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. J, görmeden konf eran~ dagzldz, harb ba1lzyor mu? 
(i'" 
~ll Hastabklarmdan .. ------
Ustünüzden 

,„ Irak! 
Bir d 

bu tarlu~ am, ityarhga ( me-

ltalyan - Habe1 meselesi : 
barz1la hallolunamzyacak 

Brest hadiseleri 
-------------------------------- 001---------------------------------
y edinci Kominternin ilk 

eseri midir ? •. ·s. ·
11 

i~ ) atar1ld1 m1yd11 ( ta
li tdddi miydi ), hemen 

S~ 
le..:n· fi 'k' h h ~ • • •ze a yet - 1 1 as-

• . ia birden tutulur: Havale 
1 r, tekzib illeti iki! 

----------------------------------------„00••-----~----~-------~------~ 

Paris. gÖrÜ§meleri hi~ bir netice veruedi ingi-
liz - Italyan murahhaslar1 anla§madat ayr1ld1 

Istanbul, 19 fÖzelJ - 25 : makaleler 
T emmuzda, sekiz senelik bir 
f as1ladan sonra ve cihanm 
dört kö~esinden gelmi§ dele
gelerJe toplanan yedici Ko
mitern hakkmda Paris gaze-

ne§retmektedir. 

hil" ~avalenin kurbanlari, de
dt :irde. i§leri olanlardir. Ha
de e •UPtine tutulan i'yar, 

. .• 'lld' . m1 •s1ne i§i dü§enleri ora-
ylol 11 oraya süründürmekten 

eta lllarazi denecek bir haz 
yfY !ar. Eline ge~en evrak1, 

klll!k muskas1 ~ibi karga
bu..gac1k itaretlerle kara-

111•d1k~a i~i rahat etmez. 
~·~leye müptelä olan i§yar, 
k11 olsun olmasm, bir ev-

1 doksan dokuz kap1 do-
1z lltrmadan sonuchyacak olur 
z lt' ' o gece tath uykusundan 
n 'llr. 

1eb l' ekzibe gelince o da ba§
'bir illettir. Alehtlak ga
tcilerden, gazetecilikten 
lgazetelerden sogumakla 

klar .. Zamanla bu sogukluk 
tld1k ve bu ürkeklik te 
lllanhk olur. Gazetenin 

• t Jazd1g1 bu adamm in
llde kötü niyetlere baghd1r. 
\lru bu kanaatla o derece 

• 1rlan1r ki, tenkit ve ikaz 
Yt lügat kitablarmda iki 
'tnli kelime bulundugunu 
ll\ur. 
T ekzib illetine tutulan i~
~: aabahleyin itinin ba~ma 

e •r gelmez, ekseriya idare-
iff lltainden bedava aldird1g1 
ifbf '~eteyi a~ar, inceler.Kenai 

:•resine mütealbk bir haber 
rdti müydü, onun ne de

h f ,~elerde dogru olup olma-
:1111 dütünmeie bile lüzum 

ak i 'llleden, 1a§1rtmaca oyna„ 
. '" „ kl 'b' ~ocu ar g1 1: 

lb ' Bu haberi yalanlamah 
aö1' 1Ya~anlamamah m ?. diye 

Y en1r. 
trkasmdan da heman kä

' 
1
' kalerui eline ahr lve 

Yet el yaz1s1 pek te itlek 
e k'kunakb degilse, yaz1 
a lllesinin ba1ma ge~er ve 
~b~i piyano heveskärlar1 

-~!"6 ' tek karmakla bir tekzib 
Me ltnir. 

~
,_P.teaeli gazetenin yazd1gi 
"ra d vay „

5 
tu ur: 

viD a&c on zamanlarda Anadolu 
r e · ~11lda 8miktar1 ~ogalan 

l\rr1a· k • tof •ne lerin yüzünden hal-
da 1 ~n rabati ka~hg1 o tarafta 

=.Uran okuyuculanm1zm ~i
cayeU • d enn en anla11lmakta-
•r.„ 

„ °.1~•, töyle bir tekzib gön-
~r1 1r: 

~ 
14 

Gazetenizin „. tarihli ve 
·· nu a tt ( fik lllarah say1s1ndea, ~öyle 

~ 
ra aynen tekrarlanacak) 

Nltd 
KA 

Paris, 18 (A.A) - Bay §am saat 20 de bir resmi i tur. Bu biJirikte denilivorki: 
Loval saat 15,30 da ba§lam111 bildirik ~1kar1lacag1 gazete- Ü~ devlin delegeleri an

cilere söylemi§tir. 
Bu ink1tam §Umulünü §im

diden kestirmege lüzum yok-
yoktur, ancak umumi intiba 
~ok betbindir. 

Resmi bildirikte konferansm 
ink1taa ugrad1g1 ve bay Eden 
ile Barun Aloizinin hüktimet-
leri ile görü§mek üzere mem
lekctlerine döneceklerini bil
dirmesi muhtemeldir. 

Paris 18 ( A.A ) - 01§ 
bakanhktan saat 17,30 da 
ayralan ltalyan delegesi bay 
Aloizi saat 19 da tekrar gel
mi~ ve hemen Lavahn yam
na girmi§tir. 

Baron Aloizi be§ dakika 
sora ve d1§ bakanl1ktan ay
nlm1§f1r. 

BA Y LA VAL Paris llS {A.A~-Du, x... 
olan ü~ devlet konferansmm yal saat 20 de konferans 
inkitaa ugrad1g1 ve bu ak- hakkmdaki bildirigi okumu11-

M ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Silah Rekoru 
--------•+oe>„--------

Jaoonya taraf1ndan korkun~ 
bir §ekilde k1r1l1yor! 

BAY EDEN 
laazhgm ban~ yolile lial
Jiiimkän verecek bir gö
rie esas1 bulamem1§lard1r. 
ki§malar arasmda ileri 
~en tekliflerin tetkikle-
ie :raslamlan zorluklar 

' jilen tetkikltirin geriye 
kdmas1 gerakle§dirilmi!l-

u tetkiklere diplomatik 
le devam edilecektir. 
•i ... 11'!'11 

~ . 

teleri ~ok §iddetli ne§riyat 
&>yapmakta ve Brest ile Tu
Ia,1da ~1kan kanh hadiseler
de bu topJanbmn ilk eseri 
oldugunu yazmaktadirlar. 

"Maten„ gazetesi ,: 
"Frans1z bayag1, k1z1l bay

rak önünden ~ekilmiyecek
tir ! „ demekte ve ~iddetli 

11'.;11 

"'""' 

Bulgar 
BAY STALIN 

------------.....----------------------00----------------------------
o~ Türk daha bu vah1ete 

kurban gitti 
istanbul 19 (Özel) - Bul- aliyetlerine göz yumdugunu 

garistanda Türk karde§leri- göstermektedir. 
mize yap1lan taarruzlar ve + • • + 
mu7.alim devam etmektedir. 

Bundan dört gun evvel 
Gönüllü köyünde tarlalarmda 
~ah§irlarken bir ~ete tara
fmdan daga kaldmlan ü~ 
Türk ~ift~isinin maktuJ ce
setleri Vardar nehri kena
rmda bulunmu§tur. 

Bütün haller ve hadiseler, 
yeni hükiimetin Makedonya 
ve Trakya komitalanmn fa-,..„, 

hhdll 

Propaganda 
Paris (Radyo) - Y unan

blarm ~ift~i partisi batkan1 
Papanastasyo Va1ington ve 
ve N evyorkdaki Y unanhlara 
verdigi konferanslarda kral
bg1n fenahgi ve Yunaniatan 
i~in cumhuriyetin faydah ola-
cag101 bahsetmi1tir. Konfe
rans iyi teysirler;yapmlfbr. 

Istanbul 19 (Özel) - Ja- : lanma pläm, yeni ve büyük 
ponya hükumetinin be§ sene- faaliyetlerin ~~~eli olacakt.1r. 
lik si'ählanma ve pläm bütün Japonya, F1l~pm adalliri ile 

Avrupada hayret uyand1rm1§ ~ 
Arnavutluk ihtilali 

ve bazi mahafilde de edi§e F..-.i..-;..: •• 

ile kar§1lanm1§br. 
Japon hükümetinin bir milyar 

yene yakm bir büt~eye isti
nad ettirdigi bu yeni siläh-

Kral ve krabn itai;; dostlugu siyaseti 
aleyhine bir harekettir ••• 

..,,,.....,....~ ........ ~~~ · 
deniyorsa da, yap1lan incele-
me (hangi inceleme?) sonun 
cuda, Anadolu yakasmd&1 
sivrisineklerin say1s1 son za
manlarda ~ogalmay1k öteden 
beri ~ok oldugu ve o yanda 
oturan halkm zaten rahat 
ne pemek oldugunu bilme
mekte idügü aula~1lmakla 
bu yalanlamanm, basm yasa 
smm filänca maddesine uygun 
olarak, ilk ~1kacak saym1zm 
ayni diregine, ayni yaztlarla 
k.mulmasm1 dilerim!„ 

Ondan sonra, tekzib müp 
teläs1: 

- Ooh! Y arabbi §ükür!. 
der, ve derin bir nefes ahr. 

Üstünüzden irak, bu iki 
illet fena §eydir, vesseläm! 

Ercümend Ekrem T ALU 

stanbul, 19 [Özel] - Ar- mü§tür. 
:lukta ~1kan isyan hak- Bundau sonra da hükiimet 
ada muhtelik menbalardan 
:ii haberler gelmi§tir. 
Haberlerin bir k1sm1 Yu
slavyadan, diger k1sm1 da 
randand1r. 

. 'irandan geien habere göre, 
Japon lmparatoru 

HlROHiTO bas.a~da bir jandarma müf-
. . k' zes1 1syan etmi§ ve isyan 

Sahahn ve c1varmda tah • i gü . · d b t 1 matla tedafi bir silählanm '0 n 1~10 e as lll mi§-

yakmaktad1r. Ve bu silaltT. d 
lanma, hi~bir yerde endi~ 

1 
ira~d an geien bu haberi 

uyand1rmaz. e ~ra an geien haberler 
Fakat Kora ve Man~urin~ytd etmemektedir. 

silihlanmas1, ileride yap1l <;ikan isyan, kü~ük bir 
cak istilä hareketlerine esiyan jandarma müfrezesinin 
te11kil edecek bir silählanmareketi degildir, <;ünkü 
dir. aretin iik hamlesinde Arna· 

Kora ve Man~uride yaudluk erdusu müfettiti ftal
( Sonu 4 üncüde ] •an ceneh Giraldi öldürül-

AHMED ZOGO 
k1talarile ihtililc1lar aras1nda 
müsademeler olmu§tur. 

Bir rivayete göre, asi kuv
vetler cenubi Arnavutlukta 
esash te§kilät yapmi§lar ve -Ah t A 

- BÜVÜK ELBISE f(ASI ESKI BIT PAZARI me ve s1m NUMARA 17 TELEFON 2042 

Tiran üzerine yürümekte
dirler. 

___ Cenubi Aanavutluk Rum

ularmm da kbu isyan1 arkala
d1klar1 anla§tlmiktäd~-
~- ~imali Amavutlukta, Mu

harrem Bayraktann bu fir-
sattan istifade ederek bare· 
ketini geni§letmesinden kor
kulmaktad1r. 

Sofyadan verilen bir ha
berde, Arnavutluk kabinesi-
nin krahn riyasetinde f evkal
ade bir toplanb yapbä'J ve 
äsiler üzerine bizzat kralm 
yürüyecegi bildirilmektedir. 

Telefon 

No. 
Hereke, Feahane ve Karamürsel fabrikalarmm en zarif ve en dayamkb kuma1larmd>urova üzerine 22 liradan 26 liraya kadar mükemmel 
••naarlama elbise yap1br. Yap1lacak elbiseyi mü1teri begenmezse ahnan kaparo ta iade edilir. Magazam1z1n levhas1na dikkat ediniz. 3882 



Sahife 2 ( Halkm Se1i ) 

S r· lt BELEDIYEYi 1 

QTlye SU an Zengin etmege 
Kü~ük itilaf 

Konf erans1 ne zarnan 
toplänacak? 

1,oSMAN OGULLARI TARIHININ EN HA~~ETLI VE karar veren 1 
KANLI SAFHALARINA DAYANAN TARIHI ROMAN 

'1 - IKINciKls1M - kadm ! .. 
Bükre§ten verilen bir ha

bere göre, Kü~ük itiläf daimi 
konseyi ancak 28 Agustosta 
Bled'de toplanacakbr. 

Esir Pazanndan Saray Ve Belediyt:i~ ~·aridat1 Konferansa dogrudan dog 
dan dogruya Yugoslavya na
ibi hükiimeti prens Polun da 
i§tirak edecegi henüz teey
yüd etmemi~tir. 

Sultanl1g\J a • • • gittik~e artiyor<lu! 
Kadri ka~ güner balkon-----ms..---

- 6 -
Sinyora Baf u sordu: Yoksa se:P bu saray1 

evvelden biliyor n1usun? dedi 
- Heman, heman öyle.. bah~esine götürtü; sanatkä-
- 0 halde bizi bimaye rane yap1Jm1~ bir havuzun 

et, rica ederim. yanmdaki kanapelerden bi-
- Bunu söylemenize ha- rine oturdular. 

cet yoktur. Bunlar1 hususi Ester ile Lukiyanm aras1, 
olarak konu,uruz. ta V enedikten beri ~ok iyi 

Hazinedar kalfa esasen idi; Estere Lukiya bir arka-
pafadan emir almtfb, geie- da§ muamelesi yapmt§b! Bu-
cek olan ana ve kiz esirlere nun i~in Ester samimi ve tek-
kibar bir misafir muamelesi lifsiz olarak: 
yap1lacak v~ ester yanlar1nda _ Lukiyacig.m, dedi. ls-
bulundurulacakb. sanbulu nas1l buldun? 
Booooi~: · - lstanbulu daha bilmi-
- Haydi k1zlar, dedi. Ar 

1 yorum, fakat bu saray ... 
tik gördünüz, i§te onlar da _ Burasi bir saray degil, 
sizin gibi kuyruklu degilJer!. bir konaktir. As1l saray, sul-

Bu iki Venediklinin geie- tanlarmdtr 
1 

bir görsen.„ 
cegini haremin bütün k1zlar1 - Nas1l görebilim, acaba? 
duymu§lar ve merakla top- ( Arkasi var ) 
lanmi§lardir. 

K 1 rr~~ „~~&jl 
iz ar hep birden, hpki ~ <;ok ticaretJi bir havadis ~ 

bir peri masah sahnesinde ~ MÜHENDISLERE, U 
oldugu gibi, adeta u~u§arak ~ „ 1 ~ 
kayboldular. ~ MUTEAHH TLERE ~ · 

~ 
müjde 

Siyora Bafo, ugrad1g. bü- ~ 
yük felädeti adeta unutmu§ Hafif askeriye 141 

idi. Ve: ~ c;ad1rc1s1 ~ 
- Ester, bune hal, AJlah tt y d C ~ 

a1kma? Diye sordu. ~ U 8 8 VeS ~ 
Gen~ bir „ k~dm kadar ol- n lzmirde ~ekerciler §ar- ~ 

gun olan ~uk1ya. da: ~ §lsmda 30 numarah maga- U 
- Hak1kat, b1r per masa- ft zam1zda daima yeni ve eski ~ 

bna henzeyen haller! Demek- ~ ~ad1r ve tentelerimiz reka- ~ 
ten kandini alamad1. . ~ bet kabul etmez derecede ~ 

Ester, ~ab~k hamm1 1le k~- ll ucuz sabhr. Häri~ten geti- n 
tin1 ke~d1le~ne mahsus da1- ~ rilecek eski ~adarlar ve ~ 
reye go.tiirdu. Onlara : . • l[ tenteler gayet güzcl ve ~ 

- H1~ merak etmey1mz, ~ f' tl t . d']' ~ 
e e smyora s1ze ·~ ir zarar l t'f d . . b' d f . ~ b 1 . . b. b' n ucuz Ja e am1r e l Ir. 

l · kti s 1 a e 1~m 1r e a z1ya- ~ 
ge miyyecek r. ? n ret edebilirsiniz. ! 

- a 1z1ma . ~ 1 _ 12 ~ 
- Ona da zarar gelmiye- ~ ~:::&~ ••~~~ 

cektir. Bana itimadm1z varsa, 
bütün itlerinizi bana b1rak1-
mz. Sizi esir pazarmdan bu
raya bu suretle izzet ve ik
ram ile buraya getirten be
nam. 

- Beni Pa§aya odahk m1 
yapacaksm ? 

- Hay1r Sinyora, hay1r ! 
Ne siz, ne de luzm1z orahk 
olm1yacakbr. Bunu size §im
diden üJdelerim ! 

- Bizi Du~eye iade ede
cekler mi? 

- Hem de kaymetli hedi
yelerle iade edeceklerdir. 
Pa§a esasen Venedik sefirile 
müzakereye yakla~m1~br. 

Sinyora bu haberden de
recesiz memnun oldu ve se
vindi: 

- Oh .. dedi. 
- Sinyor, ~ok yorgunsu

nuz, biraz istirahat buyuru
nuz. lstersen kerimenizi de 
konakta gezdireyim ? 

Ester, bu plänile Lükiya ile 
yalmz kalmak, as1l plänmm 
esaslarm1 Lükiya'mn gen~ 
zihnine a~1lamak istiyordu. 
Ve maksadma da kolayca 
vas1l oldu. 

Sinyora, hakikaten bitab 
bir halde yorgundu. Kendi
sine Esterin gösterdigi mü
kellef bir §ark yatagma uzan
d1? Belki uyuyamad1, fakat 
aukun i~inde ve saatlarca 
yatakda kald1 ... 

* • • 
Ester, Lükiyay1 konagm 

Sahilde 
Sat1l1k arsa 

Bayrakhda §imendifer is
tasyonuna pek yakm bir mev 
kide deniz kenarmda yüzü 
on alh ve derinligi altm1§ 
alb metre bin yüz metre ter 
biinde bir k1t'a arsa gayet 
ehven fiatla sahhktar. iste
yenler Odunpaz r Sara~lar 
sokag1 4 No. Abdü!halim ti
carethanesine müracaat 

l)i~ ))oktoru 

H. Tahsin Tao 
2 inci Beyler S. Hamam 

kar§1smda 37 numaraya ge'r
mi§tir. Telefon 3774 

Sat1l1k 
Arsalar 
Tepecikte Käg1dhane cad

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

Büyük 
Süleyman 
Lokantas1 

Birinci kordon saman 1s-
kelesinde numara 66 da 
a~tlmi§br. 1-15 

da bu nefis esmern ~araps1z 
bacaklar1m seyreh1i§, derin 
derin i~ini ~ekmi§,t.zun uzun 
yutkunmu§, tath tcth hülya 
kurmu§tu. Uzaktan uzage 
göz a§nabklar1 var(J. Hatta 
bazen ~aziye evde yoköen 
i§i selämla§maga k<r§mdan 
kar~1ya konu§maga lile p 
karm1§lard1. Gen~ kadmm 
balkonlu odasmda piyano 
vard1. Bazan ~alard1. 0 za
man kadri istedigi3 ~2rk1Jar1 
balkondan ona firlatard1. 

Gen~ kadm hi~ onu kir
maz derhal Kadrinin istedik 
lerini piyanoda ~alm<Jga ha§
lard1. 

Bu enfes esmer, Kadri 
i~in dahnda olgunla§maga 
ba§lam1§, kopuk ta Kadrinin 
avucunun i~ine dü~mege ;ak 
!a§IDI§ bir meyva idi. 

Kadri .· bu . cazibeli kad1•la 
kaq1 kar§1ya gelince balkDn 
da oldugu gibi birbirlerite 
i~li i~Ji baktilar. Fafat talll 
bu s1rada ~aziyenin sesi ki
lagmda ~mlad1 : 

- Be§ lira para cezas1 !„ 
Tramvayda degildiler. Si· 

nemada bulunuyorlard1. Kad 
ri "acapa ne yapacak?„ di
ye dü§ünürken ~aziye tarn 
belediye memurunun önünde: 

- Tuuuuu!. Diye yere tü
kürmez mi?. 

Memur bütün vazife§inas
hg üzerinde olduiu halrlP 
ilerilcdi: 

- Caddelere tükürmek 
yasak oldugunu bilmiyor mu-
sunuz. 

- Tabii biliyorum. 
- 0 halde ni~in tükür-

dünüz? 
-Keyfimin kähyas1 degilsimz 

ya„. Alacag1mz ceza degil-

Bu i~timada Hapsburg ha
nedanmm tektar Avusturya
da hüküm sürmesi meselesi 
konu§ulacakbr. 

Bir Japon 
. gazetesi 
Ingil1zler haklnnda 

ne diyor? 
Londra, - Japon gazete

Jerinden Jisimpo diyor ki, in
giltere, !iarkta iktisadi vazi-
yetin daha eyi inki~af1m te
min i~in Japonyaya, Japon
yamn Londra sefiri vas1tasile 
baz1 tekliflerde bulunmu§tur. 

Bu teklifler bir Japon-ingi
liz gonferansmda müzakere 
edilecektir. 

....... „ 

A~ik 
Muhabere 

Kesre muhac1rlarmdan De
mir oglu Zarif ve Sadiga : 

Sizi ~ok aläkadar eden 
bir meseleden dolay1 acele 
matbaam1za müracaat ediniz. 

Direktörlük 
. ~, 

mi ? . . istedigim zaman tü
kürürüm. Madem ki param
]ad1r. Keyfimin istedigi da-
kikada, istedigim yere, iste- 1 

digim gibi tükürebilirim. 
- 0 halde ceza verecek

ceksiniz. 
- Tabii„. isterseni~ iki 

ko.l ceza yaz101z„. 
Memur bu acayip bayana 

garip arzusuna göre muame
leyi yapb. Arhk Kadride 
§afak atm1§ta. Eve dönerken: 

- F ena degil... diyordu. 
Bugünkü belediye masraf1-
m1z 15 lira.„ 

Yar1nki say1m1zda 4 üncü 
be§ liray1 nasil vermi~ti ? 

MANiSA ~ARBJ\ YLIGINDAN: 
Asgari takri~n 240 beygir 

kuvvetinde Koldenseli k m-
pave1td sistemi d ikadake ade 
di devri takribe 2 ola 
komobil veyah1t kazan 

o
a yr1 

bir buhar makires· ile b ma
a-kine ile dogru raate ilmi§ 

y1§s1z) 200 kilov~tl "Tri ase'' 
380 - 200 votluk ~n son model 
jeneratörü ile hraber ani
sadaki yerine koa111ak ve i§ler , 
bir halde teslim ~dilmek §ar
tile (Gümrük res()i Belediye- ! 
ye aittir) bir 111ckine al1na
cakt1r. 

Taliplerin fiatleile birlikte 
Manisa ~arbayl~gpa 20 gün 
zarf1nda miiracaatar1 ila olu-
nur. 

19 AC.USTOS 

Me~hur Yunan Muhrrrirlerinden: Pavlos Argiru'nun Eserindell 

./Jr/ilfNEllCi Ktz1 

~VI 

CAKICI EFE 

- iKiN Ci KISIM r_ 
~ 

-YAKAN A~K-
-23 -

Vasil, yeni bir haydud s1f a
tile dag yolanu tuttu 

-6- 1 üeldi, devrilmi~ bir aga~ kü-
- Da g yolunu tutan tügüne oturarak dü,ünmiye 

yeni ha ydud- . ba§lad1. Kendi kendine: 

Vasil, istemedigi halde ve - ~imdi benim halim ne 
ummad1g1 bir s1rada i§ledigi olacak? Diye dü§ündü. ~u 
bu katil üzerine bir ~ok sa- anda bir katil dimeyim kah-
atlar ve bir deli gibi yürüdü veden Sotiri denilen;Allab1n 
ve ka~b, Nif kasabasmdan beläs1 herifle beraber kirlara 
o kadar uzakla§mt§h ki ~im- gittigizi görenler var. Nere-
di bir orman i~inde, bulunu- de ise, zabtiyeler ensesine 
yordu. yap1§acaklard1r. $imdi halim 

ne olacak? 
Ormanda nkh biraz ba§ma 

izmir ikinci icra memurlu
gundan: 

1 ·- Seydiköy karaca p1-
nar mevkii k1ymeti muham
menesi SO lira iki dönüm 
tarla 

2 - Ayni mevkide k1yme
ti mukadderesi 25 lira bir 
dönüm tarla 

3 - Seydiköy demiryolu 
altmda k1ymeti mukadderesi 
450 lira alb dönüm tarla 

4 Seydiköy Emrez mev-
kiinde dört dönüm tarla ve 

i~inde on aga'r zeytin ve in
cir mevcut olup k1ymeti mu
kadderesi 400 lirad1r. 

5 -Seydiköy Emrez mev
kiinde on ild age~ zeytin 
k1ymeti mukadderesi 60 Iira 
Seydiköyde nevrokoplu Sali
hin ~aban Mehmede borcun-

dan dolay1 icrain mahcuz yu
kar1da evsaf1 gösterilen mal
larm paraya ~evrilmesine ka
rar verilmi~tir. ve birinci ra
brma 19/9/935 Cuma günü 
saat on birde ikinci icrada 
yap1lacaktir. 

Bu arhrmada verilen be
delin k1ymeti muhammenesi 
nin yüzde 75 §ini bulmad1g1 
takdirde 5-10-935 cumartesi 
günü ikinci arhrma yap1la
caktar. 

Bu sahh~m 2280 numarah 
kanuna tab1 olmadigmdan 
verilecek bedel her ne olur
sa olsun en ~ok arhrana iha
le olunacakhr. 

Bu gayri menkuller üze
rinde her bangi bir hak iddi 
asmda bulunanlar vesaikile 

birliktc yirmi i~inde daire
mize müracaatlar1 läz1md1r. 

Aksi takdirde kaklari ta
pu siciliyle sabit olm1yanlar 
paramn payla§masmdan ha
ri~ kahrlar, bu babdaki ar
brma §artnamesi 8/9/935 
tarihinden itibaren herkes 
tarafmdan görülmek üzere 
a~1k bulundurnlacaktir. istek 
liler 6530/39 numara ile ikinci 
icaraya münadisine müracaat 
edebilirler. 

Sab§ a~1k abrma ile olup 
arbrmaya i~tirak i~in kiymeti 
muhammenesinin yüzde 7,50 
nisbetinde pey ikamesi veya 
bank teminat mektubu getir 
mek läz1md1r. Yüzde 2,50 
delläliye ve firah har~lar1 
mü~teriye ait oldugu ilän 
olunur, 

Vasil ~ok ümidsizdi. Fakat 
birden yüzünde bir ümid 
dalgas1 peyda oldu ve : 

<;al\1c1 babamm dostu
dur, beni de iyi tanir. Oraya 
s1gm1r, zabtiyelerden kurtu· 
Jur. Ben de bir haydud olur 
i~in i~inden ~1kar1m l dedi. 
0 zaman zihnine göre bun

dan ba§ka ~are de yoku, 
biraz cesurca olup da elinden 
bir kan dökülen erkek, ya 
kendi ba~ma daglara ~1kar, 
ya da mevcud ~etelerden bi
risine kapulamrd1. 

Vasil de böyle yapb, ve 
Bozdag yolunu tuttu. „ 

• • 
<;ak1c1 Vasili kar§1s10da 

gördügü ve maksad1n1 anla
d1g1 zaman: 

- Y az1k; delikanh! dedi. 
Sende mi katil oldun? Fakat 
baz1 §eytan insam zor zoruna 
katil eder, §imdi ne dü§Ü· 
nüyorsun? 

- Senin yamnda kalmak, 
seninle ~ah§mak istiyorum, 
efe! 

- Daha yaz1k„. 
- F akat ba§ka 'rare de 

yok. Burada hi~ olmazsa 
za.ptiyelerden kurtuluruml 

<;ak1c1 ~ok iyi dostu olan 
Vasili yamnda ahkoydu ..... f a
kat aradan henüz iki ü~ gün 
ge~mi~ idi ki Vasilin Mari
~ah ~ok görecegi! geldi. Ve 
Nife inmek istedi. 

<;ak1c1: 
- Seni orada tutarlar bi

re delikanh! Ded1. 
- Gizliden gideceg1m. 

ihtiyath hareket edecegim 
Camm §U s1rada Nifte 

i§in ne? 
Efem... Anlam1yorsun; kal

bimi sana nasal anlatay1m? 
- Anlat bakahm. 
- Efem.„ Gözüm ka~ 

gündür bi~ uyuku görmiyor. 
- Tabii degil mi ya?. 

Daglara henüz ah§mHI de
gilsie! 

- Efem, sebeb bu degildir. 
- Ya nedir? 
- Sevdigim k1z1 bir türlü 

unutamiyoru:n! Rica ederim 
efe, bana unuttur, §U kara 
gözlü dilberi bir defac1k gö
reyitn. Ne olur olmaz .. Bizim 
yolda ölüm her zaman vard1r. 

<;ak1c1, gen~ a§iga ac1d1 : 
- Haydi git bakabm. 

Amma dikkat et, yakaya ele 
verirsin ha ... 

( Arkasa var) 
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Tecrübeli bir : 
muallim BO ..... ~ 

öldürme 

19 AGUSTOS 

• • 
lCln 
' 

iJk 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 teahhüd ve muvaffaki
yet temin eder. 

Adres • Ar~bfmm 
BLA FLAK 

' • Yagcdar 
sokaga ARIF OKURER. 1 

rrm••mmmm~ I 

~ Saat1m ~ 
~ Bozulacak, bozuldu ~ 
~ diye 1nerak 
~ etn1eyiniz 1 
~ <;ünkü Türkiyenin biri-
~ cik sanatkän S. Süleyman 

ALINIZ 

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

Telefon 3306 

Ei ' t: 
~ 

ll az bir zaman zarfmda onu ~ ~~s.9.l:!li:Z:l~~::=l~~~r, 

~ size teminath olarak yep- n 1-zmi· rli· ler Neden 
il yeni bir hale sokabilir. U ercih Ediyorlar ? •. 

..... 
~ .... 
~ 
""' 

1 tt Her türlü cep ve kol ~ 
1 ll saaatlar1 ve hediyelik e§- ~ 
! ~ yay1 bu magazada bula- : I • bilirsiniz. ~ 

Y aln1z izmir degil izmire kon1~u bütün iller halkin1n Kabaday1 ve 
Yüksel rak1s1n1 neden tercih ettiklerini bilivor 111usunuz? Bilmivorsa-

J w 

t:' .. n1z ögren1n1z; 

l 
n AD RES: Kemeralh YEmir- ~ 
~ ler ~ar!l1s1 agzmda ~ 

iiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioiiiiiiiiiiiiiiiiilliiiiiiiiiiiii ____ .....,. ~J;:;:tali::.t;;I•··~~~ ~ .... ~iiiiiiiioiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiio 

bahili ve ~oc;k bastahklar1 
doktoru~: AT ALKIN 

Bu rak1lar i§tah a~ar, ne§'e verir ve ayni zamanda vücudde bir g1da hizmetini görürüz. 
i§te bunun i~indirki herkes Kabaday1 ve yüksel i~mez. 

Mahmut Sevket 
RUSYA DARÜLFÜNUNUNDAN MEZUN 

Diploma Numaras1 448 - 348 
tergün saat 15 - 18 ze kadar Kar§tyakada ink1läp soka

~d,:!1= bastalarm1 _kabul e~~ir.== 

NE DEN 
i§te Bak1n1z 

HERKES SORUYOR: 

Mi? 
Neden! 

Neden (~emsi Hakikat) m hükiimet konag1 kar!l1smdaki 
(Ucuzluk Sergisinde) 

1 - Mü~terilerin akma göze 'rarp1yor ? 
2 - Buradan ah§ veri§ edenlerin yüzü güler ? 
3 - Herkes herkese bu Ucuzluk Sergisini tavsiye edip 

duruyor? 

<_::üNKÜ: 
1 - Uucuz mal satan bu müessese ucuz mal satan ala

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

ts i 2 - Mü§teri ald1g1 her~eyden ve burada gördügü nazi-
~i~d•ulusal zmir panay1r1 ~i~ek ve aga~ koleksiyonla- käne muamele ve kolayhklardan memnundur. 

t oldugu gibi her ~e- rma emre haz1r bulunduru- 3 •~b - Herkes, herkese bu sergiyi tavsiye eder, ~ünkü: Bu 
k Ze ve ~ii;ek tohum- yor. suretle tavsiye ettigi adamm arkada,hg1m ve min-

i ltnyevi gübreler, kim- Pavyonlarm1 aga~ ve ~i- nettarbgam kazamr. 
~ ltl~yve agaca, sebze ve ~eklerle süslemek istiyen sa- 1c1c1c:lc:lc*1c:lc:lfc:lc:ldc:tc1ci:.fc:lc~:lc:lc~:lc:ldc:lc:.fc 

da~lar1 ve ~e§id alet- ym mÜ§terilere hüyük kolay- +( >f. 
~a„nayiri de izmirdedir. 1 k ,u D o K T Ü R u.. , 1 Iarla panayir sonuna ka- ~ " 0nünde " Meram „ to- +( i ~ dar bak1c1 kendimize äid ol- .u 

~tltlagazasm1 bilmiyen, ,u«'"" A. KEMAL TONAY 

• • 
j Istanbul Beyoilu Tepeha§I b-
i yatros Belediye bah~esi 

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

sulari ve odalarda banyolara vardir. Salonlar1 gayet süslü, 
~ok temiz bir äile otelidir. Fiatler yüzelli ( 150 ) .kuru§tan 
ba§lar. Bu otel ve Sirkecideki Osmaniye otlleri lzmirdeki 
Askeri otelinin eski kirac1s1, izmirliler ve bavalisi balkin1n 
yakmdan tamd1g1 ve sevdigi Ömer Lütfinin idaresindedir. 

istanbulda izmirlilerin yegäne bulu§tuklar1 ve bi.r:le§tik„ 
leri, misafir ka1d1klar1 yer bu iki oteldir. Kendi evlerindeki 
rahab burada bulurlar. 

Bristol Osmaniye otelleri 
kirac1s1 Ömer Lütfi 

t 
~' park~i ve ~i~eK~imi mak üzere pek müs_ait §C- 7\ 

~„ raitle anla§thr.. Mevsimlik B k · J b J l ·1 J a~" ,u a tenyo og ve u a~1 { 1 e sa g1n ~ 
~rudan dogyruya en yu"'k sehze ve rirek tohumlan- 7' • 
fi T T +c hastahklar n1ütehass1~1 

1 ,!tnalarla münasebeti m1z1 gümrükten ~ektik.. +c )f> 
• ''leram tohum magazasi Hisarönü « Basmahane istasyonu kar§tsmda Dibek sokak ba§m· J+ 
eile panayir i~inde pa- Telefon 3478 u Meram 

11 
+c da 30 say1h ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den )+ 

l'apacaklar i~in zengin Hüseyin Avni « ak§am saat 6 ya kadar hastalanm kabul eder. •• 
~--....._ __ __;;. __________ ~-- i( l\'1üracaat eden hastalara yap1lmas1 laz1mge1en sair ~ 

« tahlilät ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta- )+ 
•)( lara yapilmasma cevaz görülen Pnomotoraks muayene- X• 
+c sinde muntazaman yap1hr. Telefon: 4115 )+ 

,0 
~~~~~~~~~~ 

Güzel Hisar 
i. l\'lefru§at magaz.as1 
''•E_HMET KAVUK(:U 

'ttiin k lzmir Y olbcdesteni No l n 
~k, ~ kten, file perdelerin enva11 perdelik file, tül 
1 Per~ 1~ryola tülleri, krem ye§il, estor ve hasir per
klltna~J= ik ve kanapelik kadife kreton, more ve fan-

~~~~~~).:~:\t:\t'lt'F'lti~~~'lt'lt:\t~'lt'lt~~~~~ 
IDRAR TAHLiLi 

Kimyager Abdüsselam Ak
günlü Laboratuvar1 

Sa~hk Bakanhg1u müsadelerile 2 inci Beyler sokagmda 
Beyler hamama yanmda 72 numarah daireye ge~irilmi~tir. 
Amerika, ingiltere, Fransa, Almanya ve isvi~rede Tedkikat~ 
kimyeviyede bulunan PASTÖR enstitüsünde idrar ve kan 
tahlilleri KÜRi enstitüsünde Smai ve maden tahlilleri üze
rine ~ali§an Kimyager A. Akgünlü her tahlili bizzat kendi
si yapmakta oldugu gibi saym etibbanm gösterdik1eri lüzum 
üzerine hususi ara§brmalar da yapmaktadu. 

Laboratuvar hergüll sabah yediden 
gece ona kacar a~akbr 

Telefon: 2205 

l''i~~~~8~~~~~f,. 

1 Ankara Birasi 1 
1 A~~~: 3;~~i ~~~~~!rns1 mamulä~1. 1 
~ ve KA~AP. PEYNIRI ~ 

Eczaciba~l Sülev?1an 
Y Fer1d 

Kolonya ve 
esanslar1 

Her tasavvurun üstünde 
lätif ve sabittirler. 

Bahar 
Altin da1nlas1 
Yasen1in 
Unutn1a beni 
Senin ic;in 
Ful 

Dalya 
l\ianulya 

isimlerile yap1hr. 
Taklitlerini almamak i~in 

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

tak11111 r. Perde sa~aklan ve baglar1, masa örtüleri ve 
ban, k ara, karyola örtüleri, pamuk ve yün battaniyeler 
iOrnide~nape, sofra mu§ambalarmm enva1. Bronz ve ce
!tlif boyJ vargel vestor aga~lar1, yolluklar ve paspaslarm 
~llle 'Ve ~rif ~ezlong sandalye bezleri, kanepecilige aid 
Jt lllaia e 'Ufata müteallik e§ya rekabet kabul etmez 

~arnizda satdmaktad1r. 

[I Arsmlusal izmir Panaymm ziyaretinizde ANKARA i' 
oo BlRASI pavyonundan mutlaka i~iniz. 00 . · r, 

~ Pavyon lUmaras1 (214) ~ 
M. DEPO 

~f~~~~~~~~~~tl S. Ferit •f • Hükiimet 
1 8 eCZ8DeSI Saras1 
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', Italya -lngiltere 
! V AZIYETiNiN REALiTESi 
1 

lngiliz Hariciye Bakanmm : de ni~in bi~ bir tehlikeye 
söylevi, ltaJyan - Habe, ibti- ugramad1klar1 sorulabilir. 
lin hakk1ndaki konu!}malar lrk meselesi de mevzuu-
Gzerinde bir tazy1k yapmak babs degildir. ltalya, bu harb1 
mak1ad1n1 gütmü,tür? Eger bir irk meselesinden ~1kar-
ayJe ise bizde baber vere- m1yacak ve her bangi bir 
Jim ki, ltalya hi~bir zamanda irkm müdafii olm1yacakbr. 
ve hi~bir kimsenin tazyikioe <;ünkü italya bütün ztddiyet-
tahammül edemez. Ve diye- leri siyahlardan degil, tam 
bilirizki lngiliz Hariciye Ba- beyazlardan geldigini takdir 
kamnm söylevi Habe~istam ed1yor. 
daha fazla entirigan olmaga lngiltere, umumi harpten 
1evketmi1tir. Bu söylevdeki evvt:l geni§ müstemJekelere 
baz1 tenakuslu ve bau yan- malik oldugu gibi umumi 
lat mubakeme tarzlar1 tekzip ha:rpten sonra da F ransa ile 
edilmelidir. Alman müstemlekelerini ve 

logiliz Harciye bakanm1n Asyadaki Türkiye k1talar1m 
"Habe,istan meselesinin her- payla§b. italyaya ise s1cak 
kesin nefesini kesmit o1mas1„ bölgelerde bir vaba ile bir 
iddiu1 vardir. Fakat lbu yal- kenardan ba§ka bir§ey ve-
n1z lngiliz Avam Kamaras1 rilmemi§tir. 
izäs1 arasmda vaki olmu§tur ingiliz hariciye bakam bir 
Acun tabii devrini takip et- taraftan ltalyanm yay1lmas1-
k1b etmekte berdevamd1r. na sempati gösteriyor. Diger 
Ve ($ako) ve Man~uko ha- taraftan Hebe§ meselesinde, 
diseJeri esnasmda oldugu gi- z1ddiyet siyasasm takip edi-
bi Habetistan meselesi kar- yor. Hebe§ meselesinin tota-
fls1nda da aym seyri takip liter ve radikal bir §ekilde 
etmekte devam edecektir. haJli gerektir. Ve bu mese-
lngiltere sadece kendi em- lede yalmz ltalya hakimdir. 
peryal as1glan i~in kaygula- Müsellah Hahe§istan. ftaJ-
n1yor. Naten lngiliz kamo- ya i~in büyük bir tehlike 
yunda, bu husus a iki cere- te§kil etmektedir. Habe§ bar 
yan vardar. lngiltere ya1mz biye nazm, Habe§istanda 
6zsever (hodbin) emellt r .r.i yüzbin1erce askerio silah al-
tabakkuk ettirmek i~in ulus- tmda bulundugunu beyan 

' lar so1yete1ini tahrik etmi§tir. etmi!}tir. 
Habetistan acun i~in bir ltalyamn dogu Afrikada 
hayat ve ölün meselesi ol· bir ordu tutmasma imkäm 
dugu hakkindaki iddia yan- yoktur. Emniyet meselesi ha 
ht olmakla beraber güll.n~- yati meseledir. Bu meselenin 
tilr de ve Avrupa muahede- yalmz bir sureti halli vard1r. 
lerinin Habet mukadderah italyamn bu i§ hakkmda 
ile bagh olmalar1 iddias1 da son ve kat'i bir hak görÜiÜ 
bo1tur. Bu takdirde Avrapa vardir ki o da tarihe ve in-
muahedelerinin Man~ori har- sanltk kuruluna dayamr. 
binde ve $anbay hädiselerin- " Popolo Ditalya „ 

38[•18 s:s:ss 

32 Petrol vagonu .... 
Müthi§ bir müsademede 

mahvoldu 
Viyanadan bildiriliyor : ' ba§lam1' herkes bir tarafa 
Bükre1ten alman bir ha- ka~m11tir. 

bere göre 32 vagondan mü- Hadiseden habcr alan hü-
rekkep oir petrol nakliyat kümet dört taraftan itfaiye 
treni, Karpatlarda Obertma§ kollar1 yeti§tirmek suretile 
da yoJcu trenile müsademe bu yangmm önü ahnm1~hr. 
etmi~tir. p d 

Mukavele neticesinde pet- ana }'Ir 8 
rol vagonlar1 ate~ almt§ ve f 1• 
ate, b'iyük bir süratlediger aa 1yet 
vagunlar da sirayet etmi§tir. Panaymn a~1lma günü yak-
Bu sebeble yaln1z müsademe la§dtgmdan faaliyet fazlad1r. 
eden trenler i~in, musade„ Pavyonlarm bir ~ogu haz1r-
menio oldugu astasyon da lanml§br. lnbisarlar dairesi-
yanm11tir. sinio bu seneki pavyonu ba§-

Bu da yetmiyormut gibi, ka bir güzelJik ve bususiyet 
ate§ civardaki ormana da si · arzedeccktir. Vitrin müsaba-
rayet etmif ve bu defa kor- kasmda veriJecek olan ma-
kun~ bir orman yangm1 ba,- daJya (Devlet matbaasmca 
Iam1fhr. haz1rlanm1§hr. 

Bu mlltbit yangm üzerine Doktor Beh~et Uz s1k, s1k 
~imendiferciler, bek~iler ve panayir yerini dola§makta 
istasyonda hulunan bütün ve i§leri yak1ndan tetkik et-
insanlar arasmda bir panik mektedir. 
~m~m~~„•mmmmmmlijl 1 Izmirdeki 9 Eylül Panaym i~in ~ 

1 Ilanlarznzzz i 
I~ ~ izn1irde cok satdan ve sevilen ~ 

,, HALKIN SESi '' 
! . gazetesine veriniz, bundan ~ok istifade edeceksiniz : 
'-... ...-aaaa• rasew ,._... ..... _..._... .... a.t._....,/J 

Müsademelet 
-----------------0000--·~~--------~ 

Eritre - HaPe§ hndudunda yeni 
müsademeler oldu mu? 

fstanbul 19 (Özel) -Röy- be§istanm Almanya ve <;e-
ter ajans1mn verdigi mübim koslovakyaya 1smarlam1§ ol-
baberlere göre dogu Afrika- dugu maskelerden bir k1sm1 
da ltalyan-Habes hududlarm- Adis Ababaya vasil olmu§-
da yenider birka~ müsade- tur. 
me olmu§tur. Habe~ ba~kumandanhg1 bu 

Röyter ajansmm verdigi "' " 
bu haber henüz teyid edil- maskeleri en ziyade taarruz 
memi§tir. ihtimali altmda olan yerlere 

istanbul 19 [Özel] - Ha- vermi§tir. 

E ~ ~ Ef•l[•l 

Atinada bomba 
~~~~~----------------~ oo ~~----~----~----~----~ 

Komünisler beyannamelerden 
sonra dinamit de atm1§lar ! .. 

Atina ( Özel ) - Komü- : listler komünistlerle berabar 
nistlera; gece Patisya cadde- ge~en Mart isyanmdan daha 
sinde, hükümet aleybinde büyük ve daha gcm§ bir 1s-
bir taklm beyannameler, ve yan hareketi haztrhyormt§. 
dinamitli kapsüller atm1~lar· Atina - G~en 1 Mart is-
d1. Dinamit kapsüllerinin pat yanmm patlak vecdigi nü-
lamas1 üzerine halk panige mue Efzun alay1 barakalarm 
tutulmu§ ve ka~maga ba§la- d d" k 

a un gece yangm ~1 m1§, mi§br. 
Polis beyannameleri ve 10 bin ti§ek bir~ok askeri 

kapsülleri atan komünistleri C§ a yanmi~, iki nefer de 
yakalayamama§lard1r. yaralanmi§hr. Yangm elek-

Yunan emnjyeti hususiye- trik kontagmdan ~1kbg1 zan-
sinin raporuna göre Venize- uedillyor. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ a 

T okyo cinayeti 
-----------------0000-----------------

S uikasd fena tesir yapt1, kabi 
nenin istifas1na muhakkak 

nazarile bak1lmaktad1r 
Tokyo, [Özel] - Nagatay1 öldüren subay1n süel direktörü 

miralay Ayzana oldugu resmen bildiriJmektedir. 
Japon Sü Bakam bugün kabineyi fevkaläde toplanbya 

davet etmi§tir. 
Salähiyettar mahafilinden alman haberlere göre kabine 

istifas1 gün mesclesi oldugu bildirilmektedir. 

Yunan tütünleri bu sene 
ge~en y1ldan f azla 

Istanbul (Öze1) - Ge~en ydlara nazaran bu sene Yuna
nistanda ü~ milyon kilo fazle tütün istihsal edildigi tesbit 
edilmi§tir. Bu tütünlerin bir k1sm1 Okranyaya satilm1~hr. 

• • 
General Ismet lnönü geliyor 

Istanbul ( Özel ) - 22 Agustos Rer§embe günü a~dacak 
olan panayirm kü§admr yapmak üzcre Ba§bakan f smet 
lnönü <;ar§amba günü fzmirde bulunacakhr. Ba,bakan pa
nayir1 a~bktan sonra tekrar lstanbula dünecektir. 
~ ~ ~ IJl•~q ~q II~ 1~11 ... rq 
~" llw. ho ':11 b.~ l!JNlll ft11111 bJ tllf lfwllf 

Dört yarali _______ ___ .. „„ _________ __ 

Kondilis 
Seyahata 
C1kacak 
Atina (Özel) - Eylül ipti

dalarmda Almanyada bulun-
olan ba~ bakan <;adaris dön
mesi beklenmektedir. <;alda
ris geJir gelmez kraJlik pro
pogandas1 yapmak i~in ge
neral Kondilis memleket 
i~inde bir seyahat yapacakhr. 

Silah rekoru 
-Ba§taraf1 birincide

lacak silahla1malar birinci 
safda <;in ye Rusyayi aläka
dar etmektedir. 

ikinci safda da <;inde si
yasal ve finansal menfaat-
lari olan memleketleri, bil
hassa Amerika ve ingilten.yi 
aläkadar etmektedir. 

Bütün bu hädiseler, ja
ponyanm nihayct be§ sene 
sonra uzak §arkda yeni bir 
harbe sebeb olacagm1 gös
termektedir. 

Tehlikeli 
Eczalar satan 
Yakaland1 •• 
Bucamn Dumhpazar yerinde 

<;ay1rhbah~enin 88 inci ada-
nm 16 numarah evinde otu
ran Kämil oglu Osmamn, 
nereden buldugu bilinemiyen 
bir tak1m eczalan sattigi 
görülmü§ ve maballi jandar
ma1 tarafmdan yakalanm1~ 

ve mevcüden izmire gönde
rilmi~tir. 

Bu eczalardan bir par~a 
kopanhp sigaranm ucuna 
kondugu ve bir yere sürtül-
dügü takdirde kendiligioen 
ate§lenerek sigarayt yakmak
tad1r. 

130 bin amele 
Amerikada grcv 

ihin etti 
Nevyorkta §ehir i§lerinde 

Villi 

~anl1 
Donanmam1z 

Dün saat 14,30 da Hami· 
diye mekteb kruvazörU gel· 
mif ve Mendregin kar1111n• 
da demirlemi1tir. Bugiln de 
diger gemilermizin gelmesi 
bekleniyor. Hamidiye komu• 
tam dün mllstahkem mevki 
komutan1n1 bugtln de h· 
bayl1g1 ziyaret edecektir. 
Donanmamn 1ehrimizde neka 
dar kalacag1 malum deiildir. 

P1nay1nmiz 
hakk1nda 
Y a hanc1 has1n 

ne diyor? 
22 Agustosta lzmirde ar· 

s1ulusal büyük bir panayir 
a~1lacakbr. Bu panayirda Sov 
yetler Birligi kendi ilrünlerini 
gösterecektir. Moskova tica· 
ret odas1 pamra Sovyetlerde 
yap1lan §eylerden tar1m ma• 
kinalari, maden i1leyici ci• 
ha:zlar, öl~ü aletJeri, degir
mencilik alät ve vas1talara, 
elektrik malzemesi, motorlar, 
otomobiller, dokuma vesaire 
göndermi1tir. 

Bu nümunelerle beraber 
Moskova - Volga nehirlerini 
birbirine baglayan büyük ka· 
nal sisteminin mukavvadao 
yakilm1§ bir maketi de yol-
lanm11br. Panayinn bir oda"' 
smda Sovyetler BirliginiD 
sosyal alanda, baymd1rhk it• 
lerinde ve bütün ulusal eko'" 
nomi kollarmdaki durumu 
gösterilecektir. Panay1r 15 
eylüle kadar sürecektir. 

" Pravda „ 
kulh;mlan amele ilcretleriad 
yap1lmak istenilen baZ1 tell'" 
zilät üzerine itpler sendik 
bu k1s1m f amelenin grev il 
nma karar vermi,tir. 

Bu greve 130 binden fadl 
amele ittirak etmi1tir. 'ti 

Umumi i§ler direktörü rad 
yo ile nerdigi bir söylevd 
ameleyi sendikalann, da 
dogru u sendikalann bat e 
da bulunan bir ka~ kiti • 
oyuncag1 olmakla itham e 
mi§tir. Grey ~abuk bitmif • 

s s m a 

Post 
---------------------oooo---'------~----------

AJaskada tayyaresile düt 
ve öldü • • 

Amerikanm ve c1hanm en 1 ger da kurtulamam1,tar. 
me§hur tayyarecilerinden olan Villi Post,: ~ok cesur 
Villi Post, Kaliforinyadan ve usta bir tayyareci idi. 
Mo kovaya dogru yapmit Arkada,1na gelince, b 
oldugu ugu§ arasmda Alas- me§bur bir u~man, hem 
kada tayyaresil dütmÜJ ve 200 Amerika gazet 
ölmü§tür. Arkada§t Vil Ro- aytar1 idi. 
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Ogretmenlere 
l.ta„1 Bir kad1n vüzünden ~1kan 

kavgan1n neticesi bu oldu 
-- tb P.f 

Tar1m okulas1nda üzüm ziy OJa~ 
f • •1d• e 4S d 

Dün, Leman isminde bir 
kadan yüzünden Pe~emal-

c1larda Zekeryanm kahesin
de bir kavga ~1km1§ ..,e dört 

ki§inin agir surettc y~ralan
mas!le neticelenmi§tir. 

Kavga fÖyle olmu§tur. 
Kemal, Must~fa, Akif ve 

Ahmet isminde dört a·kada§ 
Pe1temalc1larda Zeke·iyamn 
kahvesine otulmutlar, bu 11-

rada oradan ge~en fsmail 
yanlarma yakla§mI§ ve ev-

vela Mustafanm dostu ve 
§imdi de Kemalin metresi 

olan Lemandan fena keleme
lerle bahsetmiye batlamJthr. 

Bu sözler Mustafay1k1zd1r
mi§, bi~agm1 ~ekince lsmaile 
saldirmi!jhr. 

Bu sirada ka\·gaya Murad 
isminde albnc1 bir 1ah11 da„ 

et1 ver1 1 e hiilcai 
~ehrimizde bulunan 1stan- tehrin bir~ok yerlerini l11J11 

1 
1 

bul ögretmenleri dün sabab mitler ve saat on bu~ 111,
11 8 

-"-""' · - • 
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- -~ Burnovaya gitmi1lerdir. k d 
ha kablmtf ve yar1m düzina Ögretmenler Burnova t ed 
bi~akh adam epeyce ' uzun okulasmm laboratovarl 
müddet devam7etmi§lerdir. ·ciftligini gezmitler ve ,..._.;.: 

Zab1ta yeti§tigi:vak1t dört takim incelemeler ya 
ag1r yarab görmÜ§ · ve"heman not almitlard1r. 
hastaneye sevketmi1tir. Ka- Konuklara okula bab~ 
~on Mustafa ile lsmail de de okulay1n bag1 ßzülll 
yaka1anm1!}ttr. bir üzüm ziyafeti ve · 

liere] ..... 


