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İmtiyaz sahibi : ŞEVKET BİLGiN 

Başmuharrir ve umumi neşriyat mUdUrU : 

No. 10611 Kırk Altıncı Yıl FIA!I j5) KURUŞl'UR E 1940 

HAKKJ OCAKOCLU 

ABONE ŞERAİTİ 

DEVAM MÜDDETİ Tilrkiye için Hariç için 
Senelik....... 1400 2900 
Altı aylık........ 750 1650 

CUnU 5?ecmiş nU:;halar (25) kuruştur •. L T E L (<; (<' c N : 269'7 

Dil Bayramı 
Bufiiıı aat 18 de Jlalke\ i salonunda Dil 

bayramımız yaıulacnk hiı törenle kutlana
C"aktır .. 

Bütün İzmirliler hu törene da\ ctlidir. 

ilan mündcrecatından gazetemiz mesuliyct kabul etmez Cümh11Tiyctin ve Cümhuriyet cseTinin 'bekçisi, sabahlan çııcaT siyasi gcızctedir YENt ASIR matbaasında basılmıştır 

Da~ar ü11imde Jngili:; fılosu seyir halinde p-~i·ır -, -f"-~-T-b-.k-.--=\I Hür FransaF ,_r_a-ns_a_v_e _in_gil __ t-er_e_b_u. 
1 1 1 \le ın e rı 1 ' donanması fiil harp halindedirler 

Ankara. 25 (Telefonla) - Meksi-
ka istiklalinin yıldönümi.i münru;ebc

I t~vle Cümhurrei~imiz İnönü ile Mek-

l
sıka cüınhurrcisi arasında karşılıklı 
il'brik ve teşekkür tl'lgrafları teati 1 
Nlilınistir. 

General Degol 
Muvaffak 
Olursa 

--·--
~u hareJıet Almanya ve 
ltaıya için ağır bir 
darbe te$1ıil edecelıtir -·-~EVKET BİLGİN 

Fransızlar 
VİSI .. Eski müttefiklerinin kar • 

Adamlarının emrigle açı. şısında arslan kesildiler 
lan bombardıman ateşine .-. ·----:-

MUKABElE ETMEDİ In~lız fılosu 
-*.-- Dakarı bom-

DAKAR bardıman etti 
De gol donanması-

nın muhasarası 

altındadır 

-·-iki taraf tan ölenler 
ve yaralananların sa
yısı korkunç rakam

lara varmıstır .. 

DAKAR HENÜZ MUKAVEMET 
ETMEKTE DEVAM EDiYOR 

il 

Dngiliz tayyare.,ı 
leri arafın an 
şi detle bom,. 
. bal.anmıştır 

Kanallar, a vuz ar, tez
Sihl&r, doklar, ıstasuon

ıar tahrip edildi 
Ingiliz tayyaTelcri Alman sahıl şchiTleTindc askeri hedefler üzerinde 

-e
Almanya hauaları flmdi 
ingUiz tayyarelerinin 

fıontrolü altına 
girmiş gibidir 

Londra, 25 (A.A) - Dün öilcdcn 
sonrn avcı tayyarcJerimiz.in refakatinde 
Jmreket eden bombardıman tayyareleri
miz l\f~tn düşmnn mayn tarayıcı ge
milerine hilcum etmişlerdir. 

iki gemiye isabetler olmuş, diğer bir 
gemi de yakınına düşen bombadan ha
sara ul:rranuşbr. lla\'n çarpışmasında bir 
tayyaremiz düşmüş, bir düşman tayya
resi de tahrip edilmiştir. 

ALMAN TAYYARELERİ 
Kembriçi bom

baladılar -·--lskoçga ve Gal euaıetle-
rine de bombalar 

düşmoıtür -·-HASTANELERDE GELiŞi GO· 
ZEL ATILAN BOMBALARDAN 

HASARA UGRADI 

Ewclki gece de bombardıman tayya
re filolnnmız Vismark tayyare fabrika
sına Kicl kanalındaki havuzların bazı
lnrına, Hamburgta Kokshaveo, Brcmen· 
havcn ve Vismarda doklara \'e tezgfıh
Jara Vnterlo garına Noscl ve Hnnovrda • Bcrlin. 25 (A.A) - D. N. B. Bildi-
eşya istasyonlanna. şimali Almanynda rqor: .. 
demiryolu iltisak noktnlanna ve bir çok ~~yd~~berge yapılan lngılız tayyare
düşınnn tayyare meydanlarına hücum lerının .h~cumuna ~~vabcn Alman .~ay
etmislerdir. Diin snhil miidafaasınn yardennı~. K~mbrıc .e mukabcl: hucu
mensup bir tnyyarcmiz denizde bir düş- mu ,en mue~r .. tahnp vasıtalanyle ya
man bombardıman trıyyarcsi diişürmüs- pılmış, en buyuk çapla bombalar atıl
für. ' ' :< mı.şiir. Mühim hruıarat olmu~tur. Keşif 

Londra, 25 (A.A) _ Alınanyaııın tayy.arderi Kembriç banliyosun~.aki 
başka bölgelerinin \ 'C İstila üslerinin tahnbatı ~·c ç~arılan yangınlan mu~a
hombardımam hakkında şu tafsilat ve- hede etmı§lcrdır. . • 
rili.;or : Bulongndn yapılan taamızda L?ndra, 25 (A.~~ - H~::a vc .. dahılı 
mühim hasnrat oldu. Kalede gemi ve ~ı~~ nez.arctlennı~ t~~!ı~: !;>un ~c
ma\'tınnlara tnnm•tlar yapıldı. kaz du§man tayyarcsı duşurulmuş. dort 

avcımaz kaybolmuştur. 

ROMA ELÇİMİZ 
Londra, 25 (A.A) - Hava ve dahili 

emniyet nezaretlerinin tebliği: Dü~man 

- SONU 3 ÜNCÖ SAHİFE.DE -

~.~.Ç.i.~ .... Ş.~tı.f .1.~.~.~.;. 

BUNALTICI HAVA TAAR
RUZtARI YAPILIYOR --·-

HER ALMAN ŞEHRi VE iSTi· 
LA EDiLEN YERLER HAVA 

HOCUMLARINA MARUZ 
BULUNUYOR -·Bı·estte dört infilak 
olmuştur 

Londra, 25 (A.A) - İngiliz hava ne
zareti bildiriyor : 

İngiliz tayyareleri istila limanlarına 
dUn gece hücumlnıda bulunmuşlardır. 

Londrn, 25 (A.A) - Bir Berlin ha
berine atfen Ncvyorktan gelen haber
lerde bu sabah erkenden Berlinde üç 
saat süren bit· alarm verildiği bildiril
miştir. 

Berlin, 25 (A.A) - D. N. B. ajansı 
bildiriyor : 24 - 25 eylül gecesi İngiliz 
tayyareleri Berlin üzeı·inc tekrar hü
cum etmişlerdir. Mi.iteaddit mahallerde 
bombalar ikametgahlara isabet etmiş ve 
insanca zayiata sebebiyet vermiştir. 

Londrn, 25 (A.A) - Hava nezareti 
İngiliz sahil müdafaasına mensup tayya
rde.;n dün sabahki faaliyetleri ve Ber
linc tanrruzlan hakJ...,nda şu tafsilat ve
rilmektedir : 

•Tayyarelerimiz Alman işgali altındn 
bulunan Brest deniz üssüne karşı ha
rekatta bulunarak torpitolann demirli 

- SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE -

ANKARA, 25 (Telefonla) - Roma 
büyük elçimiz Hiiseyin Rağıp bugün 
geldi. Büyük el~imiz Ankarada ikl 114/
ta kalacak, mezuniyetini geçif'dikten 
sonra Romaya dönecektir. 

Hüseyin Rağıp bugün bazı ziyaretler
de bulunmu;tur. Hükilmetin kararı 
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•• •• Bir yüzünden .. opu 
~~~~~~~~-x~~~~~~~~~-

Y AZAN : ÜC YILDIZ 
i"""öir&Y~;~i· .... ! Fiat müraka be işleri 

-5- ~Ygrdun her gerinde bü~ • x. x • v 

lgük merasim gapılacaki Komısyon, ~ahve~ petrol v~ d!ger Mektubu souuıı.ı kadar okumaga da- bir şeydi. Seni nası• müdafaa edeceğimi 
yanamadım. Fakat onu yırtmadım. An- bile bilmiyordwn, zira Leyla yersiz bir 
nem. titrek ve buruşuk elleriyle bu tek kelime söyle~işti. Zaten, seni ta
mektubu yazarken gözlerinden yaşlar mamcn mazur görc!u. Başka türlü hare
boşandığı halde gözümün önUne geli- ket edemiyccek kadar kibar bir kadın
yordu. Mek1ubu, dolapta çamasu:· yığın- dır. Fakat, sen, npdalca kıskançlığa ka
lan nrasına gizledim. pılan bir küçük ktz gıbi hareket ettin. 
lfayntımd ilk defa olarak evımin Bu kilde kendim göstermekle hata 

~tini çckiyordwn. Heı· odasını gC>- edersin, bunu, Leylfı ıle g çen hadise 
rı.iyor her ağacını düşünüyordwn. Bil- dolayısiyle sö ·liyorum. Fakat bütün ta
hassa 'bahçenin ortasındaki güzelim çı- vır ve mizacın için_ Bilıyorsun, ben çok 
nan.. Annem, yemek masasındaki hali- sabırlıyım ve bunu sana gösterdim. Fa
le gözlerimin önüne geliyordu. Bazan, kat halini değiştimıczsen, haber vere
sa.rı meşin çantasiyle, geç vakit eve }'İm ki, her şeyi bouıc~. evet b~ 
dönen babamı karşımda imiş gibi goril- bütün bozacaksın.. O vakit ne olacagı
yordum. Sonra, bütiln bu hatıralann ~ı ise hiç tekeffül edemem. Dikkat et .. 
üstünde ve arasında, Raluninin sarar- Insan sevki tabii il hareket edemez. 
~ çehresi dalgalanıyordu. Kendine hakim olması J.azınıdır. Leyla 

İşte tam bu mektubu aldığım gün ile ı!Ö~emek için hiç bir sebep bula-
Leyla hayatımızın içine daldı. mazsın. Otcd n beri benim arkaclasım-

Habip ve ben, a!{Şam } emeğinden ev- dır. Senden istediğım u.. Ne bileyim, 
\•el, bir kail\ ed oturmuştuk. Birdenbi- meselfı yann, hiç bit y geçmemiş gıôi, 
re &rkamda bir ses duydwn : onunla birlikte oğlı.: yenıt'ğine giddım .. 

- Habip, Habıp, sen burada ha'. Mutabıkız, dcgil mi, Eda? 
Döndüm : Bu .;ozleri .söyli} en Le} la E"cr daha :, lı, daha tedbirli olsa}-

idi. Ömrümde gordügüm en güzel ka- dım, bilh kcn-iı kabugum içm<.> hu 
dınlard. n bıri .. Aı kamda a-.akta duı u- kadar <,-ekılını bulurunasaydıın, dah::ı 
} or \C ikı elini Habıbe • uzatı~ordu. u talıklı bır ekıld hareket eder, dahn 
Onun da yüzü bir fuı içinde a} dınlandı. f zla tcınkiu, lıul.~ daha çok kurnaz
Bütiın gun kederli çatık kaşlı bir hali lık gösterirdım. Fakat kurnaz de~Udun. 
vardı. Şimdı bird n bire tavrı degışmis- Bilhassa m<'Sı:-lc &hibe talluk edınce ... 
ti.. Benden istedigı 'Y• de yapmadım. 

- LeylU! .. Dedı. Ben seni AHupada, Lcylfıyı görmeğı, onunla göriişıncgi 
bütün !renklerin başını döndüı·mekle reddcdıyordum. Halbuki Habip onunla 
meşgul sanıyordum. Bunıdn ne i in var her gün görü üyordu. Sıkı fıkı idiler .. 
söyle bakayım? ilk günler. yalnız g.•ttiğinden dolayı özqr 

- Bcyruta yeni gelelim. Senin bura- dileyordu. Sonra vesileler buldu. lş 
da olduğunu hissetmis olacağım da on- randevuları icat etti. Görüşülecek arkn
dan.. daşlnrı ileri sürdü. Nihal et, artık Leyla 

Sonra, bana dog; u donerek ilave etti: ile buluşmaga gittiğini hiç gizlemiyor, 
- Bayan dn hiç süphcsiz.. Eda olsa mütehakkim bir Uıvır tahıruyor .. Bazcuı 

gerek .. Oh, rica cderım, kızarmayınız.. açı.~~ meydan oku,>ordu. 
Habip bana sizden bahscdell çok olu- Uç ay böyle geçtL. Nasıl mı geçti? .. 
yor .• İşi biliyorum .. Demek istiyorum ki Bı.i} ilk şehirl nn suları n"".stl denize 
vaz.iyctinizi baruı nnlat.mıştır.. nkarsa, içtinabı iınkiinsız hfidisenirı de 

Belki de kızarmıştım, olabilir, fakat öyl •cc vukubulacağını hissedenler icin 
muhakkak bir şey varsa müthiş kızmış- hayat daima nasıl geçm· ~e her za
bm •• Bahusus ki Habıp işin hiç farkına ınan nasıl geçı."CCkst. dylc. Kıskançlık 
varnıamış gibi görünüyor ve ilave edi- sahneleri.. Ka\'galar sitemler Habibi so
yordu : murtknnlıga v~ kindarlığu scvkcdiyor, 

- Leyin çok e •,.,: bır nrkada tır. Ço- beni de, pcriş ıı blı halde, hınclurıkfnr 
cukluktan beri birbirimizi tanıyoruz. arasında yntaı'..ıına ı.eriyordu. 

Sert bir tavırla cevap ..:erdim : Habibin yanında geçirebilecegim gün-
- Mümkün. Fa~t benim hususi ha- Jerin nrtık sayılı utduguııu bili}ordum .. 

yatıma kimse karışamaz.. Bunwı için, bır sabah }astıgım.a iğndcu-
Derhal ayağa kalktım \e onlara scliım rniş bir mektup bl,ıunca pek hayret ct

bile vermeden u~klasttm ve C\"e don- medun .. Hattü belkı d memnun oldum. 
düın.. eli; ebilfrim. zıra .u.ruri bir feiaketi bek-

Habip te,, e:lbiselcrini dcğıştmnck içın lemenin onu yaşallUtktan daha ıstıraplı 
gelmişse de ne vakit geldiğini bilmiyo- olduğunu daimi.t düsünmüştiim .Mck
rum. Çünkü bana görünmcdL Onun tupta şöyle dil ordu · 
tuvalet salonu solda idi. Benimkisi ise •LeylL ıle e\:le:mıeg1..· kcır. r \ erdım .. 
sağda bulunuyordu. Ben bir mindere Bugtln hareket <'dı} oruz. Çok iızüldü
uzanmıştım. Gözy :!nrun yüzümden akı- ğlımiı ana soyleırc·kligiın g.ırıp olur .. 
yordu. Kederli düşüncelerime o kndar Bununla beraber c; kdır En r, kocan
dnlmıştım ki onun geldiğini gorm<.>dun.. dan aynldıgın Ulıll n e\ lt.:nebilnu.... ol
Fnknt bahçenin çakılları üzerinde yü- Sal-dık, hır cok hiızunlcr-ın oni.ıniı alın k 
rürkeu çıkardıgı giırulti.i; ı.i duydum .. m ı ıkuıı olurdu. Senı unutmak ıçm 
Parmaklığa do ru ilerliyordu. her ne Hızım ı yap ca :ı~. fakat buna 

Bugün dil bayramının sekizinci yıl
dönümu bütun mem1e'kette büyük bir 
coşkunluk içinde kutlanacaktır. Ebe
di .Şef Atatür.kün açtığı ha}~rlı yolda 
Milli Şef foönünün b 11kanlığı a1tında 
bu çıılışmalann çok 'licrimli bir ııekil
de devam ettiği şüphesizdir. 

Dilimizin tasfiye edilerek kendi 
güzelliğini \ e zenginliğini tamamen 
meydana L:o.) abilmesi için bugüne 
kadar hiç bir gayret csirgenmem· tir. 

Millet bu sahnd ki çal ı~aları 
knlpten benim emi ve bunlann milli 
hnyntımızd, ne kadar btiyük bir 
ehcmn}iycti olduğunu jyice anlamı!J• 
tır. 

rwk inkıt~bının kültür sahasında 
knzandıiı 'c knzanmakta devam ede· 
ccyı rnuvııffokıvetler ara11nda dil in
kılabımızın en ba~ndn gelecc.ği şüp
hesizdir 

Bugün burun halk üzerinde dil bay
ramının ehemmiyeti, bu sahada yapı
lan çalı.'lm 1 rın ,ı·ardı-;.ı neticder 
me dnna konacaktır : 

• ant 18 de Ankar da halkevinde • 
korıım ad•na bir sövlev verileceği 1-':I· 

bi biıtün vıl.i) ed r h 1kcvlerinde D) 

nı nuretle törenler yapılacaktır. ~ 
••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••• ••• 
-----------~-~--------~---~-

Şimal 
Memleketlerine bir mü

messil gönderigoruz 
Muhrdif ıhrnç maddeleriıniz.i tanıt

n.ak "e ulmasına :yaıdım etmek mak
sadiyle kooperatifler birliği de dahil ol
mak uzere bir kaç birlik mümessili ol -
rak irnnl memleketlerine bir kurye 
gonderilmcsı muvafık görülmüştür. Ti
c.aret vekaleti B. H !im Sabitin hemen i 
mal memleketlerine h reketini müna ip 
r,ôrmü \"e keyfiyet ıı•hrimizdeki ala
kad. rJ rn bildirilmi tir. Bu zatn lzmir
den incir. p muk çekirdeği üziim nümu
neleri gonderil ccktir -·-ÇEKOSLOVAKYA iLE r~EVCUT 

ESKi HESAPLAR 

maddelerı tetkık eylemıştır 

l ı ı toptancı 

kuru kahveci 

------
sonrn be~ kiloya kadar yapacaklarJ .sa
lı lar perakende addedilecek, beş kilo-
dan f. zla.! ı toptan sayılacaktır. Bunlar 
her zaman mürakabeye hazır buluna
caklardır. 

Bu toplantıda tıcaret vekaletinden 20 
E) lül tarihinde teshil ederek bildirdiği 
dökme benzin ve gazyağı f ıatleri de gö
rüsü lmüştü r. 

Bundan başka ıthalat bırlik.Ierı me\·
zuuna dahil eşyanın satış fiatlerile bir-
lıkler iştigal mevzuları haricinde kalan 
e ya için satış fıat ve klir yüzde nisbeti 
tesbitı meselesi de görüşülmüştür. Bu 
mevzular hakkıııda komisyonun gel cek 
c 1 c;ind bır knrara ''arılacal..-tır. 

a. ı n .. açları 
----------------------------x4x~~----~~~---

• . . ku-oyd ğı 
kazanacak? 

,e vesı n 
payı hangi takım 

--- ---X4X ---

Suriyenin Elmıdı lriyazi tnkınıının İ'Z· t. kip edecektir. Fuar kupası madntı Cu
rnire gelmesi münasebetiyle yapılması nuırtcsi ve Paznr günleri oynanmak i.ıze
tehir edilen 19•0 Fuar kupa 1 futbol re iki haftada bitecektir. 
müsabakaları bu hafta Cumartesi ve Pc1- BU HAFTAKi MOSABAKALAR 
znr günleri )apılmnk ü:ı:ere bul'ln}ncak- 28 F..ylul Cumartesi saat 13 de Ate -
111. Demirspor. 

Bu mü~ahakalann ~alibine verılmek 28 Eylul Cumartesi saat 15 de Al-
ü.zcre iz.mir belediyr.si gayet güzel ve tmordu - Doğanspor. 

29 Eylul Pazar saat 13 de Alta.>-K r
futbol aynayan bir sporcuyu temsil eden ,ırak . 
l-ir kupa \"ererektir. Bu mü•abnkal r 29 Eylül p82 r saat 15 de Ateş_ De
nynı zamand yeni sezona haşla~ıç ınirspor ve Alıınordıı - Doğan por ga
te .. kil edece(:indcn ve bunları mütt- kıp lipleri nrn!!!ndn, 
tıilt ve lik ınac;ları ba lnyacaf'rından hu 6 Birincitcşrin Pazar ci.ınu saat ~ 5 de 
ınüsnbaknlar ehemmiyetli bir Ct>reynn fmal nıuııabnkası yapılaenkur. 

•• • Atatüvk muzesı 
At ıtürk müzesi haline ifrağ edilecek 

olan Birinci Kordondaki Atatürk kona
ğının belediye namına ferağ munmele i 
dün )apılm~tır. Beled iye Atatürk mü
:ı:eaının hazırlanma!lı için hazırlıklara 
Laşl ııuştır. Atatürk konağı tarihi vesi
knl rın \"e eserlerin toplanacağı gÜzf'l 
Lir müze olacaktrr. -·--ZARAR GÖREN r~OS · 

TAHSILLER 
Bı. rıe 

ır nh.,ııllcri zaror 
tah llcrinin z r rl 
haklarında knt r 

Bir ziyaret 
lngiliz vnernl konsolosu dun m ka

mınd "' li B. l"ııad Toksalı zivaret ey
lemiııtir --·--BERAET KARARI 

Dört sene evvel icra memuru bulun
duğu sırnda rü vet almakla suçlu olnrnk 
n lıye ceza\ a '\erilen B. Sf'n·et ö:uiiner 
Leraet c-tmi tır. 

A kara rady s 
--Jf..--

B fJ G tJ N 
Onu ça •ırmadım bıle .. Bunu kudı·<'tım mul t dır olaca~ım;: tamamen emın de· 

yoktu Bir kmga \'Cya münakaşadan gılim. 5.:ına a ık, zalı hır çek bırnkı
sonra daima muhabbetle bana sokulur ~ oı um On ~ hın lırnya kadar ıstedi
beni tesellı etmegl! çalı ır. Kollan ara: gm rakamı doldurup alabilirsiı . Bun
sında sıkar ve tekrar gülümseyioceyc kadaki h hımın y~kunu bu kadardır .. 
kndar öperdi. İlk defa olarak böyle yap- Bana itin bağfam.ımanı rıca ederim. Zi
mıyordu. ra seni daima sonsuz. seviyorum ve 

M rİ) eUen kaldınld ih bildirilen Tür
kn e - Çckoıı}o,•aky ticaret ,.e tediye 
anlatmasın n 16 ncı maddesinin ikincı 
(ıbası hui·mune istinaden, Çeko lovak
> cumhurıveti ar zisine d hil memle
k ti rd ki ring J olı} le bilfıil ihr..-ıc; edil
ıni bulun n cmt 1 beddlerinın cami 
hl" :ıba } tınlm ı ve anlnsmanın mer
İ) ti snusında bu memleketi rl b <ıhı
mı olan t ka muam !derinin ltı ay 
uırf ınd } nı anl m hükümlerı dahi
lınd<- ınl ç 'ile lkın 1 i lanm dd · ~ · - vıl:i:> et id:ıre lıt>v tıne Vt"'"I m" ir 
ır olan c-nur \ ılityete relmi<ıtir. 

7. rn Proğram 7. 35 müzik hnfıfpro ~
ıam {Pi.) 8.00 Ajan haberleri 8 . 10 
<'V kadını - Y<'mck li tesi 8.20 - 8.30 
pliıklnrla hafif musiki proğramının de
v mı 12.30 proi;rnm 12.35 müzik 12.50 
Ajan-; haberleri! 3.05 müzik 13.20-14.00 
müzik potpuriler (Pi.) 18.00 proğram 
ve memleket saat ayarı 18.05 müzik 
konseri o (Pi.) 18.40 rad} o caz 'orkest
ra ı (ibr him Özgür idaresinde) 19.10 
müzik 19.45 memleket saat ayan ve 
Ajan haberleri 20.00 temsil en keskin 
silah 20.45 müzik dinle;) icı istekleri 
21. l S konu ma (&ihhnt s:ıati) 2 1. 30 
T dyo gnzeteııi 2 1.45 radyo orkestrası 
(şef: Dr. E. Praetorius) P. j. Çaykofski 
3 üncü senfoni 22.30 memleket sacıt 
ay n, Ajan hnberleri; ziraat, esham 
tahvilat, kambiyo - nukut Lorsnsı (fiat) 
22.45 e zbant (Pi.) 23.25 - 23. 30 y ı
nnki proğram ve k panış. 

Evvelce korku. geceleı·tn knranlığı mümkiın oldu u kadar mesut olmanı te
arasından birden bire önüme çıkan bir menni cclerıın. Kt.::.din için değilse, hiç 
hortlak gibi idi. Çabuk zail olurdu. Fa- olmazsa benim için mesut olma0 a calı .• 
kat şimdi, .so •uk ellerini omuzlanma -BITMEDl-
dayıyan canlı bir mahluk şeklini a~- -•- -

iznp veı·cn tırmalayıcı bir korku .. 
tı. Evet, şiındi koıkuyordum : Kalbime PAMUK SATIŞllRI 

Habip gece geç rnkit döndü .. Bagınp Pamuk ntışlnn normal §ekilde de-
çnğıracağıını biliyordu. Benden daha nm etmektedir. Eski mnhsulden hnlen 
atik davrandı : piyasada 2500 balya 1mdar pamuk ka1-

- Geceyi Le,> la ıle birlikte- geçirdim, dığı tahmin edilmektedir. Bunlar da yerli 
dedi. Bir arada yc•nek yedik .• Akşamki fnbriknlanmız tarnfmdan 64 kuruşa ka
tavır ve hareketin tahammülü imkansız dar satın alınmaktadır. 

/#"_ ........... ..-.ii..:11 ...... ıımr.'I .. ~-----:-----... , 
TAN 

Jzmir nfkundn zafer ler rndeden parlak bir :sabah ı:ibi) eni mc\ '>İme giri) or 
İLK Ş1':RE1', PROGRA 11 BUGÜN 

l - ARKA OKAK (ViVİA • ROMANS 
Z - KF. fi.• ALAYI ırr }RK E) 
3 - TÜRKÇI'~ HARP J URNALi 

LA LE 
18 M·ııdik .!?C~cJ dolu mazisine bir yenisini iliıveyt! baş'ladı .. 

B GÜNKÜ HEYECAN ~E ZEVK DOLU PROGRAl\11_ 
1 - KANUNSUZLAR DİYAKI (ilk defa) 
2 - CE!\tiI~E. •• (T:ÜRKÇE SÖZLÜ ~ RKILI) 
3 - TÜltK E HARP JURNALi 

&± ::asa !E ız 

-·-B. SAIT ODYA { 
1 urk maarif cemiyetinin ~e li esi 

müdür mun\ inliğine birinci erkek lısesi 
lngiliz.ce muallimi B Sait Od.)ak ta>•in 
edilm" ir. Memleketimizde en ivi lngi
lıı:ce bilen R. S.ıiı nynı 7.amıınd \ kı~·met
li bır id r • elemanıdır. . _,. __ 

iZMIR VAPURU 
iz.mir v puru dün } ine fe\ kııliıdc 

kalab lıktı Liman rei · vapura gıderek 
kontrol etmi!I ve fazladan binen volcu
lrır indinlmi tır. Bu yüzden lzmir vapu
ru bir taat tehirle hareket etmiştir. 

Dün kalan yolcular bugün Kade!I va
punyle lst nbula gideceklerdir. --·--islıan umum müfet:~:;J 

· umum müfettısı B. Ad 1 C ffi 

t ftıslerde bu1nnm.:1k '\17. tm ,_ 

--·-KARŞIYAKADA. 
KONFERANS 
I<nr ·ıyakn Hnlkcvinde Dıl bayraını

nııı :o.•ıldönüınti ınüm.ısebefo 1 • bugün 
aksa~ yarın 1 ın saat 18 de ö•,-etmen 
Tarık Ziya İ.şilman tarafından dil lnP\'

zulu bir konf rans verilcc:ektir. 

::ııııtııııııııı~ -- Cihan Hatun 
{asıkı olan bıı· vahşi herife g· tür nck 
için mmtafukat eyledin. Onu fohu . crba

Ulll llllllllllE hının reisi olan o mel'un h~rife ötürlip -------
E teslim ettin. Halbuki hernşirrnı Samraya 
:: götürmüs idin, daha mesut, el.ıha hayırlı 

i etı ıka: 123 YAZAN: Curci Zeydan : bir mükifaıa maz1ıar olurdun. Babckte 
- - ise red ve nefretten ba.cdta bir n:ük.."ıfata 

Saman köpeklerin hücumuna uğr.1- merhamet duymıyordu. En evvel söyli- nail olamadın. (Babekf in dostu ve mü
mış b ir )·abancı gibi girdi. Mücazattan yen o oldu. Dedi ki: zahiri geçinirken ona h iyanet cttm. ts
~r~ı ?ir müc.ı;im gibi du~1Iu. ~ _ Saman! korkma. 1rtiüp ettiğin fe.- tihkaınatımı :ı1t esrarı düşmana vcrdm 
bütun hiyanctler~ ~enaetleri ~~~ nalıklar için .seni muhakemeye getirms- (1Ef~n) i hem hcmşiren, hem de nisanlı
o.akşol~~~ gıôı sı~da. s.u:km bır dik. Fenalıkların o kadar açıktır ki m u- Si aleyhine tahrik ettin. Nihayet n1. knldı 
:tebeddul ~ıl ~?nut ıdı. _P eJmilrde bir hakemeye müftekir değildir. Ona mu~ hemşireni, umumumuzu yeni bir feJ.a
kıyafette ıdı .. V ucuauna an~ ~1~ zaaf lmb il kafi bir cezada bulamayız. Fakat kete ~ü Ürect'kUn. B ir maksat uğurun
" ııehafet zillet v e hakaretıru bır k at senden filemi i.zrar için öyle garip tehav- da bazı melunlann senin yaptığın clnn
illba artt.ırm.ış idi. Köşkün ortasına \'a- vüller gördüm ki hfili hayret ve delı§et- ;•cUeı:den daha feci cinayetler irtikap 
rmca oturanlara boyunu eğilmiş bir hal- ten kendimi alamıyorum. Bir taraftan ettiklerini gördüm. Fakat sen;n m~k a
.. fıÖ& geulinneğe başladı. Yakuteyi seni mirastan mahrum ettiğinden dolayı dını bir türlii anlıyamadılc. 
llSftlnce birden biıe hayrete, telaşa düş- E.C§inden gücenmiş görünür ve Sahibi Verdan söz söylerken Saman gözl rini 
k1. (Cihan)a bakarak ağlamağa başladı. onun aleyhine tahrik ve teşvike çalı~ır Yakuteden ayırmıyordu. Pak.at öi!eri-

E o ndan ev\•el ağlamağa b lmıştL iken diğer taraftan Efşine gidip onu Sa- nln pek ziyade şa ı olmasından ~·ere ba
krdeşbıin kendi hakJwıda irti- h ibin aleyhine çevirdin. Onu b una, bu- lop düşündüğü zan olunuyordu. Verc!an 

p tili bunca fenalıklara, hiyanetlere n u ona musallat etin. Daha garib i hU
~ onu o h al ve vnziyeUe görmek kan ve hilkaten melek gibi olan he~
blbini parçalıyordu. V<'rdandan başka rene b i.la sebep gadir ve hiyanette bu
orada hazır bulunanlarm cümlesi bu lundun. Nişanlı bulunan, sana iyilikleri 

raya km1ı rikkate ıeldiler. Ver- ol n n · nlı.una fırar l"derken sana iti-
• . . . ,. . . . ~ - " 

- ---
KURSA GİDENLER 

Dun lstnnbul polıs mektebinde tah'ill 
görmek üzere beş polı<ı memuru gitmi -
tir. E:mniyet :..miri B. J lakkı Aktaş dc.1 
Ankara pofı,. enstitüsu ihtisas kursuna· 
gitmiştir. 

Birinci L: ım rei fiğini baş komiser B. 
Siret 'ekaleten idare edecektir. -- - -B. EMiN KiRiŞ 

Dahiliye vek-ıletı Emnİ)et umum r lİ
dürü muavinlı·;ine tayin edılen vali nıu
nvinimiz B. Emin Refık Kırış 2 7 Eyliil 
Cur.n B b hı Ank.:mı\ hnreket edecek
l.r \' lı muavinimız dun arkadaıılanna 
\ d ı e.)i lem• tır. 

c.nların bır kı muu :ınladı Bun1arııı se
bebim bana ırsalar cevap vermekten 
ltcizim. Bilclıgim bir şey \"arsa o da bır 
hatayı irtikap edip tamir etmek istedik
<"t' ondan daha fena bir hataya düşnıem
dir. Ef'a1im bir hata silsilesi teskil edi
yordu. Fnkat bu hataların esas; ilk ha
ttım idi O mel'un hatam idi. 

S::ıman "'bu sözleri söylerken yüziinün 
renkı bir knl daha uçuyor, yutkunaını
ror, on derece rnuzta rip göriinüyordu. 
Ve rdnn hemen sordu· 

- Nedir o hata? 
- Babamı hana gücendiren, bütün 

bu folôkctleri ba.<>ıınu getiren hata odur. 
Cihan •özı.- karıcıarak: 
- Aman' bu hata nedir? Sö) le. Eu

rad~ bulunanların içind bu hatayı en 
zi~ d .. nlMmak istiyen benim. 

Saman nazarlarını yakuteyl' dikti. 
Gözl<'ri ri'ı'.){' ıçind olduğu halde ona 
uzun uzun bakıyoıdu. Riişl' gözler!nden 
vürudunwı "aİr y<'rlerinc de sirayet el
ti. Adet:l di7Jeri litreınekten tulm.ı} or
du. Yere dü mek ÜZi'r<' idi Aydo<rdu bu 
halin farkıruı vararak: 

Otur öyl<". d dı 

' e umumi arzu 

ile 

tees üri.ini.i, Yakutcden nazarını ayırma
masını garip görüyorlardı. Hatta Yaku
tc onun kendi ine bu mütemadi bakış
lnrmdan utanarak yüzünü öbir tarafa 
çevirmişti. 

Saman diz Ustü oturdu. Başını iki a
vucu arasına aldı. Yiiksek sesle ve .a
hikalar ile nğlaıruığa başladı. Ağlayı~in
dan boğuluyor zannolunuyord u. Her kes 
bu ağlayışı garip bularak bir hile eseri 
zannetti. Fakat ağlayış tabii idi. H ileye 
benzemiyordu. Hnzirun b irbirlerine ba
ka kaldılar. Samanın kendini toplanıası
nı beklediler. Saman birden bire ayağa 
kalktı. Ynkutenin ayaklarına kapandı. 
Bütün kuvvetile ve hınçkırıklar ile ağ
lıyordu. Her kcsı ha; ret \'C <lehset istila 
etti. Hamad ~anın kendi -re'fikasına 
taarruz etmek istediğini zannederek 
oyağ::ı knlktı. Onu menetmek istedi. Sa
man aldırmadı. Hamad: 

- S;ımanl Bu halin nedir? Senden 
ilk hatanı soruyorlar. Ona cevap ver, 
dedi. 

Saman b::ığırarak ve Ynkuteyi ehle 
gö:-.tercrek: 

t'k hnta m budur B uradan ba la-
ın :::t maıı n bu izt r •e dı. 

- S!S 

General Degol 
Muvaffak 
Olursa -·--Bu hareJıet Almanya ve 
İtal;ya için ağır bir 
darbe te~Jıil edecelıtir -·-- BASTAI~,. 1 l ~l'1 SAHlfo'EUE -

Dakar Okyanuslar ) olunda her bnlam· 
dan büyük clıemmi)eli olan h ir deniz 
' e ha\•a üssüdür. General Degol kend i
sine bağlı olan mülıinı Fransız deniz ' c 
kara kuvvetlerinin başında olarak Da· 
kam ~itmi . mii ahkem medruıi t esli
mini ıi temistir. Visi lıükünıctinin tanıf
tarlan ınulm,em tc karar ,·erdildc.riıı
den vazh·ct hali ı ar ık bulunmaktadır. 
lruuru:filı salahiyetli İngiliz kaynakla· 

nndn teyit edildiğine göre •General De· 
ı:olun ilhamktır kuran ' e hallnn heye
canlı 'ııtnnpen erliği sa.) esinde müskü
Iatın ~ahuk beıtır. f edileceği, garbi Af· 
rikaya el koyımığa -:alışan Alman pla
nının su.) a dii ceğı • fımit ed ilmektedir. 
Alman~a 'c ital}amn bir taraftan 1ısı
rı i tila ctme~i. diğer tarnftan i pan.)nyı 
harbe siiriıkli~ cl'ek Cebcluttarıh zap
tctmcı,:i akıllarına kol dukları bir sırada 
Dnknrd::ı cere) an eden tıadiselerin Ak
deniz l ôkiıni~ eti iizerinde müe ir oln
cnğmdnn kim "' süplıc edemez. General 
Dc~olwı idare ctt:ği hareket mu\nffak 
olurs. ı>ek '.\akın ~.umanda Tunu - Cc
za) İr - Fn tn hii iık hareketler beklene
bilir. Bir kerre • ran~ız ınfıs1enıleke im
p:ır::ıtorJuğu tnmamen lıiir Fransız bny
rağı altında toplanabilirse im ,.nzi~etin 
Akdenizdc ital~anlarm hakimiyet emel
lerine en aj;'lr hi:· darbe teşkil edeceği 
muhakl aktır. 

$EVKE2' BİLGİN --·--BiR TAYIN 
Ankara e. ki ıdarc heyeti azalarından 

B. Cevat Akın İzmi,. idare heyeti azalı
ğına tn} in edilınistiı. ----·--p;" Jıö~ evi yandı 
Bucamıı Uzund rt köyünde Havran 

oğlu A erin c\•ind.., yangın çıkarak c\'i 
tamamen vanmı tır Yangına sebebiyet 
VC'ren ~us l:'ranm~ktadır. - *-Me~~li'!Jenaen d~tü .. 

Kara burunun Bu.. köyünden Ch n 
madeni fabrikasmd. çalışan Recep, fab
rikadn çalışırl=en bastığı mcrdı\•en yıkıl
mıs '-'<.> dli" rek yarr.lanmı tır. - *-MARŞANDiZ TRENiNDE 

lzmirden Aydına hareket eden Mar
~ndiz treni Cumaovnsı istasyonunda 
\'ngon bırnktıı;t sırada Lokomotif hattan 
çıkını tır. Acele mahalline !!İden bir ~kıp 
icap t'dcn tamiratı yapmıstır. 

....,.......... -.=~ 

nc·r satışları 
-·~-

B \$TARAFI 1 ınci SAYFADA 

tihsal • t l r ıı .Jl .mzimi ~ olundc;1 hu
k umelc • • lınrr: 1 ta olan tedbirlerd n 
b kl nen i} n t l rm husul bul b -
m si ıç n h r ın.fın kendıs·ne ter ttüp 
eden vazıfd rı kemalı sükünet \ il -
dall ifada d v m (tınesi J.ızımdır. 

YUl'tl.a lar arnsmcln yckdiğerı aleyhin. 
de menfaat ıstih li gibi cereyanları hu: 
bir 7..aman tecviz etmiyen hüklimetim • 
zin, bi.ıtün ı IC'riııdı.: oldu,;u gibi ticari 
har<'kctlerımiı.de de dünya vaziJ;din 
ve iç durumumuzu daima göz önünde 
bulundurarak l dbir alınası sayesinde. 
i leriımzin her vakit iyiliğe doğru biı 
istikamet takip etmekte bulundugundar.. 
utiye ait m nfaatlerimizın kuvvetlı te· 
minatı olarak ltahul etmekte de~ n 
etmeliyiz. 

Alakadarlarda başlangıç olarak \ apı .. 
lan satışları yenı akitlerin takip edece
gi kanaati vardır. 

Satılmıc; olan 13 bin ton incır ve üzti 
mün tüccarlar arasında pay tevziatı . 
talimat na uvr,un b!r surette .) pıl· 
mı~tır. 

7 ••• tm'Jt ın il 

Snman bu sözleri söyledıktcn sonra 
yine ağlamağa bal;ladı. 

Hazirun bir kat daha hayrete düııtı.i· 
lcr. Samanı çıldırmıs zannettiler. Bıl
hassa Cihan pek ziyad<' sabırsızlık gös· 
teri yordu. 

- Saman! söyle, açık söyle, Yakute}e 
müteallik hatan ne imiş. 

- Hayır, onun hatası değıl. Beniın 
hatam. Onun ismi Yakule değildir. Şeh"' 
razattıl'! 
Aydoğdunun validesi bu ismi ~ itir 

işitmez hemen bağırdı: 
- Şehrazat mı? Şehrazattır ha! 
Yakutc Afitabın yanında oturuyordu. 

Afıtap onu kucaklıyarak: 
- S ni daha ilk ellediğim zaman ~ 

nin kokunu almış idim. dedi. 
Sonrn Cihana dönerek: 
- Sc\•gili Cihan! Şehrazat'ı tanımı

yor musun? 
Cihan birdenbire s şalıyarak b'ras 

dii "indüJ...1"n sonra: 
- P ek küçükken vefat eden hem i ... 

remden kıska bu nam ile kimseyi tanı"' 
rnıy oı u:ıı. cc.ıvabını verdi. 

-
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IAHIEMELERDE DİVALAR: ................................................ 

Bir üfürükçü 
••••••••••••••••• -·- .................... 

Nasıl üf ürükcü olurlar - Yatağında siga • • 
ra içen adam - Bavulda bulunan esrarlar • 
Satın alınan eaki çeketin muhteviyatı • 

Zorla güzellik olar mu? 
• .................................................................................... 

Karşıynkada berber Rifat oğlu Sadet- oğlu ŞUkrllyU bir alacak meselesi yU
tinin sinir hastalığına tutulan kardeşi zünden bıçakla yaralamaktan suçlu 
'Ekremi tedavi etmek maksadiyle mus• Mehmet oğlu Hüseyin Taşbasın dün a~ 
ka yazmak ve okumak suretiyle üfürük· llye ikinci cezada muhakemesi yapılmış 
çülük yapmakla ~un Hüseyin oğlu ve 9 ay on gUn müddetle hapsine mah-
lialil Bakny, arkadaşı Ali Kemal Tann· kfun olmuştur. • 
verdi ve Emin kızı Haüce Lodosun mu- em ~IZLIK DA VASJ 
hakemelerine diln asliye ikinci CC7.a İnciraltındn Turi5tik yollarda çalışan 
mahkemesinde başlanmıştır. amelelere nit bazı eşyayı r;nlmaktan suç-

DUn dinlenen Halil Bakay : hı Halil oğlu Nuri Kilit dün asliye ikin-
- cBir müddt:t evvel Arastada sey- ci ceza mahkemesinde bir sene müddet

.var satıcılann birinden bir kitnp alınış- le ve o kndar da emniyeti umumiye ne
tun. Kitap Arapça c.lduğu için okuyama- znreti altında bulur.durulmasına karar 
dnn, arkadaşım Ali Kemale tercüme et- verilmiştir. 
tirdim. Bu kitapta bazı şeyler yazıyor- KİRA ARTI'IRl\llŞ 
du. Merak ettiın, tecrübe için bir mus- E\•inin kirasını arltlrmak suretilc mil-
ka yazarak bir parça ekmeğin içine li korunma kanununa muhalif harcket
l;oydum. Aync:ı bir de yumurta yazdım, ten maznun Bn. Remı.iye Çelikağlı hnk
fakat bunları söylediğim gibi tecriibe kındaki c\•rak dün miıddeiumumilikten 
için yapmıştım. Bu sırada ubıta mc- asliye ikinci ecza mahkemesine veril
lnurları kitapln bernbcr, ekmek içinde- miştir. Muhakemer ine yakında başlana
ki muskayı aldılar. Ben ne bu hastn caktır. 
Ekreme ve ne de başka bir kimseye ESRAR BULUNDI: 
okumadım.• Üzerinde csnır bu1 undurınaktan suç-

Demistir, maznunlardan Hatice de, lu Karşıyakanın Cir,lı köyünde oturan 
hcrber Rifatin evıne gittiğinde Bkıeıni Salih oğlu Mrhın.l Topçubaşı hakkın
ha ta gordUğUnü, berber Rifatin de mu- daki c1uruŞTT' 1 ın n tıcelenmiş, bir ay 
vafokati tiwrine İzmirden Hnlili hu eve 15 gün müdcl ı ... ,h \'e bir lira ağır 
getirdı~ini, başka bir şey bilmediğini ve para cezasına ıı. IJ~üın olmuştur. 
Yapmadığını beyan etmiştir. ZORLA GÜZELLİK 
Diğer maznun Ali Kemnl hiç bir şey- Menemenin Emiralcm nahiyesinde 

den haberi olmadığını söyliyerek tama- oturan Zehrayı zorla kaçırmağa teşcb
ınen inkflr etmiştir. büs etmekten ~u ayni köyden Nazmi 

$ahit sıfntiyle dinlenen berber Sadet- oğlu Hüseyin GUnıilş ve Ali oğlu Ah
tin. Baücc vnsıtasiylc tanıdığı Halille 5 met Sezerin muhakemesi alır ceza mah
ilirnya mutabık kaldıklarını, iakat mu.s- kemesinde sona ermiş, Ahmooin 7 ay 
kanın bir faydası olmadığını söylemiştir. beş gün, Hüseyin Gümilşün altı ay yir-

Şahitler, muskayı gördüklerini söyle- mi gün milddetle ağır hapis CC7.asına 
~lerdir. Mahkeme gelmiyen bir şabi- mahkO.miyctforlne karar 'lrerilıni.ştir. 
din celbine km-ar \ererek mUhakemcyi BİR Cf.S-AYET DAVASI • 
talik etmiştir. Kantar ıncvkünde Cekmececiler so-

YANGIN DA VASi kağında Arap Mehm.edi bıçakla yaralı-
İkiceşmelikte 377 sayılı dükkanda yarak Cıldünnckten suçlu Mehmet oğlu 

tedbirsizlik ve dikkatsizlik yüzünden Ali Keskinin duruşmMı alır cezada ni
~"angm çıkaran Konyalı Yusuf oğlu Ah- hayete ermiş ve 5 sene müddetle ağır 
clullııh Ertonun bir gUn, Aziziye mahal- hapse mahkum olmuştur. 
lesinde sarhoş olarak gezen Ahmet oğ- SİGAfü\NIN SEBEP OLDUliU 
lu Hasanın da beş lira para cezasına YANGIN.. 
rnahktımiyetlcrine karar verilmiştir. Geceleyin C\•ind~ yangın çıkaran v 

BN. NAZLI MABKÜI\J OLDU kfunilen yanmasına sebebiyet veren Eş-
Yekdiğerlerlni dövmekten suçlu 1256 rc.fpaşada 5S numaralı evde oturan Hilc-

1ncı sokakta oturan Süleyman. Şerife, met oğlu İbr::ıhimin muhakemesine dün 
Sultan ve Nazlı haklarındaki duruşma asliye iiçünci.i ceza mahkemesinde baş
rneşhut suçlar mahkemesince neticelen- lanmıştır. 
dirilmiş ve bunlardan Nazlının bir ay Maznun, gece geç vakit eve geldiğini, 
tnUddetle hapsine, diğerlerinin de bera- yatağında sigara içerken uyuyup kaldı-
etine karar verilmiştir. ğıru ve hidisenin bu yi1zdeıı \'uku bul-

MAIIKCM OLDU duğunu söylem~. 
Mimar Kemalettin cnddesinde Sndık Şahit sıfatiyle dinlenen maznunun ge-

MiAMii*AllYZJ-

Beyoğlunda 

BRiSTOL T OELI 
Sirfl<;cide 

OSMANiYE OTELi 
Bu her iki otelin müateciri 45 1enelik otelcilik mütehassısı bay Ömer 

.. fü Bengü'dir. 
Briıtol oteli elli odah her odada aoiuk ve 11cak akar sulan, banyoları 

e kaloriferi vanbr. Dahili ve harici müteaddit te&efonlan olduğu gibi .. .. b .. ,,_._ --..ll-
FMIUC:irü ve UIUll .. •ntası vwmr. 

\ 
\ 

Bütün asri konforu haiz olan bu otelin Haliç ve Marmara denizine 
e latanbul cihetine de nezareti fevkalideye maliktir. 

Bütün bu mükemmeliyetlere iliveten fiyatlar rekabet kabul etıni
k derecede ucuzdur. Çünldı bu otel Türkiye otekilik mütebassm 

1 ömer lütfü Berıgünün idareaindedir. Bir defa ziyaret hakikati 
ydana koyar. Bunun için bütün Egeliler, kendinin tahtı isticarında 
11nan otellerde buluıurlar. 

------------··--~J~ld fiil rzz7J!ft?'J 

SIHHAl VEKALETININ RF.sMI RUHSATINI HAiZ 
KAŞE 

ş1ddet11 BAş, oıe •in· 
tarım, ROllATiZMAsan
Cllarlllı smıa, rahatsız. 
lıldal'lnı derllal ıedrlr 
GBiP, NEZLE ve SOCUK 
algmlllma karp mties· 
mlllçm. 

--.. 
\ 'B<>Lrekterclt•n idrar torbasına kadar yoUardaki hHtahklarm mikroplarmı ... 
l künden tenıizlemek için HEL:\JOBLÖ kullanınız 

, Böbreklerin (alışmak kudretini arttınr •. Kadın, erkek idrar zorluldannı, eski 
l' venı belsofukluğunu, mesane iltihabını, bel ağrısını. sık sık ichar bozmak ve 

tke. yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder .• 
İdrarda kumlann, mesanede taşlann teşekküHine mini olur .. 

DlKKAT: HELMOBLÖ idrarınızı temizliyerek mavil~tfrlr. 
Vekaletinin ruhsatmı haizdir ... HER ECZANIIDE BULUNUR 

TDllillR 
™-

•AHıra ı 

MISIR DOKTORUN KOŞUi: SURİYE 
- BAŞTABAFI 1 tNCl SAHİFEDE -
manına da iki hücum yapılmıştır. Bom
balar binalar arası.'1a ve dalga kıran ci· 
varma düşmüştür. 21 - 22 eylül gecesi 

yatalı içinde ydrlJ;mek - BASTARAFı t inci SAHİFEDE -_ ..,_ Borsa __ ,,. _ 
~ AZANı Dr. G. A. rak İtalyan heyetine karşı husumetkfır 

bulunmaktadırlar. 

CzCM 
569 Albayrak 
240 Üzüm tarım 

13 14 50 
13 26 

Eritrede Zcilnya hücum edilmiştir .• Biı: Yatalc: lçinCle gerçekten yürümek. ta
kampın ortasında yangınlar çıkarılmıt- bii, kahil değildir. insan pek merak 
tır. DUn de Ma~·yadagndaki tayyare ederse nihayet bir iki adım atabilir. Söy
meydanına muvnffakıyetli hücumlar ya- lemek iatediğim wulde yürümekten 
pıl~, binalara ve yerdeki tayyarelere mabat yatakta rahat rahat yatmakla 
tı;un ıs.abetl~r kayıt ve ~ tayyare tah- beraber yürümenin vücude vercliii fay. 
np e~il.mlştır. Ce~ubt Afrika ~va kuv· dalardan istifade etmektir. Buna ayak· 
vetlerı ~ 22 ~ylülde ı_ıabeşistana hü· fara masaj demek: daha doiru olvaa da 
cum etmişl~. B~ d~ ~mbardı· usulü icat eden hekim, yürümecliklerin-
man tayyaresı tahrip edı ~ıştir: den dolayı yatmaya yahut bir koltukta 
Lon~ 2~. (A.A) - KAbile gıden Mı- oturmaya mecbur olanların raibetini 

sır sefiri. S~eymaıı Peşaverde gazetecl- kazanmak üzere, icadına öyle bir ad 
lcre dedi kı : • • vermeyi münasip bulmuş. Zaten bu icad 
·M~a dostlarımıza karşı hiç bir bizim yurdumuzda pek de yeni bir le)' 

tebeddul yoktur. Mısır demokratlar ta- 1 ~ünkü· •• takta ·· .. ek 
fındadır sayı aınaz. ya yurum 

ras f' 111··. dı . r . h k a:raklan ken i kendine ovdurmak de-
. e. ır u. ısırın ş s~yase ırun er es: mek-tir. 

le ıyı gcçınmek oldugunu ve her hangı . . 
bir müstevliye karşı memleketi milda- .~~. zamanda parayla carıye a~?1~k 
faada tereddüt göstermiyeceğini söyle- mumkun olurken paşaların en buyuk 

·ştir keyfi yumuşak ellere ayaklarını ovdur-
mı · mak olduğu gibi o zaman hanım efendi-
Manisada hasta balacı lerinin de - daha ziyade intikam almak 

h • k için - cariyelere sık sık, hem de ger-
emşıre ursu.. çekten, ayaklarını ovdurcluklarını riva-

lVIanisa, 25 (A.A) - Dün Halke\'inde yet ederler. Şimdiki hizmetçiler poker 
hasta bakıcı hemsire kursu açılmıştır. masası bulunmayan salonlarda bile hiz-
Kurs 45 gün devam edecektir. meti güçlükle kabul ettiklerinden onlar-

. . dan yatakta ayak ovmayı istemek şüp-
lini Muazzez ise, kain pederınm akü hn- hesiz kimsenin aklına gelmez. Onun için 
letini!ı düzg_ün olımı~~~· y~ngın~n tilrf yatakta yürümek usulünü bulan hekimin 
bu yüzden ıleri. geldıgını soy]e!1'1ış 'e icadı, knrakterlerindcn biri de hi:z:metçj 
maznunun asabıye doktoruna hır kcrre kıtlığı olnn bu zamanda herkesi mem-
muayene ettirilıneslni istemiştir. nun edecek bir bulu tur. 

Hakim, maznunun mcnılek<:'t hastane-
si asabiye miltchns..c:ıslığına muayene et- Bu usulde ayakları ovacak olan alet, 
tirilmcsine karar vererek duru mayı bildiğimiz oklava ile merdane arasında 

tahtadan bir sırıktan ibarettir. Bunun 
baska giirıe talik €:.imiştir. .. 1•. ·· ı·· ·· 1 .. b ı ·· ki · · BA VULDAKi ESRAI' s~s u ~e tur u tur u oya ı ~rne crırun 

Manisa ceza evinden İzmir hapishn- bı~_çogu. yollar açılınca aşagıdan cele
ncsine getirilen ve usuleıı yapılan :ıraş- c_egı pek m~h~emel olm.akla beraber 
tınna neücesinde bavulunda esrar bu- şımdıden her ıstıyen kendı marangozuna 
lundurduğu için mahkemeye sevkedilen yaptı.r~rak k~ryolasının ayak ucuna ta~
Hamza oğlu Mehme,din dunışınasına as- tırabılır: Sıngın boyu 50 .. den 8v~ sa~!ı
liye ceza mahkemesinde başlanmış, metreye kadar, arzuya go~e degışebılır, 

fakat kutru beşle altı sanhmetre arasın
da olmak lazım. 

mazının : 
- Bu esrar benim bavulumda bulun

muşttır. Fakat bunu oraya ben koyma- İtin bir az güçliiğü bu sırığı, kuJlanıl
dım. bu esrar Manisa ceza evinde beni dığı vakit, durmadan döndürecek vası
çekemiyenler larafmdan bavuluma kas- tayı kurmaktadır. Bu vasıta insanın hiç 
den konulmuştur .. Suçsuzum.. yorulmadan yapnbileceği bir tazyikle sı-

Demiştir. Mahkeme, bu cihetin Mn- nğı hızla ve devamlı olarak döndüre
nisa ceza evinden sorulmasına knrar cektir. Tazyik, tabii, bir elle olacaktu. 
vermiş ve muhakemeyi başka güne lıı- Bu vasıtayı da marangozun ustalığı te-
rakmıştır. min eder. imkan bulunursa elektrikle iş. 
ESKİ CAKET liyecek küçük bir motör ... 
Keçecilerde oturan İbrnlıim oğlu Be- Bu oklava kurulup istenildiği vakit 

kir Mis üzerinde esrar bulundurduğu durmadan dönmesi temin edildikten 
için mahkemeye verilmiş ve dün yapı- sonra tatbiki pek kolay. yalnız iki aya· 
lan muhakemesinde şunlnrı söylemiştir: ğın tabanlarını ona dnyamaktan ibaret. 

- Cebinde esrar bulunnn yeleği ben Tahtanın bir az soğukluğundan çekinen
Bit p:ızarından eski olarak satın aldım. )er yahut nyaldannın gıçık\anmasından 
Cebinde esrar olduğunu bilmiyordum. hoşlanmıyıınlar, isterlerse. ipekten, ip-

Dinlenen şahitler, maznunun yelek likten, yünden ince çorap giyebilirler, 
cebinde forkcdilebilccek ~ekilde bir dönen oklavanın faydalı tesirinden pek 
mikdar esrar gördiiklerini ~öylemişler- azı kaybolur. 
dir. Oklava döndükçe tııbanların altına 

Hfıkinı, bir ::ıahidı daha dinlemek ıçin keyifli bir masaj yapacaktır. Bunun bi-
muhnkemcyi talik t:tmiştir. 1 rinci fnydası vaktiyle canlı masaj alet-

İSTANBUL BELEDİYESİNDEN: 
Taksim - Sıraserviler caddesinin asfalt şose, asfalt teratunr \'e saire inşaatı 

kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 52099 lira 96 kuruş 
\'e ilk teminatı 3855 liradır. Muka\·ele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi 
ve fenni şartnamelerile proje kesif hülftsası ve buna ınütefcrri diğer evrak 
261 kuruş mukabilinde fen işleri müdürlüğünden \'eritecektir. thale 3. 10. 940 
perşembe günü saat 15 de daimi encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk temi
nat mnkbuz veya mektuplan, ihale tarihinden 8 gün evvel fen işleri müdürlü· 
ğüne müracaatla alacakları fenni ehliyet ve 940 yılına nit ticaret odası vesikalarile 
2490 numaralı kanunun tarifatı çerçivesinde hazırlıyacaklan teklif mektupları
nı ihale günü saat 14 e kadar daimi encümene vermeleri lazımdır. 

18, 23, 26, 30 3800 (1924) 

İZMİR SIHHAr VE İÇTİMAİ MUAVEHEr 
MVDVRLVOVHDEH: ~ 
İmdadı Sıhhi otoınobilkrhiıı ihtiyacı olnn (4000) litre henzin 1020 lira 

bedeli muhaınmcnlc ıni.iı.akasava çıkarılmış ise de bir talibi zuhur etmediğin
den 30/8/!HC tarihinden itib:ırcn bir ay zarfında pazarlıkla satın alınmasına 
karar verilmiştir. İsteklile• in 2490 f.yılı kanuni hi.ikümlerine te\'fikan temi
mıt akçeleriyle birlikte her pauır~si 'e perşembe giinleri saat 9 dan 12 ye 
kadar vilayet daimi enciiınenine miiracaatleri. 10-14-20--26 (1861) 3680 

iSrANBUL BELEDİYESİNDEN : 
Hueki. Cerrahpqa, Beyoğlu ve zührevi hastallklar hastaneleriyle Zeynep 

Kamil doğum evhıin yıllik ihtiyacı için alınacak t 3.200 kilo sade ve 1970 kilo 
tereyağı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmu tur. Mecmuunun tahmin be
deli 19. 918 lira ve ilk teminat mikdarı l 493 lira 85 kuruştur. Şartname zabıt 
Ye muaınclut mi.idürlüğü kaleminde görülecektir. ihale 11/10/ 940 Cuma giinü 
saat 15 ele daimi encümende yapılacaktır. Tal iplerin ilk teminat makbuz veya 
mektuplnrı ,.e 940 yılına ait ticaret odaııı vesikalariyle 2 .. 90 sayılı kanunun 
tarifatı ÇC\"ıcsinde hnzırlıyacakları teklif mektuplarını ihale günü saat 14 de 
kadar daimi encümene vermeleri lazımdır. 26, 30, 4, 8 3949 ( 1994) 

İZMIR İSKAN MUDVRLiJCVNDEH : 
Urla ltaza11 merkm..de göçmenler için 100 evin in~sı 26/9, 9"0 tarihin

den 10/ 10/940 tarihine kadar 15 gün müddetle ve kapalı zarf uırulü ile eksilt
meye çıkanlmııtır. 

Muhammen keıif bedeli helıer evin 599 lira 48 kuruştan ceman 59946 lira 
l O kuruıtur. ihale l O/ I 0/940 günü saat 1 1 de İzmir iskan müdürlüğünde 
yapılacaktır. Plan ve prtnameler iııkiin müdürlüğünde her gün görülebilir. is
tekliA .. rin ihale günü muhammen bedelinin yüzde yedi buçuğu olan 4497 liralık 
teminat mektubu veya maliye makbuzu ve ticaret ve aanai -oda11 ve ehliyet ve
sikalariyle birlikte 2490 sayılı bnun9. göre yapacaklan teklif mektuplannı 
ihaled~n bir saat evvel iskan dairesindeki komisyona tevdi etmeleri ilan olunur. 

26, 29, 2, s 4005 ( 1991) 

VllG)'et Daimi Sncitnlenlnden : 
Ödemiş - Beydağ köprüsU tamiratı '264 lira 94 kurut ketif hedelile ve 15 

gün müddetle açık eksiltmeye konulduğundan isteklilerin 2490 sayılı } nsa hü· 
kümlerine göre hazırlıyacak1an teminatlariyle birlikte 3 bir" teşrin 940 per· 
şernbc günü saat 1 1 de viliyet daimi endimenine baş vun ._.an 

~7 ı• 3&28 

Bu heyet her fın ihtilalden korkmak
tadır. Heyetin azalaıına tehdit mektup
ları gönderilmiştir. Bunlar geceleri dı
şarıya çıkamıyorlar. 

Hayfaya İtalyan tayyareleri tarafın
dan yapılan bombardıman İtalyanlara 
karşı Arap husumetini bir kaı daha art
tımuştır. 

lerine ayaklannı ovdurabilmiı olanlar 
varsa onlara geçmiıı zamanı hatırlatır. 
Hayali cihan değen geçmiı zaman hatı
ralarından biri de ııyaldara ovdurmak 
lı:eyfi olaa gerektir. 

Fakat öyle hatıraları bulunmayanlara 
da faydalan pek çoktur. Zaman geç· 
tilı:çe, durmadan dönen yüreğin yorgun
luğu neticesi olarak ayakların bileklerin· 
de basıl olan hafif §i§kinlilc bu masajla 
kaybolur. Tabanlar da pek çok ve pek 
sıkı olan kan damarlan daha iyi işleyin
ce. belki. tansiyon f azlıılığına da fayda
sı olur ... 

Henüz hatıra toplamakta olan genç· 
lere bu, dönen oklavanın faydalan da
ha çoktur. Oklava bir kaç dakika dö
nünce spor yorgunluğunun büyük bir 
kısmı derhal geçer... Yüksek ökçeli is
karpinlerden yorulan, s1z1 duyan bııcak
ltır rahat eder .. Tatlı uykuda baldırla
rına pek şiddetli snncı veren krampla 
birden bire uyaıup haykıranların isti
rabını bu oklava bir anda teskin eder. 

En büyük faydası, genç kızlara mu
sallat olan varis hastalığına karşıdır. Bu 
hastalığın sebebini vaktiyle sedecc nyak
ta çok durmaya atfederlerdi. Şimdi, 
ayakta çok durmaktan ziyade, büluğ 
devrinin marifetlerinden biri olduğu an· 
!aşılıyor. Bu hastalığa karşı çokça yürü
mek tavsiye edilir. Şüphesiz, iyi bir şey. 
Fakat yürümek için ilkin valdt bulmak 
]hım. Bu oklava yürümeye vakti ola· 
mıyanlann imdadına yetişir. Varis has
talığı lohusalara, hayatın sonbaharına 
erişmiş bayanlara da musallat olur. On
ların yürümeye hiç vakitleri olmaz: Ok
lava onları da yatak içinde )"Ürütmüş 
gibi hi:z:met eder. 

Bunun faydaları en ziyade kadınlara 
olmasını kıskanan erkekler bulunursa 
onlara da haber vereyim ki, kadınlarda 
gençlikte musallat olan varis hastalığı
nın erkekler için karşılığı düztaban ol
maktır. Büluğ yaııında genç kız varis 
hastalığına delikanlı clüztabanlığa tutu
lur. Bu oklava düztabanlığa ela :iyi ge· 
lir. 

Kadın, erkek herkese şamil Lir fı:ıy. 
dası da uyku getirmektir. Şu kııdar ki. 
bunun İçin oklavanın elektrikle dönme
mesi şarttır. 

Bu kadar marifetli oklavanın hika
yeli bile belkj uykunuzu getirmiştir. O 
da icad edenin hatırına gelmemiş olan 
bir iyiliği. C.A. 

80 Hor8S3 o. SUley. 17 50 20 
74 M. j. Tanınto 27 50 27 50 
7 4 M. Beşikçi 11 50 18 
69 Ş. Remzi 18 26 
68 S. Ergas 18 50 18 50 
67 M. Ali Kor. 13 13 75 
63 Y. İ. Talat 11 15 
58 K. Taner 14 14 
56 B. Alazraki 23 23 50 
li Cemal Alişan 19 25 19 50 
'/ s. Erkin 24 26 

1450 Yek<ln 
28257 i ~ yekUn 
29707 i Umumt yekU.n 
No. 7 14 
No. 8 16 
No. 9 19 
No. 10 24 
No. 11 30 

İNCiR 
625 Tarrm 14 18 
300 j. Taranto mah. 14 18 
254 $erif Remzi 8 50 17 50 
177 s. Riza 15 50 16 "15 

89 M. Ataman 12 50 15 50 
49 B. S. Alazraki 16 ıs 
27 M. H. Nazlı 9 25 9 25 

7 İstiklal şirketi 7 8 
4 H. Çolnk oğlu 12 12 

1532 Yekun 
25270 Eski yekUn 
26802 Umum1 yekfuı 

ALMAN TAYYARELERİ 
- BASTARAFI 1 fNct SAHİFEDE -
gece hücumlanna devam ettniş ve esaa 
hedefi Londra teşkil etmekle beraber 
Jngilterenin diğer bölgeleriyle İskoç.. 
ya ve Gaf üzerine de bombalar düşmüt
tür. Londra bölgesinin bir çok kısımla• 
nnda geliıi güzel atılan bombalardan 
bir çok binalarda hasarlar olmuı ve y& 
niden bazı hastahanelere isabetler valcl 
olmuştur. ölü ve yaralı mikdarı henüz 
belli değildir. Londra bölgesi dııında 
hasar ve ZA)iat azdır. 

Z AY t 
iktisat vekaletinden tanzim edilip 

bmir ticaret ve sanayi odasından 927 
senesinde aldığım 1 4 1 sayılı 1 nci sınıf 
muafiyet ruhsatnamesini zayi eyledik. 
Yenisini çıkaracağımızdan eskisinin hük
mü olmadığını ilan ederiz. 

Alsancak Mesudiye caddesi 
No: 142 Bilal Hasan ve Ş. ki 
26, 27, 28 4007 ( 1993) 

DOKTOR 
Dendr Afi KAJIÇIOOLIJ 

Cilt ve Tennsü1 hastabklan ve 
EU'KTRİK TEDA vtı.Eal 

Birinci Be.vler Sokafl No. 55 .. lllllir 
Elhamra Sineması arkasında sabahta 
aksama kadar hastalannı kabul eder. 

i LAN 
• 
lzmir Fiat Mürakabe Komis-

yon ndan: 
Milli korunma kararnnmesinin birinci maddesine müsteniden ahiren gümrük

lerden çılı:nnlan kahvelerin azami satış fiatleri şunlardır. 
Kahve No. ithalatçı Yan toptancı Perakende Kurukahveci cTahmin 

Kuruş Kuruş Kuruı Kuru!I 

3 130.50 135 145 180 
4 130 134.SO 144.50 '79.50 
5 129.50 134 144 179 

Yarı toptancılar beş kiloya kadar perakende satışlarda bulunabilirler. Bun-
dan yukan satışlar çuval ile )apılacaktır. 4002 ( 1990) 

İzmir vakıllar mtiClürlilğünden: 
Kıymeti muhammcncs.i 750 lira olan lkiçeşmelik caddesi üzerinde Gedikli 

okağında 3 18 No lu dükkanın mülkiyeti satılmak üzere müzayedeye konul
muı ve talibi uhtesindedir. ihalesi 27/9/940 Cuma günü saat 10 da komis
yon huzurunda yapılacaktır. F az.lasına talip olanlann aynı gün ve saaUe 
kıOaridaresine müracaatları ilan olunur. 8, 15, 20, 26 3656 ( 1852) 

İZMİR DEFTERDARLIGIHDAN : 
Fatmn Fehminin Brışdurak şubesine olan milli emlak satış bedeli borcundarı 

dolayı haciz edilen Salhane tramvay cadesinde kain 500 taj No.lu ve 2240 lira 
kıymetindeki evi vilayet idare heyeti kararı ile 21 gün müddetle mUzayedeye 
çıkarılmıştır. Taliplerin 11 birinci Teşrin 940 Perşembe günü saat: 15 te villyet 
idare heye-tine müracaatları il~n olunur. 21-26-1-6 3924 (1948) 

irALYAH ERKEK ue KIZ MEKTEPLERJ AÇILDI 
ltalyan Erkek ve Ayyıldız 'Kız nehari ve leyli mektepleri açılmıfttr. ilk, lian 
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cehhezdir. Gerek \•apurlann muvasallt 
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Hür Fransa 
donanması 

BASTARAF! l ,,cı SAYFADA 
D'lC'l siyaseti lehinde her fln btiyiiycn te
za!ıi' rnt ~e harekc:lcr vardır. Bu teza
hür~t oyle bir ce eı.n' t peyda etıniştir 
ki \"L! i J-ıj'· imeti vali}'i deği~tirerek 
~.e:.d. ın, taraitar vem hir vali tayinine 

-·ı.ı:~ ··rmiı"'tür. 
E;..ıtı 'c clo-?;u A · rikc: cnın idare-si ay

ı ı .. amanda lr ~ z. . . ıu eline veril~tir. 
2 - Tc•-muzdc:: heı ı bazı Alın.an ve 

lt<. · .ın ;baylarının güya Alman teba
r.l~.ıt·ının himayesi Urıhanesıyle tayyare 
ile Dakara gidl"rek ha\a üslerinin kont~ 
roJ~.u.1o.i rılınakt., ol.!ukları görülmüştür. 

:~ Da karda ~ dnız bü;'ük bir hava 
ın1e' <laıu degı]. n1uhtelıf askeri hava 
meydanları dJ \'ardır. Bundan. ba~ka 
Dakar orta Afrikayı Nigere bağlıyan 
demirvolunun başındad1r. 

4 - - Dakar telgraf ve telefon hatları 
balumından çok mühim bir me,·kidir. 

5 - Batı Afrika halkı, abloka nctice
•İ olarak, iaşe hwuswıda 1'1ıraplor çek
ınistir. Buna binaen. limandaki malları 
ıbraktan kurtarmak, Avrupalı ve yer!i 
ahaliyi iaşe etmek maksadiyle kurtar
mak liızımdır. 

6 - - Doğu ve bilha.>sa batı Afrikanın 
a_yııi l•konomik sisteme ınerbut olan Çad 
ınüsteınlekesinin de general Degole il
tihakı mukavemet fikirlerini arttırmı~
tır. 

7 - General Degol batı Afrika iktı
.adl hayatının, mütarekenin tahmil et
tiği esaretten kurt<.rılması ve Almanla
nn eline düşmesine nıani olmak için ve 
halkın arzusunu ~af maksadiy le hür 
Fransıı. kara, deniz ve hava kıtaatının 
ba~ınn geçerek müstemlekeyi işgale ka-
rar vcrnıiş ve hüı· Fransız bahri~·esine 
mensup zırhlıların himayesi altında lu
taatiyle birlikte Fransız bayraklı gemi
lere rakip olmu~tur. 

8 - İngiliz deniz kuvvetlerine gelin
ce, bunlar orada y..Jnız Almanlar tara
fından ihzar edilerek tatbik edilebile
cek taarruza karşı sahili himaye için bu
lunmuşlardır. Bu ıse, İngiliz başvekili
nin tariflerine tam"1Jliyle uygundur. Bu 
tariflere göre İngiliL filosu, general De
gol lehinde karar veren her hangi bir 
Fransız milstemlekesinin himayesi için 
hür Fransız kuvvetleriyle teşriki me,ai 
edecek tir. 

İşte general Degol kıtaatının başında 
bu suretle pazartesi sabahı Dakara İn
ı:iliz amiral gemisiyle değil, fakat hür 
Fransız deniz kuvvetlerine mensup ge
milerle gelmiştir. Kan dökülmesine ma
ni olmak için general Degol karaya 
Fransız ve beyaz bayrakları hamil si
lahsız motörlerle murahha•larıru gön
dermiştir. Fakat mahalli makamlar, hal
kın arLusuna rağmen ültimatomu red
de karcır vermiş ve bunun üzerjne ge
nernl Degol tarafından icap eden emir 
verilmiştir. 

A.Iurahha!--iları hiiınil nıotöre ateş eınri 
vererek muhasamatı açmak mesuliyeti
ni mahalll Dakar makamları üzerine al
mıştır ve murahhasların ikisi açılan ateş 
ile yaralanmıştır. Az sonra, general De
~ol kıtaatını, silaha müracaat etmeden, 
karaya ihraca teşebbüs etmiştir. :Su
nun üzerine Dakar makamları Fransız 
gemilcriae ateş açmışlardır. Gemilerin 
mürettebatından bazıları ölmüştür ve 
bir çokları yaralanmışlardır. 

Bunun üzerine, Fransızlar arasında 
muharebeden içtinap arzusunda olan 
general Degol luta<:tını gemilere bindi
rip karadan çekmeğe karar vermiştir. 
Dokarın açık şehir olduğuna dair Al

man kaynaklarından verilen haberlere 
gelince. buna ce,·ap olarak liman ve şe
hirdeki sahil bataryalarının bidayetten 
beri Fransız kuvv~tlerine ve İngiliz ge
mil< rine ateş açtıkları kaydedilebilir. 

----t.r---

1 ~indiçinide 
-- *--

llA!:i'fAKAH 1 ıncı SAYtAUA 
Londra 25 (A.A) - Royter aıJnsı 

Vaslngtondan istihbar ediyor: 
Fransız Vi~i hıikü:. etinin Va;:.."lgton 

~efiri B. J" ·ı Zey şu bryanatta bulun
muştur· 

c Fransn. Fransız - Japon anlaş!n.ısı 
h:ıricinde japon kuvvetlerinin Hindiçi
nld~ her teş bbt-., ıne karşı koynıaga 
karar vrrmiştir. 

Bazı noktalara hücam etmekle J:ıpon
Y« anlasınala:ra tecavüz etmiştir. Vazi
yeti son yapılan muahedelere tevfikan 
müda~aa hus""-:...:ıdaki Fransız azmi :;ar
sılmamıştır. 

Tukyo 25 (A.A) - Japon kuvvetleri 
Hindidnide Hayfonga çıkarılmıştı•. 

Çung-K,nı; 25 (A.AJ - Royter bıid.
rıyor: 

Çin kabinesi Hındiçiıideki japon ha
reketinden doğan vaziyeti tetkik için 
ıliln ıkinci drla olarak toplanmıstır. Alı
nan kararlar gizli tululmaktadı~, Fakat 
sanıldıgına göre Fransaya bir protestoda 
b~Junulmu!I; v.? Çin hükiimeli Hindiçini 
•nla rıa·-ı s ,lı,bilo vukua gelecek bütün 
kayıp! ö1n ,~c hasarlardan Frar..sayı 
me~ul t • .. ,,.!ını hi!d.i.rmiştir. 

Santral N vuz gazetesi bu münasC"be1-
le neşre•t:gi makalede diyor ki: Hindi
cinideki vaziv t İngiltfreye ve Anıeri
kaya hır hakaret sayılnbilir. Gazote ln
,gjltert:~ . deı 1ıal Birmanya yolun 1 1 aç-
ma~ını 1 .., t 0ktecı· ..... 

SONGER ISTIHSALATI 
l\larmam, 25 (AA) - Bu sene yal

nız r..1drmaıis mıntakasında istih!al edi
lecek ~Üngt'rlr-rin on b:n kilo)·a varaca~ı 
tahmin e-diJiyor. ... 

-*-BlR YARALI ÖLDÜ 
BunJan hir mi:ddet ev\·~I Kültürpark 

civ-.rında hir hadi e olmu~ Bergamalı 
Fehmi, bıçakla Balıaettini yaralamı,tı. 
Baharttirı ha tahanec1e •ed. vi. j ıra ın-

h111tALTICI HAVA TAAR
RUZLARI YAPlllYOR -·--- BAŞTARAFI 1 İ:>ICİ S.'.UİFEDE -

bulundukları bir noktaya bombalar at
mışlardır. Dört vaz.h infilak vukubul
muş ve k.nlın duman ~:...tunların1n yük
seldiı:i görülmü tür. Alevler sahilden 50 
kiloınetre ınc:-:afcdcın görülnu:-kte idi. 

Londra. 25 (A.A) - İngiliz ha\'a ne
zareti istihbarat scı visi bildiriyor : Pa
ZC:lrlec;;i gccc~i Bcrliıı iizcri:ıc yapılan ta:" 
~bir kaç saat dı·\·aı:} efrrı.İ.$ ve boı.1-
bardıman c~nasında akınlar takriben 
dörder dakıka fosı'alı dal:<alar halinde 
yapılmıştır. Bütün bonıbardımun müd
detince tayyarelerimiz şehir üzerinde 
münaveb0 ile uçn1L>.~tur. En ağır hücum
lar en·elc" teshil edilmiş olan hedeflere 
yapılmıştır. !lavanın müsaadesizliğine 
rağmen tayyarelerimiz 50 dakika hedef
lerini boınbalanuşl•rrur. Gotland ve Le
ana istasyonları )'akınında demiryolu sa
halariy Je Klingenberg, Muabid istasyo
nu. Pt)~tam elektrık santrallarına seri 
halinde hücumlar yapılmıştır. Büyük 
yangınlar çıkarıLnıştır. Muabiddeki 
l'lek trik santralına taarruz eden bir tay
yaremiz burada beş yangın çıkarmıştır. 
Bu yangınlar yüz kilometrelik bir me
safeden görülebilmekte idi. Ekserisi 
elektrik santralı ve gavagazi fabrikala
rı olmak üzere Bcrlinde sair hedeflerde 
hava kuvvetlerimizin hususi ihtimamla
rına mazhar olmuşlardır. 
Şarlotemburg, Fridrih, Dövilmes san

trallariy le, Danzigcr Ştrasede bir çok 
fabrikalar Spandavda tayyare ve motör 
fabrikası Tempelhoi tayyare meydanı 
ve Berlinin merkezinden bir kaç kilo
metredeki demiryolu tevzi istasyonları 
da bombardıman edilmiştir. 

Sinıens !abrikas;na tan1 bir isabet 
kaydedilmi~tir. 
Yapılan bo:nbardunanlar hakkında 

bunlara iştirak eden bir pilot şunları 
~öy leıni.ştir : 

•Doğruca şehrin merkezine giderek 
aydınlat.ıcı fişenk attık. Bir ra<ıdımız 
seri halinde infilak bombalarının bü
yük depoların yakınında infüaklarını 
görmüştür .. Yangın bombaları iki yan
gın çıkarmıştır. Bedinin doğu cenubun
daki hedef büyük bir havagazı fabrikası, 
batı şiınalindeki hedef de mühim elek
trik ~antralları te~kil etmekte idi. Diğer 
bir rasıt ta şunları söylemiştir : Bcrlin 
üzerine geldiginüz zaman BerHndc bir 
çok yangınlar yanmakta idi. Aydınlatı
cı füenkler şehri tcm·ir ediyordu. Tem
pelhof tayyare meydanına taarruzda 
büyük bir hangara :am isabet kaydedil
miştir " 

---~·---

Fransa ve lngiltere 
bilfiil harp halindedir 

BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA -
ğildir. 

tik hücum saat !l,30 dan 10,45 e kadar 
devam etmiştir. İngiliz donanması Da
kara ateş açmıştır. İngiliz tayyareleri de 
limandaki Rişliyö zırhlısına ve şehrin 
müdafaasını temin eden sahil bataryala
rına i.•abetler yapm<ığa gayret etmi<ler
dir. Ehemmiyetli hasar olmamıştır. • 

Ne sahil bataryalarına, ne Rişliyö 
zırhlısına isabet vaki olmanııştır. Sahil 
bataryalarımız ve filo!Tluz ~iddetle mu
kavemet etmektedir. 
Bombardıman tayyarelerimiz de ln

giliz filosuna hücum etm:ştir. B;r lngi
liz kruvazörüne ağır bir bomba isabet 
ettii(i muhakkaktır. Saat 10,45 de ateş 
kesilmiş ve saat 11 de birincisinden daha 
kesif şiddetli bir İngiliz bombardıınanile 
hücum tekrar başlamıştır. Tayyareler 
tekrar Ri§liyö zırhlısına bomba isabet 
ettirmeğe çalıştılar ve her defasında pili
kürtüldüler. 3 lngiliz tayyaresi düşürül
dü. Bir Fransız tayyaresi de dü~müştiir. 
Saat 18,30 da n!PŞ kesllmi§tir. lki bom
bardıman esnasında asker ve siviller ara
sında bir çok ölü ve yaralı vardır. 

24 Eylülde öğleyin sivil ahaliden 65 
ölü ve 240 yaralı, askerlerden 120 ölü 
ve 138 yaralı tesbit edilnıi§tir. lkinci 
bombardımanda daha fazla zayiat oldu
ğu muhakkaksa da miktarı hmilz belli 
değildır. 

Vişi 25 (A.A) - Vi~i htikümetinin 
tebliği: 

Dakara karşı dört ihraç tcşebbusilr.ün 
aklın kalm:ısı ilzorinft Britanya kuvvet
leri ami.ralı ikinci b.r ültimatom gönde
rerek teslim olmazlarsa kendisinin ta
arruza geçeceğini beyan etm~tir 

Vişi 25 (A.A) - Dakar valii umumi
sine Büyük Britanya amiralı tarafından 
verilen ikinci bir ültimatomda bu sabah 
saat altıya kadar ~ehrln teslimi talep 
edilmekte idL 

Dakar 25 (A.A) - Havas: 
Dün gece karaya yapılan iki asker 

l:racı teşebbüsü geri püskürtülmüstiir. 
Londra 25 (A.A) - Royterin Lo~dra

da öğrendiğine göre Dakarda harekat 
hala devam ediyor. 

B. NAZiF 
Ankara, 25 (Telefonla) Cümhuri-

ı-et Merkez banka ;ı İzmir şubesi müdü
rü B. Nazif İstanbul şubesi müdürliiğü
rc terfian ta~·in edılmiştir. 

-~·""""""""-İTALYADA 
Yaz tatilini geçiren 

talebeler 
lstanbul, 25 (Hususi) - Her sene 

mutadları olduğu üzere yaz tatillerini 
geçirmek Üzere memleketimizden ital· 
yaya giden 250 kadar ltalyan talebesi, 
mekteplerin açılması yaklaşhğından bu
gün ekspresle avdet ettiler. 

Bunlardan yüz talebe mekteplerjnc 
• • • • ' ..a• 

YENi ASIR 26 EVIUI PE :ııtEMBE 1940 

Bir haftada 
ticaret filosu 

nun kaybı;. 
---

ltaıuan ticaret f il6uU 
tonajlnın oörtte b"rini 

~agbetmiştir 
---Jf.--

iı1JİLIZ DENİZ TiCARET 
NAZIRININ BEYANAT! 

ln9ilı= S-Ohil miidafaa loatanJa larmdaıı biri faaliyet halinde 

Londra 25 (A.A) - Amırallık da J"<· 

sinın bildirdığine göre 15 • 16 eylülde 
sona eren hafta içinde di.işn1an fa.1Hye1İ 
neticesinde ticaret filosu kayıpları 
16 İngiliz, müttefik \'e bitaraf gemi.<in
den ibarettir. Alman Alman tebliği Italyan 

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

Tayyareleri lngilterege bazı taarruz- Tebliği 
Bunların mecmu tonilatosu 49200 dir. 

lngilteren:n uıyia!ı 22346 tonluk !l gemi
dir. Umumi kayıp 53 haftalık vasati ka
yıpların dunundadır. 22 Eylüle kadar 
Almanların zaptedilmiş \•e;·a İngiliz 
donanması veyahut bizzat vapurların 
tayfaları tarafından batırılmı~ vapurla
rının mecmu tonilatosu 1,043,000 toni
latodur. İtalyan kayıplan da 291000 to
niliitodur. Bu suretle ltalya ve Almany•
nın ticaret filoları zayiatı 1,334,000 to
nilatoya baliğ olmaktadır. 

Bristöie .. höcü'öi'R'iiiüvaf- ıar uapıldığ~_!_!ildirigor ıngilizıer iöbr.Üka ... üan-
fak oldular 

Londra 25 (A.A) - İngiliz hava ve 
dahili emniyet nezareti bildiriyor: 

Dii§man tayyareleri Douvri aşınışlar 
ve Bristule hücum etmişlerdir. Sahile 
ve BristuJ civarına bombalar düşmüş
tür. Bir miktar hasar ve ölü vardır. 

Avcılarımız her noktada düşmanla 
muharebeye tutuşmuştur. On üçü bom
bardunan olmak üzere 18 düşman tayya
resi dii§ürülmüştür. 

Bizim beş tayyaremiz kayıptır. Uç pi
lot sağ ve salimdir. 

---·-&---

Kiyefte 
Sovget askeri manevra

ları nihaget buldu 
Moskova, 25 (A.A) - Kiyef askeri 

mıntakasında cereyan etmekte olan ma
nevraJar bitmiştir. Hava ordusu ve bir 
tank taburu manevralara iştirak etmiş
tir. Mareşal Timoçcnko bizzat mane\Ta· 
]arın tenkidini yapmıştır. -x-

BiR VAPUR BATIRMIŞLAR 
VE BAZILARINI DA BOM· 

BALAMIŞLAR -·-Bir tayyare fabrikasına 
ve liman tesisatına 
hücumlar yapılmış 

Berlin 25 (A.A) - Alman hava kuv
vetleri Londra ve sair mühim askeri he
defler üzerine bombalar at~laı:dır. 
Bazı demiryolu tesisatı tahrip edilmiş
tir. Bir tayyare fabrikasına Nevtavn li
man tesisatına isabetler olmuştur. Gün
düz cenubi tngilterede avcılarımız 
için muvaffakıyetle neticelenen müte
addit hava muharebeleri olmuştur. 

gın ve infilak bomba 
ıarı atmışlar 

Roma, 25 (A.A) - İtalyan teblıği : 
Düşman hava kuvvetleri Tobruka in

filak ve yangın l.•ombalariy le hücum 
ederek sivil meskenlere sivil askeri has
tanelere ve bir limımda boş bir gemiye 
isabetler kaydetmblerdir. Donanma tay
yare dafl batary«ları bir düşman tay
yaresi düşürmüşl~rdir. Mün!crit bir 
düşman tayyaresi Kohra vahasına bom
balar atarak hafif noaddl ha,ara sebebi
yet vermiştir. 
Şarki .Afrikada tayyare filolanmız 

Kenyada İngiliz tayyare meydanlarını 
ve askeri tesisatını bombardıman etmiş
lerdir. Bir düşman tayyaresi Diruda\·a 
üzerine bombalar ~tmışsa da zayiat ve 
hasar olmamıştır. -*-

Irlandanın cenubu şarki sahillerinde 
üç bin tonluk bir tüccar gemisi batırıl
mıştır. Bir bombanın isabetile diğer bir 
tüccar gemisinde yangın çıkmıştır. Şi-

mal kanalının şimal çıkış noktasında Amerika 
diğer bir tüccar gemisi ciddi hasara uğ-
ratılmıştır. İngilterenin cenup sahille- JAPflNYAYA KARŞI CiDDİ 
rinde harekette bulunan seri bir hücum 
botu bir kışlanın 2 bin tonluk bir tüccar TEDBiRLER ALIYOR 
gemisini batırmıştır. Lo d 25 (A A) J ) 

Londra 25 (A.A) - Deniz ticaret na
zırı deniz ticaretinin bugünkü vaziyeti. 
hakkında şöyle demiştir: 

« A1rnanyanın harba girdiği zanıan 
elinde bulunan ticaret filosunun altıda, 
hatta beşte biri müsadere edilmiş veya 
ba'.ırılmıştır. Diğer altıda bir nisbetinde. 
ki miktarı da bitaraf limanlara iltica et
miştir. Yani Almanya bugün tonajının 
ancak üçte ikisine maliktir. Bu filonun 
faaliyeti Baltıka ve Alman işgalleri al
tındaki limanlara kaçamak ~eferlerc 
nlünhasırdır. 

Dün gece zarfında İngiliz tayyareleri n ra · - apon arın 

İtalyan ticaret filosuna gelince bunun 
da dörtte birinin müsadere edildiği ya
hut batırıldığı veya bitaraf limanlara 
iltica ettiği tahmin edilmektedir. İngiliz 
ticaret filosu ise dünya Okyanuslarınd• 
durmadan seyrüsefer etmektedir. Harp 
ten evvelki ticaret filomuzun yüzde se • 
kizini zayi ettik ve bu zayiatı da faz!; -
sile telafi ettik. Müsadereler, yeni inşaıt 
ve yabancı bayrak alt.ında bize geç •n 
gemiler zayiatınuzın çok feYkindedir. 
Şimdi bütün ithalat ve ihracatın1 ızı İE'
n1ine kaii gı~1nilerimiZ vardır.> 

....... """'*flllıNlıılllıt Dakarda Alman Almanyanın şimali garbisi üzerinde tl- Hindiçiniyi istila etmeleri üzerine 
çarak Berline hücum etmek için yeıti Amerika hükümeti protesto ile ik-

k teşebbüsler yapmışlardır. Müdafaa ba• tifa etmiyerek ba§ka tedbirler ala- iNHiSAR BAGCILARDA1,• yo muş ıaryaıarının şiddetli ateşi muhacimıerin ca1rtır. Ozu· M ALI YOR 
. hedeflerine vasıl olmalarına mani ol- Amerikanın Tokyo sefirinin geri 

\'işi, 25 (AA) - lngiliz kuvvetleri- mu•tur. Bır' hastane ve mu··teaddı't ı'ka· T k' d • 25 (AA) S f b · 
-, v im J 1 • e ır ag, . - • arap a rı-

nin Dakara hücumunun sebebini garbi metg.,,· u''zerın· e bombalar duşm·· u··ştu··r. çagırı aaı aponyaya petro ve saır k b - 1 d .. .. .. k'I 6 k cuı ası agcı ar an uzumun ı osunu u-
Afrikadaki Fransız kolonisine Alman- Çıkan yangınlar su" ratle 0··nıenmı'ştır' . 4 maddeler sevkiyatına ambargo kon- im • k''f d • t • b ı ruşa a aga ve o e agı maga aş a-
yanın el koymasına miini olmak teşkil Alman tayyaresi avdet etmemiştir, maaı muhtemeldir. mıştır. Bağcılar liatten çok memnundur. 
eyledigi hakkında İngiliz radyosu tara- -------------------------------------------------
fından verilen haberler tamamiyle asıl-
sızdır. 

Fransız hükümeti garbi Afrikada as
ker veya sivil en ufak bir Alman bulun
duğunu kafi surette tekzip eder. -·-
Yu~oslavya 
BAŞVEKiLi BiR NUTUK 

SOYLEnl 
Belgrad, 25 (AA) - Başvekil iktı

satçılar toplantısında hazır bulunmuş ve 
memlekelin iktı.sadi meselelerine temas 
eden uzun bir nutuk söylemiştir. Başve
kil Yugoslav iktısadiyatının yeni bir yo
la girmesi lüzumundan bahsetmiştir. -·-

İNGitiZ FİLOSU 
Madrit 25 (A.A) - Alınan ha

berlere göre dün öğleden sonra bir 
İngiliz lauvazörünün dört torpido 
muhribi ve iki deniz altı gemisile 
birlikte Atlan tik' e doğru Cebelüt
tarıktan geçtiği görülmü§tür. --·--• SiVAS MEBUSLAR! 

Sivas, 25 (A.A) - Sivas mebusları 
intihap dairelerine geldiler. Kazalarda 
dolaşarak muhtelif mevzular üzerinde 
konferanslar vereceklerdir. 

Af gonda 
Afyon, 25 (Hususi) - Halkevi So .. 

yal yardım komitesi ilk mekteplerdeki 
yoksul çocuklara sıcak öğle yemeği ve
rilmesine karar vermiş ve icap eden ted .. 
bir1eri almışhr. 

Türk -Rumen müz-akeratı 
~----------................. ~----------

Norveçle ticaretimiz başlıyor. Onlar 
mal yükleyince biz de göndereceğiz 

istanbul, 25 (Telefonla) - Finlandiya ve laveçten sonra Norveçle de ticari mübadeleler başla
mak üzeredir. Norveçliler ilk partide bizden tütün almak istemi,ler ve teşebbüslere giri,miflerdir. 

Hükümetim!z Norveçten aevkedilecek mallar yola çıkmadan Türkiyeden sevkiyata müsaade 
edilmiyeceğini bildirmi,tir. Alakadar tüccarlar vaziyeti Norveçe bildirmişlerdir. Tütün mukabilinde 
Norveçten kağıt, aellüloz, iflenmif koyun derisi vesair mahsuller istenmiştir. Norveçle muamelelerin 
başlamıuıı için tüccarlarımız cevap bekliyorlar. 

lstanbul, 25 (Telefonla) - Talimat almak üzere Ankaraya giden heyetimiz dönmüştür. Bugün 
Rumenlerle müzakerelere tekrar başlanmıştır. ltilafname bugünlerde imza edilecektir. 

Romanyada 
ordunun terhisi 
Bükreş, 25 (AA) - Ordunun geniş 

mikyasta terhisi devam etmektedir. Ge
nel kurmaya ziraat iç.in memlekete lü~ 
z.umlu işçi vermek üzere orduyu yüzde 
kırk nisbetine kadar terhis etmek salihi
yeti verilmiştir. _,,._ 
BİR DENİZALTI 
Vssüne dönmedi •• 
Londra, 25 (A.A) - Amirallık daire

si Tem denizaltı gemisinin üssüne dön
mediğini ve bu gemiye kaybolmwı na
zariyle bakılruğını bildirmektedir. 

Genç paraşütçüleı· 
--------~x~x----------

Dün Diyarbakırda muvaff akıj1et
li hava ~österileri yapmışlardır 

Diyarbakır, 25 (Hususi) - Genç tay
yarecilerimiz başta umumi müfettiş ol
duğu halde vali, ordu erkanı ve halk 
tarafından hararetle karşılandılar. 

Tayyarecilerimize refakat eden Hava 
umum müfettiş Emin Ali Yaşın bu ge
:tilerin gayesi \'e havacılığımız hakkında 
bir nutuk söylemiş, Diyarbakır hallunın 
tayyarecilerimize gösterdikleri coşkun 
alaka ve tczahürate teşekkür etmiştir. 

,·erilmiştir. 1\1.i;-;afirlt·r z::.yafeti nıüt akip 
Halkevi otoınobillcrirl<• ~rhriıı muhtelif 
yerlerini ~ezıni!->lcr Ye hı.'r taraftan ha
raretle a1kıslanınışlardır. Akşanı ordıı 
evinde tekrar bir zi~afet \'erilmistir. 

fl .. dliye, Dahiliye ve Nafıa 
vekilleri lstanbula gitti 

Umumi müfetıis B. Abidin Özmen, 
halka Hava kurumuna yardıının ehem
miyeti hakkında bir hitabede bulunmuş.. 
tur. Tayyarecilerimiz bu hitabelerden 
sonra uçuşlarına başlamışlardır.. Para
şütçüler muvaffakıyetli gösteriler yap
mışlarrur. Şereflerine bir öiıle· iiyafeti 

Elazıg, 25 (A.A) -- Hava kurumu 
tayyarC'cileri ve paraşütcülcri bugün sa
at on birde Eliizı~ tayyare ıney<lanına 
geldiler. Dördüncü uınumi mülettişlP 
vali, tüm komutanı \'e hinlerce halk ta
rafından karşılaı.dı}ar. 

Tayyarecileri bckliycn halka Kurur:
ıniifettişi Emin Ali stadyunıda bir nu
tuk söylemistir. !13''1!' ı müsaadesizli· 
ğinden dolayı burada pa-aşüt gö,ıerilc· 
ri yapılamanııştır. 
---------------~ ~-----x4x----'---~ 

İstanbul 25 (Hususi) - Adliye vekili B. Fethi Okyar, Nafia vekili general 
Ali Fuat Cebesoy ve riyaseti cümhur umumi katibi B. Kemal Gedeleç bu sa
bah şehrimize geldiler. 

Dahiliye vekili B. Faik Öztrak ta öğle trenile gelmiştir. 
Başvekil Dr. Refik Saydamın hafta içinde bir kaç ı:ün kalmak üzere Hataya 

git:nesi muhtemeldir. 

Alivre satışlar hakkında Tica
ret Vekaletinin tebliği 

Ankara, 25 (A.A) - Trcarct ,·ekıilc
tinden tebliğ edilmiı,tir : 

10/8/1910 tarihinde meüii meriyete 
giren 2/13477 sayılı kararnamenin su
reti tatbikine mütedair talimatnamenin 
12 ind nıaddc,ind~ alivre satı~lara an-

ı . 1 A1 '·- .JI. .: ... ~ .. .,.f .,1.,; .. P<ı; ,.,.;<iii:1İ .. 

ğinden lisan~ 'eriteceği tasrih edilmi~ 
bıılunmakt~dır. 

Bu itibarla ancak bu tarihten evvel 
~ aprlmış alivre satıslara lisans verilece
ğinden alakadarların birliklerce tescil 
edilmiş e\Takı müobiteleriylc birlikte 
",.k!tl,.t,. miirar:-ıatleri bildirilir. 

Hükümetimiz hububat fiatlerine 
bir miktar ilave etmiştir 

Ankara 25 (Hususi) - Hükümetimiz meriyete giren yeni bir karorname ile 
memleketimizdeki hububat ekim merkezlerini 85 ten 89 a çıkamuş ve satın 
alma fiatlerini birer miktar nrttmnıştır. Bundan başka ayni kararname ile 89 
merkezin de buğday, arpa ve yulaf alabilecekleri kabul edilmiştir. Mübayaa 
fiatleri buğday için kilo başına 20 para arpa için 10 para arttırılını~tı· Y<"!li
den ekim merkezleri tesis edilen yerler Erzincan, Çerke~. B;, 'li! ve Milastır 

Ziraat _ umı.m müdürü Aydında 
Aydın 25 (Hususi} - Şehrimizde tetkikat yapan Zıraat umum müdüıi.i B. 

Abidin Ege ziraat fidanlığını gezmiz, Aydının zirai \'aziyl"lini, pamuk riftlik 
ve tarlalarını tetkik etmiştir. Ziraat un1u!n ınüdi.iri.i Aydının zirai ihtiyaç
larını tesbit eylemiştir. 

YENt ASIR B. Abir!'n 1':ı:r ~e'ır'ıııizA ~clmCıtir Te•kika•ına • d"1.-am ede· 
cektır. 

• 


