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---Binlerce Al
man erleri 

Zırhlı tranıarıa Sof ua
ua akın atmiılar 

GENERAL FRANKO 

Viıi (a.a)- General Fran
ko ltalyaya ıidip orada Mus· 
ıoliai ile glrlımek iiıere 

barin Fransız toprakı.rına 
ıirmiıtir. 

Londt'8 (a.a) - .. Taymiı,, 
ıaseteainin yazdı;ına gire 
ıeaeral Fraako ile Mu11oliai 
Italyan topraklarında bir ıö 
r&ıme yapacaklar, bu 16rl1· 

••J• Mitleri• de iıtirak et• ............ 

tir. --o--
Valimiz Tica
ret Lisesini 

Gezdiler 
Valimiz bay Fuat Takıal 

bagla sabahleyin Ticaret 
llHaini ziyaret ••erek mek
tebin ıımflarıaı ıeımit!ir. 

Valimiz mmllim ve tale
belerle ı...pUaahlı ltalu· 

esi· 
~bıb, Nep1J8t 
Amiri •• Bq 

Muharriri 
SJRRI SANLI 

Senelik 7,5 Liı a 
6 Aylık4 _ ,, 

SAYISI (100) PAR 

HALK.il~ :SC.Sl MA 1 ~AASlNDA 8ASlLMlŞ1 lR 

__ .. __ 
Londra (a.a) - Royterin 

diplomatik muhabiri bildiri· 
yor: 

Almanya ilkbaharda hare
kete geçmeden evvel Japon
yayı harekete geçirmeğe ça
lışınaktadır. Bu huıuıta bazı 
amareler de mevcuttur. 

Japonya Siyam ile Hindi
çiai arasındaki meselede 
bazı ıeyleri kendi lehine İı· 
tismar etmekte ve ıiyamh· 
lara ıilib vermektedir. Ve 
bu münaa~betlede bazı de
niz ve hava faaliyeti da 
kaydedilmiıtir. 

Japonya bu ıiyaıeti kar-
ıııında Almanyayı feda et
mediği takdirde bir ıey ya
pamıyacaktır. 

ALMANLAR 

---Belırad ( a.a ) - Ha•u 
ajaaıı bildiriyo: 

Almaayaya petrol ı&tlr• 
mekte olaa bir petrol tre•i 
Yuguslav hududaaa bir kilo• 
metre mesafede yoldu çıka• 
rak 29 ıahraaç Yal'ana yar· 
dan aıağıya yavarlaaarak 
parçalaamıı ve yaamıfbr. 
Bir kilometre sabada 1a•· 
gıa elin demvam etmekte· 
dir. 

Bu yllıdea Sofya ile Sel· 
grad ara11ndaki telefoa ma• 
haberab da darmaıtar. 

-------SENATOHARI 
CI KOMiTESi 

V•ıinıton, (a.a) - Sena· 
to harici komitesi dla A•· 

istifa )İ man)a- ru~a. ıeyaba~ıa~ea dl••• Vil· 
kıyı dialemııtır. Batla dia• 

nndaki ma
vunalara mo
tor koydular 

Londra (a.a) - Miıtakil 
Belçika ajanıı bildiriyor: 

Almanlar iıtili limanların· 
da bulunan maunalara mo
tar konmuıtar. lıkeleler 
zırhlı otomobil ve tanklarla 
doludur. 

Ba maunalar ıakia bir 
havada ancak denize açıla-
bilecek bir vaziyettedir. 

lene• ilç an Iaıiltereya •e
rilecek kira ve borç llyilaa· 
11 lehinde beyanatta bal•· 
mutlarclır. 

Bir Alman 
• tayyaresı 

Portekize indi 
Lbbon, (a.a) - Porteki& 

topraklarına iaea bir Almaa 
bombardıman tay1areaiadeki 
bir zabit ile beı er tevldf 
edilmiıtir. 

Kadın anlamak istemeyince ... 

rtJ 

C]nue ~Çc- .. 
ihtiyar aıık - Dlıleriae kapandım, yalvara, yal•ara ~ 

tazımı karattam, ıen ıene baaa metelik Yermiyorna? 
Geaç kadı• - S.. dileaci detiJaia ld -• ... ,.... 
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~ - -~-----uo TORUN KOŞESl-c:--' - ~ 
Gripten ve soğ k al
gınlı2ı hastal 1 rın
dan korunma ~a · eleri 

Havanın bir soğuyup bir ısınm sile bu· 
nun biz insani r üzerine olan teıirlcri çok 
mühimdir. Bir insan en soğuk bir zaman· 
da wücudu, siğhatini mub f za etmej'i bi
lirse hiç bir şeyden korkmaz ve ziyan d 
görmez fakat mütemadiyen değişen h•va 
velevki mutedil olsun bedeni çok sarsar, 
çünkü muhitiu derec:ei bar art tinin her de
ğiıikliği vücud fabrikasının idaresindeki 
intizamı ve ahengi bozar. 

HavaJJJD ve muhitin derecei h araretinin 
sık sık değişmesi soğukalgırıhğı hastalık
larluın süratle tevessü ve intişanna çok 
müsaittir. Bu hararet tebeddülü tesirile 
sıhhat bozulduğıı gibi h stahklar d artar, 
tedavi de güçleşir. Teneffüs deveran ve ba
zım azalarının nezle ve iltıhapları bu müte
madi tebeedl dolayısiyle koiayca s vu§maz. 

Hararet tesiriyle açılan ve çılarak muhi 
te ve cilde yayılan kau, ini zuhur eden so
ğuğun tesirile derhal merkeze avdet ede-

ceğindenmuhtelif ezanın dahili ihtik oları
na hatti nezif !erine yani kan damarlarının 
çatlamasına sebebiyet verir. 

Hele ihtiyatlarda bu hal daha tehlikeli
dir. Ağır ıatürreeler, ihtikanlar beyin ne
zifleri ve diğer mvhlik afetler onlarda çok 
görülür. Kalbinde uıvi bir h stalık veya-

hut damarlarında katılık ve bozukluk bu
lunan kimseler buna daha ziyade m ruz-

dur. Çocuklara gelince, onlar kendilerini 
korumağı akıllarına bile getirmiyeceklerin
den bava değişikliklerinde en müthiş tesir 

yavrucuklar üzerinde görülmektedir. Ana
ların bilhaua mektep çocuklarında, mek
tep öğretmenlerinin çocuklar bahçeye çı
karlarken çıplak çıkmamalarına, cereyanı 

havaya maruz kalmamalarına, yağmurdan 
ıslanmamalarına çok dikkat etmeleri lazım-

dır. Çocuklarımız kendilerine tevdi edilen 
en kıymetli emanettir. 

Arasıra tesadüf edilen bir şeadir. Has
taları çok iz'aç eden, etrafındakileri uzak
laştıran fcaa bir derddir. 

Ağızda taaffün mevzuubahs olunca ilk 
İf olarak diılerde ve diş tlerindeki has
talıklar hybra gelir. Filhakika birçok çü
rük ve tedavisiz kalmış olan dişlerden 
fena kokular durmadan intiş ar eder. Ne
fes verirken ve konuşurken bu kokular 

lharice ve civarında bulunaol rın burunla
rına k•dar gider. Şu halde ağız kokuların· 
da ilk yapılacak iş muhakkak dişleri çok 

- De amı war -

Kam•ı il• Mobilya 8eyal•rı G.lJi 
TELEFON: ( 3 8 8 2.) 

(Rlttli ._ 

-·Sehır Haber • 
erı __ .. 

YOL ARASI HAKKINDA 
eni bir layıha hazırlandı 

~~~~111D111111~~~~ 

Nafıa veklleti şose ve 125 liradan 200 liradan faz-
köprüler kanununa ek bir la olanların 15 lira, bir se-
kanun layihası hazırlanmış- nelik kazanç vergileri tuta-
tır. Bu liyıba ile yol para- rı 24 liradan noksan olan-
larını tahsil sureti ve mik- larla devlet memurlarının 
tarı yeni esaslara bağlan- yol vergileri d_ 6 lira ola-
m kta, çalışan kadınların da c ktır. 

yol par sı ve:rmeleri uası Bir senelik bina vergisi 
konulmakt dır. tutarı 40 lira.dan 120 liraya 

Liıyihadaki hükümlere gö- kadar olanlardan 6 lira, 120 
re bilumum devlet memur- liradan 200 liraya kadar 
larile senede e o az 24 lira olanlardan 9 lira, 200 den 
kazanç veya 40 lira bina 300 liraya kadar olanlardan 
vergisile mükc. ltef olan ha- 12 lira, 300 den fazla olan-
kik.i ve hükmi şahıslar a1a- !ardan da 15 lira alınacak-
ğıdaki yazılı miktarda yol tır. 

parası ile mükellef olacak- Bu hükümlerin şümulü 
lardır: dahiline girmiyen 18 yaşın · 

Bfr senelik kazanç ver· dan 60 yaşına kadar erkek-
gileri 24 liradan 75 liraya ler senede 6 lira yol para· 
k dar olanların yol vergisi aı vereceklerdir. 
6 lira, 75 liradan 125 lira- Yol parası senede üç tak-
ya kadar olanların 9 lira, sitte tahsil olunacaktır. 

SUL R Ç KILMEGE BASLA-
DI; BAN IRMA AFYON 

T ENLERi iŞLiYOR 
iki gündenberi havaların 1 

müsait gitmesi yüzünden her , 
tar fta sular çekilmeğ'e baı- j 
1 mışıtr. Sular Menemen ove- , 
s1Dd büyük zararlar yap 

mıştı r. ı 
Dünden itibaren Afyon, 

Bandırma trenle~ i muutaz • 
man iılemeğe başlamıştır. 

Aydın kısmında seferler 
aktarma ile yapılmaktn ise 
de bir kaç güne kadar yeni 
köp ü hitam b .. lac ğınden 

doğru seferler hemen baıh · 
yacaktır. 

Tire - Çatal nras1nda şi· 
mendif er hattı d• tamir edil
mek uzeredir. 

Zab tamızın Kahveyi280kş. 
mühim bir .... attığından 

muvaf akiyeti mahkum oldu 
--m--

lzmir zabıtasının her za

man olduğu gibi uyanıklığı 

sayeaiude sahte çeklerle 
bankaları dolandıran Naci 

'Uysal namında azılı bir sah· 

tekirı kısa bir zaman için

de yakalamağa muvaffak 
olmuştur. 

Naci, s bte çek ranzin.i 
suretiyle Milas ziraat ban

kası maliye hesabı carisin· 

den 940 lira, lstaıı bulda 

1450, lzmirde Osmanlı ban

k !HDdan bir tüccarın imza

sını tuklit ederek 4000 lira 
para çekmiştir. 

Naci evvelce Milis ziraat 
mıntakası mürakipliğiade bul

unmuş ve ~iyazi nam müste
arı ile dolaımakta idi. 

-----
Şadırvanalb mevkiinde 

bakkal lbrabim Kunt çiğ 

kahveyi 280 kuruşa sattı

ğından asliye ceza mahke

mesinde görülen mahkemesi 

neticesinde 7 güo hapis ve 

50 lira ağır para cezasına 

ve dükkanının 15 gün ka

patılmasına karar verilmiı
tir. 

---o---
BORSA 
15,50-25 kutuştan 301 

çuval üzüm, 6.875 kuruştan 

48 ton arpa, 5,25 kuruştan 
15 ton burçak, 73 kuruştan 
142 balya pamuk satılmış· 
tır. 

S. erit Eczacıbaşı 
Kolony ıı esans, podra, ve kremleri 

Türkiyemizde misli olmıyan bu en en
fes kokular hiç şüpheniz kristal şişeler 
modern ambalajlarile Bayıam •e yılbaıı 
hediyelerimizin daima olduğu iİbi ba
ıında ıelecektir. 

Benzer isimlerile taklitlerine ldanraaynıız etia6ııtİ ve Fe-
rit iımla• dikkat. Şif A E~JANESI 

1 

AM ( 
1 Ve Almanların Pe,rnı Elır•"' 

iiı ...... _.m1.1111İıy•a•n .. 1ı.n•g•ll•l:z•l•e•r ... ~~ ~ Je 
{i9) Yaz n: Halil Zeki O •ta 

Beşinci kolun icy ·· 'd' 
. " i 

General Frankoaun kuvvetleri Isp•~ b 
Fransız ve Rodos orduları karşisında i bir 
Jama uğradığını bir günde, bu b• 
Frankoya verıldiği zaman o da şu ce Ct 

vermişti: 

- Bütüe kollar mağlup olsa da b~ li, 
harbe girmiye n Almaolaran genç ve lii 
beşinci kolu u11rdır. le 

Bunun üzerine federal zabiti sordo: J 
- Bu kolun teşekkülündeki nı•~ .111 

nedir? ~ 
- Bu kol harbin başında, sonund• j 

çok gire:l orhısında silihıız olarak, te~ İ '' 
istihbarat, teş .. ik, tedhiş, p ropaganda,/~ 
ribat yapmak ve ortalığı şış1rtmak '' /. 
sile muvazzaftır. Bütiln bunlar için t J bi 
görmüs mütehassısları verdtr. Her şub• ~ d 
bafnıda bir kurmay zabiti bulunur. Ef''J l, 
nın zıyadesi yüksek tahsil görmüıtür. lf p Gt 
edilecek bir yere lüzumuna göre bir bİ 
evvel, hatti altı ay evvel icap ede' •ı 
turist, tüccar, amele, mütehassıs sıfl1, ~ 
gönderilirler. Onların arasında öyl• J. 
vardtr ki üoh·eraite mezunu olduğu, d •k 
tor unvanı taşıdığı halde bammal, b~" tı 
yapıcı, çiftçi sıfatile fabrikalara, nıu\, ~ 
selere, çiftliklere sokulurlar, onun abf1.~ lı 
hususiyetLrini, yollarını, bayırlarını gej'~f 
çı"ılacak kanalları bile tersim edel'" 
Muhitlerinde aldıkları talimata göre t 

peganda yaparlar. 1 • 
- Bu makuleden .Amerikoda çok " 

mıd11? ·('' 
- Hemende her fabrikanızda bir i~J 

ateşçi, yabud mühendis ve amele old 1 d 
gibi orduuuzd ı bir çok gedikli, don•0 

/ d 
nızd11 gönüllü asker veyahud müteh' b 
zabit olarak binlercesi mevcuddur. ~. 

- Sonların isimlerine dair bao• 1 

liste verebilir misiniz? biİ. ~ 
- Onu yapamam. Çünkü onlar ~I 

teşkiliitımu:dan ayrıdırlar. Onlar doi':,; 
doğruya erkinıharbiyeye bağ ıdırlatı .,ı; 
talimat alırlaar, oraya malumat ver• ~t' 
Bizim teşkilatımız ıosyal bir ıekilde ti~ 
şeyi öğrenmek, saldırmak, yabud ~şır ~, 
suretile elde etmektir. Onlar ise fıle"ır · 
mek, ~apmak suretile muvazzaftırlot: 1 ~ 
teşkilatımızdan b~ gün sizin f abrılı'/ 
nızda ve milli müdafainızda hafi işl~;j,· 
idare edenlere dair bir liste vereb

1

1
, 

Gestapo (Almanyanın entelicenı ;,,r' 
merkez zabıtası) nın buradaki şe 
gelince onlarda şunlardır: 

1 - Otto Hermanvass, 
2 - Veraer George Gudenberl• 
3 - Kari Fıicdel'İk Vilbelm, 
4 Herman, 
S - Fritz Evald Rosaberg. J 

6 - Te~dor Schütz. 1t•' l 
Ve bundan başka Amerikadaki I~~"/ 

şubesini teşkil e.ien daha bir çok 
1 
"' 

d• ı 
ver ı. ı F' l 

Bu iıimle1 arasında A'IDerikao ord:ı'~· ı 
esrarına vakıf şabslar da mevcut •*' \ 
için bualarıa i!imle:inio gizli tutulSSI J \ 
zımgeldi. 111) 

Gribi ani bir surette sustu. BuJJd~,~ 
raki if .ıd~leriude hep keudini kurlı,1fJ 
meıuliyetin i azaltacak hikayelere d ~· 
Bunuala beraber nazi casuılaru••.. ~-f'J 
tutulan arkadaılMrı ıibi linet yald 

- S.1111 ver -"' 
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ö l d Ü r d Ü m , L2 • u ~!!.J Nası~~~~~D~k 
• ' ' İr Eskimo Kazım Sevinç Altınçay Duı k 

Jt k •lan bayan Cemile-
•ta 

0'1lıularından biri ıayet 
hraJs: • 

' ....... v b. 
''"•ı. R. • vah.. Pek yalnız-
diy'telc tlunetli neden öldü? 
b&.b.. olsa, o kalın sesi 
bit Udti:iırı kısıklaşarak haşin 

• ' • ile· ....... 8 . 
tt9, eQ öldürdüm! diye 

,İ 8 .. P Verir. 

J 
li,, o~~Q~ ciddiye alarak po
liiç b'ıldırıneğe kalkmayın. 
leyi ır kanun bayan Cemi-

: V ~•hkucn edemez! 
~ ttd' ·ı •tat b· 1 1 e yirmi sene me-

ır hayat yaşamışlardı. 
• :k: .... 
~,,. c,ın ·ı • ti,, '•çt, 1 

e genç kızken izdi· 
'/ "ld1, 11 Çok kor kardı. GÜ· 

ti b "0ıı.u ~ it h.. e delikanlılarının 

~
d, iu oıaa göz atbgv ı hal

fr L ' O b' 
-e ,t' •ç kimseye mukabe· 

l ı llıeıd· 
: _# '~trd· 1• Zira erkeklerden .,,... IS ı. 

e~ '1 kork 
~ •ı1a111 • u da onda baba-

~ı' llı"ıt l!lıı11i11 den hasıl ol· 11":. '1. 

~i'- Ceıııu, b ü • • • • f'J ~,, en ı mıaı mını ",;, ıı,,,1~'teleri 'kavga sesile 
:.J•ıa, L_ •Yak ucuna basarak 

,ıv ı· , ~ba 
·~ it lctıı,lc. •ıııın kapııına ııe-

Sl~f&rı,,. Verirdi. lçP.ride kü· 
el 'il•aıı' Plltırdılar, annesinin 

th ••• • 
"dtıııa .. 1 Yumuıak hır vü-

1 ''•ler· llıerine inen yumruk 
ı du d ~tll Yar ı. 

" •ır 
.... ;ltıllı iıir • ~•dınıa yalvardı· 
ı• !J ......_ •rdı : 
d• {)•ı_ 

1 /: dıı)Qı 1"kat et!.. Çocuk 
... j. l ••ııa ! 
b•rld ite b 

b '••t1ı ıa • bayat senelerce 
'I.. ')6dG ~ttı. Cemile biraz 

•~•ç~İ)e lii zaman babasının 
• · \•' ••rb6Pteli olduğunu. 

0, d '''"'-• 0
1 geldiği akşamlar 

1 ~ '· P•takladığını anla· 

,;ıll •o ff,lbtık· 
~ !a d 1 zahiren erkek 
~~IG b~rece nazik, güler 
'4t t ır d . 
't qlllilld I ~mdı. ~Dnesı 

a· L llıedio" ~il kıaıseye şıkiyet 
J1 ~t ... ı . 

ı lll Çın her kes on-
·~ '1tdı, Ytt lDesut bir aile sa-

''·. 'i ;Jıf .._. •l1ı1ı • • • 
,ı d U11 ••tc 1ı1n ıç yllzünü Ce-

kanlı onda muhabbet hissi- k •• "' • • 
ni uyandn dı. Bu, cılız, ufak OpeglDID 
tefek, kadın halli bir erkek- kıymeti 
ti. Gayet iriyarı olan Ce-
mile, kendisinin zıddı olan Birleşik Amerika bütün 

kuvveti ile silahlanmaktadır. bu gençle mesud olacağını 
Amerikanın yeni müdafaa 

sandı. Vecdiyi sevm~ğe baş · plinlnın yeni müdafaa ple
ladı ve evlendiler . 

nının mühim esasi rından 
Böyle sıska, böyle nahif biri Alaskada kara, deniz 

bir erkeğin bir gün gelip, üslerinin teşkilidir. 
babası gibi haşin olmasına Melğm olduğu üzere, Alas· 
imkan var mı? işte, yirmi ka Amerika kıtasıoın şima-
sene biribirlerile mükemmel iinde butuomaktadır. Orası 
anlaşarak yaşadılar. Erkeğin hep kar ve buzlar içindedir. 
ufak bir manifatura dükki-
nı vardı . Kadın kocasiyle 
beraber çahşıyordu . 

CemitetJio yegane derdi 
on günde, on beş günde bir 
kocesıaıa kövleri dolaıma
sıydı. ı;'akat daima paralı 

döndüğü için, bu seyahat· 
lerden memnun L. alırdı. 

Vaziyetleri günden güne 
iyileıiyordu. Diikklnları e· 
pey para getiriyordu. Çok 
ta idareli oldukları için, Ce
mile tasarruf edebiliyor, bi
riktitdiklerini kocasına tes· 
lim ediyor; o da bankaya 
yatırıyordu. 

Bu hal böyle sürerse bir 
kaç sene sonra bir küçük 
apartıman alacak paraları 
olacaktı. Bu hayalle kadın 
sevinip duruyordu. 

En büyük eğlencesi, tatil 
günlerinde kocasiyle beraber 
gezmeğe gitmekti. Aman 
Vecdi ne tuhaftı! Bazan so
kakta rastladığı bir ge~ç 
kızı göstererek: 

- Bak! Bu benim metre· 
sim. Boynundaki kürkü de 
ona ben hediye aldım! der
di. 
Kadın kahkahalarla gü

lerdi. Hatti hazan şaka ol
sun diye. kocasana: 

- Metresinle buluştuiun 
var mı? diye alay ederdi. 

Vecdi de, hazin bir surat 
takınarak: 

- Kavga ettik. Ayrıldık. 
Baıkasını arıyorum! cevabı· 

· nı verirdi. 

Alaskanın yegane nakil va-
sıtuı köpekler tarafından 
çellilen kızaklardan ibaret· 
tir. 

Alaskada karargih kura
cak olan Amerikan kıtaatı· 
na her şeyden evvel lazım 
olacak şey oranın yerli kö
pekleridir. 

Şimdiye kadar biç rağbet 
görmemiş olan bu köpekle
rin piyasası birdenbire yük
selmiştir. Bu yükseliş akıl· 
lara hayret verecek derece· 
dedir. 

Kinunevvel 1940 sonun
da bır eıkimo k öpeğiJJin 

kıymeti paramızla 12.000 
Türk lirasın1 bulmuş idi . Bu 
para ile Amerikada iyi bir 
tayyare bile sabo alınabilir. 

Birleşik Amerikanın as
keri mahafili ininde A'aska
da bir eskimo köpeğinin 
kıymeti her halde bir tank
tan. hatta bir bombardıman 
tayyarcsinden çok yüksek
tir. 

Bu köpeklerin fiatlarıcın 

fevkalade artı~ına nğmen 

ıatın alınmalarına devam 
edilmektedir. 

Arabayla 
Gömülen hükümdarlar 

''' t: '•lc1:fb. Bu ıırrı kalbin-

Çok eski devirlerde; hü· 
kümdarJar, barb arabaları 
içinde gömülürlerdi. Birkaç 
sene evvel Salsburg civa
rındaki HoUende keıfedilen 
çok es ki bir mezarda da 
bir araba bulunmuştur. ıli ~llt b Y•~ık bilyümüıtü. işte ömllrleri böyle sakin 

-,~'çt,,u bıııiıı tesirile iz- iıude geçip duturk n, gü· Fil dicj 
~tt td' ve erkeklerden nün birinde Vecdi, fena ~ 
qllb 'Yordu. h ide hastalandı. Kadın hem Kablettarib bay,anlar bu-

)'I· '•ı öl" 21 kr. h 1 d 

Çünkü bu kuyruk çok 
ince ve zarar.!ız bir gazdan 
başka bir şey değildi. 

Esasen yıldızların boşlukta 
takip ettikleri mahrekJer o 
kadar muntazamdır ki par
pışmak ihtimalı ~hiç yok gi
bidir. 

Kıyamet hakkında üçüncü 
teori de büyük bir yıldıza 
yaklaşma, yatut çarpmadır. 
Böyle bir yıldıza yaklaştığı· 
mız zaman, onun müthiş ca
zibesiyle denizlerdeki ıu)ar, 
korkunç dalğalar halinde 
göklere yükleşecek, bütün 
şehirler su altında kalacak· 
tır. 

Yine bu yaklaşmadan arz
daki kuvvetlerin muvazenesi 
bozulacak, bir çok yerlerde 
yanar dağlar fiıkıracak, zel
zeleler her tar.ıfı kaphyacak 
ve dünyada canlı bir mah· 
l6k kalmadığı g .bi bütün 
neballar da yanıp kavrula .. 
caktır. 

Büyük bir yıldızla çarpış · 
maya gelince; bu vaziyette 

ölüm su ile değil, ateı vaıı
tasiyle olacaktır. Çarpışma-

nın doğurduğu muazzam ha
raret, yıldız çok büyük olur-

sa, bütün dünyayı bile eri
tip mavedecek kadar kor
"'unç olabilir. 

Bu iki teoriden ikincisi 
tabiat kanunlarına o kadar 
yakın değilse de birincisi 
akla o kadar uzak deiildir. 

ATOM TEHLIKFSI 

Gneişin de iki çeşit hara
reti olduğunu çuğumuz bil· 
meyiz. Evveli gllaeş müthiş 

bir süratle kendi etrafında 

döner. Sonra etrafındaki 

seyyareleri ve arzımızı da 

beraberinde sürükliyerek boı
luk içerisnide alabildiğine 

kaçıp gider. 

- Sonu var -

Manisa Oteli 
Keçecllerde Lale Si
neması kar,ısında 

KUŞADASI OTELi 

12 Şubat 1941 

BiZi DİKEN, 

BiZi GOL ----- ---

Uzun 
Benzer bir minareye 
Külah giyse başına 
Boyu hiçte uymuyor 
Henüz küçük yaşına .. 

Bir metreyi doldurur 
Her bir adım atışı 
Billih gülünç oluyer 
Onun ç•lım satışı .. 

Giiya uzurı boylular 
Bulunmazmış, endermiı 

Oou bütün görenler 
Bir fidan gibi dermiş. . 
Gayet açık söylerim 
Alışmışım; buy bu ya! 
Eğer çatan olursa 
Böyle uzun boyluya 

Çareler düşünmeli 
Mutabık kalmak itin 
Merdiven kurmalıdır 
Bir puıe almak içini 

BATMAZ DiKEN 

Hırsızlık 
lkiçeımelik caddnıinde 

lslam oğlu Faik Kemal oğ

lu Abdullabın fırınından bir 
adet boı çuval çaldığından 

çuvalla birlikte yakalaamıt· 
tar. 

§ Alsancak Şehitlerde 
HOseyin oğlu Recek bir ara· 

da yattığı arkadaşı Hiktmet 

oğlu Mabmudua 20 güa ev

vel çaket ve paatolonaaa 

çaldığı ıikiyet edilmiı •• 

suçlu mesruk eşya ile bir
likte yakalanmııtır. 

--o----
Esrar bulundu 

Kemer kiğıtbane cadde

sinde Hüseyin oğlu Hamıa

nın üzerinde esrar buluna· 
rak almmııtır. 

Dr. Fahri Işık 
iz.mir Memleket !ıadaaeaf 

Roatken mütehaııııı 

Rontken ve Elelatdk teda•lıl 

yapıhr. ikinci De7İer Sokak 
7Q Nn T~LHFON. '2.Ai«2 

•~ı .. 1l ıc,1 up te aanesile d8kkina, hem kocuına ye- gun u ayvan ar .ıın mu· 
""d •nc1 k d hakkak ki daha kuvvetli S t } k b h 'ltı· .. it ..... ı _ • •. a ın, kızını tişiyor; bir anne itfnasilo Keçeciler ttacı Sadullah 8 1 1 8 Çe 

....... 11: ı k müdafaa vasıtalarıaa malik-_J ~ çın ço i.r., erkeğe bakıyordu. Doktor- efendi sokağında Salih 

~
'~ ~~ı '~•t C . lar, hastalığın pek ağır ol- tiler. Gazoz fabrikası karşısında Ve mÜştemİlah 
ıi' )'t t.,ı ttd;nıı.le bütün ta- doğunu ıöylemelerioe rağ- 14 sene kıtlık Bu Oteller iz mirin en lzmir Bozyaka Ağabey 

~ , •bbapı edıyordu. Niha · men, o muhabbeti sayesinde temiz ve en ucuz otelleri- mevkiinde karakol karıısında 'tl •rınd b' d J' S 18 inci asrın sonile, on 1 ı,- ü '11~ lt b an ır e ı- • ' e ~ ıı~nıu ,var-;--. sw doknzuncu asrın başında dir, lzmire ge en ut n huciutlan, doğa binbaıı Ha-

~
., f l qlllftA S · - · · -- misafirler bu otellerde lim, batı Arnavut Selim, - \ .. inemasındaBütüa .ı~miri SOUJUZ hahran· t Rusyada 14 sene bü)fik bir mısafir olurlar. kuzeyi iplikçi Fahri, güneyi . 

( 
''-iı lıklar ıçınde bırakacak olan: kıtlık olmuştur. 

i ~bto. llıuaııa b" • t kd' d' 4 genel yol tapu hudutlarile , .. ~ Co\J'fO m ır program a ım e ıyoruz. 4 .. .. ,, ................ .. •••••• .............. ~,. ........ -. .... .. 

•"r Jı ' f;'ll 1() 1 H Tii k ı • 41 O y Si ı çevrilmiş 6 dönm bir bahçe ,-~ h_ ~ .. ~ IP.t • int Rüyası s:r.ı~~ ı • 9 "OL . : müştemilitile ucuz fiyatla 
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t .~ 't~t: 8ıa Sözln ı • ş A H E S E R J : yenler lzmir üçüucü beyler 
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ULUS: 

BingazidüştOktensonra 
Falih Rıfkı ATAY 

Bingazi ile Trablusgrap 
ara ıında yüzlerce kilometre 
ıiıren bir çöl vardır. Graıi
ani kuvvetleri şimdi onun 
arkasına sığınacaklardır. 

lngilizler aynı zamanda 
deniz kuvvetleri ile birlikte 
hareket ettiklerine göre, çöl 
müşkilitı, general Vavell 
kıtaları için, deniıden isti· 
fade etmiyenler kadar ağır 
olsa bile, askeri faaliyetlerin 
ne gibi iıtikametler alacağı 
bilinemez. 

Her halde Biagazi işgali· 
nin italyada, biıhaasa italyan 
Afrikaıında derin aksü1amel
Jer bırakacağına şüphe yok
tür. Hele Habeıiatandan y -
kında mühim haberler gele
ceği tahmin olunabilir. 

-l!J-
VATAN: 

intihar etmek 
isterler mi ? 

Ahmet Emin YALMAN 
Almanlar, İtalyanın hata

ıını tekrar ederek Balkan 
memleketlerini ve Türkiyeyi 
emniyet~ve istiklillerioi müd&.· 
faa mecburiyetine dilşürür
lerse İngilizlere hiç umma· 
dıkları imkan ve silihlara 
kendi ellerile teslim etmi~ 
olurlar. 

Yunanlılar, zora alışmış 
cüretli insanlar olan Bal
kanlıların toprak ve istik
lillerini müdafaa için ne 
muciıeler yapabileceklerinin 

bir örneğini kııın, Arnavutluk 
dağlarında kendi mahdut 
vasitaluile göstermiılerdir. 

Aralarında iki milyon T, rk 
askeri de bulunan bu insan 
uaıurlarına Afrikada techi
zat, talim ve hareket bakı-

mınden kudret ve imtihanı· 
nı geçiren Britanya kuvvet 
ve vasıtalarını katarak müt-

hiş bir dütmP.n cephesi ya
ratmak eğer akıllanndan ge 

çiyorsa gendi bilecekleri iştir. 

Böyle bir şey yapmak bir 
kaç ay evvel kumardı, dün 
delılikti, bugün doğrudan 
doiruya intihar halini ahr. 

B. Fland n Vi
şiden ayrıldı 

Bren, (a. ) - Eski Fran
sız hariciye nazırı B. FJan
den tayyare ile Vişiden dün 
ayrılmıştır. 

--o--
lngilizler 

zeutingağı aldılar 
lngilix ticaret birliği 5000 

ton zeytinyağı satın almış

tır. 

[HALKIN SESi] [ l! Şubat 

Ye i bi 
sef e 
bazı 1 

•• s yıu- 10 ITALY 
AYVA 
··şu ü 

N avutlukta RADYO 
GAZ E TESINDEI a un 

ıyo 

Si 20 t an 

Ankara - Adliye vekileti 
çok eskiden yapılmış ol n 
deniı ve kara seyriıcfer ka
nununu bugüuün ihtiyaçla
rına cevap verecek bir ma
hiyette bulmadığından bu 
k nuaun yerine kaim olacak 
yeni bir proje hazırlamak 
için bir heyet teşkil etmiş

tir. 
Bu heyet bütün medeni 

memleketlerin seyriac. fer k -
nunlarını getirterek tercüme 
ettirmiş ve tercümeler üze
rinde tetkikata başlamışhr. 
Yakın bir zamanda hazır· 

lanacak kanun projesinin 
Meclise verileceği alakadar
lar tarafından bildirilmekte
dir. 

--o--

DU 
--~-

Kahire (a.a) - lngiliz bava 
kuvntleri umumi karargi
bınıu tebliğı: 

Af rinanın şimalinde hüküm 
süren sükunet devresi 2ar
fınd lngiliz b&va kuvvetle
rının bütün cephelerdeki 
faaliyeti devam etmiştir. 

Ağır bombardıman t yya
releri dün Rados da ındaki 
Kaltoyo tekrar bnmb rdıman 
ederek bava meydanında ve 
meydan etrafında değıoık 
bir hale yerde görülen tay
yareler üzerirıe tonlarca bom
ba atmışludır. 

Bembalarımızın infilakın
dan ıııonr binaların ve tay
yarelerin alevler içinde ol
duğu görülmüştür. on tay
yarenin tahrip edildiii ve 

Devlet hesaLI• diğer tayy relerin hasara 
U uiradığı sabit olmuştur. 

Si düşü 
--ı:Iliill--

A ti u a - (Londra radyo:.ıu 
8.15 resmi teblig) Yunan 
baıkumand nlığının dün ge
ce neşrettiği bir tebliğde : 

Devriye top ateşinin mah
dud olduğu gibi bir it ly n 
tayyaresi de düşürülmüştür. 

Bir noktada kara gömlek
li kıt ların taarruzları püs- ~ 
kürtülmüş ve burada İtalyan-! 
lar ğir Zllyiatla ber her 

bir çok esir ve harp m 1-
zemesi bırakmış) rdır. Yu· 

nan ordusunun maıı.eviyatı 

pek yüksekdir. 

Hava fa liyeti çok olmuş 

ve 20 İtalyan t yyaresi dü
şüı ülmüştür. 

Tayyarelerimiz Avlonya 
ve Elbaıs tıı bombalamışlar

dır. 

---------6" Radyo gazctesıne g ,( 
Amerikan gazetelerioın °1" 
riyatı ve Amerikan defll': 
ad mlarıaıo sözleri •~ ISA 
maktadır ki Çörçilio ~ö ~ b 
Amerikada çok samiaı1 G 
akis uyandırmıştır. • 

ltalyan gazeteleri ise ç• 
çilin nutku Amerika udi 

efliinnı zldatmağa aı; ~e 
olduğunu iddia etmekte I 
ler. .... e 

Berlinden bildirild•i', 
göre Alman mahfilleri ~ -
çilin autkuuds bir bedb•" I 
hissi sezmektedir. Not~ 
Balkanlard o bahseden ~ te 
mı iıe lngilterenin Bal~ t,11 

devletlerini mihver devle~ '°tık 
aleyhine tahrik için bir ~ te 
nevresı telnkki edilmekted,, tia 

okuya lar Taym·~ gaze-F Z A Bı TA =I 
Memurin kanunun neırin

na 

ispanya diktatörü geo'·f ke 
Fraokonua yanında barij '•t 
nu:ırı Serano Suner olcl tif te 

halde ltalyaya hareket et f 11
• 

orada Mussoliai ile g6' - te 
tükten sonra Hitlerle g6' J 
mek için Berline gide'; ~I 
öğrenilmiştir. Franko a• ~l den evvel devlet hesabına tesıni mühim 

mektebe gir~rken taahhüt- bir 
name vermiyeoler mezkur yaz;ısı 
kanunun neşrinden ıonra da Nevyor~ (a.a) - Taymis 
tahsillerine devam etmişlerse r zetesinin bir yczııında 
taahhütname. versin veya Bulgaristan• birkaç bin Al-
vermesinler bu tarihten man turistiğininfgeldiğini ya-

sonra kendilerine d vlet 
zarak diyor ki: 

Sivil olar k gelen bu Al· 
tarafından yapılan m sr fı m olar derhal Bulgeristan· 
ödemek veya devletin "gös· daki hava meydanlarını ele 
tereceği vazifeleri kabul almışlardır. 

etmekle mükellef tutulacak- Hitler şimdi Mussoliniyi 
!ardır. Bu hususta Devlet dilşdüğü mü~kil vaziyetten 
Şüraıı bir tevhidi içtihat kurtarmak ıçın Selinige 
kararı vermiştir. doğru bir taarruıa bazırlan-

--o--
Bulgarıstanda 

bir marşand=z 
yolda çıktı 
Sofya (a.a) - Bulgar ajansı 

bildiriyor: 

Dün ıant )3.30 da büyük 
bir siUatlegitmektc olr.ın bir 

marşaııd.iz treni Dragmanla 

Coribrut arasında yoldan 
çıkmııtır. 

Kıym tli bir 
san' t arı 

MU.,terllerl her yerde 
arar ve bulur 

Büyük meharet ve m~ş
teri ıerine k rşı gösterdiği 

nazikioe muameleleri ile 
herkesi memnun eden Av· 

rupa terzilik mektepleıio
den diplom h terzi B. Ka
zım Şattgüder terzihanesi 

Kemeraltındn Meserret oteli 
karşısında (67) numaralı da· 
ireye nakletmiştir. 

işinden memnun kalan 
müşterilerinin onu yeni atel
yesinde de bulacakları mu
hakkaktır. 

m ktadır. 
ltalyadan cepbe1ere yeni 

kuvvet geldiği halde muvaf · 
fakıyatsizliğin devam etmesi 
Hıtleri harekete getirmiıtir. 
Hıtler rtık italyan ordusu 
nua kendi kendini kurtara
mıyacağını anlamıştır. 

--o--
Esır edi en 

Onuncu ıtalgan ordu 
kumandanı öldü 

Kahire {a.a)-Orta şark 
umumi kaıargihtnın tebli
ği : 

Libyadan olınan mal fi ma
t göre on uncu itcly n or
dusuna kumand eden ge· 
nenıl Tellera Bingaz.inin ce
nubundaki muharebelerde 
aldığı yaraların neticesinde 
e1ir düştükten sonra ölmüş· 
ür. 

--o--
Mütareke iki 
haft daha 

uzatıldı 
Hanoi (a. )-FransıılHin· 

diçioisi v lii umumisi Siyam 
ile olan müt rekeyi iki haf· 
ta müdd tlo uzatıldığını bil
dirmiotir. 

Kestelli caddesinde Mev
lüt karısı Aliye çahştıgı 

Yıldız otelinde 8 lira kıy· 
metinde yatak çarşafı çal-

dığından çarşaflarla birlik
te yakalanmıştır. . 

1 Kadriya meh ilesinde 
Ali oğlu Y eşar, Mebu..et 
oğlu Salih ve Mehmet oğlu 

Recep: Abdutlah oğlu Zü
rup, Yusuf oğlu Bekir ve 

Abdullah oğlu Osmanın 10 
tavuğunu çalmak tavukçu 

Ş bana 5 liraya sattıkları 

tesbit edilmiş ve suçlular 

· y kalanarak tavuklar elde 
edilmiştir. 

§ Şükrü Kaya bulvarında 
lbrabim oğlu Bekir: Mehmet 

oğlu Hüsuünün mağazasın

dan iş aram k bahaoesile 

giderek bir gözlüğünü çal
dığnıdan yakalanmıştır. 

--o--
Bıçakla 

Yaralamak 
Çorakkapı 1065 ci sokakta 

Osman oğlu Nüzhet bir kız 

meselesinden Mehmet oğlu 

Yusufu bıçakla bacağından 

ve ol kolundan yaraladığın· 

dan ya kal nmıf tır. 

---o---

rüıecektir? . 11 

Herhalde bu sırada 1•~ 
yol diktatöriinden ltP111 f ı, 
nın harbe girmesi iıte~ • 
yeccktir, ltalya bu ~ İç 

geldikten sonra öyle (' ) 
talep akla pek yakıD ~ d' 
mez. Bir rivayete göre ~ 
neral Frankonun ıeY'1~ d 
bir sulh teşebbüsile •1' a 
dardır. ı 

Amerika ~imdi Ingilte;, 
yardım etmek ve bilS~ 
lihlanmak maksadile / 

)arını arttırmağa kar•' ,1 
miştir. Amerikan rneb0 

1 
oın federal borçları 65 / 
yar yükselmeğe kar•' . t 

mesi Amerikalılnrıo ıotf t 

reye yardım ve ı;Iib 'ı 
• 1 · · k 'dd. b'r •"' ış erını ço cı ı ı . 
ele aldıklarını gö~ 

Kumar 
Oynamak) 

Keçeciler AnadolO ~ 
kahvesinde Rasim oi'10 

veci B sim kahvesill~e 
ladığı Halil oğlu Ab 1' 
man, Mehmet oğlu 
Abdüş oğlu Şakİ11 

,, f: 

iZ 

oglu mehmet ve ti•' ~fi 
lu lbrahime menf••t 

kaç rmak bili kumar oynatırlı0" t' 
kuruı para ve bir de' 

kanbil kağıdı ile ,of 
yakalanmışlardır. 

·--.~ 
Esrar • ya kesic•lr, 

Bu Ondurmak 
Kemer köprüı&11cl' ~'/ı 

met kır.ı Naciye fi ı' 

Keçeciler gazi bulv rınd 
Mehmet oğlu katip Fehmi 
lsmail kızı Mürüveti kaçır
dığından yakalanmıştır. 

Keçeciler Anıfartalar cad- kar111 Cemile, Siil•f"' 
desinde Hüseyin oğlu Meh· H tıcenin 83 kur&Jf 
medin üzerinde esrar bulu. yankesicilik ıuretiY1',~' 
norak alınmıştır. larında yı kalao=n•t

1' 

MiLLi PIY ANGO ILeTLeRINIZI (SA DeT) Klf9Slndan alınız.. Çorakk pı Poliı Merk•~ 
••rtı11 Na, 864 Huaa Taluln ONDER Telefor 

~==:::;:;~~~;;;m--~ 


