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bit ile kadar önemli ı 
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M iLLi EF. iZ Başvekilimiz 
İstanbulda 

... 
..----.-;,_.,.....-ımıın Cllll---

f lsta o bul - Milli Şef ismet loöoö bugün öğl~yt! kadar 
Floryadaki deniz köşkünde istirahat buyurmuşlar, öğleden 
son~a saat 17de köşkten hue k • tJe civarda otomobille bir 
gezinti yapmışlardır . 

ı 

Milli Şefimiz hareıietlerinden önce kendilerine arzı tazi 
mata gelen ş c- ker şi r keti müdürünü kabul ederek gö r üş 
müşler, kendisiodeo şeker istibsalitı hakkında izaha t al
mışlardır. __________ __..._..._..._...__.. ____ , ____ ,__.._wwwz-=-•--=~•,_,, ____ _...,... __ 

1 
lng.lterelspan- ' Cebelütta r iira 
yaya yardım ATILAN BOMBALAR KA-

i edeçektir YALIKLARA DÜŞTÜ · 
Ankara Ba1vekilimiz FAKAT BiR ŞARTLA 

Dr. Refik Saydam lstaobula • 
hareket etmiştir. 1 Londra (A.A) - lspan-

- --o--- ya nın logilte e ile t icari 
' ve iktisad i münasebetlerini 

Adliye Vekili· idame ve takviyı . için faali-

lstaobul - Adliy.! Vekili yd göstermesi iki hü ~ fımet 
Fethi Okyar dün mahkeme- arasında ki iyi münasebetle· 
lerd~ tetkikotlanna devam ' re alamet sayı'maktadır. 
etmiş ve bazı hakimleıden ' Deyli T <'lgraf bu hususta 
İzdhat almıştır. diyoı ki Dahili barplardan , 

---o---
Lizbona Varan 

Fansızldr 
Lizbon (A.A.)-496tonluk 

logiJiz Oıdinö vapurile In
gilterede ki bulunan kültür~I, 
ukeri dip'omatik ve e kono-

sonra iaşe meselesi lsp_.-nya 
ıçın en mühim . ve zor bir 

iş olmuştur ln~ ilt e re l11pan-
1 yaya bu busu4lta her türlü 

y a rdımı yapab.lir . Fakat bu 
yiyecek ve sair maddelerin 

Almanyanın eline geçmesine 
müsaade edemez. 

mik heyt t ıu i c üo bLra ya ' -- - o --- j 

ge:diler_. --o--- :Resmi ita yan 

Milletler oemiueti 
katibi umumi~ i 

Berlio ( A.A) - D . N B. 
ajansı bildiriyor: Mıllctler 

meclisinin umumi katıbi B. 
Adenal istifa etmiştir. 

--o--

Parti Başkanı 
C. H. Partisi lzmir vilayeti 

idare h~yeti reisi B. Atıf 

İoao bir ay istirahat için 
Gölcüie gitmiştir. 

Tebliği 1 

Roma (A.A) - Bir lta!
yan bava filosu dün g ece 

uzun bir uçuştan sonra Ce
belütta;ık üzerine giderek 

üsleri b.>mbalamıştır. Ayni 
zamanda Deı ne üzerine ya

pilan bir bava akınında bir 
l ngiliz tayyar~si düşmü~tür. 

H•yf.ıya yapıl on hücumda 
petrol depolarında mühim 
zarlar yapı l mış ve yangınlar 
çık aııştır. 

Şe'ıit bir baba .. , ın 
man evladı 

kahra-

ve. 
PAAAŞUTÇü KIZ 
Yazan: OönUI Fmre Mlllt Roman 

·---- ---- - . - ----
Bu Çok Heyecanlı Romanı

mızdan Parçalar: 
Genç asker, bulut küınelainin yumuşak iÖğfü orta

sından aşağıyı seyretme lin h eyecanı içinde şu içli deyişi 
hatırladı: 

"Ey güzel yurdumun j'amlı dağları, 

Her yer biri bir çeşid namlı dağları, 
Gürgenin, ardiçin, çamlı dağları , 

Şu yüce duruşunla ne canlısınız ! 

"Kervan geçirmiyeo yeller sizdedir, 
Şahin uçurmıyan yeller sizdedir. 
Ddirip köpüren s !!ler sizdedir, 
Ezeldenberi mi dumanlısınıı? ... ,, 

Mısralar, dudaklardan gayri ihtiyari döküyor ve cen· 
net Anadolunun misilsiz tabiat zengiliği karşısındaki 
hayranlığım tekrarlıyordu . 

Bir yurd ki, toprağiyle, dağiyle, ağacı ve insaniyle 
eşsizdir. Bir yurd ki, tarihin ş e refli sayfalarını doldu
ran, medeniyeti yaratan bir milletin durağı v~ yatağı · 
dar .. 

Böyle güzel olmak lazım gelmeı mi? 

- Pazartesi bıılıyo ruz -

Loodra (A.A) - Dün Ce
bellütta rı k üzu ine düşman 

tayyare leri yarım saat süre n 
bi r bücurn ya pmışlar ve atı-

lan bombala r kayalı k la a 
d üşm üş ve biç bir zarar ol-
mcım ı ştır. 

---o---

BULGAR 
Mason locaları 

kaldırıldı 
Sofya (A.A.) - Bulga ris · 

tan d aki Mason locala rı rı ın 

lağvına karar verilmiş ve 
bütün localar kaldırılmıştır. 

---o---
Rumen Başvekili 
Bükreşe dönügor 
r erli o ( A.A ) - Führer 

Romanya heyetiyle 2 buçuk 
saat gö rüşmüştür. Bilahare 
Romanya başvekili Alman 
hariciye nazırı ile beraber 
Salzburga gitmi şlerdir. Ru
meo heyeti Bükreşe hareket 
edecektir. 

- - -o--
Sltma mücadelesine 
ehemmiget devam · 

ediliuor 

SIHHAT MÜDÜRÜ CEVDET 

SARAÇOGLU 

Sıhhat müdürlüğü mevsim 
dolayııiyle sıtma mücad :le
sine büyük bir ehemmiyet 
vererek sıtmalı mıntakalar

daki hastaların tedavisine 
devam edilmektedir. . 

Köylümüz sıhhat müdürlü-
ğünün bu alakasını şükranla 
anmaktadırlar. 

--o-

Defterdarımız 
Defterdarımız B. Mümtaz 

Tarhan dün maliye şubele
rini teftiş etmiılerdir. 

-1 
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GÖKLERIMIZIN BEKÇiLERi 
İhtiuar babadan genç 

oğluna 

TAYYARE 
Demirden bir kuş 
Göklere uçar. 
Dinl emez yokuş, 
Durmaz yol açar. 

Bu kuş tutulmaz, 
Hırçıo, başarı; 

Okla vurulmaz, 
Geçer rüzgarı. 

P~rvaoe ba~ta. 
Kanatlar çelik; 
Görün savaşta, 
Kartaldan çevik. 

Korku ne >ilmeı, 
Bulutlar ova : 
Koşar, kesilmez, 
Ufuklar ova. 

St! nİ yurda aradım, 
Yaşar seniole adım, 
S en ol kulum, kanadım. 
Açılsıo aağ sol, oğlum? 

Göynüm dolu dilekle, 
Haktan bu lutfü bekle : 
Bükülmez bir bilekle 
Yorulmaz bir kol. oğlum. 

Yaşarsan bahtiyarım, 

Ölürsen beo de varım. 
Olacaktır vakarım, 

Gözyaşımdan bol, oğlum. 

Budur ömrün temeli : 
Gökleri korur, Er olan yükselmeli, 

Havada bc: kçi. Babanın ıon emeli : 
O demir kuştur Tayyareci ol oğlum. 
Yurda nöbetçi. 

Haaan Ali Yücel 1 Farult Nafiz Çamlıbel 
--~----------------~_;_------~-

BEHÇET :ı EMALIN DESTA
NINDAN PARÇALAR : ___ .. ___ _ 

Seviniu sevıoıo hemşerilerim 
Bayramı gelir de coşmaz mı insan 
Düşünün dünyada bizden ferah kim 
Avrupa bulmuyor gülmiye imkin 

Parmak ısırmıştı Türke kainat 
"Aferio,, demişti göklerden ecdat 
Aldık aloımızıo teriyle berat 
Akan kanımızın bakkıdır Lozan 

Millet gövd~ oldu, Ata baş olclu 
Taşlar silib oldu, otlar aş oldu 
Misli görülmemiş bir aanş oldu • 
Kahroldu vatanın bağrında düşman 

Aklı olan düşman haber alsın tez : 
Burada çelik var, ne et ne de bez 
Tank bu göğüılerden g <çmez geçemez 
Alınmaz kaledir Türkteki iman 

Biz: "Türk,, , "emsalsiz Türk,, denen milletiz 
Şimşek olup hasma inen milletiz 
Biz tankı kağnıyle yenen miJJetiz 
Dünyanın önünde verdik imtihan 

Bayrak olmak ülkü burcunda kalmak 
Kılıç olmak düşman safına dalmak 
Kolay mı Atatürk çocuğu olmak 
Hazıra konulmaz kazanılır ıan 

Bastık bağrımıza güzel Hatayı 
Tuttuk başımızda yıldız ayı 
Barış güzel savaş işin kolayı 
Hangisi olursa kabul her zaman 

Selim sancaktaki yıldızlı aya 
· Selim kalbimi:zde yatan Ata'ya 
Selim bayramını yapan Hata'ya 
Selim ~y İnönü selim ey Lozan 1 



J ~ .................................................... . 

I~J!~!! SONRA ALIHl RADYOtlüL!~!!~f 
• 

Bir Bulgar he- litgiliz tayya
l1L.anya 

Üzerinde 
yefi Führeri re eri 

~iyaret o~decekj 
Tokyo (A.A.) - Dobriceli 

milli elbiaelerile Bulgarlardan 
mürekkep bir heyet Fubreri 
siyaret etmek için Vyaoaya 
varmıılar heyet" Vyanadan 
soara Salazb ... rga gidecektir. 

Berlin (A.A) - (Yüksek 
bava kumandanlığıodaıı:) 

lngilterenin merkez.inde 
tayyare üsleriyle radyo istas
yonu bombalanmıştır. Manş 
denizinde 23 gemiden 43 bin 
tonluk 11 gemi batırılmıştır. 
3 ticaret ğtmisi de yakılmış 
ve hasara uğrahlmııtır. 

Hava muharebelerinde Manş 
denizi iizerinde bir lrıgiliz 
tayyaresi dütürülmüş ve iki 
Alman tayyaresi üslerine 
dlinmemiştir. 

•• 
Uç Romen va-
puru müsadere 

edildi 

-o- • 
Londra (A A) logili.1 

hyyareleri her zaman oldu· 
ğu gibi dün de Almanya ve 
Hollanda üzerinde bir uçuı 

· yaparak benzin depoları, 

tayyare fabrika ve meydan· 
!arını bombardıman etmit 
lerdi:. 

Bremen kan.tlı Hollanda 
.ve Almanyada12Alman tay
re meydanı ve Hamburg 
dokları bombalanmıştır. 

Transilvanuada 
infilaklar 

Londra ( A.A ) - Dün 
Traosilvanyada infilaklar ol-

muş ve timefdifer battanda 

yü% metrelik bir kısım ber

hava edilmiştir. Dahiliye na· 
zı ·ı infılikların siyasi bir 

suikastla alik ası olmadığını 

söylemiştir. 

Ticaret 
Anl~şması 

(H~Uun ses11 

Şel:ıer hakRında uydur· 
ma- bir ha be TA .. 

Aııkara (Hususi) - Hiç bir esasa istinat et
miyen bazı ıayialar çıkarılmıştır. Aimtoıun 11 

ilk gününclen itib.aren memleketimizde pya 

Bu fayia ~ sureti kati yede tekzip t.dilmiı-
- tir. Şe"er f.ıbrikalarımıı faaliyettedir. Ye-

şekerin vesika ile satılacatıua dait· bazı 
kimselerin maksadı mahsusla yalan haber
ler çıkardıkları eıefle öj'ren il mittir. 

ni yıl pancar mahsulü de bir yıllık şeker 
ihtiyacımızı karşılayıp artacak nhbet· 
tedir. 

Y. A. 
-------------~- m111111111 --------------

Mülga Şeriye Mahkemelrine: 
Aid Siciller ____ ___ .. ____ _ 

Adliye vekaleti, şeri mabkemelt!rİn ilgasından sonra 
asliye mahkemelerine devredilmiş elan sicillerin ne suretle 
ve nerelerde saklandığını, muamele itibariyle bu siciller 
için müracaat vaki olup olmadığını ve mubafaxa edilen bu 
sicillerin hangi tarihlere aid buluoduiuou müddeiumumilik-
lerden sorulmuştur. • 

ISTANBUL 
RADYOSU 

•Pasif Korunma 
imtihanları 

logiltereye 
-o-

~er au 3000 tauuare 
verilecek 

Vaşington (A.A) - Ame
rika her ayjlngiltereye3000 
tayyar~ verilm• , foj karar
laştırmıştır. 

Londra (A.A) - Dü 1 24 
saat zarfında 23 Alman tay 
yaresi düşürulmüştür. 

-o- l 
lstaobul - lstanbul rad

yosu 14 ağustosta hususi bir 
pıoğram dahilinde çalışma

ğa başhyacak müzik: ve ht
berler neşriyatı yapılacaktır. 

Pasif ha va ve zehirli gaz · 
dan ko·uoma mesleği kurs
ların c .: trahi imtihanı çar
şamba gü ı. Ü saat on dörtte 
Hal.kevinde yapılacaktır. Bu 
kursa devam etmiş bulunan 
bilu rr um eczacı diş tabibi 
vesair~meoıubeyni sıbiyenin 
o gün imtihanlarıDı alakadar 
mümeyyizlerin buturunda 
vereceklerdir. 

Bufgar heyetiı 

---.. ~---
zabıta haberi eri 
Karantina Hatay c dde

s inde 1 evfik oğlu Hakkı 
ağız kavgası yüz.ünden kız

kardeşi Ayşeyi :tol t>liodt'n ---· ... ---

dönüyor 
Sofyd (A.A.) - Bulgar 

Başvekili ile hcuici> e Nazırı 
Sazburgtan Pazar günü dö-

nec~ klerdir. Başvekalet ile 
hariciye nazırlık va z. ı f "lerioi 

muvakkaten dabilıye oaıırı 
görmektedir. 

11 karanhk yolu 
tır, bu da ha 
dimağıdır,. dedi 

Hayatla rnuO. 
sım ancak bu 
mio edılir. V 
enıel dolayııiyl• 
mıı ve fırsat bU 
şimdi neye dut 
kaş? Okumak di 
vir etmek itin f 
miyeti yo'dur. A 
büı ve eaerjı ft 

Bak Cumhur bl 
her kolaylığı ı' 
ve halkımızın re 1' 
detioi tamamlıdl 
yetde kurslar, 
açcnakt•dır. Şebrİ 
ret lisesinin gecf 
var. Bükreş (A.A.) - Portsait 

de bulunan 3 Rumen vapu· 
ru lngiliz memurları tara· 
fıodan müsadere edilmişler· 
d,ir. Va~urlardan birisinde 
bam maddelerle kauçuk bu
lu :ı m cık ta V.! diğer iki sah
rınç v.ıpu u da boş ~ur. Va
purlar K östenc .. ye gi -t iyor
la:dı. 

Liı:bon(A.A.)-lngiltere, ispan
ya ve Portekiz arasında bir 
t ic uet anlaşm2s ı yapılmıştır. ' h ff ~u r tte yır<ıL~ğ ·da 
----------- 1 

Valimiz Gitti OOKT R 

Buraya devalll et 
kiın•e:l'!a yü!uek 
ıikaıı aranmıyor, 

Halkevlerinde il 
içtimai lconferadtl 
ed yor ve bu dı j 
h~ ı vakit it.i ı edi1' 

bu f,"atldrı k 
kabveJe t.tvla, dt 
iıtla vakıtlaıaoı 

son? lngiliz 
Çocukları 
Vaşigton (A.A.)-Ruzvelt 

lngilteredeo gelen ve gele
cek olan IPgiliz çocuklarına 
aıami yardım ile iyi bir su
rette bakılacağını ve lllz.ü
munda Amerika vaporuyle
de getirilm{ sioi temin edile
ceğini ve çocuklar için te
minat verileceiini söyle· 
mittir. 

Besarabyadan 
Çıkmak istiuen 

Almanlar 
Berlin (A.A) - Tas ajan"ı 

fimalt Besarabyadan çıkmak 
iıtiyen Almar;-iar hak~ında 

görütmelere M"oskovada de
vam edılmektedir. 

Sovyet - Fin 
~örüsmeleri 
Bükreş (A.A) - Sovyt t

ler Birliği ile Fiollodi.> a 
aruında görüşülmekte olan 
Alar.d adası meselesi heılle

dil me k üzeredir. 

Tecrit kamp,arına sevk 
edildiler 

Berlin, 27 (A.A.) - Hol· 
landada mez.unen bulunmak· 

ta olan kadın ve erkek bir 
kaç yüz Hollanda müstem · 

leke memuru tecrit kampla
rın11 sevkedilmişlerdir. 

-·-
Gelenler 

Urfa Mebusu B. Refet Ul
gen, Denizli mebusu 8. Yu

suf Başkao Ankaradao şeh
rimize gelmiş 1 erdir. 

izmir Enternasuonaı 
Fuarı 

İzmir enternasyonal fuarı
nın hazırlığı; lzmir in, Türki-

1 
yenin, ve bütün dost:arın 
hazırlığı de'llektir. 

20 Ağu tos-20 Eylul 

Tahrir ve idare 
işieri için 

Gaz.eteıniz, tahrir v~ ilin 
işleri içio saat 9 dan 13 çe 
kadar müracaat olunmalıdır. 

................... ı ...................... u ... .. ı•• .. ............................. +"' .................. .. .. .. .. .. .. .. 
:; Dikkat, Müjde ~ 
.; [!] [!] [!] ~ 
:: 30 Seoedeoberi Raln imal inde büyük bir nam ve şan :: .. .. 

kazanan Sakızlı Mustafaoın en halis Ç~şme anasonun- . : .. .. -· dan ve en nefis üzümden mamul. .. .. -.. .. .. ;; ~K O AD OM 
~ ~ 
:: Rakısının (29) tarihli son mamülibnı bilhassa tavsiye .; 
:ı ed ?riz. Kabadayı fabrikasının halkımızca pek çok se- :: 

+: vilmiş ve (vu·· "S L) Ralusını her yarde !! 
:. çok z.~vkli &"- 4 arayınız :: .. .. 
ı .......................... ıı .. -...... __ ........ .... ........ ~" .... ~........ .. ...................... .. 

yeı k 1, nınıştır. 

~ Kdrd ntina sabilpaı k g a -
zioosucda Mustafa oj-Ju Ha
san Mustafa kızı Fatmanın 
bir çift iskarpioini çaldı· 
iıodan yakalaom'a,tır. 

§ Alsancakta 8 ci işlet
mede Haıaa oğlu Hidayet 
çalışmakta olduğu 8 inci 
işldmeye ait masadan tah
ta parçalarını çalacağı sıra · 
da yakalanmıştır. 

Dahiliye mtıateprhtuıa ta: 
rl• eclilea ıa1ıa ••llmil B. 
l::t!ıcm Aykut yc.1i vu i .sine 
başlamak üzere bugün An
ray.ı hareket etmiştir. 

Basmahane istasyonunda 
vali muavını, mü!tabkem 
mevki kumandanı, ·belediye 
reisi, emniyet müdürü, d : · 
vair ve mü : ssese müdürleri 
ve bir çok halk tarafından 

hararetle teşyi edilmiştir. 
-------

iLAN 
lzmir Tramvay ve elektrik 
anonim şirketinden: 
Ağustos 1940 ayı ıadır da şt bt ı edt- yıpıloıuı ic abeden 

ameliyat dolityisile: 

1 -4 ve 18 Aiustos 1940 pazar günleri saat 7dı n17 ye 
kadar: 

V Çarşı 

Vl Bcth · ib.ıba 
Vll Karantina 

Vlll Güzelydlı 

X Konak 
2.- 11 ve 25 Ağu .tos 

ve kadar: 
1 Duağaç 

il T~pecik 

111 Alsancak 

iV Basmahane 
IX Eşrdpaşa 

XV Kültürpark 
Sektörlerit:de cereyar ıo 

liomek üzere ilin olunur. 

Xl 
Xll 
xuı 
xıv 
xvı 

Gızi Bulvarı 

M ıarlıkbaşı 
Asın ~ ör 

G ııi ,Bulvarı 
Gümrük 

1940 pazar günleri' saat 7 dtn 17 

C Bay r aklı 

O Turc>n 
E) 
F) Kırş ı yaka 

Bornova 
Buca 
Kızılçullu 

ktsileceği sayın baıkımızca bi 

ELHAMRA Sinemasında 
Rugün 2 barikulld~ fiJm birden 

1- T0CCAR HORN 
TÜRKÇE SÖZLÜ v 

2- BAHAR Y AGMURU 
Başrolde : FREDERICH M AKC 

Sı-aoslar bergün: T. Horn 2--6 9.45. B. Yağmuru 4 ve 
8 debaşlar ... C. Ertesi ve Pazar günl .. ri 12-25 te 

UCUZ TALEBE ve HALK MATiNESi 

Mevsim Hummaları 
Bu son haftalar zarfında 

üç dört gün devam eden a -

teşlere bütün doktorlar te
sadüf etm i şlerdir. Bualar 

. eks~riyatle iki esas şekil 
üzerinde görünüyorlar : Bir 

kısım bronşit ve nezle ile 
müterafık ateşlerdir. ld bu 

tamamen soğuk algıohğıadan 
ileri g ... lmektedir. 

Diğer kısmı dıs gene yük
sekce ateş ila beraber mi
de ve baruk tezahüratı gös· 
termektedir. Midede bulantı 

ba:ıan kay ve ishal görülü
yor. Ayui zamanda da de-

recei hararet 38.5-39 a ka
dar tercffü ediyor: Bu da 
ü; dört güvde zail ol ak
ta dır . 

H "r iki ş e kilde yapılacak 
tedavide bir hL.susiyt.l yok
tur. Yatakta istirahat, bafıf 
pı:-rhiz, ve biraz da piromi · 
don ve kini o almakla bas· 
tahk ıaiJ oluyor. Şimdiye 
kadar mühim ihtilat görül 
memiştir. Ot nizde çok kal
makhğın, üşüaıenio, fazla 
dondurma ve vakitsiz mey· 

ve yemenin bu gibi hasta· 

lıklarda az çok tuiri var· 

dır. Bu sebt ple çok dikkat 
etmek lazımdır. Tabiatin 

bize istifade için verdiği bu 

güzel güoeılerden ve de

nizlerden liyikile istifade 
edelim fakat auHstimale et
miyelim. 

Oıalara gider••' 
ve muvaffakıyet 
öğreneceksin. 1'• 
eğlence ve ıefabıt 
de kalırsan 101111 

Jetle kartılac11kııO· 
kimin? 

Fazil~t sahibi İ 
kemmüle gayret 
koşan kimsedir. 

(De• 

En -OgOk 
Filipin adaları.J 

daoona nebdat ıı• 

kikdta bulanan ~ 
ora yerlilerinin sol' 
verdikl~ri bir çiçe~ 
muştur. Solo bir 

pen benzer. Fak•'_. 
çiçea kııau üç bU' 

relik bir daire '' 
kısım on kilo gelir· 

Para cazaıına 
olan köpıl 

l
·

Loadrada bir po 1 

bir köpek yakatao1111~ 
·rı 

keme huzu,.una getı 
1 Polis mah"emede ~ 

kendisini nasıl kof1 

ve ısırdığını anlat1111~ 
köpeği para ceıatl 

Dr. Fahri Işık 1 

ızmir Memleket Hastanesi 
Rontken Mütehaum 

Rontken ve Elektrik tedaviıi 

küm etmiı, fakat :.
para vermesi midi 

mıyacağı için bll 

yapılır. ikinci Beyler Sokak 
29 No. TELEFON 2542 

köpeğin sahibi t~ 
ödeneceğini de b&i

111 

ttmiı. 
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