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Paris ( a.a ) - Gazet dö 
Lozan muhabirinin Yun n 
mabfıllerioden aldığı bir bn· 
bere göre eski Aroavutlu!t 
kralı Zogo Yunan ordusuna 
ya1ılmak arzusunu göster· 
miştir. 

van 
Do a
düste 

-----
Kudüs (a ) - Ruzvellio 

hususi mümessili albay Do· 
navan bugün Kudüse gel
miştir. Albay D!ln van logi-

)iz fevkalade komiseri Ma
lı. ellişelle görüşmüştür. 

Etki Arnavud Kralı Ahr.net Zogo karisiyle bet b r 

Amiral Darlan'Serbes lrla da
Vişiye döndü 1 daki çocuklar 

Londra (a.a)-Amiral Dar·\ Dublin (a.a)-Serbest lr-

Aman 
devam 

Londra, ( a.a ) - Taymis 
gazetesinin Sofya mub bi· 
rine göre Almanların diplo· 
matik tazyiki karşısında 
Bulgaristan son derece güç
lük çekmektedir. Bu tazyik 
Almanlar tarafından Ro
manya hududunda yapılan 
askeri hazırlıklarla alaka
dardır. 

Bulgaristanın kendi ara· 
ziıini harp sahnesi yapmakta 
hiç bir menfaati olmadığı 
ve Almanyanın cesareti 1-
tına giren Romanyanın iki
betinin de terazide kendini 
bissettirmeğe b şl dığı be
dihidir. Vaktile Romanyayı 

tehdit eden tehlike bugün 

Bulgariıtanın başındadır. 
Halbuki bu tehdidin Ro
manya ıçın sebep olduğu 
felaketli netice meydanda
dır. 

e rınieezdiler 

Lo dra (a.a) - lagiltere 
Kralı ve Kraliçesi d6a 

boa. balardan mütee11ir olan 

mabalieleri gezmişlerdir. Halk 

kral ve kralıçeyi ansızsn ara-

1 rınpa gorünce heyecanlı 

alkış lam ıf tardır. 

- Devamı 4 üncü aahifede -

lstanbulda bir çok zengin 
dilenciler yakalandı~! 

')'••ı1a un nıüstemleke-t._, 1 Y•ynıamış mıdır? 
'" it ı 

lan bu akşam veyahut yarın landa da çocukların tahli-

v. · d- k ı yesi için bükğmet tertibat 
ışıye onece ve mareşa d k d 

P 
.1 .. Ü kd' almıştır. Lüzumun a a ın 

d, b· • Ya, müstemle-
)l)tı, ır dikiı tutturmak 

dt, '.
1 
Berliııden ziyade 

' ı e bii 
it ııı.1111 'k Y6k Britanya 
~· 1 

Yolunu arama-

'')'Qk 
) llıtı)'0 Britınya ile ki 

)I)" i'Gall lngilizle (500) 
~ •111 'd 

'tlbek 1 •re ve bi-
'ltıaiıt· tnuvıffakiyetini 

ır. 
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u~41(ALAT 
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1lt .. ı. (liuıuai) Mil 
"' -·~ili - -11lted B. Cevdet 

l•lıri:~Dın bu hafta 
•ıde belden· 

eten 1 e gor. ş~ce ır. ve çocukları başka mahal-
Mareşal bu hafta ıçınde ka- lere gönderilecektir. 
rarlarını bildirecektir. 1 •ıt •• 

021 ere uze-
japon harp rinde dün hiç 
ıremileri Si- bi.r bomba 

yamkörfezinde 8 t ı I m ad 1 
Şıngbay (a.a)-Tas ajan 

sı bildiriyor: 
Japon harp gemileri ne· 

bir menıabına demirlemiş-

lerdir. bu vaziyet Japonla
rın Siyam körfezinde üs 
istemelerile alakadar görül
mektedir. 

Japon Elçisi 
Berlin (a.a)-Alman hari

ciye nazırı bay Ribbentrop 
Japon büyük elçisi Koroso· 
yu kabul etmiştir. Elçi bari-. 

Londra, (a.a) - Düsman 
faaliyeti hakkında son ge
len haberlere göre düşman 
tayyareleri logiltere üzerinde 
üçmuşlarsa da biç bomba 
atmamışlardır. 

JAPONLARIN 
Zayiatı yirmi 

bin kişidir 
Çongking (a.a) - Büyük 

Japon taarruzu başlıyal•dan
beri Japonların zayiatı 20 

(Gazetelerden) 
- (Yol arkaşına) Benden borç iıtiyeceiine şu dilenci-
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8 Ö BRE K 
HASTALIKLARI 

VE TEDAVİ USULU 
, Böbrek taşları. ·- Böbreklerde ufak 

1 
ufak taılar olur, böbrekte taş olduğu; yü
rümek ve birdenbire hareket etmekle ar· 
tan ağır ve derinden derine; böbrek hiza· 

1 
ıında ağrılar, kan ışemek, tnşın böbrek
lerden mesaneye gelen yoldan geçerken 
bu yol boyunca duyulan ağrılar gibi izler-

11 den anlaşılır. Rontken ile hş bulunup bu
ı lunmıdığı kolayca görülür. 

Böbrek ağrıları. - Böbreklerin iki ta
'I rafta olduğunu biliyoruz. Bu ağrı yalnız 
J bir tarafta ve bir böbreğin bulunduğu yer
i dedir; mesaneye kadar, böbrekten gelen 

yol boyunca duyulur, sık sık işemek hissi 
gelir, idrar bulanık değildir, dibine çöme
ge bırakıldığı halde içinde ufak taş görü
lür, ateş yoktur. 

1 
t 

; f 

l 
1. 

ı ı 

' 

Ağıı, bir saat kesik kesik devam eder 
ve bir taı düştükten 'onra durur. Birkaç 
ay veya sene geçtikten sonra yeniden baş· 
lıyabilir. Falya ve böbreğin irinlenmeıi ve 
ıidik kesilmesi böbrek taşlanna karışan 
baıtalıklardar. 

Ne yıpmah? - Sancı zamanında bir 
morfin ıiringası daima lizımdar; böbrekler 
&zerine ııcak ISpılu koymalı, bir litreye 

iki gram antipyrin konulmuş sıcak ve bü
yük tenkiye yapmalıdır. Yalnız süt, ay,ık-

kökü, mısırpüskülü gibi işetiçi ilaçları kay· 
aatıp içmelidir. 

Sancı geçtikten sonra; '1>adeni terbiyeye 
ehemmiyet vermeli, uykudan kalkınca Is-
•eç cimnastiği yapmalı, her yemekten son
ra bir saat yürümeli, ıl k duş, ılık banyo 

yapmah, kuru kuru vücudu oğmah, beyin 
yorulm•~ah, geceleri rahat uyumalı, uyku

ıuz kalmamalıdır. Yemeklerden; siyah et· 
leri, pastırma, isli et, av ve domuz etleri-

ni, beyin. dana, kuzu, gtıverci1:1 1 baş ve be
yin, et suyu, et bülisaları, deniz bahkı arı, 

yığh baliklar, kuzukulağı, ıspanak, taze 
faaulya, patlıcan, pancar, tereetu, kereviz 

tamımile terkedilmelidir. Kuru nohut, fa· 
ıulye, mercimek, ve başka zerzevattan çok 

yememelidir. Yumurta, süt ve sütten yapı
lan yemeklere izin verilir. 

Yalnız mayalanmış peynir caiı: değildir. 
Salçalar, biberli şeyler, mantar, kuvvetli 

çay ve kahve, çikolata yasaktır. Kestane· 
den başka her yemişe izin verilir. ispirtolu 

- Sonu var -

1 ' • 

1 i Kamaı Boyaları C.ltli 

(HALKIN SESi) 

~~~~!!!!!!!!!!!!.!~~~~~· 
-Şehir Haberle i~ 

SELLER YENiDEN 
BÜYÜK Z RARLAR YA Ti 

7 Şahat 1941 

ALMAN 

V 
1 Ve Almanların Petlnl Bırak-

a)İmiz seyliu mı takalarına ı._ ___ m.•y._a." •• • .. ng•n•ı:z.•e .. r _ _, 
giderek vaziyeti gözden 2eçirdi 

Son seyliplardan vilayeti- rakmış ve Gediz suları 
miz dahilindeki bazı köy- Tuzçullu köyüne kadar gel-
lerde mühim ı:ararlar olmuş· miştir. Valimiz Bay Fuad 
tur. Su altında kalan Tire- Tuksal derhal Menemene 
nin Yeni Çitlik köyü balkı giderek seylap vaziyetini 
Rahmanlar köyüne nakledil- gözden geçirmi.~tir. 
miştir. Burada yirmi ev 
yıkılmıştır. Menemen kıs· 

mında ise Gediz neh.ri 
bütün ovayı S!l altında bı-

Seller Foça, Odemiş, Birgi, 
Torbalı, Bayındır, Tire, Ma-
nisa, Alaşehir, Akhisar, Ber
gama ve Somada da zarar· 
Jar yapmıştır. 

Mandayı dana Pamuk ihracat. 
diye satıyorlar 

Koyun eti 80, dana eti 
50 60 kuruşa yükselmiştir. 

Bu kadar yükseliş yetmiyor• 
muş gibi bazı kasapların 

manda etinide dana eti diye 
sattıkları şikayet ediliyor. 

Ehemmiyetle alakadarların 
nazarı dikkatİD i celbe deriz. 

---o--
941 FUARI 

941 Fuan için hazırlıklara 
ehemmiyetle devam edilmek-

tedir. Afiş ve broşriilar h"
zırianmış ve fuar almanağı 
da çıkmıştır. 

--o--
EKMEK HAK

KINDA 
Ekmek fiyatının ucuzla

ması için belediyemiz lizım-

gelen tetkikatını yapmakta· 
dır. 

Lüzum eden çavdar da 
temin edilmiş ve ofis çavda-

rın kilosunu 7.20 kuruştan 
vereceğini bildirmiştir. 

--o---
BORS 
12·34 kuruştan 622 çuval 

üzüm, 7-14 kuruş arasında 

177 çuval incir, 71·72,50 ku· 

ruştan 61 balya pamuk, 5, 75 
80 ton pamuk çekırdeği sa
tılmıştır. 

çılar birliği 

Pamuk ihracatçılar birliği 
idare heyeti bugün bir top
l•ntı yaparak pamuk amba· 
ları ve darası meselesini 
tetkik etmiştir. 

---o---
SPOR HABERLERi 
Bu hafta yapılacak lik 

maç.lan şunlardır : 
ikinci takımlar arasında 

saat 12 de Altınor.iu-Ateş. 
Hakem Aliattiu, yan ha· 
kemlc!r FJruk, Oıman. 

Birinci takımlar arasında 
saat 14 te Altınordu·Ateş. 
Hakem Fehmi Eriş, yan ha· 
kemler O ıman, Muzaffer 

Saat 16 da Demirapor
Göztepe. Hakem Mustafa 
Şenkal, yan hakemler Atıf, 

Faruk. 

----o---
Karşıyaka kızı
lay kongresi 

Karşıyak kızılay kurumu 
senelik kongresi önümüzde
ki pazar günü saat 16 da 
Karş1yaka Halkevi salonun
da toplanacaktır. 

--o--
Ticaret ve sa

odası • 
nayı 
Dün Tic ret ve sanayi 

odası idare heyeti bir top· 
Jantı yapmış ve mevcut ev
raklar karara bağlanmıştır. 

••• .......... •••••••••• .. ••+.••••o~~ .............. .. 

) 
1 

Altın Rüya Kolonyası i 
İz miri Kolonyasiyle meşhur eden ECZACI KEMAL ı 

• AKTAŞ'ın şaheserlerinden ı • 

i HiLAL ECZANESi i ........................ ~ .......................... .. 
S. Ferit Eczacı başı 

Kolonyu esanı, podra, ve kremleri 
Tilrkiyemiıde misli olmıyan bu en en .. 
fes kokulu biç ıllpbesh: kristal şişeler 
modern ambalajlarile Bayram ve yılbaşı 
hediyelerimizin daima olduğu gibı ba
şında gelecektir. 

Benzer iıimlerile 

(65) 

Kadın hikayeleri '0 
~t 
:A rirmiş, büyük adamlarla temas etmiş, ,.. 

merikanın en nafiz adamlariyle temasd• ~ud 
bulunmuş, fakat doktoru sevdiği günde•· t,/ 
denberi bütün bu alemleri unutmuş bO 
alemlerde ondan geçmişti, 

Şimdi nazi hükumetinin Almanya sey•· 
hatanda kendisi~e vadettiği büyük apart.•• 
manı kiralamış, tefriş etmiş. ona zeol11 

bir hayat temin etmiş olduğu şekilde y•' 
şıyordu. 

Oa dört odalı olın bu apartmanda 

kahatta bulunan hastalarla ihtiyarları 
kıyordu. · 

........ 
Onun cesuılukta alikasına gelince, or d 

sını katiyen Kestirmek ve hüküm ver111•~ lı 
pek müşkül idi. Ci~ 

işin içinde tenvir etmiyen bir karao.ı~ 
olmakla beraber kati bir kanaat& varlll'~ ' 
mümkün olmıyerdu. di 

ld 
Slusteria mektubunda Mis Moogun "bO' li 

şanma,, meselesinden bahsettiği nokt•1' 16 
gelerek Turru sordu : te 

- Söyleyin bakalım madmaıel, bu bO' fA..t 
.. - .ı • ? B ö • · b a111•' tli şanma •sozu neaır. u s z sızın oşa t 

nııa mı yekıa doktor Griblin boşaaı:11••1' !' 
na mı aittir? 

- Bu sırrı size tevdi edemem. Bull~ . 
casuslukla alakası yoktur. Beni mazur 1 
rünüz. 

- Fakat siz de bizi şüpheden kurt•'' 
mak için hakikati söylemelisiniz. 

- Mazurum diyorum. 

- Canım kurtulmak istemez misiais? ., 
- Tabii isterim, fakat bu keliı:D1111 • 

·-· it mioasım tefsir etmek iktidarım netic••' ., 11 
de değildir. Ancık size şu kadar diy•"'- ~ 
lirim ki bu casusların şefleri olan k•~t~ 
Pfeyfes, Fon Bobin ve Menzelin be~• of' k 
Ma~ehari yapmak istemelerir den doglll b" 1\ 
tar. Bundan fazlasını sormayın ! Çüakll ~ nt 
onların bu yoldaki tekliflerini her •• '~ 
reddettim. ( 

- Sluster mektubunde Eleonor Bı.>b_. 
den bahsediyor. 

- Bu kadını tanımıyorum. 

Bunun üzerine federal zabitler bu .f:I~ 
norayı aratmak üzere adam göaderd•· I 
kaç saat sonra kız istihbarat büro•"' 
bulundu. 

ı, 

Bu 2üzellik mabude,. 
ne kim mukave111et 

edebilirdi? ~ 
Kadın pek çok güzel, casuslarıP 1, 

kalbini çalabilecek kadar cazip \1~ 

idi. Yirmi iki yaılarında bir sarışın 

penbe yanaklı ve mavi gözlü bir oı• 
idi. Sesi yaşı ile mütenasip deiildi. 
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Çif iğin 
Sırrı 

ı Yazan : 
ı Hi' met 
: F u idun 
: Es . 

b&y&~fı~ Burhanıo e~i- ı 
bır parça geçmış-

derdi yahut da: 
- Çiftliğe gidiyorua> .. 

llk' 
le11ıt111 Burhan dehşetli 
'tıdt' düıkünüdür. z~vk 
il j,}1f•mağa bayılır. Bu

•'ll lllııa Par•sını har vurup 
~•k•d ••vuruyordu. 
• oıı b~fllun aşağı yukarı 
~t Y ır senedenberi be· 

, : Ay •ıadığı bir kadın var-

• la de~:··· Burhan Ayşeden 
, hıı1 ce kor kardı. Lakin 

'"" tının it d d 
0 '4 ~tk a ın a ır ,,, 

~ derırrı.ayınca huy çık
tıı f er, Burhan da Ay· 

' ide tna halde korktuğu 
ı• t 1 b~tne Y•pacağını ya· 

ır 
8

- _ 
'tk . uru dolaplar çevi · 

1•ted·- · · •· •tf•h ıgı gıbi eğlence 
~it rGıt Peşinde koşard. 
'-d, n Burhana Haydar
• bi '••geldim. Cınım 

'•z t k 1 t , 11 a ı mak, kendi-

'• Y•~ı etaıek istedi. Ya
'~ aıt.m: 
doı,' 

1
° Burhan? Gene 

lıııı? p •r Çeviriyorsun ba-

C,Yet 
: 111•sunı bir tavır-

; ~rtı~ d ı . 

Cevabım verdi. 
Ben Burhanın beraber ya

. şadığı kadını, Ayşeyi de ta
nırdım. 

O da Burhanın eski eğ · 
lence hayatından elini ete· 
ğini çekip çiftlik işlerile 

meıgul olmasmı büyük bir 
memnuniyetle karşılıyordu. 

Burhana bazan soruyor
duk: 

- Eee ... Eğlence alemle
rinden ne haber? 

O dudağını bilküyor: 

- Vallahi bilmem kt ... 
diyordu. Biz artık çifç.i ol
duk. 

Öyle işlerle uğraşacak 
vaktimiz yok ki. 

Bir gece lstanbula yeoi 
gelen bazı d ns artistlerini 
görmek için bara gitmiştim . 

Şöyle bir baktım . Köşedeki 

masada bizim Burhan. Ya-

nında uzun boylu, esmer, 
düz saçlı bir genç kadın. 
Bu kadını tanıyacaktım. Bi· 

raz daha dikkatli bakınca lii11a o ap fslin ç.e-
, ldııı Yok birader. lstan- onun kim olduğunu hemen 
• li~ ~Peyce uzakta bir anladım. 

1 l&ıaı. 1 ~ırrı.. Onunla meş- Genç kadının ismi Leyli 
'-teıa Çıftıik hayata haki- idi. Bizim köyde oturuyor-

0' 4ırk•ç;lc güzel şey. du. 

•' ftıilc h~ll:Qın ıiraatten, Hakkında bir ıürü dedi· 
ı' 'l•y a 1 Y•ttndan katiyen kodu yapılan genç, güzel 

il bu :ö:~•dığını bildiğim bir duldu. 
dl ' Oıı, · ile pek şaşmıı· Köyde, Leyli ile hemen 
,, ' tı1 ·~•nmadım: " d q Yd hemen karşı karşıya oturu· 

itrı 1 cınım sen de .•. 
' yDrduk. 

; ~•ll•bi bir çiftlik al
t e111 de g t b- -k 
f . çift1·1c aye uyu 
. tlıiiaııı 1 

• Sık s:k gidip 

Demek Burhan bizim genç 

dul komşunun da fikrini 
çelmişti. 

- Sonu var -1~di bue b1'!gul oluyorum. 
l ''-teaıı enım en büyük 

ı"'~i bii en büyilk zevkim. Dr. Fahri Işık 
~· 1~i i; oraya gidiyorum. lzmir Memleket baataneai 
~· il lıtanbuldu yo- Rontken müteba11111 

lld
1

.. Rontken ve Elelurlk tedavial 
' t.ı i•1:111 büktüm· yapılır. ikinci &e1~er Sokak 
~ -ı'Yd' ' Utılcı 1 bayarhsı!.. diye· "JQ N .. TPI FFON ?«;4? 

~ttılr, •ıtım. HUKUK MEZUNU 
:~U11 •tk~~rhanın çiftliği İL YA ARDITt ÔZONARAT 
~ lıleıb •ı1ırı arasında Her nevi emval ve emlak ida· 

lııaı,11 Qr olmuştu. Ona resi ticaret ve sanayi er· 
' Çiftl' '•atlasak ya : babı ile sermaye eahiplerini ta· 

ıltttn I' 
1 

nııtırmayı taahhüd ede. Orta 
ge ıyorum... Yemiı çarşı No. 45 IZMIR 

(HALKIN SESi) 

(-[[:i~-1 iı n y 
[ N e 1 e r ] ---o---

..... [ -~iu'';"';.:? ] Nasıl __ ~a~cak - ~ .......... 
Yazan: 

Acı hissettir-
meden yapılan 

şırın2a 
Şirioga ile iliç verme u • 

sulü gittikçe daha tammüm 
etmektedir. 

Mide yolile verilen iliçta
rın şiringa usulile verildik
leri zaman daha çabuk te· 
sir yaptığı iddiasında bulu
nanlar, evvelce hap, şurup 
olan ilaçları şırınga edilecek 
hale koyuyor lar. Fakat bir 

çok kimseler şırıngadan 
korkarlar. V ücude· giren iğ· 
nenin acısını hissetmek is-

temezler. Bun da bir çare 
bulmuılardır. Meseli kola 

bir iğne batalırse 1 sinirler 
iğnenin acısını damağa sa
niyenin on beşte birinde 

"iıii'"kletmt:.kte imişler. Sani· 
venin yerini beşte birinde 

bir iğneyi vücude sokup şi
ringa muhteviyatını boşalta
cak yaylı şırıngalar yapmış-

lardır. Bu şırıngalarla, şırın
ga yapılınca, kendine şnın· 
ga yapılan kimse iğnenin 

acısını ancak iğne vücudun
deo çıktıktan sonra hiHe· 
dilmekte imiş! 

-o-

Uydurma 
tarikat 

bir 

Amerika müttehit hüku· 
metlerinden birinin merkezi 

olan Kansu Sitide dini bir 

tarikat namı altında genç 
kızlan iğfal eden bir şebe-

ke tesadüfen zabıta tarafın
dan meydnna çıkarılmıştır. 

Uydurma olan bu tarikatan 

mensupları birden fazla ka· 
11 almak mecburiyetinde ol
duklarını iddia ederek ken-

di zevceleri üzerine genç 
kızlar ile gizli nikah yapa-

rak evleniyorları:vış. Kızların 
babaları ayni tarikatten ol-

Kazım Sevinç Altınçay 

Şimdiye kadar insan ze
kasını en çok meşgul eden 
mevzulardan biri de dünya· 
nın nasıl batacağıdır. Hemen 
bntün din kitaplarından tu
tunuz da en tanınmış ilimle
rin eserlerine kadar düaya
nıo son'J hakkında çeşit çe
şit fikirler ve nazariyeler 
ileri sürülmüştür. 
SOGUMA NAZARiYESi 
Dünyamız güneşin bir p ar· 

çası olduğu ve gittikçe so· 
ğumakta bulunduğu için ilk 
batara gelen teori şudur: 

Bize ışık, sıcaklık ve b -
yat yeren güneş gittikçe 
hararetini kaybetmekte ve 
yavaı yavaş ölcnektcdir. Gü · 
neşin harareti azaldıkça dün
yamız da uzun bir can çe
kişme devresi geçirecek, 
nihayet o da canıız bir dlin
ya haline gelecektir. · 

Bu teori bugün bir çok 
ilimler tarafından kabul 
edilmemektedir. Kozmik ışık
ların meşhur kaşifi Ameri
kalı fizikçi Miıikı.u da bun · 
lardan biridir. 

Bu bilgine göre glineş 

uener ji,, sini biç bir vakit 
kaybetmiyecektir. Çünkü i ·i
neı etrafında bir çok atom

lar yeniden doğmaktadır. 
Bu yeni yeni yarallhşlar 

başlı başına birer enerji 
kaynağıdır. 

TEMBELLEŞEN DÜNYA 

AUmlerin en yeni kşifle
rinden biri de dünyanın kendi 
etrafında her vakit ayni süt
atle dönmediğidir. 

Milyonlarca seneden beri 
bir topaç gibi durmadan 
dönen ihtiyar arz gittikçe 

tembelleşmeye dönüş müd

detini daima gecikerek ikmal 
etmeğe başlamı.br. 

Bu gecikme bir asırda 17 
saniye 51 salisedir. Yalnız 

bu gecikmeyi hiç azınsıma-

buvo . •1 ** 
B UK DUVMADIK DEMEYiN 1. : 

Si' l). , 0111 Ugiin Bütün lımirin aylardanberi ı 

duklarından bu gizli akidJer 
Ae taaddüdü zevcat uzun 
müddet gizli çıkmıştır. 

r, Q".)IQrar,. u~ h~y~can VE aaLırsızhklarla beklediğ~ - ı Zabıtaca isticvabına Jü-

mahdır. Çünkü astronomi 

bilgisinde en küçük rakam

larnı bile büyük kıymeti ve 
ehemmiyeti vardır. 

- Sonu var -

l'I M
ekrzrnTci HarRikası.i.I. T_OYR KAÇ E SS Ö ZiL U ı zum görülen bir genç kızın 1 

ı hüviyeti soaulduau zaman 
6 ""'""""'"~~'"""""''"'"""'" """'-""""" 

~A•na"~~ONE POVVER - MYRNA LOY i ~::~!:!7!" ::;~t~~!0:~.v~ 
çocuğu da olduğunu bildi· 
ğinden tahkikatı derinleştir· 

miştir. Neticede uydurma 
tarikat ve aizli fuhuş terti-

ıraemasında Sayın Halkımıza Bugün .: bulunduğanu safiyane söy· 
Fiatlerde ıam yoktu.r. Locala •. lemiştir. Zabıta bu adamın 
rınızı lütfen evvelden kapattırınız. La..~..=.: çoktan beri evli olup çoluk ball meıdana ç ıkar. 

[ l\hd~ A YY ARE SINEMASf 1 DA T~6~~"' (Bu hafta) 
[ Abd'o'ıbaaahınnıyegEine rakilbdi] :1:~~n·~:m:uc~~= [Aşkın gözyaşları muganniyesi] 

..,.. sseg ] ıkı ylld•z• [ Necat Ali ] 
2 M . Türkçe sözlü Arapça şarkıh 

~it 3,39 5~30•••{30 9,30 ( YJLDJZ SULTAN ] Cum•;~3Ôi,d~•b:;ı!üaleri 
"'-'A ÇOK "il~ iLAVE] Yakınıark Havadisleri: Londranın bombardımanı·Loadrada düşürülen alman tayyareleri-Bay 

Çörçilin müdafaa tertibatiai teftiıi-Atinaya ıelen İtalyan esirleri ve Atinada yapılan ıcnlikler 
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RAZI DİKEN, 

BAZI GÜL ------
ASK 

Aşk bir efsane imiş 
Buna inanmııordum 
Çıldutan sahne imiı 
Belki doğru diyordum. 

Aşk değildir bir tane 
Çok ta diyemem fakat 
Bazı aşk bir efHne 
Ban da aşk hakikat 

Kimi sevda insanı 
Çıldırtır mecnun eder 
Kimi sever, sevilmez 
Sonra olur derbeder 

Kimi saça vurutur 
Kimi gözü karaya 
Kimi mala vurulur 
Kimi bolca paraya 

Hele bazı kimseler 
Hoppa ve kurnaz arar 
Hoppa ve kurnaz olanlar 
Yolacak bir kaz arar 

işte böyle gidenler 
Sever ıevmez aldanır 
Onlar ciddi aşkı da 
Efsane aşktan sanır .. 

BATMAZDIKEN 

s. o. s. 
S. O. S. harflerinin İm

dad işareti olduğunu bilir· 

siniz. Bu harfler lagilizce
deki üç kelimeye tekabül 

eder ki manası biıim canı

mızı kurtarındır. 

S. O . S. in beynelmilel bir 

işaret o l•rak kabul edilme· 

sinin ıebebi Mors alfabele· 

rinde yazılmış ve anlaşılmHı 

itibariyle en kolay harfler 
olmasıdır. S. üç nokta ile 

O. da üç çizgi ile ifade 

edilir. 

-o-

3083 sene hapis 
ispanyadaki alba ıehrinia 

belediye reisi 1893 senesin
de bazl evrakı tahrif ciir-

münden mahkemeye verilmiş, 

ve mahkemede üç bin tek

sen Oç sene hapse mahküm 

edilmişti. 

Satılık bahçe 
ve müştemilatı 

lzmir Boıyaka Ağabey 
mevkiinde karakol karşısında 
huduttan, doğn binbaşı Ha
lim, batı Arnavut Selim, 
kuzeyi iplikçi Fahri, güneyi 
genel yol tapu budutlarile 
çevrilmiş 6 dönm bir bahçe 
müştemilitile ucuz fiyatla 
satılıkhr. Satın almak iıti · 
yenler lımir iiçüncü beyler 
Şamh sokak No. 24 de 
Mehmd Cevat Seviaçlly• 
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: RADY~ Yeni kuru c k • tin al l 1 GILiZ 

• GAZ E TESIND EN • 
• Radyo gazcteıiae g~r~· mahkemelerı ha·k d 

Gemil ri ne kaz n a dardüşmantaj 
,.al~anlarda Alman tazyıkı 
akkında iki haber gelmiş· 
r. Birinci haber: Almanya
ın Yugoslavya toprakların: 
an aıkerlerini geçirmek 

ı ~in talepte bulundufu ve 
ı unun reddediidiği hakkında 
1 .ondra radyosunu verdiği 
1 aberdir. 

; ikinci haber: Almanyanın 
Calgariıtandan asker geçir-

tı ıek için Bulgariıtanı sıkış· 
ı ırmakta olduğudur. 

Dün ayrıca Royterin tefsir 
nahiyetinde olan uzun bir 

•1; elırafı neıredilmiıtir. Roy· 
1 er Bulgaristana Romanya· 
'1 nn ikibetine bakarak on-

' ' 

lan ibret almasını tavsiye 

jtmektedir. Bu telgrafın 
f .onunda dikkate liyik bir 

Ea~ cümle vardır: Royter 
Uyor ki: 

Almanların bliyük mik
ıaıta olaruk Bulgaristana 
ı&fuı: ettiklerine ve seyyah 
nfatile bir çok Almanların 

3ulıariıtaaa girdiklerine 
lair kuvvetli emmareler 

nevcuttur. Bui[Ün bu mesele 
ıakkıada yenı bir haber 

1 1 ıelmemiıtir. 
Londra radyosu her emis· 

ronunda Bulgariıtan1n taz· 

fİk karıııında boyun eğmi· 
feceğiai tekrar etmektedir. 

Kudüı radyoıu da Bulgar 
ı ıiraat nazırı BayGriyonofa n 

iıtifaıını Alman tazyikiyle 
ılikadar görülmektedir. 

Malumdur ki BayG•iyonof 
ltalya ve Almanyada yaptı· 

1, tı bir seyahatten avdetin· 
1 den sonra Sobranyaya Bul
ı ıariıtanda ziraatin Faşist 

aıulllyle tenıikini teklif et
mitti. Ziraat nazm mihver 

, taraftara tanınmışhr. 

Bntnn Balkan milletleri 
ıllpbe yoktur ki vaziyeti 
yakından takip etmektedir. 

· J Franıa·Almanya münase
ı betleri böyle bir çığır üze
ı rinde yürürken ltalya· lngil· 

tere arasında bazı temaslar 
dan bahsediliyor. 

Deyli Telgrafa göre eski 
ltalyan maliye nazarı Volpi 

• iıtilidan ıonra Habeıiıtana 
yerleıtirilen yilz bin ltalyan 
muhacirinin tahliyesi için 

l lngiltere hükumetiyle temas 
1

: teaiı etmeie çahşmaktadır. 

~ı LIBYADA 
• Libyada Bingazi istikame· 
1 tiade bareklt ıüratle inki
ıaf ediyor. ltalyanlar muka· 
Yemet sıöıtermeden Bingazi 
lıtikametinde çekilmelerine 
devam ediyorlar. 

Muharebe aah111 miidıfa
•Ja son derece elveriıli ol
ma11aa rağmen ltalyanlar 

1 
mukavemeti tercih etmemek· 
tedirler. 

DDllD Yaresi dü~ürdiİ 
Ankara - Temyiz birinci reisinin riya- Projeler martta meclise verilecek, kısa ~ 

seti altında baş müddeiumumi, daire reisi zamanda kanun olmaları temin edilecek, Londra, (a.a) - Bahriye 

Ve izaları ile adliye vekaleti ş .. be müdür- nazm Avam kamarasında derhal tatbiklerine geçilecektir. istinaf b 941 
lerinden mürekkep bir komisyon istidaf yaphğı ir beyanatta 
teşkilatı kanunu projesi ile mütenazır ola- mahkemeleri teşkilib evvelemirde muayyen Şubatına kadar gemilerimiı 
rak baıırlanan istinai hukuk ve ceza uıulü mıntakalarda kurulacak, peyderpey yurdun tarafından 26 düıman taY" 
mahkemeleri kanunlariyle hakimler kanu- her tarıfında teşmil olunacaktır. ilk &>larak yaresi düş6rülmüş, mubte" 
nuna ilave olunacak istinaf hakim ve müd- Ankarada, bilihere lstanbul ve lzmirde mel olarak 15 tanesi tahrip 
deiumumilerine ait projeleri tetkike başla· edilmiş ve 70 tayyare de 
mışbt'. istinaf mahkemeleri kurulması mukarrerdir. h v t ı t ı 

--• asar~ ugr-.:.:~~- 8 
Münakalat nor
mal vaziyete 
girmek üzredir 

-- --
Seylip yüzünden b.mirle 

Aydın ve Manisa arasında 
münakalit el'an normal bir 
vaziyete girmemiştir. Yalnız 
Bandırmadan Karaağaçlıya 
kadar oh.o kısımda seferler 
başlamıştır. Diğer kısımla· 
rın tRmir ve temizlenmesi 
için bummali bir şekilde 
çahıma devam etmektedir. 
Emiralem ile Muradiye ara-

sındaki bozulduk yapılma~ 
üzeredir. 

Germencik ile Erbeyli ara· 
sındaki köprüdeki tamirat 
ikmal edilinceye kadar bu· 

rada ıimdilik aktarma yapıl · 
maktadır. 

---o---
Vilki Alman 
milletine mü
him bir hita
bede bulundu 

---o--
Londra ( a.a ) -Iogilteryi 

lerketmeden evvel B. Vilki 
lagiliz radyolarının Alman 
diliyle neşriyat yaptıkları 

saatlerde okumak üzere uzun 
bir radyo barakmışbr. 

Bu mesaj Alman milletine 
bitap etmekte olan şunları 
ihtiva etmektedir: 

"Hakikatta benim ismim 
Vilki deiil, Viliberdir. Ben 
Alman ırkındanım. Büyük 
babam hürrıyet ve hukukunu 
vikaye için otokrasi rejimi 

altındaki memleketini terk 
etti. 

Damarlarlarımda taşıdığım 
Alman kanıyle müftehirim. 
Fakat Alman milletine ve 
diğer milletlere karşı yapı· 

lan cebir ve tazyikten .nef
ret ettim. 

Diyebilirim ki Alman ır· 
· kından olan diğer vatandaş· 
larımın ekserisi benim gibi 
düşünürler. Sulh ve hakka 
inanırlar. Oolar da builinkü 

Alman hükumetinin ~ibtira
sindan ve tecavuzkir hare· 
kellerinden nefret ediyor-

lng ilterenin 
2ündelik 

mali masrafı 
--ınııın--

Londra ( a.a ) - Bugfin 
Avam kamarasında Maliye 
naım Sir Kingıley Vood, 
ceman 1 milyar 600 milyon 
sterlinlik yeni tahsisat tale· 
binde bulunmuştur. 
Nazır bu mün•sebetle, milli 

masrafların halen biltOn ser· 
vi,.ler için günde takriben 
12,5 milyon ıtreline baliğ 
olduğunu söylemiştir. 

Avam kamarası, Maliye 
nazırının izahatını dinledik· 
ten sonra tahsisata reye koy· 
madr-n kabul etmiştir. 

--o---

ıa AD O S TA Amerikanıll la 
Mariça meyda- YENi L'OND
nı bombalandı RA SEFiRi 

--ıımm--

Kabire, (a.a) - Rodosta 
Marica hava meydanı bom
bardıman edilmiş, hangarlar 
ve binalar Ozerine bombalar 
düşmüştür. Garajlar ve atel
ycler yakınında büyük bir 

yangın çıkmıştır. Diğer iki 
yangın daha çıktığı ve yerde 
bulunan tayyarelerin yandığı 
görülmüştür. 

Pilotlarımız bu taarruzu 
bava meydanını mitralyöz 
ateşine tutmak ıuretile ta
mamlamıılardır. 

-----
Vaşington (a.a)-Jobn Vi-

nant Londra büyük elçiliği" 
ne tayin edilmiştir. Kar•' 
bu tabah senatonun tasvi
bine arzolunmuştur, 

B. Vinant evvelce Cellef" 
redeki beynelmilel iş bnro· 
sunun reisi idi. 

--o---
ESKIŞEHIRI 
SU BASTI 

Ki.ra bedelle- Ital -;0 ·--sirle
rı hakkında • Y 

rı Bombayda 

Es\ı iıehir, (a.a) - Pouuk 
çayı ve Sarı su karları• 
erimeıi üzerine taşmıı, ıeb· 
rin mlihim bir kısmını istili 
etmiştir. Bir çok evleriO ı 
bodrum klltları ile bazı dnk
kanlara su girmiştir. Kerpiç Ankara-Kiraları icar mu· 

kavelenamesiyle muayyen 
olmıyan veya milli korunma 
kanunu meriyete girdıkten 
sonra inşa veya tadil edil-
miş olan gayri menkullerin 
kira bedellerinin ne ıuret:e 
tesbit olunacaklarını tayin 
için teşkil edilen ;komisyon 
bir kararname projesi ha
zırlamıştır. Proje koordinas· 
yon heyetine tevdi edilmiş· 
tir. Kararname gelecek haf
ta neşredilerek meriyete ko-
nacadtar. 

--o--
Sıhhat 
tisat 

ve Ik. 
vekilleri 

Ankara (Hususi) - Şark 
viliyctlerimizde tetkikler ya-
pan Sıhhat vekili Hulusi 
Aktaş ve Iktısat vekili şeb· 
rimize dönmişlerdir. 

--o---
RADYO 
18.00 program ve memle

ket saat ayarı, 18 03 müzik; 
radyo sving kuarteti, 18.30 
müzik; meydan faslı, 19.30 
memleket saat ayarı ve ajans 
haberleri, 19.45 müzik; muh
telit solist okuyucular, 20.15 
radyo gazetesi, 20.45 temıil 
21.30 konuşma (ltkısat saati) 
21,45 müzik; radyo salon 
orkestrası, 2'>.50 memleket 
saat ayarı, ajans haberleri, 
borsalar fiyatları, 22.45 rad
yo salon orkestrası progra· 
mın devamı, 23.00 mlizik pi. 
23.25 - 23.30 yarınki pro 
gram ve kapanış. 

Bombay, (a.a) - -400 za· 
bit 900 nefer olmak üzere 
Bombaya 1300 ltalyan esiri 
daha gelmiştir. Bunlar kamp· 
lara sevkedilmiştir. 

--o---
Avustralya 
8 şvekili 
Kahirede 

Kahire (a.a) - Avustral· 
ya başvekili saraya giderek 

kral ve veliahta ziyaret et
miştir. 

Başvekil İngiliz büyük el· 

çisinin misafiri olarak bulun· 
maktad1r. 

---o---
lngiltere Kral 
ve Kralicesi 
Baştarafı 1 inci sahifede 

Hilkümdarlar amele evle· 
rini gezmişler ve gösterdik
leri cesaretten dolayı takdir 
etmişlerdir. 

Bir kadın amele kraliçe
nin önüne r,eçerek: 

"Majeste harbı kazanacak 
mıyız?,, diye bağırmıştır. 

Kraliçe cevaben evet bun· 
dan eminim ve hepimiı 
eminiz. Gösterdiğiniz yük· 
sek cesaret ve azimden do· 
layı kral ve ben hepinizden 
iftihar duyuyoruz.,, 

bir ev yıkılmıştır. Nnfuıç• 

ve malca •;•~y;u~ ~ 
F,z_A _] 

umar 
Oynamak 

Keçecilerde Anafartal•' 
caddeıidde Bahtiyar oğ~d 
Yaşarın kahvesinde HüıeY'' 

"')11 
oğlu Abbas ve Mehmet o1t 
Sıtkının kumar oynadıkl•'' 
görülerek suç üstü yakı1•0" 
mışlardır. 

---o--
Bir şikayet 

1 
Asansörde lbrahim kııı ~

yaşında Ayşe ile Hüse~bi 
oğlu Hasanın karı koca gı,. 
yaşadıkları Ayşenin koc' t 
Ahmet tarafından şik11:, 
edilmesi üzerine yakaJaoıl'' 
ıarchr. 

o 

Brak taşı111&1~ 
t•'' Keçecilerde Aras -

. ·" Mustafa oğlu ZekerıY 
1
, 

üzerinde bir bıçak bul0' 

rak ahnmıştır. 

--o--
Dövmek 11 

lkiçeşmelik 837 ci so"'~_,, 
Ahmet oğlu mehmet geÇ b; 
sizlik yüzünden karası s•o". 
dövdüğlinden yakalaoııı•f 


