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211 a a a r 
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\'e 11.Bfüe\·I relı;leı ı:e b.mlt kAtrt 
lııl>rlkaaı müdilrUndcn mllrekkep bir 
beJ·et yata giderek lzmlWJerin ıa. 
z.lın hlıılcrlnl HWı Şefe ~r. I 
CumJıurrelalm1z kt.fıt fahrSkuı mu- ! 
dUril Jılebmet AUdea ıaı.t1amm fa· • 
allyeU• bakkmda lmllat alıaqtır. ' l"EM MUZ 1940 

i=»AZAR ~~:- ~ .. ~:e;,; şiddetlendirildi . 
~~~~~~~~~~~~~~· ~Bugun LondradaSen~arten klısesınde 

Savarona a:ıat 10,:;o ele Jılarmara... 
ya arılmışhr. 

Yeni Fransız 
nazırları 

Sıra ile nutuk 
söyli yecekler 

~or ııen:- M~~ta~!: Zafer İPİD 
gerginliği reBal~ah:!~etinde d~lde 
Muslihane bir surette ~!~:::~=::=; dua e l - l 

\ 'i.st, 21 (A·A·) - Fra.uız :ııazır~ 
lan memlekete prcıeramJum ~ 
fdn blribirl arkamıda.Q, ınztt&k 8ÖJ" .. 
llyeceklerdir. 

mUtareke yapı\m&lt, Rusya ile Ro. 
manya arasmdalJ! yeni hudutlarda h 11 e d i 1 em i ye c e k vaziyetin normallepıeal ve nUıa • a . !"!!.!:~ .:.ı.ıı.:= :! 

Matbuat mutarekesıni rtlacar =~·:=~s.:ı.::.ı~ 
olduğuna işaret etmektedir- Bu 

· gazeteleri feshetti =:~~ ~:~~~Dg:':;;; 
.._~ ancak memnuniyetle. kartılıyablle. 
~Pelte, :n (A.A.) _ Havu a· keeı Macar matbuatı . turııfından fe. ceğini çünkU ötedenberi Avrupa 
~}llcUrtyor: sediımı,ur. lıılezkar matbu:ıt ltomeu sulhunun muhafaza.ııı kaygmmda 
~lll kaldırıımuı lçlıı Kacıı. gazetelel"lnl mUnnk:ışaıam n.:,ıtamı, bulunan İtalyan siyasetine UYIUJl 
~ orııu efr&duım bir Jmmma ın~. ot:naltlıı. itham etmektf'dir. olduğunu ili.ve etmektedir. 
~ >'tt Vtrdltt cihetle, Romanya da Umumi lnttb:ıa ıısre, Transilvanya ~eq B{ılltanlann va.zlyet1Dde 
~' efl"adı terbii etmıı \'e bu me:reı,,si:ıln DUkrc .. ıe Budapeşte ara.. vulrua gelen bu salah, ·'llhver dev-
' ~ert gerrlnllk hafif bil" gev smda doğ'rudan do~ruya ' 'e musllha· letleriJıin J.. vnıpanm bu mm taka • 

b( 1olıı tutmuıtur. ne bir 8Ul"ette halledllmeylp bll&Jıare smda mutavaaaıt rolU Oyn&mllk SU• 
~~ larattan fUtı&ttan beri de mihver de\'leUcrlnln hakemliğine ar. retile sarfetmekte olduklan taali. 
~te oıa:ı matbuat mlltan-. zedllecektlr. yetin mesut netice>lPr:nc:t;n bıridir· 

l::ransız tayyare gemis(ndeki 

411ıert.~·an mamala 
tı11dan 100 tayyare 

kimin olacak? 

. ,; 
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sefirleri arasında 
cereyan ediyor 

~~gUnku maçın 
~ •1ce ve tafsilAtı · 

Mareşal Peten 
Versaya yerleımekten 1 

sarfınazar etmedi 
• Nevyor, 21 (A·A.) - Pres Auo-

aiated ajansının muhabiri Grenebl. 
den öiidiriyor : Fransa maliye na
zm Buthiliyc nezaretin, oUyllk 
bankaların ve sigorta girketlerinin 
naklini temlıı için yalr:nda 1-'arı.ıe 
gidecektir. 
Mareşal Pete•· Frar:•'7. hllkft"'I' . 

tinin Veraaya yerl,.şm~i hakıtmda 
kararmda:ı sarfın-ızar t-tm~ır.!ı;ı,r. 

Yani Japon 
kabinesi 

ram liste yarın 
neşredilecek 

Tokyo, 21 (A.A.) - Yeni hUklUne· 
tin tam 11.ııtealnln yarın neşredllecett 

haber verilmektedir. Şimdiki halde 
bafvekll Prens Konoye, Mançuko 1f. 
lerl müdUrU umumlıl Bay Kachl 
Haııchlno'unun yeni kabineye girmeı. 
muvafakat eemıı ve kendisinin deY. 
let nazın tayin e.:lilmlı oldutunu bıll
dlnnltıtlr. 

Tokyo elektrik lllrkeU mUdürU Bay 
l cbtzo Kobaydlhl, ticaret ve ıanayl 
nazırlığına tayin edilmlftlr. 

Girit açıklarındaki 

11?: nutku yarm l&&t 20 aıe ~· 
nakalat nazırı Pi.;-ctr.l'ıdlı ~ 
si muht emeldir. J.r.; '1' • • 

l'**W. ~ ... ~~ 
• • tJ~ .....,. I 

\'i~ı. 21 °(A'·A·)" - Mütaraı! ıw .. 
misyonunda Fransız murahhut Bı 
Portman, mareşal Peten ve p.aı8.. 
ral Veygand ile uzun bir göl'lllme. 
den sonra Visbadene hareket ot· 
m.i§tir. B· Portman haij)~ ~ 
nln jqesl halWnd& taUmat ümt
tır. 

it: 

Jc§lp<0>nDa1r 
Bugün San Tu adasma ani . bir 
hüCumı~ , asker ihraç ettiler 

muharebe hakkında ı 

ingiliz am rallığının Pekin'e giden Fransız kon-
teblığı solosu hücuma uğradı 

Kııbltt, 21 C.'.·.\·) - l:ıgili:: /ı..__ 
deniz ku\'vetl f' ri ku-~,: · ~ ~. Girit 
ııdası nc;ıklarında vuku bulan ve 
.Oartolomeo Ko~· ·..oni tt ~ ı ··:ın kru
vazörüniln batma"ile n:•ıcrlf'nen 
dc"liz harekatı hakkında bir tebliğ 
neıretmlştir. Teı::• 1:;de -;öj·le C' '!. 
mektedir: 

Ege denizinde karakol vazifc3i 
makta olan ve Sidncy A ı l 

•a kr.:\\'-.:ÖrU ile bir !•r : deatro. 
·erden milrekken hulunan blr filo

muz, 19 tem• • .lZ gUnU saat 7 ,30 d:ı 
3iridln şimıı il "'nrblsin •. :: " · oni • 
S"1''rndan iki t ta' .ran ı .......... öril 
ile tr- ~sa ge'mlştlr. T)ll.,man ev. 
veJA destroyer ler h:rafınr·~., p'irUl
.,.. ···tur. Bir aaat sonra Sld'lf'"' kru. 
vazö:il yardana vl"'l"l""' u ... - .... un 
Uzenne düşman· şim .. ıt r:ı-·bf isti· 
kam .. :lne 'oğnı kaçmaf" t ~-nbbUs 
"lnu.ştfr. Fakat !llomuz 1Jiddetlo 
bllcuma "'"rMil} ve Sid:ıev'Jn ~· 
1ahtlan Kolleı. nin mer1·,...;nn 
tam laabetler kaydetmiştir· Bu ba
betler neticesi Kolleonl ıUratlni 

Loa clra, 21 Şaııka)'lek kuveUerirıe Şaıı Seııdekl Fransız kouolılsu kJ.L. 
k&flı harekAtta buluaaa Japon b&b· rwyle blrlJkte Pekine clderkeu hay
rlyeal. bugün Enken eyaleUıüıı elli duUarm hücumuna Uğr&Dllftlr. Ken.. 
mil açıklarmda bulunan Santu adası. dllerlne bir oey olmıımıpa da Oto
aa ani bir bUcum ve ihraç yapmıı mobilleri kur§Ullludan ha.tara utra. 
lardır. mıı ve mUtebakl yolu yaya yllrQme· 

te mecbul" kalmışlardır. 

&olanda Sos1aııst 
pa~tlsi lesbedlldl 

Nasyonal -SosyaHsher ınetsuh 
partlnın em.akıne elkoydular 

ıncj sayfamızda " Bua .. ko aı,....,ı.nn.,a iki '•"•• · Cotto 
~.Y~b bir an. ı 

kesmeğe mecbur kaldığı cihetle 
ll"~·ln-ller, altta kopılardaa deatroyerlerimiz geminin lmhuını 
(y&Z1111 lklacl aayfada) Ur:m.al etmiflerd.lr. 

Londra, .:ı (A.A.ı - Holanda •
jaruımın blldirdığlne göre. Holanaı. 
milletinin yüzde 25 ın! temsil edE'ı• 

BOayalJat paı1.la ifıal altında bWUA>tlJ 
arazinin kontrolüne memur komlayo11 

1 
laı-afından feshedllmlıtır. Son lntl. 
habatta reylerin anc&k yUzde ' 6 llDU 

aıabılnııı olan nasyonal 90syalı c 
paı tisi aoJ1yallııtlerın 30 aenedenbe 11 

blrlktlroıklerl eml!lke vazıyet etmı~· 

Ur. Bu partinin Da§lrieıkl.ft e lan 
gazete de nasyoııa.ı 90l)'&1lstkruı 

kontrolu aıtma &"irmltUr. 

- ...... ...,. 

• 
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(Baftarııb l inci aayfada) 

raa toplan efddetli ateş açm11ur. 
Sahil bataryaları gemilerin hava 
ınlldafaa toplarmm yardımı ile dilş 
manı tardet.mi.5tir· Az sonra lngi· 
lb avcılarmm açık ·denize doğru 
dilşmanı takip ettiği göriilmUştUr. 
Bombardnnancılara refakat etmek_ 
te ülan ve bulutlar arasına gizlen
m.1' buluna,n Alman avcıları bu es. 
nada meydana çıkarak İngiliz~u
li&rebe tayya.relerile muharebeye 
tut:uşn113tur. lılllnferit bb ~ ha. 
va dllellolan vuku bulmuştur. Gök 
yUzll tayyarelerle kaplanmış bu -
lunuyordu· Muharebeye §Ahit olan. 
lar tayyare dilştuğUnU görmemiş
lerdir· Çarpışma dUşmanm kaçma. 
slle nihayet bulmuştur. 

HA \'A :?ııi"'EZARET.tNt ... ~ TEBLIGJ 

Londra, 21 (A.A.) - Ha.va. ve 
emni,Yet nezareUnln tebliği: 

DUD gece d~man tayyareleri ln. 
cUtere ve Paya Qalle. üzerine ve 
muntertt mevktlere bombalar atmq· 
tır. Ban mUdafaa toplan :taaııyete 

f9ÇIDlfUr. lnğlltereniıı ffma11 prbL 
ılııde bir tehlrde• ve cenubu garbi 
mmtakUmda huarat otmu§tur. Satr 
mahallerde hatlt haaarat ve pek a.z 
!lı.aanca zayiat kaydedilm~tır. 

Estonyada 
kargaşahklar 

60 kiti yaralandı, bir 
,çok tevkifat var 

bllbı, 21 (A·A·) - Havaa ajan.. 
aı 16Drlyor: • 

Dt1n nUmayi3çiler Sovyet elçili
ğinin ön.ünden geçerek Eetonya.nın 
Sovyet Rwtyaya ilhak edllmesinl 
üıteıııfflerdlr· Hayli kargaplıldar 
olmue ve 60 kili )ıu-aianmıştır. Bir 
ook ldmae tevkif edilmiştir. 

Blly1lk bir miting emıa.smda ko. 
mllnlst partlai reisl iltihak keyfi
yetini fiddeUe talep ebp.Jetlr. Sov. 
yet uaullle lntlhap edllmJf olan me

.bualat tarafından 8tlratıe iltihak 
iıinlıı reye konup kabul edileceği 
tahmin edilmektedir. 

Yugoala v Salibiahmeri 
200 Alman yaralıamı 

tedavi edecek 
Bdıra&, .:U (A.A.) - Havaa &jaD. 

11 blldlrlyor: • 
YIJ&'Ol].avya 8al1blahıuerl, elyevııı 

Almanyada bulUllfD 200 afır yara· 
lıyı yerleıUrmete karar vermı,ur. 

Bu maksatla Sallblahmer heyeU 
Berllne bir talepname pdermlf"1'. 

• Peıte elçimiz Ruııcn Eıret bu aa. 
bah ıehriınlze gelml.ştir. Btr ameli· 
yat &"eçfren elçlınlz burada bir mUd· 
<let l5Urabat edecektir. 

• A.lmanyadan bugllıı iki talebe. 
mis ıeımı,tır. Bwılan.o söylecllkleı1.. 

n• sDn .Alawıyad& bulunan talebel .. 
rlm1zbı hepalntn vazlyeU Jyfdlr. 

• Çanakkale Boğazmdan çıkacak 

blltUn vapurıanmwıı ~vertelerlne 

ve yaıı taratıarma lıtıw TUrk b&yra&ı 
haıerurmelerl tebllt edilmlttır. 

• Fatıııte Haydar mahallumde o
turan bekçi Halil karakol ~cıa 

, 

lslanbul at yar.ışlarınm ikinci 
hafta koşularına bugün VliefendJ 
çayırında kalabalık bir meraklı kUt. 
lesi önUnde de\•am edildi· Bqtan
bıı§a çok zevkli cereyan eden ya.. 
rışlann t.afsllitını veriyoruz: 

ntRtNCt KOŞ'C: 
Dört ve daha. yı.ıl<a.rı yaıstaki ha· 

lis kan Arap a.t ve lusraklann.a. 
mahsus. lkramiyeııi: 2~ Ura. BL 
rlnciye 180, Dtlnclye ~. Uçüncilye 
20 llra.'Mes:ı!e: 2400 metre. 

l - örnek (Halük GUçlt:) 
2 - Karnlt..ıı (H· Mutlu) 
3 - Vural (F· Ozaltmh) . 
Ganyan 130 kunıg. 
lKINCt KOŞU: 
Üç ya.şmdald yerli yarım kan ln

gtlla erkek ve dişi taylara m&haua. 
Mesatt: 1400 metre. 

ı - Mehlika (F. Karaosmaıı) 
2 - Neriman (H. Kuru) 
3 - Tasvir (F· Karaosman) 
Ganyan 125, plase. 110, plbe 

140. 
VÇONCJ() KOŞU: 
2000 liralık bir mUklfat kazan_ 

mL5 olan Uc ya.şmdakl yerli halis 
kan lngillz erkek ve dişi uıylara 
mahSUI· Mesafe: 1800 me~re. 

ı - ~iis (Nihal Atlı) 
2 - GUrayak (Ali Tatlıgil) 
! - 'l'holı (F· Karaosman) 
Ca.nyan ~40, pli.se l2t.., · plhe 

300· 

DÖRDl'iNCÜ KOŞU: 
lki yaştndakl ve koşu l:azanma. 

roış y~rli halis kan lngil!.z erkek \'e 
dili taylara mahsus. Mesafe 1000 
metre. 

l - Subutoza (S, Terr>"I) 
2 - Umacı (Fikret Atlı) 
3 -·Ayfer (Fahri Allı) 
Ganyan 120, plase 100, pilse 

240, çl!te bahis 480. 

BEŞiNCi KOŞU: <Satıı kopsu) 
D~rt ve daha yukarı )18.l)takl ha. 

Us kan Arap at ve ltıara.ldara mah· 
aua. M.elafe: 2000 metre· 

1 - YUkıel (Fahri Atlı) 
2 - Can (S. Balkır) 
3 - Unlü (Ahmet Geliş) _ 

Gan~ ıso. plase ıoo, plase 
370· tklll bahla 1~0, Uçlil bahia 
735 kunıt· lldll babls sc:ı !t ,,ı;unun. 

dur. 
Yarışların 3 UncUsü gelecek pa

zar gUnli Vel!efendide yapı.la... 

ca.ktU'· 

F enerbahçe atadında 

F~nerbahçe ·Ankara 
Gücü karşılaştılal 

1 nci delJre Ankaralılar 1 - O galip 
Demlnpor oyuncularından bazı

larile takviyeli bir şekilde hiç te 
mevaimi olrllsyan bir karşılqma 
yapmak llzere tebrimize gelmJt o. 
lan AnkaragUcU takımı, buıün Fe
nerbahçe •tadında, Fenerbahçe ta.. 
kmu ile karvılqtı. 

Hakem Sami Açlköneyin idare
alnde maç aaat 6,40 ta bafl&dı· Bu 
mevaimaiz mllaabakanm aeyircilerl 
kapalı tribUnlerl &fDUYOrdu. 

Takımlar -.hada ıu kadrolarile 
yer aldılar: 

Allk&ra: Mehmet - SUih, Şev. 
ket - Jamul, N•ret, tu.8 -
BaJdo, Sallb, l'D•af, Haaut, Rl
aeyta. 

FencJ'babçe: Nuri - Muaffer, 
Leblp - Omer, bat, F1kret -
Kadri, Niyazi, Yap.r, Naet, Burl. 

Aıiüralılar oyun b~lar bqla. 
mu dllzgtln ve anlqml:!J almtlarla 
Fener kale.siııl mklıJUrmağa bqla
dJlar. Noksan Fener kadroeu biri. 
blrlle anlaşan bir oyunla bu akm
larm k&l'IJSDlda tutunmağa ufrqı. 
yona da ADkrahlann lehlerine bir 
netice almalan her an be-klenl
yordu. 

Ankaralılar kale önleri ... ·- •Mıe 
etmeleri yfhttnden o}'llllun 25 ine\ 
dakika.sına kadar 2 gol fırs:ıtı ka.. 
çırdılar. 

Rakip kale önünde doğru dUrUst 
blr tehlike yan.tmaktan icia bir 
tek.ilde ı;ırpınan Fener muhacim· 
lerlnl Ankara müdafaası kolaylık.. 
la kealyor. 

Nihayet oyun )ine Fener kaleıd 
önOne ytlldeıunlfken, Lebip 18 ya
kmnıda topu favulle kesti. Verilen 
frildkl Şevket ada blr RliUe kim.. 
len1n mUdahaleL. ~ me,irlan ver • 

meden Ankaraya ilk golü kazan. 
dirOI· 

Devre Ankaralıların 1-0 ,.,ale
beaile neticelendJ. 

( Guetemls maldaey• verlldlil 
CUada l.ld8el dene heaihı başla.. 
m:._sta. Fakat maea taldp eclea ar· 
.kadapnua11, oyaua eereyaa tar. 
mu giiı önünde tutarak ı.lldlrdlil 
kuaatlae ~öre ıa._.ka blrfnd 
devredeki gflll eere1• fit' .. - .. An
kanlllar pUp pleceldentJr.) 

B takımları maçı 
FE~ • ALTINO&DU: 2 • l 

J:ı'enerb&hçe ile takviyeli Ankara. 
g{lcU maçından evvel Fcnerbahçe 110 
Altmordu t•lctmlan aruuada yapılan 
B takımları mllabakaama takımlar 

ıu kadrolarla ı:ıkblar: 
Fea~: AIUcl - Baelm, ze:yu.1 

• 811eyımn, Snl9. llaldDa - :Muit, 
lla)'rl, 'J'ank. Fikret. Muammer. 
Altmonluı bııet • :Nı,..a. Jlallt -

Otuz. Oltmn, oater • leyfl. RebU, 
Kemal, l:rellmeet, Memdull. 
MU..b&kuım aıcata rutıam11 ol. 

mumdan aah&da biç aeyfrcı yok. 
Oyun saman uman çok zevkli bir 

,.kilde devam. ettL B!rlnel deVTe ll'e· 
nutı&lıçe Enla1n ayafuıdan llk eoıo 
attı. Bu golden ıonra Altmordulular 
~l oynamata bqladılar. Devre 
eonlarma doğru Altmordu aol açığı • 
nm çekUfl ııkıca bir oUt. Fener 
beklerinin •Yatma vararak kaleye 
prdl. Bu aureue birinci devre ı · ı 
berabere neUcelendt. tklncl devre 
Fener aol ıı:ı •uıtuUe bir gol dalm 
kazanan lt~enerlller ıahadaı:ı 2 • ı 
gıLllp tıktılar. 

Holandada veni 
tevkifler yap!ldı 

Almanlar bunun bir mu· 
kabele tedbiri olduiunu 

söylüyorlar 
Amıterdam. 20 (A.A.,) - D. 

N. B:: 
AŞ'gıdaki resmi tt'bliğ neşre

dilmiştir: 

1t&a1 altındaki araıide Alınan 1 
ordusunun ve sivil makamlann 
Holanda ordusunun tulimindcn. 
beri, Almanya ile Holanda ara. 
sında ı.ulh ınürıasebctleri teııiı ey. 
leme;, t' vt normal ıeraitin yeni. 
den vüc.da ıetiril:ncsint çılıı
rnal<t<: olmaıarına ra&men, Holan. 
Ja H~ndistanı hükumeti, sarih au. 
rette Alm:tn aleyhtarı hattı hare. 
ke: göstermekten fariğ olmamıı 
ve Almanyanın artık tahammül 
edemiyeceği tedbirler almıttır. 
Şimdiye kadar, aralarında kadıa 
ve çocuklar da bulunmak Uzere. 
iki binden fazla Alınan, Hol•nda 
Hindlatanında enterne edilmit ve 
kendilerine çok halcaretlmiz mu. 
amele yapılmı~ttr. Bu sebepten 
dolayı, Alman makamları, kendi
lerini mukabil tedbirler almak 
mecburiyetinde ıörmü~lerdir. 

Bunun ilzcrine, bucün, elcaeri. 
al milıtcmleke idaresi ile alikl. 
dar biı m:ktar Holanda tabaau 
tevkif edilmiştir. Bu halin ne kL 
C.ar zaman devam eeeccği Holan. 
da Hindis\anı m~sul makamlan
na bağlı~ır. 

Holanda Hindiatanına posta 
servili de, yeni bir emre kadar 
kaldınlmı•tu. 

HOLA.NDALll..A.BIN TE.KZIBl 
Lollclr&, 20 (A. A·) - Röyter 

ajan.aı blldlriyor: 
Londradald Holanda mahfelleri, 

Holanda Htndlat&nmda Alman teb& 
umm fena muuneleye tabi tutul· 
dukları hakltmdakl Alman isnadını 
reddeylcmektedir. Holanda ma
kamları, bu hwsuata, Holanda Hin
distanı umumi valıl.lııln aon rapo
runa ip.ret eylemektedir· Umumi 
vall te'fklf edl1mit olan Alınanla· 
rm maddi ve adılat ıeraltinin ta • 
mamlyle şayanı memnuniyet oldu· 
ğunu bildirmektedir. Bu Almanlar 
için, dini aervisler, konferanalar, 
konaerler ve tiyatrolar tertib edll
mlt bulunmaktadır· Almanlar, aoıı 
ıamanlarda, eğlence ıeralU daha 
lyi olan bafka bir kampa nakledll
mltlerdir. 

Amerika donan
masının takviyesi 

Yeni pro.rramı Ruzvelt 
taıvip etti 

NeV)'ork, 21 - Cumhurrel.11 Ruz· 
veıt dm.enmapm takviy.alne dair b&• 
zırlanan yeni proıramı t&IVlp •tmır 
tir. Bu proırama göre, donanm&Ja 
verilen t milyar 610 milyon dolarlık 
yeni t&JWaUa Amerlkan.m lk1 ntıl· 
llni birden rı:ıtıdataa edebilecek çok 
kuvveW bir d<*anma kurulacaktır. 
1946 • •7 aeneatnde, Amerll<aı:ı donao 
muı SO bUyUk zırhlı ile muhtelit 701 
harp gemisinden mürekkep olacaktır. 
Aynca doııanmaıım ııuoo deniz t.a,r 
yareat bulwıacaktır. 

Difer. tanıtaıı barbly• aearetl 
Duport de Nemaurs kumpanyaalle 
du~ top banıtu imali için 20 
milyon dOlarlık bl.r mukavele akdet· 
mlfUr, Birkaç atıı:ı evvel harbiye ne
zareU ayın kumpanya 1le 25 mll)'IOD 
dolara mal olacak bir barut fabrOıall 
int•_. alt bir mukavele tmsa etmJr 
tL 

P:ış:ı, P:ıclı~:ı lıııı 1. {'11111.,1111 lıı!L:le 
rııekte ulduıtunu uzuktan göriir gür 

.mcz hemen atı:ııı ~ <'rt· inerek lıe:
aıl ını yiirüım ,.c ılizc:r.kıiı> yeri öp. 
ıu. K:ılklı. Heş ndını d:ıh:ı yliriidü, • 
bir dah:ı \'eri ılptü. 'J'ckrnr k:ıiklı, 
l'aıli<talıııı · tnıluııduAu noktanın ya. 
kınında iiçiıneıi dehı ıliz~·ökcreL: 
telff~r yeri üptü. Yine cloğrul<luk· 
tan ııonrıı Padi;ııtıhın tılın:ı yaklaştı 
\'e cle\'lctli t·fenıJio;lnin ''c kayın 
pederini il uzenıllerine lııirrm·t \'e 
liaimle duı.hıklurını ılolaındıırdu. 
Sultan ltınıhlm e:ilc 11.ıııı.ıılının 
sırtını okş:ıdı 'e: 

- .\ilah -;enden razı olsun, din 
ve dr,·Jct uğnında IHınc·:ı cınck 
s:ırrettin clecli. 

Bu luırckc·tler yapılırken d:n·ul ,-e 
_.,ııı n:ı du'rınadrm çah)'Or \e !lerd:ırı 
ekrem her )·ere <"lildikçe blHun ı:a
vu~J:ır alkış ıuh•> ordu. iki taraf, gc-. 
<:eden bu mere'>inıi seyir ıçin yola 
d:;külmü, ol::ıı htıınhul ahnllsiyle 
dopdolu idi .Halk sevinçli har<:kcl. 
lcrle l1ağırı:ıor, neşe \'e meserretini 
gö~teriyordu. 

llır:ıhirn p:ışo, y:ıyu olarak podişo. 
hın atı yanında hir mikd:ır yürüdli 
ı.u sırada sııltnn Jbralıirn ata binme 
il ltjn mü;:ı:ıdc \'erince ,· eılri üzaın 

tekrir yer öperek kendisi lı;in mab· 
sa;s lıa:ıır!anmış altın r:ıhtli ata bin. 
dilrr ve sancağı şerifin önüne geı;· 
tiler. Devletii} hünknr ise sancağı şe 
r~fin ardınıl:ı alaya girdller. Alay bii 
tün parlaklı~• ile yürüye•tk biraz i- · 
leride b•ıırlaoan çadırların önünde 
durdu, Atlıırdan inildi. Yeıneldtt!' 

yenil<li. mı er yıkandıktan 

sonra padişııh bizıat elleriyle lıasu 
kftrklerlnden çuha kaph bir samar: 
kllrk flbu buyurdular. 

$4)nra alay tekrar harekele koyul
du. İbrahim PaJa, Şeyhillisliıın e· 
fendi kayınukaru Ali Paşa sancak 
önilnde arkalarında Yeniçeri Alası 
Abdullah paşa ile Nişan<.'ı :Mustafa 
Paşa albaşı beraber yürüyerek 1s· 
tanbula teveccüh elliler. Padişah 
hususi hademelerile alaydan dııan 
çıkıp peykler ve solaldarla beraber 
yürüdü. Sarayı hüm:ıyun önlerin:te 
İbrahim Paşa tekrar aıı:ın inerek 
l'er üplüler. Ve bizzat unca~şerlri 
Padişaha sundular. Padişah :ırz 
odasında Jbrahiıu pafaya iltifat 
buyurup elm:ıs bir kıhnç, inciden 
bir tırkeş (ok mahfazası) hediye 
ettiler. Sof .Jı:uph bir rc:rrace, samur 
llzerine kabanice i•mıi veriLtn blr 
kllrı.; &iYdlrdllar. Baiındaki dist.a
nıı-. ilt ta~ elmaslı aeıııoç tak· 
tılar. lbralıim P•<t• saraydan çıkın· 
ca Padi~ah tıırJlfındaıı lıedi)'e edi. 
len eAerl elmaslarla sUslenmi~ ikinci 
ata binerek yola düzülerek F.yüp~ 
ta Fatma Sultan sarayına geldiler. 

••• 
fstanbuida sulh, sükun, rahat ve 

dlence baş~·ordu artık .• 
Sulıan lbrıihim artık harp endi· 

şesfndeıı kurtulrnu7, zevk ve sara 
ile mc:}gul olmı~ı kendisine mes· 
Jek ed1nmiştl. 

KıtJarını, sahilden başlayarak 
Ayasofya önlerine kadar devam e. 
den eski surların ortasın<.la yilksek 
serviler v.c göklerle öpUşen çınar. 
1ar araımida sahil boyunu ıUsleyeo 
Yalı köP,llnde, lnclli k61kllnde u 
Baldat köşki)'le Yenisarayda geçi· 
ren Cçüncn .~bmet ilkbnharın par 
lak güneşini g~rllr tftnoea saraydJa. 
ayrılıyor lıaıan Kararaafaç kötkil
ne ba:zan Tersane bahçesine, hazan 
da Eyilpta Valde Sultan klSpilbe 
giderek tatlı eğlencıe »temleri ya· 
fayordu. 

Bu bahar dlenceleri lstanbulda 
silo ıeçtikçe artıyordu. Şehrin ep 
dzel yerlerjnde zarif kötkler, mi. 
•ibis sarayıar yaptınyordu. Sa1ıpa-

z:ırındu l.ınıııı!Jııt, Çu~l:ıy:ın ,:ır ~ 
) :ıkınl:ırındu Far:ıhnb:ıt, .o\libl'' JıJ 
yüniin ) :ın ı h:ı'jınıl.ı Jlu"r~'·:ııtıY 
Bebekle 1 Him:ı) unolı:ıt, t\ııi! 1 Jt
nede .S:ıdolı:ıt köşkler! , ıııı:"',, 
k<"lte I' U S B r ll ( t • rıı~uJ 
lıcdesindeıı sonra uyıanon •ı 
\'C ıevk lın\'.1'iit içerisin ık ııı 11 • 
i'adişnlıın, Sullıınhırın \'C d:ırıı• 11 
rın, \'Ükelrı \'e ,·ü.zerııııııı ,·;P 
dıkları köşklt'nlir. 

.. ". 
Olr llkb~h:ır akş:ımı... (iı ~ 

k:ın lı h:ınçerile lıulutlar nıcr• 
kanlı güller çizerek y:ıv:ı'i ~ 
lıalıYor. Tntlı ve serin bir 1'111 

lloğ;ziçinln sul:ırı üz<.'riıule 11 

klipüklcr y:ıynrı\k .sulnrı sı.> •.'1'~ 
Al :ıtl:ıs dö~e!i beş çirtc ıı . r 

yık sulnrı y:ır:ı yur:ı Çcng. lkÔ) 1 
doğru :ıkıp gidiror, 1'11.> ı;ıııı ' 
ınintlerleri üzt'rinde be-; 1;:ıct 111 

turu yor. Rcynz hiliıli ı.:liıı1lc~ JL'f it 
Zl'rine sırmalı Ç<'Pken gi) n~ıl ,11~ 
kiirekçiler kadınlara ,az ucı~ \sf 
le b:ıkınnd:ı~ mdntaıımı ve rrıc si 
hareketlerle kürek çeklyorııırı 
d:ıl uçar gibi bçıyor. 
Sandalın bnşl:ırMına oturt111'1 

Haremalut, simsiyah ç~hrt"lel' 
üzerinde, siyah bir kum:.$ ~ıf' 
dikilmiş parlak boncukilr:o d ',t_ 
düğmeyi andırnn gözleriııl ı.a ~ 
rınüzerinden bir dakika a> 
dan nezaret , ·aziftlerinl 111rıı 
rak y:ıpmaRa çalışıyorlnr. 

Al atlas minderler üzeri.JI ,. 
hir şeye elıeıumi)·et verme~t!..rı 
lişi aQıel oıurmu) olan kacl'l. 
kır:ıfellcri fevkalıidedir. ll_ı 1 ~ 
ortada oturan lılr J.:ndın öı~k.ıl~şl>. 
dnha muhteşem ol:ııı ı(ı)'I~' 
nazarı dikkati derhal kendi ~ 
ele toplayor. Koyu ~.. rensi ~-
ferace~i dıel vücudunun _ :;_,ı,ı 
tenasübünii, bütün lncelJP'~ 
ilk b:ıkan her ıö:ı: derhal if~ _-#1 

cek bir şekilde vücudunıı jJfP" 
yapıştırmııtır. ~ 

Koyu fes rı!nıd feracenin rı' 
yakaları bugünün geni'J dekorl',f. 
andıracak bir halde ııüJ..,ünil11~ 
ilı kısımların:ı kadar iıth or· 11 ı"' 
dan kadının etrafı i,le~ ~ 
ipekten bel·az gömleğinde ,si 'I. 
bir dilime ile iliklenmlf y:ı~ ~:,~ 
riinQyor .. Rüzgar, feracen 111 r. 
yakasınd:ııı içeriye tatlı" bir 6~ gibi doldukça ince ipek g 4,.~ be)'az bir denlı köpültil gilıl .,.
lanrnaL:tn, rüzdra tutulmuş :.~'A 
bir yelken ılbi çırpınrnıkl• elJ".:.· 

l\ndının başı üzerinde ~' 
işlenmlt alçak bir fes bul ,ı 
dır. Fesin ilıerinc sardılı ili 
ya,mak rilzaürla buruşu)·br~ 
ince yaşmağın içerisinde >1\klıt blltnn çıqlleri olanca ııüıel g 
meydandadır. ··ıı ,.._ 

Bu kadın Üçilncn Ahrned ı ~ 
'delerinden Dllfuruıdur. K~r:'u ~ 
medin Yanık yllzllne baka ~ ~ 
rilnlln s11ttlerini dofdQ111l dJ"'· 
olmadığı için bir bohçacı ~~ 
aüzüne uyarak ondan kaçıP il'_>,,, 
Sultanın Eyfipteki aarayıoı ,._,J 
yan Dllfuruı. HııransaraYd"• '-ı 
yeknnsak ve tıılsız hnyatt~a".ıl 
lanı bulıımayarak Oriıitt.I ~·,....I 
mltsiıllfe, ııtıraptan dabıı · '1~,J 
bir ıztır:ıba düşen Di!Curul·pıt!"..t 
şım yemeiinde Damat Ali~~ 
yil2ünden ıöllerlnl lualdıta btıJ~· 
mak cürelini kendlılnde b si 
icin Hnrans@raydan Padif' 
ym:ı yollanan Dilfunız... .,,, 

(D..-__/ 

GUnlUk bulmaG!~ 
Gt 2 j " r. '- ., 1 . .,_,._._ 

medreaeDlnb~esindekldutaıacmatiı-lm! ................................................................................................ ~ .................. .. 
' ~ıkmıf, muvazenesini kaybederek ye. \ 

t 
3 

re dtl§Up 6lmu,,tUr. 

• L&lellde Tevftk 1aniınde bırı11ln 
Hikaye 

'· ••11•1• .... 
Qewlıea: 

CelJat T-.olilı Eman 
•.,_,.._._ 
! 

.fırınında tekne lçlııde kaldınm. taıı lıiı_ .. __ 
\'e çllrllmll§ \a.htalar bulwımUf, 11' 

M EZARCI ' 7 
gün kapalılmI~tır. 

• lzmJrde 8U §irketl tabrlkaaında 

çalıfan Mwıtara gUndelltiııl arttırma. 

yu fabrika mUdUrU Rahmlyl bıçakır 
yarltJc öldllrmUJtUr. 

Senelerdenberl Parfe.ıı Onı:ıbur~ uıuleccgt yerin derecellııl tayın etmek tUrltı JılatnD&IUD keclerbli 114'enDel• ... Ti .111,a, rUz&&nD. iki bllklQm •tUCI 8 
9 

k&brt.tannun mezarcwyc:tı. Bu ı•hr• te ula sıkıntı çekmiyordu. Her öl\i· m\IW.ffak olamHdı. • ..ıvı •l&cJu'mm Mil J.l1ıklarml dbaltr 
çok gepç Yatta plmif, aaktn 'le tatlı muhakkak ki toprata ı:trer. Fau:, Harp bitme•, Yaalye' CIOaeleati 19' SiM bir Ml alaD doıDmut cueUere ak· 
bir bayat yapm.ıftl. meu.rlıkta da. bir derece uaulü \'ardı. 4• btıAOttm vt.hl•\tp'l,U. Bu..,_. · ..-..ıc tu)rler 8rperUcl blr maman 

Tatu k&dm1armıD ipek poturıarile Zengtnle fakiri orada bil• ayırmak de llOkale muhlııre...,.... '•tl•Ddftt. JU'9&DUltl. ~ 
bayım bakqlı develeri auren Kırgts· mecburiyeti buıl oluyordu. Mnartıta, yUatl ıGaO cWSk dltl1c ar akpm. kankoca dualanDı Jav Solllan ıağa: .,,,~ 
lann yaz ve kıt U.Ueriııden ek.ık et· Parten ı•Y•l baııtt cı~u blr cueUer S•tlft10rlardL ltamlarmlD eli talar. Çok pamedla mea.rcı bolla• 1 - Haliçle bir .emt. 2 
medlklerl yUn elblaeler onu dalma k6y1Uydtl. Alatrell&de kocaaı cibl aa.t· ayal& yoktu. DlUyar ParM bWdlln JU"ek ~ hk&t kanm bir uıı= kum:ış, toprak, 3 - Fe~ ,.-, 
hayrete dU,UrmU,Ul u. I.Akin, çok muteklddı.· ôlWenı ko· ... up l1lMl GQGDD ~O ~ IGslerlDl kapaJUD&dı. t • K bl }.rf.~· ~'-" 

h ... _...._ ""''"'''"'- --n-....... 1ı1a-- BlrclMalılre •v ·--- .. ...ımııtb.... ya ar. • - omıu r R111yada lbUlll çıkmca, .Partıın 1 • caıımdan daha fazla hUrmet eder ve ""'nu ,, __ -- •_..., .. ,_. .,._ ...., -- ...,.. "' .. ti, ıen bırııkmak, 5 - V• ' 11;1. 
tlyarlamlf bulunuyordu. OğUllan, ParteniD iddia etugl 1rıbl mezartıkt., da ~ tatirallaU lçlll ......._. kadanalar ~;'ol cJamJa .laAN' robunu keşfeıHn doktor.,..,-: 
ordu ldzmetlnde, kıstan ela evleııenx beyaz kemikler Y'.l ..._•k• blrtıır dııa eder, ı•c•l•rl de pencereden 4ı ket ettlfllıl 16rilr •• du. S.,U fi E k d ~o ·.111 •· ........ ..c•-1• 1•rdt -·ıa.tıarı .._ .. -rr .. nı ı•--tııyerek korlcud&D W.ıa 6rtQve anı. o1aD bu c1alm bmbli - sas, ar uın ıın "ol""f 
bafa& .-lel'9 •• .......,.... · ... ıey bulunınadıguı& katiyen lnaıım&I& .--· ..,.. :'. .. , llrQ lıllecek bir ol ...... 7 - Kıymetli bir taş, ":t/ 
kenı.11!1 glbl karacahll oldutu tçln Lstemezdi. O, ruhlann, •arlı topraklar Utrndl. Cl1çlouu• 1 ye y - nebat, 8 - Bilgiç, bir J11'1':..ı 
onlardan mektup bekleıne.ıdl ve ha· altında ıömUlU i.lkeleUertn yanında Artık harp bttmt.ttl: takat t1tlla bet rak 1neu.rcmm kulQbeelu U.rı.41 n Cıın, bir not, 10 - y.-, 
beniz yaoamaya alqınııtı. · ya~dıklanııa illaııır ve bazan da onla• ıoac.naı,u. :au melQıı baltahk koo. kapıyı çaldı. Katnııa. tltdye utrlı~ de bir direk ismi. 

Karı.ı51le mezarlık dıvarına arrt vt· 'rın blrUılrlerıle kon1J4luklarmı ileti ~lr ~yt k&lup ıcawnayor, lı:aluala• kapıyı açtı. .J1. 
ren bir ku1Ubede1 oturuyoruu. Dt'tll· tllrerdi. n matem• atırUklUyordu. Bir araltls Kapı açılllıca. feryatiü ..._ a· 'ı'ultOl'ıdan aıaDı: ti rl"'/ 
mlyen b~ hac:ıı manzarlı.nın ıı.)·1rd!gı 019Dler o kadar çofalmlftl ki. ıa"'°t )'&Dd&; K&tnDa ıUı& o ela ~ 11111 al· 1 - tstanbulun bir ,edJııı•;~~"' 
büyUl< ~e<;ld!n satma !Oluna aıralanaa Bir &"Un eweı OrtnbUr&"da pddetll bu.braıu llafladl. oıwen lı:.etua, •• &lada bey&& bir ciamlD kapsdu. igerl· 2 - Sıı. f(ül ııı:ınasıo• ~.ı; 

muharebeler olm\11, ı~hlr elden ele ... ......_ _,..,.,.a.ı .. ı ,. "-*11. .S -
1eh1 ve sljğUt ağaçlanı:ıda.lı karıu da, ma.k illalL&nı olıDa4J. '9-·-~ Y• •·-- aunn_. Hristiyan kadın ismi, .. t.fl-1 
kendisi de çok hotlanıyorlardı. geçmiş, klb kızıll:ır, klb dokot kazak· namma b1r ,ey kalmamıttı. Z&ftlll kad111 lkona7a ııuca ~ sonra sellr, sh·ah, 4 _thf<! ... tO~ 

ıarı galebe ç:ı.lmııtılar. Mermller, aer _, k•••'"' ı " A. "•- Mu ..... ( z KomUnlatler, kulUbeye ıöa dıkıut"· C..tıerta elaeri•• _.ar & ar •• mesan:ı - m .. -ma-,,en ._ P' elbisesi, 5 - llnlk, e a.11 
alz: &'•çitlerde dWll 1elvilert dnirettll ~·- k--'lf ... ...-. u-- _.._ .ı.tA .. ••-.o- ..._ ... ., m~tller: cUnkU hiç ölUlerte b!rlUne urbta n.akled!Urkeu .,..., - yor H •-·,,-- ~r .. .._ r-......... -· Elverişli, 7 - Dir i~ka•.. Y. 
k&bırlatı aıtU..t etmııtı. __ .. le--'· -•·- ••.on ··----""- ---•a. 1 - ~ ömllrterlnl geçirmek ıstlyecek kimae yolda ldrllllı1el'1D• çarpa.-- --·~ ,,_ ve ..... ___,,,. ""- ,,... dini merasim, nota, 511• 

bulunamazdı. Halbuki o, vaziyetlııden Mııtttna, korl<ulu aaaUer geçırmtı· ...ı.r çlkanyortardı. lle:arlıta 1ı .. • nD te1lrtl• kendlM ıelmlı ve muar 9 - Dair, mektup, ıo - -"' 
~ok memnundu. Böylece rahatnıı bo· ti; çUnkU, ebedi uykuya d&lan ölUle· katJ bir balde ıeı.ıs bu eeeetler k&r• cınm kutobubae aıfDUDJltL lttY ~ 

Habe.ciıı \ '&r mı~ Selma dul zan da olmadığı ıc;tn eakl mezarları rtıı rahatsuı edilince pık tuıa ltıı1r- larm kucatma bvakdl)'Of4u. Oracle Bir muctM ka.blUDdu öltımllD pen 1-t l'lı'olu bulnıa('f1111t:ıtt P':t 
düzeltmek yeni tabutlara da yer aç· lendlklert.ııl, hu ytısdea, kendllıriııl alacaklan pos teaa41ıf• batlı lıı&r ..,. ~ yaka.mu aıyına m~ Soldan ıal}a: ıs. ~ 

--.ı makla vaktini geçirip ttdlyordu.. muhatua edea luaDlara durmad&ı:ı dl; bullan ölmdıılf ıtb& dSllMWI 4u· hortlall sün dotarken maarcmıa 1 - Dnnzl.g, Sııp, 2 -::.. Jl1. 
- Bir amanlar onunla niş:ı.nll b J, 3 - Z"nbak, Boy. 4 ~ / ......_.____ Ç'.eılt, çeflt tabut g6rm11fttl. Artık bu 1iklyetıerlııi tekrarladıklarmı bi· ruyor, buılarmm da ayaklan 11SC• yatat1ada orukl~yor! Parfen de lw .. e'" 

----. dilştlnUyorum da ha- bir ölUnUn tabutundan zen~ olup lirdi. Kocuı, onwı bu end1felerin• dlk1lt katryorludl. kudaıı çıldıran karıamm tuurauz nu· Ziya, 5 - ~. Kttç. Tas. 1 1 ti 
lbOe llkndlJoram. Onunla e\·len. oımadıtun dertıal aoııı.yatıtılyor ve sö (t1lmekle mukabe!• ederdt. ll'allat blr Gece olUDC&, &'/ 11ıtmd&D aı.zan rıltılannı dillliyerek ' uyukluyordu. Ab, J.la, 7 - Elınnaı'ıııc.;ı., 
meıllifme ne iyi etmişim· Yoksa Ak-ı, K, K, 9 - lıı, L• .,amd1 ben ölmiif olaeaktım· ._ ______________________________ _________________ _. lbtiy:ır, R. . -. ' ... 


