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/ Kızıfordunun ~ Almanl9rın 
urganı ltalyan- ~ BigOk Avrupa transat-. 
iarın aldandık· \ ıantili· bombalandı 
farını yazıyor ıer~;~~:a ya~~:tı~~Ts:;:a~;~ 

A lmanyanın Ankara 
~ biiyük elçisi Fon Pa

tf h11· T ,Jt ~ .•~ llrkiye hakkında ıöy-· 
tlıtı ı6ılerin birçok siyasi 

tlafellerde dikkatle uıüta
ol•nacağı •e müteaddid 

L-_İrlere yol açacağı t6p
;:-dir. Fon Papen beya· 

_ ... L. •da "Yeni TOrlaiye ile 
~ llllnasebetler devam et

''llea baıka bir fey ia-
1•n Almanya ve ltalya-

l'trkiye kartı laerbangi 
talepleri yoktur." 

S..ıerini aarfetmeai Al-
~'1• ile ltalyanın buıBn 

Tlrkiyeden bi~bir iı-
olmadıjıaı Ye Tllrkiye· 

lalcip ettiii bitaraflık ____ _. 
tlaia nazarı dikkate 

~~:~1~s~e~r1e ~~ ~~-
da a6ylenen ı6alerin, 

a iddiaların ne dere· 
lradar i.tinat edilmeie 

la •enet Ye taahbltler 
llıaa ıeçebileceği de in-

lllleie Ye derinleıtirm•i• 
t.ı...~ bir meHle ıayılu ıe· 

~'· Bahuıaı ki Bay Muı
-:-haia ötedenberi Yana· 

~ için Yerditi temina-
f _ hldiaeler ve emri vakı-

- o cu:nlarda Krop fabrikaJa· 
Londra (A.A) - Sovy~t larrn da pek büyük tahribat 

Rusyada Kızılordunun orga- yapılmış ve bu fabrika lar 
nı ltaJyanların Yunan b ar - bugün ancak yüzde elJi nis·. 
bıuı kolay bir hareket zan- betinde ist ihsalit yapabil· 
netm<:kfe aldandıklarıoı ve mekte ve bazı kısımların 
Yunan muvaffakiyetlerinin batka yerlere nakletmek 
Yunanlıların harp kabiliye- mecburiyetinde kalmakta-
tine bir delil olduğunu ve dırlar. 
ltalyaoların bu muvaffaki- Berlinde petrol fabrikaaı-
yetlerden sarsılmış oldukla- oın iıtihaalitı durdurulmuı-
ranı yazdıktan ıonra )tal· tur. 
yanJann kendilerini topla- Almanların meşhur avru-
yarak yeni bir taarruza geç- pa adındaki hansatlantik 
melerinin muhtemel oldu- vapurunun tam ortasına 
junu ilive etmektedir. bomba iıabet etmit ve amis

terdamdaki petrol istihsalatı --o---

Arnavut 
Çeteleri 

-o-

RIP italQIDh bAn18ıo.tJJı o'rpasunu aar .. ata 1111 
Londra ( A.A ) - Kral 

lopbUD zamanında giyile~ 
kıyaf c.tlerle arnavut çetelerı 
bir benzin deposunu berhava 
etmeie muyaff ak olmuşlar-
dır. --o·--
Berlin 
Bombalandı 

felce uğratılmıştir. 
Nakil vasıtalarındaki ve

hamet dolayııile tarlalara 
işçilerin gitmesi ve patates, 
buğday nakliyatı tamameo 
durmuştur . 
l'Ul-~~u.:.....,.," • .._ 

ri ne diyorlar? 
--o--

ULUS: 

8adlsaıar 11 havadisler 

BAŞVEK!LIMIZLE 
B. Çörçil Arasında 

A ukara -- E!ki lng iltere baıvek lli 

Çemberlaynm vefat& dolayısile başvekili
miz doktor Refik Saydam hıgiJtere batYe
kili Bay Çörçile taziye telgrafı çekmio ve 
Çörçil d e cevaben teşekkür telgrafı göa· 
dermiştir. 

---UllBllBlllm--

TREN TARiFE
LEAiNDE DE

GiŞiKLIK 
nnnı1111111111111ntunıunı111 

Bazı seferler azaltıldı 
Ankara (A.A) - Bize verilen resmi ma

lumata nazaran mevsim ve vaziyeti ba11ra 
dolayiıile bazı mıntakalarda yolcu treale
riuio tahdidine lüzum göriHmiiı oldutun
dan Ankaradan Haydarpaşaya her gün sa
at 17 de ve Sah, Çarıamba, Cuma, Pazar 
günleri saat 8,20 de, Haydarpaıadan An .. 
karaya h~r gün saat 14,25 t e ve Salı, per• 
şembe, cumartesi, Pazar g&nleri saat 9 da 
hareket eden trenlerle haftanın iki glbaln• 
de İstanbul vapuriyle Bandırmada buluı · 

l t 10]5 te barekd e o.en ytucu ucu· 
er saa · . 'b ·,ıemiye· 
leri 23/11/940 tarihinden ıtı aren ı 

ceklerdir. b"l ı 
Bundan batk• Ankarauın milteka ı m -

b t haftada üç gün Toros ıi\rat ka
nase a ı . ld .. undan bu 
tarlariyle t emin edilmış o uı. k -
katarların itlediği günlerde yan~ An H •;;i 
dan Cuma, Pazartesi, Perşem e gun 

t 12 45 te ve Adanadan Cuma, Pazar, 
saa mba günleri saat 13,30 da hareket 
Çarşa uhtelif katarlar da 22/11/940 gii· 
e~end m 't'baren seferden kaldırılacaklar
nun en ı ı 

dır. 

~ •• ıuretle bota çıknğı 
~tı itibare alınırsa b&yle 

\t'"• her devletin daha 
'1. daha maddi delil ve 

~1ıalar talep etmeai ,ok. 
"'-•de bir hareket olsa 
urelctir. 

Berlia (A.A) - D. N. B. 
ajanı• bildiriyor. lngıliz tay
yareleri Berline hicum e~e-• 
rek attıkları bombalarla ın
fillklar ve yanıınlar haııl 
etmitlerdir. 

Falih R,fkı Atay : 
ltalya-Yuoan harbini a_li· 

kadar eden diğer bir badıse, 
8 000 Almanın, bombardı
~an sahalarından kendi 
memleketlerine alınması üze
rine, Berlinden gelen y~rı 
resmi bir tebliğdir, Bir gun 
önce mihver devletleri baş
kumandanla11nın lnnsburckta 
toplantıları bazı t6pheler 

B r yarı 

' .. ill1 Terkiye kuruldağu 
~dıa itibaren her millet 

tloat ı•çiamek •• hiçbir 
'•••ketin topraklarına yan 
~le hile bakmak isteme
'~ huıuıunda gittiği dli

"-· namaılu bitaraflık ıi-
, ~•ti her kesce ma16m ol

~"•• g6r• onunla mesele 
~"8aak arzu etmiyen biç 

---o--
Mısır Kralının 

teberrüü 
Londra ( A.A ) - Mısır 

kralı majeste Faruk ltalyan 
tayyarelerinin lıkenderiyeye 
yaptıklan son hiicumda za
rar gören fikara halka yar· 
dım olmak lıere be, yftz 
ingiliz lirası ve kabine er
kin• da ayni maksatla. 259 
• .1• ı·ıraıı vermitlerdır. 
ınıı ıı 

K h. ( A A ) - Mı11r a ıre · . 

uyandırmtştır. er ın 
resmi mabafilleri. 8000 al 
manıo geri alınmasının. on· 
lan bombardıman tehhkele~ 
rinden kurtarmaktan gw"yrı 
bi bir mahiyet olmadıgın~ , 
Ar111anyaoın "iki Akdenız 
devletine karşı" bugü~~~ 
vaziyetinin deiişmiyecegını 
illa etmektedirler. Malum
dur ki alman elçisi Atinada 
vazifesi batındadır. 

Acaba bu tebliğin manası 

nedir? 1 · 
Bundan mihver devlet e.rı 1 ~ tlevlet yeni Tllrkiyeden 

\;'• kadar flphelenmeie 
, ~111 yoktur. Muhakkak 
~ \tir t•J •arsa Tlrkiye' 

dahiliye nezaretinin hır ~e~-
1· aı.; de Italyan tayyarelerının 
•••• . ·1 öl 

logiltere ile muharebenın 
ki\lfet ve mes.uliyetlerinde 
mGşterektirler, fakat berke~ 
. hayat sahasının fetbı 

sın . . 
~afbk ıiyanti•i icap 
~ her vasıtaya baş ya· 

~tık takip etmekten birin 
,._'5 kalmıyacaktır. 

SIRRI SANLI 

son hticumde 41 sıvı -
mtiş ve 70 kiti yaralanmıo · 
tır. 8ombalar arap mahal
lesine &llt•lt baaı ••lerle 
.. ir cami laarap elmuttar • 

k tılfet ve mesuliyetlerı ııe 
kendisine aittir gibi bir hli
klim tıkarmak makul olur ...1 

- Neden eviııe gitmiyorsun ; . 
- Evde karı bana öyle bir maaraf bı-

'- dı ki kabil olsa evin buluadup 
t•l çı.sr • . 
maltalled•• bil• ıeçmiyeceıım. 
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C.H.PartisiMec·· ~;~mı a,1k ıA.lMAW 
l ,., G b d --o-- CASUSLAAI 
ıs ru un a Biraz meyüs, biraz şen AMEA-ıKADA 

Sokağından geçerken ~ .. 

-----.. --
Ankara (A.A)-C. H. P. 

Meclis grubu dün Seyhan 
mebuıu Hilmi Oran1n reis
liğinde toplanmıştır. 

Celsenin açılışını mütea
kip kürsiye gelen başvekil 
Dr. Refik Saydam vaıiyeti 
hu.ıranın ic.tp ettirdiği bu
susat hakkmda Koordinas
yon heyetince Jüzum görü
ren kararların Milli korun· 
ma kanununda. bazı madde
lerın tadilini lüzumlu kıldı

ğuu ve bu hususta Büyük 

Mı ilet Meclisine takdim edi· 
lecek kanun projesinin ev· 

velemirde Parti idare mec

lisince teşkil edilecek bir 
komisyonda tezekkür edil
mesinin ınuvaf•k olacağını 
bildirmiş ve milli korunma 

kanununun tanziminde oldu· 
duğu gibi böyle bir komis-

yon teşkili i;io grup umumi 
heyetinin muvafakatini is

temiştir. Heyet müttefikan 
bu teklifi kabul etmiştir. 

----~---.... ----~--~ 
HUSUSİ OTOMOBILL'ER 

HAKKINDA · 
lıtanbul - Koordinaıyon heyeti tarafından bu9usi oto

mobillere beaı.in verilmemesi hakkında ittiha~ olunan karar 

üzerine lstanbul belediyesi, busysi otomobillerin hiç bir 
veçhile çahştınlmaması için plaklarının söküp ablmasmı 
münasip görmüştür. 

lstanbuldaki Yunanlılar 
lıhnbul - Askeri vazifelerini ifa etmek üzere çağrılan 

ıehrimizde Yunanlılardan mürekkep ikinci bir kafile bugün 
Atinaya hareket edecektir. 

Açık pençerelere ~ Ve Almanların Peflnraırıik" 
Zavallı bon bon bakar, ~ mıyan lngillzler 
Ağıının suyu akar.. 8 

Yezan: Halil Zeki O~ 
a~ 

Görmek istediği yar 
Hem güzeldir, hem kibar 
Biraz çapkın ise de 
Buna boppahk denmez, 
"Her kuşun eti yenmez .. ,. 

Rastladığı her yerde 
Gene düşer de derde 
Bir söz söylemek için 
Yeni bir fırsat arar 
Lakin ne iş ! yarar? 

Bir in fikir yormadan 
Kız kalbini sormadan 
Sırnaşıklık edene· 
"Pek te sırııaşık denir, 
UAcamı aşı~. ta denir .. ,. 

Batmazdiken 

Borsa 
Haberleri 

(2) 

lngilizler işi iı.. celemeğe başlamakla ber~ 
dostlarını ve müttefiklerini de ikaz et t· 
unutmadılar. Onları da kuşkuya davet e 1 
tiler. Fakat Amerikalılar buna ebeou11i1', 
vermediler. Zira Alman c&1uslarıaııı• 
Amerika topraltlarında alikasnu uyandır~ 
cak bit şey olmadığı kanaatini beılif"' 
fardı. 

28 son kanun 938 de yarı geceden ef; 
vel Atlantik denizleri kablosu Vaşiaıt0",; 
Londradan pek mühim bir şifre bıbl 
verdi. 

Bu haber Amerikanın Londradaki iti' 
şensvalinden gelmişti. Bu 6yle bir b•~ 
idi ki Amerikan erkinı harbiyeıiDİ ~ 
mtişkül bir mevkide bırakıyordu. ÇIO,; 
Almanla11n Am ..... rikada bliyiik bir c• ~ 
şebekesi ördüğü gibi bu şebekeaia bl 
ileri de gittiği bildiriliyordu. ' 

Bu şebeke pek geniş idi. hatta c•• tfı 
luk rolünde yalnız para değil hile, tel ~ 
ve suikasdleri ç.ok kere bu vasıtard• ~ 
iş gören güzel kadınları da proır• 
dahiJ ediyordu. ,. 

~&· . :i"iL&JP:ZUS: , ........... ~., VLU 1 Vft. 

11-27 ku uştan 3024 çu
val üzüm, 6,35-16,50 kuruş· 
tao 2384 çuval incir, 8175-9.25 
kuruştan 395 çnval buğday 
5,75 kuruştan 24 çuval bak· 
la, 20-20,56 kuruştan 370 
289 çuval p~ muk satıJmış
tır. 

Amerikan erkanı harbiyesi buna i•:o' 
mamak istedi. Fakat ihmalden dol•Y' oı" 
ğacak büyük mes'uliyeti de dilıtlnD1 dt'' 
Vaşingtondaki kurmay baı"•olığı Lo• J 
- . . . . - . ,,,, 

delail istedi. ...., -- --- ........ ·• ..,-

Amerikada sa- 3500 yumurta
nayi~n kudreti lı bir omlet 

Sanayı bakımından Ame- I a· 1 .. 

---..o-.... _ 

Kasırga oldu 
rika dünyada bitinci gel- t l ~r 1 n~ıfız hava mektebi 

k d
. a e e erı geçenlerde bulun-

me te ır. Sanayii hem zen- duldarı mabilde b• · f 
g ia h d ır zıya et 

em e mütenevvidir. tertip etmişler ve b 
Bu sana ·· · · d b unun . yun ıçıo e aşta için en seçme yemekler 
otomobd gelmektedir. Bu- yapmışlard r. 
nunJa beraber en fazla pa- Bu ziyafetin en mühim 
ra getiren aanayi çelik sa· yemeği 3500 yumurtah b" 

"d' 1 ır nayu 11. om et olmuştur. Bunu yap-
Çelik istihs~lahnın sene- mak için 75 aşçı bir saat 

Jik kıymeti 3,500,000.000 ~üddetle uğraşmışlardır: 
doları bulmaktadır ki bizim Zı.yafet geçeı.ı mayısta veril-

paramızla takribe o4,550000000 ~ış Vd büyük bir ~uvaffa-
lira tutar. Bu dı?. her hald kıy;t kaıa~mışhr. Şımdi bu 
muazzam bir raka • e om etten kınaye olarak bu 

maır. hava me'-tebı' 
-o-

Dört 2özlü 
Balık 

. ~orto-~ikoda " Karagöz 
ısmı " nı ver:likleri bir ne 

il talebelerine 
11 

omJetçiler ., deailmek-
t ed ir. 

Çinli 
Cambazlar 

K_areburunuo Eğlenhoca 
köyunde l,5 dakika süren 
bir ~asırgada 250 ağaç dev
riJmiş, kiremitler uçmuştur. 

Erkeksiz bir 
film yapıldı 
Amerikanın film kumpan _ 

yalarından biri tamamile 
k~dınlar ta!'af ından çevrilmiş 
~lr film vücuda getirmiş
tır. 

Film ııKadıo,, ismini taşı
maktadar. Bu filmde rol alan 
başfıc.a kadın sanatkarlar 
şunlardır : 

Norma Shearer, Joan 
Grevford, Paule te Godderd 
Rossalind Russd( Mar; 
Bolaod, Jean Fontaine. 

Bu film Amerikada pek 
büyük bir rağbet kazanmış
tır. 

. lngilterenin M. 1. 5. işaretli ikiaei ~ ~ 
hhbarat bürosundan verilen ve Ameri~' 
ateşenavali tatafındaa teyit edilexa bo )I'' 

ber Amerikan erkanı hubiyesinia bar'!. 
tereddüdünü izaJ.a el'"ı' Am ·k ~ - ' · erı anın !at 
Nui tehlikesi tarafından tehdid edildİı 
~anaatini verdi. Çü.okü Londradaki A"''' 
rıkan ateşenavali elinde bütüq teredd, 
Jeri izaleye kili ddHler hatta resmi ",J 
ka mevcut ol doğunu, bunları o suretler,_!' 
hususi kopa ile gönderileceğini bildirif"' 
erkiuı harbiyeye aceJe ve müteye~~~ 
davranmasına rica ediyordu. 

Bu teminat üzerine bütüo şüpheltr ~r 
taraf olmuş, tereddütler izale edi~ 
Amerikan trkanı bu p reisi Layaı•lı'
Bnsbee o ırece eabaha kadar uyaııııfll1~ 
şafakla beraber tayyareye athyarak ••"'; 
h~n dokuzunda Nevyorka varmıştı. Det~~ 
bı~başı Jozef Dalton ile görüştü. Birli~t 
muzakere ve araştırmalara başladd•f· 
Joıef Daltoıı Amerikan erkanı barbi1'' 

sinin ikinci şubesi sefi, Amerikanın d• 
ğerli ümerasırıdan ve istihbarat ıefleti'' 
den biridir. 

(Devamı f,r~ 
vi balık bulunmaktadır. Bu 
balığıq diğer baliklar4a ol
duğu gibi başlarında bulu· 

En usta ip cambazları 
Çinliler arasında büyük bir 
nehri ipe tutuna tutuna ge
çenlere çok tesadüf edilmi~
tir. 

............... ~ ..................... '! 
Çinde yelpaze f __ M~~DE 1.. 1 

modası . ıı Dutun lımırı Güldürmektan Kırıp j nan iki gözden mada. kuy
ruk tarafına doğru sırtların
da da iki gözü vardır. 

Dr. Fah:ri Işık 
ızmir Memleket Hastanesi 

Rontlren' Mütehuaısı 
Rontken ve Elektri lr teda "riıi 
J•pdır. llııinci Be.Jl•r Sokak 

29 No. TELEF.ON 2542 

Kaplumbailar 
Kaplumbağlar yumurtadan 
çıkmadan evvel ağızlarında 
dişe benzeyen sert bir mad· 
de vardrr ki yumurtayı bu
nunla vurmak suretile deler 

ve ~·~·rı sıkarlar. 

y G~çirecek Olan f 
eJpaze, Avrupaya Çin- ı TUrkfe SözlU j 

den gelmi~tir. Zaman zaman ı ZORLA l 
Avrupada moda olan yelpa- f 
ze taşımakJ Çinde her za- • TAYYARECi 1 
man için modadır. Fakat ı j 
Çinde yelpaıe yakanlar ber ı Emsalsız kom~di şaheseriyle YARl.Pl f 
zam•n model değiştirmekte j Elhamra Sineması ! 
"~ yeni ve güzel ~•fitler 
pıyaıaya çıkumaktadırlır. 1 ı Doyulmaz bir kabkalaa mcnltaı olaca'tt'; 

, ........ !' ................ . .., ...... ;~ .. ~ 
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EVDALIL ·JAnkaraya gi- l f-ff';.ik•mO";,kt";,;;-İ 
--.Yazan:A. Fuat Tuğseven- .J,den heyet .mü- ı •ıııııuıwıı ~-= • ---:3-:_-- -~--

r bu h lr"k ti t k 1 zakevelere Bütün bunlar, sinirli, heyecanlı hasta-
8ıl a er 8 rar anacak olursa' o ı .. fard a, tekroır gelecek gibi biJ' korkuya •e· 

an kendi, kendimi aldattığıma inanacağım 1 baş~adı ~;:p~,:~.:~ hastanın yaşayış• müşk61 ... ____ .. _____ _ 
B. Atıf inanın riyaı.etinde 

Ankaraya giden heyet dün 
logifizlerle temasa başlamış-

Kalp bastalıtından olmıyanlarda ltorka 
yo}(tur. ~ 

14
FUAR YJLDJZI,. 

~ ' Yakınsın cicim cana "'•il ~ arımı açtım sana 
~ lbak için kana kana 
t lbioıin kızı 
lltr yıldızı .. 

~elb • ae,f fÜzeJ.sıo, hem şekersin 
~ 1 lreodine çekersin 
~~dak!arıa meze versin 
h "YıGI hızı r11 • •r yıldızı •• 
~al~ria bir ıey vadeder 
~·de •sev, sar beini- der 
l~ de kalmasın keder 
t •ıasıa aııı 

"' yıldı21 •• 
~~ 1 "-sarı saçla nonoşum 

~ •ana vurulmuıum 
of ''di~. 1 I~ flD mey e HrbUfUm 81' ~ '-•111 kımııı 
~ -~, '"ldı.11 "' ". .. 

bt,li . 
, ' YA zevlitir artır bence 

':. ~- den görmedim iıkence 
d •· ~ .. :Ü.rdea f6zelsin bence 
, i'•ı kırmızı 

'J "'' yıldızı •. 

'

t),11 • b. 
jl' •ın ıtmesi üzerine 
~~. , 

,, 'lld· son teşekkiirabmı 
,... ''nıek maksadiyle: 

ı1J ~':' birseni.ı bayan ismet 
Lİf l "1ln B .. , 
pr ~ • ugua ve bu gece 
1 ~~ ciyle mes'ud dakikalar 

,, ltuuı ki, bundaQ dolayi 

-· 'dt ile suretle tetekkür 
; l'teğimi bilemiyorum. 

b -eltra 
1
., r masamızın yan•na 
~ .. ~~en genç kız cana ya-

~ •r tebessümle: 
....... s· . d 

\'!baı ızı, . ~~i.. ..~u derece 
~tif .un etbgımı ogıendikçe 

•ız b' · ı~~ ır sevınç duyuya-. 
-~ Ben de sizin verdiğiniz 

,ı ~~ı11 ve saadet sevinciyle 
ti l~tt: .. uın. Fakat bugün bu-

,b, iuınuz dakikadan şu 
~i~ kadar geçeq bütün ha· 

( L •tfa b' ~ 'l'k ra ır ruya naradyle 
, ~'tı'Yoruın. Eğer bu haki-

~ ~ er tekrulanacak oltJrsa 
d,t:~ın kendi, kendimi al-

1i1ına inanacagv ım ....... . 
>~ı d Ba:cı hakikatler de ha
t, ~ 0~urur. Bunun için aşk 
't~ •lcıkate dejil, biraz da 
ı,.._·~- ıağlamlığına bel liağ-

'• lazım. 
•,? Aıkıaız geçicimi, yok-

--~ ~ana ıize ilaha öncede 
~- ~dirn. Aıka dair timdi
~ tndea hiç bir ~ey öğre· 

'-'eııioiz. 
~ '

1 
Bu neden ieah ediyor 

) •? 

- Bir gün olur aoJatmm. 
Arhk bana müsaade edersi
niz d e.ğil mi? 

- Gideceksiniz, öyle mi? 

Eğer yalnız gitmek ist~ın ez
seniz evinize kadar size re
fakat edeyim. Hem bilvesile 
anoenizi de görmüş olu. um. 

- Zahmet olmaz mı? 
- Rica ederim. 

. ismetle fuardan çıkarak, 
bır otobüse bindik. Kou:akta 

ot ... büs değiştirirken lsm ~t 
bir şey unutmuş gibi: 

- Aaaa 1... dedi. Siz be· 
nimle geliyorsunuz amma 
sonra nasıl döneceksiniz? 

- Nesıl gidiyorsem, lSyle 
dönerim, dedim. 

-Sonu var-

Namık Kemal 
ihtifali 

Istan bul - 2 Kanunuev
vel pazaırtesi g6nü üniver· 

sitede ve ha!kevlerinde Na

mık Kemal ihtifalleri yapı
lacak ve o gün edebiyat 
fakültesi tarafından hazırla-
nan Namık Kemal broşürü 
neşredilecektir. 

--o--
Feci bir kaza 

lstaabul - Edirnede1 Ka
ra•ğaç istuyonunda makasçı 
Süleyman gece manevra ya. 
pan muşandize atlamak is· 

terken ayağı kaya"rak te
kerlekler arasına düşmüş 

vücudu iki parçaya ayrıl· 
mıştır. 

\ --o--
Ismail Küntay 

gitti 
Kırklareli birinci sın1f em

uiyet amirliğine tayin edilen 

emoiyet müdür muavini bay 
hmail Küntay bugün öğle

df'n sonra lzmir vapuriyle 
htanbula hareket etmiştir. 

Bay lsmail Küotay vapur· 
dil hararetle teşyi edilmiş
tir. 

--o--
Kinin geldi 
Sıhhat vek'iletinden 10 

kilo Devlet kinini gelmiş 
ve Sıhhat Müdürlüğü tara· 
fından satış şubelerine der
hal tevzi edilmiştir. 
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tır. Heyet Ingiliz ticaret 
korporasyonunun yeniden 

sa tın a lmak arzusunu izhar 

eylediği üzüaı ve incir par

tHeri nin satış iş lerini konu

şacaktır. Heyetin Pazartesi 

akşamı lz ru ire dönmesi 
muhtemeldir. 

Dün de borsada incir 

üzeıiae fazla muamele ol

mamıştır. Fiatler mutedildir. 

Üıüm satışları ilisbeten 
hararet kazanmıştır. 1 

j -----o---
1 E • • mnıyet mü-
dürlüğünde 

bir terfi 
Emniyet müdürlüğü mu

hasebe~isi 8. Bekir Ercan 

bir derece terfi etmiş, ma· 

aşı 25 liradan 30 liraya çı
karılmıştır. 

---o~--

Kudüs radyo· 
sunun saatleri 

değişti · 
Yaz seatiuio tekrar başla

ması dolayısiyle Kudüs rad

yosu neşriyat programına 

bir saat evvel başhyacaktar. 

Buna göre logilizce haberler 

Tü rkiye normal saatiyle saat 

13.15, Fransızca haberler 

18.30, Türkçe haberler ise 
saat 21 de başhyacakhr. 

Bol çeşit, t'YR'UD fiyat , 
temiz, katıkıs1 z ve iyi• maJ.: 

J\lışverişteJsaygı,~doğruluk 
V'! İ ilan . TeleFon :3882 30-1 

LAU Z 

Nasıl bakmah? - Sebebi ortadan kal· 
dırmah. Yüreğin bozukluğu, zehirli ıeyleri 
çok kullanmaktan ileri geliyorsa bunları 

kesmeli. 

Sinirden Heri geliyorsa, Bromür, kinin 
almalı, rahat ve nizamlı yaşamalı, dağlara, 
karlara gitmeli, deniz seyahatine çıkma
lıdır. 

Yürek çarpınhs• - Asdd• yüreğin ~arpr 
tığı duyulmaz; çarpınta duyulması doiru 
olmadıiından çarpıntı var demek olur. 
Ekseriya yöreği işleten sinirinin itlerini 
bozuk görmeleri çarpıntıya sebep olur. 

Çarpıntı, kuvvetle yapılan harek.etlerder:a 
çok ve kuvvetli yemeklerelen kaaınlar~
aybaşı kesilmesinden, bir heyecan<lan, ıi-

nirleri bozuk olanlarda az bir sarsıntıdau, 

kansızlıktan, tütün, kahve ve çayın çok 

kuHanılmasından ileri geldiği gibi yüreğin 
kendi hastalıklarından (yüre;in asıl haa· 
talığıoda çarpıntı azdır) Bızdoy (BasedoY) 
hastalığında da görülür. 

Yüreği dinlemekle anlaşılan asıl kalp 
hastalığından değilse çarpıntının telilikeı} 
yoktur. 

Nasıl bakmalı? - Sebebine göre bakım 
lazımdır. Hazım bozukluğundan ileri ge
liyoraa pebriz ile yemekten zehirlenmenin 
önüne geçmelidir. Yürek üstibıe soğu~ 

suya batırılmış çarşafa sarmak ılık yahut 

soğuk duş yaptırmak. Kırla~a gitmek, be!. 

den ve rubu dinlendirmek bu halin geç-

Bayılmak : Yüreğin çarpması durarak 
ve nefes kesilerek kendini kaybeden ada
ma bayıldı derler (Sincop) 

Bayılmak evveli baş döame~i, kula~ 
uğultusut görmekte yanhşhk, soğuk ter 
geldikten sonra olur. Hasta yere düter •• 
kendini kaybeder. 

-DeYamı var-......................................... 
!BUGÜN TAYYARE SI-i 
iNEMASINDA JE(:3&46i 
fÇA A KALEi 
i GEÇiLMEZ i 
: Tiirkçe sözlil ve şarkıla Askeri Film ı 
ı Aynca Mısırda lngiliz • ltalya Ha bine ı 
: Ait Sinema Gazetesi ı 

: Matineler: 1,30-3,30-5,30-7,30-9,30 ı 
;cumartesi Pazar stünleril l,30da ilave seansı; 
ı Talebeye her gün yalnız ilk matinelerde ı 
; Saloıı 15 Kuruştur ı ...................................... -

Milli Piyango Biletlerinizi 
kl9eelnden alınız ) Çorakkapw Poliı:nerkui 
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SAHiFE ~ 

ZABITA HABERLERi 

Memur süsü vermek 
Fevzipaşa bulvarında bosnah olup kar

t•Y•ka muradiye sokağında oturan mehmet 
oilu işsiz takımmdan Vehbi Özsarı ken
tliıine maliye müfettişi süsü vererek Yu· 
da oilu cam tüccarı Davi, vital oğlu tüc
car Rahul, bayim oğlu bohor ve deri tüc
carların dükkanlarına giderek ruhsat ve 
•••an tezkerelerini sordiğuıtdan, şüphe 
edilmiı ve suçlu yakala.nmışhr. ____ .. __ _ 

--· Ufürüçülük 
Anafartalar caddesinde Sait oğlu Trab 

lasgraph l>aıer ve karısı Neccniyenin üfü
r&kıiiliik yaptıkları haber alınmış ve Lüt
fiye •dıuda bir kadıoa beş lira mukabilin
de muska yazdığı tesbit edilerek silç Ostü 

yakaJaamııhr. ______ .. ___ _ 
Hırsızlık 

Gaziler caddesinde Bayram oğlu Os
IHD, Mehmet oğlu Kasımın bıçakçı hanı· 
•ın bahçesind~n bir caket bir iç donu bir 
ılmlek ve bir entarisini çaldığından mes
ralr efya ile birlikte yakalanmıştır. ____ .. ___ _ 

Kız Kaçırmak 
lkiçeımelik 725 ci sokakta mehınct oğ

la teaviyeci Mustaf• iki senedenberi seviş 
tıji aiileyman kızı 17 yaşnıda Zebrayı ka
ıardıjı tikiyet edilmış ve suçlu yakalan· 
•ııtır. · ____ .. ___ _ 

Sarhoşluk 
Buca istasyon caddesinde Mehmet oğlu 

Ekrem sarhoş olduğu halde sağ* sola yal
pa vurarak v~ elincle teşhir ed ı lmiş bir de 
bıçak bulunduğu halde yakalanmıştır. 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
Bir Dilel1: 

Bazı !rarfıyakah vatandaşlarımız, Pasa
port iskelesinde vapur bekletlerken bütün 
pencerelerin açık bulunmasından dolayı 
bava cereyanına maruz kaldddarını ve Jüt· 
fen bu bekleme yerindeki pencerelerin 
yalnız bir tarafuıın açık bırakılarak muka
l>il tarafın kapatılmasını rica ediyoruz. 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 

latır Bil, ıstar Ağla 

imli yanlışı istiyor! 
---o--

Mllıteri ·- Garson bana bir imli yanlışı 
yemeii getir. 

6usou - Bizde bayle yemek yok Da· 
yna. 

M&ıteri - Bu nasıl olur, yemek Jiıteniz 
haıtan sonuna kadar lıep buaunla dolu. 

Türkçemizio irnJisında görülen yanlışlık-
1.rı çok zarif bir surette hatırlatan müş
terinin bu ntikteli tariz ve ceYabına ; 

ıstır ııı, ıstar Allı 

(Halkın Sesi) 

Mrıcaristan ve 
mihverciler 

--o--
Budapeşte (A.A) -(Roy

ter) Macar başvekili Kont 
Telki ile hariciye nazırı 

Kont Çakinin yarın (bugün) 
Viyanaya vmcaklanBuda
peşteden teyit edilmektedir. 

Ôğrenildiğin:! göre Kont 
TelPki ve Kont Çaki mih
verle Japonya arasındaki 

üçlcü pakta Macıtristanın 
imzasiDI koyacaklardır. 

Macaristan ile mihver 
arasında inkişc f edebileceği 
tahmin olun1.o askeri işbir· 

liğini tesbit eden her hangi 
bir protokun üçtü pakta 

ilave olunmauoa 
edilmektedir. 

intizar 

Bugünkü işbirliğinde ber 
halde bu gibi paktlar zait 
olacaktır. Sanıldığına göre 

paktın Macaristan tarafın· 
dan imzası basit bir forma-

liteden ibarettir •e bu for
malite Almanlara gürilltiilü 

bir propaganda yapmak fır
satını verecektir. Vaziyette 

Macaristan için hiç bir de
ğişiklik beklenilmemektedir. 

---o---
''Almanların 
zaferi karar
mağa başla

mıştır,, 
Loodra (A.A) - ffoyter 

bildiriyor: 

Dün avam kamarasında 
harbiye müsteşar1 söylediği 

bir nutukta aoavatan mu
hafız kıtaatı hakkında sita

yişle bahsederek ezcümle 
demiştir ki: 

"BirJeıik Amerika hükfı
metinia gösterdiği alakayı 

teşekkür ederim. 

Hiç kim•~ istila tehlike
sinin geçmiş olduğunu zan 

etmesin zira Alman sahil
lerinde ve limanlarının ağız-

larında istila orduları bek
lemekte olduğu için her an 

tetik olmamız lazımdır. Bu
nunla beraber Almanların 

ıaf eri artık kararmağa baş· 
lamışhr.,, 

--o--
Alman Zarar

ları 'Çok 
Fazladır 

Loudra (A.A) - Devlet 
na.zırı Grinvud bugün Kol· 
çesterde söyledıği bir nu
tukta Almanya eodüstriıi
nia lnriliz endüstrisinden 
elli misli fazla zarar ıördtl -
jlal beyaa etmiıtir. 

--=~~ __ ,_ --
~~--- ----

Susam Adası •vuNANLILA 
Bombalandı l 

Bizim sahil-:öy~~mizdeki 1 
halkımız dfio sabah saat 8 J 
den biraz sonr., , sahillerden 
gelen şedid ve fasılalı infi-

laklar iıittiklerini söylemiş
lerdir. 

Takriben saat sekizi yirmi 

geçeden itibarc n beşer da ki· 

ka fesılıı ile Susam adası 
üzeri o de illfiliı klar işidilmrş 

ve bu infilakla rı kesif du~ 
mani ar ta.kip e ylewişti r. 

Bau köylüler d-.! saat 8,45 

sularında 3 tayyarenin bu 
ada üıe rfoden uıaklaşhğını 
gördüklerin söylemişlerdir. 

Tayyarelelia Susam ada
sını Vati limanı üzerine 

bombalar savurdukları tah
min edilmiştir. Bu tayyare-

lerin ltalyan tayyareleri ol
duğu zannedilt bilir. 

(Yeni Asar) 

--o-.... 

Almanya ve 
ltalyan 

girmiş 

nazırı 

mıştır. 

-o-

Viyana istasyo11 una 

ve Almanya hariciye 

tarı. fınd an karşılan· 

Viyana (A.A) - Macır 

başvekili ve hariciye nazırı 

Alman hükümetioin daveti 

üzerine 20 teŞrinisanide Vi
)'ada bulunaca!dardır. 

--o--
Moskovanın 

lngiliz büyük 
elçisi 

Mo11kava (A.A) - lngiliz 

büyük elçi.ııi dün hariciye 

komiser muavinini ziyaret 

ederek görüşmüttiir. 

----o--
Romanya Baş
vekili Berline 

Gidiyor 
Londra (A.A) - Berlin

den bildiriliyor: Romanya 

başvekili general Anteneako 

iau bafta ıonunda Berliııe 
ıidecektir. 

i 
ı 

Göriceye 
Girdiler 

-o-
R • ., Londr.ıı (A.A) - oy bl' 

ajansı Belgraddan şu b• 
ri almıştır. , 

Yunanistan • Y oO-osl•"1 ,. •.. 
hududunda bulunan 111• e• 
birlerden gelen ve be• 0 
teeyyüt etmemiş buıuır~ 
bazı haberlere göre dlO I•' 
ba b saat 1 de Yuoı~btit· 
tarafından zaptedil11t1t •· 
Bundan başka taflilit ~, 
tur ve resmi kayaakl~ . ~ 
haberin tahkik ve teyıd• 
mümkün olmamıtbr. . p 

Atina (A.A) - Atll1~~ 
mevcut kanaate göre 1 ,e 
yan diktaUiriinlD dl• ,r 
nutku ltalyada faıiıt ı:,. 
ruıu aleyhinde bir ak•3 
mel mevcut oldajanu J"' 

termektedir. t 
Bunun, Yun•nlılar• ~r 

temayil ltalyanlara ıD~ff' 
mel bir hezimetten ell ~ 
edeolerdea zuhur ettijl tf 
min edilebilir. ~Jı 

Mussolininia kart•'? 
zorlukları iktiham içio f ~ 
rartiıine müracaata 111•' ,, 
kalması bu zorluklırı• ,,. 
kadar çetin oldağuuu 16' 
rir. a• 

Yunan harbinin 12 •Y ~ 4' 
rebileceğine işaret etııı";,, 
faşit Italyanın süratle ı•" 
ümidini kaybettiii şekfif 
tefsir edilmektedir. 

---o--- ' 
lngiliz harit1' 
ciye müste~' 
rının bey8n~~ 

Londr.:ı (A.A) - Haıİ'1~ 
müsteşarı 8. Bahler llıfİ~'-• 
deki lagiılerin nakill•t1 ,~ 
Japonyaya ihraç edile',; 
mallara ambargu kooulfı,ı• 
hakkında yapılan ıu• 

ceve>p vermiıtir. I' 
lngilterenin ambargo :r 

selesinde amerika il• aP 1, 

mak üzere bulundu;uuO e 

va ben . bildirmiftir. 
--n--

Valimiz 
Kazalarda ~· 

Valimiz Bay Fuad 1°11• 
sal Torbalı ve Tire k•'~,. 
11nda tefti,e çıkmıthf· bol 
limiz bugün akşam veY'ıJ 
yarın şehrimize döudle 
muhtemeldir. 

--,o--
Bir ithal 
selihiye~ ıır 

Aakara - Takas ıwıo.,,, 
şirketine •erilmiş bulu -· 
ibr acattau sonra ithal ''ral· 
laiydi ltir yıl daha uJ' 
eh. 


