
ın 
HE R GÜN Çl~ A R Ş İYA S I GAZ E TP!J 

\ 

Sa b.ib, Ne~riyat 
Amiri ve BQş 

Mnh.lrrıri 

SIRRI SANLI 
Ai:ıone: Senelik 

'l,5 6 uyhgı "l hu.ı, 

TELEFON 3503 İ 
Fiyatı 100 para . 

İı(N-Cl YIL No. 4147 (22 iKiNCi TEŞRiN 1940 CUMA) HALKIN SESi M ~TBAASINDA BASlL'\11ŞTIR 

; .\ VE AÇIK -.-a•aımıt-am'!ll_y_a_n_ll!SaEJllrmııil'E\lGö_.A' m~~lar • v-::-o~r~ta!Zo~,lii:l:u::;ılu~b=-" tımismrı:menmıuımle .. r_i_n 

" 0nıa, Berlınelriceyi Ta h liye nanistana mı kız enstitülerine 
;: 'rdım edeyim Ettiler inecekler? . kabul tarzı 

derken.. italgan ordusundan 50 
--o---

' iman haıp k u v vd lc
" rinin, Mauş denizinin 

subag vazife ıerinden 
Londra ( A. A. ) - D~yli 

M~yil gazd esi şunları yaz
maktadır: 

Hitle rin bu memlekt.ti is-
lir tarafından bir iş gö-
" e}İoce Romanın, sarfet
~ 1 

büyük sözlere uygun 
' ~:ı.nek ve bJebettiği bÜ · 

zafer paylarına hak 
• •tıQJak için Berline bir 

ttdırn olmak üzere memle· 
• ti L - - k - f f k t ııs:uçu , nu usu az a a 
~ke\'İyatı sağlam, cesareti 

Yunauistana bir akın 
~e almıştı. Fakat bu akın 
hnlar için o kadar fe-

' ~ e.tH oldu ki, bugün men
ıt'hrıe yardım için ortaya 

~11•0, silaha sarılan ltalya, 

\ lllarıyadan yardım iste· 

~~~ "g>e beklemek mecburi
lııde kalmıştır. 

-~iiıeaddid milletlerin top-
~ •rını almakla onların 

N ~ltıez kin ve İntikam ate
)~, de körüklüyen Alman
,, L d" 
~ ııs:en ı arzusuna kalsay -
~1 ~elki ordularını Balkan· 

~~ Sevketmeği düşüomiye
~~ • istemiyecekti. Fakat 

~t~~i~i Italyanın bugünkü 
\, h.ıgu mevki ve vaziyet 
ı~ tşısında da Berlin ne de
x:e.Ye kadar lakayd bir se· 
&1 kalacaktır? 

~t ll herkesi düşiindüren 
~ brnesele olmuştur. Bunun
>nk eraber başında pek bü

~I 9 e yorucu telaşları olan 
d~"1anya, ltalyayı bir avuç 
~ tllıanın elinden kurtar-
'k .. 

~t ıçıo yeniden milyon-
~ c, dövüşmeği bilen düş· 
.. ~lllar kazanmak istiyecck 
'q•d· 
d~ :r? Bu da BerJin ricalini 
'~ı''hıdürmeğe layık bir me-

t sa yılsa yeri vardır. 

\_ SIRRI SANLI 

l --------·-
tıtliltereye 24 
'iır bombardı
"'an tayyaresi 

verildi 
--o---

,~~tvyork (A.A)~lngiltere 
~ fıaıetiue 24 ağır bom
td~dıınan tayyareıi tesHm 
,
1 
•ltniştir. Ayrıca yeni nişan 

"' ttleriyle 20 uçan k•.lelerin 
'\t'l 1 llıeai kararlaştmlmııtır. 

geri çağrıldılar 
Atina·(IA.A ) - •• y unan 

orduları b&şkumandanhğın-
dan,, düa akşama kadar Yu
nan orduları yeniden büyük 
muvaffakıyetler etmişlerdir. 
7 si ağır olmak üzere 15 
top ve harp malzemesi, yi • 
yecek ve benzin depoları 
alınmıştır. 

ltalyanlar Göriceyi tabli
ye etmişlerdir. 

Draça hücum eden tay
yarelerimiz büyük yangınlar 
çıkarmışlardır. Zarar mühim
dir. 

mevsuk bir menbadan ge
len bir habere göre ltaJyan 
ordusundan 50 subay vazi· 
felerinden geri çağrılmışlar
dır. 

---o--
lngiliz Kralı
nın nutku 

Londra (A.A) - lngiliı 

kralı parlamentonun içtima 
devresini iki nutukla açmış
tır. 

Nutuklardan birisini taht
tan bizzat okumuştur. Kral 
nutkunda demiştir ki : 

Lordlar ve Avıtm kama
rası azası, milletimle ve 
müttefiklerimiz hürriyet te
min edilmesine kadar teca
vüz eden milletlere karşı 

mücadeleye devam azimle
rinde müttehittirler. Ancak 

ter paktla veya pa ~tsız ola
rak, ister her hal'lgi bir 
pakta karşı kutıanabileceği 
J.L aJiimdu. Son hadise İle 
buna resmi bir şekil ver
miştir. 

Maksadı, Yunanistanı teh-
dit etmekle beraber, Yugos
lavyanın da sinirleri üzerine 
tesir yapmaktır. 

ltalyanın Yugoslavyaya bir 
taarruzu, mihver lisaniyle, 
Sırpların ltalyaya karşı ta
arruzu olarak ifade edile 
cektir. Keza Almanların, 
Bulgaristan üzerinden geçe- · 
rek Yunanistana taarruzu 
da Yunanistanın Almanyaya 
taarruzu ismini alacaktır. 

Romanyaya gelince, yal
nız askeri harekatı kolay
laştırmak değil, ayni zaman
da mücadeleye iştiğal da
veti karşısında bulunmakta
dır. 

12 Adada 
Mezalim 

Atina (A.A) - ltalyanlar 
12 adada yapmata olduklara 
zulümleri çok ileri götürmüş
ler ve bu yüzden bir çok 
kimseler Yunanistana iltica 
etmişlerdir. .................................................... 
hürriyet temin edilinciye 
kadardır ki tazyikten ve ce
bir ve şiddetten kurtulacak 

- Devamı 3n cü sahifede -

VATANDAŞLAR, OKUYUN! 

Işıkları söndür e ve karartma 
talimatnamesi 2"eldi 

Pasif 
..:ı 

sıze 

korunma komisyonu; 
vazifenizi bildiriyor: 

Hava taarruzlarına karşı ışıkların söndürülmesi 
ve kara~tllması nizamnamesi hükümlerine göre 

ışık söndürme ve karartma işinin ne suretle 
yap lacaliı hakkında talimat 

Umumi Tenvirat 

Pasif korunma komisuonu rigasetinden : 
211111940 akşamından iti- t 

haren : 
t-Şehrin sokak tenvira· 

tı tamamen söndürülecektir. 
Ancak ıeyrüseferi temin 

için mühim yol kavuşakla

rını, tehlikeli yerleri, polis 

merkezlerini, sıhhi yardım 
yerlerini ve sair hizmet ma-

l Devamı 2 inci sayfada ] 

---ıllilnıınnııı---

Devlet orta okul imtihanına girmeğe hak 
kazanan orta okul talebesi k tzlarm kız 
estitülerinin crta okul t absili görenlere 
ınab. sus dördüncü stnıfiarına kabuUeri hak
kında Maarif Vekaletinin mesleki ve tek
nik t edrisat dairesi tarafından yap ılan tek· 
lif talim t ~rbiye heyetince te rk ik edilmiş , 
bu gibi kızların, mensup bulundukları orta 
okullardan alınacak malumat üzerine kız 

enstitülerinin sözü geçen sınıflarına kabulü 
ve yıl sonu rıda muvaffak oldukları takdir
de de beşinci sınıfa terfileri, ancak Dev

let o?" taokul diploması almadıkça kız ens
litüleriaden mezun ola~amaları ve müdde· 

ti içinde devlet orta okul diplo . ası alama
dıkları takdirde de enstitiilerin orta okul 

mezunlarına mahsu~ sınıflar ı ndaki tahsille
rine son verilmesine karar verilmiştir. 

----++---

Valimizi Ziyaret Etti 
Valimiz 8. Fuad Tuksalı dün öğleden 

sonra makamlarında Fransız konsolosu 
ziyarnt etmiştir. ____ .. ..._.. __ _ 
Güzelyalıda Gazyağı 

Yok 
Güzelyah ve Halimağa tarlasında oturan 

halk, gazyağından çok sıkıntı çekmekte 
olduklarını şikayet etmektedirler. Gazyağ-

larını dağıtanlar istedikleri bakkallara ver
vermekte ve istemdiklerine de vermiyorlar- . 

mış. Ehemmiyetle alakadar makamın nazarı 
dikkatini celbederiz. 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
........... m,,_. ..... -am:ı•mr-n1S111111111ım1 ... 

Bir •ıek 
Bir çok Karşıkalı vadandaşlar, Devlet 

demiryolJarı işletme müdürlüğünden aşağı-

daki dileklerinin kabulünü ve bunun yapıl
masiyle pekçok minnettar kalacaklarını ilive 
ediyorlar: 

11 Sabahları Karşıyakadan lzmire saat 
sekize beş kala trenin yedi buçukta ve 
akşam Üzerleri de lzmirden kalkan on 

yediyi kırk beş geçe treninin de on sekiz· 
de hareket ettirilmesini yalvarıyorlar. ,, 

Bunlaran içinde bir çok iş sahip-
leri ve tacirler de bulunduğuna nazaran 

ricalarının kabul buyurulacağını kuvvetle 
umarız. 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 



SAnltt 2 
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VAT A,~DAŞLAR, OK uyu N I
• veya teffaf bir madde ile 

örtülü damları ve ıu ke
narlarında bulanan geniı 

-(Baıtarafı Birinci Sayfada)- 10 - Motörlü nakil va- camlı ıabhlar koyu mavi 
hallerini göıteren lüzumu sıtalariyle kcşumlu ve sair boya •eya kirli yağ ıiirill- CASUSLARI 
kadar maıkeli işaret lamba· arabalar, bisikletler esas mek suretiyle maskelene-
Jerı barakıJacakbr. olarak ışıklarıoı söndfirecek- cektir. AMEAiKAD 

2-Ba itaret lambalarının lerdir. Bliıbüt ün ışıksız kal· 17-lşık aksettiren mal- 1 Ve Almanların Petlnl Bır• .. 
ıııldan zaif olacak ve bava- maları mümkün olmayan zeme ile örtülü düz damla- g mıyan lnglllzler 
dau ııık görülmemesi için hallerde motörlü nakil vası- rın ve asfaltlı, betonlu yol-
iistlerinden ve yanlarından taları ve bisikletler dış ışık· la11n ince kuın veya foprak 
maıkelendirilecektir. Mas- larını ve arka Jimbalaranı ile örtülmeleri lazımdır. 
keler ıiyab veya koyu kül ve koyu mavi kalın bir ~e 18-Hususi biaalar ve ev-
renginde olacaktır, ya i~ce iki cam ve yahut lerle kiraya verilmiş bütün 
3-Huıuıi umumi bütün koyu mavi lubn kağıtla mahallere ait karartma iş 

binalarda dıı tenviratı ve bu maskeliyeceklerdir. · lerini o binaları itgal eden-
arada vitrin ve cephe ten- 11 _ Trenler, vapurlar, ler yapacaklardır. Ancak 
virab, ıııldı reklamlar ve diğer deniz vasıtaları iıaret kiraya verilen apartman ve 
itina numaralarının ışıklan· fenerlerini nıatlup surette apartman gibi kullanılan 
dırılması yasaktır, maskeliyecekler, iskeJe istas- evlerden koridor, merdiven 

HUSUSi TENViRAT yon ve hatlar, makas ve sair sahanlığı, bodrum, tavan 
4-MBstacel inıaat ve sair tertibatlar, bat ve tren it•· arası, çamaşırlık gibi bina· 

nın kiracılar tarafından müşr liıumlu itlerde karartılmıı ret fenerleri iyice maıkelen-
tereken kullanılan kısımlan 

fenerler ve maskelenmiı mek ıartiyle renklerini ma- nın karartma tertibatı bina 
hafif ıııkh cep limbaları bafaza edebileceklerdir. Va-

sabipleri tarafından yapıla-kullanacaklardır. Daha kuv- purlar projektörlerini kullan· caktır. 
•etli ııığa lüzum görüldüğü mıyacaklardır. 19-Şehirde mevcut her 
hallerde bu ıtıkların dııarı· 12 - Binalardaki pencere evde ve nende bulunursa 
ya ııık sııdırmıyacak şekil- ve diğer meııf ... zlerin maske- bulunsun her müe11esede 
de çadır •e sair CSrtüler ile lenmesi mecburidir. Bunun kifi miktarda maskelenmiş 
maskelenmesi llzımdır. Akıi için ışık büzmelerinio geç- cep elektrik ve petrol lim-
takdirde çahımağa milıaade mesioe mani olacak koyu balaı; gemici feneri ve mum 
edilmiyecektır. mayi veya siyah muıamba- gibi tenvir vasıtaları bulun-

5-Tenvirat dııarıya kar- dan mamôl storlar, madeni durulacak ve geceleyin va-
fi tamam~n maskelenmedi- veya tahta pençere kapak- zife görecekler ba malze-
ği takdirde binalar içinde Jarı ve kepenkleri yapılacak- meden biriyle mücehhez bu-

tf 1 h lunacaktır. za vıt ı mavi ışık ve ya ut tır. Penrere rerreveleriae 
Y Y Y 20-Karartma malzeme-yalnız işin yapıldığı sabayı iyi uydurulmuş p,a,.ere ka-

y leri rutubet ve havadan aydınlatabilen iyice maske- natları üıeriae mutamba, · ı k 
miiteessır o mıyara uzun 

lenmit tenvir tipi lambalar karton ve diğer ambalaj zaman maksadı temin ed~-
kalla!'ılabilecektir. kağıtları gibi ıtık büzmele- cek derecede metin olacak-

6 - Alevleri göze görü- rıoi geçirmiyeu malzeme ge- tar. 
nen her nevi mDtbak, furun, rilm~k suretiyle de maske· Gündüzün kaldırılmasına 
ıııbaa cibaslannın daman lenecektir. müsaade edilen karartma 
çıkaran bacaların dışarıya 13 - Umumi mahallerde tutiplerinin gece olunca 
biç bir suretle ışık büzmesi fabrika ve müesseselerde iç çabucak faalliyete geçirile-
ıızmıyacak ıekilde tanzim tenviratın medhallerden dı- bilecek şekilde yapılmış ol-
olunmaJarı icap eder. t•rıya sızma;nası için kifi maları icap eder. 

7 - Havağazı, maden geaişlikte iki kaplı ıtık büz- 21 - Hususi binaların iç 
d6kümü fabrikalarındtt ve meleriaio dışarıya sızmaması ışıklarının karartılma ve 

maskelenme hazırlıkları 1-
.diier aınai kimya müessese- için iıer iki kapının aynı za- 12_940 tarihine kadar ikmal 
lerinde imal sebebiyle basıl maada açılmaması temin edilmiş olaçaktır. 
olacak ıııklar dışarıya ıız- edil-:cketir. 22 _ Bu tedbirlere ria-
maması için nıaskeleıaecek- 14 - Tahtalarla ve ıiyab yet etmiyenler haklarında 
tir. perde gerilmek ııuretiyJe (3502) sayılı bava taarruz-

8 - Faaliyetleri binalar evleria sokak kapılarının larına kartı korunma kanu-
içinde O)Up- umumi tetivİra• İÇ kısmındaki vestiyerlerin DUDUD 20 ir, ci maddesi ah· 
ta liıum glhtermiyeii nıOes- tamamı veya bir kısmı ışık kimı ' tatbik olunacaktır. 
aese fabrikalarda aletlerin sızdırmaz bölme olarak kul- 23 - Bu talimatın ahki-
görBlmesi için maskelenmiş )anılacaktır. mıa tatbika pasif korunma 
el limbaları kullafllacak, 15-Binalann ıııkları yu- amiri bulunan Emniyet mn · 
alev ile iıliyen kontrol ilet- karıya aks !Uİrea dam ve diirlüğü ile belediye ve 

J·andarma teşkilatı memur-leri de maıkelenecektir. terasalan tadil edilecek, 
9 - Fabrikadaki kBller olmadığı takdirde maskele- durPasif korunma komis-

ve posalar dışarı nakledil- lenecektir. yonu reisi vali 
meden evvel söodürülecel&- 16-Fabrikalann ve diğer FUAD TUKSAL 
tir. büyük binaların ftstll camla ........................ .. ....................................................... K ·ı ıoıun 

f T~yyare Sineması TEL: 3646 i 1.~!0Ç~!_1 M~!!.ı var 

i 1 ÇILGIN GENÇLiK .. Keçeciler Tevfikpafa ha-• ı mamı ittisalinde yeni Güzel 
ı "Svving-Sistr-Svvir g,, ı İzmir tathbanesioin misafir-
ı Amerikanın meşhur "Ted Veemı,, caz orkestra11nın ı terinize ikram edilecek ala-
ı ittiralciyle oynanmış çok neı~li, şevkli daosh flim ı franga ve alaturka ( 1001 ) 

12:-ÇANAKKALE GEÇiLMEZi ~:t:~.~=.t~:~: bHal~nk~~~:: 
ı Ve lagiliz - ltalyan harbine ait sinema gazetesi 1 yağından olan ta tlıların bi
ı Oyun ıaatları : Çılgın Gençlik : 2.30-5.30-8.30 da ı lesini bulanlara bin lira mü-
! Çaaakkele G•çilmeı : 4-7-10 da ı klfat var. 
ı h•daa Mtlınl her fln ••at •t" de ırup halinde ı K8f8Cller Gtizel lzmir • _._.,it IMlllt..,tilere bnnıl ıeanı vardır ı T IHANESI :.., •• , ................................................ 10~1 T>.. L 

(4) 

Amerikan federal istihbarat orgaD 
lngilterede tutulan mektuplar yardımı 1 
alman cuu .. lannın neler yapmak ve o• 
aşırmak istediklerini öğrenmiş olduğa• 
açık göı davranıyor, alman caıusları 

faaliyete geçmesini bekliyordu. 

casusların planları 
Bu planların birincisi müıtabkem metli 

kumandanı albay Hanri Egleni Ne•yor 
Mah Alpia otelinin bir odasında ha 
mekti. Albayı bu kapana ditürmek i 
ilk önce, güıel bir kadının aııkane rol 
den istifade etmek düşünüldü. LA kin "' 
tedbirde iki mahzur gCStiildll. 

l - Bu kadıoın randovtiaüne ıiden 
kumandanın beraberine mldafaa plinlaıd' 
da almıyacağı, , 

2 - Albayın bir kadın ile bir ott:I ecll 
ıında randovli kabul edip etmiyeceti. 

Bu iki mahzur Nazi caıuılarının tet• 
biiılerini geciktirmek mecburiyeti karı•~ 
da bıraktı. 

Casusların planlarının birinciıiui ı6J~ 
dik. ikincisi: Amerikanın bava orduı•• 
mahrem haritalarile mahrem talimata•-" 
lerini aşırmak-, üçüncliıü de Amerika c•' 
burresinin imzaaıoı ve beyaz sarayın mır 
tupluk kiğıtlarındaki baıhklan taklit ,r 
mek idi. 

Y essiye gelen ve lngilterenin M. S. ı 
teşkilatı tarafından yakalanan mektupla~ 
biri Amerikadan idi. Bu mektup Kro ı' 
imzasını taşıyordu. Krovn mektubunda I 
Spielmarı adı yerine, Amerikada oynad 
casusluk rollerinden ve casuslukta göıt.r 
diği muvaffakıyetlerden bahsederek kel 
disioden memı:ıun olup olmadığını ıot" 
yordu. işte Loııdradaki Amerikan ~tef~~ 
line verilen veAmerikaa erkinı barbıyeı•:-
beyecao uyandıran mesele bu mektu ~ 
uzun m6nderecah idi. (Bu miibim mek 
bun müoderecaatın dan aşağıdaki tafsilll' 
tan bahsedilecektir.) 

Amerika siyasi mabfellerinin ilk a-; 
buna ihtimal vermemeleri de bu eaa• 
almaaya ile amerika arasında sıkı bir dol/ 
luğun büküm sür~es~oden, b~t.ta almaD' 
nın Vaşingtondakı buyük elçııı Hano 1) bit 
coffun amerikau mabfillerin~e . bily~k d• 
sevgi kazanmış olmaıından ılerı gehyor 

Albay Eatınin tuzağı 
Amerika polis bazırhklarını yapm;: 

Amerikan istibbuat federasyonu da 1 ,, 
göz ku ıak kesilmişti. Hulasa alman cal 

larını iı başında yakalamak için her b•:rs 
lık görülmüştü. Maamafib en bftyBk 8 . 
albay Eglenin otele davetine baj"l••-:
Berline Kovıı i ta afından yazılmıt , 
mektaba göre müstahkem mevki ku_,, 
danına ı&yle bir kapan kurulmuflu: 

(Dnamı _,) 
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1 (30) Yazao:A. Fuat Tuğseven j, -Başlarafı 1 inci Sahifede- -S- d 
Bayıl~aların bazısı korkusuz ur Kuv-

t halde beni aldatmak için milletler nizamlı ve sosyal vetli bir heyecanda, yahut bir hazımsız-
& L esaslar üzerinde yenı' den ça- k h b k b. d .. '{ d• b• lı ta ve ya ut üyü ır acı an sonra 
~o. en IDe g'ene IF ya}aDCI hşabileceklerdir. gelen bayılmalar korkunç değildir. Kan-

h• b Kral sözüne devam e de- sızhktan, büyük ve çok kan akmaktan 
Ş8 tf oldum rek milletin gösterdiği mu- ırnnra gelen bayılmalar korkulu olur. Bir 

~ .~I Opp• bt"r ç-oc. uk-herek-e-.. ~ avamet kudret ve fedakar· ı meliyat yapılacağı vakit koklatılan ilaç-
11 . 

1 
onun esrarlı, sarı saçlı gü7.el lığını heyecanla anmış ve tan (klorform. Cbloroform) olup ta tam r•'1 e bu merdivenleri teker, l~ızını oturduğum müddetç ~ bu sayede nihai zafore kar iyi olma beklenildiği zamanda, yüreğin ve 

il• er atlıyarak, birkaç defa seyretmis o1acaktım . şı besleuen itimadın muhak- yürekten çıkan kırmızı kan damarı hasta-
.Jet ,P•tıın tokmağrnı oynatnıa· Verdiğim son karara da- kak surette vücut bulacağı ığıodan ve şiddetli güneş çarpmasından 

:ı'e iç~rden Ayşe t~yı ; Din yanarak birkaç dakika otur- nı 'SÖyledikt\!n sonra sözle· sonra olan bayılmalar çok tehlikeli ve çok 
1' 

1 duyuldu: mak üzere ağır adımlarla 1 ine şö_y le nihayet vermiş- korkunçtur. 
~ Kimsiniz? merdivenleri aşıp kapını -ı tir : Nasıl bakmalı? - Baş aşağı olmak üze· 
I llı~t müjdeyi anlatan bir eşiğinde dinelen Ayşe byze- Milletlerin yaşadıkları ve re hastayı sırt üstü yatırmalı. ispirto, ki-

:ı e cevap verdi: nin uzana .. elioi sıktım. çalıştıhları her yerde harbin furiu ve hardallı ispirtolar gibi kuvvetli 

1 

~ Benim anne •• Hem be- Bu temiz ailenin misafir- tehlikelerine ve ağır imtl · sularla vücudü oğmah; ıslanmış bir bezle 
~i ~ e birlikte biri var. letine gösterdiği iltifatlar, hanlarına halen sabırla ta- yanaklara ve avuç içlerine vurmah; amon-
t• Yşe teyze kapıyı açar- tamamiylc misafirp~rver olduk hammül etmektedir. Bu kati yak, sirke koklatmah. Tehlikeli bayılma· , 

1, ~~•rı ıaka, yarı sabi ta- larını açık bir mana ile ifa- günlerde nizamlı hürriyet larda sınai nefes aldırmalı ve dili çekerek 

1
_, ~ rı bir: tavurla kızına de ediyordu. adalet ve emniy~t idealleri- nefes almağı kolaylaştırmalı, lokman ruhu 

0
• li: lllı•k istiyor ve diyordu Kapıdan geniş salona gi - ne ne derece geniş bir tarz- koklatmah daha iyisi deri altına lokman 
f .... rince Ayşe teyzenin göster- da iblağ edilmekte olduğu- ruhu ve kafein şırıngaları yapmalıdar. 

""' H b ld b · ld u bilmek zevk ver-'-ı. .. er a e enı a at- diği koltuklardan birine otu-
1 

n Yüre:ıc.io dış örtüsünün iltihabı - Yü-
11( ır k d. b' mektedir. 5 il taL .,ın en ıne gene ır rarak, gözlerimle ismeti ara- rek bir zar içindedir, bu z r şiddetli maf-

~llcı h·t b ld Hükiimetimize birleşik ol b şa 1 u un. mağa başladım. sal romatizmasında, veremlerde, eski böb-
Qeıı b 'ddA = ı · Amerika hükumeti çok faz ~~ u yarı et . ı ı;söz nı Genç kız, biz annesiyle - rek iltihaplarında, bulaşık ve ateşli hasta-

•' 'Y• boğmak için: görüşürken çabucak gezme- la yardım ettiği !Iİ. Bilhassa hklar (akciğer iltihaplanmaları) gibi yüre-
' H b göndermekte olduğu harp b,.. ayır ayan, dedim. ğe giydiği elbiselerini degv iş- gv in dış zarının alevlenmesine sebep olur-
"lrQ ... ı· malzemesinin gittikçe art-

' ı. soy ıyeceğime ister- tirerek mu-t · ·· lMıl )ar. Hu zarın iki yapragw ı birden · levlenme 
,,iı · d'd . · eoasıp vuc-,.-una tırıldığrnı memnuniyetle öğ 

' )iııa. şun ı en yemın ede- uyacağını gestirerek gıydiği rendim. fakat aralarına su dolmaz. ~una kubr~ 
A bir gecelik salon ropunun K Jın JA t alevlenme derler. Romatizmaaa, sarı ır '.7°.>'te teyze kapının önüıı- ra par amen onun 1 .. 'l l d '"ll(ı eteklerini kaldırmış, salonun uzatılmasına ait ikinci nut· su, eski böbrek hasta ıgı ı e verem er e 

lor& elektriği yakıp, beni iç tarafındaki merdivenler- kuou Lordlar kamarasında kan akciğer ve akciğerle nefes boruları-
, ~İt Oce hayrette kalarak, nıo beraber alevlenmelerinde irin iki zarın 

•o. aıı daha savurdu.· den aşağı iniyordu. Lor.l Şanzölö okumuştur. d 1 n k d 
' o- y·· - d b ı· b ff - Kral bu ikinci nutkunda arasına dolar. Buna su 0 muş Y re ış 

~ Ayyy !.. Siz misiniz o? uzua e e ıren 8 1 gu· örtütJü alevlenmeşi derler. 
' b '•ıl oldu da hatırladınız? liimsemelerde bir utangaç- demiştir ki: Akdenizde kuv- k b b. .• d v. 

11 Hastalığın tthli esi se e ıoe go: e egı-
. ~)arunuz. lıgın gizlendiği seziliyordu. vetlerimiz bütün ihtimaller- k şir. Romatizmadan olan alevlenme çok e-

....._ V k' Annesiyle karşıhkıl o+ur· den vazifuini şayant mem· b k k S· a ıt geç girmiyemim \: b re iyilikle ve bir şey ua mıyara geçer. 
iti bb · doğumuz tarafa dugv ru il er- nuıiiyet bir ta· zda aşarma- .1 \' 111 atte gördüğüm be- ğa hazırdır ve memleketin Bazan iki yaprağın biribirine yapışması ı e 
1~ İçin kafi. liyerek bana: bu mıntakada Mısır ve Tür- hastalık başka bir şekil alır ve yüreğin 
>,~Vakit geç olmakla bizi - Sizi, dedi. Yalnız kiye ile kıymetli ittifak mu- hareketindeki nizamı bozar. 
~ 'lsız etmiş olmazsınız.. bıraktığuudan dolayı affanızı ahedelerinin mevcudiyetin- Veremden ileri gelenler yavaş yavaş 
~~ gelen misafir uğur ge:tirir dilerim. den faydalanmaktadır. ilerler. Fakat, çok teh\ikeli ve ağır olur. 
~'t. Haydi siz de beş daki- - Estağfurullah, dedim. Hitlerin istila ettiği mem- Böbreklerin eski iltihabından ileri gelen 
tt'>~suo buyurun da bize uğur Yalnız değildim ki.. Anne- leketlerin cesur ve fedakar kalp örtüsü iltihabı hasta ölmeden on beş 

tır111iı olun. nizle beraberdim. Eğer ha- evlaHarı . ordula11mın yanı gün evvel başlar. Akciğer iltihabından do-
a~ (litmeğe karar vermiş ol· brlarsanız, burayıı ennenizi başında harp etmektedirler. ğan yürek örtüsü iltihabı çok ağırdır ve 
"'"d Yazın Fransanın felakete k - t- ·· 1 k · · d k·ı · akı 1_ ı •aı Ayşe teyzenin ıarar- görmek maksadiyle geldiği- yüre or usu yarı ara ıçın e ı eran -
~ tı111 arttıracak, belki de d uğradığını gören ltalya Al- dıldığı hal~e dahi hastayı öldürür. 
~-ll mi seze e söylemiştim zan manyamn yanı başında he- Nasıl iyi etmeli? - Sebebine göre ba-

gücendirecektim. ederim. 
~· men yer almıştır. Bilihere kım ister. Yatakta istirahat, yüreğin üze-

... •rip bir kaç dakika otur- H t 1 H b • '11\lt - a ır ıyorum. em enı ltalya Yunanistana hücum rini dağlamak, tentürdiyot sürmek, kanla 
~ la hem bu temiz kalpli yalnız göndermemek, hem etmiştir. Fakat şanlı bir hacamat yapmak, yakı açmak, lokmanrubu 
~nı kırmamış ve hem de de anuemi görmek maksa- maziye malik olan Yunan- içirmek, et arasıra lokmanruhu, kafein ve 

l) • d .., • t• diyle geldiniz. lılar bu defa da kahraman- kafurlu yağ sırıngaları yapmalıdır. Eğer, 
erı egJŞ lf• -Sonu var- hklarını isbat etmişlerdir. yapraklar arasındaki su çokça ve bu su-

tQ6 h _. ... ._ nun ağırhğıınn kalmas10dan başka zarar· 
~yen ayvan .-~~··· ...... ~ ......................... , lar hörülürse örtüyü delip suvu akıtmalı. 8 l '·) b- _ .. _ 

1 
. ı Bugün matinelerden itibaren ı 

Ilı". 1 ~ aı utun omur erı :ELHAM RJ• s· d • Eğer, su olmayıp ta irin olduğu anlaşılırsa 
~ llddetince deri de!ğiştir- ı .. ınemasın a; yüu k örtüsünü yararak irini boşaltmalıdır. 
tlt ~ıler. PulJarı biç dökül- ı; 25 günden beri bütün Istanbulu saran bir ihtiras kasır-: Yüreğin iç prtüsünün alevlenmesi.- Yü· 
tı. ı gası ... bütün bir gençlik kitle3ini esir eden sürekli bir ı reğin iç örtüsünün alevlenmesi yeni veya 
'<urnurtadan çıktıkları za· ı aşk macerası, nihayet loca bir şehri coşturacak : eskimiş olabilir. Yeni ve taze yani şiddeti 

~~:=~~~~:t:::tE.:; i B A L iAlabi birlm~i. y K A i ~t~~~:~:~;::~:~~:::::::~;af~~~;~ 
lyür ve bu pulları ölftnce- ı ı ve bunlar tıkaç iti görürler. birkaç hafta-

r~ kadar muhafaza eder- ı Harikalar şaheserinde , dünya sinemacılığının t dan bir aya kadar geçecek zaman içinde 
~... : iki eşsiz şöhreti! ı hastayı öldürür, ölüm ya kanın ıebirlen-

1>;. Fahri Işık l-~~!_s~-~~!'!'J':~~~~.~~i!!-J ~::::d;i~i:~~:
0

d~:::~ı;.t_:~:~:E:~:~· 
'•lbir Memleket Haataneai 
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ZABITA HABERLERi 
---------------- -

Yan21n başlan2ıcı 
•nın11111111111111nı1111ııunıu 

Aoafartalar cıddeıindıa Mehmet oğlu 
furuncu Ş~ref idaresinde bulunan furun 
bacasını temizlemediğindeıı dolayı bacada 
biriken kurumların ateş almasiyle yangın 
zuhura gelmişs~ de yetişeıı itfaiye tarafıo
dan söııdnrülmiiştiir. 

Furua Abdi V~hbi sigorta şirketine 6000 
liraya sigortalı olcluğa ve ya"gıntn fırıncı 
Şeref1n ihmali yfiziiaden ileri geldiği anla
şılmış ve suçlu hakkında muamele yapıl 
mışhr. 

---nunnıınını---

Hırsızlık 
Keçeciler kestane pazarınd-' Ahmet oğ

lu Ihsan Süleyman oğlu zahireci Nurinin 
' zahire dolu çuvalı boşaltıp götürürken ya
kalanmııtır. 

----IHlllll---
Bıcak taşımak 

lısmetpaşa bulvarında Selihettin oilu 
Ahmet bir alacak meselesieden Süleyman 
oğlu Cemale bıçak teşhir ettiğinden yaka
lanmıştır.1 

BORSA HABERLERi 
11 - 18,50 kuruştan 663 çuval uzum, 

7 - 16,50 kuruştan 837 çuval incir, 9 -9,25 
kuruıtan 38190 kilo buğda}'. 5,50 kuruştan 

16 ton burçak, 20,50 - 20,75 kuruştan 3Q 
ton sısam, 55,50 - 65 kuruştan 912 balya 

pamuk, 5,25 kuruştan 10190 kilo arpa sa· 
taılmııtn. 

FAYDALI BiLGiLER 

Cül sirkesi 
Güllerin en bol olduğu zamanda gayet 

güzel giil sirkesi hazırlamak kabildir. 

Yaz günlerinde bilhassa çok sıcak ha· 
zırlamak kabildir. 

Yaz günlerinde bilhassa çok s1cak ha
valarda yüz yıkanırken su içerısıne bir 

kaç damla bu sirkeden damlatılırsa fevka
lade serinlik ve ferahlık hissedilir. Cilde 
de taravet verir. 

Bir iltreHk kolonya şişesini yıkayıp ku
rumağa bırakmalı. Yarısına kadar yalnız 

kırmızı gül yaprakları ile doldurmalı. Şi

şenia ağzını kapayarak güueşte bir ay bı· 

rakmala. Sonra diğer bir şişeye süzerek 
içine yanm su bardağı 90 derecelik ispir· 
to ilave eder~k ağzını sıkı kapamalı ve 
öylece muhafaza etmelidir. ____ .. ___ _ 

Magasııa karıı çilek 
Kıtın mayasıldan muztarip olanlar çilek· 

ten istifade edebilirler. Taze çilekleri eze-

rek pomat haline getirmeli, bir tülbentten 
geçirerek suyunu s6zmeli. Gece yatarken 
mayasıl olan yerlere çilek suyunu sürmeli. 

Kuruduğu zanıan yıkamadan yatmalı. Er
teai sabah yıkamalı. 

Bu mevsimde yapılan ilAç kııın maya
ııldın kurtanrmıı. 

(Halkın Sesi) 22 2nciTe~ 

Arşidük Otto Çörç=tin nutku Ü k Gazetele'? 
Lo cdra ( A.A) - Avam • d" )a~ 

kamarasında kralın autkuna rı ne ıyor -
cevap verilmek üzere tevdi ULUS: 
edilen bir takrirden sonra ı·t 1 d ~ h·ı· .. cal 
başvekil Çörçil söz alarak l aFgataı'h aR, fokaı Altaıym: U • 
bilhassa demiştir ki : , ~ 

Akdenizde iki harp cere· Düğüm, ltalyan kudret f 
yan etmektedir. Her ikisi- enerjısiodedir. Fahat süf'' 
de bizi azami dere,ede ali· rinin azmi, ne kadar hudut· 
kadar eder. Adetçe çok yük- suz olsa da, atını çatlatoı•~· 

..~ , s~k düşmana karşı Mısırı ve tan menedemez. 
Sü.,eyş kanalının müdafaası N k F Jbııo' 

ARŞiDÜK OTTO 
Nevyork (A.A)-Arşidük 

Otto söylediği bir nutukta 
logilterenin Almanya tara
fından zaptedilen yerlerde 
milyonlarca kişıye ma1ib bu 
funduğunu ve bunların da 
gayretiyle Almanların mağ· 
hip edeceğini söylemiş ve 
demiştir ki : 

utu ta ransa su 
var. Bundan daha bir kaç telmih eden fıEralar üzeri" 
ay evvel bu müdafaa müş- ıeı' 
kül ve şüpbdi gö:.tik~bilir- de de bir takım rivayet 
di. Fakat "lUgÜ.l ıstila kuv . duymuş olanlar dikkatle 0°

1 

vetleri üzerimize s..ı ! dıı ırsa muşiardır. Sulh dahi ıııiit~: 
vazifemizi başaracağımıza reke gibi mihver sulhu 

0 

itimadım vardır. Yu Jan mil- mıık iddiasının teyit ol1Jd' 
b'' !etinin b :r kütle halinde ve masına lüzum gösteren 

beyecaula. düşmana karşı diseler nelerdir? 
ayaklanmasını mevzuubahs Üyle görünüyor ki fr• 11

' 

eden B. Çöıçil demiştir ki: sa münhasıran Almany•f'J 
Yunanistan baskına uğra- mağlup olduğu davasıadadıf d 
mış olmakla beraber toprak- b~ Mütareke, yüzde yüz . 
tarını kimilen müstevli as- d t 
kerlerden temizlemiştir. (Al- Alman zaferi müıarekesi ı · 

Almanya ne sulhtaki bisfe' ~ 
kı~lar) Müstevli askerler bü- ~ 
tün manasiyle bir haydutluk sini yüzde elliye iodiroıe t 
olarak tavsif edilebilecek şe- ne de Fransa mağlôbİYe ) 
kilde Yunanistana saldır- borcunu yüzde iki yüz öde; 
mışlardar. Göz önünde tu- mek niyetindedirler. Fr•11 

tacağımız bu iki harp sah- belki de ltalya ile ayrı'' 
nesi .rdır. Ve ancak şunu h~saplaşma mesuliyetioİ11' 
söyliy!bilirim ki elimizden bunca felakete rağmen, ke•' 
geleni yapacağız. disioe bırakılmasım Führer 

Gıdeceğimiz yol uzundur. den rica edebilir. , 
Maruz kaldığimız karanlık Herhalde söz şimdi Göt~' 
bu yolları da gizlemedim. ı' 
Bu harp tam siJahlı bir Al- ce yakınlarında boğuşa11 ' 
manya ile dörtt~ bir silah- lahlarındır. Yüzlerce tao~~ 

- Fransızlar da boyun
duruğu kırarak lngilterenin 
yanıbaşrnda mücadeleye de· 
vam edecektir. Almartyada 
yer yer yapılan sabotajlar 
logiltereye yardım etmekte
dir. Geeenlerde büyük bir 
tersane esrarlı şekilde ber· 
hava olmuştur. 

h ingiltereye yapılmıştır: Belgraddan gelen baberlef 
Fakat bu cihetten düş- göre ve henüz resmi ltaly•~ ~ 
manın fevkinde bulunuyo- tebliğinde zikı edilmemiş o ~· Otto sözüne devamla : 

- Belçika ordusunu mü
cadeleden vazgeçirmeğe ka
rar veren Belçika kralı, müt· 
tefiklerine general Biyotu 
göndererek bu kararından 
haberdar etmesini bildirmiş
se de general Biyot gider· 
ken yolda ölmüş ve mütte· 
fikleri haberdar edememiş
tir. Kral, mücade1enia fay
dasız olduğuna kani bulun
makta idi. 

masına rağmen YugoslafY' L · 
ruz. . . w ~ 

1 ı k . . h b d. arazısıne sıgınmıştır. ) .. nsao ı ıç1n ar e ıyoruz ,. 
ve bunun içinair ki zafer L d H ı•f •~S 
her zaman bizim . olacaktır. or a ı a.. ~ 

·----~·----·--- ·--

Zayi 
İzmir mıntaka. ı Ticaret 

müdürlüğünden 20/111940 
taribiude aldığım 284 ve 286 
sayılı kontrol vesikalarını 
kaybettim yenisini aJacağım-
dan eskisinin hükmü yok-
tur. Mazhar Izmiroğlu 

lzmiır Fiat Murakabe ko
misyonu reisli~inden: 

Işıkların söndürülmesi ve karartılınası işine başlanacağı 
14-11-940 tarih ve 2-14660 sayılı kararname iktizasıodan 
bulunmakla bu işe mütedair nizamname ile Pasif korunma 
nizamnamesinde yazılı ve müfredatı aşağıda gösterilen eş· 
yanın miktar ve bu günkü satış f iatlerinin 23 ·11-940 Cu~ 
martesi günü saat 12 ye kadar bir beyanname ile derhal 
lzmir Fiat Mürakabe Komisyonu Reisliğine bildirilmesi 29 
Numaralı Milli Korunma kararnamesi hükümlerinden ol
makla keyfiyet alakadarlara ehemmiyetle Hin olunur. 

SEYANI MECBURi OLAN EŞYA ŞUNLARDIR 
Altmış Vattan aşağı mavi renkte elektrik lambası 
Mavi camlı ve maskelenmiş gemici lambası 
Karartılmış fenerler, Petrol lambası 
Hafif ışıklı maskelenmiş cep lambaları 
Ma~i renkle maskelenmiş el lambaları 

- Koyu mavi veya siyah yünlü kumaştan storlar 
- Madeni veya tahta pençere kapakları veya kepenkleri 
- Koyu mavi veya siyah mumlu muşambadan storlar 
- Koyu kumaşlar, muşambalar, kutonlar, deniz amba · 

Iaj kağıdı 

Diyor ki: d :Q 
Londra ( A.A ) - ıor b~ 

Halifaks Sovyetlerden bab' >~ 
sederek demiştir ki: t• y 

- Elimizdeki malfun• il 
.. •i 

nazaran Molotofun Berlio sı 
Yareti esnasında olup bite!S' ~
ler hakkında işarette bulu"' ~ 
mak içia söylenecek çok ıf ~t 

~,~ 
şey vardır. , ~ 

Biz, Sovyetler birlig•~ ~i 
bir ticaret anlaşması W" ~ 
teklifatta bulunduk. Bu te~: ~~ 
lif lerimiz. hala Sovyet b r· t~ 
kiimetioin önünde buluouf~ ~t 

Kabul edilebilecek uıalı'' 
t· 

yette bulunduğunu zanoe , 
tiğimiz bu tekliflerin ce~• 
bını bekliyoruz. ~ 

Sovyetlerin yapbğa topr• 
ilbaklarından doğan mubte' 
lif meseleler hakkında b~t 
tarzı hal bulmak içi:ı lof1

' 

liz hükumetinin mevcud t•; 
ahhüdlerini nazara aıoı• 
şartiyle tekhflerde buluodulı~ 

Eğer dünyada başlı b•şı. 
bl 

na bir soygunculuk h•'ııi 
olmuşsa o da muhakkak 
işte bu harptir. ., 

Yunanistanın adı, bu us0

1
, 

tarihte bu kadar illkdir bd• 
lambaları, pilleri ve mamJŞ ve ltalya adı , 

şimdiki kadar aşağı dftştJI' 

- Yağ ve lspermecet mumları 
- Alel'umum elektrikli cep ~e el 

ampl\lleri 
- Koyu renkli Vernik boyaları miştir. 

• ·----e-
~----- J keyfiyetidir. 1 mi tir. 


