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PAZAR 1 

Sıcak havalarda mi
denizi yormaktan 
kınmu. Hastalık g 
Ur.ir. Her 1cmekto 

bJr taba'k 

\.:"'°" Ankara'mn 
YAYLA Makarnas1 

Üçüncü Yıl- No. 742 
J Her yerde 5 kuruştur GÜNLÜK SİYASI HALK GAZETESi Her yerde 5 kuruştur 

Sıhhatinizin garantisidir. Btitün bakkali
ye mağazalarında ar~ Bu1aıı:aksı 

15 Fransız generali iş başından uzaklaştırıldı 
ı •&H s 1ae• e ı w;e•• ; - fi ti; f'' 

1 zır 

asa ası 
uvvetl rinin anavata e 

silm k t h ikesı·nde .. 
hri muhasara-edildi . . 

a aharbegirme. lehin
reyanlar kuvvetleniyor 

-------,Müttefik hava kuvvetleri dlişmana 
1 

ağır darbete·.r ·indiriyor· 

Milli Şef lnönü 

ReisicUn1hurumuzla 
~yapılan bir mülakat _______ .. _ -

"Türkiye şark statükosunu 
muhafaza için kuvvetle mUt
tefiklorin yanıbaşmda bulun· 
masaydı Balkan memleketle
rinin vaziyetinin ne olacaaım 

Paris, 25 ( A.A.) - B~Yelffılet

ten tebliğ edilmiştir : 

General Weygand'ın harekat sa -
hası heyeti umumiyesinin baskum.an 
danlığına tayin edilmesini intac eden 
gimdiki as'Keri harekat uctices..nde, 
yüksek kumanda heyetinde mi.ihim 
değişi.klikler. yapılnuştıı. 

Bu me~{a.nda, 15 general kuman -
danlıktan uzakla§tırılmıştır. Bunun 
arasında ordu kumandanları kolordu 
kumandanları Ye ba~ı büyük cüzü -
tam şefleri vardır. \ 

Harekat.ın İnkişafı 
Paris, 25 (A.A.) - Havas ajansı 

saat 15 de ha.rekJ.tın inkişafı hak
knula şu tafsilat1 v:ermekteclir: 
Şimalde eereyan eden bilytik mu

harebe bundan evvelki günlerde ol-

duğu gibi bugün de askeri m~d
lerin dikkatini cclbetn:ıektedir. .Mu
harebe bu mıntakada gittikçe ehem
nııyet kesbetmektedir. Diğer mınta.
kalarda ise şimdiki halde sevkulcey. 
§i ehemmiyet~ haiz hiçbir hareket 
kaydedilinemı.ştir. Almanların taar
ruza. veya Fransızların mukabil ta· 
a.rruza geçmeleri her an mümkün· 
dür. Fransız k.italannın hareketine 
müteallık ha.zırlıkJar tabii gizli tu· 
tulmaktadır. İncardie gediğinde Al· 
manlar uzun tcreddüdlerden sonra 
müttefiklerin işgali a.lbnda bulunan 
AITas mıntakası ile Somıne mınta· 
kası arasındaki dar geçide zırhlı cü· 
rufıunlar sevketıhişlerdir.. Birlikler 
şimali garbiye doğru sahildeki li -

(Sonii 3 tiDcüde) 

Türk Hava Kurultayı 
htsavvur ediyor musunuz.,. • 

toplanhsın bitirdi 
merkez heyeti seçildi: Başvekil Kurul

tay azalarına bir çay ziyafeti verdi 
Fransız aka.d~.asından Jo- Yenı 

time Tharaud, Paris - Soir gazetesin 
de ).{llU,~ef !sılıet İnönü ile nasıl 
görüştüğttnü ya.z,maktadır ! 

"Bu güzel mayt.'S gUnü, öğleden 
sonra Türkiye Cuinhll.n'eisi lsmet 
lııönU il~ Çaukayadaki ikametga -
hında, bir müliikatim var ... 

(Sonu 3 ütıctUie) 

Acayib bir 
Tavsiye karşısmda 
r-

1 t.illiya u•"ranıak U-hlil<esine yüz--
de ) üz maruz lıir meruleket bn 
\ n.zİ) et l~ısııula ya Danima.rka
ıun, l.likscnıbu!gun ynptıkları gi
lıi mukadılcrntnın miite\'ckldlfı.ne 

boyuu c.i;cr, yahud da FYılindi~ 
~anm, Norve<.fo ,.e &içik.anın tnt· 
tuk!a.n yola tutarak merdçc silahı
na. sarılır, i.,tfülilini ve namusunu 
nıüdiLf:l.!lya clı na.nara.k erkekçe 
!::l.rjn~ı.r \'C ş:ıycd ınukadcler.ıe si-
1fıhı elinde şerefi;} le ölür. 

~ Un sabah r:ık:ı:ı bir gazetenin 

lb:D bafima.kalcsi bizi hayretten 

h:ıyrete düşürdü .. Ba§vekil Etimesudda. yapılan havacılık tezalılirlerinde, aşağıda Türk' 
kuşu talim tayJareleri ve uçucu ~r 

(Yazısı 4 iinciide) 

-
.. GUndOz klHAhh, gece silAhh,, lar arasanda 

lsta.nbulda bir 
''Beşinci kol,, u 

Alman 
var mı.? 

Yuzısına (Mahş~ri hadisat karşı
sında myaseten ne düşünmek lazım

geldiğ'ini pek bilmiyoruz amma) 
<'ilınledyle ve a.rıfane bit· tecahüllc 
h:ı.şlıy::ı.n muharıir (kendi hesabına 
azaıni bitaraf oldı:ğ"U cihetle hadi

~atı o noktai naza: daa muhakemeyi 1 
teı cih ettığini) d~ söylemekte ve 
hu!&.sakıı den~clc 1stc>:nt:ktedir ki: 
''Dava o kadar txi,,-illctiir ki, o kadiı.r 
ı nr.:,1J "e dünya mukadderatı. üze.. I Alman Nazileri arasında bir Türk gazetecisi 
l'in:lo o 1..-u.daz mühim d<-$!;füli.kler 

6 mcı yazıyı bcgUn 5 inci sayfamızda oKuyunuz 
(Sonu 3 üncUde) \, ______ ...., __ .....L------=-----111!11""-----..., 

~ Frausız ~ hücum ettiği....aa öldürülen Almaa mot.örlil kital:anna'nıensup 
-bd'dew hi.. Ahmll u.bit.i 

Meclis Büdçe 
Müzakerelerine 
Başlıyor 

Sofyada yükselen 
manah sözler 

-+--

den~~.~<~:;;:~=~~ KontCiano'nun seyahatiBulgaristan-
nilnden itibaren büdce müzakerele- da "sadakat,, le takib ediliyormuş 
rine başlıyacaktır. · Büdce mümke -

.relerine başlanırken .Ma.Jiyc Vekili Sofya, (Husust) _ Bulgaristan 
~ı mtıbim bir nutuk söy- parlamentoswıda Bulgar _ İtalyan 

Y . • . ICiltür anlaşmasının alkışlarla tas-
lleclis pazarte.sinden sonra her dik edildi w • • bild' · tik Bu ·· 

.. + ....... ı caktı f gını ırmış , mu -gun """t" ana r. be 
Millo M"daf diw A '"1- c.ase tle Bulgar parlamentosunda. 

ı u aa ve ger Vekaıe~ı ... ~-• b""yük" te hU tta bul _ 
ı.n~ ... -1 • 940 . . . 109 ım DıCUW>i&r u za ra un 
.,,.....,.=erme senesı ıçın •\-- ın n,,, .... ekil G 00· Fil f 

A mil 1. f A • :ış ve ~·' asp ın o şun sur yon ıra eykalade tahsısat lan .. 1 . ti 
·ı---· hakk daki ı~ ih . soy emış r: . ven~ı m -Y a Meclise n lam t ~-rar dan tak 

• • •• • - .L ar en oya. ~ ım -
gelmiştır. Bu laYilianın muztıkeresı dim dil B 1 ı~- ı kültür' . e en u gar - l.4.lyan . 
mfurtacel olarak yapılacaktır. Ayn- --•· b""t" b ı .. . . . . iiDll<"\Şmasmın u un me us arın uzer 
ca, on ~ mılyon tngılız lırası kar- nn· d ti' dı dan .. . e sempa uyan rmasın son 
şıhk tutulacak Cumhurıyct Mer - _ı_:... üte" h · ld B . . .. uca:t:e m assıs o um. u an-
kez Bankasınca hazıneye ıkı yuz el-

laşma esasen kurunu vustadanberi 
iki memleket arasında mevcud kül· 1 

tür rabıtalarını bir )cat daha kuv • 
vetienditecektir. Bu anlaşma bir ke
re daha Bulgaristanm bu buh • 
ranlı günlerde İtalya ile llostane 
miinasebetlerde bulunmak azmini 
temin etmektedir. 

Sofyada. çıkan bütün gazeteler, 
i~ont Cianonun Arnavudluk seyaha
tine geniş sütunlar tahsis etmekte, 
bu seyahatin ltalyanın Balkanlarda. 

( Somı S ünciid.c) 

li milyon liralık fevkalade avans -""'""''"''''''.,'''.,..,.,.,.'WVVV\...,.,..,..,.,.,.,,,,,..,.,,,,,,,,>NW'~""'VVWVli ·VW.WWh..,,-vv ... vNw·.~';AM,, 

itasına ve Ankara .Hukuk Fakülte- SABAHTAN SABAHA : 
sinin Maarif Vekaletine raptedilmc
sine aid layihalar müzakere olW1 • 
mak üzere Meclise gelmiştir. 

-..,...,..--.o--

Gazetecileri miz 
Londradan ayrıldllar 

Londra, 25 (A.A.) - Mebus ve 

. -

ltalya yerinde rahat duruyor ! 
----·-- -

Vakıa Adriyatik denizini kapayıp Arnavutluğa 
asker yığdığı söyleniyor; fakat muhakkak olan 

nümayişlerden ibarettir 
gazetecilerden mürekkeb 16 kişilik ı·~.-ıı:~~~~~';;fi~~i9,---.---~~~~"'-"""~~"" 
Türk heyeti, Türkiyeye avdet etmek 
üzere bugün İngilteredcn hareket 
etmiştir. lngilterede ikametleri 9 
gün süren gazeteciler, askeri ve bah 
.ri üsleri, muhtelif silih fabrikalan 
ve bahri tezg&hları ziyaret et.mi§ -
lerdir. 

T roçki 'ye bir suikast 
yapıldı 
--0--

Meksiko, 25 (A.A.) - Troçkinln 
evine tabanca ve otomatik tüf eklerle 
silahlı olan yirmi kadar kimse teca
v'.iz etm.i§:t.ir. · Bwıhii'la Troç.kiıW 

(8om< s. ittıcii 1 
) 

eAN\<A~A 
,, t 

TURl<IYE. 

Alt.den.izde hareket saho.sı olacağı rivayet •dilen ııerleri gösterir harit• 
(1' arusı 5 incide) 



• 

8ENELIK 
• AYLll( 
I' AYLIK 
f AY~IK 

1400 Kur•t 
760 • 
400 • 
ıao , 

Ya•2 zt! 

lldtpn..-lllila 1Jibi JmDaaırllrdı. Bu 
...-.w ... ·- ıre,et aQanı -erinf" terk@b&eden ev-

vel Sinan onlara: 

• ........ ır "_... .... , .... 
~w•Msn.~ 
tahkik ettiniz mi! 

- t.lmik eMik • .sam;mt IJ&'Uail· 
,..... Bmdmn eeıadıe •ıt.lô 

ı..-~ ......... diılılri> balar-. 
dan .. 3&1 ellhılill lr'W!l!L 4llill 
kale llariciae 9lrathrılar- ilellb 
valisine tarş &tel ptiaktiriipdar. 

- Talim Ye te.ayeleri nasU? 
- -Oldara ok attırırdmı. Kılıç 

ku11anmalanıfı da tecrübe ettiln. 
Hepıiıdelı llftlftf:fak ol9)alar. 9ziın 
asbftmil4ııadar ok atJy.Oıtsr, ıtılıç 
kullaJııyorlar. Hltti ikisi mancınık 
WHppme91nı Jli}e. llijyonnuş. Birlel 
de "geçidleri kirplleme,, mütehauısı 
tadl! 

- :Ya. .. 
- Eftt ... 
- Şuı bide 11ia hrwhrnn 

'VUife aJmalarmda<wbir ;' 
müyor musunuz'! 

- Baleb wlisme _. ... Niıdl-. 
yorlar. Hatta fedai olaNk *ley• 
ük tırmanacaklar araaınd& v~ 
bile Wtiyorlar. 

(1) Demren: Okun 

1 

( Şehir ve Memleket Haberleri ) 
• 1 

İngiliz şirketinin 
Mlimmili pliJUr 
lngiliz mlibayeat şirketinin 
merllezi lstanbul olacak aşı 

7 

HumeJ'Otaf tŞtertntle ~ 
öAretmenleri çahştlrllacak 

.lstaııb.ul belediyesi sonbaharda ;yapı-

8Dn gltnletd• iri harftet" la~ 8lıai lt819iri nüfus ~.-.~ı\t 
•enlzılftere •nıt 111,ı• Mtı,,_ n -.m .. tınektfliir. Bu. aTilfia stmb rn 
hman bir 'tlaftdan ,. .. ..,.. ikıi.ılftte bü4ılrı IMll'ltls.tıl\de nwrotaj u41U16J*ti.,..... 
(An:uhat uşı) nın dinamitle atılmak niden gözden getlrilm*tedir. Numerotaj 
••.-ilo ......_ dll ı ni'•i .... lllM""9Ml•l" -k911Val )WuıtJs~ \tllirn!r:cle i;ı:piMrji 
1rer ne rcadar bu adatet htdesl iriıutaltasmda mewal ulnı.Wa•ıılar. a.;;. 
anıdlar tlbl tapan 1baretae de dlıl!Y•· 1<akı.-ı.ki .ı levhalar ve • numaralar 
.. ...,... ~ yıaw. ~- t He • ..-ı.tne~ri ko • 

j M ,.._.n f(9mWlt ._.b ınllıuıllıt .... 
....., mMt va ._,k ...._. .... • • ... •atmı ..... i'ot.*latistik .-ı 
gUzarı olan bu tat acaba kimlerin gözU· mum müdürlüğü İstanbul vilAyetine bır 
ne •tt• da yıktırılıyor. tamim göndaliniştir. istatistik umum mli-

.--IMll-'ID T.11T -..ı ~ ıw•ut anıtla tw.ıüitl • ~n' 2 'lajıtııai tlin 
........ -'ıh41;Mio11ft ..... rı 1llkk.afle 1*11181-t:ılliıı ...... r .... ; 1 n elr*a~ 

tıil~dlm· • • •rillrlra ftl ......... _...na 
A. tlÇt' ve mahalle muhtarlarile mümessillerinin 

çab.itırilmasını hltemeıttedfr. 
-•ıı••----

"'7'1.s.t.D Jfu.RJ : ............. 
lzmlrden yazılıyor: 
"l'\ttU1aıı tstatb~ıe tere. i!rirrr ııtn· 

Sasl.D\ açıldığı :r.am-1an bugüne iladar 
.ı.ıtr ~ ~n ıııu. az\D 
tllraau ma ~ B•ua ... a toaı, 
tngil~ gönderilmiştir. 
· Ayni müdd.a içinde- yapılan incir ihra
•b 11411 tcmıl.ır. !taaun on tıl.o t.Uı 
illtenısıııe. tııeş bın tcaı ~-,,. ...... 

-:Şimdiye kadar 10 bin ton zeytinli' &l 
baç ~.-unım.&m••ıdt&IJ'•• 
ya, mütebakisı diler meinrekittefe 1fl -
lanı~ıştır. ~eytinyağı iluacatından mcm
elı~tze .ghtn para ditt aılyon kusur 

liM:kr. 
Son güDlııHde iızUm satı§ları dıııı&UD< 'e 

isteksizdir. 7 numra 9 kul'Ulftau, 8 nu a
ra 10.75 kuruv_tan, t mımara 12150 kurft1: 

• fan, 19 m:ınnıra 115.51>traı~n. 11 ..ııa
.ra • ~.1ku ..... 'IJHIMZltil! jc8nwlt:lııfi.ı\ 
Jlıımlar~a.......-t>. 

Bir ~ rit'"h_.... _,.n .-.. 
botaj w den.iz ~ bu raene tW\a 

pntş ~surette-~ jlltule&i ·~ ·
ır.tar delı.iz 1Rt111111lierhiıle-~ 
ra~~. 
Bayramıh birinci ~Giılll._.....i _..... 

yük y.olcuwJWU*utı c1a .. cıım-ı mulmr
rer oldujundaıl bir ~ec.ı Jtenı 
salonda deDlzcilere bQ.,Ok bır balo vetil· 
in.t •ıaıa.eldıiıltr. 

SunOa .... ±W~ ~, ..... ~ 
•...,.fltr · 811 wtoıe• ve ve 
BNk.aRlanl• ,J'idcii eldplai dav.et d· 

l.ll!L'WIP91F1lllBIF:ımi1111ı8111Mi!91fr-iıııiinr~~tlr.""1B11Pt! ..... !stıl .. ~lllfiı!pt)lıl!lılltl'llf4- ·~·l~~~kt~~ 

...-. •ıımıu 'ı• llftfl:lel 
"'l>iln h.......W Paril mMettişl 'Pikri Sı· 

lay ...ı ~ ~ş -ederek ibJ 
Uyac;larım tıeslııit etmiftir. 

lnlilmıe Kralnmı mta
İ>efl. •lhUhml tmiliifeti 
J nı•ttwe ...a.&a a..u&a •lll16h1t M.. 

tabeft radycııda h:ld..QWUIJ bir Jal .. 
..._ ile, eon 11Dnlertle, Londra hil., 

kOmetlnln ittihaz -eyıe•ı tNıtltilrler• 
mlltıiyetlnl ve umuwıt llyaaet ~ ha• 
......_....., ........ kt ._iz ...r<tai na .. 
,..,. .. tlMUllr .. rmlttfr. 

,_. ... •alı•n MM klrl•lnl ftıtl-. 
va .._ llu hitabenin aklaleri ıUph•I• 
kuvvetli ..._kttr. 

........ hsaııats ... ._ _...,..,ıtıı ftH:Hf
yetıerlfte meened tefkll eden, ve lngıll8 

mlll&ilnl bflM.llk bir -.rJI tı. harekete 
......... •ım • r Jllllllsr_.r. lnılltere 

rMl ..._.•ı...teMılllc....., .a.Mr. Evvel 
'eıırfttds 'in.-.. bll)Otr- Mr lıntNtan ge• 
çlrmekteclir. Bu, eonunda bir muvaffa .. 
ı.qeWztlla. lliNma1< tehlikesine dutul-ı 

-iiı--n. .. ._yen bir de ... aenen • 
•ta..••l-bfto-<nall:e verecek bir lmtiha• 
d'el1"tr. 

~da, tamamlle alyaaet Alemindelcl 
bll..,..le alyaaf ve lktısadtrkuvvetlft-11rta-. 
dan< ~a)Jllotmut, bir tlblırle büyuk 'Br .. 
t•ya -.-_..ulu_,. im .. -<19dll....ı 

"'" ............. Bl~hJ.tr ............ Jn... 
ıııı-.r .. i• hayat ve mematı eeas 11oktayıı 

tefkil etmektecUr. Tlblrl dl6erle Franaa 
•e lnaitterentn llillkbali mevzuu bahist .. 

............ ı'"" M~ ile 'töriil'"' 
'lf'BtU ~ 1tutr0nttll ..... p ..... 99'<1• 
den olduiu gibi, mqlO(a.lyet takdirinde 
• ..,,,..... ..... ı .............. "9dıJ .. 
J'lıbi ......,., ... voudi dtlfhllr. 

:Ne. 

:Kordha-yon t..,aU 
topf ,,,.ı 

Ankara, 2.5 (A.A.) - KoorcliJaa9ı' 

yon heyeti ~ şaat 9~ da tol' 
1anarak -mlfza1'erelerde buhm.mui 
tur. 



VENi 'SABAH Sayfa: 1 

-~ 

On beş Fransız generali iş 
başından uzaklaşbrıldı 

(Bq tarafı 1 n ide) 
lllanlar istikametinde ilerlemektedir 
ler. lncardie'deki Alman kuvvetle
l'inin sağ cenahını takviye k.lıı bu 
:"lairıilderdm çok daha zayıf mü!re7.e
ı.a_. limal e limali prbr istik;ı~et
~ 9e'ViE "=iştir. Btl mw.rezeler 
Saint - Omeug mmtakasında kolay
hkla t vkif edilmişlerdir. 

BoJogne mıntakasında zayiat miib 
henı ise de Calais'e karşı hiçbir Al
lban taarruzu kaydedilmemiştir. 

Amerika Ve Barb 
V ıngton, 25 - 1913 den 1916 

)'a dar Reisicümhur Vilsonun 
llıua, in kreteri olan Henrv Broc
kenı ~ 'dge bir nutuk irad ~ylemiş, j 
•e B rleşik Amerikanın beşcı iyetin 
9'e dünya un emniyetinin düşman -
lan ımiş gıbi nazilere harb ilin edil-
tnesı hu usunu ı:öylemi tir. Aynca 
hatib, wılan ila\e etmi tir; 
"- Fraıı.s:ı ile lngilterenin mahvı 

Bırıe ik Amerikanın mevcudiyet ve 
imtitıalini tehlikeye koyacaktır zira 
"1 ı likettea. .sonra, dünyanın. fıı-

e ka ı koyoıağa 

llleCbur ol.acajız •• 
"t.cnt,re 'Czeriae Bombalar tıWı 

Londra. 25 (A.A.) - Yorkruıirein 
ıınaı bölgelerine dün gece dü man 

tan relerinin bombalar attığı hava 
lleza ti tarafından bildiriliyor. Se-1 
itiz Rh il ~aralan mı 'e bazı maddi 
tayiat l< ydedilm· tir. Şarki 1ngilte
l'enin köylenne de bombalar :ıtıl -
Jbış se de ehemmiyet iz bas 1 at hu· 
8Ule g imiştir. 

Aı.rikaa Mületiderialıa Nakli 
Nevyoık, 25 (A.A.) - lngilteıc

de:n mer an milltecilerini vatanla• 
tına gotümıek üz re lrlandaya ha
l'ek t e<le k olaıı Prcsident Roose
'\telt gem ini harek tinden evvel mu 
hata etmek için, Birleşik Ameri • 
.._ m k matı fevlrn 'iade tedbirler 
ittihaz e~· . Genu mürr.ttebatı-

h eel'pan (eldlmtş ve 
~ikalat1 sıla bf m ıayeneye ta\>i 
'-ut . M .. rettebatın kogu8la· 
fi 1r ru kan mt ay ne edılmiştir. 

Geee parl k bir surette tenrir e
...._ o arak seyrüsefer edecek o
'1ıı gemıd n hi bır telsiz muharebe 
ti Yapıtmı acaktır. 
lıta11dada alı•laaan Bir Casus 
l.ondra, (A.A.) - Devi t em-
e ı mlıdafaa anlHnma muhalif 

'iıı- bar uç illttnekten maznun Ste
i'llea Held. isimli bir kimse Dublin 1 
'-ileri mabketneşine verilmiştir. 
~~ld'm evinde \erici bir telsiz ci
~ askeri ehemmiyeti haiz evrak, 

ı>araşUt, külliyetli mikdarda A
llaerikan dolan, Alman hava ordusu
" aıd müteaddid nişan ve madalya 

bir miğfer bulunmuştur. 
i:le geçirilen evrak, ezcümle li -
~ yollara, İrlanda köprWeri
~ Dıildafaa kuvvetlerinin \'aziyetl
""" dair mali&mab ihtiva etmektedir. 
........ Kvnretlerbli Tehdid Edell 

Bir Vulyet 
~ork 25 (Hususi) - Gayet es 
L:~ bir tekilde cereyan eden as
~ hareUbıı eıı mühim noktası Al
L'll lll'hh kıtalannın geçmi§ olduk 
,.., koridonın çok daraltılmış olma
tlıllr BugliD bu mesafe 32 kilomet -
~- imal ve cenup müttefik or
:""lal'l bu 32 kilometrelik gediği de 
~tırlarsa ileriye geçmif olan zırh
~tlerin ana vatanla ali.kalan 

ktir. Benzinle hareket eden 
~ ba takdirde tamamile -·=·--· .,J& , bt •Y.,,.,. 

.:--..ıra. Z.<U.> - Belçib 'Ve 
~-:- ...... meJdaülnma 
L'"11de dünkU gUn mrfmda İngiliz 
~ kuvvetlerinin 40 aded Alınan 
~bardıman ve avcı tayyaresini 
--. bir surette halara uğrattıkla
~. ~eya imha ettiklerini ha\'8. ne
·~ bildirmektedir 

~~er taraftan Spii Fire tayyare
~ mlltetekkil bir f"ılotilla 18 
~ tayyaresini harb harici çı
~ v_e diler bir filotill:ı da 13 
~Areyi kıamera dUfilrmiil ve Jaa. 

datJtnnp. 
liiiuk •Jiatı 10 ta~ biclar ....,. •• u .. 

olma'rta• 

IWiB, 25 (A.A.) 25 j akşam teb-
1111: 
Slınakle vaıdyeU.- ntüWtn bir drii -
şiklik olmaın1şhr. Kıtalanbı1z dit 
manm lfüyük faaliyeti karştSlftda şid 
df't 'e azimle {'arpt!ilaral,, Almaııta

n rastgeldllderi 'Mlerdt- ağtr zayi
ata uğratmaktadırlar. 

• M ve Meuse arasaa4a h&reki.t 
~ddf.tlni muhafaza e-t.MkWir. SOll 
glialtnle bu m111takada diişmaa1& 

hakim 'ad)' ette balundak. 
ALMA..~ KF.SMI 'fEBLIGI 

llerlla, 25 ( A. ~.) - Ummni ka
raıPh. İngiliz - l'r&IUNZ ordularuua 
etrat .. daki ~berin müllim bir su
ret~ takvi) e fdfldlğl11i l'e dü bt'i 
olara.J, kapandığuu ltaher v~k -
tedir. 
~......nL. ~7..odaa...-. 

~uup e.eplaeosiadeı, dü..__.. beıa 
zayıf hücumla.n bir ~ .llA"ialar 
~ püslLiirt'" 'lllir. 

l'J.m !(ünlerde 8Naa1a ttaubaılda, 
:ı.zimkir iv muharebe eMM'llda, kı· 
talanma düşmama mühim bir mev
zwu apteıtmi' uı lruvveW hücam
lar!.ı IMl~D bunu muhsfua etmiş
tir 

ll~ge böl~ bu 80il güa
!.mle 1'reyaa edea m911aıebelR -.. 
llMlnda bir piyade alayıaa kmnaa
da Neti miralay lordu ile bir istib.· 
kim tabunuaa mensup mülizim Lan 
gelbtta.c;,s bilhassa yararlık göster -
~nllr. 

C'-'ft!.!lt cephesi onu.de luna ku·
et'JP.riouz. dfo.ınlryolo ~ tan• 

.,:, f..~ Uillan ve hücum arahalan
aa bu · .muvaffaluye&r eJdıe et -
llllr,tİI' 

NMıtik hiıcetlilMle han hava te-
, ....... ve Viaııy ........ ııldzıiiMcriaiz bul ....,.,,. ... 
~ giıınl ıstikwtıiae 4lğna At- .,......., • .._ ~ -.·rr we ı.ıra 
- taarruzu delam etmek~· mnhıvebelerlnM de m\Hsslr bir 
Douai'ia iki tarafında Vim)"IÜll te- """-' cıüdahale f'tJ-M-..a: ... 
prleri ap&edihnittir. ·~uu 
Düşmuua kara 'fl deniz kunMlfı. 22 May~ fe\'aklide bir tebliğ 

riyle reüa mullaftbele.._ .-na ile bildirilmiş oluduğu 'erh.ile iki 
Boulogne te81im olmUfftur. C.._ knıvazor o de~ hasara uğ'ratd-
muhasara .-.a:•-a.... ~r. llllfbr ki. tamamen imha eıd1hniş gibi 

-.. ~ edilmf'ktedir. 
Gillen ve s.iat - Aıne•a GreYo-

liaeae Ladar Vlmy"aia ~~teri Al • <A v safı llarb 8emiiii.vle Wr 
maalann eline g~. kruv-..r nva koat.r turpiyör •ti -

Alman lta\a kuw1lerl Jleldka ve üa "' "'~ buan uğratd.alışbr • 
Fransaatn ~ cliltpnaa kdaat B@mbalana bm ~tUe btdef 
fıah!fidatiyle tay, are dal'l toplana olan bir gu gl'!IDisl karaya otu.rmUt-
laüeum etıniıttir. iııar. 

Mu"8 Fruıta - Belçika liııllu- ikt mulaaftbe ~ oJaa 
lannda, Alman tayyattleıt, rdltmm- lutaat. takviye olacak dağ. avcı 
luı. bftnıin ~polanaı, i~t t. - mılf~ ~~rllmll ve bualar 
Plalan•• le dÜŞlllHla topra talili- ..... i.Ue ~-
..... bombardnnu etmistir. Ye- DU.ldi pa ™'-la ıılijppea ha-
.._ -- ..... .,... .... .... INvvetlerilda _,... , ....... 84 
ı.,.tr Qırplyö.r ve 7 adet aakllje 'la- ta.naıeye _., .....,. ....... ....._ -
pu11111u clddı 'bl.r !Ml&Ttte hlM'i&I'& al- na ~ 8i ha\ muharebeleri eıJllMlD· 
ratmağ-a nya imha etnteğe 11141\laf- 1la. ı.ı u ba-w: daO t.piaftllılll &U
fak olmuştur. Bundan maadı& hava I şiyle ve mütebaldsi flfı yMle imJaa 
dafi toplanma hankitt~te bir cıe.t- ~tir. 7 Y:.Yftll\b ~ 
Dl)tr .,_tınln11şt.lr. ttr. 

(Baş '""''" ı ttcide) 
yapmak istidadındadır. ki diğer 

devld ve ıuilletlere. hö) le bir laalle
llin karşaunda ibtiyatb 'e IJMireıtti 
bir &e) itti olarak Jea.lmak - Mira 
ve ~tli bir bankettir. " 

Bizim kanaatimizce sayın muhar
rjr bu tavsiyesiyle yalwz (ma.Jıteri 

lıidisa t karşısında siyaseten ne dil
şünmek lazımgeldiğiıü) değil (aza
mi bitarafifilne) rağm.en zamane psi
kolojisini ve icabatmı da pek bilme
mektedir. Zira, bu muharrir tepeden 
inme hücuma uğramak, istili tehli
kesine maruz kalmak için sadece 
maruf (bayat sahasına dahil bu
lunma) nın Ziyadesile kili geldiğini 
ya hlli anlamamıştır, yahud da an
lamamı~ görlinmeyi tercih etmekte
dir. 

Acaba Norveç "ıbtiyath ve basi
retli bir seyirci olmaktan,, çıkbğı 

için midir ki bugün kanlı ve peripn 
bir harb sahnesi haline gelivermiş

tir? 
Durup dururken istili f ellketi.ne 

uğrayan ordusuz Danimarbaın, 

miniminı Lüksemburgmı mmt bi· 
taraftık kaidelerine ayları lsuci 
hareketleri görülciti? 

Gazetelerinden ajans haberlerine 
varmc1ya kadar öz dilinde intipr e
den her satır yazıdan en mutlak bir 
bitarafi kokusu alınan Hollanda, 
muharririn tavsiyesi veçhile "ihti
yatlı ve basiretli bir seyirci olarak 
kaldığı,, halde bugGn acaba necim 
dolayı bllttln topraklanm diilman 
çimıeleri altında bıra1nnak gl1li aea 
bir akibete maruz k•''"'ftrT 

Hele beliyı berine davet et;me.. 
mek için tallbai« Belçibnm l'nMa 
ile lllı9mld inllte':üll ,...... -
Wımi lıdntaıd ı nra ._. 

a afetinden tırtarama-
a'\nn muharr r acaba ne bu-

yunır? 

Görüfü~ or kı (baswetli 'e ihtiyat
ll sa· irçi kalmak) suretiyle tehli
keden korunmak mtlmktin d~ 

Zira kuvvetli, dişine kadar silihh 
bir m tecaviz ortaya atılmıj, önüne 
gelenden hac, rastladJğmdan toı>
rak istemektedir. O, hesablanm 
yapmış, ihtimallerini tartmış ve 
kendine •hayat sah~. diye ka
rakuşi bir sınır çizmi tir. O sınırla
ra dahli küçük memleketler, ister 
haklaruıı müdafaaya savaşsınlar, is
terlerse agızlanm bile açmasınlar ya 
hüc ma, ı.stiliya uğrayacaklar ya
hut ta :.stiklıU ve şereflerini canla
nıun ke aretı olarak peşkeş çek
meg m cbur edileceklerdir. 

M ıh:ı:.Tır, İngiliz milletini, Mis
ter Ç rçilin senelerce devam eden 
ik z ayhalarına ehemmiyet vermı&

mış ol:n kla itlıam ederken bu ka-
dar rübeden sonra hala: 

- K'. ük milletler bu muaczam 
hengamede birer se)irei oıatak kal· 
~. demet suı:etqle faztaada 
olmadea k4!!rfflehi21 Jle Çir9lia 
~ Jaili•Jmlen ı..-mit
letinin düştüğü ihmal ve tehlikeyı 
benimsememek hatasına düştüğö.· 
nün elbet farkındadır. 

Mütecaviz saldınrken kareısın -
dakinin o zamana kadar bitaraf mı 
~ )'Oksa dttemanına ~
tarhk mı ettiğine lel're kadar '1tem
mıyet vermlyQI' ld bitaraflaruı : 

- Amlll aefitci kı•a•mı, aak1Q 
e&ma7J üeriDme mçratıDJ"Alun ! .. 
dqa ~ WatAlere lraplma -
llnm ilte)Celim. 

.::......,. • ft .-...: ..... 
......... c-. t.Mlleti-

Reisicümburllilıuzla ya-1 
pılan bir mülikat 

(Btıf tarafa 1 tncide) 
Cumhurreisinin ıkametgiılıı, eski 

ve yeni Ankaraya. Mkim bir taraça 
üz rinde tek kaltlı, pembe renkli u
zun bir binadır .. 

Yaverinin biraz sonra beni sok
tuğu İsmet lnönUntin mesai odası
na getiren ve zıya ile dolu olan u
zun avluya girerken duyduğum ilk 
intiba fevka.lide güzel bir serde bu
lunduğum hissi olmuştur. Her taraf
ta. yeşilik ve çıçekler mebzul. Bu -
rada ıdaii bir sarayın insanı ürkü
ten ciddiyeti yok Bunda ancak, 
hassas ve kalbinde şur olan bir şah
siyet oturabilir. 

Kapı açıldığı vakit, eılı yaşın

da kadsr, zayıf ufak boylu mü
tebessım simalı bir adam111 gel
digini gördüm.. Gelen, L.,mini ta
~gı mahaldekı ki galibiyeti ile 
Küçük Asyadaki Yunan ilerleyifini 
kati olarak durduran Ttirkıyeyi Av
rupa devltelerinin bir nevi tabii ya
pan kapitiilisyonlann. ilgasını istih
sal eden ve bilihare lıloııtrö konfe
rasında Tnrkiyeye Boğazların hi.· 
kimiyetini iade ettiren. lamet lnöntl 
idi. 

Ona minnettar olan memleketi, 
Atatürkiln ölilmtinde, devletin en 
yüksek idare m:u<amıaı kendisine 
tevdi eyledi. İttifak 11111Uaktı: Hiç 
kimse, bu makamın gmenJ. ve dip
lomat olarak \"&t&u. e-bdar büyük 
himletJer y .... olu bu şaMiyetia 
el ermden başka kunseye verilece
ğinden şüphe edememi. 

Beni, biraz evvel tançadan tak· 
dirle seyrettiğim Ankaranın man
zarasını gören bır ~ren.in önün
de oturttu ve konu.şmağa başladık. 

Muhaverenin ne !1ekil olacağı hak
kında bazı endişeler duyduğumu 

saklayamıyacağım. Geçen sene, ts
kenderunda, Sunye ve Fraıısanın 

mevkilni müdafaa ıçin bir ~ok ma -
kaleler yamn§tım 

Bu makaleler Turkiyede bir çok 
tefsırlere ~ w tabiatiyle hop 
gitmemişti. Fakat doğrusunu söyle
mek lizımgelirse, bır gi1n €\"\'el A • 
nadolu kltlbünde muntebab bir ga
zeteci ve edib grubu ıarasında gör
düğüm samimi husnükalNlden ba
na ktn tutulDiadJğım Jdjllretmi§tim. 

Cumhurreisine, Aabnda gör • 
düğüm hfumtl kabuldea ne kadar 
mütehassis olduğumu so_ı; lediğim 

zaman bana tatlı ses ve simasını 
biç terketm.iyen ebeasumü ile şwı 
lan söylediği zaman, bu ha.s daha 
ziyade kuvvet buldu· 
"- Evet, insanlar ta ınmadığt 

uman, haklaruada yarıhz f'kırler ta
şımak tehlikesi vaNır. llalı ili hata
lar olmU§tur; fakat eau nokta, iki 
hUkümetiıiıiz, sizinki ile hizımkinin 
b\ıgfln semeresmı veren uzun gö
riiolU bir siyaset h:ıldrUMJa anlaşma
ları ıdi. Hatay işi halledildikten son
ra bizi hiç bir &eY yumıyor ve iyi 
anla§IDamız Yakınşaı:ktakı şwhün 

en mükemmel prlıdır.,, 
"-Bu ayni zanıanda, AHupanm 

cenubu §8.l'ksisindeki en emin ga
rantimizdir .. Sayın Reisicilmhur, di
ye ce\ ab verdim .. 

"Stattiko,, swıu muhafaza ıçın kuv
vetle milttefUdenn yanıbaşmda bu
lunduğunu blld1rmemış olsa idi, bu 
saatte Balkan memleketlerinin. Ro
manya, Yugoslavya ve hatıl Al
manya ile İtalya araamda kalan Bul
garistamn vazıyetinın e olacağuu 
tasavur ediyor muswıuz" 
7~ten bu odada, Cwnhurrek4i İs

met İnönünlın yanında bu sua 1 için 
bulunuyordum. Söyledıklen o k!L· 
dar açık olmasına rağmen, bunu da
ha ziyade tasrih etmesuu kendisin-
den rica ettim. 

Bana: 
- Menfaatler.uruz rbırme bağ

lırdır, dedi .. Müttefiklerin bir nıağlti
biyeti bizim mağlübiye · z olacak-
tır.,, 

Bu cümle bana, n3.Z3J"'.mda, beda
hetin kendisi olan bir fikn izah eden 
bir adaının sakin tmin:ııu ile söylen
mışti. 

Şarkın esk ve ıyt bll' adetine tev
fikan hizmetçı bize ıki küc;:ük fincan
da kahve getirdi. Bunun ayni zaman 
da manası vardı. Zira, AtatürkUn 
siyasetini devam ettiren Ye Türki
yeyi modern bır hale soknıağa, taraf 
tar olan ismet lnonU. memleketinin 
idet ve fikirlennde y mağa ve 
muhafaza edilmege layık olan şeyi 
istihkar etmiyor. 

Bunu miitea.kib 831ka.n ve Şark 
paktlan iU.erinde korıttŞtuk. İsmet 
hıönü, 1aaıı1an uma e4en memleket
lerm \'erdikleri sô:r.e ~dakatl nn -
den şiiphe etmiyor 
"- Buna emınım ~ıra bütün bu 

memleketler, Şarki Akdenizdeki 
müttefiklerin mUtezayıd kuvvetleri
ni görerek itim.ııJlarını c .e alıyor -
lar . ., Muvaf faktyetsız le takdirinde 
Türk kuvvet'nde sarsılmaz bir yar
dun bulabilece-kleruu • ı 'itlerini ila
ve ediyonım 

" Ya Bulgarl.ır, ~.. ın Reıaicum

hur'!" 
'' - Onlar b.uıe ~e 

ni göstermi.<derdir l&ra gelince, 
onlar şimdilik sakin duruyorlar. 
Kendileriyle bll' ç k t.:masla.nmız 

var. Fakat, buna .rağmen nıyetlerı 

tamamiyle mec:h lumüzdur ... 
~ hillMa olarak ıııet lnönü

nün bma soyledilderi F kat izah 
ed ndyeceğım y benim k illUŞ&D 

şahsiyetin s de am ü sözleri ve 
açık olarak g·runıaa am'miJetıdir. 

Ayni zamanda ( :ıb:ı ald&mnl4 
mıyım? .. ) Şurada, burw. konuı
malar esnnsında, f ırtm nm hı de· 
#ilse imdilik şimale d gnı gıtmesın
den dolayı tamamıy e beseri bir 
memnuniyet duyuldugunu hisseder 
gıbi oldum. Bundan başka zaten ne 
olabilirdi! Bu fasıla Türklere tec
hi:s.tlannı tamamlamağa müsaade 
ediyor. Fakat Dtı da onlan teyak • 
kuz halinde durmaktan menetmiyor. 
Türk dostlarımız. h:ızır duruyorlar 
ve taahhütlerine sadık olacaklardır. 
Bu Cumhurrcisı lnonüııe yaptığım 
ziyaretin manevi cihe ·dir. iyi ka
bul \'e tebessiunim, d p omata lizım· 
sa, hiç kimscııiıı onun k dar bunla
n nefsinde cemetmedi ni ilave edı· 

Simdilili.: , . 

Bulı:adaı· 

Bir sadakat vadi
nin hazin manası 

B a§kalanma itJerlae bnı)lmlC 
değnı bir teY değil ........ 

ltian buaa öyle ~~de ~ 
yor ki gayri Dati)wi hu bidmla dıt-t 

şau ~ mttbariyeu.i ldıieıedl· 
yor. 1'ie ba hidi9elmlM IJlıi .. 
~ birind sayf...- okll
~ Bulprlana lbl,...... 
karşı be8lemekte olduklara apn -
.... Uir. Mihw mevld aaıllllli 
bir Blllpı' , ...... .....,_ ...... 
el)re azın Koat O..-- ...... 
Amvuth:k seyahatini ala1'1ncy .. 
ak bir se\in~le kar:şahyor vt1: 1 
''- Bulgaristan Kotat Cliaaoa 

aeyahatbü, M4abtle, Mm,.ıi il9 
t.idp ediyor,, dl)OI'. 

Bu seyab ti &lika ile takip tıbae .. 
leri tahiidir. 

Haydi.bu milletle K..,,._~ 

cluberl kültiiftl mu~ var
mş. > aklşaklı bir adam olsa Kent a 
uont .. Anun'Utluğa gelmek MU"efi
Je keadlleriae yalmala....sa aerle -
~ bir sempaU basıl f'tmit .-. 
bun da aalanz. Fakat btl ltia 
dakatle ne alib8ı \ar? Bulgar si
yMi mabafili, Kont CiaaoJUlll An. 
vutlağu dyaretl MP"'Me Jliçfa 
dakatteıa --.imek llizlmnm ...,. 
Mdlyer. hte uleşll"MfU. • 
ılllirlMdiftsve•§ıkam ... ...,.. 
karşunağa sevkedea 7 ........ , 

ttatya•1a raawtlqa a,U tJM.. 
ması, orada kunf'tli bir Gl'du 
etmni, Milinoda harbe ~ 
liimmwau açakra söyleclildm bir 
hafta 80DTa ttalyaa Jlarirlye Nua
nalft Arnavotlap gelmesi Balpr-
lan~ seliıldirtyor~ o.lan • 
çla sadak ttfıa b&hwtwk ... • 
nu hlssettiri,yor~ 

Hiç bir Balfeag milledllia ...... 
ristaauı to~ gillil yektur. 
Hidhat buılu lsbat f'tmlştıir. DUa 
m•r ortaya Çl1anadaa. vnlpaJI 
'e ddnyayı tehdit ~· biç bir lnıY· 
n Dlf'\ eud ~a, 8"lprilta 
·o,,ri mua:Mdesiyle oa•w Y&_.. 

sıkı bir \~tte mp. ...._ ..-.. 
h8 kOIDŞQtvı keıı:••b•· ...... 
lan \etJiyken, bir tfıca\'IB 'iM.,._ 
de imdadma kopeM ~ Wr ..-. 
)okkftl, Bulgaristaalll biç -
vüze nğramamase huaua bti 
df'IDidir. 

Biaaeaaleyh, kU\f"Ui llir ltal,.... 
Balkanlara y~ ~ 
aı biç bir muhtemel WHlitaea k1ll'- j 
tannış d ğlldlr ki BuJpr milWtl f 
bu yüzden ona lllİllDettar ot.. .. 

1 
&ıadaka.tte• ....... --
da) UL Şu halde ~ gelea tull 
!;fy, Bolpristamıı ltalyada ilerWa 
t&bakl.-uk ettirilecf'k bir tu.. Yit 
l&r almıt olmwdır. :O. da komt'Ulan t 
&le) hinde 'e keBdi letaia41e t91J1'111'' 
elde efme.ldea batka bir »81 .. 
maz. Ve bu ~ m•te'dret -... 
Detıarlık bo.ream böyleee peşiMa 

6demekle ....ı buhuulyor • j 
BöJle bi.r g&)e ise, w.ak •••• 

Paktı ile ~ ekcliprllle bağla olu dörli 
Balkan dnletillbl harbe Miriildea

"- Bu, şüph~ , Tiiı'kiJıe, şark yorum. 
,.. mesi ve mağblb edilmniyle kabildir • 

ne uğramış bitaraf bir ülk~ kıpır· ı 
da.sa da, lnpırdamas:ı da ,.t ıa tehli
kesıne maruzdur. 

İstillya uğramak tehlike.sıne yilY.· 
d4 yıiz maruz bir memJeket bu \ azi
yet karşısında ~ a Danim rkanın, 
Lüksemburgun yaptıklan gibi mu
kadderatına m te\ ~ne boyun 
eğe!'. yahut da Finl:iııdiyanın. Nor
uçın ve Be~ikanın tuttuk an yolu 
tutarak merdçe silalhına sarılır, istik 
talini ve namusunu müdafaaya dav
ranarak erke~ ~arplllr ve şayed 
mutaddene silahı elitlde refiy!e 
ölür. 

Ferdleriıl ve millederiD ıı.ktm 

bu k&dai' ı.el"\'MUCa *8e.nır ve 
(Hak yumruğundur) düsturu her 
gün bu kadar ha.yamca . tatbik olu
nup dururken çıkıp '1a bital'&flara: 

- Böyle bir ifetin lwlıamcia ih
tiyatlı ve basiretli bir aeyırci olarak 
kalmak en doinı ve &elimet1i bir 
hamettir demek. bilia bn,atimiz-
ce~ 

- Sa1wı kendin\wi mijdafaaya 
yelteıımeyiıı, mra dÜlllBUl çok kavi; 
o Yakti gelince kepiaill ayn ayn ya
tup h•.......eektir! .. -* pek a.cayib 
ilk' ne;ıeltta tMm•==üt=ı farksız-

dır. • 

General Asım Gün
düz Beyruf a gitti 

---o-

Ankara, 25 - Mare ,.alın avdet.ini 
müteakib Genel Kur.n • Ba kan Ve· 
kili general A uu G ndaz maiyeti 
ıle beraber bir mud almak üzere 
Beyıııta hareket etmiıftir. 

Troçki'ya bir suikast 
yapıldı 

( B(Jf nı t 1 ttei4k) 
adaml&rı arasında musad :ıre ol -
muıtur. Mütecavizler ~~lllİD es
ki katibi Clıelden Herdi kaldırmı§
lardır. Troçkinia kUcük oğlu yara
lanm11 ve biu.at kendisi de yilz(ln
den bereler almıştır. 

Troçki ba suitastten Gepeuyu 
mesut tu~-tadır 

Haber alındığına Troçki ta· 
&rn12a uğrar uğramaz utecaYizle-
rin kuvvetini görUnee hemen yere 
)'&tm4 ve kendaJ&De olii süsüııii ver 
.u,tir. Bunu gören nıtıtecamıer. 
!ıendisiııi öldü zamı•~ kitibinl 
~ ikbf efmitlerdiı-. 

itte bu sedel,;et \'idlaruua, M ~ 
\e dÜ!;IDUta pyRin fliawlaa 
ka bir şeklide ıeıw edillDMi• -. 
kin yoktv. 

MURAD SERTOdLU 

Sofyada yükselen 
manah sözler 

<Bot ,.,.,. 1 ...,,,, 
yeni bir atmoefer yarata~ Uf&"''. 
ret olduğunu yumaktadlrlar Seya. · 
bat, bura aiyul mahfilleriDde ~· 
bir tJAka ile taJdb edilmakteclir. -
lwausta, aaWaiyettal' bir Bulgar ' 
yilbek şah8iJeti şunlan aöylemif-1 
tir: <' 

- İtalya artık BalkanLır ve AK•1 
deniz meselelerini bir dfimene koy .. • 
mağa azmetmiştir. Bulp.riııltaa da 
bu karara blltün ka1bile i8tirak et .. 
mektedir. K<Jlllt Cianonun Arnavucı.; 
luk seyahati bunu teyid edtll en va.
zıh bir hidiaedir. Biz Bulgarlar 
bu aeyahati büyük sadakat, aempat.t 
ve alika i!e taklb etmekteyi2. tw,a 
Akdenb davasale megul ıken her 
iki memleketi biribirille bağhym 
yamnadarwı i.atikbalini ~ &ömnun
de tut.makt9dır .. 
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" Yeni Sabah ,, ın büyük röportajı 
-....i ...... ııııiliı.ıiiıııliııiiııııiıillllii-.lllllllimlııiiilİiıl-

( __ s __ P ___ o __ R __ ) ··ndüz iilahh, gece silahlılar ar~smda 

n e G. ray Almanyadan kaçanlarm devam eftik- i ı 
mir_i_i_y_ iler leri_b!r_ kahvede _kB~~ş~~~~~.~~•rken M 

• 
Türk Petrol 
takası a doğru 1 

Fenerbahçe Alta)'Q 9 gol atarak Avrupanın bir çok büyük şehirle- bu bilezikler.imi.nasıl göttlrcbilirım? 
J.ı rinde olduğu gibi, lsta.nbulda da, en- dedi .. 
IYJi/li küme gol TekOTUnU tesis etti tcmasyonal bir kahve vardır. Bu Macarlar: 

kahve Tünel başında olup ismi d - Gayet basit! Konsoloshruıeye 

I" n 
~RBA ... ÇEt Clhad, Far~:C, Orlıan, 

~AHTAN SABAHA 
• 

Ömer, Esad, Flkret. K. Fikret. Yqar, 
Melıh, Baiiri, Rebıl. 

ALTAY: ibrahrm, Alı, Mehmed, Hasan, 
lıyaa. M,u::affer, Saim, Tevfik, Vahab, 
Salahaddin, H kkı. 

GaJal.MB.TJly 3 - AltlBOl'dU o 
İkınci mac:ı tzmır şampıyonu Altınor

duyn ~ Galatasur y ynptı. Hakem 
Şazınin ıdarCF nde takınWr şu sureUc 
snhada yer nldıbr.. 

GALATASARAY: Oiman, Faruk, Ad· 
nan, MUA, Etliler, Eşfak:, &ılım, S.· 
IAhaddln, Gund z. SOleyman. Bulen1'. 

ALTINORDU: ı~ .. c;ııtl, Halim, HüsnD, 
Mcıstafa, Adıl, Nuran, Salim, Said, 
MaU.ar, Hamdi, Namık. 

l3u mııc c""dkındcn çok daha surntli 
b ladı. ill d ı da Galatasa.:2ym ı 

dnn ink f eden hucumları bır 

t rmasına:m n 
dunun hfıkımryc 
hine olarak blltı. 

lklnci de' reye yıne Alt cırdu h.ılu~ 
olıırok l.ıaşlııclı. F k t bu hiıkrrriyct sn -
hanın ortalarında kcndını gösteriyor. top 
C 1.ıt.ıı.s:ır:ıy k le ı onundC' f:ızl.. dola mı
yordu. Nihayet 20 ncı dakiknda Gal:ıtn -

ray so1ıçı sm yman anı bır eş:ıpe ile 
1 it ye daldı ' c .; b r utle ıkind go1'ı 
çıkardı. 

Oyun bundan onr:ı cerry:ır. m dl' ş

tirdi ve 25 ıncı d klk da Günduzıın drrc
ı c çaı pıp gC'ri ı;<:kılcrı° şutunu Saliw bır 

vole ile uçün il def Altmordu kalesınc 
oktu. 

28 inci d. k ], Sulcym n:ı y .. ptlan 
favollü bir r d n C lıltnsar y brr pen
ııltı kazandı. F J,, t Eı; ak bunu k'alecınm 
dine attı. 

Bundan sonr:ı oyun Calııtas::ırnyın b:ı -
kını nltırıd:ı gcçtı. F k t S lllhnllı'.lınin ve 
Sülcymnnın birer ı:uz.cl Ut.ti• netice İL 
kaldı. Biraz sonra oyun 3 - O G .. lat.ıı.sara
ym galcbcsı1c b tu. 

Şazi Tezcanın ıd r · iyi ıdi. 

F. T. 

ltalya yerinde rahat duruyor! 
~Ultlara geldi, gc iyor, dıye bir "Balkan de\•lutleri istiklillerini 
tt~ ~ korlt'W:u verirler. Fa.kat müdafaa .ctmcsiniı bileoclderdir. Kal
~ ra~ dile edile bu ~a bır k~rku dı ki onlara yardıma muktedir ve 
~ t ~.t~~ cıkar. Çunk'u cocuk mha- hazır müttefıklcrdcn de mahnım de

l g Ut' kı ne gelen var, ne gıden. ğillerdir. Fransız ordusu i&; her zn
L ly bir unu:eacı d ~il, oıta. çap- man için zayıf itaJyan.ın lıakkmdan 

ht:tj lettir ve tam dokuz aydan- gelebilecek vaziyettedir.,, 
\lr.ıa:ıya lehinde har~ ginnek Almıınyanm dôshı olan Rusya, 

~~ ı.ndc buıunu~or. Son garb Almanyanın mültc.fiğinc böyle hitab 
'1 ı h.:ı.rekatı b~rken bu tcb- ederken Alma..-ıyaııın düsmaru olan 
q ~ bıı-nz dalı:ı yükselmişti. Fakat İngiltere ile de p:ızarlıt';n girişmi.5tir. 
l ti ıı~ nyd:ınbcri ayni nakaratı işit- Bu paz:ır1ık yeni değildir. Birkaç 
~n n mıdır, nedır? ıı-ttcfik- hafta evvcl başlam~ tl.. İbgilizler 

ferlu tehdıdlere dı..: pek nl- Ruslarla yenid n ticaret anla.pnası-
ctın diler. na girince ilk teklif olarak ..Almanla.-

l Yt>tler muhtdiftiı : Bir bakı- m. ihracatın kcnilmcsıni istediler. 
taı n Ad-riya.tik denizini kapa. - Rusların bugün bile .Almanyaya e
r \ e buradan Arnavudluğn lmden gelcnı vcrdıği muhakkak de

\: dan asker ve ccbhane yığmııı- ğildiır. Fakat bu ~dım.ın tıımamen 
1 'ılnn askerlerin mikdan bile kesilmesi teld ı, bunun biı bü n: <>-
iy : 70 bin. nilnü almak imkim olduğuna bir 
r b r nv ) ete göre İmi ya, hiç delile.lir. Bu imkan, Almanların bü-
ı z em lı be 1 ·;.ini Bdl- tün vnrlannt ortaya koyaıak, hatta 

n temin et- ölümü göze alarak giriştikleri son 

o y d ~ ı, bilvası-

~ a, İtalyanın Balkanlara 
ı bır ha.ı eketine göz yummı-
ı sOyJemi , hatta Macar hu
tahşidat yapaı·nk Balkan -
atilkontın bozulm:ı.sı ihtiına

~ 1 tedbir abnıştır. 
~ \'&. l°ady06U İtalyaya şöyle 

t~ 1-luauyor: 

taarruzun sebebini iz,ıh eden dclil
lerden biridir. 

Netice: İtalya, hala nümayişle ik
tifa ediyor ve "Yerinde rnhat!,, du
ruyor. Bina\.:-., le) h imdilik Balkan
lar da rahattıl'. 

Bursah bayanlarm hamiyeti 
Bursa., 25 (A.A.J - Seferberlik 

'ukuunı:la ha ta kıcıhk yapmak ü
ıa ı tiı.ık ctın.eğe 

knı t" n n bayanları dün. 
va ınin b k n .:.ında olarak. Halke
vindc kendi arafo.nnda bir toplantı 
yapmışlardı!. 

Bu toplantıya iştirak etmiş olan 
bayanlar has'~abakıcılık kursu.na. kay j 
dedilmişlcı- \'e aralt'i rında scstikle -
ri heyetlerle ve evleri dola:..c;ınak su-

1 rctile diğer bayanl2.rı da bu milli 
vazifeye iŞtirakc davet eylemcğe 1 
ka.ru~ir.. 

"Yeni Spor., dur. Buraya Bitlerin bir makbuz mukabilinde. tesli m e
pcnçcsinden kendini güçlükle kur- dersiniz. Onlar gittlğmiz yere gön
tarmış olabilenler devam ederler .. derirler, dediler:ı. 
Bunlarla bir kere konuşmak insa - Alman kadını, kolunu süsleyen 

· na, Alman istiliısının ııe demek oldu bilezikleri okşıya:rak: 
ğunu anlatmıya kafidir. 

İşte bu biçare ve günahsız insan- - Onlan sabp yemesini ben de 
bitirim. Konsoloshancye tcslım edıp 

lnr bugün kendilerine müşfik kuca- de gettiğim yerde mukabilinde 
ğını açan 'lürkiycye sığınmıs bu- Rayişmark mı alayım? Dünyada 
lunuyorlar. Hepsi de birer ufak İ§ 

verm~ dedL 
sahibi olmuş, namuslariyle hayat -
ıannı kazanmağa ç.alışzyorlar. Zavallı akıl veren Macarlar da. 

K~ndi halinde zavallı insanları ra· söylediklerine pişman oldular. 
hat bırakmamak için kendilerine naı- Tam bu esnada yeni gelen bır ka· 
zi süsü veren bir çok kimseler bum- dın da u enteresan mecli"'e girdi. 
lara da nüfuz ederek bu biçareleri Uyku gözlerinden akıyordu. Alman 

kadını: 
rahatlarından ctmcğc çalışmakta -
dırlar. Ji'fıkat artık (Nazi) ismini - Bu gece uyumamışa benziyor -
işittilUcrı vakit tüyleri diken diken sun! dedi. 
olan bu mülteciler, hak ve adaletin Beriki: 
bütün kuvvetiyle baldın oldUn"u - Na&l uyuyayım? Mnha.llemiz 
Türkiyede yaşamalarından cesaret hep nazilerle -dolu_ Saat dokuzdan 
nlarak propagandacıları birer suret- bire kadar bütün pence:-eler a ık, 

le yanlanndan uzaklaŞtıtamağa ça.- h p Doyçe Nahrihten Büronwı ha
lışıyorlar ve hepsi: vadisleriııi dınliyorlar. Gilrilltüd n 

- Biz Türkiycde yaşıyoruz. Za- insan gözünü kapayamıyor. 
manı ve saati geldiği vakit de bor - Şüphesiz bu kadınlaı da Almandı-
cumuzu ödemcğe hazırız, diyorlar. Iar. Fakat bugünkı.i reJunın tama -

Bu mültocilerin ekserisi ünel ci- miyle aleyhinde. .. Kadın: 
varında ycrleştik1eri ıçin, her Alma- - Aman bu söylcdiklenni ~ 
nın hareketini inceden mceye tetkik sı duymasın .. Almanyaya gidince ta
ctmektcdırler. Türkün misafirper • haşşüt kampını boylarsın! .. 

ıliğini suiistimalo kalkışan ve kendi- _Bulurlarsa göndermemezlik.et-
sine beşinc..i kola mensup süsünü ve- mesinler, burada. bir koca bulup ka
ren bazı caka. merakWtın kurnazca ı -acıagım .. 
hareket ediyorlar. - Bizi geçindirecek kocalar bura-

Bu mültecilerden bazılan ile te- da bulunur mu dersin? 
mas ettim. İclcrinde ne kadar kül - Soğan ekmeğe razı olduktan 
türlü ve görgiılü insanlara rastla • 
d 

1..: sonra çok .• 
ım UJlseniz. Burada şalüd olduğum • • • bir kaç. enteresan va.k'ayı da kaydet 

mcdcn geçemiyeceğim. 
Maywn on yedinci günü idi Be

şinci kol paraşüt bcil"'kleri Bollan -
dayı fıni bir baskınla istila etnıişler
cli. O gün kahve. adeta ölü çık
mı§ bir yen andırıyordu. Geniş sa• 
lonun kuytu köşelerinden birine çe
kilmiş ve siyahlar giymiş bir kadın 

elinde kalem dunnadan yazıyor, bir 
tar.aftan da siyah kirpiklerinden 00-
§aDall g~ yaşlanoı siliyordu. 

Bu tanıdığım bir kadındı • Uzun 
senelerdenl:leri nişanlı olup da mesut 
gününe kavuşmak istiyen bir kadın
dı. 

Nişanlısı Majinoda bir teknisıyen
mi§ .• Her gtin gelecek diye; yohma. 
bakarken son hadiseler artık ümidle
rini lmmağa başlamış. Kadıncağız i
çim derin derin ~erek: 

- Dünya Alman istilasına uğru
yor. BugünkU medeniyet, Göyanın 

korkunç tablolarındaki sahneleri -
nin en korkunoundan daha müdhiş. 
Mnnıur beldeler, şen yuvalar yetmiş 
tonluk tanklaMn kurbanı oluyor .. 

Sağımızda oturan iki Viyanalı ko
:nuşuyoı lardı. Bwıla.rdan gözlüklü 
ve şışman olanı: 

- Molteke mezarından çıksa da 
bugünku· Alinanyanın. vaziyetini bir 
görseydi .. O 1914 de Almanya.ya.: 
"Biz .Holla.ndaya tecavüz etmiyelim. 
Orası, Almanyanın sıkıştığı vakit 
yegane nefes alabileceğı hır memıe.. 
kı ttir, demiş ve Kayser Almanyası 

bu ta.vsi~eye aykırı bir harekette 
bul nmamıştt. Halbuki bugün ta
mamiylc aksine h·ırcket <:.diliyor. Al
manya için nefes alacak yer kalına
c.lı artık, dedi .. Fakat birdcnbir.e lafı
nı kesti \ e karşısında oturan iki ki
şiyi siizmeğe ba la.dı. Sonra arka
daşına: 

- Bak dostum,. tam karşımızda 
iki gestapo memuru vaı., bize ba.kı
yoı lar. 

Gestapo ajanı diye g"'sterilen iki 
ki id n birı, bu,.. iıı tanbuldaki Al
man kolonms i nrlc o dukça kıymet 
ve il bır şcln J. Y rundaki uzun 
boylu adam i::se, uzun boylu, kıvır

cık aclı ve Dugl~;vari myıklanyle 

biltun gijz1eri kendine çekiyordu. 

Sonradan tahkik ettiğime göre, 
bu bir mazisyr.n imiş ve bu hüviyet 
altında lstanbulda boş geziyormuş. 

Önlımiildeki masada iki kadın bir 
erkek kom&fuyorl:ırclı. Kadmlardan 
biri ile erkıek M.acanhlar, diğer ka
dın AhuandL A1maıı kadam: 

Bilardo masasının başında dor
muş, isteka kahramanlarını seyre
diyordum .. Epey zamandanberi ta
nıştığnn bir genç kulağıma kadar 
sokularak birisini işaret etti ve: 

- Bak beyim, bu adam beşinci 
koldandır .. diye fısıldadı .. 

- Dostum beşinci kol nasıl olur? 
Beşinci kola mensup bir kimse ls
tanbulda çalışamaz. O kendisine o 
süsü veriyor. Türk 7Jtbiqun bu hu
susta çok dikkatlidir, sen mtisterıh 
ol, dedıın •• 

Kulağıma. fısıldayan bu genç ne 
bir yahudi, ne bir Polon~ alı. ne d 
bir Çclroslovakyalı idi. Hiç bh men
faat gözetıniyen bu deli =nlı bir .A
mer.ikalıyd.L O: 

- Evet, Türk zabıtasumı penç• 
sinden bu gibi kimselerin km tul -
mıyacağına ben de eminim.. P knt 
ne yapalım? Hareket ve Jisanlarilc 
~mci kola mensup oldukianm bız
znt kendilerri ihsasa çab~ı. ·or.a.r? 
dediL 

Bll sırada beni tamynn bir ika ı -
mn uzaktan bana işaret ettiğim go -
düın. Bu da Viyaııalı bir kadmdı. Bü
tün varını yoğunu Nazılere hn akıp 
kendmi lstanbuta dar atmı. tı. Ya
nma yaklaşınca: 

- Sizi namusum -..e vicd r:. n ii
z rine temin edenm kı . u b bar
dak çayı büyUk bir huzu ıa i iyo -
rum, dedi. Şu dakikada Tu kiye 
benim cennetim, bi.ıt' n 
nuttum .. sizi, bun arı 
cağırdım.. Yalnız c.dc 
şıya bakınız. O kö~ 
kişl yok mu? Öyle fü 
ki sormayın .. 

- Ne gibi ınıı.dam? 

- Beşinci kola ınn 

- Madamcığı ı, 
Jerin içinden feth ör -
dük .. Fakat Alınanlar mm lsun 
Jar kı burası onlann um ukl rı ka
lelerden değildir. 

Allah versin de 
z:>ibi olsun .. Zat.en b un m n 
bır öz vardır: ''Bir T lt 
del "t·,, derler. B yle o 
lerd n yılacak d ·ı · 
ne d olsa benim sını 
yorlar? Ben kalkıyoı a 

ğın 

ette 
b -

Vannı, yoğunu ıner.ılekotindc bı
rakıb e~Uitlarmın ~rrlnden cura
ya sığınmış olan Vıyaııalı haynıt 

beşinci kol mensubu olarak Ö\'i.inf'.:n 
~ne vakar vata:npenerle'! hı -
§unla. lliiaerek uakla§tı. 

T. Çimen 

Beşiri ve Bismil havaliai 
("\'ani Sabahu m sureti mahausada yeni petrol mmtaka· 
sma göndermış oli:tuQu muharriri Sabih Alaçam yazıyor.) 

-9-
Pc.1 ol ç kan aha, yani Bismil \ c Be
rı m tal l rı, ~ nJ ~ bu bl!kundmı de
ı l, her tabii .ervcte sahıb olmak ba a-

m ıda d. , çok z ngın, çok w!Cddur. 
Ii'tikılt; ne yıı k ki ı ırl r-ca tem dı e

den ımpar torluk dC\Tl bulun hn~ı, 

bil ın ıhmallerı le or.J.trdn tam ı nn-
!e bir gerı hareketine ınükci ol -

ceh<ılct, scrvcU gasb, 
ıd eyi :feodalı r zıh-

yetle ~an ya-

Bı il "liC Be ':-1 mınt kal:ınnın ı; nb 
ir hususiyeti de GUdur· 
Arııba yokluğu! 

r:ıber, yuknrıd 

rant \e el 
ı cktedırlcr. 

Hal ·ta, y Ol ~ 

Fransada kağıd 
Tasarrufu tedbirleri 

Fransadn k. ;'ld b hro.n nı onle -
mck zmmında b nı mıl.) ta bır 

tcdbırler si le i ·, iı ude getirılnu~
tir. 

Bundan nra dükkanlarda ve 
mağai': la.rdıı. sa-t l n C'n'R, mu. eı i
ye k. ğıd veya kcııton amb:ı.Jajı içın
de \•crilmiyecl'ktir. AılC k arubalıı -
jın zaruri olduğu h r bundan müs 
tesnadır ki, bu b, Jl r d~ bil· h re 
bildirilec"ktir. Bu tedbirler ..i, ın mu
ayyen bir hazır anm devresi de te6 
bit edılmiştir. B ı drne 15 h ziran
da. n·hayet bul aktır. 23 m yu;ta 
nesredilen kararname nyı'l bazı 

J.ağıd amb'alnj imal nı m ı ,.tmek
tc, kataloğ ve hr iır tab11 nm a
bıfel rini a 1l ı bar ve bun
ların her iki U:.rafı:r.a d3. vazı y zıl -
masını teshil etmekte r. 

Amme hizmcUeri \e alelumum . i
vil ahali makine ile yazılan mektub, 
rapor. illı .. gibi vazılard satır'.ların 

aralarını mumktlı m rt,..,be ::ız bıralt

mağa mecbur cdilmiı,;lır. 

MUhim bir mUJ~kat 
Stokholm, 25 (A.A) - Noncç

teki Alman kµV\ etlerinin k\ımanda
nı general Fnllrmhorst wı .,:ılı günU 
İsveç - Nôr\ eç hududund , 1 \ cç 
ordu u başku and. nı gen r 1 Th<>
crnell ile biı mur kat yaptığı dun 
< kŞam bildıril tir. 

Bu ınülak.lt c-sn 
ltctleıe aid bazı m 
tür. 

ında prntık' ci
ıl göruşülmürt-

İcra Vekilleri top!antlsı 
Arıl::mı, 25 (A A. 

l ri Heyeti, bt n 
\•ekil Dr. Refık S ~d 
lığında topl nmı t'lr. 

- İcra \ ekil
t 11 de B • 

.... ,,,. ~·:~· :, • ,J. : • : .:;,.. .. 

ŞiFA 
Bulmuş 

ACi R 1 
nn.~ J. o. c. l azıyor: 

Ekseriya o cuyoru Teda.'\i gbren 
ilaçlar varmış fak t ALLCOCK ~ a
kısından bah d katıyen mü -
balağa değil ı B r tın aksanı t. t
bik ettiği b r ALLCOCK y kı ı, bır 

gece zarfınd t ı nı gö tererck \'e 
devamlı sı a lık t \ 1 d eaerck al,'l·ı
yan malıallı 

ALLCOCK P. t Lu 
Sıyat k, delıkli AI..LCOCK ~ kı 
şifayab olmu l rclır. 

ALLCOCK yakı ının te\lıd ettiği 
sıhhi sıcaklık, OTO;\fATİK BİR MA
SAJ gibi hemen ağ"r.yan yerln etra
fını kaplar. ALLCOCK y:ı.kılarında
ki kırmOO de.fre ve k"rtal r&Jimli 
markasına dikkat edıniz. Ecıaha· 
nelerde 27 buçur. kunıı;tur. 
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2G/5/1940PA.ZAiı 
12.30 Program ve memleket saat ayan. 
12.35 Ajans ve meteoroloji haberleri. 
12.50 Müzik: Seçılmiş e:;erler. Çalanlar 

Ce\dct Ç"~lar, Kemal H. Seyhun, Şerif 
içli, 1zzcddin ökte. Okuyan: Nuri ll:ılil 

Poyraz. 
13.15 Müzik: Halk Turküleri. Azize Tö

zem ve San Reccb. 
13.30/14.30 Müzik: Küçük orkestra 

(Şef: Necib Askın). 
18.00 Program ve memleket saat ııyarı. 
18.05 Müzik: Karışık program (Pl.). 
18.50 Müz:k: füıdyo caz orkestra.<ıı 

(Şcl: İbrahim özgür). Soprano Bc.drlyc 
Tiitiınün işUiakilc. 

19.25 Konuşma. 
19.45 Memleket saat ay:m, ajans ve 

meteoroloji haberleri. 
20.00 Müzik. 
Çalanlar; Kemal N. Seyhun, Cevdet 

·çağlar, Şerif lçli, tzz.eddin ökte. 
O:Cuyanl~r: .Aziz Tuıcm, Mahmud Ka-

rındas. 
20.45 Konu;,m:.. (Tarüıten sahifeler), 
21.00 Müzik. 
Çalanlar: Cevdet Çağlar, Kemal N. 

Seyhun, tzzcddin oktc, Şerif içli. 
• Qkuyan: Radife Erten. 

21.35 Miızıl.: Kavalcı izzet Akbaş. 
21.45 M.,üzık: istarıbul konservatuvarı 

ıırofesörlerindcn Alı Sezilı tarafındnn 
Keman resit ıll. 

22.30 Memleket saat ayan, ve ajRDS 
balwrleri. 

22.45 Ajans spor f:ervısi. 
23.00 Müzik; Cazband (Pl.). 
23.25/23.30 Yannkı program ve ka-

panış. 

27/5/1940 PAZARTF..Sl 
12.::0 Program ve mcır.leket aat ay .. rı. 
12.35 A~uns ve· mctecrolojl haberleri. 
J2.50 Milzık: Muhtelif şarkılar (Pl.), 
13.30/14.00 Müzik: K<.r!şı.k program 

(Pl.). 
18.00 Prpgr:ım ve memleket saat ayarı. 
18.05 Müzik; H:ıfir r.ıuzik (Pl.). -
18.30 l\filzik: Radyo caz orkestra:n (Şef: 

İbrahim özgür). 
19.10 Mi.:zık: Saz eserleri. 
19.30 Mi.i.zik: Eski 1st nbul sarkılan 
Çalanl:ır: Hakl~ı Derman. Şerif İçli,' 

Jias.ın Gür, Hamdi Tokay, Basri üfler. ; 
Okuyanlar: Tahsm Karakuş, ccıaı ; 

Toksc.o;. 
19.45 Memleket saat ayarı, ajans ve 

meteorolojı haberleri. 
20.00 Müzik: Halk tilr'külçri. Aziz Ş~n

ses ve Sarı Receb. 
20.15 'MUzik: Okuyan: Nebile Raif. 
Çalanlar: Memal N. Seyhun, Fahri Ko 

puz, tzzeddin öı...te. 
20.30 Konuşma (lrmumt Terbiye ve 

IM!derı terbiyesi). 
20.45 Müzik. 
Çalanlar: Ruşen Kam, Vecihe, Cev

det Kouın. 
Okuyan: !\ofclharet Sağnak. 
!l.10 Konuşnu (Fen ve tabiat bilgile

ri). 
21..30 Konser takdimi: Halil Bedii Yö-. 

netken ve müzik: Radyo orkestrası (Şef: 

Dr. E. Praet.oriu:;). 
. 22.30 Memleket .:aat ayarı, Ajaru: ha
berleri, ziraat. l!fıham - t-ıhvilAt, kam
biyo - nukut borsası (Fiyal). 

22.SO Müzik: Ca'iliand (Pl). 
23.25/23.50 Yannki program ve b

panıs. 

28/5/1940 SALI 
12..30 Program ve meınleket saat ayarL 
U~'l5 Ajans ve meteoroloji haberleri. 
12.!SO Milzik. 
ÇalılnL-ır: Cevdet Çağlar, Fahire Feı-

san, li'abri Kopuz, Refik Fersan. 
Okuyanlar: Melek Tokgöz, Sadi H~es. 
13.30/14.00 Müzik: Karışık program 

(Pi.). 
ıı•.oo Program ve memleket saat ayarı. 
18.05 Müzik: Konçerto (Pl.). 
18.30 Çocuk sı:ı:ıli. 

19.00 Müzik: Fasıl heyet!. 
19.4.5 Memleket s:ı:ıt ayarı, ajans ve 

meteoroloji haberleri. 

20.00 Konuşna (Çiftçinin saat.i), 
?.O ı;; Müzik: Ankaı·a radyosu küme 

ses 1;e s:ıı. heyeti. idare eden: Meı.ud 

Cemil 
::.i.00 Konuşma (lktısad ve hukuk sa

:>ti). 
21 .20 Müzik: Me..-ud Cemil tarafından 

Viyolonsel soh (3:ıch - "Uil). 
21.10 Müzık: Küçük orkestra (Şef: Ne

c'b Aşkın) soprano Beddye Tüzünün 
i. tir::ı!ille. 

~:.' .30 Memleket saat ayım, ajans ha
berkri, ziraat, esham - tah\'ilal, kambi
JO - r.ukut borsası (Fiyat). 

22.'lO Miizik: Cazb::ınd (Pi.). 
~3 23/23.30 Yarınki prngr:ım, 

p;ını:;. 

ve ka-

29/5/1940 ÇARŞAMBA 
12.30 Program ve memleket s:ı .. t :ıyarı, 

12,ı!5 Ai:ıns ve mctro:o1oii habcrieri. 
12.50 Müzık: Muhteli! ş.ı.oı kılar (Pi.). 
13.30/14.<!0 Müz.k: Küçük orkestra 

(Ş r. Nrdb A~kııı). 
!& C·'.l Pro~ram ve J'ic:nlckct saat ayarı 
ıs.~s ;!!üzil{: O(l:ı muLiği (Pl.) 
ıe.::o Müzi'.r: Fasıl heyeti. 
19.00 Konu rmı (D•s pol'tlk:ı hiıd!scleri), 
19.2i> l\W:::it · 
Oktıy n: Muzaffer tık ...... 
ÇaJ:ııı:ar: F:ılurc Fers. ıı, Vedhe, Ile

fi~ Fe. n. 
19.4: qrmlc'~et S.."cıt cıy;ırı, ıjaı.s 'e 

meteoroloji haberleri. 
20.IKl :'Jfü:>:ik. 
Çal:ınlar; Cevdet Çı:ıgla., 

tu!'dclin ökte. 
Fahri Kep~ 

Okuyanlar: Mefharet Sağıuık. ı.rı.ıst.ı!a 
Ç~nr. 

20 35 Temsil. 
21.35 Scı bc:;t saat. 

21.45 :vtüı.lk: Riyaseticümhur band0$U 
(Şef: ihsan Küncer). 

22.30 Memleket saat ayarı, ajans ha
berleri, ziraat, esh:ım - tah\'ilit, kambi
yo - nuku l borsa<;ı ( F'iy:ıt). 

22.50 Müzik; Cnzband (Pl.) 
23.25/23.30 Yarınki program ve k.a

pan:;i. 

30 5/194-0 PER~IBE 
12.30 Program \'C memleket saat ayarı. 
12.35 Aj<ıns Ye metcoruloji h:ıbeı leri. 

12.50 l\Iüz.l.k: Yunl pancraı::.nsı. Kadın 
okuyucular, Sadi Yaver Ataman, Sarı 

Receb. · 

13.30/14.00 Muzik: Karışık program 
,(Pl.). 

18.0G Program -.c mcmlc.ı..et •mat ayan. 
- 18.05 Muıık; Solistler "e melodiler 
(Pi). 

18.30 l\füı.i.k: Radyo caz orkestrası (Şef 
ibruhiın özgür). Soprano Bedriye Tuzü
mın ışürakıle. 

19.10 Müzık: Saz eçerleri ve yeni şar~ I 
kılar. Çıılanlar: Vcdhe, Ru~ Kam, Cev 
det Kozan. 

19.25 Mılzık: 

Okuy:ın: Müz,yycn Scnar. 
19 45 .l\Iemlekct sa.ıt ayarı, ajans ve 

meteoroloji haberleri. 
20.00 Müzik: Fa:;:l heyeti. 
20.30 Konuşma. 
20.45 Müz.ık. 
Ç,ılaıılar: Ruşen Kam, Vecihe, 1zzed

diıı oktc. 
- Okuyımfor: Sadi Ho~. Semahat öz
d~nscs. 

21.10 Konusın ı (Sıhhat saatı). 

21.30 Mi.ızik: Radyo orkestrası 

ll, Ferid Aln::ır). 
22.20 Mi.izik: Dans müziği (Pl.) 

(Şef: 

22.30 Memleket saat ayarı, ajans h:ı.
bc.lcri, ziraat, eshnm - tah·dlat, kambi
yo - nuku~ borsası (Fiyat). 

22.50 Mı.izi.c c. zband (Pl.),. 
23.25/23.30 Y:ırınki progrnm ve ka-

panı~. 

31 511910 CUJ\IA 
12 30 Program ve rnemlel·et mat ayarı. 
12.35 Ajans ve me:tron lojt habeı·leri. 
11.50 l\llizik: Mut.el ~ şarkılar (Pl.). 
13.30/14.00 '.l\füz!k: '.karışık, program 

(Pi.). . 
18.00 Program ve memleket ı:;:ı.rıt ayarı. 

- ı 8.05 Muzik: Uvertürler, ve opera ar
yaları {Pi.). 

18.30 Mü:ı:ik: Opera seleksyonl.arı ve 
·}'ı~ti! ·~riTkıl:lı' (Pi.). 

19.10 :Milzik. 

Çalanlar: Hakln Derman, Şerif içli, 
Hasan Gür, Hamdi Tokay. 

Ok.Uyıınlar: Melek Tokgöz, Mahnll;.ıd 

Kanndas. ı • 

19.45 MemlekP.t saat 0ı.y:ın., ajans ve 
m~roloji haberleri. 

20.00 Muzik. 

------=------__:..::..... __ .:.!.....:::.:...::::_ __ ....:.::~.:.:.:.::...:.:.:.::.:....._.::.===.. kökünden tem.izlemı!k için HELMOBLO Jndtamııu;. 
Kirkor Kiir:ıca K()lonyacı Galata Gümrük Muamele m7 

. 11okak Ada ban 
zemin kat. 

Yukarıda i mi y._.zılı rııükellet terki sanat ettiği halde yeni adresinden Varidat 
idaresıru haberc1'1r ctmerııis Vt'ya tebelliiğe salahiyetli bir kimseyi de göstermeıni§ 
oldugundan bulunamıunışur. 

Tarihi il.':!udarı itibaren iki gun zarfında ve 2430 sayılı muamele vergisi kanuna
nuu 20 nei maddesiniu son fıkr.ısında gösterilen meı.k1lr sene muameHl.tma aid ev
rakı müsbite ve derterleriol alarak Galatada Muamele ve tst.ihlfilt vergileri müdür
lüğünde hes:ıb mıltehassısları bürosuna. müracaat etmesi, gelmediği takdirde hak
kıoda karıuni ıcabların yapılacağı 3692 sayılı kanunun 11 inci maddesi hükmüne 
tevfikan ila:ıen teblii: olunur. (4383) 

Toprak Mahsulleri Ofisinden 
Peşin p.1ra ile Ofi" :tarahndun mübayaıı Mi.leceği evvelce ilıln edilen afy<mlaı-dan 

biı.zat \·eyn bıh clta ı~ istanbuld:ıki afyon deposuna mabııı teslim edemiyecek ob.n
l:ırırı. m .. llarıw ~;,gıdaki şartlarla muhitlerindeki T. C. Ziraat Bankası sube ve 
ıHındıklnn vasıt.ısile teslim edebilecekleri ilan olunur. 

l - AfyQnlar sabiblcri Uırafından sandıklanmış olduğu halde kendilerine f!D ya
kın bulundukları T. C. Zinıat Dnnkası ııuhc ve ajunlarına leslim edilecektir. Bu 
sandıkl:ırın ib.erine (Toprak mahsulleri ofisi istanl.>ul ~besine tesllm edilmek üzere 
T. G. Ziraat Ban~ta<'.l İstanbul şubesine) ııdresi yazıhıcak ve malın mahrecile bera
ber teslim edenin iııtıbab edeceğı bir marka da sandıklar üzerine vurulacaktır. Ayni 
rııııhn.-çten bir ş~ aid müteaddid sandıklrır bulunduğu takdirde bn sandıklar ayni 
rrarkayı hamil ola~.ığı gibı .Falıibleri muhtelif olan sandıkların biribirlne beaziyen 
mnrkay·ı taşmı:ıınalarına da dikkat edilecektir. 

·2 - Dcrunund,ı rıı.yon <Jlduğu beyuuile, sahibi tarııf.ından Ziraat Bankası ptbe ve 

Böbreklerin çalışmak kudretini arttırır. Kadın, erkek idrar zorluklarııılt 
eski ve yeni belsoğulduğmıu mesane iltihabını, bel a.ğrısım, sık sık idraf 
bozmak ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar t.em.in eder. 1draı 
da kumların, mesancdd taşların teşekkülüne mani olur. 

DİKKAT: llELllOBLÖ idrarınızı temizliyerek mavileştirir. 
Sıhhat Vekaletinin ruhsatını haizdir. HER ECZANEDE BULUNUR. 

' ....... . - . :: :. . ~ i. ~ . 

~biatleri her eczanede bulunlı!J: 
tPa.ta kutusu 1255) Galat•, latan bul 

sandıklaruw teslim edilen bu sandıkl,ır tahtası dcliner~ geçırilmek ı."Urctlle çap- e 

ratlruııate~MOOkftt~n~iuN~~tB~b~~~~ ~d~m ~~!==~===========~==================~ 
cektir. 

3 - Bu strctlc mulıürlenmış snndıklıtrT. C, Ziraat Bankası şube ve sandJk.lan 
t.ırafındaıı ı.stanbul şubcleripc sev'k cdile<.ck ve baııkanın 1ı,-tanbul ~ubesi marifetile 
Ofisin a!yon dcpo,,--una teslim . edilecektir. Teslimde malın 'mevridile mal sahibinin 
ismi de bt:ınbul şubesine bildirilmiş olacaktır. Sandıkların lstanbulda ofis depoı>un
ö:ı tc.-slüninde muhürleri bozulmuş veya teli kopmuş olduğu takdirde bu cihet baa
ka memuru huzurunda müştereken im7~ edilecek bir zabıt varakasile tesbit c.-d.ile
cektir. 

4 - Afyonlarm sahibi eliııden itibaren ıstanbulda kat'i teselltimü yapılıp bedel
ler; tahakkuk ettirillnclye kadar yapılacak hcı- ttlrlli ambalaj, nakliye, sigorta, brun
nıa liyc, p~l vesnire gibi masraflar mal sahibine aid olacağından Ofis biı;bix' masnıf 

tcs\iycslnc mecbur tutuim.yncaktır. 

5 - Ofisin lstanbuldakı nfyou deposunda iptidai tesellümdc ofis eksperleri 
tarafından yapılacak hikemi muayene neticesinde zuhur edecek mağşuş, hileli ve 
katıklı afyonlar ofisce ıtıübayaa edılmiyecektir. Bu gibi afyonlar, masrafı sal.ıtıine 

aid olmôk üzeı c 'I'. <;::. Zqaat Bankası elile sahilıine iade edilebılecektir. 
G - Ofis c~pcrleri tarafından yapılacak hikcmi muayene ile tahlilalı ticariye 

Hlboratm·:ırınd::ı. yapıL:ı.c~ kimyevl tahlilin vereceği neticeyi maJ sahibinin peşinen 
kabul ettiğini ve 91,1 yüzden ileride gerek T. C. Ziraat Bankasına ve gerekse ofise 
J<ofŞı hiçbir hak ve ın..ütulcbcde bulu'nmıyacağını ve afyonfarın T. C. Ziraat Bankası
na teslimi anından itibaren otlsı,:e kat'i teseilüınu ve bedellerinin tahakkuku yapılın
cıya kadar geçecek ı .. ıman znrÇında afyonlnra arız olacıİk ::fire ve sair hakisedelı dola
yı Toprak Mahsulleı i O!i:ıinin ve T. C. Ziraat Bankası "'$Ube ve sandıklarınm hiçbir 
"ıncsuliyet kabul etmiyec<'ği bidayeten ma1 sııhibine banka tarafından kabul ettirile
cektir. 

, 
7 - Bu muameleden dolayı yapılacak her türlü hakiki masraflar mal sahibine 

eid olacağı gibi T. C. Ziraat Bankasının tahakkuk edecek mal bedeli üzerinden ala
cağı yüzde bir niSbetindeki tahsil ve tavassut komLcıyonu da mal sahibine aid olacak 
ve T. C. Ziraat bankaSJ bundan boskU mal sahibine hiçbir masraf ve koaıiQQD ı.h
mil etmiyece'ktn-. 

8 - 31 Mayıs 1940 tarihine kadar T. C. Ziraat Bankruıı sube ve sandıklarına 
teslim $1miş afyonlar miadında tstanbulıia Ofis deposuna teslim edilmiş ad ve iö-
bar olunacaktır (401•} 

Konya Asliye Hukuk Hlkimliğınden: 
Konyıının Kı;z.gun Kavak ınahalk°-iu

den Hasan kul Ayşe tarafından, Dolap KA ZUK 
MEY A 

TUZU 
HEll YEME~TEl't 501!.~q 
l<ULLRN\NIZ 
5İHHı:lTINIZI 
KRZQNIQSINIZ. / 
~~~ ~ 

.... ı.,. 

Ankarada 

AKBA 

.Battallar mahallesinden Mustafa üğlu 
Hasan aleyhlııe müddeoıaleyh kocası muş 
terek hayatın tahmil ettiği vaı.ifclen y;;.p 
mamak maksadile ve muhik sebeb olma
dl~ı halde kanuni müddeti m,üte<:aviz bir 
zaınandanberi kendisile iki çocugunu ter
ketıniş olduğundan bilmubakeme biı liğe 
dönmesinin ıhtarına brıır verilmesi hak
kında ikame olunan davanın davııcı ve
kili avukat Ali Rıza Uğurlunun v.calııııda 
ve ikametgahı meçhul kalan müddeaalcy
hin davetname ve gıyab kararı ıhbarna
mesinin ,hianbulda münteşir Yt•ni Sabah 
gazetesi ile ilaneıı tEbliğine rağmen ica
bet etmediğinden vicahi hükmünde o1 -
mak üzere gıyabında ıCra kılın:m muha- , 
keme neticesinde: filhakika mucl,çl.eanleyh 
Hasarım iki seneyi mütecaviz bır pman
danberi kansı da'iacıyı muhlk s<ılıcb <>1-
madığı halde srf miiş\erek hııy;ıtıp tah
mil ettigi vnzifrlen. yapmamak makıadıle 
terk~tli~i yemmle 4$nlenilen &nhidlcıtjn 
kanaatbah.ş şaluıdetlerı"le tahakkuk et -
mis olmasına binaen kanunu m!'dcninin 
132 nci maddesi ıimıibince hüküm hula
sasının kendfsine. tıebliğ tarihinden itiba
ren bir ay lçinde ~lı: hayata avdet 
etmesinin müddeiaaleyb mezbur Hasana 
ihtarm.a ve 400 bDUl il~ harcile mik
dan aşağıda yazıh muhakeme masrafla
rının m!iddeaakybe :aidiyeti.ne kabili tem 
yi:ıı olmak ili.ere 20/4/940 tarihlnde veri
len 26 Nisan &40 1-ib ve 336 karar ve 

Çalanlar; Fahire Fersan, Cevdet Çe! - Dizel motörü ve yüksek tazyik tulumbası 121 esas ,sayılı nükilm hullsası muddea.-
··l.U', Refik Fersan, Fahri Kopu~. aleyhe ~liğ edilııtf'k üzere göndE>.rilmiş 

Kitapevi - Kağıdcılık - 1urltçe 
ve yabancı dil gazete, mecrnu•ı 
kitap, eiparlşl~rini en doğrµ .~; 
pan bir yerdir. Erilfa ve İoP" 
yazı makineleri satış yeridir. 

Okuyanlar: Necmi Rıza Ahıskruı, Ra- ah na C a ktl r ve ikametgfthı l'De(IMıl olmasına binaen 

dlfe Erten. s·. d b ı d. . d tebliğsiz olarak geri (eVTilmiş oldu~ıın-
20.30 Konu~a (Millf kahramanlık JJr e e ıyesın en dan işbu büküm buUc;;ısı tebliğ makamı-

·menkıbeleri). ·na kaim olmak üz.ere ilin olumrr. 
Telefon : 3377 

20.45 Müzik: Oyun ve zeybek. havaları. 1 - l20 Ps. taltat.ı.nda 3 aded dizel motörile yine ayni takatte 3 aeed yii.lmllt tm... ı====-m::ıı:===-=========== 
Rumeli türküler!. yik_ tulumbasının mubayaası ve Siirt Tulumba istasyonunda moııte edilmesi işi kapalı 0.manell Aallye Hmk•k Mahkemesinden: r 

ıı.ıo Konuşma (Bibliyografya). zart u.sullle münakasaya konmuştur. Osmanıillnin Selimi;Je K. den öli1 tb- Bostanc 1 :la 
2 - Muhammen k~ü bedeli 43633 lira ve muvakkat teminatı 3272 liradır. rahim kızı Raziye A;nddız tarafından 

21.30 Mütlk: Kuçilk orkestra (Ş ... -t: Ne- S8tlftk area 3 - Elt.siltme 15/6/l~ taıihine m~dif cumaı1.e&i &ünü saat 8 de Sürt lleledi- Osmanelinin Selimi~ K. den iken Sa- "" ~--
cib Aşkın). lihlinin de d -' u'""' yesi.nde yapılacaktır. · · M'idbatpaşa K. Ahme oğlu .Bo:ııt.ancıda Çatalçşne karııı:-ırı:..ı:ı .., 

22.30 Memleket saat ayarı, .-.jans '13- y f al hi -LO - bo şııv 4 - Münakasa ve ltetil evrakını ıöımek is.ıi)'8llerin Ankara f.sta~l ve Siirt usu ey De llÇllllf uauugu ..-unm;ı niz kenarında önü kumluk :ırsıı ..t• 
berleri,· ziraat, esham - tahvil~t. kam.bi- da · '-·'-- uhak · ' · ıtıc:• Belediyesine müracaatları ilin olunur. «4.24.2~ vasının ıcra ~ 1D emesıııue: lıktır. Bostancının en güzel bır ,, 
yo - nukut borsası (Fiyat). M. aleyh Yusufun ikametgahı m~ul künde, koya nazır, tramvay durJl81 ~· 

22.50 Müzik: Cazband 'Pl.), 1 1 olduğu çıkarılan daw~e veri1en meş- kınında, duvarları ve rıhtımı ve 1'fl1 ,t' 
22.50 Müzik: Cazband (Pl ). o ı t D • ıı ı•ı" ı 1 rubattatı anlaşılmıt davacı da M. altyhin hanesi yapılmış bir halde buJunıııt ııJ.( 
23.25/23.30 Yarınki program, ve ka.- ev e emıryo arı an arı ikametgf!bı meçhul olduğundan ilanen 1 sanın 21 metre cebhesi ve ta!rribe~ JS' 

~ru~ ~----------------~-----~~---------• ~~t~~~~~~şwW~~ ~ümm~"mm~~va~1·~ 1/G/1940 CUM.AR'l'F.81 Muhaır.men bedeli 13913 lira 90 kuruş olan 92.400 metre rruk5.bı mulıtelif cins R. U. M. K. mm Hl inci maddesirun t .. klilcrin her gün sabahları ( ı l) t' 

U.20 Program ve memleket snat ayarı. ve eb'JdJa 4650 aded kontrplak 7/6/1940 cuma ;rünü saat (15) on beşte Hayd;ırpa- dördüncü benfilne ~ıımı g(;rüldüğüncien (17) ye kadar 1CYenl Sabah:ıı idare Jll 

13.35 A aııs ve meteoroloji hab.:rk;i. sada gar binw dahilindeki komisyon tarafından k<ıpalı zarf usuıne ııatın abmıc.k- ilAnen tebliğine kanır verilmiş bermuei- ı_mur!ui,'llr.a müracaatleri. ~~ 
. tır. bi k:ırar muhake:nenin bırakıldığı ~~ 

13·50 Mı..zik. :Su işe girmek istiyenlerin 1043 lira 53 kuruşluk muvakkat teminat kanunun ta- 11/6/1940 gününe miiııradi! sal: ı;ilnii kcn ~ 
Çafanla,: Fahire Fersan, Refik Fennın, Rahibi· Ahm"'d "'-m- 1

·--
1din ~ 

yhl etti~i ,·esikalarla teklifierlni muhtevi zarf:annı aynı gOn v-e ~at ( 14) on dÖl'Ue disi veya bir velı:il g\)Ddermcdiği t:ık - '"'_ . · .~ .. ~ -.-u. r 1 Şı.·d! içli, Kemal N. ~ ı>)·hun. N şr Y"t M d -..~ .... ctD ~ kadar kom.isyan reisUğin.e vermeleri Iaz.ımdır. dircie gıyab karan Wlileceği t"b!iğ m;ı- ı e 1, ': U ur._~:. aı..rı 
Okuyan: Sem::ıluıt Ozdenses. B 1 - -.. ~ Bu ~e aid şart:ıameler komisyondan parasız O'larak dağıblmak.1.adır. (4109) kamına kaim olmak üzere il:ln clunLr. ası mgı yer: (l'.enı Sabah ıya!I•· • 
14.1 ~ aı••zı·k.· Halk t.üı·küleıi. Sarı R~ ı ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~J·~~~~~~~~~~~ J oJ .ı..,. "" u-- L..J ~NZJiiii< Fi<:t:! Z > • ./4"«1*"**'1P\ t • """"T""'!~ •-. 

ccb. 
14.30 Müzik: Riyascticur.ılıur bandoBU 

(Şef: Ihsan Küncer). 

15.15/15.30 Ml.iı.ik: Dans ınüz.igi (Pl.). 
ıa.OO Prognım ve memleket saat ayarı. 
18.05 Müzik; Halif muz.il: (Pl.). 
18.30 Müz:k: Radyi caz or•.cstrası (Şef 

ibrahim özgür). 
l!J.00 Konuşma (Yurd bılgıı;i ve r.ev

gisi). 
19.15 Mlizik. 

Ç:ıJanlar: Fahire Ferı:an, P.efık Feı.an, 

Şerif ıc;Ji, Kemııl N. Seyhun. 
O'rnyan: Sadi Hoşses. 
19.45 Memleket saal , y;ırı, aj<ı.ı.lS Vt' 

nıı.:t.-oroloji haberleri. 
20.00 l\1uzik: I !ıılk tıirkııleri. Ahmed 

Gi..ııses. 

20.l j Muzik. 

Çalanlar; F hire FC'rson, Relık Fen>an, 
Şerif içli, Kemal N. Seyhun. 

O:;-uyaıı: Melek Tckgöz. 
20.30 Konuşma (Guntin meselck!rl). 
20.50 MU7~k: Saz cscrlen. 
Çalanlar: Fahire Fcrsan, Refik Fcrsan, 

Serir !t,:li. 
21.00 Mii7j't: Okuyaıı - Necmi Rı:ı:ı 

Ab!!:i~aıı. 

::!1.20 Mıızık: Y.liçuk 
Necib Aşkın). 

22.20 Serbest sa..ıt. 

or:w.stra (Şer: 

22.30 'Mcmlekı>t saııt ay .. rı, ajans hu
bcrlerı; '.İl'aa•. esham - tahvilit, k:ı.mbi-
yô - nukut borsası (Fiy~t). ( 

22.50 Konuşma (Ecne!Jı dllle.rde ~ yal- ı 
nız kısa dulga posta..<;"Jlc); Muzik: C::ızb, nd 

(Pi.). (Sııat !'.3.20 ye k::ıdar ynLuz Ut.'At ı
tfalgn ile). 

23.2 in, o Yarıııki prc!!,.-rım "' ka
:ı;arµj. 


