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Fransız deniz kuvvetleri hen-fiz 
isıik~llllerini nılıhafaza ediyor 

HAZiRAN 

·SA 
1 9 4 o 
LI 

lngllDz Başveklll dlyorkl : 

"Fransız filosunun v,e Fran~ız imparatorluğunun lngil-
Numara: 293 
Tel. 23872 • Posta kutusu 214 tere ile beraber harbe devam edeceği ümidindeyiz,, 

ıanr lnglllz gazetesine gere· 

Bitler, -Balkanlara 
. . 

tecavüzden çekiniyor! 
~ ıı 111111111111111111111111111111111111111uuıııııı11 ııuıııırıııuu111111ut11uıı 111111• 

Almanya, bu tecavüziin, çok yıpranm?.§ olan J 
harp makinesinin halledilemiyeccği kadar ha-J 

rı§ık meseleler çıkarabileceğini düşiinmehtediı i 
111111111111111111111111111" ........... 11111111111111 

Fransız 
mille ti Londra, ZS (A· A·> - Röyter b:Jdlriyor: . 

Tayml.s gazetesi, Balkanlardaki huzursuzluğun, ne ltaly:.nın har
be Cinnesl, n~ de ı.·ransadakl muknYemetin sona ermcsile, azalmadı. 
tt fikrindedir· Yarın veni ~ir hayat 

safhmna giriyor 
Gazete diyor ki: 
·~brdalti 'vaziyetin kar.ını•&ltğı dev.am c•m"'!!C\lir· llugün. 

lttl lerait iç'nde, Hltlcr. bir tecavilı: hareketinden çeklnm~ktedir· Bu
!la •ebd> de bilhassa, heyeti umumiyesi itibarile böyle bir hareketin, 
'rttk çok yıpranmış ol::ın harp ma'rinc'lin!n halledcbi1°ccğ'fnden dalın 
s.ok tneseleler meydana getirebilme3id"r. Bund:uı başka Sovyct Rus
lanın :Balkanlar istikrarında hususi menfaatleri vardır. 

ltalya bulanık suda balık avlı~ an csli:i an'ancsJne sıkı bir surette 
'adı)c katm'ışt:r-· 

Bordo, %6 (A.A.) - ~Utareke mU. 
nıuıe'bctlle Fransız rıı.dyoaunda kuıa b!r 
nutuk &öyllyen <!ahlllye nazırı mUtare. 
ke Pomaret, mtlznltcre gUnUnlln matem 
gUnU olacağını ve ka~rıımanca çarpı
p:ı askerlerin hatıraamın taziz edile· 
ceğinl, b!ldirmtştlr. MUtareke gUnU bU. 
tun mağazalar ve dUKkMlar kapalı 

kalacak Ve bUlUn rC8ml binalar üze· 
r!nde baJTaldar yarıya indirilecektir. 

le lduhasamatın, Avrupanm cenubu ~arkislM genişlemcslndc kimin 
~cı olabilir? Ne Macaristanın, ne de di3'er B..'l11mn de,·letlcrin:n. 

111 • Bu halin .anlaş1lmnsı, Balkanların de.hili kr.rannda C'n s:tzla:n cm
~e olınalı ve ihtillifları bir hesap tesviyesine tiibi tutmak istiyenlc. 
\'t; ~rctinl kırmalıdır.,, 
h,\ GosLAv - SOVYET DOSTLUGU,, 

l.iu.NLARDA "6ULllA lllZMET 

• (Dcnmı 2 lnd sayfada) 

n EDiYOR 
ıı .tlorad, 23 (ı\.A,) - Yugoslnnn 
loe ~''Ycflcr nirliği orasında dip_ 
ru~atık münaseb:ıtın ycnidr.n ııoa
tl\d an doğruya tesis edilmesi, Belg. 
1.ar ınatbııatının bllh:ıs~:ı tlikk:ıt n:ı. 
\'r ını celhctmektedir. Nim resmi 
?rıa~~e g:ızeıcsi, nu normal diplo.. 
ilin ık ınünn'.'iehaıın yeniden tc~isi •. 
bu bir sürpriz teşkil etmediğini, 
l>o~~.n Yusosl:ıvynnın yeni harici 
lar 

1 
•kn \·eçhesinin bir neticesi 0-

ni a~ lclckki edilmesi lıhımgeldil{i. 
r.o,~ azrnakt:ırl ı r. Senrlerden heri, Yıı 
ınnn°'"Yn, So,•yetlerlc diplom:ılik 
leıı asebatta hulunmı~·on nadir de\' 
ırı,:;den birisi idi. Mamafih, bu iki 
rııc. eket armnnda hiçbir hmaımct 
ı, ~~ııt dtAildl. so,·yct hükumctiy. 
si,i ca~ı mün"sebatın yeniden le. 
hlok hıık~mctJn, harh dol:ıyisiyle 
lı:ır· c ".dılen mahret"lerin yerine 
ııç~c~ hc:ırelimlzc yeni hir nıalırcç 
l>irn~ı a~~sundın miitcvelliddi.r. 
ıııu • a3 nı ı %amandıı diplomat ık 
l;ı,.;:"leb.itın dıı teessüsü, \'ugo!I;. 
du~u harlct J>ililiknsının realist ol. 
So-,.l' nu bir kere daha lsbnt l'dcr. 
li~bntellcr Birliili ile normal müna. 
>."~ tesis etmekle, Yııgo"ila'l':nı, 
lilcas rıanın hu kısmında sulh po!i.

1 
tııı. 1n

1
a bir kere daha hizmet et

~ncaktır. 

Mütarek,e karşısında Alman 
matbuatı ne düşünüyor ? 

''Fransaya tahmil edilen şartlar, yeni 
bir hayatın temelini kuracaktır 1 ,, 

P.C'rlln, 2:> (ı\· A·) - D· N. E- bildiriyor: 
Gnrpte harp bitmiştir· Bu s&hahki A iman ı;azcteleri bittabi bu 

\'akaya gcni3 sütunlar tahsis etmekte, Führer'e ,.e Alman ordusuna 
kar§I .Alman milletinin minneltarlrğma tercüman olmaktadır. 

Beri iner Börscn 7.citun~ ezcümle diyor ki: 
"Okyanustan Alplara kadar ı:zanan mınt:l1tada top sesleri kesll

miştir. Fransa mağliıb olmuştur. J.."'ransanm, J~ll"!mnnsodıınbcri takib 
cdJc.n ve bir scncdcnberl nzaml haddine çıkr. •lan mantıksız si
yasetin neticelerini çekmesi lfı.znndır- Halbuki, bugllnlin gat:binln 
mağl'°Jba karşı vadycti, Po~ • memanso devrinin fena niyetli. zihniye
tinin aksine olarak, ı;imdfdcn, mağlfıb hasmın cesaretinin şöv:ılc.rsek 
bir surette' tımmm:ıfiı ~eklinde tecelli eylemeıttedir· Bu, kin ekmek 
istemi.ren, fakat daha iyi bır istiıı:balin temellerini atmak ar:usunda 
bulunan bir zıhniycttlr•,. 

Völkişer Eeobahter diyor ki: 
''Fr:uısı;:lann. r.ıağiubiycflerinın 

!arı görünüyor. Bu bize lki kom;u 

• 

ecbebler·nı anlıuna~a b~ladık
millet mUnn.sebetlerinde Hitler 

(l>fıumı 2 n<'J sayfada) 

·Japonya 
hükômetini 

Pete·n 
tanıyor 

l'a~oky~. !?5 (A. A·) - Japon hariciye nezareti, 
ite cı rnetnıeketlerdeld diplomatik mlimc!Sillcri· 
~daki talimatı göndermift.ir: 

titiı :nya, yalnız Bordo'dald Fransız hlilı:func. 
lbUııaa nrıaktadır. Ve anavatan Franauı ile olan 
atı] ebetleriııde, Roma ve Berllııle evvelce bir 
ı3 ~rna bulunnıaeıt1t takdirde, Peten hUJı:ftmeti ile 

c.' ?'t'ccktir. 
J .. no•lya 'Lo d d · •ııın:ı.kt · • n ra akı Holanda hUkilmetinl ta-

• a beraber. anııva.tB.Dla olan mUnaaebeUcrin-

de Almıı.nya ile, Holruıdcı Hindistanı ile olen mu
nıısebetıcrindc Hol:ında mll.stcmlelcc hUkfı.ıneti ile 
iş görecektir-

Hindiçini ile olan milnascbctlerindC', Japonya, 
Bordo hükümcU ile istişare etmekle beraber Hin
dlçinl m!lst~mleke hU.kfuneUle la görecektir· 

Nihayet, Belçika, Danimarka ve Norveçlc o. 
lan mUnaııebeUerinde, Japonya, Almanya ile i§ 
görecektir-

Alman - Fransız - Dtalyan 
çaroışmasına alt son 

Resmi tıarp tebllQleri 

F ran.tız tebliği 
Jlordo. 2!'t ( A·A·) - 24 haziran Franım: akşanı tebliği: 
Chareutesdekl Almanh:.nn ha.Cü bir ilerleyişi kaydedilmi§lir· Düş

man hu mıntakıVJa .Angoulem'i ~gal etmiı5tir. Rohne vadisinde hafif 
bir jJcrleme yapan dilıman Aix - Les - Bain'c ve Vorettc civarına 
gelmiştir- · 

Alplarda, bUtUn gün, ltalyan laamızlan birlblrini tnkip etmiş
tir. Bu taarru1Jar hudut yalanında öneli Jutalamnız tarafından dur
durulmuı:tur. Düşman Les Maurienncsde Lnns.imebourg'u hafifçe 
geçmiş ve sahil mmtakasında Mrnton'u işgal etmiştir· Mukavemet 
mevzilcrlın1z, büttin Alp cephesi boyunca sarsılmamış olarak kalmak· 
tadır-

Aalman tebliği 
~ 

Filrrer .. ln wnnmi karargiiJn, 2-'..i (A·A·) - Alman orduları başku
marıdanlığmm tebliği: 

Pnııııa deri, yainıt attı hafta devam dtikt~ sonr:ı, Alımın 
ordusunun misilsiz zaferi ile nihayete crml§tir. Buglin, aaat 1,35 
denberi, mütareke, meriyet mevkline geçmiştir· 

Dün, tnuhaaamatin Eon gllnU, fırkalarmırr., Atlantlk sahilinde, 
kısa blr mukavemeti kırdıktnn sonra, Roys.n'dan Gironda mansabına 
\'C Angouleme'c giden hatta kadar ilerlemi§lerdir· 

Rhin cephesinde ve Lorra.inc'de, dü§tnan ye)li müstahkem mev-
ziler kaybetmiştir· , 

Vosges'lerdc, Donan'da, 22 bin kişilik bir düıımn.n grupu teslim 
olmuştur. Esirler arasında bir ordu kumandanı general ile Uç fırlta 
kumandar..ı general da vardır· 

Lyon'un cenubu garbisinde. Snint • Etienne ve Annonay alınmıştır. 
Savoıe'dc, dnğ avcı kıtalarımız, şiddetli surette mlldafaa edilen 

dil§man mevzilerini bir çok bölgede delıİıeğe muvaffak olmuştur. 
Aix - les • B:ıins alınmıştır· 

Fransız Atlantik sahilleri açıklarında bombardıman ve k~if tay
yarelcrim.iz;n yaptığı istikşaf uçuşunda, be~ altı bin tontııHoluk lflr 
İngiliz nakliye gemisine bombalarla muvaf~kıyetıi hücumlar yr.ptl· 
mıştır. Şimal denizinin muhtelif mmtakalarında bıııJkn ke§if uçuşları 
da yapılmt§tır· 

24 Haziranı 25 Hazirana bnğlıyan gece, birkaç bombardıman 
grupu, merkezi lngiltercde birkaç hUcum yapmış ve tayynrelcrin bu. 
lunduğu bazı hava meydanları ile bazı tayyare endüstrisi müessese
lerini bombardıman etmiştir· 

DUn gündll.z, bir İngiliz tayyaresi, Stavanger - Sola tayyare 
me.ydanı Uzerlnde uçmuştur. Fakılt bu tayyare, bombabrmı atmı;
man Alman a\'cı tayyareleri tnrafmdan dilşllrülmll§llir· 

Dtin gece. İngiliz tayyareleri, yeniden, ıı"mali ve garbi Almanya 
üzerinde a'Jkerl hedeflere hasar yapmadan uçmuşlardır. 

Alman bahriycı;J hnYa dafi b:ıtaryalarr, simal denizi sahilleriıtdc 
iki İngiliz tnyyaresini düıslirmeğe muvaffak olmu~tur. 

. ltalyan tebliği 
· ıtalyada blr mahal, 25 (A·ı\·) - ltalynn umumi karargi'ıhmın 

14 No.Ju tebliği: . 
Saat l.S5 te mütareke mukavelennmt'sinin Jmuu:ı dolayısiyle 

Yüksek rütbede 
bir çok Fransız 
zabiti lngiltere

ye gitti 
l.onıJr:ı, 25 (Saat 18) - Dnşve

kil Mister Çörçil Avam Kcınınrası
nm bugün öğleden sonraki toplan
tısındn vaziyet hakkında izahat 
vermi~tir. Baş\'Ckil , bir l!s.at evvel 
bltirmi' olduğu izahatında ezcUm
le şöyle demi§ tir: 

"Fr:ınsanın bugün imzalamış bu. 
lunduğu mtitarekenin §:ırtlan kar
§ısmda avam kamaraGt fı.:r.üsmın 
büyllk bir teessür duyduf;ıuna şüp
he elmfsohınl. Zira, Fransnnm l: -
bul ettiği bu mütareke, yalnız o 
millete değil, hürriyete ve kültiı
re yüklenmiş bir yük sayılnb:li •. 
Fakat, §Una da eminim ki Fran":ı 
bir gün düşman hakimiyetinden 
kendi'Jinl kurtaracak ve bu, İngil. 
terenin "nazi rejimine kat"§t giri • 
tiği mücadelenin ncticc&i ile ck.c 
edilecektir. 

Fransız deniz kuvveti ve Fransız 
lmparatorluğu bugün düşmanın 
hakimiyeti altında bulunmuyor, 
lıUrıiyet vo istiklaline sahibdir ve 
müttefiklerle muharebeye devam 
edecekleri ümidindeyiz· Dunu 
1''ransız milletinin kendisi karar. 
laştıracaktır· Zira, J.Tiınsız milleti
nin arzu idealinin, hiçbir zaman 
Bordo hükümctlnin kararilc imti
zaç edemiycccğine kaniim.,, 
Başvekil bundan .sonra, mUtare

ke iınznsmdan evvelki günlere da
(Dc\"amı 2 lncl sayfada) 

Gözümiiza çarpanlar 
va ~-

Vazifes~ni b!lmiyen 
bir kontro~ör 
münasebetiie ... 

gerek Avnıpn gerek dcni.za~ın biltUn s:ıhalıırda Fr:ınra ile ltalya Diln gece §alıit olduğumuz bir 
arasında btitUn muhh.!~mnt tatll edilmiştir. • 

hadise, şehrin en mühim nakil vaBlr ltnlyarı tahtelbahlıi bir vapur batınlmıştır. 
Kızı!denl7.de harekat lcrıı etmekte olan b!r ltalvan tnhtelbahlri UssUl· eıtnsı t

1
ram,·abyl darabbalarıhnda bazı 

- memur ann r ere ey avm:ı es. 
hare~es!ne dönmemtşUr. tirme!t istediğini halkın hnk:ıır. 

ou,mnnm Trabluaa kıı~1 yapmı§ olduğu bir hava akını esnasmdn as. 
1 1 

- 't ld -
1 

'til 
• b. 1 murune e ere ugra 1 ı~mı, ncı -krrl kıymc~I hıı.lz h!ç b!r hedefe isabet ''ilki o\m•nnış.ır. Bom nar eski d·ı::..: . .. d""k \ T 

1 
d 

~ ı ;ını gor u . a :a §U ur: 
Muscv1 mnh.nllestne dtı~U:i ve )1rml kadar lru-ıı.nm tel ! olmasına s:ıbcb!yet 1 Gcccyarısı, s:ıat ynrım ... Tr;ıcta.-
\"ermlşUr. · şı durağ' .. "lcia İstanpul tnra(ınn g<'~

Dll~an tarafmd&n otuz kıtdsr bomba at.1lmııl;: :ruretlle C:ı.;;llaı1'ye 1 mek üzere birçok \'o:cu tramvay 
karışı yapılan bir h~vn al<mı tilçblr hasara sebebiyet \'ermemi~. ynlnız blr bc!derncktedir- Bu · orada, arlm 
kaç kl~l yaralanmı~tır. arknyn iki tmmvay arabası gclı-

1 
yor. Ondclı.1 Fatih • Harbiye arn-

Afyonda• yeni belediye 
ve postahane bincları 

1 Afyon, 25 (,\. A·) - BugUn 
Afyonda, yeni belediye ve postane 
blnalan mllnakalat vekili Ali Çe. 
tlnkaya tarafından ac;ılmu;tır· Ali 
Çctinkaya bu mUnruıcbet1e eö~·le
d!ği nutukta Afyon'un cfunhurlyct 
devrinde mazhar olduihı terakkile
rin. kurtuluş savaRmdaki mühim 
kıymetlerine ~.-akışır bir hızlıı başa
rılmasından duyduğu sevinci ve 
takdiri ifade etmiş böyle temiz <:a
IL~mnların dcv:unmı temenni eyle. 
~tir· 

A k l 
ık ı 1 ı bası tanı duralttn durmu~. yolcu-s er 1 1 Ş er 1 1 

ln.rmı yilklen~~ir. Onu tal.ip ed n 
.At:sarny - Harbıye arnb:uı:yı:a du
raktan on metre geride tevakkuf 

ı - I<adıltby Yabancı Askerl!k ctmi~, önde!:i arabanın hareketini 
Şubesi mıntakastnda. bulun:ın S.:?7 be!demi~lir· Fakat, bu arabayı kul-
323 ve 329 doğumlu yabancı ihtiyat !anan vı>troan için tevakkuf yerin. 
erat Askerlik MUkelle!lyeU Kanunu- den on metre geride dunııı, ı:arı. 
nun 58 inci maddesi mucibince yeri' dir· Asıl dural:ta öndeki arabanın 
kayıtlı buıur.aukları Aslterlll< Şube;.ln- harC'ketiıii \'e Alts:ı.r:ıy - Hı:ırbiyc 
den talim için celbcdllmel<te oldukla arabasının gelmesini bekliyen l·ol
rmdı.uı nUfus cUzdanlnrılcı beraber Şu cufarın hazırlamı]larınr jr r lieri-
bemlze başvurmalan. . ,, Ü ' ıı 

2 - l/Temmuz/ !>40 tarihine kadar n~ ~mu,rsamr_.or. steliıt, öUrU11t 
mUraea.at itmeyenler b a k a y a bır _ıfaaeylc homurdanı:ırak slinip 
addedllCTek haklarmdn Aııkert ceza ı;cçıyor. 
l'anununun muadele! G3 Uncu maddesi· Tnm o anda dur~k )'erinde boy 
nln tatbik edileceğinin L!linmest 111?1 gö3tercn kontrolör~ l'}ilclyet P.dile. 
olunur. (Dc\'amı 2 lncl sayfada) 



EN SON DAKiKA 
• 

Fransız m~lleti 
(lhştarcrı 1 lnct sey'lad.ı) 

Aıı'ccrı r, kışlıılardzı kal c'i.kl:ırdır. 

Tnm snıı.t 11 de bir dakika ailk!ın mu· 
hctcıza olunacaktır. 

n. Pomarct, ~aroıunb:ı gllnU, Fl".uı 
sız mUlctlnin yeni bir iluıynt mı."hasına 
glrecf"ğlnl ''O bUtUn sivlllerin ve ıı.s 

a ·uye 
vekilinin 

gazetemize 
beyanatı 

• kerlerln yeniden çalışmıu·a başlaya· 
c:ıltl.nnnı bUdlrr.alştır. Frnns!.Z hUkQ· 
mettnl:ı 'azi!esl, Fnı.n:ıız milleUne 
sUkfUı \'C ekmek temini olacaktır. 

· 'Türki)•ede 5 ine~ 
uıl yo!ttur ! ' 

Fai!c öztrak bu akşam 
Ankaraya gitti 

Bup;i.in ö~lcdcn SQnra Ounılıuri. 
. et lfallt Partisi Vlffiyct merlrezin
(" Dn.bi?lyo Veidll l'nlk öztmk'm 
ı isliğindc bir toplantı ynpılnıı~, 
ı..tnnbuJun uınnıni l5leri etrafında. 
\o.'1:5ülınUştUr· Vekil al;ş:ı.m trenl-
11': Anlmruya dönmüf;für. Faik Ö'l· 
1 ra !< Anltarııya gitmeden en el bir 
muharrlrimlt..c 6U beyn.natta bu
lumuustur: 
''- Icmlckcthı emniyet ,.e nsıı.. 

'.'! i5i gayet ilidir· Jls.ı.Uamız dünyu.
ııın bo mUblm l'aziyeU lı;inde onun
la mUtcmaslb bir \'MUU' \'C seldnct 
hııllndc 3ns.'Ullaktailır· Türldycde 
bugün hükümeti müşkiililta maruz 
bımlıcak en kilı;Uk bir llli.dlsc da
lıJ yoı.-tur. l\Jemlcketln ıftmm \'O 

t nınlyetl her zamankinden daha 
knnetlidir· Halk Milli Şef9 \'C hU-
1'\ı.nuıtc kar6: bUyilk bir itimat \'C 

.. o,·giyle bağlıdır- na hal haikm 
:ıkllscfüninln ,.c 'ııtn.npcrverliğinin 
notlccsidir· 

Tilrkiyedc bc,ıneı kol dh·o bir 
ey yoktut'· Her zıı.ıruın her mem. 

lckettc yabancı emeller hesabına. 
ı;ıılışanlıır bulnnııbUlr- Do zlimre
<lcn bazılıırmm faaliyeti bizde ele 
tesbit cdilmisse ele ııldığmuz tro
hlrlcr 'e hnlkm uyanıklığı sayc
;;;lndc im U>ııebbUsler daha ilk 1'a
llemelcrdo keşfedildi \'C mUte§ob. 
bisJerI haW.tmda tnkibat yııpıldı· 
Pıılmt ha Wldiscler izam cdlleeek 
nıiL.i;nr \'O mahiyette dei:-lldir· Za
t n Tilrhiye bu gibi tcscbbUslcr i
çin mlisıılt bir muhit oımaldan u
• aktır.,. 

• TUrk • Romen ticaret muahedesi 
ıınzalıınmış ve anlnamruım tatbikine 

!)lanmıştır. Ti!Uk ve ynpıığ"ı ııatı§lo.· 
mnıza .ı:ıukabil temin edilen pettoııın 
ıo bin tonluk llk partisi dUn Rom.an. 
vndan ll!nnnımıza geUrılmlgtir. Yeni 
anlaşma llc memleketin altı alylık lh· 
tlyacm:ı. yetecek kad:ı.r pct'rol, scııınoz, 
maden direği ve kO.ğıt ıdhttl cdllebllc· 
ccktlr. 

• Irak Harfci•re Nazırı Nuri Pqa ile 
Adliye Nazın şevket Naci Bey dUn 
Ankaraya gelmlıılerdJr. 

Iraklı nazı:-lar, ŞUkrU Saraçoğlunu, 
Başvekil Refik Saydamı, :Meclis ret. 
Bini, Adliye Vekilini ziyaret ctmi§ler 
,.e bu zlyareUer i:ıde olunmuştur. 

• BugUn s:ıat 11 de ıehrimlzde 
alllrm dlldUklerinln çalma tecrUbesl 
_);apllmı§tır. 11 l <'lektrlklc, 411 elle 
mUtnharrik 52 dildUktllı her taraftan 
Juyulup duyulmadı.'.';'t kontrol eCliJ.mJ.ı;· 
Ur. 

Ankara da 
Satıhl< arsa 

Anknranm en iyi bir yerinde halen 
v anda tı olıın bir aran. s:ı tilıktır. Al. 
mak isUye.olerlıı 214 numaralı posta 
ı.utusuna ıırsa nımuzUe inelttup yıı 
zarak müracanUsn. 

Prençip 
21 Y dut ltuilıiun Enı,;a loda. 

Yücudunun yııvaş ynvoş şişmesi, 
1\olunun ledricen çürüyerek etleri· 
nin dökülme'5i, i-ıkencelerln darbe· 
leri altındıl ınor<lran "ücuclıımın 
a~rıl ırı, sızıl:ırı l.<'ndi'!lini ınmıımile . 
Ii'ı' ayt bır:ıkı~ ordu. Ec;asen yc,gline J 
ar:uc;u biran C\'Vcl ölüp lınyııtın 
.~ekilmez işkencelerinden, ıztırapla
rından kurtulmnktı. Bununln bcnı
her cesareti, met:ıncti bir dakikıı 
olc;un z::ınfa uğrnmndı ve ccllilllarr 
:na, \:lzifec:ini yapmış olan kimsclc- 1 

l'ın sü'.iıncl \'C sekinetiylc ee,·np 
\'ermekte dev:ım etti, 
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Suikoslçıl:ırclan ü~üncii ü ''Çah· 

ıinoTiC" e Relinee; o daha ınnddi 
hir ndam Iı. Kendic;i cc;nsrn ve çok· 
tıınberi genç ynşla öleceğine inan
mıştı. Binacn:ılcyh hn busün, ha 
~arın ölmek kendisini f:ızln mille • 
csslr etmiyordu. 

'l'c\•kifi sırasında ne "Prcnçip" 
ne de "Grabej" gibi sıhhaıte olma· 
m:ısınd:ın hapi'ihnneyc girerken 
hiç bir korku hissrlmiş değildi. 
''Çabrino,•lç" kendisine yapılan 
lşkcncelcrtn l>lümünn trc;ri cdecc-
ın ı <fıı.,üncrek d:ıhıı f:ızla mt'mnıın 

oluyordn .Mnhhesll' tskencclcri t\" 

B. Pomıırct, bUtUn I•'ransızları Pe. 
ten hükOmcti ctro!m:fa toplama.,ıı \'C 

tntlln kuV\·etıerlnl mcmlcıkeUn netine 
talwls cylcmeije dı:.vct ederek ııijzlerlni 
bitirmiştir. 

FB \NSIZ nıuıtAIUL<\SJA:m İT.AL· 
Y Al>AN HENtJZ DbNl\IEDlLKlt 
.Romıı, %5 (A..A.) - Fransız; murah.. 

haslan, aalı sabahı tayyıı.rc ile Borclo· 
ya dônmU:ı olncııklardı. Faltat, hava· 
nm muhalc!ctJ dolayısiyle, seyahat te
hir cdUmişUr. 

baat 14 e kadar gelen bıı.berler 1 - . 
A~l'AD.\ llAl.'RA~, 1''.RAN-

SADA MlLLI l'llAT.Ell 
J.ondro, 23 - ltıı.lyan • Fransız mU· 
tım:kcsi dlln B:lllt 19,1:5 de imzalan· 
mııı, bunun Uzcrlne Fraruıız • Alman 
mUtareke~l do merlyete girmiş, Frnıı,.. 
sız • Alman • ltruyan harbi dUn gece 
yarısı durnıu;,tur. 

HiUer bUtUn Almanyanın 10 glin 
bayralüarııı. donatılmasını, 7 gUn çan. 
Iann çalmnuumıı emrctm~tfr. Diğer 

taraftan Franaada 25 haziran günU 
milll matem günU olarak kabul edil • 
mL~tlr. 
Marc,şal Pcten hUkQmet:l birkaç gU· 

ne kadar Bordo<lan nyrılıırak b:ı.§ka 

blr ı;ehre nakledllecckUr. 
Fr!1D83 - .Almanya • ltalya mUtare

kclerlnin mctlnlcri yann Utuı oluna· 
cnktır •• 

FUA.NSIZ - fTAl.'1'A. • 
Mt!TAREKES1l"ı'tN ESABLA.RI 

Nevyork, %:i - Fransa ile Italya a
rruımda fmıalanan mUtarekenln met. 
nl hcnUz reamen ııe,redllmeml§Ur. 

Fakat gelen ilk haberlerden. anlatıl· 
drğma göre ltaıyanm, Bordo hllkQme
U taratmdan kabul edilen mUtareke 
ıııırtlan esas 1Ubarlle §Wllardır: 

1 - Alplerdcki Fransız tahldmıı
t:ı L,gaı edilecektir. Buradaki ıilı\hlar 
tahrip edilmeden teslim olunacaktır. 

2 - Fraııaanm Akdeniz sahili mm· 
takalan, buralardaki üııler ifgal olu
nacaktır. 

3 - Şl.n:ıall Afrika, Tunua ve Fa.. 
UıkJ Fransız Usleri, CibuU ltaıyan fr 
gali altına girecckUr. 

.MUtarekenln umuınt hatları Alman 
- Fr:ınmz ınutareke ııaruıı.rma mU§ll· 
blhUr. 
Yalnız dJplomn.tllt mllşahitlerin ka· 

uaatino g6re ltnly:m - Fransa. mUta· 
rekcslndon ao:ı.rıı ortaya §6yle b1r 
v:ı~•yet çıkmaktadır: 

İtalyan • l§gtıllne tcrkcdllmruılni 
Bordo hllkt'.lmeUnln knb\Jl ettıgı 

Fransız mUstcmleke topraklnrmdakl 
Frnn.sız kuvveUeri 1.-umruıdanlan ..,.e 
sivil makamlar Bordo lıOkCımetlne 

rağmen hıı.rbe devnm cüeccltlcrlni bll· 
d!rnı4ı bulunmıı.ktn.dırlar. Binaena
leyh İtalyanlar burada ailAhlt b1r 
mukavemetle lmr:ııl'\§S.cnı,ııır. nğlc 

bilhtlmal nrn\'af!n.k da. olıımıyacruclar. 
dır. Bu taltdirdc Frnıısa hUkQmcUnln 
mUtarcke §llrtlannn bnrflyen riayet 
etmediğini ileri sUrmcleri ihtimali bl· 
le mevcuttur. BU} la bir vnziyeto mU 
t.arekenin mc!auh tclA.kki edJlm~li vo 
ltaıynn?ann .Almanya ile mUıtereken 
Fnı.nM.Dm mUte.reke ne 11Jgall derpl~ 
edllmlycn mmtakalı\nut da ıuaıe tc· 
şebbUa ot:mclerl nı:ıa gc1ebHlr. Buna 
anavatnn Fraruıaaı mukavedt cdo
ıniyecCkUr, çUnkU anaYatandald si 
!Ahlar d~azııı teslim edilecek Ye aa
kerler terhis olunacaktır. 

Japonlar Hindiçiniye 
filo gönderdiler 

1'okio, 25 (A.A.) - Röltler ajansı 
lılldiriyor: 

Bahriye nczareiinin MldirdiAine 
nnzo.rnn, Çine Fransız Bindi Çinisi 
tnrikllc F(Önderllen Emtianın naldl 
şartlarını nezaret altında bulundur. 
mnk mııks:ıdile cenubi Çincle bulu. 
nnn .Tapon filosundan hir kaç Cü.. 
züstamilıindi çiniıle bulunan Haip_ 
Jıong'a gönderilmiştir. 

rnsında tıpkı bir mahkCım lınyalı 
geçiriyordu. Y:ılnız "t;ııhrinoı•lc" 
ınustanlik karşısında dilini ıutııına· 
mıştı. Suikast hakkındaki sorgular 
sırosındn knçamnkh ceYoplnr \'cr
mektcnse hcrşcyi açıktan acıl';:ı 
itirnfı daha muvafık Jıulmuştu. 
Sorgusu \'e ceYnplnrı şöyle olmuştu: 

- Arşidük hazretlerinin Bosn:ı· 
yı teşrif edeceklerinden n:ısıJ lın
berdnr olduııuı? 

- Bir gazele parçasından. 
- nu gazele parçasını nasıl c]· 

de eltin? 
- Bir nrkııdaşım kesip mektup· 

İa göndermişti. 
- nıı :ırk:ıdaşının ismini söyli

yecek misin? 
- Ellıette "Boşnr:ı" sönılerdl. 
"Cahrino,•iç", ıığzından bu isim 

çıkar çıkmnz, ltirafh le lıir Sırlı 
genci d:ılın yııkıııış oldıııtımu nnla· 
) arak derhal pişman olmuş \'C kır· 
dığı potu tııshih icin hu sü .. Jcriııi 
inkfır:ı çalışmışsa da snüstnnlik lıir 
kere "Boşnra" ııdını k::ıydetınlş bu· 
Junuyorclu. 

Hiicresinclc yarı karıınlık içinde 
ynş:ıyan "CtıbrinoYiç" neşesini ıle 
kaybelmcmlşli. llıı cehennemi e"a 
mnlınlllııde :;ık sık \"eremli sesi yük 
selir 'c memleketinin yc'mesnk, hü 
ıünlfi şorkıl:ırını söylerdi. Bllluıssa 
s,.sslzllkten, inc:an sesi işitıncmeı· 
liktl'n muzt:ırip o':ı'l suil.a !tının 
ıı\lıtmnk ıctn kt'ndikl'nrllnC' ele lıi 

Çorçilin izahatı 
t/111< trırafı 1iuritlel 

ir malüm:ıt vcrm~ ve ~unl:ırı an. 
lntrnı~ır: 

"Ba.~vckil Ren.o, n.rm 13 ilndc 
!ngiltercye mUrnce.at ctmi.~, cephe
de ordu l'aziyctini ruıl~tm:.cı, .Fran
sanın tek lr.ışmn sulh yapması i
çin lngıltercnin müımadc edip et
mlyeccğini GOrmuııtur. IfükO.met, 
Frtı.nmının 1'u mürncrurtmı iyi kar. 
şılam:ş, fnknt bu hareketin İngi
liz - 1''r:ı.nsız muahcdestiıe muhnlif 
olduğunu söylcmi§Ur. Bunun üze
rine Fransa Amerikaya mliracaat 
etmiş ve yıırdmı lıltcm~tir· Reno 
İngiliz hilkfimeUne tokrar bir tcl
grnf göndererek, Amerikan ccva. 
bırun mcmnuniyetbatiş olmadığını, 
Frnnsanın, taahhütlerine sndık ka
lamıyacağını blldirmfetir· Dundan 
sonra, iki hükumet anısında muha
b:re b:ı,alo.mtHhr· Neticede İngiliz 
hilkumcti Frıınsanın Almnny:ı. ile 
mlit.2.rcke yapmasın\ müeaadc et
miştir·,, 

Başvekil nutkunu bitirdikten 
ronrn, mcbualnrdıın biri Rcuo lta
blnesinin ne ~artlar da.'ltllindc isti. 
fa ettiğini sormu.'], Çörçil: 

"llu hususta bir eey söyliyc.. 
mem, zira, b:ışkn bir milletin siya
setine biz.im nklmuz ermez,, ceva
bını vermi~tJr. 

DÜN Gl;CF...Kl ll.ı\ VA HOCUiUU 
J~ondra, 2a (A· A·) - Hava ne

mreti tebliğ ediyor: 
Diln gece zarfında lngiltP.rcnln 

vüsi bir mınt.a.k:ısı üzerine dil3man 
bava kuvvetleri tnrnfından hü
cumlar vaki olmuutur. Londra 
bölgesi de dahil olmak il.zere bir
çok bölgelerde aUrm IŞaretleri ve. 
rilmlştir. Hava müdafaa topları
mızla projektörleriınU faaliyete 
geçmiştir· Şark sahilleri ve mer -
kez mmtakaaında bulunan Mld
lands üzerine birçok bombnlnr a
tılmıştır· Bu bomba.lnnn ekaerisi 
tat'lalanı. düşerek ciddi bir has:ır 
husule getirmeml§tlr. lngiltercnin 
cenubu garbtsinde bir şclırin üze. 
rine de bombalar dilşmüştür. Baş
ka bir yerde altı sivil yaralannıış
tır. Londrn b81gesinde insanca za
>iat ve ha.sarat kaydedilmemiştir· 

GENJo~AL DÖ GOL'ON 
l"AALİYETt 

I.ondra, 25 (A· A·) - Röytcr: 
Aln:ianyıı ve ltalyaya kar§ı 

l<'ransız ınukavcmrıtine devam için 
Londrnda bir Fransız milli koıni
t.eal teşkil etmiş olan genemi Dö 
Gol yanında yaveri olduğu halde, 
bugün İngiltere h:uielyc nezareti. 
ne gi~. Bu esnada harlciya 
neza.rcthıdc, ziyaretçiler arasında, 
birka1:1 yüksek rütbede olmak üze
re birçok Fr:uı.ııız lrar:ı. ·ve deniz 
subayı ı bultQıuyordu. 

Rcyno knbinesi hftsmm lngil
t.crcye gelmeleri ihtimali hakkın
®· almdiyc kadar Londrada hiçbir 
haber alınmanu~tır· 
AVUS'J'RALYADAK.1 FRANSIZLAR 

Sydnoy, 25 (A.A.) - A\"Uatr4lyada 
bulunan Fraıı.aızlar, Sydney ltonso
loohıınelerlne bir delegasyon gönder-

mı:Ur. Mezkı)r dcll'gO.Syon, Landrnda 
buluMn general Dö Gol'n 11u meaajı 
ı;l.lndcrml~tlr. 

"Avuslralyac!ıı.kl Fransızlnr, daveti. 
nize icabet ediyorlar. :uacadeleye 
sonuna. ko.dnr ılc\'am etmek Uurc, 
bUtUn enerjilerini, bUtUn varlıklannı 
cmrinlze amade kılıyorlar. 

Eu mesajın bir kopyesi Suriye or
dusu b:ı.ı,ıl{omutnru general Mlttclhau· 
ıer'e vo Fransız mlliıtemlekelerlndcki 
kumnndanlaro ;;lindcrllmlşUr. 

J. &at H c ltadnr gel~n haberler 

GZN~RAL ı_lÖ GOL Dl\'ANI 
:HAr..BE Ml '\'EiltLECEK ! 

LondrU., 25 - Eski I<"ranBız baıJve· 
ldll Hcno:ıun. lnı;ıtercdo te§ekkUl 
eden l<"rmı.nz :Milli komlte.atne gire· 
cct;i zannedilmektedir. 

Roma radyosu, Frwısızlnrr mUcadc· 
leye devam içln lngtlterede Millt lto. 
mite teşkil eden Fnuı.'iız generali Dö 
Gol'Un Peten hllkQmeU tarafından 

dh'Mı harbe verileceğini bildirmekte· 
cı.r. 

ALl\IA~"l'A, 1TALl'A VE tNGtLTE
I:ENtN GElil ZA l'l,\ Ti 

Lcndra, 23 (A.A.) - 16 lınz\ran gU. 
nU gece yansında hitam bulan hafta 
zarfında, dUı.ımaıı harakll.tı dolayıaiyle 
husale gelen lncPllz 7.ayl:ıtının 52,642 
tona baliğ olduğunu ıı.ınlrallık dairesi 
bfldiıınektedlr. Bu mlktann 5627 tonu 
Fransiz ııahlllerl açıklarmda mU§tere· 
lten yapılan bnrnkAt esnruımda kaybe
dilmiştir. 

23 hnzlrnn tıı.rihlne kadar .Alman ti. 
carct filosunun zayiatı, takriben 8(7, 
bin tona ve Jtaıyan ticaret filosunda· 
ki do 224,000 tona batı~ oınin.ıctndır. 

Gözümüze çarpanlar 
(Ba.:?tarııfı 1 inci sayfada) 

cck, vnziycto mUdahalcsi istene
cek yegfıne mercidir· Yolculardan 
biri, '\'atm:ınm hakBIZhğmı anlatı
yor. Bu adam hayatından bezmiıı 
bir tavırla omuz silkeliyor: "Ko§Up 
binseydiniz, kabahat slzln !,, diyor· 
Yolcu, hiç ummadığı bu CC\"nptan 

gn~ahyor: "Sizi §ikiıyet edeceğim.,. 
Kontrolörün, kuvvetini nereden 

nldığı belirsiz bir cüretle bağıra
rak verdiği cevap ı:;u: "İstediğiniz 
makama {likayct edebilirsiniz; bir 
de .sclUm sarkıtınız benden- Nu
maram 175tir·1mnlm Raşit!,, 

Şimdi, iıkrimizi söyUyeUm: 
1 - Goceyarısmdıı, seyrliseferi 

truızim ve son tramvay nrab:ılannn 
binmek için halka kolaylık göster. 
mekle mükellef olmam lfızımgelir
ken, şikayet dinlamlyen, merbut 
bulunduğu l:ıUkümet makamını hi
çe saynn 175 numn.ralt ltOntrolöriln 
cüretlni tecziye etmek zaruridir· 

2 -Bugün devlet hlzmctine 
gcçıni'.! bulunan tramvay müstnh
demlerinc, tramvay umum mUdilr
IUğünden evvel hnlkın emrinde ol. 
duklannı, halka hizmetle mükellef 
bulundul-Jarmı öğretmek icab eder. 

3 - Halka iyi muamele etmi
yenlcri, hele bu idarede derebey 
havası cstirmclt fati»enleri seri bir 
tahkikat nct!cn.sinde tccziyo ,için 
ayn bir bUronun t~kili tetklke de
ğer bir mevzu olsa gerektir. 

Alman matbuatı ne düşünüyor 
(Ba.5tara!ı 1 inci •ayfoda) 

Almanya.sının senelerce nrzu etmiıi olduğu vaziyetin geç, fakıı.t iş ~
ten tamamllc geçmeden ba§ladığı Umidini veriyor. 'Mıı.amaflh bu mü
nnscbetlerln §arlı, Avrupa kıtruu milletlerinin, nihayet, M~ \:tc-
1.1inde Br:itanyn. adulnrındıı oturıın devletten kurtulması olarak kal. 
maktadır.,, 

Deutsche Allgcmcinc Zeitung eliyor ki: 
"Avrupnnm en güvenilir nskerl kuvveti olarak teli.kki edilen 

Fransa, cesur bir mukavemete rağmen Alınan hızına altı haftadan 
fıızlıı. dnyanam~tır· Almanya.nm, İtalya Uo beraber, Frmısaya bu
giln tahmil ettiği §artlar, 1918 şartlarından çolt başkadır· Bu şartlar, 
yeni bir hayatın temelini kuracaktır. Almnnyanm İngiltere tarafın
dan kcndlııine tnhmll edilen harbe devam için garantilero mnllk ol
mruu lazımdır· l<"'akn.t bu şarllar ayni zamanda., yarının sulhünün do 
temellerini ~iicuda getirecektir·,, 

tap clli~i göriilınüş. 
"Çabrino,·iç", içinde yaşadı~ı 

yeknesak ,.e cJemli dnkik:ılurın sık· 
Jetini gitlcrmek iı;in her giin hir 
ınııskarahk icat eder ve bu yüzden 
qnrdiyanlnrdan, mürettişlerdcn to· 
k:ıt, yumruk yermiş. 
Ölünıden korkm:ıyan "Çabrinoviç" 

lm ölümü tacil için her ç:ıreye h:ış 
vurm:ıl:tıın çekinmezdi. Bir giiıı 
hnpl hanenin a,·lıısunrla iki dnra
ğncınm kunılduğuna şahit olmuş 
ve arkadaşlarına: 

- Arknd~lar, dikkat, teH'ış et· 
ıueyiniz. Ces:ırclinizi l:nybclmeyi· 
niz bu ölilmlO dünyncln lıcplmizl 
ölü:n lıekli\'or.. Diye nasihot1cr 
vermişti. Hİ\'OI.:l biraz sonra iki 
Bosna küyliisü, Avusturya kıt::ıl:ırı
nın. bulunduğu bir küy~ekl kuyuyu 1 zchırlemlş olmak cürnıunılcn dola· 
yı, idnnıa mahkum olmuşlar ,.e lıu· 
<l:ıra~açlnrı\lo getirilerek di!Jer mev 
kufların gözleri önünde salbcn idnm 
cditmi~Jerdi. 

"Çobdııovic", üc ııy sonra ııynı 
a\•lıda hu serer ÜC 5ehpa kurularak 
arkad:ışlarından "Dnnilo t:.ic", "Çoh 
rllovic" ve "Yuvanoviç" in idam 
Nlilecek!cl'indcn hnlıersiı, ma.c;ltıp 
iki köylü ile alay etmiş, A"ııshır
yulıl:ırın ad:ım asma~·ı hile heccre
nıedi!.:Jerini söyleınişli. J~sıısen su· 
ikastı.;ılarcl:ı fazla mütrrssir göriiıı
meyJ "fedailik ızzetlnı•Csi" ne ye
rli rcıniyorlnrdı. (Devamı var) 

- Hayır. Canan. Yalnız Sadiye 
hanım gelmişti. Dize çiftliğe gillij:!i· 
niz \'akıt Ali ile huluştuğnnuzu, A· 
imin Jıcrnberinde Dııvudun olmadı· 
(Jını söyledi. Bu cloaru mu? 

- fü·et. 
- Fakat şimdiye knılar bundan 

hiç hnhsı:tmemiştiniz. Hepimiz o 
ı;iin Da,·utla Alinin beraber oldu
Aumı ıliişünın!işlilk. 

- Evet., Hiç bir şey söylcmeılim, 
bu meseleye drıir ağız nçmamnnın 
cl:ıha doğru olduğunu diişilndük. 

- Peki C:ınan, bu sırada D:l\·ut 
neredeydi? 

- Bilmiyorum. 
Genç k:ıdın karnrsız bir tavırla 

bıına hnktı. Aliye ku\'\'etlerinl top· 
l:ı.mak için sözlerini kapadı. 

- Canım, Helkis hanımın :ronın· 
d:ı serlıestçe söyleyiniz. ..\ilcmderı 
hiç kimsenin Balın işınıl<. elini ka 
na bulnnıamış olduğunıt <'mınıın 
Onun iolrı Il.:lldsin he\ şeyi h!ın.c· 
c;ini ic;tıyorunı O, bu samıınlHle 
ıpyık bir insandır. 

Canan yavaş ynvnş: 
- Dovııclıın nerede oldu~unu bil· 

miyorıını, dedi. AJiyr çifllik :rotun
da r:ıstccldiğ'm \'nlot l.ıann I>n,·u
dun balık av!amnktıın sıkıldığını, 

Huzuruın:ı girdi~i vakıt 
yıızune bnknr b:ıkmnz Se\'tlanm, e· 
ziyet Ye ıztır:ıp ~kıncnln ne de
mek olduğunu anladım. Tercümıın· 
Ja höyle bilt: bile hhe esir olnınkt::ın 
ne nıııks:ıt gütıü~unii sordum. Al 
dığım cevap çok sıımimt idi. Bu 
adnmın Elui7.ayı aramaktan başka 
hlc bir kötü niyeti olnındığınıı i· 
nandım. O bir çokl:ırı gibi İslam 
olmak, sc\·gllisine kavuştuktan son· 
ra hurnlarda knl:ırak hlr iş tutmak 
ifkrlnde ... Yeniçeri oc:ııtındn biz· 
met etmeğe razı olup olmadığını 
soruurllum; canin, başta blz.c hiz
met edecc{iini va:ıdctli, yalnız EJu· 
izayı buluncaya kotlar izin istedi. 
Yalnız başına lstnnbul glbi büyük 
lıir şehirde esir olarak satılmış bir 
kadını bulmak ne kadar güç olaca· 
ğını anlatmak isledim . .Aşık olan 
söz dinlemezmiş lı:ıkiknten. ZavaJlı 
ad:ımııı gözü Eluizadan baş1'a hiç 
bir şey görmüyor, beyninde ynl
lll'Z lıir fikl r var, sevgilisine k:ıvuş· 
mak .. Dudnkl:ırını'lan onun ııdmdan 
lı:ışka bir kc1ime düşmüyor. Kendi· 
sine cırtltı ile beraber lstanbuln 
dönmesini tavsiye ettim. Ornda bek
Jiye dunın bir çaresi bulunur de· 
dİm. Bir türlü sözümü tutamadım. 
Burnyn gelir gelmez mühamı umu· 
ru de\'let nrasındn ol derılend'in 
derdini nısyan ile geçtik. Ancak 
~arabetlerle dolu bu macerayı an
latırken hak dine knvu,nn şol kfl· 
firln vak'nsınıda hntırlndım. 

Paş:ı bir dakika 5\lstu. DiHunız 
:utık eski sükun ve Hlknydisini 
kaybetmiş bir hnldc, snray carjye
lerinde görülmesi hic te Adet olma· 
y:ın ve hntta hoş snyılmaynn bir te· 
JClş ve lıeyccnn içeriıdnde olıiu~u 
)'erde kıvranm:ığa başlamıştı. Elulza 
Paşanın nrnm:ık ,.el'O nrntmak için 
bir emir verip \'crınerliğinl, bilhas· 
sn Kanlı Knrtalın şimdi nerede bu· 
lunduğunu ö ğ r e n m e k için 
sö:rliyeceklerlni heyecanlı bir sa
bırsızlık içerisinde bekliyordu. Fn· 
kul :paşa snnki artık bu mevzun da· 
lr söy!iyccek hfç bir sözü knlmıı
mış gibi bu meseleyi bırnl:mış, Hıı
nıın Sullnna tekrar lstnnbuldan 
hareket etmek üzere olduğunu an· 
latma!ıa ba;lnmıştı. 

Orduyuhümnyun Moraya sefer ynp 
modan enci Avusturyalılar tstan· 
buld::ı hulunan Avusturya Knpıket· 
lıüdnsını nrnyn soknrak Babıôlinin 
bu seferdon ..,·azgeçmesi fçin lıir 
h:ıyli tcşcbbilslerde bulunmuşlardı. 
Hnttfı l\Jor:ı seferi bnşl:ıdıktan son· 
rn tl:ıhi snclııret kaymakamı bircok 
defolar RcisCilküttnp efendiye b:ış 
\'urmuş, harbin geri bırakılması 
için surelihuktnn görünerek bir 
h:ıyli tnYsiyelcrdc ve nasihatlerde 
hultınmuştu. Fakat More znferkrl 
hirilıirini kovalama~a başlnyınc:ı 
füı;:>ıkethüdası llnbıali kapısını a· 
şınılırın:ıklnn vnz~eçti. Venedik 
Yalyiizünün tercümanı Bntıslanın 
casusluğu mel·dan:ı çıkıp Parmak
knpıılR Mılınca, Kcthilda efendi 
lıüshiitün Balııiıliye uijram:ız oldu. 

Fnkat A vusturyn, Osmanlı impa· 
rntorluğunun Rumelide yeniden 
kuvvetlenmesini hir türlü istemi· 
yor, gizliden gizliye harp hnzırlık
ları yapıyordu. A\-ıısturyn başvekili 
Prens Öjen bu tedariklcrhtl bitirin~ 
ce Babıfıliye bu serer bir ültimatum 
göndereli. Çok aijır bir lisanla yn· 
zılmış olan bu üllimntumda Osman· 
lılann Mora lınrekcllerile Karloka 
mu:ıheclesini bozcluklarrnı y:ızı • 
yordu. 

llu ültimatıım fstanbulıı geleli 
henüz üc gün olmuştu. \'ükela osün 
Eyiipsullanrlaki Valdesnrayıncln toı> 
l:ınmış, meseleyi uzun uzadıya 
ıniiznkere elmişlerdi. Ali paşa h:ıt· 
ili doğruca hu toplaııtıd:ın geliyor
du. Meclfs Avustur\'alılıırın böyle 
hfr üllimnhım gönderişini horp ila
nı yerinde saymış, Nemçe canibine 
sefer yapmoğa karar vermişti. Ali 
p:ışa pu yııı: Korfıı muhasarasına 
sitıuiyecek, Nemçe içlerine ılgar 

bnşının aRrımnğa başladığını, onun 
için l>lrnz gezmek ihtiyacı duydu· 
r,uııu söyledi. Ali ele nrabaya atla· 
mış. Çiftlık civarında bana rastgel
di, lıiraz konuştuk, sonra tckr.nr 
balılia döndü. Deniz kenarmn ~e· 
lince Davutlu orada bulmuş. Davır 
dun baş a~rısı geçmiş, balık avla· 
makta devam etmişler, sonra ikisi 
beraber eve gelerek bizi kütüplın· 
nede bulmuşla~ 

- Davut gezinmek için nereye 
gitmiş? 

lki kaclınıa gözleri knrşılnJlı; 
Canan: 

- Bilmiyorum, dedi. Fakat köş· 
ke dönmediği muhakkak.. Eğer 
koşke dönseydi ya Emine Ana, ya 
Jliuııyct, yahut ta Belkis hanım 
sörürlercli. 

}.llye şiddetle: 
- Doıtnı, dedi. Bu cok cloilnı, 

f:ıkut kenclislne sorarım yu ... Bunu 
<lııha cn·el bilseydim daha iyi o!ur
du. Canan, şimdi birknc sual so· 
racuğım. Lı1lfeu cev:ıp verir mi· 
sin? 

- Uoy hay! Neye dair bu ı;ual
Jer? 

- Bahanın ölümüne dnir ... 
Cananın beyaz parmaklnrı kolhr 

llun kollarına yapıştı. Gözlerinde 
Ali.renin maksadını anladığını bel· 
li eden hlr zekA ışıltı y:rndı. 

- Canan, B:ı.hnııın öldiiğü giin 
seninle beraber düıımüştilk. Ben 

edecekti . .Korfuyn Mustafn _paşa se· 
rnsker tayin edilmişti. 

Ilu söderi Fntma Stıllıın birnz 
ev\'cl dinlediği Kanlı Kartalın hi· 
kiıyesi karlar bile.. ıı!Ukn He dinle· 
memişti. öteki hiç olmazsa bir hl· 
kiiyeydi, lntlı tııtlı dinlenen bir 
ınasaı_. Henüz dört yaşındayken 
bir bııbn, yaJıut bir amca gibi ha· 
yata girmiş olan hu tıdnmın tstıın· 
bulda knlınası, yahut Yeniçerilerin 
başında neresi olduğunu hiç anlll" 
melhğı, fakat ur.aklıf!ını sezdilji 
başka diyarlara gitmesi arasın& 
Fatma Sultan icln hiç bir fark 
yoktu. 

.Mükfılemenin bu suretle başka 
hir me"zua kııyıp gitmesinden Dil· 
furuzun da cok canı sıkılmıştı. 
O bu sözleri belki görilşme yine 
Knnh Kcırtalll döner ümidiyle bü· 
yük bir dikknlle dinleyordu. Fll" 
kat paşanın, bir zevkten, bir eğlen· 
ceden l>ahsedcr bir an için bu ma· 
ceradan bahsetmesi, ve sonra yine 
bir çok işler gören bir adam dunr 
miylc yeni yeni mevzulara dönmüş 
bulunması genç ve güzel cariyeyi 
adetl öfkelendirmişti. Du öfkeyle 
bir an için kendinden geçerek, 
bnşlrnlıırının hayat ve saadetinden 
iki lokma ekmek ve iki yudum 5U 
arasında cansız bir şey gibi bahse· 
derek geçh·ercn bu ·muhteşem vezl· 
rin yüzüne gözleclnl kaldırnrnk 
ba'kmaıı:ı cesaret edebildi. Ditrıını
zun bu bnkışlan Damııt Ali paşa· 
ııın keskin gözleriyle karşılaştı. 
Dilfuruz bu sarayda bir cariyeden 
başka hir şey olmadıliını, hürriyc· 
tinin, rahotwın, betti h:ıyatının 
simsiyah bir sakal ve simsiyah bı· 
yıklarla kilitlenen bu aAızdan bir 
kelimeye, bu kalın ve etli dudakla· 
nn bir kıpırdoyışınn bağlı olduğu· 
nu unutmuştu. Onun için gözbc• 
bekler!, Ali paşanın gözlerinin 
çukuruna dökülfince götlerini yuın· 
madı. (Devamı var) 
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T. iş 
Bankası-

1940 Küçük Cari 
Hesap~ar 

ikramiye Pli.m 
a aı:eı :ıooo ııra. • :ıeıoo.-ura 

3 .. ıooo • • aooo.- • 
6 .. 600 • - 8000.- • 
ız • 2:;o .. - aooo.- •. 
40 • 100 ,. • •OOO.- 4 

73 ,. M ,. • 11750.- • 
;,!JO • ::~ ., • :12~.- • 

Keşideltt ı 1 Şub.'\t. 1 Ma. • 
111, 1 Aiu&toı, 1 tkineiteşrin 
tarihlerinde yapılır. 

Kadıköy sulh foll' dal.resinden: 
• Bir borçtan dolayı tahtı hacze 

alınmış olan 1) parça fistanlık pa· 
muk mensucat acık orttırmıı sure· 
tile 28/6/9~0 cuma siinü saat 10 
dan 11 e kadar lfoydorpaşa gilın· 
rüğünde s:ıtıl:ıeaklır. Gümrük resmi 
ve resnıl dellaliyyesi ve gümrük 
nrdi} esi "Ve ihale pulu muşteriı;ine 
ııit olmnk üzere satılacnktır. TaHp· 
terin ye..,.mü meıkQrdn mahallinde 
hnzır bulunacak memuruna müra· 
cnııl eylemeleri lüzumu ill'ln olunur. 

(14853) 

bahccclc çkelderin yanında dur· 
mu~ıum. Sen doğrudan doğruya 
içeriye girmiştin. Ne yaptın? 

- Sepetleri mulfnlo götilrdüm. 
- Nereye koydun? 
- Yumurto sepetini buzdol:ıbınıı 

koydum. Ötekini mutfakta maso 
üzerine bırakımı. 

- Kütnphaneoln kapısı önünden 
gt>çtin mi? Cnnnnl Bnna doltnı>'11 
söyle ... Baha o v:ıkıt 8lmllş milydO 
ve cesedi halı üzerinde mi yatıyor' 
du. 

Cnnan ayo~o kalktı, Davudun o· 
da kapısına k:ıdar gitti, kulak ve: 
rerek içerisini dinledi. Sonra geJdı 
ve Ali yeye sordu: 

- Davul odasındd mı? 
- Zannederim. Fakat öğle yeme· 

ğlndenberi kendisini görmedir.!· 
Belki >ine baş nirısı tuttu. Tabii 
bu vaziyette ruhatsız. etmek doğrıl 
olmaz. Belki ele uyuyordur. Bu tak" 
dirde ise uyandırmamalı. 

Canan koltuğun yanında otumıuf"' 
tu. Ali}·enin sualine ancak cel'aP 
Yerdi: 

- ,,tiye .• .Kimse bizi Bohanııt 
ölümünılcn mes'ul tutam:ız. Ben sa· 
lond:ın geçerken Daha ölmüştn. 

Atiyenin yiiı:ii, bir zafer kaznıı· 
mış gibi tatlılaştı. 

- O halıle ölilyü göfünce içerire 
girdinir.. Onıı bn.1<mak icin üzerine 
cğiJıllniz de~il mi? 

- E\'ct. (Dc:Jamı var) 


