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ılan münderecatından gazdemız mesuliyet kabul etmez 

lnj[İIİz tayyare-
) .. 
ennınmuazzam 

uçuılan ve 
hücumlan 

inglfteıee midi ınüdafa· 
asına men.sap ta:,,·yare
leıe JJ.000.000 mDllfı 

ınıi:iz tauuareıeri 

yapılmakta 
olan Almat1 
zırhlılannı 

bombaladılar 
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1 
Cümhuriyetin ve Cümhuriyet esef"inin oekçiai, sabahlan çıkar aiya.!i gcızetedif' YENt ASIR matbaasında basılml§tır 

Uzun mezilli 
toplar Alman 
işgal sahala· 
nnı dövdü. 

Bütün Nüfusumuz Sayıldı 

lzmirde sayım büyük bir 
intizam içinde yapıldı 

Dün 

Saat 15 ,31 de sayımın bittiği top atılara_k ilan t;>lundtı. ~·aot 
16 da da kat'i rakamla)' vila yelten "Ankara,, y_a . bildirildi · -· 

Dün lzmir aokakları böyle bomboş biT manzucı cır.ıedivardu 

lllllllllllllltHIHllUllllllHllHlllllllnllllllllll ınılltırı oı- lınıtll 

~cıı,tım t'C k.<mırol mzmuruın W 
ıo1t.a1ct.cı çollf'VO"l4r 

1 •ıb11r n ııuılltaı 
Atinadan talep· 

lerde bulun
mam11lar mı? 

- ·*•--
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······-······· 
ugiin\{Öy, as ba ve ş"'

hir l erimizde konuşulan 
tek ehenl.miyetli mevzu 

Macaristana 
mal ~önde

rilmiyor 
Ayda on Jıurıq vereceJı beş, altı milyon hami· Mal sevki l(fn ithalat 
yelli oatandaşın en çolı Uıl ay içinde Kıırııma eşyası gelmesi 

aza ~azalmasını temin mecbıırl~ctlndeylz IJeklenllmeJıte ... 
Macaristanda 6-1400 lira alacağımız ------x,..x 

k b birıktiği için oraya yen d n mal sevke-
Avrupa milletlerini korkunç bir du- servetini c;ıkınlayıp ha,,a urumu şu e: dilememek d r M c r· tana yenıd •n 

d -rm • tıdadı ile bugu"n kadar ]erine bırakan Tur~ k dın ve erkekten 
ruza• k b d mal gond rıleb l ı lç"n or dan mem-

- .-.-
:r; 

.. 

Gümrüklerdeki konfimentosuz mallar 
-~------------x,..x~---------

·Muayyen bir müddette 
piyasaya çıkarılacak 
Hazır ilac buhranı var .. Makara ve • 

siyah seten I iotleri arttı 
d mıadan geni m ş ol n buyuk muh • önunde hurmetle eğil~~ or.c~~uz ~r. lekctlmlze m:ıl g ime ı ıcap etmekte- ------x.x-------
r~bcnin henüz ne onu g,.,fm"ş. ne de Kumbarasında yarın ıçın bırıkbrmege GUmrUklerde bulunan konsim nto- ilaç buhranı her g n blraı: daha artm k-
nerede b teceği nla ılmı tır Bu itibarla c;alı tığı paralannı hava kurumuna tc- dirHalcn bir heyet" iz, Ma ar· tandan suz malların t bilıne T caret vek" t n- t dır. D torlar, halkın t n ed e
hic:ti derden ıbret almayı bilen ve istık- berrü eden asil mektep . ~ocukl~rında ithal edilecek emtiayı t bit etmek ve ce devam edilmektedir. Bu g bi ıthal"t c ı il çları reç t l nnd go term kte-
1-ıle kıymet ve en mılletler. vukuatı Türk istiklalinin en r.üvenılır temınatını l 1 k u p eşyasının sahipleri tarafından çıkarıl- dı"rler. 

ıne k b k b" ·· - k · satış mukave e eri yapma zere eş-
yakmdan t kıp ed"'rek "cnp eden ted- hulma İc;ınse üyu . ır goruş uvvctıne tede bulunmaktadır. Macarıstandon ması için aıamt kolaylıklar gösterilecek, Yakında Almanyadar bir partl ilaç 
birlerı almakta ve butün maddi ve ma- ihtiyaç olmas~ ~~r~~-tı.r .. Vatan~.83". ha~o memfoketımlzc orada stok olarak mev- muayyen bir milddet zarfında malını getirileceği söylenmektedir. 
saevi kuvveti rini bır arnva kar ılıvacak emnivet ve ustunlugunun. Turkıyenın cut olan ı te kô"ıdı, mukavva, cam ;ırdiyeden çekmiyen tacirlerin eşyası 
bir duruma kavu,m k için kudretlerini emniyeti ve listünlüğü manasına, gcldı- şya ı !le d r b zı maddelerin ithali Ticaret vek leti tarafınd:ın p"vasaya ve- MAKARA MEVCUDU AZALDI 
a~n bır gayretle eceli günduz1ü çalı§· ğini çok iyi anlamı$ bulunuyor. mUmkün gorillmUştı.ir. rilecektir. Bu ~i tetkik için Tıcaret ve- Pıyasamızda makara mevcudu azal-
ınakt dırlar. * h 

1 
d h _ --·-- kôleti hukuk mil avirl B. Ferit ŞPhri- mış ve fıatlerl yüks lm!c::t"r. Bılhassa 40 

No mal ıulh devirlerinde, on hatta Köyde, kasaba ve şe ir er e • UR'\ln 'l1ize gelmiş ve gümrükte tetkikata baş- numaralı bE'vaz makar 1 r bulun 'l1 -
bn be~ yıllık bir z mana ihtiyıu: 1töıtere- icin konusulan tek me

1
vzu havacıNlıızımbızı ,,Kızılay haf ta• lnmıştır. maktadır 20 numaralı makaraların fıaı.. 

L . b" '- 11• ..d f • l • · bu yu-k.eltmek davası o muştur. e e, ı Jeri 20 - 2~ ku-•rtur eea. ır ta"ım mı ı mu a aa ıs erının - • · b" k" B. Ferit daha evvel stanbul gtlmrU- • ""S'' • 

ton bir tek yıl ıtinde başanldıihnın trö- yüz: ne ~i bındta>:Yare.V. Hıç ılcr sayt• dım- rı" bU2"ll••0 ·unde de aynı mevzuu tetkik eylemiş- StYAH SETEN PAHALILA$TI •- · ·ıı 1 • k b"" .. k seyı tatmın e emıyor. e artı va ııın aş ~ 
rii1B1öelsdı, -~ü et ehrl nk !t11hY1kkı~Tlan9 luaymuıs sayılar üzerinde konuşmuyor. Mıllctin tir. Ankaraya dönünce bu malların çı- llk ve orta okul talebesi mecbur! ola-
Ye Uruç te ı eyı 11 ıy e n . .. . - d b ı d d • b ı d 1 arılma.sı için icap eden emir verilecek- rak sly h setenden gömlekler yaptır-
Y• bu anlayışla C lışm11w11 \coyulmut ol- hdep bırd~n !o~o.nu~ ed•w• ij~ u~ ub~ uhgu a a 1 tir. makta olduklarından siyah seten fiatle-
~-LJ le d 11 d" ava emnıv~tımızın t.tıle ı~ tun ır a-
Qg~ annın en açı c 1 ır. d b h HAZIR 1LAÇ BUHRANI rl artmı tır. Bnzı yerlerde bir metre si-

«.. h kk it k" b da harp dı vacılıiı en kısa zaman 11 ne a 
8 ına --•- Şehrimizde bir çok milstahuır mçlar yah selen 150-160 kuruşa kadar fırla-

oru18 lmu a L.~ ' u an - h .. ,- olurııa olsun gerçekleftirmelcten ibarettir u m-J l!a·r .. "'"/l!Sm=...,_..ı~~ze 
.. da bu unan raut yannın fUP "'' ı e Ve kafalarda yerleıten bu umuml karer a :H. """' J.,Ç~ ı1u t el rik edilememektl'dir. Bu y07:den mıo:11r. 
lltrra~lı bir hayat ffeçiren bütün memle- ve kanaatin maddi. manevi fedakarlık- yeniden UO :wazılacaJı ""-·-·-•- -·- -·-· -·-·-·- -·-.. -· ... ·-·-·-·-
~~~en~- halkıkyapaatklan fcd~k~k:!~1

1a'?1 !arda hudut tanımadıwını ,övlemiye hiç lzmirde Kızılay haftası bugün ba"la- J}-._tİkara karşı tedbirler 
BUO ''. "-_?Ym" 91z1n v~tan ve ı!!tı " en- lüzum ynlctur. cVanmızı yoiumuzu ve- maktadır tnsant bir cemiyet olduğu ka
~-~u ı:iünU temk~ altındad:;!~n- relim. fakat şu hava emninti fÜpheııini dar bi.iyi.ik b"r millt mUd:ıfaa tcşekkillil 
ı.':d· nu ve uauna t- mutlaka öldilrelim> diy.en yurtda,l.11r olan Kız.ılayın Türk cemiyetine ve in-

r'_',:_I 1 dn d h dn • • buırünkil harbm ne olduırunu ve ne ıs- sanlı~a yaptıbı sayısı! hizmetleri sayma-
~a ve yen unya a •l"P en uıtri11- d :c • 1.•i1d"'-I ..ı L d T k "11 t" · !i 

ld...z.. f k lld i L:--f d 1 te '"'"' Dt ıa en aa ar ur mı e ının lra Hlzum yoktur 
... • ,.. ev • e n~ ; ntan •• •- !lanılmalı: bilmiyen kuvavi milliyeci ru- · · · · d F 1• 
.. m"llt mUdafaa tertiplennl h1ıt1andır- h TU lı: ili f . k t,. 1 Kızılay, hızım her şeyımlz lr. e ıı-
.... kin söze aldıklan fedaUrhklar ta- unku ve •• rd dl e ı~ın le~ ~·~an yap- ket Anında yardım elini uzatan ve fela
.... yazmadıiı ölçüde muazzam birer m• H" azb-tN ·İİ n b je e ır e~ f ketin baş gösterdiği yere yeti erek bU
.... .. hnesi tetki1 edecek kadar mil- L lldlÇ 1

" fi' ,tt. u un~ıyan •• ~ r· tün şefkatini gosteren Kızılayı, hafta 
laltndır ve manzaH 1'iç .Ophe yok birta- b~~ ehl"vlcası ar •ü !..e,neml ıycceso~ız b~ç içinde hatır! m"k, kendini bilen her in-

• _ • 1" t~ ı e •e m şıtu o llmıvacagtnı ır . il d 
kun qyıf lcarakterlik1enn kurtu1uf umıt- daha te1crarlıva1ım. En korkunç f!ii,,lerdc n ıç1n vaz e ır. 
1-ini öldürecek. korku ile aman dedir- doğru fikir, doiru yolu. kısaca doğrllva. Bu hafta içinde cemiyete yeniden au-

Alıcı ve satıcıların fatu
ralarına bakılaca·k 

------.--s.,.x---------
BUtı!*n tadrlerden fatura lstenflmesl Jialıfunda 

al JıadaPlara yeni bir tamim gönde..ıJdL-taeek kadaT korkunçtu!'. Bununla ~nı- kendi aklı selimi ile aeçmit olan Türk lar yazılacaktır. BuaUn mekteplF!I"de ta-
._ fU da ba~JlidiT lı:i m,.denf inaanlılt milletinin buırün havacılık dt\vaııı üze- l beye Kızılay hakkında öğretmenleri Milli Korunma Kanunun!ln hükümle- vermesini ve malı alanın faturayı 1nu1ıa-

e-

ve 
rı --İngiltere sa !! m!tdafc· 

asıııa men$jup tay:yaF.a· 
ler 13.0 OtlO ml!lilı 
uçıq yaptılar-

... HA~fAKAl'"l l ll'lt l SAllll'i::UE -
bulunan Nordemey deniz tayyare iissil 
hücuma u~am tıı. 

Bclc:ikada Glıcnt. Bru.,es. Ostend ve 
Zecbnıggcdeki askeri hedefler tahrip 
(_.<fılmi tir. O tcndde malzeme taşayan 

~ mılcre i bet vaki olmuş, kanal ka· 
p klarma has r l apılmış. dcn12 de la· 
rında l n ınlar <;ıkanlmıştır. 

Boul gnc, C 1ı Le Ha\ re, Brrest 
Fr.m 12 lımnnlarınd ki lıcdcfll'r sahıl 
n udafan k mut nl .. m n ccnupt ki ta
rnızwıa tam hedef t~kil et.mı lcrdır .. 

f n ımaldc Stavanger hava neydıuu da
ımi surette xozctJcwnckte I"' taarrum
ra ul!raınaktadır. 

Bu esnada •deruzleri gözetliyen• pi
lot) r infdakh bonıbalaranı denizaltıla
rınd n esırJ!eın mı l~rdır. Son on be1 
un ıçmdc bunlardı.n beşi gorilnmuş 'U 

t rrm:a ugraını tır. 

Havadan da Holl nda Danimarka ve 
Frans12 lımanları h:ırıcıne ve orv~ ve 
Ralhk sahilleri at'ıklarana nıaynJer ko
nulmu$1ur. Bu Alnıanlann ma~ n tara· 
ınn gemilerini daimi surette meşgul et
tiği gibi Nı-.. i harp ıemilerinin ve diger 
merakibin hnrekellcriııi tehlikeli bir ha· 
le koymaktadır. 

Bu nınynlcr kullanılan en biiyük bom
~lardan daha hm, uktur. Bunlar evveli 
Alınanlar tarahndan kullanılmı:s bir si· 
lahtır ve şimdi geniş mikyasta kendile
rine karşı kullanılmaktadır. 

Bütün bu faaliyetleri ve di~er daha 
bir coklaruu Sahil 111udafaa komutanlı· 
~nın dOS) aJannda bulahılirsiniz. Bu 
komutanlık. krnllık hava kuV\·ctlerinin 
en yeni bir 1Ubesıdir • 

KISACA~ 
•••••••• 

TAŞ MEKTEP 
YAZAN· Ecueı K.. Klmil Afmt 

.. 4llnyayı bir taun earm" sribi • bi" taraf- rinde avnı ıurette i1rarle durmaSlnda tarafından malômat vcrıl0cektir. Kızılay ·ine mı.isteniden neşredilmiı olan karar- faza etmeıini mecburi kılmışhr . 

.... lrorunma tedbirleri alırken, bir ta- da bu milli ihtiyac;n mutlaka tatmin edi- gençlik teşkilatı da haftanın sonuncu ~ame. tücc:ar
1 

~ra11ndakkli aatışlar11da. .~i- ib Muhaf
1
azayda . 1mecbu~ .olduğu fadtutanb~ Yeni nesil ta' mektep kelimesinden 

.. ftan da huzur ve ıü1c0nunu hozan afe· t--~in"ı mllı"delivr'n ilk ; .. retini sezmek gUnU Atatürk heykeli önünde parlak umum tacır erın sattı an ma ar ıçın ı raZ'l ta ep e ı en tacırın. cıahcı an ır bi 1 kt H ki da 

.. ~ le JL ._ı_ .. _, h 1 ~ ... Lı.; ... - k , 1 . 1 1 .. "dd" .1 • .. ,_ le t 1. r şey an amıyaca ır. a an var. 
emaan a aması UJUUUUannı azır a- ıa·zımdı•. bir tterit resmi yapaca tır. atura verme erı ve ma ı a an tuccann ı ıayı ı en ıurere" anun meıu ıyetten O 1 . t l A.. d . • o :ıı • b • 1 h 1_.,,_ B sman ı ımpera or u6 unun son evıflo 

..... m-..ruJdtlT. --•'""'""' - da faturayı muhafaza etmcsı mec unye- kuT"tulmağl'l ça ışman mu teme aır. u terinde M "t A l Abd-Ih it * On ahı seneden.beri ıilahlanma da- ~ehJP Meclisi GlflıJ9'tOI' ini vazetmiş ~ul~nmıktadır. gibi iddialam ni.men eli.nd~ld mal içi~ manında ~;klilkza~:~akılhulh:,';1 ed~ 
~ . ~ •.7 . d Tıcaret vclcalett, bu kararname hU- fahna ibraz ~ıemıyen tacw yıne mUddeı- I ısı• l k . 

'hwW,emis en k&tG ,,. Mit ihtimaUeri vasında çolı: bO,.Ok ve mü"bet hizmetler Şehir meclısi 4 sonteşrin tarilıin e 1 •• 1 . . d")" d·ı d""" . -'- •1... t d" d"l l"d" Zi l m ş, 11m J ve Osmanlılık po1ıtikası 
ti . . d 1 başl k ·um cnne nayet e ı ıp e ı me ıgının ıua umumı ıge ev ı e ı me ı ır. n. as1 hilkil k b l 

~lr IUTette haZttl•~m" hulunu- gören ve yeni dünya pr an ıçın e on teşrin devresi toplantı arma ıyaca - b" t k t l d"l •. 1.. l 1 t • • Lt 1 h f t m sürme te u unmuştu. Bundan 
• • L-- l L L-d •. h. beledi ed L--·-lıklar ır suret e on ıo e ı mcsını uzum u o an acınn ra urayı a ıp mu a aza e - k :ı.. 1. . 

,_ •• daha lruvvelı olmak arm •• lra- 1Ulh 9Cneıııncle ...,.n acaır. ıY aT mu ım tır. Bu maksatla y e ıuuaı- •• .. •1• ti . b" . .. eııid" B h •. d ki h tarlı id ır.a. sene evve ıne aldım l'nyor. lıtan-
...,._ td&llla,... ,,. tedbirlerini daha bir takım itler biT tek yılda maddeleştir- yapılmak.tadır. ~dorm~ot.veVvı ka!

1
e t~ıe ye~-t ır e~dr son- d~ '!·b tuı:_und.a.ncın "te 1 eT L ._L:. bulda Galatasaray Ul' Şehzadebaşında 

L• L I L 1 d h L I x. le l y n1 • d--..ı-d . ecli ermı~ ır. e a e ın emruu afl'la• 11 ya- ıayı ıs a ilen ınne aı o up ua goa., h N d" b . NU hale ettt1nna1rtan D&r en bile r"n a• - mPa zoriy e a a çoa ça ""'8~!1 ovu an e içtima ıı:v.n:DUJ e nyaset m - 'tlyonız: . k 1 ka 1 d"nd meş ur a ır eyın c munel Tera'kkb 
...,..ktadrT. TUrk milleti de. hüküm~ti- Turk Han Kurumu. milletimizin, kuru- se bir (Ok teklifler yapacaktır. F" t k t •• 1 ..• t • • h .• d !'e adza ma m ar uez ı • yapmaaı mektebinden bac;ka asri gaveler takfp 

,,__ L 1 1 L• b I k . l _ d•w· b Beledi • • )isi 1 da fu c ıya on ro u ış ennın ancın e ıcap e er. d k b lkl bl :k d 
...... •h"t~dUllll a•ra, r llT ~ tamhDIT' m:ta ·- mak ~ .Y•Zı m• ·1!11c"etidv e kgoster IS"ll ku d ye hreirısıi.,mecd nbahisaçı. lŞlb~ hita- olarak, yani, perakendeci, yan toptancı Milrakabe bOT'Olan. birinci derecede. hae en .~e tleph 1 ed or dveya .. 1 i tane a-

t • ın e bu undugunu er nr4lltta vu Sf'~ ışaret ve a a a an uvvet a arıı er an ve şe $ erın n ır - t t t . 1 d" t f tu • 1 b g steri e 1 r l. n an otesl ekseri-• • • . · . ki d k d" bed bul ,... ve op ncı acır er nez ıne memur ıa tcının a r• vermesı ve a ıcının unu • 
-..ermelrtedır. Genç. ıhtıyaT. bütün mP•aıtıne z~v e evam ~trne te ır. e unaca -.ır. . d .1 k t" 1 •. h f t h f t • ..k il ,. .: • t va maha11 n n hem imamı, hem mn ·tep •-· .. . • _ -·-- on erı m ıurc ıy e mun llsıran a u· nıu a aza e meaı mu e crıyeune naye 
fttandatlaT' •. en seni• bir feHtfat .ve re- M tl~t bu suretle. butun ıht vaçlannı b kım dan kontrol yapılmalıdır. edip etmediğini llra•tırmalıdırlar. hocası. olan k::>c-a sanklı cahil ve ço - de--
41a1rlrlık nıhıyle, millet yolunda hı:rmete takdır ed~rek yardımını art ırdı1·c-a hava 2'G!JIJ ve lia-""l!-;groda Fn: t l·ontrölünde evrak ve VC.9aik Faturalara hııkike• hilafı fivati .... - , ... r" d 1 n"TE' ~d mlar tar f ndan id re 
.-.ı1e anım kta ve bövlece, ~n büyi"lc ve kurumunun gli\ enllir bir h vac 1•k ya- n s.;I Ve ter ,..,,nr tk"k el 1• k 1 k d • ld w d k"d" T d . b 'kt d J" .. d 1 1 t p tı·nııları nl l k r c ınf • · 1 b" 1 1 "» s..- P en, ası ma sa n munzam .. ı ıgı a va ı ır. ~ rıccn u no a-
ınllH mUesse emlz. olan TUrk Hava ratmlllc ıçın ana prt o an on ın ere tt f t b k d d k •• l d ı_ t 1 d 1 b"I -· . b tJ ve m zarl ltl,..ra yakın, tnhta ''e s Tn 1:m • . . . . k . · . b • Tapu ve kad stro umum mUdiırlUJtU r e ura n ımın an a onuo n "on ro a a geçı e ı eccıı ve ıs a . 
Kurumunu yardımlanyle teıvıke koş- tayyarr'cı yetı~tırme ıııru a :uacagın- · h t 1 l d d h .. 1 b • k 1 t d""f v pılmı b ıt vlerd! T c::tnn in a ed·l-d h d"l t ll"tı m n uplan a ında nakil ~ e r cıı n ır anma ı ır. il guç o an u nevı va 111 ara e!la u • · 
.. ktadıT. an ıup e e .' e~~ t rfıler yapmaktadır. Bu hu usta hazır- Fntur kontrôlü bir taraflı olarak mu- edildiği takdirde bunların da kaza! ma- m·~ h m '> n"'lnr na b n Vf'D m k-

Memleketin lıeT' tarafında. mektepte- Oilnya vazıvetının ıert olan şartları Cf k l . d"l n· h 1 k l d" d"l • b""d" H t pl r d V"rdı 'Sunlar '""8 vnkıf idi ve-
ld ~oc lı:tan al J yaılılara kad1r bütün icinde, münevver Türklere dutıcn vnzi- !anan k rarnaıne proj i yüksek ta dı- ~nl. t ıy .• e ıcrj eld ~mcz. ır t~a ~: k "d' ar~~I~~ K e ı meaı~n ıı ır. d e; ."e va bir zenı:r!nln Y""tır.., "'cemaate Jıcd"y& 
l.a halkm hava kurumuna aza yuılırlr.en fcyi bir d11ha tekrarlıyalım: Avda on ku- ke arzedilmek Uzere Başvekfilete veril- - .ı "hcırlıdn kT?at ı .al lt1:• vey~ sat ıgıt ı: ıııl ar ıht • orut nmad . anhununt ahülca_ u- "tt"bi binalardan biriydi 

• • lı: ~ I ·ı hA · ti" miştir. r ma ,. ı acır ere ıuc;u ısna e meaı nı ar mu evıya ma aır usuı um • 
pntbit pulalı: hlmıyet sahnele"! h~r "'1' vef'eCe • ~ ~ı y~n. mıv" ı va- --·-~ eklencbileceiinden mürakabe hüT"olan S?örülmemekte t.e de. ceza kanununun Tq 1!1eJt:tf'P ac;a(tı .;ukarı her mem\e-
'1Mh ... k " SU1'U" duyacail CfllZ bır tanda...-_ en çok. ilu ay ıçındc. Kuruma 2'CIRJ[ • YIJlfA'lf ra11ında iıbirliii yapalmuma mahal nr- 345 ve 346 n~ maddelerinde klfi mü- kette bır, ıkl tane bulunurdu. 
.....,_ Ye f..Uladelilr almtttır. aD oL.umt tanın etmek. :lrT. eyyide bulundufn ci1letle. hu nokta ize- BugUn flk mekteolerl. orta ve liseleri 

Bütnn bir havat hovunca bin1ctbdi~ SeWr il.... ERCGICMOI Yefel'lıteP ,...,,..,.lesi Kanun ve kanrname utanm latun rinde tev11'ckuf11 "'hal •oktuT.• ~rüyor. Tas mPktebin tarihini hatırlı-
Yunanistan ile hükümetiıniz arasında -- -·- - • - yonun. DllnOn Ta1 mektebinden buırll-

A•k~rlerimize ltıılık 
hedı)'e 

şehrimizde bir çok kadınlar, yurdun 
hudutlarını bekl"yl'n kııhr. man askerle
rimiz tç"n kı lık ewa ha7 rlamıya bAş-
1am1 lardır. Bunlar muht 1 f leşekkUlle
re h.• .. lim edl1ecektir. 

MUnevver k dınlarımız n bu gOzel ve 
f'IY ıu takd"r hareketler"nin J!en·şliye
ceğl muhakkaktır. Zlra her Türk için 
~k rl r mlze pamuklu gıbl, yiln çorap 
eibi -b"rer kıshk hediye vermek, vatanı 
vadlelerln flerl gelenlerinden birldll'. -·-

I ürk • Alman facaret 
anlaımaıı 

Verilen bir habere nazaran Türk-Al
man ticaret anlac::mruıı tatbikatına gele
cek ayın 15 §inde b.şlanacaktır. Maa
mnfih bu hususta Ticaret mUdilrlü~üne 
malOmat gelmemiJtir. --·--
2'opP~ız lıöylüye 
topraıı verlllyoP .. 
Hazineye ait araz.inin topraksız köy-

Jül.,. teftil hakkındaki kararnamenin 
tatbiki huarlıkl.nna ~. Ta
pu ve kadastro umum mUdUrlllğü Mall-

BrırdllP ztraaı :re w1rAJett 11e temas ederek ~Ut 
~d~ ,.._..,_., sekiz tevzi arazi komisyonu teşkiline le.. 
.... JI NrN •llE'~_,.... rar ~. Komisyonların ilmi An-
P.dtme Ziraat mOdClrll Zlylt Burdur karada, !Jdsi Adanada, bireri Buna. 

Ziraat rnUtlUr!iJIQne, Burdur zirut mG- Hatay, Ordu, Trabiıon vil!yetlerinde 
dl\ril Ali Edime 2lraat mUc:IUrlUJUm kurulmaktadır. Bunlar yakında faa1iye.. 
r ı, 1 n ta in ed!lmislerdtr. le R~ • 

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

~ i Bın K KtKA YE i i 
• • • • : ............................................................................ : ......... : 

Annesinin günahı 
~~----~-------:···--------------
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oda bu1mak kin bana yardım ettJ. Kaflo 
7olıun Uz rfne bacak bacak üzerine otu
nr k, esyalRrımı yerleştirmemi seyre 
daldı. Uzun bir sükQttan sonra: 

- $u Macide yok mu. emin olunuz 
•lzr. di" biliyor, dedi. Makinede çalıcıt1-
~"1•ı sır:ada size bir bakı ı vardı ki ..• 
Adeta slz.J bu bakıslarla delik deslk et
aıl'k Lctlvorrlu. Yazı makinP!I deM1en. 
inan otrun her kl'sten ııcemM r. Bir yı
lm da yenlı~ yanar. Bıııv Galibin onu 
tutmaıını balrmavmız1 EzPlden beri btt 
llrilf'!ll~~'"de Ntlı~ıvor Ye Mmn ,.ıl'l'r C1-
kar tarafını biliyor. Fakat yine de Y'""
Dl kaybeder mi diye titrer durur. Siz-

den kurtulmak için ne mUmlrilnse ya. 
pacaktır. Ona ehemmiyet vermeyiniz! 
Patronun üzerinde nüfuzu olduitıJnu 
zanneder amma, bu zannına ~tırak eden 
kendi.sinden bqka kimse yoktur. 

tkl gün Reçtl~ hıılde 'bay Galip beni 
vanına ça~ırmıştı. Bu lkl gün zerfında 
buraya l'!eldHHme bin defa pişman ol
dum ve nlhavet bir ,.·1n mektup yazdır
ınnk U,.erc beni L~"dl 

- ~· ·-··.,~ı yetmlJ bet Ura olarak 
taı; ·n "'ttim 

D 
En u 

dlın: 

' ·~nl?:P 17ellvor mu? 
sükOneUe ~evap ver--

akdedilmis bulunan veteriner mukave- N k • ı ı nUn inkılnbı do~du, bu~Untın mod"rn 
lenamesi her iki hUktimet arasında teati a ı vasıta arı ı· = ~n mekteplerinden de yannın medeniyeti 
edllm1', merlyet mevkllne ılrmişUr. ~ doğacaktır v ~c:::ıc::ın ilim ve irfan.. ---·-- -·-
P. r. 2'. memıırları i~in çalışma rn ~cburı•yet•ı E111ıa' ttt.IJdürlerl 
terfi llstesL a.1 · '-' arasın:!a-
Posıa, telgraf ve telefon umum mü- İzmirden naklen Jdden İc;el Vakıflar 

dUrlijğU, muayyen terfi mUddctlerini x.,.x müdUrU B. E."lat Serezll ile Eki ehir 
dolduran memurlarının terfı listelerini Nafıa veklletinin yol, klSprü, mey· }ayetlere bildirecektir. ViliyetleT de Vakıflar miidUrU B. Murat Ballıoglu 
hazırlamn~a başlamıştır. Listeler pek elan ve iskele intaahna ki.fi mikdarda mahallin urat ve iktıaadt bayatını sekteye becayl.$ edilmişlerdir. 
yakında tamamlanacak ve münakalat 'lakil vasıtası temini için koordinasyon ufratmıyacak şekilde nafıa vekaleti em-
"cklletinin tasvibine anolunacaktJr. .,eyeti, milli korunma kanununa mü1- rine tahsiı olanabilecelı:: nakil Tuatalannı °' - - -·-·-· •• - ·-· -·-·· 

teniden canlı veya can11z muharrik lcuv- yol köprli m.,.da• Te ilkele inpab bu
vctlerle müteharrik ve in~at İçin lüzum- I~ it ',....ı.nne MYk edeceklerdir. 

Kimsesiz~ 1u malzeme ve e.,... naklıne yanyan ba- Ndil ...-.len ...k eclidilderi 
da d•••Uıranaz.. tün nakil Yaattalanna üCTetli oallflDa hal'-~ • -1 • L_ ..ı __ ·~-L: 

Mevlôt 
Zeytinyağcı merhum Emirler 

hanem bay lbrahhnln nıhuna it
haf edilmek üzere bu akşam teravih 
namazını müteakip Sal~ c:ımii 
§erifinde ınevludtl şerif okunacak
tır. Merhumu tanıyan ve aeven1erin 
gelmeleri rica olunur. 

_... mecburiyeti koym11fbır. ICTIICD lf Ter enne &aUaS" iP~ 
Bu J1l iki MJR!D.1 birden kutluyo- Bu hlkme tevfikan ~la meclJar ae9rclilded mBddete ait ........ .._. 

ruz. Coculdannmn bQnm1ddanm tutulan Dalu1 ftlltalanmn mutat Gcttt- yaa tarahed•• öd••Mtir. 
haarlubn kinnsiı çocuklan da teri nafıe Tekaleti tarafmdaa ta)"ia olu- Koordi~ lte,-eliaia '- mülUm 
~indinnek ~ Eslraeme nacaktw. karan vekiller he~ de twlik ohan-
ın:':;... ile diler_ . unmanm Nafıa velclleti, mecburi ça)ıpnaia tlbi mupw. Karar tıathik edllmefe Mtlaml-
• - - • ı • • • • • • - • • • • tutacais nakil Yaatalannm newilerini yj.. mlfbP .. _____________ _.. 

- Çok teşekkür ederim. ef endlm. 
Yetmlf bet lira! S!rln tarafınızdan çok 
bUyUk bir AIJcenaphk. 

Gerçi Stenogratım kuvvetlJ idi ve ma
ldnede hatasız yazıyordum. Fakat çok 
geçmeden anladım ki blr husus! kStip
ten istenen daha bir çok şeyler '\"ardı. 

Ben patronumla harici llem ara.!ında 
paravana vazifesi ~recektim. Onu can 
sıkıcı kimselere karşı himaye etmek ve 
ancak süzgeçten geçmlf kimselerin ve 
1J sahiplerinin onun yanına girme$ıne 
müsaade etmek benim vnifemdl Her 
kim için olursa ohun, bu oldukça nazik 
bir ~ti. Fakat insanlara temastan daima 
kaçınmış ve hiç bir tecriibe edinmemiş 
olan benim için mütemadJ bir muamma 
halini alıyordu. Kurnazca bir ziyaretçi 
oldu mu, memnu kapıdan içeri sıyrıl
manın dalma yolunu buluyordu. Gaf 
Uıtilne gaf yapıyor n mahcubiyrif Pn 
yerlere geçiyordum. Kendimce, bUtün 
memurlar benim acemiliklerime aUliı
yor olmalılardı. 

Bay Galip bana kar!ıt son derecl' na
zik davranıyor, anlamadıihm şevleri b~ 
~1lk bir •lnrla izah ediyordu 1'akat za
man oluyordu ki, kendi kendime. bayan 

Maddeyi kaçırdığına acaba pipnalı ol- J Çoı~ neıell bir tavır takındı: Gece yansı uyandığım oluyordu. Ke~ 
madı mı diye dllşUnOyordum. - Seni tekrar ıörmek m bQyUk dl kendime eşimdi acaba ne yapıyor"• 

Bir gUn, muamda oturmUJ, gelen saadet! diye dfitünüyordum. Acaba Pakize il• 
mektupları açıyordum. Birdenbire kapı Sonra, gl'ftÇ ltmn omuılanna kolunu birlikte mi idi? Onu belkf koTian ara-
açıldı. Bir genç kız içeri girdi. B~mı dolıyarak onu dairesine sUrllkledl ve sın da tutuyor, belki de öpDyordu •.• 
kaldırdı~ım valut, hayretU bir tavırla arltalanndnn kapı kapandı. tki gilnde bir dalrl'ye u~yordu. On
durakladı: Masama oturunca. g5zlerim bu kapalı dan nefret etmekle beraber, ne kadar 

- Oh, affeder.siniz.... dedt, bunda ba- kapıya takıldı. Bu Pakize kimdi ve Ga- kibar olduğunu gönnl'mek imkAnı yok.
yan Macld.yl bulacalmu ~ libia ne9i oluyol"Ciu? Boan onu tönne- tü. GUzel Ye hatUl - tam manasivle - se
dum. 19 plen bdınla ,ok deflldl. Beopsiaf vimU de olmamakla beraber daima o 

- Bavn Maeld• artık hu mtleaese- neaketıe ltahul eder. fabt hiç hlr IDftft- kadar nazik giyinişi övle şıktı ki, cok 
de dt'llldir. B@n Sl'U Varolum. Bq nunlyft lbru f'tmezdl. Bu defa hmnbq. cazibeli görUnUyordu. Dalma ş~ndi. H~ 
Galibin ~ tebeterl... b hlr ~dl. ônOmdeki kapıya 1-ktık- kes için g8nll1 ahcı bir söz buluvordu. 

GU10mslyere1r. ~ hOlyalanın d.a~ldı. Onun, daJre ha- Annemin chaklkt bir hanımefendi> d~ 
- mrUyonım .•. d!'dl Ben de Palflft rlclndeld banh hakkında zaten ne bl- di~ kadınlardandL 

lncegiJ. Bay Galibi y!Srmek lltiJordum. liyordum? B3Jl• ınç, sensin w tbel Geçerken. benimle bir iki dakika su
Acaba dairellnd• mi? hlr •'kelfn ba•atında haşb Wr bdın radan burRdan konusmak lcin daim& 

- Mllsaad• edersmb, IDeflU! olup mcveut otmadılmt hr...tmek Wle be. dururdu. Onu bu kadar tablt. bu kadd 
olmadı~nı hlr &«Sreylm. nim için bir aptaJhktL naz.Ik ve ~vimli g!Srilnce, nf!fretimdt"9 
KapıJl ı~ 'ft: ·~ Pakı. 1111 ltaJ>'YI ~ Vl' ln~kan~lılhmdan utanıyordum. Ad 

g5rml'k lstlyon dedim. - Bu'°n MWen .onra 1elnd)eeeo- o benden nefret etml'll idi Galio onuD" 
Derhal a~ blkb ,. lııaıomm b- ıtm. d~. 1>Pr hn- hangi bir hususta du ve bm onu lteondislnd~ cahnab çr 

pmna ko$anılr: tf'ftddfldıl .......... b ~ kadar Hkı- lısıyordum Fakat neme 1Azım. onu W 
- Pakize! Ne dze1 Wr atlıpafd ~ vlyordum. flk ~5rdilğUm dıtkilradan.~ 
Dtn onu ..,111ç1e bıpWı_ Baıant- ** hartın onu sevmlstirn. LUtfi il. ~mı 

le elinf aıktı: Onunla bfrftkt. ~ıktı. tim macera. slmdi bana alellıde bir,,.,,.-
- Nl' 1.amı.n hmire dWiln! O '1°1n"1m itth~rı>n. daire haricinde llk hevr.ri •"l-l ~lnl\yOf'dn. 
- Bu sabah. ıeçlrdiil bu dakikayı kıskam~ordu.m. -BiTMEDi-
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Aııkara rady 
lıJ V G V N Çoc ların işt .... ız ı~ı 

·"---------x.v.x 8.00 Proğrıım ve memleket saat nya-
• · 1 1 · d k · t h n 8.03 müzik (Pi.) 8.15 Ajans haber-lılakınız bu, hangı mevsımdc olunıa da ar uygun ge mernış eme br. şta - l . 8 30 .. 'k (Pl) 8 50 9 00 

obmı can sıkacak bir şeydir. Çocuk hem sızlıkla birlikte kay olursa ve çocu~un kcrdı · k muzı ( · . . ·. -.. 1: 1. ev) 
k O · · f · k • h" k" · d h a ını onuşma cvımızı sus ıye ım 

~
ııŞtyacak, hem büyüyece • nun ıçın ne csı oıı:arsn ıç va ıt gcçırme en c-

12 30 
_ l k t . . .. .. - a· k" - k ı·· 1 t IA . program ve mem c c saat ayan cslenmeye ihtıyacı pek buyuktur. ır ıme gostcrme uzumunu nn a an a a- 12 33 .. "k f 1 h t' 12 50 A' • · • h f ] . muzt 8!11 eye 1 • JDn9 

.ene. viic.udun .tabıi ~ar~rctını mu a "aza met sayı ır. .. .. .. . haberleri 13.05 müzik fasıl proğramının 
lçin kalorı sarfıyntı cıldın sathına gorc- Çocuk buyudukçc. her yaşta ıştahsız- d 13 20 14 OO .. "k (Pi ) 16 OO 
Cfir Çocuklarda cildin sathı da, vücudun lık gelebilir. Birden bire yükselen bir cv~mı · -

1
· '- muzıt · 16·03 ' • t l b b' d d A ı· program ve mcm e.-et aaa ayan ı . chesine nısbctlc çocuk olmıyanlarda- ateş e o ursa ıe e ı mey an a. teş ı .. "k d '- ·ıs 40 .• "k ' h 1 le A • h r muzı ra yo caz or.-eıtrası . muzı 

kinden daha geniştir. Ondan ?~layı ço- lasta ı gkcçd~rk.k tcşsız,k Yl~ ut alz ntÇcş ı alaturka 19. 1 S müzik musiki kaleydos-
cuk, vücudunun tabii hararctını muha· o unca ço ı at etme azım o ur. O· k' 19 30 1 k A" 

d ki d • '"k -· d ··ı h fif 1 ıpu • mcm c et aaat yan ve 1ans 
faza için çok kalori sar!eder. Sckonra da ed~ .~rd~ .~te~ıÇn yu - scgıb cgı da bo !nı haberleri 19.45 müzik ince saz heyeti 
hüyümck vücutta kalon verce ma • u:tun urur. ocugun umun a, oga· ( b f 1 ) 20 15 d . 
deler biriktirmek demektir. Bu da ço- zında müzmin bir hastalılc olur, iştahı 2ş0et_;5ra ~.nikas.' I ·

1 1'
8

2Y1°00gaz~_tı:skı . • .h • k .,. c··- .. .. . .. d !L ı . ... muz vıo onsc so o . muz.ı 

istediğiniz ka
ar y ya ili

yor musunuz? --·-
Uylııısuzluğu doğuran 

sebe ıerl onadan 
lıaldmnız 

Uyku, vücut fçfn teneffüsten sonra, 
gıda ile aynı dereeede ehemmiyetli bir 
ihtiyaçtır. 

Günlük bUtün h,.clen~ n zihnt yor
gunlukhmmızı ancak nthııt btr uyku ile 
~derebiliriz. Ve bu sı1yf>de ertesi ,un 
için y.-nı bir enerji k:u:anabilim. 

Hı>lbuki banlarımrz uykudan mahru-cuğun beslenmek için ikıncı ı tıyacı. esı ır. ogsunun ıçcnsın e oez er şışer, d" 1 . . . ki • 21 30 k 21 45 
· h k ı B""b kl · b - ki ın cyıcı ıste erı . onuşma • 

Çocuklar atc<ıli bir hastalığa tuııılun- ışta sız .. ~ ır.. 0 re erı, agırsa. an, müzik radyo orkestrası 22.30 memlc- muzdur. Hattı\ J!eced!! encı:ık üç dört 
·-· ı· tahlan tab'ıi olarak azahr Bunu yahut ıkısı bırdt"n, bozulur. Hep ıştah- k A" h b ] · b t saat uvuvahilrnler vardır Bö"vle V"7.I ..... ' ' · 1 k et saat ayan. Jıtruı a er en: orsa ar · . .. . -
merak ctmiyc lüzum yoktur. Ateş gel"İn- sız 1

: •• d k ... • b ki _ d (fiyatları.) 22.15 müzik (Pi.) 23.25- vet,. dü~U1d"1Yii uımnn uykuc:uzlulhı do-
cc iştah eski inden daha f8zla olur. On· Kımı~ı e ·aracıgenn ozu. ugun nn 23.30 yarınki proğram ve kapanıJ. i!'unın sehrp]l"rj ortadan kaldırmak su-
dan dolayı. ateşli hastalıklardıın sonra dol~yı ıştahsız olur. Bu da şışman, ro- TPtiyle srk;n uvkuva kamksamak mllm-
çocuklara bir az da şişmanlık Relir. mntızmnlı, ş~ker hastalıklı, .. ckzemalı ~ 1<:Undilr r.iderilmesi lazım sebepler şun-

Fa!.at çocukta ateş olmadan iştahsız- bnbal~n~ .neslınd~. ç?cuk ~o~nrkcn ge- "f! aJıalanan lıaçalı eşya lar olsbil:r. 
lık bulunurso müzmin bir hR~t8lık dü~ü- len bı~ ı.~tıdat net.ıccsı. Bu ıstidat çocuk ne yapı!a«:ah?- l - Büyük kerf"r. şiddetli heyecan. 
nülmelidir. Hele.. yeni doğan bir ço- ?c~ kuçuk yaşta ı~cn meydan~ çıkare. C ·· ""k • 1 hisarlar vekaleti kn,.ak fa1la zihın vnreunlumt. 

. .. . .. t!ltıdat babadan gclıyor demcktır. Ne kıı- urnru "e n 1 ' .,. 2 y :. d 1 b 
culc hayatının daha ılk gunlt"rınde sut d d k k d .. ,_. eşya alet ve tasıma va.,ıta annın Kızı- - ııttı~ını.,, o aya ge en veya u 

k . d"" d k"' .. h ar geç mey ana çı arsa o a ar onee~ı l ' Ç k T:'. k 1 ..ı d b 1 k emme ıstemezs.. unyaya a ı otu as- d d d b .... k d d d ti b .1 ay \'e ocu ı:.sırgeme urum arına OP., a '' •man ışı . 
talıkla geldiği anlaşılır. Bazısı ilk Win· .. c \.c~ duyu k d c en, ' eş nesı verilmesi. satılması veya imha edılmcsı 3 - Motörlü, motörsUz aralla l!llrl\1-
lcrdc ııüt emer de eonradım ~mmek İ!lte· onclt!'t 1h el _eye a ar .• h. t I.. d b hakkında bir talimatname hazırlanmış- tUc:U, Ornırlör ve radvo :se$!. köpek ulu-

c h l k V k . d d ş a sız ıgın verem as a ıgın an aş- k . l . . 
mez. ene o astn ı ·tan. ıı ·tın c te a- 1 1• t" ld - h d h t tır.. TJla!!t, Pdı mlvav am;ıo:ı. tren dildüğll 

• . .1. h I k . h l k angıç a amc ı o ugunu, cm c as a- T l .. b" "kmi b 1 b l b l vı ettırı ıncc asta ı tan ve ı:tta sızı tan 1 - b k .1 1. -· d 1•1 t tt·-· a imatnameye gnre ırı s u unan ve un ıonı Pnı:er !'ev er 
k 1 b·ı· ıgın Çl'I u ı er ıyceegınc c a e e ıgı- lilc b" h · • urtan a ı ır. . b- bil" . . Ç - • t h 1 bu j?ibi eşyaya üç kişi ır eyet tara- .f - Yattııı;ımz odada esans ve ç!~k 

nı, ta ıı. ırsınız. ocugun ış a ı yo un- fından kıymet takdir olunacaktır. Kıy- b 1 d 1 
işman, 4eker hastalığı olan yahut ro- da oldukça. verem hastalığı gelmiş olsa ıı un unı ması. 

mati:r.malı bııbalıırın - annelerin ddZil. bile, ilerlemez. met, esyanın satış fiati, navlonu. sigorta 5 - A k<ı:am yemeğinr1e fada '1M"nP\ 

Bir vaı·nin nm tam·mi 

''israftan, sefahattan son 
derece sakınınız,, 
~-----------~-x.x---~~---------

UÖ.}71e bir gün gelecelı Jd ne hiilıünıet teılıilôtı, 
ne banJıalar muhtaç uaı andıqlara '!Jardım im• 

lıcinını bıılanıı)7acaJ:lardır» 

Adana 19 (Husus!) - Valimiz B. Fa- ranlı günleri hesaba katarak servetl~n. 
ik 'Ostün, vilayetimizin bütiin kaza, na- ni gayet iktisatla .sarf etmeleri ve israf· 
hiye ve köylerine mühim bir tamim gön- tan, sefahatten son tıerecede sakınma
dermiştir. Bunda mahsulilmüzün bu yıl lan icap etmektPdir. 
çok iyi ve yüksek füıtlerle satıldığı için öyle bir gün gelecek ki ne hükümeı 
müstahsilir rte memnun "Dlduğu kayde- teşkilatı, ne de bankalnr muhtaç vatan
dildikten sonra harp felfıke1inin ne ka- daslara yardım imkAnını bulamıyacak
dar sfirPCı>ğı ,.e s'rayetJere yol açıp aç-

- :!h 1 ld l!u b fil t' lar ve şu h 'de bugilnden hazırlıklı ol-
mıyadcagbı •. t1:ı:" uill 0

t 1 u. 'k tul k e ınb sho- mıyanlar biıyük sefaletlere dü~ecckler
nun a u un m e ıerın ı ı ve u • d" 
rnn içine düşeceği muhakkak bulundu- ır . • .. _ 
ğu söylenmektP. "',. şu mühim nasiha~ B~ hakı~atJeı:ı~ ;but n v~tandaşlann 
Jer ilave edilmekt~ir: lkuıagına gıtmcsı ıçın 2E>reklı her tedbl-

•Bund:ın dolayıdır ki bugiln ellerinde rin ittihaz edilmesini. her çareye bq 
oaraııı olan vatandaslann bu kara ve buh vurulmasını ehemmivetle rıca edPrim • 

Erciyeşe kar yağdı 
------~----x-~----~---------

Kayıeri, 20 (Hususi) - Mevaimin ilk lrıın diln gece Erciyeşe yağmıştır. Kar 
Erciyeşlıı eteklerine kadar inmiş, kalınl f1' 'l)aş - altı santimi bulmuştur. 

çünkü bu istidadın annl'dr-n ~elml'!li da- f ştah ya,amak arzusunun aliimcti ol- masraflarının ilavesıyle bulunacaktır. <ı11rn1 kahve ve çay gib1 mtwebbthl~.,. 
ha zd kl d d h 1 k" Hazırlanacak listelerden bireri Kızı- 1 1t Yeni hapis .. aneler ve Çorlu .. Yunan .. a ır -.- çocu "" a " a pe t u- duğundan. çocukların iştahı k<-"silinec bu- lay ve Çocuk Esırgeme kurumlarına " ma . ı n 
~\:: yaşta ııı~hS1~ olur1ar. ?~~a~. da vak- nu ihmal etmemek iyi olur. Bereket ver- ' fl - -0.,....,,t, ş .. ker hastalıtı, fazla ad~ 1 "OCUfı ıslôhhanesi hudu!!u telefo~U 
tinde tedavı edılmeuc buyııdukçe baş sin ki çocuk hekimleri iştahsız çocukların ,göndel".ilecek, listelerin bu kurumlara T ,•rırrrmı,ulı:. ,. 
eğnlanna, bilhassa yarım bRş ağn•ma, iJtahını nçmak yollnnnı iyi bilirler. tevdii tarihinden itibaren 15 gün içinde T _ 'Rııc clls w hn3 ll"' 11~~. Jlom1ıtt-T- Adliye :vekAJetJ ceza evleri umum Edirne, (Hususi) - Çorlu ile Yunan 
odc.er haıtalığına, kum sancılarına tutu· ' C. A. ~yalan alıp alnııyacaklaruu bildinnele- TTia. M'ıohit hu }:>hil hast=-lıklan tedavt mUdUrlüğU yurdumuzun muhteW mın- hududu arasında telefon hattı inşası bıt-
lurlar. ri istenecektir. Alacaklarsa Kurumlar ,..__..._ -"A'-"ol' 1.,ldlr.) k 1 d b 1 1 . 1 • mis ve hat ~i:>rilsrnı.-ye ncılmıstı.r. Bu hat ---.M. kd 1 k . . "" .. o; ., .. o;"[ .. t.a a ann a u unan ceua _ev ennı. yenı- r"yesı"nde İstanbulun 'le -"ı""er .,,..L;-ı~ A ·· ·· kl d b 1 -v- eşynrun ta ır o unan ıymetının yilz- , kted .... ;, ;. .,...., ~-

nne autu emen çocu ar an a:r.ı nn, C i ğ ~i tı de yirmi beşini bir ay i"inde uatıracak- 'Y:>hıl'hn (Ok sert veya colc vumu- leme programına devam ••'lP. ır. rimizin SeJanik j)e d<>Pu tpJefon ınuha-
Claha ilk haftalarda, annt-sİnİn Vl'llna bir ev Z a acı sarx ya ,. J ~l'1r olm•"1. 

f d k le !ardır. Jtıreehirdc yapdmakta ~lan 300 ~-, verf'lP.ri imkan altımı tlınmıştır. 
tara ın 80 emerc öte i tarnftan cm- arttı- Her iki Ku ....... da bu e~alan -'-ak fi -- Fa,la VOMP&n Ye 'bflttıtnfve lhi- !L b k ..J-- bl-" 
mezlcr Bu hal a le le: o 1 . • ..... " .. .r aun ..._ . lia. ceza evinin ln$ı.sı ~ ava a\UU" •RA v-.ADA 

· nca Pf' ..,ene; anne enn Ceviz ağacı bir çok sanayi islerinde. ıste-"' Gu··mrilk \•e'-'"etl bu 00· Ku-·m- ..,,.ıt. vfl"l1da tAmıım""' vıı~tcmt• J!tt"'- a n & 
,_.uklnnnda <>örülür Ge , •= ıu:u ... ,.. tecektir. Çonımda yapılmakta olan yine ZİRA Al r.11 fŞLE-* 
y-- ~ • n,, &11ne çocu- bahusus tüfek dipc;iği imalinde kullanıl- dan birini tercihte serbest olacaktır. ... J>Ha,..._, giymek "9 ırlltlyenle yat- 300 Lı-ilik ceza evinin inH .. bitmi$Ür- 6& .& n. 
iuna ilk giinlerde yalna bir taraftan süt maktadır. Harp dolayuiylc bu a~ac; e.. Her ikı" kurumca slınrnıyan •.vadan ka- m111c.. a.q -- ı-. h 

• <S k. f d -~ MahkOmlar --'--da yeni binaya nakl~ Edirne, (Hususi) -. Tran.JP''Btun u 
Yennış, Bte d ta'; tal n a Yetmeyi unutk· kisinden fazla anı.ndığından Avrupa ve cakcılı~ın sürilmünil kolaylaştırıcı olan- t~ .. bu ~P,,fllt)ll!T' frııl@ """'- t-k.r lunacak1aroı: ........ Ankarada yapılmakta tarafında kısH. r.er:ıyata baslanml$tlr-
ınu tur. un an o ayı rocuiu mzirme Arrlerikada pek çok kesilmektedir. O ;ar imha olunacak, di~ıtrleri ise satışa :ıhvalde rahatça uyumak 1r .. l.ıl~. l "'-uk 1Aha -...:-t- ı~9.... b'._;.._ Köylil nadaslanıu hazırlamaktadır. 
nzife.ini S?Örmemiı olan tarafın südü derecede ki bu gidişle ceviz ağacının kö- cıkanlncaktır. Satılacak ~a için bir ! B o ao ~ ıs. __ ncw,ı,w _..tı l~ Umum! miifettislik ziraat müsavirl B. 
bozulur. Bu ~i aonradP.n düzeltmek P"k L:ü lcuruyaeağından endişe olunmakta- mezat ~ünU tesbit ve en-anın cinsi. me- , tir- $evket Arının riyasetindeki heyet Cor-
sfiç olur. ÖnGnü almak c:areııi dııha ilk dır. ·aıt yeri ve saati gazetelerle ilan oluna- -~ COmhuriyet bayramında ktl$at resmi lu va hP~·~lisinde ziraat bankası adına 
günlerde çocuiu iki taraftan emzirmek- YuRoalaY hükümcti ceviz ağac;lannı caktır. .. -----~ ....... _,,,,_ a• yapılacak ve teşrinisaninin ilk haftasın- bu"'duu -Zlbaya ..... na ..J_"""m etmektedır. 
tir. mRhvolmakta nkurtarmnk ve bu mühim Satışta eşyanın kıymetinin yüzde fir- ,.. .-..-,,.. .. ...-'"'~ '"'_.._.. ·• -.. dı1 rnVılrfun çocuklar Kız.ılcahuamd.uı S~di~."k~dar ~ buk~;lardan tohum-

Cocuia lürumundan fazla .Üt nıeme bir servet menbaını korumak İçin mühim mi besinın bulunup bulunmamasına ba- r;"'e"•" hoJtastı.. }..nMraya nalrlnluna":a~lard..-. : luk olara.!- l'{--şa~ uzunköprü ve Meriç 
'ftrilince yahut ıi$edcn eüt ,,,.,rilinc.e $tene bir knnun çıkarmı,tır. Yeni kanuna ~öre kıhnıyacaktır. Çabuk bozulur ~a mu- Arll\ne. 20 (Hu•uııl\ - On ha vftn- kaz.alan ~t.!Jerine J50 .ton tevzi edil-
lftııhsu:Jık gelir. Bunun aeb~bi Tİtllmİn- encak çok yaşlı Ye sakat ceviz ağ11c;IArı -;aderenln katile ....... e....ı bekJenmeksizin ..Jen h"rl ıte'1nmİ7,ı .. bı-n:rfn 1,u'rrı•lt J,;. Balıkesir, Denhli ve Manbad,, .teni : ... ~. Kö lil _,_,,,_.ı_kl h t si-

,, ... :r• ceza evleri in~·· .. -- t..-~L'lnm~"' EIA-.,ıı, mıvu.ı. 'Y unuıınu.uc asa mev 
aizlik, bilhaua mlıdemılzlilı:tir. Kimiııi kesilecektir. Her hangi ceviz ağacı kesil- derhal satılacaktır. ml"~ell" olmıı•tur. ~üratlc ,,.,.,:r.fT, 7e~1- .,.... ....... ~ ~ cu.ı5 minde bu buğdaylan bankaya aynen ıa-
İnelc südüne lcll~ iştah!ıtz olur da hnl.'lka mcden evvel hüki.imcttcn müsaade alı- Satılamıyacak e!N.• ise satı, heyeti m.,.; fr;n tedbir elınmaın beklenivor ceza evinin ln$8SI ihale .,ı-..ı~u~. Bolu. de edecektir. 
hayvanlann ııüdünü beyenir, me,.ela kc- nacaktır. 1 Ni!!an ile 1 Teşrinievvel ara- huzurunda yakılmak, dökülmek. denıze Hıwli um,..,~11 .. ~ri rız ollln c;İm-M\to Sivu, Erzurum, KonyP~ A~ '"'Bitliste 350 ton kadar rohurnluk bu~day ·da 
çi aüdünil. Sütten keııildikten sonra a.- 5ında ceviz a~aca kesmek mutlak suret- atılmak, toprak karı..ştırılmak suretiyle hollıı<ımT•hr Torh.'lllı 17~ b"ımw:a ,.._. ceza ..,led inSU' m{lrıakaMya çıbnl- Sultançıftük ·" fi}-eğl• 70Ju He 1psalaya 
tah11zlık gelirse, .Ut yerine verilen gı· te menedilmiştir. imha olunacaktır. tt''""'"1<t .. ·,,.tr. · muıtP • poncfenlmi~ ... 

• 
T. iş Baiıkası 

Küçük cari hesaplar 1940 ikrami ve qlanı 
KE$IDELER : 1 Şubat, 1 Mayıs, l A?us os, 
ı ikinci te$rin tarihlerinde ~ a dacaktll' 

A=mClll 940 1 kramıyelerı :rzzzzzr./T...azt 

J Adet 
3 Adet 
6 Adet 

12 Adet 
40 Adet 
7S Adet 

210 Adet 

2000 Lira•ııı 2000 l..Bra 
ıooo Liralılı 3000 ı.ıra 

.SOO Liralıfı 3001) Llıaa 
2SO l.lralılı 3000 Lira 
ıoo ı.ıra!ılı 4000 Lira 
50 Llratıh 37S~ Lira 
25 Liralılı 5250 Lira 1 

' •2• m ez - 89~.LZl, 
Türkiye lş Bankasına para vahrmakla yahuz para blıiktimıiş olmu, ayal 
zamanda taliınizt de denemiş olursunuz.-

.- ~· • • 'i ... ·- • 

lzmir Yün 
~ 

Mensucatı 
T. A. Şirketinin Halkapınar kumaı fabrikası 
Tarafından mevsim dolayııi:rle yeni çıkardığı kumaılu 

SAGLAM ZARiF 
V E U C U Z f) U it 

Yeni y -tı:ncağınız elbi~ler için bu mamulib tercih edin 

tilSATIŞ YERilll 
Birinci Kordon da 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş. 
.---0--o_y __ ç_e __ O_r_y __ e•n~t~b-aEnD•acEkammF.• 

ORESONER HANK ŞUBESi 
1ZM1 R 
Ml'rkezi : KEKlJN 

Almanyada 175 $Ubesl mevcuttur .. 
Sennaye ve ihtiyat ak('esf 

17 ı,soo.ooo Ra:Jhsmarıı 
Tftrkivf'd• şubeleri : rSTANBlTL ve IZMIR 

M1<ıırda ·uhftlı•ri : KAlllHE VE ISKENUt;KIYE 

HUMDALH 
--· ... -··· 

UMUMf HENİZ ACENttJ.f(';'f !.TD 
HKJ.U:l\1t Lt~.._'S LTIJ 

lzl\ltR - l':EVYORK ARASINDA 
Haftalık muntazam hareket 

1 KATİNCO HACt PATERA vapuru 
1 15/16 birinci teşrin arasında İzmirden 
aoğru Nevyorka hareket edecektir. 

ANC YRA vapuru ayın nihayetinde 
İzmirden doğru Nevyorka hareket ede
cektir. 
ATHİNAİ vapuru ikinci teşrin ıptlda· 

sında İzmirden doğru Nevyorka hare· 
ket edecektir. 

NOT : BütOıı vapurlarımızın anıbar 
ıçi elektrik vantilatör te isatı ile mil· 
cehhezclir. Gerek v11purların muvasalAt 

1~ ................................... Bl!lımıı .. ı .......... ~ .. ~l!maa...~~nmı•am1n••~ 

1 Bu Hakikatj Herkes 
BfOGKNİN~ el' hJr:ind kan. kuvvet. lşttha ytnbm "'" c.u10 derhal gösteren ımiunma> ~u \Jc·-a(Joı-. 
Grıp. nezle. enfloenza. sıtma gibi hastalıklara httı.:l!nlı.=:!lfll.İt !.cin .tailıtmm BIOGE?lı1NE kar t1e derman luaplariyle 

sigortıı layınız .• 
HIOt a~~IN1'~; ddim~ kanı tazdeyi1) kuvvetlendir\r, habutıği ~deı-u, ~eıen ~l't el • 1·1 le roı;:rop\an öldü-

riir. Tatlı hir i tiha lemin eder. ıS"cif ~~ ıdaleleri sağ~:ı:.:.::r ~eKiıyı TU~eltir~ lh f'l:V Od" !1 \e ıdcmi iktıda
nn en birinci de\121.,ıdır •. 
BIOGENİNE, kullananlar kat'iyyen kardan, kıştan, soğı,hlr.ın .. tı lu.,-.iano değişmesinden nııitees ir olmnzlnr ..• 

Çiinkü \'Ücudu her uımnn genç ve dinç bulundurur ''e bu sayede a~ach a~ibctlcrle neticelenen GRİP, nezle. eno
enza, ıtmn gibi hastnlıklardao korur Bu hastalıklardan kım.ıııı"uak \.":n bıi.Yükler sabah, öğle, o~am. birer, seJ..."U 
ye ından üsti.in çocuklar yalnız sabah. nkşam birer BİOGf".1' ' ' • !lasta olanlann kurtulması içiıı de bu bar 
mikdar arttınlnuılıdır. HER ECZANEDE BULUNUR 

""' ......................... ~._.._. .... ~ .... MMWfmıt.~ ...... ·~1 ıııcı .. a .. 91ns: ......................... ~ ----------------------- ........... ··--------------------tarihleri. ~erek vapur iainıleri ve nav· ı-----------•••••••••••••~=9',iılElııl·•••n•U, 
lunlan hakkında 11'--entanıız naro dola 

vısivle biç bir !aahhüt altına ~ez. 1 T c z • t B k DOKTOR 

CELAL Y ARKIH 
tÇ HASTALIKLARI Daha fazla tafsilllt almak için Hmncı ıraa an ası 

~~:~~<!ı8eni~!)2 ac~~~~d~td~~~~~~!;~ • ~aruJ•H! farillf: J888 .. 
edilmesi rica olumu TELfil'(l~ : 4072 ~ 

···········································: ' Sermayesi : ıoo.000.000 Türk lirası.. 

OLJVIER V~ .: 
$VREkASI LTD. 

VAPUR ACENTASI 
A'!'ATURK l:Al>l>~SI Hee! binam 

1'E!Jı;l'ON: 244:i 
Londra ve Liverpol hat&an için 

pivas..ruo ihtivecı.n. sıöre npurla
rıını1 ~fpr vaoa,·ak larrlır ........................................... 

Albn ruva 

f zmirin bu metıhur kolonyasını tli 
lal eczahanesinden 11lacaks•n12 Cün· 
kü yalnız eczacı Kemal K. Aktar 

Şı:be ve afan adedi: 2E2 
Zirai we ltcari her oeVI tlmı!Ut muameleleri 

PARA BİRi TiREMLERE 28.800 LtBA 
İKRAMİYE VERECEK 

Ziraat bank8Slnda kumbarab ve ihborsız tasamıf besaplannda en a (50) 
Urası bwıınanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile apiıdaki plioa ıön i.k.

ramiye dağıtılacaktır ; 

' Adet 1.000 LlraLık t.000 Lira 
c • ~ • 1.000 • 
• • 2Mt • ı..o • 

40 • JOO • ··- • 
Hl • 51 • l.IGO • 

lftO • • • 3.200 • 1
120 • • • t.880 • 

DfKKA T : Hesaplanndald r-mu bir sene içinde 50 liradan atalı dllfml-

'

yenlere ikramiye çıktıA'ı takdirde yOzde 20 fazlasiyle verilecektir. 
Kur'alar senede 4 defa, 1 ~ylUl, l Birinci klnwı. 1 Mart ve l Buinn tarRa;. 

&erinde çekilftektir. - • 
1 = 
b eyoğlunda 

BRiSTOLT OELI 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
Bu her w otelin müsteciri 45 senelik otelcilik milt~busııı ba1 Ömer 

üttü Heıagü•dır. 
Briıtol oteli elli odalı her odada toiulc ve "" kar ıufan, ban1olar1 

e l-.aloriterı udıı. Dahili n hnriri müteaddil ·letorılan okluiu gibi 

tzmlr memleket hastanesi dahill hu
talıklar serirlyat şefi. 

Pazardan maada her gOn hastalarım 
kabul ve tedavi ~der. 

TELEFON: Evt: 2545 
Muayenehane: 3956 

MUA YEI\TEHANE adres!: lklncı Beye 
ler sokak ı:ıumara 25 

DOKTOR OPERATÖR 

SAJlt KULAKÇI 
Kulak. burun. Bolu bastalık1an 

MOtebassası 

·~. Birind ~ 
Ne. t'! . TELEFON : Z31t 

Evi: Caztepe Tramvay Cad. No. 814 
n=I .~FOH : Sfil8 

Dr .. Stlleyman Çoruh 
Çocuk hastalıklan miltebama 

TELEFON: 2310 

Muayene hanesi 42 Birinci bnler S.. 
Evi: Göztepe Karakol karşısı 834/1 

l..ondranın (The Hospital For Sick 
Children) hastanesinde ikmaU tahsil et
mistir • 

OPERATÖR DOKTOR 
\ 

AHMEr CEMiL ORAL 
Fran. '"' Hastan811 ()peratörl 

Her din ö'leye bdar Fransa hastan. 
sinde. öileden IODl'll Birind Be\·ler ... 
katında. No. 4%.. TELKFON : Z310 

TEl»ON : 3471 

VOKtOR 

lier türlü banka nıunmelihru ifa ve kabuJ eder. yapar. l
aaanJÖrü ve huausi lokantası •ardır. 

Bütün aari koutoru haiz olan bu otelin Haliç ve Marmara denizine 
ve lıtanbul cihetine de netareti feTkali•:e'ye maliktir. 

Hütün bu mükemmeliyetlere ilivelt:n fiyatlar rekabet kabul ebni
yecek dereced~ uc!.17.Ôur. Çünkü bu otel Türkiye otekilik mütehaum 

'bay Omer l üttü Beuaünün idaresindedir. Bir defa ziyaret hakikati 

Demir AD KAMÇIOCLU 
11 Türkiyenin bütün zevkini kendi. o a en oı 

ocı::ıı:u:ıccıı:ıcıcıı:ıc:ıı:ıcıc:ıcı::ıı:ıcıc:ıı:ıı::aı:ıı:ıı:ıı::ıaı::ıc:ır:ıacccı:ıı:ıcuıı:ıcıı:ı~cıcıı:ıaı:nn:ıı:ıccıcı:ıcc:ıc sinde toplamı• bir pheıerdir. Takli· 

Bıonşitlere ATRAN HAlll EKREM ~~.yoktur. Çünkü ,apılamamakta. 
WCXGaaı:ıcıc:ıcı~~c:ıaı::ıcıcccıcıGcıaa"'°°;cı:ıcıc=~ı:ıı::ıccıc:ıcıı:ıc:ıac:ıc:ıC( HiLAL ECZAHANESl 

meydana kovu. Bunurı için bütün Eıeliler, kendinin tahta iaticannde 
,._ .. ı •• ,.,.,.. "'"""df. bulu.urlar. 
l ............................................ ilmJ 

Cilt ve Tenasül hamlıklan ve 
:El.~KTRİK Tt:UAVtu;KI 

Rirint'İ IJevler Sukatt No. 55 .. lzmlr 
t-:Jluımra ..;ınt'm~ı arka.oıında sabahı.. 

~uma kudaı tu..ualaruıı kabul eder. 



• ANllf'E d YENi ASIR 1040 

Sayım ilk evvel hükümet 
merkezimizde bitti 

Amerikada yeni inti
habı kim kazanacak? 

B. Ruzveltin 
-----"•":----- kazanacağı 

Avrupadaki karıfık 
ifler ve Amerika 

Lizbon Amerika " •• 
donanmasının Umumı nufus sayımı Is-

üssü oldu tanbulda nasıl geçti? 
italyan ajansına göre 

Ankaranın nüfusu son beş senede muhakkak i!İbi 
32 binden fazla arrth Fransızlar da bu kana-

Ankara, 20 (Hususi muhabirimizden) sında (5) kişi dünyaya gelmiş, (1) ki§i atte bulunduklarını 
Buı:ün bütün memlekette yapılan üçün- ölmüştür. Sabah doğan bir kız çocuğu- so··yliyorlar ... gelen iilo pek büyük 

değilmi~-
---------x.x:---------

cü umumi sayımın ilk neticesi hükümet na (Sayım) ve öğleden sonr'!- doğan bir 
merkezinin bel"diye hudutlan dahiline erkek ı;ocuğuna da (Sayım Özmen) is- Clennont • Ferrand, 20 (A.A) - Ste- Roma 20 (A.A) - Stefani ajan· 

sının Lizbondan haber verildiğine 
göre, mevcut gemilerin tonajlan ye
kunu pek o kadar yüksek olmamak

la beraber Llzbon Amerikanın Av
rupadaki bahri üssü vazifesini gör

Sayım esnasında 8 çoculı doğdu, 6 ölüm oldu, bir 
de yangın çıfıdıysa da hemen söndürüldü ... 
İsi ınbuJ 20 (Telefonla hususi muha- bulda sekiz çocuk dünyaya gelmiş, bun. 

birimizden) - Nüfus sayımı şehrimizde !ara «$ayım• adı verilmiştir. Aynı za. 
saat 13,55 te bitirilmlştir. Mıntaka itiba- man zarfında altı ölüm vakası kaydo
riyle Bakırköy birinciliği, Üsküdar lunmuştur. 

taalltlk etmektedir. Ankara belediye mi verilmlştir. fani ajansı bildiriyor : 
hududu dahilinde 12.15 te sona eren sa- Ankara vilayetinin tesbit edilen umu- Amerikada yanılacak olan reislcüm
yun. neticesi?.de tesbit edilen nüfus ade- mi nüfusu • 638,000 , ki•idir. 1935 ae- hur intihabab dolayısiyle Bemus Pierre, 
eli 156 044 tür B 90 643 ü k k ' Deha ııazetesinde halen iktidar mevkiin-. .. unun . er e , . .

1
• . .. fu 

65 401 i kadındır. nesıne nazaran vı ayetin nu s artışı de bulunan reisicümhurun kazanması 
İn35 umumi nilfuıı sayımına göre An- c69,000> ki§idir. Bu itibarla artı, nisbe- ihtimalinin son haftalar zarfında artmış 

karn ı;ehrinin nüfusunda 32324 fazlalık tinin binde yinni be§i bulduğu görül- olduğunu yazmaktadır. Ahval ve şerai
vardır. mektedir ki bu artı, nüfus işlerinde na- tin Ruzveltin dav~sına yardım etmekte 

ikinciliği, Eminönü sonunculuğu almış- Sayını henüz devam ederken Orta-

mektedir. 
tır. köyde bir yangın çıkmı.ş, fakat derhal 

Dahiliye vekili B. Faik ~ztrak lstan- söndürülmüştür. 

Bugün (Dün) Ankarada sayını esna- diren tesadiif edilen hallerdendir. olduğu a.oikardır. Bir çok Amerikalıla- Corç Kambel adlı 20 bin ton hacmin
deki Amerikan gemisi Lizbona gelmiş-

bulda bulundui:,'Wldan tabiı diğer lstan- da ı 
bullula d k d ""-:..+· D Sayını esnasında Avrupa n ge en 
hil

. r mkllie,>"anın ad ay e~~·kır. ha- ekspresten çıkan yolcular, sayım bitin. 
---------------·----·----------- rın şimdiki gibi nazik bir zamanda dev ıye ve sayını an aonra vu u u-

lan beyanatında cbizi sevindiren sayım- ceye kadar l~y".nda hazırlanan sa
dan iyi neticeler alacağımızdan eminim> !onda beklemışlerdir. Bunlar arasında 
demiştir. bir Alman, bir ltalyan ve bir de Ja-

Dün Bütün Nüfusumuz Sa}"tld:. let reisinin del!işmesinin tehlikeli olaca
ğını düşünmeleri icap eder. 

tir. Bu gemi bir kruvazör ve iki torpi
do muhribi himayesinde gelıniştir. -·- Sayım devam ettiği müddetçe 1stan- pon bulunduğu görülmüştür. -·-

1 • d "•" b.. ••k b. Almanyadaye- ispanyada çok 
zmır e sayım uyu ır nidenbombala- büyük feye- Ankarada dünkü maclar 
intizam içinde yapıldı nan yerler zanlar oldu ıG ] t "•x A k 

-BASTARAFIIİNCİSABİFEDE- ValimizB.FuadTuksal,sabahkaran- Birvagorştevziistasyo- JJO Jıişi lloğularalı öfdQI a a asaray ve n ara-
programiyle halkın pek kıymetli olan lığuıdan itibaren vilayet makamında va- na ile bir ta-u:--•are me"· Pirin ... ve Z";!"tin mahsul-! G ~.. ~. ... ı - ld ı SAAT SEKİZDE zifesi başında .. Her noksanı hallediyor. .,, ·" 3 '?' .Y • • ~ 

Sekizde sayım tam hızını almıştı. Sa- Her suale cevaplar veriyor ve işler he- danına hücum edifdL IP.ri tehlilıeye diiştü • uc2'1 mag up o u ar 
yun memurları uğradıkları her evde men hal yoluna giriyor.. Londra, 20 (A.A) _ İngiliz tebliği : Londra 20 (A .. A) -:- !f~vas ajansının ~~ 
büyük bir nezaketle kar$ılanmakta, sor- SAAT 12 J>E.. Havanın muhalefeti dolayısile Barse!on muhabırı bildınyor: İspanya- x•x-----------
duklan suallere mutlak ve plirilzsilz ce- Saat 12 .. Ö'!le oldu .. Oruç tutmıyan- 19 /20 teşrinievvel gecesi İngiliz nın şimalinde baş gösteren feyezanlar ff bf 
vaplar almakta idiler. ıar evlerde yemek yiyor .. ihtiyaı;Jar bir . . büyük bir feIAket mahiyetini almıştır. Neticeler : J.lt.Q.hespor 2, Galatasaray o. ar ye 

Her kes : •Sayım memuru ne zaman gün evvelinden hazırlandığı için işler b~"?_bardı~an tayyare'.erının pek Geniş arazi •abaları su .~ltındadır. 36 İdman ,VU1"4U 2, Anfıaragücü J ... 
gelecek?• diye bekliyordu. kolay.. kuçuk mıkyasta faalıyette bulun- sened.~~. beri bu kadar b.uyük bir feIA- 1 A.lkınıı, 20 (Husu'•I _ ı~· lv~ayıs stad- merkez muhacim Ertuğrulun gilzel bir 
YETMİŞLiK BİR KADININ Yemek vakti ge.;iyor. Her kes kapıla- duklarını, Almanyada bir vagon tev- ket gorulmcmlştir. Turellide feveza'ldan yomunda bugün Ma.!'.«;.orla Galatasa- şutu ile ikinci sayıyı kaydettiler. Ank.a-
CEV APLARL. nna yaklaşmış ... Geçen polis memurla- zi istasyoniyle Alman İşgali altında 130 kurban vardır. Maddi r.a.,,..rııt 4.0 ray arasında yapılan r,,_ç 2 - O Maske- ragüı;lüler sağdan bir iniş yaptı!~ ve bu 
Muharrir arkadaşlarımızdan biri, sa- rına soruyorlar : b l H il . mllyon peçetayı geçmektedir . .Bit· çok •porun galibiyetiyle r.t'ıcelenmiştir. muvaffakıyetli iniş esnasında hır gol 

yun memurlarından biriyle bir eve gir!- - Sayım ne zaman biter?.. u unan o andada hır ta~':~ köyler su altındadır. Evler v~ fabrika- Harbiye İdman yurdu ie Ankaragücü kaydettiler. Seri ve mütekabil hücwn-
yor .. Sayım memuru dakika fevtetme- - Yakında!.. meydanının bombardıman edıldıgı lar hasara uğramıştır. Pirinç "" zq1iı, maçı Harbiye takrr-~ı:.n •.•;-en haftaki ]ar devam ettiyse de devre 1 - 2 Har-
den sahifeler dolduruyor.. Memurların nezaketi şayanı dikkat- bildirilmektedir. rekoltesi tehlikededir. maçta o • 4 mağl(lp ,,;,,

1
d. .7fizilnden biye lehinde bitmiştir. 

Memurun karşısında yetmişlik bir tir. Her kes vazifesini seve seve yapı- ----ı::,;..---- _ --J:J>.- , büyük bir alaka u.varC:u··T, , İkinci devrede maç yine seri bir c:ere-

kadın var .. Memur soruyor, kadın cevap ~·or.. •

1
• t b .,., A' I t bl " ı Oyun başlar !:.~şl".. . . bir cere- yan takip etmiştir. Harbiye İdman yurcl-

"~~rFatma, soyadı Güven ........ Yet- ~ı~~~ İLK VE SON RİTTİÖİ lngı iZ e li. 1 rnan e dUl .1 ı·an aldı. Anka·• ' !dan, Har- !ular biraz yo:.u~uş intibaı~. veriyor-
~~ ı ~ biyeliler ise sai,d2 ı t ' yapmakta !ardı. Ankaraguçlüler sıkı hucumlarla ınlş yaşında imiş .. Okuması varınış, yaz- Nihayet saat iki buçukta sayunın ne- Al } b•• •• ı I •it ! •diler. Birinci tac .i} 1, .ı.r bıtr'lesine doğ- beraberlik golünü yapmağa çalıştılarsa 

mağı beceremiyormuş .. Bunu söylerken ticesi_alındı. Her yerde sayımın tamam- man ar uyu t DRI ereye ya... ru Ankaragüçlc'.i~ı.u <ııT' 1<2lan akınla-•da muvaffak olamadılar. İkinci Jıafta-
yana yakıla dert yanıyor : landıgı anla._..,Jıyordu. ~ et• 'ı rına Harbiy•ı..:e· •~.1dan m.:.kabele etti·! yunda her iki taraf sayı çıkaramadıkla-

- Ilfilıi oğlum. diyor, ben yazmağı Sayım işini en cYVel bitiren Tepecik b• h h•• pilaW'lı bUCUmll !er ve K•"<mıhr ayağiyle ilk sayıyı yap. r.ndan maç 1 _ 2 Harbiye İdman yurdu· 
bilseydim. Edirnedeki asker oğluma grubu oldu. En son tamamlıyan da Afap lr a Va u=u- 1!.1& tılar. Az't'·c ... ·a Harbiyeliler yine sağdan r..:ın !(alibiyetiyle neticelenmiştlı. 
ınektubumu kendi elimle yazardım. E.s- deresi grubudur. Fnkat buna hak ver-
ld harfleri bilmem amma, yeni harfleri mek lıizım .. ~rap deresi grubm~un mm- mu yaptılar anlatıyor 
okurken söktürüyorum. takru.-ı çok dagınık .. Bilhas.<a bag kulele-
Sayım memuru bu izahatı dinleme- rinde ve açıkta bulunanların yazılması Bazı yerlerdeki hasarat Der.ıizaılh gemil.eri de Ankaradak~ kosular den soruyor : pek müşkül oldu. 0 k.A tutu t! li "' · · > -• 
- Dininiz? MalWrı oldu"u ü2ere sehrimiz sekiz ep_y ye un yor.. :ıtaa ye., ~OS\eTnuŞ.. --' 
Kadın, kuyruğuna basılan bol tüylü gruba ayrılmı.ştı. Karsı;aka da İzmire Londra, 20 (A.A) - İngiliz hava ve Berlin, 20 (AA) - Alwln tebliği : 

ve sevimli bir Ankara kedisi gibi haykı- tlahildi. Gruplar da müteaddit mıntaka- emniyet nezaretlerınlıı tebliği : Düşma- Son ı:ünlerdc denizaltı gemilerimiz Şei şerei verdiler 
----- •• -- ·> ·~ 

At yarışlarına Mil~ıi 
rarak cevap veriyor : lara ayrılmıştı ve bunların kontrol me- nın dün geceki ha'a taarruzu son gün- düşman ticaret !(emilcrine karsı muvııf-

- Elhamdülillah İslam. • oıurları vazife görüyordu. lcrdekinden daha büyük mikyasta ya- fakıyctli foaliycthr gösterrri~lerdir. 
Ankara 20 (Hususi) - Bugün sonba

har at yar~larının dördüncüsü, serin 
olmakla beraber güneşli bir havada ve 
kesif bir meraklı huzurunda yapılmış, 
çok heyecanlı olan koşulara Reisicüm
hur İsmet lnönll şeref vermişlerdir. 

üçüncü koşu 2 yaşında yerli saf kan 
İngiliz atları arasında cereyan etmiştir. 
Mesafe 1000 metre idi. Yetiş birinci, 
Ayten ikinci, Mimoza üçüncü gelmişler
dir. 

Sayım memurunun başka bir suali : Tasnıf yapılıp kat'i sayı alınıncaya pılmı5tır. Hücumlar günün batmasıru 
- Vücudunuzda görUnilr bir sakat- kadar saat üç buçuğu buldu. müteakip ilk saatlerde en şiddetli ol-

lığınız var mı? TOP ATILINCA mu,tur ve başlıca Londraya, merkezi 
Kadının cevabı : Nihayet saat 15.31 de atılan topla sa- İng~terey~ v:' şimRl ve. g:"p şehirlerine 

Alman ha\la ltuvvctlerı l.Gntira ve 
merkezi ve ct:nubı İngılte.te t.iierine 
bombardıır. n1annı de ·anı etmişlerdir .. 
Gece za"·"nda mühim teş~k'<Uller Lon
drp7a hücum ederek büyük mikca...ıa 
bombalaı atınışlardli· İsabeder vaki 

- Hamdolsun yok oğlum.. Üstüme yımın bittiği haber \'erildi.. tevcih edilmiştir. Son ıkı. ta:ırruz gece 
iyilik sağlık .. Bir de bunu mu görecek- Her kes sokaklara döküldü.. yarısına kadar devam etmıştir. 

Birinci koşu, saf kan Arap atları ara
sında yapılmc~ır. Mesafe 2200 metre 
idi. Al:ov bırinci, Sevim ikinci gelmiş
tir. 

Dördüncü koşu dört ve daha yukarı 
yaştaki saf kan Arap atları arasında ve 
3500 metre mesafede yapılmıştır. Çe
lenk birinci, Bozkurt ikinci, Tomurcuk 
üçtincü gelmişlerdir. 

tim .. Ağzını hayıra aç oğlum_ NETİCE ANKARAYA BİLDİPjt.Di Londraya hlicumlar bütün gece yapıl-
TEK TÜK NOKSANLAR Saat 16 da da vilfıyette sayım fişleri- mı_:;tır. Büyük !ıir arazi hafü üzerine. in-
Sayun ve kontrol memurlarının bu- nin tadadı bitti ve kat'i neticeler istatis- fıltık bombaları atılmışbr. Bır çok bına

luşmaları kolay oldu. Fakat listelerde tik umum müdürlüğüne blldirildl. !ar hasara ui',<rarruş bir çok yangınlar çık
tek, tük evlerin bulunmadığı nazara İzmir sayım isind~ mutlak bir muvnf- ":'.ışs~. ~a bunların hepsi söndürülmüş-
çarpınca kontrol memurları mühim olan fakıyet kazanmıştır. tur. Olu ve .Yar•lı ''ardır. 

olan sair bir çok noktalıır mefanmda 
Grenviç hava gazı fabrik~"· tayyare 
malzemesi fabrikası. büyük br su tesi
sab ve müteaddit istasyonlor bulı•nmak

İkinci koşu yerli yarım kan İngiliz at
ları arasında ve 2000 metre mesafede 
yapılmıştır. Gökcan birinci, Mehlika 
ikinci, Cesı!r üçUncli gelmlşlerd;,. 

Beşinci koşu 3 yaşında saf kan Arap 
tayları arasında yapılmışlır. Mesafe 
1600 metre idi. Sevim birinci, Misket 
ikinci, Çetin üçüncü gelmişlerdir. 

vazifelerini yapıyor ve bu evlerdekiler Bucada sayım işi saat birde tamam- Merkezi Ingiltercde evler mağazalar, 
de yazılıyordu. lanmı.ştır. Karşıyak&da saat bir buçukta ticarethaneler hasara uğramış, yangınlar 

İnciraltı tarafının kaydı, arabalarla bitirilmiştir. çıkmıştır. Şimali garbi İngllterede Mel-
eidtrı memurların yorıılm•lan ve ihti- Vilayetin bütün kazalarında sayım vil nehri k~nar~ar~~ıa ve bazı ~!ere 
JDamiyle tamamlandı. tam bir intizam içinde geçmiş valimiz bombalar dilşmüştur. İnsanca zayıat az. 

Saatler geçiyor .• Otomobillerle dola- kazalarla sık sık temas ederek' çalışma- dır. Bir kaç ?lü ve Y.aralı. vardır. 
l8D Fırup Amirleri, memurlarıı vaziyeti !arı ve neticeleri takip eylemiştir. Cal eyaletınde mUnierıt yerlere bazı 
IOruyor, verilen cevaplar memnuniyeti Sayun Manisa ve Aydında da gayet bo'."balar düşm~·· .. ~~at azdır ... 
mucip. ivi gecırıistir. _ Ölü ve yaralı a~edl;ı, cuz ıdır .. 

Kanada - Ame- /Fransada içkiye Ekmek her yer-
rika işbirliği karşı yeni de başka türlü 

arhyor tedbirler pişiriliyor 
Fransada her seksen Buğday istihsali mo· 

B. RUZVELT VE UMUMf kişiye bir meyhane dernlesti.. Halbuki 
VALi MÜHiM MOZAKE· düşüyormuş.. ekmek iman.. 

RELERDE BULUNACAKLAR JerFr=:. 8!01T..::!"':e:~~ -·-Vaşington, 20 (A.A) - Havas bildi
riyor : Vaşington siy as! mahfilleri Hayd 
Parkta bugün Ruzvelt ile Kanada umu
mi vali•i arasında bıışlıyacak olan mü
zakerelere büyük bir ehemmiyet atfet
mektedirler. Bu mahfiller Kanada ile 
Birleşik Amerika münasebetlerinin çok 
sıla olduğuna ve bunların her gün daha 
ziyade takviye olundu~'Wla işaret et
mektedirler. --·--

Buna göre 16 dereceden fazla içki ima
li. salı, perşembe, cumartesi günleri is
pirtolu içki satılmrsı yasaktır. 20 ya
şından aşağı olanlara içki satılmıyacak
tır. 

Cinayetlerde sarhoşluk cezayı hafifle
tici bir sebep olarak kabul edilmiyecek
tir. Afiş, gazete, radyo vasıtasiyle içki 
ilii.nı yasak edilmiştir. 

Kanun ahkamına muhalif hareket 
edenler için ı;ok ağır para cezalan kon
muştur. İçkili meşrubattan alınan resim
ler arttırılınıştır. 

Fransa hükümetini bu tedbirleri itti-
Amerikada Japon haza sevkeden şey meyhanelerin ve iç-
aleyhtarhğı arttı.. ki sarfiyatının artmış olmasıdır .. 909 da 
N k 20 (AA) S b. . t 478.898 meyhane varken bu mikdar 935 

evyor ' ' - On ır IS a- t 505 693 b im • d" dah • d 
U t . - .. A 'k ı ı tizd d k e · ü u uş şun ı a :r.ıya e s ıs; gore m~ı:_ı a ı arın y e . o - artmışbr. · 
aanı ıaponyaya .,J5h, tayyare, benzm ve Fransad 80 ··r b" h dil 
d .• h ı · ıl 1 a nu usa ır mey ane ş-
ıger arp ma zemesı ıat masınm a ey- mektedir Al d 270 ·İ "lt d hi d d. · manya a . ngı ere e 
n e ır. n.. 430, İsviçrede 770, İsveçte 3.000, Finlan-

T' diyada 5400 niliusa bir meyhane dü.ş!i-

lngiliZ S!IVolırı 
yor .. 

Fransada 906 da 71.427 deli varken 
içkinin fazla kullar.ılması neticesi ola-

- RA$TAI« 1 ll\TI SAHWEDE _ rnk 939 da bu mikdar 110.000 i bulmuş
tur .. Yine içki yüzünden Fransada mi
de, barsak, kelp, sinir hastalıklan pek rinin Londradaki Polonya mahfillerinde 

tebarüz ettirilen haberlerine göre Ber
lind•n takriben 20 bin çocuk İngiliz tay
yarelerinin bombardımanları üzerine 
Polonyaya nakledilmek üzeredir. İptida 
yalnız dört bin çocuğun bu bölgeye nak
li derpi5 edilmiştir. Diğer bir çok ço
cuklar da doğu Pnı•ı-•cına, Avusturya-
18 ve Çekoc:lov~~vay::ı rıCinrlnrilP~kler-
dlr. 

ziyade artmıştır. -*-CERMEN • iTAL YAN 
Vniversite kongresi 
Milflno, 20 (A.A) - İlk Cermen-İtal

yan üniversite kongresi Bolonyada Fa
şist talebe teş~kküllHinin de!Aletile açıl
mı.ştır. 

Zengin, fakir, genç, ihtiyar bütün in
sanların sofrasına giren ve baş mev kU 
işgal eden ekmek bilhassa harp ve kıt... 
!ık yıilarında dünyayı en ziyade meşgul 
eden bir mesele olur. Ekmeğin yapıldığı 
buğday istihsalinin artması ekser mem
leketlerde en modem makine ve usul
lerin tatbik edilmesinden ileri gelmiştir. 
Gariptir ki buğday son derece modem 
vasıta ve usullerle yetiştirildiği halde 
ekmek MIA, hattA Amerikanın en büyilk 
şehirlerinde bile, pek lptidat şekilde pi
şirilir. A vrupanın en büyük buğday 
mUstalısill memleketlerinden Macarls
tanın ovalarında buğday en modern ma
kinelerle hasad edilmektedir. Halbuki 
buğdaydan yapılan ekmekler sekiz, on 
kiloluk ve gayet iptidaidir. Müşteriye 
ekmek parça halinde satılır. 
Ekmeği kürek ile fırına koyup çıkar

mak usulünü ilk keşfedenler eski Yu
nanlılardır. Romalılar bu usulli bütün 
dünyaya yaym~lardır. 

Yunanistanda bugüne kadar ekmek 
imali, lld bin sene evvelki şeklini mu
hafaza etmiştir. Ekser kasabalarda ek
mek bahçe ve sokaklarda yapılan ipti
dai fırınlarda pişirilmektedir. Yunan'=
tanrlaki ekmek imali usulü Meksikanm 
Kızıl tenli yerli ahalisi arasında aynen 
caridir. 

Sardenya adasında da halk Romalılar 
devrinde olduğu gıôi haJA iptidai fırın
larda ekmek pl§lrirler. 
Buğday istihsali bir rlhan meselesi ol

muştur. Fakat ekmek !mail her memle
ketin ve mm takanın kendi h .ısusl bir işi 
obıWttan çıkmauııJtır. 

taclır .. Liverpoo'!- liman tesisatına. mü- ----

himmat fabrikalarına ve merkezi vece- Makineve 
nubl İngilterede bulunan sair askeri he-

Yugoslavya Hariciye 
nazırının beyanatı defler üzerine hücum yapılarak iyi ısa- Verı·ıı·rken 

bet eden bombalar atılmıştır. 

Almanya -Yu
SOY!B!lerin vazl~!ti goslavya siyasi 

In,ılızle:re gok'e işbirli~ devam 

Düşman Alman arazisi üzerinde hiç 
bir akın teşebb&ünde bulunmamıştır. 

--z:;...---

Avrupanın 
biricik petrol 

mektebi 
biraz değişmeğe edecek 

başladı 
Şimdi bu mektep ve Londra, 20 (A.A) - Sovyetle
Alsas Almanların eline rin Almanya, ltaiya ve Japonya 
geçmiş bulunuyor.. ile beraber ittirak ~dece({i ı ir dört 
A vrupanın yegane pelrol mektebi, devlet konferansının toplanaca-

şimdi Alman işgali albnda bulunan Al- ğını ilan eden haberlerin resmen 
sasın merkezi olan Strasburg şehrinde- Moıkova radyoıu tarafından tek
dir. Ecole Natlonale Superieure du pet- • d'lm • L dr d b- ··k b·r 
role (Milli petrol yüksek mektebi) na- zıp e ı eaı on a a uyu ı 

mını taşıyan bu müessese yalnız Alsas alaka ile kartılanınakta ve biribiri 
petrolleri için değil, Lehistan ve Ro- ardından ıelen iki tekziblyle 
manya gibi petrol havzaları için de bir Sovyetlerin timdiye kadar tıı.kip 
çok mühendis yetiştlrmi.ştir. Geçen ettikleri tavru hareketin bariz 

Belgrad bundan pek 
m?.tstelit olmuş.. 
Belgrat 20 (A.A) - Yugoslav harl

e:.1e nazırı Markoviç, Alman - Yugo_,.. 
lav ekonomik gö~elerinin neticelen
mesi münasebetiyle matbuat mümessil
lerine beyaııatta bulunmuş ve ezcümle 
demiştir ~:!: 

umumt harbin sonunda Alsas Fransız f I ihti• tk• 1 kta L" "daresi albn _._,,,J_ F vaı ı o an ya ar ı n 11ır aı r'.ne •ulh ve muhtelif sarsıntılar yerine ı a 1§.Uw.A\.eD sonra ransız-

lar buradaki petrol membalanna fevka- çıkmağa batladıkları mütahade . yapıcı faaliyet demek olduğunu göster
!Ade ehemmiyet vennişlerc!iıı. Çünkü edilmektedir. ~tir. ~u iş birliği siyasetine ~7vam 
Fransa petrol madeni olmıyan ve buna Sovyetlerin bu tekzibi gi;steriyorki edilmes-.n~ ve bunun kuvvetlendirılme
büyük ihtiyacı bulunan memleketler- hAdkiseler Balkank . "?mtaka~mda irkiş~f sdii.ne Çh~~nkb~ bşey .?"""i .. teşnlkil ılmetmemkekte
d b" "dir Alsasın p h lb h etti çe Sovyet a •ıilamellerı daha barız r. u u ugun yı a aş ~ aT§ı-

- tki ı •. ;ınıleketi birbirine bağhyan 
samimi dostluk ve karşılıklı anlay~ sa
yesinde Yugoslavya ile Almanya arasın
da semerelerini veren yalnız ekonomilt 
1§ birliği olmamıştır. Bundan başka siya
sı iş birliği vardır ki bu alınan netice
ler!le b;zlın memleketimiz için harp ye-

1" e? d ırı b- 1 bul d ec \ ronn ava- bir şekik'e !tbevvUn edecektir. lıklı menfactlere tekabül etmektedir. 
ısın epe o un uğu urunu vüs- _:...:_ .'"\. __ -··----------

tadan beri maltlmdur. Bunu işletmek 

için ilk defa 1801 senesinde imtiyaz ve- 1· naıcıı·z .ı. ayyare- Eski iki Fransız 
rilmiştir. Eski Alman idaresi zamanında ...,. il. il'.& 

1889 senesinde mczktlr petrolleri işlet- ler:ITl' ... "'!: .... ehhaAş Basvekili 
mek üzere muhtelif şirketler ve fahri- ı _ < • fJ ~ 

kalar tesis eclilmiııtir. Geçen umumi har- " • • hk d 
bin bidayetinde Alsas kuyuları senede h~cumfll ma e e e 
52 milyon kilo petrol veriyordu.. Harp Londra, 20 (A.A) - Alman nzun BLUM VAZIFESl••j RE\'••1 
esnasında Almanlar istihsali tezyit için menzilli toplarının bu ak.~am (Dün ak- I~ • · 
yeni kuyular açl'.lll{lardı. şam) gtin batarken yeniden Douvrcs DA HAZiNEYi SUI· ' 

Alsas Versay muahed2siylc }'r,,-a1!tla- mıntakasını bombardımana te•ebbüs et- j . 
ra geçtikten sonra petrol işletmesini melcri üzerine İrıgiliz bombardıman 1 S T MAL ET M 1 Ş 

. . . . tayyareleri Gris - Nez bumundaki AJ. 
Fransız ş":ketlerı deruhte etmişlerdı. man uzun menzilli top mevzilerine çok Vişi, 20 (A.A) - Leoıı Blum, Liyon 
1928 senesınde Alsas kuyulan petrol şiddetli bir taarruz yapmışlardır. mahkemesi tarafından basvekil olduğu 
hasılatı senede yetmiş bir milyon kilo- Kent kontluğu sahillerinden bu taar- sırada vazifesini suiistimal etmekle it
yu, 1933 senesinde yetmiş dokuz milyon ruzu seyredenlerin ifadelerine göre ln- ham edilmiştir. Eski başvekil Reyno 
kiloyu bulmu~ur. Benzin istihsali de giliz bombardıman tayyareleri dakikada "hakkında da hazine al~yhine suiistimal 
iki milyondan ~ekiz buruk milyon kilo- yüz bomba atarak mevzileri bir infilak suçundan tahkikat c\•rakı mahkemey• 
ya cıkmıştır. maddeli yalmuruna tutmuşlardır. gelmlştir. 


