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ilkin Can ... 
doı. Çe,,Cmizin lı.üylerinde ilk defa 
lıira fan Ba)lav arkadaşlannıızdan 

geçen gün ıunları anlattı: 
İtlltitiOroek köyü olarak. yapıldığım 

, '' . ~ (Bunarbatı) na gittim. Kö· 
~ Bitince geniı, güzel bir meydan· 
~llfl~e çıktı. Meydan ağaçlarla 
"" lllış, bir tarafına da güzel bir 
' 1•pılmıt. Meydanın bir kö~e· 
~ukların oynamalara için aa· 

' r •e çocuk eğlenmesine ya• 
' 1t nıerdi•enler, kayaklar ve· 

lturulmup 
~ t8Q görü; beni çok ıeviodirdi. 
"' den, keıki her köyilmüzde hal· 
~ •e Çocuklano nefes alacaklan 
"lı:tydancık ve e~lenib okuya· 
". d tı .birer lıabc;e ve clı.ul hulun· 

tdun.> 
)t d hu lı.ıvıao~ vo istek ic;iucle kü· 
ıı.. <1ru ilerleclim. ::;ol.;akta bir gü· . 
)"-ÇOcuğa raıtlıclım. Çocuklara 
~tını. Bir de ne göreyim; )&V• 

ı, larıo bı:psi de Trahom lıasta• 
~ lutulmu:, acınacak Lir hal· 
~ 1'.öyü güzelleotirmek için 
•'h... en ~alı~malar karomnda duy· 
-._ kıvanç bu yurd yavruları• 
~ bııata gi.izleri karşısında eridi, 

11• İçimden dedim ki: 
1-t. ......_ Keoki şu meydanı yapacak· 

'- tu gözleri iyi eııelerdi!• 
"'- ~Ylu arkadaoıo bu ıözleri: bi-1 
~lldiğimiz Ye taoıdığımız bu 
' trde eenelerdir devam ede·gi• 
~6ıteriş) çahtwalarını çerçe· 
~ bir hakikattır. Aöylerde ol· 
~i ıarlarımııda da ikinci, 
' derecedeki itlere earfettiği· 
~eklerin, paralann eserlerine 

teaadüf edebiliriz. 
~bomdan, eıtmaclan kınlan 
~ re meydanlar açtırmışızdır, 
t...:. iıtuyonlan yaptrrmıoızdır, 
~~lar meydana getirmeğe aeT• 
~dir. Neden? Çünkü bu yap· 
' larınıu~ göze çarpar eeerlerdir; 
'tiııt •~tınalıoın, trahomluoun iyi 

'ti nereden göıe çarpsın'? 
~~la rımızdı, kentlerimizde 
~ lllııın da bu (Göeterit) e 
~•erdikleri göze çarpan itler• 
"9L_ -., L&ğımlan eokaklara akan 
\t' kentlere puklar, meydan· 
~ )lpt.k. Dörtte üçü hranlıklar 
~ bunalan kaaabalanmızda 
\ı, • dördüncü derecede olan 
"'1~ 'çları kartılayacak. iıler yaptık. 
&ı-. 111 

llhhati ile ilgili ioleri açtı· 
ille,.~ bir bulvara, ber.eJiğimiz bir 
«- t\ti~h&a, hulAea (Göııterif) e fe· 

ıı_, bq ~öalerle bizim mekteb, mey· 
~ıılvar, park dilımanı, ~eri 
-.et._ H bir kafa tışıdığıınıza bük· 
~'illetidir. Ea küçük ır.öyc kadar 

, ~~ekteb, oyuncak, elektirik, 
1"' • bulvar gibi mcdeoJ eser
'1.ı .h11 yurdu bezenmiı görmek, 
---.: iilkümüzdür. },akat, ayni 
~ltt da böylece bayıodırlaomıt 
~ti d~ Ye yurdlarda gürbüz, aıh· 
" >'elinde, canlı yurdda~lar gör· 
it~' '"elkioden daha önemli i1o 
ht;;'lllizdendir. Cennet gibi bir 

''""*': ~aata, çelimıiz, beti·beozi 
~ bır ıürü yurddaoın inlemesi 
g~tG dde. inıana kınoç verecek bir 
~"ıı-. e&ıldir, Biz hem onu, hem 
~ti& ~1P11Dak istiyoruz. }'akat eY• 

~ltt'İQ lltııı ııhhati ile ilgili olan 
•ııiea 1•pıbna11nı, ntandat eme· 

1fltt
111 

•e Parasının evvela bu türlü 
~~ .~ larfedilmeııioi; sonra da par· 
'-ıaj. Ltbçeye önem verilmeeini 

• 

-;;: 1lkin can, ıonra canın! 
Jııt 11 

1Yeo itler yapılmaıııoı iıti· 
l, 

llaydar Riişdii ÖKTEM 

-------
M. Karahan 

' .\tak ~)Qk •raı, 25 (A.A) - Sovyet 

ltf "' elçlıl M. Karıhın bu· 
Aııkara)a gelmlıtlr. 

ltalya Tedbir Alıyor, Dil Bayramımız Çok Sa-
Haheş'ler Geri Çekildiler. mimi vel:~zlü Geçti -ngiltere-Fransa Mutabıktırlar. Yeni 

Bir Komite Rapor Hazırlıyacak 

lngilıere·Fransn Anla~ıılar: 
Londra, 25 (A.A) - Dally 

Telgraf gazet~efuln öğrendiğine 
görl" uluslar ıosyeteıl prenılple · 

rlne kesin sadakat hususunda 

1ogillere ve Fraoea anu ada 

tam bir ınlııma elde edllmlı · 

tir. Ve ya palıe1k mOtteı ek b '· 
rekette yalnız Fran11'aın değil, 

Yogoılnya ve Çetoslov•kyı'oın 
da tedblderlne gClTenllmektedlr. 

-Iogiltere Fikirlerinde Israr Ediyor 
-...-....~~~~....-.... ............... --.....-...~..-......--. ..... 

- r 

Son lwl) u mwwvralurmdan ti<; intiba (Ortada~Jıalya 
kralı manevruhırı takib ederken) 

lıalya Faaliyette 
Roma, 25 (A.A) - Daaktl 

kabine karamanda bir tıkım 

incir işçisinin Hakkını 
Başkaları Alıyor! 

ıClel n yöneıael tedbirler ılın 
mışhr. Bunların GaemUıl 1901, 
191• doğumlal1rdın tlmdlye 
kadar ıllAb altına ahnmımıo 
olınl1rın yeniden muıyeneye 

tabi ıotulm11ıdır. 

Siyah gömlekltler tetldlttı dı 
ordu kadroıunı ahnmıktı n 

mille ı6bıyları ordu ihtiyat 
ıClıbıylan dereceılnl ılmalr.tıdır. 

Birçok Milnevverler, ~airler ve Genç Mekteb
liler, Dil Inkılabımızın Değerini Anlatmışlardır -

llcılkevi11tle diiukii:{topla11tıda11 ( bi~ intiba 
Dün Ttırk dili bayramıoıo Balknl ealoouoda çok içli ve 

yıldöndmü idi. Saat oo yedide eamlmi teZ1h6rlerle bıyr1m 

Yunan 
- kotlulıudı. Törende llbıy Fazlı 

Ahali Partisi 
1 Rejim Davası ile Par· 
çalanmağa Başladı •• 

Gilleç, ıarbay doktor Behçet 

Uı, C. H. P. İzmir il yöokurul 

bıoklnı Yoıgad eaylnı A•nl 

- $onu 4 ncii yiizde -

ARADA BiR 
=~=~ 

Dedi-Kodular 
Dün akfam e•e gittim. Bize 

toplanmı' birkaç aile halkında bir 
gayri tabiilik, bir ıinirlilik vardı. 
Dördü beıi birden konuıuyor, bi· 
ririni ,.e bir jşi çekiotiriyorlardı . 

Y aJnız kadınlar arasında cere· 
yan eden münakaıalardan hiç ze•k 
almadım. Çünkü htpıi birden ko
nutuyor ve neticede oaeıl anlııır· 

lar, bili knrıyamıdım. 

Bu Baladur işinin Halli Zamanı 
Artık Ge1miştir .. 

lngiltz 'lerin diişDnceleri: · 
Bir köıeye çekildim, gazetemi 

okumaga baoladım. 

lncirlerimi:: 

lzmlr'de hu yaz mevelmlnde 

incir lol ile lttlgıl edenlerin 

&1yııı, aşağı ·yukarı onbloden 

fnlıdır n bu bOyftk kalaba· 

lığın, ııenelerdenberl kuvvetli, 

baoarıcı bir ele çerparak ıôküp 
kopırılmamıt, halledllememlş bir 

derdi vardırkl ona "'Derdi hı· 

lıdor,. denilir .. 

Baladur, incir loçllerloln bir 

nnt ağaeıdır. Gtlyı lıçllere 

meoıoptor, fakat baklkatt~ incir 

hınlarını ltletenlerin adamı •e 

v11ıııındır .. 

Der meı'elenln ınıbatlerını 

çizebilmek için, ber~eyden e•el 

laclr İtÇlıtulu vızlyetlnl anlıt · 

mık lbımdır. ŞGyle ki: 

işlerıirken 

incir baolırıadı iki çeth ltçl 

çalışıırılır: 

Gnndellkçl, kOtGrll .. 

Gftndellkçl lıçl, 11bah kiran· 
lığında Hat dörtle h tutar ve 

gOnde 18 111t çıhıır .. Yani 
f11l11Ue iki gftndellk tutın bir 

çalııma! . Buna mobbll, o za· 

vallıya verilen para 30 70 ko· 

rot arasındadır.. İkiye taksim 
edilmek lAzımgellrse hakiki yev· 

mlye 15 35 kuruta dft,er. Bu· 

non ne demek olabileceğini, 

ozon uzadıya IHha lazam yok· 

ıu•. Bu, fakir ve muhtıç olan 

lıçllerl çl~oeylp ezmek demektir. 
Kötftrft olarak çahıanlıra 

- Şonu 6 ıncı yil:ıde -

·cenene, 25 (A.A) - İngf 
llz çevenlerinde ıöylendlğlne 
göre 1tılyın klblneılaia dGnkD 
lçtlmaına ıld olan :eemi tebliğ 

- ~onu 6 mcı yüzde -

lngiliz Bakanın
dan M. Mussolini
ye.Bir l\lektub •• 

M. Samuel Roar 

Roma 25 (A.A) - M. Muıı · 

ıollnl Venedlk 1111yında lagl· 

Ilı bGytık elçisi Slr Erik Dru· 

mondu kabul etmlttlr. Elçl 

- Şonu 6 ı ncı 1üıde = 

}runan Cumurreişi M. Zaimis re 
Başbakan Al, Çaldari.-. 

İıtanbul, 26 (Ôıel) - R"jlm 

duaıının en hıd bir oekll aldığı. 
Aılna'da geçmekte olan hAdlıe 

lerde anlatılmaktadır. 

M. Çaldarlı'in lıtlnad ettiği 
ve balen Yonınletan'ın en kov· 
vetli fırkaıı olın Abıll parti· 
ılnde, cumorlyetçlllk ve kralcı· 

lak dav11ı yftdnden lnhllAI 
bıtgö1termeğe başlamıttır. 

Sıbık dahiliye bakanı M. 
Ralli, yirmiden fazla arkıdıtlle 
bir grup teklinde, parti dıhl 
tinde muhalefet yıpmıktadır. 

Evelkl gGn, partinin ıöatl 
geçer eorktnından M. Kfrkl de 

M. Çıldarlı'e usun bir mektup 
yızarak n Cumorlyet rejimine 
11dık kalmak ilsere yedi arka· 

dıtlle birlikte pırılden çekil 
mittir. 

Yanın gaz .. telerlnln netrlyı· 
· tına göre, Ahıll parllılndeu 

çekilecek birçok meb'oılar dahı 
nrdır ve bunların yekllnonun 

70·80 adedi bulacağı HDllmık· 
tıdır. 

lıtanbol, 26 (Ôıel) - Seli· 
alk'te knllyet taraftarları bir 

1ray toplanerık bir cemiyet 

bıllal ılmıılırdır. 

Münakaoaya ne kadar llkayd 
kalırsam kala111n, ieter·iatcmez, ba• 
zı sözler kula~ımda kalmıt. 1ıte 
eize aıraaiyle yazıyorum : 

- Biç dünyada görülmüı tey· 
mi bu? Zerzevatçılar k:aytk tatacak· 
larmıı, yalı boyundaki evlere yal· 
nız denizden utıı yapacaklarmıı .. 

- Ya biz kara tarafında otu· 
raolar ne yapılım a kardeo?. İıioi 
gücünü bırak, sabahtan öğleye ka· 
dar sokak kapınnda nöbet bekle, 
zerzevatçı iç aokalı.tan kö~enin hı· 

şıoa gelecek, elini kulagıoa koya• 
cak, anzı çık.tığı kadar cTaze ka· 
bak, ayıekadın faaulye, domatea 
diye bağıracak ta een de yalıo·ayak 
ba,ı kabak aokağa fırlayıb köşe ha· 
tından nevaleni düzeceksin!.. Hiç 
yapılır iı mi bu?. 

- Ya ben ne yapayım a ha· 
yanım, düşünün bir kere.. Bizim 
e• de kara tarafında amma, oe sa• 
ğında ne solunda; hiç aokağı yok. 
zerzevatçılar köte batında u az 
naz bağırsalar değil a, top hile at• 
saJar ben duyamam... Bu akpm 
bizimkine aiiyliyeceğim, ya sebzeyi 
kendisi alsın, yahud da sokak için· 
de bir ev buhuo. 

Bir diğeri ayağa kalkarken 
sanki iıin bütün içyilzüoü bulliaa 
ediyormu~ gibi bir tavur aldı, içi· 
oi çekerek: 

- Ah! ·dedi· bunların hiçbi· 
riei olmazdıya, eğer bidm Şarbay 
da cadde ileUlnde değil de iç eo
kakta otursaydı!. İç Bakanı oqa 
cadde üstünde zerzevat attırmama• 
nın no demek olduğunu öğretirdi. 

Dağıldılar. Ben udece ioittiğim 
kadın dedi·kodularını yazmakla ik· 
tifa ediyorum. Şarbay bana darıl· 

masın ve Allah kimteyi kadınlann 
diline dü§ürmeainl 

llamdi ilzhec 
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Japonya Dün Çok Büyük! G lÜ n lÜ n T e o y a z o H a b e r O e r 1 
Bir F~Iak~t Geçirdi Cenevrede yeni Bir Komite-

Fırtına ve Zelzele Tahribat Yaptı. 
58,0()0 Ev Sular Altında Kaldı nin Teskiline l{arar Verildi. 

' latanbul 2 6 (Özel) - Jıpouya'da bugtln mtlthlt bir fellket • N 
olmuıtur. Zelzele, 10 bııkını, tartına Ye yağmur birçok japon Komitenin Vereceği . Kararı Kabul Etmiyenlere, İ· 

--·-· 
eehlrlerlnde korkunç tahribat yıpmıttır. Tokyo cl'farıada 68 bin G M ı ) y } k 
e• ıalar altında kalmıttar. Nlto şehri yakınlanndakl bakır zamnameye Öre Uame e apı aca tır. 
madenlerinde bir çôktlnUl olmoı ve otuz kiti ölmtltttlr. Tren lıtanbol, 26 (Özel) - Uluslar Korumu konaeyf, bogtın öğleden sour. tekrar toplınmıı ve 
yollan boıulmoıtor. Şlddetll yağmurlardan Hller olmoıtar. Bir hılyın · Hıbet anlatm11bğ'ıaın halli için bir çare bulmak ftıere Ozel bir komitenin teıklllne karar 
çok yerlerde btlydk telefat nrdır. Fıkıt ölen ve yıralıoınlarla vermlıtlr. Komite derbıl toplanarak incelemelerde bolunıcık Ye beriki tarda yapılıcık ıon 

siyanın hakiki miktarı teıblt edllememlıtlr. teklif 1 kararlııtıracaktar. Konsey; komitenin kararını kabul etmlyenlere yapılması lbım gelen 
• • • muımeleyl Uluılar kurumunun nl11mnımeslne gftre tayin etmek için tekrar toplanacak ve 

Atatürk . .•. -
Doğu illerimize 
Şeref Verecekler •. 

İatıiibol 26 (Ör.el) - .-

tOrk'Gn m6nıelp bir zım 
geziye çıkarak doğu illeri 
şeref lendtrmelerl mabıe 

dlr. Btıy6k Ônder'ln ne 
man yola çıkacaklan 

değildir. 

DilBayra lzmir Telefon işleri Ya- 00n•• d•A·.......... ._ .. • • .... •----
kında Düzene Konacak! Uluslar Kurumu, Dün Sabah Çok Parlak Surette 

· Kutlulandı. -Bakanlıkta Bir Heyet Toplandı. Bir 
Sonuca Varılması Bekleniyor .. 

~~--------ı--~~--------
An kırı 26 (Ôıel) - lımlr telefon ıoayeteılnln lmtlyH mu· 

kavelenameeloe ıylurı olan muameleleri Bayaodırbk RakıabAı•· 

da toplıoın bir heyet tarafından incelenmektedir. Bo inceleme· 
lerln bir ıoooca nrm11ını mubıkkık nuarlle bıkılablllr. 

ANADOLU - Bıyındarhk Bakanh~ının bu iti de ele ılmuı, 
guetemlı için lzmlr okurlarını ıonolıcak bir mOjdedlr. Fllhı· 
klb, telefon ıoıyeteılnln tuttoAu yanlıı yol berinde halkımızın 
ılklyetlerl çok eaaıh Te bııtın ... ıı bıklıdır. Bayındırlık, Ba· 
kulağı, bu gibi genel menfeıte dokanıo 'le bıkh ılklyetler 
uyandıran ııkıt itlere karp dalma ıerl tedbirler ılmıı 'le itleri 
derhal yoluna koymoıtar. Binaenaleyh yıkın bir zamanda lımlr 
telefon itinin de bılledllecetf koıkoıusdor. 

Yunanistan' dan Geçen 
Fsrarıengiz Tayyareler 
Buulardan Birisinin Issız Yere in

mesinden Endişe Edilmektedir, · 
lttanbol, 26 (Özel) - Bun· 

dan blrkac gOn evel, Faler'de, 
Yunan harbiye bıkınının evin· 
de bir hırb ıdraıı toplanmıttır. 

Bu içtimada, Yanın topr1k· 
lırıaın mGdafHıı eaaılırı n 
bası teallhıt mea'eleleri görtl· 
ıllm6tttlr. 

rllı'yı doğra açtağa teablt edil· 
mlıdr. 

Sel&ulk ve Y ıoyı tayyare 
kararglblarını bôyle bir tıyyı· 
renin geçip geçmedlAI aoralmaı 
fıkıt menfi ce'lıp ılıamıttır. 

Ba eırarengls tıyyıreaia Y 11· 

nıalıtan dahilinde tenha bir 
İçtimadan ıonra, kendlıln · yere lamlı olmua ihtimali en· 

den haber lıtlyen bir gaaete· dieeyl ırtırmıktıdar. 
clye, M. Kondlllı: 

- GörtltCllen ~eyler gazete· 
ellere tebliğ edilebilecek meı'· 
lelerden değildir! Demiıtir. 

ltalya'ya Silih 
Verilmiyecek Mi? 

BGknmet mehdlllne yakın Ingiltere ve Fransa 
dan menıab olın bir g11ete, bu Te~ebbflste Bolonmuı;ı. 

lctlmıdı bllbıua Yunan karı ıolı I Ö ) Y 

rındakl ecnebi donanmalarının ıtıabnl, 26 ( ıel - Fran· 
f•allyetl ~ör6t6ld6ğGnCl yaı· il ve lngUtere'dekl ıllih n 
maktadır. mClblmm•t fabrikalarının halyı 

tarafındın yapılacak ılpırlılerl 
Ayni g11ete, Glrid Gıerlnde reddtttmeal huaaanda iki h6· 

çok yClkaekten hCl'flyetf meçhul kumd tanfından bu mClellelfl· 
dört tayyare geçtiğini de endlıe ler nezdinde teeebbtlılerde ha· 
ile bıber Termektedlr. 

lıtınbol, 26 (Özel) - Yunan 
ylkaek 11kerf tdraıında mDH· 
kere ve kabul edilen eaaalar, 
erteal gtlntl yapılın fnkılide 

bir kahine toplant111nda aynen 
kabul ve tıedlk edllmlttir. 

lıtınbnl, 26 (Ôıel) - Yunan 
tayyare mehaf ili btly6k bir 
hayret içindedir. "S. 412" ı ... 
retli bir tayyare Yanın hın· 

lınndı görllmGı Ye Tıtol tay· 
yare kararglh.ının Qzerlndtn La· 

lanoldaia ıöylenmektedlr. 

Devletin Buyru-
ğuna Uyalım 

Ankara 25 ~A.A) - 20 ilk 
teırin pazar gda6 genel ntlfaı 

11yamı b6ttln yarddı bir gtlnde 
batınlmuı ıoıyal birlik 'le 
çılıımının en gOsel bir belg"ll 
olacaktır. Ba b6ytlk gtlnde 
deıledo buyruklarını hepimiz 
uymıhyız. 

----------------------------, Hflseyin Rifat Topuz 

Kırık Kavaldan Sesler 
Milli •ezlnle, ıroılı y11ılmıı 150 ye yakın Htıni, hllll 

tllrlu, prkalar, Faraca'dan tercdmeler, kıt'alar ... 

Değeri Yalnız (50) Kuruştur .. 
Adrea : Beyogla Zambak aobk No. 25. Pou pala 

kabul olaaaı .. 

önemli Bir Toplantı Yaptı. ı.ı.nbuı, 26 (Ôzeı) 
• bayramı mClnaııebetlle b 

-----------ı•------------ Gnl•11r1ltede tOren yıpıldı 
Dış Bakanımız, Bazı itirazlarda Bulundu, Eden Zor) u b•yram pulak btr ıorette 

)ulandı. TOrtndtn aonr1 

Tedbirleri Şimdilik Lüzumsuz Gördo. ıe.,ıer, konferanııar vertıd•· 
~~~~~~----~~--~~~-

1.tınbal, 26 (Ôzel) - Pırlıı, Londrı, 26 (A.A) - Bazı ıızdır. Bu çevenler Babeılıtan 
Loadrı ve Romı ıiyıaal çnen· ıly111l çevenlerlo telAkklılne ile İtalyan ıömtlrgelerlnl ayıran 
lerl, olmlar koromunuo bu· göre oluılar 101yeteıl tarafın· ıınır genltllilnln ciddi ıraıtar· 

gtloktl konoımalarını mer1klı dın bir gerçin komlıyonu ıtan · mılar yapılm11ını bir engel 
tıklb eylemlılerdlr. KonEef, ma" hakkındaki Habet dileği· teıkll ettiği f lkrlnl ileri ııar-

bogln ltılya aleyhine terblp nln yerine getlrilmeıl lmkAn· mektedlrler. 
edilecek zecri tedbirleri teeblt 
edecekti. Ba m6nııebetle ha· 
gGnktl celle çok önemli idi. 

Sıbıh 1111 onda, Çekoalo · 
'fıkyı dıı leleri bakını M. 
l:leo1Sı'ln baıkanhiJnda topla 
aın kon11ey çok kalabalıktı. 

Ulaalar karamanda tlye olan 
btltb detletlerln delegeleri haıır 
bnlano7orlırdı. KClçClk itllAf 
'le Balkan ıntıntıaı teıkll eden 
devletlerin delegeleri bir yerde 
toplu olır1k oturuyorlardı. 

Enell, .lapanyı delegeıl M. 
Mıdaryıka ıôı ıöyledl. M Clte· 
ıklben glsll bir eelae ık.tolun · 

da. Ba celaede İtalyan delegeıl 
Baron Alolzl'de hasır bulundu. 
Glsll cel1eyl m6teıklp, Hıbet 

delegeıl M. Anryıtı ıöı aldı 
ve lhtlllfın e111ıaı teıkll eden 
noktaları clrCUmeğe çalııtı. 

'Baron Alolıl bu eınada aalono 
ter ketti. Bnndan aonr1 M. Ti. 
taleıko, M. Lltvloof ve Tevfik 
RltdG Ara aöı ıôyledller ve 

buı ltlraalardı bolondalır. M. 
La'fıl, Fran11'uın ıly11etlnl teı· 
rlh etti n barııın muhıfızuı -
aı taraftar olduğunu ıayledl. 

M. Lnıl'dan ıonrı Lord 
Eden ı~s aldı ve bu kıd1r 

me11lye rağmen İtılyın . Hı· 
beılataa lhtillfıaın henOs hıl · 
ledllmemealnden mtlteeutr ol· 
dapnn beyan etti. Lord Eden 
kon1eyla toplantı halinde bu· 
londulu 'le henGı ôde'flol lk· 
mal etmediği bir ıımandı ltal · 
yı'yı kartı 15 ncl Ye dördClncG 
maddenin tııtblkını IGıumıoz 

gördlğGutl aöyledl. J .. ord Eden· 
den ıonr1 Llt•lnof tekrar ıöz 
aldı Ye A. vropı ile beraber 
Afrlkı'nın da 11•attın eakın· 

danlmuı lClıomano ileri ıcırdtl. 

K.ooaey bııkını M. Beneıı, 

mGzakerenlo klfayetlnl ıöyledl 
ve konaeyln comırteel gClntl 
t~krar toplanıcagıoı bildirdi. 
Libya. .<ıael Kamp Oldu! 

Londn, 26 (A.A) - Dally 
Telgrafın Mıeır'da Meraı Mıt· 

ruı aytanndın aldıAı babealere 
balaılına Libya bölgeal genlt 
bir ıtlel kamp h•llne gelmlttlr. 
Blagazl'de anemU hın ku•· 
vetlerl topludur. Dcnlı d11tı 

halln~ koamoı olan Tobruk'ta 
bir kro'fı--'r, 3 torpido, 2 de· 
alulb gemlel, 8 de deni• uçağı 
bulana ıor. 
Habe, dikli imk4nlız giJrüldü: 

Babeş Orduları, 30 kilo
metre Geri Çekildiler. 

Habeş imparatoru, Hasmane Her· 
hangi Bir Hadiseye Sebebiyet V ~r

mek istemediğini Söylüyor. 
lıınbol, 26 (Ôzel) - Hıbeı kralı, uluslar kurumuna bir muh• 

tıra &öndererek, ! her hangi bir hAdlseye ıebeblyel nrmlt olmı· 
mık içi ordularını İtalyan cephealnden 30 kilometre geriye çek· 
tlğini blldlrmlttlr. 

••• 
Italya, Yunanistaoın Pro· 
testosuna Cevab Verdi .. 

Italyan Harp Gemilerinin Yunan Denizlerine 
Girmesi, Mecburi Sebeplerden ileri Gelmiş.• 

İstanbul, 26 (Özel) - ltalyan donınm11ınm, izin ılmıdan 
Yunan adalarına kadar yayılma11ndın dolayı Yunan bOkumetl 
tarafmdan ltalyı'ya •erilen proteııto notuını İtalya bagtın cevap 
vermittlr. Bu ce•apta; halyın harp gemilerinin, mecburi 
sebeplerden ôtdrd Yanın denizlerine girdiği ve b•tkı bir fikir 
beılenmedlğl blldlrllmektedlr. 

logiliz, Italyan Gemileri 
Yunan Lim.anlarında. 

••• 
Yunan Deniz Askerliği Moddeti 14 

Aydan 18 Aya Çıkac11k! 
Atlna, 25 (A.A) - Akde· Yunan bClkumetl bu ıef ine· 

ola İngiliz donınm11ını men· Jerln Y onın kıra eul1rındao 
ıub 4 zırhh, 2 uçak gemisi, 8 uzaklıım11ını reımen lıtemfttlr. 
kru•azör Ye 16 torpidodan 
mOrekkeb bir filo bugOn Na· 
91rfn Repoetoll ve Korlu liman· 
(arındı demlrllyecek. ve 25 
birinci tcıırlne kadar onlardı 
kılacaktır. 

DJğer taraftan İtalyan lbtl· 
yat f Uotoudıo bir kru HzOrCln 
de K.orfu'ya gelmeıl bekleniyor. 

İtalya hOkumetl bu gemiler 
lçla huaoei mCluıde almıotır. 

Yanan :ımlrallığı deniz aıker· 
ilk hlsmetlnln 1!1 aydan 18 
ayı çık•rılmaıanı teklif et· 
mittir. 

İıtanbul, 26 (Özel) - Ya· 
nan gazetelerine göre, İtalyan 
peırol gemileri Yanan nların· 
da dolmtmaktıdır. 

ltalyanlar 
Sflveyş Kanalı Kapa· 
nırsa Dolaşarak 
iş Göreceklermiş. 

İstanbul, 26 (Özel) - Ro· 
ma'dan haber •erlllyor: Bir 
harb halinde Sfhey0 kınah kı· 
pınır111 İtalyan'lann dolaıarak 
kızıl denize gelecekleri Ye ıev· 
klyatlarını sekteye ugrıtmıyıcık· 
lara ıöyleniyor. 

Ankara'da Yağmur 
Ankır1, 26 (Ôael) - Bugb 

eabableylnden ltlh.ren şehri· 

mlıe yağmur yapıp bıılı· 

Romen 
Uçakları isten 

Yolu ile Anka' 
raya Vardılar·· 
lıtanbul 26 (ö~el) -

gCln, 7 Romen açığı lıta• 
gelaılı ve Y etllköyde af~ 
tenkku (tın ıonn d 
Ankara'yı hareket et 
Doıt deıletln uçak.lan ı~ 
Ankar1'y• Tardılar ve barı 
kartı landılar. 

LordÇorç • 
Don yanın 
Vaziyetini Na• 
zjk Görmektedi 

lıtınbol, 26 (Ôael) -
dra'dın blldlrlHyor : 

Lord Çorçll, önemli bir 
lev Termit ve İnglltere'alD 
le ılllblınmaıı IAıımgel 

blldlrmlıtlr. Lord Çorçll, d 
dorumanao çok aulk oldo 
Ye ulular koramraoua bO 
romu kurtarımıyıcağını bl 
eyledikten ıonra demlttlr -' 

- Blrgfla gelecek ki, f 
İnglltere'aln tHıılyelerial 
tırlayacık ve bizim ne 
haklı olduğumuzu, dOltl 
ınuzı ne kadar sadık bul• 
ğomuzo t11dlk edecektir. 

Defterdarımı-
Ankan, 26 (Ôıel) - 1 

def terdar•oız, bag6n ıs-' 
hareket etmlıtlr. 

Halk K nrsole 
Ankara, 26 (özel) -C 

lok bayramında bılk k 
yapılacak ve lıtıyenler bo 
ıcılere çıkıp halkı ııöyletl•1 

reblleceklerdlr. 

Bulgaristan'dıl 
Korkunç Tifo 
Hastalığı Var. fİ 

letanbul, 26 (özel) - ..J 
ya'dın haber Yerlldlgloe ~ 
Balgırlıtan 'ın blrçolL ffC' ;-;; 
rinde tifo hıaıahğı lı;ot 

bir hal ılmıı bulunuyor· 

Yeni Gomftş 
Paralar 

İstanbul 26 (Özel) -' 
buçuk Hralıldut• 50 kof 
gGmClt pıralarıa ba1tl 
bqlaodı. Yeni paralar, 
ayın oDbeılne kadtır pi 
91kmıı ol11e1kbr. 
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'ianisa'd·~· ~;ikı~~a lşi,f.. Günün Ş a ır 
K.ooperatıfe Baglıdır. BaemahaneTram- Bergama Su Tesisatı Ev~lki Geceki 

) habeırDeırD 

&ııntakanın Bu En Zengin Diyarı, Is- vayJarı Kor- D .. K k' Y agmur. 
t • e· C OJ b·ı· ' dondan Geçecek uzene o naca • so _u_.. .................. -. s eııırse ır ennet a ı ır. • O ray Amelesı u-

-------- • · • -
Konak·Basmabane elektrtkU Paşaılıcasındaki Bataklığın da Ku- lar içinde Çalıştı. l Yazan: 1Uüteahlıid Etem Aorçan 

tramvaylarının oerelerden geçe. Evelkl gece yağan yağmur .Manisa şclıir meclisi azusındmı 
ceğt hakkında uray (Belediye) rutulması lstenUmektedir.. sabaha karşı bardaktan .hoeanır· 

"-a 21 9-985 cumarteıl gGntıJMa· 
"1 ba~cıluının; İzmir ve Manisa 
"1ı letlın ~nOnde partimizin 

~ • ıefl Avni Doğın'ın bış· 
.. ~h~a ile Bılkevinde toplan· 
'-e Ilı bellidir. O zom f latl 

~ilde nazım olmak' Ozere bir 

"te k .milyon lira sermaye ile 

llt lkcu eden ılrketln kora· 
llıe '1ıQ .memleket baycık bir 

'-tlıae ve Gmld ile kareılamıı· 
le' BClteln ıene eermayeıl ve 

.._:•ll·lerl ile çahıarak mey· 

' getirdiği hayat ve onuru· 
'-1 karıılığı olan Ozamano 
"-akılara ve eahıslara borçlu 

... Manlıa hığcl81, her ıene 
t~ 1Y11rda eJlnden Oztımaoa 
~ P•huıoa çıbrır. Manisa 
,~ t•lırı ıf mdlye kadar hiçbf r 
0tao11aı kurumuna bağlı ol· 

~IQ dağınık ferdlyetlerdlr. 

~Clntı çavallıyıncıya kadar 
~ r emniyet ahında değildir. 
t. "-dılııın yabancı kuvvetleri 
.... Qı. 
b~ •JGrlerl ona dalma eziyor. 
ti Gtt1yor ve enerjisini kemi· 

~-· Çıkıt teclmerlerloin doy· 
t~'• hıreları kareısıada vazı. 
... Çok acıklıdır. Her ne ka· 

~ınlıa bağcıları her f elAket 

'ilde ıablıt .bnonluı yo· 

~ birbirlerine doğra sıklıe· 
': l'e ortak dMdlerl.ae top· 
llıier derman aramıyı doğru 
' leree de : bunların hiçbirisi 
\ hı değildir. Nitekim; euur 

-.. 
111tlbabı andınn tellılı ve 

~eU eyltll ayı buhranı 
~ ten n tlzOmler elden 

'~taa ıonra her ıey yfl.zftstCl 

~ lıte•enerlerl olan Mınlea 
'~lerıaın bu memleket itin· 
it._ kıygııızlığının ıebeblnl 
-.~k gerektir. Ulueallaımıı 
~:1•11 partimizin himaye fe 
~ t ekonomlıl plAoına gir· 

'Oldnğunu eftkranla gördü· 
ı,. la ba tlıtım işinin akeak· 

'1antea'oın plıkolojl varlı· 
~iden geçlrmed"n tamamen 

be etmenin lmkAnı yok.tor. 

' •7ıda Manİla kadar dağ· 
"' le OYaJarı ile birlikte gG· 

'~' ıeagio yaradılmış bir 
\ lekeı azdar. Mınlıa bağ· 
)'9 '-blıtlle çevrimine benzi· 

' llıaden evrenin en oysal, 
~lllpıtlk adamıdır. Fert 

\ le çok iyi ve çalııkan 
''

11
111 rağmen ıoıyal dQzenl l 1llle çok geri kalmıştır. 

\'tal Tar kiye cumorlok yor
,.. en gazel bir parçaaının 
~lblıı feylılerloden astğlan· 

•ın kendlslle beraber 

ve elrket arasında aolışma ol· CHına ıekllnl almıı ve daha 
moetur. Once ikinci Kordondan Bergama sularının ıehir dı· Borgama'da Paea llçeıl adın· önce oray (belediye) temizlik 

geçmeıl hakkında bir plan ya· şındakl teılsata.aın fenne ve da bir ilçe vardır. İlçe ıoyo· amelesi tarafından temlzlettlrll· 
pılmıetı, hattA elrketln moka· eağlık kaidelerine uygun olma· nun iyi ve temiz bir kanal mle olan ıokaldar berbıd bir 
veJesinde de bo şekilde bir ka· dJğı anlaşılmııtır. Bergama Uçe fçloe alınmamış olması yüzün hale gelmi:, lağım bacaları Göz· 

uloeal zenglnll~I tehlikeye dtı· 

şüren bir dertten yakaımı ,, . 

yırmaeı ulusal benliğimize, onu· 

romoza dokunan bir gerilik 

doromodur. 

Manlaa'yı ve Manisa 0.Zftm· 

cülGğaoa bu dertten ancak 

kooperatif leemlo Manisa kur· 
taracaktır. Kooperatif, Mani · 
eada enaz blllnen bir konudur 
ve Manlsah'Jar banda suçsuz. 
darlar. Ç6oka: 

Manlaa Balkevl ıimdlye ka· 
dar bir kooperatif kolu açma 

mıı, kooperatif hakkında halk 
ruhuna konferanslarla, llmlğ 

aeılarlle lellyerek orada bir ilgi 

uyandırmamıe ve devrimin ozon 
ve değerli yıllannın pek geolı 
fırısatlarıoı kaybetmiştir. Koo· 

peratlf in eermayeal, temeli ve 

blnaeı halktır. Kooperatif 1 ek.o· 

yıt vardır. Urayın yeni yaphr· 
dığı bir pll.oa gclre Baemahaoe 

· tramvayları Birinci kordondan 

Gümrük öoQoe kadar gidecek, 

orada yeni açtırılan ve eıklden 

hangar olan "'landan ikinci kor· 

dona ve Gazi bolvarına geçerek 

Basmahaneye gidecektir. İkinci 

kordon çok dardır. Zaten ha· 

yındırlık bakanlığı da bu tram· 

vaylınn Birinci kordondan geç· 
meslnl uygun bulmakta idi. 
Şirket; Alsancak ve Baemahane 

elektlrikll tramvayları için ge· 
tlrteceğl malzeme ve arabalar 

için lklyQz bin lfralık döviz 

istemektedir. B11mıhane tram· 

vay tesisatına başlamak için 
döviz müsaadeal lıtemekle be· 
raber şirket 111okavelejtn~e'd 

tramV1y gftzergAhının ( Birinci 

kordon) ıekllnde dGzeltllmeıılnl 
de istemektedir. 

BugOnlerde kordon tramvay. 

lan ve yeni mukavele lolnl 

lçlo elrket murahhasının Ba· 

kanlıkca Ankara'ya çığırılmaeı 

btıkleniyor. Tramvay olrketlnln 

bu mes'ele konuoolurkön oto 
bfts rekabeti mes'elealnl de öne 
süreceği haber alınmıştır. 

nomiğ ve soysal alanda uyan· Köylerin Jdare 
dmlmıı ideal bir halk kurahl· 

ur ve yaşatabilir. tıkönce koo· ve Bağlantıları., 
peralif kurmak, ııonra halkı 

boraya bağlamak denemeat her Uygun Olmıyan 
yerde olduğu gibi Manlea'da da Dilekler Yapılmıyacak 
yap1lmış ve bu yolun çıkmaz Bazı ilçelere ve kamunlara 

b ı il ı-l L L t den bataklık mrydaoa geldi.ti ay ığı; çe aa" ı .... om şyonnoa 0 tepe tramvay yola tıkanmııtır. 
L b ' l 1 k ve bundan da yakın köylerin t,,plıyara-. u mes e ey onuı Şl'hrio baıı yerlerini de eular 

sıtmadan mostarlb bir hıJde 
moş ve ba test ıatın fenni bir hasmı ıtır. Şnboy Doktor Be!ı· 

yaıadıkları anlaşılmııtır. 
şeklide boru içine ahnmaeı ka· cet Uı; o sırada ıebrln temiz· 

Bergama llç~baylığı; bu bı 
ratlaıtırılmıştır. Hazırlanan poje taldı~ıo korutulmaın ve ilçe lf k lılerlol sağlamak için (500) 
bogftolerde Jç bakanlık bayın· ıularanın btr kanalla akıtılarak amel~yl hütüo ıehre dağıtllr· 
d.ırlık (imar) heyetine gönderi uğlık üz6 rtne yapt1ğı lenal.ık· mıtı, kendisi de işçilerin naeıl 
lecektlr. Bergama llçebayhğı; tarın öoüne geçilmesi için mü· çalıştıklarını tt"ftlşe çıkmııtır. 
projedeki tetkikatın acele yıp· kellef amele uıuJOn(lo tatbiki Ôdevlerlol iyi yıpın lıçller 
tmlmaeını Ubayhktın yalvar· için llbayl.ıktan müsaade iste· teeblt edilmiş, bunlara tıkdlr· 

mıotır. mlştlr. name verilmesi kararlııtırılmıı· 

Memleket Haberleri 

Aydın'daki Şimendifer 

Kazası Davası Bitti. 
C. H. Partisindeki Teftiş Bitti ve 

Müfettiş Muğla'ya Geçti . 

hr. İyi çalışmıyanlar da ceza· 

landmlmışhr. Dün geç vakte 

kadar yığmor sulırının getir· 

dfğl molozlann temhleomeeloe 

çalışı)mııtır. 

2 Yaralı 
K urtal'ılamadılar 
ve Dün öldüler •. 

Evvelki sabah lzmlr'den Ay· 
dıo'ı gitmekte olan Aydın tre· 

nlnln. süel (Aakeri) bir nakliye 
1.ımyonuna çarptığını ve Öde· 
mfo'll Oç a~ked ıığar surette 

yaraladığım yazmıetık. Yarala· 
oanlardao Mebmed oğlu Sti· 

ltıymao Vfl Vahid nğlu llıra· 
hfm tednl l<;ln koldırıldıklara 

sOt l b11eıanr.de ölmOelerdlr. Buo· 

lardanSftleymanın iki ayağını 

trro kılçaeındon kremletl. Mneıt 
oğlu ı\lehmed adındaki ilçOncü 

yaralanın kortulacağt ınlıııl· 

mıotır. Genel eavamınlık (MOd· 
delomumlllk) kaıa tahklkatıoa 

devam etmektedir . 
olduğu anlaşılmıştar. Halkı koo bağh kôylerln bağlarının eo 
peratlfe hazırlama plana Ma· veya bu ilçeden kesilerek baeka Parti espekteri Bekir Kalelı Aydın parıi ve halkel'i arkadaşlarilc Yeni Defterdar geliyor 
olsa ktılUlr evinin progr11mına bir ilçeye veya kamana bağ· Aydın (Özel) -İki yıl önce dlğfnden bir kıym~tl olamıya· Şehrimiz defterdarlığını atan· 

girmeyince Ye hiç olmazsa nO· lanmaeı hakkında llbaylığa ·za. Aydına üç kllometro uzakta cağ1Dı mGdafaa eL;l!er. Hakyeri mış olan flnanı bakanlığı tet· 
fos baeına yu.ım Ura olmak man zaman mGracaatlar vuku· lhcabıeı mevkllnde bir mar· korolu bu mad:ıiHyı yerinde kik bftroao dlrektörd thean 

ftzere bu kurula bir f>ftdce bulmaktadır. İlbaybk; çok sık· oandlz treni yoldan çıkmıı ve görerk beraet kararı verdi. bu akeamld Ankara trenlle 
.yrılmayıncı Ye l"'zımgel n iki kitinin "'ltımftne ıebeb ol· Parti teif tişleri: •ehrlmlz ı L • e .il· laımıe olan bo mtıracıtların u v e ge ece.. ve yarın 
maoı kazanmak için tezelden bir kt1mının haksız yere yapıl· mqeta. O zamandanberl Aydın lllmls parti ve Halkevlerlnl yeni ödevine başhyacaktlr. 
davranılmayınca daha birçok dığını tesblt etmiıtlr. Onan Ağırcezı hakyerinde devam teftişe memur edilen eııpekter Bakanlık varidat genel dl· 

senenin emekleri ve milletin için bandın sonra bu gibi mG· eden bu Drayman hAdlseslnln Gazlanteb ıaylavı Bekir Kaleli rekt<>rl6ğüne atanan defterdar 

mUyonlart heba olub gidecektir. racHtlımn kabul edllmeel için doruemaeı dftn bltlrllml~ ve bir haha önce Aydın'ı gelerek Kenan Yılmaz bogünktı Afyon 

Gerek üzGmOnO.n clnı ve köylerin arazi, sağhk, teşkilAt, ıuçlu mOhendls Hilmi ile mı· U, ilçe, kımun ve köy parti ekleprealle Ankara'yı hareket 
gftzelllğl ve gerekıe toprağ1nın 801 meı'a ve ealre Jhtlyıcı ha· klnlıt Ahmet beraet etmlılerdlr. ôrkfttlerlnl, Aydın, Söke ve edecek ve f loans memurları 
gOrlGk ve verlmclllğl yönde· kımından tetkiki ve bu tetkik· Dftokü duruşmada genel H· Nazilli Balkevlerloi teftiş ede tarafıodan uğorl.uıcaktır. 
minden danya azam Oretmen· ler eononda hododlırının dtl· nman kumpanyanın ve ıoçla· rek dün Muğla'ya gltmtetlr. ~G 
lerlle yarışmak ve önOrdeşmek b ,, l d QnQn 

zehllmeel, istenilen yere •e-· arın cezalandmlmaıını iste 1. Ne rezalet? 
için Manisa; yaradılışın en l l ,, bir Suçl Lift l il nk Haherlerı· anmaeı uygun o acıe•Dl u ve.. er ver en raporan Karacaıu llçeıloe haAh Bu · 
yilkeek nrlmıt'rlle bığıelanmış bildirimle IJçebaylıLlan bil· •lmendU 1 l d 1 

.. v er f D en an amıyaa y1&1n köytınd& Ali ve Keloğlın 
bir yerdir. Pek yakın bir gele· dlrmfştlr. fen lşyarlan tarafındın veril· Hamdi Torgay 
cekte 700,000 çuval azam tıre diye anılan Muıtafa, bu kôyden 

d D d l fzmlr l!eyy8r r.-ytln haktm 
tecek olan " Maolsa bağcıları on yaşların ı u uyu tar aya 

G A 
memuru Batııdl Torgay'ın H· 

kooperıttlf birliği., bfttün düoya 

1 
giderken önane geçerek zorla kerllk ödevini yapmak Gzere 

O.ztım Qretmenlerlnt pervaoe •• • kaçırmışlar ve ovada zavallı leloe ıon vedlmletlr. 

gibi ~evresinde toph}IC&k ve onu c ı s ı yavrocoğo klrletmtelerdlr. Doda Osman T1.;kirı: 
dünya üzüm yoğaltım pazar· geç vakit evine dônmno ve Bergama mtıze dlrektorft 
ları Ue piyasalarında egemen Şuh ve çok gGzel bir kızın iç gıcıklayıcı aıkı, hayahnı vak'a jandarmaya haber 'ferllmft Osman Telin bir ay izinle j

8
• 

d il b lü L ve lnaanlığı, hizmete vakfetml• bir genç doktora vazifesini urum e aş ro oynıyaca.. v ve auçlulardan Hüseyin yaka· taobnl'a gltmletlr. Orada muh· 
d unutturabilir mi? 

ilk el en tızümQnG alivre sata· BAŞ ROLLERDE kalanmış, kaçan Mustafa da telif müzelerde tetkikler ya· 

cak hır varlığı namzeuır. CI k Er h J annmağa başıanm•otır. pacaktır. 
Manisa balkı; Osm11nlı lmpa· ar Gahle, Myrna Loy, ıza et 1 Allan llba\"lıh ·vöneıinı kurulu: 

Ya11gmlar: ..1 ..1 
ratorloğu zımaoında maddeten PARAMUNT JURNAL DA İlbaylık yönetim kurulu dGn 

L il ı l lb d dl Umorlo'da Bacı beyoğlo Şa· ve manen ço .. ez mı soysa H b J l Su a ua e yor. Bel· yar llbıy Sedat Erlm'ln bıı· 
h 15 h ki k a eş mpara oru lk LrallÇ .. 81DfD C ldr'Jo bahçe damında yangın ve şa ı t:ı a arına arıı yapı· Ç ı • " enaze kanlığında toplanmış biriken 

lan korkutmalardan yılmıı ve meraelml ve ıon haberler. çıkmıe ie etrafa sirayetine işleri çıkarmıştır. 
erklaUğl ve devrimi adeta tol· Bu ıkşam saat 21,15 seanıından itibaren meydan •erilmeden aöodürOI· Jl'"ta lıeldnı: 

aakhktan kurtulmuı bir insan rc:.:=' o ~ a m n.:aa Slnemaeında . TELE· mftştftr. Bu yıl Umorlu'da ve Urla hükumet doktoru Feyzi 
gibi kareılamııtır. Manisa bara ~ U U U FON: 2573 Germencl~'te, Octıklar'da bir· GOoalplu haetalığının ıedavtel 

- Sonu , (J ıtıcı yüzde - çok bahçe damı yaomıotır. tıhsl88h llbayh~ı gelmlettr. 
,. ..... ~ __________ .._ __ .... ______ lliiiiiiiiiilllml!!!liiii~iiiiiiiijiiiiill ... ~~ımiiiiiiıılll----.---~~ .... ------------~~--- , 

nl{ara Birası uo~:~~~ü besDeyü<eü SUDU lb>Dır 



lllllln S.yfa 4 1 1 i 1 W i L i 1 !y16l i, 
hl 1hlilililil11il1il11ilil111 11' 111i1 i 11il1il1111hlil1iliil1h"111h111hlili1 il 11hlililili1 illi il il il il 1ı1111ililil111ili1ililiililili1 hl il ili" ili il" ili 11il11"' 11ili1 il il ilih il il illi il il il il il ili il ""'"il"hl'l'lill'l'lh""ı"'"""""""''"' lllll""'""'""""lllll""'""'""""lllll""'Iİlll"""""""' 

!:lUI :.1:• 1i :ı ~:ş~ ı ;~~:~a~:~:zaıa?~ı~ .. ~~~~~.: .. :~arı?~~:. ı~~=~İ~·~ ~-~ ' -~ ' . Doğan, MınlN oaylnı Kl11m elmdlye kıdor tatıak n yamılı balımıyın TGrk Y•" dlll ban· TGrk dili için çobpa ~ 
Biz Atletizm ve F ud

holda Çok Geriyiz! 
~~~~~~~-----~~~~~~~-

811 Arada lzmir'e Hak ve önem Ve-
rilmediği De Bir Hakikattir! 

•• 

Nami Doru, dıyralar direktör· bir dorumda idi. Ttlrk nlaaonnn dan ydz yd önce acınacak bir nrdı. Bunlar Mehmed ~ 9" 
lerl, birçok halk ve talebe bu· erklik ıosuzluğonı ve Ttırk durumda idi dlyeblllrlı. 'fe Te'ff lk Nn•ad'dır. 811 ~ 
luomoıtar. devriminin bar dlkelerlne bir "Serpin ve dizin,, dilinde gencin Tark dJllnln öıle~ 

Ankara halkevlnde yapılın tutsak ve yamalı dil olın Oa kullanılın aöıler!n yaıde tek· için urfettlklerl gayret 
Tilrk dili töreninde verilen ıöy· mınhcı aftphealz araç olamazdı. ıenl Türkçe değlldl. (Genç la· hizmet çok bayftkUlr. Seli::: 
le'flerl dinlemek için Bılke'fl Uzun yaı yılların ıosyıl, lehe bandın ıonra dilin sade· genç kalemlerde çıhf8D• 5'1 
radyosu hazarlın'llıtl1r. ekonomik siyasal her alında . leımeıl cereyanında çabtın eıki onun batına geçen ôme~ 

Törene kız öğretmen okulu dört çeuemlıe yığdığı kara matefekklr 'te muharrirleri, on· f iddia feyzini d~ll' 
direktörü proleıör Mustafa dağlan yıkan ve aean TGrk ların tnurlu, fakat dığmık ça· doğraya lımlr'dekl I' 

Bıllbaı11da letıobul'da ya 
pılmıkta olan Alt1ncı Balkın 

atletizm ollmplya tlan mQna~e 

betile elde edilen derece ve 
rekorları 1, bakarsak', diğer Bııl 

kan mllletlerınln atletlzlmde 

.etini aarletmekten bıoka 

lo yıpamamışlıardır. 

Rahml'oln ktir11Gye çıkarak olusu, dilindeki yamaları da lıemılırını, daha ıonra Ata· gençlerden almıttır. Bo•..,-
bf r öz Torkçe hakin ada verdiği allı. Şimdi Tark nluıunun tGrk'iin dil dnrlmlne nrdlil ıHlnçle anlatmak ye bl W 

eo eöy1evlle batlındı. tiuel tın yerinden uluaal dll, b6yak önemi anlıth n ııözle mık lııerlm. lımlr'ln f 

çok llerledlğlnl, maalesef bizimde 
lnldtıf yerine h,.rgüo gerile · 

dfğimlzl gGrOyoruz. 930 senesinde 
ilk olarak yapılan atletizm 
Balkan olimplyatlarındı Y onan 
atletleri diğer Balkan atletle 
rlnl hayale aığmıyın bayük 
farklarla mağlup etmlolerdl. O 
tarihten bogane kadar yapılın 
baıan mGıabakalards Yunan· 
hlar kendllerlne alt Balkan 
rekorlarını kırmıt ve her sene 
yenl birkaç rekor elde etmlt· 
lerdlr. 

Bize gelince, daha birkaç 
gln eni yüz metreyi 10,6,10 
gibi iyi bir rekorla kotmığa 

maval fık olan Semih diğer 
Balkan devletlerinin ıtletlerile 

karıılaııığı z ımıo altıncı kal· 
mıoıır. Balkan blrJnclllklerln· 
den blr·lkl hafta e'fel Tftrklye 
blrlnclllklednde yflluek bir 
mevcudiyet gösteren ba ıtletln 

TGrklye'yl tem!ll ettiği bir miiaa 
bakadı bu kıdar geri kalmaaı 

hakikaten hıyrete o•yındır. 
Federasyonumuz bayat mH· 

raflar lhtlyarlle atletlerimiz için 
kamp ıçmıı, muhtelif ecnebi 
temulırdın ve Tarklye blrlaci 
ilklerinin de yıpılmaaından aon· 
r1kl mont.asam çalıtmalarla hiç 

olmanı bir lklnclllk temin edl· 
leceğl aanalmııtı. 

Gençllğlmlı liyakatsızmıdır; 

Bayır; TGrk genel dtınyadı f ı. 
zlk lalbarJle ıporı en mileald 
bir tiptir 'fe en konetll bir 
cG11eye mal'ktlr. Bono da ıpo 
run tabı olan gilreı k11mında 

dılma göıtermlıtlr. Blnıenıleyh 

TClrk gencine ıtfedllmeıl lıtenl· 
len llyakatalzllk bUkıtJnde de· 
ğll onnn idare ve yetlttlrllme· 
ılndekl yınhthkta, tetldlltaıı· 

hkıa •e yardımıızhktadır. 

GGreı federaayono büyftk 
bir mevcudiyet gösterek mem· 
lekele dünyada eti az bolonın 
bir gGree tıkımı bedi ye ettiği 

ve Tftrk gençliği 'fe gQreşçlle · 

rln me'fcodlyetlle dalma teref ini 
111ohafau ettiği hılde, dJğer ou· 
belerin idarecileri, senelerdera· 
beri ldareıl ellerine verllmle 
olan ıobelerde, memleketin eer· 

......................... 
ANADOLU 

Atletizmde olduğu gibi fut 
bolda da ~o geride kaldığımızı 

inkar etmemeliyiz. 924 Ollm 
plyatlarena letlrak ed'!n tıkımı· 

mız için bütQn A uopa ıpor 

matbuata methiyeler yızmıo iken, 
928 ollmplyatlamıda fena ldare 
ytlzüoden çok fena lılr netice 
ılınmıetır. 

O zamaodınberl memleketin 
eo fazla alAkı gösterdiği bo 
oube (}zerindeki f11'ılyet birkaç 
hosuei temaa istisna edilirse, 
adeta Alini blr mahiyette kal 
mııtır. Blçolmusa bu Allevt 
hareketler bltarafane ve tam 
olarak ldue edllseydl, belki 
blrgao memlekete lf tlhar ede· 
bileceği bir gruba yetlttlrlrdl. 
Ne çerekl ıoo aenelerde mem· 
leketin muhtelif 11bılırında 
yapılan TGrklye blrlncJllk mfi· 
11bakıları hetırlınıraa, onların 

lam bir ahenkle idare edilme· 
dlklrrl 'fe hık sahibi olan ta· 
kımların 11hıda haklarını ıla· 

madıkları görftlOyor. Bo, muh· 
telif vak'ılarla 11blttlr. MeselA; 
932 ıeneılndekl Türkiye birin· 
ciltlderfnde fzmir'de yapılan 
lstıobulspor Konya maçı, 933 
ıeneslode Ankara'dı geçen ıeue 
Fenerbahçe · lımlrepor final 
maçı, 935 ıeneılode memleke· 
tlmtzlo muhtelif mınıakalarandı 
cereyan eden bAdlseler 'fe bo 
hUI ıelerl o federasyondaki hal 
teklileri, letanbol'dı Altmordn, 
Fenerbabçe maçı hAdlsesl veulr. 

Demek oluyor ki, bizim 
ıpor lolerlmlz ıahıda değil .. 
Ma!a bıeındı ve o mıaayı çe· 
'flrenlerln uzalarına göre idare 
edilmektedir. 

23 letrlj\le'f'felde Raı takımı 
ile yıpılıca.~ •• maçlara haz1rlık 

yıpmak Gzere federaayon genel 
ıekreterl Kemal Ballın n Ga· 
lıtHarıy anlrenörCI İsmJr'e 
gelmlı bulunuyorlar. İyi amma 
berl taraftan Alaancık 11haeı 

berbıd bir haldedir. Zamanını 
göre mıeraf yapan fedenıyon 

gençliğin dalmt ıpor çalıtma 
alanım neden tlmdlye kadar 

ihmal etmlttlr? Bilhuaa İzmlr'e 
biç önem nrllmedlğl muhak· 

kak bir keyf lyettlr. Bu tehlrde 
ko'f'fetll bir apor umudu nr· 
dır. Fakat ne antrenörü var· 
dır, ne de gördGğtı yırdım? .. 

• • • 
DQoya V4' Balkın ıporu mn· 

ncehcıindekl atletlzm vazlye· 
tlmlzl ınlıyıbtlmek için ıeığı· 

dakl cedvelt tetkik etmek 
kafidir. 

Mustafa Rahmi'rıhı sö)·lct'İ bOtüo gOzelllğlle doğmaktadır. rlol ,öyle bitirdi: birçok hareketlerde oldoP ~ 
- Bogüo, yüce ve gOzel 6ntQlder llml llerled•kçe, en - Yanoki tarihçi, de'fflm Ttırk dlll için bir Aşıkhl• 

1111 
dlllmfzlo bayramıdır. Bıyra · eıkl dillere bile kök olduğu Tcırklyeıılnl ve onun göabebe~I kabramaahğı vardır. B .. • ttJ 
mımız bf!pfnh:e kutlu olıun. meydana çıkın va Adem oğlu AtaUlrk'O yıloız erklnlfğl, ege· yerden ıö1lemek benhD 

Dil, ıoıyal eoetltftlerlo en nun terlhl ile baelıyan Türk menltğl n ka~armınlığıylı de· tatla bir ödndlr.,, 

önt'mlllerlnden biridir. Tflrk r Saylav; Mınfea'yı dol~ 
uluıu; biUüo soıyal enathüle· GÜ z e 1 T il r k ç e tan ıonra teıadafle ..... , 
rlol yeolleotlrdlkten ıoorı 'fe geldiğini 'fe dil dnrlmlD~~ 

bunlara ulusal 'fe modern le· dönGmftnft lzmlr'de g~~~ 
1 k d L İlk yazın ormanlarda a6ıçlar ye11erlrken d meller Qeer ne ur oıdan aonra " v lçfn kıldığını töyle l ye _J 

h 1 d'll 1 d 1 1 Kuytu yerlerden kealdn, nyanak aesler gelir. B b 1 l .. le' tüp es z ı n e u ue aotara - ıaa o iöı er ıuJ .-
cakta. Buouo lçfo Oç sene Bu ıakayıo ıeı beni titretir y6reğlmdeu; fırHtını 'ferdlğlnden ıarı• -" 
enel bir kurul kurulda. Bu· BillbtU seıl değil o : Benim glıel t'ürkçemdlr. kınımıı A'fnl Doğan'• et"' 

gflo, dlllmlzl uluı4aotırmık için Yağmurlar yığar. olur bir ıerln ince dere, ıetekk6rler ederim.,, ~ 

kurulan Türk dUI korulunun Bf r güm Ot kemer gibi ovadan akıverir; Khım Nami; Gıdlfle -";ı 

yaldönOmtıdDr. Bo değerli ko· Kavuhr, döner, gider, getirir bolluk yere; ıilr yHılablllr mi diyenlere ti 
rulo, az zımındı bflyük leler Çağlayan dere değil: Benim gOıel Tftrkçemdlr. gilzel ıllr yuılablleceıı ceft J 

göıdil ve durmadın çıhtmık GökyüzG geceleri ıeıl ıtıl parıldar, 'fermlı •e barada kendi ,... 
tadar da. Bu btıydk itte nluı, Aya göı kıpın yıldız, bıkarıın birden bir erir. rlnden blrtal okamuflal• ,,ti 
Tftrk dlll kurulumoılı bera· Bu kotlu görtıufttte, derseniz, blr ıeı mi ur? [ (Gbel Tlrkçe) baılıkh 
berdlr. Parhyan bir ıeıtlr o: Benim gazel TOrlı:çemdlr. bu tllr, ba ıahtfemlsdedl~:~ 

Ttırk dlllode · Orta Asyı'dan Çok alkıılanan ba ...., ~ 
Yakı"k yaylalardaki yörO~tın coraıındau, ,# 

kılkıb cookun bir ıel •lbl aco· · ıonra K.bım Nami yerla•Oof 
" Çobının kuılındın lete o ıee bellrlr. 

nun üç parçı11Dda at ıG.ren, muıu da batkan A 'fnl -" 
Yurdumun orasından, yurdumun burasından pr 

ftlkeler kuran bahadırların . ılel bir ıllr daha okamrbrı•;,ı1.• 
Bana: .. Tftrkftz biz!,, diyen: Benim gazel Tftr~çemdlr. 

kumandı karakteri olduğa clbl etti 'fe K Azım Nrml de "":..ıJ 
en derin dGıftncelerl, en 1 nce Beni bağlayan sına, seni bathyan bana, Atatftrk lçlu yasdığt bir it"r .. 
duyguları anlıtacık kapaelte de Bu aesıfr ki bizlere TGrk tınrııından gelir. okudu 'fe ıGrekll bir ıo 
'fartlır. O, öı ını ıuldlr, bir ıea benzemez onı; alkıtlındı. 

Dilimiz; yOkeek dGtGncelerl DJnle, iyi dinle! O: Benim gaael TOrkçemdlr. En 100 ıöza parti bıt~ 
ve ince duyguları; Tark ilinin Batım alıp gitsen en uzak dogolıra, mıı A'fnl Dogao ıöyledf 
Tura• göıll pınarları ılbl duru; Geçtiğin yerlerde hep o tatla ıee yOklellr. dedi ki: 
çım koukulo yaylalarından inen Bulımıyoraan eğer kendini oodı arı; Armi Doğan'm sözleri: I 
ırmaklar gibi akkın anlatır. Tork nlasnnun bağı: Benim ıaıel Ttlrkçemdlr. Bo bayak bayram ıçlf 

1 
DJllmlıln dokumanda, l!clYerd Senrlm 000 etalı, pek derln bir ınglle; ıöylemeğe huırlanmıı b~ 
Tlrk göğ6nlln lekealıllğl nr· Onu doydukça gönlftm nrlığlle ıe'tlnlr. romda deAlllm. Yetkili ar 

1 M-h lııemem bıtka bir eeı, een durma onu ıayle! larımın tôyledlğl .azle ba bıll: 
zmİr ll • Tanrının ıeıldlr o: Benim gilzel Tftrkçemdlr. ıana blılere yatatmııtır. J1 

teliti Hazırlığı •• 
Roı takımı ile kartılatacek 

olan lımlr mahıelltl yakında 

ekzerelzlerlDe baılıyacekbr. Fe· 
deraıyon genel ıekrelerl Kemal 

Bıllm ile Gılatuaray antrenörG 
bu it için lzmlr'e gelmltlerdlr. 
Takım, Pazar gGnG eeçllecektlr. 

İılmlerl ıtağıda yuıla fntbol· 
coların 29 Eyhll Paaar gani 
111t 16 dı ıpor lenzımıtlle 

beraber Aluncak ııadyomonda 
hazır bulunmak Gzere dHet 
edllmltlerdlr. 

Altay'dan: Cemli, Mehmet, 
Hakkı, Basri, Ennr, Ali, Şlkrft, 
Vahap. • 

Altınordo'dın: Adil, Hamdi, 
Salt, Cemli, Ziya . 

Göıtepe'den: Mahmul, Fuat, 
Bftkkı, Muzaffer, Halit. 

lzmlrııpor'dan: R~eı~, Fethi, 
lamall. 

Buca'dao: lamıll. 

Kazım Nami Durn nl baıkanı ııfatlle keudll 
\.,,.. _______________________ .,..-! teıekkGr ederim. t"1 
dili, pek yakında acunun en ğll, bfttGn bu yftkeek meziyet · Bu ıDzlerden ıonn ,,;. 
dıt 'fe glıel dlll olacaktır. Ôz lerle birlikte dilini yal llJerden dlnlendl 'fe törende bal t* 
dil için çabamı; beplmlıln en kortarılmaılle de öncek alkıı· lara meyn eerbetlerl dal'" 
btlytlk 'fe en kotaal ödeylmlz· lıyacaktır. törene eon Hrlldl. 

~~~~~-... ı~~--
dlr. Ne mutlu yar.nın TG.rk 8aslerlml, alkil 'fe bllglall · 
çocollarınald onlar yamıııı ğln engin göı erimlerini bize 
bir dil lyeıl olacaklardır. gösteren Atatlrk'Gn dil 'fe 

Batta Tftrk dili koroma ol · Tdrk dili için ıöyledlklerl ylce 
dağa halde dll lçla çılıpnların bir ıöıll ile bitireceğim. 

bepalne cındın teoekklr ederiz. .. - Milli blı u~ dil ara· 
Vapıın dil denimini karan ıındakl bağ çok ka'f'fetlldlr. 

ye yftrGten Aıatftrk! Y •taıın 
bu yolda çahtanların hepıl. 

Alkıtlanan bu ıöylHden 
eonra Ömer Cnkıyıır kftralye 
çıkll. 

Destan okurulu: 
Bu genç; "TGrk'dn destanı" 

adh bir destan okumot n 
ılkıolınmıtllr. Bunda Türk'un 
balnrlağo ınlıhhyordu. 

Dilin mlllf 'fe ıengla olmaıı 
milli hl11ln lnkltafındı baılıce 

mdeHlrdlr. Tark dili, dillerin 
en ıenglnlerlndendlr. Yeter ki 
bo dil, onurla tılenıln. 

Ülkeılnl, yilkıek lıtlklAllnl 
koromaıını bilen TGrk milleti, 
dlllnl de yabancı diller boyun· 
doruğundan kartarmalıd1r. 

Raif Girayın manzumesi: 

Tuz ihracatı 
Tuzlada Beton Bit 
iskele Yapılacak 

İnbl1Ular iduealnla 
teıkllttını ıef tloe gelmlt ~ 

lnhl1Ular genel dtrekt6r0 / 
tat dlD Çamaltı taılaı•., 

mit 'fe onda tetkiklere ~ 
mııtır. Tuzladı önemli 1111 ~ 
da tuz nrdır. Baao• ~ 
memleketlere kolayca 1 ~ 
'fe memlekette de faıl• vl_ 
lıılbltklnln aağlınmaıı ",/_ 
mektedlr. lhracıll kol•11J. 
mık için tozla öuQude b 

-------------- -
Daha ıonra İzmir erkek öğ · 

retmen okulu ıon sınıf ıılebe · 

ılnden Rılf Galıekln bir ıöylH 

verdi. Söylei töyle bıılıyordu: 

Alkıtlanın bu söylevden 
ıonra Rılf (.;irıy (Ôz dlllmfı) 
mınıumeılnl okudu, alkıılındı. 

'fe beton bir lekele y•P',; 
n 'flpnrlar bu f 8keleye -------

Günlük Siyaaal Gazete 

Sahip ve Baoyazganı 

Haydar Rilodü ÖKTEM 
Umumi neoriyat ve yazı i~leri 

müdü.ril: Hamdi Nüzhet 
İdarehanesi: • 

lzmir ikinci Beyler ııokağı 
C. Balk Partiıi binası içinde 
Telgraf: lzmir .. ANADOLU 

Telefon: 2776 .. Poııta kutuııu 405 

ABONE ŞERAİTi : 
Yıllı~ı 1200, Altı aylığı 700. Öç 

ıyllğı 500 kuruoıur. 
Y abaocı memleketler içiıı ıeoelik 

abone ücreti 27 liradır. 
Beryerde 5 Kuruotor. -Ctna geçmio nüshalar 25 kuruotur. 

ANADOLU MATBAASINDA 

100 metre 
200 « 

400 « 

800 c 

1,500 c 

·Hl,000 c 

10,000 c 

110 maoia 
·100 c 
Tek adım 

Yüksek 
Üç adım 
Sınkla 

Gülle 
Cirid 

........ B•AS•ILMl ... llİIŞT•IR ......... Disk~ 

6,93 

1,85 
13.52 

3,50 
11, 15 
57,3·1 
46,36 

59t0 
6,60 

1,81 
13,65 
3,90 

13,65 
53,15 
42,51 

60,7 
6,83 
1,82 

13.35 
3,10 

H,19 
H,62 
44,62 

~ :; 
:ı 
I> 
CIS e 
< 

11,2 
24,l 
54,1 

2,11,l 
4,21 

35,38,6 
15,51 

17,3 
62,4 
6,67 
I,68 

12,61 
3,10 

49,94 
35,16 

Raif 'in Söyleri: 
- Btıyflklerlm, arkadıelar; 

Birçok dlllerln kaynağı n 
acunun en bayjk dlllerlnden 
biri olan Tark dl1111ln tıoıl· 

mattan ıonr.ki ıtlleme!lnt n 
bu gelişmeye yardım edenleri 
kıaac" ııllylemeğe çahoacığım. 

"Tanzimat fermıaının.. ıGı 

nrdfğl ıly11el, ekonomik, tOıel 

de~lımelet •e dfts•ltmeler ıono· 
canda dil alanrndı dı bir tnnr 
devreelnlo bıtlamaaıoı tabii bul 
mık gerektir. 

Yas yıllardıoberl Arap 'fe 
Acem kGltdrlnln etklıl altında 

Dahı eonra törende bulunan 

Mınlıa aayluı d"ğerll tAlrlmlı 

KAzım Nami Dara ktırıdye 
çaktı. Tadıblr ıeıle eöyle'flne 
baılıdı . 

K«zım Nami'nin söylevi 
- Ar kadıtlar!. Gençlerden 

ııoora yaıını baoını almıt bir 
akaakabn ıöz ı<ıylemeel biraz 
tuhaftır. Az enel sGz ıöyllyen 
arkadaoımız hlae bir dll tarih 

çesl yıptı. Btı tarihçenin içinde 
lzmlr'lo ' aldığı önemli yeri 
ıöylemedl. 

lzmir'de Türk dili içın 
çalışanlar 

8albukl bela bir Bublye 

1 dit· tarak tuz yakllyecek ~r 

r 20 Ilkteşrin • p~ 
Genel Nof11fl 
Sayımı .• 

~ 
Sayımın bfttfta yaıd~ 

gGode bqaralmuı ıoy .. ı I 
ve çılaımauın en ,..,-ı 
belgeal olacaktır. ~ 

Ba blyGk glad• dl~ 
boyroklınaa hepimi• 

byas.. S.pekllet ~ 
umum mOaoı""'J 
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Anadolu'da Yuna~ Bozgunluğunun 
Gizli Sehebleri .. 
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l'rakya'dan Istanhul'a Yürüyen Yunan Ordusu, 14 Ey
)fi( 1922 de Karşısında ~.,ransız:Kuvvetlerini Buldu 
ltı.nbol işgalinin maddi ve 

.._e,ı mClsbet ve hoşa gide· 
'-k neticeler vereceğine Atlna· 
t. bartclye mehaf m gene 
~ıı idi, Atlna n İstanbul'da 
"1511 gGoG büyftk dini mera· 
~lb Y•pıiacak, Fener patrik· 
~eel, bu hususta çok ileri 
Kldeeekıl. 

Patrik Meletyos, Seoelnod 
'-eellılnl toplamıo ve Ayaeofya· 
h haç takma meraelml prog· 
ta111ın1 hezırlıtmıştl. 

8Ga ayağa diltUlğil için, bu 

~ lıtınbol'da Fener muhl· Osmanlı ft!eb'usau .Meclisi ve lıiUif devletleri donanması 
Ye Reyoğlu mehaflllnde de de korkunç bir lklllk dokuzu kıt'alarına dönmeğe 

"bet ihtiraslar da karııhrı \ · 
-. vardı. muvaffak olmuşlar, fakat dçil 
5' iti. Tıpunoı tamlnde bir 
eııerU patrik, Meletyoı'un Kemalist kuvvetler Franea'yı ndo mokadderaıı meçbol kıl· 

Pto.- tamamen kazanmışlardı. İtal · mışhr. 
..... :rıa•mını o zamın Oımanh 
•qtmed ıadrazamı olan Ah· yan'lar dı, mahiyeti pek belli Fakat hlrgOn ıonrı, banla· 
~ t_ olmamakla beraber, Kemalist· ıın SldlkU'de Tilrk karakolunda 

uzet pataya nrmletl. 
lttl'*f İ lere meyil göaterlyorlardı. Bo t...... •• • dHletlerl de stanbul 

-...ıntn Tftrk Ye Rom onauru ıeheble, Y onan ordoaunnn le 
~llda tiddetll bir mokateleyl tınhul ftzerlne yftrümeıl, ltgıl 
-..p devletlerinin reami lbtarlle 
ı._ • . ettireceğini görmilşlerdl. 
:-.al durdu. Reımi ihtarda, ordonon 
be orduıo kumanda heyetine bu lhtuı dlnlemlyeo kısımları 
le~Pn mGıbet nya menf I, dt:erlne atet açılıcıgı da bil· 

1 'eya aleyhte ihbarlar olo. dirildi. 
otdo. 

ııı..~3 eylulde İstanbul Tark 
~btıah, Trakya'dı Yunan 
:''•onun eGpheli hareketle· 
"'-t dea endfııe ile bıhaelmtğe 
'-e lıd.ıar. Türk matbuatanın 

0 
tteyl bildiği ıolk4rdı; fakat 

.-"1111&., İoglllı, İtalyan ve 

._'-lllıa dörtlft &1naôrd haeeblle 
"'~k bu kadarcık endişe gôı· 
let ebuıyorlar •e btıtün bildik· 

lıaf aôyllyemf yorlardı. 
"it-. hareket, Kemallet Tdrk· r;:e blr de Trakya'nlD da 
~ toprakları olduğa davaıını 
'lı; •diyordu. "Trakya mO· 
"be 1 hukuk cemiyeti,. de bu 
'ble faaUyetlnl, propaganda· 
~ 1 uamf bir dereceye nr· 

J'ordn. 

Sa!' eylulde, Yunan aıkerl 
~ kll'de, Çatalca'da, Hadım· 
h~ Franıız aıkerlerlle kar· 
r lar. 

'lı l'aıaeıa'ların Ani olarak bu 
L 

1Yetı almaıı dt:erlne İngiliz 
"fiti L 
'"-1 ~Qmandanı da Çatalca 
it.. ... r }'erlere birkaç kıt'a uker 
v•lllClerdı 

l . 
'-t1~ marllndakl patrikhane 
.... llnda Meletyoı n Me· 
-._'ki'ııln patrik olub olma· 
le llıea'eleal Slnod ızalarını 

Yunan hüktmetl ve bOtıln 

Yunan milleti bu nzlyet kar· 
ıı111nda beyninden vurulmu~a 

döndd. 

J 5 eyhilde Yanan kabinesi 
fe•kalide bir içtima yaph. 
Uzun ve hararetli m6zakereler · 
den sonra, itilaf devletlerinin 
mtıı:ıterek kararını boyun 
eğmek zarureti kabul edildi. 
15 eyhllde İetanbol ıefaretha· 
nesi vaıııtaelle Çerkesköy n 
Çatalca'daki Yunan asketlerloe 
yeni emre intizar etmeleri bil· 
dirildi. 

Bu emir, ancak 16 . eylulde 
Trakya Yunan kuvvetlerinin 
eline geçmlııtl; bu tarihi hare· 
ket, böyle 16 eylulde tamamen 
akim kaldı ve bu tarihten 
itibaren de Kdçdk Aıya'dakl 

Yunan ordusunun kıraganlerl 

baıladı. 

19 eyhU 1922 dr.; İstanbul 
fıcl11ının bir mabadı gibi 
Kurfall hAdiıeel oldu. 

eılr oldukları, karakol kamın· 
danının şlkAyetl üzerine anla
tılmııı, fakat bJrlel aldı~ı yara· 
Jardan ölmfttUl. 

Bonon azerlne İtalyan gene· 
ralı Monbelll tahkikata memur 
edilmiş ve bu suretle Trakya 
Yanın ordusunun tıç kilometre 
da hı geri çekilmesi kararlıeta. 

rılmıı, ve bu emfr de tatbik 
edilmiştir. 

26 eyhilde general Daclaneetl 
Marmara'dan ayrılıJı ve 1zmtr'e 
döodtl. 

Bu hareketlerin lğrllik ve 
ya doğruluğunu, 1ıtaobol mace 
rasına Fransız'ların niçin mu· 
halefet ettiklerini dfişftnmedto 

•e Auadolo'dakl Ynnan ordu· 
aunun tam hezimeti ve bir 
kumıDla llHretlnl anlatmadan 
evvel, lııtanbol maceraeın1D 
geçtiği sırada dld olan bir 
hidlıeye de nazarı dikkati 
celbetm.,k l4zımd11. 

KifJ derecede knvvetlenmlı 
olmakla beraber Ankata hftkti· 
meli sulh teklifinde bolun· 
moşto. Bu teklif, İzmir dava· 
sının artık kan dôktUmeden 
halli için yıpılmııı garClnd· 
yordu. Fakat, lıtenllen ııeylerl 

Yon.en milletine ve ukerlne 
makul göstermek mamkln 
değlldl. Bunun için, Yunan 
hOkumetl hu teklife nrdlğl 

cenbla ıulh e181ı berinde 
mdukere imkanı kalmadı. 

Esasen, • Kemıllıt idarenin 
iıledlğl, İzmlr'le Yunanlıtan'ın 
alakasının keellmeıl idi. 

OKURLARIN 
_____ nı_LE_K_ıE_a_.ı Elbam rada ''Gönül Acısı 
Manisa'da 
Hakaret Gördftk
lerini Söylftyorlar 

AydlD Demiryolo kuldba 
mQrabbe heyetinden bir zat 
bize geldi ve ıunları ıöyled1: 

- Pazar gftna Manlea'ya 
davet edilmiştik. Ghtlk, en kG· 
ç6k bir alAkı görmedik. Yıl· 

dmm takımı ile bir maç yap· 
tak. Kalecimizi kaeden yarala· 
dılar. Hakem, bu oyuncuyu 
cnılaodırmadı, bu suretle di· 
ğer bir oyuncumuzun yaralan· 
maııına sebebiyet verdi . Sabada 
ıltyhlmlzde çok. fena teHbi\rat 
gördük. Bundan başku otobııse 
binerken hakaret gördük, arka 
mızdıo ynhı çektiler. Bonlor 
ne dereceye kadar doğıudur 

ANADOLU - Eğer fllba 
klka böyle haller olmoıea, bun 
lar akh baıında lneanlaran 
eseri olmııa gerek. Mleaf lr 
bir takıma karıı nezaket göı· 
termek lAzımdır. Mınl&1'da bu 
işle uğraşanların, iki memleket 
temasları tızectnde mile11lr 
olabilecek hareketlere meydan 
nrmemelerl çok iyi olur. 

Habeş Ord oları 
Memleketin Dört 
Tarafından Adis-
A baba'ya Geliyorlar. 

1ıtanbul, 26 (Ôıel) - Ha· 
heelstın 'ıo iç vllayeılerf nden 
hemen hergftn Adlı Ababa'ya 
mftblm kuvvelltr gelmektedir. 

En ıon gı-.lrn ordu, garb 
ayaletlerloden Şelyı'dan gelmlıı· 

tir. 14 000 klşlllk bGydk bir 
konel olan bu ordu Adlı A bı· 
ba'ya gece girmletlr. Do asker, 
askeri elbise giymemekte fakat 
yeni ıafeklerle mQcebbezdlr. 

Gelen askerlerden bir kaemı 
hemen olmal hudutlarına ııev· 

kedllmekte, bir k1emı da payl· 
tahta ılıkonulmaktıdır. 

Bir İngiliz gazeteııl muhabiri, 
payitaht clnrında 45 bin klel· 
ilk ıyalet aakerl toplandığını 

bildirmektedir. 

Habeıı orduıuna yeniden 200 
otomobil iltihak etmlıtlr. Bon· 
ların yarm aıker, yarısı da 
aallblahmer içindir. 

N Qfus Sayımı 
Konya 25 (A.A) - lıtatlı· 

ilk genel dlrektôrfl yanında 

yabancı oıman ile bir dayre 

Filmi Gösteriliyor .. 
Bu Filnıin Ruh Metaneti ve Ahlak; 
Bakımından Değeri Yüksektir. 

~·-
Yazan: Eczacı Kemal Kamil Aktaş 

Elhamra'da bu hıft• gösteri· 
len (GönGl Acm) Türkçeye ter· 

:come edilen en mOoaelp bir ad 

duygulırıuı hfeeedlyor, fakat 
vazife aşkı içinde lakayd kah· 
yor. Genç bir doktor bir ıaraf· 

tan ,ub, gilzel 
zengin bir kı. 
zın lltlfatlarlle 
öbür taraf tan 
f11klr, samimi, 
zıavallı bir gil· 
zel basta bakı· 
cı nın ür kek, 
korkak aı~tle 

karşılaşmakla 

bera her nzl· 
f rsl ve baata· 
Jan kendlelol 
bu iki laraf h 

Filimden güriirıüşlcr.. sevdadan uzak 

olmuıtur. (Gönül Acısı) tını 111· lııtarmakta hiçte gOçlllk çekml· 
mine mtısemma olmuş, sojeyl yorlır. Her gencin, aşı~ı yo· 
iki kelime içine toplamıştır. kara, öo6ne serilmiş olan bo 
Tllrk gencine yakışım ahlaki ve bu gibi gençilk maceraları 

bir metanet bCltilo f llml dol· içinde, genç doktorun hareke· 
duruyor. tini tedktk etmeıdni leabetll bir 

Genç bir stajyer doltor, bil· lo addederim. Her , eoç (Gônftl 
yük operatör profesör Basber· Acısı) filmini gönill acm çek· 
gln emri ahında çalı~ırken, he meden büyük bir ablak ıağlam· 
nüz keodlıloe 
bir le tik ba 1 
11ğ lama mıotı . 

Gençliğin ur 
dlğl taze duy
gu lar la var.l 
fe el iç in den 
dışarı çıkama· 

makta, bergOn 
ge nlı ve bü 

yftk operasyon 
81 lon la rın da 
modern ve ge· 
niş kd tOp ha· Filimden görünüşler .. 

nelerde lıHe, gtıctle uğraşmak· 

tadır. Bo genç doktor kendini 
vazife aşkına vermle, bayata, 
aşka bakacak vakti kalmamış 
bir halde haetaneılode haetala· 
rlle uğraeırken zengtn n güzel 
cazibeli ve oıkrık bir kız ona 
talip oluyor. Geoç doktor bir 
ıarıftan haetalarlle u~raıırken 
öbtlr yandan da zengin, oeş'ell 

kız, kendisini aııka, hl111e ve 
zevke çığmyor, genç doktor 
bu kız iltifatına IAkayd kala 
mamak tehllkeıi karımnda kı · 
layor. Fıkıt haetıneıl ve bastı 

ları ona gene herşeyl unuttu· 
ruyor. Fakir bir hasta bakıCI 

kız da bu aralak genç doktora 
kırııı zaaf duyuyor. Fakat 

lığı Ue seyretmelidir. Aşk ve 
cinsiyet hisleri tıebtatlo lnaan• 
lara n'dlğl tılsımla bir meT· 
hlbeııldlr, Tablaı bQkmilnfi ya· 
pacak, her genç bu aşk ve cin· 
elyet duyguları devrini y•ııaya· 
cık, mizacını. ahlikanı, sıhhat 

ve karakterine göre ıe•ecek ve 
ıevllecektlr. Meşhur Lul BOh· 
ner der ki : 

- Aık öyle nermin, öyle 
ıozel, o kadır sehhar bir çl· 
çektir ki da.ima uçurum kenar· 
larında çıkar, onu gOzelce ko· 
parıp rahat rahat koklamak için 
baelretkirıne harekete,· itidal 

J'trlkhaneyl ikiye ayırmışll. 

12 Yunan askeri, odun keı· 
mek veya biraz gezmek için 
dolaşırlarken Tdrk'lerfo bulun· 
dağa tarafa ·bllmlyerek· geç· 
mlşler ve şiddetli bir ıteıe 

dlrektörd oldugu halde ıehrl· 

mlze geldi. Bogftn saat onye· 
dl de uray ılnema11nda nQf os 
aayımı hakkında konfer1nalar 

kendi lçtlmıf mevkllnl dGşüoe · 

rek doktora kartı hiHelllğl 

•ıkla haı bııa kahyor. Genç 
doktor haeta bakıcı kızın bu rdQdakl gibi ruhani cephe· maruz kalmışlardır. Bunlardan - Sorıu var - vere('.ektlr. 

~ ................................................................................................................................. .. 

demli bir kafaya aahlp olmak 
gerektir. (Gönfil Acısı) f llml 
size bu bOydk adamın derin 
gorQşilnft f lime çekmiş size pre• 
zaote ediyor. Genç Bay ve Ba· 
yan arkadaşlarım aözQm size, 
flltm ılv", gönül acau sizedir. 

o,,d 
'de l 1 bir gOn ev 'el telefon 
--~: ethı def terini idare me· 
lı.._~'-lldan aldım; madmazP.l 
~'be • nınıını tek bir telefon 

~ l5 
1 

btıreai buldum, bu da saat 
ti-,. 12 dakika geçe yapılmıo! 

'48"
11• da "~imal 4:12,58" dlr. 

ıa_ t Q •rılık badlıelerl bir da· 
'elblt ettim, bu aaııua Fon 
~er, cuuı kızan yananda 

' ;:or, yukarıdaki numara· 
~jcla ... Beymerl çağmyor, 
~ Bagattl otomobilini 
~ lftct eınrediyor, kapıcının 

eeı, benim bu teşebbGı· 
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lerlme uygun! Bundan sonrasını 
siz benden iyi blllyoreunuz, 
çilnkil hAdhenin bu kıs?1ı sizin 
de lotlraktnlzle geçmiştir. 

- Bu tıfıtlit buraya kadarl 
mOkemmel. Sonrasını da anlı· 

yınız, rica ederim. 
- Son~ıaı m•? Aklıma "Şl· 

mal 432,5811 numaraya: telefon 
etmek Keldi. 

- Çok iyi bir buloı:ı! 

- Bunun (berine, kumanda 
edenlere mahsus bir sesle, bir 
Alman ıeılne de benzetmek 
bf nz da yorgun ıesle konuıtum. 

Herif bu tozeğa dftııtcı göre her sabah ceslDde • · Şlraal 4:32,58,, numa· 
demek? saat onda bir ralı telefonun kimin oldu~oou 

_ L..em de mükemmel su· defa telefonda öğrendim. Moo Cemfe ıoka· 

rette ... 
"Alo! Ben birinci mülizlm 

Von Stramer'lm. Karşımda 
sen misin!,, Dedim. İtaat ifade 
eden bir ses cevap verdi : 

- Evet mdlizım benim. 
Ben muhavereye devam ederek: 
- Raporunu nr! Dedim. 
- Baı Qstüne mülıizımım, 

hen, ihtiyat zabiti Hını Hey· 
mer verilen nzlfeyl dün barf i 
harf ine ya plim. Hiçbir hAdlıe 
çıkmadı, ak&1khk ta yoktur. 
Postama döndGm, borada emir· 
lerlnlzl bekledim n hAIA bek· 
llyorom. Dondan bıııka blrııey 

yok! Dedi. 
Bono dzerlne : 
- PekAlA. Sen poıtanda bek· 

le. Y alnıı sıkı lı olmıdı~ını 

yeni emirlerimi , 
almak Ozere bu· 
lunmalıeın! An· 
ladan mı? Oe· 
dlm. 

Btrlf ıözlC"rl· 
mi anladı am· 
mı bıldkatl zer 
re kader anlı· 

mıdı! 

Telefonu yerine 
bıraktım. Mu· 
nffakıyet ye· 
rinde idi. Fakat 

• 
Kapıcı 

telefonun öteki ucunda kim ol· 
du~u bana henh meçhul idi. 

Y ftzbıeı Benna n komiser 
kahkahalarla gCUd6ler! Ybbaeı: 

- Çok gftsel oynanmış bir 
oyan! Fakat hını daha anlata· 

kadı 11 il c •· gcı:ezcl eşerek 

cık blrşeyler oldoğo kanaatin· 
deyim. 

- Tabii. Tedklkatımın man· 
tıki seyrine göre bazı şeyler 

dıhı var. Telefon ldıreıılnde 

yaptığım seri bir tahkik neti· 

ğıoda 114 mükerrer numarada 
Jerom Servu oturduğunu ao· 
layıoca, hemen o tarafa giden 
bir otomobile olledım, kapıcı 

ile ge•ueleeerek birşeyler elde 
etmek letedlın. 

Bu ıd11m, küçllk bir f red 
fahlbldir. Çok zengin df'ğildlr. 

Hizmetçi kullanmaz, hlç rıılea · 

f lr kabul etmez. Bir karısı 

nrdır. Son zamanlarda Aleaıılı 

bir yeğ9nf gr.lmle ve yaoıuda 
oturmakta imiş. Kapıcı kadınla 

elde ettiğim bu çok kolıy dost· 
luk ıııyeelnde her latedlğlml öğ· 
rendim. · Ve bo yeni dosttan 
ayrıldım, en iyi memurlardan 
ikisine Aleaıb mluflrln, M. 
Bana Baymer'ln eokAllnt tam 
olarak verdim. 

- Sonu r>ar -
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f Lokarno Mukilvelesi BDıröırııcD<dlell'il Aır'Ü:alf'D V©ı~nDaırBu Halier ] 

1 
. . . . . 1 1 1 .1. B k Ne Dereceye 

Sabık lngiliz Hariciyecisi Bu M11ka- ncır ışçısının ta ya ngı ız a anın- K d D -- &ıı 
H kk T db. Al d M M ı· . a ar ogru.. '11 

vele için Hatıratında Ne Diyor? 8 mı e ır ıyor.. an • usso mı- • . •. • - ~ 
••• 

fstanbol, 26 (Özel) - Sabık durdurmak için imzaladığını 
İngiliz hariciye bakınlırandan Hnmaktıdırlar. Franeı'nın el· 
Str Oaten ÇımberJayn'ın "Se· J6hlauma11 durmamıe ve Fr10&1 
neltr içinde., unvanı altındı sllAhlırını bırakmamıştır! Al· 
ıfyaei hatıraları J .. ondra'da neo mınya ve İoglltne aldanmıı 
redllmlıtlr. ler ve laglltere'nln emniyeti 

Son ecnelerlo siyasi vaziyet. 
lerlnl gösteren bu k.hıbdı Lo· 
karno mokaveleel için dikkate 
llyık kmmlar vardır. 

M. Çımberlayn: 

"Bazı siyaset erbabı, Lo 
karno muknelcslnln arh.lı: bil · 
kGmden sakıt olduğunu çftn.lı:ü 

lnglltere'nln bu mukaveleyi 
ancak Fnoaa'oın tesllhıtını 

için istenilen, elde edilme· 
mfetfr, demektedirler! 

"Bu kanaatlerin hiçbir yeri 
yoktur; çftnktı Lokarno mukave· 

leelnlo mevzu ve hedef 1 ancak 
sulhun teminidir ve tesUhatın 
terki veya tahdidi değildir! 

ueanun için, Lokarno mu· 
.lı:avelest kelimenin tam ma· 
nHlle mer'iyet mevldlndedlr . ., 

Demektedir. 

Manisa'da Kalkınma işi, 
Kooperatife Bağlıdır. 

• • • - Başı 3 iincü Yüzde -
heleri içinde yınmıyın medrese 
bacalarının çokluğu ile kendi· 
ılnl n yerlisini tıoımıyan tren 
yolcularına fon atik bir şehir 

gibi görftn6r. Hılbokl Manisa 
kadar denime gönillden bağla 

ve Uerlllğe elverloll b(r mem· 
leket az bulunur. 

Mınleı'ya celen bir gezici, 
memleket hık.lı:ındakl kanaıtana 

ilk görOote " - Burası bayak 
bir kl'tye benzer~ sözQyle anlatır. 

Devrimin ondôrdtıncft yılanda 

Ege hartaııında bir llbayhk 
merkezinin bir bftyük köy olı· 
ra.lı: kalması; bir ilim adamı için 
kaçmlmıyıcak bir ınotırmı ve 
inceleme konueudor. 

Memleketi, evi, barkı dOemın 
tarafındın yakıldıktan sonra 

Mınlea'lı; bankaları konmuş, 

dnlet parası yardımından ka· 
nı.lı:sayıncıye kadar asığlanarak 

kendblne modern \'e kafeHlz 

e• yaptırmıetar. Manlea'hnın 

ımıcı ıonradın bulvara çevir· 
mek için genle açtağı yolları 

zengin Ye konforlu evlerll• 
ıoyıal bir ıehir karmak ve bu 
ıehlrde yftktek haklarına saııa · 

dığı denimin bauın gerekliğini 
yerine ~etlrmek ldt. 

Yangın n letlrdattan ıonra 

Manl1a'nıo halk çehresi çok 
değltmletlr. Manlsı'da gençlik 

dtııygasu ve yaşayıt yöndemlerl· 
nin istendiği gibi belirmediği de 
bir hıldkattlr. 

Şu halde ytıce önderimiz 
Atıtftrk'iln " Cennıt olmığa 
ltylkw diye tavılf ettikleri Mı· 
ulsa'mıaın böyle fa.lı:lr ve da· 
~ınık bir hale yışamaeınrn hl· 
rlclk ıebeblnl; Mıoiea'nın kül. 
tar ve hırs durumunda ara· 
mıktan başka yol yoktur. 

Memleketi ve halkın seviye· 
ıılni yGkıeltecek bıyındırhk iş· 

terinde memleketin on dörtle · 
nelik ömrQnft yenen Manisa 

orayı da bo lede sorumlu bir 
dorumda olsa gerektir. 

Bir n dOagftnlQk ve düzen· 
llğlnin n halkının ruhlğ ve 
moral varhğını yaptığı tesir ne 
lee; bir memleket sokakJarıom· 

da o memlekette yıııyan hılk 

Oaerlode bıraktığı sosyal tesir· 
ler aynidir. Bozuk, piı ve tozlu 
yollar, Gzerlnde bolonın ev ve 

dGkklnlatlı yıııyanlarla gelip 
&eçeolerln ptskolojlslnl bozuk 
bh ıloema ıerldlnln eeylrcUerl 

moralleri Qzerlode yıpb~ı fena · 
hklar gibi bozmakta, ılolrlerlnl 

törpOlemekte Ye enerjilerini ke· 
mlrmektedlr. 

Ege mıntakaeının öğilndüğü 

Yamanlar tepelerini elnesiode 
taşıyan, Adılar denizine, Ke· 
malpaıa ve Manisa ovalarına 

hAklm ve nazır olan dftnya· 
nın en ~Qzel kamp n aanator· 
yom mevkii olmıya elverişli 

" Kırlık ,, yilksekllklerlne ve 
Sultan yaylbının zevk, enerji 
ve sıhhat Hçın Ozoulu tepe· 
lerlne ve kiraz yaylAlarına; 

Gedlz'in altın toprağını ve eıcak 
ovalarını bığlıyın, dağ yolunu 
açın ve bitirmek il zere olan 
bıyrndırhk ltlerlode Uerl nll· 
mlz Murad Germen'ln buııene 
bulvar haline koyıc11ğını sevinç· 
lerle doyduğumuz hakumet 
konıjlı, Karaköy ve hükumet 
konağı, kaııaba yolu caddele · 

rlnlo ısllbı memleketin estıtlk 
çehreılnl ve bılkın moral var· 
lığını yükeeltmlye n dOzelt· 
mlye pekçok yardımı olacaktır .. 

Manisa; biltftn umudunu 
partisinin sayın baekanı A vnl 
Doğan'a nrmlıtlr. Bu bir inanç 

halinde Avni Doğan'ın parti 
baıkınlığrna ıtındığındınberl 

btıtün gençllAln ve M.aolu hal· 
kının ytıreğlnde yaşımaktadır. 

Cnmorluk hükumetimizin ve 
sayan partimizin OzftmQ koru· 
mık için gösterdiği yükeek 
yardıma çok borçlu olan Ma· 
nlea'lılar; Avni Doğan'ın oğor· 
lo ellerlle kurulacak olın yeni 
Manlea kooperatifine 11rılacak 
ve bftUln Ozlle gösterdiği yol· 
dıo yQrdyecektlr. 

Dlleyellm ki: 21·9 935 gtıntı 

Manlea'da, memleket 010111 

büttıolClğe, "konoml kalkınma· 

ama ,,e bunlara temel •e ba· 
Hmak olın kftttır, harı ve ha· 

yu:dırlık lelerlndekl erklnUğe 

göttlren yeol hayatın toplan· 
gıcı ve kurıarıcı kooperatif in 
temelatma gönQ olarak lanın · 

Hn, kutlolanııo n bayraneın. 

Şehir mecliel azasından 

Etem - •l.Janisa 

lzmlr birinci icra memurla · 

ğnodın: 3137 
Bir borçtan dolayı mahcuz 

olop satılıp paraya çevrllmeıl 

ne karar verilen 116 parçadan 
ibaret ve mecmuuna 7 3 lira 
80 knruş kıymet takdir edilen 
muhtelif cins ve eb'atta elek· 

lirik abıjurları ile ıb•jur aakı · 

ları ve nlzoları 2·10 935 · tırl · 

bloe wOeadlf çareamba giloft 

saat 15 de 1zmlr hükumet av· 
losuodı açık arthrma ile 8all· 

lacağındın talip olanların yeY· 

mı muayyeode mıhılfiode ha· 
zır bulonıcak mt:morona mft· 

racut etmeleri illa olunur. 

Başkaları Alıyor .. motedllAne::.· İngUlz'ler lcab ye Bir Mektub.. Tiirk, Yunan, 
--··.. eden kararıımo çok acele et· • .... • Romen, Yugoslal1 

gelince, bundan yıllarca evel, mekelzln, fakat pek te gecik· kendlalne loğlllz dıe bakanı Donanmaları Maoef' 
incirciler dUfnde (36) lık plAka mekalzln nloılar aosyeteslnce Slr Samouel Hıre'fn eahsi bir f 
denllen bir kaaanm kötürQ ıhnmurna Hmetmltlerdlr. mektubunu vermlttlr. ra YapacaklarmıŞ·· 
olarak hazırlınmııu için l•çlye 1 ili hn.L • ti ı f S. Samoel Hoare bu mekto· O ·11111 v og z ua.ume n n yen Alman Trını seao •J 

11
• 

36 kurae verUlrdi . Kıııanın konuemılara Cenevre'den bae· banda eski bir doı ve mOtte · nın lstaobol'dıo Aldığını ıdv 
sıkleti 13 Jdlodor. Bo para, ka bir yerde glrlomeyl kabul flk sıfaıile mütenaelb bir H11n ederek verdiği bir habere g3ff 
lndlrl\e lodlrlle 14 kuruta dil· etmesi lmk.Anıuz gözOküyor. kullanarak llLI memleket ara · guyı TOrk .,0 Yunan doot' 
eOrftlmftotiir. Yani kôUlrQ çıh· M. Lsval'ın zecri tedbirlerin sında fayd11ız bir sultefebhtı · malan Adalar dentzlnde ot~ 
şanm kazancı, bu birinci darbe basit bir takım ekonomik ted· mfto ôoftoe geçmeyi bllh11sa terek bir mıonra yap•cl 
ile yavat yavaş güodellkçloio birlere lohl11r ettlrllmeılnl arza etmekte olduğunu beyan lırmıı. 
hesabını doğru gôtftrQlmftotür. teklif ettl"l •ılınlaomaktadır. etmektedir. A ı · .. b .,,,oef " ı I yo •J•nsa gure, a J 

l 

Bundan başka, eıkl yıllarda, loglllı çevenlerlnde kanaat Doçe, İnğUlz sef irinden n ralara iki Romen harb 8ef loer 
bu plAkalır birinci n ikinci eudar ki taklb oluoan usulde glllz dıe bıkanınrn • bu tebliğ• · de letlrak edecektir. Vaıoıl~: 2 
nevi yomu!Jak {incirden işle· yıkı.oda bir d~ğl-lkllk hls'l tının önemini takdir ve kabul d d b 11'" ., ya onınma11nm a o , 
nlrdl. Her üçyftz işçiye 150 olacak ve hunun ıeferrilıtı bu· etmekte oldoğonon mumılleyho terek manevrada yer ılOJ' 3 
makaronyacı denilen bir işçi gtın Lnal ile Eden arasında iblağ edilmesini rica etmiştir. muhtemel lmlı. . ı.U 4 
kadınlar kaf lle•i verlllr ve bu tetkik olunacaktır. Glornıle D'İtalla bu mtına· lstanbul'da bu haıoıll ' 
kadınlar lnclrltrl yumueak ça· 
bok ve kolay lolenebtlecek şe · 
kilde haz1tlarlardı. Bu suretle 

incir leçlPI çok iş çıkarır ve 
fazla kazanırdı. İncir ruQesseee· 
leri, kötilrftcftlerln vaztyetlnl 
ikinci bir tedbir daha alarak 
a~ığı yukarı tamamen gönde· 
llkçlnlo vaziyetine benzetme· 
ntn kolayını bnlımamıolardır. 

A - Eskiden 300 hçlye 
150 makaronyacı kadın ayrı· 

lırken elmdl ya hiç verilme· 
mekte yahud da 50 kıdınlı 

iktifa edilmektedir. Y ıni incir 
ıert ve zor işlenir olarak loçl 
nln OoQoe getirilmektedir. 

8 - Sıandık yıpılao incir· 
ler, birinci n ikinci yerine 
timdi Qçüncaye ve natorele 
dökftlmQott1r. HaUA paçaldan 
rastgelen, lşçllerlu önlerine 
yığılmaktadır. 

Yani, gündelikçi ile köttırft· 

cü araııındı hlç fark kılmımıe 

gibidir. Ve bunlarm dertleri de 
birdir. 

Senenin iki ayı içinde sabah 

kıranlığrndın geceye kadar 
durmadan dinlenmeden çahean 
bu büyO.k kaf tlenlıı sırtmdı 

bir de baladur vardır. Bıladar; 

hergftn leçlnln yevmiyesinden 
10 kurue ılır. Hafta bıeı he· 
11b görtıldrken, o mfteaseıenln 

ldareıl, lıc;lnln haftalık lı pa· 
raıından ahmıı korooono ke· 
ser ve baba mlr111 gibi bala· 
dura verir. Bıladur, ayni za· 
manda o müeHeseden de yn· 
mlye alır. Bunlar araııındı mQ· 
e88esenlo gftndellğlnden feragat 
edenler de nrdır. Çftokd 4.00 
ameleden 10 lmruı beeablle 

kırkar lira alsalar, onlar1 yeler 
arlar .. Bo n11ıl teamtıldtır, ne 

adılenlr, ne le, ne mantıktır, 

anlayamıyoruz. Tırnaklarını yı· 

ra, parmaklarını parça parça 
yaparak çalıean bir leçlnln gftn· 
dellglnln yazde 10-20 si, dev· 
let nrglıl ğlbl, nasıl olur da 
keelllr Ye bir ba,kasına nrlllr? 

On kuroıon bir fakir loçl hftd· 
ceelnde bir kıymeti Hrdır. 2 
paket elgırı, blrbaçuk kilo ek· 
mek alır. Ayda ~lOO, iki ayda 

600 kuruş tutar. Ve bizim 
duyduğumuza göre, İzmlr'de 
lnclr hanlarındaki yOzelll ame· 
lenin ahnterlnden ve mide hık· 

kından kesllerek balıdurlıra 

verilen pıranm iki aydaki tu· 
tarı 30000 liradır. 

Kazanç iyice dOemnetO.r. Ge· 
çlnmek zorltı!Jmıotar. Elbette le 
kanunu çakteu bu zavallıların 
haklara da korunacak ve onla· 
rın eutmdan ba~kalarınm lıı· 

teyit gibi geçlnmelHt imkanı 

ortadan kaldınlıcaktar.. Fakat 
o vakte kadar llbayhğımmo, 

parti bagkanımızın bu le dze · 

llabeş Kıt'aları lludutıan 

30 Kilometre Çelcildiler: 
Cenevre. 25 (A.A) - Bıbe· 

ılstan uluslar kurumuna bir nota 
vermlotlr. Bu notada Habeş 

kıteatının sınırdan 30 kilometre 
geri çekilmek emrini temamlle 
yerine getlrmi!J oldukları beyan 
edilmekte, bitaraf mftoıhhler 

gönderilmesi hatarlıtılmıktadJr. 
Uluslar eosyeteal iı..onseylntn 

zaruri göreceği hertOrlft ihtiyat 
tedbir terinin tatbikine Bebeols 
tan'ın yardım edeceği llbe n 

bu tedbirlerin ittihazı taleb 
olunmaktadır. 

Yeni komite seçilecek 

Cenevre 25 (A.A) - İtal 
ya'nın beoler komitesi önerge 
lerlol kabulden çekinmeal tıze· 

rlne elmdl bir kar1r •ermek 
uluslar soııyetesi konseyine 
&ld bulunmaktadır. Blneenaleyh 
ltalya'oın Habeelstan ıleyhio · 

deki tlllayetlerlnl incelemek ve 

Haheelstan'dan !tılya'nın 6 
eylul tarihli muhtıraıuoa kartı 

bir cevab almak lcıb edecek· 

tlr. Beriki tarafın hazır bolun· 
mıyıcığı bir lomlte bu vesi· 
kılara dayanarak bir rapor 
tanzim eıdecektlr. Bu kararlar 
alındıktan sonra konsey haf ta 
ıonuna yani ıenld komitesinin 
en ıon tınlyelerfnl kaleme 
alacağı gftne kadar toplantıla· 

rıoı geri bırakacaktır. AHımb · 

lenin mesalıl belki cumartesi 
gand ıonı erecektir. 

Laval Dönüyor 
50 logiliz'in 
imzasını Taşıyan 

Bir Mahzar Aldı 
İstanbul, 26 (Özel) - ee. 

nevre'den haber 'terlllyor: 

Frad11z bııbakanı M. Plyer 
Laval, yarın (Bugün) Cenevre· 
den Parlı'e dönecektir. M. 

Latal, lnglltere'nln en bilytık 
adamlarından mtlrekkeh elli 

kllelnln fmzaslle bir mıhzar 

almıştır. Bu mahza:da, lngtl· 
tere dıe işleri bakanı Slr Sı· 

muel Bovırıo 

munda verdiği 

olunmaktadır. 

oluıılar kuru· 

söyleY tınfb 

~~~~~----ı~~~~~-

rlnde durarak; kanun çıkmadılD 
ve hemen bu baladur lolol b.lr 
yoluna koyması, binlerce lşçlnlo 

iniltisini dlnd(recektlr. 
Herhangi bakımdan dOtüntlr· 

sek dtıetbıellm; böyle iptidai 
ve edılete aykm oekllde, bao· 
kalarıoın çılışmalannı letl11mar 
etmr.k hiç le doğru dı ğllJlr. 

Bu mes'eleye esuh eekllde el 
uzatmak zamanı gt.lmltllr. İlbay 
n parti başkam, bunu hallet· 
mekle en iyi e8t'rlerlodtn hl· 

rloi daha vermlı olıcaklardır. 

sebatle yazıyor: 
Birçok defalar gerek resmi 

ıorette beyao edllmle olduğu 
veçhlle İtalyanın İngiltere ile 
bir gftnı anlıemazbğı oJımrz 

ve İtalyı böyle bir anl•emaz· 
hğın çıkmasını istemez. MeY· 
cod ınlıtmazlığın İtılya ile 
Babeelıtan ırasındad11, öylekl 
aklıselim 11hibl olan hiçbir 
hiçbir kimse için bu anlaemaz· 
lığı A vropa alanına nakletmek 
Ye bu ytızden İtalyan · İnglllı 
mcıoaeebıtını bozmak lltemek 
lmkAoı yoktur. Ve halli böyle 
bir hareket abestir. 

Bu gazete netice olarak 

diyor ki: 
- Her halde böyle blreeye 

meydan verecek olıo ilk dev· 
let İtalya olmıyacıkllr. İngiliz 
ef Urı umumlyeel buna kani 
olmalı ve bunu kayd,.tmelldlr. .................. ~ 
Manisa icra me· 
murluğundan: 

Nalbant allnln emlAk ve 

eytam bankasından ödftnç al· 
d1ğı paraya mukabil bankayı 

ipotekli bulunan ve geçen ıene 
yapılan utıe 2280 nnmarah 
kanuna göre tecil edildiği halde 
bir sene içinde birinci taksit 

borç ödenmediğinden eon Ye 

kıt't olarak tekrar mtızayedeye 
konan manlsanın ılıybey ma· 
balleelnde aleybey caddesinde 
sığı ıevkl araası, sola çerkez 
mehmed ve sahibi senet ar1111 
'fe natamam hanesi öotı yol 
Ye arkaaı kolancıların fatmı 
ar1ası ile mahdut hanenin de· 
mir cQmle kıpısnıdın girilince 

beton döeell bir sofa tııerlnde 

caddeye nazır iki bahçeye na · 
zır iki ki cem'an dört oda bir 
sandık odası mlkdarı kili nlo 
bir motbık bir hamam Ye bir 
hellyı hnl ve 3800 Jirı kıy· 

metli bu nln 
Mülkiyeti açık artırma sure· 

tile n 844 numaralı emlak 
ve eytam bankası kanunu mu· 
clblnce bir defaya mıhını ol· 
mak ve kat'i ırtırm111 14 11·935 
perşembe gnntı saat 14 de ma· 
nlea htıkumet konağındaki 
lcrı dairesinde yapılmak 
t1zere 30 gOn mtıddetle satılığa 

konuldu. 
Ba _.rtırmı aetlceslnde eatıe 

bedeli her ne olursa olsun 
kıymetine bakılmıyırak en çok 
artıranın Gzerlne ihalesi yapı · 

lacaktlf. Sıtıı peeln para ile 
olup mfttterlden yalnız yOzde 
iki buçuk ddllllye maerafı ah 
nır. Jobu gayri menkul Oze 
riode bnhıngl bir şekilde halı: 

talebinde bulunanlar ellerinde

ki rcımi vefalk ile birlikte 

yirmi gtın zarfmda Maolıa 

lcraııına mOracaatları lazımdır. 

haber yoktar. ~ 

Parla radyosunun neerly•" ~ 
göre de, Yanan yakeek ••~t 
tur11ının toplanmau da bo ıP' 
nevra ile allkadar lmlı .. 

' 

s 
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Ankara OtobOslet•~ 
Ankara, 26 (Özel) - şeb J 

mlzde bugtındeo ltlbareD 1.-' lO 
oray otobOılerlololo tol• 
tecrftbelerloe baelaomıetar • 

Czcım 1ab,lan 
Ç. Alıcı K. S. 

1917 Uzam kuru, 7 25 
625 Y. l. Taltt 6 25 
628 S. Stıleyma. tJ 
609 T. Debbu 5 75 
555 F. Solarl 6 50 
350 Ş. Rlzı halef. 6 25 
337 ll. Alyotl 6 25 
186 H. z. Ahmet 6 25 
162 Vltel 9 
143 Mani. b. koo. 6 75 
140 D. Ardltl 7 
155 Albayrak 6 75 
l:H. Ş. Remzi 6 75 
108 S. Celtrdln 7 75 
82 Koope. itti. 10 
78 K. A. KAB. 9 50 
78 S. Emin 6 50 
67 F. z. Abdal. 8 76 
42 Kaptın Asım 8 25 
38 Tahıln piyale 7 50 
12 j. Tıra. mıh. 13 
12 P. pacl 6 50 
10 Gnglllll Ab. 8 
5 Len Reclyo 9 50 

6487 
201446 
207933 

incir satışları 
Ç. Alıcı K. S. 

2709 Mohte. alıcı 5 
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Zeytinyağı ıatıtlar~. ~ 
K.Uo Abcı K. S. B 
75 Ton Muhtelif alıcı ı 

Zahire satıoları 

Ç. Clnıl K.. S. 
192 ton Buğday 5 
75 ton Bakla 4 75 
10 Mmrdırı 4 75 
8 Komdarı 6 

24 Susam 11 75 
23 Nohut 5 50 

3400 p. çekirdek 2 40 
4
, 

40 B. pamuk 44 
4

10 
529 ken. pılı. 220 ,f6 

10200 adet oğlak 2~ 

Aktl halde haklın tıpO t-' 
lince mıhlm olmadıkça cı•~'5 

10·P 
maden hariç kıhrlar. SO· •-' 
tarihinden itibaren fl''~,ıı
herkese ıçıktar. Talip ol•0 ,~ 
yftzde yedi buçuk te1JJl11•1',1~ 
çan nya milli bir bank• ~ 
mektubu n 33 · 1795 _,r 
oomıraslle mınlıe lcrı fPe 0ıt· 

ld 
loğonı mftracaıtları Uta 0 S 

H. 11 ~o. 56 914 

l 



JıUI8 Mas. Mev. sabn alma komisyo- Torkiye Ziraat bankası lzmir ŞU· 
~n~un~da_i_ha;.;.;;l.;..;el~en;;;.;.;·~y~aLpı;.;.;la~cak.~-iJA~n-lar __ ..._1besinden: 3141 
!_lltalabm mnkl •· al. ko. ela: · 
~· rı._..ı Tahmin edilen Beber kll01aaaa Şabemls H11btlumdua Alemduoglu Ltltf lain •aalfel nklled 

""""1G111 '-'11191 mecma tutan tahmlD edilen flad hlaam baldağa Ye mle11eHmlsle . allbıı kalmadı~ Ula olaaar. 

aaeooo Un 2';;:0 ~· K.~ı ~· lzmir Milli emlak mOdftrlOğOnden 
ı=: Un 92'0 00 10 50 Karpyaka Beyrakh Barnan uddeelade 57 No. h dlkkla 840 
TfiOoo Ua 10600 00 10 50 İkloeımelik umah meecl caddNlnde 175,153 No. b ft 4200 ?-.. Ua 7980 . 00 10 50 Oımanlye caddealnde Mlrlkeltm banmda 12·16, 12-17 1680 

ita maftkkat• Mlnak .. n•n llaale tarihi No. la iki dlkkh. 
IAra ..._. tekli ye glnl Sut Manbıt çaqauada Abdarnhman hanında 9 49 N. mapa 1050 
ı•• Kr. K.eıtane paunnda undıkçılarda 48 Ne. la dlkk'8 1750 
.,..3 60 puulık 30,9,935 puuteel 10 da Taran Menemen caddellnde 93·2 numaralı ey 660 
;'8 00 .. .. .. 10,30 da Karpyaka •laybey ında eob~ında 1 No. b 126,50 metre ar. 210 
87 50 .. .. .. 11 de K.anadna bllbll eobgında 82,52 namualı eY. 280 

1 
Sis 50 .. • .. ıı.so da Seydlk6y Fotyadi eo~nda 28 eekl No. la 901 metre 850 
- 1111. MY. kıtaahaın d6rt kıt'a tutaame ile ayn ayn ananın içte bir hluell. 

bpalı urfla mlDakuada bal11D811 yakanda elllll ye Yakarıda yuıh emYalln mtllklyetlerl petln yeya pyrl m6badll 
•lktarlan yuah d6rt blem DD lhdyacına talip çıkma· bon01lle Gdeamek lsere 12 ·9· 985 tarihinden ldbaren bir ay 

I dalandan ayn ayn puarbk ıaredle utm alınacaktır. kla ı k 
- lhalell biulannda yuıh gen Ye tarihlerde lsmlrde kıt· sarfında puarlı uta aca tar. 

I lada Met. mY. atan alma komllyonanda y•pılacakhr. leteklllerln herp Milli emlak mtldtlrlyedae mtlncaatlan. 3UU 

t - e.n-meıer1 hergiln komllyonda görateblllr. lzmir Muhasehei Hususiye MOdOr· 
- llteklller dcuet odaaada byltll olduklarına dair nılka 

s gOltermek mecbar11et1adedlrıer. Iog"' onden· 
..._ Paarbta ltdnk edecekler 24ı90 •yah artarma te ek· • 

llltme bnaaanan 2 ve lolncl maddelerlade Y.e tart· Cimi D6ntlm Mnkll Bedeli abıkı 
Tarla ıs donam Emresde 6 

llamelerlade yuab Yeelbluı Ye teminata mankbte 
aaakbaslulle birlikte ihale .. t1adea eYel komlayonda Zeytla •tacı 48 Altm~da 
.... r balaamalan. 81'0 • c 171 K.arp7abda 10gllkkayada 

lıtıii..~ • mnkl -. al. ko. dan: 
~ Tahmin edilen 

~ au 
~ ~ 
~ .. 
....... mankbte 

tutan 
Un K.r. 
4859 15 
5196 50 
522ö 00 

lkvell ihale tarihi 

Beher kllOlllllDn 
tahmla edilen f lad 

K.ı. s.. 
4 75 

' 75 
' '16 

Lira &r. n glD S..d ihalenin tekU 
86t 45 1,10,935 ula 14,30 puarbk 
2'7 25 .. .. 15 .. 

l 181 88 c .. 15,SO .. 
.... lamlı Mit. MY. kıtut baynnatuua 19 kıt'• tuta••• 

ile ayn ayn m-k••tla bal11D811 yakanda cimi Te te• .._dan yuab iç blem arpa lhdyacma talip 91kma· 
daimdan ayn ayn ..,ıaamelerle Ye puaıhk ıaredle 

I latan alanacakbı. 
.... lllaleled yasalı glD ye tarihte lsmlrde belada Mit. MY. 

a lataD alma komltyon•da yaplwkııı. 
& ' Ş.......ied beıgtbl komlly_.. gldleblllr. 

.._ letekUler dcaet ....... bJllU oldakJanaa dair Yealb 
a g&termek mecbaılyedlldedlr1-. 

.... ,.._hla ltdrak edecekler 2490 •yıh artarma Ye ek· 
llltme bamaaaa 2 ye lçbcl maddelerinde Ye tut· 
-..eleılade yamalı Yellblan Ye teminata ma•allate 
-.kltaslaılle birlikte puarhk IUtladen: eTel komllyoa· 
da hasar balanmalan. 8155 

"' l llY. ld. al. ko. dua! . 
' 1-tı ilet. llY. kaı.at bayYaDatuuD ('86000) kilo •maD 

' lladymca bp.ıa sarf a..ıtle ekllkmeye koamattar. 
" b.ıeat l' • J. Tet· 93S puarlell glnl ..aa on bet ba· 

caba l.miı'de kiti•• ilet. MY. ..... ..... komltyo· 
a •uda yapalacaktar. • 

• • 8 Emıesde: 
Tarla ye beboe 20 d6alm Narlıdere llf8lı mahalle 

Yabr•da yer Ye elallerl gaderllen seytla ataçlanaın mabaall 
ile tarla 69 eene maddede klnya Yeıllecekdr. ihale mldded 
26,9,985 taılhlnden ldbaıea 10,10,985 tarihine kadar ıs gla •ar llteklllerbl tenld 6~re11mek lsere bergan halllll malaalebe 
mldlrlyedne n pey llrmek ltdyenlerbl de ihale g4ntl olan 
10,10,915 peqembe gtna 9 dan 12 ye bdaı deposlto nya 
bank mektuba ile eactlmeni Yllayete mlncaatlan Oh olaaaı. 

Devlet Demiryollarından: 
llabammea bedellerile miktar " enaflan llf9Aıda ıuah tam• 

poa pe96r pnaltdrlerl 14,10,985 puartell glal .. ı 16 da Is· 
mirde bualahanede 7 lacl ltletme mlfetdfllll binanda topla· 
m komllJOD tan6ndua ta,.lı sarf aaallle •tua abnacakbr. 
Ba ite girmek lltlyealedn U 7 Un 59 kantlak ma•akbt te• 
mlmt De teklif lerlnl •e bamaaa 4 lllcl maddeli fmaclblace 
ite prmeıe manU bnanı: balaamadılJ• dair beyannameyi ayal 
gtln .. t 15 e bdaı komllJon dymedne nrmeled gerektir. 

Ba ite alt .,..... .. ıer lfletme es betmlfetdıffllntlea ,_... 
olarak •eıllecektlr. Ntmaaeleı onda 16rlleb1Ur. 

Qall Eb'at •ftalı lllktan llallammea be . 
M.ltf. adedi deU ·-tlmetre 

murabbaı 0,1'15 
klllDflaD. 

1 - Tampongre· 2.0X200 nlmaae •eç· 2250 
ı6r pnaltlrl hile " fUlU· 

mede yasıb ol· 

Un 
1890 

z-
8-
4: -
5-
6-

.. 

.. 
c 

• 

c 

dap gibi. 
2'0Xl70 1500 1065,68 
2ooxı20 6500 2130 
160Xl20 500 166,SO 
1ooxıoo 75 12,19 
2oox 150 200 10,,10 

17 29 5152 
' ' S.•an•n tahmin edllea mecmu tutan (8720) llndır. 
g' Beher kilo wa için iki kanat flat tabmla edllmlttlr. 
'""""' 'l'embaab mankbte ak~ (654) llndaı. Mabammen eenellk kin be-
l " Şam.meal her glll komllyoatla g6rClle blllr. deU 80 Un olan lsmlrde Al· 

benaabaae lmlJoaaada komla· 
yon nlallibae mtb:watlan IA· 
mmdır. ' Le.killer Ttearet oduanda kayıtlı oldaklanaa dair Yedb eacakta, 1 inci kordon çeUkel 

8 le.t.naek mecbarlyedndedlrler. 10blıncla 682 No. b depo 
" lblıtmeye ltdrak edecekler 2490 MJlh utarma 'te ek· 14,10,935 puıamll gbl •t 

llltme kan11111111an 2 .,. lçbcl maddelerinde Ye tullla· 16 da qıt utbrma nredle 
llleelnde yuab Yeelblarlle teminata ma•akbte makbas· lsmlıde hlmabane lllMyon•· 
luuu ye teklif mektaplanm ihale .. dadea ea a bir da 7 inci ltletme mlfetdfllk 
... t enel komllyoiaa •ermlt balaaacakludaı. blnamnda kiraya •erllecektlr. 

5154 27 1 6 11 
lltekWerlD 600 bratlak te· 

telli mev • e e ihaleleri yapılacak mlaat •ermeleri .. bnaa• 
88ker i18nJan tayin ettl89 Yeelblu Ye ite 

~~ ... --~----------------... •I glrm91e kanuni mani balan· 
l ...._ M. M. •· ld. al. ko. dan: madı•na dair a..---·-elerle Bir 1 ....... bitilen eder 300 bnt olan OD bin lü r .... ,_ 

Şmrtumeler Al•aeakta 8 nal 
ltl•tme blemlDde bedellls 
dalJblmı~tadar. 

25 27 29 30 8077 
D. D. 84 aamuab gldlt·d6· 

•it yolea taılfellnla eyl61 985 
IOIHIDda bitecek olan mer'iyet 
mldcletl, blrlaal kanma 985 
10n11Da kadar olmak lsere 
Ye ayni prtlarla iç ay da
ha matalmıttar. 

25 %7 3111 a - bet bin tae killin bpab adla abllllCllktar. ayni gllltle eaat 16 ya kadar 

' ı.....i 30 ·9· 9ss paaıtNI g1nı .. t 11 .ıe M. M. •· lzmir Milli Emlftk Modorlftg"' flnden: 
1 , latan alma komlayoaaada yapaı.caktıı. 
t ..._ ~ 225 kara.. adı ı•• komllyoadua ah•ır. Banaan oay fenh 10bit•da 2,2 No. lı dlkkb 24 

_itmeye glneekleı 3875 Unbk ilk lnanv puua .. lltanballa otla 10b1'•da 11 eekl 11 yeal No. b .., 96 
lllektap HJI makbululle aıtlrma, eblJtme UnaDllllUD • kltü oay 10bimcla '8,51 Dumanlı eY 24 
2 'te 6çbcl maddelerlncle yaıb belgelerle birlikte S.ynkh menemen caddellade 'l 8ltl 55 yeal No. la lllkkla 14ı 
teklif mektaplarun ihale eaallnclea bir .. ı eYYel M. « tebecldtU 10bianda 3 eekl Damualı e• 100 
il. "· •tan alma komlt7onaaa Hrmelerl. Tana menemen caddedade 32 eül 197 yeni No. he• 96 

12 17 21 27 Bam mattafa ke..ı caddellDde bllt numaralı ana 25 

ıtJıava 88bn a)ma komisyonouda İha• Yakanda yuah emnUa alb a7hk learlan 7,10,955 paaaıteal 
el • glDI uat 15 le ihale edilmek isen utınmya konalmllfhll'. 
~ erı yapılacak ola.o asker illnları Ahcılana o ••tte Milli emlak mOdlrlyetlae mlracutları. 8025 

~ ... o:.:::tı .. a"::. aıi.!;:. ıcı. 30 ""' ekmeUk un Ttırkiye Ziraat Bankası lzmir Şu· 
c ....._ avak •blltmeye konmaf111ı. b • d a .... ~bakuua 12 ·l. Tee· 985 camartell glnl -t lOdadar. eSID en: 
& ..._ R..~ ~ma tatarı 8600 lira olap ilk peJ 270 llndlr. Se,.ılk6ylnde llluJoa elnnadıkl nama alim «>1la bedri fab· 
1 ..._ ~ her p komllyoada g6ılleblllt. rlbm •mile lllUDf a Ye •JdllJal• ı.brlkm yirmi gla mld· 

-.i!.':'.:rkler 2490 •yılı kuaaa 2 .,. ave.ıe dede •luJedeye koaalmllflUr. B1rlacl lbale 10 eyl61 985 ,.. 
,.W ...tblarla temlub maftkbte mak· mteel gbl _, onll•"8tllr· 

... 'feJa ..... mektnplulle a.r..n'dakl -.r1.... T.Upleıla ...... llt••••k w 711de '1,S allhıdlldekl pey 
11 1~ 

lzmir Milli Emlak Modorloğonden: 
Bacada laalk eokağanda 4 eıkl 28 yeni namanlı n 10500 

4550 
50(0 

Danğ•ç topa• .. 29 eekl 27 yeni numarala n 
.. parabkGprtl caddeelade 69,53 No, lı kahvehane 

Barnan çlngeae mesarlı~nda oadokas dekar bağın 
bette dört h111e1t. 3920 

Yakanda yuıh yunanla emnliain bedelleri gayri mtlbadll 
bonodle 6deumek lsere mllklyetlerl kapab zarf aıalUe artır• 

maya koaalmattar. 
Abcılann 7,10,985 pasarteal glDI uat onbeıte Mllll emltk 

ahı komlıyonana mlracaatlan. 3112 

Su işleri ModorlOğOnden: 
28,eyldl,985 tarlhlade mtlnakuaıı yapılacağı llAa edilen S.· 

Uhll ka.... dahilinde Marmara kaaalı tamirata görtllen lbam 
dserlae tehir edllmlttlr. 

Manisa icra Me· 
murluğundan: 

Mehmed rlfat'ın emlak Ye 
eytam bankuındaa 6dtlllç al· 
dağa panya makabil bankaya 
ipotekli balaaan .,. geçen eene 
yapılan utaı 2280 numaralı 

kaaaaa göre tecil edlldlil halele 
bir eene lçldde birinci tablt 
borç 6denmedllladea eon Ye 
bt'l olank tekrar mbayedeye 
koaan manlunıa meybue bo
tuanda çaqı 6,12,43 nomUab 
hane •• dtlkkAnıa, nln dik· 
kh ile birlikte hadada: •la 
tapuca ali eola 364: namarah 
ana arba berber ..Uh ye 
beyam otla ılleyman cePbMI 
yol ile 1118hdat 11S1111 oarp cad· 
deel lserlade klln caddeye na· 
m alt kıımanda kapıdan içeri 
girilince zemin kabnda bir 
.tlkkln ye d6kklnm arka ta· 
nlaada klç6k bir balla maa· 
yenehueel dGkkAnın yaamda 
dar bir mertlbeale 17 bela· 
makla çakalaa orta katta bir 
koridor Ye IHrlade .. b Ye 
10lla olmak bere camekbh 
birer kl98k Ye dlterl blyGk 
W CNla J• bir M1A •• ıeae 
ıs •-mak" dll• 111ı merdi· 
Yeadea lklncl kata çalalınea 

beton blı kodHı lserlncle bir 
matbak •e kavak bir oda Ye 
caddeye nuar Mı taraçayı havi 
•e 3000 Un kıymetli maa 
dlkkln .... 

Mllklyed açık aıtııma ımre· 
dle te 8'4 namuah emlü Ye 

eytam t..ak• bnaaa mucl· 
blace bir deı.ya maheu olmak 

Ye bt'l arbrmMI 14.11.1936 
peqembe glnl .. t 1' de 
maat. btlkı\met kona1tndakl 
len clalrellade yapdmak isen 

80 glD mlddetle •tabi- ko
DDldD. 

Bu artırma nedceelnde •tat 
bedeU her ne olur• oban bor· 

can 6denmed tarihi 2280 na· 
maralı kanunu mer'lyete gir· 

dlği tarihten eomaya mllacUf 
olma• buablle kayınetlaedae 

bakılmayarak en90k artbruu• 
lserlae ihaleli yapılacaktır. 

S.taı 84' namanb emltk 
Ye eytam bankMı kanaaa hl· 
ktlmlerlae g6re yapılacaitnda 

ikinci artırma yoklar. 
S.bt petln para ile olup 

mlftorlden yalın• ya.de lklba· 
çak dellallye mun6 abmr. 
l,ba gayri meakDI berinde 
herbugl bir 19kllde hak lale· 
binde balaaanlar ellerindeki 
.....ı yllalk ile birlikte yirmi 
gaa ..tanda mani• len· 
ana mtnoaatluı lhımdır. 

Akel halde baklan tapa alel · 
Unee mal6m olmadıkç. pmyla,. 
mad.a hariç bhrlar. S0.10.935 
tarihinden ldbuen fUIDame 
herkeee açaktır. Talip olanlann 
yWe yedlbaçak teminat akçan 
Yeya milli bir baka idim 
mektuba .. s' 24 doeya 
namuulle mas. icra me•ar
lapm mtnmatlan illa ola· 

8. 

Mftzayede ile Fev· 
kalade Satış .• 

Acele yolculuk mlnuebedle 
eylô.llD 29 anca pazar ganı 
öğleden nel •at onda Kartı· 
yakada Fahrettla P918 cadde· 
llade 73 numaralı hanede kam· 
blyo kömlıyoacaıa MClayl Pi· 
yer baladara alt fnkalade 
IGb mobllyeler mbayede ıa· 
redle utalacaktır. 

Satılacak e1Jalar mf'JIDIDda 
f ngllls mamallbndaa iki kiti· 
Uk keeme broas karyola mu 
ıamyeel, ayrıca bir buçuk kiti· 
lik iki adet keeme direkli 
broas karyolalar maa nmyel•· 
rlle beraber, auıf ce.tsden 
maaal fnbllde urif n na· 
dide iki aynalı ılfaayaralı do· 
lap tanlet n komldlnoea yeni 
bir halde ulamandıra maa bo· 
ralan emayl banyo ntermod· 
fon ile ıefenlata, maroken ka· 
nepe .takımı matamba kanepe 
•e bir koltağayla gayet ltlb 
kadifeli kanepe takımı, iki 
adet Viyana mamallbndan he· 
aran ulıncakh ıandalye, cem 
btlfe, maYUn eenant anabtub 
mulf mayan yemek mauu, 
gayet urlf -1tı adet marlkea 
•Nlalya alta adet h~unn lı· 
kemleler yllek eehpalar Şam 
mamalttandan eedef ltlemeli 
mu kuape •e ılgan mUMlle 
iki kö'9li etajerleri; maY1111 
kltlpbane, doeya dolıba, bro ... 
manpl, temllyellk, mldener 
yemek maRll, andb yallı 
boya tablolar, dıHr uatlerl, 
k6r6kll çocuk anbuJ; çocak 
.._,.Ola çocak •ndalrell, A•· 
rupa mamalabndaa mete elblee 
dolabı, kadifeli eeslonk •• 
koltap gaıdlrobe maa aynaları 
lake tanlet mu markla, m•· 
YUD yuıhanell kltlpbane, po· 
ker m.... llyah karyolalar, 
klçOk lake dolaplar, iti ma· 
...; dl•an kanepeler, yeni bir 
halde odalardakt taban mapm· 
balan dakdlo 111111Uı, gayet 
kıymettar iki adet japou •uo · 
ıa buma le.balar, gayet ıık 
ponlen elektlrlk amoları, b· 
dm blllkled, fırınlı gu ocag., 
brou •e •A•ç koralıler, kara 
at•çtaa mamul modern yatak 
oclau takama aynalı dolabı, ta· 
•alet Ye komldlnoea Edleon 
markab gnmafon maa 36 pil· 
kile, gece llmbuı ponelen çay 
takıma yeni bir halde hMar 
takımı, plyefer markalı Alman 
piyanosu k6te eterjerl etemlm 
perdeler, klçGk hlkeller; bah· 
çe için demir kanepeler Ye 
m ... k ... k Bahan eeecadelerl· 
le Demirci halıları clclmler " 
ealr birçok eıyalar mbayede 
ıaretlle atılaeakhr. Sataı petla· 
dlr, fınata kaçarmayanıs. 

Tlrk mbayede salona 
mlclarlyetl 

Ali Hiza 
Mtıcellitbanesi 

Yeni kavaflar çarşısı 

No. 34 
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Vapur Dumanı 

Gözlük 
= Al~sehir Banlias 1 -
= ' . = 

D~möır ŞlYlb>~sö Şimdiye kadar görOl· 
memlı.ı derecede zarif ve 
ucuz bir gözUik almak 
isterseniz : 

ikinci Kordonda Borsa civarındaki kendi binasında 
TELEFON: 2363 

Hertftrlft (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapılır. Başdurak 

• Vadesizlere % 4 

Mevduat Şartları: A!b ay vadt:liy~ % 5 

Hamdi Nnzhet 

Dır sene vadeliıe % 6 faiz verilir. 
SIHHAT 

ECZANESi ~~~~~~~~ 

. Zahire, ftıftm, incir, pamuk, yapık, afyon nealre komisyonculuğu yapılır. MalJar geldi· 
ğlnde aablplerlne en mftsald ı.ıeraltle nanı -werlllr. 

Der Zee 
& Co. 

Van 

DEUTSCHE LEVANTE L1N1E 
0İTAUR1., vapuru halen il· 

manımızda olup Anvere, Dl· 
rekt, Roterdım, Hamburg ve 
Br,.men için ytık almaktadır. 
"VV1NFRIED" vapuru: 1 inci 
teşrinde bekleniyor. 5 8. el leş· 
rlne kadar Anvere, Roderdam, 
Bamburg ve Bremen için yok 
ılıcak.tar. 

11TROJA,, npuru 2 birinci 
teorlnde bekleniyor. 5 birinci 
tetrlne kadar Anvcre, Direkt, 
ve Hamburg için ytikllyecektlr. 

"VVASGENVVLD" vapuru: 14 
1 inci teşrinde bekleniyor 18 
1 inci teşri ne kadar An vere, 
Roterdam, Hamborg ve Bre· 
men için yakllyecektlr. 

u SOFIA ,, motGrft 31 Bel 
teşrinde bekleniyor, 4 ikinci 
teorine kıdar Anvers, Roter· 
dam, Bamborg ve Bremen için 
yfikllyecek.tlr. 

11ANUBIS,, motörtı 11 lklnci 
. teVJ'lnde bekleniyor, 15 ikinci 
teırlne kadar Anverıı, Roter· 
dam, Bamburg ve Bremen 
için yftldlyecektlr. 

ARMEMEN 8. SCBULDT 
HAMBURG 

"NORBURQ" vapura: 8 hl· 
rlncl teerfnde bekleniyor, An· 
vere, Roterdım ve Bımborg 

için yOkllyecektlr. 
DEN NORSKE MlDDEL· 

HAVSLlNJE 
(O S. A·S. SPANSKELlNJEN) 

OSLO 
" SARDINIA ,. motGrll 27 

eyllllde bekleniyor, Hıvre, 

Dleppe •e Norveç limanlarına 

yftk alacaktır. 
11BOSPBORUi,, motörd 28 

pur Acentası . 
Cendell Hın, Birinci Kordon 

Tel. 2443 
Ellermın Llyn Ltd. 

Lherpool Hattı: 
"ROUMELlAN11 vapuru 20 

eyltllde Llverpool ve Svvıneea· 
dan gelip tahliyede boluna· 
caktır. 

0 DID011 vapuru 17 eylftldo 
bek!eomekte olup 21 eylftle 
kadar Llnrpol ve Glısgovv 

"~OUMELIAN,, npuru 2~ 
eylQlde beklenilmekte olup 5 
birinci teorine kadar Lf verpool 
ve Glaegovv lçln yttk alacaktır. 

Londra Hattı: 
"F ABIAN,, npuru balen 11· 

manımızda 17 eyltlle kadar 
Loııdra 'fe Bull için yat alı· 
caktar. . 

u EGYPSİAN 11 vapuru 27 
eylCUde Londrı Bull ve An· 
nra'ten gelip tahliyede bolu· 
nacak ve ayni zamanda 6 teı.ı· 

rlnlevvele kadar yak alacaktır .. 
General Steam Nnlgıtlon 

Co. Ltd. 
11STORK11 vapuru 20 eyıaı ... 

de beklenmekte olup 27 ey· 
Ulle kadar Londra için yftk 
ılıcaktır. 

Deotsche Levınte Lfnle 
11GAL ... LEA11 vapuru Ham· 

burg ve Anvers'ten gelip tıh· 
Uyede bolonmoı.ıtor. 
Not: Vurul tarihleri n npurla· 
rın isimleri berine denlolldlkle· 
rlnden mes'uliyet kabul edilmez 

11 
::amm Dr. '1 

A. Hulusi Alataş 
f ç Hastalı klan Doktor 

Şımlı sokağı N o. 20 

blrlocl teşrinde bekleniyor. ve Anvera'ten yftk çıkarıp 

DJeppe Dilokerlc ve Norveç Burgae, Varnı, KGstence, Bra· 
limanlarına ytUdlyecektlr. Ua n Galatz için ynk alacaktır. 

ARMEMENT DEPPET·ANVERS SFRVlCE DlRECT DANU BIEN 
"EGYPTE,, npura 20 Bel. TUNA HATTI 

teerinde bekleniyor, Anvere, ı.&BUDAPESTft motGrQ: 25 
Direk fçlu yak alacaktır. eyldlde bekleniyor. Belgraa, 

11ESPNGE,, npuro 11 Bel. No,lead, Komııno, Budapeııı, 

teerlnde bekleniyor. Anvere, Brıtlelna Viyana ve Llnz için 
Direkt için yak ılacıktır. yilk alıcıkt.r. 
TBE EKSPORT S.S COllPO· lo& ALlSA ft vapar11 8 blrlncl 

RATİON · NEVYORK terinde bekleniyor. Belgrıd, 
Birleşik Amerlka'ya doğru Novl&1d, Komarno, Budapeııt, 

Seferler Bratislav, Vlyına "o Elnz için 
uEKSARCB,, npoıu halen ytik alacaktır. 

llmammızdadır. AVUSTRALYA BATTI 
ExlLONA" nporo: 30 ey. Hldhlye kompmnyaııının 

ltilde beUenlyor. " ABOUKİR ,, npnro 29 
" ABOUKİR " vapura 29 eyltilde bekleniyor, PeııJneular 

eylOlde gelip 30 eylillde, Bir· Orlent Ltne kumpaorasınıo 

leeik Amerika için aldığı mal· "BEN DİCO,, npurona Port· 
ları lakenderlye'de 11 EKSETER,, Sıltte aktarma edilmek 1lzero 
Transatlantik vapuruna aktar· A'9ustralya'nın batan limanla· 
ma etmek Ozere lskenderlye· rına mal ılacakhr. 
ye gidecektir. " ABOUJIR " vapura a,.t 

JOBNSTON VV ARREN LINES zamHda Port · Salt aktum-
LTD. - LİVERPUL olarık Bfndietan, Akaayl şırk 

" JESSMORE " npura 80 ve şarki Afrlka'oın bftUln il· 
eylOlde be\lenlyor. Llverpol mınlırını mal ılıcaktır • 

• 

Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAlS KUMPANYASI 

110RESTES11 vapuru 23 eylOlde gelip 30 eyHUe kadar Anvers, 
Roterdem, Amsterdım ve Hamborg limanları için yok alacaktır. 

11 BERKULES11 vaporo 7 teşrinlevvelde gelip 12 teı.ırlnlevvelde 
Anverı, Roterdam, Amsterdam ve Hamborg Umıoları için yak 
alacıktır. 

11BERMES., npuro 21 teorlnfevvelde geJfp 26 teşrlolevvelde 
Anvere, Roterdım, Amıterdam ve Hamburg limanları için yak 
alacıktır. 

"HERCULES,, vapuru 20 eyliUde gelfp yQkftnil tahliyeden 
aonra Burgae, Varna ve KOetence limanlarına hareket edecektir. 

11BERMES., vapuru 4 teorlnlevvelde gelip yakana tahliyeden 
sonra Burgae, Varna ve Köetence limanlarına hareket edecektir. 

•,GANYMEDES., vapura 19 te1Jrlnfevvelde gellp yftkOnd tah· 
llyeden aonra Burgae, Varnı ve Köatence lfmınlarına hareket 
edecektir. 

SVENSKA OR1ENT L1NIEN 
11HEMLAND11 motörO. llmanımızd• olup yOkftnd tabliye 

ettikten ıonra 15 eylillde Roterdım, Hamburg, Copenhagen, 
Dıntzlg, Gdynla ve lskandlnavya, Oslu limanları için yük 
alacaktır. 

11V1NGALANÔ., motörQ 2 birinci teı.ırlnde .. gelip yClk6nfl bo· 
talttıktın sonra Roterdam, Hamborg, Dıntzlg, Gdynla ve .akan· 
dlnnya Oalo llmınları için yok ılıcaktır. 

11VASLAND" motörft 15 teşrlnlevvelde g~llp yftkiln tıhlly~· 
den ııonra Roterdım, Hambnrg, Gdynla ve ltkandlnavya Uman· 
tarını hareket edecektir. 

11NORDLAND,, motör'1 2 teorlnleanlde beklenmekte olup 
ydkOnQ tahliyeden ıonra Rotzrdam, Hamborg, Copenhıgen, 

Dantzlg Gdnta, Oelo ve İskandinavya limanları için ydk alacaktır. 
Sl.:ItVICE MAR1T1M ROUMAIN 

"ALDA JULYA11 vapuru 30 eyldlde gelip 1 birinci teşrinde 
Pire, Malta, Nıpoll, Cenova. Marellya ve Banelon için yük 
alıcakbr. 

0 SUÇEA VA,. vapuru 27 teşılnlevvelde gelip 28 teorlnlevvelde 
Pire, Napoll, Cenova, Marellya ve Barselon için yflk ılacıktır. 

ZEGLUGA POLSKA S. A. KUMPANYASI 
.. LEVVANT,, motörQ 15 teşrlnlenelde Annra ve Gdynlı 

llmaaları için yak alacaktır. 
İllndıkl hareket tarihlerindeki deAlolkliklerden acente mea'o· 

llyet kabul etmez. Fazla tafsllAt için lldncl Kordonda Tahmil 
ve TahUye binası arkasında Fıatellf Sperco vapur ıcentalığıoı 

milracaat edilmesi rica olunur· Telefon: 2004·2005-2663 

Doktor Ali 

A. Kemal Tonay 
Bakteriyolog ve bulaşık, salğm hastalıklar 

mfltehassısı 

Baımııhane istasyonu karşmndaki dibek ıokak bıoında 30 ıayı• 
lı eY Te muayenehanesinde sabah saat 8 dan akoam ıaat 6 a kadar 
hastalannı kabul eder. 

Merkez hastanesi Dahiliye Mntehassısı 
· İkinci Beyler ıokağı Tark mazayede salonu lttleallnde 
numara 45. Haetılarını ôğleden sonra 15 den 18 e kadar 
kabul TELEFON : 3806 

2 ve 20 komprimel ık ambala'jlarda , 
bulunur. ; 

Amba laj ve komprimelerin 
1 ... 

üzerinde ha lis liğin timsali 

olan EB markasını aray ı nız . 

ikinci Mıntaka Etibba Odası Tabil 
Diş Tabibi Dişçi ve Eczacı üyeleri~ 

1 teerlnleyvel 935 eah gOnfl yeni he-yeti idare ve h•Y'1' 
dlnm azaları seçlleceAlnden saat beşte lzmlr memleket hıst~ 
ılne gelmeleri ve uc1Zeret dolayHlle gelmlyeceklerln olzallJll• S 

mucibince reylerini gôndermelerl U4o olunur. 3038 21 24 

Manisa Valiliğinden: 
1 - Torgotlu Manisa yolunun 1+ 074-17+47( QocO ~I 

metrelerinde 26 adet betonarme menfez inşaatı 11~ 
lira 98 kuroolok keşlfoamesl tızerlnden kapılı 
oıulQ ile ekalhmlye kooolmoıtar. 

2 - Şartname veealr keılf evrakı pıraıız olarak mani!• ıı• 
madarlOğOnden ahn11. ~ 

3 - Ekelltme teorlnlenelln 4: Qnctı cuma gtlntı eaat oob 
manlsa '9lllyetl daimi encflmenlnde yapılacaktır. 

4 - Ekalhme kapılı zarf ueolG iledir ve 2490 eayılı ~•9 
eııastar. 

5 - Muvakkat teminat mlkdırı 868 Ura 68 kuruştur. f 
6 - Ekalltmlye glrecekledn kapah zarf içine bu ıeJJe 

tlcnet odası nelkaaını da koymaları n teklif ınek1 
larının 111at ona kRdar dılml encfimen rly11etlne ıe 
oarttır. 296 l 17 22 27 9 2 

Manisa llhaylığından: 
1 - Mınlea-Akhlear yolunun 34+44.0-42+860 ıneı ~ 

metreleri araeındıld tamiratı eeaslye 25488 lira 97 koroı (Jt 

keı.ılf dzerlnden kapalı zarf uıollle ekslltmlye çıkınlmıttır. , 
2 - Bu ite alt keı.ılf enıkı parasız olarak Manleı r; 

mtıdtırlagauden ahnabUlr. 
3 - lbıle Teı.ırlnlevvelln onblrlncl cuma gOnfl saat oo bl 

Manisa vllAyetl dılmi encQmenl GnClnde yapılacakt1r. ıl 

' 4 - Elnlltme kapalı zari usolfl iledir. Muvakkat teıJI 
miktarı 1911 Ura 67 kuruotur. , 

5 - Elulhmlye gireceklerin bosenekl Ticaret odası vesl~f 
kapalı zarf içine koymaları ı.ıarlllr. 

6 - Bo ekelltmede eııae 2490 eayılı kanundur. KanoP11 

km teklifler tetkiksiz reddolunur. 3040 22 27 2 

Nazilli pamuk ıslah istasyonundt111 

,ı 
1 - N11zllltden bozdogına giden şosanın beolucl km. ~ 

ve hılen kurolmuo bulunan pımok lıtaayonu yanında ıo ~ 
iiretme çiftliği için bir çıkrık evi, iki tohum deposu, 1e 

loçl nl yeniden yapılacaktır. ~ 

2 - l'ıpılacık bu blnıluın bepılnfn kttlf bedeli 161 
lira 79 kuroı.ıtor. 

3 - la tekiller bo loe ald fenol eartname, eksiltme tırto• ıı' 
keşif cetveli ve avın projeleri nazillide pamuk ıslah ist•sf0~1 
dan, ıyd1D, lımir ve lstanboldı ziraat madarlftklerlndeo •ı> el 
da zlrHt vekaleti ziraat umum mOdOrlOğft pamuk bOroso f 

ğtnden bir lira mukabilinde alınabilir, 61 
4 - Eksiltme 7 teı.ırlolevnl 935 pazaztesl gGnil aa•t l 

nazilli belediye dairtıılnde kapıla zarf usula ile yapılıcaak11t;I 
5 - Ekeiltmeğe girebilmek için m4hendl11 nya mimar 0

0
1 

veya taabbOt iolerlnde bu dereceyi kızanmıo mdteıhhft l> ııı' 
mık ve berne ıaretle olursa olsun elmdf ye kadar en az bllJ ' 

ft• 
bk devlete alt inşaatı muvafık bir oekllde yaptığına dair rl 
ibrazı ile bu ııeneye alt kayıtlı bolundoga ticaret od-'1 

mu111ddak vesika göstermeleri llzımdu. bJ 
6 - Ekelltmeğe girebilmek için leteklllerln yflzde 7 ,5 tıl l~ 

1204 liralık muvakkat temlnahn maleandığına yrtır• 
llzımdır. ,~ 

7 - Teklif mektubları yukarıda dGrdflncil ma ıldede 1f /. 
saatten IAlkal bir ıaat evvelhıe kadar nazllll belediye d• ~f. 
kıdır gelerek eJulhme komisyona baokanhğına gelerek ııı;ı~ 
mukabilinde nrllecektlr. Posta ile gönderilecek oıeklO el~ 
gene dördflnccı maddede yazılı saıta kadar komlsyoun ...t~O •; 
olmaeı ve bu zarf larm dıo tarafının mahir mumo ile 11~.,,~ 
patılmıo bolunması IAzımdır· postada vukubulacak ~ecl 
eayılmaz. ~ 3041 21 2ti 25 1 


