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Zelzele bazı yerlerde devam ediyor1MacN!~:ciye 
-- -. t D ha• 

BBrüksel gazetelerinin, 
gene Berlin matbuatı. 

ilin bitaraflar aleyhinde atıp 
t11tınalarına karşı verdiği 
CeYapta çok düştindürücü 
•e göz açıcı hakikatlere 
raıtlıyoraz.. Belçika gazete
leri çok yerinde bir hassa
ıiyet ile demek istiyorlar ki: 

Bitaraf kalmak büyük bir 
"•bahat, affolunmaz bir ha
baıetmidir? Bütün insanları 
derin bir mateme boğan 
barbın korkunç afet ve fe
liketlerinden bazı memle
ketleri uzak bulundurmak 
l•yeaini güdenler tekdire 
de;il takdire layık görülme-
lidirler. Herfeyden önce 
d&nyanın her k6şesinden 
•eaıpati toplamak vazifesi 

ERZiNCAN FACiASINDAN BiR GÖRÜNÜŞ ile mllkllef propaianda teş
ldlitı bu ince noktalara pek 
tek dikkat ve ihtimam gös· 
ter•elidirler ..• ,, 

------------------ Ankara - :Erzincan'da 

18 Rus Tayyaresi Dü•ürüldü diin akıam iki hafif, Zilede 
=~~ 'S' de bir hafif zelzele olmuı-

Hakikaten bu gazetelerin 
b" •özleri herkeıi bilhassa 
llluharip devletleri memnun 
etındidir. 

h Bizim anladıiımıza göre 
arp eden bir tlevlet kendi · 

•ine yardımcı olarak bir 
~•rıncanın bir küçük hizme
tı '9ile laor ve bakir görme
llleli ve bitin ale•i kendi
ıine manen olsun yardımcı 
vaziyete sokmağa çahımalı
dırlar. lngilterenin son ablo
ka kararından ve bu husus
ta pek şidetli filiyata geç

tikten sonrada Amerikanın 
bitaraflığını ve dostluğunu 
kazanmak için Vaşington 
htikümetine karşı yaptığı 
~ellliJe diploması ve propaf anda itleri ile uğratanlara 
d 6Y6k ve il11et verici bir 
•rı bizmetini görmelidi. 

- SIRRI SANLI ---....... ___________ -
Diinkü maçlar 

-oo-

F eliketzedeler menfaatine 
Yapılması mukarrer olan 
maçlar dlhı yapıldı. 

Hava çok soğuktu. Halk 
•adı. Kupalan Üçok, Ateş, 
Doianspor takımları kazandı. 

ilk oyuna Ateı-Demirsper 
Y~pb~ateıliler 1-2 galip gel
dıler. 

ikinci maçta Doğanspor 
k. S. K. takımını 2 - 6 ile 
)'endi. 

Altay - Üçok maçında 
2-4 Üçoklular kazandı. 

Ankara (Radyo)- Macar 
Prqvaroı profesyonel takı
mı buglln ikinci maçını da 
Ankara muhteliti ile yaptı 
ve 3-t yenildi. 

k l.taabuJ - Buglin feli. 
ebHeler meafaatiue yapılan 
.. çlarcla Galataaray, Fener
~lateyi O • 2' aailüp etmiı
tır. 

tur. Buıün saat 10,45 de 
Zilede ikinci defa hissedilen 
zelzele üç saniye ve çok şid
detli olmuş, yerden gürültü
ler, sesler duyulmustur. 

Ankara, İstanbul, Adana 
ve Mersin mıntakalarına git· 
mekte olan '50 felitzede de 
bugün Kayıeriden geçmiş. 
istasyonda tedavileri, pansı
manları yapılmıı, kendilerine 
sıcak yemek verilmiştir. 

......... ----.,.. __ , 
.. 

Ankua - Eskişehir - Ba
lıkesir, Ankara-Adana, Er· 
zincan - Erzurum tren se· 

• ..J ferleri değişmiş hergün kal· 

Helsinki bombartlımanından bir sahne 

Londra - Helsinkiden bildiriliyor : 
Dün, havanın açıklığından istifade eden Kızıl tayyarelerin 

hava hücumları diğer günlerden çok fazla olmuştur. Bir 
günde Fin tayyareleri ve defi topları 18 Rus tayyaresi dü-

şürmüşlerdir. 
Parla - Helsinki radyosunun verdiği bir mesajda; Fin 

halkını, vatanı müdafaaya koşan ve kanını döken orduya 

karşı halkın her kolaylığı göıtermesini tavsiye ettikten 
sonra, Fin milletinin ancak mahvolduğu z .. man mağ'fıp sa 

yılabileceğini kaydetmiştir. 
Londra - Birçok Fin tayyarecileri Londraya gitmek için 

Amsterdamdan geçeceklerdir. Bu tayyareciler lngilterenin 
Finlindiyaya verdiği tayyareleri Fin hava üslerine getire-

ceklerdir. 
§ Mikkilide kadın ve çocuklar arasında ölüler vardır. Ha-

sar azdır. 

Rus -Alman Dostluğuna Rib
bentreb Kurban mı Gidecek? 

Paris - Komadan haber veriliyor : 
İtalyan başvekilini Mussolini, bir hafta evvel Berline gi • 

den Almanyanın Roma sefiri Von Makenzenle Hitlere mü · 

him bir mesaj göndermiştir. Mossolini, bu mesajında, Al
man - Ru.s anlaşmasından bahsetmiş ve bir Alman - Rus 

askeri ittifakı takdirinde ltalya - Almanya dostluğunun 

mliteeasir olacağını kaydederek, Hitlerin böyle bir ittifak
tan tevakki eylemesini açıkça kendisinden istemiıtir. 

Alikadar melıafil, Ruı - Alman dostluiuna Ribbentro
bun kurban aidecejini beyan etmektedir. 

kan trenler haftanın muay
yen günlerine indirilmiştir. 

Ankara - Istanbuldaki 
Amerikan; hastahanesi reiıi 
doktor Şiper, hükiımetimize 
müracaatla mesai arkadaı
ları ile birlikte felaket sa
halarında çalıımak istediğini 
bildirmişti. 

Sayın doktor Kızılayın 
ikinci seyar yardım hasta
hanesi operatörlüğü veril
miştir. Doktor bugün üç 
asistan ile Sivasa hareket 
etmişti. 

Londra (Radyo)- Röyter 
ajansı, Anadolu zelzele fe
laketinden bahsederken, yüz .. 
lerce köyü) mahvedon pek 
çok sanayi müesseselerini 
bir anda ortadan kaldıran 
ve hinlerce insanın ölümü 
ile neticelenen böyle kor
kunç bir felaket karşısında 
Türk milletinin gösterdiği 
soğukkanhlık ve metcnete 
hayran olmak lazım geldi
ğini kaydetmekte ve şunla
rı yazmaktadır. 

- Türk milleti, bugün 
harabeye dönen geniş bir 
sahayı yarın imar edeceğin
den emia olarak, bu büyük 
feliket karşısında asla sar
sılmamıı ve icabında her fe
dakirlıia katlanarak kendi
sine diiıen daha büyük va· 

.J"k Marıs a 
Vene•• - v t Sıki ile 

riciye nazırı "'on l(oat 
H · · nazır• 

Italya aııcdıyke. müzakereler 
Ci.a > arasın a 1 

nihayet bulmuştur. l{oat 
Roma 7 (Radyo) -1 •• tar•· 

b - Musso ını 
Ciano ugun l edilecek .,. 
fından kabu d.k nıülikatı 
ba•vekile Vene ı k· 

" b" 1 por verece etrafında ır ıa 

tir. ) Ma· 
Nevyork 7 (Al.A hariciye 
· t ve ita ya 

carıs an d k' aörllı-
1 arasın a 1 • 

nazır arı . fni teba· 
melerin ehemauy• ık Time•" 

. ''Nevyor 
rüz ettıren ·ı Macariı· 

,.. gazetesi ltaly~ ~:w ların A•· 
tan arasındakı ~ . f t• 

d ·btiliflar ınkıp e 
rupa a ı 'mileştiğini kaydet· 
tikçe samı 
mektedir • 1 'le MacarİI· 

Gazete ita ya ı • e•ile• 
tan tarafından taklıpd bir 

· Balk•• ar 8 • ıiyasetıa • memeti lçı• 
zifeleri yapmağa muktedir ıergüzeşte · g~htar mahiye

Ruıyayad ~Jr a illve eyle-
old uğun u göstermiıtir. tinde ol ugan 

Türk milletini, büyük harp· mektedir. n b•-
te biz yakından tanıdık. Ve Macar h~riciye8ndapeıte· onun ne mütehammil, ne de- gün Venedıkten .. u 
rece merd ve fedakar oldu- ye hareket_ ~~~ı~ı .... r: _.__.__.__ ... ""...., 
ğunu biliyoruz. , ______ -

s~o·N-----D-~A~K~i· K A ! 
M cariltaala • )tal· 

Paris (Radyo) - Alman matbuatı .. lika til takviye edi· 
ya arasında hariciye nazırlarının mu a ~ ihtiyath Wr 
len siyasi münasebetlerden bahsederken dço noktallfa•k· 
. R lup biten en 

hsan kullanmakta ve omanın ° b . tiace ol.tuta•• 
tasına Berline malumat vermek mec arıye 

..-
ilave etmiştir. , 

k .. vaıiyetiadea bdı•· 
Paris (Radyo) - Rusların a~ erı "S t Rusvanıa fia· 

d b. . .. h b" d" kı· oYye ı en ır sıyası mu a ır ıyor · askeri ehe•· 
landiyada uğradığı hezimetten sonra ~aun. elmall Mı• 
miyeti azalmış olsa da Karpatlarda yer ~1':811 dalaa balı 

R 
. . y .. oslavya ıçıa ye li 

caristan için omanya ıçın ug . k.l etmekte• ha 
Balkan hükumetleri için bir tebbke teı ı 
değildir. .. la •a il• 

M . tan •• Yuıot •ı işte bugün Romanyanın acarıı R da yapıla• mi· 
anlaşmağa çalııması ve bu hususta f ;•ak içi• abı.ıt 
zakereler hep bu tehlikeyi bertara e me 
adımlardan başka birşey değildir. 

d ·1e birlikte la· 
Paris (Radyo) - lngilterenin Kanada;.. 4IOI tayya• 

giliz hava kuvvetlerine yen~den kaz~n !~!'anyaaıa ikid•· 
reden bahseden gazeteler dıyorlar kı. .. . ri•ayetleri bir 
birde lngiltereye denizden hilcum ede~1~11' • aldıklan •• 

1 d b k b. d -·1dir Ingı ıı erın d 
pa avra an aş a ırıey egı · d · de me•cut •· 
tedbirler sayesinde bugün Almanya d b e~ıı 3()1() tonluk yal 
ğildir. 940 senesinin başladığı gün e.n erı kartı ma1• 
nız bir vapur batırılmıştır. lngilteren•: ~~~e göıteraeti•• 
mücadelesile Almanyanın denizlerde aa ıye 

. k b" b" · ki kalmıyacaktır.,, bır aç ay sonra ıç ır ım n • 
. ki' at miiıkillb ile ipti· 

Paris (Radyo)J- Almanyadakı na ıy . . d iil kat 
dai maddeler fıkdanı yalnız ablokanın nebtıcbesl ın· :alatıl· 

h. ı · d ması ve sa e e dolayısiyle birçok ne ır erın on . k k6tl ye 
1 1 t ı d ki aakliyabD ço mıyan bazı hareket er e ren er e . • ldiji aalaııl-

çok noksan bir şekilde yapılmasından ılerı re 

maktadır. 1 de Sovyet 
Pariı (Radyo) - Bir Fin zabiti son gün er.a beya· 

.. - da hakkına• fD 
oparlörlerinin Fince yaptıgı propagan 

natta bulunmuştur: . • tarafında• 
"Lisanı bozuk ve kültBrü pek aı bır ı~ıaaö l • işittik: 

yapılan propağanda da Bize hitaben şu ~ar•~.: ~::~ana•P 
"Ey Finliler, biz sizi esaret boyundu~ug::ı k ve evleri· 

geliyoruz! Sizi her tilrlü konfora sahıp aca b laaan 
. - ı Bu beyaaatta u 

nize elektrik tesııatı yapaca~,, 1 b •• de onlar ıibi 
zabit illve ediyor: Geri kalmıı ın~n annd ~d· 
reri zan etmerli cehaletten ltaka bırt•1 efl ır." 
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Şehir haberleri 
Felaketzede 
Kardeşlerlmiz geldi 
Evvelki gece Afyon treni, 

felaketzede kardeşlerimizden 
yirmi bir kişi getirmiştir. 

Bunlann içinden hafif ya
ralılara belediye memurları
mız yemek vermiştir. Dört 
kişi lzmirde akrabalan ya
nına kitmiş 17 kişi de Mem
leket hastanesine yatırılmış
tır. Bunların beşi çocuk ye
disi kadın beşi de erkrktir. 

Dün akşam Ankara yoliyle 
gelen 25 yaralı Memleket 
hastanesiyle Eşrefpaşa has
tanesine yatırılmıştır. Şehri-
mize bu akşam 77 yaralı 
daha gelmesi beklenmekte
dir. Yaralılar iyileşince hepsi 
ayrı ayrı işlere yerleştirile
cektir. 

Yağmur ve 
zararları 

Yağan sürekli yağmurlar 
Tire, Ödemiş, Bayındır, Ber
ğama, Torbalı, Manisa ova-
lariyle buna bağlı köylerde 
bazı ekilmiş araziyi sular 
altında bırakmıştır. 

Evvelki gün de Bayındır 
ovasında zeytin toplamakta 
olan Kabaağaç köylü Ahmet 
karısı Emine He Kızılkeçi 
köyünden 15 yaşında Saniye 
sellerde sürüklenirken Emine 
bir kavak ağacına sarılarak 
kurtulmuş, Saniye boğulmuş
tur. 

Borluda da altı evin dıvar
ları yıkılmıştır. 
Karşıyakada Turanda avu

kat B. Osman Nuri Perçinin 
evine yıldırım düşmüş evde
ki elektrik tesisatını tahrip 
etmiştir. Nüfusça zayiat ol
mamıştır. 

lllln:ımmuuııııımmı 

Sürmeli sokak
ta cinayet 

Dün Tepecikte Sürmeli 
so1'akta bir cinayet olmuş
tur. Sabıkalılardan Bahri, 
evvelce dostu iken son za
manda kendisine yüz vermi
yen umumi kadınlardan Rıf
kıyenin yanına gitmiş, tekrar 
dost olmak istediğini söyle
miş, kadın red edince yanın
da taşıdığı tabancayı çeke
rek ateş t:tmiş, Rıfkıyeyi sol 
memesinin üzerinden tehlike
li surette yaralamıştır. 

Çalehğı paraları iade 
eden hırsız 

Garp cephesinde Moris 
Poarie isminde bir asker, 
çocuğu hasta olduğu için 
mezuniyetle evine dönüyor
muş. Yolda bir tren aktar-
masında bir hırsız, cebinden 
para cüzdanını aşırmıştır. 
Cüzdanda 326 frankla bir 
takım evraklar bulunuyor -
muş. Asker, çüzdanının ça
lındığını polise şikayet ~de-
rek yoluna devam etmiştir. 
Bundan iki gün sonra Mo

ris, meçhul bir yerden pos
ta ile aldığı bir paketi açJn
ca içinde çalınan cüzdanını 
ve 326 frank yerine 700 
frankla bir mektup bulmuş
tur. 

Hırsız bu mektubunda, 
askere, paralarını çaldığın
dan dolayı özür dilemekte
dir. Aırsız ayrıca kendisi de 
paraca yardımda bulunmuş
tur. 

Belediye 
Memurları ---için bir tekaüt k•11u11a 

hazırlandı 

Dahiliye Vekaleti belediye 
memurlari için bir tekaüt 

kanun projesi hazırlamıştır. 
Projeye göre belediyeler 
bankası memur)arindan hiz
mete alındınkları aydan iti
baren iki ay yüzde on ve 
mütebaki aylarda ytızde beş 
tekaütlük aidatı kesilecektir. 
Belediyeler, bütçalerindeki 
memur aidatları yekônü üze
rinden yüzde beş, belediye
lerbankası da plançosun
daki kardan yüzde ikiyi te
kaütlük aidatı olarak ayıra
caktır. 

Belediyelerde ve belediye
ler bankasında filen 25 sene 
çalışmış bulunanlara açaği

daki cetvele göre tekatüt 
maaşı tahsis olunacaktır. 

150 Jira asli maaş aJanlara 
154, 128 lira alanlara 135, 
100 lira alanlara 116, 90 li
ra lira alanlara 100, 80 alan
lara 88, 70 alanlara 80, 60 
alanlara ,7, 50 alanlara 55, 
40 alanlara 46, 35 alanlara 
40, 30 alanlara 36, 25 alan
lara 33, 20 alanlara 27, 15 
alanlara da 20 lir& tekaüdi
ye tahsis olunacaktır. 

25 seden fazla çalışan me-
murlara heray için tekaüt maa· 
şının yüzde yirmi beş zam 
olunacaktir. Belediye hizme
tinde 30 sene çabşmıyanlar 
tekaüt edilemiyeceklerdir. 25 
seneden az çalışıpda arzu
siyle ayrılanlara kendilerin· 
den kesilen miktar yüzde 
iki faizi yürüdülmek suretiy
le geri verilecektir. 

lngllterede radyo 
dlnleylceleri 

İnK"ilterede on aileden ye
disinin muhakkak radyosu 
vardır. Haziran 939 tarihin
de radyo abonelerinin a~edi 
9 milyonu geçiyordu. Aile 
efradı hesaı.: edildiği takdir· 
de dinleyicileıin adedı b ,k· 
riben 32 milyonu bulmakta
dır. 

Günlük h&vadis bülteni 
abonelerin yüzde 85 i tara
fından dinlenmektedir. 

Bu yüzdelik nisheti anket 
ile tesbit edilmiş bulunmak-
tadır. B. B. C. nin bir sene 
iç.nde aldığı mektupların sa
yısı 200,000 i geçmektedir. 

Harp Balkanlara sirayet 
etmiyecek 

lstanbul - Almanyanın Ankara eJçiliği deniz ataşesi 
amiral Mareiç Berlinden gelmiştir. Bugün Ankaraya giden 
amiral, gazetecilerin suallerine cevap vermiş, harbin Bal
kanlara sirayet etmesine ihtimal vermediğidi söylemıştir. 

M··h· u _ ım Radyo Haberleri 
Roma (A.A)-Pariste 11eşredilen yarı resmi bir dekle-

rasyona nazaran Fransa ancak aşağıdaki şartlarla sulh mü
zakerelerine başlıyabilecektir. 

1-Avusturya, Çekoslovakya ve Polonyanın istiklilı. 
2-Hitler ile arkadaşlarının sulh müzakereleri hariçinde 
~m~ ' 

3-Alman emperyalizminin bir daha baş kaldırmıyacağı
na dair teminat verilmesi. 

Roma 7 (Radyo) - lngiltere ve Fransanın Finlandiya
ya yapacakları ve mühimmatın kendi ~opraklarından geç
mesine müsaade edecekleri hakkındakı haber, Moskovada 
asabiyet uyandırmıştır. 

Böyle bir haber karşısında Rusyanın, gerek Norveç 
ve gerekse lsveçe harb ilan edeceği söyleniyor. 

Istanbul - Tırhan vapuru, lskenderun seferinden gelir· 
ken Aliiyeye 13 mil mesafede kayaJara bindirmiş, otur
muştur. 

Vapurnn 200 yolcusunu Etrüsk vapuru kurtarmıştır. Alem
dar tahlisiye gemisi derhal yola çıkmıştır. Vapurun nasıl 

ve neden oturduğu, tehlikeli olup olmadığı belli d~ğildir. 
Londra - Hindistanda oturan bütün logilizler, sılah al-

tına davet edilmişlerdir. 19 • 50 yaşında olanlar, vukubu· 
lan bu davete derhai icabet etmişlerdir. . 

Paris, 7 (Radyo) - Almanyanın, önümüzdeki hafta içın-
de bitarafları askeri tazyik altına almağa karar verdiği ve 
yarın, Hitlerin riyasetinde askeri bir meclis toplanarak, Al-
manyanın bitaraflara kartı alacağı vaziyeti tesbit edeceği 
s&y leniyor. 

İktisad Vekili İzmirde zelzele 
Evvelki gece saat 2,45 de 

-o- İzmirde 2 saniye devam eden 
Ankara 7 (Hususi) - hafif bir zelzele olmuştur. 

İktisad Vekili 11.üsnü Çakı- Hasar yoktur. 
ruı istifa edeceği ve yerine 
Trabzon mebusu ve Meclis 
Reis Vekili Hasan Sakanın 
getirileceği söylenmektedir. 

Napolyon 
B~1:1apartı~ 

FiLi HALA SAG 

Tifo 
lstanbul - Fatsa da tifo 

görülmüş ve derhal tedbir 
alınmıştır. 

Mısırda büyük 
bir bataklık 
kurutulacak Fosische Zeitung aazete 

• Mısırın hayatı olan Nil sinin yazdığına göre, Feşte 
hayvanat bahçesinde geçen- birçok bataıklıklıır vücuda 
lerde birinci Napolyona aid getirmek suretile bir hayli 
filin 150 inci doğum yıldö. de zarar ika etmektedir. 
nümü kutlanmıştır. Ha} va- Bunlardad en büyüğü delta-
nat bahçesi direktörlüğü, nın şimalindcdir. Şımdi Mı-

sır hükumeti 25 bin ar mudoğum yıldönumünde file en 
rabbaındaki bu bataklığı ku · 

çok sevdiği yiyeceklerden rutsrak ekilebilecek bir ha-
bol bol vermiştir. 

le l(oymağa karar vermiştir. 
19uncu asrın bidayetinde Bataklıktan kuurutulacak 

bir Hindistan mihracesi, bu arazide kurulacak şehirlerin 
fili Napolyona hediye ola- ve köylerin planları da şim· 
rak göndermiştir. Napolyon diden hazırlanmıştır. Ameli-
Mariya Luiza ile evlenmesi yatın mühim bir kısmı yeni 
ınünasebetile bu fili diğer senede bitecek ve öbür seme 
hediyelerle beraber Viyana- zeriyat yapılacaktır. Halkı 

Tayyare Sine· ya Avusturya imparatoruna mütekasif olan yerlerin aıle-
Telefon göndermiştir. Napolyonun si azası çok olan köylüler 

masında 3646 okşadığı, sevdiği bu fıl hali her türlü mesarifi hükumet 
Bugün Şarkın ve Arap diya- sapa sağlam olup sıhhati tarafından verilerek bu yeni 

yarının yegane ses kralı yc.ırindedir. yerlere yerleştirilektir. 
"Aşkın Gözyaşları" ve "Ya- .-. + ~ ~ 

şasm Aşk., filimlerinin nnu· ~ TOSUN PASA U 
tulmaz sanatkarı 00 lllfmı:ıllHU1t11mım11M111ttnıwııllffll>iıım .. [+} 

ABDÜL VEHAB'ın Aşk.. He- ~ Yenide Layik Olduğu Büyük MuvaffakiyetJe Devamediyor ~ 
yecan ve hicran dolu ~ U N U T M A Y 1 N 1 Z ? ? ? ~ 

Beyaz Gül 
Türkçe sözlü ve Arapça şa.kılı 

Aynca : EKLER jurnal son 
dünya hadisatı 

Oyun saatleri hergün :2 -4,30 
7,30-9,30da Pazar günüll,30 
- 2-4,30 - 7 ve 9,30 da 

Bayanlara 
Müjde 

Modaya muvafık en lüks 
manto ve kostüm tayyörlar 
dikilir. 
Birinci beyler sokak kadın 

erkek Asım terzihanesi 

Elbise yaptır
madan evvel 

Hükumet karşısında tüc· 
ear terzi Mebmed Zekl'nin 
en zarif ve en matin kumaş
larını bir gör. 

Milli Piyan~o Biletlerinizi SAADET: Ki~-;inden alınız 
Çorakkapu Poliı merkezi_ karıııı No.864H. Talı.si• Oader Telefon 3497 

DOKTOR 

Kalın barsağın müzmin 
iltihapları her zaman tesadüf 
edilmekte olan hir hastalık
tır. 

Kadında, erkekte, gençlerde 
ve yaşlılarda görülür. Bazan 
ishal şeklinde hazan da bil
akis inkıbaz şeklinde ve da
ima sancılarla ve gazlerle 
refakat eder bir hastalıktır. 
Ağızda ve dilde pas olur. 
Ağızda acılık ve madeni 
lezzet meydana gelir. Hatta 
bazı hasıalarda başdönmele
ri, bulantı, başağrısı gibi 
araz da yapar. Daha had 
vaziyetlerde büyük abdeste 
karışık olarak beyaz deri 
parçaları şeklinde gışayı 

muhati ifrazatı balgam dahi 
görülür. Kalın barsakların 
iltiheıplarının asabiyet ile a
lakası çoktur. Çok siniıli o· 
lanlarda, zihnen fazla meş

guliyet beugamelerinde bar
sak sancılar1 1 ishallar daha 
tezahürat yapar. Hrtta birçok 
kitaplarda kolitleri bir nevi 
nevroz yani sinir hastalığı 

diye de tarif ederler. Kolit
ler yani kalın barsak ilti
hapları müruru zamanla apan-
disit yaparlar. Çünkü kör 
barsak da kalın barsak üze
rindedir. Ve kalın barsak
larda mevcut ve hastalık 
tevlit eden mikroplar ki ek
~eriyelle koli basillerdir. Ni
hayet kör barsakta da ilti
habı tevlit ederler ve böyle
ce apandıs!t teessüs eder. 

1 
Kolitleria tedavisi - Mü

him bir meseledir. Evveli 
gayet ruhnn gayet sakin ol· 
mak lazımdır. Fazla asabi 
tabarrüşlere maruz kalınma
malıdır. Ondan sonra ye
meklere dfa'.kat icap eder. 
Tavada kızarmış yemekler 
hardallar, salçalı salamura 
şeyler, baharat, gaz yapıcı 
şeyler yemek caiz değildir. 
Çiy yenilen bazı meyveler 
asla tavsiye edilmez; mese
li fındık, badem, ceviz, fıs

tık gibi kuru meyvalar çok 
rahatsızlık verir. 

Ondan sonra ilaçla teda
viye sıra gelir. Hastada in
kıbaz vauafonu izale etmek; 
ishal varsa onu durdurmak 
velhasil araza göre tedaviyi 
değiştirmek lazımdır. Kolit
ler uzun sürer endişe etme
melidir. Nihayet tedavi ile 
ve zamanla yavaş yavaş şid-
detini kaybeder ve hastalar 
da halis olur. 

8 ikinci Kanun 

Finlere ve Fin
landiyaya 
bir bakış 

Hayat ucuz, vDcudlar 
sıllhatlr burası canaat'7 

delll mi? 

YAZAN:'**""* 
-5-

Köyler ve kasabalar ara
sındaki asfalt yolların her 
iki tarafın& beyaz taıw 
sıralanmıştır. Bu yellarda 
otomobil ile seyaha\ edenler 
bedii manzaralann fevkalltle 
haşmeti karşısında hayran 
olurlar .• Bu memlekete seya
hat edenlerin adedi pek o 
kadar fazla değildir. Çünl<G 
hem uzak, hem pe soğuktur, 
tabii o nisbette de çok mas
rafa muhtaçtır. 

Bu ülkede "&kin oianların 
yanakları kırmızı ve sıhhat .. 
lıdır. Hiç zayıf ve sarı be 
nizli insanlara rast gelıoe
mez. Sanki bu kıtada u e 

hastalık vadır, ne de öium I 
Her köşe, hı::r bucak caolı 
bir tablo halindedir. 

Buraya gelen ya bancılan 
şaşırtmak ve baştan başa 

kusursuz olan bu yerleri •e 
insanlarını diğer kıta insan 
lar1Da beğendirmek için sanki 
önemle ve son derece hassa• 
siyetle özenilerek her Yarlık 
intizam ve mükemmelıyete 
sokulmuş •• 

Hayat ucuz, vücutlar ııh
hatlı, hava sağlam, inşanlar 
sinirsiz, neş'e bol ve herkes 
güler oynarsa buraya cennet 
demek uygun olmaz mı ? 

Fakat maalesef bu güzel 
ve müstesna ülkeye ve mdek 
huylu, güler yüzlü insanlara 
nazar siabet etti, kendi hu
dutları içinde mes'ud ve şen 
yaşıyan bu şimal sakinlerinin 
gıbtaya seza hallerine based 
edildi. Onların ahenklerini 
bozmak için felek kendile
rinden yüz çevirdi. 

Beyaz zambaklar üzerine 
felaket ve sefalet kanları 
saçıldı. Çoluk, çocuk, kız, 
kadın, genç ve ihtiyar şimdi 
fevkalade endişe içinde ol
dukları gibi son derecede 
müzayika çekmektedirler. 

(Devamı var) 

----
istiklal 
Gazetesi 
En değerli yazıcılarımız

dan bay Nizamettin Nazif 
Yılbaşı Şerefine aııkadaşımızın büyük bir vu-

k. Ü)tÜrpar k kuf ve selabiyetle çıkarma-

s• Telefon ğa başladığı istiklal gazete-
ınemaSI 3 1 s ı sinin ilk sayısı büyük bir 

Bugün 2 filim takdim ediyor alaka ve rağbetle kapışıldı. 
t - Kumarbaz Pek çok orijinal ve her ba-
Fransanın namdar artistleri kımdan alaka uyandıran ye-

VIVIANE ROMANCE ve ni refikimize sonsuz m11vaf-
PIERRE BLANCHAR fakiyetler dileriz. 

Taarafından temsil edilmiş - ............ -----·---
ailevi, içtimai ve ahlaki bü-
yük filim. 
2 -Şenhaydud 
Heyecanlı büyük sergüzeşt 

ELHAMRA 
Sinemasında 

filimi. Bugün beyaz perdenin çakır 
Ayrıca Metro Jornal ve gözlü, gder yüzlü yıldm 

renkli Miki. • Gryl Cooper'in 
Dr. F abri Işık 1 

Bli sene .Y~gan .. e olar~k . göre• 
. M 1 k t H t • ceğmız buyiik fılmı • ızmır em e e as aneıı 

Rontken Mütehassısı Kovboy ~ol..~ 
Rontkenvee!ektrik tedavi• . 9~• 

yapılır ıkinci Seıfer So Fransızca sözlü 
No. 29 TELEFON2542 Seanslar 2 .. 3,30 -7,30 .. ,,30da 


