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J ayyare Şehidleri ihtifali Bu gün Fatih Parkında parlak merasimle icra edildi 
Şehir, bir dakika ihtiram sükiituna gömüldü; Nakih.asıtaları durdu ve denizdekiler düdüklerini öttürdüler •.. 

........ ·----·====-------- . 
HiTLER'den iNONU'ne MESAJ ılngilizDonan

lmasının yeni 
Von Papen'in Milli Şefe büyük bir mu 
sunduğu bu mesaj dostluk ff k. t• ' 

h
. 

1 
. va a ıye ı •. 

ıs erı taşımaktadır .~ - _ 
Ankara 14(A.A)-- p b .. . ·'Norveç, Holanda, 

Almanya Devlet Reisi cü°:zhenu,r 1· ızgutn RJ e!.sz:
1 

Fransa ve Almanya 
Ad · . , sıne nonu ---------
. . olf Hıtler den Re- taraf zndan kabul edil- sah i 11 eri n da on 
ıs1cu1nlı.11rumuz~ dos- miştir. Mü laka ita bin 1 erce ton 1 u k 
tane bzr nıesaı geli H, · . 
ren Al b .. "k- arıcıye Vekili Şük- d Üş m an gemisi 

manya uyu 

1 

rii S 
;lçisi Ekselans Von bulu araco,ğlu hazır batırıldı, iki krova· 
- a - - nnıuş ur. - .. ----------H - zora tam isabetler 
.e~s. Alman mille- Bulgar Meclisi kaydedildi 

. fınınd h~rptcn bıkmış t 0 p ı an d 1 J,o•d•• ıs (A.A.) _ ız Mayıs 
ol ugunu soyledi -o-- ' ::~~:,;:~zay;;:a:r::~ 1::r'in~ijl~~ 

Verecek m Ü h im Baş· akil, soz ala- lıa\'a ktı\'\'etlerine men ub CÜ· 

h r · k Bbl ·ıı zütanııar, mütemadi urette dü~ 
aberleri n in g i 1. ( ' gar mı. e. ınaıı ~eyriisefniinc hücum etmiş 

tere için mühim tinin, Bulgaristan !erdir. Asgari 12 dii;,nıaıı gcmİ:,İ 
• b 1• ı · ... • • t h kk k tahril> edilmiştir. Bunların nrn-
ISlİfadeyı· haı"z 

0 
r ıgını a a u smdiı Cornwall tarafından l{iııı 

lacağını ilave ett: ettiren hey'etler Okyanusunda batırılan silahlı 
L ı ve M 1 · · ticarey Kruva:ıiirü gibi büyük 

oudra: JS (A. A.) _ n US S 0 1 n 1 ye 
tlol{ 11 • Ru. b d. .. vapurlar bnhmduğu gibi, Nor· 

' ·-···-· ., 
' 

En Son 1 
Havadis 
Makinaya 

verilirken 

Fransızlar Almanla
ra Suriye tayyare 
meydanlan.nı kullan

~~~~~ mak hakkını verdiler 
l..ondra, 15 (A.A.) - Rcuter: 
Sel. hi~·cttar bir kaynaktan öğ 

:rcnildiğine giire, Suriyedcki 
1-'ransız makamları. Almaulnrıo, 
Jrnk iizerinde uçuşlar için Su
l'iye tn~ J are mc~·daıılarını kul· 
lanmnlarmo miisaadc etmekte
dir. Bunun iizerhıe. İngiliz lıÜ· 

1 
ki'ımcti, Suriye tayyare ıncy~aıı 
lıırında Alman tan·arclerınc 
karsı lınrckiıtta bulıınuhna wa 

~ ö 
tam sclfılıi~·ct \erı~;ıtir. ğr• 
nildiğine gi;re, Alman tayyare· 
leri, Suriye ta) vare meydanla
rın ı hir tramplen ıAarnk 1..ul· 
Jaıımakfadırlar. 

çift ' l css, iıuliği nııntnkadakı 8 8 iyen minnet. n~. Hollanda, Fransa \'C Alman 
çı erle konu urken Al k 1 .., •• 1 • h·11 · ki d 1 ·h ~ada kntlan 1 1 . ınau- a acagını soy edı ya sa 1 erı a~ı arın a tam 

ka ,.ı 1 an ına ıruını etini s edilen karakol gemileri de \'ar· 
HAVA· ~ 

EHİTLE~ij 
Sollum mıntaka
sında Almanlar 

geri atıldilar 
Kahire: 15 (A. A.) - Askerf 

lnahfillerde sö:r1endiğine eöre 
(Devamı 3 iincii sahıfedt) 

~\lt'lıtıit.: \ 1· •1. oın~ a: 15 (A. .) - Bulgnr 
\ •ti s e ngı ıı hu.va ' · • . . • dır. ~ eriuin b .._.,, • llJansı bıldırıyor: 
:ti' 0nıbardıınaıılan .. . 

tneda Alnı .
1 

~ 1.1· Mechs dün topfonmu31tır 
h. -.n tın Jetinin 1 ·· ··k · 
ır C\'lllidi 'C t , • • • ıu~ u na \:C.kil B. F.i1of söı ala.raf 

hınd.ığunu İJ\ len . t• ıçıude hu,. l'u~o hn ya ve Yuııımi hınn lrnı 
d . u:ı ır. Aulaş 1 'h 1Rtna giire llcs l)'·k ~ • ı ını \'er de\'Jetlerinin arzulu· 
tou'a cok hlı"ıh '1 

11 llımuı. rınn rnl.rnle ntahmil edilmiş olan 
" ııı ır mcsa· h 

ıuı huhınduğunu ve D" Jı a· harp haltlmıda bcyaııntta hu-
•ıılton'u 1\1.ı k: I> l uk ifa- lunım1.-.:tur. 

' ı ı ou" a of C ~ 
desdale bulundu"' .. l~·· rilof ezciiınle drıniı:tiı· ki: 
i~. gu zaınanclaıı U h b' ' 1 tanıdığını ,.e 1sk , u ar ın mc ud bir ımrcltc 
t • oc~ a~ a dCJğ. t' 1 . • . • • 
u llaınılton'un 

1 
l'k: . ne ıce enıncsı hızım ıçm Eg. 

ını '- .. na ı auc me ah'll . . ne, llzef'r 11,.t ı;. 1 erısdekı ,.e .Makcdoın ada· 
b'l . ... u'"unu 'c Diik'' k' • 1 dırcct•iH ıniihiın h b 1 . e. 1 Bulgar topraklarile garp hu· 
d\ ~ a er crı ol. d • 
lı· 'KUnu iliwe etmistir. H b uc.unnız boyundaki Bulgar 
. ·•hcrlerin lngilter~ . 1 ~ .~ .. u toıwaklarrnuı kurtulınnsı dt·· 
~tifad ıç n »unık nıekt' B 

evj hıtiz hıılıınd ~ • ır. u topraklar ~imdiye 
( · ıwunu ''e k d y 

Cem'an 18 bin tonilato hac· 
• minde he§ iaşe gemisi hatmi· 

mı~tır. Diğer iaşe gemilerine de 
het arla.r ika edilmiştir. 

8 mayıdn İngiliz deniz kuv· 
\'etlerinin Bingazi limanına yap 
tığı hiicum esnasında, takriben 
altı hin tonitato hacminde bir 
diişman mühimmat gemisi infi
li'tk etmiş ve üç hin tonilato 
Jıaeminde bir iaşe gemisi batı

rılmıştır. 10 1nayıs gece i yine 
Bingazi limanına pek yakın 

me!"afcden yaı>ılan diğer bir 
bombardıman da diişman gemi· 
!erine ''e a.keri hedeflere dalı:ı 

~ . 
Ha\'a ehitleri ihtıfah. bu· 

gün, saat 14 de Fatih parkm· 
da paı·lnk bir şekilde yapıl· 

mıştır. l\lerasiınde, Yali v• 
~clcdiyc reisi Lutfi Kırdar, 

İstanbul l'Herkez kumandanı, 
Parti reisi; Vilfı:n·t, Helt•di~·e, 

Parti ınensuplan ile askni 
ve sivil erkin hımr bulun· 
muşlardır. Parkın etrafıııda 

toplanan binlcr<'e hnlk ihti· 
Cali hepecanla takip etmiştir. 

™~; g : 

__ n_"_''tıını 3 iincü sın fall ) n ar tınan ,.e Sırp hoyu11dn· 
- · a (Devuını 3 tindi sayfuda) fazla ha. nr icra etmi tir. 

İngiliz hava kuv.A·etlcri, 4 ':c 

Saat tam 14 de Merkez ko· 
mutam ihtifali açını'• bunu 
müteaki11, biitün \'e~miti oak· 
li~·e ,.e halk, aziz şehitJt>rin 

hatırusma hürmetle bir da. 
kika hareketsiz durmuştur. 

Yine bu anda Beyazıt \'e Gu· 
[ata kulelcrile resmi, hususi 
miiesseseler '\'e dt•n iıdl':ki \'C· 

sait ha) raklannı yarıya in· 
dirmi .. lcr. ayni znmandn ku· 
leler ' 'e deniz vasıtaları dii· 
diiklerini çalmışlardır. Bır 

dakika sükutla geçen bu 'ak· 
fecd nosnra, ordu namınn hn· 

\ a suba) lanndan dstegmen 

Adil Kartal heyecuıılı bir nu· 
tıık söylirerek aziz şchifü·rin 
hatıralarını aımuş ve Tiirk 
ha\ ar.ılarmın ht•r zaınaıı için 
\·at ıın için canlarını feda et· 
ııwkten c;ekinıniyeceklerini 

siiylcıni~tir. Arkasından Tiirk 
Ua\ a kurumu namına Ahmet 
Halit Kitap~ı. şehir nanıma, 

Şı lıir mecfü,i azasından Ba
~ an Meliha A\'ni ''e ~·iiksek 
tahsil gençliği namına da bir 
Üni\'crsite talebesi nutuklar 
siiylcnıişlcrdir. Nutuklar bit· 
tikten sonra ınuzika matem 
havasını çalını!! \'e bir mnn· 
ga ask<'r ha\'aya üç el ate~ 

s!yü!~0! bürpertiçi bir ölü soygunculug .. u 
ır dehka 1 B 

hğında, 15 günlük n~! akırköy. mezar. 
dışlerini sök ır cenazenın altın 

Suçlunu.n Müdde · erk~n Yakalandı 
ıunuımz . . ·'l 

"Karını ölü yzkayzcıdzr· ye ztzra,, arından: 
b l "l"l · b ' o, ağzında altın diş u unan o u erı ana hab . 
'h d . ·1.,.,_ er verzr bende c-olis ve mbd eıuınumılkK dün 1 ın ~ı. ' ••• ,, 

e'i'ıUd · . ~ tndıye kndar adli~.c tn~ihınc dıJnuşıir~ suç halındc tesbit e-

~erniş igrcnç ve tüyler ~r. İstan'buı 
~1 hiı· hadisenin tahkikıne el Necınl dün ~rlıklar memuru 
"<>Ylnuştur. Bu, en geniş muhay- zife ifası i ~g eden ~~a b.ır va. 
~leleri bil çatlatacak bir ölü tir, Buraıcı!~ ~~uikoye gıtmiş-
~~~cuhığudur. k~pısını a~ b~lduğu ~r;:~~ 

~ n ısc, dün saat on lld buçıik- gırmi§ ~ kabri ın sesS'ızliği 
~ı-kö> Türk mczaılığ10da (Dcvanıı 3 üncü sal fada) 

" . 7 mayıs gecesi, Bre t'de S<"hurn· 
horst ve Gneiesnau ıınıharcl;c 

(Oe\•nmı 3 ilncii sayfaıln) 

Çorçll bu gün H~ss'e 
dair söz söyleyecek 

Londra 15 (A.A.) - B. Çörçil' 
ın bugün Rudolf Hess hakkında 
beyanatta bulunması muhtemel
dır. 

etmiştir. Müteakiben önde 
Himen ımızikası olduğu hal · 
de. ~ırtısilc bir piyade tabu· 
ru. bir poli:. taburu, Kız mu· 
allim mcktehi. Cihnhuriyet 
Kız lise i, İstanbul Kız lisesi, 

Dariişşafaka, Hayriye İstnn· 
bul. t~tikJal, Pertevniyal ' 'e 
Veaf Jiseleri bir resmi geçit 
~ apmışlar ''e merasime niha· 
~·et verilmiştir. 

Fatih parkındaki Hava şe
hitleri abidesine Kolordu, 
Parti, Hava kurumu, Ha\•a· 
yollan, Vilayet, Belediye ta
raf uıdan çelenkler konul· 

mu!5htr. 
1 -Hess i y i leş j v ~ r ~·. 

Londrn: 15 (A. A .) - lngılız 

halkı B. Churchill tarafından 

bizzat kendisinin •zihinleri şa· 

şırten• bir hadise olarak tavsif 
ettiği Hess hadisesi hakkında 
yapılacak beyanatı yapılıncıya 

kadar 3 numaralı nazinln garip 
macerası hakkında daha ziyndc 

aydınlanınağa intizar edilme
Şehir meclisi reis vekili Necip Serden melidir. Bu sabah Londraya 

geçdi'nin Cenazesi bugün kaldırıldı dünl<U hastanesinden daha ya· 
kın bir hastanede uyanan Hess 

İstanbUJ. Umumi meclisi Bi-ı geçti'nin vefatını dün teessürle memnuniyet verici bir şekilde 
rinci reis vekili Necip Serden- (Devamı 3 üacii sayfada) iyHeşmektedir. 

Doktor Ziya GDn'iin 
Dniversiteye vak
fettiği muazzam 
servet nedir ? 

Meserret oteli. dükkanlar, apartman, 
bir konak, vesaire, 

Hukuk profesörleri 'lıe alakadarlar huzu
runda vas(gel tesçil edildi 

Memleıkele sayı.sız hlcbler ye- runda hazırlatiığı bir vasiyetna. 
Uşt.iren göz mütehassısı dok.tor me "ile Üniveı"Sltcyc b~
Ziya GUn 1 milyon lira 'kadar tır. 

tutan bütün servetini, yatmakta Kıymetli tLb adamının bu h -
olduğu hnstahanecle noter huzu- (Devamı ikınci sayfada) 

-
"Millet,, kadromuz 

, tamamdır 
Bir milyon liraya yalan ser

vetini Ünh·ersiteye bağlamış O· 

lan Doktor Ziya Gün, sade dü· 
rilst çalışkan ve bayır sahibi 
bir ''atandaş değil, Tanzimat· 
tanberi lıasretini çelancktc ol· 
duğumuz •cem'iyetci• insan ti
pinin ahliik sahasındaki mübeş

şiri olarak da selfımlanınağa lii
yıkdır. Bu uh·i hareketin bü· 
tün ahlaki kıymetlerin tahri· 
bine doğru gidildiği bir zaman 
,,e. mekan içinde; fakat yeni bir 
lhalik tasfiyyesi nizamına gir· 
mckte olan memleketiınizde zu· 

Hamid Refik 

buru, hemen bir buçuk asra ya· 
kın zomıındanberi kntlamlığı· 

mız çilelerin boşuna gitmemiş 
olması gibi bir biiyiik ınfına , .e 
teeslliyi haizdir. Den:ek !ti milli 

seferberliğimize al 1 ki kıymet 
, .e unsurların da kntılabildiği 

ergenlik çağma erişmiş bulunu· 

yoruz. 
Tam teşckküllii millet lmdro· 

sunun mes'ut doğuşunu sclilm· 
lı~ alını! 



Sahife 2 

En Son Havadis'in Edebi Tefrikası - 22 

[=_ Müellifi-;-Niz~~ettin N~zif --=] 
Bu sabah saat sekizde ikiside 
dükkanlarını açmışlar ve her 
günkü gibi sokağa birer is
kemle atarak dereden tepe
den konuşmağa başlamışlardı! 

• Kule k;ılı.-rlerinde, hama·. daha il,.riye giıkceğiz ,e <li)r
nun kar,uındaki >oL.a~ııı için· 1 cı·ğiz ki: 
dl' )aııyaııa iki •Ül~Ü <liil..kiıııı « SüiJ.."-ıi haıırlnaıı '"" 
~a_rdır: Bunlardan Lirini lLı~ ıapan a<lam, ~ıtni ıa(;daıııııa· 
mıt Ap,a nauun<la bir Türl.., l 'ı kap erlt"n Jıa, f'lııl. lıizzaı lıu

d~ğerini •Sa_ndalci)d• !"miııılc 1 d.ur- Çiinl..ü l ... ıııha -okakıaıı 
bil' Bulgar ıtletmrL.ırdır. Bu geç n lıiri ıarafııırlan aıılnı,ı

iki 'iiıçü her gün -abahtan ak~a 1 ıııı;:ır. l.~rr aıılıııı: ol•a)<lı. ,,. 
llla lı:ııılar arl,.aJa~JıJ,; etnıl'L.te- l ı.,n adamın ı:örüLrn··İ \e lıaıı~ 
diri er. Hamit .\~a. "! ııi Ta 1 ~ g~çııw-i lazımdı. ( ir l\ et 

manda a;urt tt . üılii · ı;;bi :": rıip eıl"ıı adam ıliikkünın 
lt>r de )apıığı İ(İn zaman ia ,·ini İ) i lıilılif-i de ııııılıa~J,,ıJ, 
mao dükl.;.inıodaıı ayrılarak t• r .. 
tty" beriye U-r ı;ötürnıekte· Sanda iri) efin po:r;JlarıJ• 
dir. ·-•di f!Ö·trriı or ki lıoııılıa Jı., 

•Bu alıah. •aat •ekiulr iki ,ı--a •Üt ·üı ii öldiirecPk lıır 
>İ dr diil..kaulnrını açım:lar .ırul• l..onmu.tıır. Iluııun iciu 
-r hergünkü ı;-ilıi ,oka!a hirrı lırr ~•)ıll"lı ev,:el Sanılalr·i' fin 
i--1.f'nıle atanık, ılereden l<'pe- itiıaılarını , ' di.ikkiırıı 11 ,;, ,.. 

dı-n lr.onu~map lı•:lamıo;larılır. ı ade ~ cihetinde durdnihıııu 
Saat ona r;"Yrt'k kala, llaıuit lıilınek iJ.ıiza t>drr. [lıı \azııeı
Ab bazı .,.lerdrn alaı·aklarını ıe ıegane adaıu .i-e. •Ütçüniin 
lnplamap giımi;, S.ındalheI akraha-ındaıı olan etirartngiz 
;,.,_ Lir müddet daha oturduJ..- n.i.alirrlir. 
dan onr• dic~J..anına ı<irıııi·- \ali Pa~anın eıurile polı· 
dir. Bulgar -iiıçü hu ıliikkiı- frd,alade t•ılhirler ;ılmı~dır 
nm ii-tıi:ıd•ki ırk odarla çıra- fe-piı .. di!eu e'ikali bütün po
lı ,.ı- hir halta en•l mt>ınle',,.- Jj, merknlnine -e jandarma 
-1n•len il' imi• olan akraha-ııı· larakollarrna ıarııim erlilmi• 0 . 

\'.l.ın lıir ıni:-arir ilr ~.aıı~a kal- lan lıu e .. rJrf'ngiz atlanı~ ;ğ r 
ıııaktaymı~-· Tanıı ani. r diıor· , n kı-a zaman i(nde lıükfıme· 
~ardı. Li· ,.., nıürat'aat eı.Jiı• 'ak'a e .. n:ı· 

en;, onun lıir defa hile ıııa- -ınıla neretle JııılıınJuğıınıı i•
lıallrıltn nz3kla,tr~mı görııu·- pal •tıııi)ecek olur·a IJ:ı kaı
Jik. •,-a!lılali~d· Tanrının l!İİ· ııı rli ı·iııayetin faili olmakla 
nii 'a rlıi!..kanıııın öııüıııle o- iılı. ın .-diirı·ektir. 
turu.r .. }alıul diikkiinına glr,.r \ak-o t· ... nn .. ınıla !"-okak lı·ı 
alı~ ıeri: eıkrıli.• ıılrlıığu için f lıulh.mıt n.rfır ı:-

İ-ıe ahalıtaıılıeri • hri ı .. - t.a.:ka "'' iaı ) oktur. . . 
~ rl·ana -o kan Lomba hu cllilıi h.u)e ka Jı, t•leri rİ\ arıucl ı 
Liiıulan p1.tthu11ı:;,dır. l)iikki'ının !ıu .... halı on huı·ukıau ht>ri <h·· 
l•ıaıı ~ar:uında i ,.., ılr.- ut uran \• uı p._J<"ı-ı a-ktrİ kordon l.:alflı· 
Ali)e lıaııırıı, •t;ırak.I\ ı ı-itti;!i ılıııı:tır. :fok.ıklarrla 11 lıerJ.,. 
zaııı;ın. dnvar -aaımi kuruıakl.ı -<rl.ı·.ı ı;ı·çrLilir.• 

(Daha rnr) 

Anadoluya gidenlerin 
sayısı arttı 

Bu neticenin hu
sulünde imtihan· 
ların bitmesi amil 

olmuştur 
Kendi arzularile İstanbuldan 

Anadoluya günıek istiyenlerden 
lzmit, Sapanca ve Adapazarı ha· 
vali.sine gıdeeeklerm dördüncü 

afileoi dün saaı 14,25 de Hay -

Hatalı Tarih 
yaratmıyahm 

Bay lsmail Habib'e 
(Başı dünkii slyımızıla) 

(Ana dılimin ahenkli makamı
nı Çin diline naklettim. Onun u
siil ve kaidelerini soktum. Bllll 
dan böyle Çince de bir bül>ül gi
bi ötebilir.) 

Bu şair Çin edeb:yatına, Tür
kün >aıltip bulundugu aruzu sok
mu,tUl'. Uuığa gitmeğe ne hacet? 
,r;;p tesırini bilmeyen (Yakut. 

lann şjirlerine, yine Arap lesi -
rinden harıç kalmış hıristiyar. 

l'ürklerden .Çuvos. ların şiirle. 
rııne bir göz atmak, aruzu bü~iin 
heybetile gönnek olur. 

(Hans ilerden gelgen bu töre?) 

Yani ka.şgarlınm kıtabında a -
ruz!ıu mısraların bulunması bir 
tesadüf eseri değıl. belki Türk 
~üri.nın ezeldenberi tabi bulun -
dı.:gu kaidelere hürmet ve mer • 
butiyetidir. Türk d~inde aruz 
(Yunus Emre) ile başlamamı~tır 

bharrir'.n hayrete şayan di -
~er bir sözü di" şlldur: 

•Aruzu doğrudan doğruya sal 
Türk~-eye beyan vasıtası yap:ııak: 
Bu lışin en esaslı kahramanı Yah. 

a Kemal ile Faruk Nafzdir (!)» 

Bu kat'ı beyan. bilhassa edebı
yat a'eıninde müptelası bulun -
iugumuz elim b~r marazın nük. 
südür: Şöhretin ahbaplar arasın-

a ta.kshni!. 

Burada güzeL bir hikayeyı zik
"etmeden geçemiyeceğim: 

Çinde Tu-Fu ile beraber ya -
şamış di er bir Türk şairi daha 
vard:r: Lı.Po. 

Bu adamcağız '3ir olduğunu 

tasdik ettlrebilro k iç!:n. şi!rleri

ni akaı!<' :ye verir. Akademi şL 
ılerde bi rsan'at eseri göremez; 
çünkü azadan hiçbir'. bu kuvvet
lı şairin kt.bına vasıl olamıyor -
_:ış! .. 

Fakat talih nas· 1ı-a Li.Poya te
veccüh ile hakiki üstad olduğu. 
nu ta.sı!Jt ~ttirır. (Kore) Türk 
'akanının, imparawra gönderd
iiı şl'<lidmeali Türkçe bir mektu. 
l-ıa_ imparator ha1tanı memnun 

n k ve lharp h iyy i •nl . 

'lak için Türkçe cevap \'erm€k 
ter. Nihayet L!. Po bulduru ur 

-e mektup ona ya>ıdırılır. Bu gü
el üslü ba hayran olan hakan, 

harpten vaz geçer. Li - Po da mü 
tifat olmak üzere akademi aza
ığına tayin edilir. Fakat bu tayin 
miri ağlatır: 

cArtık ben de bir etiket sahi
biyün! Şöhreti ahbaplar arasında 
~ak"ltne alı'}ac&ğun!» 

.İmparator. beni akademiye 
oyiın etmek1e benliğimin idam 
fermanını hazırldı!• 

cünun dışında kalsaydım bod. 
binlikten kurtulur, durmadan 
yükselirdim!• 

Bu söz şi:ilırete layık olanların. 

etiketsizler olduğunu göı.ierir. 

Huıibin düşüncelerin mahsulü 

kat'i hükümlerle hatalıı bir tarih 
yaratmaktan vaz geçelim. İlim 

EN SON HAVADİS 

' 
Tarihten bir yaprak 

~~~YA~i~ 
• • 

• 

Kô.f irler ahitlerinda 
sadık olurlar! 

• 
iri göğdeli gemi obur yelkenlerini Akdenizin 
havasile şişirirken Cem güğerteye çıktı. Pem-

be bir güneşin altında uyuyan yeşil cennet 
yurduna veda ediyordu. 

• 
Sultan Cem Akden.z sahillerı. ı f H kk K 1;:-ı kuı-u!mlt;' bir ağ olduğuna kani-

ne inmişi . Kararı kafi 'di. Göz- • a 1 on ya il 1 ım. Bana kahı;a efendim'z Rodo 
leri ufukta RodOfl şövalyelerin - - sa geçmemelidir! 

den gelecek haberi ve gemıletı Cem sodef kakın lı Tecrübe ve umur görmüş bir 
beklıyoı..Ju. Dôbüssonlun A'.va- U • acfa,n olan Fı-~nk Sulyman Beyin 

ro kumandası.~daki donanma A • bı'r alcak masa~ın hu ._füleri Cemde bır ter•ddüt 
namur açıklarına demirlerr.ış ve il u>·anıhrr'ı. Fakat Cemin maiye. 

Cernin elç .eri sabile çıkmışlardı. o"stu"ne' konan nu"- tindckıler itt;fakla: 
Rodos beymin imzaladığı mi 2k- U Kafirler ahdlarında sadık o. 
name ile mektubu di!rhal Ceınc 1 J El' · zd · ala · k 

müş bir sehpanın ~::ı:P ~:ı v:r:: Me:~ M::. gönderildL E.<a.Sen gemiler bura. 
da on günden fazla beklemiyecek 
!erdi. Eğer Cem on gün içinde ye 
tişmez.se donanma derhal demir 
alarak buradan açılcktı. Cem 
mektubu Jdıktn sonre Tersusa 

önüne bağdas ku- :;.ı::~:. a:i~:r~:.::.ı~emen a-
Sultan Cem mert ve namuslu rarak oturdu. So- bir adam o>duğu için ker>disile 

f 
münasebet tesis edenkrde de bu 

·ndi ve buradan Anaınur'a geç. 
ti. Cem misaknameyi ve mektu
bu çok samimi ve itimat telkin 
l'<lici mahiyette görmüştü. Yalnız 
murahhas elçisi frenk Süleyman 
Bey şövalfelerde kancık ve hain 
bir ruh sezdiğini söylemekten 
kt>nd>~ni alamadı. 

rasında fildişi ve gibi evsafın bulınıduğunu fane-
d·yordu. 

sedefli k a ş ı k 1 ar 
vardı 
-23-

- Su!tnım diyordu. Onlar;n ı zalarına ve sözlerlıne sadık kala. 
tav rlarından 'üphelendim. Vaid- caklarına inanamıyorum. Bütıin 
'erinden bir hayır geleceğine im- 1 bunların sızi ele geçirmek ir,in 

Dr. Ziya Günün üniversiteye vakfettiği 
· muazzam servet nedir ? 

( ~ tarafı n-·rinct ~nhifedt'") 

reketi her tarafla büyük nıem
nunıy~t urandırmı,tır. Vali ve 
Belediye Reisi Doktor Ltıt!i K•r. 
clar bugün kendis;n. hastahanede 
ziyaret etmiş \'e esk;den hocası 
olwı üstada hürmet ve sevg:leri
ni bildirmiştir. 
Kıymetli doktor, bu·aktığı ser

vet gelirinin bilhassa şu üç şe

'<ilde sarfı.nı istemektedir: 
1 - Çalışkan talebe}·e .Ziya> 

mükUalı diye nakdi bir mükafat 
ihdasını. 

2 - Beynelmilel bir dereceye 
varabilecek kabiliyet ve istida 1 

~österen tal.ebenin Avrupaya 
tahsile gönderilmesi. 

3 - Herhanki bir vesile ile 
tahsilini ikmal edemiyecek vazi. 
yete düşen çalışkan talebelere 
tahsllini ikmale dinceye kadar 
yardımda bulunulması. 

za ildi. 

Tesisin maksat ve gayesi: Ünı-
versiteniın maddi ve manevi ınkL 
,afına y•rdım etmek ve üruver
site talebesi ile Darilişafaka ta
lebesinden müstahak olanlara 
tahsilleri esnasında yardımda bu 
lammak bu maksatla cZiya Glin 
bursu> ve cZiya Gün mükafat
ları• ihdas edebilmektir. 

Tesisin ida:roe heyeti: Üniversi
te rektörünün reisliği altında üni 
versite heyetinin seçeceği iki de. 
kanla, yaşadı.kları müddetçe pro
fesör doktor Muzaffer Eı;at Göç. 

men ve Ziraat bankası kontrolör
lerinden Salahattin ve Emniyet 
Sandığı müdüründen mürekkep 
olacaktır. Bu idare heyeti ayni 
zamanda vasiyeti tenfiz memu
ru sıfat ve sahlhiyetini haizdir. 
Tesisin kasadarlığını Emniyet 
Sand•ğı ifa edecektir. 

- Gidecc~~z. Tevekkullimüz 
Allahadır dedi. 

Şövalyeler bu kadar kat'! ve a
çık mi.,almame ve mektupla ken
disinin hürriyetini köstekliyemi. 
yeceklerine fevkalade itimad edi
~·ordu. 4te Cem böyle bir kanaat 
ile 37 kiıilik maiyetile Dü.k Alva-
ronun gPmtsine bindi. 

KendiTi.ni anayu-rdundan ayıra
cak olan bu gemide Cem büyük 
merasim le :karşılandı. Donanma 
kumandanı Megalo Mastorinin 
tesı~fatçısı olan zat Ceme ve ma-

t! An:n bt · "k bir h 

kabul gösterdi. Ceme te~elli ede
rek sözler söyledi. 

İri gövdeli gemi obur ye!ıkenle
"'ni Akdenizin havasile şişirirken 
Cem güverteye çıktı. Peınbe bir 
2üneşin altında uyuyan yeşil ve 
cennet yurduna veda ediyordu. 
Beiki bu ayrılış ebedi olacaktı. 
Anamur kıyıları gözden silinince 
ve kadar güverted"e kaldı. İnci sa. 

hil)eri yaslı bir götle doya ooya 

ııır:;gul oJ.lu~unu, hi11arn~ılı·' h 
~dalin on bu~ulı.. olıı.a) lp onu 
}irmi )eıli l!rçıiğiııi> •öıleıııek
teı•e de \liı e lı:•ıınıı e' in 
deki saatin gf"rİ kaldı ·t \e jn· 
filaJ..rn at tam oıı lnıı;ukda 
duı ulduim &11la;ılmı~tlır. Gü
riiltii üzerine elrafııın ko;u
t•nlar yalnız •Ülçü dükl.i.nı
nm yerin ele yeller "''iğini H 

f'nlaz )"lğını üz ... rinde duıuan 
ıüttüğüııii görmü~lerdir. Bom
lıanın kimin ıarafınclan aııltlı
~ı •u daJ..ikaya J..adar öğrenil
ıneıni~·e de, ilk bakı~da hii.di
•e Makedonya komit!""i ıara

fınclaıı ıerıip edilmi~ bir ,ui
ka-tı andırmaktadır. Yaka ma· 
)ıaline gelen itfaiye nefrrleri 

tarafından enkaz ara,Ulda )'•· 
pılan ıaharriyat neıice.iude 

ıiitçü Saııdalciyef ile çırağı 
Jliri tonun lime li:11e olıııu~ ce
sdlı-ri meyılana çıkarılmıı<lır. 
İııiilakin en feci kıırhanı San· 
dalı·i)efdir- za,allı >ütçünün 
hlr bacağı kasıgından ayrıl

ıııı;, \e ild kulu hilelJerinden 
kopııııı:rlur. Çırağın c~·•f'li ta
ınanulır. Yalnız ha~ınıla lıa [if 
J,ir ) ara olduf;'lt görülıııü~rliir. 

darpaşadan hareket eden trenle hunun helasını, asırlarca cehale. 
Sen·etin ne şekilde kullanılaca 

cağ·nı ve hangi hayır işlerine saı·
fedileceğini etrafile teSbit etmek 
üzere rektör Cemil Bil<:elin riya
setfnde bir heyet t~kil edilmiştir. 

Gayrimenku!Jeri: Meserret ole 
li ile. altındaki üç dükk3.ndan, 
Rasimpasa hanının ve Güruloğ -
du mağazası ü:ı;tünde'ki hanın ya~ 
rıya yakın hisseleri, Cağaloğlun. 
da evi ve Yerebatan Sağlık yur
riu karşısındaki apartımandan i. 

barettir. 

eyı·etti. Kumandan Cemin derin 
lıir teessüre kapıldığını görüyor, 
'"u tK<!IJi etmek için bütün kuv
vetini çenesine toplıyarak bir çok 
•e.ı:l r söylüyordu. Güneş ufuktan 

üç, dört mızrak boyu yükslmiş -
ti., Cem hele güvertede idi. O bir 
aralık içden 'bir acı duydu. Alisini 
~aran! k içine düşdüğiinden şüp
hebı>nmeye 'baıılaın~ı. Yüziiode 
içinin yesi ve acısı okunuyordu. 
!ç fırtınasının siyah dalgaları ta
kallüs etmiş alın çizgileri halinde 
~örünüyordu. Öğle olmuştu. 
Türk sahilleri temmuzun bol• öğle 
•üne<ji altında bllla parlıyordu. 

Bundan, Hıri tonun bomba 
1110 infilak.ile dey.il, fakaı an
kaı. altında kalarak ezildiği w 
telef olduğu anla~ılın;ıkıaJır. 
Polis tahkikata ba~lanıı:llr. 
!;liiplıeler, geldiği ı;ündenlıeri 
üıçü ile beraber ıa;ıyan nıİ•• 

firın Üzı·rinde toplannı:ıkta<lır. 

Dı..kkiiıırlnn ıh;an çıktığı hiç 
ı;öriılıneyen Lu adamın vak'a 
••mı ıoıla siitçünün yanında 
hıılunma•ı, boınhanın infilalr..i

m en elden tahmin e<le:bil .. ,..-k 
derecede rnikasten haherılar e
dilnıi~ o\ına ına lıanıledilııı k
tr<lir. Ilıı usl •ureııe yaptığı· 
rnız ıalıkikaıa dayanarak, h!z 

<evkolunmuı;lardır. Karadeniz sa tim yapmakla öde -
hillerine gideceklerin 12 iııCi kafı miştir. 
leside ak~am vapurla gönderil _ RIZA ÇAVDARLI 
mişlerdir 

Dür>detı itibaren Anadoluya yakın sahil vapur
larında aktarma 

biletleri 

~eceklerin sayısı birdenbire 
iÜkselıni.ş ve beyanname verip 
de numaralarına göre dünkü c;:ev. 
kıyata ayrılmış olanllılrın '!emen 

hepsi gitmişlerdir. Bu meyanda 
mazeretleri olduğundan dolr.yı 

vaktinde y idem emiş olanlardan 
da kalabalıık bir kafile halinde 
dun g.tm· !erdir. 

Bu neticede mekteplıerde imti
hanların bitmiş olması tınul ol -
maktadır. 

Asker ailelerine 
yardım 

* Asker ailelerine yardım i;in 
de intizam temini için numara 
vetllecek. 
* ILiliç idaresinin devri, hazi_ 

randa kabı) olmadığı anlaşıldı. * 4 Haziran çarşamba gUnü şa. 
Ahmet Ha.şimin ölüm yil dönü

mü münasebetile bir ihtifal yapıl 
ınd.~l karaı·laşt.rılmıştır 

Haliç vapurla:ri!ıe, Devlet De. 
niz Yolları Köprü ve Adalar Ana 
dolu yakası iskelelerine i•liyen 
liman içi vapurları arasında ak -
tarma biletler ihdası kararlaşt• -
rılmıştır. Bu hwıusta çalışmakta 

olan komisyon mesaisini bitir~ 
ve neticeyi Münakalct Vekaleti
ne bildirmiştir. Bu usul 1 haziran 
<lan iUbaren tatbik m~kiine k". 
nulacaktır. 

Lord Gort cebe
lüttarık kumandanı 

oldu 
Cebeliittarık: 15 (A. A.) -

Yeni umtımi vali Lord Gort, 
dün Cebelattarık kumandanlı
ğını deruhte etmiş ve hükiımet 
konağıuarl l·en1i Dl')"' lemi~tir. 

R•ktör Cem''· Bilse! bu husus
la kendisHe görtışen bir arkadaşı
mıza .şunları SÖ)rlemiştir: 

c- Mliderris doktor Ziya Gü. 
.,un serve ini iiniversiteye bıraık
'l!ak arzusunda olduğunu v hu. 
na verilecek şekil üzerinde gö -
riişmek is1ed:ğini müdavi tab:bi 
profesör doktor Muzaffer F.sat 
Göı;men bana haber Vt'rdi. 

Bu işlerde ihtisası olan profe
sör Ebü\(1111 Mardin ve profesör 
S•ddık Sami Onar ile görü lük
tcn sonra profesör Sıddık Sami 
Onarı ve noteri de alarak y.ıntna 
~'ltim. Cerrahpaşa hastanesi b~
hekiml E.sat ve a<abiye mütehas. 
s• ,doktor Slikril Haz>m, göz pro 
fesör Vl''kila N"aci Bengi.su haz·r 
olc'ukları halde kend"ısi ile arzıL 
sunun ye :.ne getirilmesi içi ko. 
nusmalarda bulundum. KPnd ~i
ne arzedilen muhtelif seki 11erde~ 

tölünıe bağlı tesis> ;eklini terc"h 
ettiğinden ı:ıortcrce buna göre ha
zırlanan sen•!, kendisi ile şahit

ler tarafından dii ı saat 10 ~a im. 

Gerek bu gayrimenkülleriıni, 
~erek menkul servetlerini ölüme 
baol• olarak yaptığı tesise tahsis 
etmiş olduğundan ve kardeş ço
cuklarına hayatları müddetlerin
ce verilecek aylıkları kendisi ta
yin edeceğinden ancak kendisi . 
nin anuları dairesinde infaz edi. 

lecektir. 
Üniversiteden dün kend:si.ne 

bu ilim müessesesi adına bir te
~kkürname yazılnı tır. Namus 
ve iffetle çal.ışarak kazandığı ser 
veli, kürnilN;nde ad·nı hürmetle 
andırrlığı büyl.k ilim evine tahsis 
e.tmek suret!le ebedi hürmetle 
ondırmağa muvaffak olmuş ol -
·nas:nd•n dolay duyulan iık-
-lir h • ;lrri bu les•kkürnamede 
h'lhassa ifade ed'lımıştir. Vasiye
tin infazı z.amanında. üniversiteye 
bliyük ynrdım<la bu1unanTarın 

1,:ı.ş kö.,"'sind'e doktor Ziya Gün'. 
irı rP~mi yer ::ılaC'::tlı:tır.-. 

Geminin kumandanı ve şebz.a
·lenin mihmandarı Dük Alvero 
Cemi kamaraya çağırıyordu Ye 
mek zamanı gelmişti. Çok mükel. 

lef bir sofra hazırlarunıştı. Cem 
edef kakmalı bir alçak masanın 

''"'=üne konan gümüş bir sininin 
ınüne bağdaş ku-rarak oturdu. 
Sofra<ında fildi~i ve sedef kaşık
lar vardı. Hükiimdara layık biı
ofra hazırlamt§lardı. Sofra hiz -

metini gören şövalyeler bir hü -
kQnıdara hizmet eder gibi sınna

'•ı elbLqelerini giym~lerdi. Mcgalı 
Mtlstorinin Çasnigır başı da ge. 
ııre idi sofrayı idare ediymdu .. 

o;,ki hliktımdar saraylarındaki 

,n'anelere uyarak gelen yemek
lerden, tatHardan ve sulardan 
evvel~ kendisi tadıyordu. Bu su. 
ret!ıe Cemin kafasına zehlrlen .. 
mek şüphesi olmadığırıı aokınalk 
istiyordu. Çru;nigir bru;ının bu ha 
reketı Cemi ihayrete düşürmili;lü. 
Terci.imana sordu: 

(Derıımı vıır) 

15 Mayıs PERŞEMBE 

DÜMDEM /1 : 
BUGUM .. 

Adolf, 
Rodolf .• 

Salı günkü ajanslar, 1941 yılı· 
nın en sansasionel haberlni, bi• 
dayette ihtiyatla, akşama &gru 
da kat'iyetle vermiş oldular. 

Bu haber, farzımahal, iKıbrısııı 
işgalinden, Cebelüttarık'ın sükil· 
tundan R. A. F'un Berlini hak il• 
yeksan etmesinden daha mühiırı, 
dünya matbuatmı daha fazla i§

;al edecek. yalan yanlı§ bin rurlıl 
,ayıalara, olur olmaz tefsir ve fJ 
raziyeıere zengin bir me\'ZU U:t" 
kil edecektir ... 

Rodolf - Adolf münasebetl,.tİ 
çoktanberi gerginle~miş, aralarıll 

dan kara kedi geçmişti.. 
MemlekeLn geçirmekte oldu • 

~u dahili ve harici bı.ıbranı na:tr 
n dikkate alan Rodolf, cya sa • 
bıı·• çekmeği daha muvafı.k bııl· 
mu~ ve tedricen mes'ül vazifeler .. 
den uzakle.şamk \'eya uzak],,şt:• 

rılarak, inziva köşesine çekilnı· ·. 
ti. 

İşte bu aralıktır ki, meseleY' 
fazla ehemmiyet veren ve türliı 
tefsirlere kapılan memleket eli<~ 
rıumumiycsini te.ı:;kin ve ik·na i ~ 

çin, Rodolfun alul lıastalığ:(loil 
müptel.a olduğu i§ae edilmiş .;t 

bunun üzerinde israrla durul • 
m~u. Fakat, geçen yirmi ojsaJ)' 

da, A&lf'un yıl dönümü müoJ
sebetile partide ve binlerce lk~ 
nin huzurunda uzun lbir nut~ 
veren Rodolf'un noksanülakıl o!. 
duğı.ına kimse inanmamış ve h•f 
wyi 6(jyleme!k jyi olmadığı i9Jf 
bu hususta fazla mütaleada boJıl 
nulmamıştı. 

Adolf'un Rodolf sağ !kolu, ~ 
damarı bulunuyordu. 

Fl tarihinde ikinci lbir ~ 
idi. O kadar ikinci bir Rodolf ;.!i 
ki, Fransa muharebesi 'baJlar b$l 
lamaz, Rodolf, çavuş elıı. 

giyere'lc cepheye gi-deoeği v#i~ 
partiyj toplam)'!: 

- Gitmek var, gelbıemeık vof· 
Ben ölürsem, benim yerime C.ı'> 
ring; o da ölürse Hınıler ge~)· 

r. im aSfy mel'Tl.ıır.-

demiş ve ;ki gün t!<>nra Berl;ıı' 
dönmüştü! .. 

Ramin bidayetinde bu dertr' 
sayanı itimat ve emniyet olan b~ 
,dam, bir sene sonra neden g'f1$' 
-Ten düştü? .. Gözden düştüD<tt1 

"'nra neden Almanyada fazla bl' 
rınaınıyacağını anladı da haJf 
canı olan İngilizlere lk"9tl da il" 
lı'm oldu? 

İşte bir kaç sual ki, cevap1•1'" 

nı ancak lbir kaç gün sonra öır' 
nebileceğiz. 

Dün bu hadL•e etrafında ~r 
nuşuyo:r, ıfaraziyeler yürütü}""' 
duk. 

- Acaba niçin başka yere 1<r 
madı da İngiltereye kaçtı? ıl~'. 
ortaya bir sual ~uran arlcııÖ' 
şın birjsine, diğeri ıu cevabı ~ı 
di: 

- Çörçil, son nutkunda ~ 
harebeyi kazanmazsak kaf,.ıt' 
keserim> demişti; !belki, buna ıC' 
zum lka~dığını fagiliz ~e• 
!ine bizzat ~ ,Jıatmak !cindir!. 

NACtGAıJf 

• 
l zmir f uarırı' 

iştirak 
edecekler ço; 
Almanlar veMac8~ 
lar bu meyandad! 
İzmir enternasyonal fuar;Jlll 

sene iştirak edecek olanlarııı 1 

bitine başlanmıştır. Ticaret (J 

sı bu sene fuara daha geni• 
yasta ~irak temini için Jıüı~ 

bütün tedbirlui almıştır. 

MacarL•laıı, ~imdiden fuar' • 
tirak edeceğini biJ.dirmiştir-; 
manlarııı da bu sene diğer f 
!erle kıyas edilemiyecek bir 
kilde fuara iştirak edecekler• ,ı 
renilını.ştir. İngiliz Ykın Ş~; • 
Balkan Ticaret birliği de P' •p 
den fuara i.ştiı-ak içim haz.ırJ.ıl' 
brujlanuştır. 
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Iİpiahaneden • ~.........___~ 

bir katil yakalandı 
Polis, dün KırteJıir)i İsmaili 

ildünnekten 18 aeaeye mahlnlm 
iken hapiırlaaae4en kaçu İsma
il hakkı Arakan adlı bir ka
t ili YakaJanuş ve Müddeiumu· 
-.iliie teslim etmiştir. Üzeri a· 
ıandığı zauuı &M lira lnıh111aa 
katil •Bq altı ay mezuniyetle 
ı._apishaneden çı)dtJBll gibi garip 
JafJar söylediğinden akli muva
ııe•esi tesbit Milmek üzere Adli 
hbba gönderilmi§tir. 

Şehir meclisi reis ve. 
kilinin cenazesi 
(B-,1 birinci sahifede) 

hilcUnniştik. Merhumun cena
ıesi bugün bii) ük merasimle 
l.aldırılınışhr. 

Paris'de 5.000 Cebelüttankta Libgarceplıe- Hess'i;- firarından 
Y h d• t k•f h Jk k • J • çıkarllabileceu en a u ı ev ı a a mas e sınue vazıyet mantıki netice 

edildi Elce!~~~:.l!~~ A•ke- geç~n Seneki- lngilterenin magJup 
Bunlar temerküz :ri makamların emrile Cebelüt- nın aynı oım· aya"90 .. I hakkında 

k 8 m p 1 ar 1 n a tank .halkı lZ mayısta gaz mas- LolMlra 15 (A.A.) - Londrada M 

uöf!derildi =~=~~.:--::..:! ~~~. -;:, ı~::ı~:~ hakkında kanaat 
• Paris: lS (A. A.) _ D. N. B. mani olınam'f*-· Korunma tec- Hmr hududunu ~indea besled•ıo• •ıd•ır 

aıanu bildiriyor: riibeleri her cuma KÜ•Ü tekrar- evvelki vaziyete miipbih bulua 

Sabah gazeteleri Paris'te mu- lanacakbr. maktadır. Düşmaa, kendi hudut Ltmdra: 15 (A. A.) _ Bn· 
kim 5 tu•a '- lan dahilindedir. Ve Mısıra hü- gt"in balkın ,.e •azetelerin dik-·"- Yauancı yahudinin • "" 
tevkif edilerek hir temerkü7 ınoı·ıı·z DOnanm-ası cum sarh niyeti ile bir kuvvet katleri yine Hess'İA harikul:ıdc 
kampına k·ıı · tanzim etmek üzere bulunmak- ına•·erası etrafında loplanmıştır. na ı erıuin Vidıy hi\· " ~ 
k~metini:n teşebbüsü ile alınmış (Başı 1 i~ci sayfada) tadır. Efkarı ummniyenin bir kısmı 

•• 
Kaza, Kaza Us tüne ... 
Bugünde Kartal-Yakacık yolu. Usfünde 
devrilen bir otomobilde bir kişi aoır 

surette yaralandı . 
Bu sabala Kartal • Yakacık n ezmemek asin direksıyon kır· 

7GIWMla 1tiı' .tomeltil unilmiş dıiı sırada otomobil yaıulaki 
n bir ..._ aiu surette 'bap· he.ncleğin içine yuvarlaJUDl§iır. 

.taa yarala•m!f*u, Otomoı.il.le lnılunan yekw-
Aldıiunuı malumata göre, .,. lardaa seyyar sinemacı Vehap 

för Fahrinia itlattsİJldeki •Kar- başmclaa alır surette yaral-
tal 10• plikalı etomoltil Kartal- mış. şoför mucize kabillilllem .. 

daa Yakacığa doğru sea sür'atle larak kurtulmuıtur. 
giderken önüne ani olarak man Vak'a mahalline yetişen ju· 
dalar ~ıkmış ve şoför hayvanla- darma tahkikata ltaşlaml§tlr. 

---------------------------------
Su taşkınlığını 

önlemek •• uz ere 
Cenaze merasiminde başta 

vali ve beledi) e rciı;i Liıtfi Kır-
4ıu- olmak illere Parti reisi Re
~t Mimaroğlu, eSki uli ve be
lediye reisi Muhiddin Üstündağ, 
Şea.ir meclisi azaları, Beledi)'e, 
Vilayet, Parti ve Ticaret odası 
e.rkanı, merhumun ailesi \ 'c 

dostlan bulunmuştur. 

hır tedbir olduğunu yn7.ıyorlar. kru,•azörlerine yeniden iki mu- Bu kuvvet mütemadiyen ke- He s'in Almanyadan kaç1şınd.1 
Ru tedbir bazı artlar dahilin· baffakiyetli hücum yapmıı:tır. şifiH yapan hafif kuvvetler Alman makinesinin inhiliıl a-

de ~·aabncı yahudilcrin tc,·kifi Zırhları delecek lnl\'\'etli hoın· tarafından sarfcdilmcktedir. laınctini göstermektedir. ilaha Köy ve kasabalarda 18 • 50 yaşındaki 
ni derpiş eden teşrinie\'\'Cl ta- balarla bu gr:nıilere tam isabet- İmparatorluk kuv\'tleri ise, mutedil müşahitler hu k.ıdar j. vatandaşlar çahştırılabilecek 
rih]i kanunun hükiimleri daire- ler kaydedildiği muhnkkrtktır. f hafif kuvvetleri ile düşmanı sı· ı ler'. gi.~mi:. orl~r: Bı~nlar, l'Utnn~-
inde alınmıştır. Bu kanun mu- 11 mayısta, Avustral~ a •Can-1 kı surette nazareti altında bu- tesı gunkn hadıseyı Alman bu· Su taşkuılığı hücumlarına kar. Bu kuvvet kafi gelmediği tak-

cibince halen 20 bin ~·ahudi iş- berra Lcander• harp genu<>ı, ıundurmakta ve düşmanın ağır kumet erkfını arasında bir nok- şı korunma kanun layıhası dahili· ~irde mahallin en biiyük mülkiye 
gal altında huhınmıyan nı nta- Hint Ok) anusunda bir Alman kuvvetleri harekata iştiraktan tai nazar ihtilafı olduğunun ala- yi! encümeninde tetkik olunmak. memurunun emrile c.var memle
kadaki geniş teıncrkiiz kampın- korsruıuıa iaşe gemiliği hizmeti enel, fırsat düştiikçe dtişmanı meti '1e Alman itibarına indiri- tadır. Uyıha esaslarına göre taş· etlerden de kabiliyetli kimseler 

Cenaze saat ll,30 da hastane
den kaldll'ılmışlır. En önde ma
tem havası çalan şehir bandosu 
\I~ ~nu takiben Parti, Belediye, 
Vılayet, Umumi meclis, Ticaret 
edası ve diier bir çok miiessesc 
" ıaerhuınun tloatlan tarafın. 
dan gönderilen çelenkler olduğu 
h~lde, cenaze el üzerinde Bcle
dıyeye eetirilmiş \'e burada biı· 
nıüddet tc\'akkuftan sonra Be. 
Yazıt camiine götürülmüştür. 
Cenaze namaz.ı Be'-'a"lıt ca •. 

da nıevkuf bulunınkiadır. ~·apan 11.430 tonilato hacınındc hırpalamaktadır. len nıühim bir darbe addetmek· 'kın fiularile sahil ve setlerin yı - getirilerek ça'hıştırılacaktır. 

Bnlgar meclisi 
Cobourg ticaret gemisi ile kor- Bunula beraber, bu giinkil le beraber hemen bir netice çı· kılma ve yarılma tehlikesine ma· Bu iş!erde çalıştınlıriten sa • 
san gemisi taralından müsadcr~ , ·aziyet ile geçen seneki vaziyet k':'rmaktan uzak bulunuyorlar. ruz bulunması veya civar arazi· katlananlara sa'katlık dereceleri
cdilmiş olan yedi bin tonilato arasında bazı mühi mfarklar da B. Hess'in beklenilmedik ziya- nin su istilasına uğraması gibi ne göre !kendilerine ve ölenlerin 
hacıninde Non-eç Ketty Provig vardır. Geçen sene burada, retini izah için bir çok fikirfor ~ıalılerde hadisenin vuku buldu. ilererine polis ve jandarma eira. 

(Başı l inci sayfada) sarnı~ gemisi yakalannuşhr. mümkün bütün malzemesi ile ileri sürülmektedir. Bazıları ğu mahallin en hüyUk mülkiye :ına verilen tazminat kadar hil· 
ruğu altında btılıınuyon:u .. t'\- s· • •• _ .. __ N ı· ç· ı · H ,. Al d k" · t' J ehlik 

ır mıAUll orveç ı ve lD ı bÜ'-'Ük bir ital'-·a nordusu vardı ess ın manya a ı vazıye ı- memurunun emri e t . eye ma 1...-ı.metre para verilecektir. 
daletin ve hakkani• .. etin miln•ı•,· ı ·· · t 1• t 1 t 18 " " · t hl0 k d b 1 d " k ı...-ı ~u :s 

,, ıurrıye e .avuş uru muş u. ve bundan ba§ka düşman ara· nın e ı e e u un ugunn \ 'e ru7. bulunan köy ve asa'Uil arın . 1 rde alıstırılaıılara bu 
dcvletleriain idaresi ahında ni- Alına nsubayı ile 47 deniz eri .. .l le . .1 de d .. cma Gastepo'nun kendisini bitaraf on sekiz ya§111ı bitirip 50 yaşını Bu.1 ış .e m~kahil Ucret veril-
hayet bu ''eni Avrupa caıuias• . ) t aısın.e i rı mettı er u,. • . 1 k L l d ld 'L!•ı·· k k .. mesaı erme 

" esır a ınmıı ır. . . .1 h 1 d • bü .. •ük hır mem e ette ıuu unacağını o urmamış vu un er e nu - • ~-
1 

ça1 ,,..,!lr]arı müd-
ltölgesinde de mu~affcr ohnıı· nın ıtına ı e azır a ıgı ., . . .. . al mıyeceı~, ya nız u.s..-

.. . d ·ı di" er ti~- ve emnıyette bulunmıyacagını fusu ellermde bulunan b ta, kaz ı!.- a·1 . n.-ırasız ekmek sından dola'-·ı l>t .. ıtt .. 111 Bıılaar mil mubımmat epı an "fe ı d.. .. 'L + __ •1 .
1 

. t k k k '· b def"" ıwn ı erme r-., ... A millvtrı uşunerea l.Dıı tereye ı tıca e - ma, çapa, üre , eser, e. ara a- vr- ık t . ed·ıecektir 
leti bahtiyardır. Bulgar mille.ı Hess iman polar mevcuttu:. ~şm~ naynı r tiği.oi tahmin ediyorlar. Bu tef· sı vesaire ile yıkıntıları kapama- ve kat emın ı . . ·1 

,, .. nuııı-

de kılınmış \'e bundan sonra o
toıuobillerle BakırkÖ:'l'Üne g·d· 

Bulgaristan birliğini tahakkuk den bıktığını söylüyor :ı.amanra çok buyuk mıktarda sirlerle Hess'in İngilten!nin ya ve tıkamaya ve su istilasının Mahalli hükumetm ~n .e 
ettirmiş olan mih,·er devletlt>ri· (Ba ı 1 inci sayfada) kamyon, her tiirlii nakliye ~a· mağli'ıp olmak ihtimalini \'arid önünü almaya elverişli her türlü bu gibi yerlerde çalışmak ~-

l . 1 )· 
erek n1erhıım ebedi istirahat-

ne \'e bu devletlerin şefleri olan sıtal.arına \'e pek çok benzıne görınediği ne!icesine varılmak- malzeme ile tehlfkenin mevcut yenler hakkında 5 liradan lO li. 
Ad 1 B · iLi İngilizlerin şimdi Alınanyada k b ı d · 

o r Hitler ile enıto n ll!ioSO· malı u unyoı· u. tadil'. Çünkü aksi takdirde bulunduguw yere giderek hizmet raya kadar hafif para cezası ven-
gabına te\'di edilınic.:tir A·ı . 

"' · ı esı
rıe ve dostlnrına içten gelen 

i . · k hakim olan istibdadı dl•virmesı- k" ıııi'ye cbcdiyyen mınncttar a- O zaman limanlar bu giin un Hess'in akibeti özenilecek bir cimeğe mecbur olacaklardır.. lıecektir. 
lacaktır. Blılgarl'stan l··ıç tarallı ne yardım edeceğini :.öylemi~- d k d 1 f 1 'd. çı··ın 

ın· • sa. 
ırnı teessürlcriınizi bildirir \'e 

c n ço a ıa ayma 1 1 1• ' • akıbet olamaz. 
k 1 A 1 · tir. He~, Almanyadan uçmak d · 1 ·ı pa ta iltilıaki e vrupa< a Yl'l1• kü bu limanlar şim i zı~·;u csı e Diğer bazıları B. Hiller'i ha· 

Jnerhunıa Allah tan ı·alıınet d' 
lerix, 1• 

· · · k. ı icin hazırlıklrını biiyük bir ih- · b. · nizamın lecs:siisii ıçın ım an nl'I .. bombardıman edilmış ır va1.ı- mil bulunan bir trenin yoldan 
• b . b he r~· timmnla :yaptığını be)an etmiş· k d o nıs etinde ış ern r ıgı yap yette bulunma ta ır. zaman. çıkarılması suretile B. Hitler'in 

· k t•• · · tir. Hamil bulunduğu harita 
nıak bususundakı a 1 azmını bu min Tobn1kta olduğu gibi hn'-·ntına kar.:ı hazırlanan sui-Hec; 'in bu sözlerini te) it et- e· ,, '1' 

ifade eylemi tir. Re,·izyonistliğ diismanı ncenahında bir diken kasdm mm·affak olamaması Ü· 

----o----
HEss, in Tayyesi ın--ktetlir. Hess'in yolunu tayin ::.: 

• apmak hus-usundaki kafi az- d b" k t d bulun 
" icin kullandığı harita üzerinde teşkil e en ır U\'\'C e 
mini ifade C) lemi tir. ltevizyo-tahrip edilmemiş 

l-<ındra · ı · ( 
Ue ı· . a A. A.) - Rud~lf 

sın kulla d w l\ 

rizilen dairl'lcrin hep i, uçuş iı;- nın·ordu. nist bir memleket olmak itib<> ~ ·d 
tikuıuetiııin diik'tin mrılikancsı Bu sene, düşmanın ')·enı en 

ııo ta ~ ıgı lcsserchmitt 
Yl nresı. ~umart . . 

lara b • ı esıyı pa-
. ag ı~an gece İngiltere .. 

2.erınd t 1 . u-
. e a ırıp edildiği hildiril-

-.,ş olan 3J d ·· 
ııe dahil de" 'ld~Şman tayyaresi

gı ır. ..__ __ 
rile Vcrsay i temine kar ı ınii 
cadcledcn hiç bir zaman Jıal 

kalmamış olan Bulgari tan d~ 
ha bida)·cttcıı itibarl'n iiçlü palı 

ta adil \'e Jıaklrnnİyetlİ bir ba-

rışın tcissi için ycgfıne garanti~; 

Tüyler tirpertici bir tilü soyguncuıuou 
(Bası 1 inci savfad ) w • 

İçiılde ıiks • ~ a - Beın ölü soyguneulugunu hır 
t~kını ın e~eıtı keser sesleri, ~- meslek yaptım. Bu soygunculu. 

mı s~in u:~id~!~uştur. ~ay _Nec. ğu~ lrimseye zararı yoktur. Top
'->urad k gı tarafa gıtmış ve raga karıc:acak olan bir servetı 

a Ç<> fec· b. ""' 
karşılll§ln t ı ır manzara ile meydana çıkarıyorum. Bununla 
'\'anı.. ... ı1_~·. EYJeri, kolları sı- da geçiniyorum. Benim karını ölii 

-.., -..ıut ib• 'b. 
etrafına taaffün g 1 ır adam yıknyıcıdır. GElıl enlerde Ba:kır-
Ça bir cesed· saçan par'.1111 paı· köy Baruthanesi müdiiriinün bal. 
tlcki koc ıın b~ına geçmış, elin- dız.ı ölmüştür. Onun cesedini yı
~in ~aman hır kazıkla bu ce· karken ağzında altın dh;ler bu. 
li &gzına vuruyordu Öb·· 1 d -

nde de bır k - ur e. un ugunu görmUş, bana haber 
erpetcn vardı \•erd" B .:ı 

lienüz etler· d""k··ı · 1
• en ue esasen mezar bek-

ı o u me . . . İ 
bu başın .. d l . m~ olan çısı maıl ile anlş ·ı~ bulunu-

agzın a ,ı altın a· 1 . voru o b 
8(1küyor B N . ış erı m. • ana kolaylık gösterir, 

. ay ecmı yerel k· b. h<.>n 
~ğıdın Usti.inde d h .. e 1 ır 1d mezarı açar, cesedi cıkarır, 

e enuz çıkarıl- a ıgım altın dişl rd d 
nı•ş üç alt d ' . b. e en ona a 
tı· . ın ış görmüş ve müt ır hisse veririm 

ış hır ölü soygunculıuğu ka 
1
: Sordum: · 

~ı~a kaldığını öE,rrcmınce hem:n - Ba ka ··1 ·ı 
ı>ol ha " " 0 u eri de soydunuz elin7 k ber vermiş ve suçluyu mu? 
. 1.. e erpcten, parmaklarında O bu sualimi tert>da··ı .. k 
o u etleri bulundugu halde .. ıladı: u suz ar 
n ·' cur-ıu ın~ut hal· 
tır. inde yakalatmış . 

Polıis geldiği 
&...~<'<' bi zaman ort d ~.ız ·r ceset bul a a 
ortaya koku v rnuştur. Ce. 

e llhunet 
b ız bi rceset bul saçan 

.. mu tur. Ce.. 
sedin agzındaki beş d. 

nün sökülüp ikisinin d~~lt\U:u-
2'lnda kaldıgını görrnUştur.. ğ. 

Tahkikat neticesinde; bu asrı 

~ bbaş'ın soyduğu cesedın, on 
b gün evvel vefat eden Bakır
ltuy Baruthane müdilrünün bal

<l ıı Rifeye ait olduğunu tesp·t et 

~tir. Ccsedii'ı baş:llı.fa yakala
l'lan Soyguncu: İsmail oğlu Ah.. 
bıet ~nı.inde bi rdelikanlıdır. 
Q _bUn kendisini adliyede gör
ı. l.Un, .A.hnıcciln yüzünde büyük 
'Jlt .• 
<l ltitıah işliyen adamların ne. 
~t· 
_ 

1 0kunuyortlu. Bana: 
)~~İşte bir g\bWıtır işledim! di

§Unları anlattı: 

- Evet, dedi' BaŞkalarını da 
soyduk. 12• 20 gün evvel ayını 
m<'ı.arlı!kta dört sene evvel gö. 

mült'n otelci İbrahimın mezarını 
açtılk. KaScıtas nı 9:lkardık.. Ağ
z~~da 13 nltın di i vardı. H<:;psini 

>ktük, parasını bekçi İsmaillc 
paylaştık. 

Tekrar sordum: 
- Daha var nıı? 

Ahmet bu sualhn.l hafıf b'r te 
~ . 
u ürnle karşıladı ve sustu. Bu 
~undan, «Daha var amma 

SOylemern. deme~- ı...ı.~.:ı·-· beı· di, A ,_.,..._-ulgı IY• 

Suçlu b 0 MU.Jd . un an sonra, bizzat 
~ eıumurns. .. ~ 

rafından . . nıkmet Onat tn. 
iStıcvap edildi. Her şe

yı olduğu gibi itiraf ed. 
tanahm t ıy-0rdu. Sul 

ı.!.: sulJı ceza hrudmi suçlu-
u tv.ıuı 

y .etti, dosyasını tahkika-
tın tamtkı için Müddei .1 _ 
.ad u: wnumı ıge 
ı e eı.u. 

old uğuırn delalet etml'ktedir muhtelif malzeme stokları te · 
!cdcfinin bu kadar ) ak ininde kil etmesi thımdır. Ve inaal~rı 
·ere inmesi, Hess'in mahir hi teşkil etmek şeraiti giiçtür. 

pilot olduğunu da göstermekte- Başkaca şu cihet de knydedil-
dir. mektedir ki kar ılı1dı kll\'\'etle-

Hess, Alınan milletinin lıaq>- rin birbirlerine nazaran nh.bet-
ıe nbıktığını da söylemiştir. •erinden mada, İngiliz hava km: 
görmekte idi. 

Irak Maliye Nazırı 
Bağdada dönüyor 
Bağdad: 15 (A. A.) - OCi 

Fransız ajansı bildiriyor: 
Fe,•kalade bir vazife ile Hi-

caz kralı İbnissum)'un aezdine 
gönderiJen Irak Maliye nazırı 
bugün Bağclada dönecektir. 

Garp ç61ünde 
(Baş tarafı Birinci sahifede) 

düsınaıı tarafından tatbik l'dile
cek tabiye ne olu~a olsun İngi
giJiz imparatorluk ku\'vctleri· 
nin ayni şiddetli hücumlar ya· 
parak mukabele edeceklerin<' 
kani bulunuyorlar. 

isvicre gazetelerinin 
' F ransaya sokulması 

yasak 
Berne: 15 (A. A.) - D. N. B. 

i 'içre ajansının Vichy'dcn öğ
rendiğine göre, İstçre makam
ları, İs,·içre gazetelerinin Fran
saya ithalinin menedilmiş oldu
ğundan resmen haberdar cdıl
miştir. 

İtalyan esirleri 
Hindistan da 

Aralarında iki gena
ral, bir Amiral, 450 

subay var 

'etleri geçen senekinden çok 
daha biiyüktür. Atılan bombala· 
rın ağırlığı daha faz.ladır. Vı:> 
münakale yollar ıdaha az emin

dir. 

İtalyanlar. Necasi'nin 
Habeşistan tahtına 
oturtuimasını hezlil 

edemiyorlar 
Roma 15 (A.A.) - İtalyan ga

zetecilerinden B. Ansaldo, kont 

Ciano'nun gazetesi <>kın Telgrafo 
fa yazdığı bir makalede şöyle di-

yor: 
İngiltercnin Necaşiniın Habe -

şistana avdetini temin elmiş oL 

ması İtalyaya karşı hakaretlerin 

en büyüğünü tcŞkil etmektedir. 

Habeşistaaıın büyük bir kısmının 

İngilizler tarafından işgal edilme. 

si bir hakaret değildir. Çünkü bu 

ancak bir harp hadisesidir. Fakat 

faı_ist İtallYa, İngilterenin Ncca i

yi İtalyanların beş sene hükmü 
altuıda kalan Ha.beşistana mede
niy~ sokmak üzere getirmeleri· 

ni öldürücü bir hakaret addet -
n ektedir. Faşist talya ile İngil. 

tere arasında tek bir sulh olabi. 

lir, o da kılunçla kazanı acak sülh
ti.ir. 

Irak Hariciye Nazın 
Ankaraden Tahrana 

Bombay: 15 (A .A.) - Eritrr 
cenhesinde nhnan yeni bir İtal
yan esirleri grupu, Hindistan 
gelmişti.. Bunların ara 1nd~ 
450 de subay vardır. Bımlrmn 
ikisi 

gidecek 
Öt!rcnilrliğine göre hfll<'n An

knrada hul ıınan Irak H ri(.-~" 
• 'azırı R. Naci Şl'\kct '.1 .. hı·an·., 

general, birisi A111iraJdir. gicl••crktir 

zerine l:less'in alelacele kaçtığı, 
diğer cürüm ortnklnrının ise 
ynl~alandıkları hakkınd asarih 
malfü11atn sahip olduklarını id· 
dia edi~ orlar. 
Diğer bazı kimselere göre de 

B. Hess hararetli bir bolşevizm 
aleyhtarı olduğu i~in Alınanyn

nııı şim<liki siyasetini tas\·ib et· 
mcdiğindcn ) akında B. Bitlerle 
B. Stalin arasında daha sıkı bir 
itilllf ynpılması imkanı iinlinde 
uazi idealine karşı beslediği i
manı kaybetmiştir. 

Hess'iıı diplomatik bir vazife 
ifa etmek ÜZ.:"re 1ngatereye gcl
diii hakkındaki faraz.i~·e şimdi

ye kadar tahakkuk etmemişe 

benzemektedir. Fakat bnı kiın
selerin fikrince belki Bess'i B. 
llitler göndermemistir. Ancak 
Hess Alınan camiasının diier 
.. iı· kısmı tarafından ta\Zf edl· 
miş olabilir. Bu nokta ancak 
bü)iik bir dikkatle yapılal·ak 

incelemeden ve Hcss'le cereyan 
edecek görüşmelerden sonra an 
lnşılncaktır. Şimdilik bilinen 
şey Hess'in mazisidir. Hess or· 
takları kadar merhametsiz \'C 

gaddardır. Hess, Alman meratip 
ettirdiğin? sd cmvbg c Jn\ b 
silsilesinde ihtiraslarının icap 
ettirdiği her vesilede kan dü· 
kiilmesi bahasına yükselmiş sc
\•imsi7. bir şahsiyettir. Bunun i 
çin<!ir ki B. Hitlerin •sağ eli•nin 
mazisine en ziyade uyan tah· 
ınin, vaktile başkalarına ı·eva 

gördüğii cezanın şimdi kendisi
ne tatbik eidlınesinden korka-
rak kaçmış olmasıdır. Alman-

yada yeniden kanlı bir teınizlc
nıc h~rekctiı;in Hcss'in kaçma
sına sebep olması bütlin nnzi 
ınnkinesiniıı sarsıldığımı delalet 
etmez. }'kut A1ınaıwada uoktai 
mızar ihtilafları olduğu \'e Al-

man hii1.Cıı11cti cr'künmın "Ol" 

!uklar bulunduğu \ 'C tetlıiş iize
rinc hinn edilen mcslıur nazi 
'ahcletin ·n glizüktiiğıi kadar 

snglam olm:.uJıuını muhakk ık 
~ıırctıc göstcrın~itir. 

Hu \ azi' et karşı ıııdu Alınnn· 
ya tarafından kendilerine tck
Jıflcr yapılan milJetlcr;n ,.e bu 
me\•anda Hitler'le ıniıliıkattan 
diiıwıı D ... 1 ı 1'l lı.ıli llllll' :.( 

Hindistan nazırı "mu. lnoiliz pilotları Ame
harebeyi kazanaca. rikada yetiştirilece~ 

.. f d• Londra: 15 (A .A.) - Amcrı· 
oız 1 ; IYQf kaadn gelen haberlere g~rc. in· 

' giltereden \'C Britanya mıpara• 
Londra 15 (A .. ) - Dün torluğundan gelen pilotforıo 

akşam CO\ enli')· de bir nutuk Amerikan ha\ acılık mekteple· 
irad eden Hindİ-tan Nazırı B. rinde talimleri hakkında ilk taf 

mcry Adanlik meyilan mu- silit \•eritmiştir. İngiliz pilotla
harcbcsiuden şu suretle hah • n Amerikaya 20 hafta talim 
St:lmiştir: s görmek üzere 1200 kişilik grup· 

«Biz hu muhar~heyi kazana Jar halinde gideceklerdir. Av· 
cağız» dctlerinde bunlar için hususi 

B. Anıery, geçen sonbahar- muharebe talimlerinden başka 
,]a birinci İngiltere hnva mey- bir tedris ,·eya talim lazım ol· 
dan muharebesinin, Bitlerin mıyaaktır. 
müdafaa ız İngiltereye girerek NeYyoik Times gazetesi baı· 
hu toprakları çiğnemek husu· makalesinde bunu İngiliz han 
undaki hülyasını nasıl suya hakimiyetinin teessüsü itie 

dii::iirınii:.; olduğunu hatırlat • munza mbir tedbir olaı-d taY· 
tıktan ııonra §Öy:Le devam et • sif ve tesirlerini fU saretle tlllıt-
mİ§tİr; lil etmektedir: 

Büyük Britanyayı ve onun Alman ve ingiliz psikolojiıe. 
ve onun Adanti'kle elan mu· ri aruıada bu harp llakluM• 
vasala yollarını saran ikinci çok büyük bir fark JMvmtvr. 
bava ve denizahı meydan mu· İngilizler miithif Jtombanhmaa 
harebeei de şimdi cereyan et· lara tahammül kaltiliyetinft
mektedir· Bu muharebeye kar· diner. Zira ya buna veyahnt 
şı koyabilmek için bütün ener· müsamaha ıötürmeZ bir cesan-

ti kabuldea :ba§ka çareler ol· 
ji ve meharetimizi kullanma- ı 
mız lazımdır. Bi-ı bu muharıe- madığını biliyorlar. Al••" ar 

da müthic ıtombımbmamlara ui· 
beyi de kuzanacağız. Atlantik -:r • ..1 L. it 

nyor. Oaluı• önlennae u.ıs 
mulınrchesi ne kadar uzar a U· f 

olan fU tık nriır: Alma• 9'! -
za ın, Bitler emeline, altı ay lerinin ve iWrillerinin değişti-
e\•ve1 hiriııd İngiltere me) dan ril.mesi. 
muharebe inden \az geçmek ____ ...... -~--------

ıııechuri) etinde lkaldığı zaına· ramak olduğ:ınu söylemii ~• 
na nazaran, daha Zİ)ade yakla: §Unları Wh c etmiştir: 
mış olmıyacaktır. Biz Ra~id Ali ile aveneei•İ 

Balkanlardan bahseden B. oyunlarını açık oynımı.ığa 
Am,.ry §Unları söylemiştir: me<:bur ettik· Onlnı· da Alınan 

Hiç },eklennı~yen Bnlkan J yardımının 'aktinde ) eti~ece
muharelıesiııin AJmanyaya tab- ği i.imidiyle i tediğ:miz gibi 

·ı 11•w• .,.8~retler Bitlerin ynpmnk zanırctinde kaldılar. 
mı ır ıgı " J 

Türki) C) e doğru mnznffer:mc Diz hu uretlc tam z~nıanında 
hir ) iirii) Üf hakkındaki proje- lınrckct etmiş olduk. Iıtihaıı: ~t
i erini alt üst etmiş olnhilir. tiğimiz lıatU harekette Irak m 

Balkun ınubarche inin Al· istik]iilinc 2arnr \ crcbi1 cek 
mnm ullln ınfüıakalc ) ollıırı i· lıiçl,ir ni).eti.miz yo:tıL. Esa ~~ 

ınnnle'ketınnz Irak ın ıetıkl. lı le İa1ıe nın •1dalıırı iizerincle ) a· 
JJ••cağı ll'~iı1 riıı nlu aydım c' • 

, d lıi~,··dilı11l'1111•,i rnüııı! ... iın· 
diir. 

İrnktun lrnlı e{len ll. Ame· 
r} hu mewi~kette çok tı>hlike· 
li bir , azı~ •·tın t;ılıaddü ime 

rede lıuhınan Vichy hükumeti
nin bir karar \•ermeden evvel 
Hl'ss'in firarı gibi enteresan bir 
h.•zcıhiirü ıınuırı itibre a4ıcaklan 
muhakkaktır. 

uj;rrnnda cliı1df"n t.>leu hı:>rı:r
) i )apnıı.u. Hatdi lwn }Jizz.1t, 
hundan •el\ clki k.ılıinclerm 
iJirindc nazırlık ettiğim lıir ~ •· 
rada bu it.tiklulin 'crilınf"~iıı • 
lfo umil olduğumu SÖ)Ji)ebiJi
rİlll· lliz lrnk"m ~crbeı;t"e ak
dettiği ~ttifakın lıükümlerine 
rin)ct cwıcciııd n lıa.ka hir:ı;ey 
btcınİ) oruz. Irak bu iltifakı 
)cgane gar.ınli.si olarak blnıl 
ctmİ§tir. 
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En Son Havadis'in uzun hikayesi: 7 -
KOÇ HASAN 

•• 
Yazan: F. Fikret Ozsöz 

Çarpmamak ı.çin, d0$d.oğnı yürü' 
Çakır, karanlıktan kurtulup 

bir an eV\·el ı.şık:.. ve sıcak odaya 
kavuşmak :;eovdru;ile hızlı bir a • 
dım atar atmaz kuyunun içine 
yuvarlandı. EL nden tutmakta oL 
dl.iğli Yaşarı da can hav!;Ie ken· 
d:sile beraber kuyuya çekti. 

Çakır, derhal kuyunun dibini 
bulmuştu. F.ıkat Yll!jar, yan göv
desı kuyuya sarkmış olduğu hal. 
d .. dışarıda kalan kollarına daya. 
narak kurlulmağa çaJL.;ıyordu. 

Leylanın her tarafı ateş fışkırı· 
.yordu. Bir dişi arslan kesilınişL 
Gözlerinden ~kan kl\'1lc;mJar o 

rif'rı karanl.kta daha ıyi farke<li
li;ordu Arada.n ·aniy<? geçmek. 
sızm kuyun•m yanındaki koca . 
man kaı:ınayı kapt•ğı gibi olanca 

uvvetile birbir< arkasına Ya.şa· 

rın kafas1na, heii.ne, omuzlarına. 
Yani ra:;~elc ycr'ne indirdo. 

nııı:ı önünde Leylanın k<>Cll.'il Koç 
Hasan görünmez mi? 

Evin içi ve dışı sevinç bağırtı. 
lariJe uğuldu yar, herkes Koç Ha.. ı 1 

sanın boynuna atılmak istiyordu. &ı---
Fakat karlar altında can verdi-

ği. zannedilen Koçun böyle sapa 
9 

sağlam geri dönmesınden en zi- ::>t>ldaıı Sağa; 
yade sevineın, Leyla idi. Kocesı. ! ı _ Bir erkek ismi - Eskı 
nı kapıda görür görmez, kalaba.11"',·aların bır tarafı. 2 B>r ra. 
lığı yararak boynuna atıldı. Ka.. I kıım - Bin kilo. 3 - İşt~ - Se
rı koca uzun uzun kucaklaştılar dir - İşiret sıfatı. 4 _ Ceset 
Hel'kes bu içli manzarayı g&zle<' e alakası olmayan ruhani bir 
yaşararak seyrediyordu. :.sim. 5 - Ağızda çalkalama. 

L<.-yla o gece olup b•tcnlcn kı- , - Manalı. 7 - Serbest bırak . 
saca kocasına anlattı. Koç da bU 'la - Büyük _ Uzak. S-Kısım 
tün hnlk gibi karıs1nın namusunu 
korumak İ<'.in gösterdiği benzec -
Siz yıpithğe şa.5ıp kalmıstı. Lc:ı 

Mnın alnından öperek: 
- Senir. gibi asla" \" H .. klı k. 

rıya benhn gibı bın ~ iğıt kuri>aı 

o?6uın! 

Dc'Cli S ınra uç hawu<lun ya 
nına vakla!-ftı. Bunların elebaı-;J 

!arı Topuz da art k ölm0 k üwre 
ı,uıunuyordu. Fı;kat hala aklı b; 

Şımal denizinde yaşıyan bir hay. 
'•n. 9 - Eserler - Ev eşyasın
•lan. 

'," ulw rıd mı a~ağıJ·a: 
1 - Gögüs - Llz kayığ• 

2 - Bır isim - Afrikada b 
F'ranstt mü.<temlekesi. 3 - B:· 
.• ota - Sulu - Uzak. ~ - B. 
·"ıevi vedava tren pasosu. 5 -
Trakyadıa bir kaza. 6 - İkinc 
Jecede. 7 - Bir çalgı aleti - !. 

Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Bankas ı 
Kurul~ Tarihı: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk 

Şube ve Ajans adedi: 265 
Zirai ve Ticari her nevi banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28.800 Hra ikramiye veriyor 

lıraııı. 

Ziı·aat Ba.nkası.ııda kumbaralı ve ihbarnız tasarruf hesapla· 
rında en az 50 lirası bulunanlara denede 4 defa ~-ekilecek kur' 
a ile aşağıdaki pi.na göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 adet 1.000 Liralık 4.000 Lr 1 
4 

,. 
500 

• 
2

_
000 

• · 100 adet 50 Liralıık 5,000 Lıra 

4 " 250 • 1.000 • 120 » 40 • 4,800 > 
40 • 100 ~ 4.000 • 160 > 20 » 3,200 • 

DİK.KAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 lira. 
dan a~ağ diişmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde f. 20 faz. 
!asile verılcccktir. 

TOPÇULAR 
''Kazıklıhağ,, 

İçkili ve Danslı Gazino 

A 1 Dl 
Geçen sene müşterilerinden gördüğü 
rağbet Üzerine, bu sene daha güzel bir 
şekilde tertip ve tezyin edilmiştir.Fiyat· 

lar geçen senekine nisbeten daha 
ehvendir. 

Tabiatın güzelliği, gözünüzün görebil· 
diği kadar yeşillik ve ağaçlıklar ara· 
sında çok hoş bir vakit geçirebilecek 

bir eğlenti yeridir. 
Alçırl< herıfm derhal beyni da

t: 1m~, omuzları parçalanmış, bel 
kemiği kırılmışı Kbik bir inil. 
ti ç kardıktan sonra o da palas 
paııdıras kuyunun dibine ym•nr. 
• andı. 

ında idi. Koçu yanında diki!m... 5.ve cd<"rscniz tatar n1emlf"kr 
~örünce deı~nce bir göğüs geçır >luı- Bi mota. 8 - Elb;se 

t Kuralar sroed" 4 defa 11 Eylill, 11 Bıı'İncikiinun, 11 

ı ı Mart ve 11 Haziran tarihler:nde çekilecektir . l Harun-ür-Reşit 1 
Bu sene mahsul · 

bereketli 
Bu korkunç !er öyle goı açıp 

luıpı; acak kadar kısa bır zaman
Ja olmuştu k Leyla bile ş;ış,p 

k.llm tı. Dışarıda kıyametler k. 
p.ararak evin temehni sar~nıa:kta 
olan fırt na ısc, bu kanlı oyunun 
dı:şarıdıı.n duy;ılmasına imkan 
bırakmıyordu. 

ii. Koç düsman.na trksinti ilL Koçlar yap<.1r 9 _ İnat •ı L.. 
bakarak drd k,: 

- Ne yazık k gPberın~k lize 
resın. Sana el ka clırmam. Ali. 
tan dilerim kı üçünüz de •ağ k 
!a,•d nız \'e sizin gibi iiç kancı1 

la tek başıma vurw;a) dım 

Bu zclıirli sözlerı ışitc.n Topıa 

Yiğit kad n bundan sonru sırtı- çek1lmek ilzcre olar canının sor 
na bır ka1ın Ortiı geı.;ırerek soka. ığı g.bi öfkeden alev alev yrı .. 

g" fırladı Koşa koşa evlere uğrı. nan gözlerle Koça baktı klan so: . 1 

yarak rastgeldiği kapıyı çaldı, ra vücudü bir iki dl'f• t<trc-di, 
hidıseyi kıııaca- bütün köy halkı. ağzı çarpıldı ve gözlerin:n akı bir 
na duyurdu. tarafa kay<lı Sonra lkaskatı ko-

• -.r:ıcıan çeyrek saat geçmemi~ sildi. O da yan•nda yatan iki re
ki Le;·lanı.ıı evi mahşer gibi dol· zil arkadaşı gibi, işlem"k Lstediğı 
ınu.ştu. Köylin xahyası, bekçisi, alçakLğının ceuıfüu bulmuş, ca
ınıamı, korucusu ve diğer ilerı nı cehenneme gitmişti. 
ıı•:'e.ıı ağaları oracıkta bir toplan- Kalabalık dağılıp ta ev boşa!• 
ı.ı yap'.:lar ve ilk iş olarak Leyla dıktan, üç haydudun ölüsü orta
taraf·rnian kuyuya atılan adam. dan kaldırıldıktan sonra, Koç 
!arı oradan ç ""rmayı kararla,; _ karısı Leyli ile ba.,Iıasa kala:bil
l rdıla.r. di. Ava ç kuktan sonra başından 

Gücü, kuwati yerinde bir i:Cll geçenleri Leylôya anlattı: 
c ktı: uya ımlirdiler. Bu gene;. - Köyden ayrıldıtıım iki saat 
•arkıtı!an bir ıpe kuyudaki üç sonra ormanda büyük bir ağacın 
h :-ifı sıra .le birer brer baöla. geniş kovuğunda pusu kurarak 
>' P yukarıya verdi, av bekliyordum. Birdenbire tipi 

Hayôut!ıar:n manzarası çok a.. bastırdı. İki,. üç yüz adım ötede 
" KJ idL Çakırla Yaşar, vücutıeri küçük bir tepenin altında bir ma. 
param pa.rça olarak deriıal ölmüş. ğara var<lı. Soğukt.a.n donnıamık 

!erdi. Yalnız Topuz, çok it canlı irin oraya gidip hava açıncaya 
ln adam olmalı ki henüz geber- k-.J·Ar sığınmataaı başka çare 
meml§ti. Fakat bunun da alnı yoktu. Fakat tipiden iki a<lım ilc
pat'amış, bir dizi çıkmış, iki aya.. risi gözükmüyorılu. 
tının parmakları ezilmişti. Yani Birden akl.ma geldi: Ben vak· 
harap ve bevbad bir halde idi. tile böyle dumanlı hava'er<la 

Orada bulunanlar, üç alçağın yolumu şaşırmadan mağarayı bu. 
baş.na toplandılar. Hiç kimse labilmek için, ormandan mağa
kcn<lilerine acım.yordu. Hatta raya giden yoldaki ağaçları bı

caıı çekıştr b.r halde bulunan To. cakla oyar k işaretler lroymu,. 
puzun üstüne atılarak onu bir an tum. Bu işaretlere baka baka ma

• VYe1 gebertmek istiyorlardı. Fa. ğaraya kolayca \'ardını. 
/tat köyün kahyası, herkese nasi· Leykl sordu: 

bat vererek taşkınlığın önünü al- - Oma sabaha kadar soğuk-
m•ga çalışıyordu. lan. açl.ktan sıkırıtı çekmedin 

Bu işler olup bitınceye kadar mJ? 

ortalık adam alallı aydınlanmış. Mağaranın bir ki>şcsine ev. 
artık tipi de dinerek ha\'a açmış, velce aıe olur ne olmaz diye çalı 

karlar·n ilstüne tatlı bir güneş\ çırpı yıi(m\'ttm. Ceplerime de 
\'ayılmı.ştı. Tam bu sırada kap- buradan giderken sen kuru ü-

ıfe. 

Evvelki Bilmecenin 
halli 

t o 
2 L 

8 K 

9 A 

riimle ·badem içi, ceviz ve kuı·u 
dut doldurmuşsun. Ça?ı çırpıyı 

yaktım, bu yem~leri yedim. Bu
nun için hiç sıkıntı çekmedim. 
Yalnız en büyük tas.anı,, S<•l)(lin. 

Geri dönmediğimi görünce beni 
karlar altında kaldı ;anarak c;ok 
üzüleceğini dü~ünüyordum. 

- Sahi Koç, çok tasaİandım. 
hep seni düşünüyordum. 

- Üstelik bir de Uç naınu> 
dfu;;manil .. uğraşmak zorunda ka1 .. 

dın. 

- Scnm için böyle kalıbelerin 
iiçüyle değil, üç yüzüyle uğaı ·
maktan, zor<la kalırsam canımı 

vermekten çekinmem! 
Leyla, koca.sına sokuldu. Ona 

bi l';ey anlatmak isLyor, fakat bir 
tür!oü dili varmıyordu. 

N;Iıayet titrek bir sesle dedi 
ki: 

- Sana bir müjdt>m Yar Koç! 

- Söyle karıcızım, nedir? 
Ley!a. b~ öıılinde eg:k y(izü 

k zarık olrluğu haide ağz;nı Ko. 
coo kulagına dayıyarak f.,;ıUad!• 

Gebeyin1 Koç! 
Koç, ft•dak5.r karsını gog~n· 

ne ç..:kti. Alnından, g&lcrinden, 
yı:ntıklarından öpemk 

- Ya·a, benım aslan yiirckli. 
karıcığ m' dedi - SON -

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 

Satış Müdürlüğunde sahipsiz kamyonet 
SatlllYOf 1 ihale günU 30 - 5 - 1941 
M. K. N. Marka. No. Kilo Gram Lira Kr Lıra Kr. EJ:ıya cinsi 

3533 Şevrolct 2227 000 2752 32 206 00 Ka:n.yon .. t 
(milstamclı) Sir

keci G. 

Yukar!da evsafı yazılı e:ya 30 5 941 saat 13.30 da 1549 <aı"lı 
kanun mucibince w 2490 say:!. kanunun hiikiiınleri daire :nde 
a~·lk. arttırma usulu ile satı\H·nktır. istcklil<'rin pey akçelcrini ı. 
hale günü öğleye kadar veınlye yalırm~ları. ihale ~ününden 
evvel üç glin wrfında saat 9 dan 12 ye kadar eııyayı ambarında a
lıcılar görcbilrirler. Bu ~yadan maada her giin müteferrik e~ya 
satı~ı yap'1makta olup listeleri Salon X ilan tahtasmda asılıdır. 

Telefon: 23219 c3769• 

l\liie \lifi: 

Abba-,i sal'a'.'·larının ınuh· 

tı:~em dekorları içınde ya

şanan tarihin en biiyiik 

a•k 'e en biiyiik fada ~ah

eseridir. 

Harun-ur-Reşit kız kaı. 

desini. toı·uularını ve ve~ 

zirini kasaplık koyun gibi 

doğrutı)·or. 

Bu kıymetli e;er satışa 

çıkarıldı. Karilerimiıe ta\·· 

siye ederiz . 

Sahip ve 'Başmuharriri: 
NlZAMETTtN NAZtP 

Neşrıyat Dirtl.törü~ 

ŞOKRÜ SARACO<ll.U 

Bn,ıldığı ytr: 
Elm=':İ>"a lfotl.aa.<1 

HEAİŞ Mecmuası 

Ofis satın alma ha· 
zırlıklarına başladı 

Bu sene yurdun h"r taraf ııd• 
ekim miktarı diğer yıllardan faı
ladır. Bir çok yerlerde hemen IH' 
men ekilmem~ toprak ka!ınam~ 
tır. Yağan son yağmurlarİn ekin· 
lere fevikalade faydası dokunmuş. 
tur. Bu sebeple önümüzdeki js. 
lihsal mevsiminde umumi rekol· 
le üınld,n fevkinde yükSt>k ola· 
caktır. 

Toprak Mahsülleri Ofisi bu yı! 
da miistahsildoo yüksek fiat!erla 
mal alacaktır. Bunun için Ofisin 
A nadolurlaki büıtün şubelerinôt 

lınıı·l ,•ora ba~lanmıştır. Ofis ar• 
pa 'çin 5.75, 1b\lğıday için 7,75 az:•· 
'ili ınübayaa fiotı tesbit etmişıir 

Küç ük ha be r ler 

* 'fa!ehe yurtlar• buı:;lin kap•· 
n~yor .. * Yardım sevenlerin köy 6C~il' 

h~tl•ri "Y başın.da b"'!Lyor. 
Sayfalarını bir çok güzel yazılardan başka hikaye ve hayattan alınmış orijinal mevzulara ait ya. * Dünkli ihracat yek(ınu 26-~ 
zılarla süsloyen (HERİŞ) mecmu:ısında, bunlardan başka dört tane ele cinayet, macera, poiis ve bin Lradır. 
tarihi roman tefrikaları vardır. Bu romanların isimleri: KANLI LOKANTA, PARMAK İZİ. * Boı·sa Di>rdiıncü Vııkıf J-13· 

FAJl.'TOMA ELLER YUKARI, GECE KUŞUNUN OGLU... nma nak'nlundu. 
(HERİŞ) in münclencatından bir kaç i.r.iın daha: Zeybek Kara Haydarlar, Aşk Derslerı, He< * Altın fiatları yi\kselm;-tif 
Telden, Bayanlara Öğütler, bi? avuç kahkaha ve ilah... Dün bir Reşadiye altını 27.25 kiil 

Hl'r Pazartesi (HERIŞ) almayı unutmayınız. çenin gramı 334 kuruş ve beşi bir 

'---------------~------------~------~---~....! arada 120 liraya yükselmiştir. 

Müvezzilerden arayınız! 

R esimli Çarşamba 
Haftalık mecmua : 2 nci sayıs ı çıktı 

Büyük Millet Meclisi - Büyük Reportaj 
İskerder Fahrettinin yazısı: Tarihten sayfalar 

t/<:hmut Yesari'nin yeni bir romanı: SEVGİNiN SUÇU ------- . ·- .. 
lı.ıkkrnda lıildil.lerinizi &Ö) l•·
ınenizi rica edecektim· 

Kızcajh•ın çehre-ini 'ine 
J..e,fa kaplamı,tı. 

Fr.,Jo, beni rw yalnıı kapı)a· 
rnk ve ki molur>a ol>tın gö· 
rünmemckli~imi de tenbihten 
sonra ablamla çıktılar. Bun· 
dan ~oııra•ını ela siz lıili) or,u
ntll. Çiinkü gelip h<ni malı· 
lıe,tı·ıı kıırtarılııı" ve huraya 
gı·tirıliniz. Bunıhn öte-in~ ait 
hiç aınııı.ı lıiç lıir seydı·n balır. 
riın )Ok, 

En .Son Havadisin Romanı: 21 dal.i •ıılada bulıııııı)Or, konu~- llın ki ,iz grlip lwni ı..ıırt~r' 
tıiı..larıııı dtı)U}orılunı. ıhııız. 

• Ne•iııcl•~ lıalı-edı·yim, 
lrnılı .. inı on h<--; ya-:ımd~in 
•Oııra o k ılar az gördiim ki 
hakkında, ıııiie-•i, bir fikrim 
)tıktur· Birbirııniw bir ikiz 
ık dar heıızeriz. O daiıııa Aıııc
rıkaıla ya,ı) ordu. Hakkımıla 

ak hayırhah idi. Bu lımu>ta 
ornlJrı ,ikaı ı·te lıaı kını yok. 
LiJ,eniz Leniın ile birlikte ya· 
§anı tııı \t' ha a analık yap· 
m.ı<ını ne kadar İ·lt'rdiııı. Bıı 

t..ıe~ı ıuıle hasıl olmuştu, ~izin 
de Litıliğinız iizcre Amerika· 
,f.ıo l.ıı ılefuki geli~i hurad3 
J. ıhııak içindi· Fakat gelir gel
' ez Freclo ile ka\"gaya tutu -
t r. 

ı\hlam güçlükle konu~uyor, 
iı<leta ağlar gibi. birbirlerine 
oôylediklen ıeyler çok kor
l.uııçtu !.. on.radan .\Ii>.yö 

Sakız, >igara>ını dudaklıırı 
ara,ında evirip ~e\"İri) or, :lla
doyu dinliyordu: 

- Biitün hunları biliyo
rum çocupıın, benim o:(ren
ınek i>ıcdiğiııı şey karl<":ini 
çok .•evip ee,ıııetliğidir Bu •il· 
alime çekinınrcleıı cernp ver. 

Bu ,ualden kızın çı·lır"İ yi· 
ne kırı ... ını~ hüziinlii hir ~t"k il - . . 
almı1tı. Bu halile o kaclar gÜ· 
zel olm·orılıı ki. Sakız: 

- Galuaııın ze,k >alıilıi ol
dııiıında şüphe yok, diı e ılü
ıünüyordu. 

Kız, hüziinlü halini hirıl~ıı· 

bire tcrkt·ılen•k S:rkıza: 
- Si>'~ •Ö)li)ı><·eklrriıni bel· 

ki ıle garip lnılac·ak•ınız, fakat 
ııe ':ıpayıın im kik ati Ö) liiyo
nıın. Biz anamızdan ahlam 19 
lırn İ>ı• oıı lıc• ,.a,ııııh öksüz 
kal<lık. Alılaııı • lı~nl. kenıli g<;
rii:iine göre seHrdi. Bana .iılc
ta lıir anne <ı·fkatilc lıakı,or· 
du. \ııınıa lıÜYiik lıir )Oklıık 
'e \ok-uzlıık icind ı;ırpınt· . . 
~ordu}.... :\löı.}'{; Frt-dn ile tn,ı~ 

~ııırıya ka•lar bu ••filfına hali
miz drvıını etti. Oıııınla tanı~
tıLtan sonra i'"e 'nzi~rtıı11ız 

llirdı>ıı dı>ği.ıi. Beni lıir paı»i· 

j Çeviren: S. S. 1 

yona yerle~tirdiler. 
ulılanıı çok &Jryrek 
lı:ı~ladım. 

Böylree 
görıncğ•· 

llösyö Frrdo, hir gün nllla .. . . 
ının '\·erine )'alnızt·::ı pan(;i~ onu 
gelerek onun C•nuhi \nıcrika. 
) a gitti~iııi ve lıunılaıı sııııra da 
lwniıııle k .. nıli,inin ınc;~ııl ola: 
•·ağını hildirıli. Cç "'ne ııııınta
zaıııaıı hu hal de\aın e<tti. Bir 
giin. g<'lı-rek alılaıııılan aldığı 
ıalinınt ii'-t•rine hf>niın kon-.rr .. 
'•ttuvara rlt•\·anuın 1ilzıın ~Plt• .. 

}lreılo ıla ona oert cevap· Sakız. gö~lerini apr111ıyr 
hır \Pri)or. ken•li,ini ... Jikle rak kızı ılinleıııiı \C )a\a: tıi' 
itlıanı rdiıordıı. &e•I~: 

Bıııııı -ii) lrdikteıı •om.ı al· - İ)i aııııııa yauucıı[rııı~ 
111111 tutan rJlcrinin titredii!ini ııaıa J1uıı.t rtordtı~tun ~11r:11ııJ 
Sa kız ;;ifrııı ii:tii. Kızra~ız ck· . et·\ aLını wrııu~I iniz? K,ırıl•' 
vaıııla: şiııizi .. ,.,jp ... f'\n1rdiiriniz~ • 

~ ·ı· Birlıirleriıır o J..a,lıtr a· - 1'r diyeyiııı, hrıı .ı., fıl 
c·t.·ifini ]ıildirdi· Pun ... i,onıla ft"· 1 · ı·· J l ki ··~' "' ~ ğır !"t')' t_'r ... o) ll)Or ar< ı - , ar· ıniyortuu, ~iuuli hakikati ı;o. 
na lıalıle ,ıkılıyorılıını. Bu iti- tık lıulıındu~ııın yerdr daha kıı"·k lfıwn gelir'r k.ırde;iı•11• 
harla trklifini hiiı iik lıir ınrııı lıl 

1 
fazla kalanı:ıt.dıııı. ~iıııdi bC\gi yerine korku '. 

nuııi)''ıle kalın rı.ıiın. , ., lıiiy- Kı-. ıııen k.·ır•l•·-.. ·ıııı c:a•·ı·,ı· Ç . ı• 1 k • " , ) ıı. orunı. iinkü lıana, ı~ ( 
!ere •lr ; 0 .

11 0 .ara 39 .nıııı;ara~. ıııiidafaa, ve k.ı.ııırıı ele •u.,na· tin mi diye >orduğıı .ııale .,et 
rad~ 0 aıre:ıne ':an toz 0 ara - : ]arını teınin l\;lfi )"anlarına diğiın uıii~bet t'evap üzt•ri~, 
vl•li~iın w ılk ~arkıını sii)ledi· glrıliın. Knrdr~iııı, bana lıiıl- kl'nıli>ini mü,fafaa icin. Jıı. 
_. n • , .. ıı 
;mu zanı:ı · detinılen kı,ılan bir oe•le: söz Lil olsun •Ö~lh<'meıııı · • 

Şinııli 'iizii k 17amıı~tı ılı.. hittin mi'!... Hatta, zannım lıeni. aJdaıı11~ 
\lıınla: Sıwliııı>: E' ı t rr,alıını H'r- )Or>a Fredo beni mnlıbıı• 111'" 

Orada lıa):ıt ka1.'.ıb~ıı1111 ~- ıliııı. Iııııııın iiıniııe Freclo e-. götüı-iirkrıı hana aılf'la kiı" 1;1. 
niiııult• aı:ıl'.iıl!ını ıt0_rıl11ın Ilır fiuıdeıı ınıarıık lıPnİ oılalarılan ı uazarlarla da lı:ıkıyorılu. fl .. ı 
l!'.iıı, kar_ılı·:ıın \ı'.wrıl.,'.'laıı µ:..f. ! J,iriıw ~iiıiirüp _ii-tiiıııdeıı k~- ki d~ . ~lılani\~'."''.": !1''''.ll" 
ılı. n .. ıııııı. p.ııı-ı~ontl.ın ~. ıı.. .• ı· litlı:ıli "' k:ırılr•ııııe tk keııdı· ı keıulı"nı -e".lı~ı;ııı ıildtıı f 

rıldıFııuı (i~rt•ninrt• l rı·ılo, tı -ini takip etıuc-ini ~öylt"'di· mİ)f"f'ı·ğiıu vt> .... ı·liiııı. .. ) 
ıd .. ılirı· lıa•bh. Bı•n \aııl.ırıw Hüıiiıı ı;iiıı kapalı kalıııt~· (D/1,ra I'~ 


