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KISA VE~ÇJK so numaralı 
ltalya, Alman- Yunan tehi ği 

bir Ar-yanın 

navutluiu 
olmak isti
yecek mi? 

--o--
S on radyo neıriyabnda 

sık sık gördüğümüz 

bir haber birçok inıanları 
çok yerinde olarak dilşün

dlrmeğe baılidı. 
811 haberde Almanyanıa 

fU veya bu sebep ve mec
buriyetlerden dolayı ltalyayı 
İfl"I edeceği meaeleaioir. 
Etki Roma imparatorlukla
l'IDI ihya etmek istediğini 
-çok umanlar, pek de rizle
meğe lüzüm görmiyen bay 
Muıolini bu• ııe razı ola· 
cak mı? 

Buna rıza ,.österme.ıi bu
g&nkil ltalyanın bugilnkü 
Arnavutluk teklinde Alman
yanın emir ve iradeıi altına 
ıumuı onun tam manası 
ile maddi ve man "i bir 
kuklası olması demektir. 

ltalya belki bir gün Al
manyaaın b6yle, ona hiç de 
ıeref vermiyecek bir surette 
yardım ve mDdabeleaini is 
temek m~cburiyetinde ka· 
lacaktır, fakat bu hareketi 
yıllardaD beri .. propağanda· 

aını göklere çıkardığı fa
tizmin askeri merasimle ce
naze törenini yapmaıı de· 
mek olmıyacak mıdır ? 

Buna Muaaolini naııl ve 
ne gibi Bıürler 'bulaıak ka-

rar verebilecektir? Bu ıual
lerin cevabını da ancak ge· 
cikmiyeceiini zannettiiimiz 
hadiseler verecektir? 

SIRRI SANLI 

Deyli Meyi 
gazetesi ne 

diyor ? 
--o---

Londra (A.A) - 8. H,tler 
ile B. Mu110Jini arasında ini 
olarak yapılacak m&likat 
laakkıoda tefsirlerde bulunan 
.. Deyli Meyi" razetesi diyor 
iri: 

.. F •tiımin tamamiyle mab
•olmaıı na mani olmak için 
Almanyaaın ltalyaya girmesi 
iyi bir ıey olar. Fakat ltal· 
Jan milletinin ıittikçe artan 
lllddeti karııunda bu kadar 
•evmidaae verilen kararan 
•eticelerini keıfetmek kim
ıeye müyes er olameı. lngil· 
terenin vazifesi ltalyaoları 
ıhndiii hayatlarının esası 
ıar11bncaya lsadar wurmak· 
br. 

---o---
Atina (A.A) - 50 numa

ralı cbliğ c pbele de mev· 
zii mubarebel~r olmuştur. 

Yunan kuvvetleri mütema
diyen bikim tepeleri zaptet

mekte ve yeniden esir, 
mitraJyöz ve havan topları 
almıktadır. 

Dün bütün gün havada 

biç bir düşman bukını ol
mamıştır. 

Atina ( AA ) - Şimal 
bölgesinde } ük,ek infilakla 

topçu diielloıu olmuş ve 
Yunan kıtaları milbim bir 

köy ön&nde 2,5 kilometre 

iJerlemitlerdir. Halen çok 

miktarda kar yağmaktadır. 

5 Arnavut 7 ltalyan askeri 
iltica etmişi rdir. iltica eden 

italy•n nE>fe !erioin ifadesi

ne az~raıı yiyecek husu
suod&l İtalyan ordusunun 

çok büyük sıkmtı içit ae ol· 
duğunu ve İngiliz ta\ yaı e· 

lerinin İtalyan şehirlerine 
daha sılu hücumlar yaptık

ları takdirde halkın l:ozuk 

olan maneviyatının daha 
ziyade bozuluağnu ıöy!t
miılerdir. 

Lavalın azli 
sebepleri 

B. FLANDEN 

Zürih (A.A)-Bay Lav '•• 
azli sebepleri sanıldığına 

ıare halk arasında gitt;kçe 
artan muhalefet ve lngiliz· 
leriu ltalyanlara kartı ka
zandıkları büyilk muvaffa· 
kiyettir. Lavalın tevkif edil
diğine dair teyit edici biç 
bir haber relmemiştir. 

Londra (A.A) - Mareşal 
Peten ile Laval .,asında 

vukua relen ini bir ayrıhk 
hakkında beniz tam ve ka-

ti bir malimat yoktur. Fa
kat mareıal Petenin bu ay-

- Devamı 4nc6 sahifede -

Dünkü hava 
mu arebeleri 

---o---
Loodra (A.A) - Dün ak· 

şam Alman bombardıınan 
tayyareleri lngiltereııin şima
lindeki sanayi bir bö g"ya 
hücum etmişlerdir. 

Londra bölgeıind~ ufak 
taarruzlar yapılmış'Ja d h -
sar hafif, insanca uya czi 
dir. lngiliz tayyarele i cie 
Berlin bölgesinde uzua bir 
taarruz yap'Dtşlardır. 

---oı---

ltalyanların 
Habeşistanı 

tab iye etme-
1 ri biltlirilmiş 

HAiLE SELASE 
Londra (A.A) - Habeıis

tandan gelen haberlere gö
re Haoeıliler Afrikada la
riliz muzafferiyetini büyilk 
bir allka ile takip ettikleri 
gibi dai~a ltalyanlara isyan 
vaziyetinde bulunmaktadır
lar. 

Son gelen haberlere göre 
ltalyanlar Habeıiıtandan yi
yecek temin edemedikleri 

ıibi atiretler tarafındanda izaç 
edilmektedirler. Habeıiıtan 
bankaıı müdürü Koliyer 
bir beyan tında : 
Habeıliler h6vadan koku 
ahrlar ve bunl r imparator 
Haile Selaseniu hudutta ol
duiunu anlamıtlardır. 

Diğer bir habere göre de 
Habeıliler italyanlaruı kııa 
bir müddet zarfında Habe
ıiıtanı tabliye etmelerini 
bildirmiıle. dir. 

---o,---
'Japonyada 
Tokyo (A.A) - Umumi 

aehrberlik meclisi bilkume· 
te dıı ticareti kontrol ve 
matbuata sanıör konmaıı 
için salibibet verilmesini 
ittif .. kla ke bul etmiıtir. Hil
k611iet bu •elibiyeti derhal 
knllanacakhr. 

B. Rozvelt 
Vaşingtona 

döndü 
Nevyork (A.A) - D.N B. 

bildiriyor: 
Tetkik seyahatinden B. 

Ruzvelt dün akıam Vaıing
tona dönmüıtilr. Bay Ruz
vclt dönaı~den evvel bui 
ciye nazırı ile telefonla ko· 
nuımuştur. 

---o---
Kral Parlamen

to heyetini 
kabul etti 

Sofya (A.A) - Kral düa 
meclis divanı ile hariciyeden 
mllrekkep parlamento bey-

ŞI\'IALİ 
AFRIKADA 

Sahil boyu·obüs 
"' yagmuruna 

tutuldu 
Kahire ( A A ) - lnrili• 

donanması hücumlarına mu
vaffakıyetle deYam etmekte
dir. Sahil boyu lngiliı ob&a 
yağmuruna tutulmuıtur. 

Düa hava kuvvetleri ve 
ordunun yapmıı oldaia it· 
birliği ••Jeaiode ileri b•re
kit devam etmektedir. 

• 
etini kabul etmittir. Heyet 
kralın nutkuna mecliıia ver• 
mit olduğu ceYabı teyeli et• 
mittir. 

iTiYATLAR iHTiYAÇ 
H ~LINE GiRER 

lktisad ~e tuarruf haftası içinde buluuuyoruz. Her vatan· 
daıın buna ö.:ıem verm asi ço i: gar ektir. Na kadar aı olursa 
olıııa, bir köıeye bir miktar para atmak çok yerinde bir 
tedbir ve ihtiyat olar. Zıra diiııyanın ve hayatın, bele ba 
zamanda, bial>ir türlü cilvesi vardır. 

Ô ıle ise yurdda7, ne olur ne olmaz di de her rDn ka· 
zan:bğından en aşığı bir ku uı1111u olsun bir yere at. O 
bir gilıı olur ıenia en 11kıatalı zamanın imdadına 1eti9ir. 

81ridiren saadete k•vuıur, bidktiren ve biriktirmete 
ahtan bıy•tıada hiç sıkıntı çekme'&. Biriktirmeie ala9mak 
her busasta olduğu gibi lt.uçük yaıtan baılar ve buna alı· 
~an çocuk istikbalan adamı demektir. 

Ô ıla İH; bil.ii ı mektep'i yıvrular, her rlia bıbaaııdan 
v" ıuuııizıleıı aldığanız hı çlığuı biç olmazsa yakanda da 
ıö1lediğimiz gibi bir kuruıunu olsun bir yere aakla veya• 
but kumbarana at. Bak gör ccekıın ki bu, seain için bir 
itiyad ve ıonra da bayağı bir ihtiyaç halini alacaktır. So· 
nuçta da bu hareket aeade kükleıeceii için ileride blylk 
adam olacak11n. H. T. 

KABAHAT KiMDE? 

- Kömllr fiyatlerinia yilkseliıinde halk perakende k&· 
mDrciUeri, perakende kömOrc&ler de toptancı köm&rclleri 
ıuçlu buluyor. Acaba kabahat kimde? 

Kabahahn kimde oldu;uaa belediyemiz meydana çıka· 
racakbr. Bugiin meydanda olan bir ıey varaa o da kalla· 
batın kimde olduju tahakkuk edineeye kadar bu kabalaa
tın ceıaıını pıbah k6mlr alaa laıllumıııa çektiiidir. 
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ılanc lerlmektebe·ka- v:ramer 
Derinizde yahut ağzınızdaki en küçük 

yırtıklardan sıyrıklardan on derece ihtiraz 
ediniz. 

Zira en ümid edihoiyen ad l bir yaradaa 
bir küçük tane veyabud çıbandan birçok 
tehlikeli mikroplar girerek bir kısım has
talıklara sebebiyet verir. 

Bunlardan en çcık tesadüf edileni yılan
cıktır. 

Hakikaten yüzde, buru da, elde veyahut 
vücudun diğer muhtelif kısımlarında çıkan 
veya görülen bir çıban hne sıyrık yırtığın 
neticesi oradan kana dahil olan yılancık 

mikrobu intizar edilmiyen bu düşman vak
tiode hareket edilmezse iusanı telef etme-

ğe kadar varan müthiş ihtilatlar meydara 
getirir. 

Kaç defa burundaki bir taneciğin pis 
elle sıkılmasından veyahut kaşınmasından 

tevellüt eden yılancıkların m nenjit yaptı· 

ğı ve hastaları göfürdüğiioü gördük. Bun· 
dan başka uyuz hastalığı, istafiJokok de· 
ailen mikropların vücude duhulünden mü

tevellit büyük kan çıbanları, ş irpence, hat

ta tetanoz hastalıkları hep ehemmiyet ve
rilmiyen bu küçük yara ve b.!redea husu
le gelmiştir. 

Cildinize ve gışayı muhatinize çok ehe
mmiyet veriniz. 

Mümkün olduğu kadar biç bir yerhıizde 
kesik olmasın, böyle yerleri sık sık alkol· 

le veyahut tendürdiyotla teoıas ettiriniz. 

iyileşinceye kadar mikrop kapmamasına 
dikkat ediiıiz. 

FAYDALI BiLGiLER 

Orga di yakalar 
Elbiselerin bir çoğunda organdid~n ya· 

kalar vardır. 

Bunların şık ve zarif gör~nmesi için da
ima temiz vıe ütülü olması şarttır. Hafif 

bir terden sonra bile yakaları elbiseden 
çıkarıp yıkamak icak eder. 

Ilık sabunln su içiGde yakaları bir iki 
saat güneşte bırakmalı. Sonra hiç çitile
meden uvuç içinde ezerek ıkamalı. iki 
üç defa temiz suda çalkaladıkhn sonra 
sıkmadan iki havlu arasında biçimini vere
rek kurutmalı. 

Yakalar kuruyu•ca gay~t hafif pınnç 
suyuna batlrmalı ve nemJi ik 'n ütilleme
Jidir. 

Pirinç suyunu yapmak için pek az pi
rinci suda pi~irmeli ve tülbentten süzmeli. 
Bu su kola gibi sertlik ve parlakhk verir. 

Kumaş ve Mobilya Boyaları Geldi 
(T elefoa 388~ 

bul edilmi
yecekler 

-o-

Aakara-Bütün okullara 
davam eden talebelerin sı.

çlarını kestirmeleri mecburi 
tutulmuşdur. Saçlarını kes
tirmiyen talebeler mektebe. 
kabul edilmiyecektir. 

-----o---
Bahalı ya2' sa .. 
tan bir yaicı 
cezalandırıldı 

-·--
Güıelyalı p zarında bir 

yağcı kadımn fazla fiyatla 
yai sathğını gören mıntaka 

amiri bay Sabrı derhal yağ
cı hakkında kanuni muame· 

le yaptığı gibi yağa da 140 
kuruş narh koydurmuştur. 

e A 

ı an 
lzmir Asliye ikinci hukuk 

}Jakimliğinden: 

Alsancak Bornova cadde
sinde Çe!ikel sokağında 20 
No. da ohıran Abbas oğlu 

Ismail Zo lu t uafından Al· 
nıncak ikioci kordonda 276 

No. da Varide diğer adı 
Valiotina aleyhine ikame 

olunan boşanma davuının 
icra kılıaaa muhakemesi so· 

nunda Medeni kanunun 131, 
138, 142 ve 150 inci mad-

delerine tevfikan lsmail ile 
Valantin.anın 95 inci mad-

deye tevfilfau hüküm tati· 
hinden itibaren bir sene 

müd etle evlenmemesine ve 
hüküm harcı olan 400 ku· 

ruşla masarifi muhakeme 
olan 808 kuruşun dahi Va

lantinnya hbmilioe temyizi 
kabil olmak ü~ere 12 7-940 

tarihinde lamailin vicehında 
ve Valantiunnın g yabında 

karar verildiği ve usulen tan· 
zim kılınen gıyap ihbarna· 
mesioio Valantinanın ikamet
gahının meçhuliyetioe bina-

en mabktıma koridoruna ta
lik kılındığı tebliğ m akemı· 

na kaim olmak üzere Han 
olunur. 5-11-940 

D vacı ın odli müzahf'reti 

olduğu ş : b v ta. dik kıliudı, 

5 11-940 Başkatip 

-o-

Orta okullarla liselerde 
Gramer tedrisabna başlan
mıştır. 

Şimdiye kadar Lise do
kuzuncu, onuncu, ve on bi · 

rinci sınıflarında gramer 
tedrisatı yapılmadığı için 

son sınıflardaki talebenin 
biraz zorluk çek~ceklerdi. 

---o---
SPOR 
HABERLERi 

-o-

Dün havanın bozukluğuna 

rağmen Alsancak stadyo

munda lik maçlarına devam 

edilmiştir. Altınordu il~Ateş 

takımları arasında yapılan 

maçta her iki takım 2 · 2 

berabere kalmışlardır. Göı

t('pe 0-2 Demirsporu yen
miştir. 

Haftaya K.S.K.-Göztepe, 

Altay· Ateş takımları karşt

laşacaklardır. 

Ankara - Dnn 19 Mayıs 
stadyomunda lik maçlarına 

devam edilmiştir. 

Gençler birliği ile Harbi

ye idman yurdu arasında 

yapılan maçta 0-1 Gençler 
birliği g&lip gelmiştir. 

Ankaragücü ile Galatasa

ray arasmda yapılan maçta 

O 3 Ankaragücü Galatasa
rayı yenmiştir. 

---o--

Asri Sinema 
Filimlerı pek güzel 

Asri sinemanın bu hafta

ki filioıleri pek şaheserdir. 

Gelecek hafta da bundan 

da ha mükemmellerinin gös · 

terileceği haber alınmıştır. 

Sınai moesseıer Mua
mele vergisi ve imalat 

defterleri 
941 Yılından itibaren kulM 

laoılacak olan bu defterler 
Keınera tında Marifet Mat-

ba';lsrnda ha ztrlnnmış ve Sa
tılmaktadır. ... ~···$"'° .. ~·~·~ ···~···· ........................ .. 

l Bııgün matiaelerdeı.ı itibareo t 
: MÜNHASIRAN ı 

:Tayya e Sinemasında TEL: 36461 
t FiLME iLAVETEN i 

i YU AN - ITALYAN i 
j harbine ait ilk harp manzaraları i 
: Yunaohhuda Sd~rberlik-Ati:n ilk Zi\feri tesit ediyor, : 
ıo.du Meçhu! askerin m zarı ö .füıde·Bay M taksas nutuk ı 
:söyliyor· Yuaan kralı ve kraliçesi önü de geçıd rı::smi - ı 
ı lngiliz zabitlerinin Yunaniıtana muvaaalatı - Yuuauistan ı 
• silah başına - Zafere doğru... ı ................ . ................................... .. 

. ---- ,, 

1' lacl ltb .. 

ALMAN 
CASUSLARI 
AMERiKADA 

D -ve Almanların Petlnl Bıra -
i mıyan lngillzler 

(24) 

Turran telefonu aldı: Rumrihin söylediJI 
numarayı buldu. 

Burası bir küçük dükkan idi. Bu dilk
kln casusun evioin yanındaki alış verit 
ettiği dükkan idi. Kadm dükkana çıj· 
rıldı. 

Rumrih ka11sına gayet yavaş ve bir ço· 
cuğa hitap edercesine dedi: 

- Serıi alacaklar, benim yanıma getire· 
cc:kler. Telaş etme, korkuya da lüzum yok· 
Seninle görüşmek istiyorum. 

Kadın geldiği zacnan gözleri yaşla dol· 
muştu. Bu çok güzel ve sarışın bir kadı•• 
dı. Fakat zakadı:tn mahru111 ve saf bir şef 
olduğu yüzünden belli ıdi. 

On dokuz yaşlarında tahmin edilen bO 
genç kadın iki yaşındaki çocuğunun eli•· 
den tutmuştu. Vaziyeti itibarile yakıod• 
bir ikinci evlada da ana olacajl anlaflb• 
yordu. 

Casus karısını kucaklıyarak: 

A v 1 K · w 1 b bildı·~ı·11 - gama urı, ai ama, · u o • 
borç meselesidir. 

Sen anaeoin yaııına Mantanaya gidecek• 
sin. Ben kurtulunca gelip seni arayacağıdl· 
Dedi. 

Ve kadının iÖZ yaşlarını silerek kapı)'• 
kadar götürdü. 

Geçti gene yerine oturdu ve söze b•f 
ladı. 

O gün, o akıam hep anlattı. Geceıill 
ikisine kadar devam etti. 

istihbarat zabiti dinlemekten dermaa•11 

kalmıştı. 

Zabit casusa dönerek: 
- Rumrib, sen de yoru!undun. Biraı it' 

tirahat edelim dedi. 

Bu beyanatı oda Rumrib her şeyi söyle· 
mişti. 

Miralay Egleni otele celbetmek, pa••• 
portları aşırmak, E:ıterpıise adlı tayyare 
gc;;misiniıı planlcarıoı çalmak, binbaşı ti•• 
miJton diye ikinci kolordunun sırlarını at•: 
ran hep kendhi olduğunu, amerikada o-'1 

casusluk teşkilatının sai kolu musabesi11d' 
bulunduğunu itiraf etti. 

Hulasa Rumrib heyeti umumiyesi itil>'• 
riyle tehlikeli bir casus olduğunu söyledi· 

Planlarının bangileıinde muvaffak old11• 

ğunu ve hangilerinin henüz proje bali11d' 
kaldıklarını da saklamadı. 

Bütün beyanatiyle kendisinin ayda elli 
dolar mukabili alman casus şebckeıi11İll 
kurtarılmış bir şifresi olduğunu da inki' 
etmedi. 

·o 
Bütün bu11lan büyük vaitlerin hatırı İÇ1 

yaptığrnı da ilave etti. 

Nazi casus şefle .. inin kendisini bir iJ~! 
diyerek ku!landıklarını, ona en tehlike 

1 

işleri verdikJerini, şiınd bu vaziyete dit• 
tükten sonra da parmakiaunı bilA oynat'• 
m1yacalduını bildiğini de söyledikten ıo0 ' 
ra decli ki: 

.. ilk mektubumu imzalıyan Sanderı ol

duğunu, fabat bu Sandersi tanımadıt•0' 
maawafih S.n denin müstear bir isiıDde~ 

. d•· başka bir ş<y olmadığına kanaat getır 

ğini, kendisılii kurulmuş bir makine>'' 

-Devamı ••'...,... 
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FUA EVDA 1 1 
(49) Yazaa:A. Fuat Tuğsevan-~ 

ftu genci üçüncü defa gördü
ğüm halde onunla ilk defa gö
tüşmek arzusunu fduymuştum _____ .. _____ _ 

Geçtiiim yerlerin en koytu 
köşelerine Yarıncaya kadar 

heyecan dolu bir ümitle ba
kıyor, fakat görm ek istedi-

iim işına bir çehrenin yeri· 
ne, kalblerinio müsterih ol-

duğunu iıpat eden gülğün 
Çehrelerle kaııllaşıyordum. 

Uykusuz geç~n geceleri!\ 
lrdından gelen, fuarın yir-

nıi beıiaci gecesi ada gaıi
IJ.osunda Şaıiyeniu nişanlısı 

bay Cevatla karşılaştım. 
Bw genci üçüncü defa 

13rdüiüm halde ooanla ilk 

defa görüımek arzuıunu 
duymuıtum. 

Bay Cevadın her halde 
'I'iirklnın ne olduğundan 
lllıahimata olması llzımdı. 

Çüakü Şaziye Türkinın 
e•ine gidip geliyordu· 

Bay Cevadla o gece kar· 
tıdan karşıya ıelimlaşarak 

•onra masasına yaklaştım 
•e: 

- Affedeuiniz B. Cevat, 
dedim. Sizi bu akvam taciz 
ed'!ceğimden korkmakla be· 

taber geae bu gayri tebii 
hareketi yapmaktan kendimi 
lllcnnedemedim. 

Mthaadenizle size bir ıey 
sormak istiyorum. 

Bay Cevat ayağa kalka
rak karı111nda bana yer glSı· 
lerdilden sonra: 

- Buyurunuz dedi. Ne 

•oracağınızı bilmekle bera

ber, size bütüıı bildild~rimi 
•öyliyeceğime söz veriyorum. 

\' aln1z bu bildiklerimi an la -

tarken biraz metin olmanızı 
rica edec~ğim. 

- ı. 1. !. 
- Neden hayret ettiniz? 

Bana bayan Türkanı sora
taktınız değil mi? 

- Evet. 
- Nasıl bildim. O.cıu çok 

lb.u seviyordunuz? 

- E .. ve .. t .. 

- Keşki acYmeseydioiz. 

- Neden? Rica ederim •• 
8•na anlatın Türkin ne ol
du? 

- Metin olunuz •• Anlatı
Yorum. 
Bay Cevat elindeki kadehi 

buıalttıktan sonra anlatm'lğa 
başladı: 
'- ---------·~~~--

br. Fahri Işık 

ı 

1 
i 

- EYvelki güa nişanlım 
Şaziye bayan 1 ürkinın evle-

rine iİttiği zaman onu hasta 
yatağında buJmuf. Bayan 

Türkan hastalığı dolayısiyle 
size verdiği sözü yerine ge-

tiremediğini anlathktan sonra 
erte.si goünü dt: devam eden 

rabahu:iıgı , evden dışarı çık

masına mani olmuş. Fakat ı 
nişanhmi bayan Türkanı ikinci 
bir ziyuete gidişinde onu 

evde görmemiş. Annesi kı
zanın iyileştığioi söylemiş 
fakat .•. 

- Evet bay Cevat, sonra.? 

- Bayao Türkinın kısa 
süren hastalığı, genç kızın 

huyunu, tavrı harekatını, 
hatta kalbi temayüllerini bile 

değiştirerek onu tınıumaz 
bir bale koymuş. 

- Sonra, evet sonra? 

- Nihayet bayao 'l'ürkan 1 

sizi sevdiğini söylediği halde 1 

hastalığının tesiriyle zayıf 1 

kalan kalbine, sizin aıil sev· ı 
giuiıden başka bir sevgi 
doldurmak düşüncesizliğin· 1 

de buulunarak, bir başkasiyle 
evlenmiş !.. ı 

-Sonu var-

-~--- ı 
Dünyada Neler Oluuor, ----------=:._ , 
Tavukların, 
köpeklerin 
dostu tilki 

logilterede Kromvel mın
takasında bir çiftçinin ehli-
leştirilmiş bir tilkisi vardır. 
Bu tilki çiftlikteki ta vukfa
ra katiyen dokunmaz tavuk
lar da yanına sokulmaktan 
çekinmerler. Tilki ayni za
manda çiftlikteki köpekler· 
le de dosttur. Onlarla bir
likte oyoaşlrlar. 

-o-

. 

1 
l 

iRadium nı-kle-
den a aba 

Amerikada dünyanın ba~· 
ka yerinde buluomıyon hu
susi bir araba mevcuttur. 
Bu araba ile radium mer
kezinden hastanelere bu 
kıymetli m dde nakledıl
mektedir. Araba çelikten 
mamul olup tanklara bente· 
mektedir. Arabanuı bir 
gramdan fazla radium nak· 
letmesine müsaade edilme· 
mektedir. 

(Hallnn Seal) 16 laci Kanan 

ıG • • 
mısı 

HA BUYUK 
HA Ki i BIA 

MACE 

ÇE 
iZALTI 

Yazan: Abidin Davar 
-4-1 

Sığınağın altında bulunan 
geminin güvertesindeki tts-

kerler kumandanrarının feci 

ölümüae şahit oldular ve 
karaya koşup kanlı ce~ di

ni gemiye getirdiler. Nefer

lerden biri o gece hortlağın 

hayaletini tekrar gördüğünü 

yeminle söylediyse de bu 

iddiasının doğruluğu tahkik 
edilemedi. 

Bu garip ve esrarlı hadi
seler, yüksek makamlara bil
dirildiğinden filotilla komo · 

doru bizzat gemiye g«!lerek 

büttin müıettebab sorgqya 
çekti. 

Önce söylenenlere inao

mıyan komodor, nihayet de· 

nizcilerin hep biribirine be~

ziyen şehadetleri karşısında 

bu gemide esrarlı bir şeyler 

olduğunu kabul etmek 

mec'buriyetinde kaldı. Mü· 
rettebahn hepsi başka bir 

gemiye nakillerini istiyorlar
dı. 

Filotilla kumandanı res 

men onların bu teklifini ka
bul t:tmedi fakat sonra bu· 

!IUSİ surette birer ikişer he

men h~psini başka denizal
tı gemilerine nakletti. 

U. B. 65 in sefer nöbeti 

gelince bir tamir babanesiJe 

gemiyi havuza sokturdu. O . 
nuo ye!rioe yeni gelen bir 

denizaltı gemisi denize çık-
tı. . 

Uğursuz U. B. 65 deni

ıaltı gemisi mürettebatı de

iiıtirildikten sonra Belçika 

kıyılarında Brüges üısünde 
bir ay kaldı. 

Bv miiddet zarfında bir 

Prot.estan papa21 birkaç de· 

fa gemiye gelerek okuyup 

üfledi ve ervahı babiseyi iyi 

saatta olsunlar, cinleri pen· 
l.ari kovdu. 

Fakat bu tedbir geminin 

yeni mürettebatının manevi

yatını da alt üst etmişti. 

Çünkü onlar da gemiye gel

dikleri zaman eskileı inden 

hortlak bikiyeaini duymu,. 
lardı. 

Denizaltı botunun yeni 

kumandanı sert bir adam

dı. 

BlSyle melun ne budalalık
Iarla mürettebatın manevi 
kuvvetinin kırılmnsıoa mü-

saade elmiyeceğini söyliye· 

rck gemide hayalet lakırdı
dısı edilmesini •eya bun~ 
benzer masallar söylenmesi
ni şiddetle menetti. Bu em· 

ri ~inlemeycnlcre ağır ce

zalar vereceğini tebliğ et
ti. 

Sanki yeni kumandanın 
metanetini haklı çıkarmak 

ister gibi U. B. 65 in bir-

birbiri üstüne yaptığı iki se. 
fer, biç hadisesiz ve çok 
muvaffakiyetli oldu. Gemide 

gayri tabii biç bir ıey ol

madıktan başka düşman ti
caret filosundan bir hayli 

gemiyi de denizin dibine 
indirmek mümkün olmuş· 
tu. 

Mayıs ayında, bu enerjik 
kumandan değiştirilerek ye
rhıe yüzbaşı Şelle tayin e· 
dildi. 

Bundan sonra haftalarca 
cereyan edeo hadiseleri, 

denize indirildiği günden -
beri bu gemide çalışan bir 
gedikli erbaş şöyle anlatı
yor: 

11 U. B. 65 hiç bir z· man 
talihli bir gemi olmamıştır. 
Halbuki tesadüfen bütün 
kumandanlarımız ve zabit· 

Kazanç Ver~isi 
nin Nazarı 

]erimiz çok kıymetli deniz
cilerdi. 

Bu deniza l tı gemisinin haM 
vasında öyle bir şey vardır 

ki insan güvertesine basar 
basmaz garip bir iç sıkıntı· 
sı duyuyordu. 

Belki geminin uğursuzlu~ 
ğunu duyarak kafamızın 
içia de feaa şeyler t ahayyül 
ediyorduk fakat şah!lan ben 
de bu gemiye cinler, peri
ler mu!allat olduğaoa kaniM 
im. 

Bir gece açık denizde sey
rederken güvertede bir zaM 
bitin dimdik durduğunu 
gördüm. 

Bu bizim subayla11mızdın 
değildi. 

Ben bu zabiti şöyle hayal 
meyal görebilmiştim. Onun 

durduğu yere daha yakın 

bulunan bir d!!niz eri, bu 
subaylh vaktile limanda tor· 
pil infilak ettiği zaman ölen 

ikinci kaptaaamız. olduğunu 
yeminlerle iddia etti. 

Bundan sonra birçok ge

celer daracık yatağımda ya

tarken tanımadığım bir za

bitin gemide dolaştığını,her 

gördükçe baş taraftaki tor· 
pito dairesine gittiğini ve 

oradan dışarı çıkmadığını 
görüyordum. 

-Sonu var-

Mükellefleri
Dikkatına 

lzmlr Defterdarll§ından 

940 Kazanç vergisi son taksiti ödeme müddeti bu ayın 
sonuncu günü hitam bulmaktadır. Vergi bakiye borçlarını 

vermiyenlerin vergileri yüzde 10 fazlasile derhal ve haczen 
tahsil edilecektir. 

Ayın son günlerinde şubelerde fazla kalabalık olduğun· 
dan alakadarların o gün zam n kaybetmelerine mahal kal-

maması için taksit borçluınlll şimdiden menıup bulunduk· 
ları maliye tahsil şubelerine yatırmaları sayıo mükellefler-
den rica olunur. 14-16-18-21 , ..................................... ~ ....... ~, 
iELHAM Si emasındai 
ı Senenin en güzel aşk - müzik - dans • şarkı - gençlik ı 
ı ve güzellik şaheserini sayın halkımıza iftihar ve ı 
ı şerefle takdim eder : 
ı TYRONE POVVER - SONIA HENIE ı 
ı Tarafından nefasetine doyulmaz bir güzellikte yaratılan ı 

~ KARL R ALTINDA i 
ı Foks jurnalda en son ve mühim haberler.. : 
ı Seauslar: her gün 2-3.30-5.30-7.30-9.30 da başlar ı 
tDikkat: Haftanrn her gününde ilk seanslar ucuz halk ı 
: matioeleridir .. ................ lzmir Memleket hastanui 

Rontken mütehaımsı 
llontken ve Elektrik tedavisi 
hpılır. ikinci Beyler Sokak 

29 No. TELEFON lHl 
MiLLi PIY ANGO BiLETLERiNiZi ( DET) 

Kiıoaindon ah~ıı) Çorakkapı Poliı m~rkozi karfısı Noı 864 Hısın Tabsia Ô.ıder Telefon 3497 



SAHiFE 4 
(Halkın S••I) 

Nev 
eelen 

le re 

or t n /INGILIZ 
haber- KUVVETLE 

Av ony iki 
1 d fa bomba

landı •• gore 
---o--

MOnihte Buluşacaklar 
--o--

Musolin' vazi
yetten korku· 

yormuş 
Londra (A.A) D •yli 

Ekspres gazetesi bildiriyor: 
B. Mussolinioin B. Hit ler

le mülikat talep etmesinin 
sebebi lngilizler tarafından 
ltalyanlara indirilen daı be
lerin Jtalyanın her tarafında 
husule gdirdiği tesir dir. 

Londra (A.A) - Bazı ga· 
zeteler Italyan menbaların· 

dan alınan haberlere atfen 
yalunda B. Hitler ve 8. 
Mussolioi arasında yeni bir 
müJikat vuku bulacağını 

büyük harflerle ilin etmek· 
tedirler. 

--o--
Tarablusgarp 

arazisinde 
ilerliyorlar 

---o--
Londra (A.A) - lngiliı 

istihbarat n zareli bildiri· 
yor: 

lngiliz kuvvetleri düşmanı 
Trablusgarp hududunun öte 

tarafına atan k ltalyan Trab
lusgup aı azisine girmişler

d ir. 
Kahire (A.A) - Yakın 

şark İngiliz ordulan karar

gahı bu akşam şu resıni 

tebliği neşTetmiştir: 

Mısırda ha. ekitta bulunan 
kuvvetltrimiz düşmana karşı 
tazyiklerine devam etmek-

tedir. Muharebe Trablus 
hududunda devam ediyor. 

Burada büyük bir kum fır
tınası büküm sürmekte ol-

duğundan rtlyet şartları 
gayri müsaittir. Diğer cep 

--o--
Atina (A.A) - lniiliz ba

ya kuvYetlerinc menfup tay · 

yareler cumartesi günü iki 
defa Avlonyayı bombardı

man etmiılerdir. 

Bombardınıanların birinci· 
sinde bombalar iaşe depola
rına ve otomobil parklarına 

düşm&ş, ikinci hücum esua-
111nda da tayyare meydauı 

müessir suP tte bombardı 

mar1 edilmiştir. 

---o---
Lavalin azli 

sebepleri 
--o--

-(Baştarafı birinci Sayfada)

rıhğı ilan şeraiti siyasi ol· 
maktan ziyade şahsi bir 

anlaımaz ığın mevcudiyetiDi 
g&stermektedir. 

Bu değişoıeğe Almaı.yanın 
muvafakati, anlaşmazlığın 

~ü ~ ·3kalat 
Vekili 

lstanbulda 
--o--

lstanbul - Münakalat •e· 
vekili bay Cevdet Kerim 
lncedayı dün şehrimize gel
miştil. 

--cı--

eyif ehli 
bir ayyaşın 

kanlı marifeti 
-~-

lstanbul-Beyoğlunda Öz
can lokantasında Feyzi a
dında biri su heyetinden 
bir şarkı istemiş isteği ye
rine getirilmeyince ta banca
siyl .. , o ateş ıılmeyınca bı

çakla saz heyetine hücum 
etmiş, bu esnada kendisine 
mani olmak ifltiyen garson 
Osruanla müşterilerd.en Şem• 
settini ağır yaralamış ve kaç· 
mışhr. 

Zabıta kendisini aramak

' tadır. 

--o--Deyli Ekspres gazeteshıin 
Nevyorktan istihbara ta na 
gl>re iki diktatör Münibte 
bahııacaklardır. Kendilerine 
fon Ribentrop ve Kont Ci · 
ano refakat edeceklerdir. 
Muhabir ıu malumab ver· 
mektedir: 

helerde vaziyette hiç bir 
değişiklik yoktur. 

hiç olmazsa Almanya ile 
ola münasebetlerle alaka ' 

lngi tereye 

Avrupanuı bitaraf bir hü
kumet merkez.inden Ameri
kaya gele..ı haberlere göre 
Alman erkioıbarbiye reİ!İ 
fon Kaypel 8. Hitlere bir 
rapor vermiıtir. 

Bunda Hitlerin eski müt
tefikinden ayrılması sırasının 
geldiği kaydedilmektedir. 

Nevyorktan gelen haber
lerde ilivc edildiğine göre 
mülikatı talep eden Düçe 
dir. B. Mu11olini karada, 
havada ve denizde uğradık
ları hezimetler dolayısile 
memlekette husule gelen 
galeyandan korkmaktadır. 
8. Hitler ise tahakkümü al
tında bulucan memleketler
de ltalyan hezimetlerinin 
uyandıracağı akislerden en 
diıe etmektedir. 

Yunarı kuv
vetleri durma
dan çarpış

maktadırlar 
--o,--

Atina ( A A ) - Hava

oın fsrtınah ve gayri mü ,a 
it olmasına ·ağmen kıt atı-

mız durmadan yeni mevz ler 
nptettiği gibi esir ve havan 

toplar ve harp malzemesi 
1almaktadırlar. 

--o---
Kahve geliyor 

Cenubi Amerikaya sipa 
riş edil n 12000 çuval kah 

ve bu hafta içinde Basra 
yoliyle membketimize g ele 
cektir. 

HALlll SESi HAIKll IESIDIR 

Kömüre nark konduiu halde 

ndı~di , emizin kömürlere J.r .l.JgJ rk 6 kuruıtur. Fa-

kst bun 1. raf • azı r endecı b ömilrculerin ve bak

r 7 v .:, b ı yerlerde iıe 7 bu-k \ barın satt t ır ı kömü 

çuıda o imiş! nı ı m ada da kömü !erin içinden taş ve 
ııl~ k topr~ k lar ~ıkı rı uş ! . 

Bazı kö nn -cüleri bi · a-,1 ıttı larına R'Öra de: "Biz ka
mftuU 5 huç 1'<hn a ' ı ( > uı h•ı 1 1 20 vev1 30 para da mas· 
raf b~n· - t o'• b f 7 L yo • ıı u s ~ ' ! t e llU •u ıtı 11 ıat nak zaruretinde 
kalıyoruz." 

Bu ibtiL:i rı yapa bir elden ve tophn k&mllr satanlar
dır. Eğer kömürcü ri b•J iddialars Joğru iıe buna bir 

ç~re bulan m sını ! cJittat o azarına alaamaııaı belediye· 
mızdea ric ' ediyor ·-z. Zi : 

HALlll SESi HAllll SESiDiR 

Jar bulunmadığı hissini yer· 
mektedir. 

Flanden Almanlar için her 
halde Laval kadar şayanı 

kabuldur. Fakat Flenden 
Lavali şüpheli telakki etti· 
ren ayni kompromilerle do-

lu bir maziye malik değil
dir. 

Londradıki Fransız mah
fillerine göre FJanden selefi 

kad .. r tehlikeli telikk edil
mektedir. Ve dümen üı:e

riade ayoi derecede kahi 
idare nüfuzuna malik değil
dir, 

Radyo 
Proğramı 

-o--
18 Proğraın ve memleket 

saat ayan, 18.03 Radyo caz 
orkestrası 18.40 Müıik:Rad 

yo incesaz heyeti 19.15 mtl 
z.ik: Viyolonıtl soloları 19.30 

memleket su at ayaı ı ve 
ajans haberleri 19.45 müzik 
kadınlar fasıl heyeti 20.15 
radyo gazel si 20 45 müı k 
bestekir simalar serisinden 
pi. 21 müzik : dinleyici is
tekleri 21 30- konuşma (Ulu
sal ekonomi ve artırma ku
rumu adına Ziraat vekili 
muhlis Erkmen tarafından) 
21.45 müzik: radyo orkest· 
rası 22.30 memleket saat 

ayarı ve ajans haber leıi 
borsalar fiatleri 22.40 müzik 

pi. 23 25-23.50 yarınki proğ 
ram ve kapanıf. 

--o--
Sarhoşluk 

Hacı Ali caddeıiade H&
seyin oğlu mustafa sarboı 
olduiu ve rezalet çıkardı
iJadan yakalaamııtır. 

dün hiç b1r 
bomba atıl

madı 
Londra (A.A) - Dün gün

düz memleketin biç bir ye
rine bir bomba bile düşme
diği gibi düşman bava faa
liyeti kaydeC:lilmemiştir. 

---o--
Kış zeriyatı 
Çıftci kışlık zer yatını 

bitirmek üzeredir. Zeriyat, 

tamamile normal şartlar al
tında vu~ u bulmaktadır. 

BU SADA 
ÇAYLAR 
TAŞ.Ti 
--o--

Bursa - Mustafa Kemal
pşa knzasından geçen Hanife 

çayı v.., K?.racıbtyden geçen 
Simav çayı gedik açarak 

baıi bazı yerleri i.stila etmiı
tir. 

Hükumet ta rafından ıula

ran iıtilisına uğrsyan yerler
de tedbirler alınmaktadır. 

Simav çayının seviyesi bir 

metre 7 santimetre yüksel

miıtir. Kasaba içinde gedik 

açan çay bir mahalleyi isti

liya baılamış ve bazı evler 
ıu altında kalmııtır. 

--o---
Sarkıntılık 
Karııyaka Melek sinema

ıında Osman oğlu lbıan 
Ahmet kızı Haticeye sar· 

kıntıhkta buluaduiundan 
yakalanmııtır. 

Hırsızlık 
Çorakkapı Halk ecıı•r İ 

ıinde Mu!tafa oğlu Rec•P 1 

ve Şevket oğlu Nihat, f41' 
seyin oğlu eczaci Alioİ' 
bir masa saatini çaldıklafl 

dan saat ile birlikte yak'· 
lanmışlardsr. 

§ Keçeciler yemiş çarfl' 
sında Memiı oğlu Abdull~ 
ve Osman oglu ba111dt,ı 
Ömer, Mehmet Ali oi1' 1 
köfteci Alinin 85 lira••" ~r 
çaldıkları şikiyet edilmit ff ~i~ 
suçlular yakalanarak cürlllt 'd 
nü itiraf etmişlerdir. ı,,: 

§ lkiçeşmelik 56' cı ıo' )eı 
kakta lbrabim oğlu Bab•' )tr 
ettın, Hasan oğlu kömilre' ~r 
Alinin kantarını çaldığıod" 't 
yakalanmıştır. dır 

§ Çorakkapı Tan oteli' ~r 
de Mustafa oğlu Cemil, At '' 
met oğlu Salih ve Hllı•f )et 

oğlu Mcbmedin bavul 1rft te 
dini sökmek ıuretile çatıl laa 
şırlarıoı çaldığından ya'fl .. 
lanmııhr. la 

--o-- 'lt n, 
Yaralamak a. 
Karşıyaka Kemalpı!Ş• 

desinde Mehmet Ali 

lbrabim Belediye nizamatı-' 
aykırı olarak arabasını ti 
kak ortasında bırakhtınd" iJ 
dolayı ehliyetini almak it it 
tiyen Belediye zabıta tJJt n 
muru Kenanı çakı ile eli 
den ve çenesinden ve lı,,- '•• 
dilerini ayırmak istiyen ~ ~. 
zi Cahidi de alnından iıaV 'iJı 
surette y11aladığındae 1' ~ 
kalanmışhr. 

--oı--

ICumar 
Oynamak l' 

Esat oğlu kab':eci PA,r 
met Gaziler caddesin 

kahvesinde Azarya 

Şemoil, Mehmet oğlu Rec4 

ve Mehmet oğlu Yusuf I 
d1ndaki şahıslara ka.-' 
oynathğıl'dan yakalaatJJ( 
hr. 

Ineiliz iş na 
rının beyan• 

Londra (A.A) - ıo.'. 
it nazırı beyanatında İ-' 
ları söylemiıtir: 

- Bulutlar araıındaa ;I,, 
di parhyaa güneıi 1-örlf. 
ruz. Bir tek zaferle ı~ 
olacak değiliz. Fakat •,it 
ceden, nihai zaferden ıtf. 
hemiz yoktur. Ön&moıcl 
bir kaç ay içinde dlt;.,.
sevkulceyti M&nihten · ı,, 

ıh 

,1 
tı 

ıedildiği gtinlerde olcl 
gibi bize hem barııta• ~ 1 
sedec~k. hem de taat aoı 
hazırlıklarına de•am ed' "• 
cektir. •• -


