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Basrnuhanir ve umuml neşriyat mUdllrU : 

PIA'll (Ş) KURVŞ2'11R 
TEKiRDAG KOYLERİNOE CAUSMA 

HAKKI OCAK00LU 

ABONE SERAtTt 

DEVAM MÜDDIITİ Türkiye için Hariç için 
Senelik....... 1400 2900 
Alb ay Iık........ 750 1650 

GünU geçmiş nüshalar (25) kuruştur .• L: TELEFON:Z697 

TekJr<l• ~. 6 (AA) Vilnv d uınumt meclisi 
vali s~lim Gündogan n ı ı\. tınclc açılmıstır .. 
Müzakl l'clere baslanm.ıdaıı c ne<' Ebedi Sel Ab
türkün aciz hııtıra ım hü t n üc; dakika sU
köt muhafaza cdılımş \ c Mılli Sefiınize, Basve
vekil Dr. Refik Saydama ve diğer büyilklere 
tfızim ve ba~lılık izhar cdılınıstir. 

Umumi Meclis. vilfıvet şuh, amirleri ve nahı
ye müdürlerinden ibaret bir komisyon marifetile 
gelecek \Jllar için beş yıllık bir köy çalışımı 1 
programı hazır lıyacaktır. 

Uan münderecatından mesuliyet kabul edilmez CiLmhuriyetln ve Cümhtıriyet e~<'rlerinfn bekçi.ri Mbahları çıkar .riyasi ga•etedir 
• 

YENi ASIR Matbaasında basılrnlfbr . 

MillA e 
1 1 GILTERE - iTiL il 

RASINOA BiR GÖROŞ 
ont Vı ipi Lon
draya qidiyor -·-ltalyanlar Habeıi•· 
tandan çıkmak için 

yol ~rıı'!!]ar ••• 
ont uVolp!n AmePUıa· 

dan Fransaya geldi.. 
Londra, 6 (A.A) - Vi iden bitaraf bir 

~azeteci tıırafındnn ~erilen hnberc göre 
llalyanm eski mnliye nazın olup Musso
lini tnrafmdnn muhtelif Ynzifelc.rdc kuJ-

u 
• 

B 

urd a 
BiR ITALYAN MÜHiMMAT 

DEP SU UÇU OLDU 
Ya2mur altında 

çarpışmalar -·-
Yunanlılar yeniden 
esir ve bir cok oto-• 
mati k •ilah aldılar -···---·-Bir İtalyan taarPuz 
IJa~ıangıcı defedildi
Atina, 6 (A.A) - Yunan orduları 

DcnıedC' alına lta .a es l iı l ·r 'tS'll bızn d in dedıkleri 
lnnılan kont Volpi Nevyork yoliyle Vi- .... --------------------·-·-·--w••• .. ·---·--·--·---· .. --·- --
şiyc muvasalat etmiştir. Kont Volpi Vi- Reiıicümhurumuzun avdetleri 

yüksek kumandunlığuµn 5 şubat tarihli 
ve l02 numaralı resmi teblı ı : Devrıve
lerin ve bawnalann m lısıis faalı~ eti 
~örülmüştür. Düşmanın hucum tankları 
Ue yapmak istecli~i bir tanı ruz püskür
tülmüştür. Akdenızc bii?Jiil' bir 1ıayıll inkisariyll! bakarken şide :"t;iksek bir Fransız şahsiyetiyle bir- -s.x:---------

liktc ~·emek yemişör. Öyle zannediliyor Atina umumi emniyet nezaretinin beş 
eubat akşamı tarihli tebliğı şöyle diyor : 111111111111111111ııuı1111mmı 1111111111111111il11111il111 

Ti. tün ekim 1 

\'e satımı 
-·-Bir nizam altına 

alınmağa n:uhtaçtır .• 
HAl\.Kl OCAKOCLU 

jhracat ınaddcJcrimİ7: arı>sında en 
mümtaz me,·kii isgnl eclcn tiitün m::ılısu
IU de, lt'ti me gul eclcn esa<;lı hir me<:dl' 
bnline gelmi tir. 

Ei!er hu en~ hiikiinıci"n ımidahal i 
olmamı , çok ;\<'rinde \c zamanında nh
nn!' tcd~irlcr azami hassasiyet ile Lc-ıkip 
edılmemıs hulun aldı biiyiik bir n1Ü'i
t h il kitle inin fclnkt>t~ maru:r. kalması 
Dluhakknktı. 

• .,,~kat iıkraııla ka.} de mecburuz ki 
hı!luımet hn diha~ı ı~~ k oldul:u chcm
bll:\ en(' ele nlnnş. fcl.ıkctin imiinc gcç
mis. bilakis tiitiinciıkrimizin l;iziinii 
güldiirmii tıir. 

Harp 'aziyetinin cloğurduğu ıniiskiila
fı yenmcğc mmmfrnk olan Refik Say
dam hiikiimcti cift~i hakımındnn tiitün 
d!'ıvnsını kökiindcn hnllcylcmis hıılını
nıaktndır. 

Bize göre mesele burada sona cnnis 
olnu~ or. Çünkü çiftçi elinden, ınahsuliin 
yüzde ellisi ihracat tacirleri tnrnfından 
veya doi:rnıdnn doi:>Tu~n istihlak ı>İrnsn
Jan hesabına nlınım hr. 

Rekoltenin yarısı ileride dış Pİ:\ asnla
rn ntılmak iimidiylc miitavnssıt tiiccar
lann, milli hankalann eline geçmiştir. 

Bu kısım iiwrindc yine dc\•letin me
aaisi de' om eyli:\ ecek. harice sntınal im
kı\nlan nraştırılacak demektir. 
Amerikalı fiımalann bu yıl miihaya

•dnn cckinmcleri nakil 'asıtası hulunn
bilecefönc dair itimatlarmın scırsılmıs 
olmasındandır. 

Eı:cr Amerika) n bu ınnlları gönder
hlek icin \ asrfa temin edil"r c mütavas
ıııt tiiccarlar da t•hemıni:\ etli para ka
r.anmak snrl'tivle ellerindeki malları sa
tnbilcc<.'k]erdir. Hu imkfm elde <.'dile
mezse bunlar da t<>krar hiihiimcte dönc
Tek kendilerinin de kul'tarılmasını isti-
1 eccklcrdir. 

lföküml't tedbirlerinin müsbet. neti
"C 't•rmc.;inc :\ardım eden ınütın nssıt
L-trın da lıimn'.\ c\"C mnhar olaca larma 
filphcmiz Y' ktı•r. Ynlmz sursısım kay
de.tmek isteriz ki tiitiin dih asının ıniis· 
tnfodl cephesi halledilmisfü. Liıkin ihrn· 
l'nt mesele i hfılii hakidir. Bu cephenin 

ERITRE 10 - 15 GÜ ~ DE 
TA AME ALI ~ACAK 

-· 

- Sonu 3 üncü Sahilede -
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Libyada vaziyet -·---
Keren - Asmara ln~ilizler Bin~a-

yolu kesildi zi e do~ru 
Keren dü~~h üzere, • erJ•yorfar 

Ba en adan lıa~cua ital- italyanıG;-;;;dense 
yanlar şiddetle mı.ılıavemet etmemeği 
bombalanıyor 

Harhım, 6 (A.A) -.. Aı:ordntm öte- terc·h eyryor!ar .. 
sindr ilerlemekte olan İnı:iliz kuvvetle- Kahire, 6 (A.A) - .İngiliz Orta Sark 
ri simdiki halde Eritrcllc Kercııdcn bir kuvvetleri u mmıl karargahı tarafından 
kac mil mesafede bulunm::ıktad!rlnr. bu:;ün. Kal ınde 11esrcclilcn tebliğe na-

Barentunun saıkında ricat eden ital- zaran Ingılı kıtalarmın taarruz hnreke--
.,mn kuvı. tl ·i ingU" huv kuvvctl 1 11 Binga i < doro-u mernnunl;ve VP.ri 
t ı, fmdun ddetle bombardıman eclil- b ekıld ıldş ctmckteaır. 
nınkte ve motörHi kıtalar tarafından sı- * 
kıştırılmal.tadır. Agordat ve Barentu Radyo Mzetesine göre Libyadn Binga. 
mıntakı:ılarında İng;liz hnrekah devam z.i istikametinde hnrekft.t süratle inkişaf 

•. •. • ediyor. İtalyanlar mukavemet göster--
• - SGnu 4 uncu S"-.hıleJe - mcden Binnaz.i istikametinde çekilmele-

.. 
u -.-• 1 

l Alman ya Rumen 
hududunda a keri 

i hazırlıkta bulunu yor 

1 

.. , 
Sofy hühüme i AJ· 
nıan iplomatilı 
tazyihA altında.. 

I..ondra, 6 (A.A) - 1'aymis gaze
tesinin So(~n muhabirine göre Al· 
manlarm diplomatik tazyiki karşısın
da Bulı?nristnn son derece güçlük 
çekmektedir. Bu tazyik Almanlar 
tararından Romanya hududunda yn-
1n1nn askeri hazırlıklarla aliıkndar
dır. Sali'ıhiyctli İngiliz mahfillerı de 
Balkan vaz.iycti hakkında aynı mü
talfıadadır. Yalnız, Bulgaristanın ta
mamiyctini ve milli istiklalini mu
hafaza etmek hususunda Bulı.,rar ri
cali tarafından yapılan bey<tnatın 

rine devam ediyorlar. 
Muharebe sahası müdafaaya son de

ı·ecc elverişli olmasına rağmen İtalyan
lar mukm cmeti tercih etmemektedirler. 

nas~) bir sqir takip edeceği, nasıl bir - Sonu 3 üncü Sahifede _ 
netıcc:\ c b ll ıııaC'nğı belli değildir. •.• · - ·-·-·-·-·-·- .... -·-· ·- c- İngiliz Orta §4rk hareket ordusu k'lt· 

Bu tü~ıinlcrin ükibeti Amcriknya ya- mandmıı general O Connor 
pıla~-ak ılır:ıcat i ·in teınin olnnahilccek 
nakıl 'asıtnlnnıı~ haf!lı demektir. 

Elbette bu husus için de de, Jet, c ba· 
z.ı te<lhirkr dü iiniilcccğine koni lıulun
du;;unm1dan fazla endi eye lii7.um ı:ör
mi\•onı7~ 

Endi e ettiğimiz bir nokta \"ardır ki 0 

da, ıncmlckettc hfıkjm olan zihniyete gö
l'c ı?elecck ene rekoltesinin arzedere~i 
nıanznradır. 

Hcııimiz biliyoruz ki han"'İ ınah ul 
biraz para cd~r. çiftçiye beş on kurus 
bırakırsa her kes, ciftc;i olsun 'c~ a ol
hlasm hemen o m:ılısulii yetistirme~c 
linnlır. · 

.;tJ~ı .~ıl tütüncülerin biraz yiizü l!üldü· 
lu ıçın ı:clecek !;ene tiitüıı rekoltesinin 
nnı~.am bir raknm:ı c;ıknrılnıası ihti
lhalı çok km"\ctlidir. Halbuki tiitiin her 
tarl~~a yetişmez ' e Jıcr kc tiihin miis
fahsıh olanıaz. Bu ınahsuliin na7.aro nlın
D1ası lfizıın ı:ell'n h;r çok hu ıısh etleri 
Vardır. 

.. ~.itekiıu bir mıntaf,ada ~ iiz kuruşa 
fi!t~~n sntılrrken di;!er bir mıntalcmJaki 
tUtunlcr otuz lrnnıc;a ıniisteri bulama
lnaktndırlar. 
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(OEGOLcuu.~) '~, SUt>AN 
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.... ~ MÜS TAl·O<E:I'\ 
1 MıNTAt<A * MÜSTMIKU'I Şf.t\İR 

dır Tiitündc kalitenin mühim rolti \'ar-
. Tütiin ~efiş1irilmcsi. işlenmesi tar-ı ı ıb11a.Ja b••r ·· ki" t '· 'b" ha ı 

S ıı , yun ı nı-.rı ı ı·aziyeti ve t·eedtın 11\uh.temel frı'We•f ıahalarmı 
- onu 2 inci Sahifede - pösterir harita ~ 

Doğu seyahatlerindetef
tiş ettikleri yerler 

ANKARA, 6 (A.A) •• Relslcümhur ısınet tntinü 
29 ikinci kanun 1941 tarihinde başladıkları doğu 
seyahatinde Sivas, Erzurum, Erzincan, Diyarba• 
Jur, EIAzık, Malatya vilayetlerinde tertıılerde 
bulunduktan sonra bugün saat 16 da Ankaraya 
avdet buyurmuşlardır. 

11111ıı1111111111111111111ı1111111111u1111rı111111ıı1111r11111111111111111111111 nnı ı ı mınım ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı mn ı n ı ı ı n ı ı ı ıı 

eylihın yeni zararları 

Dört k··y boşaltıldı, lz
rnirden tren kalkamıyor 

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

4 Köyde 
kapalı. 

24 ev yıkıldı, lzmir - Foça yolu 
Tire ye çadır ve hayı k g6nderildi 

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

Bayındır, Manba, EPlnce ovalGPı tamamen su 
al ında • Bir otobüs sular içinde haldı, yolcula· 
rını lıurtarmalı için imdat ehllJI gönderlldL. 
Tire kaz.asında su .istill\sına maruz ka

lan Y eniçitlik köyü halkı eivar
dalö Rahmanlar köy'Jnc nakledilmiştir. 
Subaşı köyü de eu istilasına maruz kal
mış ve bu köyiln de tahliyesine başlan. 
:ınıştır. Nüfusça zayiat yoktur. 

Yeni çiftlik köyünde 20 ev, Mahmut
lar köyünde ikJ ev ve Burgaz köyünde 
bir ev yrkılmı.,cdır. Tnhliye edilen köy
ler halkının iaşe ve ibnteler.ri valinin ma
ballinde aldığı tedbirlerle temin edilmiş
tir. Kızılay cenuyeti teş'kiltıtı aeylapz&
delere yardım elini uzatmŞ.ır. 

Tireye, nçıltta kalan halkı barındır
mak Uzeı-e 80 çadır gönderilmesi temin 

- Sonu 2 inci Sahilede -
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VILKIHI ALM H MiL-
LETiNE BiR Hll ABI: _ ... 
,,Ben Aln.an 
ırkındanım ve 
bununla müf

tehirim" -··----

Memleket dahilinde kayde şa:> an hiç bir 
şey yoktur. 

BlR İTALYAN MÜHİMMAT 
DEPOSU UÇURUWU 
Manastır, 6 (A.A) - Amarntluk hu

dudundaki Royter muhabiri bildiriyor : 
Pogradeç civanna crl tirilmi olan 
uzun menzilli Yunan toplnn Ohri gölii 
sahilinde kilin I..in kôyüniin imali ~ar· 
bisindc bir İtalyan mühimmat deposu
nu berhava etmişlerdir. İnfilakın şidde
tinden Yuı:o 1avyadn bulunan Ohri elı
ri aarsılmrştır. 
Yan~n o kadar sürekli olmuştur ki 
- Sonu r üncü Sahilede -

111111nııııımıın111111111111111111111111111111111111111111 

1ngiltcr61Jf' yardım i§lcnni çabuklaştıTaıı 
B. Ruzvelt çalışırken 

Amerikan yardımı 

Sayı. ız vapur 
lni{iltereye her 
şey ~etiıiyor ---.. ~ 

Ne11~orlı rıhtım 11e is· 
lıelelerinde polis 

SON DAKİKA 
•••••••••••• 

uFaJıaı JJugünlıü Alman daima müte)lalılıız •• 
ldilıümetlnln ihtirasın• Londra. 6 (A.A) - Nc\.}orktan Eve... _ ı Ü --~ ha nlng Standard ~nzctesıne ~elen bir tel· uan ue ecav ZKur • grafta Ncvyork doklannın faaliyeti hak-
pefıetlerlnden nefret kında .su marnmat verilmektedir : 

Mareşal Peten 
kararını ver
mek üzere 

Berlin. 6 (A.A) - O. N. B. aJanaı 
Vi~idcn bildiriyor: 

Aınlral Darlan, marepl Petenln tek
liflerini hamilen bu sabah Parite sil· 
mittir. 

Ma. Peteııin Lavalin verffeil cevaba 
&Öre hafta sonuna kadar bir karar vere
~ ve bu karan radyo ile FramD mille

bildireceği t.ahmJn edilmektedir. 

Rados adası 
bombalandı 

Kudüs, 6 ( Radyo - 22 S. ) - Ka
hire lngiliz hava lcuvvetlerlnln tebliğiı 

İngiliz tayyareleri geçen aah ıeeeal 
Radoı adaaında bulunan Marltça tay
yare meydanına hücum ederek bir çok 
hasara sebebiyet vernılttlr. 
Afrikada vaziyet 

iiiiiiiifi iiii 111 i iiı "ili i'ii i iii i iii i 11 j iiii i iii iiii i iii iii 
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edlyorum •• n 1ngtltereyc ı~akledilecek siltı.hlnrla do· 
Londr 6 (A.A) +--nı yi ter- lu vnpurlnr iki rıhtım boyu sı lanmış· 

k tm
ad, l-B~Vuilldcre İnnillz tır. BUyUk kilçük sayısız vapurlar gece 

e e en evve · "' ...ı 1~dUz liman ' l a· 1 Bunl radyolannın Alman diliyle neşriyat """ ı ter cc ıv~r ar. ar 
:vaptıkları saatlerde okunmak Uzert tayy~e •. tank, top ve dığer. malze!1'1e 

S 3 ·· Ü S h "f .ı nakli ıcın durmadan Atlantık sefennc 
- onu unc a r eoe - çıkıyorlar. 

B. Vilki 

Nevvorka mütemadiyen giren ve çı
kan gemilerin tonniı nazarı dikkate alı· 
?tırsa, Nevyorkun dünyanın en büyük 
limanı olduğu anlasılır. 
Rıhtım ve iskelelerde poJi ler her za

mankinden ziyade miite~ nkkız olar.ık 
nöbet beklemektedir. Rıhtıma dol:.rru ~e
len bUtUn kamyonlar . ıkı hir nıua ·ene
ye ve ~oförler hiivil·et kontrolüne t:lbl 
olduktan c(ibi bütün J:e(itler -.ıkı muha
faıa altındadır. Hangarlar İngiltereyo 
atönderilecek esliha ,.c mühiınmntla do
ludur. Esasen üstleri kntrımh bezlerle 
örtülii hesapsız harp malzemesi yiikle· 
me saatini beklemekteclir. l\totör}cri <:•· 
knnllllliJ tayyareler, toplar, mitralyözler 
infilak maddeleri ve kim:rc"i maddeler 
bu mahemenin baslıcft k,smım teşkfl 
etmektedir. 

Geçen yaz Dunkerkte kaybedilen .ı-
1.Ahlaı·ın yerine ikame edilmek üzere 
Amı rlkadan acele satın alınan otomatik 
.Ulhlann nakline ~landıw gUndenbe
rl geceli gündUzlU hummall faaliyet 
Nevyork doklarından hic eksik olma
Dllsbr. 
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imparatorluk ŞEHİR HABERLERİ 
Tütün ekim 
Ve satımı 

fikri ve harp 
• 

Büyük Britanva 
biin )'e•ıni 

Veatmınster 

imparatorluğunun 

teıkil eden 1931 
hakiki 

atatüsiine bi.,. nazar 

1-
Büyük Brit4nycı impaTatorluğu hak- harp için yapılan davete Dominyonlarm 

kmda bir lngiliz mectmıası11da tesa- icabeti her türlü ümitlerin fevkindedir 
diil ettiğimiz nteresaıa bir yazıyı bi1 ve bütün hukuki mecburiyetleri aşınış
kaç makale halinde nakletmeği fay- tır. Mesela hiç bir donıinyonun silfilılı 
dalı görmekteyiz. kuvvetleri kendi arazisi haricinde harb-
cBritanya imparatorluğu dünyanın etmek mecburiyetinde değildir. Buna 

diğer kısımlarına daima bir muamma ol- rağmen İngilterenin sahilleri ve Orta 
du. O bazılannın tecessüsünü, bazıları- şarkın çölleri Kanadalılar, Avusturalya
nın haset \·e hiddetini uyandırdı. Bil- lılar, Yeni Zelandalılar ve cenubi Afri
} ns-.;a Nazileri teheV\.'iir ihtili~ları için- lr'.öhlarla doludur, ve bunların hepsi 
de bıraktı. Insaııiar anlamadıklan ~ey- harpte olmağa mü,~ktırlar. 
Jcrd n daima korkar ve nefret ederler 
Nazilerin imparatorluk fikri bambaşka- ifllPARATORLUK SADECE 
dır. Onlara göre imparatorluk silah kuv- DOMtNYONLAR DECtLDiR 
veliyle zaptedilen ve muhafaza olunan 
bir memleketler grubu, hak ve hürriye
ti olmıyan, sadece istismar edilen bir 
esirler camiası demektir. Almanyanın 
:-nlad ı yegane imparatorluk budur ve 

tngiliz imparatorluğu sadece Doınin
>onlardan ibaret değildir. Mesela Hin
distan vardır ki imparatorluk mifusu
nun dörtte üçünü ihtiva etmektedir. 

eğe.r i\lmanya imparatorlul'ra ınalik olsa HfNDlSTANJN V AZ1YET1 
bu ş kilde idare edecektir. İmparatorlu
ğa malik olmayınca İngiliz imparatorlu
ğunun da böyle olduğunu zannediyor 

Nazilerin kanaatine göre İngiliz irnpa
ratoJ"luğu - ki dilnyamn beşte bir nü
fusunu havidir ve anın dörtte bir ara
zıstnl işgal etmektedir - kiJçük hıgiliz 
adasının malıdır ve Londradan idare 
edilen bir teca\rllz siyeetinin neticesi
dir. Bu ham fikirler yalnız Almanyada 
değil, diğer taraflarda da revaçtad•r. 

Hakikat nedir? 

Bu büyilk memleket henüz Domin
yon statüsüne kavuşmamıştır, fakat ka
vuşmak üzeredir. Hindistan birbirinden 
çok farklı ırklardan ve dinlerden teşek
l.ü l etmiş kavimlerin memleketidir. 

lzmir mıntaka
sının 4 aylık 
deri ihtiyacı -·-720 IJln lıllo deri ltlıaD 

için döulz ayrdac:alı -·-Ticaret \·ekaleti İzmirdeki deri itha-
latçılarının dört aylık ihtiyaçlarını sor
muştur. İzınir deri ithalatçıları hirli~i iç. 
lima ederek ihtiyacı tetkik etmiş ve 720 
bin kilo olarak tesbit etmiştir. Bunun 
icin liizumlu döviz ayrılacaktır. --·---
Şehir meclisi 
dün toplandı 

Şehir meclisi dün öğleden sonra Dr. 
Behçet Uzun başkanlığında toplanmış
tır. Mezbaha ve fen heyeti bütçelerinde 
bazı ınünakaleler yapılması hakkında
ki biitce encümeni mazbataları tas\'ip 
edilmiR, biJihara otobüs idaresinin 938 
senesi hesabı kat"isi kabul edilmiştir. 

tır. 

Meclis pazartesi günü toplanacak-

~-·--
Bir bakkal ad
liyeye verildi 
Şadırvanaltında bakkal lbrahim, ki

losu 135 kuruşa satılması icabeden çe
kirdek kahveyi hir müşterisine 280 ku
ruşa sattı~ı iddiasiyle yakalanmıştır. 
Mumaileyhin evinde ve dükkinında 
yapılan arqtınna neticesinde 6 kilo 700 
gram çekirdek kahve elde edilmiştir. 

lbrahim. fahiş fiatle kahve satarak 
ihtikar yapmak suçundan adliyeye ve
rilmittir. --·--8· REFiK iNCE 

Ekmek ve et ihtiyaçları 
· x•x~~~~~-~~~~ 

1
1yi ve ucuz ekn~ek temi-

ni mümkün görülüyor 

----- Baıtaralı l inci Sahifede 
lanın kabiliyetine ve yetiştirenleria 
gilerine haklıdır. 

Eğer önüne gelen, önüne çıkan 
Jala tütün ekecek olursa gelecek 
kinden cıkılmaz bir da\'a ile 
nınnuz, hatta milli sen·eti, milli 
heder etmemiz teWikesi mevcattar. 
devlet meselesi haline gelen bu 
an bugünden yine ele alınmMJ 
mel tehlikeleri önliyebilir. 

Beledi y e ekmek 
Et f' iatleri 

iıini tetkik ile mefgul 
mütemadiyen artıyor 

1946 mahsulünün kalite itibariyle 
sek olması hiikümet tedbirlerinin 
kini hayli kolaylaşbrnll$br. Bu iti 
itina 2österecelimiz nokta çok 
yetiştirmekten ziyade iyi mahsul Y' 
tirmek olmalıdır. Kalite yiikseldiği 

' malısultimtiz8n iyi rıatlerle sa 
hem de şöhretinin muhafazamıı 
eder. 

Ekmek fiatının ucuzlatılmaıı için tet
kikat icra olunmaktadır.Belediyemiz bu 
işi büyük bir ehemmiyetle ele almıştır. 
Şimdiden ekmek fiahnı düşürmek ve 
fakat kaliteeini muhafaza eylemek 
mümkün görülmü~tür. 

le bilecektir. 
Böylece müstehlikler hem mugaddı 

ve evsaf itibariyle üstün, hem de daha 
ucuz ekmek temin edeceklerdir. 

Toprak mahsulleri umum müdürlü
ğü, talep vukuunda değirmenlere derhal 
çavdar vermeği kabul eylemiştir. Ofis, 
çavdarın fiatını 7,25 kuru§tan verece
ğini bildirmiştir. 

1 Iarmanlara mesela yüzde 30 • 35 
nisbetinde çavdar ka1ıştırıldığı takdir
de beher kilo ekmeğin maliyetinde 20 
\'eya 30 paraLk bır tenezzül vukua ge· 

Yukarıda kaydcylediğimiz gibi .bu 
iş henüz tetkik edilmektedir. Bir karara 
varılmış değildir. 

* Et fiatı izmirde mütemadı şir şekilde 
yükselmektedir. Fiatlar 80 kuruşa ka
dar çıkmıştır. Halen f zmire kasaplık 
hayvan gelmemektedir. Belediye et 
meselesi üzerinde tetkikat icrasına bat
lamıştır. 

Tiitiin inhisara tabi bir madde 
iuna ~öra ekim t aziyetinde tütüne 
sait bulunınıyan tarlalara izin ver" 
mesi çok kolay bir iştir. Hatta esash 
tetkik neticesinde luwrlanat"ak bir 
:ıaınname ile kimlerin nerelere ne 
de tütün ekebileceklerini de tayin 
tesbit eylemek miimkündür. 

Zeri:ratın tahdidi için senelerden 
ri yapılın1ş bazı tetkikler vardır.. F 
mıntaka halinde tahdidin mahzur 
ileriye sürüldüğünden bu hususta 
karara varmak mümkün olıBJJuuııuııt 
l\fıntakadan ıiyade mevzii tahditler 

~---...~w W._U_._ ... '1~~~-a-n_, ·- _ll_C __ t_a_ırt_ -·-·-i l_D_D_& ha (aydah ııeti~e~r verm~.k isti 

Seylibın yeni zararları d·~ıeseıa Akhisar tütün mıntaka 

Dört köy boşaltıldı, Iz
mirden tren kalkamıyor 

Amma Akhisarda da tütüne elv 
bulummyan bir çok tarlalar 
Uzun yılların tecrübeleri inhisar i 
sini bu hususta salihiyet sahibi 
tır. Hele ova ve sulak yerlerde tiitün 
tiştirilınesine müsaade eylemek. bile 
le tüfün mahsulüne kendi elimizle 
kast bazırlamaktu. 

Bundan -- tütiio satışlarında 
- Btlftaralı 1 inci SahileJe _ arasında sular içerisinde beklemektedir. karta meselesi (iftchün belini H 

edilmiş, ilk olarak 35 çadır ve kafi de- KULADA İJ[inci ve mühim bir divachr. Tiitihı 
ıecede kayık dün mahalline gönderil- Ankara 6 .(A.A) - Su baskınları nüz borsaya ~ isbrte 
miştir. Bu kayıklardan, köyleı· halkını memleketin muht.elif kısunlannda şid- selesi piyasa vwi)etbte &fire m 

kil h da 1 ti d edi ale.vhine k11DamlU1 bir ıdlih ht(i:nd~ r.a · ususun azami surette istifade c.e e evam yor. .• .. 
edilmiştir. 1 Kulanın Alpallı .köyii ~4 s~atie:°"beri Bu hususta tadrteıia de. nı.ü··mb9111!!! 
Kızılay umumi merkezinden de para- sularla muhattır. Bır ev çokmuş, b.ır ço- rin de haklı bulunduk1arı noktalar 

~a yardım isteruniştir. cuk enkaz altında kalarak ölmüştür. dır. Likin satışların harareti ve · 
MENEMENDE Alaşehir - Ku1a yolımda muvasa!a kP- tüsii arasında haldı ve babız no 

DOM!NYONLARIN ısnKLALt 
Ana vatanın kendı1erinden hiç bir ver

gi almadığı, hiç bir ticaret inhisarına 
sahip olmadığı, ask~rlerini ancak müda
faa ve asayiş için aJdığı kolonilerden 
başlıyarak imparatorluk hürriyetin ci
haıı.şümul bir remzi ohnaştur. 

Halkının yiizde 9t ı okumak ve yaz
nıak bilmemektedir. Yerli devletlerin 
siyasi sistemlerile İngiliz Hinclistanının 
siyasi siaterni arasında büyük farklar 
mevcuttur. Kast sistemi esas itibariyle 
demokratı1t fikre muhaliftir. Binaena
leyh bütün memlekete mesul bir kendi 
kendini idare .sistemi sokmak bir çok 
müşkilller ile karşılaşaroktır, fakat bu 
ildihmette ilerleme görülmektedir. 
Meşhur askeri ırkların bu beşiği geçen 
harpte olduğu gibi hu harpte de zafer 
için büyük yardımlarda bulunmaktadır. 
Nui felsefeleri Hi~distanda umumi bir 
nefret uyandırmıştır. Bunun için Raca
lar, Prensler ve hilkümetler zafer kaza
nılıncaya kadar dövüşme~e nncli<'misler
dir. 

Gediz sulan, dağlardan inerek selle- sihnişlir. Gönderilen imdat ekipleri, su- ayırt etmek mümkün olmıyor. 
Mani~a meb'usu B. Refik ince dün rin inzimamiy)e dün yeniden taşkınlık ların iki metreden fazla yükselmiş ol- Bunun İ(İn satışlarda isbrta ihf~ 

Manisadan şehrimize gelmiş ve akşam ıt,östermistir. Vilayete .u.len malumata ınası hasebiyle mahallerine gidcmiyerek rmı halledttek bitaraf hakemler b 
Kanada, Avusturalya, Yeni Zelanda 

ve cenubi Afrika birliği ve İrlanda bü
yük doıninyonları İngiliz halkı ile hür 
bir ıniiletler camiası feı;kil etmektedir 
1931 tannli Vestnrinster. statiisüne göre 
onlar «Autonom (yani bndi kendini 
idare eden) camialardır ve statü bakı
mından müsavidirler. Hiç bir suretle ha
rici işlerinde birbirine madun vaziyette 
delQdirler. s.c1ece ltn)a...ı.katte ndit
tttek ve fngiliz mifletlt-r camfMının hiir 
azalarıdır.> 

Öd · · · • 6~ h1ik bul durmak veYa satıştan borsaya emite gıtrıuıtır. , ~öre Menemenin Tuz Çullu köyü içeri- geri dönmüştür. Te · eye maruz u- icap eder. 
- -·-- sine kadar Gediz suları girmcğe başla- nan Alaşehir Balcı köyü halkı jandar- Htilisa ekinti ve satası bir nizam 

ın~tır. Kenar mahallelerinde bazı evler ma marifetiyle tahliye etıtirilmi!ıtir. na almaia ihtı)'ae vardır. İsi mutlak 

Bu biraz tutmturaklı bir idare olmak
la beraber mana açıktır. Her bir domin
yon kendi kendini idare eder. kendi ve
.killer heyetine ve parlamentesuna ma
liktir, kendi kanunlarmı yapar, kendi 
silAhlı kuvvetlerine malildir, ve harbe 
Airip girmiyeceğini kendi kararlaştırır. 
Netekim bu harbe IJ"landa iştirak etme
miş, diğer bütün dominyonlar Ana va
tanın ,Yardımına koşmuşlardır. 

MUAZZAM B1R YARDIM 

Koloniler. Prolektoralar ve Manda al
tındaki memleketler İngiliz imparator
luğunuıı diğer mühim bir kısmını teş
kil etmektedir. Büt6n bun1arın hepsi 
Büyük Britanya yahut Doıninyoniarın 
biri tarafından idare veya himaye edil
mektedir. Bu kontrol istismar mahiye
tinde olmayıp, yerlilerin menfaatlerini 
tam bir şeldlde tanıma ve bu milletleri 
kendilerini idareye alıştırma mahiyetin
dedir. Bu memleketlerin İngiliz idare
sinden memnuniyetlerinin en birinci de
lili insan, para ve malzeme itibariyle 
~ aptıklan muazzam yardımdır. 

- DEVAM EDECEK -

AMERİKA • MEKSİKA 
Biltün meaeıeıesfnl 
1ıa11edfyorlar-
Nevyork. 6 (A.A) - Assosyeted Pre

se Vaşingtondan verilen bir habere göre 
Amerika ile Meksikanın yakında iki 
memleket arasında muallakta bulunan 
bütün meseleleri haUeden bir iyi kom
şuluk anlaşması imza edecekleri salahi
yettar bir menbadan öılrenilmiı-.1ir. 

Fuar hazırldıları 
Fuar hazırlıklarına yavaş yavas de· 

vam edilecektir. 941 İzmir fuarının afiş 
ve broşürleri şimdiden hazularunıştır •. 
Fuar aLnan::ıı; da Ç!_kmkıştır. --·-KA&SIY AKADA 
KIZILAY KONGRESi 
Kızılay ·cemiyeti Karşıyaka nahiye 

su besinin senelik koll$U'esi pazar giiniı 
Karşıyaka HaJkevi salonunda toplana
caktır. ---·--Jt YAŞINDA BJR KIZJN 
BAŞINA GEi.EH .. 
Bayındırın Sö~ütcük köyünde Yusuf 

kızı 19 yaşında Fabnayı, avni köyden 
Ahmet oğlu Halit Çesme, evlenmek mak
sadiyle kaçınnıs ve tutularak adliyeye 
verilınistir. ----·-PA M UK 
AınlHıllllları ifL 

Pamuk ihracatçılar birlij?i idare he
yeti bugün bir toplantı yaparak pamuk 
~ mbal8jları \'e darası meselesini tetkik 
edecektir. ---·-POLlSTE 

...--•---

Bir devleün diğerleri üzerinde tasar
ruf b kin olması fikrinin yerine bugiln 
hilr bir nilletler camiası üzerine isti
nat ed n bir işbirliil fikri kaim olmu!i
tur. Bu imparatorluk içinde cebir ve 
!.iddet ancak kanunun hükmüni.i idame 
etmek icin kuilanılır. Bugi.in imparator
luk dt'ınokratik idealin cihanşümul bir 
mikyasta tatbiki için harbed.iyor ve za
fer kazanıldıktan sonra daha ivi bir 
dün~ a kurulacağına bu en iyi bir delil
dir. İmparatorluğun bu tarzda anlaşıl
ın ı tarihtr emsaline tesadiif rdnmernL, 
} ır seydir. Bu Hitlerinkine hiç benze-- Köylerd e soy ulan 

İ)'en hakiki bir «Yeni Nmun dır ,.e IHıldıaJ düfdıdnları 
Nazıler·n esaret ve tedhisten ibaret olan f'icaPef odasında Küçük Çiğli köyünde Ali Güntloi(u-
sözd Yeni Nizam• ında~ pek farklıdır. Ticaret odası idare heyeti dün öğle-
~Ii.ısl\1 milletleri hür bir bidikte bat:l1- den sonra toplanarak biriken işleri tet- nun bakkaliye dükkanı. kapı kilidi kı· 

h w h k d hafif f k l · kı"k etmı·s ve ka...,ra h ... ",...WJamı ..... r. rılarak içeriye giren bir hırsız tarafın· 
\ nn Rg « ava ·a ar a at c cmu· • .... .., '1.. dan soyulmuştur. !> kik> köylü sigaı-ası, 
· r z n ·ir kadar kuvvetlidir. _. ı> !lllfAI !im ı ı z t IR ı ı ı iki kilo di~er sigaralar. 40 kilo seker, 
~t ııl ı ara~ında en cv\•el gelen bağ 15 kilo pirinç, ıo kilo fasu1•·n. 120 ci~ 

kr 1 ılr"ıne sadakat ve sevgidir Diğer ÇOCUK İSTiYE!ıfT w:ııa iskarpin. 20 paket cay. 6 ekmek Ye di· 
ba~ı r müşterek bir U"k, dil 'e din. de- Sıhhatı kamilede hır anne 11 aylık ger bakkaliye e&yası ealmıuı~tır. Hırsız, 
mo:u·ettik hüı-riyet akidesi, müşterek bir sahhatli, sevimli bir erkek ~- ~rnmlmaktadır. 
kültür, anane ve edebiyat ve her nevi nu mahkeme karariyle aTebenni su- * Menemenin Emiralem nahiyesine 
mil~er~k iktısadi, siyasi stratejik men- ı·etiyle• evlat olarak veı·ınek L<rtiyor. ba~lı De.ifüınendere köyünde bakkal 
f~n ll'rdir. Bu bü_yiik imparatorluk tec- KmJav cemiyetine müracaat. Mustafa Cevikin dükkanı kiüdi bir de-
ıtı sı harbın ateşlerinde buı:tün dMıen- ı _ 1 (226) mirle açılarak içeriye girilmiş ve bir 

·ki · olup şimdiden muzaffer olm~ _ cok bakkali}•e eır.vası calırunıştır. Bu 
1\'l'"i-:terek bir tehlik" "karşısında t•••••••••••~----•-1 hırı;1:ıo: dn aranılmaktadır. 

:·········:··········· ... ········ ···························· · ····· · ········~· · ·······' 

~ ~ RUYUK l~İKAYE i ~ . . . . 
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Umuln:ıyan Saadet 
T AZAN : 0ç YILDIZ 
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Gııl~·n.n simcfı ı;:(izleri bir r y1ldı~ gi

hı " l"i'ı· <'rdu-
~İZr! hafif bir alakam olduğunu 

nere.: len hiikmecfiyorsumaz? 
- Perteve ne SÖy~ilderinw duy

dwn. Güleni O sözledaizden dolayı 
aizr. milteşelı:ldıim. O dakikada benden 
nefret e<Jiyoıdunuz. Fakat. ndıet eden 
har lıtadm. <la.ima sevtm bir kadmdu. 
Bunun İıçin Pertne namuslu bir kacL
nan vcrcceii cevabı verdiniz. Şimdi ar 
hk ıam11mile benimsiniz. lhha do!!o•"' 
ben tamitmilc .. i:zinim Gülen. Riitiir 
mevcudiyetimle .t!rnİDİm ... 

ilk defa olarak 
r. 

dırdı: 
- Fakat şarhmız tamam olmadı ki .. 
- Hangi şarhmız) 
- Hani Pertevin nasıl bir kerametle. 

beni buJduiunu keşledecektiniz? 
Rasim. bir An tereddüt etti: 
- Fakat bunu anlamaja hacet kaldı 

mı? 1şte bu koea vapurda başbaşayıı. 
Burada başka yolculann olduğunu bile 
dilşünmeğe lüzum yok. Yalnız biz varız. 
Öoiimüzdr istikbalin mesut ve nurlu 
\·oltan ~mışken geç~ suitefehhüın-
1 ~r. acı hatınlar üzerinde durmağa ne 
'"izum var. 

Gülen ısrar etti: 

bıın bu vaadınızın tahakkukuna bağlı 
idi. 

Rasim Güleni kendine doğru çekti. 
Kolları onwı omuzlarına dolaştı.. İki 
gencin gözleri birbirine dikilmişti. Bu 
iki ç~ft gözde aynı sevinç ve saadet pa
rıltıları vardı. Neredeyse, Rasimin du
cLı kları Gülenin dudaklarına değecek. 
Fakat genç kız biraz geri çekildi: 

- Hayır, bir erkek vaadını tutmalı
d}r. 

- Ben sana Be vAadetmiştim1 Gülen? 
-;--- Bizi ayıran suit~ehhiimün !'on dü-

gümünü de çözeceğinizi. esrar perdesi
ni sıyıracağınızı vaadetmiştiniz. 

- Evet, fakat iste buna muvaffak 
obmadım. Şimdi bana vereceğin cevap 
ta Perteve verdi~in cevap mı olacak? 
Bunun icin. seni bütüıı ruhwula sevdi
ğimden, hf'r st'yden fazla öliince-ye ka
dar seveceğimden süphe mi Pdeceksin' 
Ve kendi gö7Jerindr okunan iı1tiraki in
kar etm~e mi kalkacaksın. Giilenim? 

Rasim bu suallerin cevahını endişe 
ile bekliyor uihiycH Dc>minki t"he!ISiirn 
duda1darından kaybolınus, ciddi bir ta
vır almıştı. 

Gülen: 

sularla dolmuştur. Bu evlerden bazıları MANlSA, ALAŞEHİR VE rette yalnız de,·let himayesine terke. 
tahliye edilmiştir. AKHtSARDA mek yarın devletin de hakkından 

Tuzçullu köyil muhtaı-ı. koyunlarınİn Sular Manisa - Alaş~hir şosesini mü- miyeceii bir meseleyi ortaya çı 
başında su ortasında muhasarada kal- teaddit noktalarda tahrip etmiştir. 'l\ır- neticesini verebilir. 
ınl§tır. Kurtarılmasına çalıi'ılmaktaclır. gutlu kazasında sular sedleri yıkarak ye- Böyle bir neticeden ka(IDlll8k • 
Menemen kaymakamı ve jandarma ko- ni bir mecra üzerinden Urganlı köyiinU ~ tedbirler ve kararlar 
mutanı dUn Tuııc;ullu köyfu)e gitmjşler- tehdit etmektedir. Manisa ovası, Erince me~buriyetini ihmal eylememeli1iz. 
nir. Vali de dün Menemene giderek ~·-· ovası tamamen sular altındadır. HAKKI OC:AB 
lap vaziyetini gözden gecil'mi~lir.. Mani.::a valisi alınan tedbirleri yııkın- UfiJll'il 

FOÇA YOLU KAPALI dan takip etmektedir. 
Y.me viliyete gelen malüınata göre Mani.o;a - Akhisar arasında 19-20.21 Ki.SACA 

Gediz nehrinin ta._cıması yüz.ünden İzmir- inci kilometrelerde sular peyi 35 - 40 • •. • • • • • 
Foça yolu kapanmıslır. Sular bu yolun santim derinli~nde aşmağa başladığın-
üzcrindcn gcçmL'ktedir. thm otomobil münakalatı ela durmu!'ltur. 
TRENLERİN V AZ1YETİ Gf'cmP~e tesebbüs eden bir otobHs su-

.LEBLEBİ?. 
Yauın: ECZACI KEMAL K.AKT 

Su baskını, bazı köprülerde ve hat- laı·ın içinde kaldığından yolcuların kur-
larda bozukluk dolayısiyle elyevm İz- tanlınası için bir imdat ekihi gCindeTil- Leblebi, yemişlerin E>n popüleri ve 
mirden hiç bir tren haı·eket edememek- ıni~tir. dcmokrabdır. Sövlenişindeki ml..eb11 

l;.">dir. Alakadar makamlardan aldığımız TORBALI. BAYINDIR VE rin birbirine yapmp kalkısı ile iki 
malumata göre: TiREDE sik heceden toplanma yuvarlak. 

1 - Bandırma hattında: Ağaçlıya ka- Torbalıda 24 saatten beri yağan sii- yon. seytan bir yemiştir. 
dar yol açılm~hr. Bu yolda en ufak bir ı·ekli ya,~murlar zarar ika eLnli~tir. Er- Di.in canım leblebi .istedi, bir lebl 
arıza dahi yoktur. Buradan ManL<öaya tu~ru1 mahallesinde bir evin duvarı y1- ciye ~irclim. ceviz içi. badem. şam 
kadar olan kısım su baskını yu·"zünden k 1 t y l b lm t B d fa rafta. adeta maruf sarkı1annı .. ı ınış ır. O OZU UŞ ur. ayın ır yor)ar afüi bir biza"a ae}mislerdi .. 
halen kapalıdır. ovası tamamen sular altındadır. ,.. " ,.. 

2 - Emirllemle Muradiye istasyon- Tirede şiddeUi yağmurlardan hası1 leblebi arandım. ilstüste üç kalbur 
lehi duru.vordu.. HanRisi daha iyi 

lan arasında sular hat iizerindPtı fazla- olan seller dolayısiylc köprülerden biri- bakarken. en altta üstü örtülü bir 
ca aşmak.tadır. Bir aralık yüksekliğini nin ayağı tehlikeli vaziyete girmistir. bur gördüm. Kalburun örtüsünü 
iki metreyi bulan sular dün 80 santime Ova sular altındadır. ne görsem ~enirsiniz? .. YanID1$. 
kadar inmiştir. Yağmur devam etmedi- BlRGl VE öDEMtŞTE ı·ulmus. simsiyah bir leblebi yığınL. • 
~i takdirde bugün bu hat üzerinden gi- Son 24 saatte yağan yağmurlardan n led" ? 

d. im 1 1 B h e c 1111 
• ··" ıp ge e temin edi ecektir. Bozclağın kar arı erimiş. iı·gi na iye- Leblebiciler Horhor ağayı temsil 

:J - Germencikle Erbeyli arasında bir sinden geçen Birgi deresi taşmışhr. Er- bir şekilde şaşkın şaşkın «Kahv 
köprünün ayaklanndan biri su baskını tugrul mahallesini küçük Menderesin ta- ıstiyorlarıı dediler .. Ben de Ki~ 
\ iizünden harap olduğu için buradan can suları basmıştır. ödeınis ova!'ı da dönüşü sansar Hasan rolünde imişinı 
trenlerin aktarma sure-tiyle geçmesi te- kısmen sular altındadır. bı ~üldüm. «Ola~n seyler• dedim. 
•nin edilmiştir. Ancak Selçuk civarında ESKtSEH1R VE EDtRNEDE birden gülü.,ınk .. 
yol sular yüzünden arıza gösterdiğinden Eskisehirde karların erimesi iizerine 
bu hat.ta da simdilik tren tahrik edilme- çavlar 'taşmıştır. 
:nesi muvafık görülmüştür. Aydın hat- Edirncye 4 kilometre mesafede ve 
tında daha bir kaç gün tren isletilmeme- Mericin sağ sahilinde bultınan Bosna 
-.i mümkündür. ödemis treni rlün aksam kövünü seyli'l)tan kurtarmak gayesiyle 
c:alı<;ınaja başlamıştır.· hükiimet tarafından 30 hin lira sarfiyle 

1ZMtRDE BEKLENEN VE vücuda getirilen sed suların tazyikine 
1ZM1RDEN GtDEN TRENLER dayanamıyarak yıkılmı.5 ve köyü tek-
Evvelki gün Izmire gelmesi beklenen rar sular istill etmiştir. Bu defa köyün 

Ankara ve Afyon postası Manisada, tz- yerini dejiştirmeğe karar verilmiştir. 
mirden hareket erlen Bandırma postası Köyün karşısında nehrin sa~ sahilin
da Emirilem - Muradiye ir>tasyonları deki cift1ik istimlak edilerek arazisinin 

dedi. 
- Ya keneli hissiyatınızdan? 
- Ondan hic bir zaman şliphe etme-

dim. Yalnız bi; şeyden şüphe ediyorum. 
Rasim, tatlı bir tebessümle sordu: 
- O da nedir? 
Giilen de güliimse<.li: 
- Sizin gazetecilik kabiliyetinizden 

şüphe ediyorum. Bu kadar basit bir ~e
yi bulamamak ... 

- Peki. .. Beceriksiz bir gazeteci isem 
beni istemiyecek misin? 

- Fakat her şeye rağmen biliyorum 
ki beceriksiz bir gazeteci dc>ğilsin. ~
rf?nınek istedi~iniz seyi çok kolay öğre
nıyorsun uz. 

- Bravo! İşte beni hakikaten .sevdi
ğini ve anladığını da öğrenmiş bulunu
yorum. Öyle ise- işte beklediğin cevap ... 

Gazeteci dini cebine soktu ve bir zarf 
çıkardı. Bu. eflatuni zarftan hafif bir 
ra~Yiha Çlkıyordo. ·Giilen bu kokuvu ta
nıdı ve .kaşlarını ~tlı. Rezzanın kullan
dığı esan.o; ... Zarfın üzerinde dt> bir ka
dın yazısı göu~ caı-pıyordu. 

Rasim zarfı Gült'ne uzattı. Gene kız 
bunu almakta tereddüt ediyordu. Rez
zan yine aralarına giriyordu. Her dPfa-. . . ı 

lıayAl kırıklığına mı sebep olacaktı. Ra
sim diişünceyi sezmiş gibi: 

- Bu mektubu tereddütsüz okuyabi
lirsin, dedi. Bunu, beni anlaman için 
değil, onu affet.men için okumanı istiyo
rum. Seven insan affeder, Gülen ... 

Gülen zarfı açtı ve şu satırları okudu: 
«Bay Rasim, hakkınız var .... Size bazı 

izahat verıneğe borçluyum! ' 
cBeni iyi muhakeme ettiğinizi zanne

diyorum. Haddi 1.atında fena bir kız de
ğilim. Fakat fazlaca koketim. Kendi ça
ğımda erkeklerle arkadaşlığı. flörtü se
\•erim. Siz de bu erkeklerden biri idiniz. 

«Size karşı fazla bir alAkam o1madığı 
halde, neden sizinle sevdijiniz kızm ara
sına girdiğimi soru}·orslinuz. Sizin iste: 
cliğiniz seyleri ne kadar kuvvetle iste
diğinizi ·bildinim icin bu dakikada Gü
lenle bulush;'ğunu~a eminim. Kusurum 
sizden ziyade ona karşıdır. Onu, ilk te
~cıdüf e1 tiiiim daklkadan beri çekeme
dim. Erkekleri, benim bin türlü koket
likle ele geçirdiAlm bu mahlukları hiç 
bir gayr t sarfetrneden kendine bağla
masını kıskandun. Görüyorsunuz ki açık 
görüşüyorum. Mektubunuzdaki tavsive
leTinizden ibret hissemi aldım demek. .. 

t dıın Parkıt ızda 

köylüye taksimi karatlaftırJlpı 
Köylüler eski topraklarını da.imkan 
betinde işleteblleceklerdir. 
ESK1ŞEH1R1 SU BASTI 
·Eskişehir 6 (A.A) - Porsuk ca)'l 

sarı su karların erimesi üzerine ta 
~in mühim bir kısmını istila e 
Bir çok evlerin bockum katları ile 
dükkanlara su girmiştir. Kerpiç bir 
y1kılmı.ştır. Nüfusça ve malca za 
yoktur. 

siz bana ondan ve ben size mevhum 
şanlımdan bahsederken hakikatte 
aranm açarajımı düşünüyordum. O 
namına gelen bir kart bana ne y 
ğıını öğretti. Perteve. Ayvalıkta bizi 
labilecejini bildirdim. 
cŞimdi bütün bunların ne kadar 

hude g&f-ret olduğwıu anlıyorum. 
mi2ansenim iyi idi ve iyi tatbik e 
Fakat son\ında sizi kendi yanımda 
tamadım. Zaten tutmağa pek fazla 
zum ela yoktu. Ben Güleni kend" 
pek emin olan tavrı dolayısiyle · 
onun hakkında bana yaptığınız aşk 
raBannın intikamını almak istedim. 
kat ne boş heves! Sevgi, iyice 
ruın ki, en hakim kuvvettir ve 
erkeklere karsı zaif noktam dit bu 
kuwete dayanmıs ohnamamdıl'. 

«Bu mektubumu Gülene ok 
için size mezuniyet veriyorum. -d 
samimi olarak ) aphğıma nadim old 
ına inansın ve beni affetsin Eğer 
tekrar arkadaslığını \'l'Ml""i~ me 
olurum. CUnkü ben onun için bir 
değilim. Saadetinizi kısbnarak 
imrenerek öireneceAUn.. Bütün 
nim. sizin Güleni sevdi :ııiz gibi 
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Sl'Jt ABI VASiYE!' Alman haıa llhllılırı 
ilk zararsız gaçit;ll' BultraristanAl

man tazvikine 
boyun eğ
miyecek ••• 

Akdenizde ku 1-
lanılan yeni tip 
üç Alman tayya

''Londra,, tloki kanaat resi dÜcÜrÜ)dÜ 

TUIA.1111 

Amerikan yardımı 
hıslaftırıl ı yor 

B. Ruzvelt bu 
maksatla yeni 
tedbirler aldı 

ıııanua Frıııaıa -1111 
kanıt -ıllaıaııpr 

U B .& T C JI llA 

Ihtikirla mücadele İfİ 
Z•W:~~~--~~--~-

Halkı m ız her mübay 
sın da fatura isteme 

bu merttezde Y 

Fraıua ne ·yapacalı?- inoDterede de ...,. 
in,,ınere ue İtalya ara· Alman tayyGPesl 

INGIL TEREYE SORATLE 
HARP MALZEMESi 

KiRALANACAK 

Fransa donan
masını ve Afri

kada üsler 
vermiyecek 

Ankara, 6 (Yeni Asar) - 1hti.kirla tebliğatta bulunmuttar. Vekil 
Kalıinede değqllıllJıleP mücadele için ittihaz olunan tedbirler rt yüz kurup kadar olan her 

arUJnda bilhassa alıf veriıte fatura ver- d L_ 'iL f tu i t 
Vaşington 6 (A.A) - Ruz\·elt, harp 

malzemesinin kiralanması hakkındaki 
kanun Jayihasmda c:i terilen yardımın 
lngiltereye süratlı> y pılınası içın tedbir
ler almıştır. Yan] mın yeru ~ası ha
riciye ~' harbiye nazın, dahiliye na
zın, genel kurmay reisi ve deniz. hare
katı şefinm iştirak ettiği ve Reisicüm
hurun riyaset eylcdigi uzun ve gızli top
lantıda müzakere edilmiştir. 

"Gpda69-•ı ••e • -·-•fn . . . a namın a ra s emesı ve ı ·~ .,.. ..,...,... me l§ıne ehemnuyet atfolunmaktadır. . 
de ftGZll' olacağı Ticaret vekaleti, milli korunma ka- e.nafı derhal fıat murakaba sında rniizalıereler- dltfürüldü ue 111, lıiP 

Rad~o ıazetePııe ııore Balkanlard8 lıayıp lıaydedDmedL 
Alman tazyiki hakkında iki haber ıel- Londra 6 (A.A) - Hava ve dahilt 
mi.stir. Birinci haber : Almanyanın Yu- emniyet nezaretlerınin tebliği: Şark ve 
~osla , a topraklanndan askerlerini ıe- cC'l'lubu sarki sahillerinde d .. manın pek 
eirme • için talepte bulundup ve bunun z hava r aliyeti olmuştur. tskoçyanın 
rcdderlildiii hakkına Londra radvo u- c;im lı , kisine ve Kent eyaletine bom
nwı verdiii haberdir. b 1. · , t 1 a da hasar ve insanca z.a-

SÖ]Jlenl]10f'- nununun fatura verme mecburiyeti hak- Yeya mmtaka ticaret müdurluğ 
Londra 6 (AA) _ Amiral Darlan kmdaki hükümlerinin daha geniş bir şe- but zabıtaya ihbar etmesıni ta 

bu ün ~ eniden Panse dönecektir. Söy- .. kil_d_e_t.at_b_ik ... i .. m_a_ks_a_d_iy_I ... e _• .. lak_a_d_a.rl-ar·a-le ... m .. e_k .. t-ed_i_'·-------~ 
lendi · n g r Mareşal Petenin dün öğ
leden sonra topladıgı kabine toplantı
sında Paris muzakcreleri hakkında go
rüsUlmüştür. Lavalın yeniden Vişiye 
dc:inmesinden cvv 1 müteaddit görüc;ıne-tkind haber : Almaııyaıun Bulgarıs- ~ i t Clk ur. 

tandan asker ıeeirmek i~in Bulıarista- B d an tayyare ı dü urülmtlştür. 
m ıkı~ olclafudur. AKDENtZDE YENt TJP 

D'·n avnca Royterin tef ır mahiyetın- ALMAN TAYYARELER 

1 r ıhtiyaç vardır. 
Dı er taraf tan Alman kaynaklarından 

alınıp lspanyol gazetelerinde çıkan tel-

istinaf mahkemeleri 
ce nerede kurulacak 

de 1 n uzun bir telgrafı neşredilmiştir. Radyo gazetesine göre Akdenizde ha-
Rovt r Bul~aıistana ~omanyanın Akibe- va muhar belerinde Almanlar Ştuka 

LORD HALtF AKSIN M'OLAKA TI 
Vaşington 6 (A A) - İngiliz büyük 

elçisi Lord Halıfakc: Anıerıka haricive 
nazsrı Kordel Hull ile bir saat süren bir 
mülakatta bulunmuştur. MülA.kattan 
sonra Lord Halifaks gazetecilere bu ko
nuşmanın umumi vaziyetin tetkikine in
hisar ettiğini s<>ylemı lir. 

grafl ra göre Fransa hariciye nazırı Ankara, 6 (Telefonla) - Temyiz bi- kike başlamı tır. 
Flanden ve dahiliye nazırı Peruton ya- rinci reisinin riyaseti şltmda baş müd- Projeler martta Meclise verıl 
k nda istifa edeceklerdir. deıumumi, daire reisi ve Azalan ile ad- sa zamanda kanun obnaları te ~ rak ~mdan ıbret almasını tav- adını verdıkleri pıkc tayyareleri kullan-

SJ}e ktedır. Bu telgrafın onunda m ktadırlar. Bu tavyarel rin bir k smı 
dık .t Ja~k bir kaç cUmle vardır. Roy- tek bir kısmı çift motorltldtir. Hava 

Maresal Petenin dahiliye nezııretinde liye vekaleti ~be müdürlerinden mü· lecek, derhal tatbiklerine J(ec;ı 
Leva], hariciye nezaretinde Boduvan, rekk.ep bir komisyon istinaf teşki]Atı İstinaf mahkem leri teşki]Atı ev 

ter dıvor ki · f d il h • k t kl Almanlarm büyiık mikyasta olarak renı a ı ver en·~ ususı ana ı arı •- , ·-·-·-·-·-'" ·-·- -·-·-· T h rbiye ve b hnye n('zarMlerinde Hud- kanunu projesi ile mütenazır olarak ha- de muayyen mıntakalarda 

1 t •h •ı k ' in er ve am'ra1 Darlandan mürekkep zırlanan istinaf hukuk ve ceuı usulü peyderpey yurdun her tara 
Bul 

· ta nüfu tt.kle • vardır. Bunlar dı r tayyaı elcrd n da-
pnı. na 7. e 1 nne ve sev- ha mukavimdirler H len Almanların 

~h ıFatı.yle bir 5ok A~manlann .BtılJta- d çok kullandıkl rı ~tukl ı. Yunkers 
n t tlR l!lnliklenne daır .. kuvveth em- 87 ve Yunkcrs 8R l rdir Yunkers 87 ler 

S 1 Z8 1 e ar• hır direktuvar kurması muhtemeldir. muhakemeleri kanunlarıyJe hakimler olunacakt1r. tık olarak Ankara 

b
• FRANSA DONANMA VE kanununa ilive olunacak istinaf hAkim hare İstanbul ve İmürde istinaf 

mattler mevcuttur. Bupn bu mesele 500 k ı bo ha l So la .. 'kk ıf • bir habe '--:-.:- ı o m ta ır ar n zaman ~ 

cılanan Jr üS VERMlYECEK ve müddeiumumilerine aıt projeleri te~ meleri kurulma ı mukarrerdir. 
Y Londra 6 (AA) - Burada alınan rna- • ··-·-·-·-·-·- • • -•-·-· - -····-

Lo
m.3 8 Y~ L~ ıe .... ~uquaunda. da Yunk rs 87 B. "tip' bir tayy re d ha 
nura ~ ... ,osu ner enusyon ·-' d S ı 00 k ' l Bal!! r • tazyik karş da hoyun yapm~ar ır. ur, t rı 4 ı ometTe- haber !Uma nazar Londra '.llahfilleri Al-

manların F Jl'ia ıle askeri bir işbırligi
ne müteallik taleplerine karşı azimkAr e1m • 8 • tekrar etme'k:.nr dir. 700 kilo bomba tac;ırlar Motorini 

K d l'8dyosu da Bulgar ~aat na- 1500 bey ırlik jümö lur Yunk rs 88 ler 
::ıan ~~yanofun istifasını Alman tazyi- 2 motörludür He hı i 1100 beygir kuv
)dvle aIAbdar Rönnektedir. vetindedir .. S · l ı ~oo kilo ne r d n 

Ma1ibndar ki ~yanof İtalya ve Al- fazladır. tkı ton o rya tasırla 
manyada ya~ bir seyahatten avde- Almanlar Akdf'nizd<' harp J?emi.! ine 
tinden soma Sobranyaya Bul"8rlstanda 'e Maltava karsı bu tayvarP1 ri kulla
ziraatin Faşist usultlyle tensikini teklif nıyorlar. 
etmişti Ziraat ~rı mihver taraftan Dün Maltada bu çüte motörlü Yun-
oJarak tanırumstır. kers 88 lerdcn en az üç ta yare d · ü-

Bulı;(ar radyosu ise bu ıstifanm harıcl riihnü t · 
POiitika ile alfudar oldu~u reddet- -x-
mektP<f Bu radyoya göre BagriyanQ- İspanyol Sefiri İngiliz 
fun istifası hatta ziraat POlitikasiyle bi- harldye nazll'llla 
le • 1 k dar d~ld"r HftkUmet 1'.>&rtisi- • 
ne up mebuslar dün saat 17 de bir ziyafet Yerclı.. 
içtima akdetmislerdir. Bulgar basvekili Londra, 6 (A.A) - İspanya biiyiik el
F"ılof bu içtimada 7lraat nazmnın istifa- çisi bugiin hariciye nazın B. Eden şere
sının hebini anlatmıştır fine bir öğle ziyafeti verm~tir. Ziyafet-

M hw tar hasvekihn izahatını tasvip te Brezilya büyük elçisi, Dominyonlar 
~lerdir Bu1"8r radvosu Filofun ne· nazırı. Devnoshir dükü ve diğer bir 
Jer .. CI wıni hild rmemektedır. çok zevat hazır bulunmuşlardır. 

İtte Balkan v ıv ti hakkında verile- ~---
eek hah rlerin h"I a ı budur. Bu ha- Afr · '- J t 
bPrle n inki fını eörmek icin bir iki 1 RO O Vazı ye 
~ be 1 mek ı · ım elecektir 

B t B lkan 11 tl rı iJ h o tur 
ki tı v n takip etn ektedtr
Jer n er taraftan bir Londra ha beri-
ne r Londradaki Romanyalılar ken-
di lannda bir teskilat yaparak bir be-
vanna e ne etmişlerdir . Bu beyanna
mede asaılıdaki no talann tahakkuk; 
na alı laca~ bild rilmektedır : 

lnai İ7ler er 
tarafta ilerli-

.vorlar 

-.-
ITAL YAN FlLOSU GOYA 

BIZERTI iŞGAL EDECEKMiŞ 
Atina, 6 (A.A) - Gaut.ı.r 
ltalyan menbalMıntlan gelen 
ve aöde ltalyan liloaunan Tu
nrıatalti F ranaız tleniz iuü Bi
zert limanını i,gal edeceğine 

1 
dair olan haberi iatihza ile 
lıar,Jamalıtatlır. 
« Katimerini » gazetai ba lnı-

auata "'"'"'' yazıyor: F raruı• 
lar JactıT oltl"HtJrı leUilıı.etler-
tlen tlolavı meyua etliler. Şim
di onlar Ja b ·raz r-ülmeğe halı 
.ka:ıanmıflarJ r. Bütün dünya 
ltalvanlaTın mağluplar tara
lınJan mailüp edUtlilılmn 
f(Jhit olarak gülecektir. . - -·- ._ --·- ----... 
B. Ruzvf"ltın mü· 
ınessili Kudüste 

hattı hareketinden dolayı Mareşal Pete
ni takdir ediyorlar. 

Nevyork yoliyJe Vışideıı alınan bir 
telgraftan hasıl olan intibu IÖJ"e dahi1t 
~]er sahasında Fransemn Almanya ile 
bazı sahalarda işbirliği yapabileceği ka
bul edilmekle beraber Fransl!! donan
masının ve Bitlerin göz dilmıiş olduğu 
ı:imaH Afrika üslerinin Almanlara ter
kine Mareşalin 'katiyen muvafakat et
miyecegi söylenebilir. 

Bu itibarla Httlerin müşkül bir vazi
yete dilştilğll kaydediJiYor. Zira eğer 
Fransaya karşı kuvvet istimal etmezse 
bugünkü kararsız vaziyetin devam ede
~ şüphesizdır. Hitler kuvvet istima1i 
yoluna gideçek olursa Fransız donan
ması pek kolayhHa Fransadald liman
l&rdan ayrılacak ve Fransız müstemle
keleri de müttefiklerin yanı basında 
tekrar harbe gırecektir. 

---. .Q.- -

Yeni tehlikeler 

.Amerika - .. Ja
ponya arasında 
harp ihtimali 

1 Romanya kralı M haılın ıradesı-
ne hAkim olmasını tenun .. 

2 Romanyanı tabii hudutlannA 

Kudus 6 (A.A) - Ruzveltio hususi 
müme ıli albay .Donavan bugtin Ku
düs gelmiştir. Albay Donavan İngiliz 
fevkalade komisen Makellişelle görüş-

Habe•fstanıia ital"an mu wr icabında Amel'ilıan 
~ ., -·--

malikh tını tem n 
3 - Rom n 

lstiklAl ı t 
Londra r rlv 

de B ' sta 

rnayn tarlaJGPı da rürlı 'l'lcaıeet IJanlıası donanınaı Alllldlll'Cll• 
avıt iZ ve şartsız JngUlz ,,e,., llCIPelıetlnl rnernUPlarını ya ile Teni Zelanda 
habe verirken dUPdUPaınadı.. lledi"elef'L üslerini fiallanacalı.. 

r ıkaz etmektedir. Kahire, 6 (A.A) - Resmi tebliğ: -' Moskova 6 (A.A) - Tas ajansı: Bey-
Trablusgarpta B'n azı ıstikamctinde Ankara, 6 (A.A) -Türk Tıcaret ban- nelmılel hadiseleri gözden geçiren h-

\ J 1'\:JN TAZYIKt.. ılerı harekatımız memnuniyet verıcı bir kası memurlan si.lih al~da. buJ~an vestiya gazetesi diyor ki: Pasifik'm ce
tarzda inkişaf etmektedir. Etitrede kuv- me ]ek arkadaşlanna munasıp hedıye- nubu garbisinde askeri hazırlıklar art-

VJ · e n murahhas Amiral vetlerimiz Keren etrafında kuvvetle mü- ler gondermek suretiyle yurda bağlılık- maktadır 
Darlan Vı ı ile Parıs arasında mekik do- d faa edılmekte olan mevzilen sarmak- lannı izhar etmişlerdir. • Nevyo;k Tayıws gazetesı Amerika ile 
lrumakta ve Abn nya ile Vişi arasında tadır Daha cenupta Barentonun şarka ~ .. Japonya arasında bir harp çıktığı tak-
bir nl ma teminine çalışmaktadır .. doğru çekılen ltalyan kuvvetlen Tolo ERIJRE 10 15 GUNDE dirde ~~~n Avusturalya ve Yeni 
Amıral Darlanın vdetinden sonra Vi- mıntakasında çok v kında idd tJ ta- • Zelanda uslerını kullanması hakkında 
sıd M re J Pet nin riya.selinde bı ka- kip edılmekted1r. Simdiye kadar ek- JAIAl(ll ALINACAI b~r anlaşma yapıl~ğını tey.it e~ekte-
binf' toplantısı v ılmıştır. Simdi Dar- serisi ltalyan olmak uzere 1500 e ır al- R dir. Bu gazeteye gore Amenka filosuna 
lan Petenin tekl flerini Parise ~ötür- dık. Her cinsten harp malzeme 1 ığti- Singapur yolunu açan b\I üsler Japon-
mf'lrt..dir Bu mti7.akerelerden iki sev nam ettik. - BaştaJ'all 1 inci Sahiletle _ yanın cenup denizlerine genişlemesine 
:mlaşılmaktadır : ' Sudandan baılıyan muhtelif harekat etmektedir. Bu mıntakalarda bir eok mani olacak mahiyettedir. 

EvvelA - Lavalın Vışi hükümetine etrafında zayiab ız az olmuştur. siyah gomlekli J(nlplar teslim olmusJar- Matb';18ta bcy~tta bulunan Ameri-
ahnQCa Ba~istanda ricatini setretmek i(in dır. Habeşistanda :Metemma yolu bo- kan amirab Stenng uzak şarkta mütte-

Sanive - ·V ınin ıntimr POiitikasın- diipnan tanlmdan bD'akıJan bir çok yunca iyi terakkiler kavdedilmiştir. bit ~ir lngiliz - Amerikan genel lc'unna-
d hir d i klik husule Relmiyecejti. ma,.... tarlalanna rağmen Gonclar yola 1500 ESiR DAHA ALJNDI yı ihdam lehinde bulun.muştur. 

Fakat bunlar t hminlerden ibarettir .. boyunca ileri harekituruzda mtiJrim Kahire, 6 (A.A) - İngiliz şark kuv- 30 Klnunuaanide Japon htikümeti as-
D r b r h bere öre Lavalin kabineye terfiler kaycledilmİftir. vetleri umum! kararj?Ahmın tebliğine keri feflerile göriifttikten sonra Japon 
aJ10m üz rine harıcıye nazın Flan- ltalyan somaliainde hudut boyunca nazaran Eritrede eks risi İtalvan olmak orduları kw nay ba§kanlan harbiye na-
deni~ D h n çekilecektir. her mmtaltada düşman topraklanna her U7.ere 1500 esir alumııstır. zın general Tojonun riyasetinde toplan-

nin riyasetinde dahili- gÜn biraz daha ziyade nüfuz edilmekte- RADYO GAZETESiNE GÖRE nu§lardır. General Tojo ordunun mu-
riciY'.e nazırı Bodu- dir. Şimdiye kadar ehemmiyetsiz olan Radyo "8%etesine nazaran Eıitrede harebe kabiliyetlerini arttırmak ve· or-
Amıral. Darlan ~ zayiatnnıza mukabil düıman zayiat! kı- Keren şehri düsmek Uzeredir. Kerenin duyu ıslah etmek için tedbirler alımna-

ral H~dsmgerden hır yaa edilmiyecek niabette fazladır cenubunda ilerliyen İn~ kuvvetleri sını talep etmiştir. Bu talepler gergin 
dilecektir. ~ burndaki İtalyan kuvvetlerinin Amnara olan beynelmilel siyasi vaziyetle alAka-

Vı ı il 1 va arasında bu göril$- Ot b "// h ı_ L ile muvasalesini kesmiş bulunuyorlar dardır 
meler cerev n e<lerken Alman radyosu OmO 1 er ORRfn• Bütün bu kuvvetler esir düşmek ~ . ...-.-
oa n srivatı 1 müessir olmaita çalısmak. d k · t hd · _, t ,_ I kesine maruzdurlar. Simdi harekAtın •IRRAr.,. fK'l.'ISAr 
tıı Stud a u Fransızca olarak O l O laa Ra • sikJet merk;ezi Asmarava teveccilh et-
Fransız mıll • unlan söylemiştir: l mistir. DGn Eritrede alman esir mikda· Vefıll el'I Anfıc1Pada 

•Franqzl:ır • ·ıtmaınalıdırlar ki Fran- dırı mı yacak n 1500 rü tec.vm etmiştir. Eritnnin ti Ankara, 8 (Telefonla) - $ark vilA-
sa. ·1e AJm mP "lra !~da sulh yoktur. Ankara 6 (Telefonla) -Taksi ve hu- ıs da sarfında tamamen işp]J ihtimal vetlerimlzde tetkikJer yapan Sıhhiye ve 
Mü~ke vardır Bu~ F~~-~an- sus! otomobiller için konan tahdidatm harid deiı1dir. tktısat vekilleri 991ırimize dönmü$1erdir. 
ya a ıh nat telkın etmek VIU.Uesıy e mü- tamamen kaldınlması için bir kar ve-

Samsun havalisinde ş 
detli soğuklar var 

Samaun, 6 (Yeni Asır) - Muhıtımızde şıddetli aoğuklar lıılk&m s 
dir. Köylerine gitmekte olan 9 erkek ve 1 kadın donarak ölmflt]erdir. 

Bafra civarmda bir köylüyü kurtlar parça1ıyarak öldürmilşlerdir. 

Münakalat Vekili B. Cevdet Kerim ine 
Bugünlerde latanbulda bekleniyor 

Jatanhul, 6 (Yeni Aaır) - Münakallt Vekili B. Cevdet Kerim in 
bugünlerde şehrimize aeleceği, yeni verilecek bazı kararlar ıçln te 
bulunacağı bıldirilmektedir. Bu arada, projeleri hazılanmıt olan b 
te9isatının fimdiden yapılmaia başalanılacağı de söylenilmektedir. 

Makineye 
Verilirken 

Şimali Afrilıatlı 
Radoata yangı 

ı1111tarlltı lllllk - ln~liz ta!y 
mas11af 1 12 5 mllgon llra len J0 k şıd 

' hucumlar 
~6:.:s'!:" bulund11 
kabul olanda.. Kahıre 6 <A.A> - Ingiliz h 
Londra, 6 (A.A) - Bugün Avam ka- v tlerı karar~.ıl mm teblıği : 4 

marasmda maliye nazırı :;ir Kings)ey gece ı In ılız bombardı nan ta 
Vood, ceman bir milyar altı yüz milyon Bıngazı. ~akınındaki Benina 
sterlinlik yeni tahsisat talebmde bullUl- m ydanıyle Berka h a ıey 
mustur. ha dıman e mişl rdır 
Nazır bu munasebetle, milli masrafla- Benın. da ıkı hangar tahrip 

rm halen bütün servisler için günde tak- ve t olden çıkını olması 
riben 12,5 milyon &terline baliğ oldu~- buyük bır yangı ı z.uhur e 
nu söylemiştir. nakliye va ıta1an anwnda ve 

Avam kamarası, maliye nazırının iza- r ı.niş sahasında bombaların 
batını dinledikten sonra tahsisatı reye gorülmü.stür. 
koymadan kabul etmiştir. Berkada kışlalarl8 hava me 

-•- bulunan nakliye malzemesı v 
bomba ve mitra)yoz ateşine tut 

Londraya yeni 
A11.:.erika sefiri 

Derce aan bombardıman 
R.\DOSTA 
4 - 5 şubat gecesı Rado ta 

va meydanı bombardıman 
garJar ve binalar üzerine bom 

tayı·n edı.ldı· ~~· ~arajlar ve atelyeler 
buyuk hır yangın Qkmıştır 

Vaşington, 6 <A.A) - John Vinant Y&nRJn daha çıktığı v yerde 
Londra büyük elçiliğine tayin edilmiş- tayyarelerin yandıjtı gorülm 
tir. Karar bu eabah senatonun tasvibi- Pilotlanmız bu taarruzu ha 
ne arzolunmu~. danını mltralyoz ateşıne tutma 

B. Vinant evvelce Cenevredeki bey- le tamamlanusJardır 
nelmilel iş bürosunun reisi idi. -·---Eski Arnavut 
kralı Y UJl8D or
dusuna ,Priyor 

SARKi AFRİKADA 
Tayyarelenmiz doğu 
uhtelif cephelerde mesut 

ren har katta orduya her tür 
herette bulunmuşlardır. Baren 
düşman aVCJSl daha y·aJu;LlaJı
diışUriilmüştilr. Kerencle 
sehrin şarkındakı vol a..m. 
rilmiş olan bataı yalara pike Jı 

Bem, 6 (A.A) - Gazet dö Lozan mu- vapılnu$tır. 
habirlnin Yunan mahfillerinden aldıjtı Nakliye malzeme ı üzerine d 
bir habere göre eski Arnavutluk kral 1ar atılmıştır. Elde edilen neti 
Zoao Yunan ordusuna yazılmak arzusu- vilktlir .. Dessie tizerine vaınlan 
nu g&termi$&ir. kmda bina1-cla ve nakliye v 

da miiteaddit yaJUllnlar ~.nıın --·---kelleftir Bu itimRt telkin edilmezse Al- rilmiş delildir. Ancak bazı yerl~en 
::va Fr nsızl b1~ ot:!k:~; ve vatan1daşlardslaıı gelmekte ol?D şilt': BllfPUt .......U ana özel'lne son defa 1 ltalyan r~•ml 

t-61ili, bir v 
batırılmıf 

F 1 1 d anmak isti. yetname er esa 1 surette tetkıke tAbı 
T n ız ara 1 ı avr - Jm-L.&-..l H 1-a~ 

F t 't~ • l't'L- LS:..., b" tutU _._.lr. Ü ... uın~ tahditten aJdı-
J'O • v ı ının PO ı ı~ı uuy e tr w iced _..ı..-
m rh t • \rtun deil:ildir gı net en ~uuuuı-. Ve bunda de

vamda fayda gormektedtr. 

ITAl .. V \ - tNGILTERE ABASINDA K.ira bedellerin~ dair 
'f '".' 4 K F.P.V.J FR 

yeni kararname 
hazırlanıyor 

Ftan a - A man a mwuuıehetleri böy
le bir • • ır ı' rerinde yüriirken tt.lya • 
İ.-iltf'r - ... ,f ...,,.,., femaıtlanlan a..h-
..Wivnr Ankara 6 (Telefonla) - Kiralan icar 

Deyi TeJ rafa ~ore eski baban ma- mukavelenamesiyle muayyen olmıyan 
liye nazm ~ olpi i ti~dan soma Rahe- veya milli korunma kanunu meriyete 
.-.... 't"rl stiri1en yüz bin İtalyan. girdıkten onra inşa veya tadil edilmiş 
maı..irinin tahliyesi i(in fnıiltere h8- olan gayri menkull rm kira bedellerinin 
ldimethle t mas tesis etmeie (alışmak- ne auretle tesbit olunacaklarını tayin 
t(ldır. için tefki1 edilen komisyon bir kararna-

Dikkati 
BN SON GELEJI 
BARP lllRllAl.I 

1 - llabet imparatorunun Habeş 
alnllll6 kuvvetleri ha.,ında Sudanda 
harekete pıeişi .. 

2 - Cebeltittankta İn,Pliz deniz 
kuvvetlerinin sıkı takibi neticesind«: 
İtalyan denialtJmun Tanca limanı
na SJlınma&. 
3 - Mumla tn.wz motörlze kav· 

vetlerinin eölde Libya lzerine yil. 
ri.iyüşil.. Ve dl!er mühim haberler .. 
8qin ELHAMRA ve Yeai slDe

malanla binlen i18ve ohnk ~ 
rilmektedir •• 

ELHAMRA Sirıemaaınıla 
Yiizlen:e meraklı tzmirliyi eonauz be).can ..-e ba;rıanhklar *'1de I>• .. 
kan, ainemacılık taJlihb.ln _..tzt ... l ....... Cihan l1Jni ~ • 
mGbtetem aanat mucizesi .•••.•.•• 

iNT RÜYASI (TORIÇE) 
YARATANLAR : 'l'TRONE POWBR • 

HYRlfALOT·GEORGEBREJll'B 
SEANSLAR: Heqün 1.4S - 3.30. S.30 • 7,30 - 9.30 da .. Cumaı1.t. 
Pazar 11.30 ve 1.30 da bqlar. 
DiKKAT: Haftuua her aibaü ilk batlama aeaMlan ( UCUZ KALK ) 
Seanalanclır. F'. ATI.AR: 20 • 2S • 30 Kul'UftuT .••••••••••• 

DIKKatr: T•• YelliPf' ... mn .........._ ...,. .......... .,..,...... 

Boma. 8 (A.A) - 244 
Jiı : Yunan cephegind luı anın 
feti to~ ve devr faaı yeti 
e~. 

Stmal Afrikamndp tan 
giljz makineli vaB;\aıanna 
~İ oz ate.ti açmışlardır. 

talyan doiu Afrikasmda 
sinde dün 1"lttin aa..dOz 
sinde iki taraf tayyarelerinin 
h-.Jeslyle şiddetli muharebeler 
etmiştir. Avcdarumz Uıc tavnıl 
ler ldnde yere di.lşUrm~ 

Blr deniza1tmuz 2'0 1118111111'1~ 
bat tarihJl teblllde zibedilen 
dm ..... ın.nz bmdınh 52 

----------;Jı-......A-a.~-'-----~--'~-----------'~t.....:ıs-....... .ı:ıldt.uo-~~~~~~~~-"L.--------..... ------------------------------...-............................................... ~u anurunudat' ... 

Vof ı ~mdı Vqide bul~ .. me proje i hazırlamıştır. Proje koordi
ZauuK-d Jdiiine fÖJ'e kont Volpi İspaıaya- nasyon heyetin tev<! edil ~tır. Karar
a Ve'\ Porteımde fncwm '8hsiyetleri name gelecek hafta "Şrcdilerek meri-


