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TELEFON oa 
FlATt (1 ) PARA 

: Milletın Ve 
• 

. kanunun 
idaresiyle ••• 
. -ım-

. •ili iikfımeti izin yeni 
:ıl~i iktı adi k runma kanun 
Yi~asiylc e tekelin aşıl-

ı •at h dualarını, milletin 
! Y•ti menfaatlerini nasıl 
• ~akan~ bir duygu ile dü-
e •d!ii ali bir kere daha 
- ~at ct•iş olelu. 
- ... lllb•i e kısmi sefcrber-
ıri ·ı - 'tf l a et ek ve 11.alkm 

.. , th Ve geçiamesine suikasd 
i /1P•cakJarı yola getirmek 

e bu suretle "atan ve va
- t lldaş tam manasiyle vika-
ı" . ~e müdafaa etmek eme

.. , Ilı güden bu kanun Tür ki· 
t ~ Cumhuriyetine milletin 
• ••desiyle ea büyük· kuvvet 

0 t ~alaıaiyeti vermiş oluyor. 
·- •taraf kalmanın affolun
·ıll'~ ir kabahat sayıldığı 
• • .~il .. 11da idare mes'uliye

tıı .J L d 'f • • Q ~er • e e en vazı esını 
~ drık d ,Jet J'İcali için 

"tc •da• aşka yapılacak bir 
- ~· alaıa zdı. 
- t tllct ile aükümetin hedefe 

§a,, t•m bir ahenkle yü-

' l ~ n ba aleme misal olmıya 
t ı~j ~er birliğin elen istikbal 
i •d·ı be büyök faydalar elde 
O\· 1 eteğini bize yine y.akın 

1
" istikbal gösterecektir. 

. SIRRI SANLI 

llllll~-- -
.- Ö URDE 
~lıtikir -
~apanlara 
41ır c za veril k 

-o-
Vua"et "h 'kA k · il ,, ı tı ar omısyo-

'ded belediyemizin aldığı 
ı et)' 
.. .. 1 tedbirler sayesinde 

re altı kuruş narh 
ş· t.?11lllltş ve bu vaziyet bü
• n halk1111ızı sevındirmiştir. 

'ti alnıı k d t.t k·· .. at pera en e., omur 
• anların elinde kömür bit-

re ek .. . 
•1 ı Zeredır. Yazın depo-
1 tarını İstif edenler narh do
- ay· • 

et •sıle piyasaya kömür çı-
ı• e:~~adıklarından şikayet 
ıl z 

1 ~Yor alakadar makamlar 
et l ~rde ve muhtelif depo

" 1_ ~ a l!Jilyonlarca kil stok 
llOQı" .. 

11" urun mevcut olduğunu 
il ve hariçten mikdarı kafi 

Önı" k ,Aur gelmekte olduğunu 

1 t 1 surette söylemektedir
er. 

. Birkaç muhtekir k" ·· 
ışle . . omur 
ld rını ellerine almışlar ve 

, : .. en ele geçirmekl suretile 
d ınürü bu ale sokmuşlar
ır. Kömür işlerini bu muh-

t,\irl • ı· d dı.. erın e ın en kurtarıl-
aı takdirde k6mOrüo kilo-

~11~~ 4-S koruıa hnabilmek 
Qıl olacaktır. 

S)YASI 

n k sı 

•• •e • orume 

Hasa~ yoktur. Şimdiye ka

dar görülmemiş derecede 
şiddetli bi: soğuk hüküm 
sürmektedir. 

Barakalarda ve çadırlar

daki halka battaniyeler ve 
bol erzak verilmiştir. 

Ordu - Mesudiye kaza

sının Gerede köyünde kar 

bir metreyi bulmuştur. Bi 
ka.ç köy evi kardan çökmüş 

klar Hükü • r •• urme te 
bir kadın ile üç çocuk en

kaz altında kalarak ölmüş
tür. 

Merzifon - Felaketzede
lerden bir kafile gelmiş, is 
tirahatları temin olunmuştur. 
f aralıların tedavileri yapıl 
mıştır. 

Ankara 15 - Dün ve bu 
gün Ankara, Amasra, Ereg

lide hafif birer zelzele ol

muştur. Bayburutta da şid- ' 

detlice üç zelzele olmuştur. 
Hasar yoktur. 

Sov et 
H 

- Fin Felak tzede 

General Osterman 

Roma _. Petsama civa
rında 20 bin kişilik bir 
Sovyet ordusu otuz zırhlı 
otomobil ve on yedi bom· 
bardıman tayyaresinin hi· 
mayesi altında kuvvetli bir 
t ca üz hareketine geçmiş
t' r. Finler bu t cavüzü da
ha b şl ngıcında a im bı

r arak pu kürtmü ferdir. 
~~~I m 

Kurban b yramında Türk 
hava kurumuna y pacağı
mız yardımların tutarı Kı

zılay, Çocuk esirgeme ku
rumu ve hava kurumu 
arasında taksim ~dilecek 
ve en mübrem memleket 
ihtiyaçlarına harcanacaktır. 

yardım listesi 
-ınınıı-

Lira 
Hususi muhasebe memur-
ları 75 
Yorgancı Muharrem sta 
ve oğulları 200 
lsmail Hakkı Veral 50 
Mehmet Nabi oğlu 

( ikinci defa ] 
Banka Komersiyal 
lsmail Hakkı Sur 
[ ikinci defa ) 

200 
2150 

1 o 
E ektrik tramvay şirketi 
[ llÇuncü defa ] 50 
Çeşmeli Hasan Yiğit 200 
Fazlı Balkan [ikinci defa] 200 
Mustafa Akil 100 
Dumlupınar ve köy 
öğretmenleri namına 

Gaffar 163 

ata Mada aa ve Spor 

Sporun büyük manasını son harplerde sporcu ve şuiırlu gençler bir kere daha gös
termişlerdir 

A 

Dl 

Ankara 5 (Hu usi) - Büyük M Jlet Meclisınin bugünkü 
toplantısınd Mıllı.ı tı ad korum kanunu hakkında Baş-
vekil kısaca şu b n tta bu unmu tur : 

"- Büyük Millet Meclisine tevdi edı en bu kanunun ten
sip buyur c ğınız muv kkat b r e cum nde t tki i te lif 
ederim.,, 

Meclis, koruma kanonunun aaliye, butç , maliye, mil i 
müdafaa ve zır at encumenle ine men up dordöJ' azadan 
teşkilini kabul etmiştir 

Meclis arş ba glin toplanmak üzere cels ye nihayet 
vermiıfir. 

zi vepetro 
Ankara 15 - Ayın ıs in

den itibaren benzin ve pet
rol fiyatları yükseltilmiştir. 

-oo-

ÜZÜMCÜLER TOPLA 
NIYOR 

Şehrimizde bulunan Tica
ret Vekaleti standardizazyon 
müdürü B. f aruk Sün terin 
iştirakiyle üzüm tüccarları 
b gün a t 18 de odada bir 
toplantı yapacaklardır. 

, 
hlb, Ne rlyat ~ •• 

Basmu\ıarrırı 
IRlfl NU __ ..... 

/J.ar ane: Jsmirth Birinr:. 
eyler SokafıtllM ---

( alkın Sesi) Matbauıacla 
Baaılmııtır 

1 
. ·1mo 

Geçm{Jt~n yası Fi Hf'I ,/1 

1 ••• 

5 3 

• • 

ıearistanla 
an cm isi or 

"$ d cereyan etmek-
Londra (R dyo)- ~o ko n~ B lkanlar a d _ 

1 
göster· 

te o an bi leşm hare eti r"n lakayt kal.ın~kıt~ı:di ve aı· 
. . B l . d d • den bır ı ıs mek ıçın u garıstan nez ın e yenı · tir Sofya, 

keri anlaşma pi a ını t kıp İçin fa liy~te geçm~alkan aD• 

Moskovaya v rdiği bir iz hatta Bulgar~sta~ı? '"k edeceğini 
tantı müzak rel r ne bir müşahid sıfatıle ıştıra 
bildirmiştir. . . yaptıit bir 

P ris (Radyo) - lngiliz bahr Y nezaretının. bir Alman 
t bliğ gör b"r lrıgihz bo-:nbarduıınn tayyaresı . tir Tala· 

. . ff k' 1 b dımah etmış . tahtelb bı ı ı muv ıyet om ar .. .. kt n sonra de· 
telb h'r bir i defa d niz yütüode_ göruldu 

4
; metre mu-

nizin dibine doğru b tmış ve battıgı yerde 
1 

tur 
rabbaı kadar sabad y ğdan bir göl hasıl 0 :~ş ta;afından 

Paris (Radyo) - Diin bir Al an tahtelba. ır~ dolayisile 
batırılan bir Hollanda tahtelbahirini son v~zıye bllsbBttio 

ı k A efkarını heyecanda bulunan Fe emen umumı 

galeyana getirmiştir. k Venedikte 
Pans ad. o) - Seriinin teşvikile Mos o:~kubalaa ali• 

ltalyao e riciye nazırları arasında d te lliikO· 
la b S • aleyhinde olduğunu Bo p~azı gaze-

eti ~d· tli protestoda bulunmuş~r.eti • tarafıa· 
teler b oskovanın Macar hBk faaliyet· 
d v ı• lacak olan her türlü diploması ldujaau 
leri : ı 1 takip ettiğine dair bir ihtar 0 

tebarüz · r. . . nezareti 
k N ç harıcıye Londra (Radyo) - Mos ovanın orve lıftkumetiai 

tarafından verilen iza attan soD.J'a da Norveç S yet tay-
ı k d etmesi ve ov mes'ul ve kabahat ı tut a ta ev iliç bir 

yarelerinin Norveç hududlarım aş~ak h~:.0::m~eket ara· 
kaide ve kanuna riayet etmemelerJ bu 1 1 

• d'-ini ıös· 
sındaki münasebetlerin te1a.likeli bir safhaya gır ıf 
termektedir. . ri hareketlerini 

Londra (Radyo) - Sovyet - Fın ask b•ıii• tedafi 
tetkik eden bir askeri ünekkid Kızıl rdaodu~ a;ııyor ye 

1 k b . t. de hal ıgını y 
bir vaziyette bu unma mec urıye ın . t' lma.lıi&DI 

1 b.. .. k b' ehem mı ye ı o son yapılan taarruz arın uyu ır k h t taarruı• 
ve tayvarelerin çokluğundan istifade eders a•a 

alarına deva edeceğini ilave ediyor. 

Alla hın 
tın 

Gazabı mı, Tabia· 
Bir Çilvesi mi ? 

y AZAN : SIRRI SANLI l feliket· 
Dünyanın dört bucağmda vukubulan zclze. e d iti· 

•lerini anlatan t.Ju eseri önüm"zdeki azartesıo en 

bareu tefrika etmeğe b~a!şl~iy~o~r~u~z:_· ----=========== 

L NY HOLLANDAYI 
IŞGA 1 EDEC K ? 

Hudutta ikö le tabliye edildi 
.. h' dl Almanların pek Londra 15 (A.A) - Ecuebı muşa 1 er, . 

1 
kta· 

ki · kanı bu unm• yakında Hollaudayı istila edece erıne 

dırlar. . 1 d baıve• 
Stokholmda beyan edildiğine gör~eskı Hol anda Musso· 

kili Coli1'n geçen hafta Romada bu, lund.uğ. ~ sıra 8 

t ı- etmek taıav· 
linı kendisine Almany nın Hollandayı ıs 1 8 

vurunda olduğunu bildirmiştr. A mubar· 
Paris (Radyo) - Pöti Pariziyen gazetesi askerı 

riri Şarl Moris şu mühim haberi veriyor : Bel ika· 
Önümüzdekı Cumertesi günü Hitler Hollanda ve ç 

daki ordularına taarruz emrini verecektir. 
Müttefikler: Belçıka ve Hollandalılar hazırlıksız y kala•· 

' b t vnzden sonra mıyacakl rdır.. G rpte asıl harp te u eea 

başlıyacaktır. E b' _ h'dler Almanların pek 
Londra ıs (A.A) - ene 1 muua 1 ' 

yakında ~ollanda istila edeceklerine kani bulunmakta· 

dırlar. d n iki 
Brüksel, 15 (Radyo) - Dün gec Brüks.el en ge~e ak 

t hududda tahliye edilen köylerin halkıyle do!u . olar 
ren, 'k t' d elmııbr görülmüştür. Bu trenler şark istı ame ın en g ' 



beri eri 
e 

z 

f' ~KLEDILECEK 
1UALLİMLER 

- o-

n m n mer ez Kubilay 
o u und n bn. Macide İmece
Men S yrek öy b· şöğ. 
ni . Ahm d İJhan, Urla 
Özb k öyü öğretmeni Saa
det yazıcı, K malpa-Halilber 
1i öyü oğretm ni lclal Pak
"r, Urla merk z 2inci oklun-

an Şukrü Yal, emen -
i ğ uahi esi öğretmeni 

Zişa Kalyoncu, İzmirin Cu
• ovası ahiy ı başöğ. ni 
Hayrı Ôzkar ca Menem n 
Şehit Kemal y okulundan 
Me abat T rkan, Aydın Ger
m ci yab okulu eski öğ
retm ni H diye Kırhao, Ur
la merkez 2inci okulundan 
Halide Gökçek, Bergama -
Kozak nahıyesi öğretmeni 

Saım E yılmaz, lzmır Gö
rece k6yiıinden Arif Oktay .. 

B• listede kazalara nak li
ni i t iyen öğretmenlerin de 
isimleri vardır. O nlar da sı· 
ra bekliyeceklerdir. 

Doğum 
Anadolu Ajansı memurla· 

rından B. Ha"I Çolpanın ev
Telki gün bir yeieni dün) -
y ıelmiştir. Yavruya uzun 
ömürler dıler, ebeveynini teb
rik ederiz. 

Zabıta Vak' 
Yo 

Si 

Me aaaiyetle haber al-
ıiımız gö e son 24 saatte 

ıehrimizde aiçbir zabıta vak
aıı elm mıştır. Ga.zete•izde-• 
ki Yak'al r bir gün ev9cle 
aitt r. 

zabıta haberleri 
Keç çiler caddesinde De

mir oğlu Yaşar ve Ce al 
oilu Hüseyinde bi er bıçak 
bulun!\rak alınmıştır. 

§ lkiçeşmelik caddesi•dc 
Nusr t oğlu Hüseyinin üze~ 
rinde bir bıçak bulunarak 
alınmıştıl'. 

§ Çorak apı acafartalar 
caddesinde Musa oğlu ame
le Rif tın üzerinde bir bı
çak bu unarak alınmışhr. 

1 Çorakkapı Servilimes· 
çitde Hüseyin oğlu m bmet 
sarhoş olduğu halde Osm n 
oğlu A ıye h k r t ettiğin
den d layı kara ola getiril
miş ve r ol dahilinde de 
bağırıp ç ğırmak suretiyle 
rezalet çıknrdığı ve cam 
tla kırdığı dwn h kkında mu
amele y p lmıştır. 

§ Kahram nl r mevki"nde 
D. Dem ryol ı d anb r 
memuru Hüs m ttin oğlu 
S it, k rıs nı maş · u-
d ğı d y r ladıgı dan ya 
k la mıştır. 

§Kemerde Kahr ma•lar 
•eYkii .. le Mela t kızi Fe
ride gelin Huriy ye hakaret 
ettiiinden yakalanmıştır. 

1' lkiaci Ki•-

G • • L ••v 1F• J F• arzı ı ·• 02- ın ~rıe ve 
ret 
yol 

enlerin littdiyaya 

Mü~i• Radye Haberleri ~ Devleteçe sa- paraları bir bakış 
·--"""'-!!=---· ·---------

Nevyerk - Franıa Ye l•giltere l11lalzdeki iki sene 
içinde Amcrikaclan 12 bia tayyare saba alaak için ica~ 
eden m•ameleleri yapaııtardır. 

Londra 15 (Radyo) - laıiliz BqYekilinin yann (buıln) 
parlamentoda Tlrkiye-Fraua-lnıiltue araıı•da iazalanaıa 
t icari Ye mali anlat•• Jııakkında lteyanatta b•hınaaıı m•lt-
temeldir. · 

Istanbul -:- Çivi demiri için akreditif açıl•ıttır. Deair, 
bir aya kadar Amerikadan gelecektir. 

Bbl reş 15 (Radyo) - Romanaa kralı Karol ile Yuıoı
J vya kral nailti prenı Pel araıında baılnlerde ikinci bir 

ülikat vuku bulacağı ıöylıwınektedir. Mllikatıa . aerede 
olacağı henüz belli deiildir. 

Biriaciki•an 939 ayı içia-
blaD mallar tle Yiliyetlertle ite baıla•ıı 

- ıitajyer eiit•ealeria balaa-
Maliye "f ekilett, .earaıı tluklan ki7lerden lııir kaçıa-

takıitle edenmek ilzere mi- da tef.kil elunan mıntakalar• 
zayede ile •atılmıı laulunan da bula••• ıezici bq at· 
devlete ait •alların 1925 ıe- ret.en Te iğretmenlerln 
neaindea 1939 takTim ıeae- •ıntakaları clqıada yapacak• 
si ıonuna kadar tıkıit ile- ları seyallatler içia yol pa-
dellerinin talaakkuk Te tab- rası Yerilmeıi icap etmek-
silita ait •alOmat ile ilaale tedir. Maarif vekileti ıezici 
bedelinin yüzde yirmisi ö- baıöğrctmea ve öiretmenle-
clen•it elup mllşteri tara- in yol paralarına karıılık ol-
fınclaa rizaıiyle l'eri verile• ••k fizere alAkahlara klfi 
malların yaziyetlerini teıbite miktarcla tahaiıat ıintler-

OVy et• f İD hartiİ mÜnasebetİJe karar vermiştir. mittir· Bu tahıiaat 1;a1ka ye-
. Vekilet,tesbit e\lilea rak- re ıarf oluamıyacak yalnız 

TRATEGJ ~ = SEVKULCEYŞ kamların Devlet elinde ba- ıezici baş öğretmen Ye öi-
lunan Te 'ı•Plı" da takaite retmealerin yol paralarına 

Fınlandiyadaa gelen ha- 1 "Bat ku•andaalık aa•atıdır bağlan•ıı olan mallan~ bu- aarfolunacaktır. 
berlere ~&re Finliler Strati- ııı.i meyclan •ulıaarebesine fi- glnkl vaziyetini anlıyıcak •-
gique nokı.,. tut••1a çalı- e1e. Y••11 ıısterir ve nerde, ve elde bulun•• mallan• •a· Deniz ıranimet-
şıyorl•r••t· e Yakıt diilltlleaeii•i ıöy- tıhp 1atılmıyacafı bakkıada 

Straterie ... kalcen de- 'er.,, Tabiye için tle .. Muba- yeni karartar ittilıaaı edecek- lerİ k&DUDU 
mektir. Tabiye ile karııtın- rebede kıtaata aaııl kulla- tir. Vaziyetleri laakkıada ma-
lan bu ılSıün tam bir tarifi- aılacatıaı, yani [aaııl diiil· ltmat istenilen mallar, ara- Adliye Vekaleti, .. Gaaıimi 

• L ı ş· d. 1 lıı bahriye" kanunaau değişti-
nı yapma-. ıtçt r. ım ıye ıt ecelini ildirir,, diyer. zi Te iratsız arsalar~ bağ, 
kadar ıevk•lceyf laakkında r itte builne katlar her bahçe, zeytialik ye fidaalık- rerek "Deniz ganimetleri,, 
bir~ok tarifler Japılmıııa u, aıkeri m•harrir y•kandaki lar, meakeD' ••laı.Iit, ara- adiyle yeni bir kanun pro· 
banlar bugünkü aıkeri :zia- ~ariflerdea ilham alarak ıeY- ziyeyi ilıaaar, imil ye ta1fiye jesi hazar!amıştır · Prejede 

:'.yete •71•11 ıclaeaekte· kalc~ı ile tabiye ı.u•atla· faaliyeti ile alikalı fabrika- ~:::il=~~~a t::~:~e.::7:.: 
ır. rını eskin bir surette ayır- )ar ye tiıirbaaelerdir. ne snretle "müsadere edile-
"ievkalceyı tllhilerdea paak İlteaiılerclir. Fakat •e-

Atili, Cen2iı, Dei'!lir. la8ttl tice olarak aalatılan: Böyle ceiini ımterea y;eal I•· 
il.. b d Ga• ·p Lı·r ler meYcut ~-~·tlır. l uyük Frederik, N!polyon ı""ir u ad keyma;a ne im- a ı U 

sevk11lcey1 Ye tabiye tnbir- kin ne de ilatiyaç elmadı- t d •• f 0 

lerini ltilmiyorlariı. Onlar iubr. Sevkulceyşi bir hare- esa U P•r• c....-,.,,. 
sevkülceyı ııfahıu ltir - acl ket itinda tabiye hareket- Bir Amerikalı polis yir•i MUrurunaan 
koymaya lizum ~rmeksiıt:in - leri de •evcuttar. Tabiye beş sene evYel polis olduğu Atlliye Yekileti •erıli;tbir 
tatbik ediyerludı. aahaıı tlediji•iz yerde ise zaman ilk defa yakaladığı kararla laükaol•••• ''ra 

Eski Türkler {sevktdceyı sevkulceyş •ililaazası Yar- Te karakola ıitürdüiü aclaı:a cezasıaıa malakla taıM\IMJ•• 
yapmak) yeriae ( silemek ) dır. Viliyam Tubia iıaiade bir ihtiyariyle kaamen 1c1 .. mi1 
maıt rını kullanıyorlardı. Binaenaleyh laarbin ve aarp aarlı•ı·u. Ayni polis tek.a&• elmasıaıa ceza alirar •••· 
Büyük Frctlerik ise "bea ya· vasıtaları•ın buılnkil inkita· olacaiı ılinden ltir rü• ey- • 1• 1 kueceiini kallul ehait 
parım, yaptıkları•• aenradaa fı karşısında ıevkulceyı ke- Yel ea ıon olarak bir adaa Ye karanaı al&U•• ra itil· 
esbabı mucilııe ararlar, bulur- lımesinin tarifinde Molteke- tlaaa yakalamııtır.. lu atla• tliraiıtir. 
)ar,, sizü ile icatkir faali- ye yaklaıarak : "Büylk ku- da bir ıarhoıtu. Ve karako- • 

ltı mandaalık ıaaatıdır, umumi la ıitllrüp adını, ıertlui• Nlabl ,......,. 1 ltll•-
yetl rinin haaıi isia • •- •aziyete •ire orduları. büyük 
d k. '- t · •t b ı • zaman lıaayrete d••ttl. lu a- l•n k.......,...tl•I a ı ııo.a egorıye • 1 u ua.. birlikleri meyd~n muharebe- 89 • ,..,.,. •• 

1 
···-

d .. ·ı k 'h t " d dam, poliı olduöu ilk ıtn Sarsa Tiliyeti•İ• Orhan• 
ugunu oı me ı ıyacıa • 11ne götlrecek barekitı tan- ·-

olmadıiı•ı anlataıştır. zim, direktifleri teıbit, tat- yakalatlı !!2:::.. Tubintli. gaıi ka~aıı içinde ••1"-n• 
·ık defa olarak sevkulcen bikab takibe yarar." Tabiye çıkarıla• kro• aad'eni iıtib-

ile tabiye taltirleri arası•- için de SeYkale~yı fikri~e Karbon kağıdı salibaın ~ıde OD nı.itl-Hı· 
dak: fr.rkı bulmıağa çalışan ve muharelte icaplarına uy- I ae tabi tutulaaıı icra Ye-
Prusya askeri muharrirlerin- ı•n bir tarı4a kıtaatıu ter• Y.•pan MI•••• er killeri iıeyetiace kabul olun-
den VoD. Bülovv ol~ uştur. tiplendirilmesi ve muhar~be- Karbon kiğıdı iuıal eden ••ttur. 
Bu zata göre sevkuJc~yş: nin yapılması •••atıdır" ta· mie11eseleria 1940 mali yılı -------------
Ordunun di~:wan •zatındaki rifleri en uygun ıirlilmOştDr.,, başından itibaren maktu şe· ELHAMRA 
hareketleri tarzını bi dir •n "Askeri kamuı,,dan kilclen ayrılarak beyanname 
fen. tabiye iıc top •enzıl: Finlerin ıtrateıiqne nok- asulUne te?fikan muamele Siü emasmda 
dahilhıde ve diiş•an karıı- tl.ıları bltmağa çalıımalan de- vergisine tilai tut•lmaaı Ma- Yarın aatineler.den itibare11 
sındaki hareketleri ıöıteren mek de bu ıuretle lıarekita liye Vekaletince kararlaştı iilelliğine dC!)'••uuıatınız 
fendir. Bu tarifin lııugünkü en mUsaid yerleri elde et - rıla.ı,tır. ıaaeser bir fila .•. 
inkişafları karşısındaki kıfa· mek istemeleri demek olu- ---- 1 D .. 
yetsizliğ'i aşikardır. yor. ---lllL• . İbrahim Bozok llŞIO.AP 

j omini ise sevlıülceyşi bii· ı r' 
tüo darülhaı-be şarail hare· 1 Tabı• İyetı•mı•ze Mubasebei hususiye Tarı· ~ 

dat müdiri B. lbrahim Boz- Tabii J'eD li J\ranı a 1'Jll 

B• IMlz •1111 ferler 
plajlar da varıllr 1 

YAZAN: 
-12-

la kliçllk adalarda p 
larda yudır. Onlar için, 
sayılan Temmm Ye Aj'ul 
aylar.atla sıfırdaa ya 
S - 7 ye kadar oba 
tepelerinde ıicim gibi ve 
fez baliade d&kllea ~• ı 
pilen au bulaarıaıa alt.a 
bu W4jluda yoz-ek Te • 
naımak CD büyük ze•ktir. 

rlıkelede, plljlarda •e 
ıiaolarda dHd•r•a ve çi 
lata Ye kura yemit ıat 

kuı:lan• lıaer laalde elleriad 
kitap eklilaez, eıılar fır .. 
buldukça laem kitap " 
ıazete ye mecmualarını 
kanrlar Te ekamaia koy•l 
(ar. Satıcı ye itçi olmh' 
6teki iteki kızlar iıe ıere 
plijlarda, ı•rek bahçe 
deniz kıylarında Ye ıazin 
larda bep el itleriyle ltlğr 
maktadırlar. 

Ne erkeiinde, ne de difİ 
ıiade bot duran bir ferd 
rast reliamez, Hep ek••• 
ve çalıımak.. Belki ba balı 
ıimal inHalarına mahı..ıı 
Ja bu millete laaı bir meıi 
yettir. 

Heleinki veya T orke tch~ 
bir çiçek bahçesi halinde' 
dir. Her k6te yeJil bir de' 
kerdur. Blytlk Ye genit c•• 
deleriıı ortalarında etrafı 
tlemir parmaklıklarla çeYril" 
mit kilçlik parklar yardıt• 
Yaz ı•nlerinde bu parklar" 
da laeyaz boyalı tahta k•" 

ape YC koltuklar balan.ı• 
Birtoklarıaın içiade lokaat• 
Ye büfeler meYcuttur. Y eaa• 
yetil fimtir ağaçları, koY' 
renkli çımlar b•ralannı sili" 
lemiıtir. Şebir kızları ha•• 
mtııait buhmduça süateO• 
alayişten ari gayet fık r•P
ı,nnı geyerler ve J~laıı .._. 
ı,ıma bu parklarda eturut" 
lfr, ya it itl•ler -ve1abul 
okurlar. Kuınlan acıktıjl 
zaman lokantalardan yeme~ 
ı,marlarlar, gayet terbiyeli 
ye yakur bir halde yerler, 
içerler, birbirlerile fiilerler, 
•leairler. Yaalar~ncla Garp· 
blar gibi erkek gençler ~k" 
tur. 

(Devamı ~ar) ----.. ---
katın icra tarzını göstuen I Ahnan Mlletdaflarımız k b" d t f" t k Bafl'•lleıcle • ~· ta X 
fen, t abiyeyi de kıtaatı mey- y b ı k ı d 0 ır er ece er 1 e pıe • • G 24,000 gaz llmlla•• a ancı meme et er en t" 1 r . 68 li .,o•ard ref!D .. 
dan muharebesinde kullan· aicret ve iltica suretiyle ı~re ıy e maaş aı ııı ra Fokı Jurn"de : Inıilterede askeri levazıOI 
mak sıfatı oluak tarif t't- yur•u•uza gelmiş bulunan ° ~uştur.k d .. il i 

6 
.. .t\•erika ıula nda idaresinin tam 24 bin ga• 

miştir. Meltke sevkülceyş ~1'7 millettaşımızın Tftrk u ço . eger • ru- ıelen lngiltere • b41ıı!l•U. )imhasına iiıtiyacı olduğuP" 
hakkında şu tarifi yapıyor : tabiiyetine alınması icra Ve- mtizil teb~ık _eder ye muvaf- deniz harbi nflti~~iwle dan, Londra gazetelerıoe 

killeri Heyetinee kabul olun- fakıyet dılerız. Fon Spee zırlalııının a;ır ~erilea bir illada, laıil;.. 

Elbı•s• yaptır- muştur. ___ yaralı olarak Meete•idee li- TatJDClaşlannın hamiyeti talı" 
.__ manına giriİi ve AmirW. 

d 1 
PAKTI MÜFETTiŞiMiZ intlnde yapılan cellaze tö- ~ik olunmakta, ve nakliy• 

ma an evve lzmir mıntaliası parti mil- . v s paraıı o derece 'fetthdd • renı • . ·ı 
Hükfımet karşısında tnc fettiıi B. Galip Bahtiyar Seanlalar 2 -3,30 5,30-7-30 Ye lzere limbalann flnderı" 

ear terzi Mehmed Zekl'nin Glker lıtanbula ıitmittir. 9,30da. .-eıi rica eluamaktaclır. 
ea zarif ve n matin iumaı- ~ir müddet lstanbulda kala- ;,·------------

Dr. 
ları•ı hir ıör. caktır. Bu gece saat ~lde lzmir Pamuk Measucat 

h İ I~ık B •• K••ıt•• k • ~ Taş Parç~ı TDrk Afltlnı,.. .. trk•tl 
'S' ugun U Urpa~ 91nema.c1 2 p ~ r.· Şirketin Merkez ve Fabrikaıı: lıairde Halkapınar.&• 

w.· Me leket Hastanesi ~~· :"r" ~ "" erre ıyes Ro•tlıen Mütehassısı Diiayaaın en blyük fil•iÇIL•I •AKIREfilmini göıteriyor K J b k Bir Perde Yerli PamuğQdan At, tanı-re, K&pekbaı, DetirmeD• 
bntkenve.ıeArtrik eJaoi• laşrillerde: Victer .Fraıacen ye Anı Dugau 1 1 1 Kemedi Geyik ve Leylik ıDMMl~rını havi !.her nevi Kapot 

yGpılır ıkinci Be ler So Ayrıca yatmurdaa katarken .!••diıi ve metre ,iaraal-miki İntnn te~ıilleria ngmaralı Be.ıi imal ey\em~a lup mallan ~.111,.aılt' 'tlJni 
No 2 TE .... EF 'lS4 Seanslar: 2,30 - 4 - ,,21 S,4S yerleri .. blaaal\_tadır tip .. ~•M\C•tın• faildir 

Telefon .No. aaıt •;•cw• · 
• Milli pıyansıo 

TeltlP•I ......... : .. , .. 11"4a111I 


