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Ankara, 14 (Hususi) - Cu nburreisimiz ve Milli Şdi
'-iz ismet lnöaü düa gece s at 23 te Ankaradan Kays ri
).e doğru bir tetkik seyahati ri e çıkmışlardır. Büyük Şe· 
filbiı, Ankara garınd.ıı Abdulhıı ık Renda, Başvekilimiz Dr. 
ltetik S:1ydam, Mar~şalımız, V ~ kiJler ve erkinı l: ilk ü ntt 
~, lulabahk bir bılk tarafın n uğurlanmışlardır. 
A ~'"" .... """"- ,,,. ..._,__....._~ ...... ~ ....... ~ ""'"' ,,,, ..... ....._,, 

~ımanya Ital- • Laval Pe· 
>aya ne Ş rtla tenle konuştu 

yardım 
edecek ? 

~ıııteredİn Verilen 
'arlara gire Alman
ancak ltaıuauı i11aı 

ıuratlla uardımda 
bulunacak 
--o--

-~ondra (A.A) - lngilt 
1
' ltalyanlara karşı kaz "n 

.S.tı bliyük muvaffakıyet 
'ıerine Almaayanın Italyaya 
)'tdım edeceg· ine dair bazı 
ti '•yetler dolaımaktadır. 

~ lngilterede bikim olan 
'-••etli kanaate g6re Al-

""•ya, ancak ltalyayı İşial 
~oıd, ıartiyle ltalyaya yar
,.... ede.ccktir. 

t Şıpbesiz ki bu itıal bft-
1 '' ltalyanlara Na ıilarin ki· 
•;, . J l!!J.,..ı&; j,l .. .;:~ ... 

_.,,_ 
Vışi (A.A)-B. Laval ya

nında bü ü içi Brunio ile 

beraber öğl den sonra Pa 

isten gd iştir. Muvasalih 

müteakip mareşal Peten ta

rafrndan kabul edilmittir. 

--o--
ln2iliz 
Tayy releri 

Loudra ( A.A ) - H va 

nezareti tebliğ ediyo : , 

Dün akşam sahil müdafaa 

servisine m nsup küçlik tay· 

yarelerimizdeo mliettekkil 

bir grup Bre&t doklaranı 
bomardıman etmiştir. 

Dlin iece Hollanda sabil

lerinide yapılan bir keıif 

uçuıu eınasn~da bir tayya

remiı bir dftşman iaıa i•· 

miıio• blcum etmiı •• tetm 
itabet kaydoh•wttv. 

5 TALYA 
GEN RA 

ESi 
Ital 

--o--

-ları mevzı 

rinden- ov ıl
d r 

-o-
K hi e ( .A)- "gi u-

ı ıuıni lı r .. gahı t .. ı f 
f 'ahir~d "'u t bliğ n ş -
dilmiştı : 

G tp çölünde mağ.üp e
dilmiş olan ltalyan oı dusun 
dan geri kalan kısımlar, ıle

ı i kuvntlerimiz tarafı dan 

yakından takip edilerek ri

cat hareketlerine deva ı e
dilmektedir. 

Esir dildıkler dün ha
ber ve ilen üç llalyan ge
neralinden baş1·a fırka ku
mandanı diğ r i ı ltaly n 

g ner r de şimdi i ız.d 

bulunmaktadır. E9irlern 

dedi bini rce artmışbr Fa
kat Larp meydan nın çok 

geniş olmast dol yisiyle 
şimdiden her hangi bir ra-

kam tesbiti müm\dln değil

dır. 

Kra bire (A.A) - Royter in 
garp çölündeki mub biri 
bildiriyor: 

ltalyanların Mısmn istill· 

ıı için idhar etmiş oldukla
rı bütün iPşe lc''l!:Zl'Dt ile 

petrol stoklan iğtinam edil

miştir ve bunlar ilerlemek

te ola lngiliz kuvvetlerine 
çok yaramaktadır. 

Bir haftadan az bir za· 
manda kuv\ etlerimiz beş 
ltalyan flrkasını mülsemmel 

tahkim edılıniş bulunan mev
zilerinden kovmuıtur. 

ltalyan esirlerinin cin ri

si miskin ve ,atkın gözük
mektedir. Çoğu un Yuna· 

niıtandaki hadisattan haberi 
yoktur. 

---o--
Sovyet- Ma ar
lar arasında 

Budapeşte (A.A) - Ha· 

riciye nazarına vekalet et

mekte olan elçi Borney ve 

Sovyetler sefiri dlln harici· 
ye nezaretinde iki memle-

ket arasında akdolunftn ti

car t ve eyrliıefaio mua

hedcainin muıaddalr nllıba

larıaı teati •t•iılerdir. 

.. 
nkar h l h z · leh Ü et milli mft-

d f :nızın tht y Bü;u · ec y id D 

49 milyo li 1ı t 
lamı~br. 

P oj. y v 1 M 
t n 

Y n l l 
Tepedelen· 
Zaut tmek 
Üzer d rler 
Londra (A.A)-Arnavud· 

lukta havanın fe a olması· 
ııa rağmen Yuuaahl r il~ri 
bakitlarana durmadao de
vam etmekted'rler Şimdi 

b'r b de 
T p'"d le i it lyanlar 
fı n tahl'y edi dıği 
dirilmektedir. 

Yu a lıl ra k ı 14 it 1 
yan fırk sı buluorna ta ı . 

Buolarm eks risi çok hupa
lanmıştır. 

Y cniden birçok esir ve 
ganaim elde edilmiştir. 

• w=.._. 

AM iKA 
Cumhurreisi 

--o-

Nevyork (A.A)-Tokı1elo
za kruvazörü ile bir teftiş 

seyahati yapmakta olan Re
isicumhur Ruzvelt bildiril-

miye bir s mte hareket 

etmiştir. 

Dün Babama takım ada
larından Markoa a ade ın-

da tesis edilea deniz tayya
r• laaihıl teftit etmiıti. 

un proJ si h zır-

unmakta-

ev d n temin 

e ile 
m ç ul bir 

mte hare
k t etti 

Miyami (Floride) (A.A)
Viud or dilkuaün bugllıı 

bir am ika tayyaresiyle 

çhul bir semte hareket 

tt ği b d ıniştio·. Muma

e hin . Ruz itle buluşa· 
c ğ h k ne 
te ı.ip n t yit edılmemittir. 

K o i i r fakat eden ya

v ı .. ..lükun pek yakında 
Miyamiye dönmek niyetinde 

olduğu m bıldirmittir. 
~--_,,..,,_,., ________ __ 

Komünisler 
Temizleniyor 

Tuluz ( AA ) - Tuluzu 
faalıy t merkezi yapan ko· 
münist partisine karşı temiz
lik milcadeleıi tiddetle de
vam etmektedir. Bugüne ka· 
dar 45 kişi tevkif edilmiı
tir. 

Yeni tevkif at yapılmaıı 
mübtemeldir. Mllcrimler ibret 
alınacak bir ıekilde cezalan
dmlacakbr. icap eden evler
de tabarriyat y•pılmıktadir. 



-------·-·······--- y·· k G I ı 1 Doktoruun Köşesi 1 ur azete e-
millet• haksızca, raddarca 
saldırdıiını görünce DaYutla 
Calôtu hatarJarır. SeYgileri · 
miz, maddi kuTYetçe :ıayıf t ------ ---o--- .. 1111••.! ri ne diyorlar? 

Sarılık 
Bir takım sarıklar vardır ki civardaki 

azanın safra kesesine tazyikini mucip o
lur. 

Meseli pankras kanseri gibi Midenin 
arkasında bulunan bu mühim bazım gud
desinin baş tarafında görülebilecek zuhur 
adebilecc:k urlar yani k+ınserl r pek yakın 
olan karaciğer ve safra yolluına tazyik 
ederek 1afraaın deveranınıı mani olur ve 
bnnun neticesi olarak çok şiddetli bir sa· 
rıhk meydana gelir. 

Maalesef bunuıı tedavisi imkinı yoktur. 
Mutlak ölümü intaç eder. Sa ılıklarda u · 
mumiyetle bir de çok kaşmb elur. Bilhas
sa çok devamlı olan sarı hklı.: ·da hastaları 
çok izaç eden bir arızadır. Birçok sarılık
lar vardar ki az çok bir zan.an zarfında 
şifayap olabilir. 

Fakat habis tabiath urların tesirile mey
dana gelen sarıhkların tedu isi mümkün 
olmamakta ve hastaları öıümc sürüklemek
tedir. 

Karaciğer vücudun fabri -suıdır. Vücu
dumuzda bulunan bazı azanın kısmen ha
rap olması ve hasta olması h ıyat üzerine 
o kadar müessir olmayabilir. Meseli bir 
inıan bir akciğerle yaşayabili: . Bir böo
böbrekle de yaşayabilir. Mid<:nin bir kısmı 
çıkarıldığı halde de pekala yıışayabilir. 

Fakat karacigerin bozukluklarında mü
dahalei cerrahiye ile bir kısmını çıkarmak 
ve bu suretle hastalığı tevkif etmek müm
kün değildir. 

Fiziyolojik vazifesi itibarile çok mühim 
olan bu uzvun dikkatle muhafazası ve hıf
zıssıhhası lazımdır. 

İspirtolu içkiler, salçalı, baharatla yemek
ler, durmuş balak etleri, tuzlu balıklar, su
cuk, pastırma, ağır turşular daima karaci
ğeri rahatsız eden tahriş eden amillerden 
sayılır. Müteyakkız olmak lazımdır. 

Her kadın bilmelidir 
---nımnıı ııın---

Yünlüleri yıkadıktan sonra çabuk kuru~ 
sun diye soba, kalorifer vesaire yakınına 
asmayınız, kumaş büzülür. 

Örgüleri de yıkayınca sıkıp asmayınız. 
SuJu sulu temiz bir yere y yı ııız. Sıkmak 
örgü efyanın şeklini bir daha düzelmem~k 
üzere bozar. 

Camlarınıznı çabuk te.niz,enmesini ve 
çok parlamasını istiyorsanız bez yerine 
gazete kağıdı kullamoız. 

1 
'r 

Önce bir gazete parçasını ıslatır, yumak 
halinde ııkart kaba kiri alırsınız. Sonra 
gene bir gazete tabakasile fakat bu sefer 
sadece kathyarak ve hemen kuru denecek 
kadar az nemli iken parlatır sınız. 

Kumaş ve Mobilya Boyaları Geldi 
(Telefon 3882) 

YENi SABAH: 

lngiltere barbı 
tekrarını · 
başlıyor? 

-o-

Hüseyin Cahit Yalçıa: 
Bugüne kadar gördüğü· 

müz faaliyetin hiç değişmi· 
yen nazmı askeri harekatın 
tekrar başlamasınıi bize ta
bii telakki ettirmek lazım· 
dır. Fakat log ltere harbin-
den vaz geçilm!si ancak bir 
muvaffakıyet"siz!ik netic~si 

idi. 
Şimdi buaa ciddiyetle tek-

. rar başlanabilmek için mu
vaffakiyet iimidini verebile
cek yeni yeni amillerin işe 

karışmış olması icabeder. 
fakat bu imill -:- r düaya için 
meçhul bulunuyor. Alman
ların Londra akınlarında 
büylik tayyarelor kullanmıığa 

başlamaları lngiltere islili
sını temin edecek bir siJib 
addedilemez. 

Olsa olsa Londra halkı 
ve Ingiliz kavn.i biraı dahd 
fazla mustarib olacak, sivil 
ailelerdeki felaket dairesi 
genişliyecektir. 

Maifım o!an lngiliz karak
teri, böyle taarruzlarıh bii· 
tün milleti, bir çelik azmi 
ile ve tazelenmiş bir şiddet 
ve iman il.. harbe teşvik 

etmekten başka bir netice 
vermiyeceğine hü km ettirir. 
Neticeye doğıu böyle yü;ü· 
necektir. 

* . , .. 
"'r ·~· 

VATAN: 

Davııt'la 
Calôt 

Ahmet Emin Yalman : 
Bundan tam üç bin yüz 

seue evvel f .listinde iki as· 
Aeri kuvvet karşılaşmıştı 

bunlardan birine Calut adın
da biri kumanda ediyordu. 
Calfıtun uzua bir boyu, ko
caman bir cüssesi vardı.At-

bakça kuvvetli taraf üzerine 
toplanır. Hayatta da, sine-
mada da, siyaset ve tarih 
sahnesinde de; mutlaka o 
taraf nskazaın diye ih.ülü · 
rüz, titreriz. Bu merUk ve 
hakseverlik hissi, insanhk 
dediğimiz mtfhumun alla 
mayasını teıkil eder. 

Dünya yüzünde milyonlar
ca asker tepeden tırnağa 
kadar boğuşma fırsatı bek
lerken, ortada birdenbire 
bir Calut peyda olduğunu, 
gec~ 3te bir kapıyı çaldığıoı, 
t.ek başına meydan okudu
ğunu duyduk. Bir de ortaya 
cesur ve kahrarnan bir Da
vut çıkb. Milyonluk ordu. 
lar her tarafta seyirci du
rurken, arnavutluk dağlarıu
da tek bsşına bir mücade
ledir başladı. Bir de ne gö
relim, göz açıp kapıyacak 
bir zamaDda Calü'un sırtı 
yere gelmiş mi? 

En ziyade ltalyan tayyare 
bombalar1nın Yunanhlar 
arasında açtığı yaraları Ati
nad ı eo büyük şefkatle sa· 
ran etlerden birinin Alman· 
yanın Atin.ıı sefirinin mub · 

terem eşinin eli olduğunu 

duyuyoruz. Bunu Alman 
milletinin hakiki ruhunu 
dolduran tabii bak duygu· 

suoun bir teceHisi sayıyoruz 
ve bu manzara karşınnda 
insanlık hesabına iftihar 
duyuyoruz. 

Cnlfıtu yere seren bir Da
vut, bütün insanlar için da
ima muluıddes kal ı> cak olan 
bak idealirıi temsil eder. 
Bu rolde bulunan bir mille

te kurşun geçmez. Oau ar· 

kadan tehdide kalkışacak 
eller kırılmıya mahkumdur. 

AKŞAM: 

En büyük koz, 
niçin lngiltere
nin elindedir? 

-o-

Hal bin bugünkü safhasın-

masını, tutmasını pek ıyı - o~vam'ı 3üncü sahifede -
biliyordu. Karşısına her çı -

kanı, cü•sesile, ı.arne ezecek Acele kı·ralık 
gibi bir hafi vardı. 

Bu Davulla Ca.lüt efsane- h 
sinin insanların rubunda bı- yazı ane 
rakhğı iz, otuı asırdır sön· Büyük Kardiçeli Han (58) 
memiştir. Kocaman boylut numaralı bir oda &cele kira-
kocaman cüsseli bir adamın lıktı~. Talipieain Kooak An-
veya bir millet;n, kendi bak- kara Palas altmdaa Mılli 
kını kt·ruyan küçük boylu Piyargo Bürosunu müraca-
bir ferde v Y" küçük bir atlaı ı . 

.... ~ ... ,..~•••1,..~••• .... •••• ...... o~vq•~ .. •••••• ... •• .. 
: Bugün matidelerdea itibaren : 
t MÜNHASIRAN ı 

:Tayyare Sinemasında TEL: 3646~ 
t FiLME iLAVETEN ; 
• i YUl~AN - ı·rALYAN i 
l harbine ait ilk harp manzaraları ı 
ı Yunaui t~nda Sef -:! rberlik Ati na ilk z nfed tesit ediyor, i 
:ordu Meçhul ııskerin mezarı öoüode-Bay M takırns nutuk • •.. ı· y • .soy ıyor- unan kralı ve kralıçesi öni.i .. de geç1d r~smi . • • 
ı I'?iiliz zabitlerinin Yunaniıtan& muvas:.litı - Yunanistan i 
> sılih batına - Zafere doğru... ı ................ . ..................................... .. 

14 l•d ltb .. 
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ALMAN 
CASUSLARI 
AMERiKADA 

ı V&Atmanların PeŞlnlllırak-
jiı:ı:. ___ uı•••:ı1mn1•Yiıııa-n.ı ngiUzler 

(23) Yazan: Halil Zeki Osaı,!. 

Maamafib Ruıcrih te bu telişm farkıncl• 
olduğunu aJaınışh. Netekim hikayesine d•" 
vam edememiştir. 

Zaten o, cuusu dinlemeğe lü.ıum g6r• 
memişti. Çüokü düıünceler kafasında 1111" 

cadeJeye başlamıştır. 
Bu dinlediği adam kimdi? 
Nazi casu!larından mühim biri ile 111i 

karıılaşı yordu? 
Diye düşüoüyor ve kendi kendine bu11• 

ihtimal veriyordu. 
Bu müthiş komploda bu adamın rolü o• 

idi? Yoksa adi bir casus yardımcısı JJIİ 
idi? Bunun bu şebeke hakkındaki bilfiıİ 
ne derec~dir? Bildikleri söyliyecek midir? 
Bu sırrın anahtarını tevdi edecek midir? 
Rumrih ve Cruvn ayni şahıs değil midir? 
Düşünceleri zabitin kafasına patlatac•~ 
kadar ıiddetli bir surette tazyik ediyord•· 

itiraf başlıyor' ___ .. ____ _ 
Düşünceleri 'le biraz düzen verdikttll 

sonra zabit başını Rumribe çevirdi. Caıd• 
anlatmağa devam ediyordu. Birdenbir• 
onun sözünü kesti ve dedi ki: 

- Sizin hikayeniz pek endişelidir. B•• 
nim bildiğim gibi siz de bilirsiniz ki b• 
slSyledikleriniz hiç yerini bulmadı. 

Beyhude kendinizi serseriler sırasıo• 
koymayınız. Çünkü ben biliyorum. Biliyo• 
rum ki siz biı casusunuz. Biliyorum ki 
siz "Cruvo., eden başka bir kimse değil• 
siuiz. 

Bu söz casusu sıçrattı . 

Gözleriui büyülttü. Zabit bunu görüoc• 
Herifin cinnet gettirdiği ve kendisine bl' 

cum için hazırlandığı zehabına düştü. 

Netekim kalbi olanca kuvvetle çarpın•· 
ğa oaşladı. 

Ayrsi zamanda tesadüfün (temin ettiiİ 
muvaffakıyetten de seviniyor. Kabına sığ•' 
mı yordu. 

Zabit tekrar casusa döndü: 
- Evet siz, federal istihbarat şubesiııİO 

aradığı meıhur ve azili casus Cruvn si•• 
siniz. 

Yıllardanberi Amerikan hükumetine ib•· 
net eden ve haftalardanberi bizi yorult•• 
Cruvo sizsiniz. dedi. 

Rumrih partiyi kaybetmişti Düşündti •' 
taşlndı. 

Biraz düşünmek için müsaade iıtedi. 
- MüHade edioiı:t biraz düşüneyillh 

fikrimi toplnyım dedi. 

C-:sus hapishaneye zabit te yemeğe fit' 
tiler. 

Öğled-en sonrıı saat üç buçuk idi. 8•1 
Turrrrn casucu cP.lbetti. Gene ayni koltui' 
oturttu. Gene bir sigara verdi ve sordu= 

- Eh söyleyiniz bakalım, aklınızı toph· 
yahildhıiz m1? 

Hakikati söy)emeğe karar verdiniz oıi? 
- Evet bay Tu ran itiraftan evvel bast• 

karımı görmeğe müsa&de ediniz. Ona ao• 
ve babJsıom yanma döncnek üzere h•ıır· 
lıktıı bulunm sını söyliyeceğim. 

Ondan sonra da size bir güoabkArıo P~ · 
pazın huzurunda günahlaru.ıı itiraf etti gı" 
bi ben de size itirafta bulunacağım. 

-De•amı • .,-



SülFE S 

FU A~ 1 w. 1 

~ Yazaa:A. Fuat TuAeeven,.._f ·---(48) 

Türkan, n 
ıstedieimi anlamııtı. 

llzananlJincedudak arının lıafif 
hafif titrediiini görüyordum 

arkıyı dinliyen 
demek 

_____ .. _____ _ 
Ay ııiı yıkandı 
Fnann sularında; 
Sevenler aşka kaodı 
fuar kıylarında .. 

1 Aile~iyle taııışmadıiım için 
onun evine de gitmektcu 

ı çekiniyordum. 

Gaaıı aıkla değişen, 
Hem .. bahtiyar ve hemşec 
Mes'ud olur sevişen, 
fuar kıylarında .. 

Günöl severse sen;, 
Sorma ondan geçeni; 
Esirgeme puseui 
Fuar kıylarında .. 

Şarlunıa son dört mısr11.ını 
iıidia~e Türklna ıordam: 

- Iıittiniz mi ? 
o aöisüme yaslaoan ba-

11111 kaldırarak: 

- lvet, dedi. 
- Ben de, dedim. Sizi 

•••iyorum. 
Şarkıyı dinliyen T6rkin, 

ile demek istediğimi aala
lllııtı. Uıaaan ince dudakla
tının hafif, bafif titrediğini 
llriyordum. 

Onu kollarımın arasında 
ile kadar tuttuğuma bilmi
Yorum. 

Gene ayni grubun dönü
ltindı söyledikleri bir kıta 
~iıi birbirimizden ayırdı: 

Seviyorsan birini 
Dinlet tatli dilini; 
Çok üzme ıevgilini 
Fuar kıylarıada •. 

Ba genç grubu uzaklaıtık
tın ıonra 1' ürkinı tekrar 
kollanmın arasına almak ıı
ledim, fakat o glilerek: 

- lıittiniı mi? Dedi. 
...... Hakkınız, var dedim. Siıi 
fııla üıdllm. 

- Biraz da gezmek iste
llıaez miıiniı? 

- Naııl arıu edersen iz. 
TDrkinla kol kola iki ta- ~ 

tıfı yeıil çamlarla dolu muu
tııam yollardan geçerek, 
fuarın kalabahğıaa karııtık. 

O gece Türkinı eviDe 

16tftr6rken, ertesi gün fuar
dı tekrar buluşacağımızı 
birbirimize vadetmiştik. 

Ertesi gece 6lldığım söz 
llıerine Tilrkinı ada gazi-
1'oıuoda uat on bire kadar 
.. ,ldedim; tikin ıeaf kıı 
\.11ıu1acağımıı gece gelme
diii gibi ertesi, daha ertesi 
te daha ertesi geceler de 
l•lmemitti. n- -- --

r. Fa. ri Işık 

Cennette meleklerin pro· 
tutoııuna uğramtş bir gü
nah kar gibi, güzel foarı tek 
olarak dolaşıyordum. 

-Sonu var-

Türk Gazetele
ri ne diyorlar? 

--o--
-Baı tarafı l ci sahifede

da, lngiltere ve Almanya, 
havada ve denizde bili çar
pışmakla beraber, mücade
leleri • geçen aylarınlı.ine 
kıyas edildiği takdirde -
nisbeten zayıflamıştır. 

Fihakika, Flauder cephe· 
siqio cebennemiaden, Lon
duya o dehşetli hücumlar
dan ve 24 ıaat zarfında iki 
yüı küsur tayyare düşü ül
m: sioden, Büyük Britanya 
adasıoa ihaç teşebbüsünden, ı 
denizaltı taarruılarıodan kimi 
t~m~miyle ~er. taraf olmu,; J 

kıw1 de eskı ııddetini kay
betmiştir. 
Harbin dikkate şayan saf

hası, Italya ile Yunanistan 
gibi, bitincilere nazaran tali 

1 • 

kuvvette mübarizlu arasında 1 
cereyan ediyor. 

Gerçi onların çarpışmasın-
1 

d da elde edilecek netice-
nin nihai zafer üzerinde 
müessir olmıyacağı ileri sli
rülemeı. Bununla beraber, 
son kozlar elbet logiltere ile 
Almanyada bulunmak gerek· 
tir. 

Fakat Almanyanıa Sovyet· 
lere itimadı, lngilterenin A
merikaya olan itimadı dere
ceıinde kuvvetli midir? Bu, 

birinci muamma. Jkinciıi de 
Rusya ıeraiti içinde teessüs' 
Amerikadaki kadar verimli 
midir? 

lıte, iki düımanın elinde
ki kozlar mukayese edilirse 
asonun lngilterede "olduğu 
tahmin ediliyor. Filhakika 

' artık hududaki modern Sed-
di Çinin fayda vermediği ve 
anzinin her metre murabbaı 
düşmana hed ·f teJkil ettiği 
bu tayyare asrında sill1ı is
tihsal eden unayiini masun 
bir tarafta bulundurmak cm
salsiz bir faikiyet ve mazha-
riyet olmak icap eder. 

Simdilik büyük hazırlanma 
lar devresi geçiren mübariı· 
ler bu şerait altında mlistak
bel çarpışmalarına devam 
edebileceklerdir. 

(Halkın Se•I) 14 1 el Kln1111 

Uğu su Denizaltı 
Gemısi 
HARPTE BUYUK 

HA Ki · i BI 
MACERA 

Aman allahım, hort ak! Diye ba2"ırdı. Son
korkudan geriye doiru kaçarak ra 
Kuı andanın üstü e düştü 

Yazan: Abidin Davar 
U. B. 65 1 iki~..:i kanun 

1918 de Helgoland adasın· 
daki üssünden aynlara\; Ze
ebruggey~ kadar kazasız be · 
l asız gitmişti. 

Orada on gün kaldıktan 
sonra Manş kanalında sefe
re çıktı. 

21 ikincikinun akşamı 
Portland Biltin 15 mil Ct!DU • 

bunda bulunuyordu. Rüzgar 
gittikçe artıyor ve geminin 
geçemiyeceii anlaııhyordu. 
Dalgalar adaaıakıllı yüksel
mişti, köpüklü t peler, ku· 
manda köıküoe saldırıyor

du. 
Sancak gözcüsü kumanda 

köprüsünden etrafı ıözeller
ken güvertede bir insan 
gölgesi görer~k hayrette 
kaldı. 

Bu gölge tam kendisinin 
bulunduğa yerin altında ve 
geminin dalma güvertesi 

üstünde ayakta duruyordu, 
kıyafetiue nazaran bir za
hitti. 

Halbuki ikide birde ge
miye çullanan iri dalga! r 
bu güverteyi süpürüyordu. 
Bu zabitin o teh1ikth yere 
nereden ve qasıl çıktığı an-

laşılm:r. bir ş ydi. Çünkü 
kumanda köşkOndekinden 
başka bütün kakaklar 11m
sıkı kapalı idi. 

Gözcü ·bu zabiti çağırıp 

büyük bir tehlike içinde 
bulunduğunu söylemek iste
di. 

Tam bu sırada zabitin 
kafasını çevirip kumanda 
köprttsüne baktığını gör
dü. 

kumandanın üstüne düş - t Eeuizalh gemisi, iki va· 
tü. 1 puru torpilleyip batırmıı, 

Zabit bir gemici küfürü diğer ikisine de topla hi-
s il yarak neferi kucakladı. 1 cuın etmişti. 
Hemen o esn da kendisi d e Bunlardan bi i kaçmış fa-
güverteye bir göz attı. Oda kat diğeri ağır yaralar al-
gördüğü şeyden hayreti r mış ol cak ki, durup fılika-
içinde kaldı. larını indirmeye hazırlanmıı-

Fakat kendini çabuk top- tı, 
hyarak köşkün altındaki 'l abii ahvalde kumandan, 
askerlere bağırdı : bu vapuru tamamile bakla-

- Yukarıya gelin! mak için ona daha faıla 
Askerler merdivenden fır - yaklaşırdı fakat bu defa 

layık yukarıya kumanda ku- aradaki mesafeyi muhafaza 
lesine çıktılar. etti ve hücumu tekrarlamak-

Kumandan yeni bir e~ir sıznı dalıp uzaklaştı. Bu va-
verdi : puron bir tuzak gemisi ol-

- Güverteye içio şu gö- masında şüphelendiği ve 
rünen adamı yakalayın . kendi uğursuz denizaltı bo-

Askerler dalgalar• kapıl- tunu batırmasından korktu-
mamak icin, kumandanın ğu ani ııldı. 
elile g6stP-rdiği güverteye U. B. 65 mürettebatından 
ihtiyatla indıJer ama, ortada bir neferin profesör doktor 
kimseler yoktu. Tekrar ku· Hecbte söylediklerine göre 
leye çıktılar. gemide yalnız neferler de-

Biraz soora herkes vazi- ğil, bütün zabitler de her 
fesi başına geçtiği zaman an bir f eli ket olacağı eadi-
gemioin içinde dedikodu şeıi içinde yaşıyorlardı. Fa-
başladı. kat denizaltı gemisi Brugeı • 

Herkesin çehresinde kor- üssüne sağ ve salim dön-
ku ve .endişe alimetleri be- dü. 
lirmişti. Bir şubat gecesi tayyare 

Bu sefer, zabitler de kor- bombalarına mukavemet e-
kularını gi2lemiyorlardı. Ölü d ec\.:k kadar sağl.-m aıfıı-
bir zabitin hayalctioi içinde naklardan birinde yatarken, 
taşıyan bir geminin er geç bir hava hilcumunu bildiren 
batan gemilerin yanaştıkları "Silih baıınal,, işaretleri ve-
son iskeleye uğrama'• mu- rildi. 
hakkak değil miydi? Bu sırada kumandan da, 

Yukarda vardiyada bulu- zabitan klübüne gitmek ilıe· 
nan gemiciler ikide birde re karaya çı ıyordu. 
etrafa korkak nazarlar ata-
rak kendi ölümlerinin kara Canavar düdüklerini iıi-
habercisi addettikleri haya- tınce geri döndü. Tam ıı-

gw ınağa girken bir bomba 
leti araştırıyorlardı. Eakat k f 

Akıamın gittikçe koyula
fan alaca karanlığına rağ

men asker gilvertede ~al
galar arasında dolaşan ZA -

bitin kendi gözünün önün · 

U. 8. 65 in bu seyahati hiç veya mermi parçası a HlDl 

1 

bir ölümlü hadise olmadan kopardı. 
ne tice lendi. -Sonu var-

(ELH AMR-sr;;;;;;;dal 
de cesedi v:ıhelmshafende- : Senenin en güzel aşk - müzik - dans - şarkı - gençlik l 
ki bahriyeliler mezarhiına ı ve güzellik şaheserini 111&yın halkımıza iftihar ve ı 
defnedilen ikinci kaptan el- ı şerefle takd im eder ı 
doğunu gayet aşikar aurette J TYRONE POVVER - SONIA HENlE ı 
gördü ve ödü patlttdı. Ne- 1 ! Tarafından efasetine doyulm z bir güzellikte yaratılan ı 

fer sanki bu kork..-ıç ziya- ı; KARL R AL TINDA i 
ret~iyi geri itmek iıter gibi Foks jurnalda en son ve mühim hab rler.. ı 
kollarını ilyi uzattı ve : • S 

• t-anslar: her gün 2-3.30-5.30-7.30-9.30 da başlar ı 
-Aman aliabım hoıtlak ! ıDikkat: Haftanın h e?r gününe.: ilk s nslar ucuz halk ı 

diye bağırd:. Sonra korku- ı met in J eridir . 
dan geriye doğru kaçrarak "9;.,,..,.~~... .....,.,.. .,. 

7 

lırnir Memleket hastanesi 
Rontken mütehauısı 

ltontken ve Elektrik tedavİ•İ 
1lpıhr. ikinci Beyler S•kak 
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SAHiFE 4 

m 
denız 

d ki 
faciası ______ .. _____ _ 

BOGULA iLI R 238 KiŞiDiR 
lstanbul - Yahudi muhacirleri himil ol ıra" Bulgaris · 

f andan gele o ve Silivri önlerinde batan Uı uğuny bandı
ralı Salvador yelkenlisind .. n kurtanlaolar Silivride teerit 
edilmişlerdir. Şimdiye kadar bulunan cese terden maada 
163 kişinin sulara karışıp kaybolduğu anlaş,Jmışhr. 

Boğulanlar 238, kurtu1an1•tr yüz on iki 1 ... işidir. 

Yelkenlinin kaptanı tevkif edilmi~tir. Hidise hakkıada 
tahkikatta buluomak üı<?re v .li muavi :ıi ve jandarma ku
muıdanı Silivri ye gitmişi et di . 

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

Mektep sayf'yE:1eri e dışardan 
pansiyonert lehe alı mıyaca 

Yabancı mekt~plerdeıı b · ıla rının , muallimlerin t ct til ay
larında ikaınet ettikleri s ıyH, eleri, kendi talebeleri veyfl 
diğer ıuektep talebeleri içio pansiyon haline getirdikleri 
ve bu pansiyoner talebeldre para mukabilinde ders v-.;rdik
leri ıuılaşılmışbr. Maarif vekaleti ali kah iare bir tamim gön
dererek mektebin daimi yatı l ı talebel~ri müstesna olruak 
üzere diğer talebelerin t ntil aylarında bu sayfiyelere pıuı · 

siyoner olorak kabul edilmen,elerini ve buralarda muamın
lerin kendi talebelerine ders vermemelerini, hariçten gele 
cek talebe için de buralarını dershane haliue koymaınula

rını bildirmıştir. _______ .. _____ _ 
BAZI iTHAL MALLARI D 
LiSAN A TABITUTULOYO 

icra vekilleri heyeti bazı it hal mallarının lisansa tabi tu
tulması hakkında yeni bir karar ittihaz etmiştir. 

Bu karara göre yaİ:>an cı m :!mleketlerle aramızda mevcut 
meri ticaret ve kliring aulaşmaları hükümlerine göre be

delJerinin serbest dövizle ted iyesi teahhüt eclilmiş bulunan 
mallann ithali lisansa tabi oJ.ıcaktır. İthal lısansları Ticaret 
vekilethıce verilecektir. 

Siparişinden önce 1 icard vekaletinden müsaadesi 
mış olan mallara ithal lisansı verilecektir, 

' a ın-

-7 ütun s Sl 
Tütün' piyasasının ay s:>.ai.ırına doğru açılacı1 ğı tahmin 

edilmekt~dir. Bas,.a yoliyle Amerikaya şimdilik günde 10 

vagon tütün sevkedilmekte is e d e kumpanyalar Müqa kalat 

Vekaletine müracaat ede-rek bu vagonların kifayı:t etmedi
ğini günde 25 vagon vetilmer.ini rica etmişl ~rdir. 

fakülfte mezunları Hangi 
öğretmenli yapabilecek 
lstanbul - Maarif Vekaletinden Üoiver.~iteye gelen bir 

tebliğe göre Fen ve Ede'iıiyat Fakülteleri ıuüdasoa, Üni

versite ., j ı diğer fakülteleriad" _u~ o:an talebeler lise 
ve orta m k~~,· ... ,d~ öğ : n! dik yıpıınıyacıklardır. 

Kazanç V 
l 

lzmlr D~ft-ar:.larhğı ndan 

Di 
ellefleri 

katına 

940 Kannç vergi!Iİ so n t aksiti ödeme müddeti bu ayın 
sonuncu gü oü hitam bulnıa k tadır. Vergi bakiye borçlarını 

vermiyenlerio vergıl ri yüzde 10 fazlasıle derhal ve haczen 
tahsil ediH' cektir. 

Ayın son gü nlerin ~ e şub 'lerde fazla kale balık olduğun
dan alakadarların o gl_; nm:ın k oıy >et n@lerine mahal kal

mamaıı için taksit borflumm ıimdideo muııup bulunduk
ları mal'ye tahsil f1ı1b•lerin• yatırmaları sayııı mlkallafler-
den rica oluaur. 14-16-11-21 

(Halkın Sesi) 14 lnciKiaan 

Fı~t 

Yapt 2ı 
Tah ibat 

~A ·------.,., ZABITA HABERLERi 

---o--
Fırtına yüzünden bozulan 

şehirler arası telefon muha-

vereleri henüz başlamamış 

tır. Kazalarla telefoıı görüş-

meleri din intizama girmiş· 
lir. 

Son yaimurlardan şehri
mizin baıı yerlerinde su bi-

rikintileri hasıl olduğundaa 

Beledıye Fen bezeli icap 
eden tedbirleri almaktadır. 

Evvelki geceki fırhnadan 

rıhtımda şehir gazinosu önü 
ile Gazi kadı nlar ö :.ı üodeki 

rıhtım dıvarları yık1 lm1ştır. 

---o---
Ka a ara her 
gü 140 ton 
buğd y ve

rilece ıt 
Fiyat mU"'Akabe komisyo · 

nu un fiyatlerini tesbit et
miştir. Toprak mahsulleri 

ofisi kazalara ihtiyacı için 

vermekte olduğu '5 ton ye· 

rine badema gilode 140 ton 

buğd~y verecektir. 

---o--

Belediyemiz 

1: BERL 1 1 ---o---
1~-23 kuruştiln Ht-46 çuvdl 

üzüm, 7-17,50 den 1125 çu 

Yaİ incir, 7 kuruıtan 40 ton 
darı, 6 kuruştan 16 çuval 
bakla, 21 kuruştan 150 çuval 

susam, 62 kuruştan 8& balya 
pamuk satılmıştır. 

--o---

Y abai. domv .zu 
mücadelesi 
Aldığımız malamah göre 

kaza ve köylt•rde sü rek av
ları tertip edilerek yaban 

domuzu mücadefesi ~ e baş· 

lanmıştır. 

---o---

•• • cu_ enı 
Be!cdiy! encümeni d6n 

oğleden sonra r.!is doktor 

Behçet Uzun başkaulığanda 

toplanarak bazı karar itti
haz etmiıtir. 

---o--

Becayiş 
Cumhuriyet kıı. enstitüsü 

katip ve h esap memurn Halil 

Olkfü.tam ile Akşam okulu 

hesap memuru Nezahat Çil

danın becayişleri yapımışhr. 

--o---

ömüre 6kuruş Tohumluk buğ-

~!~i~mi•~~!.:~!m day ağıtıldı 
ihtiyaçlarıodan olan kömüre 
6 kuruş narh koymuştur. 

Kömüre bile y11 pan ve 

fazla fiyatla satanlar ağır 

Ziraat b!nkası zürraa şim

diye kadar 500 b;n kilo to 
humluk buğday dağıtmıştır. 

---o--
surette cezaıandmıacaı.ıar - Parti Merkez 
dır. 

---o--
~vl rindE'npa
ra aşırarak 

kaçan ıki ço
cuk ya -alandı 

lstanbul - Kadıl· öyünde 

iki çocuk Adeouya giderek 

ticaret yapmak maksa diyle 

evlerikıden 900 lira çalmış

lar ve polis tarafından ya• 
kalanmışlardır. 

• 
ongresı 

C. H. P. kaza kongresi 

bugüu sa ıt 19 da Hale' i 
salonunda top lanacaktır. 

Yurttaş l 
Geçen cihan harbinde sal

tanat Türkiyesi kıthk için
de idi. 

Gumhuriyet devri, bolluk 
devridir. Bolluğun kıvmetini 
bil. 

z nrz· -

Utuslll Ekonomi ve 
Arttırma Kurumu 

s zmz ı x -

Hı sızlık 
Halkapınarda Süleyınall 

oilu Hüseyin ve Mebmıt 
oğlu kara Hasan, lsmail oi· 
lu Mu.tafa ve Hliınü oilU 
Mebmedin bir kazanla bir 
k6ft1sini çaldıklarından ya· 
kalan muşlardır. 
1 Bayraklı 1610 cu sokakta 
Mustafa oğlu Arap Sait 
Petro oğlu Markonun 5 ki
lo kurşun borusunu çaldı
ğından born ile yakanmış .. 
tır. 

§ Karşıyaka birinci kor· 
donda G nlip oğlu Ali Cev
det oğtu Muzafferin bir çift 
eldi venini çaldığtodan yaka· 
lanmıştır. 

_,,,,_ 

ya alamak 
Çorakkapı Gaziler cadde

siude Ş rif oğ u Kadri ve 
Ramiz oğlu arasında çıkan 

münazaada Kadri Hakkıyı 
hakaret ve Hakkıda ıiıl• 
Kadriyi elinden yart!ladıj'ıa" 
dan yakalanmııhr. 

-o-

Bıçak teşhiri 
Salepçi camii yanında Eoıill 

oğlu Abdurrahman ailevi 
meseleden Hamdi oğlu Rüı· 
teme bıçak teşhir ettiğinden 
yakalanmıştır. 

Alman taı·m 
kıtaları 

Berllıı (A.A)- Alman ta" 
lim kıtaları Tamşuvara gel
mişlerdir. 

Düngada Neler Olug~ 
Harpten kor.k
mıyan deniz 

sak nleri 
Umumi harb başladığı za" 

man morina balıklarının tab
telbahirler yüzünden şimal 
denizini terkeltikleri zanne"' 

dilmişti. 
Harp bitip de 1919 sene" 

sinde morina avcıları tekrar 
işlerin e başladıkları zamaD 

tahminlerinin yanlış olduğu· 
nu anladılar. 

Morinal r yerlerini ter" 
ketmemiş!er, 4 harp sene"' 
sinde fevkalade çoğalmır 

(ardır. 

iSTER GOL İSTER ADLA 
yacın yok mu, hazır gelmişken 

alalım 

onu d• 

Satı mıyan lVlallar 
----··----

Bayan aldığı paketler doluıu birçok 

eıyanlD parasinı ödemek fizere yanında 

bulunan kocasından bir elli ~liralık banka

not alır ve mağazacıya uzt:ıtır. Adam pa

ranın üstü olarak yalnız: iki lira iad~ eder

ken bayan ko1Bıınii d~ner ve •orar: 

- Hasan, HbİA bir i•t•ii• •• bir i"ti-

- Benim isteğimi ve muhtaç 

şeyi bunlar satmazlar. 

S anki o da ne imiş ki .. 

olduaorJI 

Ne olacak karıcığım; insaf, merb•" 
met ve böyle günlerde düşünce ... 

- Elli pspelin erimesi iizerine ynrelı 
acısı ile adamcağııın verdiği bu cevabı 
dOşün de ve sonra: 

iSTER G8L iSTER AILl 


