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Behey hatun ne • stiyorsun? 
-----:&4&- - -- -

a,, hitap, c; • .endamın $iit ninesini aşırımıştı. .. 
'«Efendi fıazretıe~ı, Efendi Hazretleri» 

ye lıeJıer iı.. 
-.esuın bey Serezden aynldıktruı • - önünde def i~cn1t'll, Turl: i. ;;:n ~ lı 

n Kadı ne çoculdıınn anısındaki sevgi küçük bil" bulunuy r, l en ils
bir t daha derinle~ii \-C pcldq~ tünde de · .. Kadı.om kulla:ıdU, iim "i~ 
it. llıUyarın ~gul o!m.adtğı zamanlar- dh itle k.tığıt' rı ve sair lmlcml ri duru-

.Gülendam ile AU :sık sık onun yanı- ~ordu. çık pcnçerelt"Tdcn, ye911il 1~e 
na Uyorlar, tlyas cfcnd.inln eski :z.a. bürünen ~ o•-asının öz cılıcı man
manlara dair mılattt,ğJ bil yeitti on zarası goriinül ordu. Dışarıda hah:ır çok 
k tyle clinliyotlardı. litiL :reşil renldeıle bo)-alı ~ bir 

es1an beyin her türlü konforu haiz tablo vücuda geünni bulun ,>;ordu. 
b k ikonamna postu :ı Kadının, Kadı )"ap ~lJ~ • ı Ik ' ~ n
bum rahat bir surette yaşamaması ce matclı mısralarla ~üsl k içhı k:ı
lçlıı. ortada belll baŞ11 bir sebep görün- fasnı yorarak ~ndisinl P k r.iyade wr
mlyordu. Bununla beraber, fcstaıı be)·- ladığı sıralarda hazan ~rcd:':!l } il 

birlikte sefere gidemediğini düşüne- kırln.ra h3kıyor, t b. t:n ıııellikle ıni 
rek cnçliğind harp el ı1e eçir- tetkik ederek ondan ılhamlar d ·rmt>-
diğl heyecan dolu gün1erln.i hatırladı ğe ça)~ıyordu •.. 
ıımv:ınlar, bu vatanperver ihtlyar derin tlyas efendi bu ki o kadar 
tr !yete kapılmaktan kend'~ini guldu ki oda ::p1Slllm ~Cl\~ acı r \ 

elamryordu. ~riyc bir kadının g rd"'':.
0

ni h',. farke-
tl,yas efendi bayl asabi sa tlerı~de dem~i. Odaya Jtirttı G · 1 d 

çubu~u yakıyor, onu derin n !esteri nin · Fat.-n.'l b.d ndı . 

eniden m h
telif mal talep

leri var ----
Mer czi Awapadan 
lı"'rJhassa ~iycceJı mad· 

lcPI isi l~or-
- • 

Sr.n gi.inlerde hari<;tcn mal talepleri, bir 
h •.-li ru1.nu tır. Bazı wrkcii :A vru,pn 
'l ·rı r' den y pılan tal pkr ekseri
yetle yiyecek maddelel'i frzerindc toplan
makta. ir lk 11 Cb lu ı nna\ imde kul-
1. nılan m:ıddclcre inhisar eylemektedir. 

Dün tiooret odn. ına ~' pılan mUracn
• ı 1 r oilıtılardır: 

sıo ....... kyadc bir ! :ı t :: lı. J>~ 
k<•kU, siipür.kc ve sur·· kt- imat•n mah
sm: maddclu i teni 

0

1". 

Yugoslavyada bir fi rma mr-ml k t"
tJli l.! J ·sen günlük bub • r~rt<ıknl, 
• ndnrin, liman ve kuru meyvc 1ste"miş, 
ıl ı. "atçUarm .ndrc.slerini sormuştur. 

Sof) a.da ir fırma kuru '!üzüm, ineir. 
., ,lUl \' k m.:h>nllcri ist"'-
1 • r. Bu forua Turi· ili ca.ı. e-.!erinin 

ill n • t l'n ıınu -
çekerek bunca yıllardııııberi lca~ mın Yavas } v.ış Kad nm )anma d 
içine yığılan hatıralannı özünün fn ne ilerledi. Sedire } kla ıktn so ra J' - - -

tirip onları yeniden canlandır'! a" efendinin c;ok ı e ul old unu \:(' a 
u ıyordu ••• riye birisinin gird.gi.nj st'Zemiyecek 

Bu ihtiyar kafada tarilıln yüz yıl için- J"CCLdc dalgın bulun - u -:-m F t-

knyd ttiğt bütiln vukuat mahf·n bu- ma kadın }3 lı adama hıblb:-n bini n- r çfı t 
lunuyordu. bin deei ki: 

Saçları tamam dökülerek ıı,.~ık çır· - Affedcrsin!z efendi k::uetl · . :\c., Evvelki gece .saat üçten sruırn şiddet-
~ b1an o vulyetiyle fil dl~'ll· b3 bü,le meşgul bir unıı:ınınwla yam- le b~ı}·an fırtına ve yağmur sabab.112 

iz.mi~ e ekmek F iati artmıyacalı 
----~------------tJ~·~-----~----~~~ 

Buğday ve çavdarlara 
el konulmağa ba landı 

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

ma it.al leri ol isi a~a 

vermeğe buğday 

F.a\uütlara f pılan salı arda ıtc bit 
te öre düz kuma. ve ü~ sı1-

d12: un.1arm çuvallarma <la fi at tesbit edi1-
m!şt.ir. 

* 

enzi , gaz ve motörin 
fiatleri arttırıldı 

~u.n C~ba 1941 
il!!!!!2:!2t - J - !!E l2Si ... 

r~.....:1 • .. • 
· ~$uenmzı -·- -Dalla esaslı ue daha 

adiliine matNılılaNı 
isi at eıtirmelı 
lôzımdır-
.wı:ıSTABAJ~ J . 

- BA A:tAFI t i i AHİFHDE -
mislerdir. la J Graq-aniııin kun n· 
dası nltında buluıı:uı iki büyük italyau 
ordu unun mev~udu İngilizlerden \"Ok 
fnzlndır. l~nknt lngiliz cüıütmnlanudıın 
bazıları zırhlı kıtal:ırdan mürekkep olup 
Uzan müddetten bcii ~öldc yaşamıştır. 
Bu kuvvctter biiybk mc ııMerc taksim 

yapılma bir kilreyi andıran bu kafa, nıza clm :};: suretiyl sizi rahatsı% mı et- saat ~de korkunç bir şe1.;1 almış. ş~ 
fdrak hemen blr asıra yakın 7.a• tim!. . bird-. bazı evlerin kiremitleri uçmuş-
manın tarih sab\felcıine bile geçmiyen 1 \ dcndınin bird n'bire hafifçe yü- tur. Fırtına ile birlikte başltyan yağmur 

cdflıni ohııı eri lar yapmbktndır .. 
Bunlnnn nrlaısında Av sturn1 ·alı. eni 
2clnnd:ılı, lrmtli kıblbrdan maıı n ü<I· 

x • x- dcftcn beri hizmet ı:örcn giizidc İngiliz 
Gazın -çift llü.)1iiJı tene1ıe i 69S lııırıqa, llenzlnin1ıl ııs'kcrıcnnd m ırc1dcep mnk eı bı:r nadir, en kıym<!tli bilgil rini ihf\•n ,. • o naw..ıştı. Gözlc.r"ni açar k ansızın bi · arnlik kar ~rpinr i halinde ıcLnovrun 

ediyordu. ' "' na kiınlıı gcldii?ini an1amnk için onu eyi mi lir. Samh::ı hnrşı şclırin münhat d-·c..,_ ·-uüz altnUll:' JılU'n~a :cılıtı ordu me\cuttur. Çoktnn hm hücuma 
UHN• ., ~ --. hnor bulunan bu a her kes dö\ ~ • 

Kadı ayw zamanda L~h lıuıl..ı:lunda tmıu w çal!jlı. F tına kadın oldu• u- yerl · · su da bu su1nr hemen 
bu gi1.nlerde cer )i ed :vuku h nu 1 rkedincc hıma biraz da cnnı .sıkıl- Le izlcrunişlL 

Benzin, gaz ve mot · fiatlcrirre ·· "Uta. otor.inler de dört yüz elli kurllj- mek iÇin snbırsırl akln ve dövii ınclc 
tülen lfu.wn üz.erloo Ukümet karariy1e tan ·· yüz ~ ko çıkanl- biliyetine de malik huunaktn ır. 

öğrenmeğe pek ziyade mcrnk ettiği için. dı. E\•\•dki gece Karşıynka vapurları mu
bu hususta duydu u hırsızlık to oııu Süt ninenin hı:J>e?" vermeden bur va w sefcdcrlni yapını da 9 Eylül \'a-

yeniden umlnr :yap~. tNGim GAZETl{(.(mn...i • 

ynca (ldlyordu. Şlmdly kadar Türle ~elişi on münas bc~iz: bir hart'ket ei- punı ha1stmı konardı~'! i~n iskeleye 
ılllhmm hiç bir yerde mağlup oldui!u- bi görünmüştü. :IW:u.llllll içind hir cok mu kul th ~ anasm•stır. 

Çift tenekesi dokuz yüz otuz ku y . l . ı.- dUn t l _rı YAZDIKLARI 
t .1 __ L---:- &:.-·tlerl -"Z-L..- ...r.. cnı zam ara aıt ıuırar e gt·aua Lo .1- 0 { 

U&U ucuun .ı.lü ~ ,_,_ • nuı-a, 1 A.A) - Billun gaze 1 r 

nu UnnemlJli. BUWn mili tlcri ko ku- Jhnm kclcb kleri ucu url. n Fatrr..a ka- - -·--
ve kfilnnta önUnde saygı ile ha ~- dın answn gel,.rck bunJann hen • iır- efeıı er Gidenler 

kuruşa, gaz çift bilyük ten e altı yüz Ticnrel v~kaletlııden şchriırilz ticaret bu sabah Mısırda lılgiliz ordulannın ilk 
retm4 iw.ruştmı .altı rüz doksan beş ltu- müdilrl""l<üne bildirilmiştir. büyük tnnrruın baştadığmı yazmakta

dlrten bu üıtlU şillh, acaba genç Osman kütüp kaçırm!_Ştı, Mani' bt B Ali lliztı~"Cnt 
tarafın~ teşebbü.! edil n bu son sefer· Hay aksı . .ş.c~·tnn ha)! •. 1.!e G~~ Gi- A\odır..a. t~ 1~~1>U~u B. Mehmet Aldc
de de dilşmanlarını ezmeğc, onlnrı Vt'tl- rnvın gazclı ıçın ~..aotnaıa oz.cndıgı be- ırıir Ankarnya gitmistir 

muvaffak olacak mıydı? ... V~k!a yitlerinden birini zihnind~. t~rtıb.e mu- Muğln Paı·ti baskanı ·B. Abidin Çnkır 
peyce zamandanbcri kullanılmadı ı ıç o \•nffak olmuoıken duyd u nı U:luş rıra- Mu·!!.ıdmı ~riınizc clmi.,.cdir. 

bu si.lih, flmdl biraz pas tutar gilıi ol- :mıd:ı bun1ar kaf. sında hırd nb rr dar-
muştu. Fakat bunun ne ehemmiyeti m:ıdağm olu\oer n ~ rdi. - -•--
oturdu!... thtiJar dam Fatn kn~·na öfke]· bu· l'Ol .l~"l'f. 

O ne kadar paslansa esasen pek~ miz bakış fırlntarnk: 
blr cevheri olduğu için keskinliğini nsla - F üphancllah! .. dedı. ıre vnr? .. 
k:lybctmczdl Ve düşmanlarını muhak- Belıey hntun. b:!ııd n lıe isfvorsun? ... 
knk ezecekti... 1lyas efendi ı,'i.)nlünür. 11yrı efendinin onu b vle " ık bir ~.Uz.
dcririllklerinde bu sarsılmaz bml'ıti tn- ıc kabul etme.si, esas n bUn'!)ll b'r çok 
tdığı için seferin Leh1ilerin bo7.t:lına· lt-reddüt saniye} ri ı;: ı;ırdıktcn nra ~e-

siyle nihayet bulacağına katiyen in 1 n süt n°nC) i bir knt clah ırtmı tı. 
görünmekte idi... Bunun için. K::ıdıya · ,ı k .izere 7ih-

isiYi İIUJEPI 
Y .RALADL 

Bauın cosııyor, co kun bir çay gıbi ninde tasar] dı •ı .sözleı ı bırd nb re U'lll

knfasından illıam cereyanları ~ıyordu.. tm•ermiıti. O d .. ik da ful ta dıli tu•ul- Pl 
Ve zihninde doğan tcktük beylllert, bir muş , . nlık alık 11vo" < f n lınin \Uzun 

Ödt•mişin eski ku} u ınevkilnde bir 
p::ımuk tarlasında ~ıkan ka\•gada Mus
tafa Ülkerer dmcb bir ş;ıhıs tabanca ~-c 

Jl!l ıle l\!ıısay1 haşındon, M hmroi de 
kolundan )-ara!aınıstu·. 

mp gibi kaybolmalnnna meydan ver- b:ı'k n ğa koyulınu tu. 
memek için, titrek elinde tuttuğu kale- Süt ninenin bu ''117 \ ti Üıti~ "" ·r 
miyle §iİr deftCTine heml'n kaydediyor- k iıı büsbütün arttırdı : 
du... - Behey kadın.. D lsı:.t misın. ne "n? .. 

Bu aralık Kırım hanlarından Gaz.! Gi- Ne dıyeceksen hiç durm ... \•tp h men söy
rnym (1) meşhur bir gazeline tahmis le .. ı le gör'iiyorsun? .. . Bu ı'tnd.ı p!'k :ı:ı-
yapmnğn uğraşıyordu: yade me gul bulunın kt ~·ız 
Rı!yct.e meuledcriz Jcamct"dücil yerme Fatma kadın: 
Ti'trıa bel bağ!amı31z kll'kiifii lto§bfı - Efendi hazn'tlcri... FJendi h,. r(>t! • 

yerine ri, diye bir knç defa kt'kcledi .. . Bı.ınuıı 
Scvcriı C$bi hünen11endü stıbcı reftarı nlt tnr fını g tir"p bir türlü .söy1iyemı
Bir peri yil.tlu saruım, gözleri ahil verine yordu. 

(2) Nihayet bir çok uğra tıklan V"' Ksdı-

Pınarb:ısı ko, ün~e Ali oğlu Recep Su 
başı. Rebıi oğlu Ahmet Kansu, Mahmut 
oglu Veli U)·anık, Osman oğlu 'Iustafn. 
1 hmct o Iu İsnınil Tunç \e Mehmet 
oğlu Kfı.um D.u-kan bir evde kumar oy
nadıklan sıra& iskanbil kağıt.lan •·e pa
ra ile tutulnmslar. fldli~·eye verilmiş
lerdir. 

KARAKUYV 
öyi!nde fıırsız ılı 

_ _,,_.____, ___ ,_... _____________ ••M------U~-~•._.._.. __ •••---o•-~•-...u--...,.....--.....,..._... 

On vagon tütün daha 
ihrac edildi • 

Dun de Basr.ı yOÜ) le Amenkaya ih-
raç edilmek üzere tzmirden on vagon 
tütl.İn \•lcedilmiştir. DC!VI ı demiryo'lla
ırı rdaresl, tUtün kump:ınyalaı-ına günde 
on '\'ll n nyınnakt dır. K~. 
seddr tı kendi anlarında tantlm et
mektedirler. 

---·- ~ i cir fıunlarını 
im a eden iJ 
iucır kurtlarını imhn için ıkullanılmnk 

l.!7.erc c._.,. lce getirilen 20 ton Klorsale 
lfü eten -ycnid n on ton klorsal m.adde
i ıthal cdilmi tir. Gilmriiğe gelen bu 
nındd nin çılranlml'..suın Zırni:lt \'ekalelı 
ıni.ı ade e) lemişt.iı -- --
Ziraat m ·· esseseleri 
teftif edilec:eJı .. 
Zir::ıat \'c: lleU ziraat umum mUfetU

i B. Hüdai Ankaradan şChrimize g ~
m.i..<rtir. Ziraat mü • "cselerlni teftiş edew 
ccktil". --·-

r.1 11Kr:l\rnumrn: 

.. 
Uzüm ve incir sahş-

tarı nasıl? 
Diln lnciı' ·•asasında yine cib.'1 bir 

durcunluk eörlilıni.iş. buna mukabil 
üt.il \ışlan raretlnl nıuhnfua l· 
uı

0

stir. 

* D' hah p:iliunut ibrncatçıları birli· 
i fdarc heyeti bir toplantı )-aparak bir

liği nlilkadnı· eden bazı mUhiın mevzula
rı gö~müştilr. 

M ·· essif bir irtihal 
1 bcynci B. Seyyidin oğla Aksam 

Knttlcs.i muJıarrirlcriııd n Ceıııalet
tin Bild.ikin bası Hnmççı :knrdes
lcr mobilyc iltUğuuılan s:ılüplcrin
dcıı Abdullah H ra«Jnın kain pede
ri ''c ~ hinde Bildik.in zc\'d Cümhu
rjyet H lk Partisi İşçi '\"C Esnaf ku
nımlım birüği umumi kfıtibi llüsa· 
mettin Bildik diin öğleden sonro ve
raı ctmi tir. Ceıın-ı i bugün saat 11 
de l<arantinada Sanatlar mektebi 
arkn ındn Haınanı kağuıdn 24 
yılı C \ inden knlduılarak Karantina 
cruniindc üğlc ruınıawu müt kip 
Asri uıczadıfo ddnedil cekür. 

dırlıır. Gazc\ lcrin m~ tleri garp çö· 
lünd G?U}-ani ordusuna karşı kazam
lnn muvnffnkıyetl den bahsediyor. HU
Llliı J!ınctelcrin kanaati bu tnattuzun 
tam vnkttnd y pıldıt,'l mcrhzindcdir. 

Bu rru:ı: umt i kJa her 
Amavu1Juk boııunmıdaıı ı.ra İtah'nn 
mukavemetini ve • ~tnıı ölçme 

edecektir. şarkta fnıiliz 
ordusu tedrici bir ;urott kln'\'etl ndi· 
rilnı' oldtt!ttındnıı anmanın ki· 
le n kcri h rekôUan alııuo u ticclcr 
ıucınnunl.retle ydoluıumı'ktadır_ itnl
:-,'nlllar tnm ııltı y e\ 1 nn:üm 3 
sın İ!?tim için hnr a girdikleri zıı 
lıö} le bir netict•yi il · nmi rlııniı.. 1 

f lini :harbm kısa sfire i n-
netıni ti. General Ve\ 1 Grazymıi ordu· 
farının ataletinden istif de etmiştir. ıo
förlii sih"n1'i kt1\'\ elleri dfi num üz rin· 
de hii~ iil tn7.yil· ~ opnıı bırdır •• 8ö) 1 
diio;ııınnn ni,•ır zayi:ıt 'crdirilmi~ir. 

İngiliz bombardıman tanurel •ri Lıb
yoı limanlarını tnhrip lınrcketin şidd t• 
le devam ctınışl rdir. Bu foa.lh·ctin t si-
2 ini anlamak için Itnh ıılann ·btıyük in· 

• ınüşkülfıtı yüzünden hareketsiz k l
dıklarmı nnlatmnk künyet eder. 

Kadı gilnlerdcnberi bu gazele bir nın canını sıkan uzun tekrarlar yaptık· 
B m (S) vileuda ge irmeğe cn!ı!:ı- tan sonra ona dedi ki: 
yordu.. - Ben buraya kendıliğimden gelm"· 

Torbalı kazasının Karakuyu köyü-. 
de Ha an Sahinlc İbmhim Çntalk ıya. 
diıkl-an1arma giren lıırsıı.lar 200 lira 
kıvm tinde bakkali}c csyası çalmıslar
dır. Sudular araıımnktadır. 

İR ESRAR SA'l'lCISI 
MAHKÜ OLDU 

Ail ine tia.ivcilcrimizi unara. 
~ ~ 

Niyuz Kronik l gazetesine göre dün
lı:ü hadiseler garp çölünde nskcr1 te b
büs1erin İngiliz ordusu eline geçeceğini 
gösteriyor. Her hnlde g nc.rnl Ve\•cl 
İtalyan ordusunun bnskumnndam ve 
~ouruunasının baş nmlralı değişirken 
IUılyanların maddi ,.e mnnc\1 ku\T\·ctlc

M ... rl ne halde olduğunu nnlaınnk icin cıı 
O gün de, ögl yem ı• nd n onra. bo elim. Beni Ali ile Gi.ılcndmn g"indı.-r..J·

bir zrunan bul r k odLı ında ui{rasmah ler~ Onl4r tarnfından zorla töndrrildnn. 
koyuldu. Siz bnzı müh'm sryler anlatmak İ!\tİ• 

ttyns efendinin oturduğu !lll'dırin yorum 

(1) Gazi Giray O.murnfı tarihinde kı
hnç 'l'C kalemiyle iin dan Kınm hanla
rındaııdır Bir '11"alık ktırdC§i Arl l Gi
rayla birlikte lranlılarnı clhıc c ' diilf
tü. Sonmları Kırıma Han olınuş t.'C dev
lete pc1: rok hizmcılcrclc bulunm1ı~ur. 

(2) Bu gazel Gazi Girayın en parlak 
eSt'rlcrindeıı maduttur. V c ha.mtUiycıta 
teaUuk ettiği için es1:i edebiyahmı~da 
misli enderdir. 

(3) Tahmis muk4bili olaralr l:tılla
ıldı. 

Fat na kadın Kadı tlyns efendi~ e i l 
do doğru olarak hnber verıni ti... 

Onu bir çok zorlıynrak bur .. }•a Giil
l'ndamla Ali gönderm~ lrrdi. Kendileri, 
pek ziyade sevdikl •ri V(' hlinnet ettikle
ri bu yaşlı adamla yüı yüze gMıp onn isi 
ç.mağa bir türlü c nrct edemedikleri 

için süt ninC'ye bir çok niyazlarda bu
lunmuşlar, yalvann~lar, yak nnı~lar, 
en sonunda ela Fatma kadını kandı .. ına
C:a muvaffak olmu~Jnrdı. 

- R İ T 1\11~ il 1 -

:·········:·································································~·········~ 
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Umulnnyan Saadet 

- YAZAN : ÜÇ YJLDIZ 
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Bır aycye rışmek hususunda kat'i 

nüm beslmenin muvaffak olmnk için 
kfüı gel ccğine kani idi. Maksadına nail 
olmak için miicadele etmişti. tik önce 
kimse ona güler yUz göstermemişti. Ga
r.et ldarehanelerlnden her gUn f nrı
yan yUzlerce kişi geçerdi ve :lstanbuldn 
yt-nl bir ~azeteclyi b kliyen kimse yok
tu. Fnknt bir gUn - tAllln yflr olduğu 
bir gUn - istihbarat fini tam dairesin
den çıkarken yakalnm a muvaffak ol
mU'ı ve gilnUn cinayetlnden bahsederek: 

- Bu cinayet tnhklkatmı bana bıra
kınız' demisti. Size kimsenin bulamıy -
ea~ı bir V<"Sikn getireceğim 

Bu zat onun iktidanndan "'üphe etse 

haklı idi. Zim kendisini hiç tanımıyor
du, Bunwıln beraber, müteşebbis genç
leri seven ve mlizaheret etmek, yet~ 
mclc.rine ynrdım etmek istiyen bir 
ndamdı. Onun tekltfini güler yfüle kar
şılamış: 

- Peki, demişti. Bu i te t liinizi tec
rübe ediniz bakalım! 

Rasim, vazifesini nasıl ifa edeceği hak
kında kiiçük bir fikre malik olmadığı 
halde, dışarı ahlnuştı. Bununla bera
ber, ne olursa olsun, bu işi hakkiyle ün 
edeceğine emindi. HattA, dUnyada hiç 
klms bunu kcndisind n daha iyi yapa
mıy eaktt. 

Cinayet mahalline geldiği vnkıt, ts-

ir .. ıresız ıfı iddiası 
Tire kaı.asının Çcımi köyü ch'nnnda 

koy hall:mdan Mehmet J' urt, tiiccar&n 
Arıf o ,lu Mehmedin 150 kilo pamuğunu 
~a!dını iddıa ıyle tululmu :uı. 

c 
AILİYE JEŞYASI 

Dün s.ıb..ıh Küçük Çi~li köyünde, C'V
velcc hırstilıkttııı mahklım hulu mn 

Bnsmahancde K&pılı me\•kiindc bnzı 
l.iııı elere esral' sat.ı.n Ali oğlu Arif n.sli
' c Uçüncü cczn ınahkem "nele bir sene 
hnp t', 200 l.ra p:ır.ı ce7 . .nsınn mahkl'ım 
olınustur. 

20 gf n hapis )'a acafı .. 
EınnıyC'ti umumiye nc1.arctindcn lm

ç-.uı Snliın oğlu Hü. e~·in nsliyc üçlincil 
cezada 2Q gün hnpsc mahkum cdilm:iştiı·. 

Ahmet oğlu Ali Arap, 1 p:ırça hakka- .---~ - - ·- --:---- -·--ç. 
liy(' c Va' 1 ile giderken j ndarm. ca tu- ' ç J F r ç 1 : 1 
tuJm~ tur. Ne kndar ekersen yüzün de o ka-

_Alı .Arap bu l ) ayı sab;k~lıla~an dnr güler .. r:.~t::, ~· Ateş Mohmultan ald•••nt ..,,_ I ı~~~·~ . ..!<~·'!,!~~~ 

Almanyadaki ihi mil
yon Fransız harp esi··i 
- BA$TARAl"I l inci SAHİFEU~ -

ket etmiştir. Mülteciler Cencvı·e tarikiy
le F1ansaya döneceklerdir. B. Skapini 
Cenevrcden Berne gidecek ve İsviçre 
hükümetiyle orada temasta bulunncak
tır. Mumaileyh ls\•içreden dottn.ıca Bar· 
!ine gidecektir. B. Sknpini ıaı heyanatta 
bulunmw tur: 

- AL~anyadaki iki milyon Fransız 
harp esirinin 1'':rnnsayn iadesi mesele
sinde tetkik ve tanzim olunacak daha 
bir çok noktawr vardır. Bunun ta~biki 
hakkınd:ı sarih hiç bir' şey söyliyemem. 

t nbulun büti.hı gazele ınuhnbirlet'i ora- ı Çnbuk takdir cdild1'v<' bir kaç ay ge- du. Rasim eline dudaklarını hafifçe do
da toplnnnıı_tı ve biricik hir kemiği p.ı · · çince, mevzularında nz çok orijinalite kundurruakla iktifa ediyordu: 
la anuyan haris ha.y\•anlar gibi, cinoyet olan, diğerlCTine henzcmiyen bütün :ro- - Allah rahatlık versin! dedi. Yarın 
tafsimtını parça parça biı·birinden ko- pöı tajlar ona tevdi edildi. Rasimin bir yine görüşürllz. 
parmağa uğraşıyorlardı. vosıta olduğu biliniyordu. - Yarından korkuyonıın ... 

Bir kadından şUphe cdıliyordu. Hepsi Şimdi, nnn!.'sinin küçiik fakirane evi- Başuu eğdi: 
de bu kadmın resmini çekiyorlardı. Ra- ne modeın hayatın konforları ilave edil- - Hayır, hiç bir §cyclen korkmayınız~ 
sim parmaklığın üzcrindt'n bakınca, be· ınişti. Güzel hir balıçc onu ihata ediyor- Gideceğiz. Zaten ruhs.ılnameniz gelirse 
şiğinde uyuyan bir ynvrucak görmÜ!;- du ve ho~ kokulu güller, umbaklnrla do- bu pek kolay olacak. 
tü. ~öyle düşündü: hı idi. - Ben de bunu bekliyorum. Fakat ne 

cBülUn bu maceranın hakiki kurbanı Yemek odasında eski dolnbın yerme kadar da uzun sürdü! 
işte bu. Halbuki, anne i zabıtanın elln- zarif mobil1•eler geçmişti. Gazetecinin Delikanlı eliyle bir vedn işareti yap
de çırpınırken. o hiç bir şeyden hnberl aımesi orada, günlerini sükunet içinde tı ve balkonda, kMlCli odnsı l..Ukametln-
olmıyarak sakin sakin uyuyor.> geçiriyordu. Yllilı, fakat tam sıhh tlı de uzaklaştı. 
Çocuğun bir resmini çekti ve gazete- idL Rasim ona bakıyor, üzülmemcsinc * 

sine götürdü. Ertesi .snb:ıh yazısı, yalnız dikkat ediyor, ihtiyarlığının rahat ve Giilenin gelmesinden korktuğu bu 
onun ele geçirmiş olduğu bu canlı ve- saadet içinde geçmesini temin ediyordu. cyarın~ bir Pazartesi idi. Genç kız 
sikıı ile birlikte çıkmı~tı. Diğer bUtün Gülen bunları dinlt-yince: uyandığı vnkıt, oda hizmetçisi yalnğının 
gazeteler, katil kadının resmini n~ret- - Annenizi tanımak isterdim! dedi. yanında ayakta duruyordu. Eliyle siir-
mekle iktifa etmişlerdi. - Bir gim elb t tanıyacnksınız. düği.i t~kerlekli blr masa üzerinde sa-

t Ra im gazetecilik hayatımı boyll' Çalar . at. hafif notalar hnlinde. gece hah kan · !tısı onu bekliyordu. Şimdiye 
başlaını tı. Günün Mdi clerinc ait re- yarısını çaldı . kadar - hastalık müstcsnn - hiç bir za
simleri hiç bir zamnn, meslekla lnriyfo Ayrıldılar. Rasim. Gülenin parmakla- mnn sabah yemeğini yntağında yememiş 
aynı zaviyeden lesbit etm"!!',.r.i hir se- rını dudaklarına g(itürerek : olan Gi.ilen için bu tanınmnmış bir lüks-
ref kaidesi olarak knbııl ,., ... : ti O. in- - Şu kliçük eli öpeceğim! dedi. 1 tü 
siyaki olarak, diğeri · ·• · .ı rtlik- Cemilden ne kadar farklı idi! Ccmll, I C'ay masası Uzerindc bir de mektup 
lerl elbete gider ve hu - .. mi neti- onu bambaşka şekilde öpmek için ısrar \·arclı. Bunun zarfı içind bir ikind 
ceyi elde ederdi. rder dururdu ve b unu bir hak sayıyor- - B t T 1 F. D i -

münasip zamanı seçmiştir. 
Deyli Skeç diyor ki : 
Aylaraı bcldcdiJ . İnsaucıı , c te hi· 

z.atça pek uı_Ulıim ku\"\ etler l\lısını gön· 
der.il ·stir. ltalJnda yükselen esler bü· 
tün bir re'imin titremclrt olduğunu 
gösterirken biz de harekete ge~i ·oruz. --·--
TÜR IY • ~UlGA ISTA 

VE YUGOSLAVLAR 
- BASTARAFI J inci SAHiFEDE -

kerlerinin geçmelerini mcnetmeğe 
ve yabancı devletlerin Türk ve Bul· 
gar deniz ve hava üslerini kullanma· 
lanna müsaade eylememeğe matuf 
bir itilafname imzalıyacaklardır. 
MACAR HARiCiYE NAZiRi 
BUGON BELGRA lT A 

Belgrat 10 (A.A} - Resmen 
tebliğ edildiğine göre Macar harici .. 
ye nazırı kont Çaki Yugoslavya hü· 
kümelinin daveti üzerine yarın (bu
gün) Belgradı resmi surette ziyaret 
edecektir. Kont Çaki Bdgratta iki 
gün kalacaktır. 
MACARiSTAN, YUGOSLA vY A 
iLE lYI MONASEBETLER 
ISTIYOR 

BudaPC§le 10 (A.A) - Mact\" 
ristan hariciye nazırı Kont Çakinirı 
Belgrada yapacağı resmi ziyar~t 
hakkında Budapeştede resme~ hı~ 
bir şey söylenmemekte ise de sıyası 
mahfillerde Macaristanm Yugoslzı'\'k 
ya ile İyi münasebetler idame etrne 
arzusunun bir delili ve iyi bir niyet 
tezahürü olarak telakki edilmekte .. 
dir. Bir müddettenberi bu hususta 
&şikar alametler vardır. 
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HIFE4 

onan orduları ASKERi VAZİYET 

Berat ve Tepe- Italyaya üstüste 
delene do,ru darbeler indi-

ilerliyor riliyor 

-rBNl ASIR 

HIHDIÇIHIOE VAZIYET 
euı VAHIM -·---

Siyam, Franıız z rh. 
lılarına ateı açtı -·-

Amerilıan yardımı 

Mali yardım için 
yeni bir formül 

bulundu 
Parti Meclis Grubu dün toplandı 

Bir İtalyan Jıolordusu G~ al Veygand Afrl· Fransızlar ihtilafın Amerlfıa Felemenge, 
m~rrıhezlm oldu, ıirnaJe lıada esrarengiz 1lir su}haıı hallin~ Felemenk ıe İngfltereye 

Hariciye Vekili bizi ala
kadar eden Dünya 

hadiselerini izah etti 
doğru çeldllyor. faaliyet i~nde para 11ereceJı .. 
Londra, ıo (A.A) - Bu ak~mki Radyo gazetesine göre Arnavutlukta çalışıyorlar Vaşington, 10 (A.A) :_Amerika ma-

Londrn rndyosu Atinadnn gelen haber- Frasarinin batı ındn ltalynnlnrın muka· Uyc nnzırı MorgcnUıv matbuat erkanına 
itte atfen Yunan ordusumm yeni mu- bil tnarnulnrı tamamen püskiirfülmiiş- Tokyo, lO (A.A) - Domei ajansının beyanatında sıınlnn söylemiştir : 
vaffakt) etler kaydettiğini, Yunan sol tür. Cenup cephesinde 1taıyanlar müte- Fransız Hinditiniı;indc Banoydan istib· - İngiltereyc nınll yardım hakkında 
cenahının Ayasnrnnda ile llaymara ara· madiycn ricat halinde olup Kilisoranm banna göre Siyam ile Frnnsız Hindiçi· nezaretimiz henilz hiç bir karar vcrme-
mıa:ıki yolun ynrı.,mı katettiğini "'e Te· şimalinde inki ( eden taarruiln italynn nisi orasında hudut "nzlyeti yine veha- miştir. İngiliz ba:ıine~i murahhası B. Fi- x.x 
pedcJcne dognı miihim mevkileri zap· kuvvetleri çok mü kül bir duruma düş- met ke betmi tir. J>azartesi günü Liyang lipsle müzakerelerde hiç bir mali tnah- Milli Korunma kanununun tadil edilecek mad· 
tetiiğini, burnda bir kolordu kuvntin- mckt~fr!er. 11 inci İtalyan .ordusunun Pnng civnrmda Siynm topçuJnn l\Jckong htlde ı;:irişmjyeccğiz. deleri tesbit olundu •• 
l1<ı 1tnl)au kıtnlnnnın münhezim urette nmumı rıcntc kurnr \ermcsı kuvvetle nehri füerindeki Frnnsn harp gemileri- D. Filipsle dece va:Lİ}eti tetkik ede· . . . . . . . 
timale doğru çekildiklerini, Yunnn sağ beklenebilir. ne ateş etmişlerdir. Bunu iddetli bir ceğiz.. fugilizl r şimdiye kndnr resmi \'C• Ankara._ ~O (A.A) - Cümhurıyet mınun tadılıne daır Partı kom~onu ta-
rcn:ıhının Berat istikametinde ilcrliye- MISIR CEPHESİNDE müsademe tnkip et mi t.ir. Siyamlı bom· yu ~yri re" i mali yardım tnlcbinde Halk Pa: tısı mcclis .. W:~bu umumi heye- rnfmdan h~.ırlanmış olup bugunkfi ruz-
rek ku\\ctli mevkiler ı:ıldığmı Ynnnnh· l\lısırdn J .. ibyo hududuna 80 kilomet- bardıman tayyareleri I~iynng Pnng iize- buluıınınmı~lardır. ti 10/~2 1940 sal! gunu saat. o? ~eşte re- nnme~e dahil bulunan raporun müzake· 
larm eline mühim mikdarda gnnaim re mesafede olan Sidi Dnrrnni mıntakn- rine yine bombalnr a~mı~lardır. Ga:ıetecileırden biri böyle bir yardım r v;kili B. Hilmı Oranın reıslığuıdc top. rt'Sinc geçilmiş ve ra~orun müzakeresi 
aeıifini bildirmektedir. ında hına, deniz lrunıetlcrinin himaye- $anghaydan d? aynı ~escle hakkınd~ talebi halinde ne olncağını sorunca B. an 1

" • • • •• sonunda Mim korunma kanununun ta-
inde İngiliz ordusu tarafından yapılan şu haber~~ .v~~ilmelctcdir : Hanoydaki Morgcntnv cevap \'ermek istemedi~ini Celscmn ~<:~lmasını. ~lil.tea~p kursU- dU edilecek maddeleri ve onların ne .şe-

AVLONYA DA TEHLiKI:."l'E hnrck!itm devam ettiği bildiriliyor. Em- Fransız ~~zcUsu t~:afmdan yapılan be- beyan t!lmiştiı'. ye gelen harıcıye.~·<-~li Şükrü Sar~coğ- kilde tadil edil•ceklcri hakkında korar-
GiRiYOR.. ler ara ın<la bir general ve pek çok su- yana~a gorc ~n gunl~de. ~·e~et kes- Nevyork, 10 (A.A) _ •Nevyork 'l'ay- lu son on ~ş günlilk siyasi .hfüliselcr 1 . 1 
Londrn, 10 (A.A) _Ta mıis •Çanlar ha)' vardır. 1ki üç günde itikişnf eden ~tmış.olnn S~yam - Hindıçım hudut M- mis• gazetesinin Vaşington muhabiri arasında bizi alakadar edenlen izah et- ru 

8 nuştır. .. .. .. . 
p)ı)or• basbğı altında \'unanlılann bu taomızun bir keşif taarnızandnn 2.İ· diselcn bu i~ mem~eket.~a~da siyasi bildiriyor : Maliye nazırı M. Morgentav miş ve ba1.ı hatipler. ~rafından sorulnn Ruz.nam~e ~oruşulecek başka bır şey 
~ • d AyMar&Jlday kadar olan • yade büyük bir taarruzun b:ı langıcı mUnasebetlcnn kesilmesım ınta edecek ile İngiliz mall heyeti reisi Frederik Fi- suallere cc"np verıruştır. olmadığı içın rıynsetçc saat 18.30 da cel· 
h ::ıı e~tle ele g~lrdıxleriııi !:. olduğu tahmin edill'hilir. Bu harekatı değildir._ Fr~z Hin~i.çinisi makamları lips nr-..sında B. Morgentavın ikamctga- Bunu müteakip Milli korwuna knnu- scye nihayet vcrilmlstir. 
ı._ '-- eti • hlı tö lil mc"cleyı muslihane bır yolla hal arzu- hında b" ül'·'- ılm B u ··-·-·-·-··· -·-·-·-·-· ' " • •• ··-·- -· ·-· ·--"-·-·--.,.ttıkian ıronra bu büyük muvaffaloye- yapan auV\' enn zır ve mo r w • •• •• ır m <tAat yap ıştır. u m -
tm b dan raki harekat için k kuvvetler olması muhtemeldir. Başlı- sundadır . .Fransız sozcusu Liynng Pan- l!ikattan soma tecrübeli mUşahitler hil· •• 
taycı:1 ola:nı Yunanlılann Berat:U ynn hnrcltat iyi netice verirse daha ge- ~n karşı Me~ong nehrinin karşı sahilin- kürnctin İngiltereye mali yardımda bu- Orfi idare mıntakası valileri d .. n 
tnalr olmıyan bho mesafeye yaklaştıkla- ~deki pJynde birliklerinin de harekata en 10? ateşi ve n~ca hava bombard!- lunmağa karar "erdiğini muhakkak say. 

B t dU A 1 d A ıştfrak etmeleri beklenir manı l«t>ılınış oldugunu ve buna bır maktadırlar d k t ) t t b } d l 
=~d~~:ı ukib:eine ~.rn;::ığınıa A;:: İngilWer İtalyaya bu darbeyi indirir- ~u.Ja:be~ olarak ~ntlso?un da ?· Hollanda 

0

Vdinhdı Prenses Juliananın e Omll 80 8 em&S 8 U 00 U ar 
'81'andnda bir jtaıyan muhribinin' suya kcn general Vcygand ta C zairden Tu- boç~nsız cdildi~ve. e:,ı l ta~a~n an 18 1 inci kfınımdn Beyaz snrnyı 7Jyareü İstnnbW. 10 (Yeni Asır) - Şehrimizde toplanan Örfi idare ınmtnkasınn na· 
.. tmış bir hald yakalanması YıınanJıJa. nusa geçmiş, yani Trablusgarbc bir ÇUNG Kt8NG JIİ1<.~f~&imıştir. mukarrer olduğun:ı göre bu 2.İyarctlc hiJ \•aliler bugün de Örfi idare komutnniylc temnslarda bulunmWJlardır. 
ftD İngiliz ha\'aciliğına olan itimadım ndun daha yaklaşmıştır. General Vey- YOLU KAPANo . İngiltercle kredi verilmesi meselesi ara- İstanbul valisi B. Lütfü Kırdar a~nm treniyle Ankarayo gı·tıni.ştir. •lr kat dnba ar1tudığuıı yazıyor. gandın şimalt Alrikadnki hareketleri ~ 1 . sında sıkı bir milnnscbet görülmekte ve ... ,.. 

ı Taymi $unları ilive ediyor: İtalyan- rarengiz bir mahiyet almıştır. Generalin k~n~~!~_ (A.AHin)-:- .Çung King hU- bulunan muvazaalı şcltli nnuın dikkati /atanbulda tTamVa }' seferleri azaltıldı 
lar Yunan zaferlerinin neticesi olarak oradaki Fransız mUstcmleke kuvvetle- eti .l:'~ı.:ıuo dlçınisi ile ~ududun ttlbetmektedir. Tahminlere gnre, Bir
aok geri atıldıklarmdan Amerikadan ge- rin1 her ihtimnle karşı haz.ırlaınakta ol- evvelki gun kapnnılmış oldugunu ve leşik Amerika Hollandaya geniş mlkyas
lecek yardmllan beklemeğe Yonanlıla- duğu malOmdur. Bugün bu nskerler Al- Yunnan yol~ ile hare~et e.den yolc~8:' ta lkrnzatta bulvnacak ve Hollanda da 
am vakti mUsalttlr. Bu Amerikan yar- manya ile sulh pazarlığında ehemmiyet- blldi emnl~etinin garantı edilemlyeceğini fngiltcreye ll)'Di mikdarda para ikraz 
;a.mı.n İnıiltue için ele (ok milhim ola- li ro1 oynıyacak bir kuvvet teşkil edi- rmiştır. Nece.ktJr. Bu ~ ne Conson kanunu. 

istanbul, 10 (Yeni Asır) - Trnmva.v idaı-esl mnlzcme azlığı yüzilndcn kış ta· 
rifesinde yeniden tadilAt yapmıs. bazı seferleri knldırmıştır. 

Yeni tarifeye göre ~egece saat 23.40 tan wnra 'tramvay i~iy~ 
eektir ... 

akta yorlar. Hddisclerin inkişafı Fransmıın ----·-- nu, ne de bitaraflık kanununu ibla! et. 
. ~·~ vazty~unı takviye etmiştir. Yeni yapılan logiliz miyecektır. Istanbula 20 ton kalay ııeldi 

B Laual "ine Almanlar İngilterenin bu sırnda ttaıyaya milin-
• J kUn olduğu kadar nğır darbeler indir- tay J • f k J ile rnüzaJıere)le gitti mek istediği nnloşıhyor. İngilizler Al- yare erı ev 8 • 

tsPANYAYA KREDi 
AÇILMASI MUHTEMEL 

İstanbul, 10 (Yeni Asır) - Ba!:ra yoliyle şehrimize mal ietirilmesine devam 
olunuyor .• Yeniden 20 ton kalay getlrllmiştir .. 

Cene,re. 10 (AA) - Vi!Siden haber mnnyanın znif ortai'.,'Ulın sarsıldığı bu sı- Ad ••th• 
'ftrildiğinc göre başvekil muavini ve rada lUılyayı harp dl§ın:ı ntmağı kurmuş 8 e IDU lŞ 

Birle,ik de.ldlerin ispanyaya da yüz 
milyon dolarlık bir kredi açmalara muh· 
temldir. Bana mukabil ispanyadan .ul
hu muhafua edecefine dair teminat •er
mesi istenecektir. Amerikanın mali kud
retini aiyıuıf bir ailah olarak kullanması 
balonundan :bu faaliyet dikkatle takip 
edilmektedir. 

Bnsra yo1Jyle memleketimlzden Amerilmyıı tUtOn ve ha,shaş ta ihraç olun· 
muştur. 

lwiciye rumrı B. lAn'Bl Almnn mnknm- g~bidirler. İtalyayn birbiri ardınca indi- Londra 10 (A.A) - Deyll Skçe gaze-
lariyle m~kel'ele.re de\'nm i~in bugiin r.ılen darbelerin manası bu olsa gerek- tesinin hnvncılık muhabiri bildJriyor: 

Ucuz halk ekmeli yapılma•ı için tetkikat 
tekrar Parıse ıihnı flr. tir.. lngiliz havacılığı için imal edilen altı 

-... • ...,._, Cenubi Atlnntikıc 7510 1on hacminde tip tayyare vardır. Bunlar Almanyanın 

istanbul, 10 (Yeni Asır) - Hnlk ekmeAI yapıhnaSJ haklundald tetkikat de.o 
vam ed1yor-

Alman31a • İtalya ara- ı-;ntcrprays ::u1h İngiliz kruvnztirü Al- imal edobil~ğl tayynrelerin hepsinden 

S'nda mün-ı.aı~ mnn k?.":41" g_cmi. iyle hn~bt:tmi tir. Bu ilstün olııcnktır. Bunlardan topla mil· 

Hnlk ekme~inin esmer olacalı ve 12 kuruşa 1mdnr sablnbileceği tahmin olu· 
nuyor. 

'°' •H knı\'nzorUn sürat& otuz mddır. Her hal- cehhez bir tip tayyare snatte 650 kilo- ----------------------·---------------------

halılıında müzalıereıer de Atla okyan1!5~ıı.ıdn fanliyettc bulu- metre sUrati haizdir. Diğer bir avcı tay- Makı·neye slııtcmmin kendi milletine tatbik edilme- AFRllADAll INGILIZ 
Vlyann 10 (AA) - 1tn1ya münakalat ?an k?r;mn ge.~ı ın'. en. kısa z:ımandn ynreSi dehşet verici sUrattedir. Pilot ve sinden korkmakta ve yahudi yardımına 

n ureti erkani~ 1 Alman heyeti arasın- ımlın .'çın 1nr!!ıdenı~ .. ~ığcr d~mz kuv- mUrettclmtı mubafnzıı için zırhlan var- dayanmağa çalışarak buna mani olnuı~ 
dn son gUnlerdc yrıp1lmakta olnn teknik vctlerı daha gonderdıgı ıphestzdlr. At- dır verilirken uğraşmaktadır. iLERi HAREKETi 
müzakereler bitmiştir. Almnn heyeti ya- lns okynnusumm İngilizler için hayati · ---~--- Ben böyle olacağını evvelden dilşUn-
rın Berline dön cektir. ehemmh'cti n~znn dikkate nfmıl'S3 bun- .. t• mils olduğum için bltl ihata edenle.re 

d .. n "iphe cdilcmt'z. s arı 1 el uzatarak yalnız. A1manlamı birleşm~ 
-·- ---J"'l u '.'. J d -v-- erine mUsaa e edilmesbıJ. ve yalnız on-

---·----
lngiliz j[ vvet
leri Sidibarra

nide sahile 
vardılar 

Türk - lnaİIİz B •• . Iardnn uıptolunan şeylerin kendilerine 

., ~ n s o - K .. çük görüle- Almanyayı ye ~~~~:ınir~~F~aAfmlNDA ticaret anlaşma- ması neden '' - ..v. ıntıer, sil9hlann tahdidinl teklif 
~ miy· ecek bir nı·ımez bı·r teas• ettiğini, fakat buna JllUVafakat ediJm~ 

Si ve Amerika ı·mkaAnsızdır? diğini söyledilcten sonra da demiştir ki: 

dd • b ld - Ben işlerini yarım yapaa bir adam ra eyı u u supla mu··dafaa değilim. Madam ki memJeketimi mtida-
nJngiltere zafer için 
ya nız i ah v sıtasına 
sahip olma ığ nı 
göstermqtir .. n 
Nev~ ork 10 (A.A) - Tilrk - lngili.: 

.ticaret nnl:-sması Nevyorkta bliyük bir 
~r yapmıc;tır. Ncvyork Tnymis gaze
tesi bu ani Ş!l'anın bUyük Britanyanın 
Avnıpa kıtası üzerinde iktısadi taarnı-
2'1 y<'niden geçtiğini ifade ettiğini kay
d .. derck divor ki: 

1spanyao"ın Londrndn bloke edilmiş 
matlCıbntının mezkOr mem1C"kct emrine 
vc-rılmc inden biraz sonrn yapılan bu 
:ınlrışmn hnrp lev:ıı.imi satın alabilmrsi 

ın Yunanistnnn kredi açıldığı bir :ıa
rnann ra'itlamı tır. Bundan manda İngil
tere Alman~ nnın Bulgaristan ilzerinde
kı iktı adi nüfuzunu gevşetmek gaye
ı;ıYJe ciddi gayretler sarfctmelctedir. Bü-
1iın bu hrıd0 el..r B.Hıtlerln blitUn Avru
pa d \lcll<>r.ni idaresi altma almak husu 
sundnki planlarını altü t etmek için ln
gilterenin yalnız ilah vasıtasına sahip 
olmosmdruı çok uznk olduğunu gö~ter
rncktedir. 

---.;ı:..,---

"Eski lngiliz 
borı;ları silin

melidir" 

faa; etmek icap ediyor, bunu yen.ilmez Londra 10 (A.A) - B. Çörçil nvaıt' 
BııgUnJıü şartlar altında d • " bir taassup ile yapacağım.. işte harp kamarasında Mıs.ırdald vaziyet hakkıJ'I'" 
bir sulhun Amerllıa31a İngiliz mütehassısları· e eceg"' ım hnindeyiz. Buna mfuıl olmak için hatt.A da demlfitir ki: 

d ğ• n ft ~tap ~ı e -uer - kendi şcrc.fimi tehlıkeye koyacak suret- - B. Eden Teşrinievvelde orta şnrk.• a zarar Verece 1 "" .v " • - • - tc her teşebbüste bulundun İnglliz]cre ta mlihbn seyahaüni yaptığı zaman Nil 
ileri sürülüyor.. altında doğan • ıtıer bu harbın Al· birbiri nrdınca teklliler yaptım .. Burada kıyılarındaki İngiliz ve imparatorluk or• 

NC\130rk, 10 (A.A) - Meşhur mu- aslıeri aıeın.. manya için ,,.,. istilılaJ bir çok diplomatlarla konuşarak niha- dusu kumnndnnına yalnız daha bUyuJc 
hanir Valtar Lipman Nevyork Herald Knhire, 10 (A.A) - Royter ajansının mücadelesi ofdajunu yet mantık karşısında s<Jylediklcrimi ka. bir emniyet hissi _vermek için dcğU, lıv 
Trfüündc bugünkü şartlar dahilinde bir bir muhabiri, yilk:Eek riltbcli bir Mısır d . bul etmelerini rica ettim. Fakat Çörçil kat taarnwı geçmek lmkfuıını b~et• 
sulh akdinin nederı dolayı imkfuısız ol- subayının mihmandarlığı ile, Mısır or- a Söyledi.. yedi seneden beri harp isterim diye ba- mele için insanca ve mal~emece kafi :milt-
du~unu tetkik ederek diyor ki : dusunun başlıcn milhimmat depoların- Berlin lO (A.A) - Bir teslihat fab- ğırıyor. İşte şimdi o harbma nail ol- tarda takviye \'erı:niş bulunuyordu. fn4 

lngilizlcrin nklı selim sahibi \'e büyük dan blrinl 2.iynret etmiştir. Yeraltmcl~, rlkası ame1eslne hitap eden B. Bitler bu- muştur. kat bu esnada İtalyanın Yunanlstana te-
İlasi te<:riibeyc malik bir millet olduk- 30 metre uzunluJtunda bulunan bu • ~ gUn mUhlm bb- styast nutuk irat et.mit- Ben milletlerin birbirleriyle çarpış- cavlizU üzerine topraldannın kabraınnxı4 

larını ve mümkün olduğu zmnan hemen poda büyük mikdarda bomba, obüs, Ur. mak mecburiyetinde kahnalanna müte- ca müdafaasında Yunan ordusuna yar-
anlaşmu yapmakta büyiik bir maharet tenvir t.ııbanca iişcnkleri, portatif silBh- B. Hiller lnglliz ve Alınan arazileri- essirinı. Ben onlan batıştı.rmak ve be- dım :iç.in hava 'kuvvetlerimiz.den bUyük 
gösterdiklerini unutmnmnlıyız. Bundan lar ve cephane vardır. Yernltındaki gn- nin vUsaüni kaydederken 40 milyon raberce iyilik yapmalarını temin ettir- bir kısmını Mısırdan burava gönderrnelc 
manda Büyük Dritnnya \'azİyetin icapla- Jerllcr tidota kilçUk bir şehri andırmak- ttalyanın da ynlnız beş yüz bin kilomet- mek isterdim. Fakat madam ki bu efen· !Uzumu hasıl oldu. • 
rllll mücndcle sahnsındnn uzaktn yaşı- tadır. Bu galerilerin kendine mahsus re murabbaı araziye hfildm olduklarını diler Nasyonnl Sosyalist devletini orta- Avam kamarnSının bildiği veçhile Yll" 
yanlordnn elbette dnha iyi iakdir et- elektrik ve dinamo tesisatı, dekovil hat- s6ylemiş, blr millet dahilindeki muhte- dan kaldırmak, Alman milletini inhiW nan 2.afcrinde tnglli2 hava kuvvetlerinitl 
mektedir. İngiltcrcnin başına totaliter ları vardır. Bu denıiryoUarında binler- lif içilmnl mcn!aatler arasında olduğu ettirme~ ve pmçalmnak gayelerini harp oynadığı rol ievknJMe milhlm olmuştut• 
bir hlikUmct getirmedikçe B. HitJerin ce fisenk ve bir çok obüs taşıyan vagon- gıöl milletler arasında da bu müsavat- gayelen arasına koymuşlardır. O halde Hava kuvvetlerimWn muvakkaten cıd
nsla memnun olmı) acağı nşı"kftrda. Ay- Iar gidip gelmektedir. Galeriler, Londra- sızlığın ortadan iknlkması zaruretine ka- yakında bir sürprize nail olacaklarını di bir surette azalması pişirilmiş olall 
nca B. Hitlcrin i lcnmemiş 'e iyi mil- run yera}b trenlerinden dört misli dnha nl olduğunu blldlmılştir. söyliyebillrim. Bu silrpriz. zannederim ki taarruz plfuunm tatl>ik mevkilne koJl"" 
dafna edilnıcmiş zengin topraklan isti- g~ir. İngiliz. hükfuneü tarafından ve- DEMOKRASlLER şimdiden baş]amıştu. Biz ~di her ili- ma.."Wlı oz çok geciktirmiştir ve MJSll'.'" 
)e«ği de üphesizdir. Halbuki bu top- rilen mülıimmatl:ı dolu olan ve İngiliz VE ALMANYA ti.male ~arşı.!11Usellfıh b~lunuyoruz. in- daki hava kuvvetlerimiz yeniden ancn1' 
raklnnn Almanynnm eline geçmemesi, mütehasmslarmm iş birliği ile inşa edil- lngiliz ve Fr.ı.nsız hayat ve maişetini giltere :ıstediğini yapabilir. bu ay başında bir ilerleme hareketine 
Diri şik devletlerin en büyük menfaati miş olan bu depolnr Mısır devletinin as- mevzuu bahseden B. Bitler burada ALMAN İIJD1ASINA GÖRE lfüo:uınlu ynrdımı verebilecek bir hal' 
ikti.uısıdır. Ameriknlı bazı gafil kimseler kert kuvvet ve kudretini ifade eden açık memleketlttlnln zenginliğine mukabil HAVA HARBi g lmi§tir, 
lrilkümetin İngiltereyi bir uzlaşma sul- birer delildir. halk kütleleri arasında bilyUk aefaletler B: Hltler müteaki~ ha~ har~ını is- Bunun netic~i olarak 7 kanunue~~ 
hu yapmafa tetVilc etmesini istemekte- --.-..-elWlllıf- mevcut bulunduğunu kaydettikten son- temiyere~ kabul cttiğıni söylemiş ve gecesi Nil ordastmdan V:ilson lnmıaDcı-
dirler. Bunlar böyle bir sullıun A.meri- ra bpftaliM demokrasinin millet iktısa- iöyle deDı.lştir: smda kuvvetli .Wfrezeler İtalyanla,... 
knnuı zaranna olacağım takdir etmiyor AIERl~ADA HAZIRLll da ve iktıst 86mayeıye hlzm.t etmek- - Polonya harbı ~snasında hava~ bundan öç ay evvel Mısır hududa~ 
gibi r:öriinüyorlnr. ft le mUkellefttr :tarzındaki premlblnl ta- hıılı tatbik ettirmedım., ~ hUcumJa- tecavüzlerinden beri tahkim etmiş ,J-

---~ mamiyle tenine çevirmek icap ettlğin,1 rı yaptırmadım. CUnkü geeelel'i iyi nı.. duldan mevzilere doiru atılmışlardıt· 
Amerilıalı atletler 4 •ı J k söylemiştir. ÇUnkU ~kik.at halde ser- şan almak kabil ~hnadığım biliyor ve <;ö1de bir mahallede ııo kitoınet" 
Alman"'"'G 111tmı·"ece• mı yon u or- maye ikbsada Ve iktısat tn milliyete ancak harp noktai nazarından mühim ilerlemenin büyilk ktı"''etler kulJJınııdl· 

.1-3 ':I ., H hizmet etmek mecburiyetindedir. Bu oları hedeflere ta~z etmek, kadınlar ğı nı'!1nn hiç bir suretle tesadiiO~ 
Denvcr, 10 (A.A) - Amerikan atl~ du ve 20 yenı• arada hazan yüzde yUz nltmışı geçen ve c:o~~larla değil askerlerle harp et- ve ihtihitlardan Cıri bir hareket teşkil e 

tizm birliği hiç bir Amerikan atletinin dividantalan ortadan kaldırmak ve ser- me~ ısüyordum. Fnkat büyük sevkül- mcdiği nauırı itibara abnmalıdır. • 
lngilterenin lıuvvet lıa• Almanyada müsabakalara iştirak etm&- •ı Ah f maye himıetlerinJ azamı yüzde altı gibi ceyş ~dl ça~n k~asına sonuna ka- Seri ynklaşmanın mmaffnkıyetlc "'· 
zanması iç·n garp "Grı ~~.:ı·rm. üsaade edilmiycccğinl ilin eyle- Si a a brikası bir dJ~dantla mUkifatlandır:mak k dar gıbnek prtiylc bilhassa gece tatbik şanlnıış olmasını İngiliz hiikiimeti ~ • 

., u~· do~ bir hareket olur. Halbuki ~ edilen hava J_ıarbını koy<1u. J:'!u usulden nuniyetle haber almıştır. Dün ~P"" 
lı. rresini Amerifıa ~·-- yada buna bemer lıJç bir §eye tesadüf vaz geçınelcrınl Umit ederek üç ay bek- kuvvetlerimiz sahilde Sidi Barra~ 

lıontrol etmeli.. Bugünfıü rejim aJeyfl. MiLLi MÜDAFAA iÇiN 400 edilemez. Demek ki b gU ekd•w . ı~ .. Fakat işte hava harbı y:ıkıh:nu çöl dahiline kadar geniş bir ~ephc a:; 
tarı Rumenler z.ıd ild cihan ,...,__,1 u ~Y ıgenne hır azim ile en mükemmel vesaite ve en rinde bir çok nokiada dli manin tcıll _,. 

V ·n1ton. 10 (A.A) - Cümhuriyet- MiLYON DOLAR DAHA Hall hazır~.x=n eko~~~ a yUksek cesarctl~lo ~ bundan dolayı g~i$lcrdir. Sidi Barraninin ecnnbıt'; 
çi. fı\cnndan \ e hanciye cncfuneni 8.za. halılıında bir lıarar deVletleri ckonomislııden bamba kag bfr ooedş]~~ ve butUn şıddetJyle de~run do~ ftnlynn .~crkez oolgcsindc ! .. ı 
S?ndan B. Tomson :'1 dikkate şayan tek- Bükreş, 10 (A.A) - Resmi gazetede SARFEOILECEK dir 1ktısadi sahalardak· • ş CCl:Jlur. mevzıc .kar ı hucuma kalkım Jordır. ,. 1 

Jıf~f bilulun~uştur .k l k" h neşrolwıan bir kniıun ecnehl memleket- ---- :et ·g,_ı.; bir nisbette ~ !ın°mrek~ B. Bitler eözlerine eijyle devam etmiş- cum edile? biri~ ~ilnfnn mmfnk~~ 
D:! terc-mn merı ayn o an es ı arp }erde bul b gUnkü . al V . O (...,A lan "h • ..._. Ik ~--et} • tir ı da 500 esır ve bır mıkdar harp n1 W:-u 

bor~ları iptnl edilmelidir. Buna muka- hinde vazi unn:ı le .;:_ nl :ı:ejımb .. ey- a~mgton, 1 .A) - iyi haber te o a ~uvv erme verilml§tlr. - Bimn ){ip~ teslinı olmak ke- mesi J"mh • ı· A . ..n s Jıırv 
bil, Birle ik Anıerilm garp ynn kiirre- ten iskat Y3·ı a a~ I:f tu: 1::- alan mnhfiller hUkümetin kongreden ge.. c!K1 ALEMDEN BtRt llmesi mevcut delildir. dalın ;~kın tte:ı:.~;~~ d:~~ !::itıiı ı bit 
sinde bohınnn İngiliz mtıstemlekeleriy- c ı ece er e • lecek içtbna devresinde y~den. 400 mil ~CAK.TIR:ı> Ben harp istemiyorum fakat bana kuvvetli ikinci menide de yeni bir j)t!t" 
Je Knnada ,.e mücnvir adn1ar üzerinde d >:...- iltı t-ı.-.ı- yon dolulık munzam tahsuıat ısteyece- B. Hıtler Almanyanm altın ml'kyLq cebren kabul ettiriJ-ı" 0~ harbı ı..._ lem y p•'•-•n b da ..:ıı- esı"rleı· "' 

k'·- b. s. 1 h klan fL-- U~uuU uve e •uu;uı.. .. •• b"Jd· kt eli B d"" ·ı ı..._ı 1.-.ın ldu" .. 1 .. ~ uc- e a llllll.? ve ara Ull ~- •llJ mmn KBt ır ;1<011fro a ı nnaz et- N k 10 (A.A) ·'- gını ı ırme e r. u para ort mı yoo- esasına ·JJ\: u.wa~ o gunu soy ~ nim ve Alman milletinin son nefesimize harp malzem · bnm tı B ska uıı:ı 
melidir evyor ' - Nevyora. Tay- luk bir kara. oTduaunun ta. nk, tayyare. •~ dikten S01ll'n l!l(Sz.Jerlne f(Syle devam e~ kadar idame etfueceM-. Jruvve••-...ı d:s1Sı'adr· Bışarranr. 1· ~,·ıe Bu1'1~ 

B T . fikr" .. b mis gazetesinin Vaşington muhabirinhı b b ih _, d L _; .. n- ~ uoı:a-ı "' 1# 
. omsonun mt- gorc u karar, bildirdiği .. Am rikanm Lon.:ı- om a tiya~annı temın e ece .. 7hmi ~- · B. Bitler mUaulelenin bilhassa l>ir 18- arasında s8hil varmrşlar ve bııra 

İngiltereyc mezkur memleketlerin mil- ne gore e un• kadar ıilılı Ye mUhimmat fabn"kaaanm - Karşı cephemb:de ise servet Jçln tikW mticadelesi olduğuııu Ye Alınanla- esirler ve naldfyc mahcmcleri cJde ıf• 
dnfo:ısı için tnhsis ettiği kuvvetleri baş- a~mili~cri tuğ_gcneral Reymond Lig inpuna •rfediJecektir. §8hat ihilras için mUcadee eden bir rm Mltün lhtly~lannı yerine koyacak mişlerdir J 
ka yerlerde kullanmak imkanını vere- hilkümeüyle ist~~ede bulunmak i1ze- .Sim_cliye kadar bir. milyon 200 bin ki- Alem mevcuttur. Blzd~ tamamen ayn Mr neticeye "annak l(ln harp e«Weri- B. C~. bu bUyUk harekitın şiifll • 
cel.tir. re Vaşingtona donmek emrini almıştır. tffik brr ordunun bUtiin ailab 'Ve tcchizah olan bu Altım dünya tabakkümUnU altı- ni söylem.lft&. ve neticesi hnkkinda t8hmln]erde bul\IJJ 

B. Tomson böyle bir an1aşmamn an- Amerikanın İngiltereye yardım bnruı- tamamlanmıtbr. iki milyon kitüik bir na Winat ettirerek takip .tmektedlr. Bu Bütün dUnya milletlerine misal teşki) mak için vaktin erken oldujunU, fa~ 
cak harp iki seneden fazla sUrdUğü tak- da Tuğgeneralm fikrinden istifade edl- ordunun teeht:ıatı iec lnsmen temin edil- iki Alemden ibtrinbı yıkıbJıuı icap eder. edecek bir iÇtima! devlet kurmak anu- ilk safhanın muvaffakıyetle neticele.O" 
dirde akdi muvafık olaeajı fikrinde ol- leceil tahmin edilmek1edir. mittir. ÇUJa1l blae •uMM ola al.- Alma IUIMla elduiwM& da Uhe etınip"q, iini de söylemiştir. 
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