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GUNüN EN Gf<~Ç . SAATİNDE 
.t N SON HAYADlSLERİYLE 
(l.KAR HALK GAZETF..SlDtR 

Salılbl ,.c Umum Neşriyat 
MUdOrü: 

ltalyan ku~ ajino 'vu 
mandanları çeviremivorlar HASAN RASİM US 

Basılılığt yer 
YA K 1 T MATRAASI 

Ankara Caddesi V AKIT Yurdu 

'11 '11 
HAZiRAN 

SA 
1940 

LI 

Vazllelerl başına Şampany'daki Alman tazyiki gevşedi; Almanların 
bareket ettiler Sen nehrinin karşı yakasına yaptıkları ilerleme 

Yüksek faşist meclisi bu sabah 
topli ndı - italyanlar harbin çetin 

olacağım kabul ediyorlar 

Numara : 279 Sene : ı 
'reı. 238i2 - Posta kutusu 214 

..... 
teşebbüsleri 
durduruldu 

İtalyanın 
kararı 

liaıkanıaraa 
nasıl 

karşılandı? 

lta ıva 
Paris, 11 (A· A·) - Fran~ız 

tebliği, Majino hatmı çevirerek ar. 
kadan hücuma matuf olan Cham
pagıie'daki Alman tazylkinin gev
şediğini göstermektedir· 

Taarrtı%un diğer cena:bmda, ne
hirden 8.§8.ğı Sen'in öbllr tarafına 
ilerlemeğe matuf bUtUn Alınan te· 
§ebblisleri durdurulınUflur. 

Harbin ilk gQnQnde Merkezde, Fransızlara yeni mev
ziler !§gali imki.n.mı veren yeni bir 
eevkillceyşt rlcat vardır. Bu yeni 
mevzilere henU:ı hücum vaki olma
mıştır. 

Belgıratta İtalya 
aleyhinde 

27 ticaret Yeni İngiliz kıtaatmm karaya 
çıktığı ve diğerlerinin de yolda ol
duğu hakkındaki beyanatlar efka
rı umumiyeyi pek zlyado takviye 
etmiştir. 

numayişler yasak gemisi kaybetti 
PARJS _ HA \'R ARASINDA 

MÜNAKAl,E KES1LM1Ş 

ıı liiikreş, J1 (A· A·) - ltalyanın 
l'ilru harb etme~i Romanyada de
li\ 11 bir hayret uyandırmıştır. Ro· 
.}· aııYııda son daklkaya kadar ltal
danın harb harici kalacağı zanne
h;ekteydJ. Şimdiye kadar resmi 
hı ~ir aksülamel olmamı,tır. Yeni 
daG _ır askeri tedbir alınmamışsa 
ç8 : 

11\lirat efrad bakiyesinin dUnkU 
b~ ~lrrıa:ıı Romen ordusunu sefer-
~ ik kadrosuna iblağ etmiştir· 

ıtlla Utada Uk sorulan sual şudur: 
tını .Ya~ın vaziyeti ne olacaktır! 
bir u~~Y<>tle dü§Unillcn şey, f'ili 
hı . lllUdaJıaleyc kadar gitmek da
llaı~ab ei_,c, Rusyanm politikası 
~d llnlarda sulhU korumak olaca· tr. 

ta~Urada ikamet etmekte olan J
catıl anlar Musolinlnin beyanatına 
ltıc1tl açıkça istikrahlar:ını ilan et. 

ecUr. 
(De,·anu 2 inci sayfada) 

Roma. l 1 (A· A·) - Musolini 
mfüıellft.h İtalyan kuvvetlerine hi
taben bir emriyevmt neşretmiştir· 
Bu emriyevmlde ezcümle şöyle de
nilmekt.edir: 

"Kral - Jmparntorun kararilc bu 
günden itibaren bütün cephelerde 
icrayı harekat eden krtaatın ku· 
mandruıltğmı deruhte ediyorum. 
Umumi erkanıharbiyc reisi Mare
ıal Badogl'o'yu vnzlfeslnde ipka 
ediyorum. Bundan başka 'Mareşal 
Bac!oglio'nun emrine tabi olmak ü
zere mareşal Graziani'yi ordu er
kanrharbiy<' reisliğinde, amiral 
Cnvagnari'yj donnnma crl:&nıhar
hiye reisliğinde ve general Prico· 
lo'yu hava erkilnıharb:ye reisliğin
de ipka ediyorum.,, 

• • • 
Pıırfs, l ı (A· A·) - İtalyan kr 

talnrının Fransız Riviera'sına gir
diği bir ecnebi menbadan bildiril
miştir- Bu haber tamamilc us1lım:-

dır. Cote d' Azur'de tam bir süku
net hüküm sUrmektedir· 

. YÜKSEK •,AŞIST MECl.tst 
TOPI~A~DI 

Roma, ı 1 - Yüksek 
faşist mocllsi bu sabah Musolini· 
nin reisliği altında toplandı· Harb 
dolayısilo alınacak tedbfrleri . gö. 
rUştü. Ekonomik muvazenenin bo· 
zulmaması için ticaret eşyasına 

zam yaf.ılmıyacaktır. Harb halin
den istifade ederek cinayet, hır· 
eızhk veya herhangi b' r suç işliye· 
cek olanlar ölüm ce1.asına garptırı
lacaklardrr. 

ROl'tlA IU\. RESMi TEBUGt 
CU GEOJ~ NEŞRt;DIWEK 

Londra. 11 
İtalya ilA Fransa • Jngiltere ara
sında resmen harb başlıyalr 17 sa
ııt olduğu halde. ikJ tarafın kara. 
hava veya deniz kuvvetleri tema 

(Dcnnu 2 ind qyfa.da) 

Roma, 11 - Paris ve 
Havr arasında mUnakale kesilmiş 
bulunmaktadır. Paristeki 1ngiliz 
elçilik erkanı §ehirden ayrılmıştır. 

(Denmı 2 inci Sayfada) 

......... 1 11111111111111111111111111111111111 

Okuyucularımıza 
Kendi fabrikamızın n-rdlği ka

ğıt mahduttur. J;n yakın zaman· 
da İtalyadan kiğıtlanmı:ıı getl
r('n ,·apnnın Ça.nakkaleden geri 

f çevrildiği öğrenildi· Halbuki ka
i ~a darlık ''<'ren imilll'r gaze-

l 
temizi her gün artan bir tew<'r.Uh 
,.e taleb karşısmdl\ bulunduru
~·or· Kendimizi kendi me\'cudu· 
muzla idare etmek lhth·atmı, biz

: den haber lstfyeu okuyu<'nlarımı
i zm hepsini n bir saat enci tat
i mln arzuslle tf>IJfe çalışmak me~·-

Amerika, bitaraf-
lığını ilan 

i
.• ldındP olduğumuzu görerek. say
falanmızr munkkaten eksiltme- . 

ı 
ye karar ,·ermek ıshrarmda bu-, 
lunuyoruz. Fakat bu kararm 
mUnderlc.atımıza da hiç halel ge. 

J tinnedlğinl bu nüshamız)& görü-

l yo~unuz· Son Daklka'nm <"..sasen hiçbir J 
ilin ko:nnamayı şiar edinmesi ,.c f 

i büJ·ük ölçüdeki harfleri az kuJlan· 

1'o . 
du11 şıngton.11 ( A.A.) - RUZ\·elt rama.'Ttede Amerikalıların İtalyan 
~11 akşam Amerikanın bitaraflık ,·apurlanna binmeleri menedilmek 
~ k~~unu lta~y~ya teşmil etmesi· te. ihracatın cash and carry usulü· 
~ ar vennı~tır. ne tabi olacağı kaydolunmakta ve 

tir. B~~lt 3 kara.rı:ıa~_imza e~iş· Arnerikada ltalyanlar için toplana 
tır11 b' ardan bırıncısııle Amerıka· cak iane şekilleri tespit olunmakta• 
ti i 1 •tararyığı ilan edilmekte, ikin· dır. 
ha taıra ıle müttefikler arasında • • • 
~~halı mevcut olduğunu bildir .RUZ\ E~Tfllıi NUTKU \"E 
~~~·. Oçüncüsil muhariplere ait İNGIUZLER 
f.lan ı.enn Amerikanın limanlann· L~ndrtı, 11 ( A.A.) _ B. Ruz· 
ı tif ~·c l.ara:mla:ından ne şekilde velt ın nutkundan lngilterede bü· 
kİirrı~~b. ~d·~.~eklerine dair bazı hü· yük bir memnuniyet uyandıran 

erı ıhtıva etmektedir. Buka· cümle, Amerikanın müttefiklere 

etti 
mümkün olduğu kadar tam yar· 
dımda bulunacağı hakkındaki 
cümledir. Siyasi mahfeller bu yar 
dımın mümkün olduğu kadar ça· 
buk olacağı kanaatindedirler. Zira 
bu yardımın halen büyük bir fay· 
dası olacaktır. 

Keza aynı mahfel'er. Italyanın 
har~ girmesine derhal mukabele 
etmiş olan bu nutkun bir takas 
teşkil 'tiği ve Amen'lca yardımının 
muvazeneyi müttefikler lehine dü· 
zeltmeğc hadim o!acağı kanaatini 
izhar etmektedirler. 

f mak karan bu mecburi tasarruf-
: ta münderfcatımızda en küçük bir 
i nokMnhk yapmamıştır. Bilakis bu 
! bb:f '.\·azıtann üzerinden bir şey 
i l•ay~tml~·erck daha kısa yaz-
: mak için daha c;ok yoracak, fakat 
i ~aıetemlzl bir komprime havadl~ 
i -ru:~~ıd haline koymuş buluna· 
f caktrr. 
f l'oldaki yeya ısmarlanmı ki· i 
J ğıtlanrnızclan h·I lılr haber almmı i 

1 

nya kendi fabrikamızın ya km 
bir zamanda ba§h~"acağmı umdu
fnımuz genf<ı lmnJiitma ks\·u~onca 
bu zaruri ltllfıt 1.Marroronn fnT.
bıııUt'I tl'tln etmclc y1nl' borMJ 

f muzdur. Bu mlidd~ttn kı ·a sUr-
f "'"~hti f11lf"'t'7° . ................................................ 

.. Resmi harp tebllQleri 

FRANSIZ SABAH TEBLtôt 
Paris, 11 ( A.A.) - 11 haziran tarihli sabah. t~bliği: 
Deniz i!e Oise arasında düşmanın Sen nehrinın karşı yakasına 

doğru yaptığı ilerleme teşebbüslerinin durdurulduğu teeyyüt etmek· 
tedir. . . . . 

Oise ile ourcq arasında düşman gece yem mevzılerımızle temasa 
geçmeğe çalışmıştır. Aisne ve Meuse üzerinde mühim bir şey olma
mıştır. 

Alp cephesinde yeni mevzilerine yerle~ş olan kıtalanmıza ta· 
amız edilmemiştir. 

ALMAN TEBLtôt 
Berlin, 11 . - Alman ba~umandanlığı bildiriyor: 
Kand sahiile l\iöz nehri arasında· vukubulan muharebe en 

yüksek mertebesine vardı. . 
Reins ve Argondaki muharebeler muvaffakıyetle devam edıyor. 

Dü~man, bir çok yerlerde ihata olunmuştur. 
" Bombardıman tayyarelerimiz Lö Havn yeniden bombardıman 

ettiler. Bir destroyer ve iki nakliye gem.isi hasara uğratılmıştır. Tay
yarelerimiz diğer taraf tan düşman kıtalannı muvaffak:ıyeHe bom bar 
dıman etmişlerdir. . . 

Oise ve Mam'da birçıok köprüler tarafımızdan berhava edılmı~ 
ve düşmanın ric'atı milşküllcştirilmi~tir. 

Dü"man tayyareleri garbi Almanyaya bomba atmışlardır. Ha· 
sarat mUhim değildir. Düşman dün 29 tayyare kaybetmiştir. Bun· 
!ardan 19 tanesi hava muharebesinde 6 tanesi topla, mütebakisi yer 
de imha olunmuştur. Ayrıca üç tane baraj balonu düşürülmüştür. 

Sekiz tayyaremiz üs1erine avdet etmemişlerdir. 
~------~--------------

~u.G,~N ASKERİ VAZiVET 
KADAR 

Harp Möz şehrinden itibaren Parisin 55 kilometre şima1indcn 
geçerek sahile kadar devam etmektedir. . , 

Re~! mmtakasmda mukavemetle karşılaşan Almanlar Vuzıeye 
para~ütle asker indirmişlerdir. . . . . . . 

Uaz ile l\Iarn ara.;mda başlayan harbın netıcesı bellt değıldır. 
Parisin şimalinde l\'londidi ile Buvc arasında temerküz eden 

Fransız askerleri ikinci mc\·zilerine alnımı~!ardır. Daha garpte Ruene 
vasıl olan zırhlı Alman kuvvetleri Sen nehrinin mansabına yakla~ış· 
lardır. Bu suretle Abbc\·iUcden itibaren Haur limanına kadar ikinci 
sahil şeridini itila etmek istedikleri anlaşılıyor. . 

Vaziyetin yeni inki53fım saat 16 dan sonra aldığımız aJans haber 
terinde okuyunuz. 

ispanya 
Hareket tarzım 
degiştirmiyec~k 

Madrit, 11 (A· A·) - Madrit 
siya.si mahnfilinde ltalyıının har 
be girmes'nin İspanyanın tarzı ha
rcltetinde hiı;:bir değişiklik husule 
gctirmiyeceği beyan edilmektedir. 

ingilterenin yeni 
Moskova elçisi 
Tayyareyle Sofyadan 

Rusyaya gitti 
Sofya, 11 (A· A·) - fngiltere

nin yeni Moskova Büyük Elçisi Slr 
Stafford Cripps bu sabah bir Sov
yet tayyaresile Sofyadan Mosko
vaya hareket etmi§tir. 
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Trakya seyahatini İ -
.bi~~:~:!!~~:~!:n~~~~j M usoli n i o in emri yevm isi 
J ya seyahatinden bu snbnh döndü i 
f ve Sirkeci garında büyük mera- : 
1 simle knl'§ılandI. Milli Şef eaat f 
• on buçuğa doğru maiyetile bera- ! 
f bcr Acar motörü ile Hayd.ırpn- : 
i 5aya geçti ve hususi treni le ıo.40 J 
•da Ankaraya hareket etti. i 

{Cafo'tar.afı l od u~fa4a) 1 rok mern1ıl olduğunu söylemiş '\'c 

1 

muzafferı'3tdin&n !hi:.;se alacağını Fak:ıt herifle k:ıç~rak f(w. '50k; _ Siınn1e clo.!:ru ıcıkN. Wnrun 63• 
sa gelmemıştır. Romnd:ın herb hnk- mz;yct hnkl:mda kendisi mnlümat umuyor. ı:nııkl inadınnlıııı~ gihi fızlriıııize alt' ,·nnnuz rnstlnrsın._ 
kında ilk resmi tebli3fn birkaç sa- \.'ermiatir. lngihz nezareti, 16 nisan 1938 j!cliyor, mtıh:ıklrnk Jııın<lıı hır i-ş ,.eıı<'<lik r:erııisi yplıındo de,·anı 
ate kadar neşroluııacağı bildiril· Bu izahata g8r , İtalyanın kay· de ltal)'a ile Jngiıtere arasında ya· ,·ar... <'dl'rkeıı Sinan Ilcisin kal)·onu dıı 
mektcdir· İtalyan lıarb tebliği gUn. bettiğı ticaret gcmill'rindcn 14 u pılan anla~mavı hatıriatarak dı· - Dediklerin doğru gibi, falrnt kıyı:rn do~ru dümen kırnr:ık )0nrını 

ı ............................................. ... 

d b' 1 k d l - • ne iş olahilir Kocıı ,\f:a... yolla yüı iımcğe lııışlııınıştı. 
e :{ ı.ıe1 ı·o unnca ·tı r. I enizde ngiliz kuvvetl<'ri tafırnfm- yor ki: _ \':ıkıa hu ııklıı y:ıkın <k~il 

11
• 1':ır:ı :'ıtclırıwt, Knpt:ın paşa gemi· 

1\1 T \Ll'AN VAPURU don mli::;ad<'rc edilmi:;, 10 u ngiliz :\1uahede de ilerde çıkacak bü· mrı, şfiyle clüşiinebıliyorum. l\iiflr sine yokl:ışnı:ık üzere yol alan Ve· 
. fNTJHAt: ETTİ . limanlarında esir almmış, diğer U- tün ihtilafların halli içıu bir usul k \'cnc<.lik ıcrcüınrıııı Hatista hareke· neclik k:ılyonıınn uzun uzun TC dal· 

'-1~,i~i~ 
. Madrıt, 11 ( ~l:A:J -- Alge ıra 1 çil de batmı§lrr. • • nulmu§tu. A~ikfırve mallım olan tlınizi Vencdii(c hlldlrdl. Yencdik sın dalgın baktı. Yüzünde tereddüt 

- Mıll i• lımamnda kendı ını batınnı~ olan Atll, 1t::-lynnın harb ıh .. nını, ta- bir nokta vardı. 1Ne lngiliı hüku· filosu acıldı, şurrıcıkt.ı bir yerd<', ,.e mücadelenin illeri dolaftı, son· 
ı • 1 1 bir nd:ı :ırkasırıdo fnlıın ııizlentli. r:ı Sinan Reis~ dönerek ancak işi-

, , t,ılyan vapuru 10,000 ton hacmin ı lhte mlııll görillmemilJ bir şekilde meti ne de lngiıiz milleti J talyava Riıl anmın bıı~tırabilmck için bu tılebllir hir ııe~le: 
''.\HİLDJ:: deki Chelina \apurudur. 50 dokuz olmakla tavsif etmiş, hiç böyle illnı harp· etmek j tememlşlerdi. kalronu yenı olnrak ilcrh·e sUrdil.. - Heis dedi... 

* Birçok kimselere ve bu nr:ıdn tayfa ile ik~. yolCl~ ~;andallarla sebe?siz bir .. harb ~l~n .~l?lğ~ne Qünkü ortada esallı \eya musliha· Biz onun fiıerlne atılıp :ral.nlam:ık ~?n:~"R~i=~st~;misincle çalı"'n 
ı C'smi ve askeri makamlara hil!cfı- l spanyada kam Lnnıea ya çıkmış· mnzıdc tesaduf cdılmedıgını söy- ne çarelerle halledi1cmh·ccek bir ~;?k ~·~~~?ıc~·tim;;!~z~t'h~ı~kc~:ı~~~~: hütıln :ırk:ııJ:ışlıırını lıir tı:ıhıı. hir 
metin siyaseti aleyhinde mektup- larch~. . . . • l~mişti·~· Filh~kika. Jnglli~ ':c !ta_ı· ihtilaf mevcut olmadığına kani bu · caklıır. kıırdeş 11itıi ~cven mert ,.e lıiiyük 
l<ır göndermekten suçlu olarnk tev- lkı bın ton lıacrnındekı . :"\um· ~an mı letlcrı arasında hıçbır ıhtı- lunmaktm·dık r\lüttchk hiıkümetle, - S:ınmıını. Y:ıkıa hu bir ihli· rul.ılu lıir ino;:ınılı. Şefknlli gl:izlcrilc 
l.if edilen eski Kocaeli mebusu Sır- ~li~ adındaki .diğer bir. İtalyan lıif yol:tur .. bilakis dostluk olması ttalyaıım. :-Cibe;;tçe imza etmek n· ııı:ılrlir anı:ı bu t:ıkılir<lc lııı E;cnıinın Kor:ı M<'lıınedin. s:ınkl <Slüm ı:öJge· 

Ş lep d C beliltt k J d llizımgellrdı Zlra 1nglltereyle • 1 böyle <Josdof4ru iiı:criııılzt• f(elııır!ii sı ~·ökıııii~ gilıi kııpanık duran çetı· 
ı ı Bellloğlunun muhakemesine dUn 1 1 :! e arı· ımanın a · " ' · kcndıleri.c taiya ara.:.ında çıkan deAll, kııçaın:ıkh lıir yol t:ıkiıı <·l- n·sinc baktı. Sonra ylne sesini tat-
lstanbul komutanlığı askeri mnhke kendi ini batırm15tır. Tayfasının Frıın~nın yardunı olmasaydı u- her mU~~ülii müzakere etmek ar mesi gerekti. lıloştırnrok: 
1 "ilinde baalanmıştır. yarı ı andallarla Latinea'ya çık· mum,r h .. al'bd. e 1talya parçala.nacak. zusunda oldukların ı mütemadit·en D 1 1 1 . - Hlr şey mi sörlcnıek isliyor-

' -J 1, bU k b k Al • - ur w c lıraıı... lfaksnııız:ı M 1 MUddeiumumi, suçlunun, askeri rna~a muvaffak olmu~lardır. Diğer \'e yu ır I"mı .?1an çızmesı tekrar etmektedirler. 1\1usolini J(emi işaret ,·erlyoı·. A. A. Gc-nı i<lc· sıııı, • e ımcı. 
za kanununun 94 üncil maddesi- yamı İngiliz vapurları tarafından altında ı:~lacaklı· Bug.ıns:!, ~taty~- kasten itilalı yırtmayı \'C silf1ha kiler hlıimkilnı ... ~hıl\akk:-k lnı ~cl~ci . lıenl bilirsin, gen~liıti· 
cezalandırılmasını, muhakeme- C"'ir edilmi,tir. nı~ sulhu muhafaza ctmesı içın arılma\'I tercih etmic:tir. Bu har biıiın Yu!>nr Hci~in ıııu\·affnkıyl'li· ınin ilk "Ünündenberl '.·anın<tıı "il· 

(' Ü multefık devletler ço1• raJı" nıcla · • dir. Kora ı\r lnn, mıılınkkıık lııı imi· e ., 
ı in gizli olarak görülmesini iste- ~I.\LT.\U.\ S li Xt;T \ 'Alt . . " .., ., ı '' . r, bin İtalyan siirüklinceği felaket· ~·onu yaknl:ıılı.. J>ii~ı· ınn<l:ı ıı e ır Jı,tırn. Deniz benim iciıı her şe~· 
ni5ür. i\laltl\, 11 (ı\· A·) - İlnlyanın f~kat Musohnı, gnrb demokr~ıle- ten yalnız. o me3uld~r. edilen gemiler bize he mhir mu- dir. Ölürken hile denizden oyrıı · 

* J{umkııpıda Tülbentçi mahalle- harb ilfın etmesi burada sükunet- rıne karşı harbe karar v~nnış ve Duçenin zikrettiği memleketlere rnrfnkı\'t'I nıüjıl<ı\İ \'f'riynı·.. Hı·m ;~T;ar~~~~~~,~~· t~~~~ı11~u1~1t~~:ırıuı.gl~ 
d bi . . . le lra.-.:ılanmı!::lır z ... f ... re kadar maztde medeniyete cok hızmct et· t . ~· d . b 1 de .\l,tfı!nize çıkışını" ıı"ıırlu J,;:ı· "' 

ııın e r cınayct 15lc.nmış kabzımal ··1 "" • "" ~-. • .. • • • • aarruz etmıye~ıne aır u un· .... mck istiyprum .• Dnnıı izin ver .. 
O 18 ak. ' 1 çnrpışmak nzmine bir ferahlık his· mı::ı olan buytik ltalynn mllletını d ğ d l' k' t demli olsun diyor. - lstaııbuldıı ne ~.·:ı"ncaksın? 
.cmanın :rnşınd ı kızı Perihan s· k nkt 1 İt 1 l' t meclenlyell mahvn çalıı:nn Almn~ .~ u. \'aa ~ ge ınce onun ta ·ıp ~ . \°enr.dik 11e:ni&I nrtıl: lyke :\'Dk· ,. 

rıı.5anlısı Sadık t."U"afmdan kıs· 1 rı m acır· a )an ıcnrc b b rl ğ • . . twı ,,ı,·asetın ne kadar on.'\rtunıst ı · - Sorma Reis, y ıllll'danberi :.r-.. .. ' filosuna. vazıyet dil · u ar a ı ına yardıma silrüklf>mış- 0 ~ • v !:~ nşmı,tı .. !rih·ertr ilzcrin<le clolrı5:ın lrnd:ışıııını, kat' cfcfaiar herııber 
kançlık yuzunden, ağır surette ya- RUZYJ'I TlX ,.E cm~lofi '~.rın~ DC • tir· Bununla, 'Musolini büyük bir \-'e pervac:ız oldugunu dunya ra· ha :lıırınrlııkl nıa?.ılrler lizcrinc llCll CCl1.Sl' Rirdlk; yıllarc:ı hlr dClşmnn 
ralanmıştJr. " ' .. ' • • " · • • ı · l · b t kında gö·ecektir Bugün :tlenen ve sııçaklı hircr ırnşıı ~armış kolsuz kndır~nsının anhnrınr!n ~·ıınyanıt 
ı. \Ri'"l'L' • <a:cı-:ıci 1'l'Tl11\l,.\RI ıatn ış cmış ulunuyor. Fransa • ~ < : 1 ·b. 'd • kl~O snlt::ılı knlynncul:ır, lı::ı~lflrınıla kür"k çektı'k , <'ilı'ııııclan u" rkrııeılı·:-;. ,·. 

. ı. ı:... 1 1 1 . • tnı~·avn karşı bil\ u"k bı'r cc"ar"'tlc re~men ~ apı an ır vaı onun me kırm 1 ı ı · ı I' ı ı . ,. .. ~ * Londra siyasi mnhfelleri Al- ta yanın ngıltcre 'e l·ran~aya • J 1· ~ ~ " toc!larına u , ·gun gelen saatte per· _ı..:ı wa ıı :ırı c .11111 (•vcıırl crı, ınl, çalışııı:ıktnıı rılrnadıgınıı, her-
, 1 · ıa tt'~ · d" k" .. .. . carpıı;;:ıeak ve ngıltP.re onun ya- • nıa\·ı pfi,kllllli ııerpu hı <>nıııılarınn kc~tcn iyi sen bilir:\in .. Bu ayrıJış:ı 

~a~yarun İsviçreyi istillıını yakın 18z:P ~ n ~k ıg0ı unh u ~u.nundge ;ıındı.; yer nlncal·~ır. t~tya Alman- \'a;,tzca ihlat ed ilec\.'klir. Hitler de knctar kolları D\'ık ('ıplaklar şimdi kötli lıir mnnn vcrıni~·cceiUni lıili· 
hır ıhtlmal dahilinde görmeğe b~- ce::.ı, • men ·a um urrcı ra yo· Y 'b' bil ilk. b' k' Oanimarkara veva B elçikaya ta· tnmıınılle Sinan Helsın kodırg:ısın· rlnı .. Fııkııı ııe olursa oı ııh sarın 
lamıslardır. da bir nutuk öylcmiş ve Italyayı ka gıl ı k)t. Akır mu avemctle :ırruz ctmiwcegvi~i ka•iven \-aad dnn görünO:.ı-orlnr<lı .. Jf:ıllıi güwrte hile hunun ~ebehini şimdilik anın· 

harı.~ g' m l·t d'. dil k · ..,· arşı B.!laCa Ir· denizin ~arkını · • · fö:erinılcn hııkıı:ı hnzı l:clıkin P,İİ7· t I ..,. I 1 ~. d h 
U\:. ır e' en on nne ıı;ın bitaraf bırakmak arzusunda da ctmi~ken bu memleketleri istila et· kr :ırkadrışlnrını ela tnııııııı~lnr. :ıı ı:ını.. "ı~mct 0 ur 'a ııır n a 

Ulus'un mühim bir Amerı~a .taraf!nda~ . sarfolunan mu\•nffak olamıyacak. dört bir ta· mıştir. Binaenale)'h bu gece Sin rüzglrın tatlı !-e 1 ıırımndıı çın lavan hulu5yf;;~i.0 r~~kdıt kf'.\;1zi~; 1~.~rdim .. 
ga}Tetın ~~r tap~çe ını ) apmı.tır. raftan nblukayn alınmış olacaktır. ror Musolini tarafından t.ô)":enen ku'·'·<'lli erkc\ı ııeslcrile hnykırm'a~ıı l"ok·ıt Jstnnlıııla nasıl döneceksin. 

!t apl>fVW ~uzvelt. sozlcrın!n S?nun<la, Ame· Atli, iki dlklatürJUğUn demokra- r:utkun ihtiva ettiği° t~'ninata hiç haşlan~~~~nr~~~:hıncl ncrcrkn uclir- Bir it·' rıııl S:ılmn c;·ıkıp t:ı tirarcl 
BugtlnkU Ulus gazetesinde-, Fa· rıkanın Anupa ışlcrınc karı.ma ı· sileri mahva ç·''ıcıt ki . lt 1 . bir memleket kı"·ınet vcrmi~·e~ . ,, E;l"ıııi ile ~lılrınez y:t .. 

lih Rıfkı Atay imzasile ve ''Kiyn- . t . . , •. r t .. ı d'" • • u.ı., r aıını, n) n- • J sın.... - EYt't .. Fnkııt rlinıiıde tsıanhu· 
t k timiz n.~ l::ı e~ı).en ın ıracı ı:rın u nın harckı'lino cc,•ab olornk da bü- tir.'' - Yusuf Rclııttn ne 'hobl'r ,·:ır h gitmek için t:ıııı lıir fırsat Yar .. 

sc vltıne dauvbv~ c itimat" başlı- şun~elerıı:ın .Y~nhfi oldu!,runu te· ytlk Amerikan demokrasi&inln, M • • ' .'.111... - ll:ınııi rır:-r.t .Mehnır.ı ... 
gı a ır makale çıktı. Mu· baruz cttınnıctır a1ıno yu Rilıgı\r karşıki gt>m!rlcn rlc hir 
harrir diyor ki: y· d" ~ • r 1 k'l Ruzveltin dUn geceki nutku ile ce- lekım <.cslrr ı::etiriyor .•. Faknt lıc· - l'np!:ın paşa mulınkk:ık hu 

ıne un gece ·ransız x15ve ·ı ı vab verdiğini SÖYiemiştir. niiz ıır:ıl:ırınd;ıJ.;i owsnfr ı.ö.r: i)itiJc· ,.Medik kol~onu ,.c içindekilerini 
"Bizim bir milli politikamız Reno, söyl~i~i bir nutukta, 7\Iu • • • • cek hale gclıneıniştir... Pıııllşıılın trıkdiın etmek iizcre h· 

\'ardır ki, eskldenberl yurd emnı- solininin Fransa ve lngiltereye ı'.\lUSOLINI H.\ŞKUMASDAN çav r amıyorıar . Anc::ık hlr cc:rrrk s:ıol k:ıılar hııılrnlıı ~Ölldt'rccektir. Beni ıle ()rl· 
yet ve istikU\Unin mUdnfaa znru· h ·ııı. • · ı fak • Rom Jl 'LJ"tl !tal Je••tiklen .ı.onrndır ki Yene.dik kal· l:ırl:ı hcrıılıcr bir yazlfe ile lstanbu" arp ı anı ıçın } :ıra ı , at şecı ye a. - ;ı; ı er, )'anın .. i:t gi5nıhırlr~in, olur tılter ... 
retlerlndcn doğmu;;tur. Kimsenin sadık Fran anm kc.ndi btikltili \'e harbc girme~i miina.;ebctile :\1u::o· CBa~tarafı 1 ini'! sayıa.J:::> yo1111111111 giln~rksiııılcıı Ynnık Jlii· 
toprağmı ye hakkını istemiyoruz. b ı· . b" ık " 1 r Lorldra, 11 - H ava neıaıetı J.<'Yİnin :.ıtııııı gürmenıiş ı.ı:•si ,\krlc· - J\rıptnn prışarlıın habersiz lıtı 

ütün dünyanın istikltıli için AI· ınıye ır te~e t ·ur le gra ı yollamı.; nizln ufuklarını çın cın öıtürdU: Işı ~·•11nm:ım i\tclımet:. 
Ve hiçbir fehdiıl ve tehlike karı~ı- man hegemonra.;ına l:ar!)ı çalış· tır. • taratından \'erilen resmi tebliid·; - 1\nptrın rı:ı~n uenılsl ll<"rer1e, - Son ı-öyll'ılikten ı.onr:ı l~:ıptsıı 
sında, toprak hakkimızm zerre- hğı dakikayı seçtiğini söylemiştir. 1talran imparatoru, harekat· bllyük \"e orta hacim~e bombardı · Slnnn Rt'isin ~ürleyeıı ~csl l't'\'llP paşo hi\'bir şey söl lcıııez .. Hemen 
::inden fed:ı.kl\rlık etmeyiz. Kuva- ı ltalyanın, Bitlere karşı teahhüt" mıntaka.ın<laki müselliıh ltalran man tayyarelerinin muharebe cep verıli: izin \'erir ... 
• i milliye mucizesi bu e.zmfn ese· 1 · · · k ti · h' be b" be helerinin hemen gl!risindeki dil~· - ArkaınızJıı gcliror... l\e iılc· - Olur .. Eiicr \'eııeılik gemisi ermı yerme getirdiğini c:öyliyen \l\' \'C erme ıta 11 ır }'anna· ct1J.:5İn r\nptıın p~~:ıvı?... f<;lıınl.ııl,·ı oiin•lcriJnın-'eıı evvel eııı'· 
•.)Uf Milli hUrrivetJ bu kfvasetle R .. f'kl · Akd · d t · b k d ı k m1nın m u vasala hatlannı bom· - "' · "" " · • • eno. mute ı • crın · enız e, me neşre mı~. a) ·uman an.ı • Ya· - l'ıısur Re.11ln enıoncllcri ,·:ır, t nıı pnı;:ı ile f(Örüşürst'nı ~nln için 
.urt·ııd ::, milli devleti bu siya- hatta diğer yerlerden daha ziyade. zifc;:.ini Musolinire ,·erdiğini bardıman ettikleri bHdirilınektedır. kr.nrlisiııc teslim cdrcek... ız:ıı nlırıııı. (IJeııonu 11 ırJ 
,~tlc !:urduk. BugUnl:U r.1ilU kuvvetli o1duklanm. Fran..;anın bildirmiştir. • M a r e § a 1 B a· Abbc\'ill<', .\mien~. Beauvais , .e 
~::drrt ve b<' ... ':lelmll!'l itibarımızı d vti d . d Rlıoauraentxma·amrıt,akamlaortıö· .• 1rdlaü Alkmoallnarzırr,hre· ·~ .... ·-, ~~ ·~· ....... ,. ,.,~··.·•,·•8-•4.J•""',~" *""""EA_...k •••••••• l •••• k.t••·•,••> ~ bu hn:bc açık bir vicdanla girdi og yo L i aresın eki umumi crka , 
''iSıivascteborçluvuz. g"ini, Fransanın o"lmiyeceg"'ı'ni i'.fi,•e nı harbıyc Musolini ... ·e tabi olacak· • S" mı o a ca ım 

ıl'i h /!-ili Tll k rd • tal1sı·datı bombardımnn edilmi,tir. ~ ~ • • ber uzur um • r o u- etmiştir. tır. Duçc dün gece tayyareyle Al· - -s 
nun milli va.züe icaplarını her tı 't • ı:1·u ı .. .. om, En ,.e Möz nehirleri üzerin· t 'ALl"J\X Kl'MANDANL \RI manyaya gı mış \'e 1 ere goru§ 
mandan dalıa iyi başnrnbllecck .. t " deki köprüler de bombardıman e· t Roma, 1 1 (A·A·) - J).N.H. n- mu~ ur. 

Mişon, Salamona sordu: 
- s~n. hangi "millettensin be . . ' :.uwet ve kabUlyettc olmaıııdrr. jansı bildiriyor: Stefani ajansr, ltalyanın Rusya dilmiştir. Dü:-ın.1.nm cephane dt: I 

Şunu hnber verelim ki, oi-du- r..esmi rnalf:matn naznrnn. a.c;ltcri İle nonnal münasebetler, ,·e mesai poları hasara uğratılmı~tır. ....~-+-t- l 
.,,a an::ın ... 

- t--+-....-a+-- - ~:~nin gibi Yahudiyim!. Bil p 
miyor mm;un?. ' muz, geçen cylfıldenberi bir sa- kumandanlar. genel kurmaya mer- birJ:ğindc bulunmak arzusunda ot· Charıeville ile Fumay ara~ında • 

niye vakit kaybetmektlzin en ye· but ııubnyl .. • I, milli mUdafen neza· du>run:ı bildirmektedir. Ardennes onnanından ge~ı yol· 1 
ni siliıhlar ı;e müdnföa tertipleri- rcUerine mcnsub subcylar, merke- t ı tarda yangınlar çıkarılmı,tır. ~ 6 le kuvvet "e knhill .. elini arttır- . ,. k NOlı.tz llARtOl\'F. :SF.7.ARET1N11' PruS'-"<mın Ren mıntaka5ında '"~ " zı hUktır.ıcti tC": ile diğer mnhnl- J .. 
mı~tlr. Öyle dP.nilebilir ıa, mon- 1 'l · 1 d' TEBUC.t Ruhr'da a~keri heclcflere ta:ırruı ~ 1 

- Yahudi olamamn, çünkü ser. ft 
\ıinada doğdun .. 

- Be u~ursuı oğlu u~'lırsuz 
1hı: d1 dollmuş olaydım eşek m: ~ 
olacal:tım? • ere gı ınış er ır· • .-..-~-9'--1~ 

lPkPtln coğraft :;nrtlan ve tabii ~llSIRI>AIU 1TAJ,\ '.Al\" 1<;1.çlst L01ıdra, 11 - Hariciye neıaretı edılmi:.tir. Dfüt İngiliz tayyaresi. I' 
imkimlnrile birleşen müdafaa vn- Kahire, 11 (.\ \.) _ n.N.B. &- n~~rettiği bir tebli~de, !talyanın Ü'lcrine dönmemiştir. Hava kU\ S t P-1--t--tıı 

.. 
Bu ne? 

.. 
.. ıtruarımız, yeni Türkiyeye Av· jıınsı :Mıs.r hududundan: haziranın 11 inci gününün ilk da \'etleri takviye edilmişti. ~ 
1 ..,~nın büyilk hir devleti ehem- B . .Mussolini tarafından Mısır'ın kika~ından, rani geceyarısından . Paris, 11 - :~OO 400 tanktan~ ıo __ .....__..._._ _..__.......,-4-__ __. 
ml•·rtini kazandınruetır . ., nıuhc.15amal hnrlci kalacağına mU- bir dakika sonradan itibaren Tn· · ıbarct Alman zırhlı kıtalarının ! .Vb11ı:ı biri boza içiyonnu~ t 

"3".:a ım üstünde bir b1t görmüş. ~ 
- 1ozan bu ne?. ~ "Bir gtln haroebneğe mecbur tf'.'dair beyanatı Uzcrinı:, ltıı.lya cı· gilıcre ve 1'ransayla harp halinde Sen nehrinin Mansap kı rnına 1 - lıtanbuıun rneıhur bir mcmtıı< 

,..· ralt mıyız, olmıyacak mıyız? tisi Kont Mazzolini, Ifahirc'cic kal- bulunduğunu bildirmiştir. Tehliğe rakla~tıkları teeyyüd ediyor. suytı, 2 - Çok değil. cm, a - Zuısilrt I 
i 'mPn bir kelime ile haber vere- kalmıştır. görC'. Musolininin karan münha· ı ·aı: ile ~larn arasındaki mınta ı JUk, • - Bir nevi h lkUrndar, iyile~· 
1 •1 ki. hnrbi ne anyacağtz, ne de JlJ\.RB ÇET!N 01.ACAl( sıran maddi sebcp!erc i t!nat et· kada muharebz bütün §iddetile de tir. ~ - 'l'erel:, 6 - ~vuc ıcı, sonıın" 
' : J'lak lurmgcldlği zaman onu P&ıü. 11 (A· A·) - ltatya hu- mcktedir. O, kat'i addettiği Alman ,·am etmi~tir. Fran,ızbr yaptıkia <T) gelirse ııalto olur, 7 - Akıntıytı 1 
T':rk milletinin bUtUn kudretlle dudundan bildiriliyor: rı bir mukabil taarruzda Alman knrııı kayı!'\"ı çeken, gentrlfk, ıı -
J: ~r9ılama.kta bir an tereddUt ede- l •1 l · . k k.f f Ser~t. 9 - Romanya paraıııı, zaJı o 

taJyan n1atbuau ltalyanın girdi- i er emesını ·rmen tev ı e mm·a • tanlar. 10 _ Kıtplıcaıar. 

- l"'ire efendim. ~ 
-Niı:;in atlamıyor?. ~ 

- Topaldır efendim. ~ 
- 1vi ama bu beyaz.. l 

Jhtiyardrr efendim.. ~ 

Çok avanak 
ccğiz· DUstunımuz. ge~cnlerde ği bu hnrbln, mUtteflklortn dUn- ı·ıalyanın kararı fak o1muşlardır. Almanlar bu mrn· l "nka rctan •f:ı .. ı; 
tekrar ettiğimiz gibi eu olmalı- yanın bUtUn bölgelorindc munz· takada Fransızlarrn ikinci müda· ı _ K&!kasva aballsınacn. :? _ Bir .gün büyük Napolyon karı· 
dır: "Sulh hali ebcdiyyc.n devam zam mcnbnlara malik bulunmalnn faa hattım da gl'\.~!c olduklarını Tekdir, ı,..,ttda:ıttlık, 3 - Ceaur, 4 - sı, Mari I .. uize: 
C"decek . g{bl 1 Al.. cnastarnrı 1 fn<'I ~ayfada) ...... .. .. • 

mış ça ıamı>A, ynrm sebebile çelin olacnğrnı gizleme- iddia edivorlar. ı\1man ordusu Pa Maıoı. ı-.:ı. 5 - Plslll>. Bu dı. oyır - Senin baban büyük bır a· 
harbcdccekmiBiz gibi maddeten, mektedirler. liEl.GRADDA tTAl..YA\ ' ,\ rise SS kilometre yaklaşabilnli~tir. G - Y11rc.rnııı:lıl< yapmıyan, kımıı:'. -.ra.ııtktır, demi~. 
manen ha.zır olmak·" 1TAJ..1"A 27 'l't ARET GEIUI KARŞI NOMA YtŞ YASAK Londra 11 ·•• • . i - Mc!Cın, ıııfat edatı, nida, 8 - 'J~iJ j K ·dın, fransızcay1 iyi bilmedi· 

. "Biz kimseye meydıın okumu· KA 1·BETTt /> ı\ lf I S, 11 BcJgr:ırL Hnva sef~rlcri ictar<:ıı:\nın i.ıA.n o~u· kiycnln mcrltczi, tclı, o - B.r nrYi ği i ;in avanağı anlamamıı v e 
yoruz. Fakat hiç kimse de Tilr- Londra, 11 dan bildirildiğine göre, hükumet, ğine glSre lngiıter,.vlc denlzqırı mobilya boya:n, lO - lnayctcn, uzalr lJa!;vckilden sormuf. O da Krali' 
kiyentn mevcudiyeUnl kUçUkseyc. ltnlyn, hnrbe g-:rdlğl bu ilk gün ltalya aleyhinde nümay! tere mey- toprakları' arasındaki· tay~·ııre :ıe- nlr!!ın.:.. 

1 
bulm:ıt'nmııı b·ıı ,,

11 1 çeyi kandırmak için : 
mez. Bu hnrb, uzun sllrecektir ve f d 27 t' t isi b ·1 k ·· b t db" r ı · b gü · ·b k ld ı '4 ......... o. ' " • ta m.~ D' ti' d d · tar ın a ıcnre> gem kny ot- uan vermeme uzcre azı e ır· er etı u nden ıh aren a ırı - • Ş(' l i l" - ıra.ye ı a am, cm19 .. 
daha bir sürü ihti18.llar vukun ge- mistir· Bu haberi bugün nvam kn- ler almıvtır· Bununla beraber, Yu· mıştır. ~ · ; .:_ Dalıwere. 2 _ D, Semere. u l Kraliçe ba~vckile bir gün, bir 
lecektır. Hnrp inkişaf ettikçe marasında, AUI, harb vaziyeti goslÖv efkarı umumiyrııi İtalya- Paristcn verilen hahcrlere göre, ~ a _ As. Hı-dl, Af, 4 _ ~h. 1.A, lkıı iş havale etmiş ve: 
Tilrklyenln vazifesi, ehcnuniye- hakkındnki beyanatında b!ldlrmi~- nııı harb lcnrannı takbihle kareııa- ~ehir bo~ltılmaya b~lanmıotır. ~ l'J _ Amıu, ıırıı, G - vec1~. Ta:ıı·a. 1 _ , - Bu i§i size verdiğimin sebe" 
ti ve ktıweli artacaktır. Korknk tir· ın:ıkta \'c Mıısoliııinin ıcca,·iiı et- Nezaretler ~ra ıehirlerinden bi- '-Ari. tt, Çiy, 8 - P.e. tılç, Ta. o - E l-i, ~izin çok avanak olduğunuııı 
bedbin veya kölüeüllerin hUkUm: Atli. bugün avıun kamarasında mi;recc~ine dntr \'ercliAi s5ze itimıı t rine nakledil~. halk ıehri terket-' Ak'ıyit. N, 10 - UlııJ!lyP.n, 1:ındi"imdir demi .. 
lruin1 @lümsiyerek reddediniz.,, 

1 
nutku beklcng: b:uıvekil Çörçilin • ıluyıiırııııııktodır. mok üzere lsta!!;\'onlara birikmlstlr. , ...........,... ..... , "' ..._..,.,, . .,.. " • .., .... ...,...._. . .. -~,..,,_. ..... __ ,._.,....,...., __ ... 

Prençip 
1 Ydııt trnilıin 6n ~'Gj, fadan 

- 6-
SUIKMffl~.llllN AUfFES/ı\'m: ... 
O znmıın, Sult:ın .Mural'ın Sırlılı 

Jorn k:ırşı knzandığı "Kos\•n'' 7.Dfc· 
ri, Sırblıior için bir matem f.{Ürıü 
olıırnk tel:ikkl edilirdi. Sırlıların 
"\'ldovan" tesmh·e ettilılerl bugün 
aynı znınandıı, "Miioş" un Pacliı;nhı 
lı:ınce.rliyerck ölrlilrmc~ı yOzilndeıı, 
hu ınılll kahramanın ıııerasiııı sii· 
nOdOr de. 

1014 senesi h:ıziranının ~irmı 
sektıınci pn7.nI' f.{iinü, "VidÔ,·nn·• 
gunll kullulanıyordı.ı. Yine nyn ı l{liıı 
z:ırfınd:ı Bosnasarn) da A Htsturya · 
l\Jacarislon \"eliııhtı Arşidllk "l:rıııı · 
sm·n Fcrclinnnrl" ııı nıu,·asol:ılı 
için hnrıırctli lıazırlıklıırd:ı lıulunıı
>ordu. Şehir b:ışlon h:ışn clon:ınını ş 
olm:ıkl:ı lıcr:ıhcr herkeste lıoğııcıı 
bir lı:ıva içinde <lolaşı)·ormuş lıiss ı 
,·ardı. 

Osün "Bosnasıırn) ·•, hıırnp ve 
• nnhınel llihl0mı11 mahallesl, düw 
a •ttwallcla bir • okta bile elma· 
:ın !ıa febfr. cihan tıırlhlnde t'Ok 
ıııhim hlr rol oynn)ııeııl(ındrın lın· 

r ız. 'elı:ılıtı ı.:ır:;ıl:ım::n :ı hazn 
ııyçrdu, 

Yeliııhı ile ze,·cc .. inln "JlnlıslmrJı" 
larııı şon ~ c şereflerine liıyık bir 
ımrcıte İ'\liklınl Nlilmrlcrl kin ~eh · 
rln l,:ı .. lıcn eıııldl'lrri sarı knldırını 
trışlnrılc riü'lt•nınisti. \ rslclfık l : ıııı 
bir hnftn onrıı, grll'cck p:ırur şrh 
re gelmiş lııılııırn<·nktı. Dıbo.:r ı :ır:ıf· 
lıın znlııln ıl ıı lııı ııiınıliıh•n tecllıirlt•r 
ıılnııı>o b:ışlnnııştı. Soknkl:ı ı:c·lip 
scccnlcrılen şüpherl cclhr.dı•nll•r 
tevkif olıınııror, fıc;tlcrl h:ıslıırı ııriı
ıııyor. kendilr.rlnılcıı c•\ r:ık ve \C' 
saik ~orulıı~ordıı. 

Bıı tırıılık bir polisin rlıkkntl :t7. 
dnlıa lıcr~evl ullüsl erlccc·k. ulkıı s
lın suya dlı~ııwsinc ınc:rdan \'ere 
cekti. 

nir polis ılwıı <'irnrıncl:ı SC'rsrrı 
c;erscri dol:lsıııı "<;ahrinovi~·" i ~· ·r· 
ınüş ve hıı n<l nıın ncryNlılıııiş ol::ııı 
ı;crserl bir sos~·:ılisl olclııi;unıı ı:ıııı 
~ ıırıık keııılislııi leYkif <'lllll'k isll' 
111 isti. "Çnbri ırn,· lc" polisten ıl:ı h.ı 
hızlı koştuıJuııdıın l.encllslııi ıııl,ip· 
l<'ıı kıırl:ırın ışı ı. 

Poli<ı ihti~·atcn ııicliıl f'iirı)nJ,!Pri· 
ııi nrnirl<>rin<' nnl:ıttı. l.'ıkiıı hun· 
l:ırd:ın "Ç.ıbrino,·ic" c ıll~ilıııcıucsi 
emrini nldı. 

Tabiidir ki mel.tcplller mnlı:ıri· 
linde derin bir :ısRhl 'i't hükıinı ı;ii· 
rft~·ordu. Sulkost tc .clılıil"ııtile ıılıi· 
lrnclcır bultının:ıkln lırrnlıcr tıpkı 
"Prençip'' sllıl c'ü ünrıı lııı ~rıı~·· 
lcr milli bir matem suniinılcn son· 

r:ı şehirlerine f(elecck olnn Arşirlilk 
"Frnnsu,·n Fcrıliıınncl" ııı hillıııı.ıııı 
ho\ le lıir ~üııtle lııızuı un:ı t:ılıam 
miil "ılilrınh·ccem flkı·Jnıll'yrlilı·r. 

Ş:ıv("I o sır:ıclrı !ılri~I çıkıo in lı11 
nwktcplill'rıl<'n lll'rhnngi htrhiııin (hJ:ıdaıı ftkl ı1:1arını 1~iıtlnı -re 
eline bir ~iliih ,·eı ıııi ols11~<11, hlı: ı ilıtlyntr.n hirkttı; dııkilrn ttıı hckle· 
o;iipll(' yn!< ki o ınc!:tcnli $C\'C sı:\·c diııı. Soıır:ı c11 I ulıııı •:ıkıı•• '"' 
,·cll:ıhtı ölıl:iriin!G. l~llhrıo;s:ı ~elırin kendi oıluı.ı:ı gclıli~iın ,·:ıiol ı::rıı!..; 
s<ık:ıklorıııa :ı~ılınış ()J:ın snrı. Slyııh il'- ııcrcs aldım. 
rrr.kJI ı\\'llSlllrr:ı nılJll h .. n•1 ·-"~ı :ne); btı iş lıö~le olmıı~tıı: n:ı . 
lııı ııenc \'c miill'nssıp ıliııı:~ları lın, 1':ınıdıııı od:ısın<l:ı ölıtilriilınii.,· 
küpiirlii)ordu. tii. Simdi huııd::ııı t:ıııınnıile ı·miw 
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Sııiknsta lek:ıılılüııı NlC'n !'iM ııe· 
Cl'l i sııiku"itçılıır lırp lılr nrıı lı.1 ı e 
clr<lilrr. Bı11ılıır kiiçük lılr knlı\'f~· 
nin ork:ı~ındnld mini nı!niC'lk bir 1 
od.ııb ıoıılanrııış k::ııı 1tibi kımıııı 
1 .. o~ ıı hir şarap içh·orl:ır \'C y:ıı·ııı 
lc• c;c lıhils ı•ıll'ceklcrl kıınlı işi ıniinı· 
ktin olrlıı~u kndıır dü"iiinıııeik ııil· 
ros:ırrl~ O\ :ıl:ınnıo~·tı f"ıılışl\·orlıırdı. 
Oılneık r·ı~"r:ı dıımnnilc <lrılmuşııı. 
Bu clunııı nlar n r:ısınd:ı ''tin nJlr, 
Prcnr;lıı'' in miıkcdder ,.e nrnlııun 
~·!iıii esiri bir ~·cim: sibi gürünü· 
yor<hı. 

Di~rrlcrl ) iyorl:ır. lçl)'Orlar. \· 
Tt1<;t11r111\ ı her ,·rslktlc·ıı htlf:.ıl'.lc 
rı1N°t'k "iıl{ 'iti: t'lhklr ("ı!lyorJArtlı. 
"l'ı l'll~'ijl" i •c ı.usu) on! u !. 

(Devamı t'ar) 

ıliııı. ilah fı;crlndeki kon lt'kc> i: 
rnvrlHr lil'siniıı i~itilrncıııc~ı hıınıı 
iı.ıı:ıt t·ıliyorı\ıı. · 

B:ılınyı ilk dcfıı oıııuıunılıııı y.ı . 
r:ı layıııı U:ı..-ııtiıı. Ye t ~er Aliye nıa· 
ni olnııı~nyııııı; hlr ıl nlı:ı .. ır~ ı•rlc· 
i.'l'kıniş. il k rlefR RııhnYı ~·nrol:ıy., i'lı 
öğrenince asıl katili de hul:lr.njtııııı 
hln;ıık ı!efııl:ır kentli keıııllme ~ÖY· 
lcml<ıtiııı. 

Fııkııl ogiin nn\ ııt Ali ile lıer:ılıer 
ıık~:ınırı knıl1r ('vdr tl .. Alltll. iki :ı· 
clr.m rl :ı Bıılııııı ı ıı rıııliiRü 1'11 .ı:ıc ., ,·ıle 
olmııdıkl:'trını. hnttiı oldııklnrı yt:r: 
ispnt cıleb!li rlı:ır•Ji. 

() hııldt• Hıılıo.} ı kiın iitrHlrnıOşhı? 
Topuzo{tlu ı:ıflc~ıni söıılrıı gr.cirdl· 
j:)ım vaı. ıt lçlcrlndı>n :rnlnız birifr 
nin f'O#uklrnnlı ol:ırak böyle bir 
dıı ıret ynp:ılılle~t'Aini ı.aııır:ın. füı 
ılo E'>ın .. dır. E.;er ~5ına lı!rlnkını 
l'ıddi ~cbcpler .} üzündcıı Dalın) ı 

ı;ıuiirıııek mcrhurjyetindc knlııı·~s'.\ 
hi~· lcrt'clıliil r:ıııt•ılt-n ,01111 orl:ıcl:ııı 
kolılır:ıhilccek hir ino;:ındır. 

t~itllAim konuşnuı honıı hirrok 
şc~ !er oğr<'tmi,ti, fakat drıhn hnllc· 
<Ulnıesi lı\zını hir çok noktRIRI' d:ı 
\ Arılı. Nlcin J>:ı\'ut ll:ıh:ı\'I iilılür
nıek i~tcıni~ti? :\'eılrn ll lkı ıı.:I, ı:n· 
lı:ının iiliiıııiiııc ı,p,·inınişti '! 

llnh:ıyı son olr.r:ık l':mlı güren y:ı 
E'>ına, ylılıııt ıln Cnnnnılı. l;iizr.I, 
ca.dlıell , tcııılı yUzlü C:ınaıı ın Hnlı:ı· 
~·ı lilıliirehllccl'liııi hiç s:ınnııyo· 
nım. Fnknt ı-;smonın rlo llııhavı öl· 
ıliirelı!lmesi için ricldI bir sclıeı> 
ne olıılıilir'! 

Canrının bir düzine kaılar ha)ali 
sııt hulahilirui. Sonra ortıırl:ı 11epct, 
rovel\'cr, \'e C:ınanın nıııtfakt:ı sc· 
pe ti :ırayı~ı sahnesi Yar. I>cınck 
oluyor ki Cnn:ın ro,·eh·erin buzdo
lab111ı!A lnılıııııl u~'Jnıı hillyortlu, 

• Caıııının hlr ıl:iziııc knılnr ynh:ıll 
l{Ü7!imilıı önfınılı•n ııectl.. Oıııınl:ı 
hı>rohn B:ıh:ının y:ıttı;{ı ntlnyo gi· 
ı·işiıııiıi hrıtırlnılını. Connıı o vakıl 
muslin el'ıisesilc giircl bir k:ıclın<lı, 
~fülerinrle J.."Orkıı rltılnşan güzel hir 
k~dın ... Sonra f'rtesi ııüıı çiçekler 
nr.ısınrla <loln'>tın ~·e~il rnhlıı siluc· 
tini rlilşllndüın. ~lcrıll\'cıı lınşınıln 
.\llrlen ayrılırken ııolgun \ 'C sıırı 
yiiıOn de Cıınıınrln ırtırııp ı;e1\cn 
Jı:r <;l'\"Sili hııll ''Ardı. Soııro h:ılıce-

. dı"ı iicürııüz clolaştı~ıntıı anlard:'I. Co.-

n:ın c;e,·gilh.ini yanında hi!>sede11 

lı ir ııenı; kız k::ıdar h:ıhtiyardı . 
Soıır:ı mektup ..• !\l:ığrur \•c tlotr11 

Lir J\adın111 yaıoblleccAi o nıcktuP; 
ll:wır Bnhoyı öldilrt'n C:ınan olll 

nııııılı. 
F.ıkat Rahnyı dn kurşunla öııtilr" 

mii~krdi. 
n'irnz ılii~liııdiiktcn 'onra aşıı~ı)~ 

inelim hiitiin ııilc kapının önUncic
1 lıa,ır kollııklaro oturmuşlar, nıe 1; 

t:ıı> ıı~ıraaı :>"ııınrorlnr<.lı. Ben lnl~.c.~ 
fünıa evine dönmek lsıedi81nl su~ 1 ledi, Aliye, Hikmetle bernber ~ 
J(crc kii5klc kalm:ılarını ricn tt1 • 
Ec;nııı razi oldu: • 

- O h:ıl<lc, lledi, bizim e\'e 1'~ 
ılar ,::itmek Aliye düşü~·o • 
Ali ı;lnıdi otomobile nlt:ı·~ 
Hi:ı:e kadar git.. .Jnlcye söY\~ 
J..:!içiik bavulu hazırlasın. lçcrJs~ıı· 
uzun kollu yeni beyaz ipekli ro p· 
mu J.oysıııı. O, lııı rolıln hnngl Ş~'lj• 
knyı ve h:ınJ(i ctrllvcnlcrl gi~·ccrı; 
illi lıilir. :\li: 1ı 

- Bu nıiihim v:ızifC'vl bil111eg:ı 
ıı:ı~ıl h:ışarn<'ııAını. diye n~·A ' 
k:ılktı. ıı· 

Ay ışı~lyle pırıl pırıl )"ıtna~ ~i'• 
yırın üzerinde Alinin pek Jııl) ~ : • 
görünen GÖigesi dil$1llİIŞtÜ. J)U• ;,. 
ğınılnkl cıgarRnın ateşi tıpkı kırıı.,. 
7.1 lıir kıı \·ruklıı yı lrlıı Rihi ı :ıreı 
yorclıı. Ali yfirOınc#ı> lınşlt'.\"ll 1' 11 r) 
vııkıt: {l)cuaıııı ııo 

' 


