
fıJ - GAZI HULVAKJ İZMİK - 44 
İmtivnz sahıbi : SJ::VK._"l, BİLGiN 

Basınuharru ve umwnt neşriyat mUdilrU 
HAKKI OCAKOCLU 

ABONE ŞEKAITf ---
OEVAM MODUETJ Türkive için Hariç için 
Senelik....... 1400 2900 
Altı avlık •.••.• _ 750 1650 

CUnU eecıııi~ nü!:halar (25) kuruştur .. 

r l~ L l~ F C N : 2fi!t7 

2S Eylül ı;ARSAMBA 
Kendimizi bilelim 

Eski bir Yunan lilosofu. insanlara en bü
~ ük hnyat düsturu olarak (Kendini bil) de
rnİ!)tİ .. Bir fcrd i~in bu düstur ne kadar 
öncrnL ise bir Ulus için muhakkak ki daha 
~ok öntmlidir. Ulusun kendisini bilmesi de
mek, her şeyden iince sayısını bilmektir. Bu 

' hilgiyi bize önümiizdeki İlkteşrinde yapıla
cak olan nüfus sayımı temin edecektir. 

Bawekfilet İstntistik umum miidürliiğü 

1 
ıl:'\n milnderecatından gazrteıniz mcsuliyet kabul etmez Ciimhııriyetin ve Cümhııriyet eserinin bekçisi, .. :ıbahlan çıkar siyasi gazetedir YEN! ASIR matbnasında basılml§tır 

ı-

ış 

Haricten cel e ·ıe ma a aza-
:;, 

ran ihracatımız 25 milyon fazla 
~---------Y~X------

Ankara 24 (A.A) - Son sekiz aylık harici ticaretimiz hakkında neşredilen 
rakamlara nazaran bu müddet zarfında 74,741,222 J;ralık ihracat ,. 49,407.867 
liralık ithalat yapılmıstır. lhracat lehindeki :far:t 25,633,355 liradır. 1939 yılının 
aynı dc\tt inde ise 73,584 447 liralı!;; füracat ve 99,432,26.~ liralık ithalf.ıt olmufj
lur. 
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SO -D Ki A 
••••••• • •••• 

Berlin bo ha 
.., 

yagmuru 
altında - ·-

n 

askeri hedefler, garlar 
elektrik santralları , gaz 
fabrikaları bombalandı -·BERLINDE BiR ÇOK YAN· 

GINLAR ÇIKARILDI 
Londrr- ~ 4 (A.A) - İngiliz hava ne

zaretinin tebliği ; Dün gece İngiliz ha-

Böylece ithaltıt aleyhınde :.W,454,129 liralık hır fark kaydedilmişti. Sekiz a.r
lık i1halnt \'C jhfacatımwn memleketler arasınd:\ inki.samınn ait olan rakllmlar 
ihrncatımıida 17.497,697 lira ile 1talya, 10.661.1147 lira ile Amerika, 8,635,399 
lira ile 1ngiltercnin başta gcldi0 ini gösterir. Bunu 1akiben 6,977,038 lira ile 
Roman}•. 6,613,274 lira ile Fransa, 6,375,519 l:ra ile Almanya, 3,300,292 
lirn ile Cekoslovakya, 2.942,264 lira ile Yunar.i"fan, 2,43G,326 Jira ılc l\lfocaris
t.an gelmektedir. lthalfıtımızda ise 8,021,717 lira ile İtalya, 7,ü60.9fl8 lira 
ile Birleşik Amerika, 6,615,997 lira ile Almanya. 6,459,011 lira ile İngiltere, 
6,2i4.845 lira ile Romanya başta gelmekte ve 1,802.915 lira ile Fransa, 1,332,241 
lir.a ile Cekoslovakya. 985.086 1ira ile l\lcaristan takip eylemektedir. 

. . • .. .. va kuvvetleri bombardıman tayyareleri 
11lgiliz başvekili ltfr. Çürçil en çok güvcııdiği bir tayyare gemısındckı tayyareler ottunde Berlin ve ci\•arında askeri hedeflere 

MISIRDA İn~iltereyi --·--
ALMAN 

hücum etmişlerdir. Bu taarruz şimdiye 
Bir Sovyet hava genera• kadar yapılan taaıruzlardan çok daha 
linin mühim mütalaası •• mühi":1dir. ~skı;ri. hedeflere mühin~ ha

.sarat ika edıJmıştir. Ramsdok demıryo-

Sanayİ merkez- ALMANYA ı· "Gl- LtEREYIA :ıı~~~eTa~~k~~~~~~ı~ı:;:~~sn~t; ft Standalda fabrikalar, Brandenburgta 

1 • J • ı• b otomobil fabrikası bombardıman edil-

ece Londray~· erı ngı iZ o.m- ı~ s1·1LA .. U" Mı· oı· NDE ·ısE miştir. Düşmanın i~gali altındaki liınan-
ıu;.. ]ara .şiddetle hücum edilmiştir. Üç tny-

1• ddetlİ bir taar-- ha hedeflerı - ·-- y~~:~of!~~f(t~·> _Aftan Bladeı 
Zafere hailıyan l lskendorige ve bazı ger. 
Büyük sebepler ler bombardıman 

--*--
!)E\'KET BİLGİS edilmiştir -·-- arasında lnaı•ıı•z ismindeki isvcc gn2etesinin Berlin mu· 

d ~ habiri diyor ki : Dün gece İngiliz hava ruz yap~ 1 - -·- . kuvvetlerinin Berlin.c karii yaptıkları 
İngiltere kralmııı ııscrcfli yaralar ta

şıl an Bnkinalıam sarayındnnn milletine 
hitabı in~iliz milletinin fedakar müca
dclcsiııi ımıhte-.eın bir le\ ha halinde 
gözlerde cnnlaı;dırnııştır. 

ÖRFİ iDARE ILANI HAKKIN· 
DAKI ŞAYiA YALANDIR rA oh telif gerıiıf e bir çok Alma~~! ınları ise Deniz ve ha va müda laası- 0111,;:~:ı,:,~;;:ı:,;;;;1;~::.m 

ölüler e garaıııar LONDRA HALKINI SiND i RMiŞ Dl ortadan !~ldırmalıdır ·---Londra 24 (A.A) - Roytcr njnnsının 
.. ~?jcsCc al.tmcı Jorj milletinin d:ıhn Kahir::-d ~ istihbarına göre neşredilen 

bul ıık muı:.ıbetlen·. daha t:ok ka_ın- bir b yr-nname. orduda n1i.istahdeııı olup 
~·an ıstırnplar:ı t:ıhnmmiil kudretıı~e normal olarak ancak harp halinde nske
i aret eden sözltri~ le hu kudrctın ri knnuna tfıbi bulunan sıvillerin halen 
Yenilmezliğini de meydamı koynnı'.l- bu kanuna tabi tutulacaklarını hildir-
1nr. İtiraf t•tınel. lazımdır ki kra· mişlir. Mevcut istisnai lml nizaınatını 
lının kendi tabiri ile •Harp cephe- t sdit rd n bu beyannamenin sebep ol
sinde n:;bct lleklı~en Jnniliz mille- du...,u örfi ıd, re ayiası l anlı tır. Knhi
ti in anlığn t'n ('.Ok hayranlık duyguları rede tam biı· siiklınet hi.iküm sürmekte
tclkin eden knlırnmanlıklnrln dolu bir dir. Taşrndn hayat normaldir. 

k· edil iği anlaşıldı DEGILDIR. - M_ES~LE SiViL· HALBUKi BU KUVVETLER. 
LERI OLUMU DEDiR SLA iZALE EDiLMiŞ 

SU'\nş yapmaktadır ... Biz Tiirkler bu sa- Kahir 24 (A.A) _ İngiliz umumi 
\a ın ."07"111et \'e clıemmı·,,. . ..,tı"n·ı dı'g~•cı· d ...... ,,... kar~r;:a!u bildiriyor: l\Iısır a \'e gnrp 
nıilletlcrdcn daha İ.'.\ i takdir etmi~ hu· cölünde vaziye-ttc hiç bir tebedcliil yok
hınınaktayız. tur. 1-ıkenderiye, Mersa Matruh bom-

üphc cdikmcz ki harbin yiireklcr 
~ızlatan snhncleri yalnız İngiltcreyc bardımnn edilmiştir. Hasar ehemmiyct-
tniinhasır değildir. Yine şüphe edilemez sizdir. Düşman tayyareleri Kıbrısa bir 
.ti Alman ha\'a kuv\'etlerinin insafsızca hücum :. apmışlnrdır. Hiç bir mühim 
•aldın !arına mukab<'le eden İngiliz ha- ha<:ar yoktur. 
•a ku\'\'etlcri de Alınanyada büyiik ıs- Londra 24 (A.A) - Hoylcrin cliplo-
fıraplar, matemler yaratmaktadırlar. - SONU 2 inf'i SAYFADA -
CöyJe olduğu halde hür in~nların scm-
f!atisi ni~in yalnız İngiltere lehinde top
tanı~ or. Almanyay<t ha~ı neden ayni 
tıi sisat be lencmi.:1·or? 

Riiyle hir sual hclki hatıra gelebilir. 
l•'nkat hadiselerin ö~retici bir mantığı 

'ardır. Gii7Jcrimiz iiniinclc cereyan eden 
'akıalar lıiirriyctc kim:n dost, zorhalı~::ı 
itimin dii maıı olduf:unıı ~i.is!erıni~tir. 
10 nıil} onluk Alm:ın milletine hudubuz 
hayat sahnlnrı halı ctmel{ ihtirasilc bu
tün nüfusları 120 milvonn ac-ım h:r <·ok 
tnillctlcri e arctc mahkum ~den uhni
~etin az:!ın i tilfı <'nlgaları hala dunna
ııııştır. A Hnpa) ı hi r ha tan bir basa çiz
nıclcri altıııchı çiı:,rn::cn Almanya bu 
lıaksızlı~ cbedilc ıirnıcl • cihanı nüfuz 
\c tahakkiimii altında cz.ınck ni;yctindc
dir. ingiltcrc harhiı,dc takip edilen as 1 
hedef hudur. Alm:m a biliyor ki in;:il-
lcr ~ cnilmcdik~:! knt::ndıgı zaferlcr'n • 
ı.e kıl mcti \ardır, lll' de önırii.. ' 
• Şu halde İn~iHen: ı;adcce hendi lıiır

tılt~tini. kendi imı;ar:ıtorluğunu ı.ıüda· 
f:ıa etmiyor. O hakikaten czHcn, istila
ln uğrılnn milletkrin son ümididir. 
l'~ .ger hu kale dii~er.,c iimitlcr hiishiitiin 
~i'nccck, ınilletlcriıı hnyatlnrını nı::na
landıran nziz \arlıkl:ırdmı hic bir scy 
:ıl akta kalım~·acaklır. . 

Batı 4:e up bölgesine 
yapıla man a arı 
. eticesiz kaldı .• 
Ncvyork, 21 (A.A) - Burayn gelen 

haberlere göre Londra dün gece harbin 
en şiddetli akınına maruz kalmıştır. 
Banliyodaki sanayi şubeleri ba~lıca he
defi teşkil etmiştir. Baskın gece yarı

sından az cv\•el b2şlıyarak dört saat 
sürmüştür. 

Londra. 24 (A.A) - İngiliz ha\'a ve 
dahili emniyet nezaretleriniıı miışterek 
tl'bliğinc göre, eli.in gece düşman tayya

- SOSU 3 'ÜNCÜ SAHIFEUE -

l\till\ er ınaı.i İl<! bir hesap ta fi~ esi 
~nPınak iddiasındaıur. :\lnk adı insanlıf1 ~lınanya hesabımı çalı~:ın, onun eınir
• ~~ınc inkı ·at l'tlen bir hale koymaktır. 
.. lu11l a tarihinin a-.ırlardaıı heri tunıdı-

1Ionglwııo miistemlekesiııden bir görünü§ 

Ruzvelt Dallardan Sesler 
gı fat·in~arın en nıiitlıişi hu olabilir. --ıeı--

Külfet; Nimet ıı ~ilhakika İn!!iltcrc ayakta dıırdukt::ı. 0 .. r ı·nsanıara ve sulhu rıtanya ad:ılan muzafferane mu km e-
tlıctindc devam ettikçe bir hesaıı tasfi- --•-
~esi l ine lllpılacal ... Başlıyan in'ıidnm SB onıare hı"ta edı·g 11 Bir kilide vardır: cKlilfct nimete gö-
' 1hettc ~eni bir fılcmin kıırulmns:le ni- U U redir> derler. 
h<ıl le' hulacnktır. Ancak İn.,.iltcreııin ııi- Halbuki dünvada külfet ile nimet ara-
ıa· - -- J h'·' zafere kanı nıa ındıın sonradır ki sında muvazene bulmak hemen hemen 
n'~l~ b:r fJcmdcn. bö:;I~ bir hesnp tn .. · TORPiLLE E ~ cocu DOLU hiç bir kula nasip olmamıştır. Giinde 
l.csınden lıalısetm k caı.: olncnktıı·. I 

1 
hır iki saat çalışarak giinde 10 sant calı-

l 1 t~ hi!rri~ cti Se\Cll, hakka tap"'ll mil- VAPUR llAOISES r~ N AME· .şandan faz.la para alanlar ne kadnr çok 
ctlcru1 Iııgilteres c lıayrnıılık dtı:;ı!ula- • iSLERi ise günde 18 saat çalıştığı halde.' günde 
~nd:ın manc\İ ;\ aı·dımlar toı>1~s a.ı İn, i- Pı} ADA AK l iki saat calışandan az kazanan o kadar 
t l kralının nutkunda hı! hakıkat ,'.\:t.,a· Bo-,1011 24 (A.A) - B. Ruz,·elt Ame- coktur. Bunun sebebini ne adalette, ne 

ı ır:ıstır I"I l · · d' I 'it 1 ' ü .. ba ' · .. 1 \'a ı ~1~ ı n~ı ere. l n ıııı: rikr.n lejyonunun yirmi ikinci yıllık hakta. ne de kanunda aramalı. çünun 
'r na mııc.adcle t•dıycr. l•akat ın "nlı- oncırc ıne ai.inderdig"•i bir ınesaJ'da f;Ö"- de taksiratı yok. 
ı:ın hr ··k 1 • • • ı lb' k ·1 • • '" ,., ... J 1 h ıyu c .. ~c~Q't•tının. rn. 1 cnuı.ıy- le dPmcktedir : Koluna girdiği in<:anları tulup ccnne-

n·~r:ı_hcr oldu;.'lınn cmındır. • Yabancı m~mkketJerdc sulhu \'C hür te s iirükliyen «Şans> ara sıra oeri dö-
fcrclt{u; Uri~'l~S n imparatorluğunu :.r.a- hül:ümeti sc\·cnlcrle bunların tahribini nüp baş parmağını burnunun ucuna da-
011 ':1.~ l)an ~ır ,ok sebepler arasınd.n istıycnler arasında ciddi bir anlaşmaz-\~ ıy:ıralc geride kalanlara: 
I• a ~ucadclesındc ku\'\'Ct \'eren hu cı - Jıl- mevcuttur Bu kuvvet imtihanı ge-ı - Nanik diyor 
t·nnd:~mul cn~!1atiuin .hiiyiik bir değer ııi~leıniştır ve. istesek, istemesek bugün Külfetin nimet~ g_öre olduğunu si)yli-

ı::ından mphc cdılcmez.. Liitün diiny:ı sulhu için bir tebdil teş- yen utan!;ın . 
ŞEVKET BiLGiN - SONU 2 inci SAl'FADA - ÇINAR 

Lonclra, 24 (A.A) - İngiliz gazete- OEG-iLDIR 
ll'ri Alnımı sanayi münakalcsinin en ha
, "ti yolu olan Dortmunc? - Ems kanalı
na İngiliz ta~yarclerı tarafından yapı
lan bombardımanı themıniyetle tebarüz 
ettiriyorlar. Burada su teraz.il ri üzeri
ne bir çok bombak,r düşmüştür. 

Londra gazeteleri sivil ahalinin tahli
yesi ve azami eınni_yeti meseleleriyle de 
meşgul olmaktadır. 

•Dcyli Telgraf• gazetesi Londrn üze
rine yapılan Alınan akıııJarı hakkında 
şunları yazmaktadır : 

İki haftadan her: Londra Alman tay
yarelerinin d~varnlı ve ~;ddetli gece 
hücumlarına maruzdur. Nazi ricalinin 
tehditlerine göre bu akınlar İngiliz şe
hirlerini köki.inden ı;iipürccekti. Naziler 

- SONU 3 ÜNCU SAHİFEDE -

Moskova 24 (A.A) - Mo kO'..'ada Ç.t
~ an •Kız.ıl Yıldız gaz tcsı hn\a g ne
rnli İv:ınof imza$ivlc; şunları yazıyor : 

•Almanya eğer Ingiltcreyi muvaffa
kıyetle işgal iiınıdinde ise her şeyden 
evvel İngiliz hava ve deniz kuvvetleri
]e hava müdafaasını ortadan kaldınnalı
dır. Halbuki bu kuV\-ctfor asla izale edil
miş değildir. Almanlarm ilk ihraç kıtası 
üstün ku\·vetlcrin şiddetli mukaveıneti
lc karşılaşacak ve sadece kendi havn 
kuvvetlerinin yardımına gü\'cnebilecek
tir. Almanlar havada adet itibariyle üs
tün olmakla beraber İngiliz hava kuv
vetlerinin de .şiddetli mukavemetine 
karşı kaymağa mecbur olacaklardır. in-

- SONU 4 ONCO SAHlI"liUt.: -

MiHVER DEVLETLERİ INGİLİZ VE FRA SIZLAR 
--·--

ManŞtan 
•••••••••••••• •••••••••• 

Akdenize 
••••••••••••••••••••••••••• 

Doğru harbın sıklet 
merkezini naklediyorlar 

DAKARDA ÇARPIŞIYO 

lngilizler 
Dakarı 

Fra sız ar 
Cebelütta ık 

VIAKSATLARI «CEBELOTTA· -*-
RIK~>) ZAPTEDEREK Efı BÜ· Bügük bir şiddetle bom-
~~~a,K!~!~~A~AP~~ı~~1~l~~ ga- bardıman ettiler 

zetcsi şunlnrı yaı.maktadır : 
nBir çok mcnbcJlardan beliren ala

metlere bakılırsa mihver devletleri har
bin siklet merkezini l\1anş denizinden 
Akdcnize nakletmeğe karar \'erm~le.r
dir. Bu mülıllıazaya varmak için ortnda 
üç hadise mevcuttur. 

1 - İtalyanlann l\lısır sahili boyunu 
ileri hareketleri. 

. 2 .- V~n Ribhentropun B. ~lm;solini
yı zıyarctı .• 

3 - General Fr.mko murahhnslarınm 
- ~()'\:il :.ı iıw; SAYf<,ADı' -

GENERAL DEGOL DA· 
KARA GiTTi 

Vişi 24 (A.A) - Dakarda son vaziyet 
hakkında yeni bir haber yoktur. (Ha
vas) ajansının Vişiden istihbaratına gö
re Mareşal Peten Dakar fevkaludc ko
miseri general Buvasona gösterdiği mu
kavemetten dolayı bir tebrik telgrafı 

- SONU 2 int>i SAHİFEOE -

Fraııs.: Mılli ııiiidafaa 1ıc;::areıi 

~indiçipide 

Fra sız . Japon harbı 
dün çok kızıştı 

J PON TAYYARELERi 
-*--

Fransız kıtaatını ve 
hava meydanlarını 

bombalamıstır 
-~-~ 

HAYFONG FRANSIZ GARNI· 
ZONU TESLiM OLDU 

Amerilıa filosu derhal 
harelıet emrini aldı 
Haifong 24 (A.A) - Japonlarla Fran· 

sız kıtaatı arasında cereyan eden mu
harebeler sabahleyin saat birde elfın de
vam etmekte bulunuyordu. İki .Japon 
tayyaresi düşmüştür. Fransız kad ve 

- SONU 3 Ü?\'CÜ SAH1FEOE -

ltal11aııl4rııı gıpta ile lıatırlarındaıı geren nı.e~hur Nil sahillcrı 
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•• •• •• •• , 
Bir opu yuzunuen .• 

- Evet se\•gilim, dedı. Ne demek is
tedjğlni pek fyl anlıyorum. akat bi
zimle bir arada olması ne 7.evkli olur. 
Şen bir ndamdır, hayat, neşe,, doludur. 
Emel de onu görme1c1e pe'k memnun 
olacak. Hemen bir 'tclgraf çekeyim de 
kendLc;ini bekh,diğımizi bildireyim. 

Y A.zAH : ÜÇ YILDJZ 

-BiTMEDi-

aı11 20 1 ksit ... te-:vzi edi-

-- --
DECAJjŞ 

MaPr'f müdüriimiı.z ll. Alı Riza Öz
kutla Kon}. maarü ınJdilrU H. Ziya 
K ne nm b;:c..:ıy·~L ı i Mr.arU vekale-
t ~ 1 t-. v p edilnıiştır. 

Vefat 
Ca:wtcmiz muharrirlerinden B. 

11\:ndri Ba<>çının pederi bay Hüse)·in 
Adil, c\ ,·dki ;geoe Güuı'lyahd:iki 
lıaııc.-indc hayata gfölc.rmi yummu · 
liur. Faziletli bir zat olnaı merhumun 
ıc~ıı:ızesi dün -gle)in k:ııldınlnrnk 
mımaz.ı Giizclyalı cmniindc kılınm.,ı 
.., e asri mez:ırlığa defncclilıniştir. 

reni Asır tahrir cilcsi, merlımnnn 
nilc!;i efrndmu \ e l.cclcrli nrkndaşı-

ı-ıza 5fI_1E;ı a iler. - = 
Hiltil eczanesinde 
Baldıyağı uardır-
o.unyn harbi .dı.Jayısi)·le Norvoçy.a

dan 1ba1ıkyağı gelmt.'me'kte olmasına raj
men Hilfil eczaneSinde bu sene de ba
l1ky~ı bulun.acakiıı. Eczacı K emal K ô
mil Aktaş diyor kl : Va'ktindc mü.şteri
leriıni.zc balı.kyağı v.crcceğiz, yalnız ._u 
kn<lnr ~ar'kla 'ki. az veren candan, çok ve
ren maldan labirini güdeceğiz, malımız 
~ 'bo1 o1mıyaea'k, turfanda olacaktır. 

Amerikaya ihracat 
ilk incir mahsulü bugün Solitious 

~apuruna yüklenecektir 
~~~~~~x.-~·~~~~~~-

ndrab Soli.tiouı vçuru aün Ame
maddeleri yiiklemi§tir. Bu vapura 520 ton tü

b&l!:J:ull ıtoı:ılUDlıu, 10 ton hardal, 250 kilo çiçek soğanı 

tikarrer lb unan bu vapur, t iiccarlann müra
- ebz:ıİ§tir. Bugün aynı vapura daha 300 
yülenecıektir. 

Bu ısure--Je ı&enenİn • • • lli:manumzdan irkip edilmiı sayılabilir ki, 
bu lzm:ir · 1İ9İn ay.anı dikkat b:r hac' ..edir. Çünkü en ev.vel 
nımn.a:I zamanlarda · cir ıve üzüm iyasaları açıldığ•nın daha e rtesi gü
nü mahsü'l iihraç edilmesi - etti. 

Lıgi!tere ile yapiian ~ 
0.ı()OO tnn üzüm ve • cir m 
~'tadır- Bir • dare heyeti 

ucihince bu memlekete ihraç edilecek 
!ünün tücearlar araflınd.a teyz.i:i işi ya
ugün tevzi i§ini lamamhyacak ve ma -

~n teslimine bz.Ş n?lcaktr. 

EC E i DE lETLERi ~ 
EŞ l Rt 

F u;ını .iştirdk ed n en hl el:• 1 tl r !:l 

teşhir için fuarı:ınuı t rd"k en ticari 
. ' far .Qil:n cmıbalaJlanınıc; H clfı'ka1J 

m mleketlere gönderilmek üzere telo ar 
urcırü.k mname-leleri yapılmı!_:tır. 

-~ ~-

BiR ESRAR SATIŞI 
lkiçeşm tik 771 inci sokakta Rasim 

oğlu Süley ınan, bir kilo ve 400 gram es
urı elli lir:ı mukııbllinde Şevki adında 
!biı ine satmak isledigi sırada cUrmü ın ş
hu t halinde yakabnmıstır. Suçlu rıdli
~·eyl· \'erilmişlir. 

ŞAKANIN NETiCESi 
Güzelyahda Vatman Ali Km~. ,aka 

ettıgi Mehmet oğlu Gençağayı çakı ile 
sol bögründen ağır .sur tte ynralnmu;tır. 
Yaralı h tanede t drni nltına alınını 
ve suçlu tutulmuştuı·. 

=IH ER I lETLEHİ 
- *--

- HASTAl~ı. • 1 .,;ı · ı SAHİF.EUE -
B. ili fori 1\'C sunr.a du B. Mu 
defa "Ziynrct (."imi olmahın .. 

BiR «ADIN B~R KAOINI 
E EK BiÇ C)LE YAftALAlU 
Çornkknpıda tütüncü sokağında lbır 

hüdı e olmuştur. Bn, Rukiye adında bir 
kndm, dört nydanberı nyr1 ~111şadı.ğl ko
casının Bn. Sabihn ile bir arada oturdu
ğunu haber alm1ş, 'Sn'bihamn ev"me -ıaar
ı·u~ -ederek zava'Ih kadını e.kmeık bıça
giylc hafif surette ym-a1an11B "e tıttul
musl.ur. Y.ar.alaoan Bıı. Sabi.ha .21 ~·.aşın
dadır. 

Mısırda lskenderi ye 

ve haz.ı yerler bom
bardıman edilmistir . -·-- Hı\ŞTAHAFJ l t~(j SAI!İFI::UE -

ınatik muhabirinin ;:;allihiyettar Londra 
mahfillerinden öğrendigine göre lngi
ll.E huKÜmeti bugi.ırikiı \•aziyette 11mr 
hiikümetuun hattı hareketinden çok 
ml'mnuntfor. Mısır 11ükümcti.niıı icap 

c!len biıtün tedbirıleri .alaca_ğmdım emin
dir Saadist partisinin hattı !hareketi bu
rada rutla ıln-ıakta ve -takdir -edHmekte
lır. !ngıltere hüküın°tı 11.iısm haıbc gir
meğ~ lıi~ b'r ~aman icbar Etmem·ı.~tır. 
Harbe girmek kararını vı.-rmek ya1nız 
Mıcu-.a aittir. 

ıkara radyosu 
--.f.--

fJ V G iJ N 

1RGİL1Z VE fRAISIZlAR 
11AKARDA ÇARP~Ş1YOR 

lngilizler 
Dakarı 

Fransızlar 
Cebelüttankı 

- BA$TARAFI 1 iNCİ SAHİFEDE -
ıçekm~tlı:. 

iDiğer :taraftan D.N.B. -ajansı Cenev
reden ve Bernden şu haberi veriyor: 
Vişiden haber verildiğine göre dün 

Dakarı bombardıman eden !ng11iz fılo
su .2 zırhlı, 4 kıruvaziir ':l.".e bir miktnı· 
.des1roye:rlc G mıkliye ve ;rarclımcı ıgemi
sinden müteşekkildir. 

Bu ynkm:larda bu iimruıfl hareket eden 
Fransız filosu ise 6 Fransız harp gemi
&inô.en müfesek'ltil olup cMonnrnho>, 
c Jorj Leyg~ \'C t.Glu\•ar> kruvazörleri 
a(" hu meyanda dahildir. 

Dün gece Vişiden bildirıldiğine .göre, 
Fasta bulunan 120 Fransız tayyaresi 
Dakarın bomban:lıınanına muka'belei 'bil
misil olarak Cebeliittarıkı bombnrdımnn 
lmiştir. Jngillilerin Dakarn .ihraç hare

ıke.tınde bulunup bulunmad1klan hak
kında şimdiye kadar Vişiye malumat 
clmmnistir. Vi.ctlde tahmin edildiğine 

-göre !ngılterenin niyeti Pransanın A'fri
a mü5leruJeke1erun" kaı:sı 8ddetli bir 

haı· ket merkezindedir. 
Nn·york 24 (A.:A.) - cNe~ork -c:Tay

mis• gazetesinin Vasing\011 muha'bil'i 
bildiriyor: :Rf'smi V.:ısin~ton mahfilleri 
İngilizlerin Dakar hnnekatından :mem
.ı un olm:ıkia beraber bu memnuniyeti 
11·esnıen ıizhar etmemektedir. :Oakarıı:ı., 
ba'tı yarı kürresınin cmn1yel1 'bakımın~ 
dnn, sevkulceyş vaziyet ve ehemmiye
tine gelince salfıh.i.rettar mahfiller garbi 
Afrika Fransız ~~kesinin gene
ral Degola iltihakının Amerikaya kar
ı:ı bir Alman ;taarruzu tehlikesini azal
taooğı fiknindeairler. 

Londra 24 (A.A) - Hür Fransa umu
mi .karargahının nnsrcl.miş olduğu bir 
tc'bliğe nazaı·rn general Dego1 on 
zamanlarda Almanların Dakarı zaptct
nwk ıntyetinaie bulunduklarına dair ma
lüma1 elcb etmislir. 

Alman b~ unduruğu altına girmek 
iste iye.n halkın .arzusu iizerine hür 
Fr:ınsmım s~i J"ransız g rb! Afrikıısma 
gi1mistir. 

KISACA.: .. -... -. 
~AZAN GELDİ 
YAZAN.: E'CZIJcı K. Ki.mil .AkJ..q Bir turaftnn Almnn3 a İtulyayı oı-tıı 

şarkta rİn,glll.el'eyc hüc na ıt ük <Cdcr
J en dij:cr foraftnn ln;{İliz Jıa\'a \'.C ,ıcni:t 
ku''t;.tleri <le L~ ~ " ~ Mısır sahillerin
ıdcl•i ltalynn ın.. • ,oıt:mnı, dep;,ı

larıru \'C nıiihi.uı noktı:ıl· rıııı l>oınbardJ
.r.ıan .etmekte 'bc.rdl'\ :undır. Bu bombnr
dımanlarm şitldcti :-:u:nk on günkrdc 
.!\lanst<• Almanlar.m ;ısgnl c!mc!uc hu1un
duklorı Umanlara karşı 1 np:lan 'bom
h rdııml'ılnrm !::ildeti.y'lc 'kıyas 1mbul 
cdcr.n 

Her sene Ramazan gclinoe ıK.ar.agöz 
aklıma gelir Çoı:ukluğumuzda Ramaza
nm nesesi iK.aragöale idL O günler.de 
Türk cemaatinde ç_eoc .lınya'tı umumi 
m.ahiycıt almamış uıdugundan güneş ba
tıp ta .oıkşam .ezanı .okununca sular ka
rortror diye her kes; e\':indeo içeri girer, 
yalnız Ramazanda bu usul boz.ulur go-

7 .:JO Pıro~am. 7.35 Müzik : :Hafif mu- ce hayatı baslardı. 
siki pl. .&-00 Ajans haberleri ı8.J.O - 8.20 Elde musamba fonenicnle sokaklar.a 
fa· bıdmı - Yeme. lıstesı 8.30 Müzik : cıkanlnn. te.r.;n-.ih .namamndan soar.a 
Ha.f f mu. ılci. programının devamı (ıpl.) mt'vsinriı:ıe gö .. c .kürk . .cnlnd \"e huıka 
a.2.30 Program ve memleket saat 3.)'arı ıle kahvebarıelerdc n:ıT"ilc ıakurdaı.an-

H~y li Tclgr..ıf gazel esi c: ·ı ıniita1fuıdn
dır: 

.. nitarı:ır ·1iı".a'1i 1uc :.'i:~c Alınan)a 12 '>': l\•:: ·k "1~ ka .ıı<>.r.r• A' h ıe--
• .>..ı ol<~Zl • ; .LUGLW' "-'LI :ıans a- lar,ı :ıdeta "Öriİr gibi .alu.vorum. 

ıı. e lt:ıh ı:ı b.. 'l r:ııuetlı i A'lu'l:!niz 'c b J • l" n::: M"-' '- Alaturk 13 20 .,, er erı ,)l'JLf ULU'\. : ·a · Ist.aubul.un Ramn7.a11ınd:ı başka bir 
fı ır iizer'n:.- • .;.<ı ıt c .. .ıektcdirlcr. "Milı- ı ı 00 'D-d ı k 18 00 p 

, • • •• , • ıl,4.t vo ..;a on or estrası · rog- hususiyet .olur.du .. iki ıuinaııcli camilere 
\er de\• .c:::ı '(' ~du1~:Mkı nıptt."Clerck ram ve memleket szat nyarı 18.05 Müzik mihvalar kurulur. Şclnadebas.ı bir pa-
AJ,dc.illzi .kapamak isti)orlar.u .ro_.ı.. -ı 10.AO l\"'"-"- ~ 1 ı.. et• '-' ~ant 'Jl.I .. llc0.~ CJ.u.uJ:I. : r.ası ıu.ey 1 ımıy.ıı• veri .olurdu, --e-- 19.15 Konuszna (Dış politika hadiselerj) Al cambazları. kuklalar ile ikomik 

Ruzvelt 19.30 Müzlk : ~laturka 19.4~ :M~ek:t Hasan '-e .Maruık}·aıı t:iy.atrCJları :fevk:ala-
s::ıat a}':an 'L"e a;ıans lha'berlerı 20110 iMu- ile pi~·eslerini Ramazana :s.aklarla.vdı .. 

- -:s-- zik : Alaturka 20.15 Ceı·a~ Memduh Al- Karagüz D)'Ullları hemen her mahallede 
- BASTAP \.Fı 1 ı rJ "AUİFıEUE - tar tarafın~ Opera~ dair konuşma 'c Şeyh Küşteri mey.danını h'"Urarlar, hun-

!.ıl e:tmektedir. Gpera ~Y":~ ornekler 20.50 ~~ lar ar.asında_ üstad Kar:ıg(;izcü Katjp Sa-
H yat tarz.ıınm nd.inıızi :tehdit ede- eserleri ıı.:e milli O} un hav:abnndan .ur- lih ile şair Omeı· dalına üstün idiler. 

bfü'oek her şcltlld tecaıiize lkarşı hi- ıdder 21.15 Müzil~ : Filütist Schönfeld Çocuktum :Ramazan gelince ıiç.im içi
ınaye .etmemiz lazımdır... ~~dan flüt ~lola:1 .. 2L30 Radyo ga- me sığmaz gccenia ııeşesini daha gün-

V sıngton, 2-t (A.A? - Gaz.eı.eciler zt:!eSI 21..50 Riya eticuınhur bandosu :düzden yaşaı·dım. Hayat, hadisat 1\'.e ta
tophınUsında !harici,!e n:ız.ırı Hul çocuk- 22.lO ~et "a~t .::ıy:11"J· ajans ha- ırib durmuyor .kL iBir gün elecek bu 
l~rı ıt sındna okuı 1\-.:q>urun All.man de- ~· bo:rsa1ar, 6!t1erı, 22:45 Dınıs ~ünler de mati olacak bu günler de bö.}
nizaltısı tarafından ıtorpillenmesmi Ule\'- mnngı pl. 23.25 - 23 ... 0 Yarınki program Jc sôvlcnccek, yadcdileccktir. ~ö-
zuuba'his ederek fil le demiştir : •Bu ':e ka,paruş.. züıı meşhur KanlJ ka\•ak oywnında 
haı-eıketin en · !ç:ıL~ ibir rcltet oldu ıHimmet dauı •.. ı.~- ~J 'di =:-1--

·~ • ••••••••••••••••••••••• ••• ••••••••••••••••• '..J ~ .cızıey g:ı gWJ..11!.C'. 
~'U hususunda Birle ili: Aıne.rikruia nok- : K •t (d rley gidi günlcr.ıı derdi. her Ramaz.an ben 
t"ü rıa:-ar iihtilafı obıadıgına ~· : 8VI açi l ıde aynlııi söylüyorum : aHey gidi gün-
Va~. 24 (A.A~ - Hariciye ına- : J - . . 3cr. <ley gidi günlc.r .. a 

~rı ~uı Siy.ama. .t.aUiaccık ta;~ ! KUrLV:K BiÇKi 
aıt mu_:;aade -'~ tetkikine baş- : DtıciS YURDU 
ılanacagıru su iemi,,<iır. : ~ 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••- : Talel»e byclın.a 'bqlan.mıtbr. 
S .A T I L I K ; ; Y~dmı t&lm.l m!iddeti ~i ~ 

.n., __ .._.,. ••Dedir. Fazla malumat müdur-
,.,......._.. ıastiği ~ iıü~enilir. 

Hususide lbı11mıümış 2S X 1ô beş : : : Çiftci Hamam matmda 
adet~ ;'e ~ il.ast.iği !M.üracaat ~ B il- ! ! 38 nmaaralı Yurt. l - 10 ( 1848~ 
·yük Kardkab hm.. 52 - 53.. : : Sabıya °' Olaıllu aric•macla 839 So. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

-·15 
? • 

C b H 
dafaadan aciz kalarak sü.kllt etti. Muta- .oluyordu. Filvaki Cihan o adamı sevmi-

1• an atun sam AfJ:'inin mahpesine ıiadesini emreUi. yordu. 'Fakat akı1lı insanlar vele\' 'ki 
--nn11ı::nıu; ·11111111nı•ıa:: -:r-· _ ' • Afsin bil.ahara 326 senei hi.erisİnde mah- kendi filine göre istihkak hsbetmt~ oı-
E : pc~möe a;ıı'kta.o \'"clat eyılOOi Vefatmdan sun bir ins:ının başma g~ fmkete 

hara oraya giderek devlet aleyhinde bir 
ihtilal çıkannak fikrinde ıbulunduğunu 
gösteriyordu. En miihlın ve baisi itham 
no'kta bu idi. 

(Cihan): 
- Te diyeceğimi 1bilmiyorum. K.Uşki 

onu hatırıma getinniye idin. Çi.in'kü onu 
büsbütün unutmak istiyordum. 

: E Sl.Jllnt cesedi salp ve ihrak edildi.. teessüf etmekten kıendiJe ıfoi aloı.m.azlar. 
: /'elri.ka: 122 YA ZAN: Cu~ci Zeydan : <Aırşın' ın mmmkemesinaen 1bir itaç çunkü ~nscı:ı ceuı~:ı 'k:nai fnreti~de bu-
•• - - - gün sonra Avdoğdu halifenin huzurun- lunan bır zaaf neticesı <>'tarak mustahak 

§e"keue ;ru, unan (Uuh:iz) i u:ra}"'. getiıirsem. 0 im :s:ı~ blil.ar.ak AŞ.n) :in c olu~;or. Banda muhayyer değildir. 
eder, ıda u :sôzJermü ~·it eöer 4se bir d..~ fu:erıio~ -esay.eiinin Jbnkkb'lmi attd1i. Aydoğdu he Afşinin ~radığı a'kıbet-

Ef,in:- Ba .adam~ )-azdım demi- ğin bhr mı? !Mutısam ~eDİD iJ,ga ~·e mira- ten daha ziyade müteessir .o1uyor ;di .• 
yor. &mm brdeş'inc Y~ amış. :Mubtsanı - Bunu da çaWnp getiri- sın ibesine iadesini eımıeyie.dL Fıer- Ocıun devlet haini <>lduğuna dair olan 
Bunda bcmim ınc lbhahatim ''.arJ riz. gane !\-:aiisme orada lbUlunan K.aranşalı ~ehadat devleti 15'amiyc .uğrunda ika~-

Bunun üzerine Vdan ~-a'ldaş.arak Ver.dan - F.ımirıilmüminin demfoniz ateşgedes.in1n 1heme.n Jhedmi:ni yazdı. tiği büyük ~ıizmetler lkarşrsında p ek zaif 
(Ef. )c hita'bt'.n dedi iki: (Afşin~ in (Sanım) daki ik:ana.ğma : - llhmmad ile (Ver.dan~ ı A1~oğdu gibi oüşü~ordu. Afşin ibüyük bir.devlet ada-

-Mektubu lk:ar4eı:tlnin yazdığını, bun- i adam gönderip bhamy 1 ic.rn ıet:tir.ir- .saray ıda'bfünru• hususi bittr ki>Şkie ii:ka- mı, büyük ıve müdebbir bir kumandan 
dan na bir ımesuliyet tcre.Uüp edem.i,e- lerse mecusı1erıe mahsus putlar bu1a:ca- ırlmek üzere ikiı.f.i ımaaşhır ile mai- ıidi. Asa'let ve necabet sahibi idi. l tika-
ccğiıü ~1i.ynrsun. 'Yanında lba Mazya.r ğma -pbe elme:n. }ıeli bassasına aldı. (A~-.do-au} nun Ci- ilnt !hususunda <> kndar müUehem gibi 
ile (Ba'bc'k) in mümessili o'ldu'kları hal- Vez.irj flazam - :rrn dam ıgönde:fp ile akdinin ·c:rasını emir ve her iki- dt>,gDdi. Çünkü o kadar kusurlarını ka-
de Ferganedeki aleşgedede seni reyül- gefirttik.. sin1 bir çok hediye \'e ıinamlarcı müsteğ- ıbul tslamiyet eden bütlin acemlerde, bü-
nyin Ö'ren. üçünüzün llSlim devletinin 1bnireyyat bir sav.ere iPUtlan.n getiril- ır.a'k eyledi. il.ün Türlderde de bu1unabilirdi. Fakat 
imhasına "t1.ilalanızı,, lbu iş iiç:in ':ı.p eden mesinl emr.etii. Y.an~r ıpotlan .ahp geJdi A~ıtfoğdu mesut ve mesrur olduğu hal- onun en büyük kabahati Lüyük Lir 
par.ıy.ı :tqp'lan:rak ttrobbfidünü kendi ku- 'Bunlar müce\.nerat ıile müressa bir & d<! huzurdan ıçiknr.ak (Cihan~ m ~·anına ınam. 1liiyük bir mevki sahibi olmak idi. 
lağı ile· 'te;n sah.din se'had · ne der- lbise "J"diril~ '\.'e !kulaltlanna a!tm üze- gilii. {Afsin ln :uğradı·rı menkıU.b.iyet ~·.e Mutlak ve müstebit saltanatlerde padi-
sin'! rine ikl 1.aş1an müre'kbp ilru;pe1ler ia'ktl- felalw'lii, "L·.esay.efıl ilgasını, lhal:fenlıı il- ahlan b:ışka her kim büyürse saltanate 

- Bunu iddia eden bir düşmandır. diğer bir t.nlcım putlardan \'e mecusUere saadet ve rürnetlerden dolayı sevindı. yun için onun lmhası liiz.ımge1irdi. 
Af,,c;in Venian:hm ) uz çe\·irerek; - ç1mı ii.nsan şeliinde bir ıile1 ti!a'tmı, · ".a!tila:r.ım na:ıclleiti Cilian bu ır~ip addedi'Hr, şahsı mukaddesi hüma-

{ ndı menfaati içın iftira ediyor. ait bir kltap ,.e snireden müteşekkil idi. Alla-ha hamdetti. Fakat diğer cihetten Maaınafih Afşinin kendi memleketine 
(V rdan) - Vao:· 'Jel .ahit ittihaz Af ·n bu ithamntn knr ı kendini mü- (Af in) in utrı·adığı cezadan müteessir pek çok parnlar göndermesi onun bila-

- 66-
(SA!IAN ) iN :MUHAK.EMESt 

Hapishanede btrat.ığımız (Saman) 11 

Verdandaı:ı başka kimse hatırına getir
miyordu. Ver dan ara sıra hapishaneye 
~rıyor, onu ziyaret ederek halini ı;oru
~u. (Aydoğdu) 'ODU düşünentlyece'k 
lb'ir halde meşgul idi. Afşinin muhake
me.si .bitince ulüv vüce.nnp eseri olarak 
Samanı hapishaneden itlak etmek isti-
1·.ordu. Veroan itiraz eW: 

- Onu salıvermek beni onun yerine 
hapse koymak deme'ktir. Birinci .derece
de bazı şeyler hnkkmda ona sualler tev
cih etmek ve onun cevabını anlamak is
:t.erim. Çünkü onun ef'alindc öyle tena
kuzlar gördüm ki insan namını taşıyan 
hlr mahlüktan o gibi ef'nlin sudurunn 
ihtimal '\•ermiyonım. 

- {Cihan) ın bu bapta'ki arzusunu 
sormak daha muvaTı'k değil mi'! 

- Peki, sorn1mı. 
Aydoğdu Cihandan arzusunu sordu. 

- O şimdi lıapishane~. Onu ne 
yqpalım '! asıl arzu edersin'! (Cihan) 
biraz d~erek: 

- Salıverilmesini anu cd\yorum. Fa
kat halli benden mektum kakın 'bir :sJr
rın ne olduğunu ondan ronnak istiyo
rum. Babanun kendisine gücenmes:i se
bebini an'laınalıyıın. Sonra ne yapaca
ığınuzı düşünürüz. 

.Ay<loğdu ötoden bcl'i kendisi de bil
mek istediği d\ğer bir -sırrı hatırına .ge
tirdi. O ise kendisinin nesbinln .hakiko
tidir. Samanın sırrını anlndıktnn sonr.a 
validesine kendi sırrını somınğa :karar 
\'erdL 
.Aydoğdunun köşkünde Aydqğdu, A~·

dcığduııun validesi AI.itap, (Cihan), Yn
Kute, Hammad, Vcrdnn, Heylaneden 
müteşekkil akrabalar, dostlar .toplandı
lar. Samanı h:ıoishnnedcn getirdiler. A!J" 
mahkemesi şeklinde kendisini .istic\•ap 
etm ;,. basladılar. 

-BiTMEDi-



25 Eylül CARSAMBA lQ4ft 
m=:u 

ı:indiçinide BÜYÜK Alman sanayi mer
kezleri /ngiliz bomba 
hedefleri arasında 

lnS(ilizler 

Fransız • Japon harbı TAARRUZ Af rikada Tobruku bom
bardıman ettiler dün çok kızıştı 

BA$TARAFI 1 inci SAYFADA 

çocukları hudut mıntakasmdan geri çe
kilmişlerdir. Hayfong'ta bulunan Fran
sız memurları Japonların Çinden Hindi
çiniye girmek suretiyle, imza edilmiş 
olan itili.fnameyi ihlal etmiş olduklarını 
beyan etmişlerdir. 

Bu itilafname mucibince Çinin cenu
bunda bulunan orduya mensup hiç bir 
Japon ne.feri yeni bir itilfıfname imza 
edilmedikçe Hindiçiniye girmiyecektir. 

Haifong 24 (A.A) - Japon kıtaatı 
Fransız mev.dlcrine hticum etmişlerdir. 
Bombardıman tayyareleriyle takviye 
edilen Japon kıtaları Fransız kıtaatını 
ve huduttaki tayyare meydanlarını bom. 
bardıman etm~lerdir. Hindiçinide alarm 
işareti \'erılmiş, ahali sığınaklara gir
ıniştir. 

Vaşington 24 (A.A) - Hindiçiniden 
henüz yeni bir haber alınamamıştır. 
Yalnız (Stefonı) ajansının Tokyodan is
tihbarına göre Japon umumi karargahı 
dün sabah Haif ong Frnnsız garnizonu
nun tesl"m olduğunu bildirmiştir. 

Berlin 24 (A.A) - D N.B. ajansı Tok
dan istihbar edıyor· 
cYomiri Şimbon> gau>tesinin Vnşing

t,m muhabiri bildiri~or: Vaşingtonun 
iyı malumat alan mahfillerine göre uzak 
şarkta esaslı bir değişiklik takdirfode 
her ihtimale hazır bulunmak üzere Bir
leşik Amerikanın Pasifik donanması Sin
gapurdan ayrılmıştır. 

- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA -

rdcri Londra ılc İngilterenin doğu ce
nup bölgesinin bnzı kısımlaı·ı üzerine az 
ınikdarda bonıbalaı atmışlarsa da Lon
dra başla-.ı hedef ulmuştur. Bazı evlere 
\."e diğer binalara is<tbetler kaydedilmiş
tir. Bir kaç ölü ve bir mikdar yaralı 
vardır. İııgiltercnirı doğu cenup ~ehir
lerinden birindP. de bir kaç ev yıkılmış. 
ve bir mikdar ölü ve yaralı kaydedilıni~ 
tir. Batı cenup bölgesinde bombalar ba
zı ederi hasara uğratmıştır. Az mikdar
da ölü ve yaralı vardır. Diğer yerlerde 
hasar ve insanca u.yiat azdır. 

Bu sabah erken dogu cenup bölge
sinde biı· düşman bombardıman tayya
resi düşürülmüştür. Dün kaybolmuş 
sayılan bir pilotun halen sağ ve salim 
olduğu anlaşılmıştır. 

TtRE ASLiYE HUKUK MAHKE
MF..SiNDEN: 

Tire kazasının DumluPınar mahalle
sinden ikinci Yavan çeşme sokağında 1 5 
numaralı evde Ömer kızı Süheyla tara
fındnn kocası Tirenin Dumlupınar ma
hnllesinden ikinci Ycıvan çeşme soka
ğında 15 numaralı evde iken ikametga
hını terk ederek yeri belli olmaynn 
Mustafa oğlu Muhittin Aleyhine Tire 
aslıye hukuk mnhkt'mesine ik tmc eyle
diği boşanma da\ cısının cari muhakeme
sinde: 

Yeri bellı olmayan miıddciale.> h hnk
kında tebligntın ilanen icrasına karar 
verilerek duruşması 16 T esrinie' \'el 940 
Cuma günü snnt 1 O muallak olduğundnn 
müddeialeyhin yevmi mez.kfırda bizzat 
veya t rafından bir 'ekil göndermesi 
tebligat makamına kaim olmak ü~ere 
ilan olunur, 3969 ( 1985) 

. 
- llASTAKAFI l ind SAHİ1''lfüE -

iki şeyi tahrip üınidindedırler =. Dün~·a- --•-

nın en büyük ~ehrini \"C bu şehır sakin- ITALYAN TEBLIG'NDE·. <c..ZA· 
terinin maneviyatını .. 150 mil karelik 1 
bir sahayı kaplıyan bu büyük şehirde YIAT OLMAMIŞTIR)) 
bir cok tarihi abidelerin, meşhur yolla-
rın, Borjuva ve işçi mahallelerinin tah- DENiLiYOR 
ribi, bir çok sivillerin öldürülmesi bir Roma, 24 (A.A) - ltalyan tebliği: 
tnrafa bırakıldığı t;:ıkdirde, Alman akın- Simali Afrikada Merııa Matruh muvaf
Jarı Londrayı tehlikeli bir surette yara- f akıyetle bombardıman edilmi~tir. T ob
lıyamamış ,.e Londra halkının dayanma 
ruhuna dokunmamıştır. İngiliz resmi ruk ve Bardiyayn yapılan lngiliz akın-
lebliğlerinde hasnrat daima tasrih edil- ları neticesinde zayiat olmamıştır. Hasar 
mektedir. Naziler kendi teblif;lerinde bu mahduttur. Şarki Afrikada keşif müsa
usulU taklit edemezler. Zira lngiliz tay- demeleri olmuştur. Bir filomuz Sudan 
yarelerinin Alnıanyııda ika ettikleri ha- tayyare meydanını bombalamıştır. Yer-
5aratııı mal(ıın olmnsı Nazi prestijine bir de bulunan düşman tayyareleri hasara 
darbe teşkil edeceği cihetle bunu halk- uğramıştır. Diğer bir filomuz Aden tay
tan gizlemeğc mecburdurlar. yare meydanını bombalamıştır. lngiliz 

]5 günlük şiddetli bombardımandanl hava kuvvetleri Habcşistanda muhtelif 
sonra. I..ondra sakinlerinin _muka:·emet yerleri bombalamışlarsn da hasar hafif
ve cesaretlerinin &arSılmadıgı .ı;abıt ol- · 

1 
tır. 

muştur. Salahiyetli teşkilatçı ar şimdi ----------------
gece baskınlarının önüne geçilmesi mc
selesiy le ınesgul 0 1 up bunun da halli 
imkansız olın.ıdı 'L kanaatindedirler. 

•Taymis• g ızetesi ise iaşe meselesiyle 
rnesgul oluyor : Lor,dra üzerine yapılan 
Alınan hava baskınlarının tesirsizliği 
"':ıbit olmuştur. t.,gilterenın tayyareler 
ve deni7.altı gemileri vnsıta iyle ab]oka
sının nl.ainctine en iyi ispat, iaşe işınc 
bunların zarar \'ert.memiş ve gıda mad
ddcrinin tevzii intizamını bozamamış 
olınnsıdır. İasc nazırının dediği gibi, gı
da stoklarındaki t.clıribatı karşılamak 
iç.in her ferdin hır defoya münhasır ol
mak üzere bir knıı yemekten vaz geç
mesi kfıfidir. İaşe müsteşarının beyana
tmn göre iaşe mııddeleri ihtiyatları her 

7.amandan fazladır. 
Kış mevsimi için sığınaklar ihzarı 

hakkında da oManccster Gardian• ga
zetesi şöyle yazmaktadır : 

Alman ve İngiliz milletleri için bu 
ltış müşterek bir "ey vardır : Bir çok 
İngıliz ve Almanhı geceleri yatakla
rına sığınakları teıcih edeceklerdir. Al
manların bu işi nasıl tanzim edecekleri 
kendi bilecekleri bir şeydir. Fakat uzun 
r; .. harbi göz önünde tutan İngiltere sı
ğuwk mesdc.,ını tanzim için icap eden 
tedbirleri almıştır \•e kısın devamı müd
detince sh-il ahalinin geceleri rahat ge
çim1eleriııi temine muvaffak olacağı 
muhakkaktır. 

~ • • • •• • •" .. • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • .. • #•••••-ra •••N-•••Eai1••MSıa:a•a-.•T:D•'511tW:-•11A:::m.u..-.,,......ııı:::::aıı:r~ıaiCt:.lt~ • 
: MEVLrir 

tZMtR AHKA.MI ŞAHSiYE SULH 
HUKUK MAHKEMEStNDEN: 

: Merhum Doktor Ramih Saylamın 
: ölümünün yıl dönüşü olan 26 Eylul 
! 940 Perşembe günü akşamı yatsı na
: mnzından sonra lzmir Hatuniye camii 1 

:"Jerifinde merhumun ruhuna ithaf edil
: mek üzere me•:ludu şerif kıraat olu-
: nacaktır. ~ 
: ihvanı dininin teşrifleri Tİca olunur. ' 
~.................................... ,i 

BERGAMA iCRA MEMURLUcUN
DAN: 

Açık nrthnna ile paraya çevrilecek 
gayri menkulün ne olduğu: Bir bab 
dükkan. 

Kendinizde 
nızda 

veya çoçukları
gördiiğünüz 

Halsizlik. Kaıı:-ızlık. Hazımsızlık, Karın afrılım. Karın şi meleri, Burun 
makad knşmmnsı. Ohmluk. Ba diinmcsi, Salya nkmnsı, Sar'aya benzer 
sinir halleri, Gel'c korkulan. Giirtn .de. isitm<'d~ hcznlduk, ~il;i gayri 

tabii hııl'cr: 
Bunl::ır yeno kilen c:evleriıı tc•nız \.'e saf olınnmasımlan dolavı barsak

lardu yetişip iiı C\'en ve kanlarıınıLı emen solucanların tesiridir. ilıınlarcl:ın 
kurtulmak içiıı l:C"ı:aneden bir kutu S:ınta alınız .. Ve içindeki tarife mucibin- ı 
t'l' kullanınız.. [ 'l!rhnl kurtulur.sunuz .. 

ınm ECZANl·:IJE KUTUSU 20 KURUSTtm .. 

• 
sı~ .. ıne 

Açık arttırma ile paraya çevrilecek 
gayri menkulün ne olduğu: 

ölü Filornnlı Hurşitten metruk olan 
lzmirde Karşıyakada Kemal paşa <"..ad
desinde kain olup tapunun 19 pafta ve 
66 adcı 35 parsel numarnsında mukay
yet 2 1 metre murabbaı arazi üzerinde 
mebni olup 1320 numaralı Namık Ke
mal sokağında bir knpusu bulunan eski73 
\'e 75 \'e yeni i 3/ 1 numaralı ve ta
mamı 1800 lira hesabiyle 600 lira kıy
metinde olnn dükkanın mumaileyh Hur
s:de ait üçde bir hissei şayıası ile yine 
mczkür Kemalpaşa caddcsincle kiıin olup 
tapunun 18 pafta ve 60 ada ve 6 pnrsel 
numarıısındn mukayyet 4 60 metTe ve 
35 clesimetre murabbaı arnzi üzerine 

Cayri menkulün bulunduğu mevki, 
ınahallesi, sokağı numarası: Dikilinin 
Belediye caddesinde kain \'e tapunun 
29/12/931 tarih ve 9 no sunda b}ıtlı
dır. 

Takdir olunan kıymet: 500 liradır. 
Arttırmanın yapılacağı yer, gün, saat 

16/10/940 Çarşamba saat 10 - 12 Di
kili mahkeme salonunda. 

1 Dikkat • mebni ve 78 C!lki \'e 88 yeni numaralı 
ve aynı zamanda arka tarafındaki 1 714 
numaralı intiba sokağına açılan A. 3 
numaralı bir de tapusu bulunan ma nvlu 
ve müştemil.!tı hanenin tamamı 2100 

~1dlmm:!!ll .. ~~ .. a·~.,.,. ...... ıım:1m1:11•aı11!1:11~1~aı1C11 ... E*W*Wo:::.J;:J111~;=sBı1111!:11E1 .. ~•ı:m~~ 
izmir Nafia müdürlü ""firatien : 

1 - iıtbu gayri menkulun arttırma 
fartnamesi 1/10/940 tarihinden itiba
ren 9 39 / 7 18 no ile Bergama icra dai
resinin muayyen numara ında herkesin 
görebilmesi için açıktır. ilanda yazılı 
olanlardan fazla malumat almak iste
l'enler, isbu şartnameye ve 939 / 7 18 
dosya numnrasiyle memuriyetimize mü
racaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda 
}azılı kıymetin yüzde 7,5 nisbetindc pey 
bcya milli bir bankanın teminat mektu

u tevdi edilecektir. ( 124.) 
3 - fpotek sahibi alncnklılarla dığer 

altıkadarlann ve irtifak hakkı sahipleri
hin gayri menkul üzerindeki haklarını 

llsusiylc faiz ve maSTafa dair olan id
dialarını işbu ilan tarihinden itibaren 
Yirmi gün içinde evrakı müsbiteleriyle 
birlikte memuriyetimize bildirmeleri icap 
eder. Aksi halde hakları tapu sicilile sa
bit olml.'dıkça sntış bedelinin paylaııma-
1111ldan hariç kalırlar. 
. 4 - Gösterilen günde arttırmaya İş

tirak edenler nrttırma şartnamesini oku· 
ru, ve lüzumlu malumat almış ve bun
B.rı tamamen kabul etmiş ad ve itibar 

olunurlar. 
5 - Tayin edilen r.amanda gayri 

ll'ıenkul üç defa ba~rıldıktan sonra en 
çok arttırann ihale edilir. Ancak arttır
ll'ıa bedeli muhammen kıymetin yüzde 
Y~tıniş beşini bulmaz veya satış isteye
hJI\ alacnğma rüchanı olan diğer alacalc-

ar bulunupla bedel bunların o gayri 
'lıenkul ile temin edilmiş alacaklarının 
tı"ıecrnuundan fazlaya çıkmazsa en çok 
11tttıranın tcahhüdü baki kalmak Üzere 
11~.ttırma on gün daha temdit ve onuncu 
~Unü aynı saatte yapılacak arttırmada, 
fde!i satış isteyenin alacağına rüchanı l 11 tı diğer alacakhların o gayri menkul 
~ e lemin edilmiş alacakları mecmuun
t iltı fazlaya çıkmak şartiyle, en çok arı
eı~a.na ihale edilir. Böyle bir bedel elde 
ı,.;~crnez.cıe ihale yapılamaz ve satı~ ta-

1 dü!ler. 
ol 6 - Gayri menkul kendisine ihale 
1 lırıan kimse derhnl veya verilen müh
r't hiçinde parayı vermezse ihale kararı 
'ek olunarak kendisinden e\'vel en yük
de _ teklifte bulunan kimse arzetmiş ol
ra,lıgu bedelle nlmağa razı olursa ona, 
d 2:ı olmaz veya bulunmazsa hemen ye
ç 

1 
kRÜn müddetle arttırmaya çıkarılıp en 

.~ d i\rttırnna ihale edilir. tki ihale ara
S ~ aki fark ve geçen giinler için yüzde 
ta I en hesap olunacnk fai1.: ve diğer :ıa
lll t ar ayrıca hiikme hacet kalmaksızın 
rvı errıd Uriyetiınizı:e alıcıdan tahsil olunur. 

ad (133) 
ı 6~eı.k.i.ır dükkan )'ukarıda gösterilen 
aaı 1 O 940 tarihinde Dikili mahkeme 
ll'ı onunda i bu ilfın ve gösterilen arttır
ol~ Şartname i dair~inde satılacağı ilan 
~ (1980) 

33S 1 !ıra 55 kuru~ ke!lif bedeli üzerinden eksiltmesi 1l:ın edilmış ohın Urla 
hiikümet konağı trımiratı için isteklilerin teklif eylt'dıkleri bedel layik hadde 
görülmedi<rinden münakasa müddeti on gün temnit edilmiştir. lsteklılerin 
2490 sayılı yasn hükümlerine göre hazırlayac:ak!arı teminatlariyle birlikle 
30 E.yll'ıl 940 Pazartesi günii saat 1 1 de n::ıfıa miidürlüğiinde mütesekkil ko 
misyonıı baş vurmoları. 3977 ( 1983) 

izmEr V ahıjiar M~dügci'll!ğitn!llev:ı : 
Mazbut Salepçioğlu vakfından Asmalı mescit Pıah lle~i lkiçe melik cad

desi 166 74 • o. lu fırın 240 lirada Ali Riza Üzerinde pey altındndır. Fa7lası
na talip olanların vnkıflnr idaresine mü ıacantları illin olunur. 3!)78 ( 1984) 

MANİSA NAFİA MtiD1JRH..ÜGÜND/EN : 
1 - 26127 lira j} kuru, hC'•.if be<'_!'i Manisa Adlivc banasının ikmali mşa

ntı kapalı 1.m·f usulivle d' ··i:tıııeye ltc,ıunuştur. 
2 - Eksıltrne 4 10 9Jf) c·u:na günil saat on beşte Mmıisa Nafia müdürlüğü 

odasında ~·aıııhıcaktır. 
3 - Proj:? evrakı Nnfü:. mUdiırlilğünde görülebilir. 
4 - Muvakkat teminat {,~•59.57) Iıraclır. 
5 - İı.ieklılt::rin 940 .,-,·~l~ •·ılır>a ai~ ticaret odası vesikasının ve ıhalcden en 

nz sekiz j.?Ün evvel fenni t:ı.lh et veı.ikasını da teklif ıncktuplannın içine koy
maları lfızırnaır. 

G - İstcıdılc.rin 24!)0 ~.ıı"•:.ralı k<ınuna göre lıazırlıyacaktır. Teklif mek
tuplarını 4 'lC 11!)10 cuma •'lin;} :..:ıat c.n dörde kadar .Nafüı ıııüdürliifüue mak
buz mukabdmde verıneı~ri \'C:Va bu saate kadnr gc:lccck şekilde 

0 

po!:ita ile 
g(indcrmelct ı J5zımdır. 

Postada \·.,ki olacak ı:w·i~-·Mlt>r kı,bul edilmez. 22-25-28-1 (1962) 3933 

irALYA.N ERKEK ve KIZ MEKTEPLERİ AÇILDI 
İtalyan Erkek ve Ayyıldız Kız nehari \•e leyli mektepleri açılmıştır. ilk, lisan 

dersleri ve kadın işleri. Kayıtlar devam etmektedir. 24, 25, 26 ( 1979) 

~~_mir Vifa_Yeti jand~r~a lıomutanlsğından : 
Dıkılı kuasına baglı Çandarlı nahıyesınde 3500 lira kqifli ve 2500 lira mev

cut tahsisat ile bir jandarma karakolu inşa edilecektir. Kum, Ta~. Çakıl mahal
linde tedarik edilmiııtir. Diğer malzeme kamilen müteahhide aittir. ihale günü 
1. 1 O. 940 salı günüdür. T ali9 olanlar şartnameyi ve keııifnanıeyi görmek için 
vilayet J. K. lığına müracaat etmelidir. 1 7. 2 1. 2 5. 29. 3834 ( 1913) 

1ZM~R BELED1YES1NDE~: 

- Hayvanların altı avlık ruam mua
yenesine önümüzdeki Birinciteşrin ayı. 
nın ilk giinü başlanacak ve ayın sonuncu 
gününe kadar de\'anı edilecektir. Beygir 
sahiplerinin koşum hayvanları ve atları
nı cumartesi salı, perşembe günleri öğ
leden evvel ve sonraları Basmahane be
lediye mıntakasında bulunacak olan be
lediye veteriner müdürüne muayene et
tirmeleri, aksi takdirde haklarında ka
nuni takibatda bulunulacağı ilan olunur. 

21, 25, 29 3921 (1951) 
- Çankaya mahallesi 135 sayılı so

kakta kanalizasyon yaptırılması, fen iş
leri müdürlüğündeki ke~if ve şartnamesi 
veçhile açık eksiltmeye konulmuştur. 
Keşif bedeli 1028 lira muvakkat temi
natı 77 lira 10 kuruştur. Taliplerin te
minatı C. M. bankasına yatırarak mak· 
buzlariyle ihale tarihi olan 7 1 O 940 
Pa:ıartesi günti saat ) 6 da encümene 
müracaatları. 21. 25, 29, 6 3920 (1953) 

- Oıhaniye mahallesi 656 ncı so
kakta 23/67. 25, 21. 18 !!ayılı evlerin 
yıktırılması alana ait olmak üzere enka-

TASHİH 
Gazetemizin 18 ~/1940 tarih ,.e 10603 

sayılı nüshasının üçüncü sahifesinde 
r.eşroluıınn 940/288 sayılı ilan Menemen 
icra memurluğuna ait olmayıp Mene
men Sulh hukuk hakimliğine aittir. 

Sehven neşrolunan yanlış başlık tas
hihen il5n olunur. 

le birlikte encümene müracaatları. 
15. 20, 25, 28 3805 ( 1906) 

Karantinada 181 sayılı .. okakta açık
ta aknn ıslahhane deresine kanalizaııyon 
ynptırılmatıı fen i11leri müdürlüğündeki 
keşif \'C mnli, fenni ~rtnameleri muci
bince kapalı nırflı eksiltmeye konulmu:t
tur. Keşif bedl'li 15466 lira 40 kuruş 
muvakkat tenı ir ıı 1 160 liradır. ihalesi 
7/1 O 940 pazartesi günü saat 16.30 
dadır, 2490 savılı kanunun larifatı dahi
linde hrızırlun~ı teklif mektupları iha
lr. günü azami &!a l 15 . 30 a kadar enC:i
men tiyaııetine verilir. 

21. 25, 29. 6 3918 (1955) 

U OK 'l O R f>e ... ı·r Afı· KAMCJO"'LU zının satışı fen işleri müdürlüğündeki 
••• A v keşif ve artnamesi veçhile açık artıır-
Cilt \•e Tl•na!.iil hnstnlıklan \'e maya konulmuştur. Keşif hedeli 82 lira 

- Otobüslere 7 kalem yedek parça 
satın alınması yazı işleri müdürlüğiinde
ki ş.;rtnamesi veçhile 30/9/940 Pazar
tesi günii saat 16 ya uzatılmıştır. Mu
hammen bedeli 3 32 3 lira muvakkat te
minatı 250 liradır. Taliplerin teminntı. 
C. M. bnnknsına yntırarnk tayin edilen 
gÜn ve saatte encümene müracaatları. 

ı• · . l~LFKTHİlt TEUA \'İl.ERt 25 kuruş muvakkat teminatı 6 lira 20 
f..:Jh~rıncj Beyler ~oknfrı No. 55 .. hmir kuruştur. Taliplerin teminatı ciimhuri
rı~ttıra Sinema ı arknsıudn sabahtan ıyet merkez bankasın yatırarak 30-9-940 

rna kadar !ıaııtalarını kabul eder. Pazartesi günü strnt 16 da mnkbuzlariy- 3960 (1982) 

lira hesabiyle ( 700) lir ktymctinde 
olan mumaileyh ölü Hurşide ait üçde bir 
his~~i şnyiasıdır. 

Arttırmanın yapılacağı yt'r ve giin ve 
aat: 

21 1 O 940 tarihine müsadif Pazar
t~i günü snat 15 de Kantar karakolu 
civarında Bahçeliler hanındaki lzmir 
nhk~mı şahsi) e sulh hukuk ınahkemc
<sindedir. 

1 - işbu gnyri menkulün arttırma 
~artnamesi işbu tarihten itibaren 940 6 
numara ile mahkeme kaleminde veyahut 
TJ'lahkeme tarafından satışa memur edi-
len tereke mümessili avukat Osman Ha
di Arkunun Yemiş çarş15ındaki 1 7 nu
maralı yazıh nesinde herkesin görebil
mesi için açıktır. ilanda yazılı olanlardan 
fazla malumat almak isteyenlerin 940/6 
numnrasiyle mahkeme kalemine veya 
mümessil avukat Osman Hadi Arkunun 
yazıhanesine müracaat ve şartnamede 
yazılı tak~iınat ve saireyi tetkik etmeleri 
lazımdır. 

2 - Arttırmaya iştirak için ~atılığa 
c;ıknrılıın hissei şayiaların yukarıda yazı
lı kıymetlerinin yüzde 75 nisbetinde pey 
akçası veya milli bankanm teminat 
mektubunu tevdi etmeleri lazımdır. 

3 - işbu gayri menkulde hisseleri 
veyahut irtifak haklan veya diğer ala
kaları bulunanların işbu ilan tarihinden 
itibaren 15 gün içinde ellerindeki evra-
kı müsbiteleri ile birlikte mehkemeye 
bildirmeleri icap eder. Ak!li halde hak:. 
lan tnpu sicilile sabit olmadıkça satış 
bedelinin paylaşmasındrm ve sairesin
den hariç bırakılacaklardır. 

4 -Tayin olunan gün ve saatte i~bu 
gayri menkuller üç defa bağnldıktan 
sonra en çok arttırana ihale edilir ancak 
arttırma bedeli muhammen kıymetin 
yüzde 75 şini bulmadığı takdirde en çok 
arttırmanın taahhüdü baki kalmak ~rtiy 
le arttırma on gün temdit edilerek ikin
ci arttırması 31/10/940 tarihine müsa
dif Perşembe günü saat 15 de yapıla
cak ve bu defa i~bu gayri menkuller en 
çok arttıranın üzerine ihale edilecektir. 

5 - Gayri menkul lcendiqine ihale 
edilen kim e derhal veya veri~n müh-
let içinde parayı vermezse ihale karan 
fesholunarnk kendisinden evvel en yük
sek pey ile arttırmaya iştirak etmiş bu
lunan kimsenin arzetmiş olduğu bedelle 
almağa razı olduğu surette ona ve Tazı 
olmaz veyahut bulunmazsa hemen 1 O 
gün müddetle arttırmaya çıkarılıp işbu 
arttırmada ilandan baıııka kimseye ihbar 
yapılamaz ve en çok ;Tttırana ihale edi
lir. 

iki ihale arasında fark olursa işbu fark 
ve geçen giinler için yüzde 5 ten hesap 
edilecek faiz ve diğer zararlar ayrıca 
hükme hacet olmaksıZJn mahkememizce 
alıcıdan tahsil olunacağı ilan olunur. 

3988 (1986) 

OPERATÖR DOKTOR 

A~MEr CEMİL ORAL 
Fransız Hastanesi Operatörü 

Her ı;:iin öi!lcyc IGıdar. Fran'.'iız hastane
sinde, öğleden sonra. Birinci Beyler so
knğında .. No. 42 .. TELEFON : ~10 

'.J.'ELE.FON : 3479 

Leninilradda askeri 
manevralar bitti -·--Moskova 24 (A.A) - Prnvda gazete

si Leningrat askeri mıntakası manevra
larının dün bittiğini haber vermektedir. 
Finlandiya muharebesine iştirak eden 
iki fırka da bu manevralara iştirak et
miştir. 

SAHiFE J 

Berlin bomba 
\J yagmuru 

altında -·-- BA~TARAPI l 1NCI SAHİFEDE -
hücum ~mdiye kadar yapılanların en 
şiddetlilerinden biri olmuştur. Muhabir 
Alman askeri makamlarının yabancı ga-

Cemal Ors ifltis idare· ze~cilcre hasıır göre? y~rleri &<:_zciirmc· 
ı diklerini ve sadece hiç hır askcrı hedefe 

sinden : isabet .. olmamıştır demekle iktifa ettik-
Masada beyana müııteniden ka}·t edi- lerini ilave etmektedir. 

len alacakların tahkik ve tesbiti için alii- Londra, 24 (A.A) -Alınanyada, Hol: 
kalı ashabı matlubun alacaklarını mü- landada, Belçikada ve Fransada evvelki 
beyyin vesikaların asılları ile ziraat ban- gece ve dün sabah İngiliz hava kuvvet-
'·asında iflas memuru Avukat Kahra- n1anl 1 dır İ g'1'-" leri yeni ar yapmış ar . n ~ 
man Duraka müddeti içinde müracaat hava nezaretinin tebliğine nazaran bü
etmeleri ve alacaklarını bu suretle tev- tün bu akınlara iştirak eden tayyareler 
sik edemiyenlerin alacak iddiaları mu- üslerine salimen dönmüşlerdir. Drcs• 
teber ııayılamıyacağı ili'ın olunur. dende bir alıninyum fabrikasında yan• 

DOKTOR 
CELAL YARKIH 

gınlar çıkarılmıştır. Deın.iryollarına ta• 
nrruzlar, bir levazım trenine kuvvetli 
isabetler olmuştur. 

iÇ HASTALIKLARI 
İzmir memleket hastanesi dahili 

talıklar seririyat şefi. 

Dün gece Bcrlin şiddetli ~ir bombar· 
has- dımana tutulmuş kuvvetli lngiliz bom· 

bardıman teşekkülleri mühim askeri h~ 
Pazardan maada her gün hastalarını deflere ınuvaffakıyttle hücum etmişler

dir. 21 eylülde biU:n haftada İngiliz hn· 
\•e kuvvetleri 241 Alman tayyaresi dil· 

kabul ve tedavi eder. 
TELEFON: Evi: 2545 
Muayenehane: 395G 
MUAYENEHANE adresi. 1kinci B~y-

ler sokak numara 25 

Z AY J 
izmir belediyesinin 15 39 sicil sayısı

na kayıtlı şoför chliyctnamemi kaybet
tim. Yenisini alacağımdan eskisinin hük
mü olmadığını ilı'.'ın ederim. 

Tirede Keten köprü caddesinde 
9 1 1 sa) ılı e\•de oturan Hı.iseyin 
Avni oğlu 333 doğumlu Abidin 
Sert Kaya 3976 ( 1980) 

şürmüşlcrdir. İngilız tayyare zayiatı 41 
tayyaredir. Pilotl:.ı:-dan bir çoğu kur· 
tulmuşlardır. Kıta üzerine hücumlarda 
12 İngiliz tayyaresi üslerine dönmemiş· 
tir. 

Nc\york, 24 (A.A) - Dün gece Ber· 
Un üzerine İngiliz lınvn kuvvetleri ta· 
rafından yapılını.ş olan hücumlar hak
kında gelen mah1mata nazaran şehrin 
merkezi üzerine atılan bombalar neti
cesinde muhtelif mahallerde yangınlar 
müşahede edilmiştir. 

=ı:ı~zıı:ıx:JaK:ııılVll!'!ilZNf!lmıemı•ı::z:1a111~wma~'°5\NIH s:ııtwmr-flPLZ°i/.lf:~iı:mm,• 

Eeyoğlunda 

BRiSTOLT OELI 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
Bu her ik; otelin müsteciri 45 r.eneiik otelci\ik müt~buıısı bay Ömer 

Lütfü Beugü'dir. 
Bristol oteli elli odalı her odada soğUk ve ııcak akar suları, banyoları 

ve kalorHeri vardır. Dahili ve hnrid müteaddit telefonları olduğu gibi 
ıansörü ve hususi lokantası vardır. 

Bütün ani konforu haiz olan hu otelin Haliç ve Marmara denizine 
ve lstanbul cihetine de nezareti fevkaladeye maliktir. 

liütün bu mükemmeliyedere ilaveten fiyatlar rekabet kabul etmi
yecek derecede ucu~dur.-Çünkü bu olel Türkiye otelcilik mütebaum 
~bay Ömer lütfü Beugü~?n i~~eıind~ir. Bir d~f~ ziyare.t !18kibti 

meydana koyar. Bunun ıçın buiun Egeliler, kendının tahtı isticarmda 
~··'•man otellerde bulUŞurlar. 
~ 'Y.7.l'~UY"~Ai' ~~~;gu IMil MD!Z7Z7""....o1ZJ 
BERGAMA iCRA MEMURLUcUN-

DAN: 
Açık arttırma ilt" paraya çevrilecek 

gayri mt'nkulün ne olduğu: Dikilinin 
Salihler köyünde Çnl:aldere mevkiinde 
160 lira değerli 16 dönüm, aynı mevki
de 185 lira 18 dönüm 2 evlek, Ahlat
Karn Musa mevkimde 72 lira dcgerli 6 
nönüm, Hendekli mevkiinde 480 lira 
değerli 32 dönlim ve Lamba oğlu 
nıevkiinde 640 lira değerli 64 dönüm ki 
cemnn 15 3 7 lira değerinde be parçada 
136 dönüm 2 evlek tarla. 

ATthrmanın yapılacağı yer, gün, saat 
16/ 10/940 Çarşamba saat 1.3 - 15 
Dikili mahkeme salonunda. 

1 - iııbu gayri menkulün arttırma 
artnnmesi I / 10/940 tarihinden itibaren 

40 3 34 no. ile Bergama icra dairesinin 
muayyen numarasında herkesin görebil
mesi için açıktır. ilanda yazılı olanlar
dan fazla malumat almak isteyenler, iş
bu şartnameye ve 940/334 dosya nu
marasiyle memuriyetimize müracaat et
melidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda 
)azılı kıymetin yü:ı.de 7, 5 nisbetinde pey 
veya milli bir bankanın teminat mektu
bu tevdi edilecektir ( [ 24). 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla diğer 
aliıkadarlann ve irtifak hakkı sahipleri
nin gayri menkul üzerindeki haklarını 
hususiyle faiz 'ıe masrafa dair olan id
dialarını i bu ilan tarihinden itibaren 
yirmi gün içinde evrnkı müsbiteleriyİe 
birlikte memuriyetimize bildirmeleri icap 
eder. Aksi halde haklan tapu sicilile sa
bit olmadıkça satış bedelinin paylaşma
mndan hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya iş
tirak edenler arttırma ~rtnamesini oku
muş ve lüzumlu malumat almış ve bun
ları tamamen kabul etmiş ad ve itibar 
olunurlar. 

5 - Tayin edil ~ıı J:atnanda gayri 
menkul üç defa b l"ldıktan sonra en 
çok arttırana ihale cc1ilir. Ancak arttır
ma bedeli muhammen kıymetin yüzde 
yetmiş beşini bulmaz veya satış isteyenin 
alacağına rüchanı olan diğer alacaklılar 
bulunupta bedel bunların o gayri men
kul ile temin edilmiş alacaklılarının mec
muundan fazlaya çıkmazsa en çok arttt
ranm taahhüdü baki kalmak üzere art
tırma on.. gün daha temdit ve onuncu 
s\inü aym saatte yapılacak arttırmada, 
beddi salı§ isteyenin alacağına riichanı 
olan diğer alacaklıların o gayri menkul 
ile temin edilmit alacakları mecmuun
dan fazlaya çıkmak '8ttiyle, en çok art
tırana ihale eedilir. Böyle bir bedel elde 
edilemezse ihale yapılamaz ve satış ta
lebi dü~r. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale 
olunan kimse derhal veya verilen müh
let içinde parayı vermezse ihale karan 
f esholunarak kendisinden evvel en 
yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş 
olduğu bedelle nlmağa razı olursa ona, 
raZJ olmaz veya bulunmazsa hemen ye
di gün müddetle arttırmaya çıkarılıp en 
çok artlJrnna ihale edilir. iki ihale nrn
sındaki fark ve geçen günler için yüzde 
5 den hesap olunacak faiz ve diğer za
rarlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın 

uUMDALu 
UMUl\ti DENİZ ACENTELiCi LID 

ıım .. u:z..ic LIN~ LTD 
SOULİOTİS vaı.uru 20 - 25 eyllfı 

o.rasında İzmirden doğru Nevyorka ha
reket edecektir. 

NOT : BUtiin \•apurlarınuzın ambar 
içi elektrik \'antil5för t('sisatı ile mU
cchhezdır. Gerek '~p:.ır arın muvasalfit 
tarihleri. gerek v. ı.ıur ı ımleri ve nav
lwıları hakkında ııl cnt .. ı:ıız harp dola
yısiyle hiç bir ~ab iı• :ı1lına girmez. 

Daha fazla tafsilfıt almak için Birincl 
Kordonda 152 ımmarada • Ul.\'ll>AL• 
umumi deniz aceııteligi Ltd. müracaat 
edilmesi rica olunur. TELEFON : 4072 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

OLIVJER VE 
ŞVREKASI LTD. 

VAPUR ACENTASI 
ATATORK CADDES1 Recs binam 

TEL.F..FON; 2443 
Londra ve Liverpol ballan için 

piyasanın ihUyacına göre vapurla-
rımı? sPfer vaoacaklardır. 

. ..•.....•.•..•.•.• ~i······················ 
DOKTOR OPERATÖR 
SAMİ KULAKÇI 

Kulak, burun, ~az hastalıklan 
Mütehassısı 

luayenchan~ : Birinci Beyler 
No. 4'!. TELEFO~ : 2311 

ı Evi : Göz.tepe Tram\•ay Cad. No. 8" 
n:LEFOS : 3668 

Dr. Süleyman Çoruh 
Cocuk hastalıl.Jıırı mütehassısı 

TELEFON: 2310 
Muayene hanesi 42 Birinci beyler So. 

Evi: Göztepe Karakol karşısı 834/1 
Londranıo (The Hospitnl For Sid 

Children) hastanesinde ikmaU tahsil et· 
mistir. 

BRONZ 
DiŞ 
Fırçalan 

gelmiştir 

Fuarda hususi pavyonda ve 

eczane ve tuhafiyecilerde 

satılmaktadır. 

memuriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. 
Madde ( 133). 

işbu gnyri menkuller yukarıda göste
rilen 16/ 10/940 tarihinde Dikili mah
keme salonunda memurluğu odasında 
işbu iliin ve gösterilen arttırma şartna
mesi dairesinde satılacağı ilan olunur. 

(1981) 



SAHiFE 4 

Hür Fransanın şefi 
Bakar açıklarında 

---... --

ln~iliz 
•••••• •••••••••••• 

ilos 
•••••••••••••••••• 

a arı bombardıman 
~B i eti i i 

I GfliZLER BU DEFA AL ~A 
LARDfı N EVV EL DAVRANDIL R 

YENi ASIR 
5 :::s:::::;: 

Japon genişle
me plan! --·--bin in cskeri şim-

t a B~r 'O • 

A 1ERlKA HlftDIÇiNI 'STilASI· 
N .• KARŞI TEDBİRLER nuYOR 

--ı:----

Londra 24 (A.A) - Jngiliz istihbarnt 
n zar tı dün akşam neşrettiği teblırıde 
so 1 n n h berlerin Almanların Da
k rı kontrolleri altına almak ıç·n ıl -
van 1ı gayretler sarfettiğini go terdigi 
}"r. nc:ız harp gemilerinin Al , nl rın 
rniisaadesi olmaksızın yapılmasına her 
lıalde imkan olmıyan Tulon'clan Dakara 
h areket.inin dUşünülen teşcbbüsiin baş
ka bir delilini verdiği kaydedildikten 
sonra şöyle denilmektedir: 1ngifü: hall:ı ı·c Almanyayı bombardıma11 eclcn 1ngili:: tayyareleri 

Çun - kin", 24 (AA) - Cin si
) asi m hfillerınde me'\ cut olan kanaate 
göre l lindiçinidt".!:i japonların tcşebhüsü 
sadcc .. Çine J.ar ı bir hareket olmayup 
bu müstemlekeden istif .. d • ederek bnş
ka bir ) ere y"pılacak cenı l me pl ·.nına 
dahıl bulunm:ıl.t .. dır. Söz cöylc:ne. e sa
I:ıhi> etı •. r bir Çin memuru Hindic;mi i.ılii 
Cı hnl .. kı:ıdn cu <özleri sÖ) 1 mİ,ıt r: Çı;ı"n 
bu ihtimale k:ırş: hozırlanmek ıçin çok 
vakti olmu~tur. Hareketimizi en elce 
ihzar edilmi" olan pliı.na tevfikan tanzim 
edeceğiz. Hudut bovund~ toplanmış 
olnn Cin ns!.crlerinin mikcları 200 bin 
kadnr tahmin edilmektedir. Znnnedil
diğine göre Çinliler umumi bir taarruza 
geçmeyeceklerdir. Bnzı cüzütamların 
hududu geçerek dağlarda stratejik nok
taları :1:aptetmeleri muhtemel hulun
maktadır. 

«Halkın büyük bir kısmı Vişi hükü
rnetinin Berline boyun eğmek siyaseti
ne muhalif bulunduğundan ve hür 
Fransa lehine fikrini izhar eylediğinden 
gcnl"r:ıl Degol kendi davasına taraftar 
olan unsurlara yardım için hür Fransız 
kuvvetleriyle Dakara gitme~i bırarl J~ 
tınnıştır.• 

Genl"ral Degol dün sabah Dakar açık
larımı vac;ıl olmuş ve taraftarlarını hiir 
Fransız bayrağı altına toplanmağa da
vet etmistir. General Degol'ün hür 
Fransız kuvvetlerine İngiliz kuvvetleri 
refakat etmektedir. İngiliz kuvvetleri 
hür Fransız kuvvetlerine tam müzahe
rctte buluruıcnklır. 

Vişi 24 (A.A) - Havas bildiriyor: 
t ngifü: gemileri Dakar umumi valisinin 
ültimatomu reddettiğini bildirmesi üze
rine derhal Fransız sahi1lerine ateş aç
mıştır. Dakardan verilen haberlere göre 
şehre hücum eden İngiliz filosu iki zırh
h, dürt kruvazör, bir miktar torpito, al
tı muavin kruvazörden mürekkeptir. 
Dakardan ilk haberler alınır alınmaz 
derhal Mareşal P etenin riyasetinde mah
dut bir kabine toplantısı yapılmış Vl" te
cnviize mukabele kararlaştırılmıc; \'e bu 
hususta emirler verilmiştir. 

Londra 24 (A.A) - Vişiden gelen ha
bcrlf.'re göre Dakar radyo istasyonu ln
gili?. obüsleriyle t.ıhrip edilmistir. 

Vişi 24 (A.A) - Franc;ız hariciye na
zırı Bodouin Dakara karşı yapılan ln~i
liz tnarruzunun bir harp sebebi te~kil 
etmediğini, fakat oradaki Fransız kuv
vetlerinin dayanmak için emir aldıkları
m bildirmiştir. Buna binaen Fransız hii
kümeti Dakar açıklarında bulunan İn
giliz den z kuvvf.'tlC'rinl" kuvvet istimali
ne karsı kuvvetle mukab 1 d lnı c;i 
iç"n talimat vermistfr. 

Londra 24 (A.A) - Londran n ::ıla
hlyelli mahfilleri bir müddet evvel Ce
belüttarıktan Dakara giden Fransız ge
mileri arasında büyük Rişliyö zırhlıS1-
nın da bulunduğunu, Dakarın miihiın 
bir deniz ve hava üssü olduğunu hatır
Jatmaktad ırlar. İngiliz bombaları ve 
obüsleri Dakar hava meydanını ehem
miyetli surettr hasara uğratmıstır. 

--.!;J-.---

1 SVE ÇTE GAYRET 
Stokholm 24 (A.A) - 20 bin kadın 

gönüllü olarak bir hafta ev ev dolaşa
rak demir, alüminyum ve kalay parça
ları toplamışlardır. 

YAHUDi GAZETECiLER 
Bükrcş, 24 (A.A) - Rumen gazeteci

ler birliği Yahudi gazetecilerin birlikten 
ihraç edilmelerine karar vermic:Jerdir. 

---..tz---
T ebdil edilen Jngiliz 

paraları 
Ankara. 24 (Hususi) - Merkez Ban

kası ell<.'rinde İngiliz lirası bulunup ta 
zamanında bankaya tevdi edemiyenler
den mazeret mektubu verenlerin para
larını tc Hm nlmaga başlamıştır. 
Bankanın bugüne; kadar lngiliz sefa

retıne teslim ctugi sterlin mikdan dok
san bin raddcsindedir. 

Fabrikalarda 
faz.la me&ai 

Ank. ıa, 24 (Hucusi) - Heyeti Ve
kile Şt>k<.'r fabrikalarında günde üç sa
at<.' kadar fozla nwsai yapılması hakkın
c', koordina<;\On h<.'yeti kararını tasdik 
<.'tmiştir. Bu karaı·a göre foı.la mesai yn
pacak i iye her fozla sant için azami 
munzam ücr l tediye edilecektir. 

Adliye ve Dahiliye 
vekilleri lstanbulda 

Ank, ra 24 (Hu usi) - Adlıye vekili 
ek pr le, Dahili;ı. vekili 20.20 treniyle 
1 nbula ha k t etmişlerdir. 

••••• . .. . . . . . . . . 
Ta:v11a e ombaları ve 
HacePS semauiler 
T::ıyy,ıre bomba! rınııı jeolojı nokta

sından nrz üzerinde ne gibi değişiklik
ler vücud,ı gdirdıgi, cenubi Almanyn
daki Vürzburg ür.iversitesi madcniyat 
dôçcnti tarafından Lchistanda tetkik 

ALMANLAR Nlff YET 
İTİRAF lDİY6RlAR 

ln~ilizlerin -·--
Kuvvei 

yüksek, 
mcineviyesi 
memleketle-

rini derin surette 
seviyorlar -·--ALMAN TEBLIGi BAZI HA· 

BERLER VE MUVAFFAKIYET· 
LER BiLDf RIYOR 

Londra, 24 (A.A) - İngilterenin en 
iyi miitehassısları gece faaliyette bulu
ııan bir bombardıınan tayyaresini dü
sürmek çareleri üzerinde ehemmiyetle 
çalışmaktadırlar. İlim adamları mesele
yi her cıhctt('n tetkik etmektedirler. 
Londranın müdnfansında bu tetkikatın 
tesirini göstcr..:n c~saret \'erici aHimetlcr 
mC'vcuttur. 

L.ondr::ı, 21 IA.A) - Folkise B-obah-
ter ndınd~ki B<:'rli.ı ı;aı.etesi İngili2.lcrin 
l~U\ \'ei ınanc\'iyl"lC'ı inin pek yüksek ol
ougunu k:ıbul ve teslim ctmekteclir .. 

Bu gaze~e czcüP1le "Öyle diyor : 11Ingi
liz1l"ri11 alcak insar:ar olmadıklarım bi
lı) oruz .. İn~ilizler di iplini muhafaza et

l" ni pcr; fıl:t bilirlc.... McmlekC'tlerini 
de derin hır hürmetle SC\'crler.• 

Berhn, 24 (A.A) - Alman tebliği : 
Cenubi İngılten• üzerinde keşif uçuş

ian esnasında Alnımı tayyareleri her 
tnrafta mi.ıhim mm·affokıyctler elde et
mislerdir. Gece muharebe tayyarelcri
mizdcn miirckkcp {i]olar Londra civa
rındaki doklarda yangınlar çıkartmış
lardır. Bir k .. ıç İng;liz limanına yeniden 
m. ynler dökülmüştür. 

23 eylülii 24 eyliilc baglıyan gece İn
giliz tayynrelcri iınali Almanya<la ba7.ı 
mahallere \'e baslıca Alınan hükümet 
ıncı kezine hiicum C'tmişlerdir. Attıkları 
bombalar Berlin c;varındaki mahallere 
dü müş ve bazı zayirıt \'erdirmiştir. As
keri hcdf'flerc isabet yoktur. 25 İngiliz 
tan aresi düşürülmüştür. Allı tayyare
miz uc;sünc dönmemiştir. --·--BiR TEKZiP 

Londra, 24 (A.A) - Royteı· son da
kikada bıldiriyor : Daknrda harekat de
\'am C'diyor Dakar \'eya civarınn İngiliz 
kuvvetlerinin ıhraç edildiğine dair Vi
şidcn verilen hnbcrler doğru değildir. 

Ribbentrop 
-·-Jf.--

Eerline d .. nünce Hitle-
rin nezdine gitti 

edılmi tir. Elde edılen neticelere göre, Fon Ribbentrop 
bombanın n.;tığı çukur ve etrafında vü- Berlin, 24 (A.A) - Hariciye nazırı 

ROMANYADA _,..._ 
Bükre.ş, 24 (A.A) - Genel Kurma

yın bildirdiğine göre silah al tına alınmış 
olan ihtiyatlardan J 15 bini şimdiye ka
dar terhis edilmiştir. --*-AMERIKADA BiR TERSANE 

YANGINI OLDU 
N cvyork 24 (A.A) - B ir tersane in

filak yüzünden hasara uğramıştır. İşte 
kundakçılık olup olmadığı araştırılmak
tadır. - *--Bir Sov yet hava gene-

ralinin mühim 
mütalaası 

BÜYÜK KALEOOfiYA --·--1,.:ür Fransaya 
iltihak etti -·-Londra 24 (A.A) - Büyük Ka-

ledonya t.daaı general Degol'ün hür 
Fransa.sına iltihak etmiıtir. Maden
leri ve zirai mahsulleri tanınmış olan 
bu adanın kararı Vi§i için bir ihtar
dır. Yeni gönderilen vali her ne pa

hasına olursa olaun her türlü isyan 
hareketini ezmeğe karar verdiğini 
ıöylemi§tİ. Fakat milli hareketin da
yanılmaz kuvveti karıısında boyun 
eğmeğe mecbur olmu~lur. Amerika, 

Va ington, 2"' (A.A) - l lincliı;ini
nin ist ilası iizerinc japonyaya ) eni tah
d idat tatbik etmek üzere bugün Ameri
knda ) eni iktısadi tedbirlerin alınmnsı 
imkanı görü,.ülmeğe ba!!lanmıştır. Bu 
tedbirlerin petrol, hurda demir ve ja
ponyanın biiyük mikdarda miibayaa 
etmekte olduğu ııair malzemeleri ihtiva 
etmesi muhtemeldir. Japonların H indi
ı;ininin mülki tamamiyetine Fransnnın ha 
kimiyet hukuklarına riayet edileceğine 
dair ,·erdikleri teminata rağmen resıni 
makamalta mevcut olan kanaat istilfmın 
U:za k ~arktaki Birleşik Amerikanın men
faat ve siynseti için cidd i b ir tehlike 
teşkil etmek te olduğu yolundadır. 

---..t;r---

ALMANYADA TESHiN iŞLERi 
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - Avusturalya ve Yeni Zelandanın 
~ilterenin dört beş bin tayyaresi \'ardır. yeni ve mÜ§terek deniz ve hava üs
Almnnlar, diğer taraftan. yalnız başına leri kurmağa çalııtıkları bir sırada 
bile Alman ihraç hareketini durdurma- büyük Kaledonya adasınca verilen 
ğa muktedir olan İngi liz donanmasını 
bertaraf etmek için muazzam mikdnrda kararın ehemmiyeti inkar edilemez. 

I..ondra, 24 (A.A) - Ncvyork gaze
telerinin istihbaratına göre Almanyanın 
payitahtında teshin i~i mutat olduğu 
VL~hile 15 cyliilde başlamayıp 15 teşri
nic\ velde haşlıyacnktır. - "'-MUCUR PANAYIRI tayyare ayırmağa mecburdurlar. 

Yakında havada vukubulacak şiddet- Toky o 24 (A.A) - Bugün kabi- .Mucur 24 (A.A) - Pannyırımız btı 
yıl büyük bir muvt\ffakıyet kazaıvnış 
ve panayıra i.şt~rak edenlerdl"n iyi hay
\'an y<-'tiştirenlerl mıntnkanın mühim 
bir sanat şubesi olan Halıcılıkta muvaf
fak olanlara ikrami~ e ve h 0 diycler 
te\'Zi olunmuştur. 

li değişiklik istilfı teşebbüsüne memur ne içtimaında harbiye nazırı Fransız 
olanları tayyarelerinin müzaheretinden Hindiçinisindc muhau.mata nih ayet 
mahrum bırakacaktır. Şu takdirde her verdiğin· v e p rograma te vfikan Ja-
hangi bir ihraç teşebbüsü Alman ı .

1 bahriyesinin müthış bir gayret göster- ~o:ı ln~a~ın~ ~.edemcktc bulun d u-
mesine bağlı kalacaktır.• 1 g unu bıldırml§tır. 

Paraşütç .. • 
1 Edirnede • z 

Otuz tayyareden mürekkep bir hava 
filomuz büyük bir turneye çıkıyor 
Urfa. 24 ( Hususi) - H n va Kurumunun genç tayyarecileri v e parafütçü leri başta vali v e Ko

mutan olduğu halde Urfa halkı tarafından büyük tezahüratla kar,ılanmı~tır. Genç tay yareciler 
burada büyük gösteril er yapmıtlardır. Para~ütçüler 800 T'letreden parafütle atlamışlardır. Dün 
binlerce halk hayranlık v e gurur içinde gençle rimizi alkışlamıl}lardır. Havacılarımıza Ordu evin
d e bir ziyafet verilmi, tir. Vali tayyare ile •ehir üzerinde bir u ç uf yapmıf Urfa halkından arzu 
e denler tayyareye binere k ,ehrin ü zer inde gezmişlerdir. 

Ankara, 24 (Telefonla) - Türkkuşu paraşütçülerinden sonra otu:ı tayyareden mür ekkep bir 
hav a f ilomuz memle k e t iç inde b ir ~eyahate çıkacaktır. F ilo haz ırlıklarım tamamlamıstır. 

Yurt sey a hat ine çıkncak olan filo bombardıman, avcı ve m e kte p tayynrele r inden m.ürek kcp bulu
nacaktır. F ilo nun ilk olar ak cenup vilayetlerimizi ziyaret e tmeleri muhte m e ldir. 

Dr. R. Savdam 
Yunan elçisini kabul etti 

Ankara, 24 (A.A) - Başvekil Doktor 
Refik Snydam bugün Yunan elçisi bay 
Rafaeli kabul etmiştir. 

Atina, 24 (A.A) - Yunan başvekili 
General Metaksas Türkiye büyük elçi
sini knbul etmiştir. 

iktisat Vekili 
Kayseride 

Ankarıı, 24 (Telefonla) - lktısat 
vekili B. Hüsnü Çakır tetkiklerde bu
lunmak üzere bugün Knyseriye hnreket 
etti. Oradan T urhaln gidecek, şeker fab
rika ını ziyaret ed~ektir. - *--Ziraat 

Umum müdürü 
Aydında 

Aydın, 24 (Eusı.si) - Ziraat umum 
mUdürü B. Abidin E~c Denizli P.ostasiy
le İzmirden Erb yliyc gelerek Jncir is
tnsyonunda tctkikut yapmış ve akşam 
treniyle Aydına gelmiştir. 

B. Abidin Ege Aydında tetkiklerine 
başlamıştır. Tekrar İzmire dönecektir. - *-Ordu mensupları 
hakkında yapılacak 

adliye takipleri 

Kadın memurlara 
Da i 

se 

x~x-------------

·ye Veka eti yeknesak elb 0 

-

mecburiyeti vazetmiştir 
--------x~x-----~--

A nknra, 24 (Telefonla) -- Kadın Dahiliye vakaleti, bu husus hakkındn 
mcmurlnrın kıyafe tl eri hakkında dahiliye merkez teııkilatına bir tamim göndermiş 
vekaletince bazı esaslar tesbit edilmek- tir. Vilfıyctlerde yeknesak kıyafet tatbik tedir. Bu r.saslnra göre kadın memurlar 
"nzifc bn~ındn beyaz yakalı, kolları bi- edilecektir. 
leğe kadnr uzun beyaz önlük giyecek- Banknlnrla nim resmi dnirelen!eki ka
lerdir. Bunlnrın yrıknları da kapal ı ola- dınların kıyafe tleri de yeknesak olacak-
cnktır. tır. 

Yugoslav ve Macarlarla tica
retimiz inkişaf etmektedir 

x~x-----------
fstcınhul, 24 (Husus~) - İthalat fir- firmalariyle mutabekat hasıl olmuştur .. 

malnrımızdan bnzılrrının Macaristan ve Verilecek pamukların yüzde ellisi yerli 
Yugovlnv;ı.ad:ın ınan::ntura ithali ıçın ve diğer yüzde ellisi de Akala \'C KJav
yaptıkları teşebbüs neticelenmek üzere- land cinslerinden olacaktır. İlk parti 250 
clir. Yalnız bu meJnlekctler manifatura- bin limlık pamuk mukabili bu mikdnr 
} ı dol, r mukabilinde vermekten ziyade manifatura ithal edılecek ve bunu diğer 
men ucat iptidai maddeleri ınuknbiliıı- siparişler takip <'deccktir. İhraç emtca
dc verme· i tercih etmektedirler. Bunun larımızııı dol::ırln s .. tışından ziyade hu
üzerinc pamuk ihracı mukabilinde m:l- susi takasla YC mal ihracına hususi bir 
nifatura ıthnli için Macar ve Yugoslav ehemmiyet atfedilmektedir. 

cuda getirdiği toprak sed, haceri sema- Ribbentrop Romadan diln akşam dön
vilerin tl"sirin° benzemektedir. Bir vol- müş \'C derhal Hitlerin nezdine gitıniş
kan indifa ettiği zaman arzın sathında tir. 
ne gibi tahavvülat yaparsa bir tayyare Berlin, 24 (A.A) - Roma mUzakere- Ankara 24 (Hus~) - Ordu mensup
bombas.ının infilakı da jeoloji noktasın- }erinin sona ermesi mUnascbetiyle Ro- lnn hakkında adlıyece yapılıicak her 
dan a ni tesiıi yapmaktadır. Bu netice- madnn ayrılan Fon Ribbentropla Kont hangi takibe dair tebligatın bundruı son
ler jeoloji hrıdiselerini canlı delillerle Ciano arasında samimt telgraflar teatJ ra Milli mUdafaa vekfileti vasıtasiyle ic-
jzh r ' ı pat etm~ir. edilmiştir. rası karar altına alınmıştır. 

Te~rinievvelde umumi bir pasif 
kor ~nma tecrübesi yapılacaktır 

x.x- --------
Jstanbul, 24 {Telefonla) - Teşrinevvelde umumi b ir pasif korunma tec-

rübesi yapılma ı knrarln mıştır. Şehrin muhtelif yerlerine yeniden l ı;o alarm 
dödüğti Jnh:ı konulmı:: '• r. l t rbulrln ynpılacek <ılan tecriibed· 17200 kişi 
\'BZİfe alacaktır. 

Bir Macar taggaresi 
H umen topra ıarında 

- - +--

! 

Bükreş 24 (A.A) - Bir Macar bom
bardıman t:ınaresi dün akşam Rurnen 
arazisıne inmi tir. Tayyarenin mürettc· 
batı Rusa g:tml"kt~ o!dukl:ırını fokat 
motörl rin in fırıza :ı. npması yiı ... ünden 
Rum n topraklarına inmek mecbur :ı. e
t~nde knlmı: o!duklannı sö;ı. lC'mic;l<.'rdir. 

!I y jj 
Roma '4 (A Al - Mu ohnı Alnı n 

.ı a ıf "' T biy naı.ıı mı l. bul et· 
ını~tir. 

En aoğr;ı saat 
YAZAN: Ur. G. tı.. 

Anknrn r .. dyosunun hc:r gün ajans h. · 
b~rlcrind n cmce memleket saat ayarını 
b:ldirmesi, Fantlerinin doğruyu göster
mesine mr~, kı olanlar için şüphesiz bır 
i~.liktir ... İstnnbul tell"fon idaresinin ye
ni koyclurchığu ,.c evinde telefonu bulu· 
nan herkese, kib::ır bir bayan sesiyle zn· 
mıını saniyesine kadar haber \'eren ci· 
haz da, dogrusu, pek zarif bir düşünce 
mahsulüdür. 
Bunların ikisinin de - eski zamnndn• 

ki kadı kızı gibi - bir tek kusunı var: 
Herkesin istifade edememf.'si... Radyo
lar, s sinden sıkılanları rahntsız cdece-k 
'.tadar çogJlmı~sa da şah.si bütçelerinde 
mun taksitlerini \'e vergısini \'erecek, 
'1:.>le telefonun abone bedelini ödiyecck 
'.mdar tahsisab ayırabılenler henüz 
nek azılır. Onun için memleketteki snat-
.?rin en çoğu bozuk ayarla \'e her biri 
.endı hn\'asına güre işliyorlar. Ankarr· 

da, biitün memleket için yalnız bir sa::ıt 
işleterek onun gösterdiği zaman elektrık 
cereyaniyla tekmil memleketteki saat 
levhalarına Vl'rilinceyc kadar, kendi 
kendilerine işli.ren saatler arn ında taın 
uygunluk bulunamaması zaruridir. 
Onun da ne kndar zamnnda ve ne kadar 
milyonln yapılabileceğini bilemem ... 

Saatin icadını mtdeniyetin en miihiın 
mu\'nffokıyetlerindcn biri diye sayarlar. 
Bağdat halifesinin garp imparntorunn 
hediye ettiği Kunıiv saatin de medeni· 
yet tarihinde parhu. bir yeri vnrdır. İca· 
dm büyüklüğünü to.nımamak mümkün 
:ieğilsc de ins~nlarn \•erdiği büyük bir 
ı:nrarı da unutınam-.k lazımdır : S:ıatin 
icadı insanın kı>ndisinde bulunan ve en 
doğru smıti bildircr. zaman mefhun1\I• 
ııu hemen hemen büsbütün kaybettir• 
rnistir. 
Şuurumuzla yaşndığımız saatlerde lııl 

z:ımnn mefhumu ıx-k az belli olursa da 
~uurun uyudu~u .wmanlarda o ınefhunı 
'Ock i} i ıne;ı. d:ına çıkar. Meseln sab::ıhh.•· 
:tin falnn sa ... tte uyanmak istiyenlcr 
- sarhoş olup da } .ıtmış değili "rsc - iste· 
:liklel"i saatte k~ndi kendilerine uyanıı • 
mr. Kendilerinin icındeki saate emnivel 
edemiyerek çıngır:ıklı saati kurup ya· 
!anlar arasında istt-dikleri saatte çıngı· 
rak vuı·mndan (ince uyananlar l.'Oktur~ 
Telkın hadisesinde zaman meflıumu d: • 
ha zıyadc bc1li olur : Telkin edilen kim· 
seye falan S:!att l' falan işi görmesini ten· 
bfü ederler, s.mte bakmadan tnm iStc• 
nıien znmand,ı ten bih edilen isi görür• 
Uykuda gezenler ,•c gezdiklerini bilmı· 
\enler de zaman mefhumunu pek jyi 
mc\ dana cıkarırhıı 

Saat makinesinin icadı bize zamnrı 
mefhumunu haylice kaybettirmiş ol· 
makin beraber icimizde o mcfhuınurı 
bulunması tabii bir şeydi,r: Bütün tabı~t 
saatle işler ... Güneşin saatle döndtigLl
nü, gökteki ci imle.r:n hep saatle devir· 
!erini yaptıklarını, bizim düny~nın ela 
saatle döndüğünü db tte inkfır 'edeme
yiz. lnsan da tnbiatin bir parçasıdır, hn· 
yatı saatle cereyan eder. Çocuk. ilk hür· 
rl"nın h"Şekkiilünden başlıyarak dokııı: 
ayı doldııracak kadar saat geçmed rı 
dünyaya g leınez. Do~duktan sonra Ö· 
biitün uzuvlarının hep saatle i lcdil,lc· 
ri giin geçtikçe daha 7.iyadc anlnşılnrnk• 
tadır. Karaciğer falan saat falan i~i go• 
rür ... lçimizde iJiye-n bu smıtin sesini 
yiiregimiz verir. Bazı sinirli bayanla 
yiireğe saat gibi vuruyor. deri r. De· 
sn::ıt makin si ~ ürck gibi sns cıkaru· .. 
Jsın d::ıha meraklı tarafı: her lta}'\'an 
yüregı muayyen bir sayıda vurm, k i · 1 

kurulmuslur: Dakikada şu kadar vur • 
cnk ve en so:ı su kadar vurabilecd• 
Hay\'an n° kad~r küçiik olur ve ne kıı· 
dnr az yaşarsa yüreği o kadar sık vurı• · 
fakat hiç bir hay\'anın yüreğinin vrr • 
ması biitiin ömriincle bir milyardan zi~ • 
de olmaz. Ynlnız insan müstc .. na gibi 
rünür: ln anın kalbi altı milyar deia\ 
k:--ıfar vurur ... 
İçimizde işliyen '-aatle makineli s:ın • 

!er arasında pek iyl hissettiğimiz, faktıt 
inanmak istemediğimiz biiyük bir fnr~ 
\"ardır : İçimizdeki saat insanın ~ aşıJl11 
gi.ıre işler. Mesela ınsanın derü.-indc bıt 
yer kesildigi ,·nkit orasının kapnnınn9 
bir znınnn i iclir. Lüzumu kadar ım01nı1 
gl"çmc~ ince yara kapanmaz. Fakat btJ 
uıman on ~ llŞ}nt!al..i bir çocukta hır ~u 1 

ise ellı ya ınd.ıki bır adaındn bes J.:lİll 
olur:' Demek ki tabii hayatta a;ı. ni ı 
insan on yaşında H uı C'lli yasında ynpı· 
labileceğinden b~.ş defa daha çabuk gC
riir. 

Zaman ınefhum:mun bôylc ya!;a g 
ı c farklı olmnsı ııcticesiyfodıı· ki ııı· 
mnn gençlıl•te pel: ynvaş, yaşlılıkta d:t 
nk~ine, pek çabuk geçer. 

Insaııın icadı olan saatlerin hep i n • 
cak itibari bir zaman gösterirll"l·. l 1 

dogru snat içimizdeki saattir. Onun ' • 
kit vakit ayar edilıneğe ihtiyacı da } ol<· 
tur. Kendi kendine daima doi;,'Ml gid r· 
Fı>J<at makineli sa<ıt o tabii saatin gO:' 
tCJ·cliği 7.nmanı hissetmek kudrcliı11 

uyuşturmuş oldugundan makineli s:ıtıl 
kullanmak şimdi bir zarurettir.. Zatc11 

medeniyette her kes kendi saatin!.' gor" 
yaşıyamaz. İtibari olsa drı bütün dünV • 
nın tnnıdığı saatin ayarına uymak ı 
r uridir. G. il. 


