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Bu def ada diplomatlik yolu ile bombarduman 
. ltatyan notas1 Habe§istana en ag1r iihamlarla hücum ederek onu haris, f1rsat dü§künü 

ve hakiki bir mahkiim mevkiine dÜ§Ürmektedir 
. Son dakikada ahnan bir radvo haberine güre ltalvan tezi bu defa : neye göveniyor?) ba§hkh iki makalemizde Habe~istan i~in hakiki korku Mussolininin kesip 

lJJusJar Sosvetesinde rok taraf t·ar]ar bulnlu"tur. - bi~mesin~en ziyade Habe§islan. meselesinde i~gil!ereyi.1!1emnu~ edec~k bir ~are bulmasile 
'1AL .; .":r „ .. ji . . . . . ba~hyacagm1 anlatm1~ttk. Amerakanm petrol 1mbya~1 i~me da1r ald1g1m1z radyo da tahak-

lll~ha . ~I~ ~ESI - Hak1katen dun .gece. saat u~e kadar radyo haberlen~1 dmh.yen btr kuk ederse diptomatik sava~ ve bombardimandan ltalyamn meyve toplamaga b~§!ad1g1n1 
~ rrir1m1z .~~r .bo~bard1man kadar ~1~~etl.1 ~Jan ltalyan notasmm ftalya lehmde b1r cere- gösterece.ktir. Bununla beraber dip1Qmas1 yolunda görülen i§lerlerde ~ok cläsbk1yet b~ 

E!asil ett1g1ru gosterecek haberler 1§1tm1§br. t lundugundan bu hususta bir hüküm vermek i~in daha aydmlabc1 ve tamamlay1c1 haberlenn 
•en " HalkJD Sesi „ nde yazd1g1m1z ( Bir bacak benim, bir kol senin ) vc ( Mussolini geJmesini beklemek zaruridir. 

' • 
lkevi resim 
rgisine dair ' Atatürk ile Belcika krali arasnda: 

' 
Ekonomi 
Bakan1 

'AV TUN<; ASLANA 
Cllzel san'atlara aid her 

II» • bir yaz1y1 derin bir 
~ erak iJe takib ederim. Hal
-:."i sergisi i~in yazd1klar1-
d 1 da ayni aläka ile oku
ol~~ Ben de bir az sever 
lid Ugum ve birazda onu tak
~~ reltendigim i~in fikirle

r• b lla bir ~ok noktalarda hak 
t ll "c dogru buJdum. Paviyo
'f :: darhg1 resimler i~in cid 

8 
Q 'l . bir feliket olmu§tur. 
di 2~h.nde 1srar ile durabil
i:~1z tablola r bana kendi-
l IU .r~~ seyrettirdiler. 

~1 inurin Cennet kadar gü
Yamanlara ressam CeJi
t11~uu.a&& 6-"' --

- --- -~ 

telgraflar1 
ruhu i~in 

~.„ •••••• 
teati edildi -
yap1Jan ruhani 

r ii~ ya 
ayinler 

ist·rahati 

(' 

r:' • l ' 1 • 

Ankarava avdet etti 

~ lt b!r §iir balini alm1. 
e yaz1k ki ona ancak ka

·~llln diiindan, paviyon ba
l'itiQden bakabildim. Rassam 
.\bidinin büyük taplosunu 
~Yretmege biraz daha fazla 

1 
B L<;lKA 'f..IU\Ll 

Paris [Radyo] - Bugün 
e§hur Noterdam kilisesinde. 

mf . bir otomobil kazas1 neh-
eet k 1· 

· de ölen Bel~ika ra i-

· i<;tN RUHAm t1'1 1"'H ''I: 

KRALic;E RUHU tcessürle haber ald1m. Majes- \ 
lar teati olunmu§t;rl Bel ika :\ tcnizin asil ailelerinin ve 

S. ~. Leopold 1 ~ Bel~ika ulusunun ~u. pek 

krah . Astridin ug· elemli matemine sam1m1yetle 

S. "'ß. ama'1 "'1'.""i:al.üt 

Türkiye cumur ba~
1

rnni 
Lütufkar telgraflarmdan 

dolay1 ekselansm1za . sami
miyetle te§ekkür eder1m. 

t.ltö uw~~~ ........... 
nt§mam Sami, Sümer Bank 
genel direktörü Muammer 
Eri§ oldugu halde bu ak,em
ki ekspresle Ankaraya bare-

• 11llk&n var„ Pavyonun derin~ 
"tiae yaslanmit bu güzel 
t&eri ben de, sizin duydu
huuz beyecanla sayrettim. 
ltrimlerin hepsi güzel, hepsi 
'Jn bir ~ahtma mabsulü. 

l<imbilir sanatkirlar bun
lar1n üzerinde ne kadar ug
!'ttilar, didindiler. Eserler:ni 
~e „begendirmek i~in ~im
hilir ne kadar emek ~ekbler. 
lluna mukabil dü§ünüyorum, 

cesm . . h t hu 
~enin rubunun isbra a ru 
i~in büyük bir defin aym ya
p1lacak ve bu töre.~e :ra~s1.z 
reisi cumgur M. Lobron i~b~ 

S. M. Kralt~~ b .. "k bir i§tirak ve cn derin taziyetle-
radtg• öldürücu uyu ket ctmi~tir. 

rek edecektir. B 1_ 
Ankara 4 (A.A) - e 

~ika krali~esi Astridin ölü
" dolay1sile i Cumur Ba§· k:m Atatürkle Belcika krah 

arasinda a~ag1daki telgraf-

ß ULG Al{ Z~BiTLE!~i 
lstanbul, l Özel 1 - u~ 

Bulgar zabiti Yunanistana 
iltica etnii§lerdir. Makedo~ya 

mi valisi bu i~i tahk1ke • • --
~=!l~amt§br. Bunlann kom~tac1 • • • KRÄLiGENlN CENAZES~~ N AK!;EDiL:KE~ ~ ~ 
olmalari da mubtemeldir. ~ ~ ~ ~ t,:.,, ~ ~ " d 
0:u: uiusai !r~~ti!izdir ···\ Mäli:a adasrn a 
. k d"kül;esini ve nc de halk1n aooo d 
}\rt1k ne an ° . . . . • h ·fesin e 

istis1nar ediln1es1n• isteyen vardn . Hakiki b1r arp ar1 
a- 1 ve üzüm yeti~tiren bab~elere yap1lan haz1rl1klar ~luyoro!·· t uElefteros Antropos„ g v d b'r unsur 

. üzüm de saygaya eyer l 
zetesl Yanan1~tan1n l an ile bakmaga ah§mah- A) - Ro ter : Hayfa (Ö. D.) - o~ 
~1karan yerlermde yap1 a~ naz B „ l de durumu dü- Malta, 4 (A: . ~ bir in 'liz kruvazörü ile sek1z 
grevler „ d?lay1s•. ile _ilanetehda1: ~~~me~~;i:r bu suretlc . ha- ajansmm gayn re~~1 ey1 „ to~ ido 1mubribi buraya gel-
l örfu idarenm ticar . t d kaynaktan ögrend1gme gored "1·1 Plerd·1r. Süvey~ kanahnm 
en d V u derbeleri ileri reket etmek mecbur1ye in Ae l Ormon '"' § " 
yatma vur ug d „ ldugv umuzu unutmamak la- dün buraya ge cn k mda bulunmak i~in baz1 
ürerek bu ba~bkla yaz tg1 o idrografi vapurunun t~yf~s1 la ~; harp gemilerinin bu-

KAfü\NTlN A. 
Kurultay 
s. kulübünde 

Evvelki ßay • ustafa San
ltmn ba~kanhg1 altmd~ Ku-

k ·· le11 top-rultaym ~ah§ r n uye . 
lanarak ~imdiye kadar ih
male ugrayan spor bareket
leri i~in ciddi -yc esash ka-
rarlar vermi§lerdir. . 

Bundan ba§ka Karaobna 
Halkevine bagh temsil kolu• 
da büyük bir faaliyet alantna 

ahlm1§ oluyor. 
8 Eylülde kurultay spo 

kulübü ( kurultay kurul„ 
gccesi ) ad1 altmda ~ok eg• 
lenceli ve enteresan bir ~e~ 
müsameresi tertip etm1ttir 
Kurultay spor kulübü . m11 
rahhas1 ve tertib heyeb bat 
kam Bay Rei;ad1n tlikkat " 
bimmeti ile bu binan1n zarl 
sabnesinde ihtiläl, erenle 
~ifte keramet, ceza kanulf 

•ceba ka~ eser satblar 1 · 
Yaln1z bir tek tablonun üze
rinde "sablmitbr ~ etiketini 
l~rebildim ve gene ögren
di111 ki ressam Kadrinin bu 
~ok kiymetli eseri pek dun 
bir fiatla sablm1tbr. Bize bir 
'lttuttir varbg• yaratan sanat
lc&Uanmtza kart• yapacak 
lazifemiz yalniz eserlerini tak
dirden mi ibaretir; ressam1n 
lermayeai bir tabaka kig1tla 
~r kurtunkaleminden ibaret 
olayd1 gene bir masraf addo-
1-abilirdi; kaldi ki, tablola
l'ln ~<>tunun üzerindeki fi~ta 
Yalun boya, tuval ve ~er~1ve 
lllaaraflari vard1r. Ressamla
n1111z pek az bir el emegi 
lllukabilinde e1erlerini satih-

~ir ba§ makalede diyor ki: ztmdir.„ + o ~ - tor">il gemilerine n~kled1.lm1~: ng• iz elmesi bekleniyor. 
"Biz ötedenberi milli serve- tir Bütün otomob1l sah1pler1 raya g h . . h hü-
timizi tetkil eden üzüm y~- Yugoslavya 12' eylülden önce arabalari Hayfa §C nnm .~~af 

ve ta§ par~as1 gibi k1y aet 
piyesler temsil edilecek~ 
Gen~lerrnizin bu ~alu1m 

.. zyu·· rekten kutlulanz. 

-- Sonu 4 üncüde ·-

Telefon 

No. 

3882 

t
·1o;t1"r1'c1' memleketlere tetb1k h kkmda polise tam malu- cumlanna kar§l mu ~~~s~ 
„ ß b k a V mecbur tutul- ' ve mühim noktalarm ta im• 

edilen tiddetli ve silähh tet- 8§ a an1 mat vermege .. h l klara ba§• 

b
·1rler'1n aleybinde bulunuyor- B' k muqlard1r. Tersane. de .. ~al.t§.an i~in bütun azir 1 

Piaris ( Radyo ) - ir a~ „ l t r 
duk, ~ünkli böyle burban giindenberi Paris•e bulun· alb bin ki11iye sek11. gun i~m~ H~t~i.ER iTALYA POS-
verici 1edid tetbirler balka makta olau 1tugoslavya Bai de gaz maskeleri dag1ttlaca TA c;ANTASINI Ac;TILAR 
kar11 degil, fakat kana s~- bakan1 Standonovi~ dün ak- ve bunlara. gaz . bakkmda Adis-Ababa [Ö.D.]-Habc~ 

h d dl ra kar11 ah- · t dcrsler ver1lecekbr. l Ci'but'1ya aönderil-1am1t ay u a d iam Parisi terketmi,tir. s- 1. agv memur ar1, o 

n·1r. Bü"·nn firkalu aralarm a h lk Marsemucetto imanmm (Sonu 4 ünd\de) 
\u tasyonda kalabahk bir a 

bl·r anlaima yaparak .üzUm 1 t 11 kapatilm11br. . tarafmdan ugur anm•t ur. 
mahsulQne makadde1 bir tey 

rm1 o __ _ _ ........... 

B. Sedad Eri 
Mezunen \stanbulda bu. 

nan ilbay muavini bay Sed 
Erin dün istanbuldan gel• 
ve bugün vaüif esine bat 



• 
Sabife 2 

Safiye sultan 
- IKINCI KISIM -
---'1••-.... -

21 -
-9- zah asilaneniz ve ne de ken• 

...Jllkiya feda edildi dim bir menfaat temin etmi§ 
olmam. 

Siyaset namina, tarihte Ester, ~emsi pa~an1n ken-
Lpilmi~ pek ~ok i~ler ara- disi taraf1ndan tertip edilen 
ada bu da bir mesele te§· 
J eder. plina ne derece ehemmiyet 

verdigini iyi biliyordu. Bu 
Evet, Vedekigin istikbali planm tatbiki i~in da kendi-

1mma Lukiyanm fedasma 
uuret hissedilmi§ti; ~em~i 

sine ihtiyac1 vard1. Bunun 
i~in zamanm kocaman pa§a-

a~aya keyfiyet haber veril- sma böyle kafa tutuyordu. 
iji zaman hi~ bir hayret Pa~a esterin yüzüne hayretle 
seri göstermemi~ ve aadece: bakarken, 0 sözüne devam 
- Bu kadar güzel, bir etti: 

lll, bende ~kendime evläd 
deriml Dedi -Pa~am, dedi Lukiyay1 

mülüman edioiz. Ben onu 
El~iler, eger korkmam1~ bu esasa göre haz1rlarun. 

lsalard1, getirdikleri hediye- F akat beni dinimde birakir-
:rin bir k1smm1 geri istiye- samz, nun size emniyeti ar-
eklerdi, fakat buna imkän tar. 
oklu. Bununla beraber, pa· c;ünkü ne de olsa, Lukiya-
1 istikbalde linm olur ka- da henüz koyu bir Katolik 
aatile lstaobulun birka~ kty- taassubu vardir. Ben kendi-
1etli hediyesini de Sinyora sinc din degi§tirmenin bir 
lafoya verdi; Ye: - gösteri§ olacag1 ve buoa 

- Bunlar, Du~a Bafo ile mecburiyet bulundugunu söy-
ramazda tesis eden karde~- ledim ve mecburiyet olma-
tlf hahras1dtr r dedi. dtg1 i~in de benim dinime hi~ 

Sinyora ile kizinin veda bir kimsenin dokunamad1g1n1 
Derasimi hakikaten pek na- metami ispat etmi~ bildirdimt 
ar1 dikkati celbedecek 1e· Pa§a, desisekar Esterin bu 
dldc oldu: Lükiya, §arkta, s6zlerini ~ok manbki buldu 
arkin mükcllef bir konag· 1nda ve: 
talmaktan son derece mem- _ Pekila, dedi. Lukiyay1 

1undu. Bütßn arzusuna rag- Müslüman edelim, yeter ! 
nen annesinden ayribrken 
aüteessir oldugunu göstere· 
oiyordu. 

Sinüora Bafu da pek mah 

••• 

( HaJkm Sui ) 

KOCA KATILI 
Han1ide koca ·1111 öldü

rerek hendege gömmü~ 
Bahkesir (Özel] - S1nd1r

g1n1n Armutlu köyünden ge
~en yil Ali oglu Mustafa 
birdenbire ortadan kaybol
mu~tu. Y apilan bütün ara~
brmalara ragmen bir türlü 
bulunamam1§h. 

Bu defa Ali oglu Musta
fan1n bir cinayete kurban 
gittigi baber verilmi~ ve gi
ri§ilen tahkikat sonunda bu 
cinayetin bütün karanbk ta
raflar1 tamamile aydmla§mt§ 
ve katil ölen Mustafanm ka
r1s1 Hamide oldugo anla~1l
m1§br. 30 ya§larmdaki Ha
mide bir gece kocasile ara
Jarmda ~1kan kavgada Mus
tafayi öldürdügünü ve cese
dini de bir tarla hendeginin 
i~erisine gödügünü itiraf et
mi§tir. 

Bu tarlada yapilan ara§· 
hrmada hendegin i~inde 
Mustafaom kemikleri mey
dana ~1km1§tar. 

Kocas1nm katili Hamide 
tevkif edilmi§tir. 

Di~ J)oktoru 

H. Tahsin Tan 
2 inci Beyler S. Hamam 

kar~1s1Dda 37 numaraya ae~
mi~tir. Telefon 3774 

Izmirin en vüksek ve 
rak1lari hakk1nda 

S1hhat1n 
mihveri 

Asanlar ve Sanca2'1 
s ...... .D--" mlam1yanlar 

Zafer bayram/ günü gene J 

buru~uk, so)uk, kirli bayrak 
asanlar gördüm ve gene alay 
iSancaklarm1 selimlam1yan 
duygsuzlara raslad1m. Bere· 

ket versin ki bunlara sinirle
nen, bu duygusuzlukla ugra
~an dinibütün Türkler de 
gördüm. 

Be1>, ki elime kalem ald1-
g1m gündenberi bu iki ~irkin 
kay1ds1zhg1 düzeltmege ~ah
~mm, yaza yaza, Cumuriye· 
tin 10 uncu y1ldönümündeki 
büyük bayramda, evlere, dük 

sancaklarma seläm vermenin 
ulusal bir ödev oldugunu, 
halä bilmiyorlar. Ger~i, bun
da alaylar1m1zm 8 - 10 yal 
sancaks1z kalmi§ ve bu yilz· 
den bir k1z1m balkm da yeni 
yeni ögrendikleri bu vazifeyi 
unutmu§ olmalarm da tesiri 
varsa d J , nihayet bilmiyen
lere ögretecegiz ki sancak 
ge~erken herkes onu slim
lamaga mecburdur. Türk san
cag1m ecnebiler selämlay1p 
ta baz1 Türklerin agz1 a~1k 
ve gafil bakmasma tahammül 
edemeyiz. 

kanlara ve hususi müessese„ Bunun da bir ~aresi var· 
lere asdan bayraklarm niza- dir. Tören ve remige~it gün-
mi ~ekilde, temiz ve düz- leri intizam1 temine memur 
gün olmalarm1 temine olan polis memurlar1, cadde-
~ah m1~,„ en bnynk . yard1m1- lerde dizilip daran halka, 
da Talebe Birliginin aydm sancag1 selämlamak lüzumu-
ve ate§li gen~lerinden gör- nu ihtar etmelidirltr. Son 
mü!ltüm. 0 bayramda düze- Zafer bayrammda sepetli 
len iayraklar, yava~ yava~, motörsikletlerle yollarda do-
~imdi gene solmaga, buru~- la§an polisler, halk1 yaya kal-
maga, eskimegc ve gayrini- dir1mlarmm üstüne ~1kmaga 
zami olmaga ba~lad1. Eger, davet ediyorlard1. Onlarla 
ses ~1karmazsak eski ~irkin intizam1 temine memur olan 
hal geri gelecege benziyor. polis noktalari bu i~i pekälä 
Onun 1pn, Cumhuriyetin ba~nrabilirler. 
onunc.u yildönümUnde yapbg1 Her iki ulusal i~i, eski 
gibi zab1t nm,!faaliyete ge~e- bir asker olan Istanbul Em-
rek her as1lan bayrag1n Türk- niyet Direktörü Salih K1hc-
lügün yüksek !ierefine ~e dan bekleriz. Önümüzdeki ls-
milli izzetine yara~1r !jekilde tanbulun Kurtulu~ bayramile 
olmasm1 temin etme:;ini di· Cumhuriyet bayram1 vardir. 
lerim. Ümid ederim ki Emniyet Di-

Sancaga seläm bahsine rektörümüz bütün Türk ay-
-„1:-~... '°'" A- un „\r(P.r ar,t· ~Rlarmm dileSii olan by. ri-

S !YLtn 

AYNEN: 

Bayrakl1ya 
Giden 
Otobüsler •• 

Sarba y1m1z1n 
Dikkatine 

Köyümüze i§liyen otobüs· 
lerin azhdmdan dolay1 hmir· 
de verilen müsamere, tiyatro 
ve sinma seanslanndan dai· 
ma mahrum kalmakta ve bu 
gibi yerlere ~ocuklar gibi 
güne§ batmadan gitmege ~a
h§maktay1z. 

9 Eyliil pana1y1r1 münase· 
betile bu i§e bir ~are dü~ü
nüldügünü ögrenince ~ok • 
sevindik. Bize a§ag1ya nak· ( 
lettigim iläni gösterdikleri 
zamau, bu mü§külümüzl hal 
olmu§tur diye bir bayli avun· 
mu§tuk. 

l§te ilän verekas1 §Udur : 

lzn1ir ~ar otobüsleri 
9 Eylül Panayln devam 

ettigi müddet~e muayyen 
servislere iläve olarak Kar
§Iyakadan saat onbire kadar 
her on be§ dakikada bir ara
ba hareket edecektir. 

Kar§iyakadan son servis 
24, 10, Konaktan 21,45, 22,20 
231 24,20, 1 dir. 

Buna güvenerek ailemiz 
efrad1 ile birlikte bir ak~am 
panayua gitmi~ ve son oto„ 
büsle Bayrakbya dönmek 
özere saat yirmi dördü on 
ge~e otobü§lerin bareket et
tigi yere gitmi§tik. Orada 

bulunan alikadar bir me
murun bize bundan evvel
ki otobüsün bareket etti-nin ve ml1teessir idi. Bu 

! ..... :-k..r."' ;i,; r:;)\.."„u ftl.:tn
, ~o guzel, gönüllere pek 
raktn ~ark konak ve saray
tnndan ayrdmak ciddcn 
jlr idi. 

Bugünün ak§aml, ,Sems1 
pa~amn konag1 bir dögün 
evine beozedi; sar1kh sar1k
s1z, kavuklu bir~ok mutebe
buyuli: ~ anisa·h Seyid Abdll1-
kerim efendi tarafdan Lüki
ya Bafaya dini islim telkin 
edildi ve Lükiyanm ismi de 
Safiye oldu. 

llL.i.t ~ ..; ~~ ~I ~ J 'III ~ 

M1sirm Üzerin-
1 
Ko~fini~t ;~0• 1 

den ge~en · pagandac1lar1 

o,.....• • ~ U.CUj Ut:U!Ct!Qe mu~ 

teri olmad1g1 i~in 24,20 oto
büsünün hareket edemiye· 
cegini söyledi ! 

~ger VenedikJi ihtiyar ve 
.silzada el~leri olmasa ~em-

pa1an1n ayaklarma kapa
ak ve kendisinin lstanbulda 
almas1na müsaade istiye
:kti! Fakat bunu yapmak 
,in cesareti yoktu. 
El~lerde, V t:nedigin en 
izel ve kibir bir km1n1 b1-
tanbulda b1rakbkJar1 is:in 
k müteessir idiler. 
Nihayet, Sinyora Bafu ve 
eJ~i en k1ymetli misafir
gibi te~yi edildiler ve 

zeJ, hafif bir ~imal rüzgir· 
Inan Knradenizden geJdigi 
sabah, büyük bir geminin 

raz yelkeulerini ~iiirerek 
rmaraya dogru yoJ ald1ä1 
üldü. 

0 

tte hu gemide, Osmanl1 
6metinin müstakbel im
atori~esinin annesi, könlü 
lm11, gözleri ya§IJ bir 
le bulunmakta idi. 

•*• 

Ve.„ islimiyet sanki bu 
i~ti~ad.~n . bir~eyJer kazanm1~ 
g1~1 ?1ura1 ~emsi pafamn 
mura1 davetlileri hep bir 
aiJzdan: 

Allahu ekber kebira! Diye 
tekbir getirdilerf 

( Sonu Yarm ) 

SULU HANDA 
Y erli mallar 

Pazar1 

U~ak)ar Atina [Özel] Hudut 
. ... Ö k1taah telofonu iJe §Üpheli 

Kah„re ( .D.) -M1s1r hü- konu§malarda buluna „ 

k6meb, _M~sarm üzerinden ki§inin casusluktan z~ a;~ 
ge~me~ ist.1y.ecek harb tay- komümst propagandasiJ: ug-
yarelerme 1zm verilmek i~in ra§bklari tahmin edilmekt _ 
yapda~.ak müracaatlara on- dir. Tahkikat yapalmaktadi:. 
be~ gun ge~mezden evvel 
cevap vermiyecegini alaka
dar devletlere bildirdi. -·----

Bulgar 
mitac lar1 

Yunan köyliiJerini 
soy1n u~Ja r 

Atinl!, [Özelj - Selänik-
1 t~n ahnan haberlere göre 

b1r Bulgar tabitinin . idaresi 
altmda bulunan"Sekiz müsel
läh komitac1 {Bulgar hudu~ 
dundan iki saathk bir mesa
f~de bulunan Yunan köyle· 
rme sald1rmt§lar ve bazt 

S~hatin mihveri ne§cdir inan I 
Ne§esiz hayata zmdardir dha 
N e~eyi buluyor. bugün her 

"Yüksel d e·w d msan Yunan köylülerinin para ve 

Sah.lde 
Sat1l1k arsa 
Bayrakhda §imendifer is

tasyonuna pek yakm bir mev 
kide deniz kenarmda yüzü 

on nlh vc derinligi altm1§ alh 
metre olmak üzre bin yüz metre 
ter biinde bir k1t'a arsa gayet 

ehven fiatla sahhkhr. fste
yenler Odunpaz r Sara~Jar 
sokagi 4 No. Abdü!halim ti
carethanesine müracaat 

4 cü Mmtaka Tapu Sicil 
memurfugundan: 

Cebinde otomobil veya 
araba ile Bayrakbya gidecek 
derecede paras1 bulunm1yan 
bir ailenin gece yar1s1 so· 
kak ortas1ndaki vaziyetini 
tasavvur ediniz. 

l§te bunun i~inir ki bu i§
lerde ~ok ciddi ve s:etin dav 
ranan §arbayhg1m1z1n verdigi 
kararlarm da ~iddiyetle ta~
bik olunmasm1 rica ediyorum. 

Bayrakh okurlarn1zdan 
T. M. 

Ev 
Karantinada iskeJe yoku

~unda 60-72 numarah ev ucuz 
fiatle sabhkhr. Bina iki kat 
üzerine 7 odah ve kärgir
dir. Büyük bah~esi vardir. 
Görmek i~in i~indekilere, 
fiat i~in fzmirde, Karantina 
da San'atJar mektebi arka
smda lkinci Kas1m sokagm
da 21 numarada Bay Cell
leddine müracaat ediJmeli-
di~ 1 - 5 emsi pa§a, bu neticeden 

riJe me:nnundu. Bunun 
, harteyden evvel Estere 
;kiymetJi bir gerdanhk 
ye etti ve: 

Memleketimizde dokunan 
her tUrlfi yerli keten ve do
kuma sofra tak1mlar1, fantazi 
yüz havlu ve hamam takim-
1ar1 ve bomozlar1, yatak yüz
~er!, ekstra ~amaoarbk, ipek 
1phk bezler, patiska ipek 
masur, karyola örtilleri, ya
tak, yorgan ve karyola ~ar
~af lar1, mendillcr, kaput ve 
astarlar, pijamaJ1klar, zifirler, 
elbise ve eteklik i~in pöti 
kareler ve aramlan her eve 
läz1m olan ~ok ~e~itler. 

" en, J ur an, „Ka- k1ymetli e~yalar1m a§1rm1§· 
II!!.'!! baday1„ dan lard1r. 

jELHAMRiti'~!~ö 

Bornovada ikinci aTrlaba§1 
sokagmda §arken Golf ku
lübü, garben, §imalen ve ce
nuben yoJ ile ~evrili 320 
metre murubba1 arsa senet· 
siz olarak <;e§meli Hndonun 
tasarrufunda iken firarile 
hazmeye ge~tigi ve hazinece 
Yunusa sahld1g1 bildirilmi~tir. 
Bu arsamn sahibi hakkmda 
1 191935 günü mahallinde 
arathrma yap1lacagmdan bu 
arsa üzerinde her hangi bir 
hak iddiatunda bulunanlarm 
ayni gilnde mahaUnde tahkik 
ruemuruna veya 0 giinc ka
d~~ Izmird4 t&ijU sicil memul· 
luguna mUracaatl• itirazlarmi 
bildirmeleti ilAn oulunur. 2828 

Frans1zca 
Ders j Pilln muvaff akiyetle 

ret bulursa„. Sana ~ok f aervetler mukadderdir. 
tz bu ak§Bm her ikini-
~ dini isllma iirmeniz 
!! • • 1 „snm yap1 acaktul dedi. 
L ~ber Ester • üzerinde 
~erm ve menf1 bir tey· 
pta ve: 
Pqam, dedi. Ben di· 

f1ll bir fenal1k g6rmedim 
~almi terketmekle ne 

k 

10 gün zarf1nda ayni mal 
ayni fiatta ba~ka yerde olur 
sa paray1 iade eddriz. 1„13 

Teerübe 
Görmü1 

Bir muhasip i~ ar1yor 
Reimt ve husuasi müesae· 

selerde muhasiplik yapan bir 
zat it aramaktad1r. 

Bey1er sokaiJnda (61) nu„ 
maraya mftracaat. 6 _ 1 

:f Fra~~~=~~§ 10:,:~amakhr 
i-J_O_A_N_G_R_A_V_F_O-:"R-:D-·_F..;_R~A~N.:C::,HO:.T:_:T_::O:N~E :.· ~G~EN~E:_ 

-( Seans Saatlar1 )--
Her iUn 3 - 5 - 7 - 9, 1 S 
Cumartesi T ALE~E seausi 1 3 Pa.iar 1,30 

• FiATLAR 
Ikinci 30, Birinci "° BaJkon 50 H 1 60 k 

~-=r:~flll ......... ,... ...... ' 1 u1us utu~tur 
„~-~ 

f yi bir metotla Lise ve 
Orta mekteb talebesine ve 

t.ahsilde olm1yanlara, Fransiz 
hsan1na hevesli olanlara ~ok 
iyi ~artlarla Jisan ögreten 
Fransada tahsil görmüt bir 
muaJlim ders vermektedir. 

Arzu edenJer hergün 12 den 
6 ya kadar görütebilirler. 

Adres : Gazi bulvar1 civar1 

Sen PoJikarp klisesj yamnda 
Saadeddin Dilbilgen 1·13 



9 Eylül 
B„ 

uyük Kurtulu~ Bayram1 Serefine 

( Ha8aa s..t , 

Panav1ra 
2elecek 

l'a~ra n1isafirJerine 
mühim bir müjde 
Ars1ulusal 9 Eylül t>anay1 

~ c:.ifa Eczanesi· . münasebetile otelimi tezyin 
a:. Y ve her türlü s1hhi noksanla-

öldür~ 
1011 Ylülden 9 Eyltil ak§amma kadar tuvalet ~e§itleri, ~ rm1 ikmal eyledim. Panay1r 
lt Ya ve mu.stahzarat ve re~etelerde fevkaJade ten- münasebetile ta,radan gele-
b Yapacaktir. cek muhterem misafirlerimin 

lllirHJer ve lzmirdeki ta~raJdar bu büyük farsab bir defa mutlaka Ke~eciler-
~lttn;unahdirlar. de Laie sinemas1 kar§unnda 

BL 
· F erit k J hz d O Sel~uk otelini ziyaret etme-

~i. o onya esans ve musta arabn a o/o 1 niz käfidir. Otel r.cretleri 
~\l~ndßayer 30 Gözlük ~etitlerinde o/o 101.!l 25 kuru§tan 5 kurufa kadar 

onJari Radyüm 40 Sulfata komprime . 9 M ve c;e§me kaphcalarma git-
k tnu~a111bas1 " 40 „ " §ekerh 12-1 mek arzu edenler Ke~eci-

tnalt kosf „ 55 Kalsi ostelin igneleri 190 lerde Sel~uk oteli müsteciri 
l Et 
a kr~as1 ekstra „ 10 lngiliz sodosi kutu 12- ~ ve <;e§me kaphcalarmda bak- 1 

1 bag1 Avrupa 200 t K 100 ' kal bay Kämile müracaatlara. 

l 
„ meyve ozu . ~ kk • • • .i.i. Hergün i~in Barut hamn-a t: S. F er1t ~1f a eczanesii dan otobüsler kalkmaktadu. 

AL 1 

Umum deposu -
2 i c· or 

S EYLfJL 

LEBi 
k • • 

lCln 
' 

FLAK 
1 z 
ar Conson Halefi 
n Noo 88 
Telefon 3306 

HÜKÜMET SIRASI ! Telefon: 2876 

~-~~~~~~m~r..-mw~GSDE:m•_• __ m312,Zms?LJ.1Dl3~.~~~=z:::;~~~~~~~~~~~~~ 
~-„„„„„.„ •• „„_,.,.,,.,.,.,,......,.„..,,."il uze nlsar 
lenede 400 den raz1a terzi yeti~tirmekle ! MefruQat mag"' aza.si 

if tiha r eden ~ ~ 

; rata§ Bi~ki Yurdu Ruhsar ~ MEi~~~Ji)e~!J~~1<;U 
Hüsnü Müessesesi ~ Etamin, keten, file perdelerin enva1, perdelik file, tül 

s !· senede terzilik diplomasi veren ciddiyetile tanm- ~U cibinlik, ve karyola tülleri, krem ye~il, estor ve has1r per-
0 lt lllÜessesedir. Sir bayao bir sene sonunda kendi deler, perdelik ve kanapelik kadife kreton, more ve fan-

t göre karyola takimlarma varmcaya kadar hem ~ tazi kuma§lar. Perde sa~aklar1 ve baglar11 masa örtüleri ve 
•ran h sofra tak1mlan, karyola örtüleri, pamuk ve yün battaniyeler 

ii ~l 1 az1rhyacak ve hem de terzilik san'abn1 ögren- Taban, kanape, sofra muqambalarmm envai. Bronz ve ce-
•cakbr. ~ ':i' 

~11 viz kornizler vargel vistor aga~lan, yolluklar ve paspaslarm 
• ll1 Ya durduk~a ya§ay1cak olan bu san'at bilezigini muhtelif boylari. ~ezlong sandalye bezleri, kanepecilige aid 
k tt takmakta bir an tereddüd etmeyiniz. ~ malzeme ve mefru§ata müteallik e§ya rekabet kabul etmez 

; ~ehe kayd1na ba~lannu~tir. ~ fiatlarla magazam~ satrlmakta~= = === 
• ..__„„„„„„-„„„_.._„,.,._..11 Hayabn1n k1ymetini bilenler 

.: ZINET 
;- ~hilva 
~ ~r a brikas1 
~ 3 ve en saglam, en 

a l lllek, yatak, misafir 
~kllnlarm1 lzmir pana-

n 128-129 numarada 
- ~t 
. ,1 Pa~a bulvarmda 41 1 ~ ~obilya me1herinde 

Uzere te1hir etmek-

1 ik~1sadm 
~ares1 bulundu 

1 1stanbuldan geien müte-
r 

hass1s1m1z 150 rengi nereden 

buldu ve buldugu bu renk
lerle güne§in ve havanm s1-

cagile terden, tozdan harap 

olan §eyleri yeni §ekline ge· 
tirmek i~in bütün dü§ftnce
leri kald1rd1. 

S1hhatmm esas1 olan midelerini bozmamak i~in 
midenin yard1mc1s1 olan di§lerini 

RADYOLIN di§ macunu 
ve kendilerini her türlü ac1 ve uduaptan 

her zaman kurtaracak 

Gripin güllaslar1n1 
daima evlerinde ve yanlarmda bulunaurmag1 ihmal etmezler! 

:k~~***~...:k:k.1ct!~~ 

DOKTOR 

ID 
• 1my 

•• 

AR TAHLiLi 
er Abdüsselam Ak
lü Laboratuvan 

ag ik Ba ~a1ilsgm müsadeltffile 2 inci Beyler sokagtnda 
ßeyler hamam1 y nmda 72 numaralt d~ireye ge~irilmi1tir. 
Amerika, ingiltere, Fransa, ~lmanya ve Isvi~r~de 'f edkikab 
kimyeviyede bulunan PASTOR enslitüsünde Idrar ve kan 
tahlilleri KÜRI enstitüsünde Smai ve maden tahlilleri üze
rine ~ah~an Kimyager A. Akgünlü her tablili bizzat kendi
si yapmakta oldugu gibi saym etibbanm gösterdikleri lüzum 
üzerine hususi ara§brmalar da yapmaktad1r. 

Laboratuvar hergün sabah yediden 
gece ona kadar a~1khr 

Telefon: 2205 

U}'a 
1 „Ya k1ymet veren 

_ ~eleri käfidir. 

~ == 

Hayret verici bu i§te eski- • 

ciJigin yenicilikten farkm1 

~ünkü harap olmu§ bir elbise, 
§apka, yüo, ipek, iplik ku
ma~lar1n atilmas1 dü§ünülür-

A. KEMAL TONA Y 
Bakteriyolog ve bula~1k ilc salg1n 

hastahklar mütehass1s1 

lliP(;@~'IB~~~~I, 

a 1 Ai:t~~r~ ~iras1 . _ -1 
>+ 1- Onnan (:1fhg1 f abrikas1 1na1nulat1 

ancag'T1m1z1 ~cre-n h„ Y 

klltenasib aln1ak 
..,. lllak isterseniz 
lltkn alhnda 10 numa· 
~ inda 

AVRAK<;I 
ltrii 

ken yeni hale getiren, siyah1 
bile beyaz yapan bir mucidin 

~1kmas1 ve Kemeraltmda 8 
numarada Istanbul lstim bo
yahanesinde bulunmas1 ikb-

sadan biricik yard1mc1s1d1r. 

V 
E 
M 

A 

~ 
A 
1 

L 
E 

Basmahane istasyonu kar~1smd~ Dibek sokak ba§m- A KARA c;tFLIK ~ARABI 
da 30 say1h ev ve muayenehanesmde sabah saat 8 den )4. N ve KA~AR PEYNIRi 

•• ak§am saat 6 ya kadar hastalar101 kabul eder. „ ~ A 1 l 1· · Panayirmi" ziyaretinizde ANKARA 
M" t d h t l 1 1 ~ ) . [i rsm usa zm1r „ 

hl.ul~tacaa ~ken k a~ka ara yap1lm~s.1l az1mge. ehn sair 1- BiRASI pavyonundan mutlaka i~iniz. 
ta 1 a ve m1 ros op1 muayene er1 1 e veremh asta· Pavyon numaras1 (214) 
l~ra yapilmas1na cevaz görülen Pnomotoraks muayene- ·~~~ ~~~~~~~~1(,1 

smde muntazaman yap1hr. Telefon: 4115 i \\\\\ \ 

1 
~'P$~~~~~~~~~~'P$ 

r--.c-

H US E ·Y IN KA'YIN 
Mobilye Evi 

Her arachg1n1z ~1k, tcrniz. Jüks 

ev e~yas1n1 burada bulabilirsiniz. 

Yüksel 
Kabadayi 

Bill ur 



Sah.ife 4 

Habe§ 
• 
Imtiyazlan 
Ve Frans1zlar 

Frans1z gszetelerinden: 
Habe~istan tarafmdan özel 

An~lo - Sakson sosyeteleri
ne imtiyazlar verilecegi hak
k1ndaki haberin uyandtrd1g1 
ho§nutsuzluk gazetelerde de 
devam etmektcdir. 

Matin diyor ki: 
"Edenin Londradan ayr1l

d1g1 bu s1rada dumm, ger
~ekten karanlikbr. Eakat iyi 
dü§ünülünce ~unu söylemek 
mümkündür ki, Habe, pet
rolleri meselesinin lngiliz so·· 
pk kanhJ1g.na indirmi~ ol
dugu darbe, zecri tedbir ta
raftarlar1n1n Cenevre topJan
tdanndaki itiläf girizligini 
ortadan kald1rmak i~in ugra
fanlara bir muvaffakiyct ämili 
olabilecektir. 

Journal, §Unlar1 yaz1yor : 
0

Petrol imtiyazlar1 veren 
Habc1 imparatoru, f ngiliz ve 
Amerikahlar1 taahhüt albna 
aJmak ve f talyan1n §iddetli 
bir aksülämelini uyand1rmak
ustaca bir hareket yapm1~ 
oJdugunu sanmifbr. Bu, kur
nazhg1 a~1r1 bir dereceye 
vard1rmak demektir. <;ünkü 
imparatorun vunnak istedigi 
darbe kendisine dönecektir. 
Mussolini, Cenevre görü~me
leri arifesinde kendisine ~ok 
kuvvetli deliller saglayan bu 
badiseye fazJa önem vermek 
istememi~tir. 

Entrikalara ve kötü niyc.t
le yap1lm1f hareketJere „ son 
vermek, vc ideal sevgisin
den ~ok ba~ka bir§ey giz
liyen ars1ulusal niyetlerle kar 
tilatmadan, menfaatJerini eJ
de etmek ve kuvvetlendir
mek i~in Mussolini bundan 
daba kuvvetli bir deliJ bula
bilir ini idi? ---'lli..---
Ha be§ k ral1n1n 

I§leri 
Habetistanda uzun seneler 

ya1am1, olan bir ingiliz ga
zeteci Londrada, bir kitab 
ne1retmi§ ve bu kitaba Ha
be1 impratorunun vaktini na
s1l ge~irdigine dair ~ok me
rakh malümat yazmi§br. Di
yor ki: 

Haile Seläse, netsinde bir 
~ok memuriyetleri bir arada 
toplamaktad1r. Negüs her
feyden önce, kraJJar krahd1r. 
Ve binaenaleyh krald1r. Bun
dan sonra ba§bakandir. Fi
nans bakam, odur kumandm, 

äli mahkeme ba~kam, bulun
dugu ilin ilbay1 ve parlemen
tonun bashatibidir. Bütiin 
bunlardan sonra da, memle
ketin biricik gazetesi olan 
"Habe~istan gazetesi„ nin 
direktörüdür. 

italyan1n 
Notas1 
Cenevre [Radyo] - UJus· 

Ier kurumunun dünkü top
lanb110da ltalya hlikümetinin 
vermi§ oldugu nota okun
mu§lur, Bu yaz1da ltalya 
davasm1 müdafaa etmekte 
ve Habe§istam mukavclelere 
riayetsizlikle itham etmekte
dir. 

Diger taraftan be§ hikem 
heyeti VVolJ. VVoldeki tet
kikatlar1 neticesi havi raporu 
lronsey reisine vermittir. 

( Halkm Seei J 

-
1Habe$ kimindir 

~-----:::::3 -------·· 

Adis -ababada 
---- ---- „OC>.. • 

Y eni bir hadis , bir Italyan 
mühendisine taarruz edilmi§ 

agizdan 
bag1rd1lar ••• 

istanbul, [Özel] - ~ehri- : Bundan sonra italyan 
mizdeki itaJyan tebaas1, dün solosu söz alarak gön 
ak§am italyan konsolosunun yazilanlara hükümeti n~ 
daveti üzerine Karaditalyada te§ekkür etmi§, gönüllu 

• 
Italyanlar 
Memnun 

italyanlar 
" Bizimdir ! " diye 

istanbuldaki 

Roma 4 [A.A] - Adis - Ababda ye~i bir italy~n : Habe§ 
hädisesi vuku buldugu bildiriliyor: Bir ltalyan enJemyoruna 
yolda taarruz edilerek yere ablmt§ ve bu mühendisle diger 
bir ltalyan mühendisinin evleri ta§a tutulmu§tur. 

· bir toplanh yapmi§lardir. z1lmak isteyenlerin ne 
Toplanbya Lloid Triestino kilde müracaat edecekl 

Roma, [Radyo) - Ame
rika bükiimetinin petrol mu- 1 

kavel~namesini bozmas1 bu
rada büyük bir memnuniyet 
uyandirmi§br. 

Populo Ditalya gazetesi 
yazd1g1 bir yaz1da bu hadi
seyi "esasen biz bunu bek
liyor<lu. i~te bu da oldu. Ame 
rika hükiimeti bu hareketile 
ltalyan kezinin dogrululuguna 
kanaat getirmi~tir„ demek
tedir. 

kumpanyas1 direktörü Kam- vel fttalyatmnTHable§tsdiyase 
. . an a m1§ ir. op an 1 a 

paner ba§kanbk etm1§, §lm- I't 1 l " H be• 
italyanm Adis - Ababa orta el~isi hädiseyi protesto ede

rek ltalyanlarm ileride me§ru müdafaa vas1talar1 kullanma
smdan mes'ul olam1yacagm1 bildirmi§tir. 

. nan a yan ar, a " 
d1ye kadar fstanbulda bulu- zimdir " diye bagirJP 
nan ltalyanlardan kirk ki§i- ve sonra dag1lm1~lardir. 
nin Habe§istana gitmek i~in Toplanbda ~ehrimiJ 

Kastamonide gönüllü yaz1ld1klarm1, gönül- italyanlardan erkekli kadl 

Petrol 
lü yaz1Jma müracaatlannm be§yüz ki§i kadar buluoJll 
devam ettigini söylemi§tir. tur. 

----------------0000--------~------ilk Kendir mahsulü pazara Vlukavelesi 
Bozuldu 

getirilmi§tir • • Londra ( Radyo ) - Ncv-
Kastamonu 4 (A.A) - Yeni kendir ürününün ilk paaara yorktan Royter Ajansma 

gelmesi dolay1sile ilimizin ü~ kendir pazarmda Kastamonu, bildiriliyor: 
Germe~ ve Ta§köprüde 11-12-13 Eylülde tören yapilacakbr. " Amerika hükiimeti Ha-
Tecim odas1 haz1rhklar1m bitirmi~tir. 0 günlerde en uzun be§istan hükumetine gön-
temiz ve beyaz kendir lifi getirenler ile ayr1ca en uzun ken- derdigi bir telgrafta Ame-
dir say1s1 getirenler arasmda müsabakalar yapilacak, birinci rika grubuna verilen ve Ha-
ikinci, ü~üncüye mükäfatlar verileccktir: be§ topraklarmm büyük bir 

Kazalarda köylüye kandirciligin tecim bak1m1ndan duru- k1smmda petrol ~1karilmas1 
mu hakkmda konf eranslar verilecektir. imtiyazm1 veren mukavele-

MoskOVB el1-imiz Sovyet halk namenin bozulduguou bildir-
~ mi§tir. 

komiseri ile 2'ÖrÜ§tÜ Bu haber yay1hr yay1lmaz 
Habe~ halk1 ür:erinde bir te-

Moskova, 4 (A.A) - Türkiye büyük eJ~isi Bay Zekai essilr infial uyand1rm1~hr. 
Apaydm dün Sovyetler Birligi Halk Komiseleri Kurulu ba§-
ka01 Bay Molotof tarafmdan kabul edilmi~ ve kendisile M Ühimma t 
uzun müddet görü§mÜ§tür.R d Sevkediliyor 
Sov,vet us~va a Paris [Rado]-Süvey§tcn 

J 'J haber verildigine göre, son 
----------00 48 saat zarfmda italyqnlar 

U•• ß R k d• •1d• 1 Afrikaya yedi bin asker ile 
~ eyaz US Ur§UDa IZI 1 büyük miktarda mühimmat 
Moskova 4 ( A.A ) - lrkutsk muhakemesinde ü~ beyai: ta§1yan birka~ vapur ge\:-

Rus kur§una dizilmeye mahkum olmu~tur. Muliakeme l>e- mi~tir. 
yaz Ruslarm ve yabanc1 arkada§larm1n tedhi§ faaliyetlerini ff b d 
ve bunlarm bir yabanc1 devletin süel heyetile olan müna- a e§ avas1 
sebetJerini meydana ~·karmt§br. 1 ve y unanistan 
Bu y1l ormanlar1m1zda ~1kan Atioa, [Özel) - Proiya 

1 gazetesi italyan - Habe§ ih-
yanglD ar • • tiläfm1 tetkik 'eden ba~ ya-

Kastamonu, 4 (A.A) - Ugaz mmtakasile Dadaym Kar- z1smda ~unlan yazmaktad1r: 
kalmaz civarmdaki orman yangmlari söndürülmü§tür. Bu y1l Yunan hükumeti lngilterc 
i1 i~inde ~1kan yangmlardan dogan zararm orman mühen- ve ~lalya gib.i iki büyük .~k-
disleri tarafmdan tesbitine ba§lanml§br. dcmz devleh arasmdak1 ih-

8 ll;'l :S ~ [•~ [•l {+] :!~ tiläflara tamamile bitaraf 

Ul l k 
kalmak istemektedir. Yuna-

us ar Urumu nis~an gibi Balkan paktma 
bagh kom§U memleketler de 

„ .• 
Bay Eden Habe§istanda isla- 1 

hat lüzumundan bahsetti 
: munu teslim etmi§tir. 

ayni istehtedir. Bitaraf kal
mak istiyen Balkan 01§ 1§leri 
Bakanlar1 icabmda Cenevre
de bu hususlarda daimi te
maslarda bulunabileceklerdir. ---oo---
Malta adas1nda 

• 

HALKEVI 
l{csi1n sergisine dair 
- Ba~taraf1 1 incide -

ga ~tkarhyorlar demektir. 
Avrupa sergilerindel<i eser 

lere ilk günden angaje olan 
lar vard1r. Halm1z resmi ne 
vak1t sevecek, güzel san'at
lara kar§I ne zaman aläka 
gösterek„ itasadi buhram bu 
kayts11:hga bir sebep olarak 
gösterebilir miyiz ? 

Her§eye hernevi eglenceye 
pa a bizde her neden „e re
sim i~in ~ok gürülür„ Resim 
bizde Hizumsuz bir siis, d1-
varlar1 bo§U bo~una kaph
yacak bir matadan ba§ka 
bir§ey degildir. Bu yanh§ te
Jakkiyi zihinlerden silmek, 
san'ahn hayat, nur ve heye
can verici bir ibtiya~ 1ldu
gunu anlatmak läz1md1r. Bu
nu da ancak sergiler yapa
cakbr. Görüyoruz ki san'at
kär vazifesini yapmaktachr. 
Bizden de ona sevgi ve ilti
fat ~;erektir. 

Dünya iktisadi bunram 
ba§ka memleketlerde hükii
metleri, san'atkär1 himaye-

ye mecbur etmi§tir. •Biz de 
ayni §eyi fyakmahy1z Eseri 
sahn ahnan ressam, ba§ka 
tiirlü bir zevke ve daha bü
yük bir enerji ile ~ah~1r. 

Ressamlar1m1z1 ben de gö-
nülden tebrik ederin ve 
Halkevin, Halk Parhsinin 
eserlerin sablmas1 i~in ~ah

lacagm1 kuvvetle umarim, 
KAYA ALP 

Habe§ Davas 
• 1ye VeTür 

"Times„ gazetesinin Istan
bul muhabiri Habe§ mescle-

Cenevre 4 (A.A) - Ulus
lar Sosyetesi Konse, i italyan 
Habe§ anla§mazhgm1 tetkik 
etmek üzere bugün toplanm1§ 
muhtelif delegelerin izahat101 
dinledikten sonra gene top
lanmak üzere i~timam1 tatil 
etmi§tir. 

Cenevre 4 (A.A) -Röytcr 

Ajans1 bildiriyor: 

Durum karanhk olmakta 

devamdadir. Bay Aloisi dün 

bay Laval ilc görü§müstür. 

italyamn durumunda katiyen 

degi~iklik olmad1g1 anla§d
maktad1r. 

(Ba§tarafi 1 incide) sine l<ar§1 Türkiyenin ne fi-
mekte olan ftalyan poste ~n- kirdc oldugunu bildirmek 

Genei 
Müfetti§likler 

tasm1 a~mi§lardir. italyn cl- dirmck maksadile 29 Agus-
~isi bu hareketi ~iddele pro- tosta §U telgraf1 ~ekmi§tir: 
testo etmi§tir. Dün Adis " Filorya, Türk kabincsinin 

1 Ababadan 150 ccnebi harc- mümim bir toplanbsma sah· 
kd etmi;?tir. ne oldu. Bu toplantJda ftal-
HABE~fST ANA 1 MIL VON ya - Habe§ ihtiläfma ve Ce-

STERLfN VERiLDi nevrde Türk murahhasmm 
Londra [Özel] _ Habe§is- alacag1 vaziyete \:Ok ehem-

tandaki petrol ve maden miyet vcrilmi§tir. 

1 Mukaveleni1' 
1 Bozulmas1 
Habe~istanda fenn 
tesi der has1l etn1i~t 

Paris ( Radyo ) - }. 
Ababadan bildiriliyor: 

Amerikan grubile se 
gün evvel imzalanan pe 
mukavelenin bozulmas1 
rada ~ok fena kar~ilan 
hr. Habe§ siyasal ricali 
hadisenin yegäne saiki 
yük deyletlerin Habetis 
payla§mak arzusundan ba 
bir§CY 0Jmad1gm1 ve f 
buna meydan vermiye' 
lerini haklarm1 sonuna k• 
müdafaa edecekleri söY 
mektedir. 

Habe§ imparatoru bir 
yanname nc§rederek bu 
disenin kendii,inde bir 
ret uyandtrd1g1m ve ul 
kurumundan ~1kacak k 
beklenmesi läz1m gel 
bildirmektedir. 
• 
lnhisarlar 

Genei direk 
Istanbul [Özel) - In 

lar genel direktörü 
mübayaas1 i~lerini tetki~ 
re yarm lzmire hareket 
cektir. 

Türk-Bulg 
münasebatt 
Istanbul [Özel] -Zorl 

zctcsi yazd1g1 bir bat III 
lede; biz Bulgarlar Til 
nin en samimi dostu 

---OC> 
Yamanlar 
Kamp1 
V erem Mücadele ce 

tinin Y amanlar kamP1 

' panm1~tar. Bu yd kam~. 

~!~ 
lehinde olduguna ~ijp~ 
m1yan duygulan ne 0• 

olsun hükiimetin vaziyo~ 
diye kadar ihtiyatkir•~ 
dugu gibi, bundan so 
bu vaziyette devam ed 
tir. Bu hal Türk matbaJI 
öl~ülü Hsanmda dabi 
bulmaktahr. „ 

Cenevre 4 [A.A] - Ulus 
lar sosyetesi konseyinde bny 
Eden ilk defa olarak söz 
al011§, Paris paktm1 habr· 
latml§ ve ü~ler konferaqs1-
nm tarih~esini yapm1§ ve 
Habe§istanda 1slahat lüzu-

Ankara (Özel] - Yeniden 
te§kil ediJecek olan genel 
müfetti§likler 936 enesmdc 

1 
i§e ba~hyacaklard1r. 

imtiyaum alan ingiliz _ Ame 1 Türk milletinin Habe~istan 
r.:11~~~~ •• „ •• „„ •• „„„~ 

rikan sosyetesi Habc§istana Jt · ~ao..--'i]G;~--

il~e ba }'lar 
$ehrimizde bir toplanb 

yapmak üzere il~ebaylar 10 
Eylülde davet edileceklcrdir. 
istiyoruz. Bunun i~in diplo
matlardan äzami garet bck
Uyoruz, demektedir. 

•• 
Uzüm al1nacak 

lnhisarlar idaresi bu aym 
nihayetine dogru ibzni ala
cakt1r. 

l 

1 

bir mi) on tngmz lirns1 avans ~ 20 ilkte§tin - Pazar 
verrui lerdir. fi j 

Habe~itan bu para ile sa- ~ gene) DÜfUS S&yl~ 
tm aldig1 mühimmat ve siläh- i ·-

Evinizde o glln hazir bulunan btitün insanJar• larm bedelini ödeyeccl(tir. 
Silahlar vc cephaneler yoln i Y a z d 1 r 1 n 1 z · · · 1 
~1kar1lm1~br. Sosyete, Habe- ~ BA ~V E K A L E: )~ 

~ istatistik Umum MüdUr 
~istana tayyare de verecektir. -=--~a:t::a~„„„„„„„ .... „„„~ 


