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c§l~k.<®lfü ve® <dlöpD©m@ltölk R~liil©9 

va~öy~tn 
iTALVA 

KARADA VE DENiZOE HENOZ 
HAREKATA GEÇMEOi 

İtalyanlar Bizert'te yangınlar çıkar
dıklarını, Akdenizde bir kruvazör 
tornilledıklerini iddia ediyorlcrr 

b" ltaıyada bir mahal, 13 (A.A.) - Muaolini, umumf erkinıha, 
1Ye rcis muavini general Soddu'yu harbiye müste§arlığma tayiıı 

ttt-,iı ve Faşist milisleri erk5nıharbiyeıi reisinin doğrudan doğru· 
n Uznıımi erkanıharbiye reisinin emrine tabi olm::ı.sına karar ver 
ınlşti 

IO() nİN AMERiKAN YARUDtsı 
)fC'rrEF1KUm SAFINUA 

llARBEDECEKl 
t ~t\'York, ıs <A·A·) - Y<>nl ev 
ensel siyonist teşkilfltı reisi, ga
~ilere aşağıdaki beyanatta bu· 

nıuıstur: 
bbıSiltıh taşımak yaı;mda olan 100 

Aınerikan yahudlslnin kısmı 
~ nıUttefikler için harbetmeğe 
iç- ~ hazır değil bunu yapmak 
,~rı fhndlden Londra, Pariı.ı, Otto
ıaıc \re VB§ington ma.kıımatı ile mU· 

ereye glri§mlşlerdir· 

atrAR;\p VAPURLAR MESINA-
l>A.N GEÇEDlLECEK 

1<6 Roma, 13 (A·A·) - İtalya bU· 
d.iğnıeu Akdcnain bir kısmından 
ı,ııerı lmı.rnına giden bitaraf vapu:r
dty 1~lna boğumdan geçmeğe 
il et etmışur. 
1Jı İl'Al.l'AN PETROL DEPO· 

SlINDA l' ANGIN 
t\ı~thire, 13 (A-A·) - Dllıi Tob· 
!rtıı ~lnıanrna yapılan bava hllcu· 
ırıaı •klnnda verilen mlitemmim 

G.ınata göre, bUcumu yapmış 
....___ (De''allU 2 inci 11ayfada) 

Bugünkü zelzele 
Kandilli raaa&hane.lnden: 
Bugün saat on UçU lkJ dakika dörı 

Aniye geçe giddetllce bir zelzele kay 
dedllm!§tir. 

Merku Ustu btanbuldan t&hmlner: 
180 kilometre mesafededir. 

Berne, 13 (A.A.J - ltalyanın Pe· 
rouae tehrlnde zelzele olmuştur. Bu 
z:elzelenlJl merkezi ıehlrdcn on kilo
metro meaa!ededlr. Ahalt evlerini ter· 
kederck aabraya kaçml§t.ır. 

Sovyet Ruşya 
Balkanlarda vaziyetin. 

tahkime karar verdi 
Parla 18 - So~'Yet P.usya Balkan· 

lard:ıkJ vaziyetini tr.bkJm etmcğe ka· 
rar vermııur. Yakmda, Varnadan 
baflıyarak UakUpten geçmek Uure 
Adrlyatik ll&hUlnde Yugoslav llmıını 

olan Raguseye kadar btr fimendl!er 
battı ln§Utna bqlanacaktır. 

~----~~----~----~----------
..................... 1 .................... ... 

Holanda 
Hindistanı 
lngiltereden 
gardım istedi 

S0eJbkyo, 13 (A.A.) - D~.B. Tokyo Nişi _ Niı;i gazet~sinin 
!tıa)c &yadan aldığı hususi bır habere göre, Holanda Hindıstanr 
h~nılan, Japonyaya verilen teminnta rağmen Jngilizlerin 
~\>ad llllnı talep etmişlerdir. Iki bin Ingiliz ask~rinin Şarji 
~ll'lpl" karaya ~kmış oMuklan aöylcnmektedir. Bunların 

1 an Neua~y _köytinde?ir, 
tla bu~olanda Hındıst.anı hükumetinin, Ingiliz kıtalannın Cava
c~~ 6i1nm.ası!1ı .Rizlemesine rağmen, hldisc, bir lngiliz subayın-

-.renılmı:;ıtır. • 

• 

lk@llbfiliil<e©l<e ·n~©lliil ~ttn 
:-:.~es.mı harp' tebııoıeri .... ' : 

Fransız tebliği: 

Pariı, 13 (A.A.) - Frası.ı aabah tebliği~ 
HarekAt, denizden Argonne'a kadar bütün cephede aynı fİd· 

det1e devam etmektedir. 
Kıtalanmız, bilhassa hUkOmet merkednin iki tarafında, aşağı 

Scine Uz:erincle ve Mame üzerinde artmakta olan dütman tazyikine 
durmadan mukavemet etmektedir. 

H eycti umumiysi itibariyle cephe üzerindeki vaziyet, dün ak· 
§Amki tebliğin neşrindenberi, pekaz d~işn:llıtir. 

ltalyan tebliği: 

ltalyan orduları umumi kararg!hındttn: 13 (A.A.) - Mu. 
karrer plluıa tevfikan ltalyan tayyareleri, düşmanın deniz. ve 
hava Uslcrini yeniden bombardıman etmi§lerdir. Blzerte'e ve 
geceleyin Tulon'a karşı yapılmı§ olan taarruz bilhassa mUhim 
olmuştur. Bizerte'de bilytik yangınlar çıkmış, bir takım tesisat 
hasara uğramış ve yerdebulunan tayyarel~re knrt,-ı isabetli en
dahtlar yapılmıştır. Bunlardan dokuzu kullanılmayacak h:ıle 
gelmiştir. Biltün tayyarelerimiz, hareket üslerine dönmüşlerdir. 

Akdcnizde bir tahteli:>ahirimiz, bir kru\'nzörle on bin ton 
hacmında bir petrol gemisini torpillemiştir. 

Bingazi hududu yakınında kain Tobrukta Ingiijzlerin ha,·a 
ve deniz kuvvetleri tarafmdan bir taarruz teşebbUsü kara, haya 
ve deniz kuvvetlerimiz tarafından tnrdedilmiştir. 

Mayn tarama gemilerimizden biri batırılmıştır. 
~arki Jtnlyan Af rikasında Asmnra, Gura, Adiuqri, ve agor

dak tayyare limanlanna karşı düşman te~·yareleri tarafmdaıı 
akınlar yapılmış ve bu akınlar maddi lıasarata ve bu Jimnnlarda 
bulunan Italyan ve yerliler arılsında on kişinin ölUmUne scbe. 
biyet vermL-rtir. 

Muahharen yapılan tahkikat neticesinde dün Bingu.i hava
sında vukua gelen muharebede avcı• tayyarelerimiz tarafından 
altı tayyarenin düşürülmUş olduğu anl~şılm~tır. 

Ingiliz olmaln.n muhtemel olan düşmnn tayyareleri gec:e 
Şimali ltalyanın bazı şehirleri üzerinde keşif uçuştan yapılmış.. 
tır. Az hasıırat ile sivil halk arasında bir kP.ç ki.,inin ölümüne 
sebebiyet vermiştir:;. Bu hareket hakkında etraflı bir rapor neş 
redilecektir. 

Alman tebliği: 
Führerin umumi k•rargitu: 13 (a. a.) - Alman orduları ba§ 

'·umandanlı ğın.ın tebliği: 

Saint - Yaler sahilinde muhasara edilm:ş olan İngiliz: • Fransız 
:ıatlarmın deniz:yolu ile kurtulmak teşebbüsleri kim kalmıştır. Ay
rı bir tebliğle bildirildiği gibi, bu grup te:;lim olmuş ve arasında 
5 Fransız generali ve bir İngiliz generali de bulunmak üzere 26 
binden fazla esir alınmıştır. Çok büyük ganaim de Almanların eli 
ne geçmiştir. Topçumuz: yüklü olarak açılnuk istiye bir nakliye 
gemisine tam isabetler yaparak geri dönmeğe mecbur etmiştir. 
Alman tank dafi toplarının ateşi neticesinde diğer bir gemi berha 
va olmuştur. 

Harekat bütün cephe imtidadınca aeri bir terakkt göstermek· 
tedir. 

Marne nehri, bir çok noktalarda, harp edilerek, geçilmiştir. 
Champagne'de düşmanı takibetmekte olan fırkalarımız 'Cba 

lonı'u işgS.l etmit ve 1914 muharebesi meydanlarını geçmiştir. 
Argonne ile Meuse arasında taarruz: arazi kazanmağa muva! 

fak olmuıtur. 
Bu aoa kadar bize gelenhaberlere göre, yeni bir harekatın 

hatladığı .s hazirandanberi alınan esir mühim bir mıktara baliğ ol 
maktadır Düıman çok fazla nuktarda h~rp ma1z:emesi de kaybc:.miş 
tir. Yalnız garp cenahındaki iki ordu, bütün silahlarının iş birliği 
ile 200 den fazla dUtman tankını tahrip etmiş veya ele geçirmiştir. 

Havanın fena olmaaına rıığmen, Ç&r'§amba gllnU avcı tayyarelerimiz 
ve Btakaa tayyarelerimiz ezcümle Cbalons • Sus • Marne'da ve ıahll mmta 
kaıımda ordu ile faal aurette it birliği yapmı§lardır. Tayyarelerimiz:, bir nak 
liye gemisini ve aaker dolu bir mavna yı batmnağa ve taltrlben on tıln to:ıluk 
bir nakliye gemi.al ile birçok kUçük vapuru ciddi surette hasara uğratmağa 

muva.tfak olınU§lardır. 
Norveçte muharebe tayyuelertmlzTrondhııym civarında bir tayyart' mey. 

danma hUcuma lCJebblliı etmlf olan 16 İngiliz tayyarcBlnden dördUnU dU· 
şllrmUılerdir. 

DUımanın ıtmaU Almanya Qzerine yaptığı bombardımanlar, askerl hedef 
lere isabet edemcml§tır. 

DUşman, dUn altı111 hava muharebelerinde dokw:u hava dnfl topln'"ile 
vıe mtıteb&kt.ııt yerde olmak Ozere 19 tayyare kayebtmıotır. ' Alman tayyare
ei kayıptır. 

Bir Alman deniultı gemlal"'dUpatım kuvveUJ bir deniz nakliye koluna 
hU~um etınlı ve müteaddit vapur batır mıotır. 

Paris kumanda 
nı değiştirildi 

Bir İngiliz ftrkası Nor111and sahille- · 
rinde ihata edildi ; Af n1ar. ··n 

Reims'i işgal elmiş olmalar~ L~ ,ıMıteme.' 
J.ondra, 13 (A.A.) - fngilir 

Horbıye Neuırel!nln tcblıfıi 
!iol cenahı şimali Normıındie sn· 

lıillerine doy.anmış bir hnlıle lıa • 
reket eden fırkolnrımızdnn hiri~i _ 
nin nıu\'nc;nlası, d:ıhn cenupn inmi~ 
bulunan Alman kuvvetleri lnrnhn
da'n keo;ilmişlir. Bu rırkıının bir 
kıc;mı, diğer müttefik kıt:ılnrlıı he. 
rnhcr, fnik kU\'Yeller tnınhnd:ın 
pek muhtemel olarak ihata edil -
miştir. nıı kıtalnrı deniz. yolu llt• 
tahliye etmek kısmen mm·eHnk ol
muşıur. Bunlardan hir kısmının t'. 
sir eclilmlş hulıındııklnrındıın kor
kulmakıadır. Bu fırkııd:ın geri kn • 

Renonun Ruz
velte mesajı 

Pa.rls, ış -- Ba§vekU Rcno bu
gün Amerikan Cumhurreisine bir 
mesaj göndermiş \'e kendisinden 
Frrı• ,a namına ynr Jı:n f l iştir 

Başvekılln mesajında ezcUmle 
şöyle denilmektedir: 

''Nezaretlerln bir kısmı Parlsl 
tcrketmı, \'e taşraya taşmnu~tır· 
Bnnunla beraber, \'nfanmıw adım 
adrm nıildaraa, ve icap ede.rso r:J -
mali Afrikııdakl hntti. Amerika -
rlıdd toprnlda.nmıza geçerek harbe 
cle,·:un edttıeğiz. 

"Amcril::ın[ll bu hıırı>tc mUttcfik 
de\ Jetlere etti~ yardıma teı,ek • 
kür ederim \'e millcUmlz bu yardı. 
mı asla unutmıvneakhr· Bumuıla 
beraber, Frnn~m bugUn daha 
fazla yardıma lhtlyn<'ı ''ardır \'e 
sizden daha fazla yardım rica edi
yorum· Dn talf'hl B"ık~ ve umu -
mun kılrşTSrnda yapıyorum. ;1ra 
bunu istemek benim \'azlremdlr. 
'Yardımda bulunnıa.k d<ı sizin vazl
!enlzrlfr kannJi .. ,l-.ı., " 

lan kı!liını gc::n'lcrc iri.Ar f' 1 lı • 
\"e ~ l'!nıden Frnn~~~ :ı ıhı c oıu ı · 
muştur. 

11'"GtLtZ Hl'I'Al.ARJ ,\I • • :-.?,.\. 
RA A(HR ZAYl.\T \"MWl'1Xlt 

/,ondra. 13 ( A.A.) - Fransac:a 
hulunan lnf:iliz kıt:ı:ıırn.n, CJllC 

nehrini SC\'Cn Alnınn k t:ıali) le y:ıp 
llllŞ oldukları nıuhnre:ıeıere şahit 
olan bir z:ıt, şunları sö:\lemekte • 
dır: 

".Müte:ıddirl ç:ırpışmııl::ır esnasın_ 
ıl::ı, Almanlara pek ağır zn) fat ver
d rildiği hnkkındn, hfitün subay 

<Dm'!lmı 2 ine! sayfa.da) 

EN SON DAKiKA 

Amerika 
22 harp gemisi 
yapmıya başladı 
Roma, 13 (A.A.) - Yarın gece 7&• 

rısmdan itibaren tta.ıyanm her tara. 
tında yaz aaatinlD tatbik edilme.ine 
karar verilml§Ur. 

\'ll§lngton, ıs (A.A.) - Konınıntn 

donanma fçln bir milyar 308 mllJOD 
dolarlık tahsisat kabul etmeat t.lzerf· 
ne ceman 420.000 tonluk 22 harp ge
mlal llipario edilmfftir. Bu gemilerin 
aramıda 45.000 tonluk ikJ aattıharp 
gemisi, 8000 tonluk ikJ kruvazör, 8 
destroyer, 6 tahtelbahir, 2 tayyare 
gemisi bir tahtelbahJr tqıyan gem! 
ve bir mayn dökücü gemi bulunmak· 
ta.dır. 

Roman yada f eye .. 
zan şiddetlendi 

(\azısı 2 inci sayfada) 

t . • •')rt.. . . . • . . . ' . ~ . 1 '- • .. 

,~r~~:i~S.kERi'·· -VAZIYET .. 
~8 :·.: ,·:·· •.·, ·, . .··.···. . . . 

Harp Reıns "chrındcııı Ruene kadar Parisin 40 kilonıctro 
şifhalinden ~ecen bir sahadn cerevan etmektedir. Bu mıntaKanı•l 
bir ucu:ıdal<i Rems A:mnn kuvv~tıeri tr.rafından isı??.I olunmuş 
Fransızlar Rems dağına çekilrni·l,.rclir. B•ınun s"mali snrkisinda 
Atinyi de Almanlar ilcrliycmeınekte .ve mukabil taarruzlar vn· 
pılmaktadır. 

Suason ve Saınpanyadaki kuvvetler Parisin mOdafaası için 
gari alınmışlardır. Bu itibarla Fransızlar rta-·n boyunda mevki 
almaktadırlar ki bu zafer S:ıtotivori ve Mo iztikametindedir. 
Alınan taarruz hattının diğer ucunda Alnınn kuvvetleri Ruen 
ile Vernon arasında Sen nehrini e;eçml•lerdir. 

AKDENIZDE: 
iki ~ün evvel baslayan ltalvan ve miittefik mukabil hava 

hücumları devam etmektedir. Karada hiç bir h!dise ,kaydolun
mamıştır. 



ltalyanlar h,are
kete geçmedi 

r 

·ı 
~·ransada harp 

Vaziyeti 18 Yazan: MUZAFFER ESEN 
(Ba.5t.;ırafı 1 inci "ıırfada) 

o' n bUtün !ngiliz tnn·nrC'leri Mı
ırdakl üslerine dönmüştUr· 

Roına, 13 (.\·A·> - 1tah·an hU· 
Jlfımetinin radyo ile ne~ret.Uli bir 
tebliğe göre, yalım ltalya ynrun 
adasmm ve İtah·ıuı müstt>mlekeleri 
nin sahilleri değil fııknt 8\"llt zaman 
da Sıcilyn kn.nalı da mıı.ynln.nmış

tır. Bili.mum ''ıı.purlarn. Mf'sınıı bo
, r~ ndan geçmeleri ta\'slye cdllmek 
tedlr· 

<...,_.,• 1 iacl sayfaM) 
'"e eı1er mut•bık bulunmaktadır. 
A~r oıitralyöı leriml&io tubetll 
nlcşi, sureti ıııahc;nMtdn nıürs~ir ol
muştur. 

m ordııau bu mmtıJrıda Marn nell 
ri<gcrüılne çe~ ft burada kuT
vetle yerleşmi~w· 

RENO \'AZtl.'.f.""1'1 İZAH ET.ti 
Fnmada lılrmalıal. 11 (A·A.)

Sııat 19,23 de nazırlar heyeti top
lanmıştır· Ordulardan avdet eden 
Reno, askeri \'e diplomatik vazl _ 
yeti izah et.mlttir-

- Bekir. Sö7.lerinln heDJ tuım 
eımı, olmak için rnstrele '6Fltıı· 
miş oldukları besbelli .• Zaten kc11· 
meler de dudaklarından düşer ailıi 
dökülilyor. RORDID aşkı bir def• 
bir gençlik he\"cSI d(!fflldlr. 0 y:ı· 
kında bir ana olacak. Evllıdıno her 
bnkışınd:ı hu cocultun bab:ısını, es
ki sevgilisini hatırlayacak. Kalbin· 
de aşk oklyle açılan yaranın sıır 
11nı bir defo dahn dıı:racııktır_ Ar· 
tık bu k:ıdındnn bana ha}'tr gelir 
mi.. Bunu biliyor \re nnloyoruın. 
Foka! deliıtönlıle lfıf ulabnalı: 
mümkün değil ki... Akıl ne dene 
desin o bir defa Nılb demi$, Per 
llfamher dimiror. Seviyorı.ını. Hic 
bir ümidim olmadılı halde sevi)·o· 
rum" \'alı:ındn m<.'Cnun gibi deli 
~inne olup dağlara cıkncaltm 
vesselAm. 

bu btkıfl•rd•• anla1D1k J&el>U k 
li.ldlr. 

Gemi Çaoaklcaleyl geçmif Mır:: 

man" llnblftir. Jlllllr b6)'k 
amekle denm ederse sabaha karşı 
ufukl:ırı1a lstanbulun görünmesi 
çok muhtemeldir. 

lngillz hava kuvvetlerinin gC'çen 
gece Hu avra i.ızerindf' ynptıklıırı 
hücum esna.sınd::ı bir p trol d1.:po-
unda yan,...rn ç·lrnrıl:rnı •ır Yaıı· 

gm, Urka~ mil uzıı.kı<ırdan görUne 
k d rcel'dc bil\ ük olmuştur· 
Peri, b tlnl~nn k•uatı de- , 

Bir tahıının tek bir bölliğü, mil • 
ıcmııdl dnlga halinde büı-uına kal
kan in.,:ın kitlcsı Ozcl'inc 28.000 
kurşun yıığdırınış ,.e bu devamlı 

nte~ altında düşman erimi~tlr. 

ı i.7d0 ve k'ırada be~ü~ hnrrk§.t-ı 
('('r'C'mi tır. lrı'!ili~ radyosu ltal

' nnm Frnn-;:ıvn lı:arşı harekat.mm 
ır jrt ·ı; dan fazla bir miMafaa ~ei 

Litvanya Başvekili 
A \'liSTURAI,YADA tNGtUı;RP.: 

fÇ!X GEJ\IJU;R l'APILn·on 
Mellıour11e, 13 (A.A.) - ATUs. 

turaly:ı h:ırbiye nez:ıreli mnknma -

ınd" inki 'Ü eder ı;i ı göründüğü
. t<>bar z cttirı;. or-

r~oskovadan döndüi 
f '\P :\ .,. \ "G \" Rl~l IIARİP., 

Y.\ZllETL G .ÇTt 
I~onılrn. ı.: - 'Ind :ittu r.l:n:ın 

\ ' b n<l~ r "mf'n tPyit olunr."rya.n 
:r b-ıb ' ,.,··. r-. imclivC' l·ndnr bi 

t .. ! o'd•·"' ın•ı il ın t~i~ '>lan is
panya htilt;.ır ti, bunda'! sonra 
"~a ri muhariplik,. s-tfatını almış 

Kauna.<;, 18 ( \.\.) - ' .., 1"0l"ll,.. 

dan dönen Lltvnnya BIL§vek li, 
!\Tolo!ofla yaptığı miikiı.lemelerdC'n 
rıemnun olduğu'l•ı br-yan etmiştir. 
Halledilmemiş bazı meseleler hak-
1· mda mUzakerelere devnın etmek 
Uzere Iıarlciyl' nazırı Moskovndn 
kalmıştır. 

ılunma' t dır 
f p.u.} :ı si\ c;ct·nle hu uk gE'len 

de ·l iklı~ hnl:kmda ı.c11ıiz fazla 

tT ı ' ' ·ı. \t~ FR ' .... ~ ız uunu· 
ll1 X 1\ I' \it\ TOIU'İI.1,l'~Ri 

\ r r. T.J, 'fi •:1! ORI.AE 
IA>ndra, 13 lngıliz 6iyasi ma.b 

fill rl, İtalyanın çok ) :ıkm bir za· 
mard:ı Cıb·ıti) c L-ıarn:z cdec<'ğin 
muhtcmPI g~rm kt dır· 

ltalyar'ar Fr:ı~ ı:ı budurJundn \•e 
kc. di topraklarındaki Vlııtinille 
köprlısüntl tahrip ctml lcr \C bu 
rnlara l:arn torpilleri yf'rlf'gtinne
iir' bn. llmı brdır· 

Mtitt fik toH ırclcr tnınfından 
Habeşistan'n bombardımanında o· 
tomobil Yl' kmnyon dolu bir ltalynn 
nakliye parkı tnmnm u bhrip c
dılmiştir· ltaly n tayyarelerinin 
dun Maltaya ) aptığı hücumda 30 
sıvil. 7 asker ölmtiş. 30 sivil yara· 
lanmı tır. !u1yan ha\n km."\·ctleri 
dıin Kızıldeniz Vl' Adene de bir n
km yapını 'ar, fn.knt atılan bomba· 
1 rdruı çoğu dı-nJze elli mil tür· 

Kahircd n verilen m3Jumata gö
re>, l. k\;nderiycde ) cküııu 70 bine 

rnn !tal~ .m tl'bna.IJ sıkı bir ne· 
l'('t nltma almmıstrr. Bunlardan 
yiızU lc\•kif olunmuştur. Fills

de de yüzlerce İtalyan tebaası 
vltü edllmlıltir. 
3 İT.\LY.\.;.~ il \RP GE'.\11St 

llo:llBAJ,ANDI 

l..Ôndrn, 13 - İngiliz tayyareleri 
fmdnn dıin Libya Uslerlnc, bu 

rJa Tobronk askeri limıınma ya-
• ı.n hücumlarda bir lt.aıynn harp 

l'"' ... , ile lki dt:nlzaltı h~nrn uğra· 

~ 
l>Allil.I>},: 

• Vekiller heyeti dUn cnrnhurr'ci
~inin cnı;kanlığmdıı top!nnmrrtır. 

• Bu snbnhki konvansiyonelle 
Paristen ve ltolyndıın şehrimize' 
sekiz kil'lilik bir TUrk talebe kafL 
Jccü gelmiştir. 

• • DUn gece saat 20 de Arnııvut
köyUnde bir deniz kazası olmu~ 

~irketihayrlyenin 72 numa.rilt va
puru dümeni bozulnrak bir evin 
önündeki i'ikcl ... ye çarpmış ve par
çnlanmı!jtır. 

• Münakale .ckiUeti, son harp va 
z.iycti dolayrsile Mersin seferlerlnin 
tatilini dcnizyollan idar('"·nc bil
di.nniiUr. İstanbul • lzmir sefer
l<'ri devam cdecC'ktir· 

• Piyasadaki gıda ve giyecek 
gibi li.ızumlu maMclcrln stoklan 
tcsbit edilme>ktedfr· 

• Şehrimizdeki Yunan ,·apurları
na, en yakm Yunnn limanına dön
meleri bildirilmicıtir· 

Prençip 
9 )'••ut ,,..;ı.ı,. ... 6',G4 / edluı 

'clı:ıht olur olmaz Arşidük'c bir
ıll'nbire bır surur gelmiş ye tnbli 
t:ımnmile dc>~i nıişli. Artı!. eı;kiclcn 
n zaket 'e le• azıı ile tanınmış olan 
1\ rs:cluk lınzrctkri şimdi hfisbütün 
Jrn~k:ı bir od:ım olU\·crmişti. O k:ı· 
dnr ki en kfi,.uk şcvkrc kızıyor, 
ufak bir muko\"cmet karşısıncl:ı 
kendim ıımıl:ıc.ık deı <'Cedi." hiddrt 
lıulırunlarınn kııpılı:1 ordu. 

Mfü:P.kcrc edilen meseleler nra
e·nda Lltv::ırynd::ıki Sovyet garni
z3nundan bir kif'un Kız;·lordu as -
kerlerlnin knı;ınlmasma alt iddia. 
lar hulunduf,11 7.8n • 1 ımektedlr· 

Knunr.~. 18 ( '·A·) - D· N· B 
ı~:tvn.ff' n dahili ·e n-ızp·ı t"!'n,.r111 

fkurns, istifa c>tmiı:;tir· 1~zun Sf'· 
r!'lf'rd,.nbl'ri rmnl ·et iqlerinJ tedvir 
C'dMl UJl'.'ıım "YlUdür Po\"il,..i•is de '&

t f.,•rl"'J vcrmi41Ur DahP · nP.:ımrf'
tl iq}c>rin" mm·akkrtpn Ba .. vC'kil ba 
k'lC 1-tır. 

Bu cr;;.ı ikli\;'er. Baı>vckilin Mos. 
kov .. ,· ., ovdC'tlni müt"::ıkip. dün 
"nce ,·ııp:lmıP.tır Bu drıfiı5iklikler, 
Lıtvıınyı:ıdakl Ro,·yr-t gr rniıı;onl:ı -
rındakl bazı a'!ltcrıC'rin koldır:lmo
rı h~clit:1eleri ile nliı.kadr olan Mos
kovarun izhnr etti~1 nr-:ular ile ala
k...,dcr buhınm:ı.kto.dır· 

B:ı tedbirler. e-.:c4mle. hnl<'n • ioı: 
kovada Litvanyn bıı.rlciye n~zırı 
Urbsys'in yapmnktn oldu:-u müza_ 
l.:crclerin devam edilmesi için el -
zem şartları tı: • " e.vlrm<>k• r"lr· 
Litvan :ı id::ırl'!lli ' ı' ,. •• '·"""irlf'ri a· 
rasmda diğ,r bıızt mühi"'l dl'ğic;ik
'ildPre d:ı.h'l intiz.·u ol•ın.... ktadır· 

G"'nr-r·J Sk •cıı:ı, "undan hi· .., ...... ~ 
cvv<.>l dahili\•c> nn1ırlı~'rıa tnvin o -
lunmadan twvcl, b1rço1: ecııc Mm:ı_ 
lm\•nda Litvanya ate1;"militerliğin: 
:..-npmıstır· 

Romanyada feye
zan şiddetlendi 
nuJ,re~. J3 (.\.,\.) Royter: 

Ron gUnlerdC', Romnnyanın birço't 
mınt.al:nlnnndn ciddi zararlara se
bebiyet Yermiş o'nn frw•z:ınlnr qfd 
detli ya~-murlardan soıır~ f z'aln"
mr•ır· 

Molda.vy:ıdn, birçok kö!<: ·r t€'rı id 
cdilmil) b!r haJJe ve binlerce hek
tar ckilmi~ arazi b:ı.zı ;\·l.'rlerdo bir 
mc-trc ~1ik"Pk1iktc su altmd.l bu _ 
lunm::ılttadır. 

Tunn civnrınd, dn 20-000 hektar 
nrazhi su b:ıamı~tır· 

İsviçre İngiltereyi 
protesto etti 

neme, 13 (A·A·) - 'D· N. B· 
İsviç:rc konfederasyonu hariciye 

nezaretinin tebli~'i: 
!sl'"içrcnin Londr:ı clc:isi, Renens 

\'C Cenevre lizcrine kMten bomba -
lar brrakılmr§ olma.ıırnı İnı;iliz hü· 
k\ımetl nC'zclinde prot~sto etmeğe 
m~ur edilınlı:;tir. tsvlçrenln Lond
ra el"isi, bu teaebbUs~c berııbcr, bu 
\'nka netice!ilnde hlldis olan zarar 
\'e ziyanın tazminini de talep eyle
yecektir· 

yiizllııdcn, kinde lmlundu~ıı ,. F(o· 
nun kendi<ıinc 111ah'i11s koınp:ırtı
manının döşeml'leriııi Yes::ıiresini 
kılıclyle p:ırc:ı pnrç:ı clmlşli. 

Arşldük'fın, Çek o ilı:ıdelcrincleıı 
Kontes "Şotc" lle izıli\':ıt; <'imiş 
olması ıl:ı kendisini ~ok rahatsız 
ediyor .,.c hlddclini ortlırıyordu. 

KontC>s "Şoten" uzun miidaet 
FHdinnnd'' ın amcosı Arşidük 
"Fredrik" in snr:ıyındıı clnındonör· 
lük c>lnı i-.11. Arşidük Frcdrlk'in 
fıkri, hiiyuk kızını "Fcrdlnand" n 
vcrınel.ti. F:ık:ıl ııenc prensin hoşıı
nn <\rşld\i5e~ ılcj::ıl, damc1onör gilli. 

'ı.:oııtco; hir giin boynundaki madal-
) onıı kayhetmi5tl. Hu madalyonun 
iciııde ''Fr:ıno;ıH'O Fc·rılinand" ın 
Jıir re mi YC rrsıni niizrrinrll' de 
ıırcno;in <'h;ııı iyle '\.ı:t:ılıııı5 "ıl:ıi· 
ııın srniniııı" <'il.ıılc<;i \":ll'llı \lnd:ı]· 

tından hıldirilrliğıne naııır:ın, bü -
yük Hriı:ınya için A\tıshıralyado, 
hir ıniktor seri devriye ıemllerl ln
ş:ı crlilıııctkedir. Bunlar tamamen 
\vıı .. ıur:ılyada in~ edilecektir. 

. ÇOCV"'KLA.R L01'"DBADAN 
(ll\:ARILll'OR 

f;-0ndrc1, 13 (.\. \.) - l,ondr:ı nıın 
lako<iındnıı 120.000 CO<"U~ıın tnhli ~ 
yeı;ine lıuR"Ün hnslnnmıştır. Bu n. 
meliye önümüzdflkl beş g!in zarrın
da ikmal edileı-ektir. 

Jfor gQn otuz tret., cocuk:ıl .. ı, 
Corntuailll'"• De,·oııshirf', Somt'r -
ı>l'I ,.c Pays de Gnlle'i höhıel<'rinı
tnşımaktnrhr. 

:'.ln:ımııfilı, che,·c~ nlnln tnhlb c • 
leri için kendilerini kn,·ıll'ltirrnı· • 
mİ<; lıuhını111/h1 l'İlll'llC :l00,000 ÇO • 

cuk l.ondrnrln kıılnı-nktır. 
AJ_,:ıfAN.LAR l'ARISf GARPT \N 
~ '-RK \ t>OGRU ÇEYinl\rnK 

tf-'Th.'ORJ,A.J: 
Parls, 13 ( ~. 1.J Röylcr ajnn!'.ı 

h Jrlıriyor: 
llarhi~ e :'\c:r.aretınln siiı ı;öylc -

mcğe sıılfıhi;>"l'llar bir nımeuru şun 
tarı söylemislir: 

"Fraı;ıı kıta.ılı her yerrle mıık:ı
, . ..,nırl, ctmcktt>dir. Sııınrınınnd:ı no· 
zlk hlr nokl:ı mt·~cuftıır. nıı nokln 
üı('rinrle Almanlar :'olajino hattım 
ıut:ın kıtaatl3 diAcr kıtnotı ıı~;ır • 
ın:ık lcln şidtfelle şınyret etmekte • 
dir. 9ütiın cephe üzerinM, Almnn
l:ır 1 ~O hrkıı ilrrl sürmiislerdir. 
nu fırknlıır, snlınei h:ırpt<'ki nır,·

ı-udıın :ı:ımmisi olarıık t<>lnkki edil· 
mektediı-. 

Sözrü unl:ırı il!ıve etmiştir: 
\lınnnhr, Hııvrl' i!>tlkıınıetindr 

ı:ı:ırlıe doE(ru cin lozylk yaparak Prı
ri-ıi F:Jrııten şnrı...1 çc,·irm<'t<c tnh_ 
şıYoı !ar. 

AlınJnlnrın Hrinı<;'i ioeFnl etmiş 

nlrn.ıl:ırı muhtemeldir. Cünldi \1 • 
mıınlıırın Jıur:ırlnkı zırhlı ,.a!lılııtl:ı

lo ynpınış olılul.l:ırı lıihlık ın:r.} ik, 
Fr:ın<.ızları hu lJİllı;{C'\ i tnhli~ ı• el· 
ınrj:!e ıncı-lıur kılını•lır. 

Pnrlsc 2i kilomctrt'rle bnhınan 
Pers:ıp - Bcnıınıonl'clıol:I F'ronsız 
mııkııiılt lanrrımı, R kilometrelil. 
bir ilerleme kııydctnıi tir. 

Fransız \'<' ln!liliz tııy' nn'll'ri 
A.lınnııl:ıra laır5ı hü• ük fn:ılıyetll'r. 
de hıılıınınuşlnrdır. Fr:ın<>ız t:ıy • 
ynrekri, M::ınhriın, ~rusı:ıdt ,.e 
Frnnkfıırt'ıı homlınrdını. n <'ltni~ • 
!erdir. lnı:ıiliz tn~T'rl'lcri birçok 
n kli)c kolıı, kıtnnl kolları ,.e mu· 
rns:ıl.ı yolUırı lıomh:ırdım.:ın etmi5-
tir. 

Alrn:ırt ln\'rnrelrri rle, P:ıri!ıin ~nr 
ki hölr•csl ıııeı inde :ıkınl:ır )'apnıış. 
lıırdır. 

PARtS JtU~IAND XI 
m.;CtlŞTiRJI.nf 

l'ariroı, 1., ( \.A.J - Bu ıılı:ılı hıl
dirıldiAine ı:ıiirr, Pnri~ nc;k<'ri ku -
mJnrl.ını Jlrrinr., ordwlo foııl bir 
kuınonıl nlıi?:ı J?t'tlrilmi~ ,.c \'<'rint' 
General Deniz t:r~ in olunıııu;tıır. 

P:ıri!I; halkın:ı hll:ıhl'n nşol(ıd:ıki 
iliın. hiıliın sokoklar.ı ~·ııpıştırıl • 
mı~tır: 

"J>:ıri' :ıcık "<'hirdlı, halkın C'm • 
nireli ,.e her turlü i:ışr inı temlıı 
iç;n bütün tc·dbirler ıılınnıı!ılır. 

Al .. \f \!\. Ol:Dl'SU P.\UISl~ 
20 K1IDlU;fRE ~ms.n·EDE 

ı Paris, 13 - Fransız hüklı.met 
merkezi Paristen, Parisin 236 ki • 
lometrc ccnubugıı.rhislndc Tours 

-.!}ehrinc n:ıklcdilmi§tir· 
Alman ordusu merkezde Paris 

ııimalindc, bu selıre W kllomc>tre 
kadar ynklaı;'mış bulunuyor· Fran-

ıd" in nıiisn:ıdcsini olnwık liızım 
geliyordu. 11ıliynr impıır:ıtorun :ıilc 
meselesinde çok h:ışl n ,.c ınerlı:r 
met k:ıhııl t'lmrz hir şöhreti ,·:ırdı. 
Fakat ıtrnc )lr<'rısnı ı~rarl:ırı kııı·. 

~ısınd:ı "Fransm·a Jozef" bu e\'ll'n' 
meye razı olein. Yalnız Ar idük 
"Fr:tn!;m·a F<'rdinand" tn Hııbs· 
burg1ar inç \'e tahtındaki hütün 
hukukundan feragat ellilltai bildi· 
ren r~rnğname :yazıp imzalnınıısı 
şartiyle .•. 

Bu izdi\·aç "Hnbsburs" hükiinr 
tlnr ailesine ne kadar a~ır ıeldi)'ie 
memlekete de o derece bir har .>l· 
cln. Zirıı hlrisi hu izdivacın lchln
cle, cli~cr de ııle:rhinctc olmak üze· 
re memleket iki~·e a)'rıldı. 

Jlall~ bır riYn;\t'IC göre Arşlduk 
"Fran U\':ı Ferdinnn d" cloklorlnrın, 
iilümünc knd:ır lc~lıis cdcıncdikle· 
ri, csrarcııs'z bir lın l:ılıkh ınnlül· 
ı uş Ye lıu ha~ı 1 ..,ııı l,ulır.ml.ırına 
tı>tulduiju z:ııırnıı ı..:ın dukiildi1ü.ıü 
(lıirml'klcn 7.c\·k alırmış. M:ı:ım:ı.fih 

) o ı mul(Ct:'i'iic rllere fı<' ti , ... ı..e,- 1 
fi~ •llııtlrn deı 1. ıl .\ro;iılOk "Frc 1 
ı ık" t>.ılır. •• ı ır rılllıiı. .\r,icluk 1 
1 rnıiı-ıııe d. ı ıı t L'ıli •nır'. i-.:.· ı.,.,i l 

Bilhassa imparııtor sara)· \"e iıza 
bendcleri bu izdh·ac dolaynile 
Jıisseltikleri memnuniyrtslıliği her 
''esile ile izhıır edi)·orl:ır 't'e Arşi· 
ı'°'l\ü kfiç!i!Jınekten çl'kinmiyorlar
,Jı. l!ıtti'ı merıısim günlerinde Arşi· 
dü:..uıı 1evceı;i Diiı,eı; Dö ''Bohen· 
her~" in me'l'kil imparatorluk ha· 
nı· lııııııııı ınc .,surı preslişlcrin g<'· 
ı ;,ıntfr\ <li. .\ı ;dükün ztwcesiniıı 
11\C\ 1,iile matı•ıı:•,;!"I bir ıne\'Kİ '\'C 

"·· <'•, •.ılıip ol.1lıilmc'i hııkkındnki 
ı;':n rC'l!rri, imp:ır:ıto• ıııı Pğilmcı tr.· 
ıııe nııl'i :ı1rnı ır't· 11 r:J\nı ~n. Arlık 
!ı('rı.P'> ihln .ır iıPpa:.ııorıııı i'liiuıü 
ıhlinı:ıli kar~ıo;ındn titrrınt-1::• lııı.
l:ııııı"tı. (/)rı•am r mır) 

urasını dcrh:ıl ila~ e edelim kı hu 
lı , ıı·rn - h.r h .ik. t ohl. lece i 
~ılıi • sırr lı r rf meden ibaret 
1 ul.ınm:ı'it da c oı. ınulıtr nt'ldir. 
H yete güre "Koııopıı;" s .o un· 
ılı I• rı n nkr J.o l 1111 'l ıhl.rmJk 
drrcrrl ıı,. ı.wlrı \r i lıık s:ı~. 

'ol:ı karanlı~a ·ı~h bo~ltınnı 1• 
,.._ r.uh:l k..ık olA• l»lr J~Y 1 

' r~ıt • da H•Ji,·lıllı~ınr'lan c;npro ı 
'r r'l9k'Gn "ol· 1mdil hiı· aılam ol
'' ı.;u•lıır. n r kete kıiı iık lıir lınta 

. thmın l.ıılhıı i lıı " ol. ıı < ,,· 
lıo ıt ~ıni <kıh ıl • r 'ıııd .ı ı..o•ı' ı. 
• l.ı. h::ız . pır 111111 Jı dıfl•l \l' "';ılclc 
lı "Fr ıı '"" l C'1tlııı.1nd" ııı h'.ıwl · 
e 1...,. ı h 1c ı] ~il ,n\I) \t' ı·ı. ~I 

1 oznı ıılı. Grıır prc n . lll' l • J'll'l ~ • ı 
pıp !\o •le,I•• I'\ lrnnıek ,ırıu 1111 
ıl.n clı. J,;,ı..iıı hı1111 11111\ :ırrak olıı1.•k • 
lı:ln bir l'ok mi15klilntı yrnmek TP. ! 
hilh "'~n irnrıar.ıtor "Fr:ın"tı' a Jo· 

Amerikahlarla 
Ruslar arasında 

bir mesele 
Sovyetlerin 'Vaşington 
elçisi, Hul ile görÜ§lÜ 
Vqlngton, IS (A.A.) - OUn Öğ" 

leden evvel SovyeUer blrllğ i büyük 
elçisi OurmamıkY Hull ile bir aaat 
süren bir göıU§me yapm.J§tır. 

Vl!dlvostok yolu ile Sovyetler blr. 
ı(#we scvkedUen Amerikan emtiaamı 
nakleden gemilerin ı.v'kl! ve taharri 
<'diltnllJ olmasından dolayı enerjik bir 
llııde kullandıC"ı umumiyetle zanne 
dllmcl:tcdl.r. 

Gaz:cUıcller t.oplantı5mda Hul, Or· 
ı:ııanski ile aon a.yl&r zarfında yapıl· 
mış olan ı.:aıuml m.&hlyettekl mu~ 
.emelere benur bir s8rUı;:ııe :raptı 

Jlnı söylemekle !kuta ctmL,tır 
Du mü~lemelerd<'n bazıları bi!A. 

ldıı nah~ cereyan etnıi~ oldutund&n 
Hullin bu noktaya l§ıırcti belkı monl· 
Jardtr. 

Bununla beraber, ne hariciye neı.a... 

retlne n<.ı de SovyeUer bırll;tt büyük 
elçıllğlnc bir protuto yapıl.1ığau tc 
yit eder bir lıa~r alınamamıştır. 

Müttefiklerin lter geri 
adımı karşısında 

Amer·ka harbe 
yaklaşıyor ! 

- De.'ien1ze, bizim hu ka}l'On a• 
şıklar lrnh·oııu oldJ, ıtitti .. Sen Ro· 
zaya delldivane oluj·orsnn, Kor:ı 
Mehmet htnnbııldıı (>Jlndl'n k:ıcır 
dı#ı \'efasız scvıtlllsi yüıündcn 
canındnn cok sevdlll gemisini bı
raktı. Kııpton pnş:ıdnn yoktan bir 
11cheplc izin alarak şcemlmlZ<: geldi. 
fstanhııl kar.nn, kendisi kepce kay· 
bolmuş sevgill)·i araya<"..akm•ş .• Şlm· 
dilik icinl7.de aklıbaşında bir ben 
knldım .. Fakat Gzüm ü:z:üme baktı 
bııl:a l:ı>rnrırmış.. (İalib:ı aşık ol· 
mnk sır:ıoı;ı ban:ı dn geliyor. Fakat 
ben öyl' b:ıynl(ıqn:ı pek trnc7.7.ill 
ctmE-.ın. Hnzır -eJlnıe rırı;nt geçmiş· 

kcn şu prcn~ i'tşık ol:ıy1m da her 
iş tnmom oı~un. 

- !):ıbının oı;ır:m cle.llil 8<'klr •. 
Derdimi <;o;-rl•ırı, ı~rnr eltin, ben ele 
~uzcl gihtl nnlal'ım. Simıli knrşıma 
gccmioı; benimlc olay f'dl,·or~tın? 

- :\c ynpayırn.. Aşıklarla ak•Jlı 
ıkıllı konn~ınıı.ıt:ı imkün ~·ok ki .• 
'.\!uhnhkak sapıtırl:ır. Senin ıırarlı· 
ğın dörll..ınşı ınamıır aşk 'l' !-C'\'Cİll''ı 
n<'rrdı-n hıılm~lı? Bö,·Je olunrıı rln 
ışi ıaıırc ve fcr::ıh \':Hlioı;lne ıliıkınek 
en nkıllıra bir lıorck<'I olar. 

Se~o;iz: Bekir hu kn<inr çok !öÖyJe· 
ınr1-ten bıkm1ş gibi su'ltu. Yanık 
Hü~cyin iı;inl et-kil ._.e ,·ıne hazin 
b:ız!n mırıldanma~ haşladı: 

Mrrlırm ıırup onnrma 
Gıl(j.~nm le ktınlı dnı'iı 
Sımc!ürmr ö: et:ııle 
raııdırdı{iıııı r.ı•rtı~ı 

Yn:ıık Hüse:. in dumcnln ynnınıh 
r:ırınr:ılnıı c)unıyor.. CT<iT.ü ne dü 

akisler uyancıırmıştır. ~-:tı<Anuınumı. n1eni kııl'nn'ln ııcmicidl', ne rle 
re mlittc.iklcrc, asken kuvvet mlllı ic:ılronıın üurindt' rl lı~mnyor. Bir 

ıki yıldıı p:ıı lnyan gob·Uıı~ünc bu 
tesııa olmal: üzere, derhal her türıll l:ı~·or, fr.kot birşcvJer pörÜ\'Or In\J, 

\'aşlıı.,&n, ı .. - , , n harbt 
mUdahaleal btittın AmerU.ada derin 

yaıdın1m ).:ıpı..nası lehin ıo toznh!lr yol,t:.·ı F:ıirmüyQr ır.u? Dunu !>ıt da· 
.ıtmektedlr. kıkıııla hfç hir ı~ı"kln ışılclamrı)•nn 

Nara)'l cok andıran bir ses gü
vertenin bir bn~ından ~bür başına• 
kadar dolaştı: 

- Reis nerede? Reis nerede? ... 
Yanık Hüse)"in, ufuklano 4USİ& 

kapılarına cın çın ,·urarak ıerl ıc· 
len bu 11esl işitmedi hile-. Fakat 
dilmenci başını arkıl3'R çe\"lrdi ve 
Hüseyni dnldıAı uykudan 03·andı
ran hllmeleri söyledh 

- Bir şeyler var galiba 1'efs, sh:I 
çaıtınyorJar • 

\'anık Hüseyin ancak bu 85zlerle 
u)·andı- Tclaşb "Ye endişeli bir ses
le sordu: 

- Ne \"ar7 Beni kim çaAırıyor? 
Dümenci ceTap Terdi: 
- Güvertede scslenlyorl:ır, işit· 

medinlı mi? 
Ses hrılô ufukları öttürfiyor ıı: 
- Ret~ nerede1 Refı ncredl"? 
Hüseyin güverteyi kaplayan 'ka• 

ronlık gölııeler araınndan ilerledi .. 
Ara:rıın haykırışa daha kuvvetli, 
dııha erkek bir ııes mukabele etti: 

Buradayım .• Beni kim :ıra· 
yor1 

nu aeıte hem öfke. Hl!m endhe 
\"lrdı-

Kıl)·on Marmara, rnzstrını ınıı· 
mu~ f sı:ınlmla doğru Tahat rnh:ıt 
llcrlcrkcn kendisini ni~in orayahf· 
l'rlrrdi. Eiier öilrcneC'e~I şey boıw 
l:ın hıı}l alnnndon ıııyrılmab dl'l!" 
nırr.~e vay bu hıberf f(etircnhı 
bnline. 

- Sizi sr:ı:.·orlıır nei1 ... 
Bıı söıieri Yanık Hüseyinin y:ı· 

rtınn t:ıf!ltn bir k:ılyonru ıı~·lem iş· 
lİ. Hü~cyin kükredi: 

- Onu anladık be lıerır, kiru cı· 
r:ı;o.·nr, nicin nrııyor hunları ~ii\'lc· 
~ne! 

- Nldn nradılclarını h1lınh·o· 
rum .. Arnyıın bir kadın •. \'enediklı 
e irlrrin bıılunduı;u kamarndıın çık· 
U. Muhakkak Hüc,el·ın Rci!öi ıı:Me· 
e<-ı-ı·m .• Söı liyectklerim 'ır diyor. 

·anıl-; Hü e~·lnin Mkr~i. ıiiı..,:<1 
bo~alhl'.ln ıri bir ~·<'11.rn ı:ihi bir" 
rlrntıire ı;ôndil. t~lf,şın • gö~·rrme· 
mr~r Ri'.1:-0Tet edf'n c-idd •• ıı~·r. !rı· 
k:ıt blr:ıı titrcy<''1 hlr sc~le .. ordıı: 

- N"r<'de hu k:ıdın? 
- Knmıranın lın(Jnrle- Sizi 1-ek· 

liyor. Or:ıdon seç<'n bir orl,n• ı~i ı 
h.ıtıcr gfındcrmiş .. 

"MOttettklere yardım ııurelile J\me
rikayı mlldnto.a,, komiteslnln, Birle-~-----.ı=•---.,--------~M•••-----••••• .. 
ık Amertlcııyı Hitıerl durdurma~!l I " ' 2 ~ 4 ~ (o HAJ.J:M NİCE OLURT 

davet eden bır a!ı;ıı, gıu:eLccller lop. t 
lantııımda reisicumhur Huzveit te.ra 2 t-+--+--+-
mdan da tasvıp edllml~tır. • ~""-..ı--l~-1---1 

lJU)'lllll l>tr kan lıu ._..,..,. Koea=a • • 1 ~ 
.,.n t1ıU!7tm bıılln "~ <>lur"" d~d:~'n4• kot .-ı 

_ Ya ınmı;e<•I< oıuuaıı haıtm nı~~ ~ .ır, 

1~1111 

Bu afişte b:ışlıb ~ ı! .. r yazılıdır 3 
.. B:z Amerikıılıiıı.r, tnblt bu muhnrc 

benin haricinde kalrıalı: ~ e tıl"ı ııUrtık· 

ll;>cbtkcek tedbirler almamak arzu 
e<ıerdılt. Fakat ~tmdı blhyonn: ı.ı 

fnglllzlerln \'C Franııı:z:larm her geri n
tlımı bt7:1 hııı bı' ve bir clhıı<ı ıntllt\11. 

ne yakl:ıştırınakuıdır ,, 
Bu toplantıda bır konu~mu yapan 

ve muhtelif sıuıllcıe ce\&fl \'er n !tuz 
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Jıman tayyar" d hı müttet!klere 
teslim edılmt, tir. 
~rnttefiklcre Ycrller. harp ıraızemc· 

sl fazlasına ait tıı.!sil 't l•rr ne kndr.r 
re .. mcn bildlMlmcmlşııc de mUltf Cilt 
m!lbayaa komisyonun ıı:tı yUz bin 
lüCelt, SOO top \'C büj'111< mitral öz 
ntokları hu·nn topu ve obUs satın (l.)· 

dıklıırı 6ğrcnllnıi~tir. 

Bu ,·nk'a Rilnii C:ınanın başında 
olan !!'Rpkııydı. Bahanın ölfı olarak 
hulı,ınmımndan on dakikR c,·,·el 
f'..nnan bahçeye ı:ıirerkcn basında 
bu şapka ,·ardı. Bu kiicfik beyaz 
şapkanın kenarlarında e~mcr kır
mmmtrnk renkte dört k!iç{ik lt'ke 
gfırünüyorılu. Mc~lekim lcnhı knn 
lekrlerlni cok ş:5rmfış oldıı#uındıın 
hu Jekl'lerin de knn leke'I olılui}unu 
derhal anladım. 

Knpı ,·uruldu ,.<' Ali;rcnin "ıdri· 
niı" demesine Yakıl kalnıtıdan 
hn:la açıldı. 

Canan eşik üxerind" duruyordu. 
Siyah gözleri enelıi benim üz~. 

l'imde, sonra Aliyenin üıerlnde do· 
Jnşlı. 1\ihnret bu hakı~ln ~:ıpkn ü· 
zerinde durr'lu. 

Yfızii hır dakil;.ı içerisinde hiiıfın 
ıtfızrlli§iııi k:n-hrıtf, \ (' cılı•ın hir 1 
korku ik ı,nrı~ık snpsnrı tıir rf'nk 
bağladı. 

x 
Topuzo,iilıı :ıılr,inin edndc lıuhı· 

nurken ı•n h.ı, rrl elli~irn l '.r ~r~ 
ılc hu tıilt- fl'rcllerinin ı;u~ bılmck 
kabiliyetirt.li. B:ısl,ıı hiı·ishıhı krn· 
diıini bir ı.ürii izııhot ,·ermt>li":
ıım:bur sanacalı bıJ' dı.kikıııla b\ın· 

tnr su~nıuı l ı iki ifa eıli\•orlıır. C:ı
nııı s:ıpkıısına hnktı. n.ısknsı ol-ııı 
kC'nrli. ini • ilh:ım eden °lııı şnpkrı 
karıjı:.ınd:ı hir sürO iz:ıh:ıt 'ermtl!<' 
k:ılkıırdı, fnknt Canan sadece: 

- Şrıpkonı elinizde n• ı;Hıror? 
dedi. 

Ses çok sakindi. F:ıknl ) Uzü h:'ıla 
rcnb~izdi. 

Aliye ıüçlükle: 
- Bu ş:ıpk:ı ... Senin ml1 db-c 

sordu .. 
Uu söz nı- bir sunlcli, ne de lıir 

miisahcılc .. Olsıı olsn :ıııpkn~·ı inkar 
eınıck Jtihl Jıfr ukd gösterme yolu 
l'l)'ıhhilirrli. Fnkat Cnnnn buna 
Hizum gôrmcdl; 

- - E,·et, ıdrdi. P.rnim şapkarno 
Jfc.m siz hunun hcnim !J:ıpkam ol· 
dııAııııu bilnıiror musunuz? 

Alıy~: 
Bunu dolabın arkııınnda bul· 

ııııışlar, dedi. Sonra hann getirdi· 
ter. 

- Kinı buldu ? 
- FcrıJ:ıne . 

Bıktım ıırtıl.. bıı k11d.ın. Bu 
ı;:ünlL°'rde hu 1'ız d:ı :ıkhııı hl'nimle 
hoıılu. Hl'r işime hıırnunıı okuyor. 
Sapknını n .. h:c Hizıınıu ~ okc;a alıp 
ı;l:ltüreyim. 

KOKUSUNA GEUltŞ 

Jl;ı.z.7tt\ ab a biTt bir ırtıo oAIJY1', ab1>11pla 
l!ldıuo tırın:n x , ~"'tl:>e t.i~r. 

Ç'<><:ı: i ı .<a, "ıır• \•o lı.ıınırmıı,_ ı:v nnııı 
.-. n• e,,ı,:ı, aııc aoraı. 

_ ll" b.:.lll>dc ., un.o mı• 
li•El".,'111>. 
-· ~\rt. ılı.ın koSiı..r.u..;.a «r1 ı. ~1abıın 

•rrlr. 

t;\'''ELDEN HABER \"ERSEKC 

kuıımnktıın ı-cldnc!;~ini · c;enlif11• 
S<ınra <:rın'.lnı~ Al!ye)'e ıloğrıı e(ii· 
dillini ,.e "~ ,.eniz h~>·rolsıın şc~~: 
r(nı.'' di)·er"k onu öptiHHinıl i"itll 
;. m "" (;°kcl\Püm ,·al;ıt lıa~ rrtirı' 
bir kat tlanıt arttı. 

r.:ınar. uzakl:ı~lı. lıcnlın ~,. or. el• 
olduğumu ancıık k8P1)'• 3 .. k1rıştıP 1 

,·akıt h:ılırlndı ,.<' m~rur bir tııı 
kıjla heni !ôÜzerek: 

- Cieceniı ha:1Tolson. nelkis 11ıı· 
uım, derli. 

f\npı kapanınca Aliye !cini cr,klİ: 
- Görüyorsunuz )a, nl'lklo; ll~ı 

nııu, iklmla <le aldnnmışıa. fl,iııı:, 
de IJict dl\tünmedco korkunç b 1. 
tOJ>he,•e kapıldık. Ba, ıinlrlerlfll1 1 
ıfn prgin olduiu d•lrikılarda b '. 
ne kad11r )'anlış düşlint-elere sü.ril1:t 
liyebilecelini gösteril or. llrpı!ı\1 . 
Bahanın ölümü :\"Üıiinden sinır ·r 
ylı. Onu öldürtnİn bir yahancı._b~e 
hırsıı oldulunu hllclllimlz b'll1

• 

d3hi bu lekt>li ... Bu Jekcll-· 
Sözlerine de\'lllft edemedi, sorır• 

lcendini <topladı: 
- Bu lekeli t•Pkayı ff8rfifll~ 

dedi. tkimiz de n-111 lı:orn Ue ti 
redik .. ,.. 

Yııtni(a ılo)lnı il ı lrtli. şapkayı 

1 
ıılıJı: ince JJLırınaklarının, dört 
krınlı p:ırmak lar:ıfındaıı luhılmak 
.. uretile lekelenmiş _olıın kenıırıı do· 

Aliye faıla ik!ri 11itti1i11i tıu'O 0• 
ıuanında se&ıti. Hlllfifce 5ksilrtl . 
mendilini aradı, benden bir lıM 
dak su istedi. En nih•Y"I: ,ı 

( nrv11mı "" 


