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~ Amerika Dahi- lngiltere~·e ya- Almanyanın ispanyada do-
:IUp Fransa liyenazırınının pılacak yardım . ne kadar tay- ğum kuruma 
~or. mühim bir hakkında yaresi var kanunu 
'til' 1

1 Amerikan anlaş- beyanatı 
-111ltıı ilerledikçe, anlıı-
ti~~I te11ain ettiği büyllk 
k ide yardımlar hakiki 

ld ~.,etli bir müttefikin 

111 ' •leıini andırdWça 
~:'1• her gün bir çok 
4e ~Uvvetini çoğaltan in· 

•t ile biran evvel kozu
:•Ylııınak mecburiyetin· 

,;,. a_ '111ı•"t•dır. 
ci' ille~ liitler son nutkunun 
el• ttı '1~•da kaldırdığı hiddet 
111 .... , d . fj, il an sonra bir çok 
tıt• ~c •tçıların da ingilterenin 
•• •iı11 '-t ' atılmak arzusunu ·o• tr11ı· . . 

ı •ıtır kı Almanya 
d• )L lllanaıiyle Amerikayı 

Qtt ... • 

---o---
Vaşington, (a.a) - Ame

rika dahiliye nazırı beyanat
tı bulunarak demiıtir ki: 

"İagiltereye yapılacak yar
dımı derhal arttırmalıyız zi
ra Amerikanın mukadderatı 
ayrılmaz bir şekilde logilte
reye bağhdır. 

Kanun liyihası meclisten 
çıkar çıkmaz lugiltereyeı ki
rala ıı:. a ve ödünç verme pli· 
nı derhal tatbik sahasına 
girecektir. Alman kartalının 
deve kuşuna benzetileceği 

kanaatıadayım , Hitlerin mu
zaffer olması demokrasimizi '-it ış ve ona göre her 

,,:;• başvurarak amanıız ölüme sürükler bunun için 
t ö ııları ingllizlerle bır elimizden gelen her şeyi ln-

•t11ı· ilce boğazlaşmaya az- gilterenin eline bırakmah-
Q._ ·~bulunuyor. yız." 
''t'Rub baıvurmak mecbu- ---0---

ltj :de kaldığı çarelerden Bitlerin mesai 
,,, ' •ilihsiı ve mığlup 
ı,, ~::~ yardımını, işbirli- arkadaşları 
dır ın etmeğe çılııma-

Jıt . 
t~ '1, .. , l 

f "ttı la Petenia muahede 
·,J- ~. •rı ı I' t,,1 

11• uygun bulmadığı 
1

1
, ~-'"•ıı • Alman iıbirliği 

0, •e._.,~lldı gösterdiği muka-
tıf• '-tı,·, tıa küplere binen 
1ı·- \ . ,t h İ~e '.1~ di, Alman yanın 
'
1 

'ıaati,· dıgıni yapmağı, her 
I' ~t 01' Ytıriıae getirmeğe ha· 

~ıa,._.:~ leval yeni bir parti 
'tı1a1 rı kalkışmaaı, ıillh· 

b' •t ._..
1 
lerketmiı bir devlet 

4,1,t~ lete İmzalnan muıhe
•h,._.;11 ıa.e kadar kıymet ve 

i•' d,\, Yeta olacağı bir kerre 
Cell raaterilmiştir. 

'''•t,:"~I Veygandın elyem 
~'"•ket~ıı fÖraen tav11 ve 
ilk" .1• •on söylediği nu · 
ti •le M 
'' b .. areıal Petene 

~diiftıd'ilıhğı tebarür ettiril· 
tQ 'h . 

~ tlilld .• byar Mareşala 
d,ll ,~ra •ndirilecek bir dar-

ı· Ye 
~it 011 !i•ndın da mütees· 
'111Uıa tıg, tıbiidir. Yalnız 
d ''•ııı ~erakedilen nokta: 
•\, 11 etenin bu taıyika 

'd•bu e lcıdar mukavemet 
•ceöid· • ar. 

~ 
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t .. rılterenin 
litıliik harp 

~ lo11!11asr af ı 
ı.. '"'•t• '•, ( 1 ·• ) - Avam 'q' ••11d . l •ttf •n yeıııden harp 
:tili~ 11. olarak bir milyar 
4'c•ktı 1'•hlt tabıisat iste· 

9 'ta~, .. t" 1nıiltereain Eylül
'-'ir)o SlllQde harp masrafı 

'-••'r flnriliz lirası idi. 
• . d' 11111 ı on milyon 

---o--
Nutkunun şiddetini tab
i fil etmeğe çalışıuorıar 
J 

Londra ( a.a) - Hitlerin 
meıai arkadaşları Hitlerin 
~011 söylediği nutuk hakkında 
ıiddeti tahfif etmeği çalışa· 
rak diyorlar ki: 

"lngilter~ye karşı müca
dele kolay olmıyacaktır.,, 

Bu sözlerle Hitlerin söz · 
leri arasında büyük bir fark: 
vardır. 

Alman hava Mareşah dt" , 
lngiliz tayyareleri Almanlar
dan ıonra gelmekle bera
ber dünyanın en ıyı 
tayyarecileridir ve lngilizle
rin muharip bir millet oldu
ğunu da ilive etmiştir. 

--o---
ALMAN TAY

YARELERi 
--o--

Libya üstünde 
göründüler 
Londra, ( a.a ) - Alman 

hava kuvvetleri Libyada 
kendilerini ilk defa göster· 
miılerdir. Bu tayyarelerin 
ltalyan olmadıkları hareket 
tarzlarından anlaşılmışhr. 

Alman tayyarelerinin Sicil
yadan hareket ederek gel· 
dikleri ihtimal dahilindedir. 
Yü.ıkers 97 tipindeki tayya
relerin bu işe girişmek içio 
Sicilyıdan geçerek benzin 
tazelemek mecburiyetinde 
kalacaklardır ki bu da ciddi 
ve kati bir hareket faaliyete 

--o---
Vışington (a.a) - lngil

tereye yapılacak yardım hak
kında mümessiller meclisine 
verilen kanun liyihasının 
müzakeresiae bugün devam 
edecektir. Sanato ilk defa 
layihayı muarız olanları din
liyecektir. 

B. Ruzvelt bu:ıayiba hak
kında sanatoda mühim bir 
ekseriyet temin edeceği mu 
bakkaktır. 

---o--
Lord Halif aksa 
teminat verdı 

LORD HALIFAKS 
Vaşington (a.a)-Mümea• 

ler meclisi reisi, İngiliz bü
yük elçisi Lord Ha lif ak da 
görüşmüş ve ingiltereye yar
dım kanun projesinin büyük 
tadilit yapılmadan kabul 
adileceğini kendisine temin 
etmiştir. 

---o---
Görülmemiş 
Soğuklar 

300 Fakirı ve çocuk 
donarak öldü 

Şangbay (a.a) - Asyanın 
muhtelif yerlerinde çok şid
detli soğuklar hüküm sür
mektedir. 

Bugüd Şangbay şehrinin 
muhtelif yerlerinde donarak 
ölmüş 300 den fazla fakir 
ve çocuk cesetleri görülmüş 
ve dt fa edilmişlerdir. 

---o---
200 Muhtekir 

Mevkuf 
lstanbul - Ibtikarla mil

cadele faaliyeti şiddetle de
vam etmektedir. Şimdiye 

kadar muhtelif ıuçlarla ya-

--o--
Londra (a.a)-Bitaraf bir 

gazetenin yazdığı bir yazıda 
Almanların neşrettikleri ra
kamlar hayal mabıulüdiir. 
Almanyanın 40 bin tayyare· 

si varsa anc"k 18 bine ya
kmı muharebe tayyaresidir. 
Ve bunlardan yalnız 9 bini 
istenildiği zaman kullanabi-

linecek bir haldedir. Ve . 
şimdiye kadar ingiltereye 

karşı aokuz bin tayyare 
kullanılmamıştır. Bunlardan 

4500 zü bombardımau tay
yareıidir. 

Almanların ltalya, Roman
ya, Polonya ve daha bir 

çok yerlerde dağılmış tayya 
resi vard11. lngiltereye ya· 

pacağı hücumda 6000 tay
yare toplayabilirse Alman
lar için çok büyük bir mu
baffakiyettir. Ve şimdiye 

kadar yaptığı hücumlarda 
da günde 2500 den fazla 

tayyare hayalandırmamıı
tır. 

--o--

Amerikan 
doktorları 

Nevyork (a.a.) - Ame

rikan doktorlarının bir kıs
mı lagiltereye gitmeği ka-

rarlaıtırmıılardır. Bu dok
torlar lngilterede çahıacak· 

lar ve Amerikan subayı üni
formasını giyeceklerdir. 

--o--
Madrid (a.a) - Hükumet 

doğumu koruma için mühim 
bir kanun yapmıştır. Bu ka
nuna göre çocuk düıüren· 

ler 12 seneye, şayet düı&r· 
me esnasında analarıda ölür-
se mesulleri derhal ölüm 
cezasına çat ptırılacaklardır, 

--o·--
Habeşistanda 

lnıriliz harekatı 
devam ediyor 

---o--
Aden (a.a) - Dün aşıiı

daki tebliğ neşredilmiıtir: 

Perşembe günü Adiaaba· 
ba-Cibuti demiryolu üıefin-

deki Ayıba garının bombu· 
dımanı, ltalyan mlinakala· 

tında yeni bir rahne açmıı-
tır. 

Fransız Soma1iıine 45 ki· 
lometre meaaf ede olan bu 
gar ingilizlerin Habeşiıtana 

doğru t11yikleri baıladıiın
danberi Oçüncü defa olarak 
bombardıman edilmiıtir. 

- ·---O-O---

Yunan tebliği 
Atina, (a.a) - .. Yunan 

başkumandanlığıaıa resmi 
tebliği:,. 

Meı'ut neticeler veren bi· 
diseler cereyan etmiş ve 
yeniden birkaç esir alınmıı
tır. 

Hayatın komedi ve 
facialarından: 

- Beni rahat· bırakınız, bayanınızın gömleğini &t6\eyo· 

rum. 1 
- Ben de elbisenizin burıuk yerleriai parmaklarım • 
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--------------------' Doktorun Köşesi 1 ------ --- -- ------
BÖBREK 

HASTALIKLARI 

(HALKIN SESi) 

;~~~~!!!!~!!!!!.!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!1 

-Şehir Haberleri 

Vilayet Meclisi 
---------

2,250,000 lira olarak VE TEDAVİ USULU Bütçe 
Kırk beş yaıından soara, iyi olmuş fa

kat, inatçı bir albümin işemek bırakmış 
şiddetli böbrek iltihabından, kurşun ve 
civa ile zehirlenmekten, nikrislilerde, ve· 
remlerde, f ıengi ve ısıtmalard•n ileri ge
len bir hastalıktır. 

Bir çoklarında, bu hastalığa alimet, yal
nız ıidikie alb&min ve üstuvane bulunma
sıdır. 

Fakat, h11ta az çok tehlikeli işaretler 
göıterir: Damar tazyiki artar, nabız sert
leıir, parmakları karıacalaaır, başı döner, 
kulakları uğuldar, etleri gerilir ve ağrır, 
ıidik boldur, tık nefes halleri alır, teker
rür eden burun kanamaları, gözde kan 
akması gibi. 

Daha tehlikeli hallerd ~ ; eskimiş böbrek 
iltihabına tutulanların hemen ekseriıinde 
ölOml getiren beyne kan akması, ak ci
i•re su hücumu, kalbin durması, ·. kanda 
üre ıörlilir. 

Ha1tanın böbreklerinin atmadığı tuzların 
vücutta birikmesiyle su toplanmıf şişlar de 
başlar. 

Nihayet; yine böbreklerin atamadığı 
aıotlu maddelerin kanda birikmesinden 
ileri gelen arızalar: 

Hasta kaşıntıdan şikayet eder, baı •i· 
rıları, baı dönmeleri, işitmek bozuklukları/ 
grmekte fenalık, havale, delilik ve nihayet 
ay·ılmamak ve ölmek getiren baygınlık, 
nefes almamak, sürgün, kusmak son de
rece zaiflik ve çok tehlikeli göz hastalığı 
ki, anlaııldığı halde ölümt. iki sene kaldı
jı, ya bul on beş günde öldürecek olan 

lkalbin dış örtüsü iltihabı karışar. 

Kanda ürenin ne kadar olduğunu sık 
ılk ölçtürmelidir. Tabii halde kanın be
her litresinde 30 - 50 santigram üre bu
lunmak lizım gelir. 

Eier üre mikdarı 50 santigram ile bir 
gram arasında oynıyor ve bu halde devam 
edivoraa hastanın ikibeti ciddi olarak dü
ıiinmeie muhtaçtır; eğer bir gramdan faz-

la ise basta nihayet bir yıl yaııyabilir .. 
2 • 3 gram arasında iıe hasta bir kaç hıf
tadan bir kaç •Y içinde ölür. 

'ft 

"' " Nasıl bakmalı? - Perhiz lazımdır. Iska-
' a veya ateşte kebap olmak şartile az 
mikdarda beyaz ve kırmızı tt1 taze balık, 
taıe yumurta yeşil zerzevat, nişastalı şey· 

ler, tekerli yemekler. yemiş, ıu ile karış
tırılmıı şarap veya iıpirtortolu içkiler. pek 
az yiyebilir. 

- Sonu var -

• 

kabul edildi 
Vilayet eocümeni 941 mali 

yılı vilayet büdcesini kabul 
etmiştir. Aldığımız hususi 
bir habere göre büdcenin 
varidat kısmı takriben 
~,250,000 lira ve masraf 

2,450,000 liradır. Biidce 
200,000 liralık bir açıkla 
meclise aevkedilecektir. 

Viliyet meclisi, 10 Şu
batta topJantıla. ıoa başlıya· 

caktır. -----
Gıda madde- Müteveffa GI. 
leri hakkında Metaksas için 

Şehrimizdeki alakadarlara • yapıldı 
gelen malumata göre gıda ayın 
maddeleri için hazırlanan Dün sabah Yunan kon•o-
nizamaame bazı mühim loshanesi Şıpelinde müte-
esaıları ihtiva ediyor. veffa Yunan başvekili gene-

Nizamnameye göre satııa ral Metaksas için bir ayin 
arzedilen aüt, yığ ve kay· yapılmıştır. 
makların evsafı Üzerlerine Bu ayinda valimiz B. Fuad 
yazılacaktır. Süt tozlarına Tuksal, belediye reiıi Dı. 

ve konserve sütlerine "'Yağı Behçet Uz, lagiliz baş kon-
kıımen alınmış veya laktoz solosu, lngiliz ve Yunan ko-

katılmııtır.,, Şeklinde eti- loniıi ile daha bir çok zevat 
ketler yapııtmlacaktır. hazır bulunmuılardır. 

o--- Atina (a.a) - Gazeteier 

Yeni tip ekmek Yunan milJetinia Türkiye 
taraf andan mateminin payla-

Yeni tip ekmek için ya- şılması ndıa dolayı minnettar 
pılmakta ol•n tetkikat neti- olduğofuuu bildirmektedir· 
ıjnde bu ekmeğin cins ve J 
evsafı tesbit edilmiştir. 

Bu ekmek yurdun her 
yerinde ayni fiatla satılacak 

ve kararname bugiinlerde 
çıkacaktır. 

--o--
Su tarifesi 
Su tarifesine tetkik eden 

komisyon ıu şirketinin 

vermiş olduğu itirazı tetkik 

etmiştir. Yeni tarife hak· 
kında verilecek karar tasdik 

için vekalete gö.ııderilecek
tir. 

,-•BlllDl!IDlllmııımıı•• •••:-l 
IRADYOı 

18.00 program 18.03 mü
zik radyo orkestrası 18.40 
müzik karııık şarkılar 19.15 
mOıik meşhur violonistler 

pi. 19.30 ajanı haberleri 19 
40 mi2ik radyo ince aaz 

heyeti 20.15 radyo gaz"teai 
20.45 müzik gençler melodin 
takımı 21 müzik dinleylci 

istekleıi 21,30 konuşma 21. 
45 radyo orkestrası 22.30 
memleket saat ayarı, ajıns 

haberleri borsalar ve fiatle · 

lcri • 22.45 müzik cazbant pi. 
23.25-23.30 kapanış. 

er. 
--o---

.Teneke levha 
eeldi 

lngiltereden yeniden bazı 
idhalit eşyaları gelmiıtir. 

Bunların arasında teneke 
levha gelmiştir. 

Buabr gız tenekesi haline 

getirilerek barice benzin ve 
gaz gönderilecektir. 

--o·--
Şehir meclisi 

toplandı 
• Şehir mecliıı bugiln öğ-

leden sonra Şubat devresi 
toplanhfarıua baılamııtır. 

Toplantıya reis doktor Beh

cet Uz açmıı ve devre 

zabıt okunduktan sonra 
mevcud evraklar encümen-

lere havale edilmiştir. 

--o---
Tütünler satıldı 

Ege mıntaka11nda mevcud 
bütün tütünler satılUJıttır. 

Müstahsil bu vaziyetten çok 
memnundur. 

S. Ferit Eczacı başı · .::.7 

Kolony . esans, podra, ve kremleri 
TBrkiyemizde miıli olmıyaa bu ea en· 
fes kokular biç ıUpbesiz kriıtal titoler 
modern ambalajlarile Bayıam ve yılbaşı 
bediyelırimiıia daima old1.1ğ1.1 gibı bı
ııada ıelecektir. 

Beue'"iiılmlerile taklitleri•• alclaamı 

3 Şw1tat t9'1 

('1) Y uaa: Halil Zeki 

Dedi ve kadına dönerek: 
- Miı Moog sizi de evinize kauır / 

tBreceğiz .. 
Müfettişin bu suretle hareket edişi 

ceyi doktorla beraber geçirerek bir il' 
hareket ittihaz etmaleriae meydan ve 
mek makaadına mebni idi. 

Doktorun evinden çıkınca oradı dll , 
esasen bir polis hafiyesinden baık• 
şey olmıyan, arabacıya iıaret etti. Ar• 
genç kadının önünde durdu. 

Kadın ve iki federal subayı bindiler 
mis Mooğu evine bıraktılar. 

Ayrılırken aralarında ıu muhavere cet 
yan etti : 

- Mis, yarın sabah dokuzda aiıi• 
yazıhanemde bulunmanızı rica ederilll· 

- Hay hay bay Tunu. 
- Ôyle iıe geceniz hayrolsun, bil 

diyoruz. 
- Size de hayırlı geceler dilerİDI· 
Bay Turru, 1fÜıel kızı tara11ut içia ,r 

kadaıı Götleri gözcü olarak bıraktı 
evine gitti. 

ESRAR PERDESi 
YIRTILIYOR 

Sabah dokuzda mis Moog doktord~ 
evvel adliye tahkikat dairesinde F ed~ 
zabitinin odasında bulundu. Biraz ıo 
doktor Gribi de geldi. 

Turru genç kızı bir kadın ıivil poli" 
bırakarak olanca gayretini doktora b,,, 
için Grıbl ile meıgul olmağı tercih ett~ 

Doktor GribJi karıısına oturtarak • 
baş1adı : Jal 

- E. 1 doktor, şeurlu olalım, kindll ~ 
ve inadı bırakalım, götiiyeraunu:ı ki o I 
oynanmıştır. Sahne tamamdır. Buna D• 
yeceksiniz? f' 
- Ben bildiği size söyledim. BenİDI ~" 

gul olduğum yahudi meselesinden i>'f"" 
bir ıey değildir. 

- O halde Sluster ve Y enni Ho~ 
ile neden münasebatta bulundunuz? V 
lar alelade casusturlar, propagandacı 

ğildirler. J 
Doktor mutat nezaketiyle kabili 

olmıyan ve sertlikle şu cevabı verdi: 1 
- Ben bunların ara sıra casuılukl•,.,, 

propaganda ile de meıgul olduklar111ı 
ili biliyordum. ıl 

Fakat ben kendileriyle kendi iıiot 

görüştüm. df 
- Topladızınız maliimıtı kime g611 

riyordunuz ? J' 
- Propaganda nezareti tefi doktor 

zef Göbelsi. -
- Turru, fakat yalan aöylemekte def~, 

etmekle mevkiinizin fenalaştığını unut 
yın, diye bağırdı. f 

Bu bajırmaya mukabil doktor da 1 I' 
sek sesle şu suretle rmukabelede bulll~ 

- Ne demek istiyorsunuz? Ben Y 
aöylemem. d; 1 

- Hem.. Siz veaikelarnuıı Breaı•• ; 
Spiclman nan ında birine gönderiyordf. 
Bu adam Alman casuıluk teıkilltıaıD .. ~ 
ci bürosu olan Narihten Stelle de•i• ~ 
paayasının baıında bulunau biridir· 
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3Y•: Aşk Yüzünden hasta ı~~·i 
l ................................ ·· ···· ~~ ........ · 

lira llQ sokağa çıkacağım mişfi, Şimdi bunu içtikten 
tel~ kapı çalındı. Amcam ıom a bir saat şu divanın 
ti 1

• Amcamı aylardan be· üzerinde yatacaksın. Boylu 
• t.,'~'llıenıiştim. Bir taraf- boyana divana uzan baka-

d-._, • lemanı düş~n~yor- hm. 
dır Onu en çok sınırlen- - Amcacığım dehşetli iş-
~:ll ley beni beklemekti. lerim var. Divana nasıl uza-
tid:, randevu saatinden l(eÇ Dır da bir saat yatarım1 .. 

~ '-iı •t.aı yilztıme bakmıya- dedim. 
r ~ llluhakkaktı. O : 

lord._ ~•m bir ar<ııhk bana - Eğer uzanmaısan iliç 

ıc.;' Sen galiba sokağa çı
a:dQn değil mi? 

ı_,1 il •khma ilk gelen ya
•6yledim : 

...... D ded· oktora gidiyordunı!.. 
IQı, 

A111caın: 
d-.: Geyin var? diye ıor-

llir 1 Y• ıa daha kıvırdım: 
...... P.1'd 't't· 1 em bozuk.. Sonra 

llııi ~rrı var. Biraz da kendi
Aı!itt6m sıaıiba .. 

fena tesir eder. Hemen yat. 
Cevabını verdi. 

Yattım, aradan bir saat 
geçer geçmez karnımda müt
hiş sancılar .. Buram buram 
ter dökmeğe başladım. 

Amcamın içirdiği Hiç şid
detli bir milsbilmiş.. Bir 
müddet sonra tesirini deh
şetli surette göstermeğe 

başladı: 

Sancılar içinde saatlerce 
kıvrandım. Lemana da gi-

demedim. Müsbilin tesiriyle 
bili yataktan kalkamıyo-

,c:·~ .r~nçliiinde bir 
~t bır tin ıene Tıbbiye 
~~t thi•cle okamaı, fakat rum. 
)l~ or olamamıfb. Ea bil- Atk yilzündcn başıme ge-

,r ~t 1•tki tanıdıklarandaaa lenleri görüyor musun? 

~\ıhı' olanlara tavsiyelerde - B / T T I -
ı,,11 'rrıaır. onları kendi uıul- - - ---------

be tedavi etmekti. FAYDALI BiLGiLER 

1 ue,· 
11a, d ' 111 uydurma hHtahğı

uyDCI: 

.. ; ._P.tıkemmel .. dedi. Ben 
tl111a. •nıea tedavı edece· 

Kirpiklerin 
kıvırcık 

--t7~-· ıelecek feliketi olması için 
....._ 

111111 için : Kirpiklerin kıvarcık olma-
l•ç f ~illan amcacığım. V az ıı için sabah akşam usan-

otu' ~llll? • •n dedim.. Dialiyen madan küçük bir fırça ile 
b,,, ~ yukarı doğru fırçalamak li-
tİ· lla"-11a '-ııı bana bali çocuk ıımdtr. 
,fll' C,h~leıı yapardı. Bir gözü bitirip diğerine 

dı, a· •den bir kutu çıkar· geçmeli, ıonra ilk fırçalanan 
t,, d:lı finc•nın içine bir avdet etmeli, sonra gene 
"•tıtdı: tii. Banu su ile ka- ikincisini farçalamahdır. Az 

' ş· zamanda kirpikler mükem· 

( HALKIN SESi ) 

lzmir Defterdarlıiından: 
Satış 

No.su 
Mubamen B. 

Lira K. 
360 Kahramanlar kuruçay m. 1517 sepet çi sokak 

152 m.m. 14 yeni 10 tajh arsa 
261 Kahramaniar kuruçay m. 1517 sepetçi sokak 

20 00 

1371 ada 33 parsel 146 m.m. 16 yeni tajh arsa 20 00 
362 Gpztebe m. 107 no. ismetpaşa sokek 940 ada 

10 parsel 206,75 m.m. 5/1 taj h arsa 
363 ikinci karantina 223 no. niıamiye sokak 776 

41 20 

ada 1 parsel 200 m.rn. 1 kapı 7 tajlı hane 600 00 
364 Göztepe 79 l\o,Ju ülker sokak 851 ada 6 

parsel 380 m.m. 46 kıpı 4 taj simdi 3 no.arsa 500 00 
365 Cöztepe 86 ve 87 no.lu yeşil İzmir ve tahin 

sokak 930 ada 4 parsel 172,50 m.m. S ve 
16 tajh hane 

36' Göztepe 76 ao.lu şehit hamdi sokak 849 
ada l panel 507,50 m.m. 5/1 ve 5/2 
kapı 5 tajlı arsa 

3~7 Göztepe hatay caddesi 944 ada 9 panel 780 

450 00 

507 00 

m.m. 549 yeni 396 taj no.lo arsa 300 OU 
368 Karşıyaka alaybey 1699 nadir sokak 45 ada 

10 parsel 67 m.m. 20 taj no.lu hane 
369 Karşıy ... ka alaybey 1699 ao. ıüzan sokak 16 

ada 10 parsel 186 m.m. 19 kapı 29/2 tajh 
arsa 

370 Karşıyaka bostanla 1805 ao. merkez sokak 

500 00 

93 00 

1341 ada 3 parsel 98 m.m. 133 kapı 6 tajlı hane 120 00 
371 Karşıyaka ala)bey 1675 mithatpaşa caddesi 

13 ada 10 parsel 268,50 m.m. 118 kapl 
11412 tajh arsa 

372 Karşıyaka alaybey 1699 nadir sokak 45 ada 
400 00 

2 parsel 396.50 m.m. 4 kapı 6 taj ao.lu arsa 500 00 
373 Karşıyaka alaybey 1675 mitbatpaşa cad. 23 

ada 7 parsel 98,50 m.m. 82 kapı 86 tajlı arsa 150 00 
374 Karşıyaka alaybey 2694 sezai sokak 56 ada 

34 parsel 123 m.m. 3 iaj no.lu arsa 
375 Karşıyaka alaybey 1694 şezai ıokak 45 ada 

25 parsel 93 m.m, 27 /29 kapı 33 tajlı ana 
car no. 
376 Bayreklı menemeu caddesinde 49/1 no. lu 

dükkiu 
377 Karııyaka Bahriye sadıkbey ıokak 5 no.lu 

haue 

100 00 

50 00 

250 00 

200 00 
Yukarıda yazıla emvalin mülkiyetleri peıin para veya 

ikinci tertip tasfiye vesikasile ve (1) parça emvalin bir se
nelik icarı açık artırma usulile 26-1-941 tarihinden itibaren 
16 gün müddetle müzayedeye konulmuştur. ihaleleri 
10-2-941 tarihinde saat 14 dedir. 

Taliplerin muhammen bedelleri üzerinde yüzde 7,5 de
pozito akçesi yatırarak yevmi meı.kiirda M. Emlik müdür· 
lüğünde müteşekkil satış komisyonuna müracaatları ilin 
olunur. 245 

t'~•i ırrıcti derhal şunu içe- melen kıvrılır. 

~·:ı.. ----- lzmir Hususi Muhasebe mü-
•raı, h H f. f k l d.. ı ·· ..., .. d , 'i' •men: a 1 O a ur U2'ilD en : 

h~ç ~il 1
P11aa amcatım .. Bu nasıl yapılır? Muhasebei hususiye dairesine imtihanla memur ahnaca· 

dl' ''" be lllediiim iliç belki be- ğından memurin kanunundaki şerait ve evsafı haiz olanlar 
~-t 11Ye11ıe iyi gelmez. Yarı kolalı bir halde göm· evrakı müıbitelerile birlikte 7 şubat 941 günü akıamına 

.ıf ....._ •rrı : lek yaka ve kolluk ütüle- kadar muhaaebei hususiye müdürlüğüne müracaatla imti-
tfl" dtdi, i0c111t lllUIUD Sen?.. mek için en baıit çare ıu- ban listesine dahil olmaları icap eaer. imtihan 7 şubat 941 

' 11a lhatJ Hiç bana dilnya- dur: tarihine müsadif cumartesi günü saat 10 da muhaaebei hu· 
1'-•11.. B llcundaa geldi .. iç 40 gram pirinç kolasını susiye dairesinde icra kıhnacaktır. 1-3 346 
•'1,te~t' •le ıana bire bir yarım bardak soguk ıuda .................................................... .. " ilt~-t.:·· lorla bana bu ezmeli. Dört bardak kaynar •• : TA y y AR E sınamasında T~(,~~n: ıı 
~ ı i sıcak ıuya karııtırmah ve 
()11: tdi. miltemadiyen tahta bir ka- ı Senenin en büyük ve seçme film aerilerimizi bozma- ı 
, a'' ıonra da: tıkla ezmeli. Kolalanack t mak için badema biç bir filmin bir haftadan fazla göıte· ı 

t,ttllb Q İliç daha ben6z ıeyleri bu ıuya batırmalı ve : rilemiyeceğiai, yalnız bir çok takdirl~re mazhar olup gör· ı 
1 do~to,' •diliyor. Bir ecnebi nemli iken ütillemeli. Gayet ı mek arzusunu izhar buyuran~ sayın müıterilerimizin bu ı 1 
~m bana ver- güı.el olur. : talepleri karıııında MECBURi olarak. i 
l ............................. ~ .................. i BARBAROS devrinde VEIEDil :1 
ı 1 ~ltın Ru·· ya Kolonyası ! : Filmini perşembe günü de Halk matine fiatlerile göıtereceğiz. ı 
l 'lllirı • • ........ _··-~··-•••••••••••••••• ••••••••_ ... .. - .. 
ı kolonyaıiyle meıbur eden ECZACI KEMAL ı 
t AKTAŞ'ın şaheserlerinden ı : DUYDUK DUYMADIK DEMEYiN l . : 

~ ...... _ . H i L 1 L E c z A N E s 1 i i ıonı!:11::y.~.~ü~E 1:~~:!: .. 1:,:::~·~:~:ediii i 
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BAZI DİKEN, 
BAZI GÜL ·------

Esmer 
Gözleri gece gibi 
Aşkı bilmece gibi 
Çok ıibirli, çok sırdır, 
Hem de pek boştur esmer. 

Sevmek,sevilmak bilir. 
Sevildikçe, sevilir, 
Aşka muti oluyor 
Sanmayın boştur esmer. 

Deli gönül kararsız 
O duramaz hiç yarsız 
Sevdası sarhoş etti 
Benden sarhoştur eımer. 

Ne güıel bakışı 
Sızıp da akışı 
Ben on• bir ad verdim 
Çünkü 11 Nono,tur" esmer. 

Bilirim ki naıın yok 
Elde kırık ıazın yok 
Sesinle şarkı ıöyle ' 
Gel beni coıtur Hmer 

BA TMAZDlKEN 

SPOR HABERLERi 
Lik maçlarıLa diln Alsan· 

cık ıtadyomunda de~am 
edilmiıtir. 

Hava çok güzel olduğu 
için maçlar çok kalabalık 
bir halk huzurunda yapıl· 
mıştır. 

Altay 3 - O Demiraporu, 
Altınordu 2 - O Kartıyakayı 
yenmiştir. 

Ankara (Hususi) - Har
biye idman 4·2 Mask~ıpo~u, 
Demirspor 3-0 gançhk bır· 
\iğini yendi. 

lıtanbul (a.a)-Buıün ya· 
pılan şampiyonluk maçların· 
da Süleymaniye Boykoz11 
0 ·3, fenerbahçe Topkapıyı 
t-3, lstanbulıpor Vefayı 1·2 
mağlup etti. 

Galatasaray Altıntuğ11 O·S, 
Beıiktaş 8eyoilu ıpora O·S 
galip gelmiılerdir. 

Şimdi maçlar çok bar~-. 
retli bir ıekil almııtır · Mıllı 
küme dördtıncüıü öniimlı
deki haf ta anlatılacaktır· 

---o---
Istanbul 
Borsası 

lstanbul - Evvelce karar· 

laştırıldığı üzere lstanbul 

borsası Nisan başında yeni· 

den faaliyete ıeçecektir. 
Borsa eskisi gibi dördöncl 

Vakıf hanında faaliyette bu
bulunaca~ar. 

~ .................... _ .................... ı Dünyanın Sekiz.inci Harikası .. TÜRKÇE S Ô Z L Ü ı 

'L"~ kuk M1:zuNu D F h . 1 k t H 1 N T R -u- y AS 1 ı: Satın alıyoruz 
~ .... !~DITI ÔZONARAT r. a n şı ı 

1.t • •111,,aı ... emllk ida· bmlr Memleket haataaeal : TA YRONE POVVER - MYRNA LOY : Yabancı dillerle baıılmıı kitapları 
'I~ ..... b • iyi fiatlerle satıo ahyoru•.· 

tet •• i Rontken mitte a11111 : ELAIRA Sinemaıında Sayın Halkımıza Bugiln • lr ""-• ...:ti:~ai :;: Roatk•• •• Ele~utlıl teda•lal Fiatlercle am yoktar. Locala· ADRES: Atatar ca •ın· 
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=ZABITA= 

Hırs zlık 
lkiçeşmelik c ddesinde 

Kadri oğlu Vahit Emen ve 
Mustafa oğlu Hüseyin ve 
Ahmet oğlu Muıaffer, Mus
tafa oğlu Cemali yumruk ve 
tokatla dövdükleri ve 43 
lira parasını da aldıklarından 
suçlular paralarla birlikte 
yakalanmışlardır. 

§ Karantinada loönü cad
desinde Mustafa oğlu Recep 
ve Mehmet, Mehmet oğlu 
Hasan Nuri Kavahnın otur
duğu apartmanın avlusunda 
bulunan otomobil üzerinden 
branda örtüsünü çalıp Rıd
van adında birisine satıldığı 
tesbit edilmiş ve Recep 

yakalanmış ve örtü edilmiş 
ve Mehmet kaçtığından ar
kası takip edilmektedir. 

Nalınla 
yaralamak 

Sürmeli soksk genel ev
lerinde bir kadın meselesin

den dolayı lstanbullu Nuri 
oğlu lsmail Sakallı nahnla 

Bucalı lsm iJ oğlu Recep 
Abacı oğ ]unun başından ha-

fif surette yaraladığından 
suçlu _ yakalanmıştır. 

Memnu mınta
kaya • • 

gırmış 

Turanda Ailmi, Ali oklu 
Ziya ve Salıb oğlu Özcan 
adındaki şahıslar memnu as· 
keri mıntak sına girdikle· 
rinden yakalanmışlardır. 

Darp ve 
hakaret 
Keçecilerde Ali oğlu Ha

lil Akdemir kouyah Hasan 
kızı Üffet Yolcu ile oğlu 
Süleyman Yolcuyu ·dövdQğü 
ve hakaret ettiğinden yaka· 
lanmıştır. 

Sarhoşluk 
Karşıyaka vapur iskele

sinde Körfez vapurları tay· 
falarından Recep oğlu Mus
tafa ve Hüseyin oğlu lbra
him, sarhoş oldukları halde 
rezalet Çl!cardıklarından ya
kaları m1şlardır. 

Kumar 
lkiçeşınelik caddesinde Os

man oğlu lbrabimin kahve 
ıinde Mehmet oğlu Necati 
ve Hasan oğlu Fevzi adıL
daki şahlslar kumar oynar· 
ken 20 kuruş para ile suç 
Oıtü yakalanmışlardır. 

Dövmek 
Ömer oğlu Recep Yılmaz 

Abdullah luu Fatma 'e 
Mehmet karısı Ayşeyi döv
dOğündcn yakalanmıştır. 
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iNGiLIZ 
--~-

Tayyareleri 
Avlonyayı 

bombaladılar 

'ORDU MENSUPLA·!' V i L K 1 
Al HA KINDA Bombardıma-

Kahire, ( a.a ) - (lngiliz 
şark orduları umumi karar· 
gihının tebliği:) 

Dün lngiliz tayyareleri 
Avlonyaya büyük mikyasta 
bir hücum yapmışlar Ye 
şehir üzerine geldikleri za
man şiddetli dafi toplarının 
ateşine rağmen çok alçak-

Ankara - Genel kurmay
hk tarafından beden terbi
yesi genel direktörlüğüne 
verilen yeni bir emir muci
bince bilumum ordu men· 
suplarının sivil kulüpleri 

temsilen müsabakalara itti
rak etmeleri katiyetle me
nolunmuıtur. 

Buna nazaran muvazzaf, 
yedek subaylarla bilumum 
askeri okul talebesi, muvaz-

zafhk hizmetini ifa eden 
veya talim ve terbiye mak
sadiyle ıilih altına ahnm1ş 
olan ihtiyat erler, asker bu
lundukları müddetçe, sivil 
iken mensup bulundukları 

kulüplerin müsabakalarına 
dahi iştirak edemiyecekler
dir. 

Bu emir dünden itibaren 
tatbik edilmeğe başlaaılmıı
tır. 

tan uçarak hedeflerini bom- 3A d it 1 
balamışlardır. y a a yan JNGILTERE 

Yunanistana l:E$S~~_.. , tay~_arelerinin 
._M_a!b~!L!!!!!!!tJ Yaptığı tahribat Yardımını arttırdı 
Bir Y ıldönü
mü nutku 

--o--
ULUS: 

Falih Rıfkı ATAY 

• Führerin nutkunda sulha 
temas edilen üç nokta var
dır: biri. 1939 eylül bubine 
kadar, Almanyanın ingilte
reye karşı Alman sömbrge
lerinin iadesinden başka 
hiçbir iddiası olmadığı, ikin-

cisi harp başiadıktan sonra 
dahi sulh yıpılmak fırsatla
rı olduğu hakkındaki fıkra· 
)ardır. 

Üçüncüsll, Amerika bab· 
sindeki "bizim gibi hiç kim· 

se sulhperverane bir tarzda 
bu kadar elini uzatmamıştır. 
Fakat karşımızdakiler harp 

istiyorlar ve alman milletini 
mahvetmeği kasdediyorlarsa 

o zaman hoşlarına gitmiye· 
cek hallerle karşılaıacaklar· 
dır11 fıkrasıdır. 

Bu fıkralardaki sözler 
nutkun baş taraflarında, bu 

garbi İngilizlere karşı bir 
mukaddes cihat hükmüne 

sokan ithamlara hayret veri· 
ci bir tarzda hafifletmek 
gibi bir hususiyeti haizdir· 
)er. 

Hulasa, bu nutuktan, on
dan bir gün evvelki, bekle · 
me ve tereddüt havesını 
aydınlatabilecek vuzuhlu 
edinmek mümkün değildir. 

Bunu da mazur görmek Ji
zımgelir: çünkü bu vuzuhlar, 
Almanyanın hakiki plin ve 
vaziyetlerini ifşa etmek o
lurdu. Bu da bir başkuman
dandan beklenemez. 

Atina (a.a) - Yunan da
hili emniyet nezareti tebliii 
memlekette sükfı'let hükbm· 
ferma olduğunu bildiriyor. 

Harbin üçüncii ayına ka
dar ltalyan hava kuvvetle
rinin hücumları neticesinde 

Yunanistanda 67 kişi ölmüı
t6r. Bunlar 29 erkek, 21 

kadın ve 17 çocuktur. 93 
kişi yaralanmıştı. Köylerde 

167 ev yıkılmıı ve ayrıca 
208 ev hasara ıığramıştır. 
Ceman beş kilise yıkılmış 

ve üç kilise de hasara uğra· 
mıştır. 

-~-a--

Temyiz mahke
mesi azalığı 
Açık olan Temyiz mahke

mesi azalığına 100 lira 
maaşla ve terfian Bursa 
hikimi B. Mustafa Erdem, 
onun yerine de Kırklareli 
hikimi B. Tahsin Ertem 
tayin edil~iştiı. 

ister Gül, ister Ağla 

Atina (a.a)- Royter ajansı 
muhabirinin öğrendiğine göre 
lngilterenin Yunaniıtana yar-

dımı muaı:zam mikdarda harp 
malzemesi sevkine münhasır 
kalmıştır. 

Ayni zamanda yiyecek ve 
giyecek ve iliç ta sevkedil· 
mektedir. 

Gelen eıyalar ar111nda 
350 bin çift ayakkabı, ayni 
mikdarda çorap, çaydanlık, 

80 ton iliç, bir mikdar sey
yar qastane, bir milyon kilo 

konserve, bir milyon kilo 
pirin~, tuzlu balık, çamaşır, 

battaniye ve çayda mevcut· 
tur. 

---o---
3 Romen suba
yı öldürüldü 
Bükreı (a.a) - Üniversite 

önünde biri yarbay olmak 
üzere 3 Rumen subay meç· 
bul kadınlar tarafından aı
dürülmUştür. 

Tehlike ne zaman artarmış? •• 
----111111111111 ----

iki doıt sinemada kartılaıırlar, boş besten 
sorar: 

sonra biri 

- Bayan nerede, bu gece yalnız gelmişsiniz? 
- O bir bıftıdıııberi basta. Sokağa çıkmısını 

mennediyor. 
- Ya ... Geçmiş olıun bayım, ioıaallah tehlikeli 

değildir? 

doktor 

bir ıey 

- Hayır kardeşim. O, aıı1 ıokağa çıktığı zaman tebli· 
kelidir! Çüakü o vakıt bir çok paketlerle eve avdet eder! 

Sen de ey okuyucum, bu cevaba: 

ister GOi, ister Ağla 
Resimli s:nema Köşesi : 

Bütün lzmir halbının görmek 
için koıtuğu ve gördükten 
sonra da mıftun, hayrın ve 
işık olduğu 

Hint Rüyası 
filmine coş\; un bir rııh ve 

hayat veren büyftk aı tiı.tle

rin cınland rdığ'• bir iki 
sahne ... 

na uğrıyan şe' 
birleri geziyot 

Londra (a.a) - B. Rus· 
veltin şahsi mümessili 8· 
Vilki bombardımana uğrıy•• 
şehirleri ziyarete ba1laoı1t 
ve dün Mancister ve Liver• 
pol ıehirlerini gezmiş '' 
öğle yemeğini otomobil fab• 
rikaları müdüriyle yemiıtir· 

--o--
Hollanda Hio' 
distanı ·yeni 
nizamı ta-
nımıyor ıet: 

Londra, (a.a) - Öğreoil· ),; 
diğine göre HoUanda Hio• 
distanı oın Tokyodaki elçiıİı 
Japon hükumetine bir oıe· 
saj vermek üzere talioı•t 
aJmıştir. 

Bu noteda Japon bııvo• 
kilinin nutkunda Holla11d• 
Hindistanı hıkkında kuU•• 
nılan ıözlerin manaıı o• 
oluraa olsun Hollanda Hi•· 
diıtanı burada kurulacılı 
yeni nizama iıtirali etaıi1•• 
cektir. 

--o--
Irak kabinesi 

Bığdad, ( a.a ) - Ye•~ 
Irak kabinesi dtın aşağıdılı• 
şekilde teşekkül etmiştir: 

Başvekil: Hariciye ve oıil" I> 
müdafaa nazır vekili: Ge11•" l 

rai Taha Haıimi.. t 

Maliye nazırı, mfinakı161 ~ 
ve nafıa nazır vekili: S· 
Aziz Mnmtaz .. 

Dahiliye nazm ve adliY: 
nazır vekili: 8. Ömer N.slll' 

lktısat nazırı: 4.bdulvehbİ· 
Maarif nazıra: Sadık Sıls• 

san. 

içtimai basiret 
Hamdi Başaşi. 

---o--
Italyanlar Af' 
lonyaya doğıtl 

çekiliyorlar 
Londra ( a.a ) - Bur•~ 

haberlere göre ltalyıP1 ~ 
Tepedeleni tahliye eder;, 
A~lonyaya doiru çekilOJ' 
tedirler. ..../ 


