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Almanya Yugoslavyayı tehdide başladı 
Almanlar Belçikada 
dün ilerleyemediler 

Cenubdaki Alman zırhlı kuvvetleri 
ilk Fransız hatlarını 3 noktadan yardı 

1'. _._ , "yük Ha~bde ~izi R~slara 
~aaSi , mak. ıstemışlenll? 

Büyük meydan 
Muha,,.ebeai 
Devam ediyor 

akim kalmca, Almanlar bu defa Fransızlar harekat 
· Rus elçisine müracaat ederek Bo- h b• b l d la 

us-Alman hakimiyeti albna sokulması- ar me aş a 1 r 
nı ve istihkamlann yıkılmasını teklif etmişlerdir. Paril, 15 cA.A.> - ikna ~ 

saat 22.35 de bildiriyor: 
Atmanla• Namur ile Sedan ara • 

(S.. a ..,.,.> Yazan: Hü•eyin Cahid Yalçın 
-«-

~;s-~~...!~: Berlin ·radyosunun 
TELGBAF B 1 d hd. 

Numara: 2t\o.MTcm.,...l916 e gra 1 te ıdi 
~ a\llllaralı telgrafnameme ı.ıe-

yi:~da, Alman matbuatumı du- Romadaki Yugoslav sef ar ati italyan asker-
~1:"~;::: terinin muhafaZlll altına ahladt 

R 
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wla ll:M'lyyea Lllı o 81'!1'6. •l';Z " mn 
6ıt.lmuhal'aa e• 'ıhl'dlr.JT 1 a· ... . 
.,_ .. ,._... 'bsn ... ıtlmil9ı .. ... ..........'° ..... ',.. ............. ..... 
ela'ltaın•antlılElbd 'z•, 

Bu ltn.ıla lllAle eh -~ f ••• .,._ 

... llaıhl --...,.. 
Bir .......... •t kati • 
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kında, Vistule havalistnde vukuuna ~:;::;~~~~~~~~~~~iiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiı_..._;._, ;...;...., 
intizar edilen kat'i bir muharebeden Dlhı get."'e Bertin radyosu Yogas- gtbller zarfında. habis )'ere Mali - ·( H b 1 • d ~ 
~::..:.==in~ =-::ı:.;::::r~ı::: ~=~~lıa~ l ar çın en sahneler J 
~-=-=-~-=-~-~-tt-~~~~=~:-~~~-~-~-~-~ __ ,_~_,_~_~_._, &~~·~- ~~~l~~~k~~~~mu~y~~ 
===~:E': Hava şehidlerimizin karşılandı ti deniz kuvveti BrDksalı terkederke11 
ictinabl jmkipsız muharebe baklan- v •• BrUkMI olellırlnde tewklf MOttedele treni iavic;N,. 
daki f"ıkir ve müta.lealamnı bildiren · anıldıgı gun edDen Almanlenn ~- . 15 zz frwrz Al~an ve giderken Franaallan nasıl 
Petrograd ajancmm 22 t.emmu ta- da Unffonnalar bulundu ii.P..• bugD~kU hakiki geçti 
rihli ~.burada, siyasi '" malt Paril • Sotr p-t_.... JWcibA1r vazUeti 13 Maym tarihli Paril • 8cılı- ga.ze. 
-mefud: AbaU ~idlerinl tama- ki Jn1aU111 a1lhal*l Gut.an Benao >ll'n Av~'~ de- tesi, Brilkseldeki Alman bliJ'lkelçi· 111ü;l~ ·etter 'blir.mahiyette te- Dün memleketin her tarafında Hollanda - Beld"" bndndnwlan 12 ... • wthıinta mubyewi aeab- sinin hu şehri 1'Ull terbttifi bak & 

Wdti olqnuyor .• ~ teıqat burada bu·~vu··k meraaı·m yapıl' ..J_ [S- "/ IMide] [8-a '1 tllallle] (Bcnn6 7 llCitle) 
~ bekliyen fc~ ~mkAn•z '.T W 
~- hakkında bir ~i\ta.i' adde • 
Ctilı,1ddedir. Bu he~~~ BODra 

~için ~ız bir qıkat•yol b
laoalur ki o da zararlı olmıyan bir 
sulh •kdetmekten ibarettir. Bu Al -
rnan entrilralannuı pyesi müttefik
ler arasında emniyetsizlik uyandır • 
ınak olduğu için bu 6ayİa bilhassa , 
nahoştur. Neklioudov 

lstoklıolmde Rus orta clçiai A. V. 
Neklioudcv tarafından Harictye N• 
z"' S. D. Sa:xı:noffG. 
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rnc zeyildir. 
Monckevitz'in Malmoe'ye davet et- ı 

rniş olduğu ayni zat doğrudan doğ
ruya bir teklif n . his etini haiz olan 

Hii:e;erin Cahid YALÇIN • 
(Sonu 5 incide) ı 

r· - < 
TüRK PETROLÜ 
NASIL BULUNDU? 

---<>-· 
İlk Tiirk petrolü f'ışkınr fıt

l,ırmaz o mmta.kaya bir arla- ' 
da'jını gönderen .. Yeni Sabafıı,,, 
Türk lktısadlyatınd& parlak 
hlr de\ir ~ bu mes'od bidl
senin merakh \'e tarihi ..O. 
lannı tf'Sbit etmiştir. 

İlk yazıyı gazetNnmde 

Yarın okuyacaksınız 
L -----------~ 

Düa~,..._ ...... ··- ıplllla•'', 
(YGa1171M ı· hJ v ... 

Dun Mecliste kabul 
odilen ·kanunlar 

Ankara, 15 (A.A.) - Büyük 
Millet Meclisi bugün Şemseddin Gün
alt&yın başkanlığında toplanmıştır. 
CelSenin açılışını mtiteakib Başvekil 
Dr. Re!ik Saydam söz alarak şun
lan söylemi~: 

- Arkada§lar bu evrakı varidenin 
2 numarasında Ba§vekilete bağlı 
bir matbuat umum müdürlüğü teşki
li hakkında bir liyihai kanuniyeyi 
huzuru ilinize takdim ettik. Dahili
ye, ilrtısad, Nafıa ve bütçe encümen-

( Sonu 7 tlCide) 

Türk Gazetecileri 
Londraya vardılar 

Londra, 15 (A.A.) - Reuter a
jansı bildiriyor: 

17 mebusda.n ve matbuat erkinın 
dan müteşekkil bir Türk heyeti, bu
gün Londraya vasıl olmuştur. Heyet 
bası, Britaııya hilkfunetinin misafi
ri sıfatiyle, lngilterede on gün kala
caktır. 

Türk pıetecileriıı.i Londrada 
ikamet edecekleri günler için barbi-
78 nerareti. amirallik, hava aeareti, 
iatibbarat nezareti ve İabçya ne • 
:ranti tarafından m&pıa ,. tılr 

~buırlan,,... • . 

SABAHTAN SABAHA: · 

Hayati bir meselemiz 
GıJa maddelerinde ihtikara karşı 

ne tedbir alıyoruz? 

1 .. ık 

- Vai,.tt•• ,,.1c e4111111 alcılı..,- ,_J . .,. ..• 
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16 IUDI .. 

Almanlar Belçikada 
dün ilerleyemediler 

(Baf ,,,,,.,. 1 "9cicle) 

'imda MoeeHe - Meme hattına kl.l'fl 
tayyare Ye mrhh fJrkalann müzahe
ftUJe daha ktilliyetli kuvwtler aev
tletmişlerdir. En büyük faaliyet Se
dan böl esinde olmU§btr '"' bara.da 
1lç noktada zırhlı hüeamiar Framm 
•üdafaa tert:ibatmm dahiline D.ilfuz 
im 7 

nını bulnıqtur. 
Framm 'f'8 .Ahnan piyade, tank ft 

tayyareJeriııin iştirak ettiği umumi 
bir muharebe eeı~an ediyor. 

Saat 19 da vaziyet mtıbhemdir. 1yi 
•aınma.t alan Franmz ukeıi mahfil
lerinde A bnan zırhlı mtıfrezelerinin 
caldukça. derinlere kadar ilerlemiş ol
IDaaı mümkün görWmekde fakat bun 
lan Framm piyadesi tarafından e -
Jaemmiyetle tutulan Alınan piyade • 
llİllİn takib edemediği bildirihlıekW 
dir. 

Yeni vaziyet karpmıda. l'ranslZ 
kumaııdanlığı mevzi harbi usulünü 
tıerkederek ~ hareklt harbine 
\aıtamıştır. "Toplu -S,mıanda tertibi· 
ile tevemlll edilnii§ ve halen cereyan 
etmekte olan mukabil taarruzlara 
lirişilmietir. 
llaıelit llaldmıda Tafsllit 
Paris, 15 (A.A.) - Fransız at-

18.m tebliğinden sonra Havas ajansı 
llaretlt hakkında qağıdaki malfl -
IDatı vermi§tir. 

BugUn Sedan bölgesinde Alman 
lllotöriil kollanmn nttfuz ettlğl l'ran
• müdafaa tertibatı Majiııo hattı 
alr•ımndan değildir. Majiııo hattı 
lıUyUk istfbkimlan ile ineç lau
duduııdan Monbnedy'ye kadar ta
lllen masundur. Montmedy'den Şi
mal Denizine kadar yalnız beton 111-

luıak şeklinde ısl&h edilmil l&hra 
lllevzileri mevcuttur. 1'te Sedandan 
Namura kadar btıtUn Mease boyunca 
.llmanlarm aldırdığı mevziler bun
lardır. 

Brilbel. Namur yolu üserinde 
Gembloux istikametinde yeni bir Al 
ilan taarrum kaydedllmektfidir. Al
Jnanlar muazzam kuvvetler aevket
mieJerdir. Topçu kuvveti az, fakat 
lPransız piyadesine bomba wı mttraı
J'tiız at;eeiyle hücum eden tayyare 
bvvetleri muaaamdır. 

Bütün glhı Framnzlarla .Almanlar 
~ göltiBe çarpJlllflllar Ye Al • 
nıanlara. mukabil htlcumtar yapan 
"Pranu zırhlı arabaıan. motörler 
geçtikten sonra dttşmanm arkadan 
relen piyadelerine 4löaerek onlara 
hticum etmielerdir. 

Yeni bir devre a.çılmaktadır. Bu 
öevre Franarz ]nımandanbğmm tat
bika. karar~ hareklt harbi d9v 
lllddir. 

1falrtMMMnh· 
Boma. l5 (A.A.) - Fqiat matbu· 

at teflliratcılan Alman ordu&u hak
kında medhüsenalanm esirgememek
~ ve HoUandanın ifgalinin İDgiltere 
içiiı tehlikeyi artırdığını iddia etmek· 
tedirler. 

• Bununla beraber, daha ihtiyatlı 
aavranınakda olan İtalyan askeri 
lllünakkidleri son sözün Belc;ikada 
henUz soylenmemiş olduğunu bildir· 
Dıekte, bununla beraber havada üs
tUnlOğü Almanyaya vermektedirler. 

Stampa gazetesi Alman se'rirulcey
linin mttttefiklerinkiııe bikinı oldu
iuııu yazıyor. 

Coı ı if.!'e Della Sera, Alman kıtaa
baa düomı .İIİll Jrıeadileriııi bekliyen 
lbit.tefik JllftJiledne yald81bkça da
ha ziyade güçleşeceği kaneatiadecli.r 

Gazeteler haY.adıise teene halle ta-
dan kepplmakta fakat halle bu 

laavadi8lel: baldmda aleni eurette 
tefairatta -mJwmıaktaaı ulunmak
ta.r. 
Amılllwl& "1IM'b ~ 
New • York, 15 (A.A.) - Reuter 

&Jansı bildiriyor: 
H rb:in Avnıpada aldığı ştlmuUhı 

lletices. ol k Amerika efkirı. umu
b ıy i · · memleketin müdafaa
lilnı acıl bir 8Urette temin lüzumunu 
Uşünme tedir. 
New - York Times ve Herald Tri

bune ~lerinin bq makaleleri 
.UU müdafaa programmdaıı llahae
deıı aütan1ardan mtinkkebdir. 

Berald 4i\ibüne emeiimle diyol' ki: 
Birlıllik Amerikayı buileüe ha--

8lliamnak ltisumqnu idrake daftt et,. 

.. ~· Toplar. lloJlend•p 

nsafımıca &tefe .e lama boğarak, na
ili emellerini ona mria kabul ettirdi
ler. Bitaraf kalmak, ister bir fikir • 
den ibaret ohmn, ister söze w:1& ha
rekete jnJnJih etsin, gitgide daha ak
la mak bir mefhum oluyor. Ameri
bblann t.ehdide :manız buhuıdulda
nna artık şüpheleri kalmumetır. 

Bu ilti guete Ye New·York Mlrror 
guetıesi, 8lD8İ iıltfluut)in daha bU1Uk 
mlkyuta arttu!huası lizumnu ;t.e. 

bariz ettiriyorlar. 
F•mmk llbadl8taalllıı V~ 
Batavya, 15 (A.A.) - Hollanda. 

öan gelen facia haberleri Felemenk 
Bindistumda derin bir beyeean u • 
yandmnı§tır. Btttt1n halk Dibal -
fere kadar Bollandaya mftzahel"ete 
kunetle amıetmi§ bulnnma.JnadJr. 

Umumi vali bu abah erkendm 
halin Hollanda ordusu bqlmmaa • 
ciaııhğmuı emrimle& haberdar •e \l
midsizliğe düpıemeye davet ... 
ecdadının asf1 anıeğiııi hatıttatllut
mıştu-. 

Fdemenk 11indistanında Bak!J. Jetr 
film:, yabancılar ve bu arada ÇinlBel" 
ve Arablar kraliqe WDhelmiııe,e oiaa 
bağWıklarmı teyid eylemifletdjr. 

Umumi liyat normal 1eyıhd ta· 
kib etmekte ve askeri makamlar Mr 
ihtimale karşı huırlamnalrtadı. 

Bir çok Hollanda ticuethaneleri 
Füemenlt Hiıidistanma naldıetmif ~ 
ıer ve faaliyetlerine HoJlandadakln • 
den daha mahdud obnalrla ...._, 
burada devam etmettedirler. 

Alman .... 'TeMlll 
Pfllırerin umumt karargtln, 16 

(A.A.) - Ordu~ 
reımıl tebliği: 

-Hollanda,, mftli ric'atgihı, falld
~aşikar olan Alman lataatmm. 
karada Ye havalardaki taarrmuDa 
kartı ya.ptlan mtteadelenin m11ftfla. 
ltiyet.Je neticelenmiyeceğini ııaan 

itibara alarak teslimi SUih -- • 
tir. 
~, flrkalarnms ric'at .... 

dllıtmını çok yakından tü1b ecJenk 
Dyle :menHne ~-

Namar ile Givet anamda pnif tJir 
bölge üzerinde lıleuse geçidi mrla .. 
Jmlbr. 
Fnmmzların Meme'tin saMbde 

mhh arabalarla yapm9ğa tıetebMa 
ettikJeri BUlkabil taarazlar pllldlr
tillrrtfilt:ijr. 

11.-b ~ tültb ~ 
....... .AJıwı gnıplan IJl1dıar&. 
...,,., ........... llllli~ mik • 
... ..tm .... iıınha«ıı 'ıl!r41r. 

.IJaw. criumıtnı iltit'aldle ~ 
Mhri, ~ bllg , aen ~ 
FN• ' 111 Maginot Jtattmın .ma
li garbi imtidadı nhzelm•iftir. Bu 
nektada-da J'ramm~ 
ı.rı akim kahmf'w !f'ı •n ... 
yiata uğrallll§br. 
~,.... ........... _ 
Tekyo, 15 (AA) - JapMı baıl

eiJe M!W'etiııin eöz ., lıtmeğe - • 
Wıiyetli hir rilndi, Japonyamn ..., 
tnya beş kOIUIOIGımmm Felemmk 
ltindiatamnda nkua geldiği tlÖyle • 
nen Japon aleyftdan kareketleri, Hol
landa reemi makamatı neminde JllOe 
testo ettiğini ~r. 

.eerım -nm~ 
Belgradı tehdidi 

(-Ba.ş tw f ı 1 ndde) 
Radyo devamla Yupslavymm 

bu hareketleri garb clevleüerinin 
teşvikiyle yapttğuıı aöyliyenık bu 
gibi muamelderin Yugoıilav - Al
man münuebatını tehlikeli llir Jaale 
aoktuğwıu ili.ve etmietir. 
...... Alman llir::"l\rAir 
Roma, 15 (AA.) - &eaehrde. -

lı9eri ilk defa olarak bu akpm Yugoe
lav sefareti efrafma kıarallinyeri 
kıtaatı konulmuştur. 

Bom&da Bir BMiıe 
Roma. 15 {A.A.) - Reater: 
İngiliz lordlanndan Lord Hanl

wicke evvelki gece, RolMda. llir Jm,. 
buede, m0 r 58 ıro..n lncilis a • 
leyhtan bir afiel attJjından dolaJı 
tokatlanmıp. lad lfaııcltriıcb, i
kamet tMkenai •mama uygun oı-
madiğından, - MdıleeıJen .IOlll'8., ild 
-.at bir polis bnJmlıımda •""'811-
•UIWr· 

Laal HardwielDe, 't' 1 f' •• 1lir 

1 l ER SAIJAH 

ltalyan 
üniversitelileri ne 
baba nasihati 

Da W)Wduı gelen llMerlel'e göre 

ltalyao ~ daha 
dogriısu İtalyan faşist gençliği toplu 
bir b&We vatani ae§ideler okuyarak 
lak Jdpn dolqmakta ... ...,... 

Bu ilim ve marifet talihleri bir W... 
"8tu İaglliz ve Framm bayraklatlle 
lltisledlkten soma biltün Boma flOo 

kaklanada ~, tlOlll'a .. 

ınn. ve İllgiltere -..-•lrleri öniiM 
gelerek bu b&Jnldan ,.t g' -. 

İtalyan :matbuatı .....ıa aiu'
hqhbiJ, akd ve m'ldıgl elden blnk
PteDUf olan Psfıhğm ...-ı efllin 
110&servatore llAmeno,, p tefti• 
lltisbalan da ya.IDIMıak ha ~ .. 
IM'lerl bıp•nı.ta lWJa ıııdbiener 
pnçJW ~ybaler ~· 

Vakla ftl8IDi mahflldea IJlru 
t.et1dk görilı e rı' n lt.llmtıe de 
lflıane-.Ut=Mpya W))wl +nkaao-
lllama bu ......... ..., .... ... 
im verip: 

- Kahmlllaa ~ 
-Yere..._F= L.. 
- llub ...... T.....- Wırıats, 

.......,.. lst.fırls!... llll1e ...,...,.. 
Dili ilim ~· lılr llarebt .. ,... 
-- ............ .ıe .kula Jmıafm. ba 
GQfkaaloklan C!lddlye abp o.ı.n 18-
tmllleilne bV11f*ani••'*"-l de da-

- llesaptır. ... 
-tin ftmll M 111 M -7IJ3l)rıf llir 

Jala ......... oldd.lanwa.t eMaju
_ ...,_ s•ı• .......... 
8ihathd vermektea hsdl • ı ....... , ..... : 

- O• Hpr, ı' rtıh* 1 .... 
~ ... j, •01u-
• ........ llklP .... .......... ..._.._.. .... hn-.-
baynk ,__,.. • •WJL -
....... ..., ... , •• k ............ 
••IMer ............. 1 t h._, 
.-...ııa1Lır. =r mık, hr>, ı '1 ..,.. 
••11· r ....,k •••• n ....,,r' ..... 
........ 'WUltaya .... h ~ 
JdlOer ..... r. Ozlma tla -.nae-
llsi, ..... pdm, ~ 
telden wnllr. 

Gelin, .. ,.., 61' ı,tıa; llUb 
............... h.deW:olllll-
P a' l:fe ..._ .. u.u ....
kehut ...w •narw• •ıuet .-. 
llle8ble aebel> almaJm. 

Her wnaa tdh. ..,_,., &+' n, -. 
ima diilef afı•es ft hmabda, OJuta 
1lanlzde oldqa. &'hl ... ... 
.,...,~ .......... r,, ..... - .. 

V...-'3'+• ..... 
inıtm.1111,, 4'ıe pf' ... 1 ..... 
,... • .., •••• hl(ıı ..... 1.9 -·dc!He dllds' :• ' tllrlıııd 
.... 5 .... yalmllda~ 

••IL*i• .... ,, r' , •nır 
1 • .. • ! 1 5 5 o 
JtaJrww. Wmtta ...... ; ..... 

~ıı nı,ı.-- .. _...... 
dl. ............. ~cadp:ıej' h 
"9 lluWna Wgs 'a, f , lf .. 
·~ .... ., ........ ~ 
gil*""ll ....... 1 1 t .. s .let.. ı.Jla?M ,, =· ..... 
ğuua, Aluletds IJırhtrh hh .. 
Ml'§l Y• ~ oUn-

'1l11fJ8k lmcM .... .• .., ~ 
.... .., - .... t ...... 

kinde yllaılr.eR bil. an • ' 1 

•-eiıat* 1 f 
Dillleyia ... , ... _ &U:ht....,... 

....... ,..,... • 1 "''" Tıllllll ,.. 
wr ~ llir • nu "* ıre 
un ........ •vam ._ .. -llaar 
eeWıldııdz 6»la .0.. C SDID halıır.
dan Wkmak ldywtbd biç ok ne 
lllder ~ 

Soma ,...-k -.. o ~ nemle 
........~,.. 

A.<JllllALBDDINB~CO(JLU 
~~ 

a.tıı " mn wmeıı İllliüZ - bal • 
yan dostluğunun bir tarafUın.Jdi. 

ktil ......... rt d2c 
Bem, l.5 ~) -·Baıtıer ajanlı, 

t&viçre ordusu ı.pumarwtmlığmm 

..,.plaki tebliğini 11etri!di7or: 
Seferberlik mrWle ikmal...tjlmi§

tir, KJtaatDnız timdi tayin edilen 
wnüeri ilPl etmelttdrler . .Biitiin 
hudlıdlar, miilJelMh lunPNJerin ma
befewBI altmdadar. DaMJt tmniyet 
mDemmendir. lavlçreain bltaratll
Pmı '\le ilıtf1d"-........ , .., 
1ln mr ı"» isse ·ı · , • ......._ 
dlnııitliı • 

v 
•Jfa: 1 

' ..e..- ... • - i il 

J;iiın.dili.k 
Bu kadar· 

Avrupa meydan muharebesi -buton Amerika Bir kamar 
devletleri müttehiden harekete geçiyorlar- Hil«J~eai 

Rusya ihtiyatı tedwrler ahyor .ı 

'#2 ... i*i ....... ... 111 ol-
mayı ,-, ............ -- llllay tek· Yazan: Raif METO 

1ki zihniyet, Nazizm ve demok
rasi ve bunları temsil eden ord\ıllar, 
asırlardanberi A.vnıpanm muharebe 
meydanı olan Belçlkada neticeleri 
derin olabilecek bir mücadeleye gi
riemi§lerdir. On altmeı uarda, en 
dokuzuncu asırda olduğu gibi yir
minci asırda da ve lkiaci defa ola • 
rak Hollanda ve ~ika topraklan 
birbirine muhalif iki klelin CUPl
m••na eahid ohı7or. 

Bu kanlı mücadelede Jlllnız iki 
idealin değil, blltüıı küc;lk mllle*le
rin hilrriJıet 'Ye isüldali, üç ..,. 
lmparatmiuğun. mukadderatı m.v· 
... hWtir. 

Dlnya JmrWalı böyle llir dlh 
p.kırdısı görUlmemift;ir. 

Bu milletler meydan mubarebeli
Diıı daha bir çok aafhalannı görec&
fimiz tabiidir. Fakat BOUandaıwı 
aqJmtuna rağmen, Nui Abnanya -
llUWl Belglka ve 'l'ranmz hudutla
rmda esaalı bir mttdafaa hattına 
~ muhakkaktır. Şimd\ve 

kadar zayıf ve nlabeten Jdlçftk Diil
letleri hedef ittihaz eden Alman or
dum A'l"nlpamn halüld .-dulan. 
AftUPUllD --11 madafaa lııatti7le 

Jmrp ırmwa relmiltfr. 
8imdiYe kadar memJekeüeri yal • 

lllS -dlpndan delil, düa ~ ice
riden fethetmeğe ımnıaffak ellm Al
man ordwM•wnı ay ı*'nl Mil §imdi 
paınii&- Dlrilal ..,. ± Mnnd,. 
klemlkl~IW
Clb ....,..... ••± Ilı d 'n bir aa
kai , .. ..,_ ••dltı. Gılmı,.qjl 
-gttt0r.te ,,. kai4 !tle .._,....emek· 
tedir. Bllpk• dijer> ••' krt'w gibi 
lıılDiayca ,-m ım. 

l'allat ...... •alı • ....,.. 
111 yalım Belçilra mıdJr! M"8e ee
...ıan.da lwrWat kua:tmlutJar gö
ıiliiyor. Yalnız İnipıede deiil, Yu· 
.....,,.. .. llaY& bmnyor. Al • 
W -M!Hab ft #&SN& ....,... 
.-.u " hrfh'911Dtfllıı m YM • 
ı1 d ............. , 'I. 

Aea1la ...,_ ,çd M • ... 

..... 'Wfdmı h•ml0 nwlr Dil 

~! A•sn"kuı .... _.. (Do-
nthy 'l'cw) ........... cıııe. 
ıizir ~.Blilel.,... fQllrmuh 
dzw1 .... 311 .,.. ..... ,,.. ıtılr 

Rcewrımıt, ...... 
~ milli }aJramı mu..e

betiyle majeılt6lerine en ıaar.etli 

w-nı ıirsıi w -.hat • ndedziile 
a.t ve:ailttefik Bıamanyanın mııfa· 
hı icin eluı iyi temennilerimi -1-
JDalrıle çok bahtiyaam. 

'-8t1NONU 
&UsJlinı lamet /f/IÖttÜ 

.Reiaictımllw, Atııııi • 
"!lrMllnsbnmn benim ve JDMJJMe -
tim iliıı ~ik '.\J8 mı sıfat;ily'le 

:.9eyan ettikleri hararetli tebrilıııler -
dm ..,yı tıııekkür-.ıiel'im. 

OA.ROL 

1 
~ 15 (.A,A.) -~ 

., Tiden tarı•ı ve.Kızılca, Ka'IU'El'ir, 
Ke.Jem.ı,.K••köpril, Abıl;aır, Xa
~ BelmehMk, Kavak ~ 
köfı.i.Jle .Alnaqa ı.aehrinin ciYa
nndaki Yazı, Meydan, Orman. Sıra 
llöeekhsre bahgeieriyle gilzergib 
yollanDl muhterem n•ktünnMn 
8U IM•"'1r. 

Karumir :ıköyün8e m . .alhodaika
Ja.n tiirt~'Otuz: ıaüiaua Jmıtanl
masına çabplm•Jdadır. Gittikçe 
ytik lmtıkte Mm .ıar Pından fi'{ -

JNI ..,. webteJieieb oJan sevi-
1fJ18 J"k 1 ıtte dewıı ediyor. 

Blmdznılllılka Y91ilırnaaja kan • 
tlll'"'z ' •nve ~ mnaklan 
tlarar' 1 M*Ja .... ,--. -.~1111tt 
tir., 

kac.; gün içinde bu hususda dalla iyi 
tenevvür edeceğiz. Her halde ltaıya
da gittikçe yükselen sesler .. 'bir barb 
iTazeei teklini almağa .,._.ştır. 

Harb yavaş ,yavaş Totalit.er .oaplle 
ile dewrQr=91Jer harbi pklint alDmk 
ietidadım göat.eırm.eje bıth?•••r. 
Her halde buplerde ~ 
ltayaşLlıarbe. ......U icin s dşy 
ret wfettiği'1'hakblrt1J'. 

••• 
A--UNn ..n gltl'kıe JIMel • 

JMie w gtttDlde-eğe traı • 11*'r. 
l:&lmz .timali ddil· 1!11 ""Ameli . 
lreN" IMia:mfl'ttleri tieaphh""ll 
tir. 

Arjmtin, UmgMy gti--1 :kaı
Jan ırkının milyonlarca ntlfusu ihti
a iırwtcak.-ubi +m tib.Jiw
leüeri Almanyayı proteeto etmekte 
lim&11 Amerikadan büe daha Deriye 
ıttmeJrtedirler. 

Bugiln 'Rooeevelt, Amerika kon
gresinden 700 milyon dıolarhk yeni 
harb W>sisatı hltem.iltir. ~ U
mum! harbde Amerika ordusumm 
bqkumandanı olan general 'Pher· 
lliııg Amerikan hürriyetinin ve niü
dafaammn tehlikede ol~u aöyle
miatir. 

Bu vuiJet kareunnda sablrmük
Ja"Bel~ muharebe meydanından 
haber bekliyen 'Faşist ttaıyamn 
1IZ1lll t:enddtltJerini tnlamak güç de
fildir. i'abt bana rağmen. Orta 
Awapada •e battl İtalya Mıdut
Jarmcla •aaiyetin~ ciddi o1d9ğu • 
....... ahesın J"!llf bi:r-muhalet.e • 
le9leılllin ~-'11l11h1ıemel ol· 
duğwı l&,Jl&aek lfıllladlr. 

••• 
Beılma mtlbaebe ile ~ 

.,.,. ,.muz hndi -menfaatleri ile 
Uğrql)'Ol'. Dtın Yagomlav t.e,ıetinin 
ımletinden ~ bir Meç heyeti 
Jılol!lkoftya ~ olm9'fm'. 

R11W1aııı-1 An upa. tljleri lndrJmida 
- ll&dlntl 8Öylmıediğine dUr ... 
41111-- 41lıiluet"ft1Wr.,. 

llz-kle, .. 'hriMlla.!ft .lltıltıupa• 
ela Rus diphı nhi "YÜZ CIZl iRRlberi 
)lu Mcıar---elı 111,...uı 1lir ml .,_. 

mmlllb-
..,._~ birtc* 

•Hılllan ıdt.M nt#15r. 

._. GJ" öt. ... _., ...... 
.Jndm111- 11wıun tberiDe odasma bir 
:ıalet mesa81 kardunmlf- Bir iakllll 
Jr;ıilm lll'timali ıiyulre ......... al
mış. Senelerce ,_.,..,.., lçmmılf, 

Wi7 ' llir ...... vlthr )'ap

.... ~ clllilıııt '*' f: 
- 2n m ! dQre .,... ....,,,,, .. 

"ClllnW) iıı -•= ' ıM•h • Artık 
... .,- zd· IDıv'*•ırk lld' M n kal..... 

'Ve ...... o 1 ı " a t • kaJa. 
......... 'ı, ........ -..ederek 
•ıfl)ıeU ....... - ..... 'ı Bir 
Nttı11 % •m dı'' m.p. nbm-
mı lıılıll8e 1J1ee m' 7M'Nf ......., 
..... o ..... Jııaei .......... plim
mn~ oldtlğu-w...,...,. 
ihtimalinin mevcud olmNhğı nokia
smda l8IV etmiş ki. bUJla itiraz eh 
§llnnwnf, Ve M ,,.. lıııa ...... ma. 
lrmımel llıir ............... ..wn .. 
nlette kaJ'l>e'tl•• f - ...... •r'-aı 
l noktasında hlr' ; 'ı 

Atlam bunu merille: 

- $imdi milyOMr olmak idil ... 
ıe .Karlofa gitmek ......_ Bam içia 
ı..n bir yol ,........, hıma de '* 
Jpt.ldai Mrmayeye muMıwılm Bu• 
bua iliz t.edarlk edecıııkslnk, ....... 
16 kamlQğım milJmllardlla lllUalıl 
sllin de büytlk biiyök ........ o
lacak. 

mtı=r ..-,IJflt .._ k=-vnü· 
-..~ llayle'ı .......... ....,...... 

Jlir waa. ......... ,., ...... 
"8814,, 

Hııırkeh ·-- Wr:~- Oır 
...... ~+iJVW tıslldk. ıinler: 

_ .... dır Mm EÜ ' 15u.t( 

-e! 
-Bı11t. o.llaıılllr ...... Jd • 
~sh.....,tlsısf: 
''MS,, 

--.~-. 
eii güll: ,._,, 

W.. lli,..ıenllL CÜll 
......, ii'v' tn .-a1'tlftle 4lltm 
.... ur~ .......... sel· 
vsMe, •*- .,....._., ~ 
•villclere .... •hgdtr. jimdi her· 
Jie& .ilaveden pleeek ~ ae
ler Yatım••• düpt-mtedir. 

llu..se., ı. mMenıet giizlereo 
Jliinlıiktien aı.ıa ..a.lr giia pae Mo• 
te-KalWaa,.plea Wrr* 'gl*fı Jaeye

·mu-,...-ı tlİİ5lle ile 
kaWiılallJlhr: 

"SSS. Qeri,diimtelr igia - 'para-
1111,.........._,, 

Ahrnyw N •areıri •i' hirle
nle ~ hsPz'rii hall, 
bu adama ve gealt hayal aldbi or .. 
t ıZ ı 111a ne ...._. lııamser. Evet. 
Almanyadaıı §imdDd halde ._u çltf
lc Mtea Wgnlflar -'i7er· iteklm 
WRD ve tRf.-1 ıF•rla ginnlf 
olduğu :v..mi lllerlMle • üç sene 
•M•9'1e Wıllf ajMtsa-4aima 80lla 
çlf tle biten Wgafle.r gWldemılştl. 

.Mıwnla Mri maç Y8fllDli olan ıFz'nt 11•0• ttlh»yeü wk nkamJa 
Gehtll•ray -"11enermuhtıllit:Dkımı bHm bir tek telgraf gön41enniş ve 
memlekete dinrMk ~ ,.ada buhm- ..,..Meflk ordulann ~ boyun 
malrt.adlr. Futbolıdll.maiz ffa&rfa t-ğmiştl 

Ye Atim.ya uğra.yacaldardır. Vapur 'MtJMD 8RRTOGLU 
Harfada daha c;ok kalaoaği için F'i- ....................... ----····· 
tietinlüer bir maç teklif «mi er, Bir kar.ar 
fakat bu teklif kabul edilecek şekıl- Ankara, 15 fBus i Muh bin.rniz.. 
cie ohudlğından ma )'8.PID&k ımJui· ~n) - Ticari mtta o an 
nı .göriiJMllMDll§tir. Futbolcüler cu- Dcrınce, lzmıt, Geli lu, ik, Ka-
-•rgünil•bahie1in Tnuısilvan- r baga,~irdag, "Uzurıkö ru ve Mar 
P aımiYle tehrimize gelecekler • diBGe kmniayoncu buhıD#rn:ahğı g6s 
dir.;İlk kafile aWı atlet.lerle Mısıra ömine eimarak-gimrii.k muamelele. 
-git.mi§ olan bölge nbeıkanı l'eridun riıtde 1D93 numaralı kanundan, adı 
Dirimtekin :Ye Ge!atuaraJlı Va.- gegen ~leNekl ticaret erbabUWl 
mık Qezma Q.Ui vapm1a. §ehri - istisnalm lle)ııeti Velrüeoe 1rararıae-

ı --'il iti dir. ı tmlwbr. 
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I G/5/1940 Pl'IBŞEMBE 

Hollanda ve Belçi a
nın işgalindeki maksat 

12.30 Program ve mcml ket saat ayan. 
12.35 /..jnns ve rnetcorolojl luıbcrlerl. 

12.50 .Muzık. Yeni duğiln h vafan Ka-
dın okuyucular, Sadi Yaver Atam·ın Sa
n Rcccb, Alı E bruJ 
(Pl.). 

13.30/14 00 Mu k• K rı;ılk pıograın 

uı 00 Program \C meınlc\teL saat l • ı 
J 05 Müzik' Oda ınuuği (PL). 
18 30 Muz.ılt; Radyo c 7 or e:rtrn ı (Şef 

İbrnhım öıgur). Soprilno Bcdnye T 7 -

nlln tştlnıkll~ 'Hitler bu yerleri İngilterenin şark sahilini abluka l1l 10 Muzlk F ıl hey ti 
Hl 45 Mcmlel:cl a t y ın J tı 

mct.corolojı h herlerı etmek makaadile zabtet 20.00 Muz k. 

m e k istiyor Calnnlı r: Cevdet C ·1 r, Rd'ı~ Fer&1ıı 
I• ahı re Ft.'J'llall, li hrl r<:opuz 

H rbın y ı hır • fi ı b rdenln- da.ha. yaktn ve kolay taalT\lZlan 
re ıln ı tı . Alın nya h ha.ide n mümkUn kılar. 

ko u oyn oı c umıdaız bır t • Almlin bahri kuınandıı.ııhğı, harı; 
bh atıl yor den.beri, ıltinc ı Giyomun ordulan • 
Bunun1 tx: aoor mw: ~ n bır nın yaptıkları barekltın sadece ka.-

mantık ıle h reket ettıgi görUıt~'Or raya taallQk etmesi husustmdaki 
H lrbın yüksek ıdareRı ba...,bca ıki aevkUlceyvtne teesHÜf etmUjtf. Al • 
hal reti nd bır illtihab yapa- ıJutn büyük erki harbiyeeı, mahSWt 
bi ırda Şarka veya garbe dogra Jııiı i'landr sahihM yerleşmeyi ihmaf 
tazyık. Y lnız bu sonuncu hal ımre- etmi , 1 temmuz 1914. e kadar bız-

ti nı ' kısa nettoeler ıhtımallerı zat Tırpatz'in malf.ama.b olmadıgı 
rzeday r. Almanya bıt lai cok f z1a Sclilieffeo pl&nmın tatbikine her 
ztırab ektıği ıçm, mukadderatına şeyı feda -etmJoti. 

hlkim olan ldmeeler oeu hemen gay Bu at. ~lmuıpyı '-tllca huma o-
rikabJli tahammttl bir hayat eartıan !arak gorilyordu. Bllylk bir eaerji 
albnd& ikmcl bir kJf geçirmeğe malı ile onu aman dilemeğe IMCbul' .._, 
lriiin et ek ~- cek clenis alWwaı vttcude. ~ 

1"raasız orduMaiaan liperi, hasım bu denia 8'lfJu. Beliplant ldlrfM«n• 
ttit'akuiın bqhca lctitftti Cehheden çok dar olaa Oalbn4m harebt • 
:aorhinamaz Kiil ne hareket ederı re1ı faali~ pçemerd•. Hafif dais 
Hitlete dOliu v~ )'Hht o1arak, laınetlenne ve deoizaltl pmlleria, 
ki mntteflkten lqiltere, daha li· ~ka. aahiltnin daha ileri ~
ya darbeletıe ....._ bl bilecek lan lbamdı Zira ~. te 
bit vaziyette g6rüntl)'Oril\l. bllh&U& 8ethmlUla • BoltWeC jiı.& 

Httelr, pyet1''1dndt ~uta Almarı pol ttlracdan. bllba.a om .. 
sanur ettill yenı 1llr 811A1ta -.lik- dl aebebler " Jttikıir•ra ........ ICılP 
tir. Tayyare. rpre t.igtu. .... Hc>laadaya dt.Jet ..,.... 8ltriDde 
Ab':al'ltaııl ~ ... Pu de Ca ıtliler. 

bdar ur.anacak bir )'arım Baret&tuı ..-• ..-.. tUba • 
OizikUti takdirde, lngiltereıım .... "~t.. tefi "depil 

• deni&a'ftl pmilerlam ve billtalea tay fu1Ea.. 81111 YOcme pl;iıdi. Aa...,.,. 
,...eterin taarrulanaa -fledef <# • ....... iN lluwt .... .,._ 
bileceii prtllUr Alwya. tngUtere elMri••yet Ye .... kealııetti. 
IWl denmla J"lllileriaiu ~ büh_. ı euna ....... Dildir g&e11r bfır 

tanareJerin taamızlanna hedef eoerjl)'e ataita, ihti,at JP""'MD bir 
olabileceği görilllir Alm•oya, lngil amiral yani Voa 8clatoder getirildi. 
tefenUı eark sahilindeki limaıilano a.. ata ~ bAriye piyade 

erin başlıca munublann ba .. taburlln, 'Wllhel·didıfm ,. Klel 
jJanmn •"l'amme l'rtth of F<M"lb" ~ mtan.eleıi veaaire ftl'dı. 

mabvin Om d ediyor. Anwrs'm aptapden llOlll'& aminıl 
Dei:I ve hava laarelrib iki fba Yun 8claroclw, er.,.•c1e JUi ~ 

olarak teebit ectılmitb .geB. o.tende .1ee1ngp ........ 
Birill4'i aaftıa AlmaaYanlll eHerme 8llllll ~ oturdu. 16 '81rtnl

Danlmarka ve Noneç .sahillerini bı· anı 1914 ele iki 6rbp ÇllanU 'ba 
rakacaktl Bu c:Dmle. Alman denız denis kuVYeti •bi•Wto mO«llfaıa
ft ban kuvvetlfrine ajır sayıat ver na nearet eylemek ve kara ~ 
cliımekı tahakkuk ettirilemedı Fa· lllliD himayeaiat t.emha V"ffellle 
bt y.n bir vasiyete kadar, Alman· mUbllef kılındı 
tar mftk.unel iki Umana ve cenubt Yeer berinde, roeh veRoaanJll. 
Norveçhı hava v cimiz tayyare mey gibi tellerin barebte pçirdlti 1'raa 
duilanna ve sabaJanna maliktir ... BelQlka Ol'Clulanaua kabrunaa-
Şlmdi a aktan yapıl c&k lngHız • _...,... A•mulan IJ8tllD ki 

kil Holanda ~ Belçfb aahili .....,.. tallaldndl ettkmeie ml-
eDlblanna bttyllk bir mte.rirıyet saade etmd. PM de CatUl'Jıe ıa.

gaetenn m de edip etmıyece- dar ılerU)'emeclller; aıal t*tade A.. 
fini ~ imndır wn'i ancak meaat ve tamirat ~ 

s, t Borkum un ımtidadını tef euıeıın olarak istimal edebildiler. 
kil B anda _, eBlçlka sahW Von Sebroder'm illvl&nDa rağ • 

--11111_1 __ _ 
Babul yum bir BMle tanı' ölea köıpeiin de tak dini yapayotdL 

y.,. uanmıı, kftçtlcük b&cabm lJI. 
mek 1..-e bulunan hayvanlar gibi 
ileri uatıp Qelrerek hafif hıiltilerile 
hareket ediyordu. 

Genç adam ,........ ... vuı,et"• 
te, hem komik Ye hem de am bir 

etmeden ceftb his te\rlicl eclea iN aama •hn...ml 
culaDdırmak mu,. o cu.ı oo • 

Hasaa ar- cuguna bakıyordu 
IDnell aq.ına gıden bu ......_ 

ottu tanfmdaıı yapıldığını kendilll
n hatırlatın l>irdenbıre gayri 
kabil taba•mW görilndü Tatlı bir 

• 

Böyle eeyler yapm~ Altay, 
llem tilfeği de barak dedi 

Fakat QOCUk ClllU dinlemıyorda. 
Ayafa lr.allnmt heyecan '9eriai4de 
k di lreadtne 8ÖJ(elll)'Ordu, ve ih 
tiy k peftn öldüğWl mlat. 

çabea,ordu 
Bu VUIJ karllamda c;aJecleıı çtk

.... bqlıyaa Vepa ilekd. ~ • 

men, Alnıan erkiuuharbiyesi. açık d&
nizde, Pns de QUo.ıs'deld kuvvetlere 
ve açık deniz 1.ııgiliz filolanna., 
F1andres'cleki ile üslerden hareket 
ederek mücadeleye girişmeyi ve 
Mancbe ile Tamise üzerine aldır • 
mayı kabul etmedı. 

Sahil, muaaam beton blokla.rina 
da.yanan kuvvetli ıurhh bataryalar· 
sab.ilınde müdafaa balamandan or • 
gao• edildi. Burası ihraç amellye
leriDe karşı kudretli bir surette tah· 
kim edildi. 

Sir Roger Keyee tarafından ih • 
tim••·· bMlrtaııan Zeebnagp ta • 
atralll. ataddl vwt&lannınQkemme-1..,.._ Ye ıcra ecfelllerln ceaaret ve 
mUiretWt ...,..,_ ~..ıtak ola • 
....,., ~. ~ blJl8, wlll· 
bil bir deiitsaftl )'UVUl oldu. t.efıb
nıgp'de t&J18N fÜolan ~ 
rildt. Burada Beichthofen tt;bret 
bulcla. .,.. ~ .. ~ .................................. .............. ~"-.... ~ 
....,. ~. pna te6later 
menuu batwotanıaz. .Holanduua ia· 
tWllme ri&fft edl~ Bu ~ 
emtaa taama ~ ~ ~ 
HolMda • Be141ka alaUIH hlldm. ol· .. .. •. *' ile 1918 ....... ......... .,. ................ . 
ti tuolarlle ~yJUelerin .... . 
dagaaa limdl 90k mikdarcla tanve
ler bq&rmak ~. RlıJa. Ye 

Eaca8t ~ Bolaacla ve 
Beaçika ta,,.re ~ 
aefnt etıf;ikleri dlpııanıo ~
na ll&rabl gGWreoekler. eark 8Bhlll· 
aQı we 'l'ullile aelu1niıı ~ 
IÜ malatedeaek .... , OIUl-MIJP malı. 
küm~. ~kar-
11 ~ tabaaoa,, biklıeai n 

BUOUK llatille'N'dea.-.. 

Ol uy nl ll" Sadi Ho eı;, Sem lı t OZ• 

deru ., 
20.30 Konu 
20.45 Mu7lk. Ca!ıtnl r. Hakkr nenn n, 

Şcrl tc;li, H n Our. H mdt Tokay. 
Okuy; nlar: Necmi Rıw Ahl.ıık.an Sa-

fıy To y. 
l.10 Koııu9fJU! (Sıhtınt c::ıatı). 

2120 Mü lk· H dyo orlCCfitr<tii• (Şef 
H. Ferid Atno.r) 

f 20 Mu ik: Solıstlcr (Pi.) 
1.2 O Memleket r;ant ayaı ı, ajans haber

leri, ~ u t, hnm - tahvlutt, luı.mbıyo .. 
ıuıl ut bo ı (Flyal) 

22.50 Mudk. Caz\,and (Pl.) , 
~ Zil/23.30 Y nnl.i program 

pıını. 

T eraane tetkik leri bitti 

ka-

Tuzla ıie Pendik ara.suıda Pavlia.
dası cıvannda yapılacak büyük ter
sanenia etüd&eriyle meşgul olan hey
et Ankarap. döwnilş ve Münakalit 
Vekili Ali Çetinkaya t:etkilderiiı 

netieeei hakkında tifııhl iahat ver
m.iftir. 
Ankaradaıı gelen haberlere göre 

vekllet te bQyQk tersaııenin burada 
kurulmasuu munfık göt•Uwtür. 
Yakl•da teraaaenln projelerinia 
harleıue.,ma IJNlaııaoaktar. .. 

Matbuet balo•u 
-..tbpaı baloauııua '"- Jd '1'abim 

~inde ,.ı ppdan beledi)'e 
............. nrllmelli ~.. 

O.PlllCmr...,""•llirBomaa· 
Y* .ana 11aa1e ectlklltl " guiaO 
ile ...... ~ ... ...._ -
deftlll eden. iller hen(iz bitmedJll 
ioln tertlb heyeti balonun laulralla 
blr&kılma•n1 tıerclh etmtvtJr, 

Matbuat 'balOIU bu ...et&& bir llf.. 
ÜI' ................ ....... 
...... ele wtfWllf-olacaktu". 

aert bir muftffaki,at olabilmeli Ji. 
mmgeleo Tirpitz'İn &&Vküloe)'İI ba • 
kmwıdaa pnm JD.Ltvaffakiyet.lizliği 
batuul bir Adolf Hitler'in tatmka 
edilmflllgjf mep!ornanıaiJ,. a.taalde 
hareket.e Ptiinül olmalıdır. f.aba.. 
diıı&V)'& .et.ı Mı.tik Holancla ve 
Belç,\b dniaia& ancak l»ir mukad· 
deme~.W. 

iPEK Sinemumda 1 BttYVK VILJI BiRDEN 

1 • Asi Kahraman 
mı. .. eödll 8'k • lrahnjnanhk ... mu·-· beJeOUIJ filmi. 
......... : WABN•• BAKB'rBB. ruDDIB BARTBOLOMBW. • 

ABUIBN WBllLAN 

2 • Lorel-Hardi Harbe Gidiyor Türkçe sözlü 
bl\19ten: 1l'ob Jurnal .,. ftallederl. Suare aaat 8.30 da 

iti fibn birden 

AZ.ANı 

mn bu kadar k6;iik bir CJOGUiun 6-
nllnde k6peğini 6ldllrmemeai llam
phlittni- d''elndL Qoeuk ...... bu 
ftkıuun teblikell bir aurette lntlbu 
altmda kalmıfb, Daha tatil bir aelle 
l8IV etti 

- Bırak emıian Altay .. Ne llÖY· 
lectiğini pJemHB'D daha.. 

KUçilk Altay, sinirli bir halde 
- Oh • iyi anlıyonun di)'e cevab 

nırdi. Rermnn, bayvulan öldür • 
UğilaU gördUm 
- Bunlar bakıluak 18J1er değil 

kL. ook ldiçüksün Altay. °"'W'n De 

oldıJlunu bilemeam.. 
- Bili,Jonım' Bili)'onmı1 
Ve çocuklara mah- bir. • ile 

VeJllip bir l8)'Jer Mhtınlla ...... 
b• 

- Evet! Evet biliyorum. Ölttace', 
llUIU. )'81'9 dlller. 8'lar ~ bağırır ... 
Scınra ..-rf ve,m Bey de ennemı 
ök:Ulnlüttl •mu öyle 1W8 dillmüe. 
Bir mektub Ue birlikte.. eöJle -
ndll! •• 

GeaQ adala jerindm açnyarak. 
- Neler anlatlJ'Ol'IUD • diye et>J• 

imdi. 
Ve,a g&leri heyecanından ~

DUi bir halde, kendiaini ,enideıı ba· 
luwı lbıerine atan çocuğuna baJnyer· 
du. KoJU renkli halıl1ın üzerinde kft.. 
çtık beyu çehresi k lı gözl~ 
ötekine.. o kadar an nyordu ki 

Çocuk 
- fite böJle.. aılllllD yın ... 

mtle- Ve,ai bey bir mektub atmca. 
Bom' Bom! diye tekrarJı.yOldll. 

16 MAYIS 

Yazan : S Ai BE ÖRS - 13 - · 

Çok zayıf ve hasta olan oğlumun 
• 
lsviçreye gitmeai lazımdı 

- Yapar annooıı,rım Ferido hcı 
ııeyı yapar ... Hem de bu ynkınla.rda, 
elinde iki marklık paralar gôrüyor -
dum. Halbukı rektör bize haftada 
yalnız elli phenn ıg verirdi. Niçın Fe
ride ye böyle çok para veriyor •• diye 
şaşırmıştım! .. Bu şeyler ondan çık
tı, hiç ffilphe etme!. 

Art.ık füzla a.nı.ma&'a hacet kal • 
marnıştı. İstediğim! öğrenmiştim 1. .. 
Alınan terbiyesinin de ne olduğunu 
anlamıştım. Ah' Hasna bey .. sa.na 
ne diyeyim' • 

••• 
Çocuklannu yanıma üdım, ve o 

mclun Bursaytten nynldun. f k t 
Kolon:y ndan blısbti Uin uzakla.c:ruıa: -
clım 

F ıdeyı, 'rektörden ayırdıktan 
sonra, artlk korkmadan, nı uı bunu 
yaptığını sordum: On üç y~ndakı 
çocuğun verdiği cevab tüyl rimi ür
pertti: 

- fst:anbula. aldırtmak ıstedıgm 
zaman, gelmedim diye beni a arlı

yordun ! •. Onun ıçin yaptım, dedi. 
Yani dognıclıuı doğruya. blr ıntı • 

kam. fikrile ya.pnwJ. işin_ nereye va· 
raca.ğım tabii bellablamadı, fakat, 

· ferıalık olduğunu bile bile yapmıştı. 
Rubu da, hislen de ve hatti haa

t;abklan bile soyu.na çeker!. 
- Allalıtan bul!. dedim, ra 
~ diyeook yoktu 

••• 
Düeldorftaki konaoloea bir daha 

gıtt.im. fakat bu lilfer yalnız de -
ğildm. Oç çocujuauı da beraber al· 
dım w direktör dıe, kana da yanım
da idillı • 

~___aoıo.ua od.Mına aır.ken. kon 
.-loa ayak~ adıut d&uaUi du • 
vardald telefonda konutuYoıdtı · 

r-:-~ •• haberim Jok. N olclu-
ğunu bümiJonua. -~ 

V'- kepu:ua ~den bqlnı 
~ bflDi gördü.. 
~~ ..... ~~ 

alt ec18'efiaı cWi, ve telefonu ka· 
Pl)'U'Ü. ~ aqüpe ~a. 

Aqla11•an. J>aek"mandalıhJr beaJın. 
le IDefJCul ~C)l'llUIJ. 01'e ya. p · 
yet ~eli bil:~ dfılll miYdim . 
~ &ailade, alt& J.Skemleye 

alta kili dililctik. 
Ben ............ DiNktör li· 

fa •tltcb ve .,.._, blldiniikt.elı 

sonra: 
- BaJWU taoqonMmıdz Buraya, 

evveloe gelmifti. Haklrmda bir a• 
fak JM"thk ~ için, bul iu.hat 
nlmek &.re, beraber geldik, dedi. MNJeb·-• bu lfJldl ahpası kOll· 
80lolılm hopm gitmedi. Gayet idi 
bk' tamia, adetl direktör~ istih
• etmele blld:a • 

- 8&pmu .- oluıorauaus' •• 
Ollu enel& bildiria. .Dt.JUll mı yok· 

• karde9i mi'· 
Direkt&iia MıMetiadeD. bemi attı 

ftat terblyeeuıi elden bırakmadı. 
BIMi,a.tma h&kim olmak, insanm 
yükaeldJğbıi gösterir. 

- Bell buraya vuife zımnında 
geldim. Latfen oau bi1mif olun HU
kamet tarafmıdaa tekmil mekteb di· 
rektörlerine emır verilmiftir, mek
tebimisde okuyan Türk taıebelen • 
ne, her hU8U8ta yardım etmekliğimls 
f9iD Bayuun oğlu melıtehiıııde tale-

• - Bir caaua bukium.,. 4iye 
nirken il pof çakayordµ. 

- TeeMUf ~ .. amma. 
seter de bayana aöylediiim 
vak&, llllnater 

ıçın. 

veribılllftir. ıp.tm~ hi9l9ir 181 
IDeL Betliiide TUrk başkönaolo8hi 
Pli& müracaat etain dedi. 

Ve bwıu aöylerken, konaoloauo. 
ldlratea canı 11kılmJ1& bem1JOl'dll9 

Fakat bana etüt• fenalıpa 
haddi heaabl yoktu.. ve dola 
çoculd&n,ma • 

Ve yine lu .!uya.mette bir 
hın karanlığında u .çocukla 
her ldlçQk bır kasaba :y 
etrafımda çaotalarla., se eri 
liD trenini beki yordum 

[~ 

DIWlllUUUIUllllUllUllHHHINIUIUIHllUUUlllllHIDDJmJllUIUIHIHUINftDIUUll llll 
Veysi, alnı kırqmış, sinirlen geril-

11111 bir halde oocuğunu öyle bır deh 
eet içinde seyrediyordu ki, oğlunun 
aöderi llibnine -- ulap.biliyordu. 
Bununla beraber, yumıııklarını 81-

karak, böyle ithamlarda bulunan 
çocuk aPJ,m emıek arsusile ye 
doğru bir adım atb. Fakat bu tnnet 
bahruiı bır eanıye sUrdll. K disbıı 

sapta Dl11V8ffak olarak Alta a hi -
taben: 

- Ayağa kalk, dedi. B 
kalk. Bir daha böyle şey rı 

tekrulama. Asla söylemı 

anladın mı T Anneaia olmecli 
ili biliyo n 

Hayır. O öldü. yere 
- Sua Altay. 
- l'eride, Veyal bey. 
- Sus Altay, bu Wardı tek 

rarlama Veysı gibi bir ad bir 
kadını öldUrma. Bu yalan B8yl 

yleıin ağmıdaD t1lnnı•n1 istemi..,.. 



19 Mayıs Gençlik 
Bayramının 
Pragramı 

19 Mayıs apor ve ge.tıçlik ba.yra
lbına iştirak edecek mektepler dün 
lc>n provalannı yapmışlardır. Ba.y • 
'-ına aıt program ikmal edilmi.~ 
'te aıekteplere tebliğ edilmiftir. 

Törene tehirde sabahleyin saat 
10 da, knza ve nahiyelerde ise öğle
den sonra saat 16 da başlanacaktır. 
İdman şenliklen Fenerbahçe ve 

leret stadlarında olacaktır. Fener
~Çe stadındaki mcrasinı ve JOOUk· 
11VCe Ünıversıte, lise ve erurtitiller, 
~tlallım mekteplen, spor klilpleri, 
,_.ret stadındakıne ı.se. orta mektep 
14.lebesi ıştirak edeceklerdir 
Şehirde ya.pıia.cak merasıme, res
~ hususı ve bUtUn orta. tahsil ta.l&-

ıŞtirak edecektir Yalnıs, Hey
belıada, Pendik. Kartal. Beykoz. 
~ lip, Bakırköy ve Ortakoy okulla· 
~~le Çatalca orta okulu lcu ve erkek 
~ebesi ve bu yerlet"t ılk okul be • 
tinci ıruf talebe8 Gumhwiyet. bay
~da yapılacak ıner-Mimde va
tif'e alacaklardır 

l'enerbahçe stadında.ki numıaınıe 
•tira.k edecek talebenin 11aat 9,..'lf> 
da stadda bulunmaları l&ztmdı r. Me
"~nıe 3744 talebe iştirak edecektir. 
t .. ~a9:' 9.30 da vali, İstanbul komu
-.q, universıte rektörü, Halk Parti-
:~. Bıukevlen re1&leri sporcuları ve 
-.ıebeyt selamlayacaklardır. 
len Bunaan sonra Ata.Uirk bi.lıJtün~ çe-

k konma merrt.SUlıa yapılacaktır. 
&unu muteakib talebenin hep bir a
~ söyhyeceği lstıklll marşı 111> 

11 
__ Ydarpaşa IJ.seRt ızcıleri tarafın -

-ıı bayrak çekilec ktır 
Bayrak çekme merasııninoen son
~i Lütfı Kırdar, tiniversıtedeo 
bi Tanbeı·k, kır. muallim mekte
~den Ji'ikret. spor kluplcrı namma 

•IU\.'d Adem rn Mayıs LayTarnmın 
~Yük ve faydalı rolUnU tehari.t et-

ten lutabelerde bulunACa.klardır 
lb Butiin bunlardan sonra geçit res
~ ba~hyacak v talebe sahadakı 
~erını alacak ardır Nihayet jim· 
ltıı ik harekettcnne başlanacaktır . 
~lebeye kız muallim m ~tcbi 
h... nıeni Saad t, erkeklere de Ce
""'Q kumanda edeceklcrdır. 

~~f stadında.ki meraaımo 341 !l 
._ b iştirak edecektir Fenerba.hçc 

dındaki programın ayni tatl>ik 
~kten sonra h'l.~ke-tlere başla · 

tır. 

lCıı taJebeye Semıha Demırhan, 
::k talebeye de Adnan Özeıı"ı k:u
~·- da edooeklet'd.Lr 

-.nbul Mektebliler Muhtelitl 
Ankaraya Gidiyor 

ıi ~kara mektepliler muhtelıtinm 
~l'etioı ade etmek ve bır revanş 
lerf Yapmak Ü18'e lstanbul mektep
~lı.~Uhtelıti ya.nn oğlcden sonra 
d..._'4Ul trenle Ankaraya. hareket e
~k:tir. 

ll(l ~ara mekteplılennın pazar gu
lle k;tanbul mektepleri muhteliti 
bak rşıla.'18.rak. 2 1 gahb geldıği 

'"lf'la.rdadı r 

~bullulann bu ıkrncı ka.rşıla.ş
Qıeıe muhakkak k.aza.nmağı arzu et,.. 
bı.ı l'ine ragrueıı cumartesi giinil 

da fmal maçım oynıyasa.k Ga • 
~a.ray ve Boğazıçı liselen oyun
~ seyahate ıBtirak edemıye. 

~ l<arueyı Ta.k nı lıseaı mudt&ii 0-
r gotürecek ve gettrecekti ().. 

1 ~ Ular b ıgun Fener stadında son 
C llnlanm yapacaklardır. 

pıar:!e(:ek oyuncular vunlardır 
!ıı, ~ Anf, Muva.hhıd, Kadır N . 

lttı l Fenduu, Gu.anfer Zeki, 
t.1 Murad, Turan, HUHeyın.. 

0~temal futbol maçları 
Ut ay takımının Edimeye 

tınık ıçın teşebbüste bulundugunu 
k. Bu teşebbu ruiısb t eti 

?'nıcdıgı takdirde, Fenerb h e 
da ve M ıra gıt.memıı ol n o-
l nn kll e<leceklerı ta .ın 
hır m~ y pmağı Fenerb h e 

t>t Gal ta raya tekhf tuu ır. 
tara tan Galatasarylılar d::ı. 

hulun dort mılli kUme klilbil 
~lldu hır turnuva yapmagı di.ı-

11 ktedırler 
~ :Unla b r ber bölge asbaşkan
~ fu U lenn 19 mayısta herhangi 

tboı ma.çt ya.pm&lanna. izin 
tekt.edtr 

Sırtı yere gelmeden 
ölen büyük l'ürk peh
livanı Kara Ahmet 

Milli şöhretl~rimize ne va~it layık 
oldukları saygıyı göstereceğiz! 

Yazan: KERiM KANOK 

ltM"a Ahmed pehlivaa 

Bır akşam üzen hafif hafif çaı:.e
ı~yw yağmur alunda bir ot.obüffe &.t 
!ayarak yola düzilldUk. E9ki. saman
da btrçolt tanınmış eki.bit konakları 
bulunduğundan İstanbulun en kib8r 
sem.tlennden addedilen "Deft.erdar"ı 
geçerek ~)'Up Sultana e'riştüL Y ag
m ur durmuŞtu. Yav~ yavaş car'Ol 
yoh.uıu tuttum. Sıra lı:ahvelıeri geç • 
tikten sonra bir şevkitabiıle büyük 
camiin avlURuna girdini. 

Beyaz mermerler fuıennde kay. 
na.sa.o güvercinlere yei:n ~ -
tinı ve onlann ml8lr ta.Delenru ka.pl· 
şatak yediklerini seyrettim Islak ve 
rutubeUi havayı k~kin bir güvercin 
gübresi kokusu doldurmasm.& rağ
men tektuk bı.rkaç zıyaretQi ağır a
d.unlarla. avtuda uolaşarak onlar da 
benim gıbı camıe ve bu gmel teo..bel 
hayvancıklara bakıyorlardl. 

Bu ış bittikten 89fl,r8. dışa.t'I çıktım 

ve bu semün kliaik manzarasını ta.
mamhyan kahveler, aşhaneler, E
yüb oyuncağı satan dilkkAııla.r, tatlı· 
cılar, kebaJ>Qı~ mahallebicllerin ve 
nihayet harab cumbalı evcilderin sı
ralandığı dar sokaklar d& genç. ihti
yar ve çocuk kalabalığı aktp gidiyor
du, bura.da dnrdum · 

Ayağı takunyalı b&ijl yemeniiı, 
parmak.lan kınalı ve basma entarili 
kiiçuk mahale kızla.rlle yanyaııa gi· 
den; laciv~rd ceketli, kfillh l&Pkalı. 
du.daklan boyalı modem genç kıs
ları: modaya uygun kostümler giy
~ delikanlılaı:ı, değnegini kaka ka.
k.l yurüyen hanımntneleri, abalı lap
çinli piri fanileri temaşa ediyor ve 
1stanbulun yedi tepesinden itile ka.
kıla ti buralara gelip dayanan eski 
hayatın blıtün hususıyeUenDi bura
da goriıyordum 

Fakat h."yübe gebnekliğimuı asıl 

ECbebını teşkil eden dlifilnce beni 
doyulma?, manzaraları daha fazla 
seyretmekten alıkoydu. Süra.tle caı
mıın arkasını dolaşarak Gilmi.ış su
yuna ıkan yokuşun başına ®ğru 

ytlrlidUnı İşte asıl Eyüb burada baş
lıyordu. Sırtlara cıkan dar yolun her 
ıki tarnf ı ulu bir mezansta.n halin
de uz ınıp gıdiyordu. Bu ebediyet di· 
yar•ndn büyllk Osmanlı seferlenni 
ıdare etruı kumandanlar, dıvan sa
hibi ırlc.r, eskı pnsalann gôzdelen 
kırk odalı konaklarında debdebe w
darat icinde yaşamış eski vliketa 
lı 'C! 1lerı, genç yaşında teverrlim et
mıı:: u;lı gelınlar .. H .pı;ı hepsı bura
da ıdıler. Ben henı bunlara bakıyor 
hem de ) olun solunda yıkık ve h:ırab 
ınez taslarına bns,ı basa bır sırta 
t rn anıyordum. Nilı yet parmalrlıklı 
bu mezarın önünde duruyor ve aa
ı ıklı hır mezar t, mı örten baldıran
!.J.r \ e vah i otları açarak şu kitabeyi 
oku nım: 

JTuveJ llaUaknl Diki 
Balııı.dJrhkf;a Dl hun ciJıaa&kr 
Kara Ahmed cUıaoın pehlivanı 
Admet etti semti A'\'11lpa..fa 

ZebW. etti bütün zor iveram 
1 ~enildi ittifakı alem üzre 
Anın ~anında dünya pehlivanı 
Nice yıllar Mrakı hava.dl" 
Ciban6 fahr ile neşretti im 
{;elmc Avmı>Mlan saııi gallb 
Sdnırs gark ederdi cümle ih•am 
Zmıine arka.{Q hiç gelmemişkP,a 
F6lek yıktı yere ol kalıramam 
Uvayı R~ Razgat ~ 
Umur köyüdür anın asal mek8m 
Oku bir fatiha g4'9 öyle sair 
Ki kaJmu kimseye ha dtıbrl filli 
Sukutu pNIÇ De kaydolda tarl1a 
Clhaa arslanı t.erketti cihaat 

1.3!0 
Bilaihtiy&r ağzımdan şu e()zfer 

doktllüyor · 
Ey koca Türle, dtınyaya meydan 

okumuş ebedi k&hraman. O 
~ Blltı yere gelmeden ölen peh
hvBtllar pehli"vanı... Kotunun kuvve-
tile kazandığın cihan peblinnlığuu. 
kamseye bırakmadan alıp beraber 
götüren yiğit! Ne mutlu sana. .. 

Spor tarihi, reemJ dünya pmpt -
~·onluğunu hiçbir rakibe teriretmeden 
gözlerini bu f aııi Aleme kapayan bel
ki bir veya iki hısan kaydeder ... Fa
kat 1en muhakkak ki bunlarıa hep -
sinden daha şanlı daha şerefiisin. .. 

En kara günlerimisde Avrupada 
TUrk namını aylarca ve ytl1arca tak
dir ve tahsın lViızelerile takdis et-' 
tiren sensin! Bu. kadirşinas millet 
bunu unutmıyacak ve sana. layık ol
duğun yUksek ihtiramı gec} 0128. da 
yapmakta kusur etmiyooekt.ir. 

Ne yazık ki. aetıkı nanuna. Abide • 
ler dikilmek, eserler ya.zı'lmak icab 
ederken. bu harab lnesariatanda, bq 
ucunda meçhul bir hayırhahın yaz
dığı kitabeden başka hiç bır mn ol
madan sem yıllarca bıraktık. Sen 
müsterih ol koca. Ahmedim senin 
mezann bir gün olacak buradan kal
dınlacak ve belki de Türk gençliği$ 
en keeif, en faal toplanblarına saluıe 
ol&ea.k Yenişehir et.adının methaliıı
deki ebedi makannna nakledl.lecek • 
tir. Bnttin Ttlrk gençliği takdir ve 
tah8bı D&W'larile o hakiki tunç VU
ucdünU Seyredooektir. Senm o ha • 
rikulide Ya.rhğm.ı insan oğlunun icad 
ettiği bakır ve kala1 halitasından 
döktHm.f.it taklid bir tunç kntleeio • 
den dab başka daha kudretli bir 
madenle t.eınsi.I edem.iyeceğis, Ne 
yazık! 

Takat ne de olsa seni art.ık bu ıı,m. 
yan diyannda bırakmıyacağıs, O ruh 
kamçılıyaıı ı.smini sporcu Tnrk genç
liğinin ti gözü onUne dikeceğilniz be
yu mermerlere kazacağız ... 

Her taraf t:unamDe karardığı a,,. 
man ben de vapuı: bkelesiııe gelmiş
tim. 

Bar zamanlar a.ğlr gron feraceler 
gıymış ve bir mabude kadar güzel 
yüzlerinde mce bir sabah sisi gibı eef 
faf till yMmaklı ağır dantel şemsi • 
yeli, fıldişi yelpazeli kibar Tilrk ka
dınlannın W'.un pıyade kayıkla.nnda 
S8dabil.da akıp gittikleri bu sulan 
vapurumuz yavaş yavaş yararken 
ben de Nedim'in bır mısraı yerine şu 
fıattrlruı bır kere daha içim yanarak 
tekr diyordum: 
Oku bir fatiha g~ oylfı ziir 
KJ ka.lmas kimReye bu dehri fiai 
Cihan 81'8Wu t.erketti ciham.. 

İstanbul şebır miı?.esınde bır spor 
kô~Ji yapılması baklandaki yazımız 
ürerine mUzenin tanzimmde çok kıy· 
metli emekleri sebkn.t ed~n Bay Se
lim NUzhet bu hususun temini mak
sadile müzede bir oda tefrik edilmiş 
olduğwıu eski spor levazımuun 

peyd rpey tcmmile bu köşenin de 
açılı:ı.cagını nıUjd ledi Kendisine ve 
bu kadar buyük işlen ara.<Jmda ge~ 
lıgın en hurda ıhtiya.çlannı bile göz
den ka.çırmıyan Belediye relsim.Jz 
Lutfi Kırdara. gençlik namına tevek· 
kilr e4;meğl bir 6ıdev ~ L iL 

r üy· l M 'arb
d b · zi uslara nası' 
satm"k istemişlerdi ? 

--0-

(Baş tarafı 1 indice) 
atidekı muhavereyi bana tebliğ et
mtinferid bir sulha taraftar iki par
ti. Monckevitz, iptida, Almanyad& 
ti bulunduğunu söylemekle söze 
~ladı. Bu partilerden biri İngilt&
reye milsa.adelcr göstermek diğeri 
de Rusyaya milsaid davranmak ~ 
raftartdır. Birinci parti bilhassa 
Hamburgda kuvvetlidir. Dernbourg 
bu partiye meıısutxiur: Amerika.lı· 
lar ve bizzat Wilson tarafından mu
zaheret görmektedir. tkinci parti 
Rusya aleyhindeki şiddetli mil~ 
lenin eebeblerine a.kıl erdiremiyen 
Alman ekserıyeti ile bütün kavim 
tarafından yapılan bir harbe mUt&
allik meselelerde halkın hissıyatını 
ve sempatilerini göır.önilnde tutmak 
liizumunu takdir eden hUkumeti ib
tl va etmektedir Monckcvitz ~zUne 
şu suretle devam etti: 1) Hnrb baş
ladı, çiinkü Rusya. Sırbistanı müda
faaya kalktı, Almanya da Avustur· 
yayt: Bu ikı mahml "client., anla
şıp sulh yaparlarsa • iti pek müm
kün bir şeydir • patronlann harbe 
devam etınelerı içın ne sebeb kala
caktır ! 2) Rusyanın hıgilt.ereye iti· 
madı vardır, onu sadık müttef"ık 
zannediyor. Halbuki. İngiltere bize 
ahiren aşağıdaki şartlar dahilinde 
sulh teklifi yaptı: Belçlka.nın tama
men tahliyesi ve buna mukabil Al· 
man müstemlekelerinin iadesi İngil
t.ere görtiyor ki müttefiklere milı.a
heret için muazzam mail fedakarlık· 
tar yaprna.k meCburiyetinde kalacak
tır. Neticenin belki de masraflan 
örtmekten uzak ola.cağım a.nlaınağa 
baş•am•itlr Almanyada lngiltereye 
müsaid olan parti ~ şarka . .., . " 
doğru mümkün oldugu kadar uzağa 
a.t:ılmJUQDI g(}nnek ister. LehistaQ., 
Litvanya ve :S,.ltık vilAyetleri tam-· 
pon devletler tefkil edebilirler. Çok
tanberi Rusya ile Alinanyamıı ilttı· 
udi allı'ette biribi.rleriııi itmam et • 
melenne a:lışkın bulunan "Almaiı,, 
nazırlar bu bal çaresine t.a.raftar d&
ğildirlec 3) Almanya Rusyanın Bo
ğazlann tam lıurriyetine ve garan
tisine ihtiyacı oldufwıu anlıyor. Bo 
ğazl&rl zorWnağa iıiıkAıı yoktur. 
Fakat İngilizlerle Fruualanıı Bo
ğazlan ptetmeJert kabal olunsa bi
le İng re, Fransa ve ttaıyanuı bir 
gUu oııl.. n tam mülkiyetini Rusya. 
ya teslim etmeğe razı olacak.lan şüp
helidir. Ha.lbuki Ruaya bunu kuv • 
vetle umuyor. Ve sırf bunun içindir 
Jd mflttefiklerine o kadar kuvvetli 
s.urette bağlıdır. Fakat biz meeelett 
Boğa.zlann bir Rus • TOrk - Alman 
arazisi olmalan Şeklinde h&lletmeğe 
ve istihkAmlan tamamen yıkmap 
lıazuu. Türkiye İngills - Alman i&
t:ikametiııde ''meaelenlıı.. hal çaresi
ni ancak kerhen kalMıl edecektir. 
Fakat biWds, Almany& vasıtaslle 
Rusya ile bir azleşma)'l şiddetle ist;l.

yeoektir ... 
Alman hiyaneti artık tamamen m

kişa.f etml& bir hale geliyor. Saray 
dam do norlerinden bir prenses ile 
doğrudan doğruya Rus çarına ya.
pli.an t.eklif neticesiz kalıyor; lstok
holm.e gonderdikleri Deutahe Bank 
direktöı:iln.Un müşterek bir dost.a 
müracaat ederek lstokholmde Rus 
elçıame yapbğı bilvasıta ~fe 
Ruslar oovab v~fyor. Bunun tl?.e
nne, yukanya neşrettiğiınız telgraf
t.a gonıldugu veçhıle, Almanya hu
kfuneti İatokholmdekl Rus elç1SU1e 
"doğrudan dogıııya bir teklıf,. ya • 
pıyor Bu tcklıf Boğazları Rus
Türk • Alman hfUcımiyeti albna sok
mak ve ıstfhkiUnlan yıkmak şeklın~ 
dedir, Buradaki TUrk: haklmıyeti 
aözünUn lillia murad bir şey oldu
ğu, Alma.nyanın maksadı Boğazlan 
Rusya ıle mil.ştereken ele geçırmek
ten ibaret bulundugu meydandadır. 
O Almanya. ki bizimle resmen mltt
tefiktir1 

Böıoleyin Cahid YALÇIN 

Kongreye davet 
tan.bul klubti ıdare heyetıııden: 

11 /5/94-0 cumartesi gUnU yapıla,. 

cab'1 ılaıı edilen mutad senelik kon • 
gremız eknenyet nısabı olma.dıgın
dan :t.815/94-0 cumartesi gUnil saat 
15 de yapılacaktır. 

Nizam.namemızın maddei mahsu • 
aasına tovflkan mevcutla iktif edJ.. 
1eccğinden sayın azanıızın beh me • 
hal teeıif1ari ehemı:n.\Yetle rica. olu-
nur. 

Sans: 5 

Mühim bir ilitısadi mesele 

il ALYA HARBE 
GiRECEK OLURSA 

Akdeniz bir harb mıntakaaı hal~ 
ne geleceğinden bundan Ame
rıka çok mutazarrır olacaktır 

Jfarb fWl!piJfMl9 lliüer, MltiJ80Ual De birliktfl JUuJııahdıeki ıw,.. 
doDaamulJu teftq ~ 

lt.alyan • Amerikan konnra.ları 
b~ filpbesis esaslı bır ehemmiyeti 
haizdir. Fakat tabıi olarak.dır ki bu 
tem•elar gizb kalmıştır. Ve Ameri
kan matbu&.b tarafu1dan yapılan net 
nyab büyük bir ihtiyat ile teli.kki 
eylemek .ılzırndır. 

Bilhaesa B. R.Ooeeve1t'm, İtalyayı. 
etei' harbe gırerse, on.unla ücari mil· 
oasebetleri kat.eylemekle tebdıd ey
lemek istemıt olduğu muhtemel gö
rtlnmeinektedir 

Bu da basit bir sebebe ıstmad e
der: ÇUnktt. aylardaoberi İtalyan hü 
kQm.eti harbe gi.rmesinm, Amerika 
ile ticari mwıaaebetlerinin ka.t mı ı 
tevlid eder..egin.i mUkemmelen bilı • 
yor. Filhakika, İtalya harbe gırdiğı 
gOn bltaratlık kanunu hakkwda o
tomatik olarak harekete g~. 

Herhalde btltttn A:kdenız 'barb 
mınt.akaeı,. addedilecek ve dolcı.yısı
le Amerikan gemilerine ya.s3.k ola
cakbr. 

Diger taraftan 'Cash and Ca.rry, 
hilkmQ Birlefik Anıerikadaıı ttaıya
nm ppacağt mtlb&yaa.ta. t,atbik edi
lecektir. Halbuki 1taıyawn dinz'i 
yoktur. 

Fakat btltün ba lşler Bırleşik -
merib tarafından ey!Qldenberi mu
b&riblere tatbık edilen tedbirlerdir 
ve 8. Rooeevelt'in, Kuseolınıyi bun
l&n UllUtmUi ohnakla. 8UPhe ettiğiiıe 
manmak biraz çocukça bır hareket 
olur. 

BuNJMJJ m.8d&, llalyaya t&.tbik e
dilecek bitaraflık kanunu mten bu 
memlekette munzam bir müşktlllt 

teYlid etmiyecektir. Zira bıtaraflık 
kanunu tatbik edilsin edılmesin, mut 
terudere karşı bir harbe gırdiği tak
dinie, İtalyanın bır Amerı kan malını 
elde edemiyecek bir vazıyette kala -
caktır. 

Filh&kıka bu talcdirde ~ -
İngiliz ablukası derhal ona tatbik &

clilecektir. Halbukı, İtalyayı Birle
şik Auıerikaya bağlıyan yegane de
nız muvasala ytu Cebelutta.rıktır. 

İtalyanın Cebeluttanktan ticaret 
gemilennı geçırcrnıyecegı de aşıkar
dır. Boğazı geçmeğe t.eşebbus ede • 
cek Amenk:an gemilerıne gelınce, 

bunlar derhal 1ngılız kntrol mevkt· 
lerme ~tirilecek ve lta.lyaya gıden 
hamulelen boşaltılacaktır 

İtalyanın harbe gırmesı takdırın
de, bıtara.flık kanunun ta.tbıki mc -
selcsı, vazıyete bakılırsa b ka 
nokt.a.i na.zardan, B. Wılham P ı~l ı 
ile B Museolini ve B. Ciano arasm
d müzakere mevzuu olm.ı..u gıbı o.
runmektedıı 

H Lkıkaten ltaJyar 
yanı ;ı.: ınclı n ult 

mcs crh ı bır Balk n 
k ı h rbc gırdiği fa.razı

yesı c olabıhr 

Bu oobebden !taıya ıle mutte 
f"ıkler arasında muhasematın mev -
zuu bahsolmı · gı bır vazıyet tak
dir etıneğc ıınkfı.n vardır; böyle bı.r 
vazıyette ltaıyaya karvı bır mütt;e.. 
file ablukası orta.ya ı..kamazsa da 

Bırleşik Amerika4a mer'i buhmaa 
haldJd mevzuat B. R.ooseMti, AJcdıe. 
ıilzi "ha.rb mmtab.'il., addeyiemep 
ve ltalya ile Balkanlera. "Cailh. - and. 
carry,. hükmttnü ta.tblk e4meğe mec
bur edecektir 

Böyle bir halde de. Alman ihra .. 
ca.bna fada gUvenemiyerı ve h.iç cl&
ğil.ee mutteflklerle gergin bir va.r.i· 
yette bulunacak ltaıya, sonuncu V'9 

mUhim bır harici marşesin.i kaybetr 
miş olacaktır. 

Bir İtalyan • Balkan harbmın de· 
tısad.i mabzurlan lta.lya ıçin çok 
vahını olıı.ca.k.tlr, bu akisler. Bırleşil[ 
Amerika içw de çok ağır bar teair 
gôsterecektir 

Filba.klka. harbden evvel Bi~ 
Amerika mn+nem bir harici tica. • 
rete malik di. Harb, ya.vq yavaa 
btitlin .marşeleri kenduıine k.apl;vor .. 

Almaııya ıle merkezi Avrupanıa 
yansı abluka ve bıtaraflık kanuntı 
ile Amerıka ile yedi aydan.beri her 
türlil müba.deleyı kesmı.ş bır vazlyet;. 
tedır BütilA lska.ndina.vya ve Fın. .. 
landiya Amerikan ~terine yasalc 
edılmiştir Fransa ve Ingıltere, im-
paratorlukları ile, vasi bir autArcie 
teşkil etmişler ve harıcten ancak 
harb malzemem sabrı. almakt.aduiar. 

Belçika ve Holanda 'harb ınmt.a
kası,, dırlar, fspa.ııya dahill haı'b do
la)'!Slle mahvolmu tur Sovyet H.t& 
ya ve Japonya ile olan mübadeleler, 
Çin ve Fin harften dolayısile huı:ıu· 
le gelen 'manevi ambargo,, yüzun .. 
den hıssedHır derecede n.zalmıştır. 

Utiıı Amerıkası hanemde Bırl&-
5ık Amerıkanın muşterilerını 1ta.lya 
ıle Ballaw memlek tlen teşkil etmek 
tedir. 

Bu at..>bcbden Akdenizdekı gcrgın. .. 
lıkten zıydcsıle endıe.ş cluym1t.kta 
hakları ardır Bunu İtalya.ya bil· 
dirmialerdir. 

B. Willı m Piııhp ıı da.ha ıte.nye 
gitmiş olmaaı muhtemeldir 

B. Roo vcltın emu: fikrt hahha .. 
zırda ınuha.rıb olmıyan. mılictlere 
h rbın tev lmı her ne pahası a. o .. 
lursa olsun meneylemektır. O, da 
hilın ıktısa.dt mUb de enm mum .. 
kün ol bıleceğı mu at hır ııcvl 

' bıtr.ı.raflaF cebh ı , kurmak ıstıyor.

Bu SW' tle, Bir ile Amerıkanın ık" 
ali muu bu sıyast 

ylemeyı tas v .. 
oızbkın ln 

lru A 

tUr. 



Yazan: MUcellA YAKAR 

- Hayrola. Macid, böyle telişlı' 
'tıeıbh nereye gidiyorsun? lstiklaı 
cıaddesinde iki arkadaş ka.rşıla§tılar. 
W.acid, arkadaşmm merakını gider
ınek için sinirli, sinirli konuşmağa. 
başladı . 

-- Sorma bira.der dedi. Şu son gün
lerde O) le dehşetli bir sinir buhr.a.nı 
geçiriyordum ki ne sen sor ne de 
ben söyleyeyim. Macid BUStu, arka
daşının da merala bir kat daha~ 
tı., Macidin koluna 'girdi, birkaç a
dım hiç konuşmadan yürüdüler fa
kat arkada..~ daha fazla dayanamı
yarak. sordu: 

- Kuzum allahaşkma, pek iyi an
byamadım, seni böyle günlerce ü
zen derdin sebebi nedir, bana anla
tırnusın?. 

Macid biraz düşilndkten sonra· 
-Ferdiciğim diye hikayesine baş

ladı . Bılirsın ben öted nberi, saça 
çok m raklıyımd.ır. Ve bu merakını 
yüzünden başlına türlü hadiseler 
gelmiştir, fakat bu sonuncusu hep· 
Binden netamelı çıktı . Ve eskilerin 
tizerine tuz biber ekti. Malüırı ya 
benim es;kı adetimdir. Hangi k dmı 
veya kızı görsem evvela saçma ba
k3.l"lm, eğer saçı güzelf'e, o kadın

da giizeldir, derim 
Bence kadın güz<'llıgının c:ıı buyuk 

payını saça vermelidir. Ne 1 cok u
zatıp t:ı enı.n canını sıkn ak iste
mem, asıl ben kendi derclimi anlata
yım. 

Yolda bızim Turguda rastladım, 

hosbeş ettikten sonra baııa bır da
ha ki ıbafta benim yaş günümü ya
pacağız, en de gel, diye davet etti. 

Eski .dost, hatırını kırmak olmaz 
dıyerek söylediğı gün gittim. Keş
ke ayaklarım kırık olaydı da gide
mez olaydım, ne ise, oldu bir .kere. Ev 
e~ycc kalabalıktı. Hemen Şir-ılinln en 
ğüzcl kıı..dını ve kızları orada idi. 
Tur ud beni genç ve güzel bir kız
la tam tırdı, hoş bunu ben istemiş
tını ya, :r.ıra kızın gayet güzel S(,lÇ· 

ları vardı. Yüzüne pek yakışan bir 
şekıldc tnra..'1lıştı. Kumral rengi sa
çına bir kat daha güzelik ''eriyor
du. Geç !vakite kadar hiç dunnndan 
dansetik, Akşamleyin ayrılırken bir 
daha ki hafta için ondan bir rande
vu istcmıştim kabul etti, bembeyaz e
linin küçüciik parmaklarına ufak bir 
bu.qe kondurarak ayrıldık. Aradan 
bir 1ki hafta geçmiş dostluğumuz-

• da ilerlemişti. Ve benim kırk yıllık 
işikar gıbi Re?.atıa gönülden tutul
muştum. 

Sevgim günle saatle artıyor beni 
harabediyordu. Nihayet karar vet-
dim, evlendik. tık .ayJar,da çok me
auttum. Küçücök karmun ipek gibi 
Jrumra.I •Çları göiılümii doyurmuş
tu. F.akat neye yarar sonu iyi çık· 
ıudı ki, bundan bir ay evvel bir 
akşam evime geliyordum. önümden 
açık sarı aıı;lı bir kadm koşarak bi
zim apartmana. girdi, ötedenberi sa
rı ve siyah renklerden nefret ede
rim, biç istifimi bozma.dun merdi
venlerrden çıktım fakat o ne, ya
bancı kadın bizim lta.pıyı hızlı hızlı 

cabyordu, yanına yaklaştmı, gevrek 
bir kahkaha.koparari.k bana dönddü, 
işte o zaman sanki beymm bir gra
hite çarpmış gibi sersemledim. Re
zan karşımda ellerini yeni boya~ 

- Hamburğlu, fakat Viyanahlar
dan bile iyi vals oynuyor kelimeleri 
çarptı. Muvaffak oluyordum .. 

O dansdan sonra her dans başın
da (;nümde bir çok erkekler eğilmeğe 
başladılar. Ben memnuniyetle hemen 
hemen her dansı kabul ediyordum. 
Bir ara gözüm Thod'a ilişti. Muhte
şem büfenin bir kenarına çökmüş, 

bir tarafdan ihtiyar dost.ile durma -
oan konuşuyor, bir tarafd&n da ar
ka arkaya icki kadehlerini boşaltı -
ytm:lu. 

Sabırsızlıkla beklediğmı daidka 
di. Y başı Reder onümde eğil • 

· ti . L ı n dans::ı. başladık . O da 
k iyı 11 ediyorclu. Kendrmi cok 
rbest olarak kollarına bıraktım. 

o da b nı başıma biraz fazla yak-
ı stırôı . 

N kadar iyi dan.c;ediyorsunuz'? 

Gtllerek cevab verdim: 

- Sizin kadar değil. 
O bundan cesaret aldı . Beni. ken

d "n t> d mı biraz 'daha fazla çıekti: 

saÇlarmda gw.dir.erek bana gülüyor
du. Eve girdim girdim amma aklım 
da başımdan gitmişti. Rezan hiç o
ralı ohnu~or, bak ne güzel oldum 
değil mi diye, şımarıyordu. Gayri 
ihtiyari elini itilin, ve: 

"Saçını eski rengine sokunc~a 

kadar, gözüme gözükme dedim. Ve 
evden çıktım. O gün bu gündür her 
zaman telefonla kanm.la temas ed-i 
yor, vaziyeti soruyorum. O hiç oralı 
olmuyor daha düz.elm.edi diye benim
le alay ediyordu. Nihayet bu sabah 
kararımı verdim. Eve telefon açtım 
gayet sert bir lisanla'' Rezan de
dim, tam bir ay oluyor evimden u
zak bir yerde bulun.n)Rntn azabını, 

çekiyorum. Bana karşı çok fena bir 
oyun oynadın, ve yetişmiyormuş gi
bi hiçbir af talebinde de bulunmuyor 
sun, sana son defa söylüyorum. Ya 
saçının boyasını Bildirir eski haline 
koyarsın veyahutta beni artık ebedi
yen gormezsin. Bana ne cevab verse 
beğenırsın . 

"Macid bey bana nezaketle, ya bu 
deveyı güdersin ya bu diyardan gi~ 
dersin sözünü hatırlatmak istiyorsu
mız, oylc ise peki, ben deve güt
mek ıstemiyorum, ve evinizden ya
nndan tezi yok gideceğim. Ve çat 
dıye telefonu kapadı. Şimdi sen söyle 
Ferdi ben ne yapayım, ya o beni hı
r kırsa ben DaBıl yaşarım. Macid 
çok müteessir g "rünüyordu, arkada
şı dili döndilc.<iii kadar onu U.,,lli et
ti ve bıraz sonra ayrıldılar. 

15 gün sonra yine sokakta Macid 
Ferdıyc rastladı, ve Iwtnsı ile arala
nnclaki anlaşmamazbğın geçt;iğini 

söyliyerek ev.ine davet etti. Ferdi 
genç kadının elini öperken hayretten 
gözleri faltaşı gibi açılmıştı. Zira 
genç kadının tatlı kumral ~larının 
yerini koyu siyah bir renk kaplamış
tı. ve genç kadın bu koyu saçların 

altındn da yine cok güzel gözüküyor
du. Ferdinin hayretini sezen Macid 
yavaşça yanına sokuldu. Ve kulağına. 
kısık bir sesle: 

- Yağmurdan kaçar.ken doluya 
tutuJduk. Dedi sanyı kumral yapa
yım diye koyu siyaha boyamışlar ... 

Karacabeyde .pancar 
zerlyab 

Bursa (Hususi muhabirimizden)

Büyük bir aeyliptan kurtulıın Ka
:racabey ve havalisine ne ekilse çok 
güzel ve bol bir mahsul alındığı ma

Ulmdur. Bunu na.zarı dikkate alan 
şeker fabrikaları şirketi .Kara.cabey

de 7000 dönüm kir.alam.ıştır. Bu 
maksatla §eker şirlreti Karacabeye 

bir mıntaka amıri ıle ıkı fen memu

ru, bir kontrolôr ve bir de seyyar zi

raat müdiirii gönderecektir. 

Geçen ene Karacabeyde teerü • 
beler yapılmış, kazada ve köylerde 
pancar -ekilmişti. Bundan çok müs
bet netice alınmıştır. Burada yeti
een pancarın ~eker usaresi yüzde 
yirmi iki, onda üç olarak bulunmuş
tur ki; bu miktar Türkiyede hemen 
hemen başta gelen bir verimdir. 
Şirket kiraladığı araziye dönüm ba
§llla 6 lira vermektedir. Bu sayede 
köylü bundan cok memnun olmak
tadır. 

- Hayatınıda sizin kadar giiai 
danscden bir kadına tesadüf etme • 
dim. 

Kendimi kollarından bfraz sıyır

dım. içimi -çektim: 
- Neye yarar ki? 
Bu tavnmla alikada.r oldu. Ben 

gözlerimi sabit bir noktaya dikerek 
konuşmakta devam ettim: 

- Dan.set.meyi nasıl unutmadığı

ma hila ~ıyoı:um. Thodla geçen 
hayatımız o kadan can sıkıcı, o kadar 
yekııasa.k ki .. ne dans var, ne eğlen
ce var .. ~adcce ... 

Başımı Thodun dunnadnn i~ 
ma~ay:ı çı.virerek on.t baktım. Re -
der de beni ta.klid ettı. Sonra devam 
ettim: 

- Onun için hayat, sadece içmek. 
Bir genç kadının ne istediğini, ne 
dil. iındüğünü, ne hissettiğini müli
haza etmek ağlıııa bile gelmez. Fa • 
kat ben de neler söylüyorum. Affe
dersiniz. Si3e taalltllw ~mı !MIY
Jerle belki de eanmm llida. 

YENi SABAll 

ve 
Bursa (Hususi muhabirimizilen)

Merinos yetiştirmesini istihdaf eden 
Bursa mıntakasında bu sene kışın 

çok şiddetli ve devamlı yağmurlu 

gitmesi Karacabey ve M. Kemalpaşa 
ka:zalannın k:sa fasılalarla büyük 
su istili.lanna uğraması bu mıntaka 
hayvanatının sıhhatleri kadar ha
yatlarını da tehdid etmişti. Seylab 
felaketin yüzünden bir taraftan aç
lık, diğer taraftan soğukların tesi
riyle hayvanatta sefalet baslamış

tı. O civardaki ..Merinos koyunların
da bunun tesiriyle uyuz hastalığı da 
görülüyordu. Vilayet hayvan sağlık 
zabıtası komisyonu bu hastalığın da· 
ha fazla mtişa.r etmemesi i~in bir ko
misyon halinde ehemmiyetli ve müs
tacel tedbirler almıştır. Oç aydan
beri Yenişehir, merkezi M. Kemalpa
şa ve Karacabey mıntakalarında 

mütemadi faaliyette bulunan bu u
yuz tarama baytar ekibleri 82 köyü 
ayn ayn gezerek bu köylerde mev
cud olan 80831 koyun ve keçiyi bi
rer birer muayene ettikten sonra 
hastalık bulunan mahallere el konu
larak kanuni ve fenni tedbirler alın
mıştır. 

Baharın yakla5ması ve havalaı m 
da çok müsaid gitmesinden istifade 
eden halkın , elinde bulunan bütün 
bayvanatmı hastalıksız olarak yak
laşan Merinos tohumlamasına arz. 
etmesi için alınan en mühim tedbir
lerden birisi de vilayet mmtaka&n
da bulunan uyuz koruma sabit ban
yolannm mayıs 10 dan itibaren fa· 
aliyete geçirilmiş ve bu banyolara 
memur ve baytar ekibleri gönderil
miştir. 

Bu ekibla· tarafından hazırlanan 

banyolarda halkın bütün hayvana
tı parasız olarak banyoya tabi tu
tulmaktadır. 

Diğer taraftan her şehir bu mın-
1akada çıkan ve koyunlar arasında 
büyük telefata 'Sebebiyet veren şar
bon ha8talığından kurtarmak ve 
memleket iktısadiyatını büyük za
rarlardan korumak için mart son
larına doğru vilayetin muhtelif ka· 
?.alarmda memur ve baytar ekibleri 
tarafından başlanan Profilaktik, 
Ant1"8.ks "şarbon hastalığına k3.?"§ı 

aşı,, aşısı tatbikatı devam etm~ ve 
limdiye kadar da 100 bine yakın ko
yun, keçi ve kuzu bu aşı ile aşılana
rak şarbon hastalığına kal'll muaf 
kılınmıştır. 

Halk, Ctimhuriyet hükfunetinin 
candan ve alfi.kab yardımından dola
yı şükran hisleriyle sevinmektedir. 

Çelikpalas açıhror 
Bursa (HU8U8i muhabirim:izden)

Çelikpalasın yeni müdüıii Tayyar 
Akkeskini, bugün Çelikpala.staki bü· 
rosu başında ziyaret ettim ve ken
disinden otel hakkınaa. faahat alfu.Di: 

"-Bu yıl seyy:ı.l:i akınları ecnebi 
memleketlerine gidemiyecelderdir. 
Onun için bu gr.uplann memleket 
dahilinde seyahat edecekleri göı.ö

nüne &bnarak, .§ehrimize gelecekle
rin istirahatlerini temin için idare 
heyetinin vermi§ olduğu karar mu
cibince otel yanındaki bina da gelen 
misafirlerin iılürahatine :iahsis edil
miştir. Bu yeni bina.da. kalacaklar-

e 

dan banyosuz 150, banyolu ise 200 
kuruşa kadar ucuz bir fiyatla yatak
lar ihzar edilmiştir. 

Otel fiyatlarına gelince; geçen 
seneye nazaran çok ucuzlatılmış -
tr. Banyosuz tek yatak fiyaU 3, 
banyolu ise 5 liraya indirilmiştir. 

Çift yataklı odalar ise 8 liraya. indi
rilmiştir. 

Lüks oda fiyatları da geçen sene
ye nazaran ucuzla.nuştır. 

Havaların gayri müsaid gitmesi 
bahçenin açılmasını maaleaef biraz 
geeiktirmiş ise de, açılma işine ba
retle devam edilmektedir. 

Bir Haziranda.n iiibaren muzik an
gaje edilecek ve ayni günde bahçe de 
misafirleri.m.iY.e açıJmış bulunacak-
tır.,, 

Bnrsada tütün sallşlari. 
Bursa (Hususi .muha.birimizden)
Mıntakamımaki tütün satışları bit
miştir. 939 mahstilü 938 senesi tü
tünlerine nisbeten yiizde albnış ka· 
dar fazla fiyatla satılmıştır. Bu 
seneki satışlar çok hararetli ve alı
cı adedi de geçen seneden fazla ol
muştur. Bu vaziyetten tütüncüler, 
çok memnundur. Bu sebeble çiftçi 
önümüzdeki sene için geniş hazırlık
lar yapmakta bir çok firmalar gel• 
cek sene Buaadan tütün satın almı
ya şimdiden karaı vermişlerdir. 

euraede yol inşaata 
Bursa (Hususi) - 19 aydanberi 

yapılmakta olan Bursamızın en iş
lek caddesi olan Altıparmak yolu bir 
kaç güne kadar sona enniş buluna
caktır. Yeni belediye reisimiz a
vukat Sadık Tahsin Arsal, banyo 
mevsiminin yaklaşması dolayısiyle 

bu yolun süf!atle yapılmasını müte
ahhide bildirmiŞtir. 

Bursada 1kl zehirlenme 
Bursa (Husu.si muhabirimizden)

Bursa gazetesi makinisti Kamil A
tılın karde,i Orman Mektebi talebe
sinden Remzi, pazar günü aktanıı 

mezunen evine geldiği sırada sabah
leyin kahvaltı yaparken yediği pey 
nirle zehirlenmiştir. Kızkardeşi Rem 
ziye de ayni suretle peynirden zehir
Jenmi~r. Her ikisi de derhal tedavi 
altına alınmışlardır. 

Üç Kozlar mahallsd.inde Dere so
kağında 7 numaralı evde oturan e
lektrikçi Hüsnü ile karısı kapıla -
rmdan geçen bir seyyar satıcıdan al 
dıkları yarım kilo peyniri yerlerken 
iki çocu.klariyie birlikte zehirlene -
rek memleket basta.hanesine kalıdınl 
mışlardır. Polia tahkikat yapmakta -
'dır. 

Esad Alkan . 
Eiitmenlarcdağclnk iuırsu ıle 

:gir.eoekler 
~gel köyünde açılmış olan E

ğitmen kursu mezunlannın (ask«
ıtklerini yapmıyanlQ.r hariç)° ma.hallı 
memuriyetlerinöe vazifelerine be.şla
:dıklannı evvelce yamııştlk. "Bu :kere 
eğitmeöler İzmir civarında..Eğr.idir
de açilan tlağcılık kampında staj 
görtneğe davet edilmişlerdir. 

_y._urilun :her ta.ı.ıifına dağ:ılnıış o
lan eğitmenler .kampa iştirak etmek 
üzere bu ayın yirmisinde Eğridirde 
buhmueklan:br. Kamp yirmi gün 
sürecektir. 

«Jıı'm~~~~~ CASUS ROMAN l 
Tefrika No ~ 40 

Beni kollarında daha fazla eıktı: 
- Bili.kis, bana karşı göetermiş 

olduğunuz bu samimiyet beni çok mü 
tehassis etti. Her şeyoon evvel bir 
ır.kdaşımla tanışmış olmak üzerimde 
sonsuz tesirler bıraktı. Benim de an
nem Hamburgludur. Onun için Ham
burglulara ka1111 hususi bir sempa -
tim var.dır. 

Erkekler ne kadar çabuk avlana
biliyorlardı . Rcder kendisile konu -
şalı beş dakika bile olmadan hemen 
hemen nerede ise bana ili.nı afk • 
dccekti: 

- Çak :JJ'W"kimn 8Gjııt bir w. 
... ! 

- JCnuwlerainis. 

Yav8'Ça pistten ayrıldık. Büfeye 
doğru ilerledik. Birer kadeh içki iç
tik. -Ka~ Thodla göz göze gel. 
dik, yüzü kızarmış, göa1eri yumul -
mll§tu. Belli idi ki adamakıllı sarho§ 
olmuştu . .Başını hafif hafif sallıya -
ı ak ülümsedi. Sonra otur.duğu is -
ken~lcden sırt üstü yere yuvarlandı. 

Gürültü üzerine herkes o tarafa. 
koşuştu. Ben Jl&llki olan bitenlerden 
habersizmişım gibi: 

- Ne oldu? 
Diye sordum. Reder: 

- Bana bir saniye müsaade eder
aeniz, derhal anlayıp geleyim, dedi. 
Me yamından. .uzakl8.ib . 

Bir.az llOlll'a yanıma döndü. Bir 

- Estnğfirutıah oğlum! Sen de 
bir pehlivansın, sonra babanın ek
meJini yemişimdir.. Sana iyilik ol
sun diye böyle yaptım. 

- Bana iyilik etmek istiyorsan, 
Adalıyı bana ver? 

- Bu iyilik olmaz, kötülük olur. 
Deyince, Milinin sinirlendi, Ada -

lıyı tutmak isteğinde israr etti. O 
vakit ihtiyar Cazgır, müdahale eder 
tarzda: 

- Oğlum! Kara Osmanı meydan
dan çıkar bir görün.. Ondan sonra 
istediğin ker:.di kendine meydana a
yağına gelir, dedi 

Çolak Müınin, ihtiyar Cazgırm ken 
disine itimad etmediğini sezince: 

- Kara Osmanı, meydandan çı

karamıyacağımı mı q.nnediyonmn? 
- Yallah bilmem oğul! Eğer,' onu 

meydandan çıkanrsan o vakit Ada
lı, karşındadır .. 

Deyip 18..fı kesti. lbtiyar Cazgır, 
Çolak Müminin öyle kolay kolay Ka
ra Osmanı ortadan çıkaracağına ka
naati yoktu. Kara Osman, Adalıdan 
bir gömlek aşağı idi. Lakin pehlivan 
oğlu pehlivandı. 
Adalı Halil, Kara Osmanı bir ke

re hatalamıştı. Diğer güre.şleı.ıi.nde 

hep berabere kalmıştı. 
Yani Adalı Halil, Kara Osmanı, 

gıcırı bükme meydandan çıkaıml§ 

değildi. 1lıtiyar Cazgırın söylediği 
doğruydu. 
Eğer, Çolak Mümin, Kara O..,manı 

mağlüb ederse o vaıfü Adalı Halil, 
bilmccburiye kendisine mkib olacak
tı. 

Adalı Halil, Çolak M.iımınin, Kaw 
ra Osmana eş düştüğünü anlay.ınca 

gülerek Filibeliye şunları söyledi: 
- A be! Bu, molla cıldırın.ış be? .. 

Kara Osmanı meydaııdan cıka.rabilir 
mi be? dedi. . 

Bu, sırada Kara Osman :yanlarına 
gelmişti. Yüzü gülüyordu. Çünkü. 
kendisııie Çolak Mümin dü.5Jllüştü .. 
lşi kolaydı. Softayı bir iki elde sa,.. 

kalından tutarak mağlfıb edecekti .. 
Adalı Halil, Kara Osman~ hita • 

ben: 
- Ulan Kaı:a... İşin y lunda bu· 

gün güreş değil, Oyna§ ya,ııacaksuı? 

dedi. 
Kara Osman, keyifli keyifli: 

- Eh ! Allah bu.. Talihimiz var · 
.mış ••. 

- Cugıra, dua et.. 
- lhtiyar, .her vakit :kanır beni ... 

dedi. 
Filibeli de: 

- Ulan Osman, öyle keyifli keyif 
1i gülme .. Bu, softalar ters oluı ha .. 

Deyince, Osman: 
- Ne kadar ters olsa ne yapabi-

lir be! dedi. 
Ve, elini havaya kaldıraı'ak : 
- Tehey ! Şunoe.z kadar dam be! 
Diye alay etti. Filibeli, Adalı, Ka-

ra Osman öyle açık konuşuyodardı 
ki, bunların konuşmasını hem Caz
gır işidiyordu, hem de Çolak Mü
min .. 

Mümin, hiç ses ·çıkrmıyordu. Alla
ha rabtı kalb eıylemi8ti. O, Kara Os
manı meydandan çıkardıktan sonra, 
yarınki final güreşinde Adalı ile 
karşı karşıya gelmeğe amıeylemhıti. 

Mümin, deratiydi. :A:dalı Halıl, 
onu in.san ve pehlivan yerme koyup 
kahvede ensesinı bile ölçmemişti .. 
Şimdı de kazan dibinde aleni alay e
myordu .. Hmcı büyüktü Lakin mü
tevekkil duruyordu. 

-
'YAZAN : M. Sami KARA.YP" 
Nihayet, davul zurnalar 

Cazgır ortya çıkarak, eş 

pehlivanlan ilan eyledi. 
Kara Osmanın da. M<illa ll4 

tutuşacağını söyledi. Se·...ı·ıro..,. 

Mollanın, Kara Osmana eş ol 
cağı kanaatindeydiler. Ydr# 
mağlnb olacağına em.indiler. 

Cazgır, pehlivanlann m 
okurken, Kara Osımmla 
!'a gelince, Osman için hir gok 
hiyelerde bUlundu. 

~timin için de yalnız şunlatl 
di~ 

- İşte, buna da Molla MüııJiıl 
!er. 

Okkası hafif, kolu çolak jel! 

dinamit gibidir. Osman, hasıııJDI 
yıf görme, sakla kendini pk 
tesinden .. -dedi. 
Güreş ba.'.?Jamıştı. SeyircileriJI 

zü Adalı Halil ile Filibelide :idi· 
ra Osmanla, Mümin hocaya. 
bile yoktu. Çünkü herkes ~ .. .....:,... __ 
Kara Osman, Mollayı benze 
Binaenaleyh, onların zevkslı: 
şini takib etmekte mina 
lardı. 

Peşrevler başladı. Kara 
kendinden o derece emindi ki, 
narak peşrev yapması bile 
Hemen tutuşup hasmının işiıl 
mek, yerine çekilip istirahat e 
istiyordu. 

Molla güreşe aşkla bağlı 
için, huzur peşrevi yapıyordu· 
sola çırpınıyor ve sıçrayordU~ 

F kat Mollanın bu şab18Jlll""'"""_ 
çırpınması seyircileı üreriıJde 
tesir husule getirmL<rt.i. 

Herkes '.Mollanın m~ydanda bit 
çek gibi oynamak istediği .. 
çok gecmeden hasmı ~ 
pınıp oynamasının acısı çık--'11""'"''..,.J 

ğına emindi. 
Kara Osman, çırpınmasını 

miş, Mollayı bekliyordu. MolJS 
larda değildi. Ceylan gibi ayiJ, 
parmaklan üzerine dikilmiş iki 
fa yaylanarak sıçrayıp uza~ 
lı bir peşrev yapıyordu. 

HcHillaşmalarda ilk ense 
geli5'tc ve ense bağlşlayışta 
nın duru u ve çalımı ihtiyaı· 
gözünden kaçmamıştı. 

On binlerce seyirci içinde t;1 
nııı güre ini ta.ki b eden t.ek 
vardı. O da ihtiyar cazgırdı· 

Cazgır, .Mollanın parın~ 
na kalkarak yerinde ve csSl 
surette yaptığı peşr.eve 
· Hele, el enseye gelişi, eJ ~ 
lay1şı ihtiyarı heyecana g 

Cnzgır. Mollayı, Arnav.od 
benzetmişti. 

Amavudoğlu gibi peşrev 
du. Onun gıbi tetik ve atikti· 
nıuı gibi ense bağlıyor ve 
üzerine geliyordu. 

Cazgıı, Çolak Müminin 
mağa kadar olan gösteriş 
lerini beğenmişti. ~ 

Hatta, yanında bulunan ..,..... ~ 
livanlardan Lofcalı Sarı ~-' 

- Sa.ıı, Mollanın peşrev-

dün mü? dedi. 
Halbuki, Sarıt Ahmed de. 

bakıyordu. Molanın peşre~ 
bağlayışlaıı, hasmın üzeriJle. 
ri nazarı dikkati celbetınj§tl· 
-gırın sözlerine derhal cevab 

- Ben de ona bak:ıyoruJO·· 
· zeı peşrev yaptı be?. Hele~ 
layıRma bayıldım. 

§eyler söylemek istiyor, fakat çek~-dam ! dedi. Zevciniz bira.Z ! 
niyordu. Nihayet konuştu : mış .. 

- Zevciniz fena olmuş. Galiba - Kendisini ayıltuıağa 
biraz fazla içmiş! yok mu?. 

Tclaşla yerimden fır:ladım. Halkı - Maalesef. 
yararak Thod'un yanına koştum. için en az beş 
Thod yıkıldığı yerde sızmış, horul 18.zımdır. 
horul uyuyordu. Ben küçücük mcndilinli aı 

Hemen bir elimle başımı tuttum: götürüyor, ağlıyordum. ~ 
teselli etmek için büyüle ,bit 
gösteriyordu. Fakat ben ~ 
yordum: ..,_ 

- Aman yarabbi şimdi ne yapa -
cağım. Ah bu Thod ! Her zaman böy 
le bir skandal çıkarır. 
Kulağımın dibinde yüzbaşının se- - Alı bu Tlıod ! Koca ~ 

si duyuldu: daha seninle bir yere gi j.,ı6 
cinnet getirmem ıazı~: Ş }JıJ 

- Merak etmeyin m dam. Şimdi yalnız başıma biJ.medigırrı 
her .§ey düzelir. 

Sonra iki genç mlıliı.zıme ı arct et
ti. Hep birden Thod'u kuc klayarak 
dışarı çıkardılar. en d onları ta
kib ettim : 

Aşağıda küçük bir odaya .giı dik, 
:arkamızdan bir de doktor yetişti. 
'l'hod'u muayene etti : 

- Merak edecek bir SCJ yok ma-

de ne yapacağım. 
llu esnada bir koltuk 

tan Thod'un yüzU birdeııb 
mızılaştı. Şakak damar~~ 
Nefesi sıklaşt.J. Bunu go ~ 
yakasını a tı. Sa.kaklar.ııı1 

lcıini kolonya ile ovınağ'il 
Ayni zamanda: .;' 

[V~' 
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-8olaa..P: 
ı - 'leldikeye maruz bır memle

ket - Duman yapar. 
2 - Bir nota - Bir harfin okunu

... Ytilal* bir memur. 
3 - Çoeaklar sever - Ağacm bir ...... 
ol - :e.,az - Knmm kaa. 
6 - S.,hude. 
6 - Pldlphlara yaplhr • SoanM. 

u: plae ,. olur. 
'1 - llr çalgı • Rivayet. 
8 - Y.,..taıws 1* madde - ile. 
9 -S.pn. ffl1· 

10 - Yol - Uzak. 
• ... Y+ ' 
1 - llr eeJıir. 
2 - 1ta1Janca "evet,, - Şart. 
3 - llr nota - Adalet. 
~ - • rakam - Uymak. 
5 - Vallll bir llaynıı - Zltnet. 
6-Ve. 
'l - lllme - Otelleri B&bbl 
8 - nnı oapblr - D-kek. 
9 - Yaıımat - llayal. 

10 - llr emir - Bir nota. 
[Jhuılll,W..,_ ..... ~ 

'- ı 2 s 4 5 '7 8 910 

Diin sabahki· sis 
Dla ~ =--·· keli! bir "8 G) SIW. 8M& iple.....,.. ft 

,...,.. .......... eden .. bllh•• 
• •• ..... lllrdarl De ... 
-- - lrılllıif ... ve bu aelH•ttın 
_..,. ilUJiyat bir mMSet için 
... ........ Baliqteki vapur 
.,....,..,... zı ve lblllltil•r 
riJe .......... da ~ fudalarla 
.....,. .-W•illentir· Bebekten 
.,.,... lıilırıeıı ydadrr bir •attm zl-

,. a.k °"' rrdı ~. • ... ,.w. --..,,,,... ft 

..... .... pmtltlr. 

O • w allMlll Fatma ile Jleh-
mecl 1 trz k 1ıitW ılen ftlrlllt alarak 

ç.,. ··-- .,.. Süriclm aJa. 
caklan olan - ~ taW1 edip 
bndllau ~a...,_ Nehabethı ... 
liJe clitrdllncii cem mahlr'llMl!iw 

[ 
fLAN 

Ffltil& AakerUk ~: 
1 - Yedek mbaylann eeııe yok

lamalarına 1 Haziran MO gUntlnden 
itibaren ba !anacaktır. Yoklamalar 
haziran ayı sonuna kadar devam e
decektir. Bu yoklamalaruı bizzat 
yaptınlması mecburidir. 

2 - Rahatsız olanlar (mahallt 
hükftmet hekimliğinden musaddak 
rapor) hUkfunet memuru o up da 
berayı vazif ube mıntakası hari
cinde olanlar (tavzif edildikleri em
rin suretı) serbest meslek sahibi 
olup ta haziran ayı zarfmda hariç
de bulunmalan mecburi olanlar 
(bu me buriyeti bulunduldan mahal 
lin emnıyet mUdurlüklennden ve 
ya lmirlıJd nnden alacaklan vesi-

wwwı ... 

Ağaran Saçlara 

JUVANTIN 
KANZUK 

11-e 1NJ ' ı ...,_ 1m111 ıGllMwW 

........ Ter w ,... kh t*eilmm .. 

..._ ..wt bbr. Kumral ve ..,_ 

1'mkll Uhl 88Ç boyalandır. 

kalar) bu yoklamalarını kerre dahi- IN81L1Z KANZIJK ...... 
lindeki \'esaild mektuplarla gon • 
dermek auretiyle mektupla. yoklama- ı;..;;;~~~l:iii;i;;~;..----~·;'~olla;;~--t.t,,.,;;;w;; __ ... 
lannı yaptıracaklar. Vesalbiz gön-
derilen ı:ıektuplar makbul değildir. 
Ve yoklamaya gelmemiş addedile • 
eeklerdir. 

3 - Mektupla yokJamalannı yap
tıracaklar bimt yolrlamalarmı yap
tıracak aubaylann getirecekleıa a
pğıdMi veaiki de mektupla gön-
derecelderdir •• 

j - Sube mmtaba harieinde o
lup da yoklamalanm yaptlracak1ar 
lstenilm v-W bir dilekge ile bu • 
lunduklan müallin tube balkın • 
hklanna mtlraeaat etmek suretiyle 
yaptırabilirler. 

5 - Gerek mektapla ve genıbe 
dilekçe ile müracaatlarda dtua clı.-
danlanmn 939 yolr•m•mnda yaal-ı~ .......................................... ~ 
lllJI IUbe defter ma kayıt nmnan.
lllDID bildtrilmelli Jbundır. )(eaeJI. 
3 25 gibi. 

8 - Ynlrlamap ~er w 
umlbt! tevtUmn. ~ ~ 
mayaalar 1071 aaaanlı baana tn
flJraıı ao Ura cw.ıa tabl t1atu1MM· 
lardır. 

'l - 1 BuıinD. INıO ••ıttfAen 
2 Buinn MO •kpm•na bdlu" 1ac 
•nd'tan albay rlt:J)emlncleki _..., • 
Jar. 

2 Huiraıı MO .... 'bmdan, t h&
zinn IMO akpmına Jradu' her lllllf· 
tü~ ............. ,,..... 

Bustancıda Sahilde Satıllk Arsa 
Bmtuc:ada o-t• ... - ............ lrenal9lla &il hmlglr --

etıhlgtpr, .,..,.._. • ..... lıir -:••it, Jr.aJa mr, tnmt&J da-
nlı Jd cı., clllftltm ft nldlmı Ye .. ,..., .... ,.... .. '*' ....... 
h'crm .,. mı 21 ..ue a !,.illi w aetrR• '*' c1llDtbsl mUıllıta ... 
..._ .m ........... Jallo ... irhbkn (U) dm (l.7) ,. bdar 
"Y.ı ~ mımı ... :4 ; alfMtntlerL 

~ tto........... 7 ..... 111lOJICI 
nm .. dp•na bdir - ..... . 
dm bhıbqa riltheeiedelri ....,.... 
nn. 

'lllulraa.INO••._..., ıoı.
*-........ bdar her ret
.... ,... .. rtıtte•eMI .....,._ 
na. 
ıo ........ ehehmdan • ba· 

mu MO •lrpmına kadar her rilt
'bedell ~ ..,,... ve ut.1-
mm :rltlks:ıhıclek suba~ ~ 
maliin~. 

8 - Ynkt•malmrda •pptekl ve
lllk- U11aiiJ1e 1*llkte w tu«zd 
olank -..ır "8bmaun1ıeü1Jr • 

A - Tei'hi8 ....._. '91a t.elratlt 
.... 'ftlJ& .... ..art .... _. 
ti. 

B - N&faecfl•lmn, 
E - 1kiler fotıaint, 

H - Helrhn, emea, dilli, wıtaoi
nerterin diplcma w illtiau ....um
Jan muretlerL 

9 - Her rtltbe için tayin edilen 
~ yokWmya ...... ria
,. dlmMi Ula ohmur. 

ICa,... ..., ...... ·-·-
il -*3Mlr D. - ~ ......... 
'il • r "" D. _. Juıpat _.. ...., 
J:11111._...D .. lt ........ · 
Dııll km'tl1l n .,.. u t. • · 
;.ibrlı dırQ il ... ,.,. " .. lurtl., .................. .... 

.. Kq. - , il > .. . 
== : 

90 rnt!rltlır o. tılp6 lllld MD ..,. 900- > 
'15 , , , > -- ) 
,..... Md Js • ...a ı ~ .... sık ..,. -. ,.,drrsbtst-. lılil&e-

,...,_ B t wV,, bs fr' t Wt' '-iirl ...... ~ t ' ..,._ btlald .U· 
• • •--.ı MI' • ..... ....._.il- '4 .. w.,. ' X 0 T il • .....,.... .... .,,... ....... 

aıa....... • .... 
Jfe,ıt > - , 
•• a .. 
JID.11 > - • 
........... -- IJIJI ........... , r t 

............ ..._on n n llDUıt tf ı 111a tlımlr. 
T Pi t .., nwat ifa ...... tllllll emr. ... .. 

b hç 
yaplaıı mubahmeıli neticWenmie, ~nka•111 ,.ıa 
nlhaJlll& u., 20 gln laapae ••hlrAm ft .... U'~ P+', , .. ..,. lılr •• ... .... .. .. .. Fili 111 --

Tuaıa F•tkası 
eılilı ···-- A K B A . , .. ,.. .-... ••h' ,, • •• w .......... ..._ .. 
Wdelumumlnln reddinden ı .__ ...,,k ..... et1111ttı• .. ._ .... ....- .... tek-. .... • 

.......... olmut ıw .. r ı •• ....,....-: 

~1'~ :~;E::_ ı Paşabab(:a ToOla Fabrikasmdan 1 
delıw 1 bu taJelJm rec1ctiDI ........., pan bir yerdir. Erib w ı... S' ' o ılın n ' · ..._ .._. llllJ• -...ı ='thı'+ 
melr' zıe de ıeıllle'miştir. lbrabba: )'&ZI makineleri aatae yeridir. ı '* bıar M ı'ı wwl lılr lraıe de Ptrttcıe 'rw&fa .,....1 
"Benim talebim nedmı kabul edilmi· Telefon: 3311 - Yt ... 'rnt pr 'eff-1 aı mıı1I 'lr .. r.thhn J9r 
yor!,, dldlkten ltcmr& yUrllyilp mah- 1 rWe ,.._. -ur ti Gb ıa htdrS--, .-:cıuVırt adr111 lıl-1 
Jremedm ~lr l!INtile mahJreme.. J•••••••••••llllllll - .. ı' lı • t&. 

=-~~~~: 6m•Satılık Ev-.. • ....... ...;;-.:.:.m.;~-. .. -•D' 
cil cea _,...__.,. yeıriJmll, mu -
!!ak ..... ,.p .... karar ftrilmet mere-. bqlraslne blnkı"1fır. 

••• 
POLiSTE. 

Bir 911cuk kayboldu 

15 oda ile Jdlçl1k bir baltçeye ma
lik olup Rmnelihiarmm ga.eı 
mamıaruma ... tıMtr. RemeUN. 
..... RaHmpa11 dair Jlo. 2 

. ,,.... Mi ~ iaeoi Miat AMfmM 

lln••: 
~ .............. 

.. odaları 18 ..-nh b•nede 
mnlrtm Urm ftfat .._ ı... m. 
..,... illa tarllalDdlD ..... • 
--......... h--m llir., • ldlli: 
QI "' il& dr'ı la la q ...... _,.. ' ı rınnı 

....... , ,, ... 1 .. ılı • ... 

Gümrük muhafaza genel komutanlıfı l.tanbul 
leYUUD amirliği sabn alma komisyonundan: 

tJd llıill tara twll' 11/lflltl e•a1ell .... mt 11 .. JR ... JaPllacak• 
•• 'l'UWı - .... ilk ............ ili !indir. ..... ıd .,., J ., - -
lfi"QWlr. il' n>srın .-..1en ,,. ilk twe'nel mtt • ile o-... Mpmb-
_.... ftn?. W JllD llıllsıd Dllsıld ' 1 J W 1 b ' t. .-, • 

• .& 'I' 1 .. 
29 ...... , lı ........ ım ......... ~ 

,, d ,._ 11 ....... .. 
_,. a' Jla.·;p , 

, 

İstanbul Defterdarhğından 
MI w 901 adi tll ft aa.1 feqinbı 

DeY'l 

= •· 

Malatya Deftenlarhğından : 
1 - .......,_ k=nh= il: llüat7a !Jlerke& INktımMll Jıı1mı1ı i.lmill 
1-Buileld4left81r. 
A - ltePf nrab11. 
B - llUlull ve .... iM' o 1w 
c - llukavelemıllle, 

D - ~tme ..r•-ı da\ _).u_ 
1 - Y•pı.e.t ti ._ lıılpılf bedeli ı,,_ ltn 16 k~. 
' - 11\&\'akkat ... 

7 

t ~ Ura c41> ~. 
1 -.J:blltme Ve,.. dlftesdaı.... 20/lt'MO tariblM ....... 

.... -t ıs c1e kıoiiıdl(lw ....,_.. 719._.ttır, 

1 - Ba mıs-t blllll ..ı millile --~ lroaulm ...... 
7 - hhknwtn Bir' JJ a _,. ..,,.ı lfafta 11Üdlb1119aılsrı ~ ............... 

'l'eldlt ........._ W SQıll ka.. bUk'lmJeri Uiı1ısıiDdr. 

9ıs11 .... bir • ..veı aııle lr.flmlqonu ~ wribMli ,.,..run. 
• - ..... ~ t n t ted)Dneı.tden dolayı mazlnt .. 

'5 • 
11 - TdlOM llllUk ' Ma ı ıMrin delWıllar ... a ve Nafta 

*9&11 1 - .... cl5'b 

T. lg. BAIKASI 
1940 Kllçtlk 

Cart Hesaplar 
iKRAMiYE Pı.ANI 

1 adet 2IOO Unbk 
a ,, ıooo • 
1 " IOO • 

12 " - • '° • ltl • 
7IS • DO " 

110 • il " 
Kallhl•: 1 ....... ı 
... J ~ ... 


