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~~Iİİİİİıııiiiiiii-·~:...:...: 

·ı\r~ ~-- ~ -.) ~ ?7@~, -,~ ),~ 
~olr 1eyecek ve giyecek maddeler fiatleriuia her gün biraz daba artmaları maaıı 

f liçl,l'l az pek çok vatandeşlan derin bir elem ve ııtarap içinde kıvrandıiını kabul 
t ~tıneliyiz. MGşfik bükumeıimi:zin aldığı ea müe11ir tedbirlerde, bazı karnsz mu· 

•e "eınafı biiosafm,, açık göılükleri ve aç göılDkıeri ile isleDilen ndiceyi elde 
~ 8ıa m&cadelede vaıife alanların vazife ve teşkilatçılığı ve bıllnmızın da ayni 
~ "'1eıi ile bir birlik zenciri vücude getirilirse bu ittihat zeaçiri mubtekirleri bo

' •ılcıp baibilirler ... 

MiLLi ŞEF 
---.. ----

Jzmir (a.a) - MiUi Şd f ımet la önü d&a 
öğleden sonra Kızılçulluda kay ôiretmen· 
leri enıtitüs6nü ziyaret buyurmuşJardır. 
Oıadaki kot pratifi.-ee talebeleri sıörınüı ve 
ayrılırken ezcümle: 

"Köy enstitülerine ehemmiyet veriyorum, 
yakından da takip ediyo1um. Siıe ço1i &i
veaiyoram, ümitlerim ıiıdedir. Yine çaltıı· 
nız, bu çalışmayı ben yakından takipte 
devam edeceğim. Metin, vak.,Jı, hıyıiyetli 
ve ahlik ıahibi olunuz. K&ylerlmiz ıizi 
bekliyor." Buyarmaılardır. 

Talebe de bir aiızdaa: 
"Çalışacağız, ıöz veriyoraı" demiılerdir. 
Milli Şef buradan kadifekaleye gitmq· 

fer, Paıti tarefından orada ıereflerine ha· 
zırJaoaa ziydette baluamaılardır. 

Diin Milli Şef San'atlar okuluna da ziya• 
ret buyurdular. Eoistitüde oldaia gibi ba· 

arada da heyecanlı alkıkışlarla kar11laaddar. 

---o----~, ---·~~~--~--~--~~--~~--------~---·----~--------~ 
~ Son D kika Kostarika hü- Kömür havzamızda24 

nazarlar küme tinin 
~tn kt Ruslar Iranda! bir kararı 
ılh -.?dı·ı aya ilerlememek ---o---
~ • • ld 1 Kosta Bika (a.a)- Kosta ~0-- emrlDI 8 1 ar Pika hükümeti, AlmanlarıD 

IE.dad, Loadra· Moskova, (a.a) -eMoıko· iıgıli altındaki memieketler· 
claha doirma d b iat va radyosu ba sabah ıa ha· c olunan biplomatik mi· 

l&a kifelerlnden beri vermiıtir. Soyyetler bil· 
'\ ~~ler, bltlia göz· yllk Britanya - Iran • araıın· 

.., •oktaya, Alman 
te L da mflıakereler devam ettiğ-~, ditP11elerine dikildi-

inden Irandaki ıovyet kıfa&t..~' llleaele ve bi-
.,.., . il 8 n b ları daha ileri ritmemek em• ti, Ç DCu, e· 
~· telikki olun· rial almıılardır. 
:"~•mektedir. ---o--
~liçui vuhet- Rusların bir 
iL - ... rika cumhur 
~eltin IOD be· 

Lı_-. bir bulha çı • 
';:'!bı•lirte, bepıi
. -"'- ıoa tavsiyeıi 

'-•h '-"Ptaa kurtar· 
~ )•111ıaıaın daha 
~-· ıirayetiai mea a,, bitlerin or-

"•" ı-· ~I '-P etmek li· 
~.~ltt laltdircle bütüa 
~11 ıiyasi •e aı· 
~L •e hareketler 
' lllir. "l . ı ~ Ç111dir ki Ame-
~ terenin, lagili.z 
' •e dominiyoala
l '•brikala11, her 
~•111aldaıı Al

p •• btıcam 
~i •• durdurmak 
L.' 0 llad&ıli çalatı· 
~~,:ı-ra •efes aldı· 

• ti llaakavemetiai 
~ ddeUeadirmeie 

~-· Çok •azarlar 

~~~· mlcade
~ •-. ıekle •• '•ha cllldıati de 

teşebbüsü 
Bertin (a.a) - Berlin rad· 

yoıuaaa verdiği bir habere 
ııare Karadenizde Dinyepe· 
rin garbiadc bir yere Sov
yetle tarafıadan aıker çıkar· 
mak teşebbüı&nde bulunduk· 
tarını ve bu teş1:bb&sün Al
man kuvvetleri tarafından 
akamde uğradıl rk püskür
tfildüiün ü bildirilmektedir. 

BULGARPAR
L j MENTOSU 
Faıkallda içtimaı 

daıatll 
Sofya, :<•·•) - Bulgar 

ajansı bildiriyor. 
Bulgar parlameatosa 3 Ey
lilde fevkalede bir içtlmaa 
davet edildi. 

Amerika ve lariltereniD So•
yet Raıyaya yapabilecekleri 
yardımlara çevrilmiı bala· 
aayor. 

SIRRI SANLI 

messilleriain geri alanmaıı 
huıuıuadaki kararı &zerine 
bu karara ittib "edil em iyece· 
iini Alma bükümetine bildir· 
miştir. Koıta Rika büklmeti 
notasında bir memleketin 
aıkeri ftgal alhada bulun
maıı beynelmilel hukuk is" 
kat edemiyeceiiai tebaruz 
ettirmiıtir. · 

--o--
lneiliz hava 

tebliği 
--o---

Londra (a.a.) - Hava 
nezaretinin tebliği: 

D&n gece lngiltere üze
rindeki d&ıman bavo faali
yeti mıbdut olmakla bera-
ber bilhassa Ingiltereain 
ıarkındaki bir mıntaka düş· 
man tayyarelerinin hedefi 
olmuıtar. Bir mikdar ölü ve 
yaralı vardır, iki d&ıman 
tayyareıi diiıür&lmiıtllr. 

i Leylei Berat i 
ı Leylei Berabn önilmiiz- : 
ı deki camcrteai akıamı ya- ı 
ı ni pazar gecesine raıthya- ı 
ı caiaaı aıil milletimize bil- ı 
ı diririm. ı 
ı lımlr Mllftlıl ı 
ı R. Ç-e/e6ioi/a ı 

bin dinç işçi çalışıyor 
Ankara, (a.a) - Hdisat vekili Sırrı Day 

Zonguldak lıömür havzHındaki tetkikle
rinden Ankıraya döamlı ve aıağıdakl be
yanatta buluamuıtur: 

-lktiHt vekiletiaia m&lıim iki me•n • 
una teıkil eden demir ve kömilr iıtihaalle· 
riai mahallerinde tetkik ettim. Karab&k 
demir bavzasiyle Zoaraldak lramır ha•u
ıında tetkikatamda bütün teıkiliba r ıar-

f ettikleri büyük i•yreti ve temin ettikleri 
muvaffakıyetl görmekle b6yiik iftihar day
dum. Arkad•ılarımıa ıuarlu mesaisi, itlet· 
melerin mahalli teıkilittan görd&kleri luy· 
metli yardımlar Milli Şefe aaraılmaz bafla
hiın ve Refik Saydam hlklmetiae iaaaıa 
tezab&rleridir. Biltiia bunlar b&ylk milleti· 
mizin ••ilam inanla ileriye doğra rlttiilae 
debldir. Köm&r lıavzaıını dolrualaıbrmak
la memleketin yegiae kuvvet ve hareket 
kaynağı olan kömir lıtilıtaliai emniyet al· 
haa •lmıı bulunuyoruz. __ .. __ 

Nafia Vekilinin 
Tetkikleri' 

Nafia iılerini tetkik etmek üzere ıehri
mize gelen Nafia Vekili general Ali Fuat 
Cebe.oy, din Alsancak garında villyet 
nafia mildüriin6 kabul etmiı ve lzmir ••· 
fia itleri hakkında izahat almııtar. 

Vekil, hükumet meydanının tanzimi 
m&aaıebetiyle 1aat kulesi etrafındaki tram· 
vay kaviıinia kaldırılma11 iıiyle de allka· 
dar olmaıtur. __ .. __ 
Yıkılan köprüler 

Ankara - Yanan ve ilulgar lıadatlarıa • 
da )'lkıla11 köplerln inıaııaa bqlaamııtır. 
Ba iki köpr6D6D İllfUIDa rayret aarfedUi-
1or. Köprller iap ediliace AYrapa ile 
Tlrld1e doğradaa dağraya tren mlnakalatı 
baılıyacaktır. "Anadola,, 



Bi h ce 
öldü 

Kalkuta (a.a)-Hindidaı ın 
en ·ümtaz t•h iy tlerind n 
ve başlıca mihr c leri:ıden 
Badvo mihracesi Pah burun 
ölmüıtür. Mibr ce, A vrup11-
ya müteaddid c!efal r sey • 
haller yapmış ve 1926 da 
Londradıı imparatorluk kon· 
feranıına iştirak eden bir 
kaç Hindli muriiibb ı ra
ıında bulunmuştu. 

---c------
Iliç yer ne 

zehir 
lıtanbul - Etfal butanc:si 
ıokajında oturan kimyager 
Nermin iliç yerine y nlıı
hlda zehir içmiı ve ölmüş
tür. Ceset morga kmldml
mııhr. --o---

Büyük Çekme
cede yan2ın 
latanbul - Büyük Çek

mecede muhacir, mahallesin
de bir yıugın neticesi iki 
•• anauıtır. 

----o---
Dönkü yağmur 

Din ıehrimiz ve civarına 
d life• yajmardan üzüm ser· 
rileri, tütün ve pamuklar 

!hayli zarar görmüştür. Zir at 
Geababı hayli telişa düştü. 

----o---
KIZILAYA 
TEBERRO 

BAY BEŞiR ÖKE 
Iımirimia.in muteber tüc

car) rından mütf! abbit bay 
Beıir Öke 30 Ağustos z .. · 
fer bayramı muo ebttile 
müıhıciri bulunduğu srıhil 
parlı geziuosund bir koa
•~r tertip etmiş vı.; o gece· 
ki ıaziao huılituıı lnzılaya 
tebeberrl etmiştir. Bütün 
bayir lılerinde d i 11& ön 
safta olaa bny Beşir Ökcyi 
bu bamiyetittd~o do•nyi teb
rik ederken diğ : zc giole
rimize de örnek olm snu 
-temeaai ederiz. 

Şif ALI OTLAR 
ı::-:.~ ...... ~--

H rgün bir ot 
Lo ma b kimi hast11ha· 

D sinde 
Ad Otu 

Bütün dertler~: 
loıana berııiyerı ve insraı 

gibi dişiH"cr •ekli erk idi olan 
bu ot, bir in a nı Der siode 

uğrı, sızı v sıı kökün ora· 

ınd n bir p rç k zuı r k 
içilirdi. 

Ataç yı 
Mide ağrıl ur.du: 

Adi çoy gibi d mlendi i
lir ve içilirdi. 
Soğuk aln: alarda: 

K yn hlu uyu içirilirdi. 

Ağed h - Zakkum 
Kuyruklu, büyü sokmasın

da: 

Yıp•ağı dövlllür, çıkı'.hn 

ıuyu sokulan yere sürülürdü. 
Sızılarda: 

Çiçeği zeytioy ğı içinde 

bir müdden bırakılır ve Jü
zumucda sürülürdü. 

KBşaotılnrda: 

Yaprıığı güzel kaynatılır, 

gidişt!D yeılrre pasuman yo:.· 
pıhrdı. 

Akrntı v~rmek içi&: 

Çiç lderi k ynQtıhr, soğa

dulur, bir mikdor içilirdi. 
Sızılarda: 

YaprokJıuı imbikte ı geçi
rilir, sfılıy a yerl~re sürü
lürdü. 

Dikkat - Zakkum açaç
lar1ı en kötüsü ve en acısı-
dn. Her acı deva olduğu 

gibi bu otlar dı. yni zaman· 

da bıigamı üklürür, mafsal 

•ğrılarıca kullanılır, kabalar, 

daki yellere fliçlardı, batti 
yedi dirhem t knim ile üç 

gün yapr ğınnı suyund11n 
içeıılcrl yarım felçten ve 
götürümden kıi.ldırırlardı. 

Ma ş Pe e 
edi kı: 

Vişi ( . ) - M .cşal Pe· 

ten Fr nsız nıuhai. pleri L .. j 
yo un yll ö üruü mü ebe-

tiyle Vişide şehir ıt dyomun

dn L~jyona me ~up 20 bin 

mulııuibio ö ii de bir nuluk 
söyleyerek deuıiştir ki: 

"- Frnn .. nin tek bb hü· 
uıcti vardır. O bükiimet !eç· 
tiğim mes i ark.1dl\ş'ariyle 

b r im id r ettiğim hü fi. 
mettir. Hu iim ti t k bir 

aiya:ıcti vardır. O siy set ve 
t hbü le imn wlldr' • olar~k 

c Fr DS nın ş ref ve ır. n
f t ndiiesiyl •rih hu-
%urun ıııesuliyeti üze im • 
aldığım ııyaa ttir . ., 

dllLtiN illi) 

rmffiHaBEiiiı 11 ı ı "Rusyanı;-c• 
M Il : V Eı 
bta ~~~ ~• : - K ı Iht·ıaner" 

Hı sız ık ~- .. an 1 1 

Çoulk &pı Anah talar 
caddesiudc Bekir oğlu lılim, 
Gelip cığf u Mc.•bmedin iki 
pa t loıı bir çift iskarpinini 
çolartı • lstnDbula kaçbjı şi· 
kiyet <lirmiş ve tahkikata 
başlanmıştır. 

§ lkiçeşmelik Bozyaka 
mevkiiunc, Mehmet oğlu 

M bmet, Halil oğlu Muatafa, 
Hüseyin oğlu Mehmcd ve 
Salim oğJu Nusr t, muhte· 
lif tarihlerde Yuıuf oğlu 
Ôm r, MercAn oğlu Servet 
we ·ı birin evlerine girerek 
eşya ve çamaş11 çaldıkları 

teıbit edilmiş ve yakaJ11n-
• nnşlr.rdır. 

Ş Kına tina Geziler cad· 
desinde Şüayip oğlu lıkcn
der, Mehmet oğlu Ruimiu 
bir ı. dini çaldıiıodaa ya· 
kal nı.:uııtır. 

§ Bornova Kazım Dirik 
c ddeıindc, Recep oğlu Şa
banın evine gi•en hıraız ta
rafından 235 liralık euaıı
IUD çahodtğı şikiyet edilmi~ 
ve tab ik ta bııılanmıştır. 

--u,--
Bıça· t şımak 

K mer Lale ıokağ'ında 
Musa oğlu Himmetin ilze· 

rinde bir ama buluoarı;k 
ıılınmışbr. 

1 içeşmclik N maıgihta, 
Ömer oğlu Suphinin üze
rinde bir bıçek butuuarak 
ahomıştır. 

---o--
Yaralamak 

Kemer Kahramanlarda Sü
leyman karısı 20 yaıında 

Asiye, bir mün zaa netice-
sin ~ Abc1ullab kansı 40 ya· 
şıcda Müıiİdeyi demirle ba

ınıdı1n y;ualandığından ya· 
kalanmııtır. 

Es.ı taşmak 
lkiç şr:nelik Nr.ım:r.ıgib mev· 

kifode, Ö mer oğ)u Supbiain 
uzerindc 5 grıım 50 santi
gr m esr r bulun r k ahc
mııtır. . 

----o----
a a ·cılık 

Çorakk pı Basmahanede 
Huseyi.- oğlu snbıiıab Kıllı 
Bekir ve A li oğ~u Afi p 

T bsin nıf atmak ıuretiy)e 

A ii oğla Mabmudun 185 li
rıısı ı çaldıklarından tahki
hatı başl mıştır. 

Ta ca 
aşm 

Fu1r a, I hmed oj'lu Hü
t yiııu 6ı~ı inde bir t ban· 

ca bulur.&riik ahomıttlr. 

-16-
-~ d 

O Ruıyad11 ıılihat taraftarı c1:.ı;. 
Babaııoıa aıkerlik, deaiıciJik, r11 · 
bi sevdiği Uç ıeyio hiç bbioi de 
yordu. , Jlad 

Asırlardan beri ıüriip ride• . ~ 
lerinin, Rus ananesivia deiit~'11~-
madcniyetidin Ruayaya girmeıı tı W 
değildi •. Cahil değildi. F· kat la•'---·~--
sevmezdi. Kaadın 11efret eder· ~ 
ve votka (Raı içk :si) ile ıe•k et; 
Hnd'= idi. Ayni zamnada diadıır ~. 
ların aıeciiıirıdea de boılaaırdı. el• 
bu papaslsr arasında içki ileoıl• ı. 
kisveyi atarak kadua btlilıe ıırı 
d• nefret "tmezdi. Franıııc• te 

11 yı düzgiia koauıar, okumaktı• 
Kitaba çok parm verirdi. fakat. 
ziyadesi ıiyaıi •e dini tariblercli~ 

Avrupada dolaıırkea kBtilpba• si 
İeleri ve sair görlilecel· yerleri 
ihmal etmezdi. Bütün tetebboat~ 
ba~asınıa siyasetine malı~li~ :...
vesıkHı bulmai,. basretmıttı. ada f 

harp ve harbe o da babası•• 1 

ıeye sokmak İllerdi. ,ki 
Nitakim bugün Ras ıarayıod d 

hazinede muhafı.za edilen batırıt 
de : imparator •" Laatinio kili•• 
aa riayet etmediği için milleti t 
idam c~diJdiği: kral Makıi111iJ1~•Je tı 
ihilnet ettiii için kilise kaıar•1 
gömüldüiü, Şarlekeai11 FraıatıS ırJJ 
nın fııtanlaranın ~ııaltılms11D1 ,_ 

içiiJ hücuma maraz kaldıi••~· f '~ 
larından Silperiaia kili111 bazııc• t 
tiği için aııldıjı gibi aotJıra 
etmişti. 

Bütün bunlar •alatıyor ki bll ~: 
çok kurnazdı. O Raıyaya zeki Q 
giruıeıdni istemiyordu. Zira o d• 
duju zaman keyfi bir idare ı.,l• 
ti. ,___, 

Trenlerde kala ,-
Kurtuıa, bayramı alrpmı ~·r:,111 

liıinio ziyadcıi lımire geloı•I ıt• 
simdeı buluamaı, hem de falf~•1' 
dir. Fakat ıaat yarım4a Kart•Y ,,.
ıou tren bu halin istiap ed• f 
gerek B11muhane istuyoauad•~ls 
ve gerek vag-onlara blaerke• la• ,t"; 
itmiş, bir çok d&ıealer de ~·:: .. 1 

Bu arada bal ve hareket•• ıabl 
tar olduğu görülen bir Bay ••., rJJl
tasyon memurluını ikaı• ve 

1 
~ b' 

ramı kutlamak mak1adiyle f' 1 
,,.., 

"f o,-_ istasyon m~mur lanoın vaıı 0 i1tİ 1 
madıg· ından iıtiH batlerİııİD toJll ol ••• nu ihtarda bulunmak ıuret)yl Is'" 
birine girmiş ve çıkacak b!r •dl''-' 
ne geçmek suretiyle ortabfl ~laf' 
duraa bu zat hakkında clafd• bİ' f' 
tarlığı izhar için bu baliEt•• ..,t ,d' 
taadaılar ayai trende seP lif~ 
m~harririmize ricada buJDDOIZir• ~ 
de bu ricayı ifa ediyoıllZ· 

1 baHALlı·rsESı 111111 
f ...;;;;..;;;;..m--~· 



~~ USL R 
~Şehiir Ha e e. L T· OR 

0 O,ı tevzıatı J Kö ur fi t 
1 
Çember agine, Bonege 

.ıııı: 4e\ramediyor ıtayin diliyor itimadımız· goktu 
t ~ --•-- j - - G --- Moskova, ( .a.) - SJyasi 
~ lıı.a· bir oüş bid • ~tıyor: '' Lı.~ it İa!ô!e oıüdüa 'iig"'ll teş· Viliy"t fiat a.ı.ir k be ko· H ..... ta T arp ba§J&ımadan e\'vel 
•• t• ~ıı · tarafından şehir ve miıyonu bugUn vali mu vini 

1 ıır .. ..._" ugi tere ile Frarıs tarafın-
4' ' ~ Petrol b.vziine de- B. Ekr m Y lçınkayanın re- dan teklif olun n sulh cep· 

ı. ı. ~ılnıektedir. i liğiudc toplaııec le, kömür- h 
ı P liQ uıiı:ıu ned~n Rusy ıun illi· ,ı LJt ı ... qllıırteıi gününde:ı itib•- ı cül r tarafından verilen be- b k 

lı '" ~ L B etmediği şimdi cayi su-r J.t i.~ 1111ltr, Pıaarpaıı, Altın- yaıaıamc)eri tetkik ve stok 
dJ" ,.., U al olmuştur. Bu hu-'t: t ki 
,. ..., mütale m şudur: """ La'1',t. lllcak, Kıı•akhdere 

1 

miktarını t sb!t cderd' s bş 

~• ~- 1Ylt Kemalpı• kaı.a· fiatlerini kar rlaştıreca tır. "Ç 
1

_ 
.~ L .. em beri yn bOP<t umeli e 

~ ~ ll•dar gaz damltlmaü Al" adırların verdikleri 
~, •· • itinıadımı'l yoktu. Bilhaas 

1 L""~llıııtar. ı malumata göre Iınacak müı 
r _wf ~d o zam nki Fıansız hariciye ~- ~ tn itibaren de Mer· bet t dbirleıle kömür ihti-

~ 11ezarelini işgal den Bon· 
_,,. 11.ı. '' Taran umtleriyle yacı tamv.men temin edile- t' d b . d 
tr l~ ne ye a a az ihma ımız .Jı. l"' 1~1e ıııklandırmıyau yu- cektir. Ayni zam11nda kışın 
!"'" ~ vardı, bu zev t, y p cakları .~• ~: lll•hallelere aaz tevziiue fiatler yükseltilmiyecektir.Bu J d h 
ır ~ • an şw lar a sıımimiy t iı· 

ta_ llac•ktır. Şehirde ihti- bu usta şimdiden icap eden . 
·~ sı wevcud olmıyacağından 

. /. ~d hlaı~dilen her nmte hazırlıldar yııpılmaktadır. anlaşmıya yanoımadak, sui-

~ . 'tPey petrul verilecek· -- -- niyet barizdi. Bu adamların 
t11~ f ngiliz ve Ame- beı1edikleri niyetleri ciddi 
· .~ h ,, ""--•-- telakki etmemi§tik. Hadise· 

~ "~'lın - incir rika sef i leri ler bizim bu t bminimizde 
• ,,.. Faarı görmek üzere ehri- ue dar b tdı olduğıJmuıu 

Pi• i bat etti • 
• ld ~ Y&SBSI mize aelen foailiz ve Amc· 
P' 

6 
• He!lsin kaçaı 11 Ruslar 

•' ' 'd rikan büyük elçileri, Kuş du· 
f\_ -· ı •re heyeti yarın iizerinde çok menfi bir te-~ ...... t sının Selçuk narıiyesioe git-

"-"' ' Alau7alının reiı· ıir yapmıştır. 4" ~11' t mfş!er, o ada b rr.beleri ge-
fıf ~~ oplarak üzüm ve serek tetklkatta buluamuı· 23 liazir ad lugiliz b ş-

~1i ' 111 açılma tarihini lardır. v kili mister Çörçilin nut-
~ ~. oı-,,lc kararl111taracak- ---o---- kundan sonra Stalio hıgiliz-
-~ lerle bir anl*1şma imz edil-
r~t~ ~b ... "--a-- iaşe müdürlüi'ü meai lüzumunu ta dır etmiş-
r.. ~.. 1 tir. ÇörçHin bu1anıaco.iı bir 
~· ~, l gezen er k OSU iugiliz hükümetine tam iti· 
,, ~~h~lillü faarı 40.775 lzmir iaşe müdürlüğü lcad· mat beaJediğimizi ıöyliyebi-

.. ~ı,. bu suretle 12 · 1 t'I kt d' 1 lirim. Bu ittifak çok kıy· .,. c... roıa genaş e ı me e ır. aşe 

f'i \ lti.55•• gezenlerin sayı- müdOr vekilliğine Trakya metli olduğu için imza edil-
f-'I ' 2 Ye halli olmuş· umumi müfettişliği iıtatiıtik miştir. 
,ı I midürü B. Nizım BaJkov ve Harpten sonra Büyük Bri • 

Jı• " ........_ b tanyn ve Am rika ile ıılu 
,ı" ~·ı --0

-- raportörlüğ" do B. Ki ya bir bir iı birJiğinde buluna-
~ a ) tayin edilmitlerdir. 

~ çh er cağız, Ruıyuun imarı içia q Tayin emirleri •İliyete de ) teblit edilmiıtir. bu iş birJiii kd'iye bize 
~~ il er lizu.adır. Hıu p sonrHı dış 
1.~, .. '' ti& emniyet imir- 1 --o--- siy setimizin mesnedi bu· 

~ Polte mlifettiıliiiae 1 Ba yı0ıdırda dur. 
-1, ,;Yi11 tdilea eıki iz· - - - - - - · - - --

~)et 111ac1tu maaviai 
1 yangın IBA \ 'i l\lbatay ve Klltah· Baymdırdo OımeDiye lcö-

t~ \ '<r.-_~'t iıniri 8. Mehm~t yil ormanJarmd y ngm çık-
l teı '. llıeıunen tehrı· mı 1 , gpylüı.un ve j ındarma-

~ '\itd~~ltrdir, maıııD gayretile ıöcdürül 
lı~~~ r 11ı~boıu B. Rab- müştür · 
"\ ~Q ~•ıilliden, Halep Bir dönüm dahiliudo bu-

lat. llaoJoıa muavini B. IuiJau ç;ım ağgç ıuı lam11mcn 
b, thllldan izmire gel- yaumıştı •. Yang1na sebebiyet "''f ••taınoai mebuıu verenler ar~şhrılm81ktadır. 

· Otb.y Selçağa gn-

~ Maarif 
•reti Ege 
,,!~den: 
~1'tde iılenmiş mer

--~ • ee)u kapı ve 
l ~\ ın&ı•yede ile 
\ı,~ hade Köprüdeki 

~ttb ~llda sablacak-'I[ .. l.a_ •çıb her ı&n 
''"i•e 1118racaat 

(3488) 

Heyetin 
Vazif -si 
Alaıkıa (ı.P) - Moı1'ova

dan VaşingtoVJw gizli vazife 
ile hareket eden' 47 kişiyi 
hamil iki tayyare Sibiryaya 
ve B n t n k boğaıını geç
tikten •onra A111k•da No· 
maya gclmiıl ırdir. 

Ala1ka - Saa Fransisko 
yoliyle V aşiDıtoma gidect..k· 
lerdir. Yolcuların hepıinin 
dipJom•tik pa1&portları •ar
dır. 

IBA tahta ku r ularını yok eder 
IBA ınadeoi eşyayı parlatır 
IBA lekeyi çıkarır. 

P vyonumuz Jş Bankası 
pavyo&uoun yanında (30) 
numaralı pavyondur. Pera
kende de ıatı, yapılır. 

Müstamel rad
yo a ıyoruz 

Bozuk - 11ğJAm, Mühürlü 
torba içi , de de olsa 

Tamir. hlib t tebdil mon
t j işleri 

Fiyat ıekli açık ıdru 
tafsilatlı mektupla 

lzmir Post Reıtant 
ZES tüccara yazunz 

Dr. Işık 
h b Memleket baata12e.t 

Roatken milteba&ataı 
ontkorı e Elelgtılk tednlal 
apıhr. lkln c;I Bc1lcr Sokak 

~Si i'iio .-~.. {.., • . ) l 

2 EYLOL l. ıci 

'lpl·k tevz"a 
oılan yo s 

da y 
z ~uk 

-
An r (C'l. ) - Bışv kSlett ·n tebliğ 

edilmiıtil' : 

Pam.ık ip iği t evzi h işlcriude yolauz1uin 
görilJen ve yc.p ı l;ın t abkikat neticesinde 
vazifeaar olmadığı halde iplik t ~niatıaa 
müd balede bulucduiu ve 95 sıııyıb koor· 
dioasyoı h.s c. li ' .ıun ı .. nı .. h .. lif ui r~· 
pamuk İlJIİği işlemiyeu ipek fcb füalarıba 
dahi iplik tevzi ettiği ve ikhsat vekileti
cin iplik iıler i hakkınd '1i l mimi rini riz
lediği ve b kkmdıı şüphe b s ıl oJ ·u f~b. 
rikaları ve cşh ı \'nkt indc yükıeli w•
kamlara bildirmediği t h kkuk <ıyliyen 

Buna mıntakası iktııı t m&dütü Enver Alra
fırat mil i korunm lumunu un 6 ı cı mad· 
desinin 9 uucu fıkra ı biikmüne tevfikan 
memuriyetten ibriç edilmiş ve hıkkıada 
ayrıca cezai takibat y pılm ıı "e yolsuz 
olr.rak pamuk ipJiği alan ipek f brikatör
leri ile aldıkları iplikleri sntan fabrikatar
ler baklunda d'-hi takibata' geçilmesi husu • 
su iktisat v •kaletiao bHdirilmiıtir. 

-- -
Hasta 

tayy 
bir çocuk 

re ıle şehri
mize getı il.yor 

lastanbal - Yarın şehrimizde tayyare 
ile bir tedavi tecrubesi yapılacaktır. Ali 
Sai: Ôaer isminde bir zat bir hafta evvel 
beğmacaya tutulan 11 aylak Muammer adıa· 
d ki çocuğunun yeni bir usule 2öre teda
visi için böyle bir teıebbüsc giriımiştil'. 

Bu usule gS?re boğm11calı çocuk tayyare 
ile 2500 • 5000 metre mes f eye çıkanlarsa 
hHtahk zail olmakta imiı. Amerikada Ja• 
pılıinı tecrllbelerde 60 çocul<t a dördüaiin 
deıbal bir kısmının da bir iki gün zarfında 
iyi olduiu teıbit edilmiştir. 

Ali Saıt Öner Havayollarıııa müracaat 
ederek beş bin metre seyretmek üze tay
y.,ede kendisine yer temin edif me•ini ti· 
tcmiıtir. 

Yarın lıaabuldan Aakaraya ikinci bir 
tayyare tahrik edilecektir. 8,40 d• Yetil
köydeu hareket edecek oları tayyare onbir 
aylak Muammer Ômeri Ankaraya götUre• 
cektir. 

Talebeye belediye 
bilgisi 

lstanbul - Vali ve belediye reiıi Dr. 
Lütfi Kırdar Maarif veiletinden ilk ve orta 
okullarda talebeye belediye bilğileri adh 
bir ders verilmesini ric11 etmiştir. Bu derte 
talebeye verilmesi iıtenea bilğilerin eaaı 
hatları da vekileto :uıcdilmiıtir. 

--..... o-.---

Bu seneki şeker ima
latı ve hasat işleri 

Edirne, - Alpullu şeker fabrikaıı faali· 
yete dev m t.tmcktedir. Bu seneki paacal' 
mabıuUi bol ve memnuniyeti mucip bir ka
litededir. şeker imalit miktarı da ıeçe11 
ıenelerdekinden çok ol•caktır. 

Hasat itlerini kolaylaıtırmak üzere Trak
yanıa muhtelif yerlerine gönduilmiı olan 
traktörler, bumanların bir an evvel k ldı
rılmaaın• yardım tm~ktediı. 



1 1.lllfl 4 ı 

Pamuğun devlet e i
le yetiştir" e i ·çin 

Ziraat vekiltıti, Zila.ot bru~kası va Sü
marbank arasında bir pımuk anlaımıısı ya
pdmııtır. 

Bu anlatma ile mühim yekun tuban bir 
pamuğun devlet eliyle yeti,tirilmesi için 
tedbirler ahaacakbr. Devlet çiftliklerinde 
yetiıtirilmiş buluuaa iki bin balya pamuk 
S&merbank tarafından satln alınacakbr. 
Sümerbank muhtelif pamuk muıtakalıuın
da paaıak miibayaa teşkilatı vücuda geti
recek, Ziraat vekllldinin pamuk nıüteh ı
sısı ve eksperleri bu teşkiJitıı lüzumlu y ... r· 
dımı yapacıkla.rdır. 

-----o-----
imla lôgatı hazır~· 

lık arı bitt ~ 
Tiirk dUi cemiyeti tarfından hazırlanmış 

olan "İmli lügati" nin tabı işlerine baılan· 
mıtbr. Ôaümüzdeki ders senesi iptiduıaza 
kadar satışa çıkarılacabr. Lügat tgkriben 
20 biu TDrkçe kelimeyi ihtiv etmektedır. 
Sahta çıkbktau ıonra dil meselelerinin 
esaılarındaa biri bu suretle baalledilmiı 
olacak, bugün ne şekilde yazılacağı kaei 
surette m•liım olmıyarı bir çok kelimeler 
üzerinde yapılan fikir ihtilafı sona ermiı 
olacaktır. 

---c--

[fJlt:rtR dltJ [2EYLOL~ 

a;;·;veltin mü.I Japon= AJba1' 
ıp 

l ün 2eceki 
Sovyet :resmi 

tebliği 

Londra (2.a) - Dün bü· 
tün gün cephenin bütün kı
sımlerındal şiddetli dzu-beler 
olmuştur. 

Rus hava kuvv4'tle;·i düş
manın piyade ve motörize 
kuvvetle.rhıe şiddetli darbe· 
ler indirmiştir.Henüz tamam· 
lanmayao malumata göre 
Cuma günü 16 tayyaremiıin 
kaybına karşı d&şmaa 31 
tayyare zayi etmiıtir. Hava 
kuvvetlerimize mensup tay· 
yareler Alman bükümet mer
kezini ~öniıbergi ve daha 

bir çok sıtnayi şehirlerini 
şiddetlcı bombardıman etmiş-

lerdir. Bütün bu harekattan 
1 tayyaremiz avdet etme
miştir. 

-~ .. --

him nutku Diyor ki 
--o--- -----o_,..,...,.- p,tı; 

Vııittgton (a.a) - Amele Tokyo (a.a.) - Alb•1 ,ttf 
bayram! münasebetile Ame· guşi dün yaptığı be.Y'

11 

rika cumharreiıi bay Ruz~ ezcümle demiştir ki : (O' 

velt söylediği nutukta ez~ Son defa Amerik• İıo•-
ciimle demiştir ki: giltere tarafından \,de' 

" Bu bayramda işçilerin tedbirle jıpı>oy• aleybt d•' 
haklarını kullaıayoıuz. Bütiiıı ki çenber bir kat dıh~of~· 
Amerika büyük bir yük al- ralmış buluamaktad1t· b ~it 

· • •t la 0 
bDdadır. Bu yukü hafifleş· nuza gıtsnı gı mes rP' 
tirmek için silibJar yapıyo. hakikattir ve bua• k•'~•e-· 
ruz. Bunları deniz aıuı mem- kabil tedbirler ala1ak e 
lekeHere gönderiyoruz. MisH dil'· • e•İ'I• 
olmıyan yeni ıilihlar dişli- Prens Koaoye kıb~ll oı"'" 
Diyor ve yartıyoruz. Namura - Ruz9elt gor lı bO' , ~ 

Biz harpçı olmadığımız leri netice.ini bekledi' o~' ıı.._ 
halde bunları HitleriD kul- ıuıuRdaki ba1iıeti11e ~e1•' det ı 
landığı cebir ve tazviki azalt.. bil albay Magatirıİll tısı'~' ~~L 

1 nab bir tezat teıkil e t Q 

mak için yapıyoruz. Onun .. d' Q'~ 
d 

.e 1ır. ı. 
nazarıo a hüuiyet yoktur. 41tıt 
Halbuki din' kelim v~ hür· ---0

--- 0-... 

riyet se•b••tİ•İ aımad•kç• Fin kurıo•[.ı ~ısı 
beka da olamaz. tP I' "-. 

lngiJiz, Rus ve diğer mit· reİSİDİD Pil ,I 

vasıtalarına Petrol kav2ası Nakil 
tefikleria kuvvetini dütman ____ or ~-
biliyor. Ban.lu bu davayı Stokbolm (•.•) _ fits1,J~ 'lr 
başaramadıkları halde bizim 

yapılan yardım zammı 
icra vekilleri heyeti, belediye hudutları 

dııuada işliyen muayyeıı tarifeli bilumum 
nakil vaııtaluı biriacl ve ikinci mevki üc
retlerine yüzde üç aıker ailelerine yardım 
ı:ammı yapılmasını kabul etmiştir. 

Bu kararname ile Devlet DeD.liryollarnı• 
dan baıka, Devlet hava yolları, Transit iş· 
letmesi gibi m6easeseler de bilet ücretle
rine yüzde üç um yapacıklardar. 

------1.111----
Esrarengiz bir tagay· 

yüb hadisesi 
Aaadolubisarında Otaktepe caddesinde 

Saka bayınnda 6 numarab evde oturan 
Ayşe adında bir kadıa, dtia zabıtaya mü· 
racaat ederek, kocası Aliaia iki giiadea 
beri evine gelmediğini ve bir kazaya kur
ban gitmesinden şüphelendiğini söylemiştir. 
Ayıe kocası Alinin b•zı alumbalan ta· 

rafmdaa öldürülmüş olabilec~ğini de ilive 
etmiıtir. 

Zıbıta kadının bu iddiası etrafında 
ehemmiyetle tahkikat y11pmaktad11. 

--o---
Havzada imar işleri 

Edirne - Traky•nın en büyük ve en 
ıirin nahiye merkezi olan Havza.ta yeniden 
belediye teşekkül etmiş ve faaliyete geç 
miştir. 

Edirne • lstaubul yolu \lzerinde her ba· 
kımdan çok mühim bir mevkii ofan bu es
ki kaza merkezimizin son yıllarda girişmiş 
olduğa imar işleri hararetle devam etmek
te ve belediyenin yeniden teıh.ili ile bu iş· 

ler daha büyük bir inki,af ve istikbal va· 
deylemektedir. 

__ M_ill_i_:p~iyango 

---o-----
Radyo gazetesinden: 
SovyeUerin Vlidivoıtok 

limanına pıdrol sevkinden 
dolayı Japonya kızmıştır. 

Zira Batuın yola kapandığıu
dan Sovyet Rusyanın şark 

ordularının ihtiyacını bu su· 

bahriyemiı bquacaktır. Bu duları, genel kurın•Yı e~I' 
diişmaaların Amerikan iatib.. birk•ç güa evvel ifl~ffedl' 
salituan geçen sene verdik- len Vip11ri şehriade 'ac•d~' 4 
leri zararlan da müdriktir· ği bir nutukta dl it• dllf' ~-
1 hea.ü.z bitmemiıtir, d• b~ t,t 1 

er· man Fin topr•kl•111111 L t 
Eier biz iıtihsalatumzı ı "-ı 

mufaza albna almazaak yeni kıımındadır. . ııdi~" .,_ 
Stokholmdea bildir 50•' 

yeni tecavUzlerle karşılaşaca- göre Finler geçea ,eo
0
e10.,11 ,,_b 

ğız. Düımaaı mailôp etmek yet Ruıyaya teı~ ,o-1- ~ 1 

Afrika harbı için daha büyük enerjt ilt! • • li dell Je~ • ~ı 
çahşacağu. Hitler itçi sua· .eHzınıo İti• D '"~ d ~, 

Libya hududoada barekit fanın prensipleriwi kaldırmak harbe devım etos;Y: ifÜ ' ~-~~ 

retle · temin etmiıtir. 

ufak tefek ke!llif faaliyetine aımindedı'r. generalin ı6ıleri• e ~, 
T lal ~~ 

inhisar etmiştir. Asıl taarruz Sendikalizm diktatörlerin olunabilir. q' ~ 
Ü kbı h . --- ijrı ve m te a i taarruz için oşuaa gıtmez. , Hıtler her -- ı ~ 

Eyliiliin sonu beklenmelidir. şeyi red, dini tıızyik, aendi- AnJacJ118 ::lit 
Çünkü her iki taraf miithiş kaları da tahrip eder.Çünkil 'lf 
hazırhkta bulunuyorlar. Ha- bunların mamuu anlamamış· Şartları ,, t•' ~~~ 
len Libyada beş Alman, on hr. Çok ı :yler yaptık daha filli f "'~ 

k 1 
Lonclra, (a.a) - d•~ ' b 

üç ltalyan tümeni vardır.Bu ço ıey er yapı cağız. Ame- giltere Ruıya araııo ı.ı 0'•4' ~ I\• 
ku7vetlerin iki tümeni zırhlı, rikanın hürriyetinin miidafaaıı " d•,,. L~ , 

d 
her şeyin ön&tade aelmelidir. laıma ıartları .,.,.•·tir: ~ 

üç tümeni e motörlii olduk~ 6 deleri ihtiva edece• "'1,-· ~\l l 
ları zannediliyor. lugilizfer Cebre karşı b1121rlaamab- te il" r ı ııı 
yaz mevsiminden. istifade zız. Hi~ leri maglfıp etmeği 1 - Diplomatlır ıı ot t' dl ~ı, 
ederek Mısıra büyük kuvvet· Nazi tuaftarları çetin göre· lekete vücadlatJ e d• şi~JI ı~t • 

bilirler. Bunlar kiliselerin ve niıyenler hariç lr•ll AfıP'' ~ ı.,t'"ıı 
ler yığmışlardır.Bunlar Ame- atill,.. lf ııı '~ 

k d 
memleketin zıyaını 1•5t•ryorlar. ikamet edoa b .~e' ıi a &uı gelen tanklarla mü- 'h•P "' ı..tV' ~ ' 
Yemin ettim bunu Y• pbrma· lngllterenin intı •Je''' ~ı 

cehbezdir. Bugün Mısarda b' .. eder• ~-- ~1• t 2000 2500 t.ınk vardır. Mo· yacağım. Buuu Amerikan ır merkeıe go . Je •-·n ı· ı 2 B . k3rfeıı1 .. at ~' , 
törlü kuvvetler eskisiae nis mı ~ 1 namıDa söy üyorum.,, - asra d• "· 6' ~~ ı 
betle bir kaç kere f&zladır. F J ıJ zer denizi ar•'1

111
10d•" 11 

ı.\.. 't . 8 C ık yollar ve vaııt• •' . '(I~ 
Finlerin su.ile rivavetleri fade d'I cektir. ı· ... U ~~ 

" Karşıyaka Şeb.itıuıuhlis 10• e 1 e ·,t I', t• 
Finlandy.snın Fin toprak· kağında Iımail oğlu Hüseyin 3 - lr•n petro},:flııssJf' ,~~1 

laranı istirdat ettikten sonra Mehmat Nuri adında birisi hiç bir inkita• ul -' 't~, 
Sovyet Rusya ile sulh akte- ne bir lria muh:abilinde fala caktır. d ~1"' , ~ tlıı 
de - • h kk d ki · t b k • b b · y•1 1 ı~• ;,l cegı • ın a rıv•ye • \ a bgı a er allnış ve meı· Gazeteleruı ~-'' bd' ' 
teri Berlin z11ıdyoıu bu riva- huden yakalanmıştır. göre lngiltere .,ad 1111 ;çiJJ ~~ ~~ı 
yeti Finlerc k:.ıışı bir baka· Fuard J Osmmn oğlu Hak- nın Ruayay• yır 1 de''~' ~~il 
ret te1ikki etW·lerini bildir- kumı iiz{l~ İi.ıde bir tabanca tiia sene deY•PI ~:;~ / '• 
miştir. ---· buluuarak ahDmJtbr. bir yol bu11111•~91 ~ 

(saadlt) Klf8&1ndea iihı;a:;ıL. Çorakkapı Polll Merkeıi 31 
t;~1111ını t:b, t6~ H~tıi' . ~btıi• OHDER TalCJfo•' ~ 

--~~~~~_______.:-


