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BASVE iLiMiZiN MUHIM 

BEYA iATI 

-
Ankara - B. M. Mecliıi 

din top ana ak ruınamede 
buluoaa m ddelerd o aıi{e• 
rl ve mtilki t k üd a u· 

auoun 66 ıncı maddeı n e 
bir fı ra alives'n_. at ka un 

liyibası ın iıdnci müz kere· 
ıiai yapmııtır. 

M el ıirı buıliokll (Qp an
la11n a i ınci mllzak ıeıi 

yapılarak tanip olan•n va 
jandarma teıkilltı için inta 
edılecek binalara ait kanaa 

liyih•ıı mlinaı betiyle ılz 
alan bazı hatiP.ler, uzak 

- Dev•m• i iaci ~blf•de -

HALiCiN SESi MATBAASINDA BASILMIŞTIR 

BiR INGILIZ TAYYARE FiLOSU UÇIJŞ HAUNDE 

halkı Yun nlılar 
lll!J!lllllS&21!!!!!1!'1!1!'m.!'~•a..-~n!9111!11!•&~-..ms~ -------------------M 

INGILIZLER Fransız 
o 

o d l 

• k Gazetele-1 Japon Harici· ileri hareket 
ye nazırının )erine devam ne diyorlar? 

••••• beyanatı ediyorlar 

• 1 ve General 
Dögol 

JOr. 

H• 1••• ekmek, iM• 
:~Mlad laem de malal6ttar. 

Ye Yllpllavya ba 
...... mlteri m11ar 

iıl• bratbnlmt tek tik· 
.... k ,ı,.,. 

AYrapaü yer yer yiyecek 
...... koaalm.. takyitleri 

.... ba ... a cll .. • eıhz 
•• acıkh rak•mları barıdı -,.a1s laayH uzu drer. 

Tlrldye, yiyecek için ba .. 
.. tetblrı.,. ıUiPüf hala· ,., . 

...._ ilati1atl _.l1ett• 
..., A.,.,...kl taWl•l•r· 

ula kı1u edilemez. Ala· 
lıNarlan •JI• Baıte· 

ltUüaa; ı~• laaftaaıa ıo-
da ...W.te kati Ye 

9aaala Wr .U. llylediler. 
lle,..tta, • ....,.., •tice· 
... WWlrilerek ted· 

E~.._lrhlta ....... htlhab 
~ı.. .. anedllmiı olda. 

ODiar ela hilirler ki but
r .. .,. iflerlacleki ted· 

J.lıhrmia ..... çok bilcllr· 
Is lilldadl.U olan Mı ila-

--:2;'0 :;:::::~ 

Vafi•ıto• (A.A) - J•· 
poa laarleiJe nazın tarafta· 
daa ıaıetecilere J•pılaa 
beya•at V •ıiaıtoada be1•· 
caa u,a•clırmıtbr. Ba ha· 
ıaeta ae11iyatta ba,anaa 
Vaıiaıtoa ıazeteleri Japoa 
laaıiei1e aaıanma ba be, ... 
utta açıkça lçll paktı il· 
tiaam ettliini ve aıak ıark 
•••leleri mlauebetiyle 
dlaya bırhi ıly-tiai tıı· 
Ylp ettiiiai ya11yorlar. 

•Nev~ork Herald.. ı•••· 
teıiae rare, ba be1aaatta• 
ıonra Amerika deniı mala• 
fillerinia mlitalhına ılre 
Blrl .. ik deYJetler doaaama· 
••••• Aatil adalanada veya 
Siagapvda kat'ı bir D11e 
ibti7aa •arclar. B. Mataaka .. 
••• baıanab Amerika bari· 
ciye ••aretl mahffllerlade 
o kadar mllalm tellldd edil· 
mittir ki, eıaıb bir lalklm 
vermeıden enel, beyaaatan 
iace4ea inceye tetldldae 
llıam laiPedilmiı ha111aa· 
JOr • 

tiklna hine r•ç••k Ye 
fewkallde laallere lrup ma
a11•• 1erl•cle ıtoklar ba
ladaraWlmek i~iDdir. MI· 
dıfaa7a ait her teclblnle 
olcluja pbi bujclay •• ek· 
mek iflerbule ele kl7ll, "'" 
hlrli bitin Tlrkiye balkı-
ma, blklmet kararlanna lı· 

tirlkte Ye hanların ma•af· 
fık olmuıaa -Wımette bl· 

Jlk bir •••k dayacafl flp· 
laelizcllr. 

--- o-__,__ 

Atiaa (A.A) - 4' 11111aa• 
rah teblii: DlfmaDID tidet· 
li b&camlanaa ratme11 ileri 
bareklt clevam etmelıı.tedir. 
ltalyan ku•vetleri daiıaık 
bir halde ıimale doira ~e
kilarektecllr. Yeaiden hlr 
miktar ... ve harp malıe• 

meal, top yellflre i;tlaam 
eclllmlfllr. 

Ati•• (A.A) - Emniyet 
Huntr.ln tebliji: Dla yatt 
dalama•• biç ltir tllfaaaa 
h••• a•ıaı kaycledUmemit
tli. 

·---o -
Lorcllar Ka-
marasında 

Loadra (A.A) - Lordlar 
kamara11nda ıla: ılyliyea 

lr diiıtü 
Loadra (A.A) - Kıt.la· 

nm•ı tarafuaclaD Siydi Barul 
-.ptadlbı!liltir. Burada l~I 
paual olmak bere mlbim 
mlkt.rcla ..tr Ye laarp mal· 
ıemui litiaam eclllmiftlr. 

Lord Sa1old ticaret filoaua· 
dald •Jfab nııan dikkate 
celWerek haalan mldafaa 
edecek laaıp aeffaelerhlla 
........ teklff •tmiftlr· 

laıUlz ticaret filoıaadald 
nrlat diter aylara •• 1917 
HDeliae aauraa tok asdar. 
Blllaana Fraaaaıa yıkıl ... 
11adu ... ,. deai& ka1ıbı· 
aıı hllbltlia aıalmfbı • 

IA•Ü& (A.A) - ft'll

laaDll ı••ral Dlıole ...... 
blJlk Wr lalrmet d111..tda 
" f>ltılla ill•l..W •Irak· 
lutlald .,....,. rmaakta· 
........ .... • Laıflllı .. 
aefret•~ •• ........ 
pet•i ............. 

Bir 
gem • • 

dere 

Kadla ( A.A) - Plllllla 
la,Wz 111 komls.ı Haıfa 

Hmamada lnllau bir R .. 
me• ticaret pmlliafa ... 
udereliae eİDir ..... " .............. ,. ......... . 

Edirnede S,7o 
yükselen sular inme· 

ğe başlamı tı 
AVRUPA T ENLERi KARAAGAÇTAN 

DÖNMEKTEDiR 
Edlrae (A.A)-YtUcaelea 

ıalar dla -.ece yannndan 
ıonra iameie hqlamııt1r. 

5, 75 metre1e kadar ylk•e· 
le• nlar- ba&'la 5,20 met· 

reye iamlftir. Salar demir· 

yolaaa da iatill .ettiiladea 
tren ıeferleri ialdtaa uğra· 

mııbr. Avrupa tre11leri Ka
raataca kadar febnekte Ye 

oradan ıeri dönmektetlir. 
Elektrik ıantrab ella ıa al· 
tında balaamaktadır. 

l HaYa açılmııh r. ZaJiat 
faıla lıe de milrdanaı• teaWtl 
içia çalııdmaktadir. 
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Gözde misaf· nilen 

bey z nok alar., 
----··-----

Ekseriyetle küçük çocuklara ve gençlere 
mahsus bir hastalıktır. Gözün saaat camı 
gibi parlak ve adeta ynaya benziyen şef
faf bir tabakası vardır. Bazı zayıf ve len· 
fatik çocuklarda doğrudan doğruya bu ta
bakanın iltihabı başlar veyahl t kapaklar
daki munzam iltihabı karine iltihabı ile 
ihtilat eder. 

Bu karıne iltihabı yahut parlak şeffaf 
kısmın hastalığı başladığı zan n birdenbi
re bu tabaka üzerinde bcya:ı :ıoktalar pey
da olur. 

Etrafı kıpkırmızıdı. Şiddeti J vecanc.1ktır. 
Hassastır bilhassa ziyaya y Jınlığı ~arşt 

güneşe karşı fevkalade hassa"br. Işığa ba
kamaz. 

Yavrucağın başı daima önü adedir. Başı
nı kaldmp doğru bakamaz. Daimi bir ıztt
rap içinde kalır. Bu hastalığı 1 müddeti ta-

yin olunamaz. Arı,ıi iltihap kaıineler beş 

on gün içinde tedavi ile zail olur. Fakat 

bünyevi bozukluklara, kansızlığa lenfatiz
me müptela olan çocukluda aylarla sürer 
durur. 

Ve nihayet iyileştiği zaman gözün o şef
faf tabakasında kesif bir beyaz leke pey
da olur. 

Bunun iliçlarhı tedavi ile kısmen izalesi 
mümkün ise de tamamen refeclilmesi müm
küu değildir. 

Bazılarının gözlerinin siyı hı üzerinde 
görülen lekeler işte böyle uzun x 'man de
vam eden bir karine iltihabı ın neticesi, 
nedbesidir. 

Tabakat karine iltihapları iyi bakılmaz

sa daha feci akibetler zaratır. Mesela h s
talık tabakanın derinliklerine kadar nüfuz 

ederek karine delinir ve gözün renkli kıs
mı olan kuı:uhiye o delikten adeta bir f,
tık yapar ve o zaman gözüo bütün kür
resi mevcudiyeti tehlikeye girer ve o za-

man tedaviye müracaat edilmezse gözü 
kkr edebilir. 

FAYDALI BiLGiLER 

Saçları yum 
• • 

ması ıçın 

bir us ••• 
Saçların kabarık ve yumuş k olması için 

baş yıkandıktan sodra iyice köpürtülmüş 

bir yumurtanın ak ile ~aç köklerine masaj 
yapıp boJ ılık su ile başı çalkamahdır. 

--- .. ____ , __ _ 
BAŞVEKILIMIZIN MUHIM 

BEYANATI 
- Baştarafı 1 inci sahifede -

-Baştarafı 1 inci Sahifede

bölgelerdeki vilayetJerimizlc 
diğer hükümct memurları 

için de bu yolda binal?,r 
yapılmasmı istemişlerdir. 

Bu münasebetle söz alan 
başvekil Dr. Refik Saydam 
şu beyanatta bulunmuştur : 

"Arkadaşlar, uzak vila
yetlerde ve bilhassa hudut· 
larda bulunan memurlarımız; 
subaylarımız, onların ailele· 
ri, çocukları, mekhkleri ve 
evleri için hükumet bundan 
evvel bu mes!!le üzerinde 
imali fikir etti ve düşündü. 

Hatta içinde bulunduğumuz 
sene bütçesine de beş mil· 
yon lira koymağı tasavvur 
etti. 

Maalesef v&ziyeti ba11ra 
dolayısiyle bunu yapmadı. 
Geçen sene şarkta seyahat 
buyurmuş olan Milli Şefimiz 
Reisicumburum uz, avdetle
rinde bize verdikleri notlar
da bu meseleyi bilhaua te-

barüz ettirmişlerdir. 

Biz bunun üzerindeyiz.Fa· 

kat arzettiğim gibi vaziyeti 

hazıra dolayisiyle bu parayı 

koymadık. Kusurumuz bun
dadır. 

Başka bir şey değildir. 

Hükumet bunu nazarı dik· 

kate almıştır.,, (Alkışlar) 

Meclis cuma gün~ tc krar 
toplanacaktır. 

BORSA 
HABERLERi 

--o---
12-28 kuruştan 1925 çuval 

üzüm, 6,75 • 16,50 kuruştan 
347 çuval incir, 6 kuruştan 

168 to~ bakla, 20,50 kuruş: 
tan 40 çuval susam, 52-62 
ku.ruştao 163 balya p11muk 

satılmıştır. 

1 LAN 
Viktorya Dö Berlin Sigorta anonim şirketi tarafındao 

29-5-927 tarihinde Anadolu Ajansı katibi Mnstafa Doğan 

hayatı üzerine akt ve tanzim olunan bin hralık ve 977426 
numaralı hayat sigorta mukavelenamesioe ait olan depo 
ilmühaberi zııyi olmuştur. 

Mezkür d po ilmühaberinin halihazırna kimin yedinde 
ise, hukukunu isbat etmek üzere Viktorya Dö Berlin Si-

gorta şirketinin lstanbulda Galatada Kilrekçilerde Maabaym 
hanında kain Türkiye müdüriyetine veya Berliode kiin 

merkezine, işbu ilanın tarihi neşrinden itibaren iki ay zar
fın da müracaat etmesi ı ica olunur. 

Mezkür müddetin mürurunda, numarası balade muharrer 

sigorta mukavelenamesine ait depo ilmühaberi keenlemye
kiin ve mevsuh addedilerek yerine nushayi saniyesinin tan
zim edileceği ilin olunur. 

VIKTORY A DÖ BERLIN 
Umum Sigort& Anonim Şirketi 

Türkiye müdüriyeti 

'~·~~~~~~·~··~··.=·~~.:' l LHAM Sinemasında! 
: Bugün matinelerden itibaren ı 
: iFTiHAR VE ŞEREFLE SUNAR ı 
:sevenlerin, sevilenlerin, aşkı tanıyan ve çekenlerin filmi ı 

i EVEN KADIN f 
ı Emsalsiz şaheserler şaheserinde ı 
ı Robert Taylor - Hedi Lamar ı 
:Ayrıca: Fo1ts jurnalda en son ve mühim hrıberler. • 
ı Seanslar: her gün 2-3.30-5.30-7.30-9.30da ı 
tCumartesi ve P.ızar güllleri ll.30vel.30da ilave seansı vardır: 
lDikkat: H-.ftanın her güoünde ilk başlama seansları ucuz ı 
1balk matinef~ridir .. fiatleri.. 2o-25-3o l:uruştur ı 

• 1 ~ ..... ~..,.,. .. ~ 4>......... .. ..... ~ "fr', ... , ....... 9·~····~ ........ 09••• ....................... .. 
ı Tayyare Sineması TEL: 3646 i 
ı Dünyanın en büyük iki yıldızı ! 
t Cbarlesboyer - frene Dunne ı 
ı Tarafından yardılan eo büyük süper a~k filaıi ı 

' i BÜYÜK . SK (ELLE. ET LUİ) i 

Kumaş ve Mobilya Boyaları Geldi 
(Telefon 3882) 

t Fransızca Sözlü ı 
:Ayrıca: Yakınşark habeıleri ... son logiliz-Italyao harbi No2 
ı Matineler: 3-5-7-9 da Cumartesi ve Pazar güııleli ı 
: 1 de ilave seausı ı 
................ . ................................... .. 

12 lad iti•• 

ALMAN 
CASUSLARI 
AMERiKAD 

.~-ve Almanların Patlnl Bırili· 
~ mıyan lngillzler 

(21) 

Bir askerin Amiri karşısında aldığı Y 

ziyeti alan casus telaş ve endişe ile sord 
- Ben neden burada bulunuyorum? 

Federal istihbarat dairesi benden ne i 
ti yor? 

Bu sual deı hal istihbarat zabitinin k 
lağma pireyi kondurmuş oldu. 

Bir i a içinde şöyle düşündü: 
"Eğer bu ado1m masum ise hiç korkm 

sına lüzum yok. 

Madem ki bu kadar telaş ediyor. H 
halde korktuğu bir cihet var. 

Bu itibarla ilk cevaplarında yalan si 
lediki gibi burada da yalan söyliyeceği 

ıüphe yoktur. 

Binaenaleyh bu tipte mühim malam 

vardır. Bunları anlamak için gayet tedbi 
li bulunmak lazımdır. 

Kaoaatile bir saniye tecessns g6ztind 
ayırmadığı casusa elile oturacak yer gö 
terdi. 

Casus sözünde devam etti: 

- Ne için beni mütemadiyen bir 
öbür yere sürüklftyorlar? 

Evvela polis komiserliğine sonra istint 
dairesine sonra da burası. Bir alay b 
sorgular. 

Ben diyeceğimi dedim. Buradada 
dan başka diyeceğim yok. 

Benden fazla ne isteniyor? 

Suçlu bunları söylerken istihbarat~• d 
tecessüsüne devam etmişti. 

Ve birdenbire bir kitabı okur gibi c: 
susun iç yüzü ıü okumuştu. 

Onun gözlerinden, duruşundan, davran 
şından bir farfare olduğunu anlamakt 
gecikmedi. 

Öyleki büyük adamlarla oynamak, 
yük roller çevirmek, çok şöhret ve 
kazanmak havcsinde, mağrur tabiatli 

olduğunu aolamıştt. Anlamıştı ki bu ma ~ 
rur adam fazla sıkıştırılırsa bir hırçın di 

siz rolü oynıyacaktır. Ayni zamanda sinir 
ve kindar olan bir adamın bir asker o 

ması itibarile izzeti nefsinin müdafii kes 
lec~ğini keşfetmişti . 

Gösterdiği yerin başında ayakta dura 
Rumribe: 

- Oturunuz. Neden ayakta duruyorsu 

nuz Şu karşımdaki koltuğa oturunuz. Ko 
nuşalım ve anlaşalım. Dedi. Ve mücrüm 

oturttuktan sonra zili çaldı bir sigara il 
kahve getirilme!li emrini verdi. 

- Söyl _ bakalım Rumrih. 
Siz kendinizin fena bir yük altında ol 

duğu uıu tabii takdir ediyorsunuz. Diy 
söze başladı. 

- Evet efendim. Ben onun öyle oldu 
ğunu auhyoruın. Cevabını aldı. 

- Bana telefonla sizin asker ka,ağı v 

Panama kanalındaki vazifenizde suiistima 

liniz görülmüş biri olduğunuzu söylediler. 

- Doğrudur bayım. 

- Nuırla dan Vestonun şahsım takli 
etmek ile de ınücrüm bulunduğunuz tabi 
in kir etmiyorsunuz. 

-Devamı ••r-
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• 
ın-~nbe yüzünde dolaşan 

te gölgeler tabiatın terte
llıiz puseleri gibi birbirini 

takip ediyordu •• 
'------··-----

) - Yoksa benden korku- 1 için Tür kanan cazip gözl 6 • 

~r ınasunu.z? rini görmeme mani oldu. -. . . . . 
~Türkan cevap vermemişti. 

ile eğik duran başt, yavaş 
)•~aş doğrulurken, berrak 

·~ k ışı ının altında dalgala-
~iltık, tel tel pırılhlar yapan 
'""I 
1
. l' arının arasına, sanki ge-
ııı t ı· d' ·ı . . e ı ızı mıştı . 

. Pembe· yüzüode dolaşan 
''te ·· 1 v l t b' • t gu ge er, a ıatln ter· 

t:~iı puıeleri a-ibi birbirini 
lıp ediyordu. 

Gecelerin esralı saatlerini 

~lldıran siyah g6:ıleri, göz-
tti111. • • • d k. .. 

ın ıçerıs!n e ı manayı 

~tır gibi bir kaç defa par
'Yıp ıöndtıkten ye sönüp 

i.•tladıktan sonra, son sua· 
'ırıe cevap verdi: 

o zaman efs~nevi aşıkla
rdan Tahir ile Zühreyi bir

birinden ayiran icara çu lı 
aklıma gelerek, Zührenin de 

Tabiri önce bir kardeş gibi 
StYdiğini hatırladım. 

Mademki bir anadan doğ· 
madan kerde ş olamaz, Tür· 

kin da benım kardeşim ola· 

mazdı. Bunu böyle düşüne
rek Türkiua dedim ki: 

- Tahir ile Zübrenin hi
kayesini okomuşsunuzdur. 

- Evet, dedi. 

- Zühre de önce Tabiri 
kardeş gibi şevm işti. 

- Evet. 
- Sonra daha güzel se-

viştiler 

t - Sizi bir ağabey gibi 
1 

•tııdığım için sizden kork
ltııyorum. 

- Birbirlerine kavuşma
dılar ki. 

- Onların arasında engel 
vardı. Bizim ise ... 

d Bu cevap, günlerden beri 
I GıGndüğüm biitün hakikat-
'tı h 1 . d' . . aya e ıo ırmı~tı. 

t· O anda vücudumun fazla 
~~rtdiğini, kalbim yorgun 
it adamın kalbi gibi çırpın
dı" Kını ve damarlarımı bir 
' 1t\'i kt w • • n Y" ıgını sezmıştım. 

~ Ben bir ağabfy, Tfir-
lta ~eoim kardeşim. 
fialbuki ben Türkanı kar-

d,, .. d J sevgısıa en ayrı an bir 
•• , . ·ı lfl ı e seviyordum. 

/\b bunu Türkiaa nasıl 
'ııJatmalıydıuı ? 

Sözümü gene tamamhya
mamıştım. 

TürkAn sustuğumu görünce 

, biraı evvel rft.zgirın eydiği 

çam dalını tutarak ikimizin 

ara11na çekip r.yüzünii sak
ladı. 

-Sonu var-

Mevlôt 

~tk~.. b .. 1 . d b· -..ın u soz erın en aonr a 
,!~ hayli birbirimizin yüzüne 

Cumburiyef Halk Partisi 
ve Esnaf birlikleri umumi 

katibi merhum Htisamettin 
Bildik ruhuna yarınki cuma 
günii öğleyin Karantina ca· 

lltak. 

b Cüze) kız görünüşünde 
b~llden cevap bekliyor gi· 
'Ydi. Kafamıa içerisinde bir 

~ok iatibfamlar kıvranıaor 
~. 

lakin bu istibfamların 

miinde mevJUt okutturula
caktır. Bütün dindaşlar da
vetlidirler. 

Muğlada fır

tına ve 
..,, 

yagmur 
-·-

(Halkın Sesi) 12 lncl Kanun 

Uğursuz Denizaltı 
Gemisi 

BUYUK 
HA Ki 

H RPTE 
i BiR DE 
MACERASI 

GECEN , 

iZALTI 

Yazan: Abidin Dav er 

Azgın tabiatle mücadele 

ettikleri içio mi nedir Av

rupa denizcilerinin bir çok 
batıl itikatları vard11. U ğu· 

ra uğursuzluğa iyi ve 

günler olduğuna faıla 
nırJar. . 

fena 

ioa· 

Meseli 13 rakammın u

ğursuzluğuna herkesten faz
la kanidirler. Bizde nasıl sa-

h günü sallanır diye sahyı 
uğurlu bir giln addetmiy en· 

ler varsa, onlarda da cuma
yı uğursuz sayanlar çok~ 
hır. 

Bu saçma inanış bize rum

lardan sirayet etmiştir. Çün
kii Fatih lstanbulu b·r sah 
gönü zaptettiği için Rumlar 
salayı uğursuz addetmişler 

sonra Biıansın birçok adet
leri gibi bu da Türklere 
geçmiştir. 

Hele ayın 13 üncü günü 
cumaya rasgelirse bu günü 

iki katlı uğursuz addeder-

.
\ Jer. 

Sonra denizlerde ve ge· 

l milerde hayalet görüldüğü
ne inanırlar. 

Büyük harpte Alman de· 

nizcileri, bazı denizalb ge
milerinin uğursuz olduruna 
inanırlardı. 

Fakat bazı gemilerde de 
bu batıl itikadm doğruluğu· 

na aklı başında münevver 
ve hurafata inanmaz insan-

ister GOi, ister Ağla 

ları bile şüpheye düşürecek ı 
vakalar olmaz değildi. 

Uğursuz addedilen gemi
lerden biri de U. B. 65 
idi. 

O zaman Alman denizaltı 
filotillilarında çalışan Al-

man deniz askerleri bn ge
miden bili heyec•n ve kor

ku ile bahsederler. Bu ge
miye Alman denizaltı ge· 
mileri mürettebatı arasında 

"Hortlajm gemisi,, adı ve· 
rilmişti. 

~. B. 65 hakkında anla
tılan şeyleri akıl ve mantık 
kabul etmez. 

Bununla beraber ortada 
itimada liyık insanların şe

h•detleri var. 

Sonra Almaayanın meş
hur psikologlarından Profe-

sör Dr. Hecht bu huıusta 

harpten sonra bir kitap yaz
mıştır. 

Profesör eıerinde tetkik 

ve mütalea ettiği fevkalade 
hadiselerin akla, mantığa ve 
ilme uyar biç bir tarafı ol

medığmı açıkça söylemekte 

kendisi bir Uimhe fen ada-
• 

mı olduğu için tabiatın fev-

kinde ve haricindeki telak

ki ve telkinleri kabul et
memekle berahe.!:.._ bu hadi-

seleri izahtan aciz bulundu
ğunu ilave etmektedir. 

Bu suretle U. B. 65 ha-

Mevzun yuvarlakcıklar ! 
------- '···-------

disesi en iyi tevsik edilmiş 

fakat anlaşılmaz esrarlı bir 
hortlaklar hikayesi olarak 

deniz tarihine sıeçecektir. 
Bu geminin harikulade ve 
korkunç hikayesini size an
latayım. 

1916 senesi yazında Flan
dre sahillerindeki Alman 

deniz üslerinde kullanılmak 
üslerinde kullanılmak üzere 

orta çapta 24 deniıalb ge
misi birden tezgiba konul
muttu. 

-Sonu var-

Radyo 
Gazetesi 
Mısır hududundaki logiliz 

taarruzi harekatından bah· 
seden radyo gazetesi diyor 
ki: 

"ltalyanlar Mısır hududun· 
da taarruza geçtikleri zaman 
Mersa Matruba gelinee dur
dular ve vaziyeti izahederek 
işgal ettikleri yelerde yol 
yapmak mecburiyetinden hah· 
settiler. Yol hazırlıkları la· 
rnamlanınca Süveyş kanalına 
gideceklerin bildirdiler. 

Bn ltalyan izahı, Tunan 
harbindeki muvaffakıyetsiz
liklerini örtmek için ileri 
sürdükleri mütalealara ben
ziyordu . 

Şimdi mareşal Grazyani 
ordularının geri dönmeıi 
Italyan efki11 umumiyeıini 
endişeye düşürmüştnr. 

lngilizlerin bu günlerde 
bütün fırsatlardan istifade 
etmek istedikleri görülüyor. 
Ingiliıler Trablusıarp arap· 
larını ve Arnavutluktaki ar· 
navutıarı tahrik ediyorlar. 
lngilizler arnavutlukta Ital· 

iki arkadaş vapurda konuşuyorlar, biri ötekine: yan geri hatlarına arnavut-

y h b 
ları indirmeğe başlamışlar· 

- a u ak gazetede biz okuyuculara şöyle bir sual 
var, dedi: Çay nebatıoıo kokusu; kökündemi, yaprakların- dır. 
d 

· ki d Şeyh Sünuıi de senelkrce 
amı, çıçe erin e mi, tobumJarmda mı yoksa tomurcakla· rında: mı? ltalyanlarla mücadele ettik-

ten sonra b:arp patlak ve-
b~llgi cümle sonunda kulla

~•lacağını idrak edemiyor
~ttı. Muğla ( A.A ) - Muğla Azizim bunu bilmiyecek ne var? Her halde tomurcaltla- rince Mısıra gelmişti. Şeyh 

rındadu. mıntakasına fırtınadan sonra Şünusi şimdi Mısırda hare-
Birdenbire esen bir rüz

tlr, altında bulunduğumuz 
~-- w b' d l •k' .... agacınıa ır a mı ı ı-"'. . 1lın arasına eyerek, bir an 

Işık 
ltrnir Memleket hastanesi 

~ Rontken müteha11ıaı 
) 0tıtken ve Elektrik tedavisi 
'a>ılır. ikinci Beyler Soltıak 
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şiddetli yağmualar yağmış• . Çünkü her olgun vcudun bütün, nefaset ve nezafet men- kete geçmiş, Mısır radyo-
br. maı bu mevzun yuvarlakcıktar değilmi .? sunda ltalyanlara hücum et-

ş b Sen de ey okuyucum bu cevaba: miştir. Eğer Trablusgarbı 
e ir içinden ' geçen Sa- ltalyanlar kaybedecek olur• 

bunhane ve Dabağhane de- ıst1:ar Gu'" I, ıstar Ag"'la larsa lngilizler kendisini 
releri taşmış ve sokaklar su U U Trablusgarpta reis yapacak· 

~iç~in;~;:.~k;;a;lm~ış~t~ır~ . .----rm~-iiiliiiRiiiiiiiiiii""mimmr=~t;;··~· ~m;;;--;;:;;;;;;;;;_;;;ı;;;;;_;;;;~l;,a~r1~n:+ vadetmişlerdir.•, ** 
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SAHiFE 4 (Halkın S••I) 

Verdiğ ir 1 ri[HiiiHieEiLEiiİ ~ : .. ZABITA HABERLEll 
·malla"r ı{6;i;..de-~;ı Kazaen . 

Başvekilimiz 
hitabe ile· yerlı lacak mek- Yaralamak 

Karantina İnönü cadd 
tepJer sinde Tabir oğlu Naci b~ 

Maarif vekaleti yakınında diği valespilin tramvay cd 
desinde kaymasiyle yere 

ilk mektep bulunmıyan ve- · k 

hal tasını açmıştır. 
An kare. - Bugün Bğleden sonra saat on beşte Başvekilimiz, halkevinde verdiği 

ile yerli mallar haftasını açmış ve Başvekilimizin bu mühim ve kıymetli hitabesi 
ile neıredilmiştir. 

tüğü sırada tramvay ıır d 
hitabe ya eğitmeuli ilk mektep bu- tine ait tamirat arabaııD 
r .. dyo lunan köy enstitülerinin h ır 
~ ini olarak vak'a ma ı 

içinde veya yakınındaki eğit- a 
gelmesiyle çarparak vOc 

menli mekteple. de tam teş- - · d 
nun muhtelıf yerlerıll Bu akşam general Kiıım Özalp radyoda bir konferans verecek müteakip gftolerde dt: 

Maarif, Münakalat, inhisarlar, Ziraat ve Ticaret Vekilleri do radyoda birer koııuıınıı ya· 
pacaldardır. 

ki litlı ilk mel~tep açalmasıa ı baf,f surette yaralanmıf f 
kararlaştırmıştır. 

--c---
lngiliz 
resi le 

tayya.• 
Brindizi 

Yunanlıların • A vJ.onya lima- Türk parasını 
ç k rdıiı be- nında b~r gemi korunıa kanu-

Üzerinde uçan 
bir Amerikalı 
gazeteci e er 

anlatıyor 
--o---

Atina (A.A) - Amerikalı 
muharrir Maltikan CraJski 
Ame:ikaya hitaben radyoda 
bir konuşma yapmış, bir in 
giliz bombardıman tayyanre
sine binerek Brendiziye nasıl 
gittiğini teferrüatiyle tasvir 
etmiştir. 

Muharrir şöyle demiştir: 
14Yirmi dört saat evvel 

orta şarkta b r mahalde ay 
ışığiyle yıkanan bir tayyare 
meydanı bir logihz tayyare
sinin burnu altında dnruyor
du. Parlak ay ışığı altında 
yanan bombardıman tayyare
leri vardı. 

Bunlardan biriyle Yuna
niıtana, Italyaya ve hedefi
miz olan Brendiziye uçacak
tım. 

Hareket saatine on da ki 
ka vardı. iki pilot refaka
tinde motir homurdandı. 
Eluoz boruları•dan alevle: r 
fış km yordu. 

Hareket ettik. Ay ışığt 
içine kadar yükseldik. 15 
bin kıdemde uçuyorduk.Ak
deniz üzerine geldik. Ufak 
bir dalga dahi yoktu. De
niz üzerinde bir ıaat uçtuk
tan son.ıa Yunanistan gö
ründü. 

Aradan döıt saat geçmiş
ti. ltalyan sahilleri görünü-

yordu. Tıplu bir çizme gibi 
idi. Brindizi üzerine geldik. 

ltaly .. n!u ayanmışlardı. Bizi 
topluriyle k:ırşı1 · ~91arın, n 
aoJadak. B.r çel k ) .ğmı. u 

bizi arıyoıdu. Sağımııde so 
Jumozda iııfilnkla r oluyordu. 

Bu arad;- son d u C(: bü
yiik korku biss ttiğ ır.ı i if raf 
ederim. Her hrefımızda in
Eilalder, deı kli levler kesif 
bir hal aldı. 

Bi:ı bpkı beşik ıibi bun 
ların tarakalarıyle sallııırı ı 
yorduk. Şımdi bed efimiz 
üzerinde idik . Rasit, tab ip 
kir r. yükünü n atmak için 
en müsait yeri ve zamanı 

kolluyordu. 

yaz kitap bombalandı ounun müdde-
tefsirleri ---o--- ti temdit 

Kahire (A .A) - lngiliz 
-o-

Atin4 (A.A) - G~zetel r 
beyaz kUap hakkında müta· 
lea yürütmekte devam et
mektedir. "Katemerni,. ga· 
zetesi (Bayaz kitap ve kara 
sahifeler) başlığı altında şun· 
ları yazıyor: 

"JtaJyan siyaseti sözünde 
durmıyan bir siyasettir. ltal
yanlar Arnavutluğa girmiye
ceklerini bize temin ettikleri 
zaman bizi aldatıyorlardı. 

Arnrvntluğu istila ettikten 
sonra orada kalmıyacaklarını 
ve bizi endişeye ıevkedek 
hareketlerde bulunmıyacak· 
Jarını temin ettikleri zaman 
da bizi aldatıyorlardı.,. 

--o--
Hitlerin nutku 

Amerikada 
nasıl karşı

landı • 
-o-

Nevyor (A.A) - Hıt erin 
evvelki gün söyledigi nutuk 
Amerikada biç bir tesir 
yapmamıştır. Yalnız bu nut· 
kun en ehemmiyetli noktası 
Hitler bu söylediği nutukta 
ltalya, Sov. Rusya ve yeni 
nizam etrafmda sükôtleridir. 

Şimdi Brndizi tayyar~ 
meybanını görebiliyordum. 
ilk bombalarımızı atmıştık. 
Süratle döıt alev sütunu 
yeri aydınlatı. ilk bombalar 
hedef üzeri11 e dDşmüştli. 

!-1 V' madeni parçalarla, 
ınfılik dumaulariyle doluydu. 
lkir ci bomba ıeriıioi , de 
hedefe attık. 

işimiz bitmişti. İtalyan top
ları bili bizi arıyordu. Ya· 
rım saat kadar infilildarı 
işıttik. 

Hepimiz sağ ve salim 
kurtulmuştuk Nihayet avdet 
ettik. 

İngilizlerin cesaretini size 
anlatamam. 

Ben şimdi burada konu
şurken onlar tekrar İtalya 
ilzerindedirl~r. Onlara mu
vaffakiy ct dilerim.,, 

tayya ete ri dün Arnavut!uk
ta A ·Jonyayı bombala ll.i JŞ 

ve limanda bulunan bir ge
miye tam isabetler v•ki ol · 
muştur. 

Mühimmat depolarile nak
liye kamyonları tahrip edil· 

miştir. Bütün tayyarelerimiz 
salimen üslerine döamüşler
dir. 

Kahire (A.A) - (Umumi 
karargahın te~liği) düşma· 
nın tankları ve motörlü kuv· 
vetlerile askeri tahşitleri 

bombalanmıştır. 10 düşmau 
tayy~resi tahrip edilmiş ve 

24 saat içinde büyük hne
kittan bir tayyaremiz dön-
memiştir. 

---o---
Halkevimizin 

çok g'Üzel bir 
teşebbüsü 

Ankara (Hususi) - An
kara Halkevi komitelerinde 
şimdiye kadu vazife almış 

olup bugün cephelerde as· 
kerlik vazifesini yapmakta 

olan arkadaşlarına yılbaşı 
bedileı i göndermeğe karar 
vermiştir. 

Düngada Neler Olugor 
Bir ka~ve ka
şığında kaç 

damla su var 
Bir kahye kaşığının kaç 

damla su istiab attiğini tah
min edersiniz? Siz düşün
meden biz söyliyelim. Orta 
boyda kahve kaşığı otuz iki 
damla su istiab eder. 

--·-
Paraşüt nasıl 

icad edildi 
Paraılt Jak Ganaeren ta

rafındaa icad edilmittir. Ve 
mucid paraşütü ilk defa, 
hapsedilmiş olduğu bir ha
pisha~enin penceresinden at
ladığı zaman kullanmıştır. 

ol .,n.aca 
Türk paras1 kıymdini ko· 

ruma kanununun meriyet 
müddeti şubat 1941 ayı için 
de bitecektir. Hüküınet bu 
kanun müddetinin 3 sene 

daha uzatılması hakkında 

bir kanun projesi hazırlıya

rak Büyük Millet Meclisine 
sevketmiştir. 

--o--
Ulusal ve eko-
nomi ve artır

ma haftası 
açıldı 

Ulusal ekonumi ve artbr
ma haftaşı bugün öğleden 
sonra 16,30 da Halkevinde 

bir açıhş töreni yapılacaktır. 
Tören cemiyet idare heye

tinden B. Fahri Dokuzeylii
lun sözü ile başliyacaktır. 

Bunu müteakip mevzu ve 
gay .:: etrafı dıı iz mir Ticaret 
odası umumi katibi B. Tur· 
ğut Türkoğlu tarafından bir 
konferans verilecektir. 

---o--
Gezici Baş 

fduallimler 
Maarif Vekaleti eğitmenli 

mektepler teşkilatında çalı · 

ıan gezici başmuallimlerin 

mıntaka merkezlerinin dı-

ıında ikamet '!tmelerine mü
saade edilmemesini maarif 
müdürlüklerine bildirmiştir. 

---o--
Deniz yolları 
müdürlüğü 
DenizyolJarı lzmir şubesi 

mlldiirlüğüne körfez vapur
ları işletme ştfi bay Rasim 
tayin edilmiştir. 

--o--
Işıklar 

DüııJ geced o itibaren bır 
kısım umumi ışıklarla bina· 
lardaki iç tenvirat maskeJen• 
meden yakılmııtır. 

tedavisi yaptarılmıştu. 
-o-

Dolandırıcılı 
Bayrctklı 1632 sayıla 1 

kakta Niyazi oğlu KeOI 
Knzım oğiu Mehmedio 
kuruşunu ve Hasan oj 
aşçı Eminiu evine gideri 
kocan çamaşırlarını istiY 
diyerek karısından elbİ 
ve çamaşn lannı dolardırcb 
şikayet edilmiş ve suçlu 
yalarla birlikte yakalan..,, 

ı~:rhoşİuk 
hakaret 

Halil Rif at paşa cadclr' 
sinde Hasan oğla Hüıe1~ 
sarhoş olduğu halde rezale 

çıkardığı ve Süleyman oj' 
lu Hüşeyinin evine giderek 
kendisine de hakaret etti• 
ğinden yakalanmıştır. 

-o-

Hırsızlık 
Osmanzade sokağında n· 

yas oğlu sabıkalı Tab•i' 
Hasan.,oğlu Ali Riıanın efi' 

ve girerek eşyalarını karı( 
hrırken yakalanmıştır. 

-o-

Denize düıtii 
Karataş kömür iıkeleıill' 

de Ali oğlu Hikmet deai•' 
düşmüş ve derhal kartaJ11" 
mışbr. 

Mahkemeye 
verilen Vet 
riner ve ark• 

da şiarı 
lstanbul-Belediye •eteri' 

neri Esat ile yedi arkad•' 
vilayet idare heyeti kararil• 
llkaydi, ihmal ve yolıuıld~ 
suçlariyle mahkemeye yeril" 
mişlerdir. 

-o-

Gazeteciler ys
rın Ankarad 
toplanacaklal' 

lstanbul, Ankara ve 1z111lt 
gazetecileri cuma gUınü Bat" 
vekil Doktor Refik Saydı" 
mın başkaahğında bir toP
laab yapacaklardır. 


