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~. ~ 
italyan1n Habe1istan istilis1na Mani Ola-

„ „ .. ~ Fabrika makinistini öldürd1 
cak Kuvvet Y oktur Diyor ! ... 

Da. .... 1l de .! ~flll' raralad1 hayati tehlikededi 
Roma, 9 (A.A) - Gior- : dir. . bask1n yakacaklar ve. bom· 

naJe D'italia gazetesi Basm Ciornale D'ltalia son sefer balarla Habe, mancY1yabm 

..__._ A ~ • 1 poJu memurlari k 1 M 
~ .,_. Bomc.ta bira •ak 'a . l . o~ara < akinist bakim aJtma ab 

ve Propaganda Bakanhg1mn berlikte en göze ~arpan bä- kirTmaga ~1a11facha!d1~rdi~~--da d. . •tAh lt1na olan yeni ayyare er ze Ir 1 r•~ 9 aay1h bildiriginden bahse- 1senm s1 a a • „.......... bi .__ yerme ge m1,ler ve d - M 1 k 
blr ~ L--! r ... ,. oJmuf- orada tabancas1m elinde tut b~g1 em e et hastanesinc d k D · d - Af · farkalardan birinin malül gö- kullanacaklard1r. Ve ayn1 

ker ~~ 0

1 ~emn ogu tt~~: nünlüle,,.den ve son barbde zamanda bula11k hastahklar 
IL • • • •Dl'lka UYU1 Debreli makta olan ibrahimi akala- lr?z sonra ölmü~tür. ....... „. tabaacu1n1 yecU el m11lard1r. y D1rektör6n de yaralar1 •i 

as1 1~m a mmasm1 emre 1g1 
süel tedbirlerin ihtiya~lara 
uygun olarak düzenle ve 
s1k1 bir surettc tatbik edildi
ginj yaz1yor. 

.... ecltrek fabrika clirekta- ":" ·~ ~ vc hayati tehlikededir. 
r& CelrOelevakya te..._,.... ~ • •. • .... 'lj ·~ ~ 
II. E.U ffaJferi eiert ,.;8 • J 7 • • • 
41~~~ , ........ , v ergr temr 
" ......_ ID.....,.ek l1ti-
,_ ....... me"*aiati Tllrk 
~-.. II. T-.. Z.,._ki bir 

yaralamalr ..,etile .... „ .... 
•bebi; ... Jd· 

• fabribcla a•_Mh'k 
~..,„De ... .... „ ____ _ ....... „. 

Finans Baka;; raf1ndan 
islah edilecek 

A Finans Bakam Bay Fuad : kuk, tahsiJ müdürleri, Bakan· 
frah Istanbul defterdarh- hk tetki"k b- fi d 

uroau fe oJ ugu 
1 ald1 mühim baz1 tethikatta 
bulunmu1tur. 

--~u tetkikahn istinat etti;i 

lelerden kurtarmak, vergi 
sistemlerinde öneml islabat 
yapmakhr. 

Bu tetkikahn neticesi ola
rak vergi tahsilinin gerek 
hükiimcte ve gerek mükel
lef e külfet vermiyecek bir 
, • 1 kararlatbrdmitbr. 

* „ „ 

Gene ayni gazete diyorki: 
Cenevre gevezelige ve teh· 

dite istedigi kadar ,\cvam 
etsin. BüyÜ1' imparatorluk
larm vücudc geti:dikleri mi
salleri dünya tarihindcn si
linmiyccektir. Bu i1te biricik 
hikim Fatist bükümetidir. 
Aybfmalar (münakaplar) ve 
araya girmeler ancak kan-
11khga scbcb olabilir. 

Bu gazete son günlcrde 
mek üzere ordudan 7 f1rka 
ile siyah gömleklilerden 6 
f1rkan10 sefcrber cdil ~igini 
vc ayni zamanda giden k1t-

tlar1n yerim tutmak üzere 
ir o kadar yeni fuka tc1-

kil edildigini ilive eylemek-
~......,..,..,,,"'"""~~~ 

indirilecegi hakk1ndaki fayia 

Ankaraya gitmit olan Fi
.,4 • .., Mllll9Cla ffoana müra- nans bakam gazetemize ver-
1!".'tldlllliilltlett birka~ ve tahak- i digi bir diyevde: Vergilerin 

11 mevsimsizdir. Vergilerin 
ne indinlmesi ve ne de faz
lala1tmlmas1 mevzuubabs de
gildir. 

offSID& 
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Dün Bütün lzmirliler 
~~~~~~~~~~~~~„00.. ~~~+-~--~~~~--~~ 

lzmir ufuklanm süsliyen bey z para1ut ile de-
gerli uzman1 sevin~ ve k1van~ in seyrettiler 

$ebrimizde ilk bava atla- lamirlilerin g6steroiti allb 
Yll tecrllbeainde muvaffak1- dan d..>lay1 memnun ve ml; 

cakla alk1flanm1tbr. Sevyet 
kon90Josu uzman1 s1bhiye 
motlSrllnde anhndan aperek yetle yapan Sovyet ayrenotu te1ekkir kald1ä"in1 da a6yle 

Bay Anobim ibtisaaabn1 bir 
arkada11miza fäylece anlat
authr: 

- u~;un11 tam yedi yüz 
mtStre ylkseklikte idi, atla-
cbktaa Mora iki tur yapbm 
•• tahminen yüz elli i ki yüz 
m~re kadar aukut ettikten 
aonra para1ltu a~bm. 

Paratitiim F etebir siste
mindedir ve kendimindir. 
Oa metre katr1nda ve on 
kilo ajula;adadir. Yere iner
ken ytlzecegimi diltünerek
ten ildnci paratütü de a~

hm. ( paratllt denize bat
llUfbr. 0 ancla aranm11sa da 

mittir. takdir vc tebrik etmi1tir. 
Bu pilotun 33 ncü atla- Bez de bu~ok degerli ve 

y111 Konak iskelesine ~ika- sevimli azman1 gösterdigi 
buJunamam11tar. Tekrar aran- nbrken lzmir halk1 tarafm· parlak mavaffakiyetinden do-
ma ameliyesi yap1lacakbr. dan büyük bir sevgi v~ 11~ layi öz yürekten kutlulanz. 

~ 1 

Ah et A m B0Y0K ELBISE frABRIKASI E&KI BIT PAZARI 

vurufmuf olan eski mubarip mikroplan sa~ 
lcrden milrekkeb olduguou, da ahlacakbr. 
bunun ise hükßmet rejimi ile Buna mukabilr41ab4„le 

... „ ....... „_ • „_ „ 

kaydctmektedir. 1 _!II: ff .Delllt-li 
IT AL V AN VE HABEILER tatbik edece,lc eruir. a 
NASIL HARB EDECEK? ler, bin kifilik kunedftle 

Istanbul, 10 [Özcll __. ltal- hareket edecekler ve Japoa 
yan1n taarruz plin1 anlatal· bomba ve ubnik gazla 
mitbr. Bu pllna göre 1tal- tesirini ba •uretle ukarl 
yanlar, 400 tayyare ile Ha- dereceye indirmej'e 
be1istana umumi ve ani bir fak olacaklard1r. 

111.!'11 ..._....~~ ~s~• 

T~r;~ ~kul~;i 
---------------aooo,-------------~-

ß u y1l ge~en YIIlardan ziya 
önemleneceklerdir 

Haber ald1g1m1za göre ta
nm (ziraat) okulas1na felebe 
kayd ve kabulüne baflanmif
t1r. 

Tar1m bakanbg1 bu d ta
r1m 6jrenmek okullanna 
her seneden fazla bir önem 
verecektir. 

Mcmleketin ekonomik kud
retinin tar1ma dayand1g1 i~n 
Tar1m Bakam Bay Muhlisin 
gösterdigi bilyük himmet 
tetekküre läyiktir. 

Bursa tanm okulas1mna da 
bu sene bir ~ok iläveler ya
p1lm11 ve liburatuvar1 ~ok 
zenginlettirilmi,tir. 

s a m m 
izmir llbayl1gi 

Ankar (Özel) - llbay1m1z 
Kizim Dirigin Trakyaya ta
yin cmri benüz gelmemittir. 
Bununla beraber lzmir ilbay
hgma Manisa ilbay1 Murad 
veyahud lzmit saylavi lbra
him Sireyyamn tayin edile
cegi söylenmekterdir. -

Tanm Bakanli 
BAY MUHLIS 

E 8 LI B 
Albn mad 

Ankara (Özel) - K 
civanoda zengin bir 
madeni bulunmUflur · 
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~ ~ ~ • 1 
~ Bir gen~haps~;bbr,yoksa •• 
i . w ~ ' bm h1n.1zbk de-B1r memur, kullanald1g1 ma- ..-· san a . 

w 1 B bana annemm ya--11 8- %8'~~ zagadan para ~a arsa ve tu- '· u, 

Al d • • • • tulursa, tabii solugu hapi- rid1r. · 
man en1zalt1 eem1s1n1n sanede ahr ve ancak ceza- 1emi~ ve madolyonu ba~-

f I• • san1 ~ektikten sonra habisa- l. i~in mubabire verm~'~ir. 
aa 1yet1 • • • neden ~1kabdir, degil \ mi?. uhabir madalyonun ·~·n-

Türklerle Kar§I Kar§tya 
Yazan: ANRI FÖY 

Para cilan 
Meihur Yunan 

A · H'bllii Eserincle• 
Muhmirlerinden: Pavlos rgi 

ßEfitlNEllCI /(tz1 
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CAKICI EFE 
_ tKINd -.KISIM -

- VAKAN . A$K -

,. 

GENERAL AMIRALA : hklar1 ~ok ilerlemi!i bulunu- Fakat Ermez ismindeve Bu- 'oglum, seni hi~ bir za-
MUHALIF yordu. Bu öyle bir i,ti ki dape1te magazalarmdan bi- t unutm1vacagim, 1914" 

14 Birincikinunda Selinik- gördügümüz gibi alikadar rinde ~ab~an bir gencin böy- 1lesini okumu!Jtur. 
ten diSniitte Amiral Veymis olanlarm hepsi tarafmdan en Je viziyette ge~irdigi macera T e.„ Buunu üzerine Eru-

-17 -

Emilya Cak1c1yt nihayet yabuz 
bulabildi „ ~ 

tarafinc:lan ~ekilip bir sure- en ciedi endi,elerle telekki büsbütün ba,ka olmu,tur. 1 1914 de ve kü~ük ya'j\a 
ti de zaten deniz erkämhar- edilmi§ti. Bundan evvel bu Bu gen~, ayni magazada pi~baneye verilmi' ve 
biyesi vasatasile kendisine derece geni' mikyasta ya- ~ah~an bir daktilo kaza fena :si mechu! bir ~ocuk oldu-

Rum k1&m1n hi~ olma~ iie· 
B Maryan1n veya .:._ b lardö • 

- en, „ birbirlerini leye kaaa ura 
<;ak1cmm henuz · den dafrao aevlac:I ~--

verilmit olan Al~1tepeye hü- hud bu derece gü~ ve teh- halde tutulmu§tur, fakat bu meydana ~1kmi,br. 
cum teklifini bavi telgrafm likeli §&rtlarla bir askeri ha- k1zla evlenmegi bir türlü te- Bu hakikat gazetelere tes: 

„ batlamad1klarin1 sua 
sevmege bu rerek: 
san1yorum. ~ubhe yok, - G&rOyoi miaäaa. Ayte? -· 

yeni Londradanda Generale reket yap1lmam1§b. Hi~bir min edememi§tir, ~ünkü k1- 1 edilin~e badisenin. ftekh 
1 

.k. k' . lburada babalann1n . ::S 
1 1 •§• rala- Ded1. 
baynna durm1yorlar, a at - Neyi madam? S-~önderilcli. Generalin hemen tabii ve kapab liman olmak- zm ailesi bu evlilige taraftar ,tan ba~a degi§mi,t~r. . \ 

•erditi cevab fU idi : sazan, top ate§ine maruz bir degildir! Bu genc, annesini~ bir 
„Bu telgrafta Amiral Vey- sahilden 90,000 ki§ilik bir Bunun j~in gen~ sevdigile lyri me§ru münasebet.10 m:.h 1 

rmda birteyler var · F ak _ AHahla pJla'I el ele ::s 
benüz birbirinin bu teylerden \ d" hep benim itlerime yar :: 

mis Seddilbabir mevkiinin kuvvetle 200 top, magliib kalmaga karar vermi§ ve bir alü imi§, ve zengm ir 
ukeri vaziyetini tetkik ve edilmi' bir dü§man kar§ism- gün magaza sabibi delikan- :lamla evlenmek fusahm 

. k B la bera- ver l "'. 
haberleri yo · unu . . dim ediyorlar. C: 
her bu a§k ba,lamak ·~~n E t madam, bunu ben· 

bemen Alptepeye hücumu da gemilere bindirilecekti. hy1 bankadan 100,000 Macar ulan annesi, pi~ini, ~i~ha · 
teklif ediyor. Ben Amiral ta- Bu dü§manm siperleri, hi~bir Penyosu aJmaga gönderince, eye koyarak evlenm•§, fa-

kl . kbr - ve 
~ok zaman be em1yece . de f arkediyorum. 

_ ~u balde? _ Do ~ rusu.. 0~ Rum ka· 
rahndan ileri 1ürlllen fikre tarafa bizim siperlerimizden bu ka~mak farsab de elde :at bir ka~ sene sonra ko-
iftirak etmemekteyim." ü~ yüz yardadan uzakta de- edilmi§, iki gen~ solugu . „lmü~ bir ka~ milyon 

Genralin fikrine göre Al- gildi. Viyanada alm1§lard1r. ~:;' s:rvet birakarak ölmü§- \ 

- Buraya kadar ber§e~ d 1 "tmek\e op ka· 
äli. Bu degirmenci k111 d~n• Z1 bur~ an :' Btllbl\69 ce-
len kadm, benim <;ak1c1 ile dar eyi yap • ·ue dalla eyi 

ptepenin zaeb vaziyeti dü- Bazi yerlerde ise ancak Bai ayi ancak bir bafta 
1 

Mltecek iae de kandi alin- be§ yarda bir mesafe bu- sürmü§ ve paralar tamamen türKadm 
0 

zamandanberi og-
1 

tesis etmek istedigim m\in~- hennem olup 11 
sebate bir mani te,kil etm1· ola~k. • sitH ! . 

cleld Y•adalar ve membalar lunuyordu. Gene bu i§ de- suyu ~ektikten sonra iki sev lunu arami§ fakat bir tr;rlü 
IMI laareketbtyapdmas1na käfi nizalb hücumuna maruz dar dah ßudape§teye dönmek bulamam•§· Nibayet bu h1r-

yecektir Yaln1z. k1skan~ ol- - K:~ ~~ cle'dlD 
k t

.1 _ C:.:mua, lppl • 

~- Bu fikir kat'i ol- sularda ve her an nrbna ~l- mecburiyetinde kalmi§lar ve l k dolayisile gazetelerin 

mama §8f • e. .,- k efeJi · faila 
_ y a k1skan~ olursa ? edeliDI· ~. ICI 

wakl1 beraber miinakqaya karmaga haz1r ihanetkir bir Erns hemen tevkif olunmu§· siz 1 
• tmdaq Ermesin kendi 

aßlaset vermedi. Deniz ve bava ve mevsimde yapila- ne§riya 
L~ tur. o „ lu oldugunu anlamit··· 
~ tmirleri ara1mdaki fi- cakta. Bundan ba~ka her Feläket deg~ il rui ?.. g "ht'l~ t 
L.!- -' L!-• "b b" k Kadm og" }l1„un ' l as e. -_. Ye re„.er e11Um1 11 1r- feyi gizli tutabilme i~in ge- Fakat bu feläketin hir ak-
~...1-.....! k Jd k "' t•1gw ·, paray1 magazaya verm1f1, 
U1na1De 11e a 1 ve e se- celeyin hareket etmek läz1m- Ja gelmiyen sonuna bakmiz! 
· old " "b" · d M ff k b k d w l hapisten kurtarmlfl nya USQ !1 1 en emn1yet 1. .iva a iyetin u a ar Bu ge r hapisaneye atilmca og unu l 
1 n& b • k "' scvdigw i kizla tantana l o maan mu,e ass1s mü1avir ~ok manialar ve yalm,h lar etrafmi bir sürü gazete mu- ve .. · l d. 

•-- teL...:'"k imill h t d'd" lt d b l d „ b"1r du·· g" u·· n yaparak ev en ir- 1 ... , aal er ususun e 1 1 a an a u u ugu ve habiri sarmi§, her biri bir 
U mabalefette bulunurJ&r• yahud bütün asker Ve efra- „11~l "'n"m'J„ .. L,i„ m•\L-L;„ ..l 0 mj5tir. I w.w• ~y.c,, ~·' -!l~n qn:a .\'--.Ilu\.l.A~, . \:,:\;.. JDLl.UUK" auu1a1-..u1LU vau'-uga \ 

&-nüll'\arlara 'käldi. deniz ve kara er,kiniharbi- yona merak etmi§ ve : samlan Erns her arzusuna 1 
ALMAN DENIZAL Tl GE- yeleri mesaisinin gizli tutul- - Bu da hirs1zhk mahm1- malik olmu§ ve Pe1tenin de 

MILERININ FAALIYFTI masma, bu derece istinad dir?. diye sormu§ ! zengin, mesud bir genci ol-
Akdenizin aal mühim sa- ettigi diger bir askeri bare- Delikanh, muhabire hid- mu1tur. 

a...daki; urar ve ziyan da ket daha dü1ünmek zordu. detlenerek : Taliin cilveleri, baza saa-
u detiJdi; bu ehemmiyetli ( Arkasi var ) - B. n, sevgilimi ka~1ra- deti böyle en ~apraf11k yol-
nb.c:la Tara gemisini Sellom- bilmek i~in bir defa para lardan temin eder ! 
da babran Alman denizalb ~ ~ S S ~ ~ S E Azimet ~ 
1emi1inden batka cliger iki Yiurd mahsulleri· 
denmlb 1emisi daha ( u 33 Dolayisile 
•• U M J teluar ite giritmit 

Bu takdirde <;akiyi bir ~1Myelimlt; 
an bile yaln1z birakm1yacak- . •.J111 1 • :. m-'lami, 
hr sanir1m. . eo: Cl taly ,..utr 'it 

_ Ben de bu fikirdeyam gib~, dt\I ve ~ ~· 
bammctgim, bunun~ün bot yerde bekliyorclu. ~ ~er 
durma dinleme. Hemen f aa- bUlul\abilecek eil eya p;;;~ 
liyete ge~, muvaffak olaca- hazirlatmlfb· \ :'-· • 
gan• iimid ederim. Emilya, bQt'h_!' ~~ . 

Bu 11rada ditandao ayak ..,1\rle.. vidl · .,..... ~ .... 
denecek l<adar az bir ·zaman Y8n~Kfllilt tftaha ~ "' 
sonra ~adira Marya girdi. kavealb claha ebnemlttl.- · 

- Uyandan ma Madam ? . Kabvealb bitiaee, bisaet 
diye sordu. eden klZf}llardao bir ~ cll 

- Evet.. Az evvel! itlerine gittiler. Ve ~ ,.ldt 
- Beni t:fem buraya gön- gelcli, ki ~imenlikde CaJpca 

derdi, eger kalkmit i1eniz efe, madam emilya ve Eqailya 
seni fUradaki dllzlllk yerde ve Ayteden bqka ldm„ kal 
kabvalb i~in bekledip ha- mada. 
ber ediyor. Bana gelince: _ Emilya: 
Beni magzur gör, kahvaltada _ Efe,m„ decli. Senden bl-

lerdi. Ve ba iksi tarafmdan Acele 1nüzayede ile satt~ 
bep1i ikincite1rinde olmak Önümüzdeki Pazar günü 

bulunam1yacag1m, ~ünkü bir yik bir ricam vard1r. 
„ az itim var. Vasil ile gide- _ ~ gi'>i.. 

r1•ftt-1• Ve bag"' Cll&rlmlZ 8DC&k cegim. Mühim bir i,.„ _: HtUunetti;in terleri tlr 
ltere elli iki gemiye hücum yani Agustosun on birinci 
edilmif, bunlardan k1rk1 ba- günü sabahle} in alafranga 
bnlmifb. Bu batanlardan snat onda Gündogdu mesu-
1~ ve kurtulan on iki gemi 
dea bqi de 1ilihh idi. 

.Filbakana o esmada tabtil
balürlere klll'f1 en iyi ~renin 
mllc:lafaa 1ilihlanndan ibaret 
olclaiu g6rlillyordu. Eide 
ibtiyaca klfi miktarda muh
rib balanmachj1 i~in nakliye 
gemilerine mubafiz gemiler 
verilmesi mllmkün olmayordu. 
Gereli aenar arama !filolan 
ile brakol filolan ve gerek 
ald#lma gemileri tahtilbahir
lere karp fark olunur bir 
m11Yaffakiyet ekle etmemif
lerdi. 

Berekat Yersin ki fkinci
tepin 1onunaa yani tedariki 
mlmkiin biitiln kü~ük gemi-

b ISuvla bopltmasmda 
kullan1lmak iizere toplanma

aa lüzum göriildlltü esnada 
........... n denizalb gamilerinin 
aaliyeti nibayet buldu. 

ANAFARTA VE ARIBUR 
NUN UN T AHLIYESi 

Sedclilbahir mevkiinin el•e tutulup tutulm1yacaj1 hak 
rt1111DtJ•ki mnnakap elin ha

Jiftenmiya bir kuvvetle ce
yan etmekte iken Anzak 

&uirl&111n (yani Anburnu .... -....w.r-

diye caddesinnin ba§lang1-
cmda Sade sokagmda 5 nu
marada Mehmeh Hasan ef. 
ye aid bilcümle mobilyeleri 
bilmüzayede sablacakbr. 

Gerek singer diki~ ve na
kt§ ayakh muhafazah maki
na kolombial ~anta gramo
fon plalclarile, koltok tak1m1 

makibik, kasderaba ayna, mü
dever ceviz masa, despen~, 

kü~ük kütübhane, ~ifte kan
dilli aynah dolap, 2 orta ma 
salara d1var saatlar1, yagh 
boya levhalar1, heykel, §em
'iyelik, kü~ük sifonyer, be
yaz elbise dolab1, para ka- . 
sasa, y1m1rtahk, orta mavar, 
kordera matuvalet, 3 sigara 
masalari, iki k1z resimli lev
ha, 2 ki1ilik karyola, komo
din, mermerli a~aman, tuva
let ecza dolab11 demirden 
masa ve koltuk, Gördes, Gü
ney <;al hah ve seccadeleri, 
ve sair ~ok mobilyeler bil
mü2ayede satalacakbr. Sab§ 
petindir. 

Büyük Kardi~ah f brahim 
bey ban1nda Emniyet müza
yede salonu müdüriyeti. 

1-2 (1153) 

~ ~ - Y a... Bizimle birlikte mek istemiyorum. 

bu Suretle korUDUr ye kurtulur 
1 

bulunm1yacak m1s1n?. Ne ya- ( Arlca11 ftl') 
zak! Ge~ kalma. <;ünkü se- ~~ 

Ankara, (Özel) - Üzüm Türkofis ekmeklere üzüm 1 nin refakalan beni ~ok mem-
ve incirin memleket ii;inde kar11jbr1lmas1 i1ini de tetkike nun oluyoryum. Rus Hüku---T 

Mongolistanda Sef ~r
berlik Yaptld1gi~1 

Tekzip Ediyor 

geni§ raikyasta istihläkini ua!Jlam11 ve Atina ticaret -Merak etmeyiniz madam 
temin i~in tedbirler almmak- mümessilimizden bunun i~n ben ~ok ge~ kalacak degi-
tad1r. Bilhassa bu y1l rekol- mufassal malumat istemittir. 1 lim, ögleye dogru muhakkak 
tesinin fazlahg1 dolay1sile ......,_ buradayam. 

Paris (Radyo) - Moako
vadan Ahnan hatierlere ,1Cire 
alikadar mahafil MOD1oli1-
tanda askeri barekit ve 1e
ferberlik yaptldtiJna ~kzip 
etmiflerclir. 

dahilde istihlikin arttmlmas1, S l ) k - Oh ... Ne älä ! 
fiatl 0 ri tutacak ve hat;·a art- 8 1 1 - Allaha 1smarlad1k ma-
tiracaktir. Türkofis ilk ted- Arsalar 
bir olmak üzere memlekette 
bir incir ve üzüm günil ya
p1lmas1m kararla,ttrm1, ve 
bu bususta zirrat bankas1 
ve Halkevlerile de temas-
lara giri§mi1tir. 

Bugün memlekette her ai
lenin en atai• bir kilo üzüm 
ve incir harcamas1 i~n §im
diden geni§ anikyasta te§vik
lere ba~lanacakhr. Bu üzüm 
ve incirlerin sata§ taraf1n1 
Ziraat bankas1 !fubeleri idare 
edecektir . 

Ege mmtakasmdaki bir~ok 
kooperatifler bir kiloluk am
balajlar ile Türkofisin tesbit 
edecegi miktarda üzüm ve 
incir haz1rl1yarak banka fU
belerine gönderileceklerdir. 

Halkevleri de vatanda§la
rm bu kiloluk üzüm ve inci 
re istihlik etmelerini temin 
edecektir. Diger taraftan 

Tepecikte Kig1dhane cad
desinde iyi bir mevkide ve 
ucuz fiatla satahk arsalar var-
dir. Talipler matbaamaze mü
racaat edebilirler. 

9 Eylül 
Münasibetile 
Panayirda pavyon a~anlara 

kolayhk olmak üzere le\·ha, 
tezinat yagh boya ve her 
türlü dekorntif i,Ier görül
medik, i;idilmedik bir ucuz
lukla deruhte olunur. 
Her nevi fotograf i,Ierinde 
rekabet kabul etmez fiatlar
da yap1hr. 

<;ivici hamam kartismda 
Havai sakak 3 numarada 
ressam Kimil ve foto Ke-

mal Bil9ili. 

dam. 
- Ugurlar olsun l 
Marya henüz uzakla,m1§ 

idi, madam Emilya, genc 

izmir muhasebei bu&11siye 
„ ' 

müdürlügiinden: . . 
ldarei hususiyeye ait olup Bay1nd1rda ka1n otel Te gu.a· 

nonun demirbaJ euasile berabe mülkiyeti 4 sene ve 4 ml· 
savi teksitte ödenmek üzere 9/8/35 tarihinden itibarea tem· 
diden 10 gün mtiddetle a~k aratbnnaya ~lkanlmitbr •. MI· 
zayedeye i11tirak etmek utiyanlerin maballl muha1ebe1 hu· 
susiye mumurluguna müracaatlan illn olunur. 2505 

---------------------~ izmir Muhasebei HuSusiye 
müdürlüiünden: 

ldarei hususiyeye ait olup Palanc1larda Ac m hua arka
sanda kiin 31 /33 No. b dtikkäa1n mn'lkiyeti pazarhlj ldfttile 
sat1lacaktar. Müddeti ihale tarihi ilindan itibua bir •1•: 
istekli olanlann her hafta Puartesi ve Pertembe glahri 
saat 9 dan 12 ye k~dar Enellneni viltjete •. ~tlaa-i 
illn olunur. · 119' 
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Salllfe 3 

Dahili ve ~ocuk hastabklar1 
doktoru~: AT ALKIN 

Mahmut Sevket 
RUSVA DARÜLFÜNUNUNDAN MEZUN 

Diplorna Nun1a ras1 4;4( - 348 
... Hergün saat 15 - 18 ze kadar Kar§iyakada fnkiläp soka

J10da 15 numarada hususi hastalar101 kabul etmektedir. ==-= ==~----

z ..... 
~ 

Boz Kurt 
• • • • • • • • • • • • • • 

( Hafktn Seal ) 10 AGUSTOS 

Tecrübeli bir : 
muallim BOC LERI 

ilk ve Orta mektebleri 
talebelerine ikmäl derslerini 
az zamanda büyük bir gay· 
ret ve gayet ehven ücretle 
~ok kuvvetli ~ah~br1p yeti§
mek üzere hususi ders ver· 
megi teabhüd ve muvaffaki· 
yet temin eder. 

öldürmek • • 
lCln 
' 

Ad Arabfir1m reS : Yagc1 l,a r 

BLAKFLAK 
sokag1 ARiF OKURER. ALINIZ 

T 
E 

R 
z 

Umum deposu - Edvar Conson Halefi 
2 incif Kordon No. 88 

M Telefon 3306 
E z .,.._ 

H E 
K 

1 
M 
E 
T 

Ci/liiere --JD E 
1 

' lJ 
Kemeralti 

FAZ fil !~tc·~~~:;.:~~ t~i 
1 ve lekelerden ~ar~abuk kurtulur Hükümet 

Kar§1smda 

NEDEN 
Bak1n1z 

HERKES SORUYOR : 

Mi? 
Neden! 

Neden (,Semsi Hakikat) m hükumet konag1 kar§tsmdaki 
(Ucuzluk Sergisinde) 

1 - Mü,terilerin akm1 göze ~arp1yor ? 
2 - Buradan ah~ veri§ edenlerin yüzü güler ? 
3 - Herkes herkese bu Ucuzluk Sergisini tavsiye cdip 

duruyor? 

(: 0 r r K Ü : • 
1 - Uucut. mal satan bu müessese ucuz mal sahn ala-

bilmek i~in hi~bir zahmetten, hi~bir fedakärhktan 
~ekinmez. 

2 - Mü§teri ald1g1 her~eyden ve burada gördügü nazi
käne muamele ve kolayhklardan memnundur. 

3 - Herkes, herkese bu sergiyi tavsiye eder.! ~ünkü: ~u 
suretle tavsiye ettigi adamm arkada§hgm1 ve mm-
nettarhgm1 kazamr. 

~'Jr.1dr.*1clt*-*~*l*~*-*..:t"~~ 
: TA YY ARE SINEMASI T3~~i0 
.C Iki büyük Frans1z komedi5i 

~ Kad1n Berberi 
G E L i y 0 R :td::t:lbbbb\::k:bbt:to\:i:k:ib\:~:k:to\::k~ FERNAND GRAVEY 

ib mY- l . _J i D 0 K T 0 R ~ GEL H~N~~A~A~HM 
bü· r anavrr zmirae « A. KEMAL TONA y ~ jj --=(s 1 N E M A )-- .. , . 

'J jS · · )+ .R Hergün saat 16 da, Cumartesi ve Pazar gonlen •••I 

r) 

. Ars1ulusal lzmir panay1ri ~i~ek ve aga~ koleksiyonla- i( Bakteriyolog vc hula~tk ilc salgin )f> +( '14 de ba~lar. . . 

lllnirde oldugu gibi her ~e- 1 
r101 emre hazir bulunduru· ~ hastahklar n1ütehass1n >+ 4liC olKKAT: Sinemam1z 14 agustostan 1hbaren yaz ta-

' .d h d ·b k k k b >f. i · · v d 14 V t s rari::amba günü halk1m1za 
1 

sebze ve ~i~ek to um- yor. Basmahane istasyonu kar~ism a D1 e so a a~m- )+ tah yapacagm an agus ? r 'JI 

i..„ kimyevi gübreler, kim· Pavyonlarin1 aga~ ve ~i- ~ da 30 sayih ev ve rnuayenebanesinde sabab saat 8 den )+ büyük bir veda müsameres1 ~:'.!!~~k_!'.'~~ 
eti )~·1 meyve agac1, sebze ve ~eklerle süslemek istiyen sa- „ ak,am saat 6 ya kadar hastalarmt kabul_ eder. • * [•]:IF:IF:IF::W::-\Cm~ ~le b.;;;;+"'.:_"':'+ 

r~" ili\'lari ve ~·~id alet- ym mü,terilere büyük kolay- ~ Müracaat eden ha~talara yap1lm~s.• laz1mgelen sair >+ E -0581 29549 hgma Bursa 11 ... „;~evmar 
er- ~'. Panayin de lzmirdedir. hklarla panayir sonuna ka- « tahlilät ve mikroskop1k '.'.'~ayeneleri de veremlt hasta- )fo '' atanm1,br. • . 
n1 ls•r önünde „ Meram" to- dar bak1c1 kendimize äid ol- » lara yapilmasma cevaz gorulen Pnomotoraks muayene- ~ ·JJ' J' k Bay Fazh ~ebnm1z mua-

hu111 V b'l . '?\ 1 T l f 4115 .., t~er ira aza- . . . magazasmi 1 miyen, k k - · » sinde muntazaman yap1 tr. e e on: J vmbäinde balundu<rn müddet-z ma üzere pe musa1t ~e- --n ~ o· o-1raat~1 park~· ve ~i~eK~imi M l'k ~ ---- • ---- 'V' nan a~ re yapbm k1ymetli hizmet-sko- y k raitle anla~thr.. evsim 1 _ 'V"'V"'V" 'V' - - - f"'V"Y'Y'~Y~..,.. _ r o· 0 

tur.. :IF~<F++::W:: ....... ,+ ... "F+++......... .,.. 677 l i09 1180 lerle halka kendisini ~ok se· göre Dogw rudan dog-ruya cn yu„k sebze ve ~i~ek tohumlari- 4153 4347 5763 

K • ) k ,.. h vindirmi§ ve bu suretle fiili olis- ••k firmalarla münasebeti mm gümrükten ~ektik.. lra . 8Srl amam 6392 6555 6752 bir idarec oldugvunu göster· 
se- olan Meram tohum mag-azas1 Hisarönü (H.l l) h k' 1 kt B 1 7488 7759 10153 mi· i::ti'r. Tepecikte H lä) mevkiindeki 1 ä amam1 ir.a 1 1~. u " 

kzip l>u •ene panayir i~inde pa· Telefon 3478 "Meram" hamam iehrimizin en güzel ve asri hamam1dir. l~1ndek1 du, 10899 12618 15264 Bu defa daba geniJ bir ••· 

rka
etile 
dir, 
leri 

~Yir yapacaklar i~in zengin Hüseyin Avni tertibab . mükemmeldir. Görmek i~in hamamm itsalindeki 17104 20760 21905 iähiyetle mübim iiler bata-
Hila) fmnma, anla~mak i~in da " Halkm Sesi " gazetesine 26711 27405 29382 racag1 ~übhesizdir. 

Saat meraklila
rzna müjde 

Hayatanazda saat tamirati derdinden kurtulmak ve bir 
d~faya rnahsus yapbrmak isterseniz bir defa magazamrza 
ugraman1r kendi menfaabmz icab1d1r. Taruirat teminath 

ve fenni olup muallim, zabitan memurinc i§~iye 

Yüzde 30 uskontoludur 
' Her nevi cep, kol. nlasa, divar saati rnevcut 

0 h1p hediyelik e~ya „ ahi bulnnnr. · 
F.antazi gühik carn)ann ht·r nun1ara~1 

gelrni~tir. 
lzmir Kemeralb Emirler ~r§1s1 agzanda Numara 74 

s.· SOl.EVMAN 

müracaat olunur. ( "r k J - '!J~"""---, ..... 1 a azanan ar 

IDRAR TAHLiLi 
Kimyager Abdüsselam Ak-

günlü Laboratuvar1 
Saghk Bakanhgm müsadelerile 2 inci Beyler sokagmda 

Beyler hamam1 yanmda 72 numarah d~ireye ge~irilmi§tir. 
Amerika, ingiltere, Fransa, ~lmanya ve lsvi~rede 'f edkikata 
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 etibbanm gösterdikleri lüzum 
üzerine hususi aratbrmalar da yapmaktadir. 

Laboratuvar hergün sabah yediden 
gecc ona kadar apkhr 

Telefon: 2025 

498 2278 2678 
3348 4848 5451 
6670 7528 8344 

l 10870 
, ~ 14621 

18868 
21651 
25130 
27486 

11387 
15258 
20065 
22688 
25741 
27606 

Amorti 

12017 
16117 
20425 
23143 
26229 
28389 

iki bin Iira kazanan 
• ve on bin Jira kaza
i 383 numaralar1n yet

· ~il'im~ID!la. ... a -

a kadar mükemmel 
s1na dikk t 

Resmi 
K1yafet 

Gümrük muayene batme• 
murlar1n10 vazife esna1111da 
resmi elbise geymeleri onay
lanm1§br. 

Bunun i~in bir komisyon 
te,kil edilerek feklini tespit 
edeceklerdir. 

Telefon 

No. 
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9 Eylül 
Münasibetile 

PanayJrda pavyon a~anlara 
kolayhk olmak üzere levha, 
tezinat yagh boya ve her 
türlü dekorntif i'ler görül· 
medik, i~idilmedik bir ucuz· 
lukla Teruhte o1unur. 
Her nevi fotograf i~lerinde 
rekabet kabul ehnez fiatlar
da yap1hr. 

c;ivici bamam kar11smda 
Havai sakak 3 numarada 

Kimil ve foto Ke-

( HrMna S.i ) 

dü~mam kand1rabilmek i~in 
mutad usul olan, diger bir 
tarafa sahte bir askeri ha
rekette bulunmak fikri bile 
ileri sürüldü. 

MANiSA ~ARBA YLIÖINDAN 
Asgari takriben 240 beygir 

kuvvetinde kondenseli kam
pavend sistemi dakikadaki ade 
di devri takriben 200 olan lo
kokomobil veyahut kazan1ay-
r1 bir buhar makinesi ile bu 
makine ile dogru raptedilmi§ 
(kay1§s1z) 200 kilovatl1 "Trip
hase'' 380- 220 votluk en son 
model jeneratörü ile beraber 
Manisadaki yerine konmak ve 
i§ler bir halde teslim edilmek 
§&rtile (Gümrükresmi Beledi
}'eye aittir) bir makine al1na
cakt1r. 

Taliplerin fiatlarile birlikte 
Manisa ~arbayl1g1na 20 gü1t 
zarf1nda müracaatlar1 ilin olu-

12 - 15 
19 

ve: 
- Al~ak, nankör kad1n! 

diye bag1rd1. Ben senin i~in 
var1m1 yogumu feda ettim„ 
Sen bana ~imdi nelcr yap1-
yorsun'? 

- Ne yap1yorum. 
- Daha ne yapacaksm? 

Gözümün önündc herifin 
koll'erma at1ldin ... 

Sen böyle söyleme-
din mi? 

Ben böyle mi söyle
dim?, Ben sana onu sarhof 
et soyalim, dedim, kendin 
sarho, ol onun kollan ara· 
smda soyun demedim. 

" Ve, Bir deli gib! eline 
ge~irdigi ~bi~akla beni gög
sümden yaralad1. ~imdi ölü
yorum, katilim, amamm olan 
Dübual. 

Bu tafsilät üzerine M. 
Dübua tevkif edilmi~ ve ya
p1lan tahkikat, ölen kadmm 
sözlerinin tamamen dogru 
olc!ugunu meydana ~1kar
m1~br. 

Sat1l1k 
Arsalar 
Tepecikte Kig1dhane cad

desinde iyi bir mevkide ve 
ucuz fiatla sabhk arsalar var-

d1r. Talipler matbaarmze mü
racaat edebilirler. 

- IKIN Cl KISIM -
- YAKAN A$K -

-18 -

Cak1c1 Emilyay1 kendisinea 
mahzuru ~olm1yan yerlerde 

gezdirmiye lba1lad~ 
Bu yüksek, ~ok yüksek 

daglarm bende ayn ve de
rin bir tesiri vardir. Beni 
fU güzel iepelerde azac1k 
gezdirmeh lütfünü yapsan. 

- Gozcü ve bek~ilerinin 
olduklar1 yerlere gitmek is
tiyorum. Emniyetinl temin 
i~in yaphgm §eyleri, ald1gm 
tedbirleri de ögremek hi~ 

bir kad1mn mtrak edecegi 
~eyler degiJdir. 

Hefe beni hi~ aläkadar 
etmez. Sen bana rehber ve 
arkada~ ol, istedigin yere 
götür, istedigin yeri göster. 
Ben de bu harukulide güzel 
tepelerde en temiz havay1 
biraz olsun tenaffüs edeyim. 

Emilya, kar1is1ndakinin 
ruhi hislerini beman kavnya
cak ve ona göre bareket 
edecek kabiliyetine tamamen ---oo---
i ta l y a ve 
Bal1klar1m1z 

Ankara (Özel) -!Evvelce 
bildirdigim ve~hile Türkofi
sin tetebbüsü üzerine konser 
va yapmak i~in ltalyanlar1n 
memleketiroizden alacaklan 
30 bin kentalJ palamut bab
gmdao batka ayr1ca da bet 
bin kental daha [mütenevvi 
bahk almak üzere tetebbü
satta bulunmutlard1r. 

ITürk ku1u p
r1m1zda bir 1u-
1be a~acak 

Türk ku,u hava{sporunu 
gen~ler aras1nda yaymak ve 
ilgiyi ~ogaltmak i~in bura
da da bir ,ubeJ a~mak üz· 
redir. · Bunun i~in milsaid 
u~u~ alam aranmaktad1r. bu 
alam para1ut atlamasmada 
elveritli olacakbr. 

Manisa icra memurlugun
dan: 

izmirde Halk1n Sesi gaze
tesinin 27 Temmuz 1935 ta· 
rih ve 2535 numarah nüsha
s10da, ~alon Frankoya bor~lu 
Naz.irenin baglari sabf ili· 
nmda bu sati~m 2280 numa
rah kanuna tabi degildken 
yanh,hkla 2280 numarah ka
nuna tabi gibi ilän edildigi 
anla~1lm11 oldugundan i1bu 
sabtm 2280 numarah kanuna 
tabi tutulmaks1zm ikinci ar
brmada kati sab§ yap1lacag. 
tashihen ilid olunumr. 

Pmarba,mda gazi meyda
mnda bir bap fmmn ü~ bis· 
seden iki hisaesi sahlacak. 

Taliplerin Göztepe Häki
miyet milliye mektebinde 
bademe bayan Mubarreme 
möarcaat ederler. (3·1) 

malikti. 
<;ak1c1, bu kad1n1n bu ar

zusuna hizmeti muvafflk glr- 1 

dü, ve: 
- Pek ilä... Bu arzuaa cla 

eyvallah ! 
Dedi. 

Madam Emilya, ~cbra dla 
dü ve Ay1eye mu•affaJ11eti 
haber verdi. F akat entW• 
birlikte gezmeii ftKl1'0'1 
olan Ayfe, birdenbite ..._ 
taland1j'ln1 ileri „ 
gelintiye iftirrk ech181,_... 
gi. i bildirc:li: 

Emilya: 
- Y aak .. dedi. Fakat -r,.,. 

karanmclu 1eri dllllÜJ 111• 
jim. ou cihettea de .r. • 
ben, iki..UZ „,,.._ .... 
iyi 1eaecejiz ....,..,.. 

• • • 
~ICI, Emilya, keadi~ 

mahzuru olma1aa yerlenle 
gezdirmeie batlacb. Y olda : 

- Madam, dedi. Sana Wr 
eminjm var. Eier aenia ye· 
rind~ ba,ka bir kad1n ollaf.· 
cli, bi~ tereddlt etmea
casus olduiuna blikmedecek 
ve„. Belki de tu t.d•ltk 
kenanndan eme klklae IHr 
han~er sapbyacak laayabal 
cehenaeme paderecekt:im. 
Null ki. .. 

- Aman yarabbi... a-, 
ben mi bi.· caaua ola ..... L 

- K&l'flmda ~ Y8Jll 
fazla kuvvetle m....a.k : ... „ 
miyanlar, bi~ t1W...n. Mr 
tarlz hile vohma Ne 
caklard1r. 

- ~u laalde.„ 
bir cu• aimlal·~-11 
Diai bir ......... 
etti ve .U1or?. 

- Olmak ihtlmali 
• 

mudur?. 
- Ben... Bea mi? .• ' Buna 

kahkalarla filme liz1ml 
- Nedengllt\y---~ll 

dam .. 
- Peki, ne i~in ;tllmeye" 

yeyim? gözlerimdea olaUll 
bir mana ala••dmm1?. 

- G&llerinclea null bit 
mana ~1karacakbm? 

- Y az.tk.. Senin ince zr 
kln, deria g6ri1Qa "
halde aulam11 olaa gerektir· 
Benim, lzmidilerden dabl 
batka oldugumu farkeclemi" 
yorsun?. lzmirli mllallime• •• 
hristiyan benim gibi miclir?· 
Kader beni lzmirde oturma" 
ga icbar etmittir; fakat beel 
degi1tirmemittir. 

<;ak1a 1en~ kad1na dik 
katie bakb: 

- Oogru! dedi. Send' 
bir batkahk var, ve aen W'i 
kad1na ~ok g&riilecek hal.-1 
gösteriyorsun .. 

- Pekili... Bewacle W 
kadma benzeyen her ye~ 
1örülen bir kad1n hall dFI 

var m1? .. Rica ederim ~ 
bak! 

( Ark••• ,.,. 



Diltnn ve ~ocuk hastahklar1 
doktoru : ATALKIN 

Mahmut Sevket 
1 

RUSVA DAR0LF0NUNUNDAN MEZUN 

Diploma Numaras1 448 - ~48 
~"~ laat 15 • 18 ze kadar Kar~1yakada inktlap soka
t!'da 15 llQmarada buauai hastalar1n1 kabul etmektedir. 
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( Hallun Seal ) 12 AGUSTOS 

Tecrübeli bir : 
muallim BOCEKLERI 

öldürmek • • 
lCln 
' 

iik ve Orta mektebleri 
talebelerine ikmäl derslerini 
az zamanda büyiik bir gay
ret ve gayet ehven ücretle 
~ok kuvvetli ~ah~hnp yeti~
mek üzerc hususi ders ver
megi teahhüd ve muvaffaki· 
yet temin eder. 

Ad Arabfmm res : Yagc1 l.a r 

BLAKFLAK 
sokag1 ARiF OKURER. ALINIZ 

T 
E 

R 
z 

Umum deposu - Edvar Conson Halefi 
2 inci Kordon No. 88 

M Telefon 3306 
E Z ~'!Oll~:rnc~~rl!E~----~:nloD~(D>;-„„„„„„„„„ ...... „„„ ... „„„„„„„ 

E 

E I 

l\..e.n ralh 
HiHdimet 

Kar~ismda 

NE DEN Mi? 
i1te Bak1n1z Neden ! 

HERKES SORUYOR : 
Neden ($emsi Hakikat) 10 bükumet konaga kar§unndaki 

(Ucuzluk Sergisinde) 
1 - Mü§terilcrin ak1m göze ~arp1yor ? 
2 - Buradan ah§ veri§ edenlcrin yüzü güler ? 
3 - Herl<es herkese bu Ucuz)uk Sergisini tavsiye edip 

duruyor? 

(:ÜNKÜ: 
1 - Uucuz mal satan bu miiessese ucuz mal sahn ala

bilmek i~in hi~bir zahmetten, hi~bir fedakärhktan 
9ekinmez. 

2 - Mü§teri ald1g1 her§eyden ve burada gördügü nazi- lc:i:1c.1c.1c.1c:A:tc:t"~i~~~ 

käne muamele ve kolayhklardan memnundur. ~ TAYYARE SJNEMASJ T
3
e1
1
e
5
f
1
on 

3 - Herkes, herkese bu sergiyi tavsiye eder, ~ünkü: !Ju A. 

suretle tavsiye ettigi adamm arkada1bitn1 ve mm- f( Iki büyük Frans1z komedisi 

netta rhg1m kazamr. .c Kadin Berlieri 

. GEL t v o R , ~*********n~o.1cK.1cir.1c.1co*R**~ i -FERNANGELAVBOsANALIM 
~ l • d « i( HANRY GARAT 
. anayrr zmrr e ~ A. KEMAL TOI NAIV ü Hergüo saa;-16~:. ~~m!t~i~.>;.~r göoleri soat + .\raaJuaal lzmir panayiri ~i~ek ve aga~ koleksiyonla- « Bakteriyolog ve bula~t { ile sa g1n f( l4 de ba,lar. 

• oldap gibi her ~e- nn1 emre haz1r bulunduru· ~ hastahklar n1ütehass1s1 iC DIKKAT: Sinemamiz 14 agustostan itibaren yaz ta· 
~bze •.e P~ek toh~m: yor. ~ Basmahane istasyoou kar~tsmd~ Dibek sokak baftD· 1j tili yapa~afltndao ~4 agust?s ~&l'famba güoil halk1mtza 
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• ff• Paaayirl d! lzm1rded1r. hklarla panayir sonuna ka- ~ tahlilät ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta- Eczacl a ~z u eyman 
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lir 'IDaiauami bilmiyen, mak üzere pck müsait §e- 1 +( sinde muntazaman yap1br. Telefon: 4115 
1~tca pU'k~ ve ~i~ek\:1m1 
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+( 
ye- )'o111Db.ar.. raitle anla§thr .. Mevsimlik i(:\(~)Jt~~~~~~:CCICX':l!OI 
U11 Oinadan dotruya en yiik sebze ve ~i~ek lobumlan- ,.. 

. ~~ 1irnaa1ar1. münuebeti m1z• gümrükten ~ektik.. Kiral _k asr1 hamam 
bar:--• Merua tohum maäazaaa Hisarönii k d k" (H'I l) h k' 1 k B 

g • Tepecikte H läl mev iin e 1 1 ä amam1 .1ra 1 ltr. u 
Q ~~·• panayir i~inde pa· Telefon 3478 "Meram" hamam §ehrimizin en güzel ve asri hamam1d1r. l~indeki du§ 

~ ~'11' Y•P&~klar i~in zengin Hüseyin Avni tertibata mükemmeldir. Görmek i~in hamamm itsalindeki 

Saat meraklrla- ~~!!c~:~m=~nu:~la~mak i~in da "Halkin Sesi „ gazetesioe 

. .; rrna müjde 
d Hayatanu.da saat tamirab derdinden kurtulmak ve bir 

dik"" •faya mahaus yapbrmak isterseniz bir defa magazam1za 
"ir•rn•rur k.cndi menfaabn1z icab1d1r. Tamirat teminath 

nd• •e fenni olup muallim, zabitan memurinc i§~iye 

1~! Yiizde 30 uskontoludur 
Her nevi cep, kol, masa. divar saati 111evcut 

hf' ,Iup hediyelik e~ya ~ahi bulnnnr. 
'" Fsant · -b·k 1 · dl w- azt gu 1 r cam artn her llllllla.-ClSl 
et 2eli?ti.tir. 

~r Kemeralt1 Emirler ~art111 aj'z1nda Numara 74 
S. S0LEYMAN ,„ 

D AR TAHLiLi 
myager Abdüsselam Ak-

günlü Laboratuvar1 
Saghk Bakanhgm müsadelcrile 2 inci Beyler sokagaada 

Beyler hamam1 yanmda 72 numarah daireye ge~irilmi,tir. 
Amerika, ingiltere, Fransa, Almanya ve isvi~rede Tedkikati 
kimyeviyede bulunan PASTÖR enstitüsünde idrar ve kan 
tahlilleri KÜRi enstitilsiindc Sinai ve maden tahlilleri üze
rine ~ah~an Kimyager A. Akgünlü her tahlili bizzat kendi-
si yapmakta oldugu gibi saym etibbanm gösterdikleri lüzum 
üzerine hususi ara§hrmalar da yapmaktad1r. 

Laboratuvar hergün sahah yediden 
gecc ona kadar a~1kbr 

Telefon: 2205 

Kolonya ve 
esanslar1 

Her tasavvurun üstünde 
lätif ve sabittirler. 

Bahar 
J\ltin dan1las1 
Yasemin 
Unutma bcni 
Senin i~in 
Ful 

Dalya . 
~1anulya 

isimlerile yap1hr. 
TaklitJerini almamak i~in 

F • d isim ve etikeerl tine dikkat e-
diniz. 

M. DEPO 
S F • Ci: •f • Hükiimet • ent yl a eczanes1 sira•• 
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Safiye sultan 
OSMAN OGULLARI TARIHININ EN HA~METLi VE 
KANLI SAFHALARINA DAVANAN TARIHI ROMAN 
~~~~~------~::::::::!----~-~-

- BiRiNCi KISIM -
Venedik Asafet Tahtindan istanbulun Esir Pazarma 

-------------
- 17 -

• 
Venedik saraylanndan, Istan-
bul esir pazar1 yolile saraylara 

Tarihi tefrikam1z, hakika
ten en feci ve mühte§em 
ve heyecanli bir mevzua is
tinad etmektedir. 

Dedesi Süleyman Kanuni· 
nin lzamanmdan kalma pek 
böyük bir ha§met i~inde Os
manh tahtma oturan Ü~üncü 
Murad, §ahsmda bem dindar-
l1gi, hem de en müfrit bir 
sefihligi: hem merhamet §ef
kab, bem de en korkun~ bir 
gaddarhgi topla§bl 

Tahta ~1kbg1 zaman tam 
gece yans1 idi, ihtiyar tec
rübe görmü~ . vezir Sokullu 

11 Mehmed Pa§aya verdigi ilk 
emir :§u olmu§tur : 

- Tiz be§ biraderimin 
ba§larm koparas1z! 

Bu emri veren bu gaddar 
padiiah, bu ~ok kor Kun~ 
geceden bef gün sonra, 
Eyyup sultanda k1Ii~ ku§a• 
mrken bei taze ve kü~ük 

1 mezan görünce hünkür, 
l bünklr aglamaga ha§lamt§-
1 l br. 

~ .$üphe yoktur ki ü~üncü 
11 Murad da bu iki birbirine 

z1d f&hsiyeti yaratan iki 
1• kadir. Yini annesi 
I' 

kanh maglubiyeti, bu esirligi 
istanbulun binbir gece ma
sallanm and1ran ha§metli 
haremleri dü§üncesile bu 
halleri unutabiliyorlar ve 
teselli buluyorlard1I 

Estere gelince: 
Bu yahudi k1z1 Kara Ali

nin nazar1 dikkatini celbet
mi§tir. Ve pek dü~man ol
dugu Venediklilerden olma
d1gim anlaym~a: 

- Seni agama bediye 
ederim! demi§tir. 

- Kara Alinin agas1, ma
hud ~emsi pa§a idi. ~emsi 
pa§a ~air tabiath, eyi gei;i
oen fakat zamanm hatta ta
rihin en [me~hur irtikap ve 

1 rü§vet adamlarmdan birisi 
idi. 

Kara Ali, istanbula dön
mÜ§ V enedikli k1z1 ve kad1-

1 nl esircilere satm1§, Esteri
de ~emsi pa§aya takdim 
etmi~tir. 

* • • 
Romamm1z. yarmdan iti-

baren lstanbu)da cereyana 
ba§hyacakbr 

( Arkas1 var ) 

( Ha.lkm Sui J 

Gönderilen 
Madenler 

Mugla 11 (A.A) - Tem· 
muz ay1 i~inde yabanc1 ül
kelere ilimizin Küllük ve 
F ethiye alanlarmda bulunan 
madenlerinden 1970 ton 
Z1mpara, 3100 ton Manga
nez 6137 ton krom madeni 
gönderilmi§tir. 

isvi~reli 
Uzn1an1n fikri 

Konya 11 (A.A) - Ereg
lideki batakhk alammn ku
rutulmas1 i~in lsvii;reli Uz
man Dr. Gruner tarafmdan 
ara§brmalar yapilmt§br. Bu
na göre, kurutma kurutma 
projeleri batakhgm u~ak ta
rafmdan fotograflari ahn
d1ktan sonra yap1lacakbr. 

Cebelittar1kta 

/ Umumi ~rev mi? 
j Yunanistanda umumi bir grev 

ilän1na ~al1§1l1yor 
istanbul 12 [Özel] - Ati

nadan ahnan haberlere göre 
Yunanistanda umumi bir 
grev ilänma i;ah§1lmaktad1r. 

: ma ile yeniden müsademe
ler olmu§tur. 

Giridde 8 Agustosda ye
niden baz1 hareketler yap1l
m1§ ve amele yeniden grev

' yapmaga ~ah§ml§ ve jandar-

Pirede de amele bir grev 
ilamna kalkm1§br. Vaziyet 
Yunanistanda umumi bir grev 
ilänma ~ah!;nld1g1 ve bui§de ko 
münislerin ~ah§bg1 anlaf.ll
maktadad1r. 

1 

1 
1 

''!:~ 
lh11111 

11;!1 
1~11111 

<;1plak ba§ kalm1yacak m1? 
istanbul 12 (Özel) - Bir di§ doktoru S1hhat ii;timai yar

d1m bakanhgma müracaat ederek dökülen Sa\:lar1 yeniden 
i;1karacak bir usul ve formül bulundugunu iddia etmi§tir. 

Bu iddia, bakanhk tarafmdan tedkik edilmektedir. 

Tünel 1 

Hastalar1n dönÜ§Ü fena 
tesirler yap1yor 

Istanbul, [Özel) - Gündent güne artan hastahk askerleri 1 

ürkütmege ba~lad1. Firar edenlerin adedi 'rogald1. Bilhassa 
hastalann faz)a miktarda Romada görülmesi umumi efkärda 
büyük bir yeis ve endi~e uyand1rd1gmdan onlarla halkm 
temas etmemesi ve hi~ bir surette hastalarm görüJmemesi 
i~in läz1m geien tedbirlcr almm1~br. 

istanbul ( Özel ) - Av
rupay1 Afrikaya baglamak 
üzere Cebelittar1kta deniz 
altmda bir tünel in§asmm 
ke§fine ba§lanmi§br. 

Bu tünel 30 kilo metre u
zunlugunda olacakhr ve dün
ya tünel rekorunu k1racak
t:ir. Bu i§le lspanyol ve Al
man müheo.disleri aläkadar 
dir. 

M. Maris 3 sene 3 ay hapse 
mahkiim oldu 

1 

1 

, l 
isanbul (Özel) - Venizelosun sabik maliye nazm M. Ma- 1I 

ris'm Yunan divamharbmda muhakemesi yap1Jm1~ 3 sene 3 
ay tecilsiz hapise ve emläkinin müsaderesine karar veril-

,,~„q 1 • ~ 

• · Nurubanu sultan ile ve 
f" zevceai Safiye Bafu sul
· 1 tandir. 

1 
Safiye Bafa sultan, Vene-

1 dik cumhuriyeti asilzadele-

b~I - j mi§tir. llk ve giyabi karar da M. Maris 20 seneye mahkiim 

Türkler gidiyor .;;;:~ada ayaklanma vetesiri 
1 istanbul, [Özel) - Fransanm dört Jimanmda vukubulan 
1 kanh i;arp1§malar Londra ve Berlin matbuatmda uzun tefsir

leri mucip olmu§tur. Bilhassa Berllin gazeteleri asileri bas
brmak i~in top~u ve deniz kuvvetlerinden yard1m istenme
sini, Fransrz kabinesinin bu i§le ugra§mak üzere fevkaläde 
olarak toplanmasm1 ~ok önemli saymaktadirlar. 

rinden ve kofo valisi olan 
Dü~e Bafunun k1z1 Lukiya 

1 
Bafudur. Lukiya Bafu, anne 

', si ve yanlarmda güzel bir 
'. ~ yahudi k1z1 oldugu halde 
1 Venedikten ~son sistem ve 
1 kuvvetli bir kamyonla Korfo 

adasma hareket etmi,Ier. 
Lükyamn annesi üstüste 

korkun~ bir rüyra görmü§ 
1 ve Ester ismini ta~1yan Ya· 

hudi k1zma - bu maksattaki 
ustahg1 hil - bu rüyay1 tabir 
ettirmi§tir. 

Ester bu rüyay1 : 
. - Sizin i~in büyük bir 

s •saadet ve eo büyük bir fleä
d 

1 
. ket ayni zamanda mukadder

t • dir! Surette tabir etmi§tir. 
' Bu s1rada„. Kalyonda bir 

~ telä1 görülmü§, ufkta p eyda 
111üviyeti me~hul bir gemi 

a 11 !ndi~e ile kar§1lanm1~br. 
01 i Birz sonra, bu geminin 
1 

lireginde dalgalanan kara 
>ayrak, Adriyatik denizini 

1
1 kasab kavuran Kara Ali 

§l le bu me~hur ve y1lmaz 'fürk 
p ~ orsanile kar~1la§1ld1g1 an
~ J l§tlm1~br. 
J ' Bu haber, gemide kara bir 

aber olmu~tur. 
~ ii Bu sirada sinyor Bafu,Es

~rin tabirindeki manay1 anc 
i m1~ ve k1z1 Lukiyanm is-

/ tmbul baremlerine bir esir 
h 

1ye sablacagm1 takciir ve 
le 1 hmin etmi~tir. 
1§ l 11 K1sa denecek bir müca
a~ • . ~leden sonra Venedik ge-
9: '1 isi maglub olmu§ ve ka-

• 2 nlar Kara Ali tarafmdan 
• • 1 1 ir edilmi~tir. 

il 1 Kadmlar i~in bu en bü
~. 1 f k feläke'fti. Fakat kadm 
!11 1 t iiner mi?. ~ ac1 ve 
ltl 1 1, 

1 

l 
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Ba~taraf I 1 incide -
etmedi, sevdikleri o toprag1· 
ki yeni Türkiye Cumhuriye
tinin yeni yuvalar101 kurduk
lar1 zaman dahi unutam1ya
caklar. 

Dobrii;enin Türk ahalisi 
yüz yildanberi, Romanya top
ragmda oturmaktad1r. istilä 
ile buraya yerle§en bu abali 
kanaatkär, \:ah§kan ve Ro
meo kanunlarma hürmetkär 
olarak tamnmI§br. Bu aile 
hayabm sever eyi huylu halk 
Romen ulusu ile daima eyi 

1 ge~inmi§tir. 

~unu iläve etmek laz1m 
gelir ki Türkler gerek umumi 
gerek hususi hayatlarmda 
tam bir istikläle malik bulu
nuyorlard1. 

Her!ü kanunlarma hürmet 
kär olan Romen ulusu, Türk
lerin, hayaHarmm serbest 
surette inki§afma müsaade 
etmi§tir. <;ünkü musamaha 
ananesine sad10 kalan Ro
manya devleti TürkJerin ya
§amak istedikleri adetler re
jimine bii; bir enegellik et
memi§ti.1. 

Yukarma söylediklerimiz
den ba§ka tebarüz ettirmesi 
läz1m geien bir noktada as1l 
kendi vatanmda ya§amak ü
zere bu halkm kendi istegi 
ile gittigidir. 

Y eni Türkinin mükemmel 
te,kiläb ve önderinin kurucu 
dehas1 hakk1nda herkesten 
ziyade malumattar olan bu 
Türkler, kendi vatanlarmda 
vücuda getirilen bütün terak
lerden istifade etmek i~in 
gidiyorlar. 

Y eni Ankaramn devlet 

adamlar1, hütüo Türk ulusu
nun minnettarhgm1 kazanm1~ 
lard1r. 

Ulusun dünkü dü§manlan
na kar~1 kafi bir galebe te
min ettikten sonra bunlar, 
devletlerini , utlak bir terakki 
yoluna sokmak i~in, organi
ze etmege kuyulmu§lard1r. 

Türkiye Cumhuriyeli yük
selmesi i~in ~ah§iyor. Gü
rültü etmeden ve can s1k1c1 
propaganda yapmadan dün
yanm -bu kö~esinde yeni bir 
medeniyelin ilk memleketi 
olmak i~in kurtulu~ yo!unda 
ilerliyor. 

Memleketimizin Türkleri, 
gidf;rlerken, kendine kar~1 

her zaman i~in dostluk bes
leyen Romen ulusunun sami
mi ~eessrlerini de bera :>er 
gotürmektedirf er. 

Naldöken 
Cinayeti 
Katillcr hug·iin 
Sorguda 

Bornovanm Naldöken köyü 
muhtar vekil Zeynel ile Azizi 
öldüren Käz1m ve ibrahimin 
bugün istintak häkiligince 
sorgulari yap1lacakbr. 

Büyük 
Süleyman 
Lokantas1 

Birinci kordon saman is-
kelesinde numara 66 da 
a~ilmt§br. l-15 

Ondülosyon 
Makineleri •• 

Bazi mödel Ondülosyon 
makinelerinin saclar1 döktü
gü ve yakbg1 Saghk bakan
hgma ~ikäyet edilmi~tir. 

Bu ~ikäyet yerinde görü
lerek ilbayhga yap1lan bir 
tamimde, c\ikkats1zhk ve sair 

1 ~ekile mü~terilere gelecek 
zararlarda dolay1 bu cihaz
larm1 ku1Jananlar111 mes'ul 

' tutulacaklan bildirilmektedir. ------„·--· --
Gök yüzünde 

- Ba~taraf1 1 incide -
lirler. Öyle zamanlar geliyor 
ki av hiläl halinde iken bu 
y1I 1zlardan birile yak10la~1-

yor. Son bir hafta i~ine bu 
yild1zlardan bh ka~ile böyle 
ucuca geldi. Agnstusun fü;ün 
de Zühale, be~inci gün 1 

Merihe, altmc1 ve yedinci 
günlerde Mü~tcriye tesadüf 
etti. „ 

~ 
•• 
Uzüm günü 
Ankara - Bu yil fazla 

üzüm ürünü bulundugundan 

yurdun her tarafmda Türko

fis tarafmdan bir l Üzüm 

günü] yapilacakbr. Koopera
tifler tarafmdan yap1lan ki
Joluk paketler Ziraat ban

kasmca sahn almmaktad1r. 

Bu üzümler ha)ka da?1bla
cakhr. 

DarÜl§efekaya 
----~oo-------

G iRiS iMTiHANI 
istanbul [Özel] -- ilk mek

teplerin dördüncü sm1fma 

ge~en ~ocuklarm Darül§ef e
kaya giri§ imtihanlarma 20 
Agustostan ba~lanaca kbr. 

~imdiye kadar teshit edi

len talip miktar1 yediyüzü 

ge'rmektedir. 
11.:;;11 '~' li!,l.lll ~ ;'"+i i•~ f.~ 11~11 1 
h .1•1 llr1• 1'' h11111f ~ r:...= a:. ..::= „.::; lf11t1ll t 

14 Agustos (:ARSA~IBAgünü alq;an11 saat nda 

TA YYARE SINEMASINDA 
VEDA Müsameresi 

. Zengin ve orjinal bir film program1 
Istanbul radyosunun k1ymetli san'atkär1 bayan BELMA 

CEVDET ve arkada§larmm hüyük ve zarif musiki müsa
mereleri. 

Dikkat: Mevkiler numarahdir. Biletler ~imdiden 
ki§ede 5""maktad1r, 

10 ACUSTOS 
I 

Manisada maG 
Bornovahla r 2 - 1 ile 
i\lanisahlara yenildi 
Bomova sporculan dtm 

Manisada Y ddaraspor taktm• 
ile ögleden sonra mukarrer ... 
olan ma~m1 yapm11lard1r. 

<;ok heyecanh olan ma~ 
Bomovahlar 2 - 1 ile maglup 
olmalarile nihayetlenmittir • 
Bornovablar dün ak,am lz
mire dönmüflerdir. 

Burdur 
Bisiklet~ileri 

Burdur ilk mektebi ba1 
ögretmeni bay Haydarm ida
resi albnda bulunan bq 
bisiklet~iden lmürekkeb Bur· 
dur bisiklet~ileri Menemen· 
den 11ehrimize gelmi1ler, §eh
rin bazi yerlerini gezdikten 
sonra bugün Aydan, Denizli 
yolile Burdura hareket etmi1 
lerdir. 

Burdur bisikletcilen . Afyoa 
Kütahya, Eskitebir, Ba ke· 
sir, Bursa, Edremid, Berga• 
ma, Ayvahk ve menemeni 
gezmi§lerdir. 

~arbay1m1z1n 
Dikkatine 

On senedenberi Alsancak 
da Hac1 Bekir sokagmda 
müstecir oldugum 55 numa· 
rah f1rmda ekmekcilik ve 
pastac1hk yapmakta ve o 
semtde bulunan müot„riJe
rimin daima memnuniyet ve 
takdirlerini kazasmaktay1m. 
Bu defa bi„ raporla seneler• -
denberi büyük tbir temizlik 
ve dikkatla islettigim fir101-
mm kapatilmas1na karar ve· 
rildigini hayretle ögrendim 
Namus ile ~abffrak ~oluk 
~ocu'gunu ge~indiren ve bu 
sayede bir ka~ yurdda§a da 
bir ekme'ct paras1 temin ed• 
bu biricik ge~inme yolundan 
mahrum edilmekligime vic
danimzm .. raz1 olm1yacag1m 
bildigim • i~in arzederim lr.i: 

1 _ Farin1m mevcud f1nn· 
larm en temizlerinden biridir 
ve i;ini ta~larile yapdmitbr. 

2 - Su i,sizlik zamanmda 
bir yudda,1n ekmegilJden of
mas1mll"' feq41s1n1. ~ali täk· 
dir etigimiz i~in ~izzat yap•· 
cagm1z bir teftiite is& de 
kanaat getirecek olaraun1L 
her türlü cezama igtirazslZ 
riza gösterebegimi !1imdiden 
kadul ediyonn. 

3 - Yapacagm1z bir tef· 
ti§ neticesinde bir gara kur
ban gittigimi anhyarak sön· 
dürülmek istenen ocaktm1 
yeniden ihya edeceginizi, 
yurdda,Iarm ifsiz ve ekmek
siz kalmamak i~n öteden 
heri takip ettiginiz prenJibe 
uygun dü§ecegini umar ve 
bu vesile He de say~lanmt 
sunanm. 

Alsancakta Hac1bey soka
gmda (55) No. h firm 

miisteclri 
ALt RIZA 

Hlkm Sesi - . Bir ekmek 
i§i, bir hayat i§i oldugu i~in 
§arbay1m1zm bu meselede 
kurtar1c1 bir ilgi gösterece
cini biz de ummaktay1z. 

Foto-Ressam 
<;ivici hamam1 kar11smda

ki atalyasm1 hükiimet kona -
g1 kar§ismda 34 numarah 
daireye nakleden fotograf~1 
ve ressam. arkadqlar1m1za 
Jn\IVaffakiyetler dilerii. 


