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ENEDI DI? 
• • 
lll Son hadiselere, son cereyanlara vc son sövle

h~n söylevlcre bak1hrsa 1'1usoJini yun1rug~1na 
~llvenerek ve yun1rugunu bütün dünyaya Taze üzüm sarfiyat1, bagc1y1 

göstererek hütün devletlere 1neydan 
okuyacakt1r 

kurtaram1yacak 
Üzüm i§i, tabii bir ihracat i 

i~idir. Üzüm mahsulünden 
üretmenin faydalanmas1 i~in 
üzümlerin iyi bir fiatla d1~ 

l<uvvetine güvenmed~-;. ~nun hunun insaf1na 
"eya hakemligine dayanarak ku!tuln1ak 

istivenlerin vaY haline ... [)„ .,/ . 
l Unkü Radyo haberlerin- pkarm1ya ba§lam1~Jard1r. 
~ t Yiirek buland1ran iki bil- Bir ingiliz gazetesinin in-
et ( havadis ) vard1: giliz hükiimetine f taiyan 
l - Habe, imparatoru dostlugunu kaybetmemek 
l& finansal kar~1hklara, läz1mgelecegine dair yazd1g1 
llfaatlara mukabil toprak · yaz1ya gelince: 
•dan bir kö~ük bölüm ingilterede b1r degil, be~ 

ege katlanacakm11. gazctenin dl. bu gibi yaz1lar 
1 

2 - Deyli Meyl gazetesi yazmas1 ingiliz siyasetini de-
~·~~ bir bedke ( makale) gi§tirmege käfi gelemiyece-
..-iltereye ltalyan dostlu- gi belli olmakla beraber 
'" tekrar elde etmek i~in bu hareketlcr de dikkat gö-
•h1ca ve tedbirli davran- zünü ~ekmege läy1k olsa 

'-1111 ögüdlüyormu1! gerektir. 
b11afardan batka bir de Biz bu i§de fazla söz söy- · 
'bei · t " ·· · Jemege lü~um görmiyoruz. . 1mpara orunun um1-

. uI J k Y almz burada hahrlatma-Z us ar urumunun in-
a kalm11br " gibi sade 

l s6zler de ortahg1 bu
rmaga ~ahtmitbr. 

1iG1di radyolar yava1 ya
l>ir propaganda aleti ol
l ba1lad1klar1 i~in bun-

11 yayinm1 (ne,riyahm) 
Uiu gibi kabul dogru 

ga lüzum gördügümüz bir 
fey varsa o da uluslarm ulu
sal topraklarm1 korumak, 
onun bunun oyuncag1 olma
mak i~in ne §U ve ya bu 
devletlerin dostluguna ve ne 
de uluslar kurumu gibi ~ok 
defa akadem1k bir degeri 
olan kuvvetlere güvenmemek 
ve dayanmamak Iäz1m gele
cegi hakikatini hi~ bir än 
ak11Jarmdan 'r•karmamahdir. 

SIRRI SANLI 

illerde satalmas1 laz1md1r. 
Ge~en senedenberi, tuhaf 

bir zihniyet, üzüm ~1kab i§ini 
baltalamaga ba~lam1§hr. 

Ge~en sene, bagcmm fikri 
sorulmadan, bagcmm ibtiya
c1 gözönüne almadan alivre 
üzüm satanlar, üzümü dü§Ür
düler ve ~ok yaramaz ettiler. 
0 zaman bu muamele ~ok iti

razlaraugrad1 ve üzüm fiatlar1, 
hi~ olmazsa bir k1s1m müs
tahsil zarardan kurtar1ld1, 

'iildir. Fakat bir sinegin 
'-ide bulandirmaga yete

egi dütünülürse bunlar
tb bir ~ok siyasal ~evrelerin 
0
11cuJai;mas1 t•tilacak bir 
'-Ydamaz. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
1„... h~11d 111 ... 11 llo.11d bi:ill •• „... 11„ •• 11 ~ "' h1„rll 

~ ~Yle savatlarda geriye 
~firn ablan tek ve kü~ük 
:._•d1m kart• taraf1 büyük 
"ml-1ara sevkeder. Netekim 
~ 1tklyan gazeteleri ve 

di "r~Jleri "kü~ük toprak he
)e • ·1 1 1 t '1 1 e ta yay1 memnun 

Ri~e~ lkolay 0Jm1yacaktir „ 
~aklalar1 ag1zlarmdan :,· ~.„~mm~ , 

iLAN ~ 
. flftlir J\o;kerlik ~ube- ~ t 

••nden: ~ 

liseye girmek i~in mü- J 
~tadat edib liz1m 1artlar1 ~ 

fl •ldan anlatilan ve ev· ~ 

italyan-Habe§ sava§1ndan 

" 1 

rtkl.n tai· · · IQ(i 1mat ve evamir1 ft 
lt bellega dairesinden te- ~ :-C!Olltl~~1's--~ 
te~~·ii~ ettirilen bütün is- n _,._.,.,_ 
hnt ler1n yol ve kat'i ka- ~ 
t t kadar yiyecek ve ya- ~ . J .„.....__-

aca)c b" ~ 

buna ragmen gene para ka
zand1klarm1 pkatc1lar kendi
leri · hem de gazete sütun
da - söylcdiler. 

Bu sene ise, üzüm pkatc1-
lan yeni bir usül takib et
mi~ler ve ~ift~iye ancak is
tihsal masrafm1 vererck üzüm 
sati§lan yapm1~lard1r. 

Bu, üzümcülügü mcmlekelte 
öldürecek tek yoldur. Ba~ka 
yol aramaga arhk lüzum 
yoktur. 

Üzüm müstahsilini koru
mak, kurtarmak i~in, §imdi 
de mümkün mertebe fazla 
taze r.züm sarf1 lüzumu ileri 
sürülüyor . 

Eger taze üzümün kilosu 
makul bir had dahilinde sa
tilsa.. Bu tedbirin yagc1lara 
faydas1 olabilse. Fakat han
larda siyah üzümün 40 pa-
raya cekildigini gördükten 
sonra bu tctbirden de hayir 
kalmad1gm1 iddia edebiliriz. 

<;akatcilar kuru üzüm 5-6 
kuru§ istihsa1 masraf1 verdi
Jer. bir kiio kuru üzüm 5 
kilo taze üzümden ahmr. 

~uhalde? 
Teze üzüm sab§I da müs

tahs1lin masrafm1 koruyacak 
bir §ekilde degildir. 

Bizim bildigimiz, üzüm i§i 
arbk bir devlet i~i olmu§tur. 
Ne yapmak läz1m geliyorsa 
yapmah ve üzüm i§ine hü
kumet el atmahd1r. 

iki görünÜ§ 

l"tna · talyan hastalar büyük bir özenle Ayakkab1 masraf 1 istemiyen Habe§ ordusu 
la lt masraflar1 1ah1s- ~ l 
bi ••t ol"lak ve kanuni ta§m1rken intizam ve inzibat altma ahmyor 

hi~~~~ y::;:;i~:: t~t7: ~ _„l.~c.„.i~r···„··l:;z:y„„a„„s„a .... s„„z„ ........ „„„„ .... „„ .. „ .. 
151819 •• etmemek ,.,tile ~ Bravo 
lata b 35 gününe kadar ij Üniversitede okuyan k1z-

ler ~ ulda bulunmalar1 Ku- ~ ---------oooo--------- lar1m1z, kadmlar1m1zm alhk 
Ye~· . skeri Lisesi müdüri- ~ N Z A ) ? ve podra kullanmar1 icin yap 
••y:~.•n 8181935 ve 2102 ~ e aman ~I 1yor • • • tiklar1 propagandarda muvaf-
olunur. Y•zasi üzerine ilin ~ Üzüm piyasasa bugün a~1- degildir. fak olmaga ba§lam1§lard1r. 

U lacaktir. f ncir piyasas1mn nc Maruf incircilerden olan Bir cemiyet te§kiJine karar „ "&.U&..l1 gün a~1lacag1 henüz belli [ Sonu 4 üncüde ] verdiler. 
,_...,,_,,,„,,.,,~.~ ""-'•'" _ _,_ ___ .„ , ,~ .... ·---~.U. 

:Azgrn bir Bulgar 
„ •• 

Re§id olm1yan bir Türk 
k1z1n1 ka~1rd1 

Bulgaristanda Bulgar Türk-: ettikleri halde, Burgaz viJi-
lerini asabiyet ve heyecana yet mahkemesi Bulgar ka-
dü~üren bir kiz ka~irma ha- nunlau mucibince k1z1 aile-
disesi olmu§tur. sine teslim etmemi§ti~. 

. i . Bulgar kanunlan b1r k1z1 
Burgazda, dedes1 brah1m k 

21 
d .. . d 

Kurd hac1 oglunun yanmda ancka d ya§m a rU§I say-
ma ta 1r. 

oturmata bulunan 14 ya~mda Esasen küstah ve terbiye-
Dürdane is~in~eki Türk k1- siz olan etfaiyeci Hilebarof 
zm1 Aydos 1tfa1ye kumandam ka~irdigi k1z1 Türkler ara-
Hilebarof tarafmdan ka~ml- smda ve bazi yak1§1ks1z söz-
mI§br. ler sarfederek gezdirmekte-

K1zm baba ve dcdesi, be- dir. Hain Bulgarm bir hidise 
lediye ka) 1tlarile k1zlermm ~1karmak istedigi sanilmak-
henüz re~id olmad1gm1 isbat tadir. 

s 

Atinada bir vaka 
„ .. 

Venizelist bir gazete idare-
hanesi bas1ld1 ve muhar

rirleri dövüldü 
Atma 14 ( Özel ) - Bu- : t"mü§lerdir. Polis yeti§inceye 

gün ak§ama dogru ahaliden kadar bir hayli .hasar .Y•P•D 
mütecavizler pohs gehr gel-bir küme koyu venizelist 

Patris gazetesi idaresini bas 
m1§ ve ellerine ge~en kalem 
okka ve saireyi k1rm1§ ve 
camlan indirmi§ler, orada 
bulunan muharrirleri döv-

Azg1n kurd 
Azgm bir kurd Bilecigin 

Küncegiz köyünde jandarma 
karagol kumandam Mehmed 
.>nba§I ile jandarma neferi 
Veliye sald1r 1~, Mehmed 
onha§mm sag gözile elinde 
derin birer yara a~m1§hr. 

Mehmed onb §1 mü§kil bir 
vaziyette kalmt§ ve tabanca
s1m kullanamam1§hr. Bunun 
üzerine kasatura ile kurdun 
karn101 de§mi§, bu suretle 
büyük bir tehlikeden kurtul-
mu§tur. 

Kurdun kudurmu§ oldugu 
samld1gmdan yaralad1g1 in
sanlar tedavi altma almm1§
lard1r. 

Karde§ler 
Eglentisi •• 
17 Agustos Cumartesi ak

§am1 saat 21 de Karantina 
Halkevi bah~esinde Karan
tina spor kulübü namma bir 
karde~ler eglentisi yapila
cakhr. 

Et ka~ak~1l1g1 
Et ka~ak~1hg1 devam et

mckte! Belediyenin bir ista
tistigine göre §imdiye kadar 
imha edilen ka~ak et mik
tar1 33, 774 kilodur. 

mez s1v1§IDI!flardir. l~lerinden 
bazilan yakalanm11br. 

Gazete maharrirlerinden 
ü~ ki~i -ablan hokkalardan 
yaralanm1§lard1r. Y aralan 
ag1r degildir. 
[•] [•] [•] 

ihtiyat Zabiti 
Yeti~tirecek k1sa hiz-

111etlilere aid 
f zmir askerlik ~ubes1nden: 
1 - lhtiyat zabiti yeti,ti

recek k1sa hizmctlilerden 330 
dogumlu ve bunlarla mua
mele görenler v e daba ev
velki dogumlulardan olup ta 
muhtclif sebeplerle geri kal
mI§ denis sm1fmdan gayri 
sm1flara ayr1lm1§ olaulardan 
yalmz askeri tam ehliyetna
mesi olanlar 1 Eyliil 935 
taririnde ihtiyat subay mek
tebi komutanhgmda bulun-

mak üzere sevk edilecekle· 
ceklerindeni 20 Agustos 935 
taribinden itibaren yerli ve 
yabanc1 bilumum k1sa hiz-
metliler AS. ehliyetname, 
hüviyyet büzdam ve mektep 
§abadetnameleri beraberle
rinde oldugu halde fubeye 
müracaatlan. 

2 - Tam vaktinde mek
tepte bulunm1yacaklar hak
kmda kanuni muamelenin 
tatbik olunacag1lilin olunur. 

·relefon 

No. 
Ahmet Ve Aslm BÜVÜK ELBISE FABRIKASI ESKI BIT PAZARI 

1i NUMARA 15 - 17 TELEFON 2042 
.::;;• Fesban~ ve Karamürsel fabrikalar1mn en zarif ve en dayamkh kuma§larmdan ü~ purova üzerine 22 liradan 26 liraya kadar mükemmel 

llna elb1se yap1hr. Yap1lacak elbiseyi mütteri begenmezse ahnan kaparo tamamen iade edilir. Magazam1zm levhasma dikkat ediniz. 3882 
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1 , , 

' 
:j 20 yil önce bugün 
, , 1 

i!'. -CO-NK-BA_Y_IRI-ZÄFERINi NASIL 
:t KAZANMISTIK ? . . . 
1' --Oü~man bile diyor ki: «Anaf artalan, l\1ustafa 

1 Kemalin azin1 ve 111etaneti kazand1 l'ürklcr 
1
• bu harblerde yüksek cengäverlik gösterdiler)) 

~ f ( l)ünkü s~~r1dan J)evarn ) 
1 
1 Bu askerler, kendilerini 
i !Devkilerinden ~1kannak i~in 

· 1 fürkJerin defaatla yapbklar1 
• 

, ,- te,ebbüsleri tardetmi§ ve 
; . lDcak kat'i emir ald1ktan 
" sonra ~ekilmi§lerdir. Verdik-
1 leri zayiat 200 ki§iyi ge~i-

1 1 yordu. Bütün 9 Agustos gü-
1' - b · r- kl 

1 
1 nu, u z1rve, ur er tara-

1 '. ftndan da i§gal edilmemi§tir.„ 
• i' ' Bir Gurkta taburile kü-
1 ,• ';llk bir ingiliz müfrezesinin 
l tngilizlerin Hili 0 de-

11 'dikleri tepeye yaktaklar1 bu 

1 1
1 

bareket, Alman muharririn 
. yazd1g1 gibi, 9 agnstos gün

kü muharebenin s1klet mer
kezini ve can alacak nokta

;' ~IDI te~kil etmiryordu. Nete-
1 kim ingilizler de bundan 
, ehemmiyet vermeden, ~öyle
: ce bahsederken "kü~ük kuv-

1vet„ diyor)ar. 9 Agustos gü-
1 ,nu Conkbaym etrafmdaki 
l bütün lngiliz kuvvetlerini dur-
1 ,duran ,ey, bir taburun fngi
' Jiz donanmasmdan yedigi 
i; birka~ gülle degiJ, Türkün 

sonsuz fedakärhg1 ve kahra
a ,manhgi idi. 

' 19 uncu nrka kumandanh
~ 1gindan Anafartalar grupu 
E ikumanhgma tayin edilmi§ 

olan kaymakam Mustafa Ke-
' 1mal, o gfin, daha §imaldeki 
· ,Anafartalar cephesinde 7 ci 

1 1 ve 12 ci hrkalarla taarruz 
~ ederek Suvlaya ~1kan dü§-

mam geri alml§, Anafartalar 
zaferinin ilk safhas1m kazan
m11b. 

1 Kaymakam Mustafa Kemal 
, 1 cebhenin timal k1smmda in

. gilizleri m1hlad1ktan ve böy
lece sag cenah1m emniyete 
ald1ktan sonra Bogazm kilidi 
Koca~imen tepesini e)e ge-

• ~irmege ~ah§an Conkbaynm
:, . daki dütman grupunu da te-

pelemek istiyordu. 9 Agus
r tos günü, Anafartalardaki 
; taarruzu bitirince ak§am üstü 

1 J Conkbayma geldi. Ve bura
, 1 )'J zaptetmi§ o)an dü§mam 
i. geri atmaga karar verdi.Dü§ 

man Conkbay1rma ve hele 

1 1 Koca~imene adamak1lb yer
I le1irse bu yüksek yerlerlen 
# ag1 toplarla Bogaz istihkäm-
~ lar1m ate~ altma alarak bi

f rer birer dü§ürebilirdi. 
, Kü~ük rütbeli Büyük Ku-
1 mandan, bizzat bir ke~if 

~ yaphktan sonra taarruzu 10 
· • Agustos sabah1 baskm ~ek

Jinde, tek bir top atmadan 
yapmag1 kararla~hrd1. Conk

~ baym mmtakasmda 9 uncu 
, 4 üncü ve 8 inci f1rkalar 
~ vard1. Mustafa Kemnl, §im

di Kamutay ikinci ba~kam 
olan ve o günkü muhara be

E de yaralanan Kaymakam 
J 1 Nurinin kumandasmdaki 8nci 
~ f1rkciy1 asil hücuma memur 
„ etti ve f1rkanm kumandas1-
lt n1 bizzat eline ald1. Sabah-

1 Jeyin 5,30 dn Mustafa Ke-
1 maJin kam~1s1 hava a kalkar 

1 
1 kalkmaz 23 üncü ve 28 inci 

1 
piyade alaylan ••Allah Allah!„ 

t oaralarile ve müthi~ bir sav
'1' 
1 letJe dütmanm üstüne abl-

ddar. 
Gelibolu yar1mar1madas1-

mn hafif, beyaz sisler i~inde 
uykusundan uyanan tepeleri, 
ugrunda binlerce ~i§inin can 
verdigi koca~imen dag1, Türk 
aslanlarmm bu korkun~ hü
cumunu hayret ve deh§etle 
seyrediyo lard1. Mustafa Ke
ma1in ~elik iradesile ileri sal
diran alayla.1m savletine hi\: 
bir§ey dayanamad1. 

Genernl Hamiltonun "dün 
yada bir e§ini görmedigim 
kahraman askerler„ diye bö 
börlendigi ger~ekten yaman 
adamlar olan Anzaklar1 Meh
mdciklerin silngüleri öyle bir 
§i§!emi§tl ki kasaturalar1m1-
zm altmda can vermiyenler 
ka~maktan l,a§ka bir§ey ya
pamaddar. Aslan Mehmedci
ge ne levend Avusturalyab
Jar, ne yabani Gürkalar, ne 
de vah§i Maoriler dayanama
m1§b. 

ingiliz harb tarihi, yalmz 
alh Türk taburunun yaphg1 
bu süngü hücumunu §öyle 
anlatiyor: 

"Mustafa Kemal, bu mu
kabil darbeyi hayrct ve tak
dire deger bir surette dü
§ÜnmÜ§ ve hazirlami§hr. Sa
baha kar§I, saat-5,45 te ingi
lizler, ans1zm, kesif Türk hü
cum dalgalarmm CO§Up gel
digini görmü§lerdir. ingiliz 
siperlerinin muhaf1zlarmdan 
pek az1 kurtulabilmi§tir. Bu 
esnada 5 ci Viltshire ingiliz 
taburu, muharebe hatt101n 
gerisinde ve a§ag1daki vadi
dc, siläh ve „techizabm b1-
rakmt§ dinleniyordu. 

ABiDiN DA VER 
(Sonu yarm] 

BüyUk 
Süleym 
Loka tas1 

Birinci kordon saman 1s-
kelesinde rumara 66 da 
a<;1lm1~hr. 1-15 

------------------------=-
Sat1l1k 
Arsalar 
Tepecikte Käg1dhane cad

dcsindc iyi bir mevkide ve 

ucuz fiatla sahhk arsalar var
d1r. Tahpler matbaam1ze mü
racaat edebilirler. -, 

Frans1zca 
Ders 

iyi bir metotla Lisc vc 
Orta mekteb talebesinc vc 
tahsilde olm1yanlara, Frans1z 
lisamna hevesli olanlara ~ok 
iyi §artlarla lisan ogreten 
Fransada tahs1l görmii§ bir 
muallim ders vcrmektedir. 

Arzu edenlcr hergun 8 den 
12 yc kadar görü~ebilirler. 

Adres : G azi bulvan eh ar1 
Sen Polikarp klisesi yanmda 
Saadeddin Dilbilgin. 1-13 

( Halk1n Sesi ) 

Fravn'in Dulu 
-----------------0000~--------------------

Kiminle evlenmek istedi 
ve ne oldu? 

Fravn Tutankamenin me- : 
zan 1922 de a~1lm1§ ve mum
yalanm1§ cesedi meydana 
~1kar1lm1§h. Fakat bu Fravn 
nedense bu ke§iften hi~ 
memnun kalmam1§ ve kendi
sini bulanlardan Sir Hvart 
Karterden itibaren sckiz 
ki§i esrarengiz surette ve 
birer kaza neticesinde öJ
mü§tür! 

~imdi, bu Firaunun duJ 
kar1s1 meselesi ba§lam1~br: 
l"ütankamenin ölümünden 
sonra. henüz onbe§ ya§mda 
bulunan bu kadm, hayahnm 
böyle ilelcbet erkeksiz gö~

mesine tahammü) edemcmi§ 
ve evlenmck istemi§tir. Fa
kat bütün ara§hrmalarma 
ragmen e)en Firaundan yiik
sek bir erkek bulalam1§ ve 
bu sebeple evlenememi§tir. 

Yalmz, nedimelcrinden bi
risi, dul Fravun karisma Ana 
doluda hüküm süren Hitit
lerm hükümdarmdan, bu hü 
kümdarm ü~ oglundan bah
setmi§tir. Bunun üzerine, 
Hitit eserlerini bulan ve hal 
eden Alman mütehass1sma 
göre, Miladdan 1830 sene 
evvcl Hitit hükümdar1 Supil
libiiomas'a §U mektubu yaz
mt§br: 

De mir 
Karyola 
Yasak •• 

1 ' , "'u 

Ankara ( Özel ) - Birka~ 
bapis karyola demirile hapis 
hane d1varlarm1 delerek k~~ 
maga te§ebbü§ ettiklerinden 
Adliye bakanhgmca hapisha 
neye dem;r karyo)a sokul
mas1 yasak cdilmi§tir. 

Ressam · 
Kamil Sadi 
Yagh boya, Portre, Nü

resimler, manzara, tazyinat 
i~leri. Dekoratif ve yaz1 i§
leri. Kai akalem. PastcJ, sulu 
Boya agrandisman.. \'e ku
ma§ üze1 ine ) ngh boya ve 
fotograf i§leri en ehven §e
raitle yapar. 

Hükiimet kar~1s1 Foto res
sam Kämil ve Kemal No. 34 

Mücellid 
Aran1yor 
i~ bilir bir mücellid isti

yoruz. idarebanemizde F. ~
adresine miiracaat. 

SÖKE Hukuk Hamliginden: 
Kocas1 Hüseyin tarafmdan 

a~1lan bo~anma davas1 üze
rine semti me~hule gidip ika
metgäh1 me~hul bulunan Ko
nak mahallesindc muldm Dra-
mah Ahmet k1z1 Zarifenin 
tarihi iländan itibaren on 
gi.m i~inde i§bu bo§anma da-
vasma cevap verrnesi ve mu
hakcme gunü olan 1/101935 
Sah günü saat „0 da Söke 
Asliyc Hukuk mahkcmcsinc 
gelmesi vcyn vekil g ön<lcr-
mesi aksi surette g1yabmda 
muhakemeye d cvam edilece
gi ve i~bu ilän g1ynp karan 
makamma dahi kaim olacag1 
ilan olunur. 2546 

" Heniiz "ok gen~ ve gü
zelim. Memlektimin erkekle
rinden hi~birisini kendime 
läyik görmiyorum. Ogullarm
dan birisi bana günder, dö
günden sonra onu M1sira 
sultan yapacacg1m ! „ 

Hitit hükümdari. M1s1r kra 
li~esinin bu mektubunu ehern 
miyetle kabul etmi§ ve üt; 

oglundan en kü~ügünü M1s1-
ra göndermi~tir. 

Fakat... Bu zazalh Prens, 
M1sirda umdugunu görme
mi§tir. 

F ravnlar üzerine nüfuzu 
'rok büyük olan M1s1r ruha„ 
nileri, bu gent; kadina ancak 
kendi begendikleri adam1 
koca yapmak istemckte imi~
Jer; bunun !r;in de, Fravmn 
kansma koca olarak gel
mekte olan gen~ prensi, 
prensin maiyetindcki heyet
leri gizli bir posuya dii~ür
mek suretile öldürmü~Jer, 

heyet hükümdarmm gönder
digi hediyeleri de ylgm l 
etmi§lerdir. 

Tarihin rivayetine göre bu 
haber üzerine dul Fravn 
kar1s1 uzun zaman ya§ama
ffil§, belki de papaslar ta-
1 afmdan zehi Jenmi§tir. ~irn
di bu Fravn karasmm murn
yas1 aranmaktad1r! ,,,„,,, 

ltt~tl 
IP,;'.11 

'"""' 
P~ll 
lh111 I 

Sat1I1k f1r1n 
Pmarba~mda gazi meyda

mnda bir bap f1r101n ü~ his
seden iki hissesi sahlacak. 

Taliplerin Göztepe Häki
miyet milliye mektebinde 
hademe bayan Muharreme 
müarcaat ederler. (3-1) 

KEMALP A~A icra Me
murlugundan : 

izmirde Kähya zadc Ha
sana bor~lu Konya viläyeti · 
nin Bozk1r kasabasmm Ku· 
ru~ay köyündcn Alemdar og
lu Ha§im veresesinden zev
cesi Esna ve k1z1 Fatima ba
yanlarm Kemalpa§a Z1raat 
bankasma birinci derec ede 
ve Hasana ikinci derecede 
ipotek bulunan Kemalpa§a 
kazasmm Küplice alh yerinde 
te~rinsani 928 tarih vc 95 
say1h dogusu tarik, babs1 
Küplice ~ay1 ve bny Eminin 
hac1 Mehmet, §ima! Küplice 
~ay1 Ludusu Küsenin ismail 
iJe ~evrili 7352 M. M. bag 
b1rinci ve ikinci arbrmaya 
pkanlmasma karar verilmi~ 
oJdugundan bia inci arhrmas1 
25/9/935 tarihine müsadif 
<;ar§amba günii saat 11 de 
ve bu arhrmada tahmin edi
len kiymetin o/o yetmi§ be
§ini bulmazsa ikinci arbrma
s1 . 6/10/935 tarihine müs _dif 
<;ar§amba saat 11 de Kemal
pa§a lcra dairesinde yapila
cakhr. l§bu bagm heyeti umu
miyesi (400) lira degcrinde
dir. Bu ycrlerin vergi borcu ' 
sah~ bedelinden tutulacag1 
ve bu yerin arbrma §artna
rnesi herkcsin görebilmcsi 
i~in tarihi iländan itibarcn 
15 giirt müddetle a~1khr vc 
bu arhrm1ya i~tirak edecek
lerin tahrnin edilen degerin 
o/o yedi bu~uk pey ak~asmi 
veyahut bankn mektubu ib
raz clmeleri liizumu ilän 
oJunur. 

14 AGUSTOS 

Me~hur Yunan Mubrrrirlerinden: Pavlos Argiru'nun Eserinden 

JJrTiRNENCi Ktz1 
~a Vi 

CAKICI EFE 

- 1K1N Cl KISIM -
- YAKAN A~K -
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Marya, Cak1c1 ile Emilyan1n 
gezintisine yanl1§ mini verdi 

Degirmenci k1z1 Marya, 
Vasil le gittigi yerden ~ok
tan dönmü~tü. Döndügü va
kit <;ak1c1y1 sormu~ ve ma
dam Emilya ile birlikte tepe
lere dogru gezmege ~1kbg1 
haberini alm1§b. Bunun i~in 
avdeti beklemege ba§lamI§ 
fakat bu bekle-me pek uzun 
sürmü§lli. 

Kendi kendisine, 
- Dag basmda böyle 

acaba neden bu kadar ge~ 
kahyorlar?. diye dü~ünüyor 
ve i'ri s1k1hyordu. 

Bununla beraber, kendisi
ne häkim olmaga ~ah§tyor 
ve: 

- Adam sea de. Bundan 
bana ne?. istedikleri kadar 
ge~ kalsmlar! diye iläve edi
yordu .. 

Bunlara ragmen, Maryaya 
bir hissikablelvuku bildiri-
yorduki lbu güzel ecnebi ka
dm burasm1 6ba~a,ag1 inmek 
üzere gelmi~ti! 

<;ak1c1, Emilya ve Ay§enin 
dönÜ§Ünc1en sonra, ögle ye
megi i~in hep toplandilar. 

Emilya, daha §imdiden bir 
tavur takmm1§b; <;ak1c1ya 
sahib olmu~ gibi kuruluyor
du! Marya bunlari kcndisine 
bir nisbet samyordu! 
Hatta bir zaman olduki sab 

nm ve selim dü~üncesini 
kaybetti ve ba§mda duran 
Vasile dönerek: 

- Vasil, bak panayam 
sevcrsen, bu kadm sang1 
<;ak1cmm karis1 olmu§ .. Ka
dm hi~ utanm1yor .. Dedi. 

- Eh.. Utanmaga ihtiyac1 
m1 var? Bu kadantn izmirdeki 
i'i ne ? Hem bize ne ? Bu 
i§te ancak efemizin söz söy 
lemege hakkt vardu. Biz 
ef enin iflerine kar1,may1z ! 

- Hakhsm, fakat .. 
- Adam sen de. Tasas1 

sana m1 kald1. Yaln1z dik
kat ettigim nokta fU, ef eyi 
gören her kadm seviyor!. 

-5-
Severi f aka t sevdigini 
1ne)'dana vuram1yan 

bir köy k1z1 
Evet, Vasihn hakk1 vard1. 

Kadmlar, sade c;ak1c1y1 se
viyorJar, diger k1zanlara pek 
bakm1yorlard1. Bununla be
raber, Vasil de seviyor, fa
kat sevdasmm mukabilini 
benüz görmiyordu. 

Bu sevda, biraz da memnu 
a§1klara, Leyla ve Mecnunun 
sevdasma benzeyordu. 

Nif'te [~imdiki Kemalpafa
da] bir Kirya Nikola vard1. 
Bu adam Nifin emlik sahip
Jerinden idi ve bir de Mari~a 
isminde k1z1 vard1. Ba,ka ~o
cugu yoktu. 

Maceram1zm ge~tigi s1ra
larda Mari~a ancak on yedi 
ya§mda fakat ~ok gfizel ve 
maliim bir k1zcag1z idi .. 

Pek ~ok güzel oldugundan 
köyde onu seven delikanb 
adedi olduk~a ~oktu. Bu s1-
ralara kadar Mari~amn kal
bi her hangi bir delikanb 
i~in ~arpm1~ degildi. 

( Arkas1 var ) 

izmir muhahebei 
müdürlügünden: 

hususiye 

Censi 
Dükkän 
Magaza 
Kahvehanc 
DJkkän 

,, 

" 
" 
" 
" 

Mevkii 
Hisar camii arkas1 
Birici belediye caddesi 
Tilkilikte 
Ta§~ilarda 

Alipa§a meydanmda 
TaH~•lar ~ar~1s1 
Ü~üncü Karaosman sokaga 

., ,, 
ikinci kordon 

„ Alipa§a meyam 

Numaras1 
9 

16 
6-8 
so 
18 
17 
14 
16 

2 
26 

Yukar1da mevkii ve cinsleri yaz1h akarat üt; y1l müddetle 
kiraya verilecektir. Müddeti iyale tarihi ilindan itibaren on 
gündür. ~eraitini görmek istiyenlerin her gün saat 9 dan 
12 ye kadar hususi muhasebe müdüriyetine, icanna talip 
olanlarm da ihale giinii olan 22-8-935 Par1embe günli saat 
9 clan 12 ye kadar dekozito makbuzlan veya banka mek· 
tuplarile encümeni viläyete müracaatlar1 ilin olunur. 2572 

izmir Muhasebei 
Müdürlügünden : 

Hususiye 

1 - Viliiyet i~i bir i§ otomobili sabl alacakbr. 
2 - Bu otomobil iläh tarihinden itibaren 22/8/935 tari" 

hine kadar on gün a~1k •eksiltmeye t;tkar1lm1,br. a 
3 - Eksil1 me ~artlar1m görmek isteyenlerin her 1ün saat 

9 pan 12 ye kadar Hususi Muhasebe müdüriyetine, milzayo" 
deye i§tirak etmek ist~yenlcrin de ihale günü olan 22/8/935 
Pcr§embe günü sabah muvakkat teminat ak~esi veya bank• 
mektuplarile encümeni viläyete müracaatlan ilän olunur. 

(2571). 
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Diploma Numaras1 4.J 8 - :~-18 
~ ._t 15 - 18 ze kadar Kar~1yakada Ink1fäp soka-

15 8'11Qarada huausi ha1talar101 kabul etmektedir. 
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anayir lzmird 
~uluaal lzmir panayiri ~i~ek ve aga~ kole 1yonla-

e olcluiu gibi her ~e- rm1 emre haz b lunduru 
lebze ve p~ek tohum• yor. 
lci111yevt giibreler, kim- Pavyonlarm1 aga~ v ~ 

\'I llleyve aj'ac1, 1eb1e ve ~eklerle süslem(.k i t y"n a 
tlc ili~lan ve ~etid alet• y1n mü~teriler bü · k kola -

Panayiri de lzmirdedir. ltklarla pana} ir onu 
*'r lalnde "Meram '' to- dar bak1c1 kend"m1 e id o -

lllajuuan1 bilmiyen, 
~t~ park~1 ve ~i~ek~1m1 
~„ 
~uclan doiruya en yük 

firaaaiarla milnasebeti 
" Ptter.am tohum magazas1 
~eae paoayir i~ind~ pa· 

)lr Yapacaklar i~io zengin 

mak üzere pek müsait e 
raitle a la~thr„ Mev imli 

sebze ve ~i~ek toh ml 
mtzl gümrükten ~ 1 r 

Hi a r · 

Telefon 347 

GüzelHisar 
Mefru1at magazas 

MEHMET KAVUK(; 
Et.in· 1zmir Yolbedesteni No l !l 

ihinlilc 
111

• keteo, file perdelerin enva1, perdel rin f1lc, t · 
eler ' •e k~ryola tillleri, kerem yetil, astor ve has1r pe -
· .ic l>erclelik ve kanapelik kadife kreton, more ve f n

fra. ::Uatlar. Perde sa~aklar1. ve baglar1, masa ö tiile i ve r.-.. ~· karyola örtiller1, pamuk ve ylin battamye r 
'tiz ~ •pe, sofra mutambalann1n enva1. Bronz vc ce 

tlbtelif .;r •arge! vestor aj'a~an, yolluklar ve paspasl n •a1-.. yala11. ~ezlog sandalye bezleri, kanepecilige aid 
fiatta,Ja ••

1
111efru1&ta müteallik etya rekabet kabul ctm z 

llla • 1•m1acla aablmaktacbr. 

et 

( 

T 

• 
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LEBi • r • 

r ledn' 
yük bir ay 
hven ücretle 
h 1r p yetis

öldürmek • • 
lCln 
' 

d s ver
u f aki- FLAK 

Ar bfmn1 
: Yagcdar AL 1 1 z OKURER. 

R 
z 

um deposu 
2 inci 

- Edvar Conson Halefi 
o don No. 88 

Telefon 3306 

• 
z ir iler Nede ercih Ediyorlar ? .. 

l" 1fn 17 izn1ir degil iln1ire l·on~~u .b~tlin iJlcr halk1n1n l(abaday1 ve 
' 1 ( · ·I r„1k1stt11 nt:den ter ·ih ctt1 '\ le ·1n1 bi "<n- n1usunuz? Biln11~·orsa-

n17 '>gr niniz; 
u ra 1lar i~tah a~ar, ne~'e verir ve ayni zamnnda vücudde bir g1da 

bun Lin ii;indirki herkes Kabaday1 ve yüksel · ~mez_._ ~-..,...,....~_,,.,...,.,.„.>• 

hizmetini görürüz. 

• 
? • 

k DIZ eden! 

at) m l ükümct konag1 kar~1smdaki 

m1 göz ~arp1yor ? 
d nl rin yüzü gulcr ? 

u Ucu u Sergi ini tavsiye edip 

ese ucuz mal sabn ala
t n, h · ~bir fcdakiirhktan 

r eyd n ve burada gördügü nazi
vc k ay 1k ardan memnundur. 

iyi tavsiye eder, ~ünkü: Bu 
a mm arkada~hg1m ve min-

*1c.ltlt1cltlt* 
)+ 

: · st bul Beyo2"lu Tepeba11 ti· 
yatrosu Belediye bah~esi 
ka§1s1nda [Bristol Oteli] 

Kaloriferi a .ansürü, odalar i~inde akar soguk ve 111cak 
sular1 ve odalarda banyolar1 vard1r. Salonlar1 gayet süslii, 
~ok tcmiz bir äile otelidir. Fiatler yüz~lli ( 150.) 1ku~°J1t~ ba§lar. Bu otel ve Sirkecidek! Osmamye otller~ . zm1r e 1 

Askeri otelinin eski kirac1s1, lzmirliler ve havahs1 balk1~1n 
yakmdan tamd1g1 ve sevdigi Ömer Lütfinin idaresi~ded~. 

istanbulda izmit·Jilerin yegäne bulu~tuklar1 ve h1•~etbk: 
leri, misafir kald1klar1 yer bu iki oteldir. Kendi evlenndek1 
rahab bur d bulurlar. 

Bristol Osmaniye otelleri 
kirac1s1 Ömer Lütfi 

DOKTOR i 
1fi"t ..-holoo !~ula~~~~;.1 it ~ A: 

y 
•• g 

h l"'it, hld--u· ni"1tehass1~·1 ~ 
1 da Dib sokak ba~m- )f. 
1 e 'nde abah saat 8 den )f. 
1 r101 kabul eder. )& 

lma 1 laz1mgelen sair )+ 
cl i ile veremli hasta- )(. 
> mo oraks muayenc- » 

Telefon: 4115 )+ 
>+ 

~ 'AC~~~::f:::f:)+ 

a ri hamam 
Hil ) hamam1 kirahkbr. Bu 
sri am m1d1r. I~indeki du 

r k 1~ • a m itsalindeki 
mak · in d ' Halkm Sesi , gazctesine 

T HLiLi 
··sselam Ak-

ma tad1r. 
r h rgün s. bah yediden 

kadar at;1kbr 
Telefon: 2205 

E lba f:l Sülevman czac y Ferid 

Kolonya ve 
esanslan 

Her tasavvurun üstünde 
lätif ve sabittirler. 

l3ahar 
.c \l tin da 1nlas1 

Yasen1in 

Pnutn1a bcni 
Scnin i<;in 

FuJ 
])a}ya 

.! 

~tanulv.t _, 

isimlerile yap1hr. 
Taklitlerini almamak i~n 

' f •d isim ve etikeerl tine dikkat e-
diniz. 

M. DEPO 
• Hüktimet S. Ferit ~ifa eczanes1 siraa• 
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, 1 
Safiye sultan 

~ OSMAN OGULLARI TARIHININ EN HA~METLI VE 
~ KANLI SAFHALARINA ~A:ANAN TARIHT ROMAN 

~ 

Esir 
- IKINCI KISIM -

Pazanndan Saray Ve 
Sultanl1ga ••• 

Tekzip ediyor 11SVl.CTe hu•• ku..,,. metl• 
Bükre~ 13 (A.A) - Kral 

Karol'un yakmda Haqsburg ' oo-----------
ar~idükü Otto ile bulu!iiacag1 1• l ff b k f 
hakkmda bir sabah gazetesi ta ya - a e§ on erans1n1 
tarafmdan verilen haber res- tt • ---41•1iP---

- 2 -

Ester, ~emsi oa§an1n da- bir men yalanlanmaktad1r. mene l 

rüyas1n1 tefsir etti 
1 - Pa~am sana hizmet : zuhyacakbr. Dedi. 

Devlet 
Demiryollar1 

• 1 borcumdur. Kamm da sana Ester. biraz sonra kendine istanbul (Özel) - Devlet 
demiryollar1 idaresi yapbg1 
bir istatistikte May1s ay1 zar 
fmda gelirin yüz yedi bin 
lira artigm1 tesbit etmi§tir. 

balild1r. Benden hizmet iste.„ geldigi vak1t pa§a : 
Kaybetmezsin! - Tabirlerin ~1}car fm1?. 

Pa§a yumu§ad1: diye sordu. 
- 0 halde, dedi. Dün - <;1kar, hem de en niha-

1,1 gece du~ümda gördüklermi yet yirmi dört saat i~inde! 
italyaya 
ihracat •• 

1
, tabiret bakahm. - Tuhaf §ey! Ya ~·k-
' - Emret pa§am! mazsa ? . 
1 

• - Dü§ümde gördüm ki... Ester: - <;1kmaz m1?. 0 
Bir oltada iki bahk tutmu- zaman boynum k1ldan mce-
1um, bahklarm ikisi de Mer- dir! dedi, 

-2-
Yahudi k1z1n1n akh 

ve plflnt ! 
~emsi pa~a: - Bre cehut 

k1z1, dedi, sen zebanilere 
bile külahm1 ters geydirecek 
bir fitnesin ! 

italva<la kaltn1~ hloke 
"' paran11z 

istanbul (Özel) - italyada 
Türk tecimlerinini b!oke pa
ralari kalm1§ italya hükümeti 
bu paranm ~1kmasma müsa-

' ade etmemekte idi. Bu yüz
den bir~ok tecimler italyaya 
maJ göndermemekte idiler. 

can, kan gibi k1rm1z1! Bah
gin birisi kü~ük fakat ~ok 
pzel, öteki daha iri, o da 
güzel! Derken büyük bahk 
kanatland1, u~tu, gitti fakat 
yerinde bir y1gm altm kald1; 
kü~ük bahk elimde kald1; 
bafif hafif ~1rpm1yor, ~1rpm
d1k~a da yere iri, iri inciler 
dökkldü! Bu rüya beni ~ok 
dütündürdü, neye delildir, 
söyle bakahm. 

Ester, pa§amn emrine dog
rudan dogruya cevab ver
medi; ve sordu : 

Ester, hakikaten gaibden , 
bilen, rüyalardan maddi ma
nalar ~1karan bir kadm m1 
idi? Yoksa, baza haz1rlanm1§ 
vak'a bädiseleri zekäs1 saye
sinde " istikbalden haber „ 
diye satan bir ~arlatan m1 

Hükumetimizce yap1lan te
febbüsler üzerine italya hü
kumeti bu paralarm ~1kma· 
sma müsaade ettiginde tüc-

• carlanm1z mal ~1karmaga 

ba~lam1§lard1r. 
•• 
Oz Türk~e .d.? 1 l • 

1 ~ - Pa§am, T evrabmdan Bu muammay1 hal hizce 
' iatifadeye müsaade buyurur läzam degildir. y almz Ester 

musunuz? dedi. 
2 ekäveti sayesinde, ~emsi 

- Hak kitapbr, ne läz1m- pa§a konagmda adil bir müs-
sa onu yap ! tefre§e olmaktan kdndisini 

Ester sedirJerden birine kurtarmaga muvaff ak olmu§-
oturdu: Venedik kalonunda tu. Fakat„. Tabir ve istih-

1 öOrdügümüz altm yald1zh ve ra~larmm yirmi dört saatte 
ciltli Tevrab göksünün üze- ~akacagm1 söylemi§ söylemi!f 
rine koydu ve gözler döme- bulunuyordu. Bunun i~in ta-
ie ba1lad1. bir eltigi halda pa§anm ö-

Pata Esteri dikkatle tet- nünden ~ekilmedi; elpen~e 
kik ve hareketlerini takib divan durdu; Pa~a: 
ediyordu. - Daha söyliyecegin bir 

Biraz IOnra, Ester say1klar ,ey var m1 ? diye sordu. 

· kitaplar •• 
istanbul (Özel) - Kültür 

bakanhg1 bu y1J yalmz ilk 
okul kitaplarmm öz Türkc;e 
bas1lmasm1 muvaf1k bulmu~

tur. Orla okullarla, Liselerde 
talebe ögretmenlerin Türk~e 
notlarmdan takib edecekler
dir. 

llk okullarm kitab bas1m1 
Devlet matbaasmca bir Te~

' rinievvel ibtidasmda bitirile
cektir. 

Afyon sat111 . tibi bir feyler söylemege - Pa§am, benimle bera-
1 batlad1. ber Venedik kalyonunda Ankara ( Özel ) - Ba§ 

- Senin elinin altma sana Korfo va)isi Du~e Bafonun bakanhk Afyon istihsali me-
Uü nimet getirecek bir fir- zevcesi ve kizr var,\i. Vendi selesinin halli i~in Ekonomi 
At girmiftir. lki gen~ kadmla gin en'i yüksek ailelerinden ve saghk ve tanm bakanhk-
kal'ftl8facaks1n. Birisi sana ve cihamn cn güzel kadmla larmdan müte~ekkil bir ku-

Bren 13 (A.A) - Federal konsey esas te§kilät kanunu
nun devletin emniyeti hakkmdaki hükümlerine dayanarak 
15 Agustosta Bll §ehrinde toplanacak olan ve bir italyan -
Habe~ harbma kär~1 arsmldsal kongrenin lsvi~rede toplan
mas1m menetmi§tir. 

Bu kongreye i§tirak etmek üzere geleeek yabanc1larm da 
isvi~reye girmesi menedilecek, evvelce gelenler geri ~evri
lecek ve isvi~rede verilmi§ olup ta bu kongraya i~tirak ede
cekler de memleketten ~1kanlacaklard1r. 

Step sergisi 
--------„····---- ---

-Macar milli müzesinde a~1ld1 
Budape~te 13 (A.A) - Bugün Macar tarih müzesi salon-

larmda Step sergisi a~1lm1~br. Bu sergi muhaceret zaman· 
larmda eski Step uluslarmm medeniyetlerini göstemekt~dir. 
Avrupa ilim ~evrel'! ri türlii muhaciretler esnasmda muhtelif 

' Asya medeniyetlerinin fä bugünkü Macaristan toraklarma 
kadar yay1ld1klanm a<;1k surette isbat eden bu sergi·•e bü
yük bir önem vermektedir.Bu medeniyetler o devre kadar 
Avrupanm bu k1smmda hi~ bilinmiyordu. Sergi o zaman 
habdan ve kuzeyden geien Cermen akmlarmm nas1l Maca-

' ristanda dogudan geien akmlarla ~arp1p kmld1gm1 da 1sbat 
etmektedir. 

Alfabe Kitabi 
••oo•• ---......-----

AJf a be kitab1 i~in bir müsaba-
ka a~1lmas1na karar verildi 

Ankara (Özel)- ilk okullar i~in Kültür bakanhgmca 24 
~ubatta bir alfabe kitab1 yaz1s1 müsabakas1 a~1Jacakbr. 

G. Kaz1m Dirigin ve F azl1n1n 
tayinleri yüksek tasdike 

iktiran etti 
Ankara, [Özel] - Trakya mmtakas1 genel müfetti§ligine 

atanan ltbaym1z General Käz1m Dirigin, Bursa ilbay1 Faz
Jmm izmire atanmas1 bugün Cumur Bakanhgmm yüksek 
tasdikine iktiran etmi~tir. 

Pamuk mahsulü bereketlidir 
Bahkesir (Özel)- Bu sene Bigadi~. Sand1rg1 havaHsinde 

pamuk mahsulü pek bereketlidir. Ge~en y1llara nazaran 
yüzde yirmi farkhd1r. Fiatlarm da müsait olacag1 tahmin 
edilmektedir. 

ai1rl1iJ kadar alhn temin nndan olan bu ana vcya rulun toplanmasm1 lüzumlu 
edecek, digerleri de sana k1zm konagmiza nasib olma bulmu§tur. Bu kuru) Af yon , 
en büyük lve saglam mevkii sm1 temenni ederh1 t dedi. fiatlarmm bir karard.:t t utul- San'atlar 

Okulu 

~ 

Borasit 
Madenleri 

bayabnm sonuna kadar ha- ( Arkasi var ) mas1 i~in de kararlar ittihaz 
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Karde$ katili istanhul 
____ 

0000
____ 

1 
Telefonlar1 

übnanda bir gen~, kadm yü- ~!!r~~ö~i~ID~r1;~d
zünden karde§ini öldürdü ! dettenberi §ehrimizde bulun-
Haleb - Yukar1 Lübnan- diyor. Bir müddd sonra makta olan Istanbul te)efon 

da bir gen~, kadm yüzün- kardeti de geliyor. Aziz, 11irketi mümessillerile Baym-
den karde•ini öldürmu„cztu··r. H drrhk bakanhg1 arasmda ce-

" T annay1 görünce aralarmda 
Mesele §Udur: Lübnanda Aziz reyan eden müzakereler dün 
ve Hanna Elhuri isminde iki kavga bathyor. Kayga az hitmi§ ve teltfonlar hükume-
gen~ vard1r. Biri 30, öteki zamanda büyüyor. Aziz bi- timizce sahn almmi§hr. 
28 yaf1ndad1v. Dünyahklar1 ~agmi ~ekerek kadmm göz- Bundan sonra Ankara -

• yolundad1r. Ekser vak1tlar101 leri önünde kardetini agir izmir - istanbul telefon ko-
birlikte gezmekle ge~irirler. surette yarahyor. nutma ücretlerini ucuzlatma-

Ge~enlerde iki kardet Af- Yarah bastaneye kaldml- ga heyet karar vermi§tir. 
rinede gen~ bir k1za rashyor- mtf, fakat bir müddet sonra 
lar, ikisi de bu k1z1 ~ok be- ölmü§tür. Kardet katili ya-
j'eniyorJar. Biribirlerinden hi~ kalanmitbr. 
bir str saklam1yan karde§ler 
aevgilerini de söylüyorlar. Bu
laun üzerine aralarmda k1s
~an~hk ba~hyor. K1z iki kar
deti de idareye ~ah11yor. 

Becayi§ 
Fo~a Nüfus kätibi Zibni 

ile Nüfus müdüriyeti evrak 
t On gün evvel bir sabah mukayyidi bayan F eridenin 

becayi1leri onaylanm11br. 
1 
Haua gen~ luz1n evine gi-

Bakanlar 
Kurulu 

Ankara (Özel) - Burada 
bulunmakta olan bakanlar 
kurulu lstanbula c;:agrild1lar. 
Bu ~agrd1§ Atatiirkün ba~
kanhgmda yap1lacak olan 
özel toplanti i~indir. 

San'atla okulu hakkmda 
haz1rlanan yeni talimatname
nin vekiller heyetine verildigi 
baber ahnm1~br. 

Talimatname gildikten son- : 
ra hu sene kabul edilecek 

1 

telebelerin miktarile aramla
cak vas1flar aläkadarlara biJ
dirilecektir. ·-----· ... , ____ _ 
• 
lncir pivasas1 1 

-Ba§taraf1 birincide- · 
T ecim ve Endüstri Odas1 re
isi Balc1zade Hakk1 Avrupa-

dan yeni dönmÜ§ ve hemen 
Aydm, Nazilli ve Germen
cige gitmi!iitir. 

Bay Hakkmm buralardaki 
tetkikine ve verecegi habere 
göre incir piyasasmm ne 
gün a~1lacag1 oda tarafmdan 
kararla§t1nlacakbr. 

Bu Pazartesi incir piyasa
smm a~1lacag1 kuvvetle sa
mlmaktad1r. 

Sus1g1rhk, [Özel) - Sus1-
g1rhktaki borasit madcnlerin-
den daha fazla randman ola
bilmek i~in yap1Jan tatkikat 
bitmi§tir. 

Läz1m olan makineler si-
pari~ edilmi§tir. Yap1lacak 
yeni tesisat k1sa bir zaman-
da ikma) edilerek ocaklar 
faaliyete ge~irecektir. 1 

Bayan Elli i 
Istanbul ( Özel ) - - Me1- 1 

hur Alman kadm u~mam ba
yan Elli bu sabah Münihten 1 
kalk1b istanbula gelmit ve 
ak§am teKrar Münihe dön
mü§tür. 

Sögütlii 
Mekteb 
Gemisi •• 
~ehrimizde bulunmak.a olan 

yüksek ticaret mektebi tale-
besinin Sögütlii yah tetkik
lerine devam etmek üzerc 
<;e~me ve Ku~adasma harc
ket etmi§tir. 
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Kömür 
Al1nacak 
Fransa ve Avusturyahlar 

memleketimizden bir milyon 
kilo kömür alacaklar1n1 ilgili 
makamata bildirmi1lerdir. Bu 
istegin ancak 931 senesinde 
yerine getirilecegi tahmin 
edilmektedir. <;ünkü bu yil 
i~in evvelce taahüddlere gi
ri§ilmi§tir. 

Liselerle orta 
okullarda 
Ecnebi diller 
KüJtür bakanhg1 bu y1l li

selerle orta okullarda yaban
c1 dil derslerine büyük bir 
önem verecektir. Bu ders 
programlarmda ~ok defitik
ler yap1lmaktadir. Bu ~ i~in 
bakanhkta mutahass1slardan 
mürekkeb bir komisyon te1-
kil edilmi§tir. 

Bir Genelge 
Af kanunundan istifade et· 

mek maksadile gizli evlenme 
ve dogum vakalarm1 bulun
duklan belediye m1ntakas1 
ve köylerdeki köy cetvelle
rine yazdiranlann i1lerini bi
tirmek üzere nüfus dairesine 
müracaat etmeleri l6zumu 
nahiye müdürlerine tamimen 
bildirilmi§tir. 

ingiliz , 
Seyyahlar1 

Londradan lstanbula moto 
sikletle SO seyyab~elecektir. 

Anason 
Mubayaas1 

<;e,mede lnhisarlar idare
since mubayaa edilmekte 
olan anasn miktar1 45 bin 
kilodur. 

Geriye pek az anuon kal
d1g. fahmin edilmektedlr. 
Mübayeaya devam olunuyor. 

ihtilisc1 
izn1jre getirildi 

Menemen icra memmu Ha
lid Ziya 1484 liray1 ihtilis 
ettiginden Ag1rceza Irak ye-
rinde muhakeme edibneli: lze· 
re mevkufen tehrimize geti
rilmi~tir. 

Ba11 Turpd 
Türkoglu 

$ehrimizcie bulwupakta 
olan Manisa i sa,lav1 bay 
Turgud ~ Türkojlu tetkikatta 
bulunmak üzere kaaabaya 
gitmiftir. 

Kauatbnlan 
F1nnlar 

Henüz makine koyma1D1f 
olan 1 / finn Belediye kara· 
rile kapa!tmlmitbr. 

Bay Yuvani 
Define aramak i~in Yu

nanistandan ,ebrimize geien 
bay Yuvani eski babk ~
zar1nda Haham sokajlndaki 
siläh~1 Salaheddinin dßkkl· 
nmm bulundugu yerde ara· 
mas1na ha,Iam1,hr. 

•1 
( 


