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9-lkanlılar 
~ Gözlerini 
~~~ı? 

'"'ı•riıtana Alman 
,~ ••kerleri girdiğine, 

llıere olduğuna dair 
,, t 
~-~~ •raftarı mahallerden 

•le bir maksat tah· 
, 11Pdıa haberler birkaç 
,:'Q reımi ve sallhiyetli 

lllalramları tarafından 
,,. p edildikleri halde yine 

bJlıı "-:"1fiaı kaynaklar tara-
'- taıelenip duruyorlu. 

ly•• '~I lllukabil bu defa 
ıol ti e birlikte Belgrad 

)~~ '••ıtaları şu ıealeri 
'1orlar ; Sofya diyor 

.. ,..,, . 
I> ~rııtan topraklarının 
,:' lleıi olmaaını iste· 

bit~ 
"" taraftan Belırad 

tt'Or: 

't~hl lutatının ıeçmeai· 
)•~~•la, orduıu kartı 
L .... ıqır . 

;~•rlı~:~ ile Sofyadın 
'ti llllte111mf m haberler 

h )OrJıi . "' . -~'Y•nın yuvarlandığı 
~f '•ıiyet ile lngilizle· 

rllı d "dı 1 ı dört cephede 
, tı ııferler ve blltün 
•lıde te . tf '" k . 

-.ı)tt B 1mın e ıgı atı 
'•t. u garlar ve Yu· 

~ , r iiıerinde pek bfl-
lı e c:ınlı tesirler baaıl •e 1 
'' 

0 11 arı her hangi 
t, rı&ıeıte atılmadan 
-~ lltlc k •t._. ço düıünnıeğe 
'•Ilı 1

1 ve etmektedir. 
'-rı,''lıların g~ılerini aç· 

' ttf 
1 

Yunan mukavemet 
r ~ ~t"1•ri11in de pek bn
.. ~ t ~r 1111il olduğunu da 
JJ" · 'Qaıa hatırlamak llzım· 
lf'' ,'t,, 8 
1'•' . 'ttıLı •llcanlılar g6ıleri· 
,,., ı .a " lrı d . ,.. "' h •recede ellerı· 

,,, "----.. •telcete reçirirlerae 
t.I' \•itti •iızlarından çıkan 

~ltr,' de bir kıymeti ola-

d ~·-~· it .. ll 
t ~i llut111amak llzım-
~~~•l,,i .111emleketlerinden 
•\ "' Or llıd arzu etmedikleri 

• •n ... 
~t 'tti•- ı geçmegı ar· 

•t "eri . 
'I~ 'tt0ı1 gün ıöılerın, 

t )•tak~' biç bir fayda11 
t "til ır. 
~,~ t,,,d 

,ıf ' tt •d en Amerikaya 
~"'• lo:n bay Vilki Al''I l'I, dra radyoıu va
"''•• h Yaptırdığı hitabenin 
~b er b . . 

\~ •d,, 1 •nrı bır yol ve 
~.a ı..;e'- 0 

uraa oiıun çıbu-""'·L lltte G " ~ ~. d .eçmege ıev-
oldııİ''cede sert ve 

'le it UllQ da buıba 
ap edee 
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Sabıb, Neıriyat 

Amiri ve Baı 
Muharriri 

SIRRI SANLI 
Senelıh 7,5 Lira 
~y~ık4 

SA YI~l ( 00) PARA 

(Her gün çıkar siyasi gazete) HALKiı SESi MATBAASINDA BASILMIŞ1 IR -----TURKiYEITALY~NLARMAL AY AIBULGAR 
--m-- --m-- ~~-- 1 ~ --

Harbe karış- Pa ik halinde Yapılan hücum Adliye nazı-
mak istemiyor kaçıyorlar püskürtüldü rı istifa etti 

--111--
Belgrad ( a.a ) - Burada 

intişar eden "Politika,, ga· 
ıetesi Moıkova ile Ankara 
arasında gizli anlaşmalar 
bulunduğu hakkında haber
leri tekzip eda "Tas,, ajan· 
sının tekzibiai mevzuu b.this 
ederek diyor ki: 

- Türkiye harbe karış· 
mak istemiyor. Türkiyeoin 
büyük devletlerle münasebet· 
lerinin mahiyeti öyledir ki, 
orta.ya ihtilaflar çıkamaz. 

Bilikis Türkiye, bütütı ihti
lafların ve harbin Jışıada 
kalmak ve büyük devletlerle 
tabii ve dostluk münasebet· 
leri idame etmek için bütüo 
kuvvetiyle çalışmaktadır. 

--o--
ViLKi 

ln2iltere.den 
ayrılmadan 

evvel 
Beuanatta Bulundu 

L.ondra (a.a)-1 ılandadan 
dönen vilki Kral ve kraliçe 
ile çay içtikten sonra Roy
ter muhabirine beyanatta 
bulunarak demiştir ki: 

-"De Valera ile serbest· 
çe ve açıkça konuştum, Is· 
tediğim malfımah aldım. 

lagilz balkınıni müttehit 
olmadığını zannedenler rüya 
görüyorlur. Tarihte ÇörçH 
kadar vazifesini iyi ifa eden 
bir ıef buluomadığıoı düşü
nüyorum.,, Demit ve Alman 
yaya davet edilmediğini 
ilive c:tmiıtir. 

--uınm---

Londra - .Resmi tebliğ 
uat 8.15-Royter ajans11:&1D 
resmen aldığı haberlere gö· 
re Libyada İtalyanlar panik 
halinde kaçmakta devam 
ediyorlar. Alınan 1500 esir
den çoğunun beyaz ırktan 
olduğu tesbit edilmiştir. 

--lllllll--

Londra (11.a) - ( Londra 

radyosu 8, 15 resmi tebliğ:) 

Dün düşmnn tayyareleri· 
nio Maltaya yaptıkları hü· 

cumlar püskilrtülmüş ve üç 
tanesi düşürülmüştür. 

--o---: 

Sofya, (a.a) - Adliye na· 
zırı Lıvia Markoviç istifa 
etmiştir. Devlet nazırı Mi· 
hailo Kostantinoviç adliye 
nazırlığına tayin edilmiştir. 

--o--
ln2iliz tayya-

---o---
INGiLiZ 

H A B E S releri Bresti .. 
--IDllll--

K 
--mı-- lmpa ratoru 

onsoloshane - M 1 k t. . 
• d b. h d. em e e ı n ı 
sın ~ ı a ıse --mııııı--

Belgrat, ( a.a ) - lngiliz 
baş konıolosluğonun alt ka· 
bndaki okuma salonunda 
dün bir bomba patlamıştır. 
Bir kadın ağır yaralanmııtır. 
Bombanın pençerelerden bi· 
rinden attldığı tahmin edil· 
mektedir. 

---o--
Litvanyadaki 
Almanlar 
Roma (a.a)-Stefani ajan· 

sı Berliaden istihbar ediyor: 
Almanya ile Sovyet Rusya 
arasiada aktedilen itıliflar 
üzerine Litvanyadan iade 
edilen 527 Almanı getiren 
ilk tren dün Königsbergden 
geçmiştir. 

Dublin (a.a) - Vilki öğ· 
ledeQ sonra Dublinden ha· 
rekct etmiştir. Gazetecilere 
yaptığı mülakatta De Va· 
ler ile görüşmesinde A· 
merika Birleşik devletlerinin 
harbe girmesi tcıkdirinde 
serbest lrlaoda devletinin 
vaziyeti meselesine temas 
edilmiş olduğunu söylemiş· 
tir, 

K urtar mağa çalışıgor 
--lllli--

Londra (n.a) - "Taymiı,, 

gazetesi diyor ki: 

- logiliz bük umeti Ha
beşiıtamn ikıbetini tayin 
etmekle akıline hareket et· 

miştir. lngilterenin burada 

biç bir arazi ihtirası yoktur. 

Fakat halledilecek bir ç·ok 
meseleler vardır. 

Haile Selisiye lngiliz bü
k iimetine yardıma muhtaç 
olduğunu bildirmiştir. Habeı 

imparatoru bunu tekrar tahta 

çıkmak için değil, fakat 

Habeşistanın kurtarılmasın· 

dan sonr" yapacağı teşkilit 
için istemiştir. 

lagiliz hükumeti devamlı 

bir yardımın, ancak sulh mua

hedelerinin aktinden sonra 

yapılacak beynelmilel bir an· 

laşma ile yapılabileceğine 
kaaidir.11 

. mndafaa hizmeti kalmamııbr. 

bombaladı 
Londra (a.a) - Hava ne

zaretinin tebliği: 
Dün gece lagili:ı bombar

dıman tayyareleri işgal al· 
tında bulunan Fra1.1sız top· 
raklarının şimali garbiıinde 
Breıt tersanesine ve diğer 
hedeflere taarruz etmişler
dir. Bu harekittao bir tar 
yaremiz dönmemiıtir. 

INGILIZ 
Müstemleke nazırı öldü 

LORD LOID 
Londra, (a.a) - Bir m~d

dettenberi rahatsız bulunan 
lngiliz müstemleke nazırı 
Lerd Loid vefat etmiıtir. 

HALKIN SESi - Lord 
Loid Türk - lngiliz yardım 
cemiyetinin reisi idi. 61 ya· 
şında vefat etmiştir. 

lngiltereniu pek mühim 
bir şahsiyeti olduğu kadar 
Türkiyenin de vefakir bir 
dostu idi, vefatı bütün Türk 
milletini müteessir etmiıtir. 

AMERiKA 
Kongresinde 

Londra, ( a.a ) - Deyli 
Telgraf gazetesine Vaşing· 
tondan bildiriliyor: 

Cenubi Karolina mebusu 
Caymis kongrede beyanatta 
bulunarak infiratçı düşünce· 
lerini terkettiğini ve lngilte· 
reye yardım liyıh11ının ka
bulllnü iıtedij'ini ıöylemiı-



SAHlFE 2 

f •••••••--••••••••••• ' I Doktorun Köşesi 1 ---- .. ------1 --.. • 
BÖBREK 

HASTALIKLARI 
VE TEDAVİ USULU 

Bu haslahk evveli mesane (Kavuk) nin 

1 rabataııhğı ile anlaşılır. Sidik sık ıık ve 

1 , acıyarak gelir ve ıidik kesileiği zaman bir 

1 kaç damla kan akar; hasta geceleri sidi-
1 t iiai tamaı. Biraz ıonra; sidikle beraber 

ı• kan r~lir; ıidikte albümin, daha sonra 
ıt irin bulunur. Daha sonraları sidik bütün 

irinleımittir, böbrek büyür, hıata böbrek· 
a lerden meıaneye gelt.n yol boyunca ağrı· 

1ı lar duyar, ateş devam eder. 

1 Böbrek veremi daima yavaş yavaş il~r-
ler; Uzun zaman yalnız bir böbrekte ve· 

11 rem durur; ıo:ıralara verem mesaneye, te· 
W aaıiU aletlerine, ekciğer, beyin zarlarına, 
•I ikiaci · böbreğ4t sirayet eder ve hasta öi6r. 

Nasıl bakmalı? - Veremlilerin koruma 
uıulleri bunada yapılmah; Kuvvetli yemek 

ı yatakta uzun istirahat, kırlara gitmek, ba
lak yağı içmek, bele kuru hacamat çek· 
mek, hardal gezdirmek, tüberkülin tiring• 
etmek liz111ldır. Böbrek veremiain baılan· 

ı: 

ııcında ye ıidikte irin vt damla damla 
kaa görülilnce koyun böbreği iskaraların· 
dan fayda vardır. Ancak, bu ıskaralar çok 
hafif ateıte yapılmahdır. Gümde dörtten 
altıya böbrek yedirilir. 

Haıtalı\ yalnıı bir böbrekte olupta ikin
ci böbreğin sağlam oiduğu aulaııhrsa, he
m•• hasta böbreii ameliyatla çıkarmak li
zımdar. Ameliyattan ıonra hastanın tama· 
mile veremden kurtulduğa çok kere gö
rlllmlıtllr. En kestirme tedıYi budur. 

Falya ile böbreğin irialeımesi. - Böb· 
rek ve falya (huveyza) nıa birden iltihıp· 
laamalarında sidlkte çok miktarda irin 
balunur; böbrekler ve böbreklerden mesa
aeye giden yol üzerinde ağrılar olur, ateş 
ltaılar. Bızan ıidikte albBmin, üıtOvaae 
Yardır, 111111 titler fibi kanda tlre birikme• 
ıl lalerile meydana çıkar. 

811 laaıtalığı proıtatı basta ve darlık 
çekea ilatiyarlarda çok teaadüf edilir. Eier 
iki taraf böbıelderlade ayni hastalık var· 
u, kaada iire birikmesile hasta öllr. 

Böbrek tatları, belıoiukluğu, gebelik 
eıaa11•da da bu hastalığa rasıelinir. 

Naaıl bakmalı? - Yatakta istirahat; ıOt
ten bııka bir tef yememek; böbrekler Ilı· 
tlae ııcak lap.a koymak, kuru hacamat 
ppmak, arpa, kiraz ıapı, it&zümll, ayrık
k&kü ribi itetici illçları kaynatarak içir
mek, Karahiaar maden ıuyu içmek Ye bu 
laaıtabklarla uit•t•n bir hekime gitmek 
icap eder. 

- Sonu var -

(HALKIN SESi) 

-Sehir Haberleri-• 

Karışık kah- 1 Vilayet umu-1 
ve satılıyor mi meclisi 

--111111--
Bazı kuru :kahveciler ıoa 

günlerde kahvenin içine ya
rıdan fazla arpa, leblebi, 
nohut Yesaire karıştırdıkları 
ıikiyet ediliyor. Bu vaziyet 
ihtikarın en bllyüğüdür. 
Ehemmiyetle alakadarların 
nazarı dikkatini celbederiz. 

--o---
Sellerin yaptı
ğı zararlar 
Yağmurların hasaratına 

ait vilayete yeni haberler 
gelmiştir. Küçfık Mtnderes 
taımış olduğundan Menderea 
üzerindeki Hüseyin ağa köp
rüsü tamamen yıkılmııtır. 

Tireden itibaren Akarca 
altında oıı beı kilometre 
mesafedeki köprü yıkıldı-
iından lzmir yolu kesilmiş 
gibidir. 

--o---
Buödau ihtikarı 

Dikilide buğdayın kilosu· 
nu on üç kuruştan satarak 
ihtikir yapan Süleyman oğ
lu Ali Adliyeye verilmiıtir. 

-------
RADYO 
18 program 18.03 m6ıik 

radyo caı orkestrası 18,40 
müıik Radyo ince saz he
yeti 19.15 konuşma 19.30 
ajans haberleri 19.45 milzik 
kadınlar f111I heyeti 20, 15 
radyo ıazetesi 20.45 m&zik 
Cenubi Amerika havaları pi. 
21 müıik dinleyici istekleri 
21.30 konaıma 21.45 mlbik 
radyo orkestra11 22.30 ajanı 
haberleri 22.45 müzik caz
bant pi. 23.25-23.30 kıpanıı 

BORSA 
12-35 kuruı arasında 324 

çuval üzüm, 10.50· 15.50 ku
ruıtan 121 çuval ıncır, 

28,525 kuruıtan 91 çuval 
ılıam, 71· 72 kuruıtan 98 
ba•ye pımu k ıatılmııtır. 

--mmı-

10 Şuba!ta Vilayet umumi 
meclisi Ticaret oduı kon· 
feranıı salonunda toplana
caktır. 

---o---
BelediUB Meclisi 
Belediye meclisi bugün 

öğleden sonra belediye reisi 
doktor Behett Uzun başkaa
hğında toplanmıı ve mllıa· 
kerelere devam edilmiıtir. 

--o--
Sıhhat tayini 
lzmir d ri ve tenasül has· 

talıkları sıhh ıt memurluğuna 
Aliettin yıldmm tayin edil· 
mittir. 

--~--

Maden işletme mOdürü 
lktısat vekaleti maden it· 

letme müdürü B. Sadi Mi
maroğlu Ankaradan gelmiı
tir. 
...... ~~'--ıi__. ........ ____. ................................. ._,,_ - ·--..,,_ -_...,.......,._, _______ .....,... __ ....... ~~ 
İzmir Askerlik 
Şu besinden: 

Ciheti askeriyece bir mi
mara ihtiyaç olduğundan iı· 
teklilerin hemen şubeye mü· 
racaatları il .. n olunur. 

................ .._ ........................ ~ .............................. ~ ....... - -~ ....... ~_.,~.--..-.-.~ ................ ~...-.---. 

KARADENiZ 

Mıntakasıda 

Tütün Piyasası 
Ankara - Ege mıntaka· 

ıında tüt&a satııları soaa 
erdiiinden Karadeniz biil· 
geai tütln piyaıaıı 17 ıabat 
pazartesi güo& Samıonda 

açılıcaktır. Ticaret vekaleti 
bu huıuata b&tüa tertibatını 
almıı bulunmaktadır. 

.................... > ............................... .. 
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941 KOLONYASI 
Eczacı K. KAMiL AKTAŞ'ın 

$AHESERI 

HiLAL ECZAIESi 

1 
ı 
ı 
ı 
ı ................ .. ~ ................................. .. 

İzmir Valiliğinden: 
Viliyet Umumi mecliıi 10 Şubat 1941 pızarteıi ıünl 

saat 14 de lzmir Ticaret odaıı salonunda ıenelik içtimaına 
b11lıy.1c aktır. Sayın azaların bu ıuretle teırifleri rica olu-
nur. 411 

S. Ferit Eczacıbaıı 
Kolonya eıanı, podra, ve kremleri 

TBrkiyemiıde miıli olmayan bu •• ea
fea kokular hiç ıiipbesiı kristal ıiıaler 
moclern ambalajlarile Bayram ve yılbaıı 
bediyelerimizia daima olduiu ribi ba-
tında ıelecektir. 

Beanr i.lmlerile taklitleri•• aldıam11ı ":aıı etic•lİ Ye Fe· 

ALMAN 
CASUSLARI 
AMEAIKADA 

1 Ve Almanların Peflnl Bı r• -
1 mıyan lnglllzler ~ıo•• 

(64) 

Kadın hikayeleri 
Bu söz ÜHrine zabit kdadi kendine ılf • 

le ildi: 
11Ah bu iıık kadınlar! Sevdiklerinin 111 

ıübiyetine ihtmal bile vermek (istemerlel• 
Netekim bu zavallı kad:n da işıkınıD bl' 
Uin insanların fevkinde olduğuna emia b•:ı 
lunyor ve o işıktn mağlubiyetine ibti_., 
bile veremıyor11 doktor: 

- Tamam! Diyerek doktoru getirlDelf' 
rini emretti. 

Kapı açıldı. Miı Moog kapıya d6ad .. 
Aııkı baıını eimiı olduğu halde kenditi•' 
doğru ilerlediğini görünce ıaş1una döad~ 
Her şeyi anlamak için doktorun bir m•~ 
ıun bakışı ona kifi gel~iıti. WDuram•:: 
Hemen büyük hıçkırıkla aglamaga bati• 

Doktor Gribel mütereddid bir ta••': 
Sonra ilerliyerek kıza yaklaıtı bir eli 
ağlıyan kadının beline ıardı ve diğer elil' 
de omuzuna astlarak teselliye baılıdı. 

- Ağlama, sakın •ilama, her ıeY Y~ 
luaa girecek, kendine gel, göı yaıl••• 
sil, sakin ol! Dedi. 

Bu sözleri saylerken doktorun da ,,,_. 1 
leri yaşarmııtı. Elini kızın üttilnden çek•" 
ken de ıunları söyledi: 

- Bu, bizim kabahatımıı değildir. ~ 
kabahat Sluıterindir. Öyle bir tuvale' 
kadına, bir berber kızına, bir cahile gi il' 
mektuplar, bahuıuı şifreler emniyet edi 
mi? Iıte bu mektuplar meyclaaa çı~' 
bizde mahvolduk. 
(Yumruğuna röıtererek) 

- Evet Sluıteria kafaıtaı eadire 
Oau kurıuna dlaelreceiim. Karıuaa .. 
yor muıun? Bea oau kurıuaa diıd 
tim. 

Gtızel kız itılaaıa ba 
&mitlere düştll. Aııkıaı bu ••ı yelt9 
baıka tilrlü rilzel rlnll. 811 hareket 
baıka ttırlil hoıuaa fitti. Oaa 1eal 
preıtiıkir bir auar atarak ıorda: 

- O halde timdi bea ae 1ıpmah 
Sayle lgnat bea timdi •• demeli,t•? 

- Diaeceiia bir ı•J kalmı1or. Her 
söyliyeceluin. (Klsıa tekrar om11111DS 
larak) e-.et her ıe1i bay Turraya 
edecekıin. 

Şimdi yapılacak baatlaa baıka bir 
miz kalmadı. 

Kıı oturdu va bildikleriai ı&ylecli. 1 
dikkatle diıalerkea doktora• kıma 
ain mutabık oldujua ılrerek ha 
öğrendiği kanaatiao Yar•. Ve dit 
bu casuıluk rollacle ••ı mllüm 1t1t" 
oynamamııtır. Oau ıaca aul cu ... 
doktorun ltı in olmaktaa baıa 
dejildir. Çiakl k111a ifadeli•• ılrtJ 

.. Mis Mook Almaa1atla dofm11f, 
aile kızıdır. Pek l&~llr lkea A 
ıelmiı, orada lauta bakıcılık ta•I 
mal etmiı, 1611Uljl, 1alalai11 Ye rala 
gıleyan ona yakıımayın adamlarla 
lrılkmısıaa nıeydına Yermlf, li~ 
raber bir mlldclet de •• bl,ak 



~)e f S e V d İ ğ İ D İ Z i N.t 1 edı n : 

ı K • d • ? ı Rüveyda r ı ı m l f • : Siaaı.oğlu 
•k,t 

•ıu, trkadaıınıa orada : Yavaş yavaş yazı masası-
''ç t•p kendisine tanıttığı na döadii, karııııada dim-
Çi•de ~·''' etrafını sarınca, dik duran Kayaya yaklaş-
'ii '1 •rdenbire danı ens- tı. 
d,, h1tdı: çaıın ıonuna Göılerinde kendinden 

k,11 ttaıiı dağ suları gibi geçmiş bakışları yalvarıyor· 
lt '-~ibik serbetlikleri ka- d 

llut& ı. 
t '' olmıyı n genç ktz · Gene öyle yalvaran bir 
k ••ında boı, çok hoı sesle: 

aitıç •ııt sıeçirdi. - Beni bağışlayin! Bili-
._ lbliddet ıonra, Kaya· rim, büyük bir kusur işle· 

ı Çok a d·-· b' ._ ü 
de, ev 11' ır aız Y - miş oldum. Amma ne yapa-

• ddttti" ~atronunun kızını yım? 
,, .• tııad aı artık berkesin 
e· ' kıt 'Ydı. Onun bu sevdi

tlı b·~olc güzeldi, çok es
~ '' kızdı. 
h~b, kimdi? Görüaütü 
)le olan bu delikanlıya 
l ıiizel bir kombiaezo· 

tU 'Ptirecek kadar kud
Çe~· . e. · d·-ı ışı olan güzel kıı 

1 • lr 
• 1:.tiıai 
•· 'dı 1 il bazı deliımen ar· 
b' İa ~~rı, bunu anlamak 
d•· f1

1

, •rer dedektif gibi et
d•· ,,, "•ttarıyorlardı. Bir şey 
I• P t,~~dikçe de gelip ge-

~,ı )le, llı1a kulağına tiirlü 
1 ~ '»Yduruyorlardı. 
·11 ,, E . 1 ~'lld 1111i o ilkbahar sa· 

iç ta•• ıonra bir dıba 

Oııu öğrenmek isıiyorum. 

Kıç vakittir onu öğrt\nmek

ten başka bir şey için ya· 
şamıyorum. Söyleyiniz!.. 

- Neyi söyleyeyim ba
yan? Neyi öğrenmek ilti
yorsunuz? 

Kaya. her zamanki gibi, 
ağır fakat nazik konuşuyor-

du. Esinin sesinde ise o es

ki hikim tondan eser yok· 
tu. 

- Söyleyiniz! Sevdiiiniz 
kadın kimdir? 

Kaya cevap vermedı; fa· 
kat o anda, kendisini seven 

bu kadının karşısında ken· 

(HALKIN SESi) 

[ .......................... ~ı 
[ Düı1yada ] 
~ ..... ~~ 

[ Neler ] ........... ~~ 
[ Oluyor ] ............ ;..-............ 
Adressiz m k-
tu~ gider mi? 

Amerikanın nufusu olduk
ç~ fazla şehirlrleriuden bi
rinde bir fotoğrafçıya fotoğ-

rafını çıkartan bir müşteri, 
parayı peşin vermiş ve ad-

resini de vererek fotoğraf· 
ların adresine gönderilmesi· 

ni istemiş. Fotoğrafçı adre· 
si kaybetmiş, Fotoğrafları 

müşteriye gondermek ıçın 
şu çareye müracaat etmiş. 

Fotoğraf Jarı koyd uin zarfın 
üzerine de bir fotoğraf ya• 

pıştırmıı ve zarfı posta ku
tusuna atmış. Fotoğraflar 

iki ay sonra sahibine veril-
miş. 

-o-

Sun'i kan 
yapılabilir mi? 

O' 'llıeıniıti. 
I
•' b , • • di de sa'fginin sırrına ermiş· Q,, k • i,, ~ l•ın Kaya bürosun· ti. 

Hastalara kan verme ame

liy~si tatbik edildiği zaman

danberi, bir çok ilimler, 
aun'i kan yapmak için ça-

1
, '°'tlt:• tıktın bir iki saat içinde, önce boiaııoa ka: 

r •iki t~krar oraya, hava dar, sonra gözlerine kadar 
~li1aj 1'i•r diye emperme- bir tatlı ııcaklık helezoolan-
,,,,;ılllaya dönmüştli.Mü· dı. 

lışmaktadarlar. Su 11'i kan, 
kan verme ameliyesinde ras· 

lanan bütün güçlükleri or
tadan kaldıracaktır. 

Otid ' kimseler yoktu. Yavış yavaş Esine yak-
lld, ~',~•D geçerken oda· laftı. Güz•I başını büyük Bir Amerikalı kimyager 
llh 1i•n yanmakta oldu· sıcak memleketlerde yetişen 

'

... oÖrdn.. ellerinin arasına aldı. Eğildi 
• u bir nebatın elyafı ar11ında-

L_''de1a k d A içleri durgun bir aabah de- ki sudan, ıun'i kan çıkar-
'll ~· IDera a üştO. • nizi gibi ıslak ve durgun 
)'ki ır hırsız mı vardı? mak mümkün olacağını id-
'ı>ıy ''••ııı ucuna batarak gözlerinden öptü. dia etmektedir. Bu oebatın 

,P· -d,' Y•klaıtı; sonra bir _ B / T T / - suyu insan kanile ayni ter-
fi' l\raıtıi•çıp içeri daldı ve kibatı haizmiş. 

.- "~~ •. filiaaı •• ind•ki gi· Dr. Fahri Işık 
d• b,

1
tt11,, ·yukarı•. Izmir Memleket haıtaneaı Kaynanayla 

Q Rontken müteha11111 

-o-

D 
ZEN 1 

NCILE 
--llillD--

lstanbul - Ş'ehrimi:ıde di
lencilerle başlayan mücadele 
dııwam ediyor. Şehrin muh
telif yerlerinde beş dilenci 
yakalanmıştır. 

Aralarında bulunan 60 ya· 
sında Fatma adındaki dilen· 
cinin dört ev sahibi olduğu 
ve bu evlerden mühim mik· 
tarda icar aldığı tesbit edil· 
miştir. 

Beyoğlunda yakalanan Af

•:tin oğlunun üzerinde 39 li · 
ra, Beşiktaşlı! tutulan Ari
fin üzerinde 58 lira bul•ııı-

muştur. 

Ceb radyosu 
icad edildi mi? 

Cebd~ taşınacak, ve bir 
pille işliyecek kadar küçük 

radyo ahizesi yapılmıştır. 
Bunu icad eden mühendis 

Yugoslavyalı Has'tır. Has'ın 
bu icadı mütekimiJ ve nok-

sansız olduğu halde henüz 
taammüm edememiştir. 

-o-

Kaburga ke
miklerini çal
dıran adam 
Amerikalı Earl Marten 

bir valiz içinde taşıdığı en 

kıvmetli eşyasını çaldırmış
tır. çalınan eşya bir basta· 

nede kendine yapılan ame
liyatta çıkarılmiı olan sekiz 

tane kaburga kemiğinden 
ibaretti. 

-o-

Düğümlli 
ağaçlar 

Habe~istanda yerliler, ha· 

d• '•trı,t~1ilık duyuldu ve Rontken ve Elelurik tedavlıl • t }t 
ol ~il ~,•ile eğildiği defterle· yapılır. ikinci Sey:er Sokak aynı Ç8 ı a 10• 
fi l\t, lllldın 18pHrl bir 1Q Nn TPı ll'l'ON. 1~4'' da iki sene 

zı mı ntakaları tayin için o

radaki ince fidanlara dü
ğümler yaparlar, büyüyüp 

~6t ı:- .bir yüz belirdi. Bu HUKUK MEZUNU 1 ıı.. c:.,,,. Malezyada damadlar. iki 
-' 'q'•· ı11 yüzüydü. Yazı ILYA ARDİTI ÔZONARAT 

ağaç oldukları zaman göv· 
deleri düğümlü kalır. 

-o-
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BAZI İKEN, 
BAZI GÜL 

KALE 
Gazinosunda 
Güzel Fuar görünür 
Btün ihtişamiyle 
Her güzellik içinde 
İnce bir s11n'at olur .. 

Emsalsız kişanedir, 

Tıpkı rasathanedir 
Gazinoya bir çıkış 
En boş seyahat olur .. 

Eıen rüzgir mish saçar 
K•lplere bir his 11çar 
Yayılırken ışıklar 
Oıda birer hat olur .. 

Göklerde dil var gibi 
Bir gönül arar gibi; 
Uçuşurken bulutlar 

Toplanıp kanat olu: .. 

Sevdadan çelenk alp, 
Cennetten bir renk alp 
Kalenin üzerinde 
Manzara kat kat olur .. 

Bu sevda tablosunda 
Kale :gazinosunda 
Bir kaç duble çekmekte 
Başka türlli tat olur .. 

Yanında eşin varsa, 
Birin seni sararsa 
içilen bira değil, 
E ir abıhayat oluar .. 

Gönlüne girer biri 
Seyrederken lzmiri 
Orda yaloızlarda da 
Neş'eli' saat olur .. 

Her kederi dağıtır, 
Kale erem bağıdır 
Gönül yorgun olsa da 
Orada rahat olur .. 

Sözüme inanmıyan, 
Bunu ciddi sanmıyan 
Eğer bir güm giderse 
Herşey hakikat olur .. 

BATMAZDIK EN 
~ ~•tıı sene mütemadiyen kaynana· 
'i•tl •il orta göıOndeki Her ucvi emval ve emlak ida-

.J ~ t •tı.. . . t . larilc ayni çatı altında yaşa-
1' ''l•r Ol ıraıındaki par· reaı tıcare ve aanayı er· 

tt 1 hıı babı ile sermaye uhiplerioi ta- mak mecburiyetindedir. Ma· Çatal 
,., ~°'d ' ıaıel ribi tit· Dlfbrmayı taahhüd ede. Orta ,J r~'». Yemit çaroı No. 4S IZMIR lezyada evlenmek dünyanın 

a2'.açları ilk motosiklet 
AJmanyada 1885 te yapıl· 

ı ı başka taraflarında evlenmek-
_.;, ı bUYDUK DUYMADIK DEMEYt·Nrl-~ wa ı ten daha çok güç olsa ge· 

Çatal, çiftçilerin ot kaldırmak mış bir motosiklet dünyada 
i9in kullandıkları Diren iı· mevcud motosikletleri!) ilki· 

,. ' Bugün Bntün lzmirin aylardanberi ı k 
' IJ •o re . 

mi verilen çatal değneklerin dir. Bu kadar sene sonra 
aynidir. Fakat elle yapılmış bugün bile kullanılacak bir t ~rı.)ı 11•uz heytcan VE 11bırsızlıklarla beklediği ı -•-

1 '1'isN;T Ha'R'·UoYASzıLü İ ~o~ucu Nur 
d ... 'ld' A 'k d t• vaziyettedir. 
egı ar. merı a a ye ışen -----------

bir ağaç bu tarzda çatal üç 

ı[ı ... l'A.YRONE POVVER - MYRNA LOY ı mının vücudu 
l ~11RA Sinemaaı'!cla Sayın Halkımıza Busıün ı Finlandiyalı meşhur koşu· lüleri ot kaldıracakları di-

Fıatlerde ıam yoktur. Locala- : N . . t b'A b' . renleri bizim köylülerden da· 
- f ld k • cu urmının a ıı ır ınsan-

nnızı lut en evve en apattırınız. • d _ . I' d b . 'd' ha kolay elde etm ektedirler. 
w e w +• ıe an uç mıs ı a a ırı ır. 

dal bırakmaktadır. Ora köy-

TAYYARE SiNEMASINDA r~6~°:: (Bu hafta) 
[ ~1.dnı•eh l • - k;-b-; ] Mısırın sinemacılık (Aşkın gözyaşları muganoiyeıi] 
l~bdoıiaii("giiSSiuid ] aıem~:·r Y~~.z~uyuk [ Necat Ali ]. 

Tiirkçe söılü Arapça şarkılı 
2 

3 
Matineler: [ ) Cumartesi, Pazar glinleri 

[tıt ' ,38 S,30 7,30 9,30 YILDIZ SULTAN 1,30 da başlar 
uır:AMA ÇOK ] Yakınıark Havadisleri: Londranın bombardımanı · Lo.11drada düşürülen alman tayyareleri-Bay 

l\JR iLAVE Çörçilia müdafaa tertibatini teftişi-Atinaya gelen İtalyan esirleri ve Atinada yapılan şenlikler . . . .. . . . . 

Satılık bahçe 
ve müştemilatı 

Iımir Bozyaka Ağabey 
mevkiinde karakol karşısında 
huciutları, doğu binbaşı Ha
lim, batı Arnavut Selim, 
kuzeyi iplikçi Fahri, güneyi 
genel yol tapu hudutlarile 
çevrilmiş 6 dönm bir bahçe 
müştemilatile ucuz fiyatla 
sabhktır. Satın almak iıti· 
yenler lzmir üçüncü beyler 
Şamlı sokak No. 24 de 
Mehwd Cevat Se11iaçliye 



[ SAHiFE 4] 

RADYO 
GAZETESiNDEN 
lladyo gazetesine göre 

Almanlar Viıi hükumetinin 
intizar politikasını tenkit 
ederek siyasi cephesini ıim
diden tayin etmesini iste
mektedir. 

Almanlar diyorlar ki "in· 
tiıar politika11 demek [ har· 
bıa neticesine göre cephe 
almak demektir." Harp Al-
maaya lehi•• neticelenirse 
Almanya lehine, Almanya 
aleyhine neticeleniHe Al· 
manya aleyhine vaziyet al
maktır. 

FR~NSIZ DONANMASI 
Londra radyosuna göre 

önllm&ıdeki 48 Hat içinde 
~ Lavalin V iti kabiaeaine ıir
meıi beklenir. 

l Fakat Lavalın hükümete 
ahnmaıı Fransız donanma-
11Dın Almanlara teslimi de· 
mek dejildir. Donanmaya 

t D•rlan hakimdir. 
Amiral DarJan Fransız do

' •amaıının FranNaın mil· 
Ufaaıından baıka biç bir 

' ufurda kullnnılmayacatıaı 
: beyan etmiıtir. 

ITALYADA 
ltalyanın içinden ıelen 

laaberler, faıiıt partiıi•in bir 
•alaran ıeçirdijini 161ter· 
mektedir. 

43 faıiıt lideri cep~ere 
ıitmek için emir almıılar· 
dır. 

Faıiıt partiıi menıupları· 
aın cepheye gitmeleri, parti 
ile ordu arHındaki ibtillf • 
tan ileri gelmektedir. 

BULGARIST ANDA 
Bugiln Londra radyoıu 

Balıaristaaın mihvere ilti· 
laakı ve Alman ordusuna 

. topraklarından geçit verme· 

1 

ıi içia Almanyanın Sofyada 
taıyiklerini arhrdıiJnı bil
dirmektedir. 

Ayni radyo vatansever 
Balgarların memleketlerini 
laarp sahası yapmak isteme· 
diklerini &mit etmektedir. 

Ayrıca bildirildiğine göre 
Bulıaristan içinde bir kay
••ıma vuku bulmaktadır. 

: rıpadalan aıavıer ı,ın. 
_, uanmaktadır .. 
Rıdyo ıaıetesiaden : 
!11 ıon alınan bir •habere 

16re ltılyanlar Tepedeleni 
• tahliye etmiılerdir. 

Şehir baıtan bafa ateı 
içinde yanmaktadır. 

l Yuaanhlar İtalyanlardan 
J•Diden bir çoiu zabit ol· 

.. mak &zere 800 esir edilmiı 
Ye k&lliyetli miktarda harp 
••lzemeıi de almııludır. 

------
B. Çörçil~i · 

kabul etti 

(RXLRıN stil) [ 6 Şubat 1941 ] 

Yüzeliilik mira/av Sadık!YUNANLILA 
7 1 talyanla·rda 

------- ------ 1 Rıhtımda toprağı öperken heyecandan öldü IB kadar esir aldll 
Istanbul, (a.a) __;_ Diin Romanyadan mem· mütevell!d büyük ~ir .~~yecaaa kapılm~ı ı Londra (a.a) - .,TaylDIH 

1 k f d t d ki Hürriyet ve Itilif bavulu ıle rıhtıma n~d .. gı zaman topragı gaıeteıinin Atiaa mu&a&ifl 
e e ıne av e e en es öpmek isterken kendıııne fenahk ıeJerek bildiriyor· 
fırkası reisi yüzelliliklerden miralay Sadık düımüı ve hastahaneye kaldmlmıında orada · 
limana yaklaşırken vatanına kavuımaktan yefat etmiştir. Yunanlılar tarafından ~ 

- - -------- --•-- ~ navutlukta İtalyanlardan aP" 

Y U G O S - BE N İ NA. U . Z A K nan esirlerin yekôau ıs,sCO 

LAV YA 
• dür. Yani, İtalyanın harpt,. 

B AR C E 
1 
Ş AR K TA evvel azami tahminlere g&r• 

.-....911--
__ ... ____ 

topraklarından BOM B AR D 1-
Hiç bir uabancı as. MAN EDiLDi 
k er D Bçlrm.UBCBk Kahire <•·•> - Orta şark 1 lngiliı hava kuvvetleri ka-

Londra, (a.a) - Alman· rargihınıa tebliği: 
yanın Yugoslasya toprakla· DDa Jngiliz bomba tayya · 

randan kıtalarını geçirmek releri Barce ve Be11ina üze-
için yapbğı t.lebi, Yugoı- riae Bingaziye giden mava· 
lavya hükumetinin reddetti- sala yollarına miiteaddit ta-
ğini ve kendi toprağına arruzlarda bulunmuılardır. 
kartı ecnebi bir devlet tara- Marana ile Barce araıında 
fından yapılacak her türlil motörlü nakliye kollarına 
cebri hareketine Yugoslavya tiddetli taarruzlar yapılmıt 
ordusunun kartı koyacatını ve pek çok zayiat verdiril-
bildirdiğ'iai Londraya gelen mittir. 

bir rapordan anlatılmakta- Barce ıimendifer iıtasyo· 
dır. nuna hücum edılmiı ve iıtas-

Bu rapor Balkan hidise· yon yakınında hat üzerine 
rini yakından takip edenler (iç bombanın tam isabeti 
&zerinde derin bir teair kaydedilmiıtir. 

yapmııtır. Blrkada haaıarlara isabet· 
--0 ler olmuı ve Beniaada bil· 

Londra üzerine 
yapılan hücum 

Londra, ( a.a ) - la2iliz 
bava ve dahili emniyet ne· 
zaretlerinin mOşterek tebliği: 
Dnıman tayyareleri, ekserisi 
lagiltereain doğa kısımla
rsnda olan bazı yerlere bom-

balar atmıılardır. Bu hiicum· 
laran hiç biri biiyük mik-
yaata olmamıştır. Bazı ma
hallerde hasarlar vukubul-

yiik bir nangın çıkmııtır. 
Avcı tayyarelerimh d e btı-

yiik bir faaliyet göstermiş 

!erdir. 

muı iıe de bunlar hiç bir 
tarafta geoit mikyasta de
iildir. Loadra böla-esine d e 
bombalar atılmııtır. Bazı 

yangın bombaları hasarı 

mucip olmuısa da çıkan 
yangınlar ıfiratle söndüıül· 

miittür. insanca zayiat hiç 
bir yerde yüksek değildir. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
Hatasız yazmayı öirenmesi 

eser çok hatalı imiş! 
Yahu kaiplere karııtın, nerelerdesin? Seni görmiyeli 

bayii zaman oldu. 
- Sorma kardeıim, bir ıeye merak sardırdım eser ya· 

zıyorum, onunla uğ'raııyorum. 
- Ne eser yazdığınızı anlıyabilit miyim? 
- Arıların geçirdikleri bayatı merak ettim, ona dair 

mlltbiı ve muazzam bir eser yazıyorum!. 
- o. tebrik ederim, yalnız dikkat et. yeni rramer gib"ı 

biııbir batalı olmaaın, THviri Efkirda okumadın mı Piyam 
Safa öyle müthit hücum ediyor ki? .. Sonra sıı:nin de ya
kana sarılır. 

- Ya ... Eh doğrusunu söylemek lizım relirse ben de 
yeni Türkç~ ırameri bizim çocuğun eli11de gördüm ve bi· 
raz tetkik ettiiim zaman bu eserin nasıl kabul edildiğine 
pek çok hayret ettim. Fakat benim eserim böyle olmaya
caktır. ÇOokll kimseye ıarMrı dokuamıyacakh. 

insana doğru konuımayı ve yaımayı 6ğretmek için ya
ıılmıı bir e1erin hatalı olması ıok ıarip defli midir? Buna 
Acil bir çare bulmak gerektir. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 

__ .. __ 
L.ondra, (a.a) - logilte

renin ıarki Hindistan ve 
Siagapur mlidf aa teşkili tını 
baya mareıalı Siı Robertin 
emrine verilmiştir. Baıku
maadan umumi karargibıaı 
Singaperda vücuda getir
miştir. Bu suretle Malezya, 
Birmanya ve Hona-koagtaki 
hava ve kara kuv~etleri ilk 
defa olarak tek bir kumanda 
altında cemedilmiş bulun
maktadır. 

~z ABI_!A=I 
Uzerinde esrar 
bulundurmak 

Sait oğlu Recep Sındık 
ve Ali oğlu Tevfik Kayaalr 
Recebin araıtırm• dairesin
de üzeri arandığı bir ıırada 
20 tantiıram esrar buluna
rak . müsadere edilmit ve 
bu e11arı da dijer suçlu 
Tevfikten aldığını ıöylemiı 
ve her iki ıuçlu yakalaamıı
tır. 

--o--
Münevveri 
Tokatladı 

Umumhanede Hüseyin 
Derviş oğlu Nuri Akçalı 
bir dost meselesinden Meh
met kızı Miiaeever Gülıeni 

tokatla darp ve hakaret et
tiğinden ıuçlu yakalanmıı· 
tır. 

Bıçak taşımak 

Arnavutlukta bulundurdul' 
kuvvetin yllıde 1 buçuta•• 
yakındır. 

--o--
ihtikar 

Keçecilerde E•kici ıok•" 
ğındı bakkal Hüseyin oi111 

lbrahim Kumtun, fazla fiatlt 
kahve sathi• araıtırma dal• 
resine ihbar edilmiı ve kala• 

venin kilesunu 280 karat' 
satıı yaparken ıuç &ıtD 1'" 
kalanmıt ve tabki~ ata ber 
lanmııtır. 

o 

Dövmüş 
lkiçeımelik : caddeılad• 

Hüseyin Derviı otla Naaıi 
Akçalı , bili sebep Meh111•t 
oğla Abdiyi yumrukla vof" 
mak suretile yaraladıj'lad•• 
ıuçlu yakalaamııtır. 
~--~---·~...----~..-___..,.-

\ 

Muhtelif dille 
le konuşan 

filmler 
Bir sinema operat6rtl bef 

lisanda konuıan filimler r•• 
maja muvaffak olmuıtar. 

Sesli film &zerine bet li ... 
ayni zamanda alınmalı fi 
film ıösterildiii zamaD ,,-
yarci hangi liıanı dinle11111s 
istiyor1a bir kulaiını, kalals" 
hklarına koymakta ve kulıls' 
lığın bekıiai kulaklar1n Y ... 
baıkalarında bulunan hı•t 
lisana aid olduğ'u lberiod• 
yazılı prezlerden birine tals
maktadır. 

Bitpazarı ada Ahmet oğlu 
Hilmi ve Ahmet oğlu Muı· 

tafaaıa Üzerlerinde bir-tr bı
çak bulunarak ahnmışhr. 
-----~---~~--~-------~---___..,/ 
ıstar GOi, ıstar Ağla 

Yemekten evvel mi, sonra 1111 

Midesinden rahahız buluaan obur bir hasta doktor• b'f 
vurur ve ıuaları ıöyler: 

- Ben de daimi bir baı dönmesi ve bulantı vardar. J(I 
Doktor - O halde midenizden rahatsınız, maalll ~ 

ıize bir yemek listesi yapıyım, ondan baıka birPıey ye-. 
yiniz: 

- Her glla tereyafiyle piımiı, f öyle yüz gramı re 1" 
cek kadar sebze, eUi gram ekmek, francola olura d• ..... 
ili, bir !laıık reçel, baıan da haılam meyve, o da elP"" 
olurs mükemmel. ~ 

- Bay doktor, yaahı birıey yapmıı olmayayım. Ba d 
diiiniz her glla yemekten evvel mi, yoksa yemekte• ıo;ı' 
mı yeyeceğ'lm?! 

Sın de ey okuyucum bu ıuıle: 


