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INGILIZ-IT LYA ARBI 
w 4%i 

k ~~;:nda Tmmf{i;k--Z~f;;m1 lngiliz ltalyan harbi 
1 - - : # :1. • ' 
a~ ~abe!?i yutama:r. ~ Günü 26 Agustos sava§J ~ ltalyanlan° lngiltereye kar§I barba kalk11ma-
1ta~:;..::~::: ~!:!~~·~ ~ ile ha§lad1 ! . s101 Ame~ikablar delilik add.ediyorlar 

arin harbi kazanma
~ dogacak sonuclarm ge
il •ehrin ortasmdan akan 
· . ~ebrinin ayaklarmdan 

gerekse lngilterenin 
e • ll sümürgesinin ve daha 

6tite giderek yakm atide 
ltyjf baoalm1n bile tehli

t)e dü1ecegini ve bitabi 
d, en ~ok zarar görecek 

betlerdek ziyade lngilizler 
a iin1 a~lk~a yazm11tik. 

II dniüncelermiz kar,1-
dimag1m1z1 brmahyan 

llo~ta var? 
~teyde oldugu gibi bu 

l eyi ~ok evvelinden se
•giltere hükiimeti, Mu
. 'n böyle bir maceraya 
„1na engel olmad1 da 
ll göz yumdugudur. 

8'. zoruyu sormak her 
. e yerindedir. Bunu i~in 
ttejiz ki Habe§ seferini 
~ lini degil; 

ailiz siyasas1 baz1rlam11-

· benizlerde son günlerde 
•trbk göstermege ~ah-
i •akath vak1ts1z kürsiler- i Genen sava,tan, askerle- ve kanh sava§la dogdu. : 
diinyaya meydan okuyan rim1zin fevkaläde kahra- 26 Agustos zaferini 30 : 

liniye bie darbe hazir„ 1 manhk ve maharet göster- Agustos Ba!ikumandan za-1 
,._ mesine ragmen, Alman si- feri, bu zaferi de s1ra ile 

". gerekli id;. ltte bu-
1 yasetinin hatalar1 yüzünden Afyondan Aydmdan itiba-

1~indir ki ngiltere bü-
~ maglup olarak ~1ktig1m1z 1 en ba~layan kurtulu~ gün- ~ 

~ti; önceleri italyanm iI anda, Türkler i~in dayana- leri takib etti, ve 9 EyJülde ~ 
f seferine mai olmak ~ k b' h-kA k f ~ ca ir u umet almam1~h. zmirin kurtu,u suretile 

· dunun bu seferin ye- Damadlar kabineleri zama- ·· 1 1 b l h lk t b' ld : muse se ayram ar a • 
·c 1r i!. o ugunu kürük- : nmda, yurdumuzun en k1y· etti. i 

Q rnevnnde bulunuyordu. ft metli par~alar1 da §ltna bu- Fakat A~at'irkün zaferi ~ 
te:na delil olarak da lngil- iI na adeta sablm1§h. Bu kara 9 eylulde lzmirin kurtu- ~ 
h en Habe,istana gidecek '1 günlerde dogan güne§, mem- lu§u iJc nihayet bulmad1

1 
~ 

· lllalzemesine abbarko ~ leketi i~li, di§h dü§manlar- Cumhuriyetle bpraber ba§- ~ 
koymu1tu. lngilterenin ~ dan temizlemek i~in sene- layan yeni zaferlerJe bugü- ~ 

~l~rtlnü§ hellerine ~ak ~ lerce, ~ok büyü gayretler ne kadar devam etmekte- ~ 
~ lldig.n1 zannettigimiz iI sarfederek ~ah§h; ve bu dir. Hergün bize benlik, Ü 
'lt 0lini, son günlerde In- : ~ah§malarm sabah1 da bun- I medeni et, büyüklük yo- : 
~re11in evvelki hallerme : dan 13 y1I evvel 26 Agustos lunda büyük mesafeler ka- : 

e 'kll t.bana z1d bir durumu : sabahmda ba~hyan korkun~ zand1rmaktad1r. i 
''liland · b-t„ „ •• ~Ji::t:illJ;;:t:a~~„„ •• ,Ji::t:aJ11::.t&J11::.ta~~ „: 

1 ve 11 u un 

Ptt bir ~1kmaza girdi. s b k b • • 
'·k:•oli~nin Habe§ sefe- rr a znesr 

•1 rlikhyen lngiltere· Ha-e . ' 
hi rtn bulunan demir leb-
e•-

0~dugunu ispat edebil-
" l • 
• ~•n bir taraftan Ha-

''lt't.lla top,tüfek yag
. "eil b' 1l''-•ld 0 

lJ' taraftan da 
elldi' . a bütün varhgile 

ll1 „ 
'lrl gostermektedir. Ba-

~„oli ~u durum kar§1s10da 
lli t 1· . ttek? 8 1n1 nasd dene-

CIM.„ 

Telefon 

No. 

3882 

-----------------0000-----------------
Büyük bir degitiklik 

ge~irdi ••• 
dal1a 

Belgrad [Radyo J - Y eni 
kurulan bükümet. partisine j 
girmek istemiyen l~timai yar
d1m, tüze, orman ve maden
Jer bokanlart istifa etmi§ler
dir. Ba1bakan M. ~toyadino
vi~, arkada1larmm istifasm1 
henüz kabul etmemi,tir. 

Kabinede yap1lacag1 ev
velce haber verilen degi1ik
lik ay1n 29 unda Bledde 
toplanacak olan Kü~ük And
la1ma kongresinden sonra 
yap1lacakbr. 

H1rvat kongresinin de yeni 
partiye girmek istemedigi 

söyleniyor. 

Belgrad 25 [A.A] -Tüze 
bakam, Saghk bakam ve 

Orman ve Madenler bakam 
Stafovi~in istifalari N aibi hü
kumet tarafmdan kabul edil-
mi' ve Ba,bakanm önergesi 
üzerine Tüzeye Niskulü, Or-

man ve Madenlere DevJet 
bakam Yankovi~, Saghk ba-

kanhg1 vekäletine de vücud 
terbiyesi bakam Koneovi~ 
getirilmi1lerdir. 

Siyasal ~evenler kabinede

i- Sonu 4 ijncüde -

Istanbul 26 (Özel] - In- biihassa itaJya aleyhine ma- \ ler. 
giliz ba~bakam M. Baaldvin tuf bir tak1m gizli kararlar Alman mahafili, italyamn 

Paris seyahatinden memnun 
olmad1g1 anla,1lmaktad1r. 
Fransa hükumeti , Habe~-ital
ya ihtiläfinda ing!lz noktai 
nazarm1 kabul etmemektedir. 

istanbul 26 [ÖzelJ - ital
yanm yirektifi ile yaz1 yazan 
gazeteleri ingilterenin zecri 
cebri tetbirlerini 1talyanm 
ancak ilän harb §eklinde 
kabul edecegini yazmaktadir
lar. 

istanbul 26 [Özel) - UJus 
lar sosyetesi. harbm önüne 
ge~mek üzere ittihaz oluna
cak zecri tddbir hakkmda 
benüz bir karar vermemi§tir. 

istanbul 26 ( Özel ) -
Roma siyasi mahafili, son 
ingiliz kabinesi toplanttsmda 

TÜRK 
Musikisinde 
c:anh Bi)4 lnk1l~ip 

Musikimize yeni bir ahenk, 
CO§kun bir canhhk veren 
yeni bir muzik äleti icad 
edilmi' ve azzamanda Türk 
musikisinde yeni bir hayat 
uyand1ran bu sevimli ve ~en 

mu~ki äleti san'at ve muzik 
meftunlar1 arasmda ~abucak 
yay1tmaga ba§lam1§br. 

Bu äietin gen~ ve degerli 
mucidi bay Süleyman Suad1n, 
izmirlilerin buaa gösterdik
leri ragbette cesaret alarak 
§ehrimizde de bir satt§ yeri 
bulundurmaga karar verdigini 
memuniyetle haber ald1k. 

Bu yeni ve tath muzik 
äleti hakkmda bu sütunlarda 
okurlar1m1za tekrar malümat 
verecegiz. 

verildigine cmin bulunmak
tad1r. 

Roma askeri mahafili,ingi
lizlerin denizlerde italyan bare 

ketlerini yoracak tetbirler 
ald1gm1 tahmin etmektedir-

eski Roma davasm1 güderek 
ihdas ettigi vaziyetlerin ni-

hayat bir ingiliz-italyan har
bine müncir olacagm1 yaz
maktad1rlar. V e Berlinden 
verilan bir habere göre Mal-

tadadi ingiliz donanmas1, 
Süveyi§e hitmek üzere emir 
alm1§br. 

Nevyork 25 (A.A) - Rüy-

- Sonu 4 üncüde ·-

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ m 

1$ciler Birligi 
------------------------oooo---------------------

A~ma töreni say1n bakan Ce-
lal Bayar taraf1nda yap1ld1 
Ekonomi bakam bay Celäl 

Bayar · dün izmir i~~iler Bir
liginin resmen kü~ad mera-

___ "00,,._ __ 

Degi§ikligi 
Haberleri 
As1ls1zd1r 

BAY ~ÜKRÜ KAYA 
Kabinemizde degi§iklikler 

0Jacag1 hakkmdaki §ayialar
dan bahsederken cumartesi 
günü biz bunlarm varid ol-
m1yacag. kanaabm göster
mi§tik. 

Son gi:len haberlerden, bu 
§ayialarm tamamen asil1nz 

simini yapmt§br. 
Saym Celäl Bayar'm bu 

münasebetle söyledigi söylevi 
a,a§1ya koyuyoruz: 

Aarkada~lar: 
Hepimizim bilä istisna 

müttefik oldugu bir nokta 
vardir. Bu memlekette i§ ha
yatmm biran evvel tanzimi
dir. ~ephesiz bu hayat as1r
lardanberi ihmale ugrablm1f
tir Bunun milli iktisabyab
mza tamamen uygun bir fe-
kilde tanzimi i~in vakittan 
kaybedlidigi mahakkakbr. 

Hepiniz bilirsiniz ki, Cumu-
riyet Halk Partisi it bayah
na büyük ehemmiyet ver
mekte ve hükumette bundan 
kuvvetli bir hasasiet ygöster
mektedir. 

Yine bilirsiniz ki, esas 
prensiplerimizden birisi siy 
ile sermaye arasmda tevazün 
husule getirmektir. Ne ser
mayenin säye ve nede siyin 
sermayeye kar11 gayn adili
ne bir faaliyet ve bakimiye
tini istemiyoruz, 

Mütevazin bir usul ve pren 
[ Sonu 4 üncüde ) 

oldugu anla11lm11br. 
Ekonomi Bakam Bay Ce

läl Bayarm i~ ltleri Bakan
bgmda degi1iklik olacagi 
hakkmda bir telgraf ahnd1i1 
haberi de kati surette yalan· 
lanm11tir. 



Sabife ! 
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Hama sef as , eski Z-~·-..... lar 
na ne manas i ad e erdi? 

Hazindear kalfa bir az ho§ 
be§ten sonra: 

- Sinyora ~erefine bir ha
mam safsa1 yapacag1z. Pa§a 
hazretlerinin emirleri böyle. 
Dedi. 

Hamam safas1 o zamanlar 
iki türlü mana ifade ederdi. 
fakat Ester bunun yalmz bir 
~eklini habrma getirdi. ve 
benzi sapsar1 kesildi. 

Acaba pa§a fikrinden dön
mü~ müydü? 

Sinyoranm güzelligi ve Lu 
kiyamn on bir ya§mda ta§1-
d1g1 §ayam hayret kadmhk 
hususiyetleri ve fevkaläde 
güzeJiigi pa§ay1 karar1 hilä
fma bir harekete mi sevk 
ediyordu? 

Hazinedar kalfanm " bu 
ana ve k1z1 Allah özenmi§ te 
yaratm1~ 11 cümlesi de bunu 
anlahyor demekti. 

Ohalde? 
Sinyöra, k1z1 ve belki de 

uendisi de bir hamam sefa
smda, pa§a hazretlerinin keyf 
lerine hizmetten sonra, birer 
cariye olup ~1kacaklard1 de
mek ! 

Zihninda büyüttügü ve 
canland1rd1g1 parlak istikbali 
yerine zillet ve meskenet 
dolu bir bayat ba~hyacakta ! 

Sinyora Türk~e bir kelime 
bile bilmiyordu, fakat Esterin 
birdenbire yüzünün sarard1-
g1m hemen farkt.tti ve ital
yanca, heyecan ile : 

- Fena bir habermi var, 
Ester? diye sordu. 

- ~imdilik bir~ey yok, 
belki de bir anla§mazhk var! 
cevabm1 verdi. 

- Do~e Bako ile anla~a
m1yorla m1? 

Esterin cevab vermesine 
meydan kalmad1, misafirlerin 
ltalyanca konu§malar1, ani 
heyecanlan onu susturmu~tu. 

urla 
Birade e 

Pavyonunu mutlaka ziyaret 
ediniz 

Frigideire, Telef~nken Radyo 
A. E. G 

Pavyon numaras1 : 
77 -78 - 79 - 80 - 81 - 82 

SULU HANDA 
Yerli 1 ar 

Pazar 
Memleketimizde dokunan 

her türlü yerli keten ve do-

kuma sofra tak1mlar1, fantazi 
yüz havlu ve hamam tak1m-

lar1 ve bornozlar1, yatak yüz
Jeri, ekstra ~ama~irhk, ipek 
iplik bezler, patiska ipek 
masur, karyola örtüleri, ya-

tak, ycrg Dn ve karyola ~ar
tJBflar1, mendiller, kaput vc 
astar1ar, pijame.hklar, zifirler, 
elbise vc eteklik i~in pöti 

kareler v e aran1lao her eve 

JA11m olan ~ok t;e itler. 

1 
S1rasm1 bularak sözünü ta
mamlad1: 

- K1z1m.. Pa~a hazrctleri 
bütün misafirlerine mahsus 
ve §erefleri i~in hamm efendi 
ye hamam sefas1 müsaadesi
ni verdiler. Emsalsiz ~ehriäyin 
yapacag..z.„ dedi. 

Bu tafsilät, Estcre serbest 
bir nefes aldird1; hemen Ha
zinedar kalfanm eteklerine 
egildi: 

- Bu fevkaläde lütüf sa
yenizde ve deläletinizle ol
maktad1r, dedi. Ve sinyor ise 
dönerek: 

- Müjde„ Nuru Banu sul
tann gerek Sinyora ve geren 
k1z1 vaziyeti kavramakta te
reddüd etmediler. Saraya 
mensup bir sultan ile yap1-
lacak zevk ve safa herhalde 
emsali görülmemi§ bir ha§
met ve mükemmeliyette ola
cakb. Esaret ac1lar1 arasmda 
§U tehlikeden kendilerini 
menemediler. 

*** 
Hamam Sefalar1, Fatihin 

istanbulu feth ederek, Bizans 
saray ve adetlerine tevaris 
ettigi zamanlarda ba§lam1§b. 
Bizans saraylarmm heman 
hepsinde de en fazla ehem
miyetle vücuda getirilmi§ 
olan k1s1m, havuzlu barem 
daireleri idi. 

Bu hamamh dairelcrer, im-
paratorlarm en sevdigi yer
lerdi, Bizans devrinde ha
mamlar ü~ türlü eglencelere 
sahne olurdu. 

Buralarda imparator ve im-
paratori~a veya saray kad1n
larile yap1lan zevkler, baz1 
imparatorlarm gayri tabii 
zevkleri ve... imparatori~e
lerin de kendilerine mahsus 
ve Sofo dcvirlerinden kalma 
zevkler yaparlard1 ! 

( Arkas1 var ) 

:sanb sancag11111z1 !?Cre
file rnütenasib almak 
ve takma k isterseniz 

~ad1rvan altmda 10 numa
rah dükkfmda 

BA Yl~AK<\:I 

~·· r„ 

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

C. H. Parti bayrag1 da 
mükemmelen yap1hr. 

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

GAl~ANTi 
A 0 V 
L E 
T 0 M 

1 0 A 
A L ~ 

V A A 
L s r 
1 V L 
K 0 E 

N 

( Hallun Sesl ) 26 AGUSTOS ~ 

Ge bir k hü 
' ~~---------~---~---~--oo~------~~------------------ ---------

ehir hayd dlar1 yüzü11den 
neler ~e . ti? 

Habe§i an1 hava harb1 ile kD 
layca ezebilecek durumda Dl1 

~----------~··„„~----------~ 

( l)ünkü Say1dan J)evam ) 
Amerikada §ehir baydud- alm1~1 mukabilindc kli§eyi 

larmm yaphklar1 akle ve ha- veamem1~tir. 
E) Taarruza ugrayan ta- : tindedir. Ve ancak Eritre ~ yale s1gmaz rezaletler, zu- Bu s1rada rabibeyi denek-

rafta "gaz temizleyici 11 te~- yahud Samoliden u~uraca.S !ümler, tecavüzler malum- tiflarden birisi tutruak iste-
dur. Gangster denilen bu misi tutmak istemi§, fakat ki1ät mevcud degilse. t~yyare i)e ?abe~istand..3 tSJ 

Damek oluyor kizehirli ribat. ~e zayiat !ap~ag:ö 
1 §ehir haydudlan, her türlü rahibenin elbisesi dencktifin 

gazlerin de zararh ve tesirli h~ab1br. Bu keyf1yet 1se Y kanun ve vicdan hislerinden elinde kahm~, cani ka~m1~-
uzak adamlarchr, bunlar i~in tu. K1yafeti bu suretle bir- olabilmesi i~in bir~ok ;artla- bir neticcye var1r. 

raihtiya~ vardir. y oksa öy)e 1 ) Mevcud ltal.yan bo~ her §CY mübabbr. den degi§tigi i~in de tanm-
1 t k 1 fl b. bard1man ve nakbye tayY I~ki yasagmm kalkmas1 mam1§ ve tutulamam1§hr. u uor a ve uru a a ir l k ( 

reli ü~ k1sma ayr1 ma me üzerine kazan~larmm en bü- Güzel kadm evine dönmü~ hava ve gaü taarruzu kat'i A• 
buriyetindedirler. (Ana vatr yük k1sm10dan mahrum ka- ve vaziyetinin büsbütün ka- netice vermez. ~ 
grubu, Trabulusgrab grub ~imdi bütün buraya kadar lan bu kanun tammaz herif- r1§hgmdan dolay1 büyitk bir 
Eritre grubu). lcr bir vak1tlar zengin aile- 1zhrah i~inde kalm1~hr. sayd1g1m1z §cyle.ri gözönüne II ) Bu ~u kisimdan dl 

lcrin ~ocuklarm1 kaldirmak Bununla beraber bu 1zbrab getirerek Hebe~1stamn böyle b "k -·"' ancak Ü\!te ir m1 tar u~Ui" 
ile milyonlar ~ekmege ba§la- ~ok sürmemi~ ve kendisine 
nn§lardi. oda hizrnet~isi bir mektub 

bir hava ve rraz taarruzu 1 
i~tirak edebilir er. . 

kar~1smda ne dereceye kadar III ) Binaenaleyh ltaly• 
~imdi de, aile s1rlar1m ög- vermi~tir, bu mektubda da: 

renerek milyonlnr ~ekmek 11Bizi alc!atmak istediniz, 
znrara ugrayabil~cegini dü- nm mevcud bütün bombar 
~ünelim: diman tayyarelerinden anc•~ 

yolunu tutmu§lardir. käg1d par~alarm1 30,000 do-
Bu bädiselederden birisini lar diye verdinir. 

A) ltalyanm ne·miktar bom-
1 

dokuzda bir k1sm1 Hab~ 
bard1man tayyaresi oldugunu ' topraklarim bombahyabilir. 

- ibret olsun ümidile - ya-
z1yoruz: 

Nevyokta en zengin bir 
maden sahibinin gen~ ve gü 
zel bir kar1s1 vard1r. Kocas1 
i§inin icab1 vaktinin mühim 
bir k1smm1 madenlerinde ge
~irir; bunun~ün gen~ kadm 
Nevyoktaki muazzam ve lüks 
dairesinde yalmz ge~irmek
tadirler. 

Bu bakm, günlerden bir 
gün nas1lsa yanh§ bir ad1m 

atm1§ ve bir gen~le a§ikane 
münasibet teysis etmi§tir. 
Fakat bu münas bet ~ok 
sürmemi§ ve ~ok gizli kol-
m1§br. 

Sevdigi delikanh da cenu
bi Amer!kaya gitmi~ oldu
gundan hayahnm meydana 
~1km1yacng1ndan emin ve 
müsterihtir. 

Fakat bir gün kendisine 
bir mektub gelmi§tir; mek
tubu okuyan gen~ kadm bü
yük bir tela§a dü§mÜ§tür. 

Mektubda, mechul bir 
adam: 

"Bugün Per§embe. Pazar
tesi gün'.ine kadar bizim i~in 

30 bin dolar haz1rlamamz1 
rica ederim. 

"Bu paranm size metro 
istasyonunda süriinerek ge
~ecek kadma verilmesi ~art
hr. 

"Polise haber vermiyccek-
siniz. Böyle harekct ederse- , 
niz, genc Artor ile olan mü
nasebetinizi bildirecegiz. 

" inkär ile kurtulurum san
maym1z. <;ünkü metro isb~s
yonunda size sürünerek ge
~ecek ve para paketini ala
cak olan kadm, ayni zaman
da size bir fotograf kli§esi 
verecektir. bu kli§ede si?.in 
ile Artorun fena vaziyette 
~ekilmi§ bir puzunuz vard1r. 

imza yerinde bir iskelct ka 
fas1 olan bu mektup üzerine 
gen~ kadm, bo§ durmam1§ 
ve gizli hususi polis t e§kilä
tma müracaat etmi§tir. 

Muayyen günde Metro ha
mnda bu gen~ ve zengin ma
dam i~inde panganot büyük
lügünde kesilmi§ käg1tlar 
olan bir kaketle beklemege 
ba~lamt§ hususi denel t:fler
de yerlerini alm1~Jardtr. B"·az 
bekledikten sonra , inadamm 
kar~1s10d bir otomobH dur
mu~ i~inden bir rahibe ~ 1 k 
m1§ ve mndama , iiriincrek 
ge~mi§tir. 

Biz fena adalar degiliz, bilmiyoruz. Fakat her halde Ha!buki„ Habe§liler bul1• 
her halde italyadnn c.ir u~u~- mukabil ~u vaziyetlerc saadetini1.i 30 bin do!ara sat 

mamza raz1 degiliz. Bunun 
1~10 s1rrm1z1 if§a etmiyoruz, 
hemen §imdi 40 bin dolar 
yeriniz, size tchlikeli kli~eyi 
verccegiz:. 11 

ta Habe~c varacak ve tekrar liktirler: ( 
geriye dönecek kabiliyette A) Aabe~in yanacak ye 
u~ag1 oldugunu 1.annetmiyo- yoktur. Adisababa ve Har 
ruz. Her ne kadar bir u~u§- ra~ icabmda terkedilebilirlef 
ta Amcrilmdan lstanbula ka- ) Gerek gazla ger~. 
dar geien tayyareler biliyor- tahrib bombasile zarara ug 

Denilmekte vc altmda ayni 
imza bulunmakta idi. 

sak ta, bunlar yalmz kcndi rahlacak kesif nüfuslu B~ 
benzinlerini ta§1yabilenleri, be§ §ehirleri yoktur. Ac 

Kadm ba§ka ~nre buJa
m1yor ve ir.tcnilen paray1 
verib kapmaki adamdan kli
§eyi aliyor vc kmb atiyor. 

t;ok daha ag1r makinelerdir Ababa 50,000; Harrar 50,0 
ve ta§1d1klar1 bomba mikta- Derren '-0,000 nüfusludurlaf 

Dl.gv er ku·· ru"k kasabalard h rmda agarhklar1 artar. Ag1r- T 0 

hklar1 arhnca da \!U§ mcn- ise ahali her zaman daglar' 
Gen~ vc güncthkär madam 

arhk rniisterihtir; hayatmm 
yegäne vesilcam, bahah ol
makla bei nbcr bu suretle 
ortadan knlkm1~br. 

zilleri azahr. ~1kmaga hazud1r. 
italya; Habe§e olan taarruz C) Havadan agar 

yo!unu:k1salbuak i\!in bombar yüzünden t;ukurlara toplaP~ b 
d1man tayyarclerini Trabulus- cak g zlardan Habe§ arai• Q 

b F k sinin heman her tarafmd' garbtan u~ura ilir. a at en i 
kestirme yolla bile bu mesaf e -vaktmda yükseklere yikma Fakat ... Bu vaziycte ~ok 

dcvam etmiyor; ü~üncü bir 
mektub dnha ahyor. Bu 
mektubda da: 

d I 4000 5000 suretile- korunmak müJ1) dahi gi ip ge me · 
kilometrodur ki ~ok uzun- kündür. 
dur. ~u halde ltalya kendi D) Diger harb malzemeS 

Paray1 melctup getiren ada 
rna vermezseniz vaziyet fena 
olur ! „ 

ana vatanr ile Hebe~istan l arasmda Hebe§in käfi miJ 
arasmda evvelä Trablusgarb tarda gaz maskesi ve yed 
da, sonra da Eritrede iki bü- ' par~alari ahnmi~ olmasi 0' 
yük tayyare karakgäh1 mey- 1 muhtemeldir. Denilm ektedir. 

Ccn~ kadm, telä§ ve he
yecan i~indc kap1ya geien 

dana geth mek mecburiye- (Sonu yariP) da1 

~~~~ ~~~s 
adam1 kabul cdiyor ve: 1• n„ ~l·kaA yet 

- lki saat evvel pnray1 • y 
verdim, kli§eyi aJd1m.. i§te Be§ i~za ile ald1g1m1z bir 
par~alan ! diyor. ~ikäyet mektubudur: 

Adam da: Panay1r dolay1sile uzak ve 
- Yaz1k, sizi doland1rm1~- yakmdan geien misafirlere 

lar madam, diyor vc kli§e- kar~1 belediyece tasdik edi-
• 1 •• t · len fiat listcleri hiläfmda nm ayn.m gos er1yor. 

Meger, bu kli§enin bir harcket eden esnafm ceza-
kopyesi, bak§a bir haydut landml111as1 pek tabii ve 
~etesi iline ge~mi~, onlar da yc1 indedir. 

22-8-930 pe.-:~embe günü birinci ~ctcnin hareketinden 
§ahidi oldugumuz ~irkin bir istifade et i~ler. 
vak'a izmirli oldugw umuz i~in Mamafih.. madar.i ikinci 

defa olarak 30,000 dolar yiizümüzü k1zartm1§br. 
Panaymn a~1lmasm1 bek-

daha vermcdcn bu belädan lemek üzere Cumhuri}et mey 
kurtulamami§br. danmdaki kahveyc yanm saat 

r.;<1~~ ~~~~li;;) k 
14 ~ oturmu~tuk; bir barda su 
fi c;o~ ticaretli bir havadis n ve bir fincan h lhveye 10 ku-
" MUHENDISLERE, ~ ru~ vc·mek mcchuriyetinde 
U MÜTE.~~HITLERE ~ kaldik. i§ on kuru§dn degil-
fi m u J d c ~ dir; fakat firsattan istifade 
~ Hakiki a skeriye ~ zHmiyetindedir. Misafirleri-

~ 1 " rn1·2i soymak demck olan hu <;al Jl"ClSJ ~ 
11 harekete belediycmizin na-

~ a·v s ~ _z_a_r_• _d_i __ k~k-a':""'ti .... n~i --ce~l:-b·e_d_e_r_iz"'!"'.--: 
fl izmirde ~ekcrcilcr ~ar- ~ 
~ §tsmda 30 numarah maga- ~ 
l1 zam1zda d.aima yeni •c eski Ü 
U p d1r ve tentelerimiz reka- : 
: bct kabul etmez dei·ecede : 
U m.·uz sabhr. Häri~teu gcti- ~ 
~ rilccck <'sl..i ~nd1rlar vc U 
fi tcnteler ~rayet güzel ve ~ 
il ucuz fi „tle tamir c> ciifü. ~ 
~ lstifade ii;in bi r defa ziyn- ~ 

24 Agustos tarihli gaze
temizin dördüncü sahifesinde 
1kinci sütununda zayi ilanm1n 
dördlindü sahrmda (307) olr.
cag1 yerde schvcn (308) ya
n lm1§br. Düzelti riz. 
• ~ Oördiincii sahifcnin al
lmc1 siitunundaki zavi ilfinmm 
hirinci sallrmdaki '(934) ra-

• 
gilizler 

Ha va i~ine <;ok chen1 

n1ivct veriyorlar 
.J 

Lond1·a gazetelerinden: . 
Ladi Hoston, bundan bl I~ 

• LU 
ka~ ay evvel lngiltere 1• \id 
kiimetine hava korunrn•· I~ 
i~in mühim bir para veref >-: 
ingiliz kadm1d1r. ~' 

lngiliz hükiimeti o z~JIJ~f~~ 
bu paray1 kabul etmem1~t1 ~ t 

Ayni Ladi Lord RosstJJJt r"' 
. . . h„1 ~ t• b' lt rm lngiltere u rnme me i'Jo 

diye ettigi tipte bir tayyasf 
yapbrm1§ ve hükiimete bes~ 
diye etmi§tir. ___ .... ....... ~--

e 
a 

e 
1 bir 
te bahir.~ 

Roma - T arantodan bl 
dirildigine göre yen! yapil~· 
Pier Mika tahtelbahirifl~ 
tecrübeleri yap1 m1§br. 'f~. 
telbabir 108 metre derinh 
muvaffak1yetle jnmi~tir. 

yman 
tt: SI., 

1 
kordon samaJl J 10 gün zarfmda ayni mal 

ayni fiatta b t!ka yerde olur 
a paray1 iade eddriz. 1-13 

Fakat bir~eyden ~iiphelcn 
-„E•M•i!!!!MRl'!!!!!L!l!!E!fil!!R!!!!i<;!!!:A!!!!IR!!!~i!!J~S•l •Nmon2!!!112-' m 1 § oln ca k ki, s ad c pn k et i 

rt>l f'dPbi1i r!-li11iz. ~ 
1 - 12 • kamt yanh~hkla (931) olarnk 

yazilm1~br. Düzdtiri1. 

Birinci 
kelc~inc\c 

a~1lm1§br. 

11umarR 66 ~ 
1--1 
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P ay1ra 
gelecek 

• • 

26 ACUSTOS -l 

BO 1 Eczaczba1z 
SÜLEYMAN FERiD 

Ta~ra n1isafirlerinc 
n1ühin1 hir n1iijde 
Arsmlusal 9 Eylül panay1 

münasebetile otelimi tezyin 
ve her türlü s1hhi noksanla
rm1 ikmal eyledim. Panay1r 
münasebetile ta~radan gele
cek muhterem misafirlerimin 
bir defa mutlaka Ke~eciler
de Laie sinemas1 kar~1smda 
Sel~uk otelini ziyaret etme
niz kafidir. Otel r.cretleri 
25 kuru~tan 5 kuru~a kadar 
ve <;e~mc kaphcalarma git
mek arzu edenler Ke~eci

lerde Sel~uk oteli müsteciri 
ve <;e~me kaphcalarmda bak
kal bay Kämile müracaatlar1. 

öldürmek 
KoJonva Esans ''e 1\1ustahzarat1n1 

• • DCIS 
• • 
lzmir Panay1r 

PAVYON NO. 156 DA 

GÖRE :.KSi1riz z 
Umum deposu 

2 inci 
- Edvar 

o do 
T 

Cons Halefi 

• 8 
3306 

Hergün i~m Barut hanm
dan otobüsler kallnnaktad1r. 

Telefon: 2876 
• 
zmirl· er e e e ? 

• • • 
J)j~ ])oktoru 

·1 • a s. a, 
Yah11z izn1i1· degil izn1in.· korn~u bütiin iHer halkn11n r ahadav1 \'C 

·YükseJ rak1su11 ncdcn tcr ·ih ettikkrini hiJiYor 111usunuz? Biln1ivc r~a-
rnz ö.~Tenuuz: 2 inci Bcyler S. Hamam 

lcar-'i1smda 37 numaraya ge~
mi§tir. Telefon 3774 

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

lä·~1 ;:si: 
WVti!I :1 : ~,JI Güzel Hisar e 

izmirimizin en ne 
zih bir yeri olan 

er thanesi 
Ankara Biras1 1l 

Orn1an <;ifligi fabrikas1 n1an1ulati ~ e r §at magazas1 
. MET AVU C 

1 Basmahane Dev-

ANKARA <;IFLiK ~ARABI ~ 
ve KA~AR PEYNiRI ~ 

~ Ars1ulusal izmir Panay1rm11 ziyaretinizde ANKARA ~ lzn1ir 'Yolbedesteni No 1 ~) 
IRASI pavyonundan mutlaka i~iniz. oo 

1 
Etamin, keten, file pcrdelerin cnva1, perdelik file, tül 

J, i~-.-. Pavyon numarast (214) cibinlik, ve karyola tülleri, krem ye§il, cstor ve hasir pcr-
rns· ~~ ' ~~~ '~~J& Wl~ deler, perdelik vc kanapelik kadife kreton, more ve fan-
aP8 b tazi kuma§lar. Perde sa~aklari ve baglar1, masa örtüleri ve 1 

rlDa~I Qayat ßlß k1y etG e •• enler sofra tak1mlari, karyola Örtüleri, pamuk ve yün battaniyeler 
o Taban, kanape, sofra mu~ambalarmm enva1. Bronz ve ce-

miJi S1hhatmm esas1 olan midelerini bozmamak i~in viz kornizler vargel vistor aga~lar1, yolluklar vc paspaslarrn 
midenin yardtmcisi olan di§lcrini muhtelif boylar1. ~ezlong sandalye bezleri, kanepecilige aid 

malzeme ve mefru~ata müteallik e§ya rekabet kabul etmez 
fiatlarla magazam1zda salllmaktadir. RADYOLIN d1§ macu u 

ve kendilerini her türlü ac1 ve 1zdiraptan 
her zaman kurtaracak 

:1c:k.:1cx**1dc*.*~~i****~*:k*lt*x >+ « » 

'=- Bakteriyolog vc bula~ik ile salg1n 
---- ~============:i:-::::i:==----=-=- hastahklar 111ütehass1s1 

~ Basmahane istasyonu kar§ismda Dibek sokak ba~m-
n1 r· • J « da 30 say1h ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den * 

0

1:· anavzr zm rae .. ak~am saat 6ya kadar hastalarim kabul eder. „ 
'J Müracaat eden hastalara yap1lmas1 läz1mgelen saira >+ 

bi j~ts1ulusal izmir panayiri ~i~ek ve aga~ koleksiyonla- tahlilat ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta- • 
b~ \id ltde oldugu gibi her ~e- rmi cmre haztr bulunduru- c lara yap1lmasma cevaz görülen Pnomotoraks muayene-

rnB· ~· Sebze ve ~i~ek tohum- yor. ~ sinde muntazaman yap1lir. Telefon: 4115 ~ 

:vere >'t~· kirnyevi gübreler, kim- Pavyonlar1m aga~ ve ~i- +(~~'1Cl#=)$Jl:~~~)$!~,.C~~~ ~f~'l=>f. 
~i~ 1 

tneyve agac1, sebze ve ~eklerle süslemek istiyen sa- T E i ZINET 
Jtl' l~t ~k ilä~lar1 ve ~e§icl alet- ym mü~terilere büyük kolay-

~ ti·fiii· Panayiri de lzmirdcdir. R M b•J i~ s„r .. _ d hklarla panayir sonuna ka- z O J ya 
\l onun e " Meram " to- dar bak1c1 kendimize äid ol-

to> lll m - b·1 · F b .k c ~it agazasm1 1 m1yen, \ a r1 as1 
e b ()()~"t~1 park~a ve ~i~ek~imi mak üzere pek müsait §C- M 
yyaf ~ur.. raitle anla§thr.. • Mevsimlik 

be &t:k 
0~rudan dogruya en yük sebze ve ~i~ek tohumlar1- E 

1>la ftrmalarla mftnasebeti m1z1 gümrükten \:ektik.. ff z 
En lüks ve en saglam, en 

cazib yimek, yatak, misafir 
odas1 tak1mlarm1 izmir pana
y•rmda 128-129 numarade 
ve ismet pa§a bulvarmda 41 
numarah mobilya me§herinde 
sahlmak üzere le§hir etmek
tedir. 

h\l ll Meram tohum magazas1 Hisarönü 
tt~}'~ene panayir i~ind'! pa- Telefon 3478 "Meram „ M 
~apacaklar i~in zengin Hüseyin Avni 

E 
K 

1 r E 
bi' - T 

-\\\\\ \ \ 
Mobilyaya k1ymet veren 

zevatm görmeleri kafidir. 
Kemeralb ~~~••••„•~~~ 

Hükumet n l{emcraJt1nda ~ 
Kar§1smda ~ ~ 

.a _...,.._.._,..,,...,_,_ .... . .,. • ~ Ala§ehir ~ 
Kazmirci : Lokantas1 : 

ASIM RIZA BIRADERLER I! T . i·v· 1 - ·1 : 
. . • . em1z 1g1 ve ucuz ugu 1 e : 

Pav~yonunu . b1r d~fa g~- Pf Izmir halkm1 ~ekmill ve n 
zersemz zengm kazm1r ~e§t· tt orada yemek yiyenin bir U 
di bulacak ve büyük .m.en- tt daha ba~ka yerc gitme- n 
faat eJde elde edeceksm1z. ~ mege and i~mi§Jerdir. ll 

Paviyon A. ~1;:::~;:=:u1i:ta„„ • „~a::t::::ll~ 

let Demiryollan 
kar~1smda ~en Y er 
k1raathanesi mü
ceddeden yaptlmak 
§artile aplnu~br. 

Müstecirlcri Bay 
Ömer Lütfü ve 
Kämil ve idareci 
Bay Mürteza bütün 
izmir vc 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
mel bir tara~a ve 
temiz hava almak 
ve temiz me~rubat i~mek isteyenler mutlaka bir defa ( ,Sen 
Yer ) k1raathanesine gelmelidirler. 

--------~--------·w------~-------------------• 
lstanbu ey §1 ti-

• es1 yatr s 
ka§ISI dal e i] 

Kaloriferi, asansürü, odalar i~inde akar soguk ve s1cak 
sular1 ve odalarda banyolan vard1r. Salonlari gayet süslü, 
\:Ok temiz bir äile otelidir. Fiatler yüzelli ( 150 ) kuru~tan 
ba§lar. Bu otcl ve Sirkecideki Osmaniye otlleri lzmirdeki 
Askeri otelinin eski kirac1s1, izmirliler ve havalisi halkmm 
yakmdan tamd1g1 ve sevdigi Ömer Lütfinin idaresindedir. 

istanbulda izmirlilerin yegäne bulu~tuklar1 vc bi:le~tik
leri, misafir kald1klar1 yer bu iki oteldir. Kendi evlerindeki 
rahab burada bulurlar. 

DRA 

Bristol Osmaniye otelleri 
kirac1s1 Ömer Lütfi 

T Li Li 
Kimyager üsseläm Ak-

g ·• nlü Labor tuvar1 
Saghk Bakanhgm müsadelerile 2 inci Beyler sokagmda 

Beyler hamam1 yanmda 72 numarah daireye geiririlmi~tir. 
Amerika, ingiltere, F ransa, Almanya ve isvi~rede 'f edkikab 
kimyeviyede bulunan PASTÖR enstitüsünde idrar ve kan 
tahlilleri KÜRi enstitüsünde Smai ve maden tahlilleri üze
rine ~ah§an Kimyager A. Akgünlü her tahlili bizzat kendi
si yapmakta oldugu gibi saym etibbanm gösterdikleri lüzum 
üzerine hususi ara~brmalar da yapmaktad1r. 

Laboratuvar hergün sabah yediden 
gece ona kadar a~1kbr 

Telefon: 2205 
"010 ~ 
'itl>E N Jf RKI- J•smai•J ffakkl gazozJarl i~lir. Temiz olmakla beraber s1hhidir. Son sistem otomatik makinalarla yap1lan ISMAIL HAKKI Gazozlar1 temizlik 

LNIZ ve s1hhat bak1mmdan birinciligi kazanmI§br. !zmirin her dükkänmda kahve ve gazinolarda bilhas a 9 EYLlJL 
PANAYIRININ gazino ve me§rubat pavyonlannda satilir. ISMAIL HAKKI Gazozlari yürege ferah, kum ve bobrek hastahklarma §ifa verir. 



Sablf e 4 

Hayret ve deh$ef 
intihar torpidolar1 da ne 

demektir? 
Son geien lngiltere geze-

teleri Almanlar10 ncniden 
vücuda getirdikleri ~ayan 
hayret bir harb vas1tas10dan 
sütunlar dolusu yazilarla bab
sctmektedirler. 

Almanlarin bu harb vas1-
talan iki ki§i alan kü~ük 

fakat saatta 45 mil sür,ata 
malik torpitolardir. 

Bu torpitocuklar, dü~man 
· zuhhlanna sald1racak ve haiz 

olduklar1 fevkaläde sür'at 
sayesinde z1rhhya yakla§acak 
vetopilini atacaktir. 

Bu ,art albnda ablan tor-

E S fe2 E 

pil hedefine muhakkak su
rette isabet edecek, fakat 

torpidocuk da dü~mam ile 
birJikte mahvolacakbr. 

Bu sebeble Almanlar bu 

torpidolara 11 intihar torpi
dolar1 ismini vermi,tir. 

* • • 
Yakmda tefrikaya bahya

cag1m1z "Alman harp kor-

sanlar1„ tefrikam1zda Alman
larm Umumi harpta ne ka-

dar fedakärhkla ve ölüme 
ehemmiyet vermeden \:ah~bk
lar1m gösterecegiz .. 

~ ~ ~ ~ 

1$filer Birligi 
A~ma töreni say1n Bakan Ce 
lil Bayar taraf1ndan yap1ld1 

isp kurduktan sonradir ki, 
it bavabm bütün ebemmiye 
tile ele alm1§ olacag..z. Bu 
arzu ve ahdimizi yerine ge
tirebilmek i~in en mühim 
müeyyide tabiidirki i' ka
nunu olucakbr. 

Matbuatta zaman zaman 
okudunuz. t, kanunu Kamu
taydan ~1kmas1 gecikmi§tir. 
Bir ka~ defakamutay1n hey
eti umumivesinde gelmi§ fa
kat 1imdi arzedecegim wec
buriyetler dolay1sile ge~ik
mek zarureti bas1I olmu1tur. 
Fakat her halde bunun bir 
haddi olmak läz1md1r. 

11 kanuuu pmsibinde mü
teaddid defalar tetkikat yap
bnld1. Evveli yUksek iktisat 
meclili ~ah1b. Mütalealar 
ald1. Surayi devlet projeler 
lherinde kararlar verdi ve 
fimdi de kamutayda bulun
maktadir. Projenin bian evvel 
~·k tJ as1 i~in de kamutaym 
formalitesi haricinde tetkik 
ediliyor. ilgileri oldugu i~in 
pro1emn kamutayin bütün 
encmenlerinden gemesi mec
buriyeti bulunmakta idi. 

Bunun i~in de uzun zama
na ihtiya~ basd olabilecegin· 
den muhtelit bir encümen ay
nld1 ve faaliyete ge~ti. Ka
mutaym son i~timamda bu 
projeyi biJdigim cevap ay
nendir: 

11 kanununun birän evvel 
~1karilmasina §Üphesiz ki, ar
zu ediyoruz. Fakat bu arzu
yu bi~bir zaman kanunun 
ehemmiyeti dahilindeki tet
kikabna mani olmamahd1r. 
Zarar yok kanunu 935 y1h 
i~nde herhalde ~1karahm „ 
fakat biraz ge~iksin. 

Arkada~lar : 
T etkikat safhas1 bundan 

ibaretti •. A~1kcas1 läyibay1 
bu devrede muhakkak ve 
mutlar ~1karacag..z. Ve i1~iye 
mal edecegiz.. 

Bundan ba~ka memlekette 
iui dcdigimi:r. s101fla bera
ber ~htan ve az ~ok farkh 
aörünen bir s1naf vardar. EI 
emegi ile ~ah§an kü~ük ser· 
maydi esnaf ve sanatklrlar.„ 
Bunlar Ü7.erinde ayr1ca tet
kikat yapmaktay1m. 

Hayah bize benzeyen ve 
benzemiyen ekseri memleket 
lerin bnniara ait usul, pren-

sip ve kanunlarm1 tdkike 
ba,lad1k. Mütehass1slar ge
tirttik, tetkikat yapbr1yoruz. 

Ayn1 zamanda memleketin 
i~timai, ikbsadi hayabm bil
digimizde iddia edebiliriz. 
·Bunlardan bünyemize göre 
kat'i bir netice aJacag1z. i, 
kanueu projesinden bahse-

. derken, size vekäJetin te~ki
läbndan da bahsetmekligim 
liz1md1r. 

Bakanhkta sureti mahsu
sada te§ekkül etmi§ büro 
vard1r ki. ad1 i§ ve i~~iler 

bür<'sudur. Bu büronun ya
pacag1 i~leri ~ok önemli ad
dediyoruz. Ve bu vesiledir ki, 
bu büroya memur ettigim 
gen~lere, Avrupada sureti 
mahsusada bu i§i tabsil et
mi§ olan gen~lerdir. Bunu da 
käfi görmcdim. Cenevre ce
miyeti akvam mesai bürosun
daki bir Avrupah mütehas
s1s getirerck büro ile hizme
tini birle~tirdim. 

Kanunu eline almca bu 
büro ~ok yakmdan i§~ilerle 
alakadar olacakhr. Kanun 
~1kanca bu büroda faaliyete 
ge~eccktir. Aym zamanda 
kü~ük san'atlar bürosunda 
arzettigim tetki;cat sonunda 
i~e ba~hyacakhr. 

Biraz evvel söyledigim gi
bi i§~i bayatmdaki sistemi
miz, parti program1m1zda da 
sarahaten ya:z1hd1r. 0 da ne 
säyin hakkm1 sermaye, nede 
sermayenin hakkm1 säya ge
~irmiycrek mütevazin ve ädil 
bir poltika takip etmektedir. 
Bunuda mutJaka temid ede
cegiz. 
Kü~ük san'atlar i~in aym 

zamanda iddia ediyornm ki 
i1~iler i~in korporas yon 
-ki tesanüt manasma ahyo
rum.- <;ok faydahd1r. Ve 
k1ymetlidir. Bu tesrinütün 
amcli ve maddi olabilmesi 
i~n nazariyat ve gayalden 
uzak olan en mühim nokta, 
kredi ihtiya~larmm temin 
edilmesi keyfiyetidir. 

Hari~te halk1n faiz yük
sekliginden ve bilbassa kü
~ük sanatkärlarm bu faiz bu~ 
nalbs10dan duydugu 1shrah1 
ve hatte faiz bulamad1gm1· 
da biliyorum. lhtikärla müca
dele ipn tedbir ald1k. F akat 
bu mOcadelenin sadece men-

( Malkm Sai J 

Car1aflar 
ispartada 
Kalkt1! 

: : 

lsparta, 25 [A.A) - <;ar
§af ve peirenin kalkmas1 
muhidlerde ~ok ilgi uyandir
m1§ ve bayanlar kendilerine 
verilen sosyal ve soysal hak
Jara kavu§tuklanndan dolay1 
~ok sevinmi§lerdir. 

ispartada pe~e ve ~ar§af 
tamaen kalkm1~ ve kapah 
geyinmek yerini manto tut
mu§tur. 

U§ak 
Kurtulu§ 
Bayram1 
, ,e Havac1hk Haf as1 
U~ak 25 (A.A) - '.\O Agus

tos Zaf er bayrammdan itiba
ren ba~hyacrk havac1hk haf-

tas1 haz1rhklar1 i~in hava 
kurumu §Ubesi ~ah§malarma 
ba§lamt§br. 

Haftanm Zafer bayram1 ile 
ba§lamas1 ve U§akm kurtu
lu§ bayrammm da rastlamas1 
dolay1sile ~ok parlak ge~e
cegi anla§1hyor. 
~~~....,,..,. 

fi olarak yürümesinin bir fay
da vermiyecegini de evvel
den anlamt§bk. Hakiki kre
diyi ve bilhassa kü~ük kre
diyi tanzim i~in ona müsbet 
bir istikamet vermek i~in 
te§kilät läz1md1r. Bunun i~in
de balk sand1klar1 yapacag1z 
ve kanunu da ~1km1§hr. Ka
nun tatbiki i~in maddi bir 
kuvvet vc cfkär ~riyoruz. 

Ve bunu da bulacag1z 
Yalmz ihtiyatkar olarak 

.soyliyebilirim ki, §imdiden 
bunun zamamn1 tayinden aci
zim. Fakat mutlar olarak bu 
kanunun emirlerini yerine 
getirecegiz. Bu kanun kü
~ük krediyi bulmak ve ihti
kärla mücadele etmek esas
lar1 ile beraber yürüyecegiz. 
~u halde esnaf müesssese

lerilc beraber bizlm halk hiz 
met müeesseleri vc halk 
bankasmm mesai te~riki im
känlar1 mevcuddur. Kredi 
i§lerine !nekadar ehemmiyet 
verirse yeiindedir. Nazariya
tm hayalin maddi i~ kadar 
netice vermiyecegini hepimiz 
biliriz. Ve her i~imiz g~bi de 
ree) müsbet i§ noktasmda 
yeni hakikat ve fiil noktai 
nazarmdau dü§Ünmeliyiz. 

Bir ka~ insanm bir araya 
gelmesi i~in sevgi esas ola
F akat bunun yamnda ~ahsi 
menfaatlar1 ve bunun z1m
nmda da mcmlcketin men
faatlar1m §amil bir te$ekküle 
vücud verilirse o te~ekkül 
ya§ar. Ve sars1lmaz. 

1 

Biz i§~i 'fe esnaf te~ek

küllerimizin kuvvctli olmasm1 
istiyoruz. Partimiz vc hüku
met, i~ ve i§~i hayatma, kü
~ük esnaf la:um oafn önemi 
vermek kararmdad1r. Bunun 
da tazahürabm yakmda gö
.recegi7.. T emenni ederimki 
diger büyük i1lerdeki mu
vaffak1yetimizde11 buna da 
pay ay1l".mak imkim ve saa
detini bulahm. 

Türk - Yunan 
Müzakereleri Atinada 

surette ba1lad1 

A resm1 

Atina 25 [A.A) - Türk §Üleri kolayla§brmak üzere 
beyeti bu sabah D1§ bakan- bu önergelerin birrapor ba-
hgmde Yunan hükumeti ile linde tasrih edilmesini Türk 
ilk degetini yapm1~br. Ba§

kanhga atanan ulusal Eko
nomi bakam bay Stavnopu
los Yunanistan Türk öncrge-

lerini dilemege hazir bulundu 

gunu bildirerek Pazartesi günü 
yap1lacak toplanh da görü-

heyetinden rica etmi§tir. 
Bakandan sonra söz alan 

Türkiye orta el~isi ve Eko-

nomi bakanhg Yönetgeri 
Türkiyenin;Yuna"!istana kar~1 
dostluk hissiyattm teyid et
mi§tir. 

~ 

Arnavutluk 
~~----~~~- ... ~~~----~~ 

isyan bahanesi ile be§ 
silah alt1na ald1 

istanbul, 26 (Özel] - Ar

navudluktnn geien habcrlere 
vaziyet henüz sükiin bulmu~ 
degildir. 

f syan elemanlar1 'rokdan 
uzakla§br1lm1~ ve bir~ok tev
kifat yap1lm1~ olmasma rag
men isyan sabasmda, köyler
de silahh asi müfrezelere 
rastgelinmektedir. · 

Arnavudlukta örfü idare 

Amiral 
Kunduryoti 
Evvelki g~n ö]dü 
istanbul, 26 [Özel] - Sa· 

btk Yunan Cumur Reisi Ami
ral Kunduryoti ölmü§tür. 

Amiral Kunduryoti uzun 
müddet Yunan donanmast 
Amirah olmu~ ve Balkan 
barbmda Avcrof kumandan
hgm1 da yapm1~br. 

--.-.~-~.,.-

ingiliz - italyan 
harb1 

- Ba~tarafi 1 incide -
ter ajans1 bildiriyor: 
italyo1d Malta adasma kar~t 

muhtemel bir taarruzu hak-

kmda ltalya matbuaatm ver
digi haberlerle Akdenizde 
lngiliz müdafaasmm takviye· 
sine dair olan Londra haber 
Jeri Nevyork gazeteleri tara
fmdan ne§redilmektedir. 

Hrald Tribun bu haberler 

devam etmektedir. Kral Zo

gonun kirtatörlü ilan edecegi 
söylenmektedir. 

Arnavutluk hükümetin b~ 
s1mf askeri siläh altma ald1-

g1 anla§1lm1§hr. Bu halin is
yan d0Jay1sile yap1ld1g1 söy-

lenmekte ise de, harici sebep

lerle de aläkas1 oldugu kuv
vetle tahmin edilmektedir. 

·~ lta.utl 

Hükiimeti 
Filistin 

Japon <lanpingi 
alevhindc 

·' 
Kudüsten bildiriliyor : 
Filistin hükümeti, Japon 

danpingi aleyhindedir. Bdnun 
i~in Japonyadan gelecek e~
yanm gümrük resimlerini 
arbracakbr. 

Japan sun 'i ipekleri Filis
tin epek müstahsillerini ifläs 
ettirecek derecede bir ucuz· 
lukla Kudüs pazarlarmda 
satmaktad1r. 

Japon mensucab, dokuma
lar1 da Filistin yerli dokuma 
tezgählarm1 kapatmak mec
buriyetine dü~ürmÜ§tür. Ya-

hudi tüccan da bu hususta 
~ok zarardadtr. Hatta, Ja
pon mamuläbnm iki sene 
müddetle Filistine ithalinin 
yasak edilmesi dü~ünülmek
tedir. 

-•4'-·+--
hakkmda tefsiratta buluna- Strb kabinesi 
rak diyor ki: 

Hatta Musolininin hudbin- - Ba§taraf1 1 incide -
Jigini bile kendisini italyada ki bu degi~ikliklerin Ba§ba-
feläketli akisler yapacak olan kan Bay Stayanovi~ i~in bü-
böyle bir harekete sevket- yük bir ba§arl oldugunu ve 
mesi ihtimal haricindedir. böylece daha ziyade kuvet-

Maltaya taarruz a 'tlm ka- lenmi§ olan bükiimetin i~ 
bul etmiyecigi §ckildedir. programm1 yeni bir ablgan-
meyerki Musolini aklm1 ka- hkta devam edecegi kaydet-
~1rm1§ olsun! mektedirler. 

wam~m~·„·····~.·„~~···„··~~':!(~~ 
~ Bir de~ lehn ba~hca odev1, 1dare etbg1 ulusa h1zmet ~ 
~ etmek, onun menfaatlaruu korumak, el.rsiklc:ri!li dii~ü?- ·~ 
'1 mek, dertlerine ~are aramakttr. Bu vaz1feler1m ya~ab1l- ~ 
~ mek i~in her§eyd~n evv.el . ulusen n.:. k.ad~r oldugunu, : 
i artip. artm.ad1g1n1, tlerlcy1~ .1ler.lem.cd1gin1 b1lmek mecbu- : 
! riyetmded1r. l~te bunun 1~md1r k1 : : 
n 20 llkte§rin 1935 Pa Ulr gün\i genel niifus say1m1 ~ 

~ y1tp1lacakhr . . . U 
~ ßa~vekälct ~ 
~ i'ltatistik Umum Müdiirlügü ~ 
~&;.ta~JS;t:::a~„ •••••• „„ .„„„ ...... .......a-..:sg:t;a..!J 
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M1s1r 
Kad1nlar1n1n 
Bir istegi •• 

Kahire - M1sirm asri tab
sil ve terbiye görmÜ§ kad10· 

lar1, M1sirdaki kadm dur•r 
munun zamana uygun olma
d1g1 kanaabndad1rlar. 

11 

M1sir kadmlar1, ba~larmd• 
bayan ~aravi pa1a oldugo 
halde her§eyden evvel bit 
kadm nikählamak usulünüO 

kald1nlmas10t istemektedirlet· J 
M1s1r kadmlarmm bu dilek 

lerinde Hidistan kad10lat1 
birligi de birlik oldugu söf' 
lenmektedir. 

ka~ak~1l1k 
iki kaf tada nelcr 

tutuldu n 
Ankara 25 (A.A) - Ge- }a 

~en hefta i~inde Gümrülc n 
muhafaza orgudu bir yarab, 

altmr§ bir ka~ak~1, bin yet- ii 
mi§ dokuz kilo gümrüa ka· 
tyagi, be§yüz kirk kilo ekit tl 

inhtsar ka~ag1, 180 deftet kt 
sigara kag1d1, 3 tabanca,bit 

1 
tüfek ve on be§ ka~ak~1 a 
hayvam ele ge~irmi~tir. ,---oo---

Bir dünya 
rekoru 

5tt saat balonda 
31Temmuzdasaat19,SOdt 

1 
Moskovadan iki uirak~1 mo· 

torsuz bir balonla havay• 
yükselerek 3/8/935 te 91t 

sabah saat 3,45 de yere ine' 

rek 56 saat havada kalmi~" b 
lardir. Balon §imalde c;uvat t 
Türkleri Cumuriyeti toprak- 4 

larma inmi§tir. Balonun hac
mi 16,000 mikäp metredit· 
Bu büyüklükte bir baloO 

Amerikah Settl 1933 de ha· 
vaya yükselerek 51 saat h1-
vada kalml§ ve bir düny• 

rekoru yapm1~b. $imdi bU 
rekor Sovyetlere ge~mi§tir. h 

Bu u~u§ta havadaki amo
di ve ufki ceryanlar özel 
aparatlarla incelenmi§tir. ßlJ k 
ceryanlara zemin anzalarm•~ 
tesirleri hakkmda faydah t 
giler edinilmi§tir. Balon u~ot 
zamanmd Moskova ile rady0 

aghhgm1 kaybetmemi1tir. 
" lzvestiyn - 1 ---oo---

Sa bilde 
Sat1l1k arsa 

Bayrakhda §imendifer jf' 

tasyonuna pek yakm bir ~~ 
kide deniz kenannda yus• 

• 
on alh ve derinligi altmu; 

metre olmak üzre bin yüz me ~ 
ter biinde bir kit'a arsa ga 

ehven fiatla satihkbr. lsle' 
yenler Odunpazar Sara~I~~ ~ 
sokag1 4 No. Abdü!halim ti 
carethanesine müracaat 

Mes'ud yuvtl 
Ge~irmekte oldugumuz f 

buhranh y1llarda bir aile f 
vasmm mcs'ud ya§amas1 t 

,, 
sarrufa riayetl~ olur. . ( 

Tasarrufa nayct tuhaf•r-' f 
ye ait her ihtiyac1m ucu„ ' 
sergisinden a)makla müm1' 
olnr. 

Y orulmadan a!danmad~ 
pazarhksaz her arad1j1 
mah bulursunuz. 


