
Ne1riyat Am _____ _ Sahib ve ßqmuharriri 

SIRRI SANLI 
•DAREHANES1 

lzrnir Birinci BEYLER 

SOKACINDA 
Derc.....1:1_. CSi 

ABONE ~I S:a\NLI 
Seneligi 7, Alb fTj 

Lirad1r, Günü Gt.1 
Nüshalann Beher& 

1 5 Kuru~tur. 

~yen evrak iade 
edilmez 

SESIDIR ( Halkin Sesi ) Matbaum~ 
Basilmi1br 

No: 2555 20 AGUSTOS 1935 SALI TEL: 3503 ( 100 PARA ) 

25 A G STOSTA BARB V R 
bay1m1z 

cidiyor 
• .eneral Käz1m Dirik, 11.

trin gönüllerine de bir-
t lilrükliyerek 1zmizden 

or. 

* 
General Kaz1mm lzmirdeki 

e 'YLg, on y1lt ge~mi~tir. 
~ biliyor, sayabiliyaruz. 

nuyan bir ~ey varsa 
„1:111„ bu ild~ yapbg1, yarat-

a- 01niez eserlerdir. 

* lii„ k• . k lb0 
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11
_..- 1msenm a m1 1r-•'"CIJ . . 

1 
' 1shsnas1z, herkesin 

11 iinü fethederek bu mem
if'" 

0 
e~te var ettigi hükumet 

O'" ~tesi, her hükiimet ada-
1 l • • 

u ~1n 1stenecek, imrenecek 
r b , 

tS lt.n a1arma, bir zaferdir. 
irden ayr1lan General 

• III Dirik i~in lzmirde 
tlilerin hergün ziyaret 

tc:e'-I . b. . eD" a cr1 1r anit yaptlmi§· 
.,a ' Q~ anit, Izmirlilerin gö-
ili" •nde b1rakbg1 silinmez, 

y1k1lmaz, sarsdmaz 

* 
ltakyada ald1g1 yeneni ve 

li vazifesi ile görecegi, 
tceginden bütün hükiimet 
'-luaun emin oldugu i,Ier 

t ayr1hg1n ac1s1n1 unuttu
>'or b h" ·· 1·· d k'k 1 ' u uzun u a 1 a ar-
, l>Ue bizi sevindirmenin, 
elendirmenin yolunu bu

or, 

~fen· b * d'· d·· • n a~1m on ureme-
~ ba1armamn her gün bir 
'ba balka yakla§brd1g1 

...,.,._ l'al Käz1m Dirigi sevgi 
~gi .ile ugu~J~rken Trak 
~ 1craab 1~an de gaze-
•ta .e büyük yerler ard1it-

fillldiden arzederiz. 
SIRRI SANLI 

tt ~ a a 

General Ktizrm Dirik 
~--~~--------~--------~..aa„--------------------------~ 

~erefine dün ak1am ~ehir gazinosunda sami-
mi ve güzel bir ziyafet verildi 

izmirde bulundugu müd- • söylev vermek i~in söz alm1~ neral Käz1m Dirik te§ekkür 
detce bir~ok güzel ve mü- / bulunuyorum. cevab1 verdi ve: 
him i~ler ba§arm1,, memle- Hepimizin sevdigimiz ve Karda§lar1m; 

keti imar etmi§ olan valimiz 
general Käz1m Dirik.in Trak„ 
_ya gene! müfettic·Iige tayin 
edildigi malumdur. 

Valimizin bu suretle velev
ki terfi suretile olsun f zmir
den aynlmas11 büyük ve kü
~ük bütün lzmirlileri mütees
sir etmi,tir 

General Käz1m Dirik Cu
ma günü yeni vazifesi ba~ma 
gidecektir. hunun i~in uray 
tarafmdan General Kaz1m 
Dirik §erefine $ehir gazino-
sunda bir §Ölen [ziyafot) 
veri1mi!ltir. 

Ziyaf ette partimiz ba§kam 
Yozgad saylav1 bay Avni 
Dogan. §ehrimizde bulunan 
bütün say1avlar, bütün daire
ler yüksek memurlari haz1r 
bulunm1~lard1r. 

Ziyafetin ibtidasmda ~ar-
bay doktor Behcet Salih Uz 
taraf10dao ~u öylev veril
mi§tir: 

" Arkada§lar1m, size bir 

1 fakat kendilerini bizden daha 
~ok seven büyüklerimiz sa
ym general ilbay1m1z1 yam
m1zdan ay1rd1Iar. 
Hi~ §Üphe yok ki degerli 

Generalm, izmir Viläyetinde 
bariz bir t;ok hususiyetleri 
vard1r. 

Onun en büyük hususiyet
lerinden biri de daima ne~eli 
bulunmast ve hekimizi her 
vak1t ne§eye bogmas1d1r. 

0 büyük yeni vazifesinde 
de kendilerine sonsuz mu
vaffak1yetler diler ve de„ 
rim ki : 

Biraz evvel hü"Zün veren 
par~alar ~alan muzika arhk 
bize 11e§•e veren par~alar 

~alsm kederimizi böylece 
ne~' eye ~evirmege ah,ahm. 

Kadehimi generalin ~erefi
ne kald1r1yorum. 

$arbaym bu soylevme ge-

m ~ ~ ~ 

• 

~arbay degerli doktorun 
hakkk1mda sarfettigi cemile
kär ~ümlelea beni ~ok müte
hayyi~ etti. Ona ayni sözler
le kar§1hh verecegim. Az 
sözlerle konu§ucag1m. Ar-

1 Sou.: A ünci.irt.- ] 
m s a 

• l crr piyasasi 

-- BORSA°JBtNÄSI 
- lncir piyasas1 da dün a~1l- -.o:::D~ü-n-=7~000~-~-u-v-a"C"'l ~in-c~i!'-r_s_a--

d1, fiatler bermutad dütkün- blm11br. F akat aldanm1yahm, 
dür. bu mitarm i~inde sadece 20 

Piyasa a~1lmazdan evvel, ~uval 9 kuru~tun yukar1d1r. 
hersene oldugu gibi yapma- 200 ~uval da 8 kuru1tan Dinarlr yenildi 

-----------..eo..--- ----- c1k bir münakata yap1Id1,ilk a§ag1 fiatlarla sablm11br. 
Clk t b • k b fiat vermek i§ini ahc1 sab- Müstahsilin ruhlanm pek-

8 u net1ce a ul edil- c1ya, sat1c1 ahc1ya teklif etti. te ho§ görmedigi baz1 teci-
• kt• d• J Giiya, uzun münaka§alar ya- merlerin borsanm ucuz a~-

1 m1yece Ir 1yor ar p1ld1. fiat1ar10 ~öyJe olma- mas1 teklifini sened ittihaz 
„~tabbul 20 (Özel) - Di- fiile bir netice almasini Ja- s1, böyle gelmesi konu~uldu. edenler vardir. Bunlar : 

•y 
616 

~ehmed pehlivan ile zim gören sporcular ekse- Nihayet garib zihniyet ga- - incir yoktur; dü§kün 
e 4Yhn pehlivan arasmda riyet te§kil etmekdedir. lebe ~ald1, fiatlar yüksek fiatla a~1ld1g1na göre bu sene 

S dak·k aa~1hrsa ileride dü~tügü za- daha fazla bir düQkünlük „ h 1 a süren, netice- Müläyim pehlivanm bu 1 '# 

'" ük man müstahsili müteessir görülmiyecektir! demektedir-lllen ·T· · bl" galibiyeti reddederek yeni-•11I11 mu ayim pe 1- eder denildi ve incir piya- ler. 
tllan galebesi ile nihayet den müsabaka isteyecegi ri- srs1 vasati 8 - 9 kuru1tan Bakahm, bütün bir böige 
k de:.üre1 etrafmda pek vayetleri vardir. a~1ld1 ! incircilerini kendi mab gibi 

lt. ikodular yapdmakta- Neticenin ne olacag1 hak- Bundan birka~ sene evvel satanlar ~1kacak ve bu fiat-

H arb tehlikesi 
----------------0000-----------------

ictina b kabil1 olm1yacak de-
recede yak1nd1r 

Paris 19 (A.A) - Gaze- mis, ltalyamn istedigi kabul 
teler konferansm akim kal- edilebilecek nisbetin üstün
masmm fena sonu~lar vere„ 
cegini ve bir harbin Avru
pada kar1§1kl1klara sebep 
olacagm1 ve italyanm sosye
teden ~ekilecegini saymakta 
ve Fransanm Cenevre pren
siplerine bagh k lacagm1 bil
dirmektedir. 

Paris 19 (A.A) - B.Eden 
ile Laval konseyie 4 Eylül 
toplanbs1 haz1rhklari i~in s1k1 
temasda bulunmay1 kararla§· 
brm1§lerd1r. Laval, italyan 
delegesi ile görü§mesindc 
gazete münaka§alarmda iti
dal göstermesini tavsiye et
m1§tir. ingiliz ve italyan de
legeleri bu ak§am Paristen 
ayrilacaklard1r. 

Paris 19 (A.A) - ltalyan 
Habe§ uzla§ma ve hakem 
komisyonu bugün saat 17 de 
Parizyen otehne toplana
cakbr. 

Loud'ra 19 (A.A) - Ga
zeteler konferansm muvaffa
kiyetsizlige ugramasmm ve
hametini kaydepiyorlar. Tay-

dedir, diyor. 
lngiliz ~evenlerinde Muuo

lini ye kar§l büyük bir hiddet 
vard1r. Habe1istanda muvaf
fak olmad1g1 takdirde fqiz· 
min ifläs edecegi söyleniyor. 
4 Eylül toplantlsinda konsey
den ltalyaya kar11 takbih 
karan verilmesini isteyecek· 
tir. 

ingilterenin Cenevredeki 
hatb hareketini Franaan1n 
vaziyetini ögrendikten sonra 
tesbit edecektir. Bay Eden 
gelir gelmez d1~ bakan1 ile 
siläblara konan ambargo 
meselesile Adisababadaki ln
giliz sefaretinin himayesini 
ve Habe~istana yak1n lngiliz 
müstemlekelerinde tahfit edi 
len askeri kuvvetlerin arb· 
r1lmas1n1 görü1ecek, ayni za 
manda lngiliz - ltalyan ml
nasebabm tetkik edecektir. 
ltalya - Habet ihtilih hak
kmda ingiltere ile Amerika 
ara mda isti1arelere devam 
edil r ektedir. 

~1 ~q ·· ·~ fll"lfl ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ..... lli:ill llidl 

Bay Kondilis 
-----------------------------

Kizli bir kraliyet~i kesildi, 
gitti ••• 

Istanbul, 20 [Özel] - Yu- §ebbüs edecegi Z&DDIDI ver-
nanistanda Cumhuriyet ida- mi1tir. 
resini ilän edenler aras1nda 
oldugu halde Harbiye Baka
n1 General Kondilis arbk 
k1z1l bir kraliyet~i olmu1tur. 

General kondilis, Krali
yet~i oldugunu hi~ saklama
makta va kralhk re jimini 
Yunanistan i~in elzem bul
maktad1r. 

Generahn son iradettigi 
nutukdaki sözleri Atinada 
yeniden heyecan uyand1rm11 
ve generalm bir darbei hü
kiimet ile kralhg1 iadeye te-
~ ~ a m 
Trakyada 

Ordugah tatbikah 
yapdacak 

Ankara, - Askeri baz1 
lüzum ve 1htiya~lara göre 
aym yirmi birinde batlamak 
ve iki gün devam etmek 
üzere Trakyada mutad ordu
gähta tatbikat ba§hyacakbr. 

m m m m 
Dir ayd1nla1ma 

,Sehrimiz öl~lller bq i1pek
teri Bay Lemi Almoyun s6n
derdigi bir tavzihi f~ ftlat 
ald1g1m1zdan ve bu tavzih 
bir hayh büyük oldugundan 
yarm ne§redecegiz. Elimizde 
olm1yan bu gecikmeden do-
lay1 özür dileriz. 

....,...,,...,, „ 11!: 

Telefon 
81a g6 . _ kmda henüz kati bir§ey hurda fiati eo iyi incirin bu lar1 daha kiracak ~1kacak 
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Ah t A BÜYÜK ELBISE FABRIKASI ESKI BIT PAZARI 

No. 
lierek F me Ve Slm NUMARA 15 - 17 TELEFON 2042 

1,111_,~· eahane ve Karamürsel fabrikalarmm en zarif ve en dayan1kh kuma,Iarmdan ü~ purova üzerine 2 2 liradan 26 liraya kadar mükemmel 
Bllla elbise yap1br. Yapdacak elbiseyi mü,teri begenmezse abnan kaparo tamamen iade edilir. Magazam1z1n levhasma dikkat ediniz. 3882 
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afiye sultan Garip intikam ! 
.N OGULLARI TARIHININ EN HA~METLI VE 

4LI SAFHALARINA DAYANAN TARIHT ROMAN 

~~~~~~~~~~~oo~~~~-~~--~-~ 

Apart1man1n kap1c1s1n1 kö-
---~------- c::::::3 --------- pegine 1s1rtt1 ••• - iKiNCi KISIM -

Esir Pazar1ndan Saray Ve istanbul, (Özel] - Beyog- din karakola müracaat etti-
lunda gaip bir kavga olmu~- gin! duyunca ~ok kizm1§ ve 

Sultanl1ga ••• tur. Beyoglunda Karadut aparbmanm azlusu da Meh„ 
c:addesinde b r apartmanda medi dögclükten ba~ka kö-

---4'111it d • h _ 7 _ kap1c1hk yapan Mehme in peginl ~ag1rm1§, ayvam 
kü~ük k1z1 apartman kaplsl- Mehmedin üzerine saldi. t-

K urnaz Ester, Lükiyeyi sa- nm önüde dola,lrken ayni mt§br. 

1 d 1 apartmanda kirac1 Behir Biraz evvel kü~ük k1z1 1s1-

- Senin elindedir, Lükiya 
seni cidden severim. BuJ&a 
eminsin saniyorum. Beni din
lersen, sen, cihanda emsali 
olm1yan saraylara sultan ola
bilirsin 1 

r a y ara ISID Irmaga ~a l§tlr admdaki adamm besledigi ran azgm köpek bu defa da 
tan sarayma girmesi nas1l köpek birdenbire k1zm üze- Mehmedin üzerine ablarak 

- Ya annem? 
- Annen babanm yanma 

gidecektir. Sen tahsilde ka· 
lan bir ~ocuk gibi barada 
kahrs1n; annen ve babana, 
Venedige ~ok büyük hizmet
ler yapabilirsin. Lükiya, sana 
ancaa sultanhk yara§ir. 0 
kadar güzel, o kadar zeki-
SID. • 

mümkün olur?. diye sordu. rine ablm1§ ve bir~ok yerle- vücudunun bir~ok yerlerini 
Ester gülümsedi ve : 

1 

rinden 1sr1p yaralam1§hr. par~alay1p kanlar i~inde b1-
- Mukadderat seni saray- Köpegin kuduz olmas1 ih- rakmt§hr. 

lara hakim k1lacakbr. Lükiya timalini dü§Ünen kap1c1 Meh- Kap1c1 Mehmed kan ve 
buna inan! En korkun'r bir med polis karakoluna müra- yaralar i~inde karakola git-
korsana esir dü§tün, en mer- caat ederek gocgunun mua- mi§, rab1ta kendisini hasta· 
hamesiz bir esirciye sabd1· : yene ettirilmesini istemi§tir. neye kald1rm1§br. Bu i§i ya-
01z! 8a§kalar1 i\:in bu mafol- Hädiseden biraz sonra eve pan Behir hakkmda tahk1-
makla müsavidir. Fakat sana geien Behir kap1c1 Mehme- kata ba§lanmi§br. 
ne oldu? istanbuJun en gü- ::;: mi*~ :~J ~ [+1 [•] [+1 ::~:: 
zel bir konagma misafir s d l b b 
edilniz. Bu konagm pa§BSI ev a l er er 
seni kendisine kiz edinecek-

--------~---+•OO••~~~~~~~~ 

Kendisinden ayr1lmak istiyen 

M e § h ur Yunan Muhrrrirlerinden: Pavlos Argiru'nun Eseri~ 

./Jr7i11NtJ1ci Ktz1 
~av1 

„~· ... ·i CAKICI EFE 
fKfNCi KISIM 
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Vasil, Sutiriyi ben 
düm! Dedi. 

öldür' 

Vasil, gece yar1sma dog
ru Nif civarma vard1; fakat 
geceyi bir aga~ dibinde ge
~irdi ve sabaha yakm köye 
girdi. Ve az zaman sonra 
Mari~anm evine vard1. 
Mari~amn odasmda l§tk 

vard1. Etrafm1 dinledi. Bir 
kimse :görmedigi i~in bah
~enin parmakhklarmdan i~eri 
atlad1: 

-- Burada elbet daha in
me! dedi. Mari~a buradan 
ge~inceye kadar beklerim! 

Vasil tahmininde aldan· 
ti'l1yordu. Ve Mari~a bir müd
det sonra bu taraftan bah-

~enin beri kummdaki yef 
gitmek i~in ge~ti Vasil ke~ 
di kendisine : 

- Zavalh k1zl dedi ~ 
kadar elem ve matem i~ind 

Ve Mari~a ken<lisine y~ 
la§bg1 zaman yava§ca: 

- Mari~a.. Mari~! clif 
seslendi. ' 

Mari~a korktu ve : 
- Kimdir orada? dif 

sordu. 
- Aman baguma„ Be 

Vasil buraday1m! 

Lukiya, Venediktenberi sa
raylarm, haremlerin ahvah 
adetleri hakkmda bir ~ok 
mubaJegah, mübalegas1z §ey
ler dinlemi§ti; Ester. sulan 
.saraylarm1 gerek Lukiyaya 
ve gerek annesine anlabr, 
dururdu. 

tir. Ve seni saraya o gelin 
verecektir. Sen yalniz bana 
itimat et! Dedi. Ve Lükiyenin 
koluna ge~ti, bah~ede gez
dimiye ba§ladir. 

-4-
ni§anl1s1n1 öldürdü 1 

Diyanbekir (Özel) - On desile aralarmda ufak bir 

• 

BELEDIYEYI 

- Ne? Sen misin Vasil 
Fakat ne i~in kaybolduJ1 
Ne var? Böyle vak1ts1z bab' 
~ede i§in ne ? 

. - F akat Mari~ac1g1m, se' 

nin hi~bir§eyden haberin yo~ 
mu? 

Bu hikäye ve tasvirler, 
onun kü~ük fakat kadmhk 
:gururunu fitret itibarile en 
fazla ta§1yan dimagmda pek 
lbüyük izler birakm1~h. Peri 
masallar1 ile saray ve harem 
masallari onda ayni derece· 
de häkimdi. Bazi hayalinde 
bir peri padi~ahma baz1 da 
bir §ark sultanma gelin olur
du! 
lhtiras1,onun kü~ük kalbinde 

~ok hikim bir mevkiye ma
likti. Bunun i~in Ester ona 
mukaddemelere lüzum gör
meden maksadm1 söyledi, Lü
kiyada ilk görü~te pek gayri 
tabii olan bu teklif ve tavsi
yelere kar§I isyankärar bir 
harekette bulunmad1. Hatta 
~ok müliyim bir eda ile : 

- Venedikli bir k1zm Sul-
11!;'1 
lh.111 

Sahilde 
Sat1l1k arsa 

Bayrakbda §imendifer is
tasyonuna pek yakm bir mev 
kide deniz kenarmda yüzü 
on alh ve derinligi altm1§ alh 

metre olmak üzre bin yüz metre 
t er biinde bir k1t'a arsa gayet 
ehven fiatla sabhkbr. iste
yenler Odunpazar Sara'rlar 
sokag1 4 No. Abdüfhalim ti
carethanesine müracaat 

Sanh sancag1m1z1 ~ere
file mütenasib almak 
ve takmak isterseniz 

~adirvan altmda 10 numa
rah dükkända 

BAYRAI<<:I 

~ükrü 
Ulu bayrak 
Ticarethanesinden aliniz. 

Burada senelerdenberi her 
boyda bayraklar model üze
rine ve gayet saglamdir. 

C. H. Parti bayrag1 da 
mükemmelen yap1hr. 

T optan ve perakente s1-
pari~ kabul edilir. Azäm1 ko
iayhk gösterilir. 

Lüki ye Semsi pa~a 
yan1nda 

Lükiya, ~emsi pa~ayi na· 
sil umdu ve nasd bul? 

Lükiya, Venedikte kendi 
kendi konaklarmda §imdi 
bulundugu bah~e e benzer 
bir bah~e görmemi§ti; Vene
digin güzellikleri ba§ka türlü 
idi? Gondollar1 gondollarla 
m.ehtaph gecelerde yap1lan 
eglenceler, kitarah ve §ar· 
k1li §ehir äyinler, sonra ~ok 
lüks ve itina tertibath daire
ler ... fakat fstanbulda ilk 
olarak gördügü bu konak, 
hele bu konagm bah~esi pek 
ho§una gitmi§ti. 
~emsi pa§a, .vak1a tarihte 

~ok fena bir ad b1rakm1§ 
bir pa§adu : 

Sefih, mürtekib ve mürtesi 
idi. Fakat ~emsi pa§anm le
hine olan cephesi de vard1 : 

( Arkas1 var ) 
''.;'' 111„111 

: 80 kere 
Evlenen 
Delikanl1 ! .. 

Bükre§, {Özel) - Romen 
milyonerlerinden Konstantin 
Mana 28 ya§mda olmasma 
ragmen, 80 defa resmen ev
lendigi meydana ~1kanlm1§· 

br. Bu, 1930 ytlmda umumi 
kadmlarla bütüri servetini 
yok etmi§ ve evlenmek saye 
sinde gen~ kadmlarm draho 
maJarm1 yemekle ya§amI§br. 
Nihayet, 80 inci defaki ev
lenmesinde tevkif edilmi§tir. 

Frans1zca 
Ders 

iyi bir metotla Lise ve 
Orta mekteb talebesine ve 
tahsilde olm1yanlara, Frans1z 
lisanma hevesli olanlara ~ok 
iyi §artlarla lisan ögreten 
F ransada tahsil görmÜ§ bir 
muallim ders vermektedir. 

Arzu edenler hergün 8 den 
12 ye kadar görü§ebilirler. 

Adres : Gazi bulvari civar1 
Sen Polikarp klisesi yamnda 
Saadeddin Dilbilgin. 1-13 

sekiz ya§larmda gent; bir ag1z münazaasl ~1kmu~ müna-
berber ni§anbs1 Cemileyi dört zaa büyümü§, münazaaya ni-
kur§unla kanlar i~inde yere §anhs1 Cemile de kari§mI§hr. 
serdi. Hädise §Öyle olmu§- Neticede kaym validesi 

ibsanm deli o!dugundan batur: 

Zengin etmege 
1 karar veren 

kad1n ! .. 
hisle k1zm1 veremiyecegini 1 

Akhna biraz hafiflik geti- ve Cemile de bir serseri ile 
-4-

ren ihsan isminde bu sev- evlenemiyecegini söyleyince 
dah:'gen~ beri::.er, babas1 ta- ihsan tabancas1m ~ekerek 
rafmdan tebdili hava i~in ate~ etmege ba§Jamt§, alh 
Urfaya götürülmü§ ve hädi- kur§un atm1§br. Kur~unlar-
diseden iki gün evvel Diya- dan dördü Cemileye isabet 
r1bekire dönmü§tür. etmi§tir. 

Avdetten bir gün sonra Gen~ k1z kanlar i~inde 
lhsan kaym validesinin evine yere yuvarlanm1§ ve ölmü§-
gitmi§tir. Orada bir müddet tür. Katil yakaJanarak adli-
oturduktan sonra kaym vali- yeye teslim edilmi~tir. 

(:ok ~ocuklu 
Ailelere n1ükäfat 
istanbul, - Umumi H1fz1s

s1hha kanunu mucibince ~ok 
~ocuklu annelere para mükä
fab veya madalya vermek 

· läz1md1r. Saghk Bakanhg1 
böyle aileleri ge~en y1llarda 
tespit etmi§, bü~enin imkäm 
nisbetinde mükäfatlar ver
mi§ti. Bu gibi ailelerin Sag
hk Müdürlügüne rn üntcJ.atlan 
devam etmektedir. 

Kanun mucibince mükäfat 
aJabilmek i~in en az alh t;o· 
cuk läz1m ve bunlarm hep
sinin bir anadan olmas1 da 
!?artt1r. 

Büyük 
Süleyman 
Lokantas1 

Birinci kordon saman 1s-
kelesinde rumara 66 da 
a~1lm1§br. 1-15 

Ke~ecilerde 
Kadi hamam1 

izmirin en temiz ve en 
kibar hamamlarmdand1r. <;ok 
tecrübeli bir hamamc1 olan 
yeni müsteciri tai-afm dan 
mükemmel bir hale getirilen 
ve mü§terilerinin s1hhatlarm1 
dü§ünerek ona göre tertibat 
veren bu hamamda y1kanan 

Almanya 
Piyasas1n1 
Kazan1yoruz! 

1935 y1h ilk alh ay1 i~in 
Alman d1§ ticaret istatistik
leri ne~ro!unmu~tur. Bu is
tatistiklere göre bir~ok mad
delerin Almanyaya ithalle
rinde Tür~dyenini pay1 üs
tünde cl.urulanak bir miktara 
vermi~tir. Hattä haz1 mad
aelar i~in Almanyamn ih[i
yac1 he:nen tamamcn yurdu
muz ürüml eri!e (masu!larilc) 
giderilmi~tir. 

Kuru meyvalarm ba~hca
lan olan üzüm, incir ve fm
d1k i~in durum bu ~ekildedir. 
Alrnanyana 1935 y1h ilk alh 

aymda d1§andan ald1g1 174 
bin kental üzümün 128 ken
tah memleketimizden sahn 
ahnm1~hr. Geriye kalan kü
~ük :miktarta rakiplerimi z 
Yunanistan 29 bin iran 4 
din \lt>: Kaliforinya 8 bin ta
rafmdan verilmi§tir. 

incir ithaläh genel olarak 
55 bin tondur. Bunun 36707 
tonunu ~Türkiye vermi~tir. 
Geriye kalanm 18 bin tonu 
Yunanistan Ü\: bin tonu ital
ya ve mütebc kisi de diger 
memleketlerden temin olun
mu§tur. 

vücutca da istifade gorur. 
Fiatlar 25 - 50 kuru§tur. 

Kadmlar taraf1 da sabah
tan ak§ama kadar a~1kbr. 

Kadri, ba~ka kad1nlara 
yan gözle bile olsun 

bakn1a1naga karar 
d.' ver 1 •• 

Arhk cvde Kadriye ceza 
kestirmek bir adet haline 
girmi§ti. Kaynana bazan : 

- Kuzum kadri diyordu. 
Ak§am geJirken bana bir ya-
zhk §emsiye al. S1caklar bas
b. Sokaga ~1kam1yorum. 

Kadri eger ak§ama §em
siyeyi unutursa kaynanas1 
erteri gün saat yediden son
ra caddeye hahlan silktiri-
yordu.Saat yediden sonra 
hah silmek memnu oldugun-
dan belediye memurlart ceza 
käg1tlan elinde eve dayam-
yorlard1. Bazi ak~amlar eve 
ge~ kalacak olursa Kadri 
rnasanm üstünde bir veya 
iki ceza käg1d1 buluyordu. 

Bir gün r;.ocugu bisiklet 
dive tutturdu. Kadri buna 
alclms etmedi. 

Bir. ak~am eve b~lediye 
memurlar1 geldi, bir käg1t 
uzatblar. Aldi okudu: 

"Kadri isminde bir bir 
zatm mahtumu ~iikrii ihta
rabna ragmen tramvay ced
desinin en kalabahk yerini 
müteaddit defalar i~emek 
suretile kMettiginden ve t;o· 
cugrn "evet hen yaphm. Ba
bam cezasm1 verecek„ diye· 
rek curmü sabit oldugundan 
hakkmda tahkikata ba~lan-
m1~br.,, 

Kadri §imdi belediyenin 
sokak tamirlerine, yeni in§a· 
atma bak1p bak1p: 

- Bütün, bunlar benim 
paramla yap1hyor!. diyor 1~1-
m ~ekiyordu. 

-SON--·-
Yeni 
Bir vapur 
istanbul - Vapurculuk ~ir

keti Sakarya vapurunu sata
cak yerine izmir hatb i~in 
yeni bir vapur sahn alacak· 
hr. 

- Ne var ki haberim ol· 
sun? ~abuk söyle bena.. ßeO 
bunlardan hi~bir anJam1yC' 
rum. ' 1-1 

- Mariyac1g1m. Köyde bC tlaid 
nim hakk1mda hi~bir ~ey nt1 
duymadm? 

- Ne var ki ben de dufi 
mu§ olay1m. 

- Sotirinin katlini duf Ar 
dun mu? l~l!lir 

- Cesdini getirdiler mi? tid s 
- Getirdiler. llltt 
- Kimin tarafmdan öl• )~'li 

dürüldügünü anlamadilar m1? ~iStk 
- Tabii ard1lar. Hi~. bit 1~t 

kimse bir §ey söylemedi. ~iaa. 
- Tuhaf. "lll 
- Bunun 1tuhaf nerslncie1 ~ir._a 

vasil?. Herkesin i§i mi yak~a~t 
tu ki Tutirinin katilini bi• Do 

1 •t~ 
liyorum, desin ve ba,tD~~l 
derd a~sm! Zaten, bu Sutitl~ llll 
nin memlekette dostu yokt1l· ~ • 
Herkesle ugra§lr, edebsiz bit llYir 
delikanb icli. Ölümü, köyii 
derdden belädan kurtarm1~' 
hr. Bunun~ün bilen de bil' 
meyen de sustu. 

Vasil, Mari~adan ald1g1 b1J 
haber üzerine bir an dü§ÜD' 
dü. Bilmedigine göre, yapt1" 
g1 cinayeti gizliyebilirdi. Hat' 
ta Mari~actan bile. 

Y almz Mari~anm babasm• 
ani surette gaybubetinin se' 
bebini izah i~in vaziyeti izab 
edebilirdi. Fakat, Vasil i§iO 
Mari~aya da a~1k anlatmas1DI 
uygun buldu ve : 

- Mari~a.. dedi. BütüO 
bakikab oldugu gibi ögreD' 
melisin.. Ben böyle muvaf1k 
görüyorum.I 

- Vasil.. Yüzündeki hal' 
den adeta korkuyorum ! Ne 
var Ne oluyor? 

- Sotiriyi kim öldürdii, E.ta 
biliyor misin? ~it1Ji 

- Nas1l bilebilirim? Hell' lJer 
' hi~bir kimse bilemiyor ki. ~i k 

- Katil benim ! fra 
Sen! .. Sen mi Vasil? 1'ab 

·- Ben! t k() 
Neden öldürdün adani" Iahte 1 

cag1z1 ? ~ett 
- Senin 1~m„. tlarf~ 

Evet ! lO,.. 
( Arkas1 var) rtl)

1 
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Panay1ra 
gelecek 

: BOCE LEBi 
~'Wl 
s--~ 
..... :! 
~ 6r 

„f a~ra n1isafirlerine 
n1üliin1 bir n1iijdc 
Arsmlusal 9 Eylül panay1 

münasebetiJe otelimi tezyin 
ve her türlü s1hhi noksanla
rm1 ikmal eyledim. Panay1r 
münasebetile ta§radan gele
cek muhterem misafirlerimin 
bir defa mutlaka Ke~eciler
de Laie sinemas1 kar~1smda 
Sel~uk otelini ziyaret etme
niz käfidir. OteJ i:cretJeri 
25 kuru~tan 5 kuru~a kadar 
ve <;e§me kaphcalarma git· 
mek arzu edenler Ke~eci
lerde Sel~uk oteli müsteciri 
ve <;e~me kaphcalarmda bak
kal bly Kämile müracaatlar1. 

öldürmek • • 
lCln 

.., :J ' z ~· ::s ..... c.. ..... :::J ~ =-i" ::s S» 
:::J ::r- 1< 
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Umum deposu - Edvar Conson Halefi 
2 inci Kordon No. 88 

t :;· ... 
0.. ~ c s >;- 'O 

Telefon 3306 
e i:: """ . ~§ 

".'I 

Hergün i~m Barut hamn
dan otobüsler. kalkmaktad1r. 

Telefon: 2876 izmirliler Neden Tercih Ediyorlar? • • I S- g: 
~ 
""" 

l)i~ Doktoru 

H. Tahsin Tan 
YaJn1z izn1ir de.i'{iJ izmir~ kon~~u .b~tü.n. iJJer halk1n1n _ Ka.ba~ay1 ve 

)r üksel rak1s1n1 neden terc1h ett1ldenn1 b1hyor 1nusunuzl l~1ln11yorsa-
;t. ••V • • n1z ogren1n1z; 

'== 
l>ahili ve ~ocuk l1astal1klar1 

iiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ______ iiiiiiiiliiiiiiiiiiiii--

2 inci Beyler S. Hamam 
kar§1smda 37 numaraya ge~
mi§tir. Telefon 3774 

--·--·· 
Bu rak1lar i~tah ai;ar, ne§'e verir ve ayni zamanda vücudde bir g1da hizmetini görürüz. 

!~te bunun i~indirki herkes Kabaday1 ve yüksel i~mez. 

doktoru : AT ALKIN 

Mahmut Sevket 
RUSVA DARÜLFÜNUNUNDAN MEZUN 

Diplon1a Nun1aras1 448 - 848 
„ liel'.K'ÜD saat 15 - 18 ze kadar Kar~1yakada inktläp soka-
2-da 15 numarada hususi hastalar101 kabul etmektedir. 

-----=======e-::=======-=....::=~ 

anayrr lzmirde 
f t„ ~rs1ulusal lzrnir panayiri 

. 1 ;:urde oldugu gibi her ~e-
1 ~ •ebze ve ~i~ek tohum
-J- kimyevi gübreler, kim
o 1 ~t•i meyve agac1, sebze ve 
~ ~ ~k ili~lar1 ve ~e,id alet

bit . panayiri de lzmirdedir. 
önünde " Meram „ to-

ll• V bei 0 . . ... magazas1n1 1 m1yen, 
de. •r••t k . . . 
k t ~1 par ~· ve ~1~ek~1m1 

B - QICtQ 

bi- ~i;.°udan dogruya en yük 
111• ~ firmalarla münasebeti 
titi Meram tohum magazas1 

'ene panayir i~ind~ pa-
)it Yapacaklar i~in zengin 

~i~ek ve aga~ koleksiyonla
rm1 emre haz1r bulunduru
yor. 

Pavyonlar1m aga~ ve ~i
~eklerle süslemek istiyen sa-
ym mü~terilere büyük kolay
ltklarla panayir sonuna ka
dar bak1c1 kendimize äid ol-
mak üzere pek müsait ~e
raitle anla§thr„ Mevsimlik 

sebze ve ~i~ek tohumlar1-
m1z1 gümrükten ~ektik.. 

Hisarönü 
Telefon 3478 "Meram „ 

Hüseyin Avni 

Güzel Hisar 

-· - . -- .... 

NEDEN 
i,te Bak1n1z 

Mi? 
Neden! 

HERKES SORUVOR: 
Neden (~emsi Hakikat) m hükiimet konag1 kar§1smdaki 

(Ucuzluk Sergisinde) 
1 - Mü~terilerin akm1 göze ~arp1yor ? 
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 satm ala

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

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

3 - Herkes, herkese bu sergiyi tavsiye eder, ~ünkü: Bu 
suretle tavsiye ettigi adam1n arkada1hgm1 ve min
nettarhgm1 kazan1r. 

****~1c:k.1clt~~:/dlt:btltlt*1c:t---1c:lc1c 

B DOKTOR ~ 
i !:te~!~!~ula!~~!~ 1 
iC hastallldar mütehass1~·1 >f> 
~ Basmahane istasyonu kar~1s1nda Dibek sokak ba~m- ~ 
i( da 30 say1h ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den )+ 
i( ak~am saat 6 ya kadar hastalarim kabul eder. )+ 

B 
Müracaat eden hastalara yapdmas1 läz1mgelen sair 1 

tahlilät ve mikroskopik muayeneleri ile veremli basta
Jara yapilmasma cevaz görülen Pnomotoraks muayene

jj sinde muntazaman yap1hr. Telefon: 4115 )+ 

.R:w:m~~m~)J:fm+~~'Atm» 
IDRAR TAHLiLi 

Kimyager Abdüsselam Ak
günlü Laboratuvar1 

Saghk Bakanhgm müsadelerile 2 inci Beyler sokagmda 
Beyler hamam1 yanmda 72 numarah daireye ge~irilmi,tir. 
Amerika, fngiltere, Fransa, Almanya ve isvi~rede Tedkikahe 
kimyeviyede bulunan PASTÖR enstitüsünde fdrar ve kan 
tahlilleri KÜRI enstitüsünde Smai ve maden tahlilleri üze
rine ~ah,an Kimyager A. Akgünlü her tahlili bizzat kendi-
si yapmakta oldugu gibi saym etibbamn gösterdikleri Jüzum Mef ruca t mag"' azas1 üzerine bususi ara~brmalar da yapmaktadir. 

b Y Laboratuvar bergün sabab yediden ltlEHMET KAVUKr'U gece ona kadar a~1khr 
~ Telefon: 2205 o. ~t. . izmir YoJbedesteni No 1 !I 8#~~~~~~~~~ 

iQli:•n, keten, file perdelerin enva1, perdelik file, tül ~·· ··~ 
eot tr ' Ve karyola tülleri, krem ye§il, estor ve has1r per- ~ A k e· ~ 

· ku:~delik ve kanapelik kadife kreton, more ve fan- 1 ~- . ~r~ . Ir8SI " ~ 
, talc tlar. Perde sa~aklan ve baglar1, masa örtüleri ve ~ Orn1an (:1f hg1 f abrikast ma1nulab IJ 

1 a\)811 
1~lar1, karyola örtüleri, pamuk ve yün battaniyeler [I ANKARA <;IFLIK ~ARABI ~ 

istanbul Beyo2-lu Tepeba11 ti
yatrosu Belediye„ bah~esi 
ka§1s1nda [Bristol Oteli] 

Kaloriferi, asansürü, odalar i~inde akar soguk ve stcak 
sulan ve odalarda banyolar1 vard1r. Salonlan gayet süslü, 
~ok temiz bir äile otelidir. Fiatler yüzelli ( 150 ) kuru1tan · 
ba§lar. Bu otel ve Sirkecideki Osmaniye otlleri lzmirdeki 
Askeri otelinin eski kirac1s1, izmirliler ve havaJisi halk1n1n 
yakmdan tamd1g1 ve sevdigi Ömer Lütfinin idaresindedir. 

istanbulda lzmirlilerin yegäne bulu~tuklar1 ve bidettik
leri, misafir kald1klari yer bu iki oteldir. Kendi evlerindeki 
rahah burada bulurlar. 

Bristol Osmaniye otelleri 
kirac1s1 Ömer Lütfi 

ECZQCtba (!f Sülev!°an 
Y Fer1d 

I~ ) 
Kolonya ve 

esanslan 
Her tasavvurun üstünde 

lätif ve sabittirler. 

Bahar 
1\Jt1n da1nlas1 
Yasen1in 

U nutn1a bcni 

Senin i~in 
Ful 

Dalva „ 
i\lanulya 

isimlerile yap1hr. 
Taklitlerini almamak i~in 

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

M. DE PO 
kol'lli I •nape, sofra mu~ambalarmm enva1. Bronz ve ce- ~ . ve KA~AR PEYNiRi ~ 

III' tenr :,:• vargel vestor aga~lar1, yollu~lar ve pa~~~sla~n lli Ars1ulusal lzmii Panaymn1 •'.Y~r_etinizde ANKARA IJ 
t~t Jlan . .$ezlong sandalye bez)er1, kanepec1hge a1d öo BlRASI pavyonundan mutlaka 1~m1z. oo ,...., 

•rla ~=.:i:. lbefru1ata müteallik e§ya rekabet kabul etmez ~ Pavyon numaras1 (214) ~ S. Feri•t 4i:.i•fa • Hükumet 
O,..Q"'·~•~zda satiJmaktad1r. lli~~~~~~~~~llJ ~ eczaneSI S1ru1 

tbl N :f.,.~1- 1s· ma1·1 Hakk1 gazozlan i~ilir. Temiz olmakla be!~be!.,!i!hhidir. Son 1iatem:~tomatik makinalarla yap1lan ISM~IL HAKKI Guodan temizlik 
"'IZ ve s1hhat bak1 1ndao b1nncili11 kazaa1D1ftlr. IZIDUID h 

PANAYIRININ 1uiao ve m 



Sahife 4 

Ciornali d' ltalia 
-„ 

Habe§istana silah sat l1yor 
diye bar bar bag1r1yor 

Bazi lngiliz gazeteleri yaz
d1klan yaz1larla Habe§istana 
bolJukla siläh gönderilmesini 
hükiimete tavsiye etmekte
dirler. Bu bususta ne§riyat 
yapan Nevv Chronicle ve 
Manchester Guardian gaze
teleri uluslar sosyetesine ve 
genel bar1§a taraftarhkla 
tanmm1§lard1r. 

Bu moral!st adamlarm top 
fabrikatörlerile bir §ekilde 
birle§ik olduklarmdan babse 
Jüzum görmiyoruz. Y almz 
bir ka~ noktay1 tesbit etme
gi lüzumlu görüyoruz: Ha
be§istan zaten silahlanm1§
hr. Habe§istamn silihlanm1§ 
olmasmm bir neticesi olarak 
son zamanlarda ltalyamn 
as1glarma kar§J ald1g1 durum 
ltalya Habesistan ile ilkile
rinin radikal bir §ekilde ko
tarmasm1 istemi§ ve istemek
tedir. 

Tüze aym zamanda taraf
s1zJ1kla da demektir. Eger 
ltalya büyük barbin ilk31lm-

IP+"' '=" '„. 11;'1 ~ lli:-.i lb;id 

G. K. Dirik 
-Ba~taraf1 birincide

kada§lanm: 
o~ be§ ay müstesna he

men men on yilllk hayabm1 
sizin aranazda, bu güzel ufuk 
larm, bu sevdab havamn 
i~inde ge~irdim. Bu yolunac1 
tath devrelerini ya§ad1m. 
Ac1larmda bütün halkm duy
gular1na ortak oldum. Sevin 
~lerinde dalgalar gibi ka
bard1m. Böylece kendime 
h1z ald1m. 

Bütün bunlar büyük Ön
derin heyecan kaynaklarm
dan ald1gim1z h1z1 satmak 
olmu§tur. 

Ben eger burada bir §ey
ler ba§armi§sam bu hepini-
2in elele, ba§ba§a vermesile 
ve kar§1hkh, candan bag1§
lamalarla olmu§tur. 

insanlar bizim gibi devri
min be§iginde sallaom1§ in
sanlar, kendilerine k1ymet 
varmek aptalhgmdan uzak
brlar. Büyük kaynak [oras1-
air, biz musluklany1z, bpk1 
$a§al gibi .. 

Apaydmd1r ki ben bu ge
Di§ ülkede baoa okul olan, 
beni ihtiyarlatan bu güzel ül
kede ~ok h1z ald1m, ne§'e 
ald1m, fakat o ne§'eyi bana 
siz verdiniz. Ben sarfediyo
rum. lzininizle sizden ald1g.m 
o ne§'eyi orayt? da götüre
cegim 1 

Atatürkün davas1: lmreni
lir, k1skamhr bir hal mutla
ka behemebal yapacag1z. Bu
nun en büyük bclgesi onun
cu ytl dönümü Bayrammda 
bütün acuna yaphg1m1z bel
gelerdir. 

ikinci on y1l dönümünde 
köylümüzüo ba§ar1§1 ba§ dön
dürecektir. 

9 May1s büyük partimizin 
büyük kurultaymda ~izilen 
hatlari bir ka~ defa okudum. 
Bunlar akd durduracak ka
dardir. 

Tekrar ediyorum, Trakya-
daki ödevi yapmaga gider
ken sizden ald1g1m ne§'e le
taf et ve heyecam da götüre
cegim. Kadeh mi CO§kun ne§' 
eleriniz ve sagbgm1za kald1-

da tarafs1z kalmam1§ olsayd1 
lngiltere zaterini daha birka~ 
yüzbin ölü ve ulusal kaynak 
larmm daha kötü sars1lma
sile ödenmi§ olacakb. Soora 
lngiliz imparatorlugunun ba§ 
ka bir~ok hädiseleri kar§•· 
smda bu tüze adma lngiliz 
dü§manlarma siläh vermek
ten ka~mmam1§ olsayd1 lngi
lillerenin sava§l ~ok daha 
gü~ olurdu. 

ingilizler §UDU unutmama
mahdtrlar ki, acudun ucu 
Adisahabada degildir ve ta
rihte ltalya - Habe§ anla§· 
mazhgmda kapanm1yor. 

ilerde daha bir~ok mühim 
badiseler zuhur edccekletir
ki ioalya bu badiseler kar§•
smda Jakayd bir seyirci gibi 
kahr ve hath hareketini bu
gün kendi yüksek menfaat
lar1 mevzuubahis oldugu za
manda ba§kalarmm takmd1k
Jar1 vaziyete göre tayin ve 
tesbit eder. 

" Ciornali d 'f talia „ 

Yeni 
ilbay1m1z 
Geliyor 

ilbay Fazh Gülecek yarm
ki <;ar§amba günü Band1rma 

ekspirens ile 1zmire gelecegi 
general Kaz1m Dirike geien 
bir tel yaz1smdan anla§tlm1§· 
tir. 1Ibay Fazh Gfilenc on 

be§ otuzda Basmane isiasyo

nunda bulunacak ve törenle 
kar§ilanacaktir. 

Trakya umumi müfettil}i 
general Käz1m Dirik Cuma 

günü 12,30 da eksiprensle 
yeni va~ifelerine hareket bu-

yuracaldar ye istasyonda tö
renle tc§ih olunacaklardir. ---'Eriir---

Turgud 
Türkoglu 

lzmirin ycti§tirdigi k1ymet
li gcn~lerden ve Manisa say
lav1 Turgud Türkoglu Ke

malpa§adan §ehrimize gel
mi§tir. 

Sav1m1za ho§geldin deriz. 

Elhamra 
Sinemas1 •• 

izmirin en kibar, en nezih 
ve en modren bir sinemas1 

olan Elhamramn 30 Agustos 

da a~ilacagm1 ve gösterilecek 
ilk filmin: 

« Sev1nek, ya~an1aktir » 
gibi müstesna ve harikulade 

bir filim olacagm1 okurlar1-
m1za scvin~le müjdeleriz. 
..,..,...,..,~~. 

r1yorum. 
Generahn burada biten 

söylevi dakikalarca alk1§lan

d1 ve ziyafet samimi bir ba
va i~inde sona erdi. 

Bu ak§am General §erefi
ne imir memurlan bir ziya-
fet vereceklerdir. Per§embe 
günü tecim ve endüstri oda
s1 tarafmdan veda ziyafeti 
verilecektir. 

( Halkm Sesi 1 

Bulgaris anda 
•••• 

Kabi e buhran1 
da se im ya 

Sofya (Özel) - Köseiva- litikac1larda halkm cüretin-
nof beyanata bulunarak ka- den ge~inen bir §irketin §e· 
bineyi te~kil etmegi kabul rikleri idiler." 
etmiyecegini, ~ünkü 19 Ma- Bay To§efin bu beyanab 
y1s tarihinde kabul edilen mubalif partiler aras1da bü-
sistemle §ahislerin hi~ bir yük bir asabiyet uyandirmt§ 
rol•· olm1yacagm1 bildirmi§tir. 

1 
ve i~lerinden Boyan Simlof 

"Eger ben ba§bakan olur- ve Kristof Stalif kral Borise 
sam veyahut To§ef kabine ve bay To§eften izahat iste-
reini kahrsa hi~ bir fark ol- mek i~in telgraflar ~ekmi§-

. kt lerdir. m1yaca 1r. „ 
Diger taraftan bay To§ef Bu beyanal bztün hüku-

beyanatta bulunarak §U söz- met mubafilini mü§kül mev-
leri söylemi§tir: kide b1rakm1§br. 

" Kabine degi§ecegi hak- YENI SE<;iM 
kmda ikidc birde ortaya ah- Sofya (Özel) - To§ef ka-
Jan rivayetkr as1Js1zs1zd1r. binesi yakmda yeni se~im 

Bnnlari ~1karanlar yeni bü- yapacagm1 bildirmekte ve 25 
kümetin bütün i§leri büyük ya§tm dolduranlarm ancak 
bir süratle yapbg1m gören r~y verebileceklertni bildir-
eski po)itikac1Jard1r. 1ski po- mektedir. 

~~~~~~~~ 

ECNEBI DIPLOMATLAR 
Yunan hükume i 
te · ir· ~ m· tavs·y 

e genoyun 
et i§ler? 

Atina ( Özel) - Venizelist gazeteler, Yunanistandaki 
gayri tabii vaziyeti göz önünde bulunduran baz1 yabanc1 
diplomatlarm hükiimet mehafilile temas ederek, Yunanista
nm dahili ahvaline kar1§mak istemekle beraber kar1§1k va
ziyetten dolay1 genoyun bir müddet i~in tehirini istediklerini 
yazmaktadirlar. 

Son dakika ne~redilen resmi bir bildirikte boyJe bir taJe
bin vak1 olmad1g1m ve bu haberlerin tamamile uydurma 
oldugu bildirilmektedir. 

·talyan as Frans1z -
la§mas1 i~in 

• er1 n-
•• •• g rU§ eler 

Berlin ( Radyo ) - ltalyan - Frans1z askcri anla§mas1 
i~in yap1lacak konu§malar yakmda Parisde ba§hyacakbr. 

Bu anla§ma neticesiode, Jilransa hududunda bulundurulan 
iki ü~ italyan f1rkas1 Habe§istana sevkedilecektir. 

Arnavutlukta 
isya henüz 

degild·r •• 

•• 
§ 

Istanbul 20 [ Öl~l ) -· Arnavutluk\·aki isyan henüz bash
r1lm1§ degildir. isyan sahas1 gittikce geni§lemektedir. Berat 
sancag1 äsilerin eline ge~mi§tir. 

Henüz miisbit ve mevsuk addedilmemelde beraber, hükii
met kuvvetlerile asiler arasmda ü~ büyük müsademe olmu§ 
ve iki taraftan 150 den fazla maktul vnrd1r. 

Kral henüz Tirandnn hareket etmemi§ ve memlekette 
örfi idare ilän edilmemi~tir. 

[•] 

Sarablr •• •• uzum 
---00-------- -

inhis r idareg· tara 1nd n 
al m ya b §la d1 

Siyah §araphk üzüm mu- lnhisarlarm hergün 20-30 
bayaas1 bu günden ilibaren bin kilo üzüm mübayaas1 ka-
ba§lam1§br. inhisar•ar idaresi rar1, üzüm piyasasm1 düzel-
her gün siyah ve ~akirdeksiz tecektir. Bu sayede hanlar-
üzüm olmak üzere 30 bin da 40 paraya üzüm sablma-
kilo kadar üzüm mub;1yea smm önüne ge~ilecektir. 
edecektir. 

Birka~ gün sonra misket 
üzüm mübayaas1 da ba§hya
cakhr. 

c;ekirdeksiz §Braphklarm 
kilosu eyi eins 2, 75, kar1§1k 
olanlar i~in 2 bu~uk kuru§tur. 

c b neden? 
Paris (Radyo) - lngiltere 

hükumeti gördügü lüzum 
üzerine K1br1s adasma Jan-
darma k1yafetinde iki tabur 
asker sevketmi§tir. 

Temyiz 
Mahkemesi 
U Eylülde Ankarada 
istanbul 20 [Özel] - Tem 

yiz mahkemesinin Eski§ehir
den "' nkaraya nakli son bul
mustur. 

T emyiz mahkemeleri 6 Ey
lülden sonra arbk Ankarada 
görünmege ba§hyacakbr. 

Takas 
lsuzlugu 

Istanbul (Özel ·- Takas 
yolsyzlugu tetkikab devam 
etmektedir. incelemeler son 
günldrde ~ok önemli bir du
rum alm1br. Y olsuzlugun bir 
~ok kollardan yap1ld1g. tes
bit edimi§tir. 

Ta y r c0 ler· 
·z geldi 

Istanbul [ÖzeJJ - Pilotluk 
ve makinistlik tahsili i~in 
Kaliforniyaya gönderilen muh 
telif rütbedeki 8 zabitimiz 
tabsillerini muvaffak1yeile 
ikmal ederek gelmi§lerdir 

Hava talar1 
Istanbul \ Özel) - izmir 

Istanbul arasrnda i§letilecek 
olan hava postalar1 icin ya
p1lan tetkikat tamamlanm1§
br. Yakmda i§lemiye ba§la
mas1 muhtemeldir. 

a 
Olin1piyad 
Nlüsabakalan 
Istanbul, [Özel] - $ehri

mizde yapilacak olan Balkan 
olimp1yad müsabakalarmm 
eylülün yirmi birinde ba§la
nacag1 aläkadarlara resmen 
bildirilmi§tir. 

l -·„·----
1 Kral Gelirse 
Bay Z imis 

1 <;ekilecek 
1 Atina, 19 (A.A) - Ba§-

bakan B. c;aldaris Atinaya 
döndügü zaman kralhga ta
raftar oldugunu bildirirse cu
mur ba§kam B. Zaimisin ~e

kilecegi ve bu takdirde de 
pren Nikola veya Kralm am· 
cas1 Andrenin naiplige ge~e
cegi hakkmda yaymblar do
la~mas1 üzerine gazeteler et
kili kaynaklardan ald1klar1 
a~ag1daki notu yaymaktadir
lar : 

Bay Zalmis siyasi anla~

mamazleklardan daima uzak 
durarak yeminine bayri (sa
d1k) kalmaktad1r. Daima uz
la§ma prensiplerinden esin
Jenen (mülhem olan) cumur 
ba§kam normalligin peki§ti· 
rilmesi ugrundaki ugra~lari
na devam edecektir . 

aka ilar1n 
Toplant 1 
Deva n1 ediyor 
Istanbul [ Özel] - Dün 

ögleden sonra Bakanlar hey
eti Atatürkün Ba~kanhgm
da toplanmt§hr Bu toplan
bda bütün bakanlar haz1r 
bulunmu§tur. 

20 ACUSTOS 

Yangzn 
Kurumlar1n 
Temizlenme
mesinden ~1kt1 

Dün ögle üzer~ üüzelyah· 
da da tramvay deposu arka· 
smda Penetinik magzasmda 
Kätip Bay ihsamn mutasar· 
r1f oldugu evde ~ama§ir y1-
ka01rken bacadaki kurumla- r, 
rm ate~ almas1 yüzüoden yan· -=, 
gm ~1kmt§hr. Ev ah~ap oldu• 
gu i~in yadgm hemen geni§
lemi§ ve evin her taraf10a b~. 
yaydm1~hr. Ates itfa1yeye •ttt 
ge~ haber verilmesine rag- · 
men ahoan tedbirlerle evin 
bir k1smmda oturan makinist 
bay Zekinin bir k1s1m e§ya
lari kurtardmt§ evin kämilen 
yanmasmm önüne ge~ilmi§tir. 
Ev ve e~ya sigortas1zd1. 

Mil As tütünleri 
Bu sene Miläsda tütün re

koltesi 800,000 kilodur. Mai
lar tamamen güzel ve hasta
hks1zd1r. 

Miläs tütünlerinin bu sene 
~op ragbet görecegi muhak
kak samlmaktad1r. 

Bast1r1lan A te~ 
Bayrakhda Menemen cad· 

desinde ~evket oglu Vah- 11\y 
deddinin cvinde mutbahta d 
yak1lan ate§in söndürülmeme ~rt 
mesi yüzünden yangm ~·k· ~ 
m1~ ise de yetifilcrek sön· 
dürülmü§tür. 

Panayira 
Bu scne <;ok güzel Dct 

e~ya geldi 
Panay1rda in§aat faaliyeti 

yarm gece yar1sma kadar ~ak 
bitirilmi§ olacakbr. Paviyon• t t .Y 
larda yerle§tirme i§leri ta"' U ~~ 
mamlanmak üzerdir. Gümrülc 
memurlari hari~ten i§tira1' 
cden firmalara ~ok kolayh" 
ve sür'at göstermekterdirler• 
Panay1r Per§embe günü saat 
18,30 de törenle a~1lacakbt• 
Oteller, hanlar §imdiden dol 
maga ba§lam1§tlr. 

inhisarlar 
Genel direktf>rü geld 

inhisarlar genel direktö 
B. F erruh §Chrimeze gelmi 
tir. 

Genei direktörünün sey• 
hab üzüm ve incir etraf11J 
daki tedkikler ile aläkad 
görülmektedir. 

' 

Pamuk 
. t id<l 

4G kuru~tan ahvre sa illi 

1 
~ehrimizdeki ihracat~ill~~Yil 

dan bir k1sm1 kilosu kat en b 
1 altJ kuru11tan dört yüz bal~ll}'lltu 

alivre pamuk sab~1 yapo>lf e <lt<l 
lard1r. bte11 

Bu fiatlar gayet iyi telä1'~tef 
olunmaktadir. _...1 ~1lll 

ijijiiil"'}'l'tl1y 

Ucuzluk t„u. 
Yil~ad 

Hükümet caddesinde ~e~>' 't~ 
'5J l "t Hakikat ucuzluk serg1 "lll t 

geziniz tuhafiyeye aid ~lt! A 
arad1gm1z ~insleri bulu~ 
nuz. Pazarbk olmad1g1 i' 
ayni zamanda sab~lar ri' 
hayyerdir. Aldatmak yok ~tkc, 
olamaz. •tJa 

ermi tir. 


