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ll~n münderecatında11 gazetemiz mesuliyet kabul etmez 

• Parla, 28 (ö.R) - Moskovadan bildirildiği
ne göre Yüksek SoyYet Reisi, Sovyet Rusya ve 
Yqoslavya arumda a.kdedilen ticaret muahe
desini, mülhak protokolo la$clik etmİftİr. Belg
rattan haber verildiiine naz.aran muahedenin 
tasdiknamelerinin tealisi münasebetiyle mühim 
bir Sovyet §ahsiyeti, Sovyet Rusya ve Yugoslav
ya arasmda diplomatik münasebetlerin iadesi 1 
İçin yakında müzakerelere gİrifecektir. 

YENİ ASm matbaasında basılmıştır 

Belçika kralı·· ordusunu teslim etti 
Hükünıet ktalı dinlemiyor, harbe devam edecek 
··-ıieıçtk.il'tııar-ın·····Aımanıara··· .. yoı····ver·:··· 

Şimaldeki Müttefik 
ordusunun vaziyetini vahimleştirdi 

• 
mesı 

............................................................................................................................................................................... 

lngiliz Başvekili. Çörçil'in mühim beyanatı 

••• Londra 28 (Ö.R) - B. Vinston Çör- baş kumandanı sıfatile hareketi hakkın-
cil öğleden sonra umumi alkl§l:ır ara- da bu dakikada Avam kamarasına hü
~ında şu bl'yanatta bulunmuştur: küm vermeğe temayül etmseini telkin 

«- Avam kamarası ıimdive ka- etmek niyetinde değilim. Bu ordu bu 
dar öğrenmiıtir ki Belçika kr~lı Al- ana kadar büyük şecaatile harp .etmiş, 

' b k ' d 1 v b• ·· h düşmana büyük zayiat vcrdirmı<? ve 

h
man .~şd umakn Banlı~kna ırlımu.rad- kendisi de ağır 7.ayiata dtiçar olımıs-

1iiıtcfiklerfrı, uğradıkları müşkiilatı 
iktiham ederek nihai zaf en kaza- ' 

'MCCığma itimat edilen general 

VEYGAND 

as gon erere e çı a cep esın e tur 
muhasem.at~ nihayet verilmesini Belçika hükümeti kralın hareke
talep ~t_mı§tır. .. .. . tine iştirak etmemiş \ ... yegane meş

ln~lız ve Fr!"nsız h~~umetlerı ru Belçika hükümeti kendisi oldu
k:ndı generallerıne bu muz.a~e~atla ğunu ilan ederek, Belçikamn acele 
alakadar olmamalannı ve gırı§tıkle- talebi üzerine derhal bu memlekete 
ri harekatta devam etmeleri talima- yardıma koşan müttefiklerin yanı
tını vermiştir. baıında harba devam azmini hil

Bununla beraber Alman ~ ku- dinniştir. 
mandanlığı Belçika kralının teklif- Bu hadise karşuıında hissiyatınız. ne 
)erini kabul etmİf ve Belçika ordu- olursa olsun mütecavizin hükmü altına 
su bu sabah mt 4 de diiJmana mu- dü~en miiteaddit milletlerle kardeşlik 
kavemete nihayet vermiftir. hissini hazırlamalıyız. Onlıır ki bugiin

i3eJçika krnlının, Bel~ika 'Ordusunun kü gün1reden daha iyi giinlerde rolle

Almanlara teslim olmak kararile müt
tefiklerin içinde bulunduklan 1niiş

kiilatı arttıran Belçika K ralt 

LEOPOLD 
rlni oyn ıyacaklardU'. 

------------------------------------------ Şimalde en çetin muharebeye gi-

SON DAKİKA rİ§mİf olan lngiliz ve Fransız ordu- lngiliz ordusu tehli
kede, fakat fimdiye 
kadar mağlup olmadı 

Belçika kralının 
İhaneti -Müttefilıleri nihai 

zafer yolunda a.sıa 
.sarsıntıya uğratamaz -HAKKI OCAKOGLU 

Belçika topraJdaruu mütecavize kar!?ı 
arış karış müdafaa eden bu uğurda kan 
liiken İngiliz \'C Frans1z kunctleri dün 
nbah Belçika kralı üçüncii I.copoldun 
ıir ihanetine maruz kaldılar. 

Bu kral ki bundan on sekiz gliıı en·el 
llın:uı ordulannın tecavüzü iizerine 
ransn ve İngiltereye miiracaat ile yar
m talebinde bulwımu~tu. Ordu unun 
sına geçcrl•k Belçika milletinin kahra-
aııca döğüşınelerini idare etmiş ve Li
j miidarilerine milletinin kendileriyle 

'tilıar C) lediğini lıe)·ecanla bildirmişti. 
Aynı kral diin yansana harı> ettikleri 
giliz 'e Fransız kuv\'etlerinin kuman
nlarına haber vermeden Alman ka
gahına murahhaslar ,öndererek mii

kcreye girişm~, kayıtsız \'e sartsı~ t~-
n olmağı kabul ederek kunıanda<;ı al
ndaki ac;ker1eri de mukavemetten vaz
~çmeğe \'C silahlarını Almanlara tesli
le davet eylemiştir. 
Tarihin kaydetmediği böyle muazzam 

ir ihanetin hakiki sebepleri malum de
ildir. Fraıı 17. baş\'ckili dün sabah bu 
ahim vaziyeti ilk defa haber \'erirken 
talın ihanetini tebarüz ettirmiş, mütte

kuvvetlerin nihai zafere beslenen 
ımatla çarpı~malarına de\'am cyledik

ini bildirm~tir. 
İngiliz ba!!vekili Çörc;il aynı hadiseyi 

vam kamaraı.ında izah ederken daha 
ıtiytakir bir lisan kullanmış. kralın va
~·ctiıı.in henıen muhakeme etmenin za. 
anı gelm~iğini, henüz teslimiyetin 
~ şerait altında \'ukua geldiğinin 
a.lUm bulunnııtdığuu söylemiştir. 
HidiSt>yi tefsir eden }'ransız gazetc1eri 

kralı al<:akhkla itham eylemekte, 
illetin itimadını haiz meşru Belçika 
·kümelinin kralla hemfikir olmarukla-
11, Belçika milletinin nihai zafere ka-

ar mfütefik ordularla birlikte mücade
~yc devam cyli;yeceklerini tebarüz ct

nektedirler. 
Her şeyden evvel şurasını kaydcyle
ck isteri:ı ki müttefik orduların cephe
i yararak Ahbil. Bulonya \'e Kale is

·ametindc ilcrliyen Alman motörlü 
•taları Fransız ordularının · bil' kısmını 
iye bölerek birbirinden ayırnu~h. Aın· 

s \'C Arras arasında irtibattan malı-
m kaldılar. 

Belçika topraklarmda harp eden İn
iz ve Fransız kuvvetlerinin sol ceua-
ı yani şimali Belçikayı Lcopoldun 

nda ıncbki Belçika ordularJ mü-

•••••••••••• 
lngiliz adalarını çok 
muntazam kuvvetler 

müdalaa edecek -·-Par is 28 (Ö.R) - Almanların Ingil-
tereye karşı muhayyel taarruzları hak
kında salahiyetli Londra kaynakların
dan şu mallımat verilmektedir: 

Paraşiitçü indirilmesi ihtimaline karşı 
te!ikil olunan gönü lli.i kollarına yi.iz 
binlerce göniillii yazılmıştır. 

Fakat her hangi bir istila tqeb
si muntazam kara, hava ve deniz 
kuvvetlerine tevdi edilmi• olup yu
karıda bahsedilen gönüllü kollar 
ancak yardımcı vazifesini görecek
tir. 

larının bugünkü vaziyeti havadan 
ve karadan üç tarafı mahsur bulun
ması sebebile fevkalade vahimdir. 
Belçika ordusunun teslimiyeti lngi
liz ve F ranıız kıtalannın maruz ol
duğu tehlikeyi daha ziyade ağırlat
mqtır. Ordularımızın maneviyatı 
mükemmel olmakta devam ediyor. 

Mücadele azami disiplin dahilinde 
cereyan etmektedir. Donanma ve hava 
kuvvetlerinin yardımile şiınaldeki müt
tefik kuvvetlerinin ne yaptıklarına ve 
daha ne yapmak niyetinde olduğuna 
dair tafsilat vermekten içtinap e<lece
ğim. Harekat devam ediyor. Bu şid
detli muharebenin neticesini öğrenmek 
ve fikir beyan etmek vaziyetine geldi
ğim zaman yeni beyanatta bulunmaklı
ğım miimkündür. Pek muhtemeldir ki 
bu beyanatı önümüzdeki hafta zarfında 

- SONU 3 tmcü SAHfFEDE -

-·- . İngiliz askerleri ferden 
Alman askerlerine 
laikiyetlerini 
ispat ettiler .. 

Londra 28 (Ö.R) - Bu akşam sala
hiyetli bir lngiliz kaynağından vaziyet 
hakkında .şu tefsir yapılmıştır: 

Ingiliz scl'er ordusunun ~imdi maruz 
bulunduğu buhranlı vaı.iyet bedihidir. 
Fakat lngiliz sefer ordu.su mağ1Up ol
mamıştır. Kendisinden her ne istenmiş
se tamamen yapmıştır. 

In~iliz hatları hiç bir ı.aman kırılma
mış, hiç bir ı.aman sar.sılmaınl§hr. As-

- SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -

Fransız Başvekilinin beyanatı: 
~--------------~-~*Mıllw---------------~-

' 'Belçika kralınin teslim 
olma tarzı, tarihte misli 
görülmemiş b.ir hidisedir ,, 
"Zafer~ olan 

-----~------~~--~·Mjll--------------------~ 

itimadımız saraılmamıştır, düfmanı yene_ceğiz,, 
Paris, 28 (AA) - B. Reyno bu sa

bah saat 6/30 da şu haberi vermiştir: 

Bu gece vukua gelmit olan v.a.· 
h.im hadiseyi Fransız milletine 
bildirmek mecburiyetindeyim 
Fransa artık Belçika ordusunun 
harbe İftİrakine güvenemez. Bu 
~abah saat 4 den itibaren Fransız 
ve lngiliz orduları dü,mana kar•• 
yalnız hatlarına muharebe et
mektedirler. 
· Vaziyr.tin ne oldu~unu biliyor unuz. 

Alman kıtaatı 14 Mayısda cephemizde 
bir gedik açtıkta:ı sonra ordularımızın 
ara~ına girmişler ve ordularımız bu su
retle biri şimalde diğeri cenupta olmRk 
üzere· iki gnıba ayrılmıştır. Cenupta 
Fran~ız kıtaatı Somme ve Aisnei takip 
eden ve Majino hattına kadar giden ye
ni bir c~phı-de mukavemet etmektedir
ler. Mnjino hattına bir şey olmamıştır. 

Garpteki soıı askeri harekattan bir intiba : '.l'opçular bir ,ıe1ıirden geçerken ... 

Cephelerde son vaziyet 
Fransız ordusunun büyük kısmı 
ve lngilizler Majino hattının 

gerisinde bulunuyor 
~~---~~-x*x:~--~----

İngiliz ve. Fransızlar kahramanca döğüşüyor 
Londra 28 (Ö.R) - Belçika orduları 

müttefik ordularının ~imal cephesini iş
gal ediyordu. Bu kunetlerin teslim ol
ma ı Fransanın ~imali ark.isinde ,.e Bel
çikada kendilerine yardım eaen ingıliz 
ve Fransu: kuvntlerini pek güç bir 
me\kic okmu tur. Halbuki diinkii as
keri teh1iğden ~nra nziyct iyileşmekte 
ldi. Geceki İngiliz tebliği ttphenin kuv
vet.le tntuldngunu ve Britansa tayyare
lerinin Fnıno.;ız tanklannuı yardımiyle 
düşman mnkilerine muJu:ıbil hiicunılara 

geçtiğini bildiriyQrdu. Belçika tebliğin

de de askerlerin İJİ d(iğii tiikleri \'e 500 
esir alınnıa. ı dahil. me\"Ziİ mm·affakı
) etler kaydedilmekte idi. 

T~hlikcli '\'nzİyette kalan miittefik or
dularının bu kısmı kıya,cn o kadar mü
him dcf.~ldir. l~ansız ku\'\'eilerinin kıs
mı azamı ve İngiliz ordusnnun bir kısmı 
J\laji.no hattının gerisinde \ 'C Soın-En ne· 
lıirJt>ri hattının remitmndn tmlnmnaJctn.;. 
dır. Bu ttphelerden ,.e l\lans limanla-

- SO. 'U G iNCi SARİFEDE -

Asker göziyle son vaziyet 

Belçikanın imdadına ko
şan müttefik ordular 
. ne yapacaklardır? 

Veygancl 
hazırlamak 

harbı 
yol ile 

uzatmak imkanlarını 

muzaffer olacahtır 
------~~-x*x-----~~-

1905 de Şilifin Alınanyanın Fransaya bazı tadillere uğradı. Alsas Lorene 
karşı bir hareketini hesaplarken riyazi Fransızların bir taarruzunu hesaba ka. 
bir katiyetle Belçika üzerinden büyük tan imparator, Şilifinin şimal ·cenahına 
bir merkezi siklet yürütmi,iş, ve ilk tahsis ettiği kuvveilerdcn bir kısmını 
hamlede bu kuşatma ordusu harekatı Alsas Lorene ayırarak Marnda Alman 
Fransız topraklarını intikal ettirmişti. ordusunun muvaHakıyetsizliğini ihzar 
Şl.lifinin bu hesabı büyük harpte hissi - SONU 2 İNCİ SAHİFEDE -

Almanlar . işi azıttılar 
~----------....... ----x*x:~------------~-

Sivil kaf il el erini tank
larla ezip öldürüyorlar 

-----------x*x:----------
B i r Amerika haataneıini de imha ettiler 
Parla, 28 ( ö.R) - Alman tayyare

lerinin her tarafta sivil ahaliyi amannz
ca mitralyöz ateıine tuttuklan kaydedil
melitedir. Şimdi Alman kara kuvvetleri 
de Almaa tilyyareleriyle bu busu.ta re
kabete sir4miftir. Böylece fİmalİ Fran
sa yollannda alb hücum arabaıı mül
teci kafilelerine mitralyöz ve toplarla 
taarruz etmİfler ve kurşunlardan sakın
mak için yerlere yatanların üzerinden 
geçerek ağır sikletleri altında onları ez
mişlerdir. 

BtR AMERJ.KAN HAST ANEStNi 
1MHA EITtLER 

Londra, 28 (Ö.R) - Garp cephe
sindeki bir Amerikan muhabiri Post ve 
Şikago Deyli Liyuz ga7etelerine gön
derôiği habı:rlerde Alman bombardı
man tayyarelerinin Pazar günü Bdçika
nın Osfant limanında Amerikan hasta
nesini bile bile imha ettiklerini bildir
mektedir. Bu ha!ltanede bulunan bütün 
doktorlar, hasta bakıcı ve 200 sivil has
ta mahvolmu~tur. Şimali Avrupanın en 
mükemmel teçhiz edilmiş olan hu has

vc kıtdha 

bayrakları boyanmış olduğu halde }J,. 
man tayyareleri kasten hücum ederelıl 
hastaneyi imha etmişlerdir. Bombard~' 
manın !lidcleti tek bir Jdıinln dahi ka~j 
muma imkan vermemiıtlr Almanlai 
ayrıca yangın bombaları da atmı,lardn-~ 

ı 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Italya - Isviçre 
· hudutlan 
kapandı mı? 

-*-Paris 28 (Ö.R) - Bc.rn'den bildiri-
• liyor: Federal :sarayından ve hudut • 
: mıntakasından alınan malumata göre : 
: İtalya hüküınetinin İsviçre ile hudu-: 
: du kapamak kararı hakkında hiç bir: 
: ~ey bilinmemektedir. Bilakis hudut- E 
:taki giiınrük karakolları iki ınemlck7t i 
: arasında münakalatın muntazam hır: 
:c; kilde dev. ın ettiğini bildirmektedir.: 

............•... , .........••.•.. : 



., 2 - 2 

. 

s:.:~:::·;;~:~==~o- ŞEHiA. _HABERLERi 
•• lt fik d } Ege mıntakasın- Yeni mali sene ve yeni vergiler 

şan mu e or u ar d • tih lAt x•x 

ne yapacaklardır ? a:t:nı::a: Memur kadroları, müte-
~~~------:x*x--------- ~*,._ __ kait ve yetiin maaşları 

Veyaancl harbı uzatmak imkanlarını Tütün rekoltesi so 
e· milyon kiloyu balacak . 

hazırlamak yolile muzaffer olacahtır - • -
~--~~-x.x~~--~--

·------x*x---- -- Bu sene Ege mıntakasında istih.salitı. 
_ BAŞTABAFI ı iDci SAYFADA _ 1 - Vaziyeti müsait bulup 'Çekilebi- artınnak için büyük bir gayret sarfe
etU. Yani sevkülceyşi blr hata, cezasını lirse cenahlarıru Donkerk ve Kaleye dilmektedir. Bila isti:.na bütün madde
verdi. Bereket versin Fransıtlar, bu istinad ettirerek mümkün olduğu kadar terin istihsalatı artırılacaktır. 
defa Belçikanın imdadına Belçika top- nısıf kutru geniş bir daire şeklinde bir Tütün müstahsilleri şimdiden hazır:lık
raklanna girerek, Belçika ordusunun cephe teşkil ederek harekatın bundan lara başl~rnış~ardır. ';I'ütün re.koltesınin 
yanıbaşına koşarak yardım etmek gibi sonraki inkişaflarına göre müttefiklere Egede ellı ınılyon kılo>·a balığ olacağı 
yanlış bir hareketin cezasını harbın vakit kazandırmak. ~~in edilmektedir. 
kat'i neticesini görmekle çekmiyor. 2 - Bütün kuvvetilc ve Alfredeki Uzüm istihsalatıru artınnak için de 

Filvaki Fransıiların da her hataları- bütün vasıtaları bir noktaya yapacağı bilhas..'ia .. ~n~ ve ~şehir mıntakala
nı itiraflarında oldu~u gibi bu defa da taarruza tahsis eylemek suretile kendi- rında buyuk hır faalıyet haşlamıştır. 
ttiraf ettikleri bu ağır hata bugünkü sine cenup istikametinde bir yol açmak - -·--
vaziyeti doğurdu. ve asıl Fransız ordusile birleşmek. Japonya ile 

Veygand kumandayı ele aldığı za- Bunlardan birincisi bu ordunun şi-
man Fransız. ordusu Majinonun sol ce- mal cenahını teşkil eden Belçika kıta- tİ • • 
nahındaki bütün büyük ihtiyatlarını larının bu cenahı açık bırakmaları yü- caretimız 
Belcikaya koşturmuş, buna mukabil zünden pek mümkün olacağa benz.emi
bu hattın cenahına tevcih edilen ve Se-
dan üzerine ilerleyen Alman taarruzu 
önünü nek hafif bulmuştu. 

Işte Fransız ordusu, en büyük imti
hanını bu sıkısık vaziyette verdi. Der
hal Aisne ve Somme nehirleri boyunca 
bir cephe tesisi ve bu cephede Alman 
taarruzu durdurulmak suretile işin en 
mühimmi yapıldı. 

Bir taraftan bu hareket ve tanzim işi 
başarılırken di~er taraftan da şimalde.ki 
Belçika, Ingiliz ve Fransız kuvvetleri
nin kazandırdığı kıymetli zaman, Ver
ganda. ilk Alman savletinin elde ettiği 
neticeler, ne olursa olsun, harbı zaman
la kazanmak ve düsmanı zamanla YlP
ratmak için ıa.~ım gelen hazırlığı yaptır
dı. 

Bu hesapta, üçüncü Leopoldun ta
rihte kendisine eş bulaınıyacağı bu ha
reketi mevcut değildi. 

Fakat sebep ve saikleri ne olursa ol
sun bir ordunun ve bir memleketin 
tarihi için pek hoşa gitmiyecek biı; va-
7.iyet olan Belcika ordusunun muhare
beyi keserek düşmanına yol verişi şi
maldeki Ingiliz ve Fransız ordularını 
muhakkak ki çok mU kül vaziyete dü
şUrdü. 

Gerek Fransız ve gerek lngiliz başve
killerinin radyolardaki beyanatından 
bu ordulara mensup oldukları miUetle
l')f\ harbı sonuna .kadar devam ettir
"mek yolunda çizilmiş olan programları 
dahüinde kat'i mukavemet emri veril-
di~ anlaşılıyor. • 

Bu ordu i~in iki tarzı hareket akla 
gellr: 

yor. 
Burada zaman ve vaziyet itibarile en 

uygunu ikinci şıktır ki buna cE!'lluptan, 
Somm boyundan Fransız ordusunun 
yapacağı taarruzla yardım da mümkün
dür. 

Bu kötü vaziyet içinde birmucize Al
manlar için nahoş bir vaziyet te ihdas 
edebilir. 

Yalnız Fransız baş kumandanlığının 
Somm mıntakasındaki vaziyeti değil 
müttefiklerin ve Fransızların umumi 
\ldyetini ve muhtemel bir latlyan cep
hesini de hesaba katarak taarruzwı 
başlangıcındaki hissi hareketleri tekrar 
etmemesi de beklenebilir. 

Çünkü müttefikler bu harbı uzatmak
la kazanacaklarına inanmışlardır. 

Çok tistün Alman kuvvetleri karşı
sında müttefikler yıpraomak değil yıp
ratmakla bu i i bir zafere ulaştırabile
ceklerdir. 

Japonya ile bir müddettenberi tevak
kuf geçiren ticaretimize yeni bir hız ve
rilmiştir. Takas yoliyle Japonyaya mal 
se\.·k edip aynı şekilde mal almamız mu
vafık görülmüştür. --·--Radyo ücretleri 

Haziranın ilk gününden itibaren rad
yo abonman ücretlerinin tahsiline baş
lanacaktır. Bu ücretleri Haziran ayı so
nuna kadar ödemiyeruer bilahara yüzde 
>•irmi fazlasiyle ödemelc mecburiyetinde 
kalncaklardır. --·--Fuar hazu·lıkları 

Fuar hazırlıldanna ehemmiyetle de
vam olunmaktadır. Broşür ve afişleri 
hariçteki elçiliklere ve konsolosluklara 
gönderilmiştir. Bunlar muhtelif Avrupa 
memleketlerinde umumi yerlere astm
lacaktır. 

Binaenaleyh Aras şimalind~i ordu- - -·-
nun. vaziyeti her 1ürlü hesapların ha- Kültürparktald l•~•at 
ricinde olarak kat'i bir mağlubiyet ve .....-

Kültürpa' rkta atlı spor kulübü inşaatı hatta esaretle de ı;ı.eticel~. milttefik-
lerin nihayetsiz menbalaı·a dayanan mu- son safhaya gelmiştir. Yakında ikmal 
au.am kuvvetleri burulan sonra tesirle- edilerek açılma töreni yaptlacaktır. 
rini 7.am~n geçtikçe arttırmak suretile Yüzme havuzu inşaatına henüz talip 
gösterecek, buna mukabil karşıki taraf- çıkmanuştır. 
ta mallım olan iktısadl ve ikmal imkAn- Halkevi salonunda Cuma günü saat 

sız.lığı dolayısile zamanla tesiri ve kud- - -·--
reti az bi; .hale gelebile-cektir. BalkeYinde konferans 

. NETıCE: . KGçOk ntillei.ler orta- Halkevi salonunda Cuma günü saat 
dan kallmıq büyük milletler ve ~~ de ~stanbul. ünivcrsit~i döçenti bay 

bunların • ab"• k ..L.~ d Zıyaettın Fahn Fınfıkoglu tarafından 
.. men ıı artı ~~u an (Irk ve Mille~) mevzulu bir konferans 

doinıYa karıa bıJ-ya gelmiftir. · verilecektir. 

Bu harbın ilk ilihA 

S I · 
~·-Ydchrunla öldü 

Ödemişin Kiraz nahiyesine bağlı Ye
ni köyden İsmail Göktaş, tarlada ot _yol
duğu sırada yıldırım isabet ederek öl
müştür. 

~~-~~-~--x*x·~~--~~~~ 

Mıknatıslı maynlere 
karşı bulunan çare 

--------~x*x---~------

Gaus• kufağı fehli ke .)'t! karfı koyuyor 
~~~~---x*x--~~~-

Alınanların bu harpte yeni silah ola
ı ak ortaya ilk attıkları mıknatıslı mayn
lerin İngilizler tarafından tamamile teh
likesiz bir hale getirilmiş olduğu ma
lümdur. Bu neticeyi temin etmek için 
hayatlarıııı büyük tehlikeye sokarak. 
tesadüf edilen ilk mıknatıslı mayni so
ğuk.kanlılıkla tahrip etmiş '°lan İngiliz 
bahriye eksperleri kral Jorj tarafından 
kahraman olarak tavsif edilmiŞlerdir. 

Mıknatıslı maynler, büsbütün yeni 
bir silah değildir. 1918 senesinde de böy
le maynler sığ sulann dibine konuluyor
du. Yeni olan şey. bu ınaynlerin şimdi
ki harpte kullanış tal'Zldır. Bu maynler 
ya tahtelhahirlerlt: dökülüyor veyahut 
ta tayyareler tarafından paraşütlerle 
atılıyorlar. Bu sayededir ki, onlar dar 
körfezlere ve hat.ta limanlara kadar gi
debiliyorlardı. 

NASIL ÇALIŞILDI? 
Mıknabslı maynlerin zararsız bir ha

le konulmasına imkin hanrlıyan şeyler
den biri de, maynlerden birini bit- Al
man tayyarecisinin hedefine isabet etti
rememesi olmuş, bu suretle kahraman 
bir İngiliz zabiti bu cehennem makine
sini söküp tehliketiz bir hale sokabiJ
m~ir. 

Yeni ifsaata göre, 22 sonteşrin 1939 
gecesinde bir düşman tayyaresi kanal-

- lar için yaP.ılmış olan bir mayni düzlü
~e "atmıştı. Mayn safükl~n alınabile<:ek 
'a7..iyetteydi . İki saat ~ra Potsmuth
claki torpido mektebinin eksperleri 
ma~ ııin bulundugu yere yetişmiş ~ulu
nu.vorlardı. 

Uzun ve dikkatli çalışmalardan sonra 
maynin iki ka,psülü de bulunup çıkarıl
mış, infilak tehlikesi u7.aklaştırılrruştı. 

Bundan soIJra mayn ve onun muhte
lif abamı tellük edilmek üzere Pots
mutha götüriildii. 

BULUNAN ÇARE 
Mayn, mıknatıslı olımyan bir madde

den yapılmıstı. İçinde, geçmekte olan 
bir geminin manyatiz.mi sayesinde kap
süle \•urup infilaka sebebiyet verecek 
gayet hassas bir mıknatıslı iğne vardı ... 
Bundan ha ka icinde bir ikinci kapsül 
daha vardır. Bu ka ül 

caktır. 
Miknatıslı maynlar denizin dibine ko

nuluyordu ve ancak gemiler onun üs
tünden geçip maynın infilak sahuı da
hiline geldiği zaman patlıyorlardı. 800 
kadem veyahut daha fazla derinlikte 
miknatulı maynlar it göremiyor ve doğ
rudan doğruya denizin sathına bırakJan 
alelade mayolar gibi ancak çarpmak su
retile iş görebiliyordu. 

Binaenaleyh milmatı.slı maynlara, en 
ufak bir gemiden en büyük harp sefai
nioe kadar bütün gemilerde bulunan 
Gauss ku ağı denilen ve manyatizmi 
gideren pir tertibatlı. 

Şimdi Gauss kUtaiı denilen bu terti
bat tecrit edilmiş, geminin boydan bo
ya etrafını dolaşan ve hususi bir tarzda 
elektrik cereyanını haiz olan aklade 
kablolar haline getirim.İftİr. 

Bu kuşalı: geminin mütemadi mayna
tizmini giderdiği için gemi miknatıslı 
maynlann üzerinden hiç bir tehlikeye 
maruz kalmadan geçebilmektedir. 

HıÇ TEHLiKE 
KALMADI MI~ 

Maamafih şunu da söylemek lazım
dır ki miknanslı veyahut alelade mayo
lara kar'ı mudak · bir caranti yoktur. 
Öyle olmakla beraber bu kuşakla tec
hiz edilmiş hiç bir gemi fimdiye kadar 
mayn yüzünden btınannttır. Gama ku
pğının mükemmelle.Jtirilmcsi işinde ça
lı.-n bir zabit. bu kuşakla mücehhez 
her hangi bir gemi ile bütün mayn tar· 
laları üzerinde · tereddütsüz geçebile<;e• 
ğini ilin etmiştir. -·-Kanada harp 
mültecilerini 
getirtecek 
Ottova, 26 (AA) - Başvekil Mac

kcıızie King Kanada hükümetinin lngil
tere ve Frıınsadaki mültecilerin bir kıs· 
mını alarak onların yüklerini tahfif et
meğe karar vermiş olduğu hakkında 
Avam Kamarasında teminat vermiş, 
yalnız bunların Kanadaya nakledilme
lerinin müıkül olduğunu söylemiştir. 

ana 

-·-Çuval ve kanaviçecller 
birliği 
İstanbulda teşekkül eden çuval ve 

kanaviçe ithalat birliğinin bir şubesi de 
İzınirde kurulmustur. Birlik heyeti 
umumiyesi dün öğleden sonra saat 15 te 
birlikler binasında toplanmış, statü ka
bul edilmiş \•e yeni heyet seçilmiştir. 

Ki.SACA: 
•••••••• 

Huzura kalp ilacı -·-y AZAN: Ec.ıcca K. Ki ndi Aktcı 

Dostlarımdan bir mü~terim dün bana 
bir reçete uzattı ve dedi ki: 

Ahval dolayıaiyle buı marka ilaçla
rın bulunmadığını biliyorum bu reçete
deki ilaçlar varmı} 

Baktım, var, cmüjdc dedim, hepsi 
var.> 

- Razı ilaçların bulunmaması beni 
alakadar etmiyor. Diye ilave etti, çün
kü ilacın bulunmaması, çarenin bulun
maması manasına geliyor. O hastalığa 
falan markalı iliç yoksa haıka adlı 
olanı bulunuyor. Ben huzuru kalp ilicı 
istiyorum, onu arıyorum, şöyle hiT ka
şık içince insanın ruhunda bir huzur, 
kanında bir zevk, asibında bir neşe 
parlasın, insan yapdığını anlaaın, haya
lın her türlü müsbct ve menfi tecellile
rini şetaret ve sevinçle karşılasın, istik
bal ufuklarında ümitler titreııin, nereye 
baksa orada bir sürur belirsin. 

Dostumun sözünü kestim: 
- Bütün insanların istediği böyle 

bir ilaç dedim, ekseri gafiller bunu pa
rada ararlar halbuki para, saadetin pal
yaçosudur, cazip vaitleriyle saadeti te
min edcc«":k zehabını verir. bu zehap 
yalandır. Her hangi bir vesile ile at~n 
zengin olanları düşünün, hengisi mes
uttur} Hiç biri. Zenginlik betbahtlığı 
icap ettirir demiyorum. saadet ilf" para 
biribirinden pek uzak şeylerdir. Demek 
İstiyorum. Saadet denilen mefhum şa
yet varsa bir mesnet üzerinde durmaz, 
onu sıhhat. mizaç, para ve hadisat ta
şır. Sıhhati bozuk adam mesut olamaz. 
Mizacı bozuk olan da öyledir. Hadisa
tın kabalığı dıı saadeti ihlal eder. Buna 
mukahil parası7.. mesut olanlar az değil
dir. 

Dostum~n gözlerinde bir tecessüs be
lirdi, cbana saadetin bir reçetesini yaz
maz mısınız}> dedi i te Tcçetesi: Sihhat, 
mizaç, para ve hadisat düzgünlüğü 1 

Glbnrillılerde 11e ntalllıernelerde - Beycınnmne 
uerrnelı mecburi~ •• !'atün, içlll ue ldltl'lt 

flatlerlne yapdan zam 
x•x----~--

Her sene mutat olduğu gibi ınall yı- nisbetindedir. 
lın ilk gününe rastlayan cumartesi gU- Haurlıkları ikmal edilebilirse cumar
nu maliye vezneleri mevcudu tesbit cdi- tesi günü mütekait ve yetimlerin maaş-
lecek ve gümrükte kapılar açdırken lan \"erilmeğe başlanacakbr. 
merasim yapılacaktır. YEN! VERGi ZAMLARI 

Yeni gümrük zamları dolayısile dün Fevkalade vaziyet dolayısile bazı ver-
gümrük veznelerinde muamele kabul gi ve resimlere zam icrasına dair 3828 
edilmemişti!-. Yeni zamların bir kısmı numaralı kanun şehrimizdeki aHikadar
güınrük pozisyon nuınaralarile tebliğ !ara tebliğ edilmiştir. Bu kanunla bazı 
olunmuşsa da en mühim !kısmı ancAk maddelerin istihlak resimleri arttırılmıs 
yarın tebliğ edilmiş olacak ve muame- ve §İmdiye kadar vergiye tabi olmıya~ 
leye başlanacaktır. bazı maddeler de istihlak vergi ine tabi 

MAHKEMELERDE tutulmuıitur. 
939 mali yılı sonu ınünasehetile mah- Kanun mucibince bu mevat ve cşya-

keınelerde de dosyalar tanzim edilmekte nın ticaretile meşgul olan ithalatçılar, 
ve yapılan işler tasnif olunmaktadır. bu malları ithalatçılardan veya memle-

MEMURLARIN MAAŞLARI ket içindeki ticari ve sınai müesseselcr-
Bi.itçelcr henüz mecliste mi.izakerc den mübayaa eden toptancılar, bu mad

edildiği için muhtelif devair memurla- deleri memleket içinde imal eden sınai 
rının haziran maaşlaı·ı ve ücretleri hak- müesseseler, kanunun neşri tarihinde 
kında henüz tebliğat yapılmamı.ştır. ellerinde 100 kilodan fazla kahve, çay 
Kadrolar tebliğ edilmese dahi maaş ve ve 15 tenekeden fazla benzin mevcutla
ücretlerin tediyesi için muvakkat bir rı bulwıan perakendeciler bunları iki 
emir verilmesine ihtimal verilmekte- gün içinde bir beyanname ile maliye 
dir. varidat dairelerine bildirmek mecburi-

MOTEKA1T ve YETİMLER yetindedirler. Blldirmiyenlerden veya 
Eski tekaüt kanununa göre ınaaş al- hileye sapanlardan vergiler be~ misli 

makta olan mütekait ve yetimlere ka- faı:lasile tahsil olunacaktır. 
bul edilen munzam tahsisat ve zamlar Tütün ve içkilerin mUdafaa vergisi 
haziranın ilk güntinden itibaren ödene- arttırılmış, kibrit kutularının fiatine 10 
cektlr. Bu failalık maaşların dörtte biri para zam yapılmıştır. 

ltalya ile ticaretimiz 
---~-~~-~x.x---~---~--

Normal bir hale giremiyor 
;X•x:-------

Peşin para 11e serllest döulz ••• KJePln§ 
hesabındaJd alacağımız·- Gıda mcicldesl 
· ue JudlulHıt lstlyorlar 

x•x:---~---

. Tarafımızdan gösteril~n bütün hüsnü ~airesi Türkiye için müsaade vermiyor. 
niyete rağmen Tür,l<lye - İtalya ticareti isterseniz Yugoslavyaya gönder<-lim. Sif 
beklenilen inkişafı göstermedikten baş- oradan aldırın• denilmektedir. t 
ka normal bir seyir bile takip etmemek· Diğer mühim bir nokta da, aramızda 
tediı. klering · aiilasin~ı hievcut '.bulwunasme 

Bize pamuklu mensucat satmak için rağmen İtaly~ müesseselerinin harp ,·a
ucuz ve tahdit edilmiş fiatle pamuk al- ziyetinden istifade ederek tacirleriıniz
mak istiyen İtalyan tacirleri, teklif et- den peşin para ve serbest döviz isteme· 
tikleri hurda demire mukabil maınül de· leridtr. 
mir vermek işinde de bir çok zorluklar Buna bir mukabele olmak iizere şİm· 
~ıkarrruş1ardır. Netice itibariyle ne pa· di ihracat tacirlerimiz, ttalyadan vaki 
muk işinde, ne de demir ve mam\llltı olan . paınuk taleplerini "peşin para , ·e 

d d serbest döviz• ,·erilmesi şartiyle is'afa 
işin e ci di bir netice elde edilememiş karar vermişler, t•leplere bu !'ekilde 
ve iki ıneınleket ticareti bazı mahdut ., 
maddelere inhisaı· etmiştir. • cevaplar vermişlerdir. ltalyadan klering 

. hesabındaki alacaiımız bir hayli kaba· 
Italyadaki permi dairesi Türkiyeye rılrtır. 

gönderilecek mallara karşı büyük bir ti- Dün bazı 1talyan firmalan yaptıkları 
tizlik göstererek bir çok malların ihra- müracaatlarda gıda maddeleri ve bil
cı için müsaade vermemektedir. İtalyan hassa hububat istemişlerdir. Bu müra
finnalannclan gelen cevaplarda •Permi caatlara henUz cevap verilmemiştir. 

Mekteplerde 
imtihanlar 

Yağmurun 

verdiği zarar -·- -·-Orta okullarla liselerde dünden itiha· Son yağmur ve dolunun 7.ararları hak-
rcn mezuniyet imtihanlarına başlanını~ kında dün yeni mahimat alınmıştır. Cu
tır. Liselerde son smıf hariç olmak üze- maovası nahiyeSiyle köylerinde bağ, tü
re diğer talebenin not vaziyeti dün ken- tün ve ekinlerdeki hasarat takriben yüz
dilerine tebliğ edilmiştir. Orta okullar- de yirmi ile yirmi Leş arasındadır. 
dA notlar Haziranın ilk günü bildirile- - -·--
cektir. Ç 

ilk okıillarda dersler kesilmiştir. ilk e/ıirge mücaaeıi 
dört sınıf talebesine notları hemen bildi- d 
rilecektir. Mezuniyet imtihanlarına Ha- iyi gi .iyor 
ziranda başlanacaktır. Çekirge mücadelesinden iyi neticeler 

-·-- alınmıştır. Menemen, Seferihisar ve 
Talebe geliyor Ödemiş kawariyle Karşayab nahiyesi 

.. . . .. .. ve köyleri çekirgeden temizlenmiştir. 
Ankara yuksek Zıraat enstıtusu tale- Tirenin yalnız bir köyünde çekirge kal

t>:sinde.n ~3 ki,$ilik bir grup, Profesör}~- mıştır. Ve mücadeleye de\"Ull olunmak
rıyle bırlikte bu gece Bursadan tehri- tadır 

~ze gelecekler ve k~nacaklardır. • -·--
Mısafir talebe Bornova 7.ıraat mektebin- Dikilide yine 
de kalacaklardır. 

Ankaralı talebe Bursada ve İzmitte zelzele Oldu 
zirai tetkiklerde bulunmuşlardır. İunir- Dün öğleden sonra .saat 14.30 da Dl
de tetkiklerini tamamladıktan sonra Ay- kilide beş saniye devam eden orta şid-
aıncı gidecekl.?rdir. detle bir zelzele daha olmuştur. 

1" 
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PROFESÖR 

ZATi SUNGUR 
Fevkalade büyük sürprizler ve merakla dolu hünerleriyle 

Yarın akşam 9.30 Da 

ELHAMRA Sinemasında 

SAMBA ' ·· 1940 · 
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Belçika kralının 
İhaneti -Müttefllıleri nihai 

zafer yolunda asla 
sarsudıya uğratanaas -BAŞTARAFI 1 INCt SAHİFEDB 

)imanından erzak ,.e cephane alahiliy.-. 
1L 

Esasen çok nazik bir vaziyete d~ 
bUlunan bu miittef"ak ordular t.eşerl 
kudretin fnkinde bir savletle saWaram 
Alman kunetlerine kaqı ancak bhn
manlıkla tavsif edilecek bir şekilde m&
dalaaya uğraşırlarken sol cenahtan cb 
Belçika kralının ihaneti ile karşılaşmlŞ4 
lardl1'. 

Nazik nziyetlerinio bu ihanetle va
hamet ~esbeylediği gizlenemez. ~ 
buralla lngilU ve Fraıwz kuvvetleri bil 
huruç hareketiyle ya Fransaya geçme· 
ic uğraşacaklar ,.e yahut ölünceye ka
dar çarpışacaklardır. Belçika cephesi 
artık yıkılmış olarak kabul edilebilir. 
Bu akıbeti bazırlıyaıı kralı tarih affet· 
mh·ecektir. Vatanına ve müttefiklerine 
ihanet eden Lcopold maalesef 191' le 
babasının bihakkm li~·akat kesbettifi 
şan ve şerefie dolu hayatına da \'aris ol
mak liyakatini göstcremembztir. 

Bu ihanet iki ba!ilıdır. Birincisi ken•i 
vatanına ikincisi de müttefiklere karp· 
dır. 

Teslim ola~k idiyse ne diye miittelik· 
leri yardıma çağ&nnı!ibr! 

O mütteCikler ki kendi topraklanaı 
lehlikcye maruz bırakarak müstacelen 
Belçikanın imdadın& koşmakta tereddüt 
ıöstermemişlerdir. llatti Sedan mınta· 
kasında Fransanın gerilemesi, müşldi· 
liitla kar~ıla~ması buradaki kuV\'etlerİJI 
ve ınotörlü kıtaların derhal Belçikayı 
se,ic;olonmasıdır. 

İngiliz \'e Fransıı çocukları Helçikıı 
topraklarını ana ntan ıibi müdafaa et· 
mişler bu topraklan kanlariyle su~ 
lardır. 
Aldıkları mükifat habersizce c:eaalt

lannın Alman ordulanna ter~ 
olmuştur. Tarih bilmem buoün ..... 
büyük b ir ihanet ,.e nankörlük bWJ9e5l 
bydeylemiş midir. lnsan biraz ..... 
ileri ıitmiş olsa LeopoWua. mtlerimı bit 
adamı olarak hareket eyledijine ve •it· 
tefik ordulann bir lapnını onua hel;alll· 
na tuzai• düşürdüfüne kanaat ı~ 
ii ıdiyor. 

Denebilir ki ~ika orduları dar bİI 
sahada sıkıştmlmı~, muhasara ~ 
ise kral ne yapsın. Manun ve ,.,. ..... 
bir miidafaa yolunda ne i(ia .memleketİll 
bu lusunlannı tahrip ettirerek bir b< 
yiiı: bin kisinin ölümüne sebebi)et \'er· 
sin! Ha~·ır, biz böyle bir mütaliay.a ... 
iştirak edemeyiz. 
· Vatan müdafaasında mfüwnahalı ınii· 
tiıilaalar yer -abunaz. Makadder bir ilal
bct bile ol a vatan topraklarının her kJt'. 
mu kana bulanmadan terkedilemcıı:. 

.Şerefli krallar, lmmaodaftlar .iloıeıld' 
silihlannı düşmana teSlim eylemez. o-· 
nunla berabt-r kralın cok sıkı ık bir t'•· 
ziyete diiştiifünü, lüz.uımuz yere bir 
kaç yliz hin insanın öliimünc sebep ol· 
manın mesuliyetiııc kallanmağa cesaret 
edemedi«ini tasav,-ur eylemiş buı....-• 
bile yine sercfli bir lnuwuıdana ve kta" 
la diişen \'azifeler vardır. Leopold yar· 
dımnıa ~nğırdığı kuvvetleri ·nziyettetl 
haberdar edebilir ''e teslimiyet beyaJI• 
namesini imzaladıktan sonra da beynio« 
bir kur.;nn !lıkabilirdi. Şerefsizlik cffd" 
ı.anı hayatiyle cH:liyebilirdi. D~ 
önünde alcak~a boyun eime:zdi. Bel<i• 
ka kralı, Grar Fon Speenin suvariai ~ 
dın olamadı. Tarih kendisini dai... li" 
netle, miicadeleve devam karan vdfff 
Bel(ika hiikü~tini, vatanlannı _. ... 
raa Nel\ ve daha da edett.k olan ~ 
milletini takdirle anaaktır. 

Hidisc'i böylece mütalia etükteJI 
sonra )'eni va7.iyetin ne olacaiı suali .... 
tıra gelir. 

Belçika kralının teslimiyet kara,_aı 
akislerinin nahoş olacaiı ıi:d~ 
Likin hunun cloiuracaiı neticeleria nı· 
hai 1.afer iizerinde tesiri ,örüleeeiİ •• 
idd ia edilemez. .. 

Müttefiklerin siliha sarıldık.lara -:; 
en az iic; belki de heş sene sürecek 
harbe ıtö-ıe aldırmu~lar ve ona göre ı.a· 
zırlannıışlardır. 

Muharebelerin muhtelif cilveler:;: 
dece~ini de hesaba katauşlanlar. ~ ,. 
keler miittefiklerin uİlll ve iralle .~ 
ve tlerini zaafa uiratacak deiil ili 
artıranlktır. _ıı.il 

Müttefik imparatorluklann ~. 
Bel(ika müdafaa!ltnda kayt.ediıe. ~· 
vetleri müstattlen on misliyle 
muktf!dirdir. 

Veygand ba~kumaM.nltkı de ~ 
ilk södi ~u olmuştu: -~" 

Onlumnz bir ay mukavemet ~-
zaferin dörtte ii~ü kuanıhnış o~ 

Fransa Som ve fo:n nehirleri~. 
mukavemet tedbirlerini a~ır~ 
bunlan artınnakla meş(Uldur. ıo:;;.i· 
ve Fransa hissi hareketlere delil . tlı 
lerini nihai zafere giltüret"ek ~pi 
kararlara ehemmiyet veriyor. ~ 
karşılarına yeniden yeniye çı ._.. 
ınuhtemel dilşmanhm hesaba .tıa ...,.,. 
hazır1anıvor. Muharebeleri delil 
kazanmağı emniyet altına alayor'f · it• 

Muharebelerin fettlliyatı ne 0 ::...ee· 
olsun nihai zaferin miittefikle::d·lell'~ 
cüh eyliyeceğinden aıııla üpM ~"""' 
Tarih meydandadır. Fransa 51 bi• 
mucize ~· anııtmanm sırnnı bi~ ..,w 
JIH'mlekettir. ingiltere ı~iha~et:~kedir· 
kavemet imkin1arma Mthıp bır 

HAKKI OCAl'ot;Lll 



Wieclwnin ictimaında ,.. Büy-k 

Kahraman ordumuza Meclisin selam 
ve muhabbet hisleri iblağ edildi 

Aııkua 28 (Telefonla) - 134lyük ).!il. 
iet meclisi bugün fa!!llasız devam eden 
.<lhı saatük. bir ı.nplaaıı yapıuı ,.., mas. 
c:aC biitc;clcrinia ro.üzakttcs.iui ta.:»aınla
""~- Yaı·uı. (Bugiliı\ varidat bliıı;e
aile mu.v:zenei wnı.ıaıi3e kanununu ınü.
eaU.·e edeccl< ve bu sw·cUc biltc~ ınii
.. aweler< i.k,,.al i.'dilınis. bulun<;caktır. 
ıl3 ilnki< toplaı:ı.ı ıW. hi>ıçelcü gi>ırii.')Ü
'~" a.blıkaL vekiller bir c:r•~ haliplerin 
ıı;oc-dtıkla.r• walleı·" ""'"P venu.i:§lt'r ve 
,·cialcUctini alal..adar ede!\ ~14'r 
(iıuiııck bo-•yanatta bulu.nmtı>;l:ırciı:r. _ 

Sıhhat v,,. içtiınai muavenet vol<a~ti 
hül<.""; ~örii!ıülürkcn Antalva memısu 
Ralfih Kap! ebe mektepl..;.ın .. bir .._ 
tul daha üı\ve edılınesiai ,.,,. hu . ureile 
-tocuk miftbhi. t veti.~rilme~ini t~te
~ıi~ir. 'h Kapları cocuidarın ı .. rhi. 
~e_.,inin ecnPbi m"'re-bbtyırlere bırakrL-

Belçika kralı 
teslim ettikten 

or usunu 
sonra ..• 

On sekiz gün evvel Müttefihlerden yardım isti yen kral şimdi 
bile bile IJ!üttef iklerin .Şimal cepheainde muazzam bi~ gedik actı 

---~~~---~ . ....... * .......... -~-~-~~~~--

K.İBRİT FfATt 

Bir kutu neden 
iki kuruşa 
sah ıyer? -·Mo~e l'dtôletiaiu 

bil'- ........ 
t..toıo)ıul 2 (Y•ni A>il~ - YeW. ka

~u"la yapı.l.aa eu. pa•a 1<«!14 ~amı»U>
"" aıaadiı. !ı1al.i,ye vek~ti. k. it ınıili

Ytt flatteriıürı aı·ttığ.aı ~•elı: lau fi:.-
°" ıoa•a ı.: olu ıı...._.ıru t.U.ul et, 

D\L<lir. Bıı seb<.ıpl"'<iir ki bir lı:ıau \ıbııi\ 
'! k-w..1"t.l"a satı k:adtt. 

Belçika kralı 
ord sunu tes

lim etti -·-- n,\!-'Tj\RAFl 1 1-.cı SA.IıiFEDI<: -
~·•p~l<:a~1Jn. Bu e.'inada fena habe-rl"'r öğ
ı:enın ·l!t:> A..vaın ka·n;_:, ~ının ~·uı7ır1an
·!:1'>1 l;)zuııdır. 

Bu muh..-ebede olup bitecekler 
nliclafaaınu:ı takviye ed«ek va 
dünya din,sıwn ıuiiilafaa~1ndan 
bi.wi biç bir za.ııtan ayıram'l'acaktır. 
Diğe• bir çok mWıller aruında 
düım.aın niM:r-:t dıalı.tıa yendifimi
:ıi gÖJt~ taJİb m\aallerindtı O~• 
i" cibi ken&n~ ~ a~ iti
m.O•r'ıt kırm!Q'-!Jt..» 

&f ekilin btı llOI\ sö.1 ~· billl" 
.. icldetle alkı.ı m~r 

Toka Jildikten sonra 

Almanlara ticaretimiz 
artacağa benziyor 

~~~----~~ ..... ~----
lııcır ve ü.üm cdoc(l/t bir mümessil aeldi 

-~-------~k••-~--~-~-~ 

n~i\ınuilli 

Belçik ordu u üca
deleye devam ediyor 

----------x*x---~-----

PıuiO, ıs (ö.R) - ReomeA ~ildiril, 
diğ;..., •öre Bclçikı> müttefiklerin yanıl\· 
d• ınüc d~eyo devam cim~ tıodor. Hıı.
lf"n F raQsada buJuMn ordu w.sı.trları 

yeniden toplanacak ve müstevli'e k r .. 
141 2.tt.f ., t:e.-.io• lç&.n Belçika m\\teti.nin 
biiiün zinde kuvveh mücadele tı tı\ .. 
"'lkt ... . 

Pa . !eki siy 

.. 
Pam. 28 (ö.R) - Bu, sab.,h Bel~ 

ka h. tÖCİH n.,,m B. Spaa\< f~ansa h ... 
ril:ixe '"~ın Da:.lad,>·f'xi vo d_ev~t uaı:ır' 

6. ~t nyı •i.>·11<e1 01..,i'l(if. a Daladye 
F ranoadakı Belçika mli,l\~J.~rinin tal..· 
liruiae •u•ınur a.lçi~t ~Mx• ,,,..., 
B Ja-ıun <la\li lı: bul ct•wııtir, 

Alman tayyareleri Lon
dra üzerinde görün 

.. 
u 

~~-~-~~...-~~····-~~....,.,-~~-~ 

F raıısada hayret, lsviçrede yeis d.~!1~~.!a7ıa ~~:.~~':t· 
-~------------ halüanda şıı n•a~at vtl'l'Ui.)'O~: 

Fakat yııpan•tttltf" 
-~~~~~~:1'flx~-----

Loodra. 26 (A.A) - Bu aab•h ~. Q 

•!\9'1«1 T Q'lllı. ho.licin.ı. l<qı l~ori 
i~tilmiftir. Tayare d•Et ·~ 1'1111 nna 
hezv ohnııları ıaareh .-orilmi~ i•• de 
tohlikc i"'reti nrilll\ena4dr. 

R\Ü•fordıf. flııl'l-r~ top ~lf•ı 'lçılını tw. 

B1t ıtn •tf·kt bir möd•t .. ruır• il r~ 
d<>41, .. ııi1r11ı.ı-..ı;,. 

P.m 28 (Ö.lC) - Sdçika krahıMı• 
emriyle Belçika .n-- t~lia. .ı ..... 
M bu• bir hJlvret hissi u_y:ınıhnnı~
hr. IMınlıtt ..., ıu. Aln•anlana 
l<~ı müdafaa ımrıini aıtMık takviye et, 
nılııtlr. 

Son güıtleJ•de A lııtan taaı·ruzunun 
gayı-eti cephenin bilhassa Brlçikalılar 
tarahndan tutulat\ kıs111111a tevcih edil
mişti. Ve Belçika ordusu İngiliz ve 
Fnnsıtlarla frlihat halinde haı-p ediyor
du. Daha dUn ak:ııoın Belçilu< başvekili 
B. Piyerlo radyoda Belçika milletinin 
ve. hükümetinin mü.•terek zafere kadar 
ınücadPl~yt- devan1 azn1ini bildinn~ti. 

MAZİYE llAKJŞ 
1914 senL·~ind~ıabcri F.ı·am;a umunıl 

<fk!rı Belçikaya karşı bir hayranlık bes
liyordu Aynı kahr:unanlık menkıbeled 
bu hoı·pte de tekerrür ediyordu, Liycj 
-ve Nanlurun n1üdafilcri ~eçcn hat·ptcki 
;ı44beylerine layık oldukl:mnı gö.,tcr
mişlerdi. Fr<ınsada Belcika milltccilcri 
tıpkı F.-ansu: ~imal vilaycllermdcn gelen 
mültecıler gibı ka~ılanıyor ve Belçikalı 
pı·ofesör. doktor, hnttu kısmen ıandar· 
ıuaları ililiva eden mü!rtcrek kadrolar 
te:;i:ı olunuyoı·du. 
KUAI. 8Al;KA, MİLLl!:'f BAŞKA 

Fran..ız milletinin Belçika hakkındaki 
hu t.opyııkıln itimadı lu·al Leopoldun ka
t·arındun bilhas~a ıllUtc-t•ssir oluıasına 
•d"'p olınuı;lur. Bununla l>1m1bcr Fran
sız milleti Bek;ika milletini kralından 
ı~ıuamiylc iAyırmıtklaclır. Bilha>-'<il ı;u ci, 
hel hıtllrlanılıyor ki kral üçüncü Le<>
pold Alınanya l«1·~f1ndan Lokaı·no ınua
hedesinin cebren ft?,ı,hinden sonra mcm
IPltt.:Linin lıa.rici .)>İyasetine yenı biı· isli
knuıul vernıi~ \'C siya~tini Wzde tam 
bitanflık v .. ı>liklAI yoluna •ok.arak İn· 
~iliz \'(' Fr._u1.:sız erkanı harbiyt>leri)'le 
her h•ma"-ı rc..•dd~tnıi~lir. Halbuki ayılı 
zaınaucla hu tkJ. devletin garanti..~ıni de 
kabul elnı ~kten g~ri kalnlcttnL~ü.r 

MuJı.a.ı;;aınal ın ıptidasındanberJ ALllcu'
ya Belçikayı bir Fransız hayali taarru
wııu M>.u-lamııkla itham etmi.~lı. Halt<l 

Anglo - 1 ürkiş şirketi 
lağvedi/dı -·-lıılanbul 28 (Yeni A>m) - Hatp va-, 

ziyeli gözönünde tutulaı·ak akt 0 dilcn 

yeni anlaşmaiardan sonra kredi i~lerile 
doğrudan dogı-uya İngiltere hükümeli 
m • gul olduğu için, evvelce kurulmuş 
bulunan Anglo-Türkis Komandit sirlı:.e
linln IAğv<na !Uzum qöriJlınU..•tliı·: Bu 
.~jrketin ınüdürü oll\rak Lond1'aya gi
nen ~:tibank memudaı·ından Refi, ıev
ce,Jk ıı .. ,..ber bu~ün lstanlıula dön
n1ü."itür .. 

~x-

Amerikalıları Avra
paaan götürecek vapur 

ve muharipler 
\.aımı:ıon, 28 (A.A) - Alınan ve 

loı,:ilU: hariciy,. nezaretleri Pre.;dent 
Rooaevait vapurunun Amerika vatandat 
larHtıı Amerlkaya nakil Ü%err: lı-art-ket ct

üı'il ~tıklcında mah'lmat aldıklarıRı ''' va
J>UN'ft ..,,,.lthati etnasında dcnİT ktt\"\'et-
1-l Uııafından rahat~ı" rdihnt"ıne i icin 

talimat "'~rdi.Uecini \mr-
L;l..1: .. .-: .j,,. !r 

bu iddıa Hl Mayı.• taarruzuou hal:ı,.Ja, ~1>elc3i de ~unları ~·aııyoc Bütün mecli.• dolmu,.tu. Lo.rdlar v 
ırıalt icin bir vesile olmu~llL O valı:ıttan- &•\çıkaya kralı ih n ı ehu;;,lir,- l\or diplomatik kendi localarında bu-
b d 1 

lunuyoı·du. Dı,<arıda blnl..rce kı ı top-
ed ccr,,yan c "" hiidi,eleı· Be çika ta- Tat\ ııazele-" ,u lchderdo bıUtı• J B ç 

rikiyle y<ıp1lacak lıayall taaı..-uzun n<> ol- nuyo>': &lçikwun :;: 9 kı-alı IÜll ııaf\ı '"'m"'1 
'· • ör<;il mecliııe ~r<ligi U-

duğunu derhal göstermişlh-. \ıt· d.ıhillnde tahıa çıkarken df'thal Bel- man t<endı.ini allu•laınağa kall<anların 
KR.\LIN YAIWI t 'l'ALlfül cikanın sıyasi ananelcı-inc muhalif bir h~·eketinl bit- ~•oetle. keoıerelt d~ı-hol 
VE İilAN1'.'Ti c•tt n almış \'e ınüttefilderlo ~anil· sw.e b•şladı . Iogllterenın bu en büytl!t 

Be-l~ika taarruxa uı:nn· u:;raın;uo, d;ı. cilt ' '< eô rek ~el bol raflık" isti\t. batı~! blltUn hitabet. ~alarmdan .tc
ha on seki-. gün evvel Fransadan derhal lal ~·olu lutnw~lu, Fleman akUviııllerine ~<ır:ut ederek sade bır ~ on d~kıka 
acele yardım i~ıedi. Halbulı:I Bel~.ika bos ~ödnmek için Ingiltere ve Fran.<ıa txan_atla bulundu. B. Çörçıl.rı h~ı ana\ı 

Projolı:tötlot eeiai• üz rinıl• t1ÇAn l.ir 
tyyerc ne ""•"• bir tayya ... d~hıa gör-

lir •••l .onril uzun nı•••f•d• •• ce-

n~bu garbi ;.ı;hınotinde Y•ııldaa ıt&.' 
•Ulı:.müşlerdir 

Mısırda yeni tedbirler 
böyle bir maddi yardımın tatbik şeklini ile onlaşmalt i~IAınlyol'llu. C:O~J;~t~ ~~=· 
hl(" bt.r va.kıt. Hncedetı ~ır1•ma.va k-.. &J~ıl_'a. ~at·ıc ~tya..,.uo" vctile.• bu HARDA DEVAM EDECEK &.*x---------
bul etmemi:;ti. Ve hiç bir askeı-i işbiıllğl {at~keUı .. ııkamelın ,,, .. ulıyeli tama. Lo dı· ?8 (Ö Rl Rö . LJ-llırn ·lr·n J.,.,,,· .,·ıa·1aıar toplanı ~r 
bazU"lanmamıştı. Buna ı·ağman FratlSQ men krala aitti. . 0 1 ~ •. -. yl<:r ~aıı.., ...... ..., .. G5. r-
ordusu kendi tcd:llüi mevkilerini ı.crk Belçikanın iıı\iktaltni sfüde koruY•· ıl&l~en svnr~.-:arı.silte~:.ı.sin·\ihba;. edıy~~:l x*.ıı------
ederck Belçika aratisini himaye için ile- uok olan bu •iı•a.'!f'tiı:ı ncticf'lt-ri buı:tiln esmen ogren uoe; " gore oe -
rıye atıldı. Müşterek ınüdnfa• ha.rcbıti ı:brülmü~tür. çika hükümeti müttefiklerin yanın- ıı;.l.ur~ 28 (0.R) - ~.,.kıl Ali Malı..- p.<>;11 radyod« beya~ntUı bulunar.,Jı:. 
bir k.~t daha enerji istlt..am elJnekte ilı:eıı Fakat kral müttefiklerine haber da mücadelede dnııma karar ver- hartcl vaziyetin 'llehameti \ı:aı;ş11mda milleti .. ı.ı11 ehnaıııı ılav etıni4 v hll
kral ilçilurü Leopold Mıluıruna teslim vermeksizin teslim olmıJda tarihin mittir. Fran..da yeni toplanmıt lol<1-LİI\ bıı.-ı!Qti.lııd~ lıah:ıeclıırck bUtilıı ilıtı,.tt t<tdblıleriıı ıılıNtnf oldulunu 
obnak eııtrini veriyor ve ınütt<ıfik siınal " b I b ;! b .. t" d ı.. •• __ ._ dl b~tlr. lllitlla ahali eOeı-Wleki 9i!Ah1ıı., tealim olmek• d&veı ıoıi.llınlşUr. 
ordusunıııı tcnlllmula bile bile ınumm agır Ü wm vereceği bir arekctte o an u .. n Ol' uaunu - roa•n • Bıı aımln lıakklle ialbiki için Mmrhların ve eon•hilnln evlPnnde taharrlyat 
lıir ~edik a<ıyor •e °"" tehlikeli bir bulunmuştur, Ve her ~yden <ıvvel kullanacak V<ı zaferi temin edince- )' pdıualı:.tadır 
nıevkie dUsüriiyor. babası Şövalye kral Albertin hi.tı- ye kadar Belçika milletinin mevcut 

Bu hadi><> bir hüküm .vürülnıek icin ruı onu tazip edecektir. bütün kuvvetlerini harp m<ıydanla-
kUidi.r. Belçika kanunu esaı.isi muci- Pan; Soir• ı:a•e-l•'i d• •ıınlan y - rına atacaktır. 
bine~ böyle bir karar vemıek için parla
mentonunun muv<1fakalini almak l3zıın
dı. Ve ancak parlamento memleketin 
ınukadderatt ü1.<>rinde bir karar ver<'bi
lırdi. 

IS VIÇREOE YEiS 
Paı·i, 28 (Ö.R) - .Lıv:ıçrede Bern ~h

t•i Belçika ordusunun ka,yıtsız ve ~artsız 
te,;limi haberini hakiki bir yeis ile ha
ber alnu:ıhr. Halli bir çok kimseler ilk 
anda bu habere inanın:ıınışlar ve bunu 
;o\ay telakki et.mi~lerdi1· Son günlerde 
Bclcilcanın kahran"lanca ınukavemeü 
bütün n1uhaveratın me\rzuunu teşkll 
edivoı·du. Bu da hadısenill bir kat daha 
dct:in bir tesir u.vand11·n1astna sebep ol
muştur. 

OlôER GAZETELER!N 
toDETLl ~RIYATI 

Pa.rı.- 2R (Ö.R) - Gazeteler Dl'içıka 
kralının ihanetine ncfrotli ınakalcle.
tah.•is etınislcrdir 

ParL;te ç~kan t:La MOz• i.sunli Bel(·ika 

Jngıliz orduıu tehli
kede, fak at ~imdiye 
kadar mağlüp olmadı 

. --·-Jngiliz askerleri ferden 
Alman askerlerine 
falkiyetlel'inl 
ispat ettiler -- RA TAr.AFI 1 inci SAl'FAOA -
kerJet·uniz ınukabU laat·t·uu geemek. 
için her ne zaman. etniı• alını~qa bunu 
ınuvaffakiyetle yat>ınıştır. He'°r ne z• .. 
ına.n ı·icat emri atmı'}ıııa •"'lU\'aHakiyetle 
ricat elmi.'jtiı·. . dam adaına Alınan 
kuvvf'tlerine faik oJdu~unu gösterml• 
v~ her fll'Sllt bulrlu~u valı:.ıt kıym~Unl 
lııbat eylemi,Jtir. J:i gündenberı daımt 
lıav~ bombarduuanları ve topçu at .ı 
önünde ıniıcadele elmı.~ ve hiç tereddUt 
etmeksizin kesif bit yı~1n halinde bü
tün lüzumlu hareketleri yapın14tır. 

lııgiliz :sefer ordu.sunun ""11eri de .hu 
orduya ~yık olduklarını g<;.ternıl'jler
dir. Yollaı·o kapny;ın ıuülteci yı~ınları 
dolayu ile a.keri harok&t ıüçleşmi .ti. 
Buna r'*ıııcn bu haı-ekit daima biı· 
kroııoınelro "lıhalile i leyen di51plinli 
hll· or1lunun lıurekrtle-ri ~uahivctinden 
'1h;.. •0.-.. ~\::. kA\ bettnen\isJ,ir. · 

Z'YfJr: 
Şövalye kralın oğlu İnanılmaz 

bir ihanette bulwımuştur. Bunu 
biç bir zaman unutmayacağız. 

« Alçak Kral • kcndiaimı yardım 
için kOfmUJ olan kahraman mUtte· 
fik askerlerin arkadan vurulmasına 
imkin huırlamı!br. 

Amerikada hayret 
ve bedbln1ik 
Vaşington 28 (A.A) - Kral Lcopol

dun te>limi .<ilah ctme.>i burada hakiki 
bir hayret uyandırmanw;, fakat Alınan 
SMldu·n1 ·uun nerede ve ne zaman dur
durulah!leceğl hakkında yeni bir bed
binlik dalga...ın• y01 açmı~tır 

Mllttcfik ordııhırın dü•ınan koridoru
uu yararak irtib•lı t~ıni~ edeceği ümidi 
Lıı:iltett ve Fransa müstesna ohnak 
üzere lıiç bir yerde Va,ingtondıılı:I ka· 
dar kuvvetli deflldir, 

ltalyadalıi Amerika
lılar dönüyorlar -·-P ...... 28 (ö.R) - Romadan bildi-

rildiiine söre 200 Amerikan tebeaaı bir 
Ameriltan vapuru ile Napolideo hareket 
etmiftir. Aynı vapur Cenovadon da 
1100 Amo<ikalıyı alacaktır. -·-Troçkiye suikast 

yapanlar 
Melı:.silto. 26 (A.A) - Troçkiye fe, 

eavü:. edenlerin tevkifi ltalı:lı:.ında 1ı:.en, 
dit.inden .. na01yonel beyanat beklenen 
Meksika polis müdürü gene,..! MIU\ie& 
tiındililı:. teblii edebileceii hiç bir 11•tİ· 
eı:ı mevcut olma<htıru aöylemi tir. 

Bununla beraber koınuniet mahafil .. 
terindıt Y~ bilhasıta .komı.tniat Maırciao 
Boaolle müoaııebone buluııanl r araeın
da tevkifler yopıldığı bildirilmektodtr. 

Kanada kuvvetlerini 
artırıyor 

Onova, 211 (..\.A) - Kao•da b ... 
vek.Ji B. ~enzie Kule avAcn k•n-ıa
raMnda beyanatta buluMralı: K.ınada 
Ja~,..- k.t.ıvvedecl,ıi11 ..,..-ıdiki vrupa vaıi· 
yoticü brıtlamak Ü7-t'ff' artttnl•ra~ıftt 
h~dirmittır. 

İzmir askerlik 
reisliğinden: 

şubesi 

J - Haziran !\40 b"*ındıuı ıtıb..,..,n 
.~ubemızde kayıtlı umum yed.ok ubay
Jarın mutaı senelik yolı:lamaları haflı
yal·akttr 

2 - lzmirde bulunanların nüfu.a cü~
dauı ve bütün askeri vesikalariylt blr
li kte yoklamalarını yaptırmak iizero 
bizzat ~ubeye ınüracaatlart ınecbul"i
dlr. Hasla olanl;ır raporlarını ııbeye 
c~ii~• t."'rcc<"klerdir. 

3 - 1zmir viliyet-i dı~rısında bulu
nan subaylar yolclamalarını )-·aphrtnak 
üzere taahhütlü mektuplarla ~ııbeye 
?niiracaatlarr ıazımdıı· 

-1 - Yoklaııı~ asağıda gö.terildıği ee· 
kılde 'ubaylaruı rütbe ve sını&rına 
g<ire muayyen ~Unleı·de yapılaca~ından 
yedek subaylarnıııı.ın mutlaka göoteri
len bu günler<ie ubeyc ınüracutları 
\'C zaınanmda yoklaıuasmı yaptı.rma
yanl~r hakkında 1076 ~ ıh kanunun 
10 W\CU ınaddesı tatbik edileceğinden 
yedelı:. subaylarunızın gösterilen gün
lerde yoklamalarını yaptınnaları ri<a 
olunur. 

Ul.940 
3.6.940 
t.6.940 ) 
$.6.940 ) 
6 6.940 

ae.,.,.. .. ı 
Piyade 
ıo•nl#r 

v lı:.ı.wınaylar 
AsteğmM ve Teıf-

Pıyade ll,'lleğmen, y1.b. v• 
dah<ı yukarı •llthelı •uhay-
lar 

7.6.940 ) Topçu ve öi.çm• A•teiimen 
8.6.940 ) ve teğmenler 

10.6.940 ) Topçu v" ölçme ü.tejinı'1J 
Jl'G.ll~O ) .vilıl:ı14ı ve daha ytıkQrt 

Top. sb. !ar 
J2.G.940 Bütün süva•·i subayları 
1 :tf;.940 
u.r..~n 
15.G.940 
17 6.!140 
1R.6.~40 

8iltiln ınu~bert •ııb~) 1 rı 
Bllttln U.tlhklm suba>·bn 
auıun nalı:liy~ subayları 
Bütün levarnn sub~y!an 
Deni, ve hawı •UbAyl.ırı 

l!UUl40 J.,Q<.luına •ubaylan 
W.6.940 ) Bütün lıekiın v" .ı,. cL.ıltor, 
21.6.940 ) ıod.,rı 
:!2.6.!140 ) 
24 6.!M{/ 
2.i G il-«! 

27.6.i40 ) 
:16 .• 940 ) 
'.!9 6 940 ) 

B»yt.ı<- vt ~r:acı •ubayları 
D<!m. yol v• harp n;ayi •u
bayla.rı 
Ht~ v~ ınu-.ınel• n1~ı1ıur .. 
la.rı 

~ vr b«fÇQVU•l.ır 
< 

• 
< • 

Miittef iklerin havada :zaferleri 

2000 den fazla Alman 
tayyaresi düşürüldü 

--~---~z•x~----~ 

4500 Alman tay yar~ciıi telef oldu 
~-~--~----x*~.~-------~ 

Pa...., 28 (ö.R) - Her gun lngıliz 
ve F'ranarı. bava kuvv•tl•ri.nin yeni ve 
parlak zaferleri h&brr alınmakta.dır. Sa
lahiyetli lngili~ kaynakları 1 S: 26 Ma
)'U ac-• nda tahTlp edilen Alman tay
yor•lcrlmn ea u 15 7S ınilı:.darında tah
min Nilyorlar. A1ınan hava kuvvetleri~ 
nıa •on ~İ hafta urfındaki zayiata iki 
bınchn ı.zl• olsa ~erektır Bunların 
70.0 ü avcı tayyareleridir Bu ta:vyareler 
de 4500 pilot. rasat, aeferl'i ve mitralY-... telef olmuştur. 

lngdiz bombardıman tayyareleri Bd
çıbdtı ve garbi Almanyada yolları, dc
mirYollanN dU~a tohfid11ıını ıiddetle 

bombıt.rdunan etnli..ı.lerdır. Man~ derud 
ı hilinde bir di.i~man tah"'idatı ağır z.a .. 
)'İata uğranH!'ltır. Bütün tayyar~ler salt· 
m~n uslerint- dönmil!'llerdir. 

BiR GONLOK MUVAFFAKIYETLER 
Londra, 16(ö.R) - lngJiz ban 

kuvvetlt"rİ içın dün Hollandanın ittill
"'nd o beri ttn mÜ~t'fnmel gün olmuıtur, 
79 dü .. man ıayycırtt:ııi tahıip ad.ilmi~ vr
)'4 aiır hal'ar-. uir•mtthr Bunlann 50 .1 
yere dü~erek parçalanmı~ ı. ~ 29 tayya
,,.. df> haı1ara wirayar41J.. kilçmıthr. 14 
logili~ ta))ar,,. dönınttmlştlr. Fak t 

b"nl"rd n b zıl•rının mürett batı.,,.. 
t:mniyette olduiu ümit t"diliyor. 

Yeni vergi zamları 1 Haziranda başlıyor 
-----------X*K------------

t.uooul 28 (Yem A<ır) - Y ı kanuni" ~t.anç ve ııaklıye Yergilerıle dı, 
itih•ren J.atb'k edilıneğe başlana. gec vergikre yapılan zamlar bır hazıran<lan 

cal<tıt'. 

... ..:ı ........................................... j 

VCUZ SİJıfEMA. GtJfıfV 

K ~ltürpark Sınemasında 
BUGiin 

Sı\A 1' l Df<:N l'rİllı\REN Cf.Ct<: V ARISJ1' A KAOAJt 

Dufnıltye bli)JUlı, fdiçiUı hııswl ıs birinci ıo 1ır 
BU Fİı\Tl.h 

HEMŞİRE 
VE 

SAHR4 YJLD,l~I 
Filimleri ve PAJLHJUNT Jl'R'.'( \j, ~rüie<ektv .. 

SEANSLA~ · Sahra Yııdm : 1 ~.-10 - 7,30 
B•lY~' He,,,•h·" · 2A5 - S,$0 ~ 1) c4 ...... 



......... ,. .. --- - --- - --

.>2 

11"" erglz .................................. .. A.nk~a ra~~2~S1JC ~~~~~~~~e-
•V:VN ~ski nüfus müdürü ile 

JZMtR BELEDIYESiNDEN; 
2 - Karşıyakada Osman zade mev· 

kiinde deniz banyolarının bir mevsim 
için kiray;ı verilmesi, yazı işleri müdür• 
lüğündeki şartnamesi veçhile yeniden 
açık artırmaya konulmU§tur. Mubam· 
men bedeli 2100 lira. muvakkat temina· 
tı 157 lira lira 50 kuruştur. Taliplerin 
bu teminatı iş bankasına yatırarak mak• 
buzlarile ihale tarihi olan 3-~940 Pa· 
zartesi gi.inü AAat 16 da eneümenf' mü• 
racaatlan. 

Kokulu Kız DALGA UZllNl.UCU ·~ b t tt•ı 
................................. ~ 1639 

m. 
183 

Kcs./120 Ww uç memur erae e 1 er 
T. A. Q. 19.7.t m.15195 Kes./ 20 W•. 

Milli Roman: 8 YAZAN: A"nan Bilget 
12.30 Program ve memleket saat aya

rı, 12.35 ajans ve meteoroloji haberleri, 
12.50 müz.ik: Muhtelif şarkılar (Pl.), 
13.30-14.00 müzik: Küçük orkestra (Şef: 

------~~-,..~~--:x•x.~------~~~~~~ 

Menfnat mukabilinde sahte nüfus cüz.. dik eylemekten maznun belediye mu
danı çıkamıak ve kat'ileşmemiş bir ili- kayyidi B. Abdullah, mürakabe vazifo
ma miisteniden boşanma kaydı tesis et- Jerini ihn1nlden maznun eski nüfus mü
nıekten ınaznun eski niifus katibi B. Zi-

Fikret hanım, ben hayatımda ve sev
r,imde vm:uh isterim. Va1ih olmanızl, 
pamınıı konuşmanızı isterim. Bunun, 
ftıh"ım için büyük bir kıymet ve ehem
miyeti '\ar. 

- Çok güzel ''e saminıi konuşuyor-
11unu.z l'\lükremin bey, daima sizi dinle
mek istiyorum. 

- Su hald,. devam edebilirim. Fık
g~.. a·en aileyi çok baııka türlü anlı
)'()JUm. Biz bir defa söz verdik mi, yani 
~J,. hay .. tına karıştık mı, sonuna kadar 
körü lörüne bu aile hayatının malı olu
:ruz. Söz verinceye kadar düşünürüz. 
itiraf ederim ki l>ugünkü Türk ailesinin 
korkulacak tarafları da vardır. Aile te
lakkisini çok zayıf bırakıyoruz. Kurulan 
)'uvarar, pek enti püften müesseseler 
oluyor. Kadınm geçici bir zevki, ufak 
~r h ... vesi, erkeğin basit bir anlayışsız
Li:ı bu müesse!leyi ekser vakalarda çö
kertiyor. 

Ben Fikret hanım.. Kendi evim için 
aynı ri kleri lı:abul edemem. Karımın 
aileyi en mukaddes bir varlık olarak ka
bul etmesini isterim. Bilmiyorum bana 
hak veriyormusunuz} 

Mükr,.min o kadar c:loi;ru ve açık ko
nu~uyordu ki, ben de kendisine karşı 
«faha ziyade açılmak cesaretini nefsim
de bulabiliyordum. Alayı bir tarafa bı
:rakarak konuştum: 

- Mükremin bey, dedim. Aile hak~ 
~ındaki görü~ ve anlayı~mızı içinden an
l~ma~a çalışıyorum. l-loşuma gitti söz
leriniz doğrusu. Ben de kocamın yuva
aına bu kadar enp:in bir ciddiyetle sarıl
masını isterdim. Bu noktada anla~acağı
mtzı anlıyorum. Fakat benim bir zaafım 
var. Kıskançlığa gelemem. katiyen kıs
lı:anılmak istemem. 

Hayreti,.. doğruldu: 
- Nasıl, dedi. Kıskanılmak istemez

mis)niz. bunu ciddi mi söylediniz} 
- Neden ciddi olma!m. Kıskançlık, 

aiJ~ hayatı içinde daimi bir anlaşmauık 
tehHkesi yaratma,. mı, bunu kabul ede
mezmisiniz? 

- Hayır Fikret, bunun irnlaru yok. 
.Ben bir kalp taşıyorum Fihet hanım. 
Eier ııevdiğimi sandığım insanı kıskan
mazııam, bunun adına ııevıı:iden ba§ka 
biı isim vermek lazım. Kı!'lkanmıyan, 
11evmiyen erkektir. 

- Fak.at kıskançlıklar bizim ilerde 
hayatımızı zehirlemez mi? 

- Buna sebebiyet vermemek lllım. 
Ben kendi hesabıma l:>una çalışacağımı 
katiyen vaad edebilirim. Size gelince, 
kendinizi bir tecrübe edin. Biz, aile ha
ya&ı içinde daimi bir arkada,lık için and 
İçeceğiz. Sizi hayatımın her anında se
V(Ct'ğime, beyeneceğime kendi kendime 
•Öz verecegım. Bu sözü tutmadığım 
gÜn. o evin içinde kalamam. Artist de
Kilim hen, kendi kendimi aldatamam 
iri } 

Mükreminin cSizi daima kıskanaca
iım> sözleri her harfiyle kafamı meşgul 
ediyor. Artık yoruldum defterim. Se
ni?lfe bir iki glin sonra t-:krar bas ba~a 
l:ahp Jı:onm:acnihm. 

NOTLAR: 12 
Mükremine bir türlü cevet:~ diyemi

yorum. Evet, diye bilsem hemen evle
neceğiz. Annem. babam mütemadiyen 
ağzımı arıyorlar. Hele babam, esas nok
taya temas etmezmiş gibi görünerek 
büyük bir ustalıkla ağzımı arıyor. Anne
me ve bnbama karşı içimde, ifade ede
m,.diwim bir iqbirar var. Beni bu l..adar 
çabuk dden çıkar.malt İc;tl'yİ«leTine rn
nım .,,JrıJıp duruyor. 

Baham, anlayışlı adam, benim bu ig
birarıma hir ve«ile ile tema'< fır'<atmı bu
luyor : 

- Fikret, diyor, Bugünlerde gözlerin 
habana karşı iyi şeyler 'öylemiyor. 
Acabıı kızımı darıltacak bir şey mi yap
tım Bana do" do ~ru C:f'vap vere bilirmi
ıin) 

- Bir scy yok baba, 
- Berı kızımı tam 19 ııeneden beri 

tanıyorum Fikret. Onun içinde bir dert 
cılunca , r-özleri her '<eyi acığa vurur. An
ladım J,.j!il mi kızım? 

- J faldı<ıın babacığım. 
- Su halde söyle Fikret. Seni darıl-

ıac~k bir ııey mi yaphm) 
Babamın elini avt•cum içinde 9lkarak 

ltonuşuvordum: 
- Daha ne olsun babacığım. Sanki 

evde kalmış ihtiyar bir lı:ız gibi beni ba
şınızdan savmak için bahaneler İcat et
tiniz. Bunu annem yapsaydı, ona bir az 

hak vermek isterdim. cNede olsa ana
dır, kıı:ınm evde kalması için kafasında 
bin bir endişe dolaşa bilir» diyorum. 
Fakat babam da aynı düşüncede olurııa 
o 2aman isyan damarlarım harekele ge
lir ve kendisini açıktan açığa protesto 
edeıim. 

Benim iyi babacığım, ben henüz ev
lenmek için pek genç değil miyim) Ne
den erk.ek delisi kızlar gibi ilk rastladı
ğım erkeğin kollarına kendimi teslim 
edeyim) Madam netice böyle olacaktı, 
neclen terbiyeme bu kadar başka bir hu
susiyet verdiniz. Bana daha küçük ya~
tan, ilk fırsatta bir koca bul, demediniz. 

Ben öyle sanıyordum ki babacığım, 
bütün genç kı:zlık arzularımı evinizde 
yendikten "onra evlilik hayatına girece
ğim. O zaman hayat hakkındaki tecrü
bem artacaktı. Bu yeni h.ıyat içinde sen
delemeden yürüyecektim. 

Durmu!}tum, haham bir hayli düşün
celi idi: 

- Söyle babacığım, beni cevabınla 
tatmin edehilirmiein} 

- Evet kızım, hen de vereceğim ce
vabın tatminkar olması için seninle na
sıl konuşaca~ımı düşünüyorum. Görü
yor~un Jr.i, kelimeler icat eerel: vakit ka
zanmak iıııtiyor, frlcat hala sana cevap 
veremiyorum. 

Baba olmadığın için beni saran endi~ 
şenin nev' ini anlayamazsın Fikret? .. Bü
tün anlattı~ın ııeyleı noksansız olarak 
doğrudur. Sana hak vermek isterim. Ben 
de kızımı 11atar gibi, daha doya doya 
konuşmadan yabancı bir erkeğe teslim 
etmek iatermiyim. işin bir de cemiyet 
baJı:ımmdan görünüşünii gözden geçir. 

-BITMEDl-
---ış..---

Edirne haberleri 
F...dirne (Hususi) - Edirnede hava 

!.erin ve yağışlı g\tnıektedir. Hemen her 
gün yağmur yağmaktadır. 
Yağmurların devamı nehir sularının 

zaman zaman yük!'elmesine sebep ol
maktadır . 

HaJen nC'hirleı in sahili nehir seviye
sinde su ile 1oludur. 

NÜFUS SAYIMINA DOÖRU 
Nüfus :;ayımı yaklaştığı için vilayeti

miz numarataj i~lerioin ikmali ma~a
diyle umumi rnUfettişlik istatistik me
murlarından Fethi Türkmen, belediye 
başkatibi Hasan ve nüfus bask~tibi Ali 
Tunadan mürekkep bir heyet faaliyette 
huhınmaktadır. 

EMNİYET MÜDÜRÜ DEGİŞTİ 
ViHiyctimiz emn:yet müdürü Hadi, 

Sivas emniyet miidürliiğüne tayin edil
mi~tir. 

EDİRNEDEKİ SERGİ 
Hnlkevi ncsrivat kolu tarafından açı

]an neşriyat sergisi kapanmı~tır. 
Çok güzel bir ta"-nif ve tan7ime t.flbi 

tutulmuş olan sergi cidden istifadeli ol
muştur. Son yılın gazete, mecmua ve ki
fap neşriyatından birer nümune teşhir 
edildiği için sergiyi bi.iyiik biT halk küt
lesi ziyaret ctınic;tir. 

Necip Aşkın). 1 - Rudolf Pehm: VaJs, 
2 - Leopold: Hungaria (Macar fantazi
si), 3 - Car] Frick: Ren kıyılarında ben 
evimdeyim. 

18.00 Pı·ogram ve memleket saat aya
rı, 18.05 müzik: Oda müziği (Pl.), 18.30 
müzik: Fasıl heyeti, 19.00 konu~a: 
(Dış politika hAdiseleri), 19.20 müzjk: 

OKUYAN: Muzaffer İl.kar. 
ÇALANLAR: Fahire Fersan, Vecihe, 

Refik Fersan. 
1 - Nihavend peşrevi, 2 - Ali efen

di - Nihavent yürük semai: (Bilmezdim) 
3 - Artaki Can - Nihavent şarkı: (Kok
lasam saçlar1nı), 4 - Reşat Erer - Ni
havent ııarkı: (Aşkın ile ey nevcivan), 
5 - İsmet ağa - Nihavent şarkı: (Seni 
tenhada bulsaın), 6 - M. Celçlettin pş
Rast şarkı: (Fitneleı· gizlemiş ahu gözü
ne), 7 - Muzaffer İJkar: Rast saz se
maisi. 19.4!) memleket saat ayarJ, ajans 
''e meteoroloji haberleri, 20.00 müzik, 

ÇALANLAR: Cevdet Çağla. Fahı·i 
Kopuz, İzzettin Ökte. · 

1 - OKUYAN: Mefharet Sağnak. 
1 - Fahri Kopuz - Ud taksimi, 2 -

Sel. Pınaı· - Kürdili H. ~arkı: (Akşam 
yine glögende), 3 - Bedriye Hoşgör -
Kürdili H. Şarkı: (Kararan sularda), 
4 - Sel. Pınar - Nihavent .şarkı: (Hala 
l aşıyor), 

2 - OKUYAN: Mustafa Çağla. 
1 - Hicaz türkü: (İndim y~rin bah

~esine), 2 - Hicaz ti.irkii: (Baharın za
manı geldi), 3 - Hüseyni türkü: (De
mirciler demir döğer tunç olur), 4 -
İki halk türküsü. 20.35 TEMSİL, 21.35 
Serbest saat. 21.45 Müzik: Riyaseticüın
hur bandosu (Şef: İhsan Künçer), 1 -
Paul Lincke: Festival (Marş), 2 - Vald
teufel: Hülyam (vals), 3 - Schumann: 
Manfred operasından uvertür, 4 - Mas
senet: Les Erynnies suit'inden Divertis
~cment, 22.30 Memleket saat ayarı, ajans 
haberleri. ziraat, esham-tahvilat, kambi
yo-nukut borsası (fiyat), 22.50 miizik: 
Cazband (Pi.), 2.1.?.5-23.30 yarınki prog
ram ve kapanış. 

Yeni Hes.riyat 
•••••••••••• 
HA VACII..IK VE SPOR - Bu kıy

metli gençlik ve hareket mecmuasının 
263-264 cü :;ayısı güzel mündereeatla çık
mıştır. 

OPERATÖR DOKTOR 

Ahmet Cemil 
Oral 

F•ansız hastanesi 
Ope•atörü 

•• 

Her gön öjJeye kadar Fransız basta. 
nesinde, öğleden ııonra Birinti Bey
ler sokağında.... No. 42 .•• 

TELEFON : 2310 
WWWtlR&Lll::l••lllİl••lliıiiil•~E 1 Li 

ya Besler ile devlet memurlarına intisap dörii B. Mustafa, ve başkatip B. Ziya 
idtliasiyle nıenfaat temininden maznun haklanndaki da\•a dün şehrimiz ağır ~c
muakkip B. Baha ve kendisine ibraz olu- za mahkemesinde sona ermiş. cüınlesi
nan ııelıadctnameyi tetkik etıneden tas.- nin beraetlerine karar \'erilmişür. 

•• KADIN TİCARETİ 
Bazı tanınmıı,; genç kadınları evine 

tophyarak menfaat mukabilinde yabancı 
erkeklere satmak ve :fuhşa teşvik etmek
le maznun sabıkalı Makbulenin muha
kemesine dün a-;liye birinci ceza mah
kemesinde başhmmıştır. 

Makbule mahkemede şöyle demiştir: 
- Beni ihbar eden Zihni adındaki 

~ahı~ila aram ötedenberi açıktır. Bana 
garaz besliyor. Bu kadınfor evimde ki
racıdU"lar. Arasıra benden yemek yir
ler, buna mukabil kendilerinden bir lira 
~lıyorum. Ben evimde kadın ticareti 
yapmıyorum, kimı:eyi de fuhşa teşvik 
etmedim. 

Bundan sonra şahit Şamlı Meleğin 
sermayesi Ayşe iinlenmiş ve: 

- Maznun Makbule evinde müşteri 
kabul etı~zdi. Başka vasıtalarla bizj 
evden alırlardı. Bilhassa ihbar eden Zih
ni bize miişteri bulul'du. Makbulenin 
t:'rkekJerden para aldığını görmedim, fa
kat duydum, demistir. 

Bundan sonra dinlenen sermaye şa
hitler Makbulenin evine arasıra gelip 
oturduklarım ve bazı erkeklerin kendi
lerini alıp götürdüklerini, onlardan al
dıkları paradan birel' liı-asını MakbuJe
ye verdiklerini beyan etmi~erdir. 

Hakim Makbuleye bu şahitlerin söz
lerine diyeceği olup olmadığını sormuş, 
Makbule: 

- Hepsi de yalan söyliyorlar. Ben 
evimde hiç bir erkekJe kendilerini bir
leştirmedim. Onlar benim kiracım idi
ler. $ehadetlerini kabul etmem, demiş.. 
tir. 

Ce.za evinde bir :<uçlan dolayı mevkuf 
bulunan Zihni de mahkemeye getiril
miş ve yemin ettikten sonra şunları söy· 
)emiştir: 

- Benim tanıdığım Emine adında bir 
kadın vaı·. Onunla bazan Makbulenin 
evinde kalırdık. Makbule çok defa ya
bancı erkeklerj evine alır, bu kızlan sa
tardı. 

Bundan sonra, diğer şahitlerin celbine 
karar verilerPk muhakeme başka güne 
bırakılm1~1ır. 

Bir cinayet davası 
Ç~mede B. Basanı öldürmekten maz

nun Ali Horasan hakkındaki davaya dün 
ağJr cezada devam edilmiştir. 

Suçlu vekilinin talebi üzerine cinayet 
aleti olan bıçağın ehli vukufca tetkikine 
karar verilmiştir. 

1 ay 3 gün hapis 
~ Sarhoşluk saikasiyle Mehmet, Hasan 
ve Ramazam luc;akla tehdit etmekten 
suçlu Ali oğlu llaı;anın yedi ay Uç gün 
hapis cezasına mahlrftmjyetine karar ve
rihnistir . 

Bornovadaki hırsızlık 
&rno\•ada zahireci B. Caferin dük

knnına geceleyin girerek 31 lira para 
ile bir saat ve 20 lira kıymetinde bir ta
banca çalıp kaçmaktan nıaznun ve mev
kuf aynı semtli sabıkalı Mustafa Aterın 
muhakemesine dün asliye birinci cez:1 
haJrimUiinde başlanmıştır. 

Maznun, hiç bir !ley çalmadığını, ka
raoldWı dayak yediği için bu hı.rsızlığl 
kabul efmek mecburiyetinde kaldığ'nn 
söylemiştir. 

Dinlenen şahit Ahmet oğlu Hasan, 
maznunun kendisine (bir dükkan var 
girelim) dediğini, Eakat kendisinin hır
sızlığı kabul etmediğini, ondan sonra da 
dükkinm soyu)duğunu söylemiştir. 

Diier şahitler de, maznun Mustafanın. 
karakolda bu işi Abdüş adında birisiyle 
bera'ber Japmış olduğunu ifuaf ettiğini 
beyan etmişlerdir. 

Bir ııahidin celbi için muhakeme baş
ka güne talik edilnıişfir. 

Bir mahkmniyet daha 
Matmazel Kadeni tehdit etmekten 

suçlu Zimder Koz&koğlunun beş gün 
hapsine, 31 lira para cezasına mahkOmi
yetine karar verilmiştir. 

Yalan şehadetin cezası 
Tepecikte Alman kulesi mevkiinde 

keneli evinde kiracı olan kulağı kesik na
ıniyle maruf bir şahsın esrar sattığını 
vilayet istihbarat dairesine haber veren 
Abdullah oğlu Nuri, yapılan araştırma
da Kulağakesifin kirli çamaşırları ic;in
de bir k~ parça esrar bulunduğu halde, 
l>il3hara mahkemede bunu tevile çalı~
mak suretiyle yalan yere şehadette bu
lunduitından öç ay bir gün hapse nah
klım edilmiştir. _,.,,,,,.,,,,. __ 
Sabit sallarda 
kürek idmanları 
Parti genel sekreterliği, sabit sal üze

rinde kürek idmanları yapılabilmesi 
~in İzmir mıntakasına kafi miktarda sa
bit sollar gönderecektir. Bu salların 
uzllnluğu dört, genişliği bir buçuk met
redir. 

bınir Kızılay 
zinden: 

merke· 

Cemiyetin tasarrufunda bulunan Sey
cli1'.öyünde Gaziemir sokağında sağı fi
re• tarlası ııolu Gaziemit yolu arkası Fi
res tarlaAı önü Aydın şo~ııı ile mahdut 
ev aatılığa çıkarılmıştır. Taliplerin lz
mir kızılayına müracaatlan ilan olu-
nur. 29, 2 1956 ( 1070) 

Mide Vücut 

Ma.kinemizin kazanıdır 
Ona verilecek gıdaları itina ile seçmek çok ya.amanın e&a& tart

la.rındandır. Midenizi yormadan tam gıdanızı almak için yemek 
liıtenizin birinci aatırında mutlaka A N K ·A R A N 1 N ....•....•..•... 

YAYLA 
BULUNMALIDIR 

Dikkaat: Yayla makarnalarında boya yoktur 
Bütün bakkaliye mağazalarında vardar. Siparitler gÜnÜ günü

ne hazırlanır. • 
UMUMi SATIŞ DEPOSU: 
Peştemalcılarda Esnaf Bankasının eski bulunduğu bina yanında 

Numara. 53 E N I S S E V J L ( YAYLA ) Makarnaları büyük 
aabf deposu •.. TELEFON: 2236 • 

' . . .. , ____ ,,. ..·-- - . .. .. . .. ·- . . ~ ...... :'-... .. . - . 
- •• J. • .- • •• • ...... , 

] 9-25-29-2 (988) 
1 - Mezbaha idaresinin senelik ih· 

tiyacı olan l 200 teneke benzin satın 
alınması, yazı işleri müdürlüğündeki 
şartnamesi veçhile açık eksiltmeye k~ 
nulmuştur. Muhammen bedeli 42 30 )i

m muvakkat teminatı 317 lira 25 ku· 
ruştur. Taliplerin teminatı iş barıkasma 
yatırarak makbuzlariyle ihale tarihi 
olan 14/ 6/ 940 Cuma günü saat 16 da 
encümene müracaatları. 

2 - 3 70 sayılı sokakta İnkilab oku
lundan itibaren 37SO metre murabba
mdaki kısımda yeniden beton döşem• 
yaptırılması, fen işleri müdürlüğündeki 
keşif ve şartnamesi veçhile kapalı zarf
lı eksiltmeye konulmuştur. Keşif bede
li 14, 000 lira muvakkat teminah 1 05 O 
lira olup ihelesi 14/6/940 Cuma günü 
'aat 17 dedir. 2490 aayılı kanunun ta• 
rifatı dahilinde ha2ırlanmıs teklif mek· 
tupları ihale günü azami saat 16 ya ka
dar encümen riyasetine verilir. 

.3 - Gaziler caddesinde 1166 ncİ 
sokakta benzin !'!atıl} yerinin bir &ene 
müddetle kiraya verilmesi, yazı işleri 
müdürlüğündeki şartnamesi veçhile açık 
arttırmaya konulmuştur. Muhammen 
bedeli 126 lira muvakkat teminatı 1 O 
liradır. Taliplerin teminatı İş bankasına 
vatırarak makbuzlariyle ihale taıihi olan 
14/6/940 Cuma günü saat 16 da en· 
cümene müracaatları. 

4 - Halimağa çarşleı 663 ncü sokak
ta 22 sayılı dükkanın bir senelikmüddet
le kiraya verilmt:si, ya:n işleri müdür· 
lüğündeki şartnamesi veçhile açık arttn
maya konu1mustur. Muhammen bedeli 
32 lira muvakkat t~minatı 2 lira 40 lm
ruştur. Taliplerin teminatı iş bankasına 
yatırarak makbuzlariy)e ihale tarihi 
olan 14/6/ 940 Cuma günü saat 16 da 
encümene müracaatları. 

.5 - HaHmağa çar!/ısı 663 ncü so
kakta 24 sayılı düklcanın biı• sene müd
detle kiraya verilmesi. yazı işleri mü~ 
dürlüğündeki şartnamesi veçhile açık 
arttırmaya konulmu~tur. Muhammen 
bedeli 36 lira muvakkat teminatı 2 
lira 70 kurustur. Taliplerin teminatı ~., 
bankasına yatırarak makbuzlariyle iha
le tarihi olan 14 / 6 /940 Cuma günü 
saat 16 ela encümene müracaatları. 

29, 4, 9, 13 1954 ( 1077) 

ÇORUH 
comıı ıaastaıııııarı 
·· mütaflassısı 

~ Londra ve Viyana hastanelerinde 
f etüdiinü ikmal etmiştir. 

Muayene adresi : Birinri Beyler 

1 
sokak No. 42 .. 

TELEFON: 2310 
Ev adresi : Gnztepe hrakolu kar

~-c!..a 834/1 .. 
ucı&liW4LCA!l!! ................. . 
TORBALI MAHKEMF.Si BAŞKA.. 

TIPLiclNDEN: 
Müddeialeyh: Torbalıda mukim iken 

ikametgahı meçhul dava vekili Emin 
Arslana davacı Torbalı haz.inei maliyo 
tarafından aleyhinize açılmış olan fu
zuli müdahale davasının yapılan muha· 
kemesi sonunda: 

Hazinei maliyenin ba tapu uhdesinde 
ve temellükü tasarrufunda bulunan 
2464 metre murabbaındaki arsanın ce
nup ve şark tarafından 142 1 metre mu
rabbaına tecavüz edilerek fuzulen işgal 
ve üzerine mutbah ve ku1übe İnşa ve 
bağ kanıettiği vukuf ehli ve raporla an
laşılmakla vaki tecavüz ve müdahale· 
sinin men'ine ve mezldir mutbah ve ku
lenin kaldmJmasına ve 200 kuruş ilam 
harcının ve yüzde on ücreti vekalet ile 
19 lira f 5 kuruş masarifi muhakemenin 
tarafınızdan alınmasına 20/2/940 taTih 
ve 6 esas 1 O karar sayı ile kar•r veril
miş olJuğu hukuk usulü muhakeme
leri kanunun 407 nci maddemne tevfi
kan ilanen tebliğ ve ihbar olunur. 

1946 ( 1072) 
1 F 1 1 LIU ım ı il • 

::ıııııııı:ıaııı; Cihan Hatun -- ~··••ııııııııır.: -
dini alamadı: 

- Hanımefendi, galiba 
rafında rekzedilmi,'i olan 

den bilistifade yakayı kurtarmayı ümit den müfarakat ederken Afşin Feı·gane-
yolun öte ta- ederek dedi ki: de bulunuyor idi. Buradaki asker onun 
Sancağa dik- - O halde bizi •Büz• e götüreceksi- ordusundan bir fırka idi. 

DOKTOR OPERATOR 

Sami Kulakçı 
Kulak, burun, Boğaz hastahklan 

Müt~hassısı 
Muayenehanesi: Birinci Beyler 

No. 42. Telefon: 2310 -------------------

Türklerin nüfuz Abbasiler Devrinde 
ve kudretlerini gösteren büyük 

ne Tarihi Aşk romanı 

------.. ------------

kat ebnediniz. niz. Vakıt öğle uımanı idi.~ olmadan 
- Görmedim. Hangi taraftadır? - Evet hanımefendi! Bir kaç güne evvel ormandan çıkabilmek için hepsi 
Bir yokuşu tırmanırken reis Cihana kadar oraya varmt~ olacağız. atlarını hızlı sürmeğe başladılar • 

eliyle ic::aret etti: - Benim sizinle beraber mutlaka git-
Ormandan çıktıktan sonra yollarına 

- <::u Sancaöı !!örmiyor musunuz? mekliğim lazım mı? d 
-t " ~ 1 ~ evam ederek Erşak, Hış, Berezend ve 

Evi: Göztepe tramvay Cad. No. 884 
Telefon: 3668 

S: 4 1-13 Cihan Sanc:ık tarafına bakınca kalbi - Mutlaka az.ımdır. Çünkü Efendi- saireden mürur eylediler. Bütün bu ~ 
halecan ile doldu. Sancak Atşlııin San- mizin emrini icr.a etmeğe mecburuz. Ma- şehirleı·in surları üzerinde İslam san- ~--Ks;:ıı::11mrısl!llçıı;~ımm.ı11=are:'3'Ellll•••• 
cağı idi: ıımafih sizi bırakmak icap etse haydut- cakları temevvüç ediyordu. Fakat İs-

- Bu m1·1·slu"man Sancagwıdır. lar ile yırtıcı hayvanatın hücumu tehli- }A-J 1 k k 
WJJ arm top u uvvei as eriyesi Eı·dbil-

:"'::::=ı:::ıı::ıııssıııııııııııııı:ııııııııı:ııııııııırııııc:111ırıırıııııırrrrııırıııii iZMIR 3 NCO iCRA 
CUNDAN: 

MEMURLU-

Tefrika: 62 YAZAN: Curci Zeydan - Evet, hanımefendi! Gühbanlardan kesine düşersiniz. 
H b . t ·· · d Cih de buluuuyordu. Bu "'ehirler Babek (istiks::ıfat ve istihbarat memurlarından) ay12ran u· a nzeı·ın e · anm ar- .., Bir borcun temini istifası için mahcuz - -

ra~ dnrin cl''~üPc"lf're düsüyordu. (Ba
bPk e karsı n;-ısıl bir lisan ku1lanacağ1m, 
herifin ınazarralmı nasıl defedeceğini 
dr şiinüyor. kendi kendine (Aydoğdu 
lnı halimi i-:İf'-"" acaba ne yapar?) diyor
du. 

Cihan hu düşüncelerde iken si.ivari
lfnn Erdbile giden yolu bırakarak or
mnnlığa dof,rru siiratle gittiklerini gör
dü. Süvarilerden biri l anına geldi Ya
PJZ :ıt•nı ormanlığa doğru sürmesini i:<:a
rct etti. Cihan sr:bebini anlamaks~ın 

, k d ilrl' d C'h d"' · ile harp etmeğe giden orduya lazım olan 80 ı· mi.irul'u gü" bir voldan gidi". 01 lardı. Ci- biri \,>anımıza gelereok Emirilmi.iminin asın u y ıyor u. ı an ona omip halen 1 7 Hra kıymeti muhammene ı 
" - .Y b k•· H erzak ve mühimmat anbarlarım ihtiva 

han sa••a sola b::ıkarak bu firarın sebe- efendimiz Erdbili tahliye ettikten sonra a "'· ayı?.ı·arı: bir adet sinema makinesi muhammen 
., B b k'' · d k k ediyordu. Cihan Heri gittikçe havanın k d b ı..1 x. bini anlamak ist.iyordn. "ehrin mi.is1üman1arın eline ı!er.,ti.~ini ih- - a e ın nesm en or uyorsu- ıymetin yüz e yetmiş beşini u ıpu15u 

"1 ~ - ., ? s· · ·b· b" h hi b' d soğuduğunu hissediyordu. Bir kaç gün k-1 d I l-J ·• Süvarilerin reisi '•anına yakla~arnk bar etti. nuz . ızm gı ı ır anım ç ır .şey en ta uir e a:ziran 940 tarihine mu11a~ 
k d · - korkmaz sonra •Büz• e yaklaştılar. Burası şehir- dı'' Cıımartesı' ,..u"nu" saat 1 O da l:nnirde 

en iıııine ihtiramln dedi ki: - GaJiba Babek'i murat ediyorsun. ·· d · d r ahk b' ki b 1 
"' Mürebbiyenin Cihanı teşci eden bu en uya e m tst em ır mev · e, ir Yol bedesteni 4 numarada eski filimci 

- Bu yolu tutmamızı garip görüyor- Nereye gitmiş? sözleri bu adamların elinden kurtulmak kaleye benziyordu. ÇünkU kaleler gibi Hüsnü Tütüncünün filim mağazasında 
sunuz, belki de bundan korkuyorsunuz - Gühbanın verdiği malfunata göı-e mum" kün olm"'dığını gn•sterı'yordu. Yo- bir kaç istihkamlı konaktan ibaret idi. k · '-d' d 3 H · 940 p t~9i 

J "> ... ..... a sı taıı. ır e azıran azar ~ 
deği mi . Ermenistanın içlerine ılitmic:, Aras ır- ku<> yukarı tekrar "urum·· .. egve bacladıJar. Bunların etrafı oehsetli bir SUl' ile "eV- .. .. k .. tte " -:ı .., J .., ..,. ·~unu en ço arttırana aynı gun ve eaa 

- Ben hiç bir şeyden korkmam. Fa- mağı kenarında bulunan müstahkem Cihan bu vasi ormanın arzettiği vahşt rilmiş idi. açık arttırma süretiyle satılaca~mdan 
kat Erdbile yaklaşmış iken o yolu bıl'a- Bez seh?'inde taha.ıııııün etmiş. Biz de ona tenhalık içinde yürürken etrafa bakıyor- Sur bir çok kuleleri, kapıları muhtevi ıılıcıların mahallinde hazır bulunmaları 
kıp bu orman yoluna sapmanızı garip gidiyoruz. du. Uzaktan Erdbil şehri göründü. Bil~ idi. Surlann üzerinde Hannilerin san- daha fazla malumat almak isteyenle. ,;o 
~örüyorum~·~~~~~~~~~~~-1.~~wı.ııı....ı[lU...J:a:~1&11'-lllı.LSnu-Dıuıllnau"'-"t&.1.,.b;'":.ı...~--ı....--ı·L.J,L-~..L.....:.·~-ı:.·..u.~~--'u.uı.ı..ı. .... ...Lo ........... ...w.._.....ı.;. ..... ...ı...~~~~~~1.Ao...,dA.-. ...... ..._~~~~--_._~~~----~~ 



2911AYISCA.RSAMBA 1940 

C. H. P. tı~i Esnaf kurumları birliğinden: 
Birinci heyeti umumiye toplanhsında ekseriyet temin edcmiye.n ce

miyetlerin ikinci toplanb tarihleri aşağıda gösterilmi§tir. ~s~afın t~y!n 
olunan ıün ve saatlerde Ticaret odası salonuna gelmdcrı rıca ve ılan 
olunur. 

Cemiyetin ismi Tarih Gün Saat 

Kutucular l / 6/ 940 Cumartesi ıs 

Deniz işçileri 1/ 6/ 940 « 18 
Bakkallar 2/ 6/ 940 Pazar 10 
Ayaldcabtc.ıtar 2/ 6/ 940 « ıs 

Ekmekçiler 3/ 6/ 940 Pa7.artesi 16 
Yük. arabacılan 3/ 6 940 « 18 30 
Fmn İ!Çİ1cri 4/ 6/ 940 Salı f 7 
imtiyazlı şirketler 4/ 6/ 940 « 21 
Lokantacılar 6/ 6/ 940 Perşembe 17 
Gümrük nammalları 6/ 6/ 940 « 18 
Yapıcılar 9 / 6/940 Pazar 10 
Terziler 10/ 6/940 P azartesi 19 30 

Şoförler 10/ 6/ 940 c 20 30 
Garsonlar 11 / 6 / 940 Salı 16 

Berberler f t/6 / 940 c 20 

Sütçüler f 2/ 61940 Çar~ba 20 
1963 ( to73) 

Beyoflunda 
BRiSTOL OTELi 

Sirkecide 
OSMANiYE OTELi 

Bu her iki otelin müateciri 45 ıeneiik otela1ik müt~ı11 bay öm 
- - Benrü'dir. 
Bristol oteli eDi odah her odada soğuk •e sleak akar wlan. baııyolan 

e kaloriferi vardır. Dahili ve harici müteaddit telefon\an o\ıluiu gibi 
•1a.11~·tJ1· -u· Te buauıi lokantuı vardır. 

Bütiin a8'i konforu bai:z olan bu otelin Haliç Te Marmara denizine 
e llh.nbul cihetine de nezareti fevkalideye maliktir. 

Bütün bu mükemmeliyetlere iliveten fiyatlar rekabet kabul_ etmi
m.ece~ derecede ucuzdur. Çünkü bu otel Türkiye otekilik miitehullu 

y Ölner Lütfü Bengiliıün idaresindedir. Bir defa ayaret h.kibti 
eydana koyar. Bunun için bütün Egeliler. kendinin tahb iıticannda 
hman otellerde bahıfurlu. 

inhisarlar Diya_rbakır Ba.Şmü
dürlüğünden: 
940 Maü senesinde Diyarbakmlan' kazalarındaki ve Mardin mülhakatın· 

daki inhisnrlar idarelerine gönderilecek luı.larm nakliyatı on beş gün müd-
detle ve kr.palı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. . 

Nakledilecek tuzlarm miklan tahminen sekir. yür. bin kitodur. Muhammen 
bedeli on bin ve muvakkat teminatı yedi yüz elli liradır. · 
Miıvaltht ihalesi 12 Haziran 940 tarihine müsadif çarşamba günü saat 12 

de Diyarbakır inhharlar baş müdürliiğünde lı-.şdckül eden komisyon tara
fından ynpıla~ktu• 

ŞarlnameS\! Ankara, Istanbul, tunir, Siirt, Mardin, Urfa, Gaziantep, Etl· 
:dŞ. Malatya, Bit1is. Diyarbakır irıhisarlar iflarelcrinde me~cuttur. . 

,. 29, 2 . 1967 (1069) 

inhisarlar Diyarbakır Başmü-: 

dürlüğüiıden: . . 
940 Mali scncsiode Diyarbakırd:ın kazalarındaki ve Mardin, Urfa, Siirt, r 

Bitlis villi,vetlcrlnd('ki inhisarlar idaresine gönderilecek bilumum nakliyata 
on beş gün n1üddelle ve kapalı zarf usulile eksiltmeye lConulmuştur. 

Nakledilecek eşya miktan tahminen hir milyon kilodur. Muhammen bedeli 
20 !Jin muvakkat teminatı 1500 liradır. 

Muvakkat ihalesi 12. 6. 940 tarihine mi.isadif car~amb:ı günü saat l4 1e 
Diyarbakır inhisarlar baş müdürlügünde miilcş~kkil komi<;yon tarafından 
yapılacaktır. 
Şartname i Ankara, İstanbul, İzmir, Siirt, Mardin, Urfa, Gaziantep, Ela

ziğ, Bitlio; ve Di)·arbakır inhisarlar idaresinde mevcuttur. 
29, 2 19i7 (1075) 

nan 
Türkiye ·Palamut ihracatçı-
ları Birliğinden: 
Türkİ}'C palamut ihracatçıları bidi~i filen teşekkül etmişlir. 
Palamut ve hülasnsı, mazı, somak, diğer tanenli maddeler, kitre, miyan 

kökü ve balı ihracatı ile meşgul olan firmaların 5 II.az.iıcın 940 akşamına ka
dar birliğin merkul olan 1.ci kordonda eski Ege palas binasındaki hmiı· ihra
catçı birlikleri umumi katipliği emrine (200) lira duhuliye ücretinin hava1e 
suretilc gönder!lmesi lhımdır. 

Bu tarihe kaı:lar duhuliye ücretini verıniyenler ihracat yapamıyacakların
dan bu husustaki muamelenin mezkür tarihe kadar ikmal editmesi ilan otu~ 
nur. · 1961 (1076) 
• 

lzmir 0enerdarlığından: 
Fevkalide vıı2iyet dolayı.sile baz:ı resim ve vergilere 7.am yapılması ve bazı 

maddelerin yeniden istihlik ,·ergi.ı\ine tabi tutulmasına dair olan kanunun 
muvakkat ikinci maddesine nazaran tütün ve müskirat bayilerinin kanu
nun neşri tarihinde ellerinde bulundurdukları kibritlerle çakmak taşlarını da 
beyannamelerinde göstermeğe ve bu miktar iizet"inden tahakkuk eden milli 
mUdaf aa vergisini ödemeğe mecbur olduktan yazılı bulunduğundan ttitün 
ve ınilskirat b.ıyilecinin beyannamelerinde kibrit ve çakmak taşını göster 
me! ri lizım geldiği ve 28. 5. 940 tarihine mUsadi! Sah günü yapılan ilinın 
7 inci maddesinde yaz.ılı müddetler içindeki mesai !iaatleri zarfında beyan· 
name kabul edilebileceğinden ilgililerin beyanname vennek husµsunda bu 
saatle-ri geçinn~meğc dikkat etmeleri her hangi yanlışlığa mahal veri lmemek 
için ı vzihao iUb olunur. 1959 (l674) 

lzmir Tramvay ve Elektrik 

Kendinizde \'eya çocuklarınızda gördüğünüz: 
Hal•izlik, Kansızlık, Hazımsızlık, Karın ağrıları ,. Karın şiş
meleri, Burun makad kaşınması, Uburluk, Baf dönmesi, Sal
ya akmaıı, Sar' aya benzer sinir halleri, Gece korkuları, Gör
mede, işitmede, bozukluk, gibi gayri tabii haller; 

Bunlar yeyip içilen şeylePin temiz ve saf olmamasından dolayı IHD'• 
salılarda yetifip fUeeyen ve· lıanlarunızı emen solucanJarat ıesil'ldlr
BanlaPdan lıaPtalnaalı l~in Eczaneden .,,,. lııdu aluuz-· Ve lçlndeld 
tarife ınuc:Uıince ııuııanınız- DePhal lıurtuJursunaz .•• 

Her Eczanede 

kutusu 20 kurustur. .. 

Kadın hastabkları ve 
Doğum Mütabas.sısı 

Doktor Operatör' 

NUre~~in . . 

ADISON 
Hastalarını her gün Tilkilikte Ev· 

liya7.ade sokak Orta okul karşısı No. 
22 de kabul ed~r. 

~.-.~,~r~ı • 
ti ,,.-.wr9 • 1 

DOKTOR 

Rüştü Ostay 
ASKERi HASTANE 

Dahiliye mütehassısı 
Hastalarını her gün öğleden sonra 

saat üçten itibaren İkinci Beyler 
sokağı 45 No. da kabul eder. 
TELEFON No: 3806 

....................... 
Pari• lalriiltuinden diplomalı 

Di, tabibi 

Nesip Dolunay 
ikinci Beyler Numan zade soka 
No. 36 Saat dokuzdan itibare 
hastalarım kabul ede r. 

' - ' J (310) 

DAHfıJ VE ZÜUBEVI HASTA· 
LIKLAR DOKTORU 

lsmail HBttı 
Akarçay 

8anta, 
o 

ismine 

Dikkat 

SIHHA1 VF..KALETtNtN RF.SMI RUHSATINI HAtZ 
KAŞE 

Ziraat bankasında kumbarıb ve ihbarsız tasarruf besaplannda en as (50) 
linsı bulıınanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pllna göre ik
ramiye dağıtılacaktır : 

·4 Adet LOOO Liraı.k t.000 Lii'a 
~ 

4 
co 

~ 100 
120 
160 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

500 • 
158 • 
lOI ' 
50 • 
40 • 
28 • 

1 

2.000· • 
LOIO • 

'·"° 5.000 
'.IOO 
3.2@0 

• 

• 
• 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir St?ne içinde 50 liradan aşağı düşml· 
yenlere ikramiye çıktı~ takdirde yüzde 20 fatlasiy1e verilecektir. 

Kur'alar ~enede 4 'Ma, 1 Eyl!iJ, 1 Bir inci Una, 1 Mart ve 1 Hnirua tarih· 
terinde ~ekiltteldir. 

• • 
lzmir ·Yün Mensucaı t 

T. A. Şirketinin Halkapınar kumaş fabrikası 
çıkardıiı kWD&Jlar Tarafından menim dolayıaiyle yeni 

• 

SAGLAM ZA·RIF 
V E U C U Z 1) l J R 

Yeni yaptıracağınız elbiteler için bu mamulatı tercih edin 

.SATIŞ YERi. 
B~i Kordonda 186 numarada 

ŞARK · . HALI T. A. Ş. 
................. Iİllll ............................. .. 

Doyçe Oryent 
DRESD ER BA K 

t Z M 1 R 

bank 
ŞUBESi 

llecke:ü : BEKLiN 

Abnanyacla 17S fUbesi ntevcatttar .. 
Sermaye ' -e ihtiyat akçesi 

171,seo,ooe •Qluıtulrlı 
Türkiyede şubeleri : ISTANBUL ve IZMlll 

Mmnla lftllteleri : KAHiRE VE ISKENDERIYE 
Her tlrlU banka 111uamelituu ifa ve kabul eder. 

............. w ............................... ,. 

lzmir Ziraat müdürlüğünden: 
Muhammen fialt Çift teneke Cinsi Muvakkat teminat 

milr.darı 
Lira 

Petrol 23 3 Her gün ~t 13 t~a üı"barea" 

Türk Anonim şirketinden: tl~İ t~~~';~~=ra~:-.=:~ 

Kuruş 
62 1 
705 

Adet 
500 

262.S Benzin 142 
YEKON: 375 

Şebeke ameliyatı dolayısile Haziran 194n ayı zarfında cereyanın a~ğıda n m kabul eder. 
gösterilen sektörlerde kesileceği ilan olunur. (Çivici hamamındaki muayeneha-

1) 2 - 16 ve 30 Ha7.iran pazar günleri sant 7 dc•n 17 ye kadar: neııini terketmiştir) .. 
. 1 Darağaç C. Bayraklı TELEFON : 3458 lI Tepecik O. Turaıı .... , ____________ .. 

111 Alsancak E ) 
lV Basmahane ) Kaı·ş ıyaka 
IX Eşrclpaşa F ) 
XV Kültiirpark Bornova 

Buca 
Kızılçullu 

2) 2 - 9 ve 23 Haziran pazar günleri saat 7 den 17 ye 'kadar: 
V Ba7.ar Xl Gazi bulvarı 
VI Bahribaba XII Mezarlıkbası 
vıı Xill • 

DOKTOR 
Behçet Uz 

ÇocaJı hastaJılıları 
Mütalaassuı 

Hastalarını her : ün saat 11.30 dan 
1 e kadar Beyler sokaitnda Ahenk 
matbaası yanmuki hususi kıliftitin· 
deküul eda. 

Ziraat ,·ekileti namına satın alınacak olan yukarıda mikdarı ve sairesi yazı
lı petrol ve benzin 13 Mayıs 940 tarihinden itibaren açık eksiltmeye çıkarıl
mıştır. ihalesi 3 1 Mayıs 9 40 tarihine müsadif Cuma günü saat 1 O da iiraat 
müdürlüğünde toplanacak komisyonda icra edilecektir . 

Taliplerin şeraiti anlamak üzere -ziraat müdürlüğiine müracaatları ve ihale 
günü teminat makbuzlariyle birlikte komisyona. gelmeleri ilan olunur. 

Bununla beraber mezkur petrol ve benzinin evvelce münakasaya çıkarıldı-

Turgutlu Belediyesinden: 
2225 lira bedeli sabıklı Urganlı ılıcalarının icarı müzayedeye konul

muştur. ihalesi 31-5-940 tarihine müsadif Cuma günü saat 14 te Tur
gutlu belediye dairesinde müteşekkil belediye daimi encümeninde ya-

JO 1886 (104) ) 

SPERCO VAPUR 
ACENTASI 

-~ CİLİCİA Vapuru 
~ mayıs sonlanna doğru 

A 
M~· ~~i::7ıu~a~:!· 
LJ_ edecektir. 
l\h( A 1f ( CALİTEA vapurı. 
~KIAI 1 ~kl:~:'ı:e ~ınt; 
.-tKeıı-. tanbul, Pire, NapoU. 

Cenova lımanlarına hareket edecektir. 
QUİRİNALE vapuru 7-6-9-10 tarihin· 

de beklenmekte olup Venedik, Triyeste 
Ancona limanlarına hareket edecektir. 

NOT - BUtUn bu vapurlar Triyest• 
Yey a Ceııovada Şimali ve cenubi Am• 
rih limanlarına ha.reket eden !TALİA 
ANONİM seyrisefain şirketinin ve Afri
b ve Hiodistana hareket eden LLOYD 
TRİYESTlNO anonim seyrisefaln tlr
keti vapurlarına tesadnf ederler. 

NOT ! 
Ahvali hazıra dolayıstyle uavlun " 

hareket tarihlerinin katı olmadığını ve 
bunlann hiç bir ihbara }Uzum olınabı
r:ın değişelilir old~nu ve bu h usustan 
dolayı acenteye bir mesuliyet terettilp 
ctmiycc:eğini muhterem )'likleyicilerin 
knı·ıt ve •saret etmeleri rica olunur. 

Daha fazla takillt için Cümhuriyet 
caddesinde FRA TELLİ SPERCO vapur 
2centesine milracaat edilmesi .. 

TELEF-ON ; 2004 • 2005 

.......................................... ..: 
01.fVIER VE 

..ŞCIREKASI LTD. 

.: 

W. F. Renry Van der Zee 
Ye $iirek8sa --·---~MEili CAN 1-:XPORT l iNES İNC. 

NEVYORK İÇİN 
EXCHANGE vapuru 15 ha7lrana doğ· 

nı bek.leni}·or •. 
D . T. R. T •• RUU .\PFST 

BUDAPE.'3TF içlN 
KASSA Mol. 5 Haz.irana doğru bek

leniyor. 
SZEGEO motörü 15 hazirana doğru 

bekleniyor. 
SERViCE MAKİTİME ROUIUAİN 

8UCAltt:ST 
GALAS VE KÖSrENCE İÇİN 
OİTUZ vapuru 21) hazirana doğru 

bekleni)•or. 
Vapurlann isim n tarüJeri hakkaads 

hi( bU taahhüt aluuau. 
Vapurlann banket tarihleriyle rızıv. 

lunla rdald detiıik lilderden acenta m~ 
auliye1 kabul elmH . 

Daha far.la tafsili t l~in ATATÜJU< 
caddesi H 8 No.da W. l'. Henry Van ~ı 

Zee Ye Şat. V .pur 8Cetltaltim• mllnaı· 

at ednme.t rica olunur. 
nı . .:roN ~ ntT111'1 

DOKTOR 

Sala~e~~in 
Tekand 

Ç.Uk Hastalakla.rı l\lütahassıs1 
BE&LİN ve K ÖL N Ü~iVEft. 
SİTF.Sİ SAB IK ASİS1 ANI 

Uastalahn.ı İki11ei ~yler Nwaaa 
zade ~kak 5 No. da her tün saat 
birden sonra kabul ~der. 
TEl~Ef'ON : 

1.-:ı.: : •• 

' 

Askeri hastanesi cilt, saç \'e züb
re,·i hastalıkları mütehasslSI.." 

. 2 inci Beyler Nu. 79 



TENi A~IR ,Q MAYIS CAR.SAMBA 19•0 

Eğer Almanya galip gelirse Amer-i
kanın kapılarına kadar dayanacaktır 

~-~~~~~--~--~ ....... ....-~-~~~~~~-~-

''Hitle.r ez l l mel l dl r,, • 

Amerikada doğru ve yeni bir ses: 
''Müttefikler Flandrden cekilme-, 
den evvel yardıma koşmak lazımdır,, 
Eski 

Atlas 
Hoover, 

geçmesine imkan 
Amerika Reisicümhuru 

Okyanosunu 
hiç bir Avrupalı 
bırakılmamalıdır 

devletin 
diyor 

Ncvyork, 28 (A.A) - Nevyork Ti
mcs gazetesinde ne~retmiş olduğu bir 
makalede Hamilton Armistrong, Birle
~ilc Ameriknya hitap ederek, m~tıefik
lcre tayyare ve harp malzemesi, mülte
ciler için de para gönderilmesini iste-
miştir. 

Hnmilton demiştir ki: 
- Yü.derce Amerikan gemisi kulla

nılmıımaktadır. Neden dolayı bu gemi
lere kızılhnç işaretleri koyarak nmbar
lnnmızda çürümekte olan buğday ve 
pamuklan Avrupaya nakletmesi İçin kı
:.ı:ılhnç müessesesinin emrine vermiyclinı. 

Eğer Amerika bu harekette bulunmı
yacak olur ise Hitler en büyiik zaferini 
kazanacak hale gelmiı olacakhr. Hitler 
bu takdirde Amerikanın dehasını, hür
riyet hissini, nazik anlardaki ıecaatini 
fethetmiş ve onun fenni terakkiyatını 
tamemiyle bofa çıkarmış olacaktır. 

Müttefikler Flandresin her hangi bir 
noktasında tutundukça onlara yardon 
etmenin zamanı geçmiı değildir. Eğer 
müttefikler mağlup olacak olurlarsa Al
manlar Saint Gunetin ve Pu De Galais 
de kalmryacaklar, bizim kapılarımıza da 
dayanacaklardır. Müttefiklerin 1940 se
nesinde yapacaklan harpte onlara yar
dım etmek, 1945 sen~inde yalnız ba
J11nıza yapacağımız harpten daha ucuza 
mal olur. 

RUZVELT TENKiT EDtLiYOR 
Vaşington, 28 (A.A) - Ruzveltin 

Rudeohadaki dünkü müs~habe,i ne dip
loml\sİ ınahafili ne kongre ve ne de ,,..at
buat tarafından son me ajı kadar hara
retle karıılanmış değildir. Gazeteler 
başmakalelerinde bu müsahabenin eda
suıı takdir etmekle beraber rei~icümhu-
run; 

Amerika R<!isicümlmnı B. Rıı::vdt 

1 - Amerikanın mali vaziyeti. 
2 - Harp malzemesi imalatının te.s

rn imk.anlatı, hakkındaki ıtikbinliğine 
h6cum etmektedir. Ayan ve mebu an
dan bir c;ok zevat sanayi istihsnliitındaki 
betaeti tenkit ve Ruzvclti istihsalatın 
idaresini me~ul sanayi erbabına tevdi 
etrniyerek bu i,i kendi kabine~indeki si
yaset adamlanna bırakmış olmakla 
muaheze etmektedirler. 

Cephelerde son 
- BAŞTARAFl 1 İNCİ SAHİFEDE -
rından yeni bir haber yoktur. 

Bekika ordusunun teslim olduğu ~i
mal cephesinde İngiliz n Fransız kU\·
vctleri kahramanca ,.e iddetle döğü'i
mekte herde,·amdir. Belcika ordusunun 
teslim olma emrine ne kadar ria:ret et
•iği lıeniiz malüm değildir. 

Fransız resmi tebliği: 
Paris 28 (Ö.R) - Saat 12,30 dan l!J a 

kadar alımın haberlere nazaran umumi 
vaziyet söylediı·: Garp cephesi hakkında 
bu sabahki Fransız tebliği resmisindc 
şöyle denmektedir: . 

Simalde askeri vaziyet. ordusu. lngi
liz \'C Fransız kıtala.:ının yaruba ındn 
harhc istirak etmekte olan Belçika kra
lının ordu una teslimi .silah ettirmesi) le 
beklenmedik tarzda vahiınl~mi tir. 

İngiliz ve Fransız kıtaları :.·eni \ azi
yctc kur ı koymaktı. 'c muharebe.re de
"am etmektedir. 

ı 

MODAF AA VERGiLERi 
Milli müdafaa için yeni vergiler vaz'ı 

için de kuvvetli bir cereyan vnrJır. 
;-\yan meclisi maliye encümeni reisi l lor
rison hükümetten 1940 Şubatına kadnr 
bütçeyi kapatmnğa kiıfi tahsisatn malik 
olup olmadığlnı sormuşsa da henüz ce
"·ap alamamı_ştır. 

Bir çok cümhuriyetçiler Ruzvt-ltin 
kendisine ıeslihat programını tahukkuk 
ettirmeğe kiıfi krediler istememi oldu
ğu mütalaasında bulunmakta "e kongre
nin hissivatından İstifade ederek bu tah
sisatı elde edememiş olmasına teessüf 
eylemektedir. 

HOOVERtN B~YANATI 
Nevyork, 28 (AA) - Hoover rad

yo ile neşredilen bir nutkunda şöyle de
mic;tir: 

cc - Amerikanın hiç bir Avrupalı 
devletin Atlas Okvanusunu geçmesine 
İIT'kin bırakrnıyacak derecede kuvvetli 
müdafaa etrtibatına malik olması icap 
edı?r.» 

Hatip bir mühimmat nezareti ihda" 
edilmesini ve bu nezaretin başına sanayi 
ı-rbabından bir zatın getirilmesini ve 
kendisine ordu, donnnma, nakliyat ve 
7iraat müşavirlerinin terfik edilmesini 
ilti7am etmiştir. 

Hoover, milleti •eferber hale getire
bilmek için ııanayi aleminde snrfedil· 
mekt~ olan mesainin tanzimi lüzumuna 
işaret e.tmi~tir. " 

Hatip dün ak~am Ruzvelıin tf'lmih
lerde bulunmuş oldu_ğu kendi idaresi
nin hattı hareketini müdafaa etmiştir. 

Hoover, Reisiciimhuru ııon mü,.aha
be~inde partizanlık yapmakla ittiham 
eylemiştir. 

vaziyet 

IlELÇİKA KRALININ İHA~l.''l'İ 
Fransız askeri mahfillerinde .şöyle de

niliyor: Fransız cı.~kerleri ileri mevzilerde ..• 
Kral Leopoldun ihaneti vahim bir ilıa- kur.şunlardan kurtulmak için teknenin 

nettir. Ve bu hadi~enin bütün nıesuliye- içine yatmışlar ve 24 saat soğuk ve açlı
tini tek ha ına kral ta:ııyacaktır. Bu fev- ğa rağmen bu vazjyette kalarak teslim 
kaladc vahim hadise müttefiklerin Lis olmaktan sakınmışlardır. Nihayet bir 
nehrinin yukarı mecrasında muvaffakı- hastane gemisi bunları kurtararak İngil
J•etli bir taarruz icra ettikleri sıradrı vu- terenin cenup sahiJine nakletmiştir. 
kua gclmi tir. Alman resmi tebliği 

SO:\l VE VOJDA MÜCADELE Berlin 28 (Ö.R) - Alman orduları 
Düşman müfrezelerinin şiddetli mu- haşkumandanlıf~mın resmi tebliği: Fran

kavemetine rağmen Som nehri üzerinde sa ve Flandr'de harp en ~iddetli devre
mücaclele devam etmektedir. Vojların sine ginniş bulunuvor. 
her iki tarafında Almanlar şiddetli hü- Alman ordulan dch~etli müessir hü
cum ve hüyiik bir baskın yapmışlarsa cumlarla dii'imarun kısmen şidetli mu
da bu hareketlerin ikisi de düşman için ka\'emetini kırarak ihata «'cmberini da-
pek büyiik zayiatla tardedilmiştir. ha ziyade sıklaştırnıı ve · içinde kalan 
İNGİLİZLER KAHRAMANCA dii!)man ordularına karliı hava km\'etle-
DÖCÜŞÜYOR ri ezici bombardımanlarına de\'am et-

Paı;s 28 (Ö.R) - Alınan haberler İn- mistir. 
giliz sefer ordusu kuvvetlerinin ne ka- Bclçika...Qrc4ılar.ına kar.şa "ddcMi bir 
dar"kalır.ımanca bir harp ettiğini göster- muharebeden son:-a Alınan kuvvetleri 
mcktedir: Küçuk bir İngiliz müfrezesi Bruj şehrine 10 kilometre mesafeye ka
tes1iın olmak v:ıziyetine düşerken sonu- dar ilerlemiş ve Kıler şehrini z:.ıptedc
na kadar mukavemet etmeği tercih et- rek buradaki kuvvetli düşman tayyare
miş \"c mevcudunun üçte ikisini kayb- !erini tahrip eyleınistir. 
tmi tir. Bu kahramanca mukavemet Vari:yetin ümiLc;iıligini idrak eden 

sağ kalanların daha mühim lıir müfreze Belçika ordusu kralın kumandası altın
ile iltisakını temin tmiştir. da silfıhlarıııı terkederck teslim olınuş-

Diger bir vcı.-iyelle üç yiiz istilıki\ın tur. l\tııhnsara altıııda bulunan İngiliz 
rıskeri zırhlı tanklara ve mitralyözlelre ve Fransız ku\'veltcrine kar.şı harp de
mücehhez motosikletlilere saatlerce mu- vam ediyoı·. 
kaveınet etmiştir. Diğer bir mevkide Al- Valansien Fransız şehrinin şimalinde 
man ileri unsurları tarafından muha5a- harp eden Altnfln kuvvetleri hudut is
ra edılen w• Frıınsanın sima! sahilinde tihkfınıatını geniş bir sahada yararak 
bir noktada tayyareler tarafından bom- Valansicnin cenubunda Sele kanalını 
bardıman olunan on ikı ki ilik bir İn- gecıni \'e Due ile o--iycr k<iylPrıni işgal 
giliz nıiifrezesi ba~lannda bir zabit oldu- etmistir. 
ğu h .. 'Je yüze, yi.ize, sahilden 400 metre Cephenin garp kı mındak.i di.isman 
~safede cereyana kapılmış bulunan kuvvetleri dahi ge,ri püskiırtiılmiis ve 
bir gemiye kadar git.mi~Icrdjr. Geminin kıtn1aı~ınız lı\ :ı.ı'.~ Mervi Hazeburg ve 
b1ricilC sak.ini mitral fü: at~· le lef ol- Ve ô nkon k 

Nijüport, Ostant ve Donkerke giden yol
lan ve şimdiye kadar kısmen dahi sağ
lam kalan liman ve limandaki vapurları 
bombardıman etmişler ve Kale ile Düvr 
anısında bir düşman muhribini ağır ha
.sarata uğratmışlardır. 

Cephenin cenubunda ve Som nehri 
üzerinde Fransız zırhlı kıtaatının bir hü
cumu püskürtülmü.ş ve Fran-.ız tankla
rından otuzu tamaıniyle tahrip edilmiş
tir. 

Fransız Karinjan köyünün cenubunda 
Alınan mevkileri takviye olunarak şid
detli düşman hücumları bu mevkide 
tardedilmi.ştir. D~manın tayyare zayia
tı 91 olup 63 Ü hava muharebelerinde 
11 i dafi bataryaları tarafından ve ka
lan kıı.rnı tayyare meydanlarında imha 
cdilmişHr. Bizim .z.ayiatırıu.ı 23 tayyare
den ibarettir. 

Alınan tayyareleri Norveç şimalinde 
de muvaffakıyetli hiicumlar yaparak iki 
ı adyo istasyonunu tahrip ve iki düşman 
tayyaresini iskat etmişlerdir. Alınan sü
rat motörleri Belcika sahilinde diişına
nın bır muhrip ve bir denizaltı gemisini 
batırmışlardır. 

Dün gec<' hir siir:ıt molörü üç bin ton
luk bir nakliye gPınisini batırmaga mu
vaffak olmuştur. DU<:man tayyareleri 
dün gece de garbi Alınanyaya karşı 
plansız hiicumlarıııa devam ederek bir 
kac ı;ıvil halkın <>lüınünc sebebiyet ver
mislerdır. 

Fiandr•de celik <·embcr icim'.e ı•ıuhsur 
olan İngili:r.l~rin <·~mhc.•rdc~ kurtulma-
ya mııtuf re,·kaladc askeri k!)ehhü ler 
yaııtıkları bildiriJmi~tir. .Mahsur olan 
diismanın cepheyi yarma harekctle.ri,Yle 
c nhP.l'fl,.n le "" .... ı,.--..,1 ·ı 

Belçika Başvekilinin beyannamesi 
-* 

"Kralın hiç bir salihiyeti 
• kalmamıştır, Millet 
harbe devam edecektir" 

Londrn 28 (ö.R) - Belçika başvekili 
Piyerlo nC§retliği bir beyanname ile 
Krnlın teslim olmak kararını tenkit et
miş ve bunun, kanunu esasiye muğa
yir olduğunu göste-rnı~tir. Beyanname
de d eniliyor ki: 

« Belc:ikaJı1ar, hükümetin mütte
fikan bildirdiği sa .. ;h rey hitô.fma 
olarak kral düşm:mla münferit mü
zakereye giri;mi§tİr. Belçika bt' ha
berle hayrete dücar olacaktır. Fakat 
bir adamın hata,;ı biiti!n millete at
fedilemez. Ordumuz düçar edildiği 
bu akıbete layık değildir. T eessüf!e 
kaydettiğimiz hareketi" kanuni bir 
l.ıymeti yoktur. Memleketi ilzam et
mez. Kanunu e!asi mucibince - ki 
kral ona riayet etmeğe yemin \'er
mi~ti - her kuvvet milletten nebean 
eden ve kanunu esasi hükümleri 
dairesinde tatbik olunur. Kralın hiç 
bir iradesi, mesul bir nazırın muka
bil imzasını ta§ımadıkça, muteber 
olamaz. Bu mutlak bir prensiptir. 
Kanunu esasinin esas kaidesidir. 

Bu karardan sonra kralı millete 
bağlıyan bağlar çözülmüştür. Çün
kü müstevli kuvvetlerin ortasında 
krallık vazifesini yapmağa imkan 
yoktur. Devlet reisliği vazifesi ec
nebi kontrolü altında yapılamaz. 
Binaenaleyh zabitler ve memurlar 
krala karşı sadakat yeminile artık 
bağla değillerdir. Belçika kanunu 
esasisi hükümet vazifesinin devam

lılığını kayıt altına alp11§tır. 
Kral saltanat sünnek jınkaru;ızlığına 

düşünce kralın salahiyetleri namına 
Konsey halinde toplanan nazırlar tara
fından ifa edilir. Ve bunlar kendi me
suliyctleri tahtında bu prensibi tatbik 
azmindedirler. Çünkü memleketin usul 
dairesinde teşekkül t'tmiş teşrii meclis
lerin itimadını haiz hUki.inıeti teşkil 
ediyorlar. 

;3el~·il.:cı Bcı.şPekili Piycrlo bir ga::.cteci 
ile kmıtışıırken 

Nihayete l:adar memleketin is
tiklali ve arazisinin bütünlüğü için 
mücadele azmindeyiz ve vazifem iz
de kusur etmiyeceğiz. Pariste top
lanmış olan nazırlar mebusan ve 
ayan reislerile mutabık kalarak ve 
milletin iradesine tercüman olarak 
memleketi tahlis için mücadeleye 
devam azmindedirler. 

Fransaya iltica etmiş olan ceııur genç
lik araj!ında yeni bir ordu teşkil edile
cektir. Askerlik hizmetine salih olmıyan 
çikalılar sivil hizmetlerde ve fabrikalar
da çalıştırılacaktır. Hala mevcut olan 
bütün kuvvetlerimiz bizim de davamız 
haline giren müttefik di.va,,ının hizme
tine verilecektir. Bu kararın derhal tat
biki İçin icap eden tedbirler alınmakta
dır. T eahhütlerine tevfikan bize yardım
da bulunmuş olan devletlerle tesanüdün 
teyidi elzemdir. 

Tarihimizin en ishrapla anını Yatıyo
ruz. 1914 - 1918 harbinde Belçikalı 
muhariplerin gösterdikleri ıecaat ve 
kahramanlığa sadık kalacağız. Ve ne 
olsa onlara Jiyik olduğumuzu göstere
ceğiz.» 

Fransız Başvekilinin 

SULHU KABUL ETMiYECEK 
Paris, 28 (A.A) - Belçika başve

kili B. Pierlot dün akşam Fransız rad• 
yosunda aşağıdaki beyanatı yapmıştır : 

Bugün Belçika ııefnretinde mühim bir 
nazırlar toplantısı yapılmıştır. Bu top• 
lantıda ezcümle .hükümet aznsı ile mec
lis ve senato reisleri B. Van Cauvelaert 
ve B. Guillon ve devlet nazırları B. Hy
mans ve Kont Carton De Viart hazır 
bulunmuşlardır. 

Vaziyet tetkik edildikte~ sonra hü~ 
kümet zafere kedar müttefiklerin yanı
başında mücadeleye devam arzu ve az• 
mini müttehiden teyit eylemiştir. 

Başvekil bütun vatandaşlarından 
yurdun mukadderatı hakkında itimat• 
)arını muhafaza etmelerini rica etmiş ve 
demi tir ki: 

Belçika bugün mütesanit olduğu da
vaya v~ hiç bir zaman inhiraf etmediği 
şeref kaidelerine sadık kalarak muzaffer 
olacaktır. Hükümet istiklalini, meml~ 
ketinin hukuk ve şerefi dairesinde tek• 
rar kazanmadıkça barı~ı kabul etmiye• 
cektir. 

Aynı hitabe dahiliye nazırı B. Van 
Cauvelaert tarafından Flamanca irad 
edilmiştir. 

«KRAL MEMLEKETE iHANET 
ETMİŞ 

Paris. 28 (A.A) - Belçika gazete• 
lerinin Paristeki muhabirleri birbeyan• 
name ne§retmişlerdir. Bu beyannamede 
ezcümle !!Öyle denilmektedir: 

Kral Leopold teslim olmuştur. Kral 
memleketine ihanet ve kanunu esasiye 
olan yemininde bulfetmittir. 

Kral Öunu yapmaK suretiyle babasİ 
Kral Albertin Belçika tarihine yazmıı 

olduğu şerefli 'ayfayı silmiştir. 

LONDRADAKt BELÇiKA 
SEF ARETiNDE 

Londra, 28 (AA) - Muazzam bir 
halk kütle!!İ bu sabah Belçika sefaretha• 
nesi iinünde toplanmı~tır. Belçika bü· 
yük elçisi B. Marchiennes saat 1 O da 
gelmiştir. Yüzü kederli idi. 

Gazetecileri kabul etmekten İmtina 
etmiştir. 

beyanatı: 

''Belçika kralının teslim. 
olma tarzı, tarihte misli 

görülmemiş bir hidisedir ,, 
--~~----~~~~-*~~~~--~~~~~~~-

"Zafer~ olan itimadımız sarıılmamıştır, düfmanı yeneceğiz,, 
- BAŞTARAFI 1 İ~Cİ SAHİFt:UE - dusu bu ordudur. 

Şimalde iiç müttefik ordu bulunmakta
dır. Belçika ordu<ıu, lngiliz kuvvetleri 
\ 'e lngiliı: - Fransız - Belçika kıtaları. 
Oç ordudan mürekkep olan bu grup 
General Blancharhin kumanda~ı altında 
idi. Ve erzak ve miihimmatını Dunker
gueden alıyordu. Fransız ve 1ngiliz or
duları bu limanı cenuptan ve garptan, 
Belçika ordu!lu da şimalden müdafaa 
ediyordu. 

Belçika Kralının emri Alman 

kıtalarına yol açmıttır. 
Bundan 18 gün evvel aynı Kral 

bizi imdadına çağırmı.tı. Biz de 
müttefikler erkanı harbiyeleri 

tarafından geçen Kanunuevvel 
ayından beri tesbit edilmit olan 

plan mucibince bu daveti kabul 

etmi,tik. 

Şimdi tam muharebe cereyan 
etmekte olduğu bir sırada her za
man Almanların sözlerine, müt

fiklerin ıözlerine ~e1'diii kıy

dir. Franstz ba~kumandanlığı Alman kı- metin aynı kıymeti verir IJOrun
talarmın mukavemetini kırınnk ıçın mÜf olan Belçika Kralı Üçüncü 
İnii tcmlcke ku\'Vctl<•rinden başka Elit Leopold, General Blancharda ha-
.futalarını da harekete geçirmi · fakat b k · · k d' • • 

Açık bir sahada Fransız ve İn
giliz silah arkadatlarına malu
mat vermeksizin ani olarak kayıt 
ve ,artsız teslim olan Bel ika or-

·· · ukab.l •.. larla d .. er verme sızın, en 111nın yar-
.muess1r m ı ...:.. mu. uşı.nan l F 
L: ıta:ıtı tnmaıniyle imha edilrnistir. dımına ko.mu• o an ransız ve 
Kral Belcilıada · lngiliz ask~rlerine bir tek k elime 

Jıalacalımı; s?ylemeksiz.in ter~i • silah etmif-
Berlin. 28 (ö.R) - Alman fevbla- lır. Bu. tarıhte mıalı mesbuk ol

de tebliği : Alman sil:ıhlarının ezici te- mıyan bir hadisedir. 
.. iri karşısında Belçika Kralı miitareke 
için Alman haşkumandanlığına ıniira
Ci:l at etmi~ ve kayıt~ı.t. ve ~artsıı: te!!lim 
olmak tr.lebini kabul etti~inden Belçika 
ordusu silahları'lı teslim etmiş ve askeri 
bir unsur olm:ıktan çıkmıstır. 

Führcr, ;__ Belçika Kral ve ordusuna 
lrnhramaııca mücadele ~tmis · flskerlere 
lu;.ik emf'etmiştir. 

Rt=:J..C:iKA HOKOMETi 
MUKAVEMET EDECEK 

Befc;ka hükümeti bana Kralın 
bu kararmın, mesul nazırların 

muvafakatı olmaksızın ittihaz 
edilmiş olduğunu bildirmİ•tir. 

n ı •ı... 

vetleriyle müşterek dava için mü• 
cadele etmeğe karar vermittir. 

Biz kendi askerlerimizi düşünüyoruz. 
Onlar şereflerinin masun kalmış olduğu• 
nu söyleyebilirler. Askerlerimiz cephe• 
nin her noktasında harikülade bir faa• 
liyet sa~fetmek~_edirl.er. Harbin batın~ 
dan ben her gun bmlerce kahramanlı~ 
misalleri gösterdiler. Eski generallerd 
henüz halef olmuş genç Fransız generaf .. 
leri şimdiden şan ve şeref kazanmıolaı• 
dır. Şeflerimiz ve askerlerimiz bir blo. 
teşkil etmektedirler. Memleketin b\C 
bloka tam bir itimadı vardır. Ve bu bloJıi 
yarın dünyanın hayranlığını uyandırlir 
cak hareketler yapacaktır. 

ZAFER MOTTEFIKLERINDtR 
Karanlık günlerin geldiğini biliyoı.o 

duk. Fransa yüz defa istilaya uğramıf" 
tır. Fakat asla boyun eğmemi~tir. B~ 
F ransanın yeni ruhunun kendisini gö ... 
termesini, memleketi her zamankinde~ 
daha büyük bir mevkie çıkarmasını, 
mihnet ve meşakkatler arasında bek11• 
yoruz. Zafere olan itimadımız sarsılma" 
mı tır. Bütün askerlerin ve Fransız et• 
keğinin ve her Fransız kadınının pütüd 
kuvvetleri ıimd1 on misline çıkacaktıt. 
F ela kel F ran!'layı daha büyük yapm1'" 
tır . 

Büyük Şefimiz Veygand, Mao 
resal Petainle hemfikirdir. Sonı• 
m~ ve Aisnt" üzerinde kıtaatınınC 
mukavemet ediyorlar. Ve mukaıt 


