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-· Fal bu kada1' korkunç demek!' için harl~e v~r-
----,••lf . digı., ·miz para 

._.. celHlft IHtl'lyoPda: Eueı, lıcwlı~! in.san- - - ·--
lal'al yapaa ldllllelneleri pjpllesiz dalla a11111111 önüfte geçınetı 

ltaytPllCI•- için ~~erllıdzlll 
Çergenln içinde, oradaki soluk alan-! rin bır surette sinirlendigjni güsteren -ı .. e manfCll'I •-*'•ffp. 

lana nefeslerlnl duyuracak mertebede titrek bir sesi dedi ki: •-... .Y"i'•ll9 
derin bir 5e$lzlik peyda olmuştu. Bu 
arada Penbe tekrar söze atılarak eledi 
kl: 

- Fakat bu berikisi öteki ı?ibi yaşlı 
bir erkek değU ... Genç bir delikanlı ... 
Dur, dur ... Fakat küçük hanımcığım .. 
Bu delikanlı sizi seviyor... Affedersi
niz, sanmay.uuz ki bunu ben uyduruyo
rum... tşte fal, böyle söyliyor. Siz de 
bu genç erkeğe karşı, hiç te kayıtsız de
ğilsiniz ... Eter falın haber verdiği sey
fer doğru değil ise, bu yalanı meydana 
çıkarmakta serbestslnlz ... 

Penbe bu slizlerl sl>ylemesini mü
t~kip yeniden sustu... Bu sefer yaşlı 
kadın llSze atılıp: 

- Çok doğru buldunuz, dedi.. Evet, 
bu küçük hanım, akrabasından bir genç
le evlenmek istiyor ... Dellkanlı ile bir
.blrferlnl lekesiz, saf bir muhabbetle se
vlvorlar .. Bunlar acaha muratlarına f're
celtler mi? İjte biz bu mUhim nokta:ın 
anhımak istiyoruz. 

Çergenln lcinde blraz önceki derin 
sessizlik yenlden başlamıştı... Falcı kan 
başını önllne eğerek baklaları yeniden 
tetebbü etm~e girişti: 

- Vaziyet fena değil.. Havırlı haber
ler vereceii'imi umuyorum. Yaşlı erkek
le l>u delikanlı derin blr sevgi '?ağiyle 
birbirlerine ballı bulunuyorlar. Bu 
adam kUçUk hanımla gencin evlenmesi
ne ıcw olacak glbl çörünüyor. Şimdi 

cmiden fal açmak lbım. Bundan son
a"t için bakalım, fal bize neler haber 

ve1-c•cek? .. 
'PPnbc baklalaı·ı avucunun içine alıp 

r nl ı ı .) eniden bezin üstUne serpti. Ar
ı 1< ; in en can alacak noktasına gelin

is pulunuyordu ..• Kızın kalbi, duydu
.- .ı h. lccandan, g~sündcn sanki fırlıya-

k gibi bir hızla çabuk çabuk atma-
l lcı.ınışb. Ya§lı kadının duyduğu 

ı ela, hemen hemen kızınkiyle ~ 
;: bir derecede bulunuyordu. 

P ıı zamanda çergenin dıı:;arısında, 
h ı birisi de kendLc;ini bu kadınlarm
kiııd n daha UstUn bir heyecana kaptır
' 'tslı. Gözüni.i delikten ayınnıyan Kara 
Ali .ınasmın anlattıtı şeyleri, hiç bir ke .. 
1imesfnl lcaçıniıadaıı ~tan başa duY
muştu. Ve bu suretle kızın bir delikanlı 
He seviı;tiklerini öğrenmişti. Şimdi çer
genin deliğine yapıştırdığı güzleri, biı• 
bıçak bilendiği sırada peyda olan kıvıl
<:ıınlar gibi ortalığa keskin alevler sa
çıyordu.. Bu aJevJer, insanların içinde 
gizli duran bir yanar dağın, o sinsi kıs
kançlık yanar dağının bir menfez bula
rak harice kustuğu ate.!i parcalarından 
ibaret gibi görünüyordu. 

Penbenln bu son yaptığı tetkikler ön
cekinden daha uzun silnntistii. Nt'dcıı 
sonra başını kaldırdı. Bu sef~r dudakla
rında falda fena. şeyler bulduğunu an
latan ve görenleri korkutacak derc-cedc 
acı bir mana ifade eden, kara haber 

- Sanatınızın ıcap ettirdiei vazifeni- me.sl lcizan.. 
zi neden yap nıyorsunuz? .. Biz buraya - · -
sizden b:ızı şeyler öğrenmek m3ksacliy- Ziraat ınüdüı-lilğü, ziraat teşkili.tına 
le geldik. Önce ağzımıza bir paı'lnak hal bir taınlminde meşe nlııntarı yeli§tiril
çaldıruz. Bwıun ötesi acı gelecek diye mesi lilzwnundan bahsederek diyor ki: 
§imdi alt tarafını anlatmak istemiyor-su- Ege bölgesi iklimi Meşe mantarının 
n~ ... Demin bazı şeyleri hakikate yakın yetiştirilmesine çok clverişli bulundu
bır surette bulmuş idiniz. Belki de bu, ju halde muhitimizde yetiştirilmemesi 
sizin falcılıktaki bilkiçliğinizden 2.iyade yüzünden, Şişe mantarlarının ithali için 
bir tesadüf eseridir... Şimdi bana öyle 'bir çok paralanmız dışarı gitmektedir. 
geliyor ki baltanızın ta-:;a rastlıyac.1~ın- Bakım ve yctiştim1e itibariyle pek çok 
dan korkuyorsunuz ... Ve anlatarağınız ki.Ufeti icap cttirmiycn bu kırlı gelirin 
şeylerin, hakikate aykırı gelmesinden de memleketimizde yetiştirilmesini sa
çekinerek bu sefer susmak istiyorsu- yın çütçilerimize tavsiye ederiz. Bu hu
nuz. .• susta daha fazla malUınat istiyenler bu
Eğer bu dakikada çingene karısının lundukları yerler Ziraat memurları va

suratına müthiş bir sille indirilmiş ol- sıtasiyle rnildi.irlüğümilzden alabilirler.» 
saydı, Penbe bu sözleıin yaptı;.ı tesir - -·--
kadar derin bir acı duymuş olmıyacaktı .. 
öfkcs"nden bütün k. nı k:ıf.ı.sın;ı tımla
narak yüzü mosmor kesildi. .. Yıhmla
rın ölüsünü andmın keskin. kulak tır
malayıcı bir scı;le C't•·afına z hlrli kinn
ycler savurarak: 

- Ya, küçük hanım. dedi .. Demek, 
simdive kadar size anlaltıklattm h~ 
yalandan, düzenbazlıklrn jharet.. Artık 
biricik sermayemi te~kil eden bir kaç 
talanı tukeltinı ve bundafi ötilrü deşim
aı susmak istiyorum. S izin fikr~nize gö
re 1şin iç yüzü bundan ibaret. öyle mi? .. 

- DITMEt>I -_...,.,._ . 
EBELER ARASINDA 
7AYilfLBR ••• 
Dikili Bel -iiyc l'be i Makbule Etiaş 

Polo Belediye ebe!iğlııc Manyas ebesi 
Saziye Altuğ Dikili belediye ebeliğine, 
Sürmenenin Iraklı nahiye ebeliğinden 
müstafo Muzaffer Sclı..•k Alaçatı nahiye
si ebeliğine, Alac.ıtı (besi Hacer Actuı
tas Antalyanm Gün doğmuş belediye 
b ı;;;"inc. ::uşada-;ıııın Da,·utlar ebesi 

Satimız Tekin Ödı:mişin Kavmakçı kö
yii ebeliğine, Balıkc·siı· köy ebe mektebi 
940 yılı mezunlarnıdnn 'Nuriye Yılmaz 
Davutlar nahiye~i ı;·b..>liğiııc tayin cdil
ınislcrdir. --........... .-.... -
İlar.acatıa inglllz lirası 
ve l sv Jcre frangı 
için prim •• 

Pamuk ziraatı 
arttırılacak -·Zttrraın $filldlden 

tc!l!!mldk bulması 
ıt•ım .. 
Her yıl bir kısım pamuk müst.ah'<il

leıinilzin pamuğun devfirilmesmi müta
kip m.ahsullerllil kUUU veya elyaf ve çi
ğit halinde toptan f!lden çıkararak ekiıt" 
mevsiminde tohumsuz kaldıkları, sonra 
saCiyet ve çiıflcttleme kıymetine bak
ı aksızın ellerin!! ,:tccirebUdikleri to. 
huınJarı ekti1<leri ve b~ yüzd~n zarar:
Lı..,.ı-adıklal'l Ziraat vekaletinin nazarı 

dikkatini celbetmlştir. 
Eu hal bir taraftan çiftçinin ve d!ğer 

taraftan istihsalin kemmiyet ve keyf;_ 
~·et bakımından düşük olınasi~ le mili• 
s0 n•Plin bUyiik 7.ararını mucip ulımıkta
dıl'. Vrkaletçe her sene pamuk mi.istnh
c;'IJerlne iyi evsafta tohumluk tenıinl 
kin büyük ınQsai sarfedilnıckte ise de 
:-ı-·alnız hükümetin aldığı tedbirlerin bu 
büyük ihtiyacı karsılamağn kifayet et
miyeccği tabiidir. Maaınafih önümüz· 
d ki ekim mevsiminde Zil'aat vek5.1e
tine bağlı pamuk deneme. ıslah ve lirc
tim çiitüklt-rinin istihsal ettikleri \'C;a 
i Phsaliııi lo.ontrolleri altında bulundur

Ser~e:.t döviz _ve~ a hususi takasla ya- ıukları 5, f pamuk tohumlarının maliyet 
pıl~? .ıhrac.atta sıı.ndıye kadar valnız do- f':ı.Lind 11 satı.;ına de,·nm olunacak, ay· 
laı ıçm prını verı~ıyo,.du. . 

1 

r J alnız fakir ve cidden h:nır; eye 
Bundan_ ~n;rı fpgıliz lıra,ı 'e Js,jç- nuh ::ıç kü i k pamuk ı l'st?lıc;illerin • 

re fraıı~ı 15ın de pı ım_ 'eı ıl cektır. Ke\ - ·an 11 h .. huın te\'Zi cdil"'c !:tir. 
fı 

0
<-'t. şchrıın d 'kı a <lh a ·1. ra bi ıııl- z·ı· ... at \ k: i, önu 1 .. zd ki tıe\· ıın-

ınıştır. d d d d h b'' ··k ··ı ·· 1 .... .,,_ ._ • __ yur umuz a a a u u · ı> cu e pa-
,...,...,eHGıtGllft mGG.$1 1· g ç·ıc · 1. l:iu ifb tla 

l\Itilekaidin 'P E~ taııı crnnıil maıış- ın:.i l lı tl.:!rin kendilerin• liizumlu lo
laruıuı 2 birincı kanun 940 pazaıie:;i ~ii- l 1 rl ı Jnrı s:mclidrn 1cd rik etmelcı i 
nündeıı itıb~ren En•lak lıankası tar.ıfııı- 1 li.ı7.uıuınıı bildirnıiştİI'. Keyfiyet hemen 
dan tedı\•esıne baıılcınacaktır 1 u~tah ile bildirilecekt ır. 

Çocuk •ıitgeme lfu; ıununun bir kararı 
-amns-a;a ...... _....oil-zıc:;=-o~·,._.::;;_.~ı.x-.:..o;;.;:.;;;~-~~-~ 

,Erkekleri askere giden 
ailelerin çocukları 

--------~-x.x--------~---
,:.'lnelef'I çaJqınalı meclJarlyetfnde lae ana 

fıııcağına almıyo'f'. 
fzmir çocuk esirgeme kuru•ııunun 

Karşıyakadaki ana kucağı, ah\•ali hazıra 
scbehiyle erkekleri askere gid~n ve 
kendileri çalışmak mecburiyetinde bu
lunan kadınlarımıza bir yardım crtmak 
üzere bu gibi aileleı·in 3-7 yaşına kadar 

olan çocuklarını parasız olarak ana ku
cağı mektebine kabul clmeğc karar ver
miştir. 

Çocuk esirgeme kurumunun bu gU
zel hareketini takdir ederiz. 

• a-~-•-r~ -n-•-•--·-•-,_.~.....,...,~-•- 11- a_sı_n_r:ı_n_o_,_,_ - • - t..-c 

Gaz saklıyan bir bakkal 
sÜTgÜne mahkiim edildi 

~--~~~~~~~x.x~~~~~~~~~ 

Ayrıca 500 lira da para cezası verecek.. 
Bergama kazcısuun İnkılap mahalle- 1cneke gazyağı bulunmuştuı· . 

·inde oturan ve Şadırvan altında bdk-1 Bu vaziyet üzeri.ne suçlu adliyeye ve
!mllık eden Salih Divrik, dü.kkfuıınd.ı ·1 · ı h k m s·ınd rnıtt• 

w ld w h ld .. rı n' "· )·apı an mu :ı e e e ı 
gazyagı mevcul o ugıı a e muracaat 
eden müsterilere: koı unma kanununa muhalif hareket et-

- Gaz~ağı yok, alınca size de veri- tiği anla~ılarak iki sene müddetle Mui
rim demiştir. Fakat ihbar üzerine hak· la vilayetine sürgün edilnıe::ine ve 500 
1<al dükkanında araştırma yapılarak ilci lira para cezasına mahkum edilmişti!'. 
••- •• •• - • a a-•- •-ıı: • -~._....-.... • ._.,_..,_ , _r.....--..~....-.n~-.-fl'-•-• • -·-· 
POLIS'l'E 
••••••••• 

Bir adam karısını 13 
yerinden bıçakladı 

~--~--~~-~x.x~~~~~~~~~ 

BiP ı?Jl'al'i yalıcdandddan solll'a yine kaçmalı is· 
tePlıen (Dlll') eınPlnı dlıılemedl ve öldUııllJdL. 

Kemerde Mekte(> sokağında bir ya- edilerek yaralanını~ w ölmtiştür. 
alama vak'ası olmustur. Halil oğfu ffaJlıevf önünde fıaza... 

Mahmut, bir sene len beri ayrı yaşa- Halk · .... d b" k lm şt 
k ld w k V f" d~'f CYı onun e ır aza o u uı·. na ta o ugu arısı as ıyeye tesa u M t r m H .. · · "d · d k 

"derck üzerine saldırmış ve kadıncağızı 1r us a li oŞakg.u. ~ey~ı;_: 1 are~ (J 
1

1 

'1çakla 13 yerinden yaralamıştır. aınvay, ır 0 & ~ n~n ara Y o 
Yaralı k~dın memleket hac,'tanesine çarpışmış ve Hüseyın hafıfçe yaralan-

kaldınlarak tedavi altına alınmıştır. mL&tır. 
Suçlu bıçağiyJe tutulmuş. adliyeye Banuanda b,,. ll_ll'SIZldı 

verilmiştir. Torbalıda amelelik eden Ispartalı Sa-
Ka~arlıen öldürülen dettin Çiccği haımımda bulunurken Na-

l zif Buldağ tarafından 23 liraı::ı calınınıs-
SUÇ U.- tır. Hırsız tı::ulınustul'. · 
1\1.ınisadan firar etllgı tamim edilen t 

Ha an oğlu Tilki 1hrahim ndında bir 
ahı ehemmiyetle aranmakta idi. Ge

l n malı'.ima a gör uçlu Tefenni kazası 
dalı inde Kru·a koyd jnnd rma müfr<'
zel ·i tar, lmd·ııı sıkışt•rılarak yakalan
mı Lır. Tilki İb!tıhiın ynkalandıktan son
ın .Marıi.saya sevki sıl'asıncla tekrar kaç· 
ınaga ba lanıış, jar.claı·ınalarm {Dur!) 
emrine ehemmiyet "ermediğinden ateş 

BİR BAKKAL .. 
IMlılıtinı soyuldu.. 
Menemenin ınuc. k köyünde bakkal 

Sami Çatalkayanm bakkal dlikkfım bir 
şalı:;ı meçhul tarafından kapı ı kmin
ı ak soyulmuştur. Dükkandan :18 lira ile 
200 liralık muhtelif eşya Yı.! yiyecek 
ınrıddeled calınını ı ır. Suclu aranıncık-
tadıı·. · 

müjdecisi zehirli bir tcbesslim belirmis- EL H 
ti. Fala baktıranlar bu gülümsemenin AMRA s· d 
acılığını sezerek derin bir korkuva cHis- ınemasın a ---·--
tüler ve yaşlı kadın t<ıhamıııi.il edemiv~- Stcıkholın ticaret ale.şcliğimiz, 1.,;veçtl• 

,soeçten halı, Bağdat
tan meyve istendi 

Bugün çı ,t. t nunıaralı 
tak•iler iş le yecek 

Dün ~chrimiwe ya1nıı: tek nwnaralı 
taksi otomobilleıi çalışmıştır. Bugün Ç'd

lısınak >-ırası cift nurnar.ılı tııksilerinclir. 
rek Penbeden sordu: · BVGİİN MA r iNELER!»EH İ':&,İBAREN ''r çok !imıaların Tiirk halılarına falip 

- Ne var? .. Demin bize cok "yi mUj- klıklaıını bilcürınb ,.c halı tieareti 
deler vermı.s idıniz.. Bu sefer f .. I korku- I:<ıi 'e cnısali göriilnw .nis zengin ı>ro~Taııı . npmak istiyen bazı -aclrcsler de gönder-
lacak !;eyler mı gösteriyor?. Allah askı- - 1 - şttr. Keyfiyetten halı ıhrncatcılarımız 
na, hiç bir şeyi gizlemeden, hakik ... ti bi- Kırk giindeıı heri İst.anbulu \'e bir lıafiadan heri İzmiri 'clu~ı ye \"ere.. berdaı· edilmistir. 
ze dosdoğru söyleyiniz.. senenin en mu 'zzam filmi.. Bag-datta bazı firmalar ela ticaret oda-

Falcı kadın yalvarır gib bir sesle: ına müracaatle Türkiyeden kuru me,:. -
- HarumcıCiım, dedi. .. Rica edeı im.. • B A L A L A Y K A V" sıılm almak istediklerini bildirrnislcl'-

-·-·--Gelenler, Gidenler 
Aydın mebusu B Nuri Göktepe An

karadan ~chrimızc ı;elnıiştir. Ko11ya me
busu B. Ali Riz;ı TiirC'! Ankaraya gil· 
ıni.ştir. 

Demin size anlattıklarımla kanaat <1dr- ·lir. 
rek artık bundan öt.esini bana sormayı- NELSON EDDY - İLOSA l\IESSEY ~-mrrırttrrrrrHımmım11rrmıttt11ıt1111111tınm~-' 
ruz.. Ctinkü bunu öğrenmekle müthis - 2 - - --·--
bir lizünlüve tutulmuş olacaksınız ..• İn- Tiirkc·esi İznıiri kahkahadan kırıp (edrt"fl Komedi tufanr.. = Saottnızı ileri al- ~ 
sanlaıın ~·tın h c;larına nclcı- geleceği- Pazar giinlıii ~lar E_ mağı unutma yını• -~-· 
ni bilmcl"' 1 

••• ~üphesiz haklarında da- z O R L A T A y y A R F c j Pazar güni.i oyn.ınacıık olan lik maç- -
ha hayıdı o'u .. Allah hile bunu göı. lan şunlardır: - Ank;.u-a 28 (Hususi) - tcı·a vekil- ~ 
önün~e tutarak her kesin alnındaki ya- FRANSIZCA SÖZLÜ ORİJfNAL NlJSHASI B. Takımları arasında soıat. 9 da G&L- : !eri heyeti 3B !kinciteşrini birinci ; 
zı kolayca okunmasın diye onu kapah AJ·rıca : FOKS J UllNAL'da en !IOl't \'C mühim habttlcr... Lepe. - Altay ~Hakem B. Bayra.. ~ Kanuna bağlıyan gece yaru;ı saat 3 
ve karmakarışık bir şekilde yazmış. Vaz- SEANSLAR : Her aün BALALAYKA : % - 5.45 - \'J.31 Saat 11 de Karsıyaka - At.eş : Hakem : 24 k saatlerin bir saat ileri afınma- :! 
geçin hu sevdadan ... Falın hu ikinci kıs- ZORLA TAVYAREci : 4 - 7.45 TE... A. Kazanova.. ~ ~ sına karar ver:niştir. ; 
anını söyletmek icin hana ısrarda hıılun- C~rsj \ 'e pe7.ar gı1n~ 19.:m ve 12.15 ~ ~- A. Takımları aı .. sında Saat 13 te : = YENt ASIR _ Bu karara tevfi- : 
mayın... DiKKAT : Haftanın ~r ~tinde i k ıM.•ansbrda ucuz fiatler le her iki filmi Göztcpe - Altay : Hakem M. Balöz.. ı ~ kan saatler t.am saat 24 tc bire ayar j 

Pek seyrek olarak lafa karışan genç de ıönnek b hr"Jdir.. Saat 15 te : Karsty..ka - ALes : Ha~m = edüecekLil' : 
kız hu vaziyette kendisini iutamadı. T>e- .... ,.lılıı••••••••••mıııı=••r.ıı:-~ ... -.,..,...~:!!l'!'~w;:~s..,wwwnmM•••••••'~ H. Yanık.. fiıııırıutımmtırı..,tnnnttlfHHJHHllllUfllNli 

:•••••••••ı•••• • ••••• ••a• • •••••••••••••••••••••••••••••••ıııııııııaııııı ı•••~•••••••••: 

~ ~ RUYUK ı:iKA~E i 
. . . . . . . . . . 

; .........•................................................................. : ......... : 

Umulnnyan Saadet 
YAZAN : ~ YILDIZ 

-21-
- Ô) le ise bütün bunları kime cılca

rıJo oaı ?. 
Ce mlin babası fincanını biraz uzağa 

iterek: 
- Ben de bilmiyorum., inanınız! dedi. 
Gülen içinde yaldıilı ba1ıkçık1ann 

) üzdükleri bir akuaryonun camına par
maklarını dok.undUJ'du ve bay Ahmedin 
)' akinine otumu. thüyar: 

- Koşular için çok gii2.el bir hava! 
dedi F.nfes bir hava! Ne çok sıcak, ne 

• 1 
RJ'lD. 

- Benim talüme! Çok.tan beri iz.miri 
görmek ve böyle bir toplantıda hazır bu
hmmak istiyordum. Çok güttl olacak, 
zannederim. 

- Şüphesiz. Manzara latiftir. Atların 
yarışı, en ata.kasız kimselere bile heye
can verir. Göreceksiniz.. .• 

Cemil yemek odasına girmişti; Gülen 
asabiyetle .t0rdu: 

- Po.ba saat kaçta gelir? 
- Ha, sizin ruhsatnamenin gelmesini 

mi böyle aBb ile bekliyorsunuz? Pos
ta müvezzii neftde ise gelir. Vay, ne 
görüyorum? Elma reçeli. Ben eJma re
çeline bayıhnm. 

Tlhalma kocaman bir parça aldı. Za
rafetle bunu yemeğe başladı. Uşak bir 
az sonra postayı getirdi. F akat GUlcn 
nam:uuı hiç bir zarf yoktu. Buna muka;. 
biJ hususi muhasebe bqlıklı bir zaı'f 

bay Ahınedi oldukça kızdıı·ıııak ve vcr- ı Cemil otomobili garajdan çıkardı ve 
gilerin ağırlığı hakkında söylene ~öyle- park içinde büyük bir tur yapmak için 
ne yazı oda.sma kaçırmak neticesini ver- yerleştiler. Gülen bu otomobilin kendi 
di. Anm' hanıın da ye ııt>k odasına geldi. malı oldugunu ve canı isterse bununla 
Şimdi taryörünü Si)ırsiti. Saçları kafa dünyanın öbür ucuna kadar gideb;I 
tasına yapış nı ·. gözlet i parlıyordu. Ne- glııi hissetmekle muazzam bir s r: • 
sesi yerinde idi: duydu. 

- Müjde, müjde! d"Cli.• Tay d:.ıhn iyi. Bayan Sarclan merdiven üzerinde a} 
Demin ~örmeğe inmiştim. Çevikliği 3 ,._ ta dvra.rw~k onları seyrediyordu. Bu fi' -
det etmişti. Şimdi taınamiyle i.} i oldu"u- ri verdıgı.rıde-n dola) ı memnundu. P:ır.k 
nu ümit edi\·orum. 

0 

mükemmd bir talim pisti teşkil ediyor-
Cemil, birinci.si kadar büuükee dioer du. 

.J • "' 

bir reçel p<ırc;a.sını tahnğına alarak tas- ~mil gülümsiyerek u tav.siyede bu-
vip etti: lundu: 

- Bravo! - Şimdi küçük otokarmızı bizzat ida-
Anııe hanım Gülene hitap ederek: re ediniz ve ona hakim olunuz baka-
- Sıkılmış gibi göı-üni.iyor.ı:;uııu7.... yım. 

Cemil bu sıkıntmın scl:>t'plel'ini anlat- tik defa oiarak otomobil, Gülenin 
tı. Gülen otomobil vcsiluısınııı günrl ril- ayak tatbikine itaatle harekete geçti. 
ıne:-;ini bekliyordu \'e otomobilini b·zzat Ev·n etrafında bir kavis çizerek havu-
kuUanamarnasma sıkılı.rorclu. zun kenanndan ~eç n yola daldı ve par-
Aııne hamm giildü: kın iç"ne ~rdi. Bir kaç dakika yürüdü. 
- Sıkılacak ~ey bu olsun. Par'.ın yol- sonra Gülen bir durdurma terı"Übe5i 

larıııda otomobilinizi kullanınız.. Etini?. yaptı ve otomobili memı T' arslanlar hi
alışır ve kimse size bir sey söyliyeınez. zasında harekt:tsiz bıraktı. Sevincinden 
Zir,ı hususi bir mülk içinde ht'r istt•di-t k:ıbına .~ığamıyordu. Cemıfe dönerek: 
ginizi yapa&lur.s.inlz. - Bil~rniz ne katlar mcsudwu! dedi. 

:Bu lHtdıii ltakik~tı çok .s~imli idi! Cemil şu teklifte bulundu: 

- Bu saadeti bir öpüctikle tes'it et
sek nasıl olur? 

- Aman Cemll bey, Peı-tcvi unutu
yo unuz yine. 

- Ah, !'U babacan Pertev! Onu unut-
-um, hayır! - ve dudaklariyle kl-

' munun ucuna dokundu - hayır, 
· :an . .9alDimi hır arkadaşınızdır, bi

rum! Ondan yine bahsederiz, azizim. 
Tekrar 'hareket ettiler. Yolun peJı: ya

kın bazı ağaçlarını tehlikeye d~en 
bazı endişe saniyeleri oldu. Yolda hava 
almak için çayırından çıkmış olan bir 
koyun aynı vaziyette kaldı. Gülen tec
rübeyi saatlerce ınatmak isterdi. Fakat 
sut ilerliyordu. lzmireı gitmek ~eiler
se artık yola düşmek icap ediyordu. 

Cemil hemşire.sinden bahsederek: · 
- Bilmem, dedi Reu.an hu koşulara 

niçin gitmek istiyor. htanbulda S3l' ısız 
k~larda bolunmı.ıştur ve artık bundan 
yorulduğunu sanıyordum. 

- Belki ~nıyordın. Her ha de me
raklı olacak. 
Cmı!J bu cevap üzerinde durmadı: 
- Rnzan tuhaf bir kızdır. öadden 

k.ararıı.iL vermeden biç bir ~ey yapmaz. 
- BiTMEDİ ~ 

Yunan zaferi
nin 1 .ıeticeleri 

~"'-"=-,·- .--
- HA~TA'RAli'I 1 mtl SAltiFWE --

1iirmüştlir. 
l"fthan :ı.afori ayn i 'Mtmandıı tflib-u~nı 

indirilmiş bit darbe olmasına tağmeb 
Almanya hAdtseye slmdtllk ~yitti b '9 
maktadır. 

BYh Ub !lt.lıebf ltöl&Ytt tahmin tNldel>l
lir lci İtı.Jyanm binat k:eniisini imdada 
~al:ırmasını bcldemesUİir. 

!Wyle bir imdat !iesbie d~ Almaııyanın 
mukabilini elde etmeden, ~·ani büyiik 
İtalyan mctalibatı.ncıan feragati taıam
mu.tı eden teminatı alnıaclan koşması da 
.Uphelidir. 
Şu halde Yunatı zaferi daha şimdide•\ 

büylik Roma imparatorluğu hüJyasmuı 
temeUeriui sarsmıc; farzedilebilir. 

Buna ilaveten Y t.ııan zaferi Bu!Rarla· 
ı·m siıııdiJik mihver paktına resmen gir• 
ıncsine mani olmak ve y ugosla\') iUlld 

ınnııcviyatmı çok arttırmak bakımından 
da pek ehemmiyetlidir. Bunun diğer bu 
manası da Yunanibtan, gösterdiği knh· 
ranıanlık sayesinde Balkanlara }•apıl· 
ınak istidadını gösteren harp ateşini Ar· 
navutluk hudutları içinde tutmağa mu• 
vaffak olm~tur demektir. 

Setef \'e nanıus ıııefhumuuu, lıürri~ et 
ve iııtikUUinl bütüa varl&klarm Ustünde 
tatmasını bilen -bir nıllleün, ne kadar 
ktiçük olursa obwı, 110 kadar büyiik 
eserler ~·aratmağa muktedir olabileceği· 
nbı c~ı giizel bir örneğini daha Elen mil· 
leti cihana J;Östcrmjştir. 

Bugiiu Ywıan milleti harbin ikinci 
&)'illa gir iyor •• Birinci ayında elde ettl
l'i zaferleri idame e Uirmw lıürriyct 
ilşıkı bütün milletlerin göğsünde ~·er 
alan en saminıi bir temennidir. 

Hiç ~phe yoktur ki TOrk milleti de 
bunlardan biridir. Elen zaferinin bugii
ne kadar olan netlfflerl zan ve tahmin 
edllebllen~n ~ok füıtünde bir eheınm.iyet 
ta~ımaktadır. Bu zafttln devamı son 
Avr t.pa harbinin 1nubcl4eratı iizednde 
tesirini giderecek cok alldma .. 11er 
olacaktır. Bunu iimit ediyor ve bunu 
bekliyonu. 

RAKKJOCAKOCl.U 
~UlllllllllllllllllllllUIHllfftfffflltlflhltllftllllllf~ 

§ MEVLO!' § 
E Yün ınenstuıt şı.rketi hukuk m ü- E 
~ şaviri bay Fe\'Zi Beler kain pederi ~ 
§ Hiza Toksai·mın isfüahatı ruhu için E 
E bugün Karşıyaka Osman paşa cami- : 
§inde ınevlut luraet ettirilecektir. § 
5 Dindaslamu davet M~r.. ! 
:..ırm11111 111111ımmmıımu111111111ııuııııı11111uuı 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ /(arılerin mektupları S 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

K 1z Enstitfisünde -'J'GNPPUf ue zevfı 
mesele si •• 
Aldığımız bir mektupta şöyle denili

yor : 
Bugünün hal 11e şartlan içinde tasar

ruf mefkuresinin. milletçe. ailelerce ve 
fertlerce pek büyük dikkatle takip ve 
tntbik cdilme11i zarureti umumen mföıel
lemdir. 

Her hangi resmi bir mektf'bin de" bu 
lüzum \'C zarurete uymakta önayak ol• 
ınası pek tabii bir hnl ise de • maalesef • 
bunun maku~una sahit olmakla müttel ~ 
!imiz. 

Bunun acı bir miaalini vereyim: 
İzmir K>z Enstitüsü ikinci smıf 2. A. 

dikiş öğretmeni tale~sine bir kombine· 
2on diktirmek İtler. Bunun için, Önde iki 
metro tatbikat kaput bezi alınmuına }Ü• 
7.llm gö&terir. 

Ualbuki, t!tbabınca ve dik.if müteh:t,.. 
mıdannca malümdur ki kombinezon gibi 
hasit bir is için tatbikat kaput bezinin lı.ul· 
!anılmasında ne ilmi. ne amell hic bir 
kıymet ve faidc yoktur. Bu kabil bezlr.r 
ağır kuma'jlı ve girift tekilli tuvaletlerde 
israfa meydan vermemek ve ameli bir 
faide temin etmek için kullanılır •. Kom
binezonlar malum metodlar ile doğrudafl 
doğruya biçilip dikilir. 

Faltar. israf. yalnız bu kadar cJeijldtrl 
Talebe velileri 70 lrurUfUn heder edil· 

me&ini sineye çekerek tatbikat bnini &e
da rik e tm islerse de, yeni ve bü.bücii11 
ma nMtz İ9raflarla karı,ıl-.m.,lardır : 

Bayan öğretmen, talebe.inin fiJan ,,.,.. 
maradan fı1an mırnaraya kadar ~içt:kli 
opaf mütebaki nmnaraS.rm da ~kti ku
ma~ temin etmelerini iııtiyor ve e~ntİyOP 
getirin: Renkleri ben ııeçeceğim diyor. 

N ispeten daha ucuz fia tl i kumaıt olma~ 
lı:oJayl ığrnrn daha orra ballilere nt'İlmesı 
gibi tabir bir icap na:ı.arı itibara ahnmad.
ğr gibi talebeden e~ırntiyon istemek 98' 

retiyle hav~la yrrfan hir rfrat yotu tnto
hıyor . 

Burada tMarruf fikri mle dur.un 
maksat ve gaye de terk edilmiştir. Bd
lenen ııetic~ bir kombirH:zonuıı nasd bi· 
çildiğinin tatebeye öğretilmesi, ve onıafjll 
bu meşgalefe-r? e~naırmda sağlam l:m mc~ 
leke Ve bilgi kazanmalarına dikkat Vf! ne• 
zaret etmek değiJ midrr} Dikikc~k )rnın· 
binezonu renkli pati.ita ve na"'9Uk ()htti1'111 

ile opal veya ipe-kit olrrnıM ıuasmda f1C 

fark vardır? . ..._ . 
T af ebeden biri evlet'inde ~~ ,...ı 

metro ip!!kfi krepdÖ!enİ mdltf:he r:f;riiır• 
müş .. Fakat öğretmeni bemrl bftr Y"~'!°
ağzı renııinde olan bu kumaşnr P"eıt«i ?'
kin ofcluğu ic:in d surmeyeeeiirri J,iMlı re• 
rek talebesini mazta-r bir Taziyetft' bı· 
ralcmıştır. tı>I 

Cüzelfik gPbi re-ırk zevfti df! n~fji 
1
-

duğundan !tendi z~kr ife hMekl'!f I'!!= 
mesini istiven öğretmen kırrınlf!rıda f 
benin ve talebe velikrinin vıtziyetkr; ne 
olacaktır? ~ 

Bu h ususta derece derece: meltep ~; 
dürünün. maarif müdtimiğünün vı! dıge 
ıalahiyettarlann nazarı d'ikkırderl eefbo• 
tunaT" .•• 
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SAHiFE 4 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ SİY ASI iCMAL ~ ............................................ 

Arnavutluktan 
mühim haberler 

bekleniyor 

Romanuada f evkaladellk 
ve asabiuet ıar 

YENi ASJR 

Son deniz harb na 
dair gelen tafsilat ._. 

B. Hitlerin Balkanlar 
projesi altüst oldu --·-Italyan filosu 

Bir çok yerler nereye gidi- Harbın seyrinde 
askeri işgal yordu, nasd yeni bir safha 

Yun n kumtle:::~u:l~~t~·iler- altına.~lındJ kaçtı? baş~adJ 
leıne~e devam edıyorlar. Maamafıh, İtal- M f .h h .. Jıü t -- r .. .... h 
)t.n a kerlerinın şımdı baZJ bölgelerde aama ı.. u me INGILIZ VE ITAL.YANLAR .. e"trı", ıy·y:~ainn ,. aaı"e•rhı· ?,ree-
inatla ınukaHmtt gosterdıkleri anlaşıl- lejiyonerıerle hemf i• H .... - v 

maktadır. Hatta İtalyan tebliği mukabil fıir olduğundan mühim TARAFINDAN VERllEN Bulgarisf n ... Alman)'a 
bır Ital} an taarruzundan bahsetmiştir.. d .ftj iJd~'fı b J:ıf • B 
Bu taarruz müsbet bir netıcc vermiş ol- e!I f J e enmıyor MAL OMAT ulgar na hızdı.. 
ınıyacak ki Roma bunun hakkında baş- Bül'Teş, 28 (A.A) - D. N. B. ajansı L d 26 (A A) D l" T 1 f Londra 28 (A.A) - Deylı Telgr. f ga-
ka taf ıJ:ıt vermemiştir. Ergiri mıntaka- bildiriyor : Çarşamba • Perşembe gece- on. r~, . · -. . ey ı e gra zetesi şunları yazmaktadır: 
a;mda Italyanlar mutlak surette dayan· i general Antoncsko bazı tnhaffuzi ns· gazetcamın denız muh~bırı h~lyan suln· Mussolini tarafından ihdas edilen 1tnl
mak i tiyorlardı. Ergiriyı müdafaa ve keri tedbirler alnuc:tır. Bütün gece mii- rm~a vu~u b~lan denı:ı: harbı hakkında yan - Yunan harbı Bitlerin balkanlar
belki mukabil taaITUz hareketim idare- lıinı a kerı kıta hareketleri nazan dik- aşagıdakı malumatı :-'er?>'or: • daki projesini nltüst etmiştir: Bulgarla
;vc ital~ an erkfuııharbiye reisi ınareşnl kati cclbetnıiştir. f.'n miihim binalar \:C ~tııklyan harplard geKmilen yollarını. çevıre- rın ıiçlü pakta ıltihak c>tmemeleri buna 
Badogliyo memur edilmişti. Habcşislnna bu mcynnda ı>ystn binası ve tele.fon san- re a~ ır. açan ttaly8? filosu 11 en kuvvetli delildir. Berlın Bulgarısta
~itık bir \•aziyette başkumandan tayin trnlı ordu tnrnfmdan i gnl edilnıiştir. Sontqrande Tara.nto~a tahrıp . edilen fun harekete geçmesini beklerken Yu-
edilerek orada vaı.iyeti düzelten bu ku- Gece larısmdan itibaren bütün telefon Jtalyan filo1UI1dan bakı kalan deıu:ıe açı- nnnlıla ~ b.lh Ti" k. • 

muhaberatı kesiln1i.-.;r Sabah "'"'"t on· la bilecek gemilerdi. Taranto darbesin- kat'" "hrtın 7. Berıl ve .istı assad ır dı~e~ın ""'andan Yunan cephesinde ayni kolay ~ ... · .._ ı ı arı u gar anı o«ru nc:.un 
,,.. dan itibaren c'Cnebı meınlekctlerle mu- den kurtulan 8 kruvazör ve yirmi yedi m"g'te k tmı~u B l · :'.__ ....,.kt. 111uvaffakıycti kazanamamış ve resmi d t bu fil d bil bul rd " sev e ~ r. u garısuuıın pa a 
Glarak teyit edilmiyen son haberlere gö- habere imkam bulunamrunıştır Diğer es royer oya • unuyo u. ış· tir.ık i · d">'<· d b Hitl · 

taraftan leı"ivoner hareketi de k~ndi cU- Çdutm hedefi daha emin bir yer olan canı çıkınım V:.r 10
Zi'

1
• re Mceva1.1 . erın 

~ Yunan ordusu nihayet Ergiriye de "' N r .;....... __ ,_ t ·u d nı s ~ ... r. ra usso ınıye yar-
~irmistır Bu yeni mağlfıbiyetın bir in- zü tamlarını hare~et ~alinde v~ el altın- d:;;'0 ıyerıı"'annwlll. ?S~ z k ~~anması dım etmek için Hitlerin askerl bir mü-
hiz:: m c;l klini alıp almıyacağı yakında dk~ tutmaktadır. Şehırdc asabıyct hii- ~ os;ınun ~enı ka.r~ et .. onl~mnad dahaledC' bulunm.."'\Sı icap eder. Bu ise 
anlaşılac. ktır. um fermndır. varma an yo unu esme ıçın suratı te • lıem b lk 1 i.ktı d" t ·ah · birler al t Me ku fil al ·ki a an arın sa ıya mı ı. ne-

Diğer ttıraftaıı İtalyan ordu unun gc· Herkesi daha z.iy&de işgal eden nokta ~ .': z ~ onun Y nız .1• dm· eder ve hc>m de Almanya için cenu-
rilerinde Elbasan mmtakasmda iayan bu sabah başvekil tarafından neşredilen zırhlıyı ıhtiva etmesı Tarantoda dort b k"d b" ph k b · 

' be cd "k dil" . ttal hl tah • d"td·~· . .. u şar ı ' ır <'<' <' acma mec tıTıve-
(ıktığı Ö)'lenh or. Bu da teeyyüt eder- "yannam e z.ı re ıp leıiyoner şefleri yan ~ ısının np e ı ıgını gos- tini istilwm eyler • 
se, iki ate anısında kahm demek olan tarafından da şiddetle takbih edilmiş lennektedir. · * 
Jtalyan ordusunun vaziyeti pek imreni- olan baz.ı münferit hareketlerin yapıla- iT AL y AN RF.SMI TEBLl(';i Lo d 28 ( A A) i T h 
lttek bir \"azi et oJmıyacaktır. b~~si ~~ti~alidir. Roma, 28_ (A.~? - 174 numaralı n ra • • • - ngı ız a-

İtalyanlar Arnavutluğa gerçi yeni fır- Dunku gun yapılmış olan ve şümulü ltalyan ıcsmı tcblıgı: va kuvvetlennm ltalyan donanma-
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lstanbufda seyrüseferi bozdu • 
sıı 

-----------------x.x~---------------

Vapurlar işleyemedi, ba
zı kazalar da oldu 

----------x.x:-------------
Haliçte bir muş parçalandı, bir deniz motörü de 

ehemmiyetli lıasarata uğradı •• 
lstıınbu} 28 (Yeni Asır) -- Srıat do

kuza .kadar devam eden sem derece ke
sif bir sis yiizUnden sevahil vnpurlnrı 
işliycmcmiş, limanda bnzı 'kazalar ol
muştur. 

Haliçte SürL'Yb a paşn fabrikası iske
lesi önündeki Muşa büyük bir motör 

çmpmı.ş, Muş parçalanmıştır. Motör de 
ehemmiyetli hasara uğramıştır. 

Köprii önünde de iki motör hafifçe 
müsademe etmişlerdir. Sis yüziinden bil
hassa Köprüde seyrüsefer müşkillatla 
yapıbruştır. 

lnsanca zayiat yoktur. 
•1-•-·-·-·-·-·-~~· ... ~~-0-·-·- .. -·-·-~· .......... -----._.. 

Is tan btılda büyük 
· tecrübeler yapılacak 

-----------------x.~----------------
Hava tehlilıesinden Jıorıınma tecrübelerinde on 

bil' bin aıtmq altı Jıql vazlf e göreceJı •• 
lstanbul 28 (Yeni Asır) -- Ka- lacaktır. Bunun için lazım gelen ha· 

nunuevvelin ikinci haftasında şeh- zırlıklara başlanılmıştır. 
rimizde büyük mikyasta hava tchli- Tecrübede 1 1066 kişi vazife ala-
kcsinden korunma tecrübeleri yapı- caktır. 

blar göndermişlerdir. Fnkat bunların derecesi şu dnkiknda bile tmnamen ta- Dün Sardonyanın cenubunda dolnş- ama kar§ı kazandığı büyük zaferle 
İngiliz \'t.' Yunan tayyarelerinın ateşi ~in ı::Jilemi!en muhtelif har~ketler le- ~akta olan ibir filomuz gar.plan gelen ve Yunan ordusunun yine İtalyan ordu 
altında c~pheye nakli pek gUçtür. Ba- ııyoner. poli~ tarafından değil, vaktyle bı~ ~a.ç aa..f har~ z.ırhlısı:. ?.ır ~n~are ge- suna karıı elde ettiği muvaffakıyetli ...... _.,, .. _,..,.__,.., ___ , __ ,, •• __ ,.., ___ , __ .. , __ .. , _____ , _____ ... , __ ,., .... __ , __ , __ -·-·- ·-·-·-·-·-·• -

husus ki Italyan hava kuvvetleri tam bir başvekil Kalıneskoyu vurmuş olan da- mısı "c hır çok kruvazoru ıhtıvn eden t • l M · t R N k • ı t ı · 
betact göstermektedir. ğınık kollar teşekkülleri tarafından ya- bir lngiliz filosiyle temasa gelmiştir. Ge- ne ıce er acans an, oman!a ve a ) vası a arının gece 

But.. bu be ı 1 b ··nı d y pılmıştır. Bu t""'•'kk.Ullerin efradı Ritro- milerimiz muharebeye tutu mu. ve mu- Slovakyadan ıonra Bu}garııtanm 
wı se p er e ugu er e u- ~..,- ff k 1 · •· 1 akt · · ak ek • • nan cephesinden çok mühim haberleı· va aikerl hapishanesine ginnek için JA- va a o arak Kent tipinde bir kruvazör- UÇ er p ına lfÜ1' etm nıyetin-

~esine intizar edilebilir. zım gelen müsaadeyi istihsal etmişler le Birrn.ingham tipinde bir kruvazöre isa- de olmadığı hakkındaki haberlerle su•e.r'atı• 20 kı·ıometre 
ve geçen gece icerl girmek suretiyle bet olmuş ve hasara uğratılmıştır. ölçülebilir. İngiliz kudret ve kuvve-

• ti Am ..s~ Kodrcnionun intiknmını nlmışlardır. Bu Bir düıman obüsü kruvazörlerimizden t' · b b'l 'il ti • • y ovye er • e.-aaa müteşebbislerin isimleri malum değildir. Fiyume kruvazörüne isabet elınİf ise ını an ya ı en mı e er ıçm unan: 
arasındaki müzakere.. Bükrcş polis reısi bu dağınık teşekkül- de obüs patlarnam11tır. Destroyerlerimiz- hlann muzafferane mukavemeti 
Vaşington, 28 (A.A) - D. N. B. Sov- lerle münasebette bulunduğu için vaz.i- den Dançieri hasara uğram!J ve üssüne Avrupa harbının seyrinde yeni bir 

-------------s•s·--------------
lstanbul 28 (Yeni Asu) - H~ otomobiller bugünden (dünden) itiba.-

Jd Rusyanın Vasington büyük elçisi fesinden azledilmiş ve yerine profesör kadar yedekte götürülmÜ§tür. safhanın ba§ladığına delildir. Mih
lulrici;)C müst~an Vel ile uzun bir gö- P~anjeo~a getirilmiştir. Bu uıt kral Mi- Harp gemilerimizin hava dafi batar- verin nüfuzu dü§meğe ba§lamııtır. 
Jilşme ~apr.ııştır. Bu göriişmc hakkında elın eskı hocasıdır. LeJiyonlar hareka- yaları iki düşman tayyaresi düşünnü • T"' k• · • kir h tt h k f 

ren seferden ;Jı:aldmlıruştır. 
Nakil vasıtalannın geceleri yirmi kilometreden "fazla süratle gidemiyeceklerl 

tebliğ olunmuştur. 

hiç bir scy ncşredilmemiştir. tını muvafık gördügU için vazifesinden tür. ur ıyenın azım a 1 are .e ı 
-•- azledilmiştir .. Eskı rciim tarnfından bil- * Bulgar devlet adamlannm Berlıne Valiler arasında yapılan değişiklik 

ÜC bin Fransız neieri ha~ nefret edılcn bazı sıyasi zevat el- iT AL YANLAR HER GUN gitmemesinde ikinci mühim amil ol-
İftaiJtereden döndü \1.:vm ıdaıeten mahpus bulunmaktadır.. ZAYtAT VERiYOR muştur. 

" Bugün hapis ve seı best olanların kimler T arel d • Romnnyn~a •elince yalnız miJli sere-

Anıtara 28 (Yeni Asır) - Bolu valisi Naci Trabz.onn, Trabzon valisi Osman 
Kadri Afyona, Afyon valisi Ahmet Durmuş Boluya naklen tayin olunmuşlaJ-.
dır. 

Pari · 28 (A.A) - Havas ajansı Tu- olduğunu te .. bıt C'lıP"k k bU değildır.. 0 >'Lr er enil a!ıla.~ torpıl~erlc ~ı:ıl- fuli kaybetmekle kalmamış, hiç bir su-
londan bildiriyor : Marsilya vapuru dev- l\ıaamafih bu on tı:ıdiselerdcn si:) nsi ~~ na 8.'Y~ge?,' en ~~.a§;rı 

1 
atma t~- retfo mihverin müttefiki de olmamıştır 

Jet bahriyesinin deniz ticaret filosuna mm •. ı neticeler çıkmnsma da intizar .rrtaar. ırl rdgun etvı:l ·c ır .tlal yabn gemtı· Rom:ınya Almnn ış· gal kuvvetlerini biz~ 
Ticaret Vekili lstanbulda bekleniyor 

:mensup üç bin neferi İngiltercdcn t k · d ç·· k"· A t k sı yyare e en a ı an torpı c atmq 1. 
'll:'O....an"'"'Ya "'etı"rmı·.,..l·r. Avdet ed,..nl"r ha- ~l· mHcme ıSC!lP c eı·. dun u bn. oncs. o Dün de Adalar den:..ı"nde b·ır ı· taJyan ge zat davet cttıgini söylCTJininden şimdi 

İstanbul 28 (Yeni Asır) - Yeni T1carct vekili B. Mümtaz ökmenin tetkl· 
katta bulunmak üz.ere bugünlerde şchrımize gelmesi beklenilmektedir. 

1r .- .,., ,., ~· "' ı e orya ıına arasın a tam ır gönit .... • b • ·· · ~etl" ı"stıkbal --11·ın1ı·alerdı"r. • . misi batanlm•ttır. u kuvvct}enn mnsrafını odemektedır. 
• ... " t"(ı .. henın mc\·cutt r .. ..,. H Al f · · h h f ·ı · 

---•- .......;._;·- Oraç limanında on bin tonluk bir gc- er mnn ne.ennın, :r ata ~ı esıne 

Yeni Sovyet 
sefiri Berlinde 

Lo 
~ minin bombalanarak batırıldığı haber Romanyadan hır paket gondermt-ge hak-r a a a u•• - verilmektedir. Limanda bomba deniz- kı vardır. Romanyanın uğradığı akıbct-

lerde torpil... ' h• Yunanistanın vaziyeti bir te7.at teşkil 

h• h"" •• o• SON DE.NIZ HARSI tmcktcclir. Yunanist.111 cesuran~ mu-
ım r ~or me lngili:r.. ltalyan fıloları harbı hnkkıncla kave l yl dünynnın hayranlı< mı ka-

Bcrlın 28 (AA) _ Sov,>etler Bir L d 28 (A \) R . . tafsil·t gelmemi tir İngilizlenn rnstladı- 1..anm1ş v esaret altında bulunan veya 
liw · · ' · b".° . ."k l · · B V l•d ." • °:;, b~· · · L d -1.ı..?.>tenn sıyh· ğı filo ltalyanların Trnnto hezimetinden esaret tehdı<iinc m ruz bulunan millet-
ııı~ın yenı uyu e çısı . e u emır sf~llm. da ım.':•~ od~~-ra sa .:t,.1yetStar mu) - sonra baki kalan bütiin kuvveti idi in· lerc yol g "st<>rm<'kle 1 hı ı nlı mm 

efe Kazanof bugün Beri ine· muvasalat ı erın en ogren ıı;ıne R0 re O\'Yel er . · · .. ·· kr. f t . ·· t" g· r~· · L d b"" ··k l ·. M . k" gılızler uzun mesafeden nteş açarak dus- mu a a mı roımuc; ur. 
etmiş ve garda hıniciye nazm Fon Rib- d':: tg~-~ıl d on ra hyu. . ı;ısı .. nıs 1 manianın kaçırmışlardır Bunun netice~i Acaba bir beşüzlü palda iltihak 
bcntrop namına müsteşar ve protokol Bunl 

0
.g e. en sonra. .anc.ıK.> c musl t~a~ı ufak hasarlardan mı iba~ettir hir mi ne- davetini yanlı da Bulgaristan mı ce-

.. .. . . .. ut erı z.ıyaret etmıştır. onuşma ar aı· . . . ' ..... 
mudur muavını, Sovyet maslahatguzarı yasi vnziyetin umumi surette tetkikine l'.c~ vermemı!tır) Yoksa T eamulun ha- vap vermedi, yoksa teıebbüsün ce-
'\'e sef~rct~n .diğer erkanı tarafından istik- ve iki tarafı alakadar eden meselelerin ~cınde harekat mı 0~":1u~tu~? Bu su~lle- vapsız kalacağını hissettiği için Al-
bal edılmı~tır. mü:r.akeresine tah is edilmi tir. nn cevabını vermek ıçın ıntızar edclım. da t" d 7 

---·ı':r .,A. Yalnız halyan tebliği bu deniz harbi ma~ya. mı ve ı ~ap~a ı: 
t münasebetiyle on bin tonluk Fiyume ad- Şımdı Almanlar mutte{ıklerı İtalyanın Yunan kralının , yeni Ingı·liz ha- 1ı ·~alyan kruvazörüne bir obüs isabet imdadına kosmnk hususun~~ bir .. ni~.et 
' • elınışse de patlamadığını 162Q tonluk b •rlıyorlarsa bunun arzettığı muşkül-

t kk•• J • h•• ı bi torpito muhribinin de 
1

az çok hasara ler B. Hitleri diişündürecek mahiyette-
eşe Ur eri Va llCUm an uğradığım kaydetmektedir.. (R. G.) dır. 

-·- l - ~- --·--- --·--
B. MetaJısasın bir ceva-1 Kolonya ve i~gal altın- AMERiKAN JAROIMLARI YENi NiZAM HÜL J ASI 
lıı • itaJyan mulıabll dalıi Fransız limanları 1 -•-
taarruzları?.. bombalandı.. -•-

Londra 28 (A.A) - lngılız hava neuı- lnailtere sı·pa Almanya iste-Atina, 28 (A.A} - Yunan ordularının 
muzafferiyeti dolayısiyle İngiliz kralı 
tarafından ı!önderllen tebrik telgrafına 
Elenleı· kralı hararetli teşekkürlerini 
bildiren bir telgrafla mukabelede bulun
muştur. 

Atina, 28 (A.A) - Başvekil B. Me
taksas, İngiliz başvekili B. Çörçilin gön
derdği mesaja şu cevabı vermi§tir : 

. Görke ınuzaff eriyeti dolayısiyle gön
derdiğıniz hararetli mesaj, yalnız benim 
tarafımdan değil, bütün Elen milleti ta· 
rafından büyük bu memnwıiyet ve se
vinçle karşılanmışur. Ywıanistan, o ka
dar hararetle tem\!nni ettiğiniz gibi, ya
eıyacaktır ve bi.iyiıl. müttefikinin yardı
mı ile nihai zafc.re kavuşacağından kat-
5yen emin bulunuyorum. Allah İngiliz 
milletini kurtarsın .. 

KORFUY A HAVA TAARRUZU 
Korfu, 28 (A.A) - Çarşamba gUnU 

İtalyanlar Korfu adasına gelişi 'gilzc} 
bomb:ıhır .. tmışlardır. Bir hastaneye, bir 
timarhr neye isabct;cr olmuşsa da zayi
nt yoktur. 
İTALY ı\N RESMi 'l'EBU<ii 
·Roma, 28 (A.A) - 174 numaralı res· 

mS İtalyan tcbJigi · Dünkü gün Yunan 
cephe inde 11 mcı ordu kıtaatı mütead· 
dit ı. ':talarda 'Jnuvaffnkıyetli mukabil 
taarruz!, r<l..ı bulunmuştur. Bir kaç yüz 
tayyareden mürekl.ep iki hava filosu 
kara kuvvetleriyle tabiye sahasında iş 
birli~i ctmi tir. -·-

retinin tebliği: Dün gece ngı1iz bom bar- -~ • -

dıman tayyareleri faaliyetlerini Kolon- • 1 • • b k medı•gı"' • ı•kı• cep-
ya şehrine ve bu sehir ctrafmdaki muh- rış erını ça u 
telif hedeflere tevcıh etmişlerdir. Şid- h 
detli ve muvaffakıyetli taarruzlar yapıl- aldıaı için eli barba mec-
mıştır. Diğer bombardıman teşekkülle- ~ 

ri işgal altındaki limanlardan Anvers, bur olacak 
Lö Havr, Boloğne limanlnrını ve tayya- memnun 
re meydanlarını bombardıman etm~ler
dir. Bir tayyaremiz kayıptır. 

ALMAN RESMI TEBL1C1 
Berlin 28 (A.A) - Alman tebliği: 

DUşman tayyarelerinin garbi Almanya
ya bombalar atarak bir miktar evi hasa
rata uğratt1klarından, bazı kimselerin 
ölümüne ve yarnlarunalanna sebehivct 
verdiklerinden bahsetmektcdiı·. --·--icra Veldllerl Heyeti 
dün toplandı.. 
Ankara 28 (Hususi) - İcra vekillerl 

heyeti bugün başvckület binasında baş
vekil doktor Refik Saydamın riyasetin
de haf talık toplantısını yapmış ve ruz
nameye dahil meseleler üzerinde' göriiş
mfi.ştür. -·-istanbulda Hava 
Kurumuna yardımlar 
İstanbul 28 (Hususi) - Buradaki bU-

tiln ticaret müesseseleri hava kurumu
na büyük teberrüata hararetle devam 
etmektedirler. 

Londrti 28 (A.A) - 1ngilterenin bir- Ncvyork, 28 (A.A) - Hür milletler· 
leşik Amerikaya yapmış çılrluğu sipariş- le esaret altına alınan milletlerden mil
lerin icra tarzından son derece rekkep büyük ittihadın gösterdiği mu
memnun olarak lngiltl'reye avdet eden kn\•emet karşısında llitlcrin yeni nİ2a· 
lngiliz mUbayaa komisyonu reisi şu be- mını ayakta tutmak hususunda ve tesa
yanatta bulunm~ştur: düf eylediği rüçlükler gazetelerin yazı 

- Eğer gelecek sene Alınanyada bı;J· mevzuunu teşkil t·tmektedir. 
lunacak olsa idim Amerikadan 1ngi1te- Herald Tribun gazetesinde Litınan şu 
reye akın edecek malzemenin hacıni her mütalaada bulunmaktadır : 
halde beni aylar geçtikçe daha büyiik Bitlerin bahis mevzuu ettiği yeni ~i
endişelere düşilrilnış olacaktı. Teslimat ~ Alm~yanm har_p devam etti~ 
cidden memnuniyet verici bir şekilde muddetçe .ışgal ed.cceği. topraklara vcn-
icra edilmiştir len uydurma bir ısimdir. Bu topraklar-

D · ıı; aftan. • da hiç bir milletin kendi arzusiyle teşri-
ı.,er tar unutmamalıdır kı ver- k" . ww· . t k b" "sal" ··sı 

miş olduğwnuz siparişlerden dolayı rilı mesaı Ş~ d~nın e ır. m~ 1 g~ e-
A "k l 1 · d""str"l il d emez. ım ı yapılacak ıntihap Hıtle-
merı a ı ar yem en u ı er v cu a . · ·1 imh lı t ğı ki · . ek b . . nn nızamı ı e aya ça ş ı es nı-

getı rm meo urıyetinde kalmışlardır. zam arasında d ~·1 hakkı d ı t• h-
y · f 1 ·kal · 1 "ğ· • egı , ve a a e ı re 
enı a >n arın mşası cap etti ı cı- her 1•ttihaz eden d k:r tik · ·ı 

h tl tabildi lk. l.--~ı b. . cmo a nızam ı e e e r ı ~ angıç yavaş ıtmış- otoriter kargaşalık arasındadır 
tir. Fal<at şimdi evveliyat devresini gc- Bir kısmı zaptedilen ve diğ;r kısmı 
çirdık. Ve gittikçe artan bir randıman istikl!ıllerini kahramanca müdafaa eden 
karşısında bulunmnktayız. milletl~rin ittihat cephesinde böyle uy

Eindiçinideki 
Fransız tayya
releri Siyamı 
bombaladılar 

Si)'am mulıabele etti 
Tokyo 28 (A.A) - Hongkongta milli 

müdafaa nezareti tarafından neşredilen 
bir tebliğe HÖre Fransız Hindiçinisine 
mensup 'tayyarelerin bu sabah şafakla 
beraber yaptığı bombardımanlar Siya
mın doğu hududu bölgesinde devriye 
gezen bir kaç Siyam askerinin yarnlan
masıruı sebep olmuştur. 

Siyam tayyareleri rnütennizleri defet
mişlerdir. -·--Romonyada Lej yo-

nerler prof eıör 
Yorgayı dldürdüler 
l3ükreş 28 (A.A) - Profesör Yorga 

dün lejyonerler tarafından evinden kal
dırılmıştır. Profesörlin cesedi Polesti 
yakınında yol üzerinde rovelver kurşu
nu ile <lelik dc~k bir halde bulunmuş
tur. 

---~----

8 u l i( a rİs tan mil-
li müdafaasını 
kuvetlendiriyor 

Sofya 28 (A.A) - Maliye mwrı Mo
§ilof milli müdafaa için 1,360,00-0,000 le
valık tahsisatı m\ltazammın bir layihayı 
mebusan mecli.!ine :tevdi etmiştir, Bu 
tahsisat Uç senede tediye olunacaktır. 
&babı mucibe layihasında entenıasyo
nal vaziyet dolayısiyle Bulgaristanm 
milli müdafaasını temtn için ordusunu 
kuvvetlendinnc.si lhım geldiği beyan 
olunmaktadır. 

GeneraJ Veygandın 
Fasıa temasları-
Rabaı, 28 (A.A) - General Veygand 

bu sabah Rahattan Kazablankaya git
miştir. Oradnda da hükUmet erkfıru ve 
memleket ayaniyle iemasta bulunmuş-
tur. • Finlandiya reisicüm· 

huru istifa etti •• 

Londrn 28 (A.A) - Avam ka~a:a- durma bir nizam topların menzilini aşa
sında .kralın nutkun~ ceva~ın ianz~ının- maz. Bütün patırtılar yatıştıktan sonra 
~e işçı P~~lnden ~ınvnl ~~kUmetın is- mihverin sarfotUgi gayretlerden lehine 
tihsal polıtikasının ıcap ettıgı kadar kuv- kalacak blanço bir hiçten ibaret olacak-

-,..~ vetli olmamasından şikfıyet etml.ştir. Ha- tır •. Mihverin nUfuzu kırılacaktır. Bil- de böyle değişiklikler yapmıştır. 
Degol, Yakın şark ve tibe göre kadın işçiler cla"hil olduf;u hal- hassa YunanWnnn devamlı muvaffakı- •BİTLER HJ\REJ{ETE Hel inki, 28 ( A A) - Dört seneye ya

kın bir wmand n Leri reisicümhur va
zifesini yapan bc.1y Kalyo sıhhi vaziyeti 
sebehivJe istif, mı vermiştir. 
Maıtav:: stme:•esiz 
hava hücumc .. 
Malta, 28 (A A) Diı~mnn tayynrc-

lc. i ın ndaya yaklr ştıkları haber veril
mesi Uzerine dün .Maltada üç alarm işa
reti venlmiştir. M.ıamafih hiç bir tay
yaı e ~ı ubu sal.ili ... sınamıştır. 

alkanlara ml!rahhaS de bütün kaynaklar harp sanayii emri- yetleri bazı devletlerin tereddütleri Uze- JIAZIRLANIYORo 
ne verilerek istihsalatı en yüksek hadde rınd hayırlı tcsırlcr yapacaktır. Hitlc- Nevyork Taymis gazetesi diyor ki : 

tayin etti.. çıkaracak tedbirler alınmalıdır. rin Himalnya dağlarında Sovyetlere par- Mihver tekrar bir ay evvelki vaz.iyet-
Knhire, 28 (A.A) - Hür Fransız kuv- Devlet nazırı B. Gre"nvood şunları !atmak istediği ışık Sovyet Rusyayı ha- tedir. Bijyük faaliyeti menfi neticeler 

vctlerinin reisi g~ueral Degol Yakın söylc>mistir: kiki menfaatinin icap ettirdiği hareket vermiştir Maamafih bu :fnnliyet (lurma
Sark ve Balkanlar umumi murahhaslı- - Ba.şvekilın dcdigi gibt tam mana· tnrzmdan çevinniyecekiir. mıştır .• Devam edecektir. Bitler her hal-

na general Katru:yu tayin etmiştir. Bu siyle silfıhlanmış olmaktan uzağız. Maa- Sivasi ve askeri taarruz şımdi Yugos- de Jıarckete h:ızırJamyor. Bitler iki cep-
tayin yakın şarkta ve cenubu şarki Av- mafih harbın ba~langıcından beri harp lavyaya karşı yapılabilir. Taarruz cep- hede ka~ koynrak harbi yalnız bnşına 
rupada hilr Fransız kuvvetleri lehinde- malzemesi istihsaH\tl üç misline, bnzı hesinde bir değişiklik vücuda getirile- yapmak mecburiyetindedir. Bu suretle 
ki hareketlerin genişlemesinden ileri yerlerde dört misline çıkarılr m1ır. Bu rek Bitler İspanyaya ve Fransaya döne- daima önüne g~meğe çabştığ1 bir nıi-
ge]miştir. da un değildir. bilir. Alınan devlet reisi bundan nvel yctle karplaşıyor vo kuşılaşacaktır. 

Makineye 
Verilirken 

Tagmise göre 
--·--

Mihverciler 
Bul~aristana 
neler telkin 
etmişler? -·!'iirlılyenin Jıarıısında 

yaJnız bırafıırız 

diyorlarmıı-
Londra 28 (A.A) - Taymis gazetesi 

Bulgaristan hakkında şu satırları yazı
yor: 

Hariciye müsteşarı bay Butlerin ~ 
velki giin evam kamarasında İngiltere· 
nin Bu1garistan hakkındaki "hattı hare-
ketine dair ofarak yaptığı beyanatın 
BulgaristaQda ve umumiyet itibariyle 
Balkanlarda bir tesiri olmuş olsa gerek· 
tir. Bu beyanat ahiren Bulf'aristanda 
harekete gelen bazı mahfillerde karıştı· 
rıcı bir tesir icra eden Alman propa· 
gandasına müessir bir cevaptır. Bilyük 
bir <levletin Balkanlardaki yarı resınf 
ajanları tarnf ından bir Balkan devleti-
nin komşularından biri hesabınn tahri· 
bi veya en a:ıı bir uzvunun kesilmesiyle 
tehdit edildiği ilk defa vaki bir iş de
ğiJdi. 

Bu defa Bulgaristana mihverin fili 
müuıheretini reddettiği takdirde AJ.. 
manlarla İtalyanlardan Türklerin Bul .. 
gar topraklarını işgal etmelerine mani 
elmaları beklenmemesi icap edeceği tel· 
kin edılmlştir. 

Bu eski bir manevradır. Türkler, oul
garistin Yunanlılara taarruz etmedik~ 
Bu1garlar1a ka\·ga çıkarmak anusuncl9 
ula deii,llerdir. Fakat hu masalları Bııl
ıarlarn yuttumıak için Türklerle Bul• 
garlar arasında mazide cereyan et~ 
muhasamatın hatırasına \'C Bulgarista11· 
da bir Türk elmlli~ eti mc,·cut bu1uııına• 
sına güvenen propagandacılar için IJb 
hakikatin ne ehemmiyeti '\'ar! 

iııgiliz beyanatı, bu knhil ı>ropag ın· 
dacılnrı susturnıus olmalıdır. 

Bu • radn Uulgnr kralı Boris 'c mi '1!. 
\ irlcri mihverin Üt; taraflı pak hun 'tı· 
hak teklifini kabul için hiç bir ~evk \" 
nıiısarcat göstcnucruişlcrdir. Bu ınihvet 
teklifi cazip bir teklif değildir ve kabıı• 
lii Hitler içiu G. Antone ko~ u biraz ~eŞ
vik \'e teşcic lny1k gördiiğii gün Bu ~a· 
ristaıun Dobric:ayı Rumenlere iadcsın• 
mani olacak bir {aranfi de te kil etme
mektedir. 


