
TOPRAK VE DEMiR ••• 

~ lı .. lsı reamimisia alhaa hakiki milli zenrialiğimizin ç•hıkaa çiftçilerimizi• 
U. laerıketli topraklarımızdan çıkarabilecetini yazmııtık. Bu rl• de top· 

111 ~ l.ır nrette kazacak, ekecek, biçecek aletlerle votoaımmn karo, 
"'- mldafaa edecek her tiirll ıilib, taak, gemi ve tayyareler de demir 

11tet•1a talylk ebemmi1et •e iakiıaf ıayesiade elde edileceiiai ıöylemek 

._ hn•ld •••il içia toprak ve demirin mukaddes bir mana ve mefbamu ol· 

'- .. ,at •adedea maazara, bir çiftçinin tarlasında çahıma11, en yüksek, ahenk· 
-.. m111iki •e faaliyet çekicia canlı ve uyandırıcı ıesi olmalıdar. 

Uzakşarktaki 
Müttefik 
Vapurları 

---o·--
Nevyork (a.a) - Uaited 

Preue aöre iyi mal6mat 
alan mahfiller uzak ıark 
denizlerinde işlemekte olan 
inriliı, Yaaaa •• Avuıtr11l· 
ya •aparlaranıa Atlantiğe 
relmeleri •• yerlerine Ame · 
rikaa yapurlaranıa ikamesi 
hakkındaki hazırlanan plin· 
lar hitmiıtir. Paıifikte itle· 
mekte olan K_,ada vapur· 
lannın hemen 'hepıi Atlan: 
tiie rladerilmittir. Pllaa 
nazaran Amerikadaa 1e9ke
dilecek harp malzameainia 
logiltereye ve uı•k ıarka 
nakli iti lnıiliz vıpurlau 
tarafında• · temin edi-
lecektir. ---
Yeni tip lngiliz 

bombaları 
Londra - Loadra radyoıu 

8,15 reami teblii: 
Almanın ea mibim ıaaayi 

mıntaka11 olaa Rar havıa • 
ıının lagilizler tarafıaclan 
bombardımaaı hakkında taf • 
ıillt relmlıtir. lafİliz tayya· 
releri bulatlat ara11ndan aça· 
rak bombaları•• HDayi mer· 
kezine atmıtlard1r. 

Mihlm bir demiryolu de· 
poıa ile dlter bir mlhimmat 
clepoıu kimilen yaaclıja ıa · 
rtllmlıtlr. Yeni tip •iır 
laıiliz bombalara Nazi ma· 

kamlaram dlılndermekteclir. 
Bu bombalar iuhet ettiii 

yuİeri klmilea talarip et· 

••ld•••·· 

Bingazi ve 
Gazala 

bombalandı 
o 

Kahire, ( a.a ) • - Biarazi 
limam d6n tekrar bombar
dıman tayyarelerimiz tara
fından bombalanmııtar. Li
manda bulunan iki vapurda 
yangın çıkmııtır. Gazala 
tayyare meydanına bomba 
atılmış ve mitralyöz ateıine 
tutulmuıtur. 

_....... .. __ 
NORVEÇ 

Açıkları ada 
Bir Alman cep zırh

lısı torpillandl __ .. __ 
Londra., (a.a) - Dün gece 

yarı11adao evvel bir devriye 
tayyaremiz Norveç açıkla· 

rında uçarken bir Alman 
cep zırhhıı ile bir ticaret 
gemiıi kafilesinin gitmekte 
oldujana savaş tayyarele· 
riae baber •ermiştir. Gelen 
tayyareler kııa bir meHfe· 
den torpilini cep z1rht11ınıa 
&zerine atmış ve derhal bir 
ıiyah duman etrafa ıapla· 
mııhr. ikinci tayyare torpi· 
lini dumaaın tam ort•ıına 

atmııta da iHbetin yapbit 
tesiri ıörememittir. Bilahare 
zırhhaı• durmakta olduğa 

ıörBlmOıtir. Alman yaaın 
mevcud iki cep ztrhl11ından 
birimi ite J•nlDU 1.ir llale 
.ok .............. ktatlu. 

Son Dakika 

Tas ajansının 
bir izah ve 

tekzibi 
--~--

Moıkova ( a.a) - Taa 
Ajamı f\I tekzibi neıret· 
mittir : 

Bıazı laıiliz 2azeteleri 
ile yabancı kaynakl•r Al· 
maayaaıa Sovyetler Birli· 
tinden bazı yeni talepler· 
de bulaaduğaaclaa dolayı 
iki h&kftmet araıında bir 
harbr intaç edebilecek ila· 
tilaflar zalıur ettiiini ve 
bu ıebeple Almaayaaıa 
Sovyet Raıya hadatlarnİa· 
aıkeri tahşidatta bulun
duklarana ve baaa ma!ca- · 
bil Sovyetler Birliiiai11 de 
aıkeri tedbirler ittihaz 
ettiğine dair hazı haberler 
yaymaktadırlar. 

Bu pyialar uydurma •e 
Moıkova - Berlia birlitine) 
dütman olanlar tarafındaa 
çıkarılmaktadır. 

11 Tas Ajansı " Almaa
yan1n Sovyet Ruıyadaa 
biç bir talepte bulunma· 
dığını ve So•yet ordul•ra 
tarafından yapılan bazı 
aıkeri hareketlerin matad 
maneHalardan ibaret ol· 
duğuau ilin ve izah eder. 

MALTA 

B.RUZVELTIN 
inglltara kraıııı; • 
derdiği tebrik taıraıı 

----o--
Vaıingtoa, (Loadra r-4• 

yoıu 8.15) - Bay Runelt, 
lngiltere krala Majeate altaaca 
Jorj11n dojum ıünil m ... • 
sebetile ıöaderditi tebrik 
telgrafında eıclmle demlt• 
tir ki: 

"Hürriyet ve adalet ••· 
vaıı uğrunda kabramaaca 

Jm8daf•• eden Britaayah· 
lara Amerikan milletlaia 
ıempatiıini bildirmete mlf· 
tebiıim. Majesteaise bir k•• 
daha temin ederim ki Am•· 
rikaa milleti yardım laaaa
ıaada vermiı oldup taab· 
lı8dl yerine ıetirme;e ••· 
metmiı bulunmaktadır'" 

---o--
CİMANODA 

20 bin ıta11111 aıtli 
çımbar lçlıı 111•1 

Kahire - Londra ra•,... 
8,15 reıml tebliğ: 

Habeıiıtanda temizi ... 
ameliyeıi de••• etmeldacllr. 
Cimano mıatakaaıncla Wa
aan 20 bia kifillk ıtaa,.. 

~ kuneti çeaber içia• abwrı 
tır. Bu çeaber ıittikçe ... 
ralmakt•dır. Baalana ela t•• 
ilmi bekleamektedir. 

--o----
üzerinde on dlımın 7000Tonlak bir 
taggarısi dO&OrlldO vapur batb 

Kahire - Loatlra ra•,.a 
8, 1 S reımi te~lii: 

Malta - Londra radyota 
8,lS resmi teblii: 

Dün Maltaya hücum edea:
düçman tayyarelerindea onal 
Malta üzerinde ~ imha edil:I 
miştir. 

Sicilya açlklanada da bir 
ltalyan tayyareıi denize dü
şürülmek suretiyle tahrip 
edilmiştir. -------
Alman Tay

yareleri 
Kıbrısa bomba attılar 

Kahire - Londra radyoıu 
8,15 reşm'i teblii: 

Alman tayyareleri din 
Kıbr11ıa 3 mıntakaııka bom
ba atmıılarsa da baaar asclır. 
Bir kiti yaralaamııhr. 

Merkezi Akcleaizde Wr 
dlıman gemi k•fileliH ,.. 
pılan hocam neticai• .. 7 
bin tonluk bir tic•ret ıemlll 

· bombalanmıı ve ••par llet
mııhr. 

--o'--
Ortaıark ın111ız ıı 
lararalhııın tabUll 
Kahire (a.a) - Sari,... 

müttefik orduları yeai ilerle
yişler kaydeımiılerdir. Sel
lum ve Tobruk mıatakuıa• 
da itara değer bir vaka ol· 
mamııbr. 

Irakta ıilkln hiklm 
mektedir. 

o 

--• Rodos hava 
GI: ~e~ole ye- ıeu•anı ._il 

Dl ıltıhaklar Kahire (a.a) - l•ıUi• ta 
Şanrlaay (a.a)-Çiade bu- yareleri cl&a Rodottalri lla 

luaaa Fraaııılardan 700 18 meydanı•• laicam 
Deıol barekltıaa ittirak etr atılan bombalarda• Wr ,.-
mela:: kere Si•ppara ait- rol depon •••• MI• 
mitlerdir, tir. 

, 



alabtaıar Tlrtluı 
tarihi " adan: 

o 

uaD: Elırem Yalçınlıaya 

-9-
SPOR HABERLERi 

Ba veailralar inalın köt6 
itince ve hareketlerinden 
up ıoracak bir teıekköliin 
mami heyet demek olan 

Atletizm müsabakaları 22 
hazıı'anda yapılacaktır 

mibabaka- Mü1 11 bakalara ittirak ede-

aalnm = Kurultay'ın mev-
: .......... ·yetiai ıöıtermekle kal

JUak kralların kurultayda 
nuaa•klmi1etleri baliııı.de bat· 

ı vererek cezalandıracak 
1ı1u~ı da imir bulunan ağu 
.,,,, __ 6mleri ihtiva, ayni za-
~ ...... -da balef tayinini ve kan 
~naın balliai de irade 

mektedir. 
Telepinuı"un Haıuva ile 
natiya 'ya kartı barbettiği 

Kukalarla da airaıtığı 
•ıılmaktadır. 
la lalkümdardan ıoara230 

,_.lik bir devrin vekayii 
~haldir. Yalnız baza hl· 

dar isimleri bilinemiyor
dıt laldiAh tarihiyeıi he
karaalıkta kalmaktadu. 

Takriben 1650 den 1450 
•adaki iki a11r ve hatti 

~a fazla bir zaman bu fa
laJı t .. kU eyler ve ancak 
\aiclea keıfeclilebilecek ve-

~·· aıclıalaamaıu memul 
J .ulebiHr. 

• ••• 
• Willddan evvel 1450 den 

1650 ye kadar 

rfEKA Yii KARANLIKTA 

ı 
KALAN DEVRE" 

Telepinaı'dan sonra Etile-
ı timali Sariyecle bir ali· 

,.._,. kahp kalmıyacağı, 
r•kların mevcut olma

- ylzlladea bilinemiyor. 
Api çağa tuadüf eden 

J alHI ,. Aıar kaynaklariyJe 
:marcla Hlkıaı hikimiycti 

lrayaaklarının da bulun• 
lmUI, hiklye auretiyle de 
ıey ögretilmeıine imkln 
... ktedir. 

fa.iki ileride bu zaman 
Jli ele timali Suriye ile 
rı Mezopotamyada ve 

illuiade yapılacak yeni 
yat ıayeıinde aydınlatı
ecektir. 

t llsaoı'ların Mııırclaki ida· 
arl ele ı•yaaı tetkiktir. 

; •lar Mısın Aıur ve lr1aa· 
!il Japtıkları ıibi, ancak 
ı blylk ve kuvvetli bir 
letia lalkmettiği hudut· 

ı içerisinde bir eyalet ola
idare etmiı gibi ıörün

'Cleclir. 

lzmir atletizm 
ları için dolgun bir prorram 
bazarlanmıtbr. 

Grup birincilikleri adı ve· 
rilea b11 müsabakalara Ay
dın, Babkeair, Burdur, De· 
nizli, laparta ve Maniıa 
bölgeleri ve lımir atletleri 
iıtirak edeceklerdir. 

Miiıabakalar 22 Haziran 
1941 Pazar günü Aluncak 
ıtadyomunda icra edilecek· 
tir. Ôileden ıoara başlana· 
cak olan bu miibim karııl•t· 
malarda 100, 200 ve 400 
metre ı&rat koıuları 800, 
1500 ve 5000 metre muka
vemet koıularile 110 metre 
maaaialı, Balkan bayrak ko· 
ıaıa, plle, disk ve çekiç 
atma ile irtifa uzun ve ıırıkla 
atlama miinbakaları yapıla-
caktır. 

iki ihtikar 
maznunu 

Fiat m6rakabe komiıyo· 
aunca teabit edilen sahı 
fiatleri dahilinde utıı yapı 
Jıp yapılmadafı fiat müra
kabe biroıu memarlatı 
tarahndaa 11kı bir ıarette 

kontrol edilmektedir· 
lhtikir yapbiı tesbit edi

lenler Milli Korunma kanu· 
nana aykarı hareketlerinden 
dolayı mahkemeye \'erile
ceklerdir. 

* ~ * . 
AaafartaJar cadde.iade 

Riza oğlu Ömer Koçmanın 
perakende olarak utmaıı 
icap eden unları Hayim 
adında birisine toptan sattığı 
ve ekstra unlardan bir çu· 
vah fırıncı HilıcyhJc 27 
liraya vererek ibtikir y11p· 
biı iddia edilmiıtir. 

§ lkiçeşmelikte lsmail oğlu 
bakkal Arifin maliyeti 127 
kuraı olan n•ftaliai 160 ka
rafa ıatmak ıaretile ibtikir 
yaptığı •ikiyet edilmiştir. 
Gerek Ömer Koçman ve 
ierek Arif adliyeye veril· 
miılerdir. 

Yazlık zeri yat 
Viliyetimiz dahilinde bu 

seneki yazhk zeriyat çok 
bereketli ve iyi kalitede ol· 
duğu anlatılmıtbr. Yazlık 
zeriyattan bilba11a m111r, ar· 
pa ve pıtatiı mebıal bir 
ıarette yetiımiıtir. 

BiRSi HABERLERi 

t laurda elduğu gibi Babil 
t Slrltte ele HtHuoı eserle

tuadllf olunuyorsa da 
,.,ıeria mezkur devletin 
ak azak hadutlarnu teı
ttiiiaclen flpbe oluna· 16 kurQftan 13 çuval lla&m 

10,50 kuruıtaa 35 ton baki 
ıekilde m8aferit bulua• 18tılmıttar. 
.. da anlatılacaiı veç- --.--------
.. ı bu de•letin mer· Dr. F abri Iıık 
ldetiai Suriye mıataka· lımlr Memleket laa•taaeal 
hfldl •tmıkte bulua- Roatken m8te1aa .... ı 

• pelr mulate .. ldir. Ro•tkea •• Elektrik tedaYlıl 
rapıhr. Jldael 8e1ler Sokak 

(Arkam YU) H Mo Tll IPON. 25'2 f 

cek olan atl~tler 16 Haziran 
Pazartesi günü ıaat 17 tle 
bölıe merkezinde toplana
caklardır. 

Kadifekale 
Gazinosu 

Belediye tarafından Kadi· 
fekaledeki gazinonun geniı· 
letilmeıi kararlışhrılmıı, li
zım gelen proje hazırlaamıı
br. Yeni iaıaat 1268 liraya 
mal olacaktır. Ayrıca Kadi· 
fekaleye ve Cümburiyet ko
ruluğuna konmak &zere be· 
lediye tarafından 150 tane 
kanepe yapbralmaktadar. 

--o---Belediye 
Çalışmaları 
Belediye daimi enclimeal 

din belediye reiıi Dr. Beh
çet Uı'ua reisliğinde toplan
mıı, "azı iaıaatı miiteabbit
lere ihale etmiıtir. 

Doktor Behçat Uz, din 
öğleden evvel ıebrimizde 
tetkiklerde bulanmuıtur. 

--o--

Karantina gözteped Hüse
yin oğlu Kizım: Nail kızı 
Peribanın pencerede buluaan 
el çentaıındaki 98 karuı pa• 
raıını çaldıiından yakalan
mııtır. 

§Karı•yaka ıaadet sokağ
ında Ali oğlu Muıtafa ya
nıada amele olarak ç•lııtağı 
Ahmet oğla Azminin bir n· 
atını çaldığından ıaatla bir· 
likte yakalanmııtır. 

Bıçak taşımak 
Gardaabarda Fevzi oğlu 

Hüseyin ve Durbaba oğlu 
Niyaıinin li&erlerlnde birer 
bıçak bulunarak alanmııtır. 

§ Bornova Yaka mabiılle· 
ıinde AH oğlu .Mlıhfa ve 
Ali oğlu Murat aralarında 

çıkan mftnazaada birbirlerini 
dövmek suretiyle yaraladık
larından yakalaamıılardır. 

§ Muıtafabey caddesiDde 
Tahir oğlu Haydar ıarhoş 

olduğu halde bay Kemalin 
evine ıirdiğindea yakalan
mııtar. 

-..0111111m111111--ııımrıın•11 

Diş Tabibi 
Muzaffer HU•nU Levent 
Haatalarını milıt• ıl olarak 
Biriaci Beyler ıokajında (10) 
No. da her r&n kabul eder . 

Cilt ve Zibrevi Haıtabklare 
Mlteba11111 

DOKTOR 

Salih Sonad 
lkiaci S.1let So. No. 79 

-Haydi bakalı~ delikaolıl~ 
-Ohoyda bre Memiı lpeblİ\f 

lllllllllftl ~ 
Aradaa bir saaiye bile kollanaı yaolanad• 1 ~ 

geçmemiı, ıöıleri yerinden gibi ıallayıfları, b• ;~~ 
uğramıı, o da mlthit bir kuaç bakııları, 810 ~-
nlra ile ha1mının &zerine ba ıeaç ve meçbal k ; 
b&cum ederek Memiti enıe• bir hllcamda paral:-.~ ; 
ıinden kanamııta.. en dar bir uaı•• _,. 

Deli Memiı, . Halilin bu dutaau 16ıterip 1 ~ 
ani hücamuau zerre kadar yıllardaaberi heybe:.~ 
beyecana kapılmadan, kirpi· larında taııdıit P '~ 
ğiai bile kırpmadan karp· ıenfiae ltir .-& ... ' 
lamıı: katmak i.ter ıibi icll··· fll' 

- Oboyda bre anlan! Deli Memlp ı:.:=; " 
Diye Dlralan baıarak bh· aiyab uçlara, 16 tak t/I 

biit&n aeıelenmeğe, 16zle- tini dlllJ•• tatb ~ il" 
rine bir enerji kayaatı ıel· ları, bele ceyll• c'~ 
m•i• "-tlamııtı... klflan klmHJ9 ti ,.ı ~ 

Bu, ilk defa olarak ayı debıet ve heybeti 
boğan Halil ile Deli Memi- fıraat bınkma)'O'• ~ 
ıin karıdaıma11, ba, ilk defa yklerce kadı•••• ti' 
olarak ba meydanda g6rll· riade kalbleri çır~ fl1I' 
memiı heybet ve kudrette lanma heyecanla ~ 
iki pehlivanın clalaıması idi.. yorda... ~ .~ 

Memiı, iri enıesinde bal· Şa aatla b .. • ~_, 
yoı ıibi ağırlık vererek zel yiz&ade topldl';,, 
duran Halilin elini hemen ıız insanların ıe.,t ~ 
bileğinden yakalamıı ve di- bablletiai omasları .. -" fi 
ğer elile de baımının ense· Deli Memifi•, ·~ ~ 
ahıdea tutarak, ona ı~yle canda• balnılarla t '-
bir iki kerre ıallamıftı.. clGği ıörlllyor, faka~ 

Ayı boğan Halli, MemitiD zamanda ayı llOla• ..,ı ~ 
sol elile çektiii ıa hafif el gökleri liletea, 1".ılsl tJJ' 
eaıe ile, poyraza tatalmuı ten mqlaar alrall ı" /I' 
çınar ağ•çları ribi ileri ıeri balutaa çarpıt1ii811 

... 

gidip ıelmeie, iri ıi>•cleai l&yorda: "' 
çatar çahr eanemeje baıla· - Ha1di 1takah• 
mııta... kaah!... -"" 

Halk, vaveylayı koparıyor, - Olao1da br• 
davul ıuraa kulaklan para- pebliva•! •.• 
lar, halkın biiylk ağaltuıaaa - Obo1claaıl,.. ~ 
yırtarcaaına çahyordu... Ehey Allahıa1, itle~ 

Birbirini iki el enıe ile biran iri, ayı bol.. r 
deneyen bu iki · dev Japılı ıenciriaden bof8-=-~ 
inun, tekrar birbİriaden canavar, ba caaa•.,a t" 
ayrılıyor, meydanın kıenarla· ele ıanki aaall• .. ~ • 

doimut bir lraıa ,., ,.',I!.,. 
nada dolaımığa, heybetli Halil, Deli Meaaifi "'-~ 
v&cutlannı daha yakından J/11 ~ 
g6ıtermek için balkın yanına bir kazadan 16r~ . ~ 
doğra peırevler yaparak tahta• parlaya• ,,,- · 
yaklaşmağa baılayorlardı... ııada bir lokmacla• 
Meydanın etrafını ana revelemek iıtiyorcl•·:~ ~ 

baba ıünll ıibi doldutmaş, Fakat Deli M•-~J 
W.biri llzorleriae babk latifi kolaJ kolay peyalr .}_ 
olmaı insanlar, gözlerini bir lokma olmacb~~~ 
dört açmışlar, onları seyre· lerdeaberi ba • ..,..,-,.1 
diyorlar, vlicatlarınıa en haraca keamlt •JI ~ 
ufak hareketlerini ıözleria- aıafı kalma&tı•• .. ;il" 
elen kaçırmamak istiyor- ıa miithiı alra P. 
lardı . .. mek iıti,or: ---~ 

Halil, ba meyclaalarda o _ Olaoyda br• ti"'" 
gine kadar g6rllmemiı bir il ı J v••···· f'K' 
aıabiyet ve hiddet içeriıinde Diyerek, ııerı.-
baluoayor, aklanna lupkar- · . . 1..: 
mızı kan otaraıuı korkunç yer•a... ~ 
g6zlerini araııra iki zehirli Ba, oalaıı• -tklacı_., 
ok gibi baımıanı flzlerine maıı, aııl Htafll 

d ~aıt el ....... idi. . _; o.. ayer a... .,,, .· 
. Adım abıları, iri paıole -So• 

' 

' ' 



\ lfoşgör Yaranma 
~ bir telt t,.' .S. "iti nazarla bakmıyotken kimse •ffoıgör" e 
,-,..it 1 fıta bealedea ibvanımız vardır. 
l:°'"" ••t il 

~t I • iııılar, bu akıam böyle Kordonda•. 
zer ı,· · l .,.li azım de Hbrı yok bir canımız vardır. 

~ ~ ~~e t~z~in wHoıgör., ü l;içare wT~vfik" e "'t e,leyeyım kim pareden fıkdaıumız vardır. 
tt_ la-u~' hiç ekıik olmaz aeı'eıi amı, 
~be 1İoDatana111 derdimiz, amıaımız vardır. 
,,_ beYde• IOraraak cümle (ıhvali ıiyııiyi) 

p la...au.: d. o· . d d •"'-11 ar." ıyor, ımınımız var ar. 

' ~ iaadı hayli çoktur bıbı tenkidde 
"- ki \er dem 11Febmimi:ı iaanımız vardır!,, 

., •• 1 
ııflot ıtad c8mle ihvanı bize da nt 

l&r .. e doıtlar kim bizim yaranımıı vardır. 

11NGILT2 
TEHLI 

~F 

uG 
A 

1 
1066 senesinden 1940 ı~- Philippein meyd1ın getirdi-

aesinin eylül ayına kadar ği büyük deniz filosu daha 
İngiltere, 20 defadan fazla demirlerini atmadan evvel 
iıtili teıebbüslerine kartı dağıldılar. 
koymak, bunları neticesiz Bununla beraber., ikinci 
bırakmak mecburiyetinde Philippein askerleri kendi-
kalmışbr. Ba teıebbüslerden Jeıioi mağJüp addetmediler 
baxıları, ilk t:afbalarda, ka- ve Dıakein elinden uğra-
raya ihraç hareketlerinde dıkları boz:gualuktaa yedi 
bir muvaffakiyete varmıflar· sene, 1595 de, lspanyollar 
ıa da biç biri tam muvıffa- Coraoualleıin ucundaki yer-
kiyetle sona erdirememişti. lere apaaııun baskın yaptı-
Bualar araaanda, bugün bile lar, üç köy yaktılar fakat 
tam bir muvaffakiyet olarak Drakeın yakında geleceğine 
aöylcnebilccck yegine te· dair duy4ukları tek haber 
şebbüs fatih Guillaumeun bunları kadırıalarına ters 
ihraç hareketi ve bunu ta· yüzü ettirmeğe kifi geldi. 
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DOKTORUN KöŞESI 
.... _-..::~~--=-:-~~-~ ~~ 

idrar kesilmesi 
tehlikelimidir? 

-2-
Böbreklerde basıl olan bir 

çok iltihaplar vardır. Bunlar 
zamanla böpreklerin uuiç ve 
bfirıyelerini tahrip ederek 
süzgeçHk kabiliyet1erıni bo • 
zabilirler. Bu tHİr alhnila, 

giinüa biriade, böbrekler, bir· 
denbire iflis ederek artak 
idrar çıkamaz olurlar .. (fam 
idrarsızhk) dedikleri bu bal 
böbreklerin esasından boıul
muı olduğunu göstermesi İ· 

• tibarile, bayat için en milb im 
bir tehlike alametidir. 

Gönül Emri! 

' 
lr Defterdarlıiından: 

kip eden HHting mubare· Altı 1eoe sonra ayni te-
buidir. şebbüs tekrarlandı ve ayni Bilirsiniz ki böbreklerden 

Eğer, evvelce Irlandalılar boıgunluğa uğıadı. her ikisiniu birden muattal 
tarafından Gal eyaletine lagiliz adalarının fethedil- kalması, artık bayatın deva· 

Muhammen B. karşı yapılan istila teşebbüı- mesi teıebbüıü sırası 1677 mına imkim bırakmıyacak 
'\.~'ti Lira K. leri ile buna karşılık İngiliz- de Hollandalılara gelmişti. fena bir arızadır. 
La..~ 

252 
•• lclprü mubdes yol 1731 ada lerin irlandaya karşı yaptık- Hollanda gemileri Taymiı Bundan başka böbrekte 

~ ~ ,75 m.m •o.saz .,.. 63 00 Jarı teşebbüsler gc>z:önüae nehrine girdiler, nehrin ağ- sidik borolarında ve sidik 
Ll 12 ~·• klprü ı-ellitaazam ıokak 1731 atanacak olursa ingittereye zını kapayan ve ticaret ge· torbaaında teıekkül edea 
~ ~ 1 291,75 m.m bili ao. araa 72 00 kartı yapılan istili teşeb· milerini himaye eden zincir· bazı taılar vardır. Bu tıılar 
it.~) !'rt:U•• lr6prl mabdes yol ı 731 bösleri, kakikatte, otuzu leri kırıp geçtiler. Ticaret haatıtları, zaman zamıa, ıid· 
"'.~I 252,25 m.m bili no. araa 64 OO bulmaktadır. 2'•milerini yaktılar ve çekil- 'ldetli ıaacı ve ııtırap vere· 
"1ı ~ • ., ..... belediye civorı kıılaratası Ve üçüncü Edouardı lab· diler. bilirler. itte bu ıaııcılar es· 
le~ 37 ada sı parael 22.s m.m 46 ta çıkaran lsabellenin. ye- Bu, görüldüğü üzere, ba· DHID da, taşlarlD yerleri•-
~ ·~: 100 00 dinci Henriyi iktidara geti- ıit dir baskın' harekeli idı; den oynayıp yolların taka•· 
'ı)j ~~ .•· bel.diye civarıııda kı•laratuı ren kont dö Ricbmouııdun bununla beraber İngilizler ma ındaıa dolayı. yiııo idru 
l'-'..~ .,37 •41• 54 parsel 31 m.m 52 yaptıkları teşebbüsler gibi 0 tarihi, utıane verci bir ha- kesilmeleri huıule gelir. 
'~ • 125 00 h6kümdarların değişmeleri tıra olarak muhafaza etmiş- O zaman, basta kencliıiai 
ı ~ ~· 83t •• 827 no. ıolcak 409 •ila neticesi olarak nıcydaoa ge- mişlerdir, çünkü "topun ıe- zorladığı halde birkaç dam-
~~ 'tala. rıa.ra 6 •• 1 tajlı hınenia 24 de len ibrıç hareketleri de he· si LondradRn işitilmiıti." ı I• kandau batka bir ı•J çı· 
-~Pi eai 250 07 saba kahlacak oluraa bu Muazzam Britanya adıluına karamaz ve bundan doloJI, 
~\\ ~ :~••• ıokak 1524 ada 99 parsel istifi teşebbüsleri otuzu da karşı vurulan bu darbcyi,20 1 büyük bir ııbrap içinde ka· 
~~ "- Jb ev · 600 00 l'eçer. sene ara ile Tourvilleria hr. ihtiyar erkeklerde proı· 
A.ı~ • tirit ha 

1 
• • d 969 el 16 Aile ve hanedana •İt mü· tat bu-yu-melerı· de b• .. L-ıı· lla n ıçıo e a a yaptığı seferter esnaııada .. -

N •lll 10151 t ·ı dı:r.kki 120 00 cadeleleri bir tarafa bıraka· basıl edebilir. A'JDİ surette lla. • •J ı u n ingilterenin cenup aabilio· 
'~ ltrit b · · d 969 d 6 rak büyük armada mubare- böbrekte ve idrar yollarıada 
~~~ am ıçnı e a a deki birçok yerleri yakb. 

1~ !Qa ra 10/37 t ·ı d.:s.kki 150 00 beıinden yedi sene evvelki peyda olup etrafa da budak 
.~ illa • •J ı u n Bu aralık hükümdar bulunan 
~~ ~ .,• 1544 lncii ikiaci ıepetçi ıokak badiıoleri gözden geçire- salan kanser gibi, fena bir 
ı~ ~ p lim. ikinci james, hariçten kö-
~ J_ ._ 1~:•~1 77.25 m.m 6,8 tajh araı 20 00 lıpıoyol ve cenevı"zlı·ıer rüklcnen isyı~ı Mounville takım urlar da, yine yolları "" 10 .rt<t &acü llıiaci ıepetçi ıolrak tıkayarak. idrarın keailm•i-

Par 
1 42 20 

.
1 11 

OO lrlandaya ayak basmağa te- dükü va11tasiyle bastırıyor· ne sebep olabilirler. 
't;!\t 11a ıe m.m taJ 1 arsa ıebb6ı etmiılerdi. Ve ufak d 
tıl."- ; ~5!4 

1
ü;c: ;kinci ıepetçi ıolrak ölçiide yapılan bu toıebbü-

0

Ôn sekizinci asır. ikinci 
t:! ~'.t lla. ıs;.• 

1 
4 

6
• .~. m.m 14 tıjh araa 36 OO ıün uğradığı muvaffakiyet· james menfada hayatına 

ı~ 18 '-r ac 1 ınci 1epetçi ıokak ıizlik karıısında ki ikinci gözlerini kapamış. On dör· 
:"Q ) -... 

1 
1el 42,SO m.m S tajh ar1a 11 00 ~ ""-

9 
544 l•cl ikinci oobctcl ıokak Pbilippe mueleyi dabı bü· düncü Lolı tarafımdan llçllıı· 

S't 
11111 

Parıel 39,25 m.m 18 tajh ana 10 OO yiik bir ölçüde tekrarlama· cü James olarak taaınaa 
\.:.'~ ıi lS53 _ıacB EmiDbey sokak i• baıladı: Fakat ikinci oğlu, tahtını tekrar ele ııe-
lf~... Perıel 248 m.m 10 tıjh arsa 60 00 9EY çirmeği deniyor. Bu teşeb· 

~. 155] • büslerinde iki defa muvaf· 
1'1 inci ıeref ıolrak 1379 ada L·u·L 1 )a- rıa.ra 29 tajlı ar1a 12 00 fakiyetsizliğe uğruyor. 1745 

•· -dı ete, lkiuci jamesin torunu -..,i .. ct •mvalia milJkiyetleri peıio para ile "' ea •t•L 8 yeni istilğ teşebbüslerine 
\ -....~ • ... """ 1 .•uareD 17 gÜD mtiddet}e milzayedeye aha• • • L ı .~ l -.al ı gmşiyor, fa11:at b b sı ka.· 
\t" lS ııL ~.• erı 23-6-941 tarihine mtiıadif paıarteıi ·~ ~.,. rat dar fazla muvaffakiyetlerle 
\.._, ..._.. karşılaşmıyor. 

~"'tt htı llamea bedelleri üzerinden . ytiıde 7,5 de- depOSU 1760 ıeneıinde Thurot 
'~~rak yevmi mezkürda M. Emlik mlidür- adında biri taliini deniyor., 

••ht komiıyoauna mllracaatları ilin Her cinı babmrat, Tuva- Tarih kitapfarı bu adamın 
~'I 204S let etya1ı, kumaş ve mobil- nvüntürlerine, ingiltereye 
~1" ı lu ( k ya boyalara, Kupit, Kara karşı yapılan idili teşebbüı· 

..._tla 
1 
•aaı da iriaci IS) DrQf ı FiLi lerinde bulunmak hakkını b •riaden itib.area iki aefiı filim ı boya, Zaçyağı, T ve 

ıuRA S d ı diğer asitler fiatler normal görmektedirler. 
~ IDeM&SID 8 ı kalite ekıtradır. 1 -Son-
İ)e =M rOR.KçE sözto ı ................ ~ ............... ;_ .................. .. 

ı~Şıı.:v.111.,aı~~.!!::Naretlia·Mlzeyyeni i BALÇOVA AGAM MNUN i 

Her ne surette olursa ol· 
sun idrahn kesilmeai feaa 
bir alamettir. Çünkü •ilcat
ta üre dediğimiz zehirli bir 
maddenin toplaamaınıa 11-

bcbiyet verir Bu tesir alhD· 
da kalan haıta da çok ıeç· 
meden, siddetli kuımalar, 
paş ağrıları, inatçı hıçkırık· 
lar, balıizlik, uykusuzluklar 
baş göşterir. Hast nıa içiade 
tarif edilemez, sıkıntılar vır· 
dır. Az zamanda sararıp ao· 
lar. Kanıız kalır ve çok dit· 
kün bir bale gelir. 

işte bu, tam bir zebirlea
me tablosudur. 

Böyle bir bale düımemek 
için ufak bir idrar keıilmıei 

bi11edilir edilmez, daha bat· 
langıçta yapılacak müesıir 

bir tedavi baştalarıa baya· 
bm ku. tara en mühim ve 

şifakir bir müdahale teıkil 
eder. 

-Son-
,1_"lr AJbnda Yaratanlar:. Tyron.e ı : JLICALARI ! 
~il il Pover-Soaıa Henıe ı ı : _ 
~~~. :ltı~dC•aD ~.30·6·9.30 : ı Şifa~abş •ularile .~ü~t .. bi~ .Balçova Ağ•memnun liıcaluı: Bir daktllo kız İ' arı••r 
~~I •• Paa 4.30 8 de. ı ı 18 haz11an 941 tarıbıııden ıhbaren kü§at olunmuıtur. 2 'I ı• 
~~İ•ti 

25 
zaBarl glalera 11 de baılar ı ı Muhterem milıterilere berayi malumat arzolanur. ı Orta okuldan diplomab 

~ti lS D~ koa 30. Koltuk 40. ilk seaa· f : MÜSTECiRi • daktiloıo çok lruwvetli bir 
'-"!111...... • U11lkon 20. Koltak 25 lrar111tar. • k · 1...1 laa Taw.. 1eaaıl•n 10 k . ı ı 3-5 Bey Hancııı lımail Karalnzbı rellÇ iZ ., arıyor. ..,. • 

.. ~ ........... ~, ............... .,...~ ................... nemize mlracaat. 1-' 
.. 



RADYO 
GAZETESiNDEN 

· :. 'Çörçilin od 

RADYO· TELG AF 'HABERLERı · e.~~~~~~~;1 
Sam iıtikametinde taaruz bir menbadaa bıld~ 

eden mütefik kuvvetleri Şa- B M M i • • d SURIYEDE Bertin ıiyaıi ·r "1 
mıD 15 kilometre cenubun- . ec ısın e dün İngiliz bı1tek•_''/,,1~ 
d•ki f Hnıız müdafa• hath- • • Son vaziyet Çörçil tara had•• ~ .,, 
aa girmiılerdir. KiHeyi mü- nutkun modası. ~eç ,o• ,.. 
dafaa eden Fran11z kuvvet· Ankara - B. M. Mecliıi dün Refet Canıtezin riyaaetin- Londra, (a.a) - M&ttefik Avrupa siyasetuu• 111, 8' 
lerinin Şama doğru çekil- de toplanmıştır. Celsenin açılmaıını müteakip Mardin meb- orduıuaun Suriyede bütiln karab telikki ~diJ0~ ti 
mekte olduğu bildiriliyor, Bu usu Mabittia Birgenin iki ayı mlltecaviz zamandanberi Mec· mıntakalar ileri harekatı de- mahfillerin fikı•D• :, ,~ti 
laaber doğru ise bugün ve liı mesaiıine iştirik etmediği gibi mazerette bildirmediği, vam etmektedir. Suriyede B. Çörçilin Loadr• tlf;' 
ea geç yarın Şaman mütte- bu sebeple teşkilitı esasiye kanununun 28 inci maddesi harekit aıkeri vaziyetten tirdiği celse A•ra~i•" ~ 
fikler tarahndan iıgaline ih· mucicibince mebuıluktan sakit edilmesi hakkındaki riyaset ziyade siya1i bir şekildedir. tinin yaratıcı k~•'' ~ 
timal verebilir. Çllnk6 Şamın tezkereıi okundu. Müttefik kıtaları, Viıi kuv- kikatte ne olduıu . c•-' 
ceauptan gelen taaruza karıı Bu tezkerede, devamsızlığı meclis izalarının da nazarı vetlerilo temasa geldij'i za- en dikkat dete~ bıt ~ 
m8dafaası Kiıveden geçen dikkatini celbeden Muhittin Birgen hakkında riyaset diva- man kan dökülmemesine teıkil etmektedır. b• ~ 
tepaler mınbkaıında baılar. nının keyfiyeti heyeti umu niyeye arzettiği bildirilmiı çabımakta ve iıi konuıma hariciye nezareti11~11• ~ 
Bu hat terkedildikten ıonra ve tezkere Hye konarak ittifakla kabul edilmiıtir. ile halletmek atzuıunJa ol- ıuıta beyan edild•ır bl7';. 
Şama kadmr Ar•zi dllz ol- duklarını bildirmektedirler. mihver devlet}eri b,tf~ 

daiundan bu sabada motörın Istanbul basın birliği kongresi ıagmz kuvvetleri askeri mikya•ta •• ker• b•• "' 
· kuvvetlerin t•arruzuna karşı barekit ile iıi halletmek yaptığı ve miist~k 1,,d~ lstanbul - Türk Basın birliği lıtanbul koonresi B. Nec- · · ı d ş d k d t k J bir m&dafaa hattı kurmak • ııtemıı er i. im iye a ar lehinde diploına 1 el• 

mellin Sadakın riyasetinde toplandı. Beş kişilik idare hey- ş · ı · ı ki b. ıır• ,t çok · m8tk&Jd6r. Şam İ•tike- amı •ıra etmıı o aca ar- te bulunduiu ır 1111~ eti ıeçiminde yaloız Hakin Tarık Us ekseriyet alabilmi•tir. ş b k d k J yı:(-1 metiade harekitın inkiıafı Y dar. am şe rine an ö ü - Ç6rçil etrafın• .. • _s1 Bu ıebepten idare hayeti intihabah bugün yapılacaktır. d · k ı · ş t ı • ~~ clolayııiyle daha cenupta me en garme meae eaı am- jimleria vo iagı 1 d ,ıetl"'·~ 
Merci -Ayunu m&dafaa eden Divanı haysiyet lzabkluına Refik Ahmet, Eniı Tahsin daki !1emir garnizonunun ne kurban gide• • ,,, 

ve Ômer Riza sedlmişludir. h h ı ı.t baıka Franıız lntaları ve bu T - attı areketiae uğlıdır. ıölgelerini top .... '~ 
i laattı terkederek daha ıima- ( k d • A • k f • Kahire, ( a.a ) - Aıkeri rada ı6ylendijiD• liJil 
~ le çekilmete mecbnr olacak- s en erıye merı a se ıri aözcü fU tafıilib vermiflir: Çöıçil Avrapad• i• ~ 
• ludır. Sahilde Beyrut üzerine t hı· d. ld. ·ı k t - Sahil boyunca ilerliyen lomaıının aııoa 

Herlayen mtlttefik kuvvetle- 8 ıye e 1 1 1 e ODU~ U imparatorluk kuvvetleri Say· tertip etmektedir· 
riain ıon durumu hakkında Kahire (R.G.)-lıkenderi· Viti (•.•)-Mareşal Peten danın hemen cenubunda ~ ' 
malumat elde edilememiıtlr, yenin bava bombardımanı dün akıam birleşik Ameri- Marduıaya varmıılar ve General 
Şam ıukat ettiktea sonra bu &zerine bet yüze yakın ıivi- ka devletleri büyük elçisi Merci Ayunu almıılardır. 
kuvvatlerin ileri ablmaları lin öldüiü ve bir çok kim- amiral Libiyi kabul etmiı Müttefikler Borgede varmıı- Antone51'~~ 

1 qıahtemeldir. Çünku .. •amdan görlşmelerde amiral Darlan lar ve burada yollardaki ) ..-- v "' ... aelerin yersiz yurtauı kaldı- Bük ( a ~ 
Beyrut iıtkametiade m.ıtte- da haıır balunmuıtur. tahribat sebebile durmuı· reı, •· ,,k• 

u ğı bildirilmiıtir. Mııır bükü- · · ı Aato• L 1 fik kuvvetlerden bir kıımı· iyi haber alaa mabfiUerin tardır. reısı l'eaera bdtl• , 
meli korunma tedbiri olarak k Ş aında Almanya _.."~ 

aın bir harekete aeçme- k d . . h anaabna göre, bu göıüş- Harekit •mın 16 kilo oldaöu h•lde taJJ;-8.ı • is en erıyeyı tamamea ta - d • I' ı ıiae ihtim•I verilebilir. Şu tak-
1 

k B me e umumi vaziyet ve Su- metre ~eaabunda Kfsvede akcam Almaayad•ll l 
ı t• d S d iyeye arar vermiıtir. in- · ı ı w b h. d k d. K Y ır e ay a ıabriain cenu- rıye an aşmaı ıgı a ıs mev- evam etme te ır. uney- 1 • r 
r b d F ı · · b lerce Mııırh iskenderiyedea .ıuu olmuştur. teranın ötesinde bir müttefı'k ıe mış ır. ., .... JI aa a ranıız ar ıçın mu a- B&kreı, (a.a) ~ • ..ı...-'-' 
f be d t k h aynlıp baıka yerlere gön· kolu A d. · t 1 ,.. "' reye evam eme emen --o-- ma ıye varmıı ır. zeteleri genera ••Is' 

hemen imkinıız olur. Şam derilmiılerdir. Alınan haber· Japon kabinesi Royterin resmt makamlar- nun Mlnib ... ı ... 11,. ıakut ettikten ıonra Anti lere göre Kahire ve diğer dan öğrendiğine göre de, aıun uzadıya r.k 
L&baan dığlarıada ikinci bir M11u şehirlerinde bulunan Tokyo, (a.a) - Japon ka- Şamı müttefıkler bilkuvn.i diyorlar ki: .. M•lll. I' 

• m&dafaa hattı mevcutsa da İtalyan mekteplerine el kon· binesi bugün saat 10,30 da iıgal etmiılerdir. Sehrin he- llıerine çöke• ıı• ti''' 
Halep istikametinde hareket muş ve gelen muhacirler toplanarak Batavi•da ikti· men kıyılarında bulunulmak- Anfon.aako daj'ıtlll'ı ~Ol 

1 eden müttefik harekitı kar- yerleştirilmeğe başlanmııtar. aadi müzakerelerde bulunan tadır. Kan dök6lmeiiai le- manya mih•er d~, ''r-
r ıııında burada da uzun bir Jıpon heyeti reisi B. Yoı- min için müıakereler cere· yanında yer alr»• 

d f 
Bu mekteplerin aayııı elli biıavvaya gönderilecek ni- yan etmektedir. Bu da m6t- b. d. 

mil a aa harbi yapmak mllm- d V k ır ır.,. .-
lr kadar ır. e esasen apa- b ~ t ı· t t · t · t' tefiklerin •chre girmeıiai ---• im olamıyacahr. şimalden aı a ıma ı asvıp e mış ır. y --

I b k tılmış bulunuyordu. Bu talimat ağlebiibtimal bu geciktirmektedir. ..ae 
r,•pı an are ita gelinceecnebi Macar JP, 

2 
kaynaktan öğrendiğine göre --1111-- ak. am gönderilecek ve bil-

0
-- • 411 

a Nusoybinden batıya doğru Romanyada kümet tarafından ya gece Iskenderiyede san mecD•,,ıJ 
e m' 1 k ı b geç vakit yahut yuın aabab 

:a: 11~5 o k~~om::r:e~~sa;:;~ neıredilecektir. Fransız konsolosluğu Budapeıte (•··>-;,t• ~ 
H seyahat mecliıi d&n hBk6 ...... ~ 
anatanın cenubundaki Ak- --•- Londra (a.a) - lıkende- 1 f k lid •e P'"~jf': 

cakaleye varmışlardır. Diri- Bükreş, (a.a) - Roman- ı·ngı·ıtereda geçen au riyedeki Franıız konıoloılu- b~D el 
9 

•• 2 ekillD .. .,,. ~ 
d b t . .k d t 1 h t d bil il w kk k 1 ıvet ena d ıor an • ı 11tı ametine ileı- ya • ren e ıeya a e e - gunun muva aten apab a- ''b. k dar or-

Uyen kol hakkında mafümat mek için bundan böyle polis hava , hücumların. cağını Royter bildirmekte- tarkıt'fı~~ : k•''''' 
mevcut değildir. Aynı istika- komiserliklerinden veya jan· • dir. t~ ~ 1~1 

m ıa 
• mette ilerJiyea iki kolun bir· darma karakollarından izin dan ölenler etmııhr. _..,., 

birine müvazi hareket etme· alma~ liıım gelmektedir. Londra (a.a)-Mayıı ayı Asri Sinemada Al ---0 ,d 
leri muhtemeldir. Belki bu Bu suretle müıtacel itlere f d · 1 m&D :-& zar ıa a ıagi tereye yapd•n TiYATRO 1.,. kavvetleı Raka civarına gel· kabil olduğu kadar fazla bava hücumlarından 5394 Berlin (a.a)_.po, O. 
miılerclir. miktarda vagon tabıiı ede· kiıi ölmüı, 5181 kişi yara· Haber aldığımıza göre gemanJ• Çaytuol ~ 

i lngiliı r•zeteleri Almu•- bilmek için yolcu adı müm· yaralanmıı ve 75 kişi de ASRİ SiNEMA lzmir halkı· BuJgariıtaad•• .~,.~ 'J 
• !_8 ·Rusya milnaaebetleri ile küo mertebe azaltılacaktır. kaybolmuştur. nın bedii ihtiyaçlarını tatmin olan Alman kı~•,. .. ~: 
ı ,.kından meıgul oluyorlar. _ _..,,., • --- • _..._ •· makıadde lıtanbuldan bir yadan hareket• ,lıP"" 

; tzmir Askerlik BAHRIBABA SAHiL p ARK ~r;!;:0 h·~:;~~eti:~;~!~:;~ u•ua t•f~~~ ··t'. 
~ b • d GAZiNOSU AÇILDI sabık darülbed•i san'•tlrir- v· . do~ ı p u es 1 n· en: tarından da bazıları bulun- ışı ye '=d' 1 

!-Piyade asteğmeni Rıd- lıtanbulun en yilksek sazende ve hanendelerinden mü- maktadır. Kadro (25) kiıl· Viıi (a.a)-t'~-'~ 
ı ~ ran oğ. !f6ıeyi~ ıicll (29655) totekkil bir saz heyeti icroyl ohoak etmektedir su heyeti liktir. Ayrıea 8 kişilik rev& lorıdo Suriyıd• ,ıJtP ~ 
• _ Jl7 lzmır, 2·pıyıde asteğ- meyanında lataabulua ses kraliçesi sahibinin seıi ,, ve ko· ve bale hey~ti ilel beraber paratorluk ku•f

1 
ti ~ 

' ,.aeai Maıtafa oi. y akup lombiaınn en değerli muganniyeleriudeo bayan Durdane de mülcemmel bir müzik ve Is· raber mubareb• ~~t 
1

] dcil (19023) Nevıehir 313. bulunmaktadır burada temiz hava, enfes miiıik, ve mtlte· tanbulun en ylikıek mugaa· etmektedir. Bu ~i ~ 
al Yakarıda yazdı iki yedek nevvi meşrubat ve mezelerle muhterem balkımıztJI çok niyelerinden lstanbul btUblilü defa olarak dıt ~· . 
mba1ın hemen ıubemize memnun kalacağı muhakkaktır. Koıunuz. Bayan Gülendam da bulun- kıtaları bugl~-'~ 

~ ~elmeıi rica olunur. maktadır. mldahale otoıek ;fJ 

~~ r-1 MJLU PJY ANGO BJLeTLeRJNIZJ (SAADeT) Klt••lnden abaıı.. Çoıakkapı_ PoU. 111~ ~ P · br1111 alo, l6t Hasa• Taul• OHDIR 


