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e 
ctbe§istan italyaya 

yutturulur mu? 
hfiltere b-una kar~t cli:ri bagh kalabilir n1i? 

Bay Sükrü Kaya Türkofis 
- ----------00 ------

~i~a kar§t §imdilik vere- Bahusus Südan ve M1smn 
i~ bakanl1g1ndan ~ekilecek ye- Bundan sonra üzüm fiatlar1n1 

a 1„ llliz cevap bir hay1rdan cugrafi durumu diger sümür-
"tet B . 
l?b • ir ltalyan - Habe!l gelerden tamamile ayri olcak 

rine B. M. Esat m1 gelecek tesbit edecektir 

J1 
~b •n1n sonunda itaJy:anlarm kendine mahsus sivasal bir Birka~ güiidenberi Bakan- : sa i~ i~ler bakam Bey ~ükrü Dün, C. H. Partisi il mer

kezinde üzüm müstahsil ve 
tüccari tarafmdan Parti ba§
kam reisligi altmda yap1lan 
ic;timada ~u kararlar veril
mi§tir : 

lek e~leri maglup etmesi ~e- ehemmiyeti vard1r. lar heyetinde degi§iklikler Kayanm ~ekilecegi etrafmda 

~ µi "'11s1r1 M1s1r yapan, In- ingiltere siyasa programmm 
n li 2 

lordlarma müekkil olan birinei 'maddes seniz ge~i tle-
~~·~1n göbeginden akan Nil rinin onun elinde bulundur-

1 Ütl~kllin ayaklarmdan birinin masm1 te~kiJ eder. Bu mad-
~ 1• eye dü~erek Mismn denin tatbikinde en kü~ük 
• i 11tlik kaynaklarmdan bir noktasm1 dehi ihmal ih-

a- ~~lltli bir par~as1nt kaybet- mal etmiyen ingiltere hükü-

~ demektir ki bu i!_1te en meti Habe~lerin maglubiyeti 
ÖS" . larar görecek ingilte- ile orada üstünlük kazanacak 

lt, 
- ~ olan itaJyanJann serbest're 

ni ~ ilt'ar yahntz bununla da davramalar1 Süvey~ kanalm-
er '-ltyacak dogrudan dogoru da fena bir akibete dogru 

~llg-iJterenin hakiki bir götürebilir. 
lirgesi olan Südan dahi Bu itibarla ingiltere hü-
ll bir atide !JÜphe yok ki kiimeti her ne bahasma olur-
ilnlarin tehdidi albnda sa olursa olsun tam varhgile 
llacakhr. Bu kadar a~1k bir itaJyan - Habe~ harbmm 
hesap ve durum kar~1- \:•kmasma yine mahal birak-
a lngilterenin italyanlar1 m1yacak harbten ka~mdmas1 

\1 üzerine saJd1rmalarma imkämm kat'i surette gör-
k i~Umacagma hi~bir ak1l dügünde ~abe§istan hükii-

1 inanamaz. metini italya lehine biraz fe-
ni l\ • 
A. ~ltere sümürgelerinden dakärhga davet ederek i§in 

et . ilt~anm tehlihligeye dü~ önünü alacak ve bu suretle 
•• • 1 •tnparatorlugunn temel Habe§istan da italyaya yut-
ill'tndan birinin yerioden turulmaycak! 
l\lllas1m icab ettirecekti;. 
~ ~.III P~I 11,;.ll 

il1u1d btu~I 111„111 
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BAY ~ÜKRÜ KAYA 

olacag1 rivayetleri pkmi§ ve 
bu §ayialar hälä devam et
mektedir. 

fstanbuldan gazetelerin al
d1klan telgraflarda da s1k 
s1k zikredilen bu §ayialar, 
hi~ bir taraftan tekzib edil
memi§tir . 

~ayialarm bir k1smm1 dün 
I yazmi§bk. Bugüne kadar tek 

zib edilmiyen bu§ayialar biJhas 
11~11 
111„111 

1i::1 
h1utll 

l'!!!"J 
111 

konomik kalkznmamzz 
nü • ~+oo-------------· 

:: ~ Ekonomi Baka01 Bay Celil Baya ~ok 
1 ttemli Bir Faaliyet Program1 Haz1rl1yor 

ent ~~ilbbul, 24 [Özel] - Eko- j d1g1 intiba ve neticeler hak- haz1rlam1~tar. 
uk ~ ~ Bakam Bay Celäl Ba- I kmda, Ba~bakanhga verilmek Bu raporda bilhassa bu 
ar- llsya seyahatmdan al- üzere ~ok önemli bir rapor seneki faaliyet program1 i§a-

v;~ i.fl ~C~ l~ ,.-.lmB~ ~ ~ r·~·:i~~~1::::i:·m·p:~:~ 
P

:1tlf1 • e a a "a r ve ben~in aranacak ve ihti-
'J yacm dahilden temin edilmesi 

1 r J ••OO" ~arelere behemehal buluna-

~; 1-1"-iilliden buak~am dönecek cakhr. . 
1k1 il)!iJ('d ~ 2 - Su kuvvetlerinden is-··fe ....... l eki dokuma ve yafette bulunacak yarm da 

u '"il f b ·k 1 tifade ederek büyük elek-
as1 l t" a r1 asmm teme at- Dolabhkuyu C. H. P. nahi- trik santrallar1 yapdacak 
koH~ill~tenini yapmak üzere yesi ile esnaf ve i~~iler bir-

da- ~!!> 1Ye gitmi~ oJan sayin Ankar;i, istanbul ve Bursa 
"l\ C liklerinin a.r1m törenini ya- ·1 1 d k' h :voP !tl 1 eläl Bayar bu ak- Y 1 e ara arm a 1 sa asm en 
~ )! ..... · pacakbr. f k Jar ll1.1 "'Aklre dönecektir. ucuz iatla ele triklenmesi 

~o- ~ i a §am, uray tarafm- Saym bakanmm pazar gü- temin olunacakhr. 
§Ik l()•1.1el'eflerine panay1r ga- nü istanbula gidecegi tahmin 3 - Madencilik i§lerine 

yle, ~ verilecek olan zi- edilmektedir. büyük önem verilecektir. 
m- Bi ~~~~.„~~~~~~li'jl istanbul 23 (Özel) - Ro
a- ~tlllerk devletin ba~hca ödevi, idare ettigi ulusa hizmet ~ manya ile akdedilen ticaret 

·nio ba~k • onun menfaatlarm1 korumak, eksiklerini dü~ün- Tl 
ba!i1 1Q~lc· id:rtlerine ~are aramaktir. Bu vazifelerini yapabil- n muahedesi bakanlar heyetin-
ma ltttp ~ln her§eyden evvel ulusen ne kadar oldugunu, ~ dedir. Nahayet on güne ka-
11t1• ij}'tt' artrnad1g1n1, ilerleyip ilerlemedigini bilmek mecbu- ~ dar tasdik edilecektir. 
ape 2o111~edir. i§te bunun i~indir ki : ~ Bu muahede, Türkiye mah-
orts ~aPila llkte~rin 1935 Pazar günü genel nüfus sayimi n süllerinin merkezi Avrupaya 
sasl· Cctktir . . . ~ fiyat~a yüzde 40 esas1m ve 
~01' Ba~vekäJet n vak1tca da iki günden daha 
tile ~ istatistik Umum Müdürlügü ~ az müddttde sevkisi temin 

~ ~kt::K~kt;:::ll~ .... ~Jii::.t:il~J;;;;.t .;;1~y}J edecektir. 

1 - D1~ pazarlarda ra kib 
memleketlerin yapacaklar1 
tekJifleri göz önünde tutarak 
Türkofis'in, üzümlerimizin 
mvayyen kaliteJeri i~in as
gari bir fiat tayin ederek 
ihracat~1lar birligine tvermesi 
ve bu fiatten ba§ka herhangi 
bir fiatle ihracat~1larm offert 
yapmamalar1 ihracatplar bir
ligine kabul edihni§tir. 

2 - Türkofis tesbit ettigi 
fiati umumi piyasa vaziyeti
ne göre indirib pkarmak ve 

B. M. ESAD BOZKURD neticeyi iharcat'r1lar birligine 
tekäsüf etmektadir. bildirmek salähiyetini üzerine 

Ayni §ayia1ara göre izmir almi§br. 
saylav1 Mahmud Esad Boz- 3 - Müstahsiller mümes-
kurtun i~ bakam olacaktir. silleri tarafmdan izhar olu-

izmirde ag1zdan ag1za ge· nan dilege göre Türkofis 
zen bu haberlere biz esash Käfuutaym toplauhsmdan ev-
bir k1ymet vermemeteyiz. Ve vel müstahsillerin lehine ola-

- Sonu 4 üncüde ·- rak, herh:iDgi bir sebep te-••••„•• ... •••„„••••••„„ •• „ •• „„ •• „••••••••.,.•• 
Pudra ve boya dÜ§manlar1 

daväy1 1kazan1rlarsa 

Büyük Anne - Kü~ükler, arbk sevininiz. Size bol h9J 
§eker, bol bol meyva ve g1da verecegiz. 

- Bu neden oldu? 
- Arbk benim, annenizin, ablamzm boya, pudra, brnak 

sularma verdigimiz yüzlerce lirayJ sizin ve bizim yememize 
i~memize verecegiz ve hepimizin karn1 doyscak. 

ka" ~~~Ylf( 
mUnasebetile magazam1z YÜZDE VIRMI tenziläth sab§a ba§laml§br. FIRSATI KA~IRMAVINIZ. 

ak§am dokuza kadar a'r1ktir. LEVHAMIZA DIKKAT EDINIZ. 
Magazam1z sabah a]bdan 

Ahmet Ve Aslm BÜVÜK ELBISE FABRIKASI ESKI BIT PAZARI 
NUMARA 15 - 17 TELEFON 2042 

sirile fiat sukutunun onune 
ge~mek i'rin bir üzüm koru
ma kanunu projesi haz1rla
nacakbr. 

Bu proje bugday koruma 
kanununun ihtiva ettigi hü-.... _....,....,....--~ 

kümlere benzer bir ~ekilde 
yap1lacakbr. 

4 - 1 ve 2 inci madde
lerde zikredilen fiatlarm Tür
kofis tarafmdan tesbit edil
mesi ve Kuru Meyva ihra
cat'r1lar Birligine verilmesi 
hususunda müstahsiller tara
fmdan Türkofise tarn bir 
salähiyet verilmi~tir. Müstah
siUerin mümessilleri Türkofis 
tarafmdan tesbit edilerek fi
atleardan dogacak bütün ava
kibi kabule hazir bulunduk
larm1 teyit etmi~lerdir. 

5 - Türkofis yukarida 

[ Sonu 4 üncüde ) 

9 Eylül 
---.i'!Jr.w---

Pa1tay1r1 i~in 
Klavuz 

HER ZAMAN I<;iN 
YARDIMCI 

Matbaam1z tarafmdan ~1-
kar1lan bu kü~ük eser yüz 
para fiatla gazete sabcdar1 
tarafmdan sablmaktad1r. Bun 
da panayara i§tirak edenle
rin ismi, • lüzumlu telefonlar, 
doktorlarim1zm telefon nu· 
maralari, vapularm1zm, tren
lerimizin hareket ve muva
salat saatlar11 ücretleri. Bir 
kaza vukuunda almacak ace
le tedbirler ve daha pek ~ok 
faydah bilgiler vardtr tav
s1ye ederiz. 

Telefon 

No. 

3882 



Sahif e 2 

Safiye sultan 
IKINCI KISIM ___ '!lli> __ _ 

- 11 -

Hazinedar lc:alf a: Bu ana 
k1z1 Allah Özenmi§ de 

yarat11 ! dedi 

ve 

Bunun i~in: 
- Ben k1z1mdan ayrila

mam ki... Dedi. Y a beraber 
döneriz ya da beraber kah 
r1z. 

l tin birinci ~ridir. 

l\1isafirler ~erefine 
ha1nan1 saf as1 

. 1 birl 
Fakat Sinyora, 

mamzda bir~ok 
vard1r. 

- Negibi. 

SIZID kal• 
mahzurlar 

- Tükiye yalmz kamhd1r; 
size itimat etmezler.; siz bu
:rada kald1k~e de Lükiyenin 
vziyeti mü§kül olur. Lükiye 
burada yalmz kalmas1, ve 
saray 1~m baz1rlanmahd1r. 
Ben size vekälcten Lükiyeyi 
yalmz b1rakm1yacag1m, onun 
ablas1 ve müsadenizle hamisi 
olacag1m. 

Ester esasen sinyora Bafu 
nun kadmhk izzeti nefsinin 
incindigini anlam1yacak ka
dar hlssiz degildi. Sinyora
nm yüzüne dikkatle baka
rak: 

- Sinyoram, dedi. Y oksa . 
sizi ba§larma tac ederler 
amm... Ne ~areki hädisattan 
istifade zaruretindedeyiz. 

Bu son söz, sinyoranm si
nirlerini käfi derccede tes
kin etti ve: 

- Ester, vaziyetin ne ol
dugunu bilmiyorum, takib 
ettigin bedefin de asil ve 
hakikatini ve saikini hälä 
tayin edemiyorum.Bunda senin 
bir maksadm var, eger k1z1m1 
tehhkeden muhafaza edebi
leceksen, k1z1mm hayat, s1h
hat ve namusu tehliye dü§
miyecekse, fikir ve teklifle
rini kabul ediyorum. Dedi. 

- Sinyora, h1~bir maksa
d1m yok. maiyetinizde ge~ir
digim be§ rahat senenin mu
kabilini ödeyorum. 

- Hakhsm, bizi bir esir
likten, bir esircinin izbesin
den scn kurtardm. Pa§anm 
konagma, hem de misafir 
olarak sen getirttin. Bu hiz
metinin sadakat ve insaniye 

~emsi pa§a, Venedikli ka 
dmlara ha§met ve servetini 
göstermek i~in tertip ettigi 
bu eglence hayretlere läyik
tir. 

Hazinedar kalfa bu sirada 
i~eri girdi, ester, ah§km bir 
halle ayaga kalkb ve: 

- Emirleriniz, efendim? 
diye sordu: 

- Otur k1z1m, otur! pa§a 
hazretleri rahabmz1 sormam1 
emir buyurdular. 

- Rabat ve huzurumuz 
sayesinde pek mükemmeldir. 
Müsaade ederseniz Sinyore
ya da iltifatlerini tercüme 
edeyim. 

Ester, müsaade beklemekte, 
Sinyoreya dündü: 

- Pa§a hazretleri, rahat 
ve huzurunuzu soruyorlar, 
dedi. 

Sinyora bu habr§mashktan 
soa derece memnun oldu. 
Ve: 

- Hi~bir nuksamm1z yok. 
<;ok te§ekkür ederiz ! 

Hazinedar kalfa, sinyora
mn ince, ince pembele§en 
gzzel ve beyaz ~ehresine 
hayretle bak1yorken, kendini 
alamad1. 

- Dogrusu, Bu ana ve 
kiz1 Allah özenmi§ de yarat
m1~! dedi. 

Ester, Bnnu da sinyoraya 
terc!h atti; sinyora hl?zine
dar kalfafanm bu samimi 
ve gayri ihtiyari takdirlerin
den hakikaten memnun oldu. 

( Arkas1 v,ar ) 

A~1kmuhabere 
Kesre muhac1rlarmdan De

mir oglu Zarif ve Sad1ga : 
Sizi alakadar eden bir i§

ten dolay1 acele matbaam1za 
geliniz. Dircktörlük 

( Hallun Seli ) 

Kü~ük ililaf ve 
1 

Habe§istana 
Habsburglar 

1 Sil~h. :veriliyor 
Dimineata [Bükre§] -- Bazi lng1hz gazeteler~ yaz-

Habsburglar meselesi kar§1- d1klan yaz1larla Habe§istana 
smda da kü~ük itiläfm vazi- bollukla siJäh gönderilmesini 
yeti gayet sag!amdu. hükiimete tavsiye etmekte-

lki §ene evvel Belgratta tedirler. 
ü~ hükiimet mümessilleri ta- Bu hustista ne§riyat yapan 
rafmdan imza edilmi§ muka- Nevv Chronicle ve Manches-
vele ahkäm1 bugün de mer- ter Guardian gazeteleri ulus-
idir. Viyanada Habsburglarm , Jar sosyetesine ve genel ba-
iktidar mevkiine getirilmeleri n§a taraftarhkla tanmm1§-
hususunda vaki olacak her lardir. 
türlü hareket derhal äksi te· Bu moralist adamlarm top 
sirini göstererek kü~ük itilä- fabrikatorlarile bir §ekilde 
fm mü§terek menfaatlerini birleki§ olduklarmdan bahse 
daha s1k1 bir surette sag- b 

lüzum görmiyoruz. Y almz ir lamla§bracak1t. 
Yugoslavya vaziyeti bu ka~ noktay1 tesbit etmegi 

suretle göstermektedir. Di-
1 

lüzum görüyoruz : 
ger taraftan iyi bir halde Habe~istan zaten silählan- · 
i§lemekte olan Prag Telefon 

1 
m1§br. Habe§istanm silählan 

hatb ile yapilan konnu§ma- m1§ olmasmm hi~ neti.cesi 
larda Mösyö Bene§te ayni olarak son zamaclarda Ital-
mütaleada bulunmu§tur. Yu- yan as1glarma kar~1 ald1g1 
goslavya ile <;ekoslovakya dumm, italya Habe~istan ile 

Viyanada Habsburglarm ikti- ilkilerinin radikal bir §ekilde 
dar mevkiine getirilmeleri kotarmasm1 istemi~ ve iste-
i~in yap1lacak tecrübeler kü- mektedir. 
~ük itiläfm seferberligini Tiize aym zamanda taraf-
mucip olacakbr diyor. sizhkla da demektir. Eger 

Mösyö Laval de gc~en haf- italya büyük harbin ilk yihn-
ta bu husus hakkmda Fran- da trafsiz kalmami§ olsayd1 
sa namma yapbg1 beyanatta ing1ltere zaferini daha birka~ 
Habsburglarm ihtidar mev-

yüz bin ölü ve ulusal kay-
kiine getirilmeleri i~in yap1- naklarmm daha kötu sars1l-
lacak te§ebbüsleri k1rmaga 

·1 „ d 1· ~ olacakt1. dair kü~ük ifiläfca almacak mas1 e o enm -,; 
bilumum tedabire Fransanm-

1 
Sonra ingiliz imperatorlugu-

da i§tirak edecegini söyle- nun ba§ka bir~ok hadiseleri 
mi~tir. kars1smda bu tüze adma in-

Bu mesele yakmlarda top- gitiz dü§manlanna siläh ver-
Jacanacak olan kü~ük itiläf mekten ka'rmmam1§ olsaydt, 
daimi konseyinde bir müza- ingilterenin sava§I ~ok daha 
kere zemini te§kil edecektir. gii~ olurdu. ingilizler §Unu 
Ufuklan daima a~1k olarak unutmamahd1rlar ki, acunun 
gören ve kü~ük itiläf1 idare ucn Adis Ababada degildir. 
eden hükumet adamlanm1z Ve tarihte italya-Habe~ an-
bu meselenin dogurabilecek la§mazhgmda kapannuyor. 
i§leri en ince noktalarma ileride daha birka~ mühim 
kadar tetkik edeceklerdir.· bädiseler zuhur edecektirki 

Macaristan ba§vekili gene- italya bu hädiseler kar~1sm-
ral Gömbö§, Ar§idf1k Otto- da läkayt bir seyirci gibi 
yu Pe§te tahtma oturtmas1 kahr ve hatta hareketini bu 
hususunda saltanat Naibi gün kendi yüksek mcnfaat-
Horthy ile mutab1k oJduklan leri mevzuubahis oldugu za-
kü~ük itiläfca maliimdur. manda ba~kalarmm takmd1k-

Macaristanda saltanat me- lan vaziyete göre tayin ve 
selesinin müebbeden hallini 

tesbit eder. 
arzu edenlerin §iddetli itiraz 
larm1 bertaraf etmek i~in 

bu vaziyet Macarlarm pek 
ziyade i§lerine gelmektedir. 
Ayni zamanda milli sosyaliz
me f1rsattan istifade ettir
meyerek Habsburglann ha-
rekäbm müdebbirane bir su 

[Giornali d'italia] 
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• ELHAMRA ldaresind.e Milli Kütüpane ~ dirde Anschlus'a aol a\:il-

A 
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• S1nemas1 ~ 
~ makla korkulu bir vaziyet 29 Agustos Per§embe günü a~1hyor ~ 

ILK PROGRAM ~ ihdas edilmi§ olur. 

SEVMEK YASAMAKTIR 1 r;:=:r:.:~;·,,.~, 
• Ba§ rollerde: ~ „ Ala~eh1r ~ 

JOAN KRAVFORD - FRANCHOT TONE - GENE ~ i1 "S ~ 
lzmirin sinema sever halkma müjde: . . ~ : Lokant&Sl : 

• ELHAMRA sinemas1 bütün dünyada haz1rlanan fihm- ~ : . t•v• I v •1 : 
• · · · · · · · · · t · t• B ~ : T em1z 1g1 ve ucuz ugu 1 e : 

JQ.t lerm en 1yilerm1 bu mevs1m 1~m temm e mt§ ir. az1- ~ 
1
. . h lk k . ~ 

~ . . ~ ~ zm1r a 1m ~e m1§ ve 
• larmm 1s1mleri §Unlard1r : „ . ~ ~ orada yemek yiyenin bir 

Kata Diva [Bitmemic Senfoni ve <;arda§ Frustm) ~ ~ d h b k · •t IC 
~ t ~ a a a§ a yere g1 me- n 

Mümessilleri Marta Egger ~ mege and i~mi§lerdir. ~ 
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Osman Nuri 
EMiRLER <;AR$ISI No 22 

SULU HANDA 
Y erli mallar 

Pazar1 
• Anna Karenin " G. Garbo. F. March ' ~~lii:;.'t';2•••• +•J;;..t;lJ;;..t:&~ 

' • ~eytan Kadmd1r " Marlen Dietrich ~ F , ~
1
: Bir A§k Böyle Bitti " P. Vessely, V. Forst ~ r&DSIZC8 

Memleketimizde dokunan 
her türlü yerli keten ve do
kuma sofra kahmlan, fantazi 
yüz havlu ve hamam tak1m
lar1 ve bornozlan, yatak yüz
leri, ckstra \:ama§trlik, ipek 
iplik bezler, patiska ipck 
masur, karyola örtüleri, ya
tak, yorgan ve karyola ~ar
§aflan, mendiller, kaput vc 
astarlar, pijamahklar, zifirlcr, 
elbise vc cteklik ii;in pöti 
karcJer vc aramlan her cvc 
15.ztm olan -;ok ~c~itlc.•r. 

• 

• S. Eyyübinin K1hc1 " Rejisörü Sesil de Mille~ D 
1 • Siläh Ba§ma " Annabella, V.IFranger~ erS 
1 • Sar1§in Karmen " Marta Eggert ~ iyi bir metotla Lise ve 
• • Sevmek Yasak m1 " N. Shaarer, F. March ~ Orta mekteb talebesine ve 

Bengale Avc1 Taburn " Gary Cooper ~ tahsilde olm1} anlara, Frans1z 
S • Faki bir delikanhnm H. " 'Marie Bella ~ lisamna hevesli olanlara ~ok 

• ~en Dul e1 M. Chevalier, Jeannete~ iyi ~artlarla lisan ögreten 
Kleopatra rcj1 " " Seil de Mille ~ F ransada tahsil görmii~ bir 

k PIN . ~ 
Maz r a " " o a egri ~ mualliru ders vcrmektedir. 
Sevginin Sesi " " J. Kiepura, M. Eggert ~ Arzu edenler hcrgiin 8 den 

_. • Tarzan vah§iler arasmda ~ 12 yc kadar görü~ebilirlct". 
Volga Mahkümlar1 . . . vesaire vesaire · · · ~ G b l · 

· · Adrcs : azi u van c1var1 Bütün bu fedakärhklara ragmen bu yem mevsnn ~ 
ELHAMRA duhuliye fiatJarm1 da ucuzlatacakllr ~ Sen Polikarp kliscsi yanmda 

• • • • •1'~~~~ Saadcddin Dilbilgin. 1-13 

10 gün zarfmdn ayni mal 
ayni fiatta ba~ka ycrde olur 
5a paray1 iadc edclriz. 1-13 
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ltalya hükümet 
Habe1istan1 hava harb1 ile k 
layca ezebilecek durumda m1 

italya tarfmdan Habe~is- : biri bir memlekete taar 
tana kar§t a~1lacak bir bar- edebilir. 
bin gü~lüklE!rinden dün bah- 3 Yapilacak tayya 
setmi§tik. Bugünde hava ta- taarruzu~ile ya gaz bomb 
arruzundan bahsedecegiz. ya yangm bombas1, yabd 

Hava harbinde, evvelä da paralay1c1 madd~l~rd. 
l b.1 k 1 ~ d yapilm1§ ve top merm1s1 gt 

§UD ar1 1 me az1m 1r: . a 
1 H h k t . · tesir yapan tahr1p bomb - er ava uvve mm • 

abhr. ancak ü~te biri her zaman 
i~in u~u~a haz1rd1r. (Bu da, 
u~u~tan sonra dogruca tek
rar kendi as1I u~U§ meyda
nma gönderilmek §artile), bu 
kuvvetin diger ü~te biri va
zif eden henüz dönmÜ§, lta
mirdedir; ü~üncü k1sm1 da 
yeni bir u~u§a hazirlanmakta 
ve istirahattadir. 

2 - Her devletin mevcud 
bütün tayyareleri diger bir 
devlet arazisine taarruz i~in 

kollamlamaz. <;ünkü her tay
yare bu maksada yarayamaz 
mevcud askeri tayyare tipleri 
nin ü~ cinsi vardir 

~irincisi ke§if ve tarassut 
tayyareleri, 

ikincisi: Av tayyarcleri, 
Ü~üncüsü: 

tayyareleri. 
Bombard1man 

i§te dü§man arazisine taar
ruz i~in kulamlabilecek olan
lar bu Ü'rÜncü sm1f tayyare
leridir ki bularm da gece ve 
gündüz u~maga mahsus ayn 
tipleri vard1r. 

Demek oluyor ki bir dev
letin ne kadar bombard1man 
tayyaresi varsa - en fazla 
olarak - bunun anca~< ü~te 

Müthi§ 
Yaimurlar 
Roma, - Budape~teden 

verilen bir telgraf haberine 
göre Macaristanda müthi§ 
yagmurlar yagml§ ve bir~ok 
zararlar olmu§tur. 

Bay Groi~ 
Belgrad - Yugoslavyanm 

sab1k Macar sefiri bay Groi~ 
Londra sefaretine tayin edil-

Zll~t'f 
Mobilya 

Fabrikas1 
En lüks ve en saglam, en 

cezib yimek, yatok, misafir 
odasi tak1mlarm1 izmir pana
yrrmda 128-129 numarade 
ve ismet pa§a bulvarmda 41 
numarah mobilya me§herinde 
sahlmak üzere te§hir etmek-
tedir. 

Mobilyaya k1ymet veren 
zcvatm görmeleri käfidir. 

Burla 
Biraderler 

Pavyonunu mutlaka ziyaret 
ediniz 

Frigideire, Telefonken Radyo 
A. E. G 

Pavyon n,umarast : 
77 -78 - 79 - 80 - 81 - 82 

Kazmirci 
ASIM RIZA BIRADERLER 

J>aviyonunu bir clcfa gc
zerseniz. zengin kaz.mir c;e~i
di bulacak vc büyiik mcn
faal cldc cldc edeceksiniz. 

Paviyon A. 

Yangm bombas1, yan 
~1karabilecek yerlerde te 
keli olur. Eger yerlerda i 
iye te§kiläb yoksa ... 

Parlay1c1 bombalar da 
rahyacak bir§ey bulurlar 
düstükleri yerin 50-60 me 
uzaklarma kadar tesir ya 
lar. • 

Gaz bombalarma gelin 
200 kilometrelik bir gaz bo 
bas1 ancak bir hektarhk 
arazi parcasm1 gazhyab: 
( Büyük bir §ehri ve ya ar 
zi par~asm1 gazlamak hus 
sunda bu rakam bir öl 
olabilir). Bu miktar gaz, bJ 
arazide ya§ayanlar i~in teb 
likeli olabilir. Fakat §U §art 
larla: 

A) Eger hava durgun 
veya rüzgar saniyede 2 - · 
metroyu ge~mezse, 

B) Bombonm dü§tügü ye 
ve etraf1 ~ukursa, 

C) Ayn, mahalle ve b at 
men civarma 10-15 dakikad 
bir takrar ayni miktarda g 

ablabilirse, ~ 
D) T aarruza ugrayaca 

halk gaz maskesi ta§1mazs 
(Sonu yarin) 

~ ~ 

Acele •• muza" 
yede ile fevka 

iade sat11 
~S Agustos 935 pazar gü~,}f 

öyleden evvel saat onda G~d e 
tepe tramvay caddesi sal 
hane mevkiinde 383 nulll~~ 
r<Jh hanede bay Hasana a• 
tngiliz mamulätmdan ye 
bir halde bronz birer bu~ 
ki~ilik kesme iki direkli kat' 
yola maa somyalan. 0-11 

aynah kü~ük §ifonyere 
aynah tuvalet komidino 
ve kadifeli ~ezlonk, mas 
cevizden mamiil iki kap i 
aynah dolap tül perdele\e 
korni§ler Viyana mamulat1t1, 
dan tablah kanape maa i~ a 
koltuk, cevizden mamul bii 
fantaz1 käre yemek masa a 
mu§ama kanepe ma§ iki 1' t 
tuk tablah ve has1rh sand~ 
liyeler, aynah ask1hk, ma\' ,t 
orta masas1, basma leuhal 11 

balkon estorlari, körüklü ' 
8 

kuk arabas1, gayet ~· 
ha~1r tak1m1 masasiyl 
Odalardaki taban mu'811' 
balar1. Pate markah grarO~ 
fon maa 11 adet Sahibiit' 
Sesi pläklarile. Gece lattlb' 
porselen vazo. Cevizden i1' 
mül ipekt en kanake tak1tt1 
~emsiyelik kadif e · kanaf' 
tak1m1 9 par~ah. Kübik otl 

'k' . s#, masas1 ve 1 1 s1gara ma 
Halt seccadeler vesir bir' 
e~yalar müzayedc suret' 
sat1lacakhr. 

Sah~ pe~indir f1rsah 
~1rrnaym1z. 

Türk müzayede salooll 
Müdüriyeti 



Eczaczb 
1 
t&I Kolonya Esans \ 1e ~1ustahzarat1111 

• • 
lzmir Panay1r • • nc 1 

PAVYON NO. 156 DA 

GÖl~ECJ;:I{SiNiZ 
ibl~~ 
a$ ~~-~~~{Sj:~~':.::u."-.'r..;;o.o~ 

·~ 
:~~~~8~~~~~/ 

Ankara Bir l 
C)rn1an 

ANKARA 
~ifiigi fahrikas1 n1a1nuJatI 
<;iFLiK ~ARABI 

ve KA~AR PEYNIRI 
be 81Ars1ulusal lzmir Panayirmi'_ziyaretinizde ANKARA 
ad' RASI pavyonundan mutlaka i~iniz. 

11 
, Pavyon numarast (214) 

g ~~~~ ~~~~·=--;::.n· 

~:ihahili ve ~ocuk ba 
doktoru : AT A 

1 la 1 

:Mahmut.Se 
RUSVA DARÜLFÜNUNUNDAN MEZUN 

üo~ f)iplo111a 1 Tun1ara!S1 44 8 - :;4s 
G" lie · 0 Jld rgün saat 15 - 18 ze kadar Kar§iyakada Ink1läp soka-
Sal a 15 numarada hususi hastalarm1 kabul etmektedir. 

D1~~ 
ait: ~====::====================~x:::::===~:=-"·...,.-r-

ye 

;i:1 anavzr 
Ü"' 'J 

"Ars 1 • 
il ~i 1u usal lzmir panayir1 

'nos.A tde oldugu gibi her ~e
as1„1 ~.bze ve ~i~ek tohum

ap' ivi 1tnyevi • gübreler, kim
eler~ek lb~yve agac1, sebze ve 

lat1tl, ilä~ar1 ve ~e~id alet-
j~ „ Panayiri de izmirdedir. 

ql' •• 
buf !ttt <>nünde " Meram „ to-

asll(.aat lttagazasm1 bilmiyen, 
i 1'"kt ~1 Park~1 ve ~i~eK~imi 

h llt 
n<v·uog.~ 

0 f' Udan dogruya en yük 
a V lttti l } _ . 
h 11'11 1\1 a ar a munasebeh 
„ 

3 

0
1 8~ erarn tohum magazas1 

u ~ tie p . . . d 
1 
;-it anayir 1~10 e pa-

.1,........._. }'aPacakJar i~in zengin 
s1Y ~ 
§artl 

aftl~ 
ibil11 

alllb' 
n ti1 
ak1if. 
naf 
ott 

• 
lZ 

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

Pavyonlarm1 aga~ ve ~i
~eklerle süslemek istiyen sa-
ym mÜ§terilere bliyük kolay
hklarla panayir sonuna ka
dar bak1c1 kendimize äid ol-
mak üzere pek müsait §e
raitle anla§thr„ Mevsimlik 
'sebze ve ti~ek tohumlan
m1z1 gümrükten tektik„ 

Hisarönü 
Telefon 3478 "Meram „ 

Hüseyin A vni 

( .Halk1n Seal ) 

P yra 
gelece 

• • 
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0 
. 
• • Ta~ra n1isafirlerine 

n1ühin1 bir n1üjde 
Arsrnlusal 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 Keteciler
de Laie sinemas1 kar~1smda 
Sel~uk otelini ziyaret etme
niz käfidir. Otel i:cretleri 
25 kuru~tan S kuru§a kadar 
ve <;e§me kapltcalarma git
mek arzu edenler Ke~eci
lerde Sel~uk oteli müsteciri 
ve <;e§me kaphcalarmda bak
kal b y Kämile müracaatlar1. 

öldürmek lCln 
' 

ALINIZ 

Umum deposu - Edvar Co son Halefi 
2 inci Kordon No. 88 

Telefo 3306 
Hergün i~m Barut hanm

dan otobüsler kalkmaktad1r. 

izm· T • Ediyor ? Telefon: 2876 

l)is J)oktoru 

• i Ta 

iler r 1 r ••• 

'Yaln1z izn1ir dcgil izn1i1:~ kon~~u ~Ji~tü.n_ iller halk1n1n_ Kn_ba~ay1 ,.e 
)

1 ükscJ rak1s1n1 ncden tcn:1h ctt1klenn1 b1hvor 111usunuz? Bdn11Yorsa-

2 inci Beyler S. Hamarn 
kar§ismda 37 numaraya ge~
mi§tir. Telefon 3774 

n1z ögren1n1z; 
Bu rak1lar i~tah ar;ar, ne~'e verir ve ayni zamanda vücudde bir g1da bizmetini görür. 

i~te bunun i~indirki herkes Kabaday1 ve yüksel ralularm1 tercih eder. 
--..:..·_~..,:.1 

üzel Hisar 
f r 

..., 
gazas1 m 
u 

izn1ir Yolbedesteni No t n 
Etamin, keten, file perdelerin enva1, perdelik file, tül 

cibinlik, ve karyoJa tülleri, krcm ye§il, estor ve has1r per
deler, perdelik ve kanapelik kadife kreton, more ve fan
tazi kuma§lar. Perde sai;aklan ve baglar1, masa örtüleri ve 
sofra tak1mlar1, karyola örtüleri, pamuk ve yün battaniyeler 

Taban, kanape, sofra mu~ambalarmm envai. Bronz ve ce-
viz koniizler vargel vestor aga~lar1, yolluklar ve paspaslarm 
muhtelif boylar1. ~ezlong sandalye bezleri, kanepecilige aid 

, malzeme ve mefru§ata müteallik e§ya rekabet kabul etmez 
fiatlarla magazam1zda sablmaktad1r. 

*~x**-**x*~~-Jdd~ ***~* •X 
1c1c'4t)+ 

M» 
>+ 

1 

~en 
izmirimizin en ne 

zih bir yeri olan 
Basmahane Dev-
Iet Demiryollar1 
kar§ismda ~en Y er 
k1raathanesi mü
ceddeden yap1lmak 
§artile aplmt§br. 
Müstecirleri Bay 
Ömer Lütfü vc 
Kämil ve idareci 
Bay Mürteza bütün 
izmir ve mülhakat 
halk1 bu nczih ve 
lüks karaathaneyi 
te§riflerini rica eder 
ve mükemmel son 
sistem radyo ve te
miz yeni pläk din
lemek ve mükem-

er k1raathanesi 
I 

DOKTOR 
KEMAL TONAY >+ 1 mel bir tara~a ve 

ä 
temiz hava almak 

Bakterivolog ve bulas1k ile salo-1n 
.J „ ~ h 

hastahklar n1ütehass1s1 
ve temiz me~rubat i~mek isteyenler mutlaka bir defa ( ~en 
Y er ) k1raathanesine gelmelidirler. » __ .,. _________ _ 

Basmahane istasyonu kar~1smd~ Dibek sokak ba§m• )+ Her fiata sat1§ Sahilde 
dka 30 say1h

6 
ev vekmduayehnehtan

1 
esmdke sbab

1
ahdsaat 8 den )(. · Önümüzdedi Pazar günü 

• a ~am saat ya a ar as a anm a u e er. „ . Av t . . b . . Sat1l1k arsa 
A • )+ yam gus osunb1rm1 e~mci 

Müracaat eden hastalara yap1lmas1 laz1mgelen sa1r u... „ „ b hl . l f 

T 

· 'k k 'k l · .1 1. b IV gunu sa a eym a a ranga 
tahhlät ve mt ros op1 muayene er1 1 e verem 1 asta- saat onda Birinci Kordonda 
lara yap1lmasma cevaz görülen Pnomotoraks muayene- )+ Alsancak iskelesinden evvel 
sinde muntazaman yap1hr. Telefon: 4115 ~ Gazi kadmlar sokagmda II 

.., Y'V'Y'V' YV'V''V"Y:YY 2(X"V'~V'V"VU numarada maruf bir aileye "'•"' .,,..."'i"'"'•"''"'„ „.„.,,...._..,..„.,..:•r.,.„ • • • .,....,,......,,,,.,,...„„,..„.,...,., 1 ait lüks mobilyalar bilmüza-
:li'~ ••~••••~~ i yede sahlacakbr. 
n Saatlm n ·, Gerek 3 kanath aynah do-u ll lap, koltuk tak1mlar1, Bayu 
n BozuJaca k' bozuld u n 1 ayna, Amerikan 6 sandalya, 
~ dive n1Crak ~ 1 orta masas1, dört kö§e ye-
~ etn1eviniz n mek masalarJ, yumurtah ku§-
• „ „ „ • • . • • i lu ayna, 6 yemek sandal-

E 
R 

z 

M 
E z 

Bayrakhda §imendifer is
tasyonuna pek yakm bir mev 
kide deniz kenarmda yüzü 
on alh ve derinligi altm1~ alh 

metre olmak üzre bin yüz metre 
ter biinde bir k1t'a arsa gayet 

ehven fiatla sabhkhr. iste-
yenler Odunpazar Sara~Jar 
sokag1 4 No. Abdiilhalim ti
carethanesine müracaat 

~anh sancag·1n11z1 ~ere
fi}e n1ütenasih aln1ak 

H E 
K 

1 
M 
E 

T 

• . <;unku !urk1ye'!.m bm- n yalan,, tek ve tift kanath i c1k ~anatkar1 S. Suleyman ~ aynah dolap
1 

2 komodin,Jar-
i a.z b1tr za.matln za,rfmkda onu : deniera, müdevver yemek ve takn1ak 1~terseniz 
~ s1ze. ~mma 1 ° ara . ~ep- i masas1, konsol ayna, yaz1-
~ yem bir .~a~.e sokabihr. : hane koltugu, aynalar ~ini n Her turlu ce~ V~ kol ~ saks1hk, kadifeden kanepe 
~ saaatlar1 ve vhed1yehk C§• ~ 2koltuk büfe, t Viyana sandal n y~~l _b~ magazada bula- ~ yalari, heykeller,resimli levha 
~ h1hrs1mz. ~ lar, ~ini soba, oyun masas1, 

Kemeralb .~ ADRES: Kemeralb VEmir- ~ takim Iabroken, §emsiyelik, 

~adirvan altmda 10 numa
rah dükkända 

l3AYHAI<<;I 

~ükrü 
Hükun.!et ~ ler ~ar§isiagzmda ~ iki salmcak1 §e2long, servis 

Kar§tsmda ~~••••„•~JiO:..t:il~ lavaman, buzluk, kütüphan~, Ticarethanesinden aliniz. 

l Bu .. yu·· K tahta dolap, karyolalar, hah Burada senelerdenberi her 

Ulu bayrak 

k A 1 kilim ve seccadeler d1var 
l l rsa ar boyda bayraklar model üze-. su··1eyman saab ve sair bir~ok lüks mo-

b'I l b"I ·· d t 1 rine ve gayet saglamdir. Tepecikte Käg" idhane cad- 1 ya ar 1 muzaye e sa 1 a-

L k kt S t · d' C. H. Parti bayrag1 da 
desinde iyi bir mevkide ·ve 0 antas1 ca s~~an a ::k~~§~~d~· büyük mükemmelen yap1hr. 

€ii\ . ucuz fiatla sabhk arsalar var- Birinci kordon saman is- Kardi~ah lbrahim bey hamn Toptan ve perakente s1-
W du·. Talipler matbaam1zc mü- kelesinde numara 66 da da 40 No. da Emniyet mü- pari§ kabul edilir. Azäm1 ko-

"\ ·". 
h J;'Hl .. racaat cdebilirler. a~ilmi§br. 1-15 zayede salonu müdüriyeti. iayhk gösterilir. 

r~~~N iÜRKI- 1· ;J'-ff kk z) i~ilir. Temiz olmakla beraber s1hhidir. Son sistem otomatik makinalarla yap1lan ISMAiL HAKKI Gazozlari temizJik 
onll YALNtZ Sm81 a g Z . ve s1hhat bak1mmdan birinciligi kazanmi!Jbr. Jzmirin her dükkänmda kahve ve gazinolarda bilhassa 9 EYLUL 

PANAYIRININ gaz.ino ve me§rubat pavyonlannda sahhr. ISMAIL HAKKI Gazozlar1 yürege ferah, kum ve bobrek hastabklarma §ifa verir. 
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Bir Plajda 
Harikulade bir hadise oldu 
~~~~~~~~~~-oo~~~~~~~~~~~ 

1\'lakine adan1 ~1plak dilebcri ka<;1n.!1! 
Amerikanm en modern 

plajlarmdan birisinde harü
küläde bir hidise olmu§tur. 

Hadise, son zamanlarda 
umumi yerlerde kullamlmas1 
moda olan bir makineden 
adamm, gen~ ve güzel fakat 
~iplak bir k1z1 ka~1rmasmdan 
ibarettir. 

Bu badise plajlarda cid
den ve tela§ husule getir
mi,tir. 

Hidiseyi ,öylece tesbit 
edelim: 

nüz §UUr yoktor!„ ~eklinde 
kat'i taporunu vermi§tir, 

~u halde?. Bu makine 
adam gen~ ve pplak k1z1 
nas1l ka~lrmi§br?. 

<;ok meraka dü§en Ame
rika zab1tas1 nihayet bu su
alin cevab1m bulabilmi§tir: 

Hädise, Nevyork banger
lerinden M. N. mn k1z1 ve 
kar1s1 c1var plajlarm en ~1p
lak Havva k1zland1r; bu hal 
bangeri ~ok tazip etmekte
dir. 

Al man 
Tayyareleri 
Unn1n1i harteki i~arcti 

ta~1yaca klar 
Istanbul 24 (Özel) - Al

man harp tayyarelerinin, u
mumi harpte oldugu gibi 
beyaz zemin üzerine siyah 

· ha~ ta§imalari kararla§br1l-
1JH§br. 

Almanlarm bu karar1, Fran 
s1z millet reislerini yeniden 
heyecana dü§Ürmü§ ve ve 
"asrm hayaleti gine hortla
yor!„ ne§riyatlarmm bo§an
masma sebep olmu§tur. 

MUSSOLi'NiNiN DAMADI 
--- „ -------- - - -

Habe§istana Harba 
Sevkedilecek? 

m1 

istanbul 24i[Özel] - Mus
solininin damad1 ve italyanm 
matbuat ve propaganda na
z1r1 Kont Giyono'nun siläh 
altma alarak mensup oldugu 
sene efradile birlikte Eritre
ye hrrbe gönderildigi söylen 
mektedir. 

Kontun askerligi müdde-
~ ~ 

tince vazifesi bir vekil tra
fmdan görülecektir. 

Kot, Mussolinin en ziyade 
itimat ettigi ve en mübim 
vazifeleri verdigi Fa§ist rüya
sas1d1r. Bu suretle asker 
edilmesi, italyan efradma 
fedakarhk, nifsi f eda dersi 
vermek · imi§. 

Amerikanm aile dedikodu 
lar1 ile ugra§an bir gazete
sinde ,öyle bir haber ~1k
m11ttr: 

"Nevyorkun maruf banger
lerinden M. N. k1zm1n ve 
refikasm1n plajlarda ~ok ~1p 
lak gezmelerinde ~ok müte
essirdir. Bu günlerde bir 
plaj fac1as1na ,ahid olmak 
ihtimali vard1r. „ 

Bunun~ün, ve mahut §an
taj gazetesinin yapbg1 i~in 
pläj ~1plaklar1n1 korkutmaga 
karar vermi' ve bu hususta 
robotun i~ine para ile bir 
edam sokmu§ ve k1zm1 ka-· 
~1rtarak korkutmu§tur. 

1 
Türkmen atlilari 

Vak1t nak1tt1r1 ------ ----00-------- ---
Vak1t nakit oldugu t-akdir- . 400 

de bu asrm 1sraf edilmiye-
kilometre yolu kolayl1kla 

Bu haber, göründügü ka
dar manas1z degildir, ve aile 
skandallarm1 jantaj vas1tas1 
yapan bu gazetenin bugibi 
tahminleri de ekseriyetle p
kar. 

Bu haber kocas1 veya ba
bas1 ile aras1 §eker renk 
olan güzel ve ~1plakhg1 ken
disine en ~ok yak1,tiran 
kad1nlar arasmda vak1a te
lit uyand1rm1,br, fakat ha
ber o kadar müphem idi ki 
bunu kati surette üzerine 
alan ~1kmam11br. 

Aradan bir müddet ge~tik
ten sonra, bu havadis tama
men unutulmu§tur. 

Hatta bundan on gün ev
vel plajlarm en ~1plak ve en 
küzel bir k1z1 bir taruza ug
ramitbr. Hem de kimin ta
raf1ndan? 

K1zm babas1 tarafmdan 
dagil plj gazinosunda hizmet 
i~in kullandan robot yani 
makine adam tarafmdan! 

Bu Mnas1l olar? Diye sor
maym1z, Makine adamler ne 
kadar tekemmül etmi§ 
etmit olsa 150 kadar kelime 
aöyliyebilmi, olsa bile, §UUr
lu degillerdir ki„güzel ve ~1p 
Jak bir k1z1 ka~1rmaga te,eb
büs edebilsin ! 

Evet, bu itiraz ~ok yerin
de ve dogrudur. Fakut ne 
~are ki hädise de herkesin 
gözü önünde ge~mi§, zab1ta 
sicillerinde yer bulmu§ bir 
vak'ad1r ! 

Robotlarm fevkaläde te
kemmülü önünde baz1 kim
seler bunlara §Uur bile bah, 
edilecegine inanmaktad1rlar. 
Plalar halk1 böy]e bir §ey 
oldu sanm1§lard1r. 

Ne ise... Zab1ta, robotun 
ince kumlar üzerindeki ayak 
izlerini takib ederek k1z1 
bulmu§lar ve baygm bir hal
de demirden kollar arasm
dan alm1§)ard1r. 

Bu i§e zab1ta da cidden 
fqml§ ve Kobotu en mahir 
bir makine mühendisine -baz1 
yar1 delilerin bp• adliye mü
pbedeye verildikleri gibi
tetkik i~in verilmi§tir. 

Mühendis makineyi tetkik 
etmif, fakat ancak kurul

dugu hareket dairesinde i§ 
görebilecegini tesbit etmi§ ve: 

"Bu makine adamda be-

Günlerce deb§et salan .bu 
hädiseye §imdi plaj ~1plak
lar1 kahkahaJarJa gülmekte
dirler. 

cek bir kimyad1r. Vak1t kay-
betmeden, yorulmadan, al
danmadan pazarhks1z tuha
fiyeye ait ker arad1gm1z mal1 
Ucuzluk Sergisinden ahmz. 
~ 11!9!11 ~II ".;II 
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Dost tebrikleri 
•••• 

Moskova ticaret odas1n1n pa-
DB)'Ir i~in tebriki 

Panaymn a~1lmas1 dolay1-
sile Moskova Ticare Odasm-
dan geien tebrik telgraf1 ile 

~arbaybgm verdigi cevab1 
a,ag1ya koyuyoruz: 

Ars1ulusal lzmir panaym 
komitesi ha,kanhgma: 

Ars1ulusal panaymn a~Ih§l 
münasnbetile büyük muvaf
fakiyetJer dileriz 

Sovyet te,kilähmn i'tiraki 
aram1zdaki dosluk ve ekono-
mik baglarm1 daha saglam
la~brd1gma emimz. 

Moskova Ticaret 
Odas1 

Mo§kova Ticaret Odas1 
ba§kanhgma : 

Arsmlusal izmir panay1r1-
nm ac;1h§1 münasebeble izhar 

~ ~ ~ ~ 

Düzeltme 
Ekonomi bakamm1z bay 

Celil Bayar §erefine beledi
yemiz tarafmdan panay1r ka
zinosunda verilen ziyaf ete 
ait davetiyeler matbaam1zda 
bas1lm1§h. Bu davetiyclerin 
bir k1sm1 bir tertip yanh§hk 

olarak 22 Agustos Per§embe 
gunu dizilecegi yerde 24 
Agustos Cemartesi günü §ek
ilnde dizilmi§tir. Bunun ic;in 

Anadolu gazetesinde bu me
scle hakkmda yaz1lan tenki-
din hedefi belediyemiz olma
y1p matbaam1z oldugunu 
özürlerimle arz ve keyfiyeti 

' düzeltirim. 
Y1ld1z matbaas1 sahihi 

Maammer 

Zayi 
935 senesi mezunlarmdan 

ve Topalb ilk mektebi son 
s1n1f 308 numarah ~ahadet
namemi zayi ettim. Yenisini 
alacag1m ic;in eskisinin hük
mü yortur. 

Dolapla kuyu Kabakc1 so
kak No. 138 Fethiye Meryem 

ettiginiz samimi hissiyata 
te§ekkür ederim. 

Sovyet pavyonu panaym · 
m1z i~inde iki hükumet ve 
millet arasmdaki sals1lmaz 
büyük dostluk ve karde§ligi 
gösteren güzel bir abide ola
rak yükselmekte ve panay1-
nm1zm degerini arbrmakta
du. Dost memleketin mo
dern bünyesini ifade eden 
bu eserle ögünüyoruz. 

Bu münasebetle izmir hal
km1n ve Panayu Komitesinin 
s1cak dostluk duygularm1 ve 
karde§ milletin refah1 hak
kmdaki temennilerini teyid 
etmekle ,eref duyuyorum. 

DR. BEH<;ET UZ 
Ars1ulusal izmir Panayir 

Komitesi Ba§kam 
fzmir ~arbay1 

Türkofis 
- Ba§taraf 1 1 incidc -

yazdm1§ olan kararlarm tat
bikine aid tedbirleri ve ken
disine müstahsillerle ihra
racatc;1lar birligi tarafmdan 
verilmi~ olan salahiyetin kul
lamlmas1 §artlar1m yüksek 
makamlarm bu hususta ve
recekleri direktifler üzerine 
istinad ettirecektir. 

Muglada 
Orman 
Yangin1 •• 

Mugla 23 (A.A) - Mug
laya bagh Y 1lanh dagm <;o
ban ovvasmda <;atal alanm
da orman yangm1 ~1km1~br. 

Yangm1 söndürmek icin 
merkezden orman i§yarlarile 
jandarma kuvveti gönderil
miftir. 

Bay Eden 
Londra 23 ( A.A ) - B. 

Eden ü~ gün i~in Londradan 
ayr1lm1§hr: i§ Bakam B. Na
dere Londrada kam1§d1r. 

katedebildiler 
Moskova, 2:\ (A.A) - 34 

Tiirkmen Kolhaz köylüsii atla 
A~kabaddan Moskovaya ka-

: m1,tir. 

dar 400 kilometre üzerinde 
yapmakta olduklan kahra
manca yürüyÜ§Ü sonuna ir
mi§tir. 

Kafilc Ä§kabaddan May1-
sm 30 unde kalkm1~ ve yol
da KaraKurum ~ölü ile Step
lerde büyük zorluklar1 yen
mek mecburiyetindc kal-
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Moskovnya vari~larmda 
Türkmea athlari ulusal mü
dafaa halk komiseri bay' 
Tukacevöki, Siirkmen cumu

riycti icra komitesi ba§kam 
bay Astakof •e binlerce halk 
tarafmdan kar§tlanarak se
lämlanm1§lard1r. 

Athlarm s1hhab gayet 1y1-
dir, atlarm vaziyeti de ~ok 
iyidir. 

r.;1 
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1bulgar hükümeti 
Bulgaristan Türklerinin vicdan 

lar1n1 da ezmege ~al1§1yor 
Istanbul 22 [ Özel ] - Sofya ve baz1 Bulgar §ehirlerin

den istanbula gelen hususi mektunlarda, Bulgar hükumeti
nin §imdi de Bulgaristan Türklerinin vicdanlarm1 ezmege 
ba§lami§br. 

Bulgar hükumeti, be~er yobazdan mürekkeb mürteci ruh
lu herifleri Bulgar köylerine mnsallat etmi§ ve bu hocalar 
halk sadece mürteci gazete olan 11 Medeniyet „ adh pa~av
ray1 okumaga icbar etmektedirler. 

Bu yobazlar, ink1läbm aleyhine ellcrinden gelenleri telki
ne i;.ah§maktad1rlar. 

Halk, bu mürteci heriflere yüz vermemektedir. 
11'"'11 
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1/ngiliz hükümeti 
~~-----------~~--0000~----~--~--------

Kabinenin kararlar1n1 bugün 
bildirecek mi? 

Londra 23 (A.A) - Hükumetin bu gece Fransa hükü
metine bir nota vererek ingiliz kabinesinin dünkü toplanh
smda almm1§ olan kararlar hakkmda bilge vermesi muhte
meldir. 

Bu sabahki görü§ü~ün en sonra kabine bildirigine göre 
hükümet italyan-Habe§ anla§mazhgmda yenidcn bir ara bul
ma te§ebbüsünde bulunmak niyetinde <'lmay1p italya ile 
noktai nazar teatisi i§ini Famsaya terketmeyi tercih eyle
mektedir. 
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8. ~ükrü Kaya 
- Ba~taraf1 1 incidc -

temenni ediyoruz ki, kabine
de degi§iklik olacagi haber
Jeri dogru olsa bile i~ bakam 
~ükrü Kayanm degi§ecegi 
haberi mevsimsizdir. 

Sayialarm bu k1sm1 Ana
doJu Ajans1 tarafmdan tek
zib edilmi~tir. 

Bay Mahmud esal Bozkurt 
lstanbula gitmi~tir. Gaz.ctc
cilerin suallerinc vcrdigi cc
vabta, istanbula resmi bir 
davet üzerine geldigini, §eyi& 
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Atatürk 
ANITI HARPUTTA 

KURULDU 
Eläziz, 23 (A.A) - Harput 

kasabasmda yapilan Atatürk 

amtmm a~1lma töreni dün 
yapdd1. Törende binlerce halk 

birinci genel espektör Abi
din Ozmen, ilbay Tevfik Gür 

vc köylerden geien heyetler 
bulundular. Halkm sevinci 
sonsuzdur. 

alardan haberi 
söylemi§tir. 

24 Al>USTOS 

ilbaylar 
Toplant1s1 
Yap1ld1 •• 

Ege bölgesinin alb ilbaY' 
dün sab1k ilbay1m1z General 
Käztm Dirik'in ba§kanhgmda 
olmak üzere C. H. P. mer
kezinde i~tima etmi,Ierdir. 

Bu i~timalara bugün de 
devam edilecek ve AfyoD• 
Kütahya ilbaylar1 da gelecek 
lerdir. 

1 

11 

Havagaz1 
Uraya ge~iyot ._ 

Ankarada yap1lan bir itiläf . 
mucibince izmir havagaz1 bii• 
tün te,kilätile belediyeye k 
devrolunacakbr. il 

Devir hazarhklarma §imdi
den haz1rlanmata ve 15 Ey
lülde Havagaz1 müessesata 
tamamen belediyeye verilmit 
olacakhr. 

Su ~irketi 
1 SO BiN Li RA YI VERECE1' 

izmir Su §irketi halktall 
fuzuli olarak ald1g1 150 bin 
lira ile hükümete aid 85 bio · 
liray1 geri verecektir. 

235 Bin liraya kadar olan 
bu para bugünlerde bankaya 
yatmlacakbr. 

13,000 ki§i 
PANAYIRI BiR GÜNDE 

GEZENLER PEK 
<;OKl"UR 

Panaymm1z ai;.1ld1g1 andan
beri bir an kovam gibi i,le
mektedir. Uraym tuttugu 
hesaba göre, dünkü ziyaretci 
miktar1 13,000 kitiye var- . 
m1§hr. 

Panaym gezenler bu seneki 
tertibab ge~en seneden ~ok 
yüksek bulmaktad1rlar. 

Ulus okullan 
Okumak ve yazmak ~agi

n1 ge~irmif olanlara mahsus 
olmak bu sene de bütün il~e
lerde Ulus okullan a~da- · 
cakbr. 

Üniversiteli 
ge~.~ler 

Bergama, Odemi' ve Ti
rede bir tetkik seyahab yap"' 
makta olan Üniversiteli gen~"' 
ler dün Yamanlara gitmittir· . 

Geri~ler Örnek köylerinde 
gördükleri gördükleri ~o" 
müteha~sis olmu,lard11. 

~arapl1k 
•• 
Uzümler 
inhisarlar idaresinin bugi1" 

ne kadar ald1g1 ,arabbii 
üzüm miktart 78 bin kiloy\J 
bulmu§tur. 

inhisar idaresi, bir ka~ gUO 
sonra misket üzümü almai' 
ba§hyacakbr. 

Duyumlara bak1hrsa mi5" 
ket üzümün kilosuna ü~ klY 
ruf otuz para verilecekt~ 

Zayi 
931 senasinde Karata1 or 

ta mektcbinden alm11 oJdO: 
gum §ehadetnamemi z•'f' 
ettim yenisini alacag• md•' 
esgisinin hükmü kalmam11t1t• 

izmir Dolaph kuyu oa,U 
sokagmda 7 No. Yunus N-" 


