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'a ~la, 30 ( A.A.). - R6yter alan-
""cl1ri1or: 
~dl dlD Hlndlıtan nlll umu• 
~ le baaud blr mllllluit yapmış· 
~ lillllkattan sonra neıredilen 
&ıı... teblJI. valll umuminin Gandiyl, 

1o1nı1_...,,. ~· ınOukeraıta bulunmak Q
a.ı.~ ~vet eUlllnl bildirmektedir. 
"""'\at Qç saat devam etmiştir. 

~llıabreıer hakkında hiçbir 
~l mevcut olmaı6akla bera· 
"'1 ıı..ı.ca aptıdakl Oç nokta et
~cereyan ettlll tahmin edll-

1 r: 
~ Avnıpadakl vaziyetin son· 
~ atı kal'Jlllnda Hlndlıtanın 
l htı, 

....__':"" Harp p7retlerine yardım 
~ Gıere konıre partisinin mil· 
~ni .kazanmak ihtimalleri, 

~ 'k; Harpten sonra vaki olabllr 
'i;.._ nuııuesasl lnkipOan bak· 
~elinden bir bnr alın· 
..._ ~ .__-: )'Ukarikl maksadı teml
~ ..... -~~uca siyasi unsurlar arasın• 
'~l meuiyl temin edecek 

..,_'lıtat tedbirlerin ittihazı. 
lti:.!!tenbe ıllnll valll umuminin 
~n Pttrtlsl tefi Ylnnah ile 'to." oldulu mllllkatıft da aynı 
~erinde cereyan eltili zan 
~tadır. 

.->t 11, ~~kır· şilebi 
·qquu ile Bababumu 

•raauıda kayaya 
bindirdi 

~ lllep,.tn Bakır fllebl &on
"' ),~ 1Ukledltl Btuwnkm 7000 
~ ._..Uıa.aa !amire cöttlrOrken 
~ 1rt.!!oe IU.t )'1rm1"' UçQ Oİl• 
~ O. Bab&bw'Du arumda 
~ ~ denia içinde 

...!.'Dıı.ıa- 'blndlrmlt ve dellnmlttir. 
~ ~ ~ YJldlUlp, 
..._ ..... dl1baeaa ~ ..ıar 
~ ..... dılmı s&wek -
~ 11111 .,,,~ etmek İltemlf n 
....... ~ ~ JOl &Jdıktan 80Dl'a aahl· 
~ --... kadar kala f1lep lakele 
~ 1ataıq 1aft b&tmıf bir ., .. 
~ ... ~. Qemtnln bar DlllD&
~ ile ID&Jdııe da1rul w ile 

~-~bil oldutu b&ld9 il ld· 
. ~-.ı ~ gıkarak kurtul 

.... ~· ~-., ~~ Umınmna pder-

s s-~.:ı:: 
~~ 
• ~~ lemfG Yaka yertne 

....-~ ~ ~~ lu1a taflll&t 7ok· 
~.,.-ar~ dOla llmuaı· 
.~ Qpm IU.t 11 da da ç.. 
~ ltı;DllfUr. 

lldlll'"" _111 ~ Olıan*;'=k ... rt oldutu 
~iti ka • ÇbkQ bu .... 
-.. • ~ ~ )'erleri malQm 
-._ ~ ---- Seml)'I atlYarintn 
h.~ ~ Ye)'& mWblm kapta. 

~'"llQ ta.aı •wtı JD&1Qm de~lldlr. 
,~ - \ak olaa Ba1ur lllebl ıııo
~ .. ıo 1eld n • lıG7Qk Seını.t· 
~· -.ıtkUr. Geçen ... De-
~-.'-le n lt hıılnkaPllUlı 
s..~~t..:~ 
~~ kl'Cllll flleplerU• beraber 
~ bin TOrk llruma •tın a· 
L~ • l'akat flmdlkl kıymeti tabl-

ı.Mll~ .....,,. adadır.~ TOrlc 
~ aım., 1a1DWU ille-
~. Kurtanııp llurta· 

~~ talıUıd7e tarafDıdan 
. ~Japdacü tetkWerde 

Mareşar Balbonun 
tayyaresinde on 

kişi vardı 

Macar gazetelerinin fevkalade nushalarıa· bildirdiOi bir haber: 

SOvyet hükfimeti 
Macaristana nota verdi 

ltalo JWbo 

Roma, 80 (A·A·) - Ajans Ste
fanl'nln bildirdiğine göre, mareşal 
Balbo 'nun sukut eden tayyaresin
de on kiil mevcut bulunmakta idi· 
Bunlar meyanında mareşalin yeğe_ 
u1 De k4'oym biraderi ve Tunustnki 
İtalyan baş konsolosu bulunmakta 
idi· Tayyarenin sukutu ile bepıi 

ölmüetllr-

Alman tayyareleri in· 
giltereye hücum ettiler 

Londra. 30 (A-A-) - Hava, hasara uğramış ve o mahallede 
dahili emniyet nezaretleri tebliğ bombalar bir kaç kişinin telefine 
ediyor: sebebiyet vermiştir. Şarkt lngiıte_ 

Dün gece zarfında dil3Jllan tay- rede midlands'm şnrk mmtakasm
yarelcri, cenup ve şark sahillerini da bristol körfezi yakinlnde yapıl. 
aşarak muhtelif noktalara bomba_ mış olan diğer hUcumlar hiç bir 
lar atmışlardır. Avcı devriyemizin muvaffakiyet elde edememişlerdir· 
faaliyeti .sayesinde düşman hiç bir lskoçyada bir şehir inflkak ve yan
nokta üzerine ciddi bir hücum yap· gın bomlarile hUcul?l4 maruz kal. 
mağa muvaffak' olamamıştır. Mid- Dllfsa da ne hasarat ve ne de in.. I 

lands'larda bir ııehlrde bir hastane (Denou 2 inci sayfada) 

Macac salah~etli mahfelleri 
..bu haberi tekzip ediyor 

Bud&pette, 30 (A.A.). - Roı:ı:wıyadald vaziyetin tama.men aydmlatılm&
mıı olmuı dolayıalle Kacar hllldUneU, Romen hududuııdaki kontrolU daha 
aıklqtırmafa ve bu hududa dotru &VG kıtaatı Uerletmeğe karar karar ver• 
mlftir. 

SOVYETLER MAOARISTANA. NO'rA. VEBIDl :M1 \'ERMEJ>l M1 T, 
Budapeete, SO (A.A.) - '&LT.t. a)uıaı bll4lrtyor: 
Budapeştede bir çok p.zeteler fevkallde nUshalar negrederek Sovyet 

hUk<UııetlnJn lılacar hUkQnıeUne bir nota vererek a§s.41 Karpatlarda bulunan 
Ukranyalı ahaliyi muhafaza etmek lıskkmı talep eWfini yamı&ktadırl&r. 

SalAhlyettar mahatU, bu haberin bqtanbaıa uydurma bulunduğwıu ve D!Sy
le fevkallde nU..halarla nqrlnln de §lmcllye kadar emsali sebkat etmemif 
olan bir hareket oldutunu beyan etmektedirler. 

Fransız hUkUnieti r::~~:~~:~::~~:~:~:::ı . 
Bı:SABABYA ve BUKOVlNAMIN 
TABLtYESl.SE DE\'A.M EDıı.ttOB 

Londra, 10 - Beaarabya ile ıl.mall 
Bulcovinanm tahUye&lne devam· edW· 
yor. Romen o:tduau, dlln Ofle Y&kU 
Perhomed, RomarıyoU, FloreıU, Oral, 
!Clsl:ıa, Kaoaanl, Lakul, Allpl, Fhlr-~ 
lerinl tahliye etmlıUr • .Ahali de çekil· 
mektedlr. Asıl Romanyaya yUz binler 
ce muhacir gclml§Ur. Bunların çotu 
beraberlerinde h!çl:..r ıey aıamadıkla.
rınd:ın vazlyeUerl çok gUı;tUr. HUkQ· 
met. kendilerini yorlc§tirnıcğe çaıı,ı· 

' 

Bordovu ıerkedivor 
Bundan sonra, Fransız ·naz ı rları bir şehirde, yor. 

(Dc\•a.mı ı l:ıcl ~ayfadA) 

parıa~ento bir başka Panama 
şehırde bulunacak kanalın-da 

tedbirler Bordo 80 (A.A.) - Havu bildiriyor: 

J our Edıo de Parı.tn blldlrdlğtne nazaran· Alman kuvvetlerinin muha • 

tuuı altm4& kalmak atemlyen hUkQmet Bordoyu terketmektedir. I11aı 
mınt&kaama dahil Bordo artık Fransanm muvakkat bUkOnıet merkezi de· 

l'lldlr. Karefa1 Peten bu ıehri terkederek merkezi Franııaya gitmek kararı

m venniıUr. J'~t bundan böyle devlet merkezi bir ıehrlD imtiyazı olmıya· 

caktır. Bir ~birde nazırlar dlter lkl ıehirde de parJAmento bulunacaklardır. 

Parlame~tonun faaliyeUııln labdit edilmesi, memleketin ,manevi kalkmması 
ve ı,e koyu·1muı ve vat.ana asil ve mağrur yeni blr rub yaratılmuı için h\· 

sun pleıa blmmet ve .aerbeatinln vatanm mukadderatına rtya9et eden büyük 
~ bırakılma.sı &klllellmlnln &öaterfleceği muhtemeldir. 

''Yolunu lntthap etmek., ba~lığl altındaki yuııında Flgaro gazetesi hil· 
kQmetten, memlekete, ne yapacağını b!lcllği ve Fransanın t;aşırmamı!J oldu-

tu lıl8atnl vermealni t.ılep etmektecllr. Aldanmak. teredUtten evlAdır. Uzak 
bir latlkbeJde temkinle hareket edenlerin alılganları yola getlrmeıl tmk~· 
ım detudlr. IJ&ale•t ıımdl bahla mevzuu olan ati değil halcllr • 

(Den,1111 2 inci sayfada) 

alınan 
Kaiıalın p-asi f ik methali 

(l.ğlarla kapatıldı 
Amerika donanması, llaaaı 

mıatakasıaa geıı1or 
.(Yazısı 2 inci sayfada) -



~.~;.:{~,~~ IMacnr'st an, ·nomanra hududuna 
~·nı J>~J J . 

• ?alemlekct.lmlzde yaz saatinin tat- as"er seu·11e'tı 
blklne l:u gece sant 12 den itibar.en J\ 1 ft 1 
b:ı§lanacak, saatler blr saat ileri alı· 
nııcaı.tll'. I 
" Blrka~ g\ln, 1 evvel Harici.Ye .D zı

rilc bJrlfkte Ankarayı z\yaret eden 
Irak Adliye Nazın Naci Şe\•ket 
l3cy, lrak Elçisi füunil Gcy}ıini 
Beyle beraber bu snbahk1 eka· 
rıreslı> şehrimize gelmiştir· • 
Doğruca Parkotele inen misafir 

nazır buqlda iki Uç gün kaldıktan 
sonra Toroş clcsprC3.ile Bağd~da 
dönecektir· • 

• DUn, Şc~nılıjlnd~ bir ana oğul 
ynl:m akrabaları tarofmdıın ağır su
r ette yıırıılantnı.şlıırdır. Carlh Kasım
pıış:ıda. oturan Sal!hııdGln admda bir 
gençtir. . 

Sa13.hnddJn diln altşıım Şchremlnln
~ oturv,n baeaDağı ŞUkrUııUo. evtne 
misafirliğe gltm~. öteden beriden, 
konu,urken hiç yoktan btr kavga çı-
arm~tır. lkl akrabnn.ın kavgasına 
ŞUkrUnün annesi LeylA da kar:şııı· 
ca ~lMınddın bıçağını ç"lınıl ve 
nn:ı. oğlu muhtcllf yerlerinden ağır 
surette yaralamıştır. 

LeylA ile Şükrü Cerrnhpll§n hasta
nesine kaldınlmışlardır. Salt!.hnddln 
yakalanmıştır. 
• lstWlbul ckmct;lıiln t,amamea ıcr\ 
bllğdayclan lmall ~l gU~lU.klcrt utra.
mıştır . .Bllhnssıı cenup \iaycl\erJııden 
gelccelt sert buğ(b.yla~ ~ur aefer
lerl tatil edildiğinden kara )'Oluyla 
nakledilmesi çok pahalıya mal olıı 
cııktır. Ancak dcnlzyolu açıldılttan 

sonra" bu işin tatbik ecllleblleceğf an
ıaı1ılmaktadır. 

• Şehir meclis!, ne temmuz ba 
gUnü fevkalll.de fc;timaıı. çağ(~tır. 
Toplantıda ÜskUdnr Halk t~111va_yla· 
rmm t:ıstiy~sl meselesi gö lUecek
Ur. Üsküdar trıımvaylıı.n :t,ye wu
ıımelesl bltirlldiktcn .sonra latazıbul 
tramvay ı:lrkcUne bağlı olarak çalışa. 
cııktır. 

• 11 .ııcncdcnberi ı;ıchrlmlı:de kurul· 
nıaltta olan :rcrll mallar .t't~ 
bu acne t\S)ılmıya~ anlaıııllAaJJ.t.a. 
dır.~ sanayi mUcsseseleri eaa 
sen serginin kuruluş tıırzmdan mem· 
nun değillerdir. Onun için ycnl sergi 
binnsI yapılıncaya Jqı(lar artık hJç~r 
faydası ltalmamJj ol~ bu muvakkat 
sergtnln kı.:rı1Jm4n:ıuı muvatı~ cunıı. 
mcktcdfr. 
• Harp vazJyetl ytlzllnden hariçten 

malzeme gctlrınek imk!nı kalmadığın 
da,ıı Pudikte bu yıl btıJJl:ınmam mu· 
~ olan terrıaıto l.n§ıı.atı ge,.t kıı.l· 
Ulillu:'. Yalnız baz.ırbklar )'9ılacak 
vo pr~Jerı tııroarqJnntM:'1ttı~. Vo..zl 
yet~ dllzelmea iıı§nata derhal 
gcl:Jlccektlr. Yalnız 1Btlnye ve l{&sım
Pa§B havuzlımı:wı ıslahına dev~ o
lunacaktır. 

(Baştarafı 1 inci aayfaila) 1 me'klcdir. llu mc<>ele hakkında, t· 
ltıııı~ ~ &:iir• SG'l'Ytt. "«• tolyanuı stmpatilrrlnln dalıno ?da· 

kerlcrl yanl!Jlı\tla Bearabya b'IJdUi!U· etı_rhtaq. llulgarMan h:tkkmda ,., 
nu geçerek asıl Romanyada Herda bu iki nıcrnlekcliıı mulnleJnıtı balı
şchrlne kadar gelmişlerdir. Fakat yan sinde aynı olarak kalılığı bildiri!· 
lxşllk anla§ılmcn Uı.:>1n edllml~ olnn mckte, fakat fcvkalfide mühim -olıın 
hatta çekllmlşlerdir • h:ılihazıf doloyıslylc, bu 0.1 do'>I 

Sovyctıer birliğine terk~<li.J.eı:l .arazi mrmlckrıe ııabtrl:l l>t>klemcJerioin 
hakkında teferruat mtldeler'1\t mqı. tov.ii)"C edllmel."tc oldu~u ,.e hu iki 
gul olacak komisyonun Ronmı a~ memleketin mutalebalın1 sulh ~'O" 
general Aldesin rfyas•Unde. bir Ro- Ju Ue e!(lc cdcceklt>..rl z:uııan seıe
~nnyıı. vapuru .tltt Köııtenoeden O~ c~il tebarüıt etlirllrnekledir. 
aaya hareket ebn\§Ur. Aynı satibiycltar Boma mahfe!· 
BULGAR HA~YE NAZlft!NJN lerfnde, nyrıc:ı şu elbet de tebarilz 

'.l'E.~ ettirilmektedir ki, Jlomo ,.c nerlin, 
blitün lıadiseleri, tom hır anloşın:ı 
ve işbirliği ile takip e)'lemekledlr. 
1·uoosı .. ~l'l'A. VE M.LKAN 

ANTA?<ı'"D 
Bılgral. !' ( A.A.> - Nlıu rcsml 

YUIQıla\")"3 mah:lfilinin tcb:ırilz el· 
Roma_, 29 ( A.A.) - 51cf~l n.ia•· tlrdiliue g<lre, Anlantta uzo dev

ının di.PlomaUk mtıha_rrirl bildiri· letlerden birine karşı So'Q'et Tiusy:ı 

Sorya, 29 (A.A.) - Hnrtcl_ye ııo.

mrt Popof, blribirlnl takibeJ& Jtalyıı. 
Alma~ ve ~Ut~t ae!1r19rbıl ka
bul etmııtb". 

&\Bia l'A.\"stYESl 

)Or: tuo.l.lndan tecadlı Yukuu lı:ılinrlc 
S'lllhiyctı:ır noma mahfcJlerin· Ball;op Antantı p:ıL:tı statüsü, Yu

de, So\•yc\ler llirlif.ii ile Romanya gosla\'yayı lıarcketç gccmcRc.. icbar 
arasıudııki meselelerin sullıcu bir clmcmektcdir. M:ıamafilı Balkan 
h:ıl urel ne rahtedilmesinin serek Anlnntı fızası olun bir de,·lcl bir 
UQillada ger - Berlind~ DUUI· harpte mellınldıır buhsndu tar 
;)ellı; karşılandı&ı Çe ııa eôUı:ııek· clirde v::ıziyet ~isml' o1ar.;:ıJ>ndan 
te&ir. _ \"ugoslavya ye.ol bit· battı hareket 

ftılace.rls~n ve lhıls;arislanıo -da ittiha7. edecektir. 
ı ledik.lerl\il alın. baıll'laamutı· A:rnı Nim ~t.stnl ~il Moman
rı baklnn.d• y.ab.ılnc:ı ~a•P.•tın yay- ı ya hıtdis:ılı hakkında beJnnı alta· 
dı~t ltaberler~ aynı mnhfeHerce, Hin ederek, hftcllscnin tamamen a· 
un!nşmazlığı gcnişlelmt•k hedefini liık:adar ettiği memlelccllere ait bu 
güden ş:ıylalar ol:ırak tc11'ıkkt edil- bınduğunu bcv:ın elnıcl:tcdirlcr. 

Panama kanalında Alınan tedbir 
P " 80 (..ı\.A.~ _,. J>anaıa ~~m iki 'llQtl cknlzaltı. ~cmlterlJıe 

kar_şı m~ ~~ ~uh~ ~tir. Jba ~ met.ballemıt Pllll 
llo_..pıııea ı.oaulalq ~~ yo.ılııtdıııııt ~lef Urllec:tk~- Kanatıa PUff'fk 
mcthalfnde bu ağlar yazcdlfmlJ bulunmaktadır. Alınan bu tedbirlerle, öııU
mllzdek1 cuma gUnU Birleşik Amerika donanmaauım Hanolden Parı&ma ka
nalı mmtakasma. geleceğine dair verllcn haberler arasında bir mllnasebtt 
~~ o2dıı~\l IU~~~. 1"e.n~ A.tkwltlk 4~e 1-Ctttk 
Pau.ma. ibcrzalı.ı auW::aıcle. U. t.eJlla 1!11cceği de ~uıım:ı.kt.ac;llr. KanRIJG 

b1ttDn yollan Uuıine, herkesin gOrebUeceğl ~eltlldc, hava müdafaa topları 

yerleotirl.lmlştlr. Blr}f,§ll!; .-rlka oı:~~rma mensup z:ı.l:ltıın, bu tedbirlerin 
ııadeııe -uker1 an~ gUmuUeıaaıeslndeıı ibıırct: oldu:_ı,ınu aö,y~ 

lllt.k~h~. 

'Atman tayyarelerinin hücumu 
(~tarafı ı lncl ııayfada) 

su~ za~t 'lıu:utıe gQbııeml,ti.I(~ 
~ifb;e ~ l:ı~en iusan zat.. 
~t.ı ~1 JQAktW. Te *1ı_yaralıdaa 
1bnrettir0 

• 
ttaJyaüa. bir mahal, 80 (A·A·) -

Umumi ltaJyan kıtraı;gflb1iıdan: 
Bip.gl\TJ ~Wııde: ~ate fla. 

yan taaUYet.lel: ol,nıu$Jlr:• Bazı ma· 
b~.l<:A i;ip.l ~e d~ro mQtörIU 
ktt&A.tmm ~UWRJ;l. t.ıµ:(l~jtir· 
Ha.va m.\Ul;ı.r.cbekrl esrıaşmdıı.. dli!ı:
manın dBrt tayyaresi dUşUrlllmüş. 
t.Ur.· :V..u. ta.J.:)~IJ:ı~ ~tebntı 
es~ edWn.i§tJ.r· 1lU t:ıyyaremiz ha
r~tet trr}er\no "ijrupe_ıni~Ur-

bavı &k.ıw, ~ _giwa ha.saı:a &ebe
biY~t vco:nem.iJtfr· Tay:y~ cbfl 
t,(lij>U, ltlr blr dil man tayyaresi 
dG~Ur> 

lı~ln UllNQ,f 

(~.) - Ordıt 

tobUğt: 

I 

so lıazlro.ıı ~e.cesı ~ınaıı 
tu.yysrelerlJWz, lııgUt<ı,ı::ede ,.~ lakoı;r 

ye~ JJ:ınalllA.r& vw mtıblmmat .f&br1-

kalaona. hUcwıı. c.tınJ J.eı:dir. Blıı:ok 
yc;rJ~ .inCU~ , . ., yıuı~ ~
IH\~B ed!Jmigtlr. Bllha.wa CWdiff ve 
llrWıolCliı... mulıteUt. petrol ®;cıoluı 

ateaJe.Q,II;)~~ 

Janon kuvvetleri 
• • 
-iongkongdaıı Çungkin 
e eiden n~ünakale yolla-

rmı.ke.ti 
Nanldn. 1IO (A·A.) - Domel 

$n.sı, Cin ordulıı.rı b~umıındL 
nınm Hon.gkonı ve KovlooD arui
si tarikiyle Çunking hUkumetinln 
siliihkııunasma kaU surette niha.. 
yet verilmesin! tnlep ettiğini bil
diriyor. 22 haziranda Kovloon ya. 
kmmdn barclclta b:ı~l&mlf olan Ja 
pon kuvvetleri. bu mmtakada mub
lçlif Çin llsleri iş~l ederek, Hong. 
kongdnn Çunkingo rlden :c:ilnaka· 
le yoll:ınıu kesmie)erdir· Japon kuv 
Ye'fleri lcabmda lazım -gelebilecek 
sair tedbirleri de alm:ığa mukte
dir bulunmaktadır. 

Tebliğ, gayesi Çunking'e giden 
münakale yolunu kesmek olıı.n 
Fra1U111: Hlnd1çi.niai hududundaki 
hareklttan bahsederek Japonların, 
menttr HiudiQlnl ile hemhudut 
olan Xuvaagsi :\ill.)-etinde blltün 
stratejik nc:>ktaln~ı ifıgal maec~e 
muktedir olduklanaı. -ve Fransız 
makanıatı tarafındu ~-apılmış o· 
lan taahhüde tevfikan, Fransız 
Hindkiatsinde bu1Ullan Jnpon mü _ 
fettbialıt ijtiraklle Çunklıı&'iıt ai
IAblanmasma wıni olmak için 'bi
lahara llzıa gelen bUtün tedbir -
lerin de .tmaca,fmı na,,..e etmekte. 
dir· 

Sadruıuım Joallad n kırmızı 
çuhn kaplı erkAn kürkü giyml~, ba
~ına selimt destorını ge';'irmişti . .Si 
yalı snkal ve siyah bıyıklarının gül 
se'>i nrasıncla bir iat daha kırmııı 
sörünco bhn ,.e ttli dudakl:ırında 
büyüL: devlet adımlarına nl:ıh)u'> 
re..'>ml tebessiltnleı etrafına bnknrak, 
alkış tutan serhengiin taifesinin ü· 
nilnden ıerti. Adımlarını mehterin 
n~ınelerine uydurur gibi mevzun 
'c ahetikli bir yllrilyüıle kcncli,.inl 
lıcklcycnll'riıı önünden eceli. Il0 k
ll'yenlcr lıırafıncl:ın en büyiik iltı
rııı ol:ırak kubul eılİICll hik:ıyıi Ye 
ınülnd selfuıııııı ctrnfıı bol Lol ua8ı· 
l:ırnk binek la~na bd r ıehli. 
lcclhlldayı sadrı allnio ~·Jrdımı jle 
sınn:ıh :ıtın:ı bindi. 

At ıurradı- Mahir Sfi,·ari inin al
tında dcrh:ıl toplandı ve büHiıı <li
van erklnırun alkışları arasınd:ı 
)"Ob k01·nlfl,1. 

••• • 
]{11.11 güneş, nlcşlcıı :ırab:ısı ı;-ıır

pış:ın iki orılu iizcrinıle :ı(lır siirük· 
le)·erek yüriil·or •. Tııtor süv:ırileri 
Petronnıdfo bir hucuk sa:ıl mesa· 
fe~lnde lıulunon hir tepenin üzerin
den bütiin Jııziyle diişııı:ın üzerine 
nlcş koşluru~-or~. S'lrll:ırını snğ cc· 
ıtahtaki b:ıt:ıkhğ:ı ua.rnmış Yeniı:e-

~ :ri bülftkleri düşm:ın safları artısına 

Ll .. tvanya Başvekı·ı: <ll'hşcl saçacak olan Tutar süv:ırile
rlnin bu hücumu bitirmesini tıcı..-
liyor.. Sonra o d::r merdancsinl 

muavini Prens Oien'in Lizıat kumand.:ı et
lijp ~ro la.smı küllisi üzcriodto 

M ı f f d ıeçircccl:. .. Tatar sllvari~ Nemre 
0 OtO tara Jn an ordusunun Sol C'l'nDhındn panik 

. P4oskovaya çağrıldı ckıı;uracak.- o nlat scrj ı teHil· 
KJMIMs. so (A.A.) _ Bıı,şvekll ınu· rul~ bir 'uiyet• düşen Ntm('e or-

du.su Osm:ınlı ordngnhınrn )·erin• 
aYlıU Y• .hıı.rlciyc ıı:uırx Bay Micke· den hile l:nnı!dıınıamı!j olan mer-
viclus, bua;iln ırosı:ovaya hareket kez L:ıtutartn:ı hiiruru ederd!i için 
etmiştir. :Mum:ı.lleyh, Moskovaya D, hter isfl!.ınc:ı: bataklığa düşmüş hu· 
liolotot tnr:ıtuıdan ®\•et edU.ıntıtlr. ltm:ıl":lk. R:ıt::ıklı,,,b uplanmış bir 
Jfıl zi.y&rttin :yoı:inin yql iıMi.9ele. ordud:m isu hlc b:ıyır kalmamış 

rtn ~ıs!t aıt~<!a eovyct R~a • dt'mr:ktir. 
Lltvruıya m'una.xbctıerlnl mUulkere Tatar a&varileri bütün hulari)•le 
etmek olduta ~enmektcdlr. iııdi&rr. Nemçe -0rdnsat ajır m&sket· 
________ , ________ .,. 1.trfo ate.şile btt bilC'UtUııı Jbrtılam:ık 

~ 
ve dımh:rnııtk Jstedi. Fabl Tatar 

ransa Bordoyu süY:ırisi ince ve h:ıfir kıl1('lan111 
çd;nliş olarak o kııdar hızlı saldı- , 

k d 
· rıyerdu ki <iukrinde al'Saşbın11ın 

ter e ıyor birer tbirer s~ril::liAin.l «W'eD Nemçe 
Qr<Jusunda kısa bir ~~ içinde. 

("4ş bırn!ı lliriıı.cl sayfada) 
Ne.ıvyı:ırk. '30 - 1''1"31\!lZ tıaıvd<ll 

ınwmm :U.\'aJ, Framız t.tftlllb es:ı· 
J5lyulnde tndllııt yapılmasr ihtimali 
olduğunu söylcmi~Uı·. 

Ravay1l!i zaruriye 11yn'tlt\r1Dm ynk
scltilın~e mani olacak tedbirler a
mmam hUkG.molı:ıt :karnrin.ottrılbı~' 

t.ı. . • 
Ekmek heıriuı'l::ınııda kılllti:ııılaB un 

bUiunmndt~ vUAyet.ıerdc, vlla.yet me 
Juuuatı bu mndd~ iJıtilılAkinl 

:r;ıı.lnız. çocuk ve 1hUJ.'3.l'lam hıhlaar at· 
tlrcblleccktlr. 

Soldan ıa:ja: . 
1 - K"oınulnn, 2 - Parndıhşt:ı, 

3 - Aı;ıl v:ıtnn • Tei'si çolıi: değil, 
4 - Iiüyülr e_v - Haıııız 5 - Aile 
h.ınl. 6. - lla:;tıılıkuııı kalknııı. 7 -

• ?daarl! vek~ yezıl ders ~ 
b:ı§tllda 'tlluhtellt vilAyetleriıı okul ve 
öğretmen thtiyacmı karplıunak 

mak.sadilo e~ tedbirler .ı~taQır. 
Umum mUfettııDlerln ırordJğl. r&{>O~; 
orta tedrisat. dlrckWrlUğU tarafından 
tcthlko ~tır. Şimdlyo ka.4ar 
ya11ıl4D tetkiklerle ~m. ~ cı>r
mlyc bak kazanmıo ö~t.mı:mtcr ®Q.! 
kadardır. İkinci tct.klklerde talim fl3· 
1 eri tı: tkilt cdilccçk vo bi).Qa.s.ısa Y4f· 
dımcı öğretmenlerin muvıı..f!aldyetj 

gözden geçlrllecckt1r. Muva!~yct 

gl.isteremiyen yardımcı 6ğretmen1erin 
önllmüzdekl ders .scne:ıinde '\'U%l!clcrlne 
ıon vcrllcookUr. 'Onlver.sit.e mezunu 
olµp lsto.nbultla yardıma ö~tmeıı o· 
lanlar MD.l\r.l,f v~ mll~t.: 
ederek nan UğrctmCD olmak ~ 

Badema lokıı.ııta ve otcllardıt ~re· 

y~ı vo t.azo kaymagı, plşul11,1 yemttk· 
lor h.crlclndo: mllQt.cııiye v r:mek men• 
dil.ınl§Ur. Pasta. 14kerlame iıua.lJ cıa... 

bl ıxıı:n d11.ıı:ı.lf t1r • 
lltJ'.l".l'l!a1KLBlllN f},Uri\Ll F&\N• 

L1ncob:J, Nottıtghanı n Tork llava 81\. ,'9 BEI.Ç1KıµMJU UYlATI 
meyda:ılanna hava hücuml_arı yapıl· Londra so _ Ut.ııı&deld Fransız 

ti bir panik :bijljdı. Nemçelller 
dunun merkez kıtosının nrkP~1 

doğru karmakarışık bir h:ıldC (I' 
kilmeğc başl:ıdılar. il 

Bu hali g6ren YenlcerI ~ 
ııtok: gö)1emez Emin A~a Yen1~ 
ortalıınna lıilcum emrini .,•~ 
Xemçe ordusunun a~ cenabı 9' 
Yeniçeri :ıteşinin şiddeti L:srşı 
da bozulmağ::ı lıa!ilomışlı. 

1lç nk;:ım e\-vclki h:ırp ııırcli, 
de verilen kararlar tam:ımile f' 
lıik edilmişti. Artık Diişmonııı ,;J 
rişıın lıi~ Jı:ıte gelmesini hcklet,ıf' 
ıeıı .hış'.k:ı o·aı>ıl:ıc:ık bir i~ J.;ıı 
mışlır. 

ÜC nkşam en·clki Jı:ırp rncC ~ 
plUnını hımrlarkcm kurn:ız rf. 
de•lcl :ıd!ımı ol:ınik tanı~ 
olnn P~ens Öjcnin .kesi.in ı;ö 
zı•l.:i bir kumanilan olduğuntı 
bö)·le bir bozgunluk nrifcsJ11d~~ 
rctkliMıne bir pliin tertip cdeblô.-' 
ğ.ini hesnba katmamıştı. Prenl' 11 bu ıerileyiii gürdüğll anda ...,, ~ 
si çok 1ehllke i olabilecek J>fr 
relıele geçli. l\lerkczde henüz ~ 
mrımış bir \•aziyetle bulunan ~ 
hin ldşllik bir kun-ctıe Araı:ır~ 
vnrlJerinln ıırkıısından hıırC1 aecti. Ta.tar :silnrlli luırcke1 e 
tepeden hayli uzakl_?şmışıı.: ~ 
dcnlıire arkasında büyijk bır t 
\'Clİll J>C)0 da o]dl~U görfinC 
fallodı. Süvnrilerin bu vnılft 
gören tacmakta olan NeıDçeliıııl 
seri döndüler. 

11 
liri nl~ 11rııstnd:ı l:nlaca~IB 

hisseden atlılar d:ıh:l .senıŞ 
ç:ırk yap:ır:ık or<1uya d511 
maksadiyle s:ıg yıuıd:ın ?ıfacar 
l:ırın:ı doğru nt .sllrtlnıcr.. dol11 

glu 1.-oşmoğa baı;ladılar. ı 
'l'ecrtlbeslı: bir kwnandan J:ı~ 

suretle ,Jmcm:ığn bC:filayan stl 
lcrin 'kar,ewoda lal.:Jr> hareketllt 
pnrak ordu~unu mzumsuı Jı 
u~nrla oynlıı~·obflirdi f:ıkrıt. ~ 
Ojen bu gaflete düimcdi. E}ıJI 
bütün ohlusiyle bozulmuş oJaj 
cenahı takviyeye .koıtu. ;Neoıcf 
clusu yurı hoqun bir holıle lı 
duğu halde altmıŞ hin ~~ 
kun-el teşkil etti. iBu l.;u~·e1 J? 

huiylc: Ycnicerl ortalarının ~ 
ulıldı. 

l\uı1nlıuı, 8 - Başına "K" 
hediye olur - Kundura altıoıı 
lan deıuir. 

l'al.:ardan aşağı: 
1 - Kabahatler, 2 - Tersi 

adettir • Mesrur, 3 - HleııP 
vaziyeti, 4 -Tahammur eıt 
şeylere konur • t::t ,sutır, 5 -
ınasup;ın, G - P~rin Y 
aşnltısı • S:ılctn olan, 7 - 1\ 
ııudn lıir kua ·.Cübbe, 8 -
- Hüner, 9 - Tersi aıraya 
demektir • Tokat delil, 10 -
Uyen - Bir söz rengi. 

5i Nol.K blWlııacaau.:ın h01M 
Soldaıl ıa/kl: 

1 - SivrMnek, 2 - Ey.e. 
ke. 3 - llr.mlsekiı, ~ - .Aler 
5 - .llisler, Seb, 6 - Akial. 
7 - ·Te)·, tmıa, 8 - Derma, J 
9 - Tecim, Sin, 10 - Ani, 

göstcrml§lcrdlr. 
Yardımcı öğretmf)ıı tay,lnl bu y,ıl 

da yapılııcnk~r. 
• ı temmuz deni%cilcr ba.ynn::u :ra· 

rm bU)1lk mcraalmle kuUnnacakt:ır. 

Tobm. tızm:tne YftP1lan bir 411-
va akını bl%lın için pek ~ basar~ 
mucip ohlıuş ve sllrntlo nıUdall.ale· 
lerde bulunan avcı tayyıµ-cliıniZ, iltl 
düşman tayya.ı:esi dllşUl"lllmllştilr· 
ÜçUncU bir dU.,man tayynrcsinti>. 
daha dUşmUV olınaSI mtibteıl\cldir. 

Massu Uıerlnc yapılnn diğer bir 

m~. CJl4Utllall. pcQf<ısiirlerlPdeıı btriatn1D 
Gece İD~ tayyareleri Almanya.- general de Golden aldııtı maltlmatıı 

mn §1'ııı&l ve ga.ıp ııw:ıtitkıılarındn zmzarnn, tııgUlz • Frans'ız ltuvvetıcrl· 
muhtelit ı-a.yrJ aakarl b.edeflcre: hll· ııln Belçika ve. §1.maıt i'r:amndo.kiı 
cunı •tm1.flerdlr. Maddi ıwııu- nzdlr. {ll'ransııda blltıhare yapllaıı muluıre-
~ tan-rel#i gaqıta b1r lllhlı'd• 1-lerdckl zayiat ~r.Lçı mutıarebelı"' 

Şfrketi HayriyedeO 
• Ka.ııımpa,,ada, Bahriye c:addesin-

d e bir kahvchruıcao çn:.akltk ed.en 
Ömer · e_lini yilzUnU y,ıkıya.rak yn: 
taJ:tb srrada nemli elleri ile elclt· 
trik düğmesini çevirlrken, eli çıp· 
lak ltnlan bir elektrik teline değ-

Pcerıçip. 
f 2 5 Y dal t'f IWa en biiJii} f llrillM' 
L +t 

miş ve Omer benıen elektdk ÇU;P. 
masından sa.blt& raporuna na.r:uan 
"kömUr hallne gelerek-" oraya Yl"" 
kılrru~tır. , 

Ömcrin ccsecli, zabıta tara!m • 
dan kııldlnlml§tır. İcab eden tah-
kikat dovaııı ~t~. • 

du. S,.urası ç_o.k tuharuır ki ~lka5~ 
ten eV't·el daiın:ı kahuslnr, korlrnııc 
rürnlar gö~n ko,tll, veliahdı öl
dürdükten sonı~ !bir del.ı bile ~ll 
kunc bir. r~y.n 8lil"'1emf tir. 

Prencip vnktlnhı büyük bir kıs_ 
mını düşünmekle gcçlrlrdl. Bsaşen 

Evvela "Cııbriıl()vjç" cnnYef'di. silküıt bir odam olan .. ·cllnhdın kn 
Sonra sıra "Grnbcj" c, Ilo nnsnray- ım, şimdi büsbütnn sükuti olmuş.. 
da lı!ıkimlerin çcHrelerine, şimdiye tı.ı. Zıınıan olu~.ordu ki ı;ıünle:ree, 
L::ıdnr hiç lılr Jlln~nunun söylemeye 1 hallA haftalarca o~ını acmı:rordu. 
c~rel cdcmed_if?. h:ıkiknUeri pil~- - rn -
kurcn ve bu yuzi:len h~rcslnc du· Pz:enciPin ~ üzilldii~ü cihet sul 
ncr dönmez yen! işkcfıcclcre m:ı- kasti müteakip hemen 11111umt h.ır
ruz kalan ve bütun bunlarn rn~bnen hin b'"lıımış olmosı idi. O, A\'usıur 
e:tesl ~ü~il Hk gün deli.inden dah:ı yn Macarislıındn - ibliUıl çıkmasını 
şıd.dcll~ bır llsn.n kullaq.:ın lıu h:ıdJd temiıı için Jfotil olmuştu, hnlbu!:t 
ihhllilcı~·e g~dı. şimdi dehşetle gürilrordu ki .r:ıl4 
Prençıp f"ı arkndnJ;ının öliWlc- nız ı\Tuslµl")'ll deQ_il, bütün düny:ı. 

l ini gördü: k ndileriJıi mcz:ını. kn. dn kan gö\•dc:ri götürüyordu. Bu dO 
dar teşyi etli , .. e tcsq düfnn çok' g:ı. şünce k:ıtili o l:a«lar nzerlli ki hır 
:rip ve elim bir cfh4esidir ki A"us iki clefa h!kcrealnde kendialnl hav 
ıury:ının inh,!d:ımınJ an lıfr kaQ. tı)" Jusu He ns:ırnk JpUhar,11 bile. .t~scb· 
evvel, vatanının hf rri~·cte ka\{uş· hüs etti. Uıl\in bir dc.fl\llndıı.: lı:w
ron~ın:ı pek nz müıl l~t ~alıı 101& sc ıu kücük gddi, dlscrindc dm"Clrılıı_ 
ıı~sı m:ırtınd:ı bu fa ıı duoyayn o do ki çİ\'i ağırlığına tuhnmmül ed,cnıi. 
~oılerfnl yumdu. ye.r~k cıktı vıı kendisi rııüdır kili· 

Prencipin Trczi;r •nştQJ hapihanc.. dür yere yu,•.e.rlwıdı. O da imr is 
sinin karanlık höc •rclcrin(le karşı. tcmcz hayatın ııcıl:ırınn tahammüle 

• Jıışlı~ı fena mu:ıı lClelerl tarif ·e mecbur kaldı. JI~t:ılıiiı ob.bildlği 
tas\"lr etmek im tin, haricindooıt-, ne ilerleyordu. J>rerıcipfn güğCis ,.e 
Hqceresin~-e }:ılr ız yaşaynn sui- kolundnki yarnJılr do~torl:lr.nı ıay. 

-lmstciye kitap \·c ·llimiyordu. l>ııı· rcllerine raZ:meıı Lir tiirlü kap:ın. 
mıı çok mcyils ,. cok bctbaht Lir mak lıilmiyordu Yıt katll. belki de 
i.imür süren Prc çip tııd:wi de c- swnanl bir ce.zn olnınlc Uzere-,, lıü· 
tlilmiyor ve gcc- eri oncpk tı.)udu__.. tiın lizasıııın yay.az yu·aş çüı:ily.üp 
ilu zam:ınlar lıi· ~ istirahat cdehf! tcCessüh ctıiiJini tıöriiyordıı. 
Jiyordu. Dfraz diyoruz, cünkü Nihayet evv~li'ı sol bile~i. sonra 
J>renci,Pln uykfom da her gece üç da kolu kesildi. Hu ameliyeler .kati
dört saallan 1 pzlo. de,·am cdcrniJ'or lin sıhhatini düzclteınemlşti. 'frez 

a&ııltınrıeJdo -·• ltfaiv-' zaylatıan ııı. f(l!:JldÖ teaplt 9'.l.ll 
~ . ..__ ~r aılştlr: 
mitralyöz ateılne tulmu§lıırdır. Tay· 60 bin ö!U ve 300 bin yaralı. 
yare dafi bataryalwı dürt dllflman tay Ayrıca, Belç!ka haNkAtı cuınsında 
yari;sl dll§Urnıllşlerdir. Bir tayyar.> \ 3li0 bin ve Fr.a.nsada ~ 600 llm asker 
ıpla U:udlııe ~§tir. AJmanlara ealr dtl§JnllftUr. 

yenşlııl ztndQnının rutubetli dln-:ır 
lariyle besler.en verem, mahkümun 
\•[icudundu alabildiSine tahrilıllt yıı 
pıyo.rdu. 

Liü:in Prenripin hiunt lı~ishıı.
neııin tabibine söyledigl gili ken
disini en ziyade harab e:d~n ,r,y 
mnddt mahrumiyetleri ve ı~ırahntJ 
deitildi: O eıı ziyade uınuınt 1 barhia 
1101JceJerinclen ll090nnın d.alttı fnıhı 
bk taıyi~a maruz bırak..U.ınusından 
ınOle~ sir olııyot'du. 

Hsaı>en mahpestc t.-trfi nrfkdarda 
gırla nt:ımnrlı itından aclı~ın de tc.. 
siriyltı ~'ulıiycli günden gijııe ıırtı. 
yor, cinnet buhronlıırı &etlı'ıJl~i bi· 
le olllyu.rdu. 

Anlık "Preııcirı" için ft:ııJ•ı y:ışa
mnk noy~ yarardıt' lşte Sııbi:.tnn 
ıııoll\ olnııışlu. Bo~nn isıc. gijzl~rinin 
öııl\ndc cnnçcld,ştlriror11u. 

"Prcncip" in Lfr tel: enicli'. kal· 
.mıştı: Olmc~ milnı\:iio oldu.!lo. kn· 
dar calıul: ölmek... o k!Mar ki 
keııdi'>lııurn evvel (ıbnüş ol:ııı 
"Cnllrino\'iç'' YC "Gr:ılıcj" j ~ lıu 
dllııy:\Clon J.:(içerek şu şc:ııncllf mnh 
besin sıiıcı ,.e rutubetli h!lprc!e· 
riııden kıırtulnıu' olıııalarıııa gıbla 
eıPlfıio lrllc lfaıl:unışlr. Fakat mad· 
di w. mııne\·ı ııtıraıılarma t~ ka
dar büyük lıir metantlle l:ıhnımnill 
csliyonl.Lı ki lıııtta gordiyaıılaı• bile 
ltu. sjij..iift k'ntill hakir görmr ımeğe 
lı:ışl:unı~Uırdı • .,Prenclr>'' in f tkrin· 
ce sulkuıı yaptıftı gün mndı ti hn· 
yatı nihayete ermişti. Binaen oleylı 
fazla yaşaması bir müddet daha 
ıztırııp cekme f demekti. 

{Deuamı ıJar). 

Esma, Aliye sordu: 
- .Fakat .sonra l>avudu yine <le· 

niz kenarında bulduıım: \'41. e,·e he
r.abet dilndünüz ~il mi? 

- fü·et, drtliklen dlindilR\iın za-
1.:ıt Ali d'ltıiz kenorıoda)'dı. Epeyce 
bir müddet berab~rce balık 8\"la· 
ınağa devam dıi. 

- O halde işlc.ı: yolunda, gür!l" 
vorsunuı ya, ikisi de bcrabermi5 .. 
İkinci defa Dııvuılu sahilde bulUu· 
~unuz zaman saat kaçlı: 

- Dürde hlrku~· dakika vardı. 
Halbuki biz ctt5rdil on ıeçe Bııhanın 
yuşadığını blliyoruı.. Su ba.ldo Da· 
,·ut katil olomo.z. 

Hikmet homurtlnnd: 
~-Aynı sebepten Babayı öldilren 

sen oJamnzsın tnlıii. 
AU cevııp vct1!lc#c. Iilzwu sönnc· 

den oınuzluruıı siU.li. 
Eı:m:ıya hilnl' ettim. 
- Affedersiniz ama l>lr noktayı 

öjlrennıek istiY.o_rum. Siz bııra)'.a 
~aat dörtten sonra geldiniı. Dun• 
eminim .. Hırsız sizden biraz daha 
sonra gelmiş olac:ak; tahil kütilp· 
hanenin önünden ıectini:ı, içeriye 
şüyle bir bakarak HU.metin orada 
olmadtRını gördünflz ve sonra ce· 
kilip gittiniz deAU mi? 

- E\'el. Ovlo yaptım. 
- Hah~ bey Jı;ütiiphanedcydl, 

değil mi.? 
- Evet, falı:ııt J,;endisine hiÇ"'bir 

JCY ıöylemedim, lıattl .Baha beni 

Boğaziçi vapurları J ·tcmm~ 1946 
·-t ptı%artesi gününden itibaren ycu saati. 

mucibince iıliyecehlerclir 

görmedi. 
- fü·cı, bunları süylemlşliniz. 

Deıııck oluyor ki hırsız sizden son
ra sir.miş •• Ac:ııba kapıdan b.akt~ 
ııır vskıl l\:ıQJUn nçık u 1'&JHW; 
olduğıınu dikkat ettiniz mi. 

Esma kaşlarını çalıırak: 
- fuı.ı;a luıpaJı]tdı, buıııı iyice ba· 

tırüı :cır.um. 
lnkmct kendini 

haykırdı: 

- ~e t:ıptuı Esma. ne yııptın? 
Bu ho.stallıııtıc.ınm ku~dUğıı tuıalta 
yakalandık. Bu sözlerinle Bahanın ... 

Birdenbire boAuluyormuş gibi 
sustu. adeJA başnıa kan vurmuş 
Kibl bir hali nrdı. Esma dıı şnŞ::ı
ladı. Fnlfotı ben kat'iyen iltiliml 
lıozmadan va U.ikmeti .lılr dakikır 
blJe göıden uyırmııdan; 

- K"asn. tlediın, Dovudun oililsın· 
dadır. Dem~k oluyol' ki Baha kil· 
tilpbıın~de delil. Davuduo odaıuu
cln vuruldıı. Bu odada masanm ya· 
nını'la kon Meri nr. Ve Esnıa ha· 
nrnı Dnhoyı l(()rdıtitii vakıt Daho I 
;ya~:ımıyordu ,6lnıütt0. 

E!ına, yııvl\f Y~Wllt !JqJnı ejıU. 
Hikmet içini çektl ve arlık ba· 

cakları vücudunun sıkletini çeke
ınir.ormuş_ ıdbi uir sımd:ılyeye dilş· 
tü. Alinin mırıhlandıliını işittim. 

- Davud un odasında lıa 1 
Xliyenin yOzll ıa~ıan llir maske 

~llni almıştı. Ben hepsine birer 
birer Ye MA,sıı. olarak baktım. 

İçlerinden en evvel Aliye kendj
ııi topladı ve: 

- Canan ,dedi, Davutlu ça~ırı· 
ııı.ı. Kendlsile konuşmamu lhwn. 

Oda o kadar sessizdi ki 
küçücük topuklnrmdan rı.lcııı1 
&ilrliltiiyfi işittik; Canan 
kapısını vurdu. Hie bir c 
mayınca aç:ır:ık içeri girıU:__.. 
den hic.birimi& ı.k ıü kellP"" 
ıöslem.emittl.k. 

Uzun btr an ••• Sour:a Cifl;ıı 
r:ır JJörltndü, ynlnız«D, ttırets' 
Hepimi:ı. bir hamlede kttlJ 
C:manm hıçkırdılınt iş{tUtı::" 

- Artık Dnvuda hiçbir ~ 
maESmur •• !~itiyor murwıuı. 
şey. sorıuncanını-. " 

"' 
.f -XN-

:"T~ \,,,, ~ 

Bundan sonra uelCr oldufuııı' 
fyl hatırlahııyanırıı. HepliirdeJI 
vuduu oflasına alı.l(l~ımıll 

1 rum. Acalia Canan yruııldı ıJ.l 
hartketslz duran Dııvuduıı JJ' 
önünde diz~öktOmimü de ~ 
nıaJHayJm. 'B'e:ı..tiııt, ölfün .. 
işini bit!rmistl Da,-udun >'° 
nılmıyaQ.ı~ der.ecede sııli.indl• 

Biz Allyeyl odacbn ç 
calıtırken Jflkmct fenalatıJ°. 
oldu. Aılye do bir. heykel •~at 
ketsiz kalmı.ştı. Yaluu .b3JP'" 
ladı va: 

- Buradayım, burada 
4ım, dedi. ıt 

Canan s:ınk.1 bir ı·uradaY~ 
hareket elliyordu Aliyenııı 
ilıerine elfjldiwnı" ve Davud&l':,ıı 
tııltuR\ınu fark eder etnıeı, oıı ı1 
nına yıAıldı ve başını ı.01111 

sınd:ı sakl:ıd~ • . 


