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Sahß,;„e Batmahaniri 
SIRRI SANLI 

t'D ARE HA NE S 1 

lzniir Birinci BEYLER 

SOKA(iINDA 

l>erceclilmiyen evrak iade 
edllmez 

22 AGUSTOS 1'35 PER~EMBE 

Netriyat Ämiri SIRRI SANLJ 

ABONE SERA1Tt 
Seneligi 7, Alb Aybgi 4 

Lirad1r, Günü Ge~mit 
Nüshalann Beheri 

15 Kuruttur. 
( Halkin Scsi ) Matbaas1nda 

Builmithr 

TEL: 3503 ( 100 PARA ) 

ONDRA BEYE CAN ICINDE 

lte, ltbankas1n1 korumakla 
•rak bu memlekette 

~ llzler devrinin kapahk 
ffler ~A'imn a~ld1g1n1 
, tden ekonomi bakanm1, 

bugno kollan aras1nda 
~ duruyor. 

banku1n1 kuran CellJ 
• bu unutulmaz i1i ile 
tre yaln1z bir~ok itler 
~Dl bazufaml§ ol

' ayni zamanda Türldin 
Ir kapasitesini, onu 
•k istemiye~ bir ~ok 
kafah diitmanlanmiza 

l' di, iapat etti. 
"-iz ve pau1z bir dev
~ten yorulmak bilmez 
lf ve ~all§ma d1inyas1na 

t Ekonomi Bakan1m1z 
.111. hemen heray yeni 
11tr yaratmagi kendisine 
~ edindi. 

b· gOn bir bankanm, di
lr glln bir fabrikan1n 

te ~tka bir gün önemli 
Cilll evinin a~ilma ve 

ite giri1me görenini 
deren Celil Bayar 

"'ea.ileket evlatlar101n an-
~e ancak it görmekle, 

•bnakla, kazamc1 ve 
'bei birer unsur f olmakla 

tt lebilecegini bu memle
~ ~llflyan bßton Tiirk 
~e öiretti. 
ll 'i onun bOtnn bayab, 
'II f~ kendi hayabDID der• 
~1tab1 ile &gretmenlik 

lngiliz Kabinesi 
ltalya - Habe1 harb1 ihtimalinde al1nacak 
tedbirlerin kat'i olmas1 i~in imperatorluk 

monferans1n1' bugü11lerde topl1yor 
~~~~~~~~~- „~~~~~~~~~-

DONANMA SEFERBER EDiLiYOR MU?. 
Londra, 21 (A.A) - Bu t Bu topianbdao sonra Ho- : bul etmii; ve bay Eden de 

sabab toplanmit olan kü~ük 1 are ögleyin bay c;or~ili ka- Lord Sesil ile görütmüttür. 
mikyastaki imparat9rluk kon- Sabahleyin lngilterenin M1-
feran110a serbest lrlanda ile :.s1r fevkaläde komiseri Lord 
Cenubi Afrika birligi mümes- Danpson ile M1sirm Londra 
silleri de ittirak edeceklerdir. el~isi bay Sabri b rbiri arka-

Bay Eden ile Bay Hoare s1ndan dit baka01 ile konu1-
birbiri ard1 s1ra Bay Herbert mutlardir. 
Samuel c. ile Bay Loid Cor~ fngiliz kamuyu duruma 
ve Lord Sansyoriyi kabul et- kar§I büyük bir ilgi göster-
mitlerdir. mektedir. 

Kabinenin yar1n vermesi Londra, 22 (A.A) - lngi-
ibtimali dahilinde bulunan liz ordu ve donanmasmda 
kararlar1n son derece önemli izinlerin kaldmlmas1 hakkm-
olmasi i~in imparatorluk kon- daki haberler resmi olarak 
feran11mn k1smen olsun top- fNGILIZ KRALi COR<; yalanlanmaktadir. 

lantiya ~ar1Imasm1 ayr•t•k E ~ ~ ~ m ~ m 
muhtelif ba,kanlarm1n duru- D d b b 
:nundan haberdar edilmesini ama er er 
zaruri k1lm11hr. 

Londra 21 (A •. A) - Bay 
Baldovin ile bay Neville 
<;amberlayJn ögleden sonra 
Löndra geldikleri zaman va
ziyet hakk1nda her türlll mu
talea beyan1ndan istinkAf et
mitlerdir. 

Londra, 21 .1 (A.Ar- Bay 
Makdonald ve Samuel Hava
re, Eden, Run~mas ve deger 
baZI Bakanlar bugün aktam 
ü2 eri Bay Baldvinin ba1kan
hg1 albnda toplanarak itaJ-
yan - Habet anla,mazhg1 et
rahnda görü1mü1lerdir. 

Bay Eden· yarmki fevkal
ide kabine toplanbs1nda ha
z1rlamak üzere arkada1Jarma 
durumu anlatmitbr. Bu top
lanbda lrlanda ve Afrikamn 
m\bn1silleri de ha'Zlr bulun
mu,turtur. 

'=" ..... , ... „„ 
~„ 
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-----------------0000-----------------U stura ile kttynata ve 
nanas1n1 yaralad1 

Dün gece saat 23 de Kar- • mittir. 
fiyakada feci bir aile cina- K1z101n feryadma dayana-
yeti olmuotur. Hadise §Öylece miyarak babas1 araya gir-
olmu1tur : mek isteyince, berber ustu-

Karfiyakada, berberlik yap- ras1m ~ekerek kar1sm1, ka
makta olan Hilmi isminde r1sin1n anne ve :babasm1 bir 
birisi, bundan birka~ gün ka~ yerinden yaralam1f ve 
evvel kans1 ile kavga etmit sahile dogru ka~maga ba1· 

k b k .. „ d lamifbr. ve ans1 u avga yuzun en 
Dündar sokag.nda oturan K1z10 babas1 Ahmed, ya-
babasin1n evine ka~m•!Jbr. ralanna ve mütemadiyen kan 

Berber Hilrni dün aktam kaybetmesine ragmen carih 
kans1n1 almak üzere kayin damad1 iskeleye kadar ta-
pederinin evine gitmi§, fakat kib etmit ve ancak burada: 
kar1s1 ve kaynanas1 kendisi- - Polis yok mu? Diye 
ne kapu a~mam11 Hilmi de feryat etmi1tir. 
zorla eve girmit ve kans1n1 Polis heman yeti1mit ve 
cebren ahp götürmek iste- mecruh bir eczahaneye gö
:~: 8 8 S türülerek yaras1n1 sard1rm11 

Panayir afiliyor 
ve mecruhun vaziyeti tehli
keli oldugu i~in bir imdad 
sthhi otomobilile lzmir has-
tanesine sevketmitlerdir. 

Hadiseden haber alan di-

------~-----0000---~---------

A ta tür k ün 8a§kanl1g1 albnda 
toplanan Balcanlar kurulunda 

gÖrÜ§Ü-dÜ •• 
Istanbul 22 [Özel - $eh- : m11lard1r. 

rimizde bulunan bakanlar Bu toplanbsmda, cihan1n 

kurulu erkini dün Filoryada 
cumur reisi Atatürkün ba§· 
kanbginda toplanbs101 yap-

E ~ S ri 

~ok karl!Jik olan siyasal du· 
rumunun tetkik edilmif ve 
bu hususta ~ok mühim ka· 
rarlar verilmit o!dugu bT-
vetle tahmin edilmektedir. 
ri et 12 B 

Yeni ilbayimiz 
Bay Fazl1 güle~ dün geldi 

ilimiz llbaybgma atanan : saylavlar ve pek ~ok kimler 
Bursa llbay1 Bay Fazb Gü- tarafmdan kar1danm11br. 
le~ dün Band1rma ekspresile Bay F azh Gille~in lzmire 
1ehrimize gelmi§ ve basmane atanmas1, umumi bir mem· 
istasyonunda: eski flbay Ge- nuniyeti mucib olmuftur. 
neral Dirik, Halk partisi bat· Yeni ilbayimizdan yeni ft· 

kan1 Bay Avni Dogan, 1ar- zifesinden de büyilk muvaf-
bay ve 1ehrimizde bulunan fak1yetler uma 1z. 

EEEEEEmm 

Bakanlar kurulu 
--------~~-----------------00~------~~~~~~--

AraSIDd& önemli degi1iklikler 
olacai1 söylenmiye ba1land1 

Bakanlar heyetinde baz1 
önemli degi§iklikler olacag1 
hakkmdaki rivayetler gaze
teler sütunlarma da akset-

~ükrü Sara~ oglunun geie· 
cekleri, dahiliye bakan1 ~lik· 
rü Kaya ve inhisarlar vekili 
bay Ranan1n ~ekileceii ba· 
ber verilmektedir ~ 

'lctir re~ti, re~iyor ve ge- _8_u_g_u··_n_1_8_,_3_0-=:ida_C_e_l_aA_l _8_a_y_a_r_ 
~ · ger polisle r de carihi arama-
' . bugtn de bir eli ile ga ba1lam11lana da henüz "y eni As1r" arkada11m1z1n 

a...._ ekonomik hayabnda elile ai-1lacakt1r ff k ) istanbuldan ald1g1 özel bir Gelen 
Saylavlar 

„ ~ tutmaga muva a o amam11-
~YIGJ elllli bir anlami olan Panay1r sahas1ndaki itler : büyüktür. lard1r. Mamafi bugün tevkifi habere göre Finans bakam 
rk •raiulusal panayinn1 arbk tamamen bitmittir.Pav- Bugün ögleden sonra 18,30 kuvvetle melhuz.dur. Fuad Agrali lnhisarlar ba-

eia diger elini de Na- yonlar geceli gündilzlü bir da ~Ekonomi Bakam Celil - •• kanhg.na, Finans bakanbg1-
lllel ~lllucat fabrika11n1n ~ahtma neticesinde tamam- Bayar :panayinm1z1n kilf&d Gaz1• na Tüze bakan1 $üktrü Sa-

h •11..111a törenine uzata- · · k ra~oglu atanacak ve nhiaar-a lanm11 her1ey yerli yerine resm!n• "apaca. t!r·. . 
a ~tnun en n~1eli an- konmu1tur. Ku1ad resm1 ·~m - bir~~k Enst1•tu••su•• lar bakam Rana istifa ede-

OlaonaikV&fuyo#. S1ya1al ve Busene gösterilen özen ~ok ze.va~a davet kart1 gonder1I- cektir. 
llla1a " ~~~qlamda her ....,.,. .............................. ..,..,.., ......... ...,...."""""'.....,. _..-..-.. mu1br. Ankara (Özel) - Gazi Ayni haber Anadolu arka-
.., ~f, ogra1 ve mrimize ho1geldin „ demek- Panayir saat 20 den itiba- terbiye enstitnsünden bu yd dao1m1zda da ~vard1r, fa~at 

„..,renaibini kovahyan le aonsuz bir sevin~ ve k1- ren halka a~ilacak ve herkes ~ikan talebe orta okul ögret· biraz daha ba§kadir. 
~~ bütün lzmir van~ duymaktad1r. tarafmdan ziyaret olunabile- menlerine 1 Eylüle kadar Ve tüze bakanbgma Yusuf 

:~~..,lli:äillin:i;::.:i:i~:·n:d:e:n~"~l=d~-J.„„„„„;s~1R::R~1.s::N~L~l~~c:e:k~ti~r·„„„„„„„„~.t~a~yi:·n~e:d:i:lm:i~1:b:ul:u:n:a:ca~k~l:ar~dt~r~.~!K~e:m:a~l:in~.~f:in:•~n:s.b:a~k~a~n~hg.::_ 

Ahmet e As m BÜYÜK ELBISE FABRIKASI ESKI BIT PAZARI 
lferek V 1 NUMARA 15 - 17 TELEFON 2042 
....__:~_ Feahane ve Karamiirsel fabrikalanmn en zarif ve en dayamkh kumqlar1ndan ü~ purova laeriae 22 liradan 26 liraya kadar mükemmel 
-.._ elbiae yapahr. Y apalacak elbiaeyi miifteri begenmezse alman kaparo tamamen iade edilir. Maiazammn levbasuaa _ dikkat ediniz. 

Burdur saylav1 bay Helit, 
Kütahya saylavi bayl ( L6tfl 
Kirdar ve Konya .saylaYI bay 
Ali R1za dün lzmir vapurile 
lstanbuldan 1ehrimize gel
mi1lerdir. 

Telefon 

No. 

3882 



Sabife 2 

Safiye sultan 
- IKINCI KISIM ------·· ... --„ -9-

Lukiya, saraylar1n yald1zl1 
manzaras1na kap1ld1 

Estere dönerek: 
Lükiye Bako dedigin bu 

k1z m1d11?. Diye sordu. 
- Evet, saadetlü efendim. 
- Kü~ük han1ma söyla, 

konag1m1za feref bah§etti, 
Ester, pa§amn gen~ kadm

lara kendisi hakkmda söyle
digi sözlerle bu son sözü Lü
kiyeye tarcüme etti; Lükiye
nin kadinlik izzeti nefsi ha
rekete geldi ve yüzüne sanki 
penbe bir tül gerildi, mem
leketinin erkenlerini ~ild1rtan 
me§bur revrans1n1 yapb ve: 
- ~ükranlar1m1 arzederim ! 

ratori~e olacakb! Evet, im
paratori~e olecakb. isterlerse 
hi~ durm1yacak ve burada 
kalacaktif 

Ester gen~ kazin zihnini 
arzusuna görre :dü~ündügüne 
ve karar verdigine emin idi. 
Dairelerine ~irdikleri zaman, 
güzel madam Bafu hälä yu
mu~ak yatagmda idi. 

Ester: 
- Ah, sinyora dedi. Bu

ramn kark yalhk bakemesi 1 

gibi bu yataklara ne kadar 
yaka§bnaz„. 
Kü~ük Lükiya ve : 

1 

,1 
cevab101 verdi. 

Bu onbir ya§1ndaki kü~ük 
kadamn bu halleri ~ems1 pa
§By1 adeta ~ildirtb ve Este
rin teklifleri hayalidi, yeni

- Ab annecigim, dedi. 
§ark, her§eyi insan1 güzelle~
tiriyor. 

den ~anland1. 
- Cibana häkim olmaga 

, en ziyade läyik bir kadm 
• 1 

namzedi ! dedi. Ester k1z1m, 
1 bu kü~ük ban1m1 burada 

4 1 kalmaga razt et, ümid ve 
4 

! intizanm bo,a ~1km1yacak ! 
Pa1a, bir iki iltifath cüm

leden sonra yoluna devam 
etti. Lükiya, pa~anm yamn
daki gfizellerin arkasmdan 
bakarken i~ini ~ekti: 

- Ne olurdu, ben de fs-
1 tanbullu olsaydam, dedi. 

Esterin gözünda sevin~ k1-
' v1lc11nlar1 rakta: 

( ' ~ 

, - 0, senin arzuna bagh-

f ' 1 

d1r. 
- Nasil? 
- Evvelce söyledigim gibi 

kendini bir mektebte farzet. 
ve„ Burada kal, saraylar se-

• J nindir, Lukiya, bu firsah ka-
1 

~1rmal 

Lükiye n1aglup oldu 
Saray, saray ha~meti, gü

zel kadmlar ve.,. ihtiras Lü
kiyeye kü~ük ya§mda mem
leketini unutturdu. 

1 ~' Ester ve Lükiye konaga 
•. girerlerken Lükiyenin zihni 

~ 1 

f . 

• 

ada • akdb kar1~m1~ idil Ne 
kadar gfizel ve zengin yer-
lerdi, buralar. Madmlan 
-bütün (rivayetlere regmen
ne güzel, rrahat ve asude 
mevkilere malikdiler. Bu §ark 
diyar1, görülmemi~ bir peri 

, diyar1 idi. 
Burada kalsa ne olurdu? 

1 T eyzesinin k1z1ni F ransada 
bir aasilzadeye vermemi§ler 

• 'd'? m1 1 1 .. 
Y a Danisin k1z10a ne demeli 
idi Ta lngiltereden getirilen 
hem de protestan bir erkege 
varmamJ§ m1 idi? Sanki tey
zesinin k1zma bir~ey mi ol
mu,tu?. Danisin kazma kato 
lin Venedikliler diyorlard1?. 

Evet, kendisini isterlerse 
fstanbulda kalacakh. Vene
dikde en nihayet bir tacirin 
bir sarrafm, olmam1~ bir va
linin kar1s1 olabilirdi. Eger 
burada kahrsa„. Bir impa-

• 

- Venedikte 
idim k1z1m? „ 

~irkin mi 

ßu suale cevap vermedi, 
derin bir sukun peyda oldu. 

( Arkas1 var ) 
~~~~„.~~~ 
~ ~ 

~ Kemeralt1nda ~ 

~ · Ala§ehir ~ 
~ Lokantas1 ~ 
~ T emizligi ve ucuzlugu ile 1' 
~ lzmir halk101 ~ekmi§ ve U 
: orada yemek yiyenin bir i 
R daha ba~ka yere gitme- n 

mege and i~mi§lerdir. U 
~~~~ ••J;;.toa~M 
Sanh sancag1m1z1 ~ere- 1 

file rnütenasib almak 
ve takmak isterseniz 

~ad1rvan altmda 10 numa
rah dükkända 

BAYRAK<;I 

~ükrü 
Ulu bayrak 

Ticarethanesinden aliniz. 
Burada senelerdenberi her 
boyda bayraklar model üze
rine ve gayet saglamdir. 

C. H. Parti bayrag1 da 
mükemmelen yapahr. 

Toptan ve perakente s1-
pari~ kabul edilir. Azäm1 ko-

1 layhk gösterilir. \ 

Sulu handa 

Y erli mallar 
Pazar1 

Memleketimizde dokunan 
her türlü yerli keten ve do
kuma sofra kahmlar1, fantazi 
yüz havlu ve hamam tak1m
Jar1 ve bornozlan, yatak yüz
leri, ik1stra ~ama§trhk, ipek 
iplik bezler, patiska ipek 
masur, karyola örtüleri, ya-
tak, yorgan ve karyola ~ar
§aflan, mendiller, kaput ve 
astarlar, pijamahklar, zifirler, 
elbise ve eteklik i~in pöti 
kareller ve azamlan her eve 
läz1m olan ~ok ~e§itler. 

10 gün zarfmda ayni mal 
ayni fiatta baizka yerde olur 
sa paray1 iade eddriz. 1-13 

lzmir vilayeti Nafia ba§mü-
~ 1 hendisliginden: 

Yollarda kullamlmak üzere 30 ~ad1r sap1 ile beraber 8 
'. yer yüz kazma ve kürek ve 50 faryoz 100 yaba ile 30 küs

bÜ elli el arabas1 14 tane tomra arabas1 sattn ahnmak üzere 
1 15 gün mftddetle a~ak eksiltmiye konuldugundan isteklilerin j 
1 29 Agustos 935 per§embe giinü saat 10 da ilbayhk encü-

menine gelmeleri. 2546 

( H•llno Soli J 

On senelik 
ilbayl1g1nda General Kaz1m 

Dirik Nela Y apt1 
--- ·-------·- ---

( Diinki.i Say1can Devan1 ) 
3200 kilometre köy yollan, eh~ ve yurda~lar1mla el ve 

400 ze yakm yeni köy mek- s>z birligi ederek ve her 
tebi, 81 Z1rai Kredi Koope- )l!rde Halk1m1z10, köylümü-
ratifi, 16 Kinderhayim, Kre~ zin bizi §ahlandiran sevgi 
amele ~ocuklar 250, <;ocuk V! linanma dayand1m. Sa-
ispor alanlar1 66, Amtlar 'Q§lar1 ve ondan daha agir 
(Atatürk, devrim, Memet~ik dan eski rejimlerin b1rak· 
i~in) 59, Stadyum, Ko~u alam, tg1 bütün fenahklar1 ve bü-
Cümhuriyet K1z enstitüsü, tin bo~luklar1 ancak devri-
Milli kütüphane vt Milli si- nin ve cumurluk rejiminin 
nema, Halkevi, ilk dört y1l- )llmaz yorulmaz h1z1 ile unut 
da lzmirin Hisar ve Salep~i brmak; güvenlik, Kültür,Ta-
oglu camilerinin haraptan 1m, lEkonomi, Bayindirhk 
kurtulmas1, Aydm oglu, lsa damnda oizlere gösterilen 
bey, Yah§1bey, Bergamada Ulusal ülkünün ana yollan-
Sel~uk köprüsünün kurtanl- ur. 
mas1, lvrindi - Kozak, Ka- Bu yollarda el ele yürür· 
rabel, Sinanc1lar, yaylas1 yol- len i§ ve ~ah§ma heycamm 
lar1 Tire - Aydm yolu Öde- c.~1layan büyük Halk1m1za en 
mi§-Bozdeg yolu, Ödemi§ lü~ük köylü ve emekcisine 

Turgutlu yolu, Ödemi§-Kiraz ladar bor~luyum. Bu hey-
Ala§iher yolu, Ödemi!l·Ada- tanb duygunun sürel zevki-
gidi-Han bugazt yolu, Öde- li bütün hayatamda ya§aya-
mi§-Adagidd Ovac1k Aydm tagam. <;ok bagland1g1m Sa-
yolu, Ödemi§ Beydag Han- !ID lzmir halkma, gen~lige 
bogaz1 Nazelli yolu, ~ibih •e bütün kurumlarla yönet

cezireyi cugraovas1 bölgesine 
baghyan yollar, Karaburun 
yolu, bütün "yollar1 ba§atan 
bak1m postalar1 usullerinin 
konulmas1. 

Köylerin kültür, tar1m, 
ekonomi bak1mmdan kalkm
malar ve ba~lanan h1zh gidi§
leri, Borsa saray1, Ticaret 
odas1, Tersane, Parklar, Ata
türk heykeli 

Bunlar lzmir ilbayma ~eref · 
varen bir devrin izarleridir. 

General KäZim Dirik köy 
bürosunun 15 inci bildiri ile 
de ~öylece veda ediyor: 

KÖY MUHTARI VE 
iH l'iY AP KURULUNA 
1 - Trakya Umum mü

fetti~ligine en büyügümüzün 
yüksek buyurugile 9-8-935 
tarihinde atand1m. 

Hemen on yaldanberi bü
yük §eref ve sorav duygu
sile ya~ad1g1m · izmir ilbay
hgmdan ayrmhyorum. 

Ac1 tath bir ~ok habrala
rm1 ya§ad1g1m bu evrede bü
yük Türk devletini kuran 
ve saglam temeller üstünde 
ya§atan Atatürk rejiminin 
bütün ideallerini yava§ yava~ 
faka hi~ durmayak kesinle
mege ~ah§bm. Butün arka-

ge arkada§lanma güven · ve 
günen~ dilerim. 

2 - Köy kalkmmas1 bü
yük ulusun ve büyük devle
letin en temelli hareketle-
rinden biridir. Bu kalkmma 
alanmda ahlan.ad1m1arm bü
tün köylülerimizin, gen~lik 

kurumlarmm el ele, ba§ ba
§a vererek bütün yurdumu
za örnek olmalanm ve bir 

birine bakarak ve birbirini 
hep a;cverek rejim ba§hhgm1 
Atatürk Davas1010 yürütül" 
mesini diler ve buna Can-
dan inamrim. 

izmir ilbay1 
K. Dirik 

Frans1zca 
Ders 

iyi bir metotla Lise ve 
Orta mekteb talebesine ve 
tahsilde olm1yanlara1 F rans1z 
lisamna hevesli olanlara ~ok 
iyi §artlarla lisan ögreten 
Fransada tahsil görmÜ§ bir 
muallim ders vermektedir. 

Arzu edenler hergün 8 den 
12 ye kadar görü§ebilirler. 

Adres : Gazi bulvan civar1 
Sen Polikarp k!isesi yanmda 
Saadeddin Dilbilgin. 1-13 

Kar§1yaka ~ehir gazinosu 
Musiki ve san'at meftunlarmm seve seve ko§tuklan bir 

yer olmu§tur. 

Kar~1yaka ~ehir gazinosunda tath sesile herkesi meclub 
eden büyük ~ÜKRAN 

Me§hur Yunan Muhrrrirlerinden: Pavlos Argiru'nun Eserincle' 

JJrrilf11111ci Klz 1 

~~a t16 

~ ICI EFE 

- lKINCi KISIM - -YAKAN A~K-
- 25-

Sotiri fena adamd1 öldü, 
Y a sen Vasil ne olacaks1n? ~ 

~· 
Vasi!, cinayetin nas1l oldu

gunu bütün tafiläh ile an
lath. 

Her §eyini anlatbg1 vak1t, 
Mari~anm aglamakta oldugu
nu gördü. 

- Neye dedi. Aghyorsu?. 
- Ne yapabilirim ba§ka? 

Y1k1lan saadetime aghyorum! 
- Ba§ka ~are var m1 idi. 

insan saadetinin nerede ol
dugunu bilir mi? 

- Ben saadetimi seninle 
evlenmekte görüyordum. 

1 F akat... ~imdi.. 
- Fakat, §imdi?. _ ____ „.„. ___ _ 

Yelken 
Birincilikleri 

Gelecek haftalarda §ehri
mizde yap1lmas1 kararla§bn
lan yelken birinciliklerine 
haz1rhk olmak üzere §arpi 
birincilikleri bu hafta Cuma 
günü ba§hyarak Cumartesi 
ve Pazar günleri dahil olmak 
üzere ü~ günde ba§ar1lacak 
ve lzmir birincisi meydana 
~1kacakhr. 

Bu yar1~lar1 idare ve hi-
maye etmek üzere kuvvetli 
bir hakem heyeti se~ilmi§tir. 
Deniz kumandam bay Fikri, 
deniz grub K. binba~1 Remzi, 
muavini binba§I Faruk, deniz 
binba§ilarmdan bay Süreyya, 
yüzba§I bay Ali, gümrük 
mubafaza enspektörü bay 
ismail, mütekaid deniz kay
makam1 bay Mehmed, körfez 
vapurlan enspektörü pay 
izzet ve dorktor bay Hasan 
Yusuf bir heyete se~ilmi§ler. 

Y ara§larm ehemmiyetine 
binaen birinciligi bu sene 
hangi genciu kazanacag1 
§imdiden kestirilemez. 

~ap1cilarm haz1rlanm1§ ol
malarma bakilacak olursa 
bu y1l yar1§lar1 ~ok entresan 
olacakhr. 

Türkiye 
Gurub f utbol 
birincili kleri 

Türkiye gurub • ma~larm 
önümüzdeki 21 Agustos Pa
zar günü ba~lanacakbr. izmi
rin dahil oldugu Aydm gu
rubunda izmir tampiyonu Cu
ma günü ak§am1 bulunacak 
ve ~ekilecek kurra üzerine 
Pazar günü ma~lara ba~lana
caktir. 

Sahilde 
Sat1l1k arsa 
Bayrakhda §imendife!" is

tasyonuna pek yakm bir mev 
kide deniz kenarmda yüzü 
on alh ve derinligi altm1~ alb 

metre olmak üzre bin yüz metre 
ter biinde bir kat'a arsa gayet 

ehven fiatla satihkbr. iste
yenler Odunpazar Sara~lar 
sokag1 4 No. Abdülhalim ti-

' carethanesine müracaat 

- Bu Sutiri denilen add "' 
f ena bir delikanh idi; neva" i" 
k1t olsa ba§ma böyle bir beU ~ 
gelecekti. Fakat zavalb seJ&• D~ 
Eyi bir delikanh idin. 1 '.'i . . ....... 

- Eeh„ Böyle bir vaZl" I S' 
yntte ne yapabilirdim? ~ ~ 

- Öldürmekten kendioi ~ 
menedebilirdie san1yoruD1• · S-
Cinayet„ Ne fena §ey. • :"l 

- Hlmu§. • ~ 
- ~imdi, Vasil, elleriß ~ 

~ 
kanhd1r! Ellerine bakmca,beJJ • """ ... 
kan dökecegitn„ Aman ya" • ~ ... 
rabbi.„ §-- Dogru. .... 

- Bu cinayet olduktaJJ S 
sonra aradan bu kadar giiP ""· 
ge~ti, sen bu zamana kadat ' ~ 
nerede idin? :: 

- Bir katil oldugum i~iJJ ~ 
i.; 

kendimi kurtaracak bir yet ~ 
aJad1m. Öyle bir yer ki, ka" , fJ' 
nun oralara hüküm ge~ire" :;, 
mesin. . ~ 

- Vasil, bu sözlerin ben• ~ 
korkuduyor ! 

1 ~ 
- Haydut odum, daga ~ 

~1kbm Mari~a 1 <;ak1c101JJ ' • 
yamna, Bozdaga s1g10d1m. 

- Vah zavalb Vasil vab b 
fenadan en fenaya ko~uyor" 
sun. 

- Biliyorum. Fakat beui 
sevdigini ümit ettigim i~in 
geldim. 

- Seni her zaman seve" 
cegim. F aka„ 

- Fakat?. 
- Fakat kocam olamazs1D· 

Buna imkän yoktur Vasil. li 
Evvelä babam k1zm1 bir ka- d~ 
til ve bir hayduta vermek a 
istemiyecektir. Fakat ben de ~ 
böyle bir evlilige taraftar LI 
olamam. Bin kan göremem· 
Y erine göre igrenirim Vasill 

- ;iu halde, ben gideyiml ~ 
- Evet, nekadar müm-

11 
künse okadar j ~abuk gitme„ lt ' 
Iisin, babam seni görmesiD· l 

'\>· 
Buraya ne i~in geldigini,ka~ • ' 
gündür nerede oldugunu so" ~ek 
rar, o da vaziyeti anlar. He" l 
men ka~mahsmki seni hi~ a8at 
kimse görmesin. tri 

Vasil, gen~ kazl veda i~io :ka 
elini tutmak istedi, fakat bt 
Mari~a ellerini nefret ve is" tJt 
tikrah ile geri ~ekti. 11 

- Kan görüyorum, kaO III 8 
görüyorum. <;abuk ·gitl Diye ~~i 
bag1rd1. 

- Y a.. böylece agzmdaJJ 
tatb bir kelime ~1kmadaJ1 
m1 gidecegim? 

- Git Allaha~kma gitl 
Alläh yard1mcm olsun. Allab 
sana belki ac1r da bu dü~· 

tügün korkun~ yoldan kurtu" 
lusun. Bana gelince ben, seoi 
affetmege ~ah§acag1m. 

Vasil, sevgilisinin evioi 
t erkcttigi vak1t hasta gibi 
idi. Ba~1 agnyor, i~i s1k1hyot1 
beyninin i~inde ugultuJat 
vardi.I tl 

Bo;dag yolunu buldugll 't 
vakit arhk aghyordu. 

( Arkas1 var ) 
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( _Hallun teal ) 22 AGUSTOS 

Panay1ra 
gelecek 

Ta~ra misafirlerine 
mühim bir n1üjde 
Arsmlusal 9 Eylül panay1 

münasebetiJe otelimi tezyin 
ve her türlü s1hhi noksanla
rm1 ikmal eyledim. Panay1r 
münasebetile ta§radan gele
cek muhterem misafirlerimin 
bir def a mutlaka Ke~eciler
de Laie sinemas1 kar§ismda 
Sel~uk otelini ziyaret etme
niz käfidir. Otel ilcretleri 
25 kuru§tan 5 kuru§a kadar 
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~in Barut hanm
dan otobüsler kalkmaktad1r . 

• 

Telefon: 2876 

Di~ Doktoru 

ahsin Tan 
2 inci Beyler S. Hamam 

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

~~LEBi 
öldürmek • • 

lCln 
' 

BLA~. FLAK 
AL J. N 1 Z 

Um um deposu - E v r 
2 inci Kor o 

izmirliler Ne en • erc1 

Conson 
• 88 

Halefi 

on 3306 

1y rar? •• 
·y a]n1z iz1nir degil izn1ire ko111~u büt ün iller halk1n1n Kabaday1 ve 

Yüksel rak1s1n1 neden tercih ett iklerini biliyor n1usunuz? Bihnivorsa-
••V • • n1z ogren1111z; 

Bu rak1lar i§tah a~ar, ne§'e verir ve ayni zamanda vücudde bir g1da hizmetini görür . 
'§te bunun i~indirki herkes Kabaday1 ve yüksel rak1larm1 tercih eder. 

Güzel Hisar 
Mefru§at magazas1 

ME:ffMET KAVUKCU 
lzmir Y olbedesteni No 1 H 

TAHLiLi 
Kimyager bdüsselam Ak

günlü Laboratuvar1 
Saghk Bakanhgm müsadelerile 2 inci Beyler sokaginda 

Beyler hamam1 yamnda 72 numarah daireye ge~irilmi~tir. 
Amerika, ingiltere, Fransa, Almanya ve isvi~rede Tedkikab 
kimyeviyede bulunan PASTÖR enstitüsünde idrar ve kan 
tahlilleri KÜRi enstitüsünde Smai ve maden tahlilleri üze
rine ~ah§an Kimyager A. Akgünlü her tablili bizzat kendi-

Etamin, keten, file perdelerin enva1, perdelik file, tül 
cibinlik, ve karyola tülleri, krem ye§il, estor ve hasir per
deler, perdelik ve kanapelik kadife kreton, more ve fan
tazi kuma§lar. Perde sa~aklari ve baglar1, masa örtüleri ve 

'//. sofra tak1mlar1, karyola örtüleri, pamuk ve yün battaniyeler 
· ~- Taban, kanape, sofra mu§ambalarmm enva1. Bronz ve ce-

si yapmakta oldugu gibi saym etibbanm gösterdikleri lüzum 
üzerine hususi ara§brmalar da yapmaktad1r. 

vab l) h 1 ~ - viz komizler vargel vestor aga~lar1, yolluklar ve paspaslarm 
yor- Cl ili Vq~ocuk l1astal1klar1 ::i~;~: ~;':&~ir:;~~-ömüt;~nik e;y~-';:.Ca1.;;r1cn;b'~Va:t~b1 
~e~i [doktoruq: 1.A T ALKI fiatlarla magazam1zda sablmaktad1r. 

:::/l/Jahm~tSevk i~;~~I 
~~'. ~:·:~s~!f !~~;:~~;a:~::.:E~d~~:.:~ .•oka-1 !kte~~;.~~~~~:I~~!i;n ä 
mek ~da husus1 hastalarm1 kabul etmekted1r. iC Basmahane istasyonu kar§ismda Dibek sokak ba§m- ~ 
n de ~ · ~ da 30 sayih ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den J+ 

aftar LI • • d „ ak§am saat 6 ya kadar hastalanm kabul_ eder. . )t 
e~· anavrr rzmrr e ~ Müracaat eden hastalara yap1lmas1 laz1mgelen sa1r )+ 

as1If 'J +( tahlilät ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta- )+ 

Laboratuvar hergün sabah yediden 
gece ona kadar a~tkbr 

Telefon: 2205 

~iml ~ta1uJusal lzmir panayiri ~i~ek ve aga~ koleksiyonla- .C lara yap1lmasma cevaz görülen Pnomotoraks muayene- )+ 
um- d tde oldugu gibi her ~e- r1m emre haz1r bulunduru- ~ sinde muntazaman yap1hr. Telefon: 4115 » ~.~.~: 

tme- •tb · k h >+ •m111ml~~~~8~~~~~~'B 
esio. t 1 ~i~e v_e ~~~be 

1 
to k~m- yor. ~~~~++1C~~'F'Fi~~'F'F'AC~'F~'F'$)+ ~·· ~ 

. k ~\>i yev1 gu re er, 1m- Pavyonlarm1 aga~ ve ~i- T :~Ji"~ .S.~aa~t1m~~~ i Ankara B1·ras1 1 1
' a~ „„1_ llleyve agac1, sebze ve ~eklerle süslemek istiyen sa- E 

SO' ~"'4t "] 
H t 1 a~lar1 ve ~e§id alet- ym mÜ§terilere büyük kolay- R ~ Orn1an ~ifligi f abrikas1 man1ul<.'\ti 
h~; l.,~"._nayiri de izmirdedir. hklarla panayir sonuna ka- Z tt ßozulacak, bozuldu 1' [i ANKARA c;iFLiK ~ARABI 

•tb onünde " Meram " to- dar bak1c1 kendimize äid ol- ~~ diye 1nerak ~ 1 ve KA~AR PEYNIRi 
t'a lnaga:zasmt bilmiyen, M etmey1"n1' ·z ~ Arsmlusal izmir Panay1rm1~ziyaretinizde - ANKARA i~iP •'tat~1 Park~1 ve ~i~ek~imi mak üzere pek müsait ~e- - ~ 1 SI d 1 k . . . 

akat D \lt„ raitle anla~thr„ Mevsimlik E z : <;ünkü Türkiyenin biri- n 00 B RA pavyonun an mut a a l~IOIZ. 
e is- ~ 0ftudan dogruya en yük sebze ve ~i~ek tohumlar1- ~: cik sanatkär1 S. Süleyman ~ ~ Pavyon ~: (214) 

•rrna1 1 „ b t· m1z1 gümrükten rektik.. H E az bir zaman zarfmda onu n t11~~~ ~~~~~~ 
b. Pt! ar a munase e 1 T size teminath olarak yep- ~ 

1
. b J ß w 1 T b t• 

kaD III „ tra01 tohum magazas1 Hisarönü M K ~ ~ stan u eyon u epe a~I 1-
D. e „ '"~lle . . . d T 1 f 3 8 yeni bir hale sokabilir. ia y 

1y •}'ir Panay1r 1~m l! pa- e e on 47 "Meram" Her türlü cep ve kol ß J d• b h • 
~acaklar i~in zengin Hüseyin Avni E 1 ~ saaatlari ve hediyelik e§- ~ yatrosu e e 1ye a ~es1 

Kemeralh '1 ADRES: Kemeralh VEmir- ~ Kaloriferi, asansürü, odalar i~inde akar soguk ve s1cak l 
Hükumet ~ ler ~ar§ISl agzmda U sulan ve odalarda banyolar1.,,vard1r. Salonlan gayet süslü,; Kar§1s1nda ~~~„,~~J;;;;.ta ... 

Bu .. yu·· K ~ok temiz bir äile otelidir. Fiatler yüzclli ( 150 ) kuru§tan 
• ba§lar. Bu otel ve Sirkecideki Osmaniye otlleri lzmirdeki 

Askeri otelinin eski kirac1s1, izmirliler ve havalisi halkmm 
SÜJeyman yakmdan tamd1g1 ve sevdigi Ömer Lütfinin idaresindedir. 

Tepecikte Käg1dhane cad- lstanbulda izmirlilerin .-yegäne bulu§tuklan ve bide~tik-
evioi desinde iyi bir mevkide ve LokantaSI Ieri, misafir kald1klan yer bu iki oteldir. Kendi evlerindeki 
gibi ucuz fiatla sahbk arsalar var- Birinci kordon saman is- rahab burada bulurlar. 

hy~t; "./ dir. Talipler matbaam1ze mü- kelesinde numara 66 da Bristol Osmaniye otelleri 
tu 

8 tl • „Jf racaat edebilirler. a~dmi§hr. 1-15 kirac1s1 Ömer Lütfi 

dui" 't~~~~ iÜRKI- 1• •1 ff kk J i~ilir. Temiz olmakla beraber s1hhidir. Son sistem otomatik makinalarla yapalan ISMAIL HAKKI Gazozlar1 temizlik 
'f ALNIZ Sm81 8 1 gazoz 8rl ve s1hhat bak1mmdan birinciligi kaza·nmi§hr. 1zmirin her dükkänmda kahve ve gazinolarda bilhassa 9 EYLUL 

rr) PANA YIRININ gazino ve me§rubat pavyonlannda sahhr. ISMAIL HAKKI Gazozlan yürege ferah, kum ve bobrek hastahklarma §ifa verir. 

urtU" 
, seni Sat1l1k Arsalar 
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Bursada meyve 
sergisi acilacak - - -

Sergide Ü~ü~:··~lma, ~eftaii Alatürkl ltalyan $ansi 
„ ... „„.=„„„„ ........ „. 

~1kmaza girmi§e benziyor Armud te§hir edilecek Nam1na Yeni IBir 
Bursa, (Özel) - Yemi§- : yirmi§er kilo sergiye getire- bi•r bulvar 

istanbul 22 {Özel) - ital- Son olarak Napoli civarma 
yada bugünlerde feläketler müthi§ yagmurlar yagmi§ bir 
~irbirini takib etmektedir. ~ok maddi zararlar arasmda 
Su on gün i~ind~ :bir nazir 12 ki§i ölmü§tür. 
blr tayyare tle birhkte pa~- Bu feläketler, ltalyanm dar 
~~anmkt§I Molar~ su. sedlse"oo- dü§ünen bir k1s1m halk1 üze-
nm y1 1 mas1 uzerme 
ki§i ölmü1 ve muazzam elek- rinde menfi tesir husule ge-
trik te§kiläb mahvolmu§tu. tirmi§tir. 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

C. H. Partisi 
~~~--~~~„ •• „~~~~~~~ 

Genei Sekreterinin Bir 

lerimizi 1släh ve bah~iuanla- ceklerdir. Bu meyvalar se-
r1m1z1 te§vik i~in burada ilk petin i~inde ve kü~ük am- yapiJ1yor 
.defa olarak büyük bir mey- balaj olacakbr. 
va sergisi a~1lacakhr. Sergi; Sergideki meyvalara Jüri (:ang1r1, 21 [A.A] - Cu-
Agustosun yirmi be1inde Or- heyeti tarafmdan a§ag1daki ma günü Atatürkün <;ang1-
han camisi alamnda kurula- maddeler gözönünde tutula- riya ilk geli§lnin onuncu y1l-
cakhr. rak birer not verilecektir. dönümüdür. Bu günün hara-

Bu sergiye yalmz ilimizin 1 - Meyvanm dt§ vas1fla- s1m idi§dirmek i~in Atatürk 
yemi§ üretmenleri girecek- r1 ve görünÜ§Ü (büyüklügü, adile a~1lacak bulvarr10 ya-
Jerdir. Müsabakada her {:e- rengi, §ekli, yaras1z ve bere- p1lmasma Cuma günü törenle 
tid meyva i~in birinci geien- siz olmas1, lezzeti, kokusu). ba§lanacakbr. 

lere 50, ikincilere 20 ve ü- 2 - Meyvamn sevk ve CANGIRIDA 
~üncülere de 5 lira mükäfat yola dayanma kabiliyeti. 
verilecektir. 3 - Ambaläj10 §ekli. Zarars1z bir 

Sergiye ve müsabakaya Müsabakaya getirilecek 
girecek olanlan Ziraat direk- meyvalar : 
törlügüne fU malumab . daha Elmaa, armud, §eftali, 
evvel bildirmi§ olacaklrrd1r. üzümden ibl?rettir. 

Deorenme oldu 
<;ankm 21 (A.A) - $eh- 1 

Y alanlamas1 
. . d b b b t 4 30 Istanbul 21 (A.A) - C.H. Bay Kenan Ankara Hal

kevi sinema memurlarmda
d1r. Kendisi y1lhk izinini iran
da kullaumag1 tercih etmi§tir. 
Bu seyahatla ve sinema i§le-

Sergiye getirilen meyvalar 
Bu ite bah~esini ne vakit ilk gün jüri heyeti tarafm-

r1m1z e u sa a saa , . k t 
1
. v • 

Parbsi Genei se re er 1gm-da bir deprenme duyulmu§· 1 • 

tahsis ettigi, fidanlarm ve dan muayene olunup notlar 
8§tlarm nereden tedarik et- verilecek; ikinci gün ilbay 

den yalanlama: 
tur. Zara! ~~:~~ Tan gazetesinin 116 say1 

tigi, lbah~isinin büyüklügü, tarafmdan sergi ziyaret edi-
)"Ilhk ald1g1 ürüm miktar1, cek ve mükäfatlar derhal 
kulland1g1 gübre ve ilä~an, orada verilecektir. 
aga~larda hastahk olup ol- Önümüzdeki birincikänu-
mad1g1 kaydedilecekt.r. nun on ikisine rasthyan ta-

Müsabakaya girmek 1~10 sarruf haftas1 gününde Bur-
müracaat edenlerin bah~e- sada ayr1ca mü§kiJe üzumü 
leri bir heyet taraf1~da ge- i~in bir sergi a~tlacakttr. Bu 

Kayseri 
Fabrikas1 

Kayseri, [Öze!J - Kuru-
lan mensucat fabrikasmm if-

1 
letme töreni önümüzdeki cu
ma günü yaptlacakbr. 

l Nazilli zilerek yerinde tetkikat ya- sergi üzümlerin satt§ pazari 
p1lacaktir. mahiyetinde olacak ve en iyi F b •k 

Serginin a~1lacagi günden üzüm1eri en güzel bir §ekilde a rl 851 
iki gün önce herkes te§hir ambaläj yapm1§ olanlara para NaziUi (Özel) - ;$ehrimiz-
edecegi meyvalardan en az mükäfab verilecektir. de kurulacak olan mensucat 

S'l 8 8 ~ [•l [•] [•] :S'l 

AJi.~ A.baba.Ja 
~--~---------------„~--------------~---

Bulunan 500 tecimer ve ta-
tan11m1§ §ahsiyetlerin notas1 
Addis-Ababa 5 Agustos 

(Hava1) -Addis-Ababada bu
lunan Alman, Arab, Ermeni 
Yunan, Hindli, Lübnanb, Por
tekiz, Rus ve lsvi~reli teci
merler ve tan1nm11 1ahsiyet
ler qafldaki :protestonama
yi imzalam11lardll'. 

Bay Musaolini: 

Bari1 gazetelerinden birine 
vermit oldugu müläkatta Ha
bettana kasten fU sözleri 
1öylemi§tr: 

Uluslar sosyetesi Habe1ile
rin ve geri kalmt§ vah,i mil
letlerin büyük devletleri sü
rükleyecekleri muhakememi 
olacakbr?" Bu mülakattan 
evvel Bay Mussolininin ver
mi1 ..lldugu diger bir diyev
de Habetistan i~in " Habe
fistan kendi 1rkmdan ba§ka 
ukta balunanlar1 has1zhk ve 
aadir ile idare etmektedir! • „ 
demittir. 

Bay Mussolini Habe,istam 
hi~ bir zeman ziyaret etme
mif oldugundan Habe1istan 
tan hakkmda tabiatile 1ahsi 
bir fikir edinememit oldugu 
au kabul ederiz. i~akat ken
disine Habetistan hakkinda 
yanht malumat verilmit ol
dugunda arzetmekten geri 
kalma}'lz. Biz yani bu pro
teatonamenin vaziülim7alar1 
aenelerdenberi tam bir hn
riyet i~de bu misafirperver 
ve hiristiyan memJekette ya
pmakta}'lz. 

Habefiatan hükümeti tara-

fmdan en iyi hüsnü kabulü 
görüyor ve hi~ bir itimizde 
onlar tarafmdan rahats1z 
ediJmiyoruz. Askeri vergiler 
vergiler vermekteyiz ve her 
baim memJeketin ba1Jar1 ta-
ranndan bürmetle kar11lam
yoruz. Diger memleketJerin 
de hakikab bil~eleri i~in 
bay Mussolinin Habe11strna 
atfettigi evsafm tamamen 
esass1z ve hakikaten ~ok 
uzak oldugunu söylemeyi bir 
vazife biliriz. 

Gazette de Lansanne 

Hava yollar1 
Tetkika tJ devama 
Ankara, [Özel) - Mem

Ieketimizde kurulacak olan 
muntazam hava hatlan i{:in 
tetkJkata devam edilmek-
tedir. 

Daha bir müddet devam 
edecek olan bu tetkikattan 
sonra proje hazirlanacakbr. 

Daima 
Memnun 

Ucuzluk sergisi sabibleri 
daima müsterilerini memnnn 
etmek i~in her mahn iyile
rini ve tazelerini getirirler 

daima ucuz ve muhayyer sa
tarlar. Tubafiyeye aid bütün 
ibtiya~Janmz1 bu pazarhkstz 
muhayyer satan magazadan 
ahn1z. 

fabrikasmm temel atma tö-
reni önümüzdeki Cuma S!Ü-

„ „ , ·--··&..„„. a '""'rHKtllra 
§imdiden ba,Ianm1§br. Halk 
sevin~ i~indedir. 

Belediyeler 
Bankas1 •• 

Ankara (Özel) · - Beledi
yeler bankas1 S Eylulde bir 
toplanb yapacakhr. 

Almanya 
ceviz alacak 

Istanbul, (Özel] - Türko
fisin yapbg1 bir te1ebbüs 
üzerine bu sene Almanya 
memleketimizdcn epeyce mik
tar ceviz alacakbr. 

Sümerba11k 
Genei 
Direktörü 
Istanbul (Özel) - Sümer 

Bank ikinci genel direktörü 
Bay Osman Kayseri ve Is
tanbul fabrikalarm1 tefti1e 
~1km11tr1. 

Türk - Sovyet 
Cal1§ma 
Birligi 
Ankara ( Özel ) - Sovyet 

Rusyaya 134 muhtelif ilmi 
eser gönderilecektir. Bu eser 
ler Birlik kütübbanesine ko
nacakbr. ---'!ll'.ilr---
A~1kmuhabere 

Kesre mubacirlarmdan De.
mir oglu Zarif ve Sad1ga : 

Sizi alakadar eden bir i1-
ten dolay1 acele matbaam1za 
geliniz. 

Direktörlük 

ve 16·8-935 tarihli nüsha-

rile Ankara Halkevinin hi~ 
1 smda Bay Kenanm lrana ha

re .. et ettigi ve yolda gider-
ken transit yollarma, sonra- bir surette ili§igi olmad1g1 
da irana aid filmler alaca- gibi kendisi de fahsen böyle 
g1 yaz1lmaktad1r. bir tasavvurda degildir. 

pinrq ~ l~I pi~ ~ 11,!jj.'11 IP.;,tl '_;q 

l I~iitiz hÜkÜ~iti 
~~~~~~~~~~oo~~~~~~~~~~-

Akabe ve Hayfay1 yeni üssü 
bahri ittihaz ediyor 

~--'· ··- L-„ ....... .a.-- r:1:,,.a.:-
matbuab ingilterenin son za-
manlarda §arkta güttügü yeni 
politikaya büyük önem ver
mektedirler. ingiliz Hariciye 
Bakam, italya - Habe§ ihti
läf1 ile Akabe m10takas1 
temlik hakk101 incelemek 
üzere M1s1r, Filistin. Irak ve 
Hicaz yüksek komiserlerini 
Londrada mühim bir toplan
tiya davet etmi§tir. 

lngiltere Malta üssübahri
sini K1z1l denize nekledecek 
tir. ingiltere Hayfadan Aka
baya b r demiryolu uzatacak 
ve bu iki mmtakada mühim 
üssübahri meydana getire
cektir. 

ingiliz imparatorlugunun 
yakin ve orta §arktaki men
featlerini müdafaa bak1mm
dan Filistin ve Maverayier
den lngihz ordusu i~in bir 
bareket merkezi halini ala
cakhr. 

ingiliz süel eksperlerine 
göre, Malta gerek strate jik 
ve gerekse ekonomik bak1-
mmdan ehemmiyeti kalma
m1§br. Bunun sebebi de §U· 

dur: 
Malta limanmm bir taraf-

tan f ngiliz filolarmm ihtiya~
larma käfi gelmemesi, diger 
taraftan da ltalya - ingiliz 
menafiinin ileride birbirine 
z1d bir hal almas1 ihtimali
dir. Bundan ba§ka Malta ada 
s1 M1s1r ve Filistine uzak bu
lunmaktad1r. Londra süel 
eksperleri diyorlak ki: Mal
ta ahalisinin son zamanlarda 
ald1klar1 durum lngiliz kabi
nesinin endi§esini uyand1r
maktad1r ve bu yüzden ln
gil!z hükumeti muazzam Hay 
fa limammn fÜratle in§asma 
~ahtmaktadll'. 

i-3~1i.„„„ huhuau~u oü pla 

nm tatbiki ile Filistin ve 
Maverayierden k1t'alanmn 
ingiliz egemenligi i~in bir 
karanti tetkil edecegine 
emin bulunmaktad1r. 

Hayfa-Akabe demiryolu 
in§a edildikten sonra ingiliz 
mallar1m ~üveyif kanalile 
naklinden vaz ge~ilerek ge
rek Bagdatt ve gerekte K1-
z1l denize yap1iacak nakli
yatta Hayfa yolu takip edi
lecektir. Times gazetesi hayh 
zamandanberi bu hususta 
mübim ne§riyatta bulunmu1-
tur. 

Filistin gazetelerine gore, 
lngiliz hükümeti M1s1rdaki 
h'ava üssübahrisini dahi Aka
beye nakledecektir. Bu s ret
le ingiliz impa.ratorlugunun 
dogu yollar1 saglam bir 1e
kilde temin edilmit olacakhr. 

[ Corriere delle Serlidan] 

~·-
Japonya 
Silahlan1yor 

Japonyamn ba§ senelik 
silählanma prograrnmm hüla
sas1 §Udur. 

1 - Piyadeler i~in tank
larla mücadele aletleri. Tay-
yareye kar§• hava toplan 
makineli tüfeklerin arbnl-
mas1. 

2 - Süvarilerde ate1li si
lählar piyadeler derecesine 
~1karmak. 

3 - Adi toplar1 ve dag 
toplar1m asrile§tirmek ve 
~aplar1m büyütmek. 

4 - Ag1r top)ar1 ~ogalt
mak ve yeni top)ar ketfet
mek. 

S - Fenni k1t'alar1 baha 
yeni vesttalarla tecbiz etmek. 

6 - Nak liyat lat'alann- 4 

General 
K. Dirik 

HAREKETINl BlRKAC 
GÜN TEHlR ETTI 

~ehrimizde toplanacak ol 
Ege bölgesi 1lbaylar1 topl 
bsma ba1kanhk edecek o 
Trakya genal enspekt6 
General Käz1m Dirik h 
ketini birka~ gün daha te 
etmi§tir. 

Bu toplanbda hava te 
kesine öretmenleris iÖ•t 
digi aläki ve teahhüd ifl 
görütülecektir. 

B. Ahmed UI 
Ankara saylav1 Bay Ahm 

Ulus ,ehrimize gelmittif • 

Burnova 
• 

Sarab imaläthanesl 
noksanlar1 tesbit 

d·1 r e 1 ~-1 

Tar1m bakanhg1 yilks 
ziraat enstitüsü direktarli d 
Burnovaya gitmit ve Zira 
mektebi 1arabcihk müteha 
s1s1 bay Rafet ile birlik 
Burnova 1arab imalithao 
sini gezmi§tir. 
Fabrikanm ge~en sene ya 

tigi 1arablar1 ~ok begenm·. nt 
tir. yalmz fabrikan1n b li 
mahzene ihtiyac1 lüzumuo• bu 
i§aret edilmittir. 

Burnova ~arab 
bu vaziyet kar§tsmda siy 
üzüm almaga ba1lam11br. 

ilk incir 
Sevkedildi 
Bv senenin ilk incir mab 

sulü haz1rlanm1§ ve diin A 1) 

rikaya bir parti mal 1evko' ~ 
lunmu1tur. 

Bu arada bir miktar 
üzüm -de gönderilmittir. 

Bu sevkiyat mUnasibe ' 
nybmda bazi tezahurat ~ 
ptlm11 ve bütiln vapurlar d& 
dük ötdürmek auretile 
tezahurata i11tirak etmi1tir. 

Ya1üzüm 
Iki günde 45 bin ki 

ahndil 
lnsisarlar „ idaresi tarah 

dan 1araphk ~ekirdek 
üzüm mübayaasma dev-·
edilmektedir. Dün ak-llll'lt'lil'i.t 
kadar sahn alman ilz 
miktari 45 bin kiloyu ge 
mi1tir. fiat 2,5 kuru1tur. 

- JE!SA 

Tecrübeli bir 
muallim 

llk ve Orta mektebl 
talebelerine ikmil dersle 
az zamanda bilyilk bir ga 
ret ve gayet ehven ücre 
~ok kuvvetli ~al11bnp ye · 
mek üzere hususi ders vet' be 
megi teabbüd ve muvaffaki' e 
yet temin eder. 1 

Ad Arab~ reS : Yagcil•' 
sokagi ARIF OKURER. 
~ ..... ~ 
da kamyon ve otomobilleti' 
s&}'ISIDl ~ogaltmak. ll 

7 Makinala1m11 f1rka..- . A 
say1s101 ve silählann1 ~otli 
mak. 

8 - Kimya barbi i~ ~ 
ni lat'alar te1kili li 

9 - Askerin abt ka 
tini arbrmak. 

(lzveatiya'cld) 


