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Pike hücumlarla mQl C ok kuvvt:tli sev kül-, 

Türk Kadını! 
Yarduncı hemşireler kursunun iicüncü devresi 
b~lam:ık i.izeredir. Hududu beldiyen Mehmet
çiğin gi>ıdüğü kudsi vazife ile yardımcı hemşı
relerin yapacakları iş ayni . neticeye varıyor .. 
Yurdumuzun müdafaası . 

Bu bahiste uhdene düşen vazifryi görmek için 
yardımcı hemşireler kursuna yazıl.. 1 

.................................... ......,; 
YEN! ASffi M:atbaasmda basılmıştır 

· w~t~ at m · · d ..,.,.,,_y ceyf mevziler zapfe, 

.Maltanın ttmıımi göriüıii§ii 
1111 .. ,_ __ , ___ ,_, -• ---• -•-•r---·---P"...,.... -·-·-•-.._.... .. ..,.c:_r_•_ ı _ız_ ı aıı_lı_a_•_a_ -·-•-r 
In~iltereye 
'\•ardım 
Meselesi 
Aınerllıan milli müda· 
faa tedblrlertrdn 
esasını teılıH ediyor ..... 

Alrikada vaziyet 

ln~lizler 45 bin 
kiloJL.etre mu
rabbaı arazi 

aldılar ---... ·--

·.,lrı_tin~ ta~rru.z ~ltile.r 
, • r • ,.. • .. 

5 Alman tayyar~si 

diişü rü ldü~ 2 lngi liz 
tayyar esi kavıp 

dildi, esirler alındı 

EsirJer B •. Mussolini 
aleyhinde tezahü
ratta bulunuyorlar 

Londra 19 (A.A) - Cımıarlesi saba- Atina, 19 (A.A) -:- Yunan ulıeri Havalarda da. 1m1.vaffakıyetler kazanan Yunan taı11ıareeilerindeiı biri 
ı d.. l . MaJ.ı.- üz . d .. .. .. •. d'. -'·---M beyanatına na- :nı .ı 
n uşnıan tay~are en - .enn e, sozcusunun un ~UAJI ··-·-· , , ·-·-•- -·-••1'95 -·-·""!'·- ·- __ , : .. -.• 
yüksek irtifadan uçmuşlardır. Bomba saran Yanan ordum barp ... sahasmm mer-- 'k d . F d . · 
ab]mamıştır. Bunun bir keşif uçuşu ol- kes mmtakasmda kar •• ya~ur ve çamu- Amerı an yar ımı ransçı a va.zıyet 
duihı tahmin ediliyor. ra rağmen mes'ut tekilde ilerleme hare-- ••• ••-

İkinci bir akın esnasında düşman tay- ketine devam ebnektedir. .Y~~ 
yareleri pike hücumlariyle adadaki tay- ıtaıyanlann son derece~ edilm•, Ruzvelt ve Vilki 
;ıı.are meydanlarına taarruz etmişlerdir. bası aevkülceyı mevzilenm ellerine ~e-
Bir çok bombalar atılmıştıx. Bir çok hü- çinniı1erdir. Ynnan onl~un elİ";e UZUD mu••ddet 
kümet binaları hasara uğramıştır. Ya- esirlerden başka çok ganaun de geçmıf 
raJılar varsa da ölü mevcut olduğu hak- ise de bunlar henüz tadat edilememit· 
kında bir haber yoktur. tir. Cephenin diğer kısonlannda da Yu- ao•• ru•• ~tu•• ler 

Fransa Alman 
tazyıki~e l:tarşı 

Devriye uç.an İngiliz avcı tayyareleri nan kıtaatı mücadelelerine muvaffakı- .,.. ~ 
hepsi Alri1an olan dü.5man tayyare]eriy- yelle devam etmektedir. ~eşif hare:kab - • - - • -
le hava muharebeleri yapmışlar ve mu- esnaımda ttalyanlardan bır çok esırler B. ViJlılnin 8. RP%Ueltln Vqi gazeteleri donan• 

koyuyor 

hakkak olarak beş tanesini düşürmüş- almmıfbr. ahlı s olar '.iı mamızı ue imparato•-italyanıarın Derne lerdir. Diğer bir çoklarına da isabetler 1 o ikinci tqrinisanide Amavutluk mur a ı - . -· 
şar'lıında hava mey• vaki olmu~tur. Avcı tayyarelerimizclen halyan kuvvetleri kumandanlığını d~~: Jngfltere. 'e gideceği luğıımuza fıora;yaC~IZ 

HAKKI OCAKOfiLU 

al d biri düşmüşse de pilotu sağdır. Pilot uhte eden generalin o vakit neşrettigı SÖ''leniyor.. diyorlar- · 
Günün en mühim davasım, Amerika danfaPI 'fı nta ı.. d.. d 1 b' d.. ta · · • y lıl lln eç 3 T 

-•sı'cu··mhuru B. Ruzveltin İngı0ltereY. e Londra 19 (A.A) - Royter ajansının ~ş::ıe .~.? .. e~e .. ır .u~an yyaresmı bir ~mri yevmı.. unan ann e. e 1 - Vaşington, 19 (A.A) - Son reisi· Londra, 19 (AA) - Sunday •Y· 
nıı dusurdugunu soyleıruştir. miştir. Bunda ıoyle deniliyordu. dlmb • tih lb d B Ruzveltin rakibi mis gazetesinin diplomatik muharriri :rardımı genişletebilmek ÜZel'e istediği Orta şark İngiliz kuvvetlerinin umumi Bugün biı· avcı tayyaresi daha düş- du: . . lan ur ~~:in~ı~eye ıridecek oJan Fransanın vaziyetini tetkik ederek diyor-
sa!iihi)'etleri ihtiva eden kanun projesi- karargahı nezdindeki muhabiri bildiri- müştlir. Pilotu kurtulmuşsa da hafif ya- Size tam itimadım vaıdır. ..Va%ifenı- 0

8 
Vilkive.y reıs· ı'cümhur tarafından buaün ki: 

n.in Amerika parlamentosu hariciye en· yor; İngiliz tayyareleri tarafından da- 1 dı k · · ı · .. 
etimcnindc müzakeresi t~kil eylemek· gvıtılım~ olan İtalyan hava kuvvetleri ra 

1 r. zi bütün uvvetınız e yapa~gınıza e- kabnl edilmi:, ve uzun müddet görüş- Mareşal Petenin Alman tazyik ve 
., - Sonu 4 üncü Sahifede - minim. Yunan ord~s~na must~ak ol- m6$lerdir. tehditlerine mukavemette devam etti-~~ haftadan beri ba$1a Amerika ol- - Sonu 3 üncü Sahilede ~ 11nıııııııım1111111111n11mımnmm11111111111nnnı duğu de!si vcrceksın1;2. !"lel?lnız zaferi İNGİLTEREYE YARDIM AMERİ- ii tahmin olunabilir. Lavalın yeniden 

ak b · ·· ih • fkA ;t~~~T:'.:~1': Diye bagmırak §arkı ile ilen atılınız. KANIN MÜDAFAASI DEMEKTİR kabineye alınması.- hususundaki Alman 
hu ın!~~~cile t;;:;:~d=. umumı e ani Yeni başkumandan general Kavale- Vaşington, 19 (A.A) - Hariciye na- talepleri timdiye kadar cevapsaz kal-

Hariciye encünıenimleki göriişmeler ronun vazifeııl Amav~tl~~ .. ttaly~~ ~r- ~ın B. Kordel Hullun mebusan hariciye 11U§br. Viti gazeteleri Franaanm donan-
bllinen ve bilinmiyen bir çok lıakikat- dusnna g~çen pazartesı gunu teblıg edil- encilmenindeki bcyanatiyle albay Knok- mıumı ve müstemleke imparatorlufunu 
leri ortaya atmaktadır. mi,§tir. Esırler gen_eTal J_<' avalero. tar~f ın- sun beyanatı çok müsait karşılanmıştır. tam olarak muhafaza kararını hel' vakit-

Hepimiz biliyoruz ki Avrupa harbin.in dan şimal cephesmdekı tepelen mudn- Yeni te~kil olunan milli müdafaa kon- kinden büyük bir tiddetle tebarii:z etti-
Dk ~nlerinde Amerikada infirat poli- faa kin verilmiş bir emri ifşa etmişle~ •eyi ~ından ve mühim fabrikatörler- riyorlaı. 
tikaııı taraftnrlan hikinı bir me,.·kide dir. Bunda ölmek veya l'.enmek emır den K.losien demokrasilere kira ile veya · Mereşal Petenle B. Heryo arasında 
idiler. Amciikn1ılar Avrupa işlerine ka- t-di1mekte idi. ödünç olarak verilecek harp malzemesi bir mülakat vukuuna daiJ' §ayialan kay-
.rışmak .istcı'll!orlaı', bilhassa · ha11>ten tT AL YAN ASKERLERiNDE hakkındaki lAyihayn dalı beyanatta lm- deden muharrir bu mülakatın b.elki ·de 
uzak kalmak, bitarafhk muhafazasına MEMNUNlYETSiZLIK lunarak şöyle demiştir: Almanlara mareşalın bazı vaziyetler kar-
ltlna ır'östenne'k arzusunu besli}·orlard1. Dii;:"CI' mmtnlralardll da Yunan kıtaa- •, - Bu lliyiha, doğrudan doğruyn §ısında ne gibi adamlarla işbirliğine mü-
Fakat B. Bitlarir. harp ~aycle:ri Vf Al- h memnuniyet verici mücadelelere de- Amerika milda!aa plAnının bir cUzUdiir.• racaat edeceğini göstermekte olduğunu 
manyanm dünya 'bakimiyetini tesis yo- ~m etmekte ,,.., ~I~ ahnaktadır. Son - Sona 3 üncü Sahifede - kaydediyor. 
lımdoki ulu orta tet!avüzleri Amerikalı· · günlerde ele geçınlmı• olan. İtalyan e- -·-·-·-·-·-·-·-·-·-· , 
lan bir hayli düşün~ürdii. Ba.~a bay sirleri, artık 1talyada Yunan barbmdan . .-. ... 
Ruzvelt olmak üzere Inıiltereye :'!"ardım değil, Arnavutluk hatbmdan bahsolun-
edilrnesi fikri kuvvetknmeğe başladı. duğunu ve buraya hareket edeıı latalar 

Münakalat Vekilinin -·-·- -·- -·- -·-·· tetkikleri 
Yardım isteiinc Amerika kanunlara · ve araımda çok biiyük memnuniyetab:lik-
harbe sRrüklenmek endisesi mani olu- ler IJ8' gö.terdiğini aöylemİflerdir. 

B. Cevdet Kerim lnCeda
yı bu sabah avdet ediyor 

707;~ basından Johnson'llll huda- Bi.ngazive ce-nıtp .~arctfmdan bir b<ıkt§ - Sonu 2 inci Sahilede -
41ıiı bir kan1D\ layihıuiyle bu manialar _____________ ...:.___:;c....__..:._..::.__....:...:~---~---;-----------------

~~~~:~~ muhari11Jere ~in INGILTERE • iSPANYA ~~!!!!!!~!!!!~!2!!!!!!~!· AMERllADA MERASiM 
para ile malzeme satmak salahiyetini ve-
riyor ve bu malzemeyi satın alan mem
leketlere kendi vasıtalariyle taşımak 
mecburiyetini yiikliyoıdu. Dilerse Al
manva da hu sartlarla Amerikadan mal 
aJabiıecekti. 

Bu suretle Anıerilrn bitaraflığnu şek· 
len muhafaza cylemis bulunuyor ve de· 
mokratlara vardım imkanı elde edili
yordu. Çiinkii Ameriksdan pesin para 

..... 
Tanca meselesi 
hakkında an-
laştılar mı? 

ne miibayaa yımabitercl< "~ aldıklarmı Bir Nazi habe .. ine göre, 
kendi vasıta)ari:vlt• flaklt.>dchilc<'ek olan es ... · me-urlara ve·ı·ıe-
memleketıeı· an.cak İnırilterc ile l•'ransa H ••• ır 
idi. Nitekim Johnson kanunu demokrat ceJı tazminat işi 
mernleketıc-rdl' biiyiik bir memnuniv~t- • halledilm•~ .. 
Je karılandı. İngiltere v<:. Fransa ham 9"J' 
içinde Amt'riknya ı!enis ~ipari~ler verdi- Madrid. 19 (A.A) - Bir. Nazi te}gra-
fer. fmda deniliyor ki : 

Aradan bir sene ,;e('incc İn~füerl'nİn ·İı:1!ilt~ı·o bilyük . ~lçisi Sir Samuel 
harp masrafları tahminlerin rok feykinc Hor ıle lspanya harıcıye nazırı Serrano 
nkh. Biiyiik :Brifanya imuaratorluğu Suner ~ra-;ında ce~·eyan ede? kon:uşma: 
elinde mevcut hiitiin imkanlan kullan- larda bilhassa e.skı Tanca ıdaresındekı 
dı_ Ve ııJılasıldı ki pesjn D3l'a ifu :rapı- memurlara verilecek tazminat meselesi 
tnc-ak mi\\,a,·aatla hu haı·bin idame etti- mevzuubahis edilmiştir. 
rilmesi hayİi zorlasmış bulunuyordu. Belki de bu mevzuda bir anlaşmaya 

Bu defa. İnrrilkre bazı deniz \'e hava bile varılmıstır. 
;;-.ıcrini Ame~ika' a kirulamak ve para· Filhakika resmi gazet~de intişar eden 
sn; vemu~k suretivlc hu memleketten bir kararnamede dört mi}yar pecetnhk 
~ili torpido satın ~ldı. Vr.zl:vet mali ba· bir tazminat vardır 
lumdan oMnknı mi.iskiil hir. durwna gir
misti. Yeni ~·arele1· aranması zaruri idi. 
~.lmaııy~ - lta1va ,.e Ja1-ionyaıun ii<;ler 
ımktım ımzalamalnrı :veni talııtn•tillcre 
yol nctı. Ru pakt doğrudan doğruya 
Amerikayı tehdit eyliyordu. Uzak sark
fa mutlak bir hakimiyet tesis etmek is
fiycn Japonyo:nı. Amerika bu tc:-l1ditten 
liorklııııdıi!'mı Ciııc r.çh~ı ;yeni ve hii:viik 
hedilerle ifade etti. 

Bununla beraber ortaya bir hakikat 
tıkıyordu ki o da mill\ er devlcLlerinin 
auhtemel biı· zaferi. Amerikanın eınni
~eti , ·e 'iikselc menfaatleri iciıı cıı hü· 
:Jiik tehİikc teşkil e.yliyeceği, belki. de 
felilketini mucip olacağı idi. Aıncrıka, 
::ta1mz hcscriyetin refahı , kiicük millet· 
lerin hayat 'c istiklallednin korunması, 
ıiUnya huzuru ıtibi insani ve medmi di.i· 
.Uncclcrin tahakkuku icin değil a:mi za· 
~da bizzat kendisinin crmiyeti için 
lnl{ilteı·enin ~aterini temine met·buriyet 
iu:vmağa başladı. · 

Amerika unmıni efkarında vukua ge
~n hu hii:v.iik taha\•vül reisieümhur in
tihabatında pek c.-anh bir sekilde teza· 
•tır e:vledi. Teamül hilafına B. Ruzvelt 
lçüncii def:ı olarak kahir bir ekseriyet-

e • reis serildi. Secim mücadelelerinde 

' ~ - So,;u 2 inci Sahilede -
dikta.törü general FrcınJco 
nutuk ~lerkctt -~ 

SONDAKJKA 
··-········· 

-·-
B. Ruzvelt bu
~ün bir nutuk 
söyliyecek ••• 

,aJ ettiler AmertlıaJılar fnnlllz An• 
ltalyanlar Af rikoda tll adalarında haua üs• 

lerl tesisine 
·bütün cephe boyunca IJaşladdar •• 

· f 'J • l t' V ıı.şington, 19 (A.A) - B. Ruzveltin 
1lCQ eaıyor a üçüncü bir devre için reL.,iciliiıhurluğu 

Kah!re 19 (A.A) - Umumi ka- resmen deruhte etmesi milıiasebetiyle 
rargah tebliği: Libyada vaziyet· de- merasim yapılacaktır. Yarın (Bugün) 
ğişmemiştir. bu münasebetle B. Ruzvelt radyoda kı· 

S d da kı K al j sa bir nutuk söyliyecektir. Nulı.ik 15 u an taatımız 815 ayı f· dakik d fw ·· · ktir 
gal etmittir. Dütman civardaki ~v- husus~ "tibi. ~.~~~:ı sdn !~~ 
vetli · mevzilerini tahliye mecburıye- larında fikirlerini açıkça iiah ettiğini, 
tinde kahnııtır. ttalyaiılar bütün bugün için merak uyandıracak bir şey 
cephe boyunca ricat etmektedirler. kalmadığını söylemiştir. 

Kahire 19 (A.A) -Azinıkir ve SEN LUİDE AMERİKAN 
becerikli İngiliz aubay ve ttleri Ha- HA VA 'OSSÖ 
betiatan hududlDldan 600 kilomet- Nevyork, 19 (A.A) - İngiliz mU.stem
re U.-.ride mütecaviz ttalyanlara kar- lekelerinde Amerikalılara üs teminine 

·r- dair olan 1940 eylül anlasın.ası mucibtn-
fl Habeı vatanperverlerinin ınuka- ce lngiliz ADıtil adalarından Sen Luia 
vemetini tanzim etmekte ve Ha~ adasında inşa edilecek hava Uslerinln 
orduıwıa yeni ıilihlan kuJhuınıUını Yerini taYin için iki hükilmet arasında 
öğrebnektedir. nihat bir anJaşma akdedilmiştir. Bir de-

Ad niz tayyare &sünün şimdiden tesis edil-
Hepsi de memleketi, yerli 8rf v_e et- rniş olduğu haber veriliyor. Hava üssü 

lerl ve mahaill dilleri pek iyi bilen b~ larak Am rikal 1 
İngilizler öğrenildiğine göre teımnuz. bı- o e . ı ar eski kale namiyle 
dayetinde katırlar sırtında dağ patika- maruf mahallin kiralanmasını teklif et
laıı.ndan gec;iril.P.n mühim mikdarda si- 'llişlerdir. Bu teklif kabul edilmiştir • 

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

Münafıalôt veJıill, Kültürparlıtalıi ınüesseseln 
ue Garaj santral ha'lı'lıında ·da izahat aldı •• 

lahlarla beraber Habeşistan hududunu ~= ~~~h ad~ başlıea ilc;Un

geçmişlerdir. Bunlar Hnbeşistantn kJ2. -·--------------
~ın gllneşi ve hattı tistüva yağ.ınurlar, E1rr11111111111111111111111111111111m111111~11unmıll'e 
8ıtında dağlık ve ormQDlıklarda hafta- - = 
Jarca süren bir seyahatten sonra budu- ~ Romanya sahille- s Kerim 1ncecı.1ymm :::ehrimizde yaptığt tet!~ıkattan 
dun 600 • 800 kilometre ötesinde umu- S • 5 Şehrimizde bulunan Münakalat veki· şülmüstür. 
mt karargAhına varm.şılardır. Seyahat ~ Tine ma )'R döküldü E U B. Cevdet Kerim tncedayı dün muh- Vekil buradan beledi1e reisiyle bir
dUşman tayyarecileri tarafından görül- § -.- § telif tetkiklerle meşgul olmuş, misafir likte otomobille hareket ederek KUltür
mek korkusuyla daima heyecan içerisin: •• Berlin 19 (A.A) _ D N.B ajansı 5 bulunduğu Alsancaktald devlet demir- parkı gezmiş, ve parktaki müesseseler 
de gec;mlştir. İngiliz1er beş ay evvel ~~ : Bükr şt lstihb edi · . Dahili ;: yollarına ait köşkte öğleden evvel bazı hakkında belediye reisinin verdiği iza. 
Habeş kabileleriyle temasa ~eçmek gı~ı S m~ R ar ~r. sul ye 5 ziyaretler kabul etmiştir. Vekil öğle ye- batı dinlemiş ve sonra garaj santralı 
gUç bir işe başlamıştır. B~ vasıtasi- Smayn dakuı1:füğ:: halrlondakiar;ı; E meğini Kadifekalesindeki gazinoda vali görmtiş, bu garajın .. müstakbel. ş;kli .~e 
le Habeslstan hudutlan dahilinde hazu.- : banc rad 0 haberlerini kat'! ola- E B. Fuad Tuksal, müstahkem mevki ko- atelyede calışan Turk gençlennın gos
lanan Habeş ordusu balen Sudanda an- E rak ~ MaYn dö1rlllmtq E mutanı tuğgeneral Mahmut Berköz ve terdik1eri sanat kabiliyeti hakkında be-
~~ayrıdır. S0Jan mahd t iakaıar ~$belediye reisi doktor Behçet Uz'la bir- lediye reisinden izahat ahnıştır. Vekil 
• ~ -~ : u mm 'zamanı = 1i1de hl.laU.d .u.rette en:ı4tir Bu esnada bu sabah saat 6 30 da Afyon ire · 1 nmııııııııııııımııuımııııımıınıuııııımııııını : liııce, tebllt olunacaktır. İ .. na- "-1...:ıı- ~:, ..... -~de .wı..ıL "'-'---y hare· k 't d-.--1...il- my • 

.?-ffl'"'"'l"l'U ... lllllllUIJllllllll•,.... ... ::"'e& Je ~· .-.en ~..... • .... ..- 4'MIAW'~ ~ ~ e ~ ~~ur. 



• CELLAT 
At?A ALI 

Yazan: Şahin Alıduman 
- 55 

-- t .ıw ... es an bey şehit olmuştu 
~~~- x•x~~~~~~~~-

RaJuımı teslim etmeden e1111el bfr define haber 
ua:rfyor 11e Gülendamla Alinin evlen

melerini söyliyordıı-
"•" Sonra gözlerini biisbiltün açarak bü- böyle h·kika~e uygun bir şekUde dos-

yük bir teessürle hareketini takip eden doğru olarıık çıkmış bulunuyım!u.'.. 

- 13 -
adamların yüzlm üzerinde gezdirdi .. 
Bakı§lan bayatinin gözleriyle ka11ıla
şınca; aradığını bulmuş gibi birdenbire 
sabit kaldı... AYNI KIZI SEVEN ÇIFI'E ALJ:LER 

M.:stan beyin bakl!jlan Bayati ile ko- KARŞI KARŞIYA GELtYORLAR 
nuşmak istediğini anlattığı için, şfilr 
mecruhun yanına yaklaşarak: 

- Ne var birader, bana bir şey mi 
.Oylemek istiyorsun? dedl .. Fakat ye
rinden asla kımıldanmmıalısm .• Biraz 
önce seni muayene eden cerrah böyle 
tavclye etti ..• 

Sen merak etme.. İ~ allah yakında 
iyi olarak ayağa kalkarsın.. Zaten cerrah 
ta aldığın yarayı tehlikeli bulmadığını 
~ledi •. 

Yaralının dud 1<1arınd~ ümitsizliğini 
gösteren hatln bir teb=Um .belirmişti .. 
Ke "'< ';esik s!iyliycrek gayet zaif bir 
sesle dedi ki: · 

- Fen •. kendimi hiç te iyi bulmıyo
rı= . Bu dakikada işte ölilm, ü.<tiimde 
kan t1 ırını germiş duruyor. Ancak 
bir kaç saa'l.k llmri\m kaldı .• 

J\I •s!:uı bey biraz durdu. Kuvvetsizli
ği sözünü bitirmeslne uıani olmu•tu.
Bir kaç dakika dinlemn.,.tni müteakiı:ı 
sözlerine dt'Vllm ederek dedi ki: 

- ölümden hiç korkmıyorum4 Böyle 
fOrefli bir hatime ile örnrUmil bitirmek 
benim için ne bilyük saadet ... 

Tekrar durdu.. Bu suretle azalan kuv
vetini yeniden toplıyarak: 

- Ancak rihn.imi ı,,.Jandıran cok mil
hlm bir me"Sele bulunuvor, dedi .. Eğer 
bunu h·lletmeğe muvaffak olUl"Sllm, cok 
rahat ol•oağım .. Rahat rahat ve gİi!e 
gille öleceğim o zaman ... Sana bir sır 
tevdi etmek 19tiyorum Bayati efendi. .. 

Mestan bey burada tekrar ı:özilnü 
kesti .. Ve sıınlyeden 'lalliyeye parlak
lıklarını, biraz daha kaybeden bakı.la
rını, Bayatiden başka, çadırda bulunan 
itteki adamların ilstl!nde ııozdirdl.. Ya
ralı bu haieketiyle Bayati ile yplnız kal
mak i«tediğlnl anlatmış oluyordu .•. 

Orada bulunan Dağdtvirenle Ba?n
yanık ve Akça Yusuf, Mestan beyin bu 
arzusunu derhal anladılar .• Birbiri ar
kasına r,adır knpıruıdan çıkarak Siroz 
'beyiyle Bayatiyi başba'l" bıraktılar .. 

- Nedir Mestan bey? .. Bana anlat
mak istodiğin bu sır, nice şeydir? 

Mestan bey gilçlükle söz <öyliyerek: 
- Dur, birader_ dedi. O kadar aoele 

etme •.. Bu şırrın n• oldn~u biraz 
sonra anlarsın •.• 

Fakat önce bana söz vermelisin .• Sa
na L<mıarlıy;ıcajhm şeyleri yl!rine getire
cej!ine • d"çın~llsin. .. 

Bayati, Me t n beyin dileğini ifa ede
rek h•men andiçtl ..• 

- s: ndi beni iyi dinle .. Söziımil ik
mal edemlyec nd n ve sana anlatmak 
btediğlm şeylerin yarım k:ılae<fından 
ko•k•'Yonım.. Beni bırak.. S(<zllmil hiç 
kesme ... Ben ölilr clmez, bir d.klb bi
le durmad ~ ~ rndan hemen aynlmalı-
mı . 

!swr ::ı yanına Bağny:ııukla Dağd•
vireni de alabilirsin ..• 

Buradaki atlanmdan k ıv11etll • at 
seçersiniz... Bu hayvanlar on b~ giln 
içinde sW buradan Sereze ilet<!l:ilirl•r .. 

Karabaya vnrdığın'2: va"" hiç vakıt 
geçirmeden C::ol'iru bizim eve gH;,, ora
da Hacı ı: s efendı il : ·ril melisin ... 

Ona c!e-rs:l:ı ki ız•:-n G ··l 'amı vn<!e
nlm Aliy versin ... 

Sonr ·li • bunıı da !{ad!ya a..,latır-
•m~ 

Rviıı elci w,ıhçede bir hııV'JZ var .. Bu 
bavuo:un altm'' hlr ~ flne sa'tl' 'ıulu
nuyor .. 

E•dad·m •ıı b;ına intikal eden b..itün 
parıılarımı, altın ve l!'Ümilş kıymetli bir 
çok e<y~ ile bir hayli milcevlıerotıını 
vaktiyle ben oraya gizi diın .. 

D•v!Pt ada'lll:ınnın milsadere etme
sinden korktuğum için, bütnn se~ti
ml, bu havuzun altına yaptırdığım taş 
lıir mahzenin içinde saklamıştım-

!(i:r..di bu hazineyi kızım Gülrndamla 
rl'i!enim Aliye bırakıyorum •.. 

Oraya sak!aılığım bu sonsuz servetten 
diledikleri gibi ~tifad edebilirler ... 

Güfandam gece gördilğü korkwıç rü
yayı o sabah silt nineye anlattıktan son
ra ev i~leriyle kendtni oyalamağa çalıs
'. Fakat gece gördüttl •eyleri zibnin-

1en silip ııidermeğe bir türlü muvaffak 
~lamadı •.. Bir mllddet gergefinin ba.ına 
•eçcrek babası Mestan bey için işlediği 
bir çevrenin nakışlarını bitirmeğe '18-

vaştı ... 
Fakat benliğini kaplıyan iç sıkıntısı 

bu işte kendisini avutma'lna mani ol
ınuştu ... 

Süt nine ile birlikte kuşluk yemeği 
lçin sofranın başın:ı gedp oturd~lar •.. 

Aksiliğı> ~kın ki kızın iı<tahı da ta
tnamiyl~ kesilmiş bulunuyordu. Hatta 
süt nine de bunun farkına vararak: 

- K!Z içlıne dert oldu senin bu halin.. 
diye ona çıkışmıştı. Bu gidişle aklını oy
natırsın diye- korkuyorum .•. 

İnsanın her gördüğü rüya. hakikate 
tarnamı tamamrna uy~n olarak zuhur 
eder mi sanıyorsun? .. Ekseriya rüyalar
~. görülen seylerin aksi çıkar ... Sen ba
banı rüyanda şehit ohnuş gördiin .. Bu 
<'öril:;ün onun yakında buraya sa~ salim 
olarak döneceğine bir işarettir. Hem All
vi de ölmüş olarak gördiysen bu da oğ
lanla yakında evleneceğinize ~.., yıllarca 
bir yastı!;a baş koyaca~ıza, her ilcini
•in de kocayıncaya kanar yaşıyacağuu
za a!Amettir ... 

Sana dediın ya, rilyayı dalına hayre 
vormalı ... Öyle yaoarsan bu isin sonu da 
havırla neticelenir. 

Silt ninenin teselli maksadiyle söyle
di,'!i bu 'sözler Gülendamın du}·dul\u yü
rek Uzüntilsilnil gideremiyordu ... 

Ali, o gün Gülendamın yanına hiç uğ
ramamıştı .. Delikanlı bazı islere nezar..ı 
etmek üzere, sabııhleyin Mestan beyin 
ka..aba haricindolti ciltliklerinden biri
ne gitmişti. llyaa efendi de dairesinde hü
kümet ve kaza işlerilc davalann ve mesa
lıhin çokluğundan ba11nı kaldırıp ta o 
g-Ün aüt niney! ve Gülendamı yanına ça
ğırmağa Ve anlarla konUfl?\ağa vaklt bu
lamamıfb. Aksama doğru Ali vorgun 
argın konağa döndü. 

Gü1endam gördügü rü). ayı .\ı,. 1e de 
anlatınak ve delikanlının da bu husus-
• aki fikrini öğrenmek istiyordu ... Ve 
lıunu yapmaga rnuvaffak olursa sevgi
lisiyle üzüntil'lilnil paylaşarak yüreğini 
sık.an endişelerinin birw hafifliye<-eğiru 
seziyordu ... 

i'akat Gülend_,, Aliy l,unu anlat
ıı:ıal:a vakı t bulamadı.. Delikanlı o gün 
•o': yuı ulm tu~ Akşam yemeğiıiden 
sanra yorgunluğunu il'-'Tiye süren Ali 
erkenden odasına çekildi.. Süt nine bir 
milddet Gülendamın odasında kaldı. . 

İhtiyar kadın kızın duydu~'U UzüntU
}11 gidermek ve onun bozulan neşesini 
yerine ı;tetirmek için bütün tnh:ıflıi!ını 
ve bütün şaltlabenlıi!ını ele almıştı. 

Ona ufak çııcuklara yapıfdıitı gıbi en 
tuhaf, en ı:illünç mevzulara istinat eden 
bir takım hikayeler nnlatlL. 

Ve bu suretle birnz vakit geçti. Son
ra, artık uyku saatinin gelip çattığııu 
'ör"" Fatma iradın bir nnne şefkatiyle 

ve ufak bir kıza yaptıkl:ın r,ibl, Gülen· 
damı soydu.. Y ııtaihna VJ,lttdı.. 

Ve ı:üzcl bir gL'CC ı:e.;i.rmesi temenni
siyle kızı ıılnınrlan öptü . Odadan ayrıl
dı .. 

Süt ııine ııittikten sonca QUlendam ya
tal!ından cıkıp kapıyı silrmeledi .. Tekrar 
yatağına ıtiriP gözlerini kapıynrak uyu
mal:a çalıştı .. 

Fakat mümkün del\il, kınn gözüne 
uyku ııirmiyordu. Dün ııecelci rüya zih
ninden bir türlü cıkınıvordu_ 

Yatajhnda satına, . soluna müttasıl 
döndü. durdu.. Kafasının içinde bir ta
kım korkunç hayaller, cirkin yüzlü. 
müthiş bakışlı adamlar adeta raksedcr 
gibi gezinip duruyorlardı .. 

Bunların arasında falcı karıslyle o 
kara yilzlü gencin de buıundu.!!unu se
çer gibi oluyordu. 
Kız epeyce bir zaman yata~ içinde 

debelenip durardk korku denilen müt
hiş azabın tesiri altında cok acı bir kaç 
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BEKLERİ 

Semereli müdahaleler üzerine 

lngıltereye 
'\-ardım 

Meselesi 
Kaymakam ve 

.mülkiye müfet
tişleri arasında 

---~~~x.x:--~--- Amerilıan mitli mUda· 
f aa tedbirlerınin 
esasını teşhıı ediyor U r lada tütün satışları 

söııe 11a-11..:ah-amı düzeldi, hararetlendı· 
d~.. ıı:erek demokratlar ve ııerek cümlıuri-

,..9...,tf.. --------x.xt-------- :vetçiler İnııiltereye }ardım isini sarahat< 

- BQ.ftaralı 1 İnci Salıilede -

Dahiliye vek&leti ınaballi idareler 8 le ifade ettiler. 
umum müdürlüğü ~tıbe mW:!ür muavin- ir fıaç gün e1111elfne fıadar 50 Jıaru.şa alU:I bııJ• Binaenaleyh İnı:iltcr.,ye yardım 4t 
!erinden B. !zzet Örs Söke kaymakam- mıyan tütünler 55 fıarııştan safılmağa IJaşlandı.. bugün Amerika umumi efkinnıu tn.ffi.. 
1 •iıına, Çerkeş kaymakamı Halil Tekin :x.s:x:------- bine iktiran eylemi bir m"""ledir. Ay· 
liçüncü sınıf mülkiye müfetlli;liğine, Sö- U~~d~ tütün ~b§~aııı:~. yolunda git- hassa tütün limitedin değer fiaile mil- nl zamanda Amerik<1 mılh müdafaa ted· 
'·• kaymakamı Ömer Eritken Çerkeş ı:ıedıgı .ş~kayet edilmf'J, hukümet ve par- bayaasını genişletmesi vaziyeti ıslaha birlerinin esa<1111 teşkil eden bir d:iva· 
kaymakanılığına, Kırıkhan kaymakamı t~ k~aliyle y~pılan bazı teşebbüsler kM.i gelmiştir. Bir kaç gün evveline ka- dır. 
Ihsan Nuri Olgun üçüncü sınıf mülkiye uzer!°e mahalline yeni alıcılar gönderil- dar Urlada elli kuruşa alıcı bulmıyan Hürriyetin son kal i olan İoı:iltere, 
müfetUşli~ine, Midyat kaymakamı Meh- ıniştı. Aldığımız son habere göre tedbir- tütilnler elli beş kuruştan kısmen satıl- al"lli zamanda Amerikanın ilk müı!afaa 
met Ali Dunısoy Kırıkhan kaymakam- !er müspet netice vermeğe başlalTll'J, bil- mıştır. hnttı olarak kah.ü ediliyor. 
1 ı~ına, Reybaniye kaymakamı Necdet _________ ,.;;, _ _;. _ _;.;__:;,,:.~:;,,:.-------------1 Bunım içindir ki B. Rmvelt ilk mü-
Yılmaz üçilnoü sınıf mülkiye milfettiş- POLİSTE da!aa hattını kuvntlendirmek için iıı-
'i~ine. mülkiye müfo!Usi Hulüsi Tuna- ~!tereyi mali milşktil.iıti.m kurtar k 
1)aş Reyhanive kaym8.ktt11ğına, Hizan • • • • • • • • • istemi • kiralama veya OOü!lC \'erm~ ıa.. 
kaymakamı Niyazi Alon Midyat kay- Be k •• 1 1

3 
yihasmı par!Amentoya te.·di eylemi tir_ 

-naka·nlığına naklen tayin edilmişlerdir. ır oy u•• yaşındakı• Bannnla lnı:ilte,...ye tdimenin tam manasiyle genİf yardımlar yaptl•cak. 
--•-- verilenlerin hesabı bllah~re yn f.cira be-

Değirmenderede 

• e zelzeleler 
dolu 

.., 1 1 d deli ,·eya ıeri alnıa yolivie ~örülcce'<tir. 

Og UI) U Vurup O
•• du•• r 

0
•• Projenin hariciye en<ıimeninde m;iza-

kercsi sıralannda cok dikkate S:l\'all 

meseleler ortn:va <ıkm . tır. Bari iye, 

1zmire bağlı Dcğbncndere nahıyesin- "•1< maliye, bahriye \'C harbiye nazırları ı:a· 
de evvelki gün altı dakika nohut büyük- Balılıeslr 11IUiyetl dahiline lıaçan e11ıat lıatiıı yet kafi \'e <arilı if.ıdelerlc AllleJ"ika n 
lü -.de dolu yağmıştır. Bu nahiyede 1-anda mal t af d t Lff lnı:illereye hu \·ard.mı , apmak me·hn· 

iz 1 d f ılala h 
r ar ar in an el1H OIUftdU rİyetiııde o!ılu~ıı.nto frh~riiz ettinni 1 

ze e e e as rla ve afif §elci!ıl do- "•" d.ir. 
vam etmektedir. · --·-- Berıtıımanm Kınık nahiyesine bağlı ve tutulmuştur. lnı:iltcreniıı ıuailiıbinti Amerikanın 

Koca ağa köyünde oturan Osman Akın * Kiiltürparl<ta Murıd o{ılu Hasan ve da feliıketi ol~nı ııiıl"-mİJerdir. 
Halka tez2Ah ve adında biri kendi o.itlu 19 yaşında İsmaıl İbrahim arasında iş meselesinden kavl(a Billıa'Sa Jıahriye naZJn Amerika c1on .. n-
çlkrık veriliyor.. Akını elite tilfenıtiyle vunırak öldürmii5- ı;ıkmıs, Hasan bu:akla Turahimi sol ba- mnsmın In~llere a~alda buJwurwhk..,, 
Elle dokumacılık sanaviinin inkişafı.- tilr.. · cağından yaral= İbrahim de Hasanı tek lw.ıma mib,-er ıkvletleziıı.iıı bahri 

nı temin maksadiyle İktısat vekA!eti Cinayetin sebebi hakkında henüz ııa- dövmüı;tUr. Her ;ki;.ı de adliyeye veril- kuv_veUer'.:vle boy öl~ü•=ive<ei:ini sö:v-
muhtelif vi!Ayetl.er emrine el dokuma rih malQmat alınmamıştır. mi.ştir. lemıst.ır kı erkama dayam.n bu 11\ütalaa, 
tezd,hlan ve çıknklar tev:tllne devam E".llt katili Balıkesir ~yeü dahilin- * Amerika unımnl ~ ;o;inıdiden har· 
etınektedir Sanayi umum Udilril bay de bır köye kaçml.Şi& da ıandarınalar ta- S be taraftar yaınnaı:a kifidır. 
Resat Ben~r bu tevzi işle~ 

1 
gul rafından takip edilerek .iııkalanmıştır. U çekerken Amerika büyük bir kıta üzerine kll· 

olmak ilzere Gaziantepe ~tı:'Ôra Berııama mUddeium~ tarahndan kuyuya dü$tö. rnlmus bü:vflk bir cle.ı..ttir. A~rupadıın 
dan 

dı"ller sark vila" ti ını· • d , ___ :._'-'-· hidise hakkında tahkikat yapılmaktadır. Dede'-·-· köyünde Yamanlar cadde- çok uzaktadır. Fakat ka9J_,boıi ıilıi 
~ " --eve...!!..- o...,,......,...,. * ..._. kabuiuna ("ekil"""' olıl( bir zaman kendi 

sinde bir bal! kulesinde oturan Aksaray- '---

ALrrN FIATı 
Jı M u~u~ yıı._..,ımn. 

t 
Kavga Ve yaralama Kan:::"kumeı;si <lO ~~da Hıı:ee Diin.vanm her tarafryle bilhassa Av· 

~ KAZ DVŞrO Gaziler caddesinde Hasan oğlu İsmail ken dilşerek ~~m ııe tur"~ .. ~ ~ er:: rmıa ile olan münasebetleri enıni~t ai-
Istıınbulda altın tiati 22 lira 90 kuruşa sarh~ olarak para mes<>lcsinden Ahmet m1 muavini Cel&I tar::1.n.fun hldi:h~- tında bulunmadıkca Anıerika bugünlıii 

kadar dil$milştilr. oı'!lu Aliyi çeki~ ile '-···-dan y--•--·· kınd tahkik t ılınaktadır · 1?1•-vet ı·e kudretini aı;fa muhaf"7.a .-y-' """"" ..,.......,... a a yap . liyemez. 

Bergama MeJıtupları 
·················-
Bergamanın imarı için 

plan yaptırılacak 
-~-~~~~~x.x~ 

Zelzeleden yıkılan 011ac:ılı Jıöyü b~1ıa yerde 43 
haneden ibaret olarah yapılıyoP .. 

X•X 

Bergamo. 18 ( Huausi) - Muhtaç ile tefrişi için tetkikatta bulunmak üze
ciftiçilere 90 bin kilo tohumluk buğday re Bandınnandan bir mütehasa11 celbe
Lunlaıdan bir kısmına da 60 bin kilo dilmiştir. 
tohumluk buğaday mübayaaıına kafi Kozak nabiyeoindeki granit taşının 
ge:lece-k para tevzi olunmuştur. B&qdırma lafından daha metin ve mu .. 

Seyl.lp mezroatın bir kısmını harap et- kaviın bir şekilde parke taş vermeğe 
miıı bulunmaktadır. Havaların yağışlı müsait olduğu anlaşıldığından gelecek 
vitmetıindcn dolayı tohum e-kimi de te- m.J.li yıl içinde parke kaldırım fcrıiyatı 
bir etmişse de zeriyat işleıi umumiyet başlayacaktır. 
itibarile mucip memnuniyettir Kaza merkW ile nahiye ve köyler 

ŞEHiR KULOBO AÇILIYOR 
Yeni kayınaknırumız, Bergamoda bit 

eehir kulübü teşkilini temin eylemiıtir. 
Kulübün nizamnameti hazırlanmıştıT, 
lizım celen kanU!lİ formalite de ık=ıal 
olunmak üzeredir Kulüp yak1n~.ı eski 
askeri gazino binasında açılacak. bilA
lıara daha münasip bir binaya sahıp ola
cnkhr 

JM \R PLANI VE MOTASA \'VUR 
I~!' \AT 
Bergama k..wıbaaının müstakb~ imar 

pl:Jnı henüz tanzim •dilmit değildir. 
Umran lşluinin eürat ve inliz.aml:ı inki
•afı hu planın ınevcudiyetine mUtevek
kiftir. Hali hazır haritası yakında Nafıo 
vek&.letine gönderilf"rek imar plinının 
!'1Ürat1e tanzim.inin teıninine çaL$ılacak
tJr. Bu pi.in geldikten sonra ha.lkın mü
him bir kısmı eski kasabanın bulunduğu 
saha haricinde ve lTmir toııesi civarında 
ki antrede modem binalar inşa edecek .. 
ıir. Bu sahada park ve ıtadyumlar in~a
sı da mütesavverdir. 

imar pl.inının tanzim ve taedjkinden 
ıonra sebze, hayvan, zahire hil ve pa
zar yerleri, modern santral garaj, sine
ma, buz labrikaaı İn ası da kararla,tırıl
mıştır. 

PARKE TAŞI IHTIYACI 
Kasabamız sokaklarının paı ke tqı 

arasında kıj mevsiminde motörlü nakil 
vasıtalannın seyrüseferine imk8.n olma
dığı cihetle yeni kaymakamımız nahiye 
müdürleri ile muhatrlara verdiği direk
tifle bu sene yol ve köprü faaliyetinin 
geçmiş •enelerdekilerl• kıyaı kabul et· 
mez bir derecede artmuını temin etmiş
tir. Şimdiden bu köprülerden bir çoğu 
in~a _veya tamir edi1miş bulunuyor. 
BıR KöY YENiDEN YAPILIYOR 
Ze lzelcd n yıktlan Ovacık köyÜnün 

Dikili - Bergama ıosesi üzeıine nakli 
tekarrür ederek Kıı.tlay m~rkezince İn
kaya rnevkiinde 4 3 hanelik modern ve 
mamur yeni bir köy ingasına baı1anmış-
t.r. Oç aya kadar bu yeni köy inşaatının 
bitirilmesi umulmaktadır. --·--

DOGUM 
Mıntaka zeytincilik mütehassısı bav Nazn:n Kılıcın bir kız çocuğu dünyaya 

gelmiştir. Ebeveynini tebrik eder. vav-
ruva uzun ömürler dileriz. · -·-i1ıl tngilfz balılıf;ı 
gemisi batırıldı.. 
Londra, 19 (A.A) - Bahriye nezare

tinin tebli~I : Bahıiye kuvvetlerimize 
mensup iki balıkçı gemi3i düsman tara
fından habnlmıştır. Ni\fwıca zayiat ol
maınıstır. 

Bergamadu büyük 
bir kaplan vuruldu 
Bergama 18 (Husus!) - Kazamız 

içinde şimdiye kadar hemen hiç kaplan 
görillmemlş olmasına rağmen bir kaç 
gün evvel Turnalı nahiyesinin Çamoba 
köyünde aveılar bilyilk bir lı:aplan Ue 
karşılaşın~lardır. Altı avcının birden 
attığı kurşunlarla ölen kaplanın derisi 
kasabaya getirilerek 57 buçuk liraya 
satılmı ır. --·-

Kozanaa tuz yolı .. 
Adana - Kozandan bildirildiğine gö

re, nakliye müteahhldir.ın işini vaktin
de görmemesi ve al5.kadarlarm da buna 
ehemmiyet vermemesi yüzünden, Ko
zanda kilosuna 9 kuruş verildiği halde 
tuz hulwınmamaktııdır. 

Binaenaleyh her ne bah8'Jına ohrr 
olsmı lnı;Jterenin mmaff10r olma."1111 te
min yolunda elinden ~len bütün '11Y-
retleri sarfcyliyecektrr. ' 

İcap ederse bu ul"urda harbi bile ıüz• 
aldıracaktır. Cüııkil. bu harbin netk.,.I 
bütün diinyanm ve bu dünya içinıle lm
lunan AmenKanııı da mnkadderatım 
ta:vin e\·!iyeeektir. 

HAKKI OCAKOCLU --·-
Yunanlılar ilerlemeğe 

devam ediyor 
- Baıtaralı 1 inci Sahilede -

Dün akşam içinde 603 ltalyan esiri 
olduğu halde Yunan limanl.anndan bi
rine gelen bir vapur nhtmıa yanaıırken. 
esirler tarafından oahilde toplanan aha· 
!iye kalll Mıwıolini aley!.lııde bağ.it"" 
malar yapılmııtJr. 

Dünkü Lik Maçları 
"•"~-~~~~-~ 

Altay, Altınordu berabere kaldı
lar. Karşıyaka O - 2 kazandı 

x•x:--~----

Dün Lik. ınaclarına devam edildi. Ha- tu. Nihayet devrenin son dakikası IÇ'n
vanın ı:UzelliiU ve maçın ehemmiyeti de Altay tehlikeli bir akın yaptL Soldan 
Alsancak sla~ bu ~nev~. en kala· kaley~ ka<lar dayanan bu o.kın da top 
balık seylrd~ çeknü~I. Trıbun baştan kaleden geri geldiii zaman llyasın ny:ık-
başa dolu ıdi denilebilir •-- .. · d;ı .. ·· •-·d ı ld D ı.w-ı onune ~·" ve iıllıı e go o u. ev· 
KARŞIYAKA - DEMİRSPOR re bu .suretle 1-1 berabere bitti. 
tik kaı~ılaşmayı bu iki takım yaptı. !kinci devrenin ekseriya olduğu gibi 

Kümede sonuncu vaziyette olan bu iki daha heyecanlı olacağı bekleniyordu. 
takımın oyunu seri halinde beceriksiz- Fakat ümitler ~a çı~ı. Beraberlik. her 
tikler icinde cereyan edip gidiyordu. Ara iki tarafı da iatrnin et m~ haleti ruhiyesi 
sıra kale önlerinde çabuk parlayıp oö- içinde oyun bir tilrlü beklenen ~evk \'e 

nen heyecanlı sahneler oluyorduysa da .h•yecan vermiyor, bylamıyordu 
te;ııadi edemediiii ve arka.., gelmediği Altınordululaı· ınubarim hatlar nd• 
ıçın seyırcılere fazla zevk vermektep tadilat yaptılar. Bu. onları-ı v~lyete 
uzak kalıyorlardı. göre kulfaıı,dıkları en •on tabive caresl

Bu minval ilezere devam edip giden dir. Hamdin\ıı sol açığa ıı~ç~r;,k oyumı 
maçın seksen beşinci dakikasında Kar- . B d < ... . • d · v aka lehi b" lb 'ld" b açması. u a o..- seıneı e \erme ı. ,,ar-
::ı oldu. G:,jünır ı!°aİeyn ~~~~~d~eyaı:'. ~ı ı.ıraf ta bir şe:I'. yı.ı;ıamşymr.l 'V'ın 1-ıu 
tığı tes.ir kendisini göstermekte gecikme- 1-1 lwraberc netıce ıfo )Jıltı. 

M stan beyin dili artık Wsst,dilir bir 
""-ette ağırlaşın:ığa b>şlamıştı. Yaralı
nın dudakları son olarak bir kaç defa 
daha ba:i.fçe lupırdanm~tı ... Bayati. Si
roz beyinin T nrırun ismini andı~ını 
farkcttl.. Sonra gözlerinin bulandığını 
ve bakl!larını.ı il•rid• bir noktava dn1!ru 
kayıp orada '>it bir halde kaldıi!ını 
ıı:ördü ve acı bir çtj;lık kopannaktan 
kr'1<Ls.lnl aı..madı,. Ilıınun '!lı,; 11"ndc 
d• 

saat geçirdi. -------------
di. 1ki dakika sonra Karşıyaka bir gol Birinei devrede ekserı.,:,r ııstün ve 
daha yaparak oyunu 0-2 galip bitirdi. ümitvar o.~ran Altıno.rdu: . •r b•.--

Ank d 
Hakem Hasan Yanık oyunu 111.Y".kivle bertik golunti yemeseydı ıkıncr if.~·rde ara ra YOSU takip etıniyordu. Penaltıyı da yan hake- de bu oyunu dcvaın ettirerek galihiır. • 

8,00 program ve memeket saat aya- min ikazı üzerine vermiştir. Görülıniyen ~labilirdi. Beraberlığc mani ola""'Yınca 
rı. 8,03 ajna haberlerL 8, J 8 müzilı:: (pl) ofsaytlar ıla çoktu. Çok mü""1nahak!ır \"RZ.iyet heralcis oldu. Bu defa Ahaylılar 
8,45 9,00 ev kadın _ konUJma. 12,30 i~si az kalsın iki ta,.fı birbirine' ~r- ekseriya bakinı .. '"e. Umi(\'llr ıtyn..,Har. 

- Za\"dlı Mest::ın bey. Bizi ölümd~n 
kurtaran aziz kardeşim. diye ha_vkırarak 
hiln~ür hünPllr ei!lamaöa kovuldu. 

~ ... , 'n f"rV»dını duy:-ra Daı!d·"'virPn 

Gece yansına dol\ru korkularının büs
bütün arttığını, bir kaç saatten beri de
vam eden bu Azaba artık katlanarruva
caı'!ını S&en Gülendam ~lit ninenin oda
sına gitme!. ve ızeceyi onunla birlikte 
ııetirmek karariyle kalktı. 

-( BitmeJi )-

ve- 'R~.ıırı~'Pnıkla Akca Yuc"f kosa kosa ı••••mı11191.._,.'Y?l9!1.ı'!"""lil!JılW 
ıd 1 

,.. ..l ı8 :SU""'~•TJ&JJX~ 
p;e i •r ..• "''"'" nirhı te M••tan lıovin Sl Soıhlık 
donuk b~k •wr·,.ı. 1'aNJıla<tı1<1arı v~kıt ~ 
h,..r ,..-; aclam d3. Ra\•afi gibi a"ınmakt~ 
ve C!'ÖZ y:-cl.:ırı cf51c:Tl'~lr,tP n111ri\."'"111nf'lil~r Denizlinin Kocabaş i.~;ta.<;\\'Onun<ta 

Akça v .... ıı~f ~iro7. h• .. inin f'"ık <\ıı. kiin kere-.tc fabrika.11nttı Alnıan,·l'I 
ran ııözlerini U-'ı. r•nr<ini b·v,u fabrikaları marnulatınchn hir aıl•t 
h!r tülbc!ltl~ ba~ladı. pilAnya ınakina'<l. Kdtrak. Turbin 

Bı:.basının _c~rkt,,. ı;;e-hit olarağıuı- riı- oileleril~ bi:rlik1P büti.in .. k..,nnlan ~,-
•a<ında gören Mestan bevin ~ızı 0 •lo- !ılıktır. Talip olanların Deni71ide 

Jdkarla a~aba n" vı.,ıtvo-ı'd·ı~ Tnh,:ı! bir 'ıorsa kon1iseri hav F~t Kavınakn-
tesadtif eseri olarak. C·.i1Pnd~r-~-a : .. r_ \ •ıa müracaatl:-ırı ilNn olunur. 

dü((ü o "korkunç rüı·~nın lıir kısını. İjte le••:.Yhl ı çgs al~ 11 n-

Yeni He~,.iyat ... -........ -
İslam • Tür1ı 
ansflılop~d!sf •. 
6 ıncı numarası çıltmııtır. Bu aayı 

hazreti Ademe tahsis edilmi tir. Diya
net rais muavini profesör Ahmet Ham
di Aksekilinin cAdem nasıl ve neden ya
ratıldı) Ademin girdiği ve çıkarıldığı 
cennet nasıl bir yerdiT) > vesaire gibi 
mühim mübahaıaya ait bir yazısını, ay· 
ncaMevlana Mohilmmet Ali.Muhammet 
ikbal, Ömer Rıza Doğrul prol..ör İs
mail Hakki lzmirli ıribi mütefekkirlerin 
'Vazılarmı ihtiva f!"tmt"ktf'dir. 

ZIRAA T DERGJ.51 
Türk ziraat muhendialeri birliği tara

ı:>dan her ayda bir defa rıkanlan bu 
.J"'1iium 12 inci sayıın inti,,..r etıiüftiT. 

program ve memleket saat ayan, 12,33 diriyordu. Fakat oyun b_ır turlü gol oyunu olamadı. 
milzik· saz eoerleri, 12.50 ajana haber- ALTAY_ ALTINORDU Maç. heyeti uınwniyesi itibariyle b~k-
leri, 13.05 müzik: §Brkılar, 13,20 14,00 Sıra günün mühim ve heyecanla bek- Ien<liıii ,gibı zevkli ve heyecanlı olmadı. 
müzik: (pi.) 18,00 program ve memle- Jenen karşılaşmasına gelmişti. Takımlar Vasat derııcede .hatta a<:.o·'ı bir •evived~ 
ket saat ayarı. 16.03 müzik' radyo caz en JruvyeUi kadrolariyle sahada clizildl- d.-vam ettı. gıttı. 
orkest'ratı, 18 40 müzik: karışık şarkı- ler ve maç seri ve güzel başlad~ Ne rüz- H~kem Esaı Merter, ı!LİLO çaro:ır d•
lar. (9, 15 müzik: (pi.) 19,30 memle- gQr, ne de güneş vardı. Tam bir futbol ıecede mühim hala yapmadı. Yo-•ı&ı 
~et '."'at ayan ve ajans haberleri. 19,"5 havası. Ekseriya Altınordunım hilkimi- hatalar saha ortasında ve oyun ü1 ır.~e 
müzı~ · radyo ince aaz heyeti. 20. 15 yeti ve ümitvar oyunu ile geçen de\'TI'- müessir olamıyacak d•rec..M eh•rnmi
radyo gazete.i. 20 45 müzik: sevilmiş nin 21 inci dakika5ında Sait bütün ınü- Y'lf!.ıadiler 
'>arçalftr. 2 l .00 müzik: dinleyici iotek- dafaayı geçerek falsolu bir vuru.~la Al- Bu. o;yun·fan •onra d •• ı ~·m aTasııı-
leri. 21,30 ko~uşma. 21,45 müzik: rad- •·-~rdu lehine bir gvl kaydetti. ~ İti mili! küı,.,•v• "'rın~< vaziveti müp-
vo orlı:eatra.sı. 22. lO memlek•t ""at •va- BunuA üzM"ine oyun biraz. dahn C"n- hem!ı-'ln; m hof>7.ıı Pim kt•di:r Bu iti
"I aians aherl·~i. bor~plı:>r iatl~ .. ; '!2 41'\ 1 nır ,..., h •eranl.qnır gibi oldu. Fa ·ıt barla. h"''•!'ya yapılacak olan Altay -
'T'lij-,;k: (nl) 2'3.25 '>'2 '21) ... ,.,,.,ki pft,._. ;. • giİ7~1 ,.~ _ml1ntazam akınlar. nı• de Gö2t~pt> nıarı dünkü maç karlar ve bı-1\l 
gram ve kapanış. ırnçınlan fmratlar denilen bir Ş!'Y yok- d~ daha mühim lın mahiv~t almıştı• 





• 

t',. iillFE f LENi ASIR 2n SonkA"nn Pa:ıartesl 19-!! 
harp nasıl bitecek? tunan - ltalyan harbı 

Almanyayı teh- Bir ltalyan va
dit eden en bü- puru torpillen-
yük, en korkunç di bahnldı 
tehlike: Açlık! 

Oniimüzdelıi yaz İngiliz 
tayyarelef'I tarlalars 

ate$e vef'ecelıtlr .. 

Yazan: C.R. 

Bu muvaffalnyeti lıaza· 
nan Yunan denlzaltuı 

henüz üssüne avdet 
etmedi .• 

Atina, 19 (A.A) - Yunan bahriye ne
zaretinin bir tebliği, Proteus Yunan de
nizaltı gemisinin 29 ilk kAnun sabalu 
zırhlıların himayesi altwdaki bir kafile 
içinde giden İtalyan bandıralı Sardenya 

fal d nakliye gemisini hamulesiyle birlikte 

HINDIÇINI - SiYAM 
HARBi BiTECEK MI? 

Fransızlar hadi
selere nihayet 

verilmesini 
istiyorlar 

BANKUKTA BiR MUSALAHA 
AKTEDILECEGI SÖYLENiYOR 

Avrupada açlık ve se et için e uzun batırdı"--· b'ldi kted' B akli . k . k lan lata halkının de- 1<= ı rme ır. u n ye k 9 ( oır ış geçı!ece o , ': ~emisi ll.SOO tonluktu.. Bang Ko 1 A.A) -:- Domei ajansı 
lecek mevsımlerde karşıl11$8caltı elim !bahir · .. b'ldiri' · . t. d b · d!d aklı erenleri Vapuru batıran tahte henüz us- ı yor: 
vazı.\e a a "m en, süne dönınemistir. Fransız elçisi Siyam ~vekili ile bir 
mesgul etmelte baş!~. . YUNAN RESMi TEBıl(;LERi saat süren gizli ve mUhim bir görüşme-
Yıyecek .v: R!ye...>ek namına nelen Atina, 19 (A.A) - Yunan resmi teb-

s 

Almanlar Sici/yada 

lngilizler neti
ceyi emniyetle Yeni bütce • projesi hazırlanıyor 

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

bekliyor 
Almanla,. Sicilyada yel'• 
ıeımelıle llıi cephede 

laarlJI lıabnl etmiş 
oııı:wo,.ıar .. 

Bütçe ahval ve ~üdafaa 
ihtiyacı göz önünde 

tutularak hazırlanacak 
Londra, 19 (A.A) - Alman hava • 

kuvvetleri Sicilyada yerleşmekle iki cep
hede birden harp etıreği kabul ·etmiı
lerdi,r. Bu suretle lngiltere kuvvetli ra
kibine yeni darbeler indirmek fırsatını 
bulacaktır. 

L'!nd.rada çıkan Star gazetesi diyor 
ki: lngiliz hava kuvvetlei Trablus hava 
meydanlarına büyÜk zararlar yapm1§

lardır. Bu itibarla Almanların lıa!yan
lara burada büyük yardımlan beklene-

---------x.x---
Yeni senede alıııacalı mali tedbi1'1eJ' qe~m ,,,.. 

lıanıarım zorluğa diiıürmivecelı-
x.ııx:-------

varsa. hepsının Almanlar tarafından alı- li-· C h d ahd t mahi tt L-_ de bulunmu§tur. Fransız makamları hu-
.. t .. "lın"" bul as a a"-en gı : ep e e m u ye e uazı d t h"di 1 · bir nlha t ri1 · · mez. 

nıp go uru ~ unm ın r ""' ' mevzii harekAt olmuştur. u a se erme ye ve mesını Sicilya harbın inkişafında yeni bir 

Ankara, 19 (Yeni Asır ) - 1941 bütçenin dışında bir fevka!Ade bUtıi 
Mali yılı bütç<> projesinin hazır- ile hükümete zarJri ihtiyaçları ka11ılı' 
lanhıasına başlamıştır. Maliye Ve- yacak tahsisat ve salahiyetler verilecl' 
kfileti hazırlıklara esas olacak geniş tet- ği zannedilmektedil'. 
kilere baş vurmuş bulunmaktadır. Bu VERGt KANUNLARI 

Polonvadan Fransaya kadar işgal altın- Atina 19 (AA) Yunan dahili em arzu etmektedirler. Bang Kokta bir mü- dönüm noktan teşkil etmektedir. Avcı 
bu
da bkulunan .bütünk ?'.emlcketlkerbdle halkım, niyet tebliği : İ>unkü ~n memlekeıı.: salaha aktedileoeğine dair şayialar do- 'ilolarımızın kabiliyetini bildiğimiz ci-

tetkikleri müteakip Heyeti vekile Şubat ÜZERiNDE 

ısı geçırme ıçın az ç0 r ııeY er ta b' ~"-"·- t h•u- 1m tur l•=aktadır. L 1 
bul b·ı kl ri ilini l bilir Yin m ır >UAu.ue wum o us ...,... 'et e neticeyi emniyetle bekliyebiliriz.> a ı ~ce e t o una . e ı::;.. · J;1- J;1---

ayı içinde yeni bütçe projesinin ana çiz- Mevcut vergi kanunlarını tecrübele!' 
gileri hakkında prensip kararları vere- den istifade edilerek tekemmül ettit 
cek ve 1941 blitçesinin varidat ve masraf mek, noksanları görüldiyse bunlara " 
kısımları bu kararlara uygun olarak ha- mamlayıcı hükümler iliıve eylemek ~ 
zırlanacaktır. bii olduğu gibi fevkalade ahvalin isli ;i~2~~=~ı~~e~1~!5:iJ'~:!~ AMERIKANIM ESKi LO~- SOVYET - BtiLGIRISTAt:' lıALYAYA B~LEN ALMAN-

;;~na~,ı!'~f!!'°tte":~~: ORA ELÇiSi DIJOR il: iKTiSADİ ANL''MASI LAR AZ SANILIYOR 
yesser olsun. Fakat kıta halkının cansız, il Y 

1941 bütçe projesinin başlıca vaziyeti zam ettirdiği geniş mikyasta masraflal' 
fevkalade ahvale uygun ve bugünün karşılıyacak tedbirler ittihazı da elzeı' 
zaruıi mili! müdafaa ihtiyaçlarını tama- görülmektedir. 

kan.<ı•. maddı ve manevt bir takatsizlik
"' çıkaracakları bu kışı takip edecelt 
devrro~ halleri neye varııcaktır? "(n0'1_ •ıtereyi ko- iki memleket aras nda Mı •. h e c·ı 

~- t. . _ b tl v r ı er 
1 

ıcarı munase e er • • 

men karşılıyacak tarzda hazırlaruruş ol- Bu tedbirlerin geçim iınkAnlarını :zO'. 
ması teşkil edecektir. luğa sevketmiyeceği şimdiden ifade eıJr 

1940 bütçesinde olduğu gibi normal lebilir. Af-
* AIM<ınyanın işgal ettijti veya tllrlU ruma ıyız ve artı yor rıkaya ımdat Kiralar hakkında yeni 

bir karara doğru ... 
adlarla kat'! nllfmu altına aldığı mem
leketlffi. müstakbel açlık tehlikesini ön
'lemPk icin geni• !ilçüde ziraat yapmai!a 
zorladı~ı bilinmekle beraber, bu ted
birin mUsbet netice ve~l!Jne, yani va
pılan ekimin biçilmesine imkAn hasıl 
olacaf(ına inanmak çok ııQçtür. CünkU 
bu harbi ne J)Sb8"Ula otur.a olsun ka
zanmai'ıa karar vermiş olnn tngilterenin, 
ekinler snrarrnağa haslamak üzere iken, 
yani hasada teknddüm <>ilt•n ~!erde 
bütün bunları ~ırlalardu vakmak rurE.'
tiyl<> mahv<!deceğine mııbakkak nazari
le bakllabilir. 

silahlanma- 2 seneıik·~·f'kki 2 ~önderemi-
lıyı_ z" yecekler milyon Levadan 7o 

8. Kenedi, Amef'ilıanın milyon Levayı buldu 
laarbe girmesi taraftarı -•-

İnıtilterroen kalkacak tayyareler, yan
«ın ('Jkaran yUz binlerr.e bombacığmı, 
lı::ıtaııın her tarafına dökerek tarlaları 
yakacak ve bu suretle gelecek devreler 
fç!n davanılmaz. öldürücil bir açlık kat'! 
bir mahivetle kendini ~österecektir. 
İnsandan vücut kuvveti istiyen muha

rebe, 1941 kısından önce bitmezse, ni
hayet insanlardan mürrkkep olan Al
man ordusunun devamlı bir açlık yü
ıı!lnden bitkin bir ~.oJ., düsecei\ini kabul 
ebnek yanlı• olma ' ~erektir 

* Fakat bundan da mlihim olan dii(er 
bir nokta, isgal edilmiş memleketler hal
kının. aclıl!ın •Tehdit tanımıvan ve ölü
me ehemmiyet verdirmiyeno tesiri alb11.
da ihti!AI si!Ahına baş vuracaklarıdır .. 
Çocuklarının aı;lıktan kıvranarak helak 
olduğunu gören bir babanın neler vaıı-

olduğunu söyllyor •• 
Vaşington, 19 (A.A) - Amerikanm 

Londra eski büvük elçisi B. Kenedi rad
yoda ~öylediği hır nutukta demiştir ki : 

- lngiliz m!llrtin:n nıancviyatı çok 
yüksektir. Dunkl~rkten "Onra arkası ar
kasına Fransız hcziıne1;eri esnasında 
İngilterenin \'aziycti acınacak halde idi. 
Fakat İnııilte,.c müdafaasında devam 
etti. Avrupanm nıuk dderatı İnııiliz 
adalarının muknvemetin<> baj':lı idi. Al
manlar maks:ıtlanna u]aşa1naı,11slard1r. 

B. Kenedi Amuika siyaseti hakkmda
ki noktai naz..ı.ru,ı da :,:tJ ~urct1c izah et
miştir : 

- Harp ilan cdildıl(ı ı..ıman Almanya
nın tahakküın niyetlerinden emindim ve 
Amerikanın derhal harı:., girmesine ta
raftardım. Fakat Amrıika tedafü1 bir 
harbi bile tekabhül eclen•k bir vaziyette 
del!lldi. Alınan zaferinin manası ihlijs 
ve demokı-a<inin sonudur. Binaenaleyh 
İn>riltereyi korumalı ve sili\hlanmalıvız .. 

isvi~revi me$tıUI eden 
meseleler •• 

maht muktedir oldul(unu. azıcık dilşün- Bern, 19 ( A.A) - Hariciye encüme-
mekle, kolayca bulabilirlı.. ninin son içtimaında ~örü,ülen mevzu-

1941 de .;.,.U'IJllS tarlaların taraf taraf lann başlıcalarını İs;icre üzerinden 
külleştikleri görüldilğü zaman, kıta hal- uçan tayyarelerle İsviçrede tecrit kamı>
kınm kendilerini bekliyen ve yangınla- larında bulunan Fransız askPrlerinin ia
nn kat'i mahiy~t verdiği •Aclık ve aç desi teşkil etmiştir. 
kalarak ölüm· :,akikati önünde., de:haı Afgan ilıtısat nazırı 
·~.akl.~nma!annı beklemek dahi mum- Amerilıava qld' or 
kü~~~[.:ı.u,daki tarlaya ve fabrikaya gü- Karaşi, 19 (A.A) - Afgani.ıan milli 
venmcden, dı.$arıdan getirdikleri ile har- iktısat nazın serdar Abdülmecit han 
bedecek olan İnı?ilizlerln bombardıman- buraya gclmis, RovlPr ajansına şu be
lar vüzünden u;hıyacakl:ırı maddi zara- vanatta bulunmuştur : 
rm küçük ve ehemmiyetsiz olacağı id- - Tedavi edilmek iizere Amerikava 
diasında değiliz. Fakat acıkça· ~örünen gidiyorum. Sevah ... tir,, hiç bir siyasi 
sudur ki İnıtiltcrede açlıktan ölen va- maksadı istihcaf etmcm~ktedir. 
tandasa ra•tlanmıyacak ve sdalet fikri ,;:;;. 

Sofya 19 (A.A) - Sovyetler birliğiy
le Bulgaristan arasında akt ve imza edi
len iktısadl anlasmadan bahseden Zora 
g.netesi diyor ki: 

c940 yılında iki memleket arasında 
yapılan ticari müba<kleler 939 ve 938 
yıllarındakine nazaran bir rekor teşkil 
ediyor. 939 ytlında Sovyetlorle ticaJ"eti
miz beş milyon leva ve 938 yılında iki 
milyon leva iken 940 yılında yapılan 70 
milyon liralık mübadele plilnçosu Bul
narist::ın lehine bir man;ı:ara nrzediyor. 
Bul~aristan 940 yılında Sovyotler birli
~ine zirai nı::ıd<leJerlC' ti.itün ihraç etmi'j 
ve mukabilinde deri ve diğer işlenmiş 
maddeler ifüal eylemiıtir.> 

1111ııı11m111m1111111111111111111•1111ı.ııı111111111111111 

!Amerika.da biri 
IAlman bayrağıl 
= • d. ·ıd· = § ın ırı ı § 
= --.-- = 
~ BAYRAK iNDiRiLiRKEN ~ 
~ PARÇALANDI ~ 
g San Fransisko, 19 (A.A) - Bazı§ 
:: gençler Alnıan konsoloslul(u tarafın- E 
E dan çekilen gamalı haçı taşıyan Al- :: 
§ man Lavrajiıı:ıı indi:rınis ve bu husus- E 
:: ta "POiisin bir kac müdahalesine mey-:: 
§dan vermişlerdir. Bavrak indirilir- § 
§ ken parcalanw.ıstır. § - -
11111il111111111111111111ın111ilil1111 il 111111111 111ı1111111 

etrafında topl":nnıış ol?n.l"r ~!aha kuv- lnnı·ıterenı·n va- ispanya 
'Vetlı, dolayı'1yle sınırlerınc daha ıı;;, 

hakim harbetm~k vazivetinde buluna- • 
u-azete

ler-indeki en 
do~ru haber 

cak1ardır. pur zayıatı 
Hiili\sa 1911 vazını. tarhları atese ve- • 

, ren t:ıv ·arelerin harbi olarak tarif et- •• d •• 
m~k hic te vanlıs ~örünmiyor .. Bu dev- yuz e UÇ 
riı ı hemC"n nrdınrlan, arkası kesilmiyen 
dalı:alar hllinde ucacak ve müthiş bom
balaridr. en korkunç katli~lar yapa
cak olan mııazıam tavvare filolarının 
bomb.~rdıınanlanna şahit olacağız. Vü
cutta bitki:ı. mar:en de bitkin halde olan 
bu okınlara davannmıyacaklardır. 

* Bunun '"in-lir ki her sahada, fakat 
bilha"'a altın verine ~~ecek olan yiye
cek maclo~lprincle en azami bir tasarru
fa riavet ıılunmac;:ı ıazım sceldiğine ina
mvoru7. Bu harp, Avrupada kılanın 

aclık '"'' ·ı~i •hında dize ııetirilmesi su
reti~..J.., ~f' ·on:ı erebilir. 

ME~A.KLI $EYLER 
• • • • • • • • • • • • • • • • 
Kı-~uya döndürülen 
r.·•rlrmlar 
p ... •t '1tv..• ,:?aı:etelerir"-ı yazdıklarına 

g· ret C'~nuht Afrikada Kootavn sehri 
yr r: 1.i ~ i• ıik parkta ehlilestirilmiş 
oı n ~rs]~nl---.ruı kafe~lerd~ tutulmaları
na 1 • tT" "ir " ;Jmaınistir. Simdi bu ars-
1an1ar 1)':p·1.-t l inı::anların ara!:nnda serbest 
ola,.3k ı~ ' ... J. r. 

c ... rı .\.,: t,.; 1-ada ba1.ı avcılar kurtla
ra karşı ı- 11 1 11~1<1 :t için ehli arslan satın 
al;nı•l· rd. '· 

•' 1 ,.hl;l,,.u:tirenler, arslanların ku
zu. kC>r?i t?ibi itiRtkfir olmaları irin bazı 
t...ıvsh;eJc>.t<h• h·1.1Iunn1uoe;:lardır. Bunlara 
göre ~arc.lanl:ır hic kızdırılmamalı ve kor
kutuln •malıdırl~r. Bu takdirde arslan
lar ev ha' vrını gibi oluyorlar, $imdiye 
kadar rı..1. Pr,]an1arın, i"j esnasında veya 
ııarklarda Rezen insanlara hUeum ettik
.. , .. ·riilmemişlir. 

BUNUNLA BERABER SiLAH 
VE TAYYARE iLE VAPURA 

DA IHTIYACI VAR ... 
Londra 19 (A.A) - Deniz ticaret ne

zaretinin parlamento miiste~arı AınC"ri
kan gazetelerinin muhabirlerine beya
ruıtında demiştir iti : 

- Halen 1939 senesindeki vapur to
nilatomuzun yUzde doksan yedisine ma
lik bulunuyoruz. Maamafih dışarıdan 
silah, vapur ve tayyareye ihtiyacımız 
vardır. Neticede kayl>Pttiğimiz vapurla
rın yerine başkalarını ikame ettik. Ame
rikadan da yardım görüyorıız. İstikbale 
itimatla bakabiliriz. 

Alman 'boşlııımandanı 
Jaoon a.~lıef'i heyetini 
lıabul etti .. 
Bcrlin, 19 (A.A) - Ordu baskuman

danı mareşal Bravciç Aımanyada tetki
katta bulunmağa gelen bir Japon askeri 
heyetini kabul etmiştir. 

---...;..---
/tal yan tay yare/eri 
.'skenderi v~ mın

takasında 

Bir İspanyol ı;:azetesi 
Lonciradakihayatı 
olduAu gibi yuzdL. 

Londra, 19 (AA) - İSJ)Snyol gazete
lerinden birinin Londra muhabiri gaze
tesinde neşrettif:j bir makalede şimdİV" 
kadar Londrad.ıki hayat hakkında İs
panyol gazetelerinde inti<ar eden en 
doğru malGmatı vcrmi,tir. Muharrir, 
Londranın en a~ır darbelere soğuk kan
Wıkla mukavemet ettiğini, son haftal~r 
zarfında hava hücumladyle hasara ui(
nyan binaların tamir ve maf1aza vitrin
lerinin vcniden tanzim <!dildiğini beyan 
etmektedir. 

---~---

M"C"risttnda kömür, 
Trans:ıvangada gıda gok 

-----~ -
Romaoyaya Alman 
askeri st>vkrne de-

varn olunuyor 
Belı:rad, 19 ( A.A) - M"caristandan 

ııelen haberlere ıı:öre Matadstnnda yol· 
cu trenlerinin iı;lememe•inden bilisfifn. 

Kahire, 19 (A.A) - Mısır dahiliye de Alman kıtalannı Roinanyaya nakle· 
nezaretinin dün akşamki neşrettiği ikin- den trenler Almanyaya iade edilmekte 
ci bir tebliğde, 1 7 - 18 ikinci kiiııun ge- ve hakiki bir kıtuk denesi geçirmekte 
cesi lskenderiye mıntakasına düşman olan Transilvanvaya yiyecek maddeleri 
tayyarelerinin yaklaştığını ve fakat ha- ııönderilmekteclir. 
sar ve zayiat olmadığını bildirmekte- Macaristanda trenler kömürsüzllikten 
dir. ·işlem.,mektedir .. 

x.x 
Sicilya adG$fyfe Afrlli.;ı y • 1· t d•l J 
arasındalıl deniz de enı yapı an veya a 1 o unan 
İngiliz lıontf'oJü altında b• k• 1 J t ı.. •t dil •~ 

Londra, 19 (A.A) - Royter ajan.~ı- illa ıra arı nası eSUI e ece.P 
nın diplomatik muhabiri yazıyor : "•x-------

Salfilıiyettar mahfillerde. İtalyava bü- Ankara 19 (Yeni Asır)· - Kira be- nan gayri menkullerin kira bedellerini' 
vük mikdarda Alman kuvvetlerinin ııel- ti b~ 
dlğine inanılmamaktadU'. Henüz ltalya- delleı:i icar mukavelenamesiyle muay- ne sure e tesbit edileceğini gösteren 
da hakiki bir Alman i•gal o•dusu olma- yen olmıyan veya milli korunma kanu- koordinasyon kararı hazırlanınaktaçuld~ 

• . .. . . Proje önümüzdeki günlerde hukuk 
dığl muhekkakbr. Oraya gidenler ıubay- nunun tatbık me~kim~ gı'.""esınden •on- ve belediye<:ilerdcn mürekkep bir ):O' 
lar, bilhassa mütehassıs "e yardımcı ~Ü- ra ln,<a veya tadı] edilmış olan veya misyonda tetkike tabi tutularak koOI" 
ı:ütnmlar, havo filoları, tayyare daü ba· müstecir tarafından tahliyeden sonra dinasyon heyetinin tasvibine arzedilt' 
taryalan ve nakliye müfrezeleridir. kullanma tarzı değiştirilere-k icar olu- cektir. 

Tayyarelerin 1talyada en stratejik ---------·----~ 
mevki olan S\cilyada yerlesmiş olmala
rına rağmen Sicilya ad::.siyle Afrika sa
hili arasındaki deniz Iqmu mihver dev
letlerWn kontrolü altına girememiştir .. 
Malta kalesi o kadar ağır darbeler ye
miş olan Graçyani ord•,suna gönderile
cek takviye kuvvetlerinin yolunu kes
mektedir. 
Bazı Faşistler Alman teknik yardımiyle 
simall Afrikada İtolyanların daha şid
detle mukavemet edebileceklerini tah
'llİn ediyorlar. Alınanlar hic bir zaman 
İtalyanın kuvvetine fazla itimat etmlş 
değillerdi. Fakat İtalyanın zaiflemesi on
ların tahmininden evvel baş!~. Al
manlar İtalyanları vaziyete hllim san
dıkları Akdenizde kendilerini tehdit al
tında görmfuılerdir. 

---.J;1.---

In~Iterede ye
ni müdafaa 
tedbirleri 

Londra 19 (A.A) - Yangın bombala
rına karşı mücadele sistemini tanzim 
mahadiyle bu hafta neşredilecek olan 
beyanname ilk defa olarak sivil halka 
pasif müdafaa hizmetini tahmil etmek
tedir. Emirname eı"kekler gibi kadınla
ra da şamildir. Fakat kadınların yo.n
rınlara karşı çalışmak mecburiyeti şim
dilik yoktur. Erkeklerden ayda azami 
48 saat hizmet istenecektir. Buna muha
lif hareket edenler yü• liraya kadar pa
ra cezasına ve üc aya karl'ı.r hapse mah
kfım edileceklerdir. 

lfükümet bazı tahminler hilafına ola
rak 16 ile 6Q yasındaki vatandasları dai
mt mecbur! pasif yardıma m~cbur tut
mamalı: kararındadır. Her mıntakanın 
ihtiyaçlarına ~re mahalli idarelere yar
dını nlsbeti nizamname ile tanzim için 
•"lehiyet verilmiştir. 

A 9E" IZPE Al AN ffA. 
VA FAALl~ETI Ar.TTI 

Pike hücumla'rla mal· 
ta tay yare meydan 
/arına taarruz ettiler 
- ikıftaralı 1 inci Sahifede -
Tayyare da:fi toplarımız tarafından 

dört düşman tayyaresine i•abet kayde
dildiği bildirilmiş olmakla beraber bu 
lıo1>er resınon teeyyüt etmemiştir. 

Daha •3nraki akında dü•man tayyare
leri ada Uzerinden pek yük•ektm geç
mWer ve bomba atmamışlardır. Tayya
re dafi bataryaları ate< açmı~lardır. Düş.. 
man tayyarelerinin bir• ke<if hareketi 
ı·a.,mış olduklar> muhtemeldir. 

Üçüncü alanda iki d:işman tayyare 
'ilosu sahili cşmış ve ada üzerinde dai
reler çizer~k, çQk JJluhtemel olınnk üze
re, kendi düşen tayyar.,lerini aramışlar
dır.' 

Bu sabah ta dü5ffian tayyareleri ad~
ya yaklıı..=ıslar, fakat sabili aşmadıkla
rmdan bomba atmamışlardır • 

• 

Dün Ankarada yapılan maç 

Gençler Birliği. Ankara 
G~cünü mağlup etti 

,,,_-av anın f enalı~ından Istan
bı..lda maç olmadı 

-~~~~-x41x:~~---

Ankara, 19 (Hususi) - 19 Mayıs lerbirlıği daha iki gol yaparak md 
ı;tadında bugün Geııçlerbirliği ile 4-2 kazanmıştır. 
Ankaragücü arasında tild maçı yapılmıt
tır. Üyun her iki tarafın ikiter gollerile 
stadyomunda bugün Gençlerbirliği ile 
berabere bitmi~se de on beşer dakika 
olarak uzatılan oyun neticesinde Gen~-

lSTANBULDA 
lstanbul, 19 (Husuıi) - HavaoJll 

fnalığından dolayı lik maçları bu bsfl' 
tehir f'dılmiştir. 

Makineye Mareşal Peten 
Verilirken ve Leval barışı-, ,, ... 
}' itlev meçhul yor!.._c:_~ı ? 
bl•r Semte aı•ttı• Vişi 20 (A.A) - Resmen bildiriJDY 

.ıı;;. ğine göre mare.~al Peten dün Lava! iJ: .,,.. ı• • d R buluşmuştur. Bu gö~me esnasında " 
ltı.OSO ını e o- Lavalın istifa e1tiği 13 Birinci kanun b .. 

d ı 
diselerini intaç eden sui tefehhümler O~ n a an ayrı MJŞ tadan kalkmıştır. Hükümet mahfiller 
Peten - Lava! görüşmesi hakkında lıl! 

Bem 20 (A.A)- Gazetelere gö- bir tefsirde bulunmamaktadır. Fakat if 
re B. Hitler meçhul bir aemte müte- haber alan mahfiller bu görüşmenin ~" 
veccihen Berlinden hareket etmİ§tir. kında siyasi aksi!limeller olacağını sil/ 
iyi haber alan l>ir menba B. Muıso- !emektedir. (,dl 
tininin de Romada bulunmadığım Görüşme ~er eyaletinde bir şal 

b ')d' kted' vukua gelmıştir. 
ı ınne ırı 

. --·-Seldnikte lngiliz 
askerleri yok 

Atina 20 (A.A) - Atina ajansı husu
si İngiliz kıtalariyle bir İngiliz motörlü 
kıta"ının Selanikte bulunduğu hakkın
da !talyan propagandası tarafından ya
yılan haberi kat'i surette yalanlamıştır. 

ingilız tayyarelerinin 
yeni hücumları 

Kahire 20 (A.A) - 11-18 KAnunusa
ni gecesi İngiliz hava kuvvetlerine men
sup tayyareler Tobruk üzerine bir hava 
hücumu yapmışlardır. Petrol depoları 
civarında büyük bir yangın çıkmıştır. 
Şarki Afrikada aynı gece Assapta büyük 
bir nakliye deposu bombardıman edil
miş ve bu depo üzerine bir çok tam isa
betler kaydedilmiştir. 

17-18 Kfuıunusanl ge<:esi Asmara üze
rine bir hücum yapılmıştır. Bombalar 
hedef mı,ntakası içine dUşınüştllr. Bütün 
bu harekata iştira keden .tayyarelerinıl
zin hejisi n bir avcı tayyaresi nrtlstı!• 
na, üslerine diinm~tür. 

/ngilterye dünki 
Alman hücumu 

Londra 20 (A.A) - Hava ve dalııj 
emniyet nezaretlerinin 1cbliği: B~ 
gündüz sahill~rimiz etrafında az dü.. 

11 hava faaliyeti olınuştu.r. Münferit b 
dü~n bombardıman tayyaresi bu ı' 
hah şark sahilinde bir ~tohre bomb~ 
atmı.şlır. Hasar azdır Fakat bir kaç 1)1 
ve yaralı vardır _ .. _ 
B. Vilki Amerikanı~ 
londıra s~ırimi olaco~ 
Va~ngton 20 (A.A) - B. Vilki İP~ 

tereye hareket etmeden evvel t.ıyYVıı
ile buraya gelıniştir. Gazırteciler B. t" 
kiden kendisinin Amerika birleşik d ,ı
letlerinin İngiltere nezdindeki büyill' J1' 
çiliğine tayin edilmesi mümkün O Jı' 
olınadığını sormuşlardır. B. Vilki bu .flf 
susta bir şey bilmiyorum, cevııbİlll 
miştlr. 


