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ttı· Ankara, 14 (Telefonla) - C. H. P. Büvük 
~dlet Meclisi grupu bugün saat 11 den 14 de 
~ii~~r aüren mühim bir toplanb yaptı. içtimada, 
1 ""Urnetin umumi siyaset noktasından muahede-
~ .. ahkamı dahi~inde takip ettiği siyaset tasvib 

A 111 

il ıa 
111 

1 
il 

olundu. HükUmetin, umumi vaziyet hakkında 
yapa.cağı beyanatın pazartesi giinü Meclis içti
maında olacağı söyleniyor. 

Ankara, 14 (Hususi muhabirimizden tele
fonla) ....-- Paı·ti Meclis grupu toplantısına dair 

il 

1 
yapılan tebliğ, haberdar olanlarca umumi bir 
memnuniyetile karıılanmııbr. 

Bu tebliğ, hüklimetimizin muahedeler dahi
Jiitde takip ettiği siyasette son hadiseler dolayı
sile bir değişiklik olmadığım göstermektedir. 

A\ D lfiJi1 ca\ lfil . 1t ~ b> O ö ğ Ö.v . ·M c§lj ö fil o B. M. Meclisi 
lhlcalttu na C~IP)~<dl<®lfil hÜ<Cl\JI lfifi1 Bugüf~p~=:~,ıste 

Ankara, 14 (Telefonla, hususi 

~düDdüğftDilö9 M o ifil lfiJi1 ed ö.9 Dil ön ~E:~!;~~~ 
~aıptedüD©ıüğölfilü bôDdörüyor ı ~~l~ 

D- r 
. il 

a arı ' 
~esmi harp ~eaııo~eri 

~ ' . . . 

~ ı.·111ı • Alman tebliği 
'dan~ unıumt karargihı, 1' (A·A·) - Alman orduları b:ış-
. Oa 1~ tebUği: 
~~ ~bUytlk lieferin ikinci safhası, zaferle nihayetlcnmişUr. 
r: de, Se.ın ız cephesinin mukavemeti kırılmıştır. Pnrisin garp cihe
~Ur ~nehri, geniıı bir cephe Uzerlnden geçilmiştir. Hnvre işgal 
lii llıetind ariaten Sedan civarında Mc.jıno hnttına kadar. bUtün cep. 
lh~ın flJit~' dllpıan ricat ebnektedlr- Birçok noktada, zıı hlı ve mo
"'tl~. }{.9.nnuz ricat halindeki kollan yarmliiar ve bu kollan g..?ç• 
~ ~lYad aç9.11 dUşman, bUtUn techl.za.Unı terketmlştlr. 
llll't\>etıerı e :ırkaJarı, Pariain mUdafns.sını zorlamııılardır· Dli~ma.n 
il ~baht ranaız hUkQmet merkezini himayeye kafi gelmemiştir. 

fıtı.. )dam ~nberı, muzaffer kıtala.rmıız Par.ise girmektedir. 
~~Tlıtne in ıarkında, ~Itry _ le - Fraçols işgal edilmiştir. Argonnc 
~ ~laıııde ~e.nup kıyısma vanlmıştır. DUn akşam Verdunun şimnl 

ttltı.ın ki.Ü~~ raknn1ı ÔlUadam tepe.si hUcumla almmı tır. Mı:jino 
~ t>~ 1 olan Montmedy zaptedilmlı:ıtlr· 
~ ır. Bu llJn lınlıasına kadar takip edilmesi UçilncU devrcrı b:ı la-

huCtun Babalı, l:ıtalarımız, sağ cephesinde, .Majino hattma Cl\t'llıc· 
~ <layri .a kallunJ3lardır. 
~lı~~eu y:ıuıaıt hava ıeraltine rağmen muharebe filolaı'1m::z, pike 
~l eıı1ıı nı ~n tayyarelerimiz ve lniha gruplarımız. 13 b:ız!randa 
l:ıt:ıo '"dir. A~~lellf noktalarında, karadn yapılan mUcııdcle~e iştırak ct
~'de ve na.ker tahaşşUtleri ve basmın gerilerinde lınrekN eden 
d ~e 1.1.arn!lyc koll:ırı, muvaffakıyetle bombardıman cdilrnl~tir. 
ı~l"l·oıı ın §arkında, tayyare meydanlanndn istasvonlarc!a ve 
"! ıı,.ı_,: arı üze ı d · · ' J 
•~ tı~Yc g .r n e mUhım tahribat yapılmıştır. Havr sahillerinde, 
'ltı.cı ı: ııaıcuye~mı.sı batınla bilmiştir. Bidsi J O bin tonluk olmak Uz~ 
~ e hava da.f'gcmisl de ciddi ha.!lara uğratılmıştır. H:ıvr'ın sılma
~%~lt1Jye ge \stopları, alt~ dil-\;ınan nakliye gcıni~lni b:ltırmış. diğer 

l'ibltıı ~ l~i de_ clcldı has:ıra uvratmış \'(' bl; lng'liz torpido 
~ bUş gcrı dtinınege mecbur et..-nişUr. 
dı~reb~~lddUn, ~9 tayyare kaybetmıştlr. Bunlardan ileti ha\:3 
.'t\t"''l n e dU~mll!} dlğer U"U t • • . 

lj L •" l?ıll- rl ' " 8', yare dafı lO'>ları tarnftr.d:ın 
ııa.. "'l• ge kalanı yerde tahrib d'I · 1 1lıtır. e · mışU.. lki Alman ta'-"Ynrc-
~ J. 

~ r dcnfı:ütı lı::I 13 h Jteb Y-,.dtrncı k cem azlranda 17 bln tonllfltoluk 1ngillı Srots-
~1;1 '1d~s n:!~ı~r'!l":vtııörU~U batırmıştır. Diğer bir denl7.altı g"mi.sl de 
1, ~ '1'r \~n ı O Şl"la) ne~ l:UVVC'tl~ bfr hltnaye altında krfi)P fı'in-
~"'~•l.tt. l!J bin tonlu!: bir nal:lıyc cer.ıl"!nJ batınr.a"a muvftffok 

(Dcnmı 2 lııcl aayfada) 

Londra, 14 - Alman ba~u
mandanlığı, bugün saat 13 de Al
man oncü kıtalarınm Parise gir _ 
diğini bildirmiştir. 
HlTLER, ZAFERiN KUTLAN· 

MASINI EMRETTi 
Berlfrı, 14 ( A.A.) - D.N.B. a. 

jansı bildirdiğine göre, Alman kı
ta'arınrn Parıs'e girmesi v~ Nor· 
veç seferinin neticelenmesi sebebi· 
le. B. Bitler Almanyada bütün ev
lerin üç gün b3yraklarla donatıl
masını ,.e çanların bir gün on be~ 
da!dk:ı ç:ılmma mı emretmiştir. 
PAn•sL.'l BiRÇOK BI 'ALARIN· 

DA Ak\:AN C ı\ YHAGI ASiLİ 
RunıCl, 14 - fü•rıind •n tı:ıhun 

r.ıdyo mıılıabirlnln hildirditline gu 
re. Almnnl:ır Pnris't> girnıı5 bulun-
111 ıa:ıdırl:ır. Fr.ııısı:z murulıh ı l:ırı 
dün ı:<'<'c \lm.ın kar:ır,. ·!ııun ~irtc· 
rck Şl hrln lnlıli.rc rJilılıii!nı \e :ı-

•·ık şehır oldJ1'5u l~·ın muhııd·t•\ı 
l:ubu. t·.rneucııı 11.' lirn edılere;jıni 
bildirmişlfr. Bunun üzerine Alnı:ın 
kuvvetleri bu ~ııb.:h şchrı iı;"rıl<' 
b:ıslanıı~hrdıı:. Buglin iiğlt>> in Pu· 
ri':iln birı;ol: IJlıı:ıl:ırı üzerin<' Alın:ın 
b::ıyrıığı nsılmış l•ıtlıınuyon!u. 

* * * l.oııdra, 14 - Bugiln Pnris ınri-
tı;ndc l'll kederli ıılin koydC'clilııılş· 
tir: Al'Tlonlnr P:ıri-;I hn snb:ılıton 
iUb:ıtcıı işg"ılc.· lıoı5l::ıınışhrılır. SL·lı· 
rln h:ırup rıl'!ıam:ısı kin t'l\'ardııki 
köprulcr bll.:ı h:ırnyn atılın.ııuış bu· 
hıııuyordu. 

f.ondr:ıdn Pııric:in kın ıhı bu\ lik 
bir lee~ nrı~ kır ıl.ınrıı.ıkl:ı lıcr.ı· 
Ler, IJunuıı scvkulcen bal;ımrnclon 
mühim Lir k.ıyıp olmııdı8ı lş:ıre! 
olunm!rl.l:ıuır. 

1!\0lLlZ M.1.TilUATI, r~\NSIZ 

M.İLLETlllll::'i KAlr:: \!IL\~LIUlNl 
O\ Clort 

Londta, U (l\,A.) - BlltUn ga::c. 
telcr, Fransız orc.uıarının, daimi Vt' 

.o.41: o.l ... _n;ınc t.l .n ~h-r.r.e .ve ı·rcn • 
su hUkQmetlnlıı kcıM azmine l:ıayuııı. 

s a 
il 

ır 
il 

1 
lıklarmı bllcllrmekte mUtte!tk buluıı· 

maktadır. 

, Bu gazeteler, bUyUk Brltanya ile 
Fnuısa arasında mevcut ııaraılmaz 

tesanuıf u bu iki devleti za!ere gOtU • 
recegi Umtdinl 12:har ediyorlar. Parisl 
açık şehir olarak llAn etmenlıı makul 
bir karar olduğunu lldve ediyorlar. 

Deyf i Telgraf şöyle yazıyor: · 
••ounynya vas1 mlkyaııta medeııiyet 

hürriyet, entellektUel kudret deralerı 
verml~ olan nur ıehrlne daha hzlo 
hıısarat yapmak tıraatmı dU4mano 
vermemek her halde çok ııı:ıkul bir 
harekettir." Reynonun Ruz~ı>ltt bJ • 
tabesl çok geç n~redlldlğfadcm ga • 
zeteler bunun hakkmd..ı mUt.aı ıılard 
bulunamamıştır. Fakat bUytlı< ııerlev 
halarla haberi ne§retmlşierdir 

(Devamı 2 inci s:ıyfıtda) 

!;. rgontJnn ocniz<.' kndar dc•;nın eden harb, bilhassa Pari.9 mm ta 
ka ında tek.istif etm1. ktcc!ir· Par' sin şimali §arktsindc Alman kıta. 
lan Mnrnı birkaç ı.< 'ttndo.n geçmiş bulunuyorlar. Pı:risLrı garbinde 
P.uen He Vcrr.o.ı nrssında bulunan kıt'alar da Ev.rö istikametinde ce
nuba doğru ssıl:ın~tadır. Alman erk· nıharbiycalnin planı bugUnkll 
vaziyete göre Majino·nun nrkusın:ı inmektir· Buna mukabil Möz 
mmtakasında Alman ku\ \'Ctlcrinin hiçbir ileri hareketi kaydoluıımıı· 
nuştır-

Al;:der.izde: • 
Mukabil hava b:ıskınlarını mUteııkip ltalyanlarla mUttefikler ara

"Inda .ilk k'lrn h"ı', rt Al·l--•-0° V(' e'r--ılı t• l,. n ffrikı;."!..~~'\ b'l"la. 
mı..,tır. Fı-ruısız lmvvetlcı i AıJıcrdc God..:ı.} a·~ ı zodıımL'}lardır. ltal
"yanlanıı tcda!Ut bir harbi tcrcllı ettıl:leıi zannedilmektedir. 

abı1 lsUyea takriri telJ}dJ ediyordu· 
Ondan ııoanld madde Vakıflar U
mam Jllildll.rlUiUDlln kat'i besa11 
cetnJlnln tudlkı ldJ· Bunlardan 
sonra Hlldmler Kanununda yapıl· 
ması enciimeıılerce kabul edile.o t e. 
ilflklliln heyeti umumlyece blrhı
cl müzakeresi oldu; ,·niyet husu. 
&t lcJarelcrlnln tn.bsildarla.n hak· 
kmdald ksııonun d:ı yine birl.Dci 
müzakeresi yapıldı· Bu toplantıda 
burada beklendlğl \'e orada söylen· 
eliği gibi Bqnkll blçblr beyanat
ta bulunmamı??iır-

nu beyanatın tloclbıln Pazarte
si topl:ı.nhsmda yapıJması• gallb bir 
lhtlmal olarak kabul olunmaktadır· 

ispanyanın vaziyeti 
Londra, H - lspanyanın gayri 

muhariplik ıılyasetinl ltUhaz etUtwe 
dair çıkan resmi kararnamenin, yu. 
kardan gelen talimat Uzerlne neıre. 
dıldlğl tahmin olunmaktadır. 

Mezkftr kararnamenin, lspanyanm 
müttefiklere muhalif b!r battı hare. 
ket tazıwımuıı eylC'dıği !arzedllebl • 
tir. 

.. 



Yeni bir sulh 
.. Alman or 

g a rant 1 s 1 ( ll:ıştnrııfı l lncl sayfada) 
.. 

.. Frans:ıyn yapılan yardımlra<tı:uı do 
l.ı:ırdınınn tııyyıırelcrl çok müessir 
olmuştur." 

l'nri'iın g:ırbinıJc, şim:ıllnde ve 
şarkındJ konlı bir ıııuhnrcbe de· 
\'anı ediyor. Fransız Lilkfimeti Pıı· 
rı-ıln ııçık tHr şehir olduAıınu \"C 

mud:ıfuadnn \'azgeçtı~lni lıildh"ıulı· 
tir. 

Yo\')"et • Yugosı .. v Ucu:- t anıag - 1 muhııfazasma nıtl.ka göstermesi 
mruımı alyıısı bir antaşmıınm takip politik bir tezat değil, bir tarihi 
edec ği anlll§llıyor. Eunwı ııart. ı:.. · \•aktanm yl'nlden ortaya çıkma.at· 
dır. tUrlU tUrlU tezahUrlcrlne §ahld dır· 
olmaktayız.. Yugosla:ı.J-.ınm ~ı s ne Yu;,;oslnvyn ılc So\'yet Rıµ>ya a. 

• kl\dar süren bir devreden sonra Sov. rasmda B!l.lknnlnrm tamamiyeti 
yeUerle mUnasebctı l.n.de etmesi ve bu etrafınd::ı bir nnlaıımaya varılması 
mllnAaebcUe Belgradc!a bUyUk tczıı. • bir yruvfan Alman nüfuzuna, b!r 
hUrler yapılmnaı dlkkıı.te layık 1111.di. \'nndn:ı ltalyıın ömcllerlne kııreı 
selerdl. Nltekım Yugoslavya wurıı.ll. bir mfı.nla vücuJa getirmek mnnn· 
hası olarak Moskovnya gltmJ~ oı .. n c;ını üade cdl'r· Bu nnl~mnda bu· 
bir Yugoslav de~let ni.ı.mı tmz.ı'anıın ~n için Bnlkanlnrm sullıUnil ko
anl~mıı.d:ı.:ı ıı: .. ..sedi!rkc.ı Yuı:ıo:ılııv- rumak gibi blr mana dn mcvcut
yn ne Sovyct munıuı beti, bir nevı tur. 
Slav ltar..ıc;;ıtlul fCl •• inJe lı:ab ederek Bu itibnrh ynpılıın tlc:ıri nnlaş. 
bunu yc:ıf s ;>ll!il Cnallyet!cre nı ..:ı~c 1nı:ı sulhe hir.met eden bir eser 
tcırıl•kl ctme.ıcec.lr. ...:lyılnbılir. 

D!~er ıara. t.-ı S<'v~et r~cıy ı -.. D 

Balkan meselelerinden b'lhSt-•ıc:-kı!n 

b.llh~a Yu oslavya il=crlnde lı\ln v..ı:ı. 

manlard uraı la dul":n t i lla \"u • 
&oı:ı!ılv • S vyet poU~k ıınm mtlSt:ı.:;. 
bel lnk ~ıınıı.n hakk.nda aıı:ı ı ) u:,ıırı 
b!rtalt:m tahı:Unler yapılmllBına ım 

ııonıtk .ı re ... e mı.. a c 
~ek ılaba d .. ru neUc ı .. ı elde eılıı 
mesina ya • .. d •r 

Yugoslav So\')-Ct poııtl Mlntn 

merkczl alklot.nl Sovyelletln ltnl~ • 
nuı \:e Alman)a.'11n Ilalkıuı pulıtıka. 
lan te~ı,ıı c.i r. '.iugo!ll:n•:>.ı.r.ın vnzı. 

yeU bu uıviyed n ~l:dır! 
Almfln!'n o' un, Itn!ya olsun, Sov. 

yet Rusya oıaun bUytık dr.vlet o. 
l.arak kendi. hudutları harlclnd bfr. 
talum .siy ı h&rekeUerl \'ardlr. DUn~ 
ya. muvıızenc .. ıaı kcndı Jah!ne ÇC\"lr • 
mık dıı.vıısııldn olan h r d~vlet gibi 
bu c1evleUer de dünya ı:nuvazenealn 
de ehemmlyeUl mc\·l;ilcri elde bulun· 
durmalt lçin ç ... lıJ.naktsdır. 

Yugo.slr.vya öyle b.r coğro.tı prta 
mallkUr ki, bu Uç devletin tılyns1 ın 
aUyeUerlnln hudutı.an lCiııde yer tut_ 
rnaktııdır. Blr yand:ı.n Almanya lıu 

yandan ltnıyıı. Ue bududa maliktir. 
Sovyet Rusya ile vakıa hududa malik 

değlldlr. 

Sovyetler.n İtalyanın siyasi nü
fuzu ile olan hududu Dtılmaçya na
hlllerlnden başlama.ktndır-

Balkanmrm bugUn bu uç devıet
le olan mUnıısebcti bazı ufo.ktefek 
farklar ortadan kaldınlacak olur. 

ı-yurr .. :····AıiMnl 
l u~~~r~~lerı ! 

1 ! l ·ı 1 

8 r ihzarı an açmi..l i· ı 
imzalw.ndı ı 

, 11 r~. u, ( A.A.) - Bir Haç a., f 
dan beri '.LUı kiye ile Almaıı,,-s ımı ·• 
amda bir Ucaret anlnşmwıı akd 
r.ıı:nnınd3 mtızakerelıır cereyan et. 
tJC' to bulunduğu nudümdur. IsUh· 

• htırııt.ımıza DA arıın bu kere bu 
İ mUzıılteıclcr neticesinde t.ıir ihzarı 
ı nnı:ı.mayn vUsul lıabll olmuş ve 
ınotinler dUn larafeyncc. imza e • 
dllııı~Ur. 

Esas ltıba.rlle tı!r taraftan bir tıı. 
kım maııarımızm tbracntını temin 
edon ve dlğer tara.fttın Almanya • 

i darı, evvelce Ahnnnyaya ynpılmış 
f slparlşlerlml%ılen blr kıamı da dahil 
i olmak unro, memlekeUmlze lUıa . 
f ldt lmkAnmı veren bu nnJaşma çer· 
i çeveal ıçindc vQ.kl olacak emUo. mu. 

1 ba.deleıı1 bu husuata açılacıık muay. 
yen blr heaap Uzertnden ve bu be. 

f sapta bir terakUmU önllyecelı ve 
f böylece ithal t mukablli lhracııtı 

1 
muenunen kılacak bir vekilde ce • 
rcyan edecekUr. 

Esas anlqma !Cin mllukerelcre 

i .~~.~~ '?~~·.~:~.~~; ... 11.'' 11. 1 ••• 11 ••• 11 •• 

sa Ru.synnm, Almanynnm, Avua- • Yabancı bir devlet hcımbmn ve 
turyanın Balkan siyasetinin ayni- Türkiye Cumhurlyetl aleyhine casus. 

layı memnuniyet ı;öı;tertımektccılr. 
(•'UAN::in oımOSll 

ı•JP.IlA-.~!'tlAMlŞ IIALDE.UIK 

J.ozıdra, 1/ı - Fr:ınsız harlıip~ 
nı:ımrl'Iİ n:ımınn ı;öz sli) kme•ıe s:ı· 
lıihls cll:ır hir zat, dun ukş .. ııı şu 
bcyıın:ıtta bulunmuştur: 

"IJenlzdcn M,ıJ ııo hnttınm şi 
mnldc muntchıı noktasınn kodur u 
ı.ınnn Jo'l'Uı.sı:ı: lı,ıtı: nıül sık ~e 
yıpronııı:ııı115 bir iı·ılıkdir. Soıı 
günlerde \mcrikııdan r:clcn bom. 

Paris lıalkınn hltnp eden uş:ıfıı 
clnl;i ııı:n l.ıulün soı.:ıklııra y:ııııştı • 
rılııııştır: "Pnri-; nçık şC'lıirdir. 
h:tlkm cmnl)ctlnl ve her türlü in· 
şcslnl teıııın icin bütiln tedbirler 
al.nmıştır." 
Amı:rıl anın P:ırls elçisi ·Bulit, mn· 

1 ilc·tilc lılrlıklc Parlste hulunmııkto 

ltalyan tayyl.lır~s~rı; dır. ı~çi, ı:orıııpıonınlik ıııüıııc::.sıı• 
tlJ. vl ol:ırıık l' ıri'ilC koloenk, şehir idare 

srnin kon dökülmeden ı.leulne bu 
(&r;tnrııtı J inci ııu) fada) yiik yorı.lımd:ı l>'ıluıı:ıcnktır • 

1ııı;.lıt voınırun:ı ı.ınıı.ışlcr<lır. Hu Şehir sakindir, melro \'e trenle 
\,ıpur, l.Ld.ıoa'n gıdretk ve nı3hi Şrlıir s:ıkindlr. metro ve trenler 
yctınl bllıJirınck uzı.:rc gece clckl nıunl:ıznmım işle nckledlr. lj:ıris 
rıt:lc ı~ıklı bulunııcub.lır. l.r ıra telefon muhaverclcrı lnki 

7'arıcıı, H { A. \.) - Ho lcr: lan um"nmnmı~tır. 
T:uıc.ı, l>ugliıı sanı 12 de Frans.ı INOlLTmım, l"llANSA \'A 

nın JOU\'llf:ık:ıtne Fns'lı ı Pllll) o. T~UNA'r \'EUDI 
l.:ıtalan taruhndnn ışg1\I cdılıııışlır. 

rnqea, 14 (A.A.) _ Röytcr: l.011dra, H - lnglliz başvekilı 
r no, bu n ı C.:tircll. ıliln nk• anı Rcııoyo ı:linder 

• 
ıt.:ı;ıe Juv.ım oıunaenlltır 

ispanya, bu tcdlılrln sırı nı.znwıı 

ıdameıl ıç.ıı alınınıo olduğunu temlD 
elmektedir. 

tıı:ıdrld, U (A.A.) Tunca cnt\.'.r. 
."laayo::ıal mmtıı.kasının bltıırnflığmın 

sarantlsi için lspanyacın Tancaya kı· 
ta1nr göndermiş olduğU bildirilmekte 
ı:o ~aım cnternuyoıuıı makamlar 
lo. nıutabıl• oıarnk nılrungeımıı ol • 
duğU uave edllmektedlr. 

ı.oııd.m, 1ıl - DUn ötleden sonra 
0

Mısır huauaun<üı. lngUl.z ve ıtaıyıın 
kıtalan o.rıısuıda bUyUk oarpı,ıııaLar 
vukua gelmlş,ır. Mısır • Tratilus hu· 
dudundaki bir musadcmcde tııguız 
kıtal.an iki Italyan zabiti ile 60 ııs. 

kor esır etml»lcrdlr. 
Dün Malla tızcrinc ltnıyan hava 

kuvveUerl taraCıncl.n.n beş hava bil • 
cumu yapılmıştır. . 

Tecyyüd etmlyen bnbcrJere göre. 
ltaıyıı.n tayyarelerinin Malta adasuıo 
yaptıkları sal.J günltU bUcum Alman 
ra5ıUannıh yardımllc ltıılyan pilot • 
lan to.rı:ı.!mdan kullanılıın Alman tay-
yıı.rclerlle yapılmıştır. 

: IJ, J ı •ılıı \"C I" 11'"1 

ı •ı-;•n ı.ı ı çıı ·ııı ı l 
di 1 ıı dcşlı;tı le\ ıl l 

~ ı 1 z l'ıı · Jlorl11"' !llın 
\ c•I ılc 1 'rnıı oyıı l oıılıııı l 1 
'le ,.ı;: Fr:rnsıının ı.al!.ııım:ısıııı 

ıcıııın \'e dünyayı Nuzılikten kurtıı 
rıncnru ı·oılar, d c n i :ı: d e \'C 

hn\•nda hnrbe devıım edeceğine 
kot't lemınot vermiştir. 
tNGtı.tz KRAl.JÇJ~t BU GECE 

r..ADYODA JWNUŞACAK 
/,onılra, 14 - Krnlitc Elizabet, 

hu nkşıım ı.onılro n:ıtile 22 de 
(1'ürkl)'C santllc 23 de) rııd~·ocla 
Frunsıı mlllelinc bir hltnbedo bulu. 
nacaktır. 
HENONUN NUTKU .urnmKADA 

... " 'ilL KARŞILANDI': 
\'n=lngton1 H - FrnnSlE Başvekili 

Renonun RUZ\·l!lte hitaben rndyod:ı 
söylcd!Jjl nutuk ctratmd:ı dün ak:nm 
ReLllcumhur saraymda §U sllzler söy. 
lcnml§Ur: 

••Halen, yapılması mümkUn olan 
b.er ueY )'&pıJma.ktııdır." 

AmPrlka hUkilmetl, mütte!lklerc 80 
yenl bombardıman tayyaresi ~önde. 
rllmesine mllaaldo verml#tlr. 92 bOnı 
tıurdıman tayyaresi AUanUkte yOl • 
dadıf'. •O avcı tayyaresi ve 40 de:ılz 
ta.yyn.rcsl de hemen derhal bo.reket 
edecektir. 

R~s·n11--.. hclrp, ... :t-bliQleri -
. • .. t• ·, ' •• : •. ,. . \' ., .... ·~·:· ... ~;.. ·~\') ·~ • il-· :. •• . 

Jir- luk yapmak ve memleket dnh.llinde Jtalyan tebliği 
Almanya bir yandan A vu.sturya- dota.gnnık muzır propagandalarda bu· b-

nm prka do~ siyasetine varla ıunmaıt suçundan doto.yı bir mUddet ltalyaa on1alan umumi kararı;ihı, 14 <A· A·) - S numaralı te 
'llmu!}tur· Onun rolllnU oynıu:nıık- evvel ynkalanmıa olan "Açıkgöz'" ga. llğ: "" U ti " 
dır Alp ce,ghesinln bazı noktalannda kilçUk müfrezelerin faa ye gu-

ta • zetezı sahibi Mehmet lUa.n Yıızman r"'"""ilstUr. DU.,mnnın :Cocllsia geçidlııl Clc .tnıek tçin yapmış oldu-
Bir bnkm.d3n Yugosl· ı;ya c.Ski ne Bo.bııutde dol11DtP gazete ve mec· wuı ~ "' h' 1 Awsturya • Ma.cnrll!tanın karlısın· mualara muhtellf mevzularda yn%ılar ğu te§ebbUs tardedilmljtır. Mcrke.zt Akdcnizde düşman tahtelba ır e. 

,_,_, s bfs•--d f kl d ·u.ı=- ...... _ donanmam,ım fnallyeUne mlnl olmnk t~ebbUslcrl netlcesiz 
~ ır ........ an ar 1 C" ~· tercüme ederek satan Rıza Çavdar. 1~ 

DJğer taraftan !tnlya on dokuzun· ımm muhn.kemelerlne bu sabah ikinci kalmıştır. 
U .. a m nlhnyctierlnd'"' ı'tı"baren t•- 1van tavvarelerl faaliyetlerine devanı ederek Tunua mmtaka-c ....,r ~ ........ r ceza mabkemes!nde nlenJ olarak ~., "" 

,.... '---·""lanm b lı""n -· •md-ı.: hava hareket tı.slerlni mUessii- surette bombardıman etmlşler-esnswrı .uı.u.u ııya :ış ,,_ ba§tıınuuıtır. ., u.&ı 
Ak.ıen'· polltik-·•-a ıtlddctle de -''-. Hı..,.,.... hareket llsallne kıır"t bir taarruz yapılnuv ve pek alçaktan 

u .., ...,..... .., • 'I'ahklkat evr&kııım okunmasnu .....,. 'O·~.. " 
··am etın-'-t"' ve Avustur'-·a 1~p.. bu ha••a. llınanındaki ta'-·yarcler bombardıman edilm~tir· 
• ..:a. "' " uıı .. - mtıteaklp, heyeti bt\klme, mUddelu _ ' " 

- \'arayım bakn}'ım bir kere n· 
ma klmbllir ne münasebetsiz şey· 
dir. 

Hüseyin karnnlıkl:ıre dnlnrak ~ ü· 
rficlO .. lplerden utl:ıdı, direklere sü
ı ünerck srçli, nilınyet kıç kamnro· 
ııın ufncık pcneer<>sinden süzülen 
ı~ık parçasının f(fivcrlcdcki oksini 
gürchildl. l\nlyoncu doğru söyle 
mi-;ti. Omuzund:ı inre lıir \ cnedlk 
ş:ılı otılmış siyah bir gölge. Kapr 
nın ken:ırınn lııl7.nlmilş, litrlyerck 
bel:llyorı.lu. 

ııı 8eliriyor. Knro Mehmcl cif d~~ 
rlnl bu havıı ile doldum do :ııı· 
nefes alıyor, dört gecedir kaP.0,, 
ınoyan gözleri ııteş gibi yıınU tı' 
ayııkl:ırını gövdesinin ağırlı~1 ~11 

J;tll 
lı:ıınınül edemiyor nrlık, yur~~:ını" 
ııendellyor, oldulju yerde s:ı riııe 
)Or, bn~ı birdenbire söğsü üıC 
düşiiyor. coıl' 

Kare Mehmet ıırtık dalıo :ılı' 
nı·nkto dıırnmodı.. Oturdu, d )'l' 
d;ıxru!lu cllktll, boşını bir hııJııt1111t 
ilınınıı day:ıdı, snrip bir dıılf <t 
içerisinde kendinden geÇl 
uyudu. 

IJOscl in bu ı:ölgenin ~1\zfinü far· 
kctmıyorılu, rnırnt onu tnnımı<>tı. 
Bu Noro. idi, kalyona J(irdiklcı i 
gündenberl gözleri, bernl.ıcr bulun· 
cluklurı her znm:ın hir türlü Hilsc· 
ylndcn ııyırnmayon, sesi llubal.ıının 
n:ıl:ımelcrindcn d.:ıhn tı:tlı ol:ın 
Nor:ı. 

. . .. . . . . . 
, j;f 

Eski sarayın bnhçesindeld ·t( 
rnklar yııpnıklnrını dökmilşlcr, ~rı 
ı.lc l'ığın yı~ın ölüm ren idi il 0t 
yoprnklar dolu... Dallnr, ı.:ıı~,gAr 
mıış vücutlnrın kollıırı gibi ru~ııııır 
la çırpınıp duruyor .. lrl >'~8r1ı:ıı 
d:ıml:ılar'i an ynpnık yı~ın 11r şf 
kuru otlıırı, çııkıllı yolları ş:ıl• 1ı:0pr 
l.:ır knmçılamnkta, uınkln dıŞ ser 
sının ör\Onde n6hel hekli)·en 
lrnnlnr hirıblrlne SC'~leniyoı: ııel' 

Nora \'onıh Hüse:rinln ~ııkl:ı_ştı· 
Aını derh:ıl onlarnı"tı, hemen Reise 
do~ru koştu \"e heyecanlı beye 
(''l'l lı. 

\o •ı u•ı ııuz Reis, deılı 
~ ııı ı .• n l.·r 1 Jı '/ 

Y ınık 1 ' l'ıı L'r men 
rııe I(' •r n le lıurkulur .:ibi ol 

muştu. Uu sefer, birnı cnnsıkınlısı, 
bir porçncıl: tn örke sızon bir ses· 
le reise şu h:ıbcrl verı.li: 

- Merak edecek birşcy yok .. 
l\oznnın bir o{ilu oldu. 

Ynııık JHiseyin birdenbire irkil· 
di, nrtık bu sefer endişesini gizle· · 
nıege lüzum lıile hissetmeden lelüş· 
lı telüşh sordu: 

- Nasıl? Roı.a nosıll' 
Hu serer Noru kıvrnk kıvrak gule· 

rck nla)'lı bir sesle cevap Yerdi: 
_ Yo, merak ctmcylnlı kocn nrs· 

lan .. Çocuk ıırslan gibi •• Anası aa 
toptan daha snğlnm. 

* * * Knrn Mehmet htnnbula yaklnştık· 
ca LUsLütüıı yerinde duramaz olu· 
yordu. \•-0nık Hilseyinln kumıındo 
etti@! kalyona girdi{ll gilndenbcrf 
gözüne uyku, ne de nğzınn bir lok· 
mn ekmek girmişti .. Kim c ile ko· 
nuşmnyor, kimsenin ynnına sokul· 
muyordu. llznktan l\ıırn l\lehmeıliıı 
bu garip hııllerlne bok:ınhır. za· 
vnllırıın dudaklarının dalma kımıl· 
dndığını görürler, biraz yanına 
y:ıklnşonlar, durup dinlenmeden 
açılıp knpıınan ıludnkla!'.ın, muknd· 
des bir isim gilıi ~rmelJc dnlm::ı 
nynı kelimeyi tekrnr euıı:ıını işitir
lerdi: 

- Dilflruı, Dllfiruz? 
Bu gece rUzgfir lstanbul kokuları-

- l>:ıha gelmedi mit Dalı• 
mcıli mi? , .. 

Öteki ce,·np veriyor: 
- Gelmedi. 
iki ses birden haykırıyor: 
_ Gelmez olsun. ırıdl 
Jfora Mehmet, çnkıllnr içeri~ c' 

n~·aklnrının çıtırtmnı bo~ınd 0 d 
hşıırıık snrnyu do~ru yOrO)·or·111e~l oöbetcllorl odanıakıllı g~ ııJlle 
dlr .. Faknt nöbetçiler Karcı cııı ~ 
din sıırnya yııklnştığını, kapıtıeıııl· 
oOnc kaılor geldiğini forkelffl ~ 
lctdlr. Yine hep bir ai}ııdall 
kın yor: 

- Gelmez olsun 1 'tıı6, 
Knro Mehmet kuduru)•or. ~ tJ • 

sine nldırış bile etmiyen, ad;11 s1ıı dı.ıından saymayıın bu IaknYt 
'ıara kükre~·or: ~ili' 

- Gelmez olsun dedi~fn121 
bre herifler... ..ıeJı!SI' 

- Kim olacak Kart ı:u 
dedikleri ili 

- Karrı Mehmet benim. ·çıııd' 
Kara l\lelımctln eli bir arı , ff,P 

belindeki koca honçere gitti· 114• 
cer parlayan bir ay gibi kını 1~ 
çıktı. Ye iri kavuklu Sckb:ıP 111 

sune yerleşti.. b 
l\oşuşmalnr oldu, Kara ?ıfe ııd,

blrdenbire binlerce kol tarıı1'
1rııı' 

)'ukalnndıAını gördü, kulak il 
sesler u~ulı.lndı: ,.ar 

(DevoJ111 

Azıcık.. fi' 
Salamon Mltranl e'tlenecckıf· ,rf 

rıl horıl zengin bir gilzcl tııı: 
yorlnrdı. s•'' 

Kardeşi Nlslm bir okşanı o 
mona mOJdeyl getirdi. "Oaıurıı0,r heş bin Uro Drah?malı cok S ~ 
terblyell, tnhsU görmllş sen' fi' 
kız buldum, ama blrnı kusurıl 
dedi. 

Salamon hemen atıldı: 
- Kllr mü Y ı;ılt 
- Yok canım, badem giblg ~l'~ 

l rato ıugun- un ge .. ıftlcme slyaactinc Pro"Cnce'de kuln Fricncc Ussülharekesl ile Tulondnkl askeri te-r •uq mumlnln talebi tızerlne davanın gizli • 
kend1"ı .. ı vnıis go-rmcktedlr Ak ··U5at da bombardmıan edll-1"tir· Bir tayyare UsaUllı&rekesine dön. ...,,..u ' • oıt.rak görWmeslne karar verı:ni§ttr. .. ~ 

, 
l 
) ~~ l 

- Top:ıl mıT . I~ 
deniı polttlliasmııı ~ unsurlıt. memlşUr. 
nndmı biri Balkanlardır· ltaıyn • :Münakale Vck4ıeu dUn Liman DUamanm hnrcket ussu Ue nraı.ist UZerlndckl kealt faaliyetleri· - Yok be kuzum, keklik sıl> "it 11 -
Sçln Balkanların lkl kapmı vardır· Rebllğlne Akdcnlzde bulunan altı 11" ne genle mikyasta devam edllmişUr. 
Arnavutluk, Dnlmaçyal lebtn derhal" geri çağınlmuuu blJ • Şimali İtalyan Afrlkasmda dUşmnnın tankların mllzaherctlle Mı· 

8oW&ıı •al• ı 
ı - Alınan ı.atıı&ama ııtnran bir memııo

ıcet. 2 - hy11n ffien • Bı. ctcek ı.mı. s -
T.nl bll' trkck ismidir • Bina yapılaca.k 1tr 
4 - Kili • Bir lııa&11 rengi. 6 _ Kısa ıu 
l:c: • li'urııııt tt. e - Kut uıtaıı > ap~llan • 
Batın& "P" ı:eıtue lhll)'IU' olur. 1 - o.. 
mlryolu otobllıll • Tele!oa cld:aı. ı - Tn• 
el beyuı:hr • lpUduıs. 9 - Blr dll~IDe ,. .. 
ıııek knbı. 10 - \'Ucuı:1an cııı ıuımı • l'e
C91 •ar. 

rüyor. ~ ~ 
- Sa~ır mı, dilsiz mi, coıa• t,lt 

A tl k t•ftı llnd d1r cJlrml.ştlr. sırla olan hududundaki mevzilere knrşı yapın~ olduğu tnnrruzlar tar-mavu u .... yanın e e · • Parla bo.f konsolosumuz Cevdet 

Konbur mu ? ",;' 
- \'ok o canım, böyle bir 

Dalnınçyn Yugoslavyanm emrinde. D"'-crden Franaadakl taıebemlz bak. dcdilmiştlr· 
dir· ""ti Tayyarelerin sUrntle mUdalıalcsl Uzerlnc birkaç tnnk tahrlb c. 

(!eğil, chcmmlyelslz bir vr· e~ 
- Peki öyleyse, söyle ıı 

1tnlyanın verdiği teminata rağ. kmdn· H.:lclye Vekt\lctlne &r.!en mB. dilmiş ve bir miktnrı d::ı hnsarn uğratılmıştır· 
men Dalmaçynya akm yapmnsı ih- !Cm.ata göre, resmt ve hususi talebe. Şarki İtalyan Afrikasındn 11 haziran fecir vakti Kenyada düş· 

bu ıız kusur? ,,ı" 
- Bir şey değil be kuzutıı• 

timaU blrço}t mahfcllerln dalına derı oimcilye kadar vize ve pasaport mnn kuvvetleri topçu nteşfnln hlm:ıy si altmda ve bir hava bombnrdı· 
dQııUnmekte olduklnn bir nokta. alanlar Y~ klaldir. B.ll:\kadnkl tale - mnnı yapmak suretilc tnan-uza geçmişlerdir· Bu b:ırekctler, Molale 

ı'llkan<hıl 11ııa1tı 
ı - Malik • Bantmeanp lıad.m. ı _ Dlr 

empul m1.rltu1 • ll&bbe. a - Cetvel • Kil· 
cak ~ara. 4 ~ Buaıııııını almlL :ı _ Va· 
lidt • Yalar.tı. t - Ntfl "'1hlı • Ceınltet. 
1 - Fathl llrt\lra.a • Teni alrlı.&t et dt• 
mektır. 8 - Mtlrtub lılrfllta l'&elır • 2'4· 
ema "O" gell~o leke' olur. O _ MııstvUe-
rın bQyQıı: babuı • Xırmm. 10 _ Balı&ıurı 
ıumsı • Eııltl Sovyet urıerlndtn biri. 

ıtelıe. 

ACEMt BULBVL "" 
dır. l>cmi%in AJmruıya yolu llc memleke· mmtilkıuıından gclml~Ur. Bu to.arruz hafif uyintla tardodilml!Jtir· E-

Yugoslavya üzerinde Almanya to dönmeleri için tedbirler alının~tır. llmltde kalnn esirler arasıpd:ı. bir lngtllz zabiti ile bir İngiliz ta.bit ve. 

Nu~dlıı Boc:ı. bir 1UA bir ııo~ ~ 
glbllu 11.ltffl bir kaJl&I atacuıa _. 
kopanrk'ec ulılbl ıtllp Ct.tmll: Dl'' 

~e ltnlyn emelleri bayle tarihi bir • Akdeniz ~'Olunun kapanmam ü.u. kili vardır. 
çeşni hnllnde devnm ederken ı. tine Sovyet Ruayadan ithalat yap • Tayyarelcrimi% Sud'.ltl limanını ve Aden tnyynre limanını Morale-

- Ne ar&ratıı bu a&acuı 11ttl1ıı41 
- Dal nClbOlllml 
AU.cııı aahlbl bu aözlm EUJereıı: 

talya lle manevi hududunun Dal. mak için derhal temaalara geçllmı, • de aleldcele mcydann getlrl.lmlş olan tayyarelerin lnmeelne mnhsus 
45 Ram. .... h bl~«mlllD laalll: 

- Dlllbllltcn « de ltlleytm. deııı.lf-. -~ 
Utıta ila: f" 
- Cat cat canuı <117• bWWll ~ ,1 maoya sahillerinde başladığına ka- llr. sahayı bombardıman ctmiş_tlr. 

nI olan Sovyet Rusyanm Yugo- • :Maliye VckAletlnln tetkikine gU- İki tayyare Uslerlne d15nmcmişlordlr· 
Soldan utaı r.a herıt sorması __ ...ııf 

- ~n ll9 btctm bl11b1Uı111D brtT :81lP"" 

slavya meselesine ynnl Yugoslnv- re, 939 senesi devlet tabsllrıtı 250 DUşmanm- Erltredekl havn seferleri ehemmlyetsb: ha.sarata ısebe· 
1 - l'ıoe.1>, Cll ll - AD1, elbema. 8 -

t•tırmtk, • - Klrli, uya. ı; _ ıııu. Ka· 
ıtçn. • - Teıatak. L&. T - Em. nıutrna. 
ll - Talar, 9 - Kıaur. ıo - Sem. aıne.. 

le ınl Oter? 
llota cenp TWmltt 
- Acemi bl1llıllJ bu uııu oterl yn.nm lstikUl.llnl.n ve uı.mamlyeUnln milyon 123 bin 184 liradır. btyct venn~Ur. Bir dilşman tnyy~I dUşUıillmUJJtUr. 

~~~~~=~~~~~~-----~~~~~~~~~ı::ıiıiCai~=~~=~~=~ı~--~~~~-~ı~-. .... ~--~,ın 
ismini "erirdi. Bu itibarla Arşidük "Frnnsuvo C30BN0.~~,r=>Q.Q ' - Hayır, dedim, fakat gitsem re- Yıılnu kalbimde cıra sıra s• • fP 

P·w-ençı~n Arşidük hayatını orduya hasret· Fcrcltnand" ın tehlikeli lılr yer s:ı· K 1111. ,; ii/.. na olmaz. OmilsizUk duyuyordum. sıııı 
IJ. · #" mlştl. B:ılkonl:ır harbinden sonr:ı yıl:ın "Dos.nnsnray" a seynh:ıt et- ,,_ • l""IQt - 1-'nkot madem ki acele bir işi men Allye)'I tatmin ettim: : 

10 imparator ".Prnnsuva Jozef" b!Hfin mesine ihtiyar imp:ırntorun ndam· 28 nlz yok. Blrknc gün daha buradu _ Neraldnnmoymız, dcditıı 
YaJwıııırilılncnhiiyaH,.ru.n Avusturya - Macnr kuV\·etlerlnln lnrı imparatorun içten memnun ol· knls:mız sizi fozla sıkma:rız sanı· dl uyuyunuz. Herhalde si~ 4 

haşkumandıınlığını üstüne almıştı. du7"':ı şrılılt olnıuşlordı. Bu düşilncenıiı maı.nsız lılr rım. Bu mü,kül dııklknlnrmızda bi· üç gün ıcerislnde ayrılııCSl tııf 
"F.ranııuva Jozef" öldüAü takdir

de Arşid!ik "l;oronsU\a ı;oerdinnncl" 
ile zevcesinin ve her tfirlü hukuk· 
tnn mahruır. çocuklarının ''Şomb· 
run" aravında oturmolnrını gözö· 
nüne ~elif iyorlnr ve A \•usturynnın 
:ıtisl için endiscyc Jilşfiyorlard1. 

"Fransu\'a Fcrdinand" ın karısı, 
resmt un\·anlyle "Düşes dö llohcn· 
berg'' diye nnıl:ın J\ontes "Soten" 
şişmnn, mevki- ikbnl düşkünii ve 
zarnre!lnden rtıııhruın bir .çekli 
kndındı. l>ek f:> 1 bir :ıilc nnnsı ol:ın 
DUşes blllıossn çocukları ''e nrntr:ı
~ı ile uğra~ır, evine nlııenOı şeyleri 
çarşıdan bizı:ıt kendisi alırdı. Dil· 
şes hnslsliğiyle de pek me~hurc!ıı. 
Demokrnllk ın,·ırlnrınn ratıncn DU· 
şc~in b:ıl'c tarnfındnn c"llmcme· 
inin başlıca sebebi, hnsisli~iyıli. 
Arşidüke gdllncc: ınlllcıe çok ın· 

Jiın dayranır, bilhnss:ı M:ıc:ırlnrln 
Ynhudılerden hlc ho"ll:ınma:ı:dı. :Ja· 
•rları, Asynclan kalkıp AHupnyıı 
.-..Otllllrl içim M7 tfirl6 •Hcı· 
meıdi. Hele Yahudilerden çok nd· 
ret eder ve "Dndnpc,şte" de fazla 
Yahudi bulunmnsından istifade e· 
derele Macar paytahtınn: 

- "Budaııe le.ye Yahudi şehri'' 

O sıralarda söylenllrtlğine göre Al· ")Jtısnas:ıray" seyahati sırf siya• şey, dedi .• Pnkfll lrısnn b:ııan bir zo ynptı~ınız kı'yruetll yardımdan lim. lstersenix doktorun f)~ 
manyn 1916 eneslndcn C\'\'el bebe· st sJheplcrden yapılıyordu. Avus tokım olma:;ncnk hnynllere kapıla • ötürü mlnnettarlıihmızı henn~ lsb::ı elliği uyku llücını vereylııı· f 
melınl bir lı:ırp istiyordu. Bu suret· tııry11'1a herkes Sırbist:ınla bir gün yor. Ben ııl!C'ml iyi lıllirlm. lı;imiz· in lmkun hulnmnUık. Sluiı halimiz size rahat ve sakin bir gece I 
le Husyanın ordusunu tensik ve behcıınehnl bir harbe girileceğine den hiçbirisi bunu y:ıp:ıın:ız .. Cn· ne olurdu? Eller bu HHfunur.u su{. ll 

ı r. iC 
t:ınzim etmesine müsaade edilme- koni bulunuyordu. Sırbistan B:ıl· ııon ..• Cnnnn d:ı_, • istlru:ıl clllksc... _ Uyku ilacı nlm:ıyı 11 ııf 
rnlş olac:ıktı. İşte Anıs,turyo ordusu knn harbinde elde cıtlıll zaferler- Yeniden ılurdu, z:ı\'allı Aliye, - Esıngrurulln!< dedim, yorul· meın. Uykum gelince)'e k11c11,~ bu nıaksnUıı Arşidfik'ijn eline veril· den çok şııuarınıştı \'e bu itibıırlıı dllşllncelerini bir t°tjrlil i!ııcle ede· madım. Fnkut ol'"!{Jır. bnnıı ihtlyncr kltnp okumak IQtfunda bU ıt 
miştl. Avustur)·anın "Seliınik" e inmesi- mlyordu. nız yok. nız minnettar k:ılırım. Bil JJS 

Arşidilk önce Alınan)'a lmparato· ne muhalcrel \'C muk:ıvcmet edecek n:ına gelince: llcn Cnnnnın mn- - Ne elemek istıdiğini:ı:I nnlnyo· üzerinde kitaplar olacak·· 1'~ 
ru il:lnr.i "Glyom" Ja ıınlnşama· kndıır kendisinde ku\'\'et töhmetine nnsız d:ı olsrı birşeylcr söylemesini rum. Burada ya~ac:ık mühim bir hoşunuza gldi)'Orsa bnna o •. .o-
nııştı. L!ıkin \•ell:ıhtın clostluğunu hıışlnnnştı. Bıındnn ın:ında Sırhis· beklemiş durmuşum. Onun bu sil· işiniz yokken oramızda bulunmnyı R:ıstgele bir kitnp ııl().V" 
behemehal ıcmın etıneıte k"r"r ··er- tan, Avıısturyoda otur:ın \'11r105Jın·· kutu lmnlı izlerden dahn fnzla it· ıztırablı lıi....,ey ol:ırnk hissediyor· o " .. • " ~ ·" "Cem 6ulııın" dı. 

1 miş ol:ın Almanya imparatoru ev· l:ır içl:t. ınt '!:Lire gayesi olarak h:ım edici bir dellhlir. sun uz. Fakat hıı hlss1niz yanlış .. 
\"clll l>Uşe<ıln dostlu~ınu temin et· teltıkl;I ediiyordu. Bunu herkes ve Bu hiıdise, nlle errndınd:ın olmn· Sizden dnh:ı beklıdiğimh: çok şey· Okumnğıı ruışmnk lcld J 1 
ti: "Viyunn" l ll gcldl('?i :r.nmanlnr hu ıııeyanıhı "Frnnsu\·a Ferdinnnd" ynn beni bu evde ihııtn eden tehli· lcr \'nr. Heııllı tnmnmile iyileşmiş sı~ıntı cckllm; Aliye guıledlıı"'J 
onu d.ıima zh nret eılc!', ı.cn<fülne da lıiliyordu. kc~ i dllşUndilrdü; nilc bu cnnsLkıcı cleijlllın .. Ynrdımııııza hlılü çok lh· da ı.lüşünilror, beni hiç · ı,:ıı' 
h:ıncdıın uznsındnn Lir prense yap· llu sebeplerden dol:ıyı m:ıne,•r:ı· milşııhlcll herhalde hoş gürmlye· tiJ·acım ,.nr. Beni y:ılnız bırnkmn· sörünüyordu. Nihayet o 
tıi!ı mıınnıele) i ya.ı:.eırdı. nu suretle l:ırnı Sırlıist:ın hududu ri,·nrınılıı cektl. onun için A.liyeyc: yınız. keserek: c1ıı?. 
Dıişes Dö "lloheııhcrı.ı" in gururu· ynpıl.ıııısı k:ırnrlcıştırılmı~tı ... Frıın- - Artık iyileştiniz, Lıann lhliy:ı· Sesi kırıldı. Bu k:ıdın ilk defa - Ferd:ıneyi düşün(i)•or reli 
nu ol..ş:ımnl: sureti le ko<'n•ının ıln sm· • F!'"dhı:>ıırl" ın brc;kumandnn cınız k:ılın:ıdı, dedim. Ynrıııdan olnrnk snminıi)·di. Ilaklknlen bu dl. Okumnnızn nihayet ~ )' 
muhabbet \C ı.nmlml)'Clinl knzuna· sıfı.lll le ho~ır buhınmım, bl\ mıı· sonra lıoslnlıaneyc dilnnıeme izin vuılyelle bir evde y:ışıımnktnn çok nlz. Bu dinleme sinlrlerlın~0 bilml~ti. ncnıılar:ı '-" ıhn f,111:1 hlr ehemmi . \'erir misiniz? ızlırnp dııyuluyorı.lu. .l.Jiyc benim ılı. F:ıknt Ferdane bu şnP ~ f 

\'ehaht ile 1.C\'Ce•lni: kendilerine rel \'C bir tchclit mahiyeti \"erdir Gö:ı:lerJrtin nnl soğuklu{Ju, yUzU· ilr:erlınde müessir ol:ıcnk slldhı nın şapkası hnkkınd:ı bire<> ıı 
saıuinılyet gör.tcrıncmc'i ihtiyar mioı; oluyordu. nün lılr<.lenblre bunışmnsı b:ına e- Lıulmuştu: \'alvnrm:ık •. Eijer lıurndn düşünl·blllr. Bu kıı, çok c< 
''Frıınsuva Jozrf" ten "o{utmuştu. Btt lic~oliate çıkmııdon C\'\'C) S:l"ien hilıli~iııı L:arnrlnrını lılr dohtı kalmamı emrede<•ek ol l)'llı şfnıdl lıudtılnlığı nlslıetlnıde de s.ıır" 
Halli\ Ar~Mü•,, lhıl ur 1ı.1p"r,J • nın "Fr:ınsU\:t Ferllin:ınd"' ın knblel· hntırl:ıllı: bu C\'den ayrılmış lmlunurdunı. E~er kofnsındn birşe) ter 'ırl' 
ı;ok ynş:ulı~ıııı dOşilncrC'I• ~,·cc· \•ul.u tıir lıi'>lc kendi,inl lıcklc)·cn - Olur, BC'lkls hoııım. Yııpncak Faknt ynlnırmok k:ırnrımı lleill,. lnrı dcrlıol annesine ~·ctlŞ11 l 
sine: likıhcllnl rııı:öııüııc ı:cıirmlş olduğu !ınşkn işiniz Yarken sizi Lur:ıda alı· tirdi. Hu d:ıkik:ıdn 1'opu~oğlu nlltsi nesi ise duyduıtu herhı:ınJ: 11ı 

- "Sofi" (;urürsüıı, llıti)·ar yU2 t.ıriht lıir bnkiko:ılr. ~uvınnk fıkrinde de!ıllim. Sbi bek· fcrdlcrinln hiç birisinin lıcııl Ulcln· lİlr snnt ker1slnde yt" il ı1l r.'' 
sene >nşıı)nenkl del'lll. (Devamı vcır) lı)en Lir haı;l:ını:ı ,. r ruı'l rcee~ındcn .korku nı yoktu. )·oynr. (.JtııC 

' 


