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~SA VE _!'Ç!~ 1 

Mareşal 1? · i.e-' 
in hült iim ·!ti 
ı-ibi Fıra.ıısız 
toprai~ları da 

~· •. çiineııec ..&k ~( 

ıı 
---o--·--

S o.u alınan r. <lvo b., 
b::ı!etİ L~ \;,ı,,\m Ma 

teşal Pit~ni u t:n i c tev .ifi 
Bulin aukuındınin anu ve 
id3r ~ si ile s~; be!)l bırakıl

ınesı \'e onun şu V• ya bu 
\'azifeye tekrar t;.yin oiunll
c ığı hakkında bn bayiı n•a 
lumat vcrdıler ve verm' kte: 
devr1m ı.htı.:ktedirl~r. 

Bu haberler, Lava1in tev
kifi ve ıs.eı·best htrAkılması 
lrlesele irı~n siyasi bir ko'"ae
dideo başka bi. ş y olmadı· 
kını ve Vişi hük&lmafinin 
böyle ınuhim bir meı;ı~:-ue 
oyoamak iıtiyeceği rolün 
herkesi eğlenJiıecek ve gül
direcek bir kukla rolünden 
ibaret olacığıaı göstermek
tedir. 
~imdi de Vişi bükômetine, 

Ittilyaya yardım için gönde
tilecek Almsn askerlerinin 
Fransız topraklarından geç-

' inesi ve icabederse bütün 
Fransanın işgali ibtimnl ve 
hnkinındnn babsedilmeğe 
b!l§landı. 

Aeaba bu !Uretle Mareşal 
:Petenin otoritesi gibi Al
manya ile sulh halinde bu
lunduğunu zanneden f ran·· 
sanın toprakları da çiğnene-
tek General E>ogolun ek-
lbeğine yağ sürülmek ve 
General Veygand'ın kıtaııı 
•ıimkir bir karar almıısına 
hürmet etmek ideoecekmi
dir? 

Bu sualinde cevabını ha
diselerin vermesini bekle· 
!heden ~imdiden ı6y)enecek 
bit ıey vardır ki : 

Galip Almanyarııu mağlüp 
F'ransaya her istediğini İ!i-
tediği ı:aman yapmaktan çe-

,.._ --
f\llese.eninrı hu 

lngiltere • 
teehizatsız 

kalmamas _ r 
Vaşington (A.A) - Ba,r 

--o---
Ruzvelt yı:ni plinm ana hcıt
ları hakkında guetecilere 
beyanatta bulunarak demi~
tir ki : 

" - lngiltereye yardım 
etmekle ber"'ber Amerika· 
nın kuvvetlenmeai için de 
lazımgelen her türlü terti· 
batı alacctğız. Plan 3 Ki
nunsanide meclise verilecek· 
tir. 

Biz lngHtereye ver~ceğimiz 
malları egreti olar k vere
- Devamı 4 cü sBhif ede -

kiamiyecektir. Tobro 
SIRRI SANLI a31tal-

· ya tayy resi 
ltaiyanlar Der- ateşler çinde 

neye doiru düşürüldü 
Çekiliyorlar -~ahire ( A.A) - Batı 

çoJunde fazla yağmurlardan 

--o----
tondra (A.A) - Kahire

de orta ıark orduları ku· 
llllandanlığının neırettiği teb· 
liğ: Libyada Bardiya limanı 
ti•arında muharebe bili 
devam ediyor. 

Büyük Britanya iıtikıaf 
tayyaHleri İtalyanların Bar
cliyadaD Dern•y• doir• çe· 
l:iltlikleriai rlrmitl.rdir. 

bava harekatı zorlukla ya
pılmakla beraber Bardiyaya 
taarruzlar devam etmiştir. 

Şehir dışında üç yangın 
çıkarılmışlar. Düşmau ağar· 
lıklarını Derneye taşımakta
dır. T obrukb. 3 düşman tay· 
yaresi ateşler' içinde y r• 
düıürülmüştür. inıiliz tayya-

releriain ltepsi salim n lıleri•e 
cUSnmlflerdir. 

53 N m a ı 

mu-Royteri ~ 
hab~ri ga~p 

çölü ıtden 
biliai ~iiyor 

-·-o--
K hite (A.l\)-G rp çö

ıüLd .. bnh n1.o royter u.ıubu 
birı bildiriyor : 

Lngillz ~uvvttle i Libya 
.. nıı:i.siuae~i ım~vzıh:d11i t ı h· 
kim etmişlerdiı. H.ırp baş
!nyaıı 10 gün k..:çti. H~rp 
wı .• tak3lHrn da seld z gün· 
denberi dch•Qıyorum. l.ugifüı.: 
ıu\lvetlc1ihin göshamiş ol· 
duğu haı ık;ainr hakkuıda ne 
ynzıba azdır. 

bgiliz k oruaudanlarının 
y, pbkları planlarda~i mu
vaffa~iyet şayanı ;&kdiı dir. 
K şif kolları düşmau kıte]a
rmır.ı 3 saat nrk,..sııuı. k"'dar 
girruişıer 'e hay"tı m.!:ihi
multur t.lde c ttikleri gibi 

ltaly.ıı mayu t •. ül*'larımn 
yerJeı İLİ de teabit etmişler
dir. 

--..... o---

• 
lneiltereye 
~ira ~anacak 

• 
~na T~meı11n 

klymeti 
Nev}ork (AA) - Nev

york Post gazetesinin yaz
oığıua göre ingıltereye ki· 
u:ı•anacak tayyare, gemi ve 
herp :ns Jz.cmesinisı tutevı 9 
milyu 500 mi!yr..ndur . 

B~r iman iaşe 
gemisi batırıldı 

Londra (A.A) - Bahriye 
nez .. rctinio tebliğı: 

Bu :rnbah erkeıtıden Bel
çika sahill.!rinde 1 ~6 7 bin 
tunJuk bir Alman ieşt> gt-· 
misi görülmüş ve hlicum oot
Juımız ta.r"' fıo dan bıarıı.ıı 
tdi!miş ve gemi sularıu içın· 

de kaybuJmuştur. Bizim hıç 
bir u•yiı.tımız olmamıttır. 

a ·reh i2i SOO Ton v-aze· 
Atin (A.A) - Yunan İD müsadere 

Hi"tle:rin yeni 
bir istila 
teşebbüsü 

Londra ( A.A) - Eskiden 
cumhnrreisliğine namzetliğini 
koyl!ln Lan don Nevyorka 
dönmüştllr. Landon Hitleria 
ıubat aylarına doğru İngil-

başkunıandanlığnun 53 nu· 
marah tebliği: edildi 

C'i"pheııin muhfolif yerlf· o--
rinde muvaffakıyetli hare• Duran (A.A) - 6800 ton-
ketler devam etmektedir. Juk Japon vapuru bareketia-

y eu:den esirler alınmış den evvel vapurda bulunan 
ve bu esirlerin ansında sa-

beı yüz ton gazain müsade-
baylrıır da buluumaktadır. 

re edilmiştir. 
iğtinam edilen malzemenin 
mikliırı çok r ühimcHr. Arjantinden Japonyaya 

_--o-- . gönderilen bu mal kaçak ad 

ltalyan 
edilmiştir. Bu gazain tayya-

adaJa - re imalatında kullanılmakta

rında aclık 
yokmuk 

Roma (A.A) - Stafani 
aj nsı bildiriyor: 

Ege denizindeki İtalyan 
adalarında Yunanlılara kar· 
şı mezalim yapıldığı gibi 
gibi adalar balkının açlık 
çektiği hakkrnda Londra 
radyosunun uydurduğu ha
berler doğru değildir. Yu· 
nanhlu arzularile askere 
alınmışlar ver diğerleri de iş 

ve güçleri! I meşğuldurlar. 
Üç aydanberi Rodos adası 
kendi kendine iaşesini te
min ettiği gibi geçealerde 

Rodos açıklarında batan bir 
vapurdan kurtulan beşyüz 

yabudi bu adada iaşe edil
mektedir. 

dır. 

R. ·r 

tereyi istilisına teşebbüsiinde 
bulunacağı haber alınmıştır. 

Tekir dağın
da kar ve 
soiuklar 

Tekir dağı (A.A) - Vi
liyet dahilinde kar ve ıid
detli suğuklar 'devam et· 
mektedir. 

B. Cenial Ak· 
ç n öldü 

- Garson bu ne yahu, ıu eti ne diıim kesiyor, ne dı 
bıçak? 

Ankara - Afyon mebusu 
R. Cemal Akçın diln bir 
ameliyat nenicesinde Sıhhat 
yurdunda vefat etmiıtlr. 

- Bunun sebebi. atçının acemiliiiaden detil, kafi de
recede kömftr bulamadığımızdandır. 

- Siz de mahalle bakkall•rını mı taklide kalktımı? 

Oalar da her zaman kamır bulamadıklarını ve oaaD iti• 
aarllta11 bir kaı kur•t fazlaya sattıklarıaı ı8yliyorlar. 
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öşesi 1 ur azetele- man radyeı• tlefil miclir? 
Eğer bizde Suriye aleyhinde 
her haniİ bir teaaYÜJ kaıdi 
baluosaydi bunun ea birin•i 
taraftarı Ye yardımeııı Al
manya olurdu. 

---o-- •• ri ne diyorlar? 
Anja eri -.II..M~demci 

ilt h pla ı 
ihtG a 1 

Malimdur ki bir ha~talığın ibtiiitı 

••k • hast lığın başk bir hast hğa 
rış•ası demektir. 

de
ka-

Bir çok defa ehemmiyet vermediğimiz 
boğaz ağrıları vücudun muht ~lif uzuvların· 
da çok mühim, çok tehlikeli olabil ... n bir 

takım ihtilatlar vücude getir:r. Meseli an
jinlerin en çok ihtilat yPptık arı uzuvforı· 
nıztn birincisi kulaklarnuzdır. Boğazımızla 
orta kulak arasındaki iı?tira · malull.idur. 

Ek!leriyetle boğ zı ağrıy nları:a azçok lrn· 

lakl rıoda da ağırlık ve hass si yet gfö üliir. 

Fakat bunn da çok şiddetli '1uıak iltihap· 
)arına sebebiyet verir. 

Anjin geçmek üzere iken bir veyahud 

iki kulakta şiddetli evce. yiiJ sek ateş ve 

ıztırabla orta kulak iltihabı haşlar. Bu ih

tilitan nasıl hitam bulacağı 1ıiç kestirile
mez. 

Hafif geçebilir. Cerahat toplayıp kulak 
.zarını delerek aktığı da çok görülür. Ba

a'n da kulak arkasında (mastoid) denilen 

kemik ve civarına da iltihap intişar eder. 

O zaman süratle müdahale edilmezse çok 
mühlik bir hal alır. 

Zaten bu müdahale de yani ameliyat da 
oldukça mühim ve tehlikelidir. 

Nihayet büyük müşkülatla ve ıztırapla 

geçen bu iltihabın kulakta bırakacağı arı· 
.zaları da hesap etmek Ja~ıa dır. işitme 

kudretinde azçok mühim bir tenakus hasıl 

olur ki artık bu bayatı~ sonuna kadar dü
zelmez. 

l~te anjinin birinci ve başlıca ihtilatı bu 
kulak iltihapları dır. 

FAYDALI BiLGiLER 

Her kadın bilmelidir 
Naıırdon urutulmanın b.asit bir yolu, 

bir parça ekmek içini sirk ·d yarım saat 
bırakınız. 

Sonra çıkarıp nasırıu üdune koyarak 
bağlayımz. Bir gece dursuu ertesi gün 
bir şeyciğiniz kalmaz. 

§ Tırııak diplerini fırçn ile temizlemenin 

en iyi usul olduğunu hepimiz biliriz. Ya 

fırça olmazsa ... O vakit sabu lu suya dal· 
d1rılmıı bir sünger p rçasila - tı rnaklarınızın 

ucunu batırıp çekerek - biraz oynayınız. 
temizlikte size fırçayı aratmıyacaktır. 

Kumaı ve Mobilya Boyaları G•ldi 
(T elefoa 3882) 

---· ... 
YENi SABAH: 

Alman Matbu
atı ve Suriye 

-*-
Hl1eyin Cahit Yaltı•: 

Üç yliz big stidet Al•a• 
i~ia koca Çek milletini or
tadan kaldıran Almanyaoıo 
yalnn; Hatay ile iktifa eden 
Türk'yeyi haksız bulmasın
dan daha haksız ve daha 
gayri dostane lir hareket ta· 
s vvur cdeme}iz. 

Alman gazetesinin Suriye 
vaziyetini hülfisa ederken 
şimalde eski eruell~rind n 
vazgeçmemiş bir Türkiyeden 
bahsetmesi Türkiye aleyhin· 

de bir tahrikten başka bir 
mine ifade etmez. Türkiy~ 
nin Suriye b.ıkkıada, Suri· 

yeyi müstakil, mesut ve hür 
görmekten başka bir emeli 
yoktur. Türkiye Suriye hak
kında bundan başka hi~ bir 

zaman biç bir arzu izhar 
etmemiştir. Türk matbuatııı
da Türk devJ~t adamlarının 

ağızlarında Suriyenin istik
lali ve hürriyeti Türkiye için 

en birinci bir emniyet şartı 
olarak ileri sürülmüştür. 

Alınan gazetesinin bizi 

Suriyeden toprak koparmak 
için fır.sat bekler bir düş

mnn tar:ı:ınoa tasvir etmesi 

Suriyeli komşu ve kardeşle· 

rimizle ar.lmızda teessüs et· 
tiğini gördüğü samimi mü-

nasebetle i bozınak arzusuu
dan başka neye atfedilebi
lir? 

Dünyada belki her meın· 
leket bu babda bir şey söy
leyebilmek hakkına malik 
olabilir, fakat bu hususta 
ağız açın ğa hiç hakkı ol
mıyacak bir memleket varsa 
o da Almanyadır. Çünkü 
bizi Suriyeyi istila etmeğe 
davet edeu ağız resmi Al-

Halbuki Türkiye düribt, 
halis ve komşularınıa hürri
yet ve istiklaline hürmctkir 
davrandığıadan dolayıdır ki 
Alman gazetesinin müalıe
zesine maruz kalıyor. Çin· 
kü Berlin entrikalarına ka
pılmamış ve hakka hürmet 
siyasetiaden ayrılmamıştır. 

*** 
AKŞAM: 

Fransada Lavalin de
ğismesi ruhi bir aksO
ıamelin ilk aıametldi r 

-o-

Necmiddin Sadak 

Çöldeki iugiliz zaferi, si-
•yasi şahsiyet olar k herkes· 
ten önce Vişide B. Lavali mi 
devirdi? iki vak'anın birbi
rini yakından takip etmesi 
bir çoklarında bu kanaatı 
uırandırmış olabilir • 

Faket, olan bir hidise ile 
ondan evvel olmuş bulunan 
diğer bir hadise arasında 
mutlaka bir "eser,, ve "mü
essir,, münasebeti aramak, 
mantık preilsip!erine uygun 
olmadığına göre, Afrikada 

harekete geçen İngiliz gene 

rali Vavelin, Vişrde fıanıız 

hariciye nazın Uavali hare-

ketten düşürdüğüne hük
metmek biraz acele nikbin
lik olur. 

Lavalin azli, Fransada kay· 
nıyan hoşnutsuıluğun ilk 
alameti ve bilhassa Maraşa
hn Almanyaya gö!lerdiği 

itil sert çebre..iir. 

Hariciye nazırlığına gelen 
FJandia de Almanyaya ol
dukça dost, meşhur bir şah
siyettir. Yirmi beş yaşında 
mebus, otuz yaşında nazır• 
kırk be, yaşında başvekil 

olmuştur. 

-Devamı 4ncü sahifede -
~ - k ~ 
~~~ .... ~~···~···~·~~~··~···' 
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ALMA 
CASUSLAR 
AMERiKAD 

Yazaa: Halil Zeki 

Esrarengiz seyahat 

Doktor Griebl ve mis Kateri 
Maoa Almanua uoıunda ____ .. ____ _ 

1937 yılının temmuzun hiritıci gunu 

Nevyorkun m.1ruf ve kibar so~yeteler 

bir mevki sahibi olan doktor Griebl h 

berinde matm ızel Katerin Maog old 

halde Doyçe Loit kumpanyasının "Avru 
adlı vapuruiJu a yolcuları arasında gör 
yorlardı. 

Bu iki yolcu ,üpbesiz almanyaya 
yorlardı. 

Vapurda, h ıJ ve gidişinden salihiy 
biri olduğu anlaşılan uzun boyla, sa 
,ehreli, kısa lcesik saçlı biri tarafın 
sayğılara garkediliyordu. 

Bu adam kimdi? 

Bu casusluk faciasının aktörlerinden 
hatta en mühimlerinden biri olan 
Sluster bu ad.ımdır. 

Slusterin gemideki sıfatı Stevard ola 
mukayıttır. Hususi bir kabinesi vardır. 

Bu iki yolcu hergün Karlonun bu h 
kabinesiae kapanıyorlar. Geminin hiJ 
zabiti onları nbatsıı: etmiyorlardı. 

Bu adam bu gemide Fübrerin mfite 
sıfatile bulunuyor. 

Bu gemide politika ve naıyonal so 
list partisi beııabına cereyan eden bil 
meseleleri hal için salahiyettar kılınmı 

Bu adam nazilerin tehlikeli bir casaı 
bir teşkilitcısidır. 

(Avrupa) gemisi Bremerhavea rıhtı 
yanaştı. 

Doktor ve güzel arkadaıı burada 
mandan muavini doktor Erik Pfeyfer 
rafından istikbal edildiler. 

iri kuru vücutlü, cevval bakışlı olaa 

adamı rıhtım üstündekiler gayri ihti 
ağızlarından: 

- Doktor Pfeyfd söı:linli kaçırıyor 

kendisine hayretle bakıyorlardı. 

Bremenin Narihten Stelb kumpanyası 

şefi, yani şimal ve cenubi amerikadaki 
suıluk iılerini idareye memur bu ul 
yettar Führerin gözdeıi nazarı dik 
celbediyordu. 

Bu iki ve sayğıh yolcuların etyaaını n: 

ayene hzzırlanan gümrük memurlarına J 

pılan bi b"" ş işareti ouları bürmetkir l 
vaziyf't aJmeğ ' mecbur etti . 

H tti vazif le in e fazla olarak muaı 
ne edemedikleı i bu cıyayı ve bu eıyaı 

sahipleri olan doktor Gribel ve mis Mi 
gu Berlin sürat katarına kadar gitürdülı 

Katarda misafirlere ayrılmıf olan hu11 
bir kompartımana yerleştirdiler. 

- Siı botel Adlonda bekleniyorıaaı 
Burası biitüo avrupanın en yüksek Ye il 
bir yer:dir. 

Her doktor, size amerika haldnncla ı 
raeaklarım çoktur. 

-De•••ınr-
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ece, bana hiç b nzemiyen 
nıes'ut insan arı deta 

kıskanmıştım 
-----···..------

Demek fuarı sevealere 
'ediye öyle mi? 

Evet.. Pastalarım sev
rabının bir mezesidh. 

Demek dudaklardan 
il aşk şarabından sonra 
pastanızdan y~cıeli. 

lvet, bunu fuar sevda
ltı da takdir etmişler-

Hakhsınız 

· Eyvallah. 
bay Ha~an 

Güle güle bayım. 

il pasta pav•yonunun 
den ayrıldiktan sonra 

Hararetten ya•an baıımı 
ellerimin arası da sıkarak 
ve enun içerisindeki, topla
nan düşnneeleri ezmek isti~ 

yordum. 
Çektiğim ıztırap alhl'de 

in1iy~cek kadar biH:ir.diw. 
O bitkin:ik anımda pek ya

kından kulaklarıma defan 
bir kadın scısiyle ürpererek, 
başımı kaldırdığım zaman 
gözlerimin önünde beliren 
karanlıklar arsında bana 
karşı vefasızlanan Türk anı 
üzerime sevdiği adamla yan 
yaua otururken görmüştüm. 

-Sonu var-
lanıetle geJirdiğim:z gü
bir gecenin hatırasını bir 

yadetmek üzere mer- 1 Habeşistanda 
r•zinosuna gitti':'~:. Ora- İsyan ha . 

to.sav•ur ettıgıaden re 
de kalabahktı. keti 
.' çok masalar boştu. 
il ba boı görünen ma-
tı isgal edenler, haraetli 
il cazın dolgun nağme
_, uyarak, kendilerinden 

iş, durmadan dans edi
'rdı. 

gece bana biç benze

~11 mesut inıanları adeti 
•ıımıştım. 

'°• b•larak işgal ettiğim 
'ııın azerine dirsekleri-

dayayıp, ellerimin arasına 
1itm baıımı yumruklamak 
>ordum. 

:t gün evvelki yaşadığım 
ıat gecelerı . gözlerimin 

ilde bir hayal şeklinde 
~•süm ettirdikçe çok 

ilde söylenen bazı ata 
l~rini tekrarhyordum: 
~ 

.\kılsız başın zahmetini 
'~lar çeker.,, 

~-- t •. .. .. d v b l a a SOZUDU ugru u -
~la beraber benim akılsız 
1«1lın 

klarım 
llmun 
du 111• 

zahmetini yalnız 
değil, bütün vü · 

çektiğini hissedi-

~İt' kaç gündenbc:ri çek-
1ltl azap baoa; "iki kar-

• 
~~ bir koltukta olmaz., 
1 &t!vda bir gönülde ya-

lllitz,, ve bunlar &•ibi daha 

' Çok cümle kırınhlarrnı 
lırtatıyordu. 
İlQ&duğum boş nı • a b • 
~- oturduğum dakitacıao 
1tınduğum dakikaya i •· 

ll:ıasaoın üzeıine konnn 

~l şisesinden başka bir 
~ görmemiştim. 

Londra ( A.A) - Avam 
kamarasında bariye mftste· 
şan B. Butlu demiştir ki: 

•• Habcşistandaki şa tlar 
hakkında malumat almak 

1 tabıatiyle güçtür. Fakat İtal

yanlara karşı isyan h•rcke· 
tinin ilerledigi anlaşılıyor. 

imparator Selas ve Habe 
şistanda dütm&na~karşı mü
cadole etmek istiyeu bütün 
unsurlara hürriyet harbinde 

her U.:.rlü yardımı yapmak 
inğiliz hükumetinin sL •. :.ı ti 
icabıdır. 

--o---
Veren eller 
dert görmez 

--o,--
Soğuklar bütün şiddetile 

hükmünü icraya başladı. 
Her tarafta dağlar beyaz 

mantolarını giyindiler, biz 
mangal, soba veya ucak 

başında rahat otururken hu
dutlarımızda bizim selime· 
timiz namına nöbet bekliyen 
kahraman Mehnıetciklerimizi 
düıünmek en büyük milli 

1 
ve insani borçlarımızdandır. 

Az çok ne doğarsa bütün 
vat ndaşlar yardıma koşaıa
hdlrlar. 

-=--·= ıw 

· Sınai mü essel er M ua-
nıeıe vırıisi ve imalat 

1 def terle ri 
'41 Yılından itibaren kul· 

lanılacc.k olan bu defterler 
K~meraltında Marifet Mat-

l'. Fa ri Işık 
ı~ .... 

baasında hazırlanmış ve Sa
tılmaktadır. 

... ır Memleket hastaneı>İ 

s tıG • • 
mısı 

Yazan: Abidin rJ var _,_ 
biri ziyaretime geldi ; ı Harp bitinceye kadar na11l_ 

battığını öğıenemedik. Hat· 

ta harpten sonra da gemi· 
nin feci akibetiui örten eı· 

rar perdesi tamam ile yı: bl
mndi, 

Çarkçılard,,n biri muvaze · 
nesini knybede:rek düştü ve 

elektrik tevzi le-,ltaaıaa Ça
rktı. 

Düştlifi yertlea kalkarnı· 
yor da. 

Kaburia kemiklcrindeu 
üçü kırılmıştı, ayrıca dahili 

azas111dan bazıları ağır su
rette zedelenmiftİ. O aun 

baygın bir halde yab:ğına 

yatırdık. 

Bir hafta sonra hastane· 
de öldü. 

Mayo bathnı bukadarcık· 

la atladık, faks.t düşman 
karakol gemilerinin su bom· 

boları bir saat müddetle 

p.?şimizi bırakmadılar. Son

ra düşman izimizi ka)' bet

miş olmalı ki bomba infılik
leri ve uskur sesleri yavaş 

yavaş uzaklaşıp kayboldu. 

Bundan sonra Zebrügge

ye kadar tehhkesiz ve ra· 

bat seyrettik Ye nihayet 
Brüjdeki sakin havuıumuıa 
ve.rdık. 

Kara taliin elinden ucm 
kurtulduk diye sevinecek 
bir halde değildik. 

Birçoklarımız sadece can 

çekişmemizin uıadığına hü"· 
mediyorlardı. 

Şahsen tali bana gülüm
sedi. 

Şiddetli romatizma ı.ğn· 
lan yüzünden hastaneye 
gönderildim. 

U. B. 65 tekrar sefere 
~ıkmadan arkadaılarımdan 

- Sana eb diyen vedaa 
geldim dedi, çückü bu de
fa artık dönmiy~ceğime e
minim. 

Buaa ben de eınindim. 
Ün?ın için kendisinini teıel

li ve tesci edemedim. Bü
tün parasını ve eşyelarını 

bana bıraktı. 

- Ölüm b.ıherini aıhı.ca 

bunları karıma yolla, de
di. 

31 Temmuzda U. B. 65 
in İiinı.i de kayıp 

listesine geçti. 

gemilerin 

Radyo 
Proğramı 

--.o--

18 Program ve memleket 
saat ayarı 

18.03 müzik : Radyo caz 
orkestrası 

18.48 Müzik karışık şarkı 
türkü ve taksimler seansı 

19.15 müzik pi. 
19.30 memleket saat ayarı 

ve ajans haberleri 

19,45 müzik radyo ince 
sazı 

20.15 Radyo gazetesi 
20.45 müzik Keman ve vi~ 

yola duoları : Çalanlar: En
ver Kapelman ve izzet Ne
zih. 

21.30 konuıma {Sıhhat sa· 
ati) 

21.45 Müzik: Radyo or· 
keıtrası 

22.30 Memleket saat ayarı, 
ajans h.aberleri borsalar ve 
fiatleri 

izmlr defterdarllfjından : 
Satrş 

No. 

z~yist liste .. ioe göre u. 
B. 65 denizaltı geoıisı, 34 

zabit ~e neferle beraber 
batm şh, f kat gemide f ır.cıla 
biı ı. bit dah bulunduğu 
ve onun uğursuz elimn ge· 

miyi f lakete götürdüğü ka· 

naatı i hiç kimse beuim ka · 

famdan çıkuamaz. 11 
-Sonu var-

ORSA 
HAB LERI 
11- 29 kuruştan 2257 çu 

val üzüm,, 8,25-17 kuruştan 
658 çuval incir, 9;25 kuruş
tan 750 çuval buğday, 6-6, 
50 kuruştan 39000 ton bakla, 
'1 liuruştan 101 çaval kum· 
darı, 19,75 kuruştan fasulya, 
~2-22,50 kuruştan susam sa· 
tılmıştır. --o----
Sene başından 
itibaren saat
ları hır saat 

geriye alacağız 
Haber aldığımıza g6re 

1941 senesi baıından itiba· 
ren saatlerin bir saat geri 
alınacağı kararlaşbrılmııbr. 

22.45 müzik pi. 
23.25·23.30 Yarınki proğ· 

ram ve kapanış. 

Muhammen B. 
Lira K. 

272 2 ci karantina m. İnönü so. 770 ada 2 parsel 161 m. m. ' no.lu arsa So oo 
95 25 
11 o5 

273 ,, ,, cüneyit ,, 771 ,, 7 ,, 317 ,50 ,, ,, 34 ,, ,, 
274 ,, ,, m. veysel ,, 1749 ,, 7 ,, 110,50 ,, ., 6 11 ,, 

~75 ,, ,, ,, 1 ci ve 3 cu kasım 5o,75o ada 2 parsel 809,75 metre 
murabbaı ' · lo numaralı arsa 80 'o 

276 2 ci ka a11tina m. selimiyc so. 76a ada 1 parsel 188,75 m. m. 24 no.h arsa 4o oo 
277 güzel yalı tenezzüh so. 868 ada 9 parsel 177,50 m. m. bili numaralı ,, loo oo 
278 güzelyalı poliğon karakol perakendesi so. bili no. karakol binası So oo 
279 ,, madenci şükrli so. 9o4 ada 1 parsel 148 m. m. 12-1 numaralı arsa 4o oo 
280 ,, metres tepe so. 914 ada 1 parsel 141,25 ,, 11 4 ,, ,, 7o oo 
281 ,, tınaztepe·müstecabi so. 919 ada 14 parsel 224 m. m. 58 no.lu ,, löo oo 
212 güzelyalı teceddüt ve selamet so. 9o7 ada 1 parsel 177 rn. m. 14-2 no.lı arsa 17 oo 
283 ,, reşadiye so. 898 ad 9 parsel 137,25 m. m. 15 numaralı arsa 4o oo 
284 ,, bakır " 920 ,. 3 ., 1648 ,, ,, 2 no. lı eşca. ı havi arsa 400 oo 
285 Salhane selamet sokak 694 ada 1 parsel 142,50 ınetı em. 10 numaralı arsa 14 25 
286 köprü iskele sokak 17 O da 11 parsel 141,25 metre m. 82 ,, ,, 40 00 
287 köprü kayadere so. 1737.da 106 pa. 215 metre rn. bili no. m sa 10 55 
288 3uncü Kuataş Enveriye 110. 649 ada 2 parsel 119,50metre m.46 " ,, , 15 00 
289 Göztepe Köprii s.J. 802 aJa 10parsel 1396,50 metre m. 11-1 ,, ,, 977 55 
290 GüzeJyaiı m. Akgöz mesiı e so. 30Hi metre m. bila no. arsa 226 20 
291 güzelyah uçkuyuler mevkiinde 1863 ada 7 parsel 164 metre m. 1 no.lu hıme 20 00 
:t92 i!ckuyular Urla şösesi üzerinde 1858 ad 3 pars"l 769m~tre m. bili no.Ju arsa 150 00 
293 ,, 3 no.lu sokak 1879 ada bir parsel 70 metre m. 3 no. arsa 10 50 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para veya ikiuci •tertip tasfiye vesikasile 
bedelleri ödenmek üzere açık artırma usulile14-12-940 tarihinden itibaren 17 gün müd
detle müzayedeye konulmuştu . ihaleleri 3Q-12-940 tarihinde saat 14 dedir. 

Tpliplerin muhamm~a bedelleri üzerinde yüzde 7,5 depozito akçesi yatırarak yevmi 
me21lürda M. Emlak müdüı lüğünde müteşekkil satış komisyonuna müracaatları ilin 
olunur. 5295 

lontken mütehaHısı 
,:tkeu ve Elektrik tedavisi 

•hr. lkiaci Beyler Sekak 
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SAHiFE 4 

Türk Gaz te e .. 
r· ne diyorlaY? 

--o- -
-Bat tarafı 2 ci sabifedc-

Harpten c•vel Hitlere ıul 
la• kartardıiından dolayı 
ıektiği t e brik telgra fı ep .yce 

dedikl\d u yapmıştı. Mecli ıte 
sel cenah cumhuriyet part i
sinin reisi id i ve radili.~ l · 

sosyalist Ye sosyalist hGktı

metlerini sık sık t enkit t der· 
di. 

Bu bakımdan, L n 1 ye
rine Flandioin s:elmesi, he
aüı Almaoyaya eiDnİyet ve

ren ve anlaşma siyasetinin 
devam edeceğini gösteren 

bir d ğ; şik li ktir. Faknt bu 
tebeddül bir başlaugıç snyı · 

JabiJir ve M reşaJa Petenin 
Almanya ve itulyaya fcde-

kirlıkta Laval kadar !le i 
gitmek istediğini gösterir. 

Genercl Veygandın Afri 

kaya ğideı ek hali dönme
diği batırlaotrs Framıada 

ruhi bir aksülamelira başla -
dığnıa hükmedilebilir. 

•*• 
ClJMHURIYET 

Sulha nasıl imkan 
bulunur 
-·-

Yunus Nadi: 

Sıkı bir tahlil barp sebe
bi olarak bizi teluar milli 

ve mülki hudutların eğer 

yeri varsa tashihi noktasın
da toplar. 

Bunun haricinde harp se
bebi yoktur. Bunun haricin
deki iddialar silahların ku•
vetile değil, fikirlerin Ye 

beynelmilel lhtiyaclar1n kuv
vellerile hallolana bilir. 

Hakikate ve manbğa rücu 
etmek için Poianyaya tev 
cih edilmiş olan Alman ta
arruzu zamanına dönmek 
li2ımdır. 

Almanya o kadar şikayet 
ettiği Versay muahedesi çer-

~evesinde milli ve mülki hu
dutları itibarile nelerin tas-

hihini itdiyor idiyse harbin 
o gün olduğu gibi bugün de 

sebebi işte yalnız o nokta -
lardan ibarettir. Nihayet a-

~Ş[HiRHieEfttEei. ~ •sovy t rad~~-
i.~ ~~~ _ ... _~ sunun v~rdıg .. 
Öğretmenler bir habere' göre 
Arasında Tepedelen ve 

--cıı--

Ka\ıraınıınl u· okıııu 6iret
mcni Fazilet Utkuo ÇataJc 
Hacı111a,ah okuyan öğret

menliğine, Ku~ad&11 bi in ci 

ok11l öğretmeni Hatiee K e· 
zer Beyoğlu 7 inei ok• l ö,2'
ret menliii e, Ku,adası Bo 
ğ zköyü öirctmet ini Saime 
OJ~ay Çatalca Tlrk O bak 

okula öğrdmenliğine nak 
len tayin olo·ımuşJardır. 

---o---
• l 'l at Pete 

Vilayet d ııimi e ncfü:ncrn 
başkatiplik vazifesia i birçok 
seneler hüsnü suretle ifa 
ederek umumutı t ev ~ ccühle-

rini kazan mış bulu ı:ıc:t :ı B 
Mithl!t Peta asıl vazifesi 
olan mahalli idareler müfet-

tişliğinde çalışmağıa başla~ 
mıştır. B. Mitbat Petaya ye-

ni va:ı.ifelerindE: muvaffab 
yet dileriz. 

---o--

Tahrirııt itip
leri arasında 
Vrlayet tahrirat kitiple

riDden İhsan Akgün Kara-

burun tahriı at katipliğine 
Karaburun katibi Hüsnü S n 

Torbalı katipliğine naklen 
tayin edilmişlerdir. 

---o--
Yeni 

re 
Vilay-et mc kamından: 

Vazifelerinin e bli olma 
dıldar1 viliyetce aulaşılan 
köy bfüosu başkatibi Kadri 
ve katibi Abdulrahim bir 
sene diğer vazafelerde istih

dam ve tecrübe edilmek 
üzeke Tilkilik ve Mahmudi
ye şubelerin·~ caldediJmiş
lerdir. 
---- - ·- -- ----
muvaffakiyetleıi ötiünJe bir 
uevi meşruiyct kazanır gibi 

Haymara 
Düşnıüştü 

--·--
Radye fuEfesine ıöre 

T•n"' u ordu•ıurnn harekatı 
muvaffak iyeUe d e va :n e t 
mekte dir. 

Sovy t radyosunun verd ı 
ği aon bir ha bere göre Te
pcdeleo ve H \ym urı \.-. r a 
bası düşmüştür. Bu k beri r 
d oğru ise T <: p de!e .. io 12 
1'domette şimklin r'c ld KHi
sura kasa bas nın d... dLş 
nıüş o!u:uı çok muhteme!· 
dir. 

Ziı a l e pedeleo düştükten 
ve bu şeh ri ınüdafaa eden 
tepeler işgal ediloik ten son
ra Kıfün.uanııı mukavemette 
devamı beklenemez. Yunan 
kayuakJarrnın habeı ioe gö 
re şimalde lşkumbi vad1sin 
de st te j ik hak.mdan çok 
mühim bi ı m vld Yuı •mh
far eline g e ç nişt ir. Bu m ev
ldin Crıra elması çok ınub

temeldir. 
Cura. ElbasaD istıkame

tinde kilit noktasıdır. 
Bu mevkiin zaptından 

sonra Elbasanın da ıetph 
kolaylaşacaktu, 

Kputzo, Sidi Ömer, Miri 
Sekban, Mlıi Abdültahir gi
bi itaJyanın mühim müstah · 
kem istinat noktalarını zap 
ta muvaffak o'an İngiliz 
kuvvetleri şimdi Bardiya 
mmtakasıoda muharebeye 
girişmitlerdir. Bardiyanın ba
tı ile müvasalesi kesilmiştir. 
Bu sahildeki yerin fazla da· 
yanması beklenemez. Buıı

dan sonra ikinci hedef sa
hilden 126 kilometre ileride 
T obruktur. Harekat lama
men sahil mıntakasında ce· 
reyan etmektedir. Sahilden 
40-50 kilometre cenuptakı 
arazi kumsallık olduğundan 
büyllk kuvvetlerin harekatı 
na müsait değildir. Bu şekil 
müdafilerin lehinedir. 

$imali Af rikadaki hare-

ister GOi, ıstar Ağla 

RUZVELT 
DiYOR Ki: 

--o--
-(Baıtarafı birinci Sayfada}

ceiiz Ye harpte o sonra istimal 
edilecek bir h ılde btı mal
ları tekrar lngiltereden r• ri 
alauiız. demiş ve şu misali 
söylemişt'r. 

ICom~usunda y~n2ın tıkan 
bi!' e dao:ı eli ~d~ boıta•u 
mcçcut o)sa onu cıl ... rıu. \ 

eu y ıkıo musluğunu ta
karak Lu ya gmı sÖnl~ iı
mıeğ e mi lreşar Yeyalaot banu• 
kıymetini mi düşüuür. Ta
biidi ki 1lil.:koydü şart lııor
tu n u ı l · 'ar.gını söndürür 
ve yangı <l .. uı sonra hortum 
bi rn n gö ·n üşı. e ev sabi ~ 
1 1 1 
0 1 ouıuı "" ar V'! y, urnı ı:ı ı 

.... !ı r ve t e'iekkfü < d ... ,., 
lngiliz sipat işleriuin inki

şdı için ber türlü tutibab 
al ın1ş ve b .ıona için iki 
üç fa brikr. yn cta nezaret al
tında bulund u maktayız. 

lngiltueye paıa llıım ol
duğu hakinnd.t bazı ecnebi 
kaynaklar budalac&?. yanlar 
yazmakhtdırlar. Bugünkü 

harbi kaı.anm -.k için para · 
luı bankalara Loymak la
zım değildir. 11giltereye vui 

yardım için mevcut kanunu 
lağvedeceğiz uiyeı ek sözüne 
şöyle son Yermiştir: 

11Meseleniu ruhu inıilte
renin techizatsız kalmama
sıdır." 

katta İngiliz hava kuvvetle· 
ri ker.dUerine dü~en Yazife

yi büyük mUYAtffokiyetle ba
şarmışlardır. 

Sellumun düşmesine bu 
mevkii fasılasız bombardı
man eden tayyareler mühim 

a!llil olmuşlardır. lngiliz ha
va kuvvt: Ueıi İtalyan tayya-

re meydaıılarını da fasılasız 
bombardıman etmektedirler. 

Libyadaki mühim askeri he
defler de şiddetle bomba-

lanmaktadır. lngilizlcr hare· 
kit sahasında tam bir hava 

hakimiyetine malik olduk
larını iddia etmektedirler ki 

kanaatimizce bu iddia haki
kate uygundur. 

olduklara halde Arnavutluk
ta ve şimali Afrikada ltal-

yan kuvveti :rioe indirilt; n 
Haşmetmeip kömür cenapları! 

razi meselesi bakımından 
büt5,1 Versayın yeniden tet· 

kik ve t:ı,hib~ • ~: ;• me 2u-. 
c la bilir. 

I ı • e görüldüğn veç-

h h - ~•n kudreti önünde 

____ .. ....., __ _ 
Bunun hat icincJ m · Petle

rhı uğrunda l<an dö1'ülmek 
suret il ... yih ütülmesini iltium 

edebilece'deri ha tp 8e~eıbi 
bizce bugün d ha yoktur, 

O hıdde nedir dünyayı 
cehennemi ateşler içinde ya· 
ıetan bu b , ngame diyec t"k
ıiniı. 

Bunların hcp~i n : l i j ~ Ai

alar ve zı•nna ın~~ ~lkmıı 
ihtiraslarla inıanlıfı birbiri-

•e dltlrmlı bir kir divll
ıldlr ki k11YYetia ııhiri 

boca ! a d ı kları zaman olunca 

ç rkinlikleri ve biçliklerile 
sı rı tır k lırlar. 

Hak kı;,ı kudretile tavazzuh 

etmeğe yüz tutan vaziyetin 
ilbilm ti iği hakikat olarak 

biz bu fırsattan bilistifade 
milletler i a göılerini sulh im-

kanla ra \:zerine çekmeği bir 
vazife l iliyot •ı. 

Şim c' i .i harbin mütearrız· 
2r b\: ; hına olarak dalla 

fasla devamını meşru deiil. 
batta mlmkia ılıturecek 
baki iri bir H bep yoktur. 

- Ağaçlar soyunduğu, dağlar beyaz mantolarını gıyın-

diği şu zamanda insana en çok ne lazımdır, bil bakayım? 
- Canlı soba! 
- Canım latifeyi bırak. 

- Öyle ise her işi bitiren para mı diyeceksin? 

- O da değil dostum. 
- Öyle ise sen söyle. 

- Soğukların başı göstermesiyle ortadan kaybelan kara 

suratla demeğe kat'yen tövbe ettiğim kış meyvesi olan başı· 
metlfa kömür cenapları ! .. 

Sen de ey okuyucum, bunu duy da düa yüı~ne bakma · 

dıiımız ve 6aem vermediğimiz kömilrün bugilnkll kıyme
tine: 

ıstar GOi, ııtır Ağla 

ZABiTi RABERLERI 

Bıçakla 
Yaralamak 

-
N•mazgilı birİDci bacı ı•· 

kağında Sebetay oğl• Sı· 
lamoa bir bjrlerinin mitte· 
r ilerine sfit verme aeıelt• 
sirııdeu çıkan aiız muaaıı.•· 
~ası netieesinde Y•da •11' 
mui:ı.iu subodan yaraladıiJ• · 
dan ~uçlu yakara..:mıştır~ 

Fas hududund• 
askeı~ tahşit 

ediyorlar 
Loudra (A. e,) - Niyo• 

Kroniki gazetesine g6r' 
Fıansız Fası hududuiida il' 
panyol askerlerania tubşid•tı 
kaydedilmiştir. Fraaıızla " 
büyük askeri kuvvetler tıb' 
şit etmektedirler. 

--o--
Bir Almall 

bom bardımall 
tayyaresi 
düşürüldü 

Londra (A.A)-Duvr açık' 
larında dan bir Alman badi' 
bardıman tayyaresi daıurtl• 
mlitUir. 

--o--
Almanların 

Italyaya~ aske! 
gönderdikleı1 
hakkında hs' 

her teyit 
etmedi 

Londra (A.A)-$imdidtl 

italyaya elli bin alman ·~· 
kıeri gönderildiğine d•it 
Belgraddan alınan haberi-' 
teyit edilmemiştir. e~ hab,. 
rin doğrulağu hakkında b11' 

, rada şüphe edilmektedir. 

--o--
Amerikadao 

alınacak ziraat 
makineleri 
Ankara-Amerikadan bİ' 

ınikdar daha ziraat makiıa•' 
!eri alınması için Ziraat .,,. ~ 
klleti emrine iki milyon ır t 
raya kadar tahıisat veri1111•' 
si hakkında koordinaıyoll 
heyeti kararı Vekiller hey•" 
tinin tasdikine arzolunmof' 
tur. 

Yılbaşı ve ha)'" 
•• ram· muna· 

sebetile 
Ankara - Büyük mill•t 

meclisinin yılbaşı Ye o•O 
takip edecek olan kurba• 
bayramı münasebetiyle 111r 
sainin 12 glln kadar fası1' 
•erecei'i haber verilmekt•" 
dir. 
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