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c::·~ Y :'UZ'? Siyasal Buhran Bu Haf ta Başkan Avni Doğan Söyliyor 

t Saylav orkadaşlorımızdan Liriai 
"eliti gün eun\arı an1atu: 

d «Bizim çocuğun hüviyet cüz· 
;nı kaybolmuş. Yenisini çıkart· 
d •k için nüfus dnireıine baş vur· 

ııııı A d ·ıı.· ıı_ · rodan yirmi ört aaat geçtıtıı 
~de kayı~ ~ulamadıklanm ~leri 
l trek yenı bır cüzdan vermedıler. 
tıııi 'd '-il t en ayralacağım için eskiden 

) •dı~un lıbay Fazlı Güleç'i ziya· 
ttc git · · S" d b h .. ,. ınıştım. oz arasın a u u· 
~Yet c(izdanı işinden bahsettim. 
t tıııen nüfus dairesinden bir ioyarı 
.._1•tdı •e cebinden saatini çıkara· 

şu emri verdi: 
\. - lıt~ saat öoüuıde duruyor. 
}:rıııi dakikaya kadar yeni büvi· 

t c{jzdonını getireceksiniz! 
Ilı Aradon oııbeo dok.ika bile geç· 

tden hiivi) et cüzdanı geldi.> 
ıij· lııc, istediğimiz idart-: .N üfuı 
ı. ''tainio Lir çeyrekte gördüğü an· 
d~•l.n bir iei yirmidört sut sürün· 

rıııeınek ocklindek.i idaredir. 
'1 ı \' e gene iote istediğimiz ve al· 
<: 1 •rla karşıladığımız idare, t'a:.ı:h 

lilA-h 1. O 

llıt oçç ıo keıin, çahuk ve bf'Ta.esı 

IXıtıun edecek tarzdaki idaresidir. 
tılıı Uer daire amiri tJbay gibi dü· 
~~, it görür ve gördürürae ıilphe· 
~ ır ki, ioler sürüncemede kalmaz 
} c lı.Ut da memnun olur. Cumuri· 

~·rejimi her daire il mirine ilbay 
lltı 1 h.reket etmek emrini veriyor. 
tttı ~ir yerine getirilmelidir ve 

tilecektir. 
• 
• • 

'-'-Bir yorddı~ geçen gün ıunları 
.. ltı: 

~ ~Bir yönde bir gazino . açmak 
k.,, •Un. Bir arzuhal yazdırdım. 
~iyeye giderek izinini aldım, 
0::tltı.ıi verdim. Polise hat vurarak 
tar Q da izin aldım. Bir~ok mas
~· girerek gaı:inoya lbımoJan 
dt~ le, ma11, bardak, fincan ka· 
Ilı tedarik ettim. Devlete veril· t: lizımgeleo vergileri de vere
~ gazinoyu açtım, itletmeğe ha~· 
g-.'nı. Aradan bir hafta geçmeden 
dıı lııoınu kapattılar. Sebebini 8-0r· 
lth~· Bir mek.tebe yakın imiş, mek· 
~ ere yıkın yerlerde gazino açıla· 

~ttıııı 

~~ - Madomki Löylc imiş, neden 
bıı ~ e'rel mfieaade nrdinir, beni 
d• •dır m88rafa ıoktunuz, bu ka· 

t \' 
ergi aldınız. 

ntdimıe de huna: 

~i. - Müsaadeyi )anlı.,lıkla ver· 
fit, Şiınıli düzeltiyoruz. 

ı 11Cd?edıler. Verdiğim n~rgilcri geri 
ını. Ona dıı: 

'tı~)·- lrad koydetıiL:, gt·ri ver" 
it! 

'• Cl!"•Lını aldım. Hasılı gazino 
~:•ndı, ipiz kaldım. Ya1ıtıgım 

•tarı. h · · ·· l'k b ~~e r avaya gıttı, usle ı · O§ 

1
de •ergi veımiı .olduk!, 

tıy, ite istemediğimiz idare; ilgili 
~,Q01'tarın daha eveldeo o yerde ga· 
li~ açıhb açılamamaeıoı iyice ted· 
~•t~ '!meden bir yurddaea izin ver· 

11 '"e eon ra da: 
;; Ne yapalım yaohtlık olmuş! 

'ul 'Yerek bir yurddaoı .ıarara 
~11rı•ları, haklı olarak 11dandır· 
~"-' •rı teklindeki idaredir. İlgili 

Jttla 
~Clıeh· ~ Y•ptıklan yanlışhklan dil· 
'lflrıı •lırler buna birşey deyemeyiı 
)tr.:c't.~ Yurddaoın zarannı kim öde· 

• 
lıı 11t ll~lediye ilr.t ~oJenberiJir ya· 
tiHe Yöniio.lle merkebleriyle, atla· 
l:ld<l lebze, } oğurt utan eenafın 

ede •e 1 . . . . \>c o zrne erıoe ız10 vermıyor 
'-rı!~tnlerin de hayvanlarını, mal· 

1 11Ptediyor. 
~. \' •lılarda bir tek cadde bulun• 

•t?ıa 
bi~ d g~re yapılın bu muamele 
•lt,1 e Yerınde değildir. Yalılar cad· 
b11 ile ID11vaıti ikinci bir yol olsa 

C•ııafın o ikinci yoldao geçerek 

Bir Sekil Alacak! Parti, incir lşçilerile Ya-
' _ kından ilgilidir .. 

~~~~~~~-~~~~~~~ 

Partinin Btıyilk F edakfi .. Iığına Rağmen iş· 
çiye -GOya· Acıyanlar, En GDzel 

Tekliflere Yanaşmadılar .• 
~~~~~-·~~~~~ 

DOnkil aayımızda fzmir'deld Ba,ktn, yakından incelediği 
incir işçilerinin b• ladurlır ve ve flgHendlğl bu iş tızerlodt-, 

ark•daşımıza ıuoları eöylemlıtlr: 

- Blliyorsuouz ki, fzmlr'de 

"İoclr amelesi., adı altınd• mn· 

ayyeo bir amele gurubu yok· 
tur. Bunların bir kısmı moh· 

telif ııan'at ve meslek adımla· 

rıdır ve bu mevalmde 8 hafta 

kadar incir lştode çalaıırlar. 

Bunların ılUyet ve 11ıkıntıl11· 
una ıebeb olan en önemli 

nokt•, f lat Ustesl He baladorlar 

ve ..ergi işleridir. M•ğazalu 

çılıştırJıkları işçiyi bu balıdur· 

lar vaııtaeile sağladıktan 11oora 

-. Sonu 4 neti yüzde -

ARADA BiR 
~:-!-:'":~ 

Komite Çalışıyor. 
1/abeş as/.ouleri telörgiilcri arkasında bekliyorlar Parti haşliammı.: At'rıi Doğan 

Dün gazetemi okurken l 1ana· 
yır komitesi diye bir eerlevba gö· 
rönce yill'eğim hopladı. Naeıl? Pa • 
nayar kapanalı henüz onbet giln 
olda~u halde komite yeniden faa • 
liyete geı;miı, gelecek ıeneye aid 
banrlıklıra mı baılamıı, diye ııe
vindim. Serlcvhanın altındaki ea· 
tırlar beni hayal sukutuna uğrattı, 
meğer komite yeoi faaliyetlere baı· 
lamak için değil, eıki heaaplan tu• 
fiye etmek için toplanıyormu,. On· 
dan eoora da tabii nisan veyahud 
mayııa kadar mıpl mıııl uykusuna 
dalacaktır. 

Londra, 26 (A.A) -
İngiliz gazeteleri bogOn 

Btıtün ı· re'de toplanacak olan uluslar j noı hllyQk önem vermektedir· diğer mee'eleler Qzerlndekt va· 

Cenev· sosyetesi konseyinin çalışma1a · ( ler. ÇünkO bandın eonra Babeı slyetlertnt teebh etmtı, llb•yı· 
meı'eleslnla uluılu aoıyeteal mısla p.rtl başkanımızın Ugl· Gen el NÜ f us Sayı lll ı için elatOkoeantın 15 inci madde· elni l11teml1tlk. 
11fne dayanmak ıuretlle incele · Bir muhırrlrlmfz dGn 1 parti 

yapılan Hazırlık la r. _n_e_:_ğ_l s_':_:_:_
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-llhaylıktaki Büro Çalışıyor. 

ler De Devamdadır. 
Teftiş- ltalya Gem.ileri Yun an Su· 

Sayım işimle çulı:-arı İş.varlar. 

İlbaylıkta genel nüfus eayımı verilecek sayım mıntaka ced 

hazırhkları için teşkil edilmiş vellerl ikmal ed\lmiştlr. Bu 
olan sayım bürosunda muhtelif wınlakılarda çıltıacık 111yım ve 

dıyralardın ayrılan memurlar kontrol memurlarının atanma· 

calıomakıadırlır. Dan sayım le· 11ma da başlanmıştır. 
terinde çalışacak 2500 memura SU) ım m111ta1wlcm 
------- fzmir altı mıntıkaya, her 
birinci raddeyi serbeıt bırakmaları mıntıka birer lapekterllğe ayrıl· 
mümkün olurdu. Ortada bu imkiin 
yokken böyle bir ıeoebbüse girio· 
mek o yönde oturanları da, sayısı 

bin bcoyüzü geç1:n malı zaptedil· 
mi~ eınafı da ıızlandırmaz mı~ 

Jıte iatenilmiyen bir tarzı idare 
de budur. Yaf'ılmaaı istenen her 
ioin bir tatbik kabiliyeti, bir fay· 
daeı olmalıdır. Biricik caddeden 
meyvacı, ı-ebzeci, yoğurtçu geçir· 
memeğe k.alkıomakta oe tatbik, ne 
fayda yönünden isabet vardır. Bu· 
gibi ioler 'alnız ve yalnız gücendirir! 

llavdar Riişdii ÖKTf:M .. 

mıatır. 

/spekterlikla: 
Bu iepekterlere birer yar 

lepekter de (Müfettf t muavini) 

atanıcıkhr. İıopekterllklere yar 
ilbay Sedad Erim, emniyet dl· 

rektörO Feyıl Akkor, llbıylık 
- Scmıı 4 neli yı1:.cle -

-" Birirıci salıi~ede~·i ya~ıların .soıı ı 
farı Dördwıcu sahifededır. ) 

larında Neden Durdular? 
ltal ya inanca Verdi. Hiçbir Mak~adı 

Olmadığını Bildirmiştir .. , 

ltalwm dorıa11mcısuulmı lıa=ı parçalar 

Atlna, 26 (A.A) - Atlna 

Ajıneı bttdirlyor: 
Bazı Yanan Umanların• bir 

tıkım İtalyan harb gemilerinin 

önceden haber verilmeksizin 
girmeleri hakkında yetklll çe· 

venlerden blldlrlldlğlnt1 e;öre, 

ltalyao makamıtı Yanın hüktl · 

metine şu izahatı vermlttlr: 

Yunan hükumetladen enci 
ceden müsaade ılmıkeısan Yo· 

nın kara sularında gP.çeolerde 

durruak mecburiyetinde kalmıo 

qlan ltalyıa donanmasını men· 

sop gemiler Yunınletan'a gh· 
mlyorlardı. Bunların Y onan 

kara ıularanda durmaları dütft· 

nfllmemlt bulundoğondın nlut 

- Smm 4 ll<'İİ yii::cle 

Bütün Darül'ir
f anlılara, Sayın 
Halkımıza! 

Mekte.,lnlz yeniden yapıldı. 

Kapılarını size 30 9 35 pazar· 

ıeet günft Hat 17 ,30 da aç•· 

cak ve açılma töreni y•pıla 

c11kbr. Mektep hepinizi bu 
tGrene çığırıyor. 

Yusuf Riza Okulu 
DirektörlOğD 

~-----------------.) 

Fransız'lar 1937 senesi için bir 
sergi hazırlıyorlar. İki 1enedenberi 
hangi Fransız gızeteıini açaaııı.z 

mutlaka bu ıergi haı;ırlıklarıoa dair 
bir ıilrü tafsilata rasıgelirsiniz. Sergi 
ve panayır gibi itler böyle easlı, 
devamlı bir çalışma ile ancak ba· 
şarılabilir. Bir sergi vücuda getir· 
mek için Franıız'lar gibi her türlü 
tc~kilitı milkemmel ve hazır, her 
türlü \•esaiti Lol Lir mrm 'eket dtrt 
beş yıl öıı<·e çalıemnk ihtiyacıua 

duyar o Liıiın nder yııpmnnııa 

lliz1111::; .. lect'~ini \'orııı eiz besab cdın. 
:Filhakika, ev~ı, hu St'ne f zmir 

pnnnyırı g\'.çen ve c\'elki ıenelerc 

ııazaran hiraz dalın İ) i mın•affalt 

olmuştur. Fakat bıı cBiraz dııba İ) i 
olm:ıkt p.ıoayırımızı hiçbir zarna ı 
istecliğimiz ~ckildt>, gaye edin· 
di~imiz tarzdo başardık, manlieına 

anlaşılmamalıdır. lımir paaoyın 
evelki sene eski mahalle pazarla· 
rının biraz modernize olmuı ıek• 
lioden ba~ka biroey de~ildi, g~çen 
sene panayıra şöyle böyle yaklaoır 
gibi olmu§lu. tlk defa olarak bu 
sene biraz panayıra Lenzemiıtir. 

lo'akal daha çok, hem de pekçok 
tekemmül etmeğe, ıaoıdığı Arsı· 

ulusal> adına liyık olmak: için da· 
ha birçok safhalardan geçm~c 

muhtaçtır. Bu maksada ermek için 
ise panayır kapandığı gün, hayır 

öyle de değil, daha panayır kapan• 
madan gelecek seneye aid faaliyet• 
tere baılamak mecburiyetindeyiz. 
Buıcne şimdiden çahfma~a baılar• 
sak <;nümüzdeki ııgueıos ortaıııoa 

kadar belki ıo cMaballe pazarı> 

etiletini lımir Arsıulusal panayın• 
nın flstünden t&mamile kazıyup çı· 
kara biliriz. 

llamtli ı\ifalıet 
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Ank:ıra Di~. Bayramı ( G lYı ın lÜl ın T e o y a ~ o H 8 1b e ır O e r 1 
Çok Gazel Yaşatıldı .. lngiliz Gazeteleri ltalya'ya 

Birçok Değerli Hatipler; Dil Devri- •• • } ' • • J . 
minin önemini ve Safhalarını anlauılZorluk gosterı mesını stı yor .•. -
h•~=!~ .. ·A::.~:4·~!.k .. ,!:~ :::~ .~:~:: ~!!k ~~::~:~ Londra Gazetelerinin Yazıları, Roma· 
bftyilk törenle kutlanmıştır. eıkl çağlarda ne baytık bir 

!::~::~\~:.~.~: h:~~:.~~: :~;·~~ .. ~:~~:'.:d.:1d;!:~~ da Siyasal Çevenlerde Akisler Yaptı •. 
ve pekçok ıaylavlar bulunan anlayabiliriz demlt ve handan 
btıyftk bir halk kdtteıl Tftrk 250 yıl önce yuılmıe olan 
ilerleme tarihinin en parlak Divanı IQgatl Tftrk'te mfsaller 

İetınbul. 28 (özel) - Londradan haber veriliyor: (Tıymla), (Morlng Po11t), (Fet K.ronlkl) te 

diğer İnglllı gazeteleri, balyayı karşı zecri tedbirler alınmHıaı ve Baron Alolılnln Heri ıdrdiığil 
matıleaları dlnlememeılnl Uluılar kurumuna tıvalye etmektedirler, f ngillı gazetelerinin bu net· 

Tnrk - YuoaJJ ·---...··- . Tecim MukaveJesı 
imzalandı. 

Atlnı 27 (A.A) - Alll •Y 
lık Türk· Yunan tecim aJI~ 
maıı dün ıaat 18 de olO ~ 
ekonomi bakanlığı ı:ıefl Sl~~ 
oopuloe tarafından Klf ıı.ı
imzalıtımıetır. 

'-. ................ _ ............ ...,,.,, 
Komite eayfalarından blrlnl tetkll eden dola olduğunu 11öylemlttlr. 

bu dil enaeının olu bayramın· DJll bir ağaca benzeten Be riyalı, Roma ılyaeal mebaf tllnde derin aklaler yapmıttır. • t • 

lngiltere, V aşingıo';._D_e_n_iz_P_a-ktını Ta- ~!~!:r~::;~~ da bulunmak için eaat 18 den 11lm Atalay dlliu kökftnden 
itibaren tiyatro bln111ını hınca kuvvet alarak yakeeleceğlnl, 
hınç doldormotto. Tören latan· yabancı bir kök ftzerlne aşı 
bol'dın naklen radyo ile veri· yiılpıhrl!a hiçbir neane elde edl · 
len İbrahim Necmi Dilmen'in lemlyeceğlnl ıöyllyerek saltanat 
eöyledlğt bir ıyta ile baelamıe, yuıcılarının bol bol arapça 
hunu moıf ki mnalllm mektebi kelimelerle lhanı anlatılmaz 
koroR1non lıtlklll kurultay tekle 11oktoklırını kendlılnl 
martları taldb etmletlr. Açıe halkt•n ayrı te yakaet gören 
aclyletlnl veren Ankara Halkevl 11arıyın ayrı bir dil kullanmak 
bıekanı Ferid Celal, Osmanlı ıoretlle buna ve dininde arap· 
imparatorluğunun aıl4 bağ111la· çaya dalma 11uretlle yardım et· 
mıyacağımıı hatalarından blrl tiklerini lsab etmit n dilimi· 
de Tark'an ana diline kartı zln yedi ıeklz bin 11enedenberl 
gôeterdlğl dlkkat11lzliktlr. 11oyeallık dili olduğuna •e fare· 

Dedikten ıonra Oımanlıcanın çada kullanılan kelimelerin bir 
mahdut bir ıtımreoln dili olarak çoğunun bile 11len TGrkçe ol· 

nımadığını Amerika'ya Bildirecek .. 
----------------------.. ---------------------1 n gi l iz Donanmasının, Yakında ve önemli Bir Şekilde 

Kuvvetlendirilmek istenildiği Söyleniyor .. 
Londrı, 27 (A.!) - Dally Ekspres gazetealne göre İngiltere bOkılmetl hafta sonunda Amerl· 

kı'yı bir nota göndererek luglltere'nln harb gemileri yapısı için hareket öıgOnl6ğQnO letedlRlnl 
ve donanmaıını ônemll bir eekilde kotvetlendirmek niyetinde olduğunu bildirecektir. 

Bu nota ene14 Japonya tarafından reddedilen Vaefngton anlaemaaının İngiltere tarafından da 
hftk1n11aı addedllmeıl demek olıcıkhr. _____ .__ .............. ·--------

kaldığını Ye halkın bu dJlden doğana dair mlealler getlrmlttfr, on 
bçıadığını ve bu eartla ana Tftrk ıoyunun dftttGğd açu. Yeni Uçağımıza Tö- Fındık Çıka-
dUmlıl mahafasa edeblldfğlmlı romdan kurtardıktan ıonra bu· 
lnh etmle ve bundan ftç yıl no yerybClnb her yanını eay· 
önce TClrk'an uloaal varlığın• dıran ve Tftrk dilini kurtara· 
her yerde olduğa gibi kaltar rak ona dftnyanm en bftytık 
n soıyal alanlarında da ıağlam· en kallımelı dili olduğunu her 
laıtırahp yerli yerinde yerleştir· keae göıteren Dayak Öndere 
mek için tedbir alın, yol göll· eay~larını, ıevgllerlnl izhar 

teren Ulu önder Atatark, Tftr · eden B. Beatm Atalay çok al· 
kftn dara, yakee.k zengin dilini kıılanan konfennana Tlrkçe 
yabancı dil aalgınlarından bir y11ılmıt bir tfir okuyarak ıon 
ın önce kartarmık için oluıun vermiştir. 
okur yazarlarını bu llavata ça· B. Be11lm konferan11nı mQ 
ğırdı, demletlr. Bu ıatatın ko· teakfp, eahneye gelen B. MClnlr 
lay bir ınaı olmadığını learet Maeyyed öz Tftrkçe bir tlir 
tıden hatip, fakat Önderimizin okumoetnr. Buna mClteaklp Da· 
tlmdlye kadar göıGne kestirip yın Mel•hat Aıml bir konfe· 
yerine getiremediği hıngt it raoı vermlı n • bunu cumor 
tardır •e yaptığı lelerin hangtıl baekanlığı f lltrmonlk orkeıtra· 
kolıydır. O bu mlletl karanlık· ıının konıerl taklbetmletlr. 

lardan, bunıltıdan gerlllklerden Ödemiş 'te: 
kurtarmak için çetin leleri ba· Ödemle, (Ôsel) - Dil bay· 
tarmak Qzere yantılmıt bir ramı manaeebetlle bu aktam 
BClyGktGr, demle ve dil ftlerfnde Ödemlt Balknl dil tarih ko · 
de onun yol bulup gôıteren mlte11I tarafındın bir bılk ge· 
nrlığına dayanarak çalıetığımııa ceıl yapllmıttır. Birçok bayan 
ve dlllmlsln bu 11uretle çeınl· ve bayların hazır bulunduğu 
ılnl bulmakta olduğuna işaret bu toplantıda öz dilimiz hak· 
ederek öz dillmlsln biltdn dil· kında ıöylnler verllmiı, eiirler 
lerln ınaıı olduğunu batan el· ve ata 11özlerlnden baıı parçalar 
han pek yakında anlayacaktır okanmaıtur. Toplantı alu11l 
demlıtlr. seybek oyonlırlle geç nklle 

Hatip 11özlcrlne dil bayra· 
mına Önderimizin yGkaek var· 
hğına gönldmGzdıkl tGkranları 
Ç•ğlıyank bathyoraz diyerek 
nihayet •ermlıtlr. 

Çok alkıı:ılanın bu ıöylevl 
Beılm Atılay'ın konferansı 

taklb etmittlr. Dilin önemin· 
den bablı •e dtll tarif eden 
Beılm Atalay neılle ıöyllyen 

bir klmtenln aklına, 8Ör0tilne, 
ınlayıııaa göre dil değlılree 
olaıların dlllerlalnde bunun 

gibi birçok değlelkllklere uğra· 
yıcağını •e uluılarla birlikte 
birlikte hüyöyftp yftkadeceğinl 
ve bir uloıun ne kadar ileri 
gtltlğlnl anlamak için dlltnl 

r ' 20 ILKTEŞRIN PAZAR 

Genel Nflfus Sayımı 
Sayım itine verilen önem 

TClrk ulaıunnn kalkınma •e 
çoplma çağında bulunduğu . 

nan belgeıldfr. 

Başvekllet 

J etaliıtik Umum Müdürlüğü 

kadar detam etmlı dil bayra· 
mı katlolanmıetır. 

Ne Yazık! 
Bir Sporcu
yu Kaybettik .. 

Ankara, 26 (A.A) - Tftrk 
11poro en kıymettar emekçlle· 
rlnden birini topraklara göm· 
mftıtftr. İlk teeekkGlGndenberl 
amumt merkesla en çalıekan 

Gyelerlnden biri olan Badl'ııln 
cenueıl b6tGn ıporcoların te 

kendiılnl ınen bftyftklerln itti· 
raklle Hacıbaynm'dan kaldırı · 

lırak kara topraklara yatarıl· 
mıetır. 

Cenazede Tekiller Bakanı 

Ranı, umumi merkez tıyelert 

ve Ankara'nın hemen batan 
ıporcolırı hazırdılar. Gönderi· 
len çelenklerin adedi yirmiyi 
geciyordo. 

Mezarın batında birçok eöy· 
inler eöylenerek 1JJerhomaa 
yakeek mnlyetlerl, ıpora his· 
metleri ortaya d6kCUmGttlr. 

Ad K d 
· tının Gelişmesi. 

renle on u. •···• Celal Bayar'ın Baş-
. S . J y . kanlığında önemli Bir 

Halkımız Boyok Bır evınç e enı Toplantı Yapılacaktır. 
Uçaklarımızı Alkışladı. Ankara, 26 (A.A) - Eko· 
~~~~~~-ı~~~~~~ 

Erzincan 26 (A. A) - Diln 
boraya gelen on uçak adlaru:n 
ılmıe oldukları Trabzon, Sor. 
mene, Rlzeı, Hopa, Glreeon, 
Carle tarlınnı dolatarak dzer· 
lerlnde açotlaı yapmıt ve be· 
yınnameler dağıtarak dönGp 

M. Laval 
Cenevre'den 
Paris'e Döndü. 

lıtanbol, 28 (özel) - Cenn· 
re'den haber terlllyor: Franı11 
bıtbakanı M. Plyer LHal, bu 
gan öğleden ıonra Parl11'e mft· 
tevecclhen hareket etmlı:ıtlr. 

Franıız başbakanı, tayyare 111· 
ıaıyouunda Lord Eden, M. Be 
neı ve M. Lltvhıof 'la diğer 

doıtları tarafındın oğurlanmıı:ı· 

tır. M. Plyer 1.-nal, gelecek 
haf ta tekrar Cenevre'ye döne· 
cektlr. 

Jııınbul, 28 (özel) - M. 
PJyer LaYal, Parl11'e vlı•I ol· 
moetur. K.endlıl, yarın topla· 
nacak olan nazırlar korulunda 
Cenene itleri hakkında izahat 
verecektir. 

Eden De 
Londra'ya 
DönOyor. 

lıtaubol, 27 (Özel) - Ce· 
nevre'den bildiriliyor: 1aglllı 

delegnl Lord Eden, Londra'ya 
dönecektir. Eden'ln, gelecek 
hafta içinde tekrar Cenevre'ye 
geleceği 11öylenlyor. 

Yalanmış 
Jııanbol 28 (Özel) - Al· 

mınyı, Leblıtın ve Mıcırlıtan 
anunda bir haYa paktı yapı· 

lıcağı hakkındaki rhayetler, 
Bertin ılyual çe•enlerlnce ya · 
lulanmakt•dlr. 

gltmltlerdlr. Uçakların ıHt 16· 
30 da alandı binlerce balkın 

komotan ve edbayların il baş 
kanı ve ltyarlarının katalmHIJe 
çok pırlak olan ad konma tö 
reni yapılmış, söylevler veril· 
ml~tlr. Uçaklar yarm DJyırıbe · 

kire döneceklerdir. Törende 
uçakları ad alan yerlerin mü 
me1&illerl de bulonmuılardır. 

Glreıon 26 ( A. A ) - Da 
eabah ıaat 11ekf z buçukta Gç 
uçaktan mGnkkep bir baYa 
f ilomuı şehrimiz ftzerlode çok 
al~ıluan turlar yapmış, 11okak· 
ları dolduran ve pencerelere 
koşan bQtftn ıehlr halkı sıcak 
bir llgJ, bftyilk bir sevinç ve 

heyecan içinde uçaklarımızı 
candan ıel4mlamışlardır. Uçak· 
larıouz tehir Qzerlne Bıtbakan 
ismet İnönG'nGn hava tt>hllke · 
11lnl bildiren kıymetli sözleri · 
nln bazı parçalarlle Ttırk bava 
kurumunun bava tehltkealnln 
blllomeal ve hava korumanı 
her yurddıtın yırdım etmeal 
hakkındaki ıözler yazılı k4 
ğıdlar atauşlar ve Trabzon'a 

doğru yollarına de Hm etmlı · 
lerdlr. 

Rusya'da Yiyece
ğe ~"'iat Kondu .. 
Eski Fiatlerde De 
indirimler Yapıldı .• 

Moekova 26 ( A.A ) - İlk 
teı:ırln bışındın itibaren pcra 
kende ekmek ve un f laılerloln 
lndlrllmeel, veııib nıolftnftn 

kaldmlmaeı •e et, balık, şeker, 
yağ, patates içinde f lal konul· 
m1111 !hakkında icra komlteıt ve 
halk komiserler korolu ka r arı 
netrolonmoştur. ' 

Bu kar.rda, bunun Kolkoz 
tarım ve hayvan yelletlrmele · 
rlndekl bftyGk llerleylı:ıln bir 
eonocu olduğu yazılmaktadır. 

Flatler her bölgenin kendi 
atel tut)anaa göre teeblt olu•· 

noml Bakanı CeJAI Bayar'ın 

başkanlığı altında bakanlık hl · 
ııaeında 7 llkteşrfode fındıkla· 

rımız1n lıtlh11al, alım 1atım, 
ımbalij •e 11evk tarzlarlle dıt 

pazarlara ırzını ve rakip mem· 
lcketlerln vazlyetl~rlnl incele 
mek Qzere mftatabıU ve tftccar 
mOmeHillerlnln lştlraklle bir 
toplantı yıpılmaeı kararlattırıl · 

mıştır. Bu toplantıda mtıhlm 

fındık letlbııal mahalleırl olan 
Trabzon, Glreıon ve Ordo vl· 
l4yetlerindekl mftıtabelller ile 
tOccar mflme1111llerlnln hazır 

bulundurulması IQzumo alaka· 
dar llbıyhklara tebliğ edllmtotlr. 

Toplantıya memleke&lmlıden 

dış ply11alara kftlllyetll mlk· 
darda ııodık Htan başlıca lh· 

Bulunmuştur .. 
letınbol 27 (Ôıel) - ~ 

lar kuruma lronaeyl tarafı.i 
ıJ ayrılan komite, bagGn toı:-

mıe ve İtalya Habeelıt•D • 

mazbğı etrafında konGtaı•.; 
bolunmaetor. Komltealo . 

devlete yapacağı teklif pro~ 
on gtınden evel bltmlye~r 

Yunanista 
Silahlanma 
lşile Meşgul. 

latanbul 27 (Özel) - ,_.; 
dan haber veriliyor: YooJ 
tan mtllf mftdafH komtı ~ 

bıtbakan M. Çaldarlı'ln 

kanhğında toplanmıt ve f 
nletanın 111lAhlınmı lel' 
konuemuştnr. ----

Atatürk 
Meksika Cumıır 
Başkanını Kutlutadıı 

Ankarı 26 (A.A) - at 
ka uloıal bayramı maaaee iJ 
Mekılka hlrletlk bakıl.,, I 
comurloğo bıokanı ile Co 
baokanımız an@ında çe~ 
telgraf tar: 

Meksika blrletlk hft.kulll (fi' 
comurlyet bıokaoı S. E. 
ral Lazaro Garden11 • .ı 

Me•,. 

Mekelkauın ulusal b•~ 
mOnaeebettle 1100 eklelıotJ ~ 

11&mlmlğ tebrlkl~rlml 1100".ı 
tıhei 1111detlcrl ve Mckılk• ~ 
bayındırlığı huıuıundakl b' ~ 
retli dileklerimin kıbulGOO 
ca ederim. 

..,~ 
Kamal AtntU 

Son Ekaelan11 K.amtl Al~ 
Cuwur Batkanı AO 

Mekalkanın lltnı lstlkl 
yıl döoftmO mClnaıebetlle 
dermek lfttfuııda boluod 

tebrik telgrafından 

eekkGrleriml 11unar 

milletinin refıh ye 

dol•'9 

eab11i ıaadetlerl için bdlt 

aamlmi temennilerimi arı• ,ıt 
Luzaro c ord 
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habeırDern 

Parti, Sporumuzla Yakından ilgilen- 1 - n:.~··.::.ıına ayrıl· Deposu lnf ililk Etti. yı 1 ıyor .• 
ıniştir. Kongre Pazara Toplanıyor. mıı 330 doğumıu ve bo do· 

EYelkl gece İsmlr spor ko· 
lftplerlnln eallhlyetll murahhas· 
ları Balknlode bir toplantıya 
Çalırılmıı, ilbay Fazlı Güleç'le 
Plrtl baıkaoı A vnl Doğan, bo 
gençlerle İzmir spor işlerini 

gellıtlrmek tol azerlnde koouş
llınolardı. 

Baıkan dan bu hususta bize 
111 izahatı vermiştir: 
-Parti; gençliğin ıevk ve ldı· 
reıl Ye teokUAtıoın tanzimini 
loıa bdy(lk kurultayda verdiği 
kararla GaUlDe almıştır. İzmlrde 
lebarb etmlo kuvvetli bir ıpor 
bareketl Yardır. Biz hunu, teo 
.______-:--~~--·----~---~~-

Ortamektehler 
'talebe Velileri Mek
tehlere Başvuracaklar. 

Lrataı •e Tllklllk ortamek· 
leblerlade talebe namzedi kay· 
cledllmlt olan çoealdar bugfin 
telllertle btrllkte bu mekteble· 
re bat•ararr.k çocnklannın han· 
il lllekteblere nrllmlı olduğa· ... 
.... nAfenecek ve kendilerine 
'erilecek kabul klğıtladle alt 
0ld11klan mekteblere gönderi· 
1etelderdfr. 

ÔAretmen okolondakl orta· 
11lekteb okul kısmına yazılmıt 
0laıa oamıetler de pazar gaoa 
'•lllerlle mektebe mGracaat 
edeceklerdir. ----€bu Hayvan Sergisi 

5 fe 6 ilk teırlnde Tepeköy· 
de açılacak olan ehli haynn 
~ için bayt.r dlrektörltlğCl 
ile Tepeköyde aygır depoıunda ._,da devam edilmektedir. 

~iye kadar 25 kıınk, 65 
la7 Ye 25 11ğır kaydedllmlotlr. 
'-1.ı ehli haynn aerglalne 
•t16k bir ilgi Hrd1r. İyi de· 
l°eeelert alacak haynolarıa ••· 
latbıerlae 2700 Ura dığıtıla· 
~br. 

~ezbahadan Ça
lınan Peynirler. 
~teli Tekerlek Ka
t•ı- Peyniri Çalmış. 

'1eıbahada çalııan 1ıtanköyl6 
41.dcaUab oğlu K4mll meıbah• t"lllr depoıondan yedi teker-

it Ye onbeo kilo kııar pey· 
'1tt talank bmlr'de Tarkpa· 
"'111da Şemoel'e ıatarken ıoç 
e.., 111talmuotur. Jt.Amll'ln ıoç 
°"-&ıaıa ayol yerde çalııan 
~laar·h Ali olduğu anlaoıl· 
..... •e tahkikata baılanmııtır. 

kllitla yakındın tema& etmek 
auretlle ilerletmek ve lzmir'dekl 
spor Hrhğıoı daha kuvvetli 
bir hale getirmek lıtlyoroz. 

Kuhlpcahlkten uzak ve ıporo 

blT eğitim iti ve karekterl bil · 
tünleotlrmeğe yarar •bir vısıta 

tellkkl eden heyetler teıklllnl 

dGştlndOk. Bu hosueta kulüp· 
lerln dikkat nazarını çekttk, 
bir nevi yoklama yaptık. K.o· 
JGplerlrı se14hlyetll heyetledle 
temaa ettik. Görliş ve d016ofle· 
!erimizde tam bir isabet vardır 
ve bu heyetler pazar gftn6 top 
lanacık kongrede, dediğim ev· 
111fı haiz heyetler seçmeğe ve 
kulOpcülOkten ziyade gençlik 
için çahımağa söz verdiler. Ken· 
dllerlnden bazı isimler aldım. 
Biz de tetkikat yapacığız. Bu 
tetkikat bitince kul6plerle ikinci 
bir defa temae edeceğim. Ve 
demin eöyledlğlm gi,bl, lzml r 
spor itlerini, kulOpçiUükten 
uzak ve hakiki bir terbi ye işi 

olarak anlamış arkadaılardan 

lıtlfade edeceğiz . 
Mıntaka merkez heyeti ile dl· 
ğer teknik heyetler, parti bina· 
ıııoın Cıt kıemıodakl dairede 
çahıacıklardır. Bu ıuretle ken· 
dflerl ile daha sıkı bir çal.oma 
dlılplfol baıarmağa lmkln bu· 
lacağız. 

İzmlr'de ııpor ıahaıı ve vaeı· 
taları nokaaoı vardır. Me111IA 
yazme havuzları, kapalı bir 
jlmaazyum, daha dazgon bir 
ıaba gibi... Bunları lklyOzbln 
liralık bir it olarak tahmin 
edJyoroz. Bir tlrketle temae 
ederek takıltle ödenmek 'llzere 
bu ıeaisatı yaptırmak leteyoruı 

ve umarım ki bo yıl içinde 

lnıaatı ihale edeceğiz. 

Gazi EustiUlstlne 
Gidecekler 

Ankara'da Gazi eğitim eoıtl· 
tGııdae girmek lııdyen talebe· 
lerln ıınaçları dan öğleden önce 
K.arataı'ta erkek öğretmen oka· 
lo ealononda yapılmıtbr. 

İmtihan evrakı K.61Ulr Ba· 
kanbğıoca tedklk edilecektir. 

Polise Rftşvet vermiş 
Gece yarmadan ıonre Tepe· 

clkte kapalı bulunan genel ev
lerden birisine girmek için 
polise bir lira riiıvet veren 
Abdülkadir oğla Şakrd genel 
ınamaolığa verllmlo ve hık· 

kında tahkikat yapılmak 6zue 
GçGncil miltıotlkliğe ıevkedll· 

mlotlr. 

ELHAMRA 
ldereılnde Mllll K.Gtôf hane sloemaaı 

Gönül Acısı 
Şah ve çok gGıel bir kızın iç gıcıklayıcı aıkı, hayatını 

111 .. Dh~a, hlımete vakfetmlo bir genç doktora vazlf eılol 
• 11atturablllr mi? 

BAŞ ROLLERDE 

ark Gable, Myrna Loy, Elizaheth Allan 
PARAMUNT JURNAL DA 

Oab J l Sulha dua ediyor. Bel· 
eş m para o ru çlka krallç.,ılnln cenaze 

llleraıtmı Ye ıoo haberler. 
Seana ıaatlerl : Hergdn: 15-17-19-21,15. Cumarleıl 

lS,3o, lö te talebe mıtlneal. Pazar 13 de bışlır. 

11 Akoam ılnemadıo ıonra her tarafa otobdı 
•e ttamny nrdır. 

ğomhılırlı muamele görecek 
olan dl ğer doğumlu ve her 
ne ııoretle olursa oleoD şlm· 

dJye kader askere eevkedU· 
memlı bo ıunıfa meneob 316 
doğumundan 329 dogomunı 

kadar dahil erabn birinci 
teorin ayıoın 7 inci gftnilnden 
itibaren müretteb oldukları 

mahalle ıevklerlne batJlanaca· 
ğından bu eralln toplanma 
gftnOnde tJObe merkezinde 
bulunmaları ve baloomayao· 
ların kanonda yazıla cezalarla 
cezalandmlacağı. 

2 - Bunlardan bedel ve· 
receklerio nihayet birinci 
tf'frln aymın dördüncft gflnQ 
akıımına kadar bedellerini 
vermlt bulonmıtarı ve bo 
gftnden ıonra bedel alınmıya · 

cağı JIAa olunur. 

Yeni Def-
terdar Geldi. 

--••f-+• .. 1-+ __ _ 

Kenan Yılmaz Da 
Dfln Ankara'ya Gitti. 
Şehrimiz def terdarlığına atın· 

maş olan Finans Baklnhğı tet· 
kik bftroıo dlrektörd hukuk 
fakfllteıl mezunlarından İhıaa 

dOn akşamki Afyon trenlle An· 
kıra'dan gelmiş ve Basmahane 
istasyonunda flnanı dayra dl· 
rektörleri ıaraf1nda karııla_o· 

mııtır; bogfln ödevine baıhya· 
cakt1r. İhsan; ;önce de İzmlr'de 
Muhasebat divanı muraklbU· 
ğlode usun zaman bulunmuı, 

ödevinde muvaffak olmuı ve 
kendisini ıındlrmlı bir zattır. 
Yeni ödevinde de munf fak 
olacağına kuoku edJlemez. Atan· 
ma emri de dan llbayhğa gel· 
lmıtlr. 

Bakanlık varidat genel direk 
törlOgOne atanan eakl defterdar 
Kenan Yılmaz dön eabahkl 
Ankara ekepreıile Ankara 'ya 
gltmlı, Karşıyaka lıtaıyononcfa 
ilbay Fazlı Galeç, varidat ta· 
hakkak dlrektör6 Akif Para 

Yangın 7 Saat Sürdü. Zarar 50-60 
Bin Lira Raddesindedir. 

Dftn eabıha kHşı ıaat 3,40 kovaolarlle dotmoıtu. İnf llAkın 
da fnhleerlar ldereslolo Altın · f lıenk sandıklarından blrlnlo 
dağ mevkllndekl dinamit, barut konmoı olduğu yftkaekçe bir 
vtı muhtelif tabanca f ieenklerl yerden dOımeel yüzGuden oldo· 
bava f ltJeDkletl Ye avcı malze· ğo da söyleniyor. Tahkikat he· 
meal dola olan depolarından nQz kesin bir sonuca varma 
f lşenk depoi!o lnf ilAk etmlı ve mııtır. 

yanmığa başlamııtar. Yangını depo bekçlel Fet 
Yangının çıktığı depo iki böl· tah aeri mezarhktan telefonla 
meden lbareulr. Yangımn sığ itfaiyeye blldlrmlı ve itfaiye 
bölmeden çıktığı oranlanmak· beo dakika sonra yangın yeri· 
tadır. (Tahmin edilmektedir) ne yetlemletlr. Mermi yağmuru 
ÇOnkG klorla ve yaomığa mG· altında eğilerek ve mevzi ala 
aah olan maddt ler bu bölme· rak ilerllyen itfaiye yaugını 

dedfr. Bu depolar önce barut söodarmeğe bıılamıı, fakat 
lohtaarındao devir almmıştı. yangm aöndflrme tertibatından 

Altı, yedi yıldanberl mOştell olan biricik kuyunun ıoyu bet 
maddeler depoları olarak kolla · dakikada tflkenfnce zorluk bış · 

nılıyordu. Birbirinden ylrmlbe· lımııtar. Bondau sonra mezar. 
şer metre aralıklı olan dört lıktan getirilen kazma kOrek· 
depoda daimi iki bekçi vardı. lerle yangının Gzerlne topra~ 

İnhisarlar bıo dlrektörltlğ6 bu· ve kum atılarak söodOrmege 
radakl kuru otları da sama· devam edilmekle beraber itfa· 
nıoda temlzlettlrmlıtl. 1 ye merkezinden ıu tankları 

1ıtlılde zararın elli, altmış dı getlrtllmlı ve böylece ıu 
bla lira raddeetnde eldoğa eağlanmııtır. Yedi saat faııılaSAz 

oranlanıyoı. Yalnız f lıek de uğraean ve fedıklrane çalışın 
poıu lnfllAk etmeylpte dlna· itfaiye yangını tamamen eöodftr 

ÜıOm kurumu dün de plya· 
eadın Oznm eatıo almışlar. iki 
OçgOn enel Qzüm fiatlerfnln 
dOşmeğe m(ltcmıyll dorum11 
görüoüoce kurum borsadan 
ftzüm alm•ğa başlamıı ve fi. 
aılerln dııımecıioe engel olmoı· 

tur Şimdi eatıı flatlerl iyi git · 
mektedlr. 

Korum nam1Da ılmdiye ka· 
dn 3000 ço val OzOm 
ahomıı,ıtır. 

inhisarlar Ge-
nel Direktörü 

••••• 
inhisarları o 

ftzOm Alımı işini 

Tetkik Ediyor. 
mit veealre dolu olan dlA-er mftı,ıtar. 

fi . Şehrimizde bulunan lnhlear• 
depolar lnf llAk etmlt olea idi Depodan 15 20 bin kadar ler trıkflillnı teftlı etmekte 
bllhaua Altındağ kOyCl için f lıeok t• kurtardmııtar. hfal · 

olan inhisarlar gtnel dlrektörG 
baytık bir tehlike bae göste· yenin yerinde tedblrlerlle ıu 

Mltaı; dftn öğleye kadar bat· 
recektl. Tahkikata göre yan· aağlanmamış obaydı yangın; 

direktörlilkte meıgul olmuı Ye 
gında kasd görOlmemektedlr. bu depoya oobeı metre uzaktı 

ö~leden 11onra borsaya giderek 
Yangının bir knılcım .eya batanın dinamit ve barut 

loblsarlar ldareel uamıaa eatın 
•anık bir sigara atetlolo depo· depolarına geçecek ve bOyftk 
J alınan azam alımında bolun· 
nan han menfealnden girerek bir fellket olaeakll. BCUCln 

muı, Alıanca\'ıakl 11gara fab· lnf llAka eebeblyet Yefdlğl Hnı· itfaiye memurlırı canlarını 
rlkaııını gesmtı, teftlı etmlotlr. hyor. ÇankG semin katı ile tehlikeye atarak çahımışlardır. 

ı Genel direktör; tırab fabrika · 
döıeme aruıode elli eantlm Baılarında itfaiye mCldGrfl b 

ıını da teftiş eylemlıtir. açıkbğında bir booluk vardır. rahim Ganıy bulunmuş ve 
Ha H menfezlerinin ağızlarında onlara cesarette, çalıomada ör· • Gonnn 

Koçak Haberleri 
tel veya parmaklık yoktu. Hal· nek olmuıtur. 
baki bunun yaptırılmıııı IA· Şehrlmlıde bulunan lnhlıar· 

zımdı. lar genel dlrektôrG Mltat yan· 

Hatta tahkikatı göre bu de· gın yerine kadar giderek tel· 
ilklerden bazaa fareler de glrl· klkıt yapmııtır. 

yor n flıeoklerlo mukana Tahkikata devam ediliyor. 

kounlar1nı ylyormuı bekçilerin ödemişte 
alınan ifadelerine göre laf llAk 

Uray Erıciimeni 

Uray daimi encflmenl; 
oarbayhkta toplaamıı, biriken 
uray lolerlnl çakarmııtır. 
Ziy aret: 

Ant olmoıtur. İnf lllk ııraaında Kızıl flastahğı 
Ye yaz kaaar f loıoı memuru yanın deponun lklyda metre Ôdemlı'te kısıl haııtılığıoa 
tarafındın uğurlaamııtır. geolıllktekl çevreıl kıpkızıl gO· karo• ıağlık tedbirleri ıhn · 

ilbay Fazlı Gflleç ve C. H. P. 
başkanı Yoıgad raylnı AYnl 
Döğan; dan öğleden enel 
moetahkem mevki kamutanı 

korgeneral Keramlddln Koca· 
mın'ı ziyaret r.tmlolerdlr. 

Öğretmen Ma· 
kam Qcretleri •• 
Bunun için HOdçe· 

rftnGyordo. Mermiler patlıyor mııtar. Şehrlmlı eağhk ve ıoı · 

ve bir harp eabaeelnde olduğu yal yardım dlrektörlGğünden 

gibi mfttemıdlyen pathyordu. olmdlye kadaa elli ıl~e kızıl 

Deponun çevreııl patlıyan f lıenk ışııı Ôdemle'e gOnderllmlıtlr. 

de Tahsisat Var.. fizüm, incir ve Fıodıkla-
Düo bir ~Helede ôğretmeolerln 

makam Ocretlerlnl alamadıkla· rımızın Isıı·hıaA. kı· •• 
rından ılkAyet eden bir yazı 
vardı. Diln kOltflr direktôrld· 
ğGoden mee'eleyl tahkik ettik. 
Makam dereli almıyın hiçbir 
öğretmen bolunmıdığını öğ· 

rendik. İlbaylak yeni btıdoıelia· 
de de öğretmenlerin makam 
Gcretl tahılııatı zaten ooıomıo 

bulanmakta dır. 

Tahkir Mi Etmiş? 
Abdullah oğlu Sadık hakkın· 

da Bayındırlık bakanlığı 7 inci 
işletme eıpektörlflğlloft takklr 
etmek ııoçundan genel ııan 

mantıkça takibata baılanmııtır. 
Sadık bir arpa mea'eleıl hak· 
kında 'I inci lıletme eıpektör· 

10ğ6ne gönderdiği bir mektupta 
"Atpaları kapatma uıulfle ııat· 

tınıı. Bunlar blıce malumdur.) 
diye yazarak tahkir etmlıtlr. 

Üç6ncd mClstantlkllkçe tıhklka· 
tı denm edilecektir. 

Çikolatalar Yerine Y erlj Orttnlerimi
zi Yimek Ulusal Bir ödevdir .. 

••• Üzam, incir ve f1ndık g(bl ğaltarak bfttOn mektepler direk· 
ihracat maddelerimizin lçpazar· törlOklerlne göadermlıtlr. 
larda earf lyahoı çoğıltmak Şehir ve kaHbalerımızda çl 

kolala gibi ıeyler yerine kıım"n ııuretlle f laller flzerlne feyizli 
tesirler uğlanmaeı kararlaştı· 

rılmııtır. 

İlbaylıldar ıınırları içindeki 
araylar, cemiyet, ılrket Ye em· 
ealf teıekkGllerle halk tarafın· 

dan tercihen bu tlrtınlerlmlzlo 

lıtlhlAk edilmesi için ekonomi 
bakaahğından Ubaylığa bir 
bildirim gelmletlr. 

Bu ihracat Orftnlerlmlzto yl· 
mek ıuretlle lıtlhltklnl eağla· 

malı: bir yord ôdnldlr. KGlt6r 
dlrektôrlllG; ba bildirimi ço· 

de olea GıOm, incir ve fındık 

lkameıl hem daha faydalı, hem 
de lı.trlı olacaktır. Üzilm ve 
incir ıatıo kooperatif lerl dahilde 

earf lyatı arllrabllmek için fiyatları 
aıgarl bir hadde lndlrmlılerdlr. 
Birer kiloluk aağlam, temlı ve 
oeffaf kAğıt torbalarda bir kilo 
Oztım 11 12 kuruoa bir kilo la· 
clT 10 kuruıı verlleceğtne göre 
dahili ııOrftmGa ırtırılmaııına 

engel olacak bir hal kalma· 
mıştır. BGtGn boalar bildirimde 
bıh edilmektedir. 

Gidenler: 
Bir mdddettenberi ıehrlmls · 

de hulonmıkta olan ManlH 
111ylavı ıalr Kazım Nami Doru 
ile Van Hylnı Dakkı n Ar· 
tlvln ııaylnı Alt Rlza dGnkl 
eklepresle Ankarayı ghmlılerdlr 

istifa: 

lıbaylık genel kurultayının 
Bergama üyelerinden avukat 
Fehmi Kural; ~Ankarayı oak· 
letllğlnden 6yellkten istifa et· 
miotlr. 

Yahudiler 
MOnih Teşrin Hayra· 
mına iştirak edemi· 

yecekler. 
İstanbul 27 (Özel) - MI· 

nlh tehrlude her sene yapılan 
:wTeırlnlevel bayramı" buıeae 

geçen yıllardan daha mGkem· 
mel ıurette tes'it edilecektir. 
.Ru bayramda bdtGn gtın Ye 

gece ylnllfr, içilir, oynanır; bu 
ıene bu bayram Y ıhudl uoıo · 
raaa menıub olanların lıtlrakl 

kat'ı ıorette yauk odllmlıtlı. 



1 il • • 
Amerika Mektupları Boıröncn 
Nüyork'ta Şehir Nasıl Sıyasal Buhran 

Temizlenir, Bilirmisiniz? Bu Hafta Bir 
----- Şekil Alacak 

Bir Boks Maçı Hasılatı Yarım Mil-
yon Dolar Tutuyor! 

Geçenlerde Amerilm'da bir zenciye mağltip olduğu için /tal.ya 
tabii)'etinden iskat edilen ~esh·i dii11)'a şampiyonu /\amera. 

Nevyork, ( Özel ) - Sabık ve mevcut jlmnaetlkhaneler ;;-
dftnya boka şampiyonu ve her eğlence odaları ıslAh edilecek 
ıporcunun ismini bildiği Demp ve damlarda gdoeo banyosuna 

sey 7 inci caddede en btıydk mahana yerler yapılacaktır. 

boks ve blrçolr başka moaaba· Bir general ne tiiyor: 
kaların yapıldığı azim blnınm Buranın eo . meşhur mGte· 
kartmnda bir lokanta açtı. kald generallerfnden bfrl ve 
Buraya bftyük sporcular devam birçok hırblere lştJrak etmlt 
ediyorlar. Dempsey ve ıampl· olan general Smedley D. Botler 
yonları g~rmek ve imzalarını ahiren neşrettl~I bir makalede 

almak Jetlyeoler hep bu tokan· "'Tecavftıi harbler dalaverıdır." 
taya gidiyorlar. lemi çıkan bu DJyor. 

yerin barı ve masaları artist· NeııJorhta temizlik: 
lerJe dahi doluyor ve netice Nevyork belediyesi, sokak· 

hlbarlle çok kalabalık .. Dempaey lau yıkamanın, ıokakları ad· 
lee eamplyônalık keseleri kadar pOrmeden daha ucoz olduğunu 
kOlllyetll para kazanıyor. Buna görmftttGr. Sıhhat ltlbırlle bit· 
"Baıka ttlrlft uak avt,, derler. tabi bn daha iyidir. BftyOk 
Hükumet lı:rcdisi: su kamyonları tekerlekleri al· 

Btıkumeıln ahiren çıkardığı tından ve yolun yilzftoden ikl 
yftıde 1,1·2 falıll ve 3,1 2 tarafı kuvvetli eu fıtkırtmak· 
ıene videll 500 milyon dolar tadırlar. Bu suretle toz, çöp 
miktarında bonolara iki buçuk ve kAğıtlar kaldmm kenarla 
mlıll talih zuhur etti ve bono· 

l1rın hepsi bir gftnde satıldı. 

Bu, hftkômet kredlef alo çok 

ytıkıek olduğuna del41et et· 
mektedtr. 
Fakir lıalka banyo: 

Nevyork bdedlyeeloln halk 
için 30 kadar banyo mahalleri 
vardır. Buralarda kadın ve er 
kek herkes pna11z yık.nabtllr. 
Etftvden geçme bnlılac, eabun, 
banyolar, do~ yerleri ve bir 

kıemında yllzme ha.uzları var· 
dır. Belediyenin eon bir kara· 
rına görf', bu hımanlara birer 
çamaıarhaoe tlhe edilecektir. 
Elektlrlk ile l~ltyen makineli 
çımaıır tekneleri, elektlrlk 
fttiller ve baskıhr, kola ve 
boya d•lrelerl ve elbise etüv· 
lerl techlzat meyanına konacak -ANADOLU ____ , __ _ 

Günlük Siyasal Gazete 

Sahip ve Baoyazganı 

Haydar Ril~dü ÖKTEM 
Umumi neıriyat ve yazı itleri 

müdürü: Hamdi Nüzhet 
İdarehanesi: • 

lzmir İkinci Beyler sokağı 
C. Halk Partisi binası içinde 
Telgraf: İzmir ··ANADOLU 

Telefon: 2776 •• Posta kutusu 405 

ABONE ŞERAİTİ : 
Yıllığı 1200, Alu aylığı 700, Oç 

aylı~ 500 kuruotur. 
Yabancı memleketler için 1e11elik 

abone ücreti 2 7 liradır. 
Heryerde 5 Kuruotur. -GClaü geçmio nüshalar 25 kuruıtur. 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

rına gidiyor ve C?radan akarak 

mecralara dôkftlGyor. Böyle· 
Ulde yolların temlzlenmeıl ça. 
bok bitiyor •e adedi 11 olan 
eGpGrgecller pekAı kal•n te· 
ferroıt ile meıgul oluyorlar. 
Spor: 

1 - fnglltz Sfr Kampbell 
nihayet otomobil ile 11atta 301 
kii11or mil ghml~ ve gayesine 
ermiştir. Kara tayyareleri re· 
koro 312 mil, deniz tayyare· 
lerl rekoru 440 mildir. (Bir 
mil 1609 metredir) 

2 - Maks Baer ile zenci 
Joe Loula araeıuda yapılacak 

boks müeabakaeındı .kapı hası· 

latının yarım milyon dolar ola· 
cağı tahmin edilmiştir. Baer 
aelen yahudldlr. Nevyork. ·ra ise 

2,1·2 milyon yahudi ve pekçok 
siyahi vardır. Diğer meraklı· 

lar da buna Uite ediline ya 
rım milyon dolar asgari görill· 
mf'!ktedlr. Biletlerin nıefındın 

lazlım eatılmıotır. 

3 - Jogllf z ve Amerikalılar 
arısında golf mftsahıkaları bıı· 
lamak ftzeredlr. Golf oyunu 

dağlarda yapılan ve biri birin· 
den 150 ili 400 metre uzıkta 
bulunan 18 çukura tenle tO· 
pundan biraz kOçGk olan bir 
topu çomak ile enaz voruılı 

sokmaktan ibarettir. Vuruşlardı 
çok meharet lazımdır. lnglltere 
te Amerlka'da bu oyun lçlo 
her sene milyonlar 1arfedlllr 
ve bftyftk mOsabıkalar yapılır. 

Bu oyuna diğer memleketler 

de 0 Dfplomat,, O}'DDO nazarile 

........ 
Gazeteler; konseyin sekiz 

günden evvel beşler komite · 
sinin raporuna dayanarak her· 
hangi bir neticeye varmıyaca· 

ğını sanmaktadır. Bu Forttle 
eğer arada tahmin olunmayan 

bir mtıı'ele çıkmazPa buhraoın 

yeni t1af hası ancak hu hafta 
sonlarına 4Joğra baelıyacRktar. 

Gauteler; aluelar sosyetesi 
dışında mt's'elt'nlo ballolonacağı 
hakkındaki §ıyialara blçbfr 
ehemmiyet vermemekte ve bo 
teklif in fnglllz del,.gelerl tara · 

fından reddedilectğlni ummak· 
tadular. 

Taymis gazetesi; yazdığı bir 
makalede İtalyan leteklerinl 
sıkı bir eorette tenkld etmekte 
1ralyan isteklerinde manhk ve 
vüzuh bulunmadığını eöyle· 
mektedlr. 

Bu gazeteye g~.e; İtalyan le 
teklerinin dayaodı~ı teferrftat· 
da mıobızdır. 

Deyll Telgraf ta ltalya'nın 
mantıkında ciddiyet bulunma· 
dağını tebırftz ettirmektedir. 

Diğer g11etelerf mütaleıları· 

da hona benzemektedir. 
Marsllya, 26 (A.A) - CI· 

butlye iki aeoegal tirendaz fır 

kaeını nakledecek olan Porthos 
gemlel yırın hareket edecektir. 

Genel Nüfus 
Sayımı için Ya
pılan Hazırlıklar ...... 
J. K. blnb1tı Ltıtf a atanmıo· 
lardır. Diğer ftç lıpôkterllğe 

de gene böyle ycıksek katları 

legal eden zıtlar atanacaktır. 

Genel sayım itine ne kadar 
önem verildiği mıntaka lepek· 
terliğine yGkeek katları legal 
eden zatların atanması göster· 
mektedlr. 
llazırlanan ilçeler: 

Şimdiye kadar eayım hazır· 

lığını yapmıe olan ıekiı ilçe 
eef tltten geçirllmlf, bonlardın 
beololn bazırlaklırı çok iyi bu· 
lunmuıtur. Üçftnde b111 nok· 
eanl11r görOlmtııtftr. Bu aokun· 
ların tamımlanm111 için gere· 

keo emirler verllmlttlr. İzmlrde 
yapılan hazırlıklarla cenel na. 
foe sayımı 7 e11t içinde biti· 

rllebllecektlr. Ondan aonra Ka · 
dUekaleef nden -.tılacık topla 
herkes etinden dıtarı çıkabl· 

lecek ve genel bayat baıhya· 
caktır. 

Köyler ne halde? 
İlçe köylerinde yapılan ha· 

ztrhklırıo çok iyi olduğu ve 

nokean blroey huloamıdığı 

memnonly~tle görfllmOşUir. 

Burmwa "<la 
İlbaylıktakl nftfus eayımı 

borosu ıef llğioe ıtanmıf olan 
hukuk itleri dlrektörtı Dlllver 

Argun ile lıtatlatik dlrektörtl 
Nazım Balkuv; dftn öğleden 

sonra Burnavı'ya giderek ora· 
da aayım için yıpılmıı olın 

hazırhkları gözdtn geçlrmı, . 
ltrdir. 
~~~~~---ı~~~~~-

bakı lmakta ve bankerler n bG· 
yok tftccar ve eanayl adamları 

golf oynamaktadırlar. Golf hı· 
klkaten çok iyi ve 8ıhbi bir 
oyundur. Dlplomatlımn sinir· 
lerlnl gevşetmek: ve kafalarını 
serinletmek için lizımdır. Se· 
rln kafalı diplomatlar kavgadan 
ziyade eulh yapmak iktidarını 

haizdirler. A.R. 

iiliiiiiiU. 

Artan 
Parti Başkanı Avni Do

ğan Söylüyor. 

Italyan 
Yunan SularıJI 

Neden Durdof 
••• ••••• 

onları bir hafta çahştırırlar ve 
ekseriya; f lat U.teılnl, bu bir 
haf talak çalışmanın sonunda ve 
işçiye para dağıtacağı sırada 

ararlar. 
l\ondan bışka işçilerden, 

balador parası namı altında 

hHgOn onar kııruş kesilir. 
Yani kark gün çalışan bir leçf, 
baladura dörtyOz kuruş vermek 
mecburiyeti altında bırak.alır. 

İncir işleri birlik halinde top 
lanmağı ve bu suretle lıçller 

blrll~I teşkil4tımızın soyeat ve 

'sağlık yardatnlarındao faide 
görmeği düşOndOler. Bize baş 
vordular, muvafık gördOk ve 
birlikleri kuruldu. Bu yorddoş · 

lerın diğer dilekleri araeında 

bir de vergi işi vardır. Donlar 
diyorlar ki: 

- Bizden mavazene ve boh· 
rın vergiıf namı altında bir 
para alınıyor. Biz bu tıhsllltın 
oaolaftz olduğuna kanllz. Yani 
kanonun teeblt ettiği miikel . 
lefler ara11nda biz yokuz ve 

tatbikat yanlııtır. 

Gene bo lıçller dl yorlar ki: 
- Bizden balıdur para11 

namı altında hergftn muayyen 
bir para kesmek bir hakeuı· 

laktır ve mağaza eablblerlnln 
vakitli vakftslz l Jat lfeteılnde 

tenzllAt yapması, bizi zararı 

sokmaktadır. 

lıçller, işte bu ılUyetlerl 
öne silrerek, partinin araya 
girmesini lıtedller ve biz de 
meteul olmağı bıtlıdık. 

İncir amelesi, bo birliklere 

glrmek hHeblle, bir menim 
te heyeti umumiye kararlle 40 
kurut teıhhod etmltlerdlr. Bo· 
na, ayrıca, pul parası, beledi· 
yenin ccısdan ve kaydf ye h11cı 

olmak tııere 40 kurut kadar 
bir maeraf Uıhe edilmektedir. 

Parti; lıçl blrliklerl barosu, 
eeaıen diğer &1n'at ve meılek 
birliklerinde kayıdlı, fakir, 

yıılı veya oobet yaııodao 
aıığı olan incir leçlılnden bo 
paraları almamakta ve kendi· 
ferine paraııı olarak cftıdan 
vermektedir. Yıol. bıtka bir 
ean'at eahlbl te baıka bir bir· 
llğe dahil olanlardan ikinci bir 
teıhhtıd aramamaktadır. Geriye 
kalan ve doğrudan doğruya 
incir lşçllerl birliğinde byıdlı 

lfçllerde bir mevıim için ve 
bir defada verdikleri 4:0 kurut 
mukablllnde hastalarını mec· 
canen tedul .ettirmekte ölam, 
doğum, lplzllk gibi hallerde 
birlikler bftroeundın yardım 
görmektedirler. 

Baladur lıine devletin m1l· 
dabale81 ve bu haksız keellen 
paranın ıonun, bonon elinde 
kalmaması lçtn alAkadar mı· 
kamların dlkk.ıt nuarını çektik. 

Vergi iti için de llbayhk 
makamı, f inana bakanlığı ile 
muhabere halindedir. 

GGnde on kuruş gibi, haki· 
kıten ağır olan balıdur para· 
eının hlçolmazıa beı kuruıa 

lodlrllmeılol dtııftndtık. Ne ya · 
zık ki, mağazalardaki teııehbll· 

ıamaz, muvafakatla karşılan· 

madı. 

Mağaza eahlblerf buna razı 

olmadılar. Önftmftzdekl devrede 
it kanunu ve birliklerin kot· 
vel 11aGeyyedelerinf taııyan ka· 

nunlar çıkınca bo aksaklıklar 
ortadan kalkmtf olacaktır. 

Asıl acınacak cihet, bir lıçl · 
den gOnde on kurut keemegl 

haklı gôrenlerln ameleye kartı 
hiçbir eylik gôıtermek vaılye· 

tinde olmıyao mağaza eablple· 
rlnden bazalarınıo, yaptıklara, 

yetişmiyormuş gibi, ya:-dım gôr· 
mek, basla!ına bakılmak, ôlü · 
mOnde doğumunda el uzatılmak 
lc;:ln amele tarafından blrlige 
verilen 40 kuroş •leyhlnde 
propağanda yapmalarıdır. Eğer 

bu merbam,tte samimi leeler 
baladur paruıoan yarıya indi · 
rllmeal hakkındaki parti tekil· 
(Jol kabul etmeleri gerektir. 

Parti ayni zurnanda lıiçbrr 
taahhüt akçesi almağı ve cüz· 
danları parasız vermeği kabul 
edecek kadar işçi lehine, feda · 
karlığa hazırdı. Bu derece gii 

zel bir teklife, onları yanaş · 

tıramadık. 

Bn da gôıterdl ki işçinin 

hakl•rıoı koruyacak kanonların 
hem ÇMbok çıkm11ı hem de 
böyle haksızlıkları ortadan kal· 
daracık hGkGmlerl koymaıı bir 
borç olmuştur. Ekonomi Baka· 
oı 11yın CelAl Bayar İzmir 
birliklerindeki ıôylevlnde, bu 
devre için, kanunun çıkacaıını 

bize ndetmlılerdlr ve blsde 
bunu kunetıe ummaktayız. 

ve zamanlle Yanan hftktl 
haber verllmemlttlr. Bd 1 
bu duruıların ne elyaef, " 
aekeri hiçbir mahiyeti ol 

ğını söylemek fazladır. 
Ayni çevenlerde yukar•t.l 

ha dayanarak söyleudlğlO" 
İtalyan gemilerinin YdD•11 

sularında darmaya meebO' 
malarına bazı gazeteler r 
dan Vt!rilen manayı, ne 
Jer ve ne de İtalyan ye 1 
b6kumetlerlnla slyaulafl 
göstermez. B~ siyası derli 

ıılıklı doııtluk hlılerlnde• 

mektedir. 

Rusya · Çekosl 
vakya Do@tlu" 

Moakon 26 ( A.A) " 
zılordu genel kurmay 
Egorof Çe~oelonk ıtel 
tine bir ıölen nrmlttlt· 

Kartılıklı sôylnlerde 
Çekoılonk dostluğa 

mlı ve ook kav.etil ol' 
memleket ordaauaoa 
ıulbıeverllğl ve bu ,, 
kendi memleketlerini ''_ıı 
korumak için olaa anelP" 

lerl anlatılmııbr. 

Denizli'de Dil Hayra 
Hararetle Kutlulandı 

Afyon - Sandıklı Demiryolunun Açılnı• 
reninde Denizli Heyeti de Hazır BaluO 

Denizli (Öıel) - 26 eylftl 
dil bayramının törenle kutla· 
lınmaeı lçlo Hılkevl tanfaudan 
dftzenlenen program gereğlnae 

halk, lıyarlar, Gğretmen ve 
okullar ıaat 16,30 da Hılketl 
öntınde toplınmıo ve bu top 
lantıda llbayımıs Ekrem Erten, 
parti llynnetlm bıtkanı Denlıll 

eaylavı doktor Hamdi Berkman, 

ıarbay Nail KGçtıka, Balkevl 

batkanı Eead Kaymakçı n ta· 
rımızda bulunan uylularımız 

hazır balunmuılardır. Törene 
eaat 16,30 da Balkevl b.ndo· 

ıuaun çaldığı kurultay martı ile 
baılanmıı ve marttan ıoara 

lise Türkçe öğretmeni Oıman 

tarafından " Tftrk kOltftr ve 
olgonluğunnn eıklllğl, genltllğl, 

bftyGklftğa» hakkında önemli 
ve kıymetli bir dlyev ve tale· 
beler tarafından Tarkçe titrler 
ve ıGylevler s~ylenmlt ve al 
kıtlınmışlırdır. 

Balkevl radyoeondan Ankara· 
da eôylenen ıôylevler dlalenmlı· 
tir. Gece Halkevl •lonunda 

Bal.keti temsil kurumu tarafından 
Hlmmet'ln oğlu piyesi temsil 
edllmlı, öıtGrkçe şiirler ıöylen• 

mlş, ulueal oyunlar oynınmıf 

ve eaz çalınmış ve tôrene son 
yertlm!ttlr. 

Denlsll, ( Öıel ) - Afyon· 
Antalya dewlryolunun Sandık· 
laya kadar döşenmlt olmuından 
ötftrft Saodıkh'da yapılan me· 
raslme, Bayındırhk. bakanlığının 
daveti tlzerlne llbayımız Ekrem 

1 Erten'ln başkanlağında 11ylav· 
larımız parti il yönetim baıkanı 
doktor Hamdi, doktor KAzım 

Samanlı, Yo~uf Baıkaya, C. 
mftddelnmomlel Mazhar Tevf lk, 

ıarbay Naili K6ç6ka ve Bılkevl 
baıkanı Eeat Kaymakçı, urıy 

ve il daimi kurula ftyelerl ve 

baro baıkanı avukat F ey•I ve 

anıkat Bublel ve enctal" 
yazganı Gıyuf Şermaa <fi 
buı davetlilerden 1.,,... 
heyet lfl)rak etmlı fi 

trenle Saıachklı'ya gltmlfl" 
yet tOrenden •IODra ve f" 
nfıll'ye döamctıteır. 

Çivril Tayyaresi! 
Çhrll tayyare 

aldığı uçak lılm kon
yapılmak Gse• ÇIYrll'• 

ve bugtln tatm konad 
yapılmıtbr. 

• . . . -"' İlimiz birinci koma..-· 
med All Sameoa iline 
ve D"alzll'den ayrılmıf'I'' 

M. Tataresko 
Paris'e Gidiyot 

,,1 
lstanbul, 27 (Özel) 

manya baıbakaaı M. 'f,_ 111 
Cenevreıde Romanya ~. 
bolle M. !Aval ard'...
lam•f olan mali m .... 
bitirmek Qsere Pırl•'' 

İıtaabol, 27 (Özel) iti' 

den bildiriliyor: 
İsviçre hGk1lmealaf.O• 

v11lyetln çok gergin 
kanaatlle 12,000 aıkerl 
her ettlgl hakkındaki 
tamamen aıılıızchr. 

İnf çrenJn cenub bll 
aeker tıhıldlnl le9 

hiçbir sebeb yoktur. ; 

Yugosla vyada 'f 4'.,, 
İstanbul, 27 (ôıel) tı 

grad'dan blldlrlldlğiol fJ 
genç kız olmak a,ere ' 
tevkif Qdllerek h1110•1 

kalAde mahkemeye ' 
Bunların ıuça .,.,_ 

komftnlıtllk propıg•• 
maktır. 

d 

•• 
~t 

el 

•l 
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Yunan'lılara Göre.: J ll. C İ r J er İfil İz lsviçre'de 
Alman'Jar 

Anadolu'da Yunan Bozgunluğunun 
Gizli Sehehleri .. 

Aydın inciri, Onun Gelişmesi 
Yeryoznndeki Mevkii. 

ve ve Propaganda •• 

~-----------------------2119 93r, - N:BI 
Yunan Cephesi Kumandanları Türk Taarruzundan 
Haberdardılar. Ağ11stos He?ıimeti Artık Mukadderdi -flçllncll kısım Sabahın saat beolne kadar göetermfo değildiler. Taarruzdan 

200,000 Yunan askeri "Çal oyn11ın, •ur patlasın,. ile; gftn evvel, Yunan koman· 
nasıl mahvoldu? ha'Vleı denm etti. dınları, Afyon ve Sandıklı 

Monafa Kemıl, Yanın or· Ancak, T6rk toplarının kov· araeına Oç kuvvetli ve iyi 
d vetll eeslerl altındı nihayet teçhiz edllmlo Tuı k fırkaeınm 
aıona naeıl bir Akıbet hazır . led bolıbUdJ. yerleotlğlni 1 yl surette haber 
ı~ını kaf 1 derecede ibeas 

etoııı •e etmekte idi. Moıtafa Kemal, tarihi bO almıolardı. 
Bumın, nasal kudretli bir yO.k h1reketlne lote bu ındl', Birinci kolordo öuftne de, 

el ile konetlendlğl ve idare ha suretle ve Afyon Karahlııar 10 ağostoata tab,ldıt yapıldı6ı 
a.111.ı. cephesinden miltht, bir bom· Yunan erk4aı harblyelerioe 
"""'wğl hiç nazarı dikkate 
•lıaınıyordo. bırdımanla başlamıştı. meçhul dtğlldl.• 

Bundan tam onflç sene evvel • • 
4f,on Karahlur'da, 11 agoıtoı Bu top eesleri Yunan ordu· Türk tHrruzo, 13 ığoıtoı Jncirlerimiz 
1922 de uked kolGpte bdydk sonun vicdanında patlıyordu. 1922 de aabıbleyln Hat heııte fç Bakanlık ba&1n işleri genel Areıolusıl btıttın bilginler 
bir 

1 1 
d G Yonın ordusu, tehlikeyi sez· bııladı. direktörlüğünün çıkardığı (ta Tur· buğday ve arpa ve buna benzer 

çt aıı yapıl ı. eneraller, b mit gibi idi; bunun için de Taarruzun tlddetll n mftes· quie Kamifüt) in 7 ioci sayı8lnda; ekin çeşitlerinde oldo5o albl 
er tGbeden kaymakamlar, N 1 f(İ • ı · · ) b " " bta mtldıfaa ve hatta mukabil slr bir topçu aleti ile bıoladı· ihat yribozun • ncır erımız aş• yemişlerin de A9ya'dan çıkıp 
beıılar Yeıalr nAf la mnklU lığı altında bir yazısını okuduk. 

"bitler ba içtimada hazır ha· taarruzlarla kendini göaterme· ğını evvelce ıôylemfotlk. Ege ile çok ilioiği olan bu ya·! acuna yayıldığında blrllktlrler. 
11lllayordo. mit değildi. Afyon'on ıılmıl Daha ıkşımdan birinci Ya· fzıyı Türkçeye çevirerek buraya ge• Adi incir (Flcoa carlcıe) nın anı 
lae J•pılıyor veya ne g3rtııtı· clhetlerlndekl Yunan alayları, nan kolordu kumandanı gene· çiriyoruz. yordu ise Arap illeri olduğu 
ltyordaP Ordunun •a1lyeti mi? bu top taarruzuna şiddetli htı· ral Trlkopls ve ftçGncü kolordu Amerika'nın tınltı profes~r· zannedlllr. Ana yurdu nere!I 
leaı bir ta1rroı nya hlçol· cumlula cnab vermeğe baıı· kumandana Ttırk kıtalarının lerlnden Bansen ve Smlth in· olorBa olsan btUGn Akdeniz 
....... yeni bir mCldafaa plA· ladılar. endişe veren bir takım hare· cfrln acun yemlolerl içinde en ve TOrklye'nln deniz kıyıl1rındı 
'1 IDı? Yunan ordoıunun ce•herl beıln ve en sağlıklı bir yemle bolun.o bu bltldnln yılnır. ktı·· 

kederini farkettller. General 
8 Hl bl ! bClsbGttln bozalmamıfb; Mustafa olduğunu yazmaktadırlar. İncir çük ve bOytık Menderes vadi· 

•yır... Ç rlıl · Trlkoplı telgraf la, Yunan cep· Bu l,..lmada ordu erklıu Kemal, kuvvetli lıtlhbaratını yetlııen tılkeler halkı bono en !erinde yetişen bir çeşidi vardır 
.... hesinin ılmal kısmına nazarı 

'ileniyor, n1ttıyor •e oyna· rağmen karımnda baycık bir çok iyi anladıklarından bol kl, renk, koku ve dat itibarile 
e- L L bili dikkati celbettl. ÜçGncd kolor· 1 l ıtl Ad t dl 1 l b 1 l 1 d dl A 'otdu. G.lrea, zaferle tetnvtlç mu .. avemet ve taarruz aa · ne r yeme" • e e nm ş er· Otün çeş t er n OstDn e r. y· 

1 l d hl Y d do kumandanı da cnab olarak dl A d 1 1 d ı l l (Cali ) d l "-alı bir nlh arefeelnde ha· yet yer n e r onan or usu r. y ın n zm r şar ve ın ne r mytnı ı ı ver 
a..ıoldapno ıaaırdı. bulunca, herhalde hayret et· Ttırk topçularmın onunca kôylerlnln ıofralarında her ••· 

llalbakl hıl •e mevki çok ml,ılr. fırkayı tlddetle dövd6ğilnil mın için tHe incir bulunur. 
"--• Tark erktnı harp miralayı bildirdi. Bu suretle gôrlllOyor İklimi bu beslo iirtlnfl ydlotlr· 
~ idi. Daımın; hiçbir ftıY 
beıu l L y Kemal Cevdet (•) Ktlçtlk Aıya ki, Mustafa Kemıl'in 6 alrus· meye uygun olmıyan illerle 

etmemege ça ıpraa. onan e o...ı harbı hakkındaki eserinde: dııı iilkeler balkı le., korosunu 
"'UOloaoa dOrt tarafında kor· toeta Ortanca'ya yaptırdığı 

L 13 .ı t t ı Bil fL yemekle letelderlnl giderirler. 
~1laç bir felaket ağa kurmakta " 1Eıu8 08 an ene ec ... baakın ve 1:3 agoatoatıkl hare· 
.... n Saraykôy'de yapılan ketlf ti muayyen bir plAnın eseri Bu yolda yapılan llmlğ incele· 

V taarruslırı•da dltman kıt'ala· meler yat ve kuru incir yf yen 
ulyet öyle idi ki, nln idi •e bonon da Y onanlılarca klıllerln mide H bınak hastı· 

~ •--fı wnarkea, beri taraftı ~ının mncacllyed •e makHe· h 1 1 1 d ~ .1 meç o o mamaıı hım ı. lıklarına kartı dı•ınıkb oldok· 
h il 1 ı meli glSrGlmGttGr.,. .1 811 çegaae e meıgu 0 ID· Halbuki Thk erkinı bubi· larını göıtermlttlr. Ulaer, kan· 
ı ..... - ...tb idi Demektedir. ~ •niyeti e;• 1 · yesl, Afyon Karablaar cepheshıl ıer H kın bozuklukları gibi 

8 -lbl ı ı f "ıı.t ı Bononlı beraber, Afyon o e• çt mı ~ encen n aaıl hedef lttlh•z etmlttl. hutıhklırı incirin çok faldell 
t,a h-....a d LI .. d Karahlear'da bir Yunan taar· •n cep wıD e.. reımı a ı olaca~• aydınlıtılmıeb?. 
.. ID ı J 1 da 1 ruza ihtimali de kovvetle (•) Yunan mulıarririnin ese· • o maıtu ar ne er En gftzel ve en oef Is incir 
Ol1lb b "' J Lt idi M f ıh 6 rinden ay-rıen alıyoruz. lttlAlnl, TClrk caaaaları ıuy enmea. e ' aamı yetlııtlren bOyOk ve kClçük 
"81 gQnClne Maıtafı Kemal'ln •Aoıtoıta Ttlrk'lerln Ortanca'ya ------- Son_u_v_ar_-___ Menderea ddilerlnde acunun 
.__iDi L •L bildi · r yaptıkları bir baekm muvaf· ~ .. arargauına rıyo · Gerede'de en bereketli •e verimli top 
-.raı Bir il L dahi Ub fakıyetle bltmlo, TClrk'ler kAfl • ae.. ge rakları bolun ur. Bereket il top 
lltee, Maetafı Kemal bandın derecl!'de eelr de almıtlardır. rakların bulunduğu alanlarda 
-.U.ka haberdar oluyordu. Ortanca h&clleesl, baıkoman· BftyOk Bir bava; lnaan yaşıyııı için pek 

11 ap.toe lçtlmaındı, btlytlk dan general Bıclaaeetl'nln Köy Yangını.. uygun değildir. 8u; böyle ol· 

:.!lenceler yıpılmııtı. BonDD nasan dikkatini celbe~mlt ve Bola 26 (A.A) _ Geredenhı maklı beraber bu iki bftydk 
~ 12 •"oatoe eabıhındı ordu· orduya 8 ığaıtosta mClhlm bir d vtdl içinde kurulmuı:ı ıar ve 

9ft Ahmetler klSyClnde tln gece 
,.._ en mlhlm anıurları yor· tamim göndererek cephenin köylerde oturanlar hep gtıçlCl 
... _ ı 1 d T ' bir yangın çıkm•t 15 n 30 L 
.,....'-k Ye bitap, henClz mahmur· • r yer erine e tlrk lerln a.ovvetll insanlardır. Cıhı, so· 

samınbk ve 15 ahır tamamen 
içinde idiler. ayni ıorette baskın ve taarros· lok çocuklara rastlanmaz, bu· 

81lnon için hemen hiçbirisi lar yapmuı lhtlmalinl blldJrmlo yanmıı:ıtır. Yalnız bir ev kar· ralarda kadınlar erkeklerden 
laatfelerl batına gitmediler, dikkat ve tıkıyyaı tavsiye tarılabllmlııtlr. KôyldnCln uhl· daha çok yaşarlar. Ydı yatına 
lıl~ırt.ı de mmtıkalınndı ne etmlotlr. releri ve eşyaları ela yındı. ermlı:ı kadınlar çok glSrdldr. 
0ldotona gldlb aramadılar, TClrk kuvvetleri, umumi ve Yangın bir ahırdan n kôyUl- incir lılerlle daha yakındın ve 
lorlbadılar bile!. b6ytlk bir taarruza geçecekle· nftn hayvanına ıece çıra ile daha çok uğraşırlar ve böylece 

12 •loatoı akeamı, lçtloı rlnl bize (Yonanhlııa) ıadece bakarken otların tutoımaıından erkeklerden daha çok incir 

..,~·~-11e1111 .. •k•ellllrlmk•a•l6ıİp•t•e•t•ek•r•ar•lan•d•ı._•h•l•r••h•af•t•ı••ev•"•e•l•O•rt•ı•n•ca•'•d•a ••ç•ık•m•ıt•tı•r•. -----~••••-ylrler. 
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l 
Sılı:ı ıorette isi tlserlode ha· 

11 • 
il "ID•lıhnı emrettim. Şimdi, 

28 Eylul 935 

:tadır. Yarın da burada:8,:30 'daiı 
bulunuyoruz. 

• • • 
Ertesi gaa, ıaat 9,30 da Be· 

emretrueaine ne denlnlı? l i.lıyın fikrine göre, bu 
- Doetum, ben bir ukerlm, tehllkrll adamı mtılAye· 

bunun için de Amirimden emir· metle takip ettlrecr~lz! 
lerl ılır ve aldığım oekllde ifa· - GllrftnO,e göre öyM 
ya çahomm. Maamaf ih haki- _ Hımın kimlerle 
kati ıôyleml§ olmak için ba mil naEe beti ol du ğunu 
lote ben biraz ııoırmıı:ı olduğu· anlayınca ensesine yept· 
mu itiraf ederim. Fakat pıt· 

ııcığıı demek oluyor. 
rona çok iyi bilirim. Kuvvetli 
görilılerl nrdır. Bu ıurede ha· - Belki! 
reketinde de her halde mGhlm - İtiraf edilmeli ki 

incir. toplıyan bir köylü kızımız 

len bu çeşidin yalnız bu "ıalına 
ôzel bir ftrOn olduğo);anlaoıl· 
maktadır. Ge;~k TClrkfye'nln 
bışka bölgelerinde ve gerek 
Amerika ve Avrupı'nın incire 
uygun alanlarında yıllardanberl 
yapılan oıun denemeler bu 
ne( lı tlriintln başka yerlerde 
yetlııemlyeceğlnl göıtermiııtlr. 

Acanda incir zlraatçlllğlnln 

tarihi 11 çok belll ise de Ay 

Bern, 26 ( A. A) - Ulaul 
korol İsvlc;re'dekl Alman ani· 
lerlolo sınır dıoına çıkarılman 

lçio şimdi hiçbir sebep olma· 
dığına karar vermiotlr. 

Tüze bakanhğı poliae verdiği 
emirde hiçbir yabancı teoekktl· 
lüo laviçre 'nio içeri tıılerlne 

karı~mıyacığıoı ve her tflrltl 
propagendadao sakıoıcağını bil 
dfrmiotir. 
~---~----~-----

dm inciri hakkında hiçbir bilgi 
yokur. Bunun yapma bir selek· 
alyon ile mi yoksa Jkllm H 

toprak: şerıları altında bellrmlt 
bf r çeşit oldoğuna dair izlere 
raetlanmum ıştır. Olimptyanıa 

eski fo ıı:rnlım bilyük ve kftçök 
Menderea ddilerioln çok ve· 

rlmll topraklarında önemle ça· 
lışruışlardı. Elma, armut H 

ekin çeşitlerini bulup dcınyayı 
yaymak yo1un~akf çahımılarını 
bekılırsa Aoadolo'da eskiden 
yaşamış atalarımızın laclr ize· 
rinde de c;alıııtıklırına inanmak 
lıizımgellyor. İşkllıfz ki, ıeo· 
nun en gflzel meyva çeıldl 

olan Aydın incirinin yapma 
selelulyonuna iklim ve toprak 
şartlarının ôzel dııruoları ela 
) ardım edecektir. 

Osmanlı impıratorloğu her 
noktada glSrOldOğO. gibi bu lıte· 
de comurlyete de~erll blroey 
bırakmııı değildir. Cumorlyet 
rejimi İzmlr'i geri •ldığt nklt 
~u fol uzmanlara vermiotl. Ya· 
zılao raporlar ve yapılan an• 
ketler ou noktaları aydınlattı: 

Aydın incirleri beklenen ürft· 
nfl veremlyecek kadar k.ötil bir 
duruştadır. İocfrclUkle oğr•t•D 
çif tçller eao'atlerını iyi bllml· 
yorlar. imparatorluk ldareılnla 
mieldnllğl yftzfluden incir bah· 
çelerlnl birçok baatalıklar ur· 
mıştır Bu yO.zden Türk inci• 
rlnln dcınya piyasalarındaki 
y~rl gittikçe bozulmaktadır. 

Genel Olke ekonomlalnde top· 
rak işlemeelne bOyük bir yer 
•eren cumurlyet rıejlml incir 
lolni de bClytik bir titizlikle 
ele alarak uzmanlarını hartıkete 
getirdi •e aoağıdıkl kalkınma· 

lır yapıldı: 

Bllgiıl ız olan çlftçlelnia; 
toprak tım11rı, gdbreleme n 

hastalıklar tedavisinde bllgid 
arttırıldı. Salgın baltalıklara 

karı• devlet oğrıo açtı. İncir 
korotmasını en lemis ve eaAhAa 
uygun biçimde yaptırın koram• 
lar yapıldı. 

Bir yandan incelemelerle Dl· 
rafın bUgioler de Uekleme iti· 
nin karanlık noktalarını aydın· 
tanılar. 

İzmir loclrl dltldlr, kendini 
- Sonu 6 ıncı yüzde -

Ynzbışı Benna l!Ozftne devam 
etti: 

- Bizim patron böyledir. 
Açık söyler, iyi görOr .e mut· 
laka muvaffak olur! Hamle yıp· 
malt için kendlıılnl zapteder. 
Fakat hedefe mutlaka varır! 
Biz hele çılaşahm. Polla rapor· 
lırı yınıuızda mı? Dedi. 

- Evet yilzbıoım. Fakat 
mOhlm blroey yok. Bıymer 

.::: ellmlıde] demektir. itte 

..__ bo ıuretle bltmlttlr, ylz 

..... ID! 

8tr - Bir daha tebrik ederim.• 
Q lllııbud gibi çalıetınıı, önft· 
.ıı iade hiçbir meçhul bırakma· 
"'Daı p 

naa n komlıer Rokor lıtlhba· 
rat bftroıa oef 1 mlnlayın dal· 
resinden birlik çıktılar. 

bir meı'ele vardır. Naeıl meı'e· beni blrıey hayrete dO· 
le veya meı'eleler? işte bunu şürtlyor : Mlralıy 11Ace· Cçüncü gün sokak kadınlarmdan :birinin 

bilmem. Bunları elbet öğrene· ley., lftzum yok. Ôntl· davetini kabul etti.. 

dtln gece, mahallesinin sinema• 
llDB gltmlı, sonra dGnerek yat• 
mık ftzere eve glrmlıtlr. 

._ • •tron bundan çok mem· 
1111 lı:ılacaktır. BDDları pat· ...... . 
~ haber •ermek ılzln hak· 
it •••dır. Giderken mtlhlm bir 
ecI 010rea ılzl nlnde de kabol 
.._:.aeıını 13yledl. Poul cadde· 

1 45 numuacla ikinci kat· 

Her lklıl de dtlttlntır bir H· 

ılyette g6r6n6yorlırdı. 
Kendilerine haeredllmlt olan 

odayı girdikleri •akit, etlkdtu 
komiser boıdo : 

- Miralayın Banıı aon emre 
kadar eerbeıt bırakmamızı yıl· 
••• maktan kontrol etmembl 

ceğlı ve bu ana kadar çahıa· mtlzde vakit çoktur!,, dedi. Bal· gOle-rek keetl ve : 
baki benim fikrimce Fon Sıra· - .... Patron mes'eleyl baıka 

bm. lıele Hana'ı elden kaçır· mer'ln ıGklitu karııeında ıerlkl bir zaviyeden tedklk ediyor. 
mamığa çok dikkat edelim. cClrmtln6 sıluetırarak ısôyletmek Bunun için siz beyhude yere 

- Merak etmeyiniz! Adam· ltıımdır. Böylece daha seri ytl· kafa patlatmayınız! Patron, size 
larımın elinden kartulmık ko· rClmGo olma1 mıydık? birkaç defa aöyledlğl111 nc;hlle 
tay blrıey deAlldlr. Bu ite, en Belki! iıtlhbırat btlroaonun kordların· 
moaıeld adamlarımdan Leomar Yokla.. dandır n meıleğlnln hakklle 

ile Gordan'ı tayla ettim. Mira· Benaa komlterln ıôzClnCl eridir. 

• • • 
Hını Bıymer bir haftayı, 

lşelz ve gGçeClz, CID ııkıntın 

içinde ve kendisini tık.ip edea 
tıhırrl memurlanndan !ııberıls 
olarak geçirdi . .Euare itaat• ılıt· 
mıı bir halde, hergdn M. Ser• 
veıln telefonu bııındı eeklıdea 
ona kadar bekleyip darda. 

- Sonu var -
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Gazeteler, Soı:ı Siyasal Durıı-<:ener~l Göring, Gömhü: 
mu Nasıl Görüyorlar?. şu GeyıkAv~aDav_etEttı 

Berlin'de Başh1an Görftşmeler; Bir Alınan Ca" 
Kil- ~etesi ltusya;ya karşı Şiddetl~N~şriyat Yapıyor 

Memeİ'de Pelebisitmi Tecrtıl>eleri. 
-Akdeniz'de Toplar Baş Kaldırdı. 

çük Bir Kıvılcım Fıçıyı Ateşliyecek! 
~~._.~._.~------~~---~~-----

Perlı'lo Ortlre gazrıteelnden: Roma'oın Menagero gazete· va'tfak olamadığı için inemle· 
Manolfal "Bayar! Demiyor. ılndeo: keti olan İtalya;da lıtlek İ g6r. 

yaloaz hana verilenleri kiti de · KörO.ler hent\ı yıkılmamış, m'llşUl. Geherl\ i 928 senesin· 
ğildlrl,, Diyor. Bonon için bü yahut kapı kapanını" fakat den beri Rus kutup ke,,ıf he· 
tin amitler keıllml" değildir. anahtar kilit içinde heoüı çev · retlude çalıımaktıdır. 
Ve ıulhon ve lralya'oın doı!tu 7'""" Roma'dan aldıA• emri kabul 
11fatllo kendi kendimizi tebrik edeceSlol eOpbell g3renler 
etmeliyiz. çoktur. , 

Bundan ııoora bauın gayre· İıt!'obııl, ~T (Ôzeİ) - Eko 
tlmlı, ne birini ne diğerini dö Perl gazeteıılolo Londra 
kırmadan İtalya ile lnglltt.>re'yl muhabiri, logllterenln harp lh· 

tlmali bromnda yapacağı ilk 
aolıttaamak olmahdır. Fakat işin İtalya'yı petroldan mıhrum 
lngiltere benilz aalaımağa yak· etmeıl olaca~ı haberini teyld 
lıtmık lılememektedlr ve bıınun etmektedir. 
için naiyet hAIA relallk'elldlr. İngiliz donanm1&ı, bu bede· 
Ve Franıa'da ancık bir flklrfn flo temini için tak.im edll-
bftktım ııtırmeel llzımdır; bu dı , mlotlr. Stıveyo kanalmıo ka· 
Plyer Lnal ın etrafında mtıtte· paomııu İtalya'yı İran petrol. 
hlt bir lubhıedlrl larnıdan Ye Bayfa'dakl donan· 

Jurnal De'Deba gazetesinden: ma da Mattnl pr.troJlerlnden 

~~~-----~--__.. .......... ~.-.--~~-
1 et ı n bul, 28 (Özel) - Ber· dugoniı ve M. Plyer Lnal ile 

Hnden blldlrlllyoi: lord .Eden'ln dikkatli davra· 
Memelde notımtlıdekt pazar nırak ı,ı uıuııar kurumuna 

glin6 tecrftbe için bir pelebl· akııettlrmelerlni l11d1otlırı 
elt yapılacağı ıaooolonuyor. (Tan) ve (Meten) ga1eteierl; 
Fren11z n lngUlı gazeteleri, Macar baebakanı Gômbtıı'tin 
bo meı'elenln çok önemli ol· BerUn'de bulondogu bir ıa· 

l
ı-•,-1111111111-~--~-.. .--•I manda Memel işinin bu şekle 
·~ ~ 1 ~ a b ! t a d a 1 1 girmesini, İralyan, Habeıtetan 

k ı İ.: aulatmHh~ından çok a·aba 
aÇakÇı ı .K 6oettıll bir gaile ıeoklt ettiğini 

Y ka'idedlyotİar. 
apıyor~UŞ. Berlliı 27 (A.A:) - Bavıe 

• A janıı ayiırı bildiriyor: 
270 Kilo Şarapla Bir GlSrlng tarafındın geyik nl· 
Miktar Kibrit Tutuldu oı çığrılan Gômbôo dan yanın 

Karoıyaka'da Alaybey · Sel4 
met ıokağındı 14 sayılı evde 
oturan lımlr'Ji Yako oğlu Yo 
da Hattloo'non evinde yapılın 
ar•ıtırmıda 270 kilo ıarap, 

118 tane kaçak ltalyan kibriti, 
Uluılır ııoıyetealoln vazlfeal, mahrum edecektir. 

1 1 
oanp çıkarma~a ve QzOm ez· 

ııulho temin için harbı lbdaa 
etmek değildir. 

Tan gazetesinden 
Rorsada meğe mahııoa bir makine ile 

on kilo 6z0.m clbresl n bet 
._ __________ __. kilo azam poıaıı elde edil· 

da Macar elyaaa adamları ha· 
lnodoğo halde Alman · Lltvan· 

ya 11nıranda bulunıa Memo· 
nlt:ne gelmlttlr. Lehlıtının Ber· 

Un elçisi de ııon umanlarda 
Kemonlen'de Görlng ve Lehlıı · 

tan ıG bakanlığı yönetgelerlle 
blrllkte nlaamıttar. 

Diğer taraftan Voa Ribben· 
trop blrlncltetrlnde Lehl•tanda 

na çıkıcaktı. Ba Alman dip· 
lomatlk faaliyetinin batlangı· 

cana bir ltaret gibi gör61· 
mekte ve Lehlııtanla Çekoe· 

Burada dalma iddiadan geri 
kalmadı~ımıı nçhlle, tam ma· 
naılle bir İtalya Habet lhtllAfı 
yoktur, uluıılar ııosyeteel tara· 
fıadın nz'ı 1ed edllmlt bir 
İtalya· Habeo lhtllifı vardır, ki 
bir İtalya Cenevre mGeHeHtı 
ıeklinl almaııına meydan verme· 
mel lılzımdar. 

Ve İngiltere, ııalr Halara gibi 
aluılar ıoıyeteıılnh~ bir mite· 
keff llidlr. 
Berlinin Lokal A11ct:) ~er 15a· 
:eıe1inden : 

Akdenls dalgaları uuından 

toplar baı kaldırdı! Brltanyanın 
çelik Te bozucu dağlan etrafın· 
da İtalyan tahtelbahlrlerl do· 
laımakta! Kllçtlk bir knılcım, 
barut fıçaıını atetlemeğe yete· 
t'.ek n A trap• harltaıanı bat 
af8ğı getirecektir. 

Berlln'ln Kreas Zeytung 
gHeteılndea: 

Son blrkıç gtln içinde Ha· 
betlataD lkfDCİ llf baya Oflldldt; 
ban aD yerine, bir dereceye 
kıdar derlnleıen bir İngiltere · 
ltılya ihtilafı geçti. Bir Akde· 
nia barbı nye bil' İtalyan ah· 
loka11 tebllkeıl ön eafa geldi. 

Vlyaaa'nın Vlyeaer Zeytang 
gaseteelndea: 

M. Lanl'ln Roma'ya verdiği 
doetaae naılhat eemert1ls kal· 
mıııır. ltalya, yeniden vonala· 
cağı Gmldlle kapıyı kapamıotar. 
Haf lf bir 11Gkünet var. lıılya 
bllrmet ıelkla eden bir eoğak· 
kanlabk ~öatnmektedir. 

ltal)'a Baş murahhası iti. Aloizi 

rllmemllştlr. Yeni bir eeaıı aran· 
makta! 

Popolo dl Roma gazetesinden: 
ltalyı hiçbir klmıe ile bo· 

zotmak n hiçbir klmııeye çat· 
mak lıtemlyor, fakat hedef ine 
gidecek yoldan bir milimetre 
bile inhiraf edemez. 
ltalya büdçesi: 

l11anbal, 27 (Ôzel) - Tem· 
muzun birine kadar 1talyın 
bGdceılndeld ıçık 946 milyon 
lirete baliğ olmutor. Bu mlld· 
hlt açık Babet ınkiyatı ytl· 
sinden huıule gelmlttlr. 

Fraaıız bankuanın Yermlt 
olduğu 400 milyon ~ fnnkbk 
annıtan IODH İtaly; yeni para 
menbaları bulmak ıaretlle H· 

slyetl tevıln etmlttlr. 
ltalyan Sevkiyaıı: 

İttaabul, 27 (Ösel) - Bil· 
ylk bir nakliye gembl ile N •· 
poH'dea doğa Afrlka'ya 40 btl· 
yak rOtbell sabit, 235 ihtiyat 
sabiti n 2000 aıker ıHkedll· 

mittir. 
Diğer Gç nparda milhlmmat, 

allih Te katır yGklG olarak 
Eritre'ye doğra yolı çıkmıttır. 

Bir general çağırılıyor: 
lıtanbal, 27 (Özel) - Moı 

kon'dan nrllen bir habere 
Rôre general Noblle hemen 
Roma'ya avdet emrini almaıbr. 

General Noblle, enelce ka· 
top ıeferlne çıkmıt falrat ma· 

Meşrutiyetten evel ve sonra. 

Başomozdan 
GeçenDelraa 

90 28 Eyhll 935 

on dôrt cinayetin kahramanı 

oldu. Kendi kendine: 
- Allıb Allah neler olmuı 

Deler, diyordu. 
Tnraa ile berabet komlıer 

H iki pollıl beklemekte olan 
arabaya bindiler. Fehim ara· 
bacıyı yaaıaa çağırarak kira· 
tenin lıltemlyeceğl bir ıeıle: 

- Akf8ma Galatal8raya gel 
beni gör kh111eye blreey açma 
ha diye tenbib etti. Ve komlıere: 

- J>otra Galata11raya 
Emrllll •erdi. Araba ayni· 

Yuzan: M. Dogan Batu 

dıktan ıoura Haıan bey ve 

Tabııln olduia halde Fehim 
bey de oradan ayrıldı. Ve cad· 
dede ilk raııt geldikleri bir 
faytona bindiler. Galatasaray• 
geldiler. 

Fehim arabada Tıhılu'e: 
- Evelden sana eôylemeğe 

uauttağam için pollılerln ya· 
nuıcJa bir falso yıpar zannet· 
mlttlm. Fakat çok gGzel dav· 
randan tarif edemem. Memnun 
oldum. Senin içinde bir lhııan 
alacaAım. Artık bundan blyle 

-Ozom eaıı,ıarı mlotlr, kaçıkçı hakkında ka· 
Ç. Alacı K. S. K. S. 

265ıs Üztım kurla 7 75 8 25 
636 Alyotl bira. 6 75 14. 50 
568 M. j. Tarauto 6 75 
340 K. A. KAz. 8 
312 Ş. Rlsa halef. 6 25 
242 Y. 1. Talit 6 25 
209 B. ı. Alazra. 7 ~5 
205 Albay. tlca. 6 75 
180 D. Ardltl 6 25 
152 Vltel 7 
129 T. Debbaı 5 25 
104 H. ı. Ahmet 1 l . 
115 M. b. koo. 5 

84 Koope. itti. 9 7 5 
58 B. Alyod 8 
48 L. Reclyo 7 25 
31 çolak o. Na. 12 
i4 G. Abdal. 6 50 
38 Ş. Remsi 6 75 
22 S. Bencayo 7 25 
21 P. Klark 6 50 
7 K. o. İlmall 7 25 

6136 
207983 Dllnktl yekda 
214169 

incir eatışlan 
Ç. Abcı K.. S. 

2173 Muhte. abca 5 75 
Zahire aatışlan 

Ç. Cimi K. S. 
262 Buğday 5 50 
287 Arpa 4 
200 Akdarı 3 25 

30 Suıam 
192 Kamdarı 
100 ton bakla 
24.7 Kepek 

12 
5 50 
4 50 
3 
2 40 

17 
14 
12 50 

9 25 
8 25 

12 
10 25 

9 
7 50 

12 50 
6 25 

11 
9 50 

17 
12 
7 50 
7 25 
7 25 
6 75 
7 50 

L S. 
ıs 

K. S. 
5 50 
4 
3 25 

12 
7 25 
4 50 
3 
2 40 500 p. çekirdek 

108 B. pamuk 42 50 45 

doğrad•D doğraya adımııın 

dedi. 
Tabııln gördGğtl hizmetin 

makbule geçmlt olma11ndan 
mfltneltlt bir gururla: 

• 
- Haına tenccllbClntlstln 

minnettarıyım. Mılôm ya beye· 
fendi biz bu gibi itlerde plee 
plee kanola kurala bllylldftk 
caaıaıı ııağ olıanl Allah efen· 
dimlae uzan 6m6rler lbııan 

boyanan dedi. 

Fayton Galataıaraya gelmlotl. 
Arabadan GçCl birden indiler 
Ye dogruca karakoldan lçeal 
girdiler, Fr.hml'nln yeni nzl· 
feıl ve ter( il hakkında lradel 
ıenlye telgraf la Beyoğlu muta· 
ııarrıf lığına tebliğ edllmloti. 

.Pollı heyeti, zaptiyeler, ha· 
flyeler Fehfm'I bekliyorlardı. 

Tebılk için odaya giren glreae 

nunlğ takibata baolınm•otar. 
Kumaş çalmış 

Mimar Kemalettin caddeııin· 

de bescl Mnııtafa Necati dGk· 
klaında meıgul iken brllnls 
bir hınız içeriye •lrmlt, bir 
miktar kamat çalmııtar. 
Bıçak Taşı yormuş 

Çorakkapı'da Sftleymın oğla 

Buaa'ın Clıerlnde bir bıçak 

balan•rak ahnmıeıır.I 
Karakola götürüldü: 
Bahrlbaba'da eabll park 

önlnde fula earhot halde gô 
rtllen Bayram eğla Mehm•d 
karakola ge1tClrlllmGftllr. 

sarhoıluk: 

Çorakkapıda Falkpaı• yoka· 
tanda ısmlr'll marangoı Der· 
Yit oğlu Baean; çok ıarhoı 
olarak gtlrllltll yaptıgından ta· 
talmattar. 
Tramvay-Oıobw çarınıması: 

Ka7makam Zeki bey r.adde· 
dade idare ettiği 13 •yıla 
tramYay arabulle geçen Yatman 
Giritli Kemal; tramyay araba· 
nnı, maklDed bosak olan Kay· 
aerlll Şakra n Abmed'e alt 
426 eayab otobllle çarpbrmıı. 
arka kapı buam•I• ile lamba· 
ıını kırmıttar. 
Hırsızlık: 

Kemer caddeılnde tamll ı.. 

mail oAlo İbrahim Etem'ln 
dakUnına giren beliniz bir 
har11s bir 1Jf te içinde bnluaan 
nan bir kilo çayını çalmıttır. 

idi. Bir tıraf tan bualar.n teb· 
rlkataaı kıbul eden Fehim dl· 
ğer taraftan da ıellmbk elbl· 
ıetinl getirtti ıetreılnl acele 
terziye gönderdi. Kaymakam 
formaaaaı diktlrtd. 

Torna Nuri hakkındaki sabıt 
nrakaıııaı cebinden çıkarmıftı. 
Yazı ltlerlle metgul kitlbln 
birini çaAırdı ve ona utı fi· 

haneye ymılacak arlsa hakkın· 
da izahat verdi. 

Beyoğlaaa alt Gtt eden nk· 
anın failinin yakalandığını ma· 
bite yaymak için mabeyin bil· 
mayna batk4tlblne de Payel 

eatvetvayel ha.ıretl padltahlde 
mGe11lf vak'a lalllaln derdest 
edildiğine dair açık olarak bir 
telgraf nıdırdı n Beyoğlu 

telgraf baneıloe gönderdi. 
Yarım ıut geçmemlttl açık 

loHkya araıındakl gerginliğin 

Sovyet teıılrlnln ve nihayet 

İtalyan-Babet anlıtmasbğının 
ortsya çıkardığı mflıı'elelerla 

Memonlen görfttmelerln de 
mnıua bah1edlldlğl nya edl· 
leeeAl •nalmaktadar. 

Berlla, 27 (A.A) - Reemlğ 

çnenler Almanya'nın Lehletaa 

n Macarletan UUJnda batbyaa 
görGımelere dair hlçbirıe 16y· 

lememektedlrler. Bana ala bera· 
ber Diplomadk gueteal db 

abamld •yııınu 10.yetlere 
karı• tiddetU hllcamlan ibtl'H 
eden bir yazı neıretmlttlr. 

Yarı reımlğ gazete, Babeı 

meı'eleel baglnlln biricik teb· 

Ukeıl değildir. Dedikten IODra 
Raıya'nın Memel'dekl darama· 
01111 LltTlnof'an Ceaetre'dekl 

durama ile tezat tetkll ettlglnl 
llt•e etmektedir. 

Badapette, 26 (A.A) - Mı· 
car baıbabnı M. G6mbGt ba· 
glln M. Görlag tarafından ya· 
palan av daTetlne lgldecekdr. 

M. Gömbllı, Berlln'de çok 
u duracak n M. Bltler'I si· 
yaret edecektir. M. Gömbllt'ID 
yanında dıt buıa dlrektörll, 
dıt itleri bakanlagı politika tu· 
beli eefl n yuerl Yardır. 

telgraf teılrlnl göetermlotl. En 
adi meyhaneden Tokatbyın n 
Barapalu ealonlarıaa kadar 
Fehim tarafıadaa katilin yaka· 
landığı haberi dolatmıga bat· 
ladı. Padlf8h• yazılan ariza 

bltmlttl. Ba arlzaya yanına alan 
Fehim karakola getlrttlgl 16kı 
faytonlardan birine bindi Ye 
komlııere kltlUn klmee ile gö· 
rGtt6r6lmemeel emdal -.erdi. 
Ve ayni samanda Tahaln'ln 
kalağıaa eAllerek: 

- Ba aktam Eftalyaaın ora 
da gazel bir mua hasırlanma 
ıını ve HaHD beyle ber.ber 
orada beklemelerini tanblh etti. 

Fehim Sullan Oamld'la ya· 
nıadıa pek memnaa olarak 
çıkmıttı. İki ay ıonra culuıa 
hGmayunaa ı .. ael denlynlne 
teeadllf den aAaetoe'DD OD do· 

incirleri 
- Baı• 5 inci y,,,JI Q}zı 

aplayamH, lnelrfn :t. a il• 
kapalı bir gk oldaga Aeel«: 
gtrlırla böcekler de bll 'tltıGQ 
Jtlnl yapamHlar. qer ~ 'tledeo 
l6çttk bir arı yaratm ... J: ~ 
dın lop lnchl bGtGn ye ~ ; 1 
&.m olarak d&terdl (, "70 k,, 
lJ•gı) llek etae~I -.,oı ~ ht 
mi• bu kıoak arıcık, ır '-
clılerln lçlddı 7apt'. 
bunu eıkiden kalauf ti' 
nek olarak lncellklerlol 
madan blllrler n erkek 
teri toplıyıp dlol ağıçlıaıt 
lar, kaaatl•ra polen to 
bolatık olıtı araaklar el 
clrden ~akıp lop lnelr 
girer ve bö:fleee •fi ıP' 
mat olorlat. 

Çok faldell ola~ fıfı 
neğl kftçftk ve parlak 
bonon bir de aıan kO 
Hrı bir çeolcll daba 
kara llek ıfneğl gibi tal 
loe yarar sannedlllrdl. 
Tflrk asmanluanın 
sfıren lneelemelerl btl 
faldell ·.e ite y•rar al 
ve teri olarak ıararlı o 
göatermlıtlr. Birçok 
bu earı uzan aracık 
incir butaltkluının 1 
kurmaktadır. 

incir bGtGn toprak 
ğlbl kıymet dGtkClDl 
kurtalmamıttı. Fakal 
olea Glkemlsln özel b ..... 
ser tlrllalerl gibi bel 
için mllııeri balmak~ 
yıl dıt ıönderl mnal 
hmlr incirinin bllyOk 
ıekle abndıgı görtlltlr. 
blltlln acan alaelan 
clrla ltlsamıus n 

yemltlnden ziyade 
dola bir komprime 
laaamıtlardır. 

Uoatmamabdır ki; 
pherel açık eden tınlO 
Ptccard bile yola çak 
sakı aruana inciri de 
unatmamaıtır. 

• 
Masal Gib• 

İltanbal 27 (Ôul) " 
1904 İllgllls·TnDlani 
alt etki bir mea'ele 
canlaamıfbr: 

Ba harp nruıacll 
ordaıonda çabtan lhd,.S 
terinden Gldeon Şepdt 
lak töbmedle mahakelll' 
ahDDllf n kaqu• 
Aradan oto• eeDe 
makabil, ba IOD gt11I 
adam t;ldeon Sepert 
iddia ederek meyddl 
n kendlllnl kaqana 
memur mtlfrese kama 
arkadata olda19 l~ 
kartan yerlae mmen• 
kullanarak keadlllnl 
ğını e6ylemlıtlr. 

Da iddiayı n•elA 
klmae lnanmamıı, fd" 
ıanlda idam olan .. 
meun açalmıı n m 
bir kemik balanama~! 
nan berin• mBllltr'
benslyen ba iddia••• 
oldap aalqılmıftlr. 

kasanca gllntl mlnlaf 
nı Hamit 16ylemlttl• 

Sadakatin ba d 
g6rmllt n De de ıt1-'9 
olan Hamid ba ceıar fi 
kir yuerlnl can •• 

ıevmlıtl. Bin lira ceb 

11uaa etdAI gtbı bb1 WI 
lcab edealere nr111e8' 
raca ldtf bayarmaflll• 

Tama Nart ba lr_..a 
hasreti padlf81u mOt.,.,.a 

bentllğlne mahkt\111 il' 
tebll~ reımlyl gasel• 

caktır. Haklkatta ke•~ 
leketlne gidecek •• lfJI 
kadar cebi bam•J~ ..... .,, 
altın Ura mut aJIP""" ...1 
bana ıır olarak 
edecekd. 



flzayede ile Fev· 
alade Satış •. 
-,~tele yolculuk mtınıeebetlle 
't~dGıa 29 uncu pazar gtıntı 
~en elel ııaat ondı Karı•· 

~dı Fıbrettla pıea cadde· 
.. 
1 

78 aomarıh hınede kım· 
'1tt 0 k.Gmlııyoncuıu Maııytı Pl· 
'8 bıladora aJt fevkalAde 

mobllyeler mtızayede ıu· 
e latılacak.tır, 

S.t.1ı.cak eıyalar meıyanında 
' 

1 mımolAtından iki kltl· 
.._ kee111e bronz karyola maa 
' Jeti, ayrıca bir buçuk kiti· "°' iki adet kesme direkli 
ille 1 karyolalar maa ıumyele· 
' beraber, naeıf cevizden 
~ ll fevkılAde zarif Ye na· 
!-. lkl aynalı tlfonyarılı do· 
'lf :r•let Ye komldlnoııu yeni 
~ de ıalamındara maa bo· 
r... il emayı banyo vetermoııl · 
"9 e teferrGıtı, maroken ka· 
" b takımı moıımbı kanepe 
~:r koltuğuyla gayet takt 
'iet eli kanepe tıkımı, iki 
~ llyıaa mımulAtından he· 
..,-; •ılıncaklı 11ndalye, ceviz 
~ IDuon 1ervant anahtarlı 
lılte IDavan yemek m111ası, 
~ aarlf altı adet mırlken 

''' altı adet bezaran lı· 
' ler yCltek ııebpılar Şam 
.... ıallbndan sedef lılemell 
~ kaaape ve ılgara mısaıılle 
h.... k~li etajerleri; muun 
~De, doeya dolıbı, bronz 
~l, ıemelyellk, mCldener 
~ ınuaıı, antika (yı~lı 
~ tablolır, dnar 11atlerl1 

~ tl çoeok araba11; çocuk 
~Olta çocuk 11ndal1eıl1 A ,. 
~ -•ınnlltındın meee elblte 
~ '"""• kadifeli ıeslonk n 
~ gudlıoba maa aynıları 
?-.. tuvalet mıa marki•, mı· 
~ 111ıhanell kGtGphane, po · 
~ ...... ılyıh kıryolılar, 

'· lake dotıplar, ata mı· 
~ dt,an kanepeler, yeni bir 
~ odaludald taban mo11m· 
' dakdlo muuı, pyet 
'- ettar iki adet jıpon vuo· 
~ '-8.na leThalır, gayet tık 
' elektlrlt nlıolan, kı· 
~lelkletl, fmnlı gıı ocağı, 
~ve ığıç kornleler, kara 
~ mamul modern yatak 
~ takımı ıynah dolabı, ta· 
~Ye komldlaoeu Edlıon 

' gıamıfon maa 36 plA· 
,:_:ece IAmbııı poreelen çay 
~ yeni bir halde haıır 
~ • plyefer mırkılı Alman 
~~- kôee eterjerl elemim 
" ~· kClçGk hlkeller; bıh· 
~ demir kanepeler n 
~~kazık Buhara ıeccıdelerl· 
'-it lblrcl hahları clclmler n 'eti birÇok eıyalar mtızayede 
\, ~e lltılacaktır. SıtJf peıln· 

lltta kıçırmıyınıa. 
'l'Grk müzayede 11lono 

mtdtrlyetl 

Aranıyor 
~}dın, bmir, Torbala, ma· 
~ yukarı mahalle eokı 
' 59·2 hıae yabancı 
h'-ll kıyıtlı Ye 1310 do· 
~ 11 Baaan oğlu Keçiborlu 
~·ı~eeln~~n Mebmed Cev· 
'-~ botundoğo lel n mı· 'Dl bilenlerin Sımıtyı, 
~ tar Hayreddin Tete 
'-lt•ı 22 nomanlt bay Ce· 
~tll il lıanealne yuı ile bil· 
dtı~:eılnl lnaanlyet aımına 

Ilı. 24 25 27 

\ ...... , t 
lı .. 8 nhl11rlır baı direk· 
4i:_ ilden: 

~ll~C.~ta tGtftn fabrlbıı 
i......_.._ e 1 J•prmk t6tftn de· 

t,ta •enıln kıtı dôeeme 

11 
2398,05 Urıbk keef 1 

"' Ce •çık ekılltmeye ko· 1 ttor, 

''te~Ulertn 180 lira movak· 
~ enıınatlırlle 11-10 935 

Sıtf!'"a .. at onbeıte bıt· 
L~ eClmtıade mClteıekldl 

a:rıa gelmeleri. 
Si 28 l ' 8 

........ .&HIU.IUllC..llllMiiiihhiliihilhiiihhiihiiliiihiiiihiillaı!11:11 ~ • .C:::.alnmnı::mıııııınıımııııııııııı. ıııııımıııııııımm ... ı •• .ı .. .ıııııııııııııııııııımıınıııııııı:ııı:ıımııııı::l.~~ıı3:nı!!!!ffi!!!!! 
Devlet Demiryollarından: 

Manisa icra me· 
murluğundan: 

Mehmet ve ulYlyenln emlAk 
n eytam bank111ndıo ôdClnç 
aldığı paraya mukabil bankaya 
ipotekli bulanın ve geçen ıene 
yapılan aatıı 2280 numuılı 

kanona gclre tecil edildiği halde 
bir ıene içinde birinci takılı 

borç cldenmedlğlnden ıon ve 
kıt'i olarak tekrar mtızıyedeye 
konan mınhının danlement 
halll mıba'leelnde ulu cami 
c.ddealnde 4 7 numınlı evin 
11ğı 1103 nomırah kıra klJle 
zade mebmeıt al'IUı ve kor· 
ıunlo mektep ıolu 3809 na· 
murlı edip udelerden aaflye 
hanım Ye 3101 numaralı hım· 
mıl hGıeyln ığı kııı hayrlye 
n beledtye mıh ana11 arkaıı 
1105 numaralı kurıonlu met· 
tep ile mahdut 47 nomarıh 
hanenin iki kattan ibaret olup 
bodrum kıtındı gayri meıktıo 
n mtlltımel iki oda n 6st 
katta Gç oda bir ıofa ve 187 
metre morıbbıın da korolmuı 

ye 30 metre bahçeyi ve bir 
mutbık bir helbı mncut bu· 
lanın ve 1600 lln kıymeti 
muhımmlnell bu nln 

Mftlkfyetl ıçık artırma ıore· 

tile ve 844 numaralı emlAk 
ve eytam bınka11 kanunu mu· 
clblace bir defıyı mıhsua ol· 
mık ve kıt'i ırtırmaıı 15 11·935 
cama gnnd ıaat 14 de ma· 
nlea htıkumet koaıAındakl 

icra dılreılnde yıpılmak 
6sere 30 gan mtıddetle eatah~ı 
konuldu. 

Bu artırmı netlceılnde 11tı1J 
bedeli her ne olnrıa olsun 
kıymetine bıkılmıyırık ea çok 
artıranın Gzerlne lbıleııl yıpı· 

lıcıktır. Sıtıe peoln para ile 
olup mGeteılden yalnız yftzde 
iki buçuk dellAltye mıarıfı ah· 
aır. lebu gayri menkul Qıe· 
riade herhangi bir ıeklldt1 hak 
tıleblode bulonanlır ellerinde· 
ki reımi ve11lk ile birlikte 
yirmi gCln sarfında Mınlıa 

icrasını m6racaatları IAzımdır. 

Akel hılde baklan tıpa ılcl· 

lince mıltim olmadıkçı eaylaı· 
maden hariç kalırlar. 30·10·935 
tarihinden itibaren ıarınıme 

herkeııe açıktır. Talip olanların 
yaıde yedi buçuk teminat ak· 
çan nya mlllf bir banka itibar 
mektubu n 83 · 1776 doıyı 
numarulle mınl11 icra memur· 
tuğun• mlracutlın ilin olunur. 

B. İt No. 34 31'' 
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Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapılacak 
asker iJAnlan 

Bergama aıkerl 11t. al. ko. dan: 
1 - Bergamadakl kıt'alar ihtiyacı için 810.000 kilo OD lhtl• 

yacı kapılı sarf uıallle ekslltmlye konmaıtur. 
2 - lhıleal 25,1. teı. 935 cuma gGaQ ıaat onıltıdı bergımada 

aıked eatın alma kornlsyonnndı yıpılıcaktır. 
3 Unun teminatı monkkate ahçesl 2325 lira koruıtar. 
5 Şartname hergftn komlııyonda gör6leblllr. 
6 lıteklller ticaret od11ında kıyhll olduklannı dair veelka 

ıöıtermek mecburiyetindedirler. 
7 - Ekelltmlye lıtlrık edecekler 2490 11yılı artırma ve ek· 

ılltme kanonunun 2 Ye GçClacG mıddeltırlnde n ıut· 
nımeılnde yazılı veılkalarlle temJnıtı moT1kkıte mık· 
bnalanaı n teklif mektoplarım ihale ... ıınd•n enıs 

bir 11at enel koml11ona nrmle balonacaklırdır. 
28 s 11 18 3084 

Kışlada Mfls. Mev. sabn alına komisyo
nunda ihaleleri yapılacak ilinlar 

MGatıhkem mevki eat. al. ko. dau: 
1 - Mat. Mv. Merkez kıtaatlle tayyare ve deniz kıtaatının 

mGnak11ada bulanın 24 7250 kilo ıı~ır etinin beher 
klloıona verilen yirmi kuroı altmıı eantlm Ye 1500 
kilo koyan etlle 2450 kilo kuzu etinin beher kltoııuna 
verilen otuz ıeklz kuroe f lat komlıyonca bahalı g6rGI· 
dGğftnden p111rlıklı eatın alınacaktır. 

2 - İhıleıl SO ·Eyh11· 935 pısarteel gtal eaat dokuı bo· 
çokta lsmlr'de kıelıdı Mıt. M,, eatın ılma komlıyon~n· 
da yıpılıcaktır. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutırı 48557 llndır. 
4 - Teminatı monkkıte ıkçeıl 3641 lira 81 kuroıtur. 
5 - Şırtaameal her ıtln komlıyooda ıôr61ebtllr. 
6 lıteklller Ticaret odısJndı kayıtlı olduklarını dair veılkı 

7 

gô8lermek mecborlyetlndedlrler. 
Pızarhğı letlrak edecekler 2490 sayılı artırma ve ekılltme 
kanununun 2 ve ftçGocO maddelerinde ye ıartnameılnde 
yazılı veılkaları temln1tı muvakkaıe mıkboslırlle bir· 
ilkte lhıle 1111tlndeD evvel komisyonda huır bolun· 
mıları. 3177 

Koltor direktörlnğnnden: 
1 - Tilkilik ve Karataı ortı okulları birinci ıınıf lınn bu 

yıl nımzet kaydedilen çocuklar bogfio cumarteıl eaıt 
14 te okolalarındı b11ır bulunıcaklardır. 

2 - Erkek Gğretmen okula prta kısım birinci 11nı(ıaa nam· 
zet kaydedilen çocuklar yarın pazar saat 9 da okulda 
hazır bulunacaklardır. 3178 

lzmir Milli emlak mndnrlttğnnden 
Buca'da Hılk ıobğıodı 4 eski 23 yeni numaralı n 
Buruna Topos ıokı~ındı 29 eski 27 yeni nomırab n 
Dırıgaç paralı köprtı caddesinde 69,53 No. kıh•ehane 
Bornıva Çingene mezarlığında oa dokuı dekar bı&ın 

beşte d~rt hl1Besl. 

10500 
4500 
5040 
3920 

Yukarıda yazılı Yunanlı emvalinin bedelleri ~ayrl mtıbadll 
bonoııtle ödenmek fizere mtılklyetlerl kapılı ıırf oıullle 1rtırmıya 

konolmoştor. Alıetların 7 ·IO· 9:15 pazırteıl gQnl 111t 15. le 
Milli eml&k aatıı komisyonun• müracaatları. 817 4 

lzmir vilayeti Nafia müdnrlnğnnden: 
6536 lira keılf bedelli Tire · Çatal yolunun 3+000 6+800 

kilometreleri ınıındakl kıldınm yıp111 20 gCln mdddetle açık 
ekalltmlye konulduğundan lıteklllerln 2490 eayılı yaıayı göre 
buırlayacaklan temlnatlarlle birlikte 14,bhlncl teırln,935 puar· 
tell glDI IHt 11 de Uba7lık eaclmeabae plmeled blldldllı. 3099 

Senelik muhammen kira bedellerlle mevki ve cinsleri ııağıdı 
göaterllen gayri menkuller 14 ·10· 935 pazartesi gftn6 saat 
15 te açık artırma ıoretlle lzmlr'de Baamah•oe latıayooondı 
7 inci lıletme binaeında kirayı verilecektir. 

İeteldllerln, gene aeağıda binalar hlzHında gösterilen miktardı 
muflkbt teminat vermeleri ve kanonun tayin ettiği vesikalar 
ve ite glrmeğe kanuni mani buloomadığına dair beyannamelerle 
ayol gftnde saat 16 ya kadar komisyon relsUg,ne müracaatları 
14zımdır. 

Ba loe alt oartoame\er Alaıncak'ta ıeklzlncl leletme mGfettlellk 

Senelik Muvakkat 
binasında pırUJI dığıtılmıktıdır. 

Mevkii Cinai 

Al11ncak, 1 inci kordon 
eıkl ltfılye blnaıı kıra•· 
nndı. 

muhammen 
kira bedel 

koroı 

12000 12 kıpı N. lı 
barakı kahve· 

teminat 
miktarı 
koroı 

900 

hıne n Gntınde 

bahçe. 
Kahrımınlır'da ıepetçl 2 kapı N. 
soka~ındı. dOkkln 

9600 720 

3029 20 24 28 2 

Çeşme Muhasebei Hususiye Müdür· 
IOğünden: 

Çeıme llçeıl Muhaeebel hoıuılyeılne alt comurlyet mey· 
danında ve yeni cami mıhalleelode klln olup aatı· 

hğı çıkarılan emlAkln çlzelgesldlr. 
Sıra Emllk Glnal Mukayyet Mohımmen İzahat 
No. No. kıymeti kıymeti 

Lira kr. Lira kr. 

1 

2 

19,20 lrahTehıne 
21 bıkkaldakkln 

22 kıeap 11 

23 balıkhane 
24 kahTehıne 

25 kaup dtıkkln 4'860 
26 .. .. 
27 .. « 
28 .. .. 
29 .. .. 

30 bakkal" 
40 kunduracı dGklnı 
42 terzi dftkAnı 360 
43 mleaf lrhane 

2500 

75 

KArgtr ve rıhtım 
kenarında olup bir 
çıb allındıdır. 

KArgtr olup iki 
katlı ve bir çıtı 

altındadır. 

Yakarıda cine te mnkllerlle mukayyet· ve muhammen kıy· 
metleri yııılı emlAkln mCllklyetl dört senede ve dört mtııaYI 
takeltte 6denmek Gaere 15 gCln mtıddetle satıhğa çıkarılmıetar. 

Satıt 11rtlarını 6ğrenmek lıdyenlerle tıllp olanların yGzde 7,5 
depozito ıkçelerlle Çeeme kıs111 Mahaebel huıoelye memurla· 
ıuna mClrac11t etmeleri ll&o ohınor. 3180 

Manisa icra me- Sıtıa peşin para ile olup 
mfleterlden yalnız ydzde lklbu· 

murluğundan: 
Bayın hurlyenln emlAk ve 

eytam bankanndan ôd6aç al· 
dığı paraya mukabil bankayı 
ipotekli bulunan ve geçen ıene 
yapılan aatıı 2280 nomınlı 
kanuna gGre tecil edildiği halde 
bir ıene içinde birinci taksit 
borç ödenmedlglnden IOD ve 
kıt'f olank tekrar m6ııyedeye 
konan manlaanın denclyın 

mıhılleelnde borea ıokağında 
11ğı hatip ıll hıneal ıola bık· 

kal yusuf bıneıl arkaıı gene 
bakkal yuıof hıneıi önG hona 
caddealle mahdut haneıılnln ke· 
narı on basamaklı moıayıkh 

merdivenle girilerek tahtı dö· 
teli bir ıofa 6zf!lrinde caddeye 
nazır bir bahçeye nazır bir 
ki iki oda ve tahtı merdivenle 
lnlllerek zemin katta çini mer· 
mer dôoell hayat Gserlnde cıd· 
deye bir, bahçeye nasır bir ki 
cem'an iki ve beton dGeell bir 
bıhçe içinde akar ıuyo ye bir 
motbık Te bir kiler b•r heJAyı 
bni 3000 lira kıymeti mu· 
hımmloell klrglr eflD 

MGlklyetl açık artırma ıure· 
tile ve 844: numaralı emlAk ve 

eytam bankuı bnonu mocl· 
hince bir defayı m•hsuı olmak 
ve kat'i ırtırmııı 15.11.1935 
cuma gClnd aaıt 14 de 

mınlıa haktımet konığındıkl 

icra dılreslnde yıpılmık tızere 

SO gGn m4ddetle ıatıltğa ko· 
nalda. 

Bu artırma netlceılnde eatıı 

bedeli her ne oloraa olıon 

kıymetlnetlne bakılmıyırık en· . 
çok artbnnın berine lh•led 
,.,.ı .. ktar. 

çuk dellAltye masrafı ılınır. 

leba gıyrl menkul ar.erinde 

herhangi bir eekllde hık ııle· 

binde bulonınlar ellerindeki 
reımf veaılk ile birlikte yirmi 

gan sdındı mınl11 icra· 
ıaaı m6rac11tlırı lizımdır. 

Aksi halde bıkl1rı tapu elci· 
lince malum olmadıkça pıylıı· 

madın hariç kalırlar. 80.10.935 
tırlblnden itibaren ıırtnıme 

herkese açıktır. Talip olıalaran 
yiizlle yedlbnçnk teminat akç111 

veya milli bir bınkı itibar 
mektubu ve 33· 1829 doıyı 

aumaraelle mınlea icra memur· 

loğonı mftracııtlara ilin ola· 
nur. H. 11. No. 24 3!47 

Ali Riza 
M Qcellithanesi 

Yeni kavaflar çar~ısı 

No. 34 

Onlvenltede Döçent, 
(Muarin Profesör) 

Dr. A. Saf ittin 
Ağız ve Diş Hekimi 

Butalara hergftn öğleden 
IODr• bakar. 

İetiklll caddeli N o. 99 
Ankara apartmam 2 inci kat 

Telgraf• ıSTANBU L 
Telefon : •9250 



Van 
Der Zee 

Olivier ve Şüre
kası Limited Va-

pur Acentası 

Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

110RESTES,, vapuru 23 eyUUde gelip 30 eyUUe kadar Anvera, 
Roterdem, Amsterdam ve Bımborg limanları için ycık ılıcaktar. 

11BERKULES,, vapuru 7 teorinlevvelde gelip 12 teşrlolevvelde 
& Co. 

llEUTSCHE LEV ANTE L1N1E 
Cendell Han, Birinci Kordon Anvers, Roterdam, Amaterdım ve Hımburg limanları için yDk 

Tel. 2443 ılıcaktır. 

0 1TAURl,, vapuru hılen il· 
mınımızda olup Annra, Dl· 
rekı, Roterdım, Oamburg ve 
Br~men için yok almaktadır. 
.. VVJNFRIED,, vapuru: 1 inci 

teırlnde bekleniyor. 5 8. el teı· 
rlne kadar Anverı, Roderdam, 
Hımburg ve Bremen için yak 
ılıcaktır. 

"TROJ A,, vapuru 2 birinci 
teşrinde bekleniyor. 5 birinci 
ıeırlne kadar Anvere, Direkt, 
ve Bımburg için ytık.llyecektlr. 

"VVASGENVVLD,, vapuru: 14 
1 inci teşrinde bekleniyor 18 
1 inci teorine kadar Anvers, 
Roterdım, Bamburg ve Bre· 
men için yaldiyecektlr. 

!' SOF1A ,, motora 31 Bel 
teırlnde hekle.nlyor, 4. ikinci 
teırlne kıdır An vere, Rot er· 
dam, Bamborg ve Bremen için 
y6kllyecektlr. 

11ANUBIS,, motörtı 11 lklnci 
teorlnde bekleniyor, 15 ikinci 
teırlne kadar Annrs, Roter· 
dam, Bımburg ve Bremen 
için yftkllyecektlr. 

ARMEMEN B. SCBULDT 
BAMBURG 

"NORBURC,, vapura: 8 bl· 
rlncl teırlode bekleniyor, An· 
vere, Roterdım ve Bımborg 

için yüldlyecekılr. 
DEN NORSKE MlDDEL· 

BAVSL1NJE 
(D S. A·S. SPANSKELlNJEN) 

OSLO 
11 SARDİNIA ., motöra 27 

eylülde bekleniyor, Havre, 
Dleppe ve Norveç limanlarını 

yak alacak.tar. 
"BOSPBORU~11 moUSrtı 28 

Ellerman Llyn Ltd. 
IJverpool Bath: 
0 ROUMELlAN,, vapuru 20 

eylCUde Llverpool ve Svvınaea· 
dan gelip tahliyede boluna· 
cıkt11. 

11DtDO., ;apara 17 eyUUde 
bek!enmekte olup 21 eylGle 
kıdu Llverpol ve Gl11gov• 

"ROUMELIAN,, vapuru 29 
eyUUde beklenilmekte olup 5 
birinci teırlne kadar Llverpool 
ve Glaagon lçln y•lk alacaktır. 

Loodra Battı: 
11F ABİAN., vapuru halen 11· 

manımııdı 17 eyl6le kadar 
Loııdra n Bull için yok ala· 
cıktır. 

"EGYPSİAN., nporo , 27 
eyltılde Londra Boll ve An· 
•ere'ten gelf p tıbllyede bolu· 
nıctk ve ayni zamanda 6 teı· 

rlnlev•ele kadar y6k alacaktır. 
General Steam Navlgatlon 

Co. Ltd. 
11STORK.,, npuru 20 eylCll· 

de beklenmekte olutl 27 ey· 
lale kadar Londn için yak 
ılıcaktır. 

Deutache LeHnte Uale 
0 GALJ.EA., vapura Bam· 

burg ve An•ere'ten gelip tıh· 

Hyede bulunmuotor. 
Not: Vurot tarihleri ve nporla· 
rın lalmlerl berine denlılkllkle· 
rlnden meı'ollyet kıbol edilmez .. ..,,.,.., ' 
1 

Muallim Dr. 

A. Hulôsi Alataş 
iç Hastahkları Doktoru 

Şemh ııokeğı No. 20 

birinci teşrlode bekleniyor. ve Anvera'trn yok çıkarıp 

Dleppe Dilnkerk ve Norveç Borgae, Varoa, Köatence, Bn· 
limanlarma yilkliyf'cektlr. Ua ve Galatı için yak alacaktır 

ARMEMENT DEPPET·ANVERS SFRVICE DIRECT DANU BIEN 
"EGYPT~" V1pura 20 Bel TUNA HAITI 

teırinde bekleniyor, Anvere, ... BUDAPEST" motôrG: 25 
Direk fçlu yfik alıcakllr. evldlde bekleniyor. Belgra<', 

11ESPNGE., vepuru 11 Bel. Novbad, Komuoo, Budıpeet, 

teşrinde bekleniyor. Anvera, Bntlelnı Viyana ve Llnı için 
Direkt için yftk ılıcaklar. y6k ılıcıkt.r. 
TBE EKSPORT S.S CO'lPO .. ALİSA " upuru 8 birinci 

RATİON . NEVYORK terinde bekleniyor. Belgnd, 
Blrleılk Amerikı'yı doğru Novlııd, Komaroo, Bodapest, 

Seferler Bratiılav, Vlyına ve Eloı için 
11EKSARCB,, vapuru hılen yak alacaktır. 

llmammızdıd1r. AVUSTRALYA HATTI 
ExlLONA,, vapura: 30 ey· Bldhlye kump1Dya11nın 

hllde be~lenlyor. •1 ABOUKIR ,, vapura 29 
11 ABOUKlR ,, vapuru 29 eylCUde bekleniyor, Penlneulu 

eylQlde gelip 30 eylcılde, Bir· Orlent Ltne kompanyaaının 

leılk Amerlb tçlo ıldığı mıl 118EN ulCO,, vapuruna Port· 
tarı İ!kenderlye'de 0 EKSETER,, Sıltte ıktırmı edilmek Gere 
Transatlantik vapuruna aktar· Avustralya'nın b6t6n llmınla· 

ma etm~k Qıere lekenderlye· rıoı mıl ılacıktar. 

ye gidecektir. " A80UJ1R ,, .. para ayni 
JOHNSTON VV 4RREN LINES 11mHda Port ·Salt aktarmuı 

LTD. - LIVERPUL olınk Hlndlıtao, Akeayl ıırk 
11 JESSMORE ,, vapuru 30 ve prkl Arrtkı'aıa bGtCln ll· 

e1lalde belleniyor. Uverpul awalınaı mal alıcaktar. 

11BERMES., taporo 21 tetrlnlevvelde gelip 26 teorlnlevvelde 
Anverı, Roterdam, Amsterdım ve Hımborg limanları için yak 
alıcıktır. 

"BERCULES,. vapuru 20 eylGlde gelfp yOkDn6 tahliyeden 
sonra Burgaa, Vırnı ve KOatence llmınlarına hareket edecektir. 

11BERMES,, ~•puro 4 teırlnlevvelde gelip ytıkQnd tıhllyedeo 
sonra Burgae, V1rnı ve Köstence llmanlar1Da hareket edecektir. 

',GANYMEDES.. vapuru 19 teorlnlevvelde gelip yilkQnft tah 
llyeden ıonra Borg11, Varnı ve Kösteace llmıalarını hareket 
edecektir. 

SVENSKA OR1ENT LİN1EN 
11BEMLAND,, motörii llmınımııdı olup yakana tahliye 

ettikten ıonrı 15 ey16lde Roterdım, Bamburg, Copenhıgeo, 

Dantzlg, Gdynla ve İskandinavya, Oalu Umanları için yok 
ılıcaktır. • 

11VINGALAND,, moUJra 2 birinci teırlnde gelip yftktıad bo· 
,alttıktan ıonra Roterdam, Bımborg, Dantılg, Cdynlı ve &abn· 
dloavyı Oılo limanları için ytık alacaktır. 

11V ASLAND,, mot6r6 15 teşrlnlevvelde gelip ydkdn tıhllye· 
den ıonra Roterdam, Bımburg, Gdyolı ve lekındlnavya llmın· 
larını hareket edecektir. 

11NORDLAND,, motôra 2 teırlnleanlde beklenmekte olup 
yakana tahliyeden ıonrı Rotırdam, Bımburı, Copenhıgen, 

Dıntılg Gdnlı, Oslo ve İıkındlnavyı Umanları için yak ılıcaktır. 
SJı~VlCE MARlTIM ROU.MAl.N 

11ALBA JULYA., vapuru 30 eyltılde gelfp 1 birinci tetrlnde 
Pire, Mıltı, Napoll, Cenova. Mırallyı ve Bıraelon için yak 
alacaktır. 

"SUÇEA V An vapuru 27 teorlnlevvelde gelip 28 tetrlnlenelde 
Pire, Nıpoll, Cenon, Mar1llyı ve Barıelon için yok alacaktır. 

ZEGLUGA POLSKA ~. A. KUMPANYASI 
11LEVVANT0 motöra 15 teorlnlenelde Anven n Gdynla 

Umıaları için yak alacaktır. 
İlbdıkl hareket tarihlerindeki de~ltlkliklerden acente mea'o· 

llyet kabul etmez. Fazla tafellAt için ikinci Kordonda Tahmil 
ve Tabliye bln111 arkaaında Fratelll Sperco vapur ıcentıbğına 

mGrıcaıt edllmeel rica olunur· Telefon: 2004-2005·2663 

Bum&hane iıtaıyonu kaqmndaki dibek eokak bqında 30 Nyt• 
h ev •e muayenehaneeinde ıabah ıaat 8 dan akıam 111t 6 a kadar 
haıtalannı kabul eder. 

Dr. Zekii Tarakçı 
Merkez hastanesi DahiJiye Mfttehassısı 
ikinci Beyler sobğı Ttırk mazayede eılono lttl11Unde 

numara 45. Baıtalarını öğleden ıonra 15 den 18 rı kadar 
kabul eder. TELEFON: 3806 

Evlere Kolaylık 
Ekstra - Ekstra ömer Muharreıd 
9 Eylôl Panayır Markalı Sabull 

Dörder Kiloluk Paketlerde 

lzmir Defterdarlığından: 
I1111mın verKI borcdndan OtOrO tahsili emval yaaaııD• 

haczedilen ikinci karat1tı tramvay caddeılnde kAla s6S 
aayıh ev tarihi llAndın itibaren yirmi bir gfln milddetle 
çıkarıldı~ındaa pey ıdrmek lıteyenlerln def terdarbk t 
kılemlne gelmeleri. 15·19·24·28 2960 

111 il 1 1 1 " 1 1111 1 

özel Yıısuf Riza Ana V 
Ü Ok Okulu Direktörlüğftndell 

Blnaeı yeniden H nok11nıııı bir ıarette yapılmıı 019' 

mekte· A a Dok in••-· 
blmlda n ve o lır•" 
talebe kayıt Te kıbola eyltılan lklılnde bıtlar. 

A "" a kıımı 4, 5, 6 yaıındakl ynruı.,., 
U U yetloılrllmeel için eo son aaull,.. 

göre huarlanmııtır. 

Kayıt iti için bergGn ıaat dokuzdan . oayedlye kad' 
yeni binanın Keıtelll caddesi Gıerlndekl kıpmadan ,tıl 
lerek okul dlrektörlGğane maracaat olunmalıdır. 

11 
Salihli MalmndorlüğOnden: 

1 - Salihli mClcetteden yapılacak icra daireılle b 
ald adliye bln111 dahilinde icra olanacak tamirat 
nımeal mucibince bedeli keıfl olan 158j lira '71 
Gıerlnden 19.9.935 gGnftnden itibaren 16 g'Cln 111 
açık ekılltmeye koaalmuıtar. 

2 - Ekelltme Salihli malmCldGrlGğa blnaeında toplaD_, 
mlıyonca 4.10.985 Cuma gGn6 uet 15 de yapı 

3 - Aa lnıaat n tamiratı alt ıırtname, ptb n p 
ıaretlerl muhammen keılf bedelinin yazblade ~ .. 

4 

5 

6 -

betinde bedelle lstekUlere Salihli mılmClddrlag~ 
rilebillr. 
Eblltmeye lttlrak edecekler ma•ekkıt temfual 
118 Ura 85 koruı tereceklerdlr. 
lıtekllterln kaaonl lkametgAh gôıtermelerl ve 111 
bir tlrket olduAo takdirde idare merkezinin bol• 
yer mıbkemeslnden nya ılcllları keyıth bolondor, 
ret odasından veva sair reımt bir makamdan ,t 
elclle kayıtlı v" hılen faaliyette olduğuna delr bel 
tarihinden ıonra rhnmıt bir belgeyi ve ılrkedll 

lerlnl veya şirket ıdıaı tekliCte bolunıcak k.1111" 
bo ılrketln veklll olduğunu görıterlr noıerllkttD 1 

nk.Aleınameyl gôstermelerl ve yabancı tıb'ıdıP 1 

edeceldertn oa ıenedenbeıi Tür ki yede mukim '" 
ılclllode byıtlı hulonduklnını tevelk eylc-mr.lerl 1 
Ekalltmeye letekll olanların dt'pozho mıkbuıl•~ 
letenllen 11tr e•ıak ve veırikl berıberlerlnde ol 
TeırlDlevvel 935 Cuma gllaQ muayyen ıHtt• 

mılm6ddrl6ğ0nde mOteıekkU komisyonda baııt 
maları ve eksiltmeye lıtlrak eylemeleri llAn oloaut· .. d 

20 24 28 2 ~ 

lzmirvilôyeti Nafia ModorlOğOJJ .. 
936 lira 20 kuraı ketlf bedelli Çıtıl • B.yındır 1 ,JI. 

O + 000 - 4 + 900 kilometreleri araıında yaptmJaeak 
metrelik beı menfez lıçlllgl 20 gaa maddetle açık e 

konoldoğandın lıteklllertn 21,blrlncl teırln,935 perte-"'1s 
ıaat 11 de llbıylık rıacQmenlne gelmeleri blldlrlllr. 9J 

Maliye Vekiletinderı: 
Eekl gdmtıı mecidiye ve akeamının 1 ıubıt 986 sıtf 

itibaren htrbımgl bir kıymetle mabıdele "Yaııta~ı oJırt*df 
nılmıyıcığı Ye bunun hlllfına hareket edenler bakkuıdl •• .tt• 
bıt yıpılacıt• 2257 No. lı kınan mucibince Utn edll......:.t 

Maddetln hitamına u bir ııman kalmıı olmeıına ~. 
kımızın yedinde mevcut bulunan eıkl gGmllı paraJartO'' f r ~ 
vergi boıçlarmı tediye edilmek ve gerekle llb olo.,o 

1 
' 

Oıerlndea tebdil ettirilmek için mılıandıklarını marae-;J,s 
lerl tekrar illa olunur. 28 1 4 21,S· 


