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ÇARŞAMBA 

italy~ yeniden. M ·DS 0 R 
asker toplıyor ıtaı1a1a barp 
Batırılan ve hasara uğratılan ltalgan lliD etti 

Numara: 280 Sene :2 
'l'eı. 23872 - P09t& kutwnı 214 ticaret gemileri 40 ı buldu -- -~· 

Amerika 
Gemilerini Akde
nize girmekten 

·menetti 
ı,tv~°"' 12 CA.A.) - De\r· 
•es makamatırun bildirclifine 
,. re. Cumhurffisi RU%ftlt, harp 
~~kaarnı temdid ederek, bir 
t-.~me ite, Birleıik Amerika 
;;.::_"Y,rinin Akdenize cfnnelerini 
-.:nehnif tir. 
~ ~lriıı ltm.nlarma n !çan· 
ı..!'_ Atlanti1rte bulunan Uman· 
~'«. ıemilerin sirmeai eıer· 

tir. 

ttalerine dönmU,lerdtr. Bu emada dl· 
ter etızUt&mlar ıtmall Afrika arut.aı 
ve Jimanlan UZerinde lıqU uçuılan 

Londra. ız - İtalyanın şima. 
!ine akın eden müttefik tayyareler 
C.enuva ve Torino §ehirlerini ve 
askerl hedefleri bombardıman et
miflerdir. ltalyanlar, askeri bir he
defe isabet olmadığını iddia etmek 
tedirler. Millno ve Romada da ha 
va tfhlikesi ipttti veril.miıtir. 

fa Maltaya taarruz etmişler 9e 
~nuncusunda adaya bombalar at
m.ış~ardır. 

· ' yapmqlardır. 

tı'ALYA YENİDEN ASKER 
TOPLLUYOR 

Tnm. l! (A· A·) - D· N· B- a
janaı bildiriyor: 

Buraya gelen bir m&l6mata 'na" 
sara.n, 1890 ile 1894 araamdUI sı
mflar, dertıal alısıuker 1Ubelerine 
ınllraeut etmiıfe davet edllmlfler
d.lr· 

trALYAN HAVA 1'SLERI 
BOMBALANDI 

Lonclra. 1% - .MUttefik tayya
releri Akdenls İtalyan karuulan. 
na mayn dökmllf, Ubya ve Asma· 
radakl İtalyan hava U11lerini boin
bardmıan etmi§tir· 

Ubyada ttalyan kuvvetleri gafil 
avlanmıl, mUhhnmat r• 'nolarmda 
yangmla.r çdtanl.m111 hava mey -
danlan tahrip olunmuttur· Uç ln
gili& tayyareai liKtlne drnmemlf • 
Uz. . . 

1taıranlar dün ıe,60 de ıo tay 
yare ile Maltaya taamıs etmlfl*ı'
dir· Yine di1n Tunua. J'aa ve Kor-

iT AL YADA ASKERi atta ltaıyaıı hava kuvveUerlnln hU 
HEDEFLER BOMBALANDI cumana u~tır· 

ı.ea-., 12 (A.A.) - Haft ne· ti.& lTALYAX 'l'imlLtftt 
:ıareti tebliğ ediJ'or: ı1a1,._ onJaJan ananı Juuwst.-

Blngazt hududunda tnı'DLs tanare.. 
lerinln bir akm tefebbüaU tardedll· 
mifUr. İki dUpzıan tanarul dU,tlrW· 
mU§tor. 

FBANSIZ VE lNGtuz ELÇ!LERt 
ROHADAN AYRILDI 

Boma. ıı - 1'l'amus ve lngllh 
elçilikleri erklnı dlln aipm Ro • 
madan aynlmııtt.ır• Son lngiJJs ve 
Franmz tebaası da y,ol& çıkmqtır. 

Tiranda neşrolu.ruuı bir karama· 
meye göre, AmavuUuk, kendWni 
İtalyanın kendileıtle muharebeye 
g{r.§mlt oldufu devletlerle harp 
halinae addetmektedir. Muaolin.t, 
Arnavutl\ıktakl mU.elllh kuvvet -
lere de kumanda edecektir. 

lTALYAN ORDUSUNUN 
MEVCUDU 

Kahire, ıt - lılJmm ~ bıwr alaeatı 'ftSlyet '.bldnnda 
bir karar vermek tbere huaust bir oe1ee akdetmia olan parl1mento. 
nun ciftrmda. llOkaklar bllyfllt bir halk kütlesi ile dolu bulunmak 
tadJr. Parl&mentonun içtim&Du mitt.eaJdp, llmrm ltaıyaya h&rb fJlıı 
ettiği bildirilmiotir· 

Londn. 12 - İtalya, Jbm' htl.. lertni nı eınn1yetfnf mtıdafaa Jcbı 
kümetine bir Wdmatum vennietir· ~bir pyreti eeirgemedifb)i bil .. 

lılmr resmi mahafill Mısır htl - melidir· Herite. it bqmda bulwı&• 
ltQmetinln İtalya De katı wrette cak ve htlk1hnetin hiçbir mQcriml 
aiyut mllnuebetlerini katedece - tecziye hUllU8tlDda hiçbir tereddtlt 
finl bildirmektedirler. gaıstermiyecei:lni bilerek vul!Ml 

Dll.n akf&ID kabine tçttmamdan bqmda kalacaktır." 
sonra Befvekil Ali llahlr Pqa Mımm, bugt1n ltalyaya harp Ub 
gazetecilere beyanatta bulunarak edeeefi kuvvetli bir fhtlmal dahi. 
.Mıatr ah&llıdni ve ecneb!Iert ulm.- lbıdedir· 
Ur .ve fa.kat akin durmşfa davet ttalyamn h&l'lbe rfr,;,.~i PortuJcl· 
et11lll}t!r. de ve tlk.enderlyede .Ukfınla kar • 
Ba~eJdl demı.tJ.r 1d: ftlanınqtJr. 
"HeritM gerek kralın '" cer* Kahfredeld maruf İtalyan fqfft_ 

hllk6met1n memlekrtl.., ,....,..nfaat • teri tevkif edllmltılrrdil'· 

Romanyada endişe 'lt& Alaociated Preaa. bu IUJ'etle 
'-' ~~n, Amerikan ıeaıtlerl için 
il& ~un limanı teJkil edeceğini 
~etmektedir. 

lnciliz tayyareleri, diln ıece llmdıua: u (.& • .&.) - ı Ne. h tıeblltı 
Cenubi İtalyanın ilrerinde lretif ıo hulran tarihlDd• ıeceyanm Londra. 1% - İngiliz sallhlyet- Bükreı, 12 (A.A.) - Havu: 
uçUflan yapmıftJr. But hedefle· lra.ra, denfs ve ha-a kuneUer1nin er tar mahfellerlne göre, İtalyanın Duçe tarafından İtalyanın 

Romanyada hiç kimsenin filp• 
hesi yoktur ki Macaristan, nüh· 
ver memleketlerinden, tadiki ia· 
teklerinin tatmini için sarih te• 
mina t alm.rıtır • 

. --
t'.°l\.ıSQN DAKiKA · u- • bom ... _,__ la.~- velce derplf edllmlf olan T&ZiyeUert.. bugUnkU ordusu 70-80 fırka, "-'t\. koqulanna verilen teminat, 
~·~ nn ~er~ l.HlMlT atmıı r-.&.u. ııın tanzimi 1fl tamamen lkmal edil· J 

1 
D:ıl§ bulunu:-ordu. ni bir buçuk milyon asker, kuv • Balkanlarda ha\riki kıymeti ile 

d 
ITAL y A, KIRK TiCARET Bombardıman tayyareleri " bun- vetli bir donanma ve tayyare tuv- ölçülmekte ve Balkan memleket· 

S Pa-n ya a ıa:MtSI KAYBETTi tardan a;>:ı olarak avc.r tayyarelerin· vetıerinden mUteşekldldlr· lerine verilen mühletin ancak kı· 
den mürekkep bir kunet, gün doğar. Bu ordu bu defa Alman kuman- ea olacağı ve Franaa orladan 

Lo"'11a, 12 - ll)liliz hava kuv- ken ve gUneı batarken Kaltadakl a.e- danlan idarc!linde bulunacaktır. 11 
kalktığı zaman bu memleketlerin 

Almanya ve ltalya vetleri tarafından <lü.1 İtalyan ha- ker1 tealeatı {lddetıe bombardıman e- Libyadaki İtalyan kuvvetlerinin Alman - İtalyan tahakkümü ar· 

ıehın• de va ÜSierine yapılaft hücumlarda derek qlklr bir takım neUceler elde meemuu 200,000 dlr. tına dütecelderi çok iyi anlagıl • 
~ı: tayyarenin tahrip edilme.. etmlfler ve aonra l&ltmen hareket (Devamı 2 inci sayfada) maktadır. 

Anlqmazhğın vechesinln n 
Balkanlann anlapnazlıktan kaçı· 
nabilmeleri tanaının t.ahmini için 
Akdenizde ilk hakikatler endite 
ile beklenmektedir. 

te Z h • • t sı, talyan hava kuvvetlerine his· \ / , a u r a 90lunur bir darbe t~l etmiştir. p, . , . - , , 
.\j~~rit, 12 

(A.A.)- D.N.B. j~~~t=~~~fan~~~:~iuf! arıs ı mudafaa a._ " v ilence, Bu'l'oe. Sala· man ı talyan tıcaret gmıılennin 
~tıue, Alic.ante "ttAİr İa1>9n· sayın 40 ı buJmuştur. 
tı.ı teıhi~lerinde, Almanya ve l 

~i~~:i=~d=u: ~:a~~.;:::r!~?ı;. muharebesı· başladı 
' 

IWaltad_a bir ltalyan muharebeler cereyan etmış oldu . 
t tuna mütedair Alman iddialarını 
t "Y'Yareai dütürüldü sureti katiyede tekzip etmektedir. · 

<'.~dra, 12 
- Maltayı• bombar• lngili% Genyas.ından bildirildi. . A n o n= . 

rrFS!~0~~· =.~t'~~.::~::.~~~ ~ U m cia) ifil 8 lr U- lf Q ifil te 0 ::zı . •.n np relen Ha~ıstanı Kenyadan ayı. iii/l) ı!5:::ı 
Jle...ti edılmıt ran ltalyan Noyali arazisi üzerin- D D d f it ırit a lb 

.\jln '\ 12 (A.A.) - D. N. B. de utmU§'ar ve Banda tepesile di- m l\JJ ~ a a a Q D c <§) 
lt ~1 bildiriyor: fer askerf hedefleri bombardıman ~ c:::i ~ ..,..._.. .,.._,. ICI 

!l-~ ttnıı'in cenubunda dört dil§· etmişlerdir. Bütün tayyareler üs· ~ ~ ~ 
'1e t ~nkı bombalarla, ve yedisi lerine dönmüşlerdir. f itolfilo yarranıtiladoDalf ·)· 

Poıı. Fr-•uabahtebliği Çorçil Parise gittf ve frc,nsız .kumandanlarile, alınacak tedbirleri 
~uııa;. 12 <A· -'· > - 12 Haziran eab(Lh tebliği: 

;:~~! d-~~:n.:ı~y~ı=:R:::~s== görüştü· Hitl~i, karargahını "en Kantende kurdu ~ı. Ya -:;?~inin ild zırhlı fırJranm da ititrakile çok kuvvetli vurta- U 
l>~ı teeyytlt etmektedir. 

lıerUıs Alman tebliği 
. Ord~- Alman Bqlnımandanhft teblif ediyor: 

dirıel'. Paria Şe~ Vale19 Ye limaU ~arkl Fraııaada ilerlemekte· 
MotörIQln §imalınde bulunan Camplefne'e &'eldik· 

l«.tn neb""- kıt.alannm Ourcg (Urk) nehrinin f&ricmda bulunan n • uıe vardJJar. 
te~ ir çok eı;ir n harp mahıemeai ellmbe · 
ı. lertnde dlifınan :;g tayy 3 ....__ se~tt· OOnkil hava nfuna-

l'ı:l:ııı :!O ti h are ve uanaj balonu k&ybettJ. Tay:y'ate-
~ll~cb::..i ... •ı ~ adva muharebe&l neticealnde, 1 g u hava dafl toplartle 

U ' ., er e imha olunmuttur. 
ç t-•-·a .. ~ı U ı · ır · · · • .,. s en.ne dönmemi§lerdir. 

,,., l'&ru!a:l::.r. i:ln-' ·---·-...... :Jler<Ur... • ~ ....c.ı-114UD. bidayetlııdenberi 200 tank kaybet. 

Lonc1ra, l! - İngili% ağır bom
bardıman tayyareleri Ruan'a ve 
Sen nehrine kadar olan A'lman 
münakale yoilan tl%erindeki Al -
man · tanklarmı ve moU5rlll kıtala. 
rmı bombalamıt. ıimendifer hatla· 
rile köprtllerl hasara uğratmqtır. 

Şarld .Ahnanyadald as.kert he -
deftere de hllcunı edilmi§tir· 

PARtSTE HtJl>Al'AA BAZIRLIGI 

Parls, 1% - Retel, Buve ve Ru
en illtikametlerlnden Pariae dofru 
)'aP.llaıı .Alowı taanuu d9"Ul .. 

diyor. Par...s boşıdt.ılm11, eehirde 
barikadlar inşa olunmuıtur· Par!s 
eehrinin müdafaası mUnferld bir 
müdafaa olmıyacak, Parl9e kadar 
Udncl ve üçllncü mevzilerine çeki. 
le çekile gelen Fn!.nsız ordusu ta· 
rafından vanılacaklır· 

AWan yanl?m bombalan, dUn 
Parisin muhtelif mahallrlerinde, 
yangınlar çıkarmtı!Ur· Patis gaze
teleri, matbaalarmm nakli dolayı
aUe inti§ar etmemektedir. 

Nazırlar mecU11i de dlln Fran•
mn bir yerinde toplanm.JltJr. lçtL 

ma~t ordular mmtakıuımd11. bulu • 
nan Başvekilin yerine Şotan reis
lik yapmı§trr· 

Londra siyasi mahfellerl, llç 
dört gUn zarfında çok lfddetll bir 
Alman tazyikine intlzu etmek lA
znngeleceği kıueatindedirler· 

AMERİKı\1'-ıN 1'fUTl'EF1KLERE 
YAPACAGI YARDIM 

Londra. 1% - MUtte!iklere der
hal sillh ve mühimmat vcrllmE'.al 
hakkında Ruzvelt tarafından )-'tlpı. 
lan teklif senatoda bUyUk btr ek-

seriyetle kabul olunmu~tur. 
İngiltere ve Kanada, Amerika.. 

dıın tr •,..ido muhribi satm almak 
lmkllnlannı tetkik etmektedirler. 
Bu gem.ller, umum! hıı.~ za.manm
dan kalmadır· • 

Va§lngton deniz mahfeTierine 
gelC'n malumata töre, Almanya 
altı torpido alan ve ı snn ~llomet~ 
re ..,l\reket kutnı ol&n 250 tonJll. 
toluk kUçUk dcn'zaltı gemllerl tn· 
3Mma c;ahımaktadrr. Saıuld!ğma 
göre bunlarm bir lmmu, aahflde 

.(Denmı J iDiii ..,,., 



i 

Cumhurreisi 
Ankarada Parisi müdafaa mu

başladı 
- Allah S"ndcn rlm ot.,un .. Deni 

ne büyi.ık bir dertten kurlftrdı{!tnı 
bilm!l olsan eminim ki benim kıl" 
dar sen <le a.evioırdin .• 

- \'encdıKll l'ttnAOald Dedlmrle 
rin<len birisine... Attın sotlı g{lı:l.'1 
Roı:ıya ... Ankara. JJ - Cumhorrcl.11 1ıımetl 

lalal, refakatlnd.. Mtm llılOdataa 
Veknı Saffet Arıl,:uı, bhind ordo 
mQfettltl orgeneruJ Jıonhrettin Altay• 
ve m:ll3 ctı oldu&;'tı halde dlin gece 

harebesi 
aaa~ ıs te hususi tfftllle hurayıı (B:ı15tarafı 1 inci sayrada) 
~ldlll'r n~ tırtıwyonda l'M'ra.slmle montaJı yapılmnk llıere Almaııyr 
lmrııla.ncldar. dahilinde parça parça imol edil • 

hmel tıaöntı, gar beldftnc IGJo· mi. tir· Alm.uıj :ınm bu denlzallı -
11111111& bir mUdcJet knlank karpla- larda:ı ayda 12 ıtdcl ~A'llT'"I ::sı ot. 
)'ledartle kuıa sörö~mrltt yaptıktan duğ>.ı aanılrne hıdır· 
.onra B:lf\"eldU otomolıOtne alarak llJTLERt:N BARAKGAlll 
Çankaynda.kl k8fldertae ctltllt!r, il&.. ·e,~·ork 12 (A· A·) - Bir A-
rklye \'eklUmlı ŞUkrli Sa.raçoğ-lu dal erik• ' lınbirlnin sin 
Ça.nkıı3ada Ou.mhul'l'f'tıılmlze nıiilllld ~ldird~lri- mu_ HJ•I ~:te • e 
olmaftur. , ı -e ... e gorc, • er a..rarga-
••••••••••• •••• •••••uuı• •• • •• •• .............. hını Pnrl.s'ln 128 kilometre &imali 

Cenevre 
bombalandı 
2 kişi öldu, 12 
insan yaralandı 
Bonı, 1% ( A.A.) - Ordu erk4.nı 

harbl)'Ufnlll tebUıt: 
• .Bu Abalı erkeade.ıı Cezıel·n ,.eıu 
mınt&kumda birtakım ec.nebt taya· 
reler, hududu ge~foler \"e bomba. 
l&r atnu~lardır. 

Bu ana kadar bir bombanm Remm 
Jakmm& dllpnU, oldafu anlaplmıır 
tır. Cnevre tızerlne be§ bomba atıl· 
DUJbt. Bir ruıkerle blr kndm tele! ol. 
mUftur. On fkt k~lnln hutahaneyc 
lta.ldmlm&lanna JUzunı butl olmur 
tur. 

Bombalarm nereden ıeldtlin1 ..,. 
ne Up bombalardan olduğunu tayin 
lçln teknik bir anket &Çılmıttır. 

prkfainde Saint Quantln'de tcıdıı 
etmıetir· 
J>OLONl"A A\'CI TAl"'l'ARl<~l.E. 

KİNİN MU\' AFPAKIYh"Tt 
Parls, l% ( A· A·) - Ro~ten d. 

varmda bir Polon)ıt ,avcı tayyare· 
lcrl grupu 100 kadar .Alman tay
yaresine rnslam~. 4 Alınan tayya
resi dUAilnnU~ ''e diğerlerini dnğrt
m11tır0 3 Polonya tAyyareıl kaytp. 
ur. 
AMERİKA Mtl'r.r.EFıKU:RDt:N 

KAR AL."11' ACAK 
NC\"}"Ork, 12 (A· A·) - Amcri· 

ka. çelik birliğinin harbiye nczare
tlle akdettiği bir itlliı.fp nazaran 
müttefikll'r«>rdunun cephane, as-
teri levazım vo top me,·cutıan n
rumd:uı ihUyac fazlası mfi:tarmı 
nlnca.klnrdır. Bu mllctar 38 milyon 
dolara b&lij obnnlı:t.n.dır. Ntwyork. 
taltl çelik sanayii mnluı!IU bu ted· 
birin çok miihim olduğunu ve mlit
tefiklcrc nuı.ır.i dC'rccede maddi 
Yardımdı! bulunula.cağına dair 
Ruzveıt ta.rafmdan verilen söziln 
bir neticesl olduğunu eöylemakte
dirler· Bu aatıe llzerlnden hiçbir 
kar nlmmıyo.ca.Jı:trr. Bu mevaddm 
fiat.:ı harbiye nezareU tuafmdan 
talin edll.ını,tlr. 

Amerika ordu miktannı PAR1S MÜDAFAA 

arttınyor 

Vapngton, 1! ( A.A.) - Ayan 
meclisi, Amerika ordusu miktan -
runarttınlmasti~nzarwtgörülm 
masarife milteallik IAyihayı itti • 
fakla tasvip etmistir. 

D..l..lllLDE: 
• Geçenlerde Belgmdd& toplanan 

Balkan r.ntantı ekonomi konaeylııde. 
deki Türk heyeti azumd&n ı>03ta ve 
telgraf umum mUdUrO Kadri Jıılwrul· 
cığ'lu, ticaret vekAleti mllpvirl Ha· 
saıı Sllrilr, heyetJn denls nakUyab 
ekçerl Orhan, tayyare 11ervlaler1 eb
perl Aalan ve flmendlter ekapert &. 
nıfıı bug11ııkU kanvanaiyonel t.reDlle 
tehrlmiZA gelmlılerdlr. 

Kadri Uuauıotıu BaktrldS,.do tren
den l.nm.lşUr. HeyeUmlzln reisi Trab
zon mebusu Ha.san Saka ve murahhaa 
ticaret mllf&vlrt Halit Numt komey 
toplant.ıamdan .onra, .A.t1n&ya ıttmlf· 
Jerdlr. Yannkl trenle gelmeler1, bek. 
!eniyor. YUDADlatand&kl temaalan 
hakkında henUz malt\mat yoklu!\ 
• lı kanununun 8 Uncu maddesi mu· 

cibine<ı aanaytden 11ayılan i§lerde ıe 
d4n yukan yqta kız ve erkek çocuk
larla her ~ta kadm i§çllerJD gecele· 
ytıı çal~tmlmaJıırma, GO lod madde.. 
.nın lklnd 'be!ldl hlUmıUu ı.vtı:kan 
17-6-941 tarflılne kadar dnam etmek 
ttırere, lktıaat vekaJeUnce umumı isin 
venımı,tır. 

• Ortak6yde ot.uran t YBfDlda 
Namn. 11 J&§lanndakl Yuefl, ara.. 
larmda çıkan Wr Jravp natk:eshıde, 
kaim bit tel ~e be§ma wr · 
mak .uretD• mdUrma,tQr. 

HARIÇl'E: 
• Sovyet Rlll'Y&, BUkrcıe yenl blr 

elçi göndermeğe karar Terını,Ur. 

Romanya da Moöovaya yeni blr 
elçl gönderecektir. İki hllkt\met ara. 
sındakl mtınucba.tın normal blr hale 
~eti tahmin olunuyor, 

Prençip 
8 y.-.....,.,, ... 6lbli ,_,_, 

Nihnyct geç ukıt trulkasıcılar 
biribirlerJnden ayrıldıkları zaman 
"Prt>nçip" )'anında bir arkada,, 
hulıınctu~u halde "llosnaanray" ın 
karanlık, d:ır ,.e, lvlcaclı sokakla· 
rından birisine ııapmışlJ. "Pren· 

MUHAREBEsl 
Parü, 12 ( A.A.) - Beyanatta 

bulunmağa memur bir askerf mit· 
messil, b<..:gün l'arisin müdafaası 
muharebesi tam bir surette başla
mı~ okluğunu ve Fransızların şeh
rin ıi.malinc çekilmi§ bulunduğunu 
bildirmi§tir. 
SON MUHAREBE V AZlYETI 

Paris, 12 ( A.A.) - Askeri va· 
ziyet hakkında Havas ajansı saat 
13 de a~aki maltlmatı vermiş
tir; 

Seri bir netice elde etmek için 
Almanlar büyük gayretler sadet • 
mcktedirler. Yalnız aşağı Scine 
.bölgesile Argonnc arasında rüz 
fırkadan fazl.a asker ileri sürmür 
lerdir. Majino ve Ren hatlan üze
rinde hiçbir faaliyet görülmemek -
tedir. Saf fıharbe soktukları yüz 
fırkadan maada, bOtün zırhlı mal 
zemelerini Almanyadan cclbetmış
lerdir. Hatta kamplarda kullan -
dıklan talim tanktanndan bile ele 
gccirilm.itşir. :Fakat, ilerlemelerine 
rağmen. Almanlar, umwni müda -
faa tertibatımızı yarmağa muva{.. 
fak olamamı~dır. 

Vaziyet §Öyle görülmektedir: 
Evvelki gün zarimda Almanlar 

Seine nehrine yaklafmBia başl.a • 
dılar. Dün Rouen ile Vemon ara
sında nelui geçmel'e teşebbüs et • 
tiler. Bu t*bbüs hususı1e Louvi
ers yakınında icra e::lilmiş ve bu • 
nun jçin de başlıca dınnan bulutla
n istimal edilmiştir. 

Krtaatmıız, nehri gcçmeğe ~b 
bClslerine tiddetle muhalefet et • 
mi§ ve Verncm raknunda Seine'i 
geçmiş olan Alman kuvvetlerini 
nehre dökmek için mukabil taar -
nızlara geçmi~tir. 

Franarz yüksek kumanda he· 
yeti, Oise mıntakasında, kıtaatı 
Pariain ileri hatlan üzerine ek~ 

bu ç0cukra dilşllnceJerini ınbil g5r
me1t lcabcder. 

Nlhııycl arknd!lşının C\"İnln kapı
ııı önüne gcldllıi z:ıman "Prençip" 
arkadaşını kucaklayarak ayrıldı '"e 
zlhnl )'arın tatbikat sahosınn kol·a· 
cağı n hU{' y(izden hfttün dünynyı 
senelerce nlkaıı:ı boyayacak olan 
suiknsllo mcşgCıl ta ;afak~ kadar 
bomboş bir ıı;ehirıle, muzlarip bir 
ruh sibl gezdi, durdu. 

1: ip" arkadaşlle kol kola yürürken • 
ona endişelerini korkulannı boğuk 
bir ıııcslc nnl:ıtm.ay:ı ba~lnmıştı. 
E,•et, o, yarın, Avusturya - Mnca· 
rJslan vellahtı ile karısını öldüre· 
ce'kti. Uıkin, bu katli sh·ut bir 
ıncfkftre l!Rrunda lrtlkAp ctınedlj!i· 
nJ, belki mektebi ikmal edemccli· 
ğinden dolayı Avusturyalı muaHim· 
lere kızct!llını• ve rfolayıslle •ellahtı 
ınrı ~ahst bir sukutuhayal ve kin 
yüzünden öldOrdUğünü söylemeleri 
ihUmnll "Prcnçıp" i cııdişeye 
ı.evkedJyordu. O hll:rordu ki haya-. 
tını seve se,·e feda ettıaı mtfki.ıre
.a. mrf ~atını bir ideal olduAıınu 
lllırtea anlasınr-
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"FRA~'SUVA FERD/lı.'MlD" VE 
"SOF/ DD 1101/E~'RIWG" 

Avu5turya - M:ıcari:;tıın vclinlıtı 
"FransU\·ıı Fc'rdinnııJ'' kı<ın bo,·ıu, 
Rcniş omuılu, ı:uı,·I go:ılü lt1m bir 
"Habsburg" idi. Yclinht nlm:ızd:ın 
önce ehemmiyetsiz bir r.ahilll. Hü
kfimd:ır ailesine menıı;ubiycline 
rajtmen, diinyanın en ec;ki ıııhll:ı
nntlıın biri~lnin baa;.1makl"nnn sev
kcden tali kcndisinC' lche~silm et
memiş obaydı, h 1e ~üphe yok ki 
hayntını hl'rhıını;i bir ıısker kıtası 
ba~ındn gerlrccekll. 

"Frıın~uva Fcrdlnand .. f(enclt(tln· 
de nnzik, Mdr. hir"7. mnhruıı bir 
ndamdı. fnırınr<ılor •n ·r~ ·nt oldu· 
tıı için hiç bir aunır hissetmiyor, 

~nnıu' hemen hemen bir ~oıtrc 
ıelakkt edlld!Jtl bir ml.'ttıtekeıte do· 
lup bQ)'(lmil• olan "Pn:nçlp" in 

mcğe karar vermiştir, Senlis böl· 
geainde si.ddetli muharebeler vu 
ku bulmaktadır. · 

Vie • Sur · Aincs b3lgcsinde. 
ırmağın cenup kenarlar 
)-aylalar istikametine doğru 1-. 

manlar terakkt etmektedir. 
Rcims'i kıskaç içine almak 

maks~diylc, Almanlar cenuba 
doğru tazyiklerini ilerletiyor, ve, 
beş fırka ve iki zırhlı fırka ile 
şehir istikametine yilrüyor1ar. 
Rcit111 büyük meydan muharroe· 
si şımdiyc kadar lehimize olarak 
inki?f ctmi§tir. Almanlar Ar 
gonne üzerinde hattı yaramanu1· 
!ardır. 

Söz söylemcğe salı\hiycttar bir 
askeri muhatrir, muharebenin 
belki birkaç gün daha süreceğini. 
ve fakat, h~rhalde dilfmanın kati 
bir neticeye varamıyacağrnı IÖy· 
}emiştir. 
Aynı phsiyct şunları ilave et· 

miştir: 
İtalyanlar benilı: taarruza geç· 

memittir, at taarruz ettikleri 
zaman, Nice yollannı ve Alpes 
geçitlerini seddetmekte olan pek 
kuvvetli tahkimat hatlarında, çek 
miiessir bir mukavemete tesadU! 
edeceklcrdir. 

AVAı'vl KAMARASINDA 
GiZLi CELSE 

Londra, 12 (A.A.) - Avam 
kamarasında gelecek hafta gizli 
bir celse yapıla~l:t·.-. 

çOBÇtL P.\RİS1~ GlTTl 
Londr.a, 12 - B81iVc.kll Çörçil, 

Franm başvekili P.coo, muavin 
m&re~:ı.l Pc~en ve bıışlrumcuıda.n 

Vcygandla görilşmek üzere Parise 
gitmiş \'e atmacak tedbir1er hsk
kında tam bir muta.bakııt içinde 
karar ve~tir· 

Diğer taraftan. İtalya ile Fran· 
a:ı huudunda henllz çarpı:Jma baş
lam~nıı:~br- Yn.lnız hudutlarda tah
şldat deyam ettiği hab"r '"erllmek. 
tedJr. 

ALMA..l\j HÜCUMLARI 
YAVAŞLAMADI 

/.,(}ndra, 12 ( A.A.) - Röyter: 
Sa!filliyettar mahfiller, A.Iınanla· 

nn garp cephesindeki hücumların
da henüz hiçbir yavrışlama vuku 
bulmadığım bildiriyorlar. 

Umumi vaziyet mü~ül!üğüni.ı 
muhafaza etmektedir. Neticesi ken 

ltalyanın hal'be gİrİ!İ 
ve bir lapanyol gazetesi 

Madrld, 12 (A· A·) - Röyter 
bildiriyor: 

Alcazar gazetesi harbin yeni 
safhasuıa tah.sia ettiği bir maka
lede ezelim le diyor ki: 

"B:ıztlnn ölUm halinde bulunan 
bir dllşma.na son darbenin indiril. 
mek üzere olduğunu dUoUnebillrler. 
Bu böyle değildir· Bu.giln İtalya· 
nm karşısmdıı mUatab.kem mevzi
lere yerle!jmiıJ t.aıe ve bllyük mu~ 
tetik kuvvetleri vardır· İtalya hu
dudundaki Fra.rumı askerleri en 
kuvvetli, en pa.rlo.k bir aiker ad.. 
dolunnhilir·" 

Müttefiklere yardım 
edebilmek için 

Vaşington. 12 ( A.A.) - Al'8Jl 
azac:;mdan Pepper, harp borçlan -
nı tediye etmemiş olan milletlere 
kredi açrlmasmı meneden kanu • 
nun ilgasıru teklif etmi~tir. Bu • 
nwı sebebi de Londra ve Parise 
ikrazatta bulunmak imk:inmı tc • 
min etmektir. 

nrkadaşlnrlle sakin Te mütevazi bir 
'hayat sOrüyordu. "'Habsburıf' l:ıra 
mensup bir çok Arşidükler, Düşcs
Jl'r nrasınd:ı natnn dikknti celbe· 
decek bir ~alı~lret delildi. Muıa· 
nssıt zekı\ııı, mahdut bilgisi \"c :ra· 
rım kalmış lnh 111 mli!ıtokbel veli· 
nlılı nncnk sfJlıh nrkııdıışlıın arasın· 
dı:ı tcmarüı; ettirmişti. 

r.ıil"lrı impnrolor "Frnnsuva Jo
zcfin 1 1.r"dk oAhı Prens "RudoU" 
un ıncı~siJc esrarcnrtlz ölümlinden 
sonra "Frnnsu,•n Ferdlıınnıl", ın 
babası Arşldil!c "Şnrl J.ill" \•cllaht 
oldu. z·rn A~iıtU:c "Şarl" inıparo· 
tonın korcleşiydi. Arşidük "Şıırl 
f.Jil'' ele pek :ız yn~~dı. "lfol.ıfilıurıı" 
\"Cllahtlıırıııın snll:ıl!t mid:r, nedir, 
bu yere grlcnlrr )ilzde doksnn, nz 
y:ı~3) orl:ır ı. J'a'>a~mın ölumü ii· 
ırrfne \·eli:ıhthk "Frıınınıva Ferdi
nand'' ın hakkı oldu. 

"Frıın~-uvn Fcrdinnnd" l:endl~ine 
ırf tl'stııluriin setırrlii}I 1·e1iııhtl1k 

m:ık:ıın ııın AÜC 'e yonıcu \"azifo· 
ll'r·ne l\i," dft ha%lrlnnmı, lı!ılıınmıı
yordu. ihtiyar "Fransu,·:ı Jozcr' 
sıhi mt'r:ı~im mc,elelerinde hnkikl 
hlr z:ılirJ olnn lhtiynr amcasının 
yanınd:ı Jıl'OC A~idflk'Un geçirdlıii 
h::)·ı.t pek :-·oru<'u oldu. 

rn .. ı,,,mı oor) 

dileıine kam konulan faik l.i1\' -
yetleri Fransızların ne derece tu. 
tabileoeklerine bağh bulunan bu 
muharebede. Almanlar bütün gay· 
retlerini sarfediyortır. Almanla 
nn ilci ıırhlı fırka takviyeı1i ile 
mühim bir t~nrruı yar>ttklan 
Reims etrafındaki \-:tziyet, Lond • 
mda en miihim ,·azivct olarak te
lakki edilmt!ktedir .. A1man1:mn bu 
bölgede b.rka zırhlı fırkal:mnm 
1a mevcut olması muhtemel bulur. 
'iu~ ila\'e edilmeXteclir. 

(NGtl.1.'EREDE. .... ÇO(JUHLARI!\" 
N t\KU DtiŞt'tNt'LCYOR 

IA>ndra., 12 - J\IC'b·ısla.rrlaı:ı Şt>b 
pir buglln 8\'&m kamıırnııında, 
çocukların 1nı:;Utereden Mlh:ıt.cmle • 
kelere naklini te>küf etmiştir· 

Bugün italyan 
şehirleri 

bombalandı 
(Ba4taraf1 1 incide) 

İTALYAX \'APURJ •• \lllNDıL'" 
BhUNlN İl''Till.AlU l"AIJA.~ 

l.ondra. 12 - Kendi kendini 
batırdığı <lUn bildlniru.iş olih Jta t· 
yan ''Çellina" \'&purunun henüz 
denizde old~u ıınlaşılmaktadır. 
Vapur bugün b:w İngiliilcr tıı.rn· 
fmdan görülr.ı.Uatür. Diğer t&raf • 
tan ton yirmi dört 88.0.t :r.a.rfında 
birçok Jtalyruı vapurları daha la· 
panya llrnanlnrmda tevkif edilmiş
tir. 

Almanlar 
'' Vaşi~gton,, u 
tevk~f etmişler 

Londra, 12 - Berlinden öildı. 
rilcliğine gôre, Almanlar, Amerika
nın ''Va~ington'' tmnsatlarıtiğini 
tevkif ettiklerini \'e vapurun tor • 
pillenip yaralandıktan fıônra bir 
!rlanda limanına iltica ettiğini id
dia etmektedirler. 

Labon ve Krips 
Yeni elçiler bugün 

Moakovaya vardJlar 

-Seni sevinmı, f6rünce ben de 
~enin kadnr [.e,·inlrıın Mehmet ... 

\":ınık Hti!>Cl ir. Seııılı Dekirle 
bcralıcr n:,il ,.c sahte Eluiıaları ta 
, ırırn \'enedlk kalyonunun l\ap\an 
pıış:n·o rn lgellşınln üzerinden üt 
niin seçmıştı. 

Yenedik k:ıl)onu ÇanRkkale 8o 
~:ızınn 7ona;mışlır, Birkaç ıı:ıat 
sonra uzaktıı.n l cmye,ıl ııörfincn 
tepelerin arasından 1&ctmeAe b:ışla 
.)acaklnr .. 

Yıınık llü'lt'yin St•ır.•>ız Uckirlc be 
raber ~Ü\·l•rlcıle bir kcnnrn duı uıı 
geminin etrafında rırpınıııı bembc
)87. !.ör ül:lü d:ılgııl:ıra bııJ..ar:ık dü 
1JÜ11Q:rorlnr .. 

\"anık Jlüseyinin, ismi sıbi ~'8nık 
1·e tetir se ,j g el hır mırıltı halin 
ele Scs~i7 B~kirln kulakı,rına 
gelılı: 

Cıiıarı hııblarrnda bulmadım bir 
JlfJr 

Adet b!llr. crl.dn oüdrr, dil 
o!:şıu 

~hrılıhınır slbı bir ııc.ıc •fı) kntn 
hu en~lnln lfaM~inrlc bir 1ılır:ıp 
~ezer ~ibl ol:ın Sesıılz Bekir sordu: 

- Hü <'\"in ... Bugiine k~cl:ır ben 
den hiçbir şey ~ak lam .dın. lkimlı 
de biribiriıni:ı:ln hılkrilc hnllnn· 
elik. Dcrlkrimire bcralıı.!r af{lndık, 
ynı·:ıl:ırımıza he ahcr mcrhrnı "ur
duk. Se\·lnrlerimi~ tlc her:ı~er sftl· 
dQk. Halbuki bu kal)on:ı f(irdlftı· 
mlz ıündenhl'rl sen ıııınomlJe de· 
A:şıiıı ırn e:1 in .. rzcrı~c bir ıluşük· 
liik, bir miı;kinllk n~ıl oldu.. Nen 
v:ır'I Xe olr!uyo, \\ln ~ 

- Jlekir .. Derdimi &enc'lcrı ımti· 
yccek değilim •• Fnkaı lı:ışını'I E;i!lcn 
beliı o k:ıdor büyük kı bııııun hir 
çArl'!ii oJ:ıcııl!ııı:ı bir a'.ltın krsınl 
yor. 

- Al<'mde çart'.'!il olnı:ı~:ın 'ŞCl 
olur mu 1 licııı!dr kürek çc',t!n koı· 
ıı:-ınl:ırm hile kurtl!lm·ıktoıı bir nn 
iiınh kestilderl ''<ıktur. CelUt elin· 
den )~.ıkn)"l sıyirmnıım bile milnı 
kün olduğunu .ıörfır> dururken ça 
re .iz derde ::klım ennl;,-or do~n.ısu. 

- B ı sr.ydı~ın ~c:·lrr ylirl'k der 
dl dc[(ıl ki.. \'ücut derdinin ili.' 

ehcmml:l·rU ''nr." lnsıın tchlıke:ı,•c 
ya devlet ho~n. )a kur.sun Je~e 
db·~rck atılır. Kelleyi k:ıybctme~! 
göze oldıktıın ~orır:ı artık nl' korku 
k:ıhr, ne la<:a .. FaLBı y[irrk d~rtlrrl 
öyl" mi y:ı? 

- $imdi sen yiirr~lndrn Turu) 
dun öyle mi? Ac-:ıha kim ? 

j 
, , 

&lldan 1111{.'a: 

- lmöek Mnl bu~' ı.. ... ün· 
diren fôl muele 'lla:f.fliM. en b1.1 
işte ler;:<!dlit ede<:l'k, fiıüle<"ek hiç 
bir 1101:-.1 uornıil)orıım. Arslan 11ibı 
c.Jclik:ın1Jsııı. Bııknn he~•~ 
sı çeht"l.'nde talt1lı k t" 
\"enedi:.li kucaAt.1 ~en ı~ 
mi bulacak?. HerlMllde ili' V~ 
cııriycsiııl senin' IH>i ~&"r ı;tr 
kııl)oncn)a hiç Jctaı;e Colr g6"dılİ• 
Jı-.tcr c1r1ye tibl hlllDll'llıP- 111.,.. 
sl.'n bliim eder.. ~iklM ;,.a elllf! 
biter. 

j)1>rdiın hu adar dcı}il.. Dil· 
şüncem ve rııdlşenı bundan ibaret 
nlc;:ıyılı ş:mulyc kadar çoktan bil 
cıırc)e b:ış,·ıırmuş. meramımı Ro· 
u.·a açmı$ ohn-dum. Fakat tıln te 
yü~u hö:rlc deA<l.- Nedlrae~r._ 
bir tanesi galiba bana vur111n-. Be>· 
yunn )anık yanık, mabıun mahzun 
> üıüme bnkıp duruyordu. Onıınl• 
konutJlum .. Bu .lmıcqaaa aeadl,..... 
den birtnkını &ualler sordum. Aldı" 
~ım unplar beni dftıJftndttrdil .. 
Kora iıımindcld bu l6t bana Roza· 
ıun hoşından bir •tk macera"ı 
seçmiş olduiunu. \'eo,edikte bir 
~r,·~ıfüi oldujJunıı, haffA keadlııl· 
nln homilc oldutunu s6yledl. Ro· 
zıının babası çok namuılu bir •dımı 
olduğu için kırmın Venedlkte do' 
ilurmosına tabaDUQül edememiş .. 
Soyunu ,.c adm1 llirletdk olan 
bu lekeden Jmnulmalı için kıııaı 
Vcnedll;tcn Tinos adasiıuı misafire· 
len gidecek ohtn Pr.nıres Eluiaanın 
yonın:ı. vermiş .. Bu sözleri 7arı la•· 
narak, ~·arı lnnnmıyaralt dlnledld· 
Fn'rat kızın bir sevılll~l oldullJnd 
hitlnC'e iimldim kırıldı dolrt19ı1-· 
Dir ,gôıınır:e lkl ~·da olamayacJ" 
ılınn J<Örc. nrtık gfbf'I Roıa'dan Omlt 
keo;ınek lu7.ım .. 

- H:ı:rdf canını sende, neh!r 
sö~·lüyorsun' na \'enedllc kızların· 
cl.ı yürek ,.ar mıdır ki aşkın ne ol 
ılugunu bilsinler. Klmbilır ba,ın· 
elan ıtcren bu macerayı belki çok· 
tan unutruufklf• D.ir nııi4det ti ae· 
nlnle ya~ar. BıktocaJll kadar ~ra· 
her oturursunuz. Zaten başından 
kinıhilir ne katlar nıacera ıet~t 
böyle blr aşıırteye Olddl eh~· 
;:.ıonill Yerttek kadar budala bfl'f!d 
de{lil~in seninki muhakkak bir btı
\'C'iten ibaret.. l>eniderd• do1-tl' 
dolaşa hislerin ~f'll. GQsel Veftr"" 
dikli;\'İ !{Örünce dayanamadın .• Jle 
vcsiııi nlınca hlsı.ta aöner, gider·· 
o \•akıl mer11ne1J Bairpaurınd.:ı 
~atıl• •:ı çık'lrırstn, olur biter. ) 

( n~aomr fllJ.f 

GVZEL BiR (JEVA.8 

Lond10, 12 - lngilterenin yem 
Sovyet elçisi Krip· ile Fransanın 
yeni elçisi Labon bugün tayyare 
ile Moskovcıya varmışlardır. 

ı _ rnr cıns et yemeği. 2 - tcra, Bir mu•anıba par~• 
ZUbde, 3 - Elektrik txıtary&lan. ~ 

Belgrad postanesinde 
biriken mektuplar 

4 - Bir f!rkck l:ıfxıi, gene bJr crkftk 
!:mı!, 5 - I.ıırar, tıır kt'ı.gıt oyunu, 6 -
lı;luımbi~dc bir kaC:t, C('aim, gü:;:J, 
Mnnt, 7 - Nld:l, J5G yo~ıncla olen 
dUnya.a:n en 1btzyan, mıs tıııı sattığı, 

8 - Yapı:tırma. lılR,lycn g1dcn, 9 -
Blr\kadm ısın!, gözllDU &ç, 10 - No-

Belg:rad. 12 ( A.A.) - D. N. 
aajns.ı bildiriyor: 

fl odalı, .l.18llt&. ' Resimde '""'rdtl~ils ... ..., bit 
l"llA&NIW a.:;nııı: 6"" ır-;-4. 

V'rcme gazet~i. personeı;n azh
b"I dolarısile g~'".Cn haftadanbcri, 
Bclgrad posta~i tarafından. da. 
ğılamıyan mektup adedinin yamn 
milyona baliğ olduğunu yarmak -
tadır. 

1 - FesUvru, 2 - YürUytn bir ~- mı:samb:t parçasıdır. ~ıs-
ytn ark:ıda lı:raittıı:t ~s r, şa'l: t ye· btt parl'!ayt bir mur.t'bba haline ,,.. 
pruı, ş - IYr ııevı acr.cıııJ. ,11 .. :ı~ 4 - tirmektir. Uç makas darbestle bd 
Munt.azamıık. :ı - hı!IS!:la aı~ık. t.e g oareavı murabba fekline tokabl° 
nla AlcU. B - Bulrnaltt~ nu:ılr, lhtl..H lir misini% 

Habe§ Kralı Londrada 

3ar. 7 - Aş!k~r. danı1, 8 Ta..ıt.Llan ıl 

ku!Ubc, Avu~lçl, 9 - ~:ıhlp, Akıntı lll 
10 - Hamnı. Habbe. 

48 No. b blıtmacam~rn ba111: 
Sc•lıkn ~#:ı: . 

Londra, l2 ( A·A.) - Habeılstan 
l{ralı Haileaellse LonJıııya gel.mlıJ 
ve harekatın inldfafuu takip etmek 
tedir· 

ı - Ka:-akul:ık, !! - Az, lla&n, 8 -
?ııktrllk, 4 - Krn.l, Una!t, ti - Rat, 
!l - Aya. Ca.lta, 7 - l'c;Jckçl, FAı, I 
s - Azıu:e, 9 - Lry, Za.ylAt, ıo - ?!:vvel\ti giftk& 111clm 07Uftd • 

- Cannn Hanım.. Gece ı;ok sii· 
zel •• Bu güzel gcrede hir otomobil 
ı;czi'ii yapmnk htcnıcı misiniz? 

Cannn :SOauk bir "hıı.rır" la mu· 
kabele etti. 

Can:ının 11esinde bir maAlf\hiyet 
manası '·nrdl. Şimdi şu daklknılıı 
oturdııiju hasır kollııktıın, hu giiıel 
:rıız g~cuinde ay ışı~ı ollıııda Aliye 
bakarken belki rle cll,.rinln. kolln
rının \"Cya dudnklarıııın hlrlcşti~i 
mesut ıl:ıklknl:ırı :anıyor ve özlcyor· 
du. Aşkın ınıınaıııııı cok iyi bilen 
r:ıv:ıllı Cıın:ına öyle ocıj·orum kl. 
Aliye getlıt('C: nu cııı:;ik:ıdn Dn\"Urlıı 
dii~ilnüyor h Cnnnndon d:ıha çok r 
ıılıra!l t"ekiyor. Dnvııt da acınnuıl!a 1 
Byık bir adanı. Karısllıı scvlşmi· 
yorlar. ar:.adıı~ı kendisini oldntmo· 
ğı dü~ilnüyor. Ftıkııt hunlara r:ı(l· , 
men or.a ccı nmıyorunı. B"'lki rlc 
berkcsleıı ıarı 3 aşnmo~ı. mıııımna· ,. 
lı holleri, Fıilz:el karısına lltkal1 <:av 
rnnışı bu mcrhıımcte mani oluyor. ı 
E~ma da C..annnın ~esindeki tllr~· 

yişi fılrkclıııişti. Çünkü o da a nifıı 
kall<lı, Hı: 

- nliş!ınd!lnı, t:ı~ın<lını, cl<'dl. · 
Eve beıılm gllmem dabo doğru 1 

llıcıUar. nı<n halledihnit ,.adil 

olur. Gdirkcu 1111.mıetln gecelik.. 
terini de l!<'liririm, 

Otomolıil sc~i (<<.'cenin 
~ini yırttı, E:ı;mıt , .e Alt 
Otomohil gözdl.'n k:ı 
Aliye de kalktı ve: -

5t:sslzll. 
siltıl:r. 
holtınca 

- Ren y:ıtm:ıl3 çıkıyorum, 
dedi. Bclkls H:ınım, benimle he. 
rııhcr gelir misiniz' 

Allyenin arkımndıın yQrft • 
cflim. llıı :ıkş::m Aliye rok ror .. 
gıın .ıorUnfi)ordu. Sırtını onhım, 
nd:ıd:ın çık:ırağını .\Irada L::ıpı \ ıı. 
rulı:hı, bıt Ferduncydl. 

Aliye, sordu: 
- Yine ne var Rrrdone~ 
- ~liithl~ başını o/trıyor ha. 

nım<'ıi}ını, b:ınu bir osprin 'Vcrlr 1 
nıi<lniı:'1 

- Hay hn)· kn:ım. Banyo oda. 
ııına gir, or:ıdnkl dolaptnn alır. 
sın. 

Fııkat dolapta aspirin kıılmo. 
nıışlı. Hu ·üz den .'.li) c Fı-rrlcn<'. 
3 i Cnnin"ın odomtn ,ıöndrrdı 
Ye: 

- Cnnanın oda~ındeki tuvalet 
aasnsının ,·nnııı<l:ıki dolapta i_ 
Jft ;l::ır Tnrclır, ılcdl. 

Ferdane ~itti ,.c birkaç dakika 
ııonra fleldi. Hrr ,·::kıt çok :rnkln 
dııroıı ~ iı:r.ünıie kiitil bir ı-sık pırıl• 
tı:;ı görünce but gibi dondum ,.e 

gnyriibtiyarl lr.md ellerine baktı~; 
Frrrlnntnın elinde beyaz kQçllk bv. 
kaclın •apkası vardı. Aliye do 
$ ;.tu:yı hcnlmle arnı dakllı• 
gördü. 

Ferdane, selinde adeta blr 
mıınıtc;ı titrlyerek: 

- Hanımcıltm, dedi. Bu .. 
)'ı ~lıe gelir...ıe meebar Gllllll .. ~ 
ımnllıııı. Bunu buluşum bir ıesadil 
eseridir. Bu '8Pka)"ı Canan Hali;. 
m ııı odasında dolabın arkasın• 
lılnıış gördüm. 

Aliye birdenbire eski a8k6tu 
buldu: 

- Belkis. ynvrum. 5ende blrf1 tı!!prin varsa btı serııenıe •er c:l 
hur:ıdnn gıt!liln. ı( 

tçcrlsl nsprin dolu bern 111 
lte\·vadan bir tftbft çıkardtftl ., 
F<·rt'hıneye •erdim. Verirken 
bı•lıluın dive fazla almamasını 
ihtnr ettim. 

Aliye de: 
- Haydi )"avrunı, artık ıil 

dcd:. 
A.llyrnln bakıtı çok ~~\tu. d 

nu Ft'rd:ınc: dP farke!ti ve ürJlf'r 
B!'rı hµ sırada şapkn\·a ba' ı' 0 
dt:nı. 


