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lzmir Panayrrrrrlrz Haile Selasiye 

• 

te,.,0llderdi ---------- „oo+. ---·-------- ----~---------- „oo+•--------------

Je Dün 18,30 da binlerce izmirli ve ·misafir 
önünde büyük törenle a~1ld1 

Harb, ancak zaferimizle hitam 
bulacak, diyor 

- -- „ 
~arbay ve Uray kurumunu tebrik ederiz 

ra• 
a5' il11 

ikt~'ll ay1rumz1 a'rm1ya gele-
e11.!t .Ba§bakamm1z general 

D lJ Inönü, ~arbay Dr. Beh-
p'b .za ~u telgraf1 ~ekmi~tir: 

ait't~~erI~ §arbay1m; 
b~l~t~l lzmirin hay1rh ve 
, b 1 te§ebbüsü o1an pana-

un ~ \t sene de a~maga ne 
asi, ~ arzu ettigimi bilirsi-

• ab l}l llcak geciktirilmesi ka

9 Eyliil panay1r1m1z, epice 
zamandanberi sarfolunan hü~ ' 
yük emekler sayesinde haz1r 

y tl atn1yan baza i~lerim ma
~lllaktad1r. Ekonomi Ba-

f, 
btk~d~§Im ,lbu zevkli JanmI§ yazd1grm1z ve~hile 
epimaz namma yapa- dün a~1lma töreni yap1lm1~br. 

:,'. Size her zamanki gibi Bu törende lzmjrli ve kom 

kam Celäl Bayar tarafmdan 
yap1lm1~br. Bu merasimde 
vali, parti ba~kam, say!avJar 
sab1k vali, kom~u ilbaylari 
k<'nsoJal rhaz1r bulunmu~la
d1r. 

Celäl Bayar panaym ~u 
söylevle ai;ml!~br. 

Saym bayanlar, bayJar, 
Be§inci arsmlusal izmir 

panaymm büyük k1van~la"' 
apyorum. Y1ldan yila daha 
ileri ve olgun mahiyet alan 
bu panaymn muvuffakiyeti 
yolunda izmir ilban ve §ar
baylarim ve bu , i§te degerH 
hizmeti ge~en bütün arkade§
lerimi kutlularim. <;ok ~ah
§an §arbay1mz §imdi huzuru
nuzda ifade ettigi duygula
rim da sevgi ile takdirle 
kar§1lanm, 

Panay1r size yerli ve ya
banc1 ürünlerini ve eserlerini 

· arzedecektir. Ad1 gibi manasm1 
\ da §Umullendiren geni§ iJgi

den ötürü panay1ra i§tirak 

edenJere te~ekkür ederim. 
Bu bizim h;.in bir bor~tur. 

Burada yer alan yabanc1 

Sonu 4 üncüde ·-
l~I l~I r~q l~I 
lhu1JI 1itu1d ltr„trf lhu1tl 

Istanbul, 23 [ÖzelJ - Ha
be§istan hükumetinin siläh 
ve mühimmat ihtiyacm1 iyi 
hir §ekilde temine ha§lad1g1 
bir~ok menbalardan teyid 
edilmektedir. Japonyadan 
ba~ka sair memleketierden 
mühimmat Vt siläh gelmekte 
ve cihamn dört tarafmdan 
zenci gönüllüler Adis Ababa 
ya vas1l olmaktadtr. 

Günüllüler arasmda beyaz 
1rka mensub bir~ok insanlar 
da vardir. Bunlarm mühim 
bir k1smm1 M1s1r K1hblar1, 
Bingazili bazi Berberiler, be
yaz Ruslar, . Rumlar te§kil 
etmekted r. 

Habe~ impartoru bu gü-
nüllülere mübim bi · nutuk 
söylemi§tir. 

Habe~ in1paratorunun 
nutku 

Londra 22 (A.A) - Ha-
be§ imparatoru diyevinde, 
bar1~ yolundaki gayretleri 

l~I 
111„111 

Harbrn önü alznacak mr? 
ab'~k 1 ha§ar1~ biler, hepinizi ~u veya u1:ak illerden gelen 
IJJ~l ten selämlanm sevgili binlerce yurdda§ hazir bulun \}ru-ko' ~ ..... IDU§tUr . 

• a§bakan ismet inönü Kü~at resmi okonomi ba-
ahl ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

:!:Amanullah 
• oo+•oo---~-------~-------~ 

lngiliz kabinesinin sarf ettigi mesaiden hi~ bir han 11etice al1nm1yacag1 kat'i surette anla11lmakta 

elde 
dit'i'-.__ 

ir~J~fga_n_t_a_h_t_1_n: yeniden istanbul 23 [Özel) - in- · bagbyarak italyaya teslimi, • toplanbsmda Avrupa istik-
giliz kabine~inin habin önünü ya da italyanm Habe§istana • balinin bagh bulundugu ln-

asker sevkinin zurla men'i 
läz1md1r. ~i etmege ~al1§1yor 

jJOn "d~üddettenberi ad1 ve 
~-tl llyuJmaü olan sa b1k 

011, krah Amanullah hamn 

ksif 
vaJSI 

cum etmek i~in haz1rhk yap
maktad1r. Eski kralm hara
retli bir taraftar1 olup Ama
nullah tahta ge~tigi takdirde 
önemJi bir mevkie atanacak 
olan - fakir „ Lenamm bu 
harekin eleba§ISI oldugu söy
Jenmektedir. Harbetmek üze 
re kabineleri bir araya top
hyan Lenam, kendilerine 
zengin ganimetler vadetmek- almak ittihaz edecegi tetbir-
tedir. !erin mühim olmakla beraber 

Maamafih, Amanullahm müsmir olam1yacag1 kat'i su-
Rus - Efgan smm üzerinde rette zannedilmektedir. 
bulundugunu teyid edecek Habm önünü almak i~in 
hir; bir deJil yoktur. ya Habe~istanm elini kolunu 
frmmmmmm+„mmmmmm~ 

Habe~ imparatoru, hi~bir 
ve~hile teslim olmak fikrinde 
degildir. italya da, büyük fa
§ist imparatorlugunun pap1-
sm1 Habe§istanda görmekte
dir. Eger ingiliz donanmas1 
filen, ttalyan sevkiyabm men 
eder ve Süven kanahm ka
pad1rsa harbm önüne ancak 
o zaman ge~ilebilinir. 

Paris 22 (A.A) - Gaze-
teler ingiliz kabinesinin gö
rü~mesinin önemi üzerinde 
1srar etmektedir. 

Eko Dö Pari, bugünün 
mesuliyetinin Baldvinin ve 
Mussolinin üzerinde toplan-
d1g101 söyledikten sonra in- giliz siyasas1i lortaya \!lka-

bo§a ~1karsa ordunun yapa- · 
cag1 üarbin zaferle bitece
ginden §Üphem yoktur de-· 

mi§tir. 
lstalhul 23 (Özel) - Adis 

Bbabadan geien bir haber, 
t;ok heyecan uyandirm1§br. 

Bu habere göre italyanm 
Adis Ababa konsolosu yerli 
ler tarafmdan öldürülmü§rür. 

Bu hädisenin bir kaza ese 
ri oldugu söylenmekle bera· 
her, ~ok §ayam dikkat ol
dugu a§ikärdir. 

Habe§ - ltalyan münase
betleri kesilmi§tir, denilmek
tedir. 

6 ilbay 
---.i'!lli,_ __ 

• 
Bugün lzmirde 

toplant1 ya
pacak 

Üretmenlarin hava kurumu 
i'rin taahhüd ettikleri para
larm toplanma tarzm1 gö-
rü§mek ve tesbit etmek üzere 
bugün Aydm, lsparta, Bur
dur, Denizli, Bahkesir ve 
Manisa ilbaylan bugün par
timiz binasmda toplanacak
lard1r. 

tit
1 ~ Neden korkuyorlar? ~ 

giltere kat'i bir karar ver- cakhr diyor. 
mekten önce Alman deniz'ii ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ , 

et';betti·· : Evet, Almanlarm silählanmasmdan, donanma ve hava : 
khek . &l tahh tekrnr elde • k J • d F 1· • l~in n uvvet erm en rans1z ve t1yanlar neden bu kadar • 

anla~masile Versaya ilk dar
beyi vurdugunu habrlatma-
hdir, diyor. /ngiliz hükUmeti ~tni~ti 'rah§bga haber ~ korkuyorlar? ~ 

ri
11
; hctbe t. Ajansm verdigi n Bu sualin cevabm1 yakmda tefrikaya ba§hyacag1m1z: : 

Maten ingiliz kabinesinin 
-----------~ ·---------------

I • 1.and t ~ayani dikkattir. ~ : 
risie:a, (A.A) - Petit n Alman harb krovazörleri ~ 

e.19 ~ „ Ef gazetesine göre, il eserinde bulacaksm1z. ~ 
lt d gan s1n k' . d 1: • l fl 'Ugu •. 1r1 ~a mm ~ : Bir Alman tahtelbahrinin, bir Alman ticaret vapuru· i 

at~ . ..\lllanun s~ylemle~ e~ki ft bir Alman yeJkenli gemisinin Umumi harbde ne har1- ~ 
alt l l:.fgan ka simr uzerm- ! ll kalar ve cesaretler gösterdigi bu eserde mevcuddur. ~ 

arakollar1na hü- ~kt:il~~~J;;:.t:;1~~-„~J;;:.t:;1~J;;:t ~lli;.::.t:::l,!J 

- ----·1M1-----
Cebelittar1k 

bogaz1n1n kaoadda
cag1 yalan 

Londra 22 (A.A) Cebelit
tar1k Bogazmm kapablacag1 
dogru degildir. 

Ah t A BÜYÜK ELBISE FABRIKASI ESKI BIT PAZARI 

Cenevrede azimkarane bir si
yaset takio edecektir 

Londra 22 (A.A) - Kabi
ne ve ayr1§1k partiler arasm
da Cenevrede azimkärene 

[ Sonn 4 üncüde ] 

Telefon 

No. 
li~l'tk me ve s1m NUMARA 15 - 17 TELEFON 2042 
18tlllr~~ F' eshane ve KaramürseJ fabrikalarmm en zarif ve en dayamkh kuma§Jarmdan ü~ purova üzerine 2 2 liradan 26 liraya kadar mükemmeJ 

llla elbise yapahr. Yapdacak elbiseyi mü~teri begenmezse ahnan kaparo tamamen iade edilir. Magazam1zm levhasma dikkat edjniz. 3882 



S.laif e 2 ( Nalkm Se.i ) 

Safiye sultan Tuhaf bir 
karar 

F otograflar1n 
Devi! 

- fKJNCf KISIM - Londranm ortasmdan ge
~en me§hur Taymis nehrinin 
sag sahillerinin büyük büyük 
bir k1sm1 hälä gaz veya ha
vagaz1 fenerlerile tenvir edil
mektedir. 

Amerikada gayet büyük 
~ihanda emsali olm1yan bir 
fotograf makinesi yap1lm1~
hr. Bu makine ile tay'yare
den 10 bin metrelik yüksek
likten 760 bin metre mu
rabba1 sahanm tubugrafya 
haritasm1 almak mükün ol
maktad1r. 

•• - 10-

Sinyora Bafu, adeta k1z1n1 
k1skand1 Londra Belediye reisi bu

ralarm arhk elektrikle ten
viri zamam geldigini Londra 
§ehir meclisine arzetmi§ fa-

Her vakit güzelsin anne
cigim .. Fakat bu !Jark salo
nunda seni meleklere ben
zetirim. 

Dogrusu.. Sinyora Bafo
nun bile niyeti bozulmu§tu. 
Eger fark konak ve saray
lan bep böyle ise.. ~ark ko
naklar1nda kadmlara yapdan 
mamele bu kadar insani ve 
nazikäne ise.. ortada korka
cak bi~ bir ~ey yok demek 
tir. Madamki mukadderat 
kendilerini buraya, esirlige 
sevketmi§, aval bu kadar 
göz ve gönül avlamakta ber
devam olduk~1ltaliin bu · cil
vesine elbetta boyun egebi
lirdi. 

Bu Istanbul, lstanbulun bu 
can1 güzel kadmlar i~in ~ok 
cazibdi, dogrusu' 

Zeki ve fettan musevi k1z1 
gerek sinyorada ve gerek 
k1z1nda husu)e geien bu ta
havvülü ~ok büyük bir mem
nuniyetle görüyordu. Bununla 
beraber sinyoran1n istanbul 
da kalmas1nda bi~ bir fayda 
yoku; belki de Esterin mü
takbel plinlanm yoracakb. 
Buaun iPll: 

- Sinyora hazretleri,dedi. 
Ben tark ablik ve adetlerine 
Yak1fun, müsaade buyurur
san1z bu hususta size hissi
hm1 arzedeyim. 

Sinyora, sözün nereye va
racagin1 anlamad1, degll, fa
llat anlamamazbga geldi : 

- Bizi Venedige iade et
miyecekler mi aceba?. diye 
sordu: 

- Hi~ merak buyurmay1-
nn, sizi kolaybkla ve belki de 
umdugunuz miktardardan 
a1ag1 bir hediye mukabilinde 
sidyora Bafu hazretlerine 
iade edecekJerdir. Buna 
eminim. 

Eaterin bu 1fadesi, sinyo
rada bir aksitesir yapb? Es
ter ne i~in yalmz kendisinin 
iadesinden bahsediyordu. Lu
lriya ne olacakb? 

Bunu, asabi bir eda ile 
surmaktan kendisini alamad1: 

- Ester, ne demek isti
yorsun, anbyam1yorum ! 

Dedi. 
• 

Ester, Venedin ve kalyon
daki vaziyetlerden büsbütün 
farkb bir vaziyetle: 

- Hissettigim bir haki
kab söyliyerum ! Ve kanaa
bmca sarih olarak da söyli
yorum, dedi. 

kat azadan Maks Danel is- SULU HANDA 
minde birisi bu karar1 begen-

memi§ ve : y 1• II 
- Buralarm elektrikle ten- er 1 ID8 ar 

- Lükiya ne olncak? 
• 

- Zanmmca burada kala-

viri muvaf1k degildir, ~unkü, Pazari 
buralarda ak§amlarl sevdah-

cak ! lar piyasa ederler. Bu sev- Memleketimizde dokunan 
dahJar1 bu haklanndan nasal her türlü yerli keten ve do-

- Fakat ... Ben huna nasal mahrum edebiliriz? demi§tir. kuma sofra kabmlar1, fantazi 
tahammül edebilirim? i§in tuhaft bu itiraz degil, yüz havlu ve hamam tak1m-

- ~u s1rada, nerede ve bu itirazm itifaka yakm bir Iari ve bornozlar1, yatak yüz-
ne s1fatla bulundugumuzu ekseriyetle kabulüdür ! leri, ikistra ~ama§irhk, ipek 
- ~ok ac1 oldugu i~in - size ir~~ „~~~"\} iplik bezler, patiska ipek 
habrlatmak istemem. Fakat ~ <;ok ticaretli bir havadis n 'masur, karyola örtüleri, ya
ne ~are ki bu elim vaziyet ~ MÜHENDISLERE, Ü tak, yorgan ve karyola ~ar-
de a'r1kbr ve meydandadir. ~ MÜTE.~~HITLERE ~ §aflari, mendiller, kaput ve 

Esterin bu son sözü, Sin- ft m u J d e ~ astarlar, pijamahklar, zifirler, 
yora Bafoda läzim geien tey- ~ Hakiki askeriye ~ elbise ve eteklik i~in pöti 
siri yaph ve boynunu büke- fi c;adircist ~ kareller ve azamlan her eve 
rek: ~ y U läz1m olan 'rok ~e§itler. 

- <;ok hakhs1~! de~i. mu- ~ uda ~aves ~ 10 gün zarfmda ayni mal 
kadderatm bu c1lve me de tt lzmirde ~ekerciler §ar- ~ ayni fiatta ba~ka yerde olur 
boyun egmek läz1m. ~ ~1smda 30 numarah maga- ~ sa paray1 iade eddriz. 1-13 

- Evet .. Kuvvetli bir ih- ~ zam1zda daima yeni ve eski ~ __,;,;;_--,_.;..;._-~~~-------
timale göre Lükiyeyi saray • ~adir ve tentelerimiz reka- ~ Kar~1yaka 
i~in burada ahkoyacaklardir. i bet kabul etmez derecede : -& 

~izi de izzet ve ikram ile P1 ucuz satahr. Häri~ten geti- ~ 4i:.ehir gaziDOSU 
Korfoya göndereceklerdir. ~ rilecek eski ~ad1rlar ve 1j Y 

- K1z1mdan ayrilmak be- n tenteler gayet güzel ve ~ 
nim i~in pek büyük~bir fe- ~ ucuz fiatle tamir edilir. ~ 
läkettir! ~ istifade i~in bir defa ziya- n 

- Bilikis sinyora.„ K1z1- ~ ret edebilirsiniz. n 
mzm burada kalmas1 sizin ~ 1 - 12 ij 
Venenik cumhuriyeti i~in ~ ....;.t;1~ ••~&=:.t1Ui;::t11 
heT vak1t hayirhd1r. ~anh sancag1n11z1 ~re-

Esterin de demek istedi- file n1ütenasib almak 
gi a§ikärd1: Venedikli hir ve takn1ak isterseniz 
k1z1n istanbulda ve sarayda ~adarvan altmda 10 numa-
nafiz ve bir vaziyet temin rah dükkinda 
etmesi, Venedik · cumuriyeti BA YRAK '":I 
i~in herhalde bir fayda de- 'l„ 
mekti. Fakat kendisi de is- ~Ük~Ü 
tanbuld kahr, ayni fayday1 
temin edemez mi idi? .. Yok- Ulu bayrak 
sa, i§e yaram1yacak bir ka
d1m m1 idi ?. 

( Arkas1 var ) 

A~1k muhabere 
Kesre muhac1rlarmdan De

mir oglu Zarif ve Sad1ga : 

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. 

Me1hur varyeteci 
BA Y AN MUZAFFE~ 

lstanbulun mctruf varyete
cilerinden büyük bir §Öhret 
kazanm1~ olan BayanMuzaffer 
Kar§tyaka ~ehir gazinosun
da bu ak§amdan itibaren 
numaralarm1 göstermege ba§ 
hyacakbr. 

Günden güne biiyük te·· 
rakkiyat gösteren ve fiatla
lerinde görülmeyen bir ucuz
luk ile devam eden bü ne§e 
yuvasma geliniz. Sizi alikadar eden bir i~

ten dolay1 acele matbaamu:a 
geliniz. · ~~~~~~~:~~~-~~~~~~= 

Direktörlük Senemas1 ~ 

lzmir Muhasebei hususiye 1 ELHAMRA ldaresinde Milli Kütüpane ~ 

1 
29 Agustos Per§embe günü aphyor ~ 

ILK PROGRAM ~ 

• SEVMEK YASAMAKTIR 1 müdürlügünden: 
Bedeli sab1k1 

Lira ' Y eri No. Cinsi 
110 Memleket hastanesi altmda 4 dükkän 
140 Kemer caddesinde 317 „ 

idarei hüsusiyeye ait oluk yukar1da gösterilen akar 3 ytl 
müddetlc kiray verilecektir. 22-8-935 tarihinden itibaren 
2-9-935 tarihine kadar 10 gün müdetle arhrmaya ~1kard
m11br. Arhrma §artlar1m görmek istiyenlerin her gün Mu
hasebei hususiye müdüüriyetine ve pey sürmek istiyenlerin 
de ihale günü olan 2-9-935 Pazartesi günü 9 dad 12 ye 
kadar dekozito makbuz veya bank mektubu ile Viläyet 
encumenine müracaatlar1 ilän olunur. 2671 
• 
lzmir Muhasebei Hususiye 
Müdürlügünden: 

Nafaa garajmda muattal bir halde bulunan büik markah 
eski imdad1 s1hhi otomobili sablmak üzere 22-8-35 tarihin-
den itibaren 2-9-35 tarihiue kadar 10 müddetle arbrm1ya 
~1kardm14br. lstekJilerin arbkma ~artnamelerini görmek üze
re her gün muhasebei hususiye müdüriyefine ve · pey sür
mek isteyenlerin de ihale günü olan 2-9-35 Pazartesi günü 
9 clan 12 ye kadar depozito makbuz veya bank mektubu 
ile Encümeni Viliyete müracaatlar1 ilän olunur. 2670 

• Ba, rollerde =1 ~ti~ 
JOAN KRAVFORD - FRANCHOT TONE - GENE • 

•fll Izmirin sinema senema sever halkma müjde: :.r. 
fll ~ ! ELHAMRA sinemas1 bütün dünyada haz1rlanan filim- ~ 

~ ~ 
~ lerin en iyilerini bu mevsim i~in temin etmi§tir. Bazi- ~ 
~ larmm 1simleri §unlardir : ~ 
~ Kata Diva (Bitmemii; Senfoni ve c;arda§ Früstin) W 

B 
Mümessilleri Marta Eggert ~ 

Anna Karenin " G. Garbo. F. Marck ~ 
e ~eytan Kadmd1r " Marlen Dietrich ~ 
~ Bir A§k Böyle Bitti " P. Vessely, V. Tort ~ 
~ S. Eyyübinin K1hc1 " Rejisörü Sesil de Mille~ 
~ Siläh Ba§tna " Annabella, V.IFranger~ 
~ Rarl§tn Karmen " Marta Eggert ~ 
~ Sevmek Yasak m1 " N. Shaarer, F. March ~ 
~ Bengale Avc1 Taburn " Gary Cooper ~ 
rel Faki bir delikanhnm H. " Marie Bella ~ 
~ $en Pul hikäyesi " M. Ehever, Jeanncte ~ 
~ Kleopatra rcj1 11 

" Seil de Mille 1 ~ 

1 Maz ~ rka " " Pala Negri * 
Sevginin Sesi " " J. Kiepura, M. Eggert ~ 
Tarzan vah§ilcr arasmda ~ 

E Volga Mahkumlar1 . . . vesaire vesaire . . . . ~ 
SES~~ 

Me§hur Yunan Muhrrrirlerinden: Pavlos Argiru'nun 

- iKiNCi KISIM 
- 26 -

-7- 1 
~1accra nasil sona erdi? 

Vasil, i~te böyle, hesaba 
kitaba gelmiyen tesadüfü bir 
a§k yüzünden hem katil ol
mu§, hem de daga ~1km1§ idi. 

Degirmenci k1z1 Marya da 
hemen ayni sebeplerle c;ak1-
c1ya iltica etmi~ti. 

Suikastta, <;ak1c1 ~etesinin 
arasmda bir erkek, digeri 
di§i olmak üzere iki Rum 
sevdah k1zan vard1! 

Frans1zlarm me§hur bir 
darb1 misili vardir: " lki kmk 
kalbten yeni sevda clogar! „ 
derler. Degirmenci k1z1 Mar 
yamn bo§ talebi bir müddet 
c;ak1c1dan büyük ümitlerle 
a§k havas1 beklemi§ti. Fakat 
<;ak1c1 oralarda degildi; pa
pas da bu a§kt kat'i surette 
aforoz etmi~ti. 

Bundan ba§ka, <;ak1c1 Meh 
med efenin evli oldugu gibi 
madam Emilyaya Maryadan 
fazla teveccüh gösterdigi de 
apa§ikärd1. 

Bunun i~in, Marya Vasile 
meyletmege ba§lamt§h. Ve 
bu meyil az zaman sonra 
~izlenemiyecek bir a§k ldal
gas1 halini ahnt§b. 

<;ak1cmm zekäst kar§tsmda 
bu halin görülmeden ge~me
sine imkän yoktu. 
M~~„•••••~~E 

~ Ken1eraltin<la ~ 

~ Ala§ehir ~ 
! Lokantas1 i 
: Temizligi ve ucuzlugu ile : 
~ izmir halkm1 ~ekmi§ ve n 
~ orada yemek yiyenin bir ~ 
~ daha ba§ka yere gitme- n 
~ mege and i~mi§lerdir. D 
~~1;;;;;12••••·„~Jlii;;;tillm 
52 Dil 
Biliyormu§ 

Londrada 72 ya~mda Vil
yam Kend isminde bir ih-
tiyar ölmü§tür. 

Bu adam, ingiliz polis mü
dürlügünün, me§hur Skotland 
Y ardm sag eli idi. <;ünki 
bu adam tarn 52 dil bili
yordu. 

<;ak1cmm k1zanlan 
iki Rumdan 1ikiyet~i 
idiler. 

Nihayet son bir hä · 
du: Vasil, <;ak1c1y1 N' 
bazi Türkler aleyhine 
ke ba§lad1. Bu te1viklerf 
girmenci Mariya da 
yordu. 

<;ak1c1, yapacagm1 
adamlardand1. Böylece 
rine kar11anlar1 hi~ se 
di. Ve... Bu te§viklerdc 
sus1 bir kin ve ya g 
izlerini hisseti. 

Bir gün <;ak1c1 hac1 
tafaya: 

- Agam.. Dedi. 
vurlar arbk benim 
s1k1yor! 

- Anlayorum efem. 
- Bunlara benim k 

lerine gösterdigim 
perverlikten §tmard1lar. 

- Efem, bunlara yüz 
mege ge1mez. Bunlar o 
d1k~a kabaran lmahlukl 

Biliyorum. Fakat bizC 
g1nd1lar. Yoksa .. 

- F akat agam bunl-' 
birile sevi,iyorlar.. K1 
arasmda, dedi, kodu vat 

- Biliyorum. 
- Sonra„ Du;ar1da 

v1ra ~eviriyorlar san1fl 
bir papas eli bunlan i 
ediyor. 

- Ben de ~u kanaat• 
- Ben böyle old 

eminim. 
- Yoksa .. 
- Elimde bir mektub 
- Mektubu okudular· 

hud papastand1. Ma 
Oak1c1y1 birka~ Türki & 
mesini tavsiye ediyordu. 

<;ak1c1 birden hidde 
ve Hac1 Mustafaya : 

- Bunlar1n i1ini 
becer! dedi. 

* • • 
Hac1 Mustafa, <;ak• 

ald1g1 ~müsaade tizerio• 
zanlarm yanma döndü : 

- Haydi~ k1zanlar, 
Kü~ük bir sefer var .. 
sende degirmenci k1z1 dl 
raber geleceksiniz. 

„ 

Avusturya ve 
Macaristana 
Tütün satcag1z 

c;ete, yaydan f1rla 
gibi harekte ge~ti. 

Hac1 Mustafa soguk t 
y 

Avusturyahlarlä Macarlarm 
bu ytl memleketimiz tütünle
ketimiz tütünle!'inden önemli 
say1da tütün almak itedikleri 
duyulmu§tur. Hükumetimiz 
bunu'l i~in läz1mgelen her 
türlü kolayhg1 gösterecektir. 

Düzeltme 
19/8/935 tarihli gazetemiz

de Nevrokoplu Salihin bor-
cundan dolay1 be§ par~a gay
ri menkullerinin satt~ iläm 20 
Eylül 935 cuma günü saat 
on birde birinci arbrma ve 
7 /l 0/935 Pazartesi günü de 
gene saat on birde ikinci 
arhmanm yap1lacag1 mukar
rer iken yanh§hkla bu günler 
19/8/930 ve 4/10/935 te gös
terildiginden keyfiyeti düzel
tiriz. 

hhkla Rumlara: .1: 

- Biliyoraunuzya? J' 

hac1 Aliyi temizlemeye 
yorez. Önden siz gidi · 
kur§UD sizindir!. Dedi. 

Rumlar, bu haberdeO 
vindilar ve önde yer 
i~in ilcrlediler.I 

Fakat ne olde? tli' 
kimse anlamad1. Hac1 Ptt 
fa martinini dogrultlJ 
üstüste iki kur1un attl· 

Bu kur§UD seslerine 
zamanda iki: 

- Ah vire kaymeoi 
d1m!. Sesi geldi, Mari1 
Vasil beyinlerinden vu 
bir halde kayalar 
y1k1h kald1lar. 

*** 
1,te deiirmenci ktz 

rasa bundan ibarettir. 
SON 

• 
Q 
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~ 

izmir Panay1r incisi 1 
PAVYON NO. 156 DA ·! 

GÖRECEKSiNiZ ~ 

( Hallma Seal ) 

Panay1ra 
2elecek 

• • 

23 Al>USTOS 

BOCEKLERI 
öldürmek • • 

lCln 
' 

BLAKFLAK 
~~~~m=~~~~Em 

l"a~ra 111isafirlerine 
n1ühin1 bir n1üjde 
Arsrnlusal 9 Eylül panay1 

münasebetile otelimi tezyin 
ve her türlü s1hhi noksanla
r1m ikmal eyledim. Panayir 
münasebetile ta§radan gele
cek muhterem misafirlerimin 
bir defa mutlaka Ke~eciler
de Laie sinemas1 kar§ismda 
Sel~uk otelini ziyaret etme
niz käfidir. Otel ilcretJeri 
25 kuru§tan 5 kuru§a kadar 

ALINIZ 

ve <;e§me kaphcalarma git
mek arzu edenler Ke~eci
lerde Sel~uk oteli müsteciri 
ve <;e~me kaphcalarmda bak
kal b y Kämile müracaatlar1. 

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

Hergün i\:m Barut hanm
dan otobüsler kalkmaktad1r. 

Telefon 3306 
„„„„„„„„„„„ ••• „„„ ... „.&Tlll!!iM!ii$iUl&tiBBl'ml~ ... aamc ... „„ ...... „„„„„ •• 

Telefon: 2876 
• 
lzmirliler Neden Tercih Ediyorlar? • • 

J)i~ J)oktoru 

H. Tahsin Tao 
)' aln1z izn1ir degil izn1ire korn~u bütün iller halk1n1n Kabaday1 ve 

)' üksel rak1s1n1 neden tercih cttiklcrini biliyor n1usunui'? 13i)n1iyorsa-
n1z ögreniniz; 2 inci Beyler S. Hamam 

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

. Bu rak1lar i§tah a~ar, ne§'e verir ve ayni zamanda vücudde bir g1da hizmetini görür. 
l§te bunun i~indirki herkes Kabaday1 ve yüksel rak1larm1 tercih eder. 

bahili ve ·~ocuk l1astal1klar1 

,..._ ·--- - ---

Güzel Hisar· 
Mefru§at magazas1 

MEHMET KAVUKf;U 
izrnir Yolbedesteni No 1 n 

Etamin, keten, file perdelerin enva1, perdelik file, tül 
cibinlik, ve karyola tülleri, krem ye§il, estor ve has1r per
deler, perdelik ve kanapelik kadife kreton, more ve fan„ 
tazi kuma§lar. Perde sar;aklari ve baglar1, masa örtüleri ve 
sofra tak1mlari, karyola örtüleri, pamuk ve yün battaniyeler 

Taban, kanape, sofra mu§ambalarmm enva1. Bronz ve ce-
viz kornizler vargel vestor aga~lar1, yolluklar ve paspaslarm 
muhtelif boylan. ~ezlong sandalye bezleri, kanepecilige aid 
malzeme ve mefru§ata müteallik e~ya rekabet kabul etmez 

doktoru : AT ALKIN fiatlarla magazam1zda satilmak~adir. + 
'~~~,...,.__..._.. 

RUSYA DARÜLFÜNUNUNDAN MEZUN A. KEMAL TONA y 
Diploma Nun1aras1 148 - :~48 Bakteriyolog ve bula~1k ile salg1n ~ 

" liergün saat 15 - 18 ze kadar Kar§iyakada inkdäp soka- hastahklar 111ütehass1~1 )f. 
~marada hususi hastalar101 kabul etmektedir. 1j Basmahane istasyonu kan;ismda Dibek sokak ba§m· ~ 

P i( da 30 say1h ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den )f. 
• • J „ ak§am saat 6 ya kadar hastalar1ni kabul eder. „ anavrr lZmlrae i Müracaat eden hastalara yapdmas1 läz1mgelen sair lt 

'J tahlilät ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta- S. 
L ~rs1uluaal lzmir panayiri ~i~ek ve aga~ koleksiyonla- lara yapdmasma cevaz görülen Pnomotoraks muayene- H: 

IDRAR TAHLiLi 
Kimyager Abdüsselam Ak

günlü Laboratuvar1 
Saghk Bakanhgm müsadelerile 2 inci Beyler sokag1nda 

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

Laboratuvar hergün sabah yediden 
gece ona kadar a~1kbr 

Telefon: 2205 

---------·--------------
~en Y er k1raathanesi 

izmirimizin en ne 
zih bir yeri olan 
Basmahane Dev
let Demiryollar1 
kar§ismda ~en Yer 
k1raathanesi mü
ceddeden yap1lmak 
§artile a~tlm1,ttr. 
Müstecirleri Bay 
Ömer Lütfü ve 
Kämil ve idareci 
Bay Mürteza bütün 
lzmir ve mülbakat 
halk1 bu nezih ve 

• 

~de oldugu gibi her ~e- rm1 emre hazu bulunduru- i( sinde muntazaman yap1hr. Telefon: 4115 » 
~ se.bze ve ~i~ek tohum- yor. ~~~~++~~~~~~~~~)t lüks karaathaneyi 
„ k1myevi gübreler, kim- Pavyonlarmi agw ar ve ri- • te§riflerini rica eder 

-
Sat1l1k Arsalar 

.rt•" T T T •li"~ „~•·„~~l\l k 1 -
~ 1 llleyve agac1, sebze ve ~eklerle süslemek istiyen sa- E ~ f ~ ve mü emme son 

1 ~ek ilä~lar1 ve ~e,id alet- ym mü§teriJere büyük kolay- R Saa Im sistem radyo ve te-
~~ Panayiri de izmirdedir. hklarla panayir sonuna ka- z ~ Bozulacak, bozuldu ~ miz yeni pläk din-
•111ar ö ü d " M t lemek ve mükem-1' 0 n e eram " o- dar bak1c1 kendimize äid ol- I" ] 
„~ lll•g•z•s•n• bilmiyen, M n < 1 ye 111~r~1 { ~ me1 bir tara~a ve 
;:~t~1 park~1 ve ~i~ek~mi mak üzere pek müsait §e- ~ etn1ey1n1z ~ temiz hava almak ntu!·· raitle anla§thr.. Mevsimlik E z : <;ünkü Türkiyenin biri- ~ ve temiz me§rubat i~mek isteyenler 
lelc o~dan dogruya en yük sebze ve ~i~ek tohumlar1- ff E i cik sanatkär1 S. Süleyman ~ Yer ) kiraatbanesine gelmelidirler. 
o) firmaJarla mfinasebeti m1z1 gümrükten ~ektik.. • az bir zaman zarfmda onu • -----------------------
}, •ll Meram tobum magazas1 Hisarönü :~ size teminath olarak yep- : 1• b J ß J T b • 
"~ ~ene panayir i~inde pa- Telefon 3478 "Meram" M K yeni bir hale sokabilir. ! stan u eyoi u epe 8§1 ti-
~Ji Her türlü cep ve kol • 
<YapacakJar i~in zengin Hüseyin Avni E 1 ~ saaatlarl ve hediyelik e§- ~ yatrosu Belediye bah~esi -1 T ~ yay1 bu magazada bula-

1 
t [ ] 

_Af(\\\\\\-<\ \· Kemeralb n ~~;~~; Kemeralb Emir- Kal~!~~~a~?n~~dal~~~~?L~~u~~! ••cak 
Hükiimet U ler ~ar§1s1 agzmda 

Kar§ismda a:..t&Jii:;;;t;;&„„ •• ,~~a:..ta sulan ve odalarda banyolan vard1r. Salonlar1 gayet süslü, 

Bu .. yu·· K ~ok temiz bir äile otelidir. Fiatler yüzelli ( 150 ) kufUflan 
ba1lar. Bu otel ve Sirkecideki Osmaniye otlleri lzmirdeki 
Askeri otelinin eski kirac1s1, izmirJiler ve havalisi halkamn 

Süleyman yakmdan tamd1g1 ve sevdigi Ömer Lütfinin idaresindedir. 
Tepecikte Kägidhane cad- istanbulda lzmirlilerin yegäne bulu1tuklan ve bi1le1tik-

desinde iyi bir mevkide ve Lokant&Sl Ieri, misafir kald1klar1 yer bu iki oteldir. Kendi evlerindeki 

f 
ucuz fiatla sabhk arsalar var- Birinci kordon saman is- rahab burada bulurlar. 

A dir. Talipler matbaam1ze mü- kelesinde numara 66 da Bristol Osmaniye otelleri 
t ~ • " racaat edebilirler. a~ilm11br. 1-15 kirac1s1 Ömer Lütfi 

~~~~N TORKI- j •1 ff kk J i~ilir. Temiz olmakla beraber s1bbidir. Son sistem otomatik makinalarla yap1lan ISMAIL HAKKI Gazozlar1 temizlik 
YALNIZ Sm81 8 1 g&ZOZ art ve s1bhat bak1mindan biriociligi kazanm11br. Izmirin her dükkimnda kabve ve gazinolarda bilbassa 9 EYLUL 

PANAYIRININ gazino ve me1rubat pavyonlannda aabhr. ISMAIL HAKKI Gazozlan yürege ferah, kum ve bobrek hutahklarma 1ifa verir. 

mutlaka bir defa ( ~en 



Sabife 4 

Japan Cenerali 
Muavini taraf1ndan nas1l 

··1d·· ··1d·· ? o uru u .... 
japnyada, Harbiye neza

reti dairesinde bir generalin, 
yüksek rütbeli bir zabit, da
ha dogrusu muavini tarafm
dan katledildigi ve katilin de 
idam edildigi malümdur. 

Son gelen Avrupa gaze
teleri bu cinayet hakkmda 
~u tafsiläh vermektedirler: 

Maktul general, 1914 - 1914 
de Almanyada bulunmunmu§, 
1922 sesesine kadar gene 
Avrupamn muhtelif memle-
ketlerindc kalm1§ ve Japon 
ordusunun ~ok k1ymetli bir 
generali idi. 

Ceneral Tacuan Nangata, 
Japon Harbiye Nezaretinin 
müstesarlarmdan ve Japon 
Militarhdmin ba~larmdan idi. 
Dairesinde bulundugu ve ~a
lt~hg1 slrada, katil muavini 
i~eri girmi§ ve hi~bir §ey söy
lemeden k1hcm1 ~ekmi~ ve 
Cenerali ba~ ndan, gögsün-
den yarahyarak öldürmü§tür. 

0 s1rada cinayet yerinde 
bulunan T okyo Asayi~ f1rkas1 
kumanda01 Ceneral Niimi 

Hinteo katilin üzerine ablm1~ 
ve cinayete mani olmak iste
mi§se de bu da kolundan ya · 
ralanm1§ ve bir §eye muvaf
fak olamam1§br. 

Katil firar etmemi§ ve ge
ien inzibat zabitine teslim 
olmu§tur. 

Katil, k1sa bir muhake
meden sonra divan harb ta
rafmdan idama mahkum edi
lmi~ ve bu karar heman in
faz olunmu§tur. 

Cinayetin sebebi gizli kal
m1§br. Faka(japunya ahva
hm hilenler, bu cinayetin 
japnnya i~in mutlaka harb 
ve istila siyaseti lüzumna 
inanm1§ müfet bir zabitan 
grubunun eseri oldugunu id
dia etmektedirler. 

Maliim oldugu üzere, Ja· 
punyada hükiimet militarist 
ve emperyalist müfretlerin 
elindedir; fakat bn müfret
Ieri begenmiyen ve mutlaka 
fütuhat isityen gizli bir firka 
daha vardir. 
[•] [•] ftl ....... 

lzmir panayzrz 
~----------------0000~-----------------

Ba sta r a f 1 l inci yüzde 
memleketlerin i§tirakinde yal ye has bir sistemdir. 
niz ekonomi degil; ekonomik Devlet~iligin bizce manas1 
manasile beraber dostluk te- §Udur: 
zahürü de görmekteyim. F erdlerin hususi te§ebbüs-

Bayanlar, baylar, lerini ve §ahsi faaliyetlerini 
Türkiye ekonomisi, bilirsiniz esas tutmak, fakat büyük 

ki, dünya buhramndan kendi bir milletin ve geni§ bir 
•arJ1gin1n hususiyetlerine gö memleketin bütün ibtiya~la-
re, hisse alm1§hr. rm1 ve bir ~ok §eylerin ya-

Türk ekonomisi de diger p1Jamad1g1f göz önünde tuta-
ulusal ekonomiler gibi bu rak memleket iktisadiyabm 
buhranm tazyikinden ve sa- devletin eline almas1. 
demelerinden s1yr1lmak ve Türkiye cumuriyeti devleti, 
kurtulmak yolunu ars1ulusal Türkiye vatamnda as1rlar-
mübadeJenin muvazene esas1 dan beri ferdi ve hususi te§-
dahilinde geni§lemesinde ve te§ebbüslerle yap1Jmam1§ olan 
memleket !~indeki i§ hacmi- §eyleri biran evvel yapmak 
nin artmasmda görmektedir. istedi. Ve görüldügü gibi 

Panaymn as1J amac1 evel- k1sa bir zamanda yapm1ya 
ce oldugu gibi bugün de, muvaffak oldu. 
arsmlusal ekonomi baglar1- Bizim takib ettigimiz bu 
nm dogmasma, geli§mesine yol, Liberalizmden ba§ka bir 
ve geni§lemesine yard1m et- sistemdir. 
mektir. 

Arkada§laz, ba§hba~ma bir 
Ekonomi bakam bundan inkilab ideoloj1sine direktif 

sonra sözü Türkiye Ekonomi ve temeJ olan ve kendi ted-
izmir ticaretine getirmi§, ge- birlerini kendi i~inde ta§iyan 
~en seneye nisbetle busene- prensib, bütün ulusal baya-
nin ilk alb aymda lehimize bm1z1 varmak istedigi yük-
6 milyon lirahk fazla oldu- sek refah seviyesine ula§h-
gunu söylemi§tir. racak yegane ve en emin 

Celal Bayarm söylevinin yol alacakhr. 
en mühim k1sm1 sonudur ve Ulusa ba§ olan Atatürk'ün 
söyle §Öy)e bitmi§tir: admi burada ynrdda§larm 

Türkiye cümhuriyeti hü- önünde ve hepimizin en can 
kumetinin tatbik etmekte ol dan duygumuza tercüman 
dugu devlet~ilik prensibi, ölarak minnetle ve tazimle 
memleketi en k1sa yoldan 
ve en ileri h1zla bu amaca 
vard1rmakhr. 

Büyük ve yaratic1 öndcri
m1zm ckonomideki bu ana 
umdemiz hakkmda verdigi 
emir ve direktiflerini burada 
size kclime kclime oldugu 
gibi okuyorum: 

"Türkiyenin tatbik ettigi 
devlet~ilik sistemi on doku
zuncu as1rdanberi sosyalizm 
nazariyat~1larmm ileri sür
clügü fikirlerden almarak ter 
cüme edilmi§ bir sistem de
gildir. Bn, Türkiyenin ihti-

ya~larmlan dogmu§, Türkiye 

anar1m. 
Bundan sonra §arbay söy· 

levini söylemi§tir. Ve heyet 
panayir pavyonlarm1 gezmi§, 
saat 20 de panayir umuma 
a\:ilmi§br. 

Panay1r her gün 9 da a~1-
lacak ve gece birde kapana
cakhr. 

*** 
Panay1r, ~arbaym uraym 

fevkaläde gayretlerile cidden 
güzel hazirlanml§hr. Bu mu
vaffakiyetlardan dolay1 §ar
bay doktor Behcet Salih 
Uzu ve izmir urayma samimi 
tebriklerimizi sunariz. 

( Halk1n Sesi f 

Yunanistan üzümcüleri 
------------------------------------- „00••------------------------------------

Büyük Bir S1k1nh i~indedirler, Bnnun i~in 
Kanl1 Nümayi§ler yap1l1yor 
-------------~-------------·· .. 

Alnlanya Yunan Uzümü Alm1yor 
Istanbul 23 [Özel) - Ati- raklar üzerinde " kahrolsun de yaralanm1br. 

nadan geien gazeler, Yuna- ihtikaar erbab1, h1rs1zlara istanbul 23 (Özel) - Al-
nistan üzüm bölgelerinde ölüm, bize ya ölüm ya da man hükiimeti Yunan ~ekir-
büyük bir heyecanm hüküm ekmek veriniz!„ cümleleri deksiz üzümlerine kap1larm1 
sürdügünü yazmaktadirlar. yazih idi. kapatmi§hr. Bu karardan 

Bu gazetelere göre Tilitcra Kiparisyada yap1lan miting bilhassa Girid bagcilan za-
Kiparisya, Harkopiyon,Hora, 1 

de kanh hädiseler olmu~tur. rar görmektedir. Bunun a 
Patras ve Pirgosda üzüm Asay1~1 muhafaza etmek is- beraber bu haber Yunan 
üretmenleri gürültülü miting-
Jer yapmi~lardir. tiyen bek~ kuvvetler!le nü-
Nümayi~~ilerin ellerinde si- mayi~~iler arasmda kanh kav 

üzüm piya§asmda bir boma 
tesirini höstermi~ ve müthi~ 
bir panik ~1km1~hr. yah bayraklar vard1 ve bay- galar olmu§ ve birka~ ki~i 

~.:.111 ll"'lfl fll!'lt. ~ 1 _;q ri;.1 II.;'! ";'l ~ .... ~ ~~„·~dq "'..:1' 
II illl II~ IIzliid lii&J 111...sl lbndl bhöid ltGdtl """" "' 111.~d 

Ve diger Ermeni ita 1lar1 
art1k y rd buldular 

istanbul 23 [Özel] - Er- : hi~ bir mani görülmemekte-
meni Da§nak komitesini y1l- dir. 
hk konferansi Sofyada yapil- Ermeni komitac1larmm Sof-
m1§ ve bu münasibetle sair yay1 merkez ittihaz etmeleri 
Ermeni komitaleri erkäni de bu dogu§ itibarile cani olan 
Sofyaya gelmi~tir. adamlar1 balä ak1llanmad1k-

Da§nakzotiyonlar bu kon- lar1na delil addedilmektedir. 
feranda Bulgaristanm bundan istanbul 23 (Özel) - Bul-
böyle Ermeni komiteleri mer- garistanda toplanacak olan 
kezi ve fealiyet mihrak1 ol- Ermeni kumitac1lar1, bir harb 
masma karar vermi~lerdir. vnkuunda Bulgar ordusunda 

Bulgarlarm komiteci ve vah- gönüllü olarak hizmeti re~-
~i ruhlu Ermenierin komiteci men kabul etmi§lerdir. Bu 
ruhuna cidden uygundur. hareket, gerek Ermeniler ve 

Ve bundan böyle Bulga- gerek Bulgarlarm ne mak-
ristanm "bir komiteler di- sada hizmet ettiklerini a~1k~a 
yar1„ tesmiye edilmesine de göstermekted1r. 

~ 111!."11 V..~ ~ ~'III ~ ~q 
~ ~II E.:: lt.~ bUii11 bh"2! h•~ll 

V ah$i ·Bulgarlar 
-------------------00-------------
Y eniden dört Türkü daha 

öldürdüler .. 
i~tanbul 23 [Özel] - Bulgarlarm vah~eti, Türklere kar§I 

yapmakta olduklara muzalimi devam etmektedir. 
~imeiye kadar komitae1lara atfolunan cinayetler, §imdi 

Bulgar askerlcri tarafmdan yap1lmaga ha~laml§br. 
Son ahnan bir habere göre, Agustosun 15 inci gecesi köy 

camii yanmda Abdullah, Firdevs, iki ~ocugu Bulgar asker
leri tarafmdan vah~iyane bir surette ve sopalarla ölciürül
mü§lerdir. 

ingiliz 
Hükiimeti 

- Ba§laraf1 1 incide 
harcket edilmesi hususunda 
bir anla§ma vard1r. Yalmz 
baz1 kabine üyesi zecri tet
birlerin bir harb demek ola
cag1 mütaleasmdad1r. 

Taymis ve Deyli Herald 
gazeteleri italyaya zccri ted
birler tatbik edilmesini iste
mekte, petrol, kömür, nikel, 
kau\:uk ve pirin~ gibi mad
delerin gönderilmesinin • ya-

1 sak edilmesi gibi tedbirler 
tavsiye etmektedir. 

Morning Pos gazelesi in
gilterenin bar1~1 bozmak su
retile boyun egmesi kabil 
olmad1gma göre Mussolinin 
durumu bir daha tetkik e
decegini ummaktad1r. 

Niyeuz Kronki gazetcsi 
ingiliz bankasmm italyaya 

lspanya 
hiikiimeti 
(~ebe]itarik etraf 1n1 
tahki1n ediyor 

Madrid 22 (A.A) - Ce
belitar1km kuzey sahilindeki 
k1talar1 takviye i~in bir~ok 
lspanyol müfrezeleri göndc
rilmi§tir. 

i ikmektepler 
lt; eylt!lde a~1lacaktir 

Kültür Bakanhgmm ver
digi bir karar mucibince bu 
sene ilkmektepler EylUlün 
on be§inde a~ilacakhr. 

ilkmcktepler i~in läz1m o-
Jan kitaplar hakkmda da 
kati karar verilmektedir. 

normal krcdileri kestigini 
bildiriyor. 

ingiliz kabinesi bugün özel 
bir toplanh yapmi§hr. 

Amerika 
bitaraf 
Ka acakt1r .. 

Londra 22 (A.A) - Ame
rika maslahatgüzar1 d1§ ba
kanma Amerikamn, italean
Habe~ anla§mazhgma kari§
mamak kararmda oldugunu 
bildirmi~tir. 

Nevyork 22 (A.A) - Nev-
york Taymis gazetesi bitaraf 
hk projesini tenkit ederek, 
Amerikanm bir harbin önü
ne ge~meye mecbur oldugu
nu yazmaktad1r. 

Her fiata sat1§ 
Önümüzdedi Pazar günü 

yani Agustosuneyirmi be§inci 
günü sabahleyin alafranga 
saat onda Birinci Kordonda 
Alsancak iskelesinden evvel 
Gazi kadmlar sokagmda n 
numarada maruf bir aileye 
ait lüks mobilyalar bilmüza
yede sahlacaktir. 

Gerek 3 kanath aynah do
lap, koltuk tak1mlar1, Bayu 
ayna, Amerikan 6 sandalya, 
orta masas1, dört kö§e ye
mek masalari, yumurtah ku§
lu ayna, 6 yemek sandal
yalari, tek ve ~ift kanath 
aynah dolap, 2 komodin,Jar
deniera, müdevver yemek 
masas1, konsol ayna, yaz1-
hane koltugu, aynalar ~ini 

saks1hk, kadifeden kanepe 
2koltuk büfe, t Viyana sandal 
yalari, heykeller,resimli Jevha 
lar, ~ini soba, oyun masas1, 
takim labroken, ~emsiyelik, 
iki sahncak1 ~e2 long, servis 
lavaman, buzluk, kütüphan~, 
tahta dolap, karyolalar, hah 
kilim ve seccadeler d1var 
saah ve sair bir~ok lüks mo
bilyalar bilmüzayede sabla
cakhr. Sah§ pe§indir. 

Saman iskelesinde büyük 
Kardi~ah ibrahim bey hamn 
da 40 No. da Emniyet mü
zayede salonu müdüriyeti. 

Aldatmak yok 
Ucuzluk sergisi sahiblcri 

mÜ§terilerini daima memnun 
ctmek i~in her malin iyilerini 
ahr bir malm her hangi bir 
sebeble bir kabahati olsa o 
mah kabahati ile satar yani 
kabahatin! müstcriye göstar
mck suretile satar ~ünkü al
datmak yok tuhaflyeye ait 
bütün ihtiyaclarm1z1 pazarhk
s1z ve muhayycr ahrsm1z. 
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Ekonomi 
Bakan1bugün 
Gidi}ror 

izmir lpanaymm a~mak 
üzere fzmire gelmi§ olan eko"' 
nomi bakam Celäl Bayar bu 
gün saat 13,30 da Nazelliye 
gidecek ve orada dokuDla 
ve basma fabriksmm temel 
atma törenini yapacak, Keci· 
borluya ge~erek kükürt ma"' 
den ocaklar1m tetkik ede
cektir. 

General 
Kaz1m Dirik 

Ald1g1m1z bususi kaberlere 
göre Trakya genel endistüril 
general Kaz1m Dirikin Pazar 
günü Sakarya vapurile ve 
ekonomi bakam bay Celal t 

Bayarla birlikte istanbula 1 

gidecekler. a 

B~yTahsinTa11t 
lzmirimin en maruf di§ ta- Ui 

biblerinden ve en modern Ir 
i~~ilik alät ve edeuatma ma
lik olan Bay Tahsin Tan"n t 

Birinci Beyler sokagmdaki ili 
muayenehanesi ikinci Beyler in 
sokagmda hamam kar§ism- •e 
daki binaya naklettigini ha- ~ 
ber ald1k. •k 

Her zaman ha1akabm gör ~ 
teren k1ymetli di§ doktoru
muz Bay Tahsin Tan'a yeni 
dairesinde muvaffakiyetler 
dileriz 

Pay1rda 
Burla 
Biraderler .. 

Burla biraderlerin panay1r
daki pavyonu büyük bir alä-
ka ile ziyaret edilmektedir. . 

Bu kaviyonda bir~ok elek 
trik levaz1mmdan ba§ka yeni 
krikomuzikler, telefon ve A. 
E. G. radyolari ~ok hayret 
uyand1rmaktad1r. 

~ltiiiiiiiiii------------iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii----Acele müza
yede ile fevka

Iäde sat1§ 
~ 5 Agustos 935 pazar günü 

öyleden evvel saat onda Göz 
tepe tramvay caddesi Sal
hane mevkiinde 383 numa-
rah hanede bay Hasana aid 
tngiliz mamulätmdan yeni 
bir halde bronz birer bu~uk t 
ki§ilik kcsme iki direkli kar-
yola maa somyalari. Oval 
aynah kü~ük ~ifonyere ü~ 
aynah tuvalet komidinoso 
ve kadifeli ~ezlonk, masif 
cevizden mamül iki kap1h 
aynah dolap tül perdeler, J 
korni§ler Viyana mamulatm- l.. 

dan tablah kanape maa iki ''i 

koltuk, cevizden mamul büfe • 
fantaz1 käre yemek masas• l 

mu§ama kanepc ma§ iki koH~ 
tuk tablah ve hasuh sanda- k 
Jiyeler, aynah ask1hk, mavon ~ 
orta masas1, basma leuhalar ll 
balkon estorlar1, körüklü ~o- ~ 
kuk arabas1, gayet ~11' ' 
has1r tak1m1 masasiyJe, 
Odalardaki taban mu~am
balara. Pate markah grama" t 

fon maa 11 adet SahibiniJt bi 
Sesi pläklarile. Gece lämbaS1tti 
porselen vazo. Cevizden mB l 

miil ipekten kanake takun• ti 
~emsiyelik kadife kanape 
tak1m1 9 par~ah. Kübik ort• t 
masas1 ve iki sigara masast· 
Hah seccadeler vesir bir~o1' 
e~yalar müzayede suretile 
sah)acaktir. 

Sab§ pe§indir firsah ka" 
<;irmaym1z. 

Türk miizayede salonu 
Müdüriyeti 


