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Roma, 20 (A.A.) - Musolini Mareıal Gra
zianiyi kabul etmiştir. Neşredilen bir tebliğde bu 
mülakat esnasında ltalyamn askeri hazırlıkları 
na müteallik bazı meselelerin görüşüldüğü bildi
rilmektedir. 

Daladyenin istifasından sonra 

Fransız kabinesi 
henüzkurulamadı 
Yeni kabinede harbiye 

nezaretine li"" 

geniş salfıhiyet 
verilecek 

~lllı ~ ~ecli~i dün on iki saat süren gizli ?ir toplantı ~ptı. 
dan ;:ıf .ha~ıpler ısti.zahta bulundular ve Başvekıl Daladye tarafın. 
ıUlıd ndUenne cevaplar verildi. Gece saat 3,30 da aleni celse ak<Jo. 
tıdil.d:_ Ve l muhalife karşı 239 reyle Daladye kabinesine itimat beyan 

:S ~cak, 300 mebus müstenkif kalım,tı. 
trans Uıün gelen telgraf haberleri, Daladye kabinesinin istifasını. 
l'ine g Cumıı~eisinin bu istifayı kabul ve yeni kabineyi kumıa'ğa 

. S aladyeyı tavzif ettiğini bildiriyor. . 
aat 14,30 dan sonra aldığımız haberler a~dadır: ..........___ . . . . 

...., Paris, 20 (Humsf) - Siyasi 

Musolini yeni 
bir SUih 

teşebbüsünde 
hnlunmayacak 
&rnaı d'ltao

va dlyorkD: 
''I falyanın yarınki 

Yeni Avrupada 
korunacak ve· 

halledilecek başka 
hayatı menfaatleri 

vardır;, 
(}' Qzıaı 2 inci sayfada) 

mahafılde ısrarla söylenen bir ha· · 
bere göre, yeni t~l olan Fransız 
harp kabinesine bir~k eski ba, -
vekiller girecektir. Yeni kabinede 
ba~elçaleti yine DaJadye işgal e. 
decek ve kabine altı nazırdan mü.' 
rekkep olacaktır. Difer nazırlar 
muavin vaziyetinde kalacaktır. 

Harbiye nezaretine büyük bir sa· 
laruyet verilecektir· 

Kabineye girecek eski ba§\·ekil· 
ler arasında Laval, Fla.tıden, Blü.. 
mun ismi %ikredilmektedir. Harbi· 
ye nezaretine Maraşal Petenin ge· 
tirilece~i söyleniyor. 

Yeni kabineye Lavalın girmesi, 
siyasi mahafilde hilkömetin İtalya 
ile dostluk teminine çalışacağı ~ 
linde tefsir edilmektedir. Zira ma· 
lfım olduğu üzere Laval başveldl. 
liği esnasında ltalya ile bir anlaş
ma iın.zalamıştı. 

• ••• 
Londra, 20 (Radyo, saat 18) -

Bu sabah Dalad}'e kabinesinin is. 
tifasından sonra Cumhurreisi 
Lebrun meclis reisi Heryo ile se
nato reisi ]ananeyi kabul etmiş, 
sonra Daladye ile görü:mü,tilr. 

Kabine henüz teşkil edilmemiş· 
tir ve yine Daladye tarafından teş
kil edileceği kuvvetle ümit olun -
maktadır. 

:Marqııl rc~n 

FransrT ~os~·a'lırıfltrl Uderl 

· L~n Bluuı 

Demokrat .oayallaUerden LavaJ 

KURUi 

rl 

l l l · Alınan tayyarelerinin lngtUz 

ngL. ı·z tayyare erı· 'Slaıp:ı 1'10\' ücısüne yaptıktan 
:t>a.skma, İnglllz han filolan · h A l milthlş bir mo.kabelcde bulnn· 

hu saha ta man :~1:,!=s=~:a:~ 
ı.Hatı diğer sayf alanınnda bu· 

U••ssu··nu•• bombaladı lat>aksınız. Temsili resim, İngl. 
Ilı tayyarclerlnln hücumuna uğ-
rayıuı llellgolan Alman tissUnll 

Baskını Son .;-:ı~Cff tara-ini ;ös:!i'_:o:~lerlnln--mU-

s istem 30 lngiliz 
tayyaresi yaptı 

Londra, 20 (A. A.) - Haber alındığına 

göre iki İngiliz tayyaresi daha bu u.bah saat 
9.50 de Silt adasındaki düşman Uslerinin Uzerin
den uçmuştur. Üuiln deniz tayyare hangarları, 
barakaları ve demiryollan tahrib edilmi§tir: Di
ğer cihetten bildirildiğine göre diln akşam Silt 
nda.sı üzerinde yapılan akma aon eistem Velling. 
ton ve Vitley tiplerinde 30 tayyare fet.irak etmiş. 
Ur. 

• • • 
P&ri~. 20 ( A. A.) - Fransn deniz: ve hava 

mahfillerinde beyan edildiğine göre Silt bombar
dnnanı eon derece i~i idare edilmiş geniş mikyas
ta bir harekettir. Bu hareket en iyi neticeleri 
\·ermi§tir. İngiliz: tayyarelerinin akmı Alınanı~ 

rm Skapa!lova tl\arruzlarına kar§ı yapılan §id-. 
detll bir mukabt'ledir. Ayni mahfillerde kayde• 
d.lldiğine göre lngiliz t~)'yarccilerinin s:viı ahııU .. 
nln Silt'ten tamıımiyle tahliye edilmediğini dU§U.. 
nerek mukabelcbilmisil olarak yapılan bu akma 
tcşcbbfuıte tercddiid etmeleri lazımgcldiği hntıra 
gelirse de Skapaflovdıı ehillerin de Alman taar
ruzuna kurban gitmiş olmaları biltUn tereddUdle
ri ızale etmiştir. 

Bu mahfillerde Silt adasının hel· tilrlil mUda
!aa '·aı;rtalariyle teçhiz cdilmi~ olmasına rağmen 
ancak bir tek lngiliz tayyaresinin düşUiğU kay
dedilmektedir. 1ngili7. tayyarelerinin elde ettik
leri Mtlceleri bit:ı.raf miiı;ahitler de teyicl eyle
mektcdirler. (Devamı 2 nei sayfada) 

1,5 milyon lngiliz 
kadını seferber 

.(Yazısı 2 İnci say lada)' 
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BugllD g'l'lrD yabruıcı gazetelerde 
~ördUklerlmfı 

11 
1,5 milyon 

lngiliz kadını Hitlerln hazmedemediği asıl 
mesele, Çek matbuatının pohpoh· 
lanmasıydı. 

Kollektif emniyet lehtarları, 

sistemlerinin zaferini ilan ediyor 
]ardı. 

Bütün Amerika ve Avrupa ga 
zeteleri bu gUFteve iştirak etti1er 

··- Hayır" denmişti, ve bu, 
Hitlere kabul ettiril:nişti. De 
mokrat devletler. totaliterleri di -
ze getirmişti. V.S. Bu yazılaı 

§Uphesiz ki Bitleri si~irlendirdı 

ve Hitlerde senenin üçüncü dimağ 
• fırtınasını yarattı. Bu sebep!f 
her şeyin sulhan halledilmesi :h 
timali orta ~an kalktı. Hitler 23 
mayıstan 28 mayısa kadar çok 
asabi idi. 

Sonbaharda. herhangi bir hadi 
seye k~rşı müteyakkız bulunul 
ması için, tedrici bir seferberlik 
yapılması emrini verdi. 

Beneş ve Çeklerden intikam al 
rr.ağa karar vermişti. 

Rencide olan izzetinefsini baş 
kalan koruyacaktı. 

Diğer taraftan, Fransadan biı 
tehlikenin gelmemesi için, West 
Wall (garp duvarı) nın inşasına 
hız verdi. (Almanların West 
Wall dedikleri Sigfrlt mUstah· 
kem mevkiidir.) 

Bu Almanyaya 750 milyon in 
giliz liraaına maloldu. Bu masraf, 
Hitlerin hid-' etinin artmasına se. 
bebiyct verdi. 

28 mayısta o kadar ileri gitti 
ki. l birinciteşrin gününü, Çek 
kriz günü diye ilan etti. 

• • • 
insan maıiye bakınca bazı he 

yecanlarının ne kadar yersiz ol
duğunu anlar. 

Almanlar 21 mavısta seferber 
tik yapmışlardı. Bize seferberlik 
zannı veren hadiseler, Alman 
matbuatının vaziyeti ve Avustur
ya hadisesi idi. 

Onlar da böyle bir "darbe" nin 
yersiz olacağmı, bunun uzun zs 

mana mUtevakkıf olduğunu gayet 
iyi bi1iyorlardı. 

"Tehlike var" işaretini çok ev
vel vermiştik, lakin buna sebep te 
Hitlere karşı doğan itiTatsızlık 
tı . Dünya matbuatının Almanya 
eleyh~ne yaptığı "harpten" maa. 
lesef iki netice doğdu. 

l - Hitlere, meselelerin "kuv 
vetle" halledilmesi cesaretini 
verdi. 

2 - Çekler kendilerini emin 
gör.ıüler ve Beneşi Südet Alman
larını memnun etmemcğe sev
ketri. 

LONDRA HAR \BEYE 
Dt>NECEK!. 

l 938 scnes:n 'e, Nilrenberg'e 
hus si trenle gidişimi hiç bir za· 
man unutamr} acağım. 

Seyahatim beş gU:ı sürmüştü 
bu beş gün zarfında kimse ile 
her h:m::!i b:r şekil<le temasım ol 
mamıştı. 

Beni, kış mevsi:ninde dört ay 
"Harp harici" kılan hastalık 

hafiften bıışlamıştı ve ken~ini 
iyi hiss::tmiyordum. 

Yat:ıl:lı va~on kompartımanın 

da geceleri iyice uyurrak kabil 
değildi: gü.1düıleri ise istirahat 
namına hiç bir şey yoktu. 

Berl:nden, 6 eylül sah ~üni: 
ayrılmıştım: nıyetim otuz altı sa 
at sonra tel:rar geri dön-nekti 
kısmet olmaGı ve beş günden ev
vel i '""mrdim. 

Trenin seyri esnasında. yarı 

yazma'< çok güç bir şey~ir. Ben 
de. apt?lcasına rahatça yazabil· 
mek için lazım gelen eşyayı be 
rabcrimde götürmemiştim. Şifre. 
terimi bile ya.'1ıma almamış~ım. 

Londraya bir mektup gönder· 
mek icap etti. Kağıdım yoktu: 
pofo hikayelerini ihtiva eden bir 
kitabın boş sayfalarını yırttım ve 
mektubumu yazdım. . 

Diğer taraftan, şifahi faaliyet · 
terin çok olmuştu. Göringle iki, 
Göl .•a'le üç. Ribentropla ilci. 

Noyrat'la Uç uzun mülakatta bu· 
lunmuştum. 

Elimden geldiği kadar; bur.laı 
kadar mühim olmayan Nazi ıef. 
leri ile görüşerek onlara tavsiye 
ler ve nasihatler verdim. Hitler· 
den mida, herke11e aynı . şeyleri 

tekrarlıyordum. 

··-Almanya, Çeko - Slovakya. 
ya taarruz ettiği takdirde, Fran· 
sa verdiği söz üzerine Çeklerin 
yardımına koşacaktır. Fransa 
harbe girdiği takdirde, İngiltere 
nin girmesine kimse mani ola. 
mıyacaktır." 

Siyasi bir resmi kabulde Fran 
sız meslektaşım, Fransua Pon11e, 
politika barometresinin düştü· 

c!ilndcn bahsederek, bu mevzua 
d~ir bir yol açmağa uğraştı. 

Hitler ona kısa bir cevap ver 
di. 

"- Hava tahminleri daima 
yanlış çıkar" dedi ve mevzuu de. 
ğiştirdi. 

Hitler, 21 mayısta, biltiln Nazi 
ordusunun ortasında bulunuyor 
du ve hariçten gelen emirlere: 
kat'iyen boyun eğmiyeceğini 

söyledi. 
O zaman, ondan bir mülllit 

istemiş olsaydım, beni kat'iyen 
reddedeceğ:ni biliyordum. Zaten 
ecnebi mahafilden kimseyi kabul 
etmiyordu. 

Ona Ribentrop vasıtasiyle mil· 
teyakkız davranması için haber 
gönderseydim, hiddeti muhakkak 
ki artacaktı ve Çeko • Slovakya ta 
arruzunun önü.•e geçileıciye · 
cekti 

Hitlerin Nürenbergte verdiği 
nutuk, sulh upıla~nı kap.una 
mıştı. 

Nutuk mUtecaviz ve haşindi. 

Nutukta Sildctlerin kendi mu. 

kadder~tlar°tnı tayi;i etmeleri ve 
Almanyanın onlara yardım ede 
ceği vaadi vardı. 

f.lmanyanın onlara yardım e 
deceği vaadi vardı. 

Her ne kadar, bu nutuk, SU l "'t 
arazisi:ıdeki yakıcı maddelere -ı

tcş verdi ve gürültülü nümayiş· 
!erle karışıklıklara yolaçtıysa da 
Çekler mukabele ettiler; bun.ın 

üzerine Henlcin Karlsbatdan ay 
rıldı. (Henlein Çekoslovakyadaki 
Almanların ı:fiılir) 

Bu hadiseler arasmda başvekil 
( Çemberiayn)' Hitl:rle temasa 
geçmek için planını tatbike ba:ıt 

!adı. 

Berline döner dönmez bu hu · 
susta bana Londradan talimat 
verdiler ve ona göre U:rtibat 'll 
nam söylendi. 
Çemberlaynın Hitlıri ziyaret et 
nek isteciiğini Ril::entropa söyle 
dim. 

Hitler bu ziyareti muvafık bul 
Ju ve derhal kabul etti. 

' 
ÇEMBERLA YN "ÇELİK TEL 

GtBlYlM" DiYOR 

Yaşlı bir zat olan Çemberlayn. 
;eyahat yorgunluğundan ,kurtar · 
mak için Londraya Hitlerin bizzat 
gid~c~~ini, belki de yan yolda onu 
.arşılıyacağmı ~öylediler. 

Çem::erlayn, karısı ile birlikt< 
lavet etmiş bulunuyordu· 

Harp sanayiinde çab~b 
rılmak üzere seferber 

edilmiş bulunuyor 

Bugünkü savaşın ''müctemi bir 
harp" oluşu ve tamamile endüst 
riyel bir karakter taşıyışı karit· 
sında muharip ve hatta bitaraf 
devletlerin bir çokları harp zama· 
nında memleketln bütün kuvv~t
lerini seferber etmeğe, ve bu mc 
yanda harpte kadınlardan da is 
tifade etmek için organizasyon 
lar yapmağa mecbur olmuşlardır 

Friınsada, lsviçrede, İspanya 
da kadınlar daha şimdi resmen 
askere alınmış değillerdir. 

Fakat Almanyada, Rusyad:ı, 

ltalyada, Hollandada, Büı:.it 

Britanyada ve ıimal memleketle 
rinde birçok kadınlardan nin
asker1 kıtalar yapılmıştır. Hü 
kQmet nerede lüzumlu görürse 
orada onları çalıştıracaktır. 

Fin ve lsveçin me~hur Lotta· 
lannı ve Sovyetlerin Komsolko 
yalannı bir tarafa bırakalım: biz 
burada Büyük Britayanın yepye 
ni bir tarzda topladığı mua:ı:zam 
kadın ordusundan bahsetmek is 
tiyoruz: 

Büyilk Britanyada harp sana 
yilnde çalııtırılmak Uzere şirr.di
den bir buçuk milyon kadın sefer 
ber edilmiştir. Pek yakında biı 
milyon kadın daha bu iııçl ordu· 
suna ittirak edecektir. 

Muhtelif organizasyonlarda cm 

iki biti hastabakıcı vardır. SO bin 
gönüllü hastabakıcı daha yazıl

mıştır. 

Bundan m!da altmış bin ka· 
rhn asker vardır ki, bul"hr da 
dört ite ,aynlmı§lardır. Bir kıs 
mı ziraatte, bir kısmı limarlard:ı 
diğer bir kısmı hava üslerintle 
çalışmaktadır. Bir kıs•nı da şim· 
!iden Britanya ordusiyle birlikte 
fı'ransaya geçmiş bulunmakta1ır. 

Bu dört te~ek'~ülün her biri 
müstakildir ve kadınlar tarafın

iankuma':lda ıı:dilmektedir. Bun 
l ır üniforma giyme~! meC"'-"r o 
tan ve sıkı l::ir disipline tabi tu 
1 ulan gönüllülerden müteşekkil 
tir. 

Bu asker kadınlar kışlabnnd;
•ıahut karargahlarında yatmakta 
lırlar. Zabitlere sela:n vermeğe 

mecburdurlar ve bir de maaşhrı 
•arcitr. 

Bu askerler aşçılık, telefoncu 
luk şöförlük ve katiplik yapmak 
ıadırlar. 

Onlar bilhassa ia;e işlerinde 

-.alışmakta, bilyük depoları mu· 
!ılfa?":a etmekte ve erzak njlkliya 
•ında vazife almaktadırlar. 

6000 ıo~ lu~ bir 
vapur batı 

Londra, 20 (Radyo, saat 18) -
3ugün İngi'terenin şimal sahilleri 
uzağında Fobüs isminde ve 6000 
tonluk bir Hollanda vapuru bat 
mı5tır. 

Burhan Cahit, Musol'ni ve Hltler ara.<1'llda Alman - ttalynn hu
dudunda.ki Brenner geçidinde yapılan mUlakattan bahsedcrc!t şöyle 
diyor: 

"Yalnız bu gf><;ldin maeerMt henllz tn1'1nm o1MP'l·-'" rnuhnkl ,..ı •. 
tır. Şunun için muhakk,,ktrr ki h'\yat ııa~alannrn h·ıd·•-Jh .. •n• s•r ·"' 
,aktı•·an Alrıanvan•n t.Pı··. ~ .. ~ ... n ~ .. ,,~.. "" "'~' hn '•" ' .. ' ., r' 

Danzlg koridoru kadar mUhlmdir. I\oridor Alr.mnya!'' '""r::t !"r ... ' .. 

ayırmıştı. Brenner de Almanya)ı Akd ... ..,1"'1~ ve c'..,lavıril" ve t"rl" 
kesine vaziyet ettiği Avusturyaya alt Adti•·atik Ji-.nnı'lrm't:ı.n ıP-:r
mıştır. BugUn geçidin sarp ya.maçınrı 8T'"l5""'3a ve !!ll"'""li bir f.""t J'a
vssı içinde konuaa.nlarm aynı ıeç!dde boğazlaşmxyacak.larmı kim to
mlıı eder?" 

lngiliz tayyareleri bu sabah ta 
Alman üssünü bombaladı 

(Bat tarafı l inci aayfada) 
Londra. 20 (Radyo. saat 18) - Avam ka

marasının bugün öğleden sonra toplantısında 
'1ava nazırı Kingsley İngiliz tayyarelerinin dün 
~eceki bomb:ırdıman akmlan hakkında genit 
'zahat ver:ni§tir. 

gerek alçaktan her iki tekilde bombardıman 
hareketleri yapmışlardır. 

Nazır bu bombardımanla lngilb hav• 
kuvvetlerinin ve pilotların meharetinin bir kere 
daha bbat olunduğunu ilive etmiştir. 

Brımbardımana cumartesi gilnU Skapa 
!l'lo'ya akın yapan Alman tayyarelerinin iki 
-nisli, yani 30 kadar tayyare iştirak etmi§ ve 
'ıunların valmz; biri müstesna hepsi Uslerine 
!önmüşJerdir. 

Bomhlrdıman gece saat sekizde ba~lamış 
ve sabaha kadar 6 saat devam etmistir. Evveli 
ay aydınlığı vardı, fakat sabaha karşı hava bu· 
lutlanmıstrr. Tayyarelerimiz gerek yüksekten 

Diğer taraftan, yine Avam kamarasının 
bugilnkü toplantısında bahriye nazın Çörçil'e 
Skapa Flo bombardımanı hakkında ibr sual 
ıorulmuı, na:ı:ır cevap ~vererek bu bombardıma
nın bilhassa Alman tayyarelerinin dovrudatı 
doğruya lislerin1en gelerek yapılmıı olmasını11 
miihim oldu~unu, bu tarzda diğer bombardı
manhrın da beklenebileceğini buna kartı tn· 
giliz kuvvetl~rinin hazır bulunacağını ve rnu· 
kcıb~Je edeceğini söylemiştir. 

Ilı roşilof 
isti/ı/,Qmları 

Sovvetler Mannerhavm hattını tamu 
etmışler ve yenı sllhkamlar yanmışlar 

Evening Standard'ın Isve;tek1 hususi muha!>iri gazete3ine şaya· 
rıı dikkat bazı haber.er bildirmiştir. Buna 'gö:e, iki yüksek rütbeli Al· 
man erkaruharp suqpy1, Fin - S.wyet sulhünün ımzalandığı günden 
bir gün sonra Sto!{holm'a gelmi~!erdir. Ziyaretlerinin seb.!bı l:ıveç, 

~orveç, ve Finlandiya aı a~ında yapı aca.k tedafüi ittifak üzerinde Is· 
veç devlet adarnlarile görüşmektir. 

Bu muhabir, çok ~alahiyettar bir maka.'Il:.Ian, Almanyanm böy 
ıe bir ittifaka muhalif bir söz r)y!eme.:l;ğıni öğ.enmiş olduğunu iddia 
etmektedir. 

· Pan İskandinav muahedesi p·ojelerini tetkik etmek üzere Nor. 
veç par!Amentosu reisi Hombro Stokholm'a muvasalat etmı ştir. 

Diğer taraftan aynı muhabir, Sovyetlerin Mannerhayrn müstah· 
kem hattını tamir ettiklerini, bu hatta La:.loga gö ü kena:ında Fin· 
lere karşı yeni istihkfunlar ilave ettik.l:!rini ve i:ınıini de Voroşiloı 
ıattı koyduklarını ilave etmektedir· 

FiNLANDİYA İLE RUSYA ARASINDA OSERA MOBADELESI 

Pazartesi günündenberi Rusya ile Finlandiya arasında üsera 
mübadelesi başlamıştır. 

Finla.ndiyada bulunan Rus esirlerinin Ru~yada bulunan Fin e 
sir!erinden daha çok oldu~ ~öylcniliyor. 

usohnı sulh 
IE ş e bbüsünae 
bu unmayacak 

Roma. 20 (A.A.) - ''Giorr.ale 
J'İtalyanın müdüril bu gazetedt: 
çıkan bir ma!talesin<le Bre:m::r 
mülakatının başlıca hedefinin bir 
:iulh projesi teşkil etti~in~ dair 
.!Cnebi memleketlerde dcl:ı§an şa 
yialara nihayet vermek lazım 
geldiğini yazmaktaJır. 

Musolini ihtilaf patlak verme 
den evvel sulhu kurtarmak için 
bir teşel:ı!ıüste bulur.muş, fal:at 
bazı hül<:Ometlerln mukave:ncti 
ile kar§ılapuştır. Yeniden böyle 
bir teşebbüste buluna::nğı:ıı ii 

mit etm::k l>:yhudedir. Eöyle bir 
teş:bbüs anc:ık hususi yeni şart. 
\Jr altında te':rarkn:ıbilir. F2l:at 
bu prtlar Avrup3nın şirr:diki 

ilaziye~!nJen pek uzaktır. Muso 
li:ıi sulh istiyor, fakat herhangi 
b:r sulhu istemiyor. Versay tec· 
rüb:si kAfidir. Geçen 1 S sene 
içinde Fa:ist ltal··a:ı rejimi Lib· 
yada, Habc~istancla ve bpa•yada 
üç kere h:ırbe girmi~ ve Arr.avut. 
tuğu i~gal etmi~tir. İtalyan men 
~aatlcri:ıin ve haklarının müdafa 
ası ve teyidi İtalya için daimi 
bir hedef teşkil etmiştir. ltalya· 
nın yarınki yeni Avrupnda koru. 
n:ıc:ık ve h:'lle~'ilecek h:ışka haya 
ti m~ntaatleri de vardır. 

Amerİ~{aPı 1 altın 
ı'ha'a.1 

Va~:ng:on, 20 ( A.A.) - 13 
m:ıratta bit:m hafta içinde altın 

i tha'iitı 51.474.811 e b:ıliğ olmuş 

tur· Geçen hafta'd itha:at 42 mil. 
yon 655 •i:in 946, iki hafta evve! 
de 22.8 :.316 idi. Bu paranın 

:!0.762 8~8 i I~ana.:a ·Jan. 423. 611 i 
' ı 2 35'r22 ;:.i I Iindi tı.., 

Kadıköy Halkevinin 

.;iklet atma müsabakası 

Evimiz sp:.>r prog: am1 mucibın· 

1:e 21 m:ı. t p:ııar günü müMfatl ı 

bir (siklet atma • 630 g ~m) mü· 
•a·':aka3ı ya;>ı!acaktır. Mü~abaka 

ya i~tira~t etme!< istiyenlerin pazaı 

abahı sa:ıt (9,30) da F.!nerbahçr 
.tadında hazır bulur.ma:arı. 

.Cız me~;:te:Jleri vol~ybol 
mÜı:;"\bak~b.rı 

Kız mcktebleri arasında.k1 vo... 
leybol müsabal:a!arına bugün Kız 
muallim mclttC'ol jimnast'.k aalo· 

nunda devam edilcU. 

KANDlLLI • lNONV 

tık mUsı:ıbakayı Kandilli llseal i
le lnönil !is 111 yaptılar. 

Oyun ba.ıılar ba.şlamu Kanclllli
lilerin Ustün oyunu göze çarprnağa 
bıı.~ladı. Ve ilk seti 18-16 kazandı
lar. 

İk'ncl sette yine hlkim bir oyun 
çıkaran Kandillililer bu seti d•' 

15-11 kazanarak aahada.n galib 
ayrıldılar. 

cmnrnntYET ~ ERENKOY 

İkinci mUsabakay1 Erenköy U • 
sesiyle Cumhuriyet liseleri yapt.J
lar. 

!Ik seti Erenköy lisesi 15-6 ka· 
zandı. 

İkinci sette yine hft.k'm bir oyun 
tutturan ErcnköylUler · bu seti de 
15-5 kazanarak mlisabakadarı ra • 
1ib çıktılar. 

l\.IZ &roALI.lM • lSTANDUL L. 

GUnUn son mUeabakast Kız öğ. 

trncn o::ulu ile !st.anbul kız li· 
ı, " ıJ u I!onh'.o .. ':ı 

:...:; ı.ıro ı cenu'!:I Af. i!.d:m !i mil· ~esi arasında yapıldı. 
yon 7 .. 0 bin 114 ü lsve;ten.

1 

İlk seti 15-5, ikinci l'letl de 15-2 
5·797.415 i Japon)=atlan iUıal edil kazanan Kız öğretmenliler mu... 
mi~tir. bakad.aıı pllb çıkW&r, 

) .............................................. .. 
l~rNIKARA 

jHABERLERI ····--................... ---.............. . 
Z0/3/910 

Bu haberler bugün soN 
DAK!KA•nın Ankara ınu• 

.babiı1 taratuıdaD ıeıgraD• 

blldlrtım.ııur. 

Ankı radaki 
c:nayet 

Cumartesi günü Ankarada bit 
kişinin ölümü ve bir kişinin yara· 
. a:unası ile neticelenen bir cinayet 
olmuştu. 

Müddeiumumi muavinlerındeJl 

Mehmet Ali, va!<a hakkındaki 
tahkikatını bitirmiş ve evra!o sor 
~ ha.kimliğine vermiştir. Sorgtl 
la.kiminin evra!o mahkemeye se'I" 
•ederken leffedeceği mütalaa ynra
lı lb:ahim hakkında kati bir rap0r 
verilme3ine bağlı bulunmakta:iır. 

Kati rapor henüz verileme..'1lıŞ" 

tir. Bu itibarla bu cinayet davası 
meşhut suçlar kanununa uyular3İ' 
~örülemiyecektir. 

Yeni posta merkezleri 
Po~ta, telgraf ve telefon umu!Tl 

müdürlüğü Kütahyamn Banas. 
Denizlinin Kızılca:ölük, Tokadıfl 
Pazar nahiyelerinde birer pJ_,t:ı 

merkezi açmıştır. 

Ankaraya giden 
balıkçılar heyeti 

İstanbul balıkçılarından milrel<" 
!<ep bir heyet Ankaraya geJrntŞ• 
Münaka'at Vekili Ali Çetinkafıl 
tarafından kabul olunmuştur . 

Vapurlarımız ecnebi 
limanlarına müsaadeyle 

gidecekler 
Türk bayrağını taşıyan (sat'" 

nıçlı gemiler hariç) 150 gros torıi
ı atodan yukarı deniz vasıtalarıflltl 
ecnebi limanlara ancak Münaka • 
iat Vekaletinin müsaadesile sefel' 
ya;>abilecekleri alakadar~ara bildi' 
rilmiştir· 

Şubeye Davet 

Eminönü YerU AS. Şubealndeo: 
4 

Piyade ı Subay) Aıtegmen: 30g1 

lımall oğlu Mehmet Nahit Akfll; 
1320, Piyade ıSubay) atgm: 31 ~ 
~ehmet Esat oı. ömer latendlY 
1320, Piyade ( Yı•>) Atğm. 81238 l~ 
rahim oğ. Hauan ·rurgut 1317, Pl>.şdıı 
1 Yab) Atğm. 24368 AU Ahmet oğ~ 
Mehmet Ali Twıçaralao 1315 Pl)'B 
ı Ysbı Aıtğm.: 29107 Semih oğ. »e:; 
met Feridun Bellsar 1313, PIY1 c 
ı Yıbı Atğm.: 1067 Şakir oğ. 14eıııJJ' 
Salim GUr. 1317, Piyade (Yabl J.tcı: 
22705 lbrahim oğlu lbrablm ı:t.ı>' 
Gorşanın ı31G, Piyade CYab) J.t~~ 
17152 Emln oğlu Emin 1314, Pl)'1 

ty 

1 Yıb) Atğm.: 30664 Taltıt oğ1U /. tıl 
met Salim Erden 1319. Piyade ı~;., 
10181 Abdullah oğlu Osman 1( 1Y 
l315, Piyade ı Yabı Alğm.: 17240 "14, 
met oğlu Mehmet Zeki Çellkkol ıs d1f 
Piyade (Ysb) Attın.: 14780 JC~1s. 
o:ıu HUaeytn Nuım MUJdür ı ol· 
Piyade (Ysb) Atğm.: ''M2 trta~,ıı) 
Rıtat Yetkin 1328, Piyade ( ,.ıı 
Atğm.: 399U Alt Rıza oğ. l~tı) 
Hakkı Balamir 1311>, Piyade ıf ~· 
Atı:-m.: 80716 Osman oğ. Haınd1~: 
tıar 1319, Piyade (Ysbı Atıı.:~ 
1329176 Hasan of. Nurettin ' 
1323. O• 
lşbu ırubaylarm ~ Mart V~ ~I 

ne kadar ntıtu.a n aakeı1 ., 
fUbede buhmma1&n mukt.&t~ 



mmwm lngiliz tayy~relerinin ""' Hiti;·;""'I 
be1ınoıce; ·· ··ı k J · 1 
:::.:~ .. ~~.::,:~== goru memış a ını . l 3erline dönerdön-
:::~~e:1ta hSç bir ipucu ele geç· Bombardıman 7 saat sürdü; tayyare mez ordu erkanile 
-!~:ç e!::!ır~=~erd~=~ hann. arları, atölyeleri, rıenız tavya- g.örüştU 
tln\Se lçkt tçUğt ve eğlendiği için o ~ 

~=:u: ~m:ıe;:k=.~:ı re'erir in hareket sahaları mühım 
bu llleçbuJ f&bıalan.n ıum olduklan 

be~ıı:k::\~;:a=~lı1n1D M- surette hasara utradı 
Gt-. &eceaı kışlada oldugı.ı tesbit edil- Lonclra, 14 _ lngill.z tayyare fllo-
aıı,, bunun Uzertne kend1a1 8Crbeat hakkında Danimarka aahilindc 

Berlin, Roma ve 
Moskova arasında 

görÜ§melere 
başlanacak 

\ıra.ıuıaı~tu. zan altında bulunan • l&rı dUn gece çok muva!takt,veW ve 
'-rl!an Emin de, vaka gecesi baba. bu tıarblD en §iddeW bir akınını ya 
hcuıın )'anında bulunduğunu l.sbat parak Alman)anm lkt ha\'& ll.ssüntı 

Tönderde bulunan müşahitlerin Londra, 20 (A.. A..) - Nlyuz 
anlattıklarına göre, Sylt adasının Kroııllil gazetesinin Roma muha.-

birinln bildirdiğine göre bitaraf şimal bumunda kain Listde saat mUşahltler Brenner mUIAkatmı •tUğt tı;ın suizandan kurtulmuştur: mUlhSt surette tahrip etm~lerdir. 
Şiı:ndlkl halde, tatlıcmın temasta Sa.IDJıiyettar mahtellcrde sBylendl· 

bul ğ1ne göre, Sylt adasmdaki Hornum 
Utı<iutu gençler aranılmaktadır. Alman llııBUne lngillz tayyareleri ta· * Bu sabah, HallçteklGazı köprUırO 

btr ratmdan yapılan taarruzlar dUn aaat 
lr12a yüzünden açılamamıştır. 20 de başlaml§ ve blriblrtnı takiben 

birde yangın çıkmıştır. Saat 20 Berlin, Roma ve Moskova a.ııı.sm
ile sabahı11 saat biri arasında ln· da görüşmeler takip edeceğini tah· 
giliz tayyareleri Sylt adasına dört mln eylemektedJrler. lyt haber a· 
kere taarruz etmiılerdir. lan Bertin mahfellerinde blınl o... 

* l>aatt korunma için aatın alman 
tıo dalgalar halinde bUtUn gece aabanm 

tn&halle tulumbaaı 13 mıntakaya llk aaaUerine kadar devam etmııur 
t.kıstı:n ve tevzi edJlml•tlr. Yeniden 
110 v OssUn tıatUne pek çok miktarda bom 

Bombaların düştüğü noktalar- lan kanaate göre başlıca Sovyet 
dan büyük alevler ve tealın du • devlet adıunlarmdan biri yakmda 
manlar yükselmiştir. Bir tngiliz Berllne gidecek ve Von Rlbentrop 

• da Moskovayı ziyaret edecektir, 
tayyaresinin Danimarka sahih Hitler Bcrllne döner dönmeı t\\ıumba daha almacaktır. Ma.. 

tı.u ba atılmııtır. • Y&ngm eöndUrme ekiplerinde 
tllllfı:nak üzere a bin ktıı ataj Jtir- nk alman haberler hangarların. 
lnek~dtrler. Bu ataj 86 saat çalışıla· atölyelerin ve denlz tayyarelerı tıa.re
l'ab k btUrtlecekUr. Bundan aonra 8 ket sahalannın mUhlm haaara ugra. 

civannda alevler içinde dil§tilğü Göring ve Alman ordusu erkAnUe 
söylenmektedir. görll~UştUr. 

Hüviyeti meçhul tayyareler lyi haber alan mahfillerde ~Y-
Sylt adasına 100 kilometrelik me lendiITTne göre Hltler Alman zafe
safede kain Holmslands yarıma· rfni tes'it etmek Uzere n,.,PRtsl'
dası üzerinden uçmuşlar ve bom- içttmaa da\•et edecektir. Nazi mat
ba atmışlardır. Bombn arın hasa· bnatı Almanyanın sulh taamızun· 

in klşU!k ikinci eklp staja başlıya. dığuu teyit etmektedirler. Akının 
takth'. başlangıcmda mehtap ve bill!Jıart> 

• Polonya ııanayU kömllr grupu mO ya.nglD yuvaları bedetlerln kolayca 
Clüru ve urgıuıızatöru maden mUhen-· görUlmeslne yardım etml§tir. 
:;-ı Şlmenskı, tıUkQmetimlzin dave. lngiliz tayyareleri Alman hava 118 

1 llzerıne memleketimizde çalışmak aUnU mühim hıı.aarata uğrattıktan 
Çin bu S&bahkt konvanalyonel trenile aonr&, Sylt acıaaının ıtmallndo ktun 
tetırınııze gelmiştir. Alm&D Uat llmwıını da §lddeUe bom· 

tla bulunacağına dair verilen ha
ra sebep olup olmadıkları malOm berleri tekzfblemektedlr. 
değildir. On dakika !!onra Hvide· Berllndeld umum! kanaat mt . 
sande c'varrnda iki bomba dii~e · !er _ Musollnf mlHA.katı neticeleri· 
rek buı evlerin has.ı:ıra uğrama • oin hafta Mnundan evvel mevda· 
sına sebep olmuştur. fki kişi bir l na çrkacağı merkeztndl'!dlr. · Bu. 
tayyarenin Favoe üzerine alevler 1 gün Ro.maya gelmesi beklenen 
içinde düştüğUnü görmüşse de kont Teleldnln seyahati Macarfa • 
yapılan araştırmalar • neticesinde tan vatlvetlnln muhtemel inkişafı 

bt * BUkrq elçimiz Hamdull&b Sup_ bardmıa.D eUlll§lerdir. 
1'&nrıöver bu aabab Ankarad&n Verilen tatai!Ata ıöre lnctllz tay. 

ltbrtnıııe dönmUotUr. yareleri blriblrinln arkasında dalgalar 
• Bu l&bah ıehrlmlzde, pallit ko • hallııde Alman llaaUlharekeat Uzerine 

~illa lçı.n bir hazırlık olmak Uzere ıelmtıier ve bombalarını atmııılardır 
h .Yl'art Poata ekipleri tarafından bir Tayyare Clloları, btrlbirlntn arkasın 
'f a.~r verme tecru~ yapılmııtır. dan bombalarını attıktan sonra Syll 
dl~~rtıbe 12 dakika zarfında tjtmal •· adaaından ayrılıyor ve yerin! dtger 
iti it ve bUtUn vllAyet nahiyeleri lngllla hava filolarına terkedlyordu. 
cı:vbuı:n tayyare hUcumundan haber· Hucuma tşUıak eden ilk 1nglllz tııo-

. . b . baknnmdan Alman mahfillerinin 
hıç bır tayyare enkazı ulunam;ı bilhassa nuan dikkatini celbet· 
mıştır. 1 m~ktedtr. 

ALMANLAR tŞI~ - --------

r olunmuştur. tan Uaaülharekelerine dönmUılerdir. * lılUleaddl 

EHEMMlYETlNl GiZLiYOR lktısadıA 
Berlin. 20 ( A.A.) - Resmen 

bildirildiğine göre, tngiliz tay • lt.ruı t k&W ve yaralama wç 1 Bombardıman o kadar ıtddeW ol· 
ket c1aıı •bıkalı Llgor ve namdiğer muıtur ki Sylt adasmm ılmaHndt' 
•ro alo adında blr adam bu de.a da kMn Röm adındaki Danimarka ada. 
in ın Ue&nu yaparken dUn SUley- 91Ddakt blııalano bUtUD camJ&rı lu· 

yareleri dün akşam Sylt adasına a b l u k a 
taarruz etmek istemişlerse de an· 
cak bir evde yangın çıkarmağa 

U &lı.lyede bir tvde yakalanmıştır. nımıotır. 
ır ıerıncıe &4 paket eroin çıkmı~tır. 

muvaffak olabilmişlerdir. 

.. l.ltal l Ltgorun elinde akll malOllyett Kopenlıagt.an selen haberler, har· 

.. o •Ylaiı bin başlangıcmdanbert bu kadar §id 
c1ıtuı e ehliyeti cezalyeat bulunma.. deUI ııa:a bUcumuna tesadüf edllme· 

Bir dü~man tayyaresi düşilrill
müştür. 

lldırı~ dair bir rapor vardır. Battal dlğlnl blldlrlyorlar. cumhur re •ı s ·ı hıı ~bıtaca tarunmlJ bir sabıka· 
ıauın Lıcorun eltııdekl bu rapordan Gene Danı.markadan gelen haberle· 
ltat~•de •derek ona zehir aattırmağa re nazaran 1nglll.z tayyareleı1, be§ Dün kadastro işleri 
,,,__ lftıtı &nlqdmıı ve aranmağ• dalga h&llııde Alman Sylt bava UuU· hakkında izahat aldı 
-tlanınııtır. 1 nU arka arkaya bombalamıııtardır. 
ıs.: Bııecık met>uau Doktor eGaeral 1 Sabahın saat UçUnde bava bUcumu Ankara, 20 _ Reisicumhur ta. 
~ l.Qa Ömer Akalın dUn Ankarada 1 lıAlA devam ediyordu. Alman adasında met İnönü dlln öğleden evvel ad-
~ etnııour. Cena.zeaı yarın Anka.o 1 bir ya.ııguı çıktığı mtlşa.bede edilmiş- tiye vekaleti binasında bulunan 
~ &eUrtıecek menwmıe defııo. tir. Adalım bUtUn yerleri alevler lçln Tapu ve Kadaatro umum mUdUr-

C.kt.ır. de bulunuyordu. Sylt adaaını Alman· IUğilnft şerenendlrm.lş ve kada.stro 
4.ıı• Cec;enıerde tehrtmlae gelen ve )'aDlD kara lopraklarma baglıyan lşlerile takip edilen uımller, mem
ıc. ~Ya elden, BqvekU taratmd&D H1.odenburg aeddl, lngtllz tayyareleri· leket kada.stroaunun tamamlan
lnUbul oıunaı, Franaıa pul1 korunma n1n mUtemadl bombalarına hedef ol. ma.st için ne gibi tedbirler alınmış 
~ lebaaaıaı Amiral lıluren bir batta mut ve t.abrlp edilml§tlr. olduğu bak.kında izahat almışlar-

.rav l&nıı,.. &lde<:ekUr. ÇEMBERLAYNlN 80ZLERI dır. 
ele erilen maıomata go,., Devlet Bu arada Mfllf Şefimizin suali 
114~1ayoUan ldareatnde mUhSmblr .u- Çemberlayn, bu taarruzun, A1maıı üzerine kadastro umum mUdUrU 
4t.aıaı nıeydana çıkanlmıt ve tahkl• tayyarelerln1n Skapatıovda lngill:ı: gt' Halid Zlva. ka<fa.stro i~lerinin ta
"• >'Ukbafl&nmııtır, Sullstimal yolcu mJlertne yaptrklan taarruza mukabe· mamlanması hususunda bUtUn 
8uıısu blleUert aatışında yapılmtftlr. lebllmlall olarak yapıldığını beyan et· memleket için en az elU, İstanbul 

nıa.ı1n uzun &amandanberl de. mişUr. irin de on beş """n"ı., ı..,.,.,h:'I 1·~ • "•ın etu.... ı f llıaa 0
• ve btr memurun baataıan- DANIMARKADAN GELEN tllması llzrmgeldli!!nl arıetm st r. 

fllp~e.sUzerıne Yerine &elen dlğertnlD MALOMAT Millf · Şefimiz kadastro plAnlan 
'n•·· Uzertne ıneyd&na çıkanldıgı üzerinde tetkikler yaparak saat 
~lrnak1.a4ır, Kopenbag, 20 (A.A.) - Hor 12.30 da adliye blna.smdan ayrıl· 
~ klkata bael&ıunca görwen ltı· num üssüne yapılan İngiliz akını mışlardır. 
Çeku~rlne lkt Uç memura itten el ---------------------------inek t ıı:nııur. Tahkikatı ı,w etme. 
- çtn fazla nı&Uhnat verllme... ektecıır. 

'-• lııtıtaarıar tdaru1 fıçı ne ucua f& 
-!..., l&tıılarına batlam11tır. • 

Harıciye vakılimız 
Dün Parti grupunda 

SAAT: 13.40 
Fransa Şımali Afrika

izahat verdi 
l>a.\nkara, 19 (A. A.) - C. H. va 
''19rtıaı Meclla grupu bugUn 
ıı r·3·1940" sanı 15 de rela vekı. 
t1 rabzon mebusu Hasan Sakanın 

asker gönderiyor 
~tinde toplandı: 

li ş k defa aöı alıuı hariclya ve}d. 
•tn ~krU Sara~ğlunun, Mecll • 
d 1' tatili eanumda cereyan e
lee:: •iyast ahval ve vaka)i ve dev
lerı e~le olan temas ve mUnascbet
lenct ~Uva eden uzun bcynnntt dln
icab ten ve bazı aonılan suallere 
dan eden cevablar vekil tarafm
" vcrtldikten eonra bu beyanat 
?n~t~a~nt grup umumi heyeUnce 
tı Cfikan truıvtb olundu ve ruz.. 
b:!~e başka blr madde olmadı-

.._ toplantıya nJhayet ftrll& 

Pa.rb, 20 (A, A.) - Haber alındığına göre Fransa el.malt A!rl
kadakJ aakeri kıtalarım takviye edecektır. 1919 aınıfmm bir kısmı ge
lecek nlaa.nda Afrlkaya aevkedilccektlr. 

Amerikan donanmaamm gizli manevralan 
Vqlnı;ton, 20 (A. A,) - Bahriye nazın Şart Ed.ison 1 Nisanda 

Havay açığında başltyacak olan Amerikan dooMmasmın gizli manev
ralarında hazır bulunacaktır. 

Budapestede Tunanın buzları bombalandı 
DudapcŞ'tc, 20 (A. A.) - Budapcetenln cenubunda Tunada hu

sule gelen ve nehrin akmasına mii.n! olarak suların civara yayılması
na aebeb olan 10 metre ytlkeckllğindeki buz seddlne tayyareler tarn
fnıdan bombalar atılmı,tır. Sed hlll bombalara mukavemet etmek
tedir. Tubanda.ıı birkaç kili 61mU,tUr. Sular 10 met.re kadar ,fUk.. 
Mlm.ttUr. 

Kara den ize teşmil 
et ilebıf ir mı ? 

Londra, 19 (A.A.) - R8yter 
bildiriyor: 

Avam Kamaraamda Mand'er 
hUkümetten fU suı.li aormuıtur: 

"- Almanyaya, Karadenizi a· 
şarak Tuna yoliJe petrol gitme · 
sinin önüne geçmek Uzere hük~ 
metin aldığı tedbirler nelerdir?" 

lktısadt harp nazın Crosa, .ıu 
cevabı vermiştir: 

''- Karadenizde harp kaçağı 
kontrolU için bir liman mevcut 
olmadığı için Almanyaya deniz 
yoJile petrol gelmesine n.llni ol· 
mak imkSnıızdır. Montrö muka 
velenamesi mucibince, muJ.~ri" 
memleketler harp gemileri, Ka · 
radenize girmek üzere boğazları 
geçemezler." 

Bunun üzerine Mander, iu au. 
ali sormuştur: 

••- Bu nakliyata nihayet ver· 
mek ve ablukayı sıkılaştırmak i· 
çin hükumetin teşebbüslerde bu 
lunmak niyetinde olup olmadı . 
ğını söyliyebilir misiniz? Bugün· 
kil vaziyetin devamına taham • 
mül edilemez." 

Cross, bu ıuale de şöyle mu · 
kabelede bulunmuştur: 
"- Acaba Mander bu husus. 

ta ne düsünüyor?'' 

Beşiktaş Blrtncl Sulh Hukuk 1'fa.b· 
kemeslnden: 

940163 
Elenlçe Oz'>ek: B~ktq tramva) 

caddesi Tan ıapka mağa.ZuJ aahlbl 
lken halen lkametg!Uu meçhuL 

Olga Petalldlalıı aleyhhıl%e ikame 
ey!edtf1 alıı.cak davasında: 11·3 940 
tarihli muhakeme oelae3l l!:fn t&ra?ı 
nıza usulen yapılan davete rağmen 

mahkemeye gelmedlftnl.zden gıyabı · 
ntz'lfa muhakeme yapılma.ama karar 
verildi. 

Bu kere muhakemenlrı talik kılm· 
drğı 9-4_940 gUnO aaat 10 da Be§tk· 
ta§ Blrlncl Sulh Hukuk mahkeme • 
Bllıe geimekliğinlz gıyap karan ma
kamına ka1ın olmak Usere yirmi g1lJı 
mQddetıe 11A.lı olunur. (1'600). 
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Demişti. Bu manldar cUmle o· ı rirken iyi dikkat et. Ben de ya
nu pşırtmıştı. Fakat Dukanın, rım u.at sonra Venedik papaa.. 
Prensese !şrk olduğunu bildiği nın karşısındayım. 
için açmağı doğru bulmamış, -Peki, fakat bir alwıdal p• 
Prenses de aea çıkarmamıştı.. karma ı. 

Halbuki bütün bu imldinlan - Sen müsterih ot. 
Prenses hazırlıyordu. 

Şimdi karşı kaqıya oturmuı-
lardı. 

- Vaziyet fena Doğan. 
- Niçin?. 
- Yannki akpm niklh mera. 

aimi yapılacak t. 
Doğan, ayağa kalktı: 

- Bana bir takım Venedikli 
elbisesi getirt lrinil. Yarın akpm 
nikih olıruyacak.. 

- Sen nereden haber aldın?. 
- Haber aldım değil, benim 

muvafakatim yok bu ite 1. 
irini bir kahkaha attı: 
- Ne garip gençsin Dofant. 

Sen buna nasıl mani olabilirsin?. 
- Ba.bayağı_ Ver ıu anahtan 

benim çekmeceyi açayım. lrini, 
ona küçük bir oda ayırmııtı. Bu· 
rada Doğanın bazı euıaaı bulunu· 
yordu. Yarım saat aonra, Doğan 

irininin hayretle dolu gözlerinin 
önünde Papanın bot olarak verdi· 
ii k!ğıtlardan birine, Venedikte 
muvakkaten, bütün niklh mua. 
melelerinin durdurulduğu bak

kmdaki emri yumağa başlanuıtı. 

- Doğıtn nereden aldın bunu?. 
- Bizzat Papadan.. 
İrini, Doğana yalnız !tık de· 

fil, aynı zamanda hayrandı. O· 
nun mülhit bir zekası vardı. Ta
lihinin getirdiği h~diseleri, kolay
lıkla biribirine bağlıyor ve kur· 
tuluyordu. 

- Şimdi ne yapacatımz anla· 
dın ya?. 

- EvetL 
- Hattl, saraya bizıat ben 

gideceğim. Yani mukaddea Papa. 
nın elçili, bizzat benim, boa ola· 
calım. 

- Tehlikeli bir hareket!.. Do
ğan omu.zlannı silkti. Oturdu, di· 
ğer bir mektup daha yumağa 

batladı: 

- Bunu da yarın akpm Kiya. 
raya aen vereceksin. 

- Fakat bu, çok tehlikeli bir 
hareket olmaı mı?. 

Doğan, işini bilen ve hesabmı 
iyi yapan bir adam gibi, omu.zla· 
rmı silkti: 

- Hayır. Bilakis kendi itiml 
kendim göreceğim için çok mem· 
nunum. 

- Ya mesele meydana çıkarsa? 
- İmldnı yokL Yalnız, aen de 

'u ·mektubu Kiyaraya ver. 
Ertesi ak~m, irininin evinde 

kıyafetini değiıtinnitti. Hattl, 
çehresine de müke.mmel bir mak· 
yaj yapmıştı. !rini de aynı odada 
tuvaletini hazırlıyordu .. 

Damdönürü olan dilsiz ve aa. 
dık hizmetkan; katıla katıla :ü 
lüyordu. Doğan ikide bir lriniye 
dönüyor: 

- Nafile zahmet ediyorsun 
-diyordu· niklh merasimi için 
hazırlanıyorsun, fakat bu mera
sim olmıyacak. 

Ortalık epeyce kararmııb. Do· 
ğan, friniye: 

- Sen çık ·dedi- mektubu ve.. 

- Beni öpmiyecck mJıln1. 
- Hayır 1- Çünkü ben artık 

papaz oldum. Böyle ruhani ve 
ulvt bir kıyafet aldrndaki adam. 
dünyanın zevklerine ve hayvan! 
ihtiraslarına boyun eğmez. 

ikisi de birer kahkaha attılu. 
İrini: 

- Ben papazlann ne marifet 
olduklannı bilirim. 

Dedi. Doğan da illve etti: 
- Ben de bizim hocalann. 
İrini, mağrur ve güzel bir ta· 

vuı kuıu ·gibi; ağır ağır odadaıı 
çıktı. Iztırabı çok büyüktü. Fa· 
kat dişlerini sıkıyordu. Doğanı, 

eskisinden daha çok aevmefe 
başlamııtı. Fakat Doğan, artılı: 
baıkasını seviyordu ve o artık 
kendisi için kaybedilmit bir 
şeydL 

irini, her ne pahasına oluna 
olıun, onun saadetine yardım e.. 
decekti. Esasen Kiyara, tam Do
ğana l!yık bir kızdı ve kızın da 
onu sevmeğe baş ... dığrna hiç tU~ 
he yoktu. İrininin gondolu biru 
sonra Dukanın sarayında ldL, 
Kalabalık birikmeğc baılanuştı. 

Şiddetli bir heyecan içinde idi, 
fakat belli etmiyordu. 

Duka, ıcne lşikane nazarlar
la etrafında dolaşıyordu. Kiyara 
ile bir an evvel yalnız kalmak, 
yahut bir kötede kaqılaır.a.k la ~ 
ti yordu. 

Doğan da, o gittikten' yanm 
saat sonra ağır ağır, aaraym arka 
kapısından çıkmış ve ta ileride 
bir gondola atlayıp yolu tut• 
muştu. 

Onu dOıOndilre:n yalım bir 
nokta idi: 

-Ya Venedi.k Piıkoposu kem 
kOm ederae ... 

O takdirde, kendisini 8JOmJı 
tehdit edecekti. Başka çareıl de 
yoktu. Hattl ve hattl, Piıkopostl 
tenhaya çekip mümaneatı takdi
rinde, hançerlemeği bile göze al· 
mıştı. Bu akşam, en küçük bir 
hata, telUi edilmez bir vaziyet 
ihdas edebilir ve Kiyarayı ell.n.. 
den tamamile alabilirdl 

Venedik başpapazı Ue karp
taıtığı vaktt, lıte böyle bir fikrin 
tesiri altında idi. 

Kendi kendine: 

- Doğan ·diyordu· bu hldfse.. 
yi atlatabilirsen talih aeninlı 
beraber yürüyor demektir. 

Papaz, ık mık derneğe bat1a• 
yrnca malGm tehdidi aavurmuı 

ve neticesini de almıştı. Papazın 
odasından çıkıp ta salon hizasnı. 
dan geçerken bir aralık Kiyarayı 
gyrmüı ve kalbi tiddetle ça.rp
mııtı. 

(Denmr nr)' 

ŞEfttn TiYATROSU 
Tepebafı Dram Kınu: 

Akşam 20.ao da 
Pcııbe Sokalô No.: &I 

Komedi kmnı: GUndta H de: Çoc:ulE 
oyunu. ~e 20.30 da: 
Berkea P<tıaıdl Yerinde 



Ona muhakkak ihtiyacını:ı: ola. 
cak. Don Diegonun bir çok şiir
lerini bestelemiştir. 

O glln oruç tutacağınız için 
gece yansına kadar yemek yok. 
Geleceksini<ı değil mi?." 
Mutabık kalfülar. 
Atlılar uzaklaştıkları zaman 

Don Jaime, ac:ıip bir tavırla arka
larından baktı. Varrens ellerini 
şaklat"rak yanma geldi: 

''-Ne o, dostum?. Canınız sı
kılmış gibi bir haliniz var?'' 

"- Canım sd:ılmrş gibi değil 
mi? Haki';:aten üzülüyorum. Bu 
gidenler sizin burada olduğunuzu 
biliyorlar. Gutman ise Ile>gotadan 
hala gelmedi." 

''- Bunl:ır üziilmeğe değer 
mi? 

" -Ben de bilmiyorum ama 
fçimde bir sıkıntı var." 

Ben, cize vaadetmi' olduğum 

gibi ta""ın bende buluna:ı parça· 
E>ını gösterecegim. M:ıdemki Don 
Pcdro öldü, evi yandı, taç ta 
mahvolmuş demektir. 

Artık Koyopan tacı hiç bir za· 
man tamamlanamıyacaktır!. Ne 
olursa olsun, bana vız gelir!." 

Don Jaime bunları söyliyerc!~ 

kısa ve vahşi bir kahkaha attı. 

Ertesi ııabah erkenden şehre 
indi. 

Avde inde, Mariaya ne mektup 
geldi~in'i ne de bir havadis bu. 
lunduğunu "Öyledi. 

Almanın gelmemesi onu fena 
halde üzUyordu. 

Öğle yemeğinden sonra, Var
rens1e beraber bahçedeki hara
bclerc e gezmcğe çıktılar. Yıkık 

bir kapıdan girerek, e::.kiden ye • 
mek odasını teşkil eden bir kıs. 
ma girdiler. Don Jaime doğrudan 
doğruyı> oetğa 'oğru gitti. Taş· 

Jarı oynatmağa baıt1adı. Bunlar
dan bir taşı tutarak çıkardı. Ko
lunu boşluktan çıkardığı vakıt 

elinde, deriden yapılmış eski bir 
kutu va .. dı. 

' -işte, bakınız I" dedi. 

Varrens açarken elleri titriyor. 
du. Tacın üçüncü parçası biraz: 
onra gözlerinin önUnde parh· 

yordu. 
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Don Jaime sakin bir sesle: 
"- Gutman bunu satın alma· 

ğa gelecek!." 
Don Jaime Varrensin hayret 

ettiğini görerek: 
"-Neden satmıyayım?. Ben.:e 

bunun hiç bir manası yok ki ı. 
Lakin paraya çevirirsem krzım 
bambaşka bir hayata kavuşacak!. 

Mademki Don Pedro'nun elinde- ca mesele kapatıldı. Fakat ıunu 
ki par~ da mahvoldu, benimki- unutmayın ki, tetikte bulunuyor. 
ni müsterihen elden çıkarabili· tar 1. 
rim. Kendi malımı istediğim gibi Eğer yanılmıyorsam, bu taç 
kullanabilirim..... ıizi fazla alakadar ediyor!.'' 

Bogotada, Gutman'a tesadüf "- Evet Don Jaime, ben Ko.. 
ettim ve anlaştık .... Sözlerine bi- yopana bu tacı satın almak için 
raz ara verdikten sonra deva-n gelelim. Don Diego'nun almış 
etti: olduğu parça Dona tzletanın meş-
"- Yaptığım tehlikeli bir şey. ru malı idi. Kadının yardımsız 

Taç kardeşleri bunu duyarlarsa, olduğunu bildiği için zorla çaldı. 
beni bu hareketimden menetmek Ben de, Tacı ondan alarak giz-
için ellerinden gelen her şeyi ya· Jice İzletaya iade ettim!." 
parlar. Don Jaime gayet sakin bir 

Don Diego'dan bir parça ıa. tavırla: 

lındıktan sonra sizden şüphelen- ''- Çok iyi yaptınız dostum!." 
mişlerdi. Sizi ölüme mahkôm et- Varrens: 
tiler. Sizin olmadığınız anlaşıhn· "- Eğer bunu satmak istiyor. 

sanız, bana satınız. Gutmandan 
daha çok para veririm. Avans o· 
larak size derhal bir çek te yaza
bilirim." 

''-Ah dostum!. Ne yaı:ık ki 
Gutman'a sözverdim. sözümden 
dönemem; fakat o gelmezse size 
satacağıma söz veririm," 

••- Pek güzel. o halde Gut· 
rnan 'ı bekleriz. Gel.nediği t;ıkdir 

de ..... 
"- Kabul. taç sizin.'' 
Varrens gülerek: 
"- Bu taçla alakad;\r olduğu. 

mu nerer1en anhdı:ıız? ... 
Don Jaime ona dikkatle baka

rak: 
"- Aylarca evvel, Yeni Orle· 

ansta bulunan akrabama. tacın 

nerede ve kime satılabHeccğini 

sordum. Bana sizin Fıladclfyada· 
ki MÜ:ssesenizle ismini;ı:i verdi." 

Varrens tekrar taşla a baktı. 

Onun güzel manzarası karşısın· 

da tekrar kalbi çarpmıya başladı. 
Kutuyu tekrar kapatarak yerine 
koydular. İki adam sessizce oda
dan uzaklaştılar. 

Eve döndükleri vakıt masanın 
başına geçtiler. Varrens iyi bir 
fiyat teklif etti. Don Jaime mem
nundu. Bu kadar para verilebile. 
ceğini hiç tahmin etmemişti bile .. 

Varrens, yangından kurtuldu· 
ğu vakıt, üzerindeki elbiseden 
rnada her şeyi yanmıştı. Cebinde 
bulunan .çek, ve kredi mektupla· 
rına bir. şey olmamı..ştı. Ufak tas· 
tik şırınga da olduğu gibi duru. 
yordu. Varrens bunu gördüğü va· 
kıt tebessüm etmişti. Elinde hS· 
la bir silah var demekti. 

Don Jaimeye dönerek: 
Don Luis: "Mücevhetler nerede? Tacın o r~rçau nerede gizli?" 
diye ıoTdu. Seoora Lores: "lıte burada; kitapların arkasınd.ıı 

duvann · içinde'' diye cevap ver-Oi. 

'' -Gutman'ıngelip gelmiyecc· 
ğini nereden öğrenece~im?." 
"- Gutman'm gelmesi lazım. 

- Rike bana itimadınız var 
mı?. 

- Şüphesiz .. İtimadım olma· 
sa buraya gelmezdim. 

harekete geçmek lazımdır. 
Müfettiş yine suratını astı, bu 

manzara karşısında Klod Joe1 
tekrar söze başladı: 

4 gun devam edecek uzun hikaye : 3 
- Teşekkür ederim. Fakat 

ııimdi size hırsrzın na:;ıl çaldığını 
söylediğim vakıt hayretinizden 
tavana l.adar sıçray<:caksınız sa
nırım. 

-- Hayır, kemeri alanı maksa· 
dını yapmakta serbest bırakmak 
enayilik olur. Beni dinleyin azi • 
zim Rike size yardım etmek is
tiyorum. Yerinize ben harekete 
geçeceğim. Size tavsiye ettiğim 
şeyi ben yapacağım. Bir yanhl • 
lık olduğu takdirde mesuliyeti ü
zerime alacağım. Sizden istedi • 
ğim şey, icap ettiği zaman, bir 
tevkif müzekkeresile hazır olma
nızdır. 

1 s ke e 
lY azan: Hı-.nry Muanik 

Çeviren: 
- Acaba müfettiş buraya kaç· 

ta gelir dersin?. 
- Fakat ben size müfettişin 

buraya geleceğinden bahsetme
dim lri ... 

Bu sırac!a sokak kapısının çın. 
gırağr işitildi, biraz sonra hiz
met~i oturdukları odanın kapısı· 

nı vurdu. Müfetti§ Gaston Rike 
içeri girdi. 

Mukaddemesiz olarak: 
- Yine ben geldim, dedi. Meç

hul vakaları o kadar güzel çözü
yorsunuz ki bu sefer de size gel
mekte tereddüt etmedim. Doğru· 
sunu söylemek Uizımgelirse o ka
dar kafa yorduğum halde bu iş. 
ten hiç bir şey anlamış değilim. 

- Şimdiye kadar ne yaptınız? 
- Başımı ağntıncıya kadar ça· 

lıştım. Sabaht::.nberi de altı as· 
pirin yuttum. 

- Beki öyle ise &'-!alimi değiş
tfreyim. Şimdiden sonra ne ya. 
yapacaksınız?. 

- Hanri Joeyi, maçı tertip e
den Raul Pedroniyi, Bob Olmcr, 
iki yardı~ısınr, kronometreyi 
idare eden Trelonu, Sipiker Terb· 
royu birer birer isticvap ettim. 
Sonra ~:-ş·: :neğe ba~ladım. Az 
daha çıldırıyordum. Onun üzeri
ne sız başvurayrm. dedim. 

- Beni dinlerseniz. biraz bek. 
lemek lt.?ımdır. 

Muzaffer ESEN 
- Neyi bekliyeceğiz. 
- Belki çalan adam kemeri 

getirir, teslim eder. 
- Yoksa siz çalanın kim oldu

ğunu biliyor musunuz?. 
Klod Jocl gülmeğe koyuldu: 
- Daha hırsız gelip bana iti

rafta bulunrr.adı, fakat kim oldu· 
ğunu tahmin ediyorum. 

Müfettiş ensesini kaşıdı: 
- Nasıl tahmin olunabilir 

azizim. Bir salonu dolduran ka. 
labalığın gözü önünde, yükse.k 
bir ring üzerinde hakemden, si. 
piker ve kronometreciden iki a· 
dım ötede bir masa üzerinde du· 
ran kilitli bir mahfazadan koca
man bir kemeri kim alabilir. 

Katip, efendisinin yüzüne dik· 
katle bakıyordu. O da utana sıkı· 
la söze karıştı: 

- Sakın ring üzerindekilerden 
birisi almış olmasın. 

Müfettiş itiraz etti: 

- Affedersiniz Madmazel a. 
ma, çalınan şey bir yüzük, bir 
küpe, bir bilezik olsaydı ı,..ı ihti
mali ben de düşünür, belki birisi 
avucunda sakladı derdim. Fakıt 
çalınan şey kocaman kemer. 

1 
Klod Joel tavrından bir şey 

sezdir:miyerek oturuyordu, bir· 1 
dcnbir~ sordu: 

- Yazıhanenize sıkı sıkıya 

yapışırım. 

Romancı sakin bir sesle anlat
mağa ba~ladı. Delillerini sjıyıp 

döktükç.e müfetti§in gözleri çu· 
kurlarından fırlayacakmış gibi 
1..ıüyüyordu. 

Klod Joel sözünü bitirince Ri· 
ke alnının terini sileli. .4 

- Peki ama... Bu faraı:iyeyi 

kabul edersem. 

Sonra başını yavaş yavaş salla. 
yarak: 

- Ya siz aldanmışsanız. Sonra 
ben mahvolurum. Polislikten is
tHa etmekten başka çarem kal
maz. 

- Fakat suçluyu yakalamak 
için başka çare yok. 

• * • 
Odaya ağır bir sükiıt indi. Ri· 

kenin bir an içinde hayreti katı. 

!aşmıştı. Başını kaldırdı ve 
ümitsiz bir tavırla: 

- Dinleyiniz, dedi söyledikle
riniz için size çok teşekkür ede· 
rim. Fakat dediğinizi yapamam. 
bu çok cür'etkaranc bir iş olur, 
bunu yapacak yerde kendi vası
talarımı kullanarak meseleyi 
halletmeğe çalışmm. ''Eğer ben 
de aynı neticeye varırsam" 

- Fakat o vakıt çok geç kal. 
mış olursu~uz. B.ana öyle geliyor 
ki kırk sekiz saat sonra ortada 
ufacık bir iz bile kalmıyacaktır. 
Onun için buradan çıkar çıkmaz 

Sonra heyecanlandı: 
. - Bu mesele benim ıçın çok 

yeni bir iş .. Şimdiye kadar b5yle 
bir şey yaprr.amı~tım. 

Rike romancıya elini uzattı, 

şimdi müfettişin yüzü gülüyor 
du: 

- Sizden bunu istemeğe ce • 
saret edemezdim. Fakat madem
ki böyle oldu, bu neticeden çok 
memnunum. Aradaki fasılada 

ben de tahkikatıma devam ede • 
rirp. 

Her üçü daima biribirile te • 
mas edebihr.ek imkanları tesbit 
ettiler, sonra müfettiş gitti. 

Kristiyan titriyerek efendisine 
sordu: 

- Fakat hırsızlığın nasıl ya
pıldığını anlatmaclımz. 

- Polis müfettişi anladı sanı.. 
rım. Fakat anlamamışsa bile iş 

bittikten sonra anlatırız. Şimdi 

hitfen kağıt k~lem alınız da yeni 
yazacağım bir romanın planını 

hazırlryalım. 

Ve sonra bu sabah hiç bir }CY 

olmamış gibi romanını yazdırma 
ğa ba~ladr. Öğleye doğru zili ça· 
larak hizmetçisini çağırdı: 

FiN BONESi 

' , l l"! "' 

• • 

Bu bonelerde, parlak kurdeleler. 
bir çiçek buketi ve arkaya doğru 
~arkan bir tül yapılabilir. En ba. 
sit elbiseye bire bin güzellik Yeren 
bu şapkalar son derece rağbet 
bulmuştur· 

Bütün kadın şapkacıları, hazır
lıklara başlıyarak bunlan ilkba· 
harda ortava atacaklardır. 

Bu boneler, kadifeden, ince 
yünden, \•eya giydiğiniz elbisenin 
humaşından yapılabilir. Tamamile 
çiçeklerden ve tülden yap:ldığı 
takdirde, ı;ı:elinlerin düğün güniı 
giymeleri için ideal bir ba~!ık olur. 

Siz de böyle bir Fin bonesi 
yapabilir Ye ilkbahar için güzel bir 

~ ··:.~·r--··· ·····.rz-·· .... bac:hk sahibi olursunuz. 
" '3 r>.Iodel, ~apkanın na5ıl yapıla-
! • - --- '"'•J..,, ----·, cağım giistcrmcktedir; ölçiikr. mi. 

:J:. · limetre üzerine ,.c iiçtc bir nisbc· 
····-·-·-·····-·· ---··-··-- - tinde gö;terilmiştir. 

dı. Fakat ben ona daha üç giiı'ı 

mühlet vereceğim. Bu sabah Ko
yopana tekrar gidip mektup var 
mı yok mu, bakacağım!." 

Üç gün çabuk geçerdi. Varrena 
Gutman'ın gelmiyeccğini hisse• 
diyordu. 

Tacın üçüncü parç<ısına sahip 
olacağını düşünerek kalbi tatlı bir 
heyecanla atmağa ba~ladı. 

Don Jaimeye baktı: 
"- Dostum, para için hiç sı· 

kılmayınız. lcap ederse, size la. 
zım olduğu kadar verebilirim.!. ' 

Don Jaimc başını salladı: 
• ''- Sıkıntım para için değil.. 
Geçen gün gelen Don Ogüsten 
dö Beltran ve kardeşi Don Porfr 
rio'yu düşünüyorum." 

Dunlar kötü insanlardır. Elle· 
rinden her ~ey gelir: Haydutluk, 
kadınlara taarruz, her şey, h-:r 
şey!. Don Og~sten taç kardeşle
rinden 1. Kardeşi Maria ile evlen. 
mek istiyor; bu da ııırf taca s:ı· 
bip olmak için!. Bunun için !u• 
zımla bir an evvel uzaklaşmam 

lazım!." 

''- Siz bana demin Demekles 
in kılıcından bahsettiniz 1. Doktor 
Lores'in başında ölüm dolaştığı. 

- Mari. bavulumu hazırlarsı
nız. Birkaı;; gün gelmiyeceğim. 

Ne vakıt geleceğimi bildiririm. 

• * * 
Aynı akşam, Klod Joel, Passi 

de sessiz ve rahat bir otele yer
l q~ti. Bu otel lüks bir şey değil
di. Fakat rahat edilebilir bir otel
di. Romancı bu oteli rastgele 
seçmişti. 

Soğukkanlılığına rağmen kal
bi biraz çarpıyordu. Korkudan 
mı? Hiç de değil.. Sadece bir par 
ça heyecan .. Dudaklarını yakan 
bir macera zevki. 

Polis romanları müellifi Klod 
Jocl kendi hesabına bir macera 
geçirecekti. O şimdiye kadar ya
rattığı kahramanları birçok defa
lar kilitli odaların içersine sok • 
manın kolayını bulmuştu. Bugün 
aynı usullerden birisine müraca· 
at edecek, kapalı bir odaya ken
disi girecekti. 

Kafasında bir eda numarası k:ı· 
zılıp kalmıştı. O, otele girdikten 
sonra evvela bu odayı dışardan· 
keşfetmişti. 

Muharrir evvela iştiha ile ye· 
mek yedi, sonra rahatça düşüne -
bilmek için civarda biraz dolaştı. 

Saat dokuz buçuğa doğru tek • 
rar ot.ele geldi. Duvarda üzerinde 
bütün odaların anahtarları asılı 

ol:ın tahta levhaya uzun uzun 
baktı. Daha vakıt gelmemişti. Mü 
talaa salonunCla cigara içti, sonra 
tekrar kapr aralrğına geldi. 

Kapıcı telefonda konuşuye>rdu. 
Bu tam müsait bir zamandı. Hiç 
acele etmeden çok tabii bir taa -
vırla muharrir levhadan bir a. • 
nahtar aldı ve asansöre doğru 

yollandı. 

(Sonu yarın) 

nı söylüyorsunuz. Bana lıiraz da· 
ha tafsiliit verir misiniz?." 

Do:ı Jaime başını sa!lryarak: 
"- Hayır. Bu ona ait, hususi 

bir iştir. Fakat size şun.ı söyliye· 
bilirim ki Del Solların kö§kündc 
bir gün müt~ıiş bir facia olacak • 
tır. Bu mevzuu bırakalım da baş. 
ka şeylerden bahsedelim ... " 

Cuma sabahı, Don Jaime, şe-hre 
indi. Varrens, Mariayla birlikte 
kh-larda gezmeğe çıktı. 

Varrens, Manaya takılmak 

için Don Porfido<lan bahsetti. 
Maria, Varrens'e dönerek: 
"- O alçaktan bahsetmeyiniz. 

O da, ağabeyisi Don Ogüstcn de 
eli bıçaklı haydutlardır. Babamı 

öldürmek istiyorlar." 
Varrens hayretle: 
"-Ne dediniz?. Öldürmek mi?. 

Yokcamm; &ahih mi söylüyorsu· 
nuz?." 
''- Bunu bana babam ken· 

di söyledi. Alçaklar bir daha 
gelirler~, onları bu sefer nasıl 

karşılıyacağımı biliyorum. Rica 
ederim bunlardan bir daha bah· 
set meyiniz!." 

(Devamı V1t;I') 
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Soldan sağa: 

l - Çarpı§malar (cemi) 2 - Dıış· 
man askerini ele geçirerek (iki ıte• 
lime). 3 - Endl§e, iki hart yan~· 
<4. - Lllzumsuz 18rar gösteren (iki J<e• 
lime), blr har!ln okun'Uşu. 6 - vır 
cins ibadet yapmıya koyulan (iki J<C' 
lime ı. 6 - Bir sayı, bir cins topral<• . ... 
bir mllccvher ismi. 7 - İ{alm ip, t'• 
ya. 8 - Çok süratle, melbum.9 / 
tsanm dininde olanlar (cemi) ;)--a.§1

1
• 

10 - Maddeten değil, kısa znmsııııJ 
tersi. 11 - lhUyar, çiğneme vasılıı· 
lanmızdan. 

'l"'uka.rda.n a,afl: 

1 - ZUa dU~mJyen Clkl kellnlel· 
2 - Bıkan, bir çe~lt mabcL 3 - I!:~~ 
dcniz\nde bir ada, knle. 4 - OrtS 
mevki almı§ olan c iki kellme) ıs ,.. 
İsmin ~rsı. yamyassı, olarnk. 6 --: 
Uzuvlarından biri hafi! dikenlerin ~ 
arruzuna uğnyatı (lkl kellme). 1 ,.. 
Umumi ibadetlere mahsus yer. S ; 
Hatwı değil. zira, geçml§ zaman• ~ıo 
UUurdı, uzun hlkQye, 10 - PnrÇ$• d' 
geçiren, 11 - Sunt boğu ,,.acil 
getiren (iki kelime). 

70 numarala 1n.ı1maNunn:m baııı: 

cefto 1 - Kana.susayan, 2 - ocıun, • 
tJlll"'" me, 3 - Mat. Dumanat, 4 - ,t\I• 

Zile, E, 6 - Tekir, Z, Nlk. 6 - ,.
Lapon, Zl, 7 - Net.&meıt, ıın. 8 ,.
Rahat, ön, 9 - B, z, Bucak, 10 
Olruyar&k, I.J, 11 - M.tzaıı&k01• J,ı. 


