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Pazardan Başka HergUn Çıkar Siyasi Gazete Yıl : 1 
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Böuük Millet Meclisi toptandı 
Teknik okullara ait kanunun encü-

mende 

tevhit 

müzakeresini ve aylıklann 

ve teadülüne dair kanunu 

değişikliği kabul etti 

Atıka ı a 19 (a. a.) -
Büyiik millet lll('<"lisinirı 

bugiinkü içti ınarnıln kiir 

~iiyo gclerı ın arif \'ekil i 

lıüküınotiM tokııik öoret• 
men ıneslogıni esaslı hir 

proğra.nıa hağla~·arnk ger

çekleştirmok kararında. 

bulmulngnnu vo l\S.l pro· 
ğmmın taalliik ~ttiği ra
pora ait madılelerin bir 
kanunla hilfdı ıra mecliım 

getirilecogini •o fnkat 

hazırlığa ta link eden ka· 
ııu nln.rın t ~kil t·dil.ıt•ek 

muvakkat bir PDciimonde 

bernen nıbz ıkere--iırn im

knn vf'dlmesiııi diloi~ler 

>e hu dileği lrnlıı:! eden 

mccli~ ıniitc:ıkibon 365U 

'e 3 S" sayıll meınnr 

aylıklarınıo teThit ve te
nd<liiliiııo dair k:rnunlarrn 

kadro cet •ellerinde de~i

şiklik ynpılınn~ı ıncı~ele

sini yiikı:ek miihentlis Ye 

teknik okullarınııı maarif 

Tekilletin" deninö ait ltı
yilıaııırı mnnıkkak bir 
enciimone ııevkini tas>ip 
etmişt ir buod lll soıı rn 
ruznamedo hnlnuıuı me~G

leiericlc müzakereden mo
<·l is pcızıırte~i giiııiı top 

laıımak ii:1.ern iı;tinrna ı-ıon 
nHnıi~tir. 

....................................... 

Sovyetler 
~ _,_.... 

ıımanıarın C81lhegi 
delip kigef kaplla
rına geldiklerini 
bildirigorıar 
Yi~i 19 (a. a.) 

Ofı: 8ovyot t hliği: 

18 oyliilue kıtalıHı

uuz lıüt iin coplıe i.i:.ı;oı in 

de diişmanla mnlı~ıebeyo 
dernm etmişlerdir. Hava 

k tt '"'eti eri ıııiı d itşma n 
zırlıh hirliklerin~, p iya

desine, topı;n:rnna ve Yl'l'· 

deki tayy.ı relerine lıiicnm 

etıni~tir . 16 oyli.i de kn\·

vetleri nıiz 112 ~ii~ınan 

tııyynre;,i t1ü~ii rmli~ ler

di r. Ye :W tayyare kay· 

betıni,lertlir. Son giin· 
lerde l~iyof örıüntlo şid · 

detli ınolıareheler olnın~ 
tur. Yeni birlikler goti· 

ron dü!"man ha.tlıuı mızı , 
bir lıiiigecle delnıoğe mn

vaffak olıııuş T"a ~ehrin 
knpıltuınn katln nafnz 

etmi-.tir. M ulınrelıeler do .. 
vam etmektedir. 

-JAPON 
Binbaşısı 

Şarklıların 

kurtarılmasını 

is t i·U o r 

Tokyo 19 ( "· a) 
Harlıi_ve neı:ıroti matbu

at biirosn mcıısuplarındnn 

hin lJilSI rom İJlAjİ ~ \rkla, f elı • 
liko çalıyor ba~lıgı altında 

nt·~ı ottigı bir ya zula u.ıak 

şarkın lıiHÜn mazlnm 

milletıoriııo lıit:\p edorok 

kcıuliloriııin Aı) ada yn · 

~ yan hütiin millet leı in 

lıa k vo ıııen fa:ıtl:ı rı rıı ıııii

dnfaaya ye bir milyar 

~-u~ milyon ~uklının 

kurtarılma ıra vakfetmc

leriui istiyor. 

merikada 
Karıızassiti şehrinde 

eluktrik işçileri 
orev uaptı 

.Karılzn11siti l!J (:ı.n) -
ElektTık :ıntı·alı i~çileri

ııtlen bir kısınrnın diin 
gı oo aıısrnın grev ilfm ot
meleri beş) üz elli bin rıü
fusln kaıılz.·:Hı :;iti şchıirıi 
tam bir karaııhk iı;iııdo 
b rrkılınıştır, GreYcılor 
saat onbiro dogrn ıaııtralı 
talıhyo otmi~lerdir, 

Yalııı;r. ınü7lwvildor-

<leıı on beş l.iı;ıi saııtrlda 
lrnlarak geco yı rısıııtlan 

b r kac· dakika e' nl t'e-, 
n ·.uu kcsmiı;ı lor ve haı.k:. • 1 1 

ü:ı~ilcr 1aral'ııı<laıı <"eı ya-, '1 • 

ııııı ac;ılınasıııa m ıni ol· 
ıırnk für.ero ımutr.dda ku· 
UHlll tl:ıy ı fi a 1 mı~ la rd ır. 

81ılıir<lo ııi:1.am1n ıııulıut'a· • 
;;r,ası iriN mılli mıılınfız 

!ardan bir takım derhal 
harckoto g çiıilmi~ ,.e 

4 saat ~oıııa eluktıik c.·or
yanı kı,.;ıucn teuıiıı edil· 

ıııi~ıir. Burnda polis ınii· 
~e»·iklori snııtrnltlan n;,,ak 
ı~~tırıııaga murnffak ol 
ınııştnr. Milli nıiltlafaa 
için hi r lıııı;uk milyon 
ılol:ır tutarı hir ~İpari~ i i· 
ni y:tpnuıkt' olan çı lik 

fahrikasııı<laki me:mi hu 
dört ~antlık eoroyan kosil-

mesi e. uaı-ında tamamen 

durmu,tur. 

ihtirasları boğaltm 
Bazı mekanlzmaları 

düzenllyellm 

Yazan: 1!'. Ş. Erlaı;. in 

Dünkü yazımda. l z
ıııiruc bir dakika bile 
fa ;,,Ja kalamamak mecbu

riyetinde iılim deıni~tinı. 

Qiiııkii istaııbuldan avd6t 

ettiğim giiıı Aııkarada 

bulunan kızım Dr. S emi

ha ile hmircle otı-lde mi
sa fır bıraktıJtım rofıkR 

vo ç.ocuklaı ınıın tolofoula 

konu~maları biıiııı lzmir

don Jıcnın.n hareketimizi 
İ<'abcttiriyordıı. Kızını 

lınstala.ıımış kendilerini 
.A ııkarnya çagınyordu. 

Tabii lı~r lıabtrnıu ya· 
pa<'agı gibi bende lıeman 

kı1.1mla konuşmak isto
<linı ,\nkaracfaki evimin 

tolefo ı nnınarn!4ını vere· 
rek telefon mııınurların· 

<lan yol vernıeltıriıd reca 

ettim. Arndılar, verdiğim 
numaraıl}t ttılofou yok 

tletliler, abonoın:nın ken

disi olduğumu \O hala 
ahoneınanlardım birisi bu

luutl ıığnmu ı:;öyledim . 

Bir s:ut geçti ce,ap yok 
tekrar aradım, hm hir 

buçuk saat ~oııra. lıoni 

aradılar ve Aıı karanın 

kllr~ımda olduğunu tebşir 

Devamı 4 de 

HATIRLATABİLİR MiYIZ ? . 
iki bozulı ta!ttaravallinin, dümdüz, kas

katı tabanl!, etrajmdaki rimentodaıı bir !ıavaza 
benzetilebilecek eski kum oyunu yerillill, dip 
zencirleri kalmış salıncak ba~iyesi direklerin, 
şuraya buraya attl1111ş taşlarm bu/u!ldağu bu 
yer, Çocull l3alıresidir. 

Neşriyat111uz iizeritıe lteld tertemizdir. Fa
kat, çocuk bahçesine bitişik olan ctrafl, ot, 
çer çöp, taş ve kum yığınları ile bir moloz
Luk manzaras'ı laşımaldad1r. 

Okullar açtlıyor. Balıçelerimizden şehre 
toplmırıcall yavru/armuz, olwllarmuı bitişiğin
deki oyun ba/ıçc!eritıiıı hazır, parklarımn te
miz olmasını isteyeceklerdir. 

Çocuklarımızm düşünülmesi zamanımn 

gcldiğilli lıatırlatabilir miyiz ? 
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Sayfa: 2 

Kahve nedir, nasll içmeli, 

faideleri ve zararları 

---· ---
YAZAN; Dr. ŞarU Giray 

(Diinkii sayıdan devam) 

~aka vaı,ıut\k konus:rn ki-
' • 1 

m seler in lıueket!eri ken· 

dile rine adeta. tabii imiş 

g ib i göriiniir ve b.ı hal

lerin d en mcmrıun kaldık· 

)arını ve hiç hir zıuar 

görmetlik lcriui ve <;ok tabii 
yaşa.makta bnlnndukları

n ı ilflve etmcıye devam 

o.le r lor; itiyat, in Han kın· 
yetleriuin en ön do gı•loıı i
di r hu i t irat sebeb leıı ' . 
ve Mnikaları i le hilil edil-

emez 1.:.ı n cdilon ruhi ına

Juliyyet sahipleri, kendi 
lerin i no rmal nd ederler 

Ye lıer kesi tle htiy le talı 

min eller lor, i~to h<i)· Io 
zan et tikleri içi ndirki ke

ndi zararlarııı ı hi l meY-ltır 

lı is edemezler, dı kkat odor
seniz gfüeceksiuizki her 
giin iı.~ki a'nıı lıir kimse
ni n te ııaııiilt kudreti ek 
ı:ıild iği ve hatta elleri t it
r edigi ve ellerinde Jıafıf 

ı;ı i sl i k ler mava~ıl denilen 
"( ' . 
.ka~ıntılı, ka~ıntısı z a nıa 

lıı r lı fürn le gııldiği hal<le 
y inede o k imse uzun za

m andan beri aldığı içki
den lıi~~ bir fenalık giir 

mediğiııi süyler. 

Birde çok knhYo tir 

y:ık111i olanlarıfa vnku'a 
g tJ len a rıza 1 ar ~uııla r<lır. 

YaY&~ yavaş hf<len 
za f'ıyoti, haş ağrı lan, yü · 

nık y ·npııı t ısı , ruhi ~ıkı 

rı ıılar, ol titremeleri, du

rgıııılnk, hel' ~oy'in giiç 
ol<lngnnu zırn etmet, ga

mlı vo çekingen olmak 

gibi hallerdi!; bnn<l.an ha
ı-:ka en bih·ük föııalık ka ' . 
lıv-e iç rn oyi iptila haline 
gotı rmektil'. 

Bir insana giinde nc
kaıla.r knh-ro lı\.1.ım'? 

Bir iıı~aııa giiı11Io J 5 

gram kak vo i <;ehilir, bn· 
da açıl.i. re nkli lC köpiik 
lii olarak ) am,..ld e ı don 
80111'1\ iki ııihayl't ii<; l'ın

ca ıı k adardır. Dogrudnn 

doğruyu çiy knlı ve t enı1z . 

lo rıdikt n ıwnrn knyııatıl 
mak ırnrc tile lıa.ıırlıurn
hili r, yalnız ı;i ka}l\ ede 

Yiizde 17 fozla suyun bn 
İ nod u ğ 111111 ha tı l'I ıuu alıdır, 
lu\\ rnlmus ve fdknt toz • 
oıl i J ını• nıi:-; kaln·o dtı hol • 
~ckorli ırn il o k ! YJı ntıl a · 
ı • 

rak lıazırlnııırıu\ faido \e 
tesir f oz e<lilipto <lem leme 

mrn l ii rı <le h :ız ı r 1 n u an im 
lıvtrnin ayıııtlır. 

Biz f'ger hugii rıkii kah
ve hazırlama. rnmliinün 
lınri<'ino çıkıımnyacak hiç 
olmazsa mutlıt ka hah ve

yi açık kavurmalı YC ka
yua tmadan d<'ııılemo ile 
Jıazırlnnan hol ~ ekerli 

kalın~· i tok kıunı n a iç · 
meliyiz. Bir ti 

o o TER Z I o~-

Hasan Türkoğlu 
H e r n ovi kuına ~la.rı mız v.ırllır. lı er kmı iıı ar 

zuau üzerine hiçilir v-o d i k ilir. 

AD R ES - Hükfulll't cadde i Yali Kuu ağı 

yanında N o. 5 

"' ila n 
ATÇA Belec;i iy e Ebesi sen e lik 

mczuniyetiııi Aydıtıda geçiı·ecı>j:{ i ı. doH b ir 
ay içinde gt•rek dognm vo gerek hastalara 

iğne yapılır . 

A D RK8 : 
Aydın Kurtnlıı~ l\folıalleain tlon Koz<libi . . 

Ondclf•si No. 4 J~h o Nıı~rct, O iiJ Tşh ı len 

.... 

/ (Halkın Dili) 

rjanti 
Hükumeti 

Alman 
S efir i nin 

Protestosunu 
red etti 

Bones· Ay rcs J 9 (a.n. ) -
c.lnayt~p peıs» a ıjH tiıı 

hükiimoti a lnl'l Pl hii) ii k 

e lçisi fon «T61lıinaıı > ın 

protesto8nnu rod ('9ıni~ti r 

cTolhiııan» protot-tosnnda 
koıuli kak k ırıda Höyl oıı i l

digiııi iddia otı ig! tiiiz lc ro 
b ı lı i s llifl \'Znit e tmekte 

ve lıakaroto mıtraz kal· 
(lıg1111 h e yan o l mektedir. 

foıı t. Tolhinaın a aıj rı 1' t n 
hariciye ıı:ı 1;ırı lrnk lc ın<la 

s öyt~ııi lmi~ olan si>z l uriıı 

k au u ıı~rn tc~l11t et t igi hu 

ıl u<lu tcc l vüy, etmedigini 
heyırn etm i~tir. 

-
ON 

Hükumeti YiladiVOS
tak'taki maginler 

için oskovauı 

protesto etti 
Tok yo l!l ( a. a. ) -

Of'i: .Ja pon lıii kiimet i 8ov

yet makamlı\l'l t arafından 

Vıladi vo,.,tok H ıı iiıı e <l okii
leıı mayı11ları n .Japon 
denizi nd ek i ı'eyri Refa.iıı 

içi ıı tE>~ kil ott i ~i t t>hl ı im 
lı ıı l .!, ı ııtla m ii ko rı o reıı 

So\"y t-t lıiikii metin' n ıı a

znr i dikkatini çok ıııi~ v o 

H\zıııı gdou tedb irler i al

ına ılJğı iı;i ıı nıc n· ıı t hlı·· 

likc ve S°'·yet ııı ayıııl :ı 
rHu ıı sobL•biy et vorecı ği 

k uz ula r dolny ısı ile .J a 

pou lı ük iı uıet i Moıı kova 

nel.ılıııdo proresto.la Lu · 
Juııınıışt u r. 

il 
HA YRi YE SA OH N 

1 

. ~ 

D 1 Ş ve Ç 1 
VURD .J 

•••••••••••• 
Dört sene içinde Denizlide bir <;ok 

gençleri ve Bayanları Sanat ve Ha

yat sahibi yapan ve geçeıı bir sene 

içinde şehriınde büyük takdirler ka

zanan HAYRİYE SARUHAN DİKiŞ ve BİÇKİ 
YuRDU ~alebe kaydına başlan11ştır. JI 

Hükum et civarındaki lnönU cadde. 

1 
des inde 12 NJmarah eve müracaat ı 
ediniz. 

•===• üjde! ~ 

Y eni açılan i tu. yoıı hilfe ·intlo hor nevi :ıo 

gnk ın ui?ru bat hu lunıu. Lolrnnt ı mızda nefis 

yemekle rimiz va nlır. 

A il"lere fnlı lılot gUııdo r i lir ve ahon o ktıydc

dili r. 

Dünsab 
~ 

Kiyefi ald1 ,ao 

Jlerl in 19 ( tı .• .as 
a lman orduları ba~ 

danlığının bu a~ 
tebliği. ıCo 

Bnbün hildirilt>0 

8 l.ıasarn lıarckU.tı ok O 
nın nıork~zi kiyt~ 
lıücumııda i h t 133 
etmek te idi. Dio~ ı~ 

d 
ı.\I İ) 

garp kıyHıııı :ı " 
surette tanzim Oo 
istihk:'.'tml:uı Aİl!tt ı·JO/ 
b ir tarzd~ y:ırıuı . t· 

K . t' bfl i). 
larımız ıye şe 

0 
mi. lercli r. B n sıı 1 O 
heı.'i alma.n harp 11 

kiyoi' .lrnl'ası ii;,ı:eriO Oa 
lga hw maktadır· 

ı ıanve Ab 
şartı arı 

45 

Seneliği : ooo 55 
15 

Altı ayl ığı : 350 

Üç aylığı : 200 
................................... fJO 

--~~~~·~ ··· ~·;·~~·;~ ıo 
satır• ~ 5 

5 Kuruşall 
Hususi il~ 

pazarlığa t~~ 

,, 
............... ~ s.i 

TASAI~RUF 

BoNoı 

Tasarruf so 
almak kendlf11 

da M 1111 Mil 
mıza hlzmettlf 

HALK'ın pi 

Abone oıu ' 
I ı;in d ~ Memlolic 

ıı 
yaz ı la r bulur:.aıfl 

1 
U m u mi me11fıı1' 

(, 
ka lı yazı lar s~ 

.. ıfı ( 
Butun larımızl\ ~ 

\ "-===================~ ........... ı 
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~S ~~ öff-G-AMI 

0 ı 94 ı Cumartesi 
~J ı 3o 

Prorrr.ıın vo m cm-
t:ı 

KAÇMAK 

Selam bağladım riizg,/r sarma 

Var, ilet yağız atlanma. 

' 

(Halkın Dili) 

- - -

ayfe: 3 

" lcı ot saııt uyarı. 
• I· ,a3 l\ır .. 
;J JU.Uzik 

,~, ,45 \ . L l . 
• Jn.n. ha er erı. 

U yans wlar, vakit tamam 

Karalım doğu kızarmadan. 

• 
YAZAN: Lütfi Oiiney 

(Hapis!ıa!leden bir mektup) 

,Co ~ 4• f . ı. 
, O !\ iiztb: 

ıır~ 

Dk ·3o p 
ogrnm \'O ıneın· 

~(e leket ·rnt ayarı. 

t,, '33 ~Iıizik: 
ıı. -t5 
ı;ıı Aj one h aberleri 

Oo 'l . · ı ., uzı • : 

,0/14,00 Müzik: 
15· ı !'\ 3o i\1" · ı v,, ı uzı ': 
o }> 

rogra m Te mem 

ri~ 
0 

hıkot saat ayarı 
3 ~(ti1.ilc 

ıto ~ 
O tı ?.i k 
O lron nıım·1 

ıs " . 
30 

~llZik 
Monılcket sıın t nya
l·ı, ve ı\ jaıı lıal:ıer 
leı i. 

t~ ır 
. ~onuşma: 

O L115 
15 

~fö~ik 
O lla<lyo gıızote~i. 
O i~ 

11 \r .. 
4ltızik 

.. ııa 

·· Zirunı tRkviıııi 
ırı 

I~ ~Uzik: 
~ 5 D 1 (\. 0nıısma: o • 

~iizi ~ : 
o 

1enıtekct saat Ayn.-

~~ tı Aj 'nB ht\lıed~ri. 
•s 

,ı ~lüzik 
s~,') 

Burada kafam /asır ka/iyor 

Durulamaz, nasip lıarcamyor. 

• 
Vakit tamam ; 
Boşalliyorlar bmi benden 

Kaçalım bucak, bucak 

Işıklardan uzak giindiizlere. 

• 
Eylenmesin atlarwı 

Yağmur özleyor kojam 

Azim urbalarmı sırtımda 

Kadere dönük arkanı ... 

lskendPr EOE ~ 

Memleket Hastanesi Operatörü 

Dr. Vellddln Oğuz 

Hasta,arını hergün Cumhuriyet 

C:ıudeginde, P Lrlc yacı , ı t l ı 

sinde kabul eller. 

1 ........... ;;;;;;ıa:::IEil!!iir-.ı:;;;ı:ııaı;;ı;;;;;,;;iiiiil:l=:oı~;;a:s;;;;;ı;;;;;__....,..:Eiiiiil ..... ==-=iiiiiiii--.iiıiiiiiiiii 

1\1.itakıgını! •. 

Sana lı\ ummadığın 

giirıloı do lı-ıpislurn"deıı l <iy
le lı i r ıııek tup gi>ndeı-i~iwe 

~:ışıwak \'C belkide hay
rt3t edeetık in .. 

1 alnnhuli!an gE>ldiği 
ıııiıı iit'iinuii ıriinii l>iiıiiıı .. 
nilo<'e bahçeye giiı;tük, 

ll u defo. l ahamd:ı ~elıir

<loki işiııi bıralcarnk, ya· 
ıı lıalıçelcı do lıiziıule lıe

rahcr gr<;irııIAye karar 

vı rmi~•i. Hnbamııı daha 
iık <lcf.ı lın yıl höyle hlr 
lrnrn rla işini bı•akıp hi
zimle hıılıc_ıoyo g .. Ji~i ne 
ilk giinlerclo Lir tiıılii 

m:uıa v 'rememi~tim. lı'a. 

knt çok g<'çmedeıı, lın 

muamma bir tt•k kur· 
şunla bab:unın ortaılnn 

kalkurnsİ) lo ı;iiziıiüp, lıal

ltıdilıııiş oldu 

lbıl oyi kı aca arıln

tayı ın : 

Bı~i m iki hıdıçomiz 

olJuğnnu sr· ııtlo hilir ve 
hir yaz nıenimiııi, bu 
bttlH· !erin lıiriıı <le bara-• 
her geçirdi~inı iz i pek iyi 
hı\tırl tr~ııı. Hu yılda ilıd 

bahçeden şctıı e u~ak o)a. 
nıı a ınşııımı.,tık . 

Giiıılor g1><;tikçe incir-
1eı- dolgıın ltışıp olgunl:ı

~ırorılu . , . .. ~ .oo y:nınki prog 
ta 

rıı ,.o kapanş Aydın Palas ittinlind~ki yeni açını~ Bu ı;eno malıı;üliin ıyı 

1 ~ - _ olduluın Bizim Lokantada Jıer tiirlü ol H'agını bida"ett~n ku ).--~ '"' .. " . 
l't fakara köfteloı· vep~mokltır yapmaktayım. tiren haham sanki hi;.-; 

o~ \J AŞ'. Evlel'O hu:;usi t:ıhldot gönderilir. Abonelere yetıniyocokmi~iz gibi i~çi· 
' l or tuttu. Ve oı.ları lıii· 

1 l tenziliit ynpılır. 
~~J lELELERDE yiik olnn lıııhç ıde çnlı~. 

..,ıı A D R E S ; tırmnğa La~ladı . Bu lıal 
YANGIN LARD~ Aydın H iikfıınet Bul l'arınc1a BİZ 1 M lıizi ııı i hmalı mizi mucip 

8A LOK.t~TA. sahihi Mehmet Salman o l<lu Ve ıne~eltnıiu zi)a-

' ır- .SklNLAR INDA tle:.iyle nnııoıni i lgi lendi-

' l~ iLK Ô CE SEf- rilıuesi boni <liişiinmiyc 
t•~•••.._,..,,.,. •••~ ........... ~ ... ıevketti. 

I~ ll ELiNi UZATAN f Şehrimize yeni gelen tj . 
• 1, M" lı 81 t Hır ~alı1 h hani o bi 

d ( "> Kulak, Boğa;ı;, >Hrun ute a!Sl t i 
u1

' <.. f L AY t zim bir doru alımız ntr-c f DO K T O R +1 dı 1n. l7 to ona. atlıyn-
E M 1 y E T ı N 1 t A v İ 8 Ü k e y ı rak u.ü rakamız<l ki balı-

, f çeye kaılar ıızanı verdim. 
UNUTMA f Hastalarını hor gün ırnat 15 den sonra .~ark t lfayrnnı kesiğin dıbindc -

~-==•ı civarında Cüınlıuriyet ~adtleai kozdibi mevkıınde f k ı knrrngaca lıağla<lıktan 
------~~1 • bulunan ınnayeııehaneHınJe kabule başl::ımıştır. t sonra 8enhıle mnek çek· 

•••••~•••••••••••••••••••ı tigimiz o (çitto11) kapıyı 

ardına kadal' gerdim, ne
doıı~e p~k gururluydum. 
Bugün .. 

Bir kaç adımdn ku
liib'-\Y İ tuttum. 

İhtiyar çmarın altın 
da.ki s~:udakta bir haya

let vnrdı. Hilalı are haki· 
kat olan bir lıayalet ... 

SMtlaroa açık saçık 
kar~ mda uyumakta olan 
k1lrlına bnknıakt:uı ken
dimi alıtmadım. Bu ka· 
dın kimin rıeıiydi acaba,. 

Biı· takım kötü dü· 
~iirıcelorle bevnimin .Ye-, . 
rinılen oy nallıgını san
dım . ii:.ırnrime bir nkitki 
gibi gene öyle hir lıal 

gol<li. E llerim ti tremege 
başladı. lıu hal "bereket 
ver~in ki uzun sürmedi. 

Az ileride kadınlar 

incir top•uyorlnrdı. Yan· 
!arına g ı ttiw. Onlara ya
nııı<lan ayrıldı~ım kadı

dınıu kim olduğunu so

racaktım. Cesaret ede · 
medim. IJ oş ... Bir daki· 
k:ı sonra bunada lüzıım 

kılmamıştı, 

Çitlerin arkasından 

nezilı bir setıle kend:me 
geldim. }ierminin seıiy

dı, bu ... N ermininde kim 
oltluguııu bilinin degil
ıni MitaU. 

Sevgilimin yanına var

dıgımda rengim o kadar 
oogişwiş olmalıydıki kız

nagız. 

- l amık! ne oluyor
un1 . 

Diye kollarıma a t ı 1 
maktan kendini alamadı. 

ElJeri n avcunda ol
dugu lınlde az ilerimizdo 
ki lıir ağa<; kütüğüne 

kadar gittik. Oturduk. o, 

ıniitoıuadiyen :-;oruyortln. 

- No oldun Namık 

ıöyltLene nen var ' 

.. 
Hııdi beni üzii-

yonnn amma. 

( Devamı 4 de) 
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Sayfa; 4 

• .., 1 

ihtirasları Bogalım 
Bazı mekanizmaları 

DUzenllyeılm 

(Ba~1 1 de) 

ettilor. Fakat konu~ma· 

um imkanımı vru·. Bil
miyorum İzmir ilo An
kara 1\rasındamı yoksa 
kendi memurları araf'ın· 

damı, ne olduğunu anla.· 

ya.ma<lığım gilriiltiili.i mu· 
lıl\vereler arasında tole· 
fon başındnki znyallı has

ta kızımla. konu~nıanın 

imkU.nıoı blılımıaihm. rc
ca ettim, yalnırdım, Hız 
farlı m, muta V:l8!Htların 
ortaılau <;<~kllmelorini is
tedim, din leteuıedi nı ar. 

tık telefonu kapanıuk 

mecburiy~tiııdo kaldım. 

Aradan bir mii<ldet 

geçtikten sonra otel me
murlarını:\ söyliiyorlardı 

Ankara ilı koıın~mRk i11 
toyen Zı\t gelsin yokga 
konu~uıak itıtomiyor mn. 

Tlllıii hn ~srait altın
da konnşa.mıyncağımı, 

konn . abilmenin<lo imkan
sız olduğunu kt:ındıleriııo 

söyledim. Otelin kfüip 
o lasıııdaki mii~talıdonıin 

ve k ı raat hant ıündeki otel 
müşterı lerıle im \'aziyeti 
esefle ~eyrediyoı lardı. 

Ha.ata hi7.İmle korıu

~~mayınca <ırtösi gün ha 
reket etmek iizere o giin· 
kü treıılc Aydrna hare· 
ket ettik ıını v:nıalatımı:t. 

sab:thırıın S<l~t altısında 
Aydına gelen oksprese 
indik. Tıen geldi. Ne ya
zık ki refikamla oğlumun 
ka rıgını o giin yolcu. ya 
pamadım. Çüııki; arka· 
t1ında 8 - tO yiik nralıtHı 
ta~ıyan katarda ancak 
tek hir Ankara arabası 

vardı T~biidir ki Afyo· 
na. kadar olan yolcular 
cla karı~ık olarak hu ara· 

baya ılolnııı~larılı Yatıldı 
vagon memuru lıenii7. sa
ha ]J. kahvo"iııi içmediği 

için ol s!\ gert•k ki 111 r
da.nlarda goriinmiiyordu. 
Bin hir s~c~it trn;ıf'hhiis. 

ler fayda vormcdi, t ron 

Aııkara yolnnn tutarken 
bizdA tekrar Aydındaki 

evimı:tJın yola iizerind~ 

yürüyorduk. 

Vnıiyetin ehouımiyoti 

ve nıiistaceHyetiııe binaen 
hafttl içinde geJecek ilk 

AL AN 
HARİCİYESi BOYNES 

AYRES SEFİRiNE 
PROTESTO 

ETMESINi 
BiLDiRDi 

Borlirı 19 ( :ı. s. ) -
Yarı resmi bir nwıı hıı<la n 

bildiriliyor: 

Yn.banC'ı hailın mii· 
me:-19İlleri tarufrnrlaıı so
rulan hir aııalo ('evahen 

Alman luric1ye neıareti 

Alına.nyPnırı c Bo, ues 

.A.yros> teki büyiik f'IÇiBİ 

c Fon 'fel lı in nu 111 lıay ı r 
iAleriııe yatı .. ılıuı• mabı•-ı . ., 

ligden kentli lıosıı hına 

çokıniş o1dııgu lıakkıııda · 

ki i~itilınorni~ iıhnnıları 

protesto etm(lgi lıilclirıni~

ti r. 

Ank ua postasında yM 

alahilınok İ<;İn lzmir le 
bulunan bir zatın dehi· 
letile iki yataklı - bilet 
te<l.arik otnıek t..:şuubii

~iindfl bulundum. Bir 
giin tıon rn saat 20 o tora 

yilo gtılon o zaıden Jı'n· 

arın rnn giiniino kn<lar 
olan hildleriu tamamile 

SatıJlJ ığını VE\ yerltıl'İll 

kapan<lıgını iiğrendim. 

No y:ıpnıalıtlım, ue ya· 

pabilıı·Jiın dii~i.i rıı\ iiııı 

D. D. 17.mir iekiziııci 
Işletıııo ıniıdürliigüııo tel 
gfafla rnüracırnt a kılrur 

verdim. 

Vaziyeli oldnğn gibi 
if'.ıde e<lerek .ı\nkı\ra yol· 
cularına giiro :uab'l t!ı· 

kılnrnsı ve gii:1,ı•rgahd11 ki 

is ı a~yo .larıla !.{İiıılerco 

tren hııkliyon yolcuların 

mii:;-kül vnziyetlerino çare 
bulıınnıaı::ıı reca ıtıı \>il•li
rcn telimi kemdi clinıle 

po."talıaueye giittirdiim. 
lııııini hilmedigim c:ı· 

ıııer bir gonç tolgrnfın 

makama malı~u~ olılngu 

!çin istida pulıyle pul

lanması li.iııımnnu fli>y
loll i. Hen hu liiznuıu bil
mekle bern bor gecenin 
saat 2~~ iiııde lı i<; bir pııl· 
en dükkilıı ı uçık bu1nn 
ınadığı içiıı pul lllll':\Sllll 

omaneten keudi:-ıiuo bı· 
rakmak vo erte i giin 

tebdil etm~k iizore teli
nıin çekilme~iııi nıC'a et
tim, mnsı rnuıe roc~ıları-

1111 uııfü ~icldetle reUde· 

(Halkın Dili) 

F v alade 
ALMAN 

tebl i ği 
Btırlin 10 (a. a.) 

nlnıan orduları ba~kunıa

ndaıılıgı a~ag-ıdaki feY--
1.nla<lo toblig-i rn·~retıni~

tir mareşRl fon cUoythr ılu 

vo nıRreş:d fon •<lok> or
du ~rnplarııırn teınHkiiz 

TO taarruz hareketleri ye
rıı bir muazzam ihab\ 
mulıarelıo ·ine rniincer ol

mn~tor. 

cGomeh mnharcbesi • 

n<len ııonr:l ınnhim knv· 
veılor c])e·rna> n ehrinin 
yukarı '°e ıı~ ığı mecı ala
rıun doğru ilerleyerek şi · 
dtletli nıulıurobf'lcr D6li
cesindo hıııılnrı :wrlamış

lar ve soıırndıt tanrrıı7.a 

cenup istik:unetindo do

nun edaı (ık c nuptan 
c<liıı~·en nolırirıi ve ckre· 
ınonçuk> ııu iki tarafı -
ııdıın 120 kilonıetro gcııi~
liğiııd o bir coplıo iizaniıı

ılcn föyknltitlu ıuii~kiil 

ı;nrtlarla geç.,J.:ek ~imal 
btiksmetiıı<lo tıı:ırıu~a. 

haıır bnlıınım <ligor gu· 
rn pla hirl<"~mi~leı <lir. bn 
iki gnrnhun iıtibatı 13 
cyliil<le kiy(ıfin 200 kilo
metre şarkınıla vuku bul 
mm~tur. ('eıı ber d<irt so'\"-

• > 

yet ordu~ıınun otrafıııda 

l,apa ıını~t ı r . bıı cliirt ordn 
iınlıa eılılınektedir. Marc

~al cl{eeseh• rirıy» ve go-, 
neral «LHlıriin> tıün lıan• 
filoları hıı p:trlıılı h:ırol<fi.· 

tııı iııkis ıfıın hiiyilk mi-
' kyasta iHtirnk otnıi•tir. • , 'l 

ıleu moınur 11 ınaft:ffk ine 

şikaytıt ec.lol'eğiıııi lıil<lir 

dim. hıuiııi <iğroııınek 

İdte<liw . Barıa uc 'iefıeri

niıı b ıı landugu yeri ııedo 

keııJi hiiviyutiııi bildirdi. 

~cflt>rini aradıw, meğer

ki ogiin l r.ıııirc gitıuişlor 

Tölinıi ıınınn mulısr

ıer bir ş eklo ifrat? etmek 
ıçın istayyon nıüdiirlü · 

~iirıden i~lotmo uıüıliirii

niin iıımiııi anlamak is

tedim. Aplın i~tu~)·on 

nıüıliirü lıoııi tel vermek· 
ten sal'fııınzar ettirdi. O 
goccmiıı sahobı golec'lk 
trende ytr brıltna içıu 

elden gell'lti y,ıpı:H'ağıııı 

Y-a<letti. 1\,Jhniıı kentli· 
sirıılPn şik:iyot telakki 

edilmeai ıhtiıualini dü· 

( B ~ı :l ncü Salıifı:tle ) 

Gözlnriııiıı it;ine ha· 
kaıak:. 

- Pek ivi si>yliyeyirn, 
dedim. 

gün üç dört ufnk ç ~a 
dn oldnğn halde btl 
nı bohçasını koli 
vererek dcfıttim. :8 

Az evvelki sahneyi sonra asıl heıabı 

onun giizlori ii ı iiııo ge· 
tirmeye ça.lı~tını . .}j'akat o 
mc. elenin ruhuna çokt ıı 

Yakıfııı ışki. .. 
- Hıç füdilınJ n~

ıııık ılet1ıkten twıırn 

- lşto o, ka<lm saa.· 

dot inıize mani ol ınak is· 
th·erı babarırn ıııa:-;ukrısı-. , 
<lır ... 

•Yeter nnlatmC\ <liye 
Normiııin s(iziiııii kesorek 
geldıginı yore, k dınrn 

ya ıı ııı rı dö ıı ılii ııı. 
Hain kcyfınde olan 

naşukay ı hiiy i.ik h i r 
ynnırnk tlıl beslle keııt.li

ue gotinliın. Hngırıp ça· 
gırmak i tecliysedo imkaıı 
Lırııkımulım. SaçlRrıııtlau 

tıareaıak: 

St>u! yııh ı:t. kocasına 

ilıRtH~t ııtmi~ b l' dii.,kiiıı 

ıl<ıttıl lıi r ailo yuvasını 

buııl'a zırnrnPdıı· yıknınğa 

ı;:ılıııan r;a nıllı hir oroı:ı· 

pu ıııı 

Dedım evet Mitatçı· 

ğııu lıadİ8tmiıı ilk ·rro 

ynıı lnr7.ı biiylo oldu. O 

Le • 
ı gr d 

Chıannda Alman 
~arekAtı 

B erl in 1U [ n.a ] -
nim ın ma lıf~ llori 1 oy· 
lülıle lenirıgrnt. i,.tilık:un 
larrna lrnı :;-ı hiieuııılarrna 

tauı mu"'aff\kıyotlo do· 
Y-aın otmiıoıler<lir bir al-

' 
marı 1iimeni11iıı h r kot 
11u.lı sı ohn bölgtıdo ıııii· 

lıiın hit· nokta :ır,abtodıl 

mi~tir alman piyado kıt-· 
alnrı oivarda harcıkotte 

bulunaıı h'~ekl · llorle ir 
tih:ıtı temin crınişll'ı diı'. 

S '") f'tlerirı hi" cuml 11·1 

tardodilmiş Ye dii~mırna 

kırnlı ~ayınt vordirılıui~ 

tir. 

şfüu]iiğiirıii t hınin ot ti· 

~im için Eını·fınazıır ot tim. 
An1etto zabıta meınvrla
nnchıı hirirıin del:l.l.-tile 
t<•lg rnf moııııırıın ir;ııııııı 

öğren ·r k sah ıhın sıat 

altuında <loğac.ık i lt b ıl 

yılılızım beklemek üıor 
evime girtiw. 

F. Ş. Er larin 

mesi icap oı1en 

bulıııa.k arzfünrrla fi 
atlayıp touha 

0

bııb~ ' 
lınını lıı zla goçtiı' 

Te!ıadiif!t1ıı <'a.lıııC 
> 

rşınıa çıkaııbalnıJJ) o/ 
kasını koYdağunıU i 
almıs olmalıki . .tıe , tı. 

[Yaptıgın i~i beC leı 
mi] deye baua 91kh 

mı.. bunu bir : " 
a e ı 1< iifürler ,. 

etti. buda az gelir · 
gihi bıçağını çckiP -1 
ıııe yürüdü fakll1 <l 

m a 1 c s e f. Bu 
kendime bakim oJıı 
rnk ilk kurşundBı 

mı en h:ıımıs 'ft 

vurdıım. 

Karakola. gicliP s 
teslim oldum e 

müdürüne: 
- Fı lan mabll 

miyetimi7.iin lıiç<le 

mı yan hi r ferdi sO 
. tt eı 

larırı1 ya.ıyor. ıs 

imdadına gidin Ji. Ö 

hat verdim . 0 

Şimdi bapishl'Jlf ro 
gardiyanın go ipte ,.,. 

Haydi mnlıkef1 iz 

di ,·e omuznıu·ı 1"~ . (. 
yok mu mektu bu11ı q 

clft. ke:Jmeme ıe bel1 

bazıları cezafll e 
olaC'ağıııı R()yloycır1' iz 

dırdıltım b ile "°01'· 
b • I{ 

1\1 üstalıakso.IJl l 

Ç"keceğim· 

1 

Almaı' & 

Orduls 
RoltabB 

• 
zaptetını 

, 
Berlin Hl [ J· 

alman orduları 
mandalığının 

il· 

{O 

tebligi . 
Kleınımçer cı 

.1 • • 1-e~ 
uıııyepeı l" çer~ 

o 'J) 
ş:\rki i:;t.ikametl 

. 1 <~ haroketltırıııe <e, 
alıuıuı kıtaları )ılJ 
120 kilometre 

garbiı;inde Roll'b 
etmişlerdir. 


