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FIATf {S) KURUŞTUR 18 ACUSTOS PAZAR 1940 
Milli Şef ve Nüfus sayımı 1 Hasır.ulıı:rrı sa 11 1 : !:il;\ KET BİLGİN 

r ve umumi ııesrı\ at müdürü 
llAKKı Ol'AKnC:t.u 

l:\HONE 'l<KAITİ 
l>EV J\M Ü 
St>neJ.ı~ M IJU~rı l'iirkıve icın Heri<; içın 
Altı avİ;k.. 14110 wııo 

Ciinb '!:....... 150 1650 

1----..:..:..:. cm ıs nibhalar f 25 ı kuruştur .. 

~- l I<.. l. ı:; l• L "< : 2U97 
ll:ın 11 •ırı:dr::~~---.:..:..~::.. ____ .ı 

20 İlktcşrin pazar gUnU bütiin yurdda umumi 
nüfus savımı ~ apılncaktır. Milli Şef geçen sa
yımda ı;öyle demi ti : 
*Sayım malümatı üzerine memleket dertlerini 

görüp anlamak \'C tedbirler almak yolundayız .. 
Bu da şü}'hesiz ve ancak doğru istatistiklerle 
mümkün olabilir .. • 
Yeni ~ayım bize nüfusumuz hakkında doğru 

bilgiler verecektir. 
Rasvekulct İstatblit. Umum l\liidiirlliğii ..... 
YENl ASIR matbaasında basılmıştır Ciimhuriyetin ue Ciimlrnriyet eserinin bekçisi, sabahlan çıkar ıivas1 gazetedir 

rC'<'atında 
n J!,ııt>tPınıı mesuliyl't kabul etmez 

Bal an 
Ufukları a 

HAKKI O('AKU(lt.tl 
HalJuı11 • r. - --lıiıd· ... ..ıa ' k - -ısc bi1· u ua gelen nn k'" •'"k n • ~nı en h · .. k ... 111.:u 

o; çdcker. Zira cnı ''~ u alnkamızı iizl'ri-
~) _ndır. '· 1~ l'tiınizin ilk hatları 

b tın~ nn·n 

rn'!~tıin milit'Ue~·ı kda~ınak •• rı ık 'azİ:\ eti 
u c, ı' ı:ıunn d"l k ı· ~ 

tedir. . ~ız bulunman ı • nt ı, dnıma 
d • Bunun · · ,..a da, et e~ lcmek-

c ı;ok 1 ıçın hız. de n il . . . 
lıaik ıaSsasız F"lha . a :nn ı lcrm-

.. 
1 zm 

İNGİLTEREYE ALMAN 
HAVA HÜCUMLARI --·--

Almanlar bü
yük tay}"'&re 
kayiplerini 
saklıyorlar ••• 

-- --

Alman taarruzları bir 
parça hafifledi 

: 

Ymıan lielli 7erura=öriimin meçlıul bır 
talıtcllıahir tarafmdan batırıldığı yer 

YUNANİSTANDA NEFRET 
.VE İNFİAL --·-

lngilteve, Yunan 
bahriyesine 
sempatisini 

bildirdi -·-Bütün Yunanınar azim. 
kar ve müttehit ... 'az.i a~ı. ınilletıc~in~ kıkn biz.im biitün 

~İııı l ctııniz vardır ~·;. a~ rı hususi bir 
de 10Prnklarınuz ·• 1~ hır tnillctin bi-

htılu11ahil . · ll7.erındc hnk tal ·h· 
C'tıt d ~. • ıneı,ı iciıı h. . • c ın-

Kcııdı semalarını ıniıkcmmclcn konıcluktaıı bcı§ka Alıııaııycıda biiyiik tcılıril>at 
ııcıpu11 lnyilı:.. Jıcıı•p tayyarelerinden biri 

Londra, 17 (A.A) - Hava nezareti
nin tebliği : 

lsviçre, lngiltere yi 
protesto etti 

Atina 17 (A.A) - Atina ajansı bil. 
diriyor: 

rıik l'~ıldir. Biz n ·~ hır sehcı> llle\·
rne lt'l· ııı lMirdikl;u.htel~f de\ irlerin sü
ı eleleri k"k~ rı bır çok iht'F rı 
•onı ' 1 o tındcıı hail . ı a ı 
ihtif: r' ar !'11tzl:.. ar· ctınıs. hiitün 

a nokt •tnıızda en k"" .. k b. 
Bu .• ası hır~k . ııçu ır 

YENİ BİR TEHLİKE JAPON TALEPLERİ --·-- --·--'·- •! lln ılcı\cleıı " manu hır milletiz "\'.., rıu· ,nıpcr ı· · 
ııiı ~ oruz. K l n ıst emeller 

ı top k oın~uhrı . 
tic;· ra lnnnda .. :. •~ızın hıç birisi-
ı.uth arzunıuz ınj\ıg(~zunıuz ~oktur. Bi
.tuıı .'e siikfın İr"ıı ·~ ':_ulutlarıınız içinde 

ınıa ' ıac ırnlrn k hr l{' rına , e k Ik • a . ~ urdurrıu-

Siyamlılar Fran- Şanghay imti
sadan Hindiçi- yaz mıııtakası-

dıtııı ını~niu lopru· ııdınıa ın:ı ('alışmak-
.. a g· ·•l!ın a ·· ·· ·· tıırıııa ~.re hiç hir ınill' ~uzumuz olma-

tdl.'flll.' ~''Z krı.\ ınaı.111·1 ctın de toprakla-
1\lilt~ ız. • asla tahamıniil 

d ·r· ı ı>ulitik 
C 1 ('Jl) , llllllllll t , . 

n1yi almak nın tamamını 
niyetinde mi? istiyorlar -·- --·-nat 1 nı~ ctiınizi b cnıl'lı hudur. lfo-

naıka lıtıd;ı hıtnıak~·ı veçlıilc k::ıfi temi
i":ild' an de, leticr"ı ır. l\Janlcsl'f di:Yer 

Hudutta 5 iırka Siyam Çünkü orası tedhişçile· 
ır. n ııııı \n • . . .. .. 

lıuı .... 1 ~onıanl a IJ 1 . zı~ etı boy le de-
askeri toplanmış.. rin yatağı olmuş .. 

Tokyo, 17 (A.A) - D. N. B. Ajan- Şanghay, 17 (AA) - D. N. B. .... r ar) T • o ırır.a 1 . 
~rlart.a ·h'. ransih an ~?c;:;c esıııden 

Buı.. ıl tııar halind ld~ yuz.unden .!\fa-
sı bildiriyor: Ajansı bildiriyor: 

l' .. ar ar nd e ır. 
ı.naııistan alar deniz· . 

l'nektn.1· dan da 1 kınc ııımck için 
ı._ ... ~ır, it ] • opra p . l . 
""Zı t 1 n ) anırı d ar~a arı ıste-
llaıı a epJl!rj \nrd a Yunani tnııdmı 

\c A ır. K r 
nltında d !!'a\ uth.ık 1 :r 0 adası, Yu-

\' eı::ıldir Ilı utlan ctnnivet 
uı::o la . • -

Paratort • Vl'a ısc Ullet 
rn~ı .u~unuu 111 ,k~ e~ki O manlı im-
tih İtaı;~ I>alnuıçyr.ı sa~~ e~ir. Hın atlar 
da~aısı rı emeller' lcrınc mütc, ec
lıtıd~ b her i'uı bu ; Alman ekalliyeheri 

lıiitı'· lılurıduru'-•oıncnılekcti tehdit al-
L_ 1 lll b I "' • 
'<it i hük· uıı ann .. .. 
Batı. •ıni'-·ct• ustmıdc Akd .. 

~illa _, ı altına 1 enıı:ı 
''dinen iı~da niifuzunu a ~ak isti) en , c 
kfııı ll 

1 
" 1Yarıın bü .. genı lctıneği emel 

1l'r.ki) a ,k_anlar1 dü ~uk .~aynlleri topye-
Jltrn el lıyor. unduren bir ınc ele 

l'\ı an ord l 
Parıııı u arının l ld 

te s ....... llıasu ... h" 1 ırun lıarbı A,· 
ı - 1111 ··• ır çok d • -llıtdu~ Ş": CSaretc İll • C\')ctlerini ye. 
tini bfi". ıçin kiiçi;k alık.unı eylemiş bu
nu~orl Yük bir kork nııllelter kendile
rtıaınakar: 1'opralıl·ırıunl ahkaptırmıs bulu-... ' ) rı· . 1 ar 1 . .. znrni . ı aya ntoırw P sa ıası ~·ap-

f.' k gas tet ,,.. . z bırakmam k . " a at h .,osterı,·or) a ıçın 
ltıdj""' u g;ı,_·r , . • ar. 
• ""' old k ., cıııı nıes ,. 
. ~I C.Yleın lı Ça nıihbet j ?euı ~orku ve 
bıta-rı k ek ıııiirıık ·· >ır ııetıre istih-... ı k tın d·~·ıd· 
'"SJ~s , orku " c.gı ır. Bugün 
fı:'ıkiın ı lolıııaktnn : kuysallık, korunma 
1-. o •ın k ... ı nıı tır il 

ınukab uvvcttir K . er şeye 
l.'ııJletıer ele inıki'ını. 11\'Vctc ku,·,·et
rıı:ı a halat ' .. ol?ıadıkça kü .. k b· lnazJa e ıstıklall . . çu 
lı.~.Hik ıııil~· Kiitiik mili ·tfrJnı .::ısla ko. 
Iıııdedirl et kudı etini c .. er hırle erek 
. llu lı k~r. ı:o tcrınek me\•-

tı a •kar 
anıaın k ı rııaaıe~r 

lıı Cnl en. 'e kn \'taın llalkan ınilletle
~rle k tıın istihsa)ı' · .akta geç kaldılar 
J\ il\'\· ti IÇın b.. ·· · 
ntan•ı e C.Odirilnı '- . U) uk lıinunet-

h. • nır .. k ~ k" e.11. ıst 
• "llıdadır --~ ıı 'l ('( ifad eneıı Balkan 
taııtı İnlıi·l_(l .. erçc lıukuk·e eden bir du-
'eı· · ıı t•t · an Balk· An ınııı 1 ıııı!i de~ · ı . an • 
to~ı:ı mı' tereccsini t:ı,_~.' dır. Liıkiıı kuv-

1 . ıı· J ın evi• k le H . • cml' hayli 
arıederknlkt!ıılılıır b'· 1 
71 l'll J O\• C 1 ' 
•nda ·ın lal.\'n ·ııc· " ıır ınanzara 

el .. • 1~n · .ı una · 
Us l'l lc . . •ddetıi bir ~ıstaıı ara-

ıl' unaııisıını tır. l>örı b gergınlik tehad-
e ıına ı eş ny · 
, r heslcd·-;· ~arş1 ulJı ene) ltalya, 

l nııınış, ~~ını bitd" Perveranc emel k· nıit k ırcrek b. -
ı tnh id· t e nhilcıı ik· ır aıılasına 

1 llatı;i ~lı ı:cri -tlnı ıl~ ~e\ lct hudutta
llrarıııı ·ı· "SSoliııi bi . r ı. 

ı :? '- ı arı cd 1 aat, harb . 
11\Uı-.-ı ( er •Cn ı• 1 c gırme r· h · -ı ccn, ·· •n k • " :ıııc ir lll CJnc)j b nn ınılJl'tleri. 

~et;ınedcn a:c . ('l leıııi ti esAleınedii:"ini ı.a-
Ji C\ azı, .. 1 1 • · radaıı ·· "('I ·· .. ·... urd. h' uç ay \c }• oldurrı cıı ırc d ~ . . . • 

i'ı tıııaıı ıu" ı en bir c k cgı.stı. iki 
•· lıfıdise 111 uıınselı:ıtını 

1Y?, Ital;\:an 
l),ı, tıt 1 du, ı:ergıııleştiren 

2iıtıdu d •. ıoe:ı lıik·" . 
~ l'gıl ilYcsı 'k' 
.ııu ol· b' Ptote,o;({j ·, • ı ·ı ınillct . . 
illet t il ılcrl'k b' .' ıathı konu ın· ar~
k n ınıakt· ıı elıenııı . . a tne\ -
d~\az(iri.in .. .ııı ll:luktad illet ,.e kıy. 
t:İtıChe.t'<:e 1ı',~nktorpillcnnı~~i Bt ukı~u Elli 

a ır ru\';-ızö n ıp ey), 
bll ın tnrııf111dıı . r nıeçhuı 1ı· , e-
llıatfı~çlıl ~ıliYet b~~ batınhıu tır ·~ :~k?· 
li ıır k . • çok) · ~ ın 

lor. eyfıyc;ı ol arı tarnfındaıı 
j arak ·· 

• lıJ:iliı .. tnutalt'a edi-
llııaıı .. nzctclcr· 
d ı f°''tı . . ı sara! . 
ıırul·,ırl~r ııs~nirı hu nı~~·lt ~ta.ı_Yau dc

"1ak İ•·in • uııun Yu ı ctı tııerinde 
~ atılın . ııani ta 

- SONu ıs bıı adıın <ı~ ~· ~·ıldır-
2 h11:i SAJll duguııu be

f.'EDE -

Domei Ajansının bildirdiğine nazaran, japon bahriyesinin söz söylemeğe sa-
Sitım ve Fransız Hindi Çinisi hudotla- lihiyettar bir memuru japonyanın Şang
rmda bir kaç gÜnden beri vuiyet pek hay beynelmilel imtiyaz mıntakaamın 

- SONU .a "ÜNCÜ SAllİFEDE - - SONU 4 ONCO SAHiFEDE -

MÜHiMMAT i ALATI 
-·--·-

Hindistanda· bir 
parça daha 
arttırılıyor 

- •--: 
Mevcuda ilaveten on 

bin amele daha 
çalıştırılacaJı .. 

Londr;ı 17 (A.A) - llindislan ida
resi ofisinin bildirdiğine göre, mütehassıs 
işçilerin mecburi milli hizmete davetle

- SONU :~ ÜN<"ll SAHİFEDE -

--
lspanvanuı Jıcikimi yeneTai ::<ranko 

lngiltere - lspan-
•• ya munase-

betleri --·-~spanya hariciye nazırı, 
lngiltere lehinde tekzip· 

lerde bulundu •• 
Londra 17 (A.A) - Saltihiyettar ma

hafilden haber nlındığına göre, 1s~ya 
hariciye naz.ırı İngiliz sefiri B. Sadfuel 
Hoare vermiş olduğu cevapta, bir İspan
yol gazetesinin İspanyaya yapılmakta 
olan petrol ve buğday ihracatına İngil
terenin mani olmakta bulunduğu hak
kındaki iddiasını cerhetmiştir. Hariciye 
nazırı aynı gazetenin Alicante'deki pet
rol depolarında çıkan yangından İngiliz 
?janlarının mesul olduğuna mütedair 
ımalarmı dahi tebip eylemiştir. 

1 
\ ... _ ........... 

1119iliz Sonıali.o.;ni ve İtalyanların hedefi 
olan Berberayı gösterir Jıarita 

Afrikada son 
harp vaziyeti _,.._ 

İtalyanlar yeni zayiat 
verdiler 

Nairobi, 17 (AA) - 16 Tarihli res
mi tebliğ: 

Dün bir ileri devriye karakolumuz ce
nup hududu mıntakasında bir düşman 
devriyesiyle karşılaşmıştır. Düşman beş 
ölü ve beş esir vermiştir. Bir mikdar tü
fenk ve teçhizat iğtinam edilmiştir. Kı
taatımız hiç bir zayiat vermemiştir. 

Cenubi Habeşistan Üzerinde yapılan 
hava keşifleri esnasında motörize bir kol 

- SONU 4 tiNCÜ SAHiFEDE -

BERLIN - SDFYA -·--
Ticari münase
betleri yolunda 

gidiyor 
-e

Bulgarlar Almanyaya 
ihracat yaptıkları için 

memnun.. 
Sofya, 17 (A.A) - D . N. B. Ajan

sı bildiriyor: 
Mebus Kovaceık resmi organ olan 

Daca gazetesinde Alman - Bulgar iktı· 
sat münasebetleri hakkında nqrettiği 
bir makalede harbe rağmen ziraat mah-

- SONU 3 'ONCt) SABİFEDE -

Dün· öğleye knd:n dfö~man hava faali
)·eti mahdut olmu~tur. Bombardıman ve 
avcı tayyarelerinden mürekkep büyük 

- SONU 4 t)NCO SAHİFlillE -

iTALYANLARA GÖRE -·-Arnavutlukta 
isyan çıktığı 
yalanmış 

Roma, 1 7 (AA) - D. N. B. Ajan
sı bildiriyor: 

Arnavutlukta örfi idarenin tesis edil
diğine mütedair İngiliz menabiinden çı
karılan haberler salahiyt:ttar mahfilde 
tekzip edilmektedir. Çıkarılan aair bü
tün şayialar hiliifma olarak hiç bir hususi 
hadisenin vukubulmndığı da beyan edil
mektedir. 

w 

İNGILTERE - AMERiKA 
-*--

lngiltereye des
troyer verip Üs 

alacakler -·-Ruzvelt, yapılacak ya~-
dımm tesrüne taraitar •• 
Vaşington, 17 (A.A) - B. Ruzvelt 

bugün Amerika ile lngilterenin, Amerika 
tarafından deniz ve hava iisleri alınması 
hakkında müzakere halinde bulundukla
rını beyan etmiştir. 

Gazeteciler toplantısında bu beyanat
ta bulunurken B. u:Lvelt bu meselenin 
Amerika tarafından lngiltereye devre
dilecek destroyerlerle birleştirilmemc:ıini 
bir kaç defa ihtar etmiştir. 

OS VE DESTROYER 
MOBADELESI 
Vaşington, 17 (AA) - B. Ru:ı.vel

tin matbuat konferansında bulunan ga
zetecilerden deniz ve hava üslerinin alın

- SONU 3 ÜNCÜ SABİl•'EUE -

-·-Londra 17 (A.A) - lıviçre el-
çisi dün hariciye nezaretine giderek 
İsviçre arazisi üzerinden İngiliz tay
yarelerinin uçması dolayıaiyle hükü
metinin protesto notasını vermİ§tir. 

Helle kruvazörünün torpillenmesi bü
tün memlekette derin bir nefret ve m· 
fial uyandırmıstır. Gazeteler dün Tinos 
limanında irtikfıp edilen hu emsalsiz ci
nayetten dolayı Yunan efkfirı umumiye
sinin hissettiği ncı ve infiale terceman 
oluyor ve diyor ki: 

- SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE -

Ticaret Vekili yarın geliyor 
x~x.~~~~---~~~-

Tacirlerimiz bazı dilek
ler tespit ettiler 

x4x·~--~~-~~~-

sefiri ve gazeteYugoslavyanın Ankara 
ciler de Fuar için yarın geli yor/ar 

Fuardan giizel bir göriinii!J 
Ticaret vt:"kili B. Na7..Dıi Topçuoğlu, nın Ankara bi.ıyük elçisi de gelecektir. 

hükümetimiz namına İzmir enternasyo- Ticaret vckilimizle beraber davetli bu
nal fuarını açmak üz.ere yarın İstanbul- lun:m mcbuslarımız.Ja İstanbul ve An
dan şehrimize gelecek ve rıhtımda me- kara gaz.etecilerinden mürekkep bir 
:rasimle karşılanacaktır. grubun da aynı vapurla gelecekleri ha

Yugoslavya p<:vyonunun açılma me- her alınmıştır. 
rasimindc bulunacak olan Yugoslavya- Ticaret vekilimiz bu seyahatinde, 

------------,-------- . mahsul ve ihracat mevsiminin gelmiş ol-

Kızlıktan erkekliğe geçerken ması hasebiyle şehrimitln muhtelif ih~ 
tiyaçlariyle yakındnn alakadar olmak 
fırsatını da bulacaktn·. Vekilin. sergiler
de kurutulrnnkta olan incir ve üzüm 
mah_~llcrimiz.le diğer ihracat mahsul
lerimizin, A vrupadaki harp hali dolayı
siy le hangi yollardan ve ne gibi vasıta
lara istinat edilerek harice yollanacağı 

Bayan Şöhret neler 
anlatıyor 

w 

yapacagını 
-~~~~-x~x~-~~~~-

ErJıeJı olunca saçlarını Jıestireceıı... Elbise de 
yaptırdı mı, elbet bir Jıız bulup ni~anlanacaJı._. 
Bir muharririmiz, bugünlerde memle

ket hastanesinde bir ameliyat geçirdik
ten sonra cinsiyetini değiştirecek, kız
lıktan erke.kliğe geçecek okın Sökeli 19 
yaşında bayan Şöhretle kon~<:muştur. 
Muharririmiz bu mülakatını şöyle an
latıyor: 

19 yıllık taptaze hayatını Sökenin ye
şil gölgelikleri arasında genç kıtlık hül
yalariylc gl'çirclikten sonra, şimdi ha
yat sahasına bir erkek olarak atılacak 
olan Bn. Şöhreti hastanenin tertemiz 
koridorlarında elleri arkasında dolaşır
ken buldum. 

Böyle gezerken kim bilir neler tehay
yül ediyordu? Geçirmekte olduğu isti
hale devresini mi, bundan sonra başlı
yacak olan yepyeni bir devrenin, erkek
lik hayatının üzerine yükleteceği ağır
lığı mı? 
Yanına .okuldum. Konuşmağa baş

ladık. 
Rumelili olduğunu söyliyen bu genç 

kız ve müstakbel dellkanh, kilçU.k yaş-

- SONU 2 inci SABİFEDE -
Bugünkü bcıyan Şöhret , 

Jl(lnnkl ba11 Şöhret 

- SONU 2 lNn SAHİl-'El>E -

KRALIN TEBRİIİ 
--*-

lngiliz 
hav acılarr ının 
kahramanlı~ı __ ..,_ 

İngiliz Jıraiı tay)Jareci· 
ferine ha]1ranlığını 

bildirdi .. 
Londra, 1 7 (A.A) - İngiliz hava 

nezareti istihbarat bürosu Kraldan aşa
ğıdaki mesa "ı almıştır: 

Memlekcıımiz müdafaası için son gün
lerde bu kadar şiddetle harp etmiş olan 
hava muharebe filolarına hararetli teb
riklerimi bildirmenizi rica ederim. Her 
gÜn kazandıkları zaferlerin hikayesini 
gittikçe artan bir hayranlıkla bütün va
tandaşlar gibi ben de okudum. Muvaf
fakıyetlerinin devaruını ve onlar içia 
mümkiiri olan C"n iyi talii temenni ede
rim. 



---------- - ~-

--S~A~ff~İF~E~2--~~~~~~~--:-~~~~---~~~~--~~-Y-E_N_l_A~S-J_R~~-----:--.~~~------------~1~8-~A;:.;:G~U~S~T~O~S~P~A~Z~AR~~]jJ 
Günün ihtiyaçları 
••••••••••••••• 

Tayyare, daima tayyare! 
Tehlikey i mühimsemiyen toprak ların üstüne 

Gök , bir demir kubbe gibi, 
günün birinde mutlaka düşecektir 

)C~X. y.,- .. iin en kııTYetli iki devleti. ıöz gHdirmek kafidir: 
biribirinin üstüne atılan iki kartal gibi cBütün d ün}·a milletlerinin , ıençli.lıt 
göklerde dövüımektedir. Bıı boğuıma, kütlelerini küçük yaştan havacı yeti!lir
iki taraftan birini kolu kanadı lnnlnuı mek için sarfet tikleri hummalı gayrete, 
hale getirinceye kadar sürecektir. f.nıil- T ÜT'k milletinin de daha tumüllü ve daba 
ttte sölderini Amerika bava endüstrisi ıenq bir alaka ile iştirak etmesi, günün, 
takviye ediyor. Ve Amerika hava silah- üzerinde en çok düşünülecek meselesini 
lannın taşıdığı yeniliklerden bir harika teşkil etmektedir. Bunun için davanın 
olarak bahsediliyor. Hülasa: iki devle- büyük ehemmİyetini, her vatanda~a da
tin mUkaddCt"atı göklerde belli olacak- ha iyi anlatabilmek ve kurumun aza sa· 
tır. yL<ıını yükseltmek zaruridir. Türk hava 

Bu manzaradan, henüz harpten uzak kurumunun çok kısa bir zaman içinde, 
duran milletlerin alacaktan dersler var- vücude getirm~ olduğu, göğüsleri gurur 
dır. Gençliğin çekirdekten havacı bir ve iftiharla kabartan canlı havacılık 
nesil olarak yetiştirilmesi zaruretini dina- eserleri hakikaten takdire liıyik olmak
mik bir programla tatbik sahasına koy- la beraber A§ılan mesafenin, dünya hadi
mak için milletlerin israf ede.bilecekleri seleri karşısında, ihtiyaca tam cevap ve
bir saat hile kalmamıştır. Tehlikeyi mü- remiyeceği ıüphesizdir. Her vatandqın 
himserniyen tapraklann üstüne gök, bir Türk hava kurumuna aza yazılmasını 
demir kubbe gı1>l, günün birinde mutla- milli vazifelerin en başına almak için, 
ka çökttektir. bütün memleket münevverlerinin sefer-

Türlôyede milli havacılığın bayrağı, ber bir hale gelmesi ve Türk milletine 
Türk hava kurumunun bugün üzerinde ihtiyacın ve tehlikenin bütün alakadar· 
taşıdığı hizmet mesuliyeti çok ağırdır. lar tarafından her fırsatta anlatılması 
Bu ağırlığın büyüklüğünü ölçmek için, çok lıimnda.• 
yedinci kurultay nizamname ve dilekler Encümen mazbatası, Türk milletini 
encümeninin mazbatasından fU satırlara dinamik bir kalkınmaya çağırıyor. Bu 

davetin büyük ehemmiyetini hiç bir va-

Aııkara radyosu 
---l';J>..---

B V G V H --·--
8. 30 Pıogram ve memleket saat ıtya

rı 8.35 müzik hafif program (Pl.) 9.00 
A jans haberleri 9. TO ev kadını yemek 
liste5İ 9.20 - 9.30 mü.t.ik hafıE proı;ramıu 
devamı (Pi.) 12.30 program ''e menı
le\cet saat ayan 1 2.35 mÜ7ik 1 - kür
dili H. ~r\cı (Kanlar dökülüyor) 2 -
Hamdi T okay kürdili H. ~arkı ( A .. kınla 
dolan sineme d sürme) 3 - Udi lbra
him nehavent şarkı (Mimo:r.a) 4 - S. 
Kaynak nehavent şarkı (Cöııül nedir hi
lı-ne) 12.SO Ajans haberleri 13.05 mü
zik tihküler ve oyun hav lan 13.2 S-14 30 
müzik radyo salon orkestrUJ 1 - Cho
pİn Nekturn 2 - Monti Carda~ '3 -
Culottn Entermeuo 4 - joh. Strauss 
Yara~a operetinden potpuri '> - Horc· 
hert Bir gecenin romanı (ağır \'1lf,.,) 6 -
Kozmak Viyana akı (potpuriler) l8.00 
program ve memleket Sllat avarı 18.05 
müzik pazar çayı (Pi.) 18.30 müz.ik çi
gan roma nalan (Pi.) 18, 4 5 miizik rad
yo caz orltestruı ( lhrahim ÖzgÜt' idare
sinde) 19.30 müzik T - Tntyos kiirdili 
1-l p.ıkı ( Ehü a ktn ~egR}ıı) 2 -
K&zma Us kürdili H. şarkı ( B.ir görijştc 
çepni mestin) 3 - Kizım Us hüzıım 
taıla (Akşam oldu yine ba.sdı kareler) 
4 - Rakım büzam şarkı (Aşkın hana 
bir ei%1i dem oldu.) 19,45 memleket 
saat aynn ve jans hahcrleri 20.00 mü
zik 1 - Ru~en Kam hicazkbr şarkı 
(Bir ncvcivandır a~ubu canclır) 2 - Ra
kım hicazkar şarkı (Bekledim fecre ka
dar gelmedin) 3 - Halk türküsü (Coş
kun sular runan) 4 - Halk türküsü 
(Aru kennnnın ince dumam) 20. l9 
saz eserleri 20.30 müzik 1 - Eviç şarkı 
(Cöı: yaşlannız) 2 - Fahri Kopuz eviç 
türkü (Dı dan virnn bağlıyım) 3 -
Şemsettin Ziya şctaraban Şllrkı (Ey gon
ca açıl) -4 - Şemsettin Ziya şctaraban 
~arkı (Hevbaharı hüsnüne ermez haz n) 
20.45 konuşma 21.00 müzik fasıl heye
ti 21.30 müzik puecmı butterfly opera
sından 22.30 memleket saat ayan ve 
Ajans haberleri 22.4S ır.üzik cazbant 
(Pi.) 23.25 - 23.30 } rınki progm ve 
kapanı~. 

tandaşın gözden kaçırmıyacağı muhal<
kaktır. 

Kurumun yeni hamlesinde muvaffak 
olabilmesi için Türk milleti aza kaydı 
seferberliğine bir an evvel başlamalıdır. 

SERVER ZJY A COREVtN 

Ticaret Vekili 
yarın geliyor 

BA.SrARAFI l inci SAYFADA 
hakkında lzmir ihracat tacirleriyle hac:
bihall rde hulunacağı tahmin (>ı;lilınek
tcdir. 

!:?ehrimizclcki ihracat ve ithalat bir
likleri idare heyetleri dün birlikler bi· 
na.c;ı salonunda toplannrnk Ticaret \'C

kilimize arzedilmck üzere bazı dilekler 
lesbit etm~lcrdu·. 

Balidat - Basra yolundan Lc;tifade edi
lerek ıııemlekelimize ithali mümkün 
olan muhtelif c~ya ile yine bu yoldan ya
pılm:ısı kabil ihı·acat için kararl r ''e
rilmesi beklcnilnıektedir 

* YUNAX VE ALMA~ 
MOMESSiLLERI GELDlLER 
Dost Yunan hi.ikümelinin lzmir fua

rındaki münws ili B . Nikolas Eftlmya
db Sakızdan. Almnn hiikiiıııeUnin fuar
daki mümessili B. Craver ile muavini ve 
eşi Ankarndnn hrimize gelerek fuar
dnki pm;-onlnnnın tanzimine başlamış
lardır ~ 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
: OKURLARIMIZIN : 
~ DİLEKLERİ S 
·······••·····•··•·····•·•········· ·· ·· ····· 

Sıtma afeti 
Bir kariimlı.in gönderdiği mektuba 

göre, Torbalı ve Cclffit nuntakasında 
sıtma hastalığı bütün şiddetiyle hüküm 
ürmektedir. Bilhassa o muhitlere yeni 
gelmiş olan muhacirler bu hastalığa hig 
dayanamamaktadır. Geçen sene yalnız 
Arslanlardan, Taşke:;ik köyünden elli 
kadar zavallı sıtmadan ölmüş, lı:öy biliı
bütün boşalm~ır. Bu rıl da bütün köy
lü sıtmanın esareti altındadır. Ve yal
nız muhacirlerden son günlerde yirmi 
bes kişi kadar ölmüştür. 

Sıtıruılı ınıntakalarda hilkümetin ve 
doktorlann daha büyük bir gayret ve 
himm('tle ı;alışnıaları mutlaka lazımdır. 

~ 
. . . -· .. ·.:.. . , ..... -~ . - . . . ~ .. :- . . . .. 

TÜRK MAARİF CEMİYETİ 
izmir EGE USESt talebe kaydına ba§lamı§tır. 

Tam teşki..latl:dır. Ve Maarif vekilliğinC'l' resmi lisclcrlc muadeleti tasdik 
cdilınişUr. 

ÜCRE!'LER AŞACIDA YAZILIDIK 
ORTA USE 

Gündüz 
Lira 

Yatılı 
Lira 

60.- 200.-

Gündüz 
Lira 

85.-

Yatılı 
Lira 

Telefon Numarası: 3947 16, ı 7, 18, 24, ~ 31 

(JKJNCJ KJSJM) - 244 --
inanmak gii:ıel hay. ldir. Fakat l.ıi:ıinı ı.s· 
tmtplıırım.ız, bizimkilerin uğradıkları iş
kenccJcr o kadar wk zam.an de-ı.-am eı
tn.iştir ki.. Ben adulet denilen şeyin ya
lancı, nldatıcı hir Sl:Y oldu~una hükmct
\ne~e ~lamıştıın_. Simdi -siz beni bir 
ıstırap Aleminin ~i~mden bak \'e adale
te inanan yeni bir nleme sokuyo.rı.'Unuz. 
Sevincim ınuhayyilc.min alamıyacal(ı ka
d<ır büyük •. Siz kiuıin namına hareket 
ediyorsunuz? 

- Hayal değil Şadcfo_ Gürdüklerin 
doğrudur .. Biraz sonra ~öreccğin güne
in P3rlak ışıkları gibi dol.'l'U. artık ser

bcsts:niz e n büyük hakikat budur. 
- Serbestim.. Serbes tim.. Bu ne 

t.mulmnz şey? .. Bnna öyle demişlerdi ki 
u zındann atılanın buradan ancak ke-

Pel...-i 1 ruı hu hürriyeti temin l'<1en 
kim? 

- Kralın iradt.'51 .. 
- Kralın irndesi mi?.. llu da ne de-

mek oluyor? 

- Aı.iziın Sadefu .. Versayda fovkruiı
de şeyler olımiştuı . Öyle fe\-kaUdelik
lcr ki hakiki mahiyetini ~nüz biz de 
bilmiyoruz.. 

Faribol daha hır saat en-el mahiyeti 
mlaşılmaz bir irad • nlnuştır. Buna gö
re Bastilin yeni h.M.."imi. kumandanı 
odur. Kral nıemlcketin. saltmuıtın men
faati nrunına icap eden bütün tedbirleri 
almakta onu serbest, muhtar bırakmış
tır. 

Ayni imde Moo..<:enyör Lui ile sizin 
crbe l bırakılmanızı l'mrediyor. 

$.E_Hi_. 
Sıtmanın bir 
kurbanı daha 

--*--
Hay~anlarını otlata n 11 
yaşında bir kızcağız 

anslZ!n tildü -·-Cumaovası nahiyesinin Akçnalaıı bağ-
ları ınevkiinde Hasan kızı 11 vaslorında 
Döndü ölü olarak bulıııımuşt~r. 
Kırda hay\'anlannı otlatan t:ocyğun 

bir cinayete kurban gilligi zannedilnıiş
se de doktor tarafından muayenesi neti
cesinde sıtmadan öldüğii tesbit edilmiş
tir. --·--
Mahkum casus
lar ı{Önderi di 
Casusluk suçundan onaı· sene hapse 

mahkum olan Bulgar papası Martiri \'e 
üç arkadaşı, Adliye vekfılctinin emri 
üzerine dün jandarma nezaretinde ts
tan b u 1 umumi ceza evine gcinderilnıiş
lerdir. --·--
Yerinde ve g·· -
zel bir yardım 
Ş:.-hrimizin tanınmış tacirlerinden B. 

Suphi Koyuncuoğlu, Bayraklı Salha
nesindeki halka dün yüzlerce kutu ki
nin dağıtmıştır. Bu hayırhah ve vatan
sever Türk evladını bu hareketinden 
dolayı takdir ederiz. --·--
AMERİKADAH 
Zeytinyağı isteniliyor 
Aıııerikadan lanınnuş bir firma şeh

rimiz ticaret ve sanayi odasına müracaat 
ederek İzmirdcn külliyetli miktarda 
Zeytinyağı almak istediğini bildirmiş, 
Zeytinyağı ihracat tacirlerinin adresleri
ni sonnuştur. -x-

ZİRAA2' İŞLERİ 
Vil:\yct ziraat müdürü B. Refet Diker 

Foça. Menemen \'C Bergama kazruann
cla pııınuk mahsulünde görülen hastalı
<11 ~·erinde tetkik elmek üz.ere şehrimiz
den ayrılmıştır. 

Ziraat vekaletinin &rgamadaki Sebk-
1ör makinesi müstahsilin hububat to
hwnlarını t(!ffii7.1cmeğe \'e ilaclamağa 
başlnmıştır, -·-
BAY TVRGUI' 
TVRKOGLV GELİYOR 

~ehriıniı. ticaret ve sanayi odasına ait 
bazı işler için Ankaraya gitmiş olan oda 
katibi uınumi5i B. Turgut Türkoğlu 
bu akşam tmıirc gelecektir. -·-Motosildet lıazası 

Refik Öı.bayrak adında biri, motosik
letle Meneıneııdcn Karşıyakaya gelirkm 
Ahırkuyu civarında Ramazan oğlu Ce
mal Kurda çarpmıştır. Başından v~ vü
cudunun bazı yerlerind~n ağır surette 
yarnlanan Cemal Kurt 1ınıir menllekct 
hastanesine getidlmiş. suçlu ynkalan
mL<>tır. 

-·~-
KUYUDA ÖLDÜ 

Bornovaııın Altındağ köyünde Hasan 
karısı 50 yaşında Zeynep, evlerinin 
önilndeki s u kuyusunda boğulmuş oln
rak bulunmuştur. Zeyncpte akıt mu>'a
zenesi7Jik olduğu tesbit edilmiştir. ölüm 
hadisesinin nasıl ve ne sek.ilde vukubul
duğu tahkik edilmektc-dir. 

~ ...... h~ı;·F~-~~··· .. ·· 
. 
~ Ve İlıtısadi Yiirii)>iif 

Büyük bir itina ve titizlikle hazır
lanmakta olan ctktısadi Yürüyüş• 
lzmir fuarı fevkalade sayısı, Türk ik
tısadi huyatıudn büyük bir varlık 
olan İz.mir fuarının iklısadi mevkiini, 
hayalını, kalbe ferahlık veren güzel
liklerini, hiilasa her bakımından fu
arın değerini size tanıtacaktır. 

20 Ağuslosta çıkacak olan iktısadi 
Yürüyüş mecmuasından mutlalta bir 
tane alınağı unutınayın17_ ........................ ; ..........••....... 

timiz.i On dördüncü Lui mi iade ediyor? 
Kralın böyle bir iradeye imza koyması
na ihtimal vermiyorum, aksi takdirde 
~nelerden beri dı.. vaın eden işkencele
rin, zulmün. istibJ dın ne manası :ka
lırdı? .. 

- iradeyi kral mı imzaladı, yok.sa 
ona cebren mi imzalaUılar bilmiyoruz.. 
Fakat elimizdeki iın7.arun doğruluğunu, 
Vers:ıyda nek:.r ~cçüğini daha sonra 
tahkik ederiz. $imdilik yarthcak iş bu 
fırsattan islifnde ederek azanıi bir çe)'
ı-ek s:ıat içinde Bastilden kaçmalttır. 

- Su hnlde Mor.seııyör Luiniıı hangi 
ztncmnda mahpus oldıığunu i)ğren<lini7. 
mi~ 

- "~"·et .. Pek gnrip bir .şekilde. Moıı
sen,yiir Lui tam siı.in üzerinizdeki hüc
ı-cdc me\·kuftur .. 

- Ö~·le ise ne duruvoruz- Hemen vu
bn çıkalım, kendmxtl kurtaralım. . . 

Faribol baş zınclancıya <liiııerck bau 
emirler verdi : 

- Kraldan aldıjSım emre göre ıncv
kuflarla yıilruz görüşeceğim_ Zındancı
lar ne görüşüldüf,tünil dini miyecekler
dir. 

. . HABERL Ri 
Zafer bayramına doğru 

-~--~~-x*x---~--

30 Ağustosta şehrimiz-
de yapılacak • 

merasını 

Geceleyin de 
tr.ehtap 

fener alayları ve Fuarda 
yapılacak eğlenceleri 

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

30 Ağustos zafer bayramı yaklaşmak- kip heykelin önünde genç teğmen B. 
tadır. Bu en büyük bayramımız mem- Cemal tarafından tarihi baskumand· n
leketin her köşesinde olduğu gibi şehri- lık meydan muharebesi hakkında bir 
~de ~e fcv~alade parlak bir sekilde nutuk söylenecek, müstahkem mevki 
tes:ıt edılecektır. komutanı da hitabede bulunacaktır. 

Sabahleyin müstahkem mevki komu
tanlığı binasında general Mahmut Berk
öz tebrikleri kabul·edecek, bundan son
ra Cümhuriyet meydanında Atatürk 
heykeli önüne gidilecektir. 

Geceleyin tzmirin her tarafı elektrik
lerle süslenecek, fener alayları tertip 
edilecek ve ordu evinde bir balo verile
cektir. 

Burada komutan askeri teftiş ve mu- Aynı gece fuarda da mehtap eğlence-
ayene edecek, ic;tiklal marşını mütea- leri icra edilecektir. 

Turistik yollar Nafıaca 
muhafaza edilecek 

~~~~~~~~~x~x:---------~-

Yalnız şosesi yapılmış ve aslaltlanmamış yol· 
larda otomobiller yavaş gidecek.. 

x4x:--~-~~~ 

Turistik yollaruı inşasından doğan ih- 'yesinden evvel yeniden esaslı tamire 
tilaf tetkik olunmaktadır. Alınacak ka- ihtiyaç göstereceği nazarı dikkate alı
rara intizaren yapılmış ve yapılmakta narak bu kabil yollar Uzerinde otomo
bulunmuş olan yolların muhafazası Na- billerin asgarl stiratlc gitmemeleri karar 
fıa emrine terkedilmi.ştir. İnciraltı yolu altına almnuş ve keyfiyet belediyeye 
gibi yalnız şosesi yapılmış ve ac;faltlan- de bildirilmiştir. Seyrüsefer memurları 
mamış yollar iizerindc otomobillerin bu kararın tatbikini ehemmiyetle takip 
süratle seyir etmeleri büyük tahribatı edecek, karar hilafına süratle giden ~o
mucip olduğu ve bunların asfalt ameli- förler ağır cezalara çarptırılacaktır. 

f 

Kızlıktan erkekliğe geçerken 
~~-~~~~~-x~x·~~---~-~--

- BAŞTARAFI 1 inci SAHİFEDE - UZW\ uzadıya muayene ettikten sonra, 
tanberi muhacir olarak Sökeye yC"rle~- cı·kek olduğumu söyledi. Hayret ettik. 
tiklerini, annesinden başka kimsesi ol- Ondan ;e:onra annemle birlikte kalkıp 
madığını, Sökede Miyan fabrikasında tzmire geldim. Bakalım şimdi ne o1aca
ça11.§tlrak ana kız ge~incliklerini ilave et- ğız?. 

tikten .sonra: . Te..<ıekkülatı da insana bir delikanlı 
- Ben, dedl, huı-aya bir ameliyat içln hi!';Si~i veren bayan $o1ırete sordum: 

geldim, Doktorlar erkek olduğumu söy- - Erkek olmayı arru ediyor mu!lun? 
liyorlar. Ah yarabbi, erkek mi, kız mı - Tabll, böyle k.almalttan~a erkek ol-
olacağunı kafi şekilde bir anlao;am da mağı tercih ederim. 
bu dertten kurtulsaın artık. - Amma eTkek olduktan sonra asker 

Derin bir nefes aldı, üstünü başını olacaksın? 
düzeltti ve: - Erk.ek olayım da o kolay .. Hem 

- Artık Sökcye gitıniycceğiın. Hem şim<li kadınlar da Mker olmıyorlar ını 
ne yapacağım bundan sonra orasını. İz- sanki.. . 
mirde bir iş bulup çalışırnn, dedi. - Peki, nişanlın ne olacak? 

- Peki, nasıl anladın erkek olduğu- - Hangi nişanlım? Benim nişanlım 
nu? falan yok ki. Böyle bir niyetim vardı, 

- Bundan iki ::.ene evvel kendimde o kadar. Fakat nişanlanmadık. 
bazı gayri tabii haller hissetıneğe baş- Mavi gözlerini uzun sarı .saçları üze-
ladım. Fakat bunu bir türlü kimseye rinde gezdirdikten sonra: 
açamadım. Çok üzülüyor ve utanıyor- - Ha bak, erkek olunca bunları kes
dum. Yakın vakte kadar sırnmı herkes- tireccğim. Yeni bir elbise de yaptırdık
ten gizledim. gün geçtikçe bu gayri ta- tan 50nra elbet o zaman bir tane kız bu
bü haller beni zaman zaman rahatsız lup nişanlanırun, dedi. 
etmeğe başladı. Artık büyüdüm de Bn. Şöhretten ajTılırken arkamdan 
baktım ki bu böyle gizlemekle, utan- sesleniyor: 
makla, sıkılmakla olacak bir şey değil. - Gazeteci bay, ameliyat olduktan 
Bir gün annemi bir kenara çekerek me- erkek olduktan sonra da resmimi çıkar
scleyi ona etraflıca anlattım. Annem he- tacak mısm? 
men beni bir doktora götürdü. Doktor Diye soruyordu. 

VİLAYETiMiZDE 
Boğa çiftlilıleri .. 
Ziraat vekaletinden gelen bir emirde 

dlflyctimizde boğa yetiştirmeğe müsait 
çiftliklerin tesbit edilmesi bildirilmiştir. 
Bu tetkikatı vilayet ziraat ve veteriner 
müdiirleri yapacaklardır. 

-.ıeı-
GELENLER. GİDENLER 

Erzurum mebusu general Zeki Soy
deınir İstanbuldan, poüs kolleji müdürü 
B. KAzun, emniyet amiri B. Faik Nart, 
İngiltere büyük elçiliği deniz ataşesi 
V. Vofforcn Ank~adıın ~ebriınize gel
Jn~lerdir. 

Manisa mebusu B. Hüsnü Yaman ve 
Mani.sa cmniyel müdürii B . Cavit b
tanbula gitmişlerdir. 

-un aykın haı·cket ölüm cezasuu mu
ciptir. Devlet esrannı çalmağa muııdil 
hir suçtur .. 

1\Ion ... c;enyör Lui pek erkenden uyan
mıştı. Şamdanlar lıala yaruyordu. Ma
sasının haşıııda her gün olduğu gibi bu
gün de maziye ait hatıralarla kafasını 
ioııletmekte i<li. 

pasbcdilcn bir stılt~ınata değil <,.-.ılınan 
~aadetine ağlıyordu. Gözleri önünde hep 
h-onun ve oğlunun hayalleı i dOlaşmak
ta idi. 

Hiicrcsiniıı knpı:.ı açıldığını duyma
mı tı bile .. Tfaı;allcrinc derinden derine 
dalmıştı. · 

- Slr .. 
.l:füden .irkildi.. .üd.işcli :nauırlarla 

etrafına göz gezdirdi. Tatlı bir rüyayı 
silınck ister gibi cfleriyle güzlerini uğuş-
turdu.. · 

- Fuı·ibol! .. Mbtuflc!.. ŞadefoL Jan 
Kavalye!.. Rüya nıa görüyorum? 

Frıribol ınonscnyöriin şaşkınlığını ön
lemek isti.vordu : 

- Hay kuyruğu kopsun .. Evet Sir bi
z.iz. dedi .. 

Mistuflc hü~ ük bir sabınuzlıklo bu 

VZVM VE İNCİR 
PİYASALARI 
İzmir borsası idare heyeti önümüzde

ki haf ta içinde toplanarak üzUnı ve in
cir piyasalarının açılma tarihlerini tes
hil edecektir. 

-:fı-
SANAr MEKrEBİNE 
GJRMEK isriYENLER 
Karantinadaki bölge sanat okuluna 

kayıt ve kabul için milracaatler devam 
elmelc.tedir. üç gün içind& milracaat 
edenlerin adedi 200 zü geçmiştir. --·--Kar§ıyaka Halkevinde Konser 

Yarın akşam uat 2 f d e Karpyaka 
halkevi bahç.eain.de evin müzik. §Uhesi ve 
Mandolin kolu tarafından zengin bir 
konser verileceği haber alınmıştır. 

!erden beri hürriyet ve adalet timsali 
olarak sc\'dikleri, tapındıkları adamı 
mutlak bir acz içinde görmüş olmanın 
verdiği ıstırapla s~ki bu hale isyan et
mek istiyordu. Bir saltanatı gasbeden
ler _ bir hakkı çiğniyenler belki büyük 
ihtiraslarının alevi içinde her şeyi ya
kabilirler, hepsini sonsuz yokluk uçu
rumlarına yuvarlı~bilirlerdi. Fakat bir 
~kı çiğniycnler mesul bir yuvaıun gü
len, coşan saadet.ini kıskanarak kur-. 
hanlarının baş.ından kopanlan taç gibi 
kalbindeki aşkını ~Cik.miyc çalışanlar bu
na muvaffak olmna:.dardı. Haksızlığa 
uğrı.van ııdam h.tiyntla alikasmı ınuha
f aza ~iliği müddetçe her şeyin üstüne 
çıkardığı bir a~ uuutama7.dı. Bir s.-ıl
ta.aut kayhctmeğe. Vcrsay gibi dünya
ı..uı eu muh~nı sarayından uzakla~
mağa, halta Bu.stilin zındanlarında sü
rünnıeğe te\·ekkülle razı olabilirdi. 

Kendisine ihanel eden kardeşini af
fedebilirdi. Ma:mricin piçi saltanat sU
rer. biı· sokak fah.k;esi bütün Fı·ansanın 
mukadderatına hükmederken o kaderin 
bu insafsız cilvesine de nıütaveat gös
te rebilirdi. Fakat ~kını unulamazdL 

İ\•onun, müştcrt:k ımadetlerinin mnh-

Balkan 
Ufuklarında 

--·--
Fırtınalar JıooarınaJı 
istidadında bwuntıfl 
bulutlar &elirmi.st if'• -·-- .. - BAST.AR.\FI l l:\'Cİ SAHiFt.:l>t 

~anda ittifak t•yii) orlar. . iı 
IJ:idisclcrin ma7.İ'\İ \"C ıtal)'B!!?' ıP' 

siin<'clcri, mili\ l'rcil.: riıı takip ctlıı." ~ 
ll'r , ·c gayeler l{Öı iiniinc getiri~, 
mütaleaları pek te ) ersiz sayamıı)')j, ~ 
akh hakikate <;ok ~ akın tahminler 
itnde kabule mecburuz. f 
E.~cr mesele hu kadarla kalı~11ıaJ 

chcnııniscti yoktur. Fakat BaJkı\P ~ 
ki kımıldamalnr, :.i)·asi faaliyctltr~ 
kcri hazırlıklıır dalrn geni~ ınaıınd:ı .. ,; 
lelerin ha:-ılangı<'ı SJ)·ılmağa çok "''d 
tır. Ortada hnlli kaıı t•dcn bir 1\1' 
dava.sı ,·ar.dır. . . . oİ 

Mıhwrcıle.r ı.ngıl.tcre ımparatorl ~ 
mı nkma amclıve ınde onun J\k~ 
den . elini c:ekıncs°inc büyiik bir clıj~ 
:ret , ·eriyorlar. Bütiin h:ızırhkl:ır -_~ 
filolnnnı Akdenh;d<:n kaçırtmak ~ 
ııi istihdaf e.} Jiyor. Bu gayeye ' 
i('.in bir çok ~~onar vardır. Bu yol~ 
duk<;a <:ctindir. Kolay kolay aşıl. ell 
Amma mihvercilc.r ınuflaka tnlıl ~ 
denemek kararında iselt'r bu yo~ 
her birini dcıı~k i tiyebilirJcr. )t 
bir nnu Balkanların ufuklann• b o# 
nrtahilir. Nete.kim hakikaten bııl,_., 
bclirmistir. Bu bulutların biiyük (ıt"';' 
lar tc,·lit edip cdcmiyeceği, c;ok u~ ı"! 
ğil, E~lül ayı içinde tclıaddüs ey~~ 
vakayılc ortaya <;ıkabilccektir. Şı JtJl' 
lik büttw. naı.a~Ia~:.Yuna!1istanla . ;, 
arasıııdnk.i gcrgınligın takip .-dece~ 

"' dö~~~KfÔCAK~ 
KJSACA: ·······-

İZMİR LEBCESİ -· .... YAZAN: Eczacı K. Kd.m~ 

.~ uar .mün_asebetiyle §ehrim~z~ ~ 
mudekkık bı r dostum lzmin ılk ti. 
g?rüyo~du'. lht~!'lasatını öğrenrnelc . 1 
dım. clzmırde lstanbul ile ufak b~ _..; 
lehçesi farkı var> dedi ve unları ~t 
etti: «Limon kelimesini satıcJ.arınıt ti" 
mon diye bnğmyorlnr. Balığı gt l 
hep Giritliler satıyor olacak uıJ 
cBalik> diyorlar balılc haddi :ııı til. 
el> ile söylenen ağız dolusu bir kt: J 
oluşuna karşı incecik cBalik>, alışJ~ 
mıyanlarn tuhaf geliyor> dedi. '~ 
daha h dedim. Güldü, c darıl d~ 
yok., dedi, en~ münasebet canıfll• b" 
daha~> dedim. cBir de gelirsek. 'f"'. 
İzmirlilerin ağzında gelirs-e:ı. ofıı ~ 
dedi. cBa~ka h dediıu; c,\aa tı- J1 
ifadeleri yerine Anaaa... diyenld 
varmı~• dedi. I' 

cSiz İstanbulluların lehce6inde ~ 
İzmirlilerin kulak.larınn yabancı~ 
yokrou zannedersiniz~> dedim. b ~ 
merak ediyor, csöyle Allah aşlun~ 
yordu. Vapur yerine bafur diy. ,,r 
birader diyecek yerde biladcrlerı ,pr 
dım, Eyüp Sultanın clyip olU§unU • lı' 
!erken. cdur anladım, bi.r misaf~r 
kadar tenkide hakkın yob dedi. f 
dunuz da söylüyorum. daha çok -
bilirim» dedim, gülüştük. --·-YE.ı.~İ NEŞRİYAT 

( ARKITE.KT - MiMAR) ın 111-1 t~ 
sayıları beraber intişar etmiştir. 80 )"f. 
yılarda, Mimar Samihin Ankarad• ,)' 
tığı Cihan oteli, Belcir ihsanın ~ ,r 
bir lcira evi, ile prof, Sedat EldeınJal ~ 
li mimariye doğru yazısı. Prof, nı~ 
dis ı h.san inanın zelzele mukav ~ 
mimar Schüttenin zelzele yerlerinin~ 
den imarı çareleri adh ya.zılariyle . ,.,r 
sanatlar akademisi diploma projelet' 
redilm.iştir. ,;I' 

Zengin müuderecat ile çıkan bil 
lek. dergisini tavsiye ederiz. ~ -------------- ... , 
...... iifliifAPiftöiiii) 

Vasıf Çınar bulvannd.a Ça ~! 
apartımanında boşalacak daire ! 
dır. Kapıcıya müracaat, J 

(1-4} •••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Terzi 
Refia Bozkurt e'f: 

_Terzihanesini Tramvay cadd~ ~ 
tupçu durağı No. 441 e :nakletın işl> 

1--6 (1687~ 

~ 
tevazi yu\·asını unutamazdı. Şc{]aa~ 
heyecanla dolu kalbinde sadik ıır ı.ı11r.I 
larma karsı duyduğu minnettarl ığı 
tam azdı. )o( 

Mistuflc şiıil' olmadığı hnldt' \'<it) 

böyle düşiinüyordt: : . ıııl 
- Sir nihayet siw kavuştuk Me 

di. .. ~ 
Babacan adam bu sfülc.ri kl'keh> 

söylemişti. tf 
Mülaziın ~adefu ayni he:;t.•caıııı1• 

siri altında ~rlere kadar cğilC'fl'k ' 
- Sir dedi.. ~ 
Yalnız Jan Ka\.-ılye başıııı t.•S11~t0-

ilcrledi.. Sonra dızleri üstüne ·Çoti>~ 
Babasının hatırac;uıı yaşatmak ıs 
bir !'leslc şunları söyledi : ıııl 

- Sir mukadderatı ilahiye sırrı.ı:ıD ~ 
fw. edilıncı: şeydlı-. İnsan hazan ° jıj 
ümidini keserek çılgınca isyao edct· i,e" 
hi adaleti inkara hılkışıı·, fakat ~t;tl 
e~di istirahati için mukaddes to~cl" 
kcmli~ine yer ayırdığınız serserinitl ~ 
cuğu olarak T~nrırun huzurunda ·et'I-

• 1 • ·" yorum .. Onun yan.lmıyan ndaletı0b'.,,, 
dis ediyor, omı .şükrediyorum. J)s 

11
e(' 

son nefesinde ynnmda bulunma'!< 
betini ı:röstcrdiniz. Bir filninin t1Ü' 



_!ı ACusros PAZAR 
==ıs&:na as -Ronıa11yadaki 

Alnıan akalli
Yetinin talebi 

B. Hakkı Saydamın cenazesi İ NGjLTERE - AMEBiKa Köylerde faideli temaslar --·-- ll-X 

d 
- BAŞTAr.An 11 inci SA\'FADA -

Du .. n Ista D bul' a m e- masiyle dutroycrlcrin verilmesi mesele-
lerinden bnhsetmemelerini talep ctmi~ Milas Halkevi güzel bir 
olduğu hakkında konferansdan çıkan B 

-·-- ld Qfl'eJı• • ı k ld bir müşahit su beyanatta hulunmu tur: 
h ıı geıecefl hafta r as 1 m e a ır ı 1 - lııgiltere bu gemilere !lahip cılabi-ara,._ ve_receg~ ı·nı· lir. tertip etti • 

gezı 
b J Heis Huz,·eltin arzu edilen ü~leri al-8lık - J dırdi.. x~x nıaktaki ıu:mını nazarı itibara alırsak ------x~x 

Wr,j~'O:ır: 1
' (A . .r\) - D.N.B. njan ı bil- Cenazede Reisicü.mhur namına umumi lıatip, Büyük Hıitanyanın bunlar için destro-

.,_ı~.°~ll~<ıclcıkı Almaı -1--ıı· Velıiller, m ebuslar ve bir çolı zevat fJulundu... yerle ödenmek Üzere i tediği fi.ati ta]cp 
Köylülerle ltasbiltalde bulıınuJdu, dilelıler dinle· 

nildi ve lazım gelen i zahat verildi. • ·~ i1.!r'iniı1 k . 
1 

<:.A.a ıyct grubu edebileceği .dü ünülebllir. Böyle ~ir mü-
\ e SChın· d m~el ı atasından olan Roth 1 İstanbul l i (Yeni A ır) - Ba \•.:?kil rif \•ckilı B. Hasan Aü Yücel, 1kt.asat ve· badelt'nin Amerikan miidafacuı he:.ahına x -. ı.:-

re_k A.lrn:ınl d:u1 ha. vekili 7.iyaret ede- doktor Refik Sııydanmı . ağa~yisi B. !kili B. Hüsnü Çakır. mebuslar. Ltan- ilk derecede eheınrniyeti olan bir ihtiya
tlÜS!ace.ı · gı ub~nun arzularını ,. Hakkı Saydamın ccnaze~ı bııgun mc- bul \•alisi B. Lütfi Kırdar, vilayet \"e cı yt:rine cetirmek için en münasip bir 
~aşvekit~J:lerıni bll~işlerdir_e en rasimle kaldırı~ı~.tır. belediye eıkanı \Julunınu~tur. Cenaze sureti hal teşkil edeceği düşiinülebilir. 

J\tilas, 1 7 (Hususi) - Halkevi, azası, tiyar lıey·t·ti tıza ı ve halk. ile köy i~lerin11 
otuz kilometre uzaktaki Ba.fa, Ufa löyii- ~air konuşmu , direktifi~ vermi!ttir. 
ne Lir şeya'hat tertip ıetm.işkrd.ir. Bele<liye reisi Nazmi Akdeniz, jan 

trıuzdek• h:ıf lgurtu hükümclin ·· ·· _ Cenazede Reı ıcuınhur namına bu sa. kılınfüktan ·onra Acaba kongr-enin aksiiiiuneti ne olacai.:? 
taı· VC'r;e -;· t~ 0~talaruıa doğru biro~u _ hah Ankaradan gelen umumi katip. Ti- Teş\·lkiyerle namaı:ı Fakat merkezi hiikünıetin bir çok ri-

istiklal marşı söylendikten sonra tem· darına kumandanı Remzi Ak köy]ülerlt 
sil kolu istit..lal piy.csini oynamış. 'halkevi muhtelif mevzular etrafında konupnuı· 
reisi Mehmet Çerçi evlerin cayesine dair for. onlara 1iızını gden izahat vermişler. 
bir hitabede bulunmuıtur. di1eklerini dınle)•jp )'erine getirmeğe ça· 

egını vadeylemiştir a carct vekili B . Na7.mi Topçuoğ1u. Maa- asri mezarlığa dcinedilmi.~tir. cali çoktan beri Antillerde bir Ameri-
- ....._9 , _ _ . kan deniz Üssüne olan lüzumu idrak et-

MÜHIMMAJ iMALA .. Ti BERLİN - SOFYA YENİ. BİR TEHLİKE ;;:;:n':~~~s:~:ı~ak.!~db~~: 
yorlard.ı. 

- llı\STA --:--*- --•-- --•-- lnfirad taraftarı t'.kalliyetinin protes
rine ınüt d l~AF ! l lN('İ SAUIFlillE _ - C.\~"'TARAl-'I 1 inci SAHİf"EUE - - RASTAJtAI<'• 1 inci SAHinmE - tolımnın <;nüne geçmeğe tabii imkan 

Ka:r.a kaymakamı Nedim Aker de ih- hı mışlard ır. 

İ.İ.zerın" c }el" adı~ bır kararnanıenı"n . gerg:İn bulunmaktadır. Son günler zar- ''Oktur. Dünkü matbuat konferansının 
""h ın ıstand - ne.sn sulleri fazlasını Alnıanyaya ihrnç edebil- f d L_ s· fırkası bu hudut u""zerin J • h~d· _1 • d b". d . R 1 ını.ı İm- . a Yenıden 10.000 L· • k · ·ı k ın a ucJ ıam • banz a ıseıenn en ırı e reuı ıızve -

Ticaret Vekili bugün 
şehrini ize hareket ediyor 

-· .. •ıat f b "-l"l menin Bul'"'aristan için ço .sevını ece • ] ti · .. · 
Mecbur·, h· a rıkalannda iş nlaca'-t" 

0 
de biiya"K devrıye faa iye en göstcrm~ tin ta1'ındığı azimkar tavırdır. MeYcut ıznıct k "- ır. bir şev olduğunu. ziraat memleketi olan f üz!" • • ]) •• 

tanda ilk d f ararnamesinin H" d" - Bulgaristanla anayi memleketi olan AI- ır. bulunan Y erce garetecının ısua ennı 
nulrno.. 1 e a olarak mevkii tntb"ıkın kıs_ Bu haber Çin kaynaklarından gelmi~- beklemeksizin Tcis doğrudan doğruya 

-., 0 nıaaınıı. .. r e o manyanm birib1rlrnni tamamladı!dannt I . b h" .. 
nam~ iyi k 1 ragmen mezkur brar- '"e buna binaen iki memlf'l· ~ t arasındaki tir. -'• me$e eyı mevzuu a ıs etmışlır. 

Vat"" arıı anmıştır. Domei Ajansının mütwnasına göre, Bazı müşahitlerin ı;İmdiden ileri sür· ----------~x~x----------
1 ıı 'lltrıurn·l·k ekonomik müzakerderin claima müsait Siam tarafından .. •apılmakta olan harekat ~ • . • 0 
an bir Ro"'a

1

n
1
s nı::zdMindc İş muşaviri ve faydalı bir suretle inkisaf r.tmis oldu- " dük'tcrind~:zaran re!s~~~~~~._~~ı İstanbul, 17 (Yeni Asır) - Ticaret Vekili B. Nazmi Topçuoğlu şel:.·imize 

gelmi§tir. Yarın .(Bugün) Fuarı .açmak üzere lstanbuldan lunirc harelcct ede
cektir . 

rar ... vnn1 d l Siaın arazisinin istirdnclı hakkında mil- bau- t 
11 
~a . l\arnenin .. .. .. . an a iar bu ka- ğunu bildirmektedir. 1 ı·k UU11 ınazan ız . - . bılecek ol Co~~llu ışçi bulmakta çıka- Jetin gösterdiği büyük arzusu i e a a a- cereyan eden hava mulmrebelen urerı-

h~c:ak. biiy~k :~şk:latta!1 . dolayı değil İZMİR 3 üncü İCHA l.7E İFLAS MF..- dar görünmek=· - - ne tekisiif etmiş bulunı:nakt~ ike!1 _tng;J-
1 ın 1.Jc;ilenn h: sta. ışçı toplanmak M'URLUGl!NDAt-:: • t~ye :yap~acak.'Ynrdrm tedbtrlennm tes- göre ingilterenin Amerika sularındaki lacak tekliflerin dnha müsait bir şekilda 

bazı müstemleke adalarını Amerika ıclcst· knrşılnııncnğı tahmin edilmekte ve bu ~~ olarak rneto . d('. ış Verenlerin nef- İzmir G(iztcpe tranl\'ay t:add~indL! Sır esrarcı ~altalan~· nı merke:zmdedır. . • 
gosterdjC',i · . dık bır teşkilata ihtivaç k" · · rı· 1.'tl B 1 ;-,ı }v·kkın- Giize.lvnlıtla ückuy.ular mrdtiınde B. Ruzvelt beyanatına ılaveten; garp royerleriyle mübadele etmeyi t&savvur mevzu etrafında Londra ile Vaşington 

ettiği hakkında Nevyorktan verilen telg- arasında noktai nazar teati edildiği zan· 
raf asıl ve esastan aridir. Fakat böyle nedilmektedir. Bununla beraber bu me
bir mübadelenin münasebetsiz göziik- sele Amerikan destroyerlerinin lngiltere 
mesinc mukabil hava üsleri tesis edilmek tarafındftn mübayaasiylc birlestirilme
üzere bu adalann kiralanması için yapı- mİştir. 

ıni. • ., ıı;ın neş d"ld"W. . J nıu ıın mu ı .c. ıcnı a CJO&&U ... • _ • : • • _ kür" • • ""d f • · Amerik -~lır. Bu "k re 1 ıgını beyan et d k" ·n· kı: 1.J) 31 7 910 ta Hasan oglu Nıya.zınıu esrar .:;attıgı za- y. ""' esmm mu a aası ıçm a illa 1 rnı Yasta t 1 - a ı ı asın apa ınusına • - - 1 . d .. . i1 K d d .. k 1 1 
v ~ n_rı Yapılncak op n_na~ ve antren- rihindc İzınır ticard ınahkcınc!>incc ka- bıtaca haber n ınıııış, C'\'J!1., e \"c uzerın- ı e ana a ~arasın. a. m~z~ ere er yapı -
~rı?Uni fazlala ola,? ışçılerin sanayi ı rar \'erilcliğiııd<>n kcvfiyct icra \'c iflas ele yapılan nı·aştırnrnda 33 gram .esrar makta oldugunu bildırmışbr. . . 

tnıştır ştıracagını da ilave et· kanununun HiG ıncı ;naddcsine tevfikan• bu1unıııu~lur. Sudu adliy~y' t 'sliın Londra, 1 7 {~.A) - Londrad~ .1Yl 

~;;:::::~~----~m!!l!!!!"ll~i=l:i:n~~:~::~~~:: ...... """!" edilmiştir. :haber elan mahfıllerde beyan edildıgıne 

1 

AL TIN DAMLASI 
Yalnız S. Ferit 

Eczacı başı 
Yapar. Taklitlerine aldanmamak . . 

isim ve etikete dikkat ıcın 

Depo:. Şifa Eczanesi 
t-.,,. • 

aUca, :r0rha1V~~~ Veteriner müdürlüğünden : 
~ ay&ır~ }"l]~~ş, ~ez:gama, Dikilideki aşım durr.klarmda ıne\-·cut da
lafın O tarihinden itib laşcsinı temin için ihtiyaç bulunan ( 452H>) kilo yulafuı 
Knnıı b?her kiloSUn arcn on beş gün müddetle eksiltmeye konulmu~tur. Yu
g~ '1ılnyet daiı:nı uıı !nuh~en kıymeti beş kuruştur. 2 Eylül 9IO Pazartesi 
~fk, ~ere her ~ın~de ihalesi yapılacağından taliplerin şartnameyi 
i1&n ~l'in 2 ~.Muı l}.tO ~tenn': müdürlüğüne ve eksiltmeye i~tirak etmek is-

0 unut. autrtcsi günil \•ilayet daimt cnciimenine müracaatları 
17- 18 :l2G7 (l6u4) 

Sayın H /L 
Dikkat 

a Rlmrz.ın nazarı dikkatine 
~~ A? --· \\ 

~· ~·;·;;ı 
· :;A1JuP1 

lhı/1/lıı:. = ;
1o/Jfjj 

\\\"'" § .~ 1f' 
~\~/ JE!~ 
~,·~;, 

i~.. :--

Sizi yazın boğucu sıcaklanndan kur
taracak cep ve ma!;a V.antilitörlerimiz.i 
takdim ederiz. 20 gram a,ğırlığmda olan 
cep vantiültödcrimiz zarif ~:e şıklığı ve 
bilhassa saatte bir kunış gibi ufak bir 
sarfiyat yapması \'e b:ıran1arm el çan
talarında kolaylıkla taşıyabilnıelrri ay
rıca tav İYe)'C Ş3)'andır. 

Türkiye umumi deposu 
Ufisnü Özödemi§li Halefleri 

de,. 
1
." 1'urı·sıı· ... 
• "Yolları MıntaJıa müdürlüğün· 

}:> il7..atlı~ k 
~\!kav 1 .oııulan iş . ._ 

catt n e. csı feshedil .k . 
l{~lı 1.i;.Pti.i Park:". n ır Turistık: yolları iıışaatmdau geri kalan Al,;an-

lirle.r C\"ralonı ~ör 0'1tl:ıtıdır .. 
~l me. ıst:yerJer mıııtaka müdürlüğıinl• muracaat edebi-

~!I"ı!kk~~lık surcti\·!e yapıfat:t.ktır 
~ ke~r ınat rniltdan 3973 ,. · tksnt l'edeli 54472 42 li . ıra 62 kuruştur. 

l'\incte ille 22 ağust • .raaır. 
:'t'n ıl os 940 riP-L . - .. 11 d Vil" D . • r.•_ •• · '"'"'"~ gwıu saat e aycl aıını ~cume-

• • • • .. - 18 - 18 3258 (1677) 
: •··•········ : D ··············· : i ···············································: 
.. ;·r,~-y~~~~ .. ~~.Pemir Y ollarındon ~ 

td• , crn· lARr 8 Net iŞi.············· • •••••••• .................... ••• .. •• .... : 
~~·~~e 

1

: 1~ağauısın111 Halka ETME KOMtSYONUNDAN : 
Çtrıdclti nıa~ arttırrn" ile 28j~n1•r depownda me,·cut ( 2S) :kalem rnuhtelif 

1. ~ufıarnrncaıa dcpoııunda 940 günü ıoaat 14 clı- Halk.apınar atelyeai 
ıralılt M en. bedel ( 30 60a'rn. ayn sa tılacalttır. 
rQ~crt lAıı~~ınat rnakbu~la ~ 1

11Ta olup isteklilerin rnuayyen va.kitte ( 2. 30) 
iT. Şartnarnesi r~~ e mahal tinde toplanacak komisyonumuza gel-

1 etrne kaleminde görülebilir. 3 31 4' ( 1692) 
sn11-1A1 

Vf:KALETiNIN RESMi RUHSATINI H A iZ 
KA$E 

Şiddetli BAŞ, DİŞ aerı· 
'arını, ROMATtZMAsan
cıJarou SİNİR, rahatsız· 
hklarını derhal geçirir 
GRiP, NEZLE ve SOGVK 
algınlığına kar$ı mües
sir ilaçtır. 

kabında günde 1 - 3 ILate 

tZMtR BELEDtYEStNDEN: 
Otobüslere 7 kalem muhtelit malzeme 

satın :nlınınas1 )'azı işleri müdiirlüği.in
dcki sartnaınesi \"eçhile açık e'ksiltmeye 
konul;nuştur. Muhammen bedeli 4950 
lira ımııvaklcat 1eminatı 371 lira 25 ku
nzştur, Taliplerin teminatı iiğleden ev· 
ve! Cüınhuriyet merkez baııkasına ya
tırarak makbuzlarile ihale tarihi olan 
2&8-!!)4-0 Çarşamb3 günü S&at 16 cin en-
din ıene m ürac.aa tları. · 

1:\.1&-~:~-27 ~221 (1r...ı1) 

Külti..irpark ada gazino:.>wıurı bir se
ne müddet.le kimya vru-ilıncsi. yazı iş-

.a.---------------sım••-cm:ı-~ r 
1 Gözlük için 

YAlNIZ 

Kemal K. Aktas 
~ 

Hilal Eczanesi 
leri nıüdürlü~üııcfoki şartnamesi veçhi- ill••••••ır:ıwı•-•••••••••••••••••••••D le 26.8.940 Pazartcs.i günü baat 16 ya 
ur.atılınıştu·. Muhan1mcn bedeli i~ı Göztepe Amerikan Kız Jıolleji müdüriyetinden 
375 lira mu\"akkat teminatı 29 liradır.. .ıizmir Göztepc Amerikan loz kolleji :bir Ey1ulden it.ibaren Pazardan maada 
Talipleı-iıı -ıteıninah öğleden evvel C. her ~n sa.at 1 5 ten ~ 6 e kadar kayıt mu amelesi yapacaktır.. Hem ~s~İ ?rm de 
M. Bankasına yatırarak maK:buzlariyle yeni talebeler kayıt muamelelerini yaptırmalıdırlar. Ndıa~ı talebe 'tçın _1lk .:sene 
tayin edilen gi.in \'C saatte encümene tak.iti 80 1iradır, -daha büyük ııın.ıflar için senede t 00 ~ıradır. ıtltn1al mıtihan-
ınüracaatle.ri.. (169G) lım 16 Eytukien 20 EyıJUJe kadardır ve saat 9.00 da baş'tar. ~ -3 ( 1'694) 

1 - ~1-7-8.W tarih \'~ ill)OO numaralı 
ecnf'bilcrin 'l'ürkiyede ikamet '\'e scya
hatle.ri hakkındaki ~29 nwnaralı ka
nunun bazı maddelerini tadil eden ka
nun .. 

2 - 2i-1...940 ta.ı·ili ve 2/ l:l992 karar
name numarah Tü:-k.i}·ecle harp ilah ve 
miihiııımatı yapan hususi sanayi müesse
selerinin kont.rolü hakkında nizaınna
mc. 

3 - .31-7-940 tmih ve 3899 ııwnaralı 
askerlik kanununun 94 ncü maddesini 
de.ğiştircn kaııuıı, l clediye cümJe ~pı
.sındakl ilün tablasına asılmıştır.. Iüı.ıı 
olunur (1695) 

- Kadifckalc gazinosunun bir 'bu
çuk .sene müddetle kiraya Yerilmesi ya
zı isleri ınlidürlüf:ündek.i şartnamesi 
ınuclbince 26-B-MO Pazartesi günü :"8at 
16 ya uzatılını.~ır. Muhammen dedeli 
ican {75) Hra mu\·aknt teminatı 5 1ira 
65 kuruştur. Talip1erin teminatı öğle
den evvel C.M. Bankasına yatırarak 
makbuzlariyle tayin edilen gün ve saat· 
ta <•nc\imene müra\'.'aatları <1698) 

izmilt Ciirnhııriyet Kız Enstitüsü~! 
önümüzdeki den yıh için takbe le.aydına 20/Vfüf9'40 Sah gunıt l:tatlanaeak

tn. En,titümüiiin birinci 11mıfma ilk -0kultt \ ".r" il:ıtisaıı !lubesine orta obıltı \ııtt;ren
ler alınır. 

Kayıt iç;n Gerekli lbdgclen 
a - Nüfuı. CÜ7.dant. 
b - Son ~ddiği okuldan diploma veya la diknarne. 
c - RC!l'!Tli Cloktordan atıı ve mlıhat nporu. 
d - Dört adet lartonsuz lfotoğnfı. 
e - Kayıt beyannamesi { okıı1da ~Tilir ve 

fından doldurulur.) 
talebenin d.zmirdek.i veüsi tara-

3294 (1684~ 

ı•~" 
SEN JOZEF FRA.NSIZ KOLLEJİ 

Al.SANCAK 
Teldon:4237 

ıLK OKULU bitiren yavrulannızı ihzari saufmma yaachrm~ Bir yılda 
bir lisan kazanacalctır. Bir lisan b ir adana demektir. Fazlaıizabatı OKUL d i-
rektörlüğünden İsteyiniz. 13, 20 (1685) -

n lJMDALn ---·-u lUl\li DEStz ACENTEt..ilii LTD 
HEI.IENİC ıi.~ LTD 

İZMİR NEVYORK ARASINDA HAF· 
TALIK 'MUNTJ\ZAM HAREKET 
PATRAİ \'apurı.t 3 - S eyltll arasında 

İzınirden doğru NEVYORKA hareket 
edecektir .. 
HOLLANDİA vapw·u 13-15 eylill ara· 

:.ında İzınirdcn •. doi•ı·u NEVYORKA ha
reket cdeccktiı·. 
ANGHYRA \'apuı u 21-23 eylül ara

sında İzınirdcn doğru NEVYORKA ha· 
rt.-kct edecektir. 
ATHİNAİ vr.puru 28 - 30 eylill ara

:suıda İzmirdc:n doğru NEVYORKA ha
reket edtcoc.kt.ir. 

NOT : Bütün \•apurlarmıızın ambar 
içi elcklrik vantilatör tesisatı ile mil
cchhe.zdir. Gerek mpw-1.ann mm.-asallt 
tarihleri., ~erek \'apur ~imleri \'e ,l\AV

Junları hakkında «CCDtaaıız harp dola
yısiy.le hiç bir taahhüt .altına gi.ıınez. 

Daha faz.la taJsHlıt almak içlıı Birinci 
Kordonda 152 numarada • Ul\fUAL• 
umwıü deniz acenteliği Ltd. müracaat 
edilmesi :rica C•luııur. TELEFON : 4012 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 
: OLjV!ER VE 

ŞIJREKASJ L'J'D. 
VAPUR ACENTASI 

ATATÜRK CADDESİ Rees binası 
TEIJEFON: Z443 

Londra ve Liverpol haUan için : 
piyasanın ihtiyacına göre vapurla- i 
rımıı SAfer vaoacakJa:rdır. : 

················••\•····················· .. 
TİRE ASLiYE HAKiMLi.CİNDEN: 
Tirenin eski Oba köyünden Mehmet 

kw Emine ile Tire lıaz.inesi arasında tak
simi ıkabil olmı)·an Tire ESkioba köyU 
Karağnç mcvkiindc lalin gün doğusu İn
ce .tk.'Sian evlatları, poyrazı Kırlı oğlu 
Zeliha evlatları_ k.ıblc5i Köse oğlu Ali 

BERGAM İCRA DAİRESİNDEN: 1 İZMİR Al'.:IK~MI S.AHSİYE SULH tarlaları, bat.ısı uuıuml ıı'Oi ile ve dört 
Gayri menkul ın:.ıl1arJn açık artırma HUKlfK. ~tCINDEN__: yüz elli lira kıymctı muhammenell 9195 

-1· . M ddc J?G İzmir ıkıncı ıcra meınurlugwıun 29- metre .mw-abbaındaki :tarlaıun 17-S.1940 
ıı ~~~ık ~rtun~ ile paraya çevn1ecck 1-940 :tarih v~ ~40-316 numara~ mü.zck- tarihinden fübarcn açık artırma ile sa-

l - K;u-şıyaka temizlik i~lcri hııy- ld v 5 tar keresilc kendısındc akıl zayıfhgı bulun- tı!Jl-a çıkarılm.ışt.ır ı-~k gayri ıncnkulün ne o ugu: parça - . . . .. . . .. 
\"anlannn senelik 15000 kilo ~ sa- la. 24 hektar 7439 metre ınurabbaında. duğundan ve icrad~ 7460 n~ do?- 17-9-1940_ 1aril~c ınusadif Salı günu 
tın alınmas~ yazı işleri müdürlüğünde- G • . ıenkuJün bulunduğu mevki ya mucibince alac:a,gı olup takipten i.ciz saat 15 tc .ihalcsı ~'aJ).llacaktır. Muham-
ki sartnamesi Yec;hile bic ay müddetle h~J11rı .. n . k ğ ı wnarasr Bergama.' ,.e ifadei ıner;ıından mahrum bulunduğu men kıy.nıciln yüZCe yetmiş beşini bul-

" .ı • .; b kıl •·- ı·h 1 · 16-9 9t0 ına a esı, so a 1 1 
• · ..J:~:-- b" · d v takdird 'h 1 edil --1- • B-1--pazar'"lia ıra ınış..u · a e.sı - nm Dem.i.rciboğa:Lı ve Bölcek köyünün ~ılmasma hi~c:z:ı k~~ . ır :'aSt ı:gu . e 1 a .c- .. e~tir.. ~-

Paz.artc.si günü saat 16 ..dadır. Muham- Yazıcıkuyusu JncvkUerinde. tayini Jazun geldiği bildirilen Izmirde dıgı takdırdc on bl!Ş gun temdit cdiJ.e. 
men bedeli 300 lira muvakkat ebninat.ı Takdir o1unan kıymet: Tamaııuna basmahane mevkiiııde 1779 inci sokak· cek 2-10-1940 tarihine nıüsadil Çaqam-
22 lira 50 kuruştuı. Taliplerin teminab u 41 r ad.ır ta 7 .sayılı evde ikamet eden 75 yaşların- ha günü ihalesi yapılacaktır. Arb.rma1a 
öğleden evvel C.M. Bankasına yatırarak ır • da Abdullaha İzmir ahkiını şclbsiye ~ü.rak edenlerin yüzde yedi buçuk niıt-
1ayiu edilen gün ve .saatte encümene Arlırm.anın y~ıı.ııl•~ı yer, gün. sa.at; mahkemcslnde icrc; kılman duruşmada betinde pey akçası Ycya milli bir ibala-
mürucaatlan. 

20
-
9
-
940

. Cuma ~t lO dan ~ ye kadar. akıl hastalığına müptela olduğu tabip b mektubu \"ermesi lfwmd.ır. İhaleyi 
ı 2 - Karşıyakada 1700 say-ılı caddede 1 - lş~ gayrı m~ulun ~tııma mütehassıs taraiından verilen raporla ınüteakip satı1an gayri menkulün parasa 

bcl<'diyem.ize ait bcıa.in satış yerinin bir ş.artna~ 2_-1l-940 ~den ~~n a.olaşılnıı.ş olmakla hacrine ve kendine verileoekfü. Vcı'ilı11ediği takdlcde yeci
ı>:c ~"' müddetle kiraya ver.üınesi yazı iş- 940-1046 No. ile Bergama ıcra -~ yakın akrabasından l>ulunan dayı zade- den on beş ~ün mi:ddetle artırmaya çı
lcn müdürlüğündeki ~rtnamesi '\•eçhile m~Y_Y~n n~da herkesın gorebil· si Bueada yukarı ıınahallede pekmez lıiO· karılan hu ı::ayl'i ıntcnkulün evvelki satı
bir ay müddetle vazarlığa bırak.ılını~ır. mesı ıçın acıktır. lliında Y~ olanJaı:dan kaJ;:ında 5 numaralı hanede Mahmut Oz- ~ı ilC' .son ihale.si beyninde husule gele
İhalesi lG-9-940 P.ıaarte.si günü saat 16- fazla malUm.nt almak ıstiyenler. iıbu bor'un vasi tıuri.Airıe 13-8--9-10 t.arilıi.ade t'Ck fark hükme hacet kaLnaksızın ev
dadır. Muhaın~nen bedeli icarı 260 lira ş~nameyc ~e ~0:-1046 _'!"sya numar~ kar.ar yerildiği UAu olunur. .3313 (1693) \'elki ~cıdan 1ahsil olun.acaktU". Satı-
ınuvak.kat temınatı 19 :lira 50 kuruştur. 'Slylc memurı)"Ctiııtize müracaat etmeli- lan gayri menkullerin bilumum vergi ve 
Taliplerin teminatı öğleden evvcl C.M. dir. ranın taahhüdü baki kalmak üzere ar- evkafın te!!iz hedt::li ve dellfiliye rÜliu-
Bankasına )'3tırarak :ınak.buzlariyle ta- 2 - Artırmaya iştirak için yukand.a tırma on ibeş gün daha temdit :\'e on~ mu alıcıya :üt olup fazln ıınahlmat isti
l>:in edilen gün ve .saatte encümene mü- }'aZllı kıymetin ~·üzde 7,S ni.sbetinde pey şinci günü aynı saatta yapılacak artır- yenlerin Tire mahkeme başkatibine mü
racaatları. 18-28-8--15 (1697) \'eya nıilll bir bankanm teminat rnektu- mada, bedel satış istiyenin alacağına racaal etmeleri icap edeceğinden işbu 

bu tevdi cdilecektu. (l24). rüchant olan diğer alacclclıların o gayri ga~·ri menkulün s::ıh.şı ilfuı ulunur. 
3 - fpotek sahibi alacaklılarla diger menkul 5le 1emin edihniş a1acaklan 3310 (1690) • 

alakadarların ,.c irtifltk hakkı sahipleri- mecmuwıdan fail~·a çikmak şartile en ---- ----------
k ih le clilir Bö. le l.:_ :ı..: .Lı -•••eı .. eeMneeee••••oouoeeeeeeaeeeaeea-nin gayri menkul üzerindeki haklarını ço .artıraıın a c . Y wc ~~ Çok 

hususile faiz ve mac;rafa dair o1an iddia· elde cdilemcz..c;c ilıale ya,pı1amaz ve satıı UCUZ 
larını i:;;bu nan tarihinden itibaren yinni talebi düşer. ..AN""" .. ., KO .. VRV 
gün içinde en-akı ınüsbitderile birlikte G- Ga)•.ri m(•ıılcul k.eu<l.i..sine ihale olu- Zl'll v....., ... 
mcn:ıuriyetimize biidinne~e:i. icap ~der. nan kimse dc.rb.ai. ~~ya verilen mühlet VE ODUN .. 
Aksı halde haklru·ı ~u ~c;ıcılilc sabit ol- :içinde par.ayı w-r.m ue ihale kararı ~ Halis Meşe Odunu ve Kömürü 
ınadıkça .satış bedelının paylaşmasından holwlarak kendi..ı;,i.nden evYcl eıı yübek lresllmiş ve çok kuru bir halde pera-
hariç kalırlar. tckl.ihe bulunan km:u.e arr..etıniş olduğu kendc ve ıoptan ÇOk ucuz fiatla sa- : 

4 - Gösterilen günde aıtınnaya işti- bedelle alıuağa raı..ı olur.sa ona, nzı ol- tıJm.ı:dd:adır. : 
rak edenler artınna şartnamesini oku- maz \'eya hulwımaa.a hemen on beş :s;ün Ka.ı:o;ı)•aka Kemalpap caddesi : 
muş Ye lüzumlu malumatı almış \'e bun- müddet1e .artırmaya çikanlıp en çok ar· y 1dız tel d • 
!arı tamamen kflb~J etmiş ad Ye itibar tırnna iha'le edilir. İki ihale ara-.ındak.i 1 Sa~ııt isoi ~ 
olunurlar. :fark \'C geçen güıı!er için yüzde 5 ten ••• ..... ., 111••••••••11 .................... . 

5 - Tayhı edil.:n zamanda gayri men- hesap olunacak faiz ve diğer zararlar ay
kul üç defa ibağrı-ı1dı1ı.tan sonra en çok nca hükme hacct kalmaksızın memuri
artıramı iha1e edifü. Ancak artırma be- y~timiz~ -nlıcıdan \ahsil olwıur. Mad
deli muhammen kıymetin yüzde yetmiş de (133) . 
beşini bulmaz vey~ satı~ istiyenin ala- 5 parça gr.ıyri menkul ~·ukarıda g(iste
cağına rüCham olan diğer alacaklılar bu- rih•n 20-~-n40 tarihinde Ber~ama icra 
lunup ta Jbede1 bunların o gayri men- memurluğu odasında işbu iliın \"C ,göste
kul ile temin edilmiş -alaca'ldannm mec- rilen 

OOKTO R 
Dendr A.li KAMÇIOCLU 

Cilt ,.c Tenaı.ül bastahldan ve 
ELEK'l'&İK TEDAVİLERi 

Uiriud .Beyler Sokaj:ı No. 55- İzmit 
Elhamra Sineması arkasında sababtu 
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Çörçilin be~anatı 

"istila tehlikesi 
geçmiş de~ildir" 
· ngilterede Beşinci ho· 
lıın f aafi31eti tamamiyle 

ö11lenmi~ gibidir •• 
Londrn, 17 (A.A) - Tahminen iki ay 

evvel t sis cdıl n ve B. Çörçile na7.aran 
h" •nci kolun faaliyeti ıle mesgul olan 
Sv"nton komitesinin teşkili dün Avam 
k r ında B Çörçilin beyanatta bu
J ımma ına vNil" olmustur. Ba vekil de
mi tir ki: 

- s nton komitesine veya gizli teş
k ıl:ıtın 1 r·1er şubelerine ait suallerin. 
bu c:u. il r verilecek cevapların umumi 
menfaatlere mugayir olacağını bir kaç 
zaman evvel meclise anlatmıştım.. Bu 
n vi meseleleri bilhassa harp zam n n
ch alen°n münakaşa etmek doğru de-

'dir. Avam kamarası srnelerden bnri 
bu pr nsibi kabul etmi~ ve her z. man 
mestur tahsisatın ve sarf şekill rinin 
münakaşasına müsaade eylemeyi rt'd
detmişti. Meclisin Svinton komitesi bah
sind<> de bu kaideye riayet edec" "•ine 
cmin":n. 

BI' sözlerden sonra ba..wekil bahsi ge
çen ko~nitenin teşkili hakkında as, rıda
ki taf~ilatı vermiştir : 

- Tahminen on hafta evvel Hollan
da mıll tini Nazi tecavüzi.ine ram eden 
knrnnlık ve alçak miişarekeıten onra 
ln~ilt0r nirı üstünden bir cndiş0 dalj!a
sı gecti. Dü man ajanlarının bumda fa
aliyett bulunmasından ve ayni su al
tından :. ürüyen hain tabiyeyı kullanma
sınd"'n korkulurdu. Nezaretlerin muh
telif subeleri bu :ıibi tasavvurların i5nü
n,.. f1 c"'lek va7Jfesini deruhtP c tti!er. 
l'"'akat bu mukabil faaliyet her zaman 
icap eden ahenkle yürümPdil1ind n bu 
vazifeyi deruhte etmesini B. Svintondaıı 
istediM .. Beşinci kol tehlikesinin önün° 
geçmek için alınan tedbirlerde büyiik 
bir sali'ıh olduj?unu meclise bildir:nekle 
bahtiJ arım. Tehlike münasip nisbette 
az.almıstır. Bunun böyJ... olması cok 
miihimdir .. 

Mayıs."l nazaran çok kuvvetliviz. 
Fakat bir istilii tehlikesi hiç bir veç

h le ~ecmiş dej!ildir ve vabancı rnrrn-
1 ketlerdeki Almanlar ·da hare'kfıtın 
haşlamak üzere olduv•unu mükerreren 
bize temin etmektedirler. 

-----t:r---
A f r ikada ki son harp 

vaziyeti 

• r 
YUGOSLA Y D --·--

Tersaneler işsız-
likten kapan
ma~a mahkum 

bulunuyor 
Belgrad, 17 (A.A) - D. N. B. Ajan

sı bildiriyor: 
l larp dolayısiyle Yugo lav deniz en

düstr::Jı \·ehim bir buhran devresine gir
mi0tİr. Ağustosun ortasında Adriyatikte
ki Kral Yeviç lersane.i faaliyetini tama
men tatile mecbur kalmıştır. Evvelce 
1.200 işçi çalıştıran Split te:ıgahlan şim
di ancak bunun yarısı kadnr ameleye iş 
verebilmektedir ve pek yakında bir mik
dnr işçiye daha yol vermek mecbdriye
tinde kalacaklardır. Yeni siparİ<ı almıyan 
bu tezgahlar da nihayet faaliyetlerini t:ı
til edeceklerdir. 

----/;r·---

Y U. A iSTA.~DA ~EFRET 
~ iNFiAL 
---:t:-

- L•ı'\~TAltAFI l l 'iC'J SAHİFEDE -
Bütün Yunan mille-ti tnrafındnn du

) ul:ın acı vt' hayret hissiyatına bu fıni 
\" ic;itilmemiş darbrden müte\·ellit çok 
derin bir nefret ve infial olımısı çok dc-
rin bir hissiı,·atı t vlit etmektedir. Ma-
1\ımchır ki Yunanis'anda bahrlyenin ta
rihi bizzat kendi tarihine karışmakta
dır. Dün bu darbe ile bütün bir millet 
yarahn:nıştır. Fakat gemiler tekrar in
şa edilir ve tarihleri ebedilrsir.. Elen 
milletinin d rin nefret ve infialin!n ne
ticl.'Sİ olarak. Yun:ın ruhu daha z.iyade 
· uvvetlC'nmekte V" i<>tisnnc;ız biit!.in 
Elwlcr Kral \'C milli hi.ikiimet ile onun 
şefi Metak.Fasın etrafında daha sıkı ola
:-:ık toplanmaktadır. 

- llASTARAFI ı inci SAHİFEDE _ YUNAN KRALININ MEKTUBU 
Atina li (A.A) - D N B ajansı bil-

ile bir hecin deve kolu Üzerini'! ti'm 
hetler knvde.dilmiştir. 

SOMALiDE lNGlL1ZLERtN 
VAZfYETI NAZlK 
Londrı.ı 17 (A.A) - fngiliz So'l1nl" ,;n

deki vaziyet İngiliz salahiyettar mahfil
Jerindr endise uyandırmaktadır. Bu 
mahfiller, maddi hatta stratejik bakım
J::ırdan 11.<ılyanların bu memlekette yap
tıkları ileri hareketin kendilerine an::nk 
bir yük olması muhtemel bulunmasına 
rağmen alınan müteaddit raoorların de
lalet ettiği ~ibi Habeşistanda kaynıyan 
isyan Uz rindtı te-;kin <'dici bir t 0 sir ~ ap
tıvını sövliyorlar. 

Somal"de vaziyet dün sabah Lonclra
da nazik olarak telfıkki edilmekte ve 
lngiliz kuvvetlerinin Berbera iizerine 
cekilecekleri ve oraya mahdut takvive 
kıtaatı szönderilebileceği tahmin edP
mf'lrte idi. 

iTALYAN RESMi TEBLtct 
ltalyada bir mahal. 1 7 (A.A) - ltal

yan orduları umumi karargahının 68 nu
maralı tebliği f ngiliz Somalisinde taar
ruz hareketimiz hala tam bir inki at ha
lindedir Zeila semasında bir dü man 
tayyaresi alevler içinde düşürülmüştür. 
Colbolcia ve Massaonah t-ıyyare mey
Nı\nlarına düşmanın yaptığı iki hücum 
e emmiyetsiz hasara sebebiyet vermiş
tir. Dcirt ölü ve 2 yaralı sayılmıştır. 

Vaz.ire kar ı yapılan hava harekatı· 
mızdan birindr: y.:rde iki düsman tayya· 
resi tahrip edilmiş ve Lir lngiliz avcı tay
yaresi diişürülmüstür. Avcı tayyarelerimi 
zin refakatinde olarak bombardıman 
tayyarelNimiz Valtar Valte limanını 
bombardıman etmisler, hedeflerde yan
ı:mlar çıkarmı lardır. 

F'ilolarınııı:a karoıı hiicuma ı;eçmek ni
yetini izhar eden cliişman avcı tay) arele
ti çekilm;qlerdir, tayyarelerimi:ıin hepsi 
üslerin,. dönmüşlerdir. 

Şimali Afriknda tayyarelerimiz Fuka, 
Marea. Mafruh demiryolunu bombardı
man etmiıılerdir. 

Simali 1 tah·.·nın bir mahalline du'jman 
v,.ni bir J. .. ..-n hücumu yapmıştır. Atılan 

diriyor: 
Atina ajansına nan:ı.ran Helle kruva

·fö-ünün beklenilmedik z.ivaı münnsebe
:ivb Kral. basvekil B. M 0 taksasa derin 
ı~tıraolarını bild:rcn bir ırelttup gön
d rmic;tir 

Kral bu nıek1ubtinda ]\'[E;f.<ıksa ·fan 
Yunan kruvazörü mürettebatına ve ha
dise kurb.,nlarının ailelerine samimi ta-
1iv tlerinin bildir:lm~ini l'İca etmekte
dir. 

MF.TAKSASIN EMRt YEVMıSl 
B. Metkasac; <lonanm:. •a bir emri yev

mi nesrederk cı~~ümle '"U bey:uıatta 
bulun:nuc;tur: 

Tin:>s koyunda demirli bulunan He!· 
ı ... kruv:ızörüniin 1Jyaını büyük bir 
lr:nlc.- bildirirİ". Donanmıc; bulunan 

kruvazör hir clen·?.altı trırafından bntı
;ılmış~ır. Elen ıoilletinin ıstırap hisleri· 
'li if::de ed0 rken Yunan anan°<:inr uy
"tın olnnk vazifelerini yapım Helli'nin 
ku:n:ındanını, 1.abitler;ni ve müretteba
tını samimiyetle selfıınlarım. B•ı inanıl
'llı~ a::ak torpillenme hadisesinin kur
b:ınla~•n" tee;;sür hislerimi bildiririm. 

Ku• b::-!ılar, bir iilii. 4 kcıyıp, 26 yara
lıdır. 

1NC1LtZ R1RtNCt LORDUNUN 
TELGRAFI 

Londrn 17 (A.A) - t.nıirnllık hirinri 
Lordu Yunan bahriy~ nazırına şu tel
grafı cekmiştir: 

Dini Assomption bayramı münasebe
tiyle yapılan tören<> i~tirak etmekte olan 
Helle kruvaz:irünün bir denizaltı gemi
si tarafından bntırılmıs olınıısını biiyiik 
bir teessürle haber aldım. Amirallık ve 
Jngiliz bahriye subayları namına Yu
nan bahriyesine derin sempatimizi be
yan etmek isterim. 

bombalardan bir kısmı kırlarn düşmü, ve 
iki ölü, beş yaralı kavdedilmi tir. Mnddi 
ha,.ar ehemmiyetsizdir. 

T orinodnki tnyyare dafi bataryamız 
bir düşman tayyaresi tahrip ederek Ce
resole Della civarına düşürmiişlerdir. 

Cihan Hatun ~•111111:111111:: --------- Curci Zevdan · elnha: 103 YAZAN: -----w=-- wıs ..................................... .. 

Bır ı.:uıı V(.•rdaıı l,o rak yaııınn gcl
dı Cız i h"r ıl·t•ına isicdi. Ba ha a kal
dıkları 7, • n kt'ndısinc bir mı.:ndılc sa
nlı .. _ o; bır ilk ktuo \erdi. Aydoğdu mek
tubu actı. K:.gıt ii:r.crine yaz.ılı idi. (Ham
mad) dan ı nıo; id;. Okumnğa ha ladı. 
Su sekılde idi: 

(Unnır. e\ de Jrap (Hammad) dan 
(Samra) da Tiırk (Aydoğdu) ya: 

·Sükutu pek cuk uzattığımı, siz.i uzun 
bır intizarda t.Hraktıgımı biliyorum. Fa
k .. t bunu istiyerek yapmadım. Kaybo
kınları nra""akla bir kaç ay geçirdim. 
Nasıl nrı} acağımı da bilemi) ordum. 
Rum imparatoru (Tcufil) in bir ordu ile 
(Zibtn .. a) ya gitmekte olduğunu işitince 
aradıklarımız hakkında malumat alabil
mek ümidi ile o tarafa gitmek istedim. 
Fakat henüz orayd \•armadan Rumların 
şehri yağmn ettikltrini, çocuklar ile ka
dınları e-;ir aldıklarını, Malatya ve sair 

r k kadınları esir, erkekleri feci şekil
lerle katil ve idam eylediklerini, ellerine 
düşen müsliimanlar. göz oymak, burun 
\"e kulak kesm k gibi tazip ve işkence
JE:rc uğrattıklarını işittim. Hattc:ı kulak
ları, burunlnrı kesilenlerin bazılarını 
hizznt kendim ~ördüm. Şam ve Cezire
hududu üzerinde kfün şehirlerin ahali
sinden silfıhı, ntı ok.nların kaffesi Rum
lara karşı harbe ç:ktılar. Silahı, atı ol
mıyanlar bittabi hnrbe iştirak edeme
diler. Hu hali gört.nce (Zibtra) ya git
mekten ,·az geçhm. Umuriye beyi 
(Nats) ın Babck :lamanındn (Be.t) i zi
yaret ettiğini ve (Cihan) ın onu orada 
tnnıdığını hatırlıyarak (Cihan) ın bu 
beyin yanına gitmiş olduğunu muhte
mel gördüm. Tahminim doğru çıktı. 

Çünkü (Umuriye) ye girdikten sonra 
anladım ki Cihan ile Heyltine doğrudan 
doğruya (Bez) den burayn gelmişler. 

y lng·liz 
•mani rı 

ve Al
m .. te' 

• e 
Ticaret Veki eti bu h s s-

ta t tki ata başlıyo 
~*oWO.,.,---~---~----

i:aTANBIJL, 1'1 (Yeni Asır) •• Amerikaya konsinyasyon suretiyle ra
tılmı$ buluıtan tütünlerimiz icin prim verilmesi kararlastırdmıstır. 

Ticaret Vekaleti, her tacirin evrakını ayrı ayrı tetkik edecek; bundan 
sonra primleri istihkak sahiplerine vermeğe başbyacaktır .. 

Bu işin mümkün olan süratle ikmali ve yakında primlerin tevzü.-ıe 
başlanılması için çabşılacaktır. 

Başvekil R. Say- Milli Şef lnönü Ankara-
dam Ankaraya d 
hareket ettiler ya av et buyurdular --·--İsl<ınbu], 17 (Yeni Asır) - Başvekıl 

Dr. Refik Saydam bu akşamki eksprese 
bağlanan hususi vagonla Ankaraya ha
reket etmiştir. Başvekil Haydarpaşada 
Ticaret vekili Nazmi Topçuoğlu, Vali 
Lütfü Kırdar, İsl<ınbuJ komutanı polis 
müdürü, dostları ve kalabalık bir halk 
kitlesi tarafından uğurlanmıştır. 

İNGİLTEREYE ALMAN 
HAVA HÜCUMLARI 

--*--
- BAŞTARAfl J inci SAHİFEDE -
bir filo doğu cenup sahiline yaklaşmış 
\ c bir kaç tayyare İngiliz arazisi üze
rinde niifuz edebilmişse de a\'Cılarımı-
1.ın taarruzuna uğrnnuşlardır. Bu ta~
' areler Londra ci \'arına ,·am1adan Tay
~is nehrinin a~rzında uçarak nehrin iki 
kıyısına bomba atmışlardır. Tilburg ve 
Morthflcctde bazı ha.sarat vukubulınuş, 
bir .kişi ölerek bir kaç kişi yaralanmış
tır. Bu tayyarelerden bir kac;ı Londra
ııııı doğu cenubun.1 kadar uzanabilmişse 
de hiç bir bomba ntılmamıŞtır. Öğleden 
sonra çcnup sahilinin muhtelif noktala
rı üzerine taarruz kaydedilmiştir. Vight 
adasına bombalar düşmüşse de hru;ar 
«Zdır. İngiliz hav:ı kuv,·etlerinin bir 
tayyare meydanı t<ıurruza uğramıştır. 
Daha sonra düşnı<ımn kuvvetli bir filo
su tekrar Taymis c:ğzı üzerine gelmiş ve 
bunlardan bir kaçı Londranın batı ce
nup banliyosu üzcı ine bomba atmışlar
dır. Bir gam bomba isabet etmiş, bazı 
mağaza ve evler hasara uğramıştır. 
Şimdiye kadar r,elen haberlere göre, 

bir kaçı ağır olmak üzere az mikdarda 
yaralı mevcuttur. 
Akşam üzeri dü~man taarruzları tek

rarlanmışsa da bu hususta heniiz malfı
ınat mevcut değildir. 
Avcılarımız mütemadi faaliyet göster

mişlerdir. Ve akşama kadar elliden faz
la tayyare düşürü lınüştür. A vcılanınız
dan J2 ı;i kaybolmuşsa da 8 pilot sağ ve 
salimdir. 

Büyük hava muharebesi esnasında 
bir •• 1gili1. avcısı doğu cenup şehirler.ı;len 
biri üzerinde bir Alman Dornier tayya
n'siyle destan mevz.uu teşkil edecek şe
kilde muharebe etmiş ve diişman tay
::ı arcsiııi sahile dü~ümı~tür. Bir Al
man tayyaresi düşerken e\•lerin çatısı
na çarpmış ve ateş almıştır. Tayyarede
ki dört kişi ölmüştür. Bulutlar arasında 
yapılan diğer bir muharebede beş Al
ınan tayyaresi düşürülmüştür. 2.500 
metre yükseklikte uçan Yunkersler do
ğu cenupta kfıin diğer bir şehir i.izerine 
düdük çalan bomb&lardan on kadar at
mışlardır. Bazı evler ve bir otel hasara 
u~mışsa da insanca zayiat yoktur. 

Oğrenildiğine güre_ evvelki gece ya
pılan bir baskın esnasında bir mektebe 
bombalar düşmüş ve: bir kaç bina hasa
ra uğramıştır. Dün sabah yoklamada ba
zı talebelerin mevcut olmadığı görülmüş 
ve bunlardan birinin cesedi bulunmuş
tur. Bir kaç yaralı ha">taneye kaldırıl
mıştır. 

Evvelki gece de orta İngilterede kf.ıin 
bir şehire giirültii çıkaran bomhillar 

etmek üzere imnarütorun nezdinde bu
ranın beyinin tm·asutunu istemişler. 
Nats bunları kerıdi konağına misafir et
miş, muvaffakıyetli bir tavassutta bulu
nacağını ''adeylemiş. Bilahara (Bez) in 
sukutu (Babek) in idamı haberi gelince 
Cihan ve Heylfıne için orada kalmaktan 
başka yapabilecek bir şey kalmamış. Al
dığını ınalUmata gOıe Umuriye beyi 
Nats bu iki kac!md ve bahusus (Cihan)a 
fevkalfıdc ehcn.miyet veriyor. Onları 
şiddetli bir tazyik altına almış, bir yere 
çıkmalanna ınü:;n.:dc etmiyor. (Ci
han) ııı şid<let ,•e dehşetiyle meşhur 
olan (Babek )e ne kadar nüfuz ve te-
sire.le hulunduğun:.ı reyülayn müşahede 
c.ttikten sonra, bu ;;damın tehakküm ve 
esareti altına girmeğe razı olacağını 
hiç ümit etmiyorum. ihtimal ki Cihan 
sana knvuşmaktan ümidini kesliği için 
kendi ihtiyariyle bu esareti kabul etmiş
tir. Sana dair mali'ıınat vermek ve kari
ben buluşacağınızı tebşir etmek iizere 
onunla mülüki olmıık icin pek <:ok çalış
tım. Fakat muvaffak olamadım .. Çünkii 
burada halk Müslümanlara karşı son 
derece müteyakkız bulunuyorlar.. Bir 
Müslümandnn şüphe ettiler mi Zibetra 

x~x·~-~-------
Ankara, 17 (A.A) - Reisieümhur İsmet İnönü bugün saat 15.35 te otomobil 

ile Su şehirden hareket ederek Bala iizerinden Ankaraya saat 20.30 da avdet 
buyurmuşlardır. 

Büyük M. M. reio.;i Abdulhalik Renda, Genel kurmay başkanı mareşal Fevzi 
Çakmak, Vekiller, Cümhuriyet lfalk Partisi umumi katibi Fikri Tiizer, me
buslar, Milli Şefi Dikmende karşılamışlardır. Ankara valisi Milli Şefimize An
kara vilayeti hududunda miilfıki olmuştur. 

Romanyadan alacağı 
olan tacirlere tebliğ 

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

Bil' hafta zarfında buJundulıları mıntaha tica
ret nıüdurlülılerine müracaatleri bildiriliyor ••• 

Ankara, 17 (A.A) - Ticaret veka- ren en geç bir hafta içinde mıntakaları 
!etinden bildirilmektedir: ticaret müdürlüklerine bildirmeleri la-

l - Romanyaya mal ihraç etmi~ zım gelmektedir. 
olup da bedl'!lini henüz tahsil edememiş l B k R 1 1 1 kt b . - u erre umen er e yapı ma · a 

ulunan ıhracatçılarımızın; olan müzakerelerde mevzuu hahis ala-
A - Gönderdikleri malın cınsını, 

mikdarını ihraç tarihini ve kıymeti ile 
nlacaklarını; 

cakların tediyesini te~ri etmek iizere itti
hazı derpiş edilen istisnai tedbirlerden 
mezkur bir haftalık müddet zarfında mü. B - Şimdiye kadar alacaklarını tah

sil edemiyenlerin sebebini müsbit evrak racaat etmiyenlerin İstifade edemiyecek
ile birlikte 17/8/1940 tarihinden itiba- leri bildirilir. 

Romanyada 
yahudi 

aleyhtarlığı 
-+-

Fahri lıonsoıos olan 
Yahudilerin mulıaueıe
nam~leri feshedildi 
Biikrc~ 17 (A.A) - D.N.B. ajansı bil-

diriyor: 
Hariciye nazırı Pariste, Niste, Anvers

te, Aınsterdaında ve Guateınalada fah
ri unvanı ile Rumen menafiini temsil et
mekte olan yedi yahudinin konturatla
rını bir Eylülden itibaren feshetmiştir. 

düşmü:, bir kaç kişi ölmüştür. Bir ma
halleye düşen diğer bazı bombalar az. 
ha.c,-ar yapmış, yalnız bir bomba küçük 
bir fabrika üzerine isabet etmiştir.. Bir 
çok yangın bombaları bir kaç yangına 
sebep olmuşsa cia lru yangmlar ~üratle 
söncli.irülmiiştlir. 

169 YERİNE 32! .. 
Londra, 17 (A.A) - Hava nezaretin

den tebliğ edilmiştir : 
Perşembe günii hava ınuhaı·ebelerin· 

ele 169 Alınan tayyaresi tahrip edildiği 
halde Alınan başkumandanlığmın di.in· 
kü tebliğde yalnız 32 Alman tayyaresi
nin haybedildiği bildirilmektedir. 

Muharebelerin t kserisi deniz üzeri 1-

de cereyan etmiş olmasına rağmen o gün 
49 Alman tayyaresinin karaya düşürül-
düğü halen sabit olmuştur. Alman ba~
kumandanlığı o ~iinkü zayiat yekCınunu 
yalnız 32 tayyare gösterdiğine göre, bu 
49 Alınan tayyaresıne ait enkazın nasıl 
olup ta İngiliz. topraklarında yattığını 
iz.ahata güçlük çekecektir. 

kencelcrle itlaf ediyorlar. Her ne hal ise, 
Cihan ile Heylfıne elyevın Amuriye be
yi Natısın konağında mahpusturlar. Mu
\•affakıyetlen ümitvar olmamakla bera
ber Cihana sana dair malumat isal et
meğe çalışacağım. Şimdiye kadar elim
den gelebilen budur. Aldığım malumata 
gt>rc Rumlar mcnıa1iki İsli'ııniycyi çiğne
meğc kamr vcrmi~·crdir. Buna mukabil 
Müslilınanlar dah<ı evvel davranmalı, 
onların memleketlı.:rini çiğnemelidirlcr .. 

Amerikanı~ ye
ni müşahidi 

Londraya v;eldi 
- +

Almanların yeni harp 
usuller·ni tetlıilı 

edecelı •• 
Londra 17 (A.A) - Amerika donan

masından Visamiral Ghonnley, refaka
tindc.- Amerika ordusundan Tiinıgımeral 
Emınons ve Tuğgeneral Strong olduğu 
halde müşahit sıfatiyle Londraya gel
miştir. 

YENİ ASIR - Amerikalı nıniralın. 
İngiltereye karşı Almanların kullana
cakları yeni harp usullerini ya!<ından 
tetkik edip bir rapor vermek üzere Lon
draya i7.am edileceği evvelce ajans tar:-
fından bildirilmişti. --·--

lngiliz filosu 
Trablu~garp sahille. 

rini bombardıman etti 
Londra, 17 (A.A) - Royter : Bahri

ye nezaretinin tebliği : Akdeniz filoları 
başkumandanının verdiği bir rapora gö
re kumandasındaki zırhlılar ve destro
yerlerden mürekkep lngiliz. deniz kuv
vetleri Trablusgarpte Bardiya ile Kor
kapiskoyu ve civarda bulunan diğer as
keri hedefleri bu sabah bombardıman 
etmişlerdir. 
Bombardıman esnasında hedeflerini 

tayin için donanmaya mensup tayyare
ler kullanılını§ ve bunlardan alınan ma
lumata nazaran salvolar hedeflerine 
i~abet etmi~lcrdir. Bu bombardımanı 
müteakip filo İtalyan tayyarelerinin 
bombardımanına maruz kalmışsa da 
hasar ve ~.nyiat yoktur. En aşağı il:i 
düşman bombardıman tcıyyarcsinin dü
sürülclüğü gemilerden göriilmüstiir. 

---·~tr---

JAPDN ALEPLERi --·---Onların en mü~1~·hkem şehirleri bu - CAŞTAKı.: 1 l~Cİ SAHİFEDE -
Aınuriye iken yin' islfım ordularının 
sa\'lctine karşı çok dayanamaz. Surla- tamamı üz.erind~ icravı faaliyet ederek 
rında zaif noktalar \"ardıı·. Bunları ıyı müdn'aa ve kontrol halı.kını talep etti· 
tı:ıhkik ettim. Bendu1 lıu ımılümatı al- ğini ıöylemişti!". Sangh~y müdafaa ko
dıktan sonra do tunu bu şehrin fethine mitesinde iapo:l kıtaatı ı~umandanının 
teş\"ik edeccğıne ı:üphe etmem. Buna bütün lnırilİ:: mmtaltasının idaresini · tc
ınU\·affak olursan Amuriyenin surunun min etmek hakkını premip olarak ileri 
önüne askerle gelir gelmez bir a15mct sürrnU, olması pek tabii bir şeydir. 
mah5lısayı havi bir bayrak çeJ~ersin. Bu S.t!Phiyettar memur ~özlerine ~öyle 
bayrak ınüstntil ikı pan·adan ınüteşck- dt'vı1n1 etmi~tir: 
kil olacak. Bayı-.ıgııı hangi tnraft..ı dikil- --- Bq•r?elmii .. J imtiyaz. mıııtal:nsı 
nıis olduğun,ı ıfkii~eın orada bulundu- l Chııng Kin~ ile ral.ııtaı;ı olan kiınsderin 
ğunu anlar, ~ .. 'lUW ~cli;im. Es_ ~F ınüa- ( ,~!iy~t!cri İ"İn bir iltica mahalli teckil 
leyküm::a 1 etmekte idi. Bu kimsdeF iııe ~eçen sen<'-

Aydogdu bu mektubu okurk<'n alnın- nin ba .. langıcından beri 34 <len a!lağı ol
dnıı t r dökiılüyoı, hissi~ atı_ hntıxatı mı$ an tedhlş , ak' al rı) apnu bul~nmak-

kabi hav 
taarruz arı __ ..., __ 

Londra, 17 (AA) - J fa,•a ııeıa 
tinin tebliği: 
.,. Düşmanın Pcrsembc glİııÜ IngiJterel 
yaptığı taarruzlar esnasındaki kaJ ~p 
şimdi nihai olarak lC'sbit edi)rrııol 
( 180) düşman tayyare i muhakkak 
rak düşüriilmüştür. 

Dünkü taarruzlar esnasında dıi•ll 
len tayyare adedi 7S dir. 

Diişmnn dün P<'rşembe gününden f 
daha nz tayyare ile taarruz etmiş fil 
maruJ' kaldığı zn) iatın) iizde ni:oıbeti j', 
derecede biiyük olmuştur. Bizinı ~ 
kü 7.a}iatımız 22 layynredir. Ancak fJ 
tayyarell'!rdeki pilotlardan 1 4dü sağ ''.~ 
limdir. Dün gece düşmanın lngilterc ut 
rinde faaliyetinin hafif olmasına rnuk1

\ 
..rtı' 

bombardıman tayyarelerimizdeıı ıı10 h 
kep kuvvetli bir filo Almanyadn nıu 
hedefler Üzerine muvaffnkıyetle tali~ 
lardıı bulunmuştur. 

-----~ı· 
DOKTORUN KöŞES ' -, ·······-·-····-· 

Miyasma. __ ..., __ 
YAZAN: Or. G. A· 

Esk. k k" b" • b" "k oplı · ·ı. pC' es ı ır tn ır, mı ·r • 
keşfedilme:ıden önce hekimlerin ço. ~ 

d. ıı· 

bdaşık hastalıkların nereden l:el ıı; 
iz. h için, topraktan. göze görünmeı ' 
başka hiç bir türlii his edilmez hir tnk1,. 
uzvi parçaların çıkarak havaya }carı< 

• il 
ğını, bulaşık hastalıkların da bu nıı) d 
malardan ileri gt'ldiğini iddia ederler., 
Bu nazariyeye inanmıynrak bulaşık ~\ 
talıklardan her birinin ayrı bir sebe~ı:., 
duğunu söyleyen - zaten pek nadıd r 
hekimlere de aklını bir az oynatmış. t 

!erdi. . t 
Bilhassa sıtma hastalığı bu nazarı) 1 

nin en zi>·ade tatbik edildiği hastalık f, 
muştu. Rutubetli yerlerde miyas~ıı c' 
daha çok çıktığı için sıtnııı hastıtlıSd 
en ziyade bataklık verlerde görülür, ~ 
lerdi. 1 !atta bataklıklardan çıkan 1:0d 
da miyasınaların kokusu diye say1Iır111• 
Bataklık olmıya:ı yerlerde de l lava 1~ rı 
betli olunca bulaşık hastalıklar nıttıG1 ., 
dan hu da miyasmaların rutubetten h0 

!andığına bir delil olurdu. I 
Mikroplar keşfedildikten sonra, bu ğll 

şık hactalıklnrın sebepleri onlar oldld 
anlaşılınca e<:k0 miya~ma mikrop 0 

1 
Sıtma hastalığının sebebi olan hayvııfl~§ 
ğın sivrisineklerle geldiği s:ıhit olud t 
bu sefer eski miyasma sivricincklef 

1 

denildi. ~ 
Miyasma :sözünü simdi hemen heıı1 

hiç kimse kullanmaz: Kullananlar dıı t~· 
ki nazariye ile eğlı:nınek için o söLÜ ıe p 
rar ederler. Bulaşık hastalıkların sebC& 
!eri mikroplar olduğu tahakkuk ettik! ~ 

k ld ~ b l" . sC} 
~onra, toprn tan ne o ugu e ırsız 
lerin çıktığına artık kim inanır? 1 

Vakıa bu taoir hiç bir zaman bt
11

• 

ba··'ı bir ~ev ifade etnwdıği gibi bu 1 r 
• J k~' 

manda da onun açık bir manMı )'O 
11

• 

Fakat topraktan miyasma çıktığına irıl\ ,. 
mamakla berabrr, toprağın bulasık ~ıı. 
talıklar üz.erine hiç bir tesiri bulunınl\ 1 

zann,..dilirse yanlış olur. .ı~ 
Bir kerrc topraktan gell'n bula, t' 

mikroplu hastalıklar vardır: Tetanos ~11 
bi, şarbon gibi .. Sonra k,ıvveıli bir rı ~ 

· ·· "k 1 h · ıopr" zarıyeye gorc mı rop arın epsı . ~· 

içinde tekamül geçirerek türl ;· türlü cıl'I., 
ler meydana getirirler. .) ani topraktd 
başka vasıtalarla bulasan mikropların 
hepsinin aslı topraktndır. elıl. 

Bu nazariyey~ kuvvet \'eren bir d 11 
topraktan dışarıda ) aşıyan mikroplar~. 
en ziyade hoşlandıkları gıdanın top• 
?aktan çıkan ga.1.lar olınaı:ndır. "flll' 
rağın iizerini buzdan bir tabakn k~Prıı' 
yıp da toprakla hnvanın arnrındakı ı· 
bıta kesilmeyince topraktan dairna ı.ııı !\' 

lar çıkarak havaya karı ır. Fakat h?~~ 
daki tuyik derf'Cl'!sİ azalınca toprak 1f f• 
deki (;azlar daha çok miktarda çıkar. ııet 
Bunlar İnsan için nz çok kuvvetli bıf ... 

1 • • C" 
zehir oldukları halde mikrop ar ıçııı 
İyi gıda olurlar: Toprak, kendi.,inin )~~e 
ruları olan mikropları da havada 

1 

beslemek istiyormuş gibi... C' 

Bundan dola) ı havcı.daki tazyik def ıı 
ceııi azaldığı zamanlarda bulaıjlk ha~d~ 
lıklar çoğal ır, çiinkü her val~it ha"' 21el 1 

yahut bizimle birlikte. 'ücut!arırn 1: r• 
bulundukları halde dermansız o!dukı)llf 
için ıııarifetll'!rini yapanııyan nııkr0P 11 

topraktan dalıa çok miktarda gaılıır 1• 

beslenince, gelişirler, çoğalırlar. ku"" ~I· 
!erini ;uttırırlar \"e ihtis:ı~Inrı olan has 

1
• 

lığı meydana çıkarırlar. Topraktarı ı; 1 

r ' kan gazJarın mikropları kun·etlcnc • 1~ 
en iyi grip hastalığı sa!gınl::mndn 1' 
edilmi.,tir. Zaten, büyük salr:ın h:ıl•d3 
olmıynn rrip hasıalıklnnnın da ha\ 11• ııı 
ki tazyikin c.zaldı~ı mevsimlerde nrtııE'.1 

•erk es b:lir. lı ı 
Topraktan cıkaıı su buh-..rı, rı•tu " 

de mikroplnr için İyi h;r r.ıdadır. Hıı~ ı 
rutubetli olunca mikrop!. rın ctrafırı~ıJ 
su buharında birer habbe~i}Jer ıeşek bı' 
eder. Mikroplar bunların iceri inde , 
tnrn!tan da topraktan gelen v:azlnıltt bt e 
lenerek pek ziyade kuv\:etlenirle~<~i 
uzak me'lafelere kadar gıderler. . it' 
:nİ} asma na7ari) esini an intan hekıı11Jıı' 
de ıniyasmalar uz k mesafelere kıt 
gidebilir. demişlerdi. 1rı 

Gene topraktan çıkan t:.lekırorıl 3~e 
,.e radiy:ı'lYonların mikroplar üzerine 
,:ri de baııke.... ı• 

B .. b"" •. 1 d 1 ıı ıf'I us utun unulu mu~ 7nnne c: }i:t;.ı' 
yl'l~rna na:.>ı;ıriye~İ ) t"'!'İdcn canlann18 bıl' 
dı:-, nncal. m::ı. :> mr, t:ıbi:i yerine su ki' 
harı, mikroplara "leh ol n ~az);ır, el'"

1 rol"l · ~ ~ r··~ ' 1 ı d k l''1rth! t• 


