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• Milli Şef ve Nüfus sayımı 1 « w uha rrı r 11'1 
ve umumi nesrivat mUdUrü 20 İlkte~rin pazar günü bütün yurdd:ı umumi 

nüfus sayımı yapılacaktır. Milli Şef geçen sa
yımda şöyle demişti : 

----
11

.:..:.A.:...:.KKI OCAKO(il.U 
AH O E ~-H-A l_T_t __ 

'.'l!'VAM MO "' .. •Sayım malumatı üzerine memleket dertlerini 
görüp anlamak ve teclbırlcr almak yolundayız .. 
Bu da ŞÜ}.lhesiz ve ancak doğru istatistiklerle 
mümkün olabiiir .. • 

")euelık UUE 1 I l tlrkive icin Harlc için 
Altı a ... İ;k~ 1400 2~00 

Ciınıı ···: .. ··. 750 1650 

1-.. l?eı;ını!) nlbhalar <25) kuruştur .. 

....._ I 1. L l~ F (, N : 2697 

llfın .J 

Yeni sayım bize nüfusumuL hakkında doğru 
bilgiler verecektir .. 

Bas\·ektılet İstatistik Umum Müdi.irlüğii ~ 

- ı uııuerf'Calınd 
.ıo gazetenıız. mesuliyet kabul etmez Ciimhuriyctin ve Cümhuriyct e!crinin bekçisi, 3abahları ~'kar siyasi gazetedir YENt ASIR matbaasınd:ı basılmıştır 

SON GERGİNLİK VE 
ITALYANIN MAKSADI 

-*-
Yunanistanla 
harbetmek mi 

istiyoi'lar? -·-lngilizler buna pek te 
ihtimal vermiuorıar 

--. .._._..,,,,_~~~~~~~~~ 
Merasim Lozan kapısında yapılacak 

"'-• 

Ticaret Vekilimiz mühim 
bir nutuk irat edecek 

--:ıı-----------

Dün Yugoslav sefiri geldi, Yunan Iktısat 
muhtemel . iaşe nazırlarının da gelmesi 

ve 
Her ·· ....... ...::......~:::ffi~i! 
~n teslihatını art 

hran Amerikaııın tahtclbahiTlerinden hir kaçı 

Enternasyonal Savyetl~re göre 

Londra, 19 (A.A) - •Royter• 
İngiliz matbuatı Yunanistam İtalyan

Alman nüfuzuna '=\!kmck, yahut Bal
kruılarda daha ileri gitmek veyahut ta 
İtalyanın Afrikndnki mücadelesini ko
laylaştırabilmek için İngiliz km'\·etlcri
ni iki ·e bölmek gnyc ini istihdaf eden 
Alman manevra ını biiyük bir clikkatlc 
takip etmektedir. Gazeteler Bellinin 
me uliyeti ancak İtalyaya atfedilebile
cek olan torpillcnıncsinin bugün istis
mar edilmekte olan Amııvutluk istikla

Dün lstanbuldan ve diğer yerlerden şehrimize bir çok misa!ir geleli.. 

Fuarıınız 
811giiıt ---·
Yal'aıı:nuncu e!.~ =.ıu 
bahti akıa 

Yardır •. -·-lı . ~KKJ OCAKOCı.u 
le . mır, bugün h =-=----

t'tttden biri . d eyecanlı ve &evi."lçl" .. 
cu Ent nı aha Y ı gun-

ik ernaayona.l F ll§ıyacaktır. Onun-
~lladi §artla ua.runı:n açacağız. 

::d~ı. ~evirJerd':'t~ ~e nıüsait bulunt.c:k ·~•nde göksü .. e.~• .at.dan bu eser. 
olnıu hır telcarnüJ ':uz~ •f.tihıı.rla kabar-

C
Jtur. e ınkaşda maxhar 
onmı ..• 

·~ ·ı~ karartan h ın~ ,1 lftirilrnif ilk F arabel~rin bir 
sabit erin. OrtalU\da k'~~Ja, bugun ma
n.: __ P•"1y .... ı_ ~lürparkın içinde 
-·- en. ... :.:"''"«n, aerıı sara .. k 'tndaJc;·~"Yet ve İnf' h yue alpleri-
de edeı bÜrik fark 1:. v~~n Fuar ara-
ı~ en ku\>Vet]' b. arnulun hızını ifa-

l'lQd Enterna. 1 ır varlıktır. 
1 a birin . d Yona) Fuuı lzın' . . 
~ le cı erec d ınn ıma 
rnillet>-~':'<unç ~bel rordl al~, güzel 
lrıM.::~•IQJn • e e en kurtarnu 
-~in· · un.,. kabil" • · f, 
~d· ı ıfadeye ıyetının yüksek 

1 ır; muktedir olmu~ bir 
l>oı~lt milli rnü d 
_._ u •diyae 1 C& elenin nasıl b" ..... ilt • zrnir En ır sem
faaı· t~di kaılu ~ernasyonal Fuan 
ı IYetun· • nrna dava 
"~l ~n &ernbol" mızın ve İmar 

Ji eınittir. u aayılmıya liyakat 
er &en b" 111~ın .e 12 burad ik 

plL - leytlnj takip d'a lısadi ink~fı-
--.ıın12ın v . e ıyor, sana il 
~ il eriJnlerini öl .. yı eıme 

"'·•- e hal ar•· d çuyol'\12. 
-·- ve i •:•-L -•n a rnuk ı t-_.- . 1UlluaJe k ~Yese er yap-
~-...:: unL~ • arıı eınnı ti' •• 

lıtiJcb -ntarını b l ye mızı art-
letı . ale İnan L _ ~ uyoruz. 
~ erın kuv ueslıyebilmek • · mil 
l\lrıu bil Vet ve kud l ıçın -

Q· rrıete ihti ret erinin ne oldu-

~~~ ~arırrıız l:t~~i;t;~~~sile ver-

'- ertıleketirni·~.. . . 
deR::.~ere İlıliyacunneyırnız olduğunu da-
li ı ~erin içind 12 •• bulunduğunu bu 

Ilı IC4rı rrı\in e rorebiliyoruz 
eıtıleketı asehatta bul · 

Amerika barba 
girecek! 

-C'.-
ff em Almanya, hem de linin İtalya tnraruıdan tahribi ile baş-
Japonya ile çarpıfmağa lıy~n gcr~inli~i arttırdığını kay~ediyor-

hazırlanı''Or !ar: Taymıs. ve Telgı:af ~azctclerı, 1?eSC: 
"' . . lenın heyetı umumıycsıne hasrettiklerı 

. ~oskova •. 19 (A ~) ~ Tns .~Ja~ı bıl- başmnknlelerind~_ İtnlyn tarafından ile
dırıyor : Bır scnclıl~ harp mucldetı zar. ri sürülen vesilelerin batıl olduğunu 
fında Am.eriknn ~crmny~~i. hası'.nlarına kyadederck Romada ihdas edilmiş olan 
k?rıp Lfıtm Aınerıkadn buyuk hır ınev- ihtil;ıfrn esas hedeflerini temyize çalış
kı kazanmış buhııımaktadır. Pan Ame- maktadırlar. 
rikan konfrraıısınlla birleşik Amerika, 

Avrupa <levlet1criııin Amcrikadaki müs- Yıı nanı·stan ı·stı• klaAI 
temlekclerini elde clınek için havayı ha- • 
zırlamışlardır. Ayni :ıamanda Birle~ik 
Amerika harbe jştirak etmek üzere dev 
adımlarla yüriimektcdir. Aydan aya İn
giltereyc l aptıklnrı yardımın fiili mahi
yeti çoğalmaktadır. Resmi malumata 

ve tamamiyetioi 
nıüdafaaya hazır 

nazaran, Birl~ik Amerika İngiltereye -•--
şimdi) c kadar 1.960 tayyurc teslim et- Aiino, 19 (A.A) - Atina ajans. bildi-
miştjr. Peki yakında Birleşik Amerika- riyor : 
nın lngiltereyc yaptıi:'I yardım ile harbe Gazeteler, Elli kruvazörünün torpil
iştiraki arasında bir fark görebilmek lenmesine büyük &lhifeler hasretmekte 
ıniişkiil olacakhr. Hirleşik Amerika Al- ve mesele hakkında başmakaleler yaz-

- SONU 3 ÖNCÜ SJ\JID'EDE - - SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -

Ticaret vekilinin diin l::mirc 1nuvasalatindcıı iki intıba 
Başlı başına büyük bir iktısadi hadise Her bakımdan olgun ve dolgun bir Büyük Britanyanın temsil edildiği ser• 

olan lzmir Enternasyonal Fuarı bugün müessese olan Fuarımızın Lozan kapısın- gi sarayındaki paviyonundan başka ser• 
saat 18 de gayet parluk merasimle açıla- da yedi ecnebi devletin bayraklan dal- gi sarayının sağında bir de İngiliz impaıo 
caktır. Bu münasebetle bugün fehrimiz galanmaktadır. Bunlar Fuarda paviyon- ratorluğu Ticaret Birliği paviyonu vardi!' 
donanacaktu. Fuar sahası bayraklarımız- lan olan Britanya, Almanya, Yugoslav- ki bu da devlet paviyorudur. Burada 
la donanmı~. gece tenviratı içinde Çok ya, Yunanistan, Kardeş lran, Macarista- Kanada, Avusturalya1 Yeni Zee.land Vtr 

cazip bir şekil aJmııbr. nıo bayraklarıdır. - SONU 2 iNCi SAHiFEDE -
Bugün sabahleyin Fuar sahası bir de

fa gözden geçirilerek ufak tefek noksan
ı rı ikmal edilecek \'e öğleyin kapıları 
kapanarak Fuann açılma saatine intizar 
edilecektir. 

RUMEN - BULGAR MÜ
ZAKERELERİ BAŞtlYOR --·-

Bulgar mu
rahhasları 

hareket etti -·Romanya ne maksatla 
müzakereye karar 
vermi~? .. 

.. f 

Fuardan güzel bir gürü ııiiş: Sun'i göl 

Ticaret Vekilinin gelişi tafsilatı 
--~~~~--x.x·~-~---~--

tadllrı ö~ er~en neler al b'l ~~u~~muz 
\>e aatSe:n•Yoruz. Yeri~ l ec:egınuzı hu- Do" nku"' Alman bu" cumıarı 
~~. llrı bur•da b~r~~ ya~ancı alıcı 

Fuarı.n ırlerıne tanrtı-
ınailiz hava akınları 

Sofya 19 (A.A) - Romanya ile mü
zakeratı idare edecek olan Bulgar he
yeti dün akşam hususi trenle Craivaya 
hareket etmiştir. Vekil dün şehrimizde 

bazı tacirlerle konuştu 
ntin l 12111 iktı5-d" b 
~İy: ~İği faydal~r ak~~dan bize te-

8u İtib ır hakikat bal"rndun~aıa kabul 
l~İr ı arla bu ın edır. 
'•Yda~lernaıyonae;e;e ıırnsılu bağlıyız. 
halli L~r .aaYeaind-.ı· uk~rı temin eylediği 

, 'Olf ı• 1 'CUlf 1 -- •• 
rıın ın l .,.. o rnakht k "'""vzıı ve ma-°" il~ olrrıuftur. n çı hl!§ Türk rnilleti-
tı u ııer .. 
., kıl Run biraz dab . • 

tinin rna.1c. kuvv,.tJe d' a ınlusııfa maz
·~ll2ıfesi haline n •mı.ek Tü .. k mille. 

teketı ''.Fuarı, Yurt ~~rrıııtir. 
ına Y erı de n .. thran •çınde turi .. tik ha 

'\'~tan bir had~~~t içinde kayna,: 
Fu. Un dört k" ır. 

r esna d «>fesinde 
~ te • sın ıı, l:trnire n vatandaslar 
rnerrıı !'11n evledig-i akın elınekte Fu 

e11etin h ucuz.luk '. • 
«:ut bul er tarafı d aayesmde 
tanınıak~an ~siz güz:ll~k;"e~zı:_len mev. 
lar. •rrı!car. Jaıına 1 h ~rı Korınek ve 

au t • ııa ıp olınaktadır-
ltabuı e~rı~tik hareketi . 
tanın,ak rnıyecek kadar erı.~ kıymeti ölcü 
tıun İçind"Ylırt sevgisini Yüksektir Yurdu 
"aınızda ır ki bi:ı:e iktıs a~hrtn:ıkt r. Bu
liin çı • katey)edi-i •.dı kalkır--na di
larıdır:lakhlıRivle göz~ n:ıız. rne.-ı:ıfı>I .. ri bü-
t n u d" t!rırnı:ı: .... d lran ,... avay8 k onun ,. can. 
hı--. , .,uzel tZln· • ar,ı İnl'ln 
b --i•nd ıran ıineı' d ıru:ı:ı art. 
Cl'ec•nlıan. gelen vata~ e YUrdun dört 

:tellikterin•bır hayat Yar td&flara ne,eli, 
d._, ~ • ı tanıta.n bu a an, Yurdun ~-
dar 1r:VtC%ahürü ıöı~ıer~ ka111 ne ka-
"2dır etle ~. ertn11, onu ne ka 

\' ~L ırnıeınif olaak • -
• ~~ y~ 

tıa, lü b ıuraııııı d k 
btı eaer ".:d- büyü~ b~deylernek İste. 
iildir. kolaylıJcla v" kıYJnet lafıyan 

t..._ ta...:L• . Ucuda gelmi, de-
~ -.. ~...ancıe teref)' b' 

- SON ub neaaıerdeı: n ırilrnevki aı.. 
2 '"'-'İ S ea lere nakle-

A Y F AOA -

--·--
Alman tayya

releri . Londraya 
varamadı -·--86 Alman tayyare~• 
düşürüldü .. 

Londra 19 (A.A) - Hava "e Ana
vatan nezaretleri tebliği: : 

Londra mıntakası muhiti Kent kont
luğu -.·e lngilterenin cenubu şarki ve ce
nubunda muhtelif mahaller Üzerinde bu 

- so~ru 2 inci SAHİFEDE -

AMERİKA - KANADA 
ARASINDA iŞBIRLiGi 

--·--
Müdafaa·konli

tesi kuruldu -·Mü,ıerelı lıomtıe geniş 
milıyasta müdafaa 
tedbirleri alacalı.:. 

Ogedemburg, (Nevyork eyaleti) 19 
(A.A) - B. Ruzvclt ile Kanada başve-· 
kili B. Mackenzic King, bir da[mi mü
dafaa komitesinin derhal tesis edilmesi 
hakkında mutabık knlmış oldttklanna 
dair bir beyanname neşretmi§ler&:E 

- SONU l lNCi ~~ -

--·--
ln~liz tayya
releri üç ton 
bomba attı -·Boulongne'da yangın 

Heyet istasyonda ordu genel kurmay 
reisi, mebuslar meclisinin ikinci reisi B. 
Pechov, hariciye nezareti umumi katibi 
mebuslnr ve kUltUrel ve vat.ır..i teşek
killlerin mümessilleri tarafınd.ım teşyi 
edilm~tir. 

RUMENLER1N KARARI 
Bükreş 19 (A.A) - Rador ajansı bil

diriyor: 
Romanyayı komşularından ayırabile

cek meselelerin muslihane bir surette 
~ıkarıldı.. halledilmelerl ve dünyanın bu kısmında 

Londra, 19 (A.A} - Hava nezareti is- milletlerin yine muslihane teşriki me
tihbarat biirosunun tebliğ ettiğine göre, sailerine müstenit yeni bir politikanın 
cumartesi akşamı Boulognc,ya üzerine tesisi ümidiyle Romanya Bulgaristanla 
sahil muhafaza te kiliitı tayyareleri ta- müzakerelerin açılmasına karar venniş
rafından yapılan hücumlar esnasında üç tir. 

- SON 2 in<"i SAHİFEDE - - SONU 2 inci SAYFADA -

·········································~ 

iNG~LTERE HEP MÜDA
FAADA KALACAK DEGIL 

-.--

ln~iliz deniz 
ablokası ve 

Fransa 
--·--

-----x.x~---~-

Merslnden getirilen nadide siyah parmak üzüm· 
leriyle yarun kiloluk Hatay şettaınerini 

tetkik etti.. 
Ticaret vekili B. Nazmi Topçuoğlu 

dün sabah İz.mir vapuriyfo tstanbuldan 
şehrimize gelmiş, hararetle istikbal 
olunmuştur. Vekile kale.mi mahsus mü
dür vekili ile toprak ofisi müdürii refa
kat etmektedir. 

İzmir vapuru saat dokuzu on geçe 
Yenikaleden girmiştir. Ticaret vekaleti-

lngiliz muka
vemeti ve 
Fransızlar -·--

nin lımirdeki teşkilat müdürleri, inclr 
ve üzilm satış kooperatifleri birliği mü
dUrü bir motörle vapuru açıklarda kar
şılamışlar ve vapura girmişlerdir. İzmir 
vapuru saat onu yinni geçe rıhtıma ya
naşmıştır. 

Vali B.Fuad Tuksal, müstahkem mev-

- SONU 2 inci SAYFADA -

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

Yeni Zelanda /ngil
tere ile beraber 

olmaktan müftehir 
-.--

Taarruza da 
hazırlanıyor 

YiyeceJı maddeleri Jıl· BüyüJı elıseriyet İngiliz 
Vcllington 19 (A.A) - Dün radycr 

da söz söyliyen Yeni Zelanda başve
kili B. Ferzaer ezcilmle demiştir ki: min yüzünden azaldı? .. -·-ingııtere teldiJıeyl ld• ka~: ~~;- Yan ttıtmi _bir 

latnıqtır ile her glin ~ Franaaz ~e bUD'I B. Baudo..a.ün 
lılWlletlenınelıtedlr S Vipde aöy1'4ili. mtuk~ FranAd~i yi-

, .. • yecek mad~ iôldasunll!..JDPa ab-
Londra·l9 {A.A) - Hachey & soy-: lokumdan ter; ~i IMldiftrek ab-

lediği bir nutukta lev~m .nazın B:: Jolwun kal~ iat~ için ileri 
Morrlsson demic::tfr ki~ : -!!.....liiiü d _,..,;: .. · v:..: " · • ..1!~ 

ır • • • MSU ewter · ~~ reıanmm ..,. ... na-
- Bundan üç ay avvel vaziyet cıd-: fiz tahai1etldin ..,_tlarile taacl tet-

di, hatti vahimdi. O zaman lngilteı-e.j idi etmelrteclir, -
- SONU 3 °ONCC' SAıdF!JıE ;~ SO:NlJ ~ ıııDiiiiı_.\ ... • .....,.,... 

••••••••••••••••••••••••••••••••• ~•• - • ·~"' DADU ~ -

zaferini IJeJıliyor .. -·-Nevyork 19 (A.A) - Nevyork He-
ra'td T Tibüne gazetesinin Vifi muhabiri 
bildiriyor: 

lngilterenin na:zi Almanyaya kar§ı 
göstermekte olduğu azimkir müdafaa 
Fran•z nuı&+ti üzeriaCle büyük tesir yap
ma'ittadır. Fransızlar Hitlerin seri zaferi-
nin vurduğu darbeden sonra yava§ yavat 
kendilerine ıelmektediTler. F ransanın i. 
tikbaliDin lnsiliz • Alman micadeleainin 

- İstila ve dehşet içinde bulunan 
A vrupada yalnız İngiltere korkma
dan Alman hücumlarına kat'ı bir mu
kavemet göstermektedir. Bu tehlike 
imtihanında Yeni Zelnnda !ngiltere
nin yanıbaşmda bulunmakla müfte
hirdir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
neticesine bağlı olduğunu müdrik bulun
duğu cihetle büyük bir ckaeriyetin İngiliz 
zaferini temenni ettiği muhtemel bulun
maktadır. 



SAHİFE 2 

BİR 2'EXKİK 
• ••••••••• 

Bizde mııallim 
~----------~~-x~x----~--------~---

J.-'töy muallim m.2kteplerinden alınan ne ·celer, 
ıı&uthitine candan bağlı mütevazi yeni bir mual· 

tim nesli yetiştireceği ümitlerini 
kuvvetlendirmektedir •. 
--~~------x~x-------------

Hangı scvıycde olursa olsun umumi mümkün oldu 
nlarak tedrisatta iyi randıman nncak iyi Geçen derıı yılında 1 1 ilk muallim mek:
muallimle temin edilebilir, Bilhnssa ilk tebimizde kız erkek talebe Hyısı 2645 i 
ve orta tedri ntta muallim başta gelen bir bulmuştur. Bu muallim mektebi tipinde 
kıymettir. bir de köy muallim mektebi tipi ihdas 

uar Tenis mü- 1. 
sabakaları için 

hazırlık 
--·--

Cumartesı gününden 
itibaren başlıyor -·-

•• 
Uzüm ve 1 cir p ·yasaları 

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

Eylülün ilk haftasından 
sonra açılacak 

~------~~x•x•~----~~--~ 

--11:--
Bugün onuncu eseriıtl 
yaratmak.Ga 
bahtiyardır •. 

-fi-
- BAŞTARAFI 1 inci SAHU'l:JJS , 

Tedrisatta gaye Türk çocuğuna yalnız edilmi tir. Ru tip muallim mekteplerine, 
programla tesbit edilen faydalı bir bilgi mezun olunca kendi muhitlerinde mual
yükü vermek değil salim bir düşünce me- limlik etmek üzere köy ilk mektepleri 
lekesi, muvaffak bir çalışma metodu ve talebesinden giizideleri seçilip alınmnk
hepsinin üstünde çocuğu iyi ve faydalı tadır. 

Fwtr münasebetiyle Ankara, İstanbul 
ve İzmir tenisçileri arasında 6 ve 7 Ey
lülde Kültürpark tenis kulübü kortla
rında yapılacak tenis müsnbakalarına 
hazırlık olmak üzere Jzmir tenisçileri 
Cumartesi gününden itibaren kendi ara
larında müsabakalara başlıyacaklardır. 

Bu yıl turfanda ihracatı yapılmaması muhtemel 
Borsa idare heyeti Çarşamba günü ~aat 14.30 da toplanarak üzüm ve incir 

piyasalarının açılacağı günleri tayin ve tesbit edecek, bu karar ticaret Veka
letinin tasvibine arzolunacaktır. 

dile«k olan Belediye Reiıiınİ% ~ 
Behçet Uz'un kırılmak bilmiyen aı~ 
iradesi, yorulmak tanmııyan ~1"';
hükümetimizin verimli eserlere karJ1 _...ı 
suz müzahareti bu kudretli varlıiı.>""'~ 
mal.ta baılıca &mn olmuttur. ~etf 
§llmda onun yarabcdarmı da nunıı .!ilJ 
~inanla anmağl kadiqinashk ~ 
biliriz. ~ 

bir insan yapan temiz ve kuvvetli bir ka- Üç ııcnedcnbcri bu mekteplerdeki na-
rakter vermektir. zmi ve pratik tedrisatın verdiği netice-

Bu da aktif bir metodla, sınıfta tale- ler; bu mekteplerin köyün mektebinde 
beye doğruyu ı:e iyiyi kendi kendilerine muallim, köy i !erinde rehber, muhitine 
düşündürüp buldurmakla, onların fikri candan bağlı mütevazi ve yeni bir mual
ve ruhi inkişaflarinı temin edecek gayeli lim nesli yetiştireceği ümitlerini kuvvet
ve planlı çnlışmalnrln mümkündür. Ko- lendirmektedir. 

Ş:--hirler nrası t emsi.li müsabakaları 
tek erkek, çift erkek, tek kadın ve muh
telit olarak yapılacak, kazananlara mü
kafatlar tevz.i edilecektir. 

üzüm ve incir plynsalarının açılışının biraz gecikmesi muhtemeldir. Bu iki 
mahsulün piyasaları yakın bir ihtimalle Eylül ayının ilk haftasında veya bun
dan bir kaç giin sonra açılacaktır. Bn sene tsrfanqa ihracatı yapılmaması pek 
muhtemeldir. 

Fuarımum beynelmilellik vasıf .,e dfJ 
rekterinin de inkişafına hizmet ede? f, 
devletlerin müzaharetJerini hiç bir ~ 
unutacak değiliz. Bugün aabit olJııllf~ 
bakibttır ki iktısadi menfaatlere "!8'~ 
yürütülemiyen ıiyasi dostluklar ~ 
kıymet taşımamaktadır. • ,. 

lay olmıyan bu çalışmanın temini ise an- Orta mekteplere iyi muallim yetiştir
cak sınıfların iyi yetişmiş ve karekterli mek iizere açılan Ankara Gazi Terbiye 
ö~retmenlerin idaresinde olmasına bağ- Enstitüsü on üç senedenberi her :zümre
lıdır. den yüzlerce mükemmel muallim yetiş-

--·--MUA ELE VERGİSİ 
Fuarımızbugünsaat18deacılıyor 

Binaenaleyh Avrupanm f U ~.""' .J 
kanlı günlerinde yine bizimle ~ 
münasebetlerini inkişaf ettirmeğe l~ 
vererek Fuanmızda yer alan de"f '(J 
bu bareketJerile ayni zamanda • te1ı' 
dostluğuna verdikleri ehemmiyeti 

Cümhuriyet devrinin memlekette ya- tirmektedir. Lise muallimleri ise yüksek 
rattığı uyanıklık. her derecedeki mek- munllim mektebinde yetiştirilmektedir. 
teplerde mühim bir talebe akınının bas- Bunlardan başka her iyi muhtelif garp 
lamasına mebde oldu. Mektep açmak, memleke tlerine bir çok talt"be gönderil
bina, tesisat ve tedris vasıtaları bakımın- mektedir. 
dan, nihayet bir para işidir; asıl güç olan Bütün bu normal yeti:ıtirmelere rağ
bu mekteplere lazım olan adet ve sevi- men ihtiyaç oldukça açılan ehliyet imti
yede öğretmenler bulmaktır. } ler sene hanlarında muvaffak olanlardan ve ay
yeniden açılan mekteplere lazım olan nca yardımcı munllimlerden de i tifade 
öğretmenleri temin etmek için cümhuri- edilmektedir. 
yet maarifi her derecede iyi öğretmen Bugün muhtelif Fakültelerde ve yük
yetiştirmek için her türlü tedbirler almış sek mekteplerde önce nsistan olara k baş
bulunuyor. lıyan ve sonra doçent olnn güzide genç-

lk muallim mektepleri yapılan muh- lerimiz Türk ve garplı profesörler yanın· 
telif değişikliklerle. her bakımdan verim- da muvaffak bir çalışmadan sonra pro
li bir hale getirildi. Tahsisat umumi büt- feaörlük sıfat ve mcvküni almaktadrr
çeye bağlanarak, bina, tedris vasıtalan lar. 
ve muaUim kadrosu kuvvetlendirildi. Her derece tedrisatta çalışan mwıllim
Tahsil müddeti üç senesi orta mektep lerin meslek hayatları. maatlan ve iler
tahsili olmak üzere altı seneye çıkarıldı. leme şartları kanunlarla tesbit edüdiğin
Bu suretle ilk muallim mektebini bitiren· den. cümhuriyet devrinde muallimlik va
lere hem lise 1eviycsindc bir bigi. hem zif e ve mcsuliyetleri muayyen. istikbali 
de kuvvetli bir mesleki teşekkül vermek emin bir meslek haline gelm~tir. 

ınailiz hava akınları Günkü Alman hücumları -·-- -·--
BAŞTARAFI l inci SAYFADA - BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA -

ton infılıiklı bombg atılmıştır. llcdcflcr gÜn yapılan hücum esnnSJnda müteaddit 
mcynnmda dü~man fü; u dcni:t tayyare bombalar atılmıştır. Şimdiye kadar alı
rilolan \'ardır. Bombardıman tuyyarcle- nan malumata nazaran Croydon civarın
rine refakat eden a\'Cl tayynrclcri !ima- da zaviat olduğu bildirilmektedir. Diğer 
ntn alevlerle ccniJdiğini \"e su sathının mahallerde zayilt ve hususi emlake ika 
nt~le kııplanmı bulunduğunu haber edile-n ha!Oar azdır. 
\·ermişlerdir. Tayyare dafi bataryaları- D ün •k~ b üyük d~man filolan bir 
nın kesif a te ine rağmen İn::iliz tnyya- defada Dounes ve fOTeland sabillerm
relerinin hepsi salimen üslerine dönmüş- den geçmislerdiT. Bu filolar Taymis bali
lerdir. B ir bomba Labet eden dcnjz tay- cinin iki ıahilinde uzayarak Londra hava 
yareslnde vukubu!nn infi1ak o kndar müdalaasmı yarmak teıebbü,ünde ba
şiddetll olmuştur ki bu tayyarenin par- lanmujlardır. Fakat b u tctebbüs avcı 
(alan duman bulutlarının UstUne fırla- t l!lyyarelerimirin hücıımu ile kınlm11 ve 
nuşlardır. d ü'QD&D tayyareleri Kent ve Easer kont-

-x~ luklan İ'tikamet.inde pÜ!kürtülmüşlerdir. 
Rumen _ Bulgar mü- Alınabilen malumat tamam değildir. 

Fakat d ün alqamki dÜfman hücumları 
zakereleri başladı neticesinde az zayiat ve hasar olduğu 

zannedilmektedir. Fakat saat 20 ye ka-
- C.lSTARAFI 1 inci SAHiFEDE - dar .:Iınan raoorlar en qağı 86 Alman 
Görüşmeler Craiova'daki Kral snra- tayyaresinin dü.,tüğünü göstermektedir. 

yında öğleden evvel başlıyacaktır. Bul- Bunlardan 7 3 ü nvc.ı tayyarelerimiz 
E?arlstnnın baş mcrahhası tam salahiyet- tarafından, 12 si tayyare dafi bataryala
li elçi B. Pomenoff ve Romanyanın baş nmız tarafından ve bir tanesi de projek
murahbası da tam salahiyetli elçi ve sa- tör kullanan askerler tarafından düşürül
bık hariciye milstcşarı B. Alexnndr müstür. 
Cretzlnno olacaktır. Cereyan eden ba\•a muharebesi esna· 

Bulgar murahhas heyeti Calafat'a Pa- ıında 16 tayyaremiz üssüne dönemcmiş
zartesi sabahı vasıl olacak ve hususi bir ıe de pilotlanndan ııckizi hayattadır. 
trenle Craiova'ya gidecektir. Rumen 
murahhas heyeti akşamdan Craiova'ya 
hareket ctmlstir • - *-Amerika ·Kanada 

arasında işbirliği 
- RASTAKr. 1 INl't SAntn:ırn -
MezkQr beyanname şunu ilave etmekte
dir: 

Bu komite garp nısıf kürresinin bü
tün şimal mıntakasının geniş mikyasta 
müdafaası için deniz. kara ve hava me
selelerini derhal tetkike başlıyacaktır. 

ALMA IT..ARLA AlAYI 
Londra 19 (A.A) -- Hava nezareti

nin istihbarat ııervisi bildiriyor: 
lngiliz bava mürlafaa bataryalarına 

karşı ydmiş Alman bombardıman tayya
resi ant bir surette soldan geri yapmak
la mükernrnel bir reıımi tazim ifa etmi~
lerdir. 

Komisyonda ekserisi orduya mensup ol
mak tize~ h er iki memleketin dört veya 
beş murahhası bulunacaktır. 

Eu beyanattan sonra B. Ruzvelt Hyde 
Parka gitmiştir. 

#:&MM 1 Satıcı Aranıyor 
Fuar rozetleri satmalı için ıs · 20 genç bayan 1 
ue lıaya ihtl~aç uardır-
Derbal Fuar 9 EylUl kapısuıa mürauat edilmesi Te taliplerin iki lira te
m1nftt oarasa:u birlikte getirmeleri ilin olunur_ 

•cı ı ı JiiOO:Jd~XJrau2·z~,~~ao • • MmJ:ZVJZVP"™> 

Ve Ziraat nlatı •• 
Munmele vergisi kanununun 9 uncu 

maddes i mucibince muı:ımele vergisinden 
muaf tutulması lazımgelen ziraatte m iis
tamel makine, a let ve arabaların cins ve 
nevilerini gösteren bir list e gUmri.ik ve 
inhisarlar Vekôletinden şehrimizdeki 
alakadarlar gönderilmi <;tir. -- --s · G · .. DE 
12 kinin yutmuş.. 
Foça ka:znsının büyük cami m ' nlle· 

sinde oturan Ahmet kızı Bn. Raika Dön
mez bir gÜnde 12 l.:inin yutmul!tur. Bu 
yüzden fena halde hastalanmıı, şehrimiz 
memleket hastant'..sine getirilerek tedavi 
altına alınmıştır. --·--Zahire ihracatçıları 
Biriğinde .. 
Zahire ihracatçJan birliği idare he

yeti dün öğleden sonra saat 15 d e top
lanmış, birliği alakadar eden i,ler hak~ 
kında kararlar ittihaz eylemivtir. --·--BUDA P E $ T E 
Sergisine iştirakimiz 
Ticaret veknleti kalemi mahsus müdü· 

rü B. Fadıl, Budape-şte beynelmilel ser
gi!'indeki Türk standını hazırlamak üze
re Macaristana gitmi~tir. Orada bir ay 
kalacaktır. --·-.Gelenler, Gidenler 
Basın birUğj. 1st.:ınbul mıntakası reisi 

B. Hakkı Tarık Us, Kütahya mebusu 
B. Mustafa Bacak, Erzurum mebusu 
generol Zeki Soydemir, ŞCtrayidevlet 
azasından B. Nüsret Doğruer, şehrin:iize 
gelmişlerdir. 

Denizli mebusu B. Kazım Samanlı İs· 
lanbula, Samsun mebusu B. Ruşen Ber
kin Ankaraya gitmişlerdir. --·--Getirilen hay uanlal'UI 

muay enesi 
Karn, lınva ve su yollnrından her han

gi vasıta ile olursa olsun memlekete it
hnl edilecek hayvanların sıhhi halleriııe 
dair iptidai muayenelerinin hudutla1J ı 
nakledildikleri vasıtaların içinde yapıl
ması gümrük ve inhic;rlar Vekaletinden 
vilayete bildirilmiştir. --·--KİTRE VE CÖVEN 
İHRACATIN ADAİR 
Kitrenin Türkiye palamut ihracatcıln

n birliği işti~al mevzuundan" çıkarıldığı, 
Türkiye tiftik ve yapağı ihracatç.ıları 
birliğinin işti~al mevzuları arasına alın
dığı, nyrıca Türkiye palamut ihracatcı
larının i tigal mevzuuna Çöveninin ila
ve edildiği alakadarlara tebliğ edilmiş
tir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
NİKAH 

lzmir ticaret ve sanayi borsası genç 
simsarlarından bay Faruk Simc;aroğ
tu ile bayan Yıldız Arnnın nikah me
rasimi dün .saat 10 da belediye e\'lt>n
me <l:ıiresinde icra kılınmıştır. Mera
simde tarafeynin yakın nkraba ve 
dostlariyle şehrimizin tanınmış sim
sarian hazır bulunmustur1 

Genç evlileri tebrik~ eder, bayat?a
rınm sonsuz neşe Ye saadetle dolu 
olmıısmı dileriz. 

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

-----------------x~x~-----------------
- RASTARAFl 1 irci SAYFAllA 
I lindistan da dahil olmak üzere bütün 
ingiliz imparatorluğu bütün ibti~amiyle 
temsil edilmiştir. 

DON GELENLER: 
Dün gelen izmir vapuru lstanbuldan 

bir çok davetliler getirdiği gibi dün gece 
muhtelif hatlardan gelen trenlerin de çok 
kaltıbalık olduğu görülmiiıtür. Hnttii ba
zı trenler sab:ınlıklanna kadar dolu idi. 
Dün İzmir vapurunun getirdiği güzide 
davetliler arasında Yugoslavyarun An
kara sefiri B. Şümenkoviç ve oğlu 
da bulunu:rordu. Yugoslav sefiri dün 
öğle yemeğini otelde yedikten sonra sa• 
at 14 te, ref akatindc hariciye vekaleti 
protokol müdürü B. Sal&hattin Arbel ve 
V"el.:iJet ~flerinde.o B. T evlik buJunduiu 
hald e Bergamaya gitmiıtir. Sefir Berga• 
ma harabelerini gezmiş, ak§am sec; vakit 
lzmire dönmüıtür. 

AÇILMA TöRE.Nt: 
Fuaru:ı açılma töreni fÖ}'le olacaktır: 
1 -- Jstikl!I MUJL 
2 - Be.l~diye reiııi Dr. Behç.eu Uz'un 

nut'k.u. 
3 - Ticaret vekilinin nutku. 
4 - Kapıdaki kordelinın keai)me1i 

ve davetlilerin Fuara girmeleri. 
5 -- Ticaret vekilinin Fuardaki ecne

bi devletler paviyonlannın açılma tören• 
lerini icrası ve diğer paviyonlan ziyareti. 

6 -- Yugoslav sefiri verefine ziya-

fct. 
Fuar, cvvelcede kaydettiğimiz gibi Lo

zan kapısında yapılacalc merasimle açı
lacaktır. 

Bütün meraııim filme alınacak ve C. 
H. Partisi Umumi Merkezi tarafından 
tekmil halkevlerinde gösten1eccktir. 

NUTKUN EHEMMiYETi: 
Ticaret Vekilimiz B. Nazmi Topçaoğ

lunun bugün Funnn açılışı sırasında söy
liyeceği nutka büyük bir ehemmiyet at
fedilmektedir. Haber clclığunıza göre ve
kil nutkunda Fuar hakkındaki bükümet 
direktiflerini bildirecek, iç ve dı, ticare
timizden genİf ölçüde bahsedecektir. 

Bilhassa dış ticaretimjzin yeni inkişaf
larile iç ticaretimizde alınan yeni karar
lardan bahsedileceği zannedilmektedir. 

YENi OTOBOS 
SERVıSLERt 
Fuara giden yollar daha dünden kala

balıklanmııtır. Bu itibarla bucünden iti
baren fuar otobüı servisleri b ir kaç mis-
1ine çıkarı!m(fbr. Lozan kapısının ana 
mahallinde ild kısım davetlilere tahııis 
alunmuştur. 

JKt YUNAN 
NAZIRININ DA VETl 
Ticaret vekaletimiz, Yunan iktısat ve 

iaşe nazırlarını Fuarımızı ziyarete davet 
eylemiştir. Dost memleket nazırlannın 
bu ay içinde lzmire gelmeleri muhte
meldir. 

Ticaret Vekilinin gelifi tafsilatı 
~--~--~~--~~•s•x·~----~------~---

- RASTARAF1 1 lsrt SAHİFF.l>E - s.at 16,30 da tüccar birlikleri binasına 
ki komutanı general Mahmut Berköz, giderek bazı ziyaretleri kabul etmiştir. 
belediye reisi Dr. Behçet Uz, parti baş- Burada Ticaret vekilimiz The Ameri
kanı B. Atıf İnan, ınilU bankalar müdür- can Toba.cco müdürü Mr. tngliş ile uzun 
leri, ihracat ve ithalat birlikleri reisi ve müddet görüşmU~lir. BilAhara birllk 
idare heyetleri azası, tlcaret odası, bor- binasına gelen \•ali ile bazı tacirler de 
sa reisi ve ausı, tacirler, vilAyet ve be- Vekille görüşmüşlerdir. 
tediye erklnı Vekili kar~ılamışlardır, NADİDE 'OZUMLER VE ŞEM'ALt 

Vekil Kordona çıkınca askeri ihtiram Vekil bundan sonra Mersin limon ve 
kıtasını cmerhnhn ::u-.k ~ r• demek sure- portakal çiftliğinin hazırlayıp fuara gön
üyle selfunlamıs , . ., ooğru vilayete git- derdiği gayet nadide siyah parmak 
miştir, üzümleriyle Hatayın her biri yarım kilo 

T icaret vekili vilayet mdmmında vali gelen ~eftalilerini husust surette hazır
B. Fund Tuksalla bir mUddet görüserek lanan ambalajlar içinde tetkik eylemiş
vilayet i~ l eri hakkında verilen izahatla tir. 
alakııdar olmustur. Dün gece Vekil §Crefine Sehir gazino-

Z1Y ARETL'ERt KABUL runda belt>dlye reisi tarafından bir ziya-
VE GöRüSI\1ELER !et verilmiştir. 
Ticaret vekili bilahara kumandanlı~ı, BU SABAHKt lÇTtMA 

belediyeyi ve partiyi ziyaret eylemiş, iz- Ticaret vekili bu sabah saat on birde 
mirµalasta belediye reisi ve parti başka- bütUn birliklerin idare heyetleri azası
niyle bir müddet gö~müştUr . nm yapacakları m~terek bir toplantıya 

B. Nazmi Topçuoğlu öğleden sonra riyaset edecektir. 

POl.İSTE 

14 ya~mda bir kızm aşkı 
Bn. Ayşe adında bir kadın zabıtaya 

müracaatla 12 yaşındaki kızı Nerimanın 
kaçırıldığını ihbar etmiştir. Yapılan araş
tırmalar sonunda kaçınlan kız ve kaçıran 
Muharrem tutulmuştur. Küçük kız, üç ııe
nedenbcri Muharremi sevdiğini söyle
mektedir. Suçlu adliyeye verilmipir. 

Kumar oynıyanlar 
Beş lifi, Atatürk caddesinde 422 Bil· 

yılı kahvehanede iskambn kağıdı ile Pra· 
fe oynadıkları sırada önlerindeki lcumar 
paralan1e birlikte tutıılmuolar :n adliye
ye verilmişlerdir. 

Demir Metinin mari2eti 
Büyük Çiğli köyünün yukan mahalle

sinden Demir Metin, ayni mahalleden 
Muaa oğlu lbrah.imi Liç&Jda gök.si.inden 
yaralamıt ve tutuJmllffur. 

MABKE~IEI .. ERDE: 

YARALAMA 
SUÇLUSU MMIKOM 
Kemalpaşanm Çambel köyünden 

Mehmet oğlu Mehmet Ali Canı bir kav
ga esnasında karnından ve kolundan ağır 
surette yaralamaktan auçlu ve mevkuf 
ayni köyden Ahmet oğlıa 1ımail T un~lin 
muhakemesi dün şehrimiz ağırceza mah
kemesinde neticelenmiıtir. 

lsmailin 9 ay on gün müddetle hapsine 
.karar verilmi~r. 

Çalınan eşyayı 
alnlanın cezası .. 
Hırsızlık eşyayı bilerek sattn almaktan 

euçlu Simavlı İbrahim oğlu Ahmet Atar 
bir ay hapse maftkGm olmu9tur. 

el.han Hatun ıb~r zarı:ıandn geldin. Hemen gelmcsey- emsalini ~iye kadar gönnemişle:~· leri ateı saçıyor, dudakları titriyordu. 
dın ::.enı çağıracaktım. Sonra oturmasını Aydoğdu : _ Şevketmeap efendimız Halifenin huzurunda cürette pek ileri 

:ınuınınnu uıuuuuınr: .işaret cttL · bu hautaki fikrimi sormak i5telrer mi? gittiğini hissediyordu. Fakat bunu sözU-
S E Aydoğdu oturarak : _ Evet- nü bitirdikten sonra anlamı.~tı. Aydoğdu 
E • S - Kalhim şevketm.eap efendimizin _ Kilınca kılınç, demire demir. ateşe gözlc~i. kaldı!'!P.!!d.utasam) a bakınca = T elrika: 104 y AZAN: Curcı Zevdan = yanına gelmcldi~ !Urumunu hissetti ateş ile mukabele etmeli. Evvelce babe4 çe~esı~ d~g~ıgını, kaşlarının çatıl-

- - - de öyle geldim. Ef-:-ndimizi gece gündüz ınız Reşit nnsıl yaptıysa öyle yapmalı~ dıgıru, ~tlerırun parlayıp gazapten k~r-
tcheyyilce düşUyordu. Mektubu Verda- - Bunun için l:ir harp açmak lahit diic;ündiis:'Üm için .sanki her arzusiyle Davayı fulc~k kıhnçtır. Onları in- mızılaştıgı.ru, bıyıklarının, sakalının ht-
na verdi. Vcrclan mektubu okuduktan ~e Halifenin nezdindeki mevkiin itiba- ımülhem oluyorwn .. Onun için bir şeyi lmc:tan geçirmek. memleketleri.ni çiğne. :rediğini gördü. Mulasam Aydoğdu söz 
sonra dedi ki : rıyle onu haibc ~·i.k: edecek senden ınzu ettikler.i uman hizmetlerine daha rnek 1azundır. Teofılin yaptığı göz oy- söylerken onun yüzüne sabit bir nazarla 

- Hemen .işe başlamayı münasip gör- başka kimse :roktur. evvel haz.ır bulunduğumu gorürlcr. mak. kUlak, burun kesmek, Müslüman bakmış, gösterdıgi hamasetten heyecana 
miyor muswıuz? Amuri)•eye gitmekli- .. Aydoğd~ Vcrdana o.ha ziyade söz Şcyhülislaın : - Bezln foıhi esnasın· kadınlarını esir etmek gibi fecialar.ı. ha- ~elezek köpünnilJ blr arslana dönmüş 
wme müsaade et.ı.ni}·ecck misiniz? soyletmed.i. IIemeıı onu orada bu-aldı... da ~ö.<:terdjğjn .bes:ı1et ~-e wtaHrlıktaJJ karetlere :lslruruvet tahammül demez.. idi. Zaten Mutasam besalette, şiddette 

rüz ettinniş bulunmaktadırlar. ~ 
Bu bakımdan da Fuanmıza ~ 

eden devletlere Türk milletinin ~ ~ 
sempatilerini bildirmekle grur dlJY"' 
ruz. ~ 

Yerli ve yabancı ekspozanlara h' J
ijler temenni eder, Türk milletine bıJ 
tısat bayramını kutlulanz.... ~ 

HA.Ki{! OCAKO~ 

Ankara radyos~ 
---J;Jı..---

8 V G V N 
--Jf.- #. 

7.30 program ve memleket saat ro~ 
7.35 müzik: Hafif program (Pl.),~ 
ajans haberleri, 8.10 ev kadını • Y ; 
listesi, 8.20-8.30 Müzik: Hafif progrt ~ 
devamı (Pl.), 12.30 program ve ın~te9 
ket saat ayarı, 12.35 müzik: Mu. ı~ 
c;arkılar (Pl.), 12.50 ajans haberlcr~ı; 
05 müzik: Plaklarla muhtelif şari#' 
programının devamı, 13.20-14.00 ın iP'. 
Rina ketti. Tino Rossi \•e sairenln P;J 
ları, 18.00 program ve memleket pı l 
ayarı, 18.05 müzik: Caz müziği ~~ 
18.30 çocuk saati, 19.00 müzik: çoc 945 
için, 19.15 Müzik, fasıl heyeti, l ı~ıı 
memleket saat ayarı ve ajans bober ~ 
23.00 Müzik: Çiftçinin saati, 20.15~ 
n~ma; (Çiftçinin saati), 20.30 f1l t 
Ankara radyo:.u küme ses ve saz b~ 
idare eden: Mesut Cemil, 21.15 ser ~ 
~t. 21.30 konuşma: (Rad}~o salon Pi:_ 
kestrası, 1 - Lchar: Çocuk prens oto' 
retinden Potpuri, 2 - Amadei: M k, 
yalan, 3 - Puccini: Toscanın P f". 
ı - Joscf Gun~l: Bahn muhitte 1;J 
lar (vals), 5- Frederickscn: aroeıı.,,of 
SuiL'i, 22.30 memleket saat ayarı, BleıO' 
haberleri, ziraat, e.sham-lahvilAt. ~~ 
biyo - nukut borsası (fiat), 22.45 ın ot' 
Radyo ,!':nlon orkestrası programınııt 2' 
vamı, 23.00 müzik: Cazband (Pi.)~ 
25-23.30 yarınki program ve ks~ 
--------- ------------: ... ' . ,. .................. ... ........ ....... : 

: OKURLARJMIZDI ! 
: . . ' : DiLEKLERi ... •'' 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Torbalıda göl ve sıtıtt"' 

Torbalıdan aldığımız bir rn~ 
hülasatan şunfar yazı lıyor : et' 

•Buradaki küçük bir gölün sufU ~ 
velce belediye taratından motörle -~ 
lerek boşaltılmış, gölün çukuru sUP'"jJıl 
Lü ile doldurulınağa başlanılmıştı:·· t~' 
sene havalar yağışı: gittiği için gol ı,r 
rar su ile dolmuştur. Buna rağıneJl ~ 
tediye süprüntüleri attınruığa de. de 
~diyor. Bu yüzden ve bunlnrın f ~et 
hayvan ölüleri de bulunduğu içiP Jcd 
tarafı tahammül edilmez fena bir le~, 
sarmıştır. Sivrisinekler kimseyi ı1' r(' 
nuyacak kadar çoğalmış, sıtma da ~O' 
mıştır. Bu hastalığa dayanamıyan 
cuklar ölmektedir. 

Bu ,::öt, Deni7Ji tren hattının ve~ 
\re giden şosenin 3 - 4 metre ger' '
dir. Binaenaleyh vagonlarla otp~ ~~ 
tirtip doldurulm3$1 güç değildir.. 1111~ olsa bile süratle yapılmahdrr. Ebet 
yetlc nazarı dik.kati celbederiz. ~ 

~------------------------- ,;A ....................................... ~ 

Fuar i 
' münasebetile i 

lzmiri ~erenendircn misafirle~! 
he><: geldiniz ~ 

inlİRiN ECZACI : 

.Kemal K. Aktd. 
• • 

~ kolonyalan j 
: ıoeşfnrdur, hatta üıümii, inciri kael" ~ . , 
: meshurdur- • •= 
~Hilal eczanesi~ 
• t 

- Gitmenden bir fayda tasan"Ul' et- Siyah ~~ kül!buu .gi~·erek ~foğ- IEmlrülaiüminin efendimizin mcmnuni- Şevltctmcap! Mı:izafi'.er .or.dularnuzı o ta- fitrete:n bir arslan _gibi idi. Aydoğdu gös
miyorum. Çünkü her iki kadın Hama- ruca Halifenm sarayına gıtti.. T~ıfat- yetini anladım .Sende bulunduğu.na bük- .rafa seYkedini:t.. Galeyan muza.fferıyet terdiği cüretle HaJi!eyi gücendirmiş ol
ilin beyan ettiği hadden çok ziyade taz- çı : mettiğim iktidar ,.~ ebliyeti da.ima ispat i(indc bıilwıan bir ordunun önü.i:ıde hiç pıaktan korkarak itizar lçin tekrar söz 
yik ve DC7.a1'Ct ultında bulwıu}'"Orlar. Ha- - Enıirlilmümlııiıı e{endinii:z Şeyhöl- ctın.m beni mesrur -ediyor. Şcvketmeap iWr dUşrnan duran"12:. Rumlann üzerine ~ylemek istedi. Fakat Şeyhisl~m onun 
mad bu ciheti hafif geçmek istiyor. Mek- islfun Ahmedi huzururıa kabul buyur- c.fcndiıni.z.in sana ''e .kılıncma son dere- ibir ~ınm gibi dilseceğjM eminim. Ku- sözünü kesere.le : 
tupta • Nab.s bu ild kadma ve bahusus ınuş.. Onunla ~-alnızca konusuyor. cc· itlalat buyw.-u\•orlar. lunuza gelince ibu harpte ilk safta Emi- - Müslümanlara hizmet yolunda 
Cihana fc\'kalide ehenım.iyet veri}-or - Benim için de btizan et.. A:rdokdu bu metihlerden ut.anarak riilınüminin eicııdimiz uğrunda hayatı- Emirilmümi.nin elendim.izin hissiyatı 
ila .. • cümlelerini okumadın mı? Bunun- Aydoğdu Halifenin mtlsaadesi üzerlne sükut ile ye.re bakmaja başladı. mı feda etme,!:e hazırım. hamiyyeUni ikaz ettik. Şevketmeap 
la demek istiyor l~i Natıs Cihanı sev- içeri girerek selam verdı. Şeyhillislfım Halife sözü ilonal etti : Şevketmeap efendimiz m.!lılüman1arın efendimiz icabı hal ve maslahatı hepi-
ıniş.. Kendisini almak istiyor? •• Şu hal- Ahmet Mutasamın tahtının yanında otu- - Posta ve :istihbarat ,'aSltasiylc aı- ğôiler1nin oyulmasına tahammül etseler miz.den daha iyi .dü.~ürler. Fakat ken-
d.e hile ile -~ı bu. ~ıif_in elinden kur- ruyorôu. Y~ri T?lihim ~·lerle meşgul dtbm mallımata göre Rwn imparatoru l ibile müslü~ ~adın~annın Rumlar ta- di adamlar:nda ve .~mandanl~ında sa
tnnnak !11~ oegildır. Her halde olduklanm gösteriyordu. meUın Teofil Zibetra ve Malatyaya ha- :rafınaan esır edılmesıoe her neı suretle mlml hamıyyet hwıyatını gormekten 
kuvvet ıstımaJınden başka çare yoktur. Ha.life Aydoğduyu güler yüile karşı- 1 cum ebn.iş. Ahali h&kkında öyle sui mu- olursa olsun tahammül -edemiyeceklerl- :memnun olurlar. 

i DE ZİYARET EDİNİZ i 
: Heaaı eczacı K eotal Kamll ile taı»!';! $ 
: ıörüşmüş, hem de ke&onyalara .-- ~ 
: Ja..rı görmü.~ olurtiunu.ı. _ _J 
~Zarif şişeler içinde JJV t 
!har çiçeği, Al~ 
EGönül, Linıon • • 
aZümrüt damlası, ~ 
:hatıra, Yasemin, =J 
:Fulya, Akşam G"' l 

H~mad da son cUmıcleriyle bunu murat lıyarak : 4 ameleler. öyle fed zulUm we <:inayetler 1 ne kaniiqı. 
ediyor. - Sahip •• Sana muhtru: oldui!umuz irtiknn evlemistir k.ı 'Müslümanlar onun 1 (Avdo~u) bu sözleri 5W~r iken göz- -BiTMEDi~ 

~LeylAk.. ) 
: ....................................••.• 
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lsviçreye bom
balar atıldı 

l.svıçre ;;-•-
~CIJeel atarl1aıarı ta)1• 

ere ateJ actı.. 

Dün lstanbulda ~l~evfik 
Fikret ihtifali yapıldı 

Bern, 19 (A.A) İ . .. 
rargfilunın t"bli~· - svıçre umumi ka-

-----------------x~x~----------------
1stanbul 19 (Yeni A~ır) - Ölümünün yinnl beşinci yıldönümil münasebe-

DUn ,- gı: 

b Rece İsv· 
alar ntılnuşt ı~re arazisi üzerine bom-

tiyle bilyük şair Tevfik Fikretin Eyüpsultandakıi mezarında bugün ihtifal ya
pılmıştır. Şiıirin seçme şiirleri okurun~ ve nutuklar irat edilın~tir. 

lerde hava da~;·ha~sar azdır. Bazı yer
-....,..ryalnn ateş açmıştır. J ...__ F uarırnızı ziyarete gelecek ecnebiler 

f ngıltere hep müdo
aada kalacak d ğ ·ı 

-----x.x-----------------
istanbul 19 {Yeni Asır) - lz.ıuir fuarını ziyaret etmek üzere bugün (dün) 

BAŞTA e l 
btiyü1c bi~~FJ. l lNct SAHlFt::DE 
bulan değişi~~ke~c. maruzdu. Vuku 
doluyum. Derh 1 ıçın .. minnettarlıkla 
bu a"'-- . n • hatta icap ede.,.., ... 

şehrimize üç Alman \'e bir Amerikalı gelmiştir. Bunlar yak'"Ulda tzmire ha· 
reket edeceklerdir. 

td ~ vnzifes· . • .,.. 0 unı•- · ını Yapabihnes· · · w.c.un eli '-" ı ıçın 
\rerıni.. bul ne rütEi derecede sil~h 

h , unuyo ' 
ll\Uzdeki gele . ru:r. Hemen önü-
tehlikesi bert n gfün veya haftalann 
o.~du kütlelerı?r~ edildikten sonra 
tırnı rnız ve vu k k b z nıunta:r..arn rma udre-
~. miktar ihti surette artacak ve 

Sızı temin d _Yalırnız bulunacaktır 
ti · e enrn ki t · nın techizi . ngiliz kuvvetle-
lıınan bizler nıesulıyetini müdrik bu-
tını dU.,u" Yalnız müdafaa t rt'b 

• ıt nınekl k 1 e ı a-
ınızin e a mıvoruz · 1 · 
ali . esasında istikb ·1. ·.?ro!e en-

Y:~ı. nıevcutt a ın musmır fa-
geldıgınae u ur: Bu fn<'liyet vakti 
ruz V<> .. 'f rnutnı Ve kat'ı• b' •--

-.ı esin. d . ır <-<Wr-
-----..:.: ı e ıhtiva etmektedir. 

Yunanistan istiklal 
ve tamomi yetini mu

hafazaya hazır _,,._ 
- BASTARAF• 1 inci SAHiFEDE -

makta berdevamdır. Bunların başlıcala
rının başlıkları şuıılardır : 

Pria gazetesi •Lüzumsuz hareket-, 
Elcfteron virfü, aAffedilınez cinayet-, 
I<atimerini cHcllinm henüz kurumamış 
mezarı üstündt!•, Acropolis aBir bıçak-
!aıru:u, Nea Hcllas aDüııya denizcilik ta
rihinin en Jmranlık sahifesi», Koinonia 
•Alçaklık•, Ellini Konmclon •İman ve 
cesaret. .. 

Bütün gazeteler hu alçakça darbeye 

T karşı protestoda bulunmaktadırlar. Yaz-
erzİ mış oldukları mak.-ılelcrin birer hülasa-R f sı aşağıda \•crilmcktcdır : 

Tertih e ia Bozkurt l\Tcclcniyetin namusunu ihlôl eden ,·c 
tup anesini Tr meçhul dnayctlcrin maııe,·i tereddileri-

Çu dura&rı N ;rnvny caddesi Mek- ni gösteren bu haı·barl·a hareketin ni
o. 41 c naklı:>tmi.,tir 

------ 1-6 (l&87)"' · <:in yapılmış olduğa ınc~hul kalmakta-
dır. Her halde mcc;lıul caniler biitiin Yu-

41f~EPF.RATö1t ·DOKTOR nanist.ancla beliren ~ksülfuncli bekleme-
"'11 1' CEMJı, mekte idiler. Iliitürı millet icabında na-

Ftausız lfastan ORAL musıınu, MikJalini \'C arazi t:ımruniyeti-
~er '611 öiley esi Operatörü ni müdafaa t•hnek ic;in Kral \'c bükü-
~·-öiledel; e it.dar Fransa hastane- met reisi !\letak'\!l.."ın etrafında her tür
--rncıa.. No. ~~.;;.inci Beyler so- lii fedakarlığa hnıu olarak sakin ,.e 

ON : 2310 sarsılma'l bir surette toplanmıştır. 

~) .......... 
EN .JOZEF FRANSIZ KOLLEJİ 

Al.SANCAK 
l:ı~~ Oktıı.u b' . Telefon: 42:>7 
r;kt~~ kazanac=: ~~larmızı ihzari ımıfunıza yazdırınız. Bir yıld11 

<>rlıifiinden İıte : . ır lısan bir adam demektir. Fazla izahatı OKUL di-
Y•nız. 18, 20 ( 1685) 

Jzn.1p v ·-a!ı~ca. Torbalı, ~ciy~ı Veteriner müdürlüğünden : 
1~:1'Rır:laruı Yı11ıc~, ~ama .• Di'dlidcki aşım duraklarında mevcut da
ların he~dea itiba 8ŞCSini temın için ihtiyaç bulunan (45210) kilo yulafın 
Rünu \ili r kiloaunun ren on beş gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. Yu· 
~ôrtnek fi~~ daiınt enc~u~°:Jn~ kı~mcti beş kuruştur. 2 'Eylül 940 Pazartesi 
liYetıJe • -re her gUn en'!1 e ihalesı yapılacağından talipleriıı .şart.nameyi 
Üln ol: 2 Eylül 940 pelerıne~ ~tidUrlüğüne ve eksiltmeye iştirak etmek is-

Ur. azartesı gunü \•ilayet daimi encümenine müracaatları 
İl1'.t. . 11-1s a2c;1 c1664> 

flt.~.ledivc.!~~~ r~~l.EDIYESiNDEN : 
l'ft son kapa)l 7.arl :s 0 f. u \•c~tin yıllık ihtiyacı için ıolınacak 258.462 litre 
lfıt nı~~l'\lş \e ilk te u .ıylc ""ksıltmey~ konulmuştur. Tahmin bedeli 64615 li

İlı 1 UrlüğU kal ı:tınatı 4180 lira 78 kuruştur. Şartname zabıt \'U muame
l'at· al e 31 '8/940 eınınde P.C"rillecektır. 

ıo eri ·ı cuınarte ·i g.. ·· 
"esikaı ~ ı k teminat "' unu s~:al 12 de Daimi Encümende yapılacaktır. 
lif llıekartyle 2490 nu mrtk

1
l.u7. veva mektuplan ve 940 yılına ait ticaret odası 

tınıdır tuptıuını ihalem~:a~ kanunun tarifatı çevresinde hazırlıyacakları tek-
.. gun !:P.at 11 re kadar Daimi Encümene vermeleri Ui-

il1' 16 
- 20 - 24 - 28 3197 (1676) 

Ycd'lc 4Nauı. BEı. . 
<arf u~tlİ - Balıklı ha t • EDJYESJNDEN : 
~le temin ıy ~ dtailtrncye a knesı1 yolunun katran kaplama şose inşaatı kapalı 

ua\lai "a~ı 902 lira 93k onu muştur. Keşif bedeli 25.372 lira 38 kuruş ve 
12 7 kur: cnrıj şartnarn I u~ştur: Muk.a vele, eksiltme, bayındırlık işleri genel 
l ihale 2'2~ukabilindc f erı. r~Je keşıf hülasasiyle buna mütefeni diğer evrak 

aliplcri . 8/940 Per enbış e~ ~üdürlüğünden verilecektir. 
"~1 fen ~ 1ıl~ terninat ~::kbe gunu aaat 15 de daimi encümende yapılacaktır. 
llıt tice.re~§ crı rnüdürlüğü uz .. veya mektuplan ihale tarihinderı sekiz gün ev· 
tırlıyacakt odası Vesika) ~e I muracaatla alacakları fenni ehliyet ve 940 yılına 
ne Verrrıetr~ teklif mck;ıy j 249? numaralı kanunun tarifatı çevresinde ha-

erı laı.ırndır. up anm ıhale günü saat 14 de kadar daimi encüme-
İZAf j 1. 12. 15, 19 3osı cı6o9> 

S.tl:$ l'io. R DEP2'ERDARLIGJNDAN : 
54 Üçilneü _ Muhammen 

nıurnbb :Karataş Mısırlı Lira Kr. 
SS Gü:r..e aı ta•·la cad. 669 Ada. 27 parsel No. 18693 metre 

20 aiYcılı Mustecabi zad 350 00 

56 
stı~ ·~ 3ı> P8.rse1ind e \;e 2 inci Şeref sokağında 874 Ada 

57 
Gzte H ~.. e mu ayye t 1760 hissede 462 hazine h.is.5esi 
C(k: ulket sokak 851 950 25 

58 Göı Pe Ülke.r sokak 8 ada 7 parsel No. 200 M . .M. 6 N. Arsa 40 00 
S9 • te:7 Nurettinpaşa !i~ i Parsel No. 243.75 M. M. 2 No. Arsa 48 75 
60 • evı.atl1ey sokak 5 ada 12 parsel No.32.50 M.M. 9 N. arsa 8 13 
61 • tf ln SC>kak 930 aS:: :da 8 parsel No. 120 M. M. 21 N. arsa 100 00 
62 " Sah~k :ıukak 934 ada 

8 
parsel No. 187.50 M. M. 18/ l N. arsa 37 5() 

63 " Şeb~ sokak l84J Ada parst>l No. 82.50 M. M. 2 N. Arsa 16 50 
G4 'l' ıt Fethi sokak 

843 
33 Ptrsel N. 250 M. M. 16 N. Arsa 100 00 

65 ıı lJ.r~\·ay cact 839 Ada 11 parsel No. 190 M. M. 8 N. Arsa 95 00 
~ • 1• alıt Zıya sokak std~~3 p::ırsel No. 135 M. M. 791 N. Arsa 450 00 

68 • N \lrgulteis sokak 840 Ada 9 parsel No. 174 M. M. 7 N. Arsa 320 00 

69 • N~\7.at bey sokak 841 A~ 7 Parsel No. 130 M. M. 2/1 N. arsa 150 00 
İkinri ır".."ıat bey sokak 841 a 4 ı>arsel No. 130 M. M. 29 N. Arsa 150 00 

70 sayılı i08'1°tina Mısırlı d~ 9 Parsel No. 75 M. M. 19 N. Arsa 40 00 
Gözteı:>e ~Unıaralı han ca esi 84.50 M. M. 1752 .ı.da l parsel 
nurnaraı • hıt FeUıi be e 300 00 71 Giizteı.>e 1 ar<.;a y sokak 843 Ada 7 parsel N. 130 M. M. 13 

72 bat arsa Şafak Sokak 935 d 97 50 
CöztePe ~h· a a l4 ParS('l No. 125.25 metre murab-

73 ınurabbaı ıt Fethi be 86 00 
Ciiı.tePe A%-. 25 No.Iuya:kak Bt3 ada l parsel No. 41.50 Metre 

\" l'ılı 169 M Ule~ı ve N 16 00 
l718~~ıdcı Yazı} ~lre murabbaı ~fttln ı:ıaşa sokak 855 nda 4 parsel ı-.,. 
~L .... o tarih' 1 Cinvalin mU}k·· numaralı arsa 120 00 
~rı 2/9 ındt!:ı 'tib ıyetleri p • 'l'ali /94o ta ihin ı aren 17 gün . e~ın ı>ara ve açık aı-ttırnıa usuliyle 

raıt Pletizı rn··{ e rnUsadif m?ddetle müzayedeye konulmuştur. 1ba-
"~ Ye''lni ın ~arıunen bed 11 P~rtesı günü saat 15 tcdir 
._ l'llU e.....,urd . e erı üz " .. . 

tflcaatıcri uaı: MıIU Emlak nı~~.'.d~?~.~uzde 7.5 depotlto akçesi yatıra· 
C . olunur. urlugunde müteşekkil satış komisyonu-
! ~tepe 4 3293 (1699) 

L lfnır C·· l'lleplL 
<ler •• 0 l:tepe A NIClft kız Jı 
~Cf\i~n 8aat J 5 te lneriltan k~ koJI .. . Olleji nıüdüriyetindeft 
tak.it' a

8
lcbcler it 11 l 8 e kadar ka eıı bır Eylülden jtibaren Pazardan maada 

•- ı O ı· ayu rn Ylt rnuarnel . k l_ı . ~ı 16 E ıradar d uarnelelerin' esı yapaca tır. -ıem eskı hem de 
~lilld .. k' 

20 
aha büyük 

1 Y8•PtJrtnalıdırlar. Nehari talebe için ilk sene 
-.. E"l.:".L •ını ar İç· d 100 ı · j " -e 1'adar<b 111 sene e aradır. kmal imtihan-

r ve aaat 9.00 da hatlar. 1-3 {1694) 

Rnmt~n - Macar 
n1iizakc~relt~ri hep 
ıneçhulat içinde! ·--·--Bükrcş, 19 (A.A} - D. N. B. 

Turnuseverinde tc\·di cdilm~ olan l\fa
car teklifleri hakkmda ketumiyet muha
faza edilmektedir. Bugün Macar mu
rahhaslarına verilecek olan Rumen mu
kabil teklifleri de malllın hulunmmnak
tadır. --·--
Sov yet/ere göre Anı .• 

rika harba girecek! 
- BASTAltAFI 1 inci SAHİFEHE -
mıııı~·ay;ı knr ı mii<'adelelc:r-inde o ka
dnr ileriye \'arını lordır ki lngiltere mü
cndcleden ı:arfı nazar dahi edecek ol ·:ı 
belki Birleşik Amı•rilrn yolundan di;n
ıniycccktir. Şıırkta Almanya ile \'e 
garptc Japonya ile pek yakın bir istik
balde ~arpışmalar derpiş eden Birleşik 
Amcdka deniz, hnrn ve kara kuvvetle
rinin siliihlanmac;ı için pek vasi bir prog
ramın tahnkkukunu ele almış bulun
maktadır. Harb1rı )en.İden )·ayılması 
tehlikl"Si me,·cu 

Birleşik Aıncrı..-ııııı harbe ginnesi bu 
harbi emperyalist dünya harbi haline 
koyacaktır. 

tZMtR BElEDlYEStNDEN: 
1 - Halil Rifat paşa caddesi 340 sa 

yılı sokaktan itibaren Oeğirmendağ 
istikametine 150 metre boyda kanali· 
zuyon yaptırılması, fen işleri müdürlü 
ğiindeki keşif ve şartnamesi veçhile açık 
eksiltmrye konulmuştur. Keşif bedel 
832 lira muvakkat teminatı 62 lira 40 
kuru~tur. Taliplerin teminatı öğleden 
evvel cümhuriyı:t merkez bankasına ya 
tırarak mnkbuzlariyle birlikte ihale ta
rihi olan 21 /8/940 çarşamba günü sa
at 16 da encümene müracaatları. 

-
1 

-
i 

-

2 - Sümer mahallesinde 4 7 4 sayılı 
sokaktan itibaren 350 metre boyda bo
zulan adi kaldırımın tamiri, fen işleri 
müdürlüğündeki keşif ve şartnamesi 
veçhile açık ek!!iltmeye konulmuştur. 
Keşif bedeli 1400 lira muvakkat temi. 
natı t 05 liradır. Taliplerin teminatı öğ
leden evvel cümhuriyet merkez banka
!ltn« yatırarak makbuzlariyle ihale tari· 
hi olan 2 1 /8/940 çarşamba günü saat 
16 da t'ncümene müracaatları 

7, ı ı. 16. 20 3115 (1610) 
1-Karşıyaka teınuli!c işleri hayvanları

na senelik 15,001. Ulo saman s~lın alın
ması yazı işleri nıücliirlüğiindekl sartna
mesi vcchile yenid~n açık eksiltmeye 
konulm~ştur . .Muhammen bedeli 300 li
ra muvakkat tcmın&tı 22 lira 50 kuruş
tur. Taliplerin teminatı öğleden eV\'e 
Cümhuriyd merkez bankasına yatıra
rak mak buzlarile ihale tarihi olan 26-
8-940 Pazartesi gilllü saat 16 da encü

1 

mene müracaatları. 
2 - Karşıyaka temizlik işleri hayvan

larına senelik 15.001) kilo arpa satın alın
ması yazı işleri müctirlüğündcki şartna
mesi veçhile yeniden açık eksilt.meye ko
nulmuştur. Muhammen bedeli 825 lira 
muvakkat teminatı 62 liradır. Taliplerin 
teminatı öf!leden evvel Cüınhuriyet 
merkez bankasma yatırarak makbuzla
rile ihale tarihi olar. 26-8-940 Pazartesi 
gürtü saat 16 da encümene müracaatları 

3 - Karşıyaka tramvay idaresi hay
vanlarına senelik 10,000 kilo arpa satın 
alınması, yazı işleri müdUrlüğUndeki 
şartnamesi vcçhil.? aç.ık eksiltmeye ko
nulmuştur. Muharumen bedeli 550 lira 
muvakkat teminatı 41 lira 25 kuruştur 
Taliplerin teminatı öğleden eV\'el Cüm
huriyet merke7. bwasına yatırarak 
makbuzlarile ihal~ tarihi olan 26-8-940 
Pazartes\ gilnU saat 16 da encümene 

. 

müracaattan. 
4 - Karşıyaka tramvay idaresi hay

vanlarına senelik 11,000 kilo saman sa
tın alınması, yazı işleri rnildürlüğündeki 
şartnamesi veçhile yeniden açık eksilt
meye konulmu.<;tur. Muhammen bedeli 
220 lira muvakkat teminatı 16 lira 50 
kuruştur. Taliplerın teminatı öğleden 
evvel Cümlnıriyet ı~erke:z: bankasına ya
tırarak makbuz.larile ihale tarihi olan 
26-8-9·10 Pazartesi gilllü saat 16 da en
cümene müracaatlm-ı. 

5 - Temizlik işleri hayvanlarına sene
lilc 100,000 kilo saman satın alımriası 
yazı işleri müdürlüğündeki şartnamesi 
veçhi.le yenidan acık eksiltmeye konul
muştur. Muh.ımmcn bedeli 2000 lira 
muvakkat teminatı 150 liradır. Taliple
rin teminatı ii~ledı?n evvel Cilmhuriyet 
merkez bankaoıına yatırarak makbuzla
rile ihale tarihi oı~·n 26-8-940 Pazartesi 
günii saat 16 da enclimene müracaatlan. 

6 - Temizlik isleri hayvanlanna ge. 

nelik 120.000 kilo arpa satın alınması 
ynzı isleri mii<Wrltlğündeki şartnamesi 
ve<.;hile yeniden kaı>alı zarflı eksiltmeye 
lı:onulmuştur. Muhammen bedeli 6600 
lira mu\'akkat teminatı 495 liradır. iha
lesi 26-8-940 Pazartesi günU saat 16,30-
c'!adır. 2490 sayılı bnunun tarifatı dahi· 
!inde hazırlanmış tt:klif mektuplan iha
le günü azami saal 15,30 a kadar encü· 
mende riyasete verilir. 

ll-1:>-20-25 3193 (1641) 
Beledi7e hesabına mimar ve. m.Uheıı· 

• 

lngiliz deniz 
ablokası ve 

Fransa 

Havacılık kamplarımız
da ya ılan uçuşlar -·- ----~~~----~x~x----~------------

Yi)Jecelı maddeleri lıi• 
min yüzün~en azaldı? .. -·-- BAŞ1'ARAFI 1 inci SAYFADA -

Ankara 10 (A.A) - Haber aldığımıza göre, Türk hava kurumunun tnön 
ve Etimrsut havacılık kamplarında kampların açılış tarihinden 15 Ağustc 
akşamına kndar 30.314 uçuş yapılmıştır. Bu uçuşlardan 18.687 si 1nönilndı 
11,627 si Etimesut havacılık kampınaaittir. 

E.zcümle ziraat nazm Caziot şöyle de
miştir: 

- Fran.sada mebzul miktarda yiye,. 
cek maddeleri '\'ardır. Falcat bütün i~ 
nakliyattadır. Kış çetin olacaksa da va
ziyeti hir haile elı:linde göstermemek 
icabeder. 

Daha geçenlerde Action Francaise ga· 
zetesinde Georges Calson imzasile çıkan 
yazı daha manalıdır. 

Bu yazıda gösteriliyor ki F ransada 
kendini göstermeğe başlıyan yiyecek 
maddeleri azlığı Alman garnizonu kıta
lannın, nazi memurlarının, askeri ma
kamların ve Rhinin ötesinden gelen tu
ristlerin mevcudiyetinden ve bunların yİ· 
yecek maddeleri tedarikinde tercih edil
mek hakkına malik bulunmalarından ile
ri gelmektedir. 

Bu izahın hakikate daha yakın sabit 
olduğu, Alman propağandnsının bunu 
derhal redde çalışmış olmnsile sabit ol· 
muştur. 

Zcssen radyosu 14 Ağustosta Ameri. 
kaya hitaben İngilizce neşriyatında şöy· 
le diyordu: 

Evvel emirde bizzat kendi milletlerini 
düşünmeleri Alman makamlarının vazi
feleri icabındandır. Almanya arzulari!e 
lngilterenin yanı başında harbe ginniş 
c:.:n milletlerin iaşe~ni dü~nmckle mü
kellef tutulamaz. 

Almanların kontrolü altında bulunan 
Hilversum radyosunun Hollanda lisanile 
yaptığı neşriyattan biri daha vazih bu
lunmakta idi. Bu radyo diyordu ki: 

Bir kaç hafta evvel lngiliz radyosu 
Almanyamn yakında ham madde yoklu
ğu hissedeceğini bildirmişti. lngilizlerin 
artık bu fikirde olmadıkları muhtemel
dir. Zira Londra Alınanyanın işgal edilen 
araziden müthiş bir ganimet kazandıinu 
idrak eder görünüyor. 

Alman - Macar 
tieareti 

arttırılacak 
--}#.--

Almanlar zirai 
maddeye muhtaç 

Budnp<?şte, 19 (A.A) - Havas ajansı 
bildiriyor : 

Alman iaşe nazın B. Darrenin resmi 
bir daveti üzerine ziraat nazırı kont Te
leki Berline mUteveccihan hareket et
miştir. 

Kont Telcld, iki memleket arasındaki 
iktısadi münasebntı genişle1mek ve bil· 
hassa Macar zirn'i maddelerinin Alınan
yaya ihracatını çoğ<ıltmak üzere müuı
keratta bulunncaktır. 

--*-
ROMANY ADAKİ 
Yahudiler işten 
çılıarılıyor .. 
Bükreş 19 (A.A) - cStefanb 
Ziraat nezareti bütün yahudi memur

ların vazifesine nihayet vermi~tir. lkti
sat nezareti de aynı tedbiri almış ve faz
Iq olarak alkollü içkiler satmak müsaıı
öesini almış olan bUtün yahudüerin on 
gün içinde ruhsatnamelerinin geri alın· 
masını emretmiştir. Diğer bir emir ile 
de yahucliler tarafından işletilmekte 
olan tiyatro, artistik ve sinematograf 
ajanslarına verilen müsaadeler iptal 
edilmiştir. 

Romanyada 
Alman kültür 

hikimiyeti -·Berlinde bir enstitü 
açıyorlar-

Bükreş, 19 (A.A) - D. N. B.: 
Resmen bildiri!Jiğine göre, nıaarı 

nazın Arad, Tamşuvar ve Nermanstatlt 
da tedrisatın Almanca yapılmasını_ b' 
maksatla mektep v:::ı tedrishaneler vilcv 
da getirilmesini kabul etmiştir. 

KÜLTÜREL Ml'NASl!."BETLERİ 
TAKVİYE EDECF:ltLI.:R 
Bükreş, 19 (A.A) - aD. N. B.• N~ 

redilen bir kararname ile Berlindeki Ru 
men sefareti nezaretinde bir Rumcı 
enstitilsü vücuda ı:-etiri1miştir. Bu cns 
titilnün gayesi Romanya ile Almany, 
arasındaki kültürel münasebetleri tak 
\'İye \'e inkişaf ettirmektedir. --·--İlıi İsveç vapuru 

torpillendi 
Stokholm 19 (A.A) - Hcdrum v 

Nils Gorthon isimlerinde 2.400 ve 1.80\ 
tonluk iki lsveç vapurunun İrlanda açı 
ğında torpillenerek batırıldığı öğrenil 
miştir. -·--Kayada bo8alda 
Albndağ köyünde oturan Hasan kan 

st Bn. Zeynep evinin önündeli üzeri ae-1 
lı::uyuya dü~r~k ölmüştÜT. T ahkibt y• 
pılmaktadır. 

Si - .. 
ızm 

.... !ml .... ..:m ................................. .. ccUMDALn 
UMU?\lt DE.~lz ACENTELlöt LTD 

HELLENİC LİNES L11> 
İZMİR NEVYORK ARASINDA HA.Fı 

TALIK MUNTAZAM HAREKET 
PATRAİ vapuru 3 • 5 eyltll arastndı 

İzmirden doNu NEVYORKA hareke 
edecektir .• 

ir Devrim Orta olıul müdürlüğünden : 
oı..-ulu muzun :)atılı, yatısız kız ve e:kek talebe kaydına başlanmıştır. 
fükl 
Talebe 

talebcmi;1;n kayıtlannı ycnilc:nek üzere vclileril le müracaatleri .• 
mize mnhsus Fransızca, İngitzce ,.c Almanca kurslan bu sene de
cektir. Okul ve kabul şartlan hakkında esaslı bir fikir edinmek isti· 
a.o;ılmış bros.iirlerimizi hemen istiyebillrler. 

vam ede 
yenler b 

Telefon No. 4008 Göztcpc - Köprü.. (1'706) 

~-- .... ··--------· İZM İR DEFXERDABLJGINDAN: 
Milkellefin Verginin 

Adı 
ticaretgah Ait olduğu Nevi Mikdnn 

işi Adresi mali yıl Lira K. 

Tebligatın neye dair 
olduğu 

Emin O. , B erbcr- Tilkilik 938 Ka7.anç 14 36 Vergiler itiraz lromlsyo-
Mehmet lik C. 10/19 nunca ittiluu: olunan 
Akşahin nan 12/1/940 tarih \'e 

411940 numaralı kararıii 
teı~yiz komisyonu ikin· 
ci dairesince ittihaz olu· 
nan 16/ 4/940 tarih ve 
1384 sayılı kararla na· 
ku edildiğine dairdir. 

Basmaha ne şubesi mükelleflerinden olup yukarıda sarih adresi ve nevi iştigal 
nan mükellef ticaretgahını te :kederek gittiği yeri bildirmemiş ve 
bligat icra edilmek üzere dük!tarunda aranmış ve bulunamamış oldu
yfiyet 1692 numaralı kanunun 10 ve 11 inci maddesi mucibince tebliğ 

yazılı bulu 
muktezi le 
j:lundan ke 
yerine kai m olmak üzere ilan olunur. 3329 (1701) 

Erlı elı Lisesi Müdürlüjünden: 
Bu yıl, y 

tos salı ı: ·· 
eni talebe kaydına n eski ta '.ebc kayıtlarının yenilenmesine 27 ağus· 

unil başhmacaktır. 
Yeni tale he kaydı her gün saat 9 • l! eskilerin kayıtlarını yenileme işi de 14 

kadar yapılır. ten 17 ye 
1 - Ye 

ler şunlar 
ni kaydcdileceklerin beraberlerinde bulunduraraklan gerekli bel:• 
dır: 

A- Okul diplomasL. 
üfus ciizdanı.. Il-N 

C- Hükümet hekiminden alıımuş sağb.k rapora 1'C aşa kağıdı.. 
tane fotoğraf .. D-8 

2-Kay ıt esnasında talebe velilerinin çocuklarla beraber bulumnalan J.azun-
dır .• 
3- Geç en yıl okulumuzda yatılı olup ta bu yıl da yatılıda kalmak istiycn1er 

15 eyhile kadar ödemek sur~tile pansiyonummdaki yerlerini muha
ecekJerdiı. Aksi takdirde yer!erine başkaları almocaktır. 3333 (1702) 

taksitlerini 
faza edebil 
••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • . 
• . . 
• Devlet Demir Yollarından 

. 
• • • • • . ••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Fuar münasebetiyle :izmirden Karşıakaya tab· 
rlk eclllecek banliyö treni 

DEMİRYOLLARI 8 İNCİ İŞU."TME MÜDtb~Lt)(r0NDEN : 
unasebetiyle 21/8/940 tarihinien 21/9/940 tarihine :kadar (Her iki 

İzmir - Karşıyaka arasında iliveten bir banliyö treni tahrik edifft. 

DEVLET 
Fuar m" 

tarih dahil) 
cektir. 

Basm 
hareket 24. 

ahaneden hareketi 24,1 Kar'1yakaya muvasalAt 24.31 ve Karşıyakadan 
45 Basmahaneye muvasalit 1,14 tür" Saym hıJ.ka ilin olunur. 

dis olmak üzere okutturulacak iki ta· D O K T O R 
lebenin se 
şartlan: 

çilmesi hakkındaki musabaka Demir Ali KAMÇIOCl.11 
Belediye mizce mimar ve mühendis 

k üzere İstanbul sanayii neyetiştirilme 
f.ise ve m .. 
okutturulm 
sus için bel 
rastlıyan P 
sabaka imf 

ühendis mektebinde iki gencin 
ası takarrür tmiııtir. Bu hu· 
ediyede 2 Eylül 94o tarihine 

azartesi günü saat 10 da mü
ihanı yapılacaktır. 

Cilt ve Ten~ill hastahklan ve 
ELEKTRİK TEDA Vtu:&t 

Birinci Beyler Soka!ı No. 55" IZllllı 
Elhamra Sinemasa arkasında sabablaa 
akşama kadar hastalarını kabul edu. 

Tt:LEYUN : 3479 

Müsabak a imtihanına girmek için: 409 metre murabbaındaki 31 sayılı ar
reli liselerden pek iyl derece ,sasmın 5atışı, yazı işleri müdürlüğünde. 
bulunmak ve olgunluk lmti· ki şartnamesi veçhile açık artırmaya ko
ermiş olmak lılzımdır. nulmuştur. Muhammen bedeli 2454 lira 
r tam devreli liselerin son muvakkat teminatı 184 lira 5 lru.nqtur. 

dat programlarına göre yapt· Taliplerin teminatı öğleden evvel Cüm

Tam dev 
ile mezun 
han1annı v 
İmtihanla 

!lıruf milfre 
lacaktır. 
ınek 'tercih 

Ecnebt lisanlardan birini bil· huriyet merkez bankasına yatırarak 
sebebi addolunur. Müsaba· makbuzlarile ihale tarihi olan 4-9-1940 

ında muvaffak olarak tahsil Çaf1C1mba gUnU saat 16 da a:ıcümene 
gençler tahsil milddetlerinin milracantlan. 

ka imtihan 
ettirilecek 
iki misli müddetle belediyede hizmeti 2 - 1369 ncu sokakta 34 ncü adanın 
mecburiyey 
vaffak ola 

e tAbldir. Miisabakada mu- 180 metre nıurabbaındaki 92 sayılı ar
cak gençler belediyece tah!i. sasının satışı, yazı işleri müdUrJüğilnde

!in devamı 
tin ledelica 

müddetince verilecek ücre- ki prtnamesl veçhlle açık artırmaya 
p taımini ve ikmali tahsil- konulmuştur. Muhammen bedeli 10~0 
izmetl mezbureyi ifa taahhil- lira muvakkat teminatı 81 liradır. Ta· 
noterden musaddak muteber !iplerin teminatı öğleden evvel Cünlhu

den sonra h 
dünU natılc 
bir ketıl ir aesine mecburdur. Bu ~eTaiti riyet merkez bankasına yatırarak mak. 

rin şimdiden belediye riyas~ buz!arile ihale tarih! olan 4-9-940 Çar
caatları lilzumu ilMı olunur. pmba günil saat 16 da encümene mU-

lıaiz taliple 
tine mUra 

13-2 0;.27-1 3223 (1646) racaatlan. 
1 - 1388 ncl sokakta 63 nc<l aduım ~ 3330 (1700) 

HOLLANDİA \•apunı 13-15 eylul ara 
sında İzmirdcn do;,'U NEVYORKA ha 
reket edecektir. 
ANGHYRA vr.puru 21·23 eytQ.t ara 

sında İtmirden doeru NEVYORKA ha 
reket edecektir. 

ATHiNAl \•c.puru 28 - 30 eylöl ara 
sında İzrnirden doğru NEVYORKA ha 
reket edecektir. 

NOT : BiltUn vapurlarunızın ambaı 
ici elektrik vantilatör lesi.sah ile mU 
cehhezdir. Gerek vapurlann muvasalt 
tarihleri, gerek vapur isimleri ve navı 
lunlnrı hakkında acentamız harp dola· 
yısiyle hiç bir taahhüt altına 2irmez. 

Daha fazla tafsilat almak için Birim~ 
Kordonda 15:! l1Urrı.,,.:ırla •U~UAIA 
umum1 deniz acent< 'ifü Ltd. nıüracaai 
edilmesi rica olumıı. TELEFn;.'l : 4012 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
OUVIER VE 

$VREKASI ı.ro. 
VAPUB ACENTASI 

ATATURK CADUESt Rees blnuı 
l"ELt.:l''ON: 2443 

Londra ve Uverpol hatJan lçtn 
piyaS&rıın ihtiyacına RÖre vapurla
rım ı? c;pfpr vaf)Rraklardır. 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
tZMJR ASLİYE 2 inci HUKUK 

MAHKEMF..StNDEN: 
tzmirde Kızılçullu 545 nci sokaktı 

34 sayılı evde Saıt oğlu kasap Ahmei 
tarafından Davas kazasının Ayaş diğer 
adı A}•doğdu köyünden Ali kızı Mer~ 
yem aleyhine açılan boşanma davasına 
mütedair tebligatın ikametgahının meç. 
huliyetine mebni ilanen icrasına ve mu
hakemenin 16-9-940 Pazartesi günü saat· 
10 na talikine karar verilerek bu bap. 
taki arzuhal suretile davMiye varakul 
usulen mahkeme koridonma talik kc. 
lınmış ,olduğundan müddeialeyh Merye.. 
mln yukarıda tayin olunan gün ve saat.. 
te mahkemede hazır bulunması veya bir 
vekil göndermesi aksi takdirde hakkın. 
::fa muamelei gıyabiye icra kılınacafl 
tebliğ makamına kaim olın:ık fu.ere ilan 
olunur. 3317 (1704) 

DOKTOR OPERATÖR 

SAMJ KULAKÇI 
Kulak. burun. llobz hastal.ıklan 

MütehaSSlSl 
Muayenehanesi : Birinci Beyltt 

No. 4? • TELEFON : %311 
Evi : Cöztepe Tramvay Cad. No. Bit 

TELEFON : 3&68 

DR. SaJp AU DOLBAK 
ootUAt VE KADIN HASTA· 

LIKI .ARI OPERATÖR0 
PROFDöR LIEPMANNIN SAB1K 

BAS ASlSTANJ 
Biriad Beyler Numan zade sobk 

.No. Z.. TELEFON : mt 
Hergiln ha.stAlarmı saat 12 - 14,31 " 

17-20 de kabul eder. 
Fukaraya SA L f günleri mua1em 

oarasızdır". 

Dr. ltueyman ~nll 
Çocuk ha!ltalıllan mOtelıassm 

TEl,F.FON: %310 
Muayene hanesi 4! Blrind bey1er So. 
Evi: Göttepe Karakol karşısı 834/l 
Londranın (The Hospital For Sid 

Children) hastanesinde ilanaB tahlil el· 
mittir. 



C:AHJFE 4 

GAZLARA KARŞI 

Maskesi olmı
yan ar nasıl 
korunnıalı? 
--~-

En ~l'i ta af f uz çaresi 
rnasiledir, fahat ma lıe· 

· olmıJ}anlar da bir 
alıım tedb·rıere baş 

vurmaiıdırlaPo •• 
H v.ıdan g l n t hlı1 • ye kan;ı lüzum

lu olan korunmak tedbirleı·ini almak 
vatanını seven bir yurttaşın milli vazi
fesidir. Bu vazife tıpkı askere gitmek 
gibi kat'i olan bir mecburiy t te ifade 
etml'ktedir. Kuvvetli ordulara mnlık bu
lunan bir memleketin halkı eğer hava 
tehlikesine karşı koymak yolunda ha
zırlık yapmamışsa, harp gelip çattığı za
man cephe gerileri perişan olabilir ve 
bu sebeple kuvvetli dmı>n ordular zayıf 
dilş"bılir . 

Her şeyden evvel şunu düşünmeli ki 
orduları cephe gerilerindeki halk bes
ler. Ve bu besleme yalnız yiyecek. giye
cek ve harp malzemesi bakımından ol
maı:. Manevi yolda da bir besleme var
dır. Cephelerde harp edenler geridt" bı
raktıklarının emniyette ve tedbirli ol
duklarını bilirlerse daha iyi vc gôn'ille
rini ferah tutarak "avaş yaparlar. Su 
halde orduları maddi, manevi bir şekıl
de be-si mekte olan sıvil halkın hava teh
likr in karsı korunma tedb'rl ri alına
sınd.ı hem vatani, hem ~hsi olan mec
bur yet vardır. Bu SC'beple, zehirlı gaz
lara karşı elinde maskesi bulunmıvan 
veya her hangi bir sebeple masker;mdC'n 
ayrı düşm~ ınsnnlnrın neler yapabile
ceklerini anlatmağı faydalı buluyoruz.. 
DİKKAT EDlLECEK NOKTALAR 
Aşağıdaki malumat, ~akir Hazım Er

gökmenin maskesiz ve sığınaks17 ko
runma çareleri kitabından hülasa oluna
rak alınmıştır: 

Bazı gazlara karşı maskesiz korunma
yı düsünmek :ıçık,:ı bir deliliktir. An
cak şurası var ki alrıca~ıınız bazı tedbir
Jerle ve bu tedbirlerin ehemmiyeti de
recesinde, nefos alırken içimize girecek 
J;a?.ın mikdarını azaltabilir ve bu suret
le de oldukça kat'i olan bir ölümden 
kurtulmuş, öltıın tehlikesinin önüne 
geçmiş oluruz. Hem unutulmamalıdır 
ki çok öJdürücU olan gazların du.şmaıı 
tarafından kullanılması pek güç, glıç 
olduğu kadar da pahalıya mal olnn bir 
iştir. 

Bu arada unutulmamalıdır ki gaza 
karşı korunmak htcrken yorulmamak 
ve ylirümek icap et.tiği zamanlarda uzun 
r.dımJarla yavaş y2vaş ylirüm~k lazım
dır. 

En başa aldığımız bu öğüdün ehemmi
yeti derecesini anfotmak için bir misal 
öylemek fayclalıdıı . Büyük harpte bir 

topçu bataryasının yanına zehirli gaz 
mermileri düşüyor, aldıkları korunma 
tedbirlerine göre, askerler, az çok gaz 
yutuyorlar, askerkıden biri hemen ze
hirlenme alfuneti gösteriyor, hiç bir arı
za duymıynn ve iyi halde olduğunu sa
nan ilti arkadaş hastayı sedye ile dokto
ra götürüyorlar. Az sonra, sedyeyi taşı
mış iki asker çok yorgun düştüklerin
den, az mikdarda yutmuş oldukları gaz 
tesirini göstermeğ\! başlıyor. Bu iki as
ker de tedavı altımı alınıyor. Neticede 
sedye ile taşınan asker kurtuluyor, fakat 
öteki ilti asker ölü~ or. 

Bu hal bir bilgisi.:dik örneğidir. Sedye
yi taşıyanlar ve bunlara kumanda eden 
zat gazlardan korunma çarelerini bilse
lerdi, hasta yavaş yavaş ve taşıyanlar hiç 
yorulmadan götüriılecekti. 

MASKE OLMAZSA 
Bu çok mühim öğlitten sonra gaz.lara 

karşı alınacak can kurtaran tedbirleri
ne geçebiliriz. 

A - Ev dışında maskesiz bulunmak. 
Bu gibi hallerde yapacağımız ~un

Jardır : 
l - Büyükçe bir mendili bol suda 

ıslattıktan sonra bir kaç kat yaparak 
nğız ve burun üzeı ine kapamak. Bu su
retlegazla kirlenmiş olan havanın nefes 
:ılırken bezden gc1,wesi temin edilmiş 
olur ve ıslak bez gazı süzer. 

2 - Mendili ıslatmak için su bulun
madığı takdirde mendil üzerine küçük 
-.bdest yapmak suretiyle ıslatılır. Bu 
mendil, su ile ısJatılmış olanlardan daha 
tesirlidir. 

3 - Mendili ıslatmağa her ne sebep. 
le olursa olsun imkun bulunmazsa ya
pıfacak iş mendile kum veya toprak dol
durulmuş olan hlı mendili ağır \'e bu
run iizerinde iyi bir halde tutmak yoru
cu bir iş oldugu içi nbunda pek dikkat
li olmak lazımdır. 

4 - Kumlu ve hdhçe gibi bir arazi 
üzerinde bulunuyorsanız, yakında bir 
sığınak veya korur.acak bir yer yok. 
uzaklara gitmek d.:ıha çok tehlikeli ise, 
yüzii koyun yere y.ıtarak ağız ve burun 
etrafına ellerle kum ve toprak çekilme
lidir. Kum w toprak. aralarından geçen 
gazı emerler \'e böylece bir müddet için 
ınsaııJ korunm:ık imkanını verirler. 

!'~ki bahçelerde 'cya parklarda bulu
nan topraklar gıu.ı karşı çok silzücii 
olan fıdanlık toprağı kadar olmasalar bi
le, fıdi toprak ve kumdan daha süzücü
dürler. İyi bir toprağın rengi kara yani 
olduk~a koludur. 

5 - Odwı kömürü deposunda veya 
bunun cıvnrındn bulunnnlnr mendilleri
ni kalın kömür tozlariyle doldurup ağız 
ve burunlarına kaplarlarsa kendilerini 
az çok ivi olan bir korunma temin etmiş 
olurlar. 

6 - Mendilin i~ne ıslatılmış olduğu 
halde arpa veya yulaf sapı veya samanı 
yahut yeşil ot yerleştirip ağız ve burun 
üze. :ne kapamak tı. kısa müddetli bir 
J·oruııma temin edeı. 

7 - Dibi kırık bir şişenin açık olan 
dip tarafına, toprak veya kumun dökül
memesi için, kafeslı tel ve ince bir pa
muk yerleştirdikteu sonra içini toprak 

YENi ASIR 20 ACus·ros s A L ı 

erkes·n Bir Ev Sahibi 
• s m il e 

L 

Mar Beynel
mi el akçe .... 

olacakmış ... 
--Jl..--

Höylece klering usulü· 
r:Wi mahzur arını ön e· 

eği düşün~yorlar .. 

Clermont - Ferrand 19 (A.A) - Ha
vas ajansı bildiriyor: 

B. Frederic Yonny, Tcmps gazetı.>sin
de yeni Avrupa nizamında ortaya çıka
cak olan beynelmilel mübadC'le ve tE:di
ye usullerind n bahsctmektc.:dir. Almnn
yanın Markı Avrupada beynelmilel bir 
akçe rolü oynatmak v~ bu suretle mü
teaddit tarafı dahi ols.-ı bazı devletlerin 
muvazenclerinde açıklnr \'eri!mesine s~ 
bebiyet veren k1 rin~ sisteminin mah
zurlarına ımmı ol"nıa'i-. Hzere derpiş et
mJ<; olduğu projc.yi tetkik etmel:tf'Clir. 

B. Frederic Yonny bu m s le hakkın· 
da iki ihtimal derpiş ediyor: 

1 - Almanyanın A vrupadaki muva
z.en •si açıklarla karşıla acaktır. Bu tak
dirde Alman~ anın nübaynatları satış
larla karşılanmn lığı zaman markların 
Auupanın bakiye kal n bol~<'1erin.! ak
ması için bir kan .. I t ·ı c:decektir. Fa
kat B. Funk'un son nutkun:ı nazaran 
harpten sonrnki devre içi:1 Almanya ti
caretinin büyuk mikyasta tevessüünü 
dcrpis dmektedir: Bınarmaleyh bu bi
rinci ihtimal Uzerir:de clunnağa hacet 
yoktur. 

2 - Almanyanın A\ rupa memleketle
rinde yapacagı ihracat bu ıuemlekcthr
den yapacagı ithalattan dnha az olacak
tır. Bu takdirde tabiidir ki mezkur 
memleketlerin markn olan ihtiyaçları 
çoğnlmış olacaktır. Fakat bu marklnn 
normal mal mübadelesi tm·ikiyle piya
sada bulunmıyacnklardır. Zira Alman
yanın alacağı, yapacarı tediyatın fev
kinde bulunacaktır. Binacnnleyh çıkan 
netice markın b~yneb1ilel akçe olnrak 
kullanılması pratik sahada nz veya çok 
mikyasta yabancı kredinin istimal roi
leceğini farzettirmektedir. Baska ifade 
ile bu usfıl bir miktar be:,;n"l~ilel borç
lanma keyfiyetinden içtinap edilemi~·e
ceğini göstermekt!.'dir. 

---1',r---

R um en - Bulgar mü
zakereleri hakkında 

Sof vada ümitler --·--Sofya 19 (A.A) - D.N.B. ajansı bil-
diriyor: 

Sobranya reisi B. Lagoiatofi dün be
yanatta bulunarak Bulgaristanın takip 
ettigi sulh \'e bitaraflık siyasetinin ta
mamen galip geleceği ümidini Wıar et
miştir. 

B. Lagofatofun beyanatı bilhassa Ru
men - Bulgar müzakerelerinin bu ak
şam Krajovada başlıyacağından dolayı 
efkarı umumiyede büyük bir alflka 
uyandırmıştır. 

Gazeteler Dobricı meselesinin mUza
kere yolu ile dostane bir surette halle
dileceğini ümit etmekte müttefiktirler. 

Zora gazetesi ezcümle şöyle yazmak
tadır: 

Yeni hudut dostane bir şekilde tesbit 
edilmiş bir hudut olmalıdır. 

fını ağıza alarak bir elle burun delikle
rini tıkamak suretiyle alınncak nefesin 
şlsenin içinden geçmesini temin etmek 
dünya harbinde askerlerin başvurduk
ları bir çare olarak hatırlatılabilir. 
FAİDELİ BİR TAJUPON 
B - Can kurtarım tamponu : 
İhtiyatlı olan ve yurdunu seven her 

kes yalnız harp esnasında değil, harp 
tehlikesinden bahs<!dildiği sırnlarda bile 
yanıbaşında kafasına uygun, kendisine 
elverişli bir maske bulundurmak zorun
dadır. Maske tedarik etmemiş olanlar, 
yanlnrında bir can kurtaran tamponu 
bulundurmalıdır. Kolay yapılan ve ol
dukça güvenilir bir emniyet temin eden 
bir can kurtaran tamponu şöyle hazır
lanır: 

a) Büyükçe bir mendil köşelerinden 
tutularak üç köşe bir şekle konur; 

b) Eczahanclerde satılan idrofile pa· 
muktan bir kat mendilin ortasına ya
yılır; 

c) Pamuğun üzerine, fotografçılnrın 
kullandı.i!t İposülfitlen kaşıkla bir mik
tar serpilir; 

d) Bunun üz..erine de karbonat dö sut 
serpilir; 

e) Bunların üzerine, furuncu kömürü 
veya odun kömürii tozundan bir mik
tar serpilir; 

f) Bu üç madde birbirine kaşığın ucu 
ile kabil olduğu kadar karıştırılır. 

g) Bundan sonra, mendilin serbest 
kalan ikinci köşe tarafı bunlann üzeri
ne güzelce kapanır ve mendil uçları bır.:. 
le$tirilerek uçlar dışında kalacak yol da 

v 
an un azırladı 

~-------·-----------~ . .....-...---------------------
Varid atı 40 lirayı geçmiyenlere ev teminine çalışılaca~ -*-Ankara 19 (Yeni Asır) - Dahiliye vekaleti, kazancı az olan vatandaşlan ev sahibi yapmak için ucuz 

analar temin eylemek üzere bir kanun layihası hazırlamıştır. Bu kaııunwı hükümlerini belediyeler yerine 
getirecektir. Şehirlerin İmar planlarında ucuz evler mahallesi aynlacak, buraları belediyeler tarafından is
timlak edilecek ve iki sene zarfında ev yaptırtmak §arliyle, aylık varidatı kırk lirayı geçmiyen halka mali
yet fiatine ve on senelik taksitle münasip büyüklükte arsalar halinde sablacaktır. 

Varidatı müsait olan belediyeler, bu ucuz evleri bizzat yaphracak ve maliyet fiatine satacaktır. 

HAVACILIK GÜ Ü 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
: iSVEÇİN- KARARI ~Milli Şef Fran-

ovyet ı.syada ~ s z sefir0 ni :ıl:ili işlerine 
~iidaha e 
istemiyor 

tezahü:ra la ~ kah 1 etti er 
t aııdı --·--oskovada · merasime 

400 tayyare iştirak etti 

Moskova, 19 (A.A) - Tas ajansı bil
diriyor : Sovyetler birliği dün havacılık 
giinünii tesit etmıstir. Moskova hava 
meydanında yapıları büyük hava gcçı
dinde Stnlin ve silf.h arkadaşları hazır 

bulunmuşlardır. G1.:nç Sovyet pilotları 
bir takım hava haı tketleri yapmış, mü-
teakiben asl~cri tal yareler le planörlerin 
uçuşları ve boınb.:ırdımnn \e avcı tay
yareleri arasında y .. pılnn muharebe ma
nevraları seyredilmiştir. Gc-çide dört 
yüz kadar tayyare jc;tirak etmiştir. Keza 
diğer bir çok şehirlerde de hava geçit
leri yapılmıştır. 

----.tr---

i TAL YA - YUNANİSTAN --·--T aymise göre 
it lyanlar şan

taj yapıyor -·-Londra_ 19 (A.A) - Yunan - İtalyan 
ihtiınfı hakkında mütalaa yürüten Tay
mis gazetesi bu ihtilıifın do!;rrudnn doğ
ruya İtalyan diplonınsisinin ~nntaj ınak
satlariyle ihdas cdddiğini yazarak şun
ları ilave etmektedir : 

Yunan hükiimetinin hattı hareketi 
her noktadan dürüst ve imkanları dahi
linde azimkfır:me olmuştur. Yunaniı;ta
nın kuvvetsiz ve dostsuz olmaktan uzak 
bulunduğu bu zamanda Avrupanın ce
nubu şarkisinde harbin patlarfığını gör
mcği hiç bir mihver devletinin istemedi
ği muhakkaktır. 

Taymis yazısına şu suretle devam et
mektedir: 

Balkanlar aralarındaki ihtilafı kendi
leri haUctmcli, birJeıımcli, kun·ctli ol
malı \'C dünyaya azimkitr bir sima gös
termelidirler. Sahte dostlar, Balkanları 
ayırmak, korkutmak ve istismar etmek 
isterken hakiki dostları onları müttehit 
\'C kuv\'ctli görmek istemektedirler. 
Avrupanın muhtelif cenubi şarki dev

letleri arasındaki müzake eler hakkında 
da Taymis bu müzakerelerin yeni ve 
belki de bu hafta kat'i bir snfhaya gıre
ccğini yaz.maktadır. 

Can kurtaran tanıponunu ooylece bir 
mendilin H;inde yapmak kabil olduğu 
gibi, bunu daha evvelden başa rahatça 
bağlanır bir şekilde kese biçiminde ha
zırlamak ta mümkündür ve en doğrusu 
da hiç şüphe yok ki bu ur. 

a - Gözleri muhafaza da şarttır. Du
nun için, cephe daima kenarları delik
siz şoför gözlüğü bulunduı mak lazım
dır. Harp günlerinde bu gibi ihtiyaçla
rın tedariki güçleşeceği için, her kesin 
daha sulh zamanında kendine uygun bir 
gö7Jük tedarik ederek bir yana koyma
sı ~ok doğru olur. 

Tozlu topraklı zamanlarda da i§e ya
rıyacak olan bu gözlükler harpte insa
na canını kurtannak imknnını verir. 

B - Şüpheli olduğu sanılan bir yere 
gidilmek mecburiyetinde kalınırsa, baş
ta maske bulunsa bile ayaklara lfıstik 
giymek, lfıstik yoksa ayakkapları mu
şamba ile yahut kalın bezlerle sarmak, 
elbLr;ele-rin üzerine, vticudu ve boynu 
iyice örtecek yolda bir bez sarmak, bu
nun i.istüne su işlemez yağmurluk giy
mek, pantalonun üstüne bol bir pantıı
lon daha geçirmek ve paçaları güzelce 
bağlamak, yağmurluğun üzerinden bel 
yerinden de kuşak bağlamak lazımdır. 

C - Eğer başta maske yoksn ve can 
kurtaran tamponu ile dışarıya çıkmak 
laz.ım geliyorsa, yukarıda söylenilen 
gözlükleri taktıktan sonra başa baş örtü 
bağlanır gibi bir havlu örtmek, bunu 
bir boyun atkısı ile alt yanından sardık
tan sonra boyun atkısının uçlarını belin 
altına sokmak ve y..ıkanda söylenlimiş 
olanları da mak · eder. 

1: A~a. 19 (A.A) - Reisicümhur 

1: bugün saat 16 da memlekP-tine avdet 
• etmekte olan Fr:ınsa biiyük elçisi B. 
: Massil!livi kabul buvurmuslnrdır. 
·······················~··················· 

Finlandiya 
Başvekilinin 

eyanatı 
--Jf--

Sovyet usya ·ıe iyi 
komşu uk • Finler ara· 
su da asap bozu luğu 
Helsinki 19 (AA) - D.N.B. J\jansı 

bildiriyor: 
Başvekil B Ryti Lugün radyo ile ver

diği bir nutukta şarktaki büyük komşu 
ile münasebatın tevazün bulmasının Fin· 
landiyanın kalkınması için esııslı bir va
zife te kil ettiğini beyan etmiştir. 

B. Ryti, Sovyet Rusya ile aktedilmiş 
olan sulh mııahedenamesine Finlandiya 
tarafından knf i bir surette riayet edile
ceğini beyan etmiş ve demiştir ki: 

- Bunun içindir ki Sovyetler tarafın
dan Rus kısmının ikmal edildiği bildiri
len Sella demiryolunun inşa ameliyeleri
ne bilafatıla devam edeceğiz. 

Başvekil sözlerine ,öyle devam etmiş
tir: 

- Finlandiya hükümeti Petsomada 
daimi bir Sovyet konsolosluğu ile sair 
devletler konsolosluklarının ihdası için 
müzakerelerde bulunmaktadır. Finlandi
ya hükümetl mutabakatını vermiş oldu
ğu halde l lnngoe tıuikile yapılacak olan 
Sovyet emtcası tTnnsiti işine mütedair 
bütün mC!Jeleler henüz halledilmemiş bu
lunmaktadır. Sovyetler birlii{i Hangoenin 
ilk kira taksitini ödemektedir. 

ASAP BOZUKLUCU 
Bundan sonra B. Ryti diğer baltık 

devletlerile de iyi münasebetler temadi 
ettirilmesinin Finlandiya için lüzumlu ol
duğuna işaret etmiş ve sözlerine oöyle 
nilınyet vermiştir: 

- Cepheye gitmiş olan bir çok kim
senin asabı Ü:terinde harbin yapmış ol
duğu tesirler memleket dahilinde cina
yet vakalarını çoğaltmıştır. Memleket 
dahilinde normal zamanlarda vuku bul
masına ihtimal olmıyan düşüncesizce ha
reketler olmuştur. Hepimiz az çok ayni 
vaziyette bulunduğumuz cihetle umumun 
huzuru namına fedakarlıklar yaparak 
derin Lır anlayış gösterip müşkülata kar
şı koymağa ve Finlandiyayı hür ve müs
takil bir devlet olarak yaşatmağa çalı~
malıyız. 

YALNIZ BİR GUNl>E 
---ıyı,..----

Yüz kırk bir 
Alman tayya
resi düşürüldü 
Londra 

bildiriyor: 
---·--19 (AA) - lngiliz radyosu 

Dün, (evvelki gün) Alman tayyare
leri Londranın müdafaa teşkilatına hü
cum ctmeğe tqebbüs etmi§lerdir. Şimdi
)! e kndar nlınan raporlara nazaran dün· 
kii .;in znrfında 141 Alman ta'·yarcsi 
düşürülmüıtür. .J 

-·İktisadi sahada güçlük· 
le:rden şikayet ediliyor 

Stokholm, J!) (A.A) - D. N. B. ajan
sı bildiriyor : Başn·kil B. Hanson söyle
diği nutuklarda Lveçin biittin memle
ketlerle iyi geçinmek arzusunda oldu
ğunu, bununla beraber dahili işleri hak
kında bizzat karnr vermek hakkına ma
Jik bulunduğunu kaydettikten sonra de
miştir ki: 

- Bunun mantıki neticesi İ::ivcçin de 
diğerlerinin dahili j<:krine müdahale et
memesidir. 

B. Hanson, aBugünkü vaziyet İsveç 
için ekonomi sahasında büyük zorluklar 
intaç etmekte, çok mühim olan milli 
müdafaa masrafları ise büyük tasarrufu 
istilzam ettirmektedir• demiştir. 

---T:r---

T ÜRK i YE - YUNANiSTAN --·--iki millet müt-
tehit ve bununla 

müftehir -·-Atina 19 (A.A) - Atina ajansı bildi-
riyor : Bu buhranlı günlerde Yunanis
tan ve Yunan hükümetine karşı btitün 
Türk matbuatının izhar ettiği dostane 
ve anlayışlı tarzı hareket hakkında ga
zeteler heyecanlı memnuniyetlerini ifa
de etmektedirfor. 

Kafüncrini gazeteı.i tabii dostluk his-
1erinden ve iki memleketi birleştiren 
ittifak bağlarından ilham alan bu tarzı 
hareket Türk - Y lman çöziilmez bağının 
en giizel ve en beliğ bir deJilidir de
mektedir .. 

Proia gazetesi diyor ki : 
Son gün)erde Tiirk matbuatı tarafın

dan gösterilen hararetli sempati bilhas
sa tebarüz ettirilmdidir. Bir çok defalar 
kendiliğinden izhar ettiği Yunanistana 
olan dostluğuna sudık kalan Türk mat
buatı Yunan ruhunda derin bir akis 
tevlit eden Yunan milletine karşı alaka 
ve sempatilerini göstermek için bu fır
sata kaçmnanıı.<;tır. 

Elefteron Viına gazetesi de, Yunan 
efkfırı umumiyesiniı. Tilrk matbuatın
daki mnkaleieri hakiki bir heyecan ve 
teselliyetle takip tttiğini yaz.maktadır. 
Bu vesile ile ilti rnılletin bağlarının mü
teaddit ve kendiliğinden gelen tezahüra-
tından biri nyni zamanda iki memelketi 
birleştiren sağlam dostluğun delilidir. 

Bunlar sadece yazılmış bir muahede 
de deki), fakat bilhao;sa ve daha çok mü
tekabil menfaatlerinin ve kendilerine 
mukadder müştert:k akibetin nnlaşılma
sında te1.ahür etmektedir. İşte bunun 
içindir ki iki miJh:t müttehit bulunmak
la milltehirdir ve yekdiğerlerinin sevinç 
ve ıstırabını paylaşmak 01.mindedir)er. 

Taymis nehrinin denize atıldığı mıntaka
nın üzerinde uçmuşlardır. Şiddetli bir 
muharebe neticesinde Almanlar gerisin 
geriye dönmeğe mecbur kalmışlardır. 

fngiliz Spitfiro tayyareleri havalandığı 
zaman bir kaç Messcrschmidt ve bir kaç 
avcıdan mnnda bütün düşman tayyare· 
!eri gözden kayholmu§, bunlardan altısı 
pilotlarımız tarafından düşürülmüştür. 
Sair bazı tayyareler belki üslerine döne
miyecek kadar hasara uğratılmıştır. 

Harbin bidayetindenberi lngiltere ve 
sahilleri üzerinde düşürülen düşman tay
yarelerinin adedi bini geçmiştir. lnı;iliz 
zayiatı 200 den ibarettir. 

Bu hücumlara iştirak etmiş olan Al
man tayyarelerinin adedi nazarı itibara 
alınacak olursa Almanların hava harbi 
başladığındanberi en büyük zayiat ver
dikleri gÜnün dünkü gün olduğu görülür. 
Filvaki hücumlara iştirak etmiş olan her 
dört Alman tayyaresinden birüi düşii
rülmüştür. 

Dün üç mühim hücum yapılmıştır. Bi- * 
rincisi öğleden sonra saat 1 3 de ba;,la- Londra 19 (A.A) _ Hava nezareti-
mıştır. Düşman tayyareleri l.ondra ban- nin tebliği : Dünkü hava muharebeleri 
liyosu ve Kent Konteııi üzerine bombalar hakkında alınan mütemmim raporlara 
atmıştır. Muharebe bir saat devam et- göre, dün 141 düşman tayyaresi düşü
miştir. rülınüştür. Bunlardan 126 sı tayayyare-

lkinci hücum esnasında Londranın lerimiz, 13 ü t:ıyyarc da{i bataryalarımız 
üzerine gelmeğe teşebbüs eden 44 düt- ve iki tanesi de hır projektör ekibimiz 
man tayyaresi hedeflerine vasıl olmadan tarafından tahrip edilmiştir. 22 avcı 
tardedilmi~ ve sahile doğru kaçmı§br. 'tayyaresi zayi ettik. Fakat 10 pilotumuz 

Dün akpm liatü 70 Almaa tayyarai dır. 

Amerika da ... 
hava nez reı1 

· isten °liy r 
Geçen umumi hrırbın tanınrnıc; •• ~ 

rikan tayyarecilerinden M. CJı~r fl 
Dolan. Birleşik Aınerikada bır 
ne7.areti tesisini istemektedir. M ~ 
delil olarak Alınan hava ordusun 
harpteki üstünlüğlinü gôstcrınek~" 
bunun dn, havacılık işl!.'rinde c;al 
sahibi ins;,ml....r tarafından. biJh,"' 
rcşal Gör'ng, Mareşal Milch ve ıı:ı 
Udet tarafındnn kuruldu~unu b 
mektedir. Birlesik Amerikada i • tı \ 
ne olara1<. hava ordusu ve d<'niz rtr 
lığı, her şeyden evvel genci k~., 
veya kara kuvvetlerini temsil 
ancak tali dt-rccede tayyareci bul 
ve hiç tayyareci olmıyan subaylar~ 
ri altında bulunmaktadır. Neti~ .0;.. 
M. Dolan bir ha\•a nezareti te isıııı 
rikn için hayati bir ın"sde olara'
ye siirmektedir. 
~~~~~~~~-----J 

DOKTORUN KÖ~ 

Çocukluğun üç deıJ~1 

YAZAN: Dr. G· ______ ___..,., 

Ya:cın vakte' gelinceye kadar coC 
rın yedi yaşına kadar ve yedi rıı.< 1 
son~a olmak üzere iki boya avırır!ı 
Tfı lpokrat hekimin yedişer yılhlc 
mevsimlC'ri nazarivesinden kvJ,lfl 
tasnif - büyük üstadın hatırı için ·" 
larca devam etmekll' beraber nnn 1< 

kucağındn süt emC"tı bir cocu •U SO 
tabanlarını bildiğiniz ye;e de •M 
koşan çocuğu bir sınıfta tutmak 
göründüğUnclen çocukları, memeC 
t .ık, küçük çocuk. orta çocuk .. b 
çocuk ve bulUğ yaşında çocuk dıv 
nif edenler de çıkmıştı. ıtf. 

Bir çocuğun yalnız doğduktnn s.';ı 
zamanı düşünülünce bu zamnnı ı 
diği gibi ayırmak mümkündür. halt 

1 

buclarını kaç günde parçaladığınD 
Fakat çocuğun hayatı cloğduklıtfl 

ra değil. annesinin karnında hac;ıl 
ğu fında başlar ve çocuk hayalll'I 
mühim kısmı annesiyle müşt,,rek ~ 
yaşadığı zamandır. Onun için ~iırı 
cuklu~u. anne kamında, doğduktan 
ra buluğ yaşına kadar ve buluğ yr 
diye üç devre nyırmak kaide olı1'1~1 

Bu türlü tasnif ı"adece nazari bit 
değil. neticesi pek c-hemmiyetli ,·e 
pratik bir düşünüstür. Çünkü ~ 
nncak dünyaya geldikten sonra 
nülerek onun sağlığına ne kadal" ~ 
marn edilse çocuğun büyüdüğü."~ 
sağlam bir insan olması temin cdıle. 
Ailenin saadeti. memleketin ve bil 
beşeriyetin istikbali olan çocuk dabllf 
nesinin karnındayken ihtimam isi~ 

Gebe bir annenin yorgunluğu kıt J-l 
daki çocuğun Uzerine tesir c-der· ıf'., 
mikroplu hastalıkların kanndaki ~ 
ğa zararları pek büyüktür. Yalnıı. d 
talığın çocuğa bulaşması, çocuğun d 
mcsine sebep olduğundan dolayı tııl 
annesi mikroplu bir hastalığa tll~ 
r;ocuk dii mediği vakit hayntında • 
ziyade bedbaht olur. Bir 1.aman, dcJe~ 
re olmak diye edebiyat kitaolarıll11 ı 
dar giren meşhur inhitat hali alarfl~ 
rinden bir çoğunun çocuk anne 
yorgunluğundan, yahut mikrophı. 
hastalığa tutulmasındruı ileri geldi~ 
!aşılmıştır. lrsi denilen yürek ve b 
hastalıkları gibi hastalıkların da ~ 
çocuk doğmadan önce annesinin : 
larına tesir eden mikroplardan Ucrı d 
diği öğrenilmiştir. Annesinin kartı1::.C 
kM1 bu tesirlerin altında kalınır; ~v · 

doğduktan sonra ne kadar ihtirnaıJ'\deÔ 
se tesirlerden kurtulamaz. Bünye · 
ğimiı. ve insanın biittin hayatındıı ~ 
kendL<;ini ~östercn hal en ziyade ı,v d 
annesinin karnındayken teşekkül c 

Annesinin karnındaki çocuk bctı'I ıı: 
şıyan, hem de durmadan büyiiYc.~ 
viicuttur. Onun ya..-aması \'e biiYil 
için lüzumlu maddeleri annesi te 
edecektir, Bu maddelerin arasındll, 
en mühimleri, ~·eni teşekkül edcl'I 
cudun yapı ta~ları demek olan. 8~ Jı' 
asillerdir. Gebe bir anne kendisırıı ll 
gün yağla ve balla besletse bile co~ 
cılız doğar. Onları sütte, ette, kıt 
ğerde bulur. ·r. 

Çocukların büyümesi için vitııJllıl· 
rin lüzumlu olduğunu isite işite ]<1.1 
larınl7. yorulmu5 olmakla bt"I'8be\ 
cuk annesinin karnındayken rlah11 

büyüdüğünden o vitaminlere ihti)'ııcı, 
duğunu da bilmek lfızımdır. onull jJ) 
gebe bir bayanın yiyeceği vitııf11 ııt1 
kendisiyle çocuğunun doğduktan ~il 
ayrı ayrı ihti_vaçları olacak vitaJ1l;ı: 
den fazladır. Gebe1ikte vitamin e d 
ği ço::uğun düşmesine sebep olJ1111Jı 
\·akıt, çocuğu doğduktan sonra cılıt 
ta eder. d 
Çocuğun anne karnındayken f11 11

11 
lC"re ihtiyacı, ilk zamanlarından b 11 
yarak yedinci aydan sonra ihtiynÇ b 
bet! artar:5~ocuk nnnesinin kanın?ıı il 
dugu çelıgı, fosforu, kireci, - so"1 

denilecek derecede - çeker. Bultı 11 

annesiyle kendisinin arasındaki b~1

11 
zer, cıkarır gider ... Bulduğu nıtı r ı 
rin miktarı çocuğu düşiirecek kad:dl 
değilse kalır, fakat havatı - do r 
tmı sonra - kendisi için °fctaket ol~·· 
kadar ~;ok çocuğun sakat paytak o~ 
na sebep meşhur kemik hastnlığı .. 
annesinin karnındayken D vitan1 ı~~ 
kireç ve fosfor madenlerinin eksil< fi· 

den başlar, Verem hastalı~ına . ~1~a hazırlıyan kansızlık ta celik C'kcı1' 
den... . 11ııl3 

Bütün dünyada o kadar çok ll~9tı~ 
rın şikayetine sebl'p olan mide h85 rıt' 
Jarının da, çocuk daha annesinin ~ııı~l 
<layken vitamin ya11ut maden c1'5 ıJııl 
neticesi obrak mide, karaciğer 11

'"/ 
pankreas bozukluklariylP başladıgı 
gectikçe meydana çıkmaktadır. ·ıd 

Beşeriyetin istikbali yalnız beŞ1 

değil hem <le meşimelerdedir. 


