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Almanya 
~avalarda büyük 

hır faaliyete ~:irışti 
Alm~n ve İngiliz tayya
rele:.ı arasında şiddetli 

musademeler oldu 
Londra, 10 (A·A) 11 be 

ı · - a r a· 
ındığına göre İngiltcrenin simali 

~.ark~ sahillerine ve Firth or İ<'orth 
uzennc Alman tayyareleri tara· 
endan dün yapılan taarruzlardan 
aşk~, Alman ve lngiliz tan·a-
clerı arac;ında PC'terh. !)d c· ..ı 
ıuu d ... ı' ann-.ıa 

sa cmcl1:r oimuc:tur • ı t • . ;J • Jl man 
a~ yarelerı bu civarda bir p:.-trol 

(Devamı 2 inci sayfada) 
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·Harbiye Nezaretine Gamle
n in getirilmesi muhtemel 

Brüksel, 10 A.A.) -D.N.B. 
Belçika ajansının Paris muhabiri, Fransız ka

binesinde yakında vukuagelecek tadilat hakkın
da tafsilat vermektedir. 

Belga ajansının muhabiri diyor ki: 
"Mebusan meclisi koridorlarında dolaşan şa

yialara göre, Daladye, harbiye nezaretini terke
decek ve harbiye nezaretini ya general Gameli
ne yahut general Nog'e tevdi eyliyecektir. Dahi
liye nazırı Saronun yerine halen başvekil muavi
ni Şotan getirilecektir. 

Diğer taraftan bir istihbarat nezareti de kuru
lacaktır. Fakat bu nezaret şimdiye kadar sanıl-

dığı gibi Frossarda değil fakat halen iş nazırı bu
lunan Pomarete tevdi olunacaktır. İş nazırlığına 
da Radikal sosyalist partisi parlamento grupu 
reisi Şişery getirilecektir. 

Hava nazırı Guy Laşaml>ra da kabineden çe
kilecektir. Fakat bu değişiklik pek muhtemel o
larak biraz daha sonra vukua gelecektir. 

Harbiye nezareti parlam."!nto müsteşarı Duc
lo'nun da istifası ihtimalleri bahis mevzuu edil
mektedir. 

Paris siyasi mahfillerinin kanaati, kabinede
ki bu değişikliklerin pek yakında vukua geleceği 
merkezindedir. 

!
··~······~·························· ········································· 

f ransız ~azetelerinin ekserisi, korkunç tehlike saatinin yaklaştığı 
-~ günlerde Parlamentonuri gizli celse aktadişini tenkitle ka~şıladılar 
................. , ...................•.... , 

FRANSIZ MATBUATI, PAR. 
LAMENTONUN GIZLt CEL. 
SELERINt TENKiT EDiYOR 

Paris, 10 (A.A.) - Bu sbah
ki bütün Fransız gazeteleri pek 
tabii olarak büyük başlrklarla 

mebusan meclisinin dünkü gizli 
celsesini mevzuubahscdiyorlar. 

Gizli celseden evvelki safahat 
uzun uzadıya yazılmakta, fakat 

gizli celseye ait hu'susat hakkın. 
da kat'i bir ketumiyet muhafaza 
edilmektedir. Gaxcteler bu gizli 
celseye ait meclis riyasetinin tcb. 
liğini vermekle iktifa ediyorlar. 

Matbuat, milli müdafaa teşki. 
Iatına ait çok nazik meselelerin 
hadisesiz ve Fransızların müttc. 
fik vatanperverlik hissi içinde 
cereyan etmiş olduğu yolundaki 

. . 
kaydı derin bir memnuniyetle 
tebarüz ettirmektedir. 

Bu gizli celse hakkında Exel. 
sior gazetesi şu mütaleada bu. 
lunuyor: 

"Kalabalık bir meclise tevdi 
edilen bir sır artık bir sır ol. 
maktan çtkar. Bu müzakereler 
olduğu gibi ilan edilmeli idi. 

(Devamı 2 inci sayfada) 

. ........... -................. ____ _ 
Romen Hari~iye nazırı 

Gafenko 
=Belg rat konuşma-i 
: : 

~sı hakkında nazır_; 
lar meclisine 
izahat verdi 

Bükreş, 10 ( A.A.) - Rador a· 
jansı bildiriyor: 

Başvekil Ttareskonun riyasetin· 
de toplanan nazırlar meclisi, has
saten ciddi şerait içinde Balkan 
antantının birliğini, tesanüdünü 
ve sıkı iş birliği azınini gösteren 
Belgrad konferansının neti<Zleri 
hakkında hariciye nazın Gaf enko
nun izahatını dinlemiştir. 

Başvekil, bu netle.eler ile harici
ye nazınmn faaliyeti hakkında 

hükfunetin tam memnuniyetini 
bildinniştir. 

?\azırlar meclisi bunu müteakip 
dahili meselelerin müzakeresine 
geçmiş ve ruznamesindeki mesele· 
leri halleylemiştir. 

lOünya sunnu nçn1n1 çalloşıDıyoır .. 

Amerika, - silfthların 
tahdidin_i . . düşünüyor 

Hariciye Nazırı beyanatta bulundu ve bitaraf 
devletlerle _ giriş~len müzakereleri anlattı 

Milletler arasında yeni 
bir ekonomi sistemi 

Fin n.."l<e~rfori lıir . ı· . 
ıo; ıhlı,un · • 1 h 

·~· 1 11< " iirumn lı::ı:ı:ırlanıyor ... 

Alman Dahiliye 
.~azırının beyanatl 
"Bu harl>in, her millete 
hakkı olan hayati saha· 
yı veren bir sulhle bit-

Va.5lngton, 10 (A. A.) - Hari
ciye nazırı Hull, bildirntl§lir ki, 
bütiln dilııynda. sulhün le.sisi hu
susundaki arzuya binaen haber
le§Dle mahiyetinde olmak üzere bi
taraf devletlerle siyasi müzakere-

daf etmesi dol:ıyısile bu mlizn.ke-

Mannerhaym 
mukavemet ediqor 

Londra 10 - Sovyetlcrln Maııncr. 

hayın hattına taarruz devam etmekte. 
dlr. Buounlıı. bcrabrr Fm15.ndiynlılnr, 
göndl'rtlcn takviye kU\"\ tlcrl say~ln. 
dı:-, Rustnn pUsl>Uı tmU§lcr, ve Ruslar 
artık Hannrrhaym h~ttını ynr 
lll&k proieeine kat'i surette veda 
Ptnırık 7.nrm·<'linc1C'dirlrr. Kız.ıllılar, 
nıiilıiın ıııiktnrdn m ı 174 ınc kullnn
tnnJ..ırnıa ve kUlliFlli cfracl fed:ı 
ctınclerino rağmen, hat, kahra .. 

nıd.ancıı mukavemet göstcrr-~ı:tc _ 
ır. 

}·'iNLERiN KAllRAMANLICJ 
Fi n mareşali Mnnncrhnym be • 

yn
1
natta bulunarnk eunlan söyle • 

m ştlr: 
•• y 

.. - . alnız hlr tek muharebede 
) u~. 1' 111 nskeı i, hin Sovyet İıskt'ri· 
nl old.ıı mliştur. Dıger bir harl.ıde 

(Devamı 2 inci aayfada). 

mesi lazımdır!" 
Paris I O ( A·A.) - Alman Jıu- lcre giri§ilmiştir. 

dudımdan bildiriliyor: Amerika hariciye nazın bu mü-
Alman istihbarat bürosunun bil znkerclcrin bir plün mucibince 

dirdiğine göre Almanya dahiliye yapılmadığını, enternasyonal ycnı 
nazırı Frick, düı. !\Iünihte Alınan bir· ekonomi sistemi hususunda ip
mcmurlan tarafından yapılan te· tidai mnlümnt toplnmagy istihdaf 
zahürat esnasmdabir nutuk söyli· eylediğini söylemi§ ve bütUn mil
ycrck bilhassa şöyle demiştir: !etlerin kabul t'deccği bir tahdidi 
''- Harici siyaset sahasında teslihatı da derpl3 eylediğini de i-

katl lıir kuvwt imtihanı karşısın· liive <'lmiı;tir. 
da bulurıu~omz. !rıgılterenin iyice j MUstakLel sullılln tıağlı butun-

.(Devamı 2 inci sayfada). duğu mU3tcrek iki meseleyi istih-

. relere muharib milletlerin de işti
~ak edebileceğini söyliycn Ameri
ka hariciye nazırı şunu tasrih · ct
mi&tir ki bu mliznkcrclcr esnasm
cla 5imdlki sulh şartlarına müteal

lik meseleler görüşülmiyeccktir ~f~öi\1~ 

ve esasen bitaraf mcmlekctlerlo 
yapılm:ıkta olan bu müznkerclcrln 
hariciye müsteı;an Summe.ı- Vcl'sin 
A vrupaya yapacağı seyahatle hiç
bir alakası yoktur. 
ı, 'GIL1'ERE vm.LES'İN Zİ\'A-

HET ll\.BJ<..'RINl NASJI, 
fü\.R~II.ADJ? 

J.-<mılr:ı. 10 (A. A.) - Riiyter: 
r..uıuıı ıııalıut ıl Aınerikn lmrici. 

(Devamı 2 inci aayfnda) 

... , Amerika Comliurrelal ' 
Ruzvelt 

_J 

• 
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uı~fl·ı~ımııı~r;~ 
. , ...... 

Bugün 
mektep 

Taluim ;tadında: 
Takainı liaeai: 1 
Haydarpa§a: 1 

yapılan 
maçları 

re de böylece sayısız: berabere bit
ti. 

Fransnz 
kabinesinde 

Değişiklik yapılacak 
Yıgaro §6Y1e yazfyot: 

• 

EN SON DAKiKA 

Bugün Taksim stadında oyna
nan mektepler arası futbol maçla
rına devam edildi. 

GOnün ilk oyunu Taksim lisesi 
ile Haydarpaşa arasında hakem 
Tank Oıerenginin idaresi altında 
oynandı. İlk devre her iki tarafın 
attı~ 1 ter golle devre 1-1 bera· 
bere bitti. 

İkinci devre daha gok heyecanlı 
geçti. 12 inci dakikada K1tba~n 
Nevzat kaleci ile karşıla~tığı hal· 
de fazla heyecana kapılması yü
zünden sayı yapaniadı. Oyun da 
bu §ekilde nefice &ğişnmn 
0-0 berabere bitti. 

(Baıtarafı 1 inci ~) 
Çünkü önüne geçilmez ifıaat ile 
düpnan asıl kendisinden gi%1e. 
nilmesi icap eden cihetleri nasıl 
olsa öğrenecek ve yalnız Fran.. 
sız efkinumumiyfti bunlata 
muttali olaınryacaktır . ., 

"Öyle tahmin ediliyordu ki, 

Daladye hatta itimat mCMJeılni 1 
bile ileri sürerek cızli oeı,.nin 1 

akdine mani olacaktı. UsulO mü. 
zakere hakkmdli büyük bir ttıey. 

Garp cephesin
de Alman 
baskınları 

l':ıri!C, ıo (A.A.) - DUnkil Alman kıtalannın ba.ıtıöJ Nled mm. 
takallmda ve Sarre OJouisfim ,ımaıi garbisfnde yapılınlttir. Su lblfmda 

•nrnıt anzalıdrr. Baskını yapan Alrıhn piyade takımı clet'1uU geri pll.I. 
kUltntmüştUr. Taknn tel örgülerin i~iJıde birkaç auı tertetmittft. M6-
selle ile Sam: arasında takriben 15 kilometrelik bir eepbede '44etJ.I 
bir tôpçu ate!JI teati ediln'ıJştlı". 

• 

lkinci devre müdafaaya geçen 
Taksim lisesi gol atmadılar fakat 
gol de ymıiyerek oyunu 1·1 bera· 
bere bitir<liler. 

ltık: 
Hayriye: 

2 
ı 

Kımuzı grupun şampiyona nam 
JJeti olan Işık ve Hayriye maçı ha
kem Saıi Tttcarım idaresinde oy
nandı. 

Deweyi ı-ı berabtre bitirdiltr. 
lkincf <!evrede daha faik aynı

yan Işıklılar 1 gol daha atarak 
oyunu 2-1 Jeh1erine neticetendir
(fi}er. 

'3erel stadında: 

Boğaziçi: 
~üce Olkü: 

2 
1 

Halhevi •alonanda 
yapılan 

Bugünkü Volebol 
maçları 

Bugün lisekr arasindaki vo
leybbl ınaÇJanna devam edildi. 

İlk maç Galatasarayla Erkek 
Muallim arasında idi: Galatasa. 
ray lisesi btt tnaçı ı S - ı ve 
lS - O kazandr. 

SANAT MEKTEBi _ TICA. 
RET LtSESt 

.Bu ikinci maç 15 - g ve 15.S 
sanat mektebinin galibiyetile bit. 
ti. 
ŞIŞLt TERAKKi - YOCE 

ULKO 
GGritiii 90n ma§r §fili TeiitJL 

ki lisesi ile Yüce UUru arasında 
idi. 

ŞiJli Terailililer bu maçtan 
15 • 8 ve ıs - 9 galip çıktılar. 

Populaire gazetesi bittabi ve 
exebıior'a muhalif olarak gizli 
eelleden memnuniyet beyan e. 
diyor. Çünkü bu celse bu gazete. 
nin direktörü olan Lcon Blumun 
talebi üzerine ve bidayette f>u. 
na mua.ru olan Dalıidycye rağ
men aktedilmittir. Daladye bl. 
dayette bu pali cet.eye muterlı 
idiyse de, meclisi, Jntumlu gör. 
düğü bu celseyi akdetmekte 
serbest bttalmııştır.,, 

Bu sosyalist gazeteli Daladye 
nin fikrini değiftinnesini pmli. 
mento efkiii ii?ftuıfiiytibideki ta. 
haVviilDft bit netioetl olarak tef. 
air ediyor ve bttnu çok yerinde 
buluyor. 

Oeuvnre guetesi ıef erbet e.. 
dilen mebusların cepheden çağt. 
ntmamıı olmasını teetsUne kar. 
§fuyor •e diyot 1d: 

"Bunların çağmlıftitt ve içti • 
mıida bulunması çok doftu o.. 
Jurdu. Muliatip neSlin mebusla. 
n da böyle bir mll.zakerede ha. 
zır bulunmağa davet edilmetiy -
eli.,, 

dan muharebe8i cerey,-.n edecek 
ve başvekil bü iMydan muha. 
rebeainde mağh'.ip olacaktı. Fa. 
kat bu beklenen muharebe olma. 
ml}tır. Çiinkü Dlladye bunu 

önliyertk hiçbir tellı göeterme. 
nlİf ve mımt müdalaaya ait is. 
tizahlöm derhal m:.Zakettsini 
kabul 4!'}'lem1Jtir. Bu surette de 
muanıı1atms §8.f1bnl!k içinde bı. 
rakmıştır. Daladye şayia yar.11-
Janna kat'i bir ni.'1ayet vermek 
"istiyordu.,. 

Aube gazetesi ıu rtıUtatuda 
bulanuyor: 

"Gizli celse yersizdi. Çlinkil 
çetin mahrumiyetlere kat1anat8 • 

ğınm .,e lrotltunÇ teb1Ucelerle 
karjil&jacağıteü su~ yölapyor. 
Bir propaıadda mahiyetinde ola. 

raJr bafhyan bu e~lte Me9ut bir 
netice vereıbllirai. M üıalıereleri 
gizli tutmamak lazımdı. Dünya. 
nın en demokrat kilrsilsünden 

memlekete hitap etmek Jirımdı. 

Menileket öntınde kônufmak icap 
ederdi.,. 

Mektepler arasında yapılan 
futbol lik müsabakalarına bugün 
de Şeref stadında devam edildi. 

Güniln ilk müsabakasını Boğa· 
.ıiçi ve Ynce Ulkn takuiılan ha· 
kem Ahmet Adefnin idaresinde 
yaptılar. 

Birind devre daha ziyade ha
kim oynıyan Boğaiiç1nin ilStQnlil
ğü ile geçti. Devre de böylere .Bo
iaziçinin yaptiği bir gOlle 1-0 bit
ti 

26 §Ubat pazartesi günü saat 
16,30 da Beyoğlu Halkevi saha. 
sında Ankara Siyasal Bilgiler o -
kulu ile lieeler f fnali Galatasaray 
arasında huauat bir maç yapıla_ 
caktrr. 

Coe Luizin bir 
galibiyeti daha! 

Almanya haval&rda büyük 
bir faaliyete girişti 

İkinci devreye Boğaziçi daha 
canlı ~ladı ve Yüce 1Jiknnruı 
yaptığı bir gole bir golle mukabeo 
le ederek neticede Boğaıi~ 2-1 
galip çıkti. 

Kabataı: 
Darüttafaka: 

o 
o 

Gf!nWı son mfuıabakası Kaba· 
ta, ile Da.rüşşafaka arasında ol
<tu. 

Bu maçın hakemlilfni Ahmet 
'.Adem yapıyordu. Oyuna Kabatq 
takımı soldan yaptığı bir hQcum
la başladılar. 

Oyun mütevazin bir şekilde ce
reyan etti. Her iki taraf da bir çok 
fırsatlar kaçırdılar· Ve birinci dev 

Nnyork, 10 (A.A.) - DUn -
ya ağır liktet boks ~u 
Coe Lutz $ilili Arturo Godo'yü 
15 ravundluk bir maçtan sonra 
ayı hesabite mağl~p etmiftir. 

Bu karara itiraz edilmiıtir. 

Sahilde bir 
ceset bulundu 
Bugün Davutpa,,a İskelesinde 

bir c::eııet butumnuttur. Deni.de u
zun mtıddet kaldrıı anla~ıtan ~t 
tanmmıyacak bir hale ginni~tir. 
Zabtıa, hadisen'- ·cinayet ci!erl otujj 
olmadılmJ, adDın hOviyetinl a· 
ra~ttrınafa başlanııJtrr. 

(8aftanh ı inci ..,.,..) 
gemisine taarruJ ederken meıkOr 
mOsademeler cereyan etmiştir. 

Ko/>fAAoı 10 (A.A.) - Dün AJ 
manyarun Sylt adası hava üssün' 
de büyük bir f aaliret müşahede 
edilmiştir. 

Saat 18 e doğru 150 Alman tay· 
yaresi birden havalanmııtır. Bir 
saat sonra 5 tayayre filosunun 
garp istikametirxle uzaklaştıktan 
görülmüştür. 

lKl lNGlLlZ VAPURU 
lMDAT lSTEDl 

Londra, 10 ( A.A.) - Bu sabah 
şark sahilleri aÇtklatmda AhlW\ 
bombardıman ta~n hfi· 
cumuna uıtıYan iki lhgfllı vapu
rundan imdat i~tleri alınmıştır· 
Bu vapurlar 3600 tonlu Olinto· 
flia ile Lord Darlitıgötr. Bu wpur 
lann hasara Uğrayıp uğtamadıkta-
11 henüz betli delildir. 1 
BtR INGILIZ PETROL GE. 

MISl BOMBALANDI 
Loiiclra, 10 (AA) - AJdian. 

b6mbatdifnaft tatyareleri İskoç. 
yanın §imalinde A berdeen kont • 
luğunun 8tıeiiöe Pettt"beüd aç6 

• lanna kadar çrlamJlatdtt, 

''Dikkatler,, .Utununda, Krzıla7 BCiatancJ fUbea1nin. zelzele ıehlUert nı· 
buna puarteat gUnO mevlQt olnaiacall bakkmd&ld ilini IMYSUubıiha edlte
reıt Kml&J fUbelerlntn uhreT! dellJ, mllnh&man dünyevi lflerle ufrqmalan 
mnnastp olacağı hatırlatılmütadrr. 

U b 109 Blt&Otl\l,A 3 
t.U§ er AKŞAM POSTASI._ 

H-iie 1 ===-= ues --c3 

Huaıi Kumçayı, Rumen kralı Karol ne hariciye nıı.zırm.m Rom~ l'I· 
decelclertile da1t olan haberleri kaydederek buDuD .ebeblerlnl arqtuı:nakta
dır. llUbarriJ', Romanyaıım Balkan antanti Ue gerl<Jeld Bulgarütaii hudut
Janaı Be1gradda temin ettikten aonra, Al.manyaya karp siyasi mahiyette 
yaHnnlara muhtaç olduğunu :yazmaktadır. 

''BetgUn,. sUtununda, JaponJ'UUD vazfyeU tetkik edllenk fU neticeye 
varilmalitadır: 

~Uyor ki. Japonya bOtun kapılan bUlllD lhUmallere agık bu-akan 
• .,._ .,..maJrtadrr, Hedefi birdir, kendlıılnl bu hedefe götürecek merha.. 
JeJeıi ııeçmeyt ahvaıın gldl§lne btraknu§tır. BUgtııı Avrupa harbi kal'§ısmd& 
bit.arat mtndlr, harp harici ka~tzr, o da İtaJyi. tlbl liri&U&ii lltlfaü et
_. plhıUn gelm-1nl beklemektedir.., 

Bu civarda bir junker bombar. 
drfDatt tayyaresi bit pettol ıemL 
ıini bombardıman etmtı ~e mü _ 
tcakiben lngiU. avcı tayyareleri 
le karııtaıarak bu tayfarelerin 
taJdbi önilnde bulutlar arumda 
uzakla,mıttır• 
lNGİLİZ HAVA NAZIRININ 

BEYANATI 
umdra, 10 (A.A.) - öğleden 

sonra Bristolda bir nutuk irat eden 
hava nazın lngilterenin arazi e
melleri ve intikanı hisleri besleme
diğini tekrar etmiştir· 

Nazır, 1ngilterenin diğer millet· 
!erin haklann:ı ve istiklfillerine ri· 
ayet ettinnek için harp ettifjni 
söylemi~. memleketi gittikçe ağır 

fedakAtlıklara katlanmağa davet 
~trnistir. Hatip imparatorluk hava 
kuwctlerinin : ... ı .;~fı için yapılan 
p::-ojelerin kil:- - tetkik edilmekt6 
kısmen tlo tabakktik etınıeltte ot• 
dulunu illve eylemi§tir. 

BiR ALMAN TA YY ARESI 
DAHA INCILIZ TOPRAK. 

LARINA DUŞUROLDU 
North Benidd. lalioçy•. 10 

(A.A.) - Bir Al~ bombar • 
dutıan tayyarril P'lrth of Forth 
mantablnda dün diijiirUlmüttür. 

Harbin bajınclanberi lrtgiUz 
topraltJarıhaa dUtiirUlm ~uncu 
tayyaredir. 

iMDAT iSTEYEN BiR 
VAPUR DAHA 

Nevyork, 10 (A.A.) - 2.327 
tonluk (Sea Rambler) ismindeki 
lnıiliz §ilebi Terreneuve sahiline 
540 mruDı mesafede imdat ip.. 
rttletl vermiftir. Jiirliaç vapur 
imdidtrta glSndttilmittit. 

Alman dahihye 
Nazırının beyanall 

(Bat tarafı 1 incide) 
düşünmeden açtığı bu harbe Fran 
sa da iştirlk ettL 8ti itibarla bü 
fk1 mtımleltet arastnaa hiçbir fatk 
gözetıniyeceğiz. Alrnanyanın hak· 
lattııa taıtİmille Sllilp olmasına 
tahafnfhOJ edftnfyetı d09fftanlan
mızın bize ne kadar haset ettikle
rini asırlardanberi biliyoruz. Düş
manlattriıti ıene umuft\t harbin 
metodlanru takip etmek ve Füh· 
ret ile milletin arasını açmak isti· 
yotlat. Alman milletini FUhretifn· 
den aYıftnağa muvaffaH olanuyan 
dü,rruınlarımız kin ile meıbu otan 
harp gayelerini meydana vurmu' 
oluyorlar. Fakat bize arzu ettikle
ri su1hu tahn\fi edemiyecekterdir. 
Çürllk bir anlaşma tle\rirrili bir stil 
hun yerine g~eı. Bu harbin 
Alman sulhile yahi bet millete hak 
kı olan hayati sahayı \-eren bir 
Sulhla bitırıesi ltitmdır. Biz genç 
bir milletiı. 1929 senesinde Alman
vada do~ miktah FranS& n, 
lngilteredekl miktardan 30().()()() 

fatladır. Ha.1<kmuı olan parlaıt 
mevkii fJgat ed~ ... 

Netfre olarak Frfck Altnanva· 
nm ~ Gbln olduitü\u söy
lemittir. 

8 ı:ubatta Forbach civarında piyade kıtalan aramada aeHyan e. 
den çarpışmalar esnnsmdtı bir Fransız milfrczcsl 3JU, yUa1ı .e esir ota.. 

rak 1 O kişi kadar kaybctmbjtlr. 15 kadar Alman askeri öldtlrlllmllşttır. 

Sovyet - Fin harbi 
(Baıtaralı 1 inci aayfad.) J miş olduğuna dair evw1ki p 

80 Fin askeri 600 Sovyet askerlno Lon<ltada dolaşan Ş&}ialitt tebtp 
hilcum ederek, 300 ünU öldUrmU~. I etini~ ve demiştir ki: 
ti~k da. esir a~mıştır:.. . .._ lngiliz gı>nOllOlerlne p!lill' 

FıntAıicliyaya gı~en lngıliz ame- _ _ _ 
le pnrtiAI heyeti rclslerindon Noel ce, bu gonülluler tamamen hususl 
Barlı:er Londrada gazetecilere yap- olarak FinlIDıdiyaya aidfyotlar. 
tığı beyanatta :F'inUı.ndiya ordusu- Bun!ann seyahatine ait meie!• 
nun bny-Uk kahra'Tlanlığmı tebcU de Finlfuıdiya makamatı tarafm· 
etm!Ş ve demiştlt ltJ: dan tesv· e ol; .......... ı.. ....... ı....ı 
''- Finlindiyatılar fevkalbeşer ıy wUUAAı.awT. •••• 

ırka mensub bir mill~ttlr. Dört or- liz makarnalı mezkOr gönilllillere 
dunun muhtelif dört cepbedeJd icabeden pasaportu mmdde ikü· 
harblerine b~t ıahid oldum. fa t'ıdiyorlar.,. 
Finlandiya askeri mağlilb od.ile -
ınez. Fakat dUsma::nn adetc;e ezi
ci falltlyetlfie binaen FinIAndiya 
yardıma muhtaçtır. Ve kendisine 
mulıak surette yapilma§ı IAzrmgc
ten )ıirdmı da hava hücumlarına 
karşr koracak silahlardır .. , 

FINLAA'DIYAYA GiDEN IN-
GILIZ GÖNVLLÜLERI 

Londro, 10 ( A.A.) - Müttefik 
memleketlerden Finlô.ndiyaya gö· 
nW!iller gönderilmesi meselesi hak· 
kında sorulan bir suale ka111 sala· 
hiyettar İngiliz sözcüsü bir Polon· 
18. bir Fransız ve bir de Kanadalı 
fırkanın Finlfuldiyaya hareket et-

SOVYEf TBBUôl 
Mo!leova, 10 ( A.A.) - Le!\fn· 

grad askeri mmtakası genelkuttıla· 
yırun 9 §Ubat tebliği: 

Cephede hiçbir mühim hidiae 
olmamıştır. 

UJşınanın Kareli bmalunda 
kaybettiği mevzileri geri almak 
için birlbiri ardına yaptılı teşeb
büsleri, büyük zayiatla ıeri pür 
kürttük· 

Sovyet hava kuvvetleri asked 
hedefleri muvaffakiyetle bombar
dıman etmiştir. 

Silahların tahdidi düşünülüyor 
(Da, taralı 1 incide) 

ye mUste§an Suınmet VeUea'm 
yakında Londraya gcleceit habe
tl.ıı.l memnuniyetle kartılamıatıt. 

Londra'nm wAhlyettar maha
filhıde beyan edlliyor ld Suınmer 
Velles Reisicumhur RuzvelUn mu. 
measlll sıtatlle.. Londı'ada çok aa• 
1hJm t bir kabul bulacaktır ve bU
Ytlk Britanya hUkfunetJ Avnıpa 

vailyetl hakkında B. Rıuvelte da· 
ha açık blr fiklt edinmek lmk&nmı 
temin edecek otan bUtOn milt\Jna.. 
tı Suüımer Velea'e 'te~ektlr. 

Londrada, Amerikanın bit.atat 
JitlldlıncUcrle ıulh mtızüeftletbıe 

;tri§DliŞ olduğuna dair Ameiib 
hariciye nazın Hul'Un yaptıtJ b&. 

lngiliz • Holanda iktiaa• 
di görüımeleri bitti 
Amtterdam, 10 (A.A.) -

(Telegraphe) gaııetninln bildir. 
diğine göre, İngiltere Ue Hotan. 
da arasında cereyan eden llrtt
sadt mUsakercler bitmittir. 

İki taraf atatmda blrkag gUM 
kadar bir ltillf name imu edile -
cektir. Gizett Fransa ile HoWı. 
da arasında cereyan eden tlcart 
müzakerelerin de iyi bir cereyan 
takip ettigini yazmaktadrr. 

yanatı da bUyUk bir alüayla eq. 
tenmJitli'. Şutam bydedlUyot ld 
İngiltere ve Fransa hllkOmetlerl 
mubaamata hangi tartJar altmd& 
tıllıayet verlleblleceltnl ç<>k qıt. 
ça blldirmlt butuna)'Ot1ar. fniUt. 
re ve J'raruia keza banıl ,........ 
ler ufrunda harbettWerldl dt -. 
latmqtardır. Meü6t pnllllpler 
tn;tltereye ve J'tanaya oldul1a 
ti4ar Amerika mmett 101D de •• 
meıdlt. tn,uı. te rn... .a. 
letıert fit. h preulp1ert a.W.. 
faa ijla ilWıa IUllllittatm. 

(Amwlbil•M....,...._.. 
r•puali • ........._ ..., ilk 
tel~ 1 ae8 ..,..znt•tm.) 

üniversitede 
sömestr tadili 

başladı 
tstanbuJ ünlversitillnde mılfr 

tatiline dünden itlblnn betlan
ttU$tır. 

Tatil yitmf gtin iClt-*tiı ~ 
mClzdekı patartesi ıonandli it.i
baren de muhtelif talıelle -.ıan 
memleket dahilinde teı1dk leyabat 
leri Yapacaklardır. 

Bu tetkiıklerden maada Avrupa 
Fransız ve İngiliz sana· finiveniteterinden Muhtelif talebe 

yicileri araııncla grupfanrun şehrfmtte gelmesi bek 
konuşmalar l ·T\ltlektedir. Profesörlw ve doçent 

ler de vilayetlerde kOnferaftl ...-
Londra, 10 (A.A.) - Fransız m~ ilzere vazife ahmJlard!t· 

•e 2ngiliz sanayicileri kendi hü - :'1-;:::-::--::---:---~--,,.---
kömetlerinln muvatakatile Lon. Bir lıviçre ticaret heyeti 
drada buluıarak iki memlckctl Londrada 
tnU1tereken ali.kadar eden iktı. Londra 10 ( A.A.) - Jyt haber 
sadt •e tlcatt IYMıleleler hakklflda alan mahafilde öğrenildiline a&e 
mUtilterclerde bulunacaklardır. harp dolayısile ortaya çdraft tic:a• 

Bu murahhaslar harbin deva • rt meselelerin halli için lsvip 
tm mflddetince Fransrs • fngilia heyeti De fngiltere hntdbneti 11"1'" 
imli tejrild metaliini aaamt dı. anda Londtada cereyan eden 
tec .. e mU..tir ktlmalr catelerinl milıakereler yakında bir itiWJa 
tetkik edeceklerdir, neticelenecekti11 

• 

• 
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eye ba -Hayır, Doğan ... H::ıyır, iz· 
zeti nefsinizle oynamadı{ll. Fa· 
kat hnyatmızı düşündüm. 

- Şu halde mtisterih olunuz!. 

muza 
rztumm 1 L K o AK H OLA r DA EL ı isi ......... : .... ·:·-·-........................ ! B:~= ~~:,·;r.ı:~-:.~i,miı 
~:~~~~~:.=.~. u HAR'C'YE NEZARETiNE ÇAGIRILOl . ıkı. Alman I' ~:.;::~:~=::~~=~:~:; 
~:~uıt:ın::::da yapılan )t:r~1e~: A . k H . . .. d B n Z 3 1 f I S I ~:r::11~~~e;:;e v::~ru koş 
ogıund3k1 kUçUk a:::a ~!~~o llcy. m € r 1 a a f lC 1 ye m US f e ~ a r 1 ~ tu. Saray kapısınd::ı Dukanın iki 
de lehlWJğ ruu.u UçUn- " ~ b 1 d ;:~inin~·~~:..:~~!::.~ . ltalya, Fransa, lngilfere ve 81 I rl I ~~:,.~·~;.:~· gö~~::;::,d:· 
ne tllzdanJ çotunun 8thhl tnuaye. Af Merdivenlerden ayak se:.leri 

Diğer ınr8::U:~~y<ıanıo.~1:.m:n1ıştır. m a ny ada fetk İ kle r .::re bur unaca k Şimal denizinde 6 yakla§tyordu ve Dukanın }Llcsck 
Ye.nhlcn UfUa ' ""'" • :ı e 1 1 1 Vo.kast çı1unatr.ll61 f tiı 1 ngıliz vapuru Alman. sene: 
~:a1iğ1e ltarıı ınUcııtıcı :.i:ıJ ,; c Londnı. 10 - Amerika Cum. sistemin tesisini ayru :amanda - Katiyen !.. Sinoriruuun o. 
mı ııur. 'l'emWJtc na · t h t • · R 1 H · · 1 1 · : b.aınanıcııa ~c elmey~ u rem uzvc t, anciye mlis. bütün dünyada silahların tahdidi ayyare ~I ının :.' dasında bit erkek bulunduğunu 

r \o otelc11erdeıı bir nın suçtan tcsbıt e<l.Uııiı, kısıru. teşan Summer Vcles'in İtalya, imkanlarını ar~tırnn ilk bir an. taarruzuna ug'"' radı .f katiye.n kabul edemem. Evet, sa. 
rında takibata ba~lıı.ıun •• ve hakla- Frans:ı, İngiltere ve Almnnyada ket mahiyetinde olduğunu kay. raya girmek, çıkmak yasakur •• 

• ın .. u•- 'D"'r. \....,, 1 k • A • lk "' .... re ile yapilan son ll"-... . uu me:n e etlerın vazıyeti etra. detmek lazımdır. Şimdiki muhıı.. Londnı., ıo (A.A.) - rnr kafileye Dediği iştitiliyordu. 
Uaadl anlqrna -u .,. e { • • lcu 

000 
neUcc.,ı Ziraat vck~- ınaa tctkıklcr yapmak üzere samatla alakadar meseleler bu ilk yapılan tnarnız esnasında blr tnglllz Kiynra, Meçhul korsana bakb 

21raat veb!ıı Ulııt;tuz lltaııı luymetındc Avrupa ya gönderilece~ini bildir. miizakereler esnasında g8rÜ§lil. deııttoyerliıln Ud .Alınnn tahtclbahlrl. ve sapı::arı kesildi: 
ıtıUbaya,va ~=la ~?At vo edevatı mittir. llununla beraber mlistc. mlyecektir. Bu milz:nkerelcr, lktı. nı batıroığı resmen blldltilmcklcdlr. - Doğan 1- Doğan!.. Bu bir 
aatııı. kombt~~ıar :r;:ıııur. ll'.J mak. şat hiç bir mesajı h:ı.mil bulun. sadi meselelet ve miistakbcl sulh. faci::ıdır, bir skandaldır. · 
Necatı. Devlet Zlrnat ~ı~tmc~~d~rU- mıyacak, ya:und.:ı kimse bulunmı. ta silahsızlanmak meselelerile a. Tayyarelerin hücumları Meçhul korsan, elini kılıcına 
:'~~ccusı ldııro relsi ecır.rC:n yJlcak, hiç bir tekliE ileri alirme. lakadar oldukları nisbette muha. Loncira. ıo (A.A,) - DUn 6ğlc U- götUrmUştü .• 
ket et.rnı~~r~1" heyet. Londrayıı hare• yecek ve ziyaret ettiği memle. rip memlek~tler tarafından din. zoıi ~ark sahHI açıgındıı blr çok va· - Hayır, ona dokunmayınız .. 

"' k tl d h' b" • 

1 

purlnr Alnan tayyııreleri tarafından Yal alA~e~~~~yrıea pulluk \'e dlt'cr ziraat e er arasın a ıç ır tavassut lenebılecektir.,, mitralyöz ateşi aıtmn almmılJ ve bom· vtırınm sana Doğ;m 1.. Beni 
lı "™" etmek ,.

0 
memtekeUinlUtı teşebblislinde bulunmıyaeak ve bıırclmıo.n edllmigtir. Almruı tayyare. seversen •• 

~ t:ır ~irili lhUyaçlarmı ka~Ila- hiç bir taahhüde girişmeyecek • Bıtaraflarla müzakereler cııcrlnln "Foremost,, tarak gem1E1ni Doğan, kararını çoktan ver. 
:rtkaya ~ Aiı!uırııda kurutacak tab. tir. Ancak kendisine batı teklif. Vaşington, 10 (A.A.) - Ha. bir petrol ı;emlsi zannederek hUcum mit görünüyordu: 
et ına.klı:ıelertn mUbnyao.sı lcr bildirilirse bunları dinleye. riciye nezaretince bildirilen bita. ettildcri tahmin edilmektedir. Bu hU· Çarpışacaktı. Derisini pahalıya 
rafında d:ı {"mastar"- bul Ucesind iki lrinı "l U Q • ithal u:s unacııltlır cektir. raflarla müzakereler muhtelif a. cum ne 0 ~ um ~t r. mal edece~ti. öllirse bne. sevdi. 

bltd"" llhaAtl}tlmtblled flrkeUerüıtn hep ''Voıemost,,a isabet eden bir bomba ,,... " l"·• Müstepr Nevyorktan ayın on laltadar memleket sefirlerinin ha. -•- d d blr k ği kızın gözlerinin önünde ve diz. nıuvatık r uuerl haline llrağı gcnılnln benr.uı ep03un ıı in!.lıtı. 
ti bu h g!lrWmU,tUr, Ticaret vekAle· yedisinde hnreket edecek ve ev. riciye ~zaretine aavetile ba§ll. busuıe ı:;eUrmlştir. Gemlnln mUrotte· lerinln dibin-de ölecekti. Çok na. 
llıakta~SUdta bit lılianuıame 1ıuırıa.. velA ltalyaya uğrayacaktır. Se. yacaktır. balı blndlkleri fllkcınm devrilmes1 U· zik bir saniye oi;inde bulundukla. 

J.Jmı:m&re l1reıı ltıı~...... yahat milddeti belli değildir. Fin- Hariciye nazın Hul, dün sabah zerine boğulmuıtur. rz muhakkaktı. Kiyara ise, onu 
tlaYfCilerd a.w..._.. va ııa· Ia.udiyaya ve Sovyct Rusyaya ilk olarak Holanda sefirini kabul Diğer cihetten tnguterenln cenu. kolundan yakalamışb: 
aanıda en malın hariçten mUbaya. ğ ,_ bundan tskoçynya gitmekte olan bir H D 1 
,... 88glll1 f'"at.ın tercih otunaC'"" u ramıyaca.ıı.tır. ctmi§tir. - ayır oğan!.. mkl}.nı yok, ti• v .... vapı.t', iki Alman tayyaresinin bQcu· 
d;vıa e: az navıunıa nAklolunacagı, itiraz edenler Nezaret namına söz söylemcğe ınuna uğrnmı~br. Vapura lssbct cdc.n bırakm:un ••. Şuraya, şuraya gir! 
d t.ç gösterilecek· kAt tıJsbetınlr. salahiyettar bir zat, bu mllzake. bir tıomba ciddi basar huırulc getirme· Ve, Kiyara, Doğanı adeta ite. 

liln& cıkilnuy l'lialui devleUn aca~ve icap ederse Vaıington, 10 (A.A.) - Ve. relerden maksat Avrupaya sulbü ml§Ur. rek ,yatak odasının bitişiğindeki 
~ haklurıd& ~ e A.rn&de t11tuıa. leı'in Avıupaya gönderilmesi iade etmek değil, sulhtao sonra Alınan to.yYn.rclcr! bundan 80Ilra hususi tuvalet odasının kapııima 
tadır. Utrwne atnımak• hakkında Ruzvelt tarafından ve. dünyanın ne şekilde tanzim edi. vap\lnm güvertesine mltralyll::le a~ doğru sürükledi: 
Yenı k ruJ etmlılerse de anbara llUcn eden mQ- u .. ı. l u· lol kab 

"-••t u aeaıc btrllklcra bllt"- it. rilen karar parlamento mahfille. leceğini kararıa~tmnak olduı;.unu .ı.ueır .. u .ı.}.orsan, ıcıntn • -.ıa .. lh "" s 6 re~tebata blr §ey olmnml§llr. KraH. 
nıecbur tutu:ı::rıert rtrıneğe rinde muhtelif akisler husule ge. kaydetmiı, fal<at muharipler, bu yet hava kun·ctıerlne mCllSUp avcı zeslnl yakalayarak. ate§ ~çan bir 

• ao ır. tirmigtir. müzakerelere i§tirak ettikleri tak tayyııreler:uln mildahate3 Uzerlno çltt gözle: 
"l'urk • ~:a cereyan elmelcte Olan Cumhuriyetçi Kalif orniya Sya. c;lirde sulh ün teessüs edebileceği. mUt~mz tayyareler kaçmııtır. Va- - Fakat ben bunu yapamam 1 
ıını •- yan Ucaret Dıl17.akerelerı ni · ~ pur, kendi vcsa.IU ile llmw:ı.a dlln· D tll b.~e ... ermek Uzeredlr, Yapılacak nından Conson, bu karan tasvip ıhıve eylemiştir. t .. 
...,...&flna ., milştUr. y k D v k 
liret kı ya gure lt.alyadan 800 milyon etmediğini bildirerek demiştir Aynı zat Veles'in seyahatini npaca sm ogan, yapaca -
~kur. ymetınae ~ya mübadele edlle. kl: mev.zuubahscderek bu seyahatin, Almanlara göre... sın, benim için ..•. Aşkımız nnmı. 

Duka merdivenleri tmnanı. 

yordu. 

- İmkfuu yok, prensesin oda.. 
.sıhda bir y~lıancı adam hal 

Kiyara titremeğe başlaı.."ll~tı. 

Birdenbire kendisini şezlonga at. 
tr. Müml:ün olduğu kadar itida. 
line h .. kim ·görünmek istiyordu. 
Meçhul korsanın girdiği tuvalet 
odasımn kapısını kilitlemi~, a
nahtarını da konsolun bir çekme. 
sine saklamı§tı. 
Kapı şiddetle vuruldu: 
- Sinorina, ::ıçmız .• 
Kiyara kapry::ı yakl.zştı ve tabil 

bir ı>esle: 

- Muhterem Dukadan rica e. 
diyorum. Bir san!ye müsaade bu. 
yursunlar da sırtıma bir şey a. 
layım.. Genç kızların odasına en 
yakın nkralxıları bile giremez. 
ler. 

Duka di~lerinln arasından ho. 
murdanarak cevap verdi: 

- Takdir ediyorum tabii si.. 
norinal 

Ve, ynmndakilere döndU: 
- Görüyorsunuz ki, Sinorina 

Kiynranın yanında kimse yoktur. 
Fakat ona bu iftirayı yapanı, şid.. 
detle tecziye edeceğim.. Çünkil 

Dukalık ailesinlı\ en asil kı::ııun 

ismi ile oynamıştır. İçeriye gire. 
ceğiıı ve bir şey bulamıyncağımız 
da muhakk::ık ... içinizden bir ka. 
çınız, onu tevkife hazırlansırtlar. 

Zabitlerden üçü süratle ayrıldı 
ve kapı açıldı. Kiyara, ren-ga~ 
işlenmiş, eteği yerde sürüklenen 
bir gecelikle görilndli, karşısın.. 

dakilerin yahn kılıçlarını g:.irme.. 
miş gibi yaparak gilldü ve Du. 
kayı: 

- Buyurunuz muhterem da.. 
yıml 

Dedi. 

Hepsi birden içeriye dalddtır 
ve birbirine baktılar. Duka, ya. 
ralamnış bir hilyvan gibi bağırdı: 

- Ben size d~medim mi?. Bu. 
nun imkanı olamıyacağını 86yle... 
medim mi?. Çıkınız ve o müfteri 
köpeği z:incire vurup en derin bit 
zindana fırlatımz. • latanb "- Biz kendi Merimizle me". umum! harbin ilk &enelerinde tn. na rica ediyorum.. Hattı emrcdi. 

Oekk uı belediyesi, ayn bir to- :ı :ı d1lnl· be W halinde cahp.n ''Halk opereU,, gul olmalıyız.,, giltere, Fra\}sa ve Almanya zi. Berlln, ıo (A.A.) - Şlmo.1 yorum.. (Devamı var) 
• l'Ud.ıına. karar vcrmt+"tr. Azalardan bir kaçı Reisicum. mamdarlarile görüşmüş olan Vil. zinde lta!1Je hatınde giden altı lngı. _________ _..._._..._ ____________ ., ______ ~.___.__.....,....,......., 
Ş~hri ka ~ Uz vapurunun Alman hava tilolannm 

:raya. KoyutbJ yma.ıuunı Kenuı Çum- burun bu kararmı tnsvip etmek. son'un şahsi mümessili miralay taarruzuna uğrıidığJ blldlrllmekledlr. 
"·~•..uı- aar kaymakamı Sab~i tedı"rler. H ' f l' ti il ' "'1...,.yvz.Un Rqadı • avz ın a::ı ıye e muı·ayese e. Ccmıın 115.600 ton hacminde olan bu 

VJ~wr:· ye kayma.kamı dilemiyeğini beyan etmi§tir. 11.'t• vapur, kuıı er wtırılmış, kısmen 
nu H ' Şiblnkarıı.hlaar kaymaka Amer1k.. H · · · · d t H nu ,..r:!lüu Arapklre, Nlksa.t kaymaka· u ar1c1yes1nın Veles, seyahatindeki fark, bu e ağır has3.rıı. uğratılmııı ır. nva 
nu N"r" p Lddike Alucra kaymak&- tebliğı zatın hususi bir şahıs değil, A. dati toplannm ateşine ve avcı tayya-

urctUn D d • . . • .. • relerinin m!ldahaleslne rağmen bir 
kaym arcn eye, Viranşehir Vaılngton, 10 (A.A.) - Amc:. merıka hlikQmetınm yuksek bıt tek Alman tayyaresi tnhrlp edllebU· 
luıtnı ~ Emete, ~kale kıı.yma. 'k b" memuru sıf atile faaliyette bulun. mlc.tfr. Bun""n maaA~ iki tn..ttız ka· 
ka ccau Re§adtyeye, Yıldu:clJ n anın ıtara! devletlerle yaptı. J ~ "" uo ,,. 
ka.:~a.nu Hllm1 Şuıehrlne, Çumra ğr milzakereler hakkında Hariı::L rnasmdadır. rakol geıtıl!l ae batrrılmışttr. 
Cld!ızu am.r Feyzi KoY\llhJııara, Me- ye N ezaretincc n-cşre:dilen tebli. 

sa ah 
eldi 

l>arend kaYl'nakanu, Şlblnkıı.rııblsarıı, ğin metni §Udur: 
:naltl " kaymakamı Kerim Alucraya •• 

•11~r;lc.rd1r. Hariciye Nezareti, dilnyanın SAAT • 13.40 Blr hafttıdir Ankarada bu!Unıın İstanbul voli ve bcledJye re1s1 LQUI 
Kitdnr bu sabah §chrlınlze d!5nmU.tUr. 

essır rodJt,, da.vaanun kararma mu- bir kaç yerinde mulıaı:arnata baş. 
baıı Olacak ır· · •yctte tel!klti Cdl'cn lanmıg olması, bu muhasamatın 
'l'llll. Yll.Zllıırtiıda.ıı dolayı Cumhuriyet, dünyadaki bitaraf .nilletler llze_ 
ti Ak§anı ve Son 'I'c!Igrnt gazetele- • d k" . 
llunıaleyhlne biter dava açılmıştır rın e 1 tesırleri ve dilnya sulhu. 

aıtın:-cı:n\; tlkJsırıtn nıuhakemele~ nun bütlin milletler için sağlam 
hakenı'cıerl d c graı ve Ak o.mm mu- \'e devamlı bir esasa dayanarak 
)-apılacl\klıt. e sck!zınr• aallye cezada yeniden teessü Ü için bitaraf 

• zelzele fellketzed ı milletler tarafından izhar edilen 
da§larıii yaptıkları ve : için vatan. arzu dolayısilc bitaraf hilkGmet. 
zilay ümumı merkezlııd karii.da Kı· lerle yarı resmi mahiyette diplo. 
parılılm yekaııu ayın Y.:d~ncı toplanan matik mUuıkercl:rc ba~lı;ndığı 
§atnı l 71U 862 lira 93 gtınu alt. 1' 
nı.u§tur: ' kururill buı. ~ ve bu mliıakcrelerin ağlebiih 

1n tım3J bUtUn bitaraf memleketle 
Türk - gUlZ yardın\ konüt • 

nı.umessill general Did zeızeıe eaı hn iştirakile devam edeceğim 
•~•-- - ını:n. bildirir. ~mdakl tctklltlcrlni b!Urcrek dUn 
llkJ:aın Ankaraya dönmUııtur. Bu mlizakerelcrin hiç bir plar 

• t>ttn e:ıbalı gelen Semplon ek8pre- dairesinde cereyan etmediğini 
llititn Florya De Ycşllktıy anısından Bağlam beynelmil:l bir iktııınd·ı 
CtÇerkcn makinlSU Mehmedln Loko- --
lllotıftcn düşerek ağrr yııralanm&3ı· ~ı =:=:~=:==========::::::::=. 
le tıeUcelenen bir Mdıae olduğunu rı;n~ ellepler tıeıt bulmuştur. Bazılo.· 
l'~tıK.. dır. rlndc de ınUzo.kercler olmakta 

'l'ahkıko.t sonunda l!ehmcdln dtış. 
lııeaıne, maıtınenın takım kulu.sundan H a rr n & 
fatdantığı aldI#i 8mıdıı başmın dön· e \!::> ~ : 

:eaı &ebeb otdutu resmen ıesbft e- • Umumı 
hnı, ve Ankarayıı blldlrl'mlşUr. harbeden 20 harpte Çanakkaled<' 

it • 'rllt!im gwnosunu i§letecck ı:ılr-- tuııerı lc;;ın ı:;ıcu lngtıız: fırknsı nuıJ.ı 
-a'lb:ı. nlzanınamcsl bıızırlantrto.!Wıdtr. do vardır TU ~dra civarında bir a.bı 
eıecııye bu §lrkete yllzdo otuz scr- :Or. RU,,t~ A r tlycn!ıı Londra sı:!lrl 
~u ~~~~~~ 
de e l§tlrak edecek vo Mrtn yru:. TUrk ba)Tn -..1 ve bl 1 

1 

, llektıcıeıı faz!Mmı aıacattüt. Levhada: ''B-J b.'l~kv~ ~smıı;tır. 
lanı ~~ttetıkler TUrk ıllcplerüil kira l tıı.ratmdan Çanakkalede vc:enımııı~:, 

• OUe:f ela devam ettnekteı!lrler. lno.l ÇtırpJ M 1A her iki ~rıı!tan malttul 
k\r4lıınmı,,tır. Böylece kira· dUecnlcre ithaf edllmıııur,. )azıdır. 

• Voli, muharririmizin auallerlne cevaben vu beyanatta bulunmuştur: 
"- btanbulun su, elc~:trlk, tram"ny teslsnunı ıslah ve genişletmek t1· 

zere lbım{;elcn matzcmcnltı ve belediyenin lşlctcccğl otobüslerin ve ifalyo 

F ı an s 'z Par 1 a men tosu bu sabah ~:ıu::: e~~:p;~;:b=:~::ı ,~ı::~::~~~t~~t:~~~ ::~n !~ı~: 
• 1 mesl lçln tuzum görülen bii' milyon 100 bln lwuık dövizin tcınln edileceği 

bize bildJrUdl. 

g •ı z l ı' b ı' r c e f ş e ~ k de tt ı· ı Su işi i~ln lngiltereden getfrtl- ı dınlması hususundaki teklifimiz e-i u lccck mııJzeme bcdclleHnln, Türk- snıı itlbmle muvnfık görlilerek 
İngiliz kredi anlaşmasından istifa. tetkik f'dile>ceği bildirildi. 

Paris, 10 (A. A.) - Harôln ldnnısl hakkmdtı \'erilen l&Utah tak
rlrlerlnl mUzakere otmek Uıere mebusan meclisi, bu sabah gizli bir 
ccl.Sc akdetmısttr. 

Gazetecilerle halk ancak bu nk§ıım son reye mUracaat edlldtği 
zaman salona kabul edileceklerdir. Bununla beraber mllza.kerelerln 
pazartesi giinilne kadar devam etmesi ihllmall do vatdrr. 

ltalyan müdafaa meclisi toplandı 
Roma, 10 (A. A.) - Mueolüıl'nln riyasetinde toplanan yllksek 

roildnfna komitesi dlln ıncsaislne dcvrun etmiştir. Saal 16 çla bnşlıyan 
toplanb 19 da rühayct bulmuıtur. Komite bugiln snat 16 dn tekrar 
toplanacaktır. 

de edilmek suretile temini yolun· 
deki mUracaatmu.z da mUsalt te
lakki edilerek tetltlk cdllcccğt cc· 
vubı verlldJ. 

Sllt fnbrllmlnn kurmak maksa
dile lngiltereden almncnk makine . 
lerln 600.000 lira kadar tutan be· 
delinin. bu kredJ anlnşmasile ı.lra· 
at vekaletine aynlan tahsisattan 

1 

vekAlotln mUbavanlnnnd::ın sonra 
!:alacak kısımla - karşılnnmnsı mu· 
vnfılt görU!dU. Zaten bu fnbrlknlar 
Ziraat Vektiletile mUştereken to 
sis edilecektir. · 

Ekmek fnbrlknsı meselesi. t~k
lif yap::ın İngiliz müessesesi, pro· 
jeslnl ancak bir ay kedar eonrn 

tebll;~rıs, 10 (A. A.) - Umumt karargA.hm 9 §Ubat tnrlhll akşam f verecef,:inden şimdilik halledilmiP 
~ · değildir. Projc}i almca bunlnnn 

. Mozel ve Sar arasında Ud tarafın topçusu olc!ukc;a bUyUk bir fa- bedellerinin temini tı;ln hUkOmeı 

Garp cephesinde Almanlann bir baskını 

alıyet göstermiştir. nt'zdlnde t~eobUıılerde buluMca-.. 
Dll~mnnm bir baskını tarde<lllmlşttr. Dlln yapılan bir keşif esn~ ~z 

smğ da §lddetll btı- mUs:ı.dcme olmue ve mlifrezelerlmlzden blrl oylata Anknrada maliye ne belediye a-
u ramı§tır. DUıımnnın zııylntı dahn bllyilktUr.,. nı.smd:ı.kt e~kl borçlar işiyle de 

Fransız Cumhurreisi lngili:t askerleri a.rıuHnda 01~~~eold~::«filctınln betrc'Hvrc: rı 
ist 1· H raru Uc; mflvon llra kn.ı.,r 

kuvvPıırlı;! lO (A. A.! - Rclsicurnhur LöbrBn, dUn lngiliz seferi dır. B tediyenin de maliyeden aln 
, etlen ıınıSında günUııU ı;cQirmls ve bu kuvvetlerin teşkilAWo j cağı vnrdır. Ilunıann lmrşıln..~hnl-

nlAkadar olmuatur. mııaı ,aureWe borcun ortadan kal-

' 

Ancak ı:ın bu !ieklldc haJll bir ka. 
nun meselesi olduğundan luınwı çık· 
tıklan sonra bu mesele kaU surette 
netlcc1cndlrllcbllccekllr, 

Anknroda bulunduğum esnada ta
kip etUı:tlm işler arasında elan Tak· 
sim ve EmlnönU lmıır plAnlıın da W• 
dik edıldl. 

EınlnünU meydanının imar iolcrl 
bu sene tamamlanacaktır. 
· Zaten işlerin bu kadar uznmaııma 
lsUmi~k mesclclcrl ve ıu, sobcb ol· 
muştur. Meydandaki mescit ile hl%&• 
oıındıı bulunan binalardan mUrekk J 
o.da lstlm1~k ..nuameıesl b!UrltdJğln 

den yakında ortadan kaldırılacak· 
tır. 

HUlOJıa Ankarada ta.kip etUğ1ml1 

lşterln blr kısmı tıımarnlle JılUrllml 
ve dlCerleı ınin lkm:ı.11 temin edllml 
bulunuyor. 
Dolmııbahçe stadı inşaat mltnaka 

saaı normal scyrlndcdlr. 11 marttr. 
mUnıılmsn bir neticeye bağlanacak V<' 
stadın mUmkun olduğu kadar çabuk 

ı tr.,n t• ır alır:ıcaktır.,, 

Vali, tasdik edJlcn imar pltuılannm 
sUrnUe tatbiki için bUtltn alAkadarıa.. 
m derhal emirle:- vermliUr. 



Sahiplerini ele 
veren köpekler 

, 

Amerikadan bildiriliyor. Rek, 
ufacık, beyaz bir Rus köpeğidir. 
Bekçiliği ve sadakati ile, yirmi 
iki yaşında bulunan sahibi Mrs. 
V elma Baker Fink'in bütün sem· 
patisini kazanmıştı. 

Lakin polis, kadının bir evlat 
katili olduğunu bu köpeğin reh· 
berliğiyle öğrenmiştir. 
Köpeğin havlamamış olması, 

Mrs. V clma'yı azl:laha elektrik 
sandalyesine oturtuyordu. 

o, beşiğin yanmtla, halmın ü• 
zerinde uzanmış yatarken birisi· 
nin odaya girdiğini duydu. Hav· 
lamak üzere idi ki vazgeçti. Eğer 
havlamış olsaydı, vaziyet bam· 

-- -..... 

başka bir şekil alabilirdi. dikkat ve ihtimamla, otomobilin 
Fakat odaya sessizce girmiş o· içine yerleştirdiği zaman Rek de 

lan, on aylık çocuğun annesinden ön taraftaki yere atladı. 
başkası değildi. Sahibi, otomobili karanlık ve 

Rek kendisi gibi oda • sessiz sokaklardan sürüyordu. 
da bulunmak hakkına malik oldıı· Kadın köpeğine aldırış etme· 
ğumı bildiği için, sahibine bakıp mişti bile. Zeki bir hayvan olan 
kuyruğunu sallamaktan başka bir Rek sahibinin konuşmaclığını gö· 
şey yapmadı. Rek'in sahibi çok rünce, o da uslu uslu; kulakları 
dikkatli davranıyor, çıt çıkarma· dikmiş, ileriye doğnı bakıyordu. 
mağa gayret ediyordu. Zira en Kimbilir, belki biraz sonra, sa· 
ufak bir güri.iltü, yandaki cl:lacla hibi onu mükafatlantlırmak için 
yatan bebeğin büyük annesini u· okşardı. 
yandırabilirdi. Faka.t böyle bir şey olmadı. 

Kolundaki bohça ile Velma, Şose yolundan bir tarla yoluna 
odadan cıktığ1 vaktt, Rek peşin· saptılar.. Biraz sonra otomobil 
den ayrılmadı. Velma, çocuğunu durdu. 

I 
V elma, bohçayı eline aldı, bi· 

~AJ~"1E'I raz ileride bulunan bir tahta köp· 

' 

'"Ünün ortasına kadar yürüdü. 
Kolların1 havaya kaldırdı ...... Su· 
ya düşen bir cismin gürültüsü 
duyuldu. Rek, ''susta'' durmuş 
bir vaziyette sahibine: 
"- Beni neden atnuyorsun? 

L:en de yüzmesini biliyorum .... .'' 
· er gibi idi.. 

Velma, bunu anlamadı ....... Ve 
anlamadığı için de yakayı ele 
verdi ya!. 
Kadın hiç bir şey anlayacak 

gibi değildi zaten. Dilsiz şahidile 
birlikte eve döndü. 

ra Ervin Fink, isminde bir deli • 
kanlı ile tanrşnuş genç bir mü
hendis olan hu adamla en beş 
gün sonra da evlenmişlerdi. 

Evlili1< ona saadet getirmedi. 
Çocugunun doğmasıcdan bir kaç 
ay !>?nr? bo~andı. Çocuğun doğu" 
şu bile gayri tabii olmuştu. 

M:.ıhkemede kadının cürmünü 
hafifletici sebebler bulunarak ı 
beraet etti. r 

Mrs. Velma'nın kentdisini ele 
veren köpeğinden nefret ettiği 
zannolunmasın .. 

Zavallı hayvancağızın ne kaba· 
bati var?. · 

• • • 
Meşhur Brezilya asilerinden, · 

Luis Corlos (Luiz Karlos) da 
köpeği yüzünden kurşuna dizil
miştir. · 

Bir komünist ısyanına karış· 
rnış olan bu zat, kaçmağa rnuvaf· 
fak olmuştu. Bir hayli arandığı 
halde ele geçirilememişti. 

Evinde kalan köpeğini zabıta 
memurlarından biri öldiirmek 
istediği halde diğer .biri buna ma· 
ni olarak, yanma aldı ve beslc
meğe başladı. Bu zat bir kaç av 
sonra, Mestizo, (köpeğin r.ı:lıdır) 
ile bir gece teftişe çıkmıştı. Bir 
mahzende sakallı pis bir adama 
rastlamışlardı. 

Hayvanlarda ı 
harpten mutazarrır ' 

oluyor 

Velma ile annesi ertesi sabah, 
polise, çocuklarının kaçırılmış 
clduğunu haber verdiler. Çocu· 
ğun cesedi, bir kaç saat sonra, 
ırmağın bir kıyısında, çamurla· 
rırt içinde bulundu. 

Askeri zabıta memuru dilenci 
sandığı bu adama dikkat bile 
etmemişti. 

Fakat mestizo bir çılgın gibi 
üzerine atılarak adamın yüzünü 
gözünü yalamaya başlamış. 

Askere ahoan köpekler 
Fran.aada ordu hizmetlerinde ça.. 

Iıııbrılmak üzero köpekler de r,c

fcrber edilmişlerdir. 
Haber götlirilp getirmek. irtibat 

teais etmek gibi bazı lüzumlu iş
lerde kullanılan bu köpekler, top
lanılmakta Fransanm - askeri bir 
sır olduğu için - ismi bilclirilmiyeıı 
bir yerindeki kışlalarmda talim ve 
terbiye görmektedirler. 

Köpeklerin askerlik yaı,ıı iki ile 
dört yag arasıdır. 

Bu yıı.staki köpekler sahihlerin .. 
den alınarak evvclô. tallmgahn, o. 
radan cepheye yollanılmaktadır • 
lar. Bu işe her cins köpek elveriş
lidir. Seferber edilen köpeklerin 
yalnız elli santimden daha kısa 
boylu olmaması şarttır. 

Ekserisi evlerde köpek seven 
meraklılar elinde gımartıla. şımnr
tıla bUyUtülen bu mahlüklara as -
kerlik yapmak ve kışlanın sert 
hayabna tahammill edebilmek her 
halde mlişkül gelmelidir. 

Ekserisi ipek yastıklar üzerinde 
ve kucaklarda bUyUyen bu hay-

l Yua.n: PHIUP WYUE 

tngilizceden ~c,:en: JI. M~1R 

,..:f~~ 
~-·'.Anlaşılıyor Ceri, sen (azı 

almak istiyorsun. bu yüzden ba· 
şına gelecekleri de biliyorsn ... ı 

Fakat kafi derecede geldi sanı· 

nm. 
-Evet. Fakat işin peşini bı" 

rakmıyacağım. Israr ve sebat e· 
deceğiml 

Bu sırada kapı vuruldu. Ceri 
gidip açtı. içeriye bir adam girdi 
ve girer girmez söze başladı. 

- Ben "Dispeç" gazetesi mu· 
habiri Noloy'um! Siz Mister Ceri 
siniz değil mi? Bu sabah Misfer 
Stanton öldüğü sırada yanında 

imişsiniz değil mi? ... 
Ceri, işin bu t?raiını unutmuş. 

tu. Gazetecilerin gelip, kendisin. 
.. u.Mt im~cğini ~ aklından 
bile geçirmemişti. Fakat o sabah 
beld yedi tane muhabir geldi ve 
ak~eım gazeteleri çıkt1ğı zaıraıı, 

lcrlndcn uzak konmuş fıçılar için-
de yatmaktadırlar. 

Bu fıçıların biriöirlnden ayrık 
olmnsı hıfzıssıhha bakımındandır. 

Ve bu ayrılığın az oluşu da hay-
vnnları biriblrinc. alıştırmak için-
dir. 

AŞK VE 

Ceri yeniden bir asabiyet ve tetaş 
içine düştü. Zira gelen gazeteci. 
ler, doğrudan doğruya veya bil. 
vasıta suallerle Ceri'nin ağzın.. 
dan istedikleri cevabı almışlar ve 
?nun, milyoner Beti ile "seviş
tiklerini", "gizlice nişanlanmış 
olduklarını,, ve "yakında kaç. 
mak üzere bulurxluklarım,, bü.. 
yük harflerle ve pek heyecanlı 

cümlelerle yazmışlardı. 
Halbuki Ceri gazetecilerle ih. 

tiyath komışmağa çalışmıştı. Be. 
ti il;: yalnız arkadaş olduklarını, 
Con'u trsadüfen gördüğünü ve 
istasyona kadar kendisine refa. 
kat ettiğini söylemişti. Fakat 
daha ön~den Beti ile Ccri'nin 
beraber gezdiklerini bir defa u. 
mumi parkta gören, çok meşhur 
bir dedikodu muharririnin yaz. 
dıkları, mevzu üzerinde her tür. 
1ü neşriyata zemin hazırlamış 

bulunuyordu. 
''Dispeç" gazetesi, ayrıca, 

Mirtl Simons adında gözlüklü 
kadmın da resmini koymuştu. Bu 
}\adın, ölüm hadisesi esnasında 
Con'un tam arkasrnda bulundu. 
ğunu söylüyor ve her şeyi işitti. 
ğini iddia ediyordu. Şahsi ka
naati de tarnfgirane idi. Ceri'nin 
Con'u tehdit ettiğini, ikide bir 
yumruklarmı sıktığını \'e C-On'un 

Polis müfettişi. çocuğun yattı· 
ı; ı odaya girdiği vakıt, Rek'i boş 
ucşiğin yanında buldu. Köpek 
~özlerini boş beşikten ayırmıyor· 

du. 
Polis müfettişi köpeğin· her za· 

man orada yatıp yatmadığını 
sordu. Müsbet cevap almca, o 
gece köpeğin havlayıp havlama· 
dığmı öğrenmek isteHi. Köpeğin 
havladığını kimse duymanuştı. 
Havlamış olsaydı. yanındaki t'da 
da~yatan ve uykusu çok hafif 
olan annesinin uyanması Hizımdı. 

Zeki bir adam olan polis mü·n 
fettişi Velmayı sıkıştırdı. Birbiri
ni tutmayan cevaplar alınca: 

''- Her şeyi olduğu gibi itiraf 
etsen fena bir şey yapmamı~ o· 
lursun ... .'' d,edi. 

Velma, itiraf etmek mecburiye· 
tinde kaldı: 

''- Evden çıkıp avldet edince· 
ye kadar ne olduğunu bilmiyo· 
rum. Ancak beşiğin boş olduğu· 
nu gördükten sonradır ki, yaptı· 
ğım şeyi yava'} yavaş anlamağa 
başladım ...... .'' 

Bu sözler, Velmayı kurtarma· 
ğa yeterdi. 

Vaziyeti tıbbıadlidc tetkik eti
ler. Genç kadının mazisi hakkın· 
da tahkikat yapıldı. 

Fena bir kız değildi. Liseden 
mezun olduktan bir kaç gün son· 

ZABITA 

Asi Luiz Karlostan başkası ol· 
mavan dilenci kılıklı adam derhal 
tevkif olunarak kısa bir muhake· 
meden sonra kurşuna dizilmiş· 
tir. 

... * * 
Romanya v~ınpiri diye tanın· 

mış olan Vasile Tcaicuic ~e kö· 
peği yüzünden adaletin eline geç
miştir. 

Dimitri Gaska namında bir ter 
zi, yeni kiraladığı bir evin zemiıı 
katına taşınmıştır. Odalardan bi· 
risinde bulduğu bir köpek hoşu· 
na gider ve onu severek besleme· 
ğe başlar. 

Ufak bir seyahata çıkan terzi 
döndüğü vakıt, evi berbat bir 
kokunun sardığını duyar. Kö· 
mürlüğe girer, toprağın eşelen· 
miş olduğUil'U ve beş ceset görür. 

Vaziyetten habeı:idar edilen po· 
lis, cesetleri ortaya çıkaran köpe· 
ği muhafaza altına alır. Onu ter· 
ziden evvel orada ikamet eden 
adamla karşılaştırır. Köpek, eski 
sahibini tanımakta gecikmez. 

, Vasıle Tcaicuic'den başkasr 
olmayan bu cani biraz sıkıştırıl· 
dıktan sonra her şeyi itiraf eder. 

Bu adam evine davet ettiği a· 
damları soymak kastiyle" ve balta 
ile öldürmüştür. O da soluğu • 
idam sehpasında alır. 

!;-Elllit Tlı.ATflOSU 

Dram Kısmı: 
Ak~am :.!0.30 da: 

O liADI~ 
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Komedi Kısmı: GUndUz 14 te Çocuk 
Oyunu. Akşam 20.:;o da: Oğlumuz 

muhakkak: surette karşısınciaki. 

ne bir zarar getirmemek için ceb
rinefsetmekten öldüğünü söylü • 
yordu. İhtimal bu ifadesile Stan. 
ton ailesine nüfuz etmek istiyor, 
belki bir menfaat gözetiyordu. 

Bu kadın vakayı an13:_tırken ha
yaline kuvvet vermiş fakat Ceri. 
yi de kendini müdafaa edemez 
bir hale koymuştu. Bumınla be
raber söylediklerinden bazısı doğ 
ru idi. Lakin doğruluğunu söy. 
lemek vaziyeti tamamen kendi 
aleyhine çevirecekti. f 

Ceri, bu kadının beyanatm1 a. ' 
sabiyetle okudu. Sonra yüksek • 
sesle Holli'ye tekrar etti: Ilolll, titrr.y~ıf parınaklıuilc 

resmini y:ıııa.n Ceri'dr.n ı.orclu: 
- Bu gibi adamlara karşı ya. ''ı\nlat; diin g"<'C \aka. nasıl 

pılacak bir muamele olsa gerek, cereyan etti?., den çoi:unun saçnıa, yalan oldu. 
dedi. Mesela bir iftira davası aç. ğunu anlatmak isterim. 

mak?... J duğunu bir bilsem... - Belki onlar da bu sözlerin 
Holli başını meyusane sallaya. - Acele etme .. Gerçi Simons, 1 çoğunun yalan olduğunu biliyor. 

rak: ateşi körüklemiştir. Fakat mese. lar. 
- Dava açarak işi daha ziya. leyi.herkesin kulağma işittiren Fakat Ceri telefona .sarılmış, 

1e karışnrhıan muhtemeldir; de- sensin, öyle değil mi? konuşmağa başlamıştı: 
eli. Yok yere aleyhine bir vazi. Ceri, buna bir şey diyemedi. _ Alo .. Haynes sen misin? 
yet çıkmışken, dava ile hadiseyi Sadece ''Evet!,, cevabım verdi. Mister Pol ile konu§mak istiyo. 
ateşleyip Stanton ailesini, iddia. Bir Hihza düşündiikten sonra te. ruın. Çok mühim bir iş için. E. 
lannı isbata sevkcdersen ne ola. Jefona doğru yüı;,üdü. vct. Benim .• Ceri ! (Bir Hihza 
cak? Holli endişeye düşmüştü: durdu. Sonra telefonu yerine ko. 

- Fakat bu kacıın, benim Co. - Kiminle konuşacaksın? yarak Holli'ye döndü.) Gitme 
na yumruk salladığımı söylüyor. - Stanton'larla... llolli ! Şu hahsi tamamen okuyup 
Ah, bu kadını kimin ortaya çı. - Niçin? bitirelim. Öyle gi lersin. 
kardığını ve lm yalanları uydur. - Bu kadının söylediklerin -1 (Devnmı var) 

-· 

Giinlük bulmaca 
fD. 1 2 3 4 5, ~ 7 8 9 tO 

• ı--ı--ı--ı--
2 ı.-ı--ı--ı--3 __ _ 

4 

5 
(ı t-ıf--f--...U--+--" 
7 1-ı-.._-1111. 
8..._.--+-+-
9 

Sold:m ıı:ığa: 

1 - Put • Gök, 2 - Bilgi - SeY· 
yar değil. 3 - Son • Bir nota. 4 -
İhdas • Mallar. 5 - Şımarmak - gUt 
rlyctciz. 6 - Bir nota _ Hasis - Bft 

harf. 7 - Abd, yemin - Ters okunur· 
sa kopek olur - Yemeklere konur. 8 

- · Yardımcı • lçllir - Bir nota, 9 -
Çıkarmak - Sade, masum, 10. - J3it' 
har! - H.ıırı. - Şahsi. 

l'ıılmrdan aşağı: · 
ı - üstundn yemek yenir • pli 

kız ismi. 2 - Bilgin - lnatçı. 3 -
Cizll - lplik. 4 - Barsaklar - su • 
At için lrnllanılır. o - Bir hart' - 'f•• 
rihl bir nd • Elendim, anlamadIJJ'.I. 
manasına gelir. G - Zchlr - FranSS~ 
bir §Chir • Blr harf. 7 - Hll§met, tıll• 
yUklllk - Akıl, 8 - Baba • Hlnı.ıJl ~ 
Kıı.Jll. 9 - Ulusal • Blr v!IA.yeuırıı-. 
10 - Ccd • Bir §ehrlmlz - Bir ııarf· 

87 numaralı bıılmacarmun halli: 
Soldan sağo: 
l - Kabahatli. 2 - Acemi - A.·f. 

3 - Becelleşme. 4 - Amele - Fe. S. 
!'i - Jlilf'ktır - l•'a G ,A.T..- azaınet• . cı. 
7 - T<>· etınt· ite. R - l~e }d'-Y• 
9 - l-M ferace. 10 -'- Sebat eden- • 


