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Bir Amerikan gazetesine g öre 
il 

1 • 

Dl • 
IF rr <§1 n ~ o ~ lhl tül k Q IITfil <et ü" ü ngü Dit<eır~ 

k®~liillıüye ö De ffil lÜI n ©\ ~ ce it?> cet o cet rr ö ifil ö · 

Almanva, Ma .. 
caristana da 

lk <§) lr©\ lr 
ver<dlü 

Bal, 5 (A.A .) - Stefani: 
Fransa hükUmeti, nazırlar meclisinin Vichy

de Lebrünün riyasetinde toplandığını resmen 
bildirmektedir. 

f """""'"'"11 1 1 1111 1 lllll llUllUHI 

1 Hatayda. ı 
• i 

ı bayram · 

yıl dönümü 1 Rom~nyadaa isteklerinde Meclis kuvvetli bir İngiliz filosunun "Mer
selkebir" de Fransız filosuna karşı harekete 
geçtiğine muttali olduktan sonra İngiltere ile si
yasi münasebetlerini kesmeye karar vermİ§tİr. 

i kutlanıvor = 1 1 1 

l ardını. etnı.tı;ecek Nevyork, 5 (A.A.) - Stefani: 

Aııt:ıı.--ya., 5 (A· A.) - Kn.hra· 
ma.n ordumuzun Hataya. ayak bas
tığı gilnUn ikinci yıldönUmü olan 
bugUn co~kun ve candan tezahürat 
içinde kutlandı. Sabahleyin hU _ 
kflmct, parti ve hn.lk mlimessllle
rindcn mllre.kkcb bir heyet mevki 
komutanrnt maknmrnda ziyaretle 
~:ı.hsmda 5anlı ordu.muzu sclAmla· 
mış ve halkın şllkra.nlarmı sunmuş
tur. Merasim saat 10.30 da istik' 
ıaı mar~ı ilo ba5lıun15 ı;e ebedi Şe
fin nzız hnt.ımst tebcil edilerek 
Afilli Şefe ol.an sarsılmaz b~lılık. 
minnet ve şUkran h.islcii bk kere 
dalın tekrarlanmıştır. Bir süvari 
mUfrezesi ile akıncı müfrezesi eeıı. 
re girişi temsil etmiş vo meydanı 
dolduran binlerce halk tn.rafnıdan 
alkış tufanına boğulmuştur. 

'fenı ~omerı ~©Oöa.OJ(as o : 

Berlin -Roma mihveri tarafından ihdas edilen 
sistem dahili nde bir bütünleme siyaseti! 

Nevyork Herald Tribüne gazetesi Oran ci
varındaki Fransız kuvvetlerine İngiliz filosu ta
rafından yapılan taarruz hakkında t e fsirlerde 
bulunmakta ve Fransanın lngiltereyc harp ilan 
ct..~csini muhtemel addeylemektedirlcr. 

(Devamı 2 lncl ~a~fıı.da) 

''Hazin bic 
zafer!'' 

f nı:iEz hz.rbiyc 
lllüsteşarının beyanatı 

lngiliz ordusu 
~atan topraklarına 
hır tek Alman çız
rnesi bashrmama'k 

emehndedir ! 
Londra 4 

l.odrtor : ( A.A.J - Diiıı :ıkşaın 
lunan b K:ıı!larasınrta bry:ınııll:ı Lıu
rorı 1 a.lırı~ e lllÜ'>lcş.ırı l.onl (). 
ı>is 'd.ngıllcn•ııiıı nıüıl'lfnuı.111:ı l:ıh" 

c ı lıııı .. - ı ı. 
Ve v ''an ı>ı lalurııı kl'l11ncliııl Cesarcr · • 
llllşlir ki. 111

• .. l<'_!>~rüz <'llırcrek de.. 
dtişnıun ı a· Bu_ıu~ l ntıillz ordusu, 
\·e h:ıh hoy olçuşmdfo lınzırdır 
kat'ı k cşkcrdir. lnglliz n!lkerleriııin 
llırın n~~~~li . şudur ki, bir tek :\I· 
kcrin'ı · crı bı J e, en son l ngiliz as-

il ccscd' ü · d:ın ku\'\" . ı . zcrındcn otJ.ıma· 
ı:eınircccı~:!• müdafaa :.ı~tcııılnl ıze
ların '~r. A<ikerlerln 'e • ı ılııy
raı.:1ar~ııü yu~srk e.ınc l ı, \ Jtıın l<>p
llıt>sini zer .ne hır ll'k Alnı:ın ~iz· 

~f n dnlıı lı:ısmonı:ı~ıtlır 
1 erntekcli .. ı · kcr) 11111 :ıf.>11 eılcrck a<;.. 

8ale~: arası.nd.ı, 1918, de Alnıanl:ıra 
"o 

1 
· rınuş bir çoı. cskJ ·ı1· ı ı r< ır l! 1 ~ ·ö• er 

llzıer : un :ır. hllh:ıssa bı.i•Qıı l ııı:i· 
rtıild03/çiıı ,mfıradclt' eden \'nlrıııın 
Ri li a:ısı nıenuuhaho; olunı-o 111_ 

re 7d orılu~unıırı laikh•ctıni hir ke· 
~\·o ah:ı ı sp:ıt ı hıızırrlır'or.'' 

tı:n:ımyE nt'N fiECE VE B U 
ti \llAll \ 'AP:LAN HA\'A 

Lo nncu:-.11 ... \m 
Utı.d n~r<ı. 5 (A.I\. \ - Hava nczare 

Cl:ı lı:tll~ edllmL5Ur· 

(L'~\amı Z l:ıcl saytadn ) 

Macaristanda hasat 
seferberliği başlıyor Bütiln h:ılk taşkın bir neşe i

çinde bayram ynpmnkta, şehir ba~r 
tnnbaşa bayraklarl::ı. milli renkler 
ve talnza.fcrlerlf' süslenmiş bulun
maktadır. Bu nkşnm lshcndcrun· 
da bir ı::ırdenpnrti verilecektir· 

Londra, 5 (A.A.J - Taynlis gazc. 
lesi llalkaıılar meselesi bıı.ltiunda 

DUkrctşcıd mub:ıbırlnden aldığı blr 
maknle,>l ne:retme ·• ·•· Bu ma~ta. 
leôc bildlrll~lğhe gbre, mihver dev -
Jetleri lnglltereye km'§ı harp devam 
ettiği mUddetı:e Balkanlara mUdaba.. 
le nlyeUer1 bulunmadığmd:uı ve Ro_ 
manya ile bir ittifak muıı.tıedt:Bl ve. 
yahut blr ..skerl yardım paktı yapa
mıyacaklannı Romanya htik!ıme • 
tı_.e hnber \'Crmlşlercllr. Almanyıuıın 

Macnristana bugunkü mctallba. ::ıda 
yı.rdım etmek nly<?Undo olmadığı da 
lşlkdrdır. Almanja. bir kem duba, 
sözüne gtlve.nenı,.-· himaye hakkın _ 
dal<' \'aadini tı •• .mmaktadır. 

l '!;Nt R:>:il F.:N l h:IHl\ ı., .ı.t ~.:J .S 

HEYANNAl\IKSt 
n ( \ .A.) - • r nj:u:"T 

bild rlyor: 
Yeni Glgurtu hükOmcU memlekete 

hitaben a.şc.ğtdakl beyımua.meyl ne' • 
retmiştir: 

''Memleket dış \'O iç plAnda. kıı· 

U meseleler kar§ısındadır. Dı§ saha. 
da. hllkClmct Bcrlln _ Romıı mihveri 
tarn!md.-ın lhdaa cdllcn s!&tem d:ıhl • 
llnde l:ir bUtUnleme lifyasetı t.aklbct· 
mek niyetindedir. Bu ıiyaset, ılya.sl 

bir reaıtznıln l!ndesf değil. millet hla. 
ılyatuun sadık tercUmanları olan aza. 
11nm aiyasl \'C ldeolojık telekkilcrinln 
mnntıkl bir neticesidir. 
Aynı zamnndn huk{lmet Avrupıı.nm 

bu bölı;esinde barışı 5fyast yüksek bir 
nizamın elzem §~tı olarak telA.kkl e
der. llUtU:ı l.Om§ularlle en iyi \'e eo 
•.unlml ınUnMebetıer iclamesine az • 
mctml3 bulunmalttadır Buna binaen 
bölge ftUCaktanmızın bu siyaset yo • 
lunda merholeler teltıkkl edilmesi 1 .. 

cap eder. Diğer mcıııleektlerc gelince 1 1 · ı · t ~ • "o d ~ • 
hUl:umct §İmdi '\'C lsti:{b:ılde barl§ID ngı 12 gaze eıerı ran art 1 
ylikselr heı!c!le rıne ve J\\'rupanın in. " 
ııasına hizmet cdcbllccck her ııeye F •ı ..... • ı · h b 
pıesaıslnı te~rık ctmcğl vazüesı lca- ransız - ngı iZ mu are e-
bmdan addetmektedir. lç snhuda hU. 

kQmct barı~, huzur \'C nizamı temine • d bo•• t bah ed ,.. 1 
kUV\'Ctlo knrar vermiştir. Karışıklık sın en yıe s . yor ar 
\"e yanlış yola Jmaıe için yanlı;, ba _ • 

§~~~~~~~~:~;~:=~=~~~ Mitler ,Fransız d·onanmasına kendi 
:';!;:~;:~:~~~::.;:.~~ kendini imha müsaadesini ver mis 
du kudretinin dalma arttırılması lt,;ln • 
elinden geleni yap:ıcaktır. 

Ekonomik meseleler, kumanll:ı ı~ 
nin telif ve tevhidi suretılc, hıılledilo -
cekUr. Ytnl rejimde hUk(ı ınct mcs:ı.i 

\'e istihsalin h .. kı ı bir mUkttfat bul • 
ma.sını temine çatışacaktır. B:uı;ırab· 

ya \ "C Bukovlna mUltecllcrl mescleSJ 
scrl bir tarzda hailedilecekUr. 

}'llZIJ'Or: Biz i''rnnsız fııoııunu Fr&.n~h 
nın değil, Hltıcrln elm:len aldılt. Şlnı 
dl Frauım adına j apııan ~ey oazılcnr. 
açıktııo açı(;n "1''ransız 'io'Uhrrrı" a • 
dını verdikleri Uare~aJ Pelcne Berlln 
tarafından dlkt" cdllml~ butunmal{tn. 
dır." 

Dcyll Meyı .}az:yor: 
"'Fransız filosunun en bUyUk kıs • 

mının düşman pençesinden uzaklaş • 
tmlmı~ olmMından dotnyı herkes se. 
\'inecektir. Yc.pmağn mecbur olcluğu • 

Kral F arul<' un 
mallkanesıne 
bomba aüştü 1 

Kahire, 5 (A. A.) - Bir deniz 
tcbliğındc !jôyle denilmektedir: 

Dün sabah lsltenderiye üzerinde 
ltalyaıı havn taarruzlan kayde
dilmiştir- Tnkribcn 32 bomba :ı • 
tılmışsa da az hnsıır vardır- Bir 
ımhr. J'ral Faruk'u:ı malikancsi

:ıe dUşmü ttlr t'c: kl"l ölmU.-,, 4 kı· 
i h'>fıf"r> v:ır •3nr.ıı tlr 

inönü hava 
kampı 

BUtUn memleketin bUtUn milliyet 
pervcr cereyanlarının tfc.desl olan 
hUk!ımet tam mllllyetperrcrllginln bU 
tUn lcaplannı lfnya de\"am niyetin 
dedir. Bu l§, huzurun temini tc;ln. 
tedricen metodik bir :.urette, umum! 
tedbirler çerçe\·esl dairesinde ve blr 
progra.'1> mucibince tııtbik edilecek 
Ur. 

Lonılra, 5 (.\ .A.) - H.öyter: 
l nglliz matbuatı. lıUkOmetln Fran 

su: fllosıı:ıa karşı ol:ın lı:ıreketfnl Be. 
vtnı; ,.~ acı He karı,.k bir hisle karşı. 
lanııştır. ~,cvinı;ı~. ı;unkü hUkfımet 

yalnız BUyak Brltnny:ınırı mcnfaııtı 

bakımmd:uı değil. aynı z:ımanda bl.T .. 
zat Fr:ı.n3anın \'C bU•Cn bc~erlyctın 

menfaau baltımımlan hu harekete tc. 
vessuı etmek cesaretini göstermiştir 
Acı ile. çU:ıkU Clermoot • Fernmd 
hUkClmetlnln hattı hareketi Uzerfne es 
ki slldh kardeşleri bugUo sakmılmıısı 
lmktuısız otan bu h:ırekeUn l>urbanı 
olmuşlardır. 

nıuz lı::.zln va:zl1edc'n dolayı Çorçl! y ' • T.. ~ı 
tarafından sustcrilco kı::dere herke. , aı oevresı ur~ 
~Urak cı.lecclctır. Bordo adamlarm.r ' 

HUk!ımet, sayretlnln bUtUn Ro:nen 
ter tarafından anlıı.şılacağı ve muva. 
fakatla karşılanacağı kan:ı.atlndedir 

l'tl.\ Cl'. n ADLİYE NAZim 
\"COOSLAVYAY.\ <ill"'ft 

Buda.peşte, :; (A.A.) - Adliye na. 
zın Rn<!oscay. Yugoslavya adliye na. 

(Dcuıru 2 inci "8yfada ) 

Fran.sız bahr!ycllleri için içinde bu. 
lunduklan mti;)kUI vaziyet dolayısile 
bUyUk bir sempaU gösterilmekte vt> 
bu bahriyelilerin memlekctle:'ino dön. 
mek veyahut eski mUtte!iklerlnln ya.. 
nıbaşında mUca.deleye dev~m §tklarm 
dao birini seçmeğe davet edllml§ ol. 
rnumda.ıı dolayı lngfltere bUkQmetl 
tebrik edllmektecilr. Ne\'8 Chronlcle 

ş;,ıurıruz ve bethaht slyasctınl milleti Ha a Kur u mı u B,., ş 
mız ta!cb!h etmekte oldu~ gibi tarll v 111 a . 
de. takbih edocelttlr. Fransız fılosu 

na ko.r~ı bıı karan almak için yUkııck t{alll "'l r•atR11da 1 hlr mnncn1 c~arct tı'!.zım olmuştur. 1 lct4 r 
Bu icraat büyUk bir adam tarafııı • 
dan dikte edilen güzel bir icraat ol • açıldı 
mu§tur." • 

(Devamı 2 inci s:ıyfıı.dn) . (l'.a7.J5l 2 ncl sayfada) 



• 

-" (L~~ .... ~~~~~~.ı 1 ~~~~~ili'.iıı!~ 1 
ln ~ dUşman bombardmııuı tay DAHİLDE t 

Fransan n ng·ı ereye karşı 
har nanı mu temel ' ı rt l.ustıterenin doğu - §lmal, do. il- CUmhurrelstmlzln, birkaç gün 1'.. 

_ cenup ve batı _ cenubundakl tıa_ tlrlıha.t etmek Ur.ere ya.kmde Yalova. 
ıcr üzerine tanrruzlarda bu - ya gtdecel!t haber verilmektedir. 

• u I:ırdır. Şimdiye ko.dar nlınan lfo Almanyanm Anltara sefiri Fon 
po.ıar, ıuuw.rm ıiam olduğWıu bll • Papen bu 113ba.h Ankaradan ı;chrtml· 

tedlr. Olen yoktur. ze gclmi§ ve Haydarp3§ad3 Alman 

•RAl\"SIZ PARI.ı\.l\IEı"\ıYOSU GtıE<JEK JIAFTA. 
DAVET EDlI.ECEK 

va dafl topl:ırı bu s:ı.ba.h fııallye. koru;olosluk crlttuu tarafından Jcıırı.ıı-
Olcmıont • Fcrmnt, 5 (A. A.) - Mebusun meclisi ile sene.to. 

dan milteşekk.il 'Fransız parlamentosunun gelecek hafta bidayetinde 
davet cdilcceğinl salıihlyettar ma.hafilo ntfen Havas ajansı bildirınek
todlr· Bunu müteakip mlllet mecli!ıl toplnnaca.ktır. 

ı; mi!} ve Spttfire tayyareleri ha- lanmı,tır. BU:ı-11k elçi, hU~metlndcn 
ı~tır. Biraz sonra. bir Alman aldığı mtısandc ilzerlnc gebrimlzde blr 

b:ırdnr.;uı tıı.yyarc::;l alevler iı;ln· lkl gUn istirahat cdceeğlnl bu ııeyaha.. 
d ıze dU;ılı~ordu. Tayyaredekt Unln lıa§ko. ııebcbl olmadığını ııöyle - Fransanm muhtelif mahallerinde dağıimıD bulunan tn:nlnr mem· 

leketin istikbali için kati ehemmiyeti olan müzakerata i5tirak etmek 
Uzere sür'ati müm.kUno ile Vichy. ve Clerrnond • Fcrrand'o. gelmeğe 
davet e~erdir. Yapılacak olan 5cy '\"aı:iyetin icap ettiği yeni kanu
nu esaBiyi Pcten hUkiunetinln verebilmesi için lil.zrmgclen metni ka
bul etmektir. 

rt Almnn kurtanlarak. c .. ır edil • mll§lr. 
~r. il> BUyOk Millet Meclis! ReW Ab • 

M ıs:ıo.t 11 6 ı.::uı~r ı;eh:ıı haberler ' ( dUlhnlll: Rcnda. bu saba.hkt ekapreıle 
Ankıı.rndan rJehrlmlze ı;elmlfitlr. 

1NG1L'lı •• ~ sruı lAl'IıJAYl 
DUŞUN.MÜl'OR 

Lo ıdrn, G - lngtllz Ba.svekill Çör
, Avam h.amaraamda harp vnzlye -

n ::ı b;ı.lu;;;JMrkcn dwml;ı~ır kl: 
• H c mıa u0r:ının:~,,, hattlL memle • 
tı~ Ltilö. cdı.ln.i' gömryi bile 
ı meliy ~ Gerek İ!ıglltcrcye, gc -

lrl md ya <.ıi.I manmuzm yap • 
l hU um'J tardetmelt lı;ln ell • 

" ' n bütUn hazırlıklo.rı yapı -
ı A!.man) a ve 1talyıı ile 6Ulh mu 
r 1 rino giriJ ccl;1mlz !,ickllndckl 
ı r Alm:ın propagıınd:urmm uy • 

r li yn!J.nlarwr. Hiçbir ııulb yap
yı C.l.i UDmU)Ol'UZ. Bil kLı, harbe 

• ı b Un ı;e aiUc ve son 5id. 
ı v L:zt harbe ı;okan haklı ga.. 
r h r hususta. tc.bakkuk edinceye 

I ıANS\. - lT.ı\LYA. AIMANT't\ 
Şı:tKUIES.\tSl% 

C\j ork, G - !ngııtcrc tıı.ratmcbn 
rant d r. ~ınm kısmen zabt, 

n ir.ıhs. cd.Ul,;ı;ım Marc~al Petcn 
' ilm tıl İn'!ilt re nrasmd:ı. siyasi 

'~-'----·~ ... tın k .illmesine sebep ola -
nılmal.tadır. Tamamıte Al -

hUkQmeUnln emrinde bulunan 
ı I e•cn hUkQmet1nln lngllte. 
~ı Almanya ve ltaı;yn !le tc~
i ctm si 1hU:na11 ileri s1l -

tcdir. 
.L. reden verilen blr lıabere &"öre, 
tya • Fransa ve Fra.naıı. - Alman.. 
mUtare~tclcrlnde SUvey!;I kruınlmıı 
t ı ı;lzli madt!elcr de bulunmalt -
•r 
INGtlJZ TAl.'Y ARELERtllı'tN 

HCCIDILARI 
Lonıl--u., c; (A.A.) - Hava nezare· 
nd!''l tebıııı. edllmlı;Ur: 
DUn 'gündllz, l:ızUiZ bomb3rdıman 
yarcı rl d~manm petrol tes1aatlan, 
Unıı.k:ı.le hatları vo depolan Uzeriııe 
~dıı. bulunmuııtardır. 

Rotcrdam ve Schoolhoobe:ı yıı.knım 
bulunan b1rço1t mavnal:lr bombnr _ 
• ~ ed11ml§tir. Belçikadak1 Evere 
Hol:ı.ndııdnld Ypenburg ts.yynre 

nl!ırr.ı:ı. d:ı. t.D.ıınıız edllm~ ve 
r 1 bwunıı.n naldlye tayyareleri ile 
r tnyyarclcr tutu§turulmu§tur. Di

p b:ı.zt tn.yareler do ha:ıara uğratıl. 
ıor.ır. BUtUn tayyıırdcrtnı1z B11llmen 

mll;lerdlr. 
Ceco ha.va ~arUarmm mUsn!t olmL 
a. rıığmcn Almanya.da Achcn Ho • 
dada KooJ \"C Fransads l4orvllle 

ıcmbardımaıı ed.Unı1§tir. 
To.yyarelerlmlzden b1rl dönme~ • 

3 Temmuz hnreklltmdan oonra 
imdiye ksdar almabilcn haberlere 
~öre vaziyet ~öyle olmtl§tur: 

1 - 26500 tonluk DUnk rl: zırh
lısı Oranda. tahrib olunmtl§ \'e ka· 
ı aya oturmuştur. Bu gemi 2s·ao 
mil aUratindeydi. 8 tane 33 lilk ağır 
topla mUcehhezdl. ı 036 dn yapıl. 
mI'jtI. BI!' ge.'ninin eşi olan Straz-
urg bazı kUçUk gemilerle beraber 

l·a~m 1'a muvaffak olmuş, faKat 
o1d bir torplllc nğır hruınra nğ

rar.ıt Ur· 
2 - 1013 te yapılım 22189 ton

luk Provans zırhlısı Oranda ya.n· 
MI!'ltır. Bu gemi 21 m.ll sUnıtindey 
cd. 10 tane 34 lllk ağır, 14 ta.ne 
13,8 lik orta. topla mllcehhezdl· 

Bu geminin eşi olan Bröt:ı.ny O. 
ramh m:ıyna çarparak batmrştır. 

3 - 3800 tonluk SS mil sUrn.tin
do ve 8 tane 13.8 lik topla mUeeh
hez Mogador filotilla rehberi ge
mi Oranda batmrştır. 

4 - Komandan Test isiınll on 
bin tonluk ve 26 tayyare f.afıyan 
tayyare ana gcmlı:i Oranda bat· 
mtŞtır· 

5 - Oranda iki Fransız torpltosu 

Bahanın ölümünden sonra Davu· f 
dun od::ısında knn lekeli halının 
uze-rlnde l.ıulduğum kağıt pnrcnsını 
hatırltıdım. lyice yuvarlıınnrnk bir 
bily:ı haline gelirilmlş bu kfıiht 
pnrçmn acab:ı şimdi hnlınmdan 
geçen mnksnt için ıni kuJlanıl
mıştı? 

XYII 

C.:ın:ın lini h:ırekctimden şaşını· 
rak bir şe~ler mırıldandı; ona ne 
cevap verdl~imi hntırlnmıyorum; 
onu güllerin yanında Yalnız bırak
tım. Çnyırdnn secerken Ali ile knr 
şılnştım. Ve niçin oldu~unu bilme
den: 

-· Canan g{lll:ıri )"llnındndır, 

lmanya, acarıs
tana da yardın1 

etmıyecek 

LAVAIA tZAilA.T 'rımoı 
Oene\TC, 5 (A·A·) - Stetani: 
Le.val, r.iyo.st ve diplomatik vnzlyet hakkında hahat Tennl!i ve 

Onı.n meselesi lınk.kmda. iı.yan azasını tenvir etmi.5tfr. 

<:&&~tarnfı 1 inci sn.yfad&) 
zırmuı ilkb~ıı.rd:ı nudape,tcye yap
mı~ olduğu ziyareti iade mıı.kaadUe, 
(;'CC yarısı ck&pres!c Bclı;rada hare. 
ket etml:ııUr. Adliye r.azmnın refaltıı.. 
llndc re!ikaaı ve birçok zevat bulun -
r.ıaltta.dır. Bclgıııdda iki gün ltalacak
tır. Rad~cay Yugoslavya mcrlteZi 
hUlrometlnde blr k?nfc.nıns verecek • 
tir. 

La.\"81 aynı zamanda bükümetc yakında kanunu esaside yapılacak 
tadilat hakkında da izahat vemıiştir. L\'al'm izahatı hazır bulunan 

yan azası tarafından taıs\ip edilmiştir. Ayan fızası yarın Vlchy'de 
tekrar toplanacaktr. 

Belgrad, 6 (A.A.) - Macar adliye 
nazırı bu l!llb:ı!ı Eelgrada. gelerek ad. 
Jlye nazırı ?ııarkovlç ta.rafından kar. 
~ılanmJctır. 

lUAOAR1Sl'A?\"DA HA U> 
Ell'Er.BERLtGt 

B ulnpe-,t.e, G (A· A·) - Macar 
ı.jansı bildiriyor: 
HUkiımct hnsnt i.5lcrini temin 

ma.ksndlle bir emlrnnme ncşrct
mlşUr. Emirname mucibince hükiı. 
met mnkamlarmı milli mildruaa. 
çerçc\·esl dahilinde hcrkcısl çalıa -
mtı.ğa mt'ebur cdebilcccldcrclir· Hil 
l:C.-met icabında zecri tedbirlere de! 
mUracant edebilecektir. Be!; kenta· 
il geı;en buğde.y fazhı.silo on l:en
lall geçen mıstl' fazla:.ır mecburi 
beyruınameye tiı.bi ol::ıcak ve 1ıU • 
kümet tarafından salınalmacn.klır· 

1 B:ı!ıt l J e knd:H· r.:elen h-;ı:;;;;ı 
llULGAR D.<\JnLll'E NAZIHJ?\"JN 

BEl.'Al'iATl 
Sofyn, G (A.A.) - Alm&ıı njan.sı 

bildiriyor: 
DoğU _ batı Bulgarlstanmdalı:l Gor. 

na Cumadn yapılan mlllt bir lezahUr 
csnasmdn dah!l!ye ruızırı bir nutuk 
oöyllycrek' eı:cUmlc denıl§tlr kl: 
"- Du tehdit ve tebUke za.manm. 

da Bulgarl3tan d3ima ııtlkiU:cU muh~ 
faza etmta vo seferberlik yapmnmt§. 
tır. Bulgar slynsctı. tadil s!yıı.scU ol -
maklB beraber, nynı camanaa sulh 
J1yaı!e ti dlr. 

daha Jıatırılıuıştır. 
6 - İngiliz liınnn1nrınd:ı lıulu· 

nan iki Fran<;ız; zırhlısı (Amerika· 
don gelen haberlere göre 22 şer lıln 
tonluk ,.e 12 t:ıne 30,a luk toplu 
mücclıhcz Kurbc ve J>arls zırhlı
lnrı) ln1tilizlcre teslim olmuştur. 

7 - lnglltercde ııyrıca 2 lınflf 
kruvnzör, bir tok <lenlınltı gemile
ri ve bu meynndn en biiyük deni· 
zııllı gemisi :.880 tonluk Surkur, 
200 kadar m:ıyn tnroyıcı ,.e tnhtel· 
b:ıhir a\"eısı gemi, 8 muhrip lnslllz· 
lerln eline geçmiştir. 

''Hazin bir zafer,, 
( &:ı:hı.rafı l inci sayfada.) 

Dcıyli Hcı·aıd yazıyor : 
"B~ka. tUrlU olamazdı. Bu nkmıl. 

mıuıı 1mltA.nm: bir §Cydi. Bu tedbiri 
b!Uııt kendi <ıtnnlycUml.ı:, takat aynı 
za.nuında be§eriyeto kıır;ı ola.n vazıtc
ıalz dlltte etmekteydi. Zira harbl l:ay_ 
betUğlmiz takdirde beşeriyet kaybo. 
lacnktır. AkdcnlzdeJd harekattan mu. 
teeastr olan Fransız bahrlyclilerl lçln 
ltederimiz ts.ı;slt edlleml) ecelt dere -
cede bUylil:tUr. lc;:lnde bulundukları 
vuJyet blziınkl kadar mUelllrndL O • 
ran muhııreb alnde b!zl yege.ııe t.D.t _ 
min eden aey bunun bize t·mpote e • 
dflm~ olm.ııaı ve ycnr dUnyn. !le Uıri· 
hln bu muharebe ho.kkmda l!ıı.da ku. 
sı.ır edemiyeceğlmlz bir vazife olıımlt 
hUkUm verecek olduğudur." 

Tayınla yazıyor: 

"Clormont _ Ferrand hU~meti fle 
onun emrine itaati '\'a.ı:i!e addeden 
nıubuıpler arasuıdıı fıırk ı;6zetmek -
Uğlmiz lA.zımdır. Sempatimiz, lı;lnde 
bulundukları mUellim Cecl vaziyetten 
dolayı }-"raıwz aaltc.ırlerl ve bMriycll· 
lorile beraberdir, Onlara kargı adalet 
hJssiınlz, Mareşal Petcnle arluı.dn~lıı. _ 
rmm hıı.rckl'ltını ta.valf cdeılten mu _ 
aamnhaktır ':bvranmamıza mAııld~r. 

Bunların. Fransız dor.ıınmwımın ln -
giltereyo ka.rşı kullanılmıyııca~ .hak· 
hınd:ı nazllerdcn vata altlıltlan doğ _ 
rudur. Fnkat hangi memlekette o ur. 
sıı. olsun mea\ıı de\•lct ndamlcrmm 
vaidlerlne ıu:ıçıtt <\f\ o!Jm inıınmat;'a 
lmltl\.n o1madığı bir devirde bulunu.. 
yoruz. Pdcn hUlttuneti cmlrlerlniu 
tııtblklne m!ı.ni olmıık için lnsııız lmv 
veUcr!nln h •r tUrlU hıı.re1ı:eU li'ran -
saya değll, Almıınyaya kn.raı tevcih 
edllmla bir harg}rnttlr. Bir lngillz za.. 
teri fakat h:uln b!r zafer olan Oran 
mubarel:eıicde ölen Frnn.sızlann hn • 
yatındnn, l~ransanm c3lr hlllnlmoti ve 
onun .Alman c!endllerl mesuldUr.'' 
IIITLEU Jl'HANISIZ DONAIDL\STh°A 

Kl~'\"l>t KElli'DlNl t~WA 
l\ltlSAADE~f!\"t \'EIW1Ş 

J,omlra, () (,.\,,1). - Istilılı:ırnt 
nt'L:ıreti bildiriyor: 

lnslllz hükOmeti tnr:ıfındnn Frnn· 
sn donnnmnsı lıakkındn nlınmış 
ol:ın fC\'knlfıdc mühiıu karar, 1ıısi
lh: \"e Amerikan mnthu:ıt ve cfkürı 
umumi)·esıııın itllfokln tasvibini 
knznnmıştır. l\lezkOr knrnr şunu is· 
hnt etmektedir ki, lıuı,ıfln demokrn· 
si idealinin ycsüne müdafii olnn 
bllükis müendeleye knt'l ftzim ile : 
devam etmcAc koror vermesine se- ı 
bep olmuştur. f nglllre, mm·nffnkr 
:reli temin etmek icin Jılzımgelen 

J s-ı: 14 e kııdar ı:e~~~ ::~~ı:er : : 1 
!L'\dlNODO HARP DURDU 

Llyon, 6 (A.A.) - Majlno hatLmın 
son kıtalan dıı. Fransız kumandanlı • 
ğ'ının davetine icabet ederek o.teııt 
kesm!Blcr ve bu yüzden Llyon şehrin· 
de kalmakta olan .Almnn kıtaatı şeb. 
r1 tcrketmıatordlr. 

Fr.A.NSTZ ıtAJ>l'OS~"UN 
\ 'AZlYETt 

flerlin, 5 (A.A.) - Mütareke ko • 
mfsyo:ıu Fransız radyosu meselesini 
mll%Akerc etmiştir. Alman ltomtııyonu 
l§gal altında bulun:ı.n arıızlde Alman • 
lnr tarnfıcde.n &ansüre t,,.\bl tutulma -
dan J.'"ransız hUldımctlnln mesuliyctl 
nltmdn. raclyo neşrlyntı yapılmasına 

mu.,:ı.aae cdllmcııinl karartaştrrmı;trr. 

FnANS17.SO:rfALlSt Bı\Ş 
rtUMA!llUr\NtNJN RA1M.CI 

N~ımork. 5 - Fr:ımm; Soınıılisl 
haşkuın:ınılnnı grnrr l J:ınliyyom 
A lmanlnrn ,.e ltnh•onlnrn k:ır,ı mu· 
ltavcmete karar wrmhtlr. 1tıılrnn 
murnhbaslnrı dün miilareke şnrlln· 
nnı l<'bli~ etmek üzere gcncrııll 
ziy:ıret etmişlerdir. Um;knm:ındnn 
lı:ılyan murnhh:ıslıırınn mütarekeyi 
tnnını:ıdığını ve heıııen çekll'lıclc
rlnl hildlrmişlir. Mur:ıhhn~hr hu 

vaziyet k:ırşıc;ınd::ı ınütnrckr şnrtln· 
rıııı tchliB l'lmcden nlelrıcelc çeki· 
Jip citmişlerdir. 

bütün tedbirleri nlmakin kntiyen 
tereddüt etmemektedir. 

lngillcrcnln vermiş olduğu kara
rı vermekte ne l:ııd'.lr hııkh oldu
ı:ıunıı islıııt edrcı k en bılidelil ~u· 
dur ki, llillcr f"roıı'>ız don:ınm:ısmıı 
kentli kendini imha etmek müsıı:ı
desini vermiştir. nu müs:ıode, Fiih
rcr'in ne derece kcndint Fransız 
deniz kun·etlerine sahip addettiği. 
ııi i'ilJ:ıt l'tmeklNl ir. 

Mnrcş:ıl Pctcn'ın, lngiltere"nın 
Fransn'ya şn iki şıktnn birini icl'· 
cilı etmek ihtiynrını \'erdi~I luık· 
krndol:i b!'ytııı:ıliyle. hnkikQtı ne 
derece tahrif cimi~ olduğunu teh:ı. 
rilz cllirmek liizınıdır. 

Tenkit ise şunlar idi: Dononnın· 
nm keudinl imha etmesi vcynhul 
lnsiliz Jiınıınl:ırın:ı illilı:ık eıınesl. 
lııglliı: hiikönıetinin Pransız do
nannınsınn. Ameriko'Yn ve}nhut A· 
meril:odnki Frnnsız müslcınlckele· 
rine gitmek ilıtiynrını dn bırnkınış 
olduğıı mnlılnıdır. Bin:ıennleyh y:ı. 
pıl:ın tekliflerin ifade t>dilen tek· 
ıınerden ll:ılın geniş tcklifot ynpıl-
nıı, olduğunu i.sl.ınt etmektedir. A 

,\mlrııl Darlan, artık .soliılıi:rcti 
knlınomış olınnkl:ı bcrnber, Fransız 
don:ınmnsına mfic:ıdclcye de\'nm et
mem 13\"sil·c etmiştir. 

8 - lnkenderiycrle bulunan bir 
Fransız zırhlısı (oğlcbl ihtimal 22 
bin tonluk Lorrcn} ve 22,32 llk 
toplarla mücehlıeı dört kruvn:ı:8r 
(ağlebl ihtimal Foş sistemi on bin 
tonluk modern kru\"o:ı:örlcr) bir çok 
kDçük gemiler İngilizlerle beraber 
ve onlnnn safındn harp etmekte· 
dll"ler. 

9 - lngillcrede bulunan Fran ız 
nmlrolı Musöliye Frnnsada hali in. 
şadnld saffıhnrp gemilerinin (otuz 
bc~er bin tonluk Jon Dar ve Rişll· 
yö) tezgltblard:ın fndlrilcrck emin 
bir yere götürülclüklerini söyle· 
mişUr. (Amerika bu emin yerin 
K:ızablnnka oldu~unu söylemekte
dir). 

İnönü hava kampı 
1nönll, 5 (A·A·) - Bııglln Türk Uavn. Kurumu bnşknnr ŞUkrU Ko. 

çak İnönll kampmın yazdevroslni nç~ ve bUyUk bir yekllııa ytlksel
miş olan talebeyi, tesisatı ve başhyruı mesal~1 teft.ıa etm~tlr· 

10 - Bir kısım Frnnsu: harp sc
mileri elyevm ncık nçıkdenfzdedlr. 
İngiliz b:ışvekili bunların d:ı AI
mnnl'B ve İtnl:ra eline secirllmirc· 
eeğinl aöYlemiştir. 

ŞUkrü Koçak bu mllnascbetle gen~lerimlze başladıl:la.rı ~in ehem
miyetini, girmekte oldukları kahramanlık nıesleginde muvaffak olma
nın sırla.nnı anlatınıu vo Türk havalarmm kendilerini bekled.lğinJ söy
liyerek gençlere mu\'nffakıyct teme.nnisinde bulurunuatur. 

• Bu seno kampın mevcudu geçen ıscnelere nazaran yüzde otuz kn." 
dar fazladrr· Kampta 500 k1şllik bir mevcuda göre haZirlruımt§ olan 
tcslıılcr bugilnkU mevcuda nazaran nrtık kUfi gelmemektedir. 

adımlnrıııı, J~sınnnın ve Hikmetin 
seslerini işittim. Sonra sessizllk 
umumileşti \'C lmlbiın çorp:ı ı:nrpn 
knrnnlıklnr içerisinde s:ıloıı:ı çık
tım. 
Aşn~ı katın snlonunda hafif bir 

aydınlık vardı. I\fitüplııınenin kn· 
pısıncla bir lahza tereddüt ettim. 

tık snbnlıa kadar uynnm:ı:ı: sanırım. ller şey karanlık sessizdi, elektrik 
P:ıkn't ihtiyaten bitişik odnd:ı k:ılsn- clünmcslni ortıdım, lıulamııclım. P:ı· 
nız ren:ı olmnz, belki size ihtiyacı kat sözlerim l•ıırnnlığ:ı alışınca :ıy 
olur • .Fcrd:ıne artık iyileşti. Yarın ışığı bnn:ı Dnvudun ocl:ıknpısını 
işe hnşlayııbiUr. gösterdi. Odnya girdim. Elektriği 

Doktora r:ıstgele bir cevap Yer. nctmı. I~ık nllıncl:ı D:ı\'udun ccs!'-
dim. Ye odama çıktım. dini gördü~üm dh·an gö -

llnstııb:ıkıcı gömleğim henÜ7. yr züme ilişince cılsın bir ı.orkuy:ı 
knnınnmıştı. Ceplerini :ırnştırdım. k:ıpıldım. 
\'c ıırııdığımı buldum. Aradı{!ım \'cc;il nb:ıjörlü fı.ımb:ı m:ı~:ınııı üze· 
lılr bil:rn haline ı;clirilmiş k~.ğıt rine' g01gelcrlc knrışı'L: hir ışık ser 
pıırcnsıydı. mişti. Tt'leron orDtl.lyclı. ı:limde l:a· 

Y:ık'a gününü bir dahn hatırla· ğıt bi)) o, mn~inenhı 'üzerine e~il
dım. Bnlınnın cesedi ynnındnyken ıniştim. Arlı!.: tahminimin doğru 
.1\Iiye hana doktora telefon etmemi olup olro:ıdı~ını t:ıh'dk cdebi:ccck· 
ric:ı etmiş \'C sonr:ı birdenbire ika- tim. 
rarını drğişlirerck "hnyır, demiş· Uu lcl"ron mııkinrsi l''iki ~i tem 
ti, kendim telefon ederim." Ye ben lıir makine} di. l~cscptörıı ~öı,lcnc. 
de ı.üttıt J>nrc:mnı l:ım telefonun l'ek crinckıı nYrı, kcn;ırdn bir çcw 
hizasında yerde Irulmııştıım. g ·le ı.ıl:ıl m C':ıı~•sıı h:r lclcfııı: ' 

Bulu~ıımu lıir drf.ı dJ :, ftrind<' 1 h.~rıı p rt•." ını •nu~c ım:ıın il'(·e 
tetkik etmek ı:ızımı::dhordu. :1·:ırıi;ı •i:ı'.i "rrı~rı n Ul<'r·nr hl~ 

"i:ıatiırC' bnktım \(' ll/Ull 7. •ıı:ın rlııM. l'u 1. 1 I:? •ı lııı <lrlı"l!' ._,, ~ J 
h:ıre:.<'ı~ıt 1'aldını. l.ınaııın ·c~"ıı ~ pılmışlı. • 

Demek oluyor ki l.m kiığıt parça
sı çengelin iistilne konduğu takdir· 
de milscmmn cengele nsılı olnıosn 
lıile hnşkn hir yerden hu ·numnrnyı 
arnyncnk ohır":ı 2il ç:ılııc:ıklı. 

nen Aliycnin od:ısınn girdii)lm 
v:ıkıt .AJire telefon ediyordu ve hu 
.kiığıt p:ırçııs-ı yerdeydi. 

Halbu ki ne Cnn:ın, ne de Esm:ı 
nalın be:rin odn!iıntln telefon ol
duğunu söylememişlerdi. 

Şimdi lıcncc muoY.ren lıir nokta 
·v:ırdı. Aliye. Unhn ile telefonla gü· 
riıştüğüııii söylemişti \'C telefon se· 
sini Jıen de iı;itmi~tim. Şu lı:ıhlc bu 
hcyı:ın:ıt Ye bu zil sesi füıhnnın 
Cananla Aliye l.öşklen ı;ıktıklnıı 
sonr:ı olmuş oltluı':{u knnn:ıtini \ cri
:rordıı. Ben de o l:nııante k:ıpılnıış
tım. Hntıü o r,iiıı zil sesini işiliıwc 
ce\·ap Yermek üzere yerimden knlk. 
mış, fahnt ıilin kesildiğini giirüncc 
Bııhn ccvnp \'erdi znıınilc yerime 
dönınüştiim. 

Bıı farnıb c doj:lru ise AliYenin 
irlt!ia ctıii;i hu ıell'fon mü'.lıleıncsi
nin nıııııns1 k:ılmrrorchı. Yahut mii· 
lıiın h'r ııı:ıw:sı k:ılı~ordu. o <l:ı 
n. h:ı:ıın \)İ\ niıı ndrn •;ı'.\:ılJnd:ın 
r•\ 'rl üldiirlil ııii' ol.ıı.•sı ilıllı·1:ıli 
ırl i. 1 

ı:ır lararıan "bu mGmlı.ün d Cff' 1 

Vnnıp ıınhlbidevlet erendimfıe aın. 
tancı devleti allyede bir zerre 
hile emniyet nsııyişl knlınedığını 
nrzılt~·an edeyim. }Inlkı İsldm olnn 
bu ~cbrin nlı:ım intiznmını dnha 
tccrübeliidc kimselere \'ermek gc
rcklir. 

Asesb:ışının gözleri fnltaşı gibi 
ncılmıştı. Kornmıın bir heykel\ an· 
dıran hu iri vilcut biran icerhfnde 
bir köpek miskinliği ile p:ı~:ınm 
ayaklarına kapandı: 

- Etmeyin, eylemeyin devletlim, 
bana bir gfin dohn mühlet Terin. 
Ol cariyeyi öz. elimle ynkalal'IP 
erı:cl hnl:ıt içere huzuru devletinize 
setireYim, Aksi ıakdirde cellat elin
de cnn vcnneğc razıyım. 

fbrahlm pa,a osll insnnlara '\"ersi 
bir Aı:am~tle :rerlndc toplondı. 
Ase boşı)'t sol cllnin tersilc hafife<: 
itti ve: 

- K:ılk dedi, karşımda daha foı· 
la dırlanıp durma sit ne yapacak· 
snn ynp. Fakat Elui,zayı bulmadan 
C\"VCI hıırnlnnJo görilnme! .. 

•ııı• 
üc gündür lstunbıılda b:ışka bir 

fe,·knlôdclik vardı. Kııllukl:ıra me· 
mur edilen yeniçeri ncrerlerl mı 
mi!illne çıkarılmış, sol::ıklardn gc· 
Z<'n de\•riyelerln s:ıyısı nrttırıl. 
mıştı. 

Du üı; gün [çerisinde muhtelif 
seıntlcr(!c basılan c\•lerin sayısı 
bin 1 gec;:nılştl. Hnlk bu tedbirlerin 
ve nrgşltrmıılorın ne ınak utla yn. 
pıldıRını bilmediği için mfinasıp 
lıir fichep hıılınok nınksndile hnya· 
Jinc baş•·ururor, ortnhk Hlrlil lfirlü 
~a~·inlıırln rlolu~ ordu. 

l:sınııbul efkiırıumııınl~·est Bclr.· 
rııclın lc5limi yiizünrlen 1alcn çok 
erıdişl'liydi. Nemçcllııin tstonbu. 
la kodm l,ıynfetindc hirçok asker 
gündcrıliğl, bıı r.5kcrlcrln hıonbııl 
n·Jerinde s:ıklı lııılundıığu şnyiıılu. 
rı nldırilrüdü. Di~cr ı.ırnflnn de\
lctin c\·lcrılcki znit cş~·nyı ö:.!renmek 
\'C lıunhrın mu nrlere-;iııc lınzırlon· 
ınnk için im tcrlblre :ı:ış\"urduf.lumı 
sii,·lcyeııler n!ılıı. Aııc-:ık im trdlıiı
lcrin nhnnıns:ı b:ışlııdıi(ının ikinri 
~iinlı nlı5nıııı kulaktırn kulağ'\ b:ı kn 
bir lı:l\'nıli'I fısılıl:ınma~n h:ı,lıın
ınıştı. nikôbıhüına~ un kaymakamı 
Danını lhr:ılıim ıı:ışıınırı E;-.·iipsııl
t:ındnki snrıırrnrtnn bir c:ıriycnin 
fir:'lr cimi~ oldui{u Jrnv:ıdisi mc)
dnn nlılı. Kodınlnrııı n~zındn:ı btı 
cnrh eye ıl:ıir türlfi tiırlii ri\'Byctlcr 
Se\"clenmesc lnşlı:llı. Firıır eden 
cnriycııln dört yıı<Jındnki ııicini s:ı· 

rııyıltı bır:ı'::ır:ık l:cçıı~ı. beraberin
de lıir lıııyJi l'lıno'I n~ müee,·hcrat 
giiliirdü!ıil söylendi. C:ırll·enin git. 
mu yere drlr bir cok rh'n:reller 
Ynrdı. Cere topl:ınlıl:ırınct:ı her kıı. 
dm hnşkn hir şey söy!Pınckteydi. 
Biri i bu cariyenin ı:rrcnç tnyf:ısın. 
d:ın ıi:.ıl:n·le lıcr:ıhcr giıti~ine YC· 
ınin rcli\or. diğer biri~i hıın:'I ilirn:ı: 
cı!er<"k bu kadının lstnnhult.ln bir 
p:ıc;:ının s:ırnyınıl:ı ı.nklnıınıı 1 olılu· 
~unu ileri sürül or: lıııtl'ı: "Onşnn
ıl:ın korkın:ısanı rliyorılıı, lıu p:ı'>n
nın ismini ıle sö:rkriın :ımn ... " Bir 
liçiinriisii hu iki ri\':ıyctı de k:ılnıl 
elmiyerek lııı l"nrlycnin kol tarra· 
sıntlnn hirisile ıncrciınci;li fırıu:ı 

!2 3 lo 5 c;. '1 8 9 tO 

1 
2 t-il-i-tı 

l t--t--+.. 
1--ı--,__; 

'l t--i'-t--

' 7 

8 ıı--t..-t-+-
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Soldan aağa: 
1 - L>lp!o:nah di~ci, 2 - Cefa 

• Gi\çllik, 3 - Ter.~ı lıir tüfek mnr. 
k:ısıdır - Ceıirc, 4 - Tersi lıirılen
hire demektir - Demirin küfü, 5 -
Sonunn "H'' gelirse galibiyet olul' 
- Tns\'lr, G - l\lükeııımel - Deniz 
mulıns:ırası, 7 - Çocukların dön· 

diye diişiiniirkeıı, diğer lnrnrıan bu 
ilılim:ıl tahakkuk elti~i takdirde \'n· 
kanın ne sıırelle nıku:ı gcldll(inl 
lı::ışlnn tnlınıiıı elıııck Jüzııııgcleceği. 
ııi Jıesnph)oruın. Bu t:ıkıllrdc cv\'eJ 
emirde llikınclin iizrrindc ol:ın şey 
k:ılkıyorılu. F:ık:ıt ejler Hnlı;ı Alivc 
e'\"dcn çıkınııdıın c,·,·et ölmüş~c 
bu telefon nıüktılcnıesi lınııgi mok
snlln uydurulmu5lu. B:ı-;ımı elleri· 
nıin nr:ı ınn nldım. Güzlcriıni, henüz 
l3Jh:ının knıı izlerini t:ışıynn lıolı. 
nın n:ıkışl:ırınn dll:crck düşündüm. 

J:ğer B:ılı:ı • .\fö e l.ö, kten çıkma· 
dnn cn·el ölmüşse o \'nkıt ilılfmal
lcr çok ılar bir dairede kıılı:rordu. 
Ali "e Dnnıdun evden cıklı~ın ı 1 
sfııiinıle gürmüşliiın. Su hnluo C\"de 
B:ılı:ı ile hcr:ıbcr Aliye, Cnnan, 
Fercl:ıne vnrdı. Fcrıl:ınc de Canan 
d:ıho 1lrnlunrln iJ,j sepe!lc görünme· 
den en·cı e\'İ tcrkctmişti. 

Y.ıkı:ı crlntla Blt.lnyct ile Emine 
Ana d:ı nrdı. l'nk:ıt hunlnrd:ı.n iki· 
sinin suı;hı olm:ıılıijııı:ı emin<liın. 
Ktitıiph:ıııeclc ~ c:-c dıişmıı~ J.'limuş 
ktl~ık Ye fre ~ ; !i-'ı•nij rcccli leke. 
lcri hic bir şc~" u"'iılrl cl111czcli. 
Buııhr J:ıniııe \ ~:ıııı ıı ıııw.ıımil eli
ni mr;clnnı ı.:o, ııı:ık i~·in lııılcİu~u 
r•orııl,rn lıir ılc il oı.ım.ı7.ılı. : lürc,·· 
herlcrin ç:ılmnı:ıt.I ğı ın~~ ıl ına ı;ıl;.· 

verip Anadolaya doğnı tckiliP 
gittiklerini anlatıyord\L 

Sırtsırla venniş e!ki ve kanbur 
evlerden mürekkep lstanbulun 11lı
şap mnhnllck'ri bitip Ulkenmek 
bilmez bir dedikodu menb ı hul· 
muştu. Bu havndis bir kt\ğıt üzerine 
dökülen YMdamlası slbi bilyü~;e. 
cek, senlşleyccek dalbudak sala· 
caktı. 

• •• 
Biızat karnkullukçubaşı lnı A· 

Ranıo f.da~ ettiği sekiz kişilik bir 
Jı:ol Kumkapı yokuşuqdan aşağ'ı ini
yor •• Minarelerde akşam ezeni hc
nilz okundu. Fakat koca eblr fcv. 
kalAde gQ.nlere mah:ms bir scssi:ı:Ji· 
Re coktan gömülmüştür. Esnaf dük· 
ktınlanm daha ikindiden knpa
rnı~. Herkes e•lne çekilmiştir. 
Sallitin camiler! YM"ıdan ziYadeye 
boş. l\lnlınlle cami vo mescitlerinde 
imamla müezzinden başkasına te· 
andür imkansız.. Sokak üzerindeki 
e,·Jerin pencerelerinden uyuyan 
knldınmlara korkuyu bntırl:ıt.eu 
ölii ve knranlık bir ışık dökOlüyor. 
Sokalderrla in cin yok. Sıcak ve 
he>Aucu bir yaı: günliniln topladığı 
bulutlar üslilste yıaıımış.. Gök bir 
kat daha alç.tlmış slbiM. 

Kol )'ava' yavaş iniycır. Şehrin 
umumi sessizliği içerisinde Kum. 
kapı meyhanelerinin sürüJUlsil bir 
kat daha büyüyerek kulaklara ge1i· 
yor, 

lvez Ağa durdu. Önlerinde binı:ı: 
sendeler gibi yürüyen bir Yeniçeri· 
nin gölgesi var. Dnşındaki üsküpisi 
blraı: )"ana doğru eğilmiş bir Yeni. 
ceri ncrerı ... 

tvez Ağa haykırdı: 
- Dur be arkadaş! •• 
Gölge durdu. Kol Yeniçeriye 

doğru yaklaşıyordu. lvez: Ağa 
&on!ıı: 

- Sen kimsin' Hangi ortıulan· 
ı;ın?. Esome k6~dın nerede? Bu 
saalte burada ne ararsın?. 

nuran Yenlceri cevap vermedi. 
Elini koynuna soktu. Çıkardığı kd
sırlı İvez A~nyn Ut3lll • .l\arakulluk· 
culıaşı bu kôğıdı lıeceledl: 

"~lümlııiz knlöbel!Hinn beri, hak· 
kın birliğini eyledik lkrıır. Bu yo
la \"ennişiz erimizi. 'ebimlz \"ar· 
dır cennb Ahmet Muhtar. 

Ere.lılcnheri mestnnclcrlz. Xurn 
fliihidc pcrvnnelcrh:. Bir bölük bu 
rih::ındn d ivancleriz. Sayılmaz p:ır
ınakla. 'filkenmeyiz kırılmokln. 'fıış 
ı amızdan ~onnnkla kimse bi!r;ıt'Z 
lı:ılimiz. On fki imanı. On iki tarık. 
dimlcs1ne dedik beli. Üçler l'cdi" 
ler Kırklar. Nunınebl kcremn Ali· 
Pirlmiı Sultan Hncı Bc\:tnşi Yeli. 
Firdevs! il~b·nn Konun s:ıhlbi Hl
gazi Sull:ın Siileyman Han H:ıırct• 
}erinin kurtlu~u ni:ı:am mü-;lrh::ı c· 
ne fızere on dokuzuncu bölQl}iin 
Çorbacısı Hüseyin nfanm b.nile 
uşcı usta, Od::ıb:ışı Al(a ve cümle 
lhliynrlorın ınnrifclile Ahdullalı 
efcmli lbnl ı•etro kiifiri lıi<lin 
yoldaşlılln l n l i p ve rngıh 
olup ismi kol defterine k:ıyt YC 

sofonııza y:ığmurluk v;:ızrdip yedi
ne jşbu tezkere it:ı olundu. Yaktı 
h:ıcetlc ilırnz olunı:ı." 

( lleı•amı vnr) 

dürdü{lti oyııne:ık _ O:ışınıı ".\" ge· 
lirse yer olur, 3 - Çvr:u~: pudrası 
- Gnııeş manzumcsinılen bir seyyil' 
re, 9 - Sonuna "I" gelirı.e pnrl:ıl>' 
lık olur • JJafriyııt, 10 - Çimen. 

l'ukardan o~ağı; 
1 - Tahtcllıahir, 2 - Ruhsal is· 

tihsnl el - l"elkilı, 3 - Süslü, 4 -· 
Oku '"nr, 5 - Ter 1 bilet almı:rao 
l't>lcul:ırda bulunur • Tcr51 a;rüU' 
hr, 6 - Parasına oyun oynnyon. 
7 - Tahkir edatı .. Osmnnhlcrdııo 
C\"\"el Anaılolud:ı hilkilnısfircn T!irı.: 
devleti, 8 - Çndır .. Mai leziz • oı· 
mamış meyva, O - Ademi kabul • 
norç para verme, ıo - Jlakı.ızlık· 

61 Nolıı bulmacanu:ın halli 
Soldan &ağrı: 
1 - İlkb:ılı:ır, 2 - Şnlr. !d.ınır.· 

3 - Als:ıncak. 4 - Re, •rcr, S::ıC• 
5 - Eldiven, Fi, G - Ti, S:ıtaııı:ııJl• 
7 - Eh, I.Cıke, 8 - D:ı'":ımıcıl>• 
9 - EbeYcyn, 10 - ,Xarası, tı.:i. 

mış oldıığu!Hl f;Öre de Hid ~·eli~ 
B:ılı:ıyı öldüıınc~inde mnııa kotnı0 
yordu. 

nu sureli!! Ferdane, Hi<l:ı> c;: 
Emine arııd:ın çıkınca ortada :)'11 c 
nız Cananla Alh•e knlıyorıJu. • .11

1
> i 

nilesi içerisinden herh:ını;i bır rı 
kurtnrmnk Ye :ıilc hınini 1cı:ct~rı; 
tllrmeınek için nlıliık l::ıldclrı 11~
uysuıı olmayan herhangi biı· 11:ır t 
l•eti ynpahilirt.li. Fnk:ıt lıir r.Jııtl} ~
irlikap edemez. Dır ııd:ıını i1l1Hir 1 
mczdi, Cnnnnın da bunu .rıırı110~ 
ihtimal d:ı.lıillnde clcJildi, 

Faknt nc:ıba bu :ı.tığıl pnrç:ısı ~~: 
şündüği\nı silıi telefonun nçıl•. 01 ıııi 
~unu ı;ınsırnBııı ç:ılnınsı ıcıı~snt• 
konulmuştu. Ali~·e bunu ne ın• 111 
la y;ıpm1.t1.. lhtinı:ıl ki ~.:ıh!!I~bİ 
tclc!on !'derken üldlirlilınt•~ ~h:ı 
göriinme!.fni islemi-.ıi. E~cr TI ·u·· .. • 

· ··ını Aliye ı;ıkmnılan cnrl öldiiru ~, i' 
:ıc, .Aliye cwlcn en connı çıkl1fcıcı 
çin kim:ı;c farkında olmtldıın cc· 
fonu :ıçık lıırakmı~tı. B11.,ur.et~1r~ il~ 
ı:alrnncdcn t<'lcfonu nı;mı~, l~'l I ,,ııı 
söril:o::ir gibi yqmıı~ ı-e . ~ ıı ~~1:ı· 

• o ~ıı:ıttc :-.·n•:ıılı~ını fo;bııt ~rın !Jııl' 
l"ı.rı s:ıhit sü ıcrmrk iml.:ınını 
nıu,ıu. > 

(1Ju•onır ı• ' 


