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A VE AÇIK 

. aradan, 
va dan 
denizd 

lneilizler Sel
h a-1 lom ve Kapot-

ve zoyu iş2al 
n... ettiler 

--o--
1 ngiliz orduları kahra-

tJ manlıkları ve bu ordu-
1-rı her tüdü takdirio fev

t ~İ•de olarak sevk ve idare 
'den kudretler, kumaodan
ltrının dibiyaı. c planları !&· 

, teıinde Afrikada harikalar 
)•ratır, İngiliz tayyarecileri 
arar eden italyan askerleri· 
~ feliket yıldırımları yağ· 

dırarak onlara kan kustu· 
'-darken, denizlerde tam 
lllalniıı ile bikim bir vazi· 
)ette bulunan ingiliı harp 

l•alileri de İtalyan Afrika
la1aın aabillerini ve buralar· 

•• bulunan İtalyan aıker i 
la •e milıtabkem mevkileri 
'bıler, yangınlar kasıri•ıı 
U, yakıp kavramaktadırlar. 
8- yıldırım sa•aıının ıiddet 
_, debıetini nihayet faıiıt 

taıcteleri de itiraf etmeie 
~ladalar. 
, Hele Tiranda faıistlerin 
1 Jare ettiği bir gazetenin, 
'9t11101inia ve faıizmin bu 
H11kD vaziyeti hakkında 

)tadıiı makalede ibret ah
'•cao pek çok dersler var-
~. ve ı&phe yokbr ki bu va· 
'İyeti, iarilizlerin karılard•, 
~Yalarda ve denizlerde dDt· 
llaanlarına kartı indirdikleri 
•1t1anııı, korkunç darbeler 
lfldaı etmıı bulunmaktadır. 

SIRRI SANLI 

'tiranda çıkan 
faşistlerin ida
te ettiği gaze-
te ne diyor? 

--o--
londra ( A.A ) - Tiran· 

da faıiıtlerin idare ettiği 
t•ıete diyor ki:~ 

Vaziyet ağardır. Fakat fa
tiı111 6n&nde eiiliniı. 

Ekaeriya taıınan cesetler 
~rıııanda eğilirim. Faıiım 
At.iye a efkArı umumiyuinin 
t•111iri gayri m&mk6n bir 
felakete kartı haıırlamak· 
tadar. B. Mu11olinin bir ç61· 
de yapayalnız kalan bir in-

.... ıibi milleti tarafından 
terlcedileeeği ıtınler ıelecek 
•• ltalyayı faıizmden kur· 
taracak olan bir hilrriyet 

llneıi parhyacaktır. 8. Muı-
loll•l aman talep edinceye ka 
"•rlrat'i iııgiliı darb~leri deva111 
''••ektir. 

-o--
iki itaıuan generali 
ısır eôildi general
lerden birisi ölmüştür 

-o-

Kahare (A.A) - ingil i ı 
kuvvetleri Se!lum ve Kapu
h.oyu da işgal etmişlerdir. 
Burada mübiaı miktard .. 
h arp malzemesi ve e!ıİ lcr 
alınmıştır. Esirlerin araııoda 
iki İtalyan generali bulun-
ma\. tadır. Generallerden bi
risi yaralanmış ve ölmOştür. 
Diğer general bir İngiliz 
deıturiyeıi ile iıkenderiyeye 
ve oradan Kahireye getiril· 
mi,tir. 

Bir Amerikalı gazeteci 
geneulle gşrüımüı ve gene
ral İtalyanların ilk harekatı 
tenkid ederek demietir ki: 

"Biz daha evvel çölde 
ilerlemekle büyük hatalar 
irtikap ettik •e timdi bunun 
cezasını ç ~kiyoıuz" demit 
ve teessilrllnden ağlamıştır. 

--o -

ŞiMALİ 
AF IKA1)A 

lneiliz tay ~-:.ı
releri muvaff a
kiyetli ucuşlar 

yaptı 
Kahire (A.A) - Düşman 

Sellum etrafında tiddetle 
müdafaa hatlarını tutmak
tadar. 

Fena hava şeraiti ruiyeti 
güçl~şdirrnektedir. Sudanda 
yeni muvaffakiyetler elde 
edilmiıtir. 

Kahire (A.A)-f ena ha
valara r•i•t!D garp ç61ün
de tayyare meydanları ln
giliz tayyareleri tarafındın 
bombalanmıthr ve bir çok 
yangınlar çıkarılmıthr. Apo· 
lonya ve Trabluıbarpdaki 
askeri hedeflere muvaffaki
yetli bombalar atılmıı ve 
Tobruka kadar bir tarama 
uçuıu yapmıılardır. 42 tay
yare dltllrülmDı ve hiç bir 
lngiliı tayyareti kaybolma-
mııtır. 

--o--
lneiltereye ya
pılacak ayardım 
kongrede v:ö-

rüıülecek 
Vaıiorton ( A.A ) -ili· 
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INGILTERE 
Amerikadan 
mali yardım 

istedi 
--o---

Vaşington (ı6..A)- lugi lt • 
re Biı leşik dtvletlerden ma· 
li yardım istemiştir. Bu hu 
su , ta Morken Tavdtn gaze
t<'C !er in bat istemişler. 

Morgcutav cevaben haberin 
sur~ti umumiyede doğru o) .. 
duğunu ima etmiştir. 

Gazetecilerin iatikraz ta
lehinin saat 16 dan evvel 
olup olmadığı sualine de şu 
cevabı vermiştir : 

"S .. atım iılemiyor. Yegi
ne söyleyeceğim şöı saah· 
rınn durmuı olmasıdır. Be
yanat yalnız beyaı saraydan 
yapılır.,, 

--o--

------Amerika gaze. 
teleri eler 
yazıyor 
--o---

Nevyork ( A.A ) - Bura 
ğueteleri HitJeıle Mussoli · 
ninin görütec~kleri hakkın
da uzun y-.tzıla~ -yazarak dı
yorlar ki: 

"Munoliai Hitlerle ister 
gö üşsün, ister görüşmesia 

bu muhakkaktır ki Mussolioi 
Aroavutlukta ve şimali Af 
rikada Hitlerden yardım İ-t· 
tiyecektir. 

Hitler ise Mussoliniye yar
dım etsin ve etmesin İtal
yayı her halde işgal etmek 
niyetindedir. Bu ıoa muvaf
fakiyetıizfür, Mu110Jini için 
bir tehlike teıkil etmekte· 
dir. Gazeteciler sözlerine 
t6yle son vermektedirler: 

"Mussolini İtalyan çizme· 
aini ter1 giymiıtir." 

uHitlerin taar- N 1: r 
ru1u lngiltere- nadpao 1 ımda-

d v•ı d nı men re-
ye eı:ı ~- ğe batlı zırhlı 
mokrası dun· vedestrüyerler 
yasına kar- , bombalandı 

şıdır" 
Nev_)ork (A.A) - Ame

rika gazetele: ıi yazdıkları 

yaZ1larda b.ı le şik de•letlerin 
lngilterc ile menfatlerinio 
ayni bulunduğunu yazarak 
diyorlar ki: 

''Hitlcrin taarruzu yalaız 
logiltereye karşı değil de
mokrasi dünyasına ve bil
baua Amerikaya karşıdır. 

Bunu her zaman gözönünde 
tutmalıyız. 

Kahire (A.A)-lnriliz tay
yareleri düıı Nopoliye hti· 
cum yapmışlar ve mendreğe 
bağlı bulunan iki zırhlıya 
ve deıtrOyerlerin ilzerlerioe 
bombalar atılmıı ve bir ln-
giliz tayyareai bir zırhlının 
illerine bütün bombalarını 

bırakmııtır. Üç büyük infi
lak görülmüı ve büyük za
rarlar yapılmıııa da mikdar-
lan teıbit edilememiıtir. 
lngiliz tayyarelerinin hepsi 
ıalımen Dılerine dönmfit· 
lerdir. 

8. Rozvelt 
Vaşinv:to da 

---o--
V .ı şi ogton (AA)- Ame• 

ri ka e:rleş i k bükürnetleri 
reisi B. Rozvelt V aşingtona 
avdet etmiştir. lngilizlere 
yapılacak yardımın tesrii 
için yakında kafi karar ve
rilecektir. 

---o--
Arnavutlukta 

Atioa (A.A)-Bir Yunan 
resmi sözciiıü şuaları ı&y· 

lemiştir : 
Arnavutlukta ileri hare• 

katımız şıy.ını memnuoiyet 
verici bir şekilde inkitaf 
etmektedir. ltalyan lntaları 
mütemadiyen denize dotru 
ıidiyorlar. 1550 metre ylk· 
sekliğinde Gilvaviç daiJnda 
ltalyanların Modela farkaıı 
ricat etmit ve bu ricat ea
nasanda 200 esir alınmııbr. 
Esirlerin araaında bir b&y&k 
rDtbeli subay bulanmakta· 
dır. 

Bir alay kumandanı yara· 
lan:nıı ve bir albay 6lmlt· 
tür. 

---.o---
"ltalya tarihi 
ve ciddi anla
rını yaşamak-

tadır" 
Atina (A.A) - Bura ı•

zeteleri in~lizlerin ıimali 
Afrikadaki muzafferiyetle· 
rinden bahsederek diyorlar 
ki!" İtalya nihai darbeyi 
beklemektedir. Romada va
ziyet çek vahim olduğu fibi 
İtalya tarihi ve ciddi aala· 
rını yaıamaktadır." 

Yunanistaaın kihraman
lığı, ıimali Afrikada İngiliz-
lerin zaferi Amerikalıları 

daha ziyade faaliyete sevk 

Kar ve gencliğjn ateşi 
etmiıtir. 

lnıiltereye yardım bizim 
için bir borçtur. lngiltere 
yalnız kendini mftdafaı etmi· 
yor, aynı zamanda Amerika
lılara da yardım etmektedir. 
Rnnun için yardımlarımızı 

ıüratla ıtırmahyıı." 

messiller uıecliıi hariciye 
encftmen reııı beyanatta 
bulunarak demiıtir ki: 

lngiltereye yapılmakta 

olan yardımların mBtkilllta 
uğramaması lizımgelen ted
birleri alacağını konırede 
ingiltereye gönderilecek gı
da ve diğer maddeler hak
kında bay Ruzveltin umumi 
ıekilde ba~ır.tmeai muhte
meldir. 

Runelt • tbuıan !ıelecek 
ve r•lir ı•lmeı hariciye na
zırı ile ılrlt•cektir. 

~ Kızım kar yatarken bu halde oturulur mu? 

- lımire bu kadar nadır yağan kardan tiki)·et edelir 

u i? Klıki arkadıı bııl11m dı biraı kar topa o yaaıak 
diyı tll1lal7or11m. 
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1 Doktoruun öşesi 1 
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Müzmin o atizma
ların tedavisi 

Müımio romntiımalarda. t edaTi scbe~le
rine göre değişir i 

Eski frengi neticesi tahassü l eden müz· 
min romatizmalarda ted .. vi şü pbesiz fren
gi tedavisidir . 

Burada da diğer f re 1 S? İ ila çlarile bera
ber iyod çok müessir bir rol oynar. Muh· 
telif tekilier vukuuoda iyod veyahut iyo
dürler mutlak şayanı tavı1iyedir. Veremden 
mfttcvellit müzmin romatizma larda bilhas
sa altıo tedaviai çok iyi neticeler veriyor. 
Birçok kötiirüm olacak dereceye kadar 
ilerlemiş bulunan müımin ver ~m romatiz
malarında muntazam bi r alt n teda visile 
fevkalade parlak neticele r al lık. Şüphesiz 
bu tedaviye diger g•da) i ve tedabir de 
İ 1ive olunacak ve umumi hıfz ssibha şart
lanoa son derece riayet olu ıccaktır. Me· 
seli güneş banyosu, kum banyosu, bol gı · 
da ve açık havada istirahat bu meyanda 
sayılacak müvadab sthhiyedendir. Enta oi 
tabiattaki romatizmalarda da gene roma
tizmayı tevlid eden eotauıa usulü mahau· 
saıile defi ve ref i lizımdır. 

Bu arada diş köklerindeki müzmio ilti
hapların, diş etlerindeki hastalıkların, çü
rük diılerin vaziyeti daima nazarı dikkate 
tutul mala dır. 

Bunların süratle tedav!si veyahut çürük 
dişlerin çıkartılması hususları asla ihmal 
edilmemelidir. 

Nihayet bütün romatizmalarda iyod ile 
beraber salisilat mürekkebatı tatbiki de 
unutulmımahdır. 

Rutubetli ve güneşsiz ikametgahları ter
ketmelidir. 

Fena meskenlerin de hastalığın inkişa
fı üzerine çok tesiri vardır. Denilebilir ki 
fena güneşsiz gayri sıhhi meskenler ro
matizmanın en esaslı amillerinden şayıhr. 

FAYDALi BiLGiLER 

Maydanoz ve 
otu kurutma 

de e 
dkabildir 

Bazen yemeklere maydanoz veya dere 
otu kor.aulac kkea , bunları bulmak nıücn · 
küıı olamaz. Bunları evddc kurutarak sak
lamak ve lazım olunca kullannatc: kabildir. 
Ma .1 danoz ve derej otunu ayıklayıp ince 
ince doğramalı. iki temiz kağıd arasına 
yararak bir soba üzerine kovmalı. Bunlar 
kuruyunca teneke kutu içinde muhafaza 
edilmeli. 

Lizım olduğu zaman kaşıkla alarak sı · 
c!lk su içerisin .. atm~lı . (Su kayn r olwa
mıh). Ha :-a ret yaprakları kııbartıp . taze 
haline g etirir, ve henüz koparılmış g ibi 
her yere kullanılabilir. 

Kumaf ve Mobilya Boyaları Geldi 
(T •lef on 3882) 

FiYAT. MU - AKABE KO
TOPLANDI MiSYONU 

Viliyet fiyat mürakabe komisyonu bugün Ticare~ Mtıdiir
Jüjünde Valimiz b ay Fuad Tuksahn riyasetiode toplanmıt 
Ye ruznamtde buluna• enaklar tetkik edilerek karara 
bajlanıaııtır. 

lngilizler 
' 

15 Bin Ton 
........ 
uzum ,\ldılar 

lngiltere ticaret birliğinin alacaj'ı üzüm mikdarı, kat'i 
olarak onbe.ş bin tona yükselmiştir. 

Bu münasebetle üzüm borsasında faaliyet artmlşhr. 

T•• k t l BUtün bunlar bug ün ıçıa ur aze e e· henüz ufuh ta vüzuhtan mab· 

ri ne di~.1orlar? rum bir halde teressüm et-
- __ .. '!... •. - 1 miş çizgilerden başkn bir 

YENi SABAH: · :,ey değildir. 

Fatı·zmı·n mukadder ı Muhakkak olar.: ya lr ız 
Y bir cihet var. Itaiya Şıma li 

akiboti 1 

Afrikada kendisini çabuk 
toplayamazsa şu ycya bu -o-

Hüseyi11 Cahil Yalçın: 

ltalyan gazetelerinin ve 
radyolarının lisıaına bakılır-

sa, onlar da ne yapacakla
rını, ne &öyleyebilecekleri. i 

bilmez bir haldpdirler. Hele 
resmi italyan t~bliğleri dili 

tutulmuş kimıe teri hatırlatı
yor. 

ltalyanın m1ığl\lbiyetlcrİGİ 

mazur gösterm'-=k için altı 

cephede girişil ıpiı harp ha
reketlerinden bahsediyor· 
lar. 

Her halde bu altı cephe
niu hiç birinde İtalyan bar · 
bi kabul etme ıi mevkiinde 
kalmamıştır. 

ltalya harbi kendili iste
miş ve kendisi ileri atılmış
tır. 

Acaba İtalya ıııa bir alman 
işgali altında kaldığıua da 
şahit olacakmıyız? Alman-

yanın Triyestey~ inmesi a ra
nıp da bclunaaııyan hal ça-

relerind .. n birini teıkil et
miyecek miuir ? 

Eğer ikisi ortası bir uz
laşma sulhu tasavvur edı-

lebilse idi bu zemin fızeria
de muhayyileltr büyük bir 

faaliyet ile işlcy~bilirdi. Fa
kat irıgiltere, f~şizm v .:: oas-

yonal sosy«lizm zihniyetinin 
temsil ettiklui harici poli

tikayı imha etmeden silah
larını bırakmıyacağı için al· 

manyanm Tiryosteye inmesi. 
dünyayı harbın sonuna yak-

la~tıracak bir merhale ol:ı
maz. 

I türlü çok yakıo bir f..Jakct-
1 le yüzleşecektir. Faşizm Şi-

f mali Afrika çölleriaıde def· 
f nedilecektir. 

CUMHURiYET 

Büuük hadise 

! 
Yunus Nadi: 

'ı Bu yeni dünya harbinde 
hürriyeti ve deruokrasiyi mü-

1 dafaa eden lngiliz impara-
1 torluğu son şimali Afrika 

1 taar.ruıuoda kolay kolay bi· 
' tip tükt!nmek bilmiyen maddi 

manevi kudretinin su!turucu 
bir deliJini daha vermiş bu
lunuyor. 

ltalyanın Arnavutlukta uğ
radığı mağlübiyeti takiben 

Mısır sefdiııde de gafil av
lanmış düuy~yı kasıp kcıvu-

ran yeni ha ı bin nıü atakbel 

inkişa fl: .. rı bakımmdan çok 

esaslı bir dönüm nolihsı 

aayılecak mahiyettedir. 

Bugüıı için muvaffa k Ic-
giliz taarruzuDun zamanla 

ı şümuı ve vüs'at kazanacak 

ı ~ Devam.:,,:.: :h!~ede ~ 
· Sınai müosseıer Mua-
1 mele vergisi ve imalat 

defterleri 
941 Yılından itibaren kul~ 

lamlr-cak olan bu defterler 
Kemera t ındı Marifet Mat· 

baas ında h Zlrlanmış ve Sa
tılmaktedı r. ......... ~ .... ~ ....................... ~·~ ···· ··~·~··· 

ı Bugüu malirıclerde.1 i tibare 1 : 

: MÜNHASIRAN ı 

!Tayyar~ Sinemasında. TEL: 36461 
: FiLME iLAVETEN 

l YU ~ N - 11~ALYAN 
~ harbine ait ilk harp manzaraları 

.. 
ı 
: 
ı 
ı 

ı Yunanist llnda S fcr berlik ·Ati·.i'.\ il& ııferi tesit ediyor, ı 
ıordu Meçhul mıker i o meur1 ö linde·Bıty M taksas nut uk : 
ısöyliyor- Yunan kralı ve kraliçegi Ö ll Ü ıJ de geçıc! r l!smi · ~ ı 
ı lnailiz zabitlerinin Yuaaniıtana muvaaalitı - Yunanistan ı 
; ıilib baıın11 - Zafere dejru... ı 
~Htt•ttttttHff~ffffffffffffffffff~ttff~ffffffff 

ALMA 
CASUSLAR 
AMERiKAD 

ı Ve Almanların Petliil Bır• 
L ,!l•Y•n lngillzlar 

(25) Yazan: Halil Zeki 

beuzettiiioi çünkü hakikatte kimin 
bına ~alııtığuıı bilmedij'ini. Yalnız d 
miyen bir şey varsa mektupların üst 

ki posta mühürünün Nevyork poatı 
ait olmssı basabiyle aldığı bu mektup! 
hakiki mahrecini bir türlü öğrenemedi 
936 yılından ı. onra bu mektupların po 
ya tevdi ediluıiyerek irtibat casusları 
SJuste, Senit yahut Kul Veygand gibi 
hıslar tarafından elden geldiklerini il 
etti: 

Rumrih itirhfatında devo.m ederek 
di ki : 

.. Buoda11 bir ay soura bana yeni 
adres verildi. Mektuplarım bu adrese 
zılacaktı. 

Adreı f U idi: 

Frinlein Giaelo Sehcel 

Gncisenauatrasse 26 

Ham bur 
Allencoa 

Yazdığı bu mektuplara aldığı ceva 
rın bepsi makine ile yazılmıf Saodera i 
zasını taşıyoı lardı. 

937 yıh son teırio ayında gene ad 
değifti. 

Evvelce matmazel Giseloya yazılır 
bu kere gene bir kadın adresi verU 
Kadın berber Eeuser namına yazllaca 
imza da 11Crovn,, olacaktı. 

Bu adres d~~ğişmesi ile ber.1ber m6rsi 
imzası dahi değİfmİşti. 

Santers yerine N. Spielman geçmi 
Buaunla beraber Rumrih bu müstear i 
zalann arkasındaki sırın perdesindeki s 
ra bir türlü vakıf olamamıştı. 

Federal istihbarat şefi casus Rumr' 
buraya kadar dinledikten sonra bu 
tarın arkası Dd ıki sır perdesini şu yol 
yırtmış ve Rumrihin gözünü açmıştı. D 
di ki : 

- Ruuırib, bu Sanders te, Spielman d 
Bremen de N:abribten Steel deniz şirke 
nin şefi Egmeo kaptrn Erik Pfeyldd 
başkası değild ir. 

Rumrib bu yeni malumata hayret etti. 
Federal bürosunun bu casu!Jluk ş~beke 

hakkında kead isin in bile bilmediği şeyle 
vakıf bulunduğu kanaatini hasal etti. Çi 
kü o bir kere bu Sandersin kaptan Mo 
ler nammda biri olduğuou da laf arasın 
işittiğini hatır Iadı. 

Ayni ZRm nda hatırladı ki onu caauıl 
ğa kabuln için hakkmdaki tahkikatı 
Moller yaptırnuştı. 

lstıhba rat zabiti Rumrihe bu 
i :n1ası nm · ç yüz ünü söyledikten 
nu ila ve etmişti: 

- Rumrih ~iz, zaten nazi casaslannı 
memleketimizde tarihte misli olmıyan bi 
suikast ya pme: k üzere hazırlandıklarını bi 
lıyoruz. 

Rumrihio isticvabı ta ın üç güo deva 
etmişti. Bu istintak on bin keli.n lik bi 
d osy, hşkil eyl .. d ı . i s tintakın döı döne 
günli Hi ki Cl sus ea mühim ve en büyli 
itirafla rd:ı bulundu. Bu itiraflardan evve 
bu m s lcb İ a en ruiihiru a ktörlerinden bir 
ohm doktor Griebele dönelim: 

-Devamı ••r-
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FU D : .· ···uğu 
(50) ---. Yazaa:A. Fuat TuDaeven _._ij 

Fuarın Son Gecesı 

nunla geçirdiğim sevda~, ge· 
elerini bir daha bulunmaz bir 

· hatıra gibı yad etliyordum 
• 

_____ .. ___ _ 
• Sabab~ra kadar uykusuz 
P t~çen gecelerden sonra ka-
j, lbhidar içinde bunalan ru
" ~ll:ııu eğltadirmek makS3 
p ~· 1Yle fu•rın gam dağıd. eı, 
• liıellililer1ni s-=yre Jerek, bol 

• t•ldı yollarında dolaşıyor
~lluı. 

r 

Tüd~ioın son hareketini 
Qutmamışhm. Oauala ge-

~~rdiğim sevda gecelerini 
ır daha bulunmaz bir ba-

~ra gibi yadediyor ve bu 
•tıralarıo gözlerimin önüne 

l~tirdiği bayallar içer1sin· 
~e kayboluyordum. 

Fuar, son gecesi olması 
iolayııiyle tarif edilemiyeeek 
~ecede kalabalıkta. 
l:ğlence mahalleri, gaıiuo 

lt hıncahınç dolu idi. 

Fuar aııldığından bir kaç 
'te ıonra Ayşe teyze, Is· 

~tt, Şaziye Ye Türkanl~ 
olaıtığım yollarda bir ya-

;'bhk seziyor ve bu yollar-
' benim geçirdiğim mesud 
daıilikalar gibi, mesud anlar 
~'şıyan bahtiyar çiftleri g Ö· 1 

1~Yordum. 
Yerden göke doğru ynk

'~len bava fişekleri, gökteki 

~tleklere fuar cennetindeki 
~esud iasaolaran son selim · 
tını götüı üyordu. 

Derin bir i'tiğrak içinde 
1~Yrettiğim bin bir manzara 

~~tlıeden bana tatlı bir sar-
0tluk vermişti. 

Biraz daha neş'elenip her 
1~~i unutmak için bir kaç 

~llble bira atmak üzere yo
~ına yakın olan akasyalar 
' 1tı gazınosuna uğradım. 
, Orada gördüğüm aşina 

111tıalar beni tamamiyle sc· 
titıdirmişti. 

~Bunların biri Karadenizli 
~ Ustafa, diğeri de manav 
~sandı. 

Pvtustafa ile Hasan bir ma-
1'da sevgilileriyle betaber 

~lta·uıuşlar, emsalsiz r.eş'e 
~~ kukandırcı bir zevk)ç 

l'ttgilılerinin suoduğu bade' . tı nuş ediyorlardı . 

1&eş ahbapların ikisi o gece 
~'ttlamiyle eoşmuş fuarın il

d-tll kaynağı manzaralaıın-
•n, ilham alarak kalbletin-

~ğan ~6mleleri bir 

~r. Fahri Işık 
l~ı:nir Memleket hastanesi 

manzume.b&liade sevrililerine 
neklediyorlardı. 

Mustafa uydurabildiği bir 
manzumeyi Karadeniz bava~ 

)arından birine bağhyarak 
t er ennüm ediyordu: 

Kaşunun enluğuoe 

Yüıunuu p tn lugune 

Kesuleyum fuorunn, 

Seouo o kuzelluğune 

Hasan da ayni huaret)e i 

okuduğu bir besteyi tekarh
yordu: 

Otuz günde soğudum 

Hem meyhane, hem bardan 
Bir ae•gili lı azandım 

Sevda dolu fuardan .. 

Mustaf• bir sevgili, Hasan 

bir sevgili kazandığı gibi 
bunlara benzer kimbilir kaç 

fuar sevdalisi gözlerinin 

önünde bir hayal gibi yaşat· 

tıkları aşkın hakikatına fu .. 
arda kavuımuılardır. 

-Sonu var-

Eve taarruz 
Bornovada Çay sol; ağıad s 

Yu!luf oğlu Kizim evvelce 

araları açık bulunaı! Latif 

oğlu Selimin evine taarruz 
ettiğinden yakalanmıştır. 

§ Gazi bulvarında Celal 
oğlu Şetıket, karısı Emine, 

Celôlettin oğlu Ahmet, Ha
lil oğlu Ali ve Kamil oğlu 

Kemal bili sebep Kasım kızı 
Rukiye, Has n<ı oğlu Ahmet 
ve kııt Zeynebin evlerine 

taaruz ve camlarını kırdık

larından yakalanmışlardır. 

--o---

Yane:ın 
Başlaneıcı 

-o-

Bornova Kalkan so~ağan· 

dıı Ali kızı S ime, yaktığı 

mangal ateşini odaya geti

rip yere koyacağı sırada 
mangalla yere düşmuile 

ateşin etrııfa dağılmak su· 
retile 30 lira kıymetinde 

bulunan bir hah seccadc:!!İ
DİD kısmen yandığ& ve hi-
dige dikkatsııhk yüzünden 
vukua geldiği anlaşımı~tır . 

p 

Yazan: Abidin Daver 
-5-

Erlerden bir çoğu da ha~ 
yaleti sık sık görmüşlerdi . 

Diğerleri onu gfümiye mu
vaffak olamıyorlardı; halta 
bir kaç mebe önlerinden 

geçtiği Ye kendilt; rine par
makla gösterildiği halde. 

Son kumandırnımıı: g mi· 
de g•yrt tabii biç bir ş eyin 

mevcudiyetiui a~la k. Lul 
etmiyordu. Fakat bir iid 
defa güverteye çıktığım za-

man onu son derece h ~ye · 

caoh ve asabi bir halde 
gördüm. 

Ne var oiye sorduğum 
zaman, efrat hay~letin gu · 

Auteden geçtiğini kulağıma 
sıldarlar. 

Kumandanın dikkati bu 
hayalin üzerine ,ekildiği 

vakit o biç bir ıey görme
diğini iddia ediyor ve var-

diyadaki askerlere ,,sis de
lisiniı!,, diye bağırıyordu. 

Sonra bir gün küçük :ıa· 

bitan salonunda kumandanın 

zabitlere açıktan açığa "ge· 
minin şeytaoJarla dolu ol-

duğunu,, söylediğini, hizmet 
eden nderlerden biri duy· 

muş ve gi:ıliçe hepimize an· 
latmışhr : 

Mayısta Manş kanahnda 
ve ispanya uhillt:riaıdc; do
laştık. 

Bu bizim eu talisi2ı, eo 
feiakeUi seferimiz oldu. Eı:ı-

gine çakala hell ÜZ iki gün 
olmuştu kit toı p~ uuculaumıı-

1 dan biri çıldırdı, arkadaşla
rına sald1rmıya başladı. Bu 
zırdeliyi bağlamaya mecbur 
olduk. 

Arkadaşı mızın koJlarını, 
bacaklarını bağladık amma 

dilini bağlayar:nazdık ya. Za
vallı mütemadiyen bağırıyor 

ve hayaletin kendisini kova
ladığını söylüyordu. Okadar 

çok bayırıp çağuıyordu ki 
gürültüıüne tahammül edtt
miyoıduk. 

Nihayet, kumandanın em
rile sıhhiye çoı vuıu bir mor-

fin şiringası yıı parak deliyi 
uyuttu. 

Uyandığı zamsu sakinleş 
miş görünüyordu. Yanıua 

muhafız bir er verdik ve 
güverteye çıkmasına muH
ade ettik. 

Orada yeni bir dclılik 
nöbetine uğradı, arkadaşını 
itap kendisini denize ath. 

Kumandan bemen gemiyi 
durdurdu, Yuyu denilen kü-

çük sanrlalın11z1 indirdik 
amma zavallı bir daha su· 
yun yüzüne çıkmadı. 

Bira2 sonra Uıhant açık· 

lauuda şiddetli bir fırtınaya 
yakalandık. 

Ça ı kçıbaşınuı ayağı kayıp 

dliştü ve sağ bacağı kırıl· 
dı . 

O gün bir tuzak gemisi· 
ne rastladık. 

Önce bunu idi bir tica

ret vapuru sandık fakat 

soııra bükiki hüviyetini an
ladık. 

Aramızda bir topçu mu

hare bHi başladı Birkaç isa· 

DÜNYA 

17 lncl Kanun 

ıG .misi 
betten sonra dtişmandaa 
kalkrştık. 

Bu çok tehlikeli baımı 
büsbütün haklamak için ta• 
k ibe başladık lam beşind 
mermiyi atmıştık ki büyük 
bir .laiga üzerimize çullan· 
dı . 
Topçnlarımızın iki~i, topa 

sau]arak kendilerini kurtar· 
dılar fakat cc phaneci tu· 
tunmıya vakit bulamamıştı : 
daJga zavallıyı e.hp götlirdii. 
Bu sert havada onu kurtar· 
maya imkan yoktu. 

-Sonu var-

----- - ---~--------------

Hindde ılan· ~adın takke· 
çıkan 

servet 
dan 1 • d nas" o- sın en 

runurla ? l 
Hindistanda zehirli yılan• 1 

lara fosadüf edilir. Hindli-

lerin ıebirli yılanlardan ko · 
run nak için yegine tavsi· 

yeleri yılan gören kimsenin 
sanki biç bir şey olmamış 

tarzında tabii bir halde dur
masıdır. Böyle olunca yılan 

insana saldırmaz Ye sokınaı
mış. 

---o--
Sahan kapa2'ı 
nezaman icad 

edi di 
Kapah sahanlar orta çağ

da icad edilmiştir. O zama

na kadar açık olarak kulla
nılan sahanlarm kapatılması 

sebebi, yemek dolu sahan• 
ların taşınırken içerisine· ze· 

bir konulmasından korktuk
larmdandır. 

---o--
insan bir günde 
ne kadar enerji 

sarf eder 

Floransada Pallani ısmin· 
de bir eskici bir evden bir 
bir bayii müstamel kadın 
elbise:i satın almışbr. Bun• 
ları satan genç kadın bu 
olbiselerin yakınlarda vefat 
eden ihtiyar halaımıdaa 
miras kaldığını söylemiıtir. 
Eskici bu elbiseleri karııtı· 
rırken eski bir kadın tak· 
kHinin iti katı olmaıındaa 
şüphelenmiş, dikiılerini sök· 
tüğü zaman meydana 1550 
liretlik evrakı nakdiye ve 
75000 liretlik bir tasarruf 
sandığı cüzdanı bulmuıtur. 
Eskici bunları polise ver
miştir. 

Malın sahibi genç kız ha· 
tasının bu kadar büyük bir 
serveti bulunduğundan ha .. 
beri yokmuı. 

--o--
Ehliler vahşi

leşir mi? 
Afrikada Links denilen 

bir nevi vahşi hayvan var• 
dır. Bu hayvan koyunlara 
musalJattır. Sürülere yalda· 
şıp koyunları kapar. avı 
gDçtür. Bunun için afrika 
avcıları Links avına çok 

Bir insan bir günde sarf merakhdırlar. 
ettiği enerjiyi bir hamlede Şimdi vahşi olan bu hay· 
sarfedebilmelc iktidarına m4- van eski Mıaırlılar devrinde 
lik olmasaydı, bir elile bir köpek gibi ehli bir hayvan· 
lokomotifi kaldırabilird i. mlŞ, evlerde beslenirmif. 

ı ---~-----·;·;;;;;;;d";.l 
Senenin en güzel aşk • müzik - dans - şarkı - geuçlik ı 

ve güzellik şaheserini s yın halkımıza iftihar ve ı 
ı 'erefıe takc:\im eder ı 
t TYRONE POVVER ~ SONIA HENIE ı 
t Tarafından nefasetiue doyulmaz bir güzellikte yaratılan ı 

~ ·KARL!_ ALTINDA i 
ı Foks jurnaJda en son ve mühim haberler. . S 
: Seaosfar: her gün 2-3.30-5.30-7.30-9.30 da başlar ı 
ıDikkat: Haftanın her gününde ilk seanslar ucuz halk ı 
t matineleridir .. , .......... ~ ............... .. 

il '* ~ Rontken mütehauıaı 
> 0tıtken ve Elektrik tedaviıi 
'l>ılır. ikinci Bayler Sokak MiLLi PiYANGO ILETLERINIZI 
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Türk Gazete e- ihtikar suçlu, 
ri ne diyorlar? larının cez la-

0-:--- . rı ciddetlen-
-Baı tarafı 2 aı an hıf ede- Y 

muhtemel bütün alı:ibetleri diriliyor 
üıerinde taf•ilita giriımek
sizin lngiltereyi Mısırdan Ye 
Sllventen •e binnetice Ak
deaizden ,ıkarmayı istihdaf 
eden ltalyan tetebbüıürıl\o 

artık suya düımüt olduj'unu 
s~yltmeğe imkla •ardır. 

ltalyanın YuDaoiıtan taar
ruzu lagilterenin üslerinden 
istifadesini temia etmek su
retiyle zaten Akdenizdeki 
hikimiyetıoi takviye etmi 1ti. 
Bu vaziyette IDgiltere yaloı ı 
Yunaaıstana yardım etmekle 
kalmıyarak, şimali Afrika 
iıleri bıkıınıudan ltalyayi 
daha yakından, daha esaslı 
ve daha kuvvetli surette 
vu maya imkan kazanmıştı. 

Grazyani ordusuna iadiri· 
len darbelerde bu y~ai vazi
yetin hakim bir rolü bulun· 
duğunda füpbe yektur. Her 
halde dllnyayı sarsan garip 
•e ilanlı buhranın Akdeniz 
hikimiyeti ve Roma impara-~ 
torluğu ribi malihiilyalara 
mülteaid tamamiyle abes bir 
ıafbuı bertaraf olmak yo
luna ıirmiı ıayıJabilir. 

•*• 
AKŞAM: 

ArnaYutluk 1e Afrika 
zaferlerinin neticeıerı 

-o-
Necmiddin Sadak 

Yunan ordularının bugü
ne karder vardığı neticeye 
göre italyanm bu kış arna
vutluğu büsbütün bırakmak 
mecburiyetinde kalacağını, 
o bavaliyi iyi tanıyan aske· 
ri mütahassıslar katiyetle 
söylüyorlar. 

Arnavutluk bu suretle 
kurtulup istiklinine kavuş
tuktan sonra orada alınması 
tabii olan tedbirler İtalyanın 
bir daha ayak basmasına 
engel olacaktır. 

Şarkta Balkanlara, afıika
da Mısıra doğru büyük im
paratorluk hülyasile yola 
çıkan İtalyanın, yarı yolda 
elindekini de kaybetmek 

tehlikeaile kıarıılaşması, yıl-
lardanberi milleti muazı.a ı.ı 
emellerle beslemiı olan fa· 
tist rejımi için, altından 

kalkamıyacağı ne derece 

arı bir c.lırbe ise, Akdeniı
dc •e ~(; ikad• en tolr rrn · 
,endiği Fıuı c; z y r '•mm 1 ıı 
ansızın mıhı u rıı ka lan io gi l-

t erenin tek b.ışın .. bu ama n
ıız dubeltri i c dırm t'ğ e mu 

Yaffak oluşu da ingihz ı. il · 
Jetinin ter f ve s ıhPtı ni o 

lradar yüks elten harikalar
dır. 

Yeni mola siyas ~ t ecJ ebi-
1atile, ger.ç . dinamik, büyü· 
meğe ve geniılemf'ğ, ı a m· 

ıed, bayat s h ıo la r ı 1 mü 5 -

tabalr r6ıteriten Itır mille. 

tin, çllrlma,, ufalmaya, r•. 
rllı••t• mabk6m diye taı· 

--o---
Ankara - Milli korunma 

kaauDuoun bazı maddeleri · 
ni tadil eden liyiha B"yilk 
Millet Mecliıi mu•akkat en
c&meninde tetkik edilmek
tedir. Liyihaya röre ev ki· 
raları biç bir sebeple T• 
üstü kapalı bir ıekilde de 
arttırılamıyac:ıktır. 

Gt:ne ayni liyihaya naza· 
ran ihtikar suçlarına karşı 

cezalar şiddttlendirilmekte
dir. Bu suçlar için cürmü 
meşhut usulü kaldırılacak, 
memurun zabıt varakası ki· 
fi addedilecektir. Uıtikir 
suçlarınCla para cezaaı beş 
bin liraya, sürgün cezası da 
5 seneye çıkarılacaktır. 

--o--
Radyo 
Proğramı 

--o--
18 Program •e memleket 

saat ayarı 18 03 müzik pi. 
18.30 Konuıma (çifçinin aa
atı) 18.45 müzi'( çiftçinin 
aaatı 19 temsil Ankara de•-
let kons'?rvatuvarı tiratro 
~ubesi talebe•eri tarafından 
19.30 memleket saat ayarı 
ve ajans hıberleri 19,45 
müzik fasıl heyeti 20.15 
Radyo gazetesi 20.15 müzik 
klasik proğram (Ankara 

radyosu küme saz bcy~ti) 
21.30 konuşnıa {Ulusal e ko · 

nomi ve arlhrma kurumu 
adına Ticaret vekili Müm · 
taz Ôkmet tarafından) 21.45 

müzik radyo salon orkest
rası 22 30 memleket saat 

ayarı, ajans haberleri bor· 
salar ve fiatleri 22.45 müzik 

radyo salon orkestrası proğ
ramının devamı 23 müzik 

pi. 23.25-23.30 yarınki p roğ

ram ve kapanış. 

---o---
Af yona yarım 

metre kar 
yağdı 

Afyonkarahiaar- Şiddetli 

soğuklar devam etmektedir. 
Kar yarım met reye yüksel
mi~ti •. 

---o---
Tancaya yeni 

lspanyol as
k ri geldi 

Taucl (ı\.A) - Taneada 
bulunan 1200 asker ispanya 
ya oakledilmit ve yerlerine 
lspanyol nizamiye askeri 
getirilmi ştir. 

vir ı d ı l n demokrat milletle 
bu imtihanı ibretle temaıa

Y• dejer muhteı•• bir maa
ıaradır. 

f$EeiıiffABERLEni ~ •~tu tuy · Loı~: ~ 
1.~ ~1~~ ı......t:I s ~ n y 
E.czacı kalfası topraklarınd 

bir se eye tekrar bir ha
n .. ahkôm oldu rekete geçmesi 

Memleket hastahanesi ec
zacı kalfası Nuri oğlu Mus
tafa hastahaneye ait eroin 
ve morfinleri satmak su,un
daa asliye cna mıhkemesi· 
ne verilmiş ve mahkeme ce 
lıeoe hapise ve 200lira pa· 
ra eezaaıoa mabküm edil· 
miıtir. 

---o--
Belediye sıh

hat vekaleti 
den lıekim 

istedi 

-

Belediye, kadrosunda boş 
bulunan dört hekimin tayioi 
için Sıhhat Vekiletine mü
racaat etmiştir. 

Elyevm belediyede 3 he· 
kim vardır. Bunu la lz roirio 
ihtiyacı karşılanmamaktadır. 

--o--
Gelenler 
Gidenler 

lzmir mebusu B. Mehmet 
Aldemir Ankaradan, Sıvas 
mebusu B. Mitbat Şükrü 

Bleda Ankaraya, Denizli 
mebusu B. K. Samau lı lstan· 
buldan şehrimize gelmiştir. 

---o---
Sıhhat Meclisi 

Vilayet umumi sıhhat mec
lisi düa öğleclen sonra sıh· 
bat müdürü Cevdet Saraç
oğlunua başkanlığında to.Jp· 
lıamış ve sıhhi bazı karar· 
lar verilmiştır. 

--o--
BORSA 
HABERLERi 
11,50 - 30 kuruştan 1359 

çuval üzüm, 7 - 16 kuruştan 
270 çuval incir, 6 kuruştan 
124 çuval bakla, 21 - 22,50 
den 163 çuval susam, 6,75 
den 147 çoval kumdarı, 65 
kuruştan 145 balya pamuk 
satılmıştır. 

---o---
Kinin geldi 
Ankaradan Sıhhat müdllr

lüğüne 30 kilo kinin gelmit 
ve derhal alikadarlara tevzi 
edilmiıtir. 

--o---
Yeni bir fayda

lı dergi 
orta okul 

Yliksek yazıcıların olgun 
yaıılarile dolu olarak aylık 

orta okul mecmuasının bi· 
rinci ıayısı intiıar etmiıtir. 

Bu nefiı ve faideli mecmu
ayı lrarllerlmize taniy .... 
ederiı. 

imkansızdır 
---o---

Radyo gazetesine göre 
bir haftadanbc ri Mısır top
raklarında yap ılmakta olan 
harekat artık tamamen ital
y .. n arazisine, Libyaya inti
kal etmiştir. 

Yapılan taa ruzun bir kaç 
maksadı vardır ki bunlara 
şöylece bü.asa etmek 
kabildir. 

1 - Sidiba-aniye kadar 
hulul edeu ve yedi it.ıl yan 

tüme r i tarafındao tutulmak
ta olan arazide bir temizle
me harekatı yapmak. 

2 - Libya top rak~arında 
harekata geç-.rek Tobruk 
Deme ve Biogazi gibi Lib
yaoıo üç müh;m iinünü el
de ederek İtalyan ordusuaa 
daha ağır bir darbe indir· 
mek. 

2 - Bütün Libya ordus•· 
!!unu imha harekitina giri· 
~erelr Tunuı hudutlarına 

kadar dayanmak. 
Birinci ihtimal artık ta

hakkuk etmiştir. Mısır top · 
raklannda İtalyan ordusu 
kat'i bir hezimete uğramıt
tır. 

Bingazi ile lngilizlerin asıl 
üsleri arasında 1200 kilo· 
metrelik çok büyük bir me
safe vardır. 

logiliz donanmasının de · 
nizlere hakimiyeti sayesinde 
bu mesafeyi doldurmak ka· 
bil ise de harekatın pek 
kolay olmayacağı tabiidir. 
Zafer zorlu' suz kazanama · 
yacağıoda'l iııgilizlerin da
ha evvelden daha evvelden 
hesaplar rnı yapmış ve hazır

lamış olmalıtrı da kuvvetle 
muhtemeldir. 

lngilizler için co mühim 
avantaj gerilerinin tamamen 
emin buluama ıdır. Mısırın 
sahil kısmının her baogi bir 
noktask'la ltalyan donanma· 
sı nın himayesi altında asker 
çıkarma tehlikesi yoktur. 
Zira İngiliz donaomksının 
akdenizde İtalyan donanma· 
sına kahir bir üstünlüğü 

vardır. 

Son haberlere göre ingi-i 
liz zırhlı kuvvetleri Bardiya 
meTkisini de kuşatarak bu 
şehrin 30 kiJometre batısı· 
na geçmiılerdir. Sellum,Ka
putzo -ye Bardiva tamamen 
muhasara edilmiştir. Bura· 
daki garniıooları teşkil 
eden elli bin kitilik İtalyan 
ordusunun bir iki gine ka
dar tealim olması beklen
mektedir. 

Yunao-ltalyan barhana ge· 
lince : 

Biitün cephede yağmakta 
olan kara rağmen Yunanlı · 
lar ilerlemektndirler. Şim•l 
cephHinde barekll dewam 
etmektedir. 
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ZABITA HABER ERi 

Kıımar oyu 
mak 

lkiçeımelik Karaman ı 
kağıuda 59 sayılı aile ıe•İ 
de Halil oğlu Emin, odası 
topladığı Arslan oğlu Me 
met, Kadri oğlu Muntası 

Hasan oğlu Mehmet, Oım 
oğlu Hayri, kaptan oi 
Muıaffer ve Hüseyin oj 
ibrabime menfaat muka 
tinde kumar oynattığınd 
227 buçuk kuruş 
birlikte suç üıtü. 
mışlardır. 

--o---
Ekmekbıçaği 

yaralandı 
Karaman sokağında Me 

met oğlu Hikmet adın 
birhi elinde tuttuğu ekme 
bıçağının üzuine düıert 
ağır surette yaranlanmııtı 
Yaralı hastahaneye kaldırı 
mıştır. 

--o----
Kar ve dol 

Bu sabah şehrimize b 
hayJi kar ve bir mikdar 
dolu yağmıştır. 

fVlendres ve 
Gediz nehir· 
leri taştı 

Hariçten gelen haberler 
göre büyük Menderes • 
Gediz nehirleri tatmış v 
ova su altında kalmıttır.;. 
yüzd . n pamuk mabıulOn 
bir kısma toplanamamıştır 

--o---
Arjantin ve 

Urugvay har 
• 

cıye nazırı 

Montevido (A.A)-Arja 
tin ve Urugvay hariciye n 
zırları toplantılarına nib 
yet vumişlerdir. Naıırl• 
iki vesika imzalamıılardır. 

---o--
Vilayet dai 

•• • 
encumenı 

Viliyet daimi enc6mı 

dün valimiz Bay Fuad Tu1' 
salın başkanlığında topla 
mıt ve turistik yollar meı 
lesi tetkik edilmiştir. 

Yunanlılar yeniden 
çok tepeler zaptetmitlerdi 
ltalyanların baıı noktalard 

mukabil taarruı,,ları tamalll 
püıkürt6lmüştiir. Tepede)• 
şehri balkı tabliye edilirk• 

buraya mukavemet için Y 
ni takviye kuv•etleri ıet 
rilmiıtir. 

Merkez cephesiyle bur• 
da tiddetli mulıaar4beler ol 
maktadır. 


