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.. --o,--
111 ngilterenin müttefiki 
1 Yunanistan, ingilterenin 

Yardımı ile Arı:ıavutlukta, 
ingilizlerin Afrikada kca
•iize geçer geçmez elde et· 
tikleri, dünyaya parmak ısır
tan, büyük ve parlak zafer• 
lerden sonra İngiliz milleti· 
Qİu ve devlet şeflerinin zer
te kadar gurur ve şarhoş· 
hık duymamaları hedefine 
~•rmağ.ı azmetmiş bir mil· 
let ve devletin en bariz ka· 
tekterini canlandırmağa kafi 
ıelmiştir. 

İngilizlerin Libyada ital
Yanlardan beş on gün zar· 

fında 31,000 k6sur esir al· 
dıktan ve onlara henüz sa· 

)'ısı tesbit edilememiş telefat 
•erdirmelerine mukabil yal
lıız 72 ölü ve 700 kfısur 

l'aralı vermelerine rağmen 
tene gururlanmıyarak baş
•ekilleriniıı ağzı ile "hazır
lıktarımı:ıı gevşetmek bir 

tiııayet olur,, h~kikatini 
llıeydaaa atmaları Büyük 

~ritanyanın :zaferi kazan· 
llıaktan başka hiç bir şeyi 

düşünmediğini, hiç bir hisse 
kapılmadığını ve kuvvetli ol-

duğunu itiraf ettiği düşma
lltQı ezınek için daha pek 

~ok kuvvetler toplamağa 
karar verdiğini isbat etmek· 
tedir. 

işte ancak böyle düşman· 
l•rından yılmıyan, zaferlerin
den sarhoş olmıyarak kara, 
deniz ve bava kuvvetlerini 

bir kat daha arttırmak için 
ber fedakarlığı göze alan 
lbilletlerdir ki zaferlerinin 

lbeyveleriui toplamak imki · 
llt'Qı elde edebilirler. 

SIRRI SANLI 

Yeniden 600 
ltalyan askeri 

esir edildi 
---o---

Londra - ( Londra rad· 
)osu saat 8,15 ) Atinadan 
,_eşredilen resmi tebliv: 

Süngü hücumu ile elde 
~dilen çarpışmalar lehimize 
devam etmektedir: 

Düşman inatçı mukaveme· 
\ille rağmen siperlerden püs· 
krııttUmüş ve yeniden 600 
~•ir ve bir sürü mitralyöz 
illaıımıştır. Düşman tayyare
ı~ti kızılhaç işaretti hutaha 
"•lerimize bomba atmııtır. 

Mühim tepele 
ve 
ha 

on kövi da
zapt;ettiler 
--o---

Atina (A.A) - Bir resmi 
sözcünün ifadesine göre ;:.s~ 
kerleriıniz ita1yan kıtalarını 
mütemadiyen şimale doğru 
sürmekte ve düşman Hama 
raya doğru firara devam 
etmektedir. Tepedelenc ha · 
kim bazı tepeler daha ele 
geçirmişlerdir. Topçulanmız 
muvaffokiyetlc Kisurayı döğ
mekte ve İtalyanlara pek 
çok zayiat v~rdirmektedir. 

Yeniden on köy işgal et· 

tik. İtalyanlar hem hücum· 

lerimiz ve hem de soğuktan 
pek çok zayiat vermektedir· 

ler. Avlonyaya bakim tepe

Jeıi işgal etmek üzere olan 

kuvvetlerimiz karşısında ka
çan italyanln mühim bir 
köprülerini yıkmak mecbu
riyetinde kalmışlardır. 

Hava şartlarının müsaiti 
olmamasından dolayı İtalyan 

tayyareleri de faaliyet gös

termemişlerdik. 15 kişilik hir 

Yunan mangası 150 kişiden 

ibaret olan bir itaJyan m üf

rezesini çevirmeğe muvaffak 
olmuştur. 

---o---
YUı.lAN BAŞ 
KUMANDANI 

--o----

"Zafer Bizim
dir" Diyor 

-o--

Atina - (Londra radyosu 
saat 8,15). 

Yunan orduları baıkuman
danı Papagos neşrettiği bir 

emirde; Yunan askerlerinin 
cesaretine bütlln dfinya hay
ran olmuştur . 

Zabitler, gedikli çavuşlar 

ve erler, siz düşmanı yerin· 

den çıkardınız, arka arkaya 
kovaladınız ve vurduğunuz 

ağır darbeler onu müşkil 
vaziyete sokmuştur. 

Düşman mağlôp oluyor. 
Düşman sizin önünüzde şiw 

mali Afrikad& İngilizlerin 

önünde perişan bir vaziyette 
kaçıyorlar. Onların arkala-

rını bırakmıyacağız. Zafer 
bizimdir. Demiştir. 

Şanlı zaferimiz tarihe kay
dedileeektir. Askerler ileri .• 

Milanodak· 
lastik fabrika

arı bomba
landı 

Bay Batlerin General Dogol 

--o---
Londra (A.A)-Hava ne

ı:aretiniu tebHği ; 
Tayyarelerimiz Milan"ya 

hücum ederek otomobil ~s· 
tiği ile meşhur fab!ikaları 
ve kauçuk is.tok depolarını 

bombalomıştır. Tayyareleri· 
miz salimen üslerine dön· 
müşlerdir. 

--o--
Ingilterenin 
Amerikaya 

---o--
yeni siparişleri 

Vaşington (A.A) - lngil
tere Amerikaya yeniden 12 
bin tayyare ve 2500 tank 
sipariş etmiştir. 

Tayyarelerın tutarı bir 
miiyar yüz milyoıı dolar ve 
tankların tutarı ise bir mil
yar 700 milyon dolardır. 

----o--
Libya da ltal-

1 
yan ardan 
alınan esir 

mikdarı 
--w-o--

Londra (A.A) - Libyada 

ahnan esirlerin miktarı31546 
er 1626 zahittir. Binlerce 

esir daha harp meydanında 
toplanılmaktadır. Ölü ve yaw 

ralıların adedi tesbit edilme
miştir. Buna mukabil ingiw 

!izlerin zayiatı 72 61ü 731 
yaralıdır. 

--o--
Bardiye Tob
ruk sahil yolu 

kesildi 
_.,_ 

Kahire (A.A) - Bardiya
da İngilizler tarafından de
mir bir çemberle muhasara 
albna alınmış olan İtalyan 

kuvvetleri iki fırlya kadar 
tahmin edilmektedir. Bardi· 

ya etrafındaki İngiliz kuv
vetlerinin miktarı sü{atle 

gönderilen piyade kamyon· 
lariyle saatten saate fa zla
laşmaktadar. 

Resmi bir teyit elde edil-

memiş olmakla beraber sa· 
nıldığlDa göre seyyar ileri 

kuvvetler Bardiya - T obruk 
yolanu keımiılerdir. 

j 

l 

mühim be- Diyor ki: 
yanatı 
--o---

Londra ( A.A) - Hariciye 
müsteşarı bay BaUer Tanca 
meselesinde hükOmetin al
dığı tedbirleri izah etmiş ve 
bu hususta ispanyadan kati 
ve şiddetli mdalibatta bu
luaulduğunu ve buna karşı 
ispan~ a hariciye neznretin 
den terninat ahnacağnıı ve 
ingilterenim Taacadald is· 
panyol menfeatlerini kabul 

ettiğini ve buna mukabil de 
ispanyanın İngiliz tabaasınıo 

menafiini gözetmesi lazım 
geleceğini ve ancak iki hü· 
kümet arasındaki işbirliğinin 
iki taraf•n mütekabil yar· 

dımlarile temin edileceğini 

beyaa etmiştir. 
-llHl!!!lii!!ıt--

8. Metaksas 
bir nutuk 

söyi di 
Atina (A.A) - 8. Metak· 

san dün söylediği bir nutukta 
ezcümle demiştir ki: 

"Bugün iki meydan muha
rebesi vermekteyiz: Biri Ar· 

navutluk arazisinde, diğeri 

de ziraat sahasındadır. 

Düşmana karşı yapığımız 

muharebe muvaffakıyetle de
vam etmekte olup İtalyan· 
)arın tam hezimetleri ile ni· 
hayet bulacaktır. 

Ordumuzun iyi ellerde bu· 
luaduğuoa hepiniz emin ola· 
bilirsiniz. 

---..-o--

Londra {A.A) - Htir 
fransızl r ş efi General~ Do· 
gol dün burada yaptığı bir 
kabul resminde hür fransıı· 
lara hitaben şu sözleri ıöy· 
lem iştir . 

648undan birkaç ay evvel 
yalnız loo fransızla karşıla· 
şırken bugüa 1500 hür Fran 
sızla karşı karşıya bulun· 
maktayım. Fransızlar mtlı· 
temlekelerde ve franaız top· 
raklarında müc .. deleye gi· 
rişmiş bulunuyorlar. 

Bütün Fransa bu harbe 
ruban atılmış bulunuyor. Her 
şeyden evvel yapacağımız 
şey anavatanda müstemleke· 

lerdemanevi birliği korumaktir 
bizim için ancak iki yol var
dır: Birisi teslim olmak, di· 
ğeI i de mücadeleye devam 
etmektir. 

Fransanııı büyllk bir kıya
mın arfesinde bulunuyoruz. 

---o---
60 Gemi hak· 
kında muka
vele imzalandı 

Londra (A.A) - Nevyork 
taymiş gazetesinin yuzdıiı 
bir yazıya göre Amerikadan 
alınacak 60 ticaret gemiıi 
hakkındaki mukavele imza· 
lanmışbr. 

Yunan ordusu dünyanın 
en iyi ordularından birisi ol· 
doğunu ispat ederek atala· 

rımızın muvaffakıyetlerini 

geride bırakmıştır: 

Bayanların Uyanıklığı .. 

Bayram için nasıl bir kumaş istiyorsun? 

- Yerli malı olıua da llasıl olursa olıua. 
- -------

\ 



f"ô;kt;nwii;;i°i 1:ürk Gd~tlele-?ı 
--- o - --- rı ne ıyor ar 

aaainde• vaz ıeçirmek ılç· 
tir. 

Fran1a mesele1i, bir mi· 
•kereler değil, bir amu 
ve laadi8eler •-l•idir. Gut (Nikris) Hastalığı uLus: 

--- Fransız kabinaılndakl 
•*• 

Vlcu•da yediğimiz zotlu maddelerin 
ibtirakı neticesi fi e basıl olur. Üre kand• 
l'e ••da mllahal olduiu ıçin fazlası böb
rekler tarafından ıüzillerek h rice def ve 
tard olan ur. 

Bazı kimselerde bu ihtir k ya çok az 
olur veyahut vukubulamıyor. Ve bu na ta· 
mam ibtirak neticesi de üre hasıl olaca
jıaa aıidlrik meydana ge iyor. Asid&rik 
ıa1ri münhal olduğu için vilc :ıdun ötesin· 
de biriıinde tavazzu etmiye baılar. Bil
lausa mafsal!arda bu daha bariz bir vuıf 
a.ızeder. 

Iıte arbk baıtamız nikris h stalığına dil· 
çar olmuı ıayılabilir. Gut kri teri daha zi
yade ayak baş parmağının b deabire kı
zarması ve şiımeıile baılar; kıeriyetle sa 
babı karıı ıiddetli bir ağn ile basta uyanır; 
l:tatparmajıaın mefıalı kızarmış ve şişmiı· 
tir ve çok apr. 

Böyle vakalarda derhal idrar tahlili yap· 
brmahdır. 

lararda asldllrk mik:arı fazla görilllnce 
arbk teıbiıi tam olarak vazedilir. Nıkris 
yani ıat krizleri dahili azamızda ıörlUebi
lir. 

Gut bastabjının tedavisine azotlu mad
delerden uzak kalmakla başlamalıdır. Et, 
J11mmta, sucuk, pastırma tuzlu balıklar, 
havyar, b5brek, ciğer, beyin vesaire gibi 
yemekler katiyea memnudur. Hastada tiı· 
manlık varıa bmuıu perhizler ile kilolarını 
indirmek lizımdır. 

Maden suları, kalevi ilaçlar memeli bi
karbonat da aad ve litin emlihı gutun esaa 
ilA.rındaa uyılır. 

Şimdi bunların mecmuundan milrekkep 
olarak yapılmıı miiıtabzarat vardır. Orü
dlaal, pliriaol bu meyanda sayılabilir. 

FAYDALI BiLGiLER 

Her kadın bilmelidir 
1 Isıtılan yemeğin uzun müddet soğu

madan beklemesi isteniyo sa tencereyi 
••ki razete kiğıdlarile dolu bir kutuya 
bir ıanbığa, ne fekilde oluna olsun gaze· 
te klğıdlarınıa araııaa yerleştirilmelidir. 

Aıınan siyah 
eldivenler 

Siyah deri eldivenlerin aıınarak bayazı 

ıC>rindiğll zaman, zeytinyağı içerisine ıi· 

yab Çia mDrekkebi kar ıtırmalt ve bunu 
eldivenlerin beyazlaıan yerlerine hafifçe 
surmeli : Eldıvealer siyah ve pırlak olur. 

Ku•" ve Mobilya Boyaları Geldi 
(T elefo• 3882) 

YENi GAZETE:. 

iellıma Oı mailObluat 
o 

Falih Rıfkı Atay : 
Mueıal Peten Möayl La· Yuuf Ziya Ortaç: 

valin yerine Möıyö Flaadini Bw ıece yarııı, Yunan 
hariciye nezaretine ıetirmiı· batvekilinin kapısını çalarak 
tir. &ç saatlik bir nota verdiği 

Anayasadaki vefüahtlık aadaaberi, italyanın yıldızı 
madJeıi ile devlet reiıi mu· kararmağa başlamııtır. 
avinliği vazifeleri kaldırıl- Ne Arnavutluk dağlarında 
mııtır. parlıyan faıist ılinıilleri, ne 
Mareıal bu dejişikliiin sebebi de Elen milletinin aizından 
tamamen dahili uldujuna ıirerek ciğerlerine doğru 
bildirmit ve Almanya ile uzanan. Musaolininin kor· 
Fraaıa arasındaki mtloaıe· kunç nutku, bu ı6nmeie 
betler tizerinda biç bir te•i· baılıyan yıldız• tekrar par-
ri olmıyacağıaı da tasrih et- )atamadı. 
mittir. Laval, mağlup Franıanın batı· 

Bu izahı takviye eden aa Maretal Peten gibi şeref-
deliller vardır. Bu dehller· )erle dolu bir mazidea ·ıel· 
dea biri M6sy6 Lavalia halk miyor. O, diıman zaferleri· 
tarafından biç sevilmemekte nia ileri sllrd&ğ& adamdır. 
ve kendiaine hatta de Gol· Gerçi, onun yıkıhpada, 
le taraftarı oJmıyaa Franaız· dllnkll mtlttefikiain buıln· 
)arın dahi itimat etme· kil muvaffakıyetlerini lmil 
mekte olmasıdır. ikinci de· ıanmak, belki hidiaeler ara-
lil de methur Münib telgra· uadaki gizli veya açık ra· 
fını çekmiş olan Maıyö bıtaları fazla yakınlışbrmak 
Flandenin geçenlerde Fran· olur. Fakat, ae de oı.a. ar-
aız ıa:a:eteleriade çıkan be· tik Fraaıada baıka bir ruh 
yanatından da anlaıılacaiı uyaaıklıjıaın baıladığını ıl· 
&zere Almanya ile Fransa rliyoruz. 
arasında devamlı ve samimi General Dö Golua etra· 
bir aalaımayı hararetle arzu fındaki bir çevreaia ıittik· 
eder olmasıdır. çe ıeniılemesi, general Vey-

Franıa için eğer akla ıel- ıandın Afrika mlistemleke· 
medik hadiseler olmazsa, lekelerinde ki vaziyeti, F ran· 
harbin in kiıaflarına ıöre aadaki deruni kalkıamanın 
seyir değiştiren bir aiyaaet dıtarı vurmuf akiılerldir. 
mukadder gibi g6rlln8yor. Kilç&k, fakat kahraman 
lnıiliz Raferi ihtimali arttık- Yanan ordusunun zaferlerin· 
ça Franıız halkını eski itti· den, b6y6k İngiliz mukave· 
faka doğru dönmek tema- metini takip eden taarruzla-
yillerınden kıtadaki alman nadan ıonn bu kalkınma 

kudret ve bikiıniyeti devam Lavalın çekilitile bllsb&tlln 
ettiği ve kati bir iagiliz za- canlı bir ıekil aldı. 
fcrinde tereddilt edildiği 939 harbinden bahseden 
kadar da gene bu balkı tarih, muhakkak bir "Laval 
maceralara ıürilklememek mağlübiyeti" kaydedecektir. 

'··········~~~.::: .. ::::::~ 
iELHAMAA Sinemasında: 
:- Bugln matinelerden itibaren 1 
ıoanyayı ateşe verip milyonlarca insan kanı akmasına ae· ı 
ı bep olan büyük harbin menıeiai, içyBzlnll bitin çıplak-ı 
ı hit ile takdim eden Muazzam Fransız Filmi ' 
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ı Yaratanlar -Edviıe F euillere Jobn Lodıe ı 
ı Foka jurnalda en son ve mihim haberler.. ı 
ı Seanslar: her glln 2-3.3().-5.30-7.30-9.30 da baılar ı 
ıcumartesi ve pazar giialeri 11,30 ve t.30da baılar. ı 
ıDikkat: Haftanın her ı&ntınde ilk ıeanalar ucuz hslk ı 
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AL 
CASUSLAAI 
AMEAIKAD~ 

(28) 

Esrarengiz seyaha 

Bıktır Brlıbl 11111 ııtırtı 
ıaıı ıımaııa 11111da _______ .._,_ ____ _ 

M eılekdaıla nm da aizia ba ıeliıiai• 
çok alikadar oluyorlar ve ıizdea pek 
ıe1ler iğrenmek lmicliadedirler. Fa 
ıimdi baaa burada bırakalım, alıi f 
yormayalım. 

Miaafirler Berline ıelmiıler, adlon 
lindeki mubteıem apartmanlanaa yeri 

mifler, Urfı karııya oturarak tam 
ıipra tlttlrmeje koyalmllflar idi ki 
pıaın yavaı bir el tuafıaılan vm.ıda. 

Doktor Gribelia 
- Giriniz ihtan lıeriae. 

Kapıda, clHeli, mavi rl•ll, ..,. 
biri ılrlndl. 

Oa• da 1a~ları dlkllmlf, ı•ytaa ba 
h bir ıitma• takip etti. 

Gribel banlan taaıdı. 
Çiakl Slaster ona bu iki adamda 

baalann iktidar ve aallhiyetiadea baldtl~ 

mitti. Hattı bu iki adamdan kork• 
oldapaa da saklamamııtı. 

Bunlann bir Manuibten Stelb kam 
yasıaıa kaptan muavini fon Ponia dil 
de ba deniz kampaayaııaıa ı•fl HeılD 
MenzeJ icli. 

Doktoran ıiraretçileri llaadaa i 
değildi. Ayal ,anele 1lluek rltlteli 
ıelerin de ziyaretini kabul etmifti. 

Gene o rln idi iri millt mld•faa D 

retine g&tlrllcli. 

Kalakların• kadar sillhlanmıı aibet 
ve ıivil hafiyeler tarafıada mabafag 
len, aazi ıizli itleriaia konatuldafa •• 
faza edilen bürolara da Iİyuet ettiril•I. 

Bitin dilnyaya kol aalmıı olaa caı.md9111"1 
teşkilltının azemet ve ibtitamı ılıterU.U. 

Burada doktor Gribel, alm•n harici 
susluğuaun fevkalide ıefi, adolf Hitl 
mltemeti, yalnız Flhrere karıı me1al o 
albay Baach ile de ıBrlftl. 

lıte b&t&a nazj caaulap ba ada 
emri altında cereyan e•lyor; bltlll 
t.ııkillb bu •dtmın emriade temerklı 
mit balaauy•r· 

Caıuılar ıabelerinln ılnderdikleri p 
lar, krokiler, fotojraflar ve biti• 
evrak bu adamın emri ile ve oaaa ae 
retinde tetkik ve kıymetleri tayla edilir • 

Eldo edilmesi llzım gelen •ırlana ma 

yetini tayin eden de ba 11rl•ra •eril 
paranın miktannı ayıra• da ı•ae 
adamdır. 

Doktor Gribel albayın bilro•••• si 
zaman kendisini ayakta hulda. 

Albay misafirini ıu ı&zlerle karplaclı: 
- Bay dok tor ıizi buraya kadar ı• 

mekteki maksadım Amerikada he1abım 
yapbiınız hizmetlere teıekklr edebU.. 
içiadir. 

-De•a•ı•ar-' 
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' S~!P.Aa~t~AnJ~· Uğursuz Denizaltı Gemisi 
A , Yazan: Abidin Davar 

rkama döndüğüm zaman göz- _,_ 
lerime İD&DmlJBCak kadar )atif - Filvaki U. B. '5 in nasıl 

mış bir torpile kurban git- ı 1 d ır. • b t b. b 
• t" er var ır" ıuau u a ıa a 

IDlf lr. , 
fevkıadeki hadiseleri anla· 

hattıiı pek anlaşılmamıştır. 

bir manzara ile karş1Jı:ışm1şf1m lft temmuz l~H8 günü A-
merikanın Avrupa ıuiarına 

Fena ayarlanmış bir tor
pilin istikametini değiıtire-

rek döniip onu atan gemi
ye çarptığı Yakidir. 

bilir. 

lıte hortlakluın, haJalet· 
lerin dolaıtıiı ujılrauz de· 

____ .. ____ _ 
Ba elim manzarA karşı

•••da tbirdenbire alevlenen 
anda gönderdiği denizaltı gemile-

ve ej'erlim ronlüm 
yuğsa ben sanğa gızmı rinden L. 2, Kler burnu a-

ni1altı remiıiain .. iyi aaatta 
olsular,, Ja dolu macenaı 
bundan ibarettir. beyim bana, kendimi unat-

turmuıtu. 

liayatımda kapılmadığım bir 
lursla oturduğum sandalye-
den kalkıp, hiddetten geri
lea damarlarımı içtimai se-
viyeme uymıyan bir tarzda 
•çmak için hazırlanmıştım 

ki, duyduium ikinci bir ka
dın sesi benim bu kitO ka-
l'arımı kırdı. 

- Bay, bay 1 
Arkama döndüğüm zaman 

gfizlerime inanamıycak kadar 
latif bir manzara ile karı•· 

llaımııtım ! 

•İreceğım. 

- Sizin kızınız var mı? 

- Yoğudu amma olriu. 
Bildıjime bağılırsa sen gızı. 
mı. rızım da seni seviyor
muş. 

- Peki amma ben sizin 
kızınızı tanımıyorum ki. 

· - Aman değde gari gu
nuştuğuu lsmetı danımazHn 

yazığ derim sauğa. 

- Ay bayan ismet ııızın 
kızınız mı oldu? 

- Fena mı ettik? 

- Hiç fena olur mu. Mem-
Çatılaa kaılarımın tabii nun oldum. Tebrik ederim. 

şekline girdiğini •• a-erilen -Sonu var-
damarlarımın yavaı yaYaş -----------
kevıediğini farkediyordum. Atin& 

Glrdüğlim riyanın haki-
kat olduğunu anlayınca be- Radyosu 
Jecan dolu bir sesle .. ismet!" Atioa radyosu ecnebi dil-
diye bağırmamak için ken- ler neşriyatı, orta avrupa 
dimi rüç ıaptedebjlmiıtim. saatiyleaıığıdaki ıaatlerde 

EYet, ıördüğüm manzara yapılacaktır : 
cidden hayret uyandırıcı idi. Türkçe 1,.45 

,.. Arnavutça 20 
'-llinlerdenberi fırsatını buluyor j Almanca 20•30 düıünedığım. lameti,Ayıe tey· 20 . .110 Yugoslavca '9 

zeyi karıımda görilyordum. ltalyanca 21.00 
Bunlarla beraber aynı ma- Rumence 21.11 
ıada pastırmaci bay Ahmet Bulgarca 21.25 
de •ardı. logilizce 22.00 

O geceye kadar benimle Rumca 23.28 
körütmiyea bay Ahmet hay- Fransızca 23.30 
retle onlara baktığ:mı ıö- ı lspanyolca 23.50 
rilnce: Neıriyat orta dalradaa 

499,20 metre veya 611 ki
- Ne o deliianlı ? dedı. t ıosikl ve kısa dalıa 42,.( 

Seni tinleyipte bir gabahat I metre veya 71., 5 metre üze· 
ittiıeğ a-uıura bağma. rinden yapılacaktır. 

- Estaifurullah, detlim. f --•-
lımet bay Abmetle geçen ff f k -t 

muhaveremize karıuak tat\ı 
1 a ıza uvve 

bir ıesJe: rekoru kim-
- Bayarunuz, dedi. An-

aemi göreceiiaiz gelmedi lerde? 
mi? 

- Çok! 
- O halde geliniz de sizi 

teselli etsin. 

Buluodukla.ıı masaya yak· 
)aştıktan sonra ismetin aözü· 
nü cevaplandırdım; 

- Bileeniz teselliye n 
kadar ibtiyac.m var. 

- Hepsini biliypruz. 

Bay Ahmet söze karışa
rak: 

- Hiç sığılma deliğanlı, 

dedi. Turğan ıeni aldatby!a 

Dr. Fahri Işık 

Tirol dailarında yaııyan
larıa hafıza k u•vetleri btitüa 
Anupa kıtalarında ltulanaa 
kavimler balkının hafıza 
kun•etlerice niıbetle lstün
dür. 

Sınai müasseıer Mua
mııu vergisi ve imaıat 

defterleri 
941 Yıltndan itibaren kul· 

lauılacak olan bu defterler 
Kemeraltında Marifet Mat-
baasmda huırlanmıı ve Sa
tılmaktadır. 

fıklarında ..ialmıı ve priskop 
sürmüş olduğu halde, kara
kol yapıyordu. Birdenbire 
denizin yüzünde bir denizal-
tı gemisi gördü. Bu, U. 8. 
fiS idi. 

Amerikan buna hücum 
etmek üxere vaziyet aldı. 

Tam baş torpilini ataçağı 

uman bedefıuin müthiş bir 
infilakla berhava olduğunu 
hayretle gördü. 

Havaya fırlıyan su ve n
kaz yığını, bir çağlayan gi
bi denize diiıtüğ& vakit de
nizaltı gemisinden eser kal
mamııtı. 

Bu ini iafilikın sebepleri 
araştırılırken ıu kınaatlar 

ileri sürüldü : Gemi, yanlıı
hkla diğer bir Alman deni
zaltı gemisi tarafından tor
pillenmişth, yahut U. 8. 6S 
bizzat attığı, iyi ayarlaoma· 

lzmlr defterdarlllından: 
Sataş 

No. 

U. 8. 65 in esrarlı mace· 
rası için bir kitap yazmıı 
olan profesör Dr. Hechet, 
daha makul bir sebep Heri 
sfirüyor : 

Her hangi bir sebeple tor
bido kovanlarından birinin 
kuyusunun ağzı çarpılmıı 
veya ezilmiş bu yüzden atı-
lan torpil dışarı çıkmadan 

patlamış, hatta yanındaki 

kovanlarda bulunan torpil
leri de pP.tlatmıı olabilir. 
Amerikan denizaltı gemisi
nin ıahidi olduğu fevkala-

de ıiddetli infillkia sebebı, 

birkaç torpilin birden pat
laması olsa ıerektir. 

U. B. '5 in kısa h.ayatıaı 
altilst eden gayri tabii laa-
diselere gelince bunları fen· 
nen izah etmek kabil değil· 
dir, 

Yalnız Hamletin Horati
soya söylediği " Toprakla 
rök arasında pek çok ı•y-

- SON -

Sopa ile ya
ralamak 

lkiçeşmelik hacıali cadde· 
sinde Ahmet oğlu ibrabim 
Erin sokakta çelik çomak 
oynarken çeliği varmak iı
tediği sırada Fevzi ojla 6 
yaıında Mebmedin gaıtlne 
rastladığından yakalaamııbr. 

--o--
Esrar satmak 

Tepecik 123011acu aokak 
içinde Arif oilu mabtar 
Ahmet ve Fahri ojlul Maı· 
tafa kibrit k•ıtuıa içinde 
eırar satmak için ıittikleri 
sırada aatarkea ıuç l ata 
yakalanmıılar ve &ıerlerin· 
de 2-40 saatiiram esrar 
bulunmuı ve yakalaamıılar· 
dır. 

MuhammeD B. 
Ura K. 

294 Kocakapı m.' karakapı 954cii so. 16o4 ada 5 parsel 1319,25 metre m. 125-1 
numaralı arsa 63 8S 

295 Karşıyaka donanmacı zafer so. 1'90 ao. so. 53 ada 38 parsel 114,50 metre 
murabbaı 41 numarah arsa 277 50 

296 Karııyaka Alaybey salibpaşa yalı cad. 25ada12parsel 562metre m.54-1 Do.arsa llOO IO 
297 Karııyaka alaybey mirat so.22 ada 14 parsel 135,25 metre m.5 no. lu arsa 202 18 
298 Karşıyaka alaybey yıldız s. 1683 no. ıo. 30ada 5 parsel 90,50 metre murabbaı 

16 1 numaralı arsa 54 30 
299 karııyaka alaybey ıehit Cemal 1681 so. 27ada Sparsel 270 metre m. 21 • 22 

namaralı arsa 202 Si 
300 karııyaka alaybey Mimarsinan 1693 ao. ıo. 35 ada 19 pusel no.lu 36 • 6 

no.lu arsa 109 50 
392 karııyaka alaybey mirat 1672 no. 30, 13 ada 3 parael 114,75 metre m. 6-1 

numaralı arsa 171 81 
301 karşıyaka alaybey ıimendifer cad. 37 ada 10 parsel 82metre m. 8lao. arıa 41 Ol 
303 " " yıldız 1683 so.20 ada 2 parsel 291,50 metre m. 18-1 " " 145 50 
304 ,, " sellmet 1682 so. 28 ada7 ,, 92,50 metre m.34 ,. " 46 25 
305 " ,. Mimarsinan 1693 so.4] ada 12 parsel 136 metre m.3~-lao. araa 68 2S 
306 " soğakkuyu ada ~ıkmazı 1853 ao.148ada 11 parsel 103 metre murabbaı 

11 numaralı na 20 Ol 
307 karııyaka bahriye ada ıokak 180 ada 23 panel 455 metre m. 54 no. arıa 115 75 
308 " ,, tasvir 1864 ıo. 177 ada 3 parseJ ao. la eıcari havi 244 .metre 

murabbaı 14-2 numaralı ana 73 20 
309 karşıyaka sogakkuyu ada çıkmazı 1853 ao. 141 ada 7 parsel 246,50 metre 

murabbaı 12 no.lu arsa 
310 karııyaka bahriye yeni ıokak -1865- so. 179 ada 26 parsel 1600 metre mu· 

4' 3o 

rabbaı 7 numaralı ara 48o 90 
311 karşıyaka bahariye m. tütüncü -1863- so. 180 ada 10 parsel 79,40 metre m. 

7 numaralı hane 
312 karşıyaka bahariye m. ada so. -1849- so.18o ada 21 parsel 435 metre m. 54 

100 00 

nu~arah arsa 118 7S 
313 karııyaka bahariye m. ada -1149- so. 110 ada 24 parsel 5o4 met.·e m. 52 

numaralı ana 126 eo 
314 karşıyaka bahariye m. ada sokak 180 ada 22 parsel 435 metre il. 54 

no.lu arsa 108 75 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peıin para veya ikinci tertip taıfiye veıikuile 

bedelleri ödenmek Bıere açık artırma uıulile17-12-940 tarihinden itibaren 18 glD mld· 
detle mü11yedeye konulmuıtur. ihaleleri 3-1-,41 tarihinde saat 14 dedir. 

' T~liplerin muhammen bedelleri &zerinde yüzde 7,5 depozito akçesi yatırarak yevmi 
me2kurda M. Emlak müdürliijünde müteşekkil sataş komisyonuna mliracaatları illa 
olunur. 5458 

lzmir Memleket hastanesi 
Rontaten müteha11ıaı 

Roatken ve Elektrik tedaviıi 

1apıhr. ikinci Beyler Sokak 
MiLLi PiYANGO BiLETLERiNiZi (SAADET) 
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SAHlFE 4 

Dün Tara.bu· 
lusa 4 ton 
bomba atıl 

iv 
rı 

AMER.lKA ".vlo jya 20 
slahatgü·wf! ~~ da .. r '»PY.t-4 bom · 

• J!J~ ~~~ ~ ,-----------"! 
J ŞEHiR HABERLERi f ZAB"TA H'BERl ,RI 
aıs.~ ~~ "'~ ~ .... ra: -r. ~ ~ 

lngilizler y 2ınıi. 1 Kazaen Orana gitti balandı 
den incir Yanmak ---o---

Kahire (A.A) - İngiliz 
tayyareleri dtin Trablusa 
hücum ederek -4 ton bomba 
~tmışlar ve lima•da bulunan 
iaıe gemilerinin üzerine 3 

tam isabet vaki olmuştur. 
Antrepo depolarda infiJAk 
ve yangınlar çıkarılmıştır. 

Y aJaız bir tayyaremiz üssü
ne dönmemiştir. 

--o'--
Vişi (A.A) - D.N.B. bil

diriyor: 
Amerika maslahatılizarı 

şi,malt Afrikadaki Amerikan 
konıolosluklı rını teftiş için 
bir seyahate çıkmıştll'. MH
lahatgüzar l:YYeli Orana 
urra yaca ktlr. 

--o--
Af ri ada Al-

üc man askeri mi 
--o---•• 

Orfi idare 
ay daha uza

tılacak -----
Ankara - Örfi idareuin 

3 ay dahra devam etmesi 

kararını hükümet bir tes
kere ile meclise bildirecek
tir. 

var 
Londra (A.A) - Royterin 

muhabiri bildiriyor: 
Nevyorktan gelen haber

lere göre, Afrikada 30 bin 
Alman askerinin mevcut bu 
lunduğu bakkıad1& l.ondra 
resmi mahafilinde hiç bir 

!mal6mat yoktur. 

--o--
--o-- 8. Kalyo kalp 

Bir talebe eru- durmasından 
bu Amerikaya öldü 

gidiyor 
- ~------

Ankara (Hususi) - Bel
çika ve Almanyada M.T.A. 

Enstitüsü Sümer Bank hesa· 
bına tabsilleri~i yapmakta 
olup SQn harp vaziyeti dola

yısiyle memlekete dönen ta
lebelerden 21 kişilik bir ka· 
file dün akşam T oros eks
presiyle Basra üzerinden 
Amerikaya hareket emiştir. 

8u 21 kişiden 16 ıı M. T. 
A. Enstitüsü hesabına, geri 

kalan 5 tanesi de Sümer 
Baak hesabına Birleşik Ame-

rika ve Kanadanın muhtelif 
üniversitelerinde metalürji-

nin ve elektrik mülıcudisliği 
tahsili göreceklerdir. 

Helsinki (A.A) - Reiıi
cumhur 8. Kalyo memleket· 
ten ayrılmazdan evvel ihti
ram kıtaasının önünden ge
çerken kalb sektesinden ye
re düşerek ölmüştür. Bay 
Kalyo 67 yaşında idi. 

--o,--
Hafta ve 
Bayram 
Tatilleri 
Ankara-Hükümetin haf

ta ve bayram tatirleri üze· 
rinde lüzum gördüğü tak
dirde tasarrufta bulunabile
ceğine dair milli korunma 
kaDUDUDUD tadili bakkında-
ld projeye muhtelit encü
mende bir salihiyet madde· 
desi ilave edilmiştir. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
Maarif Vekaletinin Çok 

Tamimi isabetli Bir 
~------~·.---·~--~ 

Bazı orta okullar ve liselerde bazı derslerin ve bilhassa 
tarih der.slerinde talebeye ders esnasında fazla ve lüzum
suz tafsilat verildiği ve bunun doğru olamıyacağı Maarif 
Vekaieti tarafından okullara taminıen bildirildiği memnu
niyetk öğrendik. 

Bu v.uiyet ·4 ... . ı ·1ode. • !t ıı bir ço~ tahriri vazife ve 
dersler uası ıda sı aşan hfeb!nİn bir de program harici 

bir ~ok bilgi ve t&fsiJit la kaf damım d tlduraıası ve bu su
retle diğer d <:rsle. i~d ı.o geri kalmaları, hatta bazı dersler-

deu t e kurban g.tmderi pek çok görlildliğünden Maarif 
Vekiletİnlizin bu h!Dim ve ih~arı d4 p · ~ yerinde olduğunu 

liğretmenl erirnizto V"l oıcul dtri!~todertn n de teslim edece
ğini şükhesiz buluyoruz. 

Ôğretmeulerimizin fazla malümat v rerek talebeluiain 
bilgilerini çoğaltmak maksadiyle yapt hırı bu hareket te 

takdire liy ı kse de b 1 mainurnn da Yar ·d bulunduğunu göz 
önünde tut aal.ırı Çil t g •, •kcq bir i ş Jlacağını sanıyoruz. 
Zira: 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 

I 

---o--
Londra (A.A) - Inıiliz 

tayyareleri dün cen"bi Ar
navutlukta Avlonya limanını 
v~ deniz tayyare hangarına 

20 dakika h6eum etmiıler· 
dir. 

Bu unada düımın a•eıla· 
riyle yapılan muharebede 

bir düıman tayyaresi düın
rülmüş ve bir bombardıman 

tayyaremiz üssüne dönme· 
miştir. 

--o--

iki düşman 
tayyare~i 
düşürüldü 

Londra (A.A) - Haya ve 
dahili emniyet nezaretinin 
tebliği : 

Dün bütün gllndü:ı lngil
tere üzerinde pek a~ hava 

faaliydi olmuştur ve hiç bir 

bomba atılmamiştır. iki düş

man tayyaresi düıürülmi.it· 
tür. _ __.., ...... -
Fiyat muraka
be teşkilatına 
alınacak me

murlar 
Ankara - Fiyat müraka · 

be teşkilitıoa alınacak 50 
memur için açılan müsaba · 
ka imtihanına iki yüzden 

fazla gencimiz girmiştir. iç 
ticaret şube müdürlerinden 

mürekkep bir komisyon im

tihan evrakını tetkik etmek-

tedir. Netice bir kaç 
kadar belli olacaktır. 

---o--
Ankara 
Radyosu 

---o---

güne 

18.00 Proğram ve memle
ket saat ayarı 

18.03 Müzik : Radyo Svinr 
Kuarteti 

18.30 Müzik : Büyük fasıl 

heyeti 

19.31 Memleket saaat 
ayarı ve ajans haberleri 

19.45 Müzik : Makamlar 
geçidi 

alıyorlar 
ln~ilizler lzmirden on bin 

ton zeytinyağı alacaklardır. 

Yen iden beş bin ton incir 
alm•k arzusuna da izhar 
eylemiılerdir. 

Dün akşam bu haber pi
yasaya şayi olunca büyük 
bir memnuniyetle karşılan
mıştır. -·-
TuTUN 
PiYASASI 
Hıtber aldığımıza göre 

tütün piyasasının önümüz
deki perşembe günü açıl· 
ması beklenmektedir. Ame
rika kumpanyaları çok mik· 
tarda ·tütün almağa karar 
vermişlerdir. 

Ve bu alacakları 
lerinde derhal seYki 
edilmiştir. 

tütün
temin 

8. Cemalettin 
Tunç 

Muamele ve istihlak Yer
gileri tahakkuk ,efliğini üç 
senedenberi ,ehrimizde bü· 
yük bir iktidar ve ihtisasla 
ifa edeu değerli maliye me-

murlarımızdan bay Cemalet

tin Tuncun terfian Istanbul 
defterdarhğı varidat kontrol 
memurluğuna tayin edildiğini 
haber aldık, kıymetli mali-

yecimiıe yeni vazifesindede 
muvaffakiyetler dileriz. 

-o-

SPOR 
HABERLERi 
Pazar günü yapılacak lik 

maçları ıunlar<lll': 

İkinci takımlar arasında 
saat oDda Karşıyaka·Gözte· 
pe, hakem M. Bayra. 12 de 
Altay-Ateş. Hakem Kazano
va. 

Birinci takımlar arasında 
saat 14 te Karşıyaka·Göz-

tepe. Hakem M. Balöz. Sa
at 16 da Allay·Ateş. Ha
kem. f' erit Simsaroğlu. 

-o-

Belediyede 
20.15 Radyo gazetesi Belediye reisi Dr. Behçet 
2o.45T emsil Uz bugün beraberinde be-
21.30 Konuşma ( iktisat lediye mühendisleri bulun-

sıatı) duğu halde şehrimizin muh-
ıl.36 Mlizik : Radyo sa- telif yerlerini ge:ımif, let· 

lkiçeımelik Hacı Ahmet 
mahallesinde Asafın 75 ya
şındaki validesi fahriye et"• 
de başka bir kimsenin bu
lunmadığı sırada manıaldaD 

ııçrıyan bir ateşten etekle
rinin tut•ştuğu sırada ken
disinde mevcut olan smr• 
illeti tutarak bayılmış •• 
yoldan geçenlerin nazarı 

dikkatini celbederek içeri 
girip yauan eteklerini sö11-
dürmüşlerdir. fahriye ayak
larından hafif surette yan -
mış ve tedavisi yaphıılmıı

br. 

--o-

Hırsızlık 
Karşıyaka Fahrettiopıf• 

caddesinde Kamil oğlu ıa· 
bıkalı takımından Ahmet, 
Mehmet oğlu mustafa, Meh
met oğlu Hasan, Hasan oi'" 
lu ibrahim ve HaHn karası 
Arife, is mail oğlu Y aıar 
acentesinde çalışır Sadinia 
evde bulunmadığı sırada 
içeri girerek 68 par~a e,ya 
ve 71 kilo kurşun ıu boru
luını ve çini taşlarını sök·· 
mek saretile ev dahilinde 
ayrıca da 310 liralık tabri· 
bat yaptıkları ve eıyaları 
kaçırırken yakalanmıtlardlf· 

---o-

Sarkıntılık 
Keçeciler caddesinde Ah· 

met oğlu Mustafa, Nuri ka
rısı 25 yaşında Sırmanın evi· 
ne girerek kendisine sarkın· 
tıbkta bulunduğundan yaka· 
lanmıştır. -=-=:s: o --

BORSA 
HABERLERi 
lo-3o kuruştan 2260 çu

val üzüm, 7.25-1' kurut'" 
tan 176 çuval incir, 9.25-
9. 75 kuru,tan 67,5 ton buğ· 
day, 40 kuruştan 9200 kilo 
haşhaş, 2o kuruıtan 22 çu· 
val fasulya, 7 kuruştan 316 
ton kum dari, 23-24 ku
ruştan 115 çuval si sam, 

63-65.So den 111 balya 
pamuk satılmıştır. 

--o·--
8. Atıf inan 
ihracat ve itbalit birliği 

umumi katibi bay Atıf lna• 
dün Istanbula gitmiştir. B. 
Atıf inan lngilizlerin alaca· 
ğı on bin ton zeytin yağı 
anlaşmasını imzalayacaktır. 

--o---
lon orkestrası kiklerde bulunmuştur. 

2~.30 Memleket saat aya- -o- 2 Fırka askeri 
rı ve ajans haberleri, bor-
salar ve fiatıeri Tren seferleri çenber içinde 

22.45 Müzik : Radyo s:a- Yağmurlardan inkitaa ua-
lon orkestrası e rayan lzmirle Afyon ve 

23.00 müzik pi. . Bandırma arasında tren se-
23.25-23.30 Yarınki proi- ferleri muntazumen itlemej'e 

ram •• kapanıf. baıl•mıtbr. 

Kahire (A.A) - lngiliı 
kuvvetleri demir çember 
içine aldıkları ltalyan kuv
vetlerinin mikdarı 2 fırka 
tahmin edilmektedir. 


