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ingiltereyle yaptığı ittifakın t~ahhütlerine riayet edeceğini bildirdi 
1 opraklarına taarruz edilirse 

Mısır, harp açacak 
üç şekilde yapılacak taarruzlardan birine uğra· 
dığı takdirde harbe girecektir. 

Roma, 15 (A.A.) - Mısır hükfuneti İtalya 
hükUmetine bir nota tevdi etmiştir. Notada bil
hassa şöyle denilmektedir: 

Mısır tngiltere ile akdettizi ittifakın taahhüt
lerine riayet ederek müttefikinin talep edeceği 
her-türlü yardım ve l<olaylıkta bulunmak üzere 
kendi topraklarında lazım olan her ıeyi yapa· 
cakbr. . 

Mısır İtalya tarafından aşağıda gösterilen 

1 - İtalyan askerleri Mısır toprağına bir a· 
kın yapmak teşebbüsünde bulundukları takdir· 
de. 

2 - İtalya bombardımanlarla Mısır şehirle
rini tahrip ettiği takdirde, 

3- italya Mısır askeri üslerine kartı hava 
akınları yaptığı takdirde. 
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Münferit 

sulh 
şayiaları 

Alman radyosu 
tarafından 
uydurulmuş r 

AkdeniZde ilk deniz 
muh·arebe~i vapıldı 
Romadaki f ayyare dafii toplanndan biri ingiliz tayyarelerine ateş 

J..or.dra. 15 (A· A·) - P..öytel' 
ajanaı, avam kamaraanun aalı 
gtinkU toplantmmda B· Çörçllln a:;
kcri vaziyet hakkında beyanat.ta 
buluruıcn.ğını bildiriyor· Lordlar 
kıı..mnrasmda da bir beyanatta bu
lunacaktır. 

SaliUıiyettar makamat, Fran.u.
nın mUnferlt sulh akdctıncfi der· 
p1't eylediğine mUtedai.r vay1alarm, 
tamamen yalan ve kat'iyyen ~
an: olduğunu beyan etmektedir· 

Bu 68-Yial&r Ameriltada vU.cut 
bulmuş gibi görUlUyor. Bunlara 
mUtedair havadisler Londra me:ı -
~li olarak göste~ti· 

Bu nevi bir ha\•adisin Londrn
dan veıilme:U üzerine yapılnn tah
lr.ika.t, havadisin Alman r&d)'OSU 
tarafından yayılmış olduğunu gös

e derken şehirde bir binayı hasara uğrattı ; 
• 

Torinoda da buna benzer bir kaza, oldu 
Adcn, 15 (A· A·) - Dil§lll!lll muuı!fcr de olııalsr, mağlflb da ol· J<:SIU HABEŞ HARBh'!; NAZffil 

tnyyarelcri diln Aden Uzerlne Uç 11alar aç kalacakları, sefalet ve e. AFRİKA YA G1TT1 
.akın yapmışlann da h.glliz hnrb ımrete dUşecekleri )·nzılmal:taydı. J..ondra, 15 - İngiliz harb gemi. 
tııyynreleri tarn!mdan t.nrdedilmiş. Tayyare d!i.fil bat.nryalnrmm mer- lerl lt.nlyanın 6enova lim:ınmı tek-
tir· mllerinden biri Roma binalımndan rnr bombardmıan etmlsUr. 

Oç nıotarlU bir İtalyan bombar- birinin cephesine tesadüf etnıl§ ve ltnlyanm Libyadnki iki limanı 
dmıan tnyyaresl alevler içinde de- bina hafifçe hasara uğtıunı~tı:-. kuvvetlerimiz tarafından istilfı o
o.lı:e dilşmU.~tUr. Milrettebatmdan Bir ihtiyar hafifçe yaral:ırumştır. lunnıu.ştur. Cenubf Afi-hen kuvvet
iki k.lşi kurtnrılarak esir edilmiş. Torlnoda havn dafii bataryaJo.rın- lerl HısbeşL-:tandatl lt&lynn Usleıi
Ur. Diğer bir t.nyyııre UssUne ha· dan biri.bir binanın içinde patlıya. nJ bombaı·dıman: devam etmekte. 
reket etmesini eUphcll lnlaca}t ka. rak takriben on kl~lnln hafüçe ya- dlr. 
dar clddl surette • hasara uğnı.bl- ralanma.sına sebcb olmuştur. Ce . Diğer tımıftan, Hrıbeşlstnnın 03· 

mI41Ur· novada dllşman kruvazörlcıi tarn- ki hnrbiye nazırının KudUsten Uıy
Ccnupta iki kUçUk şehr~ knreı fmdan ntıl:ın mermiler, birkaç ol- yareyle Afıikayıı lıareltet ettiği 

da akın yapılmL5sa da h0 mcn he - nada hasımıt husule getirmişler, bildlrll;ncktedlr. 
men hiç hruııır kaydcdilm~ştır. Uç kişinin ölUmUnc, 12 ltl~lnln ha- nıu L. J t; iZ KJtUVAZÜilV 

ROllA 'OZERL'JE ATJLA.ı"I flfçe yarnlrınmasma ccbeb olmuş- BA1.'TI 
BEYANNA.l\JELERDE NELER' lardlr. Şavona.da bir bava ve dcnlz Londm, 15 - Amlrallık tarnfın-

l'AZILI akınr ncticeslnde altı kivi ölmflş 22 dan bugiln <)ğledcn eo!lra neşrccli-
klşi );,relanmıvtır. lmperlada bir len bir tc!JU~de, "Kalipso" ismin. Roma, 15 (A· A·) - Ewelkf 
kl<U ölmllştfir. deki lngi.llz kruvazörllnUn Akde • gecll yaptıkları ha\'a akmlan es-

termiştir· 
~~~~~---ı~---~~~~-~~~-~-----
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Fı·ansız tebliği: 
Pnuuıa, 15 (A.A.) - :f'.ılyter ajaııın bildiriyor& 
15 hıızlran taribll Fransız tebliği: 
Normandide muharebe Luver ve Evdtı m.mtak&lıırmm prkuıa& 

etmektedir. , 
devam 

Pnris m:.ntakasmda ordularım12 kumanda heyetfnlıı emretmiş oldufu 
b.areka.tı, bUyUk b1r 1nUzamla ikmııl etmlşlerdlr. 

şampanyede Troyeı ve Ben Dltler t:ıtıko.meU~rfnde dll§mllll tazylldnJ 
daha ziyade olddctlendlrml§Ur. P~lt elddctll muharebelcr devam etmektedir 

LÖ:;-~ıı ve A1sasda d~man cephe ve mqvasııla baUanmıa üzerine gid· 
detll bo:nbardımanlarda bulunmuştur. 

/tal yan tebliği: 
lrotyan ordulnrı umum! kamrgtbıuın tehlltl: 15 (A.A.) 
Alp cephesinde hududun öbür tarntuıJo. ba.tı ıo.ahıılleıi.ıı f:gall .ureWe 

dcrpiıı edilcn terUOO.t teltemmW cıtUrDıniııtlf. 
DU~manııı bu harekete mani olmıık için yııpt.tğı tcıebbUalcr tardedllı:ııif 

ve birkaç esir almmıııtır. 
18 haziranda tccir vakti donanınamıza mensup cUzUtamlar dllfluanuı 

kruvllZllrlcr ve torpltolardo.n mUrckltep bir filosu ile ktı?'§ıla~:;lım:tır. Vu· 
ltua gelen muharebeye oohriycnln sahJl mUdatna batD.ryaları da t,tırak et.. 
mıetır. "CalatD.tlnl,. torpitosu iki büyük muhnbe torpil laabet ettirerek bWl· 
l:ırdan blr1ni bııtınnı§tır. 

DOçman gemileri t.amtmdan atıll}ll mermiler Ugurt nehrtnUı etnıtmda 

bulunllll kasabalara l.sllbet etmi§Ur. Blvil ahaliden birkaç ö!U ve yaral: var· 
dır. 

nasmda dU~mıın tayyareleri Roma ltalyanm diğer bUtl\n mahalle. nlzde ltalynn!ar t.2..rn.fındaıı batırıl
Uzerine risaleler ntmıslardır. Eu rinde ölen ve yarnlnr"n o!ma.mış mış oldu:U bildi.ıilmektcclir· Ort.n 
risalelerde b!lhnssa'I ltnlvanlann ve mUhlm tahribat yAmloTl"rmı!J•ır. çapta blr kruv:ı.:::ör olnn "KnlJp -

~--------..!...:::==.:=-...:.:==:.:......:;.::::::::.:::.:..::_...:::...:::::.:.:;:....:.::::..::.::..:.:..:.:::.::.:.:...:.::.:::!:o~ so" 23 sene cwel ~!l edilmişti . 

Alsas ve Loren 
·4lman toplarının şid~ 

ltnlyan ııavıı kuvvcuerl, tuıva ıııı.rtıarının tema olma•ın, rağmen Malta· 
nın &Sker1 hedetlcrlnl yeniden mUes.ı:tr surette boınba.rdmıilll e:mlfleıf \'e dUı 

ma.n UslcrJ U:.eriııde birçok k~lt uçt11lan )'apm1'>lıu d:.r. 

det!i af eş~ altındq. 
~imanlar Majino hattı mmtakasmda inüteaddit 

Gemlyle beraber 1 ı.• • fty v ... 51 
tayfa telef olmuştur. 
Diğer ta.raftan iki lngtliz muh

ribi de mayna çarparak batnı•. tır 
AKl>ENlZDEKI 'IOTrEFlK 
DONA'.:\")L\~"'L"' l<',\ALlYE."l l 

Kaı-Jre, 15 (.A· A·) - Dün ak. 
enm neşrcdll~n denlı: tebliğinde 
111Syle denmektedir: 

Müttefik donanma cU· · amlart, 
harbin bidayetindenbcri, açık dc
ıtizdedir. 1fütlcfik donanma. ee n i
sefninf h!ınaye mnksadlle Akdeniz· 
de mnynlcrl tarama ve dil ır ::..:ı 
ge~lerlni tnhrlb etme faaliyetin -
de bulunmakt · ·r· 

Jilçbir dUımıan C"t'm!J!lnc nı.elıın. 
.nuş olduğu ıı~rulm:ılttai!ır· 
İngiliz bava kuvvetlerine rrı"n -

sup tr. ...... ,.,,.lPx salı gil 11 Tobruk 
• limanını bomb:ı.rdıman ederken, bu f ~ti h lı ft 1 d k 1 • ~ • , 

1 
civarda hnrekf'tte b111,,.,ıın tn~I z 

u •. anı a ! arını ıdaJa adıyor ar 
1 
~~~k~~~u:~~~t=a~~ç:~u';.a~~ 
b.areık.At esnasında hiçbir müttefik 

(Yazıaa 2 Mideı) G>eftmı l lnel •)'fada) 

.Bir dUşmaıı tnhtelbahlrt, den1Z tayyareleı:iml.% tarafından batırıımı,tır. 
Şlınııll ttnlyan Atriknsmda d~nuuı b1rçol< zırhlı uruıurlarlıı Mısır hUdu· 

dunun nthııyetındekl postnlanmwı yeııldCll taarruzlarda ı;uıunmuotur. D~ 
taarruzlar hava kuvvetıerlınlzlıı müessir b:ırelteUyle geri pllakUrtWmUotUr. 
Tayynrelcrlml.z dUşmaı:u mitralyöz ate~! altına almtg ve alçaktan uçarak k1l· 
çUk bom.ıı:ı.ıar atnınlr. aurcUyle mahcus neticeler elde ctml§leı·dlr. 

Tunus nraztst Uzertnde hava ke~i!lerf Wyllk b!r taallyeUe yııp:lmı,tır. 
Şarkı ltnlycuı Afrllu:.sında hududun tıbür tara.fmdıı birçok ke~ıı uç~· 

lıırı yap:ı.n tayyarelerimiz 18-1' hazlrll.!l gcccal Aden bava ve deniz UııaU na.. 
ıine akınlar yaparak hedeflere merm.Ueriıı1 tanı ola.rak t.aabet •tUrınlf 'fe 
dUt:nıuıın b!r avcı tayyares1.nl dU,UrmU,tUr. Tayyareıen.mı.sden biri Oı.uUA. 
dönmemı;:ıur. 

Öğleden sonra., hıwa kuvveUerlınlz Vaglr hava uuuııu bombsrdım.an 
ederel: terde bulunan üç tayyareyi tahrip etm~ler vı tesisatı ağır haa&r&la 
uğratmışlardır. IlUtUn tayyarelerimiz dHnmU,lerdir. 

ı .. haziran öğle<leo sonra ve 18 hulran l'ecc!li l.ng1U%ler mUhlm haaa.r 
ika edemeder Oobueln ka.aabaaı ile Asap bava mcyd.nıımı bombardıman 
etm1ııterd1r. 

D~ma.o tayyareler:! ltaıyanm merke& ve almal mmta.kala.rmda bazı ,.. 
tıırlcr Uzerine gc e akmları yapm111ardır. 

Alman tebliği: 
li'Ulırcr:lıı umurnJ Itarnr,ruu: 15 (A.A.J 
AlmaA ordı.ılan bafkumand&ıWlmm tobllğl: 

(Deqı:u 1 tul ..,ı'acla)' 
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Cumhurreisi 
F ra ıuız ve İngiliz 
el~lerile görüştü 

A.Dkara, us ( A.A.) - BeW· 

~ ı.mot tnuıın. dlln u~ıııdml 
..n. aaat 16 Cb Fr:uımz bu,tlk 
elcJa1 Ma&algllyı vo n de lng:Ulz 
~ cıoısı Buı:be Kmıtclıbull • 
~·ı kabul buyumıuılardır. 

Bu mWAlmtıa.r eawımıda barfcJ-ı 
,. ftldll Şük.r'.l 8anGOlla da 
baZJJ' bulunın~tur. 

........................ 1ıı•11111111111111111111 

Moskovada 
muzakerslar 

Molotof. Fransız ve İn
giliz elçilerile görüştü 

llosko\-a u; (A.A.) - Tu aJ:uw 
Mldlriyor: 

Hnrlclyt halk komltcri l!oloto!, 
dGn Frıı.nıııs b1lyUk elçllll Lo.boluıı'u 
bbuı ctmt,;tır.·car~e bir auttan 
tuıa atırmll§Ulr. 

l.rolotof aynı gilD, lngWz bllyijk 
~ SUıttord Cr!ppa! ele kııbut etmıa
Ur. Bu görüşme bir sa.at sürmllı;tür. 

Hitlerin bir Ameri
kan gazetec1sina 

beyanatı · 
Loııdra, U - HlUer, tanmrnııı A 

merlkan pzotectlerüıden Vlgana 
YOrdlği bir mWAkatta ezcUmle l'wıla· 
ıı ~yıemı,Ur: 

ws.ıyaaet1m1% dniina ıu prcnıılpi 

tak.ip etml,ttr: Amern::ı Amerikalı

larm, A vrı:pa A:.vnıp:ıJıltı.rm,. Bin.ıı.cn.. 

aleyh. bugUnkU .A. vrupıı harbi karııı· 
illada Amertkanm korkuya d~csı 

n1 çocukça ve mnnaaız buluyorum. 
Esasen Anıırlkanm bu harekeUne 
propagnndac.ıla.rm te3lrf olmuııtur. 
Dlğu taratt:ı.ıı, Aınoriltanm mllttc!lk 
d,evletıuı yardımı harbin ~Ucemne 
htçblr vcçh!le teıı1r edemez. 

.,.A.lnwıy41Uh İngilb lmpııratorlu· 

tunu ma.bv& kudclti#t de doğnı de. 
llldlr. 'Diz İn.!:1l!Jl lmparatorlutunu 
4etll. onu ınahva allrllkllyenlen imha 
etınek laUyonız. bteC!Jğtmlz, eaki Al
man mllstemlckel:rfdlr n 1ngtlten
nln deni% ht.kimJyeUne eotı vermekur,, 

• Ealkan blrUtf ekonomik kortscyl 
.c;Umamda bulunmak tıscre giden 
·rurır beyeU relsl Haaan Saka lle ti
caret vekAleU mOatep.rı Nlzmı Ha· 
Ut de bu aabaıı Tı'tuıtllvaııya v&purlle 
,.hrlm!ze gelml:lerdir. 

• Belp-ad onnamıun ıalalu kararla§ 
tmımı~tzr. Buradıı yollar a(llacak 
ve av merl:e::lerl kurulacaktır. Bele
diye bu ormaıa lnt.c.nbul lçln ~u.zcı 
bir muiı'e ball.:ıe ıeUrmok tatemekt.
cllr. 
JLUUgr.E: 

• Ywı&nlat&llda ekmek. ıeku, kalı.. 
ve, makarna, Ptrint ye kuru aehz1 
için vwüka wıutll ihdas edilmiştir. 
• But.,-:;arüt.an, vapurlamım Akdin~ 

de seyrfnl mc;ıctml,?tlr. 

• Ywıaıı hUk!Unıt.l b!Uın.!lık aiyue 
t1nl azfmko.r b!r s•ırc ~ tatbLJ.; ctmeıt 
ı.cıır. KlllllyeW mllltaı'Qa Almaıılarm 
aon vırnnnlnrd3. At.ınnya ve di.;er Yu 
nau ,ehirlcrlne celdlklor.l anlafılmak
tadır. 

.. Th9 ajaDa1 SovrcUerın. ll!veçe. 
taarruza uğradığı tAkdlrde yardmı 
vaııdlnde bulunduğu §eklindeki haber
leri tekzip etmıaUr. 

• Al~ ve ltalya uzak f&l'k ve 
Amcrlkn.dD.kt menfaaUerfnln h1ma
)'usin1 Jnponyaya tevdi etmı<7lımllr. 

Prençip 
ı 1 y .......... w. ... ~ı--

H:attl bu eodişelerdeu inıparalo
:ra da bahsctml4 ve ihtiyar "Frao· 
ıuva J ozef": 

- Ne istersen yap! Cnıılıiyle 
Jktlfa eylemişti. 

Arşldfik, 2evceslnl de bernbcrlue 
almak istemiş ve imparatorun bu 
hususta bir muh:ılefetlle karşılaş· 
nwıuştı. 

Arşidilk ıcyabatı .. Trlyeste" yo· 
liylc başladı. Zevceli seya ate bu 
uzun yoldo.ıı bıışlamııyııcak bir va· 
2iyetıe bulunduğundan ıe,·ciyle 
"Dosnnsnnıy" da birleşecek şo
Jdlde b~ka bir yol t:ıkip etti. 
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21 llAZ/RAN 191' DOSNASARAl' 
SUfüASTI 

1914 senesi h:ızlr:ınının ylmıl se 
kizincl güııli güzel blr Gilndü. 

Ifovndn bayrnm ve mcr:ısim gün· 
Jerine mııhsus bir ııcalptik \'ar: 
Schrln b0ın11 sokakl:ırı b:ıyraklnrl:ı 
donntılmış. ''Bosna Hersek" Tlll\
ycllerlnln her ıarnfından koşup 
selnıiJ olan b:ılk ~ehri blr k:ırıncn 
yuvasına döndürmüşler. Her tıırıır· 
ta bir kayn~ma ur. 

Alsas ve Loren ateş altında 
l<"RAL"iSIZ HtlKOM.lı.'T lıiERKEZl mağlüb olmnlulll3 mAni olmak L l'aris, Aıncriknlılıır i~·ln uzun tıh 

BORDOYA NAKi.EDİLDİ çin, cUmhurlyet partisine §U hat- znmandıınberl klibe ulmu$1U. .,arııı, 
Londra, ııs - Alman krta1an u hnrcketi tavsiye etmektedirler: b ir cok Amerikahl:ır itin ikinci •ılı 

Majino hattma, Sar mmtnknsmda Ancak gelecek sene vııkl obbilc- ,·aınndı. 20 Yazan: MUZAFFER ES 
lle~ ile Nan.si şehirleri nnı.smdan cek blr tnn.rrw:dan evvel verilebl- t-'ll.1.NSIZ lllı V.4 'f..'I:ZARETININ 
taarruz ctmf.stir· ıecek bUtiln IIl!llzcmenin derhal TEllt.JGI - Pndişahımu:.ı boltm:ığn selen 
Fransız hUk(tmet merkezi Tur- gönderilmesi, bl!hııssa, Amerikan f.'ransada bir muhal: 15 (a. a.)) - mel'unu yaknl:ıdık naı.ian herif 

Fransız hJva nezaretinin ıetıllAı . h0nk6rın gözdesine, Delfiruıo göz 
dan, Parisln 578 kilometre cenubu sahilleri mUdafaasından c,;ok fıızla Hava ku\'Vellerlmiz, ıııulı:ırebt ko)•muş. 
gnrb!sinde ve snhilde Bordo eeh- Avrupa cephesi için faydalı ola.- ıneydnnında fuulıyctine dcvnm cımı~ lllrdeııblrc lıütün sesler sustu, 
rlnc nn.kledilmJştir. cıık tayyarelerin yollruımmıı. lir. A~ır ,.e ham tayyare filolarımıı bir fırlınnnın uliullusu sibi knlırc· 

Po.rilin gerlı!l:ıe çokUen Fran· KAB1J'.ı'ESt lıiltlln cephe üzerinde, ycıllnrda, ıl dlcl bir ses hnyL:ırdı: 
sız ordusu, çok faik kuvvetlere FRANSIZ lisnk noktalnrınıln, müntıknle hnı. _ Cclltıtl 

TOl'LA.NDI d ' k il h" kn.?§I sağlam durmııktadJr. Yenl l:mna ve ıışmıın o nrın11 •'"un ı Karo Mehmet sözlerini kaldıra· 
bit İngiliz kuvvei aefertyesl Fron. Fransa. 15 (A· A·) - Fronsız etmiştir. Zırhlı kollar, bombardımno rak baktı, :ırknsında iki yıımnğiyle 
saya naklodilmcktedir· Müttefik nazırlar meclisi bugUn saat 15 tc edilmiş Ye dJğılılmıştır. Mulıa."'be beralıcr cellül yürQyordu. Yağlı kc· 
ordular, Majlno hnttıyla lrtib:ıtı toplıınmıştır. ıayy:ırclerımlz, hiruıı)·e ucuşlnrı ment h:wada korkunç hnlkolnr çi· 
muhafaza edecek eureUe yeni bir MUJJACIJt J/AllRKETl.EUI ORDU- ~·npmtş ve nıu\·arfııklyetle t>"r coı. zerek boynuna doltru ynkl:ışıyor-

NUN 1/AllRKATINI ·nuhnrcbclrr verml~llr. du. Kora Mehmet, kupkuru kesilmiş 
hatla. bcllrl do Luvr nehıi .~~~- ZOlll •. 4ŞTl/Ul'O/l Frn.nsa, 15 (A· A·) - Rl5yl"'r boğazının biltüo kun·ctlnl bir nro· 
ıe çc1!"lec~klcr ve ornda m~vo- 1'ur. 15 (a. o) - Frcnsız kuman j:ın::ıınm İngiliz k ;veUcıi nczdin- )'a toplayarak haykırmak istedi.. 
net edeceklerdir. .lıınlı~ı. işg:ıl ulUndu hıılunnn anın deki mulınblrl, Fre.nia<!nhl lngtb Fukat boğazına blrşeyler tıknndı. 

DUn Pnrhıe ;giren .Almruı krtaln- tnknl:ır hnllı.ının muhnccr••tınln o~ kuvvet! .i başkt!! ~ ınıbnının, yUk _ J\ncıık lıırıltılnrla dORümlcnen bir 
rı 3clılrde blr ·geçit resmi yapmrş- kert harekll!r hıılchfıı r edrhilecet(ırı nck .Franmz kumanda heyetlle, a. kaç kelime söyllycblldl: 
lnrdll' den Fransız bükrıınel i n°i hnbcrdnr et _Bre Alluhtan k.orkmazlnr, ne el-.• ı J UI mişlir. lluııun ür.erlnc. dahiliye n:ı. luuıc:ık yonl tedbirler hakkmd:ı 

NO 1 Z ÇOC t:LARI milzaTtcrntta bulundugun· u bildiri - tim size beni 
1 "'- J5 -t-....ııı- ukla... zm, b:ızı yerlerde sivillerin yollıır. Koro l\lehmed bu sırada omuzuna ..o()D'"- - :UJ.ö&U.G çoc d • vor. s-•1'ı.•yctte.r ma•·---tta vn-'· u---d A t 1 :ı scyrıseferinl menetmek ıçın " i.WUll ~ ,.. vuran bir elin dokunmaslyle dıılrlı-

rınm AlULl'& aya, vuı ra yaya ve dbl 1 1 ka lA •· t -.U"•h"'"'Ü olarnlt +-•ıu-.•-• ..:-'in_ 
Am ..n. ö d-...1ım--• ı..ı.. b" le r er a nııı:rı rar Jlınnı•t·r. ' '" vıı:: ... • ~ıu <ı:WJ "ı uykudan uynndı, vUcudu ter iı;er en .. aya g n "'n ~ .... & ır mCktcdJr. e 
plıi.n bazırlanınııktadır· P~ıRISIN SUKUTU KARŞIS/lıı'DA Bllyilk "hemml'-"_., haiz o·.· ı sindeydi, dltleri zoııgJr zangır rilrl... 

AMEnlI<.A " .111:1.1 yordu. Sanki boynuna takıh yoAh ke 
ııCTrEFtK ORD~RIN l'aılnuton, 15 (a. a.) _ Royter stratejik kararların almmıt oldu- mendi sökfib almak istiyormuş ı;tih l 

MAGLCBllı'ETlNt ONLE!IEK bildiriyor: ~'U, ve bunların belkl de önUı:nUz iki elini birdenbire bo~:ııınn götür. 
İÇİN Parlsln sukutO lıülün Amerikalı c.k1 \irm.i dlSrt saat Mrlmda. nn- dü. 

Ncvy-0rk, 15 (A· A·) - Arnla- lıırı çok müteessir etmiştir. Foka!, '"!.Şılacağr bUdlrlllyor. Halk arasm- Mehmedln karşısında duran iri ya 
nnda bUyUk muharebeye iştirak bunun Anıerlk:ın siyaseti ü· ·ln•fr· dn hiçbir Umitslzlik veya panik e- rı bir levend gülerek Mebmede bakı.. 
etrnJş bulunan blr grup truımmış ııc gibi bir netice verccl.'ğ i nl söyle mnrcsl olmadığı da b!!d!r'Jmektc. yordu: 
şahsiyetler, mUlteflk ordularmm mek içlı. vakii lıennı erkendir. fili'. 1 ..- Ne o. Mebmed dedi, gallbıı rOyn 

Akden ·, zde ,. , k den ·ı z m u·harebes"ı :~~:~~:~:~~rr~c)~~~~k~ö~~~~;s~s!~~ 
kılmıw. bo~'lzı dü~ümleıımişti. Neden 
sonnı l.:endlslnl birn% loplnyohildi. 

(Bıı,tıırab 1 :lDc.I u'ytadaj 
ı;cmi:;:.ne herh..n:f bir z:ı.r:ı.r omın
'Dtştır. 

İngiliz lıava kuvvetleri kuman. 
danlı w tarai'mc!an nC'"red.llcn teb
Uğdo bombalar isabet eu;..;ı •· • 
blld.lrilen tutya gemllerf, 9 bin 
tonllAtoluk San - ~rglo kruvazô· 
rllyle iki dımi.ıaltJ ıem.lsldir· Bu 
Uç gemJde de bllyllk Y.nnı:mlar C:L 
ltarılnuştJr. Diğer blr İtalyan de· 
n'zoltı gem.lslne l!e muvaffakıyetle 
hUcum yapılmıOtlr· BJrknçı Mısır 
sahilleri açıklarında olmak ilzcrc 
birçok mayn tahrib eclllmlştlr· 

Dlr Hol:ında vcpunı Ak<!e:ılz1• 
ttaıyanlar tnraf'mdnn bntırrlmışttr 
Bu vapurun mllrcttebatmd:ı.n dört 
itiş~ 61.mtqtllr. 

Madrld, 15 (A • A·) - fngllız 
harp gemileri tnrafmdan tnkip e
dilen blr ltnlynn denizaltı gemisi 
Algeslraa'a iltica ctmlttir· 

Hafif ıuretto has:ırn u~ış 
bulunan bit İtalyan denl:altJ ge -
m!sJ, dUn aab:ı.h Senta limanma 
:-;IrmlşUr. 

Ma4rld, 1G CA· A·) ....:. 6107 to. 
rıiiiitoluk Edda laitıJndekJ İtalyan 

yük va,punı, bir lılgtllz harp G'eml· 
· alııin tnklbl Uıerfnc Kıuıari ada la· 
rmda Tencrl!e aablllndo tanıya 
" turmalc mecburiyetinde knlmı~ .. -

Nııtrobl, 15 (A.A.) - DUn Ktsmayu 
tayyare mc.1danma karıı. cenub1 Af. 
rlka bava kuvvetıertnJn yapmıış oldu 
tu hücumlar eannsmda ttaJyan kışla· 
lan, kıta.llt tatı;tdt\U Uz.crtne LsabeU 
endaııtııır olmı.ııı ve yıı.ngmlar C:'kmış 

Itaıyan SOmall.s1Zıı.n en cenuba aü 
,~n mmtaka81 tızerlndo gene tayyare 
.:ıan toplan tahrip edllml§Ur. 

DU,manm ılddetll mUdataa ateşi• 
r1n.o ra:men, ceııutıı Afrika tayyarcle. 
rlnden tılçbit1tl bUara uğramaıxıı:ı 
tır. 

Toun, ııs (A.A.) - Holandnnm 
Fransa ne.zdmdokJ elçlllğl ou tebllg1 
n~rc~Ur: 

ttaıya, Holanilaya harp UA.o etnıe
ml.ş olmııkla beraber, ltaıyan nUkQmc 
U, Holıı.ndanın Almanya llo baU harp· 
te butunmaaı aoıayıaııe Ronıada.kı 
Holand:ı cl~.slııln mcınlekeU terket. 
c:ıe3fnl talep c:IJem~Ur. Bunun W:e 
ruıe, Holı:uıdımm Roroll eIQJSI p&rıem 
x: g UnU ııomaılan harel:et etnı4tlr. 

Holanda hükllreetl do ltrallr;e Vll· 
.ıelmfn nczdlndeki 11.nl) an eıı;:ıaı fü 
Holıınd:ı Hlnalstanındııkl ltnıyan kon 
tolotlarmclan mcmlokeU terkeuneıo-

Ve rnırıldonır gibi bir sesle: 
- All:ıh cnc:ımım lıayırlanı telıdll 

etsin... Bl\şımu gcleC11!.< cok işler 
Yor ... Haytth IJlr ril)'R dc~ll bu! de
di ..• 

Venedlkllkrden ınblcdUen seıul, 
rüısAn 11l"guı. bulmu,. hlltiln hızı ı.. 
le Istanbulıı yaklaşıyordu. 
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PRSVEZB ONONTJE l'AKALANAN 
P.SIR 

Adri)·atikin bulanık sulatma ba· 
knn yük!ek yayla cndırln dolu idl. 
Sini (tHhrlar dilz cadırlar ! .. 

SndrıCızııın ve serdanC!krem d:unal 
All ıınştıııın ordusu Preveze nn!e
rlnde kıırargAh kurruu~tu . 

Büyük, kuvvelll, sa~lam bir ordıL 
Yaylanın birdenbire sarplıışnra'k de 
nize dojru akmııya b:ışlaaı~ı yııma-

cın kcnnrındo piyade ve sD~ 
derkiıhı Ali yt nfçerılerl konnkl' 
lnrdır. ıı 

Daha ark:ıdn Üzerlerinde ılP:ıf 
re mahsus eılcmler d:ılgolanıın 
hl cadırJarı... ~ 

Bosna ve Hersek valisi K6Pe1' 
Numan paşanın bcrnbcrinde S 'rJ 
dl~I üç bin askerle vııll kopıs~ ' 
kı arknsı J:ıha yüksek dağlar 
rılmış blrıı z uzakça hlr yere 
ları kurmuıJlnr- p 

Talar, Ulah, Arnavud, Mail', r 
kerlcrl ise k.ırargfihın etrafııı1~ hek öbek çudırhırıın yerıcştof 'I 
ler: ordunun muhııfıızosı 'le ı ~ 
baskından konınmııııı n:ı.UesJ 
laro hırnl:ılmışıır. 11 

Sndrı{ız:ım ve scrdarıekrcrD Dl' 
ruad Ali paşanın lstnnbuli!Pll dl 
rılm:ıdnn evvel Hnfız Slrnı! k, 
nındıın baktığı fal doRnı 'd1.J " 
Edlrneden bıırekel eden or ' 
(erden znfere ulaşarak Pre••" 
terine kadar gelmiştir. fi~ lJ 

Ctınım Hocn Mt'hmcd P11 .., 11 
lrntnandaınndakl donanma, 111 • yüz sen-ıdenberl Venedikliler 
llndc duran Tenoı adasını z• 
mlş, Anoboll, Koron, Nııvarıll• 
ton, Cuka n Ekno adaları fi 
birer zabtedilmlş, donınrııa d• 
veze önlerinde demirJemiştlrde' 
Moroyı baştan başo istilft e ,,.'I Q 

du do son bir yQrOyQşle 1'1 • 

kalesi ön!lne yelişmiştl. 
11 

/, f 
Denizden vr knnıdıın sarıl• j,I 

riq zabtı nihayet bir iki b' 
bir iştir. ..ı, 

Artık Vcnedlk bOl!Qmetf J.f>P'/ 
tik denizinin ttrk sabllleriıld;t \' 
tıl elejlhıl tP.kmek ilıtrcdit ' 

·~ ~ Yamaçtan şehre dotnı bit 
niror.N tlJ 

OrdugAhtıı yakılı:nı meşr.Jtla ,ı 
mııı aydınh~ı yamnçı sıırıın ~ 
lnrı yer yere dolnştyor; • 
siyah. gri, ma'°i bulullnrlıı P:,ıı 
nen ay :ı~ır ağır hareket • 
kola fener llıtmakln .•• 

Bu kol ıeklz )'l'niCerfden 
kebdir .•• Arslan gibi sekiz Y'-6 · 

Yüriirken lhtiyuta lüzuın ~ 
yotlnr, neden kor1clılnrı yar 
~;cğiUcrln, •• Ventdlkll, faı~l-'4 
sind iği şehrin duvarlnrındall 
çıkmak cesaretini neredeO 

1 ce k '1.. (D ,,,,,rrı 

rlnl taıep etmt§ur. • tıa~----111•------D!ı:ıa:ailıii-IİliliıJıllıiııiıııs::1ıiıiıııiıiıilıi _ _. ... 
Kıı.hlre, 13 (A.A.) - İngill2 bava 8 t 2 ~ 4 t; • 1 8 9 t' 

(Baştanfı l IDel sıiyfıul4J 
Afatı Sen ile KÖZ anuımda dllş~t3'U~iM~deV3.JD otunmaktattir 

Wrgok noktalarda, dO!Jmıı.n t~ckkilllerl, çarpışmadan teslim olmu,1ardır • 
DQIJWUllll son güıılerdo ıB:ı:üken yeni te~ekküllerl, moğlQp olmug tırlmlarm 
geri kalan kıaımtamıcWı ve acele topıa.nmıı lliUyat kıtrua.rdan ınürckkepUr 
Alma.o gaııa~ aayılaınamı§tıt. 

Pariı muharcbesfz 1~gal edllmı, vı ıecllml§tlr. 1871 de Alman mukad 
deı-atmm tayin edlld'ği ve 1919 da Alman kara lekesinin lmzala:ıdıltı Versay 
'f>Araymm üzerinde Alman bayrağı dt\l~lanmaktadır. 

Ar:fOnUJl ce.nubu:ıds d\l§mıın ceııubU tarkt)'e dogru gıri abtmı1 ve rle:at 
latlllmetl de~fltlr. 

U. ha:lrand:ı, bütün IJ!Dlflarn ~nsup hava kuvvetleri, Sar cephesine ve 
t4ajino hııttına bllyUk blr hücum yapmı,,tır. l5t.llıkAmlara, müııtabkem uok
tal&ra, topeu ve piyade mevzUerlne ve kol!r&rA, bütQn gUD, her çapta bom.. 
t:ur atılmıştır. MUhlm topçu kllneUerinl.:ı mtızahercU UG harekat eden ordu 
Ul:JC\tkllllerl. Majlno hattı' nunt&kasın:ı girmiş ve muteaddlt laUhkAmltırı al· 
m11tır. Oıı.rp Ss.r • Alben kuvveuı zırhlı mevz.lJ t:gaı ednmı,ur. 

Verdlla • Met& • Beıtord mmtakosmda, o.lker taha§JUUerlne, yollardP 
uker banıkeUcr'.JU\ ve deınlryolbra karşı muvatfaklyctll ha\"a hücumlıın 
yapılıw;~r. Bl..r çok trcDlot t1r çok ~emlryollnn whrlp edilmfitlr. 

Jı"raıısanm e-orı kalan Jwımınd!ı. d:ı hnvo. kuvvoUortıııız. ttıyynrc mey· 
d~nlarrna, mülılm dcmieyollıınnıı vo r.lcat hallnde kıtalru'a wu\·atfaklyetıı 

nüeUntlar )'aPmıotır. • 
H haziranı lG hU\raııa baıtıYıw gece, d~awı Almanyanm garp vece 

ı:ıubu p.rld mıııtakalanna mutad hllcw:ı:ıla.rmı yıı.pmıı ve gayri ukerl hedet. 
\ere yeniden bombalar atmıştır. ' 

D~mo.n. dQn '60 tayyan kaybctm11Ur. Bunlatm ıs l1 ha\'a muharebele
rtDde dUf UrülmU,. 8 uau hava. dafi toplan 4UıUnn~ geri kal&nı yerde tah· 

rlp edilınlftlJ'. Bej Alınan tayy&rcsi kayıpLır, 

13 ha.z1l'a.ııda dU;manın tayyare kııyıbm.n. 10 UAvo edilml.ş ve 29 a çık. 

ınııtır. Dizim kayıplanr:ıız da 4 ıSeıı 6 )"a ,.UkAl~Ur. 

Nanik mıntaknmlda ıtaratad ve Tromoae, BOD günler saıtı:iida ıın.iha· 
rebcstz ~&':ı.l edllmt;tır. 

Jımdarm:ılıırlu polis lıafi:relerl 
nln)"ID gcci$ini lıekllycrek halk arn· 
sıncln intizamı temine uğr:ışıyorlıır. 
Hayr.ık , .c lıahlcrln donıınah C\•lcr 
den dışarıya uğr:ıynn ?rfllslümnnlnr, 
Kntülikler, Yahudiler, gotleri le· 
cesslls Ye neşeden lıilyOmüş lılr 
halde yollar:ı düklllınllşlcr. Orıo· 
dok:ılnr Jse ''Kos\·n" un nınktill dil· 
şen elin kardeşlerinin lilirabatı ı-u· 
lıu için yapıl:ıcıık duada hazır bu· 
Junınnk üzere kllsclerc koşuşııyoı
l:ır. Zira o gOıı "Mlclo,·ıın" silnOdUr. 
"Koımı" hl'zlmctlnln yıldônllnıil, 
yani sıblann mllll matem ı;Qnü ..• 
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"D:ınilü llic" in çiıdlili plina gi>
re su ikaslçılıırı)an "Cııbrinovlç"' 
nehir üzerinde!.l iJ,I küprü onısıır 
dn lıulunncokıı. Dernek oluyor ki 
onun fıı all)'el s!ıhıısı tıu iki kôpril 
Arası olacak tı. "Gııvrı ıo Prcnçlp" 
cebinde rovelverl ve hclfnıle lı<ım· 
b;m, blruz d:ıha IIt.':-ide tfurncıı?ıtı. 
HtiliCımet lwnn~ı önilntlc!d mevk i 
be "CirabcJ" e oyrdmı:ıı. 
lup ''D:ınilo 1Uç" gurupunun ııui 
Sırbisland:ın Nelenlerdcn oyrı olup 

''Danilo JJic" 1'1 u;,ı unun sulkıı '>lçı · 
l:ırıl:ın genç "Prcnçip .. ıııli r.c örıQn. 
de, "Ço hrilo\':ç" lıı;esi ıı i n ı.:.;a<;ın rln 
"Mchmer ll!t' ic" lsmfııc'c'<ı 'Mu ili· 
oıan da !?"7iııh ın! \ tl ıuıında bıılu· 
nacak.l:ırdı. Sulkaslçıl:ır süu ~rP· 

momnk için yüksek se<ıle konuşma· 
yı \'e bulıınduklnrı )'erden a) rılmn
mnyı kıırarlııştınnışlnrdı. 

Bu suretle Arşidük bir pusuJon 
kurıulsn bile nıuhakl.:ak üıekinc 
dfişecekti. 

O s:ıbııb "Prencip" in sevgilisi 
erkenden heyecnııla uy:ınınış ve 
silr'ııllc sokağa 1ır1aınıştı. 

işte, her ınmnu olduğu gibi, 
"Prencip". cel.:cUnin yakasını L:al 
dırmış. köşcbn!)ındıı kendisini bek· 
lıy6rdu. Genç Aşıkın ~chreslndc 
k.ücük bir ıcc~sür ve beytıcıın bilo 
yoktu. "Prcnı;lp" s:ıkin tnvriylc 
sevgilisinin bntırını sormuş, kur 
,·elle elini sıkmış \•e· 

- "Golgoln" yo gidecek miyiz? 
diye İ>ormu~ıu. 

Gene l:ıı, scvsllislnln suikast 
lt-şehbıi sil üzcr ir.dc olduğunu bildi· 
~i iclıı, Prcnçip" in bu .. uollnc ec· 
vnp \'crml:rcrck o~lumııyn lııı~loınış· 
.tı. "Prcnçlp" onu teselli etti. Son· 
ra tıl'nC kız kcnd"silc b irlikte 1:11· 
se~'·c gdmeslııl ric :.ı ell i. "Prcnçip" 
onun lıu ıırzlı!'\!llU redd~trııcdi. 
Kllserc g!l'i. Yulrıız kllscdcn içe· 
riye t;i rnıcrlı: 

- JJenlm gibi ııd ı:ml:ır , <lh·ordu, 
klisc~·c girip <:c llnzrctı •·:ıtc Ih .. i :ı 
huzurund:ı aM.ı rııdııın cdcmc'-l<'r. 
Ben lrnonııııt ı•okt .. n kıı\· !..ıctmiş bir 
odamım. 

Gene kın J;Jise:ıin k:ıp ı ındrı 
beL:ledl. c JJe11un u lltır 

kuvvcUerf umumi karıı.rgt\hmın bll 
dlrdlğlne gl>re, !AgUla hava 11.uvveUe- t t--+-....,
rhün faaliyeti dUn de devam etmı:. 2 
tir. Bir çok kellf uçuşlan muv4'takl I .,_.,._....,_ 
yqtıe ~pılırUt v6 mUhlm maıomat el 
do çdllnıf~Ur. Şır.rkt Libya t>.zerlndt ~ 
yapılan bu uçu§larm blrfnde, bom. l .,_,._ .... -t_ 

bardunaıı tayyareler!, Kalruza, U.zc- • 
rtnt bir çok bombalar a~lardır ; 
.KAtnızda Ud müdafaa mevıı:u. mllhım 

1 
: ..... -t-"'""llllllll~+'-+""+-

bıı.sara ugTamı§tır. 

ltalynn doğu Atrlkasında, Blen J 
hnym txımbnrdmıan tnyyarelerl As.. ) 
sap ıehri llıerinde uı;:muşl.ıırdır. DUt 
'DaD tayyarelorlı)e ls~bctler yapılmı~ o..._..._ ...... _.. __ 
tır. Bu tayyarelerin yıuınıağıı başla.. 
dtklan görUlnıUııtur. Hangarlara, 
lulmyontara ve dJ~r ınıuzcmelel'\' 

muazzam h:Lta.r yapılmı3ttr. 
Londra u; - Fnınsu: harp gemile

ri dlln ltalyan sahlllerlndo sanayi te. 
ııantmı ve demfrYolu.nu bombardıınan 
etm13Jerdlr. 

Fransızlıırm bir deniz tayynre tno
o-.ı Venodlk cıvır.rrnd.:ı. mayL mabn.ık 

dcP\)ln.nnı yakmıa, cll:or bir tllo no 
ma Uzcrlno bcyıııııısmeler a.tml.§lır. 

ltalya, YUWıo §ChrlnlD talıllye:ılnc 

bs§lamışUr \'O Franııa ltuvveUerl Alp 
ocpboslnde Godlaya geı;1d1nl zorlıımqı_ 

mıııtır. 
lngU~ bombardDnau tayyarolerl 

Mııır • Trablwgarp hududu 11.Urtnde 
Çnpruzzo Jule$• bir çok bomba at· 
IXU§tll', 1 

Harbe ırirdltindenbeıi 1taıya 
210,85$ ıonıtzıtoluk ucareı gemi:al 
kayootmtşur. 

Onun icin bu kızl:ı şimdiden 
konuşmak faydalı olucak .• Soıırıı 
dn~a iyi istlrnhal ederim. Dona 
Hll!cn onu çııAırır mısınız? nu ııa· 

' ııllc e\•de herkes yatmıı;tır, Ferdu· 
ne Jsc muhakkak çoktan uykuya 
dalmıştır. Ftıknl kendisini uycındır
rnaktn tcrcddül etmeyiniz. 

- J>cki, odası nere<lcıli~? 
- 'CkilncQ katın .. Solda.. Qnu 

ıahm~tslz bulalılUrslnlı. Fnk:ıt ri · 
en ederim ç0k knlınayınız. Biraz 
slplrllylm, 

Cicniş salon hombo,ıu. Bir secc 
kıındill lıu s:ılo nıı lınfiC hnfıf ny· 
dınl:ılıyordu. ı.mılin e\' uyumuş ıü· 
ı Dnüyordu. Scı;siıllk o kııdor derin· 
eli kJ allk:ıttakl nsmu s:ın:ln tlktok· 
l:ırı işitiliyordu. Üçün<'ü kata cıı.
tıın, L::ırn nlık, )'Blntılık ve sessiı· 
lil:tcıı d ıı-on bir ilrprrmeyl hisset· 
llın .• Bahanın l;Qliiph:ıncdc serili 
ccsct1ini tekrar gürU:- Sihl ,oldum. 

Aliycnin t:ırir etll[,i kapıyı bul· 
duın ve vur,lııın. J{it lıir ses cıkmn
dı. Ay ışıgı t:ıhtnl:ı rın Hzerine be· 
:1:ız ııir iSrlil gibi ~r:tml51l. Ne bir 
scıı i5!tllirordıı, ne lıir nefes. 

l~np•yı. hir dalııı \'UNlllm ve hızlı 
,., rc:.ını. rerda nc lıuı;rın bıın!l kn· 
pısını killlled!Rlnl sOylemlşli, bu 

soı~n ıx .s~1GA : 
1) Koh\"C kulıı; )'ÜJdo cıkıın leke. 

2)lllr<lcnblrc; film 8ÖSlcrllen )'er. 3) 
Kaktmno?c. 4) Pis; ışık. 6) Uyan. 
dırmıı; flr:ır l'lıne. ) Yutokt:ın kıı l 
kıımıycın ha la; Xotıı. 1) Mnssel; i· 
ılnah. 8)° Tarklerc en yakın ırk. 
il) Naklsc. 10) Jtllhıır; göğüs.. 

}'('KARDAN ASA(:!: 
1) Ustünliık. ~> Ot oınıo; kedı

:ıln başı. 8) Auıl rnürekl: elmtı; y 
ri nde l;ol. 41 ls1'Cıt etme; se!lncnirı 
!ı:ı~ı. !ı) Mode:n: ln:ı}·ct. G) \'arım 
ircn. 7) Nnılkllk. 8) Ch·i çıkııru 
'.:en kllll:ınılır; bir erkek ismi. 9) 
fersl notndır: dllilc siler. 1u) B r 
<eb:ı:e; yemekten emir. •s numarCJ.lı lıulmacammn halli. 
soı.nAN SAGA: 
1) Fasıılya. aç 2> erik, aı::.ıbl ~) 

rııslık, tut 4) alı, esafil!i) c in, ılı '< 
G) oiki. ruı, mjl 7) tııpıı, allctl 3) 
l~niloa, Atıı 9) in, sevin lO) lı:\\nı
vnna. 

"evete kız dalın birçok şeyler, mn· 
nıısız, bııdnlaeıı ŞC)'lcr de sö:ıılem lş· 
ti :>"n .•• Endişeli bir sesle h:ıykır· 
Jım: 

- Fcrdnnc!.. Ferdane!.. Aliye 
hanım seni l'!ıti)'Or. 

Covnp yok. 
l!u mom scssizliRi beni ilrpcrtıl, 

kıılnklurııodıı Ferdancnln sO\'ledlt.:· 
11.'ri eınla:,·or: "Yedinci c\•İat, oy 
ışıAı, kızıl !atlı k:ıdın, l:utudan 
çıknrılıın toz, uyku ar:ısındn ölünı." 
llaştnn nya~:ı kııdnr lilrcJlm. Kopr 
yı silktim, iıtlm, tokmaRı ı;evlrdlm. 
Kapı kapalıydı \'C kcrldckl kız ha· 
yoıtn dc{;U ıdbi f:örllnüyordu. 

O \·nkı& derh:ıl n~:ığı~·a indim. 
Aliyeyi ürkütmemek için Cnnnnın 
kapısına \"urdum. !~avı 11~'lldı ve 
geceliğinden dnhn beyaz CC'hreslle 
Cnncın eşikte gôrilndO: 

- Ne nr, ne oluyor Hclkis 
honıın. 

- Fc!rdane odnsında knpıılı ..• Ses 
vermiyor •• Kapıyı ncaç:ık bir on:ıh
tnr ' 'nr mı siz de •• 

C:ınnn bonn bir su2l bile aormn
dı, ynlııız: 

- Annhl:ırlar A!iycdc, dedi gidip 
olayını. 
Cnnıın sırtına lıir ı>enyuvar ge· 

çirdi. lkiın i7. de nynı zamıuıdn AH. 
yenin odasına girdik. Allycnln 
~nşırnn lıokı şl:ırı nllınıla anahtarları 
ynknludık .. Koridor bo} uncıa koş· 
ıuk~ Hıl.:ml.'I çitıtlll pljaıuasl)le bir 

Kim kiminle 
evlendi ? . 

Abtıiet 'H Demir iki kar"~ 
MC!lahtıt Te Nııv1n iki ııa 

ler. 1' 
Bali ve Dürdane, biri erk• 

l" İ kız ikl kardeştirler. I> 
Şndl ve Aliye de biri erke 

ı'i kız iki kıırdcşllrler. d 
l~nis ve Bryhan l.ılri erke~ 

'.uz iki Jcıırdcşlirler. .; 
Ahmed, Mellihntln kocaJiO 

~ardcşl He evlendi. 
Bali, J~nı<ıin karısının .kıl 

ile evlendi, 
Sadi, Ne\'lnin kocasırun Jl.JI 

dcşl ile evlendi. ı' 
Demir, Dürdnnenln kocıtSıo 

kardeşi fle c\'!endl. 
Hnls, Halinin bruının kt• 

şl ile evlendi. 
Alıye, IJPyhanın kocasınıo 

ıırllcşi ıle c\·Jondi. ı' 
lleyhan, Aliycnln kocasın 

kek knrdeşiyle ~\'lendi. 
Mclilhnr, Alımedln karısınııı 

1rnrdeşl~·le evlendi. 
Dürı.iaııc, Demirin karısınııı 

kardeşiyle e,·Jendl. 
Nevin, Şadinin karısuııJJ 

kardeşiyle e\ lendi. ıol 
Kimin kiminle cvlendikler 

!alıfllt misln l ı'! 

Uulanmdma&3 yarın bu ,. 
ra tckrs.r güz goadlrlnbo 

odndıın çıkıı, bir şeylet 111~ 
ve bize tokıldı. E!ınn dtt ıclt 
dııydı ıanncdl}•orum. çan~ 
nnnhınrlıan Jılrer birer atı 
llğinı.ic ıccrühcı ederken d.ıt 
kumral sacları ynıııba~ırn 
lrınıyordu. Kııpı)'ı oçmıık 11 sızdı, cnnkli Ferdane aıııı 
lldlıı 1ç1nde bırakmıştı~ 
Hikmet ve l~mlne Anıı 
muzladılıır, kııpı açıldı. td 

ilk içeriye giren ben ° 
Gayri ihtiyari geri 

Hlktnct baftırdı: otl 
- Aman l'ıınılıbll Öltll !# 
Allohn 1,'0k $Üklir öt~• Jl 

kııt bir d:ıha dönnımesı ıııı' 
ıılınnl'ıın diyarın hllducl , 
laşmışlı. Tnıu zamnnınd• 
lıulunuyorıluk. 

Meslcklml bilirim, n'';. 
''l\ruşunu dinledikten soıı" 
ma baktım. Kendisine 

9 nspr!n kutuım acıktı, ko;, 
elledim l:ıdına baktım. 
<lcğildL ~ 
- Çok koyu bir kahve fıl\ 111~ 
decllın. Dolttora hııber ,.crırı 
t:ıyı oy:ı~a . kaldırmnk fç ~ 
y:ırdım ediniz. Ferdane 
ile zehlrlenmlşlir. ti 

Hepimiz lıüliln ıı:ıyre ıı' 
hştık. Occc sıcnkh: Fcrdtl (ti 
ilZ<'ri tlıırdurm:ık !<'i n fllr tC'' 
emek bepimlıin nhııncl.lfl ~ 
mıştı. (Dt 


