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1 • ru u er e A 
Ank ra (a. )-B şvekil Doktor Refik Saydam H v ku

rumu genel merkezio.e giderek bir buçuk saat k dar ora-

tayya-
---------.---ay_ 'Çö;çil' dün kşam 

le t soyledigw i çok mühim 
•t'h' l'•ıı 1 1 nutkunda Alman· 

D N Z 
AKI 

da meşgul olmuşl rdar. 1 R ~""""'"""'"' ... '""''" _,_ .............. "'""'"""' ..... ""' ..... ~""'"" 
Ta · a za- 8. Vil • -

• •• 
1 pus-

•• •• u u 
Loadr ( a.a ) - Alman 111 1 ·ı iıı6thı ngı tereye yaphğı 

C 11,311 ~ hava bücumlırında 
A •hk . aba çok müthiş ve 
p dığ,::t bir mağlubiyete uğra· 

Britanga imparatorlu- ı a rşı i.kaya dön •• U tayyareleri dün glindüz ln-
giltcrenin cenubi şuki ve 
lskoçJa sahillerinde faaliyette 
bulunmuş) raa da hiçbir bom· 
ba atmamışlardır. 

--m--

r ~Qrrıı ' Frans yı arkadan 
iilte "Y• hazırlanan ve ia-

ğU' elinde adalet kılın- eı·r Macar ı"htı·ra" ı Nevyork. (a. ) - B. Vil-kl Avrupa ıeyabatından dön· 

GI olduğu halde beşe. Bud peşte. ( .&) - Bir müştüı. Vilki gazetecilere re · Jıf haı1 Y• Afrik da ezmek 
tt• ile ,••ına düşen ltalyanın 
isO' Petiıtlretıe ınahv, harap ve 
si~ \\~le ' 11 edildiğini izah el
et ki: il •oııra demek istiyor 

ç• .. lQ ·ı· 
il• hı>• 1' 11 adalarına bir ıey 

l~, ~1Y•cığuu anlı1an Hit-
k,tle ~~•oyaya yıgdığı as· 
llıll rııu ihtim l Bulgw ariıta
l tııa ·ı •tınd •ı e Bulgar toprak-
'•td, ·~.geçirerek Balkan· 1' telebbn ır şeyler yapmıya 
bildi&· 1 edecektir. Ôğre-

1 /. L. •'ile .. B 1 • 
IJ j QJtılert gore u garıstana 

fi a'Stııi e Alman teknisiyen 
d• ba,ı,ıı' \'e bazı hazırlıkl ra 

irfer 8 tııııtır. 
ı \llg, . 

ıd• t!ıi ba ''•tanın geçmiş umu· 
,et lıı bir'Pte olduğu gibi yan
,ar ~t k,d harekette bulunması 

hııın •r arzu edilmiı ise 
' lttit, .11 küçük Balkan devlet· 

tdt~tı tek bir cephe teşkil 
O tıanr:llıelcri de o kadar te

~Rtt b Şa)•aıı görülmektedir. 
~ ~e l'n ~~kanlıl r Inıilterenin 

03 hir i~t~h 'Yenin yardımı ile 
t~ ~tn,,; •t temin etselerdi, 

~ f ~~e••ir •r~ Pek çok zaman 
r/ , ihtltrd· hır ıurette iıgal ede· 
PO ~ ı . ., 

Jel' d '~ Ç" · e eıa b orçılin bu ıözlerin· 
d ' Qul .,, V t tat . gariıtanın fena hal· 

set I !eae 
2

fr1lt edildiğini ve ka
t -~ ltıtıtı inek üzere bulundu· 

1 8 Cltalıyoruz. 
rC il Vaı· 

• • .1.t t\t .... 'Yet karıııında Bul· 
ltf P' hi • IC:ali • ~ ı-'•flı .. llın öteden beri "biz 

15 dtceiı ilnıızı muhafaza e· 
), 21 \ita \>ta~~ biz hiç bir devle· 
ot;. ~1hca" • ve oyuncağı ol

t .J ~bı btıy:kı., .. diye ı öyledikle
• P' \laı\l •oıler ne oluyor· 
lı ı ) il d, ' 
,,ıırı tcek had~e,abını ıecikmi· 
J' ••eler verecektir. 

rJO '-........._ 81RRI SANLI 

'1~ Pıt ·--------,, lllta ·· • 
/ ~ltaı nzerınde 

~~ ~ Yan tayya
.. sı dii~ .. ··ıd·· er .. uru u 

l\,t. ---o--
~~ Qtre 
"~" 8.15 -ı (~ondra rad· 
'd '1~İıi1a· nııllz karargih 
İ~·'aı-., 111 tebliği:) Malta 
._; d~ltn Y•Pılaıı hücumda 
l't~~ıtn:11

0 tayyaresi düıü· 
S'" •ttı" lişmaıı tayyare· 

h~ aı bombalardan 
•ıdır. 

beyanatta bulunar k demiş· 

rl·uetı• dl"kta g" rler M car subayı k z'aya ug .. rı-!I . • tir ki: "Avrupa sey batın· 
yan tayyare yolcularını kur- dan memaunum lngiltereye den kurtaracaktır tarmağa y rıyacak bir icadı ziyaretim esnasınd bialer-
için bir ihtira beratı lmış· ce kişi ile konuştum.,, 

T d 
,.........,,.....,,_...._..,._..,.....~,._.. ...... .....,...... ........ 

br: ayyare üşmeğe başla-

dığı zaman, pilot bir düğme
ye basacaca!dır. 

Bir anda yolcularanın hepsi 

koltuklarile beraber tayya-
reden dış rı fırlatılacak hat-

ta 20 metre k dar alçak 
bir irtifad n fırJablmış bi· 
Je olsalar yere inmeleri te
min edilmiş bulunacaktır. 

Vişini tekzibi 

Londra, (a.a) - Ve sabah· 
leyin Londra radyosunun 
8, 15 de verdiği haberler· 
den ahnmışbr. lngiltere 
başvekili Miıter Çörçil bü
tün dünyay tarihi nutukla
rından birini daha vermiştir. 
Bay Çörçil ezcümle demiş · 
tir ki: 

11Dikl törlere harşı tek 
b şımıza Jdurmakt yız . 

Hilekar, kurnaz. zalim ve 
kalbıiz İtalyan olan Musso• 
lini Fransayı arkadan vura· 
rak bir imparatorluk elde 
etmek istemiştir. Fakat bu 
kare kalpsiz adam bugün 
şerefsiz olarak mağluptur. 

ltalyan orduları Arnavut
lukta kahram n Yunan or
dulannın karb cı altında 

inlemekte ve diğer tarafta 
da Veyv~l orduları 150 bin 
kiıilik Grazy ni ordusunu 
t rım r etmittir. 

30 senedenberi it lyan 
tazyiki altında inleyen za· 
v llı araplar bugün it lyan· 
laran tarumar olduklaranı 
veya e ir kafileleri halinde 
de memleketten uzaklaşhk· 
larıaı görerek intikamlarını 
almışlardır. 

Zaferin istihsaline en bii· 
yük imillerdcn biri d , mal· 
z•mımiıin mükemmeliyeti· 

- Devamı 4 6ncü •ahil•d• -

--mıım--

Vişi (a.a)-Vişide karga

şalıklar çıktığına dair y .. 

hancı memleketlerde yayı· 

lan şayialar h kikate muga

yirdir. Vişide tam bir sükun 
hüküm sürmektedir. 

Mareşal Peten ile general 

Hutsinger bu s bab dini bir 
ayinde hazır bulunmuşlar ve 

ayinden sonra Mareş 1 fC• 

bir dahilinde bir ~ezinti 

yapmıştır . 

• 
mıra 

hariciue 
Da 1 

nazırı oldu 

8. FLANDEN 

Vişi, (a.a) - Hariciye na
zıra Bay Flinden istifa etmiş 
ve yerine amiral Darl n ge
tirilmiştir. Amiral Darlan 
ayni ıa•anda baıvekil mua
vini vazifesini de ıörecektir. 

Bir /ngiliz Zrrhlıaı 

Londra (a.a)-Bahriye ne· 
zaretiııe Cenovaaın bombar· 
dımanı h kkınd muf ssal 
malumat gelmiıtir. Bombar· 
dımanda iki zarhh, bir bü· 
yük kravozör ve bir tayya-
yare gemisi de hazır bulun· 
muştur. 

Cenova limanı ile askeri 
hedeflere 300 tonluk bom· 
ba atılmıştır. Cenovadaki 
Alı ndo fabrikalarında bü· 
yük yangınlar çıkmış ve de
mirykluna ceryan veren bü· 
yük elektrik santr lı tahrıp 
edilmiş, limand ki kuru ha· 
vuzlıır liman tesis hn tam 
is betler vaki olmu tur. 

Donanm t yyarelcr~miz 
Telekonideki petrol sah· 
rınçlarına ve demiryolu il
tisak nokt larına tonlarca 
yüksek ve yangın bomb la
rı atmışlardır. iki İtalyan 
tayyaresi düıürülmüş ve bir 
tayyaremiz il11iın• dönme• 
miıtir, 

Yalnız Londraya yakl ıan 
dört, beş Alman tayyareıi 
şiddetli b raj teşiyle poı· 

kürtülmüşlerdir. 

Amerika 
mebusan 
mecli inde 
Vaşington (ı. )-Mebuaaa 

meclisi, Amerikan kıtaları
aın garp yarım küresi kara 
suları haricine sevkedilme· 
le:-ini meneden bir hükmlin 
yardım projesine ithaline 
müteallik bir teklifi reddet-
miıtir. 

B Amerikan 
dıplomat 

• 
Baraelon, (a.a,) - Stefani 

ajansının bildirdiğine göre, 
Lonradan B rsclona gelmiş 

olan Amerikan diplomatla
rından B. Hukl, Berline git-

mek üzere seyahatine devam 
edecektir. 

Kralı 
2ezdi 

Yunan kralı Jorj 

dar giderek askeri ziyaret 
1 etmiş ve liyakat1arı görlllen 

zabit ve erlere bizzat ma· 
dalya takmıştır. Bu ziyaret 
cephede bir ıenlik bavaıı 

yaratmııtır. 



SAHiFE 2 (eltR'.tN sEse 

-Şehır Haberleri 
~ " ·'--=----DDITORUN KUŞESi~ . " __ ,, 
BÖBREK iHTiKAR UR.! 

----ııııııa HASTALIK14ARI 
VE TEDAVİ USULU Halka kahve yerine 

CASUSLAR 
AMERIKAD 

nohut, 1 Ve- Almanların Pe,lnl Bir• . 

arpa ve leblebi satılıyor ·----m-•y·a·n-lnglllzlar 
Nuıl bakmalı? - Şiddetli ve taze me

saoe iltihabinda devali sıc'lk banyolar, 
karnın üstüne afyonrahlu lipalar, afyonlu 

teukiyeler ve Karahisar maden suyu içi
rilmesi llzımdır. Evlerde bundan başka bir 

fey yapmamalı ve bir b'kim~ i?itmelidir. 
Eıki mesane iltihabında; sı~ sık banyo 

aüt pehrizi, sidik arttıracak kaynamış ilaç
lar lizımdır. ispirtolu içkiler, kabve, çay 

yasaktır. Karahisar, Klsarna maden ıula
rı içmeli ve mesane iltihabı ı yapabilen 

darlıklar, taşlar için yapılacak t edaviyi he
kime bırakmalıdır. 

Prostat iltihabı. - Erkeklerde bulunan 
bu beze mesal\eoin boynu arkasındadır. 

Belsoğukluğunun üçüncü haftasına doğru 
iltihaplanır. Makat ile torbalar arasında 

ağrı, ıık sık büyük aptes ve işemek duy
gusu vardır. Prostat iltihabı, ıidik yoluna 
mı.kade, deriye açılan çıban yetiştirir ve 
eskimiş bir hale geçer, 

Nasıl bakmalı? - istirahat, sıcak tenki
ye -yarım 11at sürmek üzere- sıcak ban
yolar, evde yapılabilir. Pıostat iltihabı ile 
oynamak, ona ehemmiyet vermemek ölüm 

ceznııaa uğramaktır. Hemen bir hekime 
gitmelidir. 

Prostatın büyümesi. - Erkeklerin dört
te iiçünde 55 yaşından · başhyarak prostat 

büyOr ve lif haline geç~r. Bu bale gelen 
prostat, idrar yoluuu; mesanenin boyun 

yerinde: sıkıştırır ve iıemekte zorluklar 
baılar. Hasta 11k ıık işemek ihtiyacı duyar; 

ıidiğin çıkması kuvvetsizdir, mesaneyi 

tamamen boıaltamaz. Mesane içinde ıidik _, 
birikir. Prostatın arıta tarafındaki mesane 
4ibinde kalan idrar ufunetlenir. Daha son
raları basta, sidiğini tutamaz olur. Yirmi 

dört saatte idrar 3 litreye kadar çıkar, 
evveli beyazdır, sonraları rengi bozulur, 

dumanlı bir bal alır ve bu hal iltihabın 
falya ile beraber böbreklerin irinleşmiş ol
duğunu göıterir. 

Nasıl bakmalı? - Prostat büyümesine 
karışan, sidik birikmesi, mesane v-e böbrnk 

iltihapları nın önüne geçmelidir. Bnnlar, 

Bşümekten, fena yemeklerdee ve kabızdan 

olur. Oşütmemek için yün kuşaklar sar
malı, yünfü iç çamaşırı giymeli, yemekler-

den bula&mış h iç bir şey yememeli, tüt

ıülenmiş efler, midye gibi kııbuklu deniz 

hayvanları ve deniz balığı, kuşkanmaz, ba
harat, sarmışakh pastırma, sucuk gibi şey

ler, mantarlar, S"' lamura peınirler, ispirto
la içkiler, kahve ve çay yasak edilme1i, 
çok sulu şaraba izin vcrimelidir. 

Kabzı gidermel için liynet verecek şey
ler almah, başlıca soğuk su ile tenkiye 
yapmalıdır. 

Baıta sidiğin mesanede birikmemesine 
çalıımah; soyunmadan evel işemeli , yatağa 
ıireceği zaman yeniden işemeli ve bu son 

iıeyiıte karnının aşağı tarafına ba.sm lıdır . 
Hiç atka üstü yatm•maJı, nöbetle s ra ğın:J , 

ıoluna yatmalıdır. 

Mesanede sidik biriktiği halde ıonda 
llzımdır. Sondasız işemiyea hasta kendi 
kendine sonda yapmasını öğrena.elidir. 

Yalnız ıondayı çok temiı yapmağa ve me
saneyi alevlendirmemeğe dikkat etmelidir. 
Ba•larla baıa çı lnla•111a a•eliyattaa baı· 
ka pre yoktur. 

Son zamanlarda kuru kah-
ve satan bau eşhas büsbü
tün insafsızlığı ele alarak 
kahvenin içine nohut, arpa, 
leblebi ve hatta ekmeği ya
karak p çal yaptıkları ve 
bilmediğimiz daha neler karıt 
tırdıklıırı malfıın değildir. 

be-Seydiköy 
lediye reısi 

Ve azaları aslige 
cezaua verildiler 

Vazifei memuriyetlerini 
suiistimalden zan altında bu
lunan .Seydiköy belediye 
reisi Rafet öz, aza Tevfık, 
Hüsnü ve arkadaşlarına ait 
dosya ağırceza mahkeme
sinden asliye ccıaya 1.'eril
miıtir. Maznunların mabke· 
meleri asliye cezada görü
lecektir. 

--o--

Acaba bu katıklar sıhhat• 
muzır mıdır, değil midir? bi
linmesi lazımdır. 

Halkın dertlerine her zaman 
pek yakından alakadar olan 

belediye reisimizin nazarı 
dikkatini celbederiz. 

icaret liseleri 
ihzari sınıflarının 

ders cetveli 
Ticaret liselerine orta 

okul mezunu olarak gelen 
talebeye Ticaret lisesi bi
riD ci sıoıf derslerile birlikte 
orta ticaret okulunun mes
leki derslerini de göstermek 
üzere ihzari sınıflar açıl

mıştı. 

Maarif Vekileti, talim 
terbiye b~yeti bu sınıflar 
için yeni bir dere cetveli 
hazırlamıştır. 

--o--
P. T. T. de Benzin• tahdida 

Yapılan nakil veıtaginler tıku!dırılmıyor 
Edirne mürakıbı Süreyya Benzin tabdidatının kal-

Damlanın Ktrklareli P.T.T. dmlacı.ği, husnsi ve taksi 
müdürlüiüne, Ordu P.T.T· otomobill~dn serbest bir 
müdürü Nazif Erendoğan 

Kastamonu P.T.T. müdürlü
ğü ıı e, Samsuıı P.T.T. şefi 
Lütfi Ark n'ıo Ordu P.T.T. 
müdürlüğüne naklen tayin
leri yüksek tasdika iktiran 
etmiştir. 

surette yeniden seyrisefere 
başlıyr: c ağı etrafında bir 
htanbul gnzd esinde intişar 
eden haber tamamen asıl· 

sızdır. Bu husus alikadar 
makamlarca tekzip olunmak
tadır. 

RADYO 
18 progrQm memleket sa

at ayarı 18.03 müzik radyo 
ince saz heyeti 19.15 müzik 
pi. 19.30 me~leket saat 
ayarı ve ajans haberleri1945 
müzik solo ve beraber şnr

kılar 20.15 radyo gazetesi 

20.45 müzik sevilmiş parça
lar 21 müzik dinleyici istek
leri 21.30 konuşma 21.45 
müzik radyo orkestrası 22.~0 
memleket saat ayarı, a jarıs 
haberleri borsalar ve fiatleıi 
22.45 müzik pi. 23.25-23.30 
yarınki program ve kapanıı 

C'W 4 ft4 =--rELHAMRA sı·nomasındaBütün ızmiri sonsuz hahr•n·ı l U tıklar içinde bırakacak olanı 
ı eşsiz muazıem bir proğram takdim ediyoruz. : 

ı (28~lg,K) 1-Hi t Rüyası Ts6::ı~e l 
ı 2-Kuyruklu Yıldız Fr5~~11~ca i 
ıseanılar: Bugün: Kuyruklu yıldız: 11.15-2.45-6.15-9.45 ı 
ı de Hint l{üyası: 1-4 30- 8de başlar. DlKKAT: Hafta- 1 
: nın her gününde ilk s;,aoslar ucuz halk matineleridir. : 

---'"'~~·-.:C:: ~ 
•• ' ............ ~ .................. <> .. ........ ~ .... .. 

: 
• 
ı 
• • : : 

941 
Eczacı 

OLONYASI 
K. KAMiL llKTAŞ'ın 

ŞAHESERi 

H iLAL ECZANESi 

: • • • • 
ı 
• • 
ı •••••• .. •• .. •• .. •••o•••• ...... <>e .................. .. 

S. Ferit ezacı başı 
Kolony esans, podra, ve kremleri 

TürkiyemizJ e misli olmıyaa bu en en
fes kokular biç şüphesiz kristal şişeler 
modern ambalajlarile Bayram ve yılbaşı 
hediyelerimizin daima olduğu gibi ba
tında gelecektir. 

Benz•r isimlerile taklitlerine 
rlt iımiaı dikkat. 

aldanmayınız etik•ti ve Fe
ŞIFA f~1ANESI 

(67) . Yazan: Halil Zeki 

Bu v:üz ~ilik mabud , 

ne kimı mukaveme . 
edebilirdi? 

Fakat n ısıl olur? 
değil mi? 

- Evet pek garip! 
- Pekili t:onra ne oldu? 
- Hiç! 
Bay Turru doktorun evinde buld 

~ibrit kutusunu çıkara.ak üzerindeki 
mızı yazıh tifreleri gösterdi. GeaÇ 
gözlerini dört açb. Müfettiş sordu: 

- Ba kutuyu tanır mısınız? 
- Eyet, (h ıyretle) evet, dedi. 
- Ne suret le tanıyorsunuz? . 1' 
- Mis Moog bana da boyle bır 

vermişti de .. 
- Ne vakit? 
- Onu ziy.uete gittiğim zaman. 
- Bu kutu hakkında size ae ıöy(e 
- Hiç, 
- Siz de bir ıey sormadınız mı? 
- Hayır, fırsat bulamadım. Çünk6 

tün görüştüğümüz müddette bana ıöJ 
lemeğe meydan vermedi. I 

- Siz bu kutunun içinde iıaretler 0 

ğunun ne vakit farkında oldunuz? 
- Ayrıldıktan sonra. 
- Bu kutu timdi nerede? 
- Ben onu yırttım. 
- Ne zamandanberi Miı Moogu g6r 

diniz? 
- Bir daha görmedim. 
- Ya Slusteri? 
- Ondan da bir daha koauıuldui' 

bile işitmedim. 3 
Bu mesele hakkında Mis MoogiaD 1 

lan suallere cevaben; tamamen adeıoi 
lumat beyan etmiş ve bu iöhmetlere 1 
büyük meharetle cevMplar vermek ıor ,t. 
bir oyun oynamak istemiş, hattl ~ 
esnasında işin rubuou muğalataya b.0 ~ 3 
olduğundan işin içinden çıkmak ıOS 
olmamırhr. 

Doktor Gribele gelince; 
fa bitsiz olarak yapacağı beyandaD . • i 
ıöyliyeceklerinin zapta geçirilmemeıı~~ 
hatta not tutulmamasını şart kofıll 

1 
Bu ~eklife karşı Bay Turru da ıu c: 
verdi: 

- DeYamı 

,. ' 

Kumaı ve 
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l'raALATçı IB sı bt füfnio -l ...... -D--c~-...... -d-..... -..... -1-ıD--•• - - --- -BA-Zl-D-iK-EN-, -
Birlikler Ankaradaki [ -~..!.~ ] U n y a BiZi GOL 
inıat ·d 1 v•[ Neler] ---o---

namesı ans ı yemegı ................. ,..... N ı b t k 
lic,,,;;--k. -:- --•-- [ O 1 u :f Or? ] ası ---o a~ca 

• il haz1rl e aleh tarafın- Ankara - Ba1ın birliği- ......,~ ~.._........, 
h,llt •nan ihracatçı ve nın. dün gece Ankara~a.lasta ou··nyada ne y a z a n : 
•dt çı birliklerinin memur 

1 
_ Kazım Sevinç Altınçay 

oau • . d verı en danalı yemegı çok 
•f h&t e varı at ve mas· l' 1 b k d lf Ölü yıldızlardan ba~ka, 
~'-ı· taçı'·leri esasları hakkın- neşe ı o muş, u müstesoa a a a ID var " b hemen ölmek üzere olan 
ııa L •ınatname memurla- geçeye azi vekiller, kordip· 11:ad 

1 
- 0 - yıldızlar da vardır. Bunlar t,,,L ro. u vazifeleri, müı· lomatik ve şehrin güzide \.. • b D- d çok hassas olan seleniumlu 

. .,... ızmetler, memur· ilemice mensup pek çok unya • mevcut altınları 
t " ii · k fotoğraf camlarında gayet 
ıttıe . cretleri veka· aileler iştirak etmiştir. erıtme suretile üç katlı bir f 1 'İbj ı~hlibat, varidatın tah- o-- ev yapmak kabildir. hafi bir ışık basil ediyor ar. 

1 ı tiyat b d Son zamanlarda kozmo• 
tt111, le ono, ei at it· Bunu iddia eden Ameri· 
tı •rşılığı, masraf fasıl- Ç' fte tedrisat kalının meşhur m den mü· ğrafya ilimlerinin dikkatini 

~.&t~ .. dllıiiıterek masraflar, çeken bir gö!< hadisesi de 
hi bendisleriaden Ccott Tur· ld B kı,, a Yapılacak değiıik- Yapan ı·ık okullarda ner'dir. o u: azı geceler karanlık 

•tdır. hakkında hükümler içerisinde birdenbire bir yan· 

d ti 
• Bu mütehassısın söyledi- gın görülür. ers saa arı gıne göre, düayada altın Bu yangın bir müddet 

--o-~ stoku 32 bin tondur. devam ettikten sonra kay
bolup gider. Bir kısım bil-

' ---o--ıb· ıryada so-
~;~1. 76 derece 

llı1a ~~ Aayada ve Avru- .. 

Koordinasyon heyeti ka· 
rariyle saatların 1 ilkkinun 
1940 tan itibaren ileri alın· 

İt ,
0 

.. 
1~ luımında müthiş 

ilrltliill hüküm sürüyor. 
•iı 

76 
Rusyada sıfırdan 

dtdi111ı· .derece ıoiuk kay
ıttır. 

" ---o--
~:! ~okantası 
~''1- llıyada, bir ağaç 
•ııt.. llıtvcuttur. Bu lo· 

matı üıerin mekteplerimizde 
ders saatlerinde değiıiklik

ler yapılmıftı. Bu cümleden 
olarak çifte tedrisat yapan 
ilk okullarda 1 ikinci teşrin· 
den 1 şubata kadar dersle
re sabah saat 9 da başlanı· 
lıyordu. 

Günlerin kifi miktarda 
.. · .. or d 11 ,6 ı 3() • • bulunan gövde- uzamaması göz önünee tu · 

çi,, tlıttrelik bir ağacın tular.aıl bu mOddetler marta 
td'i1titi b~'Pıl111ııtır. On dört kadar temdit edilmiş ve 

0 •h fer ~iıç lokantada fe· keyfiyet ali\:adar makamla-
'biftıı ~- oturup yemek yi- b'ld' .1 . t' '"te · . 1 ra ı ırı mıı ır. I ımıı er. 

61~~-ıı. Znıir Def terdarlı2'ından: 
o.ata Muhamen B. 

S)8 1( Lira K. 
1
3 

•o~fıyaka Boıtaniı 1810 No.lu ıeref Ye yalı 
uj•" 79 l(, •k 1355 ada 5 pnsel 49 m.m. 1 tajlı hane 70 00 

3 
)2 ' 11Y•ka donanmacı 1717 ci kemalpaıa cad. 

1,~ 8() l(, •da 23 parsel 108,50 m.m. 23 tajlı hane 2000 00 
i .-'j 9 ::•Y•ka alaybey 1662 nci meydan ıokak 
lı~ 3

8 
lı,11, • 8 parsel 145,25 m.m. eski 23 tajh ,,v l ita 

0

50~ 79 '••Yaka donanmacı 1635 ci nazlı sokak 
400 00 

oP,. 
38 

'"••da 26 parsel 121 m.m. 1/1 eski 3 tajh 
Ol~ 2 1\,: 121 00 

38 'J'•ka alaybey 1693 no.lu feıyat sokak 
afi 3& •r.: • 4 panel 1042 m.m. 34 eıki 14 ta jlı 
•. 1 3 1(,,,, 785 00 

iıt1~ 16 J•ka alaybey 1665 ncı günaydın sokak 
of lA .. tajı' • 61 parsel 276,50 m.m. 517 eski 111 

c:• "'t l(, 
1 'fc:arı havi arsa 150 00 

7 ::1Y•ka alaybey 1561 nci mimar kasım ıo. 
'" •r • 21 parsel 81,50 m.m. 5 eski 3/1 tajlı 
~s •• l<,,,ı " 50 00 

35 ,J' • alaybey 1662 nci meydan sokak 
~11 - 33 t .' 16 parsel ve 788,50 m.m. 35 eski 
"'lt " • Jh .,.. 

~'-bıt h,,
1 

.. çarıııı 971 ci sokak kıılarağası 
350 00 

le) t,fü Uat katında 337 ada 25/18 kapu 27118 
() Oda 80 00 ...... 
~ Pa l•ç Umurbey şehitler caddesi 1392 ada 

Bunun yarıdan fazlası, yani 
16,058 tonu 19 uncu yüz 
yılın iptidasında çıkarılmıı
tJr. 

ginlere göre bu yangın yeni 
bir düDyanıo doğmasıdır. 

32 bin ton altın, bugünkü 
para ile iki bin milyar frank 
kıymetindedir. Bu para, kür
reain 2 milyardan ibaret 
o)aa nüfosu arasında taksim 
edilmiı olsa adam başına 
1000 frank isabet eder. 

Fezanın bir yerinde hare· 
ket halinde olan muazzam 
bir idrojen ıabası müsait bir 
bölgeye gelince ateş alıyor. 
Böylece yeni bir dünya doğ· 
mağa baılıyor. 

HUKUK MEZUNU 
İLYA ARDITi ÖZONARAT 

Gökteki bu yangın sönun· 
ce yeri ad e nebülus denilen 
bir bulut tabakaıı kahyor. 
işle bu tabaka yeni doğmuş 
olan kiinattır. 

Bu kainat gittikçe iokiıaf 
Her nevi emval ve emlak ida- edecek, milyonlarca sene 

reıi ticaret ve sanayi er· 
babı ile sermaye sahiplerini ta· 
nııtırmayı taahhüd ede. Orta 

sonra bundan bialerce dün
yalar basıl olacaktır. 

Yemit çar'ı No. 45 IZMIR - Sonu var -

388 Yol bedesteni 904 cü sokak bidayet hanı 
dahilinde 343 ada 46 parsel 83/l kapı 45 
yeni 49 tajlı oda ve depo 

389 Murabıt çarşısında 971 nci sokak kızlarağası 
üst katında 337 ada 20,50 m.m. 25/35 eıki 
27/35 tajh oda 

390 Kahramanlar kuruçay m. 1553 emin efendi 
sokak 1378 ada 19 darsel 48 m.m. 7 yeni 
13 tajlı hiine 

391 Kahramanl'u kuruçay m. 1553 eminbey mey· 
danlığı sokak 1383 ada 7 pusel 80 m.m. 
27 yeni 37 tajla hane 

392 Darağaç umurbey 1512 mızraklı sokak 1395 

600 00 

100 00 

250 00 

400 00 

ada 9 parsel 100 m.m. 7 yeni 7 tajlı depo 900 00 
393 Kahramanlar kuruçay 1517 no.lu sepetçi 

sokak 1371 ada 23·43 parsel 256 m.m. 28 
yeni 34 tajh arsa 

394 Karşıyaka alaybey 1697 nci mehtap sokak 
102 00 

25 ada 20 parsel 83 m.m. 3 eski 7 tajlı arsa 200 00 
395 lsmetpaşa m. 744 no.lu makara sokak 424 

ada 14 parael 35 m.m. 36 tajlı hane 
396 Göıtepe m. tesadüf sokak 944 ada 14 

350 00 

parsel 519 m.m. 4 yeni numarala arsa • 155 00 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peıin para veya 

ikinci tertip tasfiye vesikasile bedelleri ödenmek üzere 
2-2-941 tarihinden itibaren 16 gün müddetle müzayedeye 
konulmuştur. ihaleleri 17-2-941 tarihinde saat 14 dedir. 

Taliplerin muhammen bedelleri üzerinde yüzde 7,5 de· 
pozito akçesi yatırarak yevmi mezkiırda M. Emlak müdür
lüğünde müteşekkil satış komisyonuna müracaatları ilin 
olunur. 357 

_;m _ ___ _ 

Olamaz, bu 
ol mazi. 

Gazeteler yazıyor 
Bilmem hakikatmı hep? 
Düıünülmüş kapatmak 
8izı yerlerde mektep! 

Hastahane de varmıı 
Bu muhayyel pilinda 
Elbet isap bozulur 
Bu haberi duyanda .• 

Biz isterken birlerden 
Bine çıkılmasını 
Kim düşünür arzunun 
Derhal yıkılmasını? 

Kurulan bu enerji 
Kat'iyen bozulamaz, 
Olamaz bu olamaz, 
Olamaz bu,olamaa!. 

Mümküıımü dür kapatmak 
Bir ırfan ocağını, 
Sıhhat yuvası gibi 
Bir ıef kat kucgıaı 1 

"Sıhhat yurd,,suz yerlerde 
Binbir afet saçılr, 
Mektep ~kapıtıhraa 
Hapishane açılır. 

Bu ıes halkın sesidir, 
Bu ses durdurulamaz, 
Olamaz bu, olamaz, 
Olamaz bu, olamaz!. 

BATMAZDIK EN 

Hariçte bulu
lunan mükellef 
lerde tahsil olu 
nacak vereiler 

Dahiliye Vekileti viliyet· 
lere bir tamim yaparak ha· 
riçte bulunan m&kelleflerdea 
tahsil olunaca~ verglleria 
günü gününe tahakkuku ya
pan viliyetlere bildirilmeıiai 
ve bu iş için ayrı bir defter 
tutulmrsının usul ittihazım 
bildirmiıtir. 

Dr. Fahri Işık 
l:ımir Memleket lıa.taaeal 

Rontk~n müteha11m 
Rontkea n Elektrık teda•l•I 
yapılır. ikinci Derler Sokak 

2il N" TBLEFO'N. 2S42 

Satılık bahçe 
ve müştemilib 

lz:mir Boıyaka Ağabey 
mevkiinde karakol karıısıada 

[ /\'od! A YY ~~ SiNEMASI jDA r~6~";' (Bu hafta) ~:~ut~~~; dt,:.~:1b•ı~.~:: 
[~bdii~~iirgEsse_ğid ı1 :::=~~n:~:.:~ıuc~~= [[ AşkıN~;:t mAit"''.1] ;::~:~~,:~i::~~!:~i!: 

'•ti 2200 m,m. 123 yeni 155 tajlı arsa 1320 00 

_ Türkçe sözlü A1 apçc şarkılı 

r~-1'\ 2, 3,38 Ms~o·•·;:30 9,30 [ YILDIZ sul~L•w:ı•T~•ABIN .. -~ı· Cum•i~3ôi,d~·b:;,;,unleri :.:~~~:!'.i~l:tın u:;:.~iy:~~ 
~"<:ia _ yenler lzmir iiçüncü beyler 

liıt.t \MA' ÇOK ] Yakınıark Havadisleri: Loadranıa bombardımanı ·Londrada dütürülen alman tayyareleri-Bay Şamlı sokak No. 24 de 
4t IR lLA VE Ç6rçilia müd.faa tertibatini teftiıi-Atinaya gelen İtalyan esirleri ve Atinada yapılaa ıenlikler Mehm~t Cevat Se•i•çli,. 

İİİlla;•a:t:la=·~·:•:ll:t:•:•:a:d:I :•:s:k:•:r :s:•:•":·:·y:•:tı:·G:6:ri:c:•D:İ:•:z•:p:t:• :i:çi:a:h:8c:u:m:l:a:r·:Y:u:n:a:•:o:rd:us:u:n:u:n:G:ö:r•:· c:e:ye:i:İ:ri:ıi::::~m:l;ra;c;a:a;t ~e:d:ilmesi. 5--6 
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ç ÖR Ç I L ltalyanların HAB SIST N BADOiiL~YO! - z AB I T ft · 
D İ Y O R 1 : M U "' A 8 1 L V " ERITR D ... D I T T O -1 ~ 

1 

-mm--
Baftaralı 1 inci sahifede 

dir. Bu da fabrikalarımızın 

na11l cansiparane çalıştıklarını 
göstermektedir. Kara kuv
vetlerinin muvaffakıyetinde 
hava ve deniz ku-qvetlerinin 
de teşriki mesaisi, bilhassa 
kaydetmelidir. 

TAARRUZUITAL ANLAR UOLOYOR? Ya alan _ 8 

el kırılıJJ 

Bu Hbah Cenovanın da 
bombardıman edildiğini bü • 
yük bir muvaffakiyet olarak 
zikretmeliyim. Bu meyanda 
beJki de General Veyveli 
Afrikada vurmok için bir 
Alman heyeti seferıyesi ha· 
zırlanmakta idi. TekrP.r e.di· 
yorum Büyük Britanya hü· 
kumeti dalgaların her za
man hakimidir. 
Genovayı bombardıman 

ettiğimiz esnadattop sesleri· 
ni Fransız dostlarımız duy
muştur. Bu top sesleri dost
larımıza lagilizlerin uzakta 
olmadıklarını haberdar et· 
miştir. 

lıtikbalde dünyaya karşı 

vazifemizi yapacağız. Ve bu 
gaye İçin hazırlanırken, Ok
yanuıunan öte tarafından mu
azzam yardımlar gelmektedir. 

Dünyayı kana bulamış ve 
kendisi kapana kısılmış Hit
ler bütün kış ne gibi ıey· 
tanlıklar hazırlamıştır. 

Aceba yeni bir şeytanlığa 
•urarak hangi küçuk hüku· 
meti iıtili etmeği düıünü· 

--m-- --lllill--
Sadeölüolarak Mütemadiyen 

bin askere ric'at ed yo lar 
mal olmuştur 

Atina - (Londra radyosu 
8.15 resmi tebliğ): 

Mahdut topçu faaliyeti 
olmuş ve yeniden bir çok 
esirlerle beraber harp mal· 
zemeıi alınmıştır. Yunan tay· 
yareleri hiç bir zayiat ver· 
meden 8 italyan tayyaresini 
düşürmüşlerdir. 

Kilisura mıntakaıında Yu
nanlılar İtalyanlardan 2 tank 
ile mühim mevziler işgal 

etmişlerdir. ltalyanların mu· 
kabil taarruzu sade ölü ola· 
rak bin askere mal olmuş
tur. 

Yunan bahriye nezareti
nin de neşrettiği bir resmi 
tebliğde üç ay zarfında ital· 
yanların 35 bin ton becmin
de 3 tahtelbr.hir ve mütead· 
did vaporlarıaın batırıldığını 
ve buna mukabil hiçbir Yu· 

K bire (a.a) - lngiliz şark 
orduları karargihının resmi 
tebliği: · 

Tayyarelerimiz Habeşistan-
da ve Eritrede ricat etmek
te olan İtalyan kuvvetlerini 
hırpalamıştır. Eritre ile Su
dan hududu arasında bir 
düşman tecemmüü · bomba 
lanmış ve hepsi darmadağın 
edilmiştir. Burada 8 düman 
tayyaresi düşürülmü;atür . 

Tana gölii civarında bir 
düşınan karargahına atılan 

bombalarla yangınlar çıkarıl
u111 ve Desiyadaki garizon· 
lar tahrip edilmiştir. 

Burada düşürülen 3 tay
yar, deki 11 itaylın pilotu 
esir edilmiştir. 

--o--
Elagali limanı 

zaptedildi 
aaa gemi ve destroyerleri· --11111-

nin hasara uğramadtğını ve Londra (a.a)-BiDgazinin 
hepsinin mükemmel bir va- 220 kilometre ilerisindeki 
ziyette olduğunu bildirmi,tir. Elag•li limanı İngiliz kuvvet-

--IDDI--
Londra, (a.a) - ltalyadan 

alınan habarlere göre faıisl 
m bfillerinde ltalyayı bu 
gü~kii feci v ziyetten kur· 
tarmRk için tek bir çare 
olarak Mareşal Badoğliyo
nun bir diktatörlük kurması 
ileri sürülmektedir. 

Fışiıt partisi zım mdar· 
larınıu bir kısmı dahil ol
duğu halde bir ekseriyet 
ıulb taraftarıdır. 

Mussolini iktidar mevki
ioi bıraktığı takdirde kralın 
y nında kalacak bir şahsi
yet te Kont Ciano olac•k· 
tır. Ciano gerçe şimdiye . 
kadar münferit bir sulh ak
di lehinde bulunmı:mıştır. 

Fakat m.areşal Badoiliyo 
il d ima sıkı bir temas 
muhafaza etmiştir. 

--o,--
Sarhoşluk 

Karantinada Cemil kızı 
umumi kadınlardan Süzan 
otomobil içinde nara atmak 
surctile rezalet çıkardığın
dan yakalanmııtır. --o--
SPOR 

HABERl.ERI __ 0___ leri tarafından zaptedilmiş- Dün Alsancak stadyomun-

ç k tir. Şimdiye kadar bit ordu, da lik maçlarına deYam 
yo~ünyaya tahakkümü için OCU bir kolordu ·ve beı general edılmiıtir. Altınordu • 4teı 
yegine engeli olan Ingilte- dÜ~Ürmek ve binlerce esir alınmı ş!ır. takımları ara!ıada yapılan 
reyi ortadan kaldırmak için ':!:' Bingazide ihata edilen mın- maçta 3 O Altınordu lehine 
çahımaktadır. K~rantioada Recep karısı taka vasi olduğundan alınan neticdcnmiştir. 

Almanlar bugün Karade- Sevdiyenio çocuk düşürdüğü esir ve harp malzemesinin Demırspor - Göztetepc ma-
niı sabillerinaedir. Roman· şikAyet edilmiş ve ıuçlunun tadadı için bir çok zamana çınd .. 4-0 Göztepeliler galip 
yada büyük bir Alman or- yaptırılan muayenesinde ha · muhtaçtır. geldıler. 
dusu vardır. Bulgaristana da mile bulunduğu çocuğu dü · Ankara - Buaün lik maç-

Bingazide esir edilen kol • 
nüfuz hareketleri başlamış- şürdügw ü anlaşılmış ve tah d k d larına devam edilmic:tir. or u uman anı Grazyani- Y 

tır. Belki de Bulgar hiikü· kikata başlaıımııtır. nin muavinidir. IJk maçı Demirıporla Ga-
metioin muvafakatiyle Bul· latasaray yapmış ve maç 
gariıtanda binlııree tekniı- Bu harpte de ayni hatayı ------ O· 7 Demiraporun lehine ne· 
yenler tayyare sahaları ha- işlemiyeceklerini ümit ede- MATBUAT ticelenmiştir. 
zırlamıılardır. · ikinci maç Harbiye idman 

rım. 

Eğer bütün Balkan dev- Mussolini ve Laval, mem- H •• ı yurdule Birlikıpor arasında 
letleri müttehit olurlarsa U 8 581811 yapılmıştır. Her iki tuafta leketlerini tamamen Alman 
lngiltere ve Türkiyenin mu. ULUS.· - ikişer gol yapmış, maç 2 2 çizmeleri altında ezdirmek 
avenetiyle Almanlar, Balkan· berabere bitmiştir. 

için ellerinden a-eleni yapı- 8 h k lara nüfuz için uzun müd - 8 ar aygısı lstaı:ıbul - Bugün bölge 
det meşğul olmak mecburi- yorl.,. Ne olacağını bilmi- futbol ıampiyocaıına bulutlu 
yetindedirler. O zamana ka- yoruz. Fakat, orada da Hit· --o-- fakat yağıısız bir havada 
dar da pek çok şeyler mey· ler ile karşılr.ıacağız. Falih Rıfkı ATA y devam edilmiştir. 
dana gelir. Almanların italyaya getir· 1941 kııınıu ıon ayları Şeref stadında ilk maç 

Fakat, Balkan devletleri dikleri yüz . elli tayyareden Avrupa kıtasının, şeref sa- Beşiktaş - Top kapı arasında 
kendilerinin birer birer av- doksanını üç günde tahrip bibi ve hür kalmağa azme- yapılmış ve oyunu O· 6 Be· 
lanmalarına müsaade eder- ettik. Bu harbin mukadde- den büyük küçiik bütün şiktaı kazanmıştır. 
lerse onların da mukaddera· rah, havada, denizde ve bil- milletleri bir "her türlü ihti- ikinci maç Galatasaray· 
tıaı, Danimarke, Hollanda bassa büyük Britanya ada- male karşı hazır bulunmak,, Beykoz arasında idi. Bu 
Ye Belçikanın ayni olacak- d - d k · maç 1·6 Galatasaray lehine sın a taayyun e ece tar. devridir. Hiç bir tecavüze 
tır. Hitler. bütnn kış zarf1nda ne bugün. ne yarın, niyet neticelenmiştir. 

Bulgariıtanın gene kaybe- d k k b Üçüncü marı Fenerbabre-
den tarafı istilzam ederek a amı&ı istila etme için etmiı olmama , ugün ve y y 

ve . küçlik Balkan dev· hazırlanmıştır. Paraşütçüleri, yarın, herhangi bir tecavüze Vefa takımları karşılaşması 

v 
Çorakkapıda Şeyh • 

ğındll Ali oğlu Ha4'~ 
Hasan oğlu Oıman ar•~ 
kum yükletirken arab• /ı 
vanıo birdenbire yürBdt~ 
Hasanın iki eli k•11 

takılarak yaralandığı '' 
manın sağ . bileği dı ~ 
eıkışarak kırıldığı 1ı 
alınmış ve derhal hıst• 
kaldırılmışlardır. 

--o--
Şikayet 1 Me:ıarlıkbaşında 1~1 ~ 

oğlu Remzi ile Tevfılı / 
Naciye karı koca hayıll,fı 
çirdikleri Sülevman tar ~ 
dan şikiyet edilerek Y' 
lanmıştır. V 
§Çorakkapı 1284 cil :'',r: 

57 numaralı evde Hıbl 
Emin Dönmez ile Şevki "/ 
Mehmet karııı Hatice i ~ 
ile birlikte yaşadıklar• ti' 
ticenin kocası ıikiyet 1 

ve kakalanmıılardır. 

Kız ka~ırlll~ 
Eşref paşada Mebaıet y 

Ju Reşat Mustafa kıı•. ,/ 
riyeyl kaçırdığı şılı J 
edilmiı ve suçlu yaka1•11 

tır. ~ 
§ Karantina 96 ne• ~ 

kokta Arif oğlu Rauf ~ 
mir kızı Süreyyayı k•çıt'! 
ğından yakalanmııhr. 

--o--
Ticarethanef 

taarru~ J 
Ikiçeşmelikte Tabı~ J 

Behzat Beyıal Deııı~t ~/ 
Mehmet Ali lşvereD•• ~ 
ve hanesine bili sebep ~ i 

k'"' ruz ederek radyo m• 1._1~ 
fincan ve tabaklarıoı 
ğından yakalanmıştır. 

snah
0

a f~s?ı 
Ka~ııyaka Kemılpat•.;,ı 

dcıinde Bekir oğlu ~~ 
Ali bir alacak mesele••~ 
Ismail oğlu lbrahiaı~0 i~ 
rine iki el ateı etaı•f 'f 
kurşunlar boşa gitlll'f' 
suçlu ailihile birlikte 
lanmıştır. 

--o---
Hakaret 
iddiası 
Konak önünde H•.,

rısı Ayşe Balaban S•,~ 
oğlu Ziya Tamere b Jı' 
ettiğinden ıuçlu Y' 
mııtıştır. 

· Jetlerinin Almanlara karşı zehirli gaıları vesaireyi bek- uğramamak için teminat teşkil ediyordu. Bu oyun 
birlik olmadıklarını teessüfle lemeli ve hazrr bulunmalıyız. teşkil etmediğini anl•mak zaman zaman hararetli olmuş --o--ı~ 
görmekteyim. Havaların ve denizlerin hl- istiyenlcr, tarih kitaplarım ve neticede O 3 Fenerbabçe Hırsızlı .. J 

915 senesinde Bulgar kimi olan büyük Britanya karııtırmağa muhtaç değil- kazanmıştır. lkiçeşmelik Paı•r~ 
hllkümetinin karşı tarafa imparatorluğu, elinde ada- dirler: Son yapraklarını be- Fener stadında yapılan Ali oğlu Mehmet Si fJ 
geçeceğini hissederek k(jn- let kılıncı olduğu halde be- DÜZ koparıp atbğımız geçen Alhııtuğ-Beyoğluspor karııı- oğlu Alinin cebinde",, r 
diıiae ikaz ettiğimiz halde şeriyeti diktatörlerden kur- sene takvimini a-özden g•· laşmasında Beyoğluıpor 0-3 cüzdanını çaldığı ıır• 
dialemiyerek o tarafa geçti. taracaktır. çirmeleri kifayet eder. maçı kazanmııtır. kalanmııtır. 
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