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Reyno kabinesi i 
tehlikede mi 1 i . 

Şehrimizde çıkan "Türkişe ı 
Post,. gazetesüıde okunmuştur: 
Nisanın ilk haf tasında topla· 

nacak olan Fransız parlfunento· 
sunda yeni baş\"ekil Reynonun i 
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Paris - Alman radyosu Ren nehrinin taşma
sı üzerineZigfrid hattı tarafında müthiş bir tuğ
yan vukuunu haber vermektedir. Radyo, muaz
zam gayretler sayesinde her ne kadar tahribatın 

onune geçildiğini bildiriyorsa da bu tuğyanın 
şimdiye kadar vukua gelen ve müteaddit defalar 
hattı istila eden tuğyanlardan çok büyük olduğu 
ve mühim tahribat yaptığı öğrenilmiştir. 

tam bir ekseriyetle itimat kazana· 
bilmesi için kabineye ıbir şekil 
vermesi iktiza etmektedir. Bu i· 
tibarla Rcyno kabinesine bir ha(· 
talık bir tezekkur müddeti hıra· 
kılm.ıs demektir. Bu müddet es· 
nasında arkadaşlarından bazıla· 
rını yenilemek lüzumunu duya· 
cak olan Reyno siyasi sahada • 
Fransanın müstakil olarak hare ; 
ket ettiğini efe isbata mecburdur.~ 
Bugünkü halde Reynonun isti- : 
fasını istiyen Pöti Pariziycn, ~ 
Eksels:yor, .Maten, Figar<ı gibi :; 
birçok gazeteler \"ardır. j et. 23872 • .Posta kutusu 214 

...______ _____ ~~~~~~~ 
Dost Yunanistanın 129 
tlcu istı"kl " 1 Id·· ·· ·· a yı onumu 

Reisicumhur 
elenler krahnı 
tebrik etti 

Mısır 
kete 

hare
hazı r 

• 

i\nkara 2r. (A A ) , 
istik! . . • " • · - l' unan 

. filının 129 uncu yıldönümü 
~~nasebetiie reisicumhur İsmet 

ltalva ile bir dostluk ve ademi 
tecavüz paktı mevzuubahs değil 

nonü, El enler krah 'il. ·ıa1·cstc Ge- h · İ l · ı Orges'a o· lV Ka ırc, 25 ( A·A.) - ta ya 1 e 
lerct· ır tebrik telgrafı çekmiş· Mısır arasında bir dostluk ve adc
d ır. Ba§vekil doktor Hefik Say· mi tecavüz muahedesi imzalanma· 

am da Elen ı ilk. Cı • • 1 k d b nd ·k· 1 :..ıetaı.. ı met reısı genera sı hak ın a u an ı ·ı sene evve 
rü S ~a.)a \"c haricire vekili Şük· ltalya tarafından yapılan teklifin 
c'ı" nraçoğlu da bawckil ve hari· bu kere ucniden tekrar ~ildiğinc 

JC r.a ~ J 

!l.fetcık zırı Sl!atile gene general dair dün, Kahiredc şayialar deve· 
Cônde a;a. bırcr tebrik telgrafı ran etmege_ba lam.ıştır. 

C rmıştırlerdir. 1talyarun Kahire elçiliği mah· 
Pro~rnhuriyet hük<ımcti namına filleri, İtalyanın bu tarzda yeni 
tin A kol umum müdürü Salahat· bir teşebbüste bulunduğunun ta· 

rbeJ Yuna b.. ··k 1 · · · ·1 l ld ğu b0 ld. ~iYar t ' n uyu • e çısını mamı e ası sız o u nu ı ır-

tini ~·ld~cr~k. hükümetin tebrikle mcktedir. 
l'\ _ 

1 ırmı~tır. Diğer taraftan, Mısır başvckale· 
vost ve m··t . 

ricaliyle yaptığı görüşmelerin bir 
İtalyan ·Mısır ademi tecavüz pak 
tı akdi ihtimal!eri ile hiçbir ala· 
kası bulunmadığını tasrih eylemek 
tedir. 
Mısır hariciye müsteşan Şarara 

paşa başveki l ile temastan sonr:ı, 
bu husustak1 ~yiruan re-men tek· 
z:ip etmiş ve ayrıca bugünkü şcra· 
it dahilinde böyle bir paktın akdi 
merele-inin bile imkansız bulun· 
ğunu ilave eylemiştir. 

yonal anla~mazlık karşısında ~Iı· 

sınn bugünkü vaziyetini çok cid
di telakki etmekte olduklarım ih· 
sas etmekteydiler. 

Ba~vekil Ali Mahir paşa, bu cn
di~leri muhik gö'tercrek pazar gü 
nü Jia,·as muhabirine şu beyanat
ta hulunmu~tur: 

Enternasyonal hadiselerin inki· 
şahm bugün, hiç kimse evvelden 
kestiremez. Bu harp, evvelce ~n
zeri olmıyan bir harptir. i'.'lüteyak
kiz ve vaziyetin icap ettireceği her 
türlü tedhirleri alma~a hazır bu
lunmak lfııım ·hr. bu m u tefık Yunanic:;tamn ti ve hariciye vezareti bu haberin 

ti ta ~tlu günU bütün Türk mille- doğru olmadıbrını ve İtalyan elçisi· - - ------ --------- --------
ra Indan pek derin surette his· nin son zamanlarda ~hsır kralı 

Diğer taraftan l\ lısır kabinesi· 
nin mühim şahsiyetlerinden bir 
kaçı, daha evvelki gün, enternas· 

< Devamı 2 inci sayfada) ile ve bilfillarc Mısır hükOmeti 

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

MA YN TARAMA iÇiN 
YENi BiR iCA T 

İngilizler nıarn tn h 
5l7. hir vasıı- 1 • ı:ıma. ususnnıla yenl vo l<endllerl lt ln tehllke-
,.,,,1 - cat etnu<ıteru· 0 · u en ıluban - • • ır. ropcza ismi \"erile n , .e resimde "Ö 
ı nı uıtınılıı. d t " • 
cır nıaynlcri d"hi· 1 d ;-s ere ~ekllndo ~llcr n.rdrr. Bu destere tel. 

le ·' "'' ı. n lbınc bag'<I • kabl uo su ·· rl a) an oyu kesmekte ve bu suret 1 uze ne tıkan nı • 
ıı unnıaktad n.ynler zararsız bir h ale gctlriJc rok hnha 

ır. 

Almanların buldukları 
yeni bir torpil 

Torpili~ ön f arafında Çember
i ayn ın şemsiyeli resmi var 

(Yazısı 2 inci sayfada) 

Balkanlar için 
koparılan gürültü 

Romaya göre 
.......... ıııiiıı .... lllİİİİİİ ......... 

Demokrasiler tarafın-
dan ihdas ediliyor 

Roma, 25 (A.A.) - lt.alyan ve 
Alman htikiımctlcrinin Balkan ve 
Tun:ı havzalarını miltekabll nU. 
fuz rnıntn.kalarma taksim için Mos 
kovaya. telkinlerde bulundukları 
hakkındaki iddialar İtalyan siyasi 
mahfillerinde demokrasilerin pro -
paganda eseri olarak tavsif edil. 
mektedir. 

Voys D'İtalia. gazetesinde Gny. 
da (Balkanlarda entrika) başlığı 
altında neşrettiği bir makalede di. 
yor ki: 

İki emperyalist demokrasinin 
halnruıe manevraları Almanyanm 
olduğu derecede ft.alya.nm da a
leyhine müteveccihtir.,. 

Bugünkü muhakemesinde 

Şeker tlccarı 
Seleroğla 

tevkil edildi 
Hükumet tarafından §ekero yn.. 

pılan on kuruşluk zamdan sonra 
deposundaki 120 çuval gekeri be
yanname ile blldinniyerek milli 
korunma kanununun 32 ve 59 un. 
cu maddelerine muhalif hareket 
eden yağ tuccarı Seferoğlu Ni.ko 
laki adliye tarafından hakkında 
tahkikat yapılarak sekizinci ceza 
mahkemesine vcnımıou. 

Bugün öğl P.den sonra yapılan 
duruşmasında okunan zabıt vara 
katarından ve dinlenen şahitler: 
den sonra suçlunun hemen tevki 
fine karar verilmiş ve bir jandar: 

ma çağmlarak teslim edilmiş, mu 
hakemeye bundan sonra devam 
olunmu!;itur. 

Celse müddetince müddciwnumi 
esas hakkındaki mütaleasını bil. 
clirmiş ve suçlunun sabit olan 
suçundan dolayı hakkında mllli 
korunma kanununun 32 inci mad
desinin delaletilc 59 uncu mad • 
deye göre iki sene sUrgUno gönde. 
rilmesini f)OO liradan 5 bin liraya. 
kadar para cezaslle teczlyesinl is. 
temi§ tir. 
Mahkeme, karar verilmek üzere 
yarına talik cd.ilmi§tir. 

Macar başvekili 
Bu sabah ltalyan hari
ciye nazırı tarafından 

kabul edildi 

Yarın Musolini 
ile konuşacak 

(Yazm '2 nci sayfada) 

Reyno yarın akşam i 
k .. ı· k : nutu soy ıyece ; 

: 
P aris, 25 (A.A.) - Baş\"ekil : 

Reyno, bu sabah İtalya sefiri f 
Guariglia ile Fransanm Londra • 
sefiri Korbini kabul etmiştir. 
Diğer cihetten Reynonun 26 

mart saat 20 de radyoda bir hita· 
be irat edeceği haber verilmekte· 
dir . ................................................ 

!~ 
Zigfiritl lııı.ttilc Majino ıırnııınıfa lmr~ımlarm ıı.hlc 1::ı.1dıp lıl r ölüml 
geçidi. Fransıı:Ju. tamrındnn gas:)etıılcn bir ı\lm:ın miğferi Uzc
rlndekt levhada. buranın tehlike li mıntali:ı. olduğııua işaret ediliyor . 

Garp cephesinde 
topçu f aaligeti 

Almanlar bir ıngiliz tayyaresi düşürdü 
Ilerlln, 25 (A.A.) - Resmi teb. 

Uğ: 
Batı cephesinde topçu ve keşif 

müfrezesi faaliyetleri kaydedil
miştir. Ha\•n vaziyeti müsait olmak 
ln bera.ber, Alman t ayyareleri 
Frnnsanm dogusıınd:ı istikşafta 
bulunmuşlardır. 

Bu gece, Almanyanm batı şim.a. 

lkde ve Mosellc - Rhin bölgesi 
lizerindo birçok düşman tayyaresi 
görUlmüştUr. 

H:ıvıı. dafi toplarnntz bir Vi. 
kers - Vellington dilşUrmUştUr. 
DUş.man tayyareleri dönUştc, saat 
22.45 ile 2,45 arasında 8 defa. Ho. 
landa topraklarmm bitaraflığını 
bozmuşlardır. 
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Yazan: Nevi[ Henderson 

Dost Yunanistar11n 
istıklal bayramı 

J..ondranm ııon Berlln elti 1 (Başttta.fı 1 inci sayfada) 
sedilmekte ve kard~ millete saa· 
detler temenni olunmaktadır. GöRING, RIBENTROPU 

iTHAM EDiYOR. 
Birkaç gün evveline döneyim: 
26 eylül pazartesi günü, baş

vekil, Sir Horas'ı Hitlere hususi 
bir mektupla, Berline gönderdi. 

Mektubun içinde, Çek hükft
metinin muhtırayı reddetmiş ol· 
duğu ve Hitlerin müzakereleri 
kesmemesi için rica ediyordu: 

Çeklerle Almanlann, bir İngi· 
liz mümessilinin hazır bulunmasi
le, davayı sulhan halletmelerini 
teklif ediyordu. 

Horas Vilson, ~nimle ve yanı. 
mızda Kirkpatrik olarak saat on 
yedide Hitleri ziyaret ettik. Mü· 
la.kat fırtınalı ve tatmin edilme· 
miş bir halde bitti. 

Hcrr Hitler, Çembcrlaynm 
mektubunu nazan dikkate almak 
istemiyordu. 

Öyle bir an geldi ki, ıunları 
bağırdı: 

''- Bu mesele hakkında nafile 
yere çene yoruyorsunuz." Oda
dan ıçıkar gibi bir harekette bu_ 
lundu. Tekıar döndü ve müzake· 
relere devam olundu. Lakin iki 
taraf ta memnun kalmanuıtı. 

Mülakatın vukubulduğu git
:nUn. gecesinde "Sportpalasta" 
Hitler nutuk söyledi. 

Bu nutukta Beneıin ~st a
leyhine ağır şeyler vardı. Ve 
nutkuna şu sözlerle nihayet 
verdi: 

. Çek hUkftmeti Sildet arazisini 
terketmediği takdirde, ben başta 
olmak ilzere, ordumla o tarihte 
Südet arazisine gireceğim. 

Nutukta, Çemberlayna karfı 
tecavüzkl\r bir lisan kullanmı§tı. 

Sir Horase Vilson, geceyi tn· 
giliz sefarethanesinde geçirdi; 
aynı zamanda ikinci bir mcaaj 
vermesi için talimat alıyordu. 

Nutku dinlcmig olan Çcmber
layn, Çekôslovakyayı ikna ede
rek, Hitlerin "kuvvet" kullan
masına meydan vermeden her fC
yi sulhan halledeceğine dair ga· 
ran ti verdi. 

Horese Vilson, 27 eylill ıahabı 
uat 12,15 te Hitlere ikinci defa 
mülaki oldu. 

Londraya, Çembcrlayna bir ce
vap gönderip göndermiyeceğini 
sordu. 

Hitler cevabında Çekoslovak
yanın iki şıktan birini intihap et.. 
mesini söyledi: "Ya Alman muh· 
tırasını kabul eder, veya olduğu 

gibi reddeder.'' 
M ükfileme esnasında Hltler bir 

iki kere bağırdı: "leh Werde 
die Tschechen zerschagen'' (iş 
verde di Çekin tserşlagin) ve 
Herr Şmit, bunu harfiyen kayde
derek vermişti. (Çekleri ezece
ğim!) 

Çekleri, küstahlıklarından do. 
layı tecziye etmek istediğimi et· 
varı ile gösteriyordu. 

Prağın üzerine bombalar dUt· 
meliydi; Çek ordusu bozguna uğ
ratılmalıydı. Bcneş. rezil olmuş 

bir halde, kaçmağa icbar edilme
liydi: 

Hitlerln harbe kat't §Ckilde ka· 
rar verdiği görilldüğii vakıt, Vil· 
ıon, ona verilmek ilzerc Çember
laynın tarafından bir mesajı daha 
olduğunu söyledi. 

Mesajda şöyle deniliyordu: 
- Fransa. Çekoslovakyaya 

verdiği teminatı ifaya mecbur 
kaldığı takdirde, İngiltere ona 
yardım etmeğe mecbur kalacak
tır. 

Hitkr bunun üzerine, tngilte
renin Almanyaya karşı harbe gi· 
receğini ve taarruzda bulunacağı 
manasını çıkardı. 

"- İngiltere ile Fransa vurur
l2ı,rsa, vursunlar 1 Bana vız gelir. 
Her hangi bir hadiseye karşı ha
zırlanmış bulunuyorum. Bugün, 
salı; o halde gelecek hafta, . pa· 
zartcsi gUnü harp başlamış ola· 
cak !" dedi. 

Mülakat bu şekilde nihayet 
lbuldu. 

Sir Horace o g_ün tayyare ile 
l.ondraya gitti. Ma.amafih, sözle-
11 • ola~k ki, 
Hitler Çemberlayna §ahsi bir 
mektup yamıı§ olduğunu söyle
di. Mr. Çembcrlayrun giriştiği 
b~h işe devam et7nesini rica 

ediyordu. 
Çemberlayna, altı ay sonra tut

madığı sözü veriyor: 
"- Südet Almanları iade olun· 

duğu takdirde, Çeklerin istiklali· 
ne halel getirmiyeceğini, vaat 
ediyordu." 

O salı günü, motörlü bir kıta, 
Berlin sokaklarından Vilhemşta. 
seyi takib ederek Hitlerin ve se· 
faretlerin pencereleri önünden 
geçti. 

Hitler üç saat ıfencerede dura· 
rak bunlann geçişini seyretti. 

Almanlar askeri resmigeçitleri 
çok severler; maarnafih o günü, 
bir tek Alman bunların ge~işini 
alkışlamadı. 

Sanki şehrin i~inden bir düş • 
man ordusu geçiyordu. 

Bu Hitlere çok tesir etti. 
Dalkavuklannın sevinç avazla· 

rının, Alman halkının hakiki 
hissini ve ruhiyatını temsil etmek
ten çok uzak olduğunu anladı. 

27 eylül günü, hariciye nezare
tinden yap:lan bir telefon. benim 
Hitlerle tekrar görüşeceğimi ve 
talimat beklediğim söylendi. 

O gece saat onbirde, Alman 
ba~ nazırını hariciye nezaretinde 
görerek Hitlere verilecek tak
rirlerin tercümesinin yapılması 
için teıebbüse giriştim. 

Fransa.nın, Prag hükametine, 
Südet arazisinin, İngiliz hükume· 
ti tarafından gösterilen müddet 
zarfında, Almanyaya iade etme
sine dair, göndermiı olduğu no· 
talann aureti vardı. 

HARBiN öNONE NASIL 
CEÇILDl? 

Satı gecesi, uyıf ümitlerle ya· 
tağa girdim. 

Yeni bir hldite olmadığı tak
dirde Almanyada ertesi günü sa· 
at on dörtte, umumt seferberliğin 
ilfin edileceğini biliyordum. 

Alman ordusu seferber edilmiş 
ve hutlutta tahşid edilmişti. Bu 
Çekoılovakyanm istilbma atıl
mt§ ilk admıdı. 

Ertesi sabah saat yedide, Fran
aız sefiri Fransua Ponacnin tele
fon etmesi üzerine uyandım. 
Kendisine ıabah saat dörtte, Hit· 
terle mülakatta mulunması için 
talimat verilmitti. 

Uç aaat sonra tekrar telefon 
etti. 

Mlil!kat için müracaatta bu
lunmuı olduğu halde kendisine 
hiç bir cevap v~rmemişlerdi. 

Telaı etmemesini, saat onbu· 
çu.kta onu ziyarete gideceğimi 

söyledii. 
( Dnamı 'Yal') 

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

·----- .... 

ŞEHRiMiZDEKi MERASiM 

Yunan istiklalinin 129 uncu yıl· 
dönilmü münascbctile bugün saat 
on bir buçukta Taksimdeki Ayat· 
riya kilisesinde ruhani bir !hin ter 
tip edilmiştir. Ayinde vali namına 
mua.viıtl Hildai Knrataban ve 
ecnebi konso!o;;lar bulunmuşlardır. 
Bunu müteakip de Yunan konso· 
lashanesindc bir resmikabul tertip 
edilrni~tir. 

1 Ankara telefonu 1 
Bu haberler bu~ün Son Da· 
kika muhabiri tarafından 
telefonla bildirilmiştir. 

Başvekil Ankaraya 
döndü 

Ankara, Başvekil Dr. Refik 
Saydam bu şabah ekspr~l~tstan· 
buldan Ankar:ıya dönmüş ve ista~ 
ronda vekiller, mebuslarla va'i ve 
belediye reisi, emniyet direktörü 
tarafından karsılanmıştır. 

I:rom madeni satışlarını 
Etibank idare edecek 

Bundan eonra hususi işletmeler. 
de dahil olmak Uzer-0 bütün krom 

.madeni i5'letmeleri müsta.hsilatmm 
harice ııa~ muameleleri Eti Bank 
tarafmdan tanz.Im edilecektir. 

Bu işlerde kullanılmak üzere 
koordina.'3yon heyeti mllll korun
ma kanunu ile Eti Banka 300 b!n 
liralık bir .sermaye a.ymnıştır. 

Harice gönderilecek 
tiftik balyaları 

Harice sevkedilceek tiftik ve 
yapağı balynla.rmm büyUk.lUğU ve 
mühlirlcme tarzı ticaret vckAloU. 
nln tayin ettiği bir nl?.amname ile 
tesbit edilmiştir. 

Nisandan itibaren yurt dışına. 
çıkacak balyaların bu nizamna
meye tabi tutulacağı bildirilmiştir. 

Yeni bir hayvan ihra
catçıları birliği kuruldu 

Adana, Mersin, Gaziantep, An· 
talya dahil olmak üzere cenup vi· 
Hlyetleri canlı hayvan ihracatçıları 
birliği ve merkezi tzmirde olmak 
faaliyet sahası da Izmir, Aydın, 
Manisa, Muğla. Denizli, Isparta, 
Antalya, Çanakkale, Istanbul, Te· 
kirdağ, Edime vil~yetlerine şamil 
bulunmak üzere bir garp vilayet· 
leri canlı hayvan ihraçatçılan ıbir 
liğinin ticaret vekfileti tara· 
f mdan kurulmasını icra vekilleri 
heyeti tasdik etmiştir. 

Huan Kumç&yt, Çemberlaynm Avam kamarasında, muv&!taidyeU kıı.U 
olmıyan acele hareketlerden Mkmrlııcağı hakkındaki sözlerini kaydederek 
harbi idare eden eski lngtllz Upl olduğunu ııöylUyor ve lnglllz harp idarf'.sl
nln herhalde lsUkb31 lçinhaztrladığı bir p!O.nı mevcut olacağını tebarüz etti
riyor. 

f~) AKŞAMI 
....... --... --- -- --

(VA.-NO), bej renkli çorabmm sökllğünU siyah iplikle dlkt!ğt !çln blr ar
kadaşmm nlıınnluıından ayrıldığını anlatarak ııöyle diyor: 

"Bir testi kırığından ltocıı. bir medeniyet hakkında fikir ed1nillyor. Bir 
kad.mm saçındaki kepekten, elbisesindeki lekeden, bej torabmdald siyah U
rcden de elbet blr meden1ycl81zllk istihraç olunur. '•Anlaynna shırlnek,, ruc• 
selesL., 

r .......... eo:rq ~,,,~ • p ı: 
.......... KULA~• f/M on os a 
HA\.KtNOh.I ~ 

.... ·- --- - ............... - ı::--- -·-
Burhan Cahlt C\"Velki gece Ankara radyosunda mevzuu bir köy dUğtlnU 

olan bir temsil verlld1ğlnl kaydederek bu temslldd köy Ad~tıcrlne, tnblate 
\•e haklakte aykın Ea.lhalan DÖyle tesblt ediyor: 

"1 - Ava çıkan bir köy delikanlısı yanru saat iı;lnde bir !teklik, bir tnv· 
§An ve birçok bıldırcın vuruyor. Halbuki bu Uç a\·m dıı mevsimleri bir değil· 
dlr. 2 - Anndolu köy dUğUnUndc mutlaka davul zuma vardır. Hrı.lbuki bu 
dUğUnde tambura ile kadın, erkek beraber okuyorlardr. 3 - Köy dllğllnlcrln· 
de mah.'llll §arkılar okunur. Halbuki lchccıe:ine na2".nran l{nsta.ınonu taratın· 
dıı gcı;en Urfa havalan, Ista.nbul ~arkılan oJ...-undu. ' - Anadoluda düğünler 
dnlma hnand sonu Ağustoıı, EyJQJ ayln.rmda ynplıır. Ho.lbukl bu dUğün kar" 
Jnata yapıldı. 3 - Köyden köye giden dllğtln al:ı.yları asla &"ece yola c;ıkmnz· 
lar. Halbuki bu piyeste dilğfuı alayı g~ceyansı yoln ı;ılanıştrr. 6 - ntı~· 

den b!r hatta evvel kızlar Ç'!l.yırlard& çlçekfor topl!U'ken dUğUn gcce~ı k 1 
tırt.mam koptu ve gece çıkan dUğUn alayı ıelln de dahli olarak dağ Mştıı 

soğuktan donup b1dlller. 
Onun lı;ln anltys.mad.mı.. P1yH komedi ıni, trajel11 mi, TodTil mf, ı:ıe idi~ .. 

5000 1 onluk bir 
Alman vapuru 

lngiliz karakol gemiıeri 
tarafından batırıldı 

Kopcnhang, 25 (A.A.) - Al. 
manyaıun 5 bin tonluk Ost Pres
sen vapuru, §L"'Ilnlde İngiliz harp 
gemilerinin devriye dolaştığından 

haberdar edildiği için daha ziyade 

şimale gldemiyerı>k Uç dört gUn 

Skav ya.kininde bcklemeğe mec. 
bur kalmıştır. 

Zİınnedildiğlne göre kaptan Ee -
bjerg limanmm cenubuna gitmek 
!c;in emir almış ve yolda batmıştır. 

Vapurda, bir İskandinavya Uma. 
nma alt 4 bin ton kömür vardı. 

I..on<Jra, 2:s (A.A.) - İngiliz 

amiralllk druresl dün akşam neş
rettiği tebti;de. (Boh Assater) 
müscllab balıkçı gcmLcılnin bir 
m:ıyne çarpaıııl{ b::ıttT:;mı bildir. 

mişUr. 

210 tonlldto hacminde olan bu 
gcmln.!n bUtiln mUretteb3tı kurta
nlmıııtır. 

İngilizlerin Si.it akını 
Amerikaya göre hasarat 
bildirildiğinden çok fazla 

Nevyork. 2S (A.A.) - Gazete
lerin neşrettiği malumata göre, 
Silt lizerine İııgiliz tayyareleri 
tarafından yapılan taarruz blzut 
İngilizler tara.Cmdan bildirilen ha. 
lardan daha bilyük ,.e mühim tah
ribat yapmıştır. 

Yeni Zelanda başvekili 
ölüm halinde 

Velington 25 ( A.A.) - Yeni 
7A!landa ba~\·ekili Sa\'age ihtiıar 

halindedir. 

Küin Meri ve Moretenya 

l ki transatlantik 
nereqe gitti? 

Gemilerin kaptanları seyahat istikametlerini an
cak deni~e açıldıktan sonra öğrendiler - . Ikisi de gürnüşiye boranmr, olan lki gemi de gfunüşi renge bôyan 

iki büyük İngiliz vapurunun meç- mış olduklarından rıhtımdan kallc 
hO.l bir semte doğru hareket etmiş trktan sonran gayet kısa bir zaman 
olması büyük Britanyada derin wnra göze görünmez olmu5lardır. 
bir tecessüs ve aıruca uyandırmış; Bu vapurların gittikleri yer giz 
birer gün ara ile yola çıkan bu va· li tutulmuştur· Fakat çıkan şayia· 
purlan teşyi için binlerce kişi rıh· !ara nazaran bu iki gemi de Bosto 
tımlara üşü~üştür. na gideceklerdir. 

Gemi hareket etti~i zaman kap
tanlarının da nereye gideceklerin· 

Almanların bulduk-ı den haberl~ri ~o~tu. 0n1ar:a ~irer 
• • 1 mektup venlmıştı; ve kendılen bu 

ları yanı torpıl ! mektuplan ancak denize ~çıldıktar 
• sonra sonra açıp okumaga me· 

IA>ndra, 25 (A.A.) - Amirallik 
makammm mcmurlan ballhuırda 
Bridlingtonun dlSrt mil cenubun
daki sahile dalgalar tarafmdan a.. 
tıla.n yeni tip bir Alınan torpilini 
tetkik etmektedirler. 

Bu torpilin sekiz gün evvel 
(Heinkela) markalı bir bomba.rdl
man tayyaresi tarafından aWdığı 
?.annedilmektedir. Takriben 4 met. 
ro uzunluğunda olan bu torpilin 
arka tarafında. iki pervane vardır. 
Ön tarafında Çemberlaynin ~em -
slyell bir resmi bulunmaktaclır. 

Bu torpilin i.k1 hedefi olduğu 

ruJaşılma.ktadır. Atıldıktan sonra 
hedefe isabet etmediği takdirde 
bir nC\i mayn vatlfesi görmekte. 
dir. !ngilterede ilk defa olarak 
bu §ekilde bir silah görillmiiştUr. 

Norveç 
in JİI ereyi protesto 

ettı 
Londra, 25 (Radyo, saat 18) -

Norveç hü.kümetl, bir İngiliz tay
yaresi ta.rafından bita.ra.Oığmın ih. 
lal edilmesini Londraya protesto 
ct.miştir. 

Diğer taraftan Alınan propa. 
gandnsı da, Norveç sahilleri civa.. 
rma lnglliz harp gemilerinin top
lanışını hitaraflarm hukukuna rf. 
ayet.sizlik şeklinde göstermekte 
ve tP.krar bitarafların hamisi va
ziyP.tini almaya çahşmn.ktadır. 

Halbuki daha bir gUn evvel 
Norveç Almanya)i, bltarnflığını 
dMe.Iarla. fhlı\l etmiş ol.maktan 
dolAyı protesto etm~tir, 

zundular. 
Kilin Elizabet ile Normandinin 

Nevyork limanında kalıp kalmıya· 
cağcda bugünlerde bahis mevzuu 
edilmektedir. 

Macar Başvekili 
Bu sabah İtalya Hari
ciye Nazırı tarafından 

kabul edildi 
Boma, 25 (A.A..) - Macar bq. 

vekili Kont Telekl, bu sabah ha.
riciye nazın Kont ~o tara!m • 
dan kabul edilmiştir. 

Uzun ıUren mUl!kat. aamlmt bir 
hava içinde cereyan et.miJtir. 
Kont Teleki, yamı Venedik aa.ra
ymda Musolini tara!mdan kabul 
edilecektir. Başvekil perşembe gU. 
nUne kadar Roma.da kalacak, ağ. 
lebi ihtimal papa tarafmdan da 
kabul edilecektir. GörUşmeler pas. 
kalya yortularmdan sonra l?~lı
yacaktrr. 

Dünkü pazar İngiltere 
de de eğlenceli geçti 
Londra 25 ( A.A.) - Harp \.'a· 

ziyetini, dün geniş halk kütleleri· 
nin havanın güzelliğinden istifade 
ederek kırlara ve ıbilhas.~a d~niz 
kenanna akmasına m:ıni olmamış 
tır. Benzin tahdidatr sebebile yol
larda e3kisi gibi otomobiller gö· 
rülmemi'5e de trenler CU..'lla ve cu 
martcsi günü büyük bir izdihamla 
,.e bilhassa az benzin yakan kilçük 
ot.omobil ,.e bisiklet adedinin pek 
ziyad~ arttı~ öıillmü~tür· 

Tokatta fecri 
şimali 

Hadise Macaristanda 
70 senedenberi ilk defa 

oldu 
Tokat, 2.'.S (A.A.) - DUıı gece 

sa.at 20,10 geçe şimal ufkumuzda 
40 kilometr~Uk blr ıa,hayi kapla • 
yan bir fecri timall görlllmti.f ve 
bu hadise 20 dakika 11ürdilkteı1 
sonra garp istika.metine doğrU 

uzannrak zail olmu!)tur. 

Londra, 25 (A.A.) - Dün İJ1. 
gilterenin birçok mıntaka.smd& 
manyetik t~evvUşler vu.kua gel. 
mlqtir. 

Bu teşevvüşler, bir zaman da 
telgraf, telefon ve telsiz tızcrind8 

tesirler yapmq YO akşama doğru 
neşriyat normal bir hal m.ıştır. 

l\IACARİSTA..NDA '70 SE?lı"EDF.S· 
BERl İLK DEFA 

Bud:ıpc,te, 2.'.S (A.A.) - pa,t.3%' 
akşamr, Budapeştcde vo bazı 'N· 
na ötesi nunta.kalarmda fecri ei • 
mali görU!müşlür • 

Macariııtanda. son yetmiş sene 
zarfında böyle bir bAdlse gôrUİ• 
memiştir, Fakat, son ik1 sene içiıı 
de Maca.r:~tanın şimali garht Jillll• 

taka1armd:ı, biri 25 kiııunus.ı.J11 

1938 ''e diğeri 24. n~ 1939 d:t. 
olmak ilzcrc. iki defa müf8,hed0 

edilmiştir. 

Fecri şimali bidbıe."inin mü.şa • 
bede edildiği zaman esnamıda kJ• 
sa d:ılgn radyolar hiç işitilJ11t ' 
miştir. 

,. 
Müslümanlarla Mec~ıt" 

ler arasında 

Bir camide 
çarpışmalar .. ,ol~yıı-

Kaunpur. ıs ( A.A.) - Bir ~ 
mide namaz esnasında müsH.imarı 
larla mecusiler arasında müsad~ 
ter vukuu bildirilmesi üzerine, ge· 
ce sokağa çıkılması yasak edilrtlİ~ 
tir. Sokaklarda polis devriyeterı 
dolaşmaktadır. 

Hindiatanda bir suikast 
teşebbüsü 

Luknaur: 25 ( A.A.) - MeÇbt1~ 
bir şahıs eski başvekil Han B~ll~ 
dur Allahsarın üzerine üç el sıl~ 
atmışsa da i~abet ettirememiştıf· 
Mütecaviz bulunamamıştır. 

Hindistan Müslümanlıı1' 
cemiyetinin bir kararı 
Tamoıe. 26 (A.A.) - H.lJl~' 

tan MUslUmanlar cemiyeti ~
dald karar ııuretJnl kabul e~· 
tir: 

"Cemiyet İngiliz bük6uıt~ 
Fillıstin a.ra;larile mutabrk ~· 
makta. nihayetsiz bir lllll'ette ~: 
cllanesindcn dolayı bUyük bir e 
clişe duymaktadır, uııı1' 

Cemiyet Hindistan efklnıUJl ı,ıe · 
yes:in.ln Fi.U.stlnde MUslü.tnan ' J." 
mln.e yapılan vaadlere aylt01 ° t, 
ra.k alınacak tedbirleri tasviP e 1'· 
mi'-·ece~ .. l il!n vo t .... m- htl) 

J f>.M.1 "'"6u..&ll , \o 

metbıin memlekette bUyUk Jeti 
1
, 

vetıer bulundurına.maamdan f!~ıe 
de ederek Araplara rızs.1s.ı"'. 
kabul etmiyeeeklerlni zorla ~
mil teşebbüsünden içtinap ey1cıfl 
sini tavııiye eder.,, 

Bir lngiliz muhabiri JtO' 
manyadan çıkarıldı 

/ 
Londra 25 (Radyo saat 18) 1 ti 

Almanyanm Romanyadan rert tJS!~ 
leplerde bulunduğuna d<lıt ~ırF' 
haberler \'ermis olan Bükrt~· 
İngiliz muhabiri Rorrumra fl ~~· 
meti tarafından memleketten el~· 
nlmıştır· lngilterenin Bükr~ 3J1)<# 
si bu mesele hakkında Rott1 ·.,.,ti<· 
hitkfunetinden izahat i~t~~eı\ 
Henüz resmi malQ~~t ven:!rov~ .. 
le beraber, muhabınn ını.ıt~~ 
ihtarlara ra~en bu haber :?. 
de r!'rar edi~inin bu karara ıırıl$ 
olduğu bildirilmektedir. 13~ .".ı 
beraber muhabir ancak. re:: "al"" 
man makamlanndan aldıl'ı ır 
leri venni~tir. 



t 

lg mayıs spor vo gençlik bay
l'aınt mUnasebetile bu yıl bUtUn 
~ta yapılacak idman şenliklerl
llin programı Maarif Vekilliği be . 
den terblyesJ ve izcilik mUdürlüğU 
~taftndan tanzim edilmiştir. 

lla.ztrlanan programa göre, "en
liırter kız ve erkek talebelere na
~ll iki kmna bö!ünmUştilr. 
İdrnan hareketleri de kol, ba. 

~· ve yUriiyUş motiflerinden 
baretUr. 

ller villyot maarif mUdUrlUğü 
~tta ve liselerin beden terbiyesi 
0hetrnenterlle blr toplantı yapa· 
tak ~enlik programı tanzim ede. 
tek, bilfı.hare valinin başkanlığı 
lltı?ıda toplanılarak umumi şenlik 
~~ da vücuda getlrilecektır. 
ınJehrtmlzde bu yıl jimnastik §~n 

ert yalnız Taksim ııtadyomun. 
~ 8abah saat ıo da yapılacaktır. 
~ gJeden sonra da gerek stadlarda 
e gerekse halkevlerlnin spor 
~lan tarafından tesbit edilecek 

01 ala.rda spor eğlenceleri tertip 
llnaca.kttr. 

r.\...l? ve 20 mayıs günleri biltUn 
lllllar ve resmi dveair tatil edi
tcekur 

• l'un°e.nJılar, yapılan yeni ticaret 
~~tnam dolaytsUe bill-Uk işl,.re 
~e!t Uzcre Atinaya giden ih • 

t tacirlcrlmlzden bir kısmı bu 
~U konvnnsiyonelle dönmüşler. 

nu taclrler,bilha.Ma kömUr ih -
~ı hususunda Yunanlılarla mu • 
~ r., kaldrklarmt, anlaşmanın Yu. 
~· Pi:Ya8alarmda fevkalA.de iyi 
tı ı.r Yaptrğmı, bu dost memleke. 
'ttı b. lhtlyaçlartnm mUhlm bir kıs.
,_,fltrıt, nakli:vat kolavlığına lmk!n 
~en yakmlrğı gözl5nUnde tuta
t~ 1'ürklyeden temin etmek için 

'r-.,etQ geçtiğini söylemişlerdir. 
1!aJt Ur: .Jilılar. bumdan ihracı yo.. 
)e edilnı.iış olan maden kömUrU 
~atine linyit madenini eatm alma
lııt llluvnfakat ettiklerini, bUtiln 
lii~alatnnızı ahıblleceklerlnl bU
~llll.ş 1 Crdf r, 

ııı.!: tanır to.clrlerl şimdiden çok 
• nun ıtörUnUvorlar. 
~ lleJedtyc, kanunu kendisine ver-

ltı"ha hakkı kull P.narok hazirandan 
lj " ren mez!Jahndan şehre et nak
lar 6 kasaplara tevzii işini, kasap. 
'altırrketinden alarak kendi ve-
n ~ Yapacaktır. 

ve llnun için son sistem motörler 
I~ et nakline mahsus kamyonlar 

1\. btr Proje hazırlanmıştır. 
l~r ~aca.k deniz motörlerindc et. 
~ g<l!ldikl gibi gelişi gUzel yığıl. 
~ llcak, motörlerln çengelll ve 
~o kaplamalı, ayni zamanda 
ıı'(ı:rfu tesfsatıı depolarında 
' ~ unacaktır. 
~ ~t vekAleU Merinos ;vetf§Urme 
~~ laratmdan 16 nisanda Balıke
lto~ l)'t koyun ve kuzu yeU11tlrcn 
• ~la.r araımıda bir teıvik sergi· 
~e taktır. Bu sergi, keaim, aürU, 
l\t tıl'ıı olmak Uzere Uç kıSlJlldan tba-

oı,.A. 
ı.ı,111 ""'""kbr. Sergiye l§tir&k edecek 
ltataı ar- tnuııt.eııf miktarda nakdt mu
• liu &Ja.cakıardır. 
~ltn 8abaJı Avrupa ban1Jy6 hattmda 
lttı burnu .lstMyonu ne Balıklı mev 
tı~ •l"aauıdan geçen yolcular, bir kı
~lcu~l'&klan demlryoluna doğTU 
~lıı eıtte olduğunu görmllalerdlr. 
' Yertnden ayrılarak ıtmdilld 
~ ZXloJozıan Uzeıine yıkılan top-
~ Yolun her lkl tara!mda dört 

'~bulunmaktadır. Bu vaziyet, 
~it tıı lnnurıar yUzUnden husule gel· 
«ltı:ı d r kaYtna neUces1 olabUeceğin· 
~lteınıryoııan fclares1nln t§C el ko
bı~ı~r tetkikat yaptırmalan ve ted· 

aı .... ft-• 'r ........ ı bekleniyor. 
~ l'akyll.dıuı ııehrlmfzc kcsllmfş lrn 
1\1\ıı~llııtiıırıımektedlr. Bu sabah da 
teu1111lııköyctcn böyle bir parti kuzu 
• >.ı rtı~Ur. 

, 11 lnan:vada tahsillerini yapan taıe 
bı ttlıı~en ~ kl§illk bir kafile 1 !ttltı:n kCJnva.nsıyonel trenJlc mem· 
~I ~ dönmll§tUr. 

~elrracı 118keı1 ' "'!Cmfl: de ayni 
\ U l:clCJılcr arıı.smcıadır. 

~ ~.klldar tramvayının vazivPLi 
t Uıl e ~ etmek Uzerc yarm Da· 
~lıı:ı ekaletJndo bir komisyon 
il (;~tı:r. 

, fr taı lb:e.I sanatınr akademisinde 
ı: lıtrı~e birliği ter;ekkl" r~r 
l\~I\ UskUdnr hnlkcvinde bir 
• ~h ı:a~, Vl' t"T" f,.ttr. 
~t!lliıı.ı l'fınir.~e lıııl"'l&J\ Q.çledir 

t ~lard OJi knvrnn1tnmlıklan \•e 
"!~ t ak:! beJı-d,l.)'e muamelıltmı 

bnekt~Irlor. 

Roma, 2~ - Oslodan gelen haberle- Almanya etraımda abluka Ub et· 
re göre İngiliz harp geınJlerl Norveç tık. Fakat bu ablukada. iki delik var
aahflfnde, takat kara suları haricinde 1.. dır. Biri ılmalde, diğeri cenupta Bal· 
toplanmaktadır. İng1ll.z harp gemile- kanlarda. Bu delikleri tıkamak, har· 
rlnln bu faaliyeti, Almanyıının Nar- bin devamını azaltmak demektir.,, 
vtk Umanı ile yaptığı nakliyatı ve bU-
haasa demir nakliyatını ıncnctmeğe BALKA..~LAitA DAiR Mt)ŞTEREK 
matuftur. NorveçUler, lkl dcta lngl· BEYANNAME 
llz torpldolannm Norveç kara auları· 
na girdiğini iddia etmişlerdir. 1nglllz 
amiralliği bu bahri faaliyetten haber
dar olmadığını beyan ediyor. 

(No.rvlk limanı Norveçtedir ve Is
vcçln senede 12 mllyon ton demir lıı
tlhsal ed11en me~hur KJruna demir 
madeninin lsUhsaltıtı bu limandan 
ihraç edlllr) . 

ABLUKA ÇEMBERİNDE 
lKt DELtK 

Parls, 24 - Jurnal gazetesi Alman
ya, Sovyet Rusya ve Italyanın Ba-1-
kanlard&ld pollUkasmdan bah.l.ı;le di
yor ltl : ''Almanlar Balkan ekonomial
nln kendi emirlerine runade olmasını 
isUyorlar. Bu hususta bUtUn mukave· 
met! kırmal!a. çalı§l)'Orlar. .MUttetik· 
ler bo§ mllnaktl§&lara girmeden va
ka,}11 görerek tedbir almalrdirlar. Hlt· 
ler1n maksadı mUt~lklerl hareketsiz 
bulundurmaktır. Geni§ bir manevrll 
karşı1J1Dda bulunduğumuı:u ıöz:önQ.ııde 
tutmalıyız. 

Parla, 13 - BUtl1D Fransız ıazete
leri, .Almanya. ttaıya ve Rus.yanın 
Balka.nlar hakkında mU§terek b1r be· 
yanname ne~redeceklerl haberlerlnln 
bir blöf olduğundan bu Uç devletin 
nokta! na.zarlan arasında blrllk ve 
beraberlik bulunmadığmdan uzun u
udiya be.hsed.iyorl&r., 

Oeuvre gazet.eal, bu husuata yazdı· 
tı bir makalede diyor kl: "Sovyet 
Rl•sya, Balkanlarda atatükonun deva· 
mmı lıteme:a. Fırsattan l.IUtade ede
rek Tuna ve K.aradanJzd• vutyetlni 
kuvvetlendirmek ister. Almanya l.ae, • 
mebrol mlktarda yiyecek ve ham 
maddeler aldığı BeJk&nJarda harp de
vam etU:t mUddetçe, her ne balıaama 
olursa olsun .tatUkoyu muha!:ua et 
mek nJyeUndedlr. Italyanm noktaı 

ııazan l.ae, ne Rusyanmldne, ne de 
Almanl.Lklne uygundıır. Bu bakim· 
da.n UçtlıJU paktı ve beyannameyi, 
ııtmdlkl halıic bir blllf addetmek icap 
eder . ., 

SAAT: 13.40 
Alman vapur unu batıran denizaltl 
undıi. ~ (A.A.l - (Edmond Hugo Stinnes) SmnindekJ Alman 

vapurunun Jetlandm garp sahilinde Tbenımlnde açrğmda bir İngili.ı 
tahtelbahirl tarafından batmldığma ve mürettebatının kurtarıldığma 
dair Kopcnha.ngdan verilen ha.beri te>it eder mahiyette amirallik ma. 
kamma dUn akşama kadnr mallımat gelmem!ştir. 

İyi haber alan mabfellerde söylendiğine göre, tahtelbahlrln 
kumandanı emin sulara girmeden telslzlnl kullan.mryacaktır. Ayni 
mahfellerde Alman harp gemilerinin mütemadi nezareti altında bu· 
lunan sularda (.Heddcrnhelm) vapurunu batıran İngiliz ta.htelbahlrl
nin muvaffakryetlnl hatırlatan bu muzafferiyetten dolayı memnun! • 
yet izhar edilmektedir, 

İtalya Mısıra muahede teklif ebnemiş 
Kahire, 2:l (A.A.) - Mısır hllkilmetl ve aaJıihlyettar İtalyan 

mahfellerinde beyan edildiğine göre İWya hilklimetlnin Mısır hUkil
mctlne iki memleket ar8.!lında bir dostluk ve ademi tecavUz misakı 
aktedilmesi hakkında lld sene evvel yaptığı teklifi tekrar ettiğine 
dair verilen haber hlçbır e!3.Sa istinat etmemektedir. 

l.alyan 
Yugöslav 

anlaşın.ası 
Uçüncü yıldönümü 

münasebetile 

Dostluk teıah:ı rü 
yaplldı 

Roma. 2Ş (A.A.) - Belgradda im· 
za edilen Itaıyan-Yugoalav ltilAtlan· 
nm UçUncU yıldönUmU. dosUuk teza
hUrlerlne aebeb olmuştur. 

Kont Ciano, Yu&"oalav ııeflrlnln p· 
retine bir zlya!et çekmiıttr. Yugoalav 
hariciye na.zm l4arkovlçe gönderdiğı 
bir telgrafta kont Clano, bllha.ıısa fÖ)' 

le demektedir: 
- Yugoslavya il• İtalya ta.rafmdan 

imza edllmlı olan Belgrad ttıllıfları 

iki memiekeUn mUnaaebeUerl için ye 
o1 bir dostluk ve 1.§blrllği devrem ~
ınııtır. Bu ıtllAtlar hayaU bir mabl· 
yeti haiz olduklanm ve iki memleke· 
tin me.:ı.:aatlerlne tekabUl etUklerloi 
gı>stermiılcrc:Ur. O uman olduğu glbl 
bugQ.ıı de İtalya ve Yu1:oslııvya taıo.
lmdo..n takip edilen sJyasetln sağlam 
Lemellııt t~kll ed~celderdir.,. 

Markovlç, kont Cuı.noya çektiği tel· 
; rafta §U cevabı vermL5tlr: 

"Kuvvetini mUtelcabll emniyet ve 
saygıdan ve menfaat blrllCtndeıı alan 
ıki memleket araamdakl dostluk ıım
dlld hAd.lsat kar,ıaında huaust bir e· 
tıemmfyet lkUsap etmekte ve bizde 
ayni feyLzll, l§blrllği siyasetinde eebıat 
etmek arzusunu t&kvlye eylemekte· 
dlr.,, 

Kont ctano, p.zetecllert kabul ede
rek dosUuk pnktınm verdiği mesut 
neticelerden dolayı memnunlyeUni bil 
dlrmlş ve Italya ile Yugoslavyanın 
mUşterek mcnfo.atıerlnln mUdafaaın I· 
çln Uç aene evvcı girdikleri yolda yU· 

rUıneğc devam edccekleıinl aöylemlş· 
tir. 
Diğer cihetten Markovlç, matbuata 

Lhtısasl:ırmı ayni §eldldo ifade etmlf· 
Ur. Nazır, Belgrad itiltıtınm heroey
den evvel Adrlyatikte ve A vrupanm 
cenubu oarktslndc mUesslr bir sulh 
unsuru olduğunu kaydetmiş ve dUn
yanm bu kısmında sulhun ve şimdiki 
vazlycUn ldamesinl istihdam eden iki 
hUkOmet tarafmdan aarfedilcn gayret 
lerin muvattııklyetle İıeUceleneceğin
den emin bulunduğwıu na.ve eylemek-
ml.§Ur. · 

Memlekette su işleri 
Bazı çorak vadi
ler bekledikleri 
suya kavuşuyor 

Momlckettc yeni blr tetkik 8&

yııhatıne çıkan ,.e bl.lhaua Çam
lık mevkllnde inşa edilen bln 
metre umnJuAundakl ttlnell söc
dcn getl.nneğ'e giden Nana vcklll 
All Fuat Oebe8oy r;ge nımtaka.

undo.kJ Uısl!!.ııt ve m ı,lt'rlnf söz
den geçirmiş; ba anı.da Bergama 
,.e Dikili havaU!ılndekl Bakırçay 
~msllo meegııl olmu,t\ır. v~ 
kilin ecyahattnden ı~tlfado edr.n 
köylUlcr burada btr köprtt yapıl
maımu an.o ~ımı,ıerdlr. Vekil bu 
ııeyahatlnde MMemon ve Enılr&.
lemde yapılAn Gediz IRı1ama lfı~ 
rlnl de görmU,. Sallhllye battkf!t 
ettikleri sırada tdtl~lerl etratın
dn oo lrahab Vl'rml,terdlr: 

.,_ 1.klncl bir. su programı ha. 
zırladık. Bunu 'ilksek mecll&n 
tasvibine arzedeceğiz. 

Tanzim etti~miz programa na. 
zarnn bilhassa Orta Anadolunun 
sulanması hususları ile meşgul ola. 
cağız. Mesalmizfn mühim ve b~ı
ca kımmlarmı §Öylece blil!ea ede. 
bilirim : 

Konyndaki sulama te!!is:ıtma ait 
ıslah ameliyesi tamamlanacaktır. 
EakJeclılr o~ sulanması için 

de Porsuk üzerinde, Gökçek.lllık 
mevkiliıde bir baraj inşasını dilşU
nUyoruz.. EtUdlerim.l.zi tamamladık 
ve barajm temel vaziyetini tetkik 
maksadile sondajlar yaptık, mUs -
bet netice aldık. 

Ak.earay bataklılı:la.rmı kunıta. 
cağız ve drenaj kanallan Va8lta • 
sUe kuruyan yerleri sulayacağız. 
Ayni zamanda Ereğli bataklılı:lan
nm kurutu.lmaaını ve mevcut su 
ile bu sahada da sulama yapılma. 
smı etUd ediyoruz. 

Çankırı Ue Kızılırmak aramıda
ki milnbit ve mahsuldar sahanm 
suJan.m881 işlnl de tetkikten geçir
mekteyiz. Fakat bu mmtakadaki 
mesaimizi genlşlet.meğt ve Kızıl 
ırmak havzasmdaki bir milyon de. 
kar genlşliğindekl arazinin de ir
va ve Lska.sını dUşilndUk ve icap 
eden çalışmalara başladık. 

Kayııeri clvarmda.kl Kara.saz ve 
Develi bata.klıklarmı kurutacağu;. 
Zamantl Irmağına tebdili mecra 
ettirerek Bünyan ile Kayecrl ara.
smda 2:SO metrelik bir 11ukut te. 
mtn edeceğiz ve böylece mezkilr 
hava.linin ınılanmamnı nıUmkiln 
kılacağız. 

Bunlardan bq'ka Nlfd,, Bor, 

.:Uemlrkdln ıro l5!crlnl lmh eden 
Nofln nklll 

Erbaa, Amasya, Merzifon, A.khl • 
aa.r, Adapaza.n ve Hend!k mmta
kalarmdald ovaların ııula.nmuı e. 
tüdlerine başladık. 

Yine bu sahalarda yapılacak 
U,lor arasında Çarşamba, Terme 
ve Bafra batakhklarmın kuıııtul · 
ması ameliyeleri de vardır. 

Ege mmtakasından ccnubt A
na.doluya doğru uzanan sahada.ki 
irva ve iska işlerinin tanzimi için 
de Milas, Köyceğiz, Marmaris, 
Antalya, Alanya, Anamur havali. 
sini ihtiva etmek . Uzere bir 11u 
şube mühendisliği teşkil ettik. 

Böyle bir te~kllAt, Diyarbakır 
ovasmm sulanma&t için de vUcuda 
gcUrflmiştlr. 

El5.z1ğ ovasmm sulnnmam etUd 
edilmektedir. Hn.tay Amtk ovası -
nm kurutulma ve sulanmaııına n.it 
projeler de ta.ma.mla.ıunıştır. 
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Doğan, birdenbire çelik bir ı 
zemberek gibi bo§anclı: 

- Ahmet, yeti~in, yakalan
dım!. 

Genç kızın bu buhranlı daki· 
kaları, tam Doğanın Prenses İri· 
ninin saraydan ayrıldığı zamana 
isabet ediyordu. Doğan, aaraydan 
çıkarken İrini ile gizli bir §ey 
konuşmuşlardı. 

İrini 
- Gelece~ain değil mi -dcmişti

herhalde? 
- Gelmeğe çalı§Clcağnn. 
- Demek, kat'! olarak söz ve· 

miyonrun. 
- Yalançı çıkmak istemem t 

rint, fakat herhalde gelme~e ça • 
lışacağım İrini. Arkadaşlarını 
daha doğrusu sizin buradaki Yu
n"anlılan tanımak isterim. Vene· 
diğe kar~ ve yapmak istediğiniz 
hareketin muvaffak olacağına ka
ni değilim amma ... 

- Fa.kat dllşUn Doğan, bi.ziın 
toplantılarunı:z gayet gizli olur. 

- Takdir ederim. Yunan mu . 
hacirlerl mahallesine ve ded.iğinlz 
eve geleceğim.. Bu, bu kadar. 

f §te Doğan, ancak bu mlilfilcat· 
tan sonra saraydan çrkmış ve 
yolda, ıehir muhafızı ile karşılaş· 
mı§, sonra ortadan kaybolmuıtu. 

Kiyara ise bekliyordu. Güzel 
kız, kalbinin heyecanla çarpışını 
duyuyor gibiydi. Nihayet kararı
nı verdi ve kalktı. Gizli bir do. 
laptan küçük üç çekmece, bun • 
!ardan aonra bazı Jdğıtlar ç1kar
dr. Çekmecelerden ikisini açtı. 
Bunlar, mücevherat doluydu. Bi
raz dlişlindü ve sonra sırtındaki 
gelinlik elbiseleri de sUratle fır. 
latıp attı ve en sevdiği bir elbise· 
yi çıkilrdı, sırtına geçirdi. 

Karan kat'i idi: 
O gelirse, onunla bırakıp gi· 

decekti. Şu üç çekmecede büyük 
bir servet yatıyordu. Doğanda 
hiçbir ıey olmasa bıle, bu servet, 
onları büyük bir refah ve huzurla 
ya~tmak. için bol bol yeter ar
tardı. 

Anaızın uzaktan sesler gelme. 
ğe başladr. Korku ile pencereye 
atıldı ve karanlığı dinledi. Evve· 
ıa, karmakarışık gelen sesler, 
sonradan biraz vazıhlaştı: 

- Tilrk korsanlan tchri bas· 
tı, Venediklilerl. 

- Korsanlar bizi bastılar!. Ne 
duruyorsunuz? 

Kiyara, yumruklarını pkakla
nna dayıyarak sendeledi: 

- Aman Allahım, meydana 
çıktı ... Vuracaklar onu ... 

Gürültüler, rilzglnn artıp ek. 
sili§i ile yakınlaşıp uzaklaııyor 
du. Odanın içinde, bir beyin ağn
ıına tutulmuı gibi dolaııyordu .. 
Kulaklarına, sanki onun iniltisi 
geliyordu. Vurulduğunu, kıhçlaı 
altında can verdiğini görüyor gi· 
bi oluvordu. Duka da bu sesleri 
işitinc~ sarayın ta öbür tarafın -
dan bağırmıştı: 

- Muhafızlar silah b:ışına r. O 
hain herif gene çıktı mey-.ana 1. 

Biraz sonra, Duka, yanında 

sekiz muhafızla sokağa fırlamıı· 
tı. Duka, sarhoştu. Ne yaptığını 

. bilmiyordu. Zaten nik1hın akim 
kalmasına kızan hükümdeır, tim· 
eli büsbütün çileden çıktr.ııtı. 

Ki yara bir an için dUıündü: 
Derhal çıksam, doğruca pren

ses İrininin sarayına gitsem.. Fa. 
kat ya orada değilse?. Ya yolda 
tesadüf ederler.se ?. 

Vaziyet, çok nazikti. Derin bir 
aciz içinde bulunduğunu hissedi 
yorlu. Yapılacak hiçbir ıey 
yoktu: 

- MahkQm -diye inledi· Alla.. 
hım, sen bilirsin artık.. Onu, bl· 
zim sefillerin kılıcına dütiirme .. 

Dakikalar bile geçmek istemi.. 
yor gibiydi. V enedik kiliselerinin 
çantan gürültülü gürültülü ötU
yor, halkı ayaklandınyordu. 

Biraz sonra, §ehri müthit bir 
uğultu sarmıştı. Bu hal, belki blı: 
saat kadar sürmüştü. .. 

Kiyara, pencere dibinde titri· 
yor, yaşlı gözlerle şehrin bulandı: 
gölgesine, denizde, karada koıu
şan insanlara bakıyordu. 

Ne olmuştu acaba?. Veyahut 
ne olacaktı?. 

Epeyce bir müddet aonra Du.. 
kanın geldiğini işitti. Asabiyetle 
bağınp duruyordu. Onun hidde
ti, bilakis Kiyarayı derin bir se
vince atmıştı: 

- Ona bir1Cy yapamadılar~ 
Tutamadılar onu .. Öyle olmaaar 
dı Duka §imdi kahkahalarla ortL 
lığı çınlatırdı. 

Diye mınldandı. Fakat sabahı 
nasd edecekti?. Ve sabaha kadar 
neler olması muhtemeldi?. 

Biru aonra artık tehrin uf. 
kundaki gürültüler yatıımağa 
baılamrıtı. Kalabalıktan eser kal· 
mamııtı. Gelip geçenler epeyce 
azalmııtı .. 

Bu hiçbir ıeyi anlryamamak 
Kiyarayı hırpalıyor, üzüyor, öl • 
dilrüyordu. 

Bir ıez:tonga uzanmııtı. Yata.. 
ğına giremiyordu. Saray, derin 
bir aessizlik içinde idi. Yakıt. 
gece yansını geçeli çok olmuıtu. 
Şehir, uykuya dalmıştı. Fakat o, 
şezlongun üstünde düşünUyor ve 
bekliyordu. 

Nihayet sabah olmuıtu. GOn. 
doğarken, kendi sarayına haber 
gönderdi ve Rozitanın gelmesini 
iıtedi. Böyle bir zamanda ona 
tiddetle ihtiyacı vardı. Bilhaeea, 
konuşmak, biqcy konuşmak, ve
levki saçma sapan olsun, yapa· 
yalnızduvarlara bakmak ıztırabın· 
dan kurtulmak istiyordu. 
Dukanın y{l%ünil görmek iıte.. 

miyordu. Sonra, teyzesi olan Du· 
kanın hastalıklı hemJiresine de 
hiç tahammülü yoktu. Doğan 

gelmemiıti. 

Acaba ne olmuştu?. Batına~ 
fel!ket mi gelmitti?. 

Buna ihtimal vermiyordu. Çiln· 
kü Doğan yakalanmıt olsaydı, 
bunu cvvelS zabıtanın faaliyetin· 
den, saniye Dukanın kahkahalann 
dan anlardı .. Pencereyi açtı. Ap
ğıda iki muhafız nefer konuıu· 

yorlardı. Sözlerinden birkaç cüm· 
leyi ititti ve tel~şmın yerinde ol
madığını bir daha anladı. 

Tam bu Sirada Ronta retmit
tf.Bira.z sonra da Pren.aee İrini· 
nin gondolu gözilkmüştU. Kiyara 
onu görünce sapsan kesildi, fa -
kat kalbini harekete getircr. derin 
bir sevinçle yerinden fırladı ve 
karşıdan ona i§aret etti. İrini, 
gizli ve manidar bir işaretle ce -
vap vermişti. 

İrini, evvelS Dukaya uframıt-" 
tı ve ancak yarım saat sonra ge
lebilmişti. Dilber Yunan kadını, 
odaya girer girmez, parmağını 

dudaklarına götürdü. 
- Yavaş!.. Sük<lnet v itidal 

lazım.. 

(Devamı nr) 

ŞEBIB TIYATROs·o 
Komedi lmmıı: 

Akp.m 20.30 da: 

Herkee Kendi Yerlncle 

-

VAKiT ın kitap kuponlarını 
toplamayı ihmal etmeyiniz 
Yakıt fevkalide rafbet rören birinci ıeri kitap kaponlann

dan sonra oond tertip kuponlann dlı netrine beılumım. 
Sıra ile toplayacağınız 20 kupon ve 25 kurut sı'bi u bir 

para mukabilinde, 800 aayhı ve 175 lcunıılulı bet tane kitap 

kazanacaks1nız, ihmal et meyiniz. 



Sizin için çok iyi giyi
niyor diyebilirler mı ? 

Bunu merak ediyorsanız bir 
tecrübe yapalım. Burada üç tane 
tayyör ve bu tayyörlerle kullan. 
ma~a mahsus olarak üçer tane de 
şapka eldiven ayak':abı var. 

Bunlardan biri spor için, biri . _ 
şehir için biri de cay içindir. · 
Şimdi zevl:i reliminizi tecrübe 

etmek isterseniz şu etraftaki 
şapka çanta eldiven ve ayakka· 
bılardan her birinin hangi tayyö· 
re ait olduğunu bir kere seçiniz, 
sonra isabetli seçip tl-çmediğinizi 
anlamak için aşağıd<ıki cevabı o
kuyunuz. 

Cevap budur: 
1 Numaralı tayyöne: G 

işaretli şapka H işaretli çanta II 
işaretli eldivenler D işaretli is. 
karpinler giyilebilecektir. 

2 Numaralı tayyörle Y işaretli 
iskarpinler A iş.ıretli eldivenler 
B işaretli şapka, C işaretli çanta 
kullanılacaktır. 

3 Numaralı tayyörle K işaretli 
şapka L işaretli çanta F işaretli 
eldivenler E işaretli iskarpinler 
giyilecektir. 
Eğer siz de bunları bu şekilce 

intihap ettinizse zevkinizden ~
min olabilirsiniz. Muhakkak ki 
herkes size ne zarif bir kadın di· 
yecektir. 

t 

''- Yann saat bir buçukta, 
kütüphanede ... O vakit istirahat 
zamanıdır, oralarda kimse bulun
maz. Tam saat biri kırk beş ge. 
çe harekete geçmiş bulunmalı:.. 

sın.,, 

''- Başüstüne Mösyö.,. 
''- O zamana kadar daima 

benden uzak bulun ... Şarkı söy
le, kitara çal ... Misafirleri eğlen
dir. Sakın yanıma gelme ... ,. 

Konuşanlar Don Luis Mareno 
ile yan hintli çalgıcı idi. 

Varren gerisingeri, kapının al. 
tına gitti, cigarasmı yaktı. Gita
racı selam vererek yanından geç 
ti. 

Don Luis ise gece yarısrna ka. 
dar bahçede gezdi. 
Yemeğe oturdular. Şampanya 

su gibi dağıtılıyordu. Dik, taç 
kardeşlerinden Koyopanlı iki şa. 
ir, Don Jose Flores ve Don Palı
lo Salazarla yazacağı destan hak 
kında uzun uzun görüştü. Ara -
da sırada Don Luise bakıyordu. 

Ertesi günü kütüphar.ede ne 
dacaktı? Acaba hazırlanan plan 
neydi? Kitaracı kimdi? İşin L 
çinde daha kimler vardı? 

Varren fazla düşünmek iste. 
medi. Başında kafi derecede dert 
vardr. Yeni belalara girmek iste
miyordu. Uykusu gelmişti. 

Herkes yavaş yavaş odasına 

çekildi. Ertesi sabah, fzleta ile 
karşılaşan Dik at gezintisini öğ. 
leden sonra yapmalarını teklif 
etti. Gidip tenis oynadılar. 

Kitaracı gözünü onlardan ayır. 
nıyordu. 

Oyun bitince Varren kitaracı-

ya: 
"- Ha, Senor Al<itano! Rir 

.oreador şarkısını söyleyin de 
•m kar§ımdi>ki kadının sert kal -
bi biraz yumuşasın!,, dedi. 

Kitaracı, Varrenin hayreti 
'rnrşısında, Karmenden bir melo. 

li söyledi. 
Varren lzletaya: ''Giyinme-

1en önce kameriyenin altına ge
lin, size birşey söyliyeceğim .. 

dedi. 
Buluştukları vakit İzleta: 
"-Ne o, yine heyecanlı görli. 

nüyorsunuz, ne oldu?., 
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Taç kardeşlerinden Don Jose 
ve Don pabloya dönerek: 

"- Lütfen kütüphaneye bir 
kaç dakika teşrif eder misiniz? 
Bayanlar herhalde müsaade ede
ceklerdir. Biri geldi... Havadis 
getirmiş. 

tlçü birden gittiler. 
Varrens gelenlerin Don Ogüs· 

ten'le kardeşi olduğunu anladı. 

Belki yaralarını tedavi etmek için 
gelmişlerdi. .. 

Don Jose ve Don Pablo dön· 
dükleri vakıt çok düşüceli görü
üyorlardı. 

Varrese birkaç kere baktılar. 
Tetikte buluan Varrens bunun 

farkına vardı. Demek yanılma
mıştı. Gelenler onlardı. Odasına 

döndüğü vakıt, eşyalarının karış· 

tınlmış olduğunu gördü. Mem· 
nun oldu. Bir şey bulamamışlardı. 
Şüphe altında bulunuyordu. 

Saat tam bir buçuktu. Aşağı 
katta kimseler yoktu. 

Kütüphane odasının kapısı açı
larak Varrens içeriye girdi. 

Yüksek arkalıklı koltuklardan 
birini pencereye doğru çevirerek 
i_sine gömüldü. Bekliyordu. 

Koltukta birinin bulunduğu 

kimsenin aklına gelmiyecekti. 
Mevcudiyeti keşfolunsa bile teh
like yoktu. Canı kütüphanede is· 
tirahat etmek istemişti... 

Bir İspanyol evinde bulunan 
herhangi bir misafir, hareketle
rinde serbestti. 

Varrens düşündükçe neş'eleni
yordu. Taç kardeşleri fena vazi
yete düşmüşlerdi. 

Onların nazarrnda taç bir daha 
meydana gelemiyecekti. En mü· 
him parçası yangında mahvol· 
muştu. Bir parçası Don Diegodan 
esrarengiz bir şekilde çalınmıştı. 
Diğer parçasını Don Jaime bera
berinde alıp götürmüştü. Ona ar· 
tık hiç bir şey yapamıyacaklardı. 

Vanens, taç. parçasının emin 
bir yerde mahfm.: bulunduğunu 

düşündükçe keyifleniyordu. Ge· 
ride beş parça kalıyordu. Bir ta
nesi bu evin içinde idi ... 

Oda kapısının açıldığını du
yunca ctüşünceleri yarıda kaldı. 

iki kişi odaya girmişlerdi. Se· 
nara Lores'in sesini duydu. 
"- Ah sevgilim, korkuyorum. 

Bizi ya görürlerse?.'' 
Don Luis Moreno cevap verdi: 

"- Korl<mayın sevgillı4 .. ken· 
disine sarılan kadını öpmek içirı 
eğildi. "- Sevgilim vaadini yeri· 
ne getir ... '" 
'-Canım sana altı ay evvel 

fotoğraflarını göndermi§tim: . .'' 
Fotoğrafları ne yapay~? 

zümrütlerigözlerimle görmek is· 
ti yorum. 

Varrens anladr. Don Luis ka· 
dınların zaafrndan istifade edcıt 
Senora Lores ısrarlara dayanarnı
yarak: 

"- Peki otur, kendisi burada 
değil. Don Ogüsten de Beltranla 
Koyopana kadar gitti. Sakalanarı 
yeri bilmiyorum. Senelerdcnbcri 
hep aynı yerde durur gel.'' 

Moreno ha§in bir sesle: 
"- Ne dedin? Burada değil 

mi? Gitti mi?" 
"- Bir saat evvel. İki adını 

ileriledi." 
"- Zümrütler kitapların ar .. 

kasındaki gizli bir çekmcceniıı 
içindedir.'' 

Varrens, sinirleri gerilmiş bit: 
halde bekliyordu. Don Luis Mo· 
reno taşları çıkaracak mıydr? 

Sen ora Lores' e bunlar için ıni 
kur yapmıştı? Bir türlü kalkıp 
arkasına bakmak istemiyordu. A.· 
caba ne yapryorlardı ?. 

Senora Loresin sesi tekrar du· 
yuldu: 

"- İşte, bu mahfazanııı 

içinde." 
Don Luis Morena nefesini kc .. 

serek önündeki mücevherlere ba· 
kıyordu. 

Varrens saatine baktı. Bir kırk 
beş olmasına iki dakika vardı· 
Acaba ne olacaktı? 

Tam iki dakika sonra kapı a· 
çıldı. Gitaracının sesi duyuldu: 
"- A, Don Luis, burada mısı• 

nız? Affedersiniz Senora, sizinr 
meşgul olduğunuzu bilmiyordum' 

Senora Lores korktu. Rezalet' 
ten korkuyordu. 

Don Luis ona: 
''- Çabuk, gidiniz, görmesin.'' 

dedi. Birkaç ayak sesini mütea· 
kip. Senora Loresin sesi tekraı' 
duyuldu: 
"- Buraya ne yapmıya geldi, 

niz?" 
Gitaracı: 
"- Affedersiniz Senora, uorı 

Luis' e bu akşamki şarkılar için 
bir şey söylemiyecektim. 

Moreno: • 
"- Peki peki, çık. Sonra hal· 

lederiz.' dedi. 
Evvelden ha7.ırlanmıs olan 

muvaffakıyetle tatbik ediÜyordll· 

Kadın nefes nefese: 
''n Aman ver kutuyu; başınıt3 

felaket gelmeden yerine koya· 
hm.' 

(Devamı vıtr) 

"- Evet, heyecanlıyım. Yüzü r---------------------------,,,r 
koyun yere yattı. Cebinden ka. 
lem kağıt çıkardı. Bir şeyler .;ı

ıiyc:>rdu . ., 
"- Don Luisi nerede gördü -

~ümü hatırlar ~ibi oluyorum. 
Yanmda.ki herif Kitolu değil, tı:ı_ 
rar.yol da değil. Toreador şar!cı. 
sını söyl~diği vakit farkına var. 
madınız mı? .. 
"- Fevkaliide bir şey görme. 

dim.,. 
" O şarkıdan her İspanyol 

nefret eder. Hiçbir İspanyol on!.l 
söylemek istemez. Yavaş yavaş 

antamıya başlıyorum. Hatırlar 

gibi oluyorum... Durunuz, ha, 
tamam, işte buldum!,, 

Gözlerinin önüne Paris geldi. 
E:lmas borsası ..• Sahte elmasçıla. 
nn kahvehanesi ... 

''- Buldum, Dona izleta buL 
ılum. Kitaracı sahtekarın biri ... 
Hatti bir elmas dükkanına sah
te bir kc-lleksiyon satmak istedi
ği için mahkumiyeti bile var. 

Don Luis Morenonun hukuk 
tahsil ettiğini söylemiştiniz, de. 
~il mi? Tamam, bu herif, kita • 
racının avukatlığını yapmıştı . ., 

lzleta hala anlayamamıştı. Kaş 
!arını kaldırarak: 
"- Daha açık anlatsanıza!,. 

Varren gülerek: 
"- Saat üçe kadar sabredin. 

O vakte kadar daha başka şey _ 
ler de öğrenmiş olurum .... 

Geceki işittiklerini hatırladı: 

"- Saat bir buçukta, kütüp. 
hanede . ., 

Kahvaltı zamanı gayet hoş bir 
hava içerisinde geçti. 

Bu esnada hizmetçilerde::ı biri 
gelerek doktor Loresin kulağına 
bir şeyler fısıldadı. Ev sahibi mü
saade istiyerek masadan kalktı. 

- Mademki ıilah seçmek hak· 
düello etmek istiyorum. 
fcditmedi ki. 

Günlük bulmaca 

Solttnn ııağn: 
ı - Batırılan lDgillz tayyare ge

misi, bir harp sl!Ahı, 2 - Bir cins 
mercan adası, bir çc,ıt kumaş satan. 
3 - İçe giyilen elbise, cemi edrıtı. 

4 - Ter.s çevirirseniz bir druı araba 
olur, elbisenin bir ktsmı. 5 - Gl\zel, 
yakın değil. 6 - Alfabeden 1kl harf, 

,, .. 

,. .~fit: 
•l/~J 

1,f{(,(,,f.-f" . 

k ba · be · · ı·· • 1 ;ıc ı na aıt; n o um şua arı 
- Fakat ölüm ıuaı daha kef 
- Acelem ne, bekleı·im. 

- İtalyan karikatiirii / 

zamanm tak.simatmd.an. 7 - Hava~ 
düşenlerden, meşhur bir ressaill· S ıı 
Yüz sene, iıUkbali ke~it usuııcriod~ 

dt'>" 
bir emir. 9 - !ıtığna, lstlnııt c 4 

sııe• 
10 - Büyük bıçak. Rouııseau'nUn d'. 
hur bir eşeli. 11 - Çenesinin altJll 
k~ kılları eksik değil (iki kcllrneJ. 

l'ulc:ırdan a§ll~ıya: ~ 

ı - Zorla almıp götUrülen. ' ;ıı 
Mahcup olan, arkada ve uzakta :t<sl I'• 
yer. 3 - Uzun hlUye, bUyUk ıı:a;tı 
{ - Rabıtası olan, nota, 5 - G ıı· 
aana.t, ağacın kollarından. 6 - ,, 
ya, nota, 7 - Bir oyun vasıt&lfl• c't 
ğızda. dönüp dola~n söz. 8 - oerd tı. 
etme. 9 - Gllzcl s\Sz söyleme J<Ud~if 
yanm. 10 - Ateş orada yanar. 
emir. 11 - Bir aebze, genf,lik. 

'7S numar:ıh bulmacamızın ııııl 11~. 
1 - Cesnrctivar, :? - !fakat. ~· 

3 - Vefak!\r, Saç, 4 - A!lm. r>lY' ı) 
5 - Teyel, Hut, C, 6 - Aratııll• ~ı 
1 - L, N, Latife, 8 - Amctclct• uıt 
P - Ru, Alizeler., ıo - Saten. ı.. 
11 - Haaar, KiUp. 
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