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tlgi ite re ·Norveç 
llıayn dökerek 
Vapurlarına yolu 

KURUŞ 

1 LAN İŞLER!: Tel. 20335 

suıa·rına 
Alr1ıan 

kapaya 

~ lıgtJiz kılavuzlarinın idaresinde 

1 eter edecekler 
lıgiltere ve Fransa mayo döke- . 

' ı ekleri sahalarda seyrisefainin Edlmedenbl<mmua:~~dn.ya..ı....n._ ~ 
~saat durdurulmasını istediler Trakyada seylap 
~N'"~ Almanya ne Meriç ve Tuncanın 
~ J l . k ? suları bu sabah v·· ayn tar a arı yapaca • 1 a~çalmağa başladı 
. Ueude getı• rı· ldı· Muttefiklerin ilk darbeyi indirmet~rini Nüfusça zayiat yok, ICiamen veya tamamen dört 

b k I d h k I k 1 ev yıkıldı, 35~ ev tahliye edildi 

: ~:ıC~ıtlla (Radyo) - İngiliz ve Fransız hükU.ı K! .. !~~A· ~~ _ !~~ ~ m~rofl!e!e:.~di)~~~. Veşilırmağın suları da çekilmekte 
f' ~·"erereka.bah lsveç ve Norveçe birer beyanna· nale T'dende gazetesinin Berlin "Alman mahafili, Norveç ve ts. d- b 

t ~e b .. ı' iskandinav sularına mayn döktükle- muhabiri resmi mahııfilin mukarre- vcçin bitaraflıklarınm arlık mev- devam e ıyor, zarar üyük ... 
l u· "il a d ratı hakkında iyi mnlümnt almak- (Devamı 6 ncıcla) 
"Q lRer t rın nuntakalarını bildirmişler ir. Son zamanlarda Arda, Tunca ve DUn sabah bu nehirlerin feyezanı 
lll~ ·~~aht ar~~tan İngiliz ve Fransız radyoları T ı· car et Ve k ·ı ı ı· t u· . t u· . n Meriç nehirlerinin taşmaya ba§l&dı· §lddeUl ve devamlı yağmurlar tesiri· 
t~ '-'ltıitıj b~ lbbaren, mayn dökülen sahnların ğını ve bu· yüzden Yunan arazisinin le topraklarımızda da tehllkell bir 

'~r~ \'~ t~tiin gemilerin malumatı olmak üze- 811 altmd& kaldıgını yazmıotık. (Devamı 6 ncı.da) 

~irelerilc ililna başlamışlardır. i h raca tç ı I a ri 1 e gör Üştü 

1
_ [(Qdıköyünde ingiltereye ihracat için hükOmel 

'C tüccara yüzde ~O prim verecek 
~ Qnjz bir hô.dise 
~küdar jandar-
llıa kumandanı 

ı ~u ile karısı 
:: ~aaabiıh tüfek kurşunile başları 

~. in bı ~ a 1 anmış o 1 arak bu 1 un d u kil~;;~~;;iı~::!:;;~~~ ~tı ;:,~:;:.~~;\~~~~:.~~~~;!~i~.~ ... 
~ [" at on buçukta tüfün ihracatçılarını !ediğinden bnh!'!etmiRIPrclir. Tirarct 

~l,J Şı re 11 1 k ticaret müdilrlüğünde bir toplantı- V<'kili ccv:ıb ofarak hlMe b;r sr 
\1 u' Ll·· ı .. yz u ah i e a rl Sl n 1 n nas il ya çağırmtş ve kendilcrile görüş- d"n hnh"ri olrwit~mT V(! P!'\8!!"''1 

d k mü~tür. Tüccarlar, bilhassa Fran- l1 iikı"ımetin hn ı::ekilde fhrarııtı hi,. 

1
, lJ le ri hen u .. z an 1aşı1amad1 !'laya ihracat işinin bir elden yapı- 1 finnn lnhi~ıınnıı. vrrmeğe razı oı. 

lamıyacağı hakkında duv<lukları 1 m"·"~";r"ıt ı::övlf"miştir. I' • k haberleri söylemişler ve bu yolda Vekil tn?iltPTeYe yapıln,.ak ihra-

hı' ilŞ macera Si 1 c:ıt için de İng":ıizlcrin buradaki ,. Bekarhk verqisi (Devamı 6 ncıda) 

; .:~.Yelleri var proje halinde Milli küme 
\t~~ı ~/~~~r jazıd:ı~ " Vaka mahallinde yaptıl:'Imız tah- bile değil m Q Ç l Q r l 

r~ .. ' >J a ~ ~et ~aşı Feyzul- kikata göre, komşular gece sa.at D" k'' f bol l 
~ ~ ~"le aıı-.ı $ adı:köyünde birle iki ara.sın.da iki el silah sesi Kendisi de bekar olan Başvekili- un u ut maç arma 
~~~~de ~~er soka· duymuşlardır. Ayni sesi o civarda mizin bekarlar tarafından ne ' ve diğer spor hadiseleri· 

..... ~ bJe \'\ı.rU atından tU devriye gezen polis ve bekçiler de müdafaa yapılmak mümkünse d • t f ·1" t 5 • • 
~~~lınuş• ve öl: lşit:mi§ler ve her tarafı arqtırml§-- yapac:ağmdaıı ıiiP edilmiyor. ne aır a sı a ıncı 
~ (Devamı 6 nada). (YNJıı 6 ncıda) aayfamızdadır. 

Almanyanm istila planı 
lngilterede -; neşredildi 

1940 ilkbahannCJa Yugoslavya, 

sonbaharda is~ ·Romanya ve 
1 • 

Bulgaristan is~ıla. edılecekmiş 1 
Londra, 8 (A.A.) - İngiliz ' ; sinde Südetlerin tahrikatı esna· 

makamatı, Almanyamn meşhur sırida general Henlein'in karar 
istila ve tevessü planı haritasıni g~hmda Çekler tarafından yapı
gösteren renkli 300,000 afiş bas• lah bir araştırma sırasında mey. 

· tırmağa karar vermiştir. da'tla çrkarılmıştır. Almdr.yanın 
Bu afişler, sokaklara, klüplerc, ilhak edeceği yerleri şu suretle 

scyrisefain bürolarına, fabrikala- sıralamaktadırlar: 
ra ve oteJlere asılacaktır. Bu afiş- 1938 ilkbaharı Avusturya, 1938 
lcr, Almanların istila ve tevessü sonbaharı Çekoslovakya, 1939 
usüllerini çok iyi gösterecektir. ilkbaharı Macaristan, 1939 son· 

Nazilerin harp gayeleri, 1937 baharı Polonya. 1940 ilkbahan 
senesinde bu gizli harita ile gös. , Yugoslavya, 1940 sonbaharı Ro
tcrilmiştir. Bu harita, 1938 sen~· · (f>~· · .. .,,.., r. -~· .-la) 

Alman hariciye 
nazırı ~ek itecek 

Londra. 8 (A. A·) - "Daily Heraltl'' gazetesinin AD\·ers muha
biri bildiriyor: 

''Berlin'ın diplomatik mahfellerinde hasıl olan kanaate göre Al
manya hariciye nazırı von Ribentrop, ya:kmda istüa ederek siyasi 1\a. 
yattan tama.mile çekilecektir. Nazırın muhtemel halefi Almanyanın 
Roma sefiri Makenzendir. 

Von Ribenlrop, papa ile yaptığı güriiltülü mülfı.kattan sonra ha.s
tala,ııınıştır. Şimdi kalb hastalıklan mütehassısı profesör Plesh tara· 
fmdaıı tedavi edlhnektedir. 

İyi haber alan mahfellerde eöylcndiğine göre von Ribentrop yal • 
ruz sıhhi vaziyeti dolayısile değil, dUşmarJarınm işini kolayla§tırm13 
olan son diploıııat\k muvaff~erlnden dolayı da iQten çekf. 
leWtir. 



2 H ~ B E n. - Akşam ı;ostuı 

-~(§)- Yeni yollar Otomatik piyanko dolaplarının 
mucidi bu sabah geldi 

"Kız timdi zeytin orinanındadır 
araştırmalarına fasıla verdikçe 
oluyorlar!,, 

ve muhafızlar 
onunla meşgul 

Belediye yeni yıl için 
bir program hazırladı 
Belediye fen mUdUrlUğll yeni sene 

btltçcsile yapılacak yollan şöyle tes
pit etmiştir: Bugün kan:?ıklık ve rezalet ol

duysa, bana ne, \azifcsi haremde 
asayişi muhafaza etmek olan baş
haremağasının herhalde iyi tedbir 
almaması yüzünden bir kraliçenin 
kaçıp buraya gelerek halkı \'C de
dikoduları ayaklandırması netice
sinde oldu. 

Taksi bağırdı: 
- lspat etmenizi isterim. 
Pozol: 
- Susun. Bırakın da rahat ko· 

nu~un. Bu delikanlı ağır bir it· 
ham kar~ısmda kendisini müdafaa 
ediyor. Meramını da doğrusu gü· 
zcl ifade etmektedir· Kendisini 
dinlemek isterim. Siz sonra muka· 
bele edersiniz. 

Jigliyo devam etti: 
- Eğer Majeste, seyahatime 

dair teferrüat üzerinde sual sor
mak istemezlerse söyliyeceklerim 
bitti. 

- Hayır, dedi, bu teferrüatı 

)'8I1D konusuruz. 
rraksi atıldı: 
- Ya cinayet? Ondan ıbahset• 

mlyor· Tiyeret isminde bir sütçü 
kız bu akşam günes batarken bu 
delikanlı tarafından boğazlandı. 

- Tiyeret hu akşam saat do 
kuzda sağlam ve sıhatteydi. Şim• 
dl zeytin ormamndadır ve muha· 
fızlar (sizin muhafızlar Taksi) a· 
raştınnalarma fasıla verdikçe o
nunla meşgul oluyorlar. 

- Benim muhafızlar mı? Ne 
iftira! 

- Oraya gidin, göreceksinlı. 
- Bunun imkanı yok. 
- Varmı~ demek. 
- Muhafızlarım evlidir. 
- Bu akşam çifte evli oldular? 
- Bu ı&tife pek alçakça! 
- Muhafızların hareketleri gl• 

bil 

v 
Po.zol: 
- Müdafaanın birinci kısmı 

bilhassa hoşuma gitti, dedi. Bana 
bu gece rahat bir yer hazırlat:
mıssın, benim rahatımı dil~ün

müşsün. 
Bu müthiş gün zarf mda lüzum• 

lu her sahada gayret gösterenin 
yalnız sen old$nu ve fenalığın 
bana başkasından geldiğini gö~ 
ğe başlıyor.um. Susun Taksi, su· 
~un· Siz sersemin birisisiniz! Hay· 
di gidip zavallı çütlik sahibine 
burada olan ve failinin Jigliyo ol· 
duğuna dair hi~bir delil bulunmr 
yan hasarat İçin tazminat veriniz. 
l<açan kraliçeyi de hareme götürü
nüz. 

Jigliyo: 
- Ah Majeste, bu kadar mel"" 

hametsiz davranabilecek misiniz? 
- Gizli bir seyahat esnac:mda 

bu kadını ben ne yapayım? 
- Onu küçük dü5ürmcyiniz; o 

sizi seviyor. Sizi sessizce takip et
mesine müsaade ediniz. 

- Biraz evvel onun yanıma gel· 
mesini doğnı bulmıyan sen değil· 
miydin? 

- Onun kaçarak rahatınızı ka
çınnış olmasına teessüf ediyorum, 
fakat olan oldu bir kere ... Emriva· 

kii, hiç olmazsa dedikodulan ön
lemek için kabul etmek lazımdır. 

Taksi müdahale ile atıldı: 
Sultanahmet - Ayaso!ya meydanı 

asfalt olarak, LAieii - Şeh:r.adeb~ı • 
Vefa - Unkapanı yolu parke olarak, 
Boğıı.zke. en - TürkbücU - Sıraselvi

ler - Taksim yolu lnsmcn parke ve 
kısmen ulalt olarak, Dolnıabahc;:e -
T8§ktşla yolu katranlı kaplama, Ye
dlkulc - Balıklı hastane i yolu katrıı.n 
lı kaplama, Kocara0ıppaşa • Ağa· 
çeşme yolu da parke olnrnk inşa cdl
lecekUr. 

Fransız mütehassısı piyango idaresi tarafından 
getirtilen bu dolapları kurmak üzere A.nkara

- Bugün kraliçe Diyanm günü 
değil. Nizamnameye aykm olan 
bu IUtfa rnuhalef et edcrim-

Jigliyo fazla müstehzi görün-
meksizin sordu: 

- Majeste neye karar veriyor
lar? 

Pozol cevap verdi: 
- Bilmiyorum. Bana her daki

ka, beni yoran kararlar teklif ade
tini bırak. Gecenin saat onunda 
müşavirim kim? Sensin Jigliyo .. 
Şu halde istediğin gibi hareket et 
ve benim tasvip edeceğimden e· 
min ol. Cezalandırrnağı icap etti· 
ren sebebler kadar affettirici se· 
bebler de mevcut olduğu· muhak
kak. Çöp falına bakmaktansa bu 
işi senin kararma havale etmeği 
tercih ederim. Git ve benim namı· 
ma konu,. Sana itimadım var. 

Jigliyo selAm verdi, anahtarı 
aldı ve dışarı çıkarak zavallı kra· 
!içe Diyanı kurtardı· Ona kapalı 
kelimelerle davasını müdafaa etti· 
ğini anlatmaği da ihmal etmedi. 

Projeleri gayet basitti: lki saat 
~nra gece yansında tekrar iktida· 
rı eline alan Taksi, selefinin bütün 
kararlarını altüst edecekti. Fakat 
kraliçe, o zamana kadar şatoya 

yerleşmiş bulunacaktı. Jigliyo o· 
nun yanına gidecek ve Diyan arzu 
ve derhal intikam almak düşüne.e
sile vereceklerini minnettarlıkla 
verdiğini sanacaktı. 

Kraliçe, kralın yanına mahcup 
ve sessiz bir tavırla döndü. Kral 
ona elini uzattı: 

- Diyan, dedi. Evvela -söyledi• 
ğ'im gibi, bu gece hareme dönmiyc
ceksin. Geceyi bu köyde geçiriyo· 
rwn. sen de benimle beraber kala
caksın. Bununla beraber kararın· 
dan ve bu yüzden başıma gelen iş· 
lerden gene de memnun değilim. 

Gelin, yaya gideceğiz· Taksi 
hayvanlanmızla meşgul olacak ve 
Jigliyo senin elini tutacak. Küçük 
bana tacımı \·er.· 

Jigliyo kralın mantosunu ve ta· 
cmı aldı. Pozol hunları giydi ve 
hareket emrini verdi. 

Meşaleler tutarak kralın önün
de yürüyen dört genç kız, çiftlik· 
le şato arasındaki yirmi beş adım 
mesafede yavaş yavaş yürüdüler. 
Geride Diyan ve onun elini yüksek 
te ve hürmetkfuane bir mesafeden 
tutan Jigliyo yürüyorlardı. 

Şehrimizde ln§n edilecek diğer ba· 
zt yolların parke, ruıfıı.lt ve mozaylk 
parkeden ha.nglslle inşası muvafık 

olacağı tetkik edilmektedir. 

Kimsesiz çocuklar ıçın 
yurt 

Kimsesiz çocukları kurtarma yurdu 
lhU.U heyeti bugün saat 16 da par
tide bir toplantı yapacaktır. Toplantı
da K!ğıthanedcki İmrahor köşkünün 
tamir edilerek kimsesiz çocuklar iı;In 
mektep ve yurt haline konulması ve 
lUzum g!SrillUrse Çağlayan l<öşkllnlln 

de buna ilft.veııl görtiştilecektir. 

Arnavutluk işgalinin 
yıldönümü 

Şehrimizde İtalyan t11.bUyeUnde ol· 
mıyan Arnavutlar, Arnavutluk lıgall
n.ln yıldönümll mUnnEebetlle diln A· 
yasp11§8.dakl Kunt apartımanmd& blr 
toplr.ntı yapmışlardır. Toplantıda. 

dQn do k&ydettlğlmh: glbl, hitabeler 
irat cdilrni§, Ttlrk mlsa!lrpcrverllğl 

ve Arnavutların §Ulmmlan tebarüz 
ett1rllml§ ve !~galin ;>,ldönUmll dola.
yıslle blr dakika sUküt edilmiştir. 

Etler üzerine etiket 
koymıyanlar 

Belodiye .et. fiyatları Uzcrlndc aılu 

bir kontrol t.esl:ı etmektedir, Etlerin 
ll.zerlne ııtıll zamruıJ.ıı.rd;:ı. c.tlket .kO®J• 
m&mağa ba§'landığı {;'örlllmllş ve ti· 
yc.tıarm kont.roluna Jrul<An bırakmı· 

yan. ayni zamanda pazıı.rltkaız satıı 

kanununa aylan olan bu lıarekctln 

önUne geçilmesi al~kadara bildirllmlı· 
Ur. Etiket koymıyn.nlıı.rn ağır cezalar 
verilecek Ur. 

Askerliğe davet 
YEDEK SUBA V OKUJ,UNA SE\'

KF..Dİl.ECEJU,Elt. IIA KIUND \. 

Kartal aakerllk 111beslnden 
1 - 939 ve dah:ı. evvelki yıllar me

zun oldukları vo askerllklerlne karar 
veı"ildlği halde herhangi l!P.beble as
kerlik ödevini ynpmamııı olan yüksek 
ehllyetnamelller. 

2 - Geçen ııene yedek subay okulu
na geç lltihal{ları dolayısllo okul& 
kabul edilmlyen yüksek ehliyetname· 
lllcr. 

ya gitti 

:Mi111 piyango idaresi tarıı!ından 

Fransadan geUrtll"n ıon sistem ot.o
ma tik keşide dolaplıırmı kıırncak 

Fransız mUtehassısı M'. Bılllald bu
gOnkU ııemplon eksprcsile gelmiştir. 

MUtehaaaııı l.ııtanbula lnmemııı ''o 
Toros ekspreııile yoluna devam ede
rek Ankıırayıı gitmiştir. 

Billiııld, bir mtihendisle birlikte bu 
dolıı.plnn icat etıntı:ı olduğ"unu, insan 
eli değmeden lşllyeceğlnl, Ankaradıı. 

Uc; gün kalarak yeni tcslaatm mo:ıtaj 
ameliyatını y.ıpacağmı bir muharrlrl
ın1ze söylemiştir. 

Öğrencllğlmize göre mlllt piyango 
ldarcsl kurulduktan aonra bilet satııı· 
lan ehemmiyetli ııurette artmış ve 
bilet adedi son ke:ildede 50.000 1 bul
muııtur. Arlış yll:r.dc 71S i geçmiş bu
lunmaktadtt'. 

Eski mezardan aşırılan 
altınlar 

tmılr, '1 (A.A.) - Bundan bir mtid
det evvel Aytlııım Kemer mevkilnde 
eski mezarlar içinde bulunup aıımı
dığı haber alman altm zlnet eşyasm· 
dan mUhlm bir kısım daha bulunarak 
İzmir mUzesl mUdürlUğUne göndcrU
mlştlr. Bunların ınllllltan 4 aaır evve
line nlt yerll eserler olduğu nnlBJil
maktadır. 

Bir otobüs tramvayla 
çarpıştı 

Şoför Cemil fdareslndcki 3018 nu• 
maralı Beşikl.8.§ - Taksim ot.obUsO 
dQn akııam Harbiyede vatman Nbı· 
mm 11cvkettlği H&rhlye - Aksaray 
tramvay arabasile çarpt§tnışur. 

Hem otoblls, hem de tramvay hasa· 
ra ugTnmı_,, ra'kat nO:tusca zaYfat ol· 
mamıştır. 

Merdivenden inemiye
cek kadar içmiş 

Galatada Zura!ıı sokağında oturan 
Adnan adlı blr genç dUn gece Bcyoğ· 
hında lstıklU caddesinde bir lokan· 
tanın mc<ldlveninden 68rhoşluk lestrl· 
le yuvarlanmış, başından ağır yara
lanm!§tır. Sarhoş yaralı hastaneye 
kaldınlmıştır. 

Ekspresle gelenler 
Memleketimizden fındık H.tın al

mak lsUy •n bir Fransız nıüeSSE~ 

ınUmeaslll bugün kil ııcmplon · ekBpre
slle gclml~Ur. Buradan Karadeniz 
aablllcrlno gidecektir. 

Felemenk tUtUn tacirlerinden mU· 
rekkep blr heyet de dUnkU ekspresle 
gelmiştir. 

Piyango ld:ıtt inin Fr.ııısııd3n gf'tlrt
tlğl ve lnsnıı t'li değmcd~J1 ke~lde 

~ apan dolaplardan btrl 

Basın birliğinin ilk 
balosu 

Ankara "l (A.A.) - TUrk basın blr
Uğln.ln ilk yıllık sUvaresl diln ak§am 
Ankarapala.s salonlarmdıı. vcrilml§ 
ve bllyUk bir muvaffaklyeUe sabaha 
kadar devam etmiştir. Baloda vekil
ler, mebu!!lar, sefirler, fikir ve lllm 
hayatuı.a mensup gahslycUcr, lstan
bul ve Ankara matbuat memruplan 
bulunmU§lardır. Sllvaro çok nezih bir 
hava ve taşkın b1r ne§e l~de tabe.
hm geç vakUne kadar devam etml§· 
Ur. Bir çok atırprizler vo numaralar 
ne,eyl arttırmtıılır. 

Bir tüccar daha sürgüne 
mahkiim oldu 

Sll.rtte ~kcr lh~n "BpUğı anl.,. . 
§ilan Halll adınl'Ja bir tacir hakkında 
m6hkenıece !ki sene Yala.t.)1J.!o·a sllr
giln ve 500 lira p:ı.ra cezıı.aı venlm.l§· 
tir. 

• Floryayı ışlmal rUzgı1rlıırmda.n 

korumak Jçin üç scnedonberi .nrte· 
dilen emekler n1Usbet netice vermif 
ve Kallkrıı.tya köyüntin flmallnde 40 
binden fazla !ıstık ve ı:am nğacmd&n 
mUrekkep bir orman vücuda gel~ 
Ur. . 

• Dolmababı;ede yeni atadın temel 
atın& mtıraslml 19 mayıs gençlik bay
ramında yapılııcaklır. 

• ünlvcrnitcnin muhteUC fakUltelc
rlndcn 500 talebe 23 nisan bayramını 
1zm1rdc gcı:lrmeği kararlaştırmışlar· 
dır. 

• Beyoğlu halkcvl t.ar&t.ından diln 
&k:nın Slp:ı.bt ocağmda danslı bir 
çay zlyafeU verllmtşUr. 

• Kıırtal ve civarında mango.nez 
ı:nadenl aranmasına müsaade edilme
si için \ilAyote blr mUrn~t vaki ol· 

Diyan uzun müddet krala bak· 
tı, fakat o ba~ını hiç çevirmeyince 
gözlerini delikanlıya çevirdi. Bir· 
kaç dakika süren dalgın ve dü~ün· 
celi bir tetkikten sonra: 

- lsminiz nedir? diye sordu: 

3 - Yedek ıubay okulu devrcslnüı 
üçte birinden fazlasına do\·am edeme· 
dikleri için terhis edlllp mUtealdp dev 
reye bırakılanlar. 

4' - 939 S()neııindo son yoklamalan 
yapılarıık kısa hlzmetıl askerliklerine 
karar \'erllen ve ehliyetnamesi olmr-

Konyadaki çam 
larını çalanları 

verene 20 lira 

f 'd •ı' ınuııtur. Sarıyer ve civn.rmıla altm 
1 an• madeni nraetmlıruısı içln de mUra-

haber ca.atıar vn.rdır. Tetkik edilmektedir. 
Var 1 • Delete ait kırlıı.slye malzemesi· 

- Jigliyo madam. 
- Jigliyo mu? Güzel bir isim.· 

yan kısa hlzmetlUer. Konya beledlyc:ıl ~hrin ycnl par-
5 - Askerltklerinl tam h.lzmetll o- ke haline geUrllen caddelerini ağao

larak ynptıktnn sonra tahsillerini lise landırmal< lçin l.etanbuldan ç:ı.m tı· 

ve daha yukarı deret'ey ı çıkartılan dantan ı;:'Otirtmlş ve bunları büyUk 
yedek subay olmak isUyenler 1-5-940 caddenin tkl tanıtına dıktırmiştlr. Fa. 
tarihinde yedek subay okulu ile GUl· kat gilndUz dlkUen bu çamlıı.nn be§· 
hane veteriner tatbikat mekteplerine tancrıl gece yerlerinden t!SkUlerek a-

VI 

Pozol, şatonun daha bahçe ka· 
pısmda Löbirb tarafından ka~ı 
landı. Tam o sırada pencerede o· g()ndcrllcceklerdlr. Bunların nutua omJm!§tır. 

lan Filis hiddetle dönüp: hUvl~et cUzdanlarlle mezuniyet ve eh· Belediye şehrl gUzcllcDUrmek bu· 

(Devamı var) llyetnamesi vcsafüle blrllkte olduğu &usundaki gayretine göst.crtlen bu 
halde hemen şubeye mUracaat.la mu· hUrmetslzllg"o çok s1n.lrlenmlş ve Kon 
nmelclcrlnl lkma.1 etmeleri 1:17.ımdır. ya gazetelerine verdiği bir ilO.nla bu 
Akııl takdirde haklannda As. kmıu· çam fidanlarını a~ıranları blllp bele· 
nunun ecza maddeleri tatbik oluna· , diyeye blldlrenleıe 20 lira mUkA.fat 
cağı ll~n olunur. vcrllcceğlni blldirml~tlr. 

80/?G.Q .. HJ:IJ(/J<ı 
Bi~ J<'1VvF7T/R. ... 
NALİN4' PhEN.SESİJJ 
NEDiME.Sı. P.RtfN
.S,ESDE 81.1 .SA8JJJ.I 
Ö7cl(ı -4l>AY4 .AJM· 
i..€ TMı".$ •• 

n.ln bıı.zı eşhas ve talebe tarııbııdan 

huSU81 ı:ıcrde h'Ullaruldığı 1;örillmll§ 
ve buna moydı:ı.n verilmemesi d&hJUye 
vekAkUnden tamim olunmuştur. 

• YUksek mtihendfs mektebi tale
beleri nıUzlk kolu tarafuıdan dtin 
mektepte &Uzel b~r konser evrilmlg, 
mühendisler mnr§l ve mektep korosu 
nun tagannlıılle konser bitnıl§tlr. 

• tstnntml Ameriklln koleji ktz ve 
erkek kısımlan talebe bir:llklert tanı.· 
!lndıı.n diln ıılqııım kız kolejinı!e bir 
temstı ve konser vcıilmlştlr. 

• Jeolojik tetkikatta. bulunmak ü
zere Tokada glden heyet çalıpmalan
na devam etmektedir. 
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Ahlaki meziye~ 
laf' ve seciye kuıur~ 

-U-

Va paya l nı z kala~ 
iki sadrazam 

tJ!ıtl ~ 
Sultan Abdillmedt h&ll ~etli; 

tığı gün pek zengin, pek ~ f 
Uyar HUsrev pqa suJtaJS pııi p 
adlln.ln ııon aadrazaDlI oJ.all ~ • .I 
şadan padişahm mUhr1106 ce , 
r&!: kendi kendini rnalc31'1

1 
...-1' 

çıkarmıştı. oll': 
Valde sultan ,eııç padl~ ~ 

lun:ı, baban Rauf pa.ş&~ ıııetll ~ 
nundıı ve bu zau ztysde ~c# 1.,ı1 
Neden azleyledin?,, dl~~· .J. 
tan Abd.Wmeclt han, aıı--~~ 
babamm aadra:ıamm.ı aıl 111uııt"'", 
Hüsrev pa§a zorla eUndelS ~9 
aldı ve sadaret mak~ .. ttl 
turdu.,. deml§U. ,;~ 

Sultan AbdUlnıeclt ~deli j,.tl~ 
Londra ve Para sctirUğiıl ııtJdP ;I.'. 
neza.reUne lj;'etirdlğl ıııUC ~ ~ 
BUyUk :Muat.afa Re§it ~ ~ ~.J 
hoşlanm~tı ve bittatıl JJ p· 
nm ııerkeşaııe lıareket1ııde0 ~ 
dilglr olmuctu. ~ ./ 

Hüsrev pap, padiphtJ.11 ~d 
ctye na.zmnm .l<"ranaa ~-~ti' 
krallan:na ve hUl<QnleU _..-.. F 
hm hukukunu tahdit ed~~ ti 
deyledlğin.l ileri surerel' ıçl' !ı!,. 
fit pa§ayı idam eturıııe1' >ıı' ~ 
de Letedlfl halde suı~d ~ 
b&n Mu.1tat.a ~it pa~•~.;cil ,P 
ve lngtltere hUkruneiıeril' ,... . .:. 
rm& va&deyledJğl ı&a~tı 0"/ 

bu büyük adamı barlciY8 t 

\bk& eylemişti. ıı0i 
Bir cuma gilnU sa~~~ 

pa§ll.llm EmirgAndald el ff ~ 
111 vUkelA, vUzera, unıe,.. ~· 

ç•) ı. .• \ 
Ue dolmu§tu.ŞerbeUer. tıll' ~I' y 

ler içilirken yen.l gelell ~'·" .. ı 
ta.fa Re§I t pqanııı 1331 t i' fi' 

yalwnm önünde aaıtaıı~~ııı' .J 
görüp aorduğunu ve P3 ııeft !"" ~ 
yoluyla at ile :Muaı.fa ~ /1' 
ya~ma gelip kayık ~dl$ 
aarayma döneceğini lS dl'</ 
ledJ. ~ ıt~~ 

Padi§ahm bu pek tO \-1 ~ 
dan Mustafa Re§lt ~ P 'f 
geUrmeğe karar \"el' ~ o;°~~ 
vükela., vtızera. uıeıı:ı& f6"" ~ (f' 
rer birer Hllarev ~ ~ .j.u" '* 
edip Mustafa Reşit pB anı:ıs 
koftular ve HUsrCV paC ~ 
im tek ve tenha ıtaldt- ~ıc· 141 

HUıırev paşa lkbalu:~ıc~ 
n1 anlayıp k~yaaıI11 ç ltS ~ 
dJ, BabıAliye git. ııoıc ıetıı'~ 
- altın ve alnıaŞll - et 41p 
\'erdi. Sadrazam ue~ o1'~ııl 
pa~. rarıs ınuahed cr1't,ll~tll" .• 
nlzden lstruıbula döll ra6all 
lede vCkela.dıln \'8 ~e),.t ~~ 
nı.dan mürekkep blt t ~!it tıD'~ 
k&r§tlandı ve bU hCl'e ,yıoOJD ı,11 
devlet ve millete l!~ııuıd11 uıt~ 
lılzmetten dolayı 1s rn ~ ~lı 
vU.kelAııın ve vuzeraı1ııır r~ı 
ve ilmeranm pa.rlıı~ı. 11 ,JP'_J 
haztrladıklartnl bil ~ıı r!>f'I. 
saat sonra lstıuıb:1'~~.ıJS I,; 
Emin Ali pqa. 1 ur• y--~e 
gclmedlg1nl vo vnP ~ J3lf 
\'e damndı Ue kA~ ~cıırd1-~ 
tan geldiğini gö~:butıııı rP' ~ 
gelen heyet azası rıbuıo ~ " 

Sad!"llZll.Dl Toph&ll' ..... hll ~ 
it pa~ arabasına billCf~hçe ,ar-::;, ;t 

mat için ooınıa ııuıta!• ıd fP'~.s' 
Sarayda BüyDk de!lı.ııııı i _.,~ 
nın Parla ınuabc ~ ~ ./ 
n.ln devıetıınlZlll ~ Jt&bıJl~ıSf 'J 
ğt ve bu ınaddel cSaJd ısı ~ 
hs.ta. olduğu Jl3k";ııaıııı ~ ı"~ 
hıı.smı, padf~h• ~t ~dip! ~ 
hm :Mu.ata!& ııc ıc ıceıı~ P 
rlnl muhik görc~aY1 ,ııa ~~ I 
Muatııta RcŞlt P :_.111rıe' tJltP ~ 

>Hni ög•-- ,e ,, 
rete getirdir>· U xııeııl11tJI 11, f 

Ukballn llllya d {etıesP 1'1~~ 
!adı ve acı bl1' tıel<teıd ~ite ıt' 
terkeyledi ve J3e u. tal<•t / 

klldJ. ouıı1er ::ad~· oı:ıı ; 
~erad&Jl, ül rtıı,.dı- ,,,ı 

·~ı "" "" gelip ha .... - '-' ,,. 
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şuya 
Fon Ribentrop lsveç 

ve Norveç 
elçileriyle görüştü" 

Aln1anva bitarafların abluka kararına 
n1uvafıl< hareket etmelerinı 

mü\tefiklera yardım sayacak 
Londra, 8 - tngilterenin An· 

kara büyük elçisi dün tayyare ile 
Landraya gel.mi;tir. Diğer Bal· 
kan sefirleri de eelmitlerdir. Bu· 
gün hariciye nazırı Lord Hali· 
faks'ın nezd:inde toplanacaklar. 
dır. Bu görü~mcler ablukanın 
şildctlcndirilmesi kararilc alaka
dardır. 

Diğer taraftan ınüttciiklcrin 
İsveç ve Norve~e verdikleri nota 
hakkında Röyter ajansının aldığı 
maHlmata göre İsveç hükUmeti· 
nin evvclcmlrdc Norvcçle istişare 
edeceği ve buna binaen· notaya 
derhal cevap vermc&ine intizar 
edilmemesi lwm ıclceeği bildi. 
rilmektedir. 

Salahiyettar mahfil!er lngiltc· 
renin İsveç· ve Norveçten derhal 
tedbirler alınma.aını istemediğini 
bildiriyorlar. 

Keza tngiliı notası müttefikle· 
rin İsveç hakkında tedbirler ala· 
cağını da bildirmekte değildir 

Notada, laveç \te Norveç'in bir 
Sovyet taarruzuna maruz kalmak 
korkuıile Almanyanın garantisini 
istemeleri imk!mndnn bahsedili· 
yor. Skandinavlann böyle bir hat
tı hareketleri mUttcfiklerin ho
şuna gitmiy«ektir. 

Diğer taraf tan, Sovyetlerin 
Skandinavya üzerinde Atlas deni· 
.zine doğru her hangi bir ilerleme 
hareketi müttefikleri lalı:ayd bı· 
rakamaz. 

Demir madeni meselesine müt
tefiklerin notasında yalnız tema• 
edildiği bildirilmektedir. 

BERLlNDE 

mın hariciye nazın Fon Ribent· 
rop diln öğleden sonra bveç ve 
Norveç ıefirlerini hariciyeye ça· 
ğırmııtır. Göril§me bir ıaat ıUr .. 
müştUr. . 

Biraz sonra harlcfyentn bir 
mUm~ssiU gazetecileri çağıra. 
rak, mUtteflklertn Norveçte 
bir icraat yapmak istediklerine 
kani olan Alman hUkCımetlntn 
lskandlnavya vaziyetinin in kl. 
şafını yakından takip etmektP 
olduğunu blldlrmto va şöyle de. 
miştir: 

··- Milttefikler Almanyaya ma. 
den ihracına mani olmak hıtf. 
yorlar, fakat bizim böyle bir 
teşebbUa karşmnda atıl kala· 
cağımızı zannediyorlarsa alda 
nıyorlar. Almanyanın menfa. 
atleri mUdafaa edileeelctlr." 

.ABLUKAYA YARDIM 
EDiLiRSE ••• 

Telgraf isimli Felemenk gue· 
tc-sinin Berlin muhabiri de §Unla· 
n bHdirmektcdir: 

"Siyast Alman mahfeıterlnde, 
bitarafların ablukaya yapaca!ı 
her tUrlü tavizin mtitteflklere ya· 
pılrruJ bir yardım telakki edilece
ği kaydedilmektedir. Almanya 
intizar vaziyetindedir ve !aveçle 
Norveç'in Franıız notuma kar. 
tı akıill!mellerl ne olacafnu 
bekle:nektedir. Harbin henUz 
diplomatik pl!nda cereyan ed:ce· 
fi anlaııtıyor.'' 
ITALYADAN BiR TEHDiT! 

Roma, 7 (A.A.) - Alman a 
jansı bildirıyor: 

Verme gazetesi, tngiliı ab
lukıısınm takvt"•'•i münı~; :tile 
lngiltereye lic.~letll bir fhtardıJ 
bulunuyor ve diyor ki: · 

"Evvelce bir defa zecri tedbir-
-------------------- ler zamanında silahlar doldurul· 

6A .... ':' muştu. O za:n:ın, 17 tubat 1930 
da Lord Rotherrnerc, İtalya ile 
bir harp vukuu halinde İtalyan 
hava kuvvetleri lcarıısı.nda İngi· 
liz: filosunun rr.aruz: kalacağı bü 
yük tehlikeye İngiliz ba~vckilinin 
nazarı dikkatini çekmi§ti. O za. 
mandanberl İtalyan hava filosu 
kuvvetlenmi§tir. Buna mukabil 
İngiliz ve Franııı filolan da Al. 
man bava kuvvetleri kar111ında 
me11gul bulunmaktadır. Bundan 
batka İtalya dünyanın en bUyilk 
denizalh filosuna maliktir. Buna 
binaen İtalya Uz:erine bir tazyik 
icrasını istemek guunuz bir hare· 
ket olur." 

Yeni Sabah 
Hfüıeyfn Cahid Yalçm, "Bazı ob

jektif hakikatler,, b~lıklı maka.le
sinde harb vaziyetini tetkik ve 
tahlll ederek §Öyle diyor: 

Bir Norveç vapuru 
daha bat1r11nı 

Alman ttJıtelbahiri mü
rettebatın boğulmasına 

seyirci' kalmı' 
Parl", 8 - Harb cepbes'rıde 

dün milhlm kara ha.rekatı olma.
mıştrr. Garbi VoJ1a.rda topçu ate
ateşl olmuştur-

Hatla.r iizerinde hava faaliyeti 
canlı geçıni§tir, Biri lngUi.zler tar&· 
!mdan olmak üzere beş Altnan 
tayyaresi düşilrillmUştilr. 

Beynelmilel kızılbaç cemiyetinin 
icra komitesi Fransa ile Alman • 
ya arasında sivil esirlerin derhal 
mUbadelesi ha.kkmda bir Fransız.. 

Alman a.nlqma.aı a.kdettirnıeğe 
muvaffak olmu§tur. 

tNGtLTEREDE 
Londra. 8 - DUn Ork::ı.d a.da

larmda tehlike 1şaretl verllm~. İn· 
gfllz tayyareleri hava!anm~lardtr. 
Fakat düşman tayyareleri adalara 
kadar ıeJemem.işlerdir, 

Skapaflov Uzerine muvaffala .. 
yet.siz bir baskın yaptıktan ıonra 

dönen iki Alman tayyaresi Firth 
Ot Forth'un Peutland bölgeıd Uze. 
rinde alçaktan uçarak lakoçyanm 
en §imalinde kMn Duncan körle • 
dndeld denlı: fenerini mitralyöz a· 
tetfne tutmuşla.rdtr· Mltra.lydz kur 
ıunllln bu kl:>rfezin ~ kilometre 
bıs.tı • tlmallndekl Stroma feneri • 
nin nzerine de dllşmllftUr. Hiç kim· 
ee yaralanm.a.mı§t?r. 

BATIRILAN NORVEÇ 
VAPURLARI 

2118 tonlult tonluk Norveç be.n· 
din.11 Navara vapuru 1.skoçyamn 
ı,imal •ahill a.çtklarmda. kendi.sine 
ıhtar yapılmaksızın bir Alman de
nlzaltmı tara!mdan ba.trrılmIFZ'. 
Vapur birkaç dakika Iç'nde bat • 
mışttr. BUtUn ubitler ve 9 ta!·:, 
ölmU~ür. Sağ kala.nlar bir bitaraf 
v&pur tarnfmdan toplanarak ta. 
koçya sahilinde bir limana çtk&nl
mnıtır. 

R<5yter ajansı. Norveç va1')urunu 
batrra.n Alman denlzaltnsmm o el· 
varda yanın saat kaldığı ve fr • 
SRT1ri11llan devrflon Ve hemen r"-· 
~ı de boğulan birka~ b!\hriyı.-th.ı 
kurtarmağa tevessül ctmodiğ'n' 
bildirmektedir. 

· ''Kor uçuş,, 
Bir pilot dışarısını 

görmeden sefer yapb 

Vatirıgton, 7 (A.A.) - Dür: 
bir askeri pilot tayyaresinin için· 
den dıpnsını hiç görmeden bir 
uçuş yapmıştır. Nevyorktak' 
Mitchell tayyare meydanından 
kalkan blnba~ı Cart, iki buçuı 
ton ağırlığındaki bir bombardı 
man tayyaresine dışarısını kat'i 
yen görmJyecek bir §Ckilde otur 
tulmuş ve yalnız aletler i.ıneail 
uçarak Virgindeki Langley Fiel 
meydanına inmiştir. İniş sanY. 
tayyareci görüyormu§ gibi mun 
tazam olmuştur. Bu uçuş havacı 
hk tuihinde ilk ''kör uçuş" tur. 
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Et fi.., • lları 
V .. PURDA yan k:ımo.ra<la otumıu,,lnl'dı. Birisi b!.r a.k~ gaz.et.&o 

slıti a;nıı~ yülaiek ı>osıe oimyor, <liı~cd gozlcıini kısuıq, ouu 
dinüycrdu. &ıı1m karua.ııı..)"a girişim onlaıı ralıalo;u etmcıli. Okwua
ı,1a. b;ışiadılar, Boo de bu ı.uu,tlc onJ.ıı.rm olmdukları şeyleri dlııleınc&e 
:. cbur o dwıı· O u uı. cı ı;a. ç:ı. kfiWU ı;ı:ızctctJııln ••htauoul na
) atı' &utu Wldnlil ''Et unü wtı, hal u uu.' b:ı.ı;ıılJı bir Jn.Lı. 

nurada fı:krn ınuharrlri, ına yııdan gf'lml bir do~tunun ınem-
lt.kct.ıruzde li..> ~ · matldclcr uio hl~uı.r J la t •• tıl obnlllıw ser cı:. ço 
ı.atmalıııdıluauru atfümekteu duydu,.u lın.) .eti nnlııtı.)or. u do.,,!uuun 
kasab dilkkAnma girip: "Sana imdi pnrıı mı \'erft cm bana be, kilo 
et "erir nıls.in ! ,, diye sornp ,. evet" ceva.buu ulınca kendisine dönerek: 
".Bir yeyhılz de ba.linlze bln eükredlnlz azlzlm. Sl.ı cannettc y~ıyorsu
ncz,, dcdJ'inJ yazıyor \.·e fıkrasuu böyle bltlrlyor<lo. 

O umana. kadar göıleri yan lruulnııt bir halde fıkrayı cllnllyen 
za~ arkadaıı: 

- Bir yeyfnh de bin şlikredlntz P3.rta.smı 01.-ııyunca gözlerlnl at· 
ti. Ve lçlnl acı acı çekerek: 

- Ah eti bir )1yebil!\ek dedi, elbette ld bln şilkredeeeğb ... Fa
kat belli ld fıkra muharririnin arkadaşı Auupa.d:ı.n İstanbula yeni 
ı;elnl.lş,., Et fi.a.tl&rmm ne olılu'1unun farkmda değil. .• 

Hakikaten et fiıı.tmm lıugünl>U yüksekllf;,i tsta.nbuJ şchrlndo et 
yUz.iinU görebilen vatand:ışla.rın sayısmı ek-.ilttf. Ötedenborl ete ~as
rct tekenlere karışan yeni et yiyemlyenlcr müba.la~ız bugün şehrl
miıde elilierlyet teşldl etmekudirlcr. 

\'e Bunun için elmil.l btanbulun ytl.ıde yetnıı,ı muhakkak Jd et 
yiyememekte ,.e şimdilik yetını' seksen kuruı:taıı normal fiatlara 
dUşmCblnl dört gözle beklemckudirlcr. 

l"akat fiatlann ineceğine dair ortada ne bir emare, ne bir lşarfli 
ne de bir ümit var. Vakıa ot flatlanıun yükseli~ino alfıka gösteril. 
mı,. 

Tine gaıetelerden ötreııdtğtrnlze göre et fbtlamım, aon gtlııler· 
de yüzde yirmi nispetinde fırlamış olduğu tesblt edilmı, ,.e bunun ae
beblnln de zelzele feialıctıne uğram.ıo mmtaluılardan kasaplık hayvan 
a;elmeyt,ı olduğu a.olaştlmış!,. " 

Sonrar ••• 
Sonra hep!!l bu kadarı ... Biz de bu havailliıl gaT.etclerde okudu. 

iumuı ~ sonunda bu ftat yUluıcUşine karşı nasıl bir tedbir alm. 
dığmı blıo blldJrecck birkaç aatrr aradık, fakat maalesef btıl&ınaddc. 
Ye etmdllil ha.ide lstanbullolara et 
flatmm neden yüksel.mlş olduğuna 
öğrenmek surettıe avunarak et has. 
rettnl unuüpa1amn ta\'Slye ederiz. 

Suar Vecu.iş 

Blrlncl faraziye: lngilt.ere De Fran• Bolancl& ve Bt-lçlkada hava U.lert 
telnln ettikleri takdirde qzlyetln alacafı eekll 

f A~~~.~'.'.'~ ıoa.~ ~;;.ıar u 1 

Beıç·ka ve Ho!anda semaları 
Bolancl& · De Belctka ~de müttefikler veya Alma.nla.rm ban 

1111eı1 elde ettlklert faraı.l,)·elert karfaıwda iki tarafm temin edeook• 
lert l.IUfadcler bakkmda 11k1r yürüt.en ltaıyaıı muhart1rinlıı )'&ZWDI ata&va 
ıur.ldedl.)'oruz ı 

BU yaztyı hlçblr Biyaııt maksad 
gütmeden, srrf tetkik maka&· 

.ııe yazdığımızı kaydettikten aonra 
dolanda ile Belçl.kaıı.ın muharipler 
-.aratuıdan mUtekabUen ve tamamen 
lUl'al edildikleri fan.zlye:ıl Uzorl.nde 
~e mUatevU devletlerin bltr&fiıklarmı 
.ııw ettikleri topr&klarda kar~ı.J&§a. 

.aklan &11ç1Ukler1 ve veaaıt clheUerl. 
,ıJ l'ÖZÖnllnde tutmadan, araziden la· 
utado bakımından tJkJr yUrütecegız. 
lnl'Utere ile Fran-

ta.m 8:50 kilometre daha ful& yaklao
mıı olacaklardır. Bunun da mAnuı 
rtdlıı ve l'eli§t. 700 ldlometrellk bir 
meeafe, yanJ takriben lki saatlik blr 
r.aman kazanmak demektir. Bu su. 
reUe her hava ııe!erinden, l~illz tay. 
yarcıcrt uı;u§lannı eskisine naz.aran 
360 kilometre daha uzatabilmek ve 
merkez1 ve bllhaaaa §imal! A.lmany.,.. 
da daha bllyük bir faaliyet göetere .. 
bilmek lmktınmı bulmuo olacaklıs.r .. 

''Almanlar muttasıl İngiltere ile 
Fransay1 ezeceklerlnden, mağUıb 
edeceklerinden, uilnyada.n kaldıra· 
ca.klarmdan balısederler Pek al! 
ama. bu kat'i ve müthiş ·galebe ne 
De temin edilecek? Denizaltılar 
vasrtasile mi? Mıknatıslı maynlar
la mı? Yoksa gizli müthiş silahlarla 
mı? 

Hani bu silfilılar nerede! Ş\ın. 
diye kadar nlçin kullanılmıyor? 
Yeni silAh olarak topu topu blr 
mıknatıslı mayn gördlik· O da az 
bir müddet içinde Adi bir demir 
parçrun k&dar tesirsiz ve hükilm
sUz kaldı . ., 

Hindistan da tam 
isteniyor 

ııa veyahut Alman. 
.ı a • Holanda • 
delçlka toprakla • 
•ından t4mamen 
ıstifade etmek v&-

Yazan: 
dır. Bundan maa da 
Holandanm fi • 

V. L i 
m&lillde tayyartı O V kuvvctıertııln iyi bir 

Tan 
''Görllşler,, sütununda ~ftl:ıi"1ı 

Zekeriya, bekdrlardan b0kA.rlı1': 
vergisi clmması hakkmda blr nı ::. 

busun tnecl!.se yaptığı kanun tek
lifinden bahsen,.rPk mevzuu tahll' 
ediyor ve eu netice~e varıyor: 
"Eğer maksat, çok çocuklu ai

lelere bir varidat temini ise, bl' 
menbaı, bu haz.lneyl temine e· 'i 
kadn:.lar d'!.ha plv~ft·• ·•- .-ıe ..... 

mabat. nntusu ~oraıtmPk<ııa, bu -
n··!1 ... olu bek§rlrk verisi •• w •• 

bUtUn nUfus siya.setini. içtimat hıf
ZJS!ıhhayı, i.ktısadt teub·rlf'rl içinr 
alan muazzam l)ir mesele ilzerinr" 
durmsk l!zmı, Bnklrlık verrlı:ıl ilP 
buna çare bulma.le lstemclt, i.,1.( .. ..,_ 
bil üğıtlarmdan .tat.o yapmıya 
benzer· .. 

istiklal 
"Milli hafta,, batladı, tevkifler yapılıyor 

ıtyetlni temin ettikleri takdirde bu 
devletler bava faaliyetleri ne gibi 
bir inklf&l kaydedebilir? 

BlUlNOl FARAZİYE: 

Mll.drae, T (A.A) - Konın-e 'lef· 
lerlnden Murthl bura.da ınllU hafta
yı açarken irat ettiği nutukta, Hin
dietan& mtikW verildi~ talı:dlrde 
bUtUn Hfndlstanm naz.lzm ve bolıse. 
vlzın tehlikesine lta~ koyına.k için 
tgtlterenln yanı beşmda harbede
ceğinl bildirmiştir. 

Kalk:Otada ha.tta.nm kn,admıia 
Mavlana AzM, Hindlileri Gandlnin 
eserine devama davet eyleml§t.ir, 

BACANIN Ftlml 
Madıu, 7 (A. A.) - Bug1ln 

Kumar'da yapılım bir toplantı ee
na.!mda söz alan kongrenin muha
lefet reisi Şettiae racası demleUr 
ki: 
''- 1nıUt.e.reden ayrılnı.Jf bQ.r 

bk Hindiııtan tad&TI'Ulıl jmkAı:tl'f'Za 

dır. Almanların za!erl bUtlln dr . 
mo!cratlk· prenstpl :!rln sonu demi'!: 
tir· Me:nleket!mlıln bUtün Iııtlk • 
ball ha:bln neUc~'ne bağlıdır.,, 

TEVJ<.tFLER 

nııa.ratııg-ıu ı ·ransa ve tn gll~re 
tan.tından lhUU edllmotıl haU 
(Birinci barit&), 

l•':anııa ile ln;;-Uterenln, Belçika ve 
lolanda topıaklarını işgallerinden 

Jolayı elde edecekleri men!aat ve za. 
:arlan mev.rubaha etmekten aarfma... 
&ar edersek hava ve den.iz faaliyetle. 
r1 bakımmdan yalnız men!aat temine 
d<'ceklerlni iddia etmek ha.ta olmaz. 

Dombay, 7 (A. A.) - Kongrr 
nln Bose'un rtyasetlııdeld sağ el' 
nah gn1pu Uı!rn!mdan "tr.i1U ha" 
ta" nm a.çılmam Uzerlne 8 kişı 
tevkif ed11mi3Ur. Bunlar a.rasmdP 
Hindli i!tira.kçılnrm §efi ola.ra' evvel& mUtte!ikler, Şimal Denlzlnln 
tanrnan Bıın3t da vardır. Bapahr. ccnub ta.ra!mda.ki iki sahilden' istifa. 
ha!tnnrn ilk top1ontısma rlyase• ılE' etınek vazlyet1nde bulun:ıcaklar 
etrııesi mnkarrf'rdi. ·· ki, bunun stratejik bakımdan te. 

Dnha evvel Bose Ka.lküt:ıda bir mln edeceği kaz:ınçlar inkft.r edile • 
kilıııat yn.pmr.,, fakat toplantı hAdl- mez. 
sesiz olmu.ırtur. 1 Diğer taraftan, bugün BUytık Brl 

Hafta, blitfln Hlndista.nm istik _ tanya Mhlllerinde bulunan llslerdcn 
llll l~in mU.ca.dcle tertibine matu! tıareket etmok mecbur'\yetinde bulu· 
ıv. nan tngtUs tayyareleri Almanya)'& 

fCkilde t.ekıılti balla 
de Helgoland kör

fez1 ve clvarmdaki deniz ve hava 111· 
!erinin vaziyetleri bUyük bir tehlike
ye ııokulmuı olur. 

Garbi Fr1son adalarmm mukavves 
vaziyeti genıı bir dı!I mendirek veya 
hail vazı.resi &örmekte ve bunlardan 
lnglltereye en yakın olan Teaıel ada 
aı lnglllz ıa.hillerinden ancak 200 ~ 
lometrellk bir meııa!ede bulunma.kta • 
dır. 

Bu ada.la.r lııgtıl.zlerin cl1nde bulun• 
duğu takdirde, Ma.nJ k&nalma mUın· 
tehl düşman deniz mllnakalltmm 
mUeııslr surette kontrolU temin edil. 
ıntş ve aynı zıı.manda Frisan adata • 
rlle Norfold sahillerindeki Usler ant.. 
unda.ki mes:ıfe hemen hemen ynn ln· 
dlrilmlş olacağından dııha ful& rand 
ıru.n temin edilmiş oıur. 

Bu avantajlar Taymls nehri maıı
sablle Holanda sahilleri ve Kent q.. 

hlllerile Belçika aahlll&rl &raaı lGiA 
de aynen mevcuttur. 

(Ldtfen •rfa11 !Awldnb) 



== 

Corç Raftın 
ültimatomu 

Mensup bulunduğu 
şirkette yelkenleri 

suya indirdi 
Corç Raft, mcnsub bulunduğu 

şirket tarafından kendisi için ha
zırlanan "Görünmez çizgiler,. isim
li film nıevzuunu öğrenip bu film
de kendiııine hir gangı;t('r rolü 
temsil ettirilmek istenildiğini an -
!aynıca hemen bir ültimatom ver
mi~tir: 

- Bu rolü bir şartla kabul ede
rim· 

- Şartınız nedir? 
- Temı:il ettiğim adam filmin 

1 - Uvıuıta veya kolonya şişe
niz.in kapağı çıkmı,ıssa ııç.mak için 
kaynar suya batrrılmış bir bezle 
boyn:ınu sarıp yav~ ya\·~ o bez
le uguşturunuz. 

l1'1ııri faruıJ~·ıı: llolanda - Belçika aro7.l'llnoo Almanların hava ü;ılerl sonunda ölmeli ve bir daha diril -
memelidir! Ben artık haydud ve 
kürek mahkumu rollerinden bık
tını, uııandım. 

buhınma.~ı 

Bu avantajlar avcı tayyareleri ta 
rafından yapılan keşif uçuşları bakı = 
mmdan ve bütUn ha\'ll kuvvetlen i -
dn de variddlr. Ve bu tnnarclcr ln
r;iliZ sahillerine Holanda _ Belçika 

sahlllcrlnden hareket edeceklerine gö 
·, Hull nısfınnehar dairesinin ce -

nubunda bulunan lnglliz sahillerine 
Jıllcum edecek A iman tayyarelerinin 
ı.areketlerine mlı.ni olmak bakımın • 
dan mUhlm avantajlar temin etmiş 

olncaklar. 

BWldan ba§ka bugUnkü Dunkerk· 
Dover hava aeddlne dört ha.va hlma 
ye hattı daha IJA\'e edilmlıı olacağı _ 
nı da tııı.ve etmek iktiza eder: 

h:ıli 

retle birinci halde gidiş _ geliş uçu 
şunda 400 ve ikinci halde de 800 kilo 
metre daha az uçmak suretlle bU : 
yUk bir lktısat temin edilmiş olacak 
ve bu kadar mesafelik bir zaman l 
çln İngiliz topraklan Uzerinde tıçm~ 
lmkAnı temin edllm~ olacaktır. 

Böylece maden ve deniz sanayii 
gibi ekonomik faaliyetin mUtekQ.slf 
bulunduğu merkezt ve cenubi Brltan
ya arazisi, yeni Holanda _ Belçika 
Us!erlnden hareket edecek Alman hh 
va kuvvetlerine kargı daha devamlı 

ve kolay bir hedef teşkil etmiş ola_ 
caktır. Manş denizinde tekfl.sllt et
miş bulunan müttefiklerin fanllyet. 
lerl de bugünkünden daha. sıkı ve 
müessir bir Alman hava kontro!U • 

a) Tessel - Crlt Yartmut - 200 Km. ne maruz kalmış olacaktır. 

b) Rotterdam - Crit Yartmurt Bundan maada Hole.oda - Belçika 
180 Km. - sahlll Holandanın adalardaki Uslerine 

c) Valkeren - Harviç • 150 Km. 

d) Ostenda _ Margat - 100 Km. 

Kontrol servisinin iki mukabil is -
tlkametten b:ı.§lıyacağına göre bu 
mesatclerl yanya indirerek bu mm
takalar Uzerlnde lngillz kontrolUnUn 
ne bUyUk kazançlar temin edeceğini 
anlam!§ oluruz. 

Bundan maada lngllleredekl Us _ 
lerden har ket eden kontrol tayyare _ 
lerinln llolandadaki llıılcre inmeleri 
ve Hohul l!.dlin areket edenlerin de 
1ngUiz aahlllerine inmeleri mUmkUn 
olur ki, bunun da ne kadar bUyUk bir 
avantaj olduğunu inkO.r edllemez. 

Diğer tarnftan Alman deniz ve ha
va. kuvveUerinin İngiliz • Fransız 

deniz kuvvetlerine verdikleri zarar _ 
ıar da u kontrol sayesinde azaltılmış 
ve :Manş denlzlle, Şimal Denizinin 
cenubunda bulunan mUtte!ik dc.nlz 
kuvvetlerine bir nefes almak imkll.nı 

temin ednmı, olur ve aynı zamanda 
da l.Yl.sruı adalarındo.n hareket ede 
cek 1ngillz hava kuvvellcrlnin hl: 
mayesl altında Danimarka limanla • 
rlle tlcnrt mUnascbat da lnkiga! ettl
rilmla olur. Tetkik etmekte olduğu • 
nıuz vaziyetten :mUttefikleriıı diğer 

bir i!lifadelerl da.ha olacaktır ki o da 
ı:;udur: 

l~i blr oektlde tevzi edilecek deniz 
altı gemileri de çok faal bir rol oy _ 
namak lmkAnını bulmuş olacaklardır. 

Garbl Frlsan adalarlle Belçika • 
Holanda arazisinin Almanların elinde 
bulunması aynı znmanda tngtllz.lerin 
Alman topraklarındaki n:ıkerl hedef. 
!ere yapacakları ağır ve şlddetıl bas
kınları daha evvelinden l:Snlemek im. 
ktınını do. vermiş bu suretle hava 
çarpışmaları Belçika _ Holanda se· 
malarmda vukua gelecek ve Alman • 
yanın can daman mesabesinde bulu· 
nan askert .. ve ııınai mevktler tehll • 
<eden ma n 1'alm13 olaaakla~d,ır. 

Almanlar da Belçika - Holanda 
sahillerinden yelpaze biçiminde lnkl. 
rat edecek ole.n hava akınları mut 
ı elik deniz ku..,..vetıerinl sıkı bir taz: 
~ika tAb! tutarken, garbt Frlsnn a _ 
ı !alarmdan kalkacak tayyareler de 
İngilizlerin Norfolk ve Hull sahllle
ı inden hareket edecek tnyyarelerinin 
Haymbahtan Helogoland köfezlnde_ 
l.l mUhlm hedeflere yapacakları ta. 
r.rruzlan durdurmağa imkb bula • 
• -aklardır. 

Bu suretle Helgoland !le Brltanya
ı.ı.ı ııark Rahlllerl ara.•ıındaki genl111 
<lcnlz mmte.kıı.sı İngilizlere §lmdiki 
kadar emin bir uçuş sahn.sı olmaktan 
çıkacak ve eski ehemmiyetini kay _ 
betmiş olacaktır. 

Şirket düşünüp taşındıktan son
ra Corç Raftın dıı kararının kat'i 
olduğunu anlayınca senaryoda lfı.. 
zımgelen tadilatı yaptırmıştır. Kli
rek mahkumu Corç Raft filmin so
nunda idama mahkum edilecek ve 
bir daha artiste bu şekilde roller 
verilmiyecektir. 

Corç Raftın. "Jüliyet., rolleri 
yapan Norma Şirere {ışık olup o
nunla cvlenmeğe karar verdikten 
sonra bu karan vermesi Holivud
da günün dedikodu ve alay mev
zuudur. 

19 ayllk yıldız 
Haftada 200 dolar 

kazanıyor 

Amerikada küçücük bir çocuk, 
ilk göründüğü filmde büyük bir 
vaffa.kıyet kazanmış ve kendLcıi i
çin yeni film mevzuları haztrlan -
mağa başlamıştır. 

Bu çocuk henüz on dokuz aylık 
Sandra Li Henvil isminde minimini 
bir kızdır. Babası bir sütçüdür. Ho
livuda para ka.zanmağa gelmiş, ev
lere sabahlan süt tevzi etmekle 
hayatını lfazanmıiktadır. Bir gtin 
gazetede Bing Krosbi'nin bir filmi 
için on :ı.ylık bir çocuk arandığını 
okumuıı ve ümide dUşmUştür. 

Fakat çocuğuyla beraber bizzat 
stüdyoya müracaat etmek ce~ıare
tini kendisinde göremediği için, 
filmin rejisörüne sabahleyin süt 
verdiği zaman kızının dört fotoğra
fını da. bir zarf içerslnde kapı önü
ne bırakıp gitmiştir. 

Rejisör çocuğu şayanı dikkat bu
larak siltçüyü ve krzmı çağırmış, 
çocuğu angaje et.m.iştir. Ç-0euğu ev
vela erkek sanmışlar, ancak anga
je edildikten iki gün sonra kız ol
duğu anlaşılmıştır. Bununla bera -
ber sinemacılar onu halka gene 
erkek olarak tamtmağa karar ve
rerek ismi olan Sa.ndnıyı erkek ismi 
yaparak Sa.neliye çevirmişlerdir. 

Şimdi haftada 200 dolar kaza -
nan bu küçük kızın ilk filminin is· 
mi, "Semanın şark tarafı., dır. 

3 - Alilmlnyom tencerenizin 
kapağını açarken eliniwi vakma -
mak için kapağın ar "rn~ bir 11i.şe 
mantarı sıkıştmnız '~ Hlrma.kla • 
rınızı.n ucuyla mantarı tutunuz. 

4 - Bir ,Lş<'!yi açarken ~ğer 
mantarı p:ırçalarsanız ve yerine 
koymak istediğiniz mantar onun 
ağzına uymazsa mantarın yalnıı 

ldUtte!iklerin ıılmalden cenuba ka
dar uzanmalnrı neticesinde 750 kilo· 
metrelik bir hava sahnsı dahilinde 
fıuı.llyet göstermeleri icap edecektir. 
Alplar silsilesinin meteorolojik ba _ 

kımdan cenup mıntakalarmda, mer _ 
kez ve ııtmnl mıntakalnnna kıyasla 

deği,lk manzara arzetmesl, Holanda 

Bu tetkik etmekte olduğumuz ve. • 
~yet Almanlara çok ehemmiyeUl bir 
avantaj daha temin edecektir. Manş 
boğazının sıkı bir .11Urette kontrolün_ 
den maada Bulonya ve I...ö Havre 
Fransız limanlarındaki ve 1nglltere • 
nln cenup sahillerindeki deniz ticare
ti faaliyetlerini genlş mikyasta za -
rardide edecekUr. 

K k 
bir tarafından ufak bir parça kes

Ü ÇÜ Sinema haberleri mek kafidir. DütUn mantarı yont-

....------------------,..,.. mağa. hacet yoktur. 

ve Belçlkadakl yakın üslerin hava te
bcddilllerl halinde çol< lıUyUk faide
lerl olacaktır. Ayrıca blrlblrlcrinden 
çok uzak llalerde bulunan kuvvetlerin 
!Uzumu halinde değl§lk, mrntakalar
<1a temerl<UzU fmkAnı hasıl olacak
tır. 

Nihayet bu ~kllde şimalden cenu· 
bo. kadar uzo.nan deste!< noktalarına 
malik olacak müttefikler bugUn Fran 
mz - Almnn hududunda ve Helgoland 
mmtakasında. telif edllml§ bulunan 
dü~ ha.va ve hava dafil toplarının 
yayılınwımı ve binnctice kfiçUlmesi
nl intaç etmlı; olacaklar.dır. 

tKt.Xct JrAJtAZll'E : 

Bitaraflık A iman~ ıı taırafından 

lhUl.I cdUdlğl takdirde: 

}!olanda _ Belçll\a toprakları Al· 
maniıı.rııı eline geçtiği takdirde, Al • 
nıan hava kuvvetleri derhal llolanda 
cephesinde va.sn t 150 ldlomctrc ve 
Belçika cephesinde t..ıı.kribcn 250 kflo 
metre derinliğin le ileri bir zafer U : 
zerinde mevki alac.:ü<lardır. 

Roterdamıbn Norfolk sahilleri yo
Uşle liO ldlomctrelik ve Ostenda ile 

t arası ıoo kilometrelik bir me. 

DugUn Londranın Alman hava Us _ 
!erinden 500 kilometreden daha fazla 
bir meııa!edo bulunduğunu ve mev _ 
zubahs ııeralt dahilinde ise bu uzak· 
lıA-m 200 kilometreye ineceğini söy -

!ersek Alman tayyarelerinin yarım 

sııat içinde Londrda faaliyete geç
mek imkanını bulacnkle.rmı da an 
ıatını:ı oluruz. 

BUtUn bu vantajlar yanınıb 

ba§göslerecek zarar ve gUç!Uklerl de 
gözönUnc getirmek fayda.it olacak • 
tır. 

Evvela. Alman cephesi büyUk mik • 
yasta genişlemiş olacak ve müdafaa 
sı gUç iki cephe manzarası arzede • 
cektir: Kura ve ılımb: <'Cphelerl. Bu 
suretle hugünkU 700 kilometrelik 
cephe 1500 kilometreye yUkselmlş O· 
lacaktır. Tabii bUtun bu değtgikllkler 
Almanların kara, deniz ve hava or • 
d•ılarının bugUnkU tevzi §Cklllerlndc 
bUyUk tahavvUllPr husule getirecek, 
ve Almanyanın lçerilcrlnde bulunan 
esaıı Uslerden kuv\·etlerl uzaklnştır_ 

mı§ olacaktır. 

Çeviren: l\f. ENÜX 

Acele satılık kagir· ev 
üç oda mutfak, bahçe, elektrik, 

terkoz, kuyu, 

* Birkaç hafta evvel Fransada 
Patc stUdyolarmda büyük bir 
yangın olmuş, altı stildyo yanmış
tı. Sinema dünyasında. yangınlar 
devam ediyor. Geçen hafta içinde 
de ltalyada iki stüdyo, Londra ci
varında da birkac; stüdyo yanmış
tır. Bir nisan gecesi de bl.7.de Ni
san şakMt olarak !pek film .stiid~ 
yosu tehliko atlattı ve işin kaba 
bir şaka olduğu anlaşıldı. 

* Sinemaya başladıklari için 
çoktanbrrl tiyatroda oynamıyan 
birkaç Fransız arti.c;t tekrar Pari.s 
sahnelerine dönmüşlerdir. Bunla -
rın arasında Ha.rri Bor, Piyer 
Bla.nşar, Fernan Gravey, Jüt Berri 
ve Karet vardır. Jorj Milton da 
Ma:rsilyada bir operette oynamak
tadır. Edvij Föyyer "Kamelyalı 
kadın" piyesini vilayetlerde oyna -
dıktan sonra Pari.se dönmüştür. Bu 
turnede kendisilc beraber Piyer 
Rişar Vilm oynaml§trr. 

ıı< Mişel Simon son zamanlarda 
rahatsızdı. İyileşmiş ve bir film çe
virmek üzere Romaya gitmiştir. 

* Bizde "Son buse" ismile gös
terilen "Sisli rıhton" filminin re -
ji.sörü Mark Alögre yeni bir film 
hazırlamaktadır. Bu filmin baş ro
m bir köpcktcdir. Rejisör bir ay 
içinde yüzlerce köpe~ tetkik etmiş 
ve içlerinden üç tanesini ayınnL'.}
lır. 

Genç kız pastahanede gişe önü
ne gitti: 

- Lutfen Uç kunı3luk bir pul 
verir misiniz? 

Gişedeki memur kıza baktı ve: 
- Affedersiniz, dedi, beni ta

nımadınız mı? 

- Hayır. 

- Geçen yaz Floryada az kaldı 
boğuluyordunuz, sizi ben kurtar
mıştım. 

Kızcağız mahcub oldu: 
- Affedersiniz, tanıyamnmıe -

tmı. O halde şey ..• Bana üç kuruş
luk iki pul veriniz! 

Yanan binanın üst kafmdalJ ka.. 
dmt kurtarmağa ~den itfa.h·e ne• 
feri - Kadın ~~imli clcğtı~ı, ıscf. 
beni aşağıya attr. 

- Fransız karikatürü -

Coğrafya dersinde 
:Muallim, haritanın üzerinde bir 

noktaya parmağını koyarak sor -
du: 

- Bu nedir söyle'! 
Çocuk tereddüt etmeksizin 

\."ab verdi: 
- Kirli bir parmak ! 

NA ... 'iKÖR EVLAT 

ce -

- Sana doktorluk tahsili yap -
tırmak Jc:in dlşlmdf'n tımaj;'1T1ldan 
artıraraJ( fedalmrhk yaptnn. Şimdi 
sen bunlara mukahil bana i~kl He 
çlgarayı menetmeğo kalkışıyor un 
ha! 

Mübalağa 
Yeni apartımanların dahil! dı· 

varlarını da pek ince yapıyorlar. Be· 
nim geçen l!<.'ne oturduğum apartı

manda bitişik od:ıdakinln nctes alıgı· 

nı duyabillyordum. 
- O da bir §f'Y mi birader? Be· 

nim e\·velki sene oturdu~um aparlı· 

manda bitişik komşunun fikrini değiş 
lirdiğini duyuyordum. 

İngiliz fıkra51 • 
bıri· : • 

Londra mağazalarından tıı\'I 
ya...cıaya yeni çıkarılan ~i~ ıııt tt 
sabununu reklam için vıtri'I etil 

banyo koymuştu. B:ınrod' il'~ 
kemiğile hakiki çok güıel b ~,ti' 
kız, reklam edilen sa.bunia ) gt.t! 
yor, fakat başından ve b0~11 

aşağısı görülmüyordu. ıııı#d 
Oradan geçen bir ad~~ 

gördü, camekanın önUnd9
• ft''' 

bir müddet banyo sahrı~ 0\Y 
retti ve birdenbire ses~1 ~ 
kuvveille lngiliz milli ı:ıı • 
lemcğe başladı. tc~· 

. tıJ< A 
Tabıi etrafına kalaba . ,.e ıt' 

dı. Bir polis memuru geldl 

söyliyenc sordu: . Jj ~ 
- Durup dururken ıni1 dil'' • 

söylemekten maksadıntı ı:ıcil' et 
l b J 

Adam, bu kadar ba~ıl eıd' 
keşfedilememiş olmasın!' 
camekanı gösterdi: ~ 

- Maksadım mı'! . il ~ 
kadının milli marşı kerıııı.11 1~ 
le ayakla dinlemesini tcıııi0 

Tarihi fıkr8 1 
~<S- bt 

"Sevil Berberi., vo "~~ 
operalarının bestekarı '0ıııcı; • 
gün piyanosunun önUn° ~ li, t 
müthiş gürültülü ve J?lW' 
lakası görülemiyecck bit tılf' · 
çalıyordu. TalebC'lerinde~i 'rP1' 
!aştı, piyanonun önütıd 
baktı ve ha:,Tetle: _..ı • r • çr 1 

- Aman üstat, ded1~0t&l1 
parça Vagnerin amına• nf-' 
sinden çahyorsunuı.. • }l~ ııtıı 

Vagnerin eserler.Jll1 t(lİ:' 
miyen Rossini cevap \'e t , 

- Öte tarafından d~ old11
' 

etilin amma netice a) 

b)ôeder. Hol&Dda Ye Belçika 
topraklarında temin cdılecek U.slerl 
ilk mevkiler ~asında 230 iklnclde 
İl!tl 400 kllometrelik bir me!afe kı -
saltma11ı vukua G'Clecektir. Bu ı;u • 

Adres: Şehremini \'eledi Karabaş 
rnahallesl Hae1 Evliya cam!lşerlf ıııo

ksk 17 No. 

* Şarl Vanel Gabi Morley ile 
beraber ''Siyah Elmas" isimli bir 
film çevinnekteciir· Filmin diğer 
arfr:.tteri Luiı Karletti \ 'C ~foris 

Eskanddır. 

6 - Ayakkabı boyası katıla -
birkaç damla süt akıtmakla yeni
§mca. onu atmamalı, onun Usttine 
birkaç damla süt akıtmakla yeni • , 
den kullanılahilccck halo ~~tirile
hilir. Ac.emi kayakçı - Ah, arkamdnn bir iten ol!\3··· 



~aıerbahçe Altmorduyu 2-1, Vefa Mu ha fızgücünü 2 -1 yendiler 
A~ktasaray Allaya 5 -4, Beşiktaş Gençlerbirliğine 4 -2 yenildiler 
~a: 
~., (li "': 
t"" ""'lllle '- uauaı) - D"nk'' ~·c "arııı u u 
'lıııc~ tlaıaran a§ı:naları evvelki 
~ ~Ckilde ;:ıukayese kabul 
cf~ r Cereya arar~tli ve heye. 

Ctn.1ıtı Ve n takı betti. Gerek 
11.. ~ erı.· . tereks.c B . 
;-: suırlıği il M eşıktaşın, 
~tttt UğradıkJa u~afız gücü· 
"llti!ı-1_~ ton rı dünkü mağ· 
~ec.r nıaç~a bu takımıan, 
~gı haltJtına nasıı bir netice 
t~ fara.:z· a futbol meraklı
~1. 'tanbu1 ıyeleri, h-.ı iki de
~h:"'tı et taknnının d" k'' ~ca rafınd . , un u 
~l lar "e a ıleri sürülen 
ıı bir ar bir bi ~erdedilen noktai 
1~1~hiYet rıne tamamen aykı
~S ı.,"l "l arzetınekt d' B uııı ı_. 9 ına ey ı. u 
%,,İl .q§İyi ın··Yıs stadyomu" 
lial( c doını Utecaviz bir halle 

~:ı tc~i.letiniu~i h~I~n~yordıu 
~·-• ık etıni r ıkı gun evvel· 
~:Rtil tadda " § olmasına rağ· 
~!'o. e D" .rer b 1 
''I itı~unun u amamak en-, 
~~ ten tfk erken saatin- J 
ltı lll:ıı:ı~ ~~ tneydanından 
~llarası \ nı~ caddede bir 
\ı ! bıüu alındc akmağa 

kazandırabilirdi. Fakat merkez j yapıldığııidan, maç güzelliğini ya
muhacim Rıza, ofsayd kalmakta n yarıya kaybe~tl. 

golünü atmağa muvaffak oldu. 
Fakat yedikleri 4 gole mukabil 
Altaylılar yılmadan çalışıyorlar. 
Nitekim 20 nci dakikada Vahap 
frikikten Altayın birinci golünü 
atmağa muvaffak oldu. Bir da
kika sonra nyas ikinci golü de 
atınca Altaylılar daha ziyade a.. 
çıldılar. 28 inci dakikada. Vahap 
üçüncü golü, 30 uncu dakikada 
Saim dördüncüvü ve 33 üncü da
kikada da yine. nyas beşinci go
lü atmağa muvaffak oldular ve 
müsabaka da 5-4 Altay lehine 
neticelendi. 

vefa nuyordu. 
israr ediyordu. Gittikçe açılan gençlerbirliği, 

~ 11ilıa .. Muhatızgucu 
~ >'et ı.. it; Oı ', uırinc· 
~ 0aıı tn d'·ı ~ç hakem B. 

~İıı~e it llıUsai~dugile başladı. 
~ V tf tcrtıiı Yemyeşil saha 
~~~. §ia. Ve An~enklcrile gözü.. 
~~ cı:dctıe a~:ra ikincisi Mu· 

87 nci dakikadayız. Bir Vefa devrenin 8 inci dıı.ldkumda sol a
hücumu esnasmda'Suphi, çok sıkı ç:i;ın ortaladığı topu, Küçük Ali 
bir şiltle takımının ikinci galibiyet gole tahvil ederek 3-2 galib vazl
sayrsını yaptı. Bundan sonra, yete geldikten sonra rakibine faik 
Muhafrzın bütün gayretlerine ve güzel bir oyun göstermeğe bq
rağmen beraberlik sayısı yapıla· ladı. Beşiktaş kalesi ınkı bir çem
madan maç 2 - 1 Vefanın galibi- J;- ~ !çine almı;nıştr. 
yetile neticelendi. Ve Vefalılar Bırka.ç dakika sonra Beşiktaş 
Ankara stadını dolduran halkın kalecisinin sebebiyet verdiği penal
çok harardli alkış.lan arasında tr ile döı;I~n~ü golll de yap~n rllıi a.Jd 0Ytına ı.!§landılar. İki 

")le ı.. ığı ""'-V<l§lamak üzere 
uır ki "ltıt mi r· v Orq11• dr0 il . ~ ır takım 

sahayı tcrkettiler. Gençlerbırlıği takı:ııı bu mUhun 

G B. ı·w· B .kt maçı 4-2 kazanmaga muvaffak ol-
1, tr.-I\·· e dızilıniş bulu- . ır ıgı aşı aş du. 

Gençlerin aldrğı bu neticede ken
di oyı:r.cularmm ve bllh~~a Mus
tafa, Hasan ve MUnirln çok güzel 
oyunlarından ziyade Be~iktaşm 
bozuk ve şöhretine layık olmıyan 
oyunu Amil olmuştur. 

Fener • Altmordu 
~ ~d \, Sıra 68.bır.sı:'ıkla beklenen .§e· 
ıı;~ s~ llhit ~ şiktaş - Gençlerbirllği maçına gel-

) i, ·Ad .. ~' rie · , Süleyman, nıiştl. Gençlerin, dün Vefalılara 
~~llhar-.."lll· cıp, Şevki, Gazi, karşı çıkardığı gevşek oyun ve Be
it~ t~ll -~ ~iic.. 3iJtta.şltlarm da MuhafızgUcUne ye
,~~ ll:ı Cl}'n~n takırnr, dünkü nilmesi. bu maç hakkında evvel-

•ıır ı.ltaıey ~uhafaza ede· den bir hilküm verilmesine mAnidi. 
lı: Ctüo §uc ~edriyi getir- Ve netice hakkında klıruıe tahmin 

lı.~dti, §ekilde yer al- yürütemiyordu. Oyuncular sahada 
~~1tll f."etıı· görilnilr göril.nmez atadı müthiş 
~ lbl'iı~t, 1'N Ahdu~, bir alkış tufam kapladı. İstanbul () ~, aı ~bettin, Şa· ve Ankaranm bu sene birincileri 

hııııı.. :ı:a, Celil, Tur- ka.rştlrklı olarak şu kadro ile dizil-
~ ı:t -.q, te diler: 
~ filtirta.r~, ~en ilk dakikaları Beşiktaş: l\I. AH - HUsnU, Taci • 
~-~ t:'l'ttıc~~eYanr hakkınd~ Hüseyin, Rlfat, İbrahim • Eşref, 
~ta.attar ta, ~·uzaktı. Çün- Şeref. Hakkı, Rıdvan, Hayati. 
tı...~r ~rzet Usavi kuvvet Gen~lerblrlJğl: RahJm - Nuri, 

~t.... lıııc lllckte ve aynı Ahmet • MünJr, Basan. Halici • 
>t~'Ydi. lıtlliarla biribirini SaliJıaddin, All, AlL Mustafa, Jla.. 
~ .,~~ ~, Cl• 

~~~eti iki değişen hakimi· Gençlerbirllği, kuvvetli ve tec-
\ ~ t bir takını Üzerinde rübeli rakibi ka.rşısmda çok tem
t~ ~a~l;Yord~eti~ vermekten kinli hareket ediyor, iki talam da 
)~ tti1;~0 ile, ·"1~,~~a[ızm sağ mUsa.vi bir oyun çıkanyordu. Top, 

\ı er hınu gıçı İbrahimin hazan Beşiktaşm hlkimlyeti altm
tllt~ ~ a l'arı ' topun daha zi. da ve baza.n de Gençlerbirllğl te.!J!. 
~t '&.~ llıt llıUeg8i~h~smda dolaş· ri altında kaleler arasında ve a
t~ ~arı,_ taYretı· bır tol oyna· yaktan ayağa durmadan dolaşt
~ 1~ "'l da 1 0Yuna Turgud yordu. Oyuncular arasında. göze 
~ ~ı.. tc~ı.·1~ardı:ınıarı · · b'. en çok Gençle:rbirliğinin KUçlik 
~:'iı"ll ""'!! td' , 1§1 1 
~u;~bil'c v cfa.Iııar 1YOtdu. Diğer Mu.stafası çarpıyor ve alkrş toplu-

Q:',11lc ttte.n A.ı{k dünkü acı yor. Bugiln Mustafanm ayağına 
~ .~ ir CVlit Ctf"~ra spor ma- gelen top, muhakkak hedefini bu
-~.tt: tanıa ~~ı fena tesiri.. luyor. Hasan d& en iyi oyunlarm

tıı..tt"'illla afızın uaşla çalışmak· dan birini oynuyor. Bütün cenahla
\>t~ ~~a. a}'nc:aPrnakta oldu- rı. büyük bir meharetle idare edi

'lıı~ _l'i durın,.-~.Ukabele et· yor. Sağ iç Ali ise, usta bir zeki 
1\ h.~~n. :td.-.~naıttaydx. ile gol çıkarmak için Bcşik~:n 

.:"lt -"'lt~r bi '"''afız'a nazaran zayıf taraflarını kolluyor. 
~)\ 11 ~~i!Ie~ 0 YUn çıkarmak- Fakat. bütün bunlar, ikinci da
t )le ~~da ao k~dilerine 14 kikada, Beşiktaş sağa.çığı Hayati

~ıııı:r g01 l ıç Şevki'nin nin elde ettiği frrsattan istüade e
tt tıı 1tııa §'d kazandırdı Bu derek gol yapmasına mani olamı
~ ~tt ~ ki da:~·~etıi bir d~rbe yor. Biraz sonra Hakkmm Genç

~ıı~ lni§lc ı a sonra, sert le.r kalesine sokularak Şerefe ver
~~- arat fı~ .. ~ efa kalesine diği şaheser bir pasla, Şeref t~ 

ı {''1ttı, l:ıdarı guçıuıer ik' .. _ fmdan yapılan gol, Beşikta.şm ma-
1-t c~ 11tı b· <>k g'b.' ı mu çı lı>hine bitir~el'i Z.."nnrnt veriyor. 
~ l'tl\I ttq ır §Utü ·ı1 1 fırlayan Gençlerbirliği bu devrede zaman 
l~ı licıı 1 er. a 1 e beraberli· 

,.. ıJar harck eraberlik sayısı zaman Beşiktaş kalesi önünde ha-
lt ·•tı ı.:' ır ete kikatcn büyük tehlikeler yaratma-
~ ı._•t11 ... llbi b' geçen Mu· v 

~ıı "~lk;ı lehler'~ hakinıiyetle sına ragmen bu iki gole ancak 35 
lı.."tı.. " ıs ınc inci dakikada Ha.rmnrn 18 pu çiz-
'\l~}c l ayı }'ap Çevirdiler- oi45i d"'mdan 'l·aptıgıw golle muka -

· 1~· ''Ct ' 1 hı. atnadıkların.. .. - .. , " 
~( ~i de l)~VJi~a~erlikle bitti. bele ede-bildiler ve birinci devre 

~c·~'•L t~ıı~b.Cde .,~· 2-1 Beşikt.aşm lehine bitti· 
IQ1- .. ver tKl:Nct DEVRE: 

• lb,_ ~ıa ıl-'et Pe .anın rnuhak' ''( t• ıs şı d İkinci devre başlryalı henUz 3 
~ ~I -,~~lıar~:i!~Yord: c ~oşktuğu dakika olmamı.,tı ki, Ta.cinin eebe-

~ ~ıl'ct rtaJe8• • ınlar biyet verdiği penaltıyı Mustafa 
• 111\ıı}'tdi~i tc, .llağ ın~. teveccüh gole tahvil ederek Gençlerbirliğine 
~tli 11~tın~ltrncd tnudafi Fet· beraberlik sayrsmı kazandırdı. Bu 

lııc 4tı~,1ttc V cfaeı .:nuztarip golden sonra bUsbUtün hararetle -
il ıh iz (:'' lll\işk" ueumıarı- nen oyun hakem Ömerin, lllzuınsuz 

lltıtt ~· hc~lat Çekiyor. \'e yersiz düdük seslerile ikide bir 
~lar be~~c. tağ- li.esiliyordu. Bittabi, bu hareket, 

~ b~ '61.1 pyµ11un en hara.retli bJr dovreelnde 

Beşiktaşm yalnız sağ mUdafü 
Hüsnü iyi oynamış, kaled ilk da -
k:ikalarda çıkardığı müessir oyun 
bir tarafa bırakılırsa. biltun takmı
da ancak vazifesini yapmış, bun • 
1ar arasında sadece sağ iç Rıdvan 
temayüz etmi,t.ir. Diğer oyuncu -
lar yorgun ve bitkin bir halde ot
duldan hissini vermişlerdir. 

izmirde: 
Altay - Galatasaray 

lzmir, "/ (Tele/<m'la) - Dün bu. 
rada. milli kiline maçlarına. de
vam edilcU. Ha.vanm güzel olma
sı sahaya binlerce meraklı t.op
la.mıştı. 

Günün ilk müsa.bakasr Oİl' 
gün evvel Fenerba.hçeye 2--0 
ma.ğl(ip olan Altay ile Galata -
sa.ray arasında yapıldı. 

Oyun Mustafanm hakemliğin
de oynandı. Galatasaray bugün 
ta.knnrnda bazı değişiklikler yap 
mış, Cemilin yerine Süleyman, 
Salimin yerine de Lutfi kon -
muştu. Altayda da. Vahap oynu. 
yordu. 

Günün ikinci müsabakası Fe
nerbahçe - Altmordu takrrnla.. 
n arasında idi. Altmordu dünkü 
kadrosunu muhafaza ediyor, Fe
nerbahçede de uf ak bir değişik. 
lik yapılmış. Dün Galatasarayr 
mağlQp eden Altmordunun Fe -
n.erbahçe karşısında ne netice a. 
lacağl merakla bekleniyor. 

Oyunun birinci devresinde Fe
nerliler rüzgaara kar$ı oynu _ 
yorlar. Fakat buna rağmen ha
kimiveti almakta güçlük çek • 
mediler. Mütemadiyen hücumla 
Altmordu kalesini tazyik ediyor 
ıar. Nihayet bu hücumlar seme
resini verdi ve 19 uncu dakika. 
da. Fikret Fenerin ilk sayrsmı 
kayda muvaffak oldu. Hemen 
ounu müteakip Melih te kaf ay. 
la. ikinci golü yaptı ve birinci 
devre 2-0 Fener lehine netice. 
lendi. 

1KlNct DEVRE: 
İkinci devrede rüzgarı arkala

rına alan Fenerlilerin her halde 
~ol adedini arttrrackları tahmin 
ediliyordu. Vakit ilerledikçe o. 
yun sertleşti. Hakemin mUsama.
ha.sı da ibu sertliği büsbütün art.. 
tırdı ve müsabaka tatsız bir Şe
kil aldı. 

Devrenin sonlarına doğru Al .. 
tmordulular penaltıdan bir sayı 
kaydına muvaffak oldular. 43 
üncü dakikada Fener lehine o
lan bir penaltıdan Fenerliler is. 
fade edemediler vea müsal)a.K 
2-i Fenerbahçenin galibiyeti 
ile neticelendi. 

Atıcıhk musabakalari 

Rüzgarı da arkalarına alarak 
oyuna başlıyan Galatasaraylı -
lar derhal Altay kalesini sardı. 
lar. Mütemadiyen kaleyi sıkış -
tmyorlar. Nihavet 20 nci daki
kada Salahattin: 30 uncu daki -
kada Sülevman, 33 üncü daki • 
kada da Bülent Galatasaraya 
üç gol kazandırdılar ve birinci Ankara, 7 - Dün ve bugün de 
devre 3-0 Galatasaray lehine büyük bir al!ka ile takip edilen a-
neticelendi. ncılık teşvik miliıabakalarmm 2 ln-

1K1NC1 DEVRE: cisine 70 ten fazla bayan ve bay 
İkinci devreye her iki takını iştirak etmiştir· 

da çok enerjik bir şekilde b~- Şimdilik Zeki Kuter ve Nuri U
ladılar. Top mütemadiyen iki vural 3Q ar puvan1a rekoru muha
kale arasında mekik dokuyor. faza etmektedirler. Atıcılık müsa-
Nihayet 14 üncü dakikada Sü· ba.kaları 21 nisan 940 a kadar de-
leyman Galatasaram 4 üncü ; nm edecektir. 

~~---~~~~~~~-

DÜNKÜ ~!AÇLARA GORE l\ltLLt KÜ:'\m.~tN PUVAN VAZİYETİ 

Fenerbahçe 
Cknçlerbirllği 
Muha.f rzgücii 
Altınordu 

Altay 
Vefa 
Be§iktaş 

Ga.la.tasaray 

Oyun Ga. Be. Ma. A.Y. Puvan 
3 2 1 o 5: 2 8:1 
3 2 o 1 14: 8 7:2 
3 2 o 1 10: 8 7:2 
3 1 1 1 4: 4 6:3 
3 ı. 1 1 7: 8 6:3 
8 1 . 1 1 5:10 6:3 
3 o 1 2 7 :10 4 :5 
3 o 1 2 5: 7 4:5 

DUnkU atletizm mUsabakaJarmda. ':00 metre kosanun ftnaU 

Dün k ti atletizm 
müsabakaları 

Havanın yağmurlu, sahan ın çamurlu 
olmasına rağmen iyi dereceler elde edildi 

.Dün yağmura ve çamura rağ
men Altmçivili atletizm müsa • 
bakalarma Fenerbahçe ve Şeref 
statlarında devam edilmiştir. A
lınan teknik neticeler şwılardır: 

1 nci 1oategO'l"i: 
100 Metre - Bu koşuya Ha.. 

h1k, İrfan. Cezmi, Sait, Atnieos, 
ve Muzaffer girdi. Muzaffer bi
rinci. Cezmi iki metre farkla 2. 
ci, İrfan üçüncü oldu. Derece: 
11.2. , 

400 Metre - Bu mesafeye Ki
zım, Recep, Gören, Za.re, Şev
ket ~irdi. Gören birinci, Zare f. 
kinci, Recep üçüncü, oldu. De
reee: 52,2. 

1500 Metre - Bu koşuya Rı. 
za, Kemal ve Vitali girdi. Neti
cede Rıza birinci. Kemal ikinci, 
Vitali üçüncü oldu. Derece: 
4.14.2. 

5000 Metre - Artan bu ko
şuyu 16 dakika 44 saniyede ra
hatça kazandı. 

Giille atmayı Arat 13.45 ile, 
diski 42.80 ile kazandı. 

Ciridi Kemal 5S.60 atarak bi
rinci oldu. 

3 füıcü kategori: 
100 Metre - İsmail, Sezai, 

Ferit, Adnan, Dura ve Salih koc:
tu. Ferit birinci, Sezai ikinci. İs
mail üçüncü oldu. Derece: 12.2 

200 Metre - Sadun, Sait, Ad
nan, Sezai, Alaettin, Orhan ko!;. 
tu ve Sadwı birinci. Orhan ikin
ci. Sezai üçüncü oldu. Derece: 
25.1 

800 Metre - Koşuya Ali.et
tin, Bedri, Hasan, Namık, Hü -
seyin, Ömer, Cevat, Ahmet, l 'e. 
cati, Hidayet girdi, Hüseyin bi
rinci, Hasan ikinci. Bedri üçün. 
cii oldu. Derece: 2.17,2. 

4 üncü kategori: 
Yüksek atlama: Müsabaka.ya 

18 atlet girdi ve Necdet 1.57 ile 
birinci oldu. 

Sokak koşusu 
Beşiktaş Halkevinin 3 üncü 

sokak koşusu dün yapıldı. K°"" 
şu.ya 39 kişi girdi. Alman netict· 
ler iunlardır: 

1 - Osman '(G.S.) 12,05 
2 - Habib (I. Spor) 12,10 
3 - Yaşar '(Yilceülkü) 12,17 
4 - Suat :(Büyükada) 12.41 
5 - Takfor ;(Kale~por) 12,46 

Sipahi ocağında 
gece binişleri 

Her aynı ilk cumartesi a.kşa..1 ha.p)' ile yaptığı güzel bir par. 
mı yapılmakta olan deneme mü- kur ile başlandı. Prens Halimin 
sa:bakaları ocağın kapalı mane- {Saha.b) ı her mani atlarken 
jinde icra edilmiştir. yüksek kudretini gösteriyordu. 
Binişler bir çok meraklılar tıv Bundan sonra yapılan ocak 

rafından heyecan ve alaka. ile talebelerine mahsus parkura 7 
takip edildi. binici iştirak etti. BW)lardan ü-
Atlayışlara ocağın fahrl hoca- çü hatasız olarak ibitirdiler. Za. 

sı Bayan Mel~at Akselin {Sa- :rna.n üzerinden yapılan tasnifte 
Bay Kemal (Murat) ile birinci. 
Bay Kon (Zaf6') ile ikinci, Ba
yan, Cahide (Efekm) ile üc;ün_ 
cü oldular. Bu parkurda ı::imdive 
kadar blıXle yaprlmamış olan bir 
hususiyet n.rdt: Parkurun orta
sında. blnıCl atmdan muayye t 
bir yerde iniyor, önünde ku·-ı 
tirmıdald btr maniyi kapı gibi 
a.~ atı ile oradan ge~i':')r, 
kapıvı :Kapadıktan sonra atıı -ı. 
binereli parkura. devam e<liy - . 
du. Böyle parKtır esn.asmda a · 
tan inip binme ve parkura dev~" ' 
etme hem binicinin kudret ni 
hem C:le atm teııbiyesini meycla. 
na: lioyuyordu. Büyük beynelmi
lel mücaDa.kalarda bazan yapı. 
lan bu tanın tatbiki 1binicilc:-i
miz ve atlarnmz için çok fayda. 
lı olmuştur. 

ikinci kame maçları 
K. GUMRÜK • BEYOGLU S. Z-0 

Dün Taksim stadında. yegane 
ikinci kiline maçmı Karagüm • 
rUk - Beyoğluspor takmıla.n 
yaptılar. Müsabakanın birinci 
devresinde Beyoğlusporlular da
ha. hakim bir oyun oynayarak 
devreyi 2-0 galip bitirdiler. 

ikinci devre başladığı zaman 
Kara.gümrüklülerin müsabaka. • 
YI kazanma~a azmettikleri gö -
rillüyor. Fa.kat gol çrkaramıya. 
rak işi sertliğe döküyorlar. Ni
hayet 22 nci dakikada hakem 
devamlı sert hareketlerinden do_ 
layı iki Karagümrtiklü oyuncu
yu sahadan çıkarmak istedi. Ka.. 
ra.gümrük takımı kantanı da bu
na itiraz ettiğinden hakem oyu. 
nu tatil ederek Karagümrtiğü 
hükmen ma~lllp ilan etti. 
DAVUTPAŞA - GALATA S. 6-0 

!kinci küme tik maçlarına dün 
Şeref stadında da devam edildi. 

tık karşılaşmayı Davutpaşa 
ile Galatasl'Or yaptılar. nk dev
re başladı~ zaman Davutpaşa 
hakimiyeti eline aldı. Bu devre 
de Vecdi ve Ha.san va.sıtasile iki 
gol atarak devreyi 2-0 bitirdi, 
ler. 

İkinci devt"e vine Davut~a. 
hakim. Bu devrede de dört gol 
atarak oyunu &-O kazandılar. 

A. BlSAR • G. GENÇLE& 8-1 

Günün ikinci karşılaşması A. 
nadoluhisarla - Galata.gençler 
ara.qmda. cereyan etti. 

nk devre Anadoluhisarlılar 
çok hakinl bir oyun oynayarak 
Galatagençler kalesine iki gol 
attılar ve devre de 2-0 sona. er
di. 

İkinci devre Galata.gençler a. 
~ılmış görünüyor. 7 nci dakika
da. Muammer Galata.gençlerin 
yeglne golUnU attı. 

Bu golden sonra canla.lan Hi
sarlılar UçUncü golü atarak sa
hadan 3-1 galip çr.ktJiaı". 

Bundan sonra yapılan (5) nu
maralı dresajda Bay Müller 
(Zafer) ile birinci, Bay Kon (F. 
rol) ile ikinci, Bayan Cahide ü
çüncü oldular. 

3 numaralı dresajda ise Bay 
Kemal birinci, Bayan Teodorf 
ikinci geldiler. En hafif şekil o. 
lan 1 numaralı dresajda Bayan 
Leyla birinciliği kazandı. 

Hususi maç ~ar 
PERA B - ŞİŞLİ B 

Diln Taksim stadında ille hu. 
susi karşılaşma Pera • Şişli ta· 
kımlan arasında yapılmış. ve mü-

(Lutlen sayfayı çeviriniz) 

Almanya-Macaris
tan 2 - 2 berabere 

Berllu, '1 - Bugün olimpiyat stad· 
yomunda yüz bl.Di geçen bir 11eyirc 
öntlnde Macar ve Alman milll takim 

lan araamda yapılan futbol maçl 2-~ 
beraberllkle neUcelenm~Ur. Birinci 
baftaym eonund& vaziyet geı:ıe 2-~ 

ldl. 
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Trakyada sey18p 
,(Baıtarafı 1 incide) 

ıeldl ahnıf ve Edlrnenin bazı mahal· 
lelertnı BU ~tır. • 
Edlnıe ıehrlle Karaağa~ arasmdak1 

ı,;ose ve dcmiryollan da suların hUcu
muna uğramış ve mUnaknıa.t tamıı

mlle kcsil~Ur. 
NehJrlcr dUn gece yanm 

daha yükseldiğinden tehlike 
vo ciheti askeriyeden yardım 
ml~Ur. 

metre 
artmııı 

isten· 

Derhal faallyete ııevkedilen aaker· 
ler ve amele taburlarlle Edirne - Ka
ı aağaç yalunun açılmasına vo seller· 
den 40 metrelik kısmı bozulan §lmen
dlf er hattının tamirine çall§ılmakta· 
<.lır. • 

Fakat bu yolun bazı yerlerinde su· 
ların yutcııekllğl beş metreyi buldu· 
ğundan h:ılkın \"C bUtUn nakil vasıta
larının gcı;:mesine lmktı.n kalmamı§ 

ve herhangi bir kazaya meydan ver
memek için de geçmek teşebbUsUnde 
bulunanlar geri çevrilerek mUnakala.t 
ı,;lmdilllt yasak edilmL~Ur. 

Sular yalnız Edirne ve civarını kap 
lamakla kalmıyarak Alpullu yakmı
n:ı kadar demiryolları boyunca bUtUn 

Bulga.riatan ve YWWWıtan deh§et ve· 
ric1 sellerin ba.ııkmlle feci bir halde
dir. Bu sabah Bulgaristan ve Yuna.. 
nlııtandan yeni tehllke haberleri alm· 
IIll§tır. Tuna ve Meric1n taıma.ııı de
vam ettiğinden bu memleketlerde ye
niden birçok coııkun .ııcllerln etn.fa. 
yayıldığı bildiriliyor. 

Atina ile Dedeağag a.ramıdakl de
miryolları harap olduğundan bu o, 

bah Yunanistan yolculan gelememiş· 
terdir. Fakat Avrupa hattındaki a.n
za tamir edlldlğl için bu sabah kon
vansiyonel ve ckspre.ıı trenleri iki 
saat gecikme 11e buraya gelebilmiş
lerdir. LUleburgaz civarmda da hat· 
ta lınza görtllmUş ve stlratıe tamir 
edllml§Ur. 

!sta.nbulla Edirne ve Kırklareli a
r83ınd:ı. otobUs se!erlert kesllmlştlr. 

Romanyadıı d:ı. Vldln civarı aular 
altındadır. Bulgarl.stıı.nın muhtelif 
mmtaknlarmda kar ve yağmur de
vam ett.iğlndcn yeni feyezanlardan 
korkuluyor. 

Son dakikada öğrendiğimize göre 
Trııkyada sular hııfi!çe çekUmeğe 

b:ı.şlnmışlır. Fnl<ııt hcnUr. Edime -
tarlaları basmı,ştır. Karaal:'aç yolunun ne zarnan açılacağı 

Yunan arazisinde ve Pltyon lle kcsUrllc.rnlyor. 
UzunköprU nrasl!lda kumçlftllğl mev
kllnde hnttm bir kısmı harap olmutı 
ve dUnkU semplon ekspresi buradan 
geçerken furgon vagonu hattan çı

katak devnlmfatır. lıısruıca zayiat ol· 
mamı~tır. Hat· ancak 7 saat uğraşıl
dıktan sonra açılablldlğlnden el:sprcs 
dUn saat on dört buçukta buraya go. 
lebilmf§Ur. 

Buradan dUn giden Edirne treni 
Karaağaçta kalmI§tır. 200 !tadar ta
lebe ve diğer Edirne yalculan, geceyi 
trende geçlrmeğe mecbur olmuşlardır. 

DUnkU Avnıpa trenleri de Edirne· 
ye uğramadan Pityondıuı yollarm.ıı. 

devam etmişlerdir. 
Feyezan başladığı sıralardı!. Edirn&

den hareket ettlrUebUen tren dUn ge
ceyarısmdan sonra, Sirl:eclye gelebil· 
ntlştlr. 

Fakat ııon vaziyet dolayıııile bugQD 

Edlrnedcn tren yoktur. Buradan kal· 
kan mutat tren J{araağuçtan ilerial 
için yolcu almanll§tır. 

Edirnede ır.ılar SöğütıU ve bQyUk 
nUmuno fld:ı.nlığmm arkasına kadar 
yayılIIll§, elel>trik santralı binası su· 
lar orta.ıımda. knlm~tır. Feyezan, 
bundan evvelkilere nazaran çok faz. 
l:ı §lddetlldir. Suyun en !azla yüksel
diği yerlerde 10 metreyi bulduğu tes
pit cdilml§tir. 

Sulntffi :_ııt!la.sına uğnyaıı evler 
CiOO U bulmuştur. Bunların 3lro ııl teh· 
hkell görülerek boşaltılmı~tır. Tunca 
6:ıhlllerlnde dört .,., kısmen yıkılmıt
tır. 

A.skert kuvveUertı:ı lıOyUk yardım· 

larmdan istifade eden zabıta tc,ıdl&
tı ınsıı.n ve hayvan zay1atma mey
d:ın vermemek için çok sıkı tedbirler 
almıştır. 

Bundan başka UzunköprU - Alpul· 
lu ara.smdn.kl Ergene çayı da t&§tı· 

tından o cl\'llr t\det:ıı deniz hallne 
dö:ımUştllr. 

DlltUn tarlalar bu mUthJg suywı 

tahribatından kurtulamamııı olmakla 
beraber z:ırnr miktan henüz tespit 
l'dllememlııtır. 

BALKANLARDA 
Bu sabah Balkanlnrdan gelen yol· 

cularm izahatın& göre, Yugoslavya 

sabakayı Şişlililer 5·2 kazanmış
lardır. 

Al,TINTUÖ - O"ONEŞ l·O 

lkinci hususi müsabaka Altm· 
tuğ - Güneş arasında oynanmış, 

1-0 Altmtuğun galebesile netice

lenmiştir. 

Şişli - Pera 
Bu stadda gilnUn en mUhhn 

hususi kll?'fılnşması Pcra • Şişli 

tnkmılan arasında yap1lml§ttr. 
Hakem Ahmet Ademin idaresin~ 

de oynanan müsabakaya takrmlar 

mutat kadrolarile çıkmışlardır. 
Oyuna Şişlinin bir hUcumlle 

b:ı.şlanmı§. ilk dakikalarda her iki 
tııraf da tehlikeli nnlar geçirmiş_ 
!erdir. Nihayet 15 inci dakikada 

Şişli :Mikrop vasıtasile ilk golünü 
attı. 35 inci dakikada Şavarş Şiş
linin ikinci golünü attı. 40 ıncı 

dakikac':a Peralılar bir gol yaptı. 
Ve 43 üncü dakikada da Diran Şiş

linin UçUncli golUnU attı YC devre 
3 - 1 Şişli lehine neticelendi· 

tkincl clevre: 

..EDtRXE \'Al.1StNt1'" BEYANAD 
Telefonla kendisini arıya.rak ma

lftmat rica ettiğimiz Edirne valisi 
bugün bize şunları söyledi: 
"- Feyezan yllzünden hamdol

sun nüfusça zayiat olınamustır. 

Yalnız boş ve metruk blr ov yıkıl
mış, birer katlı üç ufak evin de 
krsmen duvarlan çökmtiştür. Ye
ni İmaret ve Gazi Mihal mahalle
lerinde 350 kııdar ev de ihtiyaten 
tahliye ettirilmiştir. 

Suların seviyesi bu a.bah ııaat 
dörttenbcri alçalmaktadır. O saate 
kadar Tuncanın azamt irtüaı 
IS,40 metreydi, şimdi 5,10 metreye 
dtıştll. Meriç tc 5,23 ten 4.90 a in
di 

Karaataçla. Edirne eehrl araam
da münakale bu sa:balı henüz te
min edilememişti. Karaağaçta ka
lan İstanbul yolcuları geceyi tren
de ve Karaağaç civarındaki evler
de geçirmişlerdir. 

YEŞlt.mMAK FEYEZANI 

Amasya. 8 - Yeşilırına.k sulan 
yavaş yavaş çekilmekte devam e
diyor. Su seviyesi dUn blr metreye 
inmiştir. Sular alçaldıkça tuğyanm 
tahribatı meydana çıkmakta.dır. Su 
lar çok geniş araziyi ta.brib ederek 
yüzlerce köyü istila eylemiştir. A
masya civarında binlerce bağ, bah
çe ve böceklik mahvolmuş vaziyet
tedir. !nsan ve hayvanca zayiat ol
mamıştır. 

Samsundan gönderilen sandal
lıırla kurtarma ekipleri Amasya i
le muva.sala.sı kesilmiş olan köy
lerde çalışmakta, asker vo halle 
da kurtarma ameliyesine vardım 
etmektedir. • 

Tren hattına muvazi bUtiln 
yüksek tepeler feliıketten kaçan 
insan ve hayvanlarla doludur. 
Bunların bir kısmı su hn.skmma uğ
ranuyan köylere gönderilmekte, 
bir kısmına da barmmalan için ça
dır verilmektedir. Böyleee açıkta 
kimse "bırakrlmamışt.ır· 

Ancak bunlara. acil yardmı ya. 
ptlarak bir nn evvel mll.stahsll va.
zi.ycte getirilmeleri icab etmekte 
ve bunun hususi muhasebe ve ma
halli imkanlarla başarılması gayrl
kabil görülmektedir. Bunun için 
hUkümet merkezinden yardnn tale
binde bulunulmuştur. 

ERRAADA VAZIYET 

Erbaa, 7 (A. A.) - Kelkit Ye
fllırma.k nehirleri nlçalmağa baş. 
lamTqt.ır. :MUhlın geçit yerlerinde 
glmtlllik kayıklarla münakale te
min olunmaktadır. 

HARŞİT ÇAYl DA TA.ŞTI, ntR 
GENÇ BOGUl..DU 

GUmU;hane, 7 (A. A.) - Son 
günlerde havnlo.nn ısınması ve 
yağmurların yağması ;ylizUndcn bir 
buçuk metreden fazla yUkselen 
14rşit çayı merkeze bağlı Meyha
zar. Pirahmed ve Tekke kövleri
nin bnhçel~rini su altında bıı~ktJğı 
gibi şe.lırln Sorda mahallesinde ve 
bir meyva bahçesinin ağa~larını 

sökUp götürmüştür. 
Şehir merkezindeki bahçelerin 

de ayni akıbete uğrıyncağından en
dişe odllirken havaların biı·denb;rc 
soğuğa çevrilmesilo sular bir 
metre kadar cksilmi tir· 16 yaşla
nnda bir delikanlı Harşid'in bir ko
lundan geçerken boğulmuı;ıtur. 

İkinci devreye Peranın bir akı. 
m ile başlandı. Müsabaka ~ine bi. {;OCUI\ KtmTAlt\'X Kl\PJfü 

rinci devredeki hızını muhafaza e- Amasyadnn bildirilcliğ'ne göre, 
diyor. Yeşilırmağın tuğya.nn bac;laması ü-

Bu devre Peranın daha düzgün zerine evlerini tcrkcdcrek kaçan
oynadıb'Inı görüyoruz. Niha~ C't lnr, bir c;obnn köpeğinin fi aylık 
devrenin 34 üncü dakikasında bir cocuğu ölümr]nn kurları ·•::ıa 

şahit olmuşlardır. Köpek <l~lcrini 
Yanko knfn ile Pcranın ikinci go. kundağa geçirmiş ,.c başmı su ~
lUnU de attı. Devrenin bundan viyeslnden yUkscltte tutarak ımya 
eonraki kısmı 'karşılıklı akınlarla ablmıştrr. Ho,·van lıöyle istasyon 
geçti n mtlsa.bakıı 3 _ 2 Şişlinin arnsmdnki uzun mesafeyi ~-Uzerek 
galib!yeU ile bitti. 1 geçmiş ve çocuğu hlçbiIJ·eri r.ede . 

lcnm<.'drn i!ltn.c:yona g('titmi~tir. 

Beyaz zehir 
kaçakçıları 
Zabıta, beyaz zehir ıatanları 

ve müptelalarını takibe devam 
ediyor. 

Dün Karaköyde serseri bir 
halde dolaşan Sıtkı adlı bir genç 
çevrilmiş ve üzerinde eroin bu· 
lunmuştur. 

Sıtkı, eroini kullandığını, şah· 
san tanıdığı satıcı Alekodan aldı. 
ğını söylcmis, fakat adr<:sini ve· 
rememiştir. -

Ateko aranmaktadır. 
Galatada sabıkalı beyaz zehir 

satıcılarından Osman Sabri ele 
geçirilmişlerdir. Osman, ccbind~ 
bulunan paketleri Sabriden aldı· 
ğını iddia etmiştir. Sabri ise bun· 
lann eroin değil, sadece pirinç 
unu olduğunu söylemiştir. 

Bunun üzerine paketteki mad
denin cinsi tesbit edilmek için 
muayeneye gönderilmiıtir. 

Beıiktaşta Sedat adlı bir genç 
te baygm bir halde bulunmuş ve 
eroin müptel~lanndan olduğu 
anlaşılarak hastahaneye gönderil. 
miştir • 

Ticaret Vekili 

Norveç sularma mayn döküldü ·~~!!~}!~~ 
(Bat tarafı 1 incide) tikleri gibi. taytal&rmı top ve mitral- lerln hepsinde bekt.rlık:: cıııetll 

cut olmadığını ve müttefiklerin şi- yöz ate§ine t4bi tutmuşlardır. n1 tazeleill. Bu neşrlya . 'ılP'-, 
mal memleketlerine karşı askeri 3 - Vaziyet öyle bir §ekil atmqıtır r&n yak, fayda.ııı v~ t-41 
bir hareket icrası için hamlıklar- ki hukuku dU\·eıe yapılan bu kud1 haber verelim ki >Jl t ~ / 
da bulunmuş olduklarını vo bu ha- ve açık tec:ıvtlzler, mUttettklere icap ~ aldığımız maıo.~.ııııe tıli' 
raketin pek yakmda. vukua. gelece- eden tedbirleri almıık hakkını veriyor. gıslı:ıln henüz proje -/. 
ğino kani bulunduklarını beyan Esasen gayrtme§ru hareketlere karoı mediğidlr. BD>'°" ",,J 
etmektedi~ler. icap eden tedbirleri almak hukuku Hatırlarde.dır kl ilk erl ~ 
. Maama!ih Almanya, müttefikle- dU\-elin bahsettiği bir hııklır. Bunun Meclisinde evlenme !ııı ııı~ 
rın ilk darbeyi indirmelerini bek- U=erltıe mUttcfiklcr, vaziyet ve ~era- mebusu Salih eten I<IP rJled?·~ 
l~mek niyetinde değildır. Bilakin iti hazıraya uygun bir karar ittihaz iat.lfe.de ederdl. M?tea t l'Jle~ 
.stlratle ve ba~•ret edilecek şekilde -0ylemlşlordir. bek4rlık vergisi I oz:; \'t ııı~....; 
hare.kete amadedir. ' - Bitaraf gemilerin uğradıktan leyman Sırrmuı l§Ug ""'' 

Alman mahafili, evvela Norveç- U)1atm en bUyük kısmı, Norveç ti- irealı:ı<!edlr. Daha evve~erıi ı; o 
ten ve müteakiben bve~len bah - cnret filosunun hls.;e:ılne dUşUyar. harekete getirdlğl bu artı ilt 
selmekte olup Danimarkadan bah- Norveç ac;ık ılenlzlerde gcmllerlı:ıin manlar Meclis Grupunca* 
set.memektedlrler.,, batınıma.sına n1Qnl olamndıfı gibi cUmenlı:ı t'!tkiklne veril c~~ 

Ayni muhabir, şimal memleket- kara sularının Alman harp ve harp Sayın mebua ıımdl, ~ ııı~ 
~~rinde vaziyet.in bugUn, yarın de- ko.çağı nnkled~n ticaret. gemlled ta· de ettiği tetkik nctlccl ~ i' 
g~şmesi endişesini izhar etmekte- r0afından kullanılmasını da mene<le- ro mevkllne koı:ıuımaa: ı~J 
dır. mcmi§Ur. dir. Verdiği takrir b~ tiJY/ 

MUTTEF1KLERtN NOTA!i'I 6 - Norveç hUkCımeUnln tazyik ve k1a bu da, bekirlJk ~ tlJ ; 
Parla, 8 - DUn gece radyolu, tn- tehdit altında bu ılyaseU her ne o- kanunlqtırılmuı yoltınltıt' ou' 

giltere ile Fransa. bUktlmeUerinlı:ı ta- luraa olsun mlltte!ik hUJrometler ken- sayılırsa. da kendl.t be~d"ffl' 
veç ile Norveç hUkCımeUertı:ıe \•erdik dllerlni gayri mU.ıı:ı!t ve tehllkeU dU· veklllru.1.zlı:ı bekArl&r ~ ' 
lerl notanın metı:ılnl aynen okıımuş- ruma sokan bu hal ve vaziyetin de- müdafaa yapılm~. & 
!ardır. lnglliz ve Fransız notasınm vamına tahammuı edemezler. MUtte- cağından tUpbe • de J\11" 
en mUhlm kısımları vunıardır: fiklcr, Almanyanm Norveçcn menabi Balıklı haataneti.Jl .. 

"Son haftalar zarfında Almanyanm temin etmeaine ve kolaylıklar göster- l" Ş f" b• bÜ't\l 
vapurlara hUcum ve taarruzları art- mesine mUs:ı.ado edemezler. Harbi l e ın ır 
mıetır. Şimdiye kadar Almanların b&- kazanmak !Uzumu ruUtteClkleri bu yapbrıJdı ~~ 
tırdıklan bitaraf vapurlann adedi tedbirleri almağa icbar ediyor. Bu Mı"ll•ı ıııefunı" ·z t 5 .... et ~tıı ~ 

( Ba§ tarafı 1 incide) ı ta k ~ •·· 1:50 yl, ölen vapur tayfalarının mlkta· no < YI a.ydetmck icap eder ki, mUt· yenı· bı"r w:stU yaptı 
Briilş • Amerikan şirketini memur tetik! vu · .~ .. 11 ettiklerini, fakat lngilizlerln istik- rı da 1,000 l bulmu§tur. Almanya, bu er, Almanyanm kab3. tecavüz.. Yedikule dı:§tnda buJuı--~tJ 

tecavtlzleri her UlrlU harp kıınunlan ferini taklit etmiyecckler ve be~ert h tah • bah inde 
raz mukabili alacaklarından fazla k as anesı çes 1 hJIAl'mda, en barbar bir ıekilde ve anunlara riayet edeceklerdir. k.. • k 1 ştu!· ti 
o arak mal rnUbayaa edeceklerlnl bUa sebeb yapmaktadır. AlmanVJL 6 - Fraruıa ile İngiltere hUktım~t- oşesıne onu ınu Vd 
vo bunun için de hUkümetin tucca- .,... K na v ra. yfi.zde 

40 
prim vereceğini ve bu kontrol llmanlan da dahU olmak Uze· !eri harp kacıığı eıya oakletmekte o- ad 1 köy c 1 

suretle tüccnr daha ucuza mal sa.- re 1nglllz Umanlarma. giden her va.- lan Alman vapurlarmm Norvcı; kara 1 ~.,t 
tacağı için lngiltereye ihracatta puru batıracağını ua.n etmıı ve bunu sulnrını kull:uımalanna müsaade e~ (B ı-rJı tıJi'" 
b 

da fillen tatbik etml.,tlr. Halbuki blta- mlyecekler, bu maksatla Norveç au- 1 .. _ .. da 8,u,_ın anıA .. edeıı "~ ulunulablleceğini bildirmiştir. " ........ wı..u ~ :- ..ıUI" 
Bundan sonra Vekil Polonyadan raf vnpurlarm, İngiliz kontrol liman- !arına mayn dökcceklerdlr • ., bir tUrlil anlı amaınıe~-4 

alacaklı olan tUccarlarm işini hal- larma gitmeleri kendi ihtiyarları ile Bundan ııonra notada İngiltere ile Nihayet 88.~ahleyiıl f't)~J 
let.mek üzere Ankara.da Polonya vukubulmamaktadır . ., Frans:ı.nın mayn dökecekleri Norveç büyük olYlu İlhan ya~ ııı"'~ 

f 
· · MUteaklben lııı;illz Fnuı.ııız nota..ııı, sularının lıudutıs.n ve haritası te8J)lt ı.. bil ,__. _..,ııı bO ?" 

se areti ıle müzakereler yapıldığı- d'lm kt N .... p annes e --~~ nı da ilivc etmı~ ve Polon"a,.·a gi- mUttefiklertn eııastı ve ma.nı tedbirle- e ı e e, • orveç Ucaret gemllerinin oda"a gird"ı?i za.ms.ıı 0ıı ~e 
"1 ,; " ri 1 limanlarına .,.lrlp "lkmak irin bu mm 1 . J :ı.ı 1" ıa-1t re~ .il 

derek orada teslim almmı§ mal- a mağa sevkeden ııebcblerl ~öylece "' ,. " gn p3.rÇ anmtş o r- rf'' Ilı~ 
larlıı. yolda kaza.ya uğnya.n ve si- sayıyor: takıı.lardan s .. rbest geçecekleri tasrib tıklarım görmüş peııeeı::.P. 
gortası bulunmıyan malların bedel- '• ı - Almanya hUlıOmeU, bil!· ed1Imektedlr. ı·aınız mnynlıı.rm dökUI \'azı çıktığı kada~ ~· f;p 
lerini Polonynlrların venneği kabul ihbar, denlz!ere mayn dökmU-,, mayn mest tı;ln bu mıntakala.rda ııeyrlse!er la.mt§Ur. llhanm fet'/'.ıJd f'"; 
ettiklerini ve bir ay içinde bu pa- döktUğil mıntakalarm hududunu i!A.n •S eaat duracak, ticaret vapurları bu kUçlik kardeşi Ay)ı8.ll el• iJIO ;', 
ralann tüccarlara vcrileecğini bil- etmemiştir. Gerek maynlar, gerek m~yn1 mıntnlcalermdıın tııı;tlfz kıla- dan fırlamIJ, 0 da ~!j4 I 
d.irmiştir. tahtelbahir ve hava taarruzlarından nı .. armm dcltilııtllc ~e;cceklerdlr. :ıaranrn dehııeli kar.ıı-.:.ur. ,S. 

Vekil bundan ııonra eenubt Ame. bltarat vapurlar çok ağır zararlara ŞiMALDEN SONRA DICER si gibi feryada bMl~~ 
!:1Jcaya tUtUn ihracatı için çal1§8.Ca.- uğrnmtDlardır. Vapurlara yapılan bu MINTAKALAR Çocukların sesJeriJU 1"11~4 
gmı ve esasen Arja.ntinle blr tica. tecavüzler 200 den fazladır. ·•• halle halkı evin önUııd' 4'_~~ 
ret mukavelesi yapılması iı;in gö- 2 - Almanyıı.nm bu kasdl tecavüz. Lont'•:a, 7 - Almanyanın ah- kalabaltk halinde topıaıı;ıı'- ~-YI 
rUıJUldilğilnll söylemiştir. teri, blta.raflann mal ve ca.nmı tahrl· Iukasını şiddetlendirmek .için ya· polisler de vaka rn~~ :il'. 

Vekil Anl.arnya döruneği tehir be ve dehşet yarat.mağa matuftur. pılan hazırlıklar ilerlemektedir. mişlerdir. Halkı gilı; lı ~,il 
etmişlir. Yarın gilme$i mllmküiı- Halbuki mnttefikler htçblr gemici öl· Londraya gelen Frtnsrz AhlUki eve giren memurlar·~~ 
dUr- Bu akşam saat 18 de Ticaret dUrmeml§lerdir. Alman lalıtelbahlr· Nazırı Monnet dün, tngilir Alb- Nimetin başları pa~ tt' A ~ 
Müdürlüğünde tiftik ve ynpağl ih- lerl ve ta.yyarcleri tse, bit.nraf gemi· luka Nazırile tekrar görüş.mil§ ve rak yatak odasmnı....:ıı~ !C~lt ~ 
rac:ıtçılanyfa görü:ıccektir. tere bllMhbar tecavüz ve taarruz et- bu görüşmede hazırlanan pll.ı trldarmı ~örmüşle~· Ytıif f 
-------------------------- hakkında tam anlaşma olmuştur. metin aag şa.knğmdsJl ;b!_;I. 

'Oakttdar tcra Memurlufwıdan: haklan tapu sicilli ne ııabit olmadık- Ablukanın şiddetlendirilmesi şakağında büyUk ve ~e>~)f 
939/2928 çs. aatıt bedelinin paylıışms.sından ha- 28 martta toplanan Yüksek Harp açarak çıkmI§t.Ir~_ft 1~ . .4 
Hlranta olan borcundan dolayı rl kalırlar. Meclisinde kararlaştırılmıştır.. başı tamamen paıy- 'I, 

malıcuz olup tamamına ehlivukuf ma- 4 - Gösterllen günde arttırmaya Tesadüf edilecek bütün güçlükler d~~hal tahkika.ta ~~~·1 ~ 
rl!etlle 2000 lira takdir edilen Kadı lıUrak edenler arttırma ııartı:ıamesinl ortada"\ kaldırılecaktır. ıar evin her ta.r&!ınl arr-~ O" •. 
köyünde Caterağa mahallesinde eski okumuş ve lllzumıu mıı!Omat aıınıı İngiltere ve Fransa hükfunctle· ıuı.uıın nered~ glriP ~ eı#' 
Çeıııne yeni GUrbUztUrk .ııokak eski ve bunları tamamen kabul etmlı ad ri tarafından İsveç ve Norveçe ve- bir ipucu e!Je edeDleııı'f ~.# 
83 yeni ıo ~o. ıı, safı Ermeni haı· ve ltloor olunurlar. rilen nota ilk adımı teşkil etmek. kapı ve gerek pcncercl~(!)lt . .';~ 
tanesi arka31 ve ııolu bir harita No. 6 ,_ Ga~lmenkOI 9.5.940 tarıhlnde tcdir. Çember Şimalde sıkıştırıl· muayene edildlğl hnJdC fJfll"" ,, 
lı mU!rez hane ve arka taraf Hacı perşembe gUnU saat H len 16 ya ka- clıktan sonra diğer mıntakalarda ma a.ıa.lml göruımemı~tJ~· ;,;J' 
Konstantlı:ı, önU Yenlc;e:me sokağı dar üskUdar icra memurluf1ılnda Uç da faaliyete geçilecektir. tılln kim olduğu, ciJı.aY~61/ 
ile mahdut ve kndastroca Hl ada 13 defa ooğrıldıktan ııonra en çok art- MOSI<OVA SEFiRi tÇTIMAA !erle l§Ledlği ve eve il ıııt~~.ıııJ 
parsel No. sile tespit edUml~ olan tırana ihale edlllr. Ancak arttırma iŞTiRAK EDECEK' çıktığı henüz tamıune.ıı" tP' ... 
120 metre 60 aanUmetre murabbam· bedeli muhammen kıymetin yüzde 75 Yalnız binba30UJl bB rt fı··AJ 
da aırt mutk borçlu Envere ıılt bire· nl bulmaz ·veya sa.tı§ isteyenin alaca- Londra, 8 (A.A.) - Salahiyet- komşulannm nakletUJtl~ ,e~ 
vlı:ı 2004. No. h kanuna gı!re paraya ğma rUchanı olan diğer alac.ıklıler tar mahfellerden bildirildiğine göre, maktul Nııııet, 1 

r1' -'•"4 
çevrllmeeine karar verllml§tir. bulunup ta. bcıdel bunıarm bu gayri· göre, kanunusanidenbcri Londra· Sa1m isminde bir dol<t.l' dl ııl"'/. 

MezkOr ga;>TlmenlmlUn vaziyeti ha- menkill ile lcmin e<lllmlı alacaklan- da bulunan ingilterenin Moskova tedlr. Kendlııl 43 ys..cıfi ~df 1 
zırası: nm mecmuundnn fazlaya c;;ıkmazsa büyük elçisi Seeds"de Balkalarda- bllyUCü ıs, ıcu<;Uğll 1~ ~".ti 

Gayrimenkul bahçeli ah§ap hane 0 • en çok arttrranm taahhUdU baki kııl· ki İngiliz diplomatlarının Lord Uzere ikt çocuk aıın ıc ~.~ 
lup zemin kata cepheden ıo tac; No. mak üzere arttırma 1:5 gUn daha tem- Halifaks ile yapacağı görüşmele. balde onun böyle bir~~'-; 
lı kapıdan girilir. Zemini çini bir taş. dit edilerek 24·5·940 tarihinde cuma re iştirak edecektir. le al!kası olduğU b8 sı1 ıı~ 
ltk, camekAnlı bir .ııotadan bir odıı bir gllnU ııaat 14 ten 16 ya kadar üskll· ISVECTE ASKERi yeUer Nimetin kotıl§ul 1 i~ 

'halli. ve Zl!mini kırmızı çlnl, alafran· dar icra memurluğu oda.ıımda arttır- HAZIRLIKLAR ıempo.tisini kaybetnl~~ ıl, 
ga ocaklar, kileri ha'v1 mutfak ve ma bedeli satış lstlyenin alacacına m~tur .. 1',eyzullahıD tıı1~~1 
baltı;eye çıkılır. rUçhanı olan diğer alacaklıls.nn bu Sto.kh!>lm, 8 ( A.A.) _ İyi bir ban Mdi.seyi ~yle anı-sd' ) r!'J 

: inci kat: Ufak bir .ııofadan, biri gayrlmenkOl ile temin edilmlıı alııcak- menbada:ı bildirildiğine göre, - .Akşıı.m hep blr at 9 d> "J 
bUyUk Uç oda, bir halA, bir yUltlUkten !arı mecmuundan fazlaya çıkmak şar ~imdiki ahval ve şerait deılayısile z1 yedik. Bab8Ill 

8113~ 1"':! ,,~ 
fbarettır. tile en çok arltırana ihale ediUr. Böy milli müdafaaya müteallik hazır· çekUdl. Esa.&en o erk 81' dl ,ıı4 

Bahçe: Arkası kAglr dıvar, aağ' le bir bedel eldo edilmeuo lhalc ya. lık t~dbirleri arttırılmıştır. kalkmak itiyadınd&>-dJ;_aı oO ~ 
ve ııol tam!' tel ile tahd!t edilmiş I· pılmaz ve satış talebi dll§cr. ve karde~im Ay}ıalll• ,oııt". 
çlnde bir kuyusu ile bir kaç meyvıı dar ,·akit geçirdikteJJ ~tJJ ağacı vardır. 6 - GayrlıncnkQl kendisine lhn.le Gece bir silah ııesi dU!:: .ı ~ 

Gayrlmenkuliln umumt evsafı: MeZ· olunan klmııe derhal veya verilen B ı"r Q" nç, hendek Fakat uzakt.&n geıdls:;iııN~ .. 
k 

mUhlet içinde parayı vcrmez11e ihale ~ edi.Jll ı., Cır gııyrlmenknı ah~ap 7.cmln kat ehemmiyet ver.ııı ' _ .. 11 .• v karıın fcsholunarak kPndlslı:ıden ev· __ ..n il""" ..-.ır 
pencereleri demir parmaklıklı, birin- • tl - 1 leyin kalkt.Jğıtn ~-ıc r 
el kat Cunlbaı ·' $ l ta f ll t k VPl en ylikSCk teklifle bulunan kimse 1ç1 n e af: 1 r vara 1 da d 1 .Ao&ınl göre'~ ıuır. o rn m § ere U n a o ma<.Ub f;e1 
yangın duvarı. lc;lnde t"lektrlk, hava· arzetmlş olduğu bedelle aınuı.ğa razı •• larmm kap1.ııı çatdllll· rdılil" 
gazı, ve 8U tertlbal.I vardır. olursa ona, rnzı olmaz veya bulun- bu 1 un t ca merak edip içeri ~~tı19" pJ 

1 - işbu ga;>TinmenkulUn arttırma mazsa hemen onbeş gUn mUudetle art U fect manzara ne ıuır:ııdıııuı'ıı 
tırınaya çıknnlıp en çok nrttırana 1- ı o .il ııırtnamesl 15.4.940 tarlhlnden !Ubarcn mın hiçbir dtı,nıan . .t.~, 

939129
., •• 

11 0 
k hale ed lir. llıl ihale arasındaki fark nu·n nk""""' u""zer·ı, Ramı"dc, kena· ~el"" .. .-o. e s !ldar icra daire- ,......... yamıyorum.,, _,udu ... 

ıılnln muıı.yyen numarasında herkesin v• geçen gllnlcr için yüzde 5 den he· rı hendekli bir yol uzerindcn gi- Va.kaya. üsk6dlU° ~!" .... 
görebilmesı lçln açıktır. 11Anda )·azı- ııap 2ıunncak fnlz ve diğer 7.a.rarlar 1 dt>nler, hendek içersinde lıir gen- ~ vaziyet etro.i§tlr· 'f ııkt•dJf' 
il Olanlardnn {azln mal(lmat alma)< a.}TICa hfıltmO haC<'l kalnııt1t~ı:ı:ın me• cin kanlar içinde yatmakla O!dU• mf:retle devanı o)Utıtıl 

0 
sil 

tsUyenler, l:ıbu oartııameye ve 930/ rı;,~r~;tımlzce alıcıdan tnhsıl olunur. ğunu görmlişlcr ve yanına yak.in- 1 
~9:?8 dosya numııınBllc memuriyetimi· (• a 'C 

133) şınca; bu gencin hemen hem.en Almanyanın 
ze mUnıcaat etmelidir. 7 _ Alıcı arttırma bedP.ll haricin· cansız denecek bir halde bulundu- l f 

2 - Arttırmaya l§tlralt fc;ln yu· de olarak yalnız tapa ferağ barcını ğunu tesbit etmişlerdir. Yolcular tanı 
karda yn;:ılı kıymetin ;>1lzdc i .5 nls- yirmi senelik vakıf taviz bedelini \"t' Cİ\'ardal:i jandarma karakoluna gi: p l I' ,J j 
betinde pey ve.} a mlllt bir bankanın ihale karar rullarını vermlye mecbur derl"k vaziyeti anlatmışlardır. ( 6•1 tşr ı 19'1 
tcmlnnt mektubu tevdi cdılccelttir. dur. MUter:ıklm vergiler, tenvırat ve .Jandarma, tahkikata ı;ın~ınce, u1 aristıl"' 11"' 
(Madde 124) tanzifat ve tcllflllye resminden mUte· söz töyliycm·yecel< bir halde olan, manya ve ~ gka JlelÇlİ ~ 

" 1 t ı hib. ı k ı fakat henüz ha,·at'- bulıınan bu baharı Danım.ar 'ş· ... ~ tı•fl 
•• po e < sa ı a ac:ı narın di· vellıt bclechyc rusumu ve müteral:Jm <.ö n ı.ır " lA'· d \ 'aralının na.mide Cum~ mahalle- landa. Fransanı _,..ııb• 

c.Cr a ..... a arların ve irtl!ı k llakln val:ı! ıcnresl alıcıya ait olma~·ıp art- 1941 "" 
hl 

., sinde oturan vinnj iki ,·o.c;lnrmda ve tsviçre, ~ 
Rıı. plerinln gnyrlmcnkftl Uzcrind~kt tırma bedelinden tenzil olunur. bbu " • J Aı11 
h

nkl h il r ı • Ferhad olduguw nu ögwrenmi" ,.e c:a- raynava. r. .. dı· ... a~.rr1 •• :,, 
"" arını ıısus e n z ve mnsra!ıı gayrlmenkQI yukarJ~ göstP.rllcn ta- " J Ska" •· l''"' 

d 1 1 ld Aı 1 1 
~n'an rnnlmrtaron otomobilile Bu pl .. n, •·itıl'I '• ~· 

ar o 'ln u a annı şbu lllın tarihin· rilıte üsl>lldnr icra memurJu3'.• oda· . portez- ... e .. 
d it ba 

' 

b~ kcnd'"L'ıi CC'rrnhn. ac::a h!.1St""'Cı::.·ı1e Brıtanya ve rol!•· ... !•· 
en 1 ren y;rm gUn içinde evrakı ııtndll l§bU ıııın ve gösterilen arttırma ..... - L co . jı• mUııbltelerlyt hl llkt rı u 1 nııkletti:mi'.}tir. Ferlıadrn "'aralan Vittoriadan ·nıaa11. ,,3 rbiS 

e r e mı>mu Y" m • şartnamesi dairesine!,. s:ıtılac:a""' tıAn -' "' 
bl 

b" bru>mdıı~ır. \·aka hakkm'i'.l ta.hki - İspanyanın ~1 
• 

r.e ldlnneleri icaheder. A ksl halde -olııhur. ·ı lcttr• kat:ı devam olunmn.ktadrr. tile ikmal e<lı ece 
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- 27- Suda 
Nakleden: BURHAN BURÇAK 

Stlıhati - 3 -
~İçin ba \le !en·eti Yerinde ol· teyzene şimdiden ~ürler cde
"111Unıı... §kalarının zarurette r:m. ~1u11akkak bekıerırn· 

Ishiga runirinden bir tevkif mü· dürdüklerinden katiren emin bulu 
zekkeresi istedi. Fakat amiri: nuyordu~ Fakat o ıCıkuya: 

Yaıan: Guy de Maupassant 
Çeviren: Muzaffer ES.t.N 

ııı..J ~ kencu . 
~·Saki sıne pek dokun· Arkadaşın 

- "Korkuyorum siz bu işte pek - "Hayır, Kiku San, sadece 

~ .... ~ tıirıan ve ~suz hayatın- fau 
acelE:,, dedi. "lshiga siz iki adamı şüphe kafi değil .. Bize delil la-

~İSindezı kavga;-ı., &ilrültüyü Bu samimi daveti okuyan Mu· 
tevkü etmek istiyorsunuz ... Bunla- zını!,, diyordu. 

li.itn-ıu Uzaklaştmnak gayesi· alla sevincınden sıçradı ve haykır~til. 
lfcın dı. Bayan Sıdıka kızdı ve sert bir 

k ~ ~h-a .. 
~Yatını .._ esi.nın evine gelmesi sesle: 
~ Sldikaı:>elt aı değiştirmişti. Ba- - Mualla, ı,;ocukluktan ne vakit 
:>l \'~: Yeğenine ciddi bir tet- vazgeçcceKsınız! dedi. 

rm suçlan ise biraz iri olmaları- Delil... hatta hasırın altında bir 
dır· Bundan başka hiçbir deliliniz gizli kapı bulunsa, bu kapıdan 
yok. Elinizdeki delil onbc§ yaşmda girilen yerde maktulün kimono
küçük bir geisha ta!e~inin ikra· . ::.unda!ti ça!l'lurun izleri bile çı!t5a. 
rı, caba doğruşu 0!1W1 da ~üphe- bül'Jar da kafi delil sayılınapcz.k· 

Geçen JU, Sen nehri )lenarmda. , rine anlatırlar, ak§a.mlan den.lzdea 
Parlste:ı !er&ah!tlrc:ı uzak blr 5"l.yfly< o!ze doğru gelen bu llmitaa aeaıer, 

klrala.ml§aııı. her ak6arn buraya g-l· dalı-nlar..n aud&k dudağa anlattıkları 
dip l'at.-yordum. Birkaç gün 1çenain· &eıklı masallardır.,. 

de komJUlarJmda.n blr'..!Utı, Jimdlye Halbuki ırmak kena.rlannda.kJ in~ 
kadar gtirdUğUın t!plerın en · garbi cık kam~laruı tatlı blr ıesle aöyl .. 
olan otuz !<.ırk yaşlarında Wr adam- dikleri masallar, kükreyen deni.z cıaı.-

1& tıuıııtım. Bu lhUyar bit kayıkçıy- galarınıo anıattıklarmdan daha Led. f.q -\ll, Sert - Kabil olduğu kadar g~. tey-
fM_ t ~biye davranmıyordu. :zcdğim! 
~. llıııtaa hususuncıa son dere-
~111ttuu SSıptı. Çocuğun fazla Sonra diplomatlık etmenin sıra· 
' eı--~ar OYnamasına mü· sı okluğunu hatı;ıryarak ilave et· 
~ · ""'U}'Ord 
b.:.lli İti idart u. ~1uaııanm ser- ti: 
~1 8Ur edıyor ve km mü· - Yanınızda daha uzun zaman 
~:~Uayt:e .tahsil ettiriyordu. kalabilmek içın teyzeciğim. 
~~e hır ya~ gelince ev- Teyzesıne mektubu uzattı. 
~ <>hırsa karar Vermi~i. Hangi Bayan Sıdıka elindeki dua kita· 
~ kr.""' 01SUn onlarrn yapa· bıru bırakarak mektubu güzden 

- "Siz Kiku San, bu Ha~ava 
larm bir kedisi olup olmadığını 

tespit etmediniz, değil mi?,, 

sinden ?taret ki, siz bunu bir tev- t.I· 
kH müzekkeresi için kafi zanne<li· 
yoısunuz. Siz de ooyie bir ~tY dü
şilnme:iijnizi , samimi dostum, 
bana söylemek ni}etinsesiniz dcği! 
mi?,, Yeni müfettiş kendisinden 
memnun görünerek dudaklarının 

Ustünde hemen hemen hiç görün
miyen birkaç kıldan ibaret bıyık
larını· çekmeğe başlamıştı ve de· 
\'am etti. ''f shiga San, ben doğru· 

- "Hayır, dikkat ettim, fakat 
orada hiçbir kedi görmedim!,. 

lshiga si.ik.0.t ediyordu. Kedi 
meselesi... Ortada kedi de yoktu.. 
Onun elinde bu cinayetin sebebi de 
yoktu.. O bütün bu delilleri ele 
geçirmeli, bu bo~ukl~rı doldurma
lıydı. 

dı. Dalma ıuyım yc.nmdn, daima daha acıklıdır. 

suyun Uzerl.nd~. daima auyun içinde Fakat mademkJ benden birkaç ba.
Juran yaman bir kayıkçı." Bu adam tıra lsUyoraunu.z, .ıze on ııen• nveJ. 
mutlaka bir kayıkta doğmuf olacak- burada, bu Il"DlAk UEeriDde tıqımdaa 
tı ve hiç f ilphe yoktur kJ. günUn bi· geçen bir vakayı anlatayım. 
rinde 11on bir gayreUe kl.ırek çekerken o vakit de, §lmdlkJ gibi Laton .. 
ölUp g lde.::ck. nanın evinde oturuyordum.. En 111 

Blr akp.m Sen kenarmda beraber arkadllflarımda.n birisi olan Lut 
dol&§ırken aular araamda geçen öm- Berne de lk1 fersah q&glda C ıım 
rUnden" bana blr kaç macera anlat- köyünde yerle1m1§U. HergUn berabel' 
ma.amı iltedlm. Biran lçl.nde canla· yemek yiyorduk, ya ben ona gidiyor
oan adamcağız tamamen ~kal&t- dum, ya o bana geliyordu. 

~~\Ut • ~ıklan ,.e geçirdi. 
\'tlbasıi katiyen hoş görmez- - Bu kız muhakkak deli .. Gide-
~. ~e onu lAzun olduğu gibi miyeceğinizi yazınız da . mektubu 

~~lllek ~. Muara. bir şey yollıyalım. 
~ lıoflıuna tiYaciJe küçük kolla- Mualla yerinden sıç. adı: 
~ hi~. dolasa, derhal soğuk - Neden g1tmıyor muşum? ne· 
~ ley~ Si~ çocuk bu· den? 
ili ' dauna buz gibi so· - Bayram arifesinde eğlenmek 
~~~ nu, yoksa kendisi· ve davete gıtmek güpahtır· 
,türıu ~den mi ileri geldiğini - Fakat bu eğlenceli ve danslı 
~ C;ddt Yanıaıdı. bir davet değil ki teyze! Evde 
~bi öPnı olunuz, Muaıın, beni benim ne işim var? 
~niı? ekten ne zoman vaz- _ Hiç, benimle barber oturur· 

1~ ~luaııa sunuz. 
~ keQi . gülerek veya af· _ Erken yatacağınm &3yledi· 

teltllltri llin '°'Ya bebeğin ba-
, lb.~'ar ka anlatrrdı. niz. 
~ S bu<illl omuzlarım silker _ Ben yatarsam siz kitap oklll" 

• ~ Ol kadar vahi ~yler- &unuz! 
~.~'.! ... ~ haYret ederdi. _ Teyzeciğim siz de bilirsini~ 
.~ 11<1lfnr ki ben siı yattıktan sonra kitap 
~ "!, f.'aqt \'e hiç cevap ver- okusam bı'le sı·zın istediklerinizi 
~. Öbr.ı~ () ~ek. !eVilmek, 
~ ""'...:,~ okumam. 
~ ""''°adıı ... ~ ve masal dm·e· 
~~ ~Ydı· Ya kediyi Bayan Sıdıka hiç aldrnnadı. Sa-
~-~ Per, rnasallarnu da dece: 
ltıı.ı~ ~: ~tn'dı. Bu soğu.< _ KMi Mualla! dedi ve kitabı-
~ ~ bır t<>cuk olsaydı nı okumağa devam etti. 
ıt~~di · l":a~leessir olur, neşesi Mualla. çok insan tanmıaulı. Fa 
~it · ~ Muaııa tab'an ne- kat teyzesini iyi tanırdı. Aıtayan 
\tlı ~ Öyle temiz bir neşe, bir dilenci önünden bile çok defa 
~ \j tzı ~r Yaşamak zevki gayet sakin ve Jftkayt geçtiğini gör"' 
~ ~ etli darbcier biıe müştü. Arzu ettiği bir §eYi yaptır 
~ n ar:u. Genç kız olcu- manm yeglre çaresi teyzesinin i· 
~ ~i~e ,,. teyzesine yakla5- çini sıkma! ve bıktırmaktı. Jale
~ ~ e bebeğe olan mu- nin davetine gitmek için bundarı 

,ij 'rka~ı. Kalbinin ~ir başka çare yoktu· Bir müddet son· 
~ bi&er kJ Jale Merale ver ra i~ başladı: 
~i'at \'t g~ Sttınıı da biç tam· 
~~ atk~iği muhayyel 

~ llı1lhaYl·eı saklıyordu. 
~ lllaıtı.rn el ~rkada~ın kim o-
~ ~'1ıı. f ~ıldi. Hatta esm~r 
~ ı~1 <1a bi~·r Veya zengin o
~ ~DU, 1Yordu· Yalnız 
~ ~ bui}'<>rd akıllı ve necip ola
~1tt ~ u. Ona Mualla bir 

- Teyze, orada kimse bulunmı
yacakmıo ki .. 

- Olabilir, fakat yanımda Gfil
fem yatacak. Size kapryı açmaya 
kalkmca beni uyandırır. Sonra, 
istediğinizi yapmak için günaha 
gir~m yal 

(Devamı var) 

su zekanıza gıpta ediyorum .. Si
zin bu meselede kuvveden fiile çı
kard xğımz işler, doğrusu şayanı 

ta:ıc.ciipt~ ve takdirdir. Fakat ba 
na hakiki, ir.<;mlacak bir delil gös· 
termiyorsunuz.. Bunun için §U 

tevkil müze!ckeresi meselesini siz 
de ben de biraz daha dü~ünelim. 
Ben herha'.de ne sizi ve ne. de ken
dimi böyle bir hareketle gülün~ 

ve güç bir mevkie sokmak iste-
mem.!,, 

•• * 
!shiga ~irinin bu sözleri üzeri-

ne Meta soğuk bir duş yapmışa 
döndü. O Amirinin bu hususta fik
rini kavrayamıyordu. Bütün gay
retlerinin neticesi bu muydu? Biı 
çok günler, haftalar hatta aylar o 
bu işi takip etmi§, gec.eleri uyu
mamıştı. Bütün bu işler şimdi ha
vaya mı gidecekti? Hele bu mesele 
hakkında eski şayanı hürmet Ami
ri Hidekichi httta hayatım bile 
feda etmişti. Şimdi bütün bunların 
intikamı alınımyacak mıydı? O
nun bütün fedaktrlıklarıru fimdı 
bir adam gelmiş bir sUngerle sili
veriyordu. Bu adam da onun §im· 
diki amiriydi. 

- "Babamı bunlar öldürdüler. 
Ben hissimde aldanmam. Bundan 
taı:namiyle tminim. O <;lerece ki 
adeta bunların bu cinayetini gö· 
zümle görmtiş gibiyim.,, Kiku bu 
düşünceler içinde yaşayamıyordu. 
gözleri kıpkırmızı olmuştu. Kiku 
tekrar tekrar bunları lslıigaya söy 
itiyor ve "hhiga, bana inanınız . .. 
ben her nekadar ufak ve budala 
bir geisha isem de, bu söyledikle
rimin hepsi doğrudur!..,, diyordu 

lshiganm, bu adamların, Chiba· 
oin katili olduklarına hiç. şüphesi 
kalmamıştı. Onda da Kilrunun his· 
teri yaşıyor ve bu ild kardeş Ha· 
segavalann Ryutaro Chibayı öl· 

Belki Cbiba kın Kikuyu Gelin· 
cikçiçeğine sattığı zaman aldığı 

para daha yanındaydı. Fakat böy 
ıe .tanınmış tir porsclend bu k:!· 
dar bir para için kakıp da kız kar 
deşinin nişanlısını öldürür müydü~ 
Zabrta onların hal \.'e servetlerı 
hakkında maltlınat tedarik etmiş
ti. lclıitaro Hasegavanm geliri yo 
lunda değildi, çünkü onun elleriy· 

le yaptığı işlerin fiyatlarım fabfr 
kalann mamul!tı düşürüyordu. 
Bundan ba~a sanatini seven, bu 
mağrur adamın birkaç yüz yen içir: 
bir cinayet iş!iyeceği de kabul e
dilmezdi. 

Fclkat kardeşi Ononun nerede 
ça4ştığı ve nasıl kazandliı malilm 
değildi. Onun ticareti sokaklarda 
yabancılara sattıtrı ve "Şarkın se
vişmeleri,. namını verdiği garip 
garip resimli kartpostallardan iba· 
retti. 

lshiga bu düşüncelerle cesareti· 
nin kırıldığını hisseder gibi oldu. 
o gene yolun bir sis içinde kaybol· 
duğu noktaya gelmi~ti. Onun e~ 
rini bizzat kendi amiri bağlamak 
istiyordu. Bu işi meydana çıkara· 
bilecekti? 

Birdenbire eski ~ri Hidekichi· 
nin hayali gözlerinin önüne geldi 
Onun ustası. muallimi bu işi tam· 
neticeleneceği bir sırada elinden 
bırakırsa ona ne demezdi? O ona 
son hareketiyle bir misal verme
mi§ miydi? lshiga başını kaldır· 
dı ve: 

- "Kiku San, babanızın intika
mı alınıncaya kadar bu işi takip 
edeceğim. Her ne bahasına olursa 
olsun, babanıı:ın katilini yakalıya· 
cağım! .. dedi. lshiganm bu sözler
Meta bir yeminai. 

(DevamJ var) 

nıt§tl, CO§kwı, barareUI 11Sz ıtöyliycn Bir akpm yapya.lnu oradan dözı~ 
bir tnaan h&11n1 aldı, A.det& ıairle,U. yordum. Epeyce yorgundum, alt.mı• 
tavallmm ka.lbınde bUyUk bir lhUru daki kayığı güçlUk!e aUrUklül·ebUl• 
:-ar: parlayan mukavemet Wlmes yordum.. Altmı...akJ kayık, on iki ~ 
bl .. lhtlru: Nehfr.- yak boyunda koca bı.r pydl, recelerl 

- Yaw ba§mıızdan akıp ıfden bu ırmağa çıkarken dalına bu kayıp 
ırmak U.Z&rlnde billenls ne h&Urala- binerdim. Bir &ra.lık, bira& netea aı
rım var, dedi. 81.z, eok&kJ&rda &'WP mak, biru dinlenmek lçln, ıuracıkt.a. 
dnlapn tnaanıar, bir ırm&ğm ne de-
mek olduğunu bllmUl1nla, bllemezal
ıılz. Fakat bir de bu kelimeyi bir ba
lıkçmm ağzından çıkarken dinleyiniz. 
Balıkçı için bu keUme; esrarlı, derin, 
meçhfil bir oeydlr; eeraplar ve hayal
ler dl,yan demektir; geceleri orada 
mevcut olmıyan ııeyler görünUr, bilin 
m1yeıı gUrWtWer iııltWF, insan a;ece 
ırmakta doiaııırken, tıpkı bir mezar· 
lıktan geçlyormu~ gibi, niçin oldugu· 
nu bilmeden titrer; au, mezarlıkların 
en alnslsidlr._ Uceuz, bucnkaız bir 
mezarlık, tek tqı o!mıyan bir mezar
lık. 
Balıkçıy& göre yeryüzü etratı çev

rilm1o bir aahadır, takat karanlıkta, 
mehtapsız gecelerde ırmak eoııau.z

dur. Gem1cl deıılzde dolaşırken içeri· 
11Dde ayni hlaııl dııymU, deniz hır• 
çındrr, kill.U ruhludur, bunda ııüpbe 
yok, takat deniz açık ııözlUdür, na
mualudur, h&ykınr, kQkrer. Halbuki 

u..zhklarm ya.nmda,, ıımeııdifer kbp
rUatlnün lkl y"'...z metre llerUı!Dde duı-o 
dum. Hava çok rtlzeldi, ay gökytallla 
de bütün lhti§&mlle parlıyor, lul&r 

pırıl pınl yanıyordu; hava sakin Ye 

eerindJ. Bu aükünet ho§um& gitti. 
kendi kendime .. ııuracıkt.a blr pipo 
içeyim., dedim. Hareket dUşünceıııJJa 

arkaauıdan reldl. demJri yakaladım 
ve ırmağa attım. 

AlunUyle qafıya dofrU inen kae 
yık, zincir boyunca kaydı, sonra duı-o 
du: ben de :.Uçta.k.l koyun po.tu 
Uzertn• mUmkun oldll&'U kadar ra.tıa& 
yerle§tim. Hiç bir ,ey ı,tWm1yordU. 
yainu baz.an auyun aahlle çarpma.am

dan çık&e&k duyulmıyac&k kadar ıı.. 
tıt bir ıııpU'tl.. KıyıdakJ. kıımı§lara t.
kıyordum.. Şimdi bu k&n:uJlar bana 
olduklarmclan çok uzun cörUntıyor. 

lar, ba&aD da kmııldalur &'ibl oluyor. 
lardı. 

ınn&k eeaalz ve batndlr. KöpUrmez, .Nehlr tamamile aalclndl, fakat .._ 
kllkremez, ber vaklt gUrültUaU.Z akar, ratımı aanua bu llODllUI ııeaai&il.k d• 
.uyun bu ııeaalz ve ebedi ak1§J benim 
için Okyanuslıı.rm göklere fırlayan 

yUklek dalgalarından daha korkunç· 

tur. 

Hülyayı eeveııler, denizl.n dertnUkle 
rinde mum.avı dlyarlarm gizlendiği· 
ıı1 iddia ederler, boğulan insanlar, 
ou diyarlarda, kocaman balıkların 

a.raamda, garip orma.nl&rda ve bllltlr 
mağaralarda dolaşırlarlIU§. Irmağın 

ıçerlai a1Dl1liya.btır ve burada bogu
ianlar çamurlar içerisinde çürür. ır
mak güne~ doğduğu vakit pml pınl 
yanar, mırıldanan kamı3larla örtWU 
kıyılarına batit ha.fit çarpar - lııte 
crmak yıµnız bu dakikalarda güzel. 

dlr. 
Şair, açık deıılzden bahsederken: 
"Dalgalar, ne kadar çok haz.in hl· 

ki.yele.rina var sizin! Korkunç denlz
ıertn diz çökmtl§ derin dalgalan med· 
ıerle yüluıellrken bu hlkfLyelert blribi· 

beDI beyecanl&ndırdı, bütUn bayva.n
Lar suamU§tu, bataklıklarm •baha 
ka.dar oarkı aöyliyen kurbagal&rı bil• 
ölmüyordu. Anaızın, aaj1mda bit kur 
be.ga öttU. Utredlm. Faka1 suatu. 

artık hiçbir ııey lfitmedlm. Pipomu 
yaktun, fakat bural.8.rda meıhur bir 
Ur,vaki olarak taıwımııı oldugum heJ. 
de bu &kpm tUtUne tahammW e<Je.. 
medim, daha ikinci ne!eate midem 
bUl&ndı. Vaz geçum.. Şarkı aöyleme
te koyUldum, eeaim1n aksi ıatırab ver 

dl. o vakit aandalın dibine u.zandım 
ve gökyüzüne baktım. Epeyce bir ..,_ 
m&D 1&kin ve eea&U ceçtl. Fakat bll'o 
az sonra aaııdalın lı&tit tıa.rekeUerl 

beni endlııeJ.endlrdl. Sandal l&h1l ara
amda çalkanıyor pbl geldl. aank1 ol· 
dutu yerden .kopuyor, evvel& bir aa,. 
bllı vuruyor, aonra oraclaıı öteki la· 

~s~ b~~~ ve o dinle
~ • ~Yacaktı. Mualla-

111. ~~· la da onu son 
L'lıl,..,_._,..~_.lılll~lillll'.,..,._,_,_,_..._~._.r~ 

yıya vuruyor; daha sonra cörUnmlyen 
bir kuvvetin andalı suyun dibine Qelt• 
Uğinl, sonra suyun Uzerinde ytlklel
digtni, birdenbire bıraluverince san· 
dalın su U.Zerine dtl§tUğflııü aandım. ~~ 1. 

~ tııe~hıı~ntı ve dü· 
:~ ~ !llekt e iken himıet· 
~ ~ ıarı ~u getirdi. Ba
~ ~~ ~::Yle bir baktık· 
~ıı la Saıu Muall~ya uzat· 
~ koıttığu n güzeı rastıklar-
\ ~t~'aı ~ oturup altın 

l>rakh ır ~ üzeri-
,, Yoncaıar işliyor· 
~ ta lllelctub 
~~·r6llacıt u tatlı bir tetx-s
i~t ılj arka \'e okudu: 
~ ı.:~her da.şnn, annem de 

~"'{ "ile nca ed. 
ı.."'llıı~ gl'lirse ıyor. Bu 
~ ~ 01acağız n son derece 
l'ı~~ S~:U&ün on ~kiz 
~ ~ı reoct ahlanbcri kimS olnıaı ıtltıedj. Arzumu 

'tr.-..~ Clin"' u davetimizi ka-
ıL~ \le değ·ı . 

~ 1 dır; bunu bi· 

:llıi ~bi ı~e bu ricamızı 

S~ •'- () lca..ı- ır. Fakat o· 
~ k '"<lt h"d' ~ ~ ·.:1 ır ki her i· 

~~ s ikide Donüşü hiç dü· 
lt~ gj~~}·e~·t ~}~rnJe beraber 

-ı-''ıtlti .. ~~ avetliYiz. Seni 

·.~tt k~ <le ht~\'\•el bırakınz. 
1 :ıı ~"ar çıkarı ber alırız. seni 
.... ttı taı~l ~·atağı r. Herhalde on 

tt~ ·11 a <l!!ğil Tlda o1ursun. 
~il ~.~n de insaf et! 

1 
• 'M uhteren 

Çocuğun zekası 
Çocuğunuzun boyunu, aftrlığmı 

ölçUp yolunda bUyUdUğtlnU anladık
tan sonra, tabll, zckAaınm da yolun
da olup olmadığını mera.k edenılnlz. 
Bunu tamanu tamamma anlıyabll
meık için, çocuk terazlsl ve boy cet. 
veli gibi ölçüler yQksa da, aşağı yu
knn gö~terecek vaıntaıa.r vardır. 

Zekisı yolunda açılan bir çocuk 
n~ yaama geldiği vakit, burnunun, 
gözlerinin, agmun yerlerlııl göste
rir Bir resim üzerin.de görlllen feY. 
lerl adlarile ayırt eder. ÖnUnde bir 

iki sayı söylenilince onlan doğru olarak tekrar edebilir. Altı be. 
celi bir cümle söylenilirse onu da tekrar eder. Soy adını öğre

nebllir ve söyliyebllir. 

Dört yaşına gelince kendlıln!n luz veya oğlan oldufunu bi
lir ve !Öyler. Bir anahtan, bir bıça.ktan, bir paradan ayırt ede. 
rek berbirinin admı !()yler. Önilnde llç say1 söylenilince onlan 
doğru olarak tekrar eder, Bir kAğrt Uzcrinde çizilmt!5 be.'}ka 
ba~ka lki çizgl~i birbirinden ayırt eder. 

~ ya.şmda ağırlıktan bqta ha.aka iki kutuya ayırt eder. 
Kağıt Uzerinde dört kB§eU bir çir.gfyi örneğe bakarak çizer. On 
heceli bir cümleyi tekrar eder. Dört onluğu birer birer sayar. 

Alb yaşmdayken 16 kelimelik bir cllmleyi tekrar eder. İki 
insan resmlr.den hangisinin daha gUzel olduğunu ayırt eder. E. 
vin ~indeki bayağı eşyadan berbir:nin ne işe yaradığını bilir 
ve &Dlatır. Tabii pek huauat jşlcre yarayan eey..a mUatesna. .. Ken 

nasıl öl(;ü lür ? 
. Yazan Dr. G. A. 

dJaine tlç it birden söyloııilince onların UçUnU de birer birer 
yapabilir· •• Kaç yqmda bulundufuııu bilir ve söyler. Saba.hl ak
tamdan ayırt eder • 

Yedi yqma gelince, bir resim tızerinde bulunan ekalklerl 
anlar ve göaterlr. On parmafllu blrblrbiden ayırt ederek sayar. 
Yazılı bir cUmleye ba.ka baka ayn1nf yazar. Üç köeell yahut altı 
k~ bir çizgiyi tekrar ç!zeblllt ... Önllnde söylenilen bee sayı
yı tekrar edebilir •• · On Uç onlufu birer birer sayabilir... 'B&§ka 

başka dlSrt t11rlU parayı birbirinden ayırt ederek· adlarını söyli _ 
yebWr. 

Sekiz yqma gelince ..• Fakat o zaman çocuk mektebe veril. 
mit olacağından bundan sonra zek.laınm yolunda açılıp açılmadı

ğını takdir etmek onun öğretmenine dllııen vazifedir. 
Çocuk mektep yaşma gelmeden lSnce, Uç yagmdan başlaya

rak, arada sırada - yukarıda söylediğim vaartalarla - zekbı. 

amm derecesini kendinUin yoklamanız iyi ·olur. Çocuklann b1UL 
lan kendl yaşlarına uygun dereceden daha ıekl olurlar. Dört 
yaşındayken beş, altı yaşında çocuk derecesinde görUnllrler. Bu
nu görünce artık bir da.ha yoklamaktan vazgeçmemelidir. Çün
kü bir oocuğun zekA.sı yolunda, hatta fazla ileri ·P'Herken her 
hangi bir aebepten duruverir. Onun ıebeblnl aramak llzmıdır. 

Fa.kat çocuk kendi yaşına mllnaııip dereceden da.ha az zeki 

görUnmede hemen merak etmemelidir. Gene her hangi bir se • 
bepten, çocuğun zekflsi yavnşlıyablllr. Derece farkı yalnız bir 
yaştan ibaret olursa ehemmiyet vermcğe değmez. İki, üç yaş 

derecesinde fark olursa o zaman çocuğun zekA.st geri kaldığına 

blikmedllebillr. G. A. 

Tıpkı bir fırtına lçerlainde gibi çal· 
kanıyorduk. Et.ra1unda bir gürülW 
l§itUm. Bir aıçraYl§ta doğruldum. 

SUiar pml pml yanıyordu, her oeY 
ıessla.. 

Sinlrlerlmin g"erllml§ olduğunu anla 
dım; buradan avuşaymı dedim. Z1n
clr1 çekUm, ııaııdal harekete ba§ladı, 

IODJ'a bir mukavemet hlaııettim; daha 

kuvvetli çektim, çapa gelmedi: ber
ba.lde suyun dibinde bir ııeye t.akılmıı 
olacaktı ve kuvvetim bu meçhfil ela
mı Qekmeğe kAtl reımlyordu; yenJ
den çekmeğe ba§ladım, takat nafile. 

o vakit, aırığıma dayanarak 

dalı çevirdim ve demirin vaziyetini 
değiştirmek latediın. Bu da beyhude 
oldu, dem1r çok sağlam yapı§m11tl; 

ötk~ndim ve kudurmllJ gibi zınclrl 

hızla silktim. Kımıldamadı bUe. Cea&
reUm1 kaybetml.J bir halde oturdum 
ve vazlyetlmi dUşUnmt>ğe koyuldum. 
Bu zinciri keııemezdlm, eandaldan 
ayırmak da mUmkUn değildi, c;ünkU 
ön tarafta, kol kaıınlıfmda bir tahta 
parçaaı içerisine gömWUydU; t&lcat 
hava çok güzel olduğu lçin biraz eon
ra imdadıma. yeUşecek bir b&lı.kçı ıe· 
çer diye d~ündUm. Bqnna selen 
bu hAdlae heyeC8.nlarmu dlncllrmllt1. 
Oturdum ve bu seter pipomu içebil
dim. Sandalda bir rom şl§esl de var· 
dı; iki Uç bardak ta ondan içtim, ve 
bulunduğum hnlc kahkaha ile gül 
düm. Hava çok sıcaktı, onun için 
geceyi açıkta g-eçirmek korkul&cak 
bir ,ey değlldJ. 

(8on11 )'anl) 
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Şimdiye kadar işitilmemiş bir 

·TALiH REKORU K 1RD1 
En büyük ikramiye olan 150.000 LiRA isabet eden 33069 No.lı biletin sahibi iki müşteriye birClen 

50.000 liradan Tam 00. 00 Lira kazandırdı 
NiMET GiŞESi ·Sahibi Uğurlu Elli N iME1 ABLA D••m~.~~~;;~~·~~~:ı-'•· 

Bu en büyük iki ikramiyeden başka bir Çok ikramiye daha verdi. 
""''''''"'"''''"''''''''"'"'"""''""''""''''''''''''""""'"""'""""""'"'""'"'""'""''''''''''''''''''''""""'""""''''"""''"""""""'""'"'''""' .................................................................. ~ 1 l Bu işitilmemiş ve misli görülmemiş muvaffakiyet gösteriyor ki NiMET ABLA gişesinden bilet alan ve inad edercesine ~onu 1 
f .~~.~~.~ .. ~~~~~ .. ~.~~.~ .. ~.~;,~.~ .. ~.~~~.~~=!?.: .. ~~ .. ~=~ .. ~~~~~~~.~~~.~.~~ ... ~:.~:~~.!~.~....:~.~~~~~:.~.~.~~.~ .. ~~~~~~.~ .. ~~~~~~.~~~~.~~~i~ 

Birinci 150.000 Lira Nimet Ablanın 
uğurlu eliyle verdiği 23069 G. No . 

. biletle Bay David' e 

ikinci 150.000 Lira Yine Nimet 
Ablanın Uğurlu eliyle verdiği 

33069 H. Na. lu biletle Kara
gümrük Cad. Hacı S. 170/1 No. 
da Bayan Leman'a kazandırdı ve 

9 net tl'S0.000 Ura kazanan BRy DavM'in uğurlu blleU paralarını tamamen verdi. 1 ncl 150.000 Ura kazanan Bayan Len1tıll 

o. o Lira 
Yine Nimet Ablanın uğurlu cliylo verdiği 16260 No.Iı 

biletlo MecidiyeköyU Belediye Yollar Şubesi Garajında 
amele Bay Mehmet'e .. 

Bunlardan başka 3 adet 6000, 

15. O Lira 
Yine Nimet Ablanın .uğurlu eliyle verdiği 6007 No.lı 

biletle KadıköyUnde Pazaryolunda Kunduracı Bay Kocu'ya. 

12.0 o 
Yine Nimet Ablanın uğurlu 

biletle Bayan MUberra'ya .. 

LE ra ,.:oJI 
eliyle verdiği 46680 • 

2 adet 4000, 5 adet 2000, 21 adet looo liralık ikramiye vererek şimdiye kadar işitilmemiş bir ınu""'fE-' 
------------------------ki-·y_e_t_ıe_ik_r_a_m_iy_e_d_a_ğı_tm __ a_k_r_e_k_o_r_un_u_kı_r_d_ı_. _______ ,... ..... .... ~ 

NİMET ABLA Talihli mtişterilerlnin evlerine bizzat giderek müjdeledi ve paralarını tamamen verdi. Adresi olmıyan mUşterilerım:. , de biletlerini getirip paraları ../ 
malarınr rica ediyor. Hiç bir nam ile on para kesmiyor ve bahşiş dahi almıyor. -"" ... , 

............. t ta S H 1 • • • • • • • T • •ı• • • • • 

NAZARI DtKKATE: Yeni biletlerimiz gelmiştir. Son günlerin izdihamına kalmadan biletlerinizi NtMET ABLANIN uğurlu elinden 
Adres: lstanbul Eminönü Tramvay Caddesi 29131 No.da. Hiç bir yerde Şubesi yoktur. NI MET GiŞESi ~ahibi NiMET ABLA 

• • -· • : '" • • • • • t • p ' l 1 •• ,,. ı • ·,\ • .;, ... 

1 iNHiSARLAR 
Cinsi 

:r. K. Marka lskarta bıçağı 
.Aspiratör zincir 
Bidon sehpası 
Sllrlop çemberi 
Dl§ll ıskarta bıçağı 
Muhtelit zincir 

UMUM MÜDÜRLOGONDEN 1 
Mlk. 

300 adet 
125 metre 
600 .. 
60 ton 

200 adet 
8 kalem 

Muhammen B. 
Lira Kr. 

(MUteahhidl namına), 

.. .. .. .. .. .. 
324.-
3071.-

% 7,5 teminat 
Lira Kr. 

24.30 
240.-

Eksiltme 

Pazarlık 

.. 
" 
" Açık ek. 

,, ,, 

§Ckll 
aaatl 
H 
H.30 
15 
15.30 
16 
16.30 

1 - Şartname numuneleri mucibince yukarda yazılı 6 kalem eıya hlza!armda yazılı uıuııerle satın alınacak· 

II - Muhammen bedelleri muvakkat teminatları ekslltm• saatleri hlzaıarmda yazılıdır. 
m - Eksiltme II-IV-940 per§embe günU Kabata§ta levazım ve mUbayaat §Ubesindekl alım komisyonunda yapı· 

lacaktrr. 
IV - Şartnameler hergUn sözü geçen ~beden parasız almabUlr. 

V - lateklilerln eksiltme için tayin edilen gUn ve aaatlerde yUzde 7,5 gUvenme paralarile bılılkte mczkQr ko
misyona mUracaatları (23'4) 

• 
1 

EKZEMANIN ll..Acmm 

eczanede kutu!l;o 50 kuruştur. 

8 .. 4 .. 940 Pazartesi 

Y angm söndürme Sıhhıye sandığı 

~~ ~ 
Vücud söndürme aleti vesair billımum yangın söncJiir l 

ve PASİF KORUNMA vasrtalarını t t 
Ucuz, sağlam ve temirıtl 

Olarak yegane bulacağınır yer 

Fahri asıdır 1 s URK ı36ı 
1' 1 • 4 

idarehane, Galata Pcrıcnbe l'am No. ~O. btanb~ 

d . -t 

İstanbul Maarif Müdürlüğü~~~ıı~~ 
Maarl! vel,illl~i köy öğretmen okulları için nşağıd:ı. ııxıtı~tu'~ııfll' 

yatları yazılı çi\1 ve oluklu .saçları açık eksiltmeye koouıırıı o9 rdırt' 
edilen bedel lSH llra W kuruştur. Muvakkat teminat 125 ıu"'O )-ıı 6, 
ı i! nıudnr ı. l ti steklller bu çivi \'C sııçlara alt §artnameleri .Manr U s.-ııst oJ1>ıı 

lU!ı'Unde görebilirler. İhalenin 15 nisan 1940 pazartcsl ı;t1ll ağı U!11 

ri! mUdilrlliğUndc toplanacak komisyon mari!etUe yapııac .;• ıt 

Cinsi 

10,6 ve 8 santim boyun· 
dakl çivilerden 2:10 

şer kilo 

ÇM ı-r. oluklu !lllç l' 
Miktarı Beherinin fiyatı ı,.. 

Kş. 

12.30: Program, ve memlck!t snat 
ayan, 12.35: Ajans ve Meteoroloji ha.. 

1 - Okuyun Musta!ıı Çağlar; Radife 
Erten, 21.00 MUzlk Saz eserleri, 21.15 
Konser takdimi Halil Bedii Yönetken, 
MUzlk Radyo orkestraar, Şan Semiha 
Berksoy, Soprano, 22.15 Memleket 
saat ayarı, Ajans haberleri ;ziraat, 
Esham - tahvllA.t, Kambiyo _ Nukut 
Borsası (Fiyat). 22.25/23.30 Yarmkl 

Oluklu saç 
iM kilo 

4200 kilo 
27 
36 

~rlerf, 12.50 MUzik: Muhtelit şarkı. 
Jar (Pl.) 13.30/H.00 Müzik: Karı&ıık 
• 
~Q.tik: (Pl.) 18.00: Program ve mem 
1eket saat ayarı, 18.05 Müzik: Radyo 

4-
cu orkestra:ıı, 18.40 Konuşma (Umu_ 

program ve kapanış. 

:qıl Terbiye ve Beden terbiyesi), 18.55 

~erbcst saat, 19.10: Memleket saat r 1

•------··---·,· 

ayan, Aj:ı.ns ve meteoroloji haberleri, Dr. AhÇmor.uekt l!Aekk·imktoyunlu 1 19.80: Mtızık Çalanlar: Cevdet Çağla, 
Fv.hrl n:opuz, tzzctUn Ökte, Kc-mnl 
N. Seyhun. 1 - Okuyan Sadi Hoşses. l'akslm • l'alımlıanc Palu No. 4 
8-ıııhlıt ()ı,dew, Ktt'hmut Karm. Pazardan mnarla her gün 
- 20.11: Kmıu~ma (Fen ve Tabiat so:ıl l!'i rit•n ~onrıı . l'Plı•fıın 11•p-

J31Igilarl), •.ao: Mllzll< Çalanlar Şc.. ••••••••---• 
rit İçli, Pt1hlre Fcrsnn, Refik Fcrsnn, 


