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Alnıaiı ajansı 
hatasıni düzeltti 

' 

Fransız elçisi Masiglinin 23 .numara ile neşro-
lunan rapo{U doğru şekilde tekrar yayıldı 

Anlm.ra, 1' (A.A.) - D.N.B. ajan· 
ısı neşre ba,ıılııdığı vesikalar cümlesin· 
d('n olarak JO temmuz tnrlhlnde ''" 23 
numara ne Fr:.uuıa büyUlt elı;lsl Ma· 
slgll tarafından I<'rans."\ lıarlclye ne· 
r.areUne gönderlll'n bir TSporu :!3 nu· 
mara altında her tarafa yaymış ,.e 
bu raporun bazı cUmlelcrlndc: 

Evvela. Ttlrk hükilmetınln tavrı ha 
reketlndc bir teraltkl mevcut olduğu 
nu n artık Sovyct ittihadına karıı 

taarruz1 bir harbi nıu:arı dikkate al· ı çevirecek aurette bazı değl§lkllkler 

d:ğmı , de yaptlmı' olduğunu iddia ve bu de· 
Saniyen Türklytnln BnkQya kıırıı ği~lkliklcri aynı 1;llnkü bUltenlmizde· 

Iran arazisinden geçecek bir hUcumll ki notlarla göstermı, olduğumuz gibi 
memnuniyetle iştirak cdecet;inl kay· birer birer te~rlh etmlftir • 
detmek suretllc serip bir ld:lla ileri Fransıı; bUyilk elı;ial ezcümle hUkQ· 
allrmü§tür. meUne göndermı, olduğu raporda TUr 

Bu neıırlyattan haberdar olan J.<'ran klyenin bir tııarruz harbine dl'ğll bir 
sız hllylll< clçlııl Ma.slgll §ekle alt u· müdafaa harbine hazır olduğundan 

fak farklardan sarfmazar ke".'ldl ra· bahsetml~ olduğunu n gene TUrklye· 
porunda, manayı tamamllc tersine nln müt tefikler tarafmdan lran yoluy 

M 1·-........................................ 1 
ısır ıE 1111 elı 

f ! 

Fransız 1 Yalovada ı 
j Cuınhurrelsl lamct lnanu i:ıu sıı.· I 

Münasebatı 

Mütareke
den sonra 
değişmedi 

Ka.hire, 1'i (A.A.) - Havıuı ajatl"1 
bildiriyor: 

1 

bah saat 9,~o da husus! trenUe ve 
malycU erkMlle Derlnccye gcl· ı 
mi§, oradan Yıı.lovaya geçml§Ur. 
Mlll Şef Yıı.lovad3 blr mUd.!et 
istirahat edecek ve bu arnda §eh• 

L~ı.~~~!.~~ .. ~~~~.?.~~~~:~~.~~.~~· ....... .. 

Molotof 
Bulgar elçisiyle 

görüştü 
--------------------'------------------- ----- ile EakQya kar~ı yapılacak bir taar Hariciye müste§arı yapmı,, olduğu 

beyanatla, mütarekenin imza edllml.J 
olmuınm, Mı.sırın Franısıı.ya kar§ı o· 
la.ıı vaziyetini değiştlrmlyeceflnl aöy· 
lemi§ Ur. 

ltl 06k0\'&1 14 ( A·A.) - Dlln B 0 
Molotof -Bulgar elçtmni kabul et. 
~tir· AM~RüKA 

ruza iştirak edl'ce~l değil seyirci 
kalacağını yuını§ bulunduğunu iddia 
etml~Ur. 

D.N.B. ajanııı bugUn gönderdiği bir 
ldgra.fla "Almanya hariciye nezareti 
tarafmdan neırolunan vemkalarm ter· 
cı ml'al e.mASmd" yapılan yanlışlık· 

lllr,. kaydile Maaigll tarafından ileri 
stirUlcn deği:lkllklerfn \'ilcudunu ta· 
mıımcn kabul etml§ ve mezkOr '·esik& 
yı bu acfer, esasen kopye ettiğini llA· 
ve ederek musahhah ıırkUde tekrar 
ne~retiill§Ur. 

M~manya tarafından işgal adilen memleketlerin 
müstemlekelerine himaye idaresi koyacak 

Mtıstc§ar 111Szlerlne ııtlyle devam et· 
mi;:ıtir: 

"Frıınsanm blr kısmmm Almanlar 
taratmdan ı,gal edilml§ olma.sı, ge· 
rek l~gal altında bulunan gerektıe 1§· 
gıı.l edilmemi~ olan kısımlara kal'§l 
diplomatik mUuasebatnnızı tadil et
memektedir. Harpten evvel Fransayı 
•lyasl blr vahdet telAkkl ettiğimiz gl· 
bl flmdl de Fraruıa ile m\Utemlekele· 
rl ve kendisine tabl ole.n memleketler
le olan mUnasebatımu: mlltarekenln 
akdinden evvel olduğu glbl baki kal· 
maktadır.,, 

Sovyet - Litvanya 
suthünün yıl 

dönümü 
Ne\-york, 14: (A .A.) - Röyter ajansı bildiri· 

Yor: 
malik mahafilin bugün ift:::ı ettiklerine nazaran, 
Amrrikrn mill?tlerince iyi l'n.rşılanmıştır. · R11 yeni metinde tabii B. Ma.ıı. 

ıııigli'nin iddia ettiği gibi, Türkiye
nin bir taarruz hnrbinc değil, bir 
müdafaa harbine hazır olduğu ya.. 
zılıdır ... c yine Franl!a biivUk elçisi
nin iddiım veçhile müttefiklerin 

!losk°'-a• 14 (A·A·) - Sovyet 
RusyaileLlttw~ arasDlMSulh 
akdinin 20 inci yıl dönUmU mUna· 
sebetlle, alt Sovyet meclisi rehl B· 
Kalenin ile Litva.nya. cumhurreisi 
Bo .Pıı.lecld tebrik teJgra.flan tca ti 
~!erdir· 

Vaşingtondan NC\'1'0rk - Tim.es gazetesine ge. 
lcntelgrafa göre, Küba devletinin, .Almanlar tarn. 
fınd:ın tamamen i~gal edilmiş olan memlekelierin 
ı\nıeri!•ada bulunan müstemlekeleri Uzerlne, 21 A· 
ıneri:mn Cumhuriyeti tarafından bir müşterek hl
nıayc idaresi koııulma.sı hakkındaki teklifi, dlplo. 

Aynı gazetenin bildirdiğine nazarıuı . hariciye 
nazırı B· Cordell Hull önümüzdeki cumartesi günil 
Ha\'ana'dıı. toplanacak olan V" ihtimal hu nevi bir 
hiınayC' işinın tafsilatını te.cıı•it edecek bulunıın 

Pan ıAmerlkaıı konf~r:ınsm:ia Rirleoıik Amerika 
Jıeyetino riyaset edecektir. ( DC\'amı 2 lncl 41&yfada) " .. 

Fransa'da Şir11ali Afrikada 
14 Temmuz ltalvan .hava mey .. 
bayramı dan/acı bombalandı 

I.talyanlar, Iskenderiyeye •~ 1' - Temmuz 14 Franaız 
~ilU bayramı mUnaaebetlle bu aabah 
ırn~ radyoru Franatzlara hitaben 

11ı!nıl!JUr ki: 
"14 Temmuz: sa.bahı, bizimle bc

~ber harp ve kanla.rmı feda eden 
ı 1'a.nsız askerlerini düşünüyoruz. 
ngntere, Fraruıadan eon Alman 
~rdedılmedikçe sulh yapmıyaCfl.k. 
drr. Fransa hlir olmaz.sa lngiltere 
~·e hUr olamaz. Ya§asın ülmcz 
rıı.n3a!,, 
lngillz mesai na.zırt da Fraruuz
~ hir nutuk söylemiş ve Fransır 
lara Umit~izliğo kapılmamalarını, 
r11rtuluş saati geleceğini bildirmlş
a1~· lngıliz B~veklli Çör<;ilin bu 
ıa::arn_ yaz snntile 21 de Fransız
h" a h.ıtaben söyliyccei:'i nutka o • 

:-rt=nıyct verilmektedir· 

il.Um MF,S'UJ,LECI 
;t.

1 
l.on•lra, l 4 - Vişidcn bildirildi-,, na 1 

~ilr gorc, Frnruıız.: scnatoouııun 
, 

1 rnUdafa:ı ''c hnrl~ye lmmis· .r. .... ,., r . 
ltı - np"ntn harbe :;r.~~~en-
ı:':~~,den mes'ul olanlar Jrıl;ltrlGa 
"ıı. 1 at yapılmasma el-Lir olnn ka· 

n 1 'ı~ihasını tnsvib rıt mlrılPrdlr· 
ALMANLAR MmıtNUN 

n·- ımıu:M•mt 
l'e ·ıgcr larnftan .MarC'Ş"l Pelenin n n! kablnr.silc Almanları tam ma· 
?ıt:lo memnun cdcmC'diği anla.l}ıl
ti ,.:~dır. Almanların memnuniyet. 
~bir mnnrnn dei!il de saml-

mi ise Petcnin kabinede tadilit 
yapmruıı muhııl;kaklır· Fakat La· 
vali Alınanların ve bilhassa 1taı
yanlarm beğenmemelerine Lon· 
drada ihtimal verilmlyor· Yeni 
Fransıi: nazırlarından bahseden 
Alman radyosu nazırlardan b:wla
rmr, czcUmlc ı .. nval \'C Ybarnaga. 
ray'ı tenkit etmiştir. 

Radyo: "Bu dünün adamla mı • 
dan Fransa için yeni l · .. devrenin 
a,..Tı.,..,ııcıı beklenPrn"z .. ,·~-;cıtir· 

GENERAL l>Ö GOI,ON S UTKU 
H temmuz arifesi mllnasebetııe 

genenı,1 dö Gol d[ln akşam l.ondra 
radyosunda bir nutuk söylemlgtır. 

General Fransa. kurtulduğu zaman. 
Fransız milletinin bugOnkU vaziyetin· 
den mesul olıınl:ı.rın tecziye edilecek· 
!erini bUdlrml~ ve 1ng11terenln daha 
§imdiden havalarda hAklın olduğunu 
kayıt \'e Amerika ile Afrlknnm bU· 
yUk Br1tanya lı;ln muaz1.am lmkı\nlar 
la dolu olduğunu 114vc eyledikten aon· 
ra &özlerine §U 2ureUc devam etını,· 
Ur: 

··- Fransn, taksim cdllmı,, lc.!llm 
edilml§ olmasına ra~nH•n kozunu oy· 
namnmıe. knybctmemlşllr. 
l<~mrimde mölılm mlktarda Te her 

an karada, denizde 'liO ha\'alarda dö· 
\1ltıcbllecek halde ankert bir Fransız 
kuvvetJ "'-Cvcuttur. Bu ku\•vet hergU.o 
do.hB :r.lyndc bUyUmektcıll r. Fransız· 
lar, h0.10. bir roııharebe sıltıhın& malik 
olduğunuzu lıit1nlz. Zafer kezamlacak 
ve temin ederim ki Fransız slla.hları· 
nın tııtırakllc kaz:ı.nılncaktır ... 

. ~' 
~· 

~~~~--~----~~~~ 
F cncrbahçc stadında bugün yapılan 

Atletizm müsabakaları 
110 metre maniah koşuda 
Faik Türkiye rekoru yaptı 

( lı
0

azısı 2 Uıcl sa)'fada) 

doğru ·çekilen lngiliz 
kuvvetlerini mağlôp etmişler ! 

ltnfyrıda bir n11ı!wl. 1 ·İ (.1..\ .) - dan tnyyarc ıneytl:uıları ü1.erinc ge· 
lt nlyoıı ortlulnnnın umumi karar cclcyin ynpılnn hava akınları ne 
gahın ı n :n numaralı tebliği: telefnlıı ne de hasara la S('bebiyet 

lskl-ııılt·riyeyc ılo~rıı ~orucu ri- vermiştir. 
cali csnMıntlaki sc\•rini bnlileştir- Şarki ı\rl'iknıln l ııglllz lnyyarele· 
meğe ınedıur olnıı • ı nıdliz km·vcti rinin Mu hı:ıvalisin<ı yaplı~ı lılr nkın 
bütün 13 ıcınınu1. ı;üııii tıı))'arelerl· topı:ulıırıınızın :.ıleşilc tı<rdccli lmlş 
mJz tara rınclıııt l eniılen lıiicumn \'C bir diişıııan tayyaresi tlüşürQ]. 
maruz kalmış ve mağlup edilmiş· mü5tiir. 
tir. . l "l 
Knıl"azörlcrlc lınrp gemilerine AJ,MAX TEBI. la 

yeniden nıütc:ıddil ıldnlıır orla ve Bcrlin, 14 ( A·A.) - Alman baş-
büyük çapla bombalar isabet etmiş· kumandanlığı tebliği: 
tir. Bu homlıalnr c,·,·clcc rnkua Harp gemilerimizden biri deniz. 
getirilmiş olan lı:ısal'ııla irızinıanı aşırı sularda 18°500 ton düşman 
eden lıir ı;uk yeni tahrilı:ıt icra ticaret gemisi batırdığmı bildir. 
clınişler<lir. meklcdir· 

Dıı bomlmrd ı nı:ııı C'inn~ınıln cm,. Manş denizi fü:crinılc yapılan 
mnnın 4 :ıv<' ı ıııvrnreı;i lıomhardı· keşif uçuşlan l'ıına&mdıı. Alman 
man tın.·.vıırclerin'ıiı: tarafından dü· · hücunı tayyareleri muhtelif seyrı· 
şüriilnıli~tür. sefer kollarına taarruz etmişler ve 

Bu düı:ım:ın hUcumunda. tayyare 
dafi batary&larnnız 3 dü~man tay. 
yareııi dü§ünnlişlerdir. Dilı,ımanm 
zaJ;atı diln 15 tayyareye çıkmış· 
tır. Tnyyarclerimizden liçti Uslerinc 
dönmemi§lerdir. 

l.~GİLTP.:REl"E TAARRUZ l 'EI\: 
YAIUN'fo\ŞTI 

K evyork, 14 - Bir ls,·içre gıuc
tesinin Romadan haber aldığına 
göre mihver memleketlerinin tn· 
giltereye ve Britanya lmpnrntorlu
~:ı tearrur.larmın clört beş gün 
uırfında b~lıyac:ığı zannedilmek. 
tedir. 

İtalyan hari,.l·;rsinin fikirlerini 
neısredcn Relazlonl lntcrnaıo:ionnli 
~"'~ctesinde çıkan uzun bir mRka· 

loc"' birkaç hafta !cinde İngiltere 
ile hesapl:arm görüleceği bildirll • 
mektedir. 

1Kt usuı; ~ 
Bazı havacılık muteha.ssısla.rı, 

Almanların !ngiltereye kaJ1Y hava 
gayretlerini arttırmalarmm ve ay
ni zamanda denizaltı muharebesini 
şiddetlendirmelerinin muhtemel bu 
lunduğunu zannetmektedirler· 

Bu mütehassıslar& göre, 1ngilte· 
renin istilfı.st hnkkmdaki pli'1.nın 
tatbikına intiznren bu iki usul 
kullnnıla~ktır- Bununla •beraber, 
mUteh::ıssrslara göre Niyle bir ih
timal Fcroc adalaı-Ue. falanda \'e 
lrlnndnya veyahut bunların her U. 
c;üne ka~ı blribiri nrknsmdnn bir 
Alman hareketi ihtimalini mUstcb
ad kılamaz. Düşnınnııı lı11 tıı,>ynrtlerinin i!cil R 

iki nıolörlii idi. Bir lııHıırcıniı: ha· ticaret gemisini ).asara uğratmt,'llll. omanya Balkan 
rekct üssüne o\'det etnıcıııiştir. dir. Bu ,·~ile ile C'Crc~·an eden bil- Bir.. İTALYAN TORPlTOSU 

Tayyare a\·cı filoıııuzıırı Malin yük bir ha\•a muharebesinde avcı IlATIRILDI 
üssülharckes.ine ka~ı yapmış ol- tayyarelerimiz adeke çok faik düş. paktından ayrıhyor Mısırda ve. Kenyndnki İngiliz 
dukları bir akın düşman avc ı tay- man tayyarelerine ka11:ı koyınağa. Ut\'\'arclcri 1• h-rnlara karşı mUes-
yarclerilc lıir Jıa,·:ı rnuharc~slni mecbur kalmışlardır. Bu hava mu. si~ h:ırckiita devam r- •• • ..... ltal~ 
intnc etmiştir. İki düşman tayyare· harebesinde bir tayyare zayi eyle· ~c,·yorl\, 4 - Bükrcştcn \'eri- yan resmi tebli":i bir tt"'' .,n tor-
si düşürülmü~ıür. Bütün ıayyorcle· dik· Buna mukabil ıo lngiliz tay. len haberlere g5re, Romanya hU- pito~unun battı~'T?lı iUrnf etmekte. 
rinıiz üslerine :ı\·dct etıni~lerdir. yare.si düşürdilk· l·"meti B:ılkan paktından da ay • di 

Geceleyin ltoly:ın tayyareleri bi- Şimali Almanya üzerinde uç- rılmava kafl'r ,.,. · <ı,.. Bu kara- r, 
ribirini laki peılcn <lalı;ınlar halin- mağa teşebbüs eden lnglllz tayya- rm Alman tazviki neticesi olduğu 820 ntN Asn:n D.\ H.\ StI,Ail 
de adanın askeri hedeflerine bom· relerinden iki bombardıman tayya.. zannedllmC'ktcdir. AJ,TJNA ALINI\OR 
balar ntmışl:ır \'C lıürük yangınlar resi daha düı,ıtirülmüştUr. 13-H Kral Karol evvC'lki gl'CC'.YI mllşa· Diln !ngiltercdc 32 bin ycıni cf· 
çıkarrnışları!ır. 1 .. t ı .... relerle .. e,..trmicıtlr. tsticı:ırclcrin radm ka.vıt muamelesi ikmal olun. 

Bir torrıito111U7. lıir İngiliz tahtcl· temmuz geccs duşman ayyare e· n; "' " .,, ,, 
ri aimal'ı ve "'arbt Almanya üzerine Alınan • Romen iııbirll~l !<;in Ber- mul'tur- Bunlıır 1908 st-ıfmn meıı-

bahirini hatırrııı~tır. ........ e l Tahtelhahlrkriınlzrlcn biri u .. sil- yeniden bombalar atmı!!lar, bom_ lin tarafındım ileti ı:üriilen ııartlar supturlar· 
ne dönmemiştir. balar Mkeri hedeflere isabet et.- 1 ctrclında cereyan cttHU ı!Öyl~n- Yeni f'fr.,dın M · \·atına, e"·vcl· 

Simali Afrikad::ı JUşma!l tarafıq- . me~ a.z ha.sar yapm~lardıf 1 \ pıekledir· - - CDemmı 2 lncl Kayfada) 
,ı 



111 ıı:ELumm >er wac~ •'P• 
mllbayawıma geçmesl piyasayı dU· 
zeltmıı ve flyauar da yUI.Soımeye ba7 
ıa~tır. Fiyatlar 4.10 p:ıradıı.n 4.20 
paraya. çılanıl}tır. Pirinç plyıı.sast dur 
gundur. Mımr flyatıan ise fazla mal 

ltalyan :hava meydan-! 
ları bombalandı 

(&ı;,t:ıratı l inci sayfada) 
cc tnyin edilen tarihten dalın kuıa 
bir zaman içinde bn.slanncaktır. 

n--•~tıcıl :.e:m. eııi yt1%1lnden blr kuru, ~U§ ....... J ~~. tNGlLIL:: BAırnt:n~ NAZ.IJUNIN 
: Almanyad:ın sonra Akdeniz vazıye· nu SABAHKi NUTKU 

h aı. u yllztlnden Amerikııya d& lbracat 
ıı.dar lk1 yapılamamıım dolayulle deri piyasası 
her çok durgundur. Şlmdlyo kadar g6rül· 

memı, derecedo fiyatlarda. dU§UklUk 
...._,,.._ vardır. Bllhamıa koyun derileri çok 

d~. TLtt1k ve yapağı plya· 
l!dlıııdl~ suı Rom::ı.nyaya aablan mallarla iyi 

IJ vaziyettedir. 
rika ..J • Tophanede caın1.lQerl! sokağında o· 

betile ıı. turan Hal1dln lmı Nedime, EyUpsul· 
.Amcrlkj tanda mllatlrllğe gftUğt bir yerden 

teıgrı( d<Snorken,tammadığı bir kadmm ıı..
adın ram ettiği balıktan yemi§Ur. 

admdn: Nedlme biraz ıronra eve dllnmnş 
şru ço; takat ılddoW b1r mldo BaDCI3I ile yer
at lta lero serilerek kıvranmata ba§l~ 
uıt.Ur. t.:rr. Zehirlendiği mıl~tlan kadın he

ci qır men hastaneye kaldJrılm.ŞJr. 
benin d • Takslmdo ''Panorama,, bahçeal 

tlr e~ önQndo açılıı.n b1r havagazı kanalında 
~u~. 1 oradak.l benzin deposu tarafmdan bir 
bir gwı benZln kazanı unutuımuı. ,Adnan adm 

.İlıglllz bahriye nazırı Aleksandr 
bu sabah Kanııda ve Amcrikaya hlta· 
ben radyoda bir nutuk aöylemtııtlr. 
Nazır deml&1Ur kl: 

"lngiltero bahr1 tedbirlerin! o .uret 
le almI§tlr ki d\Şn:uı her nerede gl:lrü 
necck olsa k&r§l8Dl& lngUlz gemllori 
çıltaca.ktır. DU§maııın lngiltereye aa
ker aevketmek Satemcsl ihtimalini 
d~Unerek buna karııı da tedbir alm 
dz. Gönderilmek istenllcn lutnıar da· 
ha sa.hl.le yaııaşmad:ı.n Jmha edilecek· 
Ur. 

Buna mukabil lııglltere denb: ttca· 
retl kuvveuı bir himaye altmda de· 
vam ediyor. Her baftıı lnglllz liman· 
larma. vaaatt olııralt 2.9:50.000 ton 
hacminde vapur girip cıkıyor. DUJDW1 
tayyarelerhıe karşı mücadele devam 
etmektedir. Yalnız geçen harta içinde 
muhaklcnk 1JUrctte 00 dll§man tayya· 
resi dU,UrWıiıU,tur. Diğer 60 tayya· 
reııln de dll§Urllldllğü lmvvetıe muh· 
temeldir.,, 

ni inşa da blr bekçi geçerken ligaramıı atm 
ca kazan birdenbire atq al&rak par 

dekl~ ıamıatır. latıo.ı ıtddeW bir gUrWW 
t!~abı1 ~ ve alevler bekçinin el vo yQ· tNOlLt.Z DOS~"MAS~"IN TUL<>-

. c~ zllnU 1f.km.Jltır. NA. TAARRUZU BEKLF..Ntl"OR 
rı ~crq Bekçi Adnan Beyoğlu hutanmne Nevyork, 14 - Kolumbfa. radyo· 
dahnt kaldinlmJVUr. su fJU haberi ve~: 
vapur • ltaıyanm harbe girmem O.Zerine Marsllyndıı çıkan "Radikal" ga-
cak ve muhtelit memlekeUerden llmaıılan- zetesine göre Fransız makamlan, 

ette bUl uma plmekte olan mtıh1m miktarda 
ecelcleı ithallt 9f1UI ll4mrda kalmJltlr. 
a halk, Plyaısamn çok muhtao olduğu mad· 

a her t deler11hUva eden bu mıınarm geUrU· 
olCUSUI\ mn11çln d~ll&n idaresi tetkikler 

bul yapmaktadır. Sigorta filen halledlldl· 
teıaızter ı't1 için bugnnlerde hkımderlyeye bu· 

g&ıd 1'S.dan hUIUSI fllepler g&ıderilerek 

a.aıtyete bU mallar getlrllecektlr. 
de v Ticaret Tekill bu humıata d& danlz
ede volları umum mQdllrQ ne ~ 

ğer w_tnr_. ___________ _ 
m mlld 
vapur~ 

teıefo. 
blr pro. 
oımaını. 
lld geri 

Türk -Sovyet 
dostluğu 

SOTyot .Nevyork, U - Son günlerde 
madd8A,mıpadakl diplomatik ~ 

• feıırtD bahaedea "Rn.dyo Bostan.", genle 
1 m.lkyuta bir M.o6kova - :AJJbra 

ba: mukarenet:in!n yen! bir medlal-1 
da SoVJ 3rlfesinde bulunulduğmm blldlr -
badelesf mektedlr· 

dir. Ayni r:idyo, Sovyet ııntamettnhı 
Ego mı ~te cereyan eden harbi bfly11k 
aret Tel bir dikkatle takip etmekte olduğu· 
co 1&&t nu DAve eyıemntedir· 

• gehI :fngntereye ka.l'§ı yapı1acalt IGy-
HariclJ enen bilyllk seferl hareketten ali. 

dUn nacak neUcen1o., Sovyet harld ll
.AJm.tUJ yuet1nJn tayinlııde mWıhn bir A • 
Papeımll olacağı anJaaılma\taclır. 

Bu zı~ Herhalde mnhakkalc olan nokta 
ktedecel fUdur ki, Sovyet - Ti1rlt mUııaae • 

betleıi bugU.n takviye edilm1' bu
E~ Iumnalrtadır. Bu keyfiyethı, Bal. 
k t ba JwıJarm mllatakbel vaziyeti nze -
~ercrfnde mllhim taıfri ola.cağı da §tip· 
~ lat.aıı1 heelzdir· 
mahaıılt.'62 bin tonluk 14 Yunan 
nunlye •• ba 
sa Yal~ gemlll th 
berekeW :&Una, 14 (A· A·) - Stefani a
Jnlktardajamr bildiriyor: 
ml§Ur. 1 Gazeteler, aon aylar içinde, ce.. 
kalcı::ma.n 62-000 tonluk 14: Yunan var 
v~aıatparunun battığını blldinnektedtrter. 

=~ :!'f_ütareke komisyonun~ 
rı ~a Kaılhaç muralahası 
urıınu~t cımene. H (AA.) - BeyDelmQe1 
purıaro. Jnzılbag tqkllAtmm merku koımlt.1 
bllcUerl pr. .Tundoyu Vle3l:Nıden mütareke 
vapur~una muralıhars tayin etmi§· 
:sa tılınIYtır. 

BUndi 
herkeıdı 

N onJeçte büyük elektrik 
santralları yapılıyor 
Oalo, 1' (AA.) - Troendol&ge, 

Bt&vaııger, Oldedal ve Krageroo mm· 
takalarmda, ceman 13~ milyon kilo
vat latlhsal edecek kudrette bDyQk 
b1droelektr1k aantraııan hııasm• ba§ 
lazımritır. 

-,~agoalao nalia nazırı 
aolyada 

lotza;, H (AA.) - Yugoel&..,a 
naı!a nazın Krek, birkac gt1n kal· 
mak aure. Sotya,-a ~. 

Nazır, Bulgar kooperatıt cemf,..,Ur 
rhıbı kongrelerinde hasır buluıuııcak
tır. 

Giresun piyade alayı 
ancliçti 

Gtruan, 1' ( A.A.) - Dlin sa:ıt !» 
d:ı pi)'8de alayının and icmc töreni 
garnlıon mcrdnnında )'apıJmıştır. 
T6rene bandonun ç:ıJdılh iıııtiklAI 
ma)'ffle başlnnmış, bunu albay Ab
dlllkadir Can"ın kıynıetll bir hita
besi takibelmlştlr. Bu münasebetle 
gece 21 de asker! mahfeJde bir çay 
ziyafeti vcrllmişUr. Vali Muhtar 
Akmen, belediye reisi ve daha bir 
çok daft'tlilerin hazır bulundulfu 
bu ziyafet samimi hasbiballerle 
geç vakte kadar devam etmiştir. 

Merainde spor 
hareketleri 

Jlerıin, 1t (A.A.) - Türkiye bi· 
rlnclllk mllıabatalan için şehrimi
ze ge.Iın1ş olan Eskişehir, Kayseri, 
Aydın grup şampiyon takımları 
toeı §AIIlpiyon takımı ile birlikte 
dün teıabllraUa Atatllrk btıstllne 
btr çelenk koyarak hürmet TUime
alnl ifa etmişlerdir. Oğ)cden ııonra 
dıll takımlara b°e'lediye reisi tarafın. 
dan birincilik kupalıın verilmiştir. 
DQn yapılan müsabakada Eskltehlr 
bire karşı Oç llo Aydına Te !çel de 
yine bire karşı. Oç Jle Kayserl'ye 
galip gelıni~lerdir. 
Akşam miııaflr sporcular şetefi

ne Tüccar Klllbfinde bir ziyafet 
verilmiştir. 

~BiL~] 
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diye etrafı çın cm ötturcrek ba-ı Maksadlan mümkfinse sille, tekm&, 
rıştılar. Korkak pencereler bir )'Umruk kendilerine kullukcular a.. 

defa dah:ı açıldı, titrek ışıklar cam rasından bir yol aça~k işin içersin. 
larda bir dnha dolaştı. Milteccssis den harıtı;e yakayı sıyırmak, gece 
gözler kavgacılar üzerinde tekrar nln bu saatinde a~a kapısına çık-

-d i!oJaşır sıbi oldu. Fakat, Iııtonbul mamnktt. Sessiz Bekir henüz ışın iç 
Ma ehalkı kanıkollukçulıırdan azrailden ytlıünfi de bilmiyordu. Kendi.sini 
lar korkar gibi korko.rdı. Binaenaleyh ve arkacl~lıınnı tutmnk isteyen 
de~?f enlcerllerln kocaman serpu~hınnı yenicerHeri, lstanbulun asayı,ını ko 
.sö~ 1~arenlerden bazıları bir rn:rıın ve teudüC eseri olarak ora-

- e. - Innallııhe nuıassabirln!.. dan geçtiti için bir kavgayı 6nl~ 
guldL çekerek, bir kısmı: mck ve geceleyin hıılkın rahatını 

- - Allah encnmını hayırlara tch- Jhlltl eden bu niuımsız yeniceri ile 
. - ~il ede!... denizcilere haddini bUdinnek iste. "o· Diye hn'Zin hazin hnşını .salla. yen bir kol s:ınıyordıı. Bu takdirde 
. çYara:k, bir t:mcsl de: ise hlidis: hosftU, nğ::ı .kapısına ka 

zıyer::_ 
_;ı.·ıJcıluptur bu cihan bekle ki bir de dıır gldccel:lcr... Denizcilere çıkış. 

duzele maktan çok se,·InccC'k olun k:ırakul 
sam(ıJfmlz kaldı hemen Tludayl lenı lukçu hoşt, yııhud bln:nt yeniçeri a. 
~k yezele llası kanun Ye nizam bilmez kalyon· 
>~ '.i mısr:ıl:ırını sevcleycrek bu hrıdL culonn artık işi azıtlığından, bun· 
~ d~cyi ne sörmek, ne de işitmek iste- lara haddini hildinnek icap ettlltin-
!r diler, ve derhal irerlye çekildiler. den ballırrı h:ığıra bahsedecekti, 
~°a~ Fakat 24 kişi karşısında üç in- !onra kendilerini a~ıı kapısında !u. 
~du~:ın no ynp:ıbilir? 13ahurus Scıı;slz tamayn~n~ı için şafak söker ~ök

o ndBeklrlo nrk'ldnşlan k:ırııkullııkçulara mcz Ciballdcn bir snndRltı hindire. 
~ n hficum ctın"nfn, onl:ırd'ln l.ıir kaçı· re.k doğru tersane~ o gönderecekti. 
b~t nı yaral:ımr.nın \'e ~ılrhirmPnin ç,:Jc Oradn yc~içcrllcr'e maraza çık.ar-

ı ötQ bir Uibeıt' do;;'Tlı .t.:PıııiıJerini <lıkları fr.n ıahirrn rczıı şörtçıw'i. 
ı~tllni .bUip duru:vorJardı. Jerdi. 

ya.kmdn Toulon'n ka.~ı 1ngitiz do
ruı.nma.sı tarafından yaptlma.sı muh. 
temel olan bir hareketten endişe 
etmektedirler. Orandan kaçıp kur· 
lulan Fram11z ho.rb gemllerl bu ll· 
mana iltica etm~lerdir. 
Diğer tartıftan dUn F:rawsada 

Mare5al Pcten taratmdan neırcdl· 
len bir kararname muclblnce, bü· 
tlln Fransız limanları Amiral D:ır-
lanm :kontrol ve kumandaın altma 
konmakt.achr· 

Bu limanlar meyanında bilhassa 
Frn.nsanm Atlantik Okrnnusu sa. 
hllindeki üç limruıt da ziltredil • 
mektedJr. Halbuki, mUtareke prt· 
lan mucibince Atlantlkteki Fran· 
sız limanlarmm Alman kontroltı 
altmda bulunması icab etmektedir 
ve İngiltere bumlnrmı "dU§JDan 
tonr:ığt,. addettiğini blldirmi§tir· 

tNOtı..IZLER suıttnn iŞGALE 
BAŞLAMIŞLAR 

Ncvyork, ı' - Roma radyor..uıun 
dUn gece n~tUğt bir habere g6re, 
FillsUndekl lnglllz kuvveUerl dUn ıs&· 
at 10.30 da Burlyeyt l§gale ba§lamıo· 
!ardır. Surlyedeld ukerler mukave· 
met etmek lsttyorlanıa d& kendilerin! 
Jdare edecek ldm8e olmadılmdan mu 
kavemetıeri dovam etmemektedir. 

KALTAYA ttALYAN BAVA 
HOOUHtJ 

ttalyada bir ma.hal, U (A· A.) 
- Deniz ve hava cplıCfrindeki 
Ste!ani ajanımm hu.sual muhabiri, 
dün, öğleden aonra, llalta ilzerjne 
yapılan bir akm esnasmda, iki !n· 
giliz AVCI tayy&reldn.in alevler için
de dfilllrUldtlğQntı bildirmektedir. 

Btıtfln İtalyan tayyareleri tlıtleri· 
ne dlSnmtıflerdil'· 

Alman 
• 

ajansı 

hatasın ı 
düzeltti 

(Battarafı 1 llld aayfada) 
Bakü'ya karlı yapanklan bir ta.. 
amJZa Tllrldyenin JııUra.k edeeeii 
defll, seyirci htaaı.lt ~ster.DmSe. 
tir. 

Bu eebeple 10 temmus tarlıll 
bU)teııfmfıde :S. !ıfa.ııal,rll'ye atfm 
verdJğfmlı. tekle tamamen tetaldt 
eden bu yea.l metni ,.udea. der
cobMfe lU.zum ~rmllyor, yabıJI 
keyfiyeti kaydetmekle ikt:if& edi -
yorqs. . 
Şu kadar var ki, bu. ftliyet bzıı. 

şısmda blzlm de bfr sual eormala 
hakimnrz vardır: 

Nfm resmi bir devlet ajansı olan 
DN·B- Ma.uigli raporunun asıl 
metninln kolaşca elde etmek tm
Umm Jı&tz lum --nttekfm ba met. 
nln bu da.lrflraAa elinde otcluftmu 
D·N·B. de itJraf etmektedir- aca
ba nasıl bir ıebeple Avrupa mem. 
leketleıine yapt:Jlı bir nepiyatt& 
evvel& alma.ncaya ve eonra alman• 
cadım frauızcaya ~edilmek 
suret.ile hueule gelen bu yaıılıelarla 
dolu metni vermeği terei.h etnüo
tir! 

Bütlln bu düınnceler cok kısa blr 
aıı içerslnde Sessiz Bekfrln kara .. 
ıından geçti. Dfr knl Turuşu ile ar
kada,lan !le anlaştı. Sille, tekme, 
yumrukla yarmaya imkln bulama .. 
dıklan bn kola teslim oldular. 
Ağa kaı:ısında n~bette olan haz 

ala Gürcü Allnln ıetirdiJU bu dört 
kiılyi gatiınce çok sevindi. Hele 
Gilrcü Alinin ınlattılı ba macerıı71 
t,ıunce memnuniyeti bir kat dab:a 
arttı ve gecenin bu cok ilerlemff 
saatinde yeniçeri aAasını tatlı uy· 
kusundan uyandınnakta hiç bir 
beis görmedi. 

işle yeniçeri alası Merre Hüseyin 
ağa ivaz a~nın aJıından bu hikA
yeyl dinledı. Yakalanan adanılann 
ehemmlyetinl takdir ediyordu. haz 
alayı dikkat ve uyanıklığı yQzQn. 
elen takdir elti. Suçlulardan yenlçeTJ 
Abdullabı çalırnrak bir defa dinle
meye karar Yerdi'. 

Sanlı soJ kolu bir mahreme ile 
boynuna nsılı olan yeniçeri Abduı. 
lahın anlattıklan çok uıun silnne
df. O, h~şlangıçt:ı bir SJ!rhoş kav. 
gası ile her işi halletmek fatlyor, kav 
cayı tehlike zeminine · yaklıışhrmo. 
ya yanaşnıayordu. Fakat, Gürcü Ali 
ikavııa başlurken konuşulanları l~lt. 
mlştl.Onun için 3•enlceri Abdullahın 
lnkArı çok uıun ~firnıedi ve ıecc
lcyin FalakRcıbaşının uyandırılma
.sına lüıum hasıl olmadnn Jırı- şeri 
a~yledl. 

Yeniçeri Ahdulhbn s0ylediklerl 
• 

Buoü.n Veliefendi çayırmda yapılan 

Mevsirııin ille 
at yarışları 

.\t yarı§ları hugiln Yellefendi ı ı:ıi taylan arasında· Mesafe 1:·31) 
çayırında başladı. Sabah, h:ıva metre. y~a. 3 ıı.t .iştlrak etu. 
~zel o~duğu için kalabalık bir sc: 1-Tasvir (Fehmi Ka.rnosınruı) 
yırcl kutlesi !ar~rı~dım doldurul 2 _ Altıntop (Salih) 
mu,tu. Mevsımın ılk at yarışları ... ô (Y U ) 
çok güzel ve muntazrun bir ~eklldc " - zen · rga.ncı • 
cereyan etti. Bnhsi mliştereke istiralc edenler 

Yan,ıarın tafsllfttını verhorux: 

1 inci t04u: 

4 n daha yuknn )·ıışUı 940 sene
si zarfında biç koşu :kazanmamış 
halls k:m Anıp nt ''e kısrnkl:ırı a. 
ra~ında .. Mesafe 1400 metre. 

1 inci - Vural (Feridun) 
2 nci - Can (Palkır) 
Koşa çok sıkı Ye milctıdelell 

geçU. Finalde Vural 1 at boyu fark. 
la birinci geldi. 

Bu yar13ta bahsi mU.5terekc irs· 
tiralt eden 133.kuru.' kn.zandı· 

(«6M • 
lKtNct KOŞU: 

: yaşnda biç koau kamma.m11 
yerli yarım. kan İngiliz erltek ve dL 

120 kuruş aldılar· 

ÜÇÜNC'O KOŞU: 

3 ve daha yuk&rı yaşta 1940 ~ 
nesi zarfında kazandığı ikramiye 
yekünu 50() lirayı dolilunnaynn 
haliakan !ngliz at ,.e Jmralı:lan a. 
rasında ... ,~~.,"e 16CIO ,...~re. 

1 - Tomnı {Asrrn Çrrpan) 
2 - Puro (Prens Halinı) 
3 - Si.fka.p (Ogo.n) 
4 - Sibel (Fahri Atlı). 

Bu koşu çok güzel oldtt· Son 200 
metreye kadar ~ hayvan müte. 
madiyen. ~eldştfler. Son 200 metre
de Tomru Bd at boya farltla blrtnd. 
Bu b8hlle işthü edenlerde ganyan 

Bugünkü atle~izni 
müsabakaları 

110 metre maniah koşuda 
Faik Türkiye rekoru yaptı 
Ecnebl aUeUerin !§tırak etmesi tl

serlne ' tıDe11 entemuyonal aUetızm 
mllAbakAJan yııJna kendi aUeUerL. 
mJs arumda bugl1n Fenerbahçe ata· 
dmda :yapıldı. Alman neticeler ıun

lardır: 

'" metre Manialı: 
1 - Jııtellh ('59,6) 2 ' - Salih (AD.. 

kara) 3 - Nertması. 
100 .... s bctl btqorl: 
ı - Turan (11,3) 2 - KAmraD 

(11,S) 3 - Ferit. 

100 mcılre lılrbıcl katacorl: 
ı - ııuzatter o(10,9). 

... metre 1 lacD kataprl: 
1 - HOiie~ 2 - Oııman, 3 -

JDkrem, 
100 metre blrlncl katagort: 
ı - GaUp, : - PaUnero. 

C5000 metre blrlnt'l bt.agorl: 
1 - Hilaeyin (16,24,8), 2-:- Mu 

zaffer (16,28,7), Şevki· 

110 Dl• manlalı blrlnd katagort: 
1 - Faik (14,7) Türkiye reko. 

rtı• 

2 - Baari (16,2) 
3 - Suat (16,5)· 

sına bfiyük bir şey ö~etmlyor, lo.· 
kat çok mühim bir ipuca veriyor. 
dıı. İbrahim paş~nın ıara)•ından 
kaçırılan cariyenin, Yeniceri Ab
dullahın aevıiUsi olup olmaması 
birşey delflldL Dütün ümitler Ses
siz Bcklrin ağzından çıkan ••zor bu· 
!urlar onul" cümlesinde toplanmış
tı. Eier kalyoncunun ajzından çı. 
kan bu sözler manasız bl1' sarhoş 
kekelemesi delilse Sessiı Bekir 
muhakkak Eluizayı kinıin c•~rdr 
lını 'VO nerede sakladıftını biliyor 
du. Eh bunu bildikten sonra Sessiz 
Bek.iri arıuslle veyo. zorla söylet
mek mühim bir it değildi her hal· 
de... Karakullukçuhaşı İvaz Ala· 
• evelallah - bu işin tam eriydi. 
S!Syletmek lstedfAi adamı karşısına 
alır. EvvelA tatlılıkla Jülut ve ihsan , 
ı>erdeıslnden söze başlar. Kal"§ısın
daki adamın cinslno göre p:ıra, 
rütbe, nwısib naUerinden hiç bi. 
risini unutmaz, güzellikle herifin 
•ltundan öğreneceAini öğrenirdi. 
Fakat KarakullW:cunun karşısına 
aldı~ her adam daima bayle iyilik· 
le, kuru vaatlerle sır veren ins4nn. 
l:ırdan olmaz, bazılan söylememek
te inat eder. nğayı hem yorar, hem 
rle öfkelenclirlrler<li. Fakat Kara· 
k111Jukc11h:ı~ ı bunları da ıııuyletme· 
nln yolunu lıilrnc:z: deltlldi. Enelit 
i~e ralakallnn h:ışlanır. derece de. 
rece yühcklcrc tıkılırdı. Moddt 
Jllıraplnrn gık hile demcılen ta
hammül edenler uykusuzluk kaT11· 
ıımda l.ıülbül kesilirler ve herşeyl 

4QO m· birinci katagorf: 
1-Gören. 

400 m. S üncU lWaprl: 
1 - Salt (56,9), 2 - mı.e:rm 

(59,3)· 

Gttlle: 
Ateş (13,60), Selim (1190), Sab

ri (11,48)· 
Disk: 
Teohandrino (37,70), S&bri 

(35,41), Atee (33,62)· 

Çekiç: 
Avni (34,30), hzet (27,"3). 
arıt: 
lılelih (57,87), Haydar (M,60), 

Teohandrino (:S2,SO)· 

Yiibek: 
Faile cı,st,5), Cezmi cı,at,5), 

Suat (1,67)· 
no adan: 
YUbel (14,17), Yavru (13,M), 

Ömer. 
Uzaıı atlama: 
Muzaffer (6,76). 
( Guetemh nıaki.aeye ,·erlldlil 

esnada 100 metre birinci katagod 
"El 200 metro JVlllan yapdmaJr.. 
ta idi)· 

Yalnız timdi Yeniçeri alasiyle 
Kara.lmllukcubatını düşündüren 
başka bir mesele vardı: Yakalanın· 
lor kalyoncuydu. Kalyonculan sıkı 
sıkıya ııorguya çekmek milhim bir 
mesele olabiUrdi. h ıeml reisine, 
oradan da Kaptan paşaya aksede
bilirler, Kaptan paşa da yelken tn. 
reJı:: sahibi ııolulu devlet dnlet "i'e
%.lrılzamın yanında alabilirdi. 

O v:ıkıt "ne diyekalyon • 
cuları ta k i J> etUn'' diye sor
guya çekilmek sırası Yeniçeri AAa
ıına ıeJmlt bulunurdu. RikAbıhil
mayun kaymalcamı İbrahim Paşa· 
nın himayesi burada işe 3·aramar 
dı. Vakıa devlelll sadrham, Jbra. 
hlm pa~anın sazilnden dı~rıya 
çıkmaz gibi görünürdü ama Yeni· 
çeri Ağası, Sadrazamın lbr:ıhlm 
Paşadan, bir rakipten çekinir libi 
korktuğunu da bllmes delildi. 

Merre Hüseyin Ala ile ivaz Ala· 
kısa bir mnşavere yaptılar. işin 

iyisi sabahı beklemekti, fafak sö· 
ker sökmeı EyOp canibine bir &ai 
isal edilerek hiidhıe Riklbıhnma. 
yun kaymakamı Jbrahim Paşaya 
ihlilğ edlllr. Pa~adan alın:ıcak emre 
göre hareket edilirdi. 

Dir kere bu lıarar verildikten 
sonra yakalananları AjJakapısında 
emin bir yere yerıe,tirdiler, göxü 
pek Yeniçerilerden muhafızlar ta
yin ettiler. Dnlın sonra Merre Hilse
yin Ata yarım kalan uy!lrusunu ta. 
marnlamak w11re tekru ıPdasuaa 

1G5, pliıse 100-105, iki bahisler 
29;; kuru., Yerdi· 

DÔRDUNCO :KOŞU (Han~p) 

3 ve daha yukarı yaştıı h:ılis kan 
İngiliz at ve ktsraklara r:ıah3t:"l 
Mcaafe ısoo metre. 4 hay\·an · . · · 
rak ettl-

1 - Nihal 
2 - Ta.'.jpmar· 
3 - Komisarj 
4 - Parlsta (Dr· Faderof) 
Bahsi mU§tereke iştirak edenler 

ganyan 640, plbe 230, plas~ ıo;; 
kuruş aldılar. 

BEŞ.İNCİ KOŞU: (Handikap) 

4 ve daha. yukarı Yntıt.'\ ·erli pı · 
mn İngiliz at ve lı:ı:smklara malı· 
sus. Mesafe ıso o met.re. 

1 at 1,tiral.: etü. 
1 - Fru.Fnı (Vagonof) 
2 - Cesur 
3-Pallne 
Ganyan 495, plô.ae 150, pl.be l!':o;. 

plbe 110, UçUncU 3 üncU ve be
şinci koşular a.n:!\mclnki üçlil bahis 
99,40 lira, 4 Uncu ve bcşbıci ko!iıl
Jar anwndald çifte b8.h1s 4.4 ll.r3 
kn.z:ı: dtre~. 

4). 1 2 3 4 5 ~ 7 8 9 tO 

• r-t-t-+--+

' r-t--t--~t--
1 r--":r-1"'9-t-+-• 
' • ., ,,_.._...,_ 
t 
tor-t--+--

Soldan aağa: 
t - Asil aileye mensup oltua1"· 

Wc, 2 - BaJına ''R" konuna bir 
tatlı olur • Fasıla, 3 - Haysfyetll 
.. lki harf, 4 - lkllm • Bfiyük ıs· 
tas)·on, S - İnce çuval, 6 - Tersi 
sudur • Cemi edatı. 7 - İstifha111 
• Bir cins tekke. 8 - Gemi tanıir 
barom • Eski zabit yılfuıurlu~ıı. 
9 - Miras - Teni bina eden olur, 
10 - Vermek • Su cedveli • Tersi 
beyazdır. 

Yukardan al'lir: 
1 - Bedii •ft. 2 - Abdal • 

Sonuna "1" kontna pi,......,nun 
en kllçük ikramlyui olur, 3 - trıce 
- Giydlmıek, 4 - Tersi bolundulu· 
muz asır demetur: 5 - Alır - 6' 
haneli oyun AJeU. 6 - Alaı, 7 -
Parlak bo~ 8 - Nota - SoblP"• 
9 - Başına ,.K,, geline kamçı "' 
Jur • Çorabın içine aaklıdıtınu•• 
ıo - Damla - Name. 

11 Nola balmacamınn Jıalli 
Soldan ıağa: 
1 - Carnac:ır, 2 - An. Ecel, ~. 

3 - Ska\•ut, lma, 4 - Ccsaretsır., 
5 .._ Atil, Ne, 6 - Lclıim, 7 - Lalı>• 
Akamet, 8 - Akalliyet, 9 - Kandf, 
Oznm, 10 - Kazevi. 

Yeniçeri Absı abdesUnl elıfı, 
Damat İbrahim Paşa, kaybolan c~: 
riyeyo alt ipucu lıulund~u haber• 
ni ulaştırmak ı,ın1 blızat Karakul. 
lukçubaŞı lvaz A~aya havale etti .. 
Sonra namazını ktlmak üzere Al"" 
kapısının kapıkarşun olan Slilel"1111• 

niye camiine yollandı •• 

* .. * 
Damat İbrahim Paşa, sıcak bi~ 

yaz gecesini yorucu biı- dalsınlı1' 
lrerisinde geçirdikten sonnı sab11} 
hın tatlı serlnllli arasında ınışı. 
mışıl uyuyordu.. Bu itlbarlıı JI• 
remsaraydaki odasının kapısıa.11 
hafif hatif ve korka korka TUl'9.~ 
cariyenin vuruşunu işitmedi. sı. 
taraftan "pap.yı mutlaka uyandı,.. 
cak ve Kar:ıkullukçubaşının ,elifli,; 
lıkta beklediği haberini nrecuıillı 
kumandasını veren llazlnedar :ı<at· 
fanın kat'l emri, diğer tarafı.o t• : 
h sabah uykusundan uyanacak Pd~t 
şanın öfkesi arasında mütered ! 
kalan Fernhnaz Kalfanın kati etl1dr~ 
ni paşanın muhtemel örtesln e • 
daha ziyade kuITelli gördü Tt 1'a 
pıya daha hızlı vurdu. . . .,,. 
İbrahim Paşa, bir tarata ittıl~~ti' 

ce bürümcüm yorganını gayrl ~ .. 11 
yari bir Jıareketle nzerine dOt>r ıı 
çekerek bir gerindi. AraJıkJınl\ 
gözleri tekrar bpandı. '.Fakat JcaP'; 
ya vuru5h:ır devam ediyordu. p:ış 
sözünil iyice aı;h ,.e sc~Icndj: 

- Ne var? 


