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ltalyanrn Türkiye topraklarrnda •• •• gozu yokmu$ . - -

ltalyan1n geni§lemek i~in Anadolu topraklar1na da yerle§eb ·1ece2'ini i§aret eden Jurnale d 
Ganevaya Jurnale Ditalya cevaben diyor ki: italya asla Anadolu k1ydarma el atmag1 dÜ§Ü 
lbemi§tir. Bu topraklar hi~ bir ve~hile Hahe§istana lt1yas götürmez bir ulusa ailtir ve Italy 
hu ulusla samimi ve emin bir dostlukla baihd1r. ltalya Türk1yenin bütün hukukuna ve ege 
lllenligine ve toprak tamaml1g1na hürmet eder ve onunla iki taraf i~in f aydal1 ve tam bir hu
kuk ve durum müsavatma daya an samimi te§riki mesai siy sas takib edebilir. 

~---lt l k. . d. l . . 116 k . . k r•t ilbay1m1z1n a ya rmseyr rn emrye- lYiar onrnrn e$Tl Halk11111z1 ~ok sevindi-

rek hederl·ne yu•• ru··,vor inidltere k~da;- Amerikay1 dal ,;~~~ !
1

~~".'.~~::
1

•h!f~t•n T ~ 'J A • •• 1 baz1larmm hukumet dairele-
m er ak ve tela§ d .. §Ürmu§tÜr rindeki i§lerini takip eder

ltalyan gazeteleri "·i:;iltereyi~-italyay1 Al
lllanyan1n kollar1na at1lmaga mecbur etmeyi 

niz'' sözleri ile tehdid ediyorlar 
Cenevre, 5 (A.A) - Ulus

lar Sosyetesi Kooseyi bu 
~ktarn saat 18 de toplanma
ga ~agr1lm1§hr. Bu ~agrih§ 

l 

h BAY LAVAL 
k 'YretJe kar~ilanmi§br. <;ün
t~11<onseyin yarmdan önce 
l( anmas1 beklenmiyordu. 
te~"hey Habe§ belgesinin 

ca lnt bekliyecektir. 
la enevre 5 (A.A) - Oalo
R~ eadisesi hakkmdaki yor
~e .

1 
~rar1 ;bugün gazetelere 

tii: ~istir. Kararda hadise
liti t.'r tak1m fena tesadüfle
bti d •rle§'Ilesile ~1kbg1 ve 
l~~ an ne Habe§lerin ne de 
}'a anlarm soreli tutulam1-
tadcak1ar1 sonucuna var1Imak-

1r. 
Cen 

•ty evre 5 (A.A) - Kon-
ltla toplanhsmda bir uzla§
re b formülü bulmak üze
•e~lll~f. üyelik bir komite 
~d ·~tar.Bu üyelerin arasmda en 

, caktir ve Laval da buluna-

~o~ 5 "5 a (A.A) - Stafani 

"'felefon 

No. 

3882 

A jans1 bildiriyor: 
"Jo nale de Geneve„ ga

zetesi italyanm me§ru geni§
Jemek ihtiya~lar1 hakkmda 
yazd1g1 bir makalede Ana
doluyu telmih ederek bu 
topraklarm italyanm fazla 
nüf usunu alabilecegine i~aret 
etmektedir. 

Jurnale Ditalya bu yaz1dan 
bahsederek diyor ki: 

"~urasm1 hem söyliyelln1 ki 
italya asla Anadolu k1y1larma 
ei atmaga dü~ünmemi~tir. Bu 
topraklar hi~bir vec!hle Ha
be~lere k1yas göti' 1 mez bir 
ulusa aittir ve italya bu ulus
la samimi ve emin bir dosl
lukla baghd1r. italya Türki
yenin biltün hukukuna ve 
cgemenligine vc toprak ta
mamhgma hürmct eder ve 
onunla iki tarzf i~in fay
dah ve tarn bir hukuk ve 
durum üsavatma dayanan 
samimi te§riki mesai siyasa
s1 takib edebilir. 11 

Cenevre 5 (A.A) - Ulus
lar sosyetesi konseyi ak~am 
saat 19,25 de toplanm1§ ve 
Habe§ delegesi bay Je Ze 
söz almi§hr. Habe§ delegesi 
söz ahr almaz italyan dele
geleri celseden ~ekilmi§tir. 

Roma, [Ö.R.] - ftalyan 
gazeteleri ingilterenin muda
hale siyasasma §iddetle sal
d1rmakta devam ediyorlar. 
"Lavoro Fascista„ gazetesi 
bu lngiliz siyasetinin eski 
dostlar1 dü~man yapacag1m 
ve italyay1 Almanya ile itti
fak ctmiye mucbur edecegini 
ihsas ediyor. Ayni gazette 
bir yaz1smda diyor ki: "ttal-
ya Habe~istana Cenevrenin 
muvafakeb ile veya muvafa
kab olmadan yahat ta Ce
nevreye kar§l olarak gide# 
cektir. Bu yollardan birini 
sermek Cenevreye aittir.„ 

Cenevre, 5 (A.A) - ltal
yan murahhas1 Aloizi konse
yin toplanhs1 yar1da b1raka
rak d1§ar1 ~1kbktan sonra 
dogru otele giderek 8. Mus
solini ile telefonla örü mn -

tür. 
Cenevre 5 fA.AJ - Kon

seyin bugünkü toplanbsmda 
ltalyan muhhrasm1, hükume-

BAY EDEN 
tinin cevabm1 bildiren Habe§ 
delegesi müdafaasm1 Uluslar 
sosyetesi paktma istinad et
tirmi§ ve harbin önüne ge~
mesi i~in bir teklif haz1rla
mak üzere konseyin birka~ 
öyelik komite te§kil etmesini 
istemi~tir. 

Habe§ deleges italyanm 
ithamlarm1 §iddetli bir lisan -
la protesto etmi§ ve demi§
tir ki: 

11italya, memleketimi daha 
eyi soymak onu lekelemek 
istiyor. italya Habe~istam ka
nun harici tutmakla bizzat ken 
di taahhütlerini ihläf etmi§ bir 
vaziyete dü§Üyor. ltalya Ha
be§istanJa müsavat dairesinde 
müzakerede bulunmak i\'.in 
kendinde fevkalbe§er bir 
vazife femsil ediyor. Hükü-
metin taahhütlerine sad1k 
kalacakbr ve uluslar sosye
tesine güveni vard1r. Kansey 
paktm 15 inci maddesi mu
cibince uhdesine dü§en mes
uliyeti takabbul etmelidir ve 
10 uncu maddenin hakiki 
degerinin ne oldugunu bil-

Sonu 4 ü iide 

Paris [RadyoJ - Londra- : balarla insanlan kör edebi-
dan ahnan haberlere göre lecegini ve ir §ehri bir an-
iogilizler büyük italy:m älimi 
Marmkonisin „dünyay1 altüst 
edecek yeni ke§fi„ hakkmda 
büyük bir~aläka göstermekte 
ve bunun i~in bazi nazariye
Jer ortaya atmaktadarlar. 

Markoninin yeni ke§fi yal
niz ingiltercdc degil, Ame
rikada da büyü. bir merak 
ve telä§ uyand1rm1§tir. 

Btr\'.ok gazeteler bir tak1m 
nazariyeler ortaya atarak 
muhavyel resimlerle de ihtira 
dan ha berleri varm1~ gibi 
davranmaktadar!ar. 

Bu mPyandal Markoni ge
sinden havada u~an tayyare
lcrin radiyotörlerini Lir sani
yede durduracagma ve u~ak-
1ardan atacag1 kü\'.ük bom-

MARKONi 
da yap1p kül edebilecegini 
ileri sürmektedir. 
r+~ r+~ f"•ti =-= == E:.= 

lngiltere telii$ta 
---------··----------

Malta Adas1 Harb Müdafaas1 
Halindedir ••• 

ingilterenin .Äkdeniz filosunu takviye edecek olan 
31,000 !tonluk Barharn z1rhhs1 

Paris ( Radyo ) - lngil- terrnesi ile büyük bir telä§a 
terenin ltalyan - Habe, ih- dü~erek bütün donanmasm1 
tiläfmda gösterdigi telä§ haz1rol bir halde bulundur-
§imdiye kadar görülmü§ bir dugu gibi bahriye i§lerine 
§ey degidir. Bir ~ok mese- yarayabilecek asker, sivil 
lclerde büyük bir soguk kan- bütün makinistlerin isim ve 
hhk gösteren f ngiliz hükfi- adreslerini tesbit ettirmesi 
meti hazi italyan harb ge- ve Maltanm 

ken zorluklar ~ektigioi gör
mü§ ve bu gibilerin itlerini 
kolayla§brmak i~in ilbayhk 
kaleminde bir özel büro a~al
masm1 muvaf1k görruüftür. 
Bu büronun 1efligioe ilbay

hk evrak kalemi meurluguna 
yeni se~iJeo bay Celäl atan
m1§br. 

Büro, §ehid ailelerile yetim
lerin ve dairelerde itlerini 
takip edemiyecek durumda 
olanlarm muamelelerini so
nu~land1racak ve her türli 
kolayhk gösterecektir. 

Eski bir a1k1n 
yapt1g1 cinayet 
i\let resile veni dostunu 
aJ:{ir su i·ettc ya raJad1 

istanbul, Yeniköyde 
k1 kan~hk yüzünden gene 
bir cinayet olmuftur. Vaka 
~öyle cereyan etmi§tir. 

Y eniköyde oturan müte
kaid sübaylardan Saim, met· 
resi Aleksandra ile gece sa
at 9 da köyde bir ak1am ge· 
zintisi yapm1§ ve evine doi· 
ru yollanmi§br. Fakat Alek
sandray1 ~1lgmca seveo ve 
bundao bir müddt evvel ay
r1lan Aleksandran10 eski dos 
tu F enerde berber Hamdi 
de bunlari gizliden gizliye ta
ki be ba1'lam1§hr. 

Saimle Aleksandra tam. 
evlerinin balundugu <;e1me 
sokagma saparlarken ikisini 
takip eden herber Hamdi 
birdenbire tabancas1m ~ek
mit ve ilk kur1unlara Saiine 
atarak ayaklarmdan yarala
m1~br. 

Cani Saimin yere düttil-
günü görünce tabancayl Alek 
sandiraya ~evirmif ve 4 el 
daha atarak onu da karmn
dan yaralam1§br. Her ikiai
nin de kanlar i~inde yatb
gm1 gördükten sonra taban
casm1 beline sokarak ka~

mtfbr. 
Y arahlar Beyoglu hatane

sini kaldmlm11 su~lu s1k1 bir 
aramadan sonra yakalanm•f • 
br. 

§ekilde tahkim edilmesiParia 
ve Berlinde hiddtet kal'fl 
lanmakta ve bu talit biru 
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Safiye sultan 
- IKINCf KISIM -----•r.---23 -

Hatime -

Türk dü$manligi 1 

Metro-Goidvb~ mayer §irket-i ~nneden bir d!linin yaphklar1 
J h• • d k • k• •f • Kendini .Allah, Peygamber, Evliya, Napol-

a ey 1m1z e ~O ~Ir ID 1 t1ra- yon, Cengrz zanneden deliler gibi bu zavalh 

KEND NI SULTAN MAHMUD 

1te busuretle, ~emsi pa· 
:un konaginda bir suru 

1 rai aras1nda ihtida eden, 
1terin • ki bilähare Kira 
ra~a ismile Osmanh tari· 
1 maruf kadm simarlann-
1n birisi olm~tur - tedbir 
1 hesap)arile saray e~ikle
. e kadar getirilen güzel 
1 kü~ük Bafu, me§hur sa
lf kad1nlannda olmu~tur. 

1 
fkinci Murad devri, Os

manh hükümdarlannm en 
mesut bir devri olmu~tur. 

larla dolu bir roman1 filme ~ekti c;ki. tar~h ·~1ua1lin1i de buh ran halinde hep 
u -k... . . h f'l·~„ . 1 \ en1c;enler 1Ie ugra~1r. Alemdar ~lustafa pa-

S fiye, Nurubnnu sultamn 
11una gittigi i~in oglu veli
td ü~üncü forada hikäh 
ilmi§, Manisada Murad ile 

1raber ya.§am1~ ve babas1 
: nci SeJimin ö)ümünü du-
1n ü~üncü Murad, Manisa
,Jkarak lstanbula yild1nm 
1bi gelirken, Safiye Bafu da 
,n1nda idi. 
1 O~üncü Murad, lstanbula 
,r kay1k ile ancak gece 
ns1 gelmi~ti. ihtiyar vezir 
:ndisini kar~dad1g. zaman 
1 su vab~i ve korkun~ emri 
m11ti: 
' - Be§ kardeoimin halime 
1kas1z!„ ve irtesi gün de 
; rayin arka kap1s1ndan be§ 

1i~ük tabut, lkinci Selimin 

1 butunun arka1nndan ~1ka-
1 m11 •e halk Qzerinde derin 

1~ ~rkin bir tesir husule 

1atirmittir. 

E S 

Vak1a zaferler kalmamt§, 
inhitat bile ba~lam1§b. Fakat 
Kanuni Selimin ha§met dev
ri o kadar kuvvetJi idi ki 
bu ha§met Ü~üncü Murad 
devrinde bile devam etmi§ti. 

Safiye sultan, valde sultan 
Nurbanuya ragmen gözden 
hi~ dü~memi§tir. Nurbanu 
sultamn bütün entrikalar1 
hükümsüz kaJm1~ti. Kafir 
bozmas1 güzel kadm, ~ok 
ak11l.t ve i~ini bilir bir ka
dmd1. 

Safiye sultanm oglu 1~m 
yapbgt büyük sünnet, Av
rupay1 o zaman hayretler 
i~inde b1rakm1§b. Bu hayret 
tarih sahifelerinde bu dügiln 
tafsiläb01 bugün okuyan
larda da büyük olur. 

Ü~ün~ü Murad zevk ve 
sefa i~inde ölmUtllr. ~air 
ve hem de duygulu bir ~air· 
dir, 

Öldügü gün de oglu Mah· 
met, on dokuz fehzadayi 
11 kanun Osmani" mucibince 
bogdurmu~tur. 

Os:nanh tarihinin ü~üncu 
Murad devri, en §ayam dik
kat bir devirdir. 

SON 

~ 

. •o)isleri . IPetrol meselesi 
1 ve ingilte~e 1 

1 :aoyan 
•f1rs1z!. 
3irka~ haftadanberi, Buda
:~te Polis direktörlügü, te-

lit ve heyecan i~inde ~ar
! n1yor. Direktörlük binas1na, 

11zli bir el musallat olm~, 

!e bulursa ahp götürüyor. 
j.aybolan e§yamn haddi he~ 
ab1 yoktur. 

1 Bir §Ube komiserinin ~ek
? esinden külliyetli miktarda 
ara. ba,ka bir odadan eski 
ir hab, ü~ telefon makinesi, 
ir memurun cü_dam ~ahn· 
llf, ba§ka bir memurun yü~ 

1rsiß, birinin de rovelveri 
1yni yolu tutmu§tur. 

lki müba§irden §Üphe 1:diJ 
1ait ve adamlar yakalanm1§-
11 da, sonradan kababath 
mad1klar1 anla§ilm1~ ve ken

Hlerine tarziye v3rilmi§tir. 
H1 s1z, faaliyetine hälä de

•am etmektedir. 
!!!'!!!!~~~~~!!!!!~--...... 

l Di~ Doktoru 

!rl. Tahsin Tan 
2 inci Beyler S. Hamam 

ar§1s10da 37 numaraya ge~-

Londra (Özel] - lngiliz 
hükümeti Adis-Ababadaki 
f ngiliz el~isi Stonly Bartene 
baz1 yeni talimat göndermi§-
tir. Salähiyattar mehafilden 
temin edildigine göre eJ~i 
Habe§ imparatorunu ziyaret 
ederek bir Amerikan sosye
tesinc verile petrol imtiyaz1-
nm geri ahnmasm1 istiye
cektir. 

<;ok ticaretli bir havadis 
MÜHENDISLERE, 

MÜTEAHHITLERE 
m ü j de 

Hakiki askeriye 
<;ad1rc1s1 

Yuda Caves 
izmirde ~ekerciler ~ar

~1s1nda 30 numarah maga
zam1zda daima yeni ve eski 
~dir ve tentelerimiz reka
bet kabul etmez derecede 
ucuz sabbr. Häri~ten geti
rilecek eski ~ad1rlar ve 
tenteler gayet güzel ve 
ucuz fiatle tamir edilir. 
istifade i~in bir defa ziya
ret edebilirsiniz. 

1 - 12 

nu un1ebn11z u 1 min göstertln1esine n1ftni ,.. ... k l l · · ~ay1 ~ag1nr, ar( e~ er1n1 vezir, sadrazam ya-
olmahd1r! parak emirler verirdi. 

Bugünc kadar memleke- : yangm1 vah§i tabiat manza-. · d Timarhanedeki delilerin 
hm1z e filimleri en ~ok ge- ralar1, sonu gelmez düc::man 

A 
"" en ziyade dikkah calib olan-

~en merikan filim kum- kuvvetleri ve güzel bir kad1-
pan l d b

. · I M t lan, kendiJerini Allah, pem-
ya arm an tri o an e - nm a§k1.. 40 gün bu vazi-
c ld 

· M f'} 0 ga 1 ber, evliya, yahud Na-
ro - o vvm ayer 1 im yette dagda kahyorlar. Niha-
~irketi ba§tan ba~a bizim yet serbest bir nefes ahbili-• poleon ve ya Cengiz zannt-
aleyhimizde iftiralarla dolu yorlar. <;ünkü Fransiz kru- denlerdir. Hangi akliye ko-
bir film vücude getiriyormni;:: ·· J •1 d gu§unu gezseniz, bunlardan „ vazor an e im adJarma yeH-
Biz bu haberi ~oktanberi al- §iyor, gözya§larile birbirinin bir ka~ tanesine raslarsm1z. 
mi§bk. Fakat malü111ahm1z1 kucagma abhyorlar. Bu filim- <;e§itleri boldur. 
vesaika istinad ettirmeden Benim de bir ag-abeg-im 
b 63 tana tamnmt§ ratist var. 

u hususta ne§riyatta bulun- B 1 vard1r. AllaA h i;::1·fay1 aA ci'I ver-öy c muazzam bir filim vü- " 
may1 münasip görmedigimiz d . d sin, bo-yle ak1l hastalar1n-cu r getir iginden dslay1 
i~in bekliyorduk. Nihayet bu lrvvin Tahlbergin dahas1m dandir. Kendisini timarhane-
filme aid §atafath ilämn bu- i~ 1 ye ve §ifa yurduna verme-
lundugu Amerikanm en bü- se am arlz." 

k 
· Yukaridaki ya:ziy1 okuduk· dik. Evde tedavi ettiriyoruz. 

yü smema rgazetesi " Mo-. p tan sonra kendi kendimize Zira, sald1ran deli degildir. 
hon i~turc Herald " m 119 
numarah nüshasmi bulduk. §Öyle bir süal sorduk: Bu bi~are, vaktile tarih 
0 mecmuada büyük harf- · -Haydi bu rom·am kimbi- hocasidi. <;1ld1rmas1 da o 
lerle tercümesini a§agiya yaz lir hangi dü~mamm1z her yüzden olmu~tur. Son zaman-
d1g1m1z ~u sabrlari okduk: hangi bir gaye ilc Franz larda, bilhassa Tanzimat dev· 

VVerfele yazd1rm1§ diyelim rine merak sarmi§h. 
" Metr • Golduvin Mayer, 

scnenin Musa Dagmda (~] 
Kirk Gün „ romanmm filme 
~ekilmesi hakkm1 sahn ala
rak parlak bir muvaffakiyet 
kazanmI§hr. 

Bu §Byan1 dikkat roman, 
irving Tahlberg tarafmdan 
sinema tarihinin en muvaffak 
b!r eseri olarak filme ahn
mi§hr. Bu muvaffakiyetli 
eser hi~ ~üpbe yoklur ki bü
tün dünyanm dört kö~esine 
yayilacakbr. 

fakat Metro-Goldvin ~irketi Bir sabah odasmdan: 
bir milleti §eni iftiralarla le- -Y eni~erileri katledece-
kelemek istiyen bu eserden gim! .. Onlar bu memleketi 
ba§ka filime ~ekecek eser bahrd1lar„. Ya§asm nizam1 
bulamad1 m1? cedit kullar1m! .. Diyc firlad1. 

Bu durum kar§ismda hü· 
kümetimize iki türlü hareket 
etmek ödevi dü~üyo: 

01~ i§leri bakammazm Va
§ington cl~iligimiz vas1tasile 
Amerika hükümeti nezdinde 
tesebbüste bulunarak bu ki-

tabin sablmasm1 ve bu fili-

i§te ~1ldm§ o ~1ldm§!. .. 
Hälä kendini su1tan Mah-

mud samyor„ . 

Boyuna: 

Zira, bu kalb paralay1c1 min gösterilmesini mennettir-

- Alemdar Mustafa pa
~ay1 ~agmmz.. -diye hayk1-
r1yor.- art1k bu millet kavuk 
giyemez„. ink1läp )äz1m„ Fes 

hikäye bütün dünya halkmm mek. 
hissiyatm1 tahrik cdecektir. Son zamanJarda bizimle Turkuvaz bar1 
Pek az zamannda 170,000 iyi münasebet temin etmek 
nüshas1 sablan bu eserin l3ütün konforla nn1 isteyen Amerika hükiimeti ' 
mevcudu kalmami§br ve ma nin de Almanyanm yapbgi i k nlal ederek bu 
kineler diger tab1lar i~in gibi bu te§ebbüsümüzü hüs- ak:~e:undan itibaren 
farliyetle ~ah~maktad1rlar. nü suretle teläkki edecegin- ac;1lm1!$llr 
Neden? <;ünkü bu, hakiki de ~übhemiz ol.mamakla bc-
bir hayat fac1asmmm sahi- Muhterem halk1m1zm sa-

raber, mesele aksi §ekilde b 1 kl k 
feler arasma s1k1§tmlmas1d1r. 1rs1z 1 a be lemekte olduk tecelli ettigi takdirde bu §ir-

F ac·i a Umum·1 harbde bu·· _ lar1 ve uzun zamandan beru ketin filimlerini memleketi-
tün düya ile aläkasi kesilen mize sokmamak. mahrum kald1klar1 gece eg-
7 ermeni ~ehrinde cereyan lencelerine bu ak~amdan iti-

Ash astara olm1yan efsa- b k 1 d 
etmi§tir. Bu §ehirler hnlk1 aren avu§mU§ ar 1r. 

nelerle bizi dünyaya haydud 
Türkler elinden tamamen Müessesemiz pek büyük 

~eklinde tamtmak istiyen 
imha edilmek faläketine ug- fedakärhklart göze alarak 

bir miiessesenin kasasm1 B -1 d kl b J ram1~lard1r. Güzel k1zlara as- eyog un a . . ar arm en 
dolduranlar arasmda bulun- J kerlerin hayvani §ehvetine mümtaz artist erini getirme-

giymeli„. Fes... Y a§as1n fes ... 
Sokaktan ge~enler, mürte

ci mi var diye penceremize 
bak1yor ... 

Huläsa, bizim ev, bir bal.. 
Sormaym, sormaym ... 

Dün ak~am da, agabeyim, 
bana: 

- Haydi, veziri maalise
mirim!.„ -tebdil ~1kahm ... Ba 

kahm ümmeti muhammed 
ne halde?„.- dedi. 

- Aman padil}ah1m vaz 
ge~.„ Nemize gerek yeni~eri 

kullarlmz kazan kald1rd1lar. 
diye te§ebbüsünün önüne ge~ 
mek istedim. 

-Yok, hay1r.„ Ben, "adli„ 
läkabm1 kazanm1~ bir hükum 
danm„. Geceleyin sokaklar1 

dola§mak, beytülmalin hakk1 
zail oluyor mu? Herkes rahat 
m1, kimin nesi eksik ögren-

mek vazifemdir„. Bunun i~in 
de, mahallelerde kap1lar1 din 
liyecegim. kancereleri gözet
liyecegim.. Haydi„. 

Buhram tutuyordu. Arzusu 
önüne ge~ersem, belki zarar 
olur diye: 

- F ermanm ba§Üstüne, 
sultamm! • dedim. 

Giilläbilikten ba§ka ~re 
yoktu.„ Bu ak§am onn oya
hyacakhm. Hem, bir ka~ 

saat dola§masmda mahzur 
yoktu. 

- Ne giyinecegiz? .. Tur
reli kavuk mu, gülgüli ker
rake mi? .. 

" Eyvah, tutturursa.„„ di
ye ödüm petlad1. 

- Aman ~ah1m! .. Kavukla 
kerrake ile belki tamhnz ... 

~evketlimi te~his etmeme
leri i!rin, ecnebi k1hgma gi
relim. ~apa iksa edelim. 

Kö~e minderinde oturao 
ve muhaveremizi esefle din
leyen, pedere sordu: 

- Müftü efendi... F etva 
verir misin? Caiz midir? 

Babam: 
k b 

makta devam edemeyiz. - ff k I ur an olmu§ ve hayatlarm1 ge muva a o mu~tur. 
kurtarmak i~in gayri insani [*] Bu yazida bahsolunan Muazzam varyetcmiz görül- - Caizdir sultamm!. fet-
gareketlerde bulunmakta " Musa dagmda kirk glin „ mege §ayestectir. vasm1 verdi. 
mustar kalm1§lard1r. ismindeki kitabi Alman ya- Bu sayede pardösü ve 

Bu al~ak e§kiya, kendile- hudilerinden Fransiz VVer- Teerübe §apkalar1m1z1 güzel güzel gi-
rini mukaddes Musadagmm fel isminde bir adam yaz- yerek solcaga ·~1kbk. 

Go··rm
0

~ geni§ ve vah~i s1rtlarmda mi~hr. Kitap ba~tana§agi ':!:' Karanhk yollardan yürü· 
sakhyorlar. kakk1m1zda iftiralarla dolu- mege ba§lndik: Her ad1mda < 

Vak'anm kahramas1 Erme- d11r. Bundan iki sene kadar Bir rnuhasip j~ <l nyor duruyor, etraf1 dinliyorduk. 
ni balkmm ba§kam gen~ ve evvel hükumetimizin müra- Resmi ve husussi müesse- Sahte sultan Mahmnd bir 
zengin Ermeni hemcinsleri caati ü:zerine Alman hükii- selerde mubasiplik yapan bir denbire durdu. 
böyle bir feläket i~inde iken meta kitabm Almanyada sn- zat i§ aramaktad1r. - l§idiyor musun? .. 

f R f G J DA 1 R E ~:::::~. P~~:~~§ I~~: !~::: hlmasm1 m"("~:~~~riyet ) I m!:~~er.::::~:i~• (6!)_ ;u- -- ~~::e.~fendimiz? 
Yaln11 evindeki konforu temin eden soguk hava ~1dc~--+_.1c~~lt.1dc.:kbfc1c~**!tc~~***~1~~ Bir ~ocuk, "Ü~ saat„ opere 

1i~tir. Telefon 3774 
1------~~~--~--------~--------~~~~ 

F R
dollabG1 IdeDgildAir . 1· . R E ! E L H A M R A I. Milli K~~p:~·~ a s t ~ Sa t b E V ~~!;:u 7e§hur par~ay1 söy-

' · · « k y k Karantinada iskelc yoku- Anne! Simid isterim ! 
Ayni zamanda ticarethanenizin ihtiya~larm1 kar~1hyacak evme aca t1r ~unda 60-72 numarah ev ucuz 

Oyo 
9$ Anne! Sucuk isterim ! 

1' K TESISATI da meydana getiren yegäne müessesedir "'° fiat)c sahhkhr. Bina iki kat 
J Frans1zca sözlü. Ba§ rolerde : ~ A l ~ k · t · 1 
akk:.i 1 la r Kasapla1·. Pastac1Jar, 1·"'u l1allcb1'c1° l•=-r iizerinc 7 odah ve kärgir- nne "le er 

18 
erim • , tn ~ JOAN GRAVFORD - FRANCHOT TONE - GENE 

Lokantacilar, Birahaneler dir. Biiyük bah~esi vardir. Ajfab•yim: 
--( Seans Saatlari }~- Görmek i~in i~indekilerc, - Dividini, kamif kale" 

F R J G 1 D A f R E Her gün 3 - S - 7 - 9,15 fiat i~in lzmirde, Karantina mini ~1kar, pa§a ... Buras1n1P 

Sojjuk bava tesi&a!inat i~in mUhendislerimi>. Cun1artesi TALlmE sea11s1 l - 3 Patar 1,30 da San'atlar mektebi arka- adresini yaz -fermanm• verdi• 
mrinize "'" dedi.rler smda ikinci Kas1m sokagm- anla§alan a~ ~ocuklar var .. • 

"'" F i A T L A R BO TRJ~A BJR DERL -4 RI ve ~i-. da 21 numarada Bay Celä- Yarm kendilerine bir kese 
Y' 30, Birinci 40, Balkon 0, Hususi 60 kut u~tur Jcdd. e ·i c t d'l 1· k ·· d · t bu Y m m• ra aa e 1 me 1- a s:e gon erey1m„. 

„„„„„„„„„.st•a•n„1.-„A„nk•a•ra„-„l~zrn~i~r.;:::!::~~~:.:-~~::=-~OIJ=-:·-~~=-:~~:::W::r-l'::"::')/l~"Jfl'Jll=:,,.:~::~::":~:n:.~_:d:ir~. ~~~--~l~-~S~~~~~_:_~(Sonu Yarin) 
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( Halkm Seal ) 6 EYLÜL 

~~~mim~~~~ 0

kbsadm 1 

~ i ~~~~~!anb:~~~~e~ 9 Eylül 
Büyiik -Kurtulu~ Bayranu Serefine 11 hass1s1m1z 150 rengi nereden 

~ buldu ve buldugu bu renk-

4i:jf a Eczanesi ~ ler!~ güne§in ve havanm Sl-

1 Eylüld Y ~ cagile terden, tozdan harap 
Monya en 9 EylüJ ak§amana kadar tuvalet ~e§itleri, 1 olan §eyleri yeni §ekline ge-

t Ya ve mustahzarat ve re~eteJerde fevkaläde ten- tirmek i~in bütün dü§üncc-
1 Pacakbr l · k ld d 
l1tiir}'J · '. 1 er1 a 1r 1. 
"tn 

1 
er ve Izmirdeki ta§rahlar bu büyük firsah Hayret verici bu i§te eski-

S •rnahd1rlar. ciligin yenicilikten fark1m 
P·i~erit kolonya esans ve mustahzaratmda o/o 1 O ~ ~ünkü harap olmu§ bir elbise, 

Pcuk dBayer 30 Gözlük ~e~itlerinde o/o 10~ §apka, yün, ipek, iplik ku-
onlar1 R d ·· 40 S Jf t k · 9 " ~ ma§larm ahlmas1 dü§ünülür-,1 a yum u a a ompr1me ~ 

~k 111Ufambas1 " 40 „ " §ekerli 12- ~ ken yeni hale getiren, siyah1 

~ t. lllalt kosf " 55 Kalsi ostelin igneleri 190 ~ bile bcyaz yapan bir mucidin 
i1r~a IJ ~1kmas1 ve Kemeraltmda 8 

Berl· Radyo ser • • ISI de önemli bir yer alan 

Tele ke Süper 564 Wlk 
modeli den 6 lambal1 TELEFONKEN radyosu 

p nay1r 1erefine ge mi§tir 
K1sa, orta ve uzun mevceleri büyük bir hassasiyetle alan ve kudreti sair makinalardan 

üstün olan i§bu makina zarif bir §ekilde arzedilmi§tir. 

Fennen en son tekämüllerini nefsinde topltyan ve en mü§küllerin hayretini mucip 
olan bu maKina 1036 mevsiminin bir harikas1d1r 

Saym lzmir halk1 ve panay1 ziyarct~iler;nin bu makineyi tetkik etmeleri i~in 

ou LA BIRAD R ER ve ~ürekäs1 sik bas! ekstra „ 10 ingiliz sodosi kutu 12- ~ . . 

~ 
a1 A 200 numarada Istanbul Istim bo-'k 0 vrupa „ meyve tozu K. 100 ~ 

k o::' yahanesinde bulunmas1 ikh- ""ficarethanesinin pavyonlarJna harai·etlc davctlidirlcr. 
abS.Ferit$ifaeczanesil ~~w~ri~ci~k~y~a~rd~1m·c~1s~1d~1~r·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

l. HÜKÜMET SIRASI t~ 
~~.,~. ~ 
~~~~~:t!l~~~~E~ 

l'ilkilik Bi~ki Yurdu 
~ d'~~ümessisi: ZEHRA HASAN 
ir 

1 1
§ bilmiyen bayanlnr birinci ~ubeye kabul edi

et~enede bi~ki diki~ ögretilir ve Maariftan musaddak 
llcj arne verilir. 

~
J ~U~e tatbikat s1mfma; terziligin en ince noktalanm 
~lk Uzere, birinci ~ube mezunlar1 ile o derecede diki§ 
a as ve bi~kiyi ilerletmek isteyen bayanlara 9 ay 

k1Jinpr~tik makas, kadm ve erkek elbiseleri bi~ilmesi 
esi ögretilir makasdar yeti~tirilir. ve diploma ve-

ki Ve d'k' l d 1 ·~ arzu eden bayanlara - hususi olarak - ü~ 
y a göstermek suretile talebeler de kabul edilir. 

}'dol TALEBE KA YDINA BA~LANMl~TlR 
ltlij unrnak arzu edenler kadrolar dolmadan bir an 
iun[a~at etmeleri. 

ad eri ~fan bayan)ara bir ~ok yerleri ~ar~1y1 dola§1p 
tdu an bir defa Yurdu ziyaretleri rica olunur. 
le .n atelyesinde cihaz tak1m1, karyola tak1m1, perde-
ri~r. Hergün sipari§ kabul edilir. Diki~ dikilir. 

hazrr yatak tak1mlar1 !;Ok ucuz bir surette satJhr. 

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

Gü z e l Hisar 
Mefru1at magazas1 

P.IE:ffMET KAVUK~U 
'tri· lzn1ir ) 7 olbedesteni No l H 
lik 111

• keten, file perdelerin enva1, perdelik file, tül 
, ~ \>e karyola tülleri, krem ye§il, estor ve hasir per-
~lltn erdelik ve kanapelik lrndife kreton, more ve fan
tllk llflar. Perde sa~aklan ve baglar1, masa örtüleri ve 

ba11 lklar1, karyola örtüle1·i, pamuk ve yün battaniycler 
k0"n: anape, sofra mu~ambalarmm enva1. Bronz ve ce-
tt)if tbler vargel vistor aga~lar1, yolluklar ve paspaslarm 
tfllt 0 Ylar1 . .$ezlong sandalye bezleri, kanepecilige aid 
rlll ~e~ rnefru~ata müteallik e§ya rckabet kabul etmez 

llgazam1zda sablmaktadir. ---
s,tatinm k1ymetini bilenler 

atin1n esas1 olan midelerini bozmamak i~in 

RAiJYöiiNd'mdi~'a;.::~;:nu 
Ve kendilerini her türlü ac1 ve 1zd1raptan 

her zaman kurtaracak 

~ ~ ••• ,_~ripin gülla~larm1 
~nde ve yanlarmda bulundurmag1 ihmal etmezlerl 

~1c:1dclt~~~1c1ot:A:lt....~~>+ 
>+ 

DOKTOR ~ 
~· KEMAL TONA Y ~ 

akteriyolog ve bula~1k ilc salg1n ~ 
lllla hastalaklar n1ütehass1~1 >+ 

' 3 lllahan . . >+ k 0 aa 
1 

e istasyonu kar§1smda D1bek sokak ba§m· )+ 
''rn a Yi 1 ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den )t 
~i.irac aat 6 ya kadar hastalarm1 kabul eder. „ 
hlilät •at eden hastalara yapdmas1 läz1mgelen sair ~ 

ita }'llp:fe rnikroskopik muayeneleri ile veremli hasta- „ 
'1de lllu lllas1na cevaz görülen Pnomotoraks muayene-

ntazarnan yap1hr. Telefon: 4115 

DRAR TA Li i 
Kimyager Abdüsseläm Ak

La oratuvar1 eo gunu ec 

Saghk Bakanhgm müsadelerile 2 inci Beyler sokagmda 
Beyler hamam1 yamnda 72 numarah daireye ge\:irilmi§tir. 
Amerika, ingiltere, Fransa, Almanya ve isvi~rede 'fedkikah 
kimyeviyede bulunan PASTÖR enstitüsünde idrar ve kan 
tahlilleri KÜRi enstitüsünde Smai ve maden tahlilleri üze
rine ~ah§an Kimyager A. Akgünlü her tahlili bizzat kendi
si yapmakta oldugu gibi saym etibbamn gösterdikleri lüzum 
üzerine hususi ara~hrmalar da yapmaktad1r. 

Laboratuvar hergün sabah yediden 
gece ona kadar a~1kbr 

Telefon: 2205 

HUSE·YIN 
Mobilye Evi 

Ac~~1·~rt~1 ~1 ·ras1 I"t 1 
()rrnan , it 1g1 a ln {as1 n1an1u a i ~1 

ANKARA <;iFLiK ~ARABI ~ 
ve KA~AR PEYNIRi ~ 

Arsmlusal izmir Panaymni ziyaretinizde ANKARA .~ 
ci'O ßiRASI pavyonundan mutlaka 1~iniz. i 
~ Pavyon nuroaras1 (214) 
I _ i~ ~~ ...: ~ ~ ~~ ~~~il§i 

ZINET Yüksel 
obilva 

Fabrikas1 
En lüks ve en saglam, en 

cazib yimek, yatak, misafir 
odas1 tak1mlarm1 izmir pana
y•rmda 128-129 numarada 

ve ismet pa§a bulvarmda 41 
numarah mobilya me~herintle 
sablmak üzere te§hir etmek
tedir. 

Mobilyaya k1ymet veren 
zevatm görmeleri käfidir. 

=========~ 
Sanh sancag1n11z1 ~ere-
file 1nütenasib aln1ak 
ve tak111ak isterseniz 

~adirvan altmda 10 numa-
rah dükkända 

J3AYRAl\.~I 

~ükrü 

Kabaday1 
Bill ur 

i§te bütün izmir ve mül· 
bakatmm seve seve i~ip do
yamad1g1 rak1lar bunlardir. 

T 
E 

R 
z 

M 
E z 
H E 

K 
1 

M 
E 
T 

Kemeralb 
Hükumet 

Kar~1smda 
~„ •••••••••• „ •••••••• ~ 

Ticarethanesinden aliniz. : l(enieraltinda i 
Burada senelerdenberi her J Ala§ehir i 
U u bayrak 

boyda bayraklar model üze- • • 
rine ve gayet saglamdir. i Lokantas~ i 

C. H. Parti bayrag1 da : Temizligi ve ucuzlugu rle : 
mükemmelen yap1hr. : izmir halkmi ~ekmi§ ve : 

T optan ve perakente s1- : orada yemek yiyenin bir : 
pari§ kabul edilir. Azäm1 ko- i daba ba!lka yere gitme- : 
iayhk gösterilir. : mege and i~mi§lerdir. t 

·"'--GllZJ-i\-I~-A..-N111T•rimr•11!111. _,~ ~„„„„ •••••• „„ •• „s 
A 0 V SULU HANDA 
LT ~ EM Y erli mallar 

1 0 A Pazar1 
Her a rad1g1n1z ~1k, ten1iz, liiks ~ 

e,· e~yas1n1 bu}·ada bulabilirsiniz. 
• w 

VA AL A ~ Memleketimizde dokunan 
L S I her türlü yerli keten ve do: 

kuma sofra tak1mlar1, fantazi 
1 Y L yüz havlu ve hamam tak~?1-

· Bir dcf a zivarct 
" ediniz 

~ekeciler 

No. 26 

K O E Jari ve bornozlan, yatak yuz-
N leri ekstra ~ama§irhk, ipek 

Osman Nuri iplik bezler, patiska ipek 
; EMiRLER <:;AR~ISI No 22 masur, karyola örtüleri, ya

tak, yorgan ve karyola ~ar-

K • • ~aflar1, mendiller, kaput ve 
azm1rc1 astarlar, pijamal~klar! ~ifirl~r! 

ASIM RIZA BIRADERLER elbise ve etekhk 1~m pob 
Paviyonunu bir defa ge- kareler ve aramlan her eve 

zerseniz zengin kazmir ~e§i- läz1m olan ~ok r;e§itler. 
di bulacak ve büyük men- 10 gün zarfmda ayni mal 

1 z M 1 R faat elde elde edeceksiniz. ayni fiatta batka yerde olur 
Oto ~~~~~~ a Paviyon A. sa parayr iade eddriz. 1-13 

tb~ ~ :oRKI- 1• •1 ff kk 1 i!;ilir. Temiz olmakla beraber s1hhidir. Son sistem otomatik makinalarla yap1lan ISMAiL HAKKI Gazozlar1 temi:dik 
ÄLN1z Smal 8 l g&ZOZ &rl ve s1hhat bak1mmdan birinciligi kazanm1§br. tzmirin her dükkämnda kahve ve gazinolarda bilhassa 9 EYL\JL 

PANA YIRININ gazino ve me~rubat pavyonlarmda sabhr. ISMAIL HAKKI Gazozlarr yürcge ferah, kum ve bobrek hastahklarma ~ifa verir. 
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Sahife 4 ( Hallun SNi J 

ltalya kimseyi dinlemiye-' 
rek hedefine yürüyor 

1 

~~~~~~~~~~~--~~-00„00~~~~~~~~~~~~~~ 

dirmelidir. Konsey tecavüz 
tehlikesini durduracak tet
birleri almahd1r. Habe§istan 
sizden soruyor: "Bu kü~ük 
hükumet paktm bükümlerine 
ragmen tehdid edilirken ken
di taliine mi b1rak1lmahd1r? 
Korunulm1yacak m1d1r?. 

Habe§ delegesinin nutku
bir yandan ingiliz~e tercU
mesi yap1hrken öbür yandan 
Laval Eden hususi surette 
salona dönen italyan ikinci 
delegesi Rocco konsey ba§
kam ve genel §ekreteri Ave
nol arastnda beyecanh ko
DUfDlalar oluyordu. 

Sovyet d1§ bakan1 B. Lit
vinof söz ald1g. vak1t gene 
ltayan murahhass1n1n yeri bo§ 
duruyoreurdu ve Litvinofun 
söaleri devam ettigi müddet· 
ce bo§ kald1. 

Sovyet Bakam Sovyet Rus
yan1n italyaya kar§I derin 
bir sompati besledigini fakat 
ltalyamn konseyden ittiha-

l\'lüzayede ile 
Fevkaläde büyük satt~ 

Acele yolculuk dolay1sile 
8 Eylül Pazar günü sabahle· 
yin saat 10 da Göztepe va· 
pur iskelesi yamnda sahil 
tarahnda 910 numarah hane
de maruf iki aileye ait f ev-
kalAde lüks mobiJyalar mü
zayede suretile satilacakbr. 

lzmirde emsali bulunma
mayan 20 par~adan mürek
kep Sedefle i~lenmeli §am 
iti hereke kuma,mdan ~ark 
salon tak1m1 ve kilim per
deleri, vooaphomio markah 
bOytlk salon Garamofon 4S 
pilikle birlikte, Kappel mar 
ka yeni bir halde yaz1 ma
kinesi, fevkaläde lüks ma
undan mamul ~ift ve tek 
kanadh aynah dolaplar, 
cevizden mamul tuvalet 
adet komodinosu, büfe, dört 
kö1e maundan mamul anah
tarh dörtkö~e ve anahtars1z 
yemek masalar1, ve bir~ok 
hazeran iskcmleleri, bayü 
ayna, kü~ük tifmyeri doJap, 
9 pars:a cevizden mamul ka
difeli oda tak1m1, jardenyera 
bir adet iki direkli iki ki§i
lik borons kesme karyola ma 
somya ve cibinligi, tekrar 2 
dadet direksiz!borons kesme 
karyola ma somya, güzel bir 
amerikan yazihane ve koltu-
gu, deri bi kanepe iki 
koltuk yaz1hane i~in ete-
JCr, paravan, 2 ki§ilik ce· 
vi:z karyola ma somya, 4 par
~e has1r tek1m1, i1f10yerli 2 
kap1h aynah doJap, 2 adet 
aynah ~emsiyelik, borons kor 
nizalar ve tülleri, Singer el 
diki§ makinesi, Amerikan ka 
difcli bir kanape iki koltuk, 
~ocuk arabas1, duvar saati, 
salamand1ra soba, lavoman 
tuvalet, ~ocuk karyolas1 camh 
levhalar, vazolar ve bir ~ok 
lsparta, F erahan, Kazak, 
U1ak hah kilim ve seccade
leri ve saire bir~ok mobilya· 
Jar bilmüza ede ... ahlacaktir, 
ayni zamanda ev icara veri
lecektir. F1rsah ka~irmay1mz. 

F1sal arhrma salonu 
Azi:i ~1n1k 

Telefon : 2056 

Ba~taraf 1 l inci yüzde 
zm1 istedigi hath hareketi 
tasvip edemiyecegini söyle
mi§ ve demi§tir ki: 

Uluslarm dokunulmaz mü
savat haklar1 vard1r. Uluslar 
sosyetesi kuvvet istimalini 
ancak müdafaa i~in olabile
cegi prensibine katiyen sad1k 
kalmamahdu. 

Konsey ba§kam saat 20,20 
de celseyi kapam1§ ve gele
cek toplanbda anla§mazbgm 
tetkikine devam i~in takib 
olunacak usul hakkmda bir 
teklif getirebilecegi ümidini 
izhat etmi§tir. 

Cenevre 5 (A.A)- Ajans 
Royter bildiriyor: 

ltalyan delegelerinin kon
sey toplanttsmdan buaün ay
nlmt§ olmalar1 italya;m ulus 
lar sosyetesinden ~ekilmesi 
suretinde tefsir edilmeme
lidir. 

Polonya delegesi de eka
Jiyetler mesclesi konseyde 
tetkik olunurken ayni suretle 
hareket etmi§ti. 

Bir ltalyan murahhas1 Roy
ter ajansma beyanabnda 
Uluslar Sosyetesi Konseyi 
tarihinde aslä bir büyük dev
let bugün fta•yanm ugrad1g1 
agir hakareti görmedi, de-

"'"'q 11!!.'11 ll'"'Q ~qq 
b~ ~ "'~ li~Ul 

Bir Elmas1 
...... '!lfu 0 

Yedi sene burnunnn 
ic;inde sakh)'an 

n1ahkün1 ! .. 
Loudra gazeteleri ingilte

nin Darmur hapishanesinde 
ge~em ~ok garip bir vak'a-

dan uzun uzadiye bahsetmek 
tedirJer. 

Bir sirkat meslesinden do
lay1 yedi sene hapse mah· 

kum olan bir h1rs1z altt y1l 
ve on ay hapishanede yat
f1ktan sonra orada dost ol-

dugu bir gard1yanla arasmda 
~öyle muhavcre ge~mi~tir: 

Mahkum - Yedi seneden
beri burnunda saklad1g1m 

~ok k1ymetli bir elmas var
dir. Bunu ~1kar1b size teslim 
edecegim, siz, onu sahp be-

delini bana vereceksiniz, bu 
suretle ben de bu para ile 

hapisaneden ~1kar pkmaz 
b r i~ yapmaga 'rah§acag1m. 

Gardiyan - Dostlugumu
za binaen bu i§i memnuniyet 
ile yapar1m. 

Bunun üzerine mahkum 
bir ~iviyi burnunun i~ine so

karak kar1~hrm1~ ve burnun

dan kanlar i~indc bir e!mas 
"1ka.·m1§br. 

Gardiyan k1ymetli elmas1 
eline ge~irince bunu inkar 
ctmi§ ve kandisine böyle bir 

~eyin verildigini hatirlama
d1gm1 mahkuma bildirmi~tir. 

Ayni hirs1zltk i~in iki defa 
mahkum edilmlyecegini bilen 
mahki'Jm meseleyi hapishane 

müdürüne anlatmt§ ve gardi
yan elmas1 bir kuyumcu
ya satarken cürmü me§hud 
halinde yakaland1gmdan bu 
defa muhafaza cttigi mah· 
buslarm höcresinc mahkf1m 
olarak ablm11hr. 

mi§tir. Habe§ delegesi Kon
seyde ~ok §iddetli bir lisan 
ve gayet alayh bir ifade kul
lanm1§hr. ltalyan ba§ murah
has1 bu nutkun metnini is
temi§tir. 

Nas1l bir hath hareket 
ittihaz edecegini bu metmin 
tetkikattan sonra kararla§h
nlacakbr. 

Resmi ~evrenler vaziyetin 
vahi ale§mi§ oldugu mütalaa
sindad1rlar. 

Cenevre 5 (A.A) - Kon
sey bir uzla§ma fomülü bu

lacak olan komiteni tayinini 
geriye b1rakm1§br. 

Bunun sebebi ftalyanm ko
miteye Frans1z ve lngiliz de
lcgelerinin girmesine itiraz 
etmi§ 1lmas1d1r. 

ltalya bu memleketlerin 
meselede oläkadar oldugunu 
ileri sürmü§tür. Binaenaleyh 
daha kü~ük bir komite te§
kil edilecek ve aläkadar dev
lctler arasmda yapilacak ko
nu!jmalardan bu komite ha
berdar [edilecektir. Evvelce 
komiteye girmesi mukarrer 
bulunan Polonya da bu son 
vaziyet üzerine yeni komite-

1 
ye girip girmiyecegini son
radan söyliyecegini biJdir·· 
mi~tir. 

: Balikesir 
idman Yurdu 
Geliyor 

Bahkesir idman yurdu, ya

rm i;ehrimize gelecek ve pa

zar günü Altay tak1mile kar
~ila~acaktar. 

Haber ald1g1m1za göre, 
Altay tak1m1, kuvvetli ele

manlarlarla sahaya c;1kacak 
ve tekrar kul~büne dönmü~ 

olan Vahap ta bu ma~ta 
oymyacaktar. 

Hahe§ler büyü k1yam ve kay
na§ma i~indedirler. 

Atina ( Özel ) - Bura 
gazeteleri, Habe§istandaki 

muhabirlcrinden ald1klar1 mek 
tublar1 ne§rediyorlar. Bu 
mektublara göre harbm önü
ne ge~mek i~in bir m~cize 

läz1md1r. halyan sefaretha
nesine ta§ v~ siläh atan Ha

be§liler tehdidkär nümayi§
lerine devam ederek bir~ok 
muteber ve zengin italyan 

,l 1 ,-!J 

ev ticarethanelerine de hü
cum etmekten ~ekinmemek
tedirler. 

italyan sefirinin yapllg1 
protestolar hi~ bir fayda ver j 
memesi de gösteriyor ki Ha
he§liler de sulhun diblomasi 

veya uluslar sosyetesi vas1-
tasile kurtulmasmm imkän 
haricinde oldugunu anlam1§
lard1r. 

fl'"''' .~, 

italya ikna edilemezse 
edlimelidir ! .. 

icbar 

Londra [Radyo] - Beynelmilel i§~i birlikleri ba~kam b<iy 
Locinin sözleri Fa§is ~e\'renlerini fcna halde k1zd1rm1~hr. 

Dünya i§üileri ba§kamnm balhassa "italyaya meram a la
hlamazsa yahmz uluslar sosyetcsi deg•l, fakat bütün dünya 
bar§• tehJikeye dü§mÜ§ olacakhr. Mussolini sulhun bozulma 
mas1 i~in ikna edilmezse icbar edilmelidir! „ mealindl~ki 
hitabesi itafyanlan küplere hindirmi~tir. 

s ~ ~ ~ ~ ~ 

MUSSOLINI BAGIRIYOR --------····„ -------
Kuvvet kullanmaga mecbur 
olmamak i~in kuvvetin oldu

gunu göstermek laz~md1r 
Paris, ~ Bay Mussolininin Ceneral (Tiyesel) e vuku bulan 

diyevi Frans1z gazeteleri tarafmdan miiteaddit surette tef· 
sirlere ugram1~br. 

Mussolini Cenernla §U sözlcri söylemi~tir : 
„Ordulammzm intizam vc inzibatmdan eminim ve bu bir 

kuvvettir. 
Esasen kuvvetimizi kullanmaga me1;bur olmamak ic;in 

kuvvetimiz oldugunu göstermek läz1md1, onu da son manev
ralar1m1zda göstertik. 

Biz mitletimize yeni bir ruh yaphk.,, 

~arbay1n 
Tefti§leri 

lnglliz hükümeti 
1 0000 

Havalard.a Ve Denizlerde 
,Sarbay doktor Behcet Uz 

<lün ka§1yaka ~ocuk yuvas1m 
gezmi~ ve tefti§ ctnli~tir 

Bugün havagaz1 sosyetesi 

bürosuna giderek 15 Eylül

den itibaren Uraya devredi

Jecek havagaz1 tesisab hak

kmda sosyete direktörü ile 
görü§ecektir. 

Bergama 
Mezbahas1nda 

Bergamaa mezhahasmda 
agustos aymda 347 koyun, 

47 kuzu, 37 ke~i. 52 oglak 
ve 111 öküz olmak üzerc 
554 ba§ hayvan kesilmi~tir. 

Alt1nlar 
Cal1nd1 m1? 

<;orakkap1da ~eref otelin
de misafir kalan Harputlu 

demir tüccari bay Mehmed 
Said, gece yatagmm altana 
koydugu 600 lira käglt pa
ralari ahp altmlan unutmtl~ 
oldugunu vc sonra ycrinde 
bulamad1g1111 ulntaya :,il<~

yet etmi,tir. 

Manevralar Y apacak ••• 
Roma (Özel)- ingiliz hava kuvvetferinin M1s1rda ve de

niz kuvvetlerinin de Süvcy~ civarmda avni günlerde ma
nevralar yapmaga karar vermesini ltalyan gazeteleri italya
ya kar§J havai ve bahri bir nümayi~ saymakta ve bu gös
teri~lere italyanm pabu'r b1rakm1yacagnu ilave etmektedirler. 

Akdenizde ingiliz 
rekabeti 

-

Atina, [ÖzelJ - Londradan Elefteros Andrcpos gazete
sine ~ekile bir telgrafa nazarrn ingiltere ile italya hüku
mctlcri birbirini Akdenizdc yaptiklan en ufak hareketlerin
den dolay1 daimi bir kontrol ve tarassud altmda bulundu f
maktad1r. ingiliz diplomatlar1 Yunanistani ve Yunan adala
r101 ellerinde bulundurmak i~in Yunanhlara büyük tcveccüh 
göstermege ba~lamt§lar. 

Bu haberler arasmda Yunanistam icabederse Balkan and-
I lasmasindan da uzakla§mas1 i~in te§vik cdeceklermi~. 

ir~~~":::!r~·········· ········~~~:::!l'.-.:-:•"':!1~"':.T"ll 
~ Adel • Kuvvet Demektir ~ 
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~.ektepler 
()z Türk<;e def'S 

Bu y1l mekteplerde 
beye Osmanhcadan Tür 
ve Türk~eden Osmaob 
dil k1lavuzlar1 verilerek 
ler öz Türk~e ile yapd 
br. Ne kadar kdavuzl 
ya~ oldugu Kültür Ba 
gmdan §ehrimiz Kült6t 
rektörlügüne sorulmuf 

Dr. Ferid11 
~evket 

Brüksel mide hastab 
kongresine i§tirak edeO 
ratör F eridun ~evket f 
dönmü§tür. 

Cezaland1r1I 
Otelciler 

Panayir ve 9 Eylul 111 

sebetile civardan izmire 
~ok halk gelmi§tir. Bun". 
sat bilen . birka~ otel 
Uraym tesbit ettigi da 
fiat list~lerini kald1rd1i' 
rüldügünden kendileri c: 
land111lm1§lard1r. 

inhisarlar 
,Sa ra ph k iizii 111 al f1 

ta deven1: ediyorl 
f nhisarlar idaresi ta 

dan §araphk mistek 
mübayaa ma devam edil 
tedir. 

$imdiye kadar alman 
ket iizümlerin miktar1 

bin kilo ve ~ekirdeksii 
lerin miktan da 220 biO 
loya balig olmu§tur. 

inhisarlar idaresi her 
ald1g1 haldc bu sene E . 
lem mmtakasmdan 
üzüm satm almad1g1 i~iO 
mmdakadaki üzümler ~ 

mege ba§lam1~br. Bu h•I 
halkmm §ikäyetini 111 

olmak~adir. 

Buca Ko§d 
alan1nda 

ilbay Fazh Güle~ drin 
bille Buca ko§u alamn• 
derek oradaki in§aab 
den ge~irmi§tir. 

Sahilde 
Sat1l1k arsl 

Bayrakhda §imendife' 
tasyonuna pek yakm b' 
kide deniz kenarmda 
on alh ve derinligi alt 

metre olmak üzre bin yüi 
ter biinde bir k1t'a arsa 

ehven fiatla satihktir. 
yenler Odunpaz r S 
sokag1 4 No. Abdü!hali 
carethanesine müracaat 

LaleSine111 
lzmirin §tk ve modre" 

sinemas1 olan Läle sioe 
sahibi bay Cemil dört 
mütecüz bir zamand•0 

Avrupada bulunmakt• 
sinemas1 i~in film sat111 

makta idi. Bay Cemil „ 
Seyrisefain vapurile fstl 
dan §ehrimize gelmittit· 

Bu scne i~in Lalede 
kiyenin hi~bir sineni• 
gösterilmemi' veni ve 
göstermege ba~lanm1ttl~' 
Cemili bu muvaffakiyet 
dolay1 tebrik ederiz. 


