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Bitler Türkiye 
ve Boğazlara 
taarruza mı 
hazırlanıyor? ,.. 

Son Jarbeıi Jngiltere
ye tevcih olıınacalı 

maazzam bir plan 

Marnş, 1J (Ycııi A l!J - M ~ bu0 ün kurtu-
luşunun ıldönUml\ı'U kutla • . Töı<'ı <le me
. u.;lnr, p ti milmcssilleı i. 1 d. n gelen bir 
1Lye1 h zıı· hulunmu:ı-tw·. L u et' M ıraslının 

, .. irnk et gi törene. t;Crcf dırc ı l sanlı hayra
' nızın l ekilme i \'e i11.lklCıl mnrsı ile başlan· 
ı ı:;.tır. 

Bw1u ımitcn1dp nutuklar ro~ knıl~ ve bir as
keri geçit ı-esnü yapılım,, şclıitlif{e gidilerek bU
ylik ö1Ulf.'riınl7.lıı hatıralan t!ziı olunın~. • 1 

!!ELE 

YENi ASIR Matbaaıınd• buılmlfbr. 

&i&GG L&L3 

Gll ERE - l (YA 
ÜT BE E 17 

Güya Peten ve 
Franko müta

rekeye tavassut 
edeceklermiş -· .. 

Londra mahal ili m6· 

FAKAT BOTON BUNLAR 
iHTiMALLERDEN iBARET ••• 

B. Mtı.ssolini t<e !ttpmı a hcıricı ıc r.a .. ırı 
B. S"'1ıw Sunnet' bir <mulc 

tareke haberlerini 

ihtiyatla lıarfılıyor 

GENERAL FRANKO VISIDE 
GÖRÜŞMELERE BAŞLADI Arnavutluk harbı 

• ___ ... __ 
Son gibılerdc nawn di',hıti daha fcı:la celbo baıltvan Balkanların ıımtımi vaziyetini gösterir harita 

Almanya 
Bir Balkan 
Seferine karar 
Verıni şmidir? 

Ticaret Vekaletinin mühim bir kararı 

Saklanmış olan mallar 
meydana çıkarılacak 

Londra 13 (A.A ) - Çörçilin nut
kunda Almaalann BuJpriatana hücu
mu telmlh edibnekle bunun ~ .a
ku bulacail •e laattl hatif.dalı itaret 
edibnittlr. Tuna uhiUerinde Alman la
talannm •• harp ~ tahflcli 
,....ı AntoDetko tarafmdan protato 
edilmeden 7apıldıtı IPn lnsihereıün 
Romanya ne diplomasi münasebetlerini 
katetmesi pek haklıdır. 

R omanya eimdi hukukan değil!c bile 
fiilen Alman işgali nltmdadır. 

Yunanlılar 2 bin 
metrodan yük
sek dağlarda 

ilerliyorlar 

Viıi 13 ( A.A) - Hvaa ajansı Mon
pe}ycdcn bildirlyoı : 

Mare,al Peten ıeneral Franlıo 
f erel ine bir öğle ziyaleti ocreff .. 
tir. l•panyol hariciye nazırı Sao
no S uner, Fran•a hariciye na~ 
Amiral Darlan, dahiliye ruam 
Payrııton ve Franıanın Madrit 
ıeliri Piyetri de gö rü fmelere iıtl• 
rak edeceklerdir. 

1NC1L TERE - 1T ALYA 
ARASINDA MOT AREKE MI? 
Londra 13 ( A.A ) - Frankonun 

Mev:zuu bıt..Mı olan mesele Almanla
nn Bulgaristana nüfuz etmekle ne mak· 
ıat takip eylediklerid ir. Bitler T ürkiye 

[ Sonu 4. cü. Sahifede ) Böyle bir ıefer Mihverin nihai 
lıezimetini tacilden başka bir 
t eye yaramıyacaktır. 

Jhtikô.rın 

kökünden 
~$aıını teakil 

~ 
eden bu müşkül 
hallolunacak R6MA~;YADA SiYASİ VE 

.. EVKE'J' HiI.GtN kat'i yeıı 

Balkanlarda bir kasırgaıım kopmn\;. 
lzen olthttnndan bahsedili~·or. 

h dli% bynnklanndan 5ızruı haberle· 
ıe röre. Romam ndan sonra Bul~nri t 
llln aa Almanyanın siyasi niifıızn 'c 

ileri &$pli al{\na ~nnek ÜZ('J'C oldu 
lunu kabul etmek lkundır. 

Ankara 13 (Yeni Asır) - Tıcarct 
v<"kfıleti, meınkketimWn muhte.Hf kö
şelerinde, hilhnssn lstruıbulda ~k1anmış 
bulu11:1u v~ gizli giı.li en fah~ liatlerll', 
hiç bir k ~de t!ıhl tutulmadan sntılarnk 
pf,;~yı k ,.ıı.•ırruı tok.lan teslıit (>(]e
r k m('y dann ç kaı n ğa 'k:ıt'i l}C'lôlde 
l arar vemılştlr. 

\~k<ılcli rnüf t.tişl<>rindcn Muhsin Baç 
bu mnksatla Anlrnrayn clo-.:ct edihuştir. 

lstanbuld:ı her cins maldan nPbzul 

.. 
ASKERi TEDHIRLER. 11 

Bu :msaı;ıyonel halw.r1er hakikat mi· 
~fr" ,. 

Ji'ıl'6lli dtl tük(t. hltanıflık teminatı 
'Vererek harbe i\rtiklcnınekten . ureti 
kat'iyede sakınac:ıfmı öyliyen Bu1ıra
ristıın, nihayet nıih,•crin telkinlerine 
lmııılnrnk muknddcrnh na Iırıkim ölmnk 
terbestisini kaybetmis 1Jıldir? 

Ne~·e inanmak lanmdır .. 
Memleketinin 'kn1nlnrmı Nos~ oııa1 soıs· 

yalinne, fn lnnc \'e Bol eviz.nıc knpndı
iım bildiren Bulıror bns\•ckilinin mcs· 
lmr Rns~'k nutkuna nıı? 

Hul,ııri tandn Alman askeri yoktur 
di\;t'n Bul2ar a]:m mm fl'Jniuatmn uu? 

lstnnbul fiat mUrnknbc t\mirl Ticarct 

ln~ilterede İıa-
sar ve zayiat 

pek az ••• 
Ynksn diiny:uu n ı?ec:lmıcktc oldu~u 

hnh hcrcl\»1erc kimle ne salı 1 ne i · 
timn'i \:C ne de im i meı.iyetlcrhı hiç ·1ı d 1200 
bir kt, met ifodc l'fm<-diklcrini söyliyen Anıerı a ay a 
foprnl< ilıtirnsl:mınn tntınhıi icin mihve- tayya. re ve seri halinde 
rin esnret lmllm.,uulnn başkn bir şey ol· 
nm nn ~eni ni7mııııın kapnlı ttözlc seın· gemiler yapıyor .. 
TJati bcslh·('\1 \C nihavct muhtemel A•· l..ondrn 13 (A.A) - Hava ve da-
mım taz-.:lkinC' nnı1cı:n•eml'tİ bir intihar hili emniyet nezaretlerinin tcbliğiı 
ı-;avnn lınzı Bnl~ar 'ıı7.ctc1t'riııin nc!'.rivn· Dün gece "arp s hillcri yakınların· 
tına ım?.. da düşmnn bazı hava faallyctleti gös-

Rtıll!nl'İstnn Rouınııl a ı:-ibi Almnııva- tı.-rmiştlr. Cenubt Gabide ve Cenubi 
nın askeri fü;nı haline ~<'lmcvi knlmJ et- Cnlde hafif hasar ve pı.-k a;, da zayiat 
h1İc;sc t<-lo.iplerin ımınnsı ncrlir? Bu tek· olmuştur. 
Y.hıJcr Hul~nrist:uıın '\:aziyetillc kcudı 11\JClL.J ERE. YALNIZ TOR-
('•n•ıh «-tlcrini ali'ılt d:n· göttn nı«-ıiıJc- PıTO MUHRiBi iSTEDi 
htJcrl nldntmak ic-in mi, Alman tnh•i- Va ington 13 (A.A) - ita as ajan-
rlahnıı , akit lrnunıdırınak icin mi ,·nıu· 1 bildiri} or: 

miktnrdn sto!-tl. r bulnndu u kuvv~tlc 

fahmin f'(lilıyo . 
tlıti ·arın ıı.'lnı tt) kil <'d n bu ınilŞ-

kill fi k <SkUnd n hnUeıınek iç in yepyeni 
bir şt>klldc nıbcadelc c-dilcccl..-tir. 

··-
Hindiçini - Si
yam mütare
kesi uzatıldı 

~·--

Birmanya yolu lıom· 
bardımanlardan 
fıapandı. •• 
Tokyo 13 (A.A) - Fransız-Siyaın 

mUtnrekcsi on be gUn uz.atılmıştır. 
Tokyo l3 (A.A) - Fransız Hindi· 

çinisindım elen haberlere göre Jn· 
pon donanmasınn mensup tayyare 
Mekan nehri fü.erlndc bir köprüyü 
bomb~..rdıman ~lm~lcrdır. Birmanya 
yolu mı n kesilmiştir. 
to.-.e , _ .,..,•- •- • - g- n-~~t(t 

---·---
Köstence ile iki 
şehirden siville-
rin çıkarılması 
düşünülüyor 

--·-·---
Saat 22 d en 5 e lıadar 
solıağa ~dımalı yasalı ••• 
Dur emrini d infe ml· 
y enlere ateş ed iliyor 
Biikreş, J3 (A.A) - Cord, Plesti ve 

Köstcnce şehirlerinde shril halkın t:!h· 
llyesi llıtin:ıali derpiş edilmektedir. !lo· 
manya si)asi \ C askeri t edbir nlm:ıkta· 
dır. Akşamlan saat 22 den sabahın beşi· 
ne kadar soknlclardn her tiirln seyrü e
for yasaktır. 

İktısndi rejim gittikçe driha kuvvetle 
otarşi esasına dayanmnktadır. Mısır 
mahsulüne halkın ve ordunun ihtiyacı
nı temin icin el konmuştur. 

I..Onora, ıs (A.A) - Royter muhabiri 
Btikreşten bildiriyor : Romanyadnld hfi· 
dl!ıclerin inkişafı Bnlkan,nrdnki ı:tet'Rin
li~i göstermektedir. Gecclerl sokağa eık
mnk yasağı şiddetlidir. Devriyelerin dur 

1" or? Bahri} e na:ı.ırı Albay Knoks gazete- • 
iliz bu .. ı••m ~ıj!ın hnherlcr etrafında· 

_____ -·-·-·- _ " mrinc iUıat ctmiyerllere ateş edilmek
~~~ ~~ooc;;;c;,,..:c:;:~~-:~ ıtedir. Alman nskerlcri kin beş bin ba-
- - - - - - - --- -- roka hnz.ırlanmaktadır. "' ., ., ci]er toplantısında yaptığı beyanntta Jn-

ı · n1iiphC'mİVl'Iİn lırıı{iz zai1 olnıad ıj!nm v.ilterenin Amcrikadan torpido muhrip
l :;7. 

~ •'1 rrm: hart'l,ctinde daima t•ok he· !erinden ınaadn denizaltı v"ya başka 
• 1ılı dm rnnnmı olnn Alman erknnıhlll'· han> gemi i 1stemedlğitıi bildirmiştir. 
l ·. eo;inin, ı.iındi Bn'kanlanlıı puslııvı ~a- Va§ington 13 (A.A) - Harp mal· 
~ nnı l 0 A'illl:l dt'lir." hir SC'rı;izcııte karar zenıesi istihsal komitesi rei~ B. K~n 
, t•mıc:;i 1?ıhil midir? Knnaatimizcc J\1· Amerikanın timdi ayda 1200 tt.ıyyııre 
man tab ıdnlmın en lnkm hedefi Blll· yaptığını aöylemistir. Mumaileyh !'" 
J •ınlan yttdırllntk manevi hir hlhiHıl tarı ili•e etmiştir : 
, •ratm'.lkhr. Jliitiln eski'ıli '\C mnnasivlc « Biz senede Otuz altı bin tayyare 
hir tcdhi isfonLi Cntlıik ohunnnktndır. [ Smm 3 cii. Sahif ptfe l 
ı·~er Balkan dc,·letlcri geçirilen tcı:rii- · 
hdcrden jc;fiC:ıde ctmi)erek kiıfi derece· 
ele ı.foirlerlne 'e hareket scrbcstilcrin.-
Mlıiu ol:ıma7lw a Almanlnr böyle lıir 
riiziilınl'•len i fihdc ctınl"ğc· knllwncnk 
1 rdır. Fnknt UaU an de\ tctlcrt ınukaH· 
met ıızmini nmh:ucızn ettikleri müddctcc 
hiz Almam anın hir U.!lkaıı ı;dcr'nc cc
snret cdl·c~':!İni ha c;rılanU7Jl ı. <«l•r mu· 
:Yonız. Al!'1 n~ a t.ılluınl:mla k-.1 ' lrn-
7!ınılacal. 1afcrlt•r pesindedir. fü 1 1·nn1:ı
rın uvnnılc 'c hazır olımıl:ın lnh 'e hir 
' '"ınlı~n ınüni oln ak İ<'İn hiı·icik t•nl'<'• 
dir. 

Bir Bnlknn "deri Almaıınıvo c~·.h 
lıiç lıir menfant lemin cdcınh "<'<'"İ lınl · 
de milı\'crin nihıu h«-ziınet 0 ııi tacil cdt•
~ck bir hareket olnhiliı·. Bö, le hir '-l'fe 
rin Alnının o he :ıbın:ı mah~urlar nı hi1 
u suretle miitnlib etmekte, iz · 

1 - lmm 'n. Hali anlardn 1 ir lıaı 1 

SON DAKl&A. 
•••••••••••• 

In~ilterel·e yar
dım kan,ınu ni
hayet 15 ı{Ünde 

çıkacak 
Vaşington, 13 (A.A) _ Ayan barl<'i· 

1 ye encümeni kiralama ve ödUnç verme 
kanununun projesini 8 reye Jcarşı 15 
reyle tasvip etmiştir. Proje şimdi Ayan 
h,-.yeti umumiyesine gelecektir. Ayan 
horiciye encümeni nihni tnsvj-pten evveJ 
pı·ojenin Amerika birleşik devletlerinin 
kuvvetlerini gaı-p yarı kür.resinden ha
rice göndermek bahsinde reise verdi~ 
salahi:vetlerin tahdidini istihdnf eyliycn 
bir_ teklifi reddetmiştir. 
Ayruı heyeti umumiycsindeki müzake

relere pazartesi gUnU başlanacaktır •• Bu 
mllzakt'relerin 15 günden fazla sürmiye
ceği tahmin edilmektedir. ,A.yana gelen 
proje umumiyet itibariyle mebusroım 
kabul ettiği metnin hemen aynidir. 

r.eplıcsi :\, nı nı ıl 1-ı n 1,t•rı kudreth riıı 
den 'c te<'nihe c<'i!ıni kahrnmruılıkh 
nndau ns1 sıipl edcmhcreKi h .. nı 
ku"'etlcri lıi~ -.chcu 'okkcn l,cııdi ale' 1 

f Snı tı. 2 . C'İ Sol dC'r1t> l 1 
bas1 umanda'ıı Readef'ı· 
nar.cüınlariy?e görilşüvor 

• 

---·-
İtalyan mulıabil ıaar· 
ruzları lıırddı. ingllfz. 

ler şiddetli ha11a 
Jtücumları yaptılar 

Atina 13 (A.A) - Yunan tebliği: 
2000 metreden yüksek dağlarda yapı· 
lan me' zii muharebeler muvaffakıyetle 
ncticelcnmi~t\r. Duman mevzilerinden 
utılml§tır. Elimize bır kaç esir ve oto
ml\tik sılahlar v,eçmiıtlr. 

Hava duft b t ryalnnmız üç düşman 
tayyue .. ni d"f'JrınüpİU. 
Manastır 13 {A . .A) - A rna'\i u tlulc 

[ Sonu.. 3. ctl. Sahifede ) 

Şimali A fr i kada 
---·~--

Hür FJransızlar 

Kuı'fa 

nı· 

rahaları

ldılar - -·---
itaı anltıtıın Ku ta eay• 
)1are .meydanları 
t ahJ'ip edildi .. 

Londra 13 (A.A) - Hür Fransız. 
kuvv('tleri umumi karargahının tblıği: 
Hattı üstüvu Fransnsından hareket 

eden motörlü b ir Fransız kolu cenuM 
Trabluıa giderek 600 kilometre yürü
dükten sonra Kurfa mı:ıtakımnda bir 
çok vahaları iu~:ı.l etmiıtir. Hür Fran· 
ı:ıt hava kuvvetlerine ait mühim bir 
bombardıman te,eklriilü Kurfa mınta
kasındaki İtalyan mevzilerini ve bilhas
sa Kurfa tayyaree meydanını bombardt
mnn etnıiıtir. 

Bir çok 1talyn.n tayyarsi tahrip olu!l
mut ve bliyük basarlar yapılm~tır. Ha
reka t devam etmektedir. 

ltalyn seyahati hakkında türlü tahmin• 
f Sonu 3. cil SaMJede ] 

ISPAHYA - ITALYA ARA
SllDA GÖRÜ$ BIRLIGI 

Franko - Musso
lini inülakatı 

4 saatten fazla 
•• •• 
sormuş --

Hıi şef JıarşdaştıJdaPı 
zaman çoJı he31ecanıı 
ve asfıeri üniformayı 
liilJls imi$1er •• 
Madrid, 13 (A.A) - Resmen bildiri). 

diı:inc göre general Franko ile lussolt• 
ni diin Hordi::hcrnda buluşmu lardn>. 
A \Tuııa meseleleri 'c bu tnrihi !mda iki 
nwmlcket icin. nrnka uyandıran mesele· 
ICJ" hnkkmdn Jtalynn ve 1 panyol gönq 
birlii:l bu mfilakatta tchnriiz ctmi tir •• 
l\tussoHnl ' e :Franko askeri iinifonnnvı 
ı:c~ mi~lerdi. Rnn.ıla tıklnrı vakit (Ok 

hcl ccnulı idiler. 1spnnyn hariciye nnnn 
Smml'.r miil!iknttn hazır hulunmnşiur. 

Askeri. vazifcci dolnyt"i ·le mUlalrata 
iştirnk ı'Clcıniv rı italynn hm iciye nazte 
n Kont Ciano Sunnerf' samimi bir tel• 
grn ~öndermi tır 

tCJ .. AKA'J'l. TAFSİLATI 
Londrn, 13 ( A.A) - Royte:r Ajans 

M:ıdridden i tihbar ediyor : Mussolhıl r Se»ttt 3. Mi Sa1ıif ede ) 

impara.torluk kuuvetlcnnd n 
s.vkednk1m 
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Yeniçeri . oc 
-----------~---------x~x-------~---------~-

ır taraftan ta Genç Os an, 1ı yle 
Hicaz e~alıa • e azır amy 

-------:x~x 

Davut paşa aynca pa."'ndan ynll3 hiç Sultan Mustafa deli ise de ziyansız bl.r 
knçınmıyacağıru da temin ederek beni delidir .. Biçarenın kimseye saldırdığı 
bUsbUtiln ilaına muvaffak oldu ne der- yok.. Onun akıllı ı.·eya dcli olduğu bt
ainiz arkadaşlar? .. Sizin farriftarlığmızı zim nemize gerek .. O padişah olursa ana
celbe muvaffak oldul'>umu Davut paşaya 'yle Davut pasa devleti pek gt.izel ida-
anlata: ım mı?.. re cdcbilirl r .. Biz de san san altmcık-

B' ç a r ük{it.. l ra kavuşmuş oluruz. 
Şimdi bütiln s rho lar kafalarının ol- N sıl söz bir, Allah bir mi arltadaslar? 
gunluğuna ı·ağmcn Kara Mezakın ken- ölüm var, dön ek ~ok .. Elcle \'er·p bu 
d 1 · e eklif ttiğl in c"d~ l ve ı i b'tlı- "p cmıla bala cal~ .ca z de.
ihtiva et"tiği vclırunc.-tlPrl dilşilnüyoılar- l mi?. 
d. Sarhoşhr içi ~rap dolu k d hl..:rini 

D · ceden k d.is' il'ıı: ö c kur- kaldırdılar .. Ve Kara Mexakın teı lıf n· 
aran Altuncu oğlu oldu. San bıyıklı k bul ettiklerini :mlatır bir tarzclıı he ..,· 

zorba o dakikada hırs ve tama hisleri- <le b:ırdnkl.ırını birbirine dcw toka 
kapılmnktan kendisini ahmıyarak ettiler .. 

ftr ız tırsız yılışıp Kara Me2aka dedi ki: - Ş rcfo Knrn Me:zak. 
- Aman deme.. Kara l\fcuık bir d<."- - Şeref C heci~ L 

rlm .. Demek işin içinde snrı snrı nltm- - Afiyet olsun K l ndcr. 
cıklar da var, öyle mi?- Öyle ise en - Sıhlıntınıza Altuncuoğlu. 
h~~n rnnret... Yapılacak hlzmetin Ve Kanı Meznk b rdnğıru ağzına -
ucunda altun olduktan sonra, ben 1ı nA türec ~i sırada dedi ki· 
neme bile gitmeğe razıyım... - Hı.:pinizin crdine içiyorum arkn-

- Fakat DaVtlt pasa z""ı.:ürdün biri- da.,Jar .. 
d.ir •• Onda keseler dolusu a~ça uc ~c--
zer .. Esasen yıllaracmberl bir mcnmri· 
yete l,ayırılma} ıp açı'kta bulunuyor . . 

Davut paşa aleyhinde bu miltaloayı 
s ?'deden Cebeclb olmu.,.~u. • 'Karo 
Mcznk onn cevap verip: 

- Ben de önceden senin gibi düşilnA 
milştUm .. dedi. Fakat sonradan pas ile 
Sultan Mustafa anısmdald hısımlık ftk. 
!mut gelJnoe onun bize vbdeW~ it;! al
tuıı dolu keselerin mC'nbruunı da kesfc
dtt gibi oklum.. Bu p:ıralar Sultan Mus
ttı.fanın anasının cebin!! n cılmcnk ~ib! 
geliyor bana! •. 

- Dem k mahIO. padi~n nnasiyle 
Davut pı 'it\ arasında gizli hir nn1m;ma 
vnr ... 

- E\·et, Alh ncuo lu birno ~. Buna 
hemen katlyetle hUkmolunabilir. 

- öyle aınma bu 'kadınla damadı, ye
niçeriyi hUnktınn aleyhine neden böy
le kışkırtmak imiyor]. 't?. ı daki 1~k
satları l\edir? ..• 

- tWıl Cebeclb L. Bunu nnlamıyaA 
calt ne var? .. Sultan Mustafnnuı cnns:ı 
ve Davut paşa. yeniçeriyi ele :::ılnra7c şe
hirde bir karışıklık vUcuda ıretirmek ve 
bundan !stüade etmek suroUJ:le cs1d pa
di alı1 venıa~ taMa çılmrnuı.lc isti or
Iar. 

- İyi amma Sultan Mustafa b r d li
dir. Deli bir adam ruı..c:ıl padi:>ahl.k yn-

• pabilir? ..• 

* 
Hı.inkarın ~ oLı çıkm.,k hnzırhklnrı 

ileri mckt" dL·vnm <'diyordu. Hntt!ı genç 
<k""llUının sr-~rahatte kullaıınca~ı cndırb.A 
l"! bile 'Osküdara r,eçirmlşlC'rdi. .. 

Ortalıkta dcdil:odulc1r nhbü iW"n" yü
l'Ü}Or, nrtık her J:eı-de konu ulan kır
dılarcla hep genç Osmanın ~p:ı , • 'i te
cWi bu seyaha1tcn bahsohınuyordu. 

Bu nındd ~·e d:ılr J: enit' ıi .,ğmda 
yüriilUlcn miit.dcnla1ın hUlfısası şu idi: 

- Hiinkar tahin çıktı(:ı f!ünclcn itibn
ren o ğımv.a yan gözle bakıl 0 1-, bize 
l>ir tüılü ısınamadı. IJ lbuki bu d d 0 ti 
'mı·an biziz. Biz bu "'nlbnnt bina >nın 
teıncl dir~i ·iz. Şimdi o bu temcl dire
'ini yeıindcn ~ıknrıımk istiyor. Y. p n k 
i lcdigi !> ~ahnt onun rrönlfind srklndı
i{ı bu isle is ı nrk 1 dır. Her, 1 i nz 
rnnra öıiu- o ... 

Temel direğini çıkn , yım d rk n b:.ı 
bina başına yıkıtncak. . R:r re bunu 
h'ç forketıniyor .. 

Ulemıı "mıfı da csns itıh ·::. hiın\il
tın yola çıkması nlcyhind bir lisnn kul
lunıs oı·lardı. Bilhnssa şcı hi.sI:ım Esat 
C'fendi genç Osmnnm bu hatt'k tini hiç 
to d ""nı bulmıs ordu . 

E t efendi söyle diyordu: 
- Pa<lio;ahlera 1mc l:z m d wil. Ni

zrunı Qlemi fomln i~ln padı nh1 r hu fo. 
nzayt ~imc1i~e kadar • r' d l ııi lcr
dir .. 

Hünkar • ıra ın<l ufiy Ue otur un. 

e 

· f 11el!ôleti, tale· 
ni e ti ş :f' ı r 

te.sbit etti.. 
Tul benin bayrnftı, cağı, ölüleri, 

büyükleri \ e nrkadaşlnnnı sclAınl:ıma 
tarzı l\faarif 'ckfilcti t<mıfından tc'ibit 
edilmiştir. 

-
A~uğla ticaret odasının biı· ınektubu 

------------x x--

•• e 

10 a e 
• 

erı 

z 

aı· 

kli or 

• 

eı 

Buna ~öre oo~lannda okul kasketi bu
lumın erkek tt:l be sokakta büyüjtilnü 
r kcrce lamlıyacnk, kız talebe ise ha· 
fifce ~ iizilnU çcı.: irip, basını e-•ere'· se- Mu h ti ..... r t ve sanayi odasından 
15m ere<."ektir. Bir bü\7lik, talebenin ha- A c' ki mektubu aldık: 

len Mugla merkez kozasında 9~0 sene i 
mahsulünden henüz satılmamış yilksek 

tııını <"Mduthı veyn onları ÇCünnvdın• 3 Şuhat 941 tarihli gazetenizin 2 inci 
d~ve sd.fuuladılll zaman. talcbo. Sa -,ol• sahife.sinin 3 üt cü ütunundn cTutün 
diYe mukahel cd .tir. ıckolt.csi tam:ım n tükenmi tir. Satılan 

32 mıl)on kilo tühln Ege ttitün rc-kolte

kaliteli 10000 balya miktarında tUtün 
m \ cuttur. Gazetenizde intişar eden 
mC"'Zkôr yaz.ı tilfün müb ya ına talip 
clanların iizerinde ınıntakamızda tlitün
Ierin tamamen tükenmiş olaC'~~,. 1.an ve 
1 an:ıat.ini hn.sıl edcceğhıd n ke) fiyc1in 
muht.erc n «azcteniılc t. sllihinl sa~·gıla
rımızla dileriz. 

------
~ -~te i ~ h a!Ja 
E:ulah JOlı-. 
S~ıriınizdc ıastlanan ınünforit bazı 

-lıftcrl ve kubakulal· hastalıkları a7.al
n11 tır. 13w1l T1n üç, hm \ nk·n~'fl inhl nr 
ttı ı · ~rcnilmiştir. 

i 

·nin tamamını t kil f'~l('mektcdir. 
c;-imdi müstahsil elinde Cll<'ak ihrnkiyc
lık adı verilen bP.Zl t"i.tünll"r kalmıştın 
V• w;ı ~··riilmüştiir. 

E eo tütün mıntaka$tnın ba~nda ge-

a 

--

Mı' i korum '3 kaounwıun ı:eyri men· 
kullc:ı n kira bedelleri kısmına mütt>al- • 
lik hüküınkrlnc ek o!arak lıazırlanan 
!!nvı i menkullerin kira bedelleri knrnr
n::ı c nroit-si hnzırbnmısür. 

tas ya 
Milli ~oruntru\ kammunttn meriy<:te 

Pirdi{'1 tarihten itibnren ~:ıyt'İ menkulle
rin ticari kı ;m tleri üzerind maddi ~ 
huku i bir ta'kım sebco dolayısiyle 
Oa'7.I tnhavvUllcr olmustur. 

Yeni kara.rıınmcde bu kilde hem ma
Hkl rinin hukuki rosnrrufları. hem <le 
tthcl • \ Jap ıtibi mnddi i\mil1eı4 oofa
yı-.i} l<' tuclil,• u~,_}aıl ~nvri nıcukullc.re 
it i ar bcdcHeıinin ne suı c-tle tesbit 

oluıı· caıb bahis mC\"Zuudur. 
--------~-

,, :mı~ ,,.,~~r!I: JJe ir 
ı ·or 

Vıl. "'et uınuıni mecli!>i bu~i.m saat 
14 t(_• Ticaı et odas1 so.loııunda ikinci ic
f iı \ •ı t ~· c;.:k, vili' t iwlm.ımesi ve 
D,·i i l'Cii ıı ıniitnl· ,, ınc i 1ı1iizakc
r \ <' tru.du olun.-.cal tır. 

Yine huı:tim s::nt lC.30 da ş lıir mcç
llıi <ınn topl::ı"'ltu ııu yaymcaktır. 

_,vharı m hr.ıl, P.fe;:rin 
m~. 

l3 ct'l l"l dUn 

Fa~ ilıa iffehtör · nden 300 ı a istiyor· a.r , alı· 
i tafıdirde u~urşunla rı beynin e göstere· 

c:elderdin.. Falıat ..... 
İzmir zabıtası, Amerikanvaı i bir tch- le totlıik edilerek mektubu HnlUht ynı:A 

dit hadisesinin foill •rlnl 48 saat gibi kı· dığı nnlaşılm~. bazı şahitler de bu husu
sa bl.r zaman itinde meydnnn çikann ğa m.ı ifad lerl:dc tc}: it cyl~lcrdir. 
ınuvnffak olmuştur. Hlıdi e i. f .:;iU\tı şu- Ynlmlanan ü~ suçlu ölümle tehdit su-
dur : çunclnn dolayı ndli~ ese ,·cıilmişlcrdir. 
Halkapınar t>aınuk n e-nsucnt fabrika- HCl.disenln ~oıip o1an tarafı B. Bcr-

sı direktörü B. Bemn.rd Trikes 2 şubat nnrcl Trikcsin Arnl)(a harfleri bilınedi~f 
tru ihinde İzmir Meı·kcz pastaocsinc ve- icin mektubu cebine ntarak cebinde Uç 
rilmiş bir tehdit mektubu almıştır. Aran :;:?Un unutmus olmasıdır. 
harflcrislc yazıfan bu mektupta B. Ber- Yani mektup, içinde yazılan mühlet 
ımrddan :'00 liı·::ı \•ermesi Jstenmektc ve ~eçUkten sonr:ı B. Beınard tarafından 
şunlar ilave edilmektedir : nkutturulmuş \'C 7.abıta ke;:fhre1ten ha-

(\Biz ikt nrknda ız.. Bi7J fabrikmkn ')cı·tfar edilmistir. 
çıkardın .. t imizden 'aptın. SWn gibi fzn ir J>O]isinin suçluları meydnna Çl· 

,enginlerin «ıYC'Sindc g-.:çinC'cq:.~iz. Bcs hmnak lııu.ısunda ~~Merdiği sürat VC' 

sub::ıt s::ılı ve 6 şubat c;ars:ınıba J4iinleri mU\·affokıyC't takdirle kftydedilmeğe de
tık ::ım üstU sant 18..30 clıı Alsanc.ak fut- ~C'r. 
bol saha'>"1 civanndnkl Dl h."1.ebin yanında ~ lJ ınd b·r nene feci 
lmlun::ın dar soknk i<;inc 300 lira para ~-f · llaffd • •ııd.:.ı ·ı .ra 
p,ctiı cccksin ve bu pnrnyı bir 7.arfa ko~ u ,. ICH e Otı ... ,, " 
:,. ru, k bizi gördüği1'1 zam on içind ' parn Ewclkl s;tece at 21 de Goz.ilcr cad-
buhmmı zmfı bir duvarın dibine bıro- de inde mu~ bir cinayet olmuştur. 
kıp ~id~rsJn. E er parayı bı.r:ıkmndı~ Öteden Jx..ri nrnlan acık bulunan Hn
ve Urmedi;;,in takcliıdc be' niııde ı...-ur- J:i::ın o/!lu Turnn Ali ile Yusuf o~lu sıva-
unlıo.rı gliı-eccksin.. cı Fehmi Gn1Jlcr cadclcsindc Hnmdinin 

İmz..-ı.: ALKAPON 

T CUM 

va 

Ccbeclbaşınm bu ıtiraLına t1 Kara 
Mezak şu cevabı ı.'Cl'Cli: 

- Sen işleri döndüren padişahlar mı
du· sanıyorsun?. KanunJden sonra ~elen 
padişahlnnn h epsi de sanki tnm mnna
siyle akıllı uslu insanlar mıydı? .. iT .r 
devleti ~ımdi padisnhlar d$1, \'1.'ı· 1 r 
idare ediyorlar .. Podişaha :altaru t t: , tı 
Uzerine muhteşem blr korkuluk gibi ku
nılm ktan başkn ~..apncak bir ı, al ı
}'01'. 

Bir fitne çıl .. mn ma l el 1 ve1·nr1 k 
icin. p:ıdi al1ın hn\in.nr tPd\.ıirl r],.. tm 
d vl ü idan· etmesi lazımdır.. -::-

ı . ı Jl t ;..ideı·ck u~açlaıuna fa
ali\ nı \ ni ~;ollnr ~c kaıuı11.zasyon ~ 
lcı ini gö.ldcn gcçirıni tir. Yukarı mn
hall !erin imar iı;lcı i bclcdiyPnlıı i tilı
d. f C'\ 1 dı i ı;on ınühi b' govı- olmu-;A fnwmın yanına bir tabruıcn resmi ko

,·m.·ak l adnr :ırlatnnlığn ~iden iki şalı
m bu ha1·ckct" bcı •c>n nıbıtayn nl~sct· 

Bu muhtelif mü• kı!tır arn<;•ncfa en 1 °d N t€Jf lJ 
.. n ol nı, mUnecci l-ı1"1 M 1111' t l'M'fıhı:t tJ it 

1 ' "nin fı ·ri idi.. t. 1 ıf , kfıl,.tl h 
M hml't 1 bi~ri t i.,1 •1 tı t'n okulları. ti ır t li c-1 ri. orta 

ı nst1 Y l::ır '1 1 tıe-ctr{ t ohulları, bi.1 c n t ' • inş.ıat 

ası ELH • ne 
B ünmatin er en ·tibaren 

Yurdunun her knrı.ş toprağını mll.dafaa için, bir avuç kahr.ıınanın vatan 
ub'unda ne harikalar Y• ratacalbnı bütün heybet ve C7.a.1Ilctiyle temsil eden 
senenin en lıarel\ctli AŞK, HEYECAN ve KAHRAMM"'LIKLARLA dolu 

hnrlkal r <;llbcseri, - Sah rl r de tanı 

B LlTÜN RF,NKT İ 

BAS ROLLERDC . CLODl."'TI'E COLBER1' - J:lL.ı"ffiİ FONDA .. 
FOKS JURNAL'da : Hnrp uuntnlmlanndruı \ e dün.ı; .. ıun belli başlı sil; aset 

merkezlerinden gtlen en son \'e en mübiın hnbcrlcr .. 
SEANSLAR : Her gUn : 1.45 - 3.30 - 5.30 - 7.30 ve 9.30 <in başlar .. 
Cuınartes1 ve Pazar gUnlerl : ıı.so v 1.30 DA BASLAR.. 
DİKKAT: Haftanın bUtün günlerinde Uk seanslar UCUZ HALK MAT1-

NELE!Wdlr .. Fiatlcr : Birlncl 20... Balkon 25 .• Hususi 30 KURUŞTUR.. 

usta okullıırmda be n terbiye i dersin· 
den yerilcc• k olan knn~at 11otl ~ ifo bü
liinlc e. • l \'C ol.ul b'tirmc imtihnn· 
ları ııolhrı h kkmcla \ ni lıir t h.-ım 
c m,Jnr ko:vmuotur. 
Buı d n b, ko, bu ı ı ·1 de tnlc-

bcn' b<x n ı rbi c i de ~i ı ~lıvı:ı 
li 711 ı :ı k ı « ~ ri nuHıf fakı\ t \ c • 
1 ri t .,ı 't dilı ·~lir. 

Bir "ulıosip , s arı vor 

t8hrirm mi'rnrmıtleri .. 

1'1İ .t r. 
Zbıtn 1ahl ıknta bnşİısaı·ak bu mektu

bu \ .ı.1.nnl ıın C\'\'cl<'c pamuk mcnsucnt 
tc .. brikn nc1a amelelik ynparlaıken hır
<J7.lı1 l' üre gibi olsuz horckctlcrin
dt.•n dol yı i.,INinl'.' niha\'ct \'ezilen Ha
lil İlırahi n Al türk 'c Snık .an~·i fab
rika ında dokwnncı Must fa o~lu Mc.h-

Yeni zahire ve incir 
satışları ... 

Değirmenderede · yine 
zelzele oldu 

Evvell ı giin snat ı,ı:; tc D irmcndc
ro nahiy inde beş saniye devam eden 
·daetJi vl' s:ıat 6,58 de 3 saniye devam 

c d n h fif ıki "c-lz le olmu_tur. Bu 7e1-
z 1 1 r ım·nrsız " cmi _1 ır. 

BÜYÜK ŞARJ{ rfL;\fİ . 

Tü KÇE ZLV-Tü ÇE 

l "ııhi nıw:a:ıf:ı iiLcrc nıu!ı.tschc i-.lc· 
ıini \C hLlnı.:cı tnnı.iıuiui irnya mut.il'<lir 
hir ıınılıa-;İp i• nruıııakhıdır. i~th enlerin 
Halil Rifnf ıa..'ls.-ı cndr1~sinde -:n:: :.. ılı 
sokakta 14 numarada T;,.; rık Gün m·c j 
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nnemı attı 

ıun kUçtlk h disclerinı, tnlcbckrlnin l·n- m 'e tenkitleri ele ann("m hesabın ka· 
ral...-t rlcrini, çocukça özlerini vesaireyi. bul ettim. Maamafih, müphem Mr his· 
nnlntUJ!ı bu yazılar bana müthiş derece- si kabl("lvuku ile, nyni rnzıyı ~iğer bir 
de cmı sıkıcı \O monoton ghldi. Bwıu, neçiyat evine d wil de biraz açık. sıı• 
cnnemln fikir lıazinclcrlni sakl dığı es- çık nc~tly tta bulunan bir gazete~ e gÖn· 
kl çanto.vn tıktım \'C tenczzillen ona bir derdim. Bu gazetenin, fırsat dü~ünce, 
knc iltlfnt kelimesi söyledikten sonra. böyle hisst hikayeleri de ne~rettiğinl 

· belli etmeden, yanımda tuttuğum hika· bilirdim. 
}_'.elerden biri U erinde çalışmağn basla.c On beş gün sonra, son derece hir ee• 
<11m. "inçle mü§ahede ettim ki gazetenin ndA 

ILDJZ Bunu nilktclcr \'e sokak lafforiyle rcsinıc gönderdiği bir :uırftı, hlk6yenin 
sfulcdim, ask sahneleri \ c tuzlu pey- ücreti olarak on liralık bir banknot ta 
nirli tns\irlcr kattmı, hillfisa onu kendi ilih e edilmişti. Mektupta buna benzer 

B lr kitapçı, :vahut gazeteler, bunlar ~·a !alnn mektepli kwn hayatı idi. Fa- hayalime ı:öro alladım \'C pull dım. Hn· di~er hil .. ayeler i teniyor, foknt daha 
ödi~,-en milcsses lcrdir! Para veren mfi· kir ve acıklı öyl znvnllı bir hayat ki, zır olunc:ı, hil! yeyl itina 11 S enidcn nç1k '\ e dnha acıklı olması l teniyordu. 
C!SCSeler! Ancmln kCShue k~tlnn. nca- birden bire beklemniycn sev'.lnçler ve 1 pya ettim ve' çocuk t nlarırın nlı~- Derhal 1kincl hikuye uz ·nnc ntıldım 

tcsndlifcn, beş on p:ıra temin edebilir asil duygular la aydınlanıYordu.. İnsan dar olan b!r n r cv'ı . nderdim .. Iki Bunun kahr:tmanı olnn biçtik kız içi~ 
ml:vdl? • b~ okurken mUtoheyyiç olmaktan ay bekledı n nra b r cc P aldım .. koıkunç Lir dekor. 1:.pa 1 rln dolu hir 

Bu fildrlo hır C gUn ynlml kur- kendini mencdemlyordu. Fakat, benim Bund . hik enin ., "mli \'<' tlı trı- kulübr, kendi kazınn namu uzca kk-
caladıktan. SOlll'tl, ennemd~ lerlnJ fikrimce. bu hlkAyelerdc entrika ciheU raflan ol m, fok t nyni t da ı:ıek Iıflcrde bulunrın sarho;, b"r bnba icat 
ban da stöstcrmeslııl lstedıın.. Dikkat noksandı. Bunlanı m raklı &e~·ler, tuzlu b::ıy:ıs.'l kı ,.c kol v l · k el' liml b ·· 
ve alalc:muu pa hırsına dayandığının ı>cynirU mtılAhaıalar ill'ıvo etmek ınzım- nUkt l ri ih ·\ :l t · ·. bu h n onu e:~ıı~ı 'e . en 1 .c c . unu zcte .muA 
farkına \'llI'mlyara~ memnuniyetten dı .. HWanUmtı rerdJ.ml Bu haliyle bun- ncsretm kful h d bildirili- cluı~nc gu~urdum. Benı t br k t>ttı ve 
Meta kızardı.. Okumak için odnma kn· lar utılacak mn değil!.. yordu M · " müdürü b çnl mn· 011 Jııa l erıne 00 be lir ve dı. , 
p.1ndm1 \"C nnncmln her yap~ hor Defterden_. bana en iyi Rl5rilncn on ka- mı, ~azı! ll !rı mUk n ef bir şekA Gazete idareh ne~inde rlıo gibı 
urınck ith«ıdıma rnitmcn, son derece dar hiklyey1 çıkardım.. •Mektebimin ( • b · cı ıf olı u~ h rıkıı.m. Arkad lnnn ı 1 fonla dnvet 
ele olan bu hlküyclcı·ln insanı kavrı- hat.ıra defterh adını taşıyan asıl esere , ı · c' f et ık bir b rd kafılcyc 

'• n teshir kuvvetine şaşa kaldım. Bun- gelince, mıncmin öğrcbncn sıfatiy1c se- divordu. t r .z. )Af -<;c ı· o. ccar., 
'ar mnhalleııin kilciik kıı.ı olan fnlan \'e· vinçlerini hayal kınklrklannı, sınıfı- 1 nbii, b n t ıkdır rı kt- J lıc lı.ç bır ş "il cl.,IK de et tam 

-s-

muknb lede bulunabilı;ordum. On 11- dekolte ve kısa kollu h' ~Y· Onlar i ' 
rnlık banknot bu vesile ile eridi. he~ altı lira hıırcıunıştım. Kazandığı11' 

Erte i sabah. satho§h~um geç mi§ pnranın > üzdc > innitıil razl olar le. 
olnrak uyanınca, §U ınü-ıkiıl sual aklımn ne kadar cömert olduğumu kendi keti' 
cddi 1 on lira sarfott.i~iıni anneme nn· dimo b t için, b r kutu da ı>nıta eotıİ 
ınl söyliyccektim> Bu pare., onun a)· aldım ve <'Ve nmznff r ne bir edl\ il• 
lık ücretinin hemen hemen dörtle biri girdim. 
idil önce, hayret ve Sc\ ınç mdal. rile k P 

O vakit tamaa knpıldıml i~in doğrusu şıl tım. Fakat, vicdnn azahıını h t " 
ona he p vcrmeğe mecbur mu idim, ·sızca bir ncse nltmd gizli) erek cı,,n11~ 
Hik"yelerim mukabilinde elime ne ka· me kolu knnndı kesilıni,, ıı kli dcgı 
dar par gt>Çtiğini o hiç bir zaman öğ- rilmi,.. tnnınmıyacnk bir hale sokulztıelf 
renmiyecekti. Zira, Lunlı r cbenim'> ve açık s. çık re imlerle tezyin edıl 
hikayelerimdl. Annem )• lnız mevzuu o~ı:ın ~nvallı hik~yc ini gösterdiğlrn v., 
Ye h lan bnn venniıti. Bunların üze• kit, hır knç nıııyc nefesi kesildi. G5:P 
rinde ben ynzıyı eü leı:n~tim. Vicdanı· !erine inanmıyor gibi, s tırlnr dikkııP' 
mm ~ini boğmak için ôylc clü,ünü· le baktı. Benzi o kadar soluk bir hal ~ 
yordı m. Ben olınn r.m, bu küçük hik&- dı ki adeta korktwn, Sonra, birden bft"' 
yel rln hiç tc n~r Hlec:c~i )·oktu. okuduğunu bltirml)erck ny "a ka~ 

Sarf edilecek pnrn) a sahip olmnk ne· bnnn lıay~lımın sonuna kadar hio un: 
"ne k pıldım. Büyük bir mnğnzaya taınıyacağım itc:nll gözlerle b ktı ' 

girdim. Kt.>ncl.ıne rJdh enler, çoraplar, odndnn çıktı. 
ipek 1 :.\~ırlnr s; tın aldım. Bütün bu Utnnmı um, fakat dün)A yıkı f>İ" 
e.>lerl doiına hııraretle temenni ctmi A nu itiraf etmek istemiyordum. Onu od" 

tim. Vıcdnnımı teııkin için bnb m için sının eşiğine kadar takip etliml 6' 
bir k 'T k ~e nnn"m için de krepd5şin - Fnknt nnne, :ınkl seni öldütır' 
bir roh tın nldım. Giymr-eini istedi- "Üm gibi bana bakıyorııun. Bunun şebi" 
·im · d<' b"r rohl Ktıfi dt"?ecede de ~ Bitml'di • -

• 
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SlYASi VAZIYET -·-
f ;cı.neral Franko·nuu 

scı.yahatinden nıaksat 

l\1ihv(Are AJrikada 

ii. hnhnak nn? 
-·---

Almanlar Bulgaristanı 
mü~tefih olarafı benim· 
.teyorıar • Yugoslavya 
ve ıf cıcaristan •• 
R:ldyo gazetesine göre general Fı:an-

1,;:onun seyahati dünya efkan umumıye
sini işgal eden en ehemmiyetli ıiyaıi 
mesele olmakta devam ediyor. General 
Franl.onun Musaolinl ile mülakatı hak
kıııd,1 ıı •sredilcn resmi tebli!de C.Ca· 
ntiil olan di}llomasi lisan 1 ... ullanılchğuı· 
dan bu tebliğden bir mana çık.anla-
maz. 

."on haberlere göre hpnnyol başve
lcUı J "ransaya geçerek öğle yemeeğini 

1. rr<ınl p,.tenle ycmiı:ıtir. Cenernl Fran
ko "" maiyeti Viei hük.ümetl erk&nile 
gör" mücılerdir. 

ıKı TAHMiN 
General Frankonun teyabati hakkın

da iki tahmin vardır: Birinci inamı bu 
seyahati sulh teıebbiistle alakadar gö~
teriyor. tkinci kısım barba l9tirak ihti
malile alakadar cörmektedir. Her Ud 
ilıtimııl de hakikatten uzak bulunmakta· 
dır. Evvela sulh ihtimalini tetkik ede
lim. Kim kiminle ıulh yapacaktır. Bu 
2ünl·ü ıartlar içinde Ahruınya, halya ve 
lngiltf"re arasında bir ıulh akti mevzuu 
hahi., olamaz. Bunn ne in;;lterc razıdır, 
ne de Almanya ve halya ..• 

Münferit aullıa gelince: Jtalyanın Al
manya dan aynlarak münferit bir sulh 
yapması da mümkün değildir. Zira bu 
so·ada Mussolini münferit bir ıulh yap
makla vaziyetini takviye edema. Bili
iris bunun akıülamel olarak hem kendi
ıi ve hem Faıist rejimi yıkılır. ltalya ile 
Fransa arasında münferit sulha gelince 
bu da mümkün değildir. Bu tal..dirde 
ltafyanın yine Almanyadan aynlmaaı 
lazımdır. Velhasıl bu seyahat sulh te
ıehebüslerile alakadar olmasa ger~ktil'. 

Harba gelinceı Bu ıulh teıebbUslerin
den daha uzak bir ibtfma.ldir. ispanya 
ltalya gibi yanın adadır. tngiltercnein 
ahloka ına kaJ"fl hassastır. 

Bu manzara karşısında ispanyanın 
harba J.:irmek iııtemiyeceği emniyetle 
ııöylen('bilir. Şu halde general Franko 
belki de hnkiknten fikir tnntisi için bu 
2.lyareti yapmıştır. tspanyo) diktatörü
nün mihverin biiyük hareketlere giriş

meğe hazu·landır,ı bir sırada vaziyeti 
Mussolini ile görü mek istemesi müm
kündür Diğer tarnftan g nnal Fra.nko
nun Mareşal Petcne kar .. ı büyük hUr
met heslediği de ötedenheri malumdur. 
Bu vaziyetten bllistifade Mussollnlden 
Mnre•al Peten nezdinde bir te ebbüste 
bulunmak vn~fesini deruhte etmiş ola
bilir. MeseltL Blzertenin Alman üssli ola
rak kullanılmaıına Mareşal P~tenin mu
vafakatini almak isteyebilir. General 
Fmnkonun bu fikre taraftar olduğu söy
leniyor. Böylece ~eçit için hem ispanya
nın tazyik edilme.<ıinden kurtulmuş. hem 
de MihV('re 'lilkran borcunu ödemi .. 
olur. 
BALKANl..ARDAKı 

HAZJRLlK 
Batı Akdenizden Dolu Akdenbe ıe

Un(•e: İnı:ili:zler Roınanyacla Abnaıı ns
ke.ri hnzırlıkları . bahsbıdc devam et
mektedirler. Bunlara göre Tuna nehri 
boyunc seyyar kprülerin kuruJmağa 
hazır vuiye\te bekledikleri bildlrihnek· 
tedir. Londra, Bulgaristan hakkında 
verilen malumatın dofnılufunda iarar 
etmektedir. Bulgar gazeteleri ise tarb
kir bir lisan kullaninaktadırlar. Bir 
Bulgar gazetesi tngllterenin Bulgarista
nı Almanyaya kal'tı barba ıUrüldemek 
İstediğini iddia edecek kadar ilerl ılt-
miştir. • 

AlgemP.nya Çaytung gazeteıi diyor 
ki: <Avrupanm cenup doğusunda bulu
nnn küc;lik Bulgar milleti adalet Ozerl
nc müesses yeni bir nizama ~ı§maktan 
hiç bir znmnn vıu geçmediği gibi ltal
yan mllleti de Düçenhi gösterdiği tarihi 
'\i nzif csinden hte bir •a1dt ayrılmamıt
tır. :t 

· Bu ıı~riynt gösteri)'~ Jd Almanlar 
Bulgaristanı bi:· müttefik olarak henim
ıemektedirler. 

Almnnlar 1 ngilterenln Romanya ile 
inkıtaı münascbatından memnun RörUnU 
yorlar. Ve yeni nizamın kurulmuına 
engel olnn lngilterenln bir Avnıpa 
memleketinden daha atıldığını iddia 
ediyorlar . .Sovy~t gıızctcleri ve Sovyet 
:radyoları Balkanlar v82iyetinden h~l~ 
bnhsctmiyorl&r. 

YUGOSLAVYA • MACARIST AN 
Yugoslavyıı hariciye nazırı Markovi

çin bu ny sonunda P~teyi ziyaret ede
ceği haber veriliyor. Bu ziyaret mlite
veffn kont Çakinin ziyaretini iade mak
sadlle ynpılacaktır. Yugoslavya • Ma
c: r mllnnsC>betkırinln her zamankinden 
zivndc snmimt oldu~ anlasılıyor. 

Mareşal Peten biraz 
isti ahat edecek.. 
Ma ılHı, 13 (A.A) - Mareşal Peteo 

Loubettcki malikanesinde bir müddet 
istlrnhnt <'tmek üzere Cagncsurmn ı;?el
mlstir. Yarın Montpclliye hareket ede
cx-k \ oındnn malikfuıesine ı.,tfdecektir. 

-----------------
Felemenk Romanya. 
dan sefirini çeki yor 
I..on..Jr; 13 (A.A) - Hollanda hükü

n·c•i dl' Bükreşteki elçisini d ı !nl ,.,eri 
ca;.ı , w a karar vennistir. 

a 

Son Aslıeri vaziyet 

Yunanlılar Av
lonyaya çok 
yaklaştılar . -·--ııalyanıar Berat ciua

rında pe'lı sılıııtııar ... 
Afrilıada harelıiitın 
ağırlığı Eritreye 

geçti .. 
Rndyo gazetesine göre Afrika hatlı 

üsti.lvnsında Çat sömürgesinde toplanan 
hUr Fı·ansız kuvvetlerinden bir kol çöl
de bin kilometreye yakın muazzam bir 
yUrllyüs yaparak Trablusgnrbe yalda· 
şırken diı,er motöriı.e bir kol Fransız 
tayyarelcl"inJn himayesinde Libynnın cc· 
nup doğusundan şimale doğru hareket 
ederek Mı ır hududundan 150 kilomet
re içeridı• ~ekiz yolwı birleştiği bir nok
tnda modem hava istasyonları olruı Kuf
:rnyu y,u-ınışlardır. Kufra bölgesinde 
Fransız bombardıman tayyareleri İtal
yun mev7.ilerini ı:c tayyare meydanları
nı tnhrip etmişlerdir. ltalynnlar ~k ağır 
7ayiata uf!rnmışlardır. 
Burası I:Iabc!.istan, Eritrc ve İtalvnn 

Somalisiy]e ana Yatanın irtibatını temin 
eden en mühim merkezdi. Simdi ~arhl 
Afrika f tal~·an kn\'\ etleri hu sonuncu 
irtibat ;!;olunu dn kaybt•t•ni~lerdir. Do~u 
Afrlkasuıda harekatın nj!ırhf'ı Eritrc 
fizerinde toplnnnu tır. 

YEHI ASIR 

8. RUZVE Jl;G A Si 
MÜ ES iLLERi 

; :nmzr 

İngiltere - Amerilıa 
----·----

iki devletin 

4 OAJ!§UL'. iY&±4! ™ 

B.DonavanBağ- ·arasınıaçmak Yenf iaşe teşkilatı işe 
_datta, B. Hop- isti'.!?..rlar başlamak •• 
kİDS dönüyor İngiliz baıveldJi B. ~ör· . x .. _x 

çil 9tiy Amerilıanın .... :------

uzere .•. 
---- harfi ı mesi Projele,. ffe'J}eti Velıileye verlldL 

DONAVAN MISIRDA ~J IRAKA geçen. e g r . Ankara 13 (Yeni Asıı·) - Yeni y~pılacak iaşe teşkilatına ait projeh.r· 1 

' 11 dojr değildi demiş edilmek üzere Başvckfileıte verihni~tir. Projeler He;lieti Vekile-de tasvıP 
TAYYARE iLE GEÇTi imq... ' dikten 80nra teşkilat dt'Tbnl fnaliycte geçecektir. ./ 

. · Vaşington 13 (A.A) - İngiltere bil- ---·-·-·--~-·-·-·-·· .. -·- --·--·-,,,_ - ----
Lon<lrn 13 (A.A) - Bağdnttan bUdi- yük e](.'iliği başvekil B. Vinston Cörçilin K •• •• k $ t 

riliyor: Bay Uuzveltin şahsi müııussili müsaadesiyle ~tideki deklarasyonu ne'j- aragumru te cınaye 
albay Dorutvan kısa bir zivarettc bıılun- ıetrniştir. 
ınak iızerc lı-ak-ta bulunmaktadır. Mu- Mntbunt B. Côrçilin 1936 ~enesinde 
rnaileyh bugl\n öğleden sourn tayyflı·e ile yaptı~ı bC'yaruıtla Amerikanın 1914 • 18 x :,.X _.. 
Knhircdcn gelmiştir. Albay Donavan harbine iştirakini tasvjp etmediğini bil- Rahmi esni ni$8fthSı Nimeti on iki yerındv 
Irak krnJ naibi Emiı" Abdullah, 1ngi1te- diren fikirler v~ iddialaı·ı ortaya çıkaı·- bıçakla yaraladı 
ı·c sefiri B. Bmil Niyiiton, Irnk baş\•eki- mıştır. Bu beyanat hakkında tamamen • .. 'f)_ 
li general Ha-.iml ve hariciye nazırı uydurma olarak m~şredilen metin, hat'P İstanbul, 13 (Telefonla) - Bugiln mı~nr ve fuknt Rahmi çalıştır,,:,.. 
Elasil ile görüşecektir. • borçları hak!m1da, şu fıkrayı ihtiva et- Karagümrükte kıskançlık yUzünden bir köydeki kas:m dükkanından 150 w
B. HOPK1NS AMER1KA YOLUNDA mektedil' : Bu para, nizamen, Amerika- cinayet olmuştur. Rahmi isminde bir lıp clört ayn mnhkfuu olunca kız 

Vasington 13 (A.A) - B. Ruzvt!ltin ya borcumuzdur. Fakat manbkan bor- adam eski nişanlısı Nimeti sokak orta· atmıştır. HaphJı.meden çıkan Rn}ıın~ 
cahsi •mümessili Hopkinsi hAmil olıın cumuz değildir. Amerika o tarihte ken- sındu 12 yerinden nğıJ' töUrctte y~nla- ıru• miinascbet idn Nimeti takibe 
Klipcr tayyaresi Portekiz.in Gine mils- di işleriyle meşgul olarak dünya harbi mıştır. Hadise ~udur : mış ve Karag\iınrUk postanesine~ 
tcn,lekesinde BoU>nada knlmıstır. Tay- dışında kalabilirdi. Böyle yapmış olsay- Eyipte oturnn Rahmi bundan iki sene tup getiren Nimet yolda Rahmi ile. 
~·arc Cumartesi tt\.\nU Amerl~ya gele- dı. müttefikler 1917 ilkbaharında bir evvel dokunıacılık ynpan Tahsin adın- laşmı~1ır. Rahmi tekı·ar bir]eŞJlle~ 
~ektir. S\ lh nkdederek bir milyondan fazla dnki bir ıiahsın 16 ynşlnrındald kızı Ni- lif etmişse de kız muvafakat etrn .... 1 

------ Fransız. Atl,lerikalı, İngiliz ve di~er mil- met ile tanışmı.ş ve nişnnlanmıştır. Rah- den. ::vanındnki kn. ap bıça~le iV'"'. 

8Li~aristanda 

Alman tayyare
cileri yokmuş 

liyett.e askerlerin hnyatını esirgemiş ve mi kendisini muallim olaı-ak bildinnişse yerindc.>n ynrnlamış ve firar ~ 
harpten sonra çıkan Faşizm ve Nnzizm de kısn bir zaman sonrn kasap çıraklı~ Nimet Haseki hastanesine knl 'iJ 
gibi hadiselerin önilne geçmiş olurlardı. yaptıi!ı anlaşılmıştır. Buna rağmen ge- nmcliyntı yap1lnuşsa da yaralan ııdı1' 

BaZI kimseler, yegane hedefi .Anıerikn rek kız, gereltse ebeveyni nisanı bozma- Carlh Rahmi znbıtaca aranmakta/ 
ve İnıtiltf're arasındaki iyi münasebetle- --·-.. ·-·-·-·-·---·-·-·-·--·-·-·-·-·-·-·-· --
ri tahrip etmekten ibaret olan bu tama· J b ld L • C"ü l I hl d ·ı ce• 
miyJc '.'·alan beyanata inanm1~ röriindük- Sfan U QRl zzam l aT na e 1 e 
leri ~ihetle Uü~ ük Britan'.\'B . efarcli B. tsfo.nbul l'l (Yeni Asıl') - CUurunlılnr ıçir r~lflzıkta inşa edilnıe~tc 

Asmaramn şimal bntısmdn Kcrt•n ci
varındaki muharebeler inkişaf ediyor .. 
Keren l'hl'i muhasara hnlindcdir .. As
marnnın 60 kilonıet~ cenubunda Arezn 
istikametinde harekat yapan Hint kıta-
ları sahil(' doğru ilel'lcm<'ktedirJer. in- b Al 1 e 
gilizler Erit:red" şimdiye kadar Italyan- Fakat unu man ar v 

Çör<:ilin yulmndaki cJdldc \•eya buna hastane bitmek iiı.eredir. Şehrimizc'leki cüzzn nlıl:um da Elhıka nakli ıç 

::~ı~e~~~ !:'Ü:a~~;ı:,tt:e~:~u:::; .:~!:.:.~~ta_nm_~~~·!,:~~~:.=~~:~~.~!:~rill=~e~~- ./ 
lardan so top alını-; veya 1nhrip P.tnıiş- Bulgarlar söyliyorlar 
}erdir. Afrika harckfıtındn şiındivc ka- Bcrlin, 13 (A.A) _ Si'"asi mnhfillere 
dar İtalyanlar JOOO tnv~'aı·c knyhetnıiş- ~ 

anu eder. Hatay seylô:pzedelerine yapılan yardıtf' 
Ankara 13 (A.A) - Kızılay umwnt merkezindrn bildirildiğine göre ~ ... 

zedelere ilk yardım olarak AnUı.kyn Kızılayı tarn!mdnn ya,Pılan 850 
maada Hatay valiliği emrine yeniden telgrafla üç bin lira g8nderilın~ 

ı d" göre Alman tal'yarelcrinin Bulgarlstana Sovyetla uzun mesa· 
erAMAVUTJ.Ul\:1'A girdiklerine ~air .Lond_rnda.yapılan pro- leler lıatedecelı 

.,,~ " d n.... •· h'I bö"I • _,c paganda mnluyctındckı şnyıalar harpten 
\lne~,e • n:SC gorc sa ı gesınn l 1 1 b" t• b" · d }'ldi f 1 ·1 ı· ""~ 1. ti . A ı ıncsu o an arın n.sn ıye ınc ır e ı r. vapur CU' ''GPl:VOr ar 

ı er ı~·en .ı unan tiuvvc l'.rı v on~:a~ '1 Bundan haskn Almaı;lar bu hususta sa- .;, 
ll kilometre yaklasnu.şlımlır. Tt•ı>t>dekn 1~, . t B 1 k 1 taıaıın.l-- Moskova, 23 (A.A) - Pravda gazete· 
A l d ·ı ı· k 1 d cuuyc1 ar u gnr m:ı am an . ı Ud.U sin .. Od _, ı'z teznAhlarmda 19 

V OllYB nrnsın U l c.r 1-' Cll UV\ t't er C d"I '--"bi } tJ } t '-'-dırlar C j?ore CSa uen ,,a YLnanlılar Te
pedelen'e çok 
yaklaştılar 

A 1 .:ı_ 2,. J •1 t t dcd" nesre ı en teıu;ı ıa r a maKı.a • b" t 1 k 1 lmak•ndır Bu ,. on.l·au:-ın '1 u omc ı·c mesaı.c ır· TAYYARE MEYDANLARINDA..~ ın onu vnpur ar yapı ..... .. 
ler. $ımdı Yunnnlılar J}..\Tloııyn lını:uunı is İFADE .ımfv·:\IEZMİS vapurlann her biri 9 · silindirli, 9 bin 
n!ır bntn~·alann nfe i~·le dö"cbiletck T d' 

1
3 (AA)...,. ~· dr dnld Bul- beygir kuvvetinde iki Dizel ınotöriinil 

vutvettc hulunuyorlnr. Bcrnt clırinin Lem :rn, .' . 1 · - 11 a • tb ata llıtiva edecektir. 
do~sıuıda Timuri~a d:ı~larında lı~kat ~ar scfar~tınm ıır3 m<'m.uru ;ıa~ SUratlerl 13 mil olacd:tır. Bu vapur
yaınlmaktndır. İtnh-aııların buradaki du- yaptığı bCyaııntta l· ulg.a~ıs~n ı::ı (K : }ar Karadeni2den Uuık Sarka kadar 
ı:umu nazik olduğ~ndnn Drnçtan bilfün tayyareI:n mevakcu ıyc~ ın . r ucl başka bir yerden mayi mahrukat almn· 
takviye lotnları et:phenin bu kı~nuna ve _ha~.-nlı) 1ola~· : t.,,·s etmış ve ş a- dan gidebileceklerdir. 

k d·ı ktedi rı ılfive ey emı.ştır : -----
sev e ı mc r. cBul~nristaıun 1000 tayynreyi alnbi- Manastır, 13 (A.A) - Royterin Arna

vutluk hududundaki muhabiri bildiri
yoı· : Yunnnlılar 'fepedelen civarında 
bir çevirme hareketi yapmaktadırlar .. 
Ve bu şehrin U<; kilometre yakınlarına 
kadar ~clınişlerdir. 1tclynnların bava 
faaliyetleri gittikçe nrtmaktadır. Bu fa
rJlyct bilhassa Florina ve Görlce vol:.ı 
l\zerlndc hissedilincktedir. 

- Jecck hava mcydanlm ı mevcut olmadığı 

ALMANL l1 I J ALI Jti,bi mevcut me}·danlardan da senenin 
• ~ il bu mc. vc:iminde btifade edilemez. 

BULGARLAR YANLIŞ A.ı.."lLADILAlt 

VAZIYE 1 FE A Sof-ya, 13 (A.A) - SloYo gazetesi B. 
. Cürciİin Bul~nristanı bir harp sahnesi 

2mi • • 9!" ız 

liralık san'at 
eserini satı

yorlar 
Bıı parayı Amerilıada 
pPopaganda ve sabotaj 
lşle,.,nde ııuııanacaıııa,. 

Londra, l3 (A.A) - Royter Ajansı 
bildiriyor : iktısadi harp nezaretinin sn· 
Jfilıiyetli bir şahsb•eti tarafındruı söylen· 
di~nc J?öre iki milyon sterlin lirasından 
fazla kıymette Alımın ~nnnt eserleri Al
manyadan (ıkarılmış olup şimdi Ameri
ka yolundadır. Bmılarm Amerikada sa· 
tdmasiy)c elde edilecek dolnrlar Birle
ş& Amerika devletlerindeki Almruı pro. 
parandasının \'e sabotaj sisteminin ldn
mesinc sarfcdileccldir. 

Ce(en harpte Almanynnın, yabancı 
dö,•i:derc olan fevkalade ihtiyacıruı rağ
men sanat eserlerini feda etmemiş ol
duku hatırlntılmnktadır. Amerikava 
ft'Öndcri]en 14 tablo Sibirya ve Pnsifik 
yolis1e sevkedilıniştir. Bunlann arasın
da Corciyo. Domcniko, Vclnsyani ve 
Botiçellinln tnblolnrı da vardıl'. Ahnan
lann ellerindeki İtalyan sanat eserlerini 
mihver ortaklarının hissiyatını nazarı 
itibara almıyarak Cedn ettikleri aynca 
byde şayandır. • _________ ,_.,,.,, _______ __ 

Rodos -=:ekrar 
bombala· dı 

Londrn 13 (A.A) - İngiliz tayyare~ 
lerl tarafından Rodos nd25ına şiddetli 
akınlaı· yapılmıştır. Hangarlara, idari 
binalara ve yerdeki tayyarelere isabet
ler kaydedilmiştir. Rodos mihverin en 
ileri noktada malik oldukları bir hnvn 

-------------------
Etlllanfı Jıömür 
hauzasında tetlıilıat 
yaptırmalıtadır-
Anknra, 13 (Telefonla) - Etibruık, 

kömilr havz.ısında bazı tetkikler yaptır
maktadır. Bundan mnk.:.at de:vlct idare
sine J:!eçen hnvzanm isletme vuziyC'tine 
verile<.-ek istikameti trıvin ve tesbit et
tirmektir. 

S O V E 'l' L lE R 
Ma nr·c:-t~tt "-1: i hele· 
ler lıiral vorlar •• 
Budapec:tt. 13 (A.A) Sov\ <'t hiıkU-

meti Tuna Ü?erhıdcki b.ı ı ı kcleleıin 
kiralanmnc>ını 1\1 t • 1 ukü .. 1 etinde>n is
temisfü. Sovyetler Budauesfl'Yi tahrnıl 
VC- tahliye mc• kc?i Y:lt'n1'lk n 'y Hn-l dır
ler. 

hnlinc gctinnck fikrinde olduğunu ha:v
rct ,.c infialle kar~ıladığını ıazm.akta
dıı·. 

Londra, 13 (.A) - Uoyter ajansının 
diplomatik muhabiri yanyor : Bul~ar 
mntbuntının Cöl'f;ilin nutkunun tam met
nini ne r için müsnadc almış olup olma
dıkları malum olmamakla beraber hiç 
olmazsa bnzı Bulf(nr mahfillerinde nut
kwı yanhş anlaşılmış olduğu aşikard1r .. 
Meseli Zora ~azetesi İn::iliz başvekili
nin Bul~tana Alnıanyaya taarnız et· 
ıncsini ve bitnrnflığındnn ayrılmamasını 
t:wsi:re ettij!i fikrindedir. Halbuki Cör
(il b:.ınn benzer bir şey söylememiştir •• 
Ç()r(ll Bnl~arlstana bitnraf kahnnsım 
tnvsb·e etmiştir. 

-----------~-----
Amerikalılar mihvere 

kauçuk oermi yor 
Lon<lra 13 (A.A) - 1ktısadi hnrp ne

zareti p.-ıı·lamento müsteşarı Ameriknda 
beş büytik kauçuk kumpanyasının mih
vere teslimatta bulunmaktan imtina ede
rek foo~lizler hesabına çnlışıldığını söy
lemiştir. Bu sözler Almanyada kafi de
recede kauçuk bulunmadığı meselesine 
yeniden nıızan dikkati celbetmiştir. Fil· 
hakika 940 sonunda Almanyada1d her 
tilrlil kauçuk stoku on hin ton radde
sinde leli. Halbuki 941 l!.ylülüne kadar 
Alınnnynnın ihtiyao elli bin ton olacak
tır. 

--~_._ __ ,.,.,.,..,_._ ____ ___ 

BULGAPISTAN FEHA BiR 
YOLA &IRMIŞ BULUKUYf R 

[ P!l§tarafı 1. el Sahifede 1 
•e boğulara ita"• harekete ıeçmek üse
re taarruzi tedbirler mi ~tır? 

Hitlerin balkanlarda yeni bir cephe 
testı etmekto menfaati olmndığı ve har
bin bitmesinin istediği yolundaki tefsir 
daha müsaittir. 

Bitler çok iyi bilir id kat'i netice an· 
cak Jngiltereye yapılacak bir hücumla 
temin edilebilir. Fakat Hitler tarafın· 
dan Avrupanın bir bölgesinde yapıla· 
cak bir hareket eon darbesi lngiltereye 
tevcih olunacak dahn muazzam blr pla
nın s.1fhası de olııbilir. 

İstiklal için muk:ıvcmet veya Roman
yanm acınacak akıbetine uğramak şık
larından birini intihap etmek vnziyeti
ne giren Bulgaristnnın başvekili bun
d::m bir ay evvel birinci §ıkln kabul et
mek nİy"tinde olduğunu söylemesine 
rağmen bugün f-enn yola girmiş bulun
maktadll'. 

YUNANLILAR BULGARlS
TANDAN AYRILMIYOR 
Londra 13 (A.A) - Royter ajl!nsı 
tin~d n istihbar ediyor: 
Sofya Yunan elciliğinin Bulgaris~n-

4a bu!unan Yunanlı kadın ve çocukla
rın bu mcrnlehcti terk ctmcl .. rini tav
siye ettiğine dair Sofyadan verilen he.
herler katiyen tekzip edilmektedir. 

SiViLLER ITALYA 
~.~av HÜCUMU 

Muhtelif yerler
de epeyce ka
dın ve çocuk 
yaralandı 
• 

________ ,,_,.._. ______ __ 

YUGOSL 
Mahfillerine göre 

-·-Harp BaJhanıara sira· 
yet edecefı olursa Sou· 

SeUinilıtelıl Ayasofya yetlel' Alınanyaya 
ldlisesinin lıasden IJom· lıar~ı vecibelerini 
balandığı anıaıılıyor.. miil§a addedecehmi 

Atina 13 (A.A) - Diln Atinada saat Belgrad, 13 (A.A) _ Hi.lkUmet erk~-
13,15 tc alarm verilmiş ve 13,35 te ni- nı Bulı;?aristandaki h!ıdiseler hakkında 
hayet verilmlştir. ketumiyet muhafaza etmc\rtedir.. Bnv 

Atina 13 (A.A) - Emniyet nezare- Cörçilin nutkundaki Balkanlara ait kıs
tinin tebliği: Laıi$a aivil hastanesinin mın neşrine şimdiye kadar mUs:ıade 
İtalyanlar tarafından bombardımanında edilmemişti. Yugoslav siyasi mahfilleri 
7 kadın ve 7 çocuk ölmüştür. Kefalonya Sovyetler hariciye komiserliği erkanın· 
adasında Likoriyeye de bombalar atıl- <ian Sobolefin Tuna konferansına gider
nuş. fakat hasar ve zayiat olmamıştır. kcn Bulgaristanda tevekkuf ettiğini hn-

Pirede amele mahallesine yapılan tırlatmnkta ve bu seynhı:tin esrarlı ma· 
akında 27 kişi ölmUş, 11 kişi yaralan- hiyetlni tebarUz ettirmektedir. Sobole
mıştır. ölenl rin yirmi Uçü kadm ve ço- fin kral Boıise Soyyetler Birliğinin Bul-
cuktur. garlstanın milstakll bir devlet olarak 

SELANtK AYASOFYASINDAKt tanımakta devam eylediğini, fakat bıı-
HASARAT 1\un için Bul~arlıırın bu sıfatı muhafazn 
Atina 13 (A.A) - İtalyanların barbar etmeleri lazım geldiğini söylediği znn· 

ananelerine ~vfikan peçen Paznr gilnil nedilmektedir. 
&lfmiğin Ayasofya kilisesine yaptıkları Rus devlet adamının ecnehi kıtnları 
hava hücumu hakkında verilen tafsilfıta BulJ:;;aristandan g~tiği takdirde Sovyct
göre bu hAdlse bütiln Yunanistanda en Ier birJjğinin zarurl göreceği 1edhirleri 
derin nefret duygu.c;u uyandırmıştır. Bu- almak hakkını muhafazn ettiğini ilfı'w"e 
na sebep düşmanın bımbnrdımanlarını eyledi.iti de tahmin olunmrıktadır. 
ki1iselere veya hftstanelere tevcih etme· ·Avni mahfillerde Sovyetlcr birlif.i 
rl değildir. Ayasofyanın b.-tşlı başımı .bil- hnlk komiseri reisi Molotofun Bcrlini 
yük bir tarihl kıymet taşımasıdır. Scl5- ziyareti esnas\ndn Hitlere Bn~~.m~lıı~~::ı 
nik Ayasofyası beşinci asırdn yapılmış sulhun muhafazası Hlzım geldı~ını sov
olup İstanbul Ayasofyası kııdar kıymet- ledi~l de hiICirilmcktedir. 
lldir. Kubbedeki tezyinat 1921 de 'Tley- .Molotofun harp Balkanlara siravet 
dana çıkarılmıştı. O zaman ttalyan mi- edecek olursa Sovyetler ~irli~i?in .. Al
marları da bu eserler etrafında dlinva- manyaya karsı olan vecıbelcn mu]~a 
nın izhar ettiği hayranlığa iştirak ~iş- nddedeceğini bl!dirdi~ de ilave olun
lerdi. Kilisenin kUbbcsinc ablan bombn- maktadır. 
lardan biri kubbenin simııle milteveccih -----
kısmını yıkmıştır. Bir-bomba da 1912 de 
yapılan çan kulesine dü~müstilr. OçUn
cü bir bomba kilisenin mcthaline, di
ğer on bomba ise kilise avlusuna ve ci
var sokaldara :ıtılmıstır. Kilise bUvUk 
meydanlıktıı münferit bir halde oİdu
ğundan hiç b!r suretle askeri bir hedef 
ı:-ayılamazdı. Büyük bir yangında harap 
olmmı olrın A~ asofya 1908 - 1910 sene
lerinde Türk hükümeti tarafından mü
kemm 1 blr svrettc tamir edilmMi. 

Lonclra l3 (A.A) - İnrtiltere ve Is
kocya hayır sever tec;ckküllcri namına 
ha •rlanon 18 sevvar hac;fıme ·Kent dü
c;e<;i taı·afıncl~n Yunan elcisine teslim 
n-:lilmic:tir. Merac:imde rahatsız bulunnn 
Yunan elçı~i YE."l'IDP miiqec:ar Romanos 
hazır bulunmuştur. Londra belediye rei
si de mcraşirnc iştirak etmic:til'. 

YENt BlR 1NGtUZ YARDIMI 
Londra 13 (A.A) - Diln avam knıruı

rac;ına mum..am bir fah:;isat talebi tevcli 
dilmic:tir. Bu tal 0 p Yunnn1c;tnnn dn yar
dım isleri !cin 25 bin tn~lz liralık bir 
tahsisat verllmesinl derpiş etmektediı·. 

Yugosıavga BaşvekiU 

Ve Harictre vakili .. 
A man hülıürı1etinin 
daveti iizerine BePline 
g!ttiler-
Beıw-aa. 13 (A.A) - D. N. B. ajan ı · 

Yugoslavya başvekili B. Svetkovic refa
katinde hariciye nazın B. Markoviç ve 
Almanvanın Belgrad btiviik elcisi oldu
ğu lıalde Almnn hUkUmetinin daveti 
Uze.rinc bur!iin hususi trenle Almanyaya 
hareket etmi~tir. ---
Alman.va Yunan;atan 

i§ine karıfmıvor 
Be:rlin, 13 (A.A) - Almanyaıun Yu· 

tıan - İtalvan ihti1Afını halletmek için 
bir teşebbüste bulunduğu varit değildir. 

Makineye. 
Verilirken .. ........ . 
Balkanlarda 

vaziyet 
AlnıtanYaJıuıgarist~ 
mihvere kendWliJlr 
iltihakını tercih eyi" 
me!3~tti istemekte.. ıt. 
Londrn, 13 (A.A) - Bu saba ı ~ 

radn.ki intiba Balkan ıhtilitatı ~e.I 
cinin hr len m ltlnku bu hafta ~ 
gibi ı.;özüktügü müstacel mııhb et~ 
olmadığı ınerk ;tind~ir. Londrndı::; 
14lkki~e :.:öre ·Bulgurhötanın Almnııı'ı 
rnfmd<ın ı~tJüsı hiJii bugiln yarıl'] 
nılen saatte \ apılabilir. Fakat .AJ~ı 
Bul_gPri tana Balkanlarda unnUJ" 
~ ııngın cıknrmadan Rirmck nı 
girmı;k ıni.iınki.in olduğu takdirde 
ka( giin tehditlerinin neticesini ~ 
icin intiıar edccd<lnclir. Bir kaC ~ 
evvel bu husu~ta birinci sınıf ve~ 
ça eFt.ırenglı. bir unsur olarak I 
cclı1en Rus hattı l arck<'ti halen 
o.G kaı :-nlık addedilmektedir. öyle 
lıyor ki Rm,-yn belki de diğer h " 
lcttcn daho ziyade Balknnlarda .,,r.J 
idrunesi nrzusundadır. Ve iıunun ,,, 
si olara'. Almanların BulgaristanB ~ 
dahalcsini bir harp sebebi yapn1~~ 
tır. Sanıldığına görn bizzat Al ;J 
hattı hrıreketini tavine davet ti' 
Bulgaristanın kendiliğinden millv 
tihokı te.,.cih eylemesini isten •;J 
Halbub Sofyada hala az çok 111ıll>"~ 
mevcuttur. Sofyada vatanperver 
lar deJ·hal Roman~ anın !\kibctini 
için memleketin hUrriyetini ve rtı 5' 
~l mevcudiyetini rlska etmeniP 

Erıtr"tie ı·Habôiinstı~ 
Brntaııya imparat~ 
ğu kuvve !eri nüfll~ 
rııııı genişletmekte'
Kahirc. 13 (A.A) - İngiliz -_,,. 

karnrgfılıının tebliği : Eritrede J{efY. 
rafındaki vnzh't'l inkişafta dcva1111' 
mekteJir Bir r :ri mahalli hU~ 
ticesiııdc kıtal. ıınız ~ehir etr ttl 
tepclerde mevzilerini daimt s~;;I, 
lcştirnıektedir. Daha cenupta . t't 
doğru ilerleme şaynm ınemnunıf. 
tarzda terakki etmektedir. Hnbe ~ 
Kobok ınıntnkasında cenub! Aft! 
li~i kıtaları nüfuzlannı muvaff~ 
bh- tarLdn daha 1.iyndc ~enMc~ 
vnm etm.-.ktedir. Di~er cephek j 
~tt_e dt?ğışıklik yoktur. _./) 

Avıısta.ıeaı~a - Jap#". 
m.ıina~ebetleri- A 
Tokyo 13 (A.A) - Avu~ fi 

Tokvo elçi.si Japon l•rırw"ye nnıt 
uoko ifo örüş ) r •ın ,si.1 

lfikaıtn Japonya \C A\ tur .. I) 
ziycti görtişülmüsttir. fi 
.~·1ı !fi urdan $fnttıP Jİ 
K dt?;v"'·'a tayyat' 
l'l'ÖnderildL 
Londı l:l (A.A) - Sin"AıJl 

ğıfJrıki resmi beyanat ne r dil~ 
Bombardıman tayYc relerinde fi 

ıekkeo te"ekküJI rin Slncranıırfl ~ 
li Rodezvaya ri•til"rfne dair ltl 
yn °11 n bPvanatla alı\k ırl r o1ıı 
mnsil modern Avusturnlva ts'' 
şekkiıllerinin el orad., bul 1 

dirilil or. 


