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A l ı nan haberle e 

• 

göre Almanların 

l•viçrede ihtiyat tedbirleri 
BERN, 26 (Ö.R) - İsviçre hükümeti yeni bir 

te~kilat meydana getirmiştir. Bu teşkilat beşinci 
kolla mücadele edecektir. İsviçre harbe girmeğe 
mecbur kalırsa, dii§man paraşiltçülerine muka
bele için ınotörlti kıtaattan mürekkep bir teşki
JAt İsviçı·enin her yerinde vazife görecektir. . ____ ...J 

l'ENİ ASIR matbaumda basılm>fbr 

? • ife 
hareket harbı if 18s etti 

gemisi ile. Av~upa Vaziyet gittikçe Müttefik-
su/arına gelerek muharıplerın ) 1 h• • k• f d• 

Ruzvelt bir harp 

J 
/ 

• 
/ 

· · • • k er e ıne ın ışa e ıyor aev et reıs erını ıçtımaa · çağıraca -----·-----
---------------------~. . 

Papanın da iştirak edeceği sulh tefebbüsünü Almanya reddederse 
Amerika kat'i vaziyet alocak . Papa $_ulhu · pek ümit etmiyor· 

Nevyork 26 (ö.R) - · tlnıteil 
Press «çok emin bir kaynaktan edin
diğimiz malumat» kaydiyle ~u ha
berleri veriyo:-: 

«Amerika haricil'C münle~arı 
Sümner Velain A Vi'upada edindiği 
r.ıaliimata ait rcı.porların trunam1nı 

tetkik fırsatını bu!an Mr. Ruzvelt, 
Vatikan nezdindeki mümessiline, 
Papaya takdim edilmek üzere bazı 
teklifler göndermiştir. Bu tekliflerin 
nev•ima hir <esulh projesi» manasını 
tazammun ettiği de söyleniyor. 

Fransız Şimal ordusunun çember içine alındığı, 
·. ~ .Kale'nin düştüğü yalan - Ingiliz filosu, 

·~Maiışa .. sokulan Almanları bombardıman etti 
Şimalde Alman kıtalarının Fransa 

cephesine taarruzları aklın bırakıl~ 
lır. Frnnsız kılnatJ bu sabah Som nehri 
Uzerindc yeni geçit yerll'rini muvaffa
kıyetle zaptetmişlerdir. 

Alman ordusu Kurtredcki ceplıeyi 
:.ı.orlnrnış, buradn yarını !'&at devam eden 
meydan mnhare~leri olmuşhır. Fran• 
ız kıtaatı şayanı ha~Tet ve takdir bb 

cesart>tlc bu cepheyi miidnfaa etmiştir. 
Buradn bir Almnn 7.abiti teslim ola· 

cağı sırada terkJ hayat etmiştir. 
Fransızların Almanlara hfıkim bulun• 

dukları End ve Möz arasında topçu fa• 
nliyeti mütekabilcn devam etmiştir. 
VAZİTh'T l\IÜTTEFİKI..E.RİN 
LEHi:NDE 
Londra, 26 (Ö.R) - Son yirmi döı1 

sant içinde cert:'yRn eden muharebeler 
hakkında askeri milnekkitJerin mUtalA· 
aları şöyledir : 

Mr. Ruzvclt, bu raporların 'lluhtevi
~ atına Lsbi ittila edince tahmin edildi
gi gibi sulhtnn bı.isbiiti.in ümit kesmenin 
zamansız olduğuna knni olmuştur. An
cak harbın dokuz ny içinde bu kadar 
çrıbuk bir vü .. ı:ıt ve sirayet geçirdiğini 
göz. önüne aforak her hangi lıir .sulh te
şebbüsüne giri~meden önce Papanın 
mütaUiasını almağı faydalı görmüştlir. 

- SOSU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE - Fransız asl:crlcri 1ıarp saiı.asmm ilen mevzılerindc 
• V m~iyel gittikçe müttefikler lehint 

inld~f eylemektedir. Alman hareket 
harbi ifli.s etmiıtir, Harekatta tam bir •~~!!!!!"l!'!'!!!!~~·'!"'!!~-.-ıı~~-~"""'-.~~-~-~!!!l!!!!!!!l!!!~~~~~~~~l!!m-R!!!!!":'~~~~~-"!!"'X:C~~~ss~~~~~!"""'!IE~'ftas~~!l99-.9"!!!'"""!!!'!"""•a:~ Londra, 26 (Ö.R) - Son dakikada 

SON DAKİKA it ı A ti "" k v Garp cephesinden aşağıdaki haber alın-••••••••• .. •• a ya rnavu uga as er yıgıyor mı::~nöğl~dcnsonrasaatl5teMont-
Bu harpte de -· medide Fransız - Alman kıtaatı büyük 

betaet me,·cutiuı. Alman piyadesi, 
umumi harpteki gibi kOTkulacak bb 
lnı\'V~t olmaktan uzaktır. Çünkti gayri 
memnundur. iyi iaşe edilmemektedir., 
Garp cephesi harekatını Alman a kerl 
c1eıriı. Alınan zabitleri yapmaktadır. AJ.. 
man ordusunun en tecrübeli aakerle-O •k• d d t hk• t :;:~:~~re~td:~:r~A~~~~;;~;~: zafer müttefik- n 1 1 a ayı a a ım e - ~~kta~v~~:ke~~;;~~abilen kendi kıtal:ırı-

lerin olacaktır BiR AlJ\1AN ALAYI ESİR 
ri hedrcdilmcktedil'. l\lecnıh n maktul 
cliliien Alman askerlerinin he te l>iri :ıa· 
bit olduğu gürülmü tür. 

1 S 
q Bir bm:uk saat de\'am eden bu mu-

~!:ı~:::n~6 (-ö-.R-)._bt;bbo.nt ne"'- miş er - ofyada ne oluyor r !~=:::::~~~~~:~:~::~:•.!;; ŞiDDETU MUllAREBELıER 
Paris, 26 (Ö.R) - Kambrede muha· 

rebe gittikçe şiddet bulmaktadır. Embre 
ve Möz arasındaki harekat henüz şid
detini kaybetmemiştir. 

«Alman resmi tebliğlerinde şu nokta 
~.ayanı dikkattir ki, guya Fransa ve Jn- • -·----------- ALJ\.lAN TAARRUZLARI AKİM 
giltere halkı harbın aleyhlerin~ netiol'- y / ı. J db · / [ h / k Pari~, 26 (Ö.R) - Hav:ıs ajansı garp Flandr muharebesi beş gündür devan& 

ettiği halde Jıcniiz başlaınış sayılabilir .. 
- SONU 4 ÜNCÜ SAHiFEDE -

ıenect'ğinden ve askeri Jiderıeri harbı u go3 av ya nuoutta ti! ır er a dı .. Yunani3tanda azır ı cephesindeki harp vaziyeti ııakkında 
fena idare ettiklerinden dolavı teesstir yeni rilfih1ara alıştırılacaktır. Yunan a~ağı<lnki haberleri veriyor : 
içinde imişler .. Halbuki Fra~ız ve ln- Harbiye ne7areti 34 ve 36 sınıflarının 
giliz halkı, liderlerinin iyi idaresinden bütün ihtiy:ı.iliirını c-piyade dnhih bir 
memnundurlar ve çok iyi biliyorlar ki tallın devrt'si iÇin :;ilah alhn:ı almı~ır. 
914 te olduğu gıbi zafer l ine mlittcfik- thtiyat efradı bu talim devresi ec;na-
ler tarnfında kalacak. Almanya hezime- ~ınd:ı yeni s:il!ıblarla frtin:ıs pe •da eclc-
1e uğrayıp yıkılacaktır. ceklerclir. 

Londra 
ve Moskova 

--*--
Yalunlığı elde edilebi· 
lirse bu hareket, 
Balkanlar ve Yakın 
Şark sulhu için 
ehemmiyetli bir 
hamle sayılabilir ... ---·HAKKJOCAKOGLU 

Sil a i ufukların çok karardığı ·\'e 
harp ihtimallerinin kU\·vet bulduğu 
giinle.rdc İııgillerc ile Fransa l\Ioskova· 
ya hf'yetler göndl'rerek So\'yetlerle bir 
anlaşma yapmak lıu uo;unda hayli gay
retler snrfeylemislerdi. Müttefikler Sov
yetleri dde edebilirler c Almanyanın 
harbe cesaret edemiyeceğiııe , .c bu su· 
retle sulhun komnahilc<·eğine kani idi
ler. SovyctJcrle Almanya arasındaki şid. 
detli miinaferet \C menfaat fcsndümleri 
böyle bir anla ınayı t:ok kolnylnşhracak 
._ir nmhiycttc giiriiliiyordu. ;\Jaalcsef 
anla ma yapılamadı. Bilakis Sovyellcr 
üç taraflı e.rkanılıurbiye miizakcrelcriııe 
devam ettikleri sıralarda Almanlarla bir 
ademi teı..-avii:ı paktı imıaladılar. Nasyo
nal So yalizm nrknsmı emniyet altma 
llldıktan ·,ınra Polonya:ra saldırmnktn 
lereddiit ı:östermcdi .• Ve harp patladı. 
SovyctJerl~ MiittcCikJer arasındaki 

s:ürüşmelerin nıll\ :ırfakıyetsizliğe uğra· 
masmın hakiki sebepleri, kat'iyetle he· 
nüz anlaşılanıaımıs bulunmakla ber:ı· 
berj miiteakip hadi eler vaziyeti olduk
ça nydmlatmı&hr. 
So~ctler, Almanların diinya hakimi

yeti dfıvalarını çok iyi anlamı.., hir mem
leket olarak kabul edilebilir. Bu mem
leket yıl1an-a Ccnc\•rede koJlcktif em· 
niyet da\ :ısmın hararetli t.·mırtnrlığıın 
yapn1L'? C't•koslo\ ak\ a, a ~ :ıııılan kca\'ii-

• . 

YUGOSLA VY ANIN 
TEDBiRLERi 

Belgrat 26 ( ö.R) - Yugos!av
yanın Arnavutluk hududunda aldı
ğı tedbirlerin, alelade askeri tedbir
lerden ibaret olduğu aalteri mabfil
lerde söyleniyor. 

Çe1niklerdt>n teşekkül eden ~0,000 
. kişilik yeni tC§ckkül faaliyeti' geçmiştir. 

Vaziyı•ti hal:kın da tırasıra §iiphdt!r ııya11an Bulgaristamn Torııova şehri 
tıe bir Bulgar kızı 

Belgrat 26 ( ö.R) -- Tirandan Rodos hava üaferi de takviye edil-
gelen haberlere nazaran ltalya hü- mittir. 
kümeli, Arnavutluğun Yunan ve YUNANlSTANDA SEFERBERLtK 
Yugoslav hudutlarında geniJ ölçü- YOK 
de tah§idat yapmaktadır. Nakliye Alina 26 (Ö.R) - Atina ajansından: 
gemileri Avlonya ve Draç limanla- Yunanistanın umumi seferberlik ari-

d.. takrib b" f k k fesinde bulunduğu hnkkındakl haberle-
rına un en ır ır a aa er çı- . hUk" t -smen t k • 1 1.,.. k B 1 .. ._ rı ume •... e zıp ey em :i.ır. 
armışhr. un ar tecemmu noKtala- Bununla beraber bütün sınıflar sıra ile 

rına ıevkedilmişle:-dir. 

Bu 1cşekkü1 seyyar müfrezeler halinde 
yurdun muhtelif köşelt'rindc çalışacak
lar, billıass., «beşinci kolon~ adı verilen 
Alman 1l~~dlatiyle mücadele cdec::ıktir. 

Bu yeni Yugoo;]av te-:kilfttına mensup 
olan ı;cnçler arnsında iinivcrsiteliler de 
vardır. Bunlar, harp Z<!m:ınında dii ş-, 
man hatları gerisinde çalışmak V:lzifc
slni deo Uzcrleriru~ almt'jlardır. 

SOVYE'ILER - YUGOSLAVYA 
MüNASEBEI'LERl 

Belgrat 26 (Ö.R) - Sovyet Rusya ile 
Yugoslavya ara .. ında akt ve imza t•dilen 
Ucaret anlaşmasiylc bu anlaşmaya mer
but protokollıır nazırlar meclisi toplan-

- SONU 3 t)~co SAU1FEDE -

Bir diğer habere nazaran da hal- ı 
ya, on iki adayı bir bayii tahkim ey
lemi§ ve bu adalara takriben dört 

Mısır Başvekilinin beyanatı 

r.~;;•rç~•ıtır. Allı- Trablusgarp hududunda 
ay a, h. h• hA d• J d nordu da dün ıç ır a ıse o ma 1 

yine yenildiler 
~ -·--İstanbul, 26 (Hususi) - Şehrimizde 

yapılan milli küme maçlarında Fener
bahçe takımı 111fıra karşı yedi golle Al
tınordu takımını, Calata~aray da biıe 
karşı iki golle Altayı mağlup dmi~ler
dir. 

Mıaır müte_yakkız ve hazır bulunuyor 
Kahire, 26 (A.A) - Ba;,vekil Mahir 

paşa beynelmilel vaziyeti müzakere et
mek fü:ere yapılan nazırlar heyeti top
lantısından sonra son günlerde dolaşan 
bedbinonc şayialara karşı efkarı umu
miyeyi teslcin edici beyenattıı bulun· 
muştur. 

&,vekil ezcümle Mısırın garp hudu
dunda bar hadise cereyen ettiği haberini 
r at'i surette tek:aip etmit ve müte,aklus 

• • • 

ti için kap eden tedbirleri almakta ol
duğuna dair teminat vennİf tİr. 

Ali Mahir paoa vaziyetin inki~afından 
Parlamentoya mallımat vereceğini ilave 
ttmiş ve vaziyette bir vahamet görü). 
düğü takdirde mebwıan ve ayin mecliı
lerinin müstacelen içtimaa çağrılacakla· 
rım söylemiştir. Diğer taraftan haber ve
raldiğine göre 26 Mayısta bütün Muıır 
araz.isi dahilinde ışıklan ıöndürme 

Müttefik ordularında değişiklikler 

Ordu kumandanlıkları
na gençler getirildi . 

Yüksek kumanda heyeti hemen tamamen de· 
ğişti, Veygand maiyetinden enerji İşliyor • 
On beş Fransız generali mahkeme ve veriliyor 

Eski ha kumandan Gamlen ve vazıfclcritıdcn a/f edilen diğer Fransız generalleri 
Lorıdra 26 ( ö.R) - lngiliz or- belidir. Bugünkü kumandanlığın 

duları başkumandanlığı kumanda icap ettirdiği vasıflann tamamınİ 
heyetinde bazı değişiklikler yapıl- haizdirler. Bunlar harekatı, Veygan
mıştır.Kumanda heyeti takviye t'dil- dın istediği ve emrettiği gibi idare 
miştir. edecelderdir. 

FRANSIZ ORDUSUNDA Vey.gand, kumanda heyetinden 
Paris 26 ( ö.R) - Batvekiletten enerji istemiştir. Enerji ile birlikte 

tebliğ olunuyor: mesuliyet istemiştir. Mesuliyetten 
«Ordu erkanı harbiye reiai ve bRt- kaçınan kumandnnlar bu harpte va .. 

kumandan general Veygand'ın göa- zife alamıyacaklardır. En ufak bir 
terdiği lüzum üzerine ordu, kolordu, zabit bile meımliyetini kuJlanarnk .. 
fırka ve bazı alay kumandanlıkların- tır. 
da değifiklikler yapılmııtır. Ordu Yüksek kumanda heyeti, hemen 
kumandanlıklarının baıma getirilen tamamen denecek derecede deiiıti

f.a.t tecri- - SONU 3 ()Ne() SAll1FEDE -
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Milli Roman: 6 YAZAN: Adnan Bilget 
Bu gece gözlerime bir türlü uyku girmi
yor. Bütün kabahat, pencereden ta gön
~i.ime insaf11zca taarruzlar yapan ıu ge
ce yarısı rüzgnrmada.. O, hatırıma ne 
güzel ıeylcr, ne hülyalar gönderiyor) 

Faraza şimdi o, yani, anladınız tabii, 
Turhan. Şu pencereden rüzgarlar k"dar 
ıcsai% giriverse.. Herkesin uykud bu
lunduğu bu saatte, parmaklarının ucu
na basarak yanıma sokuluver!le. Ben, 
farkında olduğum halde kendimi uyur 
gibi göstersem. O, incecik parınl\klarını 
111.çlarımda dolaştırsa. Ve ben, bir müd· 
det anlamamazlıktan geldikten sonra 
uyanır gibi bir hareket yapıvcrs~m. 

Sanki bir ni~n merasimi yapılıyormuş 
gibi ona ve bann hususi bir itina gösteri
liyordu. Çayda hazır bulunan akrabamız 
ve tl\nıdıklarımız, hu nişan keyfiyetin
den haberdarmışlar gibi bir vaziyet ta· 
kınıyorlnrdı. 

Cörüyoraun ya defterim, bunun bir 
pandominadan pek de farlcı yoktu. 
Onunla bir kaç umumi cümle konuşunca 
oldukça kiiltürlü, iyi kalpli bir çocuk ol
duğunu anlftmıştım. 

Acaba kaçar mı dersiniz. Hiç ı.ımnet
rnem. Fakat ona ne söylerim ilk fırsatta 
ııcabn) 

- Ne raptın Turhan, burarıı nasıl 
girdin. nasıl cesaret ettin buna) 

Heyecandan sararan çehre41inde te
kallüsler .. Bir a:.t çekinme ve bunu ta
kiben koş .kocaman bir cesaret. 

- Oldu bir şeyler F'ikreı:. Senin uza· 
ğında dayanamadım. Hiç olınnı:sn, uyur 
halini bir defa görmek İstedim. ister
misin. ccşnret edebilirmisin Fikret Rir 
az benıb~ce. l>ahçcye ~ıkalım. 

- Nasıl olurmuş böyle şey. Uyanır-
hrııa, ya bekçiler seni yakalnrlnrsa .. 

Evet, ya yakalanırsa) 
Çok müthiş bir şey bu. 
-Onu himaye etmek, buradan tehlike

i"ce kurtarmak lazım. İşaret ediyorum 
ona: 

- Turhan. elini uz.at bana, ben elek-
• triği söndüreceğim. Beraberce alt kata 

foelim. Ben seni bahçeye çıkıu"lr ve bı
rakırım. Hemen soluğu !lokalcta alırınn. 

- Peki Fikret. 
Eli elimde, nefesi yrıkmımda. parmak

larunızın ucuna buauk üçüncü kattan 
· ikinciye iniyoruz. Ne o, burada bir ışık 
yanıyor. Eyvah. nöbetçi ö~rctmenin 
oduı.. Demek hali. uyumamı~. Simdi 
ben ne yapacağım Yarabbim, 

Ve.. Kork.u ile ~ö.ı:lerimi, yntai(ımrla 
açı)'Orum. Zavalh hayalim. ne kadar İn· 
lcar edersen et. ruynnda bile onun için 
ecel terleri döküyouun. Onunla alakan 
yoksa. uykun arasında onun hesabına 
döktüğün ecel teri ne oltA,Yor. Bu. haki· 
knt olsa da, hllldkaten onunla alakan 
kalmadığına ' göre bırak ta hnclemeler, 
nöbetçiler yakalasınlar. En c;oi:u bir hır· 
ıız diye polise teslim ederler. Turhan 
hırsız ha.. Hah etmesin, yazdırsa boz
ıun. 

Uykum fena halde Lıı.stırdı. Şimdilik 
Allaha tsmarladık ~üze\ hayalim. Reni 
bu gece kendi lcendlmle yalml: buaktr
aan pek sevinirim. Sana iyi meş.:nleler 

• temenni ederim.» 

NOTLAR: 10 
Li•eyi bir haftaya kadar bitiriyorum. 

Bundan sonra talebdilt hayatına veda 
etmek icap edecek. Henüz: kat'i bir !ta
rar vermemiş bulunmakla beraber gnli
ba ev kadını olacağııu. Bab.,_m, evlene
cek bir cenç kıı için Onh•er ite tDhsilinin 
lüzumuna bir tür1ü kt:ndisinin kandıra
mıyor. Ben de a!ıaih yukarı kendiııine 
hak \"eriyorum. 

Mektep hayatına veda etmekle. ga

liba genç kızlık heyecanlarıma ela nih.a
yet vermek icap edecek, Bana daha 
.imdiden bir nişanlı hazırladılar. F..ğer bu 
çocuğ_u kendiliğimden tu!'lınıış obarclım, 
l"Vlenmemem için bir seLep bulamıyn
caktım. Fakat ailem tarafından adetn 
ısmarlama bir ni~anlı gibi hazırlnıırlığı 
için bir türlü kafaca kendisine inanamı
:ı. or, daha do~rusu ısın mı}'orum. 

Onunla tanı mamıı:, ~nnemin hnzır
ladığı bir akşam çayında oldu. Güya 
henim lise) i bitirmem şerefine ~e dos· 
ta 'bir davet hazırlıyan annem onu bana 
tanıtacağını söylerken hu!!usi bir itirıa 
gösteriyor: 

- c inci gıbi bir çocuktur, kendisin· 
den pek ho !anacaksın. f.,ııMcn seni ta· 
nıyormuş, rl.ıns tt-klif C"clcrsr• r 4 ddrtm<-, 
diyordu. 

l)ans teklif ederse Teddeımc. 
Bu da ne elemek oluyordu . P.ı!nİın şu· 

rıunla bununla dans etmeme kun·etle 
muarız bulunan annemin bu tavsiye in
cleki kokuyu hissctmiııtim. fakat ne Of' 
olsa hiç bir genç kız. bir n~"anlı teklifi 
önünde şu zamanda başını yükııeklerde 
tutamazdı. Keneli kf'ndime cak~iliğe ne 
hacet, bdki de iyi bir şeydir, ~önülce 
kendisine 15ınırsam neden reddedeyim> 
diyordum. Çay sanki ikimiı İçin hazır
lanmı gibi onunla çayda yan.yana idik. 

Adı Mükremin bey .. Bu kafiyeli , tam· 
tarak.lı adın altında gizlenen şiirli kalbi 
sevmemek için pek kuvvetli bir vesile 
bulamıyordum. Ona hemen abıvermiş-
tını. 

Kt:ndisiyle çaydan sonra, yani erte:ıi 
1{ÜnÜ evimizin geni'! bahçesinde ikinci 
defa müşenef olabildim. Tavrı ve umu
mi vaziyetiyle bana pek çabuk ısınmı~ 
benziyordu. Bu defa nrlcasında açık mai 
bir elbi .., boynunda bu renge pek uyan 
bir kravatı vardı.Bu defasında elimi daha 
hususi bir itina ile, adeta bana yllkm ol
mak istiyen bir şekilde sıkmıştı. Ona yıı· 
nımdaki koltukta yer göstermiııtim. 

Güzel bir akşam t:vimi"in bahçesini 
dolduruyordu. 11enizden sıçrayan su fis. 
keleri, arada :mad.ı çchrelerimiLİ okşı· 
yordu. Oldukça uzunc:a bir sükuttan 
sonra ben konuşa bildim : 

- c~liikrimin" bey, cldim. Sizin aile· 
niz hakkında malümııt almrık istiyorum. 
Kısa konuşmnmızda bana Lir çok şeyler 
söylediniz. fakat ailenizderı hiç bahset· 
mediniz.> 

Hafifçe tebessüm etti: 
- Nasıl, dedi. Onlardan ne olacak. 

Ben, sizinle evlenmek istiyorum. Bu ka
dar açık konuttmam belki de doğru de
ğil ama.. Siz benim ailemle evlenecek 
değilsiniz. 

- Maksadım filhakika onlarla evlen
mek değil.. Fakat onlara karşı merbuti
yet derecenizi anlamak i.terim. 

- Kısacası: Bir annem vat, k~ndisini 
sever ve derin surette hürmet ederim. 
Babam yok. kardeşlerim beni fazlaca 
aliiltadar etmezler. Daha evvel de işaret 
etmek istediğim gibi ftize kar ı olan 7..an
fım, ilerde aramızda bir c ile> mevzuu
nun mevzuu bahis olacağına delil f!l\YI· 
lamaz. 

- T~ekkür ederim İ7.nhatınıza. Da
hi\ bir nolı:tıı vnr.. Bizim tanışmamız. 
gÖrÜıJmemiz, pek ısmarlama bir iş oldu, 
öyle de~il mD 

-BiTMEDi-

Ki.SACA: 
•••••••• 

Kaeıt iktısadı 
--:c:-

T AZAN: .Ecııw K. K4mil Akıcı 

Kiigıtta iktısadm ehemmiyetini iıncll 
anlıyoruz. Mcldeplcrde. dairelerle gaze
telerde olduğu gibi her kağıt iııinde Lc;raf 
ctmemcğe bakıy<>ruz. Hakikaten, kos 
koca hir sahif eyc gelişi gUzel bir şey ya
zıp çi7.mek, kfığıdı israf etmek olmaz. mı? 
Bence yazının dilinden nnlamıynnların 
okuyup yazması cb bir nevi israftır. Va
kfa varakı ınihri \•efa.rt kim okur kim 
dinler diyen biı· s•iz vardıı· anıma bazı 
da öyle okunacak ' c öyle yazılacak şey
ll'l" olur ki onu vkumnk yazmak değil, 
ezberlemek gerek olur. 

Kağıt deyip geçmiy~lim, onun ela her 
türliisii vardır. Mesela pembesi, cfü'ıtu
ı.isi, ipeklisi, nşk kokulusu olduğu gibi 
icinde tahın helvası sarılanlarına kadarı 
da vardır. Sigara kii[:ıdı bir wınnnlar in
celik \'C hafiflik ifadesi olınu~tu •Cart.. 
Kaba kfığıt• ta içi boş hır ses çıkarmağa 
alem olmuş nmiyaııe hir söı.dü. 

Kitaphaneleri son zaınnıılarda killıp 
evi yrıptık. frıknt kağıthane bir tiirlü kfı
ğıt evi olmadı. Kfığıthune, Kağıllıaııcliği 
muhafaza cttikÇ«> f tanbulluluk damar
larım irnbanyor, lGığıthanenm neşeli 
hayatını, c;.Htc nfır~ \'c zurnasını işiti
yor gibi oluyorum .. Şimdi tam me\'siıni
dir, Uz.erinde .,.eytnıı kırmızı kirazlaı·ı 
sallanan sivri sar. külahlar. sakız ~ibi 
beyaz. önlükleriyle sakız gibi kuru kay
maklı dondurma satanlar, sıyn sandal, 
nçık gel, diye kürek kesen kayıkçılıır 
gözümün önünde.. Kağıt ile, kiiğıthane 
ile süzü uz·ıtmak, l:ağıt iktısadiyatına ~·i
rıyet etmcıı.1:k olacak scıyın okuyucum, 
gelin tı işi kısaca keselim .. 

Liselilerin bu 
seneki askerlik 

kampları --·-Kamplarm nehari ol· 
ması pek mahtemeldil' 
Lise dcirdUncü ve beşinci sınıflarının 

her senC> açılma!lı ınutnt olan askerlik 
kamplarının bu :>ene 7 Hazlı-an tarihin
de nçılınası· şehrimizdeki alak;ıdarlara 
tebliğ edilmiştir. Askerlik kampları pek 
muhtemel olarak hu .:.ene nehari ola
caktu-. Kamp talebelerinin ~eceleri ev
lerinde \•eya ·mekteplerinde kalımıları 
ınuhtemcldiı'. 

Lise kamptan için alakadar okullar
da dün biiyük hazırlıklar yapılııııştır. 
Her tüıfü Jınzırlıklar ve ıwksanlar har
t.'"\ nihayetine k.-dar ikmal edilecektir. 

Bu sene lis kamplarının Bornovoda 
mı, rok.;;a başka bir yl'rde ıni k~ı:ula
cağı bildirilmemi"!lir. Bu ha!ta ıçın?e 
knmp yerleri uıy!n ve tebliğ edilecektır. --·--Muallimlerin körfez. 
deki vapur gezintisi 
İzmir öğretmenleri yardım andığı 

larafından evvclkL .gece huSlL'iİ bir va
purla İzmir körfezi dahilinde biı· gezin
ti yaptlmı.c;tır. Gezinti i~in, körfez vapur
ları idaresi en iyi vapurforından Sıır'ıı 
t.ah<>is elmiş. dörl yüzden fazla muallim 
l!c:.-iıı.tiyı> iştirak etmiştir. , 

Maarif müdürü B Ali Riza özkut un 
da iştirak etti~i gezİnli çok neseli _g~~
mis ve saat. 21l den gecenin saat bırme 
kndar devam etmiştir. . 

Sur vapuru saat 19.45 te Konak ıske
lesindcn büylik bir kafileyi nlchktan 
sonra sırasiyle Pasaport, Aloınncıık ve 
Karsıyakaya uğramı!I ve oradaki nıuaI
lim kafileleTini de alrnıştır. 

Orta okul ve lise munlltınlerinin de 
iştirnk ettiği vapur gezintisi esnn-:ında, 
havanın kapalı olmasınn rağmen güı.c.I 
bir ~ece ya!!anmı lır. Vapurdaki caı 
ekibi, davetlilere neşeli dakikalar ha:,ır
lamışttr. 

Böyle gezintilerin te\•ali etme i \ 'C da
ha i~·i organize edilmesi şaymu temen
nidir. --·--

Belçika ve Hollan-
dadaki talebemiz 

Ş~hrimizdcki alakadarlara gelen ma
li'unata göre Bclçikada tahsilde bulunan 
bütii.n talebemiz, vaktinde sefarethane
nin yaptı.t!ı tebligat üzerine Frnnsaya 
~eçmişlerdir. Belr:ikada tek talebemiz 
kalmnmı.stır. 

* Ankara 2:> (A.A) - Belçika ve Hol-
laııdada tahsilde bulunan talebelerimiz
den 31 kişinin salimen ingiltereyc mu
ı:asalal ellikleri hakkında haı·iciye Vc
kfıletine malumat gelmi tir. Bu talebe
nin isimleri öğrenilince ayrıca ıliın edi
lecektir. --·--BULGARİSTANDAN 
Gelen muhacirler •.. 
Bulgaristanclan ba:ı.ı muhacir kafile-

leri menılckctiınize gelmeğc başlamıştır. 
Fakat bu sene bül•ük kafileler gclemiyc
cektir. Yirmişer, otuzar kişilik grııplRr 
halinde muhacir gelebileccktiJ". --·--Porteldz ve Papalılı 

Lizbon. 26 (A.A) - Portekiz ile 
Papalık ara.,ındaki konkordnto Portekiı 
meclisi tarafından ittifakla tas\ İp olun• 
muştur. --·---
Yeni Ne~riyat 
·--······ ..... 
AltKİTEKT (l\1İMAlt) Bu derginin 

109 - 110 uncu sayıları intışar elmistir .. 
!ı;iııdt• yapılmış ıniitcaclclit cscdeı: ile 
köy mimarisine ait bil" çok projeler \'ar
clır. Bunlardan b:ıska, lwva bonıbardı
maıılarrna karı;ı korunma usulleri, Mi
mar Sinana ait v~sikalar, adil yazılarla 
ınal1.emc rayiçleri v&rdır. 
(ARKİTEKT) im sayı ile onuncu in

tişar yılına girmi~tiı·. 
İLK öC.RJ:'fİM - l\la<ıl"if vekilliği 

ım-afından ııe ı-e<lilerı im gazetenin cl
lind sayısı çıkmıştır. 

ıhracat ·i lerimizin vaziyeti 
X4X 

Ticaret vekili mühim 
.beyanatta bulundu 

~-~-~~·x4x•~~~~~---

İngllterede paramız birikiyor mu?.. İthallt ve 
ihracat vaziyetimiz • serbest döviz i•i • ihracat 

primi kaldırılmah mı? •• 
Ticaret vekili B. Nazmi Topçuoğlu :znn itibara alacak olursak bir kaç yiiz 

Diiyiik .Millet Meclisinde aşağıdaki mü- bin tonluk huğday ve arpa ihracatımız 
hiın beyanatta bulunmuştur: ile dövit nıuvazenemizı lehiıniu ÇC\'İre-

c- lhrac.ıtımızın ~ 20 bedelini ser- bileceğimizi .r.ann diyoruz. Bu temin 
Lcst döviz ve ', 25 ıle de Kanada \'P edildikten sonnı elimizdeki :-;erbcst dö
Hoı1gkon~ mü;tesna ln~iltere impara- vizleri.mizlc bilhassa Aınerikaclan kolay
torluğundnn esya alınak hnkkına malik lıkln ithalat imkanı hasıl olacağını ku\•
bulunuyoruı. Bu .suretle İngiltcreye vetle ümlt elmekteyiz. 
yı:.ptığımı:ı ihr.\catın '<> 55 bedelini tuh- Harp başlamadan e\'Vel İngiltere üze
sil edebilmek için oradnn ithalat yap- rine olan ihracatımıza verdiğimiz priın
ınak ıııecburiyctindeyit. Bu it!barla fn- ler yüzde altmış h~ten faila ve lngütr
gilterede cok para tcrakümU nıeVTuU ıeden yapılan ithalat prinlleri de yüule 
bahis değildir. 85 j miitecaviı: idi. Bunlar tahmini d e-
Mayı.s ayının iptidasından 15 ine ka- ğil, kat'i rakamlardır. Fransayn olan ih

dar takriben 921 bin lira ihracat .gene racatımızda ise keza bu şekilde prim 
takriben :18ô bin lira kadar ithalatııruz vermekte idi. Bugün bu primler ~·avas 
olrnustur. Buradaki !)00 küsur bin lira- .\'avaş aşağıya indirilıniyc başlunmı.itır. 
nın ', 55 i \0akıa 5UO küo;ur bin lira ol- Bugün aınmi ithalat primi yüzde 5G dır 
nıakla heraber farkın büyük olmadığı- Yani lnı;ilte.rt!yı.> tatbik cttiğiınlz ithamı 
gi;rülınektedir. Bu itibarla slmdilik bü- orimi harpten ev\·cline nazaran yüzde 
yiik bir teraküm olmnsı ihtimnlini gör- 29 asağı indirilnıi .. tir. Evvelce heı· ınenı
miyoru1.. Meğer ki lngilterenin ihracatı leketc ayrı ayl"J primler tatbiki i•dcre 
tamamen dursun. . çok zorluk \1eriyorfardı. Bugün bunlar·• 

&unu da arzedeyfoı ki. ingiltereye yeknesaklaştırmıya ~.alışıyoruz. Bugt"t
vaki olan ihracatımıl.ln bir kı~mı esasen nün awmi iUıaLit primi yüzde 56, ihr:ı
istikrazın faiz , .. , ıunort.Lmıaıilarınn k.cr- catın enterşanyalli memleketler mü -
tılık olaeaktu·. Maliyenin son )'aptığı te.sna yüzde 40 tır. Belki bunl.a.r. ithalat 
he~ba nazarun önümüzdeki sene bu i.3- ve ihracat arasındadır. Bu farlı: yavn~ 
tlkrazlann faiz \'e amortismanları 17 yavas azaltılarak bu iki prim birbiri.ne 
ınilyon lira kadar tutacaktır. lakri~ edikcekfü. 

Bunun % 60 ı tngihereye aittir. Bina-
ecıalcyh lngiltereye )'npacağıınııı: ilıraca- iHRACAT PRtMI KALDIRILMALI 

Mt"! tın bu· kLSinı esasen hu istik:razın fai7. 
ve aırıot·tisınunlarına gideceği için onun 
fevkinde olan ihracatıınıw1 '~ !55 i lev
kalAde bir miktar değildir. Bu şartlar 
dahilinde tn.giltere<le imdilik büyük bil· 
Para terakümündcn korknıamnk lazıın· 
dır. 

lTHALATIMIZ V.E SERBEST DöVtZ 
Hakikaten bugün ithalat itibariylt 

ferahlı bir vaziyette değiliı .. 
Ye bu hal memleketin içeri.'>inde lıazı 

~yanın tedarikinde müskülat doğur
maktadır. Mesela demirde 11ğradı~ttnıı 
zorluk gib~ Fakat bunu da daha ziv3de 
serbest dövizle memleketlerden ~nine 
çalı~acağız:. Sol) zamanlarda dövir. var.i
yetinıiz gittikç• salah ke~b\tm~ktedir. 
Bu sene bilhassa hubu'hat mahsulümü
'ZÜn iyi bulunması, Li?'..-, genis mikyasta 
buğday ve arpa ihracı im.kanlarını ver· 
ınekt.edir. Son y<\i)tığıını·..: scıtı.şları da na· 

lhracal primi \'ermenin ıtha:lit fiatle
rini artırdığuu sö.vüyorlar. Ço1' doğru
dur. Fakat, ithalat primi verilmediği 
takdirde milyonlnrca 1irn1ık jhra~ pri
mini ne ile Odiyec~lı:. Bugiin ikracata 
vermekte olduğumuz primi, dün~1a pi· 
ya.ularmın biraz yük~lmiş olnınsına 
rnğnıcn tnınnml"n knldırmak mümkün 
değ.ildiı·. 

lthalat primini kaldırdığunız takdirde 
iki vaziyetin karsısında kalneağrı:. Y.a 
ihracatı durdurmak ve yahut baska bir 
menbadan ihracata prim vermek. Bu
nun ikisini de lathike iınltan olm dı~ı
na ı?Öl"e bugiint- kadaı· yaptığıml7. gibi 
bunları •yn"a~ yava .... asağıya indirmek 
\'e memleket dahilindeki piyualarıını7. 
düny:ı piyasalarnı:ı uyduğu zamanda 
bunu ortadnn kaldırmaktan başka c•aıe 
yoktur. 

Bergama kermesi açıldı, 
eğlenceler parlak oldu 

~-~---x~x----~~----

Kermese 20 binden fazla ziyaretçi geldi· Valinin 
ve Bergama Belediye reisinin nutukları - ef:len· 

celere dair tafsilat ... 
-- - - --- x*x·------

Bergama kermc.si dün Bcrgı.unada va
limiz B. Ethem Aykutun on binlerce 
halkın ünücıde irat tliği nutukla açıl
mıştır. 

Kermes koıııitcsiııiıı hazlrlaclığı zen
gin programa göre Wren Bergama öniin
deki spor alanında yapılmıştır. 

Havanın ). agmurlu olmasın<1 ragınen 
eğlencelere izmirdcn. Mani. adan ve ci
var köy \'e kazalardan arablarla, moto
siklet, otomobil \'e otobuslerle yirmi bin
den fa7.la ziyaı-etçi gelmi tir. 

Sabahleyin davul. zurnalarla ~ehiı· 
dolaşılnu~, Kermes iları edilmiştir. Öğle
ye doğru Ko1.ak yaylası zeybekleri, Kı
nık parti lt·şkilatı mensupları. avcıları 
ve bir çok köylerden gelen heyetler, 
milli kıyafetleriyle kadın ve erkekler 
bürlik bir kalabalık vii<'uda getirmicılcr
dfr. 

Öğlecl •n CV\•el hir kı ıın zlvaret!'ilcr 
Akt•epola ve Jimmıza ı;ıknnş. ·dıgeı: bir 
kısuıı ela ~~skilepyonu gezerek sifalı su-
dan içmişlcı·diı·. ~ 
öğleden soma Kermes eğlcm·l•leriniıı 

\ apılacağı hi.iyiik alan ıniithı~ kalaha
lıklasrnı;:tır 

Halkın i tirahati ıcııı alana binlerce 
koltuk ve sandalyn korunu;: ve güne-,
ten muhafo7.a için de evvelce çardakfar 
yapılmıştır. 

RESMt GEÇiT 
Saat tanı 14 te vali B. Ethem Aykut 

ve Bn. Aykut He emniyet müdurii !B. 
Sait Özgür. mua\•ini B. lsmail Küııtny, 
Bergama kaymakamı B. $evket Kan
can ve refikası, ac:keri kumand!lnlar, 
Bergama partı ve beJc<liye rcisı B. Ham
di Arıkan, miize miidürii B. Osman Ba
yatlı, hnlkcvi rcısi m-ukat B. IfalCık Ok
eren. vilnyet umıııni meclisi Bergaııın 
a1.nsı ;B. Hasan Çelef.ıj ve kermes komi
tesinin davet ettiği 1zmir gazeteleri mu
harrirleri, kendilemıe aynlan yerlerde 
bulunuyorlardı. 13,45 le hnlkevi iiniincle 
kıplanaıı kcrıııes ıılavı askeri ııııızika 
ile Lcrnber alana gelmiştir. Bandoyu 
kerm,cs komite;·i a~ası, fıO kadnr 1>fe !\'c 
zt'yh k, ellerinde kılıııç ve kalkunlnny
le kalkancılar. okc:ulnr, cirit<"ill"r milli 
klyafeUeriyle takip ~tmiştir. · 

Alıiy bir f!t'Çit re:;ıni yaptıktan -.onra 
meydanın ortasında yer alıl'ı tır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• VALi~lX ~UTKU 

DEMiR MASKE 
.. ·-Büyiık tarih ve 

(ıKıNCı 

macera romanı ı 
KJSJM) 
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Cüce, gözleri kc.n ~anagı.na dönerek, 

nğ1.ıııdnn köµUk 3&Vural'ak ve hiddelin
<len çehresi korkunç biı· ~kilde mora
rarak yarı do6trulmuı: ve hu lüzumsuz 
i tihza zevkiyle ne büyUk bir becerik
.siklik ~lediğini r nl:ımıştı. Karga tır· 
naldı ellerini. genç kadının boynunu 
sıkınak istiyoı·ııı~ gibi uı.attı. Ağzın
dan yarım ynmalttk sözler çıkıyordu. 
Arabacı hunları duyabilınis bile ol

nı~ dı. yint• nnlıyaınıyncaktı. CUce i vo
nun üzerin<> ntılın .. t.. i.r.1edi. Fakat o. ~-
ele bir bakısla, onun bu hc1mle mı duı -

durdu .. 
Bu keskin ve l.Jlı· k.ılıuç darbc.~i gibi 

wğuk bakı.c;ta herif kendi idam hükmü· 
nü okunıtıl'tu \'e genç kndının elini ~öğ
sündcki hım1;erc clo~ru kal~ırınusı da 
bunu teyit etti. 

Knnhur yumruklarını ıknrak kol'ku 
içine.le. tahtı hükme alınmış hir yılan 
gibi oldu[!u yere dii tü. Aciz bir hiel
detll' lıoınurdaııırorclu .. Dudaklarından 
kırn kaçını~tı .. 

ivorı hir kac clal:ik.ı bu kU\·vetli maıı-
Vt'tİ7.ınanın trsıri nl ı 

siz tuttu .. Sonra bu sessiz. fakat ıniithi.ş 
sahne hiç cereyan P-tmem~ gibi , ı>n ta
bii bir şakraklıklrı : 

- Vah. \"ah, Gniufon c~ıaplnrı! Tabi
at scfl'rmc hu kııdnr ~öniil \'ermek, 
onun ideal glİ:lelliklcdııc hayran olmak 
seniıı için pek iyi dc~il. Zira bu mana
sı~ {ikıı· seni az kalsııı hir budalalığa 
fcvkedccekti. Hafü\lki bunun ne kadar 
nahcı neticeleri olabileceğini sana cv
\·elclcn .sCiylcdiın. ut.iti.in şfürlt>r gibi, 
seniıı ele acnb;ı l>.!,Ynin tuhtasız ve ha
fızan hu kadar kı ~ mı? .. Ne ısc, bu 
defalık haycli scnı yiııe affcdeyım, fa. 
kat kcıı<li ıncııfu<1tin namına ~nna tav
siye ederim : i1.;iııdcki serseriligi mey
damı vuran bu ıı.iiııasP.bctı;i?'. lnvırlar
c!aıı va1. geç .. Ma<IC"m ki do tluk tenli 
t.tmc~e karar \"erdik, daha ıptid.adarı 
lw vga ctJ:ıck \'P c:.ıl ı.~ımık bey h ud~'dlr •. 
ilk i1.har ettiğim ar'1.uyn muhal •fete kal
kısıımk senin için pek kibarcet hir hare· 
ket olmazdı .. nuı:ıc.::.ı, aramızda hu gibi 
mü.şküller hır dah~ l'ıkmamalı .. Vt"rsay 
sara) ırıa gıdiyoruz! .. 

Gııiafon bo~uk hır ~('!;le hoınuı dandı: 
Bc·n dt• s;ına t<.-krar <'derim: Ken-

da senin hiikmün <•lundayıın. Zira na
sılsa bir lıu<lalalıl· yaparak ellerin arcı
sınchı bir siliib hıı·aktım .. l•'nkııt. senden 
ne kHdar nefret ettigiıni unutmuş olma
malısııı .. Einaenall•yh, ilerisi için sukın. 

- \'ay efendim \'ay, s;ına gösterdiğim 
iltifata bu ııe fona hir mukabele asiluı
dem '.' .. Fakat HPıııt• lii:t.ıııı, ~aııa refaknt 
ebncmi istl•din .. Al'tık yanından ayrıl
mıyacuğım \'c st•ııi gCilgeıı gibi takip 
edeceğim .. Hatta lıasmet 1i W! sevimli 
annen neıdindt' bile! . ." 

Cüce kı.dife mindı:rlcrdcıı sıcnvarak: 
- Ne' Ne eledin'?.. Diye h·a~;kırdı .. 

Nasıl! .. Biliyorsun hn . 
- Madam dö Ment~ıwmın, biiyi.ik 

On cfördiinclı Luıııiıı hu aziz zevcesinin 
oğlu olduğunu mu?. Öyle ya, Brc\'lln 
~tosundan ayrıldıf:ıın tarihten heri qok 
gezdim \'(' tozdum . Seyahat iıı~aııa. bu
nun kadar daha nice eııtcresaıı se) ler 
iigretiı· .. 

- Amma. bu (;lcli.ireıı bir sırdır. 
- Adam sen dı.:' Daha az ijldüriicü 

,,lınıy:ın diğer bır sır vnrdıı· ki ıkirrıil. 
de ona 'akıfız.. Böyle iken. ikimiz de 
ya J!f oı uz . Hutta bu iında olduk ~.ı 

Türene istıkLil ııuır::ıoudn b,ı_l<'n:ııı~, 
bundnn sonrn ,·alimiz ELhenı .\~·kul bir 
nutuk s(iyliyerek. binlerct- ene. evvelki 
cırtn Asyalı C"Cdadıınızııı ~·aptıktarı hu 
c;ok faydalı kt't·ıııe.sin Bergaııında ihya. 
sındaki eheınıni}·eti anlatmh, Ciiınhuri
yet devrinde Tiiı·k millclinin ra~amul< 
\'e ei:lennıek hükkuıı ~·ok iyi 

0

hiltfiğini 
ve \•atani \'azlfosini de ihmal etıııecligini 
.söylemi,. gelct'ek )'ıUarda daha iyi ve 
pal"lak şekillerdt- tc-.it etmek ıernl'rulİ.si
le kcrnıc i açmı . Milli ~efimiz büviik 
İnönünün adını tazim1r anarak krrı~~st: 
gelenleri selamlaınuıtır. 

iKİ 'l'İ NUTUK 
Buııdnıı ~cıııı·a Bcrc:aıııa P<ırti \'e Be

lediye reisi. zi.rı:ıı-etçiled selfünhmıış. 
hital){' iııdc kcnıw~in her . Pne daha h i 
yapılat·ağıııı tebariiz cttirnıis n.: : • 

-- Yaşa ıu Milli Se!imiı. İııöııi.iıı. ya
t-a,.,ııı Büyük Ti.irk ıııilleti. rasn.,,111 k:.ılı
rnmnıı ordu, y<ı<ıa .ııı Ciiınhuri~ t•t Hı.ılk 
Paı-tİ:>i, Türk ilendiği, v:ırol~uıı Beı·gıı.
ımılılrır •. 

Sö1.leriy it' nutkunu biti rıııist i r. 

t.ondra 
Moskova -·-Yakınlığı elde edilebi• 

lirse bu hareket, 
Balkanlar ve Yakın 
$ark sulhu l~in 
ehemmiyetli bir 
hamle sayılabilir •.• -·-- BAŞTAJtAfı'I l İNCİ Sl\HİltY..Of·: -
YıUınc.a )losko\•a \ 'C Bcrlin rııdyııltıa1 

birbirlerine kfüür s•\'lınnAkta nıüsAbıı· 
ka ettiler. JI:ıkiktıtin ıraa i bu o\uJH"ll 
bu iki memleketin bir istllii pollttka "'; 
da mısıl aula .. abilmis olmnlarıııa hu) rc 
dm<'nwk cld~n gclm.cı. Fakat ,atwılarlil 
bakılırsa Baltık de\ ll•tll•ri ıııcscksi S0 ' • 

"etlrı-i mlittcfiklcrdcn uzakbstırnu~ '.e " . . ıı 
Almanlnnn kucoi:ını.ı atm~tır. llepırıı 
hatırlı:roruı: ki Ballık dcdetlcri gnnııı· 
üvi k~hul etmediler. Son·ctll'ı· ,\lnı~ıı 

. • • tll 
tclılike.-.i karl?ısındn Ballık dc\·lctlcrıo 
garanti altına alınmasında ı rar cttUer· 
Hu ,.~ buna miiıuasil çapraşık nıcsclcJc· 
rin müzakeresi de' am ederken Alınnn· 
ra Son·ctlcrc ccı)he almnk darnsındıa11 

;n~vakkatcn feranatl • Sovyct ftu!>yn>'1 

lalnıin C'dccek bütün sartlart kabule te· 
ma~ iil ::iistcı·di. Seıv) etler sulh )·oltı).1.~ 
lııu-p rnht\'I(• Ualtıktaki hiiliin strateJ• 
ıuevlcÜcri ·eh· geçirdiler, Hattli Alnıaıı· 
:nı Balbktnki tehaalannı da P"lon)'M 11 

~imek suretirlc flaltık di1\'nsın'1 1111 

kat'i hir rl•ra~at ;nmmsını \·ererek Jıar<"~· 
kctJen· lc\'e :.iiWc :tereddüt giistcrllll'th 
Polc·ıwanın istilasınd:ı Su,·yctlcrc pli) 
nynld.ı. Riitiin bunların manası Allllll11" 

lurm So\'ntlc•ı·i hılmiu ic-in frrngat '~ 
fednkiirh~la aıiUtıİ hadde · nnn:ılıırı ol· 
du. Omu mukabil dünya barit 11~111 
fıer ne Sıtrt>tlc olurq olsun, dcği mes'r'! 
:rİ7.a ı:öı tenncği d:ivabnna 'e prcnsiı) r; 
rint aykırı bulan mllttetilder daha b~ • 
dabifi sebepler tesiri altında unuuni ~· 
karlanwlan ve dh:ut elürmdıao (t k 
nerek Suv) ellerle nnl.aşına yapabUanc

1
. · 

ten uzak kaldılar. s· t Sovyetlcrle ıı· 
gilider arasında )'eniden müzakere ~I 

k •• 
pılara açıl.nwi bulunuyoc. aıos ova . 
l.o.adw-a bir iki nota teati ettiler- s~ 
relen lıaberlc:'e göre iktı>-adi m f!iY~~-c 
bir anlaşınııya \Vllmak için bir ini' ~~ 
bcyeliıün l\I kovaya ruareket ectece: 
ltildiriliyor. Hsııpteo evvel bütlin P~1 
rctlere rağmetı elde edilemiye11 ikl1!" { 
'eya siyasi anb.şınalar acaba btı ·~: 
mü bt-t hir oetiaı,re i!lal edilebilir aa• · 

Dc\·nm cdl"tt hıtrp şartları iç.inde g..ıv· 
yel Ru ymun iktısndi öl~dc de olsJ 
müttefiklerle bir nnlaşmnya vıınn11sı 
ehemmiyeti lıiiı: bir hadise otmakt0

' 

tı:ı:ık katamnı.. Ciinkü I\Iosko\·nııın \'11 ' 

?.ivcti hu~iin i<:lıı° miittclikler t:.ırafındııf• 
a. · U h 1· · .. 1·1 kt d. Zııfl'ıt'1 :nmn 'I r ~ 1 !?Of 1 mc " ır. , . ~ 

• - ~ıt\•' nman Sov~·etleriıi Polonya ·c 
benzer bir anla~ma .ile Ilalknuları h• 

. d . ıııı· o1rnaz"a De arabynya incceJ:ım· ıur 
btımr <:tbrtJmaktadll'. . 
Diğer la raftan , So,) ctl~rin ~ulgar•:· 

tan ''t' Yuıoslıw.nı ile ~ :ıptıhtı rı :ıo~. 
m:ılar ileri Sürülerek bu devletin ~ • 
kanlııı·da sulhun mnhafozasııı11 it~ıı 
~(;stermck istediği temin ~dihucktedıt·· 
Balkantardıı SO\'l"c:Ocrlc hal,rnnfa1' nf11' 
smd:ı ..,ithkUi nı~nf:t:ıt tcsndiiınkri ıın· 
:ıa:rn nlırur n bu ikinci kı ım fıaberk1"f 
daha Cazla inaıuııak la miimkündür. 

t;:'cr So\ vetler İngifü:lerl" anla~1111 

n 1 J • 1 • • • J \'C (ıll yapına c msusunl a :-amımı ısc er d'. 
rolda mu\·nffnlmctli bir ncticı· elde c ~ 
lcbilirsc Son ctl~rin nrtık ''eni hir isr 
1li hnmlr.sirır ·~tirak eı ·li hcsteıncdik c· 
ı·ine ihtiınnl \ eıw le koln)·la~ır. l\tosi'';. 
"V3d:ı h:ı.'lı''"l"ak mli7J.\kerderin mu\'tl 
fakıyetc is~I t•dilehilme i c:ok t~menni~ t 
liu:randır. 1 •. Filhakikn l\loskornnm hnkiki cıncldc 
rini hilınek 'c anlanınk çok giic i~e ~ 
A \'TllJl:l harbinden galip t:ıknrnk hır, J\ , 
mannının hiHiin ıliinnı ile hcr:ıhcr Si'; 
~el İtusya için de n~ nnıazuuıı bir~ ~t' 11c 
likL• tcskil l"\ fö·ccl·~i biiliiıı cıtlloklıgı~ 
ınc\ d:ı;ı<l;1 °lıl;luıuuı lıakibtkrdcndir· 
C11° h:ıkik:ıti !\lo. lWHllllll giiriİJl nıılanııı· 
mıs huhııuııa~mıı ihtimal n•rilcınN~ IW 
ım~ı kindir ki emperyali t lı:ıynllcr pc-l 

. • 'C' 
_inde lakılmnınl bıtlunnl0Rk bir. So~ h"( 
Rusrn ile miiltefildcr arasandn cıddı 1 

bir ihtil:if .elıebi \ C' menfaat n) ~ılığı t:ıj 
san ur l'dileıııez. Bilakis harpten c~~-~
;'\lo ... ko,·aııııı miidnfuıt ctti~i ideal tı 15' 
lcr uj?runda huıün İngiltere \'C t'rıı~ r

1
• 

kan dökmektedir. Cihan 'uzİ\ etine ı. 
k. 1 1 "t' 1 l 1• 1 • : ıc ) :ıl' un ııı unıın ı ınw !'il ıı:;, >ınıın ı 

1 nıak i ... tedij:ini belli dtirıııcnıck hıı'ôt, 
.;undaki ~•netler. Lir tarafa hır:ıkılır!> 

· 1 · ııc· ~loskova ilt- 1.cındranın ıııiislıet ,.r 
1 

., 
lice) e \"amıalıırııı.ı 'e böyle iktısatli ,~;r 
unJnsman si:ra:-i \"akınlıklarm ela tn • 
c~ 1cnu· ... inc i~ılizn~ ctnıc.k it·aıı eder· t •ı 

Hatta .l\foskonı ile 1.ondra )~~n .~~. 
Balkanlar \C Ynkııı Sark suUıu ıc:•~ di· 
teminat sa\"llabilir. llu hususta !{un c· 
den cok nikbin ol:muız ·ak la ıniizake! 

1 
!erin · müslıcl hir sııhada inkisuh imk.il~. 
lara kin bedbin huhmnın~a hi<: bi~( sdf 
hep meHut olmadığını kafiyctll· 1 11 .... . 
t'debiliriz. 1 :ide edilnıc'ii mııhte,"1rl ·~ 11 • 
ni anla,.ma. mc,uli)•cti kime oıt ~~i;'.t 
nursu bulunsun. tlllt\'nfr•kıyet . ı ~ 
u•n~ an ev\ etki temashır hektcrıen 11 

ti;el~ri de telafi.ve inıkiin u~rct-ck 'ıı · 
ıivetler \';anıtıahilit .. 

. . HAKKI OCAIC.OGL" 
.. o}'lı · 

mıı.iır. E\•ve1l otuz ze,>1>ck Bengu IJel< 
nu oynaını • dnho Süıırı;ı döı1 -z.~~f;i 
heın.mındalı. kalkan, Bergama zc) , . .ı 
Yala1·uk :\nL..,,.lı zc•·lıek Güvende 

lJ • ·r-· ·' • lJl 
avcılık :ıtı tarı Hıkdirle lrursılaııı~ ,İı· 

Gt"ce Halkevind • pl'ojeksiyonla ıol· ıtl 
lt>li f kt>rınc~ filiııı kri gö..;,terilmis. 

11 11 

t ıı· 
ıwız (·alınrnıs \'e uyunlnr o~ nnnnıt.Ş 



....... r...-IBll --
wwws cs asra - ·=· - . ; 

~imanlar ~ok 8lli1Şl.K 

Y ainız abloka bile Almanyayı 
yenmeğe kôli gelecektir. Almanya 

bu kışa kat'iyen dayanamıyacaktır 
- --- :f:-

w• .L0 . ORA, 2ô (Ö.R) - Çok .~yi ?ir m;mb~~a~ı öğren il~~- Roınnnyı.va giinde.rdiklen \'agonları simdi Garp cephesine 
~~ ~ .ablokarur. Almanya uzermdcka tcsm ~yel ~at ı-ı göndermek mt:eburiyetinde kalan Almaular, Romanyadan 
clir. Hıt!eı1<1 başladığı muazzam harp ru.rekabıun sehchı Al- petrol ve yiyecek maddeleri temininde müşkülat çe
ınanynn111, AJman ordusunun yeni bir ki.'? mevsimine ınütc- kiyorhı:-. 
~an;_~~l b':ı1~mıma ıdıı. Alman ordu.su am·ak sonbahara kadar Almanya, yalnıL c: bloka ılc.' hıl~· mağlup C'dill'ccktir. 
narueua ı ar 

Bütün ihtiyatlan .&oııbaharda tiikenel·ekliı·. llunu bütün AVUSTURYADA KITLIK VAR 
·.Almanyada hir açlık devreısi takip edcC'ektir. Paris 26 (A.A) - Avusturya hududundan alınan haber-

Alıntın~adaki malısul tahminleri hi~ k parlak değildir.. leı; gör~ _41) ile 60 yaşları arasında bulunanların :>eferber 
Son zamanfarda Danimarkadaki hay'-:anların dörtte biri te~ ı haı~ getmlıne~i i~ine başlanmı~ır. Avustuı·ya<la yiyecek. 
t~ olmu~ur. 1 ve bilhassa ~·ağ fikdanı tehditkar bir ınahiyet almaktadır. 

: Amefika efkarı uırunıiyesi ve harp - :e-
Müttefiklere yardım etmek 

cereyanı genişliyor 
--~ş.ıww·~~~~~~~~-~ 

Belçika krah 
'--"'--"•--

Cephede ordu
sunun başında 

harp ediyor -·Beş Belçllıa nazll'ı 
Pa~lse gitti ... 

:a 2 - .. 

SON HABER 

Ingiltere ve Sovyetler 
• x.x 

Moskovadanedeniliyor? 
~~~~~-..:.--....:~-x.x~~~~~~~~-

Pari.s, 2ti (ö.R) - Belga ajansı, ~~ 
b:ışvekil Pieı-lot olmak Uzere bazı Belçl· T evlrif etlilen 
ka nazırlarının teknik ve uınuml ~le.ri 
gör~mek üzere Fransayn geldiklerini 
haber veriyor. Başvekil ve dört nazır 
adcadaşı Fransız nazırlariyle- müzakeo
re halindedider. Görllsülen meseleler 

oapurlarının bıralulmaaını 
istiyor ve ticari miinaaebetin inkıtaından 

Müttef ilıleri me• 'ul tutuyorlar 
ifşa edilmemektedir. :x•x 

B"!lçika kralı halen cephededir. Moııko\"a, 26 (AA) - Sovyet mat- kontrol servisleri tarafından te\•kif l"di-
buatı Reuterin beyanatı etrafında müta- lip halen Franaıx limanlarında tutulan 

Ve Belçika Ukerinin batanda harbe laa yürütmektedir. Sovyet bandralaı Selenga ve Mayako
ittirak eylemektedir. Kralın kardefi . Ba beyanat, t..pia bükiimetiein lnci- viski upurlarını serbest bl?alcması şart 
Prens Şarl da ordu hizmetindedir. liz. So-.yet miinuebatau düzeltmek hu- konulmaktadır. Diser wartan tebliğde 
BELÇİKA HOKüMETt BELÇ1KAOA ~ arzusuna ve Sitaffort. C~.n baglı:alariyle ticaret meaelcsinin müzalı:c-

Lo d 26 (A A) B ıftıı... 1 li • nyaaeti altında Moakovaya bir tnciliz resinden imtina edilmelttc ve bu cihet 
n r:ı . · - . e y<Aa t' çl ği ticaret he,.eti söaclerilmeti ihtimalinden münha ıran Sovyet · hükümetinin sallı· 

Alman ıddıalarının aksıne olarak Bel· L _ L,_ ----L· .-eı • d-•-..11• 
'k h'"kil . . IA Bel 'k d ld -- ~· saııetaenne una... hiyeti dahilinde telakki edilmd.:.tedir. 

çı a u metının e an çı a a o u- B h t Lo d d •. ·· ı 
ğunu ve kral Le-opold ve ordu ile sıkı -'d·'!_ Ul\UI al Ln dra a goru'"'C er ya- Molotof evvelu Sovyet Rusyanm 

k h ( pu ""' an qı mada ır. menafiine hürmet eden bütün memle-
sı ı temasını mu a aza etmekte olduğu- 22 May ta dil So bl' ._ctl- ·.ıe de tl"carı· m:: ... ••ebetler idamelİ-
nu beyan etmektedir. ~· 11 "~.re_ en. vyet te ı· .. en .... .... 

El ·ı:.x.ı .,., ı•:ıı.· .. 1 L- ırmde Ruıyanın büyük Brıtanyaya ltarşı ne amade olduğunu ıöylemif ve Sovyet-
çı '6 n uave e ~ıne gore ya nı:ı: ~ · • • b _.ıil _L _..ı · T ' . . b-•' · 

zı nazırlar milnferiden mülteciler ile vazıyetı ıza ea m~t~ır. . ıcarı m~- fer Birliji ile ticari münase ouenn inkt-
17 · 1ıı. 35 d l h . zakerelere batlanmaaa ıçın bır prensıp t&1Ddan Franaa ve lnıiltereyi mesut tul· 

' " yaş arasın a o up enUz kıta. 1 . ·ı . - .. 1 _L d ' y t il ' 
!arına iltihak etmemiş bulunan Belç.l· mese eaı ı en suru mea.te ır. e ngı ız mUJlur. 
kalılar hakkında lnzun gelen tedbirleri ---------------
almak üzere Fransaya gitmişlerdir. 

---*~ 
Bursaclaki kaclınları. 

Ingilterede yeni askerler 

mız vatan hizmetine 300 bin kişi daha yenİ-
kofuyorlar 

Bursa 25 (AAl. Seferberlik vuku- den silah altına alındı 
unda hasta bakıcılık yapmak üzere açı- . 

~ ... ,.~ 21 (Ö.K) - t\..nb efl<l. 
. ,__..,_.... .Uttefilı:ltn ,. ...... le-

isten ü.mi.şıir. 
Miltte(iklerc ıöoüllü tanareci kay

deflinek üıere koaıre msuun bir ka
nun haJ:ırlam.alan da istenmiş, Coason 
bnununtnt tadilt t•1ett Hilnıiştir. 

lan kunlara lştirak etmiye karar veren x• ıc·-------
İNGILTEREDEKİ JIOLl..ANDA VE Bursa bayanlan diln valinin başkanlı- H J ·ı ı · f d ·ı · 
'BE~lKA~ YARDIM . ğında olarak Halkevinde kendi araların. er gün mı yon ıra fosarru e I l yor 

1-h-'ekl laareket ılttikçe ı:eoJı1i1or. 
$kaao ilnlveaires\ talebesinden elli 

Vaşıngto!', 2_9 (~~A.) - Aıneı'ik:& ~- da bir toplantı yapmışlardır. Bu toplan· Londra. 26 (Ö.R) - DUn Britanyada Loudr;. 26 (Ö.R) - İkinci tn-'• 
zılhac cemıyetı reısı Nonnan Davu !n- tıya iştirak etmiş olan. baya lar huta ... vp .. 

gil.te.ceye gelen ~.l~lı. Hollandalı. ve bakıcılık kursuna kaydedih~ler v~ 27 yaşına basanlat" askere almmıılardır. ~meta .. ~uız. hUkümeünl~ m~Ui tasar
Lüksemburklu_ ınültecil~.re Y~~ •.~in aralarında se-çtUcleti heyetlerle evleri Sil.Ah altına alınan yeni kuvvetlo/ tak- 1 u.fa hukUmetçe davet edıld.iği gUndetl 
telg~~a 150 ?ın d?.lar ~on?erdiğuu soy. dolaşmak suretiyle {iiğer bayanları da riben. 300 bln ki.sidir. 18 _ 20 yaşındaki beri IRO milyon sterlin toplanmıştu·. . bef imza ile kOD6ft' iz.asına çekilen bir 

t4t1cralta milttefildef'ill derb.a1 tayyaı.-e 
alabilmeleri için Amerika hilkilmeüulıı 

Diğer tara(tan Amerika kongresi, 
bombardımana uğnıan müttefik şehir
lerindeki çocukların si.it ve yiyecelç ih
tiyacını temin için 20 ınil~·on dolarlık 

lenu.şltr. DavlS, nıultecilerın pek acıklı mült "f ı.-r ak t . , d . . Bu suretle her gün blr milyon lira 
b. ,. · tt ld klan itse · · . . v~:ı.ı eye .ş ır e mı} e aveı et- gençler de Brıtanyada hususi vaz.üeler- toplanm"' oluyor~ Bu tasarruf ı:...""°--

'\'P. sermayedlll'larınm müttefi.ldere bir 
milyar dolar nlsbetin~ bedi a~alan 

ır ~auyc c o u ru e rısın.ın ınışlerdır. ""!' ...._. .. 

Manş denizini küçük tekneler içinde ve de lcullanılmak üzere askerllk: daireleri- torlu/hın zaferinde büyüle hir runU sayı-
yatdıın tahsicmtt kchul etm~ıir. cliın şartlarla a-tlklanm ilave etmiştir. -*- ne kayıtlartnı yaptU'lyorlar. lıyoı·. 

Finlandiya • Sovyetler ----------

Kurtre 
maolar 

cephesinde Al
geri atıldılar 

Bolonya civarındaki Almanlar şafak
tan akşama kadar bombalandı 

PARiS 26 (Ö.R ı - Kurtre ceph~·sinde ınukabil 
F.ı:ımsız ve :Belçika iaarı·uzundan sonra C'-'ki vaziyet 
iade edllnıi.cıtir. Birhid ardınca üç Alman ta::ırruı.tı 
kaydedilınis 'e bu ü•ttrruzlar 10 - 15 kilometrelik bir 
cephe üzer=nde vaki olmuştur. Almanlar hüytik za
~·iat \•ererek pliıs.kfüotülmi.iştür. 

Vatansiyen ve Arras nuntakasmda muhar.:bclcr 
de\•am cdiVOt'.. 'lım<; İİ7t•rindeki Blon lıalen Fran<ıı7.
Jarm t'Iİndedir .. 

onı h:ıttı \'t: An.yenin ~arp kasım t'm11S12ları11 
\outrolii nhındndır. Am)"enin !.'arkında Almanlar, i -
~ul ettikleri noktalardan birer hirer at.tmu!fardır. 
Bolonya civarındaki Almanlar bombalandı 

LONDRA, 26 (A.A) - Royterin ı-e.,.ııen iiğrcndiğı
tll' gör" Bolonya civnrındıt yollarda. dola~makta olan 
bir çok Alm;ın ınotfirlü •nüfrezeleri Ingiliz bombardı
man tanarn!uj tarafınclan_görüle:-ek cv\·elki gün bti
tiin gün ııiddctlc- boıı.bardıman edilmiştir. 

Bu lıınnrder ... uıakt:.ın ~ık'ianıa kadar hemen hilfı 
(~ ıln tuiırruı.lanım dt•\·aın t~bnişlcrdtr . Bir çok dliş
mun tuyyaı deri tcıplı..rımız \ '<' hava dafi lı,ılaryuları
ınız tnraCuırlıın botubardunıın edilıni~tir. Ilombardı
man e-;l:lcn dfünnan n::ıkliyeleıfolıı foto{ıraflnn ıln 
alınmıf>tır Tayyarelt•riıııiz tauıamen üslerine dönmüştür. GarJJ ceplıl'sinde harekatta lıulınıan bir Alman ıanı~·ı 

Sefaret heyeti
miz Laheyden 

ayrılmadı 
Ankara. 26 (Hususi) - Hariciye ve

Uletinf' gelen malumata göre Lahey el· 
çimizin ve elçilik heyetimİ.l:İn tic.aret mü· 
7akeresine memur heyetin ve ticarf't ata
tffi Laheyde bulunuyor bütün ııdaret 
memurlarının afiyetleri iyidir. --·--Amerllıa relliefirnluırıı 

Ve Macar Kral Naibi 
BudapC1te, 26 (A.A) - Kral naibi 

mimi Horti dün Amerika Birletik dev
letleri elçisini kabul etmiftir. Elçi Ami
ral Hortiye B. Ruzveltin bir mektubu 
ile im:ıalı bir fotografını vermi,tir. 

iki Hollanda tahtel-
bahiri Jngilterede 

Roma. 26 (A.A) - 23,2• numaralı 
jki Hollanda denizaltı gem.isi ıaj ve sa
li111 İn~iltereye ,·armtflardır. 

Nor~çte batan lngiliz 
zırhlıaı yok 

Lunclra 26 (Ö.R) - Rtıyter bildid
voı·: 

cAlmım ba§kuıuaouanlığı, .Nor\'eç u
lımnda iki lngiliz kruvazörünün \'e da
ha bir kaç sel'i geminin batırıldığını Al
wı milletJoe bildirmiştir. Bu haberler 

ı ı u. ••• 1. t n 

Hava 
. . . 
ışını bitirdi kurultayı 

-----~----~~x~x-~~-----------

Yeni genel merkez ve 
idare heyetleri seçildi 

x~ıc 

Ankara. 25 (AA) - Türk hava Abidin Daver istanbul mebusu, Ali Ri
lrnrumu 7 nci kurultayı bugün son umu- za Erten Mar~in mebusu, General Ce
mi toplantı11nı yapmııtır. Bu toplantı~ mal Mer•inli lçel, Cemil Uybadın T e
ya kongre ikinci reisi Hilmi Uran riya- kirdai. Cevdet Kerim Encedayı Sinop, 
ııet etmiş \ 'C biribirini takiben hesap Emin Aılan Tokat, Esat Uras Amasya, 
encümeni ile. dilek \ 'C nizamname en· Faik Ahmet Trabzon, Hakkı Van, 
cümenj raporları okunmustur. Hamdi Ollcümen Trabzon. irfan F'erit 

Bu raporlar bazı deleı:elerin mütalaa- Alpaya Mardin, Kiınil Dursun hmir 
larına ve bunlara karşılık olarak kurum Kazım Okay Konya General Kazım Se
ba~kanı Şükrü Kocak ve alakadar en- vukteltin Diyarbakır, Mahmut Nedim 
cümenler tarafından verilen iıahata it- Zepci Malatya, Muhittin Baha Pars Bur· 
tila peyda edildikten sonra tuvip edil- ııa. Doktor Mu!itafa Cantekin Çorum, 
miştir. Bayan Nakiye Elgün Erzurum, Rahmi 

Kurullar hunu takiben kurum genel Apak Tekirdağ, Sabit Seğiroğlu Elizig, 
merkel' heyetini scçroiı ve kurumun General Seyfi Gümü~ren Mardin. Sü
mesaisi ve uçucu genetiğin muvaHa- reyya Y egit Ko<.'aeli, Şevki Er~iin Kon
L:ıyetleri hakkındaki takdirlerini bildir· ya, Şükrü Koçak Erzurum, Bayan Tur
miştir. Reis Hilmi Uran yeni merlcez kan Ors Antalva. General Zeki Soydf'· 
heyetine çalı~malarındn ba~arılar ve de- mir Er~urum. Doktor Zihni Olgen Rolu, 
legelere dı- muhitlerinde kurumun inki- Zülfii Tigrel Diyarbakır. Kemal Zaim 
tafına en geniş mikyasta yardım ı-dec:ek merhl bankası genı-l direktörii . 
muvaffakıyetler dileyerek kurultay mc· YEDEK AZA 
.. aiı1ine nihayet vermi$tir. Y edeL: azalıklara ııunlar "ecilnıİ:itir: 

YENt GENEL MERKEZ HEYETi 
nkara, 25 (AA) - Türk hava 

L.urumu kurultayı kurumunun nizamna
mucibince genel merkn heyetine 

Fethi Altay f.lazıg, i kcnder Artun 
Erzincan, Kt:malcttin ki.mu Ri1e, Ziya 
Arkan Y orgat, Hamdi Sel<;uk Hatay. 
Remzi Oıılü l pcırta, Osman Ercin Mllni-

ticareti.. 
Moskova, 25 (A.A) Finlandiya ti-

caret nn:ı.ırı Koflainen dyaseti altında 
bir Finlandiya ticaret heyeti 25 mayısta 
Mo..<1kovaya vasıl olmuştur. 

-x~ 

icra VelıflfePi ve lıooP· 
dincuyon lleyefl 
toplandı... 
Anltara, 26 (A.A) - icra veltiUeri 

heyeti hugün aaat 1 1 de baııvckil Dok
tor Refik Saydamın baıkanlığında top
lanmışhr. 

Ankara, 26 {A.A) - Koordinasyon 
heyeti bugün Hat 9,30 da toplanarak 
müzakerelerde bulunmuştur. -x-Müttef ik ordularında 

değil}ihl iki er · -·--HASTAUAFI J inci SAYFADA 
rilmi§tir. 15 Fransız generali vazife
lerinden affedilmialerdir. Vazifeden 
uzaklqtırılan gen~raller arasında 
iki ordu kumandanı da mevcuttur. 

15 GENERAL MAHKEMEYE 
VERiLECEK 

f aris 26 ( ö.R) - Vazifelerine 
nihayet verilen 15 Fransız generali 
muhtelif askeı-i ve teknik hataların
dan dolaya muhakeme edilecekler
dir. Bunlar dü!man eline geçen bazı 
malzemeyi ve köprüleri imha etme
mekten müttehemdirler. 

YENi GENERALLER 
Harbiye ııezaı·etiniıı bir tebliği, yedi 

Fransız Albayının gencral1iğe terfi vt· 
tirildiğini bildinniştir. Genç generaller 
hemen cephelerde mühim vazifelere ta
yin edilmişlerdir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ Okuyucularımızm ~ 
~ mektupları ~ . . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
GüzelyalılılaPın 
belediyeden IJelıledlll 
Güzelyalı karilerimizdcn aldığımız ye

ni bir mektupta, sivrisinek derdinin 
az.allılması için belediyenin mutlaka bir 
in evvel harekete geçınc:;i ehemmiyeti~ 
rica edilmektedir. Bu okuyucularımız 
evvelce de ynz.dıkları gibi, Halimağa de
resine her gün beledlyece mikdarı kali 
mazot döküldüğü takdirde, maksadın 
hasıl o1acağını söylemekte, Belediyenin 
:;on zamnnlarda fozla ehenımiyet verme
ğe başladığı Cüzelyalı havalisinin höy· 
le bir himmete de mutlaka muhtaç ol
dugunu kaydcylemektedirler. 

nel merkez heyeti de yine kurum nizanı· 
namesi mucibince merkeL idare heyeti
ne dt" l'l~ağıdaki ~ev atı ayırmıştır: 

R;ı~kan Şükrü Koçak Erı:urum, Ba~
kan vekili Abdülhak F1rat Erzincan. 
Rahnı i Apak T ekirda~. Aza Bayan Na-
1.:iy" Erzun.ım. General Cemal Mersinli 
lçel, Cemil Uybadm Tekirdağ. Sabri 
Ongen Van, Kamil Dursun lzmir, Riuı 
Erten l\lardin, Süreyya Y egit Kocaeli. 
General Zeki Soydeınir Erı:urum. 

Y edck aza Abidin Da ver lstanbul. 
Faik Ahmet Banıtçu Trabzon, Doktor 
Mustafa Cantl"lcin Corum, Sabit Sağır
oğlu Elizig. Şe\'ki Ergiin Konya. 

Mu rakipler: Kazım Okay Konya. 
1\4 • t. ..... t N i Malatya. 

Italya l'lÜthiş surette 
silahlanıyormuş ! 

Mııssolininin mülikatlan 
Roma, 26 (ö.R) - Mu..otini bu

ııü11 marcflll Crazyaoiyi, harbiye neza• 
ret: müıt~arını, bir çolr. atlteri kuman• 
danları, ordu kumandanlannı kabul ede
rek görüşmü3tür. Top inşaat İşlerin"" ait 
talimat verdi. 

ltalya tt';peden tırnağa kadar silahla
nıyor. 

SABIK MUHARlPLERiN BiR 
GöSTERIŞt 

Roma. 26 (ö.R) - Bir milyon sabık 
muhııırip, faşist partisine kayıt edilmek 
üzere müracaat ettiler. 

CtY ANO DöNDO 
Roma, 26 ( ö .R) - Arnavutluk.tan 

bir kru\'azörle ayrılan Kont Ciano POt"
to Eddndan ayrılırken Arnavutluk hal
kma Mussolininin ve halkın selamlaruu 
bildirdi. Kont Ciano yarın Romada hu· 
1 unacı:ıktır. 

Roma, 2Cı (A.A) - Kont Ciano ile 
milli terbiye ve korporasyon nazırları 
Garibaldi kruvazörü ile Arnavutluktan 
BrendizİyC" dönmüşlerdir. Her üç naz..ıc 
dün .ıkşnın trenle Romaya h:ı.rekC"t <"t· 
mi~lerdir. 

Bir Hollanda destroyerinin 
kazandığı muvaffakıyet 

----~~-~--x~x:~~~~~~~~-

Londra 2t1 (ö.Rı - Bir Hollunda destroyeri, Alnıaı1 tayyareleri tarafmdan 
on bir defo taarru-z.la kar.;:ılaşmı.ş, bu taarruzlardan kurtulmağa muvaffak ol
muş \'e bir Alıııan hava meydanına ııtes nçmıstır. 

Dm lroyerden sağ kalanlar lnı;:iltereyc gelmişlerdir. l ngilı:r. hava nezareti, Hol
landa bahrıye nazırını Hollanda gemicikrinin mU\·affokıyetlerindcıı dolayı tel>
rik etınistir. 

Sırıkla irtifa rekoru kırıldı 
~~~~--~~x~x-~-~~-~~-

Ankara, 26 (HLUuai) - Bugün 19 Mayıs stad.>omunda yapılan atletiuu 
müsabakalarında Muhittin Akın J,81 metre atlamak suretiyle Türkiye smlr.la 
irtifa rekorunu kırmıştır. 

Italya Arnavutluğa aeker yığıyor 

12 Adayı da tahkim et
mişler-Sofyada ne oluyor 
- BAŞ'fARAn l L~cı SAHiFEDE -
tısında nıUza'kere edilerek ta!?dik edil
miştir. Sovyc1 Şuralar meclisi ele :ınlıı~ 
mayı tasdik eylemiştir. 

lki memleket ticaretinin ka...,ılıklı 
olarak inki~afı içın ciddi tedbirler" alın
ım~tır. Diplomatik ınünn.o.;cbetler de ga
yet i} t bir ham icinde inki~sf yoluna 
girmi~tiı'. 

PRI<:NS POL'üN NUTKU 
Bdgrllt 2li (Ö.R) - Prens Pol Bd

ı;ratta ~üyJediği lıir mıtuktn Yugo~l~w
ranııı harp iiıüiodeki \•azivetini \' al
dı~ı 1C'dhiı lc·ri izah etmiştir. 

ALMAN GENÇLiK TESKIUTI 
REtSl SOFY ADA 

Bükret 26 ( ö.R) - Son günler
de Alman gençlik teJkili.tt reisinin 
Sofyayı ziyaret edi,i tefsirlere sebe
biyet vermi,tir. 

Bu ziyaretin Bulgar - .\.lınan spor ve 
gençlik tenrnsl .. riyle alaknd::ır oldu~u 
sö~·lenme 1< tedir. 

Alman &ençlik teşkılatı .reisiniıı öniin-

de Bulgar gençlik te kilatınm bu· saııl
tCJı fazla süren rc>smi gec'di pek parlak 
olımı. tur. 

Gece Alman gençlik te,kilitı re
ili, Bulgar milli müdafaa nazırı n 
başvekililiyle görütmÜJtÜr. 

Bclgrat 21) (A.A) - Akşnm gazeteled 
Yugoslavl a ile So\'yctlcr birliği arasın
da iıolalanmıs olan ticaret \'e seyrisef ıtin 
anlasmasının lfısdıı edildiğini bildirt-n 
ıuı1.1r!ar nıec:lisi knrarnttıne~inı ıwsrel
ıııi .lİl'. 

17-G5 YASll\'HAKi BULGAHLAR 
SOf"YA 21) (A.t\) - Tfal'lıiyc na1.ın 

Bulgar or<hı_unun teşkil~l ı hakkındnl:I 
kanun proje1tini ımıhusan meclisine tev
di etını .. tir. Harbiye nazırı bu te~kilüt
landmnımın Neuilly rnuahedesi ile Bul· 
gıırisum iizcrine konan rl keı·i tahclidıı

lın kaldırılııu~ olmasından dogmu ol
duğunu Uıldirmi~tir. 

l3u kanun proje_inin esaslı maddele· 
rine giirc 17 ya ından 65 ) ı:smn kadar 
büti.ln Bulgu vatandaşları sitn!l •Hıırn. 
• lınabilt'cektir. 



man or usu 
Almanların hareket ha-rbı if lis etti 

Vaziyet gittikçe Müttefik-
ler lehine inkişaf ediyor 

- HAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
Bu muhnrebenin netiteSİ hakkında bed
i.in olmağa hiç hir scbe.p yoktur. Harbin 
ncfü: si miittefikler için cmniyetbahııtır. 

1',RANSIZ ORDUI..ARI ÇEMBER 
iÇİıffiE DEôiı ... 
}'ransız şimal ordularmın çember içi-

11e alındıklarını Almnn başkwnandanlı
[..tı fütursuzca iddin t tmiştir. Bu, bü
yük bir yalandır. Şimal ordularımız de
niz) muvasalalarını muhafaza t'diyor
Jar. 

Arrasla Amyens arasından kayan mo-
törlii Alman müfrezeleri şimalde Fran
sız garp cennhınn hücumda bulunmuş
larnır. Bu tı:ıarruz ahun köpüğü gibi 
erimiştir. 

Alınan piyadesı Pikardi gediğinden 
geçeım.•miştir. Kurtre oolgesinde de Al
nımı tarruzu muv;ıffok olamamı , Bel
çika kıta tı derhal mukabil taarruza 
ge<·mi !erdir. 

SOM ı ~EHRi 'DE 
Som nehri üzerindeki harekat çok 

chunmıyetli olmakl:ı beraber şimdilik 
bir n tıcc ümit edilemez. ingiliz t. yya
releri mütemadi şekilde Alınan kıtaatı 
iizerine bombalar yağdırmakta, yollar 
üzerindeki Alman tanldarı, motörize kı
taları iş görcmiyccck hale getirilmekte
dir. Tan·arcler bu harpte tanklara 'ıe 
motürlii kıUıatn o kadar büyük hareket
siı:Jik \'crmi terdir ki Alman erkanıhar-
biye i lmndan dddi nrctte tevchhii 
etnıi tir. 

lı'ransız bataryaları ve dafi topları bir 
\.'Ok Alman tayyaresi düşürmüşlerdir. 

KAJ..J~ l~RA 'SJZIJARDA 
Paris, 2G (Ö.R) - Bertin radyosunun 

vcrdijii hnberlcrc rağmen bugün JCnlc 
e Bulonya limanlannda Fransız bayra

ğı dalgalanıyordu. Bulonya ı:ehnni Fran
sız kıtaatı dün istirdat etmi lerdi. 

'Bir habere göre İsviçre hududunda 
tnhşit edilen bir kısım Fransız kıtaatı 
digcr harp snhn1arınn nakledilmiŞtir. 

Bu sabah bildirlldiğine göre, Fransız
lar 600 Alınan askerini esir almışlardır. 

70 BİN YARALI ALMAN 
Alman hududu, 26 (A.A) - İyi ha

ber nhın mahafil, garp cephesinden 60 
70 bin yaralı Almnnın Carinthieye ve 
Styrie'yc geldiğini söylemektedirler. Bu 
iki eyaletteki bütün m~ktepler ve otel
ler tahJiye edilıniş ve yaralıları barındı
racak şekilde haı.ırlnnmıştır. 

KAÇAN AlJ'tfANLAR 
Uiğer taraftan Almanlar Alman ordu

r;unda pek çok kaçak vnk'ası kaydedil
diğine dair bir İngiliz gozetccisi tara
fıııı lan verilen haberi gayri Tesmi oln-

ı'IIoıorl Al ı . 
ı-ak tekzip etmişler ve bu İngiliz gazete
cisinin Yugoslav hududundan harice çı
karılmasını istemişlerdir. 

Almanlar hadisenin bir Avusturyalı 
yi.izbaşısınm Yugoslavyaya gitmek üze
re hududu geçmelerinden ibaret oldu
ğunu söylemektedirler.. İngiliz gazete
cisinin huduttan ihracı talebi gayri res
mi oldugundan i af edilememiştir. 

Fransız Resmi Tebliği 
Paris, 26 (Ö.R) - Fransız tebliği : 
Şimal cephemizde Almanlar mütead

dit taarruzJarda bulunmµşlarsa da bir 
netice elde edememişlerdir. Som cephe
F'Jnde yaptı~ımız harekat lehimize neti
ce1cnmiştir. 

En ve Möz nehirleri arasında topçu 
faaliyeti çok genişti. Montmcdidc şid
detli bir Almnn taarruzu püskürtiilmüş· 
tür. Aralıktan geçmeğe muvaffak olan 
Alman tankları ve nıofürlü kollan ra
hat bmıkılınamıs \'C Fransız lıava kuv
'\:etleri tnrnfındnn mütcnuıdi ııekilde 
bombalanmıştır. Bu Alrnnn lmvvetlcri 
o kadar znyiata uğratılmıştır ki bunla
nn dddi bir iş görmeleri imkansız sa
yılabilir. 
l\tanş sahillerine kadar sokulan Alman 

kuv,•etlerini BriUınya harp gemileri 
bombardıman etmiştir. 

Bir ecnebi gazeteci, üç İngi1iz destro
yerinin limandan girerek nasıl Alınan 
kıtaaunı bombnladıklnrını ve büyük za-

• lu ... tkıı bır 71m·ç..ı 

yiat verdirdiklerini takdirle anlatmıştır. 
Almanlar sivil mültecileri mitralyöz 

nteşine tutarak fıdeta Fransız nesline 
knsdctmiş görUnüyorlar. Almanlar, ele 
geçirdikleri sivil halkı telef etmekten 
garip bir surette zevk duyuyorlar. 

Alman tebliği 
Bcrlin, 26 (Ö.R) - Alman askeri teb

lıği : •l<Jtaatımız 1aarruzlaı ına şiddetle 
devam ecliyorlnr. ~imnldc düşman kuv
vetleri mukavemet (·tmektedir. Tnarruz
larımızn Alman tal yareleri iştirak eni· 
yor. 

Alman tayyareleri Ostandı boınbardı
mmı etmiş, bir nakliye gemisini 'ağır 
hasara uğratmıstır. 

Alman havn kuvvetleri İngilterenin 
şarkında ve ~nubu şarki kısmında ha
va meydanlarını bombardıman <'imiştir. 

Cenupta miihim bir hareket olmamış
tır. 49 düşman tayyaresi tahrip edil
miştir. Bunlnrdan 12 si tayyarelerimi· 
zin ateşiyle, 17 si hava dafi bataryala
rıınız ve topçumuz tnrafındnn diişUrül
müştfü. 

Dün Narvik önünde bir İngiJiz saffı 
harp gemisi tahrip edilmiş. paraşütle 
Narvike takviye kıtaatı indirilmiştir.u 

Bu tebliği ncşrroen Berlin radyosu, 
Alman hava kuvvetlerinin İngilteredeki 
faaliyetini, Hitlerin harbi İngiliz adala
rına tevcih eylediğine delil saymakta
dır. 

Roma radyosuna di~kat! 
Efkirı zehirlemek için ne muazzam 

yalanlar icat ve işaa ediyorlar? 

aç ıra 

Tayyare hücumları 
~~----~~~~~~-.,_.~--~~--~--~~~~~ 

İngilizler Rotterdam benzin depolanni yaktılar, 
Alman nakliye kollanın bozdular 

.WW$ 

Alman · tayyareleri muharebeden 
kaçtı, birçoğu da yeniden düşürüldü 

~~~~--------~~-~*~-----~----------------

Londra, 26 (Ö.R) -:-- İngiliz avcı tay- ~eyyar hava bataryalarının şiddetli ate
yarclerinin pilotları şimdi her gün kırk- şi ile karşılaşmıştır. Tayyarelerimiz mü
tıın fazI? Alman tuyyaresini tahrip edi- ret1ebatı kıı?-<ı!lıZ :-ıurette bombardıman 
yorlar. lngi)jz ha\'a u.yiah, düşman za- fotoğraflarını çekmiştir. 

nezaretinin bir tebliği bu sabah ıafalda 
birlikte yapılan bir hava muharebesinde 
Alman lıavn ordusunun on tayyare kay
bettiğini bildirmektedir. 

yiatanın ancak diirtte birine tekabül ey
lemektedir. Yalnız İngiliz tayyareleri 
son 72 saat içinde 1%0 Alman tayyaresi 
dü'ii.İrmi.işler veya tahrip etmişlerdir. 
Diin de muhteliC yedi tipte 30 Almsn 
hıyyaresi cfü iiriilmiiş \•eya yalulnuştar. 

ROTI'ERDAM ORPOJ,ARl 
YAKILDI 
Londra, 2G (A.A) - Hava nezaı·eti 

tcbli~i : İngiliz bombardıman tayyarelc-
ri Alman kıtalan tarafından Rotterdnm
da vücuda getlrikn benzin depolarına 
25 mayısta yeni bir taarruz daha yap
mışlardır. Biitün tayyarelerimiz Üsleri
ne dönmüşlerdir. 

Beıızin sarnıçlarına müteaddit bom
balar <lüşmüş ve ~arnıçlar ateş_ almıştır. 
Hollanda :mhillcri :ıçığında motörlü bir 
AJman vapuru batmlmıştır. İngiliz boın
bardımnn tayyareleri tarafından motör
lü düşman ciizütı.ınları bombalanmış
lnrdır. 

TAARRUZ UZUN SÜRDÜ 
Tayyarelerimiz ~abahtan akşama ka

dar taarru7Jarına devam etmişlerdir. 
Daha sabahtan 9 İngiJiz bombrdıman 
t~yyaresinden mütcsckkil bir filo takri
~n 40 arabalık bir nakJiye koluna mü
hım bir yol üzerinc;le taarnız etmiştir. 
Şiddetli infil~klı biiyük çapta bombalar 
nblmı.ş ve yangınJar çıkmıştır. 
• Tayyarelerimiz knfilcyc refakat eden 

ALl\IAN TAYYARELERİ KAÇTI 
Blenheim tayyarelerinden dört filo 

düşmanın motörlü harp vasıtalarından 
ve iaşe kamyonlıırmdan mürekkep bir 
koluna taarru~ etmiştir. Tayyarelerimi
ze refakat eden İngiliz devriye tayya
:rc1eri l 5 Alman tayyaresi ile harbe tu
luşmuşları;a da bu diişmnn tayyareleri 
Blenheimlerf'! yardıma gelen diğer bir 
İngiliz tayyare filosunun yaklaştığını 
göriincc muhart.'bcyi tE>.rketnıişlerdir. 
iNGİLiZ ZAYİATI YOK 
Bir saat :-onra kiilliyetli hava kuvvet

lerimiz düşmanın üçilncü bir koluna ta
ı:rn.ız etmişler ve takriben 150 bomba 
atmı~lardır. Bomb~lardan çoğu hedefle
rine tam isabet etmiştir. Daha sonra 
düşmanın hava bataryalarına şiddetli 
hücumlar yapılmış, ayni zamanda daha 
başka Blenheiın t&yyare filoları Alman 
motörlU ve iaşe koJlarına taarruz etmiş
lerdir. 

Ak§am vakti bilyük kuvvetler tara
fından bir Kopbu imha edilmiştir. Tay
ynrelerimizden bir kaçına isabetler va
ki olmuş tayyarecilerimizden yalnız bir 
tanesi pek hafif bir surette yaralanmış
tır. 

ALMAN KIT ALARI AÇLICA 
MAHKOM EDtl..ECEK 

Londra, 26 (ö.R) - Britanya hava 

lngiliz hava kuvvetleri garp cephe
sinde müttefiklerin yaptıkları askerf ha
rekata müzaharette devam etmiştir. 

tngili:ı hava kunetleri, Almanların 
takviye kuvvetleri temin eylememeıl 
İçin açtığı mücadelede tam manuiyle 
muvaffak olmu~lur. Alman kıtaah açlı• 
ğa rnahkfun edilecektir. Buntm ilk neti
cesi mükemmeldir. 

T AHRtP EDlLEN ALMAN 
TA YY ARELERt 

Son iki hafta içinde ve yalnız lngiliz 
tayyareleri 600 Alman tayyaresi diişür
müşlcr veya yakını !ardır. 

Fransız avcı tayyareleri de düşmana 
ağır zayiat verdirmekte devam ediyor• 
lar. Alman hntlarını bugün Fransız tay
yareleri bombalamııılardır. Bir çok Al
man tankları imha f'dilmiştir. 

Esir alınan bir Alman hava zabiti Al
man hava kumandanlığının, Alman tay
yarelerine verdiği bir emirde mümkün 
olduğu kadar miittefik tayyarelerle hava 
harbine tutuşmamalarını bildirdiğini 
söylemiştir. Bu da, Alman hava kuvvet• 
)erinin ne kadar nohan olduğunu göı
termeğe kafi bir delildir. 

Bir Fransız askeri muharriri, Fransız 
ordusunun on beş gün evvelki tayyare 
adedine bugün noksansız olarak sahip 
olduklarını söylemiştir. 

lmaıı tayyareleri lngilterede 
Kente yapılan hücum netice vermedi - Alman 
par aş·· çülerine karşı 400.000 kişi va'Zif e aldı -· Dün pazar olduğu halde bütün lngi-
lizler çalıştı ve zafer için dua etti 

Londra 2G (A.A) - İngiliz hava nezaretinin bildirdiğine 
göre, bu sabah Kerit eyaletinin şark sahillerinde çok t'rken 
alarm işareti verilmiştir. 

Lonclra 26 (A.A) - Kent mıntakasında verilen alann 
bir saat 45 dakika sürmüştür. Bir çok bombalar denize di.iş
müştür. Hiç bir hasar vukua gelmemiştir. 

nı ve civarında ihtiyat tedbirleri alınmakta berdevamdır. 
Stratejik noktalar etrafında dikenli tel örgüler teı;bii 

edilmiş ve muhafaza karakollan fazlalaştırılmıştır. 
DUA VE ÇALIŞMA 

400 B1N MUHAFIZ 
I..ondra 2G (A.A) - Par~ütçülere karşı müdafaa kıtaları 

için toplnnnnların yekunu 400 bine yakJaşmaktaOır. Lond-

Londra 26 (A.A) - İngiliz halkı bu sabah İngiliz kralı
nın dünkü mesajındaki talebine uyarak bütün kiliselerde 
muzaffer bir sulh için dua etmiş ve fabrikalardaki biitün 
kadın, erkek işçiler de- ayni dava için Pazar tatili yapma· 
dan mütemadi surette çalışmıştır. 

Yeni bir film: 
1940 Harbı -·--Kate Von Nagy 

ınüffefilder hesabına 
casus rolünde •• 
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Tefrika: 61 YAZAN: Curci Ze.Ydan ---- - kar:ık (Cihan) ı kapıp götüreceklerdi. 
(Saman) kendisinin masum olduğunu, 
hemşiresinin kendisinden kuvvei cebri· 
ye ile kaçırıldığını gösterecekti. 

l'.lelun kardeş hemşiresinin b~ına bu 
hainane felaketi getirdikten sonra he· 
men Irak cihetine koştu. Maksadı (AY· 
doğdu) ile (Afşin) in arasında mebe
det ikaı idi. Çünkü (Aydoğdu) besalet 
ve ~nvletiy]e maruf bir delikanlı idi. 
(Cihan) ı bütün kalp ve ruhu ile sevi• 
yordu. Sevgilisinin (Afşin) in .sebebin
den ka~ırıldığını anlaı·sa (Af~in) i sal 
bırakmazdı. Manmafih Saman son dere .. 
ce alçak ve habis bir mahluk iken hile4 

kfırlıkta. nıelunette o kadar becerikli 
değildi. Aydoğdu çok geçmeden onUJ\ 
dimıet ve hiyanctini anlamıştı. Halbukt 
Saman Iraktan avdetinde işi becerdiği .. 
ni, meramına nail olduğunu zannediyor .. 
du. 


