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kemedo n:ı.zi ler lıes hın 

<·a ıı lnkl-ı 7.1\ll altında 

bulnn Hıl \fll• 1111 lı 'kelll('

hİ icıa i,ılıııııl.crı R\lıit • 
sıf ll le dırıkıımiştir. Ş ı-

hiıliıı ifade sin n z ıran 
bir alman ajanı lınndau 

beş uy avvt 1 k di i c 
dfüt biıı ub \yla ı·tıız hiıı 

nnıe ika11 :ıske iııdrn rnii· 

r k kep b i r 1.tı ' n t ıı g ro -
l'l ıııı d rn i zl(ı ıı da) a g(i ıı · 
doril<ıcrgiııi rii) lı nı ştir 

•sol,o!d» al 11a11 < a ... ıı lnrı 

il'in amı·ı i 1 n nı g(i dni l• . . 
erı ptıralaıJtı hi.ı)Uk bil' 
kı~mına f'ecl~ral istintak 
dn i resi ta rn fı ııdn 1 el k o
du ğo ve bn seblıp 1 l• c.ı~ns· 

laı ın nz para aldıkların· 

danşi aycr eUıklerini 

süyl<'m·~tir. 

INGlllZ 
Hava kuv
vetlerinin 
faaliyeti 
I.ıonclrn h (u. a.) -

iki İngiliz lı •va filosu 
dün ( Beth ımn) ci v rı 

rıdu elektrik sıuıtrnlııın 

hiicoııı etmi~lordir. r·an 
gııılar çıktıgı gijı iiloıhı: 

tur 6 almaıı 1a,rynres: 
dii~iiriilınii:;;tii r. 8 i ııgi liz 
tayyaıeı;i knyıJilır. Bii.' Uk 
bir iııgiliz tn~·y ıc trşek 

kiilüde f'ııı ız R·ılıilioi aş 

nı ~tı r. J!.,,ıaı ısız lı llori
ııden şidclctlı iuf'ıtak es· 
leri duyuluıa~tur. 

nıneri lrnıı dona ıı ma. ı n ı ıı 
kirnlaııın ><.' iidiiııı· vor· 

> 

me karııınu 

terk oıl len 
m uci hi ıı co 

mal:r.emenin 

iııgilter.oyo vnı ıııasınl t(•
ııı in için • Ko ıvoy , si· 
steıuido <lalıil oldngıı ha

lde biitiin ıı~ullcıri tatkik 

t'ttiğıııi lıcyaıı eylcmi~tir . 

Çankau sekin 
B. R U Z V EL T ' o 

fl İesajı 

'l'okyo 1~ ( a. a. ) -
wares\l OankaYGek ıune-' ,, ,., . 
ri k a ilo j.ıpoııyn a ra~mı · 
da y ıpılınakta olaıı ıuii· 

z d,ı rolcrin ıdıııış ol<lı;gu 

~ekıl lınkkıııd mn't"ı n:ıt 

nl:ıb imek iı;iıı lııiyök ~-1-

~·rotler l'.-:ırl'ctıııekteılir. 

(ıaıı ka \~ek anıeri lca c·ıım· .. . 
lııır n·ı-ıırıo gonti(miiği 

ııı<·s· jıla <;nıkı ıg lıiildi

ıııetiııııı pa ... ifikteki ala

kı~ıııı hatırlatmakta vu 
<; ınkiıw lıiıkiiıneiiııiıı ı İ· 

7.:lSI ol.ııadun yapıl ıcak 

lıerlıunge lıir anla~ nanı rı 

ııotio_;iİ;ı; kalacrığırıa i~ rnt 
l'tın~ktedir. 
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C zamı 
1 Çekece2'im 

Kınuotlı yal.ıcı arka· . . 
ılıısınıız B Liitfı Otintı,in 

1 • 

Lu ııcfıs lııUl) esiui oku-
yuu ıı;ı;. 

Londradaki 1 ihtirasları boğalf m 
Liberal Nasuonalist 

ıerin kongrası 

gapıldı 
• 

Lorıdra l 8 - (a.:ı )

lı tıornl ıır:-~ oı ali:-. loıiıı 

tliiu Jondracl' toplaıı:nı 

kongrnsm•fo ittıf ıkla ka
lın! odiluı k,ırar "il' et 
t m itim ıt beyan, atlas 
<loldanı~ oııu1111 lastik, so
"' l•t ıııiidnfa·ısıııı lıavr.1-. . 
ııl ki!\ tnkt r ve sov.' et 
ıııillctiııo Mri ynnlıındı• 

bolıırıulma ır ı ta:.tik <ıt

mek todir. 

İNGİLİZ 
İktisadi harp 

mühim 
beyanatı 

T.orıdra 1" (a. a.) -
lkıi .. ndi harp nr·:r.ııotintlo 
} iibck lıir ıncınuruıı dii o 

i ,.u t>t el t ği ıı~ göm So,·
vet lıarhiııirı Alın ny,ı . . 
ii;1,eriudo r.,ptığı nıeufi 

t t'h i ,. it· 1 c 1 "ıı lı ıı· itle A 1 m an. 
L.r-t>ıt tie:ıri ın iıı:ı.sohr.tl<·· 

riııiıı ıh•ğ'~ 1niş olm:ırnlır' 

l'icn ri ın ıı lıaıloh,Jer ınii 

vt'zenPsinı11-1 ilk def" ola 
rak h,, t y Al manyad:w 

alııc·aklı hulıır,ınaktndır. 
1 :,\·eç şimdiye kadar Al 
maıı) 'P' ilırnç ettiği 
ııı·tl ııİt-ip tinde idlıal) ap 

muldn idi fakat Alnıaıı -
~ov:cıt lınıhi ii11\ıiııe Al
ıııaıı~n ı~,·dço kiiıııiir 
g<>ııdtırı•nı<meJ,tedir.' Ai 
m:ı n )"il t s Yı•ç ten ın ii t e ınu
d i ycıı demir ı.:er-lıeri İ:,to

ıuok te iso lo lsveçlılttriıı 
A iman talt'pll\J i .i yerıue 
g. tııip gotirnıiyoceklol'İ 
malum değildir. 

Bazı mekanizmaları 

düzenli,,elim 

Biı· gAco kl\lm k iize· 
ro gittiğim biiyiik ş lıir· 

don filll' •k hc~iııc·i giin 
ayı ıla lııltlinı. T~·lıirli ka
ta rl nın cezn lll ı ben ~e-

> 

kiyordıım. ( ıil'l ii ikiıı('i 

gıin <·ırnı:ı.rto:;iyo te:-Rdiif 

edi) ord 11, <iğ' eden sonra 
hrıyıık ticardhnı.o'er ka
p dırdı. Rrtosi pazar gii· 

ıııiıle a.' 1 k ge;r,ıuek zua
rnlilo kaı·~ılıı~ruu. Xıll'l· 

ytil i• 1 crıuıi pazart esi hi · 
tiı ılildeıı sonra ak~aru 

ii:r.ori H nyılarpa~aya. gP<;· 
tim. 

Hana Hay<.l:upa~ndan 
~aat i 'fl 8 do jki treıı 

lı "eket cd<'ceğırıi :-1i>yle
ıııi~lerJi. S at 7 do hine· 
cegiııı k ılııra bnjlı ara
lıJlanıı iizeıiudeld ya1.ı 

!arı o!rndn ıı•, :ı. rallı ğı ın 

Hardarrıa~' - 11.nıir lev-• r ' 
lı:ısıııı imlam dıın !sbı;-
~·oıı uıomnrlanııa ı-;or'1nrn. 

saat S del.i tronin h
mire gi<lt~<'t'giııi söyledi
ler. Bıı ıkiııci tren de 
lınzırlaııdı yıııo .ırahala

rın ü~eriııdo ar3ılığıın ta 
lwlayı hıı la:uadıııı. Bir 
iki ııuımurn ııoı· lnnı E.;;. 
ki~<·lıır<lo .\.ııkaradaıı ge 
lf'cok troııo aktarma yap
m •k iınkfıııı olup olnıa

ılıgını aıılıunak iı:ıteılim. 

.N o Yazık ki lı i 1· :-< e \' a 11-. ' . 
lıyaıuadım . Katar me· 
uııırbrı h •na lı'\l'ekot dl\· 

irosi ~efıigino müracaat 
&tmeuıi s(irlediJor. Xılıa· 
yet ıuii,;kul ıımii ornd:~ 

hal edebildim. Megor o 
a k~aın<la yola ~ıkına k 
uasip dogilmiş. Haydıu·

pa~ \ oteliııdo o ak~arn 

bulalıiJılı~im kapn ara. 
hğıııd:ıki oJaya i l ı ştim. 

l\l 11kı1<Morah tlii~iinmekle 
g(lceyi geı;irdiıu. 

Erto i gün hana ~(iy· 
lttlildcıri s atd~ tı'fHıimiz 

hareket elti. <.~iiııkü im-

( Devamı 4. de ) 
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Çocuk ve cemiuet arzusu 

Hnzt kiıll'~eler ıııiinze· 

Ti hayatta huzur oldnğn
nu iddia <lder1er. Uir kö· 

~eye çekilip allahın teve· 
kkiiliine ı:ııgımnak biiyük 
dileklerdir. Üyle inı:ıanlar 
bilirizki giinltırce insan 
yüzü g<>rınc<len ömür tii
kettiklerinden memnun

lardır. Hiç ~üplıeııiz bö1-
hıleri kanları UJUŞlllll~ 

lın ta kim8elertlir. So:oıro · 

lojı insan sosyal hayvan· 
d ı r der. Bu kellm bize 

içtimai c~miaya tabeıı 

bağlı oldıığunrnzn lıatır· 

Jatıyor. Oern iyetin insan
ları üzeıin<leki aydın te
siri inktıra ~ıgınmayacak 
kad ar bellidır. Bütihı lıa.

reketleri ınize rota veren 

topluluklardır.Onun irşa

dıyla bir sürü kabiliyet · 
leri m i • i kuvvetlen f'ıile 

çı kartmaktayıs. 

« J . . J. Housseau> ço
cuklara dair koummrken • 
~ocuk <loğargen saf ve te-
mjzdi r ouu kirleten cemi
yetıir dttmi~tir. B a ı a<la 
çocuğun doğu~ta anadan 

bahadan aldığı irsi psiko

J ojık halleri iı~pat edecek 

değiliz. Ya ln ı z kon u~ma · 

nı ı z cem iyet olduj'turıdan 

bn hiiyfik ınfı.tt'ft'ldciriu 

böyiik nok"a'ıı 

duracağız. 

ii~ttı inde 

\
1ocuk cemiyetten uz

ak tutulnrs:ı ne kazanır 

veya ııe kaybeder? 
. K·,yı bı çok, kazancı 

yoktur. Evet c Rouı:ısean, 

c01niyet kırnunlarından 

azade mnhayyel bir emi l 
yeti~tiriyor. Fakat :ıcaba 
bu. nazari f'lHer t t bik ı;ıa

h aınna geçiri l11e ne olur· 
dil ? 

Y AZAS : lskendcr Ege 

ları k:ular kat'i<lir. Tek, 
tek yaş:ını lam11yacagın1 

iddia. e den ısOH ) olok lar 
hu idilialanm,gayct sarih 
ishat odehilıui~lerdir )[a. 

demki emil on i nde ~onu

nda içtimai bir ziiınreye 

karışacaktır ki ııetekimde 

H.onR"ean eserinin ~onun · 

da hunu zikre.Jiyor il'ltc 
~ , 

o arıdan iti ha ren ade 1111 

muvaf'faldyette onunla. kol 
kolıı yürih·en e ıı büyük . . 
illet o ! acaltır. o~yal bi
rliklerde d ı l birliği ayni 

olduğu g i bi giirii~ ve dıı

yu~ hirJiğ·ide a~ ıı i olın:ı 

sı 1:17.ıındır. fiiıııil iıe ce
miyetin gHd1şiiu e ve dn· 

yuşnııa ce\ ap ver meyece
ktir. ;r.İra orıdl\ 11 uznk 

tutulmuşt u r. 

İşte yukarıy:\ aldığı· 

mm bii yii k misa l cemi-

yet. firari it rine Nı iyi ör

nek olahilir. Ceuıiyotten 
uz<\k kalmanın arzulaııa· 

<':tk bir i)o; det?il bir has-
• '" 

hlık o l dugnrıa i ıı anmalı-

JlZ İnsanın insana, top
rııgın, enya olan bağı 

kadar sıkı hir ihtiva<~ . . 
tıı~ıdığı ufacık bir mii-

l(tlı·ıza ile homoncecik 

hnlana lı i li r. İns:ı.ıı i n tıan 
k ı l an cemiyet tir. 
Oemiyet sa.ymıintle hak 
ve ~azifeyi <>gı·oniyoroz. 

Oemiyot se,· gı~ ı yardı
mıyla. insaı•ı kamil olu· 

yonız. Buouıı i1,•iııdirki 

çocuklanınızı kcııdiıniıe 

al ı ~tı nlıgı mı z gi hi cemi· 
yetcde ıeındırul'ığ:t gay-

ret edeli m. Ooıniyoti RO· 

ven <·ocuk bu ihtiyaçla . 
hiiyiiye.ceğinıien iııs:ınbr -

-da rı memnun kalacak iıı

s:ın l ık lnroketloı inin ınn
vaffakiyet tiırnnı (igrene· 

C"ktir. 

Yukarıd:ı anrntti~imi z 

iizere insanların top! ıı 

ya~nm:tln rı ta hi ttt k aının · 
=-==-=--=============-=============== 

•==• M ..• d ' UJ e .. •==-.. 
Yeııi aç ı l an ista~yon hiifo~inde her nevi so

ğuk me~rubat bu lun ur.. Lokaııt rnıızdn. nefis 

yemeklerimiz \"ard ır. 

1 
l 

(Hal kın· Dili) 

O DE GIL 

Ey gençlik dinleyin ne diyor kitap. 

fi ayal var içinde ha masal değil. 

Sesinden duyarsl!l bin tiirlii hitap. 

Hakikat o!ldadır bu bir fal değil 

• 

' 

(Ejtatun( anlatslll aşkı otıa sor, 

Garip gönüllerde belki o bir kor. 

(Tanrt)daııda ii.stiiıı görmüştü (Viktor) 

Esrarı tatlt'ya fak at bal değil ... 

• 
İnsanda Kalp de!len bir nes!le vamuş. 

Sakinkell göğdeye ancak sığarmış. 

Coştuğu demlerde kainat darnuş. 

Kükrer ya, arslandır. , bir çakal değil.. 

• • 
Bazı sakin sezsiz berrak durgundur. 

Bazan kederlidir bazan yorgundur. 

Ey genelik ... gün olar ~ kudurgwulur. 

Koy bile dayanmaz ona sal değil ... 

İLA N 
ViliYET DAİMİ Encümennden: 

lncir liov:ı - Koçaılı yolunun 7 + 94.0 Te ' + 0 60 
kilometrelerindo !):H7 lira 83 kum~ ke,if bedelli 
hrşer m etrelik ldhgir ay :ıklı iki ah~ap köprü in~ası 
açık eloıi l tıne ile ek~ıltınep3 kon ı ılınııl?tur. 

Eksiltme 2 I 10 / 941 per~~mbe g iiııii. u:ıt 15 do 

Daimi e n cUınen s lloııund,, yapılacaktır. 

Bıl i~e H.i t ke~ i f ve ~artnameler nafiıı miidü l'l ii -• . 
sün<le görülobi lir. 

Muvakkat t<•minat ınikdarı 701 lirn<lll' • 

ı~teklilorin m uvakkat teuıi ıı :ıtla rı, Tic!lret odası 
ve bn i~ İ<\İfl ilı ·lleden üç triin ~vrnl Vilılret n s ika • > ~ • 

komisyonundan alınac\k ehliyet va8 i lrnl:ıri l e y ukarı-
da, yAzılı giin ve natta vHf\yet ı.l aiıııi ouciimeıı i &a 

)onun da bunınalan ilan olunur· 

(2) 1 1 . 19 - 20 - 23 

._... 
Eyliil 

-. 

Fazla Kir 

isteyen 
Bir dOkkin sabi 

oezaıandırııdı I ~ : 

- ........... 

Serin yuva pastııh' k 
hina:-:ının rnÜıteci rİ ı 
Stil ' )'mana yıllık ;300 bl: 
ra icarl L '"eren mıtl 
bi yı llık İCJrı }60 
arttı rclı ğı için mulııt~ 
noticesınde 4.50 lira'· 
ya malıkfım edi}nıj~tı 

Halk ın dili - no 
hayatı bozmak iste)'1 

gi lıi muoipler hak~' 
tatkik edılen ceıa!1 

;.ı;etemiz taktirle vo tır 
le karşıJ ar 

HALK 'ın DiLi'-' 

Abone Olun U1
1! 

lçintld Memlokcte 1 

' yazılat· bulursunuz· l:ır 

Umu mi menfaatli\ 
kalı yazılar se-çe 

siitıınlarınııza g~c;i'' 

1 ..... -. .......... ~• .................. 
TASAiıRUF 

Tasarruf BortO \ 

almak kendtnıı:• 

da M 1111 MU dl 
mıza hizmettir· 

Uanve Ab 

Seneligi 

Altı aylığı 

Üç ayl ığı 

600 ~I 

360 • 

: 200 ~ 
··-···~··~·~···~······-·· f Şehrim ize y eni ge l~n f ................................ ..... . 
ı Kulak, Hogaz, Rnrun M. iitolıtı11s181 f .................................... 

1 
J ı 

f o o K T o R : Resmi ilan l tJ~ ~ı 

+ Av n i 8 ü k e y • satır•f1 
ı ff 5 Kuruş atı ı1 Ail.,Jere tabldot gi>uderili r ve ahone kaydc

uili r. f Hastall\ l' IDI lıor gön ırnnt. 15 d en ı;onra park + 1 •it 

l f civarın ılıı Oiiınlınriyet cadd t' i ko1d ibi mevkiiıı<le f Hususi jfŞ~ 1ı 
f bul unan mnayenelıanesin(le kahııle lıa~lamıştır. f pazarlığa tat'' ~ 

''····-·······-·· ····· ....... ---------
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ıcra memurluğun-

• 941 
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Cldeı 2004 sayıh kanuna göre gayri 
bi menkul satı, ilanı 

lk lı 
Bey kUriinden Mustafa oğlu Mdımot 

Üzçit'ci 

B.ıkl kiiyiincfon Ha an Hiise~ in oğlu 

Ha an HiLeyin Se'\'imli. 

1 k
0

i yiiz elli lira vo ay11\.la 111 rnf. 

A~·ılın t.opasunun ağu:stos, H40 tarihli 

va l ıının:ıra~ıııda kayıtlı Jdj"k lJ lkln 
kiiy ki>)'. i~iude n.1 agı m· lınlledo vnki 

~ınlrn ıı Mutitafa Yigit oviıım 1\\'l11 n n• 
pek az damı vo lıosu:-;i yoJ, gnıberı şi

nıaloıı nmumi yoJ, <"Cnubcıı !\iı,bmet 

Üzaydı n o,·i Ye bahçesi ve fuc1 ime ı;ıcw
gi PVİ ve ar lığı ve mnı;tafa l.üy Jii OYİ 

vo Giibiinı l.1 1~10 cvınrn balıçoıü ilo 
çevrili iki bin yedi yii;,r, elli yelli metre 

u1urnlılı u portakal bnlıçe i YO ev ve 
<hm kıılırnhoı.enin sekiz pay itilınrilo 

<lürt pnyıki, borçlu Hal!an Hiiııeyiıı ve 

aııası Eıuinoye ait j~tiruk lıalindctlir . 
IJ• 

1 1, olıı R 1 di>rt hisseye diidyüz lirn lleğori ııdo 
· 410t: oldıığn takdir edildi. 

' ~ . 
(1 

11 "·~ Aydııı ic•ra d:ıirrısindo 14 10-U4 l s ıh 
:t·ıtı:giioii saat on be~de Ye 2410 941 ('aııın 

e ı 
güııii ayni saatdo ) apılac. litır. 

t~ lşlın gayri monkuliin nrttırmrı ş:utıınmesi 
t'h rı<Ien itibaren 941/4fl~ no ile .Aydııı frıa 

ıı tı ıı 

11 ınuayyon numarasında Jıerkfüiİıı giirohil· 

·ril ıt;a~ı açıktır. 1 ltındu yazılı olaıılardaıı f' z':ı 
1 

11 illı11°lk iste) oııler, i!'lbn :' ı 1Irnrnoye ve 94 1 
~\' . . 

İJ a. ıınııt<\1' 1:-;ilo me ·ırnriyeıimize ıuiinc :ıL 
it, 

...... 
v··Anırınııya i.,tirak i~in yukarda · azılı kıy 
• il z ıl ~ r;: • • • ı ı · 1 . l 
10 

·.o 110 n11lıotındo pey "~rn mı ı >ır ıaıı -

fll1nat mektubu tonli cdilccektır. (124) 

~ lı>otek sahibi alacnklılarla di~i'r nl!ll.ndnr-
~ . 

dııkı· tıf.ık lıal\ kı ınlıipl ar ı ııiıı gayri lll<'nkul 
!d 1 lıaklnrını Iıu~mıilo faiz Ye masra~l dair 
•1 t:ılarıııı i~l>u ilan tnrılııı <len ililJnroıı ,·iı mi 

' 1 l f • 

h~ 6 ovrnkı uıüsbitelorile biılikto moıı nıiyo 
~ıı .ıı.dirmelori icap eder. Aksi h tide hakları 
da~:ıı(I a bit olıııad ı kc;a ı::a tı ::- l.ıe<leliıı i ıı p~ y Jaş

ha riç kalırlar. 

~ Q~)ıtorilerı güııdo nrtırmavn i~tirnk edt\ıılor 
.. !ol ~ ' 

\'t~·tııamcsiııi okuma., '\"O liLrnnıla mnlft ı: ut 
~~lr. Uıılnn tırnıanıe11 kabul etmiş ad ro ıt.,ıl>ar 

~r 

~1& 'tayin cdıhrn zamanda goıtrri monkol iiç 
tilt 1 • • 

tıc 11~ dıktnn oııra en çok art~r.rna ılınlo etli· ' 

lııt . art ırına bedeli nıulıanınıon kıymetin 
~ hQ Uıış brııiııi bulmaz vonı .,atı İ!lto\ oııiıı ala 

• C} "Y • ' • 

ı1 ı ıaııı olan digor alııcaklılar bulunup ta·he-

tır11~~111 o g ıyri menkul ile leıniıı oılilmi~ ula

tıı11 llıecınnuııdan fıızla)·a ~ıkıırn;1, a 011 ı;ok 
(1 q~lıa tanhlıiidii haki knlmak iizera artıı nıa oıı 

(1 :ı. tı teııı<Iit. vo oııunc ğiiniin aym sanlta yapı-
l 11 ~ın,laa, lıed~li >ıııtı~ itıtoprnirı nlacnğrna 
liı~~ d gor ahH'aklılnrm o gayri llll'nkul ilo 

•~l'ti!~ ış nlaenkları mecınunndnu fazlaya çıl.-
1ıı11cı ' 0 ı çok artırana ihale t!dilir. Biiyle bir 
~~llr. Odilını>zso ihale )'apılarııaz. Vo Elalış tn· 

• 
(Halkın Dili) 

YEN i 

Snyfö: 8 

AÇILAN 

HALK BASIMEVİ 

HALK BASIM EVi adlı Matbaamızda her çeşit 

Defterler, Cetveller. Kağat ve Zarf başlıkları, Köy 

Odaları. Belediyeler ve bilumum resmi ve hususi 

dairelerin matbu evrakı rekabet kabul etmez dere 

cede ucuz, temiz ve çabuk olarak yapılır. 

BASIMEVİMİZİN BiRİNCİ GAYESİ: 

iŞLERİNDE UCUZLUK 
- -----=- aa-- • 

BA KIL.ARDA NEFASET 

SIPARiŞL.ERDE SÜR'AT 

oh.. L.ERDE SAGLAMLIK 

AD RE S 

Mitad paşa caddesi No. 1 

1

---M-e·m--le_k_e_t i H~s~!" O_p_e_r_a_t_o_· r-u-.--

Dr. Veliddln Oğuz 

Hastalarını hergün üumlınriyot. 

Cıultlo~inde, P u·I{ y.t rı ıı 1 il M l l,rn ııolı ınc-

1'\İııdo kabul cdt11'. 

1 = -~~iiiiiiiiiiiiiii~U<H~ --

Aydın Palas iıti)<aliıııleki yeni açmış 

oldn!nın Bizim Lokantada IHıı· tiirlü 

Isk.ır,\ kiHtolor vo y4'ınokl ı r .''~lpıııaktnyım. 

]J,·lero lıu~usi tahldot gi> ıderilır. Ah ıııolore 

f en:.dlitt ynpılı r. 

ADHBS; _,,,____ ________ ___ 
Aydın Fliikfınıet Hulnırııllla BfZLM 

LOKAX'rA sahihi Mehmet Salman 
_.._._.__. •• _.m:ıı,.,.~=-.11ım .... wmcnmaı!D91S:1:BSilll6"illA&~·ww ... •~ras:'.ldAm 

6 - H ıyri weııkııl kcııcfoıine ihale olunan kiın

Sf' tlorlıal ve)a '°erilen rniilılot iı.;iu<lo paıayı ver

mezse ihale kıuaı·ı r~slıolıtnnrnk keııdisinıten on·el .on 

'iiksek toklifco huluııan kinı"'e ana•tmi~ olduö-n be-. ~ 

d t• lle alın ga rau olursa ona, ra1.ı olmaz Yoya hn-

! ııı nı z-.a heınaıı ıın giin 111iiıldctlo artt ırıu'lyn \·'. 

kn.t·ılıp en çok artırnıuı ihale edilir. 1 ki ilıalo :na· 
ııdaki fark ve geçen giiulor ic;iıı yiizılo 5 teıı lıc

s ıp olunacak fllİ7. vo <li~er znr:ırlar ayrıc'\ lıülime 

lıacet lrnlııı ık:rnr.ın ınomuriy..tiıııizeo alıcıılrın tahı;ıı) 

o l ıııınr. Madde (1:3:3) 

Hayri menkul yuksrııla gi.i terilon 14-10 94.1 

tarihııule A~ dın km memıırlngn otla.,ı tda işbu ilfrn 
\<' gii. terilen artırma ~aıtnamesi a~irtl. ude satıla 

cnğt ildn olunur. 

- . 
Milli Audın baNka-

sından 
Baukaıui1: id:ıro moc 

liı.irıiu 16/U/l}.fl tarihin
de ittılıaı eyl~digi karara 

gijre B.rnka. sinmayes: nin 
f>00,000 liraya ibirtgı rn 

e:-as mnkavclenameııiıı 

huna ııı ii todair ma lldetü -
nin tadilı hakkınıla mii-

z llrnre otmok vo karar 

almak iizore Huııkam~z 

umu mi Lıoy'eti ~O/ LÜ/ W4 L 
tarihine miisadıf pıızar te

si giirıH ~aat 14 llo Ba.n
k:ı bınasıııda fevkalad~ 
suretto içtima edtwegin
deu osas nizıını11amoııin 

4:1 iiııl'ii ıuaddeıi ıuucihi
uco asalotorı veya n-k:1 

l etcıı lrtnkal lıcı- lıisse,·o 
t • 

malik o!ıuı lı i ıt~edaranın 
40 ın<·ı run<lde mr.ci hıt.('O 
hamil oluııklnrı 1ı;sse se· 

ıııHlorini içtima gdıun
dcn ııilıavet \.ıe. grin ev-. ' 
,·ol muvalikat makbuz 
rnuktthilin<lo lıaııl~aya te
slim elmelol'İ \"{} içtima
da lıa.ıır huhrnmaları i1an 
olunur. 

l\IÜZAK~JIL\T HUZ 
NAMRSl 

l - B:lrıka ıwrmaJ·n 
Hin in ö00,000 liraya ih 
lflgı 

2 - E ·ns ınnku-çele · 
namenin 'erınnyoye aid 
maddesinin tadili. 
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İhtirasları Boğalım ' 
Bazı mekanizmaları 

DUzenllyellm 

(Başı l de) 

tarların ilk hareket za-

man hırı hiç bir 
hiç bir l'Csile ile 

yordu. 

tnraft:ı 

şaşına-

Ne olurt.lıı muvasa-

lat zaınanlıırıda b<iyle 

ol1:ıydı. 

lzınire çıkışıımzdaki 

teehlıi.irii kaydotmf'gi hiç 
liizunı g-i>rınedim. Çünkü 
bende istina~ l.ıaı-ıl et
miştim. Ve bn geçikme· 

lori tn bi i lrnr~ı lamağa 

haşlaıuı~tını .. llk giinlt•r

deki asabiyetten ornr ka ı . 

mamı~tı, lıat.L\ idareden 
tazminat aramak derece-

sine kadar vartı.n 

diişün<·elorim bile 
not hulmu.tu. 

ta~kın 

sükfı-

!:1.miro muvasalatı-

mın ertesi günii 1 ~tanbul
dan Şım İzmir atlroıüne 
yiikleoen kı1ğıtlarımı Ay
dına sevk ettiruıkten son

ra hareket etmek i~ti· 

yordum. 

Knğıtlarımın Şen İz
mir nakliye şirketine 

gelmodigini [~u yazıl~n 

ya~clıgım zam uııı kntla.ı· 

hala. 1-'elınemi~tir, teeh
hiire kimin ve neresinin 
sebehiyot verdiğini tttbii 
lıenii;.ı; bilmiyorum] üğre

ninco o a\rşaın Otoryla 
Aydıl\a hareket etmek 
iıtediın. ~"'akat: 

Şuraoıkta hemen iti 
rnf etmeliyim ki Ota.ray 
seferini ynpmak ceıare· 

tini gösttırenıediın. ~liin· 

kii; Fuar yolculnğnndau 
bir h fta el'vcl hir fz . 
mir clönü~ünde Otorayı 

i<lu.re eden bir makinis

tin lıarek~tleri beni ur
kütmfüıtü Sa1\t<le bilmem , 
kaç kilometre ı:ıürntle 

ilerleyen Otrra)·ııı Herı 

sryri sıra~ın<l" 1.1:ıakinist 

hir•tauftan yol<'ıllnrdan 

hüviyet ara.yan nımıi bir 

memurla koıın~uyor, mu · 
lıaveıcye j~tir~k eden lıir. 
memur arkadn~rnada ha.· 

' 
zı hıınıdiıüer yotiştiri· 

yordn. Bir aralık day;\-

nauııülıın, Otorap1a lıu

lıuıaH 4.0 50 yolcunun 

mukadderatı mııkinayı 

idare edenin elinde oldu 

-·--- -

- ---- =- - - -- - -- - - -_-::- ----

ArAEHJKA 

Rusy ya 
yüz milyon 
kredi verdi 

Vnşiııgton 18 (:\ a.) -
amerilrnd:rn haıp malze
meBİ muhayan etmesi için 
ru:.;raya 100 milyon do
lar Toril<ligi resmen hil· 

dirilmektedir· 

Fransızlar 

Bolşeviklere karşı 

Harbe 

gidiyorlar 

Par is 1 7 ( a . a. ) -
holşeviklero kar~ı müca

dele edec(•k o'an frantilZ 

g<iııiilliilcriuin ikiıı<·i ka

fılosi şark ceplıesirıde fa· 
aliyete geçmeden evrcl 
bir taliın kampına gitmek 
iizcre vor:-;nyılan lı:Lreket 

etmiljiti r. Merko,; koınite
ı-ıirıio verdiği lıahcrc giire 
ii<,~iiııcii bir kat'ılo <lalıa 

te~kil tıdilmi~tir. 

5u için kendisinin serlıeı:ı 
bırakılına~ını, konu~ıın 

meıuurlar<lan ri(' t etwok· 

le beraber b Rl-lt ucunda 
' 

(Halkın Dili) 

Kahve nedir, nasll içmeli, 
f aideleri ve zararları 

---• """"""~ 
YAZAN. Dr. Sari.i Giray . 

(Dii11kü sayıdan devam) 

Biraz evvel arz etti· 
giııı ~ibi kahvenin fai<fo· 
kri, avrnpr\ orılularının 

i.ızarı \6 b<iyiik serer Yd 

ınuhaıobeloriııde ço!. eyi 
totkik edilmiş vo dik katle 

tııkip olnnmn~tur, ııeti

cedo siperlerde, mE>~:ıkkııt
li ve yonwu yörüınelu

de yorgunluk veren lıal

ler<le çok oyi f e~irler ya-

ptığı görülınii~ 

sıJ ID l~t 1 r. ' , . 
Çok 1.;\lı '1"6 

z·ırarları: 

vo anl:ı· 

içmenin 

Aç karnına kahve ka.· 
lı-re içıneıueli ılir, çiinki 
miıleyi açıktan mo~gul 

eder, sıkıntı verir, belkıde 
i~tehayı kc~er, ııı ut laka 
biraz k 11.b YOı\ ltı tl eu ilen 
ufılk bir gıda aldıktan 
sonra ic;ıııek çok muvafık 
o'ur. Kendisini layı kile 

b •sleyemeyeıılorde, ku v
vet~iz gıda alaıı lanla ka

lıvd eyiılc p i ~irilirde yine 
za.rnrlıtlır, çünki: sinirle· 
ıe ma<lt>ınl,i te..;fr oıliyor 

nykuyıı kaı:1rı~·or; böyle 
olan in• ın asabiyyet lel'iııi 
tahrik ecler, h ıı ki ıustılor 

kavg:\cı -re aceleci olur

lar, ınüı:ıhet dihiinemezler, 
karar ııılbi bi ola.mazlar 
çeking(• ıı ol uda r· 

Mademki bedenin sar

fiyatını çoğaltıyor o lrnl
dc hn zayiatı hir taraf 

tan da telilfi e t mek i~ter 
heRlenmoli vu kuv\~tıtli gı

da alnu 1 ıd ı r, lınna ıunk
todi r oJa.mayaıılad;~ çok 
kahvo içnıoııiıı faide<lon 

ziyBdo aşikar zararlaıı 

gürii lınii~tiir, uykusuzluk· 
tan znfıyat hn~lar, viicn· 
dun bir tarafında tit.ro· 
meler giidilür, sinirlerin 
hcyec:ınrn<la n o~mhiyet iki 
katlı olur, riiylo kiuıao-

lorirı hayatı ve huzuru 
bozulnr; Zl\yı'aırn· yerine 
kotıınamaınnclan uolayı 

boduıı ıımumi iduosinin 
mnv:ızeııcsi sar~ılır -ve ha
tta zayıf lıir tnrnt'tırn bir 

hastnlık bilo haslar. , 
Ben t~lli :-oııedir cok 

> 

kalıve iı;orim hiç hir zıı 

rarıuı gijrıııediııı. 

diyeo lcro şu <·ova bı ve· 
ririz: 

In:-arı lıirıniidtlot. lrn· 
1 

h n l et ııu•yo veya va p nıa · 
ğa mct•lııır ol•lııl!'n ve~·a 

kendi arzn:ıilo i~lcrli~i her 
lıaıı gi ıııe ıı fi bir i~'"ı bir 
lıarektık, lıny ve ıtiyat 

kn ılreti tetıiri :ı 1 tına ~ire
rnk olrndar :ılıFıırirki 
kendi ıııo lıu İı' · ıı foııalık , 
g1-1tirmokto oldıığunu his 
t)tme;o; olur, bu beli 

hayatın tabiilikleri Hırıuu · 
nda. sayar. meRe!a: mor
fin ahrn <l11.imi rakı iç n 
ve kiifiir, çirkin si>zlerlo 

(Snrıu yanıı) 

yazılı oları [ M:akirıistlo o~===:===.O T E R Z ( 
konn~ulmaz] lM·lıa~ını 

7,30 Program ve 
lek et sa.at sf11 

7,33 Miizik 

7,(5 Ajt\n~ 

800 M lizik: 

f 30, 8.45 Evin 

12,30 Progrnm ye 

leket 8:ıat 11· 

12,33 .Müzik: 

12,!5 Aj.rns lıalıerl 

ıs.oo Müzik : 

1:1,30/14,00 Müzi~: •ıı 

18 00 

1~,03 :Müzik: 

18,4.0 Muzik 

19,00 

19,15 
19,30 

20, 15 Radyo gazel 

20,45 .Müzik 

21 00 Ziraat tsk\'İ~ 
21, 10 Temsil 

22,00 Müzik: 

22,30 Memleket sı' 

2ı,45 :-rtözik 

22,S!l/2:1.00 yarın~! 
ram ve kııP 

d 

tj 

t, 

m:ı.kiııiı.te göıitHrnrek rıc;ık Hasan Türkogv lu 
bırakılan penlorıiu kapa· 
fıl rnnsı Hizumuu u kendi- H e r novi knnuşlarıınız vıudı r. h rkot-1iıı ar 

1 YURTO 
sine lıatll'latmak nıecbn · zusu üzodoe hiçilit· Vd dikilir. 

riyeti:ıde kaldım. 

ı,to o giinkü hııle<'an 
l'e lıeyt c:unn tf'ı-;irile ol
sa gerek ki Otaraya bin
mek r.eımret iııi gi>~toreme
di ııı vo lınJ ıizdtm bir giin 
dıılıa lrnyb e ttilLttın sonra 

i. imin ba~ırıa ancak ortosi ' . 
gün gelehildinı lııııirde 

bir da kik a. faz ltt k:ı 1 a
ın ııuak ıuechuriyetiııde 

idim dedim, onunda se-
h~hini gelecek 

ya?.:acsğı m. 

n iishada 

l 

ADHES - Hükfım ı> t caddesi Vali Konağı 

yanında. K o. 5 

İlan 
ATÇA Belediye Ebesi senelik 

mcznııiyetiııi .\5tlıt1lfo gPçirecP.ğiııdorı bir 

ny i~incle gılrck dogam yo gornk haı:ıtalaıa 

i~no y:' pılı r . 

ADRl1S : 
Ayılın Kuıtuln~ )falın lleıinılon Kozdibi 

Ca<ldetıi No. 4- Ebe ~11~nıt, Giil Tşhilen 

ZELZELELERDE 
YANGINL~ 

SU BASKINLAAI 
BİZE İLK ONCE 
KATLI ELiNi uz~ .t~ 

KIZIL> 1!~ 
C E M 1 YE f I~ i: 

u~ .. 


