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SAYISI (ıOO) PARA 

..;ı lNcı y JL No. 4206 (Her gUn çıkar siyasi gazete) HALKIN SESi MATBAASINDA BASILMIŞTlR 
iCJsl\ 4 ZD El czm ____ a 

~~ AçıK BiN GAZiNiN INGILT E LAVA L 
QINGAZININ Z AP T 1 N DA AL ANY 1 
tAPTl NE 

f)ıı:M Italya nlard n 
.::. E TIR 1 Bir ordu ve bir kolor. 

l
le ilhirdir,· ne keramet du kumandanı ile bir: 
atari kazanan cesaret soro göksek rütbeli 

zabitler esir edildi 1 l5a İngaıinin zaptı dc
tiJe 

1 
mek, ltalyDn ordula-

ltr' .tılyan nüfuz ve hayal· 
~ hun Afrikada can verip 
Utnd 

bit k 111 yapılmış kocaman 
b dene sarılarak uçsuz 
llcılc 

"' •ıı Afrika toprakları-
g&ınülmeai demektir. 

8iog .. 
dGrt ~ınıın sukutu demek 
~ buynk ıütun üzerine 
ıaruı 

--m--
Ka hir e - (Londra radyosu 

8,15 resmi tebliğ): 

Muh 
Mağlôp 

kka 
edecektir 

Nevyork, (a.a) - Millet
ler cemiyetinin hazine dai
resi direktörü Scymon Jak
lin Amerikay ayak basar 
basmaz şu beyanatta bulun· 
muştur: 

- İngiltere Almanyayı 
muhakkek surette mığlüp 
edecek ve harpten sonra 
eskisinden daha kudtetli ve 
daha tesirli bir mili tler ce
miyeti teşkil edilecektir. 
Harp baıladığındanberi Jak
Jia Almanların i~gal ettikleri 
memleketleri ziyaret etmiı· 
tir. 

Pariste 
hükumet 
ku acak 

• 
mı 

? • 
Nevyork (a.a) - Nevyork 

Taymis gezetesinin Berlin 
muhabirine göre Lavalio Pe
tene yapmış olduğu teklif
lerin bir ültimatom mahiye
tinde olduğu zaı.ınediJmekte-
dir. 

Eğer bu teklifler kabul 
edilmiş olsaydı Laval b ş
vekelete gelecek ve büyük 
salahiyetlere sahip olacaktı. 
Berlinde Laval hakikaten 
Vişiye gitmek t savvurun
da mıdır, yoksa Pariste bir 
htıkümet mi kuracaktır? Su-
alleri ileri sürülmektedir. 

i11ıp aıa ltalyan mnstemleke 
fıl!d ''•torluğunun iki ay zar· 

bir : üç siitununua müthiş 
le b ralca ile yıkılıp göçmesi 

Bugün gelen resmi tebliğ
lere göre Bingoıide italyan 
kuvvetleri kapana tutulduk
ların görerek bir kaç defa 
Beritanyeoıo çelık kordonu
na yarmak istemişlerse de 
60 tanklarının tahrip olun~ 
ması İtalyanları yeise düşür· 
müı ve mücadeleden vaz 
geçerek teslim olmuşlardir. 

Hrrekit o kadar çabuk 
ilerlemiıtir ki alınan esirlerin 
adedini saymak k bil olma· 

Milli Piyango 
••ra titiin bu imparatorluk 
t!ıı Yınııa mahv ve harap ol-

~~ demektir. 
oıııo · 

lt1ı •11' yuvarlanmakla 
'-l•~~nlar Afrikadan pek çok 
•ldı •tnııı ve onları nefes 
fiar '~•dan kovalayan ingi · 

trı 't lııt 1 alyaya pek çok yak· 
•rınııtır. 

Bi110 .. 
le) .azının General Vey-
Ytld orduları tarafından bir 

•rırn .. . b" k at0111 ıuratr, ır tan ve 
Iİbi ohu yarışı yapıyormuş 
bıı~ı bıı döndüren bir ça· 
teç nlc ve çeviklikle ele 

tfk~tai bütün cihan umumi 
bir : ve matbuatını derin 
'lltf ayret ve coşkun bir 

tıı11 · dııy •yet ve takdirkirlı k 
tır. tııları içinde bırakmıı-

8iııı . 
hrd •ıı zaferi ingiltereye 

ını .. 
kıtıı ıçın çırpınan Ameri· 
h111\l•rın kararını vermeleri 
kıtb •1Jnda onlara bir teşvik 

•cı t .. a· esırıni görecektir.• 
''2• .. t'tıf ııııın de İtalyanlar 

k,d,•llda~ kaybediliıi Afri· 
f •e d .. 
ı11d unyannı her tara-

hi111: tniiatemleke idare ve 
te, ... /e etmenin yalnız ingil
\te L e tnabsus bir kudret 

l{lbi)" 
'tllıiı 

1 
•Yet olduğunu isbat 

ıı.. 0 •caktır. 
Q•1ıa 

tiii •d zaferinin ifade et-
nı,11 

''"iıli ... a.nın bilyüklnk ve 
içi._ b:'nı takdir edebilmek 

~, 1,
1 

P•rlak muvaffakiyet 

b,tiıta:~tnirı Kahirede, Ha
dlat,1'd a, ispanyada, Hin· 

"'''ik '• Yunanistanda, A-
~ •da l' c:.. Ve bilhassa Tunus 
"I "ta • t t,1i Yırde yaptıiı milt· 

mıştır. 

Esirler arasında bir ordu 
kumandanı bir kolordu ku
mandanı ve bir sürü de 
yüksek zabit bulunmaktadır. 

lstanbul-Milli piyangonun 
beşinci tertip birinci keşi· 
desi dün ş ehrimizde Eminö· 
nü Halkevi salonunda çe· 
çekilmiştir. 

10.000 LiRA KAZANANLAR 

lnğiliı baskını pek aııi ve 116383 196439 
çok şiddetli olduğundan 

ital!aolar hiç bir yeri ya.k: 200809 240278 
maga ve harp malzemlerını 
kaçırmağa muvaffak olmamış· 5.000 LiRA KAZANANLAR 

lardır, 20762 21499 
iğtinam edilen malzemenin 

tadadı çok zamana müte · 23946 74799 
vakkıftır. Bingazinin bu ka· 
dar çabuk zaptı dünyada 
her kesi şaşırtmıı ve mem· 
nuoiyetle karşılanmıştır. 

Tarihin Muasolioiye vere
ceği kıymet çok yüksek ol· 
mayacakhr. 

Kahire, (a.a) - Bingazi
nia lagiliz orduları tarafın

dan çok kısa bir zaman 
içinde zaptedildiği haberleri 

Kahirenin büttin mabafille
rinde hayret ı.yandırmıştır. 

Bingazinin bu kadarçabuk ıa· 
ptedileceği ümit edilmiyordu. 

Kahire, (a.a) - (Royterio 
hususi muhabiri bildiriyor:) 
Sireneden Bingaziye kadar 
her tarafta motörlü kuv· 
vetlerimiz ltalya ve Arap 
milleti tar fından hararetle 
karşılınmııtır. Halk Musso· 
lininin harbini aıla şevkle 
karşılamamıştır. 

Bingazi Mareşal Grazya
ninin son iıtibkimı ve Ub 
yanın bu mıntakasıada en 

mOhim iis idi. Nüfusu 35 
bindir. Arasında Maltızlar, 

Yunanlılar, ltalyanlar ve Ya 
hudHer de vardır. Nisbeten 

temiz ve iyi yapılmıı bir 
şehirdir ve içilecek suyu 

2000 LiRA KAZANANLAR 
4489 80576 99824 224866 

29626 226418 
BiNER LiRA KAZANANLAR 

11646 15928 25694 42709 
85350 101976 107157 121788 

125027 125759 131972 137629 
145586 154551 173212 177948 
179427 186589 210082 220149 
231448 231998 239723 261293 
276942 288181 292389 295155 
297718 55775 

Kaynana - Bu kimdir? 
Gelin - H&rsız. 

2 ili 500 Lira KAZANANLAR 
Son dört rakamları 2892 

ve 6133 olan 60 numara be· 
şer yüz lira 2634 ve 3916 
ve 4710 olan 90 numara iki 
yüzer lira. 

Son ilç takamı 913 elan 
300 numara yüzer lira. Son 
iiç rakamı 261 olan 300 nu· 
mara ellişer lira, son iki ra· 
kamı 77 olan 3000 numara 
onar Jıra. 

Son bir rakamı 1 9e 2 
olan 60 bin numara ikişer 
lira kazanmıştır. 

8 ILA. 300 LiRA 
KAZANANLAR 

Onar bin, beıer bin, iki
şer bin lira kazanan numa
ralara beoziyen tek bir nu-
marası değişik olnn 4 ~o bilet 
8 ~ 300 lira arasında ikra· 
miye kazaumışlardır. 

On bin lira büyUk ikra
miyeyi kazanan ayrı ayrı 4 
numaralı biletlerin Ankara, 
Söke, lımir, Denizli ve Ka
rabükte ıatılmıı olduğu an
laşılmııtır. 

A avutlukta 
Italyanların 

--DI!ID---
iki saatlık 
taarruzları 
püskürtüldü 
Atina - (Londra radyosu 

8, 15 resmi tebliğ): 
Yunan kıtalarıaın muvaf· 

fakıyctli bücumlerı devam 
etmektedir. ltalyanlar iki 
saıat süren bir taarruzda bu· 
lunmuşlarsa' d ı Yunanhların 
açlığı ateş İtalyanları kendi 
hatlnaıdan bile geri siirmllı· 
tür. 

Yeniden bir siirü İtalyan 
esir alınmış ve miihim mik
d .. rda harp malzemesi _ eii· 
mize geçmiştir. 

Atina (a.a) - ltalyanlar 
Arnayutlukta halkın yiye• 
ceklerioi ve hayvanlarını mil· 
Hdere etmektedirler. Arna· 
vut ailelerinden bir çoia 
bu sebepten dolayı b&ylik 
miktarda kafileler halinde 
Yugoslavyaya iltica etmiı
lerdir. 

--o--
İş:;i sigorta~ka-
nun layihası 

Ankara - İşçinin haya
tını tanzim ve iıtikbalini te· 
min edecek olan sıgorta ka
nun liyiha ,ı üzerinde B&yilk 
Millet Meclisi Sıhhat Eacü· 
meni tetkiklerini bitirmek 
üzeredir. 

Liyiha yakında Meçliı 
riyasetine ıevkedilecek ve 
ödümüzdeki devre içtima· 
ında müzakere olunacaktır. 

Diğer taraftan bu kanan 
layihasını tatbik edecek olaa 
nizamname de hazırlanmak· 
tadır. Bu ıuretle kanan meri· 
yetd gir er girmez derhal 
tatbikına geçilmeıi temin 
edilmiş olacaktır. 

~: lttki~ "• •kisleri bir ke
la te . '• tahlil n11arın

~''lllek kifidir. vardır. içinde yedi cami, bir 
katolik kilisesi, bir havra ve 

Kayaana - Hırsız bir kadından korkup da böyle 
Gelin - Senden kim korkmaz ki? ... 

11klanır mı? 

81RRI SANLI 
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80 
HAST 

VE E 
içkiler, kuvvetli bir Ye şarnpt n " zgeç
meli, hasta su ve çok u karıştırılmış ha
fif ispirtolu şeyler içmeli ve her yemekten 
ıonra bir çay fincanı sıcak, bir şey içme
lidir; (Ihlamur, sıcak limonatn). 

Taıı eritmeği unutmamalı, ufak kum h -
linde iken sidikle çıkm sını kolaylaştırar k 
toplanıp büyümesinin önüne geçmelidir. Bu
nun için Kar hisar ye Kisarua maden ıu· 
!arından aç karnına bir bardak veyahut 
her yemekten yarım s at evvel, kir z çö-

pu, it üzümü, ayrıkkökü gibi işctecek kök
lerden kaynat rak suyunu sıcık sıc k iç
meli, her yemekten biraz evvel k rbonat 
(5-10 gram) almalıdır. Yalova, Burs , K -
rabisar, Saiteli kaplıcaların gitmelidir. 

Mesane taşı. - Mesane taşı, çocuklar
da ve ihtiyarlarda çok olur. Adi kum işer
ken kuvvetli yemekler veyahut prostatın 
tiımeaiJe idrar yolunun kapanması taıın 
mesanede birikip kalmasına sebeptir. 

idrar bulanık, kumludur. bnsta işleyebil· 
mek için çok ıu içer (Gündüzleri daha 
çok) ıidik, birdenbire keıilir, yine baıl r. 
Bazı hastalar kan iıer, i~emeaia ıonuod 
ağrı dayar. 

Naııl korunmalı?- Hastayı Yalova, Bur
•• kaplıcalarına göndermelidir. Ta11 bliyük
•• ftkartmahdır. 

Mesone ur. - Mesane url rı birçok 
cinstir. 40-60 yaş arasındaki erk~klerde 

, idrardan ıonra çok kan gelmtsile anlaşılır. 

1. 

ı' 
' 

1 

Mesane aletle muayene edilir. Ameliyatla 
çıkarmak, yahut elektrikle te<lavi ettirmek 
lizımdır. 

Mesane iltihabı. - Mesııne iltihabı ya 
oiddetli ve taze, y hut e kimiş olur. Bel
soğukluğu, çıban yahut basiller, yılancık 
mikroplarından, sidik yolunun darlıiı, pros
tatao iltihabı yüzünden mesaneden sidik 
çıkmamasından olur. Böbrek ve mesane 
tllşları da mesaneyi iltihaplandırırlar. 

Şiddetli ve taze iltihapta; karnın aşağı 

tarafında, makatta ağrı, sık sık işemek 
-geceleri daha çok- ihtiy cı, işerken kız· 

gın demir sokuluyormuş zannını veren duy
gular ve acılarla anlaşılır. Sidik bulanık 
ve tortuludur, içinde irin vardır. işedikten 
sonra birkaç damla kan gelir. 

Eskimiş halinde; ağnlar d ha hafiftir, 
sidik bulanık olur, kokusu çok fen dır. 
Bunun en büyük tehlikelisi i!tihıbın böb
rekleri earm ıdır. 

- Sonu var -

1 
1 Kumaı 11• Mobilya Boyaları G•ldi • 

TELEFON: ( 3 8 8 21) 

(HALKIN SFSıJ 

-.ıc:Seh 0 r Haberleri~ • 

H zıneden 

m 
(6i) 

TA 
DE fL~i Bu 2iız Jlik mabude 

Emvali metruke vey mil· 
Iiyeden hazinece satılan 
malların bedellerini ödemek· 
te balkın maruz k ldığı müş
külütı gören partinin teşeb
büsleri netices;nde hükfimet 

3524 numar iı k nun hük- ı 

ve büyilk mili t meclisi me
seleyi tetkik etoıiş ve bu 

b pta lın bilecek tedbir ve 

kotayhkların en sonunu tcş · 
kil edecek - olan hü
knmleı i havi 3957 sayılı ka· 
uun büyük millet meclisince 
k bul olunarak 15/11941 ta-

rihinde resmi gazetede neı· 
redilmiş bulunmaktadır. 

Bu kanun göre bedeli 
taksitle ödenoıek üzeı e ha
zinece 15/3931 taribiae ka-

der sahlan meskenlerin, zi

r ate m hsus arazinin, top· 

rak mahsullerini baurlayan, 

imil ve tasfiye eden vey 

faaliyeti toprak mahsullerile 
alakalı buluı:an imalitb ne 

ve mümasili gayrı menkul
lerin bakiye borçları 1940 
mali yıhnd u itibaren yirmi 
ıeoede müa vi taksitlerle ve 

müne tevfikan ödenecektir. 
Bu gibi mail rdaa borcun 

ödenmemesi sebebile hczi
nece tefev•uı edilmiş olup 
da henüz satılmamış veya 
bir cihete tahsis kılınmamış 
buluoaolamı evvelki sahip· 
leri, hazinenin bu mallar 
için y ptığı tefevyuı ve ta-
mir vesair masraflarile bera· 
1940 t ksiti i def ten öde

dik! .ri takdirde mallarını 
geri a) bilecek borçlarını bu 

kanuna r.öre ödeyebilecek· 
tir. 

Ancak bu kol ylıktan isti· 
fade etmek istiyenlerin. 

kanunun neşri tarihi olan 
15-1-941 den itibaren iki 
ay zarfnıd mahalli mal dai-

relerine müracaat ederek 
borçl nma ve tef ~rruğ mua-

melelerini ikmal etmeleri 
şarttar. 

Bu kc;ı uncl n istifade 
edecek olanlar için yeni bir 
kanuııun neıri~e kadar öde· 
medcki ttehhur sebebile 
faiz de ranmıyacaktar. 

Er ğ i e kö- Tırhan, varr:u-
mür idi r 2eldi 

--m--
Eeğli kö nüı· işletmesinden 

on h fta içiode 14 bin ton 
maden vekok köm6rü geti· 
rilmiş v\' depo edilmiştir. 

--o--

Beledi re 
R isimiz 

Belediye reisimiz Dr. B. 
Behçet Uz bugün sabahleyin 

şehir dahilinde umumi bir 

kontrol yapmış ve belediye
nin yaptırmakt olduğu in-
şaatları teftiş ederek gözden 
geçirmiştir. 

Dün gelmesi beklenea Tu
ban vapuru bugün sabahle
yin gelmittir. V •pur Çauak
kal ede f zla kaldığından te
hir etmiştir. 

80 s 
15 33 kuruştan 363 çuval 

üzüm, 12 kuruştan 100 çu 
val incir, 42 kuruşt n 25 
bin kilo zeytioy ğı, 7-7,25 
kuruşt n 30 ton arpa, 
29,50-30 kuruştan 434 çuyaJ 
sisam, 71 kuruştan 25 balye 
p muk SC\tıloııştır. 
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İzmiri 

ec;ı uya ın lo yası 
Kolony siyle meşhur ed n ECZACI KEMAL 

AKTAŞ'ın şaheserlerinden 

HiLAL ECZANESi 

ı 
ı 
ı 
ı 
: 
: 

•~•• .. •o•• ... "~ .. •••• ~ ...... - ... • • .. ••o••••••• .. 
s. erit ez cıbaşı 

Kolony saı ı, podr , ve kremleri 
Türkiyemizde misli olmıy D bu en en
fes kokul~r biç şflphesiı kristal şişeler 
modern ambalajlarilo Bayr m ve yılbaşı 
hediyelerimizin d im olduğu gibı b -
şınd gelecektir. . 

Benzer isimlerile taklitlerine ald ıımııynıız etiıı h ve Fc· 
rlt iımine dikkat. ŞiFA EC 7' ANESI 

ne iııı mukavem..,... 
edebi irdi? 

Şeyt om bi'e kalbini yakacak istidad 
olan bu Hibe Amerikada doğmuı, A. l 
kanınd n gelmiş bir Bohemya rOıeb "' 
Nevyorkta Hanter kollejde tahsilde 
lunmuştu. Ot utı ıerafeti hem Almıab 
ve hem Amerikanlığı udırıyordu . Bu N• 
yorkta Naıi mahfillerinde büyük bir m• 
kaz nmıştı. Bu lima a gelen Alman tic d 
ııemileri bile ş~refiae eğlentiler tertip e 
lerdi. Giizel Eleooor sabahlara kadar d 
etmekten usanmazdı. 

Bay Tarra kadını karıısına oturttu. 
kaç dakika oııun güzelliğini seyretti. 
an sonra kendine relerek sordu. 

- Bayan, siı Kari Slusteri taaır • 
nıı? 

- E•et. 
- Nereden tanırsınız. 
- Alman tkaret vaparlarıadı 

eğlencelerden, 

- Onunla bir milnasebetiaiı Yar ••' 
- Aşioalıkt n baıka bir mhaı• 

yok. Fakat Staver olduiaau bildlil• 
adamdaki zeki benim naıarı dikka 
celbetmiştir. 

- Bu bapta bana söyliyecej'iniı O 

lir mi ? 
- 1937 de bu adam 7iae baraya 

mişti. 
Bana tE!lefoala bir randeva verdi 

bcrce birer soda içtik. 
Benim tahsilim, düşüncem hakkıada 

rimi ıordu ve bana bir memari7et h 
vaddetti. 

Bir kaç hafta sonra bir mektap 
Mektupta imza yoktu. Fakat memari 
bahsedildiği için bunun kimden ,., .... r-..:.. 

anlamıştım. 

Bu mektuba mis Kaate Moopa da 
kmrlviziti konmuıtu. 

- Bu kartt• yazı varmıydı? 
- Evet, bir kıç söı. 
- Ne diyordu? 
- Kart sabfbi beni çaiırıyor, ba•• 

leyecekleri olduğunu bildirirorda. 
- Siz evvelce bu mis Mooıdu 

niz varmıydı? 
- Asla. 
- Sonra. 
- Ben gittim. bu modern kadı•• 

düm, 
H&lva pek soğuk oldupadaa ba .. 

kahve ve hem çay ikran etti. O da 
lim ve arzul nmın nedea ibaret old 
sordu. 

- Size betaber yaşamanızı teklif• 
Sizi vaşingtona götürerek bir iı 
söyle dimi? 

- Hayır. 

- Size Amerik D orduınaa " 
yesinin genç zabitleriyle taaııtarm 
eltimi? 

- Hıyar. 
- Size ne gibi iı verecekti? 
- Bu b bda bana aöı bile •t 
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Çi liği 
ı ) ~ ., an: 

ı H met 
: Fc.riduu 

Sır :r ı : Es. 

Rece ben 
dı ai, ~111• 

barda çok ı liyorsun? Canım · çiftliğin 
yolu da buradan epey uzak 
değil mi? '•ttu~ •ıryetı numarası 

oto te11ıo11ra çıktım. 
d&ıa~obıle atlıyarak kö-

IL "İİIQ, "'tea· 
lalı 1 '4bıh yatağımdan 
'•~i ~~ikonda ııgaramı, 
tar ıçıyordnm. Bir ara-
•ÇııJ•dıki Leyliaın kapı · 
~ ı. 

t '''•y lı.' İ11ia? ~ ım çıkıa beğo-
lld,ıa urban. Ben bal
•ırı, BQrbanı çağumağa 

ddl ı1a ;~?rdum. Likin Bur
a ~ .. IQ tıp garip etrafına 
• l il. 111 hayretime mucip 

ı b• ~lltbı11 b . 
bf ııa ~6 enım e•imle,Ley-

D f' '' ık~ arasındaki •i· 
N• -. ~· felınce eğıldi. Yer· 
ef ır 1 " •uç toprak aldı. 

•ıat,"~ld liıtüne başına 
'•kı •ur&1ormuı gibi ba 

•rı lb' · · b '"• e lSHlDlD er 
,,~ buladı. Bir dakika· 

ıa4, ~dıtım toı toprak 
~.. •l111ı1tı. 

1
,., '''tle:~un yaptıklarına 

111 b,, ıçfnde bakıyordum. 
~1-.._lc~•tlhıG baııaı top· 
" bir ,'11 ıonra gene yer

i-' dı 'utıaı toz aldı. Bu· 
P1 Pir, 1c"Pkı11nın Uıeriae, 

'Pti. p'-rdeJ&sının arasına 

Arkadaşım bcdim herşevi 
anladığimı farketmişti. l~i 
pişkiuliğe vurmaktan başka 
çare bulamadı. biraz sonra 
balkonda bana işin iç yüzü· 
nü anlatıyordu : 

- Birader bizim Ayşcnio 
ne kadar sinirli olduğunu 

bilirsin. bana göz açtırmı · 
yor. Halbuki ben d e eğlen· 

ceye. :ı.evke bayıla ım. Son 
:ıa ll1anlarda elime büyü k bir 

para da geçti. Bira z ser

bea kalmak, boş vakıt bu

labilmek için düıuııdüm ta
şındım Nihayet bir çiftlik 
satın aldım. Haftada bir iki 

defa ht nbuldiln epeyce 

uzakta olan bu çiftliğe gi • 

diyorum diye evden çıkıyo
rum. lstedığim gibi eğleni • 

yorum. Sonra üıtümO baıı
mı toı toprağa bnluyorum. 
Doğra bahkpazarıoa gidiyo-

rum. Buradan biraz tereya
ğı, peyair filin satın ahyo· 
rum. Sanki bunları çiftlik-

ten getiriyormuşum gibi bir 
otomobile yükliyerek eve 
d6nüyorum. 

(HALRIN SEiı) 

[,...,.....,..... ................ ] 
l !?.::.....!.~ 1 d n y 
[ N e 1 e r ] - --o---

,....,....,....,.... iN 1 b t k L ...... O lu yor1 ) 1, ası --o~~ca - ~ ........... Yazan : 

Şarkı sögledlği her da- Kazını Sevinç Altınç.ay 

kika için bir otomobil GÜNLER VE MEVSiMLER 

alan mugannl·ga Dünyanın bu gecikmesine 
U göre, bundan beş yüz bin 

Anlatacağımız vaka b ki- asır sonra yeryüzünde insan- il 
katlir. Geç.en kanuoevvelde lar yaşarsa 1 t28 saatlik gllo-
Birleşik Amerlkada D etroit le: ve ikişer ğünlük mevsim· 
şehrinde ieçmiştir. ler görecektir. 

Stokbolm operastnın en Bu giın arz kendi etra-
büyük ve tanınmış mugan· fında 24 sadte dönüyor. 
niyclerioden biri olan Yous· Dünyanm çevresi 40077 ki· 
si Bjoerlink şimdi Birleşik lometre olduğu içia bir sa-
Amerik:ıda turnede bulun· ~thki ıü rati bugün 1665 
maktadır. kilonetredir. 

ilk verdiği ı~onser fevka- Bundan 500 milyon esı r 
ilde rağbet kazanmıştır. Bu sonra bu süratte 17 ilomet-
rağbet o dereceyi bulmuş· reye inecektir. O valtit dün-
tar ki Amerikanın birinci yanın kendi etrafında dev;i 
derecedeki bi rçok tiyatro ancak 1128 saatte müm küu 
kumpanyaları ve radyo is· olacak ve b th üstüva (eku-
tasyonluı derhal Youssi ator) da 564 ıaat gece, 56• 
Bjoerlingi angaje etmek için a1at gündüz görülecektir. 
faaliyete geçmitferdir. Biliye~ suuuz ki mevsimler 

Sauatklrın karıılaşmış ol· üçer aydan ibarettir. Bunun 
duğu en ıayanı dikkat tek-
lif meşhur fabrikatör ve için SOO milyon asır sonra 

ber mevıim iki gllo sürecek 
milyoner Hanri Ford lsveç ve insanlar bir mevsimde 
mugannisine bir haber göa-
dererak Detroitte bulunan iki uıun gün, iki uzun gece 

gö:ecektir. 
fabrikaıının İfçil ... ri için 20 

8 Şubat 1941 

BAZI DİKEN, 

BAZI GOL 

Bir Ukalaya 
Bakma ahhap aen bana 
Görünüıte ben gibi/ 
Bazı zaman bat rım 
Batana, diken gıbi 

Yoksa param, servetim, 
Görülecek bir tahtım J 

Senin istikbalinden 
Daha açıktır bahtım 

Ü ıısiyetirn fazladır 
Beylerle, sığalarla 
Mücadele zevk verir 
Bana; ukalilarli 

Bence hiçtir, yaııma 
Ağlasan da, gülsen de 
Sen de hiçsi n karşımda 
Göklere gömülsen de . 

BATMAZDIKEN 

En vah~i 
hayvan 

Et yiyen hayvanlar araııa· 

da en vabıi kurttur. Bir 

kurt kendi anaıınd•n doi•• 
k rdeşini bile yer. 

-o-
1~- 'Pi,ı,:t•! Pırıl boyalı iı· 
uı taiıı ı . lle bir toz kllme-
'111"' çı,, k 
·~ lır adar yürüdü. 

atı ''•d ''•••nda tepiameğe a •. bi' irıı 

işte bizim çiftlik hikaye· 
sinin iç yüıü . Evvelki gün 
de gene evden " çiftliğe gi-

diyorum!,. diye izin aldım. 
işte çiftlikten beuüz bugün 
dönmek nasip oldu. Aman 
ben artık kaçayım. Daha 
Balıkpnarına uğrayıp pey-

4akikahk bir konser verme
sini ricı eylemiş ve konse
rin her bir dakikası için 
kendisine bir otomobil ve
receğini, bu teklifin ademi 
kabulü takdir1nde kendhine 
10.000 ineç kuronu hediye 

Tabii o zamana kadar gü
neı sıcaklığını çok kaybede
ceği için uzun geceler don
durucu soğuklarla, dayanıl
maz bir hal alacaktır. 

PARISTEN TOKYOYA 

Burunla kaval 
çalanlar 

ol• dty, e~yel boyadan pı. 
•trı~ 

1 
••karpinleri şimdi 

İdi Yle toz toprak için-
r,t,İc 'tik meraktan çıl· 
diırı ~1111• balkondan ıeı-

• fit ~ 8~rh,11t 
, \J •11 .. 

1111' it \ı ç &ıtüne yakalanmı< 
'•ıı t "11 td,, ~ tliıile başını kal· 

k!~ Q114, ~:•!•na bekındı, bal
e!P"J". dt L ıu görllnce fena 
' tL qOz ld 1 ~: Q u. Ona güJe .. 

'G,ı d 
'"- ~. e biraz oturalım. 

nirleı, yığ alacağım. Evdt.n 
çıkatken Ayşe sıkı sıkı : 

- Çiftlikten gelirken p ey· 
oirle yağ getirmeyi unutma 

diye tenbih etmiıti. Bana 
müsaade kardeşim. Sakıu 

bu sırrımı kimseye ıöyleme 

ha ... 

- BiTTi-
~ .. iı:~y~ •çayım. dedim. 

lb. &
11
,b •ildim. Kapıyı aç- HUKUK MEZUNU 

i ~rl, 1~111 11 hali~e kahkı- İL YA ARDITI ÖZONARAT 
lf lbı lor llleaıek ıçİD kea· Her nevi emval ve emlik ida-

1 ......_ N 11Ptedebildim : resi ticaret ve aanayi er-
•lc • , e o? b~ l babı ile .ermaye uhiplerini ta· .,J' •çıtade ç'f I Y e toz top- nıthrmayı taahhüd ede. Orta 

edeceğini bildirmiştir. 
Yousıi Bjor:ing yirmi da

kikalık konser ıçın yirmi 
otomobil atmığı kabul et
miştir. 

-o-

Tibette erdi
. ven yollar 
Tibet dığlıuında çok dik 

yarlar mevcuttur. Fakat bun· 
ları sıeçmek çaresini bulmuş• 

lardır. 
Uzun ağaçları keserler. 

Bu ağaçlara ayak girecek 
kadar oyuklar açarlar. Ade
ta sabit merdiven yollar ha
sıl olur ve yari r bu suret· 

le geçilir. 
-o-lftaı el ;;;:nm amSi lgfted-18:::~·,;:F.t·:~::: ~1',:n· l 

eııiz fi tıklar ıçınde bırakacak olanı T ı•• f •ı 
g1I (2110y<)uu .. m bir proğrım takdim ediyoruz. : Üy U 1 y&V• 

~" 2 P•utnK) 1-Hint Rüyası 1s6:~~· i ruları 
ıi' " "l{llyruklu yıldız Fr•~.aızc• ı Bazı Fil yavruları· 
tol' de "-1•r: Bu Sozltı ı ıun sırtlarında doğdukları 

ıa1._ ~illt Rrıgün: Kuyruklu yıldız: 11.15-2.45-6.15-9.45 l zaman uzun tüyler bulunur. 

Bu kadar uıun bir günde, 
sıaatta300kilometre giden bir 
otomobille Paristen Tokyoya 
gilnde dokuz defa gidip gel
mek mümkilo olacak, saatte 
bin kaometre süratlı bir tay
yare bir günde dünyanın 
etrafını 14 defa dolaşabile

cektir. 
Hep bu iıler kıyamet ya-

kınlaıtığı zaman olacaktır. 

ÖLEN VE DOGAN 
GÜNEŞLER 

Güneşimizin gittikçe öl· 
mekte olduğunu yokarıda 
gömüıtük. Boşlukta öyle mu
azzam güneıler vardır ki 
bunlar sık ıık ölmekte ve 
yenileri doğmaktadır. 

Meseli koımoğrafiya ilim· 
)eri gökte 11k ıık aydınlık
larını azaltan ve çojalta D 

yıldızlar görüyorlar. 

Son zamanlarda bunların 
ikiı yıldızlar oldukları anla
şılmıştır. Bn ikizlerden birisi 
ölü yıldızdır. Onda artık 
aydınlık kılmamıştır. 

t er ıiin~•d : ~-4 30-8de başlH. DlKKAT: Hafta· l Bu tüyler zamanla dökül-

t
tlJ'r' 11 e ılk seanslar ucuz halk matioeleridir. • _ Sonu var -mektedir. 
r'O'' il::: m'.1-··-ellls-• ---El•"'•'-IJ.S ___ ID!l!mı~~--~ .. m::;::r~~~ım:~SDCJl'~~--~ca"i:ZZ::":;;o 

[ TA yy ARE SiNEMASI o.A T~6~~n 7' (Bu hafta) 

( 

~d61vebıbın yegane~ 'kibr) Mısırın slnemacıllk [Aşkın gözyaşları muganuiyesi] 
~baoı 1 alemlnln en bUyUk 

... ~n. Ess~gld.] .. rnrkç• .~~:l·!~!~~. , .. k,1ı ( Necat Ali ] 
2, 3 

36 
atıoeler: '[ YJLDJZ SULTAN ) Cunıarteei, Pazar günleri 

~lt()(l ' 5,30 7,30 9,30 1,30 da baı,ar 

ı:\MA ÇOK ] Yakınıark Havadisleri: Londranın bombardımanı Loadrada düşürülen alman tanareleri-Bay 
~~R.}1L~ VE Çör~iliu müd-'ıa ttrtibatini teftiıi-Atinaya ııelen italyan esirleri ve Atinada yapılan ıenlikler 

,_ 11 a m&temadi aak•r HYlıiyab· Göricenia zaptı itin blcuanlar-Yuaan ordusunun Gı>riceye ririıi 

Fi1ipin adaları yerlileri 
arasında burniyle kaval ça

lanlara çok tendlif edilmiı
tir. 

Bunlar biıt. güç gelecek 

bu iti pek kolaylıkla baıa· 
bilmektedirler. 

-o-

300 Nevi boya 
Bir boya mllteha11ısı, ıi· 

yah ve beyaz boyaların ne· 

vi1erini teıbit etmiıtir. Onaa 

iddiasıoa göre 300 nevi ıi

yah ve beyaz renk mevcut· 
tur. 

Dr. Fahri Işık 
I:ımlr Memleket baıtaneıl 

Rontken mOtebuı111 
Rontken ve Elekulk teda•lıl 
J•pıhr. ikinci &e7ier Sokak 

29 Nn TJ;l .EFON. 2S42 

Satılık bahçe 
ve .müştemilatı 

lzmir Boıyaka Ağabey 
mevkiinde karakol karııııada 
hudutlan, doğa binbaıı Ha· 
lim, batı Arnavut Selim, 
kuzeyi iplikçi Fahri, güneyi 
genel yol tapu budutlarile 
çevrilmiş 6 dönm bir bahçe 
müştemilitile ucuz fiyatla 
satılıktır. Satın almak iıti· 
yenler lımir üçüncü beyler 
Şamh ıokak No. 24 de 
Mebmd Cevat Se•İaçHye 
m&racaıt edilmeai. 4-6 



[ SAHiFE 4] 

RADYO 
GAZ E TESIHD EN 
Radyo gazetesine göre 

Bingazinin logilizler tarafın
dan iıgali ltalyan prestijine 
indirilmiı ağır bir darbe 
teşkil edecektir. iki ay 
içinde lngilizlerin darb le· 
rile 58 ıenedc kurduj'a 
imparatorluk yıkılmışbr. 

Bingazinin işgali Fraoıa
nın ve Viıinin vaıiyeti üze

rinde mlleasir olacaktır. Bu 
hezimetten sonra ti mali Af· 

rikadaki Fransız müstemle
keleri her türlu tehlikeden 
kurtulmuşlardır. Vişi hükü

meti kuvvetini şimali Afri
kadaa aldıiına göre bu 

bölge ne dere~e kuvvetle· 
nirıe Vişi de o derece kuv· 
vetlenecek tir. 

General Veygand Bizer
tenin Almanlara terki hak· 
kında müzakereler olduğu, 
buraya Almanların hiicum 
edebilecekleri hakkındaki 
ıayiaları yalanlamıştır. Ge· 
neralin bu beyanatı ve tek· 
zibi dikkate llvıktır. 

------- • 

NOTERLERiN 
Yardım sandığına uatı. 
raoaklarf aidat paraları 

Noterlerin aylık gayri ıafi 
relirlerl üzerinden yardım 
sandığına yatırılacak aid•t 
paraları hakkında Adlıye 
Vekileti Cümhuriyet müd-
deiumumilikleriae bir tamim 
yapmıştır. 

Bu tamime göre aylık 
gayri safi geliri 200 liradan 
fazla olan noterlerden 50 
liradan 200 liraya kadar 
y&ıde 2 ve fazlası için yüz
de 8, aylık geliri 500 lira
dan fazla olanlardan 100 
liradaa 150 liraya kadar 
ytiıde 8, 200 liradan 500 
liraya kadar yüzde 9 ve 500 
liradan 600 liraya kader 
yüzde 6 alaaacaktır. 

--o--
VatandaşlıU"ı-1 
mıza alınan 

miletaşlarımız 
Muhtelif memleketlerden 

hicret ve iltica suretile yur
dumuza gelmiı bulunan 
1863 millettaıımı.ıın vatan· 
dııhğımıza kabulü icra ve· 
killeri heyetince kabul edil
miıtir. 

---o---

[R'AtklN stil) [ 8 Şubat 1914 

iki kuyruklu yıldız~Z~A~~ 
Dünyadan biri 

lstanbul (Hususi) - Arsı· 
ulu111l Astronomlar Birliği
nin Kopenbagdaki merkez 
bürosu bir kuyruklu yıldızın 
Kalifoıniyada Friend ismin· 
deki bir astronom tarafın
dP.n 18 ikinci kinun tari
hinde keıfedildiğini lıtanbul 
Üniversite Rasathanesine 
bildirerek bu yeni kuyrukla 
yıldızın latanbuldan da rasat 
edilmesini dilemiıtir. Bu ha· 
ber Kopenhagdan 21 ikinci 
kinuoda uçak postssile yol
landığı halde ancak 30 ikin
cikinuo perşembe günü ls
tanbula gelmiştir. 

Perşembe ve cuma günil 
lstanbulda h va bulutlu geç· 
tiğinden rasat yapılamamıştır 
Ancak cumartesi ile Pazar 
günü arasındaki gecede ha-
va açılar açılmaz Dr. Gleiss
berg Üniversite Rasathane
sindeki büyük astrograf va· 
ııtasile kuyruklu yıldısın bir 
fotografını çekmeje muvaf-
fak olmuıtur. 

Bin gazinin 
Zaptında 

--aıııııı--

Baıtaraf ı 1 inci &ahifede 

Zorl aşıkd 
uzaklaşıyo , öteki yaklaşıyor g" 

10 50011 
Poz müddeti yarım saat diğer bir kuyruklu yıldızın 

Üniversite Rasathanesinde Basmahane istasyo 
olan bu fotof rafta kuyruklu Veli oğlu kamyoncu 
yıldız niıbeten büyük görB· Rr. Gleissberg tarafından Hasan kızı Halimeye 
nürse de parlakhğı azdır. rant edildiğini haber ver· tup göndererek seni ı 
Mabreki daha tayin edilme- miıtik. Bu gök ciımine dair rum bende bekirııllı 
diğtnden kuyruklu yıldızın fU yeni malumatı elde ettik: Basmahanede bekleriOI 
dünyaya yaklaşıp yaklaşmı- 10 ikincikinun taribine ka- zısı liıerinc suçlu takir 

yac ğı henüz belli değtldir. dar dünyay• yaklaıtıktan tirilmiş vo suç Qıtil 
8 d d b f lenmııtır. un an ye i a ta evvel, sonra halen dünyadan uzak-

dünyaya yaklaşmakta olan laşmaktadır. 

TRENL RIMIZ HA KINDA 
N HABERJ~ER UYDURU 

----111111111111 ----

Af uon • Bandırma trenleri 
ikmal. edilmek hattı da 

----e 

ıınuor Audın 
üzeredir 

Bizı fena fikirli insenlar tarafından trenlerimizin daha 

bir ay işlemiyeceği hakkında çıl: rdıkları haberler baıtan 
başa uydurma ve gülünçtür. 

Afyon ve bandırma trenleri muntazamen işlemektedir. 
Aydın battı da iki gline kedar muhakkak ıurett• munta
zam seferlerine baılayacaktır. 

iNevyork Postl H A V A L A R 
ne diyor AÇILDI 

--------- --iKiii--
Nevyerk, (a.al- Nevyork 

--o--
Hırsızlık 

Adliye binasında G 
oğlu sabıkalı Cevat }. 
binasınıo kömür deP 
girerek 14 kilo köıııd' • 
larken yakalanmıştır. 

§ Karantina Ege b ~ 
de Hüseyin karısı ti• il 

muhtelif tarihlerde bi•. \i 
bulunduğu Ege }isesi \ 

talebelere ait 226 adet 
rap fanila ve saireyi 

·ı· ğından mesruk eıy• 1 

liktc yakalanmıştır. 

--o--
Ço~uk 

Düşürtme1' ~ 

bir de manastır bulunmak- Post gazetesinin maruf harp Sular her yerde 
Çekilmeöe başladı 

Göztepede liya oğlO b 
çil Mehmet izdiva~ fi : 

Mustafa kızı 20 yaşı~~· 
mayı iğfal ederek k•' 
ve bundan hamile kald 
dan iliç içirmek ıor' 

tadır. muhabiri Leland şu müta-
Londra, (a.a) - General lcayı serdetmektedir. Al· 

Veyvel ordklan Bingaziyi manya en kısa bir zamanda 
ıaptetmekle Grazyani ordu
larını parçılamıı olmakta
dır. Veyvel kıtalarının ileı i 
barekitı dü uyada hayret 
uyandırmışbr. Bu ordular 
iki ayda 800 kilometre me
safe katederek yüz binden 
fazla esir almışlardır. 

Grazyani artık Bingazi· 
den garbe doğru çekilmekte 

dir. Bu muzafferiyet Italya
nın nihai hezimeti ile neti 
celenmiştir. Artık ltalyanla
rın teslim olmaktan başka 
bir şey kalmamıştır. 

Londra (A.A)-Bingazinio 
lagilizlerin eline geçmcıi 
i~paratorluk c,rduıuna Malte 
ile en yıkın irtibatı temin 
etmittir. Bingazi birinci sınıf 
bir deniz 6ssü ve deniz tay
yareleri için su tesisatını 
haiz mnkemmel meydanları 
muhtevi bir yerdir. Bu kale 

Alman bomb rdıman tayya
relerine karıı da iyi müda-

ehemmiyetli bir surette im
dadına koşmadığı takdirde 

ltalyan ordusu tntramen 
muharebe harici kalabilir. 

Diğer taraftan ayni gazetede 

B. StoYe Arnavutlukta Yu
nanhların Avlonyayı işgal 
ederek ltaJyanlann denize 

atmalarına mani olan ye

gane ıebcbio müthiş hava 

şartları olduğunu temin ey
lemektedir. 

Muharririn İtalyanların 

kendi ba~larına kalmalıırı 
pek şüpheli olduğu kanaa
tindedir. Keudilerine katan 
yegane ümit Hitlcrin kendi· 
lerine bu cephe için 500 
bombardıman tayyare gön
derebilmesi temenniddir. 

F ıizm ölmiiştür. ltalyada 

ister Gül, ister Ağla 

Son yağan yağmurlardan 

sel baak1nı devam etmekte· 
idi. Düo gene bütün Ege 

m
0

ıntakasında son 48 saat 

zarfında hiç durmodan yağ
murlar yağmış ve bugün ha-

va açılmıştır. Menemen mın· 

takasın da sular inmektedir. 

Kuşadası - Selçuk şosası

nın bızı kısımlarında ıu 50 
santim yükselmiştir. Kemal· 

paşa, Parsa, Kasabı, Tepe· 

köy, Değirmendere, Tire, 

Bayındır, Ödemiş, Bergama, 

Soma, Dikili, Foçada sular 

bazı kısımlarda çekilmittir. 

artık Faşizm mevcut değil

dir. Şimdi. yalnız NHiler ta

rafından ayakta tutulan bir 
faşist cenazesi vardır. 

3 aylık çocuğunu di1f8 

ğünden yakalanmıştır· 

RA D Yjj 
18 00 Program 'fe ,1 

leket saat ayarı, ıs.O 
zik: Radyo caz orke• 
18.40 Türk müziğindell 
lor örnekleri, 19.00 ~ / 
ma (Günün meıel 
19.15 Müzik: Taob~ 
yayla tanburla saz el 

1 
19.30 Memleket sı.ıt 1 
ve ajans haberlerı, rf 

Müzik: Meydan faıh··~ 
Radyo gazetesi, 20 45 ' 
Karışık şarkılar, 21·~ j1 
nuşma (Bibliyografya ~t 
Müzik: Radyo saloll 
traıı, 22 30 Memleket. 

ayarı, ajanı haberler•• 

f a& edilecektir. Bundan baı- Kadınlar neyi israf etmezler? 
Seter gapan gemilerin ka Akdeniz bölgesinde ndat-

leri çoğalmış olan logiliz iki arkad ' birbiriyle konuşyor: 
• ııG. 1 ....... .. 

sala fiatlcri .. 22 50 1'0",, 

(logilizce-Yaloız k•9' ft! 
poıtasile).. 22.50 z,.ıı l 
Caıbant pi. (Saat 
kadar yalnıı: uıuo yı hareket vesikaları UZQQ mesafe bombardıme.n - Dünyada en çok İtraf edenler kimlerdir? 

Marmara iskeleleri arasın· tayyareleri Alman ve ltalyan Arkadaşı - Şüphesiz kadınlardır. 
hava meydanlarını daha ko- K d ı d d' h ı da ıefer yapan gemilerle d b'I k - a ın ar mı e ın, amma yaptın a 

bir yıl için muteber olmak laylıkla tahrip e e ı ece • - Neden? 

lll.r. hareket Ves kası Veri._ le!'dir. k d 
- Azizim a ınlar yaşlarından indirdikleri seneleri bile 

ile .. ) 23.25 - 23 30 
program ve kapaıııf·• 

o--' 1 
Cezaeviııd 

lecek olan gemilerden gay- Genernl Vevel kıtaatının 
ri diğer gemilerin her Ji. burada gb5tcrdikleri snrat kat'iyen ziyan ve israf etmezler, hem bııkalarının yaıları- kBÇBJI ~ 

k na illY• ederler. mandan hareketlerinden ön- dünyayı hayret içinde bıra • 
ee asulfl dairesinde hareket mı~hr. Bu sür'at ancak do· 1 t GOi 1 t A"I Çeıme cezaeviad•" 
~eaikası aJmalar1 kararJııtı· nanm saye inde mümkün S er t S er y a 32 gDnc mabküoı tJI• 
rılmııtır. olabilmiştir. Kardana yakalaoııı•f 
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