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Bu 53b.'\Jı Unl~<'rsltcde yapılan mcrnslmd<'n iki lnfıba 

llıJt lııtanbul Unlvcrsltesl, kurulu~dan aonra ilk mezunlarmı bu yıl ver· 
)a. Ur. Bu mUna.sebeUo mezunlar ııercflno bu sabah Unlvcrsitcde bir mcraıılın 
10:1lnıı§, 4.00 mezuna llploma. knzanmrı. haldan teb§ir edilml§Ur, Bunlard3n 
~tıpta, 88 i hukukta, 30 u edebiyatta. 38 1 !ende, 14 U iktısatta, 23 U 

ı ?nekteblndc, 8 1 dt§ tababeti mekteblndedlr. 
ti.ık !ıterllStmde bıızır bulunan Ya&ri! vekili Haann AU YUcel, verdiği blr nu· 

•. ta dcı:nı;,ur iti: 

İtalyan donanma
sına yeni tahsisat 

Amiral Darlan'ın Fransız 
donanmasına beyannamesi 

Fransız parlamentosu 
Vişi gazinosunda 

toplanacak 
vı,,ı, 6 (A.A.) - Havas ajansı bil· tasında açılmağa çalışmı.§lar ve bAzı 

diriyor: gemiler limandan çıkmağa muvaffak 
'J.'aşrih edlldlğlne göre, Marııel • olmuşlardır. 

ı\:ebirdB Strazburg ve DUrkcrkden 1akendt:rlyedek.I i'ran.sız t;cmllcrı 

başka bazı knıvazörlcr, ~ırhltlar, tor- • n1n İngilizlerin muhtemel mukaveme
pıdolar ve hıi!ıf gemilerin mevcut uı- tine rağmen Umandan çıkmak için e· 
Juğu tasrih cdllmektedlr. Bu ırnmaıa mir aldıkları teyıt edllmekledlr. 
gemileri filonun muhtelit Fransız 

llmanlarmda hareketsiz durmaamı der 
pi§ eden mütareke hUkmU mucibln· 
co limanda. 111ralanmıJ5 bulunuyorlar• 
dr. Gemiler BllAlıtan tecrit edllmemı,.. 
U. Fakat blçblr hareket; mut.aaavver 
olmadığı tÇln mUrettebatlan aza.lbl· 
mı§ ve b:ı.caları ı;öndUrWm~tUr. Bu 
gcmllerln demirli vaziyetleri kendile
rini çok tehlikeye maruz vulyette 
bulunduruyordu. lnglllz filosunun ıö
zükmeııi tam bir ıUrprlz olmu,tur. 
Zira önccclen hiçbir ihtar yapılmamıı 
tır. 

.Mal\ım olduğu Uıere, lnglliı.: amlra· 
11, amiral Gensoula radyo ile h&ldkt 
bir Ultlmatum gönderml§ ve 1k1 aat 
sonra yani WUmatum. ınUhlet.lnlıı hl· 
ta.ııımdan 4 eaat evvel İDgilla tayya
releri llmanm ağzını mtknatısll mayzı 
larl& kapamıJ5tır. 

Amiral Genııoul, Franmz • bahriye 
nezaretinden teslim olmamak emrln1 
aımıı ve gemiler çıkmağa hazırlan· 

ınıılardır, Daha ilk' manevrada :tngt. 
llzler ihtar topunu atmıvlardır. Bu ih
tar netlcealz kalmca İngilizler ate, 
açmıı. Fransızlar mukabele etmı.,ıer
dir. Franaızlar tam bir muharebe or-

İNGlLtZLEB BODUANJN BEYA .. 
N~TINA. ŞEREFSiZ BEYANAT,. 

Dft"OBLAR 

Londra, 6 (A..A.) - Böyter: 
Bordo hUkQmeU haric1ye ııazın 

Bodua.n tıua.tmdan "muhaaamatm 
bldayetlndenberi eski mUtte!lkiın1zle 
olan mUnaaebeUerlmJs,, Unv&nı altm
da yapılan beyanat hakkında Lond.ra 
iat1hbarat nczareU tunlan bildirmek· 
todir: 

Bodu.aıı tara:Cmdan matbuata yapı
lan beyanat hayretle kal'fılanmııtır . 

Bordo hUkılmeU, mUttetlkl lngll
tereye kareı c lan ka U taahhüdUn 
hilAfm& olarak Almanya ve ltaıyaya 
teallm olduğu zaman, o andan tUl:ıuen 
bu 1k1 devletin tabll haline gelmlıUr. 
Şimdi Boduaıı tarafından veyahut hU· 
kO.met:tııl.n diğer herhang1 bir uuı 
t&ra:Cmdan yapılan herhangi bir be
yanatm muteber olup olma.dığm.ı anla.. 
ınak tevkallde zorla§maktadır. J'a· 
kat, bu ıeretstz 'beyanatm kendlal ta
ra.tmdıuı yapıldığı farzedllse daJıl, 

bunun ancak Bordo hUkOm!tlnln Al
man ve İtalyan efendileri taratnıdan 

(Devamı 2 inci say fada) 

EN SON 

KURUi 

Cebelüttarık 
Fransız tayyareleri taraf ında·n 

bombalanmış ! 
Hııdrfd, 6 (A· A·) - Alman a· 

jan.ın bildiriyor: 
Dün Cebelilttarrk''\ '"""'''nn 

bombardıman taarruzu sabah. 
leyin saat altıda vukubulmuştur· 

Daha evvel sabahle~in 1,30 da 
istikşaf uçuşları yapılmıştı. İngiliz. 
!er hava dafi toplarilc çok eiddetli 
bir mukabelede bulunmuşlardır. 

Umumiyetle zannedildJğine gô -
re, Cebelüttank'a hücum edenler 
l<'ranııız tayyareleridJr 

1TALYA~"Ftt.OSU NlCfN' 
MEt"DASA. ÇIKMil'OR~ 

Londra, 6 (A· A·) - Yan resmt 
kaynaktan tebliğ edilmlştlr: 

"Büyük Jtalyan filosunun, dUn 
Çörc;ilin söylediği gibi, Oran hare
ld.tı esnasında yalnız ihtiyatlı bir 
surette bir tarafa çekilmiş knlmn
v1p ayni zamanda §imal Afrikasm· 
da bulunan Fransız gemilerlnl biz· 
zat 1.apta teşebbüs suretlle İngiliz 
bahriyesinin icraatına. mani olmak 
için de hiçbir harekette bulunma. 
mı!} olması Londranm salahiyetli 
mahfillerinde manidar görülmekte
dir. 

Buradaki kanaate göre, bunun 
sebebi mihver devletlerinin bu tn
f;'iliz hareketinde tamamllo gam 
avlanmış olmalarıdır. Bugiln Ber • 
tinde m e v e u t h i d d e t 
bunu gösterdiği gibi İtalyan bah" 
rlyeslnin pek mahdut bir hale gc. 
len ve hükumetinin emrlle en 
mUşkül bir vaziyete sokulmue olan 
Fransız filosıı kanjısmda bllA kor
ku göstcrmrsi de buna dclildJr.,, 

FRANSIZ BAHRİYE 
NEZARETİNİN TEBLtGt 

\ '1,,1, 6 CA· J\.) - Franm bah
riye nezaretlnln tebliği: 

3 Temmuzda içlerinde Hood zırh· 
hm bulunan 3 saffıharb ger&isUo 
bir tayyare gemisi ve bir miktar 
kruvazör vo torpito muhribinden 
mürekkep bir İngiliz filosu Fron· 
sız filosunun demirli bulunduğu 
Merselkebir önüne gclmi§tir· Bu • 
radaki Fransız filosu Dünkerk 
Stra:ı:burg saf gemiierlle Provcncc 
ve Brötany knıvazörlerlnden, lkln
ci sınıf Uç kruvazörden ve bir milc
tar hafif gemilerle denizaltılardan 
müteşekkil Qulunuyordu. Bu filo 
derhal denize açılacak vaziyette 
değildi· 

İngiliz amirali, amiral Gcn.soul'c 
aşağıdaki Ultinıatunıu vermiştir: 
İngiliz filosuna iltihak veyahut 
Almanya ,.e İtalya dine dUşmo • 
mek için 6 saat zarfında gemilerin 
tahribi, red halinde İngilizlerin bu 
tahrib işini kuvvete mUracıı.nUc 
yapacakları bildirilmekteydi. 

Gensoul bunu reddetmiş ve şld· 
dete kuvvetle mukabele edeceğini 
bildirerek ilk ateşin bUtUn Fransız 
bahriyesini İngiltereye karşı ayak. 
landıracağmı ve bunun da aranan 
neticenin tersi olacağını ilave eyle· 
miştir. 

Bahriye nezareti ve hilki'ımct bu 
cevabı tasvib etmiş ve mUtareke 
komisyonları keyfiyetten haberdar 
odilmi§tir· 

Şurasını kaydedelim ki Alman
ya ve İtalya Fransız filosunun tes
limini değil, sadece siIAhtan tecri· 
dl ile Fransız limanlarında toplan· 
masını istem.işlerdir. Fransa bu fi. 
Joyu teslime muvafakat et.ntlyo -
cekti ve Peteıı, Darlan, Baudoin 
bunu 20 kere Çörçile, Aleksandor 
ve Kampbele tekrar etmişlerdir. 

(Devamı 2 inci 8ayfadıı) 

Yugollıvyada 
devlet ıslahatı 

Korporatif bir rejimin Yugoslavya için 
en iyi rejim olduğu ileri sürülüyor 

Belgrat, 6 (A.A.) - D. N. B· Ajansı bildiriyor: 
Gazeteler mtitesavnr devlet is!A.batı mesele.si etrafında mlitaıa& 

Yw;ıtmektedirler- Başvekil B· Svetcovitch ile başvekil muavlnl Dok· 
tor Matchek, cuma gUnU Veldes'de Naib Prens Paul ilo ynpWsla.n 
mUia.katı müteakip bu me.sele h:ıkkmda uzun mtiza.kcrcde bulunmue· 
Jardır. 

· B- Svetcovitch tarafından teessUs eylem.iş olan Radikal Birliği 
Amele t.eşkllatmm merkez organı "Jougoslavensk Radnid" gazetesi, 
nihai gayeııi çalrşmak olan korparatlf bir rejimin Yugoslavya için cıı 
iyi bal sureti olan .. Obzer" i' korparatif bir sistemin kolayca Yu· 
goslavyaya sokulamıyacağı noktal naza.rmdadtr· 

DAKiKA 

~ - Türlt gençliğini mlllt varlığın 
l1aı bir rUknU olarak daima sevmiş, 
ıxıı tııa ona ihtlmıım vo emeğini ver· 
lı~ulunan Milll Şefimiz, Cumhurre
!1.tıı lsmet ln!SnU, size muhabbeUe· 
ı:ııu' lebrtkJerJnl, yeni hayatınızda 
ttııc~af!~k olmanız dUeklcrtnl gönder
!lug • l{ıyıncUnl bileceğlnlzo emin ol
(§tıt uın bu arnıağanı size sunuyorum 
!lok:etıı alkl§lar). Sayın &ı§vek11lmlz 
lu~r Rem: Saydam bu törende bu· 
,~ k ve o.yn ayn sizleri kuUama'k 
t:ı,r nu 17.har etmişlerdi. Ankarada 
)·ı~ı inin Çokluğu dolayıslle ayrılama.· 
ltı.tı..ı:ı~ı bu arzuyu yerine getirmelerine 
~k Oldu, Ba!'}Vekllim ndma da sizi 

Hükumet, harpten zarar 
görenlere tazminat . 

verıyor 
Kont Çigano garın Hitlerle görüşecek 

~ar tekrar tebrik ederim. 
~r zaınan bahUyar olun ve mille
l'ttn balıUyur cdlu genç arkadaşla.· 
~ 
------~~~~~-

Hitler bugün 
Berline döndü 
~~ .. Un, 6 - Hitlcr, garp hare· 
ilJt ~ b~ladığı günden sonra 
~ efa olarak bugUn karargfı.h. 
~ dönnınş ,.c Bcrlinc gclınişUr. 
'hn r;r Berlindo bUyUk bir mera
lle it' c halkın heyecanla nümayişi 
bn1n1a.t§ıla.nml§tır. Hitlerin otomo· 
~ takip eden otomobiller de 
~ra.:1Gal • Göring, başkumandan 
~els ~· Aıniral Rcder, llc.s ve Gö-

ulunuyoı·du. 

Roma, G (A.A.) - Nazırlar m!?c
llsi bu sabah :Uuaollnlnln rlyaaetlnde 
loplanmt§lır. Meclis mareşal Graz.la 
nJ.nJn Ltbyn umumi valiliğine ta)1nl· 
ne daJr hazırlanan kıı.nwı lD.~ihası ile 
donanmaya alt işler için 266 milyon 
tahsis edilmektedir • 
Ba§kıı bir kanun lA.ylham He harp· 

ten zarar g6nrc.nlere tazminat veril· 
mektedlr. 

Celsenin eonwıo. doğru Musollnt 
marC§lll Balbonun kabramanca ölU· 
mUnden bah!ıederek hatınısmı taziz 
etml§Ur. 

Japoyadalükse§ya 
imali yasak 

Tokyo, G (A.A.l - Endllsbi, tica
ret ve ziraat nezaretleri milli eet~r 

berllk kanununu tatbik ederek IUk~ 
eoyıı tmnlll.ttnı paz.artesl günUnden I· 
Ubaren menctmeı;:e karar ' 'erml§ler· 
dlr. lmaıı menedilecek e§ya arasmdıt 
bilbasso. lUka kuma§lar. xnUcevherat 
ve tildi§i ctYa vardır, 

Berlin 6 - Berline gelmek üzere hugiin tren· 
le Romadan hareket eden İtalyan hariciye nazı· 
rı kont Ciano, burada büyük bir a laka ile beklen-

mektedir. Kont Ciano yarın Berline vasıl olacak 
ve Hitlerle gÖrÜ§ecektir. 

Almanya ve İtalya, Romanya ile komşu la rı 
arasında hakemlik yapacak 

Sofra, 6 - Uükrcşten ı;elcn haberlere göre Almonya ile ltalya 
Romen • M:ıcar ve Romen • Bulgar ihtilaflarının sunl yolile halli \'C 
bu ~uretle Dalkanların harp sahnesi olmak tehlikesinin önüne ıecilmesl 
yolunda mesel sarfetmektcdirler. Birkaç gün e'"'el Bcrllnden dönmüş 
bulunan Almanyanın Bilkrcş elçisi bu hususta aldığı lalim:ıt mucibince 

Jtomcn hükumelile temasa geçmiş 'c Hoıııanya ile komşuları arasında· 
kf arazi ihtilMlarında Almnn ,.e İiıılynn h:ıkemliğinl teklif etmiştir. 
Romen hükumetinin de esas ltil.ıarilc Lu tekliri kalrnl ettiği z:ınnolan· 
maktadır. 

lngiltere üzerine bugün yapılan hava hücumları 
Londra 6 (Saat 19) - lngtltere U.zc:inc bugün sabah ve öğleden sonra 

tkl dU§man tayyare hUcumu olmU§tur. Bunlardan eabe.hklnde, cenubu ~a.rkt 
ıehiı"lerlnden birinde bir kl§l ı>ımu,,, dQ§Inanm bir tayyaresi dll§UrUlmU§tUr. 

Öğleden sonraki taarruzda da dn,n>anm bir tayyaresi dU~UrUlmtıa, ~I· 
mali ıarld aahlllerlne vaoılan hu taarruzda mühim bir ha.ııar kaydedllmemtf 

BugÜn dUşUrUJenlerle, Almanların Uç hııı:ta C\"VCI başlayan gündüz lıU· 
cumları emasmda §imdiye kadar 36 tayyare d!l§UrUJmUş olmakta.dır. 

BugUn Kahlrede ne§redllen tebUğde de, lngll!z hava kuweUerlnln Libya 
da Elgublyt bombardıman ettikleri ve İtalyanın oradaki tah~ldatma mühim 
zarar verildiği blldlrllmektedir, 



Cebelüttank Fransızlar tarafmdan bombalandı 1 
Alman ajansının yaydıgı 

vesikalar 
(~ta.rafı 1 inci s:ıyfa.ds.) Haruburıda. ookJara atılan bombalar 

Fransız bahriye nezareti, Fran- !>&tlamlf ve petrol depola.mı& Iaa.bet 
s3llın maruz kıı.ldı{h felAketin ler olmuştur. !SldıJeUl bir lnfUlk bU
Fransız filosuna lı::i.kim olmaktan : tlln semayı aydınlatmıetır. Emmerich 
başka bir şeyi dü§ünmiv~:. !r..giliz de büyük depolar hasara uğratılml§ 
ricalini müteesfil- ebnediği.d gör- Ostermoorda depoların Kll kanalı 
melı:le mlitecllim olmu'jkr. Filo ya rıhtımlanıı.a pden borular patıatıı· 
Fransız olarak kalmalı yahut da mı§tır. HaT& mUdafea bataryalarmm 
ortadan knlkmıılıydı· Herhalde bu lmvvetli mUda.faaaına rağınen Vil· 
filo, da.ha geçen krş esas kuvvetre· helmshavin 11.s ve doklar. tızerlne tam 
rlmizin Kanada kafilelerini hiına • isabetler kaydedltmi§ttr. HUcum blr 
yeye tahsis edilmesini rica etmiş saatten fazla atırmnııtUr. 
olan Çörçllin emrile nrkadan vu. DJğcr bombardıman tayyareleri 
nılmağa layık değildi· Bremeııde Fochevulf tayyare fabrfka-

lngiliz amirali. tiltimntum müd· mıa hücum etmişler ve yangın ~kar 
deti dahi hitam bulmadan. limanın m.ıılardır. Vehzendort tayya.rf tabrf· 
ağzına tayyareler vasıta.sile mık - kasma ve Sylt aduı civa.rmdaki ik! 
natrslı mayn döktürmfi§ ve bu su- tayyare ıneydanm& d& hücum edil· 
retle basma.ne bir harekette bulun· mi§Ur. 
mtl.$tur· ITALYAN TEBL1Gt 

ltaıyad& b1r mahal, 6 (A.A.) 
!taıyan" umumt karargthmm 26 nu
maralı tebliği: 

Şimali Atrfkada aerl kollar ve bava 
kuvvetleri faaliyette bulunmuıılat'dır. 

Dllfmanm Capuzzo ve blr Sleman 
sahra iırtlhkı\mlarma yaptığı iki kuv· 
\"etli taarruz tardedllmlııtır. A\'cı tay· 
yarelertmizden -' U Uslerlne dönme
mlolerdlr. 
Şarkt A!rila.da Ka~<ıalanm işgali 

sağlaı::nlaştırılmı§tır. 

DUşmanm Lugh • Ferrandi tiıeriıle 
yaptığı bir hava akını hiçbir ha..,ar1 
mucip olmamıştır. 

1ngllizlerin .Augu.sta us.,Une yaptı}:. 
lan bir hava akını tayyarelerin ve 
tayyare ~fi bıı.taryalarınm ·seri mtı
dahaleııl neticesinde akim kalmıı ve • 
düşman tayyareleri hareketlerinden 
vazgeçmişlerdir. 

Dilşman tayyareleri Catania hava 
meydanına blrka.ç bomba atmışlar

dır. Bo§ bir hangara. bir bomba lft
bet ederek kamp personelinden b!rka
çmı öldllrmllı ve yanılamııtır, 

Fransız elçisi
nin çevabı 

Masigli Şükrü 
Saraçoğluna ·bir 
mektup gönderdi 

Ültimatum mühfoti llitam bulun· 
ca, İngiliz gemileri Fran~ gemi. 
lerlnin üzerine ateıı aç~lar ve 
Fransız gemileri demirli olmakla 
beraber sahil bataryalarilc birlikte 
mukabele etmi§lerdir· 

Gelen malnnuı.ta göre, Brötany 
fnfllA.k etmiş, Dllnkcrk, Provam ve 
Mogador batmışhr. Diğer gemiler 
hareket ederek kcndllerile mülaki 
olmak Uzere yola. çıkan Fransız 
hn.rp gemlleıine ulaşmışlardır. 

Bir Fransız torpidosu. daha battı 

AJman D.N.B. ajana1, Alman hari
ciye nezareti tarafından l'"ransada ele 
geçirilen bazı ,·eslkaları, Türkiye ile 
Sovyet Rusya araaındald mllnaeebct· 
leri lıulandınnak tlmldUe Mılal.tle ne!) 
.refmltUr. 4t numarala vesikayı, Fran
aa.nm Ankara elçlat Maslgllnln Parle
te hariciye nezaretine gönderdiği 14 
mart tarihli t.eJgraf tefkU etınektedlr. 
Bu telgraf, B:ik1k ve Batumun bom· 
ba.nlmıam hakkında elçl Ue Tll.rklye 
h&rlclşe vekill araaında vukubalan 
blr mükAlemeye mlltealllktlr. Elçi, 
o tartht.e hll.lrometıne, TU.rk hUk6meU 
tarafından müşkllllıt nıbunınu taılmln 

etmediğini blldlrmJıtir. Ezfcl bir vazife altmda. bulunan 
İngiliz bahriyesine yardım için on 
aydanbert çalışan Fnı.nsı:z gemici
leri eski sllAh karde§lerlnln bu i -
hanetinden dolayı nefret ve infial 
duymuşlardtr-

INGILTEBEYE BAVA. TAARRUZU 
Londra, 6 (A.A.) - Dlln ak§an1 

lııgllterenin doğu cenup §ehlrlerlııden 
blrt llzerlne 8 bomba atılm1'§8& da pek 
az haııar vukubulmU§tur. Diğer bir 
oehir barbfıı bidayethıdenberi ilk de· 
fa olarak bombardıman edllmlftir. 

lngUterenfn batı cenubuııd& b1r 18• 
hlr lli:erfne Uç JntUAk bomb831 atıı

DU§tır. 

lngilterenin doğu §lma11 ve dolu 
cenubu lle Galles üzerinde de mtıııte
rlt bir kaç dll§man tayya.real göztlk
mll§tur. Birkaç yaralı vardır. 

.UMANYA 'CZEBINE YAPILAN 
HA. VA ll'CCUMLAIU 

Londra, 6 (A.A.) - Hava nezareU 
illihbarat aervf.91, nezaret teblllfnde 
:bahaett1gt Kil ve diler m11hfm nok
talar tızerlne yapıl&ıı hava htlcumları 
ha.klanda 8§8.ğld&kl tatsllAtı vermek
tedir: 

Bulutlu bir havada lııgW.a bombar

dmı&n ~yyareieri ~· daft topla· 
rmm ~ddoW atetıne rağmen Kll ~ 
b1b dokuna bUcumla.r yapmı§lardJr. 

• 1ld )'11z kUaur ortağı balwıan An
kara ldlçUk yapı kooperatitlnin eald 
idare heyeU aleyhine 100 bin Ura1ık 
yolsuzluk iddiaslle Ankara aquyesin· 
ce tahkikata b&§lanml§t:a. 

Ticaret vekAletı mUtettlflerlniD tet· 
ld.kinden geçerek açılan bu adll tahk!· 
kata bazı fatura ve makbuzlarda tab
rltat yapıldığı, malzemeden sulietimaJ 
edildiği ve nihayet .ııarı evraıalım bu· 
Iunmadığı iddialan mevzu te;ıldl et
mektedir. 

• İnbiaarlar veklll Ra1t Karadeniz 
dUn ak§am Anka.raya dönmllgttır. Haı
zırlanaıı bir kanuna göre, p.rap latih 
sall memlekette serbest bırakılacak
tır. htt;ven vatanda§, dilediği yerde 
garap lmaJ edebilecek ve bunu ıate
dfll ı!yata satabilecektir. 

Bundan maksat şarap limillerine 
teşebbfislerinde muvaffak olabilme· 
lerf için yardımlar yapmak, milna· 
.slp gl>recelil mınlakalarda kurslar 
açmak ve lüzumlu göreceAt yerler
'de örnek olabilecek kilçük şarapha. 
neler vilcuda getirerek şarap sana.. 
y:linin memlekette kurulması ve 
tekl'ımillil için rehberlik yapmak' 
tır. 

.BA.BtÇTE: 

(Bqtanfı l luci sayfada.) 
muvafakat edildikten ııonra ne§I'cı!U· 
ml!J olduğunu hatırlatmak lUmıdtr. 

BiR FRANSIZ TORPİDOSU 
BATIBILDI 

Clenevre, 8 (A.A.) - Stefani: 
Vl§lden verııen bir habere göre mil· 

tareke muahedesi muclblnce P'r~ 
ya dönmekte olan "Frondeur,, bmin· 
dekl .Franeıs b::ırpidoııu Girit 'adası d· 
vannd& ilr1 lngUiı: kruvazörll tarafın
dan tevkif edilerek b&tmlmı§tır. 

FRANSIZ DONAmlASJNIN 
StLAB'.rAN TECRtl>t 

Vie.ııb&den, 6 (A.A.) - D.N.B. ,._. 
jaıw bUdlrlyor: 

Oran hld1a&tı mllnaaebetlle, Atman 
mutareke kom18yonu, Fra.ıısız mura.b
haa heyetıne bir nota vererek, AJmaıı 
kuvveUerl kum&Jıdanlılmm. P'ramız 
donanmasmm ldllhtan tecrldlnln ıtm· 
d1llk tehir edllmeslnl kabul ettfğtıı! 

blldl.rnıi§tir. 

FBANSJZ PABLAHEN'l'OSU Vtşl 
GAZiNOSUNDA TOPLA.NACAK 

~ewe. 6 o(A.A.) - D.N.B. ajan
sı bfldlrlyor: 

Vifiden bildirildiğine nazaran, ~ 
nato,. ıubwıalı mecu.ı ve mWet mec
llal top1antıl&rmm. :Vlfl bUy11k gazi. 
nosımda 7&PIJacalı kararlqıDJftır. 
MezkQr pıdnıoııun alt kat salollu 600 
kf§1 1stiap edebt1.mektecUr. Grup mU
za.lw'elert lgbl lllUteadıllt alolllır da 
mevcut bul•mm•ktadır. Umuml mn· 
zakeratm salı g1lnt1 bqlamuı bekle
nıııiettedlr. 
FRANSIZ· lN61Ltz MUNASEBll!T· 
LEBaNtN' .KESILMEst tNotJAzt.g. 

Bt llA.YJLJ:na D'OştmMEl>t 
Lcmdra, 6 (A.A.) - Röyter ajansı 

bilcllrlyor: 
Gazeteler, Oran lıldiseainden sonra 

bir donanmadan malınım kaldılı için 
Almanyanm kudunJp kGptlrdlllUn
den bahsediyorlar. ~u Aimaııya, 
Bordo hUktunetine yapmış olduğu 

va!dlere rağmen, bu donanmadan er
geç latitade etmek niyetinde bulunur
du. i'ra.nBız donanmuı, Franmzıardan 
almımf defU, b1Wda Almanlann elle
rinden kopardmqtır. 

Fransa ile İngiltere araamda a!y&sl 

mlln&lebat.m katedilmesi keyfiyetine 
gelince, matbuatm bQyUk hqretını 

maclp olm&mlfbr. Taymi.I pzeteal· 
nfn lllyul muJıarr1rl, meüQr kat'ı 

mllDMllbet lw.beriıı1D dtln abalı er
kenden, henUz Vl§1den hiçbir maıa
mat a!mmad&ıJ evvel, Alman ajan8l 
tarafmda.n Wrllmif bulundu#tJnU kay 
dedlyor. Ka'J mODuebat beyanatı. 
Vl§tden dUn aJqam geç vakit ıeım!:ı• 
Ur. 

FRANSIZ AH1BALININ 
DONANMAYA BttABI 

Cenevre, 8 (A·A.) - Stefani: 
Vlchy,den · blldlriliyor: .Am1r&l 

• Geçen hazl~ ayı içlnde Ameri- Darlan, Fransız donanmamna ht 
kaya yeniden blr milyar 500.000 dolar taben aşağıdaki beyan.nameyi neş.. 
kiymeUnde altm gönderilml§tir. Bu retmiştir: 

sureUe Amerlkaya gönderilen altmm uFra.ııaa, donanmaeııe iftihar et
kıymetli 20 milyar 14 mllyon dola.rn meltte ve eerefinl kahramanca mn
balJğ olm~ oluyor. dafaa ettiil için ona derlıı ftikramrıJ 

Halihazırda Amerika.da. para olar&~ bildirmektedir. Marselkeblrde gemi· 
dDnyıı. aıtmmm yUzde 80 1 bulunmak- terimkln ve balıriyelllertmbin tur 
tadır. I 1 bam olduğu alçakça suikast bUtUn 

FokatBabnyı ölü bulanlar telefon 
roesmaının ölünün · yanında oldu· 
itundan, yahut yerine takılmamış 
bulunduh'llndnn lıiç hnhsetmeruiş· 
lerdı: Çünkü ölfiyü Canan odadan 
kütüphaneye silrüklemişti. Ondan 
daha evvel ölüyü Davudun odasın· 
da görenlerden biri, yani ya Esma, 
yahut da Hikmet telefonu yerine 
takmı~ olacaktnrdı. Yahut da bir 
klı{tıt parçası üzerinde kurduğum 
tahminler baştanbaşa yanlıştı. 

Derin derin nefes alıyorum ve 
pıırmnklarımın arasında tuttuğum 
k~ıt biJyaya bakıyordum. Tam hu 
sırnda arkamda bir ses işittim. Bu 
'dakikada ne kadar korktuğumu t:ı • j 
•~ edemezalnlz. lkl adamın öl· 

dl1A11 bu oda ela yalnızdım. İki ölü 
çıkan yerden llçUncOsü de ·çıkar. 

Acaba arkamdaki kimdi, döne· 
miyor hatta nefes alamıyordum. 

Bir adım sesi oldu ve bir ses 
bana ihtar etti: 
-Kımıldamayın, }'oksa ateş ede

rim 
Bu Hikmetin sesi, fakat bambaş· 

ka bir..Jlikmetin Se!i. 
Zaten hiç bir hareJtet )·apmama 

imkln yoktu. Kalbim dunuu~ıu za. 
ten. Hikmet odanın aydınlık kıs
mına gcçmi~U. Ronlver üzerime 
do~nı ç~vrilmhJU. Hikmetin rovet· 
'"eri tutıın P:i tltri:J'l'rTiıı. 

- Hvdc lıc.t·lı.~ U7Qrken burada 
ne lti111ı nr7 

dUnyaya FraJlAAllm söz verdiği za
man ne oluna olaun onu tuttuğu· 
nu .isbat etmiştir· Vatan için ölen 
ukadaşla.rmım hürmetle anarmı· 

Onlar :maktul dUşmektense muhaı
rebede kahramanca ölmeği tercih 
ederlerdi. Fakat onların bu feda· 
karlığı boşa gitmiyeceırtir· Bu fe· 
daldrlık, memleketimizi bUtün 
milletlerin gözllnde hatta cenın.. 

mence hareket etmefe ve atet o· 
yununa alJl)mı olan ve Çörçil, 
Alexander ve Dud.Iey Pound tara
fından mwıa.mmem bir cinayet işle
meğe iobar edilen lngUiz bahrlyeU· 
terinin g8zlbıde bile bUyUtmtl$\lr." 

.Amiral Darlan'. Fransaya tahmil 
edilen mütareke eartıarmm ağır, 
fakat ha.ylliyet kmct oJmadığmı 
tudik ettikten sonra bahriye zabit 
lerini ve efradmı §imdiki elim 
prtlar altında yalnız memleketin 
cıerefini ve sellmetlni dllJllnmeğe 
davet etmietir· 

Trakyadaki 
paraşu~ tecrübeleri 
Halk tarafından büyük 

b~r alaka ile takip 
olunuyor 

Edlrn.e, 6 (A.A.) - Pa.rqütçlileri
mmh sODJerdenbed Trakyanm muh· 
tellt noktala.rmı!ald tuahtıratıan 

halk tarafmdan altka ile takip olun· 
maktadır. ÇGrhı, LWeburpz, Baban
kiden .ıoııra dün de Huköy meydam
ıımd& yapılan parll§llt atlama gtı.tr 
rla1ııde binlerce halk bulUDDlQftuJ'. 
'l'aY)'are ve p&nfU~ mı. 
ketleri bqta Trakya mQfetup umu· 
mı.u eeneraı KAzmı Dirik oldultJ 
halde mutetU,llk erkAm, vali, partı. 
tayyare ve TUrkkUfU mUm...W.en 
taratmdan da t&k!p edll.mlgUr. 'l'ayya 
recllertm.f.z ve para'1ltçlllerimls, bu 
uçu,l&rdan 80Dr&, davet11lerle, Haalr.öy 
ve civan h&lkJ ile birllkte yemek ye
mı,Ier ve saat 1' te Hukö)'d81' hare
keUe .EdiJııeye plmJflerdir. 
T~ burada bazı UÇUf 

~erilerlnde bulunduktan *>JUa LQ. 
leburgar ve Çorlu lstDr&meUnde uçur 
larma devam "Ylem.lflerdlr. Bütün bu 
tezahllrat MD9m:ıda J:ı•Jkımnı tana
recllertmbr.1 Ye ~ can
dan tuahllrlerJe karpJ.amıfJardı. 

Geı:ıç parqlltcQler1mlz aramda bir 
Tllrk kızmm da bulunmaaı Trakyalı 
kadml&rm iftiharına ve sevincine ay· 
n bir veane verm.lftlr. 
··~--~----------~~------

;yeni Romen hariciye 
nazınnm sözleri 

Bükreı. 6 ( A.A.) - Dün akşam 
diplomatların ve harlclye memur
larının karşısında bir natuk irat 
eden yeni hariciye nazın Mance.. 
lescu ,herkesin Romanyanın harfcl 
siya5etinde husule gelen mtlhtm 
değf şikliltl nazarı' itibara alması 
IAzımgeldllini söylemiştir. 

- Hiç. 1 
- Cevap veriniz. Uer halde bu. 

raya gelirken bir maksadınız vardı. 
Niçin geldiniz? 

- Bahanın ölümü günü, burada, 
bu halının üzerinde şu kağıt par
çasını bulmuştum. Bura~-a, bu iı. 
lerJn failini bulmak hususunda işe ı 
yarayıp yııramayacalını ö~renme· 
ğe geldim. 

Bu dakika-da Hikmetin yüzünden 
bu kAlıt parçasını ilk defa gördü· 
ğünü anladım.• Hatta bunun neye 
yarayacağını düşünemiyordu bile. 
Bana pşkın şaşkın sordu: 

- Peki •• Neler keşfettiniz? 
- Hiç birşeY .• Fakat Iütrcn ro-

'\'"elveriniıi aşağı iııdiriniz. Bu ro
velver Davut beyin rovelveri mi? 

Hikmet, mevcudiyetini uııulmu, 
gibi duran silı\ha baktı, rovelveri 
cebine koydu, sonra: 

- Evet, dedi, odur. Za!t!n C'l"cle 
başka silah 'yoktur. 

Sonra l>irdenbire sesini deği~
UrdJ · 

Veeıi.kalarm Alman ajann tarafnı· 
dan a~rl üwrtae, Frananın Ankara 
büyük eloJBI MaalgU, hariciye vekili 
Şükrü Saraçoğluna a5ağı~-ı mekta• 
bu ~öndennl!Jtlr: 

Aılz VekUhn, 
Alınan radyosunUD Türkçe olarak 

yaptığı blr nepiyatta son Mart aym. 
ela pya hllkftmetlme gönderdlğhn blr 
raporun sözde hUl4ıııuımı verdff lıtl 
l)ğrendlm . 

Alman telgratırın. muttali olmadım, 
takat şayet bu telgrat hakikaten ba
na ııaklettlkler1 fekUde iıse, aleyhinde 
Ulklyet mecburlyetitıde bıılunduğurn 
aarih surette kasdt bir ma.hlyet arzet· 
mekteclir. 

S1zlnle veya mesai arkadqlarmız· 
dan b1rl veya diğeri ile yapmak ıere.. 
flne nail olduğum mUhaverelerden hiç 
bfrlnde .sizden TUrk toprakları Uzerln
deıı Bakü'yu bombalamağa mahsus 
Fransuı tayyarelerinin uçurulmasma 
1!1'.1Usaade verilmesini istemedim. Siz 
<le hiçbir zaınan böyle bir ameliye 1cln 
muvafakatinlzl. vermediniz. 

Alman telgratmm telmih ettilt ra
por olduğU gözUken bir raporda te· 
sadQfen toplanmlf tstlhbaratı lb&bia 
mevzuu et.ı:ı;!Ja v• belki de kendimi 
plı.s malılyette bazı faraziyeler der. 
meyauma terkeylemiı ol&bUlrlm. Fa· 
lcat, Bak~'ye mUtevecclh berbangl bir 
b.arekete mtıaaade hususunda muta· 
bık oldu~uz hakkında htiktunetlme 
Wçbl!' :saman ne blr ~Y söyledim ne 
de 9l>yliyebllirdlm. Bmıaasa k1 bOyle 
lıir mutabakat elde etmek vazt!eainf 
hiçbir saman almamı§tım. ve ı1zin de 
lru mutab&k&U hJçblr uman vermt· 
yeceflnlızi gayet ıyt olarak bll1yoruın. 

ll'&lk lhUrama.t ve sa.mim! doaUuk 
Walerfmi lütfen kabul buyurunuz aziz 
Vekilim. 

Maulgli 

Suriyenin istiklali 
mevzuubahs oluyor 

Londra 6 - lrak hUktunetl, Surt. 
yenin 1at1kllli zamanmm hul1U ewtı 
kanaatindedir. Fakat bu laUklllin an· 
cak SUrtye ta.rafmdan ifa.de edilmesi 
llzımdır. • 
Yabancı meııb&lardau. alınan haber

lere göre, Almanya •e İtalya Beyruta 
mllmealller göndermektedirler. 
Diğer taraftan yenl Franatz hUkCl· 

met merkezinden verilen bir haber, 
general Veygandm Surlyede olmadı· 
ğmı bildirmektedir. 

Kongreye davet 
F.mbıöaü kazuı ilkokul yoksul~ 

euldan Yardım CemlyeUnclen: 
Semiyet1mizin kongrem 8-7·9(0 pa· 

zarte8f. güntl saat (H) ta Eminönü 
balkevl Alonunda yapılacaktır. ..µa 
&rkada§Iarm t.e§rlflerl rica olunur. 

- Beni dinleyiniz Belkis hanım. 
Bahanın ölilmilne dair neler bildi· 
ğiıtizden haberim yok .• Belki çok 
şey biliyorsunuz, belki de hiç bir 
şey bilmiyorsunuz. Ben şimdi si
zinle acık konuşacağım. Pek çok 
zengin bir adam değilim. Fakat yn. 
rın buradan gitmeniz ve bu eve 
geldilinfzi unutmanız şnrtiyle size 
on bin lira veririm. 

Cevap vermeme vakıt katmadı. 
Esma ba)·kırdı: 

- Hikmet, sen bir budalasın, cık 
buradan dışarı. 

Hikmet bana tehditli bir bakışla 
baktıktan sonra dışarı çıktı. 

Esm;:ı, bana: 
- Belkis hanım, dedi. Siı: iyi 

kalbli bir kadınsınız. füca ederim 
lliknıelin bu nıünasebctsizliiıini 
ıınutunuı. 

O da odadan çıktı. 
Odama n:ı.sıl gittiğimi ye 

gözlerimi hic; k:ıp:ınuııl:ın rırcc~·i 
nasıl geçirdiğimi tasanıır c•tmck 
kolaydır. Sa:baba karşı eczahaneye 

40 
lvez Ağa tezkereyi okuduktan sık rlüğüşen insaııl:ır, neş'eleri ka· 

. sonra evvelki sorduğu suall~r'e ce- dar münazaalarını anılarında sak· 
vap bekliyormuşcasına durdu. Fa. lomağı bilirler. lhtilAfları kendi 
kat Petro ismindeki kiıfiribidinin aralarında halleder, ekseriya sızı!· 
Ojllu Atidullah efendinin cevap tıya meydan Yermezter, fakat hazan 
vcrmeğc hiç niyeti yok gibiydi. • işin Karakuııu·kçulara kadar akset. 
l\foşamba fenerin ı~ığı altın da bir tiği olur. O Yakıt Kara Yorginin mey 
kal daha karamuş görilnen yüzünde hanesi birkaç gece içlıı kapalı clu. 
"beni burad!l ne tutnrsınız? Bırakı· rur, fak:ıt başka biı:- meyhane olsa 
nıi işime gideyim .• " Demek isti· bu kadar çeşilli vukualla kapandık· 
yen bir mana vardı. tan sonra bir daha açılmasına im· 

Bu sessizliği İvM Ağanın yeni kAn yoktur. Fakııt Kara Yorgi ne 
bir suali kırdı: yapar yapar, biriki gün içerisinde 

- Kim olduğunu anladık. Şimdi işini başarır, birkaç günlük kapan. 
burada ne ~radı~ını söyle bize.. madan sonra tekrar eski gürültü· 

Yeniçerinin dudak.lan kıpırdadı: siile dükkan yenitlen açılır. 
- AkŞam dünya gamından kur- l\ara Yo;ginin bu meslekiııi hiçbir 

tutmak isteriz; Kara Yorginin me:oı·- arızaya uğramadan devam ettiri~i
hanesine '"arıp htraz e~lenelim nin sebebi hakkında birçok riva· 
dedik. yeller vardır. Bunu kimisi ihtiyar 

Bu Yeniçerinin şivesi bir hayli Rumun yıllanmış gömülü altınlar1· 
garipti. Türkçe)'İ ~onradnn öğren· nın paşa kapısında oYnadılh role 
nıişlere mahsus bir nheıık vardı atreder, bazıları da. günahı boyun· 
lııı sözlerde bu hal hez Ağayı biraz lanna olsun, Kara Yorginin yetişkin 
şaşırtır gibi oldu. Çünkn bu tarih· ve çok güzel kızı Afro'yu şuraya 
lerde Yeniçeri ortalannın HırisU· · buraya peşkeş çekti~ini söylerler. 
~an ta.yrıısın~a!1 kola alınmak hay. fstanbulda çeşit çeşit h:ldiscler 
lı nadırleşmıştı. Sordu: • olabilir sokakları sel basar kar 

- Ne vakıtlenberi 19 uncu bö- ~·otlan kapar fakat eğer bUkCımct 
lüktensin? . . •w• •• kapamamışsa' bu meyhane açık ' 'e 

- H~ dını kabul cttıgım guıı- bklım tıklım doludur. Büyük yan-
denben.. . . gınlar şehrin bir semtini silip sü
. - Hak. dinı nerede ve ne zaman pürür ve ahaliyi evlerinden dışarı· 

J.:abul ettin?. _ ya uğratırken, buradan yine sarhoş 
- Bu1!d~n ~ç _sene evvel.. Preve· narası ceııgü cegane ses işitilir. 

ze kalesmm onundc yakatandtAım Ortalar kazan kaldırır, vükela kel· 
gllndenheri.. . leleri yerde sürüklenir, memlekette 

. K8!8k~.ll:?kçubaşı 1vez Ağa sıl- kan gövdeyi götürür. Böyle anlar 
kındı. Bulun ortalar arasında bir da bile Karn Yorginin meyhane~i 
ç~k defalar lck.rar ediJmi~ olan bu bo$ kalmaz. 
hıkayeyi o da ışltmlştl. Bır sevda İstanbul sokaklarında kolların 
)~ünden d~iı~ar~ dfişen bu d~rtıı7 biribiri arkarıoa dolaştılı, evletin 
nın hlkayesını bılnreyen Yenıçerı basıldı 1 Haliçte bağlı gemilerin s
yok gibiydi. rnndı,; bu seccde de meyhane )1-

tvez Ağanın beyninde bir şlmş~k ne ağzına kadar doludur. 
çak~. Petronun olln Abdullah Ve· Bir bodrumu çok andıran basık 
nedıkliydf. Ruklbıhilmayun kayma. tavanlı ve ahşap meyhanenin dört 
kamı Damat lbralıim paşanın aar~· tarafını dolduran peykelerde bağ· 
yından kaçan cariye de Venedlklı. daşkurmuş mfişteriler otunıyor .. 
Karakullukçubaşının kafası bu iki Bunlar ortalnnda zorbabklarile üıı 
hiidiseyi biriblrlle ördil. Bir neti- almıı Yeniçeriler, donanmadan a· 
ce çıkard!; ve karannı verdi. Ab- zepler, çıplarlar, levenUerle şehirde 
dull.aba güleryüzk: . . . belUı olarak tanınmıı Yeniçeriler· 

. - ~~ydt aJam. dodı, gıt bikir dir. Ara sıra bunlann arasın• 
ğın gıbı ıev~, ve ~fan! b~k., müşterileri bir kat daha eAiendir-

Abdullab; eyvallah dıyerek u· mek için gelmiş çalgıcılar ve ı. 
zaklaşb. İve?: Ala uzaklaşan cöJıe- ~ıklar da katılır 0 vakıt 'narı:r• 
ye uzun uzun baktıktan sonra arka- koşma, yareııllle baya karı,ır. 
daşlannın birisine d~ndO: . Bu gece Kara Yorgfnln meyh•-

.._ Gö~yim seni Gurcü AU, dedı, nesinde bir fevkalldellk var. lstarı
bu adamJn peşinden amlmal Ne· bulun tanınmıt saz şairlerinden 
reye gider, kimlerle görüofir, nere· Aşık Şöhreti bu gece meyban~in 
de yatıp kalkar, etraflıca &tren 'Ve misafiridir. Elinde sazı sözüne teın· 
gel bana mal(Unat Tetl po dokunarak yanık yanık okuyor· •"' 

Gürcü Ali bir tek söz a67Jemeden ., .. 
karanlıklara daldı Her parçanın bitişinde peyke.ter• 

• deki sarhoş a~ıılar, dört köte ba· 

Yonakların al al olsun 
Kctnun, katlım heldl ollrın 
Sen ettllinden balrınun. 
Yaktın beni kdflr oDlal 

Kara Yorginin meyhanesi Kum· 
kapının deniz kokusu hissedilen 
dar sokaklarından bfrisin<Mdir. Bu
raya yalnız tanınmıt n gözll pek 
insanlar girer. Kendi halinde yaşa· 
:r.ın halim selim adamlar buraya 
ginnek şöyle dursun, kapısının ö. 
nünden geçmekten bile korkarlar, 
Çünkü içeride kavgalann, maraza. 
ların, döğilşmeJerfn eksik okiolu 
bir gece yok gibidir. Hatti ara sıra 
da bıçak oynadığı, meyhanedeki 
insanlardan birisinin veya birkaçı
nın yaralandığı kan aktığı da olur. 

Buraya gelip oturan, eilenen, sık 
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Soldan sağa: 
1 - İsyan, 2 - Derd - Raci, 

3 - Hakkı var - Yok etme. 4 -
Münzevi papaslar, 5 - Bağlama • 
İngllterede bir mıntaka, 6 - Ha
mamda kullanılır su kabı • Anla· 
yışlı, 7 - Gazyalı - Sonuna 11R" 
gelirse sual et demektir, 8 - Ço· 

Riderek telefon konuşması hakkın
da izahat alınağa karar 'V'erdlm. 

Faknt kahvaltıdan sonra AliYe 
bizi tekrar odasında topladı. Mil. 
hiin bir kısmını, aldığı uyku ilAcr 
nın tesirile, sun'l bir uyku içerisin· 
de geçirdiği bir tek gece onıı va. 
ziyeti tetkik için kafi gelmişti. Ma
hir bir kumandan gibi şimdi ne 
yapmak Iazımgeldiğini biliyordu, 
zira Davudun suçsuzluğunu ishal 
edeyim derken Hikmet üzerinde 
şüpheler toplandı#ını farketrnişti. 

Bizi toplu görünce, sakin bir 
sesle: . 

- Bu günlerde Topuıoğlu ailesi 
arasında yalan söylemek bir süs 
halini aldı, dedi. Esma, Bahayı sa~ 
gördüğünü söylerken yalan söyledi, 
ben de eczahaneden telefonla Baba 
ile konuşlu~mu söylerken yalan 
söyledim. Evden çıkmak UıeTe 
merdivenleri indim. Davudun oda. 
Slina hir bakayım dedim, orada Ba· 
hayı öllı buldum. Herkesin Dnvut
taıı şi\pheleneceğini düşündüm. 

Iinde açılıYor ve yayık takdir se~· 
leri yükse··· o r: • 

- Yaşa .r, ık! 
- Varol Şairi 
- Sesin dert gönnesin t 
Bir köşede oturmuş tlç gemiciden 

biri bn Alemi sessiz takip ediyor. 
içiyor, fakşt gülmüyor, aöyJemlye>r, 
hattl arkadaşlarile bile konu~u· 
yor- Arkadaşlarından birisi: 

- Yahu Bekir, dedi, biraz ıro· 
nuısana. Vakıa adına Sessiz Betlr 
demişler ama, bizim blldlllmiz in·i 
san söylemeden durmaı. Hılbuk 
sen buraya geldillndenbeı'i aızıns 
açıp da Tann kelAmı etmedin. 

Sessiz Bekir bu sliılere hafif 
bir gülümseme ile cevap yerdi, 
sonra dudaktan yine kllltlendl. 

· (Deuamı var) 

banın baıı • Sonnna "A" gelirte 
doldurma olur • · Trenin son ısıa~· 
yonu. D - M.ekkeM bir dal. takı· 
::vad etme, 10 - Kemerin tllştlntıe 
yeri· Baba, 

Yukardan aşağı: 
1 - Tembih edatı - KaınpaııP• 

2 - Köyün zengini • Jurnal, J -
Dansöz - Beygir, 4 - Yük va.purU 
• Bir sari hastalık, 6 - Sıcak SOY~ 
biraz solıtk su katmak, 6 - zar 
~datı • Balık iğnesi, 8 - Tereklel" 
• Eski bir nevi tüfek, 9 - KaP_~( 
ları renkli ve cam gibi cilAlı .,.., · 
aıeU, 10 - Nezreder • Kitabın °11 

altı sahifelik kısmı • . 
62 Nolu bulmacamı::ın halli 
Yukardan aşağı: 
1 - Dişdoktoru, 2 - Eza, suıı; 

bet, 3 - Nitram, Ada, 4 - lıuı, P:~· 
5 - Zafe, Resim, 6 - Ala, AblU 1' 
7 - Topçu, fu, 8 - Talk, zuh• ' 
9 - Işılt, Kazı, 10 - Çim. 

Davudun suçsuzluğunu isbat et; 
mek istedim. Eğer şehirden ~bi 
fon eder ve Baha ile konuşur .. ,. .. 
yaparsam o dakikada Babanuı UJ1'• 
'8d1ğını isbat etmiş oı:acak Jd.I' 
O f.aatte ise Davulla Ali balıkta seıe 
ler. Binaenaleyh ortada ıne 011 kalmıyordu. Onun için uıefO c-· 
müsamama takılı de{tilken bile ,ı 
lacak bir hale koydum. Mllserııı:s
Bahan ın yanına bıraktım. Ecı~,bi' 
neden telefon ettim. Telefon k uııı 
nesine girdim, numarayı aç tl; 
sonra derhal kapadım. Bu ,ure !tı 
zilin çalmasını, ve susmasını ıe:e30 
ettikten sonra yalancıktan yi1 JW 
sesle konuşmakta denm etttın- uŞ· 
ucı L<ıtn de ec:zahaneden Jtotı 
mamı işitti. 

Herhs sustu. Hikmet: olfi 
- Evet, dedi. Ben de Bıbaft 

bulrauştum. 
1Jeri abldım ve sordum: 
- novelver ner.cdeydi? 
Ali:re bana haklı: var). 

.(Devamı 


