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~Sinyor 
INGILTERE 

Mussolini lngiltereye Meydan Okuyor 

-.......,_+o~-·•--

en Müda-
le Ediyor? 

Yan1n milli ~airlerinde 
e11fiyo italyan gen~Ji-
~~ ltalyan milletine yaz
ftirJerinde: "Allahm din 

da vadeyledigi cenne
e"' )a • 

ü1' ~tn §arkta oldugunu 

b um etmektedir. „ a' .. 
• fltrlerden ald1g1 ilbam1 

et· tlnda kurdugu eski Ro
a• Paratorluäu hülyasma 

k't " :.b 1 k erek yakm ~arkm Af-
ter 1Ytlar1 oldugunu söyle
,bit I Usofini heman Fran
k~ a anla§arak pek ani 

e 1-fabe§ seferinc karar 

karannm önceleri in
tce göz yumulmak su-

t~a~ilanmas1 cesaret ve 
1 • 

1:11 bir kat daha art-

·Harb Uyan.iyor 
--- ---- ---- - OC>++OO --

Sinyor Mussolini Ciharta Meydan Okuyor, 
•• 

Harp Patlamak Uzeredir 
istanbul 27 (Özel) - Pa- 1 ve sabnm k1racak tahrikät-

ris Ü~ler konferansmm da- ta bulunmaktadlrlar. 
gumas1 üierine, ingiltere hü
kümeti paytahtlarmda müza
kereye devam ctmemi~, bu
na mukabil ~ok mühim ka

kusu kar~1smda bir ~eyler 
koparmak ümidindedir. Umu 
mi harp ~1kmasm diye in
gilterenin italyaya kar§I ha
rcketten ~ekinecegi zanm, 
fa~istler<le kuvvetlidir, fakat 

rarlar ittihaz etmi~tir. 
Bu kararlar, italyamn tu

tacag1 hah barckcte göre, 
ciham ya sulha, ya da harba 
sevkedecektir. Görünü~e gö
re, cihan dört eyJülden son
ra harba, hem de bir Habe~ 
italyan harbma degil, belki
de bir ingiliz-ltalyan gitmek
tcdir. 

ingilterenin de kararmm ~ok 
kat'i oldugu görülmektedir. 

ingilterenin Akdeniz do
nanmas1 Portsaid ve lsmaili-
yede toplanml§ bulunmakta
dir. 

K1br1s, Malta ve Adende 
tahkimat yap1lmaktad1r. 

<;ünkü italyamn F a~ist 
gazeteleri, lngiltereye kar§1 
hertürlü tehdidleri savur
makta ve lngiliz metanet vc 1 

S. Samuel Hoar 

italyamar, Habe§istana tah
§idatta devam etmektedirler. 
Mussoli ... inin damad1 ve iki 

Anla~ild1gma göre, sinyor oglu da Habe§istana gitmek-
Musolini umumi harp kor- : tedirler. 

P~ll 11'!'11 11 , ~III fr;'J 11;0: 
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Cenevre n1üza kereJe 
rinde hizzat haz1r 

hulunacak 

BAY EDEN 
Londra, 26 (A.A) - Sir 

Samuel Hoann Bay Edenle 
birlikte Cenevreye gitmesi 
muhtemeldir. Bu takdirde 
Sir Samuel Hoare konseyin 
toplanhsma degil, Assemble 
ce)selerine i$tirak edecektir. 

olamazd1. Bu ihbarla itaJyan
larm Habe~de harekete gi
ri~meleri Habe~lilerde11 ziya
de ingiliz menfaatla m1 alt 
üst edeceginden hareketin 
önüne ge~me zaruri bir §e
kil almi§h. ingiltere hükume
ti i~in arhk müdahale za
mam gelmi§ti netekimde öyle 
oldu. italyaya kar§1 ald1g1 
durumla hem harbm önüne 
ge~mege ~ah§bgm1 bütün 
dünyaya yayd1 hem de ken
dilerinc yard1m edildigini zan 
eden zavalh Habe§Jilerin daha 
~ok hürmet ve muhabbetle
rini kazand1. 

CiM ... 

--- - ----•• ----
Uretmenleri y1km1yacak bir 

§ekilde halledilecektir 
Üzüm i~i, bir müstahsil 

ve tüccar i§i olmaktan \:-1k
m1~hr. Hükümet, üzüm i§ini 
bir mcmlek ... t i§i teläkki et
mekte ve meseleyi ancak bu 
noktadan gözönünde bulun
durmaktad1r. 

Ökonomi Bakam Bay Celal 
Bayarm izmirde bulundugu 
s1rada firsat dü§Ürerek irad 
ettigi bir söylevlerde üzüm 
i§inde her§eydcn evvel müs
tahsilin himayesi esasm1 söy· 
lemi~. bu esas muhafaza 
edildik~e üzüm i§inin de iyi 
ye en yakm bir §e <i!de halli 
demek oldugunu bilhassa 
tüccara anlatm1§br. 

Saym Celäl Bayarm b1rak 
bg1 direktif üzerine üzüm 
i~i hakkmda Tiirkofisde de-
vam etmekte olan müz ... ~e
reler hugün bitecektir. 

Buseneki üziim meselesi 
mücadelesinden ~1kan ncti
ce ~udur: 

Üzüme verilen fiatlar Av
rupa piyasalarma göre azd1r. 
uzüm ürününün kän sadece 
tüccara mahsus degildir, as1l ---,oo---
Bir Saylav1m1 
z1n teberrüü 

1 
hisse üretmcnindir! 

Halk1, üretmeni ve hakk1 
dü§Ünen Cumuriyet idaresine 
ve onun Bakanlarma bizden 
bin minnet ve ~ükran! 

Trakya 

\ 

---oo---
M an e vr alar1 

I 
I 

Bitti 

istanbul 27 (Özel)- Trak
yada yap1lmakta olon büyük 
manevralar muvaffakiyetle 
sona ermi§tir. 

Bu manevralarda ordumu-
Tire, [Özel) - K1ymetli zun sür'at kudret ve cesaret 

saylav1m1z Rahmi Göken noktasmdan mükemmel oldu-
Halkevine 200 lira vermi~tir. gu anla~1lm1§hr. 
11'~~~~„„ •• „.. ..„ .. „~~~~~ 
n Insan enerjisi, biitün enerjilerin en büyük ve en yük- ~ 
~ segidir. <;ünkü bütün enerjileri insan yarahr. 1' 
~ ~o Ilkte~rin J:lazar gcnel niifus say11n1 ~ 
i Bize Türk ulusundaki bu enerjilerin en dogru say1sm1 i 
: tamtacakhr. • 
n BA~VEKALET ~ 
~ istatistik Umum Müdürlügü ~ 
k+;M---~-....„„ .... „„.„„„ .... ~.,....~a:.ta 

„ 

Bomonti biranesi 
1 . 

i Önünde dün gece bir cina-
: yet oldu •• 
1 Dün gece panayirda Bo- : din isminde bir genci b1~akla 

montinin a)ay birahanesi ü~ yerinden vurmu§tur. 
önünde ftci bir cinayet o)- • Mecruh 23 ya1larmdad1r, 
mu~tur: hemen hastaneye kald1r1lm1t 

i~i ne oJdugu belli olm1- br. Mesele bir kadm yüzün-
yanlardan Arif isminde birisi den pkm1ktir. Zab1ta tahki-
E~refpa~ - Tepecik hastaha- kata devam ediyor. Carih 
nesi eczac1larmdan Sabahed- yakalanmi§br. 

·~·1 l11o<11I ll'"''' 11~11 
11~11 

'"""' 

Dulapli Kuyu 
„ .• 

Ocag1 büyük 
C. H. P Dolaphkuyu Ka

mun ocag1 pazar günü Eko-

nomi Bakam Bay Celäl Ba
yar tarafmdan törenle a~-

IDI§br. 

Deli ve 

törenle a~1ld1 
Törende yukar1 mahalleler 

halk1 tamamen mevcuttu. 

Bundan batka ilbay Fazh 
Güle~, General Kiz1m Dirik, 

C. H. P izmir il ba1kam Ba · 
Avni Dogal, ~arbay ve lzmir
de bulunan bütün saylavlar 
hazir bulunmu,Iardir. 

Törende ilyönkurulu ba~
kam Bay Avni dogan tara-
fmdan söylenen söylevde, 
bu güzel binanm nas1l bir 
gayretle meydana geldigini 
anlatm1§ ve bu güzel i§te 
yard1mc1 gen~lere te,ekkür 
edilmi§tir. 

Bay Avni Dogandan sonra 
bay Celäl Bayar tarafmdan 
"Atatürkün nuru„ hakkmda 
k1sa fakat ~ok veciz bir söy
lev söylemi§ ve türene niha
yet verilmi§tir. 
~ ~ E ~ 

sarhof! 
-------~~--~--~-oo--~------~--~~~-

Ka vga eltiler, sarho§ ta1la 
öldürüldü ••• 

Manisada Celahn fmnmda t leyin hastaneye nakli sua
~ah§an iMilerden Raman is- : smda katilin Ramazan oldu-
minde bir ka~ defa timar- gu orada kalan kepeninden 
haneye girib ~1km1~ bir deli anla§1lm1§ ve Ramazan yaka-
i)e Mehmed isminde bir sar- lanm1§br. 
ho§ i§~i vard1r. Birbirlerile Mehmed hsstanede ölmü•-
ge~inmedikleri i~in patron- tür. 
lar1 deli olan Ra azam !§- .- '!lw~--

ten ~1karm1§hr. L h h•tJ • 
Ramazan deli olmakla be- e ZB 1 en 

raber, mai§et davasma iyiden 
iyiye akd erdirenlerdendir. 
Bunun i~in fmndan ayr1lma
m1~br Gece vakb sarho§ 
Mehmed: 

- Hu„ Bana bak. Patron 
seni gördü, buralarda hälä 
ne bekliyorsun ? 

Mehmedin bu sözlerine 
fena halde k1zan Ramazan, 
Mehmedi altma alm1§ ve elin
deki kocaman ·hir ta§la ka
fasma vurmaga batlami§hr. 

H1rs1m alan Ramazam, 
vakay1 bir kimsenin görme
diginden istifade ederek ka~
mt§br. 

Y arab Mehmedin sal>ah-

1-4 rans1z n1anevralann1 
görmege gidiyorlar 

Var§ova ~6 (A.A) - Sü
baylardan mürekkeb bir grub 
Reims civarmda yap1lacak 
olan süel manevralara ittirak 
etmek üzere yak1nda Fran
saya gidecektir. 

Telefon 

No. 
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ltalya hükUmeti Saliye sultan M1s1r hab 
S1n1rlar1nd Tarihi 

- IKINCI KISIM 
•• 

- 13 -

Köhne Bizansda, 15 As1r sü
ren bir müddette degi§mi§ 

hi~ bir §ey yoktu 
Tarihin en gayu ahläki zar deger diye, hakkmdaki 

bidiseleri eglence nam1 al- rivayetleri k1ymetten dü§ü-
albnda, fehvani zevklerden recek baz1 hareketlerde de 
ba1ka hi~ bir fey dü§Ünmi- bulunurdu: 
yen mukaddes (? !) adamlar Saraflardan bur~ ald1gm1 
Te kad1nlar tarafmdan bura- i~'ar eder, konagtndaki ca-
larda ga~mi~ idi. riyelere - istikraz i~in degil!-

Bu bayetlan, bu sahneleri ancak e~e, dü~mana kar§I 
iyiden iyiye tetkik etmi~ bir adet yerini bulsun ve zava1-
tarih adanu ~ok hakh ola- hlar konakta rahat etsinler 
rak: diye ald1gm1 adamlan vas1-

"Cabrailin kanad1 Lut di- tasile avam arasmda söyle-
yar101 alt, üst edecegine ne- tirdi. 
den bu Bizans saraylarmn Halbuki.. Bilhassa saray bi-
hamam dairelerini alt üst lirdi ki ~emsi pa§anm kona• 
etmedi?„ Diye feryad et- gi, istanbulun eo mükemmel 
mitti. en mutena zevklerine sahne 

Bizans, her vakit köhne idi. ~emsi pa~anm konagm-
Bizansbr, Kostantinler, Teo- daki güze) ve ~ok cariye, 
duralar ne ise„ Fatih, Ka- odaha hemen hi~ bir vezirin 
auniler devrinde de o olmu§- konagmda yoktu. 
tur, Hattä.. Hamid devrine ( Arkas1 var ) 

kadar ! 1111
•----

Ne Hristiyamlk devri ne 
de islimhk devri, Bizans sa
raylar1ndak fuhu§ ~ebresini 
hir zerre kadar degi§tirme
mittir. 

lkinci Selim zama01nda 
lstanbulda hamam zevklerine 
Bizans devrindeki gibi ü~ 
neve inkisam ederdi ve sa
raylardan pa§a konakJarma 
sirayet etmi§ti. 

Bu devrin en mükemmel 
konak ve hamam te§kilit1 
~emsi pa1aya aitti. 
~emsi pafa, vakma K1z1I 

Abmet)i sü)aJesinden ve Sey
fi Sar1m1 ilihi tesmiye olunan 
eshaptan tialidin Velide ka
dar feceresini sayan bir adam
dt; ceddini Beygamber za
manlarana kadar ~ kartma
mna ragmen, her haJde za
man1n en zayif bir mü~lü
man1 idi!!„ 

<;ok zengin oldugu baJde 
hi~ bir hayir ve hesenat mü
euesesi yaptJrmam1§, hi~ bir 
cami, sebiJ ve emarete be~ 
ak~e bile vakfetmemi~t. Yal
naz nefsini, §ahsma dü~ünür, 
zevkine pek düfkündü. 

~emsi pafa, gayet zeki ve 
kumazd1: Ulema sm1fma eJin 
den geldigi kadar hürmet 
eder, onlarm arzularm1 is'af
tan ~ekinmezdi. Mevkiinin 
sailamla§mas1 i~in her §ey
den ge~inmek Jüzumunu her 
kesten evvel iyi bilirdi. Sa
rayda da ayni meslegi takib 
ederdi, Hele veliahdm valdesi 
Nurabanu suJtana pek ziyade 
ehemmiyet verir, ayn1 zaman 
da hizmet ettigi padi§ahlara 
da kifi derede hediyeler 
ta~d!minde hi~ kusur göster 
mezdi. 

Pa1anm bususi zevk haya
tandan lsatbulda mübaJegah 
rivayetlerle bahsoJunurdu. Fa 
kat pa§a, avam, Y eni~erilere 
taat ve ibadetine dü§kün bir 
adam oldugunu göstermege 
~ok gayret ederdi. Hatä na-

Düzeltme 
Kemalpa~a icra Memurlu

gundan: 
29/ T emmuz 935 yil ve 

2536~say1h gazetenin ikinci 
sahifesinin dördüncü sütu
nunda bay Adile bor~Iu bay 
Hamidin bagmm birinci ar
brmas1 4 EylüJ 935 y1hna 
müsadif <;ar~amba günü ya
z1lm1§ ve ikinci arhrmas1 25/ 
9/935 y1hna müsadif c;ar
§&mba günü saat 11 de ola
cagi yaz1lm1~ ise de bu ta
rihler yanh§ olup birinci ar
brmas1 2/10/935 <;ar§amba 
saat 11 de ve ikinci arbrmas1 
23/10/935 <;ar§amba saat 
11 de olacag1 tavzihan iJän 
olunur. 

Burla 
Biraderler 

Pavyonunu mutlaka ziyaret 
ediniz 

Frigideire, Telefenken Radyo 
A. E. G 

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

SULU HANDA 
Y erli mallar 

Pazar1 
Memleketimizde dokunan 

her türlü yerli keten ve do
kuma sofra tak1mlan, fantazi 
yüz havlu ve hamam tak1m
lar1 ve bornozlari, yatak yüz
leri, ekstra ~ama§irhk, ipek 
iplik bezler, patiska ipek 
masur, karyola örtüleri, ya
tak, yorgan ve karyola ~ar
§aflar1, mendiller, kaput ve 
astarlar, pijamal1klar, zifirler, 
elbise ve eteklik i~in pöti 

kareler ve aramlan her eve 
läz1m olan ~ok ~e§itler. 

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

Akseki Ticaret bankas1ndan 
lzmir Moda yurdu ismail Kemal namma 893 nu~arah 200 

lirabk 897 numarah 200 Iirahk 278 numarah 40 lirahk cem-
u 440 liraltk hisse nenedleri zayi olmu~ oldugundan Ban
bmaz nizamnamesinin 11 inci maddesi nmcibince ikinci 
aualaalar1 verileceiinden ~kilerin hükümsüz oldugu iJän 
elaaar. 

M1s1r Ba§vekili Nesim p 
italya - Habe§ ihtiläf1 kar§I
smda M1smn alacag1 durum 
hakkmda, beyanatta bulun
mu§tur. Nesim pa§a demi§
tirki: Bu alanda M1s1r, ingil
terenin bir müttefiki s1fatiJe 
hnrektte bulunacakbr. 

M1s1r sü bakam Abdülva
abab pa§a M1smu bati smtr
larmdaki süel mevkilerini 
tefti§ etmk üzere bu haf
ta i~inde seyahata ~1ka
racakhr Abdülvahap Pa
§8, Sü bakanbgi hesabma 
y~ptlan hudut yollarm1 da 
kontrol edecektir. 

Elbeläg gazetesi M1s1r hü
kumetinin bab sm1rlarmda 
bir motorize gurupJar1 komu
tanhg1 kurdugunu baber ver
mekte ve hecin suvari binici 
guruplarmm tesisi olunaca
gm1 da iläve eylemektedir. 

M1s1r Sü bakam bu kuv
vetlerin komutanhgma bir 
yüksek ingiliz subaymm ta
yinini heyeti vekileden i te
mi§tir. Heyeti vekile bu ta
lebi onaylam1~br. 

ingiltere, Filistin dogu s1-
mrlarmda dahi süel tah~icat 
yakmaktadtr. Elbelag gaze
tesi yazd1gma göre, Hindis
tan Hayfa Jimanma müceh
hez iki alay gelmi§ ve bun
lar hemen Filistin dogu s1-
mrlarma gönderilmi§lerdir. 

ve 
El'ehram gazetesi de Hicaz 

Y emen hükümetlerinin 
yard1 ' larm1 temin etmek 
üzere italya ve Habesistan, 
San9a ve Mekkede ayr1 te-
1ebbüslerde bulunduldarm1 
yazmaktadirlar. Fakat bu 
te§ebbüsler kar§1smda gerek 
Hi ca ve gerekse Y emen hü
kiimetleri ltalyan Habe§ ihti
län kar§tsmda bitarrf kala
caklarm1 bildirmi§lerdir. 

"Gorrere delta Sera „ 

Bir kasaba 
yand1 

Guba adasmm kü~ük §e
hirlerinden birisi olan Barkua 
§ehrinde bir evden kaza eseri 
~1kan yangm söndürülememi§ 
ve kasa ba ba~tan a§ag1 de
necede derecede yanmt§br. 

Bu kasabanm tarihi bir 
k1ymeti vard1r; ~ünkü 1514 de 
Amerika kä~ifi Kristof Ko
lombun oglu Diyojen Kolomb 
tarafmdan kurulmu~tur. 

~ar bay1m1z1n 
Himmeti 
• 
Isteniyor •• 

izmirin Aliaga mahallcsinin 
Dereba§1 ~1kmaz1 senelerdan 
beri ka1 anhk bir haldedir. 
Mahalle halkmm taleb ve 
ricas1 üzerine uray1m1zm bir 
mühendisi oraya giderek ha
kikaten bu semtin bir hava 
gaz1 fenerine ihtiyac1 oldu 
gunu raporla biJdirmi~ ise de 
bir~ok aylar ge~tigi halde 
bu yer el'an 1§1ga kavu~ma
m1~hr. 

Bu sukak halkmdan bau 
zevatm gazetemizi bu mes
elede belediyemizin dikkat 
ve himmet nazarm1 ~ekmege 
tavassut t!ttiklerinden biz de 
bir sokak halk1m sevindire
cek bir himmetin esirgenme 
mesi i~in §Brbay1m1zm bu 
hususta icabedenlere emir 
vermesini rica ediyoruz. 
=================a::: 
Sahilde 
Sat1l1k arsa 

Bayrakhda ~imendifer is
tasyonuna pek yakm bir mev 
kide deniz kenarmda yüzü 

on alh ve derinligi altm1§ alh 
Dördüncü Mmtaka Tapu 

Sici) muhaf1z.hgmdan: 
metre olmak üzre bin yuz metre 
ter biindc bir k1t'a arsa gayet 

KahramanJar mahallesinin 
Selänik sokagmda önü bah
~evan sokagi, arkas1 Selänik 
eokag1, sag1 ve solu harik 
sahasile ~evrilmi§ 28/62 met-
re murabba1 114 eski 115 f: 
yeni numarah kükkän müte- ! 
gayyip e§hasdan metrüken 
hazineye intikal eyledigi ve 
Mahmuda sat1Jacag1 izmir ~ 
Deft;)rdarhgtmn 2-8-935 gün 
11151 say1li yaz1sile bildiril
mi§tir. Bu dükkänm sahip
leri hakkmda 10 EylüJ 935 ).: 
tarihinde mahalinda tahkikat 
yapilacagmdan o tarihe ka- 5 

dar gayr1 menkul üzerinde 
bir ayni hak iddia edenle-

ehven fiatla sabhkbr. iste
yenler Odunpaz r Sara~lar 
sokag1 4 No. Abdü!halim ti
carethanesine mürncaat 
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Osman Nuri 
EMiRLER <;AR$1SI No 22 

rin izmirde mmtaka tapu 
sicil muhanzl1gma veya ma
halinde tahkikat memuruna 
müracatla itirazlar1m bildir-

Sanh sancag11111z1 ~ere
file rnütcnasib aln1ak 

meleri ilän olunur. 

Frans1zca 
Ders 

iyi bir metotla Lise ve 
Ortn mekteb talebesine ve 
tahsilde olm1yanlara, Frans1z 
Jisanma hevesli olanlara ~ok 
iyi §artlarla lisan ögreten 
Fransada tahsil görmii~ bir 
muallim ders vcrmektcdir. 

Arzu edenler hergün 12 doo 
6 ya kadar görü~ebilirlcr. 

Adres : Gazi bulvar1 civarr 
Sen Polikarp klisesi yanmda 
Saadeddin Dilbilg~n 1-13 

ve takn1ak 1sterseniz 
~ad1rvan alhnda 10 numa

ralt dükkända 

BAYRAK~:I 

~ükrü 
Ulu bayrak 
Ticarethanesinden aliniz. 

Burada scnelerdcnberi her 
boyda bayraklar model üze
rine ve gayet saglamdir. 

C. H. Parti bayrag1 dn 
mükemmelen yap1hr. 

Toptan ve perakente s1· 
pari§ kabul ediJir. Azäm1 ko-

r iayhk iösterilir. 

Habe§istan1 hava harb1 ile ko 
layca ezebilecek durumda m1 

~----~------~~ •• „„ 
( J)ünkü Say1dan ])evan1 ) 

1935 YILINDA BÜYÜK 1 c1hk talim ve terbiye proj-
DEGi~iKLiKLER ramlarm1, ham madde husU" 

1935 yalmm ba§mda u~ak- sunda milli varbklar1, kaY" 
~1hk äleminda büyük degi- naklarr tetkik eylemek "' 
§iklikler olacagma bair bir milletin havac1hk ttiyasas1~1 

~ok i§aretler belirmeteydi. incelemekle yap1la~a~ . b~ 
Havada ien kuvvetli yedi tahmindir. Fakat. m1ll! s1.yaf 
devletten albs1 biribirile yal- saJarm degi§mes1, mk1~•~ 
mz harb u~uklarmda degil programlarmm s1r olara 
hava ticaret seferlerinde de saklanmas1 teblikesi, bet 
önemli bir rekabete giri§mek zaman i~in, mevcud oldu~uo: 
üzeri büyük haz1rhkJar yap1- zaman i~in mevcud oldugull 

Yorlard1.Harbden sonra bit in- dan bu bu tahmin de ald~' 
B . . b•' ci defa olmak üzere Rusya hc1 olabilir. unun 1~m .. 

ve Almanya havalarmda bi- milJetin havadaki kuvvet1ol 
rin~i derecelerde bir devlet tahmine ugra§maktan ziyadt 
seviyesine ~1kmak i~in ~ok u~ak istihsal kabiliyeti ha1'~ 
~ah§1yor; da ingiltere, italya kmda bir mukayese yapma 
ve Fransay1 hakkile ku~ku- daha dogru olur. . 
landmyordu. TA YY ARE A H~RBl~IN 

Japonya da hava kuvvet- MÜH]M AMILLERI 
lerini delice bir faaliyetle Bir millerin hava kuuve 
artmyordu. Y eryüzünün ha- giri§t gi sava§1~ §ekli~~ ta 
vada kuvvetli yedi devleti bir meseledir. lyice s1IahlaO 
arasmda Amerika; ticaret ml§ kom§u bir devlete kar 
u~ak~1hgmda, süel u~aklara • yapilan sava§la deniza§Jrl ~ 
akrobanhk yapmakta ve de- uzak yerlerdeki dü§manlar 
niz tayyareciligindc biriaci- kar§I aplan harb, hak1m1P 
ligi izhar etmi§ olmasma rag dan, ayn ayri §eylerdir. 
men harp hayyarelerinde Harbin müdafaa veya ta• 
adet itidarile bc§inci geli- ruz harbi olup olmama 
yordu. harbedilen devletin mütt 
MiLLETLERiN rA Y ARE fikleri bulunup bulunmam• 

KUVVETLERiN .NASIL tayyare harbinde mühim r 
ÖLc;MELi ? oymyon amillerdir. 

Milletlerin tayyare kuvvet
lerini öl~mek, mukaycse et
mek i~in nazariyat itibarile 
ü~ usul vard1r: Bu ü~ usulde 
de kat'iyet aramak beyhu
dedir. Bununla beraber en 
dogrn sonuca vard1ran tah
min, bir milletin harbe gir
digi takdirde havada nelcr 
yapabilecegi hakkmda tam 
bir fikir edinmekten ibaret 
kahr. 
Ü~ usulden biri, bilinen 

maliimah bir araya toplamak, 
aras1ra s1zan §ayialar1 birbi
rine eklemek, tayyare fabri
kalarm1 saymak, istihsal ka
biliyetini hesab etmek, hava-

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

BÜYÜK 
Süleyman 
Lokantas1 

Birinci kordon saman 1s-
kelesi11de r.umara 66 da 

1-15 

F ethiye mal müdürlügünden: 

l:Jmumi ve hususi §artlar1 
ihtiva eden §artnameler mün
derecatma nazaran Fethiye 
kazas1 hükiimet konagmm 
tamiri icra k1lmmak üzere 
tanzim k1lman kaimesi 12/8 

935 tarihinden itibaren on 
be§ gün müddetle ve 900 
ke~if lira bedcli mukabilinde 
a~tk ek§iltmiye konulmu§tor. 
Eksiltme günü 2718/935 tarih 
ve saat 16 da yapilacakhr. 
Eksiltmiye gireceklerden bu 
gibi i§leri yapabileceklerine 
dair vesaik ibraz etmeleri ve 
kanuni ikametgäh1m göster
melcri §arthr. Teminah mu
vakkate 67 lira 50 kuru§tur. 
Umumi hususi ~artlari anla
mak iste<ligi takdirde Fethi
ye maliyesine müracaat ey
l••eleri illn ttlunur. 2725 

Bu takdirde de gene ". 
rilacak tahmini neticeler 
tamamile dogruluguna inao'i 
lamaz. 

Binaenalezh hava 
lerini öl~menin en doi 
usulü, bir milletin tayyarel. 
rinin adetini ve evsafln1 b' 
mekte ve bu tayyarele 
memleket dahilinde in§asJ 
daki hiz1 kestirebilmekte 
lste bu yaz1larda, bu 
takip edilmi§ ve §imdiye 
dar bir~ok yalan yanh§ t 
minlerin mübalägah rak• 
larm hakikatla olan mün 
beti aram1§br. 

-( Sonu Y arm 

~ ~ r!2 
Amerikan 
K1z koleji 

Koleje talebe kaydük• ' 
lüne Eylülül 18 inde ba§l 
cakbr. Kayd zamam PB · 
dan ba~ka her gün sa'' 
12 ve 15-18 e kadard1r· 

Hk tma ücreti birnci . 
[60] ikinci sm1f [80) 
sm1flar [100) lirad1r. 1i 
fieret [350] liradir. Me 
u~reti umumiyetle ü~ ta1' 
ahmr. 

F azla maliimat almak 
yenler Koleje müracaat 
melidirler. 

izmir posta kutusll 
Telefon 3401. .,;. 

Kar§l}'akad 
Alaybeyde Günayditl" 

kagmda 13 numarah e 
bl1kbr. . 

Birinci kordonda Y enl 

liye ~ubesinde bay . 
Cudam'a müracaat edil 
tir. 1 

Kar§1yaka 
Hertürlü konfora 

bah~eli, ferahh sekiz 
bir ev kiraya veril~ e 
Ttliblerin idarehane11111 

ra•atlar1. l ~ 



( „Halkm Seel ) 27 A~USTOS -
Panay1ra 
eelecek 

• • BOC 
' Tasra misafirlerine „ 

n1ühin1 bir nJüjdc 
Ars1ulusa1 9 Eylül panay1 

münasebetile otelimi tezyin 
ve her türlü s1hhi noksanla
r1m ikma) eyledim. Panayir 
münasebetile ta~radan gele
cek muhterem . misafirlerimin 
bir defa mutlaka Ke~eciler
de Laie sinemas1 kar~1smda 
Sel~uk otelini ziyaret etme
niz käfidir. Otel l.cretleri 
25 kuru~tan 5 kuru~a kadar 
ve <;e~me kaphcalarma git
mek arzu edenler Ke~eci
lerde Sel'ruk oteli müsteciri 
ve <;e!$me kapbcalarmda bak
ka) b~y Kämile müracaatlar1. 

öldürinekf ~icin 
_,__.,.,~ ... ~~ .......... ~„.:..'---..,....... • 

LA FLAK 

VI) 20 kompr1melik ambalajlarda 

bulunur. 

ALINIZ 

Umum deposu 
2 inci 

- Edvar Conson Halefi 
Kordon No. 88 

Telefon 3306 

'11balaj ve komprimelerin 

Hergün ipn Barut hamn
dan otobüsler kalkmaktad1r. 

Telefon: 2876 izmirliler Neden Tercih Ediyo~lar? •• 
a1'' ~Crinde halisligin timsali 
a~ola C.D 11 \0 markasm1 aray1niz. 

Di~ Doktoru 

• a sin Tan 1 

Yaln1z iz111ir <legil izn1ire kon1~u bütün iJler halk1n1n Kabaday1 ve 
Yüksel rak1su11 ne~len tercih cttiklcrini biliyor 1nusunuz? Biln1ivorsa-

N v~ - n1z ögren1n1z: 

veb~-~~~e2:~~~~~· 
2 inci Beyler S. Hamam ' 

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

. Bu rak1lar i~tah a~ar, ne~' e verir ve ayni zamanda vücud~e. bir gida 
l~te bunun i~indirki herkes Kabaday1 ve yüksel rak1larm1 terc1h eder. 

bizmetini görür. 

ta 
Ia1r 

-- ··---- - ----

Eczacrba$l 
SÜLEYMAN FERiD 

Güzel Hisar 
Mefru§at magazas1 

MEHMET KA VUK~U 
izn1ir )'olbedcsteni No l H 

Etamin, keten, file perdelerin enva1, perdelik file, tül 
cibinlik, ve karyola tülleri, krem ye~il, estor ve has1r per-
deler, perdeJlk ve kanapelik kadife kreton, more ve fan
tazi kuma§lar. Perde sa~aklan ve baglan, masa örtüleri ve 
sofra tak1mlan, karyola örtüleri, pamuk ve yün battaniyeler 

Taban, kana~e, sofra mu~ambalarmm envaa. Bronz ve ce-
1~~,~~·~a~w-l:'>~.~'~"f> viz kornizler vargel vistor aga~la~1, yolJuklar ve paspaslarm 
~~,~~ ~W!/~l(Ub)'ti:~ ~!lliiID1L• muhtelif boylar1. ~ezlong sandalye bezleri, kanepecilige aid 

Orn1an 
ANKARA 

1 
malzeme ve mefru~ata müteallik e~ya rekabet kabul etmez 

Ankara Biras1 fiat1ar1a magazam1zda sablmaktad1r. 

r. fJ. V • f~ b · 1 I .... t ~:k.~*-*lt.r.1dc**lt.ltlti****-1c1c':lc~**1c'F>+ 
yl 1g1 a n GlSl n1an1u a 1 ~l 4K >+ 

c;iFLIK $ARABI ~ ·~ D 0 K T 0 R >+ 
1 ve KA~AR PEYNiRi ~ •)( )+ 

t:di ~1 Ars1ulusal izmir Panay1r1m~z~y~r.etinizde ANKARA fD •X A ~ AL TONA y ~ 
05 

RASI pavyonundan mutlaka 1~1mz. 00 ~ • )+ 
e ~·h~,- Pavyon numaras1 (214) 1 « Bakteriyolog ve bula~1k ile salg1n >+ 

tiJ -~~~ ~~~~~~~~ « hastahklar niütehass1s.1 >+ 
ka_h ~ Basmahane istasyonu kar~1smda Dibek sokak ba~m- ~ · n9r, • • « da 30 say1h ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den )+ anavrr lZffllr .. ak§am saat 6ya kadar hastalarm• kabul eder. . „ 

tn ) 'J ~ Müracaat eden hastalara yap1Jmas1 läz1mgelen sa1r ~ 
~ l~~rs1ulusal izmir panayiri c;i~ek ve aga-; koleksiyonla- ~ tahlilät ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta- )+ 

f
.J trde oldugu gibi her -;e- rmi emre hazir bulunduru- •)( lara yaptlmasma cevaz görülen Pnomotoraks muayene- )+ 
't Seb « sinde muntazaman yap1hr. Telefon: 4115 )+ 
ti . ze ve ~i~ek tohum- yor. « )+ 

h\>. kimyevi gübreler, kim- Pavyonlanm aga~ ve ~i- c)('JC~~~~'F'F~~i~'F'l=:\C'F~~)+ 
klt$i~ 

1 
tneyve agac1, sebze ve ~eklerle süslemek is6yen sa- T : ZINET 

~I'~et ek ilä~lari ve ~e§id alet- ym mÜ§terilere büyük kolay- E 
Pa1~1• P.anayiri de lzmirdedir. 1 k R Mob1•lya alt 8at ·· .. d 1 larla panayir sonuna ka- z 53 

lltli onun e " Meram " to- dar bak1c1 kendimize äid ol-
;r·~, itaat:1agazasm1 bilmiyen, Fa brikas1 

j;,:~01 t„ ~• park~i ve ~i~ek~imi mak üzere pek müsait ~e- M 
~,r ~ '4!·· raitle anla!$thr„ Mevsimlik En lüks ve en saglam, en 
J.1 u - E Z cazib yimek, yatak, misafir 
e~ ek 

0
frudan dogruya en yük sebze ve ~i~ek tohumlar1- odasi takimlarmr izmir pana-

a1'5 ~lall Mtnalarla münasebeti m1z1 gilmrükten \:ektik„ ff E y•rmda 128-129 numarade 
hll eram tohum magazas1 Hisarönü ve ismet pa§ia bulvarmda 41 

k i sene · · · d T J f 3478 M M K tla}'i panayir 1~m e pa- e e on u eram „ numarah mobi]ya me§herinde 
at .........._ r Yapacaklar i~in zengin Hüseyin Avni E sablmak üzere te§hir etmek· 
~ J tedir. 

Mobilyaya k1ymet veren T zevatm görmeleri käfidir. 

Kemeralb 
Hükumet 

Kar~1s1nda 

Kazmirci 
ASIM RIZA BIRADERLER 

Paviyonunu bir defa ge
zerseniz zengin kazmir ~e§ii· 
di bulacak ve büyük men-
faat elde elde edeceksiniz. 

Paviyon A. 

~~~ •• „„.~~~ 
~ ~ 

~ l(en1craltinda ~ 

~ Ala§ehir ~ 
i Lokantas1 ! 
i . Temizligi ve ucuzJugu ile i „ lzmir halkm1 ~ekmi~ ve n 
i1 orada yemek yiyenin bir ~ 
n daha ba§ka yere gitme- n 
~ mege and i~mi§lerdir. ~ 
~Jii::::til~„„. „~~~ 

~en Yer k1raathanesi 
izmirimizin en ne 1 

zih bir yeri olan 
Basmahane Dev-
Jet Demiryollan 
kar~1smda ~en Y er 
k1raathanesi mü
ceddeden yap1lmak 
~artile a~1lnu~br. 
Müstecideri Bay 
Ömer Lütfü ve 
KämiJ ve idarcci 
Bay Mürteza bütün 
izmir ve mülhakat 
halk1 bu nezih ve 
lüks karaathaneyi 
te~rifJerini 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 ( ~en 
Y er ) k1raathanesine gelmelidirler. --------_ ..... ____________ _ 
istanbul Beyo2-lu Tepeha§I ti

yatrosu Belediye bah~esi 
ka§1s1ndal [Bristol Oteli] 

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

istanbulda izmirlilerin yegäne bulu~tukJa n ve bi:le§tik
leri, misafir kald1klar1 yer bu iki oteldir. Kendi evlerindeki 
rahab burada bulurlar. 

Bristol Osmaniye otelleri 
kirac1s1 Ömer Lütfi 

IDRAR TAHLiLi 
Kimyager Abdüsselam Ak

günlü Laboratuvar1 
Saghk Bakanl1gm müsadelerile 2 inci Beyler sokagrnda 

Bey)er hamam1 yanmda 72 numarah daireye ge~irilmi§tir. 
Amerika, ingiltere, Fransa, Almanya ve isvi-;rede 'fedkikatr 
kimyeviyede bulunan PASTÖR enstitüsünde ldrar ve kan 
tahliJleri KÜRi enstitüsünde Smai ve maden tahliJleri üze
rine ~ah§an Kimyager A. Akgünlü her tahlili hizzat kendi
si yapmakta oldugu gibi saym etibbamn gösterdikleri )üzum 
üzerine hususi ara~brmalar da yapmaktad1r. 

Laboratuvar hergün sabah yediden 
gece ona kadar a~1ktar 

Telefon: 2205 



Sabif e 4 

Hay1r, Türk' , 
Oglu Türktür 

Bir Frans1z gazetecisi, 
Türkiye hakkmda "Pe~esini 
atan Türkiye„ ba§11g1 altmda 
bir makale serisi yaz1yor. 
Bunlarm 21 incisinin ikinci 
ba§bg1 ~udur: "Almanyanm 
gölgesi altmda„... Frans1z 
yaz1c1s1, bu makalede Türki
yenin kültür, endüstri, bay1n-
dirhk ve tecim hayahnda 
bep Almanyamn gölgesini 
gördügünü söyliyor ve niha
yet yaz1sim §Öyle bitiriyor: 

" Ertesi gün, görecegim 
bir adam kalmam1§b. Bu 
adam, politika yapmayan, 
kimsenin oyuncag1 olm1yan 
herkesten uzak ya§ayan, tam 
ve dogru vesikalar tophyan 
bir askerdir; ihtiyar ve dü
nst bir asker. 0 ba§tm sal
lad1 bana: 

- Biliyor musunuz ki Türk 
erkimharbiyesi Almand1r? 
dedi.„ 

Frans1z gazetecisinin ya
z1smm alhnda " arkas1 var„ 
denilmi§, belki de bu dürüst 
ve ihtiyar askerin Türk er
kimharb!yesinin A Iman ol
dugunu ispat cden sözlerini 
de okuyacag1z; tarn ve dog
ru vesikalarim da görecegiz. 
Fakat, ben bu vesikalara 
beklemege lüzum görmüyo
rum ve 

Frans1z yaz1c1c1 Marcel Sa 
uvagee, ~imdiden "diyorum ki 
Tilrk erkämharbiyesi Alman 
dejildir, Türktür, halis ve 
muhli§ Türk, Türk oglu Türk 

Türk ordusunda ve erkä-
111barbiyesinde, 1918 senesi 
~ birinci te§rininde imzala
man Mundros mütarekesin
ien sonra, hi~ Alman kal
nam11hr. Askerlik sanah ve 
iarp fenni k1ymeti bak1m1n
>ir ~aheser olan lstikläl har
>• ve zaferi, tam bir Türk 
1arb1 ve zaferidir. Orada tek 
'1man bulunmam1~br ve ga
iba da hi~ Alman bulunma
l1j1 i~in, o z9fer bu kadar 
>arlak olmu~tur. Almanlarm 
askerlik bak1m1ndan ~ok yük
ek olduklar101 kabul etmek
e beraber, Uumumi harpda, 
rnrk ordulannda bulunan 
\Iman kumandanlar, Türk 
trdu1unu 1dare edememi~ler 
e hi~bir yükseklik göstere
nemi§lerdir. 
Daha harb i~inde Atatürk 
'"alkehayn ile aral~rmda ~1-
:an ihtilaf ü:zerine, Enver 
•&faya verdigi bir lä.> ihada 
"ilistindeki 1'ürk ordusunun 
qmda bir Türk kumandan 
ulunmahd1r, diyordu ve bü
llük ~efin, bu sözlerinde ne 
adar hakh oldugu, Eilistin
e Alman fon Kreslerin, fon 
alkenhaynlarm, fon San
resJerin Türk ordusunu ida 
~ edemiyerck, hezimcte sü
lldemeleriie sabit olmu~tur. 
"Türk ordusunu Tiirk ku-

andan idarc eder„ sözü 
nadolu zaferindc bütün 
11vvetile, bütün güzelligilc 
IJ' hakikat olarak tccelli 
:mi1tir. Vc Türkiye kendi 
-dularm1 ecnebi kumandan
ra teslim etmenin ac1s101, 
•nra da Türk kumandanla-
:1 ka.iandiklar1 zaferleriu 
.cl1n1 tatmi§ll 
Biz, Harb Akademisinde, 

1erinde Frans1zlar da bulu
an bo.r1 yabanci hoc.alarm 
lgilerindcn istifade ctmak
D geri durmuyoruz; ama 
irk erkänaharbiyesind Al-

Atatürkün 
Tebriki 
A1niral Hortinin 
C~evab1 
Ankara 26 (A.A) 1- Cu

mur ba§kam Atatürkle Ma
car ulusal bayram1 münase
betile kral naibi amiral Hor 
ti arasmda a§ag1daki telgraf 
lar teati edilmi§tir; 

Macar ulusal bayram1 do
lay1sile altesinizden candan 
tebriklcrimin ve özeJ gönen
ciniz1e asil dost ulusun gen
Jigi i~in besledigim dilekle
rin kabulünü rica ederim. 

Kamil Atatürk 
Son Ekselans Kamäl Ata

türk~ 
Tü!'kiye cumur ba§kah 
Ulusal bayram münasebe

tile izhar etmek lütfünde 
bulunduklar1 f iyi temenniler
den dolayr en hararetli te
~ekkürlerimi kabul etmenizi 
ekselansm1zdan rica ederim. 

•• 

Macaristan Kral Naibi 
Amiral Horti 

Ogretmen 
Tayinleri 

Ankara, 27 [Özel) - Ög
retmenlerin tayin listeleri ~1k
m1~ ve hemen Kültür direk
törlüklerine bildirilmi§tir. 

Arnavutukta 
•• 
Orfi idare .. 

istanbul 27 (Özel) - isya
nm devam1 dolay1siyle hükü
met idarei örfiye ilän etmi~
tir. Görülen lüzum üzerine 
be§ s101f asker siläh alhna 
~ag1rilm1§br. ' 

Mussolini 
~1anevralarla 111e~gul 

Bolzano, 26 (A.A) - Bay 
Mussolini buraya gelerek 
büyük manevralarm idaresini 
ele almi§br. 

Roma, 26 (A.A) - Roma 
ile Eritre arasmdaki telsiz 
telefon irtibata Du~e ilc Bay 
Emil Adebano arasmda ya
p1lan bir görü~me ile tesis 
edilmi~tir. 

( H&lk1n Seal J 

ißir kaszrga "daha .. --

italyada 7 ölü 70 yaral1 var 
Cenova 26 (A.A) - Burada ~1kan siddetli kas1rgadan 

ölenlerin yediyi yaralalarm yetmi§i buldugu anla§1lmatad1r. 

lniiliz gemileri 
„ .• 

Birer iki§er Maltaya toplan1yor 
Cebelüttarik 26 (A.A) - Glorius admdaki 

gemisile ve Seanicher ve VVolvieh torpitolari 
taya gitmek üzere emi:- alm1~lard1r. 

ingiliz u~ak 
~abucak Mal-

Londra 26 (A.A) - Malta adasile Adendeki garnizonlan 
takvye etmek üzcre bu hafta i~ii~de bin kadar asker gön
derilecegi teyil edilmektcdir. 

Deniz görü$mesi 
Birinci Te§rinde teJ,rar 

ba§l1yor ••• 
Londra 26 (A.A) -: Japonya i§güderi itl<te§rin deniz gö

rÜ§meleri hakkmdaki Ingiliz önergesine Japon cevabm1 di§ 
d1~ bakanhgma vermi§tir.f 

japonyamn e§itli~in tanmmas1 üzcrinde israr ettigi anla
~1lmaktad1r. 

Yunan Bakanz 
Sab1k kralla acaba. ne 

.. •• . ? goru§ece - .•• 
Atina 26 (A.A) - Ellenkon Mellon kazeiesinin Londra 

aytar1 eski kral ile finans bakam B. Pazmezoglu arasmda 
yarm bir görümc olacagm1 yazmaktadar. 

Efgan elfisi · 
Efganistanda sükiin 

diyor ••• 
vard1r 

Ankara 26 (A.A) - Amanullah hanm Rus ve Efgan 
hududunda oldugu ve laraftan Fakir Lena tarafmdan ba:z1 
kabailin tahrik edildigi hakkmdaki haberler Efkan • büyük 
e~iligi tarafmdan tekzip edimekte ve Efhanistanm har tara
fmda emniyet ve asayi~in tamamen hükümferma oldugu 
bildirilm e!dedir. 

Balzkeilar da 
-~------~ 0000-------.---·=-Mare§al Balbo 

Pa1·ise sakahn1 süsle Sahillerde iskan e e eceklerdir 
n1egc n1i geldi ? 

Paris, 26 (A.A) - Mare
§al Balbo u~kla buraya gel
mi~tir. Seyahah tamamen 
hususi mahiycttedir. 

3 üncü genel 
Enspektörlük 
ihdas edildi •• 
Ankara 26 ( Öze!) - Dogu 

illerinde vazife aörmek üzere .... 
3 üncü Umumi müfetti§lik 
ihdas edilmi~ ve memuriyetc 
Erzurum saylava Tahsin ta
yin edilmi§tir; 

man yoktur. 
F rans1zlarda, lhcr~eydc ve 

her yerdc Ahn n parmag1 
görmek bit· haslahk, adetn 
müzmin bir illet olmu~tur. 
Türk crkämharbiyesindc Al
manhk gölgcsi ~örmck bu 
müzmin illetin durmad n tc
pcn käbuslu hc2cyanlarmdan 
biridir. A. D. 

istanbul 27 (Özcl] - i~ i~leri bakanhg1 Marmara sahil 
ve adalarda mübadil Rumlardan kalan araziyi Karadenizden 
gctirilecek vc evvelden Trakyadan izmire gclmi~ olan balik
plara verilmesi dü§ünülmcktc vc bu husuc;la bir talimatna
me haz1rlanmaktadir. 

11,.!;1 
,,, 1 

• 
11 kanunu 
Busene 
~1kacakt1r e• 

f sslanbul 27 ( Özcl) - i~ 
kanunu Kamutaym bu dev-

resinde ~1kacakhr. Y almz 
kanunun halk sand1klar1 vc 

1s~1 kooperatifJerilc birlik 
~ah§acak bir ~ekle solrnln
cag1 söylenmektedör. 

Hake e 
Bo~una cah"'· ·oda 1· 

Paris 26 (A,A) - italyan 
1 

vc Habes hakcmleri bu!!iin 
ayr1 ayra ~ah~ryorl.11·. Kornis
yon yarm i;ah§m.lsina tckrnr 
ba hyacaktir. 

• 
Askeri 
Bir iadei 
Ziyaret .. 
Stokholm 26 (A.A) - Lch 

ordu enspektörler:i-nden gc-
ncral Fabryci gc~en yal is
VCf ordusu genel kurmayr 

1 

General Nhgrenin Lehistana 
yaprm~ oldugu ziyarcti iadc 
ctmck 'i?.crc diin buraya gel
rnistir. 

a r 
( iend Kann1t a n1 

tcrf"i ett1 
Anl ar.l, 27 [ÖzelJ - Ja11-

darma gcnd Kamutam Kn
z1m Orgencrallrga tctfi el
mi§lir. 

27 AGUSTOS 

lngiliz hükUmeti 
---------oooo--------

Malta'y1 B1rak1yor Mu ? .• .. ~ ..... 
Lavora Pascista gdzetesinin <likkare ~ayan 

hir haberi ... 
1 

Volkischer Beobachtor ga-: betmektedir. Ba§kaca bu ada ... 
.\ zetesinden: 

Büyük Britanyamn Akde-
nizdeki durumu, dogu Afri
kas1 ihtiläf1 kar~1smda ital
ya i~in günden güne fazla 
bir ehemmiyet kazanmakta
d1r. Bu itibarla Britanyanm 
Akdeni-i politikasmm bugün
kü durumuna taalluk eden 
her hangi bir haher burada 
büyük ibir aläka ile tagip 
edilmektedir. 

Netekim Lavoro Fascista 
gazetesi Kudüsten ald1g1 bir 
habere görde büyük Britan
yamn Akdenizdeki asheri is
tinad noktalarm1 d~gi~lirmek 
niyetindk oldugunu bildir
dirmektedir. M1s1r ve Filis
tin fevkafade komiserleriyle 
Britanyanm Irak vc Arabistan 
seferinin ~imdi Londrada yap
makta oldukla konu~malar 
bu mcscle ile aläkadar sa-
yilmaktad1r. 

Söylendigine göre Britan-
yamn Malladahi üssülbahrisi 
Hayfava nakledilecektir. 

<;ünkü Maltadaki italyan 
ahalinin ingilizlerc kar~r va
ziyeti dü~manca bir ~ekil 
alm1~ sevkulccy~ v~ ekono
mik sebeplerden dolay1 filo 
istinad noktasa olmak ve 

degerini günden giine kay-
"'"'11 1~11 Er. . tn.;.1 
lli!111 111„111 a r l~udl 

Konyada 
yang1n ~1kt1 
Konya, 26 (A.A) - Ev

velki gün saat 20,45 te ilin 
il~e merkezindeki Orta han
dan ~akan yangmda hanla 
sekiz dükkän, iki kahve ilc 
mhisarlar binas1 tamamen 
yanm1§hr. Y angm Konyadan 
gönderilen vesaitlc geni§le
meden söndürülmü~tür. 

iki bin lirahk bugday yan
m1~tar. Zararm tutar1 k1rk 
bin lira tahmin ediliyor. 

Konyada 
Nurnarataj hitti 

Konya, 26 (A.A) - Kon
ya i~inde genel nüfus sayr
mma esas olan numarataj 
i~i bitirilmi§tir. 

~·kago 
Güze lik 
Kra ·~esi 
~ikagoda buscna yap1lan 

giizellik krali~eligini Verjin
ya Dünham ismindeki kaz 
kazanm1~hr. Bu k1z ü~ sene
dcn beri iistüste bu mevkii 
kazanmaktad1r. iJk olarak 
hayata San Fransisko tiyat
rolarma hizmet~i s1fatil attl-
m1m1~b. Üviincü saltanati mü 
nasebetilc bu tiyatroya git-
mi§, mutantan nutuklar söy
lemi~ ve,.. Gazetecilcrc: 

- Holivoda gidegim, bi
rinci smaf y1ld1z olacag1m! 
demi~lir! 

Manast1ra 
girecek ! 

A§k rezaletlerine müsaade 
etmedigi it;in babasm1 öldü-
ren Viyolet Naziye yirmi se
neye mah~üm etmi§tir. An
ne1::ine hapisaneye girerkcn : 

- <;ok Pi~manam, Mapisa
neden ~1kmc:i bir man sbra 
~ekilecegim ! derni§tir. 

Filistin ve M1sirdan hayh 
u:zak olup bu vaziyette lngi
liz münakale yollarmm mü
dafaas1 garanti edilemiye· 
cektir. 

Süven kanahnm ve K1z1l 
deni:zin emniyeti i~in bir de· 
miryolu rab1tas1 vücude ge· 
tirildikten sonra Akabe mm· 
takasmm Beritanya askeri 
k1talarmm Filistin ve mave
ray1~eria da hareket merke
zi olmas1 tasavvur edilmek
de ve bu suretle a yni za
manda Beritanyanm yakm 
ve orta §Brkdaki menfaatle· 
ri korunmak istenmektedir. 

Ba~kaca Londrada yakm 
bir gelecekde Beritanyanm 
M1s1rdaki askera garnizolan
nm bir k1smtmn Filistine na
kil edilmesi ve Akabe de 
yakm ~ark i~in büyük bir 
tayyare üssübahrisi vücude 
getirilmesi tasavvur edilmck-
tedir. 

Masirm ftalyan sömürgesi
ne yakmhg1 dolayisile, hava 
istinat noktas1 olmak vas1f 
ve degeri az göriilüyor. Bu 
harekät ve münakaleye sa
ha olacak Maveray1 Seria ve 
Akabe mmtakalarmdaki e
mirlerin muvafakleri me 'mul
dur. 

Daima 
Mul1ayyer 

Ucuzluk sergisinden ald1-
gm1z herkangi bir äile e§ya
s1m ba~ka magazalarda da
ucuz bulur, yahud her bangi 
bir sebeple matlubunuza mu
vaf1k gelmiyecck olursa hi~ 
tereddüt etmeyip paramza 
aynen geri alabilirsiniz. Pa-
zarhksaz aym zamanda mu
hayyer sah~ yapan ucuzluk 
sergisinden tuhafiyeye aid 
her ibtiyacm1z1 ahmz. 

Saylavlar1m1z 
Geziyorlar 

Oegerli saylavlanm1zdan 
bayan Benal Nevzat, Kamil 
Dursun ve Saadettin hu 
sabah Sivrihisar, Urla ve Ki
lizmana giderek halkla temas 
etmi~lerdir. 

Cavid boguldu 
Babribaba park1 garsonla-

rmdan Mustafa oglu Cavid 
sarho~ iken yüzmek üzere 
denize girmi~se de yüzmek 
bilmediginden bogulmu§lur. 
Meseleye müddeiumumilihce 
vziyet edilmi~tir. 

Bir tavzih 
Saym ( Halkm Sesi ) ga

tesi müdüriyene: 
26 Aguslos tarihli gaze

tenizde bir §ikäyet serlev-
hah yaz1da • kahvehanemde 
15 kuru§a kahve sabld1g1 
ya:z1hd1r. S1rf garez ve ifti· 
radan ibaret olan bu §iki
yet müessescmi ve bcni mü
tecsir ctmi§tir. Kahvehanem
de bc~ kuru§tan fazla kahve 
sahlmaz ve sablmami§hr· 
V eyfiyetin muhterem gaze· 
tenizde tavzigini rica ederim· 

ßumhuriycl meydanmda 
kahveci: Arif 


