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BARDI SLA IS 

U4QJUJU 

ofya gazeteleri 
' dilini degi$tirdi 

' ooco-----------
d11bakan1n sözlerinden duru 

- ~n düzeleceiine inan1yorlar 
ofya 3 (A.A) - Sofya i da bari§m ve Balkan ulus-
tteleri Türk-Bulgar dost- lari genliginin saglam teme-

- t;Onasebetleri hakkmda lini ve Balkan medeniyetinin 
-. k Rü§tü Arasla B.Köse muvaffak1yetini te§kil eder. 
, 

0! tarafmdan yap1la11 ZabJa gazetesi yaz1yor; 
~ lllüsaid surette tefsire Türkiye ile Bulgaristan ara-
,.._ ediyorlar. Novodni smdaki münasebetler en s1-
~e1i diyor ki: .. cak güven ve dostluk bava-

e ~ ~·~ bakamn mu§terek sma girmi§tir. Bunun ba~ka 
L._· 111 ~e~in~Je ka§day.or türlü olmas1 da mümkün de-
"llbun 1k1 memlekete 1s- v. d" · 

atk• . d w g1l Ir. Bu kadar karl§lk bir 
h " 1y1 uyan 1racagm1 "t zaman sövlP ..:!„„„ ...... h~. 1 .... „ 

0ruz. lki memleket her gi ah.valde olursa olsun Tür-
. ho1outsuzluk sebeb- kiyc ile Bulgaristan arasmda 
lli Ortadan kaldirmak i~in itimats1zhk uyandirabilecek 
kjrtudan mülhemdirler. ballere asla müsamaha et-

trle Bulgarlarm anla1'-
1 •e dostlugu Balkanlar-

memelidir. 

e111en kral1 
it· 
k- '-am Y ahya 
e; Cl~tahg1nda n dola y1 .„ ~tanattan c;ekilmi~ 

Dr. T evfik Rü~tü Aras 
Bulgaristam Türkiyenin en 
yakm dostlara arasmda gör
mek istiyor. Biz de Türkiye
nin en samimi dostlan ol
mak istiyoruz. 

La Bulgari gazetesi, mutw 
laka samimilik ve satvet ha
vasm1 kaydettikten sonra 
diyor ki: 

Türk - Bulgar dotslugu 
bakanlar1m1zm mü§terek di
yevinde de teyid edildigi 
gibi hi~bir zaman normal 
yolunu takipten hali halma
m1~tar. Buna binaen Bay 
T evfik Rü~tü Aras ile Bay 
Köse ivanofun kesin sözleri 
hakikatta iki ulusu sevkeden 
genel hissiyatm rnd1k tercü
mamdirlar. 

Bu sözler iki kom~u ulus 
halkmm ruhunda §iddetli bir 
akis uyandiracakhr. lki ulus 
kar1'1hkh tam§may1 hürmete 
ve anlay1~a dayanan iyi kom
§uluk münasebetleri idame
sinin lüzumunu da tarihten 
ögrenmi~lerdir. Bugün bu lü
zum her zamankinden daha 
zi} ade ~iddetlidir. 

Gazete makalasini ~u su-
hasta ol- retle bitiriyor: 

· t,:e. Ytrine oglunun ge~- Bakanlarm iki memleket 
rah edilmektedir. (Sonu 4 üncüde) 

~ iik;;ti;·: p~:~;---, 
genel nüfus say1m1 ~ 

~· : nizde o gün haz1r bulunan bütiin insanlara : 
yazd1r1n1z... : 

BA~VEKALET ~ 
istatistik Umum Müdürlügü i 

--~S„MM•• ••••-„„„ .... a;t;;;l~Jrii:;;t:;aa;t;S 

m 

ltalyan Habe$ harbz 
Habe§islan1 kurtarmak i~in Fransada görü
§Ülen son tedbirler - Habe§ el~isinin sözleri 

HABE~iSTAN C.F.PJ..J ~ c:.:.i~1 t:' i rr-.a...L.v •• :.; .".:'\'l\.-11w c r.u , , n.,,. „ -- --····· · ..... „„u.J1"11..... 

~orav (nies\tJivet) ka Angel Fransa ile 1ngiltere kümüne tercib ede.cekbr, 

b 1 1 "' · 1 arasmda Cenevrede s1k1 bir demi§tir. 
l1 etn1en1e ~ ~e;~rh e te§riki mesaide bulunulma- Habes hükürnetinin 
Paris 3 (A.A] - ltalya - sm1 istemi§tir. h. · . t bl. v. • 

H b l k · s· k h · 1 · ·· 1 11 e 1 <Yt a e§ uz a§ma om1syonu ir~o abp erm soz a - ,.., 
bugün i~lerini bitirmi§tir. Yar d1g1 bu toplanbdan sonra Adisababa, 3 (A.~) 
g1~lar oy birligile kabul et- kabul edilen karar suretinde Hükumet ne§rettigi bir teb-
tigi karar, her iki bükume- arsrnlusal hukuk müessese- ligde Amerikan kumpanya-
tin Ajanslarma verilmi§tir. lerinin ve Habe§ milletinin sma verilen imtiyazm mün-

iT AL Y AN ASKERLERI AGIR TOPLARI YERLE~TiRiRLERKEN 
Bu karar1 uluslar sosyetesi müdafaas1 ve be§eriyet da- • hasiran ekonomik mahiyette 
genel sekreterligi yapacaktir. vas1m ele almak üzere bü- oldugunu 1.ve Habe§istanm 
Ancak 'imdiden §Uras1 anla tün bar1~ te§ebbüslerinin ve diger devletlere kar11 giri~-

IHüseyin Rahmi 
A<;ik ~ay)avhklardan 
birine na rnzed gi>ste

riln1esi n1uhten1el 

Ankara [Özel] - Büyük 
halk romanc1s1 Hüseyin Rah„ 

minin Cumuriyet Halk Par
tisi tarafmdan a~1k saylavbk-

lardan birine namzed göste
rilmesi muhtemeldir. 

·--...:::.·----
HABE S HüKUME-
TI CEVAP VER

MEMIS 
Adis-Ababa 3 (A.A) 

Rüyter Ajansmm haber ald1-
gma göre Adis-Ababadaki 

italyan el~iligi el~ilik binas1-
nm müdafaas1 i~in 200 Afriw 
kah askerin getirilmesine mü· 

' saade edilmesini Habe§ hü-. 
kumetinden istemi§tir. Hüku-

'1lm1,br ki kararda Ulu~al kuvvetlerinin hemahenk ki- mi§ oldugu taabhütlere aykm 
hädisesinden hi~bir tarafm hnma 1 uluslar sosyetesinden bulunmad1gm1 bildirmektedir · 
soravh tutulm1yacag1 kayde- islenmektedir. ~~:: S 8 :.'iJ 

met bu istege henüz cevab 
vermemi§tir. 

P'"''' ~ 

dilmektedir. j j J d T •t•k ••k•• •• 1 k 
''enedik 111evdan1nda ta van tah ditniin en ayyarec1 1 go unun par a 

ise ingiliz idare ve ld 
nün1ayislcr bir y1 IZI : - · hin1avesi 

Roma 3 (A.A) - Bu ak- Londra 3 (A.A) - Habe-
§am Venedik meydamnda §isnan el~isi verdigi bir söy
büyük bir siyasal . halk teza-

levde, ahvenser olmak üzere hürü tertip edilmi§tir. Bay 
Mussolini ~ok mühim bir söy- memleketin, ingilterenin ma-
lev verecektir. kul idaresini italyamn tahak-

Ha besi~ta n1 kurtar -
rnak ic;in 

Paris 3 (A.A) - Bugün 
burade Hebe, milletinin mü
dafaas1 i~in arsrnlusal bir 
toplanh yapm1§hr. Noliel ba
r1§ mükäfatm1 kazanan ame
le partisi üyesinden Norman 

' ANKARA 
GAZETESi 

Ankara [Özel] - Anka
rada frans1zca ~1kmakta olan 
Ankara gazetesi muvakkaten 
kapablm11tir. 

_ _ ........ - -
c:esur vc kahraman Ah1eddini ka)'bcttik 

Yurd ugruna c ei nlar1m seve 
seve, güle güle f eda eden 

bu parlak yild1zlarm sönmez 
111klar1 ülkülü gen~lerin ruh
lanm daima aydmlatacakbr. 

Henüz 31 ya1mda olan bu 
y1lmaz tayyarecimiz evvelki 

gece karanhklar arasmda 
yapbg1 bir u~ufta vücudunu 
topraklara kahraman ruhu
nu da göklerin üstüne sal
m11br. 

Dün ~ok co~kun ve ~ok 
yürekten yap1lan cenaze tö-
renine bütün lzmir yarah gö

- Sonu 4 üncüde -

Telefon 

No. 

388 



• 
Sahife 2 { HaJkin Se1i ) 

Safiye sultan ! Karrsrnr satml$ Pa~a David 
IFakat ayrilmak istemiyormu§! 

Depe§ gazetesinde bir ha- i mm kansma soruyor: · 
---snr. c 

20-

- IKiNCi KISIM - 8a§1ndan ge~enleri anlat1yo 
----------00 

Ba na ö.i{üd "erene iic senc ceza verdiler ölüY 
- F akat ayni mukadde

rat lstanbula geldigi günden 
itibaren de Jehinize hizmet 
met etmektedir. 

bildi. ~ vadis gördük. Bayag1 bir - Sen bu i§e nedersin? 111ezara, beni de pa§a kö~künc gönderdile 

$imdi ne mani var, sinyora 
bazretleri? .„ 

- Bence hi~bir mani yok
tur. Ve ~ok da sevinmi§tim. 
Fakat kü~ük Lukiya .. . 

- Evet, Lukiya .. . 
- Burada kalmak istiyor 

ve bu arzusunda da 1srar 
ediyor. 

Venedikli el~i asabi bir 
ihtiyard1, sinyoranln bu söz
lerine kar§I dayanamad1 ve 
biddetle: 

-Binaenaleyh f1rsattan is
tifade ederek siz de kala
caks1mz, degilmi? Malum ih
san1niz öyle gerektir ki siz 
nihayet tek ve aciz bir ka
c:hkns1niz. Lükiyeyi kurtura
cak kudrete malik degilsiniz, 
haydi sinyora komedi oyna
m1yabm. 

Sinyora, ihtiyar Venedikli 
nin asabiyeti kar§1smda hay· 
k1rd1 ve; 

- $u hade sinyora! i§te 
LOkiye ... Kendisini ikna edi
niz de beraber hep Üeuedi
ge dönelim! Dedi. 

lbtiyar Lükiyeye döndü: 
- K1z1m dedi. Babantz 

sizi merakla ve sab1rs1zhkla 
bekliyor. Yurm da hususi ge
mimiz kalkacak, Korfova •·-·-·a • 

Lnkiya, hi~iz bi; omuz 
silmek ile cevab verd1: 

- Evet siz ve annem gi
deceksm1z, fakat burada ka
lacagim. ~ araya sultan ola
caitJm, dedi. 

Bu söz, hi~ umulm1yan son 
ve feci darbe demekti. lhti
yar el~i inler gibi: 

- Fakut k1z1m„ Bu, ba
bamz Du~e hazretlerine ve 
bazreti lsaya zulümdur! diye-

„At1n kuyru2"nu 
~ekince 

Istanbul, - Kas1mpa§ada 
oturan 5 ya§lannda Kayman 
admdaki ~ocuk, dün sokakta 
duran bir beygir"n kuyrugu
~ekmi§, cam ac1yan beygir 
kuvvetli bir tekme atarak 
~ocugu yüzünden ag1r suret
te yaralaml§br. Yarah Bey
oglu hastanesine kaldmlmt§ 
tir. 

SULU HANDA 
Y erli mallar 

Pazar1 
Memleketimizde dokunan 

her türlü yerli keten ve do-

kuma sofra taknnlar1, fantazi 

yüz havlu ve hamam tak1m
lar1 ve bornozlar1, yatak yüz
Jeri, ekstra ~ama§1rhk, ipek 
iplik bezler, patiska ipek 
masur, karyola örtüleri, ya-

tak, yorgan ve karyola ~ar
,aflar1, mendiller, kaput ve 

astarlar, pijamahklar, zifirler, 
elbise ve eteklik i~in pöti 
kareler ve aramlan her eve 
)Az1m olan ~ok ~e§itler. 

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

- Hayir, hayir.. Biläkis 
babama, size, Venedige ve 
isanm da ta kendisine en 
büyük bir hizmet ve iyilik
tir. 

ihtiyar, vaziyetin nekadar 
mühim oldugunu anlad1 ve 
ayni zamanda k1zm bu söz
leri, ihtiyarm dimagmda tu
haf bir tesir yaptl. Bir an 
ipnde k1zm istanbulda kal
masmdan meml~ketine fayda 
um du. 

Fakat bir defa Estere hi
tahtan kendisiui alamad1. 

- Siz bari bu kü~ügü 
babasmm yamna dönmege 
kandnm1z! dedi: 

Ester: 
- Ben esasen elimden 

geleni yapbm; Sinyor hazret
leri, Sinyorada yapblar. Lü
kiye sultan olmaga karar 
vermi§ ve kalmahd1r. Burada 
kendisine bir evlat muame
lesi yap1byor, yap1lmasm1 da 
bin tcmin ederim. Annesini 
beraber götürünüz, eger 
memleketinize ileride saray 
i1rinden kuvvetli bir yard1m 
temin etmek istiyorsan1z Dü
~e hazretlcri, Sinyora ve siz 
bn fedakärhg1 yapmahsm1z. 
Fakat Sinyora burada burada 
kahrsa Lükiyeyi saraya ver
mek imkam yüzde seksen 
azahr! Dedi. 

„. ---A „„„juPtin kendisi
ne tahammÜIÜ oimaa1g11u 
- derin bir inkisar1 hayalle -
anlad1 ve: 

- Sinyor, bu fedakärhg1 
yapacag.z; ve ben de sizinle 
gelirken cigerparemi burada 
b1rakacag1m. Ester, k1z1mm 
vicdamm himaye edecektir. 
Buyurunuz da $emsi pa§aya 
arz1 veda cdelim ve gemi-

. 'd )'I D d' m1ze g1 e 1.m„ e 1. 

( Arkas1 var ) 

Yaya Olarak 
Hindistana 
Giden izciler 

istanbul, - Evvelki gün 
Yugoslavya izcilerinden 4 
erkek, bir kadm olmak üze
re be§ ki§tlik bir kafile ya-
ya olarak §ehrimize gelmi~
mi~tir. lzciler geceyi Vefa 
kulübiinde ge~irmi~ler ve dün 
§ehrin görülecek yerlerini 
gezmi~lerdir. 

Kafilc gene yaya olarak 
Teb,..iz yolile Hindistana gi-
deccktir. 

c;ok ticaretli bir havadis 

kü~ük roman §eklinde yaz1- - Ben kocamdan aynl-
lcln ve uzun uzad1ya tafs1lät mak mecburiyctindeyim. 

_.... ---
verilen bu garib kari koca - Neden? 

( Diinkü Sav1<lan Devan1 ) 

macerasm1 hülasaten a§ag1ya - <;ünkü beni ba§ka biri-
naklediyoruz. sine bonbin frank mukabi-

Bo~anma davalar1 görülen linde satmi§br. 
ve isteklerile birbirlerinden - insanlarm satihp alman 
ayrilacaklarma dair mü§te- tüccar e§yas1 olmad1gm1 bil-
rek bir istida veren M. jan miyor musun? 
Puavr ve Madam Kodet Pu- - Biliyorum. Fakat yeni 
avr muhakeme edilirlerken ta01d1g1 bir adama "bana on 
M. Jan fikrini degi~tirmi§tir. bin frank verirsen kanm1 

Hakim soruyo: bo§ar ve onu sen ahrs1„ di-
- Sen karmdan ayrilmak yen kocam beni satm1§ ol-

istemiyor musun? m1yor mu? Ve para mukabi-
- Hay1r. linde.. kar1sm1 pe§kc~ ~ek-
- Öyle isne neden birlik- mekten ~ekinmiyenlbir adam-

te bir istida yaz1p mahkeme- la daha fazla birlikte ya§a-
ye müracatt cttinizl? mak mümkumüdür. 

- Bunu sarho§ iken, ak- Kadmm bu cevab1 mah-
lim ba§imda olmad1g1 bir za- kerne salonuda büyük bir 
manda imzalam1§1m. Ben ka- ' dedikodu ba§lam1§ ve häkim 
nmdan ayr1hrsam ya§aya- kararm1 biläahare vermek 
mam. üzere dinleyenleri dag1tbr· 

Bunun üzerine häkim ada- maga mecbur kalm1~br. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

ingiliz kra n1n 
pul merak1 
ingiliz krah Jorj, eski pul 

merakhs1dir. lngiliz Ginesin
de 1856 senesinde tedavüle 
~1kardm1§ olan eski bir pul 
ge~en hafta Londrada arbr• 
m1ya konulmu~ ve lngiliz kra
h taraflndan 800,000 franga 
sattlm1§br. 

l\fo-n·o·k·o111r""d_o_n_ 
Kral1 

Habe§ler 
italyanlara 
tuzak kuruyor 

Londra, (Özel) - Adisa
babadan geien haberler bü
tün Habe§istanda süel ha-
7.1rhklara hararetle devam 
edildigini bildirmektedirler 
Bilhassa kuzey ordusu ~ok 
kuvvetlendirilmi~tir. Bu cep
hecte .)UV - ":tVV • 1.Jll• """-· 

tah§id edilrniftir. Ayni za
manda mühim tahkimat ya
p1lmaktad1r. Eritre ve italyan 
Somalisi hududlarmda dü§
manm yolunu kesmek i~in 
müscllah §eldinde büyük ~u
kurlar kaz1lm1~br. 

<;ocugu Is1ran 
E§ek ! -

Istanbul, - Bostanc•da 
ekmek~i ~1raklig1 yapan 10 
ya§mda Dakari, Ibrahime a
id e§ek karnmdan 1s1rm1§hr. 
<;ocuk tcdavi altma ahnm1§
tir. 

Hocamn cübbesini ve sar1-
g.m ald1m, bir kö§eye oturt
tum, k1m1damamasm1 söyle
dim. 

Hoca benim ölü ile me§
gul oldugumu ve omuzuma 
vurup götürdügümü görünce 
f ena halde Öl ktü. Hemen 
sar1ks1z, cübbesiz mezar ka~
km1 gibi ko§maga ba§lad1. 
Hocanm arkasmdan gitsem 
ölüyü ne yapacag1m, ölüyü 
biraksam r paralar kaynaya
cak ! Haz1r ele ge~irmi§ken 
s1ms1k1 ölünün kollanndan 
tuttum, arkama yüklendim. 

Megerse hoca karkola git
mi§, komiser ve polislere 
haber vermi§. Bakbm bir 
alay polis, bek~i ve seyirci
ler geliyor. Eyvah dedim 
amma, ne \:are, ka~magada 
vak1t yok, hadi ben ka~a
bilirdim. Arkamdaki alacak
hm1 ne yapay1m? 

Önüme bir polis gerildi, 
ötekilerde büyük bir halat 
tutarak yolumu kestiler ve 
ablukaya ald1lar. Polis suru
yordu: 

- Ne yap1yorsun? 
-Hi\:„ Bu adama ü~ dört 

gün evvel iki §ahit önünde 
iki lira vermi§tim heberim 
yokken„ ölmü~! ~imdi kendi
sinden iki liram1 tahsil ede-
"'"g1„.u .. 

Polis güldü, geien diger 
polisler ve ahali de güldüler. 
Maruf•adamlar heman her 
yerde ~abuk tamrlar .. 

Ahaliden biri bagir1yordu: 
Yahu:bu me§hur David 

pa§ad1r. 
Polisler pa§a ismini i§idin

ce haösi birer defa yerlerin · 
den ziplad1lar. Selam vere
ceklerdi, arkamclaki ölüyc 
baktilar, onun retbesi varm1 
yok mu diye dü§ündülar bir 
pot k1rmamak is:in yalntz 
knr§imda vaziyct alddar. 

Mürett1blerden biri söze 
kar1§b: 

Tecru•• be Kt!a kes David pa~a„. 
- Jen de italya Habe§ 

Canh orkestra ünvani 
ile me§hur Mösyö 

G•• •• harbmdan bahsetmiyorum ki 
OrIDU§ uzun söyliycyim, nihayet beni 

Bir rnuhasip i~ a nyor karakola götürdiiler„ Orada 
Resmi vc husussi müesse- ölüyii arkamdan almak istc· 

selerde muhasiplik yapan bir diler, ben 1srar ettim, ver-
zat i§ aramaktadir. mem. Onu amanet sand1gma 

Beylcr sokaginda (61) nu- götürüp teslim edecegim, ik 
muraya müracaat. 6 _ 1 liram1 alacag1m, ondan sonra 

..__ kendisini serbest b1rakmm. 
Di~ J)oktoru 

tir Ondan sonra davan1 
ledersin. Hem bu alab 
kim ögretti .. 

Ben cevap verdim: 
- Ölen bu ekmekci M 

med efendinin kahvesi öo 
de bir ibtiyar var o söyl 
dedim. Gittiler ihtiyar1 
tirdiler. 

Ben de tamam bu söyl 
dedim. ihtiyara ü~ bu~ 
sene ceza verdiler, öll 
mezara götiirdüler, beoi 
pa§a kö§küne misafir e 
ler. Burada dört be§ ay '/ 
bm, sonra taburcu old 
<;1karken bana s1k1 s1k1 
bih ettiler: 

- Sakm ha David P 
bir daha ölülerle temas 1 
Ben de onlara ~u ce\I 
verdim: 

Altm di§li gömme 
~artile. Sonra dayanadJ 
~1karmm. l§te maceram 
rada bitti daha isterseo 
de neler neler. 

Y az1c1m1z bu ak1l hat t 

sma §ifalar diyerek Y 
dan ayr1lm1~br. David d 
bir ka~ gün buralarda d 
§acakmt§. Yine tuhaf 
macerasm1 i~idirsek yai• 
bu tahtalar1 eksik adarO 
mürdür. Yukar1ya ya:id 
m1z ifadeler aynen zaP 
dilmi~tir. Bunlar1 bize a. 
brken yüzüne öyle bir 
cliycl ve renk veriyorki 
halde görülmege deger 
manzaradir. 

H.1· 

Gö~men 
Sevkiyat E 

istanbul, - Sarayburll 
da evvelce askeri sev 
binas1 olarak kullamlm 
olan milli emläke aid 
nm tamirile RomanyadaO 
lecek gö~menler i~in se 
yat binas1 olarak kuUao 
s1 takarrur etmi§tir. Me 
bina yakmda tamir edile 
tir. 

Yabanc1 
' Mekteplerde 
Okuyanlar 

MÜHENDISLERE, ~ 

Mt lA ALFiYERi 

Kar§iyak ~l-hir gazinosu 
J „rnlusal bir §Ühret ve nam 

inokordon ustad1 M. Mina 
J lfiyeriyi angajc etmege 
•rnvaffak olmu§tur. 

H. Tahsin Tan 
Komser, oldugu yerden 

iki ad1m yürüdü, tath bir 
sözle ve güler yüzle bana : 

istnnbul, -: Bu y1l 
yabanc1 ve azhk mekte 
rmi.n kapanmasile bir~o1' 
lebeler a~1kta kalm1~bt· 
kanhk tarafmdan son 
len bir karara göre bU 
talebeler yabanc1 mekt 
hangi sm1fta bulunu 
Türk mekteplerinin bu 
lara tekabül eden sm1f 
almacaklardu. 

MÜTEAHHITLERE 
m ü j de 

Hakiki askerivc „ 

.;a<larc1s1 

YudaCav s 
izmirde $ekerciler ~ar

~1smda 30 numarah maga
zam1zda daima yeni ve eski 
~ad1r ve tentelerimiz reka
bet kabul etmez derecede 
ucuz sabhr. Häri~ten geti
rilecek eski ~ad1rlar ve 
tenteler gayet güzel ve 
ucuz fintle tamir edilir. 
istifade i~in bir defa ziya
ret edebiJirsiniz. 

1 - 12 
1 -· 

T ek telli musiki äleti ile 
muh eaem konscrler verdigi 
gibi be§ alb musiki äletini 

ayni zamanda ~alarak san'at 
llarikalar1 göstermekte ve 
herkesin hayret ve takdirle 
parmagm1 1s1rtmaktad1r. 

Ankara vc istanbulda pek 
~ok ragbet ve muvaffak1yet 
kazanan bu nadir ve hünerli 
sanatkar bütün Avrupaca da 
tanmmI§ ve alk1§lanm1§br. 

Kar§iyaka ~ehir gazincsu
nun büyUk fedakärhklarJ;:; 
geti•ttigi bu yüksek sanat
kir1 dinlemck f1rsahm ka-
~1rmaymu:. 

2 inci Beyler S. Hamam - Oglum dedi, sen onu 
kar~1smda 37 numaraya ge~- arkandan b1rak, bize teslim 
mi~tir. Telefon 3774 et, buras1 da hak yeri demek-

~1r.~:k.:t!tclfc1c.1c**.**-k.ilfc~*.1c1c*.:lc:lc:lc*:)fc:t::~: 

B E L H A M R A I. Milli K~~p::n~ a SI a 
~ Sevmek Y a§amakt1r ~ 
« Frans1zca sözlii. Ba§ rolerde : ~ 
~ JOAN GRA VFORD - FRANCHOT TONE • GENE i 
~ '7' -. -( Seans Saatlar1 )--
i( Her gün 3 - S - 7 - 9,15 )f. 
4M Cumartesi TALE BE sea11s1 1 3 Pazar 1,30 )f. 

~ . ; .+(. FlATl.A}{ 
+( lkinci 30, Birinci 40, Balkon SO, Hususi 60 kurmjitur 
r·1~~:JJC~~~~~~~rJ1~~~"JP1:~9Jf.9Jf.a.•l 

Sat1l1k 
Karantinada iskele 

§Unda 60-72 numarab e~ 
fiatle sabhktir. Bina i"' 
üzerine 7 odah ve k 
dir. Büyük bah~esi , 
Görmck i~in i'rinde 
fiat i~in izmirde, Kat-' 
da San'atlar mektebi 
smda fkinci Kas1m so 
c\a 21 numarada BaY 
leddine müracaat edii 
dir. 1 -·1 
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9 Eylül 11 
Büyük Kurtulu~ Bayrann Serefinc 1 

~ifa Eczanesi ~ 
k ~ Eylülden 9 Eylül ak§amma kadar tuvalet ~e§itleri, 1 
li~ onya ve mustahzarat ve re~etelerde fevkaläde ten- ~ 

( Halkm Seal ) 

Panav1ra 
eelecek 

·1·a~ra 1nisafirlerine 
111ühin1 bir müjde 
Arsmlusal 9 Eylül panay1 

münasebetile otelimi tezyin 
ve her türlü s1hhi noksanla
rm1 ikmal eyledim. Panayir 
münasebetile ta~radan gele
cek mubterem misafirlerimin 

4 EYLÜL 

BOCE LEBi 
öldürmek • • 

lCln 
' 

~t ~a~acakbr .. 
k znurhJer ve lzmirdeki ta§rahlar bu büyük f1rsah 
•~1r111amahd1rlar. 

' bir defa mutJaka Ke~eciler
de Laie sinemas1 kar§tStnda 
Sel~uk otelini ziyaret etme
niz käfidir. OteJ r.cretleri 
25 kuru§tan 5 kuru§a kadar 

A.as •• ~erit koJonya esans ve mustahzaratmda o/o 10 
P•r1n Bayer 30 Gözlük ~e§it)erinde o/o 10~ 

~Ocuk donlar1 Radyüm 40 Sulfata komprime 9 M 

BLA FLAK 
ALINIZ 

" lllU§ambas1 „ 40 11 „ §ekerli 12- ~ 
~~rk malt kosf „ 55 Kalsi ostelin igneleri 190 ~ 
1( lf f1r~as1 ekstra „ 10 lngiliz sodosi kutu 12- 1~ •sik bag1 Avrupa 200 „ meyve tozu K. 100 ~ 

l>ikkat: S. F erit ~~f ~ eczanesii 
HUKUMET SIRASI :+ 

~ 
·~11~-l:'M~~~ri:~~~~~re}~ 

~~ ~„„„ •• „.„„„ •••• „~'::!lf~J:!:+~~•-==t"ll 
IJ senede 400 den fazla terzi ycti>1tinnekle L 

if tiha r edcn 

learata§ Bi~ki Yurdu Ruhsar ~ 
Hüsnü Müessesesi ~ 

- Bi~ senede terzilik diplomas1 veren ciddiyetile tamn- ~ 
„ '' b1r müessesedir. Bir bayan bir senc sonunda kendi 
'''". c' lbe göre karyola tak1mlarma varmcaya kadar hem n 
~~zlar1n1 haz1rhyacak ve hem de terzilik san'atm1 ögren- ~ 
lf olacaktir. ~ 

k l Dünya durduk~a ya1ay1cak olan bu san'at bilezigini ~ 
0 Unuza takmakta bir an tereddüd etmeyiniz. ~ 

Talebe kayd1na ba~lann11~t1r. U 
'~Jl;;;;t::;lll;::.t:a„„„„„„-„„„~J;;;:..t;:lJ;:;.t 2~JJ 

. ZINET 
Pttobilva 
~ .. Fabrikas1 

~l·~ l~ks ve en saglam, en 
'd 

1 
Y•mek, yatak, misafir ,:si tak1mlarm1 lzmir pana-

n1da 128-129 numarada 
e s 
11 rnet pa1a bulvarmda 41 
lllarah mobilya me1herin Je 

e!~1111ak üzere te"hir etmek
tr. 

• P.tob·1 
,, 1 yaya k1ymet veren 

1.9r"lli:!'Oll'....._bn görmeleri kifidir. 

1 iktisadm 
~aresi bulundu 

lstanbuldan geien müte
hass1s1m1z 1 SO rengi nereden 
buldu ve buldugu bu rcnk
lerle güne~in ve havanm s1-
cagile terden, tozdan harap 

olan "eyleri yeni !lekline ge
tirmek i~in bütün dü~ünce

leri kald1rd1. 
Hayret verici bu i§te eski-

ciligin yenicilikten farkm1 
~ünkü harap olmu~ bir elbise, 
~apka, yün, ipek, iplik ku
ma§larm ablmns1 dü§Ünülür-
ken yeni hale getiren, s'iyah1 
bile beyaz yapan bir mucidin 

~ikmas1 ve Kemeraltmda 8 
numarada istanbul lstim bo-
yahanesinde bulunmas1 iktJ · 
sadm biricik yard1mc1s1d1r. 

ve C::e!lme kaphcalarma git
mek arzu edenler Ke~eci
lerde Sel~uk oteli müsteciri 
ve <;e§me kaphcalarmda bak
kal b y Kamile müracaatlari. 

Um um deposu - Edvar -Conson Halefi 
2 inci Kordon No. 88 

Hergün i~m Barut hamn
dan otobüsler kalkmaktadir. 

Telefon: 2876 

Güzel Hisar 
Mefru§at magazas1 

MEHMET KAVUKCU 
izn1ir Yolbedesteni No 1 H 

Etamin, keten, file perdelerin envat, perdelik file, tül 
cibinlik, ve karyola tülleri, krem ye§il, estor ve has1r per
deler, perdelik ve kanapelik kadife kreton, more ve fan
tazi kmna§lar. Perde sa~aklan ve baglari, masa örtüleri ve 
sofra tak1mlar1, karyola örtüleri, pamuk ve yün battaniyeler 

Taban, kanape, sofra mu§ambalarmm enva1. Bronz ve ce
viz kornizler varge) vistor aga~lan, yolluklar ve paspaslarm 
muhtelif boylar1. ~ezlong sandalye bezleri, kanepecilige aid 
malzeme ve mefru§ata müteallik ena rekabet kabul etmez 
fiatlarla magazam1zda sattlmaktad1r. 

Hayat1n1n k1ymetini bilenler 
S1hhatmm esas1 olan midelerini bozmamak i~in 

midenin yard1mc1s1 olan di~lerini 

RADYOLIN di§ macunu 
ve kendilerini her türlü aca ve 1Zd1raptan 

her zaman kurtaracak 

Gripin gülla~lar1n1 

Her arad1g1n1z ~1k. tcn1iz, lüks 

ev c~vas1n1 bu>·ada bulabilirsiniz. 

Telefon 3306 

IDRAR TAHLiLi 
Abdüsseläm Ak-

Kabaday1 
Bill ur 



Sahife 4 ( Halkin Seal J 

ku1adas1 l · f l •1 
kaymakambg1 a man gaze e eri 

Kutadas1 iJcebaybgma is
tanbul emniyet direktörlügü 
4ücü tube direktörü B. Rasih 
tayin edilmittir. 

Hukuk i1leri 
Direktörlügü 

ilbayhg1m1z hukuk itleri 
direktörlügüne Ku~adas1 kay
makam1 Bay Dilaver tayin 
edilmi,tir. Muvaffak1yetler 
dileriz. 

8. Hasan Basri 
Kutadasmda mezunen bu

lunmakta olan 3 üncü Müs
tanhk Bay Hasan Basri dün 
vazif ine batlamu~br. 

f;ocuga 
·reca viiz eden 

Santo admda 11 yaflarm
da bir Musevi ~ocugunu 
Asansör altmda kayahk i~e
risine götürüp ahläk ve tabi
ata aykm münasebete teteb
büs ettigi suada yukar1 kat
ta oynamakta olan ~ocuk

larm bu i11i görüp ta, atma
Jan ilzerine emeline muvaffak 

olam1yan lsrail oglu Avramm 
asliyeceza hakyerindeki mu
hakemesi dün bitmi§tir. 

Avram bir sene müddetle 
hapse mahkum olmuttur. 

Bulunan 
f;ocuk 
Dün Bahribaba parkmda 

~i~ekler aras1uda yirmi gün
Jiik bir k1z ~o~ugu bulun
mu1tur, <;o~uk Belediye ~o
cuk yuvasma teslim edilmi,
tir. 

Buca 
Belediyesinde 

"i11giltere eski sömürgelerimiz 
den hi~ olmazsa bir k1sm1n1 

• 1·•'' d. l ger1 verme 1. 1yor ar 
Berlin, [Özel] - Sö ür- bir k1smmm yeni_den Alman-

gelerin (müstemlekelerin) ye- yaya verilmesini lngiltereden 
nid(:n taksimi cereyam Al- is temektedir. 
manda gittik~e kuvvetlenmek Alman gazetesi bu müna-
tedir. Nasyonal Sosyalist par- sebetle Sunday Dipatch ga-
tisinin orgam Fölki~er Beo- zetesinin bundan evvel sö· 
bahter bugün yazd1g1 bir mürgcler meselesi hakkmda-
makalede Almanyanm da · 

ki Alman isteklerinin lngilitalya gibi sümürgeye muh-
ta~ oldugunu anlatarak, Af tcre tarafmdan hüsnii kabul 
rikadaki eski Alman sü- görecegini yazd1gm1 da kay-
mürgelerinden hi~ olmazsa detmektedir. 

8 s ••:a ';: I~ ru;, ~: 

Bir Siyonist 
Amerikada Almaya aleyhinde. 

konferaslar veriyor • 1 
Berlin [Özel] - Siyonist §eflerden doktor Stefan Naizin j 

Almanlara kar§I bütün dünya Yahudilerinin boykot yapma
malar1 1rk vazifeleridir mialinde ver«\igi konferansla Alman \ 
gazetelerine, yahudiler aleyhine yeni hücum f1rsatlar1 ver
mi~tir. Siyonist doktorun Hitler Almanlar aleyhinde büyük 

· bir kit~ haZ1~d1g1 ~a s~eniy';l ~ ?el ?el 1 

9anakkale harbi· 
------------ ---- - - - · --
Esnas1nda Atatürk'ün ha}1a
t1n1 kurtaran saat aran1yor 

Istanbul (Özel) -
Türk T arihini inceltme 

Kurumu; Atatürk'ün <;anak
kale harbi esnasmda haya
tm1 kurtarar bi r saati ara
maktadir. Bu saati bulup 
~1karana, nerede oldugunu 
haber verene kurum, olduk~a 
büyük bir mükäfat vadet
mi~tir. 

1 
saate saplanm1~ ve i~eriye 
ge~memi§tir. „ 

0 zaman Alman komutan-
larmdan Leyman Fon San
ders pa~a. bu hadise kart•· 
smda bir kat daha büyük 

bir dcger kazanan saatm ken
disine verilmesini Atatürkten 
rica etmi§ ve kendileri de 

Konyada 
Y ap1 vereisi 
indiriliyor 
Ankara [Özel] -Kakyada 

yap1 ~degerlelinin dü~mesi 
üzerine yap1 vergisinin ,indi
rilmesi i~in finans bakanhg1 
tahkikat yapalmasma em1r 
vermi§tir. 

Halkm Sesi - izmirde de 
on bin lirahk bir evin ü~ bin 
liraya mü~teri ve senede be§ 
yüz lira kira getiren bir evin 
iki yüz liray1 kolayhkla kira
c1 bulabilmesi de gösterir ki 
ayni tetkiklerin §ehrimizde 
de yap1lmas1 läz1md1r. 

Antikac1l1k 
yasak 

Aln1an ' 7ahudileri 
bi n;ok sana tla n 
yadan1tyat:akla r 

Berlin, - Yahudilerin an
tikac1hk, tablo, k1ymetli sa
nat efyas1 vcsair bir~ok sa
nat yapmalar1 yasak edile
cektir. 

Fikir ve sanat sahasm1 
temizlemege memur edilen 
Bay Hintel bu karan vermi§
tir. Museviler Alman kültür 
odalarmdan ~1kar1Jacaklard1r 
Bu karar muzikac1lara kar~1 
~imdiden tatbik edilmi~tir. 

Yahudiler kitap~1l1k edc
miyeceklerdir. Antikac1hk ti
caretinin yüzde sckscni Y a
hudilerin elindedir. Bunun 
i~in verilen karar büyük ik
bsadi tesir yapacakbr. 

Akbaba 
Kapat1ld1 , 

Ankara 3 [A.A] - Dost 
bir devlet ~efi aleykinde 
ne§riyetta bulundugundan 
dolay1 Akbaba gazetesi icra 
vekilleri heyeti kararmca 
muvakkatan kapahlm1§br. 

Buca okurJanm1zdan biri
nin telefonla verdigi malu
mata göre Buca ~arbaymm 

mezun olmas1 ve vekiJinin 
l1tanbula gitmi§ bulunmas1 
dolay1sile i§ sahiplerinin i§· 

Atatürk, <;anakkalede mu
harebe meydanmda ate§ i~in
deki ln talara kumanda eder
ken bir dü§man kurijunu 
gögsüne isabet etmi§, faka t 
kur§unun degdigi yerde bu
lunan cep saati Atatürkü 

pa~anm bu dilegini kabul 
edcrek saab kend:sine ver
mi~tir. Fakat sonradan pa§a 
ölünce bu saat ailesine ge~
mi~ ve kimde oldugu meyda
na ~1kar1lamam1~br. 

lsparta 
Hal1lar1 
damgalanacak 

1 lsparta lspa rta her alan 

leri teehhijrlere ugramak
tad1r. Buna ~are bulunmas1 
rica olunuyor. ___ „„_ 

Japonyada 
bir bo1anma 

Son günlerde Tokyeda vu
kubulan bir botanma vakas1 
Japon asilzadeleri arasmda 
büyük dedikodulara sebebi
yet vermi,tir. Tokyonun en 
tan1nm1~ ve en zengin iki 
ailesine mensup gen~ bir 
kari koca, ü~ ay süren bir 
.rilenmeden sonra botanm1~
lard1r. Bo~anmanm sebebi 
gen~ zevcenin, kocas1na dan
singlerde vc barlarda refakat 
etmek ve eski muhafazakir 
japon bayatmdan ayrilmak 
i1tememesidir. 

Japonyah hikimler, karar1 
gen~ kadm aleyhine vermi!J· 
lerdir. Zira en esash Japon 
annesine göre bir kadm, 
kocasma kösü körüne itaat 
etmek l611md1r. 

yaralanmaktan kurtarm1§br. 
Bu dü§man kur§unu Atatiir
kün cebindeki bu k1ymetli 

~!) '•' ·~~ ~ , J 11.~ hHld ~ 

Sofya 
gazeteleri 
(Ba,taraf1 1 incide) 

basmma yaptiklar1 hararetli 
hitap hi~ ~üphesiz i§idilecek 
ve bu basm tarn inki§af ha
linde bulunan uluslarim1z 
kuvvetlerinin inki§af1 1~m 
~ok läz1m olan teskin vc an
Ja~ma eserine eri§mek i~in 
mesul hükumetlerin ve entel
lektüel mahfellerin ugra~lar1-
na yard1m edeccktir. 

Slovo gazetesi Kristo Sta-
tefin imzasile ne~rettigi bir 
betkede diyor ki: 

lki mÜ§terek diyevi önemli 
bir siyasal hareket te§kil 
eder. Bu diyevin gelecek 
baz1 hareketlere kap1lmanm 
önüne ge~mek i~in iki iilkc 
komuyu orantaklar1 tarafm
dan tam mpna3iJe takdir edil-

Pa~anm verec:esine ba~vu
ran Türk Tarihini inceleme 
Kurumu bu tarihsel deger
deki saati aramaktad1r. 
!!'".~ V+""' lf+"i P11~ = . f- t=.'.ä ... 

U~Genel 
ENSPEKTÖRLÜGÜ 

DAHA 
Ankara ( Özel ) - Ege, 

Karadeniz ve Cenubi illerde 
olmak üzere daha 3 geneJ 
enspektörlüküu te~kili dü~ü
nülmektedir. Bunlann mer
kezlerinin nerede olacag1 he
nüz belli degildir. 

• 
~dare l1eyeti 
llbayhk idarc heyeti dün 

toplanm1§ ve memurin maa
§tnB ait i~leri tetkik etmi~lir. 

memesi imkäns1zd1r. Bu ka
palmalar ge~irdigimiz devre
de ve arsmlusal durumun 
genel ihtilatmda bari~. rahat 
ve güne ayni derecede ihti
yac1 olan ikin memleketin 
münasebetlerinde yersiz gü 
vensizlikler ibdas etmektedir. 

da oldugu gibi endüstri ala
nmda da ileri gitmi~ bir yurd 
kö§esidir. Güzclligi, <laya 
n1khg1 dolay1sile bütiin acun
ca tanmm1~ olan muhtelif 
eins ve kalitedeki hahlar 
burada yap1lmakta ve Türk 
kadmmm emek ve zevk kud-
retlerini göstermekteciir. 

lsparta tccim ve endüstri 
odas1 it; ve d1§ pazarlarda 
bu ulusal mahm1zm ragbet
ten dü§memesini ve ahc1lar 
iizerinde eski ve daimi em
niyetin güdülmesi i~in ver
digi karar ve ona bagh ha
z1rlad1g1 soguk damga tali
matnamesile 16 may1s 934 
tarihinden itibaren bu kali
tedeki hal1lara damga vur„ 
maga ba§lanmi§br. 

istanbulda 
Yang1n 

istanbul (Özel) - Kurh1-
lu~ mahallesindc bir yangm 
.;1km1~tir. iki saat i~erisinde 
17 ev yanm1,hr. Takik~ta 
devam e:l1l:n!kte :Lr. 

Bulgaristanda 
Radvo 

Gülyag1na n1ukabil 
l~adyo n1akine1e.ri 

Geti rilecek 
Sofya ( Özel ) - Bul~ar 

Ziraat bankas11 Bulgaristan·' 
dan ihra~ edilecek gülyägla-„ 
rma kar~1hk olarak radyo 
makineleri ahnmas1 i~in bir 
Bulgar firmasile uyu,mu§tur. 
Böylelikle memlekette bütün 
mektepler, kiraathaneler ve 
köylerde birer radyo bulu
nacakbr. 

Bunlarm paras1 uzun müd
det zarfmda ödenecektir. 
Ziraat bankas1. Kültür bakan 
bg1 vasitasile, daha §imdiden 
hangi mekteplere ne kadar 
radyo makinesi läz1m oldu
gunu sormu~tur. Bunlar o 
kadar pahah olm1yacakbr. 

Böylelikle, memlekette ya
kmda in§asma ba§lanacak 
olan büyük radyo merkezleri 
vas1tasile halka, muhte)if 
mevzularda konferanslar ve
rilecek ve bol bol musiki 
dinletilecektir. 

Ogretmen 
Kadrolar1 •• 

istanbul (Özel) - Lise ve 
Orte mekteplerdeki muallim 
kadrolan Eylulün onbe~inden 
sonra, aläkadar)ara bildirile
cektir. 

Verilen haberlere göre, 
bu ytl yap1lan ka~roda müh
telif sebepleTle (300) kadar 
orta t edrisat muaJJimi yer 
degi~tirecekrir. Yer dcgi§ti
ren muallimlerin ekserisi, 
sihhi, idari, inzibati ~ebep
lerle yerlerinden oynatllmak
tad1r. 
~ecayif edilen hocalar da 

vard1r. 
~imdiye kadar istanbulda 

kalm1§ ve Anadoluya gitme
mi§ lise muallimlerinden bir 
k1sm1 da muhtelif Anadolu 
lise ve orta mekteplerine ta
yin edilmektedirler. Lisa ve 
orta mektebi müdürleri ara
smda da epeyce degifiklik 
vard1r. 

Yurdda1larm1z 
Geliyor 

Istanbul [Özel] - Önü
müzdeki ay zarfmda Kös
tenceden 30 bin gö~men 
yurdda~1m1z gelecektir. Bun
lardan bir k1sm1 dogu ilJe
rinde, bir k1sm1 da Trakya
da yerle~tirilecekti r . 

Y agmursuzluk 
Yüzünden 

Düzce 3 (A.A] - Yag
mursuzluktan •usir ve fasul
ya ürünlerinin be§te dördü 
yanmi§tlr. Tütün ge~en y1I 
iki milyon kilo iken bu y1) 
800 bin kiloya inecektir. Fa 
kat nefaset itibarile diger 
y1llarda görülmiyen bir iyilik
tedir 

Firengiye kar11
1 

sava1 1 
Kastamonu 3 [A.A] Cide 

kazasmdaki firegi ile müca
dele !tmek üzere Samsun 
hölgesi miicadele heyetinden 
bir gurup ilimize atanrm,hr . 
Gurup bu bölgedeki firengi 
ile csash bir mücadele yapa-
cakbr. 

t 

Bir Sarho1 
Maceras1 

lskenderiyeden yaz1byol 
Vabap isminde bir lo 

rac1 ge~en Cuma giinl 

zamam birdenbire ku 
nhbm üzerine, kendisioi 
den1ze atm11br. 

On dakika sonra k 
lan bu adam kendisinde 
rulan suaUere fU ceva 
vemi,tir: 

- Neden kenclini d 
atbn? 

- Denizin i~inde ~ok 
zel bir kad1n iki beyaz 
teffaf kolunu a~arak 

~aiJnyor bana gel gel 
yalvar1yordu ben de ha 

k1ramad1m ve abld1m. 
racmm yaln1z rak1 degil 
hayli esrar i~tigi anla 
t1r. 

HARHAM 
DRITNOTU GELIYO 
Londra' 3 ( A.A ) -

deniz filosunu takviye 

cek4olan ... Barham dri 
bugün Plimuthtan Ma 
hareket etmittir. 

Turnuadan 
Vazge~mi1l 

Bükre' 3 (A.A ) -
manya bisiklet turuna it • 
etmekte olan Yugoslav 

k1m1 arada ~1kan hidis 
zünden tura devamdan 
surette imtina etmittir. 

Muz1r 
HayvanlarJa mücad 

Kaatomonu, 3 (A.A) 
Muz1r bayvanlarla ve 
ge~ici nebat hutabld 
ugra,mak iizere illmizde 
miicadele tetkilib karul 
ve karumun direktörii 
iff ar1 tehrimize gelmittil 

ao 

Tsana gölün 
sulan 

Londra (Özel)- Ka 
den geien haberlere g 
Tsana gölü solann1 
etme i~in yeni bir ti 
kunnak iizere N1s1r • 

betistan va Sudan htlk 
leri arsmda konu1malar 

maktad1r. Bu konu1m 
baz1 yabanc1 aosyete d 
gelerinin de ittirak 
haber verilmektedir. ---oo---
T a y y arecil. 
- Ba1taraf1 l incide 

nülleri ve 1slak göderi 
ittirak etmi1tir. 

General Rasimin f8 
likteki samimi ve k 
dogan heyecanh hitabesi 

leyenleri hilngiir btlngtlr 
latm11br. Bizden, bu k 
bilmez aalan u~atam1za 
binlerce saygdar • 

Zayi 
Ziraat bankas1 lzmir t 

sine vuku bulan tevdi• 
bübeyyin 3S58 numarab 
sarruf cüzdamm1 kaybe 
YeniJini alacaäimdu 
olan mezkiir cllzdan1n 
111U kalmam11br. 

Piyade alay1 (2) inci 
Ödemitli Mehmed 

Mustafa Alp 


