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~ Lontlr~ 26 (Saat 19,10) - istihbarat nezareti 
~te.fından biraz evvel neıredilmit olan resmi bir 

liide ıu malUınat verilmektedir: 
~· Hava, kara ve deniz kuvvetlerimiz, müıterek 
~ lt faaliyete l'eçmifler ve Norveçten lıpanya 
~\lcluduna kadar bütün dütman sahillerine taar-
~iılerdir. Bu arada bu l'enİI aahil boyun

~ birçok no~lara aıker ihraç edilmiı, bazı 
k~~e!~e Almanlarla askeri temasa geçilmiştir. 
Ş~ bilbaıaa Norveçte Sergen sahilleri ile 
~ ~ &'arbi Frama ve Belçika sahillerinde cere· 
~ etınekteclir. Buralarda, sabile aıker ihracın· 
~halka bava ve deniz kuvvetlerimiz düpnan 

1 

üaleririi bombardımana tubnut, birçok bava ÜS· 
aünü tahrip etmittir. 

Hava nezareti tarafından aynca verilen bir 
habere göre, Almanyada Volhafen üuü tayyare 
lerimiz tarafından bombardıman edilmif, hare· 
ki.ta iıtirak eden bütün tayyarelerimiz ıalimen 
üslerine dönmüılerdir. 

Bundan batka, Norveçte Sergen ciyarında 
Bomon üssü bu sabah bombardıman edilmit1 bir 
çok yangın çıkancı ve tahrip edici bombalar abl· 
mışbr. Bu üslerde yangınlar çıktığı bildirilmek-

, tedir. 
Diier taraftan, ketif tayarelerimiz de bütün 

Refik Saydam'ın bugünkü mühim beyanatı 
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düpnan aahilleri üzerinde ketif uçutlanncla bu
lunmutlar, bu arada bilba11a Norveç aahill..i 
üzerinde ketifler yapılarak aaker ihraç edilecelt 
noktalar tespit edilmiıtir. 

Tayyarelerimiz,' düıman hava kuvvetleri ile 
de çarpıpnaya tututank tiddetli muharebeler 
olmuttur. Bu arada düpnamn 3 tayyareıi dütü· 
rülmiif, diier üçü tahrip olundu"1 zannedilecek: 
derecede aakatlanmqbr. Bundan baıka daha 
birçok1ayyareler rahne ahmtbr. 

Harekata iıtirak eden tayyarelerimizin hepsi 
salimen üslerine dönmüttür. 

(İqlltereJe c1alr .,_..._.er 1 ad-~> 

Büyükadada 23 eır 
ve dükkan gaiıdı .. 

Buclln Mat 14,&l de BQyWrada. ' 90DI'& Beyuıdda l.Ale abı.emumu: 
da 23 ev w dUkHnm yanmuUe yamndakl Temiz Kız Talebe Yur-
neticeleneıı bir yangm olmqtur. dunda da yanpı çıJmuetır. Biıı:ı 
Yangın lı*elenln yamnclald nh- pencerelerinde birinde unutulan 

t.ımm. anıamda bulmwı çarp içln- bir algara bplamalan tutultlır -
den ç*JnJFır. Blrc1eııblre denis ta- m111. itfaiye cabak yeıtf.terek .ıhı -
rafmda olan gulDo1arm brpmı • cHlrm.Uotu.r- Slprayı mıutaıı Shti 
dald dUkkA.nlarc!aıı alevler cıkm&- yatar aranm.aJrtachr. 
fa lıqlım• ve 1-ut de )'aDllD 

BUyUkada itfalyeıline Jaaber veril- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
miftlr. Fakat atet o kadar çabuk 
geqlemJotlr Jd, itfaiye Pldlil iL iZ _ man birçok dtlkkl.nlan alevler için 
de bulm111tur· 

Romadaki Mısır 
diplom&tları 

Memleketimizin emniyeti ve müda
- faası için askeri 

lıaiırlıklarımıza devam ediyoruz 
~ ~.__ 18 Uluui muhablrlmbdea telefonla) - BUyük ıntlet 
ııı.....,.~ ~ ... Ilı&& on bettekl toplantıamda rumamealnde me\cut 
~ ~ lllet&lll oldalr.taa llCllU'a Udncl bir celse akdetmfıJ le celsc
~~~ı....~ •Utealdp ı.taabal mebusu , •• mllataldl grup relal Rana 
~ Vadfetl Jaauıa bakkmda hlikClmeUD ' meclisi tea\ir edip 
~ hek1rm+•ı aaallae cevaben U.,nkll Dr- Refik Saydam 

ı' l•lerek ta ~ balmmnıttar: · 
~ ta~yanuı harbe girmesi üzerine hadiı olan 
~ )~ Cuınhuriyet HükUmeti etrafile tetkik e:t
llci ll •e \lçlü nıwıhedenin cüz'ü mütemmimi olan 
'~aralı protokol hülaniinü tatbika lcarar ve-

8 ıca.b eden tebligatı yapmış~r. · 
'-l~ tnaa.nazaran Türkiye halih&zırdaki gayri

Plik vaziyetini muhafaza etmektedir. 

Memleketimizin emniyeti ve müdafaası için 
bir taraftan askeri hazırlıklanmıza devam et
mekle beraber, diğer taraftan her zamankinden 
fazla uyanık durmak mecburiyetindeyiz. 

Türlü tahrikten içtinap eden bu dikkatli va
ziyetimizin memleketimiz için olduğu kadar et
rafımız için de sulhün muhafaµıma hadim ola· 
caiını ümit etmekteyiz.,. 

lkl numaralı protokohm menubüıs metni pdar: 
' 'Muahede mudblııoe Ttll'klye tarafmdan almmıt olan taahhttdler 

ba memleketbı So\)'et Boayallat 01imhurlyctlerl ittihadı Ue müaeJIAh 
bir lhUWa aUrllld•mesbıl bat.o \'efa mudp olacak bir harekete ona 
icbar~'' 

Jllindlçlni hududu istikametinde 
apon ordusu taarruza geçti 

'!el 8Clla6hay, 26 (A.A.) - Cenubi Çindeki Japon 
etti \la~un umumi karargihı tarafından neıre
~ttİ: ~K teblii~e bildirildiğine göre Japon kuv
~ tı vangaı eyaletinde kain Nanning mmta· 

tırıda H" eli • • h d d • · ın çını u u u ıatikametinde taarru· 

za geçmişlerdir. Geçen salı günü &'ecesi Japon 
latalan Hindiçini hududuna 30 kilometrelik me
safede kain LUD&chUlll' civannda bulunmakta 
idiler. 

(De\'UDJ 2 IDcl SA)'fada) 

Adadaki kllçllk itfaiye vualti -
n1n yangını 8&ı.dilnnefe klft ple
mlyeceği anlafıldrimdan derhal 
HeybeHada, latinye itfaiyelerbıden 
yardım latenmif ve bu ıruplar bir 
mllddet sonra yet.lemJllerdlr. Ni • 
hayet 2,30 aaatlilt blr çalqm•dan 
sonra 23 dllkkb ve ev yandığı hal. 
de yangın aöndtırlllmUttllr· Fakat 
anku hlll yaıımaJı:ta ve itfaiye su 
sıkmaktadır. 

DDtkAnlarm ahpp olqu ve ate
tln çok çabuk cenlllem.eei yanımın 
naaı1 ve hattl nereden çıktığını 
bile tayine lmk!n bn-aJrmımuştır. 

Bu hususlarm teabitl için tahkikat 
devam etmektedir. lnaa.nca zarar 
yoktur. Zarar yalnız m&ddtdir· Ya
nan dllkkin ve evlerden bir kısmL 
nm numaraları şunlardır: 

58, ~. M, '52, 10, 8, 8, '51 
4, ıı. 20, 15, 18, 22. 

BEYAZIDDAKİ YANGIN 
Diğer taraftan bugün öğleden 

Dun gece yarısı 
ltalyayı terkettile 

Roma, 26 (A. A.) -
Bugün saat 24 ü 15 geçe 
Mııır diplomatik ve 
konsolos heyetleri, hu
auai trenle Romayı ter
ketmittir. Aynı trenle, 
itlerinin icabı ttalyada 
ikamet edenlerle gaze
teciler de hareket ebnit· 
tir. 

ltalqan kabinesi 
toplantıya çağrıldı 

Roma, 28 (A·A·) - Nazırlar 
mecl.161 6 temmuz cumartesi gllnU 
aut onda içtima& davet edllmiftir· 

lTALYAN TEBLIGI 
lta.Jyada btr m:t.hal, 28 (A·A·) -

ltalyan umwnt kararglbmm H 
numaralı tebllği: 

Avrupa ve ılmall Afrika cephe. 
lerinde kayda değer bir teY yok. -
tur. Şarki Afrlkada lngUizler "Dl· 
redaua ve .Aamara" yı bomhardJ • 
nufu etmek latemiflerle de muvaf
fak olamamışlardır. lkl dUpıan 
tayyaresi dU:UrUlmllştilr· Napoll 
llaerine yapılmak lstcmllen bir akın 
avcı tayyarelerimls ve tayyare da!i 

bataryalarımız tarafından geri pll.!ı 
kUrtUlm\14 ve dilşm&n unkl•ımak 
mecburiyetinde kalm'ltlr· 
WR.~AL DlTALYANIN KCBbl 

BlB YAZISI 
Roma, 26 (A·A·) - Jurnal d'lta 

liıı gueteel yuıyor: 
"ln&iJtere imparatorluğuna kar-

'' açllan harbin .on Bafhumda 
ltalyanm milhlm bir vaZlfe8l var _ 
dır· Çünkü İtalya yalnıs Alman 
kuvvetlerlle birlikte lnğWz ada.ama 
kai'P cıotrudan dofruya yapıl"Olk 
taarruza 1.§tlrak etmekle kalımya
cak, aynı zamanda dağmrk bir hal· 
de her tarafta bulunan lngilia im-

(Devamı 2 bici sayfada) 



ı a van ınesı 

foplantıva çağır~ldı 
(Bqt.arafı ı lncl sayfada) 

pa.nı.torluğunun kuvvetlerine karşı 
da dura.caktlr· 

lngillz siyaset adamlarının be • 
yan.atma göre İngiliz kudretinin 
b.U unsurlan bu kuvvetlere isti -
D&t etmektedir· Akdenizde ve m .. 
aldenlzde İngiliz bahriyesi rnlln=ı
blltmı felce uğratmakla ltD.1) ıı 
1ngillz donanmasının bUyük cilzU
tamla.rmı İngiltere adasından uzok 

bulundurmaktadır. Bundan ba§ka 1 r.in1n faaliyeti Akdenlule Lesls e 1 gelen bazı haberler İtalyanların 
ltnlyn Mısırda 250.000 İngiliz as - dilen İngiliz üsleri sisteminin ltnL üç dört gllndenberi Adriyntik sa
kerinl meflüç bir hnldc bulundur. ya için kabili tnhn.mmUI olmadığı- hil~rlnde askeri hareketlerde bu -
maktadır· Kcnyadaki kuvvetler ın isbat etmektedir. 1 lunduğuna dair vaki ıllphclcrl 
bunda.'1 hariçtir. ltnlyanın akslyo- Bu Uslerln tahrip ve ta.dili ltnlya kuvvetlendirmektedir· Ezcümle 
nu Mafü.dan lskendcrlyeye, Sudan için bir adalet ve emnlyet mesele- Arnavutluğun Draç limnnına yapı _ 
lbuınmdan Adcne ve Zell!da."1 Ber. sidJr. İtalyanın harbe milde.halesi- lan mühim miktardaki asker ve 
beraya kadar İngiliz hava \'e deniz nin sebeplerinden biri de budur." cephane sevklyatı fnzl!tla~ı3tır. 

Ualerine müteveccihtir· İngiltere - ARNAVUTI UfiTA tru Y i\N Çıkarılan kuvvcUeı- biU1aasa lş· 

1 

nin mukabil aksiyonu ise ':11.inha· " ._7Aİışto \Ti · ' ~ kodra dvarma tah.,id olunmakta -
sır:.ın Jt:ılywtn nçtk şchl:-ierıne t e - • dır. 
vcccllh ctmİJjtir. İngiliz ta.:.·yarelc. Moskova, 26 - Yugoslavyadnn 

Bir gün. Fransa yeniden ingiltere- 1 Japon ordusu taarruza geçli 
nın yanında olacaktır (C.,tatıdı 1 inci ııayfaı a) , .lll._ti, Fı:ırunz Hindi ~rılıılnin but 

ı• ,. :.m:ı, ıs (.\.·A·) - Am • 1fr.1nn'arrnı i gal etm"'k Uz re do -
Londra, 26 ( A.A.) - P.üyter: de bulıınuc:ıklıırdır. Esasen, Almıın Illrlcş'.k dc\•ltıtlcri ordu<>u. r'ıı:ıama n:ı.nm::.nın hareket etti·• ııl bıldir _ 
D~n akşam Lordlar kamıırnsmda, ynnın m~'i?:ıdesl olmadı·~~· Bordo l;nnalmın il:i ucunu mn ·ml:ı.mış ,.e m.i§tir. 

QOmınyonlıır nazırı Lord C:ıldccotc, lılıkCımcll ılc hu tıın.rlu mun:ısehet- Ati tik ah'll w t .! b t 
başvekil Cörcifin Avam l\:ımaro· ler id:ımcsi halen imkiınsızdır. . an ~. 1 .~e agır ?"lÇU 3 ar - Diğer taraftan FraılSlz Hindiçt -
eındakl beyanatına müşabih olarak l.ordların ıııüllcfiknn ~u rikirdı• }alnn gc.ırmıı;:Jr. Bllt~n .. Prı:-3ma nislnden Çin başkumaııdaııı Çan -
yapt!Aı beynnalla ezcümle şö)·le bulunduuunn kııniim ki İngiliz Jıü· kanalı mmtakasmd:ı bu~:uk Lır t~. Kay - Şeke mühimmat naklinin ö. 
demiştir: kCımcll, bö>lc lıir ŞP) i kabul ede· yakkuz havası emnektcdir· nUııe geçmek Uzere Jnpon orduau-

'"Miltareke şartlarına göre, l\lnre· nıez." Amerika Birl~lk devlctl"rJ do- nun mUmt:ız cUzUtamlıırı harekete 
pJ Pelen ve ıırkadıışlan, işgnl al· Domlnyonlar nazırı, beyanatında nnnmasınm Atlnntllc snlılllerinde gcçmllJ bulunmaktadır· 
ıuıdald arazide olduAu gibi işgal Fransız filosunun ehemmiyetinden vo AntU den'zinde bulunmB.1( Ü~"-
altında bulunmayıın arazide de de bnhsctmlş ve deml~tfr ki: re Havaydan hn:-ı>'· ': r •t' "b" chir 6 DL.~ GENÇ AMF..R1KALI 
dflJmanın elindedlrler. Parls işgal "Pek yııkın zıımnn:ı knd~r mrıt· ı rnıs:rrane ııay!alı.r rl"vl"·~., r"lc ~ IlAIIRİYE hITlYATI OLARAK 
altında bulunmayan nraziye ith:ıl le!iklerin hizmetinde hulunıın hu mc!ttc o!duğımdan, lJu a'3kert tcd· YETlŞTffitLECEK 
edilmiş olsa dnhl, Frnnsa, Pııristcn kU\'Vellerfn düşııı:ına lcrkedilıncsi , birlere lmt•ıc:i bir ehe ~· at 
delil fakat Derllnden idare edile· şayanı le ssUf, tr:ıjlk bir lıadisctleıı • lı·rım"·. •o.dır. Vaşington, 26 (A·A·) - l lai-
cektJr. Bu sarih vakıa, Fransa hfi· tok büyük bir şey, O) 11> bir şey o· Röyter muh~l-' irin - " ·-f1 cumhur Ruzvelt, h:ı.V.aloryasını 
kameti ile mOnasebellerimizi tok ı:ca~tır. lsttkb:ıl hllkkındıı bir şey cevaben kıınal mmtn rnsı gf'lckur. yapmış gençlerden b~ bin kişinin, 
g{içleşliJınektcdir. Ga)Ti meşgul l}oyJıyemem. Fakat lA>rd!ar şunıl:ın may h..~kant g 1 J b Devers bahriye lhtiya.tı olarak huır!aııma. 
Fransa<& lngillz mümescıillcri bil· emin ol:ıblllrler ki h:ışvckll bu ge· -:.- enera aco ti 
lundurmnk, menfaatlerimiz için mllcrln, uzun ııylor emrinde kul· asken han:k~tleri~ ~c.lnız ~~ne": " il hakkında bir plAn vUcuda ge -
yalnız feıtiketli deltll, fok:ıt halen lanıld ııtı d:t\'D)'ll hizmette dcrnınl:ırı ra mahlyeüru t&3ıaıgını bıldirmış, riln:;Uş olduğunu blldlrmişti.r· An -
çok da tehlikeli olncakhr. Bu mU· için lılc bir g:ıyreıten tcldnmiyc· fakat maynların "enhlci" oldu{!unu trenmana 15 temmuzda baflana -
mesalller, filhakika, dilşmıınlarımı· cektir." ve manevradan aonm belki de kal- cak ve antrenman 15 kanunusani 
zın datmt tazyiki ve kontrolu al· Lord Caldccole, sür.lerlnl şüylc dırılmıya~ağıru kabul etmiştir· 1941 de nihayete erecektir· 
tında bulunan bir hüıctmet nczdfn- lıillrml~lir: .JAPoı·A llAREKETC GEÇTi Bu teşkilata 28 hazir::ında b88 -

* An.karada bulunan Irak Hnrl. 
clye Nn.ztrt Nuri Said P~a vo Ad
llye Nazırı Naci Şevket Bey, dUn 
&qam Cumhurreisl lnonü tara!ın
dan kabul edllmlşlcrdir· Kabul me
ra.slmlnde Hariciye Veklllmiz de 
bultınmUı:JtUr· 

* Öğrendiğimize göre, yeni 
Türk Romen ticaret nnlaşmnsı mu 
clbince Romenler memleketimizden 
alacaklan 10 bin balya kadar pa -
muğa mukabil piyasa.mızın muhtaç 
olduğu kereste, scllüloz ve kağıdı 
vermeği kabul e~lerdir· 
* Akdeniz yolunun knpanmn.sJ De 

merke7J Avrupa ve Balkan memlel:e· 
ketleri Uo olan Ucru1 mllnaacbeUerı
mla gttUkçe G'cnl§lemektedlr. 

Tiftik ve yapağı almak iatlyen Ma 
carlar §lmdl de tlltUn mllbayaaama 
b&§lamı§lardir. DUn 50 bin llralılı 

tutun göndertlmlşttr. 

Ankarada imzalanan pre::Wp anlaş· 
maamdn.n sonra Almmı firmaları 

memleketimlzdekl müesseselere mUra 
caat ederek smat mıılzcme ve maktııeo 
g&ıdermek lıitamı,Ierdtr. Alınan ve 
Tllrk tacirleri arasmda da muhabere· 
ler başlamı,,tır. 

* Flat mDraluı.be komlayonu, mani 
tatura etyumm fiyat ve normal kAr 
n!abetıerlne alt tetklklcrlnl bitirmek 
Uzeredır. Bundan sonra. çorap llynt
lui ve k4r ntsbeUcrl teaplt ohmacal< 
tır. 

Çorap imal ve Ucaretlnln memle
kette en kArlt bir itı olduğu kanaaU 
Yardır. Maliyeti 60 kunıı olruı lyt clnı 
bir ipek kadm çorabı !abrlkaUSr tara
fından pcrakcndcc1ye 110·120 kunı· 
ıa verilmekte ve 170·200 kanı§ ara· 
mıda aatıımakta.dır. Bu fA.hl§ flyat· 
1ar normale lndlrilecckttr. 

Prençip l 22 Ydul ımw:;:=uJı ı.aa ..... 
Avustur:ra Ycliahlına suikost yap· 

mış olanl:ırllan !Jilyük bir kı-;mınıı• 
henüz yirmi ,.. oldu ı 
yani sinni ııı ~ı 

''Btr gün FranH yeniden lngille- Londra, 26 - Japon bahriye ne- lanacalctır. 
renin yanında olacoklır. Bu cmni· 
yet bizi müsterih etmeli \'e bize 
iUmat \'ertuelldir." 

tJQ FRANSIZ DİPLOMATI 
tNGtLTEREDE 

J.ondra, 26 ( A.A.) - İngiliz gn· 
zcteJ.eri, sabık ı:ransız haşvekllle· 
rinıfcn Blum, Heryo ve Pol Bonkur
un lngilleredc bulunduğunu bildir 
mcktedirler. 
O()}l GEUE YAPILAN llCCJUHDA' 

HP:Ş TAYS:'ARE D0Ş0Rl'LDtJ 

Loııdı'a %6 (A.A.) - Hava \ 'C da· 
hlll emniyet nczaretler1nln mU,terek 
tebliği: 

Gece, tıafa.k vaktine dognı dtlşman 
tayyareleri, ".tngllterenln bir çok mm
tal:alıı.n tl%erlne hücumlar yapmı;:lar
dır. Tayyare da!l bataryaları ve pro
jektörler harekete geçmlıı ve avcı 
tayyareleri, dUımanı karıılamak Uu
re havalaı:ımqt:r. Algarl bef dUşman 
tayyaresi dUJUrWmUıtllr. Şlmdiye ka· 
dar alman raporlara göre, ciddi mad· 
dl haaar yoktur. 010 ve yaralı ınlkta
n iae azdır. HJçblr uker1 hedef• hlı; 

bir clddt hasar kaydedlltnemfştfr. 

llDr*I . .,cten'w Nut.ku 
Loudnl, !!i - Fransız Başvekili 

M a r e ş a ı P e t e n radyoda 
aöyleôlğt blr nutuk lle Fraımz mllle. 
tine mUtareke ıııırtlannı blldlrml~ ''e 
l•ranaız nıllletlnl bllhaua l~çl ve köy· 
IUleri i§lerl b&ŞUJA davet ederek, 
F'.nuuanın kalkınma.aı ve yeniden ya
pılması lc;ln gayret gös;ermtlerlnl te.. 
menni etml§tlr. 
Mareşal Peten mütareke prUanıı· 

dan bahsederken donanmanın aerbut 
-c prtıann birçoğunun muvakkat 
oldukJ:ınnı bUdltmlştlr. llareşal Pe
lcn sözlerine nihayet verirken: 

- Fnı.ıuanın §eren kurtulmuştur, 

Bdki ıle idama m:ılıktim olurum. 
Stlıbntinı iyiı.!ir. Seni srll\mbnm." 

Oj:!lun: Danllo lllr 

İdanıu mahkum olocıığını lıilen 
bir adam kin • oğukknıılılıkl:ı yııxıi· 
ııuş bir mcktuı> dcğll mi? 

"D. :- 'lo f'i " öliirnürı ün cok •n· 
kt o,ı 1 il U J•ı", JJ\ Ol" fıtkll ' ı'O 

\ ı le 

Fraıwz bUkQmeU tnUstnkUdlr, ~e. ı 
nıl.Jtlr. 

AL'\IAN HARB Mı1KtNESl 
BtnlRAN 1~'1NDE 

Londm, 26 (Süt 18) - Siyasi 
ve askeri mahafilde, fngilteren'.n, 
Almanyaya karşı şiddetli bir taar· 
ruza geçmek sırası geldiği kanaa· 
tl lzlıar olunmakta ve bilhassa, 
Almanyanm harb makinesinin bu
giln bUytık bir buhran içlnde bu· 
lunduğu işaret edilmektcd!r. 

Almallyanm, işgal ettiği saha· 
larda bUytlk bir iktısadi kar teml!ı 
edemediği de U.ıerinde ehemmiyet
le durulan blr noktadır. Zira, el -
mali Franaada bUtün kömUr ·ma • 
denlerl Almanların eline geçmeden 
evvel, Fransızlar tarafından tah
rib olunarak bırakılmıştır. Alman· 
ya, Çckoslovakyanm işgalinde ol· 
duğu gibi. Fransanın işgalinde de 
eline bUyUk bir ıey geçlnnenılş, 
memleketin zengin kaynaldarmdan 
istifade edememiştir. Blnaenaleyh 
Almanyanm, kendisine ihtiyacı o -
lan nıaddeleıi yine Almanya için· 
den bckleımeal llzungelmektcdir. 

Diğer taraftnn, Alman kuv\'etle 
rinin İspanya hududuna kadar 
vnrmış olması üzerine, lngiltcrc 
bundan sonra İspanya ve Portekiz 
linı:ınlarmdıın kalkacak vapurlan 
da kontrol cdecelr ve harb nizam· 
n:ımcsince memnu maddeler mü -
ıadere olunacaktır· Bu dn, Alman· 
yanın ilttısadi hayotını dar\x>llyc · 
cck bir fı.mil olacaktır. 

Kontrol alstcmit Fransa llman
lanndan kalkacak vapurlara da 
teşmil olunmu.5tur0 

tile" cemiyete olıııı horcııııu iirle
miştt ... 

"PRJ;NÇIP" M.\l/l\B:JIWJ.: ... 
"Prençip" bü~ iH: rina~ cU hak· 

kında lıcs:ıp \'ern!l"k li:ı:C're m:ıhl.e· 
meye ~ıktığı zaıııan rengi 'nrıırmı~. 
ır:ol L:olu bo~ nunn nsı lırw;:tı. l 'zun 
mfiddet M·('nC'e''<' ııı:ıııı~ kalmı<ı ol· 
m.ı-.ı \l ı. ı ı ıı \ ı r • ı 

Trakvada para
şüt tecrübeleri 

yapılacak 
TUrkku~u tayyareleri 27/6/ 940 

pcr§enbe gUntı 'l'rakyanm muhtellf 
yerlerinde par .. UUe atlama &öetarlleri 
yapacaklardır. 

Dikilide zelzele 
brutr, 26 (A.A.) - Diklllde dUn 

yeniden zelzeleler olmuıtur. Bu zel· 
zelelerln llkl 4,2:S de olmuı ve15 sa. 
nlye sUnnllştUr. Diğerleri 4,45 de 10 
sıınlye, 4,26 da 5 saniye, 5,1!5 de yl· 
no 15 aanlye aUrm~tUr. Yeni hasar 
yoktur. Zelzeleler orta olddelte hisse· 
dilmiştir. 

Ankaıada 
Satıhk emıak 
Ankaranın en iyi bir yerinde 

halen iyi geliri olan ve daha ya
rın daha büyük in~ta mliaait 
bulunan iki ev ve bir depo iki 
parselc1e birden ve ayrı ayrı satı
lıktır. İcrc:ca takdir olunan bedel· 
Icri birine (8600), ikinclaine 
( 11.000) liradır. Alır.ak ist~yen· 
!erin l O Temmuza kadar anlaş
mak üzere 214 numaralı posta 
kutusuna arsa rumuzile mektup 
yazarak müracaatları. 

- Sonrn ~lup .ülmcıUAinl ıml:ı
mnk için ıııırııl9klarıııızl:ı <lokun· 
dn:ıuz. llu urclle şa11konız lekelcll" 
<ll 1 ;il mi? 

Bu glizlerin içine, l:ı içine 
baktı. \'a şimİll sadece lıendlsihin 
bir cariye ve Ali paşanın, blr fıtr 
p:ıratorluk ile oyuncak gibi oyna· 
yan muhteşem bir vezir olduRunu 
hatırlamıyordu bile ... Hottil içeri· 
sinllcki y:ış:ıdı~ı s:ır:ıy, mnccrıı ını 
ılnıııl:ı damla dinlediği sırdaşı mu· 

·iz:ıyı , lıir Yeniçeri neferi bnllnc 
J.!İnli~ini bir ıl:ıkik:ı C'nel ii(treıull· 
Al Kanlı Knrtalı, tek bir kelimeyle 
lı<'r şeyi ölfrcnmlştl şimdi ruhunda 
yalnız se\•tıiye susamış Lir kadın 
\'nrlığı yon ıyordu. Karşısında gör
rliigü .ıilrlJUz, kuv.,·etll erkeğe ilıU· 
ra'lla, kızışan bir lıaynn ihllrasiy
le bAknn bir lrnıl ııı \'artığı ... 

Ali pa~a, hıı snrııy celep YC teşrifa
tıııa riayet (•trulycn k!istıılı cariye· 
nin mütemadi bnkışlariyle karşı· 
sında gö:dcrlni çevirmedi bile. Bu 
l:ü"Stalılığti çok öfkelenmişti. Siyah 
sakıılının çerçeveledlAI yilzüniin 
brvrız trnl tallı bir penbe'ijte ,:ır .. 
mlil.tı n ıü. Fal:al Ali pa~a çok ıııe· 
tin ve vnl·ur bir aıl:ımtlı. Or!·esi ni 
m yıl':n a vurmadı, ne bir söz.le, ııc 
bir hareketle bu küstah cariyeye 
hiddetini lıilıl!rıııejtc lüzum .ıörıne· 
di. Yalnız ııozlerini Dilfuruzun 
gözlerinden nyırnıadı. 

\'eıncJUne ,.e konuşmasına eskisi 
gibi sakin \'e liiko) t dev:ım ederken 
göılerl Dilfııruzun bakışlnrına şld· 
delle Ye ıınııııı ,·ermez bir harp lliln 
etmiş ıibi bnkıyordu. Baktı, baktı, 
baktı, ta Dlll'uruzuu ılSılerinl 
muj:!lup ederek tekrar onu mUtev:ı· 
zi bir cariye, \'arlığına kıymet ve· 
rilmeyen bir gölge mcvl.:iinı? indi
rinceye kadar. Şimdi l>ilruruıun 
scılerl bozguna uğradığı için gö· 
2ilnü dfişmandan Çe\'iren bir nefer 
ı::ihi uzakta, nrtık bir damla bile 
ışık sızdırınnyan renkli camlı pen· 
c<.'relere dlkilml~ti. ' 

Yemek bitti. Ali paşa sakin vakur 
bir euA ile )'erinden kalktı. Dilfu· 
ruzun ılurduğu köşeye do{tru )ilrü
dil. Şimdi mohcupla,an ,.e şaşıran 
dilfuruzun titreyen ellcrile altı 11 
ibrikten dokttlğil su ile yıkandı. 
öteki cari)'enin uıatlıih pcşkirle 
ellerini kurularken sakin bir Sc5le 
emretti: "- Tez bana Hazinedar 
kopıy,1 çaAırın." 

Sonra Dilfuruzn dünılü, tekdir 
mi, .iltifat mı olduğu bclll olmayım 
bir .sesle: 

- Hazinedar kalfanın size söyli· 
yccckleri olncaktır. Bu gece kendi
sini görecek si il iz, dedi. 

\'c tek bir kelime bile ilave etme· 
den, ellerini yıkamakt:ı olan Fatma 
Sultanı bile hcklemeğc lüzum ıür 
rııc:ılc11 yürüdü ve odadan çıktı. 

••• 
Damat Ali p:ışa, odasına gelen 

ll:ızinetlıır kalfadan, Dilhıruzun 
kim olduğunu ve saraya ne suretle 
lntis:ap ellliflni ö#renmlş, bu genç 
ve güzel kadının ertesi gün sabah· 
leyin Pudlşah sar:ıyınn takdim e· 
dilmesini eıııtcylemişli. 

Hnzlrıedar kalfud:ın Damat Ali 
p:ışnnın bu kıırnrını öğrenen Dllru· 
ruz ne sevinmiş, ne de üzillmüştü. 
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Soldun suöa: 
1 - lıfö crciııc lıcnıcr bir kuş -

l'y:mdırrıın, 2 - lsy:ın l•dcıı - Ce,;· 
nılşte ynptl:ın uç, S - Yazı fostııdı, 
4 - Kalııb;\lılı; değil - Allnıış dürt 
kareli O) un tıılıtası, 5 - Alc. .. ;in 

Cull'.ın sakin vc Jnkayt hnlirıi bir f 
uıı i<'crisinde J.nybctıi; yilıü ~)ev· 1 
lendi, Ail)l'j'e <lo~nı <löndü \'e :ıtlc· 1 

t6 emreder glhi bir sesle: 
- B.10a, dedi, ro,·ch•cre d:ıir 

lıfc bir şey sonnııyıritı. C:örü:ro~u
ıım: zııtcıı, yrılan söyleme~l pek 
ueceremiyorum. 

lerden ibaret <.ı ı 
idnmd:ııı ku ı .. 
Jo lllc' lı'-) le d ı ı. J ,, 

t!l't\I },flt 1 ıll'l 
!• ,. r ı ıı si ı. 

"l 1 1 ti 'iJ 

1 r '.ılı l''\Jrılır' ıı l•, l 'c· 
d, r.111 \ • ' 1 ,ı hl ' lo 1 l•ı l'I l 

Qıııu l p ı t ttılen b.ıkı,·ordu, 
Q il :.ı. 

- J Hl, 1 lı dt~ in L 'I ıt hJtı 1 
Ta ıl hu .;ırL: ı.ı n .. \ ~plıı 1111 

- Ynlnn sövlcmenizi istemil·o· 
r•ım kı ('ıtnnn: hirnkl~ h'ır.a ol hı1lıı 
~ıl.ıı bı11JI ııti :J\ 1 rııcııhl i tiyc,n.rn. 
ı 1 r ~ '• ıl Jı ı ı.ı ı;ı:ıylP1ı1el. 1 cpı-
rnb' kurt.ıı.ıe..ı lılricik \'RMla<:ır. 

b:ış•nı • 1 1 r \ n .... 
Jeyh g:ı:rrırcşıt nrn.ntl:ı :ırınııı cc:t.U· 
sını kcntlisı çckeccı.u: 

.. Jlic" ıısılııe:ığın dıın ~ · phc hı le 
etmiyordu. D.ım d:l twıı:.ı, a".r. in 
olrirnk bir :ııınc:si \'ardı. E .. ~ ol'll im 
ihti:rar k:ulın el ı ıhtıı·ı•c 'ler H ı.ıı 
ikastçılor "llic" in c' ,, Je topl:ın 
dıklnrı znm:ııı onlara J;uıcı:luk c 
der, z:ıbıla kuncllrr nln gclıp fil'· 
çişini kendilerine lı her verirdi. 
"Danilo İliç" t:ıh• ıl' ı.r) eli l:ırufın 
dan idama nıahkOm edilmeden lıir 
kac gün cv,·cl ihtiyar nnnesinc şu 

• mektubu yo11adı: 
"Aziz An:ı" 
Mahkemeye müracaat edip, pcr· 

şcnbe günü verilecek olan hüküm
den sonra beni görüp görcmiycce· 
lfal lalıklk el. Pardesüm lle kıı;Jık 
roraplarımı bana derlı:ıl gönder. 
Bu istediklerimi he)·eti tnlıklka ,·a· 
sıtasiyle bana teslim ettirebilirsin. 

rı.ınr.ı .. \ ' h r r ı.ı• 
surıınc öldü. henılıslne ıd:rııı knrrı· 
rınııı tclıliiıi ile ı;chıınya göııderil
ıne~i nrosınıla "cçeıı rııllddct ı:ır· 
hn'1·ı met"rıct ~c cı·u l· ııılılı~ını 
k:ı'ı hc!:ncıli. Nilı.wC'I ılıır:ı:ı rmın nl 
tınrı J1f'1incli, <·cllüt ):ı;ilı ilmiği 
· l>nrı ılo l.iç' in ho~ 11 ıın:ı ~ecirdi. 

••f>anilo lli\"" ile hrrııiJer iki 
ııı l.:ıılJ~ı d lı ı ıdoııı c lilm!-;:i. O, 
k ndı$ılldcn e~ H·I ııs ılmış olıın nı
krıh l ıqnın, ip ııcııP l:ı, h<'rıliz ih· 
tiljkiler içinde rır:11nRn, uza) ıp 
tııl,:ılliı~ eden 'jlnutltırını uörüy(Jrdıı 
!';lh.ıycl n~:ığ ı ı itınıl i ıtır.,ıııalııı· 
dı. "'lloni!o ille" ılC' o ılı l.:nldı . 
Gözleri iki defo 'ılclı ,et'e nı;ıldı, yil· 
zü nıorarılı. \'Ür.udu bir iki defa 
1oplnnıı> gcrHıtikll"n SQnt ıı kendini 
koyuverdi. "llic" hı lı. şı hir tarafa 
ıı:ırklı, mo'lmor dili ılışrırıyn ı; ıktı 
\ 'C gözleri eiJediyen koııanılı. lhıi· 
lalci, suikastçı, ıınıırşlst ''D:ınllo 

yordu. IUıl.imln: 
- \'cliıılıt htıırellrriııl 1 :ıl!rtmc'•

le ne y:ıp:nt<t olnf'ai'.;mızı ııınncdi· 
yorılıııwz'> ~ ıoline 511 <'I'' nl.H verdi: 

-- Hnıı. ''Fr·ın ll\ :ı l~ı•ı·rl' nnn ıl" 111 

no;I rrl si ":>si bir ıla1·i olııı:ıdı~ını 
pe'>: ı:ı ıı;·;yorum. \' ılııız \ ıne bili· lıl 
\'Ordum 1. 1 lı·ı rıi:ırn hıiliin Si \'l:ır 
kin ı:o:. h~Jıli1<cli İl' . r:rcıı •:ıer, 
he ı hır ku• lu ro u l\ um: A,·u-;· 
tu:-ynnın im nıcnıl ·kr'i ıı:ı ıf hir 
C\:ll'<.'I altıııa tıld:~ını Soriiıwe ıncm· 
lcketlınln intlkrınıtnı nlmn"u k ror 
vcrcNın. An;idül:ü ülr!Ornıii5 oldu· 
!hım rlan dol:ı\'l mı•llııı ı! ·ğilhı. 
\':ıl111z ~encrııl "Pot \'ıırrk" 1t•ın 
atııüıın bırŞıınu11 Jılr Jrndınn, Hü· 
'ir~ ··nn }Jolıcıılıerı:" e tesnılüf ct·
ml~ olmasından dolıı~ ı nıiileeAd
riın. Ben J.:ntflim, fol ot kadın kır 
llill olmak fslcmrrcliı•ı. 

r "'"''lmı ı• rır) 

n ( r l ı r l.ı • t., 1 ' .ıı ı 
ler<lcn çı!.tınız, ş:ıpk:ınızı rıkorıfr 
nız. Sonra Emine Anıının f<'r)aı1ını 
lşllinrt' n•11~ı~·a inı!iniz T<' hu tr•ıı 
rır:ısıncl:ı iiliiyii F.nılne Annılıın <111" 
h:ı cv,·et ıtlirrlli~lnihU slh lcnıck nk· 
lıııız:ı ı.wlmt·tli ı:ılıii? 

C:ı nnıı dııl..;ın dnlsın: 
- Tıılılt tlclli. 
- Coruvorsunuz ~ ıı B,·lkis hn-

111111. PC'l,i C .n:ın soıır:ı lllkıını:ı: ı 
ı a .. teıı o;n' l:ıır~ıl•nıı ~ıl. 

- H11) ır •. 'ak lnıııe 'c ınııks:ırliyle 
ıılrıiaclım. \'nkıt 1ııı'unç;>. yıknyıı<'.ık· 
·tını. ~io:ııııcıfih bıı ş:ıpk:ıyı kiııı~c· 
ııiıı f!ÜI ıııc.·sıııı ı~l .. ıııiyorılııııı. F:ı-
1,at şc~·tıııı Fcrrlıınt' ..... 

C.on:ının 1· i sıınkl bir l>a!i.l:osın· 
d:ın halıseılı\·orınıı.ş Rihi liıknvt iıi'. 

- Sonra Cnııan , bir de l'O\'ch·cr 
ıırnsclcı;i \'nr. Emini.' Ana rov"'\'t~ri 
hııldu, Lrn.ı r,c:ıırdi. H l!:ı-. lrnnu.ı 
dn o nr:ılı'I\ )'llııımtln idi .. 

1 .i , Jdın, ikisi de e)'nı dcrecC'de 
nıaf:rur \'C fikirlerinden cnynıa:ı: bir 
tnnrln. birilıirlnf! di:.: dlk bııktılsr, 
Cunan: 

_; Bnn:ı sormak istediniz ~eyin 
ne ılı·ıuck nltlnifıımı hilmiyorsuııuı, 
t:ıhii lıilcıııc1siııiz, fakat ••• 
Sıııımm lı:i im dakikndıı oroda 

oluuğumu ikisi de unutımı1tıılar. 
-- Fnl,nt ~ordul'rıımun ne demek 

olılııı!unu hillyonıııı. Ht•nı de l'l'k 
ıyi lııli)orıını. I~1cr s'L huırn do"nr 
yu süylcml)'c<'ek olursanız onu hiç 
J·iınsc söyleıııiyecektir. Siı. , llilmıet, 
Esnın bı•nden hlr şeyler sııklnyor 
suıııı1. llunıı ııck i~·i lıl o;oıediyonınL 
lkpiııiz lı:ııın nldı hiç hir ~c)'c er
ıııi)'en blr hıın:ıl, nıuaıoele5i yııpı· 
) orsunuz. Faknt ynnhş, benim bu 
e\·de, 11 lleıııc finir i~lcrtlc hnk!kall 
u~rcnmck h:ıl.kımılır. 

Ali' ı ıılıı C'lll'ri tiln", ıJl'Clu. Jlıı 
lıııli C:ın:ını d::ı mülces!\ir elti; )fi 

Dllfuruz Padişah sarnyınıı alın•~ 
ijını Kadırgoıla Kara Mehıne -
e\·lnde~·ken 6~renmlş olsııydı ti 
'·tncinden kendini kaybeder, ıı rl 
den sarhoJ otur, battı çıldır.!_,., 
Fakat sarayın ne demek oldUSjl 
F:ıtma Sultanın yanında geçird f 
z:ıman içerisindu iyice öğren~l. 
Sara~·; cariyeler, nedimeler ' 
bir hapishanede~ hiç bir rar~ 
mayan bır yerdi. Bilhaua Dl ·~~ 
gibi susadığı bir ihtirası dindifll"' 
icin vesile arayan kadınlar iC~ 

nıırunıı şimdi ~·alnız hapis~ 
dej?iştiren bir mahpusun duY-::...
kı :ı, hafif devamsız bir ne~ 
başka bir şey duymadı. Yeoi fi 
ııishnnesl belki eskisine naı• İ 
dııhıı geniş, dııhn rahat, daha rfJ'I 
tcşrın olncakıa. Fakat yine bfr 'I 
pish:ıneydi ya .•• "Dnlbillll ııltıll ~ 
fese ko)'IDUşlar, ]'ine vatanını / 
lnlemlşl" Ata söıilnil Dııruru•~ 
acı hntırlodı n fazla üzillıO f.f 
Kn<lırgarlakl sakin evin!, 1 
Mchmedln )'orgun fakat seven 
resini andı ve özledi. 

Hazinedar kalCayı beklerke~ 
Hazinedar kalfa ile konuşu 1 
Dilruruı sabırsızlıkton :}'erinde~ 
ramıyordu. Şıı dakikada kendJ; 
J.:adderatı Dilfunızu pekas JSl 
edlyorda. J. 

:Fatma Sultanın sarayında 1 
mak yahut Padiş:ah sarnyınd•~ 
mak, yahut kerpiç bir kulil f 
tatlak dımırlarına, Uzerindeıı1 ' dızlar görünen tarpık ve esk~ 
vanlanna baka baka ömrünO ~j 
mek arasında hiç bir fark >'~ 
Güzel kadının aklı timdi taın ~ 
le Eluiı.ııda idi. Bir an evnl. j'. 
nedar kalfanın yanından çı•'.J 
odasına, Elulzanın yanına k~ 
ona Kanlı Kartalın Türklyede'ıır' 
tl lstanbulda bulunduğunu fil 
!emek için çırpınıp dunıyor~ odt 

Sarayın alt katında bir tı 
Pencereleri geniş bir korunu" 
ranhk ufuklan arasından ysts 
rünen bir tepeye bnkan bil 
Dururuz ile Eluiıanın işgal e!.., 
odadır. Alçak bl nedir üıerı 
rilmiş Ik! tcrtemlı yatak orlll 
nıerinde bakır bir •u sü~. 
iki bakır kupa duran al~ 
kilrsi duruyor. Oda al'llı kür'S~~ 
rindeki bir zeytlnyajı kand ~ 
düktüiü sarımtrak bir ışı.ki' ı 
dınlatmıştır. el. 

Eluiıanın yata~ının bir k5~ 
de yumuş yumuk ellerini sı 
k:ıpamıJ, bir mısır tarlasınd' ~ 
mmr püskülleri kadar rcnkt!' 
tutam saçı, bembeyaz yastık , 
rl üıeriııile pırıl pırıl yatan ~~ 
Ali ıı:ıkln, sessiz bir Ul'ku I~ 
dedir. 

Eluiz:ı, giydiltl ince ı 
açık önünden tenini olıun ~ 
gun g~JsllnQ taııran bir ,. 
Dllfunızun yataltna baldaf 
mu~. tallslıllk arkadaıının 
larına dikilen dalgın u 
bakışlarlyle bir Meryem ana 
kadar temiz yOıQle Dllfu,.,,..S I 
leyor. (Devalfll 

ş 

yalazası • Sıfat edatı • Lahıat 
Dayanıkla delil, 7 - Yaydan r' 
yan • Cemi edatı • Bir göı '".) 
S - Çürük deiUl, 9 - JJcŞ'' 
Valide, 10 - Bllkillllye. 

l'ukarıdan uµığı: ~ 
1 - Bir vilılyetimiı, 2 - ft 

f nce delikli kıılhur - :\cfl 4 
~I - ~leşakkat • lııce lmrun>~ 
llall<'r - nfr lıayyan, 5 -
ıte~il - Şey, 6 - Berşır - ıtıı 
Jer, '1 - Perestif, 8 - Bü)'~ 
• Teıuenıı:a, 9 - Beynz • Eo~1 OV 
10 - \'akıl v:ıkıt. 

H Xo.lıı lııılnuıcanıı:rın Jıollİ 
Soltltııı sc.ya- j.'. 
1 - Bcylcrlıcyi, 2 - ltıı:ılı 

3 - Çirkef, fü, 4 - Ab, ft1'( 
5 - Ra-;:-a, Rcşa, 6 - EnCı ~ 
MI, i - Akına, Encam, 8 ,.., ~ 
Ke.ke, 9 - Ayva, Uez. 10 .... 
Utan. 

·I 
rü tatlılaştı; Cananın her şt?ıı1. 
ıııeli6 hnzırlandıJtını hls~eıtı t 
J.:ııt hu nııcla kapının eşiAlnJe 
J;Gri\nd!i ' 'e o da Cananın s0 

' suall sordu: ~ 

- Ne o, kölU bir h!ıbcı· Jlli 
Canan: 
- Hayır. dedi. 
Ali"e: u 
- ~\'e , l öın hlr şev vıır, ı!., 

ur cttJ ?\ıt u ki au b:ıııs )Jı 
t·ıı. el.: l'"i4.1UJJ. or. l>ı;u y:ılntı ıll" 
bu lşfn lciıulcn çıktınııytıc:ıV 

E~nıa, çok iz:ıh:ıt istemedi, 
ltruetirle ıneselentn ne °J! o 
keşfetıl. fakat bu dakika 
tabii benim ~tM AH=-·enl1' lJ ~~ 
dan nznımOştO. Bunun Jçl 
sakin: o' 

- Sile ardım etmek f,111' fi 
H~r •eyi yapacalız. Bugün JJl~ııı 
kaılor sıcak .. Gidip Emf~ ıı-1 
bulnyım. Bize donrlurm:ı 
sın. nura~ 'l. Ali ve Hil·ıııe~ , 
ber geldik. Onl:ır oıonıob 
gütürdilll"r, hnb il}te ıeldiler• 

..\lf~·e: (11· 
- Olun•nnı llikm~ı. ılc ·\I' 

. T ·•'lı· rlc otur Alı ~·nnurıı. anı •011 ~ 
d:ı gcldiııh. Bcıı de ınünık ,J 
i?u kadnr Dahanın iilüınfı cır 11 
gevczrH~I ve dcdilrodll\'ll fl~.-ı' 
cek ı:ı.ı·alcr :'\r:unal.la u~raşıl 

Esma; 
(!Jeı•tıt•• 


