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erat ve Elba- General Vey- Garp çölünde it'Iacar Harici- Türk Gazetele-
'anın sukutu velin mühim Italyanlarda J. ye Nazırı ri ne diyorlar? 

bekleniyor beyanatı bin esir alındı Beleratta 
--o--

Radyo gazetesine göre 
\'unan • ltalyan harbi yeni 
İllEişafJar ar.zetmektedfr. Er·f 
tiri şehri kahraman Yunaı:: 
'•ilerlerioin süngüsilne mu· 
k,vemet edemiyerek teslim 
Olınuştur. Yunaalıl•r ıçın 
~ly&k zaf~r hmin eden bu 
!thir cenup c~phesinde 11 
••c:i İtalyan orda!lunuo silah, 
~phane ve yiyecek ibtiyaç
'ltranı temin eden en mühim 
'-'bardı. Büyük İtalyan kuv · 
•ttlHi tarafından müdafaa 
•diimeıiue rağmen bu şeh
li11 ı6ng0 hücumlarile zap
t.dilmiş olması Yunınhların 
~ kadar kahramanca harp 
•ltilderinin delilidir. 

Son haberlere g6re Yu
'-• orduıunao en son du

' tıl111a tudur: 
Şimalde Elbasan istika

'-etinde ilerle)eD kıtalar iş
~•mbı nehrine •armıılardır. 
811 birliklerden Develi va
diıi istikametinde ilerliyen
ler mllhim tepeler zaptet
'-itler.iir. Moıkopolosun ba
bıında ilerliyen Yunan kuv
tetleri Timoriça dağlarını 

•ide etmeğe muvaffak ol-
1buılard1r. Merkeı: c~phesin · 
4e Yunan kuvvetleri Fraşa
tİbin garbindeki ileri hare· 
~ttlerile Berat şehrini ce
-llptan tehdide baılamıılar· 
dır. Ergiriyi zapteden yunan 

kıavv.d)eri Tepedelene 20 
~İlumetre mesafeye yaklaş
'-'•tlardır. Bir iki güne ka· 
d,, Tcpedelen şehri önünde 
~İr muharebenin başlnması 
~ldeoir. Sahil cihetinde 

ilerliyen kuvvetlerin hareka
tı Haymara istikametinde 
illlciıaf etmektedir. Nihai 

lbuharebeleria, yani büyük 
'-ltydan muharebesinin El-
"-•an, Berat ıehirlerile Ti

'-'oriça dağları mıntakasıoda 
)ıpılması ibt•mal dahilinde· 
dir. 

Bu bakımdan yapılmakta 
Qı,._ taarruzun büyük ebem
-İyeti vardır. Zira Arnavut
)~k harbinin bütün neticesi
ili bu muharebeler ta y:n 
•decektir. 

Yunanlılar G&riceyi zap· 
tet11ıekle Arnavutlukta mev
~t altı tayyare meydanın· 
dan ikiıiai ele geçirmişler
di. 

lrjirinin itralile üçüncii 
~JJare meydanını da elle
~lle geçiı mit bulunuyorlar. 

&ni Arnavutluktaki altı t?•re meydanından yarııı 
buı altıncı baftaaında 

' l>e.amı 4acl sahifede -

---o--
Londra ( A.A ) - lngiliz 

mathuall bugün büyük baş· 
lıklarla Libyadaki f ngiliz 
muzafferiyab hakkında ya
zılar yazarak diyorlar ki: 

logiltere orduları Grazyani 
ordusuna karşı ilk taarruza 
bajlamışlardır. 

Bu taarruz tam vaktinde 
yapıldığı gibi A,·nav t!ulcta 
italyan hezimetini de bu z.a· 
viye içinde ölçaı-ek lazımdır. 
ltalyanlar altı ay evvel ga· 
nayım elde etmek için har
be girmişlerdir. Mussolini 
hiç bir .zaman bu kadar bil· 
yük bir felaket ve mağlübi
yete uğrayacaj'ını aklıııdan 
bile geçirmem ittir. 

General Veyvel btiyük ha
rekittan dört saat evveJ 
Royterin muhabirine demiş
tir ki : 

" llerlemeğe devam edi
yoruz. Düşman kıtaat. rica t 
etmektedir. 

ltalyan orduları şimdiden 
iaşe müşküliibna düşmüşler· 
dir. Müttefikimiz Yunan or· 
doları Arnavudlukta İtalyan
lara dar be vururken biz de 
burada ileri harekete başla
mıı bulunuyoruz .11 

--o--
Montevidoda
ki Ingiliz kap

tanı neler 
söyledi 

Montovido (A.A)-Bqraya 
gelen hafif surette sak.atlan
Dllf olan lngiliz muavin kro
vazörünün kaptanı bey•na
tanda demiıtir ki : 

" Alman korsan kravazö
rüyle 1 ,S ıaat süren çarpış
ma mızda Almaıı korsan ge· 
misi mütemadiyen kaçmağı 
düıüaerek ona göre harp 
etmiş ve sun'i dumanlar 
arasındao kendini kurtar· 
mıştır. 

Biz gemimiıi kendi vesai· 
timiıln tamir edip kemen 
yolumuza çıkacağız. Urgu
vay hükômetioin ve halkının. 
bana ve mürettebamıza gös
terdikleri sevgi: ve müzabe
retten dolayı teıekkür et
meği bir borç biliyorum. -------Ticaret Vekili 

Ankara ya 
döndü 

Ankara (Huıusi)-Ticaret 
vekili Bay Mllmtaı Ökmen 
bugln lstaabuldan ıebrimi· 

•• dlamittlr. 

bir ita y~n ge
nerali maktul 

düştü 
--o---

Kahire, (A.A) - Gıup çö
lünde taarruzlar devam et· 
mekt\;dir. İki düşman tay
yares i düşürülmüştür. G .. az
yani ordulan mütemadiyen 
darmadağan biı Ş!!kilde ric'
at etmektedir. 

İogiliz kuvvetleri ye ideu 
bine yakın esir almıılardır. 

Bir İtalyan mBstahkem 
mevkii zaptedilmiı ve mu

harebede bir İtalyan gene., 
rafi maktul düşmii~ ve ge· 

neralin muavini de esir edil
miştir. ilk kefile olan beı 

yüz ·esirden sonra ikinci 
kafile olarak esir alınan 400 

italyan kamplara sevkedil
miştir. 

Ineilt-;;e-A.mej 
rikadan yar
dını istemedi 
Vaşington, (A.A) - Mat· 

buat toplanbsında Maliye 
nazırı, lngilterenin Ameri· 
kadan ne resmi ve ne hu
susi henüz mali bir yardım 
tale:binde bulur.madığını be
yan etmiıtir. 

---,o--
Istanbuld;ı 

ekmek fiyatı 
lstaobul (Hususi) - Ek

mek bugünden itibaren on 
üç kuruş otuz paraya sahi· 
mağa baılanışbr. 

--o--
Belgrad (A.A) - Yarın 

Belgreda varacak olan Ma
car hariciye nazırı Kont 
Çekinin yalnız burada iki 
gün kalacağı anlaşrJmıştır. 

---o---
Yunanlılar 

süngü hücum
larına devam 

ediyorlar 
-o-

Atina (A.A) - Yunan 
lutaları Ergiriniıı zaptından 
soura sabilde 35 kilometre 
kadar garpta Ayasaranda 
ile Avlon.ya arasında kain 
Simara mevkiine doğru ih
tiyatla ilerlemektedirler. 

Bu hareket geçen hafta 
Yunanlılar tarafından Aya· 
sarandanın iıgali üzerine 
şima e doğru çekilen İtalyan 
kuvvetlerinin cenahını tehdit 
eylemektedir. 

Cepheoin merkezinde İtal
yan mukavemetinin şiddetli 
olduğu anlaşılmaktadır. Er· 
giriuin işgali hakkında ge
len yeni tafailit yunanlıların 
şehir civarında çok şiddetli 
çarpışmalardan sonra bu 
mühim mevkie muzafferane 
girdiklerini göstermektedir. 

Şehrin işgalinden sonra 
yunan kıtaları civarda bü· 
tün gece devam eden bir 
temizleme hareketinde bu
lunmuşlardır. 

Neticede İtalyanlar bütün 
mevkilerinden aabahleyin 
yapılan bir süngü hücumu 
ile tamamen atılmıılardır. 

Bütün yunanistan Ergiri 
zaferini sevinçle tesit et
miıtir. 

Can çı

kar huy 

çıkmaz! 

- Pinti adam 
timıahırı karnı
ııa girerken bile 
canını dllşüomi
yerek şapkasını 
kaybetmeme ğ e 
çalışmıştır. 

YENi SABAH: 

Yeni nizam hakkında 
iki küçük devletin 

mütaıoası 
-o-

Hü:ıeyin Cabit Yalçın: 

Yeni nizam bab .. ine ge
lince, yalnız bu demokrasi 
rej:aıine bağ ılık lsveçi ı yeni 
nizam hakkında ne düıün· 
düğüaü anlatmağı1 kafidir. 
Fakat Hanson, fikriııi btiyük 

bir vuzuh ile ayrıca söyle
mekten de geri kalmamııtır. 

Ojyor ki: "Tam manaıile 

memnuniyeti mucib bir ne· 

ticeye varmak için takip 
edilecek en iyi yol, kanaa-

timizce, hür milletlerin iı
birliği yapmalarıdır. 

54Hiir milletlerin itbirli,, 
şartı yeni nizamın bir tarafa 
atılmasından b~ıka bir mlna 
ifade etmez. 

Yeni nizam hakkında na· 
tuk irad eden iki devletin 
başvekillerinden birinin ı6z· 
leri tamamen yeni nizam 
aleyhindedir. 

Zvetkoviçin beyanatı ise 
tevilli ve iki miaalıdıı. F •· 
kat Yugoılivyamn hürriyet 
ve istiklilindea fedakarlık 
yapılmıyacağı hakkındaki 

beyanata yeni nizam lehin
deki sözlerinin daha ziyade 
bir ••rüşveti kelimiye,, dea 
ibaret olması kanaatini ve
riyor. 

Her halde Yugosllvyafile 
lsveç yeni nizama kazanıl· 
mış iki devlet sayılamazlan. 

•*• 
AKŞAM: 

Bugünkü ıa~tıar için
de bir uzıaıma suı

buna ger uoktur 
Necmiddin Sadak 

lngiitcre ve ve Almanya 
tek baıla~aa harbe devam 
ediyorl&r. 

Her ikisi de artık sırf 
kendi emellerine elveriıli 
bir sulh istiyorlar. Bu emel-

ler ise, toprak kavgası gibi 
basit değil, dünya nizamı 

gibi muğlak, birbirinden 
aykırı, birbırine zıt iki kill· 

tür, iki medrniyet gayesini 
kucaklıyor. Bunların yak-

laşması, aglaıması imkia• 
ıızdır. 

-Baıtarah 4üacü ıahifede 



S~IPE 2 (Halkın ••••J 

--------------------1 I Doktoruun Köşesi lı Büyük Millet 
meclisi 

•••••• ---o-- mı11111111111••m 

Kahve ve çay ____ .. ___ _ 
KahYeoin maddei müessiresi kafeindir. 

Çayın maddei müessiresi de (tein)dir. Her 
ıeyden evvel söylemek mecburiyetiedeyiz 
ki her ikisi de cümlei asabiye zehiridir· 
ler. 

Fakat insanlar arasında o kadar taam· 
müm ve intişar etmi,iir ki bu zehir tabiri 
bile bir çokları içiu garib ve nahoş bir 
tesir bırakacağı ıüphesizdir. Kab.Ye Ye 
çoy her ikisi de münebbihdirler. Yani 
cümlei asabiyeyi tenbib ederler ve bunun 
ilk neticesi uykunun kaçı.nası dır. Hakika
ten çok kahve içildiği zaman o gece. uyku 
çok geç gelir ve gelen uyku da rüyalı 
olur. Kahve birçok gençlnde muhakkak 
çarpıntı uyandırır. 

Bu da cümlei asabiye üzerine olan; mü
nebbih tesirinden ileri gelir. 

F akaf bütün bunlara rağm ;n herkes az 
çok hepimiz zaman zaman bunu aramak- -
tayız. 1 

Sebebi şu ki kahve ve çay yutgunluğu 
muvakkaten gideren birer içkidirler. Ka
fası, dimağı, asabi çok yorulan veyahud 
bunlarla beraber adalitı da çok yorulan 
takattan düşen insanlarda kahve ~muhak
kak ki bu yorgunluğu Ye bu takatsızlığı 
gidermektedir. 

Yemekten sonra çok ağar olmıyan bir 
fincan kahYe az çok hazım gibi müessir 
olabilir, 

Ve bunun için aranır. Fakat daima ha
tuda tutmalıdır ki ifratı, fazlası insan için 
muzir olan şeylerden maduttur. 

Kaymakamlar ara
sında naki ler ____ .. ___ _ 

Biga kaymakamı Fehmi Tanukua Çıldır 
kaymakamlığına, Bozöyük kaymakamı Hik
met Ararın Biga kaymakamlığına, Alanya 
kaymakamı Niyazi Akıoın Hizan kayma
kAmlağına. Sungurlu kaymakamı Adil Denk
taşın Blanya kaymakamlığma, mülkiye mü 
fettişi Rollasın Bozöyük kaymakamhğına, 
Çıldır kaymakamı Şefik Eroluu Ağrı vila
yeti mektupçuluğuna, Bireeik kaymakamı 
Nasuhi Korosmaoın Ço.ılu kaymakamlığma, 
Çorlu kaymakamı Muzaffer Güveni~ Erdek 
kaymakamlığına, Geyve kaymakamı M. 
Haşim Kovanın Şile kaymakamlığrna, Şile 
kaymakamı Ihsan Altanın Çataira kayma· 
kamhğına, Çatalca kaymakamı M. Cemal 

Babacın Babaeski kaymakamlığına, Baba
eski kaymakamı Namık Karayelin Geyve 
kaymakamlığına: Başkale kaymakamı Ha-

san ilhan Enginin Birecik kaymakamlığına 
tayinleri yapılmış, görülen idari lüzum 
üzerine Erdek kaymakamı Ihsan Azak ve
pilet emrine alınmıştır. 

Ankara - B. M. Meclisi dün toplanmış, layihaları mil
zakere etmiştir. Bu meyanda askeri memurlar kanununun 
4 üncü maddesinin tadiline ait kanun layihası ikinci müza
keresinde kabul edilmiştir. 

Meclis baya taarn1Zlarına karşı koruma kanuaunu talep 
üzerine bütçe encümenine vermiştir. 

Meclis çarşamba günü toplanmak üzere içtimama nihayet 
vermiştir. 

Limanımızdakı Yunan 
vapurlarıl 

Limanımızda bulunan Yunan vapurları son Yunan muzaf
feriyeti dolayisiyle bayraklarla donatılmıştır. 

lzmlr ve Mülhakatında Un satış flatlerl hakkında 

Vilayet Fiat mürakabe ko
misyonundan : 
1 - 77 numaralı milli korunma kararnamesinin 4 üııcü 

maddesi gereğince 10-12-1940 tarihinden itibaren İzmir 
merkez ve mülbakatına şamil olmak üzere buğday koruma 
vergisine tabi deği1menler mam~litından evsafı lzmir be
lediyesince mazbut düz kırma buğday unuoun 72 kiloluk 
beher çuvalına (çuvalla beraber) 12 lira ve üç yaldız unun 
ayni veçhile beher çuvalına 11 lira fiat tesbit olunmuştur. 

2 - Bu fiatler ; lzmir merkezinde bundan evYel olduğu 
gibi fırınlarda ve mülbakata ait satışlarda ise fabrik&larda 
veya satış mağazalarında teslim fiatleridir. 

3 - lı.mirdcn mülhakata sevk ve naklolunacak unlar 
için bu fiatlere ancak mahalli belediyelerine tesbit ve ka
bul olunacak nakliye masarifi ve yüzde 2 yi geçmemek 
üzere bir kar ilave edilebilir. 

4 - Bu fiatler yeni bir tebliğ ve ilin yapılıncaya kadar 
cari o)acakbr. 

5 - Bu karar ve tebliğe ayk1rı hareketler hakkında 
milli korunma kanununun cezai hüküml·~ri tatbik olunacak
tır. 

6 - Slyın vilayet halkının ve alakadarların malumu ol · 
mak üzere keyfiyet ilin olunur. 

Hububat Flatlerl H.akkında 

İzmir Vilayetinden : 
7-12-940 tarihli ilana zeyildir. 

1 - 5-12-940 tarihli resmi gazete ile neşredilen 76 ve 
77 sayıla kararnamelerde lzmir vilayeti dahilinde buğday, 
çavdar, arpa, yulafların azami fiatleri aşağıda yazılı olduğu 
üzeredir: 

Ekstra buğdaylar 
Ekstradan gayri buğdaylar 
Ekstra arpalar 
Beyaz arpalar 
Siyah ve çakır arpalar 
Yulaf 
Çavdar 

2 - Bu fiatlerden yukarı satış yapılmaz. 

9,75 Kuruş 
9,25 " 
7,50 " 
7,25 " 
7,00 " 
7,75 ,, 
7,25 " 

3 - Buğday ve çavdar stokları için vilayete verilecek 
beyannamelerin müddetil0-12-940 sah günü akşamı bite
cektir, 

4 - Fazla malumat almak istiyenlerin vilayete, mıntaka 
ticaret müdüdüğüne veya toprak ofisi mahsulleri müdürlü
ğüue müracaatları ilan olunur. 

'~··~~~~······~· ..... ····~·~' 
iELHAMAA Sinemasındaf 
ı Bugün matinelerden itibaren ı 
ı iFTiHAR VE ŞEREFLE SUN AR ı 
:sevenlerin, sevilenlerin, aşkı tanıyan ve çekenlerin filmi ı 

i SEVEN KADIN f 
ı · Emsalsiz şaheserler şaheserinde ı 
ı Robert T.-ylor - Hedi Lamar ı 

' 
} 

:Ayrıca: Foks jurnalda en son ve mühim haberler.. % 
t Seanslar: her gün 2-3.30-5.30-7.30-9.30da ı 

1 

Kumaş Ye Mobilya Boyaları Geldi 
(T eJefon 3882) 

:cumartesi ve Pazar gfinleri 1 l.30vel.30da ilave seansı vardarı 
ıoikkat: Haftanın her gtioünde ilk başlama seansları ucuz ı 
lhalk matineleridir .. fiatleri.. 2o-25-3o kuruştur J , ...... ~-.. ~=~=~==··:::=:: 

10 lacı ltlaa• 

ALMAN 
CASUSLAAI 
AMERiKADA 

1 n Ve- Almaiila-rin -PesjliirSfrall-
1 mıyan lngillzler 

(19) Yazan: Halil Zeki Oıma _ 

Casus yalan üıtüne yalan uydurarak ce· 
vaplarda buluadu. ilk önce demişti ki: 

"Yolda biri beni tuttu, onun namına 

gelen bir paketi gidip almamı söyledi." 
Bu uydurma müdafaaya inanılmadığını 

görünce ifadesini değiştirti. Her şeyi in
kar etmek yolunu tuttu. Ve: 

- işte hakikat böyledir. Dedi ve da:· 
vam etti: 

- Bugün işime gitmedim. Günümfi içki 
ile g.!çirdim. Stevben barda biriyle tanış
tım. Bu adam Edvar Veston olduğunu 
söyledi. Bir çok kadehler boşalttık. 

Ben den bir hizmet talebinde bulundu. 
Onun adına bırakılmış bir paketi gidip 
almamı istedi. 

Casus bunlara söylerken dedektifleri ik
na için ikide bir yüzlerine üfürdü. Bira 
kokusunu neşretti. Bu Veston bikiyesinde 
o kadar isabetlı bulundu ki hafiyeler ona 
bütün gün ve ertesi gün kendi bürosunda 

telefon başında Vestondan bir telefon ha· 
beri gelir ümidiyle beklettiler ve bekledi· 

Nihayet bir yerden birşey çıkmayıne• 
onu iki hususi memura tevdi ettiler. Bua-

ların biri Futef diğeri de Clifordur. Ba 
memurlar istiııtak hakimi maiyetleri olmak 

itibarile casus günlerce ve saatlerce istic· 
vaba geldiler. 

Bu istintakın son günleriode onu evine 
götürdüler. Karısı ve çocuğunu gösterdi· 
ler. 

Bu saate kadar mühim bir itirafta bu
lunmadığı için ~stintak memurları da han· 

gi tedbire müracaat edeeeklerini şaşırmış
lardı. Bununla beıaber bu adamın şüphe 

ettiklerinden fazla şeyler bilaiğine kani 
idiler. 

Casusun eviqde aJmanyanan nakliyat şir· 
ketinin ••Avrupa" vapurun posta mühilrfi
nü taşıyan bir mektup buldular. 

Rumribe bu mektubu açtırdılar ve ter· 
cüme ettirdiler. 

Kansının gösterdiği heyecanı teskin ıçın, 
bir şüphe üzertoe tevkif edildiğini fakat 
yakında serbest kalacağını söyledi. 

Ve memurlar~ bir odaya çekerek orada 
mektup hakkında izahat verdi. 

istintak memurları bundan fazla bir ıeY 
öğıeuemiyeceklerine kani oldular. 

Fakat işin mahiyeti itibariyle casus 
Rumrihin tahliyesine de karar veremiyor .. 
)ardı. 

Şekil itibariyle de bu iş federal istibba" 
rat bürosuna ait bir iş olduğundan aidi .. 

yeti itibariyle evrkkı oraya gönderdile ve 
mevkufu da onlara teslim ettiler. 

Federal büroya mahbusu teslim ederkeO 
iş matbuata da aksetmişti. 

Aptal polisin bir gfıya işgüzarlıkta bu" 
lunmuş olmak için gazetecinin birine b~ 
sırrı söylemişti. Bu suretle amerikadak• 

nazilerin ve alman casusfarının gözü açıl" 
mıştı. 

Federal büro bu işi azalarından TıurraD'" 

yaya tevdi d.nişti. Turranya polisten r•" 
len evrakı görünce amerikada işgOsarhk 
yapan almaD casuslarına dair olan doıy•Y1 

çıkardı. 

-Devamı .-r-



SAfflFE 3 (Halkın Sesi) 10 lnci Kanun 

ÖLÜ 
a 

1 DE 
De 

___ , __ .. ____ _ 
Ya:aan: Abidin Davar 

-3-' Sebebi ne imiş? 
I 

' .. Bilmem amma. Zann~
tıeın, onu aldatmışsınız ! 
' O bunu nereden bili-
111ıuş? 

' Gene kea di buluşuma 
t~ bir gece fuarda 
il bokliyeceğinize söz 
tdiğiz halde, bu sözünüzü 
llıa.auşsınız . Her halde 
~gtohğı bundan olacak. '\ 

"' Hepsi bu kadar mı? 
......, Evet. 

.' Başka birşey söylem.e
~ illi? 

"' Hayır. 
....._ Beo de size 
. llılur•am kabul 
q 

bir ricada 
eder misi· 

,": Eğer arkadaşımın lebi-
ıse. 

,:' Eğer bayan Türkinın 

1
111

t bir daha giderseniz, 

~~ fuuın yiğirminci ge-
1 ada gaziaosunda bek-

~ ec:eğimi söyleyivermenizi 
c, edecektim. 

~;- Bayan Türkinın evine 
\ bunu söylemek için gi-

teg"' • - • ıme soz verıyorum. 

'~ Oh~çok teşekkür ede-

' Allaha ısmarladık. 

li' Güle güle bayan Şa
~t. 

~ •*• 
t, ~lrın yirminci gecesi ada 
}~ ~11lo!unda Türk anı bekli
~ tdum. içimde anlaşılmaz 
~: heyecan vardı. Gene 

~&?hem düşünceler fikirle-
1,lllı altüst etmek istiyordu. 
~illet Tnrkina birşey söyle

~ ediğini biliyor. fakat Ayşe 
!~~1~enin dilini tuttuğuna bir 

t 6 inaodıramıyordum. 
• ~ier Türkina ya ismet 

1~Ytbut Ayşe teyze bir şey 
~ Yltıniş olsaydılar muhak-
'k LI• bu Ş • d •• . ı~ " nu azıye e og-
lllJıiş olacaktı. 

-~erıı~k ki ne ismet, ne de 
d llesı Türkina hiç bir şey· 
~il babsetmemişlerdir. 
f~ ~ll buluşum kalbime bira:ı 
t'tblık bahşetmişti. 

~~•tık bunları bertaraf edip 
~~'kana söyliyecek sözl t!rİ 
:tlll -dl! t aınak ibtiyacuu duy-
l!ı, 

b}Jıerimde baş döndürücü 
~ı •ılcuıtı vardı. Bu sıkıntı
~'- tesiriyle yeni bir pot 
lt:Qı L 
Q· •dan korkuyordum. 
~ ardından yaktığım 

1~:. Fahri Işık 
ır Memleket hastanesi 

~~tlt:ontken mütehauısı 
>,j) 

1 
en ve Elektrik tedaviıi 
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sigaralar da başıma bir ağır
lık vermişti. Lakin o acı 

dumanı ciğerlerime doldur
dukça daha iyi düşünüyor
dum. 

Türkanla her zaman-
kinden ıyı görüşeceğemi 

ümit ediyordum. 
Nihayet beklediğım gö::ıül 

güzali gelmişti. Tavrında bir 
durgunluk yüzünde bir küs
künlük aliimi seziliyordu. 

Bana yaklaştığı zaman 
beklenilmiyen bir işmizazle: 

- Bekliyeceğinizi, dedi. 
ümid etmiyerek geldim. Tün 
aydın. 

Oturduğum ıandalyeden 
kalkıp uzanan elini sıkarken 
cevap verdim: 

- Sizi ne büyük bir işti
yakla bekledigimi tarif ede
mem bayan Türkan. 

- Duyduğunuz iştiyak 
daimi olsa. 

- Geçici değil ki ! 
- Bazı geçici oluyor. 

- Maksadınızı anlıyorum; 
bayan Türkan. Şöyle otu
run da size her şeyi açıkça 
izah edeyim. 

Türkan oturdukten sonra 
anlatmağa başladım: 

-Sonu var-

Kadın 
Yüzünden 
Karşıyaka Naldökende Fa

dıl oğlu Ahmet ve Zeynel 
oğlu Cemal arasında kadın 

meselesinden çıkan kavgada 
birbirini yumruk ve çakı ile 

yaraladıklarından yakalan
mışlardır. 

İirenç bir 
muamele 

lkiçeşmelik Uzun yolda 
Ahmet oğlu garson, Mehmet 

oğlu elbiseci Yakubu ken

disine çirkin muamele yap

mas1Ddan muğber olarak 
ustura ile ağzından. burnuu-

daD ve yüzünden yaraladı
ğmdan yakalanmışhr. 

Eve taarruz 
Sineklide Salih sğlu Ha

san, Şahin oğlu salib ve 

Musa oğlu Sabri bir kız 
meselesiaden Yaşar oğlu 

Azminin evine taarruz et
tiklerinden yakalanmışlar
dır. 

Bu gemi, altı ay evvel, 
ayına13 ncü cuma günü de
nize çıkan ve hepsinin ba
şına bir bela gelen üçA. ma.n 
denizaltı gemisinden bir', U 

31 idi. 
Ne teknesinde, ne maki

nelerinde hiç bir sal<athk ve 
arıza yoktu. mükemmel bir 
halde idi. 

Okadar ki, hemen dt)n1ze 
ç kabilirdi. 

Mürettebata gelince, za
bit ve nefer, herku yata
ğında yatıyordu. Hepsi uy
kuda idileı·, fakat ebediyen 
uyanmamak üzere. Kuman
danın kamarasında geminin 
juınahnı buldular. Son sa
tırları altı ay evveline ait
ti. 

Bu resmi ve!ikaya göre, 
gemi Vilhemsbavenden 13 
Ldrcikinun cuma gllnfi uzun 
bir sefer yapmak üzere de
nixe açılmıştı. Gayri tabii 
hiç bir şey olmamış, sefer 

normal şekilde, hiç bir fev
kaladelik olmadan devam 
etmiştir. 

Fakat gemi jurnalindeki 
yazılar birdenbire kesiliyor
du. 

Alh ay müddetle tek bir 
satar yazı yok. Demek ki, 

ölülerin sevk ve idare ettik
leri bu denizaltı gemisi altı 

ay şimal denizinde dolaşmış
tı. 

taklarına uzcnmışlar. Tabii 
bir veya iki nöbetçi bırak
mışlar. 

Fakat nöbetçiler de, yor
gunluğa ve tatlı uykuya da
yanamıyarak şöyle bir kes· 

tirmek istemişler. Ne nö
betçiler, ne diğer mürette-

bat bir daha uyanamamışler
dır. 

Çünkü eski model deni

zalb gemilerinde sık sık vu

kua geldiği gibi hasıl olan 

zehirli gazlar, bütün müret· 

tebatı uykuda iken bastırıp 
boğmuş . 

Gemi, evvela denizio di
binde günlerce, belki de 

haftalarca kalmış. Tazyik 
edilmiş bava, muslukların-

dan yavaş yavaş kaçarak 
dalma sarnıçlarındaki suyu 

tedricen dışarı atmış ve ni

hayet günün birinde tekne 

müsbet bir yüzme kudreti 
bularak suyun yüzüne çık

mıştır. 

Altı ay evvel mürettebab 

tarafından intih p edilen 

yatak yeri lngiliz kıyılarına 

yakın olduğu için gemi su
yun yüzüne çıktıktan sonra, 

akınhlarla karaya doğru git
miştir. 

Bu, denizaltı gemileri ta
iihinde bir eşi olmayan ha
rikul2de bir vakadır ki ayın 
13 üncü cuma gününün u
ğursuduğuoa Avrupa deniz
cilerini bir kDt daha inan
dırmıştır. 

- SON 

öylüye veri· 
ece fidanlar 

Ankara ( A.A ) - Ziraat 
vekaleti Arifiye elma istas
,fonunda 28 bin muhtelif 
meyve fıdanı yetiştirilmiştir. 
Bu fidanlar köylüye parasız 
dağıtılacaktır. 

Kahve diyarı
nın kokusu 
Santos k hve memleketi· 

dir. 
Saotos kahveleri dünya

nın her tarafına sevkedilir. 
Saotosa sefer yapan gemi· 
lerde çalışanlar, San tosa 
yüz kilometre mesafeye yak
laşıldığı zaman kahve ko
kusunu hissettiklerini söyle
mektedirler. 

ısı .. LARI KARAA
TILMASI ISi .. 

EV VE MAÖAZALARDA 
Mas· eleme Devamedecektir 

Pek yakında sakaklardaki laınbalarıa bir kısmı yana
cakbr. Bu limbalar lüzumunda derhal söndürülebilecek bir 
vaziyette olacaktır. Hususi ev ve mağazalarda ışık söadur· 
me veya maskeleme işi devam edecektir. _____ .. -

1rakyada 
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1:ürk ~zetele- Alm•nla~ işgal ($EeiRiiüE'RLEiij!Gar~ çölünde ZABiTi 
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O derece imkinaızdır ki 
Almanya buıln sulh yap· 
mak için lngiltereye, dün
yayı birlikte paylaımayı tek
lif ettiği halde lngiltere bu· 
au kabul edemiyor. Düıün· 
meli ki Avrupada harpten 
evvelki vaziyeti tekrar ol
duiu ıibi yerine ıetirecek 
bir aulh bile hakiki sulh 
aayılamaz, çllakii harp on· 
dan doğmuıtur ve eski bi
lin avdeti ıene ancak bir
kaç sendik mütarekeden 
baıka bir fey olamaz. 

Sulh olması için iki ta· 
raftan birinin harbe devam 
edemiyecek hile ıelmeıi li· 
zamdır. BugllnkG ıartJar 
içinde bir uzlaıma sulhuna 
yer yoldur. 

VATAN: 

* • • 

Balkıı Dili dlken
iın kurtulursa 

Abmet Emin Yalman : 
Yeni ve aağlam bir temel 

lzeriae yepyeni bir balkan 
birliii karulma11, yarına ait 
bir ittir. F~kat bu maksat 
için hazırlanan malzemenin 
cinsi gittikçe iyileımektedir. 

Biz, dostumuz ve komıu· 
muz Yunanistanın arka em· 
miyetine bekçi olurken, yu
nanlılar Arnavutluk dağla· 

rında başardıkları iş, yarıuın 
balkan birliği için en esasla 
hazırlıktır. Bu sayede balkan 
Monerosu tamamlanacak, 
balkan balkanlıların olabile· 
cektir. 

Bulgar siyaseti (hakkında 
bir fikir sahibi olmak için 
Bulgar h.wriciye ve dahiliye 
nazınnın falan ve falan ıö
züae delil, umumi bulgar 
barometre1ioin neredea ne
reye aıittiğine ba mak icap 
eder. Bu balnmdan bulga· 
ri•t•nın gidiıini dllne ni•· 
betle birkaç misli aikbinlik
le kartılamak caizdir. 

YagoalaYyada yeni nizam 
hakkında resmi atızlardan 
aarfedilen bazı a:Szler, ilk 
anda zihinleri biraz balan
dırmııtır. Fakat me1ele bir 
az incelenince ıar&lllr ki 
Yuge;ıllvya : • yeni nizama 
girerim., derk•" .. kaf-; .. ,.r. 
ıirmem" der • ist" yor. Mı · 
Jetlerin emniyet, bürriv t ve 
il'tikll ile yeni nizam rnefba
mu birbirirı.. ay"m şeyler
dir. Bu iç kıymet muhe.faza 
edilmek şa tiyle yeni niza 
ma ıirmektea bab,,.dme1', 
köpıiiyü geçinceye kadar 
llfla rllıvet v~rmekt n baı
ka bir ıey deği.dir. 

Ortalık lıalkınlar içiD ay 
dıalanmıı olmaktan uzaktır. 
Balkanları• emoiydini teh 
dit eden telalikeleria orta
dan lralkbtını llylemek 
kelleli keadimiai aldat•ak 

Şehitlerde AbdtlılC· 

ton kaleler tasarruf hafta• esir aldılar oğlu Ferbatıa üzerinde 
--o bıçak bulunarak ahnmıtb' 

yapıyorlar SlmÜD&Sebetİ)e Kahire (AA) - lngiliz § lkiçeımelik caddeıi 
--o o umumi k rargibıaın tebli- Ali otlu Y aıarıu üzeri• 

Londra (A A) - Alman
lar iıgal altındaki mıntakada 
beton kaleler vücuda getir
mekte ve bn 1lara muazzam 
toplar yerleştirmektedirler. 
loıaıı yakında tamamlana
cak olan bu istibkimlardan 
Alman gazeteleri biç babu~t
memektedir. 

Sövlendiiine göre maki-
nelerele kaııaln ve teshir edi· 
lemez olduğu söylenen topçu 
mevzilerinin ikmali için ça
htılmaktadır. 

Bu mü•tahkem duvarın 
müstahkem garp duvarı olan 
Zigfirttea farkı hem teda
füi ve hem tecavtizi olması
dır. 

olur. Bununla beraber, ulus 
arkadaıımızın bir kaç giin 
evvel dediği gibi (tesanüt) 
lifı, balkanlarda artık paro
la olmuş sayllabilir. Balkan 
dağlarının arkaaıadaa yeni 
yeni ıııkların ilk akislerini 
sezmek te mümkündir. 

•*• 
CUMHURiYET 

iıtıçtın aııan aor 
SBI 

Yunus Nadi: 

Ve iıte bu bakikatı ilk 
defa olarak medeni, insani 
ve siyasi c<~ıaretin azami 
kaaaatile lsveç baıvc.kili ap 
acık böylece ifade etmi1tir. 
M. Haaıon diyor ki: 

- Eğer bu gayretlerin 
bl1tiin milletlere daha iyi 
yaşama şartlıırı temin ede
cek olan daha iyi bir duaya 
vücuda getirmekten ibaret 
gayelerine eritmek lizım ge
liyorsa herk ~ıia husuıi ve 
hodbin merı.f.ıatlerini umumi 
menfaate tabi kılmaları li-
zımdır. Fakat tam manasile 
memnuniyeti mucip bir ne· 
ticeye varmak için takip 
edilecek en iyi yol, kanaa-

timizce hiir milletlerin itbir· 
fiği yapmalandır. Kendini 
bağlı ve mahpuı bineden 
bir milletten en iyi bir ve
rim beklemek mllmkün de
gıldır ." 

işte tarihin tekamül c~re
yaoıada milliyeti ıuuruna 
ermit cemiyetlerin yeni ni
zam karşııında yükseltebı· 
lecekleri nıe belagatli ve 
kuvvet'i bir mukaddeme. 

Mihver devletleri buaabına 
tamamile mlltereddi bir ma· 
biyet almıı olan harbin gt:ne 
onlar hesabına en zaıf nok · 
tası buradadır. Onların yeni 
nizamı yürilr bir dava değil
dir. Böyle bir dava hak ola
rak, pren•İp olarak timdi
clen majltp ve mahkl• H

yılmahdır. 

\JJuaal ekonomi ve artır

ma haftası münasebetiyle 
önümllzdeki Perıembe giioü 
saat 16 30 da Halkevi salo
nunda haftanın açıht töre· 
ni yapılacaktır. 

Perıembe giioll saat 16 
da Ticaret odası umumi 
kitibi bay Turgut Tu koğ
lu, Cumartesi günü sa t 16 
da Merkez bankası müdürü 
Nazif inan, Pazartesi güaft 
saat 17 de Ticaret Lisesi 
lisesi müdQı ü Nail Esin ta-
rafınd•n birer konferans 
verilecektir. 

BORSA 
HABERLERi 

ği : 
Garp çöliinde kuvvetleri

mizin ileri unsurları halen 
g niı bir cephe llzerinde 
düımanla temas halindedir. 
Sidi Barraninio cenubunda 
bir çarpışmada beı yüz esir 
aldık. 

Sudan ccpbesiuda keşif 
ve topçu mlisademeleri ol
muştur. 

Diğer cephelerde kayda 
değer bir şey yoktur. 

---c--
Buğday ve 

çavdar 
hakkında 

-o-

Boruda 12 . 29 kuruştan dfta sabahleyin valimiz B. 

1 

fiyat müraka be komisyonu 

2077 çuval üzüm, 7-19 ku- Fuad Tuksal'm riyasetiade 
ruıtan 878 çuval incir, 65 ' mühim bir toplantı yapmıı 
kuruıtaa 240,000 kilo pamum ve 76 ve 77 sayılı kararaa
•atılmiıtır. me muctbince bükümetçe 

--o--
Sıhhat 
Müdürü 
Sıhhat mfldüril Bay Cev· 

det Saracoğlu Bergamaya 
riderek kazanın sıhhat it · 
lerini gözden geçirmiıtir. 

O·--

Karşıyaka 

nahiye müdürü 
Sivas vUlyeti maiyet me

muru B. Orhan Ergin Karıı
yaka nahiye mlldürliiğüne 
tayin edilmiı Ye Sivaıtaa 

gelerek dün vaıifesine baı· 
lamııtlr. 

satın alınacak buğday ve 
çavdarlaran satan alma narhı 
görtiı&lllp karara bağlan

mııtır. 

nhk.ômetin yeni kararna· 
melerine g6n, butday ve 
çavdar beyannamelerinin vi
liye1e tevdii müddeti bu 
akıam hitam bulmaktadır. 
alikadarların nazarı dikka
tini celbederiz. 

--o,--
Gayretleri 

2örülen 
-o-

istatistik mOdOr va 
mamurlarına lkiıer 

S k f
o b .k maaı lkramiga verlldl 

e er a rı a- --o--
ları hesabına 

tahsil edecek 
gençler 

Şeker fabrikaluı beHbı· 
na kıımen Avrupa ve Ame-
rikada, kı•men de Ankara 
ziraat enıtitOsünde tahıil 

ettirilecek gençler meyanına 
ithal edilmek üzere mllraca· 
at edenlerden en iyi not 

almıı seksen talebe tefrik 
edilmiı ve bunlar bir sene 
mllddetle teker fabrikaları 

çiftliklerinde ıta ja tlbi tu

tulmuıtur. Gençlerin en iyi 
evsafı haiz olanları arasında 
en batta gelenlerden on 
kadarı Avrupa veya Ame · 
rikada yirmi kadan da An
kara 1.iraat enatitllBade tala· 
•il ettirilmek lzere tefrik 
elaaacakbr. 

icra vekilleri heyeti nüfus 
sayımınd& miUbakatı teftiı 

etmek ilzere gönderilen ve 
fazla gayret sarfettikleri an· 
laıılan iıtati•tik umum mti
d&rlllğü mtidiir ve memur· 
)arına ikiıer nıaaı nisbetin-

de ikramiye verilmesini ka· 
bul etmittir. 

--o--
Belediyelerin 
varidatı hak
kında bir 

tamim 
-o-

Dahiliye ve.<ileti viliyet-
ler• miaı yaparak be· 
ledi varidatl.ırının 

tahmif, hakkak ve tami
llf'-taikdar1111n miifredat 

e laa11rlnamıı listeleri· 

•lftlr. 

bir bıçak bulunarak ah 
mıştır. 

Bıçak teıhi 
Banka altında Abdal 

oğlu Mehmet ağıı m&aak 
ıası yüıündea Hasal oj 
lımaille bıçak tetbir ett 
ğindea bıçağıle birlikte 
kalanmııtır. 

Sarhoşluk 
Karantina lnöail cad 

sinde Sadık oğla Emia D 
manteke ıarbot oldafa 
de Mustafa otlu Saallbet 
nin karııı Zelara Ye H 
yio oğlu Cemalin evleri 
taarruz ettiğiadea yakala• 
mııtır. 

Berat ve 
sanın sukı 

bekleniyor 
-(Baıtarafı biriaci Sayfada 
Y ananblar eline d&ım 
tilr. 

Bu tayyare meydanları 
ı•lahile ltalyanın ea mib

0 

iiılerine karıı taarruzları 
buralardaa kalkacak tay,. 
reler tarafından yapılma 

mümkiln olacaktır. Bugll• 
timali ltalyada Milino 
Toriao gibi •anayi merkd 
leri laıiltereden kalkan ta 
yareler tarafından, cea• 
ltalyadaki mflbim merkesl 
Yunaniatandaki lelerden.,_ 
reket eden tayyareler tar 
fından bombardıman ed 
yor. 
Şimdiye kadar Pola 

Trıyeste biç bir taarr 
uğramamııbr. ihtimal ki 
mühim askeri hedefle 
Yunanistan iisleriaden pi 
uzak olmaları bava taarf'll 
farından timdiye kadar _. 
sun olmalarını temin edl1' 
du. 

Görice ve Erıtri tan 
meydanlarını ele ıeçirmeklf 
Yunanlılar ~iitün ltalyaa ~ 
birlerine bÜ-az daha sok.&
muı bulunuyorlar. 
Şimdi mühim teraaneleril' 

buluaduiu Pola fehrile ltal' 
yan denizcitiiinia mlbim bit 
merkezi olan Triyeate ••' 
essir taarruz sabasına ,ır 
mitlerdir. 

ltalyada m&eHir ıaretl' 
bombardıman edilmiy~ 
biç bir yer kalmamııbr, ~ 
nilebilir. 

Bir lngiliz razeteıi 12 • 
lar umumi valiıiaia iatl 
aebep olarak mamail•J .... 
son bir teftiıtea ıoara !~ 
adaların arhk maka•...,. 
edemiyecetine kanaat ,.
tirmiı oldtit&nu ve ada..,.. 
lnıilizlere tealimindea la~ 
pre g6rmediiıni ka1d 
yor. 


