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ltalya :,Habe$ '.f~uve~$ Ka~~li Etrafinda 
arb1n1n sonun~lan ~ok §ey- · lngiliz ve ltalyan harb sefineleri aras1nda bir 

Yurddaki 
Ecnebiler 
Onlardan da yol 
Paras1 ahnacak 
istanbul [ Özel ) - Uray ler dogurur müsademe olmas1ndan ~ok korkuluyor 

~•kacak bir ltalyan „ Ha- halde buJunmaktad1r. s •+oo++ 
Yurdumuzda bulunan eco.:
bilerin yol vergisine tabi tu-

harbmda ltalyanm üs- Bu sebeblerden dolay1 Ha- •• • i t t k ld 
IGgilesonuclanacak duru- be§lilerinlngiltere vejapon- oz. 110-C?me ona mr a l 

'lll lngiltere i~in nekadar yadan gördügü yard1mlara Y I"' 
tulup tutulm1yacagm1, tabi 
tutulacaklarsa bu mükellefi 
yeti ne suretle ödiyeceklerini 
i~ i~ler Bakanhgmdan sor• 
mu~tur . 

Ylik zararlar doguracagm1 Almanyay1 da yükletirsek harb 
ltai11tik. a~1ld1g1nda Habe~istan ltal-
. 8.u zararlar yaln1z ingiltere yay1 oldukca ugra§brm1' ve 
'i degil; Fransa ve Japon- kanlt zararlara ugratmt§ bu-

• i~in de vard1r. Bir defa lunacaktu. 
taoaa Habqistan sahillerin- italya; ba§da ingiltere ve 
lci sümürgesile maddeten Fransamn bunca tavassut ve 

dardir. deläletlerine ragmen harb a~h 
Japonya ise ikhsadi bare- gmda telgraf havadislerinden 

9tltrile ve Japon milletinin ahnan maliimata nazaran lngil 
lla.U.nna satmak i~in buldu- tere bükiimeti tarafmdan 

Paiarlarla bir rab1ta kur- - ah1tnamelere muhalif ola-
thlr. rak - Süven kanahnm 
~- tesirleri albnda ola- ltalyan sevkiyabna kapan-

Habetistan1n varhklar1n1 mas1 ihtimali vardir. Bu tak-
11rtarabilmesi i~in hemen dirde Habepstana sevkolu-
tilt4reden daha fazla dine- nan f talyan kuvvetleri her 

tt~ bir ,ekilde harb malze- türlü yardmJdan uzak bulu-
'-'-i göndermek suretile bü- narak bin türlü yoksulluldar 

Yardtmlar yapmaktad1r. i~inde lav.ranm•§ bulunacak 
~anya ötedenbetj. güt- demektir ld bu durum f taly'l 
~.... Avusturyay1 kendisine tarihine kara bir leke kay-
"ltlettirmek siyasas1nda en- dedilecektir. 
'tl olarak kalacak bu~unan Bu ihtimalleri de dikkat 
~!•n1n kuvvetJi bir devlet nazanoa ald1gm1 zannetti-
~ almum1 arzu etmek- gimiz Mussolini ya aylardan-
ltclir. Almanyanm istegini beri ya.phg1 asker sevkiyahm 
t\b1a1z Avusturyaya inhisar geri alacak veyahut ister 
ra-ernekte olub halk1 dogru· istemez Habe§istanda harb 
~ dogruya Alman irktndan bayrag101 a~acakbr. 
ltola da göz koymuf bir CiM 

~q "'~ "~· E r+1 r+1 t•l ::~ 

l.J~ii~ü kU~umak 
--------------------------oo--------
~in Türkofis taraf1ndan önem 
li tedbirler hazirlanmaktad1r 

'Ozürn meselesinin bu sene : da, üzüm i§lerile aläkadar 
tolt had bir sekil almas1 üze olanlarm sürdükleri lüks ha-
riiae s1k1 ve önemli tedbirler yat gözlere batmaga batla

( 

tllllak 0 hir zaruret olmu1tur. 
lil, Ztlni rneselesi, esas itiba
d„ l~en senedenberi sa-

"'ce b' 
ct,~ •r ticaret muvazenesi 
bit ~1 . olmaktan ~1km11 ve 
'>l11ab. cimer - üretmen davas1 

0
.-,tur. 
retrn pt,ll en, ald1klart borc 

~e ~ll faizini 6demekten 
C!lz lraldtklan bir 11ra-

m1,b. 
Bu seneki vaziyet ge~en 

seneden fezladir. Tecimerler, 
Ekonomi bakanma bile ilret
menin istihsal masrafm1 ko
ruyan fiatlarm normal oldu
gunu iddiaya kalk1§blar. 

Bereket ki Ekonomi Baka
m, bu hususta önayak olarak 
matbuatm yapbg1 hizmetlere 
alenen te,ekkür ettiler ve 
bu suretle matbuattan yap1-
Jacak t?ikäyetin dinlenmiye
cegini de ihsas ettiler. 

Üzüm me~elesi, i1ine bu 
gayri tabii haller hasebile 
Ekonomi bakanhgmm en zi
yade nazar1 dikkate ald1g1 
bir mesele olmu§tur. 

Ökonomi bakanhg1, üzüm 
vaziyetinin busene f azla mah
sul dolay1sile de sarsdd1gm1 
gözden uzak tutmam1,hr. Bu 
nun~ün istihläk piyasalar1 
ihtiyac1 fazlas1n1n dabilde sar
f1 i~in tedbirler ittihaz edil-

( Sonu 4 üncüde ] 

•. „~ 

Bakanhk bu hususta ver
digi cevabda; mevcud yasa• 
larda ecnebiler yol mükelle· 
fiyetinden affedilmesi hak
kmda bir sarahat mevcud 
olmad1gmdan bu mükellefi· 
yete tabi olduklari ve yol 
parasmm da kendilerinden 
nakden tahsil edilmesi lizim 
geldigini bildirmiftir. 

F eci bir kaza 
Kasab1n b1~ag1 k1zca
g1z1n kol ken1iklerini 

pan;alad1 
istanbul (Özel) - Balatta 

oturan Donna admda on bir 
ya§larmda bir ~ocuk dün o 
civarda bir kasaptan et al-

[Özel] - Sulh : tarda g1da maddeleri kontu- i diplomas1 yolundan yap!lan maga gitmi~tir. Kasap kes· 
ümitleri büstütün tehlikede- ratlar1 akdetmege ~ah~mak- görü~ülen hakkmda izahat tigi etleri tezgäh üzerinde 
dir. italya, ü~ler konferan- tadir. verecektir. par~alarken Donna tezgäba 
smdan umduklar101 bulama- Roma, 27 (A.A) Havas A- B. Lava) bu sabah italya fazlaca sokulmu§ ve o suada 

ld1ktan sonra bütüi{"kuvvetile büyük el~isini kabul etmi§tir. kasabm eJindeki b1~ak kaza· 
-H~fstana sevkiy~tly;P~ l Ögleden sonra kendisiyle en Donnanm sol koluna 
ga ba§lam1~br: - · · tekrar görü~ecektir. Konsey ~arpmt§br, Kasabm h1zla ete 
· italyadaki vaziyet, harb ayni zamanda Cenevrede vurmak istedigi b1~ak Don• 
hali vaziyetindedir. Musolini Fransan1n güdecegi hath nanm sol kol kemiklerini 
bir taraftan ma~dS00,0002 hareket hakkmda da müza · par~alam1§br. Yarah ~ocuk 
ki§ilik Avrupa manevralarm1 kerede bulunacakbr . hastaneye kaldmlmu;br. 

·yaparken beri tarafta bütün 111"111 ~ 1i••ai1 
111

"'
1
' ~~ 11~1 :R;~ 8 

~~;:~:~~ :~::~:. ~~~~:!e~;:'. Cr·n~a,~ell~td t~arsi·la~ti 
timalan yapmaktadu 'J T ~ 

italyadaki vaziyet böyle 
olmakla beraber ingilterede
de mühim bir kayna~ma var
d1r. ingiliz z1rhhlan, filolar1 
Londradan ald1g1 emirler ile 
Akdenizin mühim noktalarm
toplanmak~adir. · 

f ngiliz Akdeniz donanmas1 
M1s1r denizlerine toplanm•§ 
vaziyettedir. 

ltalya, Süvey§te ani bir jansmdan : 
taarruzdan korktugunu ileri Siyasal ~evenler yarm Bol-
sürerek dört torpito muhribi- zanoda toplanacak olan ka-
ni Süvey,teki nakliye sefinc- bine konseyine istisnai bir 
lerine terfik etmi§t!r. As1l ehemmiyet atfediyorlar. 
ltalya donanmas1mn nerede Londra, 27 (A.A) - Eden 
ve hangi nizamda bulundu- ve Sir Samuf':l Hoare bugün 
ruldugu me~huldur. ftalya ögleden sonra d1§ i§leri ba-
deniz kuvvetlerinin her ihti- kanhgmda ~ah~malarma de-
male kar§t Maltaya bir ta- vam etmi§lerdir. 
arruz pläm tertib ettigi riva- Paris, 27 (A.A) - Yarm 
yetleri hälä devam etmek- toplanacak olan bakanlar 
tedir. konseyi ltalya- Habe§ anla§-

ltalya hükiimeti kom§U mazhglnm ihdas eltiSi duru-
memleketlerden mühim mik- mu inceliyecektir. B. Laval 
fi"~mmm++++++++++ „„ .... mmmmli\l 
ft Insan enerjisi, bütün enerjilerin en büyük ve en yük- ~ 1 
~ segidir. <;ünkü bütün enerjileri insan yarabr. ~ 

~ 20 Ilkte~rin Pazar gencl nüf us sa y1n11 ~ 1 

: Bize Türk ulusundaki bu enerjilerin en dogru say1sm1 ! i tamtacakhr. i 
~ BA~VEKÄLET ~ 
~ lstatistik Umum Müdürlügü ~ 
~.,....,...&;;9:;iK„„ ........ „ ........ „.,...~a;t;;Sgt;I'. 

-----------------0000-----------------
Eczac1 Mehmet 

hastanede 
Salahettin 
öldü 

Dünkü nüsham1zda evvelki 
gece panayirda yapdan kanh 
cinayctten bahsetmi§tik. Bu 
cinayet hakkmdaki mütem
min tafsiläb da yaz1yoruz: 

Maktul Mehmed Celälettin 
eczac1d1r. Hali vakh biraz 
yerinde ve bir de i§lemekte 
olan otomobili vardtr. Ken-
disi evJi ve iki ~ocuk sahibi 
olmakla beraber, vaktmm 
mühim kismm1 kadm pe1in
de ge~irirdi. Ge~en sene is
tanbulda bir aile kadmm1 
ba,tan ~1karm1§ ve o kadmm 
zevcesi tarafmdan katledil-
mek tehlikesi ge~irmisti. 

lzmirde sürtük kadmlarla 
olduk~a görültülü bir mace
ras1 ölümüne kadar devam 
etmi§tir. ulümüne sebeb olan 
.$erife, esasen kadm delläh 
olan katil Arifin ü~ senelik 
bir metresidir. 

Maktul Mehmed Salahed-
din, cinayet günü otomobil 
ile bu .$erifeden hi~ ayril
mam1§, inciraltma gitmi§, 
Kemeralhndan gemi~ ve ni
yet Panay1ra girmi1tir. 

Arif, san'ah ica1'· · 
ballere kulak „, 

ederken nedense bu halden 
müteesir olmu§ ve sabn al
d1gi bir bicakla arkas1ddan 
olmak üzere Mebmed • Salä
hettini ü~ yerinden yarala
m1§, ~erifeye de bir b1~k 
savurmu§Sa da yalmz göi· 
sünde hafif bir ~izik busule 
getirmi§ ve sava§mishr. 

Zab1ta hemen yeti§mi§ Arifi 
yakalamt§, 11 ecruhu da hu· 
taneye sevketmi§tir. • 

Mehmedin yaralan ag.r ve 
~ok kan kaybetmi§ oldugun• 
dan birka~ saat sonra öl· 
mü§tür. 

Y aranm birisi, arkadan iki 
ba~ak arasmdan saplanan 
korkun~ bir·bi~ak darbesidir 
ve bi~agm ucu kass1findan 
~1km1§hr. 

Vaaa ~irkin ve .f ecidi. K1y
meti olm1yan bir kadm yi· 

( üznden ~1km11tJr. . 
,~i'elefon 

• 
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Safiye sultan Hain 
IKINCi KISIM 

kadin 1 ltalya ~ükrimeti 1 
Habe§istan1 hava harb1 ile k 1 
:1ayca ezebilec!~ durumda mi R 

---olil'illlr---
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ihtiyar Sokullunun eline gec;en f1rsati 1 \1ru

Genei öldürdukten sonra 
destere ile par~alam1§ 

banu sultan hükün1den dü~ürn1ü~tü 
ikinci Selim bir gün veziri 

SokoJlu Mehmed pa§aya: 
: Nur'>anu sultannm tavs1yesi 

ve ~efaab, ag1r basmas1 üze
rine " hanedan hümyunca 

Amerika gazeteleri, indi
yana §ehr~de yap1lm1§ müt
hi~ bir ciyetten bahsetmek
tedirler. 

1 

1 

Kaynananm damadm1 öl
dürttügu katil de bir kadm
d1r; beman tevkif edilen ka
tilin ismi Evelin Simittir; 
sanah matinelerde dansuzluk 
etmi~, kendisi 45 ya§mda 
oldugu halde hälä küzelligini 
muhafaza etmektedir. 

1 
( Dünkü Say1dan ])evam ) 

inki~af pilänlar1 hakkm- 1 Havada kuvvetli yedi de"' 

- Bire Sokollu .. Bu adam 
m1 hünkard1r, yoksa ben? 

Diye bir suval sormu§tu. 
Sokollu zamamn en mü

debbir en namuslu ve yük
sek veziri idj. ikinci Selim 
gib1 gev§ek, her vak.t sarho§ 
bir padi§ahm devrini, Kanuni 
dc.vri gibi ha~met ve dcbde
be i~nde ya§amt§, hatta 
ü~üncü Murada bile ba§hyan 
inhitaflann ac1sm1 tatbrma
m1§b. Osmanh devletinin sü
kut devrini kolayla~tiran se
bebleri bu vezir görmekte 
ve f1rsat buldukca padi§ah
lanna bildirmekte idi. 

F akat... Sarayda häkim 
olan Nurubanu sultan idi. 
Nurubanu sultan, basit bir 
Abaza k1zmdan ba~ka bjr~ey 
degildi. Devlet ve millet mef 
humundan habersiz, milli bis 
lerden mahrvm, yalmz zevk. 
eglence dü~ünür, sadece ar
zularma mema~at ister, iidi 
ruhlu bir kadmd1. 

i§te bu kadm, ~emsi pa~a 
gibi ne kadar mürtekib ve 
mürte~i varsa etrafmda top· 
Jam1~ bunlarla ortak olmu§, 
bunlarla ittitak yapmt§h. 

Veziri azam Sokullu Meh
med pa§a, lkinci sultan Se
limin bu sualini firsat bilmi§ 
ve: 

- Ha~metmeab, bu ~em
si pa§a kulun ceddini bilmez 
bir nakestir. 

Cevabm1 vermi~ti. Salta
nab seniyeni:iin menafi bu 
gibi nesnelerin izalesini ica
bettirmektedir. 

Selim, bunun üzerine : 

metbuiyeti vc sadakab an
Ja~1Id1g1 dolay1sile nefy ve 
takribinden sarfmazar olu
na! „ iradesi ~emsi pa~a 
kurtulmu§ fakat yaranmm 
rivayetine göre bu kortulu§ 
yedi bin doka altununa mal 
olmu§tu. 

~emsi pa§a bu hädise yü
zünden Sokolluya büyük bir 
kin ve garez beslemege ba~
lami§b! 

Bu belä ve badireyi ge~i
ren Semsi pa§a• irtikäb ve 
irti§a a daha fazla ehemmi
yet vermi§ ve saray kadmla-
nm da mütemadiyen doyurma 
ga ~ah§mt§h. 

Bu suretle de dünyasm1 
adamak1lh mamur k1lm1~b. 

Bu s1ralarda, istanbulda 
ham sofuluk devri, kemalini 
bulmu§tu. Salk1m yutmakta 
·deveyi hamudile yutar gibi
pek mahir olan ulemai keram, 
koca sakallarmm gölgeleri 
albnda gizledikleri riyakär 
suratlarm1 buru§tura. buru§-
tura hergün ycni bir fetva 
~1kar1rlar, hergün bu fetva
larla haramlara yeni bir ha-
ram daha katarlard1 ! 

0 zamanlar kahve yeni 
tamime ba§lam1§h. Ülemayi 
kiram hemen kahvc üzerin-
de i§lemege ba§lam1§lar, bu 
zärars1z olduguna asirlarm 
§ahid oldugu mabsul hakkm 
da bin türlü aracifler dü§Ün
mü§ler ve nihayet " kavrul
mak ile kömürle§eu her§ey 
haramd1r ! „ garib bir f etva 
~1kar1vermi§lerdir ! 

Halbuk; kahveye gelinceye 
kadar istanbulda meni läz1m 

- Mendeburu, Tireye nef nice muzir, en muz1r ~eyler 
ile ... Mal ve mülkünü beytül- vard1. Fakat ülemayi kiram 
meale al ! bunlar1 görecek halde degil-

lradesini vermi§ ve Sokul- diler, ~ünkü o fenahklar1, o 

1
lu da hemen icraata ge~mek muz1rlarm ba§mda kendileri 
üzere iken, ikinci bir irade geliyorlard1. 
ile kar~1la§m1§t1. ( Arkast var ) 

'----------------------------------.-----------------------
1 SULU HANDA 
Y erli mallar 

Pazar1 
Memleketimizde dokunan 

'ler türlü yerli keten ve do
cuma sofra tak1mlar1, fantazi 

üz havlu ve hamam tak1m
ar1 ve bornozlar1, yatak yüz· 
eri. ekstra ~ama§1rhk, ipek 
'lik bezler, patiska ipek 
1asur, karyola örtüleri, ya-

~anh sancag1n11z1 ~cre
file 1nütenasih aln1ak 
ve takn1ak isterscn1z 

~ad1rvan altmda 10 numa
rah dükkända 

B1\ )'RAK(:I 

Ulu yrak 
Ticarcthanesinden aliniz. 

Cinayetin tafsilab §udur : 
Amerika zab1tas1, iki kol 

bir yerde, iki bacak ha§ka 
yerde, kafa ve gövde ba§ka 
yerde olmak üzere bir ce~ed 
bulmu§ ve yap1lan tahkikat 
neticesinde bu par~alanm1§ 

cesedin 25 ya§larmda Ervin 
Lang isminde birisi oldugu
nu tesbii etmi§tir. Fakat ci
nayetin kimin tarafmdan ve 
ne i~in yap1ld1gm1 bir türlü 
bulamamt§hr. Fakat clde 
edilcn baz1 evraktan, bu 
gencin ba§ka bir kadmla 
evlenmek üzere karismdan 
aynlmak üzere oldugu ala§t
lmca, kaynanas1 madam Oön
gelden §Üphe edilmi§ ve bu 
cihetten tahkikat tatbik edi„ 
lince §Üpheler artmi§tir. 

Fakat madam Oöngel, 
böyle bir cinayet i§lemedigini 
ISrarla iddia et i§ ve za b1-
tanm her sualin kendisini 
kurtaracak §ekilde cevap 
vermi§tir. Zab1tanm kanaah 
kuvvetli oldugundan bu ka
dm nihayet cürmünü igtiraf 
etmi~ ve: 

- Damad1m1 ben öldür
düm, fakat 500 dolar muka
bilinde ba~kasma öldürtüm 
demi~tir. 

Katil kadm, cinayeti yap· 
hgm1 inkär etmemi~tir. Ve: 

- Delikanhy1 öldürmek 
i~ini üzerime aldim, onu ko
layca evime kadar getirdim 
budala adam, kendisini sev
digimi sand1; ~ok i~ki 1pr
dim, s1zmca iblc bogdum. 
Sonra evveldcn haz1rlad1g11n 
bir destere ilc ba~mt, kolla
rm1, bacaklarm1 kcsdim. 
Ayn ayn yerlcrc athm! ci
nayeti tamamlad1g1m s1rada 
kocam <;inli Yaug-Hu geldi, 
vaziyeti görünce bay1ld1. 

Ay1lmca da evdcn ka~h, 
bir hafta dönmedi, demi~tir. 

Zab1tanm: 
- Hi~bir kin bcslemedi

gin bir genci ba~kasm hesa
bma öldürmege vicdanm bir 
1shrab hissetmedin mi'? 

Sualinc de, 45 lik fakat 
güzel kadm omuzlarm1 silk
m1~: 

- Para kazanmak insaom 
vicdanma bir ishrab vcrir mi 
hi~? demi§lir. 

Kadmm idam edilecegi 
samlmaktad1r. 

Amerikali 
Bir doktor yeni verem te

davi usulü bulmu§ 
Vcrem hakkmda hemen ~ok ~apuk ve kolay ve 1y1 

gün ge~mezki yeni bir teda- ediliyormu~! 

vi usulü bulundugundan bah · Bizden diyecek bir §CY 

sedilmi~ olmasm. yok, Allah versin deriz, 
Halbuki verem esrarengiz fi'~~ ••~Je:"+""::::!![~~ 

garikabili tedavi bir hastahk '1 <;ok ticaretli bir havadis n 
olmaktan ~1km1§hr. Hasta- ; MÜHENDISLERE, TA 
hgm sebebleri, mikrobun, su- n MÜTEAHHITLERE n 
reti inki§nf ve terakkisi ta- ~ m ü j d e Ü~ 
mamile maliimdur ve hasta- '1 u 1 'I · 1 · ~ na " " as {Cno/ve 1 

hgm bir ~iringa bir afsun " 
ile tedav si imlcam da ynk- ~ t;adffCISI ~ 1 

tu~estahga gö~d haz1k bir I ~ ~uda (:aves ~ I 
doktorun vereceg1 tedav1 usu- • ,, lzmirde ~ekerciler ~ar- n 
lü, verem hatalar1 i~in en iyi a ~·smda 30 numarah maga- u' 
ve muhakkak 'kurtulu§U bu- ~ zam1zda daima yeni ve eski ~ 
luyor. ~ ~ad1r ve tentelerimiz reka- ~ 
hununla beraber Amerikah : bet kabul etmez derecede : 
doktor Rolf Villar vcrem i~in ll ucuz sabhr. Häri~ten geti- ~ 
~II USUlii buJmU§\Ur: il ri)ecek eski ~ad1rJar VC n 

1k, yorgan ve karyola \:ar
aflari, mendiller. kaput vc 
starlar, pijamal1klar, zifirler. 
lbise ve eteklik i~in pöti 

Cigerlerin vereme ugram1§ l1. tenteler. gayct güzel ve n 
yerlerini dondurmak ve bu ~ ucuz fi tle tamir edilir. ~ 
suretle hastahg1 ilcrlemisinc tl ~ 1stifadc i~in bir defa ziya- ~ 

d ve zarar veremez bir halc "' 1e 
a I tt ret edebilirsiniz. ~ 

Burada senelerdenberi her 
boyda bayraklar model üzc
rine ve gayet saglamdir. 

C. H. Parti bayrag1 

arelcr ve aramlan her cvc 
z1m olan ~ok ~e~itJer. 
10 gün zarfmda ayni mal 
ni fiatta ba ka yerdc olur 
paray1 iade cddriz. 1-13 

Burla 
Biraderler 

evyonunu mutlaka ziyarct 
ediniz 

\gidcirc, Telefenken Radyo 
1 A. E. G 
lpavyon numaras1 : 
f7 -78 - 79 - 80 - 81 - 82 

mükemmclen yap1hr. 
Toptan ve perakente 

pari§ kabul edilir. Azäm1 
iayhk gösterilir. 

sokmakl 1 1 - 2 
51 _ Bu sayedc vcrcm hastaltg1 :&;:..~ ..:.•.::;u;;.t::X•••J;:;„t::;u:;.t~JiO:.~ 
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+( 29 AGUTOS PER~EMBE GUNU » 
-4( ycni sinema mevsimi ba~hyor )(. 

~ Sevmek Y a§amakt1r >+ 

1 
~ Fraus1zca sözlü. Ba~ rolerde : ~ 
i( JOAN GRA VFORD - FRANCHOT TONE - GENE tt 

--( Scans Saatlan )-- X: 
~ l-ler gün 3 - 5 - 7 - 9,15 )t 
i( Cunmrlesi TALEBE sca11s1 1 3 Paznr 1,30 >+ 
~ . FiATLAR ~ « lkinci 30, Birinci 40, Bnlkon 50, l lu ·usi 60 lrnri1§t11r 

EMiRLER <;ARSISI No 22 i•~)/:'J/=)/:~~~'Jf:"~'JF'F'JF~~~~'f:°JF"F~~~~~)f! 
Osman Nuri 

daki rakamlar \. ve notlar letin a§ag1daki cetvelde gös' 
mümkün oldugu kadar dik- terilen u~ak adetleri son de' 
kat ve itina ile resmi ista- rece itinah surette yapalaJI 
tistiklerle mukayese edilmi~- ve hakikate en yakm bif 
tir. Ancak §Urasm1 da habr- tahmin neticesidir. Bu r•· 
da tutmak läz1md1r ki, u~ak- kamlar1 toplarken bu devlel-
larm i§e yaramaz bir hale lerin gerek mazide gereks' 
geldikleri meselesini kat'i ~imdiki u~ak in~aat faaliyet· 
surettc tayin ve tesbit imkän- leri ve istikbaldeki istihs,J 
s1zd1r. <;ünkü tayyarelerin kabiliyetleri gözönünde tutul• 
diger vesait gibi muayyen mu~ ve istimalden k1sme 
bir ömrü ykktur. U~amad1g1 veya tamamen sak1t makine' 
gün tayyare, saff,harb karici ler bu cetvele iläve olunma• 
kalmt§ demetir. m1~br. Bu tayyarelerin hep· 
HARP U<;AKLARINDAN sinde silähh makineler oluP• 

DAHA KUVVETLI TiCA- takib, ke~if, tarassud, hafif 
·RET U<;AKEARI bombard1man, hücum, ve ag1t 

bombard1man tayyarelerird Bu sencnin ~ubatmda Ce
ncvrede lngiltcre namma 
söz söyliyen Lord Stanhope, 
ticaret u~akpli mcselesinin 
de silählar1 azaltma müza
kerelerinde harb u~ak'r1hgxle 
birlikte konu~masm1 ileri 
sürmü~ ve buna sebeb ola
rak ta "Amerika ticaret 
u~aklarmm baZJ Avrupa 
u~aklarmdan daha kuvvetli„ 
oldukla1 m1 söylemi~ti. Y almz 
Amerika i~in degil, belki 
her devlet i~in bu da, bir 
hakikat olabilir. 

Bu y1l Avrupada yap1lan 
u~aklarm eskilerine nazaran 
~ok daha süratli olduklan 
in§aat meselesinde en en ca
libi dikkat noktad1r. 

Önümüzdeki seneler, hava 
kuvvelcrin ~agaltmak, yük
setmek istiyen devletin saat
te 3 yüz mil mesafa kate
decek, bütün agirhklarile 
elliden fazla asker veya bu 
s1kletin muadili bomba ta-
§Iyacak tayyareler in§asm1 
ba~hca gaye edineceklerine 
§Üphe yoktur. 

YENi DEVLETiN 
U<;AKLARI 

Londran1n 
Cinayetleri 
Mahut F rans z lfadm kati-

d d -·1 "? lini unutma m1z eg1 m1 .. 
Bu adam, sevdigi kadmlar1 
Vermiyedcki villäsma ~eker 
orada öldürür ve cescdlerini 
ya yakar, ya da villännn ze
min katma ve ya bah~esine 
gömerdi. 

Frans1z zab1tas1, 
nun 13 kurbam 

Landro
oldugunu 

tesbit etmi~ti. Fakat Ladro
nun mahvettigi kadmlarm 

on ü~ten fazla oldugu anla
~1lmaktad1r. <;ünkü bu men-
hus villa yeni in§aat i~in te· 
mcl kaz1hrken bir insan is
keleti daha bulunmu§tur. 

Amerikan 
1z koleji 

Koleje talebe kaydükabii
li.mc Eyliilül 18 indc ba~lana
caktir. Kayd zamam Paznr
dan ba§ka her gün saal 9 
12 ve 15-18 e kadarrhr. 

Ok tma ücreti birnci ~1mf 
(60] ikinci sm1f [80) diger 
s1mflar [ 100] lirnd1r. Lcyli 
iicrct [350J lirad1r. Mcktcp 

ihtiva etmektedir. 
1932 1934 1935 

Fransa: 4000 4000 36o0 
Rusya: 1500 2200 3000 
ingiltere: 2000 2500 2800 
italya: 1800 2300 2300 
Amerika: 1800 1700 2060 
Japonya: 1300 1500 1850 
Almanya: - 200 600 

Bu cetvelden anla~1lacag1 
üzere son iki sene zarfmda 
harp tayyarelerini ~ogaltmak 
hususunda Fransadan ba~ka 
alh devlet hummah bir faa
liyete giri§mi§ bulunuyor. 

Arasira ~1kan ~ayaalara 
kulak asacak olursak bilha~
se Rusya ile Almanya; tica
ret u~ka~larm1 da sava§ ~·
kmca sür'atle harp tayyaresi 
haline i:rag edilecek bir §e'" 

kilde in~a etmektedirler. 
Maamafih bu §ayiaJara ina

narak ve bunlari -hesaba ka
tarak yap1lacak bir tahmin 
bizi sonu gelmez, netice ah
namaz bir ~1kmaza sevkde
cegi ii;in, vaziyeti yukar1ki 
cetvele göre mütalea etmek 
en dogru harekettir. 

-SON-

Motorsuz 
l"ayyare ile bir 

rekor 
Ba~kudistanm tamnm1~ 

planörlerinden Cudin motor
suz tayyare ile bir dünya 
rekoru yapm1~hr. 124 Kilo
metrelik bir mesafeyi 35 sa
atta u~mu~ ve tekrar yerine 
avdet etmi~tir. Planö& motor
lu tayyare tarafmdan 200 
metre yükseklige btrak1ld1k· 
tan sonra kendi kcndine 700 
metreye kadar havalanabil
mi§tir. 

Sovyetler Birliginde ayrica 
iki kadm para~üt~ü 8,000 

1 
metreden para§ütle atlamak 
suretile görülmt!mi~ bir rekor 
lcurmu§lard1r. 

1 )i~ ])oktoru 

H. Tahsin Tao 
2 inci Bevler S. Hamam 

kar~1c;mda 37 numaraya ge~
mi~tir. Telefon 3774 

u~rcli umumiyetle ü~ taksitte 
ahmr. 

F a2la malumat almak iste
yenler Koleje müracaat et· 
melidirler. 

izmir posta kulusu 111 
Telefon 3401. 



...... Seluf~3 

~ ~-~~~l\~&:m~t~~~ ,m . ~ 

,1 Eczac1ba11 ~ 
111 SÜLEYMAN FERiD ~ 

1 KoJon)'a Esans \ 7e l\lustahzarat1n1 „ . . ~ 

1:; lzmir Panay1r lncisi 1 
!d„ PAVYON NO. 156 DA ·!.· 

1a11 G () l~ E <: E K S i 1 1 i Z fffe. 
bif ~ ...... 'r.mm, • ~ 
ra' ~,~~~~~:~,~~~~~~ 
et· 
se 
et· 
sal 
ul· 

35 
00 
oo 
oo 
oo 
60 
so 
oo 
g1 
da 
k 
a 

8" 

ctyat1n1n k1ymetini bi e er 
S1hhatmm esas1 olan midelerini bozmamak i~in 

midenin yard1mc1s1 oJan di§lerini 

RADYOLIN di§ macunu 
ve kendilerini her tür)ü ac1 ve izdiraptan 

her zaman kurtaracak 

Gripin gülla~lar1n1 
l~ 

ra a evlerinde ve yanlarmda bulundurmag1 ihmal etmezler! 
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HÜS EYIN KA YNI 
Mobilye Evi 

Her ara<l1g1n1z ~1k, tc111iz, Jüks 

cv e~yasnu bu„ada bulahilirsiniz. 

tlefa ziya ret 
ediniz „ 

keciler 
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l's1 I . ve KA~AR PEYNiRi ~ 
A.s~ Usal lzmir Panay1nmeziyaretinizde ANKARA ~ 

Pavyonundan mutJaka i~iniz. oo 
, ~. Pavyon numaras1 (214) ~ 
~~~~~~ ~!@ 

(.. HaJkm Seal ) 

Panay1ra 
e-elecek 

: 
28 AliUSTOS 

BO ERi 
'fasra misafirlerine „ 

niühin1 bir nlüjde 
Ars1ulusa) 9 Eylül panay1 

münasebetile oteJimi tezyin 
ve her türlü s1hhi noksanla
rm1 ikmal eyJedim. Panay1r 
münasebetile ta~radan gele
cek muhterem misafirlerimin 
bir defa mutlaka Ke~eciler
de Laie sinemas1 kar§ismda 
Sel~uk otelini ziyaret etmc
niz käfidir. OteJ l.cretleri 
25 kuru§tan S kuru§a kadar 

öldürmek • • 
lCln 
' 

BLA FLAK 
ALINIZ 

ve <;e!lme kaphcalarma git
mek arzu edenJer Ke~eci
lerde Sel~uk oteli müsteciri 
ve <;e~me kaphcalarmda bak
kal b y Kämile müracaatlar1. 

Umum depos~ - Edvar Conson Halefi 
2 inci Kordo No. 88 

Telefo 3306 
Hergün i~m Barut hamn

dan otobüsler kalkmaktad1r. 
Telefon: 2876 izmirliler Neden erc ·h Ediyorlar ? .. 

Kar§iyakada 
Hcrtiirlü konfora malik 

bah~eli, ferahh sekiz odah 
hir ev kiraya verilecektir. 
Ttliblerin idarehanemize mü-

Yal111z izrnir de{~il izn1ire ko111~u bütlin ilJer halk1n1n J(abaday1 ve 
Yüksd rak1s1t11 neden tercih ettiklerini hilivor n1usunuz? Biln1ivorsa-

~ . 
n1z ögTe111n1z: 

racaatlar1. 1 - 6 
. Bu rak1lar i~tah a~ar, ne~'e verir ve ayni zamanda vücudde bir g1da hizmetini görür. 
I~te bumm i(\:indirki herkes Kabaday1 ve yüksc) rak1lanm tercih eder. 

--~~~:am ... ._.-.;;i._ ... .-.„„mKimm ... mm:ms~~~:sD:~~~:='!'Z~~~------------

Güzel Hisar 
Mefru§at magazas1 

ME:ffMET KA VUKf;U 
lzn1ir Y oJbedestcni No 1 H 

Etamin, keten, file perdelerin enva1, perdelik file, tül 
cibinlik, ve karyola tüJleri, krem ye§il, estor ve has1r per-
deler, perdelik ve kanapelik kadife kreton, more ve fan
tazi kuma~lar. Perde sa~aklar1 ve baglar1, masa örtüleri ve 
sofra tak1mJar1, karyola örtüleri, pamuk ve yün battaniyeler 

Taban, kanape, sofra mu§ambalarmm enva1~ Bronz ve ce
viz kornizler vargel vistor agac;.lar1, yolluklar ve paspasJarm 
muhtelif boylar1. ~ezlong sandalye bezleri, kanepecilige aid 
malzeme ve mefru~ata müteallik e§ya rekabet kabul etmez 
fiat)arla magazam1zda sablmaktad1r. 

~1c:k:>t::>t:1c:k.:k.:k.:k.:k.:k.:k.ilt:k.:k.:k.:k.:k.:k.:k.:k.:k.:k.~» 

~ DOKTOR a 
A. KEMAL TONA Y ~ 

Ti kili 
i\I ü111essisi: 

Bi~ki Yurdu 
ZEHl~A HAS1\N 

Hi~ diki§ bilmiyen bayanlar birinci §Uheye kabul edi
lir. Bir senede bi~ki diki§ ögretilir ve Maariftan musaddak 
§ahadetname verilir. · 

fkinci ~ube tatbikat sm1fma; terziligin en ince noktalarim 
ögrenmek üzcre, birinci ~ube mezunlan i)e o derecede diki§ 
bilen, makas ve bi~kiyi ilcrletmek isteyen bayanlara 9 ay 
zarfmda pratik makas, kadm ve erkek elbiseleri bi~ilmesi 
ve dikilmesi ögretilir makasdar yeti§tirilir. ve diploma ve
r1lir. 

Bi~ki ve diki§ arzu eden bayanlara - hususi olarak - ü~ 
dört äyda göstermek suretile talebeler de kabul edilir. 

T ALEBE KA YDINA BA~LANMI~TlR 
Koydolunmak arzu edenler kadrolar dolmadan bir an 

evvel mür~caat etmeleri. 
Dügünleri olan bayanlara bir ~ok yerleri ~ar~1y1 dola§IP 

yorulmadan bir defa Yurdu ziyaretleri rica olunur. 
Yurdun atelyesinde cihaz tak1m1, karyola tak1m1, perde

ler i§lenir. Hergün sipari~ kabul edilir. Diki~ dikilir. 
Ayrica haz1r yatak tak1mlari ~ok ucuz bir surette satlhr. 

~-D----

hastahklar niütehass1~1 )f. r anavrr Ba ktcriyo]og ve bula~1k ile salg1n 

izmirde ~ Basmahane istasyonu kar§tsmda Dibek sokak ba~m- ~ 'J 
« da 30 say1h ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den )+ 
•• ak!iam saat 6 ya kadar hastalarm1 kabu) eder. „ 
~ Müracaat eden hastalara yap1lmas1 läz1mgelen sair ~ 
« tahJiJät vc mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta- a 
ii( lara yap1lmasma cevaz görülen Pnomotoraks muayene-
<f< sinde muntazaman yap1hr. Telefon: 4115 
« » 
«~~~:,,:~~'!C~~'!Ci~'!C~'!C~~~~'AC>f. 

T E : ZINET 
Mobilva R 

z 

Fabrikas1 M En lüks ve en saglam, en 

E Z cazib yimek, yatak, misafir 
odas1 tak1mlarm1 izmir panaH E y•rmda 128-129 numarada 
ve ismet pa§a bulvarmda 41 

M K numarah mobilya me~herinde 

Arsmlusal izmir panaym 
izmirde oldugu gibi her ~e
§id sebze ve ~i~ek tohum
lari kimyevi gübreler, kim
yevi meyve agac1, sebze ve 
c;i~ek ilä~lari ve ~e§id alet
ler panayiri de izmirdedir. 
Hisar önünde " Meram „ to
hum magazasm1 bilmiyen, 
ziraat~1 parkp ve ~i~eK~imi 
yoktur .. 

Dogrudan dogruya en yük 
sek firmalarla münasebeti 
olan Meram tohum magazas1 
bu scne panayir i\:inde pa
nayir yapacaklar ipn zengin 

IDRAR 

~i~ek ve aga~ koleksiyonla
rm1 emre baz1r bulunduru-
yor. 

Pavyonlarm1 aga~ ve ~i
~eklerle süslemek istiyen sa-
ym mü~terilere büyük kolay

hklarla panayir sonuna ka
dar bak1c1 kendimize äid ol

mak üzere pek müsait §e
raitle anla§thr.. Mevsimlik 

sebze ve ~i~ek tohumlar1-
m1z1 giimrükten ~ektik .. 

Hisarönü 
Telefon 3478 "Meram „ 

Hüseyin Avni 

TAHLiLi [ J sablmak üzere te§hir etmek-

te~~bilyaya kiymet veren Kimyager Abdüsselam Ak-
T zevatm görmeleri .käfidir. günlü Laboratuvar1 

Kemeralh ~~.-:=r~„ ••••~~~ 
Hükumet 

1

1 n J(eniera]tinda ll Saghk Bakanhgm müsadelerile 2 inci Beyler sokagmda 
Kar§ismda ~ ~ Beyler hamam1 yanmda 72 numarah daireye gec;irilmi§lir . 

.. __,. - - n Ala§ehir n Amerika, ingiltere, F ransa, Almanya ve isvic;rede 'f cdkikab -Kazmirci ~ ~ kimyeviyede bulunan PASTÖR enstitüsünde idrar ve kan ! LokantaSI :. tahlilleri KÜRi enstitüsünde Smai ve maden tahlilleri üze
ASIM RIZA BIRADERLER • + Temizligi ve ucuzlugu ile : rine c;.ah§an Kimyager A. Akgünlü her tahlili bizzat kendi-

e 

1 

Paviyonunu bir defa ge
zerseniz zengin kazmir c;e§i
di bulacak ve biiyük men-
faat elde clde edeceksiniz. 

~ izmir halkm1 c;ekmi§ ve n si yapmakta oJdugu gibi saym etibbanm gösterdikleri lüzum 
1 .1 orada yemek yiyenin bir n üzerinc hususi ara§hrmalar da yapmaktad1r. 
tt daba ba~ka yere gitme- ~ Laboratuvar hergün sabah yediden 
~ mege and i~mi§lerdir. ~ gece ona kadar a~1kbr 

(j._, Paviyon A. ~~J;;:::.t;l„„ , „~J;;:::.t;l~ Telefon: 2205 
~ .„ 't(j • „__. • ~ ........ ... "' ~ """" 

Y ~L\~i fsmai) ßakkl gazoz)arl i~ilir. Tcmiz olmakla beraber s1hhidir. Son sistem otomatik makinalarla yapdan ISMAiL HAKKI Gazozlar1 temizlik 
ve s1hhat bak1mmdan birinciligi kazanm1§br. Jzmirin her dükkänmda kahve ve gazinoJarda bilhassa 9 EYL 

PANAYIRININ gazino ve me§rubat pavyonlarmda sabhr. ISMAIL HAKKI Gazozlar1 yüre ~ e ferah 



1 
1 . 

SUif e 4 

Maskeli hirsizlar 
~~~~~~~~~~-„~~~~~~~~~~ 

Zab1ta bu §ehir haydutlar1n1 
aramaktad1r 

Evvelki gün, lki~e§melikte 
Mollareis sokagmdaki evde 
dikkate liyik bir h1rs1zbk 
vak'as1 olmu§tur: 

Ev, Cumhuriyet oteli sahibi 
Hüseyin oglu bay• Hakkmm
dir, ve vak'a gecesi evde 
hi~bir kimse yoktu, i§ini bi
tirer ek gece yar1s1 evine dö
nen bay Hakk1, kap1y1 apn
a kamah ve yüzü maskeli 
bir adamla kar§da§ml§ ve: 

- Paralar1 ~1kar ! Emrile 
kartila§ml§hr. 

Bay Hakk1, bu emre itaat 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Dört 

etmemi§ ve maskeli adainla 
aralannda bir bogu§ma ba~
lam1§br. ve maskeliler iki ol
lmu§tur. Eger bek~i düdügü 
duyulmam1§ olsayd1, haydud
larm bay Hakk1y1 öidürme
leri ihtimali vard1. Maskeliler 
bek~i geliyor diye bay Hak
kmm ba§ parmagm1 kama 
ile hafif~e kesilmi§tir ve 
evden sekiz lira kaybolmu§· 
tur. 

Zab1ta bu hadise etrafm
da tahkikata devam etmek
tedir. 

~ ~ 
• 

~~~~~~~--~--~~~-

Dikilide bir evi bast1lar, pa-
ralar1 ald1lar 

Dikilinin Hasanaga köyün i 
de dört silähh :vc mechul 
adam köylülerden Ramaza-
1un evinc girmi~ler, Ramaza
n1n kar1s1 ile gelinini hafif~e 
yaralamak suretile 230 lira 
paras1n1 ve 20 albn lira ve 
bir be§ibirligini alarak ka~-

S 2 ~ S 

Ordrida 

m1§lard1r. 
Jandarmanm yapbgt neti

cesinde bunlarm <;andarhh 
arab Ahmet ve arkada§lari 
oldugu anla§1lm1§, } almz Ab
med yakalam1§ Arnavud Sey
fi Ba1yah f smail ve <;and1rhh 
deli Shari ka~m1§br. 
~ II'! ~ fl"'lll ~lll 
~II ~~1 ~111 

terfiler 
~~~~~~~~~~-oo~~~~~~~~~~-

Ve yeni komutanlar degi§ik-
likleri yap1ld1 

Istanbul, 28 [Özelj - Or- 1 da yap1Jan degi§iklikler §Un-
du terfi listesi 28 agustosta lardir : 
resmen ne§redilecektir. Bu Ordu Müfetti§i Korgene-
listeye göre Istanbul Kumu- [ra Ali Said askeri §Uraye, 
tan1 Halis, Yedinci kolordu Jandarma genel kumutam 
kamutan1 Galib ve ikinci ko- General Käz1m ü~üncü ordu 
lordu kamutam Sabit kor müfetti§liginc, 
1enelrallige terfi etnli§lerdir. 

Erkimharbiye albaylarm
clan Yusuf Ziya, Nuri, Mu
harrem, Mazlum ve eczac1 
Eyüb Sabri. Tum generalli
j'e S'.•kardm1§lard1r. 

Ordu kumutanlari aras111-

•• ~ ~ ~ ~ 

Uzümü 
Kurumak 

- Ba§taraf1 1 incide -
mektedir. 

Bu tedbirlar arasmda as
kere sivil ve askeri yata mek 
teplerine fazlaca miktar üzüm 
ve incir vermek, 

Heraene bir üzüm haftas1 
tesis ederek ziraat banka
lara 1ubeleri, C. H. partisi 
ocak te1kiläti ve Halk ev
leri ile senede 4 - 5 milyon 
kilo üzüm ve ya incir sarfm1 
temin etmek vard1r. 

Bu iki tedbirin buseneden 
tatbikine ba§lamak ~areleri 
aranmaktad1r. 

Dördüncü kolordu kumu
tam General Naci jandarma 
genel kumutanhgma, genel 
kormay ikinci ba§kam korge
neral As1m dördüncü kolor
du kumandanhgma tayin 
edilmi§lerdir. 

Az daha 
boguluyorlard1 

Evvelki gün Kar§1yakada 
saat 20 de Osmanzade ban
yor1 önünde bir kayak dev
rilmi§ ve i~inde bulunan ln
hisarlar müfetti~lerinden Meh
med Alinin kayin biraderi 
bay ~adi ile Naf1a ba§kätibi 
Tahir oglu bay Halid denize 
dü1mü§lerdir 

Kay1gm devrildigini gören-
ler yeti§ib bu iki ki§iyi kur
tarm1§lard1r. 

Soyad1 
Erzurumlu Hasan ogJu Ari

fin Aktepe soy adm1 ald1g1 
haber ahnm1§br. 

lzmir Muhasebei Hususiye 
Müdürlüiünden: 
ldarei Hususiyeye ait olup Alipa1a meydamnda kiin 20 

No. b dükkin 3 yal müddetle kiraya verilmek üzere 26-8 
935 tarihinden itibaren 10 gün müddetle temdiden a~1k 
a~ak artarm1ya ~1kar1lm1,br. 

JsteklilerinZ.eraeti ögrenmek üzere her gün muhasebei 
huausiye müdüriyetine ve pey sürmek istiyenlerin de ihale 
güntl olan 5·9·935 Pertembe günü 9 dan 12 ye kadar de

._. •• llea Enciimeai Viläyete 

( Halkm Seai J 

Gümü§ 
Liralar11t 

istanbul ( Özel ) - lkinci 
parti olarak bas1ld1gm1 yaz-
d1g1m1z 4 milyon gümü§ lira 
larm darb1 bitmi§tir. Bunlar 
yakmda Merkez bankasma 
gönderilecektir. 25, SO kuru§ 
lukJarm da kahblar1 tetkik 
üzere Finans bakanhgma gön 
derilmi§ti. 

Ggnderilen bu kahblarm 
bir iki güne kadar bakanhk 
taraf 1ndan incelenerek iade 
cdilmesi muhtemeldir. Darb
hane diger 1araftan da ufak 
paralarm, bürons 5, 10 ve 
25 kuru§luklarm kahblarm1 
haz1rlamaktad1r. 

Karamanda 
Bir Cinayet 
Karaman - Karamana ü~ 

saat mesafede, Kemran kö
yünde bir cinayet olrriu§tur. 
Vaka §Udur: 

Süleymanm hayvam ayni 
köyde oturän Mehmedin har
manma gitmi§tir. Buna fena 
halde k1zan Mehmed, Süley-
mam buluyor: 

-Hayvanma ni~in bakm1-
yorsun, barmamm1 yedi, bi
tirdil demi§ ve bir ka~ ag1r 
küfür savurmu§tur. 

Bundan sonra kavga ba§· 
Jam1§, 

Bir arahk Mehmed yerden 
ald1g1 bir kiloluk ta~1 Süley
mamn kafasma f1rlatm1~br. 

Ablan ta~ Sü]eymanm kafa
sm1 par~alam1§hr. Katil Meh-
med koye bir saat uzakta 
bulunan ~oban karde~inin 
yanm ka~m•§ fakat ~ok ge~
meden yakay1 ele vermi~tir. 

Mehmed görünü§te 16-17 
ya§mdadir. ---.l'!l'ir---

Alay'da· 
Hükumet caddesindcki Alay 

Panay1rada kol att1. Ak§am
lar1 Panay1ra gidenler, bir 
defada Alay birahanesine 
ba§ vurmadan ge~emiyorlar. 

Alay, hem zevk ve hem 
ne§:e vereu bir yer. Panay1-
rm bile zevkini arbriyor . 

Sahibini tebrik bir bor~tur. 

Borsa 
Hareketleri 

ÜZÜM 
Dün Borsada 6655 ~uval 

üzüm satm1§hr. Fiatlar en 
a~ag; be§, en yukar1 13,75 
kuru~tur. 

Muamelc var, fakat fiatlar 
dü§kündür. 

INCIR 
Borsada dünkü ineir sah§I 

1266 ~uvald1r. Fiat 5-14 ku
ru~tur. 

Fiatlar kat'i olarak 7 - 5 
kuru~tur. <;ünkü dünkü sab~ 
bin ~uval bu fiatlar üzerin
den olmu§tur. 

Bugday - 4 kuru~tur. 200 
ton. 

Arpa - 3,67 sanbmdcn 
:!00 ~uval. 

Nohud - 6,5 dan 200 
~uyal. 

Kumdari - 7 ,20-8 den 43 
~uval. 

Palamut - 220 - 450 ku
rn,~an 645 kental. 

Pamuk - 47 bu~uk, 47 

l Habe$ hükUmeti 
~~~~~~~~~~ oo~~~~~~~~~~-

Y unan hükumetini §iddetle 
protesto etmi§ 

Atina, 27 (A.A) - Kateremini gazetesine göre, Habe§is
tan, Yunanistan üzerinden italyan tayyarelerinin u~maslna 
musaade ettiginden dolay1 Atina nezdinde protestoda bu
lunmu§tur. 

Yunan hükumeti buna verdigi cevapta ltalya harb balin
de olmad1g1 i~in bu müsadenin ars1ulusal taamüle uygun ol
dugunu bildirmi§tir. 

Y al1udi aleyhtarl1g1 i~in Ro
manyada tedbirler al1n1vor 

Bükre§, 27 (A.A) - Havas Ajansmdan : 
Teme gazetesine göre ulusal Hristiyan partisinin kongre

si esnasmda cereyan eden Yahudi aleytar1 gosterilere i§ti
rak cden ve Berlin iJe müfrit sag cenah unsurlar1 arasmda 
irtibat vazifesi görerek bunlara para veren F olki§er Beo
bahter aytari priedihveber Romanyadan tr1kar1lm1§br. 

lngiliz hükümeti 
•••• 

Komintern i~in Sövyetlerin 
nazar1 dikkatini celbetti 

Londra, 27 (A.A) - Resmi ~evenlerde söylendigine gö
re Moskovadaki ingiliz buyük el~isi Komintern 'in ingiltere
deki propoganda faaliyeti üzerine Sovyet hükümetinin dik
kahm ~ekmi§tir. Fakat son diplomatik görü§melerde bu me
scle hakkmda vcrilmi§ bir lngiliz noktasmdan bahsedilme-
111i§lir. 

Sabik Kral 
~~~~~~~oooo~~~~~~~ 

Yunanistana acaba ne 
.d k . ? g1 ece m1§ .•• 

• • 
l~IJl 

Atina, 27 (A.A) - Elinismos gazetesinin bir aytari ile 
görü~en eski kral Jorj Yunan ulusuna hitap edcrek §U söz· 
lerl söylcmi§tir. 

Kendi arzumu yerine getirmck i~in de~il, fakat ülkeme 
hizmet etmek i~in Yunanistana dönmeliyim. 

Prensdö Gai 
Y eni icad bir Bisiklet modas1 

~1kard1 ••• 
Kan 27 (A.A) - ingiliz veliahd1 yeni icad ediJen bir bi

slklet sahn alm1~br. Bu bisiklet düz bir sahh üzcrine otur
tulmu~ iki sezlong bi~iminde olup su üstünde i~lemekte ve 
burada pek fazla ragbet görmektcdir. 

~ p.;_q f ."i ~."i 11~ 1 
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11.;.11 
h1 „11 

Doktorun 
. Yapacag1 ölüyü dirilt 

n1e tc „ rü besi 
Holivudlu bir doktor Los 

A njelostaki dram muharrir
lerinden birile bir konturat 
imzalam1' ve muharriri soguk 
tan öldürüp, sonra Giriltmegi 
taahhüd etmi~ 1 

Doktor, bu i.icretli teklife 
giri~inciye kadar hayvanlar 
üzerinde bir~ok tecrübeler 
yapm1~ ve kendi ifadesine 
göre muvaffak ta olmm;tur. 

Öldürme keyfiyeti 30 de
rece sogukla yap1liyormu§. 
Muharririn mer&1k1, bu mu
azzam tecrübe sirasmda, ruh
la vücud arasmdaki münase
beti öl~mck ve anlamakm1§. 
Ölüp dirildikten sonra ölümü 
tarif chnek istiyen bu mu
harrir bu ihtimalin yanmda 
hayahn hi~ ehemmiveti olma
d1g1n1 söylüyormu§. 

to t'crübelerini, hal-

21,000 
Metreye 
Yükselmi§ •• 

Sibiryada ilk defa olarak 
Novosibrski'den bo~ bir ba
lon u~urulmu§ ve balona ~e-
§itli hava aletleri konmu§tur. 
Bu balon 20380 metro yük
seklige ~1km1§ ve havanm 
~e§itJi tabakalarmdaki suhu
neti ve tazziki öl~mÜ§tür. 

Balon yükseldigi zaman 
yerde s1cakhk (17,8) derece 
idi , 3260 metro yükseklikde 
(0)-10.540 metroda ( - 52.8) 
15-20000 melrolar arasmda 
( - 44 ) derece bulunmu§dur. 

km se~ecegi alb doktorun 
huzurunda yapacag1 ve §ayet, 
Amerika hükümeti, bu tec
rübeyc müsaade etmezse, 
Meksikoya kadar giderek, 
iddiasm1 orda ispat edece
gini 1öylüyormu1. 

28 ACUSTOS 

Ka~ak~1 
l taJyan1n evinde 

ler bulundu? 
Zab1ta ve inhisar melll 

lar1 tarafmdan yap1lan 
takibatta italyan tebaas 
dan istivan isminde ad 
ka~ak~Jhk yapbg1 anla11I 
tir. 

Evvelki gün Göztepe 
tramvay caddesindeki evin 
taharriyat yap1lm1§hr. 

Taharriyet neticesinde r 
§i§elerine yap1§tmlan iinbi 
bandrollrmdan taklid mü 
mikdarda bandrol\ ka~ak 
kambil käg1dlari ve bir 
Osmanh mavzeri bulun 
ve hakkmda takibata 
lanm1§br.I 

Bu mühim ka~ak~1hk i 
de takib memurlarandan 
Kemal ve ~evketin yararl 
lari görülmü§tür. 

Haz1r elbis 
Alay1n1 derken 

Jiradan o]du 
Evelki gün Odun paza 

da Hamdinin haz1r elbise 
zasmda Kilizmandan g 
bakkal Ali oglu Rag1b10 1 
liras1 yok olmu§tur. 

Ali oglu Rag1b s1cak 
Jay1sile ~aketini tezgäh 
rine koymu~ ve kar1sma 
manto se~mi§tir. Para l/ 

mek istedigi zaman par 
rmm yerinde yeller esti"' 
görmü§ ve zab1taya 1iki 
etmi~tir. 

Bakkal Rag1b magza s 
bi Hamd1 ile tezgibtar 1 
fikten §ikäyet~idir. Za 
tahkikat yapm1ya batla1111 

Kesilen k1 
~1eger gizlice evlen 
bi 1· c;ocugu da ol 

Barhn - Bura adli 
karmakarl§l .i bir vakuaf 
yüzünü aydmlatm1§lard1r. 
sele §Udur: 

Hac1 köyünden 
müddeiumumilige bqvur 
k1z1 Fatmanm, köyden N 
adinda biri tarafmdan 
d1g1m ve F.atmanm bir 
kayboldugunu haber „e 
bir k1Z1 da §ahit göster 

~ahid Zeymep Fat 
Madenler köyünden A 
Yusufa sahld1gm1, Yu 
da Fatmay1 kestigini 
etmi§tir. 

Bunun üzerine Yusuf 
taca getirilmi§se de 
§eyin as1l olmad1gm1 
etmi§tir. Fifhakika 
ara!ihrma sonunda Fat 
<;aycuman1n Kerimler 
da Hüseyin oglu 0 
evlendigi, hatti ~oc 
bulundugu anla,almlf 

Tasar 

o 1 ur 
Tasarrufa riayet ed 

aile daima mes'ut. Bit 
dabi olsa ne olacak 
ge~miyelim ~ünkü 
damla göl olur. 

Orta balli bir ail 
lirabk tubafiye e,y 
gm1 dü,ünelim Uc 
gisinden ahrsa al 
olmad1g1 gibi asgatf 
yirmi ucuz ahr. Bu 
la bir ayda 10 bir 
on yilda, 1200 elli 
kazamr. l,te taaa 
yük bir mahsulü. 

Tuhafiyeye ait he( 
c1n1z1 Ucuzluk Se 
alinaz. 


