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111alar, daha iUi E l•Hariciye Veki-! 

limiz Anka- 1 

iZMiR 
--oo---

Enternasuonaı Fuarı 
&derler .,.-----ıp Almanyanın istila 

ıl Vt tıhakkük pençesi 
~da Y•ıımak mecburiyet 

it ~ P•tlığında kalan Fransa 
ıı F 

1116 
rannız gazeteleri 

Ankara - Şimdi aldığı
mıı bir malumata güre, 
Reisicumhurumuz Milli Şef 
İsmet İnönü bugün Sivası 

şereflendirmeleri muhtemeldir. 

Yozgad ( A.A ) - Milli 
Şefimiz İsmet İnö~ü Parti, 
hükumet ve belediyeyi ziya
ret eylemiş ve bu ziyarc:tleri 

esnasında vilayeti ·ve halkı 
aJika eden umumi işler üze
rinde tetkiklerde bulunmuş 
ve alakadarlardan izahat al· 
mışlard1r. 

,.. i t ttdiklerine ve bazı 
bİ' etj 11''11•ıı ricaline mağl(i-

~t •uç ve mesuliyetini 
ille" Yd fe çalışacaklarına, 

Pe'iNJlh~VZ'afflıJMa~i'';ı;;;i;;; 
de büyükhava 

~~l eb evvel muhtaç 
' •rı aı ·ıı· b' ı· ki · · •ııe ı ı 11 ı erını 

k i .bakarak Fransayı 
da 

1 
Çın yıllarca ve geceli 

zın zenginliği muhar~beleri 
oldu 

I•' , 
1

1~ çalışan ve bu bu-
'"lı -b". bat ••ıran ve sığmı-

,,lb lln fedakirhkları ve 
ft 

11 
•nlıldarı güze alan 

Siird - kaman dağında bulunan petrol havzamızda ya
pılmış olan tesisat bir buçok senede ikmal edilecektir. 

Tesisat bittikten sonra petrollarımız ihtiyaçlarımızı karşı
ladığı gibi harice de satacağız. ______ .. ______ _ 

Bu muharebelere 1400 
'tauuara iştirak etti 

ıl ••ı:ı•nın karşısında bütün 
.- '•h~:rın nasıl derin ve 
bil ke

1 
' bir gaflet ve es

ti ı ta~ı·Uylco,una daldıkla
,s iyet ıl ve tetkikten !onra 

UÇ YERDE ELEKT• 160 Al~an taggaresi 
RiK SANTRALI 1 düşürüldü 

fi • 
111 

'e medeniyet diyarı KURULACAK İ' kıı erıılek tlerini esaret-
bıaı,rt~lc Çarelerini arayıp Ankara - Kütahyada kurulması tekarrür eden muaz-
e~et~ •r daha çok iyi bir zam elektrik santralı işi faaliyetle devam etmektedir. Ayni 

e bulunmuş olurlar. zamanda Egenio iki y~rinde de elektrik santralı korulacak · lll: böyle yeni bir nağ- tır. Bu santrallardan bir çok şebriterimiz istifade ede-
rı Uran bu gazetelerden cektir. 
tal daha bir kaç ay 
f:' tlteaıadiyen lngilizle
tı111 ~l ız arkadaılarına 
•tı .. f sayısız yaıdımlar 

•• ~ •lar dolusu medb iye 
ıl . e•ekldirler yazıyor-
; l\ıe .. 
j4 ~ P.ıa Jıoo hattının biç 
il' }' 111111 aşılmıyacağını, 

•c:,c;.ı b .. . k . t • nı agarara ıs-

e y 'e eğlence köşele
-~11 relen Fransızların, 
~ •rının 11 O milyonluk 

, P•rıtorluk haline gel-
L~li •Dcak mağlubiyet 
oq~ rııetıerinden sonra 

_ .. ___ _ 
Terfi Edecek Subaylarımız 
Ankara - Zafer bayramında terfi edecek subay ve as

keri memurların terfi listesi Milli Müdafaa vekaletince ha
zırlanmııtır. 

Bu sene Generallerimiz arasında da terfi edecek yüksek 
askeri erkin mevcuttur. 

General Gold Kler deniz yol
Bir Ziyafet cu tayyaresi 

Verdi Londraya 
Londra (A A.) - Gene- do··ndu•• 

ral Gold'un dün verdiği bir 

Londra (A.A) - Dün ce · 
reyan eden muhu ebelerde 
60 Alman tayyaresi düşü
rülmüştür. 

Bu muhareb lere 800 Alman 
tayyaresi iştirak etmiştir. 

piJotlarıaıızın ifadesine göre 
dün Maoş denizi üzerinde 
1400 tayyare uçtuğunu gör· 
(Devami 2 nci sahifede ) 

Ali Riza Çeliker 

l•fı '•rmıları bu da de-
i ~·et ve uykulıerının 
~~r delili sayılabilir. 

ziyafette Fransız generali 
dö Gol da hazır bulunmuş 
ve ziyafet çak samimi bir 

Nevyork (A.A.) - l ogiliz 
deniz Kler tayyaresi dün ' 

~ ~bir yıl 6nceye ge
, · •dar milli hudutları hava içiode geçmiştir. 

• 

SIRRI SANLI 

İl lld, . . 
... , ııyaııyat kavı• dostlarını da memnun ve 

( ti •lırı ile birbirinin ihya etmiŞ o· acaklardır. işte 
~. tti .. l F :~1 oymaga ça ışan ransanın dostları bugün 

,. 'ti Politikacıları bugün- Fransızların birbirlerine karşı 
• t F d, . ransa içinde ve düşman kesılmemelerini , 

~ı_ bırbir!eri ile uira- Fransız medeniyet ve ~ ül-
,1~ Yerde birbirlerile tnrü namıoa, isteme it ten 

ı,t 11• ruban anlaşabi- kendilerini alaıııamaktadır · 
'-' Fransada Fransız tar. 

'!'et ve kültürünün 

Nevyorktan Londraya dön
müştür. Tayyareye Nevyork
tan yolcu binmemiştir. Yal
nız diğer bir yerden altı 
yolcu bindiği zannedilmek
tedir. Bu tayyare bir hafta-
lık lngiltere ile Amerika 
arasında posta seferi yapa
caktır. 

Roma yanın 
petrol kaynak

larının ta-
rihçesi 

Büyük harpten evvel Ro
manyadaki petrol kaynak
ları Alman sermayesi)e ve 
Alman mühendislerile işle
tiliyordu. Bu da Almanyanın 
kendi memleketinde petrol 
madenleri olmamasından 
ileri geliyordu. lngiltere Al
manyamn bu madenler hak
kında iÖsterdiği açıkgözlü
lüğü görmüş ve bu maden
leri monopolize etmek çare
sini aramıştı. 

Umumi harp lngiltereye 
bu fırsatı vermişti. Roman
ya bu harpte lngiltere tara
fını tuttuğu için bittabi bu 
madenlerde lngilterenin em
ri altına girmişti. Fakat Bri-

,.,.,,,,,, tan ya harbiye nezareti · Ro
manyanın burasını himaye 
edemiyeceğini gördüğünden etmedik .. 

Balıkesirin icra bakimi 
Bay Ali Riza Çeliker mezu
nen şehrimiıe 1relmiştir. 

Bay Ali Riza evvelce Iz
mir birinci sorgu hakimli
ğinde bulunmuş ve lzmirliJere 
kendini sevdirmiş çok de
ğerJi hakimlerimizdendir. 

ray gitt_i 

Salihli -~Hariciye Vekili · 
miz Şükrü Saraçoğlu Göl
cükten geldi ve Afyon eks· 
p resile Ankaraya ha ı eket 
e.tti. Vekil istasyonda bara
raretle teşyi edi lmiştir. 

30 gün ve 30 gece ıü
gece süren lzmir Eoter · 
nasyonal Fuarının 1940 ~ 
yılı fevkaladeliklerini ıa-
kın kaçırmayıoız. 

20 - Ağubtos· 20 Eylül 

Heyeti Vekile 
AQkara (A.A.) - tVekil

ler heyeti bugün öğleden 
önce baş vekil Dr. Refik 
Saydamın riyeıetinde topla
narak ruznnmesinde me•cut 
meseleler üzerinde müıake-
relerde bulunmuştur. 

·z. Vekili1zmire Geliuor 
Ankara - Zıraat Vekili 

Muhlis Erkme l Borsadan 
avdetinden sonra lstanbul 
tarikile lzmire gidecektir. 

Vekilin lımir Fuarı om açılma 
merasiminde bulunması muh
temeldir. 

, .................... : ............ ~ ............ ~, 
ı ŞEHİT BİR BABARIN KAHRAMAN EVLADI ı 
f VE f 

ıPA AŞUTÇü KIZ i 
t Yazan: ' ' MHl1 t f GönUI Emre '--ıı-, Roman f ............. ~ .................................. .. ... _,_ 

yurdumun gamlı 
her biri bir çeşit 

Ey güzel 
dağları, 

namlı 
Hakikaten üzerinde geç

tikleri karlı ve çamlı dağlar, 
tabiatin doyulan, fakat bir 
türlü ifade edilemiyen canlı 
bir şiiri gibi duruyor ve ba· 
şını taclandıran beyaz yıgın-

ların altında yer yüzünün 
güzelliğini temsil ediyordu. 

Genç asker, bulut küme-

lerinin yumuşak göğsü orta 
sındaa aşaiıyı seyretmenin 

heyecanı içinde şu içli deyi'i 
hatırladı: 

"Ey güzel yurdumun gamlı 
dağları, 

Her biri bir çeşid namlı 
dağları, 

Görgenli, ardiçli, çamlı 
dağları, 

dağları 
Şu yüce duruşunla ne canlı-

llDll. ! 

"Kervan geçirmiyen vollar 
sizdedir, 

Şahin uçurtmıyan yeller 
sizdedir, 

Delirip köpüren seller 
sizdedir, 

Ezelden beri mi dumahıı
nıı.? .•. " 

Mısralar dudaklarından gayri 
ihtiyari döküyor ve cennet 
Anadolunun misilsiz tabiat 
zenginliği karıısındaki hay
ranlığı tekrarlıyordu . 

Bir yurd ki, toprağiyle, 
dağiyle, ağacı ve insaniyle 
eşsizdir. Bir yurd ki, tarihin 
şerefli sayfalarını dolduran, 
medeniyeti yaratan bir mil
letin durağı ve yatağ.dır .. 

Böyle güzel olmak llı.ım 
gelmez mi? 

. . . . . 
Murad yer yüzüne baktıiı 

zaman sisler içinde ancak 
belli olabilen karalhlar yıgı-

nını seçebildi. 
Aşağıdaki hava hatırı 1&· 

yılır bir ııcakhkta bulundu
ğu halde, yukarıda ldeta 
üşüyorlardı. 
Türkinın hakkı. vardı. G6-

gün bir çok bulutları ve en
gin mavilikleri içinde rüı.ıi
rın ıeıi baıka, esiıi başka 
ve tesiri gene baıka idi.. 
Şimdi oldukça [süratli bir 

çıkışla ucsuz, bucaksız bir 
boıluğu tırmanıyor ve hayat 
kaynağı gllneşe doğru biraz 
daha yaklaştıklarını hissedi
yarlardi. 

(Devamı var) 

Tahsilatımız ---Ankara, - Maliye vekl-

[ Devamı 2 inci sayfada J Romanya petrol kuyularından biri 

leti temmuz gayesi itib~riy
le yapılan tahıilit mikdarı-
49,276,269 lira olarak teıbit 
etmiıtir. Bu mikdar reçen 
senenin ayni devresine na
zaran '82.998 lira fazladır. 

t 



SAHiFE 2 (Halkın •••IJ 
• AMERiKA Italyanların • 

ır Alman 
--o-- ---o--- ---o,--

Muamele Vergisi Tenzilat 
Nisbetleri 

Maliye Vekaleti tarafındau hazırlanmış bulunan muame
le veriİsi tenıilit nisbetleri bakkmdaki liste icra Vekilleri 
Heyetince kabul edilmiştir. Bu nisbetler bir Haziran 1940 
terihinden itibaren meri olacaktır. 

Inıriltereye iki 15 Avcı tauuareslle 1 
milyarlık mal- bombardıman tauuaresi 

Deniz bomdardıman 
tauurresi düşürüldü 

10 AGU~ 

ı RomanyaıııO 
petrol ka yn~ 

larının ta" 
rihçesi 

' zeme sattı düşürüldü 
---o---

Londra (A.A.) - Manş 
denizinde dün bir Alman 
deniz bombardıman tayyare

~ si denize düşürfilmuş ve mü-
1 rettebatı olan 3 kişi can 

kurtaran sandallar vasıtala-. 

--o----• 

Gençlerimizin hava kurumuna 
yardımları 

--o---
Neyvork (A.A) - lna-il

tereye 2 milyarlık harp mal
zemesi ıatılmış ve bunun bir 
miyarlık kısmı teslim edil-

--o,--
Kahire, (A.A) - ltalya 

Baştarafı 1 inci sahife~'. 
Almanlar Romanyayı . 
etmezden evvel oradaki 
giliz miralayı Tooııo• 

Geçen akıam Kartıyaka halk partisi binasında ytıkıek 
tabıil a-ençleri namına verilen gardeopartide küçük bir mil
zayede yapılmış on iki buçu~ lıra temin edilmiştir. 

• t ' · mış ır. 

ile yapılan hava muharebe
lerinin en büyüğü, bugün 
Trabluıgarkta, Seydi Ôaıe
rin garbında cereyan etmiş· 
tir 15 ltaİyan avcı teyyare· 
ıi düıürillmliştür. 

rile kurtarılmıştır. 
ocakları ateşliyerek b•• 
dırmıştı. Hatta Rooııo1~ 
istikbalde bunun bede . 

Bu para bava kurumu lzmir şubeıine yatırılmıştır. 
Gençlerimizi tebrik ederiz. _____ ...... 

Manş denizinde bügük 
hava muharebeleri oldu 

1 

-(Battar:fı ;;;:ci Sayfada)- ! 

müılerdir. Alman tayyareleri ı 
gemi kafilelerine hücum.tar 
yapmıflaua da buarat mü
him değildir. 

Bu tayyarel~r akşama k•
dar uçmuş!ar, benzin ve mal-

aeueıi kalmayınca Fransadaki 
üıl'!r" riderek benzin ve 
bomba aldıktan ıoora tekrar 
dönmü,lerdir. 
--- lllllli:llllıııınn----

Mersinlide 
---oı--

Denizde bulunan 
tadın cesedi 
--o--

Dün Merainldie deniz ke

narında bulunan kadın çesedi 

bakkıuda tahkikat dev&m 
etmektedir. Yirmi beş yaı-

larında bulunan bu kadının 
hüviyeti teıbit edilememiştir. 

---o---
Esrar satmış 

--o---
Çorakkapı Hacıali cadde

sınde Ahmet oğlu Mustafa, 
Mehmet karısı Zeynep 't'O 

Mt-hmet kızı Halide dük
kinda esrar sattıkları haber 
alanmış ve alınan tertibat 
üzerine yapılan araştırmada 

2 iram 60 santim esrar bu
lunduğundan yakalanmlşlar
dır. 

Hind içini de 
Vaziyet 
---o--

Şanghay (A.A) -. Hindi 
Çh.ide vaziyet gittikçe ger· 
ginleşmektedir. Japon kıta

ları cenubi Çinden Haine 
nakledilmiştir. 

---o---
lngil0 z tebliği 

Loudra (A.A.) - Alman 
tayyareleri lnıilterenin Ce · 
nubi garbi ve ŞimaHeki 
mıntakalarda uç.ırak borıba
Jat atmıılar ve binalarda b .ı
sa:- olmuş Ye birkaç ki~i yc
ra!aamıştır. 

Sudanda bir düşman tay
yaresi bazı şehirlere bomba
lar atmıştır. Bombalard .... n. 
birkaç sivil yaralanmııtır. 

Dün Filistin ve KctJya 
üzerinde dlişman biç bir 
uçuş yapmamıştır. Ta: yare · 
lerimiz Derneye muvaffa~u · 
yetli keşif uçuşları yapı .• :nş
lardır. ------
Balıklara mahsus 

hastahane 
Stokholm civarındaki Lo

voda bir balık hastanesi ya
pıimıştır. Bu hastane akvar· 
yumda balık besliyenlerin 
ikide bir b•s vurdukları bir 
müessesedir. Akvaryumlarda 
hastalanmış olan balıklar, 
balık hastanesinin, balJk has
talıkları tedavisinde muta
bauıs baytarları tarafmdan 
tedavi edilmektedir. 

lzmır Detferdarhlından: 

Ahmet Kemalin Basmahane şubuine olan milli emllk aaht be~ 
deli bercundan dolayı hacı:ı edilen Altdullah efendi M. Raaa ıo
kağında klfn Sl Hki 37 taj ıayılı Ye ltf lira kıymetindtki evi 
vilayet idare heyeti kararile 11 a-tn 111Atitietle müzayedeye ııka
rılmıştır. 

Taliplerin 20 Atustos 949 Salı rOa6 saat 11 te villyet idare 
heyetine müracaatları ilan olunur. (2t~1) 1-10-17 

lzmlr DatterdarhGıından: 
Kasım zade Rızanın Basmahane tubesine olan kazant vera-iai 

borcundan dolayı laacıı edilmif olan Narlıdere köyünde Kavaklı· 
pınar mevkiinde 39 dönüm ve 2723 lira 11 kurnf kıymetindeki 
batı vlliyet idare heyeti kararile 21 ıün mdddetle mOzayedeye 
çıkarılmıttir. Taliplerin 20 Ağuıtoı 1940 Salı rünQ saat 15 te 
vilAyet idare laeyetine mfiracaatları ilin olunur. 

('051) 3..-10-17 

lzrrilr DetterdarhQınd•n : 
Mustafa Hayrinin Kartıyaka şubHine olan milli emlak satış 

bedeli borcundan dolayı haciz edilen Karfıyaka Donanmacı M. 
eski Banka aokatıntia klin 43-45 eski 5-67 yeni sayılı ve 2'60 li
ra kıymetindeki e\ i vilayet idare heyeti kararile 21 gün müd
detle müzayedeye çıkarilmıttır. 

Taliplerin 20 Ağustos 940 salı ,.ın a saat 15 te idare ite yetine 
nıüracaatları ilan olunur. (3059) 3-10-17 

.................. ıı ........................... ~ ... : .. .. .................. ............................. .. .. 
~ Dikk t, Müjde ~ 
.; [!] [!] [!] :: 
:: 30 Seoedenberi Raln iroalin de büyük bir nam ve şon .. 
... :. kazanan Sakızlı Mustafaoın en halis Çeşme anasonun- ;! 
:: dan ve ea nefis üzümden mamul. . 
:: e<rK O R D O M •• .. •• •• ~ Rakuının (29) tanhli son mamülıit:m bi!bnssa tavsiye ~ 
U eJ ~riz. Kabadayı fabrikasının halkımızca pek çok se- :.! 
:: vilmiş v~ (vu·· . SEL) Rakısını her yarde :: 
;; ~ok zevklı arnyımz .. .. 
ı .......................... ıı .... ......... _ .............. ıı .................................................. 

---ııının ---

İkramiye 
Verildi 

iki lniiliz avcı tayyaresi 
elin üsleri~e dönmemiıler
dir. 

lzmir gümrük baş müdürü 
Seyfiye bir maaş, ithalat 
gümrük müdürü. Rüttü Er
köşe bir buçuk maaş ikra
miye verilmekle t altif edil
mişlerdir. 

Südan üzerinde bir ltal 
yan bombardıman tayyaresi 
düşürülmüştür. lngilizlerin 
Zayiatı yoktur. 

F ar biletleri 
Fuar için tenzilith bif et

ler önümüzdeki Cuma gü
nünden itibaren verilmeğe 
başlPnacaktır. Birinci mev~i 
20, ikinci mevki 13, üçüncil 
mevki 8 iiradır. 

----·---ZABITADA 

---·lM!ilR ---

--o---
Evvelki gün Karşıyakada 

Aydeidu sokağmda arkada
şının oynadığı tabancadan 
çıkan bir mermiyle karnın-

dan yaralanan orta mektep 
t alebesinden on dört yaşında 
Cahid yapılan ameliy"ttan 

ıt'nra kurtarılamıynrak ha· 
yata göılerini yummuştur. 

Karısını 
Yaraladı . ~ ........ ~ ....... ..... ~·· 
Tepecikte Ahmet oğlu : Nüfusumwzun arhş mik- ı 

Yusuf geçimsizlik yüzünden ' ı tarını bilaH• k, Yurdumu : 
· arıst Firdevsi taşla başın- ' ı ıun insan enerj isi bakı - ~ 
don yaraladığından yaka-

1 t mıudan ne vaziyette oldu- ı 
lanmıştır. \ ı ğunu bilmek demektir. : 

---o--- : le.ısım enerjisi ise, dün- ı 

Necibe~·i. baba- : yada .. m~~cut encrj~ı~r.io ı 
. J ı en buyllgu ve yüssegıdır. ı 

Si vu~du : Çünkü bütün enerjileri ı 
ı yarata!1 odur. ı 
: Tü·kiye r.i n insan e ner- ı 

ı j i·d yekununu bize r. üfus : 
ı s ıyımı anlat : caktır. ı 

Bucada Recep oğlu Ha
m t 1

!1zı Necibenin Mümin 
namında bir erkekle gayri 
meşru yaşadıklarından mur
ber olarak kızını tabanca 
kurşunile ağır surette yara· 
o. Jmıştır. 

: BAŞVEKALET : 
ı htatistik Umum Müdürlüğü: .. ....................... . 

lzmlr DeftertlarhQından ı 
Satıı Muhammen B. 
No. Lira K. 

34 Tepecik Sürmeli sokak 41 tajlı 120,18 m. m. ana 89 69 
35 lımetpaıa M. Bardakçı ıokafı çıkmazı 411 ada 7 panel 

8· 1' 8-20 tajlı 35 m. m. arsa 
3' Süvari M. Bardakçı - kiremithane so. 401 ada 2 par· 

ıel 6·1 taj numaralı 28 m. m. arsa 
31 Birinci Aziziye M. Sinekli Cnd. 1179 ada 12 parsel 38 

24 00 

126 00 

tajlı H2,J7 metroe murabbaı arsa U2 97 
!8 Köprü M. kayatebe ao. 1 T37 ada 86 parsel bili. ne. 1!5 

M. M. ana 
59 Köprü M. iskele caddHi 1729 ada 1 panel 92-94 No. 

No. 194,50 metre murabbaı ana 132 'S 
40 Köprü M. Mııırlı caddeıi 1737 ada 65 parsel 181, 31J, 

385 eıki numaralı 512 metre murabbaı ana 17J 2t 
41 ikinci karantina iıkele cad. 1729 ada 1 parHl f2,94 ka-

pu no. lı 418,25 metre murabbaı ana 190 
42 Kahramanlar meydan sokak 1116 ada 4 parsel 6-1, 6-2 

tajlı 50 metre murabbaı hane 369 o• 
43 Süvari M. Mak ıra sokağı 424 ada 14 parsel 36 no. lu 

3S M. murabbaı hane 700 00 
44 İkinci kordon 1216 ada 41 parsel 196 ·1 tajlı 142,50 M. 

M. arsa 8lo eo 
4' Güzelyalı Üçkuyular M. 5 no. sokakta '1S6S ada 4 par

sel 3 tajlı 508,50 metre murabbaı hane 
46 Güıelyalı Tramvay caddeıi 191 ada 15 parsel 923 uki 

No. lu ve 118,25 metre mbrabbaı arsa 
47 K. Yaka bahariye M. 1856 ıncı Afitap sokak 176 ada ıS 

parsel 4 tajlı 108 metre murabbaı laane 
41 K. Yaka Alaybey timendGfer çıkmazı 1719 uncu fehit 

6G 00 

18 87 

60 00 

Muhlis se. 36 ada 35 parsel I tajlı 73,5 m. m. Dam 300 O'l 
49 Buca Yukarı M. Dokuıçeıme so. 83 M.M. 20-1 tajh arsa 20 75 
50 Jmariye M. 1041 inci servili so. 1652 ada 8 parsel 152 

tajlı 3560 m. m. eşcarı havi tarla 
51 Haaan Hoca M. murabıt çarşısında kı:ı.larağuı hanı yu

kara katında 337 ada 55 panel 55· 25 no. lu oda 
52 Biriaci Tepecik 1211 Ne. Yemişçi so. 5'46 m. m. il taj

h arsa 
53 İkinci il 

26 tajlı arsa 
İcar No. 

1146 11 Arabçıkaıaıı ıo. 29,90 m. m. 

175 70 

50 00 

39 53 

il 96 

69 Develi köyde Çobanoğlu Andraadan metruk 25 dö. bağ 150 oo 
7o Bornova Bayraklı cad. 14-12 No. klşkOn 1-3 Hiıesi 166 66 
71 Mersinli Karşıyaka caddesi 61 taj numarolı oda 48 oo 

DOKTOR 

Uyku Meselesi 
Uyku normtıl fizyolojik 

hayatta en esaslı bir ihti
yacımızdır. Faaliyet zama
nımızda vücudümüzde tera
küm eden zehirleri ancak 
uyku sayesinde vücudden 
clef ve tard eder iz. Uyku en 
güzel bir müremmimedir ve 
tamir ve telafi vasıtasıdır. 
Yeni doğan bir çocuk 24 
!aat ~adar uyur. Yavaş ya
vaş bu nyku .umanı azalır. 

Ve büyüklerde 7-9 b&&t ara· 
sında kalır. ihtiyarlarda ise 
dört beş saat devam eden 
bir uyku müddeti hiç te 
mar zi değildir. Normal uy 
kuoun derinliği de burada 
ruühim bir rol oynar. Uyku· 
oun deri nliğini ölçmek için 
kıl fırç,, ile uyku esnasında 
tahriş metodu ku\lanıyorlar. 

Uyku; derinliği uyku müd
deti olarak hesap edi ir. 

Yaşlı olmıyanlarda uyku 
müddeti yedi saalt~n eksik 
olmamahdır. Uyku mutlaka 
karanlıkta olmalıdır. Işıklı 
uyku göz sinirini ve cümlei 

asab yeyi tahriş ettiği için 
makbul deiildir. Uyku rü· 
yalı olmamalıdır. Rüyah uy-

ku gıda makamma kaim ol
maz. Uykudan yorgun uyan-

masına sebep olur. Uyku 
tam manasile delikaiı olma
lıdır. 

---o---
Amurikada şoförlerı 
geni bir ceza usulü 

---o--
Amerikada şoförlerin dik

katsizlikleri neticesinde ölen
lerin sayısı ayda iki üç bini 
bulmaktadır. Kaza yapan 
şoför pek şiddetli olarak 
tecziye e i)mt"ktcdir. Ame · 
rikada her küldimet ceza 
tarzını mıhalli kaaun ve 
adetlere göre tesbit eyle
miştir. 

Şimali Am~rikada Visso 
usin eyaleti polis müdürü 
Morgan adında sinirli bir zat 
yepyeni bir usul bulmuştur. 

Ölümle neticelenen kaza
lara sebeb olan şoförle ri 
mahkemeye t evdi eylemekte 
olduğundan onlara karşı iğ
birarını bir türlü t eskin ede
memektedir. Bundan dolayi · 
kinini teskin eylemek üzere 
şu çareyi bulmuştur: 

Polis müdüriyetinin büyük 
bir odasına masalar, hokka-

Yukarıda yazılı emvalin ırıülkiyetleri V'e üç parça emvalin 
bir senelik icarı peşin para ile ve açık artt ırma usulile 31-7-940 ) 
t arihinden itibaren 1' ırün müddetle müzayedeye konulmuştur. l 
İ.ıa leleri 15-8-940 tarihine miisadif perşembe günü saat 15 tedir. 1 

' Taliplerin muhammen bedelleri üıerinden yüzde 7,5 depozito ak· ı 

lar ve kalemler koymuıtur. 

Belediye ninmatına en kü
çük surette aylnrıhk eden 
ıoförfi bu od911a kapam k
ta ve muayyen bir müddet 
zarfında şoförlere aid ceza 
kanununu 100 ili 250 defa 
kopyn ettirmektedir. Süratli 
giltiklerinden dolayı ceza 
o 

göre•J şofö rlere bilhassa sür· 
ı:ıtle kanunu yAzd1rmaktadır. 
Bu usul iyi neticeler vermiş
t ir. 

çesi yatırarak mezkur günde MilH Emlak Müdürlüğünde müte-
şekkil satı, komiıyonun müracaatları il'n olunur. (2998) 

verileceği temin edillll 
Almanlar burada taıD d 
ay çılıİarak bu mıdeO. 
yeniden temizlediler .'' ~ 
letmeğ'e başladılar. Nıt•it 
bu madenler sayeıindedd• 
Almanya muharebeye 
iki yıl devam edebildi. d 

Harpten sonra bu DJI 

lerin işletilmesini Ina-ili• 
Fransız sermayedarları 
ahhüt ettiler, Almanları~ 

'b rine Fransız ve lni1 

geçtiler ve Romanya pe r 
madenlerine sahip old111' Ot 

Romanyanın~ en ~~· '- · 
madenleri Prohof vadııı0 I 111111 

dirler. Kinipına, B•Y 'rd 
Moreııi ve Balenine ~o hat 

-· adh zengin madenler 1 

vadidedir. Ayni suretle; 
~in diier madenlerde b 
reş civarındadır. Payt• -.. se ksan kilometre uı•I 
1 irgovişte J istasyonu Y' 
nındadır. 

Rizu ve Bıku şebirl 
dede bire: maden oıe• 
tur • 

Romanya · madenlerinİIS 
nevi randmani sekiı b -··•n-ı 
milyon tana kadar çık 
Bir müddet bu miktar • 
azaldı, altı buçuk 
tona kadar indi. f{ • 
mütehassislerinin dedi 
göre, soa .zamanlard• 
randman azaldıkça aı-1 
ıçıın Rumenler yen k•Y 

1
; 

lar azalmağa başlamııt• 
.ı.o 

Turnsevuin, Ramıll .. 
Vilço kenarlarındaki ar• 
malar memnuniyet veriel 
ticeler göstermişlerdir· b 
.rada başlıyan ameliyat 
dahi devam ediyor. ~ 
Romaoyanın petrol ıo• 

(erinden Romanya bO~e 
1 

ve Rumen milleti şioıdıf 
dar istifadeler teoııO . 

memiştir.Buranın kir• d 
ecnebi keselerini doldur 
tur. Bu yüzdendir ki b~ 
rolların millileştirilme•1 

B oıs 
yam uyanmıştır. ui i 
şekkül etlen petrol kolll 
liği de bu maksada '°' 
dir. 

Garip değilmidir ~o~ 
mahsulü olan petroll'~ 
manyada ecnebi oıeıO 1 

)erindeki fiyatlard•0 

yüksek aahhyor. , 
kes• Petrol aatış mer t 

manyanın Ploeşdir~ e: 
petrol tüccarları buyO 
esseseler yapmışlardır·, ~~ ~ 
radan petrollar buıu•' ~ ~•ıaea 
nallerle Köstenceye fe ~"'' 
çuvaya akıtılır. -~, 

~ tibi 

Çecme rı•1 ~I 
y 'dl ııa, 

Gazinosu~ .~ l~1• 
10/8/94" Cumarte•• ı·ıe ~ıı .. 

1ı ' • l ~c 
mı muhteşem ve Ç~ fefl ~, S 
celi bir gardenpartı bit f' ~iı 
ccktir. Müke01ın~11,r t' ti '''" 
ve çok hoş sürprıı. ,e~., " 

t 1 d•'' .1." \J edenleri neşe en _"j >,ı 
Fiyatlar son derece Y/ 1 

dur. 

MilliPiyango Bi etlerinizi ·(SA DeT) Kişesinden Alııı~ 
Çorakk pu Paliıcnerkezi :karıı ı No. 864 Hasan Tabıia Ô.ıdeıTelefoal497 


