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EKONOMi HAFTASI 

BASVEKİLIMiZ DiYOR Ki • 
• 

'' Bugüı ıden cok , dah 
gitlrıler • • 

ıyı 
.. ' 

goreceğı· 
• • 

mıze emınım ,, 
~ 

Mılli iktisat ve tasar- .-
ruf baftası dün sa&t 
on beşte halkevinde yapıl•n 
toplanhda Başvekilimiz dok-
1or Refik Saydam tarafın
dan verilen bir nutukla 
açılmışbr. 
· Bu açılma t~reninde baş
Y~kilimiz hulisatan demiş
tir ki: 

ğini, dokuma saoayıırmzın 

kaput bezi, renkli ve yün· 
lü kumaş ihtiyacımızı dahil· 
den temine kafi geldiğini, 
bilhassa ordumuıun ibtiya· 
cının tsmamen yerli kumaı· 
l:udan temin edildiğini, gı
da maddelerimizin yeter de
r,cede olduğunu, ufak te-

fek geçirilen sarsıntıların 
diğer memk ketler den ileri 
olrnadığını, milletçe. bükii
metce beraberliiimiz, l:.en-

kı Jpliliğimizden bugü ı!den 
çok daha iyi günler göre
ceğimize eminim, parolamız 
Milli Şefimizin fU sözleridir: 
Ojye nutkuna son vermiı
tir. 

''Nefsimize, memleket iktı 
sadi kudretine ve kuvvetine 
itıııııtd edeceğiz, çalışacağız. 
Kat'i bir itimadJa mücehhez 

olarak çok çahşacağız. Sar
fettiğimiz gayrettlerin mu
hııkkak ve mutlak semere 
ver~ceğine inanarak çalışa· 

cağız Hepinizi hürmetle se-
dimlze ve birbirimize itima· 
c!ımız, vazifelere bağlıhğımı:r, 

•on bir yıldaoberi tuar· 
raf ve yerli mallar haftası 
cumhuriyet idaresinin kud
ret ve hız yeren havası 
içinde milli hayatımızın sa· 
yılı tefahürltriaden biri ol-
nıuştur. 

l büsaüniyetlmiz ve açık iimlanm.,, 
~'''~~~v~~~~,~~~~~~~'~'~~~'''~'''~~~,,~,~~' 

ON iKi ADA-
1"ürkGazetele-- Yugoslavya ve DAKI YU
ri ne diyorlar? Macarıstan NANLILARI 

Kömür ve linyit istihsali· 
tının sataş işlerini araıas1z 

ylirütmek için bazı ttdbir
ler alındığmı daha alınaca
iını ı6ylemiş ve bakır ma
denlerimizin, yurd müdafa · 
•ıının istediği yüksek ev
safta bakır temini noktası
na yükıelmiı olduğunu, kru ' 
nıun iıtihsalitını arttırmak 
için tedbirler alındığını, 
Divrik demir istibsalitının 
fabrikalarımızın demir ihti
yaçlarını karşıladığını, Ra
mon dağında bulunaJI petrol 
ilıeriude çalışme.orn devam 
ettiğini, Türk demir ve kö
mürü gibi Türk p .. trol unun 
de itletmelerimiz aruına 
ıiriace iktisadi kudretimizin 
artacağını [bildirilmiştir. 

Bundan sonra Başvekili

nıiı Karabiik fitbrikalarımı· 

ıın istibsalihnan memnuni
yet verici halde olduğunu, 
Şeker fabrikalarımızın geçen 
aene teker istibsalitınıo 100 
bin tona vardığını, bu sene 
de ayni miktara yaklaştığı
nı, pancar i.tibsalitında 
Ttbk köylüsüne de 6 milyon 
Türk lirası verildiğini, kağıt 
sanayiinin de yolunda oldu
iuou, lımit Selliloz fabrika
ıının kurulmasiyle kijıt ham 
maddeıinin de temin edil
diğini, ikinci kiğıt fabrika
mızın da faaliyete geçaıe

ıiyle her türlO kiğıt ibtiya
eımırın temin edidildiğini, 
deri saııayiimiıio de hem 
ordu, hem de halk ihtiyacı
•• karıılamaia kifi ıeldi-

uLw.· ·--· _, - Arasında bir dostluk HALI 
AFRiKA CEP- muahedesi imzalandı 

HESINDE 
-o

Falib Rıfkı Atay : 

lırgili:ı adaları kendini 
kurtardıktan sonra, Cebe· 
lüttarık ve Süvcyşi tutmak, 
hu suretle lı:.giltereyi ıimali 
Afrikadan, yakın tark ve 
Akdenizden çıkarmak~ Af-

rikadaki Fransız siSmürge
lerini ana vatan şartları içi
ne almak, Akdenizi serbest 
bir mihver denizi yapmak 
ve Akdeniz etrafındaki 
memleketleri yeni nizam hu
dudu içine almak 1940·1941 
kışının harp gayeleri olarak 
ileri sürülmüştür. HattiMus
solini • Hitler mülakatların
da bu geniş planın teferrü
ab tesbit edilmiş olduğu 

Roma gazeteleri tarafından 
yazılmıştır. Ancak bu plao, 
ağır hareket meıuliyetlerio
den mühim bir kısmının 

İtalyan ordu ve donaaması 
tarafından deruhte edilebil
mesi ile yürüyebilirdi. Do
nanmanın limanlarda, ve or-

dunun Sidi Baranideki ata
leti, bu buıustaki tahminle
ri hayli zayıflattı; İtalya -
Yunanistan macerası ise 

- Devamı 4ünt6 1abifede -

---o--
Belgrad (A.A) - Belgrad· 

da bulunan Macar hariciye 

nazırı kont Çaki ile Yu-
goılavya hariciye nazırı 

Markoviç arasında yapıl.:. 
makta olan görüşmeleri iyi 
bir neticeye varmıt ve her 
iki devlet arasında bir dost
luk muahedesi imzalanmıı·" 

tır. 

--o---

Mısırda Meh-
met Ali bara

jı açıldı 
Kahire (A.A) - Kral Fa

ruk Nil dcltaHı üzerinde 
Mehmet Ali barajını dtın 

b&yllk bir merasimle açmış
ştır. Bu baraj yüz sene evvel 
mevcut olan bir barajın üs
tü!le yapılmıştır. 

--o--
ispanya bari-

• 
cıye nazırı 
Madrid (A.A) - ispanya 

hariciye na.ıırı bay Suner 
dün ingiliı, Porte~iz ve 
Alman elçilerini kabul ede
rek a6rD1m61tlir. 

--o--
Atina (A.A)-12 ada iş-

Jerile meşgul olan Yunan 

komitesi bir beyanname neş· 

rederek bu adalarda yaııyan 

Yunanhların vaziyeti üzeri

ne cihan efkirı umumiyesi

nin nazaranı çekmektedir. 
Komite diyor ki : 

18 den 60 yaşına kadar 

bütün erkekler ltalyanlar ta

rafından tevkif edilmiştir. 

Bunlar inanılmaz mahrumi

yetler içinde bırakılıyorlar. 

Çamurlarda yatıyorlar. Ken

dilerine fena oda, pek az 

miktarda yiyecek verilmek
tedir. 

Gardiyanlar her gün bu 
kamplardan ölft veya ölü 

halde bulunan insanları ta

şımaktadır. tt lyaalar bütün 

hayvanları ve yiyecek mad

delerini mftsadere etmitler
dir. 

Yunanlılar otlar üzerinde 

yatmağa mecbur edilmekte
dir. 

Şul)u hiitnn d6nyaya ilin 

ederiz ki medeniyet, faşist 

ltalya dereceainde ıeytanl 

bir dlıman r6rmemiıtir. 

Yunanlılar 
yeniden Ital
yanlardan tSO 

esir aldılar 
---o--

Atina (A A)-47 numara
lı tebliğ : 

Cephenin muhtelif nok
talaranda keıif kollarımız 
ileri harekatlarına devam 
etmektedirler. Yeniden yilz 
elli erle bir k11ç subay 
esir edilmiştir. Elde edilen 
ganaim çok fazladır. · 

--o--
Sovyet Alman 
hududu tesbit 

edildi 
Berlin (A.A) - D. N. B. 

Sovyet Alman muhtelit hu
dut komisyonu Sovyd - Al· 
man hududunu tayin etmiı • 
tir. Müzakereler çok iyi Ye 

dostluk bir bava içinde ce
reyan etmiıtir. 

--o--
Bitlerle Muso
lininin görüşe
ceği doğru 

değildir 
Madrid (A.A) - Hitlerle 

Mussolini arasında bir mtl-

likat yapılacaiı hakkında 
çıkan şayıalar asılttız olduiu 
bildirilmektedir. 



SAHiFE 2 

bel Mekteplerde te 
çocun tipleri ve 

sebepleri ••• ____ .. ____ _ 
Sınıflarda umumiyetle ha} Jaı, alakasız 

addedilen bir takım çocuklar vardtr ki 
banlar otomatikman dersanelerin arka sı

ralarına atılmış bulunurlar. Den dinlemi
yen, derse karşı likayd dura o, çahımayan 

bu çocukların bu hallerine saik nedir? Bu

nu tetkik etmek hem enterctan hem de 
memleket için çok faydah bir iştir. 

Tenbellik vasfını gösteren bir çocuğu 
evvelemirde bedeni ve fizik muayeneye ta
bi tutmak lazımdır. 

Yaşı, bünyesi, teşekkülit •, bedeni ve 
akli teşekkülih bulunduğu sınıflarda te
vakkuf ediyor mu? 

H r şeyden evvel bunu ar ımak lazım
dır. 

G&zel görme kabiliyati, kulakların işit
me kabiliyeti, bademciklerin hali vejetas
yonlarıa mevcudiyeti, ifrazatı dahiliye gud
delerinin vazifevi bozukluklara mevcut olup 
olmadığı dakik bir muayene ile:tesbit edil
melidir. 

Bundan sonra çocuğun ze'd, muhake
me, hafıza kuvvetlerinin testlerde tetkiki 
icabeder ve nihayet çocuğun gıda ahp al-

madığı, içtimai ve aile•i vaziyeti çok şü
mullü bir kafa ile tahkik edilmek lazım
dır. 

Yatacak yeri, evdeki sose al vaziyetler, 
herhangi hissi ve ruhi mahrumiyetlerin 
meYçut olup olmadığı elbisa, giyim, mes
ken. teshin ihtiyaçlarının temin edilip edil-

mediği ştfkatH bir gözle ar.ıştırılmalı ve 

dershanenin haricinde mualJiınin bahçdle 
ve batta sokakta bilhassa o çocukla yakın-

dan alikadar olması, onunla bchemhal; hem-

dert olmağa çalışması lazımdır. Çocuğun 

bin bir türlü sebeplerle menfi bir cereyan 

almıı bulunan umumi vaıiyetini ancak bu 
alika ve temaslardır ki tamamen müsbet 

bir sahaya tevdh etmek imkanı elde edi
lebilir. 

Her kadın bilmelidir 
---uı ı----

Tırnağınız bir yere hızla çarpınca, kapı 
yesaire arasında sıkışınca çok geçmeden 
morarır. 

Orada kau birikir değil mi? Bu kan 
birikmesini önlemek için o tırnağı derhal 
buzlu suya daldırmalıdır. 

Kumaf Ye Mobilya Boyaları Geldi 
(T elefoa 388~) 

(ft•llllR t1e•I) 

MARMARADA BiR GEMi 
BATTI 173 KIŞI KAYIPTIR 

Jstanbul - Silini afıklarında fect bir deniz kazası ol
'muıtur. 

Bulgaristanlı 350 yabudi muhaci. ini hamil olan ve V u
nadan gelerek limanımızdan transit suretile geçen Ôrugu-

ay bandıralı Sılvador isimli yelkenli motörlii gemi batmış
tır. Şimdiye kadar 69 ceset bulunarak denizden çıkarılmıı · 

tır. Bunların otuz sekizi kadın, on beşi çocuk, ou 
erkektir. 

altısı 

Kırk kadın, 49 erkek, 19 çocuk kurtarılmışhr. 

Ceman yekii il 173 kayıp vardır. 

Muhtekirler _____ .. _____ _ 
SIDDETLE TECZiYE EDI-

· LECEKTIR 
fiyat miirak be komisyonunun dinkü top le ntıınnda bazı 

şiddetli kararlar alanmıştır. 

Piyua her ~ün devamla bir tekilde kontrol altında ta
tularak bunun için ayrılan heyet her gün muntaıaman ça-

lışacak ve tesbit edilen fiyatlara aykırı olarak mal satanlar 
ceıalandırılaca !dır. 

ıs ter Gül, ister Ağla 

YILBAŞI HEDiYESi 
- .. , ____ _ 

Yılbaşı yaklaştı, bana ne hediye almayı dllştlnüyorsua 
sevgilim? 

- Ala, ve t0ilstesna bir sulh iğnesi, fena nu? 

- Ağıına öpeyim bay, o saadet tacına giydiğim güa 

bilsen bende ı lna, senin bayıldıiuı her şeyi vermekte hiç 
nazlanmıyacağım. 

- Sen de ey okuyucum, bu muhavereye ve karara: 

ister GOi, ister Ağla 
..-.----·=-------------..-----------------------------
,~~~~11!~~~~~~~~~~~~~~, 

iELHAMRA Sinemasında: 
ı Senenin en güzeJ aşk - müzik - dans - şarkı - gençlik ı 
ı ve güzellik şaheserini sayın halkımıza iftihar ve ı 
: şerefle takdim eder , 
ı TYRONE POVVER - SONIA HENIE S 
ı Tarafından nefasetine doyulmaz bir güzellikte yaratılan ı 

: KARLAR AL TINDA : , ı 
ı Foks jurnalda en son ve mühim haberler.. ı 
ı Seaoslar: her gün 2-3.30-5.30-7.30-9.30 da başlar ı 
ıoikknt: Haftanın her güoünd ilk seanslar ucuz halk ı 
ı matio leridir.. ı 
,~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~, 

.............. ..,. .................................... .. 
ı Tayyare Sineması TEL: 3646 i 
ı Dünyanın en büyük iki yıldızı 

: Charlesboycr - lrene Dunne 
ı Tarnfmdan yaratılan eo biiyük süper aşk filmi 

i BÜYÜK ASK (ELLE ET LUİ) 

ı 
ı 
ı 
ı 
ı 

ı F,.ıısızcı Sözlü ı 
:Ayrıca: Yalunşark baberieri... son logiliz-Italyaa h ırbi No2 
ı Matineler: 3-5-7-9 da Cumartesi ve Pazar günleri ı 
ı 1 de ilive seansı ı 
................ . ................................... .. 

13 l•cl Dami 

ALMAN 
CASUSLAAI 
AMEAIKADA 

1 
(22) Y aıan: Halil Zeki Oı•• 

- Oııu da biliyorum. 
- Böyle olmakla beraber bea •iıtle bir 

ıeki alimeti ıörüyorum. 

Bu söze Rumrib ceYap Yermedi. 
Fakat bu cfimleyi memnuniyetle karııla• 

dıj'ı halinden anlışıhyordu. 

- Rumrih, beni dinleyiniz: 

- Madem ki bana her feyi söyllyor111· 
auz, niçin ilk iıticYabınızda banlan iaklr 
ettiniz? 

Bir in tereddütten sonra emin bir ta•af 
alarak cevap Yerdi: 

- lnkir mı ? 
Ne demek? 

Zabıt masasının üstilndeki istintak e91a• 
kını eline alarak deYam etti: 

- ilk ifad~nizi dinlemek iıter miıiniı? 
Öyle ise okuyayım: 

Dedi. Ve bu ifadeyi tekrarlatlı •• ill•• 
etti: 

- Görüyorsunuz yal Siıia ıibi bir ıenç 
için biitlla bunlar ~ocakça söylenmit t•Y'" 
lerdir. 

Bana okayaeak olan mahkeme beyoti 
kahkahalarla gülecek ye sizinle alay ede
cektir. 

fıkrasına cevap olarak ıanları ıöyledi: 

- Pek ili bayım. Bea nefeı darlıiıDA 

uğratıldığım bir inda nasıl olur da bildi

ğimi o, nef ea kısaltan polise ıöyliyebilir
dim. 

Ben bildikll!rİmi, beni isticYap eden adi 

adamlara söylemek istemedim. lıte timdi 
size vak'anın cereyan suretini anlatayım: 

Bununla beraber İ•tibbarat zabiti heall 
hedefe isabet etmediğ.ni anlıyordu. HattA 
o hedeften uzak bile bulunuyordu. 

Bunun için tekrar istintak evrakını tet
kike koyuldu. Bir taraftan Rumrıb blr 

ıeyler söylüyordu. Fakat Tarran bunları• 

da doğru olmadığı kanaatiyle ıuçluaa• 

evinde tutulan almanca enakı tetkik il• 
meşğul bulunuyordu. Gerçe bu mektuplar 
ticaret mektupları ili . 

Fakat bu mektuplarda sık ıık kullanıla• 
bazı kelim' ler, bahusus casuslara mahıa• 

casuslara mahsus bazı cümleler dikkat aa· 
zarını çekti 

Esrar anahtarı 
bulunuyor! 

Bu mektuplar1n birinde Rumrihe mar•f 
ve ehli o!mıy<ın m6messiJlerle ite ıiriıme
mtsi tavsiye edildiği gibi mektuplarda 
kürk kelimesi çok tekrar ediliyordu . 

Halbu ki bu kürk ıözO casusların eo 
çok kullandıkları bir ketime olmakla bera· 
her casu!larca kürk tabiri gizli eYraaı de
mek olduğuou da biliyordu. 

Bu tetkik esnasında göıO Spillman h11· 
zasına rast geldi. 

Bu imza istihbarat zabitinin kalbiai oy
nattı. Oturduğu koltulıtan fu lamamak içİD 
tutundu. 

-De•amı •ar-



kendimi vül bah-

benzettim 
-------· .. ·------

a.. ..ir aclı• claha ileri 
aramııdaki meAfeyi 

ardakta• toara Tlrkl· 
ta• dalıaı çelrea eliai . ••: 

._ G&rlyonaaaz1a b•yan 
la dedim. T abiatin bile 

lra hlrmeti ••r. RDzrlr1D 
•daa etdiji ba dal, 
ıilileri birbirine yald•ı· 
alı için harekete ı•••• 
bilir ba•ıi asis bir ip· 
rahadur. 

1ı~ı. 1llerel11 

._ Ne kadar iace cllfl• 
!IOrl'll ıuı, dedtlde• ıoara 

'l,ı elimi• iıeı iıiaclea t•k· 
iateıniıti. 

P abt b• harelleti1I• bui 
...: parı• claba lalp titret· 

•i aalemıı olauk ki ılı· 
ia iıerilia• bakarak 

··= 
. . . . . 

.._ Slyleylala, Mata ..... 
? 

...... Hayar, 4edim. 

\t~lli affedl•, ıiai faıla 

.... !lrkl• balla llylerkea, 
,_. beai• fibi tatreclijiai 

fordam. 

4911Camda dara• eliaia 
-.. fibi yaaclıjaaı •e aab· 

"'-• atqiadea kalW.i• faıla 
•dajaaı lai11ecliyorclam. 1 

Buna alylerke• karıımda 
titriyen lrkek lmelejim di
ğer elinden de tatarak biraı 
daha kendime çektik ten 
aıura, baıımı dalgah ıiyah 
saçlnr1nın &zerine •idim . 

Onun ipek ıibi yumuıak 
aaçlannı aperken ııcıklanan 
dudaJdaramın harareti bilı· 
blltla artmlf h. 

O in için kendimi glll 
bahçelerinde seviıen efsane
vi Atıklara beaıettim. 

Mehtap bir ipek tll ıibi 
kiiaaba &zerine 1erilmıı, 

aevcla 11rayı olan faar1n tea• 

ba k6tıleriade •••iıea sev· 
dıblaran yarınki ıaadetlerini 
temail ediyorda. 

Tlrkln, tabiatia ar1tttiii 
ba manzara iç•riıiacle, riya· 
da ı&rllen ıeçici hayaller 
kadar rBıel •e bir illhe ribi 
cana yalundı. 

Oaun ıaıleriai ıeyrederkea 
keadimclea ı•çiyor, her ba· 
kı9ta içtifim aaadet ıarabı· 
nıa •erdiii ze•lde, birlJ>a,ça 
dalaa ıarhot oluyordum. 

Ba ıarboıluk ııraaında 

balaaclafamaı yavaaıa aı 

ileriılndeld yoldan ıeçen bir 

ırap ı••ı fuaran mulateıem 
flıelliiinden ilham alarak 
uydardaklar1 bir ıukıyı •iar 
a;ır te;anai ediyorlardı: 

~Sonu •ar-

-----o... ba laaliad•• iatifacle 

-..,.1r ıord••= Hollandalıların 
._ Tlrkl•, beai bilerek 1 I 
........ 1 t ev enme 

--...--:- Siıi aalamak iatiyo· f adetleri 
._ Tlrkla, aiıi HYcli;imi 

L _ a•latamadı• m? Sevi
:.,.._ laa•ıaıı ki ba •••ıi 
\ '•bmıa ıoaaaa kadar de 
•11ıa edecek •e ae•ildillçe 
~•etlenecık •••ıilerden 
~dir. Arbk bana iaaadıaıı 
~illmi? 

..._ Madem ki ben de ıiıi 
"-ı1oram; iaadmam llzım. 

...... Beai aı•diiiıı ı6yle
• belde•ijim -detle· 

"- •• blıllllll vermit ola
>.r-a1. 

....._. q., alclablmı1or••· 
~rkla, iaaaaa ban~ 

• Fahri lıık 

Hollandacla ••lenmek iı· 
tiyea ıeaç, i•tecliii ıenı 111· 
ııa k•pı11nı çalar •e siıara· 
..... ı6ndlliliaG, •t•ı iıte
cliiiai s6yler. Gen~ bir ikia· 
ci, bir 8çlac8 defa claha 
ayni ıaretle kapıyı çalap 
ateı iıter. Ejer lçlncllde 
ıeae stıaraı yakıhraa, evin 
kım o ıence mBa•ıip g6· 
rllmemit demektir. Genı 

erketi ıenı kıı •e ebevey
ai beienmiıler1e, lçllacl 
defa siıara yakmak için 
yapt.jı mlracaatta e•e ah· 
nar, ve evin r••ç kııı erke
jin ıiıara11nı içeride yaker. 

(Halkın 8eel) ıs lad KD• 

Uğursu Denizaltı 
Gemisi 

BUYUK HARPTE GEÇE 
HAKiKi BiR DENiZALTI 

MACEAASI 

Yüzbaıım, ölen 
dolaııyor 

ikinci kaptan 
diye bağırdı 

gemide 

Yazan: Abidin Davar 

-2-
Bu ıemiler, ıuynn yüziln

de 510 tun bDyikl&iilode. 
ıliratleri saatte 13 mil ola
cak her birinde Bç zabit 31 
nefer bulanacaktı. Bu remi· 
lerdea biri de U. B. 6S 
idi • 

U. 8: 65 hı amarta11 ko
nuld aktan bir . hafta sonra 
feci bir kaıa vukabalda. A
;.r bir demir parıuı yeri
ne koaalarken kayıp dit· 
ti. 

D&ıer kea bir iıçiye çar· 
parak 6ldlrdl, ikinci bir iı· 
çi bu ajar demirin albnda 
kabp eıildi. 

Ancak bir ıaat sonra kal· 
daralabiien demirin albndan 
ııkarabr kaldınlmu ela aı
dl. 

Geminin in .. ab bitmek 
&ıere iken bqka bir f eli 
ket daha olda. Makine dai· 
reılnde çahpn iç kiıi, ba· 
racla ha1d olaa bojacu ı•z· 
lere kurban ıittiler. 

U. 8. 6Z açdl deniz tec· 
rlbeleri e1Da11nda da bir 
ağar1aıluia ujraeı. Şiddet· 
detli bir fırtına çıkarak aı-

kerlerdea biri denize dllt· 
tll. 

De•iı çok dalıah oldu
jaiçin zavallıyı kurtarmak 
imklaı olmadı, botaldu. 

D•lma tecrlbelerinde. ıar· 
naelarclan biriıi au kaçır· 

maya baılaclı •• mlrettebat 
ıemiyi denizin lıtlae çı· 

karmak için 12 ıaat ujraı
blar. 

Bu çalııma eınaıında de
ni& ıulan elektrik batarya· 
lanaı 11latmıı olacak ki ge· 
minin i~inde bojılca gaıler 

' peyda olmıya baıladı, Ni-
hayet tekae ıu7u11 ihtllne 
çıkıp ta m&rettebat kapak· 
len açtaklara •e temiı ha· 
•aya kavuıtuldan ıaman 
yara ya11ya bojalmuılardı. 

Hepıi dlıe kalka kendileri· 
ai ıemiden dııarı dar attı· 
lar. 

U. 8. 65 ilk ıeferioi ya· 
pıp da il11line döndüjii za· 
maa, kendiıiai bir felike t 
bekliyordu. 

Y eai torpiller yilkleairken 
meçhul bir ıebeple torpil· 
lerden birinin baı tarafıa
daki barut iafillk etti. e ... 
kiti b•men 6ldl, birçokları 
da yaralandı. 

Ölenler araııada ıemiaia 
ikinci kaptanı da vardı. Bu 
talibıiı denizaltı botu ajır 
haaara ujradı;ı için tamir 
edilmek kere havuza ıokul· 
ela. 

Birkaç hafta 10nra tamir· 
den yeni çıkmıı olan ıemi 

heaiiı limaada yatarken kor· 
kadan deliye d6amlı bir 
nefer ubitleria kiiçilk ıa· 
lonuaa koıtu, ılıleri faltqı 
ıibi açdmııtı : 

- Yüıbapm, 6len ikinci 
kaptan ıemide dolqıyor di· 
ye baj1rdı . 

Kumaadan ba deferi Ar· 
hoı zaanederek ıiddetle 
aıarladı. 

Nefer katiyen aarhoı ol· 
madıiını ı6yliyor, yeminler 
ederek iddiuıada 11rar edi· 
yorcla: 

- Y alnıı ben deiil Pe
ter1ea de 16rdG. ikinci kap-
tan ıGvertede clolaııyor· 
du, 

Bunun ilerine kumandan 
ve dijer zabitler ıli•erteye 
çıktılar. 

Peteraea, rlzılrdaa kaç· 
maı ıibi kamanda kitklalln 
arka11aa ıaklaamııb~ Bati 
beaıi atmıı korkudan titci· 
yorda. 

Kamaadanıa sert bir ıea· 
le ıordutu ıuaUere cevaben 
iafilikta 6len ikinci kapta· 
aıa ıemiye ıeldiğini baı 

tarafa clojru gittijini, ora· 
ela kollannı baçvari ka•uı· 

tararak dardujunu ı6yle· 
di. 

- Feaa halde korktum. 
hemen kiıkil arka11aa giz 
ledim. 

Tekrar balctafım zaman 

bo· tlak zabit kaybolmuıta, 
dedi. 

ÔHiyü g6rdilkleriai iddia 
eden bu iki neferin ikiıi ele 
gayet az ıçki içen ve zabit· 
lerioin takdirini kaıanmıt 

iyi askerlerdi. Ba•lann p
hadeti karı111ada gemide 

ıayri tabii •• eararenılı bir 
hadilenin vakua.cta iaktr 
etmek imkin111dı. 

Evveli fena ıakalar 1a
pan bir mlna.ebetliıin ala1 
ettiği zannedildi, fakat 1•· 
pılan tahkiket b67le bir .. , 
olmadığtnı ı&ıterdi. Bu fev· 
kalide ıarip bldiae mlret· 
tebabn maneviyatı lıerinde 
çolL fena bir te1ir baaale 
ıetirdi. 

Askerler deniulb gemiıi· 
nin kendilerile beraber 111· 

me mabkt\m oldajaaa iaaa• 
mışlardı. 

Gemi 1efer1 çıkmadu 
eyvel Peteraen kaçta •• bir 
daha da bulunmadı. 

-Sona yar-

----------
Sterlinlerin 

bedeli 
Ingiltere hllk6metiaia ta· 

lebi 8ıeriae Merkez bankuı 
tarafandan toplanan Sterli•· 
lerin bedelleri hafta bapacla 
batında 1ahiple'riae idea•· 
cektir. 

-_._o -

Kamp mevsi· 
minde yantrın 

-·-
Franıanuı cenubunda kamp 

karanlar senede• se••J• 
artmaktad1r. Bu ytlıden ele 
oralarda oraıaa ya•ııalan 
ıiyadeleımiıtir. Soa seneler 
umad11 yanıınların 6alal 
almak içia kamp mevaimle
riade ormın bekçilerini iki 

miıli artırmak mecburiyeti 
haııl olmuttur. 

fa11a1r Memleket ha.tanesi 
Roatkea mltehu•ı•ı 

.._. ~·• •• Elektrik tedavi•I 

. ...._.,. lkiael Be1ler Sokak 
MiLLi PiYANGO BiLETLERiNiZi (SA DET) 
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SAHiFE 4 

Şimali Afrika
da son vaziye~ 

ltadyo r••eteai, dlny• 
amaml eflr.lnaı baıla all
kadar eden en mlhim hl· 
diae, yani timalt Afrikadad 
IDfillı taanaza hakkında ıa 
mltallalan ylrltmektedir. 

Şimall Afrikada aylardan 
beri bu taanaı bueketi 
beklemekte idi. 

Fakat bu lariliıleri Sidi
ltaranicle• seçerek Trablaı 
iprleriae kaclar 10kacak 
•ır taarruz d•jil, ltal1anlar 
Sl••n• alqtıracak bir ta
arnı olacakh. 

ltalya•l•n Sldibaramiye 
ıetirea taarr•• iç ay evYel 
......... fb. 

Ba ıırada Almanlar da 
l•tiltereye t••a• ettikleri 
tlddetU lıa•a lılnmt.n Wr
Hlrte IDtiHı adalanwa bir 
Har~ llareketl ppacaklan•ı 
iddia edlyordalar. Hattl ,.. 
pac:aldan ıallı malıed•lala 
,ealal Mle tayla etmlt
lertll. 

Her Mide, ltal1•• taura
.U. ..,....,. k&'fl Al ... 
taarra•n Wrllkt"' 
,acalt karan .-mleal ... illlf,. 

lrltaaıa s.-'9tllıılllıır6••• 

~· J•t 
B lf " olda· ,. ___ ' 

~ adalannın 
... 191...,,. • .. clal sa •• ,, 
....... Shappvdar. iıte 

.. 1f ••••• aokta laıllte
n it .na.er ... lettle, yaal 

...O. Almaafa, italya •• 
Jaf..,. De Dflllatmıfhr. 

Ot •1 enel iki mila••r 
n.tl, ,..ı ..... ,a •• 

....,,., ... ltereala iki •u· 

... •ktuıaı upaiflercli. 
llrllkte taamn edec••ler-

•L 
l ... lter•J• karıı lıaYa ili· 

e..._. ...... ltlr aetice 
... .._ ft laerlaalde Alm'8· 

....... ,., latila '"" .. 
... 1s ... 

J8 .... CI ..... mi• 
....._, SlclilMaraelala upba... a ..,...ı Graı· 
JHlala •••• r•idu taar• 

lıatl•••ıta• ıermak
tadırlar. 8- ftrilecek Ce· 
••P cnıp pdw : 

SWO.raainl ııpltndu 
IOara ltal,an lntaları Sol· 

daa Sldibar••İ'• lracler 
120 ..... trellk bir aıfalt 

,.a •a •e lram,011lan• 
,.Mleceti lslçlk 1ollara 
iJıUeltllMi• mecbur kaldı· 
lar. 

A_Jlll DllMaada •• teaiHh 
J•ptdU. u..a. .. 1r llmmla 
......... l'etfrtMls , • ., .,. 
nca ltlJllr Wr fpaliJ ..,. 
fa mecMıl ..... bir.&. ı.. 
.......... klleriicllr. 

ŞiMALi 
AFRIKADA 

ltlyanların va
ziyeti çok kötü 

--o-
Kabir• (A A) - lapiı 

keıif tayyareleri tuafından 

ıetirilen haberler• r6re 
ltalyaaların garp çitindeki 
ricati Sidibarraalnia iııalia
dea IODra ıittilrçe i•kipf 
etmektedir. l11filiı taJyare· 
leri aahil boJanca çekilea 
italyan kıtaluı durmada• 
bombalamakta Ye mitraly&ı 
ateıine tutmaktadırlar. Ç·H · 
de hareket halinde bulu11an 
iaıili• ha•a kaYYetleri biç 
uyiat111 dl ebilecek bir 
ıekilde haya blkimiyetini 
elleri ad• twtmaktaclırlar. la· 
tiU• pilottan aaatt•n •••l• 
GraÇJBI orduaaan imha· 
11u ..... etmektedir. 

o.Dal (A.A) - Mı•ırda 
ıarp çlllDdelri lıarekltta 

t kataluaaaa çok mlhim 
NI o,.adıklan r•m•• bil· 
•ır11mı1t1r. 

Takribi tahmialer• ı&re 
italJH •irlerin miktan 20 
blai pçmektedir. Biı çok 
taaklar, toplar Ye mitraly6ı · 
ler dlfma11daa alıaan lıarp 

malıemeıi ara•ada mevcat· 
har. 

---· 

-· lıtubal ••ll •••lal Bay 
HNat Kandalta nli· 
btlM, Kan ..BSI 1. Cewat 
6U... attk 1t.ı .. a Oıcla 
•• taJ .. •.tilatiftlr. 

o 
1~50. 2625 k 1118 
~ •••· 7.SO - 14,58 rs .. 
~- tıı ..... l•elr ••hl-
91ftd'· 

Atl•daa relaa la.._ler 
Yaaalllana •J•l .._.,.tte 
olat- ... t.rı,or. v-• kt••• b,.. ilk taarras 1a· 
p '' .,ı z mıa ltalyular 101-
• slaktaa pkl1•t etmitler· 
di. 

V • bl1lk mlk,..ta yol 
yapacakl•n••• ....... tmlf· 
lertll. Ba yollan laaktbt• 
~lı iyi y•pmıf olacaklar ki 
Atiudaa relea laaherler 
Yaaa11lılan• baaluclu lıak· 
lsUe istifade ettitlal bildir· 
mektedlr. 

ltalyanlan• çok iyi yol 
mlbencliılerl olclaklan ma• 
l•md•r. Fakat •• prlp te• 
anı.ur ki ,... ltalpalar 
,.,.,.,, fa•at .. tkaları .... ...., •. 

lÇÖRÇILIN 
BEY NATI 

lTürk Gazetele- ZlllTI 
rı ediyorlar?-------~ 

o 

Loodra (A.A) - Baı•ekil 
8. Viot10D Ç6çil baıln avam 
kamaraaında YUka bulan 
yeai beyanatında Sidibarani 
Hferinde tıç ltalyan time· 
niaia ekıeriıi e1ir Yeya im· 
ba edildiiini, bu eıirlerden 
baıka lıllliJetli miktarda 
harp malıemeei olan ltalyan 
ka•yetlerinin kara orduları 

tarafıadan takip edilirken 
lnıiliz hava •• deaiz kuY 
yetleri tarafından da tiddetle 
lurpalaadıklarını •6ylemiıtir. 

B. Ç&rçil ta ı&ıleri illYe 
etmiıtir: 

Bu mu9affaluyetli bareki

tın mana11 ba"klada bir ıey 
ı&)liyerek fırsat hen&ı relmt• 
mitH de birinci deHcedc 
bir zafer kuanaldıiı mabık-
kakhr. Mııır her haafi bir 
dlımaaa kuıı mtlclafaa ta-
ahbldllmllı yerine ıetiril· 

mittir. 
o 

Ankara 
Radyosu 
18,00 Proıram 'fe memle

ket ••at ayara, 18,03 Mlıilr: 
Radyo "SeYİlfn kuarteti, 
18,30 M&zik: .Şarki •• tir· 
kiler, 19,00 Mlzik: Fasıl 
heyeti, 19,30 Memleket ıaat 
ayan ye ajanı haberleri 19, 

45 M&ıik: Seçllmit ıarlular . 
20,lS Rado ıezeteıi. 20,45 
Temıil. 21,30 Koaaıma (Ulu· 
Hl eko••mi •• arttırma luı · 
rama acltaa). 21,45 Mlbik: 

VE U 
ETKi 

o 

-Bat tarafı 1 ci ıahifed ~-

mibYeria aol kolaadaki aya· 
takluiun Yahim bir ıakath
i• delllet ettiğini 161terdi. 
lnıilialerin kıta kadar ada
lard•, bahara kadar Akde· 
aiz Ye Afrikada m•k•••· 
metleri, batlıcıı aıkeri mi
tetaauıalar tarafında• bu 
harbin d6ntım noktaları ola· 
rak kabul edilmiıtir. 

Adalar ribi Akdeniz t'• 
Afrika makavemetleri artak 
emrivakidirler. Yunan ada
larındaki ve Araavatluktaki 
deniı •• ha'fa llıleriae yer
Jeıme k ve ord11lar1nı italyan 
iıtihkimlarına taarruz ede 
cek bir kuv'ftte eriıtirmek· 
le inııliılcr O. ta ve Yakın 
t•rk ile Akdenizde bariz 
bir ilatilnlik elde etmifler 
Ye İtalyayı yeni fitilaat lıa
yaUeriadea yalnız yazıeç

meie deiil eliadekiai DUıl 
muhafaza edebil••fial dl· 
ıtıaecek hale ıetirmiıler· 
dir. 

--o--
Albn 
Düımekte 
Iataabul-Altın ditme kte 

de•am ediyor. Barin 22 
lira 30 karaıtur. 

Rad10 ••loa orkeatra11. 22, 
30 Memleket uat ayan, 
ajanı haberleri, llonalar fi. 
atlar1. 22,45 Mtbik: Rad10 
ıaloa orkeıtraıı proıramıaıa 
devama. 23,00 Mlılk: (Pi.), 
23,25/23,30 yaraaki proıram 
Ye kapaaıı. 

iHTiYAÇLA. 
EDiLDi 

bmir .tll1etiae bajlı kazalar helecllye rel•leri din ille· 
da• ıoara Ticaret oduında YaU 8 Fuad Tak111'1a riJa· 
utllMI• •alala bir lttimı ak~etmiıtir • 

8a toplaabaa kaıalaraa eka•k n llati,.flan tiri 
tlllllf, malaalll ••il~ teklk edllmlttlr. 

lllll 
Bozyakacla 

dllfl 

111 ıt ,. 
aran 

1 iZ 
• 
ncaaı 

lımirla .. i •• balaplerile flıel bir metkii .... .. la•· 
••• laemea lımlrlileria ,.,u laalkiJI• ... kt• laalaHafa 
Boı1ab aemtiain ileri ı•lealerdea bir ka, mltelaer •ba 
bin ulatbklarma sin: Ba tarefta Wa1it1a •• Epefpa .. -
claa &Jl'llaa yol•• fidcletli yajmarlar laaaW1I• ftatak lıılr 
laale r•lcllji •• herıta ba cl•arcla oturan ,aslerce ···
clqaa •• O'kal talebelerhaia bmire ıellp sitmeeia• aaai 
teıkU eclea IHa 1olaa reçllmi1ecek clerececle çamu cl.,,a· 
llDa cll•dltl clbetle baaa bir pre baluama11aı •• lıiç
olmaua birkaç 1erde balaaan pkarlara ve çok pmarlu 
Jerlen olıua bet oa araba çakıl cllkllmeıiai rlc:a ediyor· 

lar. Ba •••tt• otaraa lıalkıa1111a ba lıakh clılelderiae biz 
ele ittlrak ederek keadilerlaia lna mlfkll daramda• km· 
tanlmaaıeı rlea ••eril. Zira: 

Bıçakla ta 
ruz vehak 

lkiçetmelik lakillp 
;.ada Aziz ojla 
aileıi Hakkı kııı Ma 
ıuçhalar matd111 ara• 
odalarında ıa d6kllmdl 
•eleıindea dolayı ajız 
kaf&ll aeticMiade Bedri 
F eridi aaçla Raıit bı 
taanaz etmif n cliier 
lw da lıaka~et ettljia.dea 
ikt ıaçlu y•~(alaamapr. 

--~-

Şefika k 
sından tiki~ 

etti 
Keçecilerde klçllr- A 

kadar baaıacla Hl•.,-
Huan O..,•• Yak 
Nadide aaçlalar birlMrtt~ 

1 

kan koca ıibi ,...., 
daa HIHyia luu pfika 
rafından tiklJ•t • 
Ye yakalaamitlardır. 

Bıçakla 
Yaralamak 
SelYill meıcft Haca 

c•ddeıiade Arif Olia 
mat Ôıcan, ıu~la ile 
clar kllıfecle ot111'1Ulda 
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