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J NGLIZKARARINEOLACAK 
a lzmir panayrrr Zogonun k d • TRAKYADA ayznpe erz Süel manevra-

___ b_a_b:n_1_b __ a_y_Ce_I_al-1 Son A~navutluk isy;;~nm ba§1nJa bulunan lar yaudmakta 

. Bayar elile a~1Iacak dört reisin birisidir ••• 
'-';r panaymrun busenki I saat 18,30 da büyük törenle Istanbul 21 [Özel] - Ar- idi. Zogo bu ni§am bozmu§, düncü el ba§1s1 olan Muhar-
t •klar1 da tamamen bit- a~dacakbr. navutluk isyam dogrudan bu sebeble iki aile arastnda rem bayraktar esasen bir bu 

d v k l z l h' ~uk senenenberi isyan ha-

d- . 

~: ~'( CELAL BA Y AR 

~llebilir. Panay1r, yarm 
~ E'l [•] s 

PanaV1r1mizm busene de BaQ ogruya ra ogo a ey me müthi§ bir husumet husule 
"· " lindedir. 

bakan General fsmet lnönü haz1rlanm1§ bir suikasd ve gelmi~ti. isyanm üir ka~ hafta sonra 
tarafmdan a~ilmasi :nukar- harekettir. Bu hareketi ~ev- ~evket, 1924 de krala kar- ba§larnasi mukarrerdi. Fakat 
rerdi; fakat son günlerde ket Bürgül~i ismind„ sab1k §I hareket ettigi i~in Arna· ken~ -ve güzel zevcesile a~1-
~1kan mühim devlet i§leri ba§vekillerden birisi haz1rla- vudluktan ka~an katolik Ar- kane münasibetler peyda 
Baibakanimizm izmire ~eref m1§ idi. navudlar reisi Fannoli ile de eden general Giraldinin 
vermelerine mani olmu§tur. ~evket, 1922 de kralhk bulunmu§tu. Bundan ba§ka "Telgraf„ ve "Saat„ gar;e-

'J. tt' V. 1 d L v· . 'J . . d d leri sahibi olan katil tarafm-Bay Celäl Bayar ile birlikte 1 an e 1g1 s1ra ar a KIZIDI 1ryom a1 esmm e yar 1m1 
d · · d.l · · dan katli isyam ta§rig etmi§-

Sovyet Rusyanm Ankara se- Ahme Zogoya DI§an etm•§ temin e 1 mi§tir. lsyanm dör-
1 p1•Q11 ll'"'q 1';11 P'""I ~ 11P•q1 111n1q 11P•111 tir. 

~;~~::::·:.::::~;.d;o:::: ! j",ig~ iliz ~ k~bi~e;i ;:~·~~l·2;;f~~!;~~k~S ~·l:;;~~~.:H~i~a~··;;:~ 
d , göstertnektedir. Ve isyan yada yapilacak garnizon tat pav1younu ge~en sene eo 

fazla önem vermi§tir. j ---------- „ lfkodr~, Elbesan, Göri~e, bikah manevralarmda bulun-
* 1 Yar1n toulanacak vaz1·yet L·ak Alonyaya da sirayet etmi§ mak üzere Trakyaya gittigini 

• • D bulun~aktad r. ak§am yaz1yor. 
Bay Celäl Bayar 1erefine k d •• k „„„;>•••„••••„„ •••• „ •• „„„„ .... „„ .... „„„ 

yar1n oda tarafmdan bir zi- ID a gorU§eCe t1r Ki • • 
yafet verilecektir. t .. t antar l~l stanbul 21 [Ozel] - ngiliz : rilecek nihai kararm pek 

Ekonomi bakam Nazilliye k · · abinesinin yapacag1 1~hma mühim ve kat'i olmasmdan 
de gidecektir. 

:s: ~~ s ------------··„··-----------

On senelik 
i~in öl~üler ba§ ispektörü B. 
Lemi Aksoy izahat veriyor 

1 ~ybginda General Kiz1m 
de! Dirik Neler Y apt1 
00

„ -~Ya] genel enapekörlü
~}'in olunan vali Ge

iz1m Dirik'in 10 se-

S3 ~~lttsi hakkmda §U 

' '• \te • .1 l() nyor: 
~kJ. e11' b llmum Müfettitli
bal tlytlru~~ügümüzün yük-

e ide 9-8-935 ta-
plJJ •tand tn •m. 

"ef on y1ldanberi bü-
t•11i \'e s?rav dugusile 
t'tl lirrur IJbayhgm
t •Yoru111. 
a~tlt bir ~ok hahra
-.,ad1~ 
l'n kgJ.111 bu evrede 

la111 r devletini kuran 
~ellleUer üstßnde 

Lli1t1 ..... ....:t.tG,k ·· • · re11m1nm 

bütün idealler.ni yava§ ya
Vaf fakat hi~ durmiyarak 
kesinlemege ~ahtbm. Bütün 
arkadat ve yuadatlar1mla 
el ve söz birligi ederek ve 
her yerde Halk1m1zm, köy
lümüztin bizi tahfand1ran sev
gi ve inanma dayand1m. 

[ Sonu 4 üncüde ] 
~ ~ ~ 
~ ~ ~ 

BAY BALDViN 
fevkaläde bir ehemmiyet ve
rilmektedir. ingilrenin Habe
~istanda bir harb ~1kmas1na 
mani olmaga karar verdigi 
muhakkak addedildiginden 
kabinenin bu i~timamda ve-
~ a ~ ~ 

Bay ~aldaris 
----------------0000----------------• • • • re1s1ne 1y1 Muhalefet 

cevab 
bir 

Istanbul 21 (Özel) - Yu
nanistanda kraliyet taraftan 
baz1 kimselerin silihh taar
ruzlarla bir nevi f asizm ve 
tedhi§ husule getim;ek iste
yenlerden bahsile Yunan mu 
halefet reislerinden ve Ah
rar firkas1 rei i Bay Sofulis 
Bai· vekil Bay <;aldarise bir 
telgraf ~ekerek vaziyetin §a
yam dikkat oldugnu bildir
miftir. 

Bay <;aldaris bu müracaata 
telgrafla cevab vererek te
essürlerini ve icabmm yap1J
mas1 i~in kapineye emir ver
digini bildirmi,tir. 

Bu cevab, cumhuriyet~iler 
aras1nda memnuniyetle kar-

verdi 

BA Y <;ALDARIS 

Kantar ihtiyac1 hakkmda lunanlar1 ancak damgalana-
yazd1g1m1z samimi yaz1ya öl- f b!lmekte ve §imdiye kadar 
~üler ba§ enspektörü bay her hafta sonunda dairemize 
Leml Aksoy §U izahah ver- muayene ettirmek üzere ge-
mi§tir. Memnuniyet ile der- tirilmit oluk muayenesi yapil 
cediyoruz: mam1f bir tek kantar dabi 
Saym Halkm Sesi gazetesine: bulunmaktadir. 

Degerli gazetenizin 17-8 2 - Ba, ispeterligimizin 
935 günlü ve 2553 say1b nüs- mevcud kadrosu bßtün it-
hasmm birinci sahifesinde leri özel bir ö2 enle, düzenli 
[Kantar ihtiyac1] ba,hkh ya- ba§arabilmege ve bugüne ka 

„ 
BAY MAKDONALD 

z1yi okudum. dar hi~ bir s1zilbya mahal 
korkulmaktad1r. EI kantarlarmm muayene- ve imkän birakm1yacak bir 

Bir rivayete göre, lngiltere leri ve bunlara yarttaki fazla §ekilde ~ah1maga müsaiddir. 
harb zuhuruna kuvvetle mani ihtiya~lar bak1mmdan göste- 3 - Yutta, henüz yep 
obnaga karar verme1tir. rilen ilgiye te,ekkür ederim. yeni bir it olan öl~üler i,-

L d ( Ancak bu hususlarda gö- lerinin kanun ve nizamname 
on ra 20 A.A) - Kabi rülen lüzum üzerine a§ag1da hükümlerine göre bantan ba-

ne Paris görüqmelerinin su- t "h d'l kt 1 ·· " .. av_z1 e 1 en no a arm goz fa yeritilebilmesi i~in ßqis-
nu~suz kalmalan yüzünden onui:id.e bulundurulma11 ge- pekterligimizce elden geldi-
~1kan durum bakkmda gö- rekhd1r: . _ _V.. _ ginden fazlasile geceli gün-
rü§mek üzere per§embe günü l - Ba, ispektorlugunuze düzlü durmadan ve yorulma-

di~er kl~ülerde oldugu gibi d t ·· t ·1 kt 
B. Baldvinin ba§kanhg1 al- ay~rlanmak ve damgalanmak an lgarre kt 5os en me e 
tmda toplanacakbr. üzere getirilen el kantarlar1- ve B~a ~:f1ma 1 a ir. - B 

- L~nra 20-(A.A) _ Kabi- mn muayeneleri, dairemizin . kt i~~ ha ghe . b-' 
s1e1 bir prensip ve disiplin ~slp~ . ~r digm l er lang•„d ir 

ne önümüzdeki per§embe gü- . . V. .. .. .. o ~u 1,m e o ursa o sun o ev 
nü toplanacakbr. B. Baldvin albntda yöertitt~g• ~nunu v~ ve yükümlerini tamamile 

L d 1 k 
saa m1 g s erir programa go .. . V 

yarm on raya ge ece tir. re sürekli yapilmakta ve mudnk bulunarak Ege bal-
B. Makdonald da heman bunlann i~inde nizamname gesi gibi nenit ve ekonomik 
Bossemouthdan dönecektir. hükümlerine göre dogru bu- - Sonu 2iincide -„„„„„„„„ ...... „ ........ „„„ „„„„„ ...... „ .... „ •• „ .... „„„ •••••• 

lngiliz ve F ransrz 
--------------------------------------------„oo.+-----------------------------· 

Gazeteleri Afrikada bir Zenci - Beyaz insanlar 
harb1n1 muhakkak görüyorlar 

Istanbul, 21 [Özel] Ü~ler : niye cihan sülbunu bozmakla lardir. Ve bu gazeteler, 
konferansmm akim kalma ittiham etmektedirler. - Sonu 4 üncüde --
üzerine lngiliz gazeteleri ~ok lngiliz gazetelerinin ihba-
bitbinlik göstermektedirler. r1na göre fU ande Afrikada Telefon 

f ogiliz gazeteleri mü§terek bir milyon zenci, ltalyanlarla 
bir bücumla Sinyor Mussoli- bugu1mak i~in haz1rlanm1§--Ahmet Ve Asl'm BÜYÜK ELBISE FABRIKASI ESKI BIT PAZARI 

~lct, F NUMARA 15 - 17 TELEFON 2042 

No. 
'--•""-e ve Karamürsel fabrikalann1n en zarif ve en dayamkh kuma1larmdan ü~ purova üzerine 

elLi.e yapahr. Yapdacak elbiseyi mü1teri begenmezse ahnan kaparo tamamen iade edilir. 



. 
Sahife 2 ( Halkm Sesi ) 

~ Safiye sultan Uzüm • • zczn · ' . 
] - IKINCi KISIM '---'IJGt---8 -

d,~emsi pa§a, kad1nlara ~ok 
hürmetkär bir adamd1 

h· . 
d ~air, zevk ara, ho~gö ve... 1 fstersen saray kak1lar1 snna 

rkek güzeli §anh bir adamdi! ~ok ~abuk a~1br. 
~ Eyir yer eyi i~er ve ~ok Bu s1rada, ~emsi pa§a ve 

'yi geyinirdi. O zamanm yamndaki kadmlar Lukiya 
bandisi idil Vezerat hilaflar1 . ile Esterin tam yanma gel
guglan ile lstanbulun ~ok ko- mt§lerdil Kadmlardan birisi 
baklarmda kadmlar "Güzel dayanamad1 ve Lukiyamn gü-

f.„a~a„ diye ambrdi. zel yanaklanm ok§ayarak: 
- T1bk1 bir melek! dedi. 

b ~emsi pa~amn ikinci bir ~emsi pa~a da k1za dik-
liö reti ve meziyeti de kadm- katla bakb: 
bara kar~1 ~ok hürmetkär ol- _ Evet! dedi. Bir melek. 
g°881 idi. nefis bir ~i~ek, süslü bir ke-
b Zamamn usulü ve adeti lebek!.. Has1h käinatta her 
tDucibince dört dane kikähh güzel ~eye benzeyen semavi 

efikas1 vard1; birka~ da ne- oir mahluk!. 
0
is odahg1 ve bir~ok cariyesi ( Arkasi var ) 

8ie bulunuyor idi. Bytün bu l'rT"lrrr:„ mmmJi\ 
i,admlar, istanbulun konak- ~ <;ok ticaretli bir havadis r 
armda bir ~ogunda aksine ~ MÜHENDISLERE, ~ 
~)larak hüsnü muamele ve ~ MÜTEAHHITLERE r. 
tnsmamelesi ~örürlütdi. m ü j d e I 

Harb ve dapta husunet ~ Hakiki askeriye t 
kesbetmi~, on binlerce yeni-f eri ve askerden mürekked ~ vad1rc1.1 I 
ardular]a en ~etin harbleri ~ y uda "a ves J 
senelerce idere etmi§ vakur ~ ~ ~ 
sert pa§alara. kadm1 ancak fi lzmirde ~ekerciler §ar- r 
bir eylence vas1tas1, zevkle- ~ §ISmda 30 numarah maga- l 
rine mintarafilläh memur ~ zam1zda daima y.en~ ve eski i 
ledilmi~ mahlukat sayarlardi. : ~ad1r ve tenteler1m1z reka- : 
Fakat~emsi pa§a .. böte degil-,: bet kabul etmez derecede • 

di; harb va zarb nedir görme- ft ucuz satihr. Häri~ten geti- n 
mi§, Kanuni devri §evketinin ~ rilecek eski ~ad1rlar ve U 
muhte~em saraylarmdan ye- ~ tenteler gayet güzer ve n 
ti~milf, lkinci Selim zevk ve ll ucuz fiatle tamir edilir. U 
israf devrinde saraylarda yan ~ lstifade i~in bir defa ziya- t 
gelmi§ vir vezir idi. Bunun ~ ret edebilirsiniz. ~ 
i~in kelimenin tam manasile ~ 1 - 12 ll 
k d 

liiO:.ti& ...::t:2~ ffJi::t:iil~~ 
a mc1 ve zevk~i bir adam-

d1. Ke~ecilerde 
Kadmm, süs dü~künü bir Kadi hamami 

kadm10 ipek ve ipekliyi sev-
digi gibi, ~emsi pa~a da ka 
d1m üevf'ine hizmet ettigi 
i~in pek ziyade sever ve hi~ 
bir vak1t h1rpalamaz, imkän 
bulduk~a hirpalanmasma mey 
dan vermezdi! Ve belki de 
bunun~ün, zamana göre gü
zel ve kalbden dogma §iir
ler, gazeller de söylerdi. Eg
lenceleri de ~ok munis ve 
cana yakm idi. 

izmirin en temiz ve en 
kibar hamamlarmdand1r. <;ok 
tecrübeli bir hamamc1 olan 
yeni müsteciri tarafmdan 
mükemmel bir hale getirilen 
ve mü§terilerinin s1hhatlar101 
dü ünerek ona göre tertibat 
veren bu hamamda y1kanan 
vücutca da istifade gorur. 
Fiatlar 25 - 50 kuru§tur. 

Kadmlar taraf1 da sabah
tan ak§ama kadar a~khr. 

Mü§teri var, 
noksan1 • • 1§1 

Bu senenin derdi malum: 
Y a§ meyva az, züzm de para 
etmiyor. 

Bu derd, her sene tekerür 
eden bir derd olmakla be
ra ber bu sene üzüm i~in bir 
derece daha ~iddetli ve kor
kun~! 

Üzüm, kuru olarak müs
tahsile maliyet fiatma bile 
sahlm1yor. 

Bunda kabahat kimin? .. 
Bilmiyoruz, diyemeyiz, fakat 
söylmekte fayda kalmad1 di
yebiliriz! 

Bu sene i~in olsun üzüm
lerimizi deger fiatma satmak 
i~in taze üzum ihracmm te
min edimi§ olmas1 läz1md1r. 

Bu läzimede, her sene 

m ~ ~ ~ 
izmir Birinci lcra Memur

lugundan: 
Evelce Yap1c1oglu Kur§u

ni sokagmda 32 numarada 
iken halen ikametgäh1 Bilin
meyen Hüseyin tarafma : 

Emine Halimeye bir ktt'a 
nnter senedile 1400 lira bor-
cunuzu i§bu ilämn tarihi ne~
rinden muteber olmak üzere 

be§ gün zarfmda ödemeniz 
ve §ayet bu müddet zarfmda 

bor~ odenmez veya hüküm 
olunan teminat verilmezse ve 
tetkik merciinden veya tem
yiz mahkemesinden icrarun 

geri b1rak1lmasma dair bir 
karar getirmedik~e cebri ic
ra yapilacag1 ve bor~ hak
kmda bir • itirazda bulunul
mad1g1 takdirde gerek ken
dinizin ve gerckse ü~üncü 

§ah1slar ellerinde bulunan 
mal ve alacak her türlü ka
zan~ ve gelirlerinizi ve ya§a· 
y1§ tarzma göre ge~im men
balarm1z1 ve borcunuzu ne 
suretle ödeyeceginizi bildir
meniz ve aksi takdirde ha
pis ile tazyik olunacaksm1z 

icra:emri makamma kaim ol
mak üzere ilänen teblig o
lunur. Lükiya gibi kad1n ihtiras

lar101n hepsini, kü~ük ba§t· 
mn büyük büyük kalbine s1g
d1ran bir kadm tipi i~in bu 
konaga dü~mek her halde 
bir talih, hem de en eyi hir 

Türkiyenin biricik monologug 
me§hur bay Mazlum 

talih eseri idi. 
Lükiya, güzel bir ~i~ek 

b1yabani arasmdan ge~ergen 
bir tesadüf eseri veya bir 
tertip eseri olarak dola§mak
ta olan ~emsi pa§ay1 gör
mü§tü. Yanrnda meleklere 
benzeyen iki nefis gen~ ca
riye vard1. ~emsi pa§a ~i
menlerle ~i~ekleri mevzuu
bahs ederek ~ok tath ve 
uzaktan bile Lükiyamn gözü
nü alan bir §ekilC1e konu§U· 
yorlard1. 

Lükiya ~ocukluk hislerinin 
galebesi alhnda, ellerini bir
birine vurarak hayk1rd1: 

- Ne güzel adam! Ester, 
bu Harunerre~id midir ? 

Dcdi. 
Ester kü~ük k1zm bu sua

line güldü, ve: 
- Evet .. Fakat bu devrin 

Haruaerre~idi ! dedi. Biz de 
binbi- gece mrsallanndaki 
saraylarm güzelleri ! 

- Ab.. Ne güzel, ne güzel. 
Odeon plaklarm seve seve dinlediginiz bay M azlum bu 

defa Kar§1yaka ~ehir gazinosu sahnesindc her gece güle 
üle dinle eceksiniz. 

fakat teknik 
bozuyormu§! 

üzüm piyasaya geldikten ve 
piyasa berbad bir hali bul
duktan sonra akla gelir. 

Avrupada taze meyvalar 
ihrac1 meslesi etrafmda ted
kikatta bulunan Ali Riza 
ince Alemdar oglu istanbula 
dönmü~ ve '' ya~ üzümleri
miz i~in d1~ar1da mü~teri, 
her nefis ve ucuz §eyin mü~ 
terisi gibi hazrrdir!„ demi~tir. 

Y almz, bu haz1r mfü~teriyi 
elde etmek i~in: 

1 - Ambalaj i§ine ama-
mi ehemmiyet vermek, 

2 - Yüksek teknigi da-
i'Ila gözönünde bulundurmak, 

- 3 Soguk hava mahzen
li vagonlarla nakliyat yapmak 
läz1m geldigini de gene bu 
zat söylemektedir. 

1 Y apma beyin 
1 ile i§liyen 

makine 
ingilterede bugünlerbe '°Jir 

radyo snrgisi a~1ld1. Sergide 
en mühim göze ~arpan ma
kine, Marko~inin kafasm1 
ta~1yand1r. 

Bu kafanm i~inde yapma 
bir beyin vard1r. Makineyi 
ziyaret~ilere gösteren zat, 
bu kafaya bir taknn [sualler 
soruyor ve makine c!erhal 
bu suallere cevap veriyor. 

Makinenin nas1l i§ledigi 
henüz bir s1r halindedir. Ve 
makinenin muhterii de adm1 
gizliyor. 

Bir deyi§e göre bu makine 
telepati mevcelerile i§lamek
tedir. 

Makinenin ad1 Telepato
voxdur. 

Patrasta 
Karakol i<;inde hir 

c;inayct 
Atina (Özel) - Patrastan 

ahnan haberlere göre, bu 
§ehrin 3 üncü polis komser 
liginde bir cinayet oJmu§ ve 
Jerasimos Katapolis isminde 
bir adam k1zkar'da~mm a§k1 
aolan ve .>nu almak istemi
yen adama dört el tabanca 
atmak su1 etile öldürmü~tür. 

Bir ziyaret 
Hükumet caddesinde ~emsi 

hakikat ucuzluk serg1sm1 
geziniz. Tuhaf yeye aid her 
arae1gm1z mah yorulmadan 
aldandmadan pnzarliksrz ve 
ayni zamanda muhayyer ahr 
sm1z. 

Sanh sancag1n11z1 ~erc
file n1ütenasib altnak 1 
ve takn1a k isterseniz 
' .$adrrvan altmda 10 numa
rah diikkända 

13A Yl{AK<;I 

~ükrü 
Ulu bayrak 
Ticarethanesinden aliniz. 

Burada senelerdenberi her 
boyda bayraklar model üze
rine vc gayct saglamdir. 

C. H. Parti bayrag1 dn 
mükemmclen yap1hr. 

Toptan ve perakente s1-
pari§0 kabul edilir. Azäm1 ko
iayhk gösterilir. 

Eski Paralar 
'~----------------0000------------------

Ba tta l Damgal1lar tekrar 
gözden ge~irilecek 
~~----------0000~--~--~~-

~f er k e z bankas1na müracaat ediniz 
sizc yenileri verilecek 

Eskimi~ ve y1pranm1~ kä
g1t paralar, eldeki nizamna
me mucibmce Cumhriyet 
Merkez Bankas1 tarafmdan 
tetkik edilmektedir. Fakat 
yine bu nizamnameye göre, 
eski paralarm yerine yeni 
para verilebilmesi i~in bu 
eskimi§ vaya yarblm1~ käg1t 
paralarm eksik olmaz1 läz1m
d1r. 

Bu degi~tirme usulü epey 
bir müddettenberi tatbik edil
mektedir. Degi~tirilme esna
smda da, eksik ve ~ok y1rtik 
olan käg1t paralarm üzerine 
battal damgas1 vurulmu§tur
ki bunlar arbk tedavül kay-

metini kaybetmi~ demektir. 
l"akat son zamanlarda ni- J 

zamnamede degi§meler yap
hg1 i~in Cumhuriye merke.z. 
bankas1 bu battal damgalt 
käg1t paralar1 tekrar gözden 
ge~irmiye karar vermiftir. 
Y eni nizamname daba müsa
it oldugu i~in bu battal dam• 
gab paralardan bir k1smma 
tedavül müsaadesi verilmesi 
verilmesi muhtemeldir. 

Bu sebeble elinizde battal 
damgah para varsa bunlara 
bankaya gütürünüz. Mubte
meldir ki bu sefer size ye
nileri vbrilsin, 

( Son Posta ) 
[•l 

kantar i$i 
-- ------

]~a~taraf1 l inci yüzde -
bak1mmdan ~ok i~lek bir lundugundan ( 1993) tane 
alanda öl~üler i~lerini sürekli kantar damgalatt1r1lm1~ ve 
kmav ile vc verimli sonu~lar bunlardan käfi miktarda böl 
ile yürüimekte oldugu tam gemizin her bir ab~ verit 
kanaatinde bulunulmaktadar. merkezine hönderilmi§ bnlun 
Ancak yurttaki kantar ihti- malHad1r. 
yac1 diger öl~ülerden daha Yurdun i§ mevsiminde hu 
ziyadedir ve bt: ihtiyac1 bir- gibi öl~ülere fazla ihtiya~ 
den bire ve ayni günde kar- gösterecegi pek tabii görül-
~1lay- bilecek usta ve imalät- mekle beraber yalmz i§ sa- • 
heneler de avdar. Ba§ ispek- hiblerimiz tarafindan yanb1 
terlik!;e firmalari tcscil edil- bir zihniyet eseri olarak müb-
m•§ lzmirde 6, Aydmda bir rem ihtiya~larm bile ancak i 
Tirede 2 Nazellide 2, ve son dakikada hemen tamam-
Denizlide 1 ki hepsi 12 ima- lanmas1 ve temin edimesi is-
läthane bulunmaktad1r. tenilmekte oldugundan bu 

Bu-imalBthanelerce ba§is- yüzden mevcut 12 kantar 
pektörlügümüze..-öl~üler dev- irualäthanesile bütün ihtiy~-
riminin tatbik tarihi olan larm ihracat mevsiminin dar 
934 yilmm ba~langicmdan vakti i~inde hemen kar§rla-
beri bu güne kadar muaye- nabilmesine imkin görülme-
nelerbsonuncunpa nizamna- mektedir. Halbuki sezon d1-
me hükhmlerine uygun bu- ~mdaki mevsiPlerde ( ktt ve ~r 
~~~~~•••~~~ ilk baharda ) kantarcdar ~ 
n J{en1cralt1nda '1 ~ i§siz durmakta ve bunlara 
U ~ kimse gelikte kantar siparif ~ 
~ Ala§ehir ~ · vermemekte ve zezon ba~-
Ü U lar ba§lamaz herkes kantar-
~ Lokantas1 ~ c1tara birden hücum etmek-~ 
~ . Temizligi ve ucuzl~gu ile ~ te ye neticede tabia~ile ~a:lt: 
~ lzmir halkm1 ~ekm1§ ve U bk v~ s1km~1 ~ek1l?1es1n •e 
• orada yemek yiyenin bir • sebeb1yet ver1lmekted1r. 
~ daha ba~ka yere gitme- ~ Bunun icindir ki i'in ge" r 

mege and i~mi~lerdir. U regine göre aramlacak sa"tk 
~1;;1.:::u;;~til~..:=l• ••~t:;1~til~ kathklar, ödevini tarn mana" 

Dördüncü Mmtaka l'apu sile ba§aran ve gören ·baf 1~ 
Si eil Muhafazhgmdan : ispekterligimizde ve hütü~ l 

Mersinlide Bornova cad- i§leri günü gününe bitireb1" •t 
desinde sag1 Eminin 26 nu- lecek kadrosunnu mrktarmd•1 
marah evi, solu yol, onu olmay1p dogrudan dogruY1t~ 
Burnova caddesi, arkas1 Ra· i§ sahiplerirce ihtiya~lar11' fi 
§id ~aym ile ~evrili 40 eski ba§ gö§terdigi ve kap1lar101a 
28 yeni numarah magaza ar- dayand1g1 an ve · dakikad'•e 
sas1 Yunanh Ayasava Dimit- ancak teminine gidiline~;„ 
ri Volandiden metruk olarak sinde ve ihtiya~lar• 
Ankara itiläfnamesi nwcihin- henüz ba~ göstermedigi z.I' 
ce idare ve tasarrufu vele- manlarda bunlarm tamao> 
dilhace sab§I Ziraat Banka- lanmas1 ve temini cihetil'< 
sma devredilmi§ ve bankaca gidilmesinde aramlmahd1r. 
da M. Kemale sablacag1 bil- ~unu da burada kaydel 
dirilmi§tir. Bu arsanm eski mek isterim ki is sahiple( 
sahibi anla§ilmak i~in 31/8/935 bu suretle hareket cttikle( 
günü mahalline bir memur takdirde yurttnki mevcut ' 
gönderilerek ara§hrma yap1- kantart imaläthanelerile ba 
lacagmdan bu yerde her han- tün ihtiya~larm 1 ar§ihnab~ 
gi bir aym hak iddiasmda mesi \'C bütün ihtiya~l• 
bulunsnlarm o gün mahallin- müsbet vecap verilebihn 
deki memura veya o güne kolayhkla mümkündür. 
kadar lzmirde Dördüncü Mm- Ekonomi Bakanhg1 Ege iO 
taka tapu sicil muhafazhgma Bölgesi ÖJ~üler ve '~ 
müracaatla bildirmeleri ilän Ayar Bafispekteri 
o~~ LEMIAKSOY 
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Eczaciba~i 1 
SfiLEYMAN FERiD i 

l{oJonya Esans \'e Mustahzarat1n1 :: 

1 . E 
zmir Panayir Incisi 1 

P~VYON NO. 15~ D~ /j 
GORECEKSINIZ ~ 

~ 
~~~fi:E~~~~ES 

~ -----iiiiiiiiiiii--.-...iiiiiiiiii--iiiiiiiiiiiiioiiiiio--!"hni ve ~ocuk hastahklan 

k~h
0

:Z~·;s~~ket 
~U$YA DARÜLFÜNUNUNDAN MEZUN 

Diploma Nun1aras1 448 - 348 
"rtin saat 15 - 18 ze kadar Kar,1yakada ink1läp soka
lS numarada bususi hastalarm1 kabul etmektedir. 

( .Halba s..t ) 21 AGUSTOS 

Panay1ra 
eelecek 

Ta~ra misafirlerine 
mühin1 bir n1üjde 
Ars1ulusal 9 Eylül panay1 

münasebetile otelimi tezyin 
ve her türlü s1hhi noksanla
rm1 ikmal eyledim. Panay1r 
münasebetile ta,radan gele
cek muhterem misafirlerimin 
bir defa mutlaka Ke~eciler
de Laie sinemas1 kar§1smda 
Sel~uk otelini ziyaret etme
niz käfidir. Otel r.cretleri 
25 kuru§tan 5 kuru§a kadar 

BOCEKLERI 

ve <;e§me kaphcalarma git
mek arzu edenler Ke~eci
lerde Sel~uk oteli müsteciri 
ve <;e§me kapbcalarmda bak
kal bay Kämile müracaatlar1. 

Hergün i~m Barut hamn
dan otobüsler kalkmaktad1r. 

Telefon: 2876 

öldürmek • • 
lCln 
' 

ALINIZ 

Umum deposu - Edvar Conson Halefi 
2 inci Kordon No. 88 

Telefon 3306 

izmirliler Neden Tercih Ediyorlar? •• 
J)i;;; J)oktoru 

H. Tahsin Tan 
Yaln1z izn1ir degil izn1ire kon1~u _b~tü_n_ iller halk1n1nr K~ha~ay1 ve 

Y iiksel rak1s1n1 neden tercih ettiklcnn1 b1hyor n1usunuz? B1lm1yorsa-
n1z ögrcn1 n1z; 2 inci Beyler S. Hamarn 

kar§1smda 37 numaraya ge~
mi§tir. Telefon 3774 

. Bu rakilar i§tah a~ar, ne§'e verir ve ayni zamanda vücudde bir g1da hizmetini görürüz. 
l~te bunun i~indirki herkes Kabaday1 ve yüksel i~mez. 

-:..-_·_-:-_-.: -....-~~...-i--...-..---lll!!!l!lallll!ll!lllE~----------~-~~~~ 

Güzel Hisar 
Mefru1at magazas1 

ME:ffMET KA VUKf;U 
lzmir \ 7 olbe<lesteni No 1 H 

Etamin, keten, file perdelerin enva1, perdelik file, tül 
cibinlik, ve karyola tülleri, krem ye1il, estor ve has1r per
deler, perdelik ve kanapelik kadife kreton, more ve fan
tazi kuma1lar. Perde sa~aklar1 ve baglan, masa örtüleri ve 
sofra tak1mlar1, karyola örtüleri, pamuk ve yün battaniyeler 

Taban, kanape, sofra mu,ambalarmm enva1. Bronz ve ce-
viz kornizler vargel vestor aga~lan, yolluklar ve paspaslarm 
muhtelif boylan. ~ezlong sandalye bezleri, kanepecilige aid 
malzeme ve mefru§ata müteallik e§ya rekabet kabul etmez 
fiatlarla magazam1zda sablmaktad1r. 
1r-~1c:tt..tttt1ci~.±t"~~,.. 

D·O KT 0 R 
A. KEMAL TONAY 

13aktcriyolog ve bttla~1k ile salg1n 
hastahklar mütehass1~1 

Basmahane istasyonu kar111mda Dibek sokak ba1m
da 30 say1h ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den 

IDRAR TAHLiLi 
Kimyager Abdüsselam Ak

günlü Laboratuvar1 
Saghk Bakanhgm müsadelerile 2 inci Beyler sokaj'tnda 

Beyler hamam1 yanmda 72 numarah daireye ge~irilmi1tir. 
Amerika, ingiltere, Fransa, Almanya ve lsvi~rede 'f edkikab 
kimyeviyede bulunan PASTÖR enstitüsünde ldrar ve kan 
tahlilleri KÜRi enstitüsünde Smai ve maden tahlilleri üze• 
rine ~ah§an Kimyager A. Akgünlü her tahlili bizzat kendi-
si yapma1'ta oldugu gibi saym etibbanm gösterdikleri lüzum 
üzerine hususi ara§brmalar da yapmaktadir. . 

Laboratuvar hergün sabah yed1den 
gece ona kadar a~1khr 

Telefon: 2205 

Qnayir lzmirde „ ak1am saat 6 ya kadar bastalarm1 kabul eder. 

'llUaal lzmir panayiri 
b olduiu gibi her ~e
~e ve ~i~ek tohum-

Yevi gilbreler, kim
-~Yve agaa, aebze •e 

p Üi~Jar1 ve ~etid alet
-:•Yit i de lzmirdedir. 

116nde " Meram " to-
t 111•i•zaa101 bilmiyen, 
~l p•„L-. . . . 

'·· „ 
._.~ ve p~ekpnn 

~~ek ve aga~ koleksiyonla
rm1 emre haz1r bulunduru
yor. 

Pavyonlarm1 aga~ ve ~i
~eklerle süslemek istiyen sa-

" 
yin mü,terilere büyük kolay-
hklarla panayir sonuna ka
dar bak1c1 kendimize iid ol-
mak üzere pek müsait 1e
raitle anlatthr.. Mevsimlik 
sebze ve ~i~ek tohumlar1-
m1z1 gümrükten ~ektik .. 

Hisarönü 
Telefon 3478 •• Meram „ 

Hüseyin Avni 

Müracaat eden hastalara yap1lmas1 läz1mgelen sair 
tahlilit ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta
lara yap1lmasma cevaz görülen Pnomotoraks muayene-

M 
E z 

sinde muntazaman yap1hr. Telefon: 4115 -
.,,.,,--....,,iy-----v-v---.,,~------------,,.., -v' gi~~~~8~~~ 
.... ................................. r'f""T' ........ ++++++ ..... +..... J ti?„ - ·'11111l19 

TE fli"-=- „-_,.~il Ankara Biras1 
R 1 Saabm ~ ~ Orman <;ifligi fabrikas1 mamulati 

Z ~ ßozu]acak, bozuldu ~ ij ANKARA <;IFLIK ~ARABI PEYNiRI 
n diye merak ~ . ve. KA~~R . 
i etmeyiniz ~ (1 Ars1ulusal lzmir Panayirm1 z1yareb01zde · ANKARA 

H E 
K 

1 

i <;ünkü Türkiyenin biri- .~ 1 BIRASI pavyonundan mutlaka i~iniz. 
: cik sanatkiri S. Süleyman ~ Pavyon numaras1 (214) 
P1 az bir zaman zamnda onu ~ ~~,~~~~ 

1 
~ size teminatb olarak yep- ~ • " J T b ti 

M 
E 
T 

~ yeni bir hale sokabilir. ~ Istanbul Beyoe u epe a11 -
I ~ Her türlü cep ve kol ~ I d• b h • 
i saaatlar1 ve hediyelik C§- ~ yatrosu Be e 1ye a ~es1 
1 P1 yay1 bu magazada bula-

1 
1 [ • J 0 1•] 

i bilirsiniz. • ka11s1nda Br1sto te 1 
Kemeralb I ~ ADRES: Kemeralh _Emir- Kaloriferi, asansürü, odalar~irinde akar soguk ve s1cak 

Hükumet J - d „ T 

Kariisinda 1 .a::.t:::S~~~~=~.!::a sular1 ve odalarda banyolar1T vard1r. Salonlar1 gayet süslß, ' ----·-------------1 Bu·· yu·· K ~ok temiz bir aile otelidir. Fiatler yüzelli ( 150 ) ku111ftaD= 
ba1lar. Bu otel ve Sirkecideki ~ Osmaniye otlleri lzmirdeki 

SabJ1k ArsaJar Askeri otelinin eski kirac1s1, l~mirliler ve havalisi hallun1n 
SÜJeyman yakmdan ta01d1g1 ve .... sevdigi Ömer Lütfinin idaresindedir. 

Tepecikte Kigidhane cad- L k lstanbulda lzmirlilerin yegäne . bulu1tuklar1 ve bi1lqtik· 
desinde. iyi bir mevkide ve 0 &Dt&Sl Jeri, misafir kald1klar1 yer bu iki oteldir. Kendi evlerindeki 
ucuz fiatla sabhk arsalar var- Birinci kordon saman is- rahatt burada bulurlar. 
dir. Talipler matbaam1ze mü- kelesinde numara 66 da Bristol Osmaniye otelleri 
racaat edebilirler. a~ilmitbr. 1-15 kirac1s1 Ömer Lütfi 

~~ ... :~~~ ismail ßakki gazoz)an i~ilir. Temiz olmakla beraber s1hhidir. Son sistem otomatik makinalarla yap1lan ISMAIL HAKKI Gazollar1 temizlikw 
ve s1hhat bak1mmdan birinciligi kazanmitbr. lzmirin her dükkänmda kahve ve gazinolarda bilhassa 9 EYLUL 

PANAYIRININ gazino ve metrubat pavyoplannda ~abhr„ ISMAIL HAKKI Gazozlan yüreie ferala, kum ve bobrek hastabklar1na tifa verir. 



Sahif e 4 

Iki azilz 
-------„oo„--------

S1n1rdan lc:a~mak i te e11 
ya aland1lar 

Konya Ereglisinin <;ayhan :•g1rmaga ba§laymca Dervi§ 
1 nahiyesi halkmda Deli Meh- elindeki kama ile, kadmm 
1 med oglu Hüseyin, e§i Hati- üzerine saldirarak kadm1 ca-

ce ile birlikte kendi bag ev- navarcasma ag1r surette ya-
lerinde yatmaktad1rlar. Vak- ralam1§br. 
tile aralarmda bir i§ten do- Masum Hüseyin ile Hati-

1 lay1 ö~ hesleyen ayni üahiye ce ald1klari yaralarm tesirile 
halkmdan Hasan arkada§I ölmü§lerdir. iki katil izlerlni 

~ Dervi~ ile eve girerek ta- belli etmiyerek ka~m1§lard1r. 
• banca ile sald1rm1§lard1r. Ha- i§e el koyan zabita bir ~ok 
l samn att1g1 kur§unlar Deli ara§brmalardan sonra ~1ka-
' Mehmedin oglu Hüseyine te- r1lan müfrezelerle bunlar1 
' sadüf ederek zavalh ~ocugu Türkiye smmndan ge~mege 

agir yaralam1~br. ~ah§1rken Mersin - Tarsus 
4 Hüseyinin e§i Hatice ba- bölgesinde yakalanm1§br. 

e ~~~~ ~~~~ 

:::Meneme -•• 

:·'!da bir f a 
~----- 00-----------

B i r otobüs ile bir a 
~ k p1§t1 1 ölü 2 a" 1r yar 

~ar

r 
~ Dün Menemen kazasmm : Ahmed dcrhal ölmü§ ve is-

~ •Ulucak köyü yakmmda bir tanbullu olup Ragap pa§a ote-
' •otobüsle bir kamyon ~arp1§- linde oturan Salih oglu bay 
•m1~ yolculardan biri ölaiü§ Ekrem ile kamyonun §Oförü 
lve iki ki§i de ag1r surette bay fbrahim ag1r surette ya-
1yaralanm1~br. ralanm1§lard1r. Yarahlar 1zmir 

• c Kaza hakkmda §U tafsilah memleket hastanesine geti-
. vermektedir. rilmi§lerdir. 

< B b I d" . 25 Diger §Oför tutulmu§tur. 
t ~ • ergadma ke e iyesmeb.. Kazanm nas!l oldugu ha ,_ 
: 1 numara a mu ayyet oto us, k d hk"k . 

, 1 f'" H l'l IV M h d' m a ta 1 ata devam edd-

: 

lo or a i o gu e me m mektedir. 
idaresinde fzmirden Berga- BU DA BA~KA 
faya „gider.ge~ kar§~d~n ?'e- ~oför Mehmed idaresindcki 
ien. Burh~myeli lbrah1m10 1da Armutlu 9 sayih kamyonun 
res10dek1 kamyonla ~arpt§· Ziyaettin oglu Hasana ~arp-
p•§br. <;ark1§ma ~ok §iddetli mt§ ve yaralamt§br.~oför za-
>lmu§tur. b1taca tutulmu§ ve hakkmda 

Yolculardan jandarma bay takhikat ba9lam1§br. 

s ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Dokuz me re 
„ .. 

Jzunlugunda bir ejderha ital
yaya musa lat o mu§ 

italyada bir ejderha peyda : mi§. Boyu 9 metre imi§. 
lmu§... Romanm bir ka~ mil Ejderha s1k ormanhk ve 
imalinde Monterose köyü ~ahbk i~inde yn§amakta ve 
halisi ve tenezzüh i~in Ro- zaman zaman görünmekte 
1adan gelenler ormande bu imi§. 
jderhay1 görerek dehset Jandarma bu köy ahalisi-
:inde kaJm1§lard1r. Gör~n- nin ni§anc1lar10dan bir avc1 
:rden biri delircek kadar tak1m1 tertip etmi~ ve imkan 
1abm1 bozmz§ ve o günden bulubildikleri takdirde ej-
eri yataktan ~1km1yormu§. derhay1 vurmalarma müsaade 
Ejderhay1 bir pazar günü vermi§tir. 

1 ki§i muhtelif saatlerde Ejderhanm o taraf ahali-
ÖrÜ§mÜ§, ejderin büyük bir sini deb§et i~inde b1rakb-
t>va yilanma benzemekte gmdan jandarma bu hayvam 

t ii§. Yüzü sar1, gözleri ye§il öldürmege lüzüm görmü§tür. 

Kaza 
Bek~i kad1n 

yaraland1 
Cumaovasmd bir bagda 
kliyen Fatma adh gen~ 
· kadm ürümlere gelecek 
yvanlar1 ka~1rmak i~in abl
ak üzere aga~ta as1h ~ifte 

=eginini yere dü§mesi yü-
11den ag1r surette yara-
1m1,br. 

.„. 
III 1 

,,, Q 
.~, 

Mekte 

,, 
bi~ll 

ere 
Nan1zed talehe kayd1-

na ba~land1 
~ehrimizdcki Orta mek

teplerle Liselerde dünden 
itibaren talebe kay1d ve ka
bul muamelesine ba§lanm1§
hr. Böige san'at, Erkek ve 
K1z tecim okullar1 ile K1z 
san'at enstitüsüne de talebe 
kt1yd ve kabul olunmaktad1r. 
San'at okuliyle Aankara usta 
in§aat okuluna müsabaka ile 
yabh talebe almacakbr. 

istekliler ilbayhga müra
caata ba§lamu~lardir. 

( Hallan Sesi J 

• 

talya - Jlng1l1z - Frans1z 

--------~-------0000----_,,..,_,,, ________ _ 
Komisyon t p anmakta de-

vam edecek 
Paris 20 (A.A) - italya - Haba§ uzla§brma komisyonu 

yapmt§ oldugu toplanhda ~ah§masma b1rakm1§ oldugu 
noktadan ba§lamaga karar vermi§tir. 

Komi§yon, ayni zamanda iki hükumetin Ajanslarmm be
yanabm mümkün oldugu kadar yakm bir zamanda dinle
meye karar vermi§tir. 

n haydutlari 
--~-~~---~--oo----~---------

gi ·z gazete muhabirini niha 
.. ' y er ••• 

Istanbul [ Özel ] - <;inde e§kiya tarafmdan daga kald1-
nlm1§ olan "Taymis„ gazetesinin muhabiri Mister Con iste
dilen fidyei necat verilmedigi i~in öldürülwü§tür. Bu muha
bir, bir vak1tlar Loid Corcun hususi kätibligini de yapmt§b. 

· devamda 
~~~----~~--oo~~--------------

n ral•yet~ileri hi~ bir 
ey: dinlemiyorler 

istanbul 21 ( Özel) - Atinadan geien son haberlere gö
re, kraliyet taraftan bulunanlarm muhaliflere ve cumhuri· 
yet~ilere kral sisteminin tethi§ usulü takib ve tatbik cttik
leri anla§1lmaktad1r. 

Yunan i~ bakam bay Rolli plis müdüriyetine bu gibi hal
lere knr§I gev§en: davranmamasmt §iddetle emretmi§tir. 

• • tis e§inci h ~em oldu 
Paris 20 (A.A) - B. Politis renmen Italyan-Habe~ ha

kem hey'atinin be§inci hakemi tayin edilmi§tir. 

Eden 
Hoare ile acaba ne konu§uyor 1 

Londra 20 ( A.A ) -- B. Hoari ile B. Eden d1§ bakan- 1 
hgma gelmi§ler ve italyan - Habe§ anla§mazhg1 hakkmda 1 

görü§melerine ba§lam1§lard1r. 

Japonlar1n Tek ifi 
Ediliyor 

Tedkik 

Ankara (Özel) - Süvey§ten ge~en Japon gemileri i~in 
Türk körmürü almak üzere japonlarm yapbklar1 takas tek
lifi ehemmiyetle tedkik edilmege ba~lanmi§br. 

ki ada· 
lar t r f 11tdan 

zorl 0 ·1· l g er11yor 
istanbul 21 (Özel) - Son geien Yanan gazetelerine okun

duguna göer halyanlar on iki adada motörlerde, yah i~le
rinde ve sairede kullanmaga elveri~li olan Rumlari cebren 
asker etmekte ve heman ltalyan sumalisine sevketmektedir, 

Bu sevkiyat yüzünden bir~ok alileler hamisiz ve sefalet 
i~inde kalm1§lard1r. Örfü idare nümayi§i s1k1 oldvgundan 
hi~ bir kimse §ikäyet edememektedirler. 

krany 

•• 
istanbul (Özel) - Okran

yahlar bu sene memleketi
mizden ikiyüz bin kilo tütün 
alacaklard1r. 

a)'yre 
ayr 1 •• 

30 Agustos günü ba§1hya
cak olan Tayyare bayram1 

Hamidive 
Kravazörü 
Hareket etti 

Akdeniz maneralarma i§ti
rak etmek üzere Jimamm1za 
geien Hamidiye krauazörü 
bu sabah limamm1zdan ay- • 
rtlmt§br. 

S Eylulde bitecektir. Bu be§ 
zarfmda yap1lacak eglence- 1 

lere aid bu program aläka
darlara bildirilmi§tir. 

- Ba~taraf1 1 incide -
renkli insanlara beyaz 1rk 
üzerine saldirmak zihniyetini 
verdigi i~in Sinyor Mussoli
niyi kabahath görmektedir. 

Japonyamn, büyük devlet
ler karar1 hilafma olarak 
Habe§istana mütemadiyen 
siläh ve mühimmat gönder
mesi de dikkate läyik bir 
hädise saydmaktad1r. 

Frans1z gazeteleri ltalyaya 
hücum etmekle beraber Paris 
Ü ~ler konferansmm akim kal 
masm1 ~ihan sulhu i~in fe
läket saymaktadirlar. 

ltalyan gazete)eri de mu
kabil hücumlarda devam et
mekte ve fngiltereye Habe
§istandan fada ~atmakta

d1rlar. Bir italyan gazetesi: 
" Paris konferansma git

mek fedakarhgm1 kabul et
mem1z1 emllerimize uygun 
bir teklif bekliyorduk. Böyle 
0Jmad1gma göre biz kendi 
i§imizi bildigimiz gibi görü
rüz! „ demektedir. 

On senelik 
-Ba§taraf1 birincide
Sava§larm ve ondan daha 

ag1r olan eski rejimlerin 
b1rakbg1 bütün fenahklari ve 
bütün bo§luklari ancak dev
rimin ve Cumurluk rejimi
nin y1lmaz yorulmaz h1z1 ile 
unutturmak; güvenlik, Kül
tür, Tar1m, Ekonomi, Baym
d1rhk alamnda bizlere gös
terilen Ulusal ülkünün ana 
yolland1r. 

Bu yollarda elele yürürken 
i§ ve ~ah§ma beyecamm a§i
layan büyük halk1m1za en 
kü~ük köylü ve emekcisine 
kadar bor~luyum. Bu heye
canh duygunun sürel zevkini 
bütün hayabmda ya§ataca
g1m. <;ok bagland1g1m saym 
izmir halkma, gen~lige ve 
bütün kurumlarJa yönetge 
arkada§larima güven ve gö
nen~ dilerim. 

izmir llbay1 
K. Dirik 

GENER .\ L KÄZIM D1Ri
KiN Y APTIGI ESERLER 

Memurlar kooperatifi, ya§ 
meyve, sebze kooperatifi, 
köy bürolarmm kurumu, köy 
odalar1, be§ yeni hükumet 
konag1, avc1 kurumlari, de
nizcilik kurumu, Spor ku:um
larmm geni§lemesi, asari ati-• ka muhipkr cemiyeti, asari 
atika muhipler cemiyeti iz
mir ve dolaymm ilim ve tek
nik yoldan yamlmas1 i~in 21 
eseri ve seyyah celbi, Bari
baba park1, elektrik travay
lari ve fabrikas1, otomotik 
tdofon, mezbaha, Gediz ve 
Bak1r ~ay köprüleri, izmir 
müzcsi, Bergama Efes müze
leri, Gazi ilk mektebi, 927 
928-930-931-932-933 alh pa
nay1r, Cellat gölü kurutmas1, 
Kü~ük Menderesin timarlan
mas1, Seferihisar gölü kuru 
tulmas1, Menemen, Fo~a, Ba· 
km;ay havzasmda batakhr 
ve kanallar, lzmir ~evresin
deki batakhk kurutulmas1, 
Yamanlar kamp1, ~a§al sula
r1, Esnaf Ahali bankas1, 600 
kiJometrelik §Ose. 

[Sonu yarm] 
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y aln1z izmirde 
yüksek! 

Ekmek fiatlar1 yükseldigi 
zaman söylemi§tik; ekmak 
lzmirde kolayca pahalan1r 
ama, pek gü~ iner! Demi§tik. 

Bu kanaafüuizi bugünkil 
bugday piyasasmm lgerabeti 
bir daha takviye etmektedir. 

0 kadar ki bugday her 
tarafta ucuzJad1g1 halde, iz· 
mirda dürlü hakiki seviyesi-
ne inemiyor; ve, bu vaziyet
ten §ah1slar degil ü~ be§ 
mutavas1t istifade etmekte
dir. 

Vaziyetin garibini Türko
fisin de nazandikkabn1 cel
betmi§ ve tahkikat yapm!fa 
ba§latm1-1br. 

- ~ t ~~ _ • .._.._ 

Yeni ilbay 
bugün saat 15,30 da 

geliyor 
Yeni llbay1m1z bay Fazh 

Güle~ bugün saat 15,30 da 
izmire gelecektir .. 

Y eni hbay1m1z Basmane 
istasyonunda törenle kar§I· 
lanacakbr. 

Trakya genel enspektör
lügüne tayin edilmi§ olan 
eski llbay general Käz1m 
Dirik de yarm fzmir pana
ymmn a~1lma töreninde bu
lunduktan sonra cuma günü 
Edirneye hareket edecektir. 

Türk 
kömürleri 

Son zamanlarda memle
ketimiz kömürlerini bütün 
dünyada tamtbrmak ve sat
mak i~in büyük bir gayret 
sarfedilmektedir. 

Avusturyadan yap1lan is
tek üzerine Zonguldak kö
mürlerinden ikiyüz tonluk 
bir parti nümune olarak gön
derilmi§tir. 

Maliyede 
Tefti§ler 
Defterdarhk varidat ta

hakkuk direktörü bay Akif 
Pura dün Alsancak maliye 
tahsil §Ubesini tefti~ etmi§tir. 
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•• •• pazar gunu 
MEMLEKETIN HER TA
RAFINDA GENEL NÜ

FUS sAYIM1 YAP1 
LACAKTIR 

1 - Nüfus say1mma esas 
olmak üzere beleäiyelerce 
bütün binalara numara ko
nulalacakbr. 

2 - Numaras1z binalarda 
oturanlar hükumete haber 
yermege mecl.urdurlar. Otur
tugu bina numaras1z oldugu 
halde haber vermiyenlerle 
bu numaralar1 bozan ve si
len ve kald1ranlan i~in para 
cezas1 vard1r. 

Ba§vekälet fstatistik 
Umum Müdürlügü 


