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Sahib, Ne,riyat Amiri ve 
Ba1 Muharriri 

SIRRI SANLI 

Abone: Senelik .~ 6 : yhğ1 4 lira 1 

'f EL E F O N No. 3503 J 

FIY A Ti (100) PARA l 
HA.LKIN SESi M \ TBAASINDA BASILMIŞTIR 

r ·--------------· ~E AÇIK Türk Gazetele· 
ri ne diyorlar? 

.. 

Türkler kara 43 Numaralı 
ol- Yunan Teblıği Yunan zafe

tinin 
gün dostu 

manası duklarını bir Ineıliz ve Yu-
---o--

Birbirini takip eden par· 
ltk zaferleri ile bütün eİ· 
lııana parmak ısırtan Yuna· 
Giıtaoın 130,199 kilometre 
lburabbaı arazııı vard11. 
tbalisi 6,830,000 kişidir. 
l\kdeniı geçitl rinin mer· 
~ezi olmak~ itibar ile ticari, 
•iyasi ve askeri coğrafya 
b-kımından ehemmiyeti pek 
biiyükt6r1 ayni zamanda 
aılkan yarım adasının ce
bubi noktasını teşkil eden 
bu mem!eket ege ve adaln 
denizindeki adaların çoğu· 
"un da sahibidir. Yunaniı· 
tının Girit adası ltaly•nın 
:t•rpteki Sicilya adasının 
lrar§ısı olmak doJayisile çok 
tbemaıiyet!idir. Girit malüm 
Olduğu üzt"re denizin kilidi
dir ve Italyanın on iki ada
ı, .. aaki mühim üslerine 200 
~metre kadar yakındır. 

Harp strası bu adalara 
teldiği zaman lngilizler bu· 
"•larını pek kolay harap ve 
l>eriıan edebileceklerdir. Gi· 
tidin logilizlerce ehemmiyeti 
bu cihetten bir kat daha 
lttmaktadır. Yunaniatanın 

~ge deoiıiodeki iskeleleri 
~Ususi bir değeri vardır. 
liele Korfo adası Adriyatik 
denizinin kapısında tabii bir 
karakol hizmetini görebilir. 
Qu ada lngilizlerin Akdeniz
deki üslerinin müdafaası 
İçin bugüa dahi büyük bir 
tol oynamaktadır. 

lngilizler bu adada da 
Giritte olduğu gibi tam mi· 
llisı ile tahkimat yaparlarsa 
b11rası Cebelüttarık gibi ge· 
Çila:ıeai müşkül bir vaziyet 
•la bilir. 

Görülüyor ki coğrfi vazi • 
hti ile lngilterenin işine 

P~k çok yarıyan Yunanis
tan elde ettiği parlak zafer-

leri ile de ltalyanın kara ve 
deniz kumanda heyetlerinde 

Yapılmasına sebep olduğu 
değişikla yüzünden büyük 
tbiittefiki büyük Britanyaya 

taıavvurun fevkinde hiım~tler 
etnıiş bulunmaktadır. işte 

hep bu ve bunun gibi biz· 
"'tt ve yararhklardan Yunan 

ltferlerin minisı pek büyük 
•doluouyor. 

SIRRI SANLI 
-........ E5!!i 

Sok~ki;kHim-
haJar yanacak 

-o-

kere daha 
ispat ettiler 

Londra (A.A) - Türkiye 
ile bu son yapılan ticui 
anlaşma doJayısiJe bir ma
kalede Taymis gazctesi!diyor 
ki: .. fogiltererıia azimkar bir 
dostu He yaptığı bu anlaş
ma her tarafta memnuniyet
le lıarşilanmışbr. Fransanın 
mağlubiyetinden sonra lrıgil
tereuin sayıh günlerioin ol
duğunu iddia olunduğu bir 
sırada Türkiyenin gösterdi
ği vefakar d<>stluk eserleri 
Türklerin kara gün dostu 
olduklarıoı bir kere daha 

nPn askerleri 
kol kola zaf _ri 
tes'it ediyorlar 

isbat etmiştir. 

Atina (A A) - ( 43 nu
maralı tebliğ ) - Kıt .. uıtı
mız taarruz muharebelerine 
devam etmektedir. 

Ergiri şehri Yuoanbtar ta· 
rafmdaa zaptı saat on se· 
kizde ilin edilmiştir. Bu za
fer geç vakit biıdirildiği 
halde büyiik zafer alayları 
tertip edilmiş ve halk kral 
ve başvekil Metaksası alkış· 
lamışlardı r. 

Evveli kral ve bilibere 
Metaksas balkona çıkmışlar
dır. Pire limanında kilise 
çanlııırandan başka vapurlar 
saatlarca düdük çalmışlar
dır. 

Türkiye ile mübadele edi
lecek eşyanın nevileri iki 
memleketio do~tluğu ıçan 
yeni te211hü1 adedilebilir. 

lngiliz ve Yunan r.cferle
ri kol kola gezmektedirler. 
Bay Meteksas orduya gön

Yunan askerle- derdiği bir telgrafta kıy
metli Yunan kıtaahnı fobrik 

--o--

teri Italyanlar- etmiş ve bu par!ak .z~ferd_en 
dolayı Yunan mılletınıo mın-

la gÖğÜS gÖi!Ü- nettarlığmı bil~~rmi~ir. 

se çarpıştılar Mısır hukume
-mmıı-

Atina (A.A) - Sağanak 
halinde yağmur devam et
mesine rağmea Rodekalede 
muharebe göğüs göğüse de· 
vam etmiş ve her iki taraf 
ağır zayiat vermiştir. 

ltalyanlar mütmadiyen ricat 
ederek Elbasana doğru çe
kilmektedirler. El basan yolu 
üzerinde bir hat yapan iki 
mümtaz ltalyan kola müda· 
faa etmekte he de bunların 
da rical edecekleri muhak
kaktır. Ve bundan sonra 
bütün yollar Yunan 
kuvvetlerine açılmış buluna· 
cak ve Italyanlar artık Ar
navutlukta totunamıyacak
lardır. 

--o-
Meçhul bir 

sa heple 
Düşerek paro.aıanan 
taguarede iki ıtaıuan 

aeneraıı vardı 
Roma (A.A} - Stefani 

ajansı bildiriyor: 

ti Italyadan 
tazminat 
istiyecek 

Kahire (A.A)-Et Ehram 
gazetesi ltalyanın Iskend.eri
yeyi bombardıman etmesin
den dolayi Mısır hükfime· 
tinin Romayı şiddetli bir 
surette protesto ettiğini ve 
bu yüzden Italyadan tazmi· 
oat isteyeceğini yazmakta· 
dır. 

Hindiçi ide 
çarpışmalar 
devamedıyor 

---o--
Tokyo ( A.A) - Fransız 

Hindiçini ile Siyam kuvvet
leri arasında çarpışmalar 
devam etmektedir. Siyam 
tayyareleri Fransız mevkile
rini bombard1man etmekte 
devnııı ediyorlar. 

--o--
Italyada kömü
re kum kata -

lar cezalan
dırılacak 

Maaao (A.A) - Italyada 
kömür tuğlalara hile ve ih· 
tikar maksadiyle kum ka
rıştırıldığı meydana çıktığın .. 
dan faillerinin en ağır ceza
lara çarptılması kararlaştı

rılmıştır. 

---o--
Suriyenin yeni 
askeri başku

mandan 
Vişi (A.A)-Suriye fevka· 

lide komiserliğine ve aske
ri kuvvetler başkumandan-
lığlDa sabık Paris askeri 
valisi general Hanri . Dels 
tayin edilmiştir. 

--o--
BiR AYDA 

428Italyan tay
yaresi düştü 

Londra (A.A} - ltalyan· 
lar, Arnavutlukta ve Afri
ka biray içi.nde 428 tayyare 
kaybetmişlerdi'. 

- Benim için bir maske bulunur mu ? 

•••• 
ULUS: 

italgan bügük kuman-
dasında buhran 

-o-
Falih RJlu Atay : 
ltalyada gerçe resmen baş· 

kumaddan, başvekil Bay 
Mussolinidir. Fakat bilfiil 
ltalyan ordularının başında, 
geoel kurmay reişi mareşal 
Badoglio bulunmakta idi. 
Dün gelen bir telgrafa göre 
kendisi talebi üzerine vazi· 
fesinden affedilmiştir. Bu 
suretle yeni Avrupa harbi
nin bir sene üç aylık devri 
içinde ikinci başkumaddan· 
hk buhranına tesadüf ediyo
ru.1. 

Biri, Sedan - Meuse boz• 
gunundan sonra Franaada 
olmuştur; ikincisi, ltalyada, 
YunaQ zaferlerini takip et-

ti. 

Bu kış Akdeniz ve Afri
kada büyük fütühat hare· 
ketleri vadeden ltalyanın, 

Yunan orduları önünde Ar· 
navutluk dağlarından sökü
lürken balkı, müttefiki ve 
cihan efkarı karşısında duy
makta olduğu sıkıntıyı pek 
iyi takdir ederiz. 

uoimyata pirince gider
ken evdeki bulgurdan of .. 
mak,, bu gibi sıkıntıları ve 
hayal sukutlarım izah eden 

ve hadiseye garip bir suret
te uyan bir Türk meselidir. 
Fakat milletlerin yüksek 
menfaatleri bahis mevzuu 
olduğu vakit ea güzel ve 
en asil cesaret, hakikate 

-Baştarafı 4üncü sahifede -

Ankara - Çarşamba gil· 
bQ cadde ve sokaklardaki 

1h~ıte bir nisbet dahilinde 
i111baıar yanacaktır. 

Bir askeri tayyaremiz Tu
dno mıntakaınnda meçhul 
bir sebepten dolayı yere 
düşerek parçalanmıştır. Tay
yarede bulunan Fransız ltal
yan mütareke komisyon he· 
yeti azasınd~n iki ltalyan 
generah bulunmakta idi. Bu 
generallerde ölmütlerdir. 

- Maalesef bayır. Burnunuzun ölçtıın alındıktan sonra size ayrıca hususi ve .. ıık bir 

maıke ,. yaptıracaiız .•• 
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•••••••••••••mmmmam• 
1 Doktoruun l(öşesi 1 
... ._ mm ---o--- mıı..•aııınmmıım 

Neff asi humma ___ .. ___ _ 
Değumun11 bitiren kadınlara ıelmesi 

muhtemel olan çok mühim ve tehlikeli bir 
hastalıktır. 

Şurası tahakkuk etmiıtir ~i doğumdan 
eYvel tekallüs halinde yeni nğrılar üzerin
de bulunan bir rahimde mi krop yoktur. 
Doğumu müteakip çocuk ile beraber klast
na yani son ve rahmi örten gışalar da be
raber çıkmaktadır, 

Bu suretle tamamen açık l ir halele kalan 
rahmin iç tarafı mikropları kapmağa fev
kalade müsait ve müheyya bir haldedir. 
işte lohusalar için gerek k f: ıdiıerinin ve 
gerekse bilhassa etrafındakiı ~rin son de
rece temiz bulunmalarının lü ~um ve ehem
miyeti buradadır. 

Çünkü genç anneye, büyük iztirablar 
ile dünyaya, vatana bir yavru hediye eden 
aneya bu mikrobları lohusanı n otrafı aşıla · 
maktadır. 

Bu şüphesiz kasdi değil f, kat bilmiye
rek cehalet saikasilc vaki o 'uyor. Malum
dur ki lohusa hastalığı istı ikok denilen 
tesbih halinde altında görülen küçiik fo. 
küslerin rahme dahil olup kuna karışma
sından tevellüt eder. 

Işte gerek ebenin, doktorun ve muhitin 
en çok dikkat edecekleri bu mikropların 
rahme dahil olmamasına dikkat etmek ve 
son derece temizliğe itina eylemektir. 

Bu mikrop nerelerden ve rıe suretle lo
husanın etrafında bulunabilir.? Bunu da 
ayrıca yazacağız. 

Terbiye ~erslerinde 
yapılacak vazi

feler için ... 
---umınıımıu-- -

Maarif vekaleti tabii ilimler dairesine 
ait vazifeler hakkında mekteplere bir ta
mim yapmıştır. 

Tamimi yazıyoruz : 
"Bazı tabii ilimler öretmenlerinin kitap

larda mevcut olan bütün şekilleri talebeye 
okul dışında yapılacak vazife diye aynen 

kopya ettikleri anlaştlmışbr. Bu gibi şekil
lerin ay'len kopya ettirilmesinden hasıl 
olan zarar, faydasından büyüktür: Zira te
ferruatı çok olan bir şeklin kopya edilme-

si için ekseriya çok zaman sarf etmek ica . 
beder ve bu öbür derslerin hazırlanmasına 
engeJ olur. 

Öğretmen, çizdirmeyi muhakkak lüzum
Ju bulduğu şekillerin esas hatlar1nı basit 
çizrilerle tahtada evveli kendisi gösterme
li ve talebeye bu teferruatı bir tarafa bı-

rakılmış şeklin çizilmesini tavsiye etmeli
dir. 

Ebemmiy~tleri ikinci d erec '!de olan şe
killeri defterlere geçirtmcığ .. biç lüzum yok· 
tur. 

Bu gibi şekillerin srdece öğretmen tara
fından tahtaya çizilerek izahı çok defa 
maksadı temine kafidir.,, 

---··----
Ka .. d~~ı i ~{atilini 
öldüren kadın 15.se .. 
neye ahkiim oldu 

---ınnnıııı1111r---

Istanbul-Beş sene evvel Tovhanede kar
deşinin katili Kazımı öldüren Gülizar bu· 
gün ağırceza mahke•neainde on beş sene 
ağır hapı• mabktım oldu. 

KOYE 
Yaı i,indı yaşardm, sararmıştı merd yizln . 
Düşünenin yok idi, açılmadı hiç göziin. 
Yıllar yılı böylece. asil ruhun ağladı. 
Kara kuv~et ejderi, yüregini dağladı. 
Cumhuriyet güneşi. pençireden girince. 
Can çekişen varlıgın, nefes aldı derince. 
Müjde olsun sana köy, kara bahtın giimüldii. 
Dağılarak bulutlar, yağız çehren de gildi. 
Sana hayat Yerilmek, bu deYirde bilindi 
Asırlarca ıağhyan, göz yaşların silindi. 

Saib ir' Akman 

Bazım lların ge
tirdiği k rd 

bır fon ayrılacak 
Hükümetçe uktolunan mu· 

kavelelcr veya ittihaz edilen 
tedbirler dolayısiyle bir ma· 
lio dahili satış fiyatı ile ha
rici satış fiyatı araıında fazla 
kir oldüğu takdirde bu fazla 
kardan Ziraat bankasında 
bir fo11 tesisi hakkında Ko
ordinasyon heyetince yeni 
bir karar ittihaz edilmiştir. 
B.ykararı yazıynruz: 

nununuoı 27 nci maddeşi hü
kümleri dairesinde, suret ve 
mahalli sarı koordinasyon 
heyetince kararJa~tırıhr. 

3 - işbu karar neşri hı· 
rihinden itibaren 111.eridir. 

YENi TEBER
RuLER 

1 - Hükiiaıetçe aktolu
nan mnkavelel er veya ittihaz 
olunaa tedl;>irlt~r dolayısiyle 

bir malın dahili satış fiatı 
ile harici satış fiyatı arasın
da fazla kir basıl olduğu 

takdirde, Milli Koruama ka
nununun 27 nci mnddesine 
istinaden, bu frzla kardan 
Ziraat bankasında bir fon 

tesisi için Maliye, Iktısa t, 
Ziraat ve Ticaret vekillerin
den mürekkep bir heyete 

Türk Sanayi ve Ticaret 
anonim şirketi 1000, Yugoı
lavyanın Komanova kasa· 
buırıd11 uncu Ruşen Mah
mut 10, evvelce evini kuru
mumuza teberru etmiş olan 
Gaziler mahallesinde Firkat 
sokağında 37 numarada mu-
kim Uş$Jkh bayan Nazife 
bu defa da 33 parça eşya· 
dan ibaret olan ev eşyasını 
Hava kurumuna teberru et
mişlerdir. 

Nişan 
Yüzükleri be yete selahiyet verilmiştir. 

Ziraat bankası, fon hesap -
larınm miktar ve vaziyetini Yurttaşların altın nişan 
her · ayın ilk haftası zarfında yüzüğü teberruatı devam 

etmektedir. Ticaret vekaletine ve Baş ve-
Tüccarda n Alber Gabay 

kilet koordinasyn bürosuna 
' ve eşi, Zahire Borsası sim-

bildirir, 
sarJarından Muiz :1.emsi Ha-

2 - Ziraat bankasında va kurumu lzmir şubesine 
bu suretle teessüs edecek altın nişun yüzüklerini te-
fonların Milli ko?unma ka- berru etmişlerdir. 

'~~~~·······~·~·-...··~·~' 
iELHAMRA Sinemasında! 
ı Bugün matinelerden itibareq ı 
ı iFTiHAR VE ŞEREFLE SUNAR ı 
ısevenlerio, sevilenlerin, aşkı tanıyan ve çekenlerin filmi ı 

i SEVEN KADIN f 
ı Emsalsiz şaheserler şaheserinde 
ı Rohert Taylor - Hedi Lqmar 

• • 
ı : 

: Seanslar: her gün 2-3.30-5.30-7.30-9.30da ı 
:cumartesi ve Pazar günleri 11.30vel.30da ila ve seans• vardar: 
:Dikk'1t: Haftanın her gününde ilk başlama seansları ucuz ı 
:halk matineleridi.r .. fiatleri .. 2o-25-3o kuruştur ı 
~ ................. ~.~~~ ......... ~ 
:Ayrıca: Foks jurnalda eo son ve mühim h!\berJer .. 

~ ............... .._:......ı.::: ~ ::.n: lill"' .......... ~ .................... ~ .................... .. 
ı lngiitere civarıonda donanma- denizaltı arasmda harp ve ı 
ı iki kahraman arasmda bir kadın.. Aşk ve casusluk ı 

i 1-Şimal denizinde casuslar i 
ı Muazzam.. Müthiş Türkçe Sözlü şaheser. l 
ı Matineler: 2.15 - 4,45 - 7,15 - 9.45 ı 
ı V E ı 

i 2-BA T AKHANE KIZI i 
ı Fransızca Sözlü - (Matineler 3,30 - 6 - 8.30 ı 
ı iki filim birde~: 5-12-940 bugünd'en itibaren : 

f Tayyare Sineması TEL: 3646 I, 
................ .. .......................... T ........ . 

i 

9 lacf Kiad 

ALMAIV 
CASUSLAAI 
AMERiKADA 

ı .............................. ~ 
(18) Yaza11: Halil 

Kendi kendine söylendi. 

- Bu iş te boşa çıktı. 

Suratı asık, kaşları çatık olduğa hatd• 
evine gitti, karısına "sıhhsti iyi olmadığı•• 
dan vakitsiz çıktığını,, söyledi. 

Canı o kadar sıkılmış idi ki çocuğu il• 
de eğlenmedi. Bir koltuğa yaslandı, çeoe' 
sini avuçhyarak başladığı mücadeleyi b•• 
şarmak için yeni bir plan düşündü. 

Bir hayli sağa koydu olmadı, sola koy· 
du olmadı. Nıhayet kendisine bir tuzak 
kurulduğu kanaatinde karar kıldı 

O akşam Rumrihe, mahut Smit misafir 
gelmiıti. Ev sahibi ile misafirin büyOk 
münakaşalarla almanca konuştuklarını k•• 
rısı komşusu odada dinliyordu. 

Almanca bilmediği için bir şey anlay• .. 
mıyordu. Fakat yaptıkları büyük gürültii" 
den işin ehemmiyetini takdir ediyordll· 
Misafir gittiği 2aman kocasının yüzü sa" 
rarmış. N etekim bütftn gece uyuyamaaııf 

idi. 

Ferdası .sabah gene bir teiefon kabin• .. 
sine girdir. Gene Vesterti-unyona sordu. 

Bir kız sesi şu cevabı verdi: 
- Evet bay Veston. Paket emrinize ha" 

zırdır. 

Bunun üzerine Rumrilı bir in düş&ndl 
ve bunun bir kapan olması ibtimalile be
raber: 

- Paketi sizin Varik Stirette büronuıa 
götürün ben oradan ahrım cevabını verdi. 

Derhan kabineden çıktı Veston-unyoll 
bürosunu tarassut edebileceği bir yere 
koştu. 

Bu tarassutu bir saat elli beş dakika 
kadar devam etti. Fakat oraya pakat ile 
gelen bir çocuk görmediği için. gene ken· 
di işine gittir. 

Meseleyi zihninde evirdi çevirdi, Sluste· 
rin ve Smitio sözleri hatırına geldi. Nillit"' 
yet kararını verdi. 

Saat dörtte işinden çıktı Varik Stretiıı 
bir tütlln mağazasına girdi. Bu mağaıada11 
ve mağazanı itisalindeki Ve.dern·unyoP 
şubesine telefon etti. 

Paketin otelden alınmasını ve şubeye 
göndereceği yerine verilmesini rica etti. 

Gönderecek ve attıracak bir adam dü-
şünürken önüne bir çocuk çıktı. Yanına 

yaldaştı. 

- Çocuk beni dinle: 
- Bu kahvede benim bir paketim var . 

Fakat garsona da borcum var. isterim ki 
sen oraya gides!o, işte sana iki dolar. 
Git getir parayı al. 

Haydi bakalım yeğitim dedi. 

Çocuk kahvenin eşiğinden atlarkeD 
Rumrih te bir k5ş~ye çekilerek tarassutta 
bulundu. Çocu~u paket kolunda kahve 
kapısından çıktığmı gördü. Köşeyi çeYire~ 
rek önüne çıktı.Paketi alarak: 

- Mersi dedi ve parayı terip yola ko· 
yulacağı bir anda iki sivil memuru üstüne 
atıldı ve onu polis merkezine götürdüler. 

O, nazi casusluğunun esrar çıkınını çöz
mek için bir ip ucuna malik bulunuyordu. 
Fakat bu auda bu ip ucu onun hatırıo• 

gelmiyordu. 
Ruınrih istictaba başlandı. 

-Devamı var-
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lia pPk pakayum pen 
kelmuyum? 

-----, .. ~-----
" Pu m•re kardaş. Kkkur
lliz mi bizim Boryami? 
"'- Ne sorağsen anlağmi
~ gordaşem. 
'Ern•votça bilmıyorsuz? 

~....._ Oğla Tarkçe anliğrem 
il, sanin sordugıo Turkçe 
~ildir. 
~rnavut meramını aalata
'~•ceğıaıl sezince, seri 
11tılarla iki Kürdfıa yanın-
~ ayrıldı. 
?nbabar rüzgarının fuar
ı genç ağaçlarlardan top· 

1iı latif kokular, serin 
toprak kokuıuna karışarak 

1
•fa dağılıyordu. 
~ llar yavaş yavaı tenha-
>'or, gölün kıyısından ay· 
la, her kümeden yükselen 
~11n bir kahkaha, pavi-
~ltrın ışıklariyle süslenen 
'lıddarda birer batara bı-
1tordu. 

- Mersi boku. 
Deyip giderken Mustafa 

tekrar alevlenerek Hasana: 
- Ha, saga da ne kutu 

~elim: ettuğunu tuymatunmi? 
- fena bir şey dimedi.. 

Teşekkur etti. 
- Ha puylesu til pende 

ulaydu tilumu kesup atar 
idum. 

Mus tafanın saflığına hf psi 
birden gülmüşlerdi. 

Bu hal karşısında ben bile 
kendimi zaptedememiştim. 

O gece hm saat 12 de 
fuardan ayrılarak son vapurla 1 
Karşıyakaya geçtim. 

* • • 
O geceden üç gece sonra 

neş'e dolu fuardan çıkarken, 
Şaziye ile karşılaştım. 

Genç kız Cevadın kolun
dan çıkarak yanıma geldi 

fstafa ile Hasan ve se•- ve: 
'eri gazinodan çıkmışlar, - Affedersiniz bay, dedi. 
'• bir neş'e içinde fuarın Size söyliyeceklerim var. 
~laına doğru ilerliyorlardı. Buyurunuz, dedim. 

~Qstafa cebinden saatini - Evvelki gün bayan Tür- ! 

'tıp, baktıktan sonra, tek- kanın evine gittim. Bir mu· 
1 
tebioe koyacağı sarada ı babbet esnasında sizden söz 
>'aşlı kadın bunlara yak-

1 

açıldı. Arkadaşım müşteki bir 

"•k sordu: eda ile bu bahsi kapamak 
' Pardon mösyö, kelöre- istedi. Lakin ben onu zorla 

~ 
lı ıorguya Mustafa kıza-

': 
l>ağa bak kadun, dedi. 

1 
~en penum kel oltumuau 

~~il pileysun.? 

"•tafa şapkasını çıkarıp 

~'-ı gösteriyor ve çıkışı
~tı: 

~ Ha pak pakayum pen 
~'-yum? 
,~••an sevgilisinden ayrı· 
li Mmstafanın yanına 

\'e: 

~ llıustafa, dedi. Geue 
~Cilik ediyorsun. Kadın 
- t1:1 saatin kaç olduğunu 
~Or " . Saat onkiyi ellipeı ke-
lltılatuami ? 

' 
Je ne !- epa. 

liasan ! Tuytun mi ne 
~'ğa? 

\.. Ne diyor? 
Sipa tiy gudaşluk. 
Geç bakalum bu tarafa 

0tıua lafından anlamJı-

~-i ~•ıı yanm yamalak bil-
ransı:ıçayle kadına ce

~ •trdi. 

~; 

\i, F~hri Işık 

söyleterek size kırgın oldu
ğunu öğrendim. 

-Sonu var-

Yoksullar için 
belediye kö

aldı •• mur 
Belediyemiz yoksullara 

vermek üzere 30,000 kilo 

odun kömürü satın almış 
Ve derhal} fukaralara ve
rilaıeğe başlamıştır. 

----o--
Kız talebeye 

askerlik ders-
leri ıröste

rilecek 
Resmi ve hu3U'l İ muhteiit 

orta okulların son sınıflarrn
larındaki kız ;talebeye de 
haftada bir askerlik dersi 
gösterilmesi Maarif vekale
tince muvafık görülmüştür. 
-------------
işçi aranıyor 
Matbaacıhk:öğrenmek üzere 

14, 18 yaşlarında 4 kişiye 

lüzum vardır. Marifet mat-
baasına müracaat. 1-3 

(Halkın Sesi) 9 luci Kinua 

Denizaltı 
Yazan: Alaldln Dav er 

-2-
- Bir harp gemisinde, 

bütün mürettebat sızacak 
kadar şarboş olur mu hiç? 

- Öyle ise neden hala 
hiç biri buruunu bile gö!Jter
medi? 

Bu sırada lagiliz ka ı akol 
gemileri balıkçı gemilerine 
yaklaşmışlardı. Bunlar deni
zaltı gemisine ateş etmiye 
hazırlanıyorlardı. Balıkçılar, 

onlar" meğafonle bağırdı
lar : 

- Ateş etmeyin, karaya 
oturdu. Kurtulmaya dl\ ça
lışmıyor. Ölü gibi yah\yor. 

lngiliz gemileri, topları 

dolu ve ateşe hazır vaziyet
te, Almanın torpil atamıya
cağı borda istikametiade 
yaklaştılar. 

Hakikaten gemi bir kaya 
gibi hareketsiz yatıyordu. 
Kumanda göşkünde ve gü~ 
vertesinde kimse yoktu. in~ 
giliz karakol gemilerinin ku
mandan ve zabitlerini de bir 
meraktır aldı. Kimse bir 
mina veremiyordu. 

Balıkçılara soruyorlar : 
- içindekiler sallarla ve

ya yüzerek karaya çıkmış 

olmasınlar? 
- Hayır, biz onu daha 

oturmadan evvel gördük. 
Oturduktan sonra kimse 
burnunu bile çıkarıcadı. 

Karakol gemileri filikala
rı indirdiler. 

Bunların içine el bomba· 
ları, tüfek, tabanca ve bal-

talarla müsellib askerler 
bindirdiler. Eski zaman de-

niz cenklerine benzemesi 
muhtemel göğüs göğüse, 

boğaz :boğaza bir dövüşe 
hazırlandılar. 

Biraz sonra, dört filikanın 
ikisi sancaktan, ikisi iskele
den denizaltı gemisini sar· 

mışlardı. Tekneye yanaşınca 
yüzbaşı bağırdı. 

- Teslim olun. 
Ses yok. 

- Teslim olun diyorum. 
Sizin için kurtuluş yok, bo
şuna kan dökmiyelim. 

Yine ses yok. 

lngiliz zabiti bağırdı : 

- Mademki teslim olmak 
istemiyorsunuz, dövüşürüz 
öylo ise : 

Sonra lngiliz gemicilerine 
bağırdı : 

- Hücum! 

Askerler, bir hamlede Al
mal" gemisinin güvertesine 
fırladılar. Silihlarıoı kapak
lara çevirip bağırdılar. 

- Açınız! 

Yine ses yok. Gemi kaya 
gibi susuyordu. 

Birkaç nefer, güvertenin 
üstüne yatıp geruicin içini 
iyice dinlediler. 

lçerde bir mezar sükü-ı-
ti vardı. 

Kapakfnr• dışarıdan açmak 
mümkün değildi. Zabit, her 
kapağtn önüne ikişer nö

betçi diktikten sonra, flama 
ile vaziyeti karakol gemile
rine bildirdi. 

Bualardan biri 
Alman denizaltı 
yaklaştı. 

ihtiyatla 
gemisine 

Kumandan bu esrarengiz 
gemiye çıkarak vaziyeti tet-

kik etti . Alman gemisinde 
kimse olmadığı kanaatine 
vardı. 

Vaziyeti telsizle bağlı bu
lunduğu deniz üssü kuman
danına bildirdi. Şu cevabı 
aldı : 

ister Gül, ıs ter Ağla 

- Bütün vesaitiniıle ça
lışarak gemiyi süratle yüz
dürünüz ve en yakın limana 
getiriniz. 

logıJiz g~mici!eri hemen 
işe başladılar. Cezir başla
yıp da sulıu çekilmeden ev· 
vel bu işi bitirmek lazımdı. 
Esasen alman gemisi de kum 
bankının kenarına baştan 

şöyle hafifçe bindirmişti.Kıç 
tarafı derin suda idi. Çok 
uğraşmaya lüzum kalmadan 
banktan kurtuldu. 

Karakol muhriplerinden 
biti kendi ayağile gelen bu 
esrarengiz ganim~ti yedeği
ne alarak en yakın limana 
götürdü. 

Orada bir işçi grubu ka-
pakları açtı· 

içeriye girenler denizaltı 
gemisinin bütün esrarını 

keşfettiler. 

· Sonu yarı•-

Tabancanın icadı hayırlamı 
lanetlemi yadedi melidir? 

Gene asırdan: 
Tabanca icad edileli bu yıl tam 106 sene olmuştur .. 

Bunu keşf ve icad eden Amerikalı Con Kolt imiş .. 

Yüz altı yıl içinde birçok istihaleler geçiren tabanca 

bugünkü haline gelmişti. Yüz sene sonra da kim bilir ne 
ne durum alacaktır?. insanları öldürmekte kullanılan bu 

aleti icad edeni lanetle mi, yokı;a hayırlamı yadetmeli in-
san tereddüt ediyor?. ' 

Karşıyaka vaporunda iki zat drasında konuşulan bu mev
zuda biri "medeniyete hizmet ettiği için hayırla,, muhata

bı da Amma yaptın ha aıizim, bilakis onun mevcudiyetini 
lanetle yadetmek daha doğru olur, çünkü olan biten cina-

yetler hep onun eseri değilmidir?,, mukabelesinde bulun
muştur. 

Sen de ey okuyucum medeniyete hizmetini ileri süren 
bayın bu mantıkına: 

ister Gül, ister. Ağla 

Kumaş ve Mobilya Boyalan Geldi (Telefon 3882) 
.. 1 µ •• 

it Memleket hastanesi 
·~ Qntken mütehassısı 

~ı1 1t'tl ve Elektrik teda viıi 
• lkinei Beyler Sokak-
2' No, TELEFON 2542 

MiLLi PiYANGO BiLETLERiNiZi 
Kişeıinden alınıı ) Çorakkapı Poliı merkezi kar~ısı Noı 864 Hasan Tahsin 



SAHiFE 4 

Türk Gazetele
ri ne diyorlar? 

----o--
-laıtarafı 1 inci Sahifede-

karşı yürümekte değil haki
kati olduğu gibi kabul et
mektedir. 

•*• 
YENi SABAH: 

Almanuanın askeri 
kudratıne dair 

-o
Hilseyin Cahit Yalçıa: 

Alman orduaunun hakiki 
kıymetiyle takdir edilmesi 
Almanya için de hayırh ne
ticeler vereceğinde şüphe 
yoktur. Bu suretle fazla 
ümitlerin sebep olduğu coş
kunluk ve fazla hırs süküoet 
bulur, bir itidal ve müvaze
ne husule gelir. 

Almanyanın askeri şevket 
ve satveti hakikete daha 
uyğun bir ıekilde takdir 
edildiği glin sulhu ihlil eden 
endişelerden ço§'u zail ola· 
bilir. 

Bugfin yıldırım harbi bir 
netice temin edemedikten 
S()nra, eldeki askeri kuvvet

lerin verim kabiliyeti hak· 
kında salim, sahih ve reali

teye müstenid bir düşünce 

ihtimal ki ortadaki mücadele 
temayüllerini yatıştırmağa 

hizmet edebilir. 

VATAN: 

Yeni bağlarla perıin
ıeıen dostluk 

Ahmet Emin Yalman : 

lugiltere ile Türkiye ara
!nnda ticari alış verişlerin 
bir arahk durması. aradaki 
temasın azalmasında ve dost-

luk ihtiyacının unutulmasında 
belli başlı bir sebepti. 

Bu son anlaşma ile yalnız 
bizimle lngiliz adaları ara
sında değil, bütün Büyük 
Britanya imparatorluğu ara
sında canla ve devamlı ikti
sadi münasebetlerin temeli 
kurulmuştur. 

lngilteredeki kredilerimi
zi Hindistandau, Avustral
yadan ve Kınadadan mal 
almak için kullanmak müm
kiin olacaktır. 

lngiliz gazeteleri, yeni ik
tisadi anlaımanın geniş ma-

nasını pek güzel kavramış
lar ve ifade etmişlerdir. Bu 
mananın Türkiyede de ayni 

kuvvetle takdir edildiğinden 
emin ola bilirler. 

Şuna bi~ şüphe etmiyo
ruz: 

Öyle bir gün gelecektir
ki lngilterede Türk mahnı, 

burada da lngiliz malını ter
cih etmek her iki tarafın 

inıanlarına vatani bir hare
ket ıibi g6rlne•ektir. 

(Halkın Sesi) 

1 ütünlerimiz 
Bu hafta satılacak fiyatların 
yüli:sek olacağı muhakkaktır 

•• 
Tütiin piyasası ve satışları hakkındaki Ticaret Yeki.Jeti 

tebliği tütiin mfiıtabsilleri Ozerinde çok müsait bir tesir 
icra eylemiştir. Ba hafta içinde tütün piyasası her halde 
açılacaktır. Piyasantn perşembe veyut cuma günü açılması 

mabtemeldir. 
Birinci kalite tiitllnleri miz yllz kuruştan fazla satılacağı 

ve piyHanın geçen senelere nazaran yüksek olacağı mu
hakkaktır. 

Almanların 
-o--

tayyare sipa
rişleri kabul 

edilmedi 
Vişi (A.A) - A.lmanyan1n 

Fransa fabrikalarına iki 
bin tayyare sipariş etmiş ise 
de Mareşai Peten bu sipa· 
rişi reddetmiştir, 

AKŞAM: 

TürkiUBUB dostluk f Tür
kigagi dürüst vazigati 

ile olduğu gibi 
kabul etmektir 

-o-

Osmanlı imparatorluğu 

"hasta adam,, adı verildiği 

son devrelerinde büyük dev
letlerin rekabetine güvendi. 
Saray ve Babıali ahvale gö
re bazen şu, bazen bu dev
letin nüfuzuna sığınu, istik· 
!ilinden, menfaatlerinden, 
ülkelerinden fedakarlık ede 
ede ömrünü uzatmaya çalı-
şırdı. Bu siyaset Osmanlı 
imparatorluğu ile beraber 
bittir. Kemalist Türkiye, ge
çen harbin yıkbğı enkaz 
altından bütün o eski an-
anelerin hiç bir mirasını 

kabul etmiyerek, bilhassa 
bu politikadan silinerek çık
tı. Yeni Türkiyenin impara
torluk bakayesinden sıyrı
larak, kurtuluş harbi neti
cesinde miUi devlet olarak 
görülmesi, varlığının sırf 

kendi kudretioe dayandığlnı 
ifade eder. Bu demektir ki 
Türkiye bulunmaz mevcudi
yetini biç kimseye borçlu 
değildir. 

Mazideki ahval ve şart
ları başkaları aleyhine istis
mar etmediğimiz için geç
miş devrin çöküntüıünden 
Orkmeyiz. Büyük yangından 
istifade ederek çapulculuk 
niyetinde olmadığımız için 
de istikbalin karanlık ufuk-

larına barsh gözlerle bakmı
yoruz. Sakiniz. Tuttuğumuz 

bu yolu yenenlerin bizden 
hiç bir inhiraf iıtememeleri 

lazımdır. Çünkii ortaklık 
tekliflerinden şüphe ederiz. 

Türkiyeye dostluk, Türkiye· 
yi bugünkü dürüst vaziyeti, 

temiz ıiyaıi ablAkı ile oldu· 
iu gibi kabul etmektir. 

SPOR 
HABERLERi 

-o-
Lik maçlarına dün AJ,an-

cak stadyomunda devam 
edilmiştir. 

Altay Demirsporu 1 ·5, 
Altınordu K.S.K. fı 1-7 yen· 
miştir. Haftaya Göztepe·De
mirspor ve Altınordu·Ateş 

takımlar1 karşılaşacaktır. 
Ankara - Dün lik maç

larına Ankaraııücü sahasın
da devam edilmiştir. 

Uk karşılaşma Biılikspor
Dioçspor arasında idi. Dinç 
spor ~abaya çıkmadığından 

Birlikspor hükmen galip ilan 
edildi. 

ikinci maç Galatasaray -
Harbiye arasında yapıldı. 
Bu oyun her iki tarafın iki
şer golle berabere bitti. 

lstanbul - Dün lik maç· 
larına Fener ve Şeref stat
larında devam edilmiştir. 

Fener stadında ilk karşı
laşma Fener - Istan bulspor 
takımları arasında yapıldı. 
Neticede Fenerliler 5 O ma· 
çı kazandılar. 

ikinci m2Ç Vefa-Beykoz 
arasıoda yapılmış, 2-3 B~y
koz galip gelmiştir. 

Şeref stadında yapılan 
maçlarda Galatasaray· Bey
oğluspor bir bir berabere 
kaldılar. 

Beşiktaş Süleymaniyeyi 
altı sıfır yennıiştir. 

--o,----
ltalyan donan
ma kumandan
ları arasında 
mühim deği-

şikJik 
Roma (A.A) - Kral ta· 

rafından imza edilen bir 
kararname ile çekilmek ar
zuııJun izhar edeı:ı genel kur
may baskaoı ve baht-iye ne· 
zareti müsteşarı amiral Do
menico Gavagoar vazifesin
den af edilerek filo kuman· 
danı amiral Arturo Riccandi 
donanma genel kurmay baş
kanlığına ve bahriye neza
reti müsteşrrlığına tayin edil
miştir. 

Filo kumandanı amiral 
lhigo Campioni donanma 
genel kurumayı as başkan
lığına, filo kumandanı amiral 
Anıelo Y achiho da donan· 
ma kumandanhğ'nı tayin 
edilmiıtir. 

BULGAR 
HARiCiYE 
NAZI 1 

--o--
Komşularile 

Sulh içinde uaıamak 
arzusundan bahset

miştir 
Londra (A.A) - Bulga

'ristanın Ankara sefiri Kirof 
Sofyada bulunmakta olup 
Bulgar hariciye nazırı Popofla 
görüşmeler yapmııtır. 

Bulgaristanın Türkiye ile 
bir anlaşma planı bazula
makta ofduğ, bu planın Tür· 
kiyeye bildirileceği söylen· 
mektedir. 

Deyli Teglnf gazetesine 
göre Balkanlarda Yunan 
harbi başhyalıdanberi hiçbir 
zaman vaki olınıyan bir ya
tıştırma havasl vardtr. 

Bulgar hariciye nazırı Po· 

pof, "elit ika,, gazetesine be
van&tında Bulgaristanı~ kom
şulariyle sulh içinde yaşa
mak arzusundan bahsetmiş
tir. 

Bul2ar Yu2os
la v dostluğu
nun takviyesi 

• • 
ı~ın 

Belgrad (A.A)-Yuğuslav 
üni•ersitesi ğençleri Bulgar 
Yugoslav dostluğu lehinde 
tezahürat yapmışlar ve bu 
dostluğu takviye edecek fa
aliyetlerde bulunacaklarını 
söylem işlerdir. 

--o--
Yunan mu
zafferi yeti 

Atioa ( A.A ) - .Bütün 
kilise çanları bu akşam Er
girinin Ytaan kıtaları tara
fından zaptını tesit için çal~ 
maktadır. 

Atina { A.A ) - Resmen 
bildiriliyor: Kıtalarımız Ergi
riyi za ptetmişlerdir. 

Atina { A..A ) - Emaiyet 
nezaretinin tebliği: BugOn 
düşman hava kuvvetleri ta
fından mahdut akınlar yapıl· 
mıştır. Yunan adalariyle 
Epirde bir şehir v~ köy üze· 
rine bombalar atılmıştır. Ha
sar ve zayiat yokter. 

---o--
Amerikan ge
milerine tay

yare topu 
kondu 

Vaşington (A.A)- Ame
rikan bahriye nazırı Knoks 
Amerikanın harp gemilerini 
tayyare dafi toplariyle teç· 
biz etmek üzere kongreden 
300 milyon dolarlık tahsisat 
istemiştir. B. Knoks kong
reye yaptığı talepte harp 
gemilerinin tayyare da fi ba · 
taryalarile tesliminin elzem 
oldutunu bildirmiıtir. 

ZABITA HABERLERi 

Kız kaçırnıa1' 
k•" lkiçeşmelik Kantarcı so ,il 

ğında lbrahim oğlu lelll 
Mustafa kızı 14 yat•:: 
Nazireyi kaçırdığından Y 
lanmıştir. 

Sarhoşluk 
• • ,411 

lkiçeşmelık caddesıade r 
oğlu Hayri sarhoş oldd 
halde rezalet çıkardığıodtll 
yakalanmıştır. ...../ 

SOVYETLEB 
BIRLIGI 
ORDUSU, 

Moskova (A.A) - RoYl 

bildiriyor: J. 
Orgeneral Grigori Or.I 

şark kıtaatı, general P0."I 
birinci ve general Serb•~, 
ikinci ordular kumand•011 

1 dıf· larına tayin olunmuş ar 
1
, 

Uzak şark askeri oııot, 
kasında yapılan bir topl\ 
tada general Popof deııO' 
tir ki: ~i· 

- Ne gibi şartlar d• 4' 
Jinde olursa olsun icab•0 

111 
harbetmeğe ve her dütlll• t' 
yenmeğe hazırız. Hali b•;d. 
dal!i vaziye\: karşında or ,. 

k ,. ..... ku•• muzuu te amu u ve ( 
timizin artması için oıilt 
madiyen çabşılmaktadır· b~ 

Moskovada toplanan .1,.ı 
askeri konferansta da sı .1,ı şefi bugünkü beynelııı1 ,t 
vaziyet karşısında So~Yti' 
ordusunun vazifesi her ıb ~ 
male karşı hazar bulunOI~ 
olduğunu ve lüzumunda • İ' 
yalist vatanının menfaatle~ 
ni korumak için bu ordu• f' 
partinin emirlerini icr• 
koşacağını söylemiştir. 

Son YuoaJJ 
zaf erlerinİJI 
manası 

Landra (A.A)-Bura ~: 
zeteleri Yunanistanm Ar- t' 
vutlukta son defa elde 'r 
tiği zaferlerin askeri lı•,, 
metini tebarüz ettirmek , 

bu gidişle ltalyayı harp b:, 
rici bırakmak üzere bulll d' 
duğuou ve bu sayede ,~ 
ilkbaharda veya daha ef I•' 

mihveri tam mansiyle ıo;e
mak ve Akdenizde iıte01 

• 

vaziyeti ihdas etmek ıııiU" 
kiin olacakbr. 

--o--
Laval Berli1'1 

gitmiyecelı 
. 'd"-Madrit (A.A) - Vıt• s-f 

gelen haberlere göre d•
Laval Berlio seyabatıo p•' 
vazgeçmiştir. Lavalıın Ser~-· 
gitmemesi Almanyaoıo 

0
,,. 

giltereye karşı olan 111 -· 
delesinde ber dürlü AIOl'p 
Fransız işbirliğinin tcbid;,. 
mit oldutuna d•lilet • 


