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18 - piyonluğu 30 Martta 

-- Ali neden burada yok? lzn1irde yapılıyor 
--o 

Gülendam iyilesmiştL HaJıilıati Jıendisinden giz· Manisada yapııan maçı 
ı:a~ B. Talııınıı Jıa:c:andı ıemeıerini istemiyor ve Aliyi soru~ordu 

tahminimde hiç tc hata bulunmadıgına 
cm1nim.. Kıymellı sözlcıden, şiirlerden 
~a<lıgım gibi büyük değer < hibi t.'. ,... 
ları da biraz tnnırım •.• 

Yn şu inci tcsbihe ne dersiniz? Bunun 
J,ıymetı yliz bin dukn allınından , ğı 
olmasa gerek!... 

Bayati hu sözleri, büyuk bir al;°ık..ı 
duydu unu ve inuendirini göst~ren he
yecanlı blr vnzivctlco söylemMi.. S.)nra 
c>lini ıaflardan bırine uzattı.. Oradnn 
mc;;;in bir k • ldı vo flvns cl ndi:ı; <' 
cfönet"<'k: 

- Af fodcrsinu:, ekndıhazre.tl ri.. a~ 
dl.. ('ok mcrak ettiın .. Acaba bu k<' -
Je:rd ... t hmln elli im gibi, çil çil altml r 
mı bulunuyor?. Şu keseyi ncarak bunu 
... olamak istiyorum ... 

Bilmcm, müsaade eder misinu? 
Kadının muvafakat cevabı ''erme · 

i.ız T"In B ynti kese~1 t.Çh .• 
Evet.. Bayatinin tahrıinl taımımi~l .. 

do •nı rıkmıstı.. Meşin kesenin içine\ 
ayarı tam, kıpkırmm duka rıltınl.ırı bu
lunmakta idi .. 

Mahzenin içinde rastladıkları bu <;a
nane servet karşısında şaşırnn kadı ilfl 
nrkadnsları bUlUn bo1gelerin ve rafla
rın ınuhtevlyatını birer birer güzden r:c
çtrdı1cr ... 

Bu işi biilrdıkt.cıı sonra mahzcnd~n 
çıktılar. tlyas efendi Bayatiye eledi ki· 

- Bu kapıya v~ kuyunun ağzındak' 
acmır kapal'fa kuvvl'tli birer a<;ma ki
lit takmak lazım .. Yaı-ın bu işi yaparız 
Fakat şimdi but'QStnı bo11 koymalc ol
maz. Sen \'C Dağdcvircnle Ba •rıvanık 
bu geoo buradan a:ı,mlmamalısınız . Ne> 
t>lur, ne olmaz? .. Vakıa burada defıne 
olduğunu dördüdUmUzden ba<;k;;ı hiç bir 
kimse bilmiyor amma biz yine ihtiy.ıllı 
hareket etmekten ayrılmıyalım .. 

Sonra Kadı derln bir düsünccye dal
mış gibi görUnerek birdenbire susmu-
tu .. O dakikada tlyas efendinin aklına 
yl'nl bir fikir gelmişti.. İçinden kM'ldi 
kendine söylenerek: 

-.ı GUlendam gönlünden yaralı.. V c 
nldı~ı yara çok tchlikcll. çok dc.>rln l'ib; 
görUnUyor ••• 
Aynı zamaruıa, şimdi kızın elin<.' bü

ylık bir servet ve bunun temin cttil'ti 
geniş btr iktidar ve kuvvet te ge>('mlc: 
bulunuvor .. GUlendam elinde tuttui!u 
bu maddi kuvvet ve ikti&.riyle rönlün
deki yarayı izaleye cnre bulmadıktan 
sonra bu sayısız s('rvet onun ne i İn(' 
yanyacak? .•• 
Taş merdJvenle:ri çıkmağn koyulan ih 

liyar Kadı o dakikada bunlan dUsünii 
yor, sevgilisi Aliyi kıza unutturmrık ici" 
ne yapmak lf\zımgeldiğini tayin cdeml
~·erclt kafasını yormağa devnm edivor
du .•• 

* Halbuki aradan biraz zaman g "çlik-
tcn sonra, babasının kentlisine bitmez 
tükenmez bUvlHc bir servet bıraktığın 
Kadı GUlendama haber VC'rdıni vakıt 
kı7. bundan sonra hayatta takip edeceğ" 
yolu seçmekte hlç te 7.orluk çekmemlc;-
ıt.ı ••• 

1 urkı) c Croas Country ampiyonaaı 
30 M.ırt tarihinde şehrimi.t.:de yapıln
<"cıktır. Bunun ıçin bölgede: hnzırlıklarn 
ha lanılnıı tır. 

·ı urkiyenin her ) erınden gelecek tak
nbc·n 250 atlet dördt"r kiııılık gruplar 
halındc Cross Country müsabakalarına 
ışt rak decl.'klcrdır. 

7500 metreden ibaret olan bu mu. 
hım l· o U) a h ılkn i onünd n Ln1lann
c k, kon k, kordon. (,.ırı buh an, Du -

, mahJne, Kulturp.ırk. \' oıoşiluf cuddc.-
sıni t kıbc.-ıı \1 • :rıc akt 1 !ıtndvumda rıi
hn} t '..:rıl ktir. 

t. 
A .k h kik 

rtada hiç biı· b p • • 1 
n d E.min oldun mu? .. 
- Bütün bunl r kork lu b r i 

"r)j. Simdi h p i lCti .. G 0 v• in, Ü 1 
c:in . E iz bir c>rvl't m. Ji1 bul•ınU\ 'I" 

un.. Bu c-ı ri.ınl ıLı h • ı,1'11 ,nfıl 
ıihninden Uı ı nıh 1 cık ·~n alı ın. 

F tma kai!m n Gül •ndamı m ı:tm l· 
ın kc:ad·~ le sii~ lt cliui "t•zl r gen ı. 11 .;.ı 

U \'( fl{' ('('V3p \ t ıınic;ti: 

- Bu acı ~ünlerin hotırasını ııııutın.' 
bc.>nim icin kuhll oh bilir .ni". Bir conn
var, ben hiç r. rkıncla olm. clı0 ı n 1>ir !\1 

rn<kı. üıcriıne lcl.r.:. cb, lıavatl c , 
kıvmetli tuttuğum. f', chenı.11iHt '" dı
i'i~ şe_y ı.-.ri birdc.nbire elimcl n kat11•' 
onlnrı mahvetsin, bC'ni .ümiHC'n. s..ı:ıd + 

•cm mnhru n bıraksın ela ben onun VflP 

tığı bu fenalıklara karr.ı hic bir mulc"' 
bel<'de bulunmıs nnm... Omm c 7ac:ıır 
\"NTtlC'l:!<' kalkıı-,nas ıp korkakl.ır vihi <;ii
küt <:'dip knlnyını ... Srnin l)endt>n l>"'k-
1ec1iğin hnrckPt uu mudur". • 

(Biraz dur<lukt.:.ın soma dM•an la)· lfa 
yır, süt nine ... Ban bunu J nonm~m .. Fe· 
nalar mutlukn ccznlannı ç,•krndi. .. 
Artık bmim bu hnvatta hiç bir eme 

lım, m. Hk olrna ... mı özle<lı•iıın hic bir 
.. ey kalmadı ... Bundan sonra l>"itür 
aüıılerlıni daim1 bir ınate n ve lıü:riir 
havası icinde gN·irn<' ~P l·ı>rar '\'i'.'"!llİ 
bulunuyorum. 

F.ğer huı;ulUoU ic:tcdi<•im bir tdc mak
adım olma.sayclı, kendi C>limle hnmpn 
u d ı kikada hn\ atırn· nihayet verir

dim .. 
$imdi beni y~c:ntan bu hır uk ınuk f 

reden ib:ırettir, bilir mi ·n? ... K r Al" 
d<'nilen o canavar h 'rifı aravıo cltinya
nın neresinde ~zlenirse gizi nsin mu 
l-ıakk k onu bulacanım ... 

Bu m lunu bir defa l lim gP<'ire>vi'Tl 
hılırını o \akıt ben ona Y"'O~rar.ımı? 

Eskid n Ali~c k rc:ı duvd ,v't'll 'P'' . 
?Utiın bnnli.;rni ha bu bn a s. rmı~ ht• 
lunuvordu .... V c· b ııi s: tan s d .. k 
•,.,n ibaretti.. 

« Bıtn di > 

Aık ra vos 
B 11 G ıt N 

SAL l 4 13 941 
8,00 Program ve memleket •mııt uvn

rı. 8.03 Ajans haberleri. 8. 18 Müzik. 
8,4519.00 Ev kadını - Yemek list~i. 

12.30 Pro •ram ve memleket saat nya-

M \Nl.SAD,\ Y \PIL.\N !\1 \Ç 
Pa.1ar uı ı \1ani :\ g den Alta" 

B t kı rn ) ptı ı m t.:ı şıfırrı kar ı 
bcs oll • 1 p elmi Ur '\hu) lılar Ma

p ılık h..r hüısnıı k bul görm -

---
U V l MECLİS 
Bugün oplanıı:or 
\'ıhi,d .ı t. ıı rtıccli..,j bugon ögh.dcn 

o:;onrrı içtimn l dcrek muhtelif ıncvzuln
ı ı ınuz.ıl.C'l\.' nlt·cektir. 

1.>ün .sc1bc1h 'ılul l t daınıi c·ncüıncııi \'n
liuin ıi\ ı s1.;fııd1: bir toplantı yapını tır. 

----« --
Bir esrar lıaçaJıçısı 
halı:tındal:i harar 
Torb.ı1ıı.fo e r ıı· knçakçıhğı ynpaıı Hn-

an oğlu Alxlull.ıhın Torbalı usliyc mrı.h
l·eınesiııc · iki ny hnpc;ine ve nltı ay müd
detle bir lıast.uıedc. tedavi edilmesine 
karar vcriLni tir. 

ZABIT AD. 

Arabacı ağır surette 
yaralandı •• 
Hilftl ishıs) onwıda bir tren kazası ol

~tur. Bomo,·aya giden katnr bu is
tasyona :. .ıklnştı~ı sırada Recep oğlu 
Hnsaııııı idnı c!ıiııdeki araba bir- 1nraftaıı 
niğe: tar:.ıfn gc-çınek isterken trenle çar
pışmış, ::ıraba parçalanmış, araba hay
vanı dcrh. l ö1 nüş, arabacı.Hasan da vü
cudunun muhtelif yerlerinden agır su
rette :varalnnııuştır. 

Adlivcce kuza tuhkil~atınn Lnşlnnmış
tır. 

Karı ını )'aralamış 
Çorakkapıda 12'l'l inci sokakta oturan 

İbrahim oğlu Kerim hakkında, &arhoş 
bir hnlde evine giderek karısı Fehimeyı 
tPkme ile vücudunun muhtclıf yerlerin
-len ~ ara1udı -;ı iddiasiylc tahkikata baş· 
lanılınışhr 

i İÖLÜM 
Tirenin Akça 5ehir kö~ ünde 22 yaşın

da Duriye ndıııda cnc bir kadın cvincie 
iU bulunınu tur. 
Kemalpaşanın Bclgedigı mahalh..sindc 

>turan \ ap·cı Ömer usta lxıbrında &Hı 
bulunımı tur. 

Her ikı ölümün SC'bebi Viliki1t edil· 
mPktC' hr. 

Gillendam gUndPn gilne iyilcşmef'! 
aevam ederek tehlikeyi arbk ba1ından 
tnrrıamlyle savmış bulunuyordu ... 
Şuurunun bUtUn kuvvetini trunruniv

Je toplıyan Mestan beyin kızı Kara A 1i 
nin konaP,n glrd m ge<:e ofan bitC''l it:l".'Ti 
baştan basa hatırlamakta ctC'C'ikm<.'miş
ti... Ve yanında bulunan sllt niney(' de 

n. 12,33 Mür:ik: 1ürkçe plnkhı.r. 12.50 ' 
Ajans haberleri. 13,05 Müzik: Tt.irk.çc 
-,rl·lnr. 13,20/1.;,oo Müzik: (Pl). 

18,00 Program ve memleJcrt saat 

• 
enız 

• 
ID kl: 

- Siz benden hakikati tamrunivle giz 
lemek istiyorsunw... Ali neden burada 
yok? .• Simdi onu ne icin sizin n:ı:.anm1 
görem~orum? .. Hem şimdi tl<'den kona 
~ımızda bulunmıyoruz da b2Şka bir ev
de oturuyoruz? 

BUtün bunların sebebini bana iz, r 
cdt>bilir misin? ••• 
GUll"ndn~ bunl n söyledikten sonn 

biraz durdu" Sordur.u surıllere si.it ni 
n('nin cc.>vap V<'rmrsini bF>kledi.. Ve Fat 
ma kadının su tu~unu rörC'rl'k clPvarr 
etti: 

yan. 18,03 Müzik (Pl). 16. 30 Konuş. 
ma (Çiftçinin s:ıati) 18.45 MtiP.ik: Çift
çinin saati - köy snzı. 19,00 Müzi'k: Pi
yano resita1L 19,30 Memleket saat aya
n ve ajans haberleri. 19.45 Mifzik: rnd
vo fasıl heyeti. 20. 15 Radyo gazetesi. 
20,4S Murik: Radyo solon orkestrası. 
21,30 Konuşma (Hukuk ilmini vavma 
kurumu ndınP Süleyman Faik Özknn: 
cra kanunu karşısında vatnnda n ı,: a· 

zifesi) 21,45 Müzik: Radyo küme he-
etl •(Koro). 22,30 Memleket saat aya-

rı, a~nns haberlt"Ti, borsalar ffatlt"ri. 
22 45 Müzik: (Pl). 2' 25 ıı;, ~O Ya
nnki pro"'ram ve kapanı 
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oca dan 

W' A. AN : Vç YILDIZ 
-ı-

vas şehrine seyyar bir operet heyeti gd
di. Adı «Yeşil dı:>ğirmen kumpanyası> 
· -lı. S:ırkılı, danslı, biraz da kantolu cğ-
1 ne 1i temsiller vl'.'rivordu. ŞehrimizdC'n 
nr•isllcr ne uıman recse, ben derhal bir 
hıtet f't't'rV.n kocıardım, bu do.fa dn övk 
r,ldu. Hatta annem bnnim tiyatro gİşe
"İnc gi ccid!"ll cvvc.>l P.itti imi söyliyerek 
lı, ı1a muhabb tle tak•ldı. 

M"" r bu sabır ızlı "iım bır t 1i <' eri 
·mı : CünkU, ornyn ko~ken, icıcnin 

nın h ni.IL yt'nı tınlmıs ir iHn ı!"ir-
Jm. S d ~ u • ··,,.ı Td n ibart.~ti' Bir 

r ııı .mt ı t 
S'vn t., Lu f , ntı n • olac ı ı ı bı-

ı n k•zlar bel i pek o kr>d'lr bol d <"il-
z. Sı- dı F kat n ti ... ru~.1 d ır cok ::; ylcr 

azın osun a 
Perşembe alışa~ 

EÖLlENCE 
Gecesidir 

Masalar 11emelılidir
·1ı gün ev el angaje 
edi mesi rica olunu • 

okuınu.~tum. Kumpanyanın, hususi bir 
rol yapmaksızın, sahneyi süfiliyccf'k, 
hcı> birden söyl nc•cck şarkılnra i tirnk 
edecek bir kıza ihtiyncı oldugunu anla
dım. Gise memunın<lan izahat istcdim. 
11.1 ır r, kumpanya cl::ı.ha gt>lir ~c!mt>z, bu 
sabah, bu vazifeyi vapan kızlardan biri 
ha ta olmu VI? ecel onun yCTlnc biri
sini almak ı:ızım P,eliyormuş. Gi~ecl be
rıJın hPyccanlı çchıeme tebessUrnle hak
lı ve beni kumpnnyn müdürü Bay Tcv
fik'in yanına çıkardL tık defa olarak 
kulislere - ne kadar fakirane olursa ol
ı;un bu kulisler - ~irerken duyduP,um 
he>yl'canı fönrüm oldukça unutnuyacn
ğım. 

Bay Tevfik bir knç dakika bana bir iki 
şnrkı ııöyl tti ve hayrrtle> ba-ını e14di: 

- Vny vny! Taze kUçük !'es, SC'vimli 
kUC'ücük yUz! Hiç tc fena degil, Siva lı 
kız! 

Ben onun son karannı knlbim ç 11>· 
çarpa bdderken, bird~nbire: 

- Haydi, dedi Jile lxklivornun? M. n
to'ltı rıı r. R n ti .>on neredey " ba lı-

r N t rirl"r~ 

t " 1 'T1 f"r\ b \1 -
ı .... •z b'..I' t rz ~ , h y. •· •n hüly. ı ta
kkuk 'i' T J tro hn sın ~ıktım 

'.!!!--------------....... ---------------

Ekmekler her yerde iyi çıkarılmıyor 

Ekmek fiatinin 20 para 
ucuzlan1ası muhtemel 

Beledi~e, bir uergi işinin halli için Defterdarlı· 
ğa ve Maliye veııaıetine müracaat edeceJı •• 

Tek tip ekmeklerin bazı fırınlarda de buğduy ununa fazla miktarda Çav· 
dnhıı nefis çıkarılmakta olduğu, bazı· dur unu karıştınldığı için bu unlann kn
lnrında ise hamur gibi c;ıkanldığı nu- litesi birinci neviden ikinci nev' e düo
z.:ın dikkuti celbetmektedir. mü.,tür. Halbuki maliyece birinci nevi 

Çc·wdar knmtırıldığı için tek tip ek- un için olman 146 kuruşluk vergi lıalii 
kl d h f ödenmektedir. ın,. tin .:ıteşc mukavemet.i a u az-

lstnnbul belediyesi gibi izmir belecli
ladır. Bu ıtibarl fırınlarda iyice pi irıl- ) esi de im ikinci ne\<'İ unlardan 146 ku-
melerı icap cyl mektedir. ruş yerıne 100 kuruş vergi alması işini 

ÇavdnF unu buğdd} unundan daha tetkik eylemeğc bnşlnmıştır. Bu hususta 
f.ızla su kabul ettiğınden yetmiş iki ki- defterdarlı~a ve mali}c vckllietine mü
loluk çuvaldan ~imdi daha çok ckm k rncaat edılecektir. Mezkur vergi işi tah
lde cdılm ktedir. Ru da ekmeğin ma- mın edıldıği gibi müsbet bir ıekildc hal 

lıv ti Üzerinde müe,sir olmaktadır. olunur'!.ı rkın~ finti ~ irmi p~ru tentll 
Dı •eı turaft.ın tek tip ekmek im. lın- edilecektir. 

1111111il1111111111111111111ilil'11111111il1111111il1111il1111111111111111il111111111111il11111111111111111111111111111111111 

1-iarıçten yeni mallar getiriliyor 
~~--~--~~~~·x*x~~~--~~-----

lıyetlı der· ve tene
ke ithal olunacak 

~~~-------x*x~---------
Almanyadan memlefıetimize uç milyon HralıJı 

tıbbi ecza getirilmesi de ~alundır .. 
1 laıiçten külliyetli miktardn deri ge

tirilmesine hlikümetçe karar vcrilmi~, 
75 bin İngiliz liralık deri celbi .için tica-
ret vckulcti akreditif venniştir. Bu de· 
rHer Avusturalyadan getirilecektir. 

Jngiltcrcden teneke ithal edilmek 
üzere ayrıca 60,000 lirahk nkreditif 
nçıldığı dn h.ıber \>"crilmlııtir. 

TIBBI ECZA CETiRıLIYOR 

tirilecck olan bu iliıçlar nrasında mü
him miktarda aspirin ve her türlü müs
tnhznrlnr vardır. 

SATllAN MALLARIN 
TACiRLER ARASINDA 
TAKSiMı 
Kuru meyve ihrn~tçılan birllCi idare 

heyeti dün öğleden sonra toplanarak 
Alnuınyoyn satılan 3000 ton incirin 
tacirler orasında tak.simi işini yapmıştır. 

Almnnyndnn memleketimize gönde- Zeytinyağı ihmcatçılnn birliğinin ln-
rilen üç milyon lira kıymetinde ecuıyı gilizlcre sntılan yağlar için yaptıi:'l tev
tıbbiye yolda bulunmaktadır. Tuna neh. zi muamelesi tnsdik için ticaret vekSle
rindeki buzlar tamamen çözülünce ge- tine gönderilmiştir. 
ı ı ı ııı ıı m 11111111111 ı ıı ıı ı ı ı ı ı ıı 1111111111 ı ı ı ı ıı • ııı 11111ı1111ııı111111111 ı ı ı ı ı ı ı ı ııı ı ıı ıı mı ı 11111111111111111111111111111 

Veremle MücanJele B. RAHMİ KÖKEN 
Cemiyetinin fıongresi istanbulda.. 
Geçenlerde toplnnmış olan V cremlc İzmir mebusu B. Rahmi Köken İstan-

mticadele cemiyeti kongresinin mUznkc- bula gitmistir. 
rat bakiyesi tehir edilmişti. Haber aldı- ---<o>--
9mıza göre 5/3/1941 günü saat 17 de TALEBENİN 

toplanacak olan kongrede müzakerat ık D'"' 1 
mal c<lill'Cel..tir. Bu sebeple crıniyct fizn- lft enme zamanı 
sı ilo alakadarlara davetiyeler gönderıl· Ort.ı okullarla Liselerde ikinci kana.-

• t• nt devresi yokl:ımalnrına devam cdil-mış ır. 

--«~--

Gördeste b'"'r çoh 
evler ;yıJtıldı .. 
Manisa, 8 (Yeni Asır) - Gördes ka

zası merkezinde heyclfın tedrici surette 
manlcsd devam etmektedir. Bir çok C\'-

1 r yıkılmı tır. 
İn .anca zayiat olmadığı &nlnşılnuştır .. 

Yıkılan <'Vler albnda kalan eşya jandar
ma nezareti altında çıkarılnmktndır. 

moktcdir. Yoklamnlar martın onuncu 
giuıiı nihayet bulacnk ve talebeye Uç ny
lık çalışmalarının neticeleri bildirilccck
tır. 

Orta okullarla liselerde talebeye ge
çen sene olduğu gibi bu sene de 10 - 2{) 
mart amsındn 15 günlük bir dinlerum 
müddeti verilecektir. 

Nisan ayında ilk ok-ullar talebesi için 
de bir haftalık dinlenme mUddeti kabul 
edilmiştir. 

~;-.11iD1iaa::;ı:m;..:;~11m:m:ı:ıur11Z'Blt,,, ................... ~ 

Güzellik Prensesi ve Ses kraliçesi.. 

DE DURBİN'İN 
EN SON VE EN GÜZEL F.iLMİ •• 

JLK AŞKI (First Love) 
(SON PRE1\1İER Al\10UR) .. 

Yar.mlıi Çarşamba Günü aJışamı saat 2! de 

e··y··k Gala M··sa eresile 

Tayyare Sinemasında 
Sa~ın İzmir HaJJıına talıdim olunacafıtır .. 
Blitlin İzınirin müıntaz halkı lm GALA mUsnmercsine davetlidir., 

Diğer on bir figürant kızlarla birlikte 
on kııdar sahneye iştirnk ediyor, ufak 
tefek sarkılar söyliyor, taklitter ve tl:ms
lar yapıyor, her defasında kostüm de
j:;fştiriyordum. Bütün gün küçücük rol
lerimi fakrar ederek kendi kendime ha
zırlanmıştım. Arkııda larım yüzümün 
makyajını yaptılar, beni r.h•dirdiler, s<ı
yısız tavsiyelerde bulundular. Bütün 
kumpanya hemi himavesi altına aldı. 

c:Ycşil cler,irmen> Sivastn an~nk iki 
r,ün kalacaktı. tkincl temsilden wnra, 
gece yarısı direktör bana bir knhvc ik
ram ederek: 

- Bir müptedi oldufi'un halde ic;i pek 
güzel becerdin! dedi. Biliyor musun L-e
mon, YCTine geçtiğin kız yakında iş gö
recek vnzlyc-tte depildir? Zaten. bir koç 
nvdanberi, bizden ayrılmak niyetinde 
idi. Vilayet gezHeri ve temsilleri onun 
jcinr gelmiyor. Bu yorgunluga taham
mül etml'k it'in gen<; ve sapru:a~lam bir 
vUcut lnzım! Temc.>lli bizimle kalmanı 
.s na t klif <'tsem, ne dcrsin? 

Ne dı~eccvim, r.adecc gözlerim kamaş
mıstı. On b ''i aktörü '!' az cok C'iive ve

. ~d i b ~ ko'tİ.1' iyfo bu Ye ·ı dr
irm n k•ı'llpanv .. ı• b"n3 'lntın racldi 

J=a.svnsı gibi görümiyordu. Tevfikin bnna 

ru. teklif ettiği pek cüz'i haftalık, anne
min yanında kazandığımdan yine fazla 
idi. Annem. şarkı hocam bayan Güı.idl'
nin tesiri altında, benim 'COşkun nrzumt 
kabule mecbur oldu. Tali zan atılmı tı 
Artık bir artist olmustuın! 

Şüphesiz, her kes gibı b n de kuli:ler
deki kUçük kıskançlıkları, entrikalan 
tiyatronun iç yüzünü, dedikoduları fa. 
r.ıdım ... Fnkat hakiknten her kP.sten a1 
tanıdım, diyebilirim! Bütün kumpanv 
beni seviyordu. Çünkü, adeta, onlarıı 
evliidı mnncvisi idim. Beni onlar kesfot
ınlşlerdi ve ilk dnkikadan itibaren hal'{' 
kctimdt? bir sadelik, itaat, büyiilderir 
tecrübelerine hürmet vardı. Onlarıl" 
tavsiyelerini c.ın kulağiyle dinlivordum 
Aktörler nrnsında hazan cok altın kaln 
li olnnlo.r vnrdı. Her yerde oldul!u ri" · 
burada dn, do::tluk kaznnınnk i<'in, h · 
bir arkadas. m"?'t, samimt vr dilrlis+ o' 
mak knfi idi. Ben kendinıi il<'ri sürm" 
nı v t>, nrkadac:lanmı ciITTı mrm ;;e co' 
f'ikkat C'divordu"". Bu sf"beple ~nvru 
kin himayekar hir pfkat P'Östc>rivbrl r
dı. Bana eyavnı> r-0.ını takmıc;lnrclı. Bt• 
l"kao b nn kat'l olarak kalrtı ..,. ... hnttA 
itirazlar ....,a r.ığmcn, nihayPt .,fi 1 ·'"<l 
de yer buldu. - BlTlUEDt -

Bul~aristan 
En ata ı 
Yola sapını tır 

---·---
SEVKET BİL~ 

( lJaı~tmaf ı J. ci Sahifede J 
kendiliğinden açılınnzsa onlar kn~ 
kırncnklar, yahut C\'i ynlmcnklardır (._ 
Onun ic;in eğer r~list (!) olmak ~-e f 
suretle nıcııfontJcrimi7.i daha İ) i bit. 
kilde nıiidafoa etmek istiyorsak ııacld" 
lcrc nçtk gözlc haknınıııız icap cdcr::ıcıc 

En basit hakikatleri sıkı bir snıı:""" •. 
tiibi tuttu!rtı halde bu tedhiş ııro~ 
da mm serbestçe yapılmasına mi" ~ 
edilen bir memleketin teslimi) ctin~..ıv 
fıa)Tct cdilcnıcz. Görülüyor ki Bulg:,;. 
tnn daha b) larca evvel Alımın pr 11' 
g:ındasınm anıçları içine ginni bıılııll 
yordu. .,,ı 

Uulgar haşı;ckilinin ııulkıuıdn 1 ]si< 
siirdiiğii ku) udu ihtirnziyc manlcsef _ı.ı. 
bir şeyi konıyncak \'c kurtaracak ı~ 
~ette değildir. llulgaristamn ko~ 
ri~ le sulh si~ n eti artıl- kendi irn • ,J
tfıbi hir i olnı."lktan çıh,nıstır. lstiU stf 
tıııda olan bir memleketin hareket dil' 
hcstisinden bahscdcmiycccği tn~İİ.., 
Bulgnristnn, simdi her zruuaııdun zı) ~ 
hay ı litlcrin emrindedir. Hntm re~ 
balı<;iııdc bile Bulgar milletini JJıı)~ 
hayal iııkisurrnn ürükli;yecck uzi~~ 
tnlı:uldii cdccl'ktir. Nazizm her g~ 
l c.rdl' sil n i 'e nskcri tertiplerini ~ 
kolnl lıl~la ~ üriitelıilmc.k için kendi ~ 
dclcriııi :wrl.ı kabul cttinnektcn (C ti 
nıcnıi~lir. llul'{aristanııı bir istisıın t 
kil etmesine sdıcp yoktur. . .ıı. 

ı~nkat hwılar nihayet Dulgnr ınillt" 
ni ilgilendiren şe~·lerdir. Bütün Bnl~ 
lan endişeye diişiircn şey ise Alınıııt 
tilfısmın hudutlarını genişleterek oıı~ 
ristaıu hir Alnımı a kcri ii li Jı:ılJI"' 
koymuş olın:ısıdır. 

Bu hareketin lıcdcfi ııc ola~ktır? j 
İugiltcredc beslenen kanaate g~rc~ 

maıılar Bulgar - Ynnnn budu? 
ycrl~nıc.klo Yumınistanı korku fi 
l:'nkın Şarka doğru tnz) iklerini ati 
ıunk gn) esini tnkip etmektedirler. 

İngiltere hariciye mı7.m Aııton) ~ 
le inıparntorluk genel kunnny b~ 
gcnCI"al Sir Con Dili Aııknnı döı1iA" 
Aföıaya uğnyarak mühim göriişm~' 
de lmlunmu.Jnrdır. Bu tcuıaslardn 'ti_ 
l etin :znnıri kıldığı nılistnccl tedbiri ti 
göri.il;iiildüi:rü ıııulıakkrıldır. Şu _ita .JJ 
öniimiizdcki günlerde Alnımı dnrbC5. 
tngilizlcrin mukabil darbcleriıü bCY 
mck lıizıındır. 

Dize gelince hiikiiınctimiz 'c ıaaJI" 
nıan ordumuz miitcyakkızdır. ,,J. 

um Şefin ctrafuıda çelikten bir ... 
t~kil etmiş lmluııuyoru.z. -r:.ruknd' 
yurdumuzun emniyet ve scüımcti n~ 
un hiç bir tc.-dhirin ihnınl cdilnı~~İJ~ 
emin olarak h:ldisclerin seri in~ 
bliyiik itıninanln takip edebiliriz. Ş ., 
kuııiiz ki ,·azifc saati çnldıi:'I zaın:ıt1 
millet ) ine en şnnh harikalnrı yarıı'utl 
°'a ıııuktcdŞ~u~K~rr.81LGlı 

Ha11a akınları 
[ B'lştarafı 1. cl Sahif Pclc 2, 

" ydanlannı bomba ışlardır. T P 
lerimizin hiır birı kaybolmamı., tır· "" 
Yeni gel n raporlar Kolo<me u:zerı" 
aoılan hücumun cok büyük bir 

·nfialnyetlc b, şarı:ıdı w,ını t yit etın !rt 
ir. Bu hareket esnasında Uç tay) 
"iz kaybolm <;tur. 

ALMAN HÔCUMU ZARARSIZ 
GEÇT1 Gf 
Londra 3 (A.A) - İngiliz havn .,.c f,f 

ili emniyet nezaretlerinin tebliği' el 
·anlık bastıktan sonra 1ngilterenio tıit' 
nubu garbisinde bir ~re kısa bir 
um yapılmıştır. Hasar azdır. 

* d~ Londra 3 (Radyo - S. 21,10) - pi 
ve dnhili emniyet nPzaretinin teb1., 
Britnnya Ueerinde düsman hava lıl"~ 
atı hafif obnu<ıtur. B~ snb!'h tn..,·tttJ· 

~in cenubu gnrbisinde bir şehre dil dtf 
ın kısa taarruzunda bazı evler tııı ~ 
ı"iramıc;, bir kac kişi ynrnlanmıcrtır. rJ 
·:~ tneiltercdc hnva harE.'katmda ııı 
1,nfiftir. İn anro znyint blldirilmcıııi -
•••••••• 
Kahve :)eliyor, getdlt 

gelecek.. , flS 
Yazan: ECZACI KEMAL K.~ 
Dir fincan kahvenin kırk )"11 hnt~ 

} an Türk, acaba şimdi bir fincnıı 
' ııdun ha.tırın k c ~,J sayacak di1 
ünuyorum. Cç nlerde ticy al:i dc:ı 
ımdııo hirl övle söyliyordu: ~ İ 

- '13irnder. buncn sl"nedır tirY~ 
lduğum kahveve hasret c;ekiY0 

~t"r elime aldı'hm fincan ynl n ''J ~ 
ibi bir kahve içi oluyor. Günde 

11 
,

i-t"<J fincnn J:a ve içerim, her b"r ~~ 1 

ıhve l<"menirı mfoıveddesi ol tııı" 
idetu iizüluvorum. Eski tabirle 
')ekler gibi kahve bekler oldufl1· 

Sonrn ilave etti: ıo"" 
- Şurası zihnimi çok kuf'C Jrfl '' 

lt'lmı, kudunnuştan betrrdir rff""' 
hıhvevi nohut veyn arpn ile Jcııt'c"'rtf' 
"r, bu yeni gclt"c"k kahveye de 1' 
l"lT!•ync:lklar mı deniniz}.. e 

Tirvaki dostumun bu sözlerin 
dum: cıı ı: it' 

- Bıl~ki dedim, simdi ksU~ıJfl ~ 
Ye sMan kazanacak. do °'..'l'U ) 

0 
0,J ~ 

ol oldu:Wnu bilmiyen knlına<h Jıı" ~ ııı' 
Tirynki dostum şimdi P

0

"~h fıııeıı 
tıkısız kahve beklıyor. Alla . • • 
küpuklü, kahve ini tdveli tsııı·· 
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SİYASI VAZİYET 

Türk milleti 
hadiselerin 
inkişafına 

muntazır ••• 
--<>--

ınr.iıterage hücume ce. 
s. rtit etlemedikleri için 

Lal uı.nh .. ra indiler! 
--o--

İngilizlerin Bulgaristan 
ve Romanyayı bombar· 

dıman etmelerini 
be1ıleme1ı lazım •. 

Amerikan yar
dımı artıyor ve 

artacaktır 

Londradald Amerifıan 
sefiri Alman ümidinin 
her halde bo~a 
çılıacağını söyliyor 

-<>--
Loııdra, 3 (A.A) - Yeni Aıncnka el

cic;i Vaynen Aıncrikan yardıını hakkın· 
da bt.~yanntında bu yardıının günden ~ü
ne nrttığını ve artınakta devaın cd<'ccği
ni söylcıni,..tir. An1erikan yaı·d!mınıF"' 

<;cç kalacağı hakkmdaki Alman tahmin
leri münascbeti.rle soı·ulan bir suale elçi 
•Öyle zannederim ki hadiseler bu Al
man ünıidini tekzip edecektir 1 deıni~tir 
Vaynen Anıcrikalıların tarihinde misH 
görülmemiş derecede müttc·hit oldukla · 
rını sövleınistir . 
..,..__,...__,...__,...__,...__,...__,...__,...~__,...__,...__.__.__,...__,...__,...__,...__,...__,...__,...__,...__,... ...... ,-. 

ASKERi VAZİYET 
~---.,_. ___ _ 

Balkanlarda son durum 
Alman askerleri 
Türk ve Yunan 

hududunda! 

Türkiye büyük bir 
le yakkuzla hazırlan 
mağa devam e.:ii yor 

Yu2oslavyada 
seferberlik 

ilan edilmedi 
---•>---

Alman sefiri Zagrebi 
resmen ziyaret etti, 
Hırvat liderleri ile 
1ıonuşaca1ı •• 

---0-

Belgrat 3 (A.A) - Stefani ajan

sı bildiriyor: Alınan elçisi Hacren 

Zagrebi resmen ziyaret etmiştir. 
Hırvat devlet adamlariyle görüşe-

H_~r Fra!ISIZ ajansına cektir. 

f!_Or! Bogazlara mayn Belgrat siyasi mahfilleri Yugos-

dolıtuh ve !'~manıa!' !"· lavyada seferberlik ilim edildiği hak
go~lav ta!"ı'!ıle Selanığc kındaki İngiliz haberlerini katiyetle 

ınmeh ıstıyecelıler.. tekzip etmektedir. · 
Londra 3 ( A.A ) - Hür Fransız o-.-....-.r~.--.r.r.r/.r.r.r.r.--.r.--.r.r.-"'.r~ 

ajansı bildiriyor: YENİ BİR KARAR 
-----------

Amerikada ye

s .oN· H:ABEJ2 
. .. 

~elmesi bekleniyor 
~~~-~~~~--x*x~-~~~~~~~ 

Nohut fiatleri gayri 
tabii şekilde arttı! 

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

Port Saitten ıo bin çuval 1ıahve geti?<ileceft .• 
İstanbul. 3 (Yeni A:;ır) - Son gJn- ]aşılmaktadır. 

!erde nohut sarliyatı ve fiatlcri gayri ta- Dı((cr taraftan, Port Saıtten liınaıı1 
bii Ş<'kilde yükselnıiştir l.4.l getirilmesi beklC'niJen on bin c~ 

Bunun, kahwlPrc gitLk~'. daha fazh kahvenin önüınüzdekı hafta piya 
nohut knrı :;;tırıhnasındtin ileri gf>ldiği an- çıkarılabill'ceği üınit ohınmaktadır· . ..ıı 
111111111111iltl•ıll1!i1 i~ li 1 1111 ltlltl l l l l l;fı ı il 1 JI l oll 11it111 iti il l l l lllll lllll l l l llll l!l l l l lll l lll l l l l l lll l llllllUllll"" 

Nafıa Vekili Istanbı.lda 
İstanbul. 3 (Yeni A.ır) - Nafıa vekili general Ali Fuat Ct>besoy şehr;,,,ıt' 

gelmiştir. Bir kaç gün burada kalacak ve nğlebi ihtimal Trakyadaki yol "ifıl' 
tını tetkik etmek üzere oraya da ııidecektir. ,,J 

e~tlEd·;;tlA,ti'~';d; lllttli;;;ık;d;1122 
R.ıdyo gazetesine göre günün en ~nü~ 

him hadisesi Alınan kıtalarının cenubi 
Bulgari~tana akın etınelcridir. Bulgar 
başv"lili Filof Viyanadan döndüğü zo
man Sof;-ayı Alman askerlerinin iıqali 
eltmı!a bulmu~tur. Almanlar müteaddit 
defolar Bulgaristanı işgal etmek niyetin
de olmadıklarını bildirmişlerdi. Sonun
cu tekı.ip Şubatın 26 ıncı günü yapılmı~
b. Alman propaganda nezareti Almanla
rın i.;tıl:i hazırlıklarının uydurma oldu
ğunu kayıttan sonra Alman kıtalarının 
Bulgar araz.isine giıı11e.si bahis mevzuu 
bile c"amıyacağını bildirmekte idi. Hal
buki l:.u tekzipten 2 gün sonra Almanlar 
Bulgaıis!<ına girmişlerdir. Alman baş
kuınandanlığı bu hattketi İngilizlerin 
cc)lubu şarkl Avrupada habeı· alınan 
tedbirlerine karşı koymak ve bunları 
önlemek maksadına atfediyor. Resmi 
Alınan ajansı ise 1ngilterenin harbı bal
kanlara siray~t ettirmesin~ mani 0Jn1aV 

ve Bulgaristanı himaye etmek için Al
manların harekete geçtiklerini iddia 
ediyor. Bu izahların tutar tarafları yok
tur. :Muharebeyi balkanlara getiren 
mihver devletleridir. !Turp çıkalı bir 
buçuk sene oluyor. Bir buçuk sene ev
vel hakikaten bütün balkanlar, Roman
ya ve Bulgaristan dahil, harbın kendi 
topraklarına sirayet etmemesini candan 
istiyorlardı. Almanya dalına 1ngilk-rcyi 
balkan sulhunun kundakçısı gibi göste
riyor. balkanları bu tehlikeye karşı uya
ruklıRa davet ediyordu. Almanya aynı 
zamanda kendisinin balkanlarda hare
kete geçmek için hiç bir menfaati olma
dığını ileri sürmekte idi. Bu sonuncu 
iddia doğru muydu? Belki ilk zamanlar
da doğru idi. Almanya ve İtalya İngil
tereyi garpte ve Akdenizde mağlup ede
l'eklerini ümit ediyorlardı. Bu ümitl~ri 
tahakkuk etmeyince balkanlara döndü
ler. Almanya Romanyayı iş~al elti. 1tal
Ya Yunanistana saldırdı. Balkanlara h:ır
bı kimlerin getirdiği meydandadır. 

Italyaıı tayya
releri neden 
birşey yapa
mıyorlar? 

Bulgaristnnın mukadderatı tcayyiiu et
miı olduğuna göre timdi Alman tazyi
kinin hangi istikamet üzerinde temer
küz edeceği araıtınlmaktadır. Bazı Al
man müfrezeleri Yunan - Bulgar hudu
dunda k8in dört mevkie gelmi~lerdir. 

Bu mevkiler Zlatograd. Menlik, Trigrod 
ve Mustafa paı;adır. Filibeye varan pi
yade Alman müfrezeleri bugÜn alelice
le Türk hududuna sevkedilmiterdir. 
Alman $evkiyatmın yapıldığı en ehem. 
miyetli noltta Rupel boğazında ki.in 
Menliktir. Burası motörlü kuvvetler için 
en az ft'na '.':erdir .. Motörli.i AlmRn kıla
h.trı Sof:vndnn buraya gclnıi ·lcrdir. 

niden bazı mev- halk tarafından milyar dolarlılı 

Mihver, İngiltereyi yeni istikametler
Cle tazyik için ateş sahasını genişleterek 
masum milletleri ateş içine sokmaktan 
çekinmemiştir. Profesör Filo{ nutkunda 
Bulgaristanın sulh içinde yaşamak is
tediğini söylemiştir. Bulgaristanın bu 
emeli doğru olabilir. Fakat Almanlar 
için bir hareket üssü olarak BulgarL•ta
nın Almanlara tcrkeclildiği de meydan
dadır. Bu vaziyet Bulgaristarun harp 
sahası olmasına nasıl mani olabilir? İn
gilizler. Almanlar Bulııaristana ~irdik
leri takdirde Bulgar münakale yollarını 
v<.> tayyare meydanlarını bombardıman 
edoccklerini söylemişlerdi. Şimdi Ro
manya petrollerini bombardıman irin dr 
yol açılmıştır. 
Harbın balkanlara yayılması halka~ 

milletleri için bir felakettir. Bu millet 
!er bu nıücadclode harp dı<ıncla kalma
ğa çalıştılar. Mihver balkan milletlerin 
rahat bırakmadı . Bu yeni rnihver teseh
büsün<len en çok mutazarrır olaC'ak yi· 
ne balkanlardır. Bu hareket harp üze
rinde biivük ölçüde müessir olamaz 
Yalnız Almanların bu te•ebbüsü her 
şeyden evvel şunu gösteriyor ki fnl{ll
tereye Wcavüzc cesarcl edemjvorlar 
Mihver böyle bir tesebbüston netice ala
caiht){lan emin değildir. 

F.-nin olsaydı harbı balkanlara sira
yet ettirmeğc liizun1 görmezdi. Bulga
ristanın harp sahası olması muharehc>yi 
bize bir adım daha yakınlaştırınıstır. 
Türk millı>ti bu hadi.evi sükun ve ve
karla kar'1lam1'hr. tttifaklarına sadık 
olan TÜRK milleti komsu memleketler
de olup bitenlere uvan;k, Milli $efin 
etrafında sağlam bir' kale halinde onun 
her emrine müheyya, hUdi..c;elerin inki
pfına munt"'7ırdır j 

UZAK SARKTA 

Uzak sark vaziyeti de nazik bir safha
dadır. Japon teklifi karşısında Hindioi
ninin ho}~un ~ip e!!memesi Vişinin mih
vere karşı vaziyetini tayin edecektir 
Amerika ve fn~iltore Visiyi mukave
mete tesvik ediyorlardı. Vişi haylt dii
şün<lüktf'11 sonra prensip itibariyle Ja
pon tr·klifini kabule karar verdi. Vi~i
nin b("vun tğınesi Hindiçini toprakların
dan bir kı.:nının Siyama terki demek 
olacaktır_ Siyaın u?.ak şarkta sevkulC'eyc;; 
bakım!n<lan cok e-hemmiyetli bir no'<"ta
dır. Bu :rrıe:nl e k""tln gerli~lemesi. dnlavı
aivlc JaPon nüfuzunun grni.,lemeıı;i ola
c~ktır. Sivamın bu minnet borcunu öde
mek icin ·.Japonyanın başka hizn1etlerini 
görecl'~·nd" 'l k "'r '- ılıT lı lf, rlır. 

AMERiKANI~. YARDIM! 

Anı ·rıknnın Jnnilt·TP\"C vardın11 he?' 
~hada <ırtrrrı"ktadır. Gecı?~ Tt>n1n111 .. 

ayında Aıne-rika tayyare · !"1'n?\'iinr1~ 7" 
bin :'l'TI C'le ral•c:ırken ıı;:imdi 270 bin arnr . 
le c-a1ısıyor. Hazirnncla C'alıc;m~ltt:l olan 
anH·le-ni~ miktarı 500 bi~i bulacakt1r 

---«>---

EN DOGRU iHTİMAL ŞU: 
MANEViYATlARI BOZUK 

-o--

Radyo gazetesine göre Yunan - in
giliz hava kuvvetlerinin havalarda ka
zandıkları muvaffakıyetler takdire şa
yandır. Düşn1anın Üstün kuvvetlerine 
karşı Yunanlılar ve İngilizler mühim ne
ticeler almaktadırlar. lta]yanlar J\nava
tcnlarına pek yakın olan sahalarda .nev
zii ve muvakkat bir hava hakimiyeti 
bile elde edememitlerdir. İtalyanların 
muvaffakıyetsizHğine üc; sebep olabilir: 

1 - Eşha!ın iyi yetİ!;in1iı, olmama
sı. 

2 - Tayyarelerin malzeme ve evsaf 
itibarile dun olması. 

3 - Tayyarecilerin kifi derecede 
cessur ve azimk3.r olmamaları. 

Harpten evvel ltalyanların tayyare
cilikte çok mahir oldukları söyleniyor
du. İtalyanlar Jspanya muharebelerine 
iştirak etmek suretile harp tecrübelerini 
arttırmışlardı. Bu harpte büyük zayiat 
vererek muvaffakıyetsizliğe uğramala ... 
r1nın asıl sebebi fikrimizce İtalyan tay
yarecilerinin maneviyatının sağlam ol
maması ve taarruzlarını sonuna kadar 
götürememeleridir. 

Almanların M<:.ltaya kar~ı yaptıkları 
ilk. taarruzlarda Alman bombardıman 
tayyarelerini yalnız ltalyan avcı tayya
releri himaye ediyordu. Bu taarruzlar
da bir çok. Alman bombardıman tayya
resi düşürüldüğü halde İtalyan tayyare
sinin dü1'ürüldüğüne şahit olmamıştık. 
Halbuki taarruz sonuna kadar getirildi
ği. zaman İtalyanların da zayiat verme
-neleri imkansızdı. Netekim Almanlar 
bilahare kendi avcılarını f(etircrPk taar
··uzlar yapmı~lardır. 

Eğer Jtalyan tayyarecileri vazifeleri
ni hakkiyle yapmış ohalardı Almanla
rın avcı tayyarelerini getirmelerine lü ... 
zum kalmazdı. ____ ........ ___ _ 
Arnavutluk.ta 
ln~iliz hava 
hücumları 

şiddetlendi 
---··---

Beratta sa 1ıilometre 
uzalıtan görülen 
yangınlar çılıarıldı 

-<>--
Atına, 3 (A.A) - Yunanbtandaki İn

giliz hava kuvvetleri tebliği: İngiliz 
bombardıman tayyareleri Yunan ordu
suna müzaherette devam etmektedir. 
Avcıların refakatinde bombardıman tay
yareleri Avlonyaya hücum etmişler 
kışlalara, mühimmat deposw13, asker1 
levazım depo•una isabetler kaydeyle
mişlerdir. Di~er bombardıman filosu 
Paraponada düşman mevzilerini bom
balamıştır. Başka bir filo da Berat şeh
rinde binalar üzerine tam isabetli bom
balar atmışlardır. 

Bir devriye tayyaresine hücum eden 
bes İtalyan tayyaresinden üçü bu tay
yare tarafından dü!Şilrülmüş, diğer iki!;\; 
de kovalanmıştır. İngiliz devriyesi üssü
ne dönmüştiir. 

Kahire, 3 (A.A) - İngiliz orta •arı< 
hava kuvvetleri karargahının tebliği : 

Arnavutlukta Berat tayyare meydan• 
İngiliz bombardıman tan·arelerinin hil
cumuna Uh'l"amış, hangarlar ve binalarc-1 
tam isabetler kaydedilmiştir. Seksen ki
lometreden ,:?firiinen bii~·ük yangınlar 
çıkarılmıstır. İki tayyare yerde tahrıı> 
Pdilmi~tir. Diğt>r bir çok tavyarelcr arn· 
ında infilak nden boırıhalar büvük ha-
arlara "ehcbivet vrrn1iştir, 

28 subatta Tcn<'.'c1~1cn civarında vuku 
ıuJan hava ınuhcırehesinde 26 değil 27 
·ıvcı tayyar~"inin di.işürüldüğü teeyyüt 
h"rıicı:tir 

Almanlann Yunanistanı istil.iya te
<ocbbü~ten CV"\'Cl bu memleketi kor
kutmaf.ra çalu~acaklan ve Yugoslavya 
Üzerinde tazvfltlerhıi idame ederek Yu
goslavyayı ücti: paktı imzava kandınna
ğa çal"acakları, böylece Selaniğe Vıu-
dar Ü.Zerinden inmek istiyecekJf"ri tııoh -
rn.in ediliyor. 

Türkiye büyük teyakkuzla hazırlık
larına devam etmektedir. Boga.zlara 
mavn dökülmü~tür. 

Resmi mahfillerde zannedildiğine 
göre lneiJtere - Bulvar münasebetleri... 
nin kat'ına karar vennek Rendele aittir. 
Böyle bir karar ancak Alman nüfuzu 
fiili mahiyet aJdrktan sonra verilecek-
tir. Sofya elçiliğinden timdiye kadar 
bu hususta hiç bir rapor gelm•mittir-

iNGIUZ - BULGAR MONASE
BETLERI HENOZ KESILMEDi 
Londra 3 (AA) - İngiltere ve Bul-

garistan arasındaki münasebetler kesil
memiştir. Bu hususta bir karar ittihaz.ı 
Sofya elçisi B. Rendele aittir. B. Ren
de) vakti gelince bu kararı alacaktır. 

ITALYANLARIN VERDiK. 
LERı HABERLER 
Sofya 3 (A.A) - Stefani ajansı bil

diriyor; Her ne kadar resmi beyanat 
yapılmam.son da Sofyadaki ln~iliz el
ciliği mahfilleri İn~iltere - Bulgaristan 
arasındaki münaıebetleri kesilmİ!f ad
dedivorlar. 

Elçilik erki.omdan bazıl21"1, Ataıe 
mililer Albay Ros Türkiyeye gitmek 
için Bulgaristaru terk etrnitlerdir. Yu
nıı.n elrili~i erkanı da hareket hazırlı
ğında bulunmaktadır. 

-----------
Uzak Şarkta harp 

tehlikesi arttı 
--<>-

[ Baştaraft 1. ci Sahifede l 
pren~İp olarak kabul edildiği hakkın

da Hanoydaki beyanata raı;'Inen Hindi
c;inideki a!!keri hazırlıklar devam et
mektedir. Vişinir. kararı hakkında sarih 
hiç bir haber yoktur. 

HARP MUHAKKAK Gffit 
Londra 3 (A.A) - En emin kay

naklara göre japonya uzak tarkta buh
ranın muhakkak surette bir barba mün
<er olacağını bilerek dost bir Asya dev
letinin lngilteredeki japon menfaatleri
ni korumasını istemittir. Bu talep Fran
sanın japon taleplerine karfı daha azim ... 
kar bulunduğu günlerde yapılm"tır. 
Fransı:ı\ ... r fimdi evvelce sanıldığı dere
cede azimle hareket etmiyorlar. Lon
dra aalabiyettar mahfilleri Viti hükü
meti tarafından verilen kararların yeni 
bir vaziyete sebep verdiğine kanidirler. 
Japonya bu tavizat kapı.sunn açılmasile 
taleplerini mütemadiyen arttıracak ve 
müsellah bir ihtilaf gayri kabili içtinap 
olacaktır. 

Bugün şurası söylenebilir ki umumi 
vaziyet hakkında Londra ve Vaşington 
arasında devamlı noktai nazar taatileri 
olmaktadır. Yakın şark gibi uzak şark
ta da askeri vaziyeller siyasi vaziyetlere 
tekaddüm edecek ve bunların izahına 
yarıyacaktır. 

Japonya Viıinin tavizlerini lngiltere
nin de tanıması için Siyamın İngiltere 
hükümeti ne-zdinde teJebbüslerde bu
lunmasını istiyecektir. Bu suretle Ja
ponya, Fransız müstemleke imparator
luğunun tamamiyetini muhafaza ve mü
dafaa etmeği deruhte eden İngiltereyi 

mü.:;kül bir ''az.İyetc sokınak niyetindc
dh·. 

lngilterenin güçlük çekeceğini zan
netmek hatalıdır. Büyük Britanyanın ja· 
ponyaya §U üstünlüğü vardır ki Büyük 
Britanya hB.diselerin inki~afını bekliye
bilir. Halbuki japonya sakat projesini 
yürütmek İçin mütemadiyen ileriye 
doğru hamlel~r yapmağe acele e:tmeğe 
mec-hurdur. 

JPONY J\DA M07AKERELER 
Tokyo 3 (AA) - Dün ak~am b•!

vckil prens Kono\'enin nezdinde orrh .. 
t!en~ı kurmay bat:kanı ve donanma ge
nel kurmay asbaşkanının i~tirakile bir 
konferans toplanmıştır. Dahili ve hari· 
el meselelerin en son vaziyeti tetkik 
edilmi~tir. 

duat bloke alkışlandı 
edilecek 

---<>---
YENi KARARA INGILIZ VE 

BULGAR MEVDUAT! 
DA DAHiL 

---<>--

Vaşington, 3 (A.A) - Havas Ajansı 
bildiriyor: İngiliz mevduatı da dahil ol
duğu halde, Amerikada bazı devletlere 
ait mevduatın bloke edilmesi kararım 
hariciye nezaretinin rcsn1en ilfin etmesi 
anbean beklenmektedir. 

Bulgaristanın iı;gali hakkında iyi ma
lumat alan mahfillerde beyan edildiğine 
göre reisicümhur bay Ruzvclt Bulgaris
tanm mevduatına ait olarak aynca bir 
emir vermiyecektir. Mumaileyhiri bir 
kaç güne kadar uınumi bir emir vermesi 
beklenmektedir. 

---<>---
Rum~n milleti hükü-

metin •ıyasetini 

tasvip etmi~ 
Bükreş, 3 (A.A) - General Anto 

nesko hükümetinin siyaseti hakkındaki 
plebisitle 1.163.000 kişi tasvip reyi ver
mişlerdir. Aleyhteki reyler 1515 tir. 

Afrikada muvaffalı-
yet berdevam 

-<>--
[ Baştarafı 1. ci Sahifede J 

Eritredc Keren ve civarındaki düş
man mevzileri bombardıman tayyarcle
rhnizin taarruzuna uğramıştır. Habesis
tanda Süre mıntakasında askeri hedef ... 
!er bombardıman edilmiş, büyük yan
gınlar çıkmı!'.I, infilikler olmuştur. 

Şarki İtalyan Afrikasında ve dii(cr 
cephelerde tayyarelerimiz taarruzi ha
rı,ketlere yardımda bulunmuşlardır. 
Bütün bu hareketten bir bombardıman 
tayyaresi hariç, tayyarelerimiz üslerine 
dönınüslerdir. 

SOMALtDE BiR ŞEH!R 
DAHA ALINDI 
Kahire 3 (A.A) - İngiliz orta •ark 

urcluları uınumi karargi.hının tebliği: 
Eritrede. Habeşistan ve Trablus?arp

te vaziyette deği.;ik1ik yoktur. İtalyan 
somalisinde Mogadiçyonun dcmiryolu 
üzerinde 120 kilometre şimalde Yilla
gio Duk Destil Abruzzi işgal edilmi~tir. 

F.RlTRFDE VE HABESISTANDA 
Kahire 3 (A.A) - Askeri sözcü Ke

ren yolunu kapıyan askeri: ehemmiyeti 
haiz bir gecidin zaptı üzerine 1n~iliz kı
talarının sin1di Keren üzerinde muha
sara harekatına tesir yapabilecek mü
him bir mevkie yerleşmi• olduklannı 
söylemiştir. Habeşi•tanda Gondar üzeri
ne doğru yapılan ileri hareket arazinin 
da7rlık olması vüziinden yavaslamı.ır;tır. 

MOGADlÇYO NASIL ALINDI? , 
Londra 3 (Rad) o - S. 21.10) - Kahi

re tebliği: Moırndicyonun zaptı hakkın
da a<ajiıdaki tafsilôt verilmektedir: Ce
nubi Afrika askerleri şehre girdiği za
man Uç radyo istasyonunun imhasından 
başka sehirde hiç bir d•i!işiklik !!Öriil
mcnıi~tir. Sahil ınüdafaa hatarvaları ol
duğu gibi bulunımıstur. Me-rk; limanın
daki İtalyanlar verlil~rin taarruzundan 
korkarak ~Phrin. Britanya makamla?"1n· 
ca tC'slim alınmasını istemh:lerdir. Blr 
ttalyan tabunı Mogacliryoya gelen:"k te-s
Iim olmu~tur. 

L1BYADAK1 HAREKAT 
Radyo ra7.ete~ine göre Libya harekil

tına i~tirak Nleın Fran~ız kuvvetleri ye
ni muvaff!l:kıvetler ka1.::ınınakt~dırlar 
General De"'~lün emrindeki Fran~1z 
kuvvetleri iki koldan ttalvan tonrakla
ı·ın:ı Pirmisl"rdi. Cenupta~ !l:İmal 0 ilrr
liyl'n bu kuv.vctle-rin sai! kolu Kuf!'n!11 
uÇ h:::ıftalık bir muha5aradan sonra :r.~rt
afıni .. tir. Sin1di F'ransızlnrın SirtP kör
f"zine kadar 700-~no kilornet,...Jik yol
ları kalnıı.;.;tır. Fran.c;-ız ileri hareketi pek 
zaif bir ltrılvan mukavemetivle kcırsıla
•acak "" Fr~•ızlar pek yak;nda büyük 
Brit.anyanın röl ordu.siyl!' irtibatlarını 
ten1in prlPcf"klerdir. 

___ ., __ _ 
İngiliz hariciye nazırı 
Yunan ricaliyle mülci· 

1ıatlarına devam ediyor 
-0-

Atina 3 (A.A) - lngiliz hariciye 
nazırı Antoni Eden bugün başvekilin 
öğle ziyafetinden çıkarken İngiliz ve 
Yunan milli marşlarını söyliyen halkın 
büyük tezahüratile karşılaşmıştır. 

Eden Yunan ticalile gece yarısına ka
dar görü~melere devam etmiştir. Bugün 
öğleden sonra görüşmeler tekrar başla
mıştır. İmparatorluk genel kurmay baş
kanı general Sir Con Dil görüşmelerde 
hazır bulunmuştur. 

B. Eden Atinada bir 
kaç gün kalacak 

---<>---
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ıni§tir. Bu akşam İngiltere elçiliğinde 
ziyafet vardır. 

* 1NG1L1Z HAVA MAREŞALININ 
BtR TELGRAFI 
Londra 3 (A.A) - Yunanistanı ziya

ret eden orta şark İngiliz hava kuvvet
leri başkumandanı hava Mareşalı Sir 
Artür Longmor, Yunanistandaki İngiliz 
hava kuvvetleri kumandanı hava Vis 
Mare~alı Dalbyaka şu telgrafı gönder
mü•tir: 
Kumandanız altındaki hava kuvvetle

rine mensup subay ve erlerin karlı ve 
dağlık mıntakalarda havalarda göster
dikleri faaliyeti ve yansı su altına gö
mülen hava meydanlannuan tayyarcle
rini nasıl kaldırdıklarını gördükten son
ra, kazandıkları muvaffakıyetler hak
kında duyduğum derin hayranlık ve 
takdir hi•lerini ifadı> etmeği bir vazife 
bilirim. 28 Şubat hava muharehe•inde 
26 düşman tayyaresini düşüren avcı fi
lolarımızın Arnavutluk cephelerinde 
kazandıkları muvaffakıyetleri. orta şark 
İngiliz hava kuvvetlerinin her hangi 
bir cephede kazandıkları muvaffakıyet
ler arasında bir rekor teskil etmektedir. 
Adamlannızın elde ettikleri muvaffakı
yetlerde gö.sterdikleri ruh metaneti ve 
kahraman müttefiklerimize yardımda 
devam etmeleri her türlü sitayi~in fev
kinde asil bir harekettir. Böyle fedak~r 
insanlarla istikbale emniyetle bakabili
riz ve bize neler sak1arsa s~klasın, nihai 
zaferi emniyetle bekliyebiliriz. ____ ,__, ___ _ 

Yunan - /ta.1 yan 
muharebes; 

---<>--
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yaresi Tepedelene doğru devriye gez
mekte olan Harikan tipinde bir avcı tay
yarcmizin pilotuna hücum etmişlerdir. 
İngiliz pilotu mukabil bir hücumla bir 
kaç dakika i~inde İtalyan avcı tayyare
lcriııin üçünü diişünnü.ştür. Bu üç tay
yarenin düştüğii teyit edilmi.~tir.. Diğer 
iki İtalyan avcı tayyaresi rical etmiş ve 
Harikan tayyaresi de üssüne salimen 
dönmüştür. 
Yukarıda bahsi geçen harekata iştı

rak eden tayyarelerimizin hepsi üs1erı
ne dönmü~lerdir. 

YUNAN RF..SMl TEBLİGİ 
Atina, 3 (A.A) - Yunan tebliği : 
Mahdut temas hareketleri olmuştur. 

Top<;umuz bazı bölgelerde düşman top
çusunu sükUta icbar etn1iştir. Topçumu
zun mükemmel ateşi bir düşman mü
himmat dC>posunun infiltıkine sebep ol
muştur. 

İTALYAN TAYYARELERİNİ'I 
YAPTIKLARI .. 
Atina. 3 (A.A) - Eınniyet nezareti 

nin tebliğine göre dü~ınan tayyareleri 
Prcvezeyi bombardıman ct11;i$lcrdir. Bu 
hücum esnasında bir cok Italyan esirı 
yaralanmışbr. Bazı kü~ük hasarlar mev
cuttur. Florina ınıntakasına bazı bom
balar atı)n11stır. Bir kisi ölmüştür. 

Atina. 3 (A.A) - Burada dün sadt 
16.30 da bir alarm işareti verilmiştir. 
Alarm 16.55 le nihayete ermiştir. 

altın var 
Nolıs 1ıalesinde1ıi 
altınları motörlii bif' 
fırlıa muhafaza edi 
Nevyork, 3 (A.A) - Asosyeted ~ 

ajansına göre son günler zarfında 'ti 
yorktan Noks kalesine sekiz buçuk "'.,,. 
yar dolarlık altın nakledilmiştir. Bit~ 
törlü fırka burada yeraltı mahzeni~ 
yerleştirilmiş olan 14 milyar dol~.Jj 
altını muhafaza etmektedir. Ameri1"J, 
halen mevcut olan altın mikdarı 22 ~ 
yar 200 milyon dolara baliğ olmak/ 

Makineye 
Verilirken 

B. Eden'in Ati" 
nayı ziyareti 

BÜTÜN GAZETELER INGI~ 
HARiCiYE NAZIRININ FOTLI'' 
RAFLARINI NEŞRETMIŞT~ 
Atına 3 (A.A) - Bay Edenin Tilf .ııı 

yeyi ziyareti Atinada yakından ~ 
edilmiştir ve Yunanistanın müttefi~ 
davası için ayni şevk ve heyecanı ~ 
termek azmindedir. B. Eden hak.ıa:;; 
Ankarada ve diğer yerlerde göstetj,ı 
hüsnü kabulü tebarüz ettiren filiıı_~d' 
Atinada büyük şevk ve heyecan te"'°;d' 
rati tevlit etmektedir. Bu sabah do .ı 
tün Yunan gazeteleri B. Edenin ziY"'" 
tine en iyi sahifelerini tahsis etıni.ı $ 
giliz hariciye nazırının hizmetlerini ~.ı 
diren makalelerle birlikte fotoğraO~ 
neşretmişlerdir. Nazırın şahsiyet~ il 
temsil ettiği memleket ziyaretini ıb'ıı
eden bu hararetli havanın sebebidir. 
makalede şöyle deniliyor: 

B. Eden bütün kuvvı>tile İngiliz do~ 
masını temsil etmektedir. B. Eden• ~· 
mimi bir sevinçle karşılayoruz. Arn~• jJI' 
luktaki Yunan zaferinin Libyadakı ~ 
giliz zaferlerini kolaylaştırdığını ilk "' 
C< İngilizler söylemi~lerdir. tngilte;;;,. 
elan uzun minnı>ttarlık borcumuzu ~ 
ye-bilmekle memnunuz ve ağırlığı tn ~el' 
inıparator]uğunun sırtında olan rrı~ 
clcleye küçük kuvvetlerimizle işi de' 
edebilmekle mağrur ve müftehlriz. f, So 
ve Dil'in ziyaretleri münasebeti!•. I' 
KoritzL•in bu öbür geıdiği meml<'~t:.,.ıı 
liiınlamak için kuvvetli sözleri ın 
tekrarlarız. Fethede-ceğiz... k ı 
B· Eden'in Atinada 1 

temasları rJ' 
Berlin 3 (A.A) - D. N. B.: İn~liı ıı". 

yosu bugün Atinada İrlf(iliz hariciY'·ıt~ 
zırı Edenle Amerika ve Türkiye elçıi,il' 
arasında bir görüşme vaki olduğunu 
dirınektedir. ,J". 

Atina 3 (A.A) - İtalyan boınh•fıll 
man tayyareleri zel7ele afetine rıı~ 
Y.almı~ olan Lariıı::a ş,rhrini yenidPn 
bardıman etmi~lerdir. 

A merika Bulgar mat; 
lübatını blokt! ediyo,, 
Vaşin!!ton 3 (A.A) - Hariciye n<" f" 

=-eti Alman kıtHlarının Bu1l'ari~arıi1,.:;t' 
mesi sebebile Amerikadaki Bıılrar ~,~ 
Jubatının bl~ke edilmesini hazio' 
i1.:•emiştir. .:1,,_4 

Mo•kova 3 (A.A) - Havas "'iıı 1, 
Sovyet gaz"'telCTi /_iman kıtalırırıırı ~ 1' 
~ari.s"tan hiPci.i~r-tinin muvara1{~ti 1 {1-' 
r:oaric;-1ann girdiği haberini vrrınrkff' ri' 
kat bu hahPre hiç hir müt l:"ı. i1'1''t' 
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