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Vişi üzerinde 
Alman tazyiki 

Almanya ne yaparsa yapsın 
Fransız donanmasını eline 
G"r,:iremiyecektir ... --SM'l\I:,,. RILGIS 

Alın. n.\. nın \"j,j hi.iküın<'ti iiıerinde 
fa,, ikini arthrnn' olınası ı-\İnitn en faz
} ncrak U\ andıran ınevzuunu te1.;kil et
lrl<'kkdir. 

Bu tazyikin hedefi nt•dir'! 
el .. inde l!-,rarla durulan tahıninlt•rt .. 

&Üre, s\lnıan, a bir tarafl,ın J'\kclı:nizdt• 
C'Ok tt .. •hlikeH bir 'Ur<'tfC'" hoJ:ulan ıııti\·a
unr.'.\ İ )cnhlen kunnak ,e di*cr taraf
tan fnıiltr.re~ c karsı ~on ko:ıunu o,·na
maia hazırlanırkt"'lt nrkasını t.•ıı111İyp{ al
hnda huluıuhırınak için, Fran~ız ~lonru1-
l'tıu!->1 ile deu.iz \e ha' a u~ıerini kcnrli f'\İ· 
ae J:t>\·İnneie ralı ınakta<lır. Bu surt"tlc 
Alıdeııizde İt.~l.ı nn donanmasının boın
lıtoş lnrakiıı::ı 't.•ri doldurarak J!t- uer-a1 
Wavell ordıu;unwı it:ı1ynn ınli teıulekr 
fmparntorluğımu biishi.itiin ortadan kal
ılınnasına mani olmnı ı istemektedir 

Sözün kı~ası. Alman ·anın gaye i, 
mai:liıp Fransayı Nasrnnal Sos)11lizmi11 
hiımetinc almaktır. 

Ba arzuya besliy n Almanya. hi<· ol
Mazsa Fransaya şerefli bir sulh \11det· 
hlİ'i ınidir? 

Fraıı'-nnın toprak tanıanıiyetine ili .. 
mi)-eeeiini, yeni A\.nıpa ni7.anunda ınii· 
ıınvi lıaklara malik lıüvük bir dcvkt ro
lü J:iirmcsinc nıuvafaİuıt edt'ct"ğini te· 
min etmiş midir? 

Böyle bir şeyi dü iinnıek bilt, znittir. 
Ziro bul[llnkö Alınanyanın rakipsiz ta· 
bakkiiıniin!i hfıkiın kılmaktan bu. ka dii
~nce.•i yoktur. O taleplerini rııılak kU\·· 
vete, ıralihivrt lıukkma dayandırmakta
dır. 

• ladaın ki t ı-.ı.nsa m:ıjı;liıbi)·ctini ka
bul etmi ·tir; ıralibin irade•ine bil:l kay
dilşnrt itaat etmelidir• divorlar. 

,\JnaJesd Fransular omsmda, Vahi 
dettinin Damat F"cı-itleri, Sait :\tollalan 
hatta Anzavurları ı:ibi. dlismaıun mak-
1atlarına hizmet •droek adamları dn 
bulmuşlardır. 

•Ra\semhleın<·nt national Populaire» 
adını verdikleri ol\lilli Balk toplanısı» 
ııarti•i Fmnsa:vı düı,manlanna satmak 
isthen bir ihanet o<nihndan ba ka bir 
eey değildir. Bu partinin lideri .ayılan 
B. Laval ina:iliL dii~ınanıdır. İngilterc
den hmç ahnak ic;in, F'ran~ruun hayatı 
Dlrnfaatlerini feda etmekten cel<innıiyc
cek bir tİ)•nettedir. Binaenaleyh Fran
"'' donanmasını ,.e iislerini Almanyaya 
te,liın etmei(e riza ı:östcrebilir. Fakat 
Visi böyle diisiinebilir mi? Mareşal Pe
ten. Fr-an.~nnın alnına asırlarca silinmi
) erek hö)-IP- bir kara leke sitriHmesinf" 
miisaadc edebilir mi? 

A<ıl bilinm°'i lazım gelen ~el udur: 
Fransanın nıukaddcrntını <'lleTinde tu. 

tanlar harbin netiresi hakkında ne dii~ii
nil)·orlar? 

, İnı;rilterenin ıni. }'Ok.'a Almaı1,·anın nu 
ı:alebesini temenni ediyorlar? 

Bıtrnda. bir kunı !-ıempati mec;;clt•si de
~I. Fransanın ınul·adderahnı talin cde
t·ek kosko("a hir ana d.i\·a tnl'·~ ıuuba. 
histir. 

\'i i neden harbin nt!lit.·c~iııe kadar 
'n1;:iiııkli vazİ\eti muhafaza etnıt.·k is .. 
tiyor'J · 

. , !ai!lüJ>lar Dlrukl~ında İnglltı.·re ile 
b!r!ık~e .Y•·r alarak maj:liıhiyctin yükle
rını hırhkte pa~· la mak icin mi.., 
... ıtoks~. İn~ilterenin mal:hip ;.ınusaca 

1 

.,~a, dun,:anın hiirriyrli İf."in :vupılan 
~ıu.r:;de]e~ın ıuuznfff'r ola<·a!ına in.andı
gı ıtın mı',; 

1-.:ğcr hölle hir iınan ale\İ kalplerini 
f'arıuı~ hu.lunu.\'orsa, İ(İndr: bulundukJa. 
rı. '.a~ıych~ı hiitiin nıiişki.iliitına raıtJn<'n 
Vı. ınuı nuılarl·ke lıurlutlarını a an AJ. 
ınan nıi1ddri,\ •ttını rl'ddcdcl·cği ınuhak
kaktrr. Bu tahnıiniınize kul·,·et \'<"rrn 
•·e~Ier ek.,ik de~ildir. 

_ Yanın hezhnctleri, Fransız ıni.isteın. 

''"""' .• .,,,-

LONDRA 

Uzerinde bir 
hava baskını 

yapıldı 

ZAYiAT PEK AZOIR 

lıı~lizler ise 
Ruhr'de bir sanayi 

sehrini bombaladılaT , 

Brest tersanesi
ne b• ç nı

ba düşmüştür 
-·-Bu 'aarruz, son ıs günün 

en üyü taarruzu 
olmu$tur .. 

Lond· a. 5 (A.A) - Hava nezaretinin 
tebli~i : Dw. ·e<:e İııgıliz bombardıman 
taH arelctı işg:ı 1 altında bulunan Fran· 
sız topraklarının •imali gaı bisindc Brcst 
ter aneslr<> ve diğer hedeflere taarruz 
c!mislerdir. Bu harekAttan bir tayyare
miz dönnıPmistir. 

Londra, 5 (AA) - Hava ,.e Dahili 
emniyet n• z~ı·etlerinin cliin ak~am n~ş
rettikler. tcbı · ;:ı 

Bu sah: . ı düşmanın tek b • ..-;ına uça11 
bir tayvıırr•i sark sahilinde bir sehre 

- Sonu 3 iincü Sahifede -

! ·· in2iltere mi? 

2 •• Akdeniz mi? 

LIBY CEPHESi DE 

Sirene [.imanı 
da In!?iliz işaa
line ~rmiştir 
Buradan kaçan /tal. 
yan kıtaatını tay va-

reler takip ediyor ----Durka ve Bingazi tay· 
yare meydanları ve 

Berce istasyonu 
bombalandı.. 

Sivri "'' ıekler ~imdi evlerdt.~ boclrurn, kiler. ha
:nRın, ytı "e odala.rla a\·lu, :üıır \'t.> izbelerde 
\Jrı rii1 b€•tli. ılık \e loş kn~·lt•ı·de ~izlenmi.~ 
b~lunu.v .... r ve ha,·anın ısınn. ını bf.kliyorlar. 
OnUmü deki b;<J1ar ve yazı .-:ıhatça, selametle 
.ı:eçinnc h:iu yC'gAne <:arp lıt·ıncn .şimdiden 

1 
tüL'ü ilP kUkUrtle, filıt ve cın,oıli illlçlarla bun
ları bavı~ııp avlan1ak ve güz(.'")cp ~püriiı> yak-
ınaktıı·. _, 

YENi ASIR Matbaa•mda basılrtufbr. 

Kahire 5 (AA - lngili2 umuıni ka
ıargihının tebliği: 

~ Trablu ta garba doğru ileri yürü
yüşümüz devam ediyor. Heri un.surla11-
mız dün Sireneycc girıni,lcrdir. 

Yunan ıukerleri Tepedeun 11olmıda cesaretle iurlıııor 

Kahire 5 (A.A) - Royter •i•n•ı
nın huauei muhabiri bildiriyor: 

Demeden garba doğru ilerlemekte 
olan imparatorluk kuvvrtlcri Sirene )j .. 
man1nı zaptchnişlerdir. Böylece Binga
ziye 21 O kilometre yak!a,mıf bulunu
yorlar. Kıtalarımız şimdi Sirenenin gaır
binde çok daha ileriye vftrmı.,lardır, 

Sirencnin garbında yol boyunca rical 
eden dü~man kıtaatı İngiliz tayyareleri 
tarafından bon1bardıma.n edilmitlcrdir. 
Mareal Grazyanı Mı.sın istila ctmeğe 
kalktığı zaman Sircncyi umumi lca?ar
g&h ittihaz etmil!ti. 

Kahire 5 ( /\.A) - lngiliı bava kuv
vetlerinin tebliği: 

Trablutıta Bingazı """ Burka tayyare 
meydanlarınn hücum edilmiştir. Bercc
de §İm~ndlift"r i~touyonu ve motörlü 
bir nakliye kolu tahrip edilmiştir. 

Çt"kilmektf" olan dü~man kıtaahna 
ahı laRrru:r. yapılmı~llr. iki gün içinde 
Cenubi Afrika tanare kuvveıleri biç 

- Sonu : üncü Sahifede -
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INGILIZ ORDULARI 
Habeşistamn 
100 kilometre 
içerisine ka

dar ~rdi 
Kerenin di•şmesine her 

An intizar ediliyor •• 
Kahire 5 (A.A) - İngiliz umwnl ka

rargfı}ımın teblijti: 
Erih"e cephesind • 1talyanlarm Agor

dattan rlcatleri de\·aın ediyor. 
lleri kıtalarunız Kerene yaklaşmak

tadıı·. Baremudan kıtalanmız cenup is
tikametinde diişmanı takip etmektedlr. 
Esiri in kat'i miktarı henüz tesbit edi-

- Sonu 3 Üncü Sahifede -

Habeşistancla ltalyan karakollaTmm teılim olU§Untm resmidir 
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KÜÇÜK MENDERESTE 
----------------~s•z~----------------

Se l l er, bir afet halinde 
bir çok köylere 

saldırdı, evler yıkıldı 
-----------~z*1'----------

Trenler ıınuemlgor 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yağmurların h ... ratına ait viliyete Mendereola tatması iizerine BaJU>"dı-
yeni haberler ırelmfttlr. Kilçük Mende- nn Haslı.öyG 1118.lıaur kalmıt ve bir ev 
;~• ta!mıı .. ol~uiundan Menderee llze• Yıkılnııtur. Zayiat yoktur. . Bayındırın 
nndeki Huoeyın ağa köpıiiaü tamamen falaka köyünde 25 evin dıvarlan yı-
yıkılml§hr. kılnuıbr. 

Tireden itibaren Akarca alımda on Adaıı!de U. Ödemiş arasındaki Jı.IJ-
bq ~ometre .meaafedeeki köprü. yı· çük Mendereoln geçen nokta111Ddan ıreç
~ldıgından lzmır yolu keailmit ıııbi· mekte olan iki atlı suların cereyanına 
dır. 

Yeni çiftlik köyü auyun iatllasına - Sonu J inci Sahilede --
maruz bir vaziyettedir. Büyük tehlike 
içindedir. Bu köy balkının Rahmanlar 
".~ _Subaşı. köylerin'i nakilleri için ~~r 
turlu tedbırler alınmıı ve nakil işi dun 
akşama kadar arızasız bir şeklide ik· 
mal edHmi~tir . 

Küçiik Menderes boyunca biiıiln ova 
balen aularla örtiilildür. 

Ödemişin Kurucaova, Ertugrul. Tilr
könü, Y eniceköy, Seyrekli, llkkurtun, 
Kazanlı, Balabanlı, Bozcakaya köyleri 
ova arazla\ au altındadır. Burada ıu al
tında gayrimezru ıaba 45000 hektar, 
mezru arlll ite 400 hektardır. 

Burada iki köprü yıkılmlJ oldu6un· 
dan nahlyelerle miinakale keallmJttlr. 
Telefon lıatb da kealldiğlnden Odeml· 
tin Beydai •• Kiraz nalıiyeleılnden ha· 
ber .ı.,.ma.,..ıar. 

Manisa 
Valisi telefonla bize 
beyanatta bulundu •• 

Mani.ada .cu baskınında bazı uylat 
o~duğu d!ln §llyi ohnll§tu. tşin baklkati
ıu anlamak için, dlln gece §•birler arası 
telefonunda ayın ManiM valisini bula
rak maldmat rica ettik. 

Manisa valisi kısaca §unları ııöyle~ 
tir: 

- cHer tarafı sular lstilA e<tml§, yol
lu IU altında kalmııtır. Ban köprtller 
de lıuara utrmnıftır. Haber almamlJ'an 
lı.lly yolctur. 1nanea hamdolrnn uylatı
ma ;roktw,ı. 

Tepedelen şehri 
ateşler içinde 

yanıyor 

..-~~-----·· 
ilkbahara 

Yunan kıtaatı bu ıeh
rin bir •ahil meukiine 

girdiler 

18.SOO İtalyan esiri 
8hnml$tır •• 

Londra 5 (A.A) - (Tayınis) gazete
sinin Atina muhabiri bildiriyor: 

Yunanlılar tarafından Arnavutlukta 
ltalyanlardan alınan esirlerin yekunu 
18500 dllr. Yıml, İtalyanın harpten ev
vel azami talunlnlere göre Arnavutluk
ta bulundurduğu kuvvetin yUZAle 7 bu
çuğuna yakındır. 

Cumartcı;i gUnü düşman Kilisura ile 
Berat arıısında iki mukabil taarruz te
şebbüsünde bulun nu.ştur. Bu teşebbüs
ler ta-ıı bir muvaffakıyetsizliğe uğr • 
mıştır. Bu mukabil taan-.ular Yunanlı-

.tı! .oı hu ı t ele ·n ... 
mMnr ob1uc::tur 1\fütehassı.sJa.rm mut -
leasınn gdrc.· öıı ·1Uzdekl hafta Arni:l~ 
•uUuktakl dllşman m!ldafoa hatU,,., ı in 
tehlikeli olacak ır. 

Atina 5 (A.Aı - Resmi Yunan soz
dl<ii b vanatmda Tepedelencfo bily k 

- Sonu 2 inci Sahifede -
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Tetkiklerden sonra 
Vilki ln~ltereyi 

ter ketti 
uTarihte Çörçil kadar 

iyi çalı~n bir şel 
eörmedim •• » 

Londra 5 (A,A) - lrlandadan dö
nen Vilkl Kral ve Kralıçe ile çay içtik
ten ıonra Royler muhabirine beyanatta 
bulunarak demiştir ki: 

-c De Valera ile aerbestçe ve aç1k· 
ça konuştum. ı.ı.diğim malümalı nl
dım.t 

lngilıeredeld intibaLmndan bahoe
den Villd: 

« lngili2 balkının müıtehit olmadığı- · 
m zannedenler rüya görUyorlar. Tarih· 
le Çörçil kadar vazifesini \iyi ifa eden 
bir ııef bulunmadığını düşünüyorum t 

demi, ve Almanyaya davcı edilmcdigi
nl ilave etmiştir. 

Vilki aktaın yemeğini bazı doetlari
le birlikte yedikten aonra Lizbon yoli• 
le Ameri.kaya gitmek üzere bu 911bah 
erkenden lngilterenln garbinde bir ha· 

- S.J?11~ :ı inci Sa.hil~cl,, 

••••••••••••••••••••••••••• 

ı· azırlık 
•••••••••••••••••••••••• 

UZAKŞARKTA MUHTEMEL 
BiR HARBA KARŞI INGILIZ 

ORDULAR! HAZIRLANDI 
Bu tedbir, .Japonya
nın uUçüzlü PaktB>> i$· 
tirakinin tabii bir 

neticesidir .. 
Londra, 5 (A.A) - İnıı;iltercnin 

<arki Kindistan ve Singapur mlida
laa teşkilıih han mnreşah Sir Ro
hcrtin emrine nrilınistir. Başku
mandan umumi kararıni!ımı Sinıa
purda ,-ücuda ~etinni~tir. Bu suret
le Malcz) a. Birm:ınya \"e Hongkon~· 
teki h:ın \"C kara kunetleri ilk de
fa olarak tek bir kumanda altında 
ı·emcdiJm:, hulunmaktadır. 

Veni ha kıuu·ındr.n111 Sin!!apurn 
mu ·asaletinden az sonra inı:lliz , fa. 
ICZlD'1na miihim t:ıkd)·c kıtaatı ıı:el
ınİ$ 'l' r·z:ık ~arkt .ki i111dhz mtida .. 
tua ıc-rtıbatı tıı1c' t\<" olunmuo;tur. 
Uzak Sark In,Pliz .ıra1:' :.nin sair ak .. 
.unına da tak\'İ) l" kul V<"1l<'rinin j 

ıı:clmcşi.!:ayrcti mucip. değildir. Uzak j 
I 'Ork nıudafaası ı:eıuş hir mikya 1 
nlacuktır. Bu \"azİ:\< t Uzak şark va-

ı 
ziycti hakkında endişe lıi sedildiği 
ın:ııın ınn nlınman.ıalıdır. IJunuula 
l•r.rttber hu teübirlcrin. Japonyarun 

l ln~iltercnin ılıl manl:ırh·le ii~üzlU 
,..,·c:akrıo i.,tirakinın hir n~lic ı oldu· 

1 
~u zannC"dilmekt~rlir. Bu tn!ı idnt 
biitiin dıi~ı). a' a .~nf'iliz .inıparntorıuk 

ı 
ku\' tlerınm ınutl'madı.\ en nrtnıak· 
ta ve l'.ı k sark.ı nıi.ihi n ku\\Ctler 
göndı•rilıncsinr iuıkün vrm1ekt ol~ 

1 dui{unu ispata medar olmaktadır. 
1 'a\ et, tahmin cd"lılii:i gıhi, ilkba-
1 h~rda Alman. "1ıun A vrupada yeni 
hır tcscbhüsii ile miiterafik olarak 
U~n~ Sarkta yeni bir huhran çıkar
sıı Sın"apur lis u lıer ihtimn!e kanı 
hazır hultuıarnktır. ın:apur kıt· 
ınıındanı tnrafınd.ııı haıırlaıuın ınii· 
dnfaa plı\nlarıııı bilmek miiınklin de
iildir. Bnnunla her.ı.er '.\Iall'Z\'8 
:otartm nda~i)· le SinJa!Jur \'C Ho~g 
ı;,onıtta alınan tl"dhirl<:ı· ~öylece hii· 
li1sa t•dilel>ilir : inıri1ter<" vulnız ntii· 
dafaa itin her şe.;ri haıır etmekle 
iktifa ctnıi c lnıayıp v<'ni bir tehli
ke 'ııkuunda biitün imµnralorluk 
arazisini knrı!-1 karıs miidafa:ıya ka. 
rar \'ernti') huluııınaktadır. 

- Sonu 3 üncü Sahifede ---- -------uı n • uru lfllll 11. -----
SOHDAKIKA ....... -..... 

Bel2radda 
İngiliz ba$konsolosıue-. 

salonunda bir bomba 
ttatladı.. 

Belgrat 5 (A.Aı - lngiLz baş konso
)O!lluğunun alt katındaki okuma salo
nunda dün bir bo:nba patlanP<tır Bir !ta
dın ağır yaralanmıştır, Bombanın pen
çerelerdcn birinden atıldığı tah: m cdil
ınekte<ür • 

Fransr. ve Surige 
Vlşi 5 (A.A) - Havas ıııan:: Bey.ut-

tan bildiriyor: 
Fransız yüksek komiseri general De~ 

radyo nutkunda §unları söylemi tir: 
•Suriye ve LUbnanm hattı hareketi 

Mareşal Petene itaattır. Bu hattı hare
ket yalanlara ve tahriklere ehrmmiy~t 
vl!rlTleınqll icap ettirir. V aıife ancak nı. 
zam dahilinde yapılır. Nium, bUtila 
Fransı.tlann birili! Uwrine mll~ss.Srlb, 

---- - - --B. Ru:ı:eltin Ankaı·m•a ııönderdi~ ıııluf •·1 • • 
;I ---..- -

ı ı • 1111111ııııuı11n -------ııMI--"' .B. ~ 

• 



JtDIJ ASJR 

- ··········································································: 

iClffA " TİCARETİNDE TÜTÜN~ 
··s·~·;~~~····~id~····~tiiği;;~i'~· 

neticenin amilleri 

~·~--------------------------------------------...... 
ŞEHİR HABERLERİ 

.Kahve &... ·~ 

KUÇUK MENDERESTE -·- x_.x 

\'isi ii.-:er nde 
Alman tazyi.--. .. 
- B(Jftorclı l inci Sahilede 

~~~~~~~~~.x.x·~~~~~~~~~-

ŞarJı tütünleri ile Brezilya, Btrle~Hı Amerilıa ve iki tacir hakkında ad
Hindbtan relıoıtelerl arıuında lrir muJıayese... li takibat yapılıyor 

~~~~~~x.x·~~~~~~~ 

Seller, bir afet halin de 

1 ~ke · "-Pe! l'l• w und:ı bir 5Cl'inç 
canı ~ ::ırntmı hr. Büttin Fraru ızhırı 
ıesal Pctene achk kalmab duet 
ı:cııenıl Ve:\ gnnd hitap ettiii inse 
hakiki lıi_!:sİy21tmı hibncz de,i!ildir. 
zamanda unu ırürmektedir ki ı 
lcı;mi km·vctlCJ·i~ le ı~r:ınsas ı 
cdt 11 D. Jlitlcr şimdi Afrikad:ı 
?aferini durdurmak ,.e Akfttıizde 

Tutun pi) asası bu sene müstahsili ta- Türkiye: 84.000 hektar .. -·- v 

ınamen tatmin eden bir seyir takip ede- Bulgaristan: 36.000 hektar ~on i~~nlerd.~ ıkn;;rdk k~hve dablıgı 
rek tükenmiştir. Bu müspet neticenin Yunanistan: 82.000 hektakr vkahr ır. ıa1 t1 ~u:a ik~ e o1!1h~on~ a~ı bir çok köylere 

saldırdı, evler yıkıldı 

liz dommmawım İtal\·a:n titreten 
miyetini sarsmak ıicio. Fransız 
mesaisine ihfü"Bf: ıröstermcl.-tedir. 

ı nda kuv\ etli rol oynıyan un- B. Amerika: 658.000 he tar a ve tac r erının ametga rın a 'e 
:U~~~nlardır: Brezilya x) :109.QOO hektar diğer yerlerinde kahve sakladıklarını 

mikahedenin ifade ettiii mana 
~ruru kadar nmnalJQp ~öhretini de 

1 _ Ticaret vckaleli tarafından tlitün H. Hindistanı: 102.000 hektar haber almıştır ... 
· ı acılmadan önce esaslı hazırlık Sandıkçılar ıçınde 29 numar da za-

pı~bırlerinın nlınmnsı. Amerika istihsnlatının en faz.la kı mı- hire taciri ~ay ~amil oğ~u Hayri Ka-

raak maili) ettedir. 
Visiyi mu1an cmctc se,·kcden 
hep. Amerika hihi'k clf"isi amir-1 

2 - Mubn> aa knmpan) ası başladık- nı sigara imalınc mahsus tütiınlcr tes- sabitlı ve Kestellı ~add~esınde l 08 nu
n ~nra fıat hnreketlt'ri üzerine mü- kıl etmektedir. Bunların yabancı miış- marnda bakkal Mecıt oı;lu Mustafa Ser-

.. . 1 c k .ıı rl rın zamanında itti- terilerin başlıcası ise İngilteredir. 1ngil- betçi o~lunun dı.ikkanlnrında çekirdek 

~--~--~~--x•x:~~~--~~ 

- Bastaralı 1 inci Sahi/ede - Vali B. Fuad Tuksal kuçük Mende-
res havzasındaki su baronına uinyan 
köylere gılmiş ve dün gece eç ''alete 
kadar orada yapılan kurtarma amelci
yderilc me gu} olm~tur. Valimiz ma
hollinde "'erdii:-i direktıf1erle çalı§mala
ra bizzat nezaret eylemiştir. 

mı~ 'ııin mnrf'~ Pctcn. Amiral 
cncral Hut ·n er n• FJ den neı 

haz redılmcsi. tere mtibayaatının ge'J'ilemcsi üzerine kahve bulunduğu .. ~ald? s:ıtı a arzctme· 
:\ - YUksek idare makamlarının cok bu mahsullerin fiatleri vasati olarak dıklen zabıtaca ogrenılmı§tır. Arama 

kapılmııılarsn dıı > etişen yokulnr tara
fından kendi hayatları kurtarılmı:!tır. 
AtlCtr hoğulmwıtur. Bunlardan Ada 1 Ü· 

meli Kasım oğlu Gazi Aikanıu ha} a1ı 
pek güçlükle kurtarılmıştır. 

1 otıih te eh1ıı' 1erdir. Amerikan 
tcleri, am!raJm ihth'ar marcsalla 
katı S.1'\ auı dikkat bir mahh et a 
i!ini :\ ru:nuslıtrdır. Amiral Le-ah\. 
rikanın bütün kU\-veileriyJc İn~lt 
:ıaferinc 1 ardım edeeciini, dem 
cıa, asıum ~Jiıbiyeti düu:\ a icin 
fardan beri m~1i 2öriiJmcınis bir 
ket teşkil edcreiini SÖ)lcnıi tir. Ba 
liatm mar a] Petcııin tercddütlcı·ini 

1, el vran naları. 1938 de 22,2 ccnt'ten 1940 başında lS,4 emri lınnrak zabıta~ yapılım ara?tır-
4 - MüstahsıllE'lin hükiimet t.ırafın- cent'e dusıntisttir. ına sonunda B. Hayrı Kasabalının t ca-

1 n " ı ılen direktiflere uyarak satıs hu- Tütün istihşalittı Hollandn Hindi: ta- rethancsinde 70.4 ~kilo çiy _kah.ve ve 
nında mühim bir terakkiye mazhar ol- M f Şe b -1 d kk d nni ılc hareket etmeleri. u ta a r etçıog unun u anın a 

ödemişten itibaren dördimcii - beşin
cı kilometre arasında bulunan Beton 
köpriı ha0 arn uğrıyarak geçilemez hır 
hole gelmiştir. 

1 RE LER YOLDA KALDI 
Su baskını tahribatı Mendereste ol· 

du,ğu ;gibi Gediz havzasında da '\ardır 
\ c fazladır. Dün Manisadan gden ha
berler çok !Jayanı dikkatli. 

muoiuı, Tütünün istihs..1ldcn sonra tıibi d 21 '-'l •-· d k k ı b l Al cıların ahsi menfaatlerini 'i' a -Kl o çe•ır e • ·a \Ve u unmuş-
tutulduğu bilumum muamele en İ\ i şc- ı [ k' . ur k ı 

tın ~uk "k ekonomik m~nfaat- kilde burada ve bilhassa Java (Cnvn) tur. er ı ı tacır m ı orunma ;anunu 
, ,,Hf edecc-k ekılde gen is bir zih- , e Sumalrada yapılmaktadır. 1.,tıh< ılat hükumt.•rine tevJıkan adli> e).e "erilmi • 

fv 1 hareket etmeleri. !erdır. Bunlardan B. Ha.} rı hakkında 
ödemişin Adagide >olu üzerinde 

i.ıçuncü kilometredeki birıncı beton kop
ru vıkılmı tır. 

Muradiye ile Emirillem araundaki 
clcmir) olu hattı sulann 1tucumile geçi
lemez bir hale gelmiş 'e 201 numaralı 
katar dun Menemende kalını tır. 

le cttiı:i temin edilmektedir. SaLih' 
B ahMıkli c lı malar. E"e nuntakn$1 büyük müesses lerin elinde lmlunmak- ted•ıf kararı verilmiştir. 

0 tadır. Bu irkcller tütünlerini, lazım ge-. 
tah ı1ıne sekiz. on ınih•on liralık bir len muamele~c üıbi tuttuktan onra -•--

lir fazlası temin etmi<ilir. Milli ban- do~rudan doğruya muhtelif memlek t- OrftOVada bir hırs zhk 
k. l.,r mızın t iceara actı~ı ı.,.edi eri de kr fabrik:ılnrınu satmakt· dırlar. Cıhan 
ph ınkisafında en km\' tli mU- \ «Zİ~ eti doln:1 ısiyle tı.itün fıatleri bur:ı-

ı 1 ı • d3 ° t r biliriı h.ı da da gerilemiş. kilo ba~ınn 1!.l38 de * 2GO cent'len 1939 da 216 cent'e dils nüş-
Cll-IA NDA TOTON tür. lhrncat ise 1938 dC' 149,923 balyı -
Dr ..., ndc inü!'lar eden Dcutschc Ta- dan 1939 da 124.690 balyaya inmiştir. 

ba<' - 7 tunı? gazetı-sindc tıitün mevzuu A13kadarlar fiatlerin dnha !azla diisme
hl\kkındn int.isar f'<len asa~ıdaki vazıyı sinin öniinc geçmek maksadilc asa<•ı ka
ti~aret odasının bülteninden alıyoruz: litcdc olan mahsulün toplanmnsından 

TütünUn di,l!cr cihan licaı·et esvası sarfınazar clmişleı·dir. 
rasında en mUhim husu ivcti nevileri- Brezilyanın en mühim tüli.in L<.tıhsa1 

tin PE'k cok olmasıdır. Tütün ilk cince mıntakası Ballia "dır. En iyi nc\•ilcr Sen 
lı:tihsal mcırilcket.1erine. sonra istif c;n) I>in~o ve San Franclsco nehirleri hnvn
nıntatn•lnrına \ e y~rlerine görf', niha- lisinde :istihsal edümcktcdir Brezilya 
ha\ct ıhracat limnnlar•nıı. \'e air nwn- tiitünleri kalite i'ibariyle Amerika mah-

t>l ıc naz:ıran tasnif l'rl•lmoktedir. Mah- su11 ıinden asaoı bu!uomaktadır. Bunun 
Ol bu foc:niften sonra 1, r Jl{'Vİ y:ınrak- sebebi ise iklim ve lonraliın daha az el

Jarıııın bürü!.-lüeii. şc'dı. r<."rlgi, kokusu veric:li bulunması olma;•ıp bilAki mah
\ e knlitesi itibarile sınıflara aı,•rılmnk- sulün küçük müstahsiller tarafından YC'

dıı. Cıhan piyac:ru ında muamele nörl'n Uştirilme .idir. 
•ut ün ne\ ilcı-i iOO kadar tah nin <'dil- Cihan tilttin ph•asasında nıühiı.n 11ir 
nPkledir. mevki i'5gal eden bÜ üç A•ncrikalı deY-
Ti.ıliin ticaret sekli dahi istihsal ıncm- let karşısuıda eski .diinyanın üç mllhim 

lekeileı ınc tıôre biı·birinden hayli farklı istihsal mrınlek('Lİ bulunmaktadır. Miin
bııhuıınrıktadır. Her yerde ~nm olan bir hasır n cŞark ti.ili.inil~ denilen tütiinle
cihcL VJlS<ı, o da ti.itün U?C'tin IPn vnc1Pli r: yetMircn bu meınleke1ler Tütk') c, 

tıslar ;>aoılnındı2ı \'e y. nıl· ın dı"ı•lır. Bırldaristan ve Yunanistandır. 
~ııun ehcbi, tutün nevi! rinin çoklu- Türkivc bu tic ınl.'ınlckct nrasınd. e>n 

u dola~ l!"-.1) k nıua~ ~en bir €.'sa a göre başta, cihan tütün ihracatında L<;C 4 lın
ahş Y• pıl nıadıgı. ) ani bilf ıil mevt·ut cıi olarak gelmeklediı·. Tütiın Türkiye

oLmyan pru. ti ti.wrinden mu;ımd.., icra- nin gen ] ihra~tında da t n mühim mev-
ınuı münıkiin bulunınadı~ıdır kıi tutmaktadıı. 

A\ nı \: <;hile tutünün ambahiı dAh' Yunanistan cihan Hıti.in ihr crıt ndn 
.,ı ketJ re öre dPf'ic;ın.-ktediı. Me- 3 uncu ı nyı i gal etm kt~dir Yunanuı-

la Aıııeıikada ) eti ürilio ouro imalin- tanın gt-nel ihr catının Jı!'nı u } aı JJ ını 
! kullaııılan S edJeaf tiitiınü 150-260 tillün tcskil etmektedir. Yunanistanın 
il Hi s:ıfı ıklctindc sandıklarda tütün istihsal sahası 1891 ~ ılındo ~. nlnız 
\ .. dil l kt clıı. mesh ur Vi~inia üi- :' i50 hektar il .. m 1922 d .. bunun 10 ın.is-

unl · i \C bcnz ıi ın::ılı ;ullcr 400 -1000 lınc yüksclmı~ \c 1936 dn luılt.A 115.000 
loluk fuçulara \ c diger yeı l rde i e, hektar balıg olmustur. Bundan ~onra 

ne nl kctimizd o1dugu vcchüc balya- ı.stıh • .ıliıt biraz gcı ill"mistir. 
1 r h hnd • nbalı1i yaoılm.,ktadır. Bul nri tanda dahi tütün m muhim 

Cıhaıı tutun ıstıhsal \'e ihrncatı h:ı- ıhrac<ıt ı nddcsidir. Denebilir ki. tiıtiın 
r ıı dan en nıuhim m"ınlcketl r Tiir- Bul~arislan genel ihracatının bel keıni-

i. . Bt st ıı Yunanistan. Birl<><;ik ını 1 kıl etmektedir Bulgar tütünle-
\ . • . B h. ve Holland:ı Hindi&- ı ının en muhi n miisteri i Almanyadır. 
nı.Jıı. B 1 n;• le in 1938 \ılındn-

h 1 hal. ı Ö} le- h11 Iunmuc;tur· 

Tetkiklerden sonra 
- Başlara/: 1 inci Sahifede -

' a lımanıncl a) rılmuıtır. 
H reketınr'en evı. el B. \ ılki su be

' nnttcı bulunmu tur: 
1 {ürri} et ava,.ındn Aınt"rık,ınların 

Inblhf'r ) } nrdım etemesi ıc;in elim
den '?t'lcııi muhakkak )apacağım. lngi
lız nı lJ tı mukl'mmcl bir cesarc•t •İ.ıs
tenni lir \ y n c.e!iılrcti gcistnme ;e de
, ••n edııı. 

Dubl 11 5 ( A.A) - \"ılki dun oğle
deıı orıra Dubl ndcn hareket etm' tir. 
G. ut• ı)rrlc- }l\plı;ı miilakatt,, De Va
lN.ı ıl onııtme~ınde Amerika bırleııik 
de, letlcrının harbn gırmesı takdirinde 
ser6e İrlanda de\ le tinin 'azİ.} eti me
ıc ııw trm lS edilm •ıı olduğunu Ö) le-

tır 

\ ılkı burad.ı krndısrnden ba kn kim
fH'\ ı t< msıl ' tınccli~ini de ila" e .etmiş
tir 

) l!J3G d, 

Tepe delen felıri atef · 
/er içinde yanı yor 

- B04laralı 1 inci Sahilede -
~, ngınlar m~c.ahede edildigini söylmw 
\ e dtalyanlar burasını bo altmaj.';rı h:ı
zırlıınıyorlaı:. Bunun ıçin <le he n, d
deJ .. ı mi ~akıyorlar> denıi;ı1ir. 

* Radyo gazett>sıac gore Tcpcdelen 
hı i ale\•ler içinde yanmaktııdır. Şehir 

tahlıyı? cdildiJ:<indcn Yunan kıtalannın 
~hı 1ecine intizar edılıne'ktedir. Yunan1ı
laı alııl cihcıtınde chcınmi\:ctlı bir mcv
kıi znplctıni.şlcr<lır. Bu haı·ekfütn 00 
c. ır ve bir cok harp mnlzf''ll si nlmı lar
dıı. 

Atina 5 (A.A) - Atina ajan ı Yuna
nistana Avusturalya kıtaatı ihraç edil
digine dair ynbancı bir ajans tmafından 
\'Cl'il<'n \'C Bulgnristanda Zora ıc;minde
kı bir gazet dr. intişar eden tnlırikiimiz 
haberi en kat'i bir surei1C' tekzip ener. 

Boı nO\ adn B. J ironun zeytin ligine 
hnsızlık ynpınağa gil't'n Ab<lüş, Mehmet 
ve Mu tnCamn bu hırsu.lıgı vapacaldarı 
zabıtaca daha ev,·el haber alındı~mdan 
hırsızlar tutulmu . fakat :-ilah i tiınnl 
ederek kncmaı!a mm·affak olmuşlnnlır .. 
Bunlardnn Ahdüş akabinde yı:ıkalanınış
tır. Çalınan 800 kilo demirden 150 ki
losu da ele ı::~iştir. Diğer hırsıılar 
aranmaktadır. -·--vıLA YET MECLİSİ 

Vıl:ıyet umumi meclisi <.inümüzdcki 
pnzartesl ~Unii clewc toplantılarına Ti
caret ve Sanayi odası salonunda başlı· 
yacaktır. Oda salonu bu toplantılar icin 
hazırlanmıştır. Dinleyici yerleri de ay
I"llmıstıı" --·--B. SADt 

İktı11at ·vckrılcti maden işlı::tınc miidt\
rıi B. Sadi Mimaı'O,ğlu Anlo::aradan j!el
mistir. -·--$EHtR MECLİSİ 
$ehır Meclisi bugün öğleden sonra 

ikinci toplautısmı yapacaktır. Belediye 
D •• ımi cncümcıni dün öğleden sonrn bir 
toplantı yapn11c; ve l>azı kararlar n1ınış. 
tır. -·--Sıhhiyede tayinler 

Krustamonu fomleket hast ne d 
hern.c:iresi Remziye Esenveren Manisa 
Memleket hastanesine, Alaettin Yıldırı
mer İzmir deri 'c tenasül hastalıklar.ı 
Sıhh. t mcmttrlu~una tavin cdılmişleı·
diı. 

-·~-BİR YARALANMA 
Alsancak •Boınova caddesinde Ali Ti

mur adında bir şahıs, 22 !'asında N dı 
me adında bir kızı makasla hafif uret
te yaralanus ve tutulmu :tur. 

Ankara radyosu -·-BUGÜN 
8.00 P.ro~raın ve memleket sant ayarı, 
8.05 Ajans habcrleıi 8.18 Müzik : Haiif 
IJ<U'Çalar pi. 8.45 • 9.00 fü· kadım - Ko· 
rıu ma (Muzun fnyclalan) .. 12.30 Prog
ram ve memleket saat <Warı 12.33 Mii
zik : Ncseli arkılaı· \C tiirküler 12.50 
Ajaııs haberleri 13.05 Pcşı·c\• ve saz "l"· 

maılcri 13.20 - 14.00 Miizik : K.ırı..,11· 
program pl. 18.00 Pro.[',rnm \'<' memleket 
snat ayan 18.03 Müzik : Ra<ly-0 caz or
kestrası <İbrahim Ö~ür idaresiııdl' .. ) 
18 40 Müıik : Radyo ince nz heveti l!l. 
15 Konu ma (Karadcnv. roµöı1a1ları .. ) 
19.:JO Memleket saat ayarı \ AJans 
lıabeı 1 rı Hl.15 Müzik : Kadınlm fası! 
l•e\ ctı 20.15 Radı, o "llZl'll' ı 20 45 Mü
zik : Cenubi Amerik<ı hm alnı ı pl. 21.00 
Muzik : Dinleyici istckleı·i 21.30 Konus
ına (Sıhhat saati) .. 21.45 Müzik : Rad •o 
< rkcstrn ı.. 22.30 Memleket saat ayarı, 
ı::jans haberleri, borsnlar. fiat.1eri.. 22.45 
Mi.izik : Cazbant pl. 23.25 - 23.30 Ynnn
kl pro~raın \'e kapanıs .. 

İlkkur unla Sel rcklı 'e 'ı cnıa· kö.> -
leri arasını sular i~tilıi etm~tir. 

Ödemi uı Be) dağı nahh esi ara md .. -
ki muvasalayı temin eden \ e tamir ha
linde bulunan beton köprünün hır aya
ğı kırılmıı, demir ve ahşap kısımlanru 
tamamen ular götürmüştür. 

Ileydağı nahiyesine bağlı Dnğctlar 
köyü hududunda bulunan 7 dönümlük 
incir bahçcsile içindeki )'awk c\•i •u
lar sökerek götürmüştiır. 

Spor ve Sdtltat 
•••••••••••• 

Sabahle} in Af) ona harekr-t eden tren 
de yolcladır. 

&lçuk]a Kozpınar arasındakı denır
yolu hattını sular örttüğünden trenler 
gelip gjdememektedir. Bununla bc;aher 
dün büyiı'lc bir 19lah faaliyeti bütün hat 
boyunca devam etmiştir. Bugün yalnız 
Denizli treninin a'kıtarma ı;uretile yotu
na devaın cd~i :haber alınmııtır. 

Sporda tedbirsizdavran
mak çok zararlıdır 

~~~~~~-x~x~--~------~~--

tar Amerikan ınahfillui Alman 
taz) iki ne kadar idcletli olursa 
nuıresalm uıuka \ emet edeceii 1r .. nıa:.,n 
dedirler. Hatta son bir habere 
aunir.tl DarJaıı. tll,Jikler daha ileri 
hir.iildii~ takdirde müstemleke i 
ratorlui:'llnuıı Ye Fransız donanın 
İnl!iltc.rc yanında :\ eniden harbe 
bur olacaitıu ihsas etmiştir. 

Alman tchdiclinc Vişinin bir ıneY 
okuma ile mukabele etme i beklen 
bile AlmanJ anın 'mdi)·e kadar F 
ile is hirliğini temin t•deme41ii'i 8lj 

dır. 
Aluıama iki sıktım birini tcrdh 

cektlr 
1 - Ya hütün Frausayı igal ....,....,n 

La\'a)i iklicJar mevktine retirttek.. 
2 - Yahut ta htıriftkü ''Uiyeti 

lnmakt• \U ~(·ettk... 
Bu sonuncu ık, \'işinin ınane\ i~ 

ku' 'ctlcndircccğiudcn Atmany:ının 
J:iltere Jıarhiııde kat'ı ınu\'affakı~ et · 
ığe ui!rıy-.ca~t ıcün, imdi cansız bir 
ı.et otibi dlU'an Fransarun :\'cuiden ;j 
Jaıunası bckJe.nebilir. 

GL'lleral Deto1iin su sözleri unutu 
malıdır : 

IJ şfttme tehlilıesl llüyülıtiir- Bunun JJıqlıca çare· 
si safi yün fanllci ge~ınelıtir" 

11Pransa mai!lup olnıamı~tır. Zira 
Jutada ,.e hillınsss Akdeuizlc Atla 
)-anıı unda SC\ külccyş hakımwdaıı 

de- !keyif için, yahut sıhhi mülahaza ile ter· )tth noktalım teşkil eden 4 mihon 

-------:x•z 
Spor mevsimi canlı faaliyetlerle 

vam ediyor. 

YAZAN : ANDBE .RO<.:HEN 

leyinceye kadar harekata devam eden bin ınil arazi ii:z.erine ~ aulınts fr:i 
sporcu iki mühim tehlikeye maruzdur. ) onluk blr iıuparatorluj(a hr.Ja m1~H Açık havada faaliyetin aşıkı olllnlar 

arasında bü)·ük bir eheriyet - her )'~ 
de gorüldüğiı gibi - bir çok ıcJbirsizl 
liklerde bulunabilir. Bunlar öyle tedbi,J 
aizliklerdir ki, çok tesadüf edildiğinden 
ehemmiyederini lta,..betmit görünmekte 
:ve ib çok ibret alınacak hlidi elere 
hit olunulduğu lıalde pek çok kimsele
rin bu 1tayıtsızlıldannın ıslahı ga} ri ka
bil olduğu anlatdmaktadır. Filhakika 
sporda bır çok tehlikeler melhuzdur. 

Bunların kaza mahiyetinde olanları
nı bır tarafa bırakarak, bugün başka bir 
tedbirsizlikten: ınetıc:esi hemen spor sa
hasında meydana çıkmadığı için. en az 
ehemmiyet 'erilen \ e hatta hilinmı} en 
bır tchlıkeden balıscd~ceğiz: (),.ütme. 

O utme, adali faali)ctın arttJğı her 
turlu eğzerslzde. fiziyolojik bir h • dısc 
olarak meydana gelen terleme ile lu 
surette a1akalıdır. 

ı:n ço\.: ) azın. bol '\ e kolay terleriz. 
Terlemenin ne demelc olduğu malUnı
clur: U:zvıyet, terle, vücut hararetinin 
)•Ükselmcsine kar~ı reak.si} onda bulunur. 
Ter, kendiliğinden viicudu ııerinlctır, 
ııofiutur. 

itiraf etmeli k1 tabiat, her ı>e,) i evvel
den cirınii~ ve derdin yanın" devasını 
do ko) arak, hararetimizın fazla yüksel
mesine mani olmustur.F.ıkat onun vn:zi
fosı bu kadardır, daha ilen gıdemcz. 
Terle so~uma hadisesi, vücudun ham
retinı ancak müstakar şartlitT tahtında 
tanzim edebilir (ayarlıyabilır.) Mese
la: F.uliyet de\ anı ettikçe. vahut suhu
nct U,) ni kaldığı müddetçe. Fnkııt harici 
ı;t•ht"plcr tahtında, erait ani tn.ha\ viil
Jcr gcistt'rır e; ,) ani birden'birtı hareket
ten .Ukuna geÇ(:uek, yahut auhunet de
ğişıverirse veya rüzgarlı bir yerde ka
lırsak. o :zaman ter tl"bahhunı vücudu-
1111ızun hararetini ayarlıyamaz olur. 

\ c iste hu !lebepledir ki. çok kere 

Birincis1: Su"unet değiıikliğl. Şüphe- tir. A\•ruPaıla ikinci olan 
siz ki güneş terlemeğl ko1aylaştınr '\e 1aili bakimt. Üç miJ.)OD ton tiatret 
sıcak havada terleme daha boldur. Fa- 1nileri faili elindedir n hali 50 m~ 
kat terli halde da1'a soiuk hır yere ge- altına maliktir. F.nmsa ma,:lup ~ 
çilirae. terin tebahhur etmeailıe hasıl 1111$lar, eilakü ntba b.W.r.• 
olnn oğuma hadisesi (teberrüd) ınd- Hür Fronsız hareketi bu kanaa 
detlenir ve tehlikeli bir halalabilir. do"oıu tur. Kendini bilcıı t'raını;ııJ91-aı 

ikinci tehlike jse: 4:Ha"" <'ere} anı Napolyonun ~11 SÖ7Jf'.rini )ıatırh.vorı.t 
dır. 11Dilşanaıuı inkiyat etlen ı-eneralin 

Cereyan hakkında bütün söylenenler \ ettnei<' salibiyeti Joktu.• 
doğru dcğtlşe de, bazı hallerdeki terle- General Ve~ıand hunun için Afr' 
mis porcu \•aziyeti bu hallerden biri- ~ a gitmistir. 
dır - fıa,•a <·ereyanının pek mühim bir larcşal Pctcn, buııun :i~in ~eni ~ 
tehlike teşkil edehileceğınl kabul etmek nıan müdde.iyatına muka\emet km" 
laz.ıµıdır. 7Jra cereyan anormal bir r- ni kemli nefsinde ~(innektcdir. 
kilde te.rin tebahhurunu ttiddetlendir' r Biitiin hunlar Fransa hcsabma ~ 
'Ve tf"h1iL:elı bir soğuma halın" sebep ı·ct '<'rici .alametlerdir. 
olur. ŞEVKET BILGl1' 

* Şu holde por ) apınamalı 'e,> a teh-
likeli her hanKi bir duruma dfüımemek 
j~in bütün ku\'Vetini sarfetmelckn \'aZ 

mı geçmeli'? 
Şüphesiz hayır. 

Basiretli bir sporcu bilir kı, en ev' el 
kcıçınılmaSJ lazım gelen Jhti} atsu.lıklar 
vardır. Mesela denizden çıkıp da kum 
uzerinde serince bir rüzgara karşı hare
l<:etsiz durmak budalalıktır. (Bu ağırca 
!kt liıncyi kasden kullanıyorum) ve yine 
çetin hir üç set tenisten sonra, sırtına 
bir şey almadan terli tcrlı gidıp ~aç
ların altına oturuvermek hareketi de ay
ni tavsife layıktır. Bütün bunlar aklı ~e
lım ile kestirilecelc. bilinh t."recek e)
ler.. C<'çclim. 

Fakat artık buaün. sporcunun, bu ba
hısıe baıka yapacağı ııeyler de vudır. 
Yalnız u v~ya bu ihtiyatsızlığı ' apma
makln> ilctifa etmemek; c'bütun L:oru
yucu vasıtaları edinmeb lazımdır. Ve 
bunun baılıca çaresi de basıttir: Safi 
yün fanil~ giymek .. 

• 

-ı ı ııı ıı ı ı ı ı ı ı ımuıı ı m ıı ı ı mm1111mmmnu11 
E İzmir Asfıerlffr Şak
isinden: 
~ Cihetı asken) ece bır mimara ınu· 
=~ne oldu~w1dan istekJılcrin lıeıneO 
: subevc miıracnatlcri ilun olunur. 
=u 11111111111111111111111111111111111111ı111111111111111 

Ki SACA 
•••••••• 

raJelJenin .saçları 

dl f w r ==m 1 -=== c__.r ,?•= r ttr ·- 1 = -· Faniladan fanilaya fark vardır. AltJ
ade dağcı gömleği fanilıi&ındaıı tenis 
pa.ııtıılonununkine ve nıha.> cJ on çıkan 
\ e cok hafif, adeti. insana çıplakmı hiı
sini \erecek kadar yumuşak olmasına 
ra~rnen, focc örgıuü ıle vücudu mukem
ınelen muhafaza eden müslın fanıla} a 
kadar bır çok çe it fanilalar me..,cuttur. 

1 tanbul ıuaetelcoııdcn bırı talel ~ 
cok açlı olmıyacağı dan ' saçı uzuO"' 
lnı m sacları kesılecegindcn balı edı \ot' 
du Bu \esıJe ile talebelik zamanla .. ~ 
aklıma ~eldı. Bızim 7.aınaııımızda ask 
tıblmcde eczacı talebcsi,Je dokotr uı~ 
bP beraber okurlar. ancak bar.ı llıtı51""' 
derslermde ı:ıvrılırfardı. O dl''I: iri<' 
Abdulhaımdin uzun sac e\ medi~i ılC' .... 
) e lİrlilerek saçları zorla kestirmek ~· 
da. 1 vardı. Tıbbıye talebesi ise tlZU""' 

sa h olmayı isterdi. Uzun saçta hır :ı1· 
lik. bir fılo7.oflulc tevehhüm edilirdı. 
tıhbıyelilcrdeıı başka mülki~~lıle~ 
bukıı k l:ı da böyle filozof \ e ~ ir ha~ 
lar. uzun saçlaı i. le Rc>Ze çarpardı 

:·········:·································································~·········& . . . . . . 
. . . . . . ·RUYUK ı:iKAYE ~ ~ . . . . . . . . . 
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Umulnnyan Saadet 
YAZAN : CIC: Ylf,DJZ 
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bu hi-

ır>ak bir el '}uknin 

ıaınk bu hayalı sanki kaybetmek is•<'· 
ıniyor, bu rÜ) anın icine dalmak i tivor
du. 

K ıpnnmı 8ozlerin uzun VC' '.kumral kir
pikleri arasından bir kaç yas, iıi inci 
taneleri gibi, birer birer yanaklarının 
uzerind n ) uvnrlandı. ŞPndi, ıcak <'liıı 
lE:ın, !;ı kuvvetleniyor onun don 1•us 
p. ı· naklarmı a\•Ucunuıı ıcin alıı a~a cn
lısı) ordu. Gul n gozleıinı actı B ı hır 
h.ı\. .il d ıldı R im orada. onun v ının
i · bulunuyo du 
Bakı larında her za nankınden ta kın 

b r muhabbet okunu~ ordu. Gtıl<'nin hır 
oyle n sin pıcydan \ermf'den· 
Gule>n .. S \~ılı Gulencı"ı n e-

11irn ... İşle bUl'adayım. 
Genç kız hayretle ona bakıyordu: 
- Siz... Siz... Fakal. .. 
- Fakat ben burada\ dım. Gülen ... 

Vaptıı·a bindiginiz dakik, d,ı buraday
dıın. Perte\•le. tcyzcni1Jc b •rahe>rdiniz .. 

G11lcnin çchnsıni kaplı} hll hüztin \'a
\as ~ a\ as silinivordu. Rasim bur:ıda idi. 
Onun tatlı • esi kul.:ıklıırındn ıhtizaz l'dı
~ ordu. Gül n sor<lu: 

- Anlıynmıyoıum O halde' Nıçin 
~o mnrı C'cliniz? 

(; lınız Gıılcıı . .;;ize hunu anlnt, (', -
"il il 

Hasim onu knh,ı olan n~ rıı ılona ı:;ii
ı iiklcdi. l\la .ıvn \ .ın\ ana v rll'<-liklı:-ri 
va kıl · · 

- Bılsı:-nil ckdı. hilseni, n<' k,\dar 
me udu ıı .. 

- N. 11 bıl c ,gim, Rası ı Nas 1 bi
rim. Saadc t d dıgıniz s ye kavu n1nk 

ı V' ! iç ı tıcnJ C'tmi~ orsunuz. 
Rnsiııı on. en derin lJir P\ gi ıl bak

tı 

F. k. t " \' ıli ,u • 1 kız. hunun !C'in 
bır k.ıt d ıhn ml' udum hı bir har<"k tte 
t,ulunılum. · 

- B m agl, ttı"ıııız ıcin ını? 
- Sızın 2ıiz \ aslarınızı, bir daha , e-

niknmEmıek ilwre sılccegim. Bunlar ge
çiri s;öz raşları idi, Gülen. . 'Fakat ar
.kndao;ınız Pertevin önüne çıknrnk mesut 
bir rakip gıhi onun çok d<.'rin olacağını 
t.ıhmuı ettigiın teessüri~ le istihzaya hak
kını yoktu 

Gulen Ra ımın bn ince dü unce-. i 
karsısında onu. sevgisi içinde biİl' ken
dınc hctkı n \'e kıbnr buldugundnn dola
~ ı !;Cvindı. Fak:ıt sevinc:mi belli etmedi. 

- Ona bir c~vap 'l'erecrr-ğimi size 
so) }l'mİştim. 

- f.Ht 
Bu <'e\ ahın mahi) etini hıliyordu-

nu7. ') 
- l.veı 
Sin va~urcfa goremeyince. heni hir 

dı1lıa ctldnttı~ınızı zannederek onı:ı F.
\ rt de.se} dim . 

Rasıın Cül<-nc daha zİ} ade ' •• klMtı : 
Denııycceğinizi bıli} ordum. C11-

]ı-n. Bu soo ıccrübf") ı de yaptıi;ıma 
mcınnunum ızın. maddi duıruncelerle 
cleğıl. tamamen duygularınıda, ruhu
ıııızla hnreket .. tuf,inizi anlamı tını. 
l:;,ğer bana umit ettiğim gıbı hafif bır 
aliı.lcaııız \arsa. başka bir erke ~ıo evet 
demı' erektını7. 

- BİTMEDt 

Büti.ın meııele. fanilanın s1Tf } nn tıl~ 
ınasındadır. 

Sporcunun kı.> afett onun tdrnık kıJ
melİnı de tah·i.} e '\ e idame eden hu
su lardandır. Sthhatini her şe)in feı.ktn
de muhafaza eden sporcudur kı her tur
hi takdire la.> ıkur. -·--Buiday ihtikirı 

Dikilıde hugda\·111 kilosunu on üç ku-
111 .. ian satnnık ihtikiu· yapoııı Süle\·ınan 
~u Ali adliveyc vcl'ilııü tır 

COCUK iST1YEN"..ER 
Sılıh·ıtı kanuledc bir anıw 11 a\]ık 
ıhhntli. ('\ ımlı bır erk k 

nu mahkeme kar.ırıı,·lc T 
retı\ le e\•lat olar.ak 'ern 
K mln\ c ınıv<.'ti w miirac 
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F1lozof Hiza Tevfik. "r CcJ·ı S~ 
profc.,br Besim Ömer ımsa gibı sahısi" 
uzun saçlılar arasın<b gb terllırdı ~ 
hile bir zamanlaı· mun sedı olmu 1' 
miı e ılk gcldi~iın zaınanlal'da cıart" 
mın uzunlu u ıle bır hadi fıl01:of l;..ıf~ 
t. c:ı nıı::tıın. 

Zuman ~ostcıdi kı ılim. ıı fon uı:a* 
sa~ta deRil. baştadır. Bugıinkü talebi' 
ı.in. \ızun sactan medet ummama-~ 
saclaı'lQl değil, kafasını dolcluı nıas-' 
ta\ sıye Pder, hepsini m ıhabbetl<' ella 
larım. 
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SJYAS{ VAZİYET · Y u~oslavya Al- Peten Lavalı ka- Haile Selasiye 
Lava), Vişi kabi- man taleplerini bul edecek mi? tekrar Haheşis-

ne&İne şiddetlereddetti Yeni~artiF~ansaiçinde tan tahtına 
• k ·~ -·- te$kilat kuruyor.. k •? 

r ~rece mı•. 'Ecnebi kıt'a/arın geç• ~a~i~~:ri~~~:)Vi~i~~:1e~~~·I~~ l~a~.:~ "'eçece mı 
l. talya'-'a dahı"lı" buh- mesine Yugoslavya ı;al Pctrnlc göı·üşeccktir. Tekrar Pari:::c o -..-, -

Uı dönıne!ii ve Maı·esalin hattı harelceti ; memleketini kurtar. 
rCın hoklıınıla haber- ordusu karf ı koyacak bakkındn izahat vermesi ınuhteıncJdir. 

Londra 5 (A.A) - Almanyanın Yu- Lon<lm 5 (A.A) - Royterin siyasi mak ı·çı·n harekıatıa 
/er geliyor goslavya toprağından Alman kıtalarını muharriri yazıyor: U 

11 

geçirmek için yaptığı talebi Yugoslavy:ı Harbııı siyasi vaziyeti bakımından geçı·uor 
. • hükümetinin reddettiğini v~ kendi top- J,at'i yola girmişe benziyen Fransanın 

Bir ltalyan emrı yevmi• rağına karşı ecnebi bir devlet tarafın- durumunu aydmJatmak için Bitler on 
si Amerikanın yardım• dan yapılacak her türlü cebir hareke- gayretlerini sarfctmektedir. 
ıa'rı Bulgaristan tazyik !ine ~ug.osl~~ ?rdusunun karşı dt~ı·aca- Almanların 1\1arcsnl Pet"'nc Lavali 

' gını bıldırdıgıru Londraya gelen bu· ra- yeni bir vazife~ c t<:yin ettirmek isteilik-
altJndadır- por teyit eylemektedir. Bu rapor Balkan lcri asikardır. 

Radyo gazetesine göre; Almanlar Vişi hadiselerini yakından takip edenler Uze- Yeni teşekkül eden «milli halk par-
hÜkümetinin intizar politikasını tenkit rinde derin bir tesir yapmıştır. tisi~ işgal altında bütün Fran.c;ız toprnk-
e<l0rek siyasi cephesini şimdiden tayin Diğe1· taıaft.an Tiınes gazetesinin Sof- Inrma yayılmak icin biı· mesai sarfel
etnu:sini ic;teınektedirler. Almanlar di-. ya ımılınhiri de şu haberi vermektedir: mt'ktcdir. Bu par1ı Vişi hükümeti ic;in 
yo.rlar ki cintizar politikası demek har- cŞiımH Almanya, tazyikini Bnlgaris- biı· ı.ehlikf'dfr. 
bın nt>lİl:esine göre cephe almak demek- t<m· ii7crim· yapmaktadır. Öyle benziyor Mnrcsalin çizdiği yoldan ayrılın;ırı•ak 
t ir . Hal'p Almanya lehine neticelenirse ki Tuna boyunca teha!)şüt e1ıniş olan için gayret]cı· sarfcttiği görülmektPdir. 
Almcınya lehinde, Almanya aleyhine lle- Alman ordusu Bulgar topraklarından Maamafilı işgnl altındaki Fı·ansacla ha
ticelenir~ Almanya aleyhinde vaziyet gecınelç emrini almadan evvel, Alman- l<iki vnziyt'ti anlamak pek müşküldiir. 
.alnı· 'dır Bu sebep1cclir ki Pariste çıkan ya Bulgaristanın ınihvcr paktını imza et- ıyı,..---
Nouv nuc Temp.s gazetesi Vişinin ı::u mP.sini istC"mcktedir.~ • b 
iki "-!klan birini tercih etmesini istemek- Londra 5 (A.A) - Londranın S."l)fı. Tür kiye har a 
ü>dir: hiyettar mahfilleri Bulgari<;tanm bu-

l _ Yeni Avrupa niuıınma ıştirak. günkü mücadrılcde bitaraf 1'-::ıJımık niyı'- karışmak )• ~te-
2 - Ricat edebilecek vaziyet. ünde olduğu kanaatindedirler. t"t 
lsle şimdi Visinin hattı hareketi, ricat Royter ajansının diplomatik muhal)i-

yolunu açık bırakan vaziyettir. Bu rient ri, Bulgarların arada sırada is!iklfıllrrini 
hattını acık bırakan kimdir ? ve bitaraflıklarını ınuhafoza etmek is

Visi i.i~erinde tazyiki yapanların en tediklerini ileri sürdliklerini kayıh·cle-
kurnnzca davrandıkları nokta budur. rek bu beyanata inanmamak için hiç bir 
B u Fransız gazetef;inin ifadeırine göre sebep mevcut olmad ı!Yını yazmaktadır. 

inlizar nnlitikasını çıkaranlat' hakikat i Bu1garistanm harp sahnesi olması Bul
Marı>-:alden gizliyen Vi~inin entrikacı gar menfaatlerine muğnyirdiı·. 
politikıcılarıdır. Gazete, ha riciye nazın Bulgarlar Romanyanın acı mic:nlini 
Flandeni de bunlar arasında ?.ik retmek- daima gö1.leı·i önündt' buluodurnınktn 
tedir. ve Romanyanın baı;ına ıtrlen akıbetin 

Bu neşriyat Petıme karşı bir hürmet- kendilerini de tehdit e tmekte olduğıınoı 
8i7.lik ifade etmektedi?. ÇUnkü Mareşali kani bulunmaktadırlar. 
entrikacı polltlkaeılarm elinde oyuncak B u tehlikeye ancak vaziyetin ican r1-
~. Bunlar Vişideki siyasi tirdiği tedbirleri almakla kar~ı koyahilc
şalısiyetlPrin iş başından uzaklaştınlma- ceklerini pekala biliyorfar. 
.mı ve Lavalin ~ ba~ma gıetirilmesini ~-
lltiyorlar. • F s • • 

Amfral Darlan Lavalle görüşettk Vi- ransa - ıyam 
• pye dönmüştUr. Tekrar Parise gidecek 

:kt~. defa Lava& b irJikt.e VJşiye döne- banş konferansı 
Alman istihbarat ajansı Laval - D ar- J 

lan mü1Akatından sonra Fransanm iç top anıyor 
politikası yeni b ir istibmet alacağını 
t>ildirmektedtr. Japonya bu tavassuttan 

• 
mı yor 

Relgrad 5 (A.A) - Bumda ıntışar 
den Politika gazetesi Moskova ile An
kara arasında gi;di anlaşmalar bulun
du~u hakkında habr.rleri tekzip eden 
Tas ajansının tebliğini mevzuu bahis 
ederek ı-fi~or ki: 

- Türkiye harba karışmak istemi
yor. Türkiyenin b üyük devletlerle mü
nasebetlerinin mahiyeti öyled ir ki, or
taya ihtilaflar çıkamaz. Bilakis T ürki
ye, bütün ihtilafların ve harbm dışında 
kalmak ve büyük devlerle tabii ve dost
luk münasebetleri idame etmek için bü
tün kuvvetile çalı~maktadır . 

LLORO LGID 
lNG ~LIZ MOSTEMLEKAT 

NAZiRi VEFAT ETTi 

Londra 5 (AA) - Londrada temin 
edildiğine göre Habeş imparatoru Ha
ile Selasiye, ordusunun başında adetçe 
İngiliz kuvvet1t>rine çok faik buJ.ınan 
ltalyanları takip t>diyor. Habeşler Erit
renin ta içerlerine kadar sokulmuşlar
dır. l labeşistunm 60-80 kilometre içcr
lerine girmi,..lerdır. 

HabeşLtan hudutları o s~kilde a'şıl
mıııtır ki Bu kuvvdler arasında mııvn
s~le temin edilmiştir. Habeı: vataııper
vcrlerini İngihder her bakımdan takvi
ye ediyorlar. 

Bir ay ev\ elkıne nazaran vaziyet ço:. 
deği-.miştir. A1ıık İngiliz ordusunun 
karşısında hudutlarını muhafaza eden 
h;ıvii~ hir kuvvet bulunmamaktadır. 

r ehlike içindi' bulunan bir düşman 
takip ediliyor. Cok müşkül ııartlar al
tında ct:reyan edf'n bu muharebelerin 
nihai nticsine jntızar etmelidir . 

Londrn 5 {:'\.A) - ·nmes gazetesi 
diyor ki: 

- lngillı hiikümeti Habeşistanın a
kıbetini tayin t>tmemekle akılane hare
ket etmi~tir. lngilterenin burada hiç bir 
arazi ihtirası yoktur. Fakat halledilecek 
bir çok meseleler vardır. Haile Selasiye 
ingiliz hükümetine yard ıma muhtaç ol
duğunu bildirmiştir. Habe~ imparatoru 
bunu tekrar tı>hta çıkmak için değil, 
fakat Habeşistanın kurtarılmasından 
sonra yapacağı teşkilat için istemi~tir. 
ingiliz hükümeti devamlı bir yardımın, 
ancak sulh muahede1erinin aktinden 
sonra yapılacak beynt>lmi1e1 bir anlas
ma ile yapı]abi]r.ceğine kanidir.» 

---~---

in~i l terenin üç 
milyarlık harp 

tahsisah 
Büyük b ir Türk dostu olan 
Nazır, memleketimizi yakın- İngiliz iktısadi harp 

dar. tanıyordu nazır _~un beyanatı 
Söylendiğine göre Laval dahiliye na- ne kazanabilir? •• 

:artığın ı istem~<rtir. Bu suretle bütün em- Vişi 5 (A.A) - Havas ajansı bildiri-
'Dlyet tcşki1atmm başına gececekür. La- yor: 
ftl aynı zamanda geriliş salahiyetler ve- Hindiçinideki Fransız askcı·i şeflerj, 
:rilmeslrii icrtemektedir. Siyamın iddiaları hiltıf ına olarak müta-

FRANSIZ DONANMASI rekc hükümlerine riayet etmektedir]('r. 
Londra radyosuna göre, önümüzdeki Tokyo 5 (A.A) _ Fransız _ Siyam 

:CS.. saat içinde La\-albı Vışi kabinesine barış konferansı 7 veya 8 Sub~tta 
kirmesi beklenir. Fakat Lavalin h ükü- Tokyoda açılacaktır. 
mete alınması Fransız donanmasının Londra 5 (A.A) - Taymis ga:>ete.,İn" 
:Almanlara teslimi demek değildir. Do- gör<' Japonyanın Siyaml:ı Fransaya ta
:nanmaya. Darlan hıikimdir. vassutunu kabul E.'ttirmesi. kendi hesa-

Amiral Darlan Fransız donanmasının bına bir ımıvnffakıyettir. Japonya Be
Franc:anm müdafaasından başka hiç bir dava meyan ·ılık yapmak itivNlındn cle
nğurda ku11anılmıyacağını beyan etmi'i- ğildi.r. Japonyanın hedefi Sin-;apuı· ve 
tir. Hollanda Hi•vh~tanımı hi.ic1ım etmek 
Diğer taraftan Lavalin kabineye gir- için Siyam VP Uir.di•·iniıl ki hnvn iisfo

mesi Almanlar icin bir gayr de~il. bil' rıni kontrol tınek•ir. 
merhaledir. Hollanda vı.; Hollanda Hindistanı 

Almanlar bu su~lc Mar~sali kazan- Fransa ilC' Sıynm arasında sulh müza-
matıa C'<ılı<;aca.kl rdır. kcrelt?ri olurken HoJlandanın y<"ni niza-

ttalvanın nırıiHuhi\eti de Almanyanm ma girmiyeceğıni bil<lirırişlerdir 
işini kolavlast ı"ll st ·. Almanya Fransız -*-
müstl'ml .. ke imparatorluğu üzerinde id
Cliahrın-lan vaz gececek olan bir İtalya 
ile Fransa ve kendisi arasında bir an
lasın vnoıl.:.ıbi]N gi kanaatindedir. 

ITALYADA JÇ BUHRAN 

Amerika kongresinde 
Londra 5 (A.A) - Deyli Telgraf 

gazetesine Vaşington dan bildiriliyor: 
Cenubi Knrolina mebusu Cnymis 

kongrede beyanatta bulunarak infiratçı 
düşüncelerini teTk ettiğini ve İngiltere
ye yardım layıhasının kabulünü istedi
ğini söylemiştir . 

1talvanın içinden gelen haberler, fa
sist partisinin bir buhran geçirdi~ gös
tNmektedh. R3 faşist lideri cepheye git
mt"k icin emir almıslardır. Fasist parti
.si mNısuplarının cepheye ~bneJeri, par
ti ile ordu arasındaki ihtilRftan ileri gel-
mc-kkdir. yapıla~ık yarclım layihalarının bt"ttin 

Fm:ist partic;i orduyu son mağJO.biyet- ınümessil1cr mecfü;inclcn çıkması bekle-
1erden mesul tutmakta idl. Askerler ise 
ıtsılyanın fasist P\}rlisi wafından kendi 
arzuları hilMınn harbe siirüklendi~ini 
Siı l meklcdirler. 
MANEVİYAT BOZUKLUOU 
:Yunanic;tnndan ~elen haberler. İtalyan 

ordusunda man~viyat namına bir şey 
k.ılmadığını hiJdi>-ivor. İtalyan komutan-
1arın.ı v~rilPn ı:?Undelik emirl erde deni
]iyor ki. 

·«MlitE.'ma<Iİ\ en geri çekilmekle ttal
ymı şeref ve hı:ıysiyeti ayaklar altına 
alınmaktadır Runn mıml olmak lazım

.4'1n. 
·Dif{er bir !'mirde ckaçaklarm öldürül
me..c;i~ biloirif.t-ı,,ktı>dir. 

AMERfKJ\ '!\'.TIN YARDIMLARI 
Amerika '~··nfından demokrasilere 

niyor. 
Layihalar bundan sonra ayan mecli

sine gidecektir. 
VandeJ Vilki ayan hariciye encüme

ninde clinlennıek üzere İngiltere se
yahatini kısa kes!'rek tayyare ile Ame
rikaya dönmüştür. 

BULGAR1STANDA TAZYİKLER 
Bugün Londra radyosu Bulgaristanın 

mihvere iltihakı ve Alman ordusuna 
topraklarından geçit vermesi icin Al
manyanın So{yada tazyiklerini arltırdı
~ınl bildirmektedir. Aynı rad•·o vatan
sever Bulgarların memlekef1°rini harp 
salıası :vapmak istemediklerini ümit et
mektedir. 
Ayrıca bildiıildiğine göre Bul~aristı:ın 

.içinde bir kaynaşma vuku bulmaktadır. 

Londrn, 5 (A.A) _ Bir müddetten Londra 5 (A.A) - Harp masrafları 
beri ınhalsız. bulunan İngiliz müs- için kabul dilen yeni tahsisat neşredil-
tC'mlekfıl nazırı T..ord Lloid vefat et- ı mistir. Bu mali senenin dördiincii tah-
mistir. sis~tı olan yeni tahsisat miktarı 600 mil-
YENİ ASIR - Lord Lloid Brifüh yon İngiliz Hrasıdır. Bu suretle kabul 

Coun,ıli.in ve Erzincan zelzele:;i es- edilmiş olan ta'hsisat yekunu 3 Milyar 
na ın<la Londr;.ıdn kurulan Türk-İn- 300 milyon l ngifü:. lirasına baliğ olmıık-
f!iliz \ardım cemiyetinin reisi idi.. tadır. 
Kendi i 61 yaşında vefat etmiştir. r Londra 5 (A.A) - iktısadi harp na-
İnı:ı:iltcrenin pek mi.ihim bir şahsi- zırı Krost lngiliz tıcatet filosunun Ame-

yeti ol<lugu kudur Türkiyenin de rikan yardımları gelıneden karsllaştığı 
\ efaktir bir dostu idi. Uzun seneler engelleri kırmak mevkiinde olduğunu, 
ınemlckctimizde bulunduğundnn söyledikten sonra şunu ilave etmiştir: 
memleketimizi gayet i~·i tanımakta - ileride daha mühim zayiat vere-
icli. Vefatı Tiirkivede kendisinin pek bilece~imizi döşiinmek daha iyi olur. 
cok olan dostlannı ve _ bütün Türk Cetin bir mücadeleye giriştiğimizi sak-
milll'tini müteessir etmiştir. lıyamıyacağını. ithalatta bir ç.ok feda-

&.~lım•m••mmE'!ıım••••••'~ kilrlıklnr kabul edcrf'k şimdi Libya sa

B. ÇÖRÇİL 
Londra. 5 (A.A) - Kral bugün Cör

çili Bukingham sara:ı ında kabul etmiş
tir .. -·-BATAN GEMİLER 

Londra. 5 (A.A) - AmiraUık dairesi
nin tebliği : Aınırallık dairesi Relonka 
ve Lurla Lady balık<;ı gemilerinin bat
tıjbnı biJdirmekle ınüleessiftir. Ölen1e
rin yakın akrabalarma haber verümiştir. - ·---

Malta valisinin bir 

Londrıı 5 (AA) - Malta valL.,j ve 
askeri kumandam radyoda halka hita
ben bir beyanname ne~rederek şöyle 
demiştir: 

Malta, mühim hareketlere sahne ol
duğu takdirde, ıster Alman. ister İ tal
yan, ister başkaları olsun, müstevlileri 
süratle ve knt' i olarak terdeceğine emi~ 
nim. İmtihan d evresi gelince, İngiltere 
vaziyete hakim olacaktır. Eğer Malta
ya kar<;ı bir hareket vaki olursa buhra n 
uzun sürmiyeccktir. Kuvvetlerimiz seri 
ve tam bir muvaffakıyet elde etmek için 
her türlü tedbirleri almış bulunmakta
dır. 

hasında muzafferane döğüşen orduları
mıza büyük miktarda erler, her nevi 
harp malzemesi, toplar tanklar naklet
tik. Harbın en mühim safhalarından ba
zıları yine denizlerde cereyan edecek
tir. 194 1 sncııinde en müthiş mücade
leler olacakur. Fakat 1942 senesini bü
yük nikbinlikle kı:ı.rsılamamız için ııebep
]et vardır. - *-Habeşi standa tedhiş 

• i:yaseti başladı 
Londra, 5 (A.A) - Nairobiden bil

diriliyor: Yiyecek maddeleri ve mühim
mat almak üzere Habeşistandan gelen 
ve miktan günden güne artan Habeş 
memur ve vatanperverleri tarafından 
ifade edildiğine göre İtalyanlar şimdi 
Habeşistanda tedhiş 'Siyaseti tatbik edi
yorlar. ltalyan nıalminları tarafından ve
rilen salfilıiyetle başıboş bırakılan gayri 
muntazam kıtalar köylüleri öldürmekte 
ve hayvanatı gasbetmektedeirler. Yerli 
müfrezeler ve gayri muntazam kıtalar 
da ,u fikirle hareket ediyorlar: 

Madam ki İtalyanlar mağlup olacak
tır, henüz imka n varken mümkün old u
ğu kadar fazla yağma etmeliyiz.» -·Litvanyadaki Almanlar 

TAYYARE~NEMA~NDA Telefn11 
36-4/; 

Roma, 5 ( A.A) - Stcfani ajansı Ber
li nden istihhar ediyor : Almanya ile 
Sovyet Rusya arasında akdedilen iti
!fiflar iizerine Litvanyadan iade edilen 
527 Almanı getiren ilk tren dün Kö
ni~sbergten gec:miştir. 

w 

YüzeUilik Miralay Sadık 
~~~~--~-~~x•~;--------~--------

V atan toprağına ayak 
bastıktan biraz sonra 

hayata gözlerini yuırd 
lstanbul 5 (AA) - Eski hürriyet 

ve itilaf fırkası reisi yüz elliliklerden 
miralny Sadık dün Romanyadan mem• 
lekete avdet eylemiştir. 

tan toprağını Öpmek isterken üz.erill': 
fenalık gelcreek kendini kaybetu. D'
hal bir otomobille Haydarpaşa h tr 
nesine nakledildi. Gece orada hay 
gözlerini kapadı. Miralay Sadık, kendisini getiren va

pur limana yaklaşırken vatana kavuş-
maktan mütevellit ezici ve rahatsız edi- Miralay Sadıkın 
ci büyük bir heyecana kapılmıştı. şen gazetecıleıe ~ 

Vapur' demir attı. Miralay Sadık eli
n~ valizini alarak gayet bati bir surette 
rıhtıma ayak atarken heyecanla titre-
yordu. Gözleri ya~armıştı. ' 

Kendisi senelerdenberi arzuladığı va-

-c Vatan, vatan diye çırpınan 
bam niha)1et vatanının çok sevdiği ıoP'! 
rağına kavuştu. Vatanın kucağında ı;I' 
miiş olması yeı::ane teselli bulduğuınıal 
noktadır.:!> Dedi . 

........ ,~...._,.- - C- -·-g-_ D_ l _ lll _ iJ41__._l _ P_ tl _ ll 1_ 1_.l_ •_ I J& D- 17-

Karadeniz böl~esi tütün piyasas 
17 Şubat tarihin~e açılıyor 

Ankara. 5 (Hususi) - Ticaret vekalel.inın ncşreylediği bir tebliğe nazar 
Ege mıntakasında tütün satışları sona ermek üzeredir. Alınan hazırlık tedbirle" 
rinden Ege müstahsili son derece müstefıt olmustuı·. 

Sı:ım:-.-un tütün piyasasınm 17 şubat pazartesı ~ünü açılması Jrorarlac;mıstıt• 
Bol bir rekolte yetiştiren Karadeniz mıntakast kin tiitUnleri satış imkfınl 
Egede olduğu gibi pek çoktur. İyi mah&ul vcb.tiren bu mıntakanın müstahsil" 
lcrine de Ticaret vekaleti itidal tavs:iyc t" l••mı>lı;:tPdir. f_G_f_ft_I_ -ll-~r- l _ li _ •_ı~~--........,-·- ..... ··-·-·-
Yakalanan zen~in dilenciler 
İstanbul 5 (Hususi) - Şehrimizde d ilencilerle baııhyan mücadele d vı:ıdt 

ediyor. Şehrin muhtelif yerlerinde hes dilenci ynkalanm19br. Aralarında bu-' 
lunan 60 yaşında Fatma adındaki dilencinin dört ev sahibi olduğu ve bd 
evlerden mühim miktarda icar aldığı tesbit edilmiştir. 

Beyoğlunda yakalanan dilenci Artin oğlunun üzerinde 39 lira ve 30 par,. 

..~~~~!ta . .!.~~!~.,!!,!~~ . .!!,~~!~~.~ .. li0r,: , ;;_~-4~ ~~ş _!!';!u!!,~~~~.:.-.-6' . 
Makineye 
Verilirken 

imi m 1 W.9. 

AFRIKA9A liiGILIZ HA
VA HÜCUMLA~ I 

Cenubi Afrika 
tayyare filoları
nın mı...vaffakı-

yet li akınları 
Kahire 5 (A.A) - Orta şark İngıliz 

hava kuvvetleri karargahının tebliği: 
Dlin İngili.z bomba tayyareleri Barcc ve 
Benina iizerine Bingaziye giden rnuv.t
sula yollarına müteaddit taarruzl.ırda 
bulunmuşlardır. Marana ile Barce nra
sında motörlü nakliye kollnrına ~idtlctli 
taarru~lar yapılmış ve pek ı,;o.k z.ıyint 
vN dirilmiştir. 

Barce şin1endüfer istasyonuna hücum 
e<lilmis ve istasyoa yakınında hat üzeri
ne uç bombanın tan isabeti kaydedil
mi'?1;ir. Birkada hangarlara isabetler ol
muş ve Beninada büyük bir yangın c k
mıs1ır. Avcı devriyelerimiz de büyük hır 
faaliyet göstermişlcı'tlir. Ve Cr. 133 ti
pinde bir, ve C.e.r. tipinde de- diğer bir 
ltalyan tayyaresi clü~ürmüşlerdir. Bun
dan başka Tometta r.çıklarmda demırli 
bulunan bir düşman deniz tayyaresi 
tahrip edilmiş ve bir düşman bomba fay. 
resinin de Apollonda yerde parç.alanmıs 
olup yandığı görülmüştür. 

Eritrede ordunun taarruzuna müzahe
ret eden biı- çok muvaffakıyetler eldP 
etmiş olan bir cenubi Afrika tayynı·c fı
losu Hzoza civannd"'.. bir tayyare me;>
danına taarruz etmis ve yerde bombala
rı ytiklü olarak du~an Cr. 133 tipindl' 
beş İtalyan tayyaresine ateş verilmi<>•:.,.
Bu tayyarelerdeki bombalar patlamıs
tır. Asmara civarında bir hava muha
,.ebesinde aynı tayyare filosu düsnınn 
wcılarmı yakalıyarak bir tanesini dti
·ürmüştür. S. 81 tipinde bir tayyarE.' 

Terranidc yerde tahrip olunmus ve S. 
t;9 tipinde dört tayyarenin de yanmıs 
olarak iniş meydanında yattığı göriil
-ni.iştür. Cr. 133 tininde bir ve Cı•. 2 ti
.,indc iki tnyyare de hava bi.icumlan 112-

tir.esinde kullanılmaz bir hale ı:!elmi: 
ohra k Barentuda elimize geçıni<(tir. 

Bundan başka bombardıman tayya
relerimiz Eritrede bir çok askeri hedef
lere taarruzlarda bulunmuşlardır. Me
temma - Gundar yolu üzerinde motörl İ 

Bulgaristanda vaziget --·-
Jki Bulgar nazırı 

istıla etti 
Ziraat nazırının isti~ast 

dikk ate $ayan 
görünüyor .. 

Sofya 5 (A.A) - Başvekil Fılof 
Ziraat nazırı Ragriyanofun istifası ha" 
kında mecliste be)' anatta bulunmu"tı.ıf 
Filof d,.mıştir kı: 

- Bu istifanın !'cbebi ne ziraat f'l1 
sd•·lerı. r,. de hu sİ\ rısetın hedeflt"rıdit 
Bu ıstifa daha -zi> :ldc usul saha ına tS" 
ulluk etmektedir. 

Biz şahıslar siyast'tı değı], Prensı.P 
si~ eseti tnkip ediyoruz. Bütün h ·ktır11t' 
tin sıyaseti olan bu sivasete ıstıkbald 
de d~vnm edilecektir. 

Sofya 5 (A. \) - D. N. B. Aju11st 
bildiriyor: 

Bu1rar zır, ut nazırı Bagrfanof istif• 
dn ı<tir. Buwdol Filot bugün par]arne~ .. 
toda bu istıfanuı bbul .-dildiğini ve ıl" 
raat nezıtn.'tin' bizzJt h ndisinin deru~ 
te e} ledığini bilrfirm• ir. Bagrianofı.ıll 
ıstıfası l S ıhattan t vve1dir. 

Sofyo 5 (AA) - Adliye nazırı LB 
vin Mıırkovıç istifa etmiştir. Devlet rış" 
zırı Mihailo Kostantinoviç adliye rıs" 
zırlığınn tayin edilmıstir. 

n kliye arabnlnn ateşe verilmiş ve Af' 
mara ile T erer ara!Iİnda motörlii bif 
nakliye koluna da taarruz 1edilmişti1 
Guru tayyare meydanına taarruz edil-' 
mi11 ve Hangarlata Üç bombanın tarıM 
iımbeti kayclolunınnştur, Pek çok hacı-' 
yapılmıştır. E.agea motörlii nakliye a a• 
balan ve binahu bombardıman edllrr ı~ 
tu. Mnkallede tayyare1ere ve motö 1., 
11akıtiye kollarına taarruzlar yapılmış ~· 
yerde S. 79 tipinde üç tayyare tah ı9 
edılmiş ve diğer bir çok tayyare de h• 
sara uğrntılmıştar. Düşman avcıları bo~ 
ba tayyarelerimizi önlemek ıstemiııle 
se de akın muvaffakıyetk yepılmışuı: 
Zayiata da uğramadık. Cenubi hftbeş· 
lnnda cenubi Afrika tayyareleri ordu~ 
rnüzaharet etmeğe devam eyleınişle 
dir. Dito civarında bir hava muhare 
sinde tek bir cenubi Afrikalı pilot c.fı-
1 3 3 tipınde üç düşman tayyaresi d 
sürmüı:ti.ır, Dü~man tayyareleri dil0 
Maltaya taarruz etmişlerse ele avcıl11ıı
ın17. bun1arı önlemiştir. Hiç değilse Yı.ıt; 
kers 88 tipinde üç düşman tayyaresi d 
~ürülmüştıir. Diğerleri ağır hasara uiı:; 
tılmıştır. Binalara bazı hafif hasar il 
olmuştur, Bütün bu hareketlerden b" 
av ve bir bomba tayyaresi müstesna ~ 
mak üzere bütür. tayyarelerimiz saliıP~ 
iiqlerİne dönmüşlerdir. 

· BUCON 

ELHAMRA 5 i rıemasında 1 Dikkat! ·ı 
EH SON GE LEN 

~ 1~~~! tn'?a'!~r!~~ Habeş~ 
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Vf: 
YAKIN SARK HABERLERİ No. 'l •• LONDRANIN bombardımanı - LONDRADA diio;iirü1en Alman tayyareleJi..ı, .. JI. 
Çöreilin miidafaa tertibatını tefti~i - ATİNAYA ıelen 'İtalyan esirleri ve ATİNADA yapılan senlikler .. ARN.wt.J'r
ı.uC.A nı iih:ı .... cli asker sevkiyatı.. GÖRİCENIN zaptı kin t.ı:ieun·l~r .. .,. ·n'ln ordııst w .1 CÜRİCEYE ha llan alkı!!lnı 

arasında GİRiŞİ.. Yunanlıların aldıkları harp levazımı .. 
MATİNELER Z - 3.30 - 5.30 - 7.30 - 9,3_, .. Cumartesi, Pazar 2ii11lcri 1.30 da başlar .. 

a göniill:.i kuvvetleri b1şmda Sudanda~ 
~ harekete ge-:işi.. ~ 

2 - C~belüttarıkta İnı,?iliz deniz~ 
kuvvetll"rinin sıkı takibi m~ticesinde: 
İtalyan denizaltısınm Tanca limanı· 

ıs na sığınması.. ~ 
~ 3 - Mısırda lngiliz nıotörizc kuv
~ vetlcrinin (Ölde Libya ü zerine yü • 

riiyilşü .. Ve diğer mUhim haberler .. 
Bugün :ELHAMRA ,.e Yen i sine

malarda birden ilive olarak ıöste
rilnıektedir •• 

Yüzlerce meraklı İzmirliyi sonsuz heyecan ve hayrar.l.k!ar inde bıra-
kan, sinemacılık tarihinin ııekizincl harıkası - Cihan film sanayinin 
muhteşem sanat mucizesi. •• .••. ·· 

HİNT R Ü Y A S I (TORKÇE) 
Y A R ATANLA R : !'YRONE POWER • 

MYK.NA LOY • GEORE-lE BRElfTE 
SEANSLA R : Hergün 1.45 - 3.30 - 5.30 - 7,30 - 9.30 da ve Cumarte.L 
Pazar 1 1: 30 ve l. 30 da başlar. 

. DlKKAT: Haftanın her gilnü ilk başlama seansları ( uruz HALK ) 
Seanslarıdır. FiATLAR: 20 • 2S • 30 Kuruştur .. . . .. . .. .. · 


