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lzmir Birinci BEYLER 
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Dercedilmiyen evrak iade 
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8 ARB l N RFESINDE IYIZ 
Arnavut • isyani 

- „ex+•~~~~~~~-•• 
0 ~üler . ba§ müf etti§i Bay Le-

miden l>ir rica 
uzuru :>auöil•"· ·-- • 

s1 üzerine memfekettt: bir 
kantar s1kmbs1dir ba§lam1§-

~ 

ayar1 da mühim bir i1 tekil 
etmekte ve müfettilhk me-

tir. murlar1 bütün gayretlerine 
Kantarlar, öl~üler kanunu ragmen bu hususta diledik

mücibince birer birer tepdil leri kadar i1 ~1karamamak
edilmekte ve Türkiyede kul- tad1rlar. 
lamlmiyan öl\:ü k1s1miar1 kal- Öl~ü ve ayar i§lerini ge-
dmlmaktad1r. rek kanuna ve gerek mem-

Bulgaristan 
--------- -----

Bu i§, olduk~a uzun bir leketin ihtiyacma göre tan-

1 

i§tir; memleketteki kantarc1· zim hususunda büyük bir 
lar heman hepsi de bu i§le muvaffakiyet göstermekte o-

1 

me§guldurlar. lan Bay Lemiden haz1rlan
Fakat ihtiyaca göre kantar ml§ kantarlarm ayari i~in Bize kar1r tahkimat ya~-

k • • t ma ta 1m1§ ••• 1 

vcude getirmek biraz mü§- bir iki memur daha ilävesini 
kül olmaktadir. rica ederiz. 

1 

1~1 1~111 ll~l ~ [t] F"t] f'ti ~ --......-~~·· --
liasköy kasahas1 etraf 1nda JCni bir n1üstah-

kem n1evki tesis ctn1i~ler 
Sofyadan 2 Agustos taribilc: b1~Janmas1 kararla~hnlm1§br. 

~tvyork Taymis gazetesine Bu karar, birka~ hafta cv-
l>Udiriliyor: vel Türkiye Sü Bakanhgmm 

„Kral Borisin ba1kanhgi Karklareli bölgesini tahkim 
etmek hususunda vermi~ ol
dugu karara kar~1hk say1l
maktad1r. 

Karklareli, 1912 Balkan 
harbmda önemli bir rol oy
namI§b. 

Türkler, K1rklarelini , lsti
ranca daghk silsilesinin Fak-
hi bogaz1na hakim bulundu
gundan ötürü tahkim etmek
tedirler. „ 

--~l!)<::irw -----

Ba1bakan1m1z 
BULGAR KRAL1 soRis Geliyor 

•lbnda toplanan ve Bulgar 
aenel kurmayma mensub ge- Istanbul (Özel) - Pazar-
~erallerle subaylann da hazir tesi günü yapilacak olan ba-
dulunduklari süel bir kurul- kanlar toplanbsmda bulun-
li a, cenubi Bulgaristanda duktan sonra ba~bakamm1z 

aakay tehrinin etrahnda 11net lnönünün Ars1ulusal 
daüni ve kuvvetli tahkimat panayir1 a~mak üzere hmiri 

1!1u 1 h1„•~ lluo1U ~ ~ - E:. Si; 11.Nid 

Süt sdi$lari 
~~~~~---oo~~--~~~-

Uray1n yeni hrarlanna 
re oltakt1r 

•• go-

izmir gibi bah~e ve ~ayir- g1 ahnma§ sütlerde ye§il, kay
larl hol bir ;.memlekette iyi maga tamamen abnmaf süt
süt bulmakta pek ~ok s1kmb letde mavi renkte etiket ola
~ektigi malümdur. cak hiläfanda hareket eden-

Sütlerin bir k1m1 yaridan ler cezaland1rdacaklard1r. 
fazla sudur. Kaymag1 • ahn- - 'ilw~--
mi§br. Bir k1sm1 kar1§1kbr. e• t ••t•• 
Ve bir k1sm1 da fennen i~il- Ir U UD 
mesi caiz ohmyan _suuerdir. Tüccarimizin 

Uray memleketm genel 

s1hhab ae ~ok ngm 0 1a0 bu V eridi 
i§i hal i~in yeni bir tak1m „ .. .. 

db
. 1 "tt"h t "cti"r Tutun tuccarlarmdan Ka-te ir er i t az e m1„ . 1 1 b . 

B d b.. l " s·· t sa·va a a ay Seyad hava kuru-un an oy e u „ 
dece inek sütü demek ola.mun~ bef bin lira vermi1tir. 
cakbr. Sair sütler ke~i sütü~YDI zamanda bu vatandaf 
koyun sütü isimleri altmd~ydv~ yüz yirmi be§ Jira ver-
mü§teriye arzedilecektir. megi de taahhüd etmi1tir. 

Sütler üzerine etiket yapt' Arkada1larma ömek olan 
tmlacakbr, etiketler halibu haminetli yurdda11m1z1 
sütlerde k1rm1ZI, yari kaymaöz yürekten kutlular1z. 

Onihi adalar 

----------------0000----------------
P azartesi günü törensiz ola-

rak a~1Iacakhr 
Y arm hususi bir trenle pi- j kmdaki tabminler bugilndea 

yasay1 a~maga yeti1ecek de- ba§Jam11br. 
recede incir gelecektir. Her \ lncir ~·~~-ulli bu ~en~ ~ 
kat ~;aEta~~r~ijersfHiflHalde fftP\ine "rutubet olmadljl 
süslenecektir. i~in mallarm nefueti bi~ W. 

Piyasa pazartesi günü a~a- zarar görmemiftir. 
lacakhr. lncir piyasasmm ne lncirlerimiz ·~ 1J1 bir 
gibi bir fiyatla a~lacagi hak- piyassa ve fiyat dileriz. 

~~sesmma 

Yeni Harb Vas1talan: 

'fanklar seyyar kaleler baline girdikleri wibi tayyareler de 
yava§ yava§ u~an zarhhlar haline giriyor! 

- 'II ·~ 
Kaz1m Dirikin 

emri teblig 
edildi 

iJbay1m1z Käzam Dirikin 
Trakya Genei enspektörlü
güne ve yerine Bursa llbay1 
Fazbnm tayin edildigine dair 
dün ak~am ilbaybg1m1za teig 
rafla tebligat yap1lm11br. 

ilbay1m1z Käzam Dirik Bay 
F azb geldikden sonra yeni 
vazifesine ba1lamak üzere 
§ehrimizden ayralacakhr. Ge
nerahmaz örenle ugurlana
cakhr. 

&: 

Türk KUfU 
i<;in alan bulundu 
Türk Hava Kuruma i. 

aramlan alan bulundu. Ap-
lacak olan bu A. B. alanlan 
i~in iki yer tesbit edildi. 
Bunlardan birisi lzmir • Me
nemen fÖsesi üzerinde, diie· 
ri de Karabaglnrdadir. 

Bay Anohin ve arkada1-
Jard1 Ankaraya dönmliflerclir. 

Telefon 

Y•Pllma11 ve bu ite hemen 1ereflendireceklerdir. 
~ ......... ;;_~_;;;;;.-A~h;;.;;;.;~-.zi~~A!IFX:LT.:zi~~B~Ü~Y~Ü~K~E~L~B~IS~E~~F~A:~<A:":s1~E~S~K~l~B:l~T~P~A~Z~A~R:l~~~Er%l!Sb?!Bj~--

met ve s1m NUMARA 15 l TELEFON 2042 
Hereke, Feahane ve Karamtlrsel fabrikalarmm en zarif ve en dayamkh kumai;larmdam~rova ü~~rine 2 2 li~dan 26 liraya kadar mükemmel 

No. 

•••arlama elbise yapibr. Yap1lacak elbiseyi mü§teri begenmezse alman kaparo tam iade edihr. Magazamazan levhasana dikkat ediniz. 3882 



Sahife 2 ( Halkm Seal ) 

BELEDiYEYi 
, 1 

Safiye sultan Zengin etmege 
Frans1zca 

Ders 
lyi bir metotln Lise ve 

Orta mekteb talebesine ve 
tabsiJde olm1yanlara, Frans1z 

OSMAN OGULLARI TARIHININ EN HA~METLI VE 
~ 1 KANLI SAFHALARINA DAVANAN TARIHJ ROMAN 

' • 
Esir 

- IKINCI KISIM -

Pazar1ndan Saray Ve 
Sultanl1ga ••• ---„ .. ,_ __ 
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Venedikli ana ve k1z Esteri 
yeni k1yafetle tan1yamad1lar 

-3-
Esirligin Lükiyeye 

verdigi ders 
Kü~ük ve güzel Lükiya, 

her §eyden ümidi kesmi~ ve 
esirligin her ac1sma katlan
maga haz1rlan1yordu. 

.$emsi P.a~anm emri üzerine 
esirciler kähyas1 Kara Alinin 
yeni satb ana, k1z Venedik
lileri hemen buldu ve konaga 
takdim etti. 

Vak1a, Sinyor Yako bu 
konakta kendisini nas1l bir 
hayatm bekledigini bilmiyor 
degildi; bir pa§amn her emir 
ve keyfine hizmetle mükellef 
olmak üzere konaga getiril
digini bilmekle beraber, ne 
olursa olsun, bir esircinin 
yamndan ~ok daha rahat 
oldugunu da tahmin ediyordu. 
Belki de Venedik muharrir
lerinin tarif ettiklerinin ak
sine olarak munis bir pa§a
ya tesadüf ederlerdi de bil
hassa masum ve kü~ük k1z1 
maddi eza ve cefalardan kur 
kulurdu ! 

Venedik saraylarmda, hat
ta rakiplerinin galebesi za
manlarmda menfalarda bile 
naz ve nimet i~inde ya§ayan 
sinyora Bafu ve on bir ya-

1 • ~mdaki k1z1 Lükiva bu bir Gen~ kadm ve kü~ük k1z, 
konakta her biri meleklere 
benziyen bir sürü gen~ ve 
güzel cariye arasmda kendi
lerini ~a§trd1lar. 

• 1 gecelik esirlik hayab haki-
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katen ~ok ag1r gelmi~ti. 
Esircilerin yanmdan ahn-

d1klar1 zaman, esirciler ve 
käyada büyük bir telä~ eseri 
görmü~ler ve bunun i~in ken
dileri de telä§a dü§tüler. Fa
kat mükellef bir vezir kona
gma geldikleai zaman ken-
dilerini -bir kablü)vuku hisle
kurkulmu§ sayd1lar. 

. ... !!--J-J-
lle fevkaläde at1~ 
Y olculuk dolay1sile önü

müzdeki pazar günü sabab
leyin saat 10 da Göztepe 
vapur iskelesi kar§1smda Ha
Jil Ziy.a bey sokag1 Cumhu
riyet Ktz Sanat enstitüsü 
(sepet ve ~i~ek mektebi) ar
kasmda 383 ve 385 No.lu 
evde maruf bir ecnebiye ait 
bir ~ok Jüks ve nadidi mo
bilyalar bilmüzayede sahla
cakhr. 

D1KKAT: 
Yanh1hga mahaJ kalma

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

SatiJacak mobilyalar meya
nmda gayet lüks cevizden 
~amul §ifinyarah aynah dolap 
b1r adet iki ki§ilik iki direkli 
sar1 kesme yar1m karyola ve 
cibinlik, tek ve ~ift kanath 

aynah dolaplar nikelajh kesme 
yar1m karyola ma s..>mya, kü 
tüphane, bir~ok hezarak Av
rupa sandalye, yeni bir halde 
üc petalh hils markah Alman 
piyanosu ve taburas1, gayet 
güze) oymah büfe, a~1hr dhrt 
kö§e masa ve sandalyeleri, 
komodiolar, gayet güzel yagh 
boya tablolar, ayakh diki~ 
makinesi, etejer, ~ocuk ara
bas1, ü~ adet abajur, hasir 
kanape, kadife ~ezlong,pe~
kirlik, gayet güzel ku~ tüylf. 
kadifeli kanape, kadm tuva-
leti, kom;oJ ayna, lavuman, 
tu'li alct, duvar saah, ~em§i-
yehk iki adet §amdan, kolo
na ~emsiyelik, kesme sar1 
~ocuk karyolas1, vazolar, hah 
kilim ve seccadeler ve saire 

Okadar hayret ve 11a§km
hk i~inde idiler ki ta yanla
rma kadar geldigi halde Es
teri bile fark edemediler. 

Ester tamyabimek i~in de 
sakin ve asude bir dimag lä- 1 
z1md1; Este, Istanbul moda- 1 
Jari elbise ve tuvaletler i~in- / 
de cidclen U.nuntp1v;trAk ":· 
derececie degi§mt§, bu b1r 
süru güzeller i~inde ba§ka 1 
bir güzellik te§kil etmekte 
idi. 

Ester, vaziyetten ~ok emin 
ve bunun i~in . de hakikaten 
müstcrihdi; ve•güler yüzle, 
bahtiyar oldugunu göstere
cek bir eda ile ve ltalyanca 
olarak sinyor Bafu ve k1z1-
na: 

-- Beni tammadm1z m1, 
sevgili hammlarim! diye 
sordu. 

Venedikli kadm ve k1z, 
ltalyanca ve ~ok a§ina bir 
ses duyunca, hayretin en bü
yük bir derecesinde hisset
tiler. Bununla beraber Ester
le kar§ila§bklarim derhal 
f arkcdemediler, ve kendi
lerine hitap edenin yüzüne 
bakblar! ve.. kü~ük bir dik
ketten sonra, ikisi birden ve 
zemin, zamam unutan kadm
lar ~1ghg1 ile ; 

- Ester, Ester! Sen misin? 
diye hayk1r'd11ar. 

Ester - Manah bir tebes
süm ile 

- Evet hammlar1m, be-
nim! dedi. 

- Senide mi buraya sat
blar? 

- Evet! 
- Halinde bir ba§kahk 

var, yoksa bu konag1 eski
denberi mi tan yorsun? . 

( Arkas1 var ) 

A~ik 
Muhabere 

Kesre muhac1rlar10dan De
mir oglu Zarif ve Sadiga : 

karar veren 
kad1n ! .. 

-2-

Sinemadaki 
Sane 

Kadri program dag1-
tan k1z1n elini s1ktt 
Saziye sigaras1n1 
telJendi ,·di ve gel-

. b 1· ' s1n e~ 1ra .... 
Bundan sonr Kadr kans1 

ile sinemaya gittiler Kadri
nin niyeti arhk uslu uslu 

durmak, kansmm bulundugu 
yerde bir tavuga, bir di~i 
kediye bile bakmamakb. 

Fakat ... "Huy canm altmda
d1r, can ~1kmaymca o da 
~1kmaz derd1r,·sinemaya prog 
ram dag1tmat üzere i§veli, 

cilveli yeni bir k1z alm1§lard1. 
Gen~ ve güzel k1z bir prog-

ram uzahrken be§ te tebes
süm sa~mag1 i§ine uygun 
buldugundan Kadri k1zm eli-

ne be§ kuru§ yerine on ku
rU§ s1k1§hrm1§ ve biraz da 
manikürlü elini s1kmaktan 

kendini alamami~b. Bunun 
farkma varan„ ~aziye ~ hemen 

bir s1gara tellendirmege ba~-

lam1~ ve elektrikle a~1hr a~1l
maz kocas1 sinemada s1gara 
i~mek su~undan dolay1 bele-

diye memuruna gene be§ li
ra ceza vermege mecbur 
kalm1~b. 

a. • 't. - • z-• ~-- UUlllC~ t: 

karar vermi§lerdi. Evlerinin 
önlerine geldikleri zaman 
biti§ik yahda oturan güzel 
esmer kadm geliyordu. 

Bu yüzden verilen ü-rüncü 
be~ lira tafsiläti da yarmki 
say1m1zda okuyacaks101z. 

Sat1l1k 
Arsalar 
Tepecikte Käg1dhane cad

desinde iyi bir mevkide ve 
ucuz fiatla sahhk arsalar var
d1r. Talipler matbaam1ze mü-

P,racaat edebilirler. 

lisamna hevesli olanlara ~ok 
iyi 11artlarla lisan ögreten 
Fransada tahsil görmÜ§ bir 
muallim ders vermektedir. 
Arzu edenler hergün 8 den 

12 ye kadar görÜ§ebilirler. 
Adres : Gazi bulvar1 civar1 

Sen Polikarp klisesi yanmda 
Saadeddin Dilbilgin. 1-13 

lzmir ikinci icra memurlu
gundan: 

Mustafamn1 borcundan do
lay1 tahb hacze ahnm1~ bu
lunan E§ref pa~ada hasir so-
kagmda tapu kaydma göre 
1-2-935 -1-7numarah ve 
16350 metre mürabba1 saha 
dahilinde käin dap1dan i~eri 

girilince ufuk bir koridor 
koridor dahilinde iki oda ve 
büyük bir mutbah alt kasmm
da betondan mamul saman 
dam1 ve caddey1: naz1r cephe 
k1smmda dükkän 1200 lira 
k1ymeti muhammeneli gayri 
tnenkulün a~1k arbrma su
retile ve pe~in p;ira ile sah
lacagma karar verilmi~tir. 

Ve birinci arhrma artirma 
18191935 tarihine müsadif 
<;ar§amba günü saat .1 de 
tkinci lcrada icra Lk1lmacag1 
arhrmada verilecek bedel 
k1ymeti muhammenenin o/o 
yetmi~ be~ini bulursa ihale 
olunacak ak!i halde 4/10/35 
Cuma günü saat 11 de ikin
ci arhrma icra k1hnacak bu 
arhrma neticesinde gayri 
rnenkul en son arhramn üs
tünde b1rak11acakbr. 
~L.~kadarlar i!lbu gayri men "-l iiv.„ „t- .J r J-i Z..ali.lctnut nu-
;usile faiz vc masrafa dair 
olan iddialar1m tarihi iländan 
i ibaren 20 gün i~inde bildir 
neleri läz1md1r. Aksi takdir 
le haklar1 tapu sicilince sa-
1it olam1yanJar paranm pay-
l§masma hari~ b1rak1laca
mm müzayedeye i§tirak 
tmek isteyenler yüzde yedi 
u~uk pey ak~as1 ile 27-5118 
umarah halen ikinci icraya 
'! icra münadiye müracaat 
tmeleri ve bu baptaki ar
~ma §arnamesi herkes tara-
hdan görülmek üzere 7-9-
SS tarihindcn itibaren icra 
\aresinde a-r1k bulundurala-
!lg1 ilän olunur. 275 

izmir uhasd>ei 
müdürl ·· g „ dell 

Hususiye 

Lira 
iki~e§melik caddesinde 351No ahvehane bcdeli sab1k1 110 
Namazgähta 46 No. dükkän b4eli sab1k1 30 

idarei Hususiyeye ait olan Yrnnda yer ve cinsle ri g ös
terile akarm Ü(): y1lhk ican uzaJan arthrmalar ncticesinde 
bu yerlerc vcrilen bedel hadd1äy1k g örülmediginden mü
zayede müddeti 10 gün daha 1ablm1~tir istekli olanlarm 
her gün saat 9 dan 12 ye kaG- ~eraiti ögrenmek i~in Mu
hasebei Hususiye müdürriyetine e ihalc günü ol n 26-8-935 
pazartesi günü de saat 9 daJl 2 ye kadar yahracakJari 
depo1ito makbuzlarile bir1ikte läyet encümenine müracaat-
Jar1 ilän olunur. 2 >96 

• 
lzmir muhaseei hususiye 
müdürlügünde1: 

No. Cinsi Mevl Beoeli sab1k1 
19 Hane Born'l akka~ So. 30 Li. 

24 " " " " 35 " 
Yukar1da eins ve mevkileri z1h evle r 1 y1l müddetle 

kiraya verilmek üzere uzattlan ·ttirma va pazarhkla kira
lanmak üzere yap1lan ilänlara imen istekli ~1kmad1gmdan 
bunlar yeniden 20 gün müdde arthrmaya ~1kar1lm1~hr. 
Talip olanlarm tarihi ilamndaOibaren her gün §eraiti ög
renmek üzere Muhasebei huslle müdüriyetine vc arthr
m1ya i§tirak edeceklerin de ib günü olan 5/ 9/935 Per-

bir ~ok mobilyalar bilmüia
yede sablacakbr. F1rsab ka
~1rmaym1z. 

Fm1at artbrma salouu Aziz 

Sizi ~ok aläkadar eden 
bir meseleden dolay1 acele 
matbaam1za müracaat ediniz. 1 ~embe günü :tabah depozito I11buzlarile vilaycl cncüme-

$101k. Telefon: 2056 Direktörlük nine müracaatlar1 ilän olunur. 2598 

17 ACiUSTOS 

Me!ihur Yunan Muhrrrirlerinden: Pavlos Argiru'nun Eserindell 
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Vasil, Sotirinin külhabeyligi-
ne tahammül edemedi ve 

Sotiriyi vurdu 
Vasil bu son sözden vazi

yeh ve kar§tsmdakinin mak
sadm1 anlamaga ba§lad1. Bu 
adamm söyliyekleri sözleride 
arhk tahmin ettiginden i§i 
k1sa kesmek istedi. 

- Palikarim! dedi. Rica 
ederim bu sözlerden vazge~ 
Ba§ka §eylerden bahset! Ki
nye Nikolanm bir misafiri 
s1fatile, k1zmm herhangi bir 
~ekilde mevzu olmasma mü- • 
sade edemem. 

- Müsaade ve?mek e1in
de midir, degil midir? Bunu 
görecgiz. ~imdi benim sana 
söyliyecek tek sözüm var
Bundan sonra Mari~e ile alä
kam k esmelisin! 

- Aläkam o1dugunu nere
den biliyorsun? 

- Eeh.. Bir delikanh ile 
bir k1z gece vakb, yalmzca 
bag~ede saatlarca muhabbet 
ederlersc ... Tabii bilirim 

- Y a.. Demekki sen ca
sussun! 

- Evet .. neden olmayay1m. 
n„k. 1>11n11 a~1.tc soyteyey1m, 
ben Mari~ay1 seviyorum. 
Onunla evlenecegim. 

- Fakat sem o da sevi-_. 
yor mu bakahm. 

-Buda senin i§in:degildir. 
Sotiri biraz sustu, yabanc1 

delikanhya_dikkath, dikkath 
bak rak: 

- Sen kendi iyiligini isti
yor musun, Vasil•? dedi. 

- Olur„ya istersem ? 
- Bu k1zdan e!ini ~eker-

sin. Bu k1z senio di§ine göre 
degildir. 

- Ne dedin, Ne dedin? 
- Di§lerine göre degildir 

dedim. 
-- Y aaa... Bu sözü söyli

yen sen kim sin acaba? 
- Köyün en iyi palikar

yas1 Sotiri derler bana ... 
~imdiye kadar isteklerime 
hi~bir kimse kar§1 koyma
m1~hr. Ben ne isterim, onu 
yapanm ve yaphnrtm arzum 
burada kanun demektir 1 

- Älä .. fakat ben senin 
kanun dedigin sö:derine me
telik vermezsem? 

Sena dedim ya.. Sotiri 

derler! 
- Ne?. Bana kar~1 m1 ge

liyorsun ~ocugum?. Güleyim 
bari. 

- istedigin kadar güll 
Ben de hi~bir kimseden kork
mu§ delikanh degilim. 

- Bana Sotiri derler di
yorum sana ... 

- Haydi sende.. ne is
tersen ol, bana UP? sana 
Sutiri demi§lerse bana da 
Vasil derler. Ben de ~imdiye 
kadar akhm1 kendime yel
ken yapm1§ bir adam1m. 

- Fakat bu yelkeni ben 
par~aler1m ha!. 

- E1lerinle mi kabaday1m. 
Yoksa ... 

- i§te bu iki eile. 

Sutiri, yu:nruklar101 kal
dird1 ve vasile dogru salla· 
d1. 

Vasil iki ad1m geri ~ekil
di maksad1 manas1z bir kav 
gaya meydan verm-:mekti. 
F akat Sutiri: - ·.~-~-== 

Korkak herifl Dedi neye 
geri ~ekiliyorsun? 

- Ben mi korkak1m! Al 
i§te! 

Vasilin arbk sahn ta~mifb, 
ve y1ld1r1m gibi bir ~üratla 
tabancasm1 ~1kti ve ate~ etti . 
Sotiri kanlar i~inde yere 
dü§tü . . 

Vasil, istemiyerek yapbg1 
cinayete pi§man oldu; egildi 
Sotiriye bakb. 

Sotiri ~oktan ölmü~tü. 
Kur~un tam kalbini bulmu

tur. 
V asil bunu üzerine arka

sma bile bakmadan ka~m1ya 
ba~Jad1. " 

( Arkas1 var ) 

Büyük 
Süleyman 
Lokantas1 

Birinci kordon saman is-
kelesinde rumara 66 da 
aplma~br. 1-15 

izmir Muhasebei 
Müdürlii~ünden: 

Hususiye 

No. Cinsi Mevkii Bedeli stb1k1 

3-6 Dükkän Dem er caddesi 110 Li. 
3 Magza Bekir pa~a ham i-rinde SO „ 

29 Dolap Bak1r bcdesteni i~incle 2S „ 
10 Baraka Kar~1yaka Nensimiye So. 8 „ 
26 Magza Yol bedesteninde 200 „ 
32-28 „ Bahkhane i;ar§tsmda 45 „ 
idarei Hususiyeye ait olup yukanda yer ve cinsleri gös

terilen akar ü~ y1l müddetle terndiden artbrmaya ~1karil
m1~hr. lbale müddeti 15·8-935 tarihinden ; 2-9-935 • tarihine 
kadar icarma talip olanlarm $eraeti ögrenmek üzere her 
gün 9 dan 12 ye kadnr Hususi muhasebc ; müdiirliigiine vc 
pey sürmek isteyenlcrin de ihale güni1 olan 2-9-935 Paxar
tesi günü sabah depozito makbuzlarile Viläyet encüaneoine 
müracaatlari ilän olunur. 2597 
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2 ve 20 kompnmcl1k ambalailarda 
bulunur 

Arnbalaj ve komprimelerin 

Üterinde halisligin timsali ' 
olan ~ k \0 mar asm1 araym1z. 

( Hallua Sesi ) 17 ACUSTOS 

Tecrübeli bir : 
muallim 

llk ve Orta mektebleri 
talebelerine ikmAI derslerini 
az zamanda büyük bir gay
ret ve gayet ehven ücretle 
~ok kuvvetli ~ah,tmp yetit· 
mek üzere busust ders ver
megi teahbüd ve muvaffaki
yet .temin eder. 

Ad Arabfmn1 reS : Yagc1lar 
sokag1 ARIF OKURER. 

gam „....-. se ''mm'"il 

! Saat1m ~ 
~ Bozulacak, bozuldu ; 

diye 1nerak 1' 
~ etn1eyiniz ~ 

BOC LEBi 
öldürmek • • 

lCln 
' 

BLAKFLAK 
ALINIZ 

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

Telefon . 3306 tt <;ünkü Türkiyenin biri- ~ 

U cik sanatkär1 S. Süleyman ~ -----~-----:c1.-~=m:S'!!:~~~am:m ~ az bir zaman zarfmda onu ~ 
tt size teminath olarak yep- ~ 1·zmirli·ler Neden Tercih 
~ yeni bir hale sokabilir. ~ Ediyorlar ? .• 

Yaln1z izn1ir degil iz111ire korn~u hütün iller halkuun Kabaday1 ve 
Yüksel rak1s1n1 neden tercih ettildcrini biliyor 111usunuz? 13iln1ivorsa-

~ Her türlü cep ve kol ~ 
Ü saaatlar1 ve hediyelik e~- U 
~ yay1 bu magazada bula- fi 
: bilirsiniz. ~ n1z ögreniniz; 

~ ADRES: Kemeralh Emir- ~ d dd Bl rak1lar i§tah a~ar, ne§'e verir ve ayni zaman a vücu e 
~ _ ler ~ar§1s1 agzmda l k t • 

J;;:::t;:;;;f;~t:;aa;;;~~;:„:~•Jr;;:t:~~::Jl;;;:9.~'::il~:r.::~•::s:~~~t~e~b;u;n;u;n~i~;in;d~i;rk~i~h~er~k;e~s~K~a~b~ad~a~y~1~v~e~y~ü~se:=a1~~~m~e~z~. :lZ3iX[~::r?l:n:l~ZDE::Z~~~:Dll ... „ 
l>ahili ve ~ocuk bastahklar1 ·..:-_.-:-_..,„ 

bir g1da hizmetini görürüz. 

doktorug: AT ALKIN 

Mahmut Sevket 
RUSVA DARÜLFÜNUNUNDAN MEZUN 

Diplon1a Nun1aras1 44· - 348 

NE DEN 
• 
l§te Bak1n1z 

HERKES SORUVOR: 

Mi? 
Neden! 

Neden (~emsi Hakikat) m hük1met konag1 kar~1smdaki 
(Ucuzluk Sergisinde) 

1 - Mü§terilerin akm1 göze arp1yor ? . 
2 - Buradan ah§ veri§ edenlefo yüzü güler ? 
3 - Herkes herkese bu Ucuzllk Sergisini tavsiye edip 

duruyor? 

1 istanbul 8eyo2"lu Tepeba§I ti
I · yatrosu Belediye bah~esi 

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

sular1 ve odalarda banyolar1 vard1r. Salonlar1 gayet süslü, 
~ok temiz bir äile otelidir. Fiatler yüzelli ( 150 ) ku~~ta~ 
ba~lar. Bu otel ve Sirkecideki Osmaniye otlleri izm1rdeki 
Askeri oteJinin eski kirac1s1, lzmirliler ve havalisi halk1nan 
yakmdan tamd1g1 ve sevdigi Ömer Lütfinin idaresindedir. 

liergün saat 15 - 18 ze kadar Kar§1yakada lnk1läp soka
~da hususi hastalarm1 kabul etmektedir. 

ye Panayir lzmirde 
~ÜNKÜ: 

1 - Uucuz mal satan bu mücsese ucuz mal sahn ala
bilmek i~in hi~bir zahmeten, hi~bir fedakärhktan 
~ekinmez. 

istanhulda f zmirlilerin yegäne bulu~tuklar1 ve bidettik
leri, misafir kald1klar1 yer bu iki oteldir. Kendi evlerindeki 
rahab burada bulurlar. 

Bristol Osmaniye otellcri 
kirac1s1 Ömer Lütfi Al 

ka-

e 

k1 . 
l. 

II 

" 
II 

" 
" 

ös
r1l-

nme 
7 

t ~ra1ulusal lzmir panaym 
i:trde oldugu gibi her ~e
' 

8tbze ve ~i~ek tohum
:~. kianyevi gübreler, kim-

1 l'lleyve agac1, sebze ve 
~ek ilä~lar1 ve ~e~id alet
t Panayiri de lzmirdedir. 
aar önUnde " Meram to-
~~ " 
I" rnagazastm bilmiyen, 
kat~1 park~1 ve ~i~e1q:imi 
~Ur •• 
ik 0~rudan dogruya en yük 
l faranalarla münasebeti 

1\ t.1eram tohum magazas1 
sene . . . d 

l\," panay1r 1~m ~ pa-
11tr "„ kl . . . 
~aca nr 1~m zengm 

' " 

~i~ck ve aga~ koleksiyonla-
1 nm emre haz1r bulunduru

yor. 

1 Pavyonlaran1 aga~ ve ~i-
~eklerle süslemek istiyen sa-

ym mÜ!iterilere büyük kolay-

1 hklarla panayir sonuna ka
dar bak1c1 kendimize äid ol-

mak üzere pek müsait ~e
raitle anla~thr.. Mevsimlik 

sebze ve ~i~ek tohumlara
m1z1 gümrükten ~ektik .. 

Hisarönü 
Telefon 3478 "Meram „ 

Hüseyin Avni 

~~------------~------~~ 
Güzel Hisar 

..,. Mefru§at magazas1 
•uEHMET KA VUK<;U 

larn· izrnir Yolbedesteni No 1 n 
•lik tn, ~ten, file perdelerin enva1, perdelerin file, tül 
t, ~ v~ ~ryoJa tülleri, kerem ye~il, astor ve has1r per
kurn er f ehk Ve kanapeJik kadife krcton, more Ve fan
l tak~~ r· Perde sa~aklari ve baglar1, masa örtüleri ve 
tban rnk ari, karyoJa örtüleri, pamuk ve yün battaniyeler 

' ana-e f ~Orriiil ~ • so ra mu~ambalarmm enva1. Bronz ve ce-
l lif b~r ~argel vcstor aga~lnr1, yolluklar vc paspaslarm 
~llle v Ya ari. ~e:dog sandal ·c bezleri , kanepecilige aicl 
ltla rn: ~ niefru~ata mütcallik e§ya rekabet kabul etmez 

gazanuzda sablmaktad1r. 

2 - Mü§teri ald1g1 her§eyden ve burada gördügü nazi
kine muamele ve kolayhlardan memnundur. 

3 - Herkes, herkese bu sergii tavsiye eder, ~ünkü: Bu 
suretle tavsiye ettigi ada1m arkada~hgm1 ve min-
nettarhgm1 kazan1r. 

:tc~:tc:tc1t.1c*.:tc1t:Jdc~i"1ot:tc:it:~*-*~~=* 

~ D 0 K TOR ff 
~ A. KEMAL TONA Y 

Baktcriyolog ve hu1~ak ilc salg1n 
hastahklar n1üchass1~1 

Basmahane istasyonu kar§1s1n, Dibek sokak ba§m- ~ 
da 30 say1h ev ve muayenehanende sabah saat 8 den )+ 

„ ak~am saat 6 ya kadar hastalaru kabul eder. „ 
~ Müracaat eden hastalara yaPJ1as1 läz1mgelen sair ~ 

i 
tahlilat ve mikroskopik muayen~ri ile veremli hasta-i 
lara yap1lmasma cevaz görülen Pomotoraks muayene-
sinde muntazaman yap1hr. Telefon: 4115 

~~~~~=-=~~JJ.~~i~~~~~» 
Kiral„k asri lamam 

Tepccikte H läl mevkiindeki (Hilälhamam1 ~irahkhr. Bu 
hamam §ehrimizin en güzel ve asri 1-iam1d1r. I~indeki du§ 
tertibah mükemmeldir. Görmek i~ir hamamm itsalindeki 
Hiläl fmnma, anla§mak i~in da " Hun Sesi 11 gazetesine 
müracaat olunur. 

IDRAR T AiLiLi 
Kimyager 

günlü 
Abdüselam Ak
Laborc:uvar1 

Saghk Bakanhgm müsadelerile 2 ii Beyler sokaganda 
Beyler hamam1 yamnda 72 numarahlaireye ge~irilmi~tir. 
Amerika, lngiltere, Fransa, Almanya! lsvi~rede Tedkikab 
kimyeviyede bulunan PASTÖR enstaünde ldrar ve kan 
tahlilleri KÜRI enstitüsünde Smai vQaden tahlilleri üze
rine ~ah~an Kimyager A. Akgünlü h tahlili bizzat kendi-
$i yapmakta oldugu gibi saym etibba gösterdikleri lüzum 
üzerine hususi ara~brmalar da yapmaid1r. 

Laboratuvar lgün sabah yediden 
gece orkadar a~1kbr 

Telefon: 2205 

Eczacrba .4:l Sülev!°an 
Y Fer1d 

Kolonya ve 
esanslar1 

Her tasavvurun üstiinde 
lätif ve sabittirler. 

Bahar 
AJt1n damlas1 
Yasen1in 
Unutn1a bcni 

Senin i<;in 

Ful 
Dalya 

~1anulya 
isimlerile yap1hr. 

Taklitlerini almamak ipo 

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

M. DEPO 
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Misirlimüneccim 
~~~~~~~~~~00~--"~~~~~-

1 i talya ba§bakan1na karahaber 
Yoll1yor ! .. 

Kahirede d1kan (Elbeläg) : Muharrir Habe§ - italya 
gazetesinin muharriri, me1hur harbi .bir dünya harbi dogu-
M1s1r müneccimlerinden ~eyh racag1 ~eklindeki sualine de 
Ali Salih lsyoti ile göriitmÜ§· §U cevab1 atmi§br. 
tür. Mabarrir fallarmm isa- ftalya harbinin k1v1lc1mlar1 
beti ile me§hur olan bak1c1- bafka yerlerde de harp ate§i 
ya ltalya - Habe§ harbi olup yakacaktar. Evvelä _Japonlara 
olmiyacagim sormu§tur. Fe- Ruslar, .so.nra da yme Japon 
leki bu sorguyu §Öyle kar- larla <;mhler harbe tutu§a-
tdamifhr: caklard1r. Fakat neticede bu 

E t 1 kt F k t b 
ü~ dev)et sulh yaparak Asya ve o aca 1r. a a u 

. . d d V • 1 G . Ul Asyahlarmd1r. 

l
ay 1k~m e egih. h~r~i _ „uSr Prensibini tatbike koyula-
ar urumu, ar m onune 11 l 

k · · k 1 caklard1r. Yugoslavya 1 ar a 
ge~rne 1r1n ro rsa 1c;:1yor. d b" „ T r- "' . • kom!}ular1 arasmda a tr 
Fakat bu ~~htma havaya g1- harbin patlamas1 muhakkak-
decek ve bir ay sonra mu- br. Almanya Avusturyay1 
hakak harb ba1hyacakhr. ilhak edecektir. Bu yüzden 
Harb ba1lang1cmda italya Je- de Almanya ile Fransa harbe 
hine gibi görünecdk, fakat tutu§acaklar. ltte bu harb 
neticede Habe11iler üstün ge- bugünkü Avrupa medeniye-
lecektir. Harbin ba!flamasm- tini y1kacak onun üstünde 
dan il<i ay sonra ftalyanJar daha mütekimil ve dini bir 
arasmda veba ~1ka~ekbr. medeniyet dogacakhr. Bu 

Bu harp M1s1ra g"'~miye- harb 1936 marhnda ba§hya-
cektir. Fakat ltalyanlar Trab- cak ve 1937 Agustosunda 
lua hududunda M1s1r1 ~ok bitecektir. 
tazyik edecektir. (Son Papta) 

8 B E · E ~ ~ 

Sögüd Dali 
Yüzünden kanl1 bir 

hadisesi oldu 
ölüm 

Afyonkarahisarm Mahmar1 ~iftesini almt§ ve Himmetin 
köyünde Himmet ad1nda bir yolunu beklemege ba§la-
delikanh, Ahmet Kara Ömer mt§br. 
ogluna aid bir sögild agac1- Biraz sonra Himmet elinde 
na ~1karak bir dal kesmek 
istemi, ve bu yüzden Ahmet- sögüt dah önüden ge~erken 
le arasaoda ~kavga ~ikmt§br. ~iftesini kalbine dogru ate§ 

Himmet aga~ üzerinde bir etmi§ ve·Rimme oldugu yere 
el atq etmit Ahmet de bu- dü§erea ölmüttilr. 
nun lzerine evine giderek Katil tutulmu,tur. 

„~;~i;i;d;-a~;-„„-„1 

Bir Cinayet Türkleri l 
K1z karda~1na sark1n- Hicretleri •~1ünasip 

tihk eden genci öldü rdü Görüln1edigi 
lstubal ( Özel ) - • BiJdiriJdi 
Dia akpm Yeniköyde bir Radosta ~1kan " Selam " 

cina1et olmu1tur. Y eniköyde gazetesi Rados konsoloslu
oturan bahk~i Ko~onun kiz gumuzuo §U tebligini ne~re-
kard&fl Despina dün ak§am di or: 

sokakta giderken Triko "ltalya tabiiyetindeki 1rk-
admda Bulgaristanh bir adam da~larimazdan bir kismi Tür-
yanma sokulmu§ ve k1za 

kiyedeki akrabas1 yanma hicsarkmbhk yapmi§br. Despina 
ret i~in konsoloslugumuza 

zorlukla bu adamm yanmdan müracaat ctmektedir. ialyan 
ka~1p karda§ma gitmi§ ve adalan hükiimetinin adaJar-
hädiseyi anlatmi§br. daki Türk akalliyetine kar§I 

Bahk~1 ko~o bunu duyun-
iyi muamele etmesi dolayica fena halde hiddetlenmi§ 

ve evden tabancasam ahb sile ba gibilerin Türkiyeye 
Triko u takibe ~ikmi§hr. hicretleri hükgmetimizce mü-
Biraz sonra Ko~o, sokakta nasib görülmediginden, bu 
Trikoyu yakalami' ve dövü- i§ i~in arzu ve müracaatta 

bulunmamalarm1 Türkiye Rate tutu§mu§lardir. 
Kavga arasmda Ko~o ce- dos konsolosu aläkadarana 

binde hazir duran tabancayi bildirmekle kesbi §eref eder. 
~ekib Trikonun kafasma ate§ (Ak§a_wm ...... )_ 
etmit ve ka~mI§br. Silih se- Yarah Triko Beyoglu hasta-
sini i~iden polisler ycti§mi§- nesine kaldmlm1§sa da ba-
Jer, Ko~oyu elinde tabanca ramn tesirile biraz sonra öl-
ile ka~arken yakalam1§lard1r. mü§tür. 
a-m~mmmm„•mmmmmm~ 

~ lzrnirdeki ~· Eylül Panay1r1 i~in ~ 

1 · Jlanlarinizi 1 
~ izmirde cok satilan ve sevilen ~ 

~ ,, HALKIN SESi '' ~ 
gazetesine veriniz, bundan 

( Halkm Sesi J 

Fransadaki 
Heyetimiz 

Paris (Radyo) - Fransaz
larla yap1lan tecim mukavele 
namesini imza eden Kurt 
oglu Faikm idaresindeki hey
etimiz Atinaya hareket et
mi§tir. 

Tayyare 
Kazas1 

Paris, [Radyo] - Paris 
Okser seyahatm1 icra etmt:k· 
te olan bir yolcu tayyaresi 
alevler i~inde yere inmi§tir. 
f ~inde bulunan ü~ yolcu kö
mür haline gelmi§lerdir. 

Dünya durumu 
Paris, [Radyo] - B. Eden 

ltalya harb1 palarsa lngilte
renin Avrupa i§lerinden el 
~ekecegini Fransaya bildir
mi§tir. 

Bundan anla§ihyor ki Ü~ler 
konferans1 bir§ey yapmaga 
muvaffak olmadan dag1la · 
cakhr. 

Hekimlik 
Kongresi 
Ankara ( Özel ) - Eyliil 

ortalarmda P~§tede kurula
cak olan ars1ulusal bekimlik 
kongresine be§ doktorumu
zun i§tirak · ettirilmesi onay
lnnm1~br. 

Sancag1m1z 
Ankara, [Özel] - Sanca· 

g1m1z nerede ve nas1l kulla
mlacagm1 tesbit etmek üzere 
Sü Bakanhgmda her Bakan „ 
hk mümessilinin i§tirakile 
bir komisyon tetkil edilmi§
tir. Bu komisyon birka~ gün 
i~inde vazifesine ba~hya· 
caktar. 

F enerleri de 
Alacag1z •• 

Ankara ( Özel) - Hüku 
metimiz deniz fenerlerini d 
sahn almak istediginden te' 
kikat yap1lmas1 i~in alik~ 
darlara tcbligat yal 1lm1~h1 

dt Yugoslav 
HirvatJann yaptikh·1 

o-östt>ri hazirhklat 
b 

Belgrad, [Özel] - 128 
y1lmda bir Karadag sa)tv1 
tarafmdan yaralamp öld·ü
len Hirvat önderi istefaO:a
d1~in ölümünün yaldö-mü 
münasebetile H1rvatista ve 
H1rvatlarm bulundugu Cier 
ilbaybkla:da büyük rtani 
iyinler yap1lacakhr. 

Polis, istenmiyen bir tcrm 
hädiselerin önüne ge\ek 
i~in tertibat alma,, h~1n, 
mü~evviklere kap1lmaas1 
i~in nazar1 dikkab cellail
mi§tir. 

- .... 
Y eniden 3 Türkü öldürdüler , 
Istanbul (Özel) - Krrcaalide Bulgar komitecileri ü~ kar

da§lan öldürmü§lerdir. Hädise nefretle kar§ilanm•§br. 

Askerlik yapm1yanlar me 
mu olam1yacaklar 

Ankara, [Özel] - Devlet memuriyetine girecek olan gen~
'Jerin askerlikJerini yapmadak~a memuriyete ahnmamalar1 
i~in karar verilmi§tir. 

Selänik Panay1r1na E1ya 
Gönderecegiz 

Ankara ( Özel ) - Selinik panaymna gönderilecek olan 
e§ya haz1rlanmaktad1r. Bunlar arasmda en ziyade Sümer 
Bank fabrikalarlnm e§yalarile bahkc1hga aid malzeme var
d1r. AmbaJajlarm1 kontrol etmek i~in komiser bay Süreyya 
lstanbula hareket etmi§tir. 

8 :i: [~l 8 

Sonu ne olacak? 
• ~------------~~-----------··---------------------------------~-
Italyan Gazeteleri Danimar-

kaya da f;at1yorlar ! .. 
Danimarka delegesi sus- : nutuk söylemekten ~ekinme-

mak ibabettigi hakik&tan1 mi~tir. 
takdir hususJnda, Uluslar Bizce bu hidise o kadar 
sosyetesinde zuhur eden bir ehemmiyeti haiz degildir. Lä-
f1rsattan istifade etmesini kin bunu kayd ve i1aret 
bilmedi. etmek gerektir. ltalyamn 

Danimarka, Uluslar sosye- dostlar ve dü~manlar ar§ivi-
tesinde dostlar aramal<tad1r. ne buda ilävc olunmalnd1r. 
<;ünkü Danimarkaya aid Danimarka, itaJyaaa d01-

man bir devlet oldugunu isbaz1 mühim meseleler, ulus-
pat etmi,tir. Danimarka, lar sosyetesinde tetkik edi- · 

lecektir. emin olabilir ki ltalyadan Ji-
yak oldugu mukabeleyi göre-

F akat uluslar sosyetesinde cektir. 
temin edilecek Habe§ dost- Danimarka i~in halledil-
lugu o kadar kiymetli ola- mesi icab eden birka~ me-
maz. Bunnnla beraber Dani- sele vard1r. 0 zaman ftalya 
marka del~~e)esi uluslar sos- da mukabele bulunacaktar. 
yetesinde, ltalya aleyhinde "llgornale d'ftalia„ ..„„ •• „„„„ •••• „ •••••• „„„„„„ •• „ •• „„~„ 
• 
lpizlige kar§l Panay1r 
i\tecbu.ri si~orta tat- Hazirliklari 

b1k cd1lecek e· k .. 
Va~ingtondan bildiriliyor: lfme Uzere 
Amerika ayam, Amerika 

idare tarihinin en mühim bir 
tetbirini kabul ve tnsdik et
mi~tir: Bu tetbire ictimai 
emniyet kanun liyihasma 
i~sizlige kar~1 mecburi sigor
ta usulünü iläve edilmesidir. 

Mister Rozvelt, hükiimetin 
amelenin grevine mani olmak 
i~in ne icabederse yapacag1-
na da bildirmi§tir. 

Amerika hükiimeti, i§ ha
yatm1 yeni bir safhaya sok
mak fikrindedir. 

H1rs1z 1 

An1elelc1· idin1 cdildiJer 
Moskova - Fevkalide 

mahkeme, ~imendifer levazimi 
~alarak mütahitlere satan ü~ 
ameleyi idan ikisini de ~onar 
sene bapise mabküm etmi§
tir. 

Bu ameleler böyJe h1rs1z
hkla ge~inen bir ~etenin §e · 
rik cürümleri idiler. 

---Nii ____ _ 

Halk1 tozdan kurtarmak 
i~in asf alt yollarm in§as1na 
geceli gündüzlü devam edil
mektedir. Bunlarm birka~ 

güne kadar bitilmesi muhak
kakhr. 

Ba~bakamm1zm panaymn 
a~alma töreninde söyliyecegi 
söylevi herkesin duymas1 i~in 
panaymn münasib yerlerine 
hoparlörler konulmuf ve tec
rübeleride yap1lm1thr. 

Cemalesrar 
Satarken 
Yakaland1 
Tepecikte <;e§me sokagm

da oturan Seyfittin oglu Ce
mal esrar satarken zabitaca 

17 Agustos 
Pazar günü 
Ak1am1 •• Piyanko yasak 

lzmir Halkevi äile h~e
sinde lzmirlilerin henÜl-ör-. 
medikleri Belma Cevd~ar-
de§leri tarafmdan fevläde 
bir müsamere verilece~. 

Hilmi admda bir 1ahs Bal
~darda bir torba i~ine koy
dugu numarah fi§lerle piyan
ko ~ektirirken yakalanm1§br. 
Hakkmda takibat yap1lmak-
1tr. 

17 ACUSTOS 

Ü züm kurutmak i~n ren~· 
bere liz1m olan potu derr 
celeri lzmire gelmittir. 01~ 
ler müfetti~ligi bunlan _.. 
mek i~in vaziyed eclib l.tar' 
bula göndermittir. 

Yirmi göndenberi ba far 
dah iletler gelmedijindd 
ren~ber s1k10b ~emekte •• 
50-40 knruta sablan derece- t 
Jeri 100 kuruta almaktadar 
~~ 8 

Öl~üler müfeffti1liginin b11 
busustaki himmetini bekJeriJ. 

0

11 

Yunan Takas L 
Ticaret n1uahedesi 
Hükiimetimizle Yunan bD" 

kümeti mümessilleri aras1ncU lir 
yapalan müzakere neticesinde le 
Yunan takas mukaveleaiu" 
bir ay daha yan1 15 Eyl 
935 gününe kadar uzadalma" 
sma karar verm11br. Keyl
yet ilgili makamata bildi 
mi,tir. 

•• 
60 OgretmeD 

geliyor 
Ge~engünkü nOsham1z 

geleceklerini yazditim1z lt 
tanbul ögretnienlerinden 
ki11ilik bir grup bugün 9e 
rimize gelecektir. Bu &jr 
menler ~ehrimizde ß~ 
kalacaklar ve tetkikatta 
lunacaklard1r. 

Halkevleri mecmuas1 
„Ülkünün 30 11Dcu 
zengin ve kaymetli mün 
catla ~km11br. Tav1iye 

lierel ..... 


