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Sa~b •e Batmubarriri Ne1riyat Ämiri SIRRI SANLI 

ABONE SERAi'Ti StRRI SANLJ 
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tDAREHAN~Si 
timir Birinci BEYLER 

SOKAtlNDA 
Dercedilmiyen evrak iade 

CSi 
Seneligi 7, Alb Ayhg1 4 

Lirad1r, Günü Ge~mi~ 
Nüshalarm Beheri 

1 5 Kuru1tur. 

SESIDIR ( Halktn Scsi ) Matbaas1nda 
Basilm11tar „ edilmez 
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Atatürkün Ba$kanligi Altznda Bakanlar Kurulu 
Kls~ VE AylK 

B~ 1r kolu senin, 
Bir bacag1 benim ! ! ! 

~ sabahki gazetet:rin baz1 ha berlerine 
1nanmak caiz ise Habe~istan1 bu suretle 

bo,i{n1ak istiyecekler .. 
l\c~epimiz büyük bir §a§km- y1 seni can ve gönülden al-
..: okuduk: Habe~ ilini k1§lanz, Y a§asm medeniyet! 
la Avrupa devletleri pay- SIRRI SANLI 
~~a~1 dü§ünüyorlarm1§! Bu •-

'

„ er1 okur okumaz insanm 1•TALYA 
O~\i Ö •• d „ l b' t bl , nun e ~oy e ir a o 

Mlltilan1yor : 

~ lier farsatla soysalhktan 
leedeniyet) ten, insanhktan 
'km„ vuran bir Avrupah Ar
~ an1n -Avrupahlar nazarm-
IL Yabani ve yamyam sayi-
~ll. h' - k l 

-~•-•<>----

On iki adada faa
Jiyetc ba~la<l1 

Paris ( Radyo ) - italya 
yeniden elli bin askeri siläh 
altma ~ag1rm1~hr. Bu asker
ler §imdilik bulunduklar1 -ma-hl Ir ~ocugunl! ya a am1~ 

'1~~1'lar1 ile dövüyor, yum- bal garnizonlarmda talim ve 
Uyor, eziyor. terbiye göreceklerdir. Oniki 

!0~'1 acakh hali gören bir adada k1z1l salib ve askeri 
t llledeni Avrupahlar ba- hastaneler tesisine ba§la-
ltiyorlar ; m1,Iardir. 

Türk-Macar 
Ve Y unan tecim n1u

ahedesi yenile~iyor 
Ankara ( Özel ) - Müd

detleri bitmek üzere olan 
Türk - Macar ve Yunan te-
cim muahedeleri yenile§ecek
tir. Bu muabedelerin daha 
geni~ olacag1 tahmin edil
mektedir. 

•1 
~t 

Atatürkün 
----~~~~~oooo~------------

ßa§kanl1g1 alt1nda bakanlar 
kurulu toplan1yor 

istanbul (Özel) - Bakanlarmhepsi buraya geldiler. Pa-
zartesi günü Atatürkün ba~kang1 altmda ilk toplanbs1m 
yapacaktir. 
~ IP!'~ ~I 1!;11 :_~ ~._ '1~ .r. ~ 
~ l~d b1udl ll11dtl dll lllwll li:lll e_+J 

' ' Patris ,, gazetes!ne yapi. 
lan hücum müncsebetile 
~~~~~~~~~~~~~~„..00„00------~----~~~-------

Atinadaki muharrirler ve (umhuriyet~i 
gen~ler kurumlar1n1n hük1mete kar§I 

yapt1klar1 protesblar 
Atina (Özel) - Bazi silahh G. Leskovi~ üzerinde dolu de yakalanm1§b. 

kimselerin cumhuriyetciler bir lüverver bulundugu hal· ( Sonu 4 üncüde ] 
t 
.. b' h'. d „ •••••••• „ •••••• „ ••••••. „ •••• „„„„„„ •• „„„ 

par 1s1 masma ucum e e- ff b J J • 
rek muharrirlere sald1rd1k- ar l et er1 

-----~ 

F eci bir kaza 
iki ki§i denise dÜ§erek 

bogulmu1lard1r 
Evelki gün Özbek köyün- 1 ba§lam1§b. Hayri suyu bir 

de Bostan yeri dalyam yak1- taraftan bo§albrken diger 
mnda feci bir kaza almu§ taraftan da istimdat maksa-
ve iki ki~i bogulmu~tur. dile havaya iki el tabanca 

Gümrük muhafaza mcmur- atmI§hr. Tam bu sirada ka-
larmdan 'Sabri oglu Hayri ytk äni olarak devrilmi§ ve 
dalyam kontrola gitmi§ti. i~indekilerin hepsi denize 
Vazifesini gördükten sonra dökülmü~lerdir. . 
yine ayni dalyanda bulunan Vaka yerine Ali oglu Hli-
ku§~ulardan Mustafa ve oglu seyin, kay1g1 ile yeti,mi~ isel 
12 ya§mda Mehmed ile bir- de Hayri ile Mustafanm bo--
likte Niyazi oglu Mehmedin gulmu' olduklan görülrD'ül-'""1 

kay1gma binerek dalyandan tür. 
hareket etmi~lerdir. Bu iki ki§i yü:z.mek bilmi-

Kayik su ahyordu, dalyan- yordu prpma ~1rp1na boguJ-
dan 150 metre kadar a~1hn- mu§lard1. <;ocuk kurtulmut· 
ca kay1ga fazla su girmege tur. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ S E 
BavEdenin 

Önen1Ji divevi ! „ 

Bay Eden Bay Lavala 
demi§tir ki: ltalyanm lngilte
re mübimmat fabrikalarma 
say1lm1yacak miktarda borcu 
vard1r. Harb vukuunda bu 
paray1 ödemesi mümkün ola-
m1yacakhr. Bu fabrikalar ye
niden kredi a~mak niyetinde 
degildirler. 

Eger italyay1 sava~tan vaz
ge~irtmekten kabil olmazsa 
ingiltere Avrupa ve harb 
i§lerinde aläkasm1 kesecek 
ve mesuliyet kabul etmiye
cektir. 

ilküzüiU 
-

Mahsulü bugün 
merasmile 
sevkedildi 

izmir tüccarlarmdan K1rk

aga~b oglu 8. Kiz1m ismail 
tarafmdan F elemenk, band1-

rab "Ganimedes„ vapuruna 
yüklemi§ ve Almanyaya sev
ketmi§tir. 

Ve ilk üzüm bayraklarla 

bezenmi§ §ata yüklenirken 
' limanda bulunan bütün va· · 

purlar düdüklerini öttürerek 
bu mesud badiseyi se)amla
m1§lard1r. Vapurda acente 

tarafmdan tören~ yepalm11tir. 
Bu kutlu i§i ilk önce bap
ran saym tüccar1m1z Bay 
Kiz1m ismaili özyürekten 
kutlular1z. 

Telefon 

No. 

3·882 



Salute 2 ( Ha1lua Seil ) 

Safiye sultan Gangisterler 
SMAN oGULLARI TARIHININ EN HA~METLI VE 
ANLI SAFHALARINA DAYANAN TARIHT ROMAN 

• 
Y aln1z Amerikada degil ln-

=-----------
- lidNCI KISIM -

Esir Pazanndan Saray Ve 
Sultanl1ga ••• 

gilterede de var! 
Serlevbay1 yanh!J okmay1- : eden, er veya ge~ mutJaka 

n1z; mahud ve korkun~ !Jehir öldürülür. $abit s1f atile bir 
haydudlari yaJn1z Amerikada kötülügün sebeb veya faiJini 

•• degil Londrada 0 da, bem de iösterenler de öldürülürler. 
-4-

Saraya nüfuz yolunun en eyi 
bem de istediginizden fazla Bunun~ün ~etelerden ne po· 
olarak var ! liae, nede hikime bir ,iki-

si i k1rm1z1 sacl1 Y ahudi 
y almz, lngiliz fehir hay- yet vuku bulmamaktad1r. 

dutlan henliz Londra 1ehri 
hudutlarmdan i~eri giremt
mi11ler ve bilhassa Glasko'
da faaliyet yapmaktad11lar. 

k1z1 bulmu1tu . 
- Acizane olarak benim- vetli nüfuz läz1md1 ve bunun 

de fikrim budur. Fakat Lu- yolunu da dünkü cariye, k1r-
·yayi iade etmemek liz1m- m1z1 sa~h Y ahudi k1z1 bul-

mr. mu1tu! 
Ne i~in? Bu uzun düfünceden sonra 
- Pa1am bu k1z be, se- ~emsi pa,a, kartismda divan 

aedir beiJim elimde bulun- durmakta olan Estere: 
maktad1r. Zaycesine bakbm: - Bre cehut k1z1 ! Sen 
Sultan olmak kendisine mu- zebanilere biJe külähi ters 
bdderdir. Zekis1. güzelligi giydirecek oir fitnesin.. . Ter-
Ye kü~ük yqda gösterdigi tibin makbulumdur. Söyledi-
ihtira1 onu bir 1ultan yap- gin gibi olsun ! dedi. 

am1za .emreder! Pa§anm müsaade§ile Ester 
Y ahucli k1zi, Semsi pa1a oradan d11an ~1karken $emsi 
~abucak bir ortakhk mu- pa11a ~ok memnundu, Este-

veleai yapmlf vaziyeti elde rin memnuniyeti ise... hakile 
ifb. Pa~a bunun farkma ve pek büyüktü. Hatta ~1kar 

am11 d.~ldi. F akat bu- ken : 
s6ylecliji sözler bakika„ - Saray kap1larm1 ken-
nazan dikkatini celb dim a~1yorum, art1k ! dedi. 

• ordu ve: ( Arkas1 var ) 
- 56.Jllne devam et ! 
Dedh 
- Benim diitündügüme 

Du~eye bem 
„.~,diieler mu-

d1r. 

~r .... _ zaten ODUD 

uz~latmas1 da li

" Liiki~a» ,,,.,.,~au 
, keddisi 

1 terbiy nru, v .•. 
Y ahudi k1 1n1n dü§üncele
• pek t•Yaal hatlrct bulan 

1 pap, · liayretle ve sa-
1kla: 

- ... Ve ••• Dedi. 

Yahudi -"•ZI kurdugu plin
$emsi P•tan1n fikri ve 
leiine ~ok uygun olma • 

~ok memnun kald1 

Büyük 
Süleyman 
Lokantas1 

Birinci kordon saman is-
kelesinde l!Umara 66 da 
a~1Jm11br. 1-15 

Sat1l1k 
Arsalar 
Tepecikte Käg1dhane cad

desinde iyi bir mevkide ve 
ucuz fiatla sabhk arsalar var
dir. Talipler matbaam1ze mü
racaat edebilirler. 

Yüzlerce Gangister gen~ 

Sko~yamn bu büyük 11ehrini 
dehfet i~inde birakmaktad1r· 
lar. 

Bunlarm silählar1, bof ve 
kir1k i~ki ~i~eleri, ~i~ler, us
turalard1r. 

~imdi Glaskovda dört ma 
ruf ~etc vardar: Billi Bus, 
Derri Bus Pretistan, Kent 
Stor Son Tev Katoaiktirler. 
Bunlardan ba,ka bef, alta 
ikinci derecede 'rete mev
cuttur. 

Bu ~eteler, Amerikada ol
dugu gibi birbirlerile de harb 
halindedirler. Burada bir de 
katohk ve protistanhk:davas1 
vardu. 

Bu ~eteler Glaskonda bir 
dereceye ... kadar polis-vazife
si de görmektedir! Alaangli
ken ~eteciligin bu k1sm1 cid 
den gariptir. Bu ~etelerden 
birsine muayyen bir ücret 
ile abuna 11olanlar i~in 11ehir 
haydutlanndan korku kal
maz. Abuna:bedellerinin mu
ayyen zamanlannda t hi~bir 
teehhüre meydan vermeden 
tediyesi 1artbr ! 

V ermiyenlerin vay haline ! 
Bunlar i~in rabat kalmaz ve 
ölüm her güniin en kuvvetli 
ibtimali oluyor ! 

Polise gelince, polis bu ~e 
teler kar11s1nda ~ok äciz bir 
mevkide kalmaktad1r. <;ete
ler; evvelä tikäyeti ve ,abit
ligi ölüm cezasma tabi tut
mutlard1r. Polise ,ikäyet 

- VeJiabd olmas1 en zi
e ihtimaJ dahilinde olan MANiSA ~ARBA YLGIINDAN -lazadegln keramdan biri

e arz •e takdim ederiz. 
Dedi ve aorda J 
femai pqa bu teklif kar

da derin bir dil1ünceye 

E•et... Zaman1n en birinci 
· mümkün oldugu kadar 
ya yalatmak, sarayr elde 
ekti! Sarayda vakra, Nu-

u •u.ltua iptisab etmi, 
bim•fesi altmda idi. 

t Nurubanu sultana, 
k boJ bol hediyeler ve
diji müddetce makbul 

bilirdi. HMUza bem vardi 
de~ y.ktu. 

endiliiinden fazla bediye 
n, yahud Nurulanu suJ

batka bir cihctten nü-
imkin1 buJan her bangi 
rakib kendisini her vakit 
„ veya· ezdire bilirdi. 
'e o koca sakalh Sokul
kinm1 buldugu ande 

151DJ YemenJere snr-
Y edikuJeye hapse 

bquu kopartmaga her 
hazarchl 

mamn padi,ab1 ° lkinci 
de. dem ~ekmekte, 

n1 ibtiya( ve.dri Sokullp 
ed P•taya' S.rakmaktan 
birtey bilmiyordu. 
„. ~J• daba kuy„ 

Asgari takriben 240 beygir 
kuvvetinde kondenseli kam
pavend sistemi dakikadki ade 
di devri takriben 200 olan lo
komobil .veyahut kazan1 ay
r1 bir buhar makinesi ile bu 
makine ile dogru raptedilmit 
(kay11s1z) 200 kilovatl1 ,,Trip
hase" 380-200 votluk en son 
model jeneratörü ile beraber 
Manisadaki yerine konmak ve 
i§ler bir halde teslim edilmek 
1artile (Gümrük resmi beledi
yeye aittir) bir makine al1na
cakhr. 

Taliplerin fiatlarile birlikte 
Manisa ~arbayl1gma 20 
zarf1nda müracaatlar1 
olunur. 

•• gun 
ilin 

Katil ve soygunculara ge
lince: Mabkemeler isbab su
butiye ve ,ahi f1kdanmdan 
dolay1 su~lularm hakiki ce
zas1m vermekten aciz -kal
maktadarlar. 

<;eteler, kendilerine nüfuz 
mmtakalar1 ayr1lm1,tir. Bu 
mmtakalara bir ~eteden di
g~ri büküm edemezler 

Y almz baz1 Cumartesi ak 
§amlar1 ~eteler kaf alar1 iyi
den iyi tütsüiedikleri zaman 
mmtaka tecavüzleri ba~lar 
ve. o zaman, müthi~ bir so
kak muharebesi ba§lar. Us-
turalar, sivri fi§ler, tun~ yum 
ruklaa faal yete ge~er. Polis 
gelip aralar1m bulunc1ya ka 
dar käfi derecede haydut 
)Clralamr ve hatta ölür. 

F akat bu kanh badi eler 
blkkmda adli takibat yap1-
lanaz. <;ünkü ne mü§teki 
v1rd1r, ne de sahit! 

Zab1ta ölenlt:ri tesbit eder, 
u~l~n tahkikata ba~lar, dos
ytyi adliyeye verir, o kadar. 

B1ndan ötesi ~1kmazf Ma
mfi, haydutlarm kendi ara· 
la1nda böylece bir taaviye 
ytf>malari da ho1a gitmez 
dtil ! 

larde1ler 
lglencesi 

BCllribaba HaJkevinde 
GARDENPARTI 

f<..rantina Kurultay spor 
kulitünün Bahribaba HaJke· 
vind verecegi Gardenparti 
i~in 1üyük haz1rhklar yap1l-

mak ve gidecekleri ~ok 
egl•tirecek numaralar ve 
sürp~ler haz1rlannH§hr tav
siye ieriz. 

i"~' 'ia::t ••~m~~ 
n <;o~icaretli bir bavadis ' 
~ MÜ ENDISLERE, u 
~ FOTE~!"f HITLERE ~ 

1 
MUjde Ji 

hfif askeri) e ~ 
~ <;ad1rc1s1 ~ 
~ Y1da Caves ~ 
'1 lzaJde ~ekerciler §Br- r 
~ §ISIDd 30 numaral1 maj'a-
~ zam1z1 daima yeni ve eski r 
'1 ~adir 'tcntelerimiz reka- 1' 
~ bet ktul etmez derecede D 
'1 ucuz S1hr. Häti~ten geti- 1' 
~ rilecek eski ~ad1rlar ve D 
'1 tentele gayet güzel ve n 
~ ucuz tle tamir edilir. i ! lstifad«~in bir defa ziya- f 
'1 ret edmrsiniz. r 
~ 1 - 12 1i 
ct=a ~--=- „k;t::a&;ta~ 

D~eltme 
l 5 Aktos taribli nüsha

m1zin iki sahifesinin ii~ün 
cü sütun~aki gayri men
kul malla. a~1k arhrma ili-

n1nan ~ir~ icra yaz1lacag1 
yerde akn icra yaz1lm1~hr 
dGzeltiriz. 

16 ~USTOS 

Methur Yunan Muhrrrirlerinden: Pavlos Argiru'nun Eleriadea 

.Drri1111111ci Klz1 
~r1 

&AKICI EFE 
- IKINCI KISIM - -YAKAN AfK-

-22-

Vasil bir sevda yüzünden 
daga ~1km11 bir adamch 

Bu görüfmeden sonra bir 
zaman ge~ti. Ve Mari~an1n 

da bir delikanhy1 sevdigi 
anla1ild1. 

bir gün ba1ka köyden bir 
delikanh Nifde Mari~amn 
babas1na :'.misafir gelmiftir. 
Bu tlelikanl1 da bizim bildi-

BELEDiYEYi 
Zengin etmege 

karar veren 
kad1n ! .. 

-1-

Bayan tran1vavdan at-
• ol 

lad1, ba v ,) Jira v1 ödedi 
• ol 

~aziye k1skan~ bir kadm-
d1. 0 gün kocasma ülttma
tom verdi: 

- Bu böyle olmaz Kadri. 
Anladm m1? Her kabahat 
yapbk~a senden para cezasi 
kesicegim. Bak bir de ceza 
tarif esi haz1rladim. Al oku. 

"Sokakta kadilara bakmak 
5 Iira. 

"Benim tan1mad1g1m bir 
kadma seläm vermek 5 lira. 

"Tekerrür balinda 10 lira. 
"Eve bir saat ge~ kalmak 

5 lira. 
Kadri gülümsedi,• fakat: 
Güzel bir fikir .. Bu para

Jar1 nas1J tahsil.i.edeceksin? 
~- Sen hi~ 'i merak ebne 
kocac1g1m.„ Ben paralar1 
tabsil etmem... Ettiririm. 

- Vay vay vay.„ TetkilA 
bn, tahsildarlann var de-
mek ... 

- Hem de nasd ... 
Sinemaya gideceklerdi. lkisi 

de haz1rland1lar. Evden ~·k-
hlar, tramvaya bindiler. Tram 
vay tamamile dola idi. Ön 
tarafta ayakta duran bir ka~ 
güzel kadm vard1. Kadri 
arbk cebindeki cezaj tarife" 
sini filän unutmu,tu. Bilhas
sa ayakta duran kadmlardan 
biri san,m bir alev gibi 
i~ine kayd1. 

Gözleri takildi, kald1. Bir
denbire kolunda müthi' bir 
~imdik. Kendine geldi. 

Kar1s: 
- Be§ lira para cezayt 

diyordu .. 
Gülümsedi, nas1l alabilirdi? 

Tramvay yava~lam111b. 
~aziye ön sahanhga ~1kb. 

Vatmamn: 
-Acele etme!.. demcsine 

zerre kadar aJd1rm1yarak ba
samaga indi. Tramvay yürftr-
ken a lad1. 

~aziye bir belediye memu
ri)e konu§uyordu. Belediye 
memuru bir käj'ida bi: ,ey
ler yaz1yordu. Kadri onlara 
yaklaftlgt zaman belediye 
memuru yazd1g1 kig1d1 ka-
nsma uzatt1: 
-Be~ lira ceia verecek 

siniz. Kadm sevin~Je koca11-
na emir verdi: 

Memura hemen paray1 ve
riniz, karakola gitmeg„ mec-
bur kalm1yahm ... 

( Yar1nki say1da ) 
Kadri ikinci be9 liraya na

ad verdi? 

gimiz V asilden bafka bir 
kimse degilcli. 

V aail birka~ gin milafir 
kald1. Mari~a bu V asil ile 
baz1 yerlerde gezdi ve llk 
s1k göriltmiye muvaffak ol· 
du. Neden1e iki taraf da 
birbirini ~ok ~puk 1evc:li; 
bir ak1am. bir k1r eyleace
sinde a1klann1 birbirlerine 
itiraf ettiler ve bir alqam 
da berkes uyudup bir za
manda evin bab~esinde bu· 
lu1tular. 

Kendilerini bi~bir kimH
nin görmemesi i~in tabii oWI 
her t dbjri yapblar, fakat 
yal101z bir kitiyi unuttalar 1 

Bah~enin etrafmü, c:hvar· 
Jar1 lizerinde aras1ra gBrll· 
nen bir hayalet vard1. Bu da 
mabud Sotiriden batk• bir 
kimse dej'ildi 1 

Sotiri, Mari~llJ reddin· 
den sonra hi~ durmam•t bir 
intikam yolu aratbtd1. V asi· 
lin misafirlijini ilk andan 
itibaren ho1 g6rmemitti. 

Bunun i~1n gelditi glncleia 
beri Mari~enin evinin etrafu:r
dan aynllinyordu. f.a nreee 
Mari~e ila Vuil .evifirken 
de g6rmete muvaffak ol
mu1tu. 

Bundan bir iki 8'iD 1oara 
V asil bir kahvenin Bnladen 
ge~erken Sutiri yan1na yak· 
latb ve: 

-1PaJikari, bana bakAD· 
ya„ Sana iki s&dm var. De
di. 

- Bana m1?„ 
- Evet, sana palikanml 
- Fakat ben seni tam„ 

m1yorum. 
- Merak etme, kim olda

gumu ögreneceksin. 
- Pekili„ görlifelm 1u 

halde; 
- Burada dej'il. 
- Neden? 
- <;ünkü senin ve Mnim 

eyligimiz i~inf ... Ne konuftu· 
gumuzu halk duymamabc:hl 

- $u baJde, istediiin ye• 
re gidelim. 

- $urL da bir yer var ora• 
da istedigimiz gibi 1lrlfe· 
biliriz. 

Haydi gideliml 
Biraz yürl\diiler, hi~bir 1e, 

konutmadan Sotirinin iatec:li· 
ii yere vardrlar. 

Sotiriye: 
- Balikaram, i1mini lsiy· 

Jer misin? 
- Bana V uil derler. 
- Samnm ki kirye Niko· 

lanm misafirisin .. 
- Evet. 
- Kisye Nikolanin bir 

k1z1 var, Mari~a .. <;ok gtlzel 
bir k1z degil mi? 

- Gözel veya ~irkin bat· 
kalann1 alikadar etmez •· 
01nm. 

- Sen yabanc111n. Tabü 
dir ki Man~an1n sDzelßll 
seni allkadar ebQemelicHr. 
Fakat ben Nifliyim bu me1e
le benim i~in b&fk.1r. 

( Arlr.Mt var ) 



Sahif e 3 

Dabili ·ve ~ocuk bastahklar1 
doktoruQ: AT AL 

Mahmut Sevket 
RUSYA DARÜLFÜNUNUNDAN MEZUN 

Diplon1a Nun1aras1 448 - 348 
H~g- . ii d un saat 15 - 18 ze kadar Kar~1yakada lnk1läp soka-
~da hususi hastalar101 kabul etmektedir. 

P~ayir lzmi;:de 
lz:r~iulUsal lzmir panayiri ~i~ek ve aga~ koleksiyonla-
fid lr e oldugu gibi her ~e- rim emre haz1r bulunduru-
ari ~hzc ve p~ek tobum- yor. 

) 

rc..,, •rnyevi gübreler, kim- Pavyonlarm1 aga~ ve ~i-
~\:~k rn~yve agac1, sebze ve ~eklerle süslemek istiyen sa-
h ilä~lari ve ~e§id alet- ym mü§terilerc büylik kolay-
1.1. Panayiri de fzmirdedir. 
1 sar „ „ hklarla panayir sonuna ka-
Jh onunde " Meram to-
1.,.111 ~ " dar bak1c1 kendimize äid ol-
lr rnagazasm1 bilmiyen, 

•at„1 p k . . . mak üzere pek müsait ~e-
oLt l' ar ~· vc ~1~eK~1m1 D "!·· raitle anla~thr.. Mevsimlik 

'k 0irudan dogruya en yük sebze ve 'r.i~ek tohumlan-
·, firmalarla münasebeti m1z1 gümri.iktcn ~ektik.. 

1 
11 Meram tohum magazas1 Hisarönü 

1 
~ene panayir i~ind'! pa- Telefon 3478 "Meram „ 

Yir Ya kl · · · H·· . A . ~ paca ar 1~m zengm useym vm 

e 
~~~~~~~""'"'!!""!'~~---~~~ 

Güzel Hisar 
Mefru§at magazas1 

P4EHMET KAVUKCU 
~ izn1ir 'Yolbede~teni l ~o 1 B 
Pi:in, ketcn, file perdelerin enva1, perdelerin file, tül 
, 
1 

1 ve karyola tülleri, kerem ye~il, astor ve has1r per
k Pcrdelik ve kanapelik kadife kreton, more ve fan-
Urna~lar. Perde sa~aklan ve baglar1, masa örtüleri ve 

btak1niJar1, karyola örtüleri, pamuk ve yün battaniyeler 
an, kanape, sofra mu11ambalarmm enva1. Bronz ve ce
l~ider vargel vestor aga~lari, yolluklar vc paspaslarm 

~ tf hoyalar1. ~ezlog sandalye bezleri, kanepecilige aid 
~~c ve mefru~ata müteallik e~ya rekabel kabul etmez 

~gazam1zda sat1lm.:_k ... taiiiiidiiiii1 ... r ·..._......, ...... ______ ._ 

( Hallun Seal ) 

Tecrübeli bir : 
muallim 
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LEBi 
ilk ve Orta mektebleri 

talebelerine ikmal derslerini 
az zamanda büyük bir gay
ret ve gayet ehven ücretle 
~ok kuvvetli ~ah~tmp yeti~
mek üzere bususi ders ver
megi teahhüd ve muvaffaki
yet temin eder. 

öldürmek • • 
lCln 
' 

B L A FLAK 
Ad Arabfmm reS : Yagc1lar 

sokagi ARIF OKURER. AL z 
T 

E 
R 

z 
Um um deposu 

2 inci 
- Edvar Conson Halefi 
Kord n No. 88 

M Telefon 3306 
E z 

' H E 
K 

1 
M 
E 

T 

lzmirliler Nede • e c Ediyorlar ? . . 
Yaln1z izn1ir degll izn1ire ko1n~u bütün iller halk1n1n Kahaday1 ve 

)'ük~eJ 1·ak1s1111 neden tercih ettikJerini bilivor n1usunuz? BiJn1ivorsa-
n1z f~:{reniniz; 

Kemeralti 
Hükümet 

Kar§tsmda 

Bu ·ak1lar i§tah a~ar, ne~'e verir ve ayni zamanda vücudde bir g1da hizmetini görürüi. 
i§te bmun i~indirki herkes Kabaday1 ve yülcsel i~mez. 

NEDEN Mi? 
i§te Bak1n1z Neden ! 

HERKES SORUYOR: 
Neden (~emsi Hakikat) m hükumt konag1 kar§1smdaki 

(Ucuzluk Sergisinde) 
1 - Mü§terilerin akm1 gözt ~ar 1yor ? 
2 - Buradan ah§ veri§ edcnlerinyüzü güler ? 
3 - Herkes herkese bu Ucuzluk~ergisini tavsiye edip 

duruyor? 

1 - Uucuz mal satan bu müess6e ucuz mal sahn ala
bilmek i\:in hi~bir zahmettn, hi~bir fedakärhktan 
~ekinmez. 

2 - Mü§teri ald1g1 her§eyden V• burada gördügü nazi
käne muamele ve kolayhkl2dan mcmnundur. 

3 - Herkes, herkese bu sergiyi avsiye eder, ~ünkü: Bu 
suretle tavsiye ettigi adam1 arkada§hgm1 ve min-
nettarhgm1 kazamr. 

~**'****=**~~ilt:Nc*1c*'bt~ 

~ D 0 KT (R a 
~ A. KEMAL rONA Y 
~ Baktcriyolog vc hul21k ile salgm 
'?t hasta hl Ja r 111üthass1~1 
« Basma,hane istasyonu kar~1smd1Dibek sokak ba§m- » « da 30 say1h ev ve muaycnehanesije sabah saat 8 den J+ 
•• ak~am saat 6 ya kadar hastalaru kabul eder. •• 

Müracaat eden hastalara yap11as1 läz1mgelen sair ~ 
~ tablilät ve mikroskopik muayeneri ile veremli hasta- i « lara yap1lmasma cevaz görülen P1motoraks muayene-
jj sinde muntazaman yap1hr. Telefon: 4115 

~~~~~'P$~~~i~,,:m+JPt:~~~ 
Kiraltk asri lamam 

Tepecikte H lal mevkiindeki (Hilälhamam1 kirahkbr. Bu 
hamam ~ehrimizin en güzel ve asri biam1d1r. l~indeki du§ 
tertibah mükemmeldir. Görmek i~i hamamm itsaliodeki 
Hiläl fmnma, anla~mak i~in da " fi<m Sesi " gazetesine 
müracaat olunur. 

1 DR AR T Ai Li Li 
Kimyager Abdüselam Ak

günlü Labor(luvar1 
Saghl< Bakanhgm müsadelerile 2 ia Beyler sokagmda 

Beyler hamam1 yanmda 72 numarah aireye ge~irilmi§tir. 
Amerika, lngiltere, Fransa, Almanya lsvif;rede 'f edkikab 
kimycviyede bulunan PASTÖR enstit.inde fdrar ve kan 
tahlilleri KÜRI enstitüsündc Smai ve iden tahlilleri üze
rine ~ah§an Kimyager A. Akgünlü htahlili bizzat kendi
si yapmakta oldugu gibi saym etibbangösterdikleri Jüzum 
üzerine bususi ara§hrmalar cla yapma1d1r. 

Laboratuvar hün sabah yediden 
gece on:adar a~1khr 

Telefon: 220 

' istanbul eyoelu Tepeba§I ti-
Y t os elediye bah~esi 

ka§1s1nda [Bristol Oteli] 
Kaloriferi, asansürü, odalar i'rinde akar soguk ve s1cak 

sular1 ve odalarda banyolan vard1r. Salonlar1 gayet süslü, 
~ok temiz bir äilc otelidir. Fiatler yüzelli ( 150 ) kuru~tan 
ba§]ar. Bu otel ve Sirkecideki Osmaniye otlleri lzmirdek.i 
Askeri otelinin eski kirac1s1, izmirliler ve havalisi halk1mn 
yakmdan tamd1g1 ve sevdigi Ömer Lütfinin idaresindedir. 

istanbulda izmirlilerin yegäne bulu§tuklar1 ve bi:le§tik
leri, misafir kald1klari yer bu iki oteldir. Kendi evlerindeki 
rahab burada bulurlar. 

Bristol Osmaniye otelleri 
kirac1s1 Ömer Lütfi 

Eczaciba~l Sülev?Ian 
Y Fer1d 

Kolonya ve 
esanslar1 

Her tasavvurun üstünde 
lätif ve sabittirler. 

l~ahar 

1\lttn dan1las1 

Yasernin 

Unutn1a beni 
Senin i<;in 
Ful 

J)alva 
"' 

l\lanulv.1 
isimlerile yap1hr. 
T aklitlerini almamak i~in 

F •d isim ve etike· er1 tine dikkat e-
diniz. 

M. D EP O 



Sahife 4 ( Hailan Seti J 

1Kadin yüzünden 
------------------------------------ao--------------------------------------

18 ir gen~ diger bir genci birka~ -

1.tanbu1 ~~.~;~~:~ Y~::1:~:0 yo~mu? Nevyork$ehrinde 1 

--------------- 00 ak§am1 kadm yüiünden bir Diye bag1rm1~ ise de sev- • 
cinayet iolmu,, bir gen~ gilisi Saniye korkusundan ltalyanlarla Zenciler aras1nda 
diger bir genci yaraJam1§br. oldugu yerde kalmi§ bagua- d h b • 1 
Hädise §Udur: mamI§br. Yarah, ka~an ada- kanl1 me}' an mu are es1 

<;arf1kap1da lzzet oglu Meh- mm kim oldugunu tammi~ Londra (Radyo) - Nenyorktan ahnan haberlere göre, 
med admda biri oturuyor.. ve polise baber vermi~tir. italyan ve Zencilerden mürekkeb ü~ dör yüz ki§ilik grup 
Mehmed Saniye admda bir Carih Akif isminde bir bi~ak ve sopalarla adeta kanh bir meydan muharebesme 
kadmla sevi§iyor. Mehmed wen~tir. giri~mi§lerdir. 

Polisin ara~brmas1 sonun• d · i· k · J • Paüar ak,am1 Saniye ile be- Ha ise mahaline yeb§en po 1 anca goz en ya§artan gaz 
da Akif hädiseden iki saat d raber Ahmediyede birfahba- istimli ile kavgac1lar1 birbirin en ayirabilmi§tir. Bir~ok kim-
kadar sonra yakay1 cle ver- k f d · r b b" i I H b bma gitmi§mi§ ve oradan seler h.v i e ilmi§b· "arp1§manm se e 1, ta ya- a C§ me-
mic:. ve Mehmedi yaralad1g~1 1 d z · z L · · t } p · K · dönerken Simidri sokag· m- ~ se esin en ve enc1 oe omm ta yan r1mo omerey1 

T kanla b1~ak da kendisinde 
dan germek icap etmic:.tir. boks ma~mda maglüb etmesindendir. 

T " bulunmu§tur. Akif su~unu 
Tam bir kö~eyi döndükleri itiraf etmi~ ve bu hädiyeyi 
sarada arkadan geien bir Saniyeyi sevdigi i~in yapb-
adam birbenbire Mehmedin gm1 söy1emi§tir. 
üzerine yöklenmi~ ve sadece: Saniye daha evvel Akifle 

- Aa sana... konu§uyormu§. Aralarmda 
Demi§, elindeki kamay1 ge~en bir meseleden dolay1 

'Mehmedin sirbna saplamt§, bozu§mu§lar ~ok ge~meden 
~1karm1~ bir daha saplami§ Saniye Mehmedle tana§mJ§. 
ve arkasmda birka~ yara a~- Bunun üzerine Akif Mehme-

~ 

Bay Laval 
----- -

italyaya mali yard1mda hulun · 
n·yetinde degil 1 m 

Protestovu 
Dinleyen yok 

Pekin 15 (A.A ) - <;in 
hükümeti tarafmdan Japon 
al~iligine vap1lan protesto
lara ragmen ileri geien <;in 
i§yarlarmdan B. iashen Vin 
hälä Japon eJ~iliginde mah
pns bulunmaktadar. 

Mussolini 
])1~ardaki kalau ital 
vanlan davet edivor 
~ ~ 

Roma, 15 (A.A) - Bay 
Mussolini d1~ar1da oldukJari 
i~in veya diger sebeplerle 
henüz siläh a)tma almmam1~ 
olan 1911 - 1913 ve 19i4 
dogumlu f ta1yanlar1 siläh al
tma ~ag1rm1~hr. Bunlarm sa
y1s1 elli bine yükselmektedir. 

•• 
Ogretmen 
Nazmi 

LonJra ( Radyo ) Obierver gazetesinin ögrendiginc · Ö 
1 Istanbul ( zel ) - Lise göre Bay Laval talyan siya,etine az ~ok taraftar olmakla 

hktan sonra alabildigine ko§- di k1skanm1§ ve yaralnm1§. 
mu~ ve ka~m1§br. Mehmed Zab1ta tahkikata devam edi-
can ac1s1ndan birka~ defa: yor. 

.Müzayede 
He fevkaläde satt§ 
Y olculuk dolay1sile önü-

müzdeki pazar günü sabah
Jeyin saat 10 da Göztepe 
vapur iskelesi kar§tsmda Ha
lil Ziya bey sokag1 Cumhu
riyet K1z Sanat enstitüsü 
(sepet ve ~i~ek mektebi) ar
kasmda 383 ve 385 No Ju 
evde maruf bir ecnebiye ait 
bir ~ok Jüks ve nadidi mo
bilyalar bilmüzayede sabla
cakhr. 

DIKKAT: 
Yanh,hga mahal kalma

mak i~in mektep kap1s1 
önünde müzayede yerini gös
teren bir adam1m1z buluna
cakbr. 

Sahlacak mobilyalar meya
nmda gayet lüks cevizden 
mamul §iJinyarah aynah dolap 
bir adet iki ki,ilik iki direkli 
sar1 kesme yar1m karyola ve 
cibinlik, tek ve ~ift kanath 

aynah dolaplar nikelajh kesme 
yar1m karyola ma sJmya, kü 
tüphane, bir~ok hezarak Av
rupa sandalye, yeni bir baJde 
ü~ petalh hils markah Alman 
piyanosu ve taburas1, gayet 
güzel oymah büfe, a~1hr dhrt 
kö1e masa ve sandalyeleri, 
komodiolar, gayet güzel yagh 

i Patris gazete
sine yad1lan 

hücum 
-Ba§tarafi birincide

Atina (Özel) - Atina mu 
harrirler birligi Patris gaze-

tesine yap1lan taarruzdan 
sonra a§ag1daki beyanname
yi ne§retmi§lerdir. 

"Muharrirler birligi, Patris 
gazetesinde i§ ba§tncla bulu

nan muharrirlere yap1lan ta
arruz, Yunan medcniyeti i~in 
bir leke tclekki cderek, bu

nu fikh· ve vicdan hürmetine 
kar§I rüverver namlosu ile 

yap1lan bir tazyik ve istib
dat devrinin ba§lang1c1 olaca

gm1 bildirmekte ve bundan 
böyle tabancah mutaarrizlarm 
harekete ge~cmemeleri i~in 

~iddetli tddbirlerin almmas1-
m hükümetten istemektedir
lcr. 

Diger taraftan gen~lik te§
kiläti de a!la&idaki beyannc
meyi ne§retmi§tir : 

11 Yunan cen~lik te§kiläb 
Patris getesine yapilan bar
barca taarruzu §iddetle pro-

testo ederek, eger hükumet 
bu kabil taarruzlara nibayet 
vermedigi takdirde, cumhu-

beraber hi'r bir devletin italyn"<i mali yardlmdn bulunma- riyaziyc ögretmeni bay Naz-

g~ 1 dürünruemektedir. Hatta hususi bankalarm bile italyaya minin Kültür Ba 'mnliga talim 
~ ve tcrbiye azahgma tayin 

para ikraz etmeleri katiyetle menedilmi§tir. edilecegi söylenmektedir. 
Diger taraftan ayni gazenii muha1>iri ftalyada gündcn • 

güne gü~le§en mali vaziyetten dolny1 Musolininin takib etti ~Ifre memUrU 
gi siyasanm gev~emcge yüz tdtugunu yazmaktad1r. 1 h kk d 
Kü~ük a la§ma konf e ·ans1 26 Anka~. [öz~~- ~arici-

a 27 tarl.hl•llde toola 1yor ye Bakanhg1 §ifre memuru Vey Hayreddin fü; gündenberi 
Paris (Radyo) - Bükre§der alman haberlerc göre kil~ük meydanda yoktar. 

anla§ma konferans1 26 vcya 2' Agustos tarihinde Yugos- Aramyor, derhal vazifesine 
lavya Bled §ehrinde toplanacalhr. Bu sefer.ki top)am§I i§gal döndügü rakdirde hakkmda 
edecek en mUhim mesele Hal~bur tianedanmm Avusturya- kanuni muamele yap1Jacaktir. 
ya dönmesi isidir. 

P:.'l ~I r+ 'E 
tWt ll;;;d e: • 

Y nnan hükiim~ti 60 tayyare 
sioari§ etmeg~ karar verdi 
Atina ( Özel ) - Resmi gaete yeniden sipari~ edilecek 

€0 tayyarenin babanlar kuruluca tasdik edilecegi yazmak
tadar. Bu habere göre yeni ~ari~ edilecek tayyarelerin , 
15 i ke§if, 20 si bombardaman12 si deniz 18 i mekteb ve 

• 6 s1 da ilerlemi§ talebclere rn~sus olacakbr. 1 

lngiliz donanm<s1 Cebellütarik 
bogazinda toplfnmaga ba§lad1 

Londra (R&dyo) - Ahnan hberlerc göre, Behriye neza- 1 
rctinin bir emrile kuvvetli biriugiliz donanmas1 Cebelliita
rik bogazmda toplanmaktad1r. Seya~atta bulunan biitün l 
harb gemileri geri ~agmhm~lal1r. 1 

~~,: ::?..! ~·~ ~ K•~ [•l [( :~; 

italyay1 memrun edecek hal 
~aresi a1yorlar 

Paris 15 (A.A) - B; Lavalle B. Aloisi yalmz olarak 
ba§ba§a görü§mÜ§lerdir. B. L<bl öglcden sonrn B. Eden'le 
göril§erek B. Aloisi ile yapmt~ldugu görüm~e hakkmda 
kendisine maliimat verecektir. 

istanbul 
l·ecirn n1üdürlügü 

kalchnld1 
lstaabul (Özel) - Ekono

mi bakanhg1 gördügü bir 
lüzum üzerine bura tecim 
(ticaret) müdürlügünü lägvet
mi§tir. 

Bay Vehbi 
istanbul (Özel) i~ i§leri 

bakanhg1 müste§ar1 bay Veh
bi gcnel müfetti§lik itlerini 1 

G. Kazam Dirike devretmek 
üzere Trakyaya hareket et
mi§tir. 

Gümrük Gnel 
Direktörlügü 
Ankara (Özel) - Bir müd

dettenberi istanbulda bulun
makta olan Gümrükler genel 
direktör vekili bay Mahmud 
Gündüz §Chrimizc dönmü~-
tur. ·-Kanl1 kaza 
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Süt sat111 
Devan1h bir kontrol 

alttna ahnacak 
S1hhat ve sosyal yard1m 

bakanhgandan dün ilbayhga . 
süt vesüt~ülük hakkmda bir 
bildirim ve buna ilitik birde 
talimatname gönderilmittir. 
Bunagöre bundan sonra süt 
i§ine büyük önem verilecek 
ve süt sab!il tarn bir eontro
la tabi tutulacanbr. 

Süt istihsal eden ve satan• 
larm belediyeden bir vesika 
almalar1 1äz1mdir. Belediye
Jer icabmda bu vesikalar1 is
tirdad edebilecektir. 
•• 
Uzüm piyasas1 

a~1ld1 
Dün saat on birde Üzüm 

piyasas1 a~1lm1§br. 3216 ~u
val uzüm be§ ile on dört 
kuru~ üzerinden sablm11hr. 

Nihayet izmir 
~ampiyonu 
Anla§1ld1 
izmir §ampiyonlugu mese

lesi sona ermittir. Bir ay 
evvel §Chrimize geien futbol 
f ederasyonu genel sekreteri 

bay Kemal Halim burada 
yaptigi tahkikattan soora ls
tanbula dönmü§tÜ. 0 zaman• 
danberi §ampiyon Altanordu 
mu, Altay m1 bilinmiyor ve 
kestirilemiyordu. Daha doi
rusu her iki taraf1 tutanlarin 
da ümidleri vard1. 

Bu ctvab nihayet m1nta
kaya gelmittir. Cevapta Al
tmordu tampiyon olarak ta
nmmakta ve Altaya o suretle 
cevab verilmesi yaz1h bulun
maktad1r. 

istanbul 
()gretn1cnleri geliyor 

Y arm §ehrimize tetkikatta 
bulunmak üzere lstanbuldan 
60 ögretmen gelecektir. 

~eker veTuz 
~eker ve tuz fiatlerinin 

indirilmesinden dolay1 mev
cud mukavele hükümlerinio 
degi~tirildigine dair dün il
bayhga bir y1ldmm gelmi,tir. 
fl'm••m~:::::t:mm 

~ Saat1m 
n Bozulacak, bozuldu 
~ diye n1erak 
~ et1neyiniz 

boya tab1olar, ayakh diki§ 
ruakinesi, etejer, ~ocuk ara
bas1, ü~ adet abajur, has1r 
kanape, kadife §Czlong,pe~
kirlik, gayet güzel ku§ tüyli". 
kadifeli kanape, kadm tuva
leti, konsol ayna, lavuman, 
tuvalet, duvar saab, ~em§i
yelik iki adet §amdan, kolo
na §emsiyelik, kcsme sar1 

riyetci vadanda§lar ba§larm
da Yunan gen~ligi oldugu 
halde insaniyetin §erefini 
korumak i~in kendi kuvvet-

lerine güvenerek bu mütaariz 
larm faaliyetine nihayet ve
receklerdir. " 

Sa01ld1gma göre B. Aloisi lmen tezini izah ede.rek ga
yet genel bir alan üzerinde yi1imü§tür. Ü~ler konfcransinm 
arifesinde ingilterenh uluslar ~syetesi paktma riyaet sag
lamak kaygusundn oldugu vetalyanm Habe§istana ekono
mik bak1mdan hulül etmesin derpi§ etmckte bulundugu 
tabmin olunmaktad1r. 

~ <;ünkü Türkiyenin biri-
] 4 ya~1nda katil oJdu ~ cik sanatkiri S. Süleyman 

K tt az bir zaman zarf1nda onu 

~ocuk karyolas1, vazolar, hab 
kilim ve seccadeler ve saire 
bir ~ok mobilyalar bilmü'Za
yede sablacaktir. Firsah ka
~1rmaym1z. 

F1rsat arthrma salouu Aziz 
~m1k. Telefon: 2056 

~ 

Bundan ba§ka Atina gaze
te sahipleri de §iddetli bir 
beyanname ne§rederek i~ 
bakanhgm1 bu gibi hareket
lere nihayet vermege davet 
etmektedirler. 

~ ~ 

italyan1n gözü doymuyor 
ve doymiyacak ! 

Paris, [Özel) - (Övr) gazetesi italyanm Habe§istan ta-
1 afmdan kmalsal kar1§1khklar mukabilinde vcrmege raz1 
oldugunu araziyi käfi görmemesi dolay1sile yazd1g1 bir ma
kalede "ltalyanm gözü kolay kolay doymayacakbr, Habe§is
tan ona gare davranmabd1r„ demektedir. 

lngiltcre gibi Fransa da lr1§1 saglamak arzusundad1r. 
Laval hr§ iki tarafca kabul edilebilecel<, italyay1 geni~ 
öl~üde talmin cdecck ve ha.e engel olacak bir ~özge 
bulmaya ~ah§acakhr. • 

Laval loisi ·e ~ deni ka
bul ececek 

P~ris 15 (A.A) - Röyter jonsmm ögrcndigine göre 
ingilterenin ltnlyadan yana lbe§ tavizlcri pläm dün Fran
s1z hükiimetinc vcrilmi~tir. B~1ussolini bunlar1 knbul cttigi 
takdirde Fransn ve Jngiitcreükümetleri Habe~ imparato
runun muvafok lbm elde ctrr( i~in Adis-Ababa nezdindc 
nüfuzlarm1 kullanacaklardar. 

B. Lava} bugün B. AloisiY.rnbul edcccktir. La\1ahn ög
leden sonra da Edeni kabul mesi mubtemcldir. 

emalpa~anm Ä§agikizalca ~~ size teminath olarak yep· 
köyü baglarmda müessir bir 
kaza olmu§tur. yeni bir hale sokabilir. 

K 1 k .... d d"' t ~ Her türlü cep ve kol 1z1 ca oyun e on or . . 
ya~larmda ibrahim oglu ibra- saaatlar1 ve whed1yehk et· 
him elinde kurcaladigi ~ifte ~ y~~· . b~ magazada bula· 
tüfengini ate~ ald1rm1§ ve '1. bihrsmiz. l 
kar§ismdaki Bornovah on ~ ADRES: Kemeralb Emir· 
sekiz ya§mdaki Aliyi. yarah- : ler ~ar11s1 agi1n~ 
yarak gldürmü§tür. Ibrahim ~~s..ta„,~~ 
tutulmu§tur. Tahkikata de
vam edilmektedir. 

Zayi 
Depozito ak~esi i~in §eb

rimiz Uraymdan ald1g1m i5 
lirahk mekbuzu kaybettim. 

Y cni izmir eczancsindc 
SUAT 

A~1k 
Muhabere 

I~esre muhac1rlar1ndan De" 
mir oglu Zarif ve Sadiga : 

Sizi ~ok alikadar edeSS 
hir meseleden dolay1 acel' 
matbaam1za inüracaal edioiJ· 

li>irektörl~ 

t , „ 


