Unde aervls 
ıcfl olan Pol Bonkur, pek yakında 

mUhim bir dfplomaUk vazife bqma 
getirilecektir. Bu vazife lcln lcabe
den mu\'afakat, §fmdtden talep edil
mlıtıı-. 

Sefaret müıstqan de Margerte 
Changhal bq konsolNluğuna tayin 
edllml§Ur. Gene Ee!aret mUste§&rl 
olan Fouquet du Pare, aynı vazife 
lle Chung - Kinge tayin edllmlfilr. 

Bordo, 28 (A.A.) - Vektner heyeti 
bu ııabab LebrünUn rlyaaeUnde top
lanmqı ve 1.Aval ve Karquet devlet 
ııazm tayin oluımıutlardJr. 



DAHiLDE: 
• lılalJye vekili Fuat Ağrnlı bu sabah 

.Ank&radnn §ehrimlzo gelmi1' ve Pen· 
dikte trenden inerek Erenk6yUndekl 
e\'fne gftml§tlr. 

Vekil, bir ll::e,ç gUn vehrl~"e kal· 
dıktan sonra Ankaray:ı. dOnecekUr. 
"' lrak hnrlclye nazın gene· 

ral Nurl So.lt vo adliye nazw 
Nacl Şe\•ltet yarın Toros cltspresilc 
Anknraya geleccltlcrdlr. Post memıe. 
ltct misafirleri .Ankarada Uç gUn ka· 
Jarak hUkQmal erkAnımızla temnslar
di\ bulun:ıcaklardrr. 

• Romanyarun yeni Ankara elçi.si 
R&du Knıçeaku bu sabah semplon 
ekııpre.s!le BUkrcıt.en gclml§Ur. 

• Arpıı. flyaUarmdaki dU~llk de
vam etmektedir. Bu senel:I mnlmıtUn 
!azla. olu~ ve ihracat ynpılamnmnsı 
buna sebcb olmu.,tur. 

. DUn saat 13 te 115 o. kadar Aıikar&· 
da giddctll bir !utma çıltmıg,ya&mur 
yağmıı ve ehcmm.lyeUl lias&r vuku& 
gelınl§tir. Yağmurdan blrı;ok evlet", 
tarl&lar, bahçeler su altında kalmıt
tır. 

Yenieehlr palaa önOnd~ elektrik 
direğine fıı·tma yUzUnden teller 
bozularnk lumbadan cpreyıın geç. 
mlş ve bu sırada direğe tutunan 
Şebinknra.hisarlı, 29 ynıılarmda 0-
mer isimli biri cereyana bpılnnır 
tzr, Etraftan yeti§enler kurtara • 
mamış1ar ve bir milddet sonra has
taneye blctmlan zaviı.llı adam ~1-
mUştür· 

Fırtına vo yağmurdan Beıevler 
mahaUC!inde bir ev çökmllş, Altın. 
dağ mahallesinde de 55 numaralı 
eve yıldınm dil§mlletUr. 

Çıuıkaya, Dikmen, Maltepe, Ga· 
ıı:i ve Cebeci mrt.ıarmdan inen bü· 
yük seller §ehrin b~ yerlerini 
göl haline getlrmif, evlerin, çar 
tnnanlarm alt katlan eu :ile dol
muatur· Emnlyet meydanı ile Kı· 
zılay meydanındaki aulai' bli met. 
reye kadar çikmqttr. 

$ Şehrlmlzde bulunan Ticaret Tekili 
Nazmı Topçuotlu dün a&bab tefldllt· 
!andırma da1rea1ne gltml§, orada mer 
gul OlmU§tur. 

Topçuoglu, ıu beyanatta balumn~ 
tur: 

··- Romany&da yapılan tıc&ret 
mtlzakerelert müabet bir neUceye ik
tıran ettiği ve bu 8Ul'etle takriben 
3000 toıı yap&IJ ile 20 bln b&J,a ~ 
dar wuıın bu memlekete aatılmlf 
bulundugu malQmdur. Allkalı birlik 
umumi heyeti tl<; gUndenberl ,aptJ#ı 
mUte&ddlt topl&ııtılarda bU 1fin teter
ı Uatmı tespit etml§ bulunuyor. Satı· 
~m heyeU umumlyeal atok n llır&cat
ı:tlık vLllflarlle ötedenbert yapak .,. 
tıtlık''llirao edeii khmelerden mtlte
~kldl birlik azası ~da mtıteııul 
ı.ıcıı tak.sim edllmlf: herke. h1ue91De 
dQ11en Jamu taalıhUt etmtıUr. 

Yeni rekolteııın ilk gUnlerinde w,. 
kubulan bu aalıf bl.lba88a ahvali hW· 
ra doJaytllle zayıtı&ııus bnlumm tc pi 
yaalarmma çok iyi tealr yapmq, 
da!ıa flmdlden Anadoladald mıı.tab.111 
ıer eUerlndeld t1tt1klere mODaalp ft. 
yatlar ödeyen mUoterUer bulma#& 
bqlamJil&rdır. EJ!mt• kalan mtıte
bald tltUkler 1çlD fhraG Ye arı yerle
ri aranmaaı hUSU8UDd&kl meaatye cı. 
vam olunmaktadır.,. 
,. Devlet konaervatuvarı t.l)'&tro n 

opera §Ubeııi Ankarada olduğu gibi 
1stanbulda da tem.9Dler vereceltUr. 

HABlQTıt: 
• Krmr bqveldll AU Kahir pap kral 

Faruta 18tl!umı "crı:nlfUr. 
Ali Mahir pqa hWdmıeti Kmm 

ttaıya ile harbe aokm•malr arm1n.. 
deydi- Ancak lıılmır dofnıdan doi· 
ruya blr ltaJran taamızwıa maruz 
kalırsa o zaifı.an harbe girmeği ka• 
rarla,tırmqu. 

DOn Mısır kralı tarafmdan ka.· 
bul olunan Kahire lngiliz aef1ıi 
Sir Lampson kral Faruğa lngiqz 
kralmm bir mesajını veruü&Ur· 
YenJ kabineyi kimin kuracağı he
nUz belli değildir. Veft partili re
isi Nahas paşanm veya tekrar Ali 
Mahir paşanın biı vaif!eye memur 
cdOPcoi?I flerf 11Utülmektedir-

· Prençip 
I 19 Yebttari11iu116i,tiH..&. 

Hapishanelerdeki reel sahneler 
her tilrlil tnrll ve tasavvurun fevkin 
ac ldl. O uımnnlar Ilosnn Saroy b:ı. 
pislıanesini boylayıp dn sonra kur
tulmuş oJanlnrdnn bir .kaçı o kor. 
kunç vakal:ın hııtırladıklnn zaman 
bilil ihtiyar sararırlarmış. 

lşin en reel tnrofı işkencelerin 
yalnız sulkastcllcro değil, suikastin 
akabinde yapılan umuınJ tevkifler 
csnnsında h:ıpsedilmiş olan yüz.l~rce 
günahsız zavnllılnrn dn teşmil edil
miş olınnslydi. Bosn:ı Hersckıe otn
rnn )'0zlercc Sırp muallim, rahip, 
esnnf, birer lılrc.r tevkif edilerek 
Do-sn~ Sıırny hnplsh:ınesinc gönderil 
mişlcrdi. 1'evklfler umumiyeUe ı;c_ 
cclcri yopılı:ror 'c m:ıznunlar daha 
hapishane nvltısundnn iceriyc adım 
atar ntmnz lazyikc hnşlnniyorl:ırdı. 

&ıbahl:ın dehlizlerin mermerleri 
üzerinde lrnl'Jı nyak izleri, duvarlar 
0<ln kanlı pençeler göze çarpıyor ,.e 
hir gece evvel o mcşum }·erlt'rin kor 
kunç \'aknl:ır sahne teşkil c\mi~ oı. 
tuğunu bluetlirlyord&&. 

?\fcvkuOardan bir kaçı bu işkcn
eelerc tııhammnJ edemiycrck çıldır. 
mışl:ırdı: Parnıa darfilrünOn talebe. 
sinden Coklc bu engizisyon mezali-

Mütareke 
konuşn1aları 

(Ba.5tanfı 1 lnct "ayfaat.) 
biri imzn mara.ııtml ~ın&Bmda at· 
taınırıtır. 

FRAN iZ MURAffHA8Lı\ICl 
1TALYAYA G1TT1LE& 

Fransız munı.hbaalarr lnıza me. 
rnsimind<'n sonra tnyyaroyle ltal
yaya hareket etmlıilcrdir- ltalyanrn 
dn sulh !Jnl'tlarını öğreneceklerdir. 

''Ateş k~a" Cimri ltal;•n ilo Fran
sa a.rumda mlitareke hıısa edil· 
diği, AlmMrııra bildirilditinden 8 
saat 90nrı verilecektir. 
ŞAP.TLAR G1ZLt TUTlfLlJl:oa, 

FAKAT-
:Mlltareke prtlannı ne Berlin, 

ne de Fransa. llC'nUz neşnıtmeJıit· 
!erdir. Bununla beraber, Alınan 

gnsetelerine göre, Alman prtl&n 
~afldaki Uç mühim kısımdan m\\
reldreptir: 

ı - :!ngiltereye k&l'f! harbin 
devamı ic;in Almanya, ~ 1a. 
hlllerindekl bilbıuın Ualert lfgnl 
altmda bulundqracutır. 

2 - lngllterıe ile harb hitam 
bulunca.ya kadar Fransanm tekrar 
harbe igtirnkine mAnl olmak Uzere 
icab eden aakeri tedblrler alına
caktır· 

3 - 20 ııane evvel yaprlan .hak
mlığm tamlrl iijn myul •e lktr 
sadi tedlfüier alınac&lrtır. Bu ted· 
birler meyanmda e\"velce Alınan· 
yadan tahsil edilen tamırat mas. 
raflamun iadelli ve bul dtier ıi· 
\'Mi ve iktısadi ııhkAm mevcuttur· 

AkHenizde harp 
(Baftan,fı 1 lnd ...,, ... , 

tif tayyarelerimiz tarafınd&n. t:ı.· 
rassut edilıiıekte bulu.nan aefer 
halindeki düşman gemilerine ye. 
t~iJmif ve bu geınper bombUdt • 
man ~ Bir ttaı}"Sn tan-ıı.
resi lllsUlharekemne d&ımemiJ. 
tir· 

A:n1anya üzerine 
Sovyet tazyiki 

(BafW'&lı 1 incf •Yfad:ı) 
mUn&ıeb:ltın111 ıettlnliğlnl lfaGe et.. 
u:ı. AIM•n~a tüttlne ta!tik ye.p:nak 
gayeaıtıl «UtlUtU ~ .töylenmtlttedlr. 

Hemen berJUn, Amerikan, Japon, 
J.naüia, Fraııaıa ve Jenıç sazet.elerln 
de, bu fflylalRr, az çok dcğl§lkllklcr. 
le tekrar edllrtıektedlr. 

Tas aja.nsı, pıUnasehct..eizllklcrl ken 
dillğlndcn tebarUz eden bUtün bu ıa· 
yl&l&f!D, kaUyen IMlldkato muvafık 

o1ımM1ıtJD1 be;yaıı etmete mezundur, 
Ur.ldkatte, llaıtııc memlekeUertnde, 

ne ytlz ne de. )'tbı elll BovJ•t flrk&lt 
vardır. Aneak Almanya• LltY&ny& 
hudui!U bo)'unca tahftt edUmemt§ '<>
lan azami 18·20 f'ır)Sa mevcuttur. 'M'.e7 
k!ır fırknlar, Baltık Uxcrlne bir '•ta• 
yik,, icra etmek değil, Rmya.nm bu 
memlekatlerle-akdetmlf oldulU mUte· 
kabil JU'dllll ..ıttmm tatbikini ga ran 
tt etmekten fbatetUr. 
~t mesul 1Dab&fil\, bu mo.ıuunı 

fa)'t&Jann ,a71lma.m11, Almaıı • Sov
J"tt mUnue~ boztilmUI için gü
dülen hu11ust makaatlnra atrctmekto
dir. 

Bu gibi ze· .!, gizli arzularını, ha· 
kikat olaralt göstermek istemek· 
ledlrler. Y.- Ulita ttilil p)iiJir 
veya aclz J110P9«aııclaluta, &deml te
ca vtlz paktmın akdl dıııl&)'t8lle 8ov 
yeller ve Almanya &rUIDd& teeull"' 
eden iyi komfıdak JdDWı. tillm lb
ııu edllemt,.cettnl aalamaktım lcts 
bulundukları a.ıılqılmaktadır. Zira bu 
mllııfl.llebat, konjonktürler Uzerlne 
mUttenlt goçlcl aebeblere detıt, ve 
fakat, So\'yet • Almanya devleUorinbı 
hayaU menfutıerl Q.zerlDt 11Unat et· 
mektedlr. 

14 de kadar gelen 
harp. haberleri 

Şimali .Afrikadaki hal'ekit lehi· MV8'11Q11.ı:gg1.1:a BA.RBll 
miıe olarak cereyan etmi&tir· DEV AK 1:91'.<JR 

Tayyarelerimiz, clfllmanm tank. l.oaire, Jta - J'ranlı9 iıÇ&ratorlu· 
larma ve gruplarma. kattı blyük ğunurı h~r taratmdan, mUttetlklerin 
bir faaliyet göeterm.iıtir· Düşma. • davaama adalalU te)'1cS eden ve 
ıun bUyllk bir dört motörlü tay- maatuıı.nıtria ::barı.. d9YIUD •tmek 
yanwi dlllllrillıntıltüı"· J8tedlJdertDI bfWrtn te~ geldi. 

Şartı Miik~ Somali (Du_ ıt aallhtyettar maııtnlerde beyan &

bata) larmm bir İngiliz tayyaresi dllmektedlr. 
ni alevler ~de yere dilfünnüt· llUa umumi ..ıuer w uteı! ka· 
ıercur. mandaillar, teeavtbe kaljl tngmzıe11-

DQ§man, Tr&pani eehrinl bom. le btrllkte "e ~lz kum&nduı altm 
ba.rdmwı etmıa Te mUıihuına ibu. da mtcadel•Je devam •tın• hazır 
lust meak8n!enı endahtta bulun· olduklarını btldlrml§lerdlr. 
mU§tur· Yirmi ölll ve 30 yaralı _ Yakmp.rk .i"r&ı:ı.11• ...ıuu ıcum..: 
vardır· Bmılarm ara.sm~ k&dmlar 
ve çocuJırlar bUJunmaktadrr· YıL dam mUcadelaye devam ~de ol· 

Macarlar 
Romanyayı ithama 

baıladılar 
lıonclra, 28 - Bııdape~tede çıkan 

f'e§t&r LOyd gıutteslnln "Romanya· 
om ha taJa.'I,, tlllfllklı bir makaleal 
Maca.rWan tArafın<lan ynnretmıl bir 
tekilde telırr&fla yayılmıftır. Maka.· 
lede Trlyanon muahede1lnln tadili 
mUdaiaa edildikten aonrn dcıılllyor kl: 

1'Almanyada Romanya lehinde bir 
cereyan husule getlrmuk ' ~a.yrell b<r 
şunadır. Almımyada :ve ltalyada her 
kes Ro~yanuı A.vr:upada letnall et.
tığı prcnatpl anlatmaktadır. Haklka
Un en mahir bir _,ekllde tnhrltatı ne 
Jahl unıumlyeUe nıaJCm alan bir h&· 
kikat gıilenomes. Bu hakikat Roman· 
yanın DdlyODJaıe& ekalllyeU ffg&U 
altıc!\ almakla bayQmUf ve Vet'3ay 
sistemi sayeııinde bir kuvvet t.mıu 
!laline gclml§ olduğudur. Bu \'B.Zlyet 
mihver devletleri tarafından yem bir . 
al.za.m tul.s edildikten aonra devam• 
deın• 

Bundu ~ Romanya klhlk blr 
lllyut ctnayeUer meınleketi hali.De 
ıtrmltUr. Macarlstanm, HlUer ve Mu 
10llnin1n k&rarlarma eau tefldl ecll
cek ol&ll hak 1 adalet. tam itimadı 
vardır. nomen matbuatı tarntmdan 
ortaya atılan §aylalar, Romanyanm 
\!ersay sl.atemlnln pnrça parça cdile
cetl hakkındaki korkusunu ifada •~ 
mektedlr. 

Hleblr JaD111 matbuat deUH. eSkl 
A\TllpaJWl barabelcri Qserlnde yam 
A:mıpa.71 Jc.unlı&k Uzen o1a1i adalet:ID 
vtlr11meGnl dıırduraniu.., 

Sjv;w./ 
Millt küme maçları 

Galataaaray Vefayı 
3 - O yendi 

lılillt kilm• ~lamı& lıu&'Un Kadı
köybde ~ePb.ııçe atadmda devam 
edildi. Bu battakl karpJqm&Jar lldn· 
cı11k üzerinde rol oynadığı için mQ
himdi. 

GUnlln ilk mllsabakuı hakem Ta
nk O::ereııglldn 1darealnde Galatua.· 
ra:t Veta takmılan anamda cereyu 
etti. 

Bütun oyım lmUd&dmca. u.tUn Te 
talk bir oyun ~ran San • kırmızı· 
lılar yapbğt a golle oyunu 3.() galip 
bitirdi, 

GGAQa ikinci nıll..ı.kur hakem 
Ahmet .Ademin 1..:arulDde Bepktaf 
ve J'enerbe.hge t&Jrimlan a.rumd& 
oynanmata. bqt&dı. ıra.kat pzetemlZ 

kİııeye verlldlll esnada maçm he
nüz birinci de"ll'Ul AM> yıudyetie oy
naiım&kta oldutundan bU maçm neU· 
ce.11.Dl bildirmek fmJcAıum tabi! bula.-ım Uç taneal aateıdlr· t"tuAıuau teb&rOs ettlnqtir. 

Avcı tayyareluJmiz, diipaan tqiltenre ıecmll bulunaıı Fnmaız mryorur:. 
tayyarelerini yakaJım11 Te bun· '~ Gol, elJJ'ledlCI ,.aı bir ııu- Bugün yapJan 
lardan Ddslııi dllftlrmUttQr. tukta biz bu barlıl eooo tank .... llOOO 

Cbltrnn YAl'ILA.N BAVA tanare k&l'fl b.ybetUk. Yamı 20.000 AtletlZ• m 
BOctJJIL\JU tank ve to.OCO ta:nan ile ıwtıt ka· 

coma, H (AA.) - Clbutıye yapı- zanacatız.,. demir, harbe devam içln müsabakaları 
tan hava hUcuml&n esnumd& Ski. bUtOn l"ranmı alılt '" mert lna11te-
ltalJU bombudmwı tsıyyarul dilfO- reye çaltrmtflır, 
rillmt1ftllr. J:unlardan hlr1nln mnrtt· Generalin İJlll]tenıde muv&klat bir Bugün Fenerba.hço atadmda 
teb&tı eaJr edilmlf ~rinln mnrttte• hWdUİıet kurac~ da 11&11eDUıneıtı. Kurtuluş atletleri ile Fenerbahçe 
l)atJ ölmtlftllr. BUcuml&r, pek a• h~ dir. atlet.lerl arasında ' senedenbeii 
aan mucip olmuftur. Diler taraftan, mtltankaln 1msa- devam edilen atletizm mUsabaka. 

BtB .trAJ.YAN D&Nt7AIJl."JJR 111 Gftrine AtJutlk "e AkdetılrAül tamım dördüncil.llU ya.pı~ıt?r· 
'l'&ILbl OLDU Fran.m harp gemUeri 1ngUIZ mMU· Kalabalık meraklı bir le~ 
~ naanu tebl,ııt: na Dtth&ka n IMlr'be devama karar kütlesi tarat'mdan allka ile takip 
''BU:vtık bir ltaıyuı denlsalU. A· "ermifletdlr. Blrook l'nlıms t&Y)'Ue- edilen mu.&blkalar netJc"1nde, 

den ldSrfeslnde keflf .. )'l'l ,-apmakt& 111 d_e 1ng1lten:re ~r. Fenerli aUetler brplqmalarda 
olan Koout&De :Sam!Dd•ld ha1Ua ııa... 86 puvan ka.zannuşlar, buna mu • 
bk~ pmı.lne teallm oı.muıtur. Dal· Haber nrlldtltne gllre, Jl'tan.aıZ b&b kabil 39 puvan. kaybe~lerdir· 
llUf blr denlzalb pertakopu ,&ren ba· rlyelllerl, lnf&&tı henll.a tamamlanma.. GOniiıl blrlncllert tunlardtr: 
Wtçı gem1ll derbal bombalarla hOCU· tıUf olan 3~ er bin tonluk Ug mhll" 100 metrede Melih, 800 de Rr-
ma geomlf ve dtlplan reml.lfiıl deni· dan nmrnı, Almanl&rm eline pçm~ m. !la.but, 400 metrede Ancos, 
Sbı •tlıma cılcmata mecbu?' etmı,ttr. mest tçtn beı11ava •tmfflerdlr • 200 metre maniada Neriman, 1 

Dtn1zaltJ bQtQn vaıntaJarf!• yant 
torpWeı1Je a pu.tuk lld .,. daba uta~ BiR ALllA.'i zaın.ıa BAM&& milde Rıza Mabut. 
c:aptak! toplu11• balıkçı gemtmııe hQ- UG&ATILDI 200 metrede Atineas, çeldo, at 
eum elm1ftlr. o.mı f pUlluk topa Ut Loadra 21 Al bin mada luet, gilllede Ate§, dlakte 
mttr&lyOzUyle rnukabeJede buhuunuı - manyaıım 28 Hayri, yUkaekte Mehmet, ımkta 
Tl!I deDlaltıya ' pualuk bir ob0.9 tA· tonluk en :ren! harp gemtal oları Şam- Vicarepuloe, ciritte Molih, uzunda 
bet ettlnnltflr. Bunun UzcriDe Gea.bı· horıt mrhb• tııaıua hava kuvvetleri· Caroğludur· 
altı teallm olmut ve harp ıanımetl o-1 nln hQcumu neUcubıde mUhfm ıun~ ' 100.d bayrak Y&nfJDda. birinci 
tarak Adeııe geUrllmloUr... le huara ufratıımqtır. Fener takımı olmuf}'tur. 

mini andınr muameleler altında .;ıl hennemt bir cendire ınak"incsl icat 
dırmı, TC CelcosJoYakyadakj bir ti. etmişlerdi. "Bu makineler vaaıtuıy .. 
mnrhaneye lınp sedilmlşli. le göasnmn sıkıyorlar n ilemiklerim 

Bosnada mevkuOnr:ı eziyet etmek eıilerek tahammülü mn,kil ağnlar 
esasen eski bir Adetti. Llkln im mü hissediyordum. Fıçı işkencesi daha 
bim suiknst ka?Jıınııdn prdl19nl:ır zalimce !dl: içi kfil lle doldurulma, 
bilsbiitün kudurmuşlar Te un al- bir (açının kenarına diı üstn bını
lında bulunonbnn agzından fnzl:ı trhyordum, eDerim nrk:ımda b:ıil
lAlıardı koparabilmek icin kendile.. h buluncluiıınüan şayet mil\':ıt.cne .. 
rine nJ.:la ,.e h:ıynle gelmedik b!n mi muhafaza edemeyip de fıçının i 
bir çe~id iıkenceler yapm17a ba,ıao. çine i:Ilıeeet olnrsauı l>aıım kille da. 
mışlardt. hyor ve 11efe! atamlyarak bo~l-

Tnbit, bu işkencelerin en şlddelll nıak tehlikesine diişüyordum. Ayni 
ı>I cürlimJcrl muhakkak olan suij>:ııı;l umanda oifzıma, burnumun delik_ 
çilere tatbik ediliyordu. Avusturya.. leriae kOl~r dolurordu. Mu.aaene. 
nın moksıdı, m:ıznunlnrı suibstı mi muh&liın edebillnem fıoının 
Sırblslon resmi m:ıhrellerinin teŞ\"'İ,. diz kapcıklarımn dayanan keskin kc.. 
kirle ynptıldnrını fliraf ellinnekll. nRrı o knılnr canımı ocıtıyordu ki 

lfalbul.i me.vkunıır bu hususta'tck iı.terniyerek kendimi bınıluyorduın 
bir lınrr söy!r.nıf:rorlordı. Suikastlıı ve başam yeniden küle gömülüyor. 
b:ışlıca ihıılllerlnden ol:ın Trikko. du, bütün bunlar ltlfl gelmi:rormut 
grnpcjin Lnbıısınu )·azdığı mektupla, gibi heni o kad:ır çok dövfiyorlar-
~unl:ır vardır: dı ki sopalar altında bayaın dji,ü-

"Se,•gill l•ab:ıcıihm. şfıyordum. Bu muameleler her gün 
Tevkif edildiğim Pell köyünden tekerrür ediyordu. 

burayn gcıirildikte11 sonrn l.ıaşım.ı Bir gün dayıınamayorak cefüıUa· 
gelenlerden sana kısaca bolısedece- nmdan birisini tokaUadnn. Dunun 
Aim: Ben ve arkadaşım bir çok if • . üzerine hcriner bfisbütiln kudura· 
kencelerc maruz: kaldık. Islintıı1< rak ftkencelerl arttırdılar Te fazla 
dairesinde çok ş:ı,ırtıcı sualler ıo. alarak her gün yen i bir nevi işken· 
ruldu. Mnksndlıırı aSzııqdıın lıU kııp ce icadına başladılar. Artılr. bu ezl· 
maktı. Kendilerine hiç cenp Terme )'eller o kadar canıma tak dedi ki 
)ince beni meşhur yeşil odada )fa- biran evvel beni öldürerek ıztırap· 
ear casusları ile baş bıışıı hırnktıl:ır. Jarırna ~on '"crmelcrlnl kendilerin· 

~lnnız kal<Jııtım işkenceler taTsif den rica .clmeQe mecbur oldum. 
edilemeyecek derecede. Bilhassa ce · J.Devanıı va.rJ.. 

HHal blrkac liflan ııonra 
Aliye bann birdenbire: 

- Belkis hnnım, dedi. flurAda 
bulunduğunuz müddetçe sizi çok 
takdir ettim. İyi hisli ,.e doiru dil· 
şünür bir kadın oldnitunuzn anla
dnn. Boun yardım etınek istemez 
misiniz? 

- Yardım mı' Ne çeşit yilrdım? 
- Evet yordım, GlJrüyonıunuz ki 

(b:ıkışı pencerenin afa:o;ınıl~n uzak· 
Jnrda dolaştı) Bııhnuııı ölümü bizi 
fena hnltic sarstı. Şimdiye kadar 
katili ke~redcmeıllk. Pofü; ııdeln bu 
adamı bulmaktan ümidini kesti. 
:F:ıkat ben Bahanın bir hırsız tnrn· 
tından öldilrftlmilf olduAnna sureti 
kat'ide kanll:n. Fakat kalil kim 
olursa olsun bu cina)·et burada, be· 
nim evimde yapıldı. 1'opuzoğlu 
ailesinin asırlardanbcri oturduftu. 
e,·dc ... Şüphesiı: bu cinayetin diller
do bir de d"dikodnsu dolaşacak. 
Halk bu i~e türlü türlü manolnr 
verecek. Yııkıa ben nllcm efradının 
bu lfte tamamiyle muum olduitun
<lıın eminim. Fakat bu masumiyeti 
hnkesin nazannda da ıspaln ço· 
lışncağını. Hıuıun için işte eHclU 
sizden başlayııcaAım. 

Dllluruz ile nıuizA ıruında doıt_ 
luk çabuk kuru!du. Tolilcri hirl>ln 
ne pek benzemiyen bn iki fnsıın a.. 
ralarında çabuk anlattılar. Dllfunız 
IJu nrnhtc5em snraydn da nıııduğunıı 
beklediğini hulRmamışlı. Y .. kın nııul
di refahı Knrn l\fehmedin evlndekile 
mukaye:\~ cılilmeyccek kadar g,,_. 
nı,u. Artık 'lılba1itan ak,amn kadar 
Burdur alacasından yapılmış dört 
peşli bir entari ile yastıkları bile. 
cik çatmasından yapılmış t:ıhta bir 
sedir {lıertııdc otumıuyor ... Şbn. 
di yeşil tahta aandıJında Buna f. 
peklfslnden enl:ırilerf, hind dibnlı. 
rın<lan delmeleri, Işkodra biirümcü.. 
/{ünden şalvarJarı vnr. 

Göğsü, lıiJeL:IerI, :ıyak topukl:ın 

eskisi ilbl bomboı durmuyor. Bo.r
nunda iri Seylan incilerinden tam 
on sekiz diziden teıekkül etmf, bfr 
fncl ıerdanhk, bembeyaz teni Oıe... 
rinde mat bir ışık halinde ynlmalc.. 
tadır. llaJeb işi burm:ı blJexlkJer in
ce bileklerinden b:ışlayarak dfrsel:~ 
\erine yakın bir noklay:ı \":trıncnya. 
kadar bii.lün kolunu ('n ııf:ık hir cilt 
pnrç:ısı hile A'Öslermeılcn baştan b:ı. 
ı:ı kı~ıl bir şel8le gibi k~plnmakta
dır. Narin ve uzun parmaklan Ye. 
men aldkından, adnlann zeberce. 
dinden, yakuttan yüzüklerle kaph
dır Ayak topuklarında ince altın 
halhallar yürüyüşiine ince bir musl 
kinin abenslni ilave edi7or, .. 

Beline kadar dökülen kumral 
saçlannda sıC'1k iklimlerin bayğın. 
lık veren bin bir ceşld kokudan eh'll 
fına bütün sinirleri gevşeten ılık bir 
han yayılıyor. ı-·akat Dilfunızu, 
Kadirgadakf ah~ap evden, Eyilp!e
kl Sultan san.yına çeken !hliras k11 
maş, elbise, milceTher, rahat ihtlr.ı 
sı delfldl kJ ... O damarlarında yakı~ 
er bir arzu l111Iinde dolaşıırnk teni. 
ne, etlerine, derisine bir kor hara
retini \·eren genç i.:anının ateşini 
söndürmek isti;rordu. 

Halbuki Fatma Sultanın arayı 
bütün bit manasiyle Haremsaray
dır. Odalarında, ulonlannda, deh• 
!izlerinde erkek olarak yalnız uzun 
boylu, kadın sesli, simsi~ çeh
reli barem aialarlle, kısa bo1lu, 
dudaklnrı ve yanakları Jil71Qz ık 
ağaların doJaşttlı bir Baremsaray. 
Hapsedilen, meydana çıkanlama· 

- yan ihtirasların şnkrak sesH farkı
lar, ince ve manalı nünzlşler ha· 
linde bir latife haline dökilldüğ(l 
bir Harems:ırar. 

Dilfuruz bu yeni hayata bir türlü 
alıpınıdı .. Eslrcinin evinde biraz 
aaray terblyeal görmbş, Uk mustkt 
Uırbiyeslnf almıştı, ince, takrnk 
blllurl bir, sesi vardı. Arkadaflan· 
nın saz meclhlerlne htırak edebili· 
yordu . .ı-·akat bir S~tan 1arayının 
merasim Te teşrJtatr kendisine dııf· 
ma a~ır geliyor, onun için daima 
köşelere cekili1or kendlsiae aro· 
Jaıı odada heraber "tıp blktılı 
arkadaıtlarhle bfJe samimi olama• 
yor, hele derdini nçncak, luılbinln 
bütün arzulıırınr, bütün özlejlf)eri
ni sayıp dökecek bir ırkıdaf, bir 
sırdaş bulamamıştı .. 

Dütü:ı bu • yalnızlık ve ayrılık 
devri Eluiıanın Fatma Sultan sara· 
yına 1ıelmesine kadar devam etti. E-

Solclan s&ia: 
l - Kavsi kuzab, 2 - Demir kere

vet, kurum, 3 - Halk toplantım, ' -
Değntk, rUmuJld& anlatma, teral ı.. 
slmdlr, G - Beal btıyüten Alet, Kır, 
6-- Nl)bı, mUkemmel, 7 - ŞtmaD 

luiza saraya gidince, Dllturuı,, türk 
çcyi ynrım yarn:ılak konuşluAu Jçln 
saray kızlarındıın daima ayn du· 
ran, l>iltOn Torh#ını, yanındıın lıir · 
rlııklka nyırmndığı küçDk Alisine 
hasretmiş gibi görünen, hu mali· 
mum çehreli genç ve gözet kadında 
nıhuna bir ynkınlık hissetti. ona 
sokuldu, vıılıŞi 'Te iirkek bir ccylfınt 
alıştınr gll)i VenedU.liyi yavnş yııvnŞ 
l.:endisine alıştırdı. Tallı sözlerle, 
güzel hnrekeUcrle bu 'Vahşiyi ken· 
disine 1sındırdı, halli\ bir dostlulc 
lıeAfyle balladı .. Onun gilzel çeh· 
re.'iinc mağmum bir manzara vereıı 
ruh derdldinl parça pnrça öğrendi· 
Kendi bas1t hikl\;)•esinl ona aolallı. 
Nihayet lıir gOn geldi ki iki gene 
karlının biribltinden «illi biç bir 
sırrı knlmadı, biiibirfni sevdiler 
,.e taJiin iyf, kötü her tecellisini 
beraber karşılamaija, saadet §Uru· 
lılyle, felaket zehirini payla~rak 
yudum yudum beraber icmeğc nnd 
içtiler. 

••• 
Bir pcrşenbe günü akşamı... S:ı· 

rayın geniş odalarındıın birisinde 
sofr:ı hazırlanmıştır. Gcnfş pcnec· 
releri bir san'at harikası olıın ince 
fnbla oymalarla llilçük küçük par" 
çalara ayrılmış olıın bu ıenı, o~n
:ya Halicin durgun sulıın üzerinde 
kızıl akisler yaratarak ufkun arka· 
aına çeldlmefıe hazırlanan nkşııru 
güneşinin ıŞJklan, renkli cnmlard• 
alAimsemanın tintfin renklerlnl tııt· 
la bir yarı karanlık halinde zemin• 
deki misilsiz ı~rahan halısının üze· 
rlne bin bir çicekli lılr bahçe gibi 
dökfilüyor- Bin&J9onnı tstanbuJun 
bin bir minaresinden gürill sfirl'# 
eıan okuyan müezzinlerin tallı "'l! 
yanık sesleri, insan nıhunu d0n;)·ıı· 
dan ayırarak, yüksek \'c Jiahl hanı· 
başka bir Qleme götürecek... Bu o· 
dadı, halt& biltiln sara}·da uzun '\"C 

devamlı biNessiıllk var ... Her ta• 
rafı döşenmiş yumllfak halılar, üze· 
rinde sessiz bir peri gibi gldiP 
gelmekte olan cariyelerin, nedime· 
terin, maiyet kadınlarının ayak se· 
ılni yutmakta ..• 
Perşenbe &ünü nkfamlan Damal 

SiJAhlar Ali paşa akpm yemeöini 
sarayın Harem kısmında yer. Dir 
hafta lçerlıinde Damat paşanın 
Hanım Sultana bütün hürriyet ,.e 
aerbestlsile verebildiği tek gece bu· 
dur. Saray usul ve teşrifatı ve Da· 
mat papnın devlet işlerinde olad 
alakası paşanın sık sık sarayın 
Harem tarafında Fatma Sullnnlll 
baş başa Takıt geçirmesine r.ıııııl 
oluyor. 
Odanın çok nadir ve çok ..flÜ~lr 

d5şemeslnden bnşka orta yenle 
kenarlan sırma ldaptanla işlenm11 
n~r bir sofra bezi serilmişlir. net 
üzerinde sot:i ce'\"izden üzeri sedef 
ve Jnci ükm:ılaria doldurulmuş 
bir rahle, rahlenin fiıerindc sonı 
altından bir sini duruyor. Kennrın· 
da yine som cevizden ince sedef 
kakmalı r:ı.hle üzerinde içerileri 
ennl türlü çlcekler \"C mcy,·ııl:ırlıı 
dolu altın ve g{lmilş lengerler on· 
mat pa~a ile Hanım Sultanın urok 
bir iltifat bakı,ını be1der gibi duru· 
7or. (Devamı ııar) 

Amerika 1ngW.z domlnyonu, teral 81l 
dondurmaaıdu', 8 - Ma.ııset, şııneo· 

dlfer arabam, 9 - Edlnıenln me~but 
ıekerlcmeırl, 10 - Uzatma, b1r tiltıı 
flrkeU, 

Yak.ardan ap.tı: 
ı - Bir a k ı a m gazete. 

p111pl.ııl, 2 - Nots, Sall.mlik, 3 - He" 
diye, terat flklrdır, ' - Fena değil, 
Bagma (K) gcline çobaıı dlldUğU "' 
lur, 6 - Bir cw daııteı. dadı, e -
Feyz alman yer, 7 - Z&mıedeıı, so
nuna (Z) geline kolun Olt ıasnu O' 

lur, 8 - Bir domino oyunu, 9 -
Nota. bot defli, terlll umaktan eınlt'• 
dir. 10 - nır cini kabak. 

62 No. lı butmacıumzm balll: 
l - Topluiğne, 2 - 1yt, da, 111. S-

MaUkAne, 4 - Adavet, G - Artezl• 
yen, 6 - Hu, Ra, Ağaç, 7 - HalJ. 
Nema, 8 - .Hartaval, 9 - ln, Erlo 
Ell, 10 - Lta1. ICanal. 

Odaya derin bir se.şsizlik indi, isliyor. Fakat buna nıısıl cesnrct e• 
Şimdi hu sözleri dinlerlcrn pek ina· diyor. Cünkft böyle bir işi başarıı· 
n:ı:nay.:ırc:um. Çilnkü Hikmet, Esma bilmek için bir plan sckdsı, bil" 
ve kendisinin arasında geçen ko· · diplomııt mchareli lazım. Çünl.il 
nuşmayı dinlemiştim. Sonra orta· insan bir uçurum kenarıncl:ı cıoı:ı· 
yerde ne bir hırsız.. ne de bir hır- şırkcn ufak bir gafletle içeriye cJ!\• 
sı:r.lık olmndığı malQm oldnjlu için ıebilir. Fakat Aliye bunları düşnn· 
aile ferdlerinln mnmm olıJuAn na· meyor, o sadece sözüne dcvnm edi' 
~ıl ispat edilecekti. Rovelveri ve yor. 
zaynJJı r.nııanın kan lekeli ~pkası- - tık olarak Emine Anadan işe 
nı sözümle görmüştüm:-Büllln bun• h:ışlayacağız. Fakııl tekrar rlcn el 
lnr naMl tevil edilecekti acaba? eliyorum. Aklfoı:ı:a gelen her sual 

Arnınızdaki sükiit uzayıp gidi· sorunuz. Çünkü ben hıldiselerill 
J,'ordu. Ayağımın altında bir boş- içinde olduium içfo belki biı·knC 
hık hissettim. üzerind., Bahanın "ual unutabilirim. Siz dışerıd11f1 
ceseıli duran halıyı kalclırmışl:ırdı görüyorsunuz. Görüşleriniz dcıh!I 
bura<lıın. Bahaoııı IUdllrüldüiiü Da· sağlamdır. Hnh işle };mine An:ı dtl 
,·ııılıın oduınm kapısı kapalıydı. ıeldl. Emine An:ı, siıe Jıahanıfl 
Simdi Dornt üzerinde hiç bir fCV lUdürilldüifi ve elmasların çı:ıJınd1: 
lşilmemekledlr. Aliye ağır ve ôlcil· ı!ı gü:ıe kadar lıirkaç su:ıl sor:ıcıı 

' lü ~esiv'c tckr:ırladı: ~u. Serbest cevap vermenizi isLIY"" 
ruz, Anladınız mı' 

- Evet, ailem efradının sucsuıı 
olduğunu isprıt rdeccAim. Siz de - Evet efendim. • 

1 d •· · · şı dl Aliye cuııl sorarken ben de ba 1'• 
hnna ~D:"l ını e eceı.sını:ı. m dınıu bu kıırlar tehlikeli bir JşC 
herkesi lıirer birer çağırncak ve 
k:ıı-~ınııcln sorguya çckec.eAim. Fr nıml sirişebildlAinl dilş6nllyorduıı1: 
k:ıl siz bu su:ıl ve ce,·apları dinle· Acaba biltiln aile ferdinin mııs~ 
mel.:le iktifa edecek dci!ilslntz. Tc· miycUne hakikaten Jcııııl rnb·dlt 
reddüt ettiğiniz blr nokla olursıı · yoksa Bahayı ölc!ürenl biliyordu cfll 
rka ~derlm siz de stıal sorunuz. mebaretine g{lvenerek bu ~·otel~~ 
Serbestçe ne çc'it sual olursa ol· onu temize mi çıkarmak lsUyord , ı 

ı.un... • Ne Emine Annnın, ne de ondn1 

Ya\"a, yavo, bu kadının ne 3·:ıp• ııonra dinlediğimiz HidL1yelln Hıt·. 
tnak islcdi~lni nnlnyorunı. O clR deleri bize yeni bir ışık \'erm dJ 
kendi hesabına bir tahklkat yapmak ,(Devamı vat'. 
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