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Vojlarda Framız 
mukavemeti çok 
ıiddetli oluyor 

ltalya Alp hududu.oda u;z~ı~:ın~~:~:~e 
harekete· geçti hen~~:!e~rvap 

cevabı ltaıyaya heıılla blldlrllmemek
le beraber Frauıs mura!alaulumm 
bu. ıece tallmat alacakları ve mata· 
reke p.rtlarmı ima edecülm tabi! 
ıörlllmektedir. KalQm oldutu G&ere 
bu f&rU&rm da kabulGDdeD altı aat 
ıonra .. Ate, kul .. emri verUecekUr. 

Boma, 2t - FramMla ukarl ~ 
rekt.t devam etmektedir. Struburi' 
tak! mu..tahkem mevziler .Alman· 
lar tantmdaıı S,gal oJunm .. tw. 
J'nD.nzl&r a§8lı Lorcn ve AllUda 
mukavemet etmektedirler. 

Vojlarda rran.sızl:ırm mukaveme
U ı;ok flddeWdlr. Ren ırmatmı 
geçerek vadide ilerllyen .umanıa.r 
,arka dotru ~14iyor. ~tr Almazı ko
lu Boıııı CenevreııJıı cenubu prld& 
deD ge~mtıtir. Franmzlar ınuka.., 
ıut etmektedir. 

Monblandan denize kadar askeri 
harekatın başladığı haber veriliyor 
.............. 
------------, ltal)'IMla bir mahal, :U (A· (Jı(a.lla) hava limanına ve ••Blzert,. 

Yen·ı Mısır ~ 13 ~:u::iı~&hı- :;zı:.e~~am ~: 
Alp hududunda 21 ha.zlranda memiflir. 

"Mont Blanc'' dan denl%o kadar Şimall .A!rlk&da "lıılatenıh.,da 

Ba k 
• ı • kıtalarmm taarruza geçmiBlerdir· Kara ve BarraD1 aidl u.ıer1 tekrar 

Şve 11 Ynuek dafm kayalarmMki muu• bombardlm&A edllm·.·· T9plu t:.tr 
zam 11tthklmlar Deri hareketlmi- halda buluı. 1-ıglll:: aUlblı araba· - . , '' se mUavemete atnleaeıt' dttpna- lan ve ka:.ıy .. ıııan ufak ve bll)'Uk 

l y efd partisi lideri nın pek tiddetll olan mukavemeti \PUL •• mbalcrla n:.t~ s r :tte 

getirilemiyor ve hava prtlarmm fenalığı kıta. bombardıman edilmı,Ur. 

M 
larmıız:n tecav\Wtlr hamlesini Büttııı tayyarelerimlz U.alerU:ıe dön 

ısırın harl.Cl zayıflatm&mUJtır. Kıtalarmuz her mUşJerdlr. 
tarafta dikkate pyan muvaffakı- Şarki Afrika.da CibuU ve Herbera • ı· )ayetler elde etm1'lerdir· Mllfre- ne Kenyada dtl§man kıtaları bombar-

SIY8S8 1 zclerimiz bilhassa cUretk!l.raııe ha- dıman edllrnltşlr. 

d 
"' . rekeUerile "Briancon" civarında Musua, .As:ı.b ve Dlredannan Uu 

egışmıyecek ki.in •'Şaneye" ve aşağı "Roja" da rine düşman anıfınc!an yapılan akın· 
k1bı ''Ruet.. Bibi bazı istihkilm- lar netice vermem.iştir. 

)~ 24ı _ Kahiredeıı blldlrill· lan a.ptetmlalerdir· CilzUtamlan. DUn lôğledcn sonra dllfman "Paler-
: mız, ••Jaere, Ark, GU, Tinee ve mo,, §Chrlnl bombardıman etmişse 

~ i'aruıc, AU l4ah1r pqanm 
11

• Veaubie,, vadilerinin nihayetine de askeri hedenerde hasar husule get.ı 
aı. Uzertne çekilen kabinenin yeı1· k~dar ile~liyerek . dll.şmanm iatih- rememlşUr. Yalnız sivil ahaliden ylr· 
~ hııı bir kabine kurmak lçin Lltl- kim tertibatına &irınl§ler ve bil - mı ~ kişi ölmüş, ı~ kişi yaralan
' tı1ııe deıvam tm ktedir B tUn dllpıan cephelerini yandan rruıtır. Avcı tayyarelerimiz bir d\lt 
~"ietd PIU'Uai li~rle N~ u ara- tehdit eden bir vaziyet almışlar- man tayyaresi dllşUrmUşlerJJr. 
>"1 tltu 0~ pqaıun dır· Kıtaıarmuz bUtUn cephelerde 

lıaUbap lAmn •
1
:; bunun için ilerlemektedirler. A§ağı "Treni- ispanyada milis kuvvet· 

~halde Um~~- • bunun da yen,. de bir tahtelbahir avcı gemi. I . kil d"J" 
t ~ m Hl& olmadıl'l ı.,a· el bir dllfnwı tahtelbahiriııl batır- erı te! e ı :.yor 
'-ı1Wc 'bir tadır. mıştJr. Roma 2 4- !.ladrltlen bildlrUdığine 

"lca ~ 1hUmale ıöre, kabine, Hava prt1&nnm gllçlllğilne rağ- göre, lspanyol hUkClmetl. mlll.ıı ve fa 
~ .\11 k11 All lılah1r papnm bl- men kara harekAtma da iştirak eden Jangist teşkilMını yeni başlan t.a:ızlm 
~ Ahmet ı>&f& tan.ımdaD hava kuvveUerimlS dUn de "lılicabla,, ve t:ıkvlyeyc karar \'erml~tlı. 

t>ıa.;. tır. ---------------------------------~------
~ ~Kahire mahaflllnde 
411~-aucı ile Kwrm harici 
~ * teh&vvül olmıyacağı, 
' İJıgUtereye kartı verdltl ta· 
'- ....:;- 9&dık kalacatı ehemmiyet· 
~ OlUZUnaktacıır. 

~Laval 
tlllıaayı yenibaştan 

~ Yapacağız diyor 
llt OlrJa, 2• y fl lırı p· - eni Fransız devlet 
"'' nıu~er Lhaı bugün Asosiated 

ttıc IUn}a •birine beyanatta buluna· 
~llailn rı söylemiştir: 

"'ıtYete Franıo çok müşkül bir 
:•neunııd~şmüştür. Fakat billün 
eıc F'ran zı vat~n utruna sarfede· ti l>ren ~ayı yeniden yapacak, ye· 
ıı. Fras Pler dahilinde çalış.ıca· 
~den ~!~ı !:~'.~~~ cnnlana~k s ~ bulacaktır. ' 

0vyetlerle Yugos
lavlar arasında 
Siyasi münuebat 

ton başladı 
ttıbı clra 2• - Bugün MuakovadaD 
lt~=~ bUdtrtıdl{.1.ne göre, Bovyet bll 
~!l ~ Ue Yugoalavya arasında, ge. 
~ba?te keallmtı olan alyaııt mU
llt.ı hu Yeniden leala olunmu~tır. Her 
~~~et blrlblr1De aefir ıöndere-

• 

Amerika harbe 
girmek 

üzere mi? 
Bugün toplanmış olan 
kat'ı bir karar vermesı 

kongrenin 
muhtemel 

Loadra, :4 - V aşingtondan bildiriliyor: 
Cumhuriyet partisinin kongresi bugün toplanacak ve billıas.sa 

Amerikanın Avrupa harbine bitanıJ kalmak veya müdahale etmek 
muelesl mUnakaşa edilecektir. .Milzakerenin çok hararetli olacağı 
ve neticeye göre partinin bir kararname neşredeceği limit olunmak
tadır. 

AM1RAL RlDER'lN BiR 
TEFJ'tŞt 

lleltla, 24 ( • .\·A·) - Donanma 
hafkumandanı bUytlk Am1ral Ri
der, 17 hazirandan 21 hazirana 
kadar, Belçika. Hollanda ve Şl
maU FratıM sa}llllerlndckl harp 
donanmaaı dlzlilamlannı \'C deniz 
mUe119cselcrlnl ziyaret etmiş ve 
bunlarm ln!,'11tereye karşı milcade
lede ne dereceye kadar kullanı 
lablleceğini kontrol eylemiştir. • 

~1alta bombardı
man edildı 

J.ondr<ı, 2t - lltıvtı 
lchliğ edıyor: 

nutarell 

Uiiıı gece 60 t:ın fnzl:ı ltıılyan tay
yaresi Malla üzerine tenrruzd:ı lıu· 
!unmuş -..·e lıomlıa atınış.lordır. Bom· 
bnrdımnıı neticesinde bllyilk lıir 
h::ısıır kayuedilıueıuişUr. 

Roma. H (A· A·) - İtalyan ve 
Franmz murahhaalan, Romaya 19 
kilometrede ki1n •'Nia Cuaia da-., 
ki "Rochetta" villiamda blriblrle
rine mWW olmuelardır· 

Saat 19,30 da akdi mukarrer o
lan bu içtlma hakkında bucün a. 
şağıdald tafaillt elde edilmJttlr. 

İçtima maJıauıne ilk gelenler, 
İtalyan murahhaalan olmqtur ve 
atideki zevattır: 

Hariciye nazırı kont Çiano, umu
mt erkAnllıarbiye rel.li marepl 
Badogllo, don•nJD• erkbüıaı-b,b'e 
r.e.lai. amh:al ~ .llaV& er • 
klnıharbiye reJal renenı PrleOtd, 
ordu erklmbarblye rela muaviDl 
general Poatta. Bu zevatm Wfe· 
sine maiyetleri zabitleri refakat e
diyordu. 

Karabinerlerle motoaUtleW efra. 
dm refakat etmekte olduğu Fran
sız murahhasları, Nia Ka.ula'da 
inmiş oldukları villilardan aaat 
19,28 de gelınişlerdlr· Teşrifat mU
dlirU ile memurları, villinın met
halinde Fransız murahhaalannı 
karşılamışlar ve kendilerini içtima 
ımlonuna götilrmüşlerdir. 

Orada İtalyanlar, Fransızları 

. Frama hllkOmetfDiıı bira evvel .w
hu tem pye91ııdm hıııın4u1U ve bu 
mtııuyebetle imlayı reclktlrmecefi 
tahmin edümelttedir. Kırkbet sUJıden 
berldnam edlıD baip w kaDlı 'bolul 
ma bu takdirde Frama topratıarmda 
yarın duracaktır. 

ITALYAIM 81:VlMÇ 

Roma, 2~ - Almanya ile Frausa 
arasında )'apılan mütareke Romada 
büyük bir sevinçle karfılanmıftır. 
Caddeler kahveler, ıaıiııolar dolup 
taşmaktadır. 

AtıaııWc ı:~ flJnde Almanlar 8m 
Nazan l§Cal eL"? :ı v" Re11!Ie rlıl
mlllerdir. 

lNGlLTEBEYE TAAKBVZ 
!'}DILl:CEK 

Boma 2-l - Framad& harp dur
duktan eonra Almanya ln&iltereye 
karp harekete geçecckUr. Ancak f 
~Utereye tnrruz baılamazdan 1 
evvel Alman erkl.nıharblyeal Maııı 1 
sah11'erlndeki v&zlyetlcrlı:ı.i tahkime ' 
r:.ı.1 r•:ı::~ l:!ardır. : 

'lllrl. Sfiracoğl11 
.. --T11 ve~dolu ajansları ----

Harici ye Vekilinin Moskova .. 
ya gideceğini tekzip ediyor 

lloekoYa U (A.A..) - T.. ajaıı•ı 
bUdlrlyor: 

Son g11Jı)erde, yabancı matbuat, 
yeni bir Sovyet • Tllrk muahedealnln 
akılJ hakkmda Sovyetler birliği ile 
Türkiye arumd& glSrilfmeler yapıldı· 
ğı Ye bu mUnuebetle TUrklye harici· 
ye veldll ~ Saracoflunun Moakovaya 

gllmt-k niyetinde oldu~J bakkmdı. 

py!alar Y~. 'dadır. 

Tas ajıınsı, bu ,:.ı~ ı..ı .. ruı her tUrlU 
utan A.ri ve tamamı: • ~ u: ·urn.a 

oldufunu ' ·~:· t:ıeğe ınezundur. 

Aaadol'.t A'ıımuıı· l'·• · : 

·"aıt aja~ ·::l'ln bu tekzibini AJ:ıado
lu t'! • w da. ·~· :t eder. 

Roma usum kollarını kaldırmak 
suretile seli.mlaınışlardır. Franaız 
murahbasıatı masa b~ma ıe~er T aymia gaeteıinin bir makaleai 

~::uç~~~ ~:~o m:~~!~c:a:- •• ... - •• - .-.... - ,--, -
reşal Bado3Jlo'nun mUtareke tart: •• .. .- •• 
!arını Pı ~..zl:ırn tevdi edeceğini . 

~:~:f ;:~:~- ;~~~=1 ~~:;.~:~ mabarelleıl bitti . 
şeraıtf okumaya da\'ct etmiştir-

~ereitin okunması sona erince ge-

nerul Huttlr.gl.'ı. Fıansız murah- IF A K A T hasl:Kının bu ~er:-.ittcn ıı.hzı malil. il\\ il\\ 
mat ctmiı3 oldukl:ırrnı bunları ~ ~ 
Fra.r.sa hilkur tine teblİğ edebil-

a 
a 

mek arzusunda olduklarını ve ' • 
Fransa hükUınet'nln kararlannı ö- 'ok 
nilJllUzdeki c:?lse:lc hildirec<ık ol- yan o s meydan 

muharebesi başlıyor,, 
duklannı beyan etınir:tır. 

Fransız murahhasları tekrar o
tomobillerine götllri.:lmü~lcrdir· 

Kont Çiano d:ı Duçeye malümat 
vermek ili:ere \'encdik aara\'ma 
:it m i.'j:.il'· • 

BOl:O~ HCK(l)U.:'I'.I Ş.\RLAJU 

'.l'l!T,a.,EDl\'OR 

ı:omu 2 > - llu snbalı saat 9 30 - " . ' m11z.ı .. r.rdcrc lı"~l·ı•ıı.ıı'tıı. ı:u~iin 
.. nı 1,1:-ı de Borıloıl.ı heyuııatııı im· 
hı nan l"run!iıZ .h.lıili~ ~ uuıı. ı Po· 
ınare Fr:ın~ız J.::ıbinc-;lnin ltnlyıın 
~urtlarıı11 tetkik rtmck lizrrr iı-ti· 
rıı.ıtla oltlu~unıı lıi:ıt.rmişlir Kahi· 
nenin içtiın:ıı ııt.:!ircsi lıenÜz lırlli 
dı>gilılir. 

FRANSA lT..\L\'.\YA HES(IZ 
('~\'.\P \'El:.~IEUt 

J.ondrıı. 2 ı ( Scw! 18,.':fJ) - Bu 
:ındn Bordo lıüHııııeli. Sınror Mır 
soliııinin mütareke şarthırını tclkik 
etmektedir. ltt.l)ııııııı ıııuı.ıreke ~:ırt 
lurı henüz mıı!L'ırn d<'Ailse dc, nhuan 
bir habere göre, bilhoo;-;n müo;tenıle· 
keler hnkl:ınıl:ı ağır t:ılcbleri ihtiva 
elmcktedir. 

Homada, Bordo lıiıkıinıellnin ce· 
\'abını ~ uu nl.:ş:ıııı:ı kadar verilece· 
ili ümici olunın:ıktaılır. 

l\nlTAREKENlN BU GECE 

11\IZALAmJASI 1'1UllTJC)O:L 
Nevyork 24. - Franaa hllldUııet.ID1n 

Almanyanın Fransa donanmasından istifade 
etmiyeceğine dair verdiği ıöze itimat edilmiyor 
J.o~ıdra. 2 ~ t .-t..4.J - Tiınes ıa· llüyük ınültefikimiıe ve ~ı aa· 

zet~sı rozıyor: . . maııtl:ı Liıe ihanet edilmiştir. Pe· 
Ne lnglltt>redr, ne. de. fagılız teııi'n murnhh:ısl:ır1, bir vaıon Ru

!J:ıyr:ı::!l~ın. ıl:ıl~ul:ındıı.;ı clığ r yer· ıor:ın s:ıloııunun mn~sı üıtriııde 
le.~de hıçbır şuplıe \'eyut.ut tered· llitlerc l•'ransayı l:ıkdim etmişler· 
dut yoktur. dir. Fransız inkılah:nın hamlesi 

T~ınaıniyle Egc~bt Dokrini ilr f,ıı ılakik:ıy:ı kndPr snrsılmamıştır'. 
N:ızı Alm:ıııy:ı-.ı, ın')ttttlılta (";ıth·l· Fak:ıt şimdi, lı:ıZI kork:ıkların zaafı 
tı:n b:ısk:ı hı!· H'Y 'l"t•rl·nıez. i;:ğcr netice'iinde, Fransa, alemdarı oldu· 
~ll\'\'l'·lll· l:nl.ııl l•l-;:ı, A!ıııaııru hugiiıı fıı bir da\'nyı yiiz licılü bırakmak 
ıns:ınıyrte cehn•n rııcıırt ,isteıııiııı ı•ıııriııi :ılnıı~tır. Frnıısa ıuQcndele
knlıııl etıirelıilirı!i. F:ıknt lngilizler, clc·ıı J.::ıçmıy;c:tktır. F;ansa, Mar 
1-'ransızhır \'e ımnlarııı A:tı';:rJkıııl.. ~ı·p·e::in cmirll'rin i dııima 1'.albin· 
ki dostları emindirler ki ltunrlle ılc ınşı) tı<:aklır: ileri, yiiriiyelim, 
IJU iş ~·apı lam az, A nupnuın nılm yilrürelim. 
ölmernıştir ,.e ."-uurn nllıu)·c:inde t~SIZ DONA.ı.~llA!~ 
kıırlul:ıcnl.tır. \ '.Uil ETi 

Rordoılaki nazırl:ır müc:ulc.ıleyl 1.ondra, 24 (A.A.), - Röytu 
terkettller. Frnnııa ın;ıydnn muhıı· bildirh or; · 
rcbc~i kayboldu, rlemeklir. Simdi Almaııy:ıııın silühlnn tecrit edile· 
yııpıl:ıcak Ohıınu!iillır mP.vd:ıo mu· r k olnn Frnnsıı harp gemilerini 
hıırebe'li kalııiıştır. • 1.: ı:llnnrnıync:ığı lınkkınd:ıki mütare· 

lns:ıi:ı iınparı.ıtorhığu sıkı ıl:ı· ke şartını lıalıis nır\-ıua edea Tar 
yıınmalıdır. ÇQnkil dünyaoıa tek ruiı ıuelesi diy• kl: · 
ilnıidi bundndır. Frammnın kurtul· nayle bir menb:ıdıın iClen böyle 
m:ısı icln :rcgane ümidin bunda lıir \'ıııliıı. hatırı. llorllo lıi.i.kunıeıine 
oldu)lu muhakkaktır. dt11ıi iliınnd telkin edebllccclli tah-

Deyli llerald diyor ki: nt in olıın:ıw~z. • 

• 



:-..::.:. .......... _. -:-.:.: .......... : uıgıuere rnunasara 
i Telgrafların~ li mı ediliyor? 
f manaSI Kızılhaç te§kilatı yardı-
!................ . ............... i ma çağrıldı 

Hı l'LER tnrafuıd:ın F ransaye 
lJOndro, 24 ( A.A.) - Rüylcr a· 

tebliğ edilen mütareke §art .a- Jnıı 1 bildiriyor: 
r ı yn.Inız İngiltere hllrp knb1nefli ta. Amer lkn Birle~lk d~vlelll'rlniıı 
zatından dcğU ruuı.\ tlln h 1 i ı ı·' t le <-i Kenrı dy, 
l•'ranaız topuk! ruı ı ı.ı 1 HJ İl" A.ııı!' "lgılız ıı! 
hlbl kum.:ı.oı. ... ZL rca uu , ~·ıwı ' lıııı için bır 1 ,. :ıj ııı•ş· 

ıngutere ile t-= ransa arasında 

Resmi Eiinase. 
bat kesildi 

İngiltere elç~si bjr torpito muhribi 
ile l ond a ·a döndu 

rnk tm,::;U o!.ı..ı ... !nıi -s \~ t z ı ı 1 • \it' d ·•ııı. ir: 
Ru ~ıutı..r. "- 11,r y ıı ı nı ı vrıı \·or k i L.-ındr-.l 2l - ln:;llt~"" .e Fr:ım .. ı :ur.u bllülrmt&; bütUn 1'"rnrıJz.llU'11n 

l:uyacaJ:.ctr. L! I n ....r, .1• f ııı::i lcrr ln'i001 k l " rilıfn lıı l: :ıyıkt· d:ı ' 1 :So•do hUkfuxı.cU arasm a ruy:ı 3'1ltcreye ~ğırmı~, bUJla lnU Kllbil Bor 
Fnuızarun s-c..,t.:ı. t....ırpw .ı. "'· t... m mcdiği en bıh ı.:k lıı r mL•; :ı~~rtı''ll in münru;c!ıctlcrln ı:esll:t:Slrııı mu• nlduı ~ do hUkCmcU de general Golu azı ve 
do.n Almıuırn)a dU:tc cwl.:m ~tıar. IJI tutulınuı>lur. Brilnn\'n nd:ı lnrı, Po nn.z:ırlle baltılmı:ıktndır. Çörçllln s3y-· rUt°b"..sinl refctmı,ur. Diğer tarnftan 

loııyanın, F lnkindlynnm. Nor\·ccln ı rdi.-w ı .ıı.<lll.r ağırdır. Nitcl:ım l'r:ıruıa d~ 918 lcdl~l nutuktan 11onrn. general cö Gol Marc:aı Pclcn Çörç le ve o • cevap-
Uullımclanın, Helcil:unın ''C Frarısn· :. 

tc:rlnLsa:ı!E;lnJc fü.Jcıaıı, L-0~:.cemburg 11111 gu rd ü::U hü:O ıı lrhllkclcrc \ ' e ln;tıtcrcde Fraruro.nm hakkını mllda· ta, lııgtıte.rcnln Fr.ın.saya alt ıoıcre 
Alı:ruı Lorcn ile Ren nehrlnln sol sa· ıztıraplorrı maruz kal:.ıcaklır.'' fıı.a edecek millt bir komite kuruldu- J.-.an5m:unasmı blldlrml!iUr, lngiltere 
lıiliui tıı.m:uueıı truıllycye tabi tutu ---------------------------- hllltQmetı de Fra.:ı.ıı:ı.dakJ clçWnl ge-

) or; Kolonyıı, Goblenz, ?ı!D.ycııs ~chlr- fi:" "
1 

....... A .. "ı"m'·" ' .. a ... n ...... il 'm"" "u"·"ı" 'a'""'r"e" "k' "e" 
1 

il 

1 

"ş". a" "r" 'ı"ı"a" "r··, ....... " ... ,. r1 ı;ekml.1: hllkQmeti tnnın1udığwı !eri lle nehrin aol sahlllrule birer küp· söylcmıııtır. Bu suretle Dlyruıi mUna-
rUbqr m \'z.ll teşkil etmek nzerc sebctıer tamamen k~lmlf bulunuyor. 
bu mrotakndcld d.f!cr sevkulceyşi HAdiselerden sonra lngUterede net-
mnklleri lı;.,tıJl altına alıyordu. Ayrı· rolunan bir tebllfde §Öyle dcnilmc~:te-
ca, Alıruınyn, muttetıkıerc birçok za.. l Röyter ajansının b~gün bil~irdiğ'j dir: 
yır ,.o ağır toplar, mnldnı!UtUteıtıer t en son ve en dogru metın: 1 ı..~olLTERENl~ TEBUGt 
ve 1700 kadar tayyare verdikten baş- • ••Jngiliz lıiikOmell şu fikinlt'dlr 
ka; 6000 loJ.:omoU!, 150.000 ,·agon, Son dnkl.knyıı kadar maddeleri pek az malfun olan mlltarekc ki mlltıcfik hükOıuellcr ıırımndn!:I 
5000 kamyon, bunlıırm yedek attDamı uartlnrı Röytcr aj!UlSı ta.rafından tam ve sahih bir §ekildo bUdiril- resmi nnlu~mııluro ınıılınllf ol;ırnl; 
nı verecek; tnhllyc olunnıı yerlerdcltl mL5tir. Maddeler §U hUkUmleri ihtiva etmektedir:, iım;nlııııon ıııiilun•ke şurtlıırı. Boı 
ıev11Z1D1, teclı1zat ve mllbL"nmatı tah 1 _ ı.Iuhıısa.matm derhal durması; muhasarada bulunan Fı-an- tlo hlikl'ınıelini ulişmııııın tom .ıa· 
rfp elmtıkalz.lıı bırıık:ı.c:ı.k; Almaıı esir· sız kıtalanrun sll.i.hlıırının tesliml· kimlyell ııltuıo koym:ıl:ııı \'C bu 
!erinin iade.si mevzuutı:ı.h.9 olmadan 2 1s · h d d k rı im U ..... F M hükiımcllcn LDınn hilrrlycU \'e lıür - vıçre u u W18 a~ar ş a \'C mcı-a.e.ti ransa, aJl1' \'C Pr:ını;ız \'utıındoşlarını hrr türlü 
Fransız mrlert IAdc olunacak, Alman Atlas denizi s.ı.lıilleri Jııgal edilecektir· temsil hokltını nc:eyleınel.lcdir. 
yanm mllttc!lkl memlekctlcrclekl Al· 3 - Alm:ınyn. ~~1 nltın.dnki mmtakaların lıUtUn idnrf hnklnrmn Bunu blıınen, bııgOn. Jnuillı hU· 
ınan kıtaınrı es!~l Almruı huduUan snhibdtr. Fraru::ı bu maksat i11in her tUrlU kolaylığı gBstcrcecJ:tlr· kı'.'ıınetl Jmn clnn hö~ lı: Bo: tlo lıükıl· 
d:ıhllino no.l:Icdilecek; IMçlka mllll T•'nınsa Lste ree işgal a.ltmdslıi Par.Ji hüklımct merkc71 ynpabilir· meti:ıc müstakil bir ınc nı lc:tet lıU· 
tıa.nlw.sıwn mevcudu ile diğer ,·eaika 4 - İntizamın muhafazası iç'n lfızım olan kıtnc. t müste$rın . kOmrli olanık b:ıkmı:racağını lıe· 
ıar, pıı.rnlo.r \'O altınlar geri \•er1ıecck· E<'ranm deniz ve hn,·a l:uvvetleri t esbit edile::~ bir mllddct zarfında yan eder. 
U. Bunlıını. bOtUıı Alman deniz gemi· terhis ve slllihtnn tecrıt edllecekt;r. istisna edilccelı: kısmın teç!ıizat lngiHz hUktmıetı, mlliıtaltll Fmm:ı.z 
lerlnln, 6 mubıı.rebe kruvazörllnll.n, en ve ehemmiyeti Almanya ve ltalya tarafından tayin cclilecchtlr· unsurlD.nnı tam surette tenıııll eüi'n 
modem elli mu~-tbin iııdcslııl \•o bU· 5 l 1 dllml k ı 'd b ı J • t ve ı;·~ın eııten:a.,ymıal taahhüt-"" - şvn e yece o an arazı e u un:uı, top arın. tıınx :ı.rm . terini yeriı:e gctıl'<'rek harbe devama 
tUıı Alman hnvn ku'1Vetlcrtu1n te!llı.. eiUlhlnnn, tank difl toplarının, hizmette bulunan tayyarelerin, pl)'a- azmeylemlJ bulwııuı ruuvnkknt bir 
mini de JUi.ve edeblllrııinlz. Ş.ı takdir· do esllhesmın, traktt5rlerln \'e mill:iınmatrn heyeU umumlvcsiuln eas · Frcnsız ınUll J;oınlte!l tcşkUl teltlltln 
de, mUt.-ıreke teklifinde tWuıınn .Frtı.n laın olarak teııllın'.nl, Almanya garnnti olarak talep ccleblllr· den Jco.ydı ma!Cımııt eyler. tngillz 
ao: murnhbıı.s heyeUne, KomplycııJ 6 - lşgal altmda bt!lt!Dt".lf\"a~ıık arnzlde mevcut olup istlhd:u:m . :ıut<Qmctı, böyle tir Fran.s::ı:: ıııuıı ko· 
ormıuıındal:l oynı dekor içinde dikte na mfü~ande edilmiş olan Fnını.t!Z. l:uvvetlc ri tnrnfındnn l:ullıınılrııyn· mite~ını tenıyııca&ını ve bu ıcomlte 
cdllen aıırtlıırla bir muknbc!ebllml.:ıll ı- aJı: ııHiı.hln:-ln hnrb levnznrıı A 'mıın ve ltalyıuı kontrolil nltı11da clcpo mUştcrck dil.f:mnnla mucatlcl"ye azını· 
rnpılnuı demckUr. ara ycrle15tirHccckUr , kD.r bUtUu Fı :ıruz un..<ıJrlıırmı tcmı:l' 

Bu muİcabclebllrnlslldc daha asır o 7 _:; ~gel altmeakl arazide n:evcut erhil vevn '·"ra mUd::ı.fn.c etmekte devam eylediği ıııU<!e!ı:•· 
1 blr i al cdl'h l tN•hJzat.ı bfitUn tıilal:.larllc birliktn ve iyi b ir h-'de t-lim olunacaktır harbin ldamesı ha~:kında bütUn me.se an ııey varı:n §& ..,n yer ere ~ " uı .... , leleri bu ltomtt.e Uo mtızal«ıro edcoeği-
n1t masratı:ırm J.To.nsa tnrııfmdaıı v~ 8 - Fransa hUkQmetiııln mUstemlete ve imoarntcırluk dnhllindc· 
rllecer:t ve Fran:ıanın bugUnkU halde kJ mcnnfıini mUdnfna için serbeet hırnkı1acnlc o1an kısım mUster.na o. ni ber...n eyler • ., • 

ki !:ırat: Frn:uıu. donanır.a:ıt g!lst"n'l"cek 1lmandıı toplo.nacak ve Alm:ın lrıt.\'NSJZ MUSTE!\U,F.:KELl"..Jtı.NDK o uın411 • Almaııyııya n!3b-tUe çok v " " llAIWE DEVAM F1IU!1 
d.nlıa fıızla her n vi h n,.,.. .-.~• ...... \'0 ltnlvan kontrolü allmda silli.htnn tecrit edilerek milrcttob"'tf ter-e -~ .. ....,llwı:ı ...... " "" KAT1LP!Şli'01' 
ilk olmam Yo bwılan nynım .\lm:Ulyıı. his olunacakbr. " 
}a iade mccburlyctindo bulwıma.sıdir. Müstemleke menafiinin mlldl!fal.\81 için tefr'.k edilecek k15nn mUs. Diğer taraftan Frnruıız miliıternlcke 
ı.xolLTERED~ KUilULAN ııtın teana olarak Frnnsız karMulanndruı hariç bulunan bUttln harb seti- lmpare.torluğunun ımavataııı lturt&r· 

ırn:mm neleri Fransaya a V"dct cd~eklerd.Jr. · mo.k yolWlda mucadelcye de\·am az. 

nu ıı.u-Uarı, mıığ cıp oıaıı Fransız 9 - Mavnl!lra ve bahri mUda.faalı::ra truıııruc eden bUtUn h:ıbnrleı mind:? bulunduğu teeyyUt ediyor• 
tara orduswıu temsil eden Ilordo hll- lmanyaya verlJer..cktfr. Frar.ı.u; kuvvetleri maynlıırt t!lrn....,.....a!t \•ıızl· Lo::.dnırlıı o:ıllhlyctto.r blr menba 
tılmcll knbtıl ctU. Ana\·ntıın hc.rlcin "Sini li:?erl,,rl:ıe nln cn!ı:tır. .!an IJ'J bc:·an:ı t yııpı1n:ıı !]tıı·: 
•c:rı topraklıırda yn,..ıynn rWl!lızlıırla 10 - Frnn:'l:ı hl1' ,.. ,, ti <'IL'1~" k~lac.,k mtlsr>W•h ··ıvvet' ... ~1 .. ~:no Fran:m: ıın:.Cı r.ıell tıırııfııui:ı11 mü- 1 
IJUL!lıı deniz ve hava kuvveti tse reıl mane blçb!r harcketde bulunmıyacııktır. 1Ilçb1r harp nınlıcmcsı tngH. l!ırckcnın lııı :oı'lı, Frnn;;ız kunel. 

tereye nakledllmlyt.'cektir· lerlnın h-:ııı .. ıı<.lo ynpı:ıııl. n olJuk. 
•• dıy'o;. NltckJm ln=1Jtcrey~ ceı:cn H J:ırı munlnı:ım mu~tl\'emcıln sonn 
~cneral dö Gol rndyo !le yııydI:X bır 11 - ıçbir Fr.uiw ticaret gemili limandan dışarı çıl:anuyn· ermesini intaç edecckllr. 
ı . ta bede mUtarckc gnrtıa.ruwı ag-tr- cn.ktır. 
ıı~ı::u ub:ı.rüz ot.Uıirken cöyle dernJı· 12 - Hiçbir Fnııw.ı tayyareeJ toprağını terlcı••tr-ıiyccelttir· Tnv- Eunıınl '.1 lı t-rtıbcr, ~ıils:em!cl:e 
ur: yare meydn.nlan Alınan Te İtalyan kontrolu altında bulundunılııcak- impnr:ılorluıtur.dıı, tlnhn dine bir 

_ Bordo lıUltQmcUnin lmbul cttıgı tır. dilşünilşün • haklın bulunıluğunu 
mUtareke, tir teaUmlyet ve bir esa· 13 - Liman~ daimi ~kamlar, bahri inşaat tenıa.nelc.ıi tabtib cm:ırelcr Yardır. Slırlyedt'ki Fron· 
ret demektir. Halbuki birçok Fraıımı· cdflmlycct?lt ve ha.eara uğrnWıruyae::.ktır. sız kumandanı ~cnernl ?.tıııclh:ıusC"r, 
lar ismi.ne tıcrcl denen, akllseUm d&- Fransız bUk<ımetl, halkm f.agn.l altında bulunan araziye nvdc!Jni Frnnsız KU\'\'Ctlc rlnin müc:ıdclcyc 

nen, \•ataııuı yüksek mcnfııa.U dcneıı 
kolnylaşt.Jraeaktır. de,·am lcin vcrdigi k:ırnrı ilan eL 

aelxıbler dolnyıslle ne tesılmJyetı,ne de Mütareke mUJlhcdeal benzeri bir muahede İtalya hllk(lmctl ile ak· ınlştir. 
c.sarcu l:abul etmJyccelıtir. Fena as- tedlllr edilmez mcriyete geçecektir. Bu muahedcn!n aktedildf•;I ltnl- Tunust:ı, Frnnsn Cevknl:uıc 11111 

lter1 wtem, lw.rekAtın idnrealndo ya· ya hUk!imcU tarafrndan b1ld1ri!dikten altı uat sonra mtıh&~mnt dı•. r.ılıhnsı, nıücnrlelcye <Je\·nııı koru 
rncak. tn-. Muhasamatın durduğu Alman hUkillnctl tarafmdan tels!zll' rıncl::t rmıslrdır. 

pılaıı hatalar, aon çrırpı,vınalar ema.- blldırllecektır. l' • l K c· 
llllld& hllktunetiD bozguncu zlhıılyeU •nsta, Seıır.golı e, nnıt'rıın<la, ~ı . 

lıutide askrrt ve si\'ll mııkoıııhır-
blze Fransa mcydıı..rı muııarcbeainl s 
kaybettırmt,tlr. Geııftı bir impara· t d k • • t cl:ın oı:ulaknlle )'ıırdım edilecct;inı· 
torluğwnuz, kendlslne hlçblr halel ama ya a 1 o 1 n ay e dair tcmın:ıt alınmıştır. 
gelmemJıı donanmamız, pek çok altın· f nglllz h!ikôınetı, Fr:ınsıı nıüslenı . 
ıarımız vardır. Be<> bin tayyare ve al DUıı .,.ece Snmatyada ı--• ~- ,.,__ leke imparatorluğunun vıızlf P.sinı 

.,. • """' ..,... """""" llUI: da.ha eo~ rast.gele öteaıne bett· ·r d h 'J ı · ı ı· 1 11 tı bin tankla ına,..U~p olmamzza aebeb yet olm"• lnegöıde manavı·'" ..,..nan ı a e e ı nıcs ıı: n uıım o an ma 
b .... .. J--- alııe aaplıyarak öldUrmUıtUr, R!lstem ı ı ~ ~- d 

olan harp ıera1U va_.. 20 ._._ •·-"·, R"-•-- '·'-'I bir •- an nşma arı yopmogı;ı ıwtır ır. ,,....... ..... ......,. .....,...,... ....... cenç ...,yz.ul Ay;e- tevki! edllmlftlr. D • 1 1 t 
!::O bin tavvn..,. ile bize zn:erl t.emln 1 bı-"'m•arak WdU n :1$\'eiı:ll n blldirdl!ıl fli ıl, ngıı n--- Y " ....... ,, mı otUr. Hldlmı· Sekiz çocuk denize terenin ıtıı)·esi, Fransa nnnvntonının 
edeblllr!,, ye Rllstemin teyzcalndm ısuyccegt 
ı~t.c, lzıglllcn:de bulunan general Gol borç bir paraıım 8Cbeb oldugu tah- döküldü ve dcnit. nşır·ı nrnılslnln tekrar la 

''Kllll komltc,,yt bu maksatla kurmu§ m1n edllmektodir. Tahkikata g6re Dlln Doğ:ızda. blr annclal kazası ol m~mlle ihyasıdır. 
tur. lnglltcro hW;:QmeU de bu .komite- Rllatem para isteyince teyzca1 bu pa- mutı. Vanlkl:Sye doğru bir aandııl !çlıı- Fllr\NSIZ TA YY Altl"..LElt.J 
;)i tanımı:ı: :Bordodaki hllk!lmeu ltU· rayı vermemJo RU.atcm de dalma böy de aekiz çocuk ıula.rm ecreyıı.nr nctı- ll'RANS:\DA:S 1!.f.ArtLAŞIYOR 

-. fak -n•pıe ... -e _,,.,, __ ..,,_,1kle •-•· .. ?ıie\:yorl·, 2& - lllrçok lo"rıınınz ,. ,.. • ...._. ....... .,...,................. ....... le yaptrtmı vo battA kendllln\ &ehlr- ces1n1o1e denize dökUlmll;lcrdi.r. ÇoQUk· 1 bib ederek rcdclebn'ntir. hava tllolan spanyol eablUen ti.zerin 
"" ıemek tein çaiıatığmı bile aöyU7erek la.rdaD yedlal kurtarılmı~, Sallh l& den uçımı.k cecuba doğnl u:ıakl:ıt · 

Ö!'dER 1''ARUK kıı.dmı gırtlağmdan blçakla yarala.- nılnde biri botulmU§tur. maktadır. 
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Prençip 

20 Yd:aılı.,W.••""1ıi.HMHıu 

lJeriner geceleri s.ıbtıha kadar ll)'u· 
mıımak icln hilcrcme aıılı köpekler 
snll\'cdyorl:ırdı-" 

.. Grabel" jn mel:tubu şöyle bili· 
·yor: 

"B:ınn ayr11:ı11 )erde lılç lıir iş 
gurcmcdiğimden dolnyı meyusum. 
JIIç olmazs:ı Arşldlık'ün ınuiyc tln· 
den blrlcacını temizlemiş olsaydım 
iclm dahıı r nha l etmiş olncrıL:tı. 
Allllcllmlze o kadar fcıuılılc elmiş 
olan bir ş.ılıs iyctin orlııdan k:ılkmi~ 
olduğa h:ıbcrJ lıen i sevinçten d eh 
etmt'klcdir. Bic şüphe yok ki yirnıı 
sene l: llre~e ııınhküm edilmiş oldu· 
{ıumu elbetll' ü~rcnm ı,.,inh.dir. T a
hlt bu ccz:ı hfçtır. Zirn "Pren ı;:i p", 
"C:ıbrlnovıç" ' c bcu h:ı~.ıtım zı 
l3o!lnnnın ' e Sırblstanın sJ:ıde.l:ıe 
Ynkfetmiştik. Yalnız bcnlm y!iz(im· 
elen ııtırap cc::menize üzUlürorum. 
1J:ınn ecımnymıı \'e benim için n· .. 
lamnymız. Zira bu gözy::şları, 
binlerce Sırlıın cephelerde ma!:tül • 
dO,tllğü bir ııır:ııln h ic tt' m"'ı" Jllnc 
..,.ftdllmie m ı. \ a h rr ) r 
'ft btlk llıl sı ı p lı lı :. a l"l lo :ık 
ıımı tılc olmnnıı harıı ıı • k ı. 
hürriyet ":'lodP.I nl tat'.lC":ık \'e istik
J;1lim!zc şahit ofac:ıksınıı. 

-lG-
üc sulkn.slçının işkenceler, toz· 

~·ıkl ar karşısında gösterdikleri mu· 
kavcmet hakikaten şa)·anı bayrel
Ur. Her Şe)•dcn enel bu Uç gencin 
lı:ıyata hiç lıir kıymet vermedikleri 
muhakkııklır. 
ArştdOk'ü öldilrmllş olan "Prcn· 

clp" le Uk bombayı atmış olan 
"Çubrinovlç" e tııbit "GnıbcJ" den 
fazla işkence edilmişti. Bunl:ır 
kollanndnn tav::mo :ısılıııış bir h:ıl· 
de santlerce bırakılı.lılar. t:ıfsnllnrı 
geriliyor \'e ya\'aş yn\ aş kemikler 
uçılıınık lahommOI edilmez ızhrap· 
lnr ichıdc )'RŞll) orlardı. 

"J'rcnçip" in ı cugi lılrıı:ı sıırar 
mış, s:ıknll:ırl_ lıntifcc uzamış Lu 
işkcncclcl'<', ltlıraplnra ğık bile de· 
ııı cden mıılı:nvcmct ediyordu. Hatl~ 
nl'l .. ından en kü ı;Uk bir şikrıyet bile 
cıklığını i ~ i terılcr olmnmış lı. 

.. Pı"Cnclp" en ço!.;: Avusturyod:ı 

mnmnl lıir ibtilül çıkncııgı bııkkın
dul:i fimldinln lnlınkkuk etmemiş 
tJ lr.iasuı d:ı ıı ıztır:.: rı çcl:iyor du. Sorı · 
nı kcndısine ycpılan f~l:encelcri 
dü~:ııımlnnnın mtiktescp bir l1akkı 
olorn klt'lilkkl ediyor '"~ bu y üzden 
J ;cndilcriııe hcrşı lılr iğbirar duy· 
ın:ıyordu, 

Sulk 1 ,ü O "J' ·e •t"P" rol c 1 in · 
!en :rı ıı r •ı. G u u'l.ı t.,ı 
y:ır.ılı 1 in ' ı -; l ı;5 ~ nı;ı ı 
otor:ı'< b ıt n k 1 ı ı n t lrI en te· 
ruslihıı b! "I "'il ını ır n t ı. r1j1J • 

yoı-ıl ıı n 1 l .. r unı!c :.un 

ııarçoları günlü. 
"Prençip de Jerniç, Çabrinoviç 

ve Grnbcj" in h:ıstıılı~ınıı, 'lierc:nc 
yakcılonmıştı. Artık "l'rençip'' moh· 
kQmdı. Uu kendlsfıtf sevindirmişti 
bfle. Arkndaşlnrıon tesnd!ir cıtl~i 
lıir sırada k ..:ndlleri ne gulcrek : 

- Verem olmuşum! dlyehihli. 
Harbin boşlnnıucıııdn Sırb kıtn· 

lnrı "Bosn oıı:ı rtı:>"' n :rakl:ıştıkl:ırı 
bir sırndıı ''l'reııçip" kcııdiıllc be" 
r:ıLer mc\·kut bulunan muharrir 
"Yevtfc" e şöyle demi~imiş: 

- Blzlınkilcrln Bosıı:ıs:ırı:ıyn bir 
kere girdikle rine şnlı il obanı ve bıı 
munzıır:ı) ı çıırınıhu 1;erilcrek 
öldfırülıııek .surelile luıyntııııln 
i>dcscm, gam )· cmcırı. H11fli\ diri, 
diri yakılmayı bile göze alclırırım." 

"'Prcn~;lp'' in !Ju lıuly:ı oı ı lııhLk· 
k uk edemedi: Sırb lutnlara Anı~· 
tııryıı ordil"ıınıııı bir iholn h:;ırckc· 
tinden k:ıçınnk fçiıı silr'olle ric'a t 
mecburlyl•liııdc knlılıl:ı r. llu r ic'at 
.. Prcııı:~ı>" i düşm'1nlannm ı~:cen· 
l't-leriııden ılnlı:ı f:ı zl:t muzı o rlp e t· 
miş \'e l:end i~lnl r,ilnlcıce o~tnımış· 
tı. Artık A' ustur)'tı '.) a knrşı his.set· 
liil kin \'c nefreti do hnrlıl urım· 
m!nln 7.ulıuru yeisle t :ımtı ın ıle 
söıı m fl "'ıo 

''f', enı; " ;. r iılfı'" !!ı"!ıl?t t.ur-
ırıl .rın h bn rlu 1'.:I' • ı ıı , •l'' 

'ı r kı!a l tutuşlurın • olrr .ını lııı 
tt rın h:n ":ıl ıut aı~ .l r.mı \ordu 

( Deı aım wr 1 

Fol:nt Ahye hlllıas n sorduğu su· 
:ıllcrle m ılayetl çok şrrşırlh, zııval· 
h ad:ı ın hirçok sunllere birbirine 
zıt CC\'Oplor verdi, Lllbnssa bir de· 
fnsındn orok bicUatni yerden ken· 
disi ne sür{\nmeden eve girmenin 
g:ıyct kolay olncniıım ı>Ö)lcdi~I hal· 
rlc blraı; sonrıı hunun imk!lnsıs ol· 
du~unu lddln etti. 

Aliye, ' J llıl:ıyctl işinin başın• 
gönderlrl.eıı Emine Ana kapının 
e~lğindc gô:t.ül: lü ve: 

- llon ı mcı~mı, dedi. Sadiye hı· 
nım sizi ı.:Gnnck isttyor. 
Z:ınııederscm sorgııya blrııı nra 

,·erelıilcc'-'~i Icin Aliye hanımın 
ı;ok c:ı nı sıkılmadı. Tatlı bir 
•e!;lc: 

- J.lisnfiri buraya nlınıı, eledi, 
So:ı r:ı b~n:.t fz:ıhnt verdi: 
- 'indiye h:ı.nıın bizim çl!Ulk 

:·11ı..:, ı:ı ııı ın karı .. ıdır. 
\ ·e kapıdan giı·cn mis:ıflre: 
- S.ı!atteldln iz e frndlm. Dolfnısu 

bizi b: ırlw) ıı> gelılijUnize memnun 
oldum. ded i. 

- Dnh:ı r' vct rekcct.tim. e•:ı n i,· 
tuı 1 ı· ı .. rı' ) r.')' ı l.urt:ır ınndııu 
L.ı ... Uu f ·I .. ' el hulıeri doı,rusu blz· 
ı. rl-. 

- $1.13 Je L ) ııı l• tıı o'urumız e. 
fenı.l'ın. ~ı.ı lı•l lah. k c :ı D ıJ<ıo 

29 
Bir küşeden biriblrladen güzı:l 

üç cariye , hareket ne olduğ11nu bil· 
meyen bir tııkııu ın:ıhlttklıır gibi 
kıpırd:ınnıad:ın durmoklodır. Göı· 
lerl, u:rnk uçlarilin dikili, hekleyor· 
l:ır. Pu 11 ınlıın ixi~i ultın lı l r lc~ rn 
1 i r ıLri;lin t :ım lılıacııncl.ı, fıçürıcü· 
srı oıuuııı Uzerl nıle Durs!ı lpel i> le 
L!o1·unmu$ sıma sırııııı l;lcmcli ilç 
ll<-''ikir tutuyor. 

Mum rahlesi llıerlnrtekl renkli 
b:ılmııml:ı rı, içeriye ıireon ba~ka 
lıir cnriye 1arafındon yııkıldı •• Ar· 
tık Ytunuşak Jsr::lınn halısı llzerin
dc Silncşin Ölgün ı~ıkları O)'naşmı· 
yor, onun yerinde ınumlıınn d~lıa 
lrnıo, fokııt <lnhn canh \'e daha ha· 
rekctli ışıklar ,.c gölgeclkler rnkı
~·oı·. V iudeki gümllş raum m:ıkasiy· 
le rslıkınin yanına yerleşen cför 
düncil bir carjye ıfü:fi ınumlunn 
lilrc~en alevlerinde beklemcğe b:ış
lnclı. 

Vom:ıl paşa akşam rıomazını kıl· 
dıklıın 5onra 1-'atma Sııllanl:ı bera· 
her yemek ocl:ısına girlyorl:ır. Pa
şa s:ı nııır ktıplı, mdccvlıer cııpraslh 
kcl'r:ıl:eshıi giymiş, baş ında \'usuri 
ıJ ;:-,ıariyle ağır o~ır yürünıekledir. 
Fatma Sııltııııın kıyafeti ise bir şa· 
lıcser s:ın'41tıdır. İpekli şıılvarının 
iizcrinde ince Lrümcük göınleJU 
göğsUnün lıütün hallarını me>·donn 
çıl:arııcak, \'e insonn periler t'liyle 
<!ola:nmuş hissini \'ercecı. kaclar 
;cffaftır. 

Gil\·cz rengi ipek ş:ılvnrının ilıc
rlnde elıno.s bir :kemer kuşııtmış, 
siynh s:ıı;la rıııın il::erinde yine el
m:ıstan baha ycime:: bir tnç takmıJ 
olıııı Falına Su'l!ııı, hntün bu lhllfa" 
mın, bu eşsl% ıııırayın, bu ııltın 
sofra t:ıkıınlurııun snhibl olan Fat· 
ma Sull:ın h:?nüz çoculc sayıl:lcnk 
bir yaşt+ı, tıını 13 yaşındadır. \'akı· 
n Dıım:ıt Ali p:ı,a ile evlcnlşlerinln 
iiıerin ılcn dokuz sene .ıec.mlştlr .. 
Fr.knt l>amrı t :\il p:ı$n nikuh t!dll· 
cliğı vnkı t lıenUı dört )·ıışındo lıir 
bl"he!d i .. 

D:ımat Ali pnşıı \'e Fntına SuJlnn 
iki cııriyenin elpençe divan durdu· 
ğu nllın leğen lbrl~e yanıışhl:ır, 
ellerini yıkadılar, üçüncll cariye· 
nin uzattığı sırmalı peşklrle kuru· 
landı1ar. Sonra yine üzerler! Hu· 
mus sırmalnrile işlenmiş ku5tüyil 
minderler nzerlne oturdular ve bes
mele çekerek gfiınilş k:ışıklnrlıt nl· 
tın kuse içerisindu cluran corbayıa 
el sunılulnr. 

D:ım:ıl Ali pnşıı lıu ak,am çok 
nefe:ldir. Jllr tnrnrtıın yemek yl· 
yor, bir tarnrtnn d:ı bu henüz çocuk 
sıı:vıl:ın genç Suliano son seferinin 
ruilhim \'ak'ııltırını anlatıyor. Erllr
nedı.:n başlıwnr:ık Prevezcnln ınp· 
ti,r'e nilı:ıyet Lul:ın bu seferin hl· 
kil)'elerlni Pntmıı Suıt:ın, tıpkı dn
dısının anlaltıI;ı bir masnlı dinle
yen hlr cocu!• merakı \'C bir çocuk 
snfletiyle sözlerini dört ac:ırıık, 
hn:an yemek ycıneslnl unutarak, 
b:ıı:ın do d:ıl3ın ,.e merGklı ••t1aha 
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ı - Boğ:ızlçlıııle lılr iskele, 2 -
Emre uymak • Scn·dıılı, 3 ..... Sulu 
pis ç.:ıınur • Bir l\uımız, 4 - Su • 
Hürı-iyel, 5 - Doynl:ırı kaıımuk 
için lı:ull:ınılun tılct • Sonuna "D" 
gelirse bir erkek ismi olur, 6 -
Bnşınıı ''S" gcllr~e yıl olur • Dir 

Belkisi takdim eltim. Diz dt' ıaten 
ne yaplığ1mı21, n:ııııl ynşııılı{tıruı11 
bUmi)•oruı artık. 

- Hen de blzimldne ôyle söylü· 
yordum. B:ı7an Canan o ııiln ciflli· 
~e gelmişi!. Zavallı kadın neş'ell 
ne!}'eli tereyağı ve yumurın aldı, 
halbuki bu sırada klSşkle olup biten
leri bilseydi_. 

- Evet zııvallı Cıınan • 
Aliye yüksek lsktmlesinde olur

muş, ıôıl!miyle misafiri s(lz[iyordu. 
S:ıcJlye Hnınm sl>yllyecek söz bula· 
mıror, şaşınp kalıyordu. Nihayet 
liif olsun diye: 

- Biılmkhıe de ~l\ykdim ya, de
di. Znvolh Cıınan Hao1nı böyle bir 
i~in olııcağını hatıra getlrseyJI, o 
ı.ınn çiftliğe gelme:::di. Zo\':ılJıcık 
clrtıiğin yukansınılnkl tepenin ö
nilnıle arabasını durdnrmu,, Ali 
Beyle uzuo uıadıy:ı konu~wu~tu. 

XIII 

Boyan Sadiye bu anda TopnzoAlu 
meselesinde oyn:ıddiı mühim rolllu 
tabii fıırkında değildi. Dana bu dar 
be Ali>·e öldürüca bir darbe gibi 
gelir sandım. Halbuki o hlc llldnll· 
nl boz.ınrıdı: 

- lldı, dedi, gnllba bizim W· 
den b'.h~cdlyor unu7:. E mnnın 
k:ırdelfl de ıl ml't Ah bu ~Dnlrrdo 
kardeşim ıı cvlnd oturuyor. nıı 
l <'P miı: ktnd sl ıı ı;uk sev~ri:ı. 

sonra ne olmııf' gibi çoeııkc:ı cJ 
le!crlc kocasının 'ö:ı:lcrini kl-st: ' 
dinliyor. . 

Damat Ali paşa bir gece Prc\'C a 
yamacfannd:ın blrisincle :rı:koJıırı\ 
Yeııedikli e ~ irl n h i':1iyesinl ıırıl', 
m. ~a lınşlntlı .. l~ ıı lılk1iyen i n F:ıl~ 
Sultanduu dııbıı meraklı bir dili~ 
yid'ii \'lir •• Altın leflen ibrir;in dil g 
duğu l:Oşc de hu!A elpencc di"~ 
durnrak yemeğin bitmesini bcıJ 
ypn üc e:ırlyeslnden birisi •.• ı:ıul~ 
nın bütün h2yat m!tcernsını pıırC . 
p:ırça nRzından kop:ırıuıık acreP 
mlş olan Dilfuruz. 
Hııyatta en Lilyül.: vak'alan Jllef' 

dunıı çıkarnn bazı tesııdünerd1~ 
lşte o tesadüflerden bir tnncsl bt 
nkş:ını sofrada nltın let{en ibr';ı 
tutmak \'Dziresini DIJfuruz'ıt p I 

getirtmiş, D::tmat Ali paşaya knrıs1111 
e~lendirmek için sefer hlkıi~·cıerlll~ 
soö)·letmlş, sözü dönilp dol:ıştırıırt( 
Prevezede yakalanan esire utM11 

ruıcıtır.. • 
DHrunıı Kanlı Knrtnlın ~ccrlf 

la·rını dlo!emeAo ba~Jar ha;l:ıtıı't
Eluiz:ı'nın kendisine anlatıı~ı tıi~0• 
yelcri hntırl:ıdı. Du ~k'nlnrlıı d e 
lcdlği serkiizeıt arı:sındo.kl be•~J 
yi~i buldu. K:ınlı Kartalın sıırO> ır 
lıilyQyen KOçilk Alinin lınlJ:ıın o~6rı 
Aunu derluıl anladı. Kulnklarını ~1 
ııı:nrak, fakat zahiren oliıkasızlı~dt 
ve likııyı.lisJnl muhııfnza etıtl Jl 
ç:ıh'iarnk pnşnnın lıik!iycslni diılJıO 
rne~e koyuldu •. Bir tıırarton d:> ,.,. 
mfijdeyi Eluiza)·a \'erdlt;i nndll r 
nedikll kızın ne knd:ır çok se\'111

6, ceE;ini d~1ünfiyor, daha bnynllrı t 
bile mevcut olmaynn sevglUSU,l 
kendisini l.:arşıl:ışmış kııdnr nef 
den coşuyordu. 1 

( 

Dilfuruz bikilyenln ıonund ııı 
r:ıkla dinlemektedir •• Onun Elul~ 
y:ı götüreceği millde y:ıhut knrıı ,ıı11• 
ber bu maceranın snıındodır. K'4e 
lı Kn:-ıa! ne o'.clu? Pre\'rze ön~rr 
y:ıl:ul:ın:ın esirin Akıbeti... ı.:.ı>11o Knnlı K:ırtal Yeniçeri ordusurı r 
ynkol:ıılığı bin esir ~rnsınıı k,rır' 
mıf bulunursa :z.:ıv:ıllı Eluiı:ı hP5

4e
tlne kavuşmıısı ıııııhşcre krunu' 
nıe'ktir.. ıtl 

Dıımnt Ali pnşıı, o deYrln dc"fl' 
aclıımlıırına h:ıs olan temkin ve ,.r 
k:ırlı s:ıılaıılylc nğır oğır anlatrP 
nu devam etmektedir: ~ 

- Yeniı;crl ~Mının nnlnUıitl Jf 
hlk~yeyl , tıpkı bfnblr ı:ı"ece mosıı161 
rın:ı benzetıiııı .• Hir sevr.i u~rllll pi 
eline demir asa alarak ayakt:ırı . 
demir çarık alycrck Perl Padi1~ 
nııı katını aramana giden ıı111 ııJI 
şelız:ıdelerini bııtırl:ıdım.. f{ııl 
Knrlııl ismiyle nnılıın lıu vntışl 5 ıtJ 
d:ılıyı f!Ömıck istedim.. Çndır~~ 
gelirlllm. E~ire knrnrgiıhta bU· ,r 
dullu birkaç gün lı;lndc cok f)·l lı f 
mıl}lar, sacını, uluılını kesmlşle ~ 
giyece'· ,·ermişler, hul!ısa kılı~ı el 
kı:rııfellni düzerek Insano beoı 
mı,1er.. .,rl 

(Onama _;,I 

renk • Notn, 7 - Cereyan - Al>itılr 
8 - Bir vahşi lıayvıııı • Kcke1e~ıf 
nin yarısı, 9 - Bir meyva • ıfll11 

><f 

yııptlan dokuma, 10 - :Ellrl • ııo 
et. 

Yukardan aşaijı: ~r. 
ı - Zavnllı kişi, 2 - Yeni ,;-

. bankamız • Nida, S - Dost • (j 1,. 
yüzüne menı.up, 4 - Sonrııdall 6,r 
kı1nn ıııl • Aile, 5 - Tersi ceride 11 
G - Bir noln • Du da bir no; 
İsmi işaret, 7 - Sonuna "J\'' t 
lil'lie nıızıı r l;ıl demektir - GeıtJl111ıt 
prova )'t'lkcnl, 8 - Hafifçe ı.nrıf,Jı 
• Ukubet, 9 - \'üzbulup sırılı1''1f. 
10 - Sinunn "1" gelirse bir 
olur • Ayakta dunıraı.:. 

53 -:.O'olu bulrnacamı:ın halli: 
Soldan ıwfjo: ~~ 
t - Aliıimlserua, 2 - Kn" V' 

tş, 3 - Mlling, 4 - Asa, lnıı, j.'1' 
5 - Mcg:ıfoıı, Ole, 6 - J,a, 0t1 
7 - KnnRdıı, Zub, 8 - Em, "''ı" 
O - Devayuıı lsk, 10 - ltaıc:..,;_, 

Bir dııkll: a sustu, sonra en cbel 
mlyetli su:ılinl sordu: ıJ 

- Kordeşlm Davut ta bcl'g 
miydi? ; 

_ lfoJ,r erendim. Doy· All re! 
mıdı. Eski bi r otomobile bin~ 0ıı 
ısliba \ ·e:rsl beyin otomobili 1 
c:ık. Cıınan H:mımla blr çok ı:o~ 
ıuhr fakııı Bay Di\\'UI y:ınııır• 
yoktu. 

..Aliye boıuk bir cehre ne: "-
- f:veı, evet dedi. Jlikrne\ 

cuklan tein Veysl beyin otot11"~,ı1 
ni ııl:ıcaktı. G:ıllba Ali bu ar• ıı' 
tecrilbe etmek islcınlf. Neys'• 
aene mahsul nasıl 'l 9 

Aliye tam bir iş oc1nmı glb1 ;l 
dl ye hanımla konuşlu, suaııeı·1 p 1 
du, ce\':ıplor aldı, sDkOnetlD S' 
dnkika bile knJ belmcdl. Fokn1 i 
diye hanım kalkıp odadan ~ 1d 
çıkma& Aliye de 3•erinden (Jr~ı 
do~ru Davudun oılnk:ıpu11n11 rl~ 
vurdu dinledi. Sonra tekrar ye 
aelfp oturdu. "1'd 

- Fal:at lsterseni:ı: otmdl P• ıı> 
rnhntsıı etmtycllm. J\ııc gnnd~11~ 
lmsuz, biro:ı: dinlensin b~rl.. ' 0rf 
lahit ona dıı soracııi..Iarımııı 'Jl 
ca/ııı. Nasıl Cano.n, ıen mi ıc• 
Pe'· i, gir. ~it' 

Can n frrr f,.v(' pll'fTl r 1: 1P hfr ,1 ~el 
ter" dtlüt cuı. S:nıkl bir fel i c 
mısı 

- Con aık:ır,nk bir ""~v m ' 
1 IJ I I 


