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Y•11111 Habe~istan i~in L d f tt• v • b •• •• k J lh ~&rl~ yoJu vardir. Ya In- OD r&JllD Sar e 1g1 uyu gayret er SU U 
it' reiun müdahalesine bo- t • d t • k J kt d 
.,. 'ierek bunca fedakär- em1n en amamen ac1z a ma a 1r 
rb · '; kat1and1g1 Habe~ se- „OC>ff 

e11 vazge~mek veyahud ~lussolininin ve i\1usso1iniye göre lt Jyan askerinin harb karan katidir 
babas1na olursa olsun raber ingilterenin Frausay1 
•tan da harb bayra- yola getirecek manevelJay1 

·~•ldar. Her iki du- iyi bilmekte ve harekete 
dt oldukca teblikelidir. 
~ ten vazge~erek buoce 
ilirl1klarla silih altma ) 
e . •akerJerini terhis edip 
l'ine geri göndermek 

a1-n bütün masraflarm 
.~kirlaklarm bo1a git
•t 1talyanm acund~ 
kJiida feoa bir numara 

demektir. 

• • h i~iodir ki Bay Mos
t ll~kca söyliyor: "Hü
q 1taJyan askerJerine 

hünüz, diyecek olur
t ~r bu emri dinlemiye
tti dönmiyerek ileri a

llrdir." 

d.11 ba1ka ltalyanan 
•ef eri milyonlarca li

ta.~ olmasandao dolay1 
QUtcesiode oldukca 
\'ermif tir. 

kadar büyük masrafa 
119 d bir menfaat temin 

d„ tn ahlan ad1mdan 
011tnek ltalya umumi 
da Mussolioi bakkm 
t ·1 
1 
?1 en ho1outsuzlugun 

r Ue ikiligin büyüye
s t ~izirn aleytarlaranm 

ulrnas101 sonu~laya-
• 1 ~u aleyht~rhgm ~o

\' llgünkü Italya reji-
e b .. . k t u reJ&m1 uran, 

t 
11
1-n Mussoliniye kar§1 
Ctbhedir. 
tnin k . d . 

ittll· uvveti e ·~ 
111 •n bozulmas101 ve 

suf Ycr yer kanh hadi-
''hzi J . ktid c o arak Mussofi-

. b'Jar IDevkiinden dü1-
y' •c 'b 1 tib rnuc1 o ur. 

at tti "ok · b'ld." · 1' tt ~ ey1 1 1g1ne 

O
r "elllltdigiruiz MussoJi-

o t\' b' t 
ukl ttr\ill •raz olsuo tal-

t h\l) edecek uzla~ma 
~tt ' k 'lnad1g1 takdirde 

f ~t~·'r vermesi ~ok 
t btt •r ki; i§te büyük 

a tlt ."ada kopacakbr. 
·._t t'i • diitman olarak 

&lf"h >'at11 a atan kar11-
1 ~'I. Habe1istan1 bu
'd· hneden Musolini 

" c· . 
do11 •rid oynayan ln-

ü tnt'11111•s1n1n bacala-
tn d 'd 

"' 1 
11 notlar10daki 

yas• ktir. '8~lari~e ba1ba1a 
l\J •11 1 tab1 bu ~ar-

ur. o11u d t 
ald tt-i11 a talya dev-

ltlcye:~?rumlara dog
"" . dir. o' . ·~in 8a 

yal~ 1ttc b Y Muasolini-
'111~ •orira ~ kadar ilerle

t'ti_ ~zla ahp tut-
iorrnemek ge-

CIM 

Sulh yine topun agzmda . 
Istanbul 29 (Özel) - Siyasi Habe~istanda yerle§mesini 

ufuklardaki bulutlar henüz istememektedir. Bunun i~in, 
dajilmak istidadm1 göster- Habe§ - italya ihtilifmm er 

Fransa bahriye bakam 
M. PlYETRl 

ge~mek i.iz~redir. Almanya
n10 Habe11-Italya buhranm
dao dogan bu son vaziyetten 

'J ' ' J azam1 k>tr Uitunue eaue t; \.: -

cegi muhakkakbr. 
Istanbul ( Özel ) - Cum

hur reisi Bay Lebrünün ba§
kanhgmda toplanan F rans1z 
kabinesi müzakerab gizli tu· 
tulmaktadir. Bu toplanbdan 

, soora; bahriye bakam M. Pi-
memektedir. Sinyor Musso- ___ ..._„ 
lini, ne babaya olursa olsun 
Habe~ harbm1 yapmak kara
nndadar. 

Soo söyledigi nutukta : 
" Habe1ista01 alacagaz ! „ di
yen Sioyor Mussolini " Mil
letler cemiyeti bir müstem
Jeke mücadelesini, bir Avru
rupa umumi harb1 tekline 
sukacak kadar delilik göste-
rirse bu barb on milyon ki
tinio cao10a mal olacak ve 
buoun mesuliyetleri de Ce-
miyeti akvamm omuzlarmda 
olacaktar." Diyf:rek bir Umu
mi harb tehdidi savurmak
tan da ~ekiomemektedir. 

Sinyor Mussolini, ltalyanm 
aakeri ve mali kuvvetlerini 
bir Habe, harbtm kolayca Harp sanatmm vücude getirdigi seri atetli tayyare toplar1 

ba1aracak bir derecede gör- veya ge~ bir ingiliz - italyan yetri. amirallarla k1sa bir 
mektedir. harb1 doguracag1 ~iddetle mülikat yapmitbr. 

Istanbul, 29 [Özel] - in- samlmaktad1r. .,. 
giliz s yasi mahafilini eo zi- istanbul 29 [Özel] -Fran- Kiz1m Dirik 
yade sioirlendiren de Sinyor sa hükumeti ltalyaya kar11 
Mussoluninin bu nutku ve §iddet gösterilmesine muha-
Milletler cemiyetini ehem- lifet göstermektedir. lngiliz 
miyetsiz görütüdür. efkin umumiyesi Fransanm 

Edirneye hareketetti 
Istanbul 29 ( Özel ) -

Trakya Genei enspektörü 
General Kiz1m Dirik lstan-Nil ve Masardaki menafii bu hareketini asabiyetle tet-

dola)'lsile lngiltere ltalyanm kik etmektedir. Bununla be- b~ld~n Edirneye bareket et-
fiA*'** 1-..~m„„„„„ „„„„.a::as:+:"tmm... m11br. 

! 20 iLKTE~RiN - p AZAR ! . re.?~:eer~·=t~:~;::bt:~':i: 
l Genei nüfus say1m1 i dir. 
: Cumburiyet rejiminin Türk oüfusu üzerinde yapbg1 i Saylavlanm1z 
~ tesiri ve vardaji eo müsbet oeticeleri gösterecegi i~in, i l K1ymetli komutaolar1m1zdan 
: yaln1z bizleri degil bütün dünyay1 da ilgilendirecektir. : iken saylavbga se~ilen Ge-

l BA~VEKALET 1 ' · · c:k 
t t t . t•k U M-dü 1- „ ·• neral Ab H1kmet ve "iü rü 
s a 1s 1 mum u r ugu N il. ebri · l :.1 d. 

wa •••••Si't:S••••„„ ..... „ ........ a.t:ll.,.._.St#~ a 1 f m1ze ge m19&er ar. 

U züm fiatlari 
····-Verilen karara ragmen ne

den dü1üyor ? .. 

BORSA BINASI 

Üzüm fiatlar1 mütekabilen : mi§br . 
verilmi§ bir karara ragmen T emas ettigimiz üztlm tlc 
dün de 10-20 para düftü, car1n10 iddiasma göre bu sa-
bugün de düimekte devam kut tabii bir sukuttur .. ~u-
etmesi ~ok muhte meldir. nun da en batb sebeb1, 1b-

B d- k'" l"k b h l racatcalar10 A gustos taabhllt 
u u11 un u 8~1 ma 8 

- lerini doldurmUI olduklan· 
de bayret ve teessur uyan- d Tü · d . E J"I taab d t 1r. ccar t•m 1 y u -

arm•§ 11
• hüdleri i~in 1nubayaa haDr· 

Piyasada yapbg1m1z tahki- lamaktadir. Bunun~ün aht 
kaia gore vaziyet fUdur: tamamen gevtdt olacakbr. 
Ge~eo sene oldugu .gibi Üzüm ihracat~1lar1ndan en 

bir kisim tüccarlar toplaoa- ziyade salihiyet sahibi olaa 
rak fiat dü§ürmek te§ebbüsü bir zat, piyasanm belki pa-
voktur. Tüccar, üzüm fiatla- zartesi gününden itibaren 
r101 düiürmek hakkmda mü- salah göstebilecegini söyle-
davelei efkirda bulunma- miftir. 

111••111 
~ E [•l i•l [•l 

lzmir ilbayinda 
-------------------~00------------------

Ma&§ zamm1 alan ögretmenler 

:Cenevrede • 
toplant1 

Balkan 1)1~ Bakanlari 
önemli bir toplant1 

yap1yorlar 

Istanbul, 29 [Özel) - 0111 
i1leri Bakam T evfik Rü,tü 
Aras bugün Cenevreye ha-
reket etmittir. 

Sayan Bakan Cenevrede 
Balkan Da, l1leri Bakanlar1 
toplanbsanda haz1r buluna-
cakbr. 

Bu toplanbda Balkan itleri 
bakk1nda kararlar verile· 
cektir. 

1 
Kültür bakanbji tarafm· 

dan k1dem zamm1 alan ilba· 
y1m1z ögretmenlerinin isim· 
lerini netrediyoruz: 

45 den 50 lira olanlar: 
lzmir Kaz lisesinden Emin, 

lzmir Erkek muallim mekte
bioden Akif. 

40 dan 45 lira alanlar: 
izmir Karatat Orta mek

tebinden Asaf, lzmir Karft· 
yaka Orta mektebindeu 
Tahsin. 

35 den 40 lira olarlar: 
izmir Erkek lisesinden 

Esad, lzzet, izmir Kaz liae
sinden Kimaran, Ödemif 
Orta mektebinden Eyiib. 

30 da 35 Lira alanlar : 
f zmir Buca orta mektebin

den Nusret, izmir kaz liaeain~ 
den F ebamet, MubahaL 

25 Liradan 30 lira alanlar: 
lzmir erkek liseainden Fa-. 

zal, k1z lisesinden F abriye, 
[ Sonu 4 ilncüde ] 

Telefon 

No. 



Sahife 2 ( Walk1n St!ai ) 29 A(iBi'fGS 

Safiye sultan Bartin yakinrnda T arihi bir mesele 
- IKiNCi KISIM - Koruda kanl1 bir a1k ve eg

lence gecesi ••• 
•• 

- 15 -

~emsi 1>8§8, hoca güruhunu 
usta idi 

---------------------------oooo-------------------------
))ö r t arkada~ ve bir kad1n eglenirlcrkc->n sar-iyi idarede 

~emsi pa§a, bilhassa bu 
fetva fazla bir gayret gös
termek a~1kgözlülügünde bu
lunmu§tu. Kahve aleyhtari 
görünen zcvk ve sefa yara
mndan birka~ softaya kona
gma davet etmi§, onlara mü
kemmel bir ziyafette cn nc
ncfis taam ve tathlar ve ... 
Amasyanm me§hur müsellesi 
·hocalarm haramdan uzak
la§br1lmas1 bu §arab1- ver
mi~ti. Hatta di~ kiras1 ve 
gece scfasa da ahret adamla
rantn emirlcrinc haz1rlanm1;lbr 

Scmbi pa§a, kahvcnin ha
ramhgma dair bu meclisde 
bir münaka§a a~ml§, vc Ha
lid bin Velidden bir hadisi 
§Crif bile nakletmi§ti. Bu ha
dis tamamen uydurma idi. 
Ve manas1, kabvenin istima
line kahve nammda bir §CY 
zuhur vc istimal edilinceye 
kadar anla§1lmam1§ ve„. Ha
lid bin Velidden ta kendisi
ne kadar, babadan evläda 
iniikal ederek bugünlere ka
dar gelmitti. 

l1de bundan ü~ gün sonra 
kahvenin haram olduguna 
mahut fctva ~1km1§b. Buna
da ~emsi pa§a amil oldugu 
rivayeti kablm1~b. Vnk1a bu 
fctva zavalh tiryakileri hak
kile müteesir etmi§ idi. Fa
kat him softalarJ ~ok sevin
dirmit L ve agazdan ag1za: 

- Sahabei kiram evläd1, 
din ve ~eriata böyle hizmet 
ederler; mcdhiycleri dola§1-
ysrdu. 

Halbuki .$cmsi pa a, kona
g1na girdigi zaman ne ceddi 
iliz1 Halid bin Velidi dü§ü
nür, ne de aklma iman gcti
riyordu. 0, para, zevk ve 
sefahatm her ~e~idi i~in bir 
düstur biJirdi: Gelsinlena ! 

Hele bilenlerin dillerinde 
destan olan hamamma gir
digi vakit. her§ey dtgi§irdi. 
Din, iman, vicdan vc namus, 
hamam kap1smdan di§anda 
kahr, .$emsi pa§a hazretJcri 
bütün yüksek duygular:mdan, 
mnkaddes kay1dlardan, e1bi
sesinden suyundugu gibi so
yunur, vücudu gibi ruhu da 
~1r~1plak olurdu. 

Görülmen1i~ Bir 
Sahne 

Venedikliler, böyle bir ha
mam1, böylc bir zevki 

dü§ünmekten bile 
aciz idiler 

Sinyora Bafu ile k1z1 Lu
kiya ve Ester ~emsi pa§anm 
büyük ve 1üks hamamma 
girdikleri vakat hayretten 
ne yapacaklar1m §3§trIDI§ 
idiler. 

Hamam dogrudan dogruya 
Türk hamam1 §eklinde de
giJdi. Büyük bir daire §ek
linde ve kubbeli idi. Y erler 
en k1ymetli mermerler vc 
sumakilcr dö§cnmi§ ve bir 
~ok yerlcrde sanatkärane 
kabartmaJarla süslenmi§tir. 
D1varlar, §ark ve tezyin sa
naUarmm bircr §aheseri mu· 
zayiklerdcn vücude gctiril
mi~, rcsimlerlc„. hem de hi· 
Jäf1 ~cr'i §crff (!) r;1plak rc
simlerlc tezyiu cdilmislir. 

~ok 

1 

Ortas1sna büyük ve i§le-
meli mermerle muhat bir ha
vuz vard1; dört muhtelif kö
~eden en güzel kadm vücut-
larmdan meydana getirilmi~ 
mermer heykcllerin ellerinde
ki kovalardan s1cak veya 
soguk sular, esatiri bir seslc 
havuza ak1yordu. 

Kupa rcnkli cemlarla göz 
alacak bir beide vücuda ge
tirilmi~ ve havuzun tarn or
tasmda ve kupamn merkczi
ne gelecek yerde san'atkä· 
rane bir fiskiye vard1r. Bu 
fi~kiycnin bir e~ine bile an
cak ve ~ok zaman sonra 
Triyamon saraylarmda rast 
gemek mümkündür. 

( Arkas1 var ) 

Amerikan 
K1z koleji 

Kolcje talebc kaydükabü
lüne Eylülül 18 inde ba§lana
cakhr. Kayd zamam Pazar
dan ba§ka her gün saat 9 
12 ve 15-18 e kadard1r. 

Ok •. tma ücreti birnci sm1f 
(60] ikinci sm1f (80) diger 
sm1flar (100] Jirad1r. Leyli 
ücret (350] Jirad1r. Mektep 
u~reti umumiyetle ü~ taksitte 
ahmr. 

Fazla maliimat almak iste
yenler Koleje müracaat et
melidirler. 

izmir posta kutusu 111 
Telefon 3401. 
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Osman Nuri 
EMiRLER <;AR~ISI No 22 

Frans1zca 
Ders 

ho~lukla ai1lan tabanca kad1111n 
ölürnüne sebep oldu . 

Bartm, - Cumartesi günü, : Cesed Sultan admda dul 
Karaköy yakmlarmdaki bir ve gen~ bir kadma aiddir. 
koruluk i~inde hayvanlarm1 Sultan sah günü ~ar.§1ya git-
<'tlatan bir köylü kadm, §i~- mi§ ve yemcnici ldrisin tek-
mi§ bir kadm cesedile kar- lifi üzerine onunla '1eber bir 
§lla§ml§ ve köye dönerek eglencc tcrtibini kabul et-
gördügünü anlatmI§br. mi§lir. 

Müddeiumumi muavini Saim idris, ertcsi ak§am demirci 
göksoy, vaka yerine gitmi~tir. ibtahim, ycmcnici Talip ve 

Manzara ~ok fecidir. Bur- lästik tamircisi Ahmed adm-
nunun dibinden kur§unla vu· daki arkada§larm1 da ~ag1ra-
rulmu~ bir kad1 ortada yat- rak Karaköy civarmda bir 
maktad1r. Ccset, hi~ olmazsa älcm yapmak istemi~tir. Dört 
dört gün orada kaldigi 1pn arkada§, yanlarma kad1m 
~i§mi~ vc tnnmmaz bir halc alarak • koruluga gitmi§lcr ve 
gelmi§tir. kafay1 tütsülcmege ba~lam1~

Ccscd, araba ilc merkcze 
gctirilcrek hükümet önünde 
te§hir cdilmi§se de yine ta
myan ~1kmam1§br. Hattä 
benzetilen ortamah kadmla-
rm hepsi de sag olarak bu
lunduklara ic;in tahkikat büs
bütün kart§rnI§br. 

Cinayet yerinde elde cdi
len e§ya ve deJiller arasmda, 
ka~ak rak1 kokan iki bo~ 
§i§e ile mum birikintilcri var 
dir. Bunlar vc bunlara ben-
zer deliJler, orada geceleyin 
kadmh ve rak1h bir älcm 

yap1ld1gm1 anlatmaktad1r. 
Esrar perdesi ancak ertesi 

gün yirhlabilmi§tir. Vak'amn 
~öylc oldugu anla§1lm1§hr. 

~ ~ ~ ~ 

Gaz 
Maskeleri 

Paris ( Radyo ) - Son 
Habe§liler son defa olarak 
<;ekoslovakya Fabrikalarma 
sipari§ ettikleri gaz maske
lerinin kullanma talimlcrinc 
ba~lami§lar ve yap1lan lec
müteaddid rübelerdc pek iyi 
ncticelcr alm1§lard1r. 

lard1r. 
~i§elerin say1s1 artmca, 

demirci lbrahim §evke ge
lerek tabancas1m ~1karm1§ 
ve havaya atmak istemi§lir. 

Arkada~lan buna mam 
olmak istemi§lerse de siläh 
patlamI§ ve kur§un; kar§ila-
rmda oturan Sultanm burnu
nun yanmdan girerek onu 
raka üstü devirmi§tir. Sar
ho§lar, kadmm öldügünü gö
rünce darma dagm, ka~mI§· 
lard1r. 

Dört arkada~ dcrhal yaka-
lanarak sorguya ~ekilmi~ler; 
önce inkär etmi§lersc de, 
mevcud dclillcrc kar~1 i~in 

dogrusunu ikrarn mccbur 
kalm1§lard1r. 

Karakatua 
Yanar dag1 

Batavyadan vcriien bir ha
bcre göre, Karakatua yanar 
dag1 ycnidcn faaliyete gctr
mi§tir. Dag ~ivarmdaki halk 
kac;1~maktad1r. 

SULU HANDA 
Y erli mallar 

Pazar1 
Memleketimizdc dokunan 

~adirvan altmda 10 numa- her türlü yerli kctcn ve do
rah dükkända kuma sofra tak1mlar1, fantazi 

~anh sancag11n1z1 ~erc
file n1ütenasih ahnak 
,.e takrnak istcrscniz 

BA )"l~AK(: l yüz havlu vc hamam tak1m-

C:.g•• kru•• Jan ve bornozlan, yatak yüz-
~ leri, ekstra ~ama§trhk, ipek 

UI b k 
iplik bczler, patiska ipek 

iyi bir metotla Lise ve u a yra masur, karyola örtüleri, ya-
Ortn mekteb talebesine ve Ticarethanesinden aliniz. tak, yorgan ve karyola \:ar-
tahsilde olm1yanlara, Frans1z Burada senelerdenberi her §aflar1, mendiller, kaput ve 
lisanma hevesli olanlara ~ok boyda bayraklar model iize- astarlar, pijamahklar, zifirler, 
1y1 §artlarla lisan ögreten rine ve gayet saglamdir. elbise vc eteklik i~in pöti 
Fransada tahsil görmü~ bir C. H. Parti bayragi da kareler ve aramlan her eve 
muallim ders vermektedir. mükemmelen yapihr. läz1m olan ~ok ~e§itler. 

Arzu edenler hergün 12 den Toptan vc pcrakcnte s1- 10 gün zarfmda ayni mal 
6 ya kadar görü§ebilirler. pari§ kabul cdilir. Azäm1 ko-

1 
ayni fiatta ba~ka ycrde olur 

Adres: Gazi bulvar1 civar1 layhk gösterilir. sa paray1 iade cddriz. 1-13 

Sen Polikarp kliscsi yamnda 8lbt1cJfc*:lc~1c:k*xxxbrc*ltlt.1c*1c1c****r•~ 
_s_a;;;;a:;;.d.;;;~~;;;;dd...;i;;;n;;;..;.;D;;;il;;;b1~·1g;;;.e~n~- 1~--1;:;;3~- - ~ E L H A M R A 1 Milli Küti~phane . ~ 

<f( lU . S 1 n c m a s 1 )+ 
Sahilde 4K 2s ACuTos PER~EMBE cüNü >+ 
Sat1l1k ars8 « ycni sinema mevsimi ba~hyor M 

Bayrakhda §imendifer is
tasyonuna pck yak1n bir mcv 
kide deniz kenarmda yüzü 

~ Sevmek Y a§amakt1r ~ 
« Fraus1zca sözlü. Ba§ rolerdc : M-

i JOAN GRAVFORD - FRANCHOT TONE - GENE ~ 
on alh vc derinligi altm1~ alh --( Seans Saatlan )- - >+ 

metre olmak üzrc bin yüz metre .M llcr gün 3 _ 5 _ 7 _ 9,15 lt 
tcr biindc lbir kit'a arsa gayct 

1 

i( Cumartcsi TALEBE sca11s1 1 - 3 Pazar 1,30 )f: 
chvcn fiatla sahlakt1r. istc- i( >+ 
yenler Odunpazar Sara\:lar « . F i A T L A R )+ 
sokag1 4 No. Abdiilhalim Li- i( lkinci 30, llirinci 40, Balkon 50, Husu~i 60 1 uru~tur )+ 
carcthanesinc miiracaal • ~'l=~~~Jf=)/:~~~)#:'l=:f:f~~:\(JPl:)4e~~~[•l 

„„ 
italya istikbalini temin 

retinde 
il Popolo d italia: 
ingiltere Avrupamn göbe

ginde Fransa, Almanya ve 
Rusya arasmda zuhur ede
bilecek bir herbe i§tirak et
miyecegini iddia ettigi halde 
uzak Habe§istan mcselcsi 
i~in italyaya kar§l tedbirler 
alma ve blok yapmak teh
didinde bulunuyor. <;ünkü 
ingiltcre bugün italyamn Ha
be~istana kar§J tatbik ettigi 
siyasamn ingiltereye kar§l 
bir siyasa oldugu kanaahm 
ta§tmaktad1r. italyay1 Habe
§istana revkedcn ämil ncdir? 

Hemen izah edelim: Fran
sa ve ingilterenin mandalar1 
altmda bulunan memleketle
rin müstemlekelcrinc müda
hele ve taarruz etmemek 
endi§esi italyay1 Habe§istana 
sevkeden birinci ämildir. 

Biz, bir suitefehhüm kar
§•smday1z. V c tarihe kar§1 

Fredrik 
Engels'in 

Eide dola~an J 1 ,000,000 . 
esen 

Karl Maks'n fiki vc mesai 
aakada§1 (Frcdrik engels} in 
ölümiinzn 5-VJII-1935 de kir
kmc1 y1l dönümii miinasibe
t ile Sovyetletlcr birliginde 
genel bir ma tem günü yapJl
m1!? rcmi dairclcrlc firka te§
kiläfan o g un kapah kal
ml§br. 

Sovyetler birliginin bütün 
~ehirlerindc Engcls'in tercü
mei hali vc cserlcri hakkm
da koufranslar vcri lmi~tir. 

1918-1935 arasmda Sovyct
ler birliginden Fradcrik En
gcls'in kita blarmdan 293 lab1 
yap1lm1~br. Bunlarm gencl 
t ira j1 11 milyondan fazlad1r. 
Engcl'sin cserlcrinden en 
mühimi 5-6 danasi etuz dil
den fazlaya c;cvrilmi~ bulun
maklad1r. 

Lening radda bu münasi
bctlc ayraca Engelsin büyük 
bir hcykcli dikilmi§tir. ......, ____________________ __ 

urla 
Biraderler 

Pavyonunu mutlaka ziyaret 
ediniz 

Frigideire, Telefonken Radyo 
A. E. G 

Pavyon numaras1 : 
77 -78 - 79 - 80 - 81 - 82 

===================-=-
izmir sicili ticaret memur

lugundan: 
izmirde birinci Kordonda 

muamele yapan müseccel 
[ Johnston Narren Simes li
mitet ] ticaret unvan1111 alan 
isbu §irkctin yeni ticarct un 
vam t caret kanunu hükiim
lcrine göre sicilin 1468 nu
marasma ka d ve tescil cdil
digi ilän olunur. 

izmir Sicili Ticaret 
Memurlugu 
Remi mühür 

F. Tenik 

f)i~ J)oktoru 

H. Tahsin Tao 
2 inci Bcyler S. Hamarn 

kar~1sm<la 37 numaraya gc'r
mi~tir. Telefon 3774 

z8ru-
• • 
IMI§ 
§imdiden mes'uliyetleri tesbit 
etmeliyiz. 

italyanm bu harenetinill 
hayati bir hak ve zaruretteO 
ileri geldigini birka~ def• 
II. Popolo d'ltalia gazetesiP" 
de izah ettik. 

italya, emniyet ve gelif· 
mege muhtac;br. Habe§istall 
ve Liberyo Afrika k1talar111· 

da bir ingiliz veya F ranstS 
valisi veyahut yüksek korni· 
seri mevcut olm1yan yerdir· 
Afrika k1tasma bakaJuo: 
Meraki§, Cezayir, Tunu•1 

Senegal, hadsiz sahra ve 
esKi Almanya müstemlekelt' 
rinin bir k1sm1 Fransan1ll 
kontrolu altmda bulunmak' 
tad1rlar. M1s1r Sudan M1s1tl 
Uganda, Kenia, Tanganic' 
somalilond Rhodcpia "t 
ta Copo mmtakasma ka' 
dar, Transuval Orange, Vi' 
geria ve eski Alman miif' 
temlekelerin digcr k1sm1 ol' 
makla beraber ingilterenif 

kontrolu altmdadir. ispanY' 
Portekiz ve bel~ika digef 
Afrika mmtakalarm tutma~' 
tadirlar. Bvnlarm zabitJet\ 
• Jt 
Italya aleyhinde hareketo 
Neca~i ordusunda muallimli~ t 

vazifesi yapmaktad1rlar. 

i~te bunun i~indirk1 italf' Y 
geli§im siyasasm1 Habe~ist' 
na ~evirmi§tir. Eger ba§~ 
bir ccpheyc ~cvirmi§ ol 
idi diger bir devletin ale' 
~inde olacak idi. Halb~~ ~ 
ltalya diger dcvlctlerin miJ l 
temlekclerini vc mcfnatleri kt 
nazan dikkata almt~ vc fl' k 
be§istana dogru harckct1 1 

. ~ t, 
buhmmu§tus. Italya mari 9-
mesclesinin ycniden incclt P.f 
mcsi ta' ebindc bulunmart1 Ö 
hr. <;iinkü hiitün mandsl li\ 
F ransa ve ingilterenin elifJ, Q 
bulunmaktadirlar. 1 

Ars1ulusal say1lan bu 1<11 h, 
alarm tetki ile genel bir f I~ 
kilde tevziini istemesi ital' lt 
nm hakk1 oldugu halde lf •, 
nun yap1lm1yarak Habe~ t •ia 
cavüzü üzcrine bir k1t'' 'lli 
elde etmek yolunu tutrt1 lt 
tur. ~, 

Bu ise ne lngiltereniri .Jt 
ne de Fransamn mfü1ter1' •t 
kelerine bir eksiklik tef Y ~ 
etmez. 

Binaenaleyh ltalyamn h' 
keti lngilterenin · aleyhi 
bir hareket say1Jmaz sil• 
ingilterenin lehine bir h~' 
kettir. italya bu tarz1 b 
ketile, ne Fransadan „e 
de f ngiltereden isteme 

tedir. 

ltalyan vicdam müst 
dir. italya, gerek harbd' 
gerekse bar1~ta Franss 
ingilterenin Avrupadaki. 
faatlerini müdafaa etfl'~ 
Afrika ve Asyaya gel• 

itaiya, bu iki devletteJ1 
sap istcmi§tir. Fransa "~ 
giltcre bu iki k1tada, f• 
Suriye Togo, Comer1rf11 

ganda, Denia vc Ta11g' 
y1 paylnmi§tir. 

Tarihi bir mesele k 
da bulunuyoruz. ltalY1 

uiyet politikasm1 ve 1 
mevkiini elde elde e 
niyelindedir. 



~~~~~~~~~, 
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9 Eylül II 
Büyük Kurtulu~ Bayranu Sercfinc 1 

~ifa Eczanesi ; 
Je 1 EylüJden 9 Eylül ak,amma kadar tuvalet ~e§itleri, 1~ 
..:~lonya ve mustahzarat ve re~etelerde fevkaläde ten-
-.qit yapacakhr. "" 

k lzmirliler ve lzmirdeki ta§rahlar bu büyük f1rsah ! 
•~1nnamalrd1rlar. ~ 
S.. ~erit kolonya esans ve mustahzarabnda o/o 10 ~ 

~Pinn Bayer: 30 Gözlük ~e§itJerinde o/o 10~ 
'rOtuk donlar1 Radyüm 40 Sulfata komprime 9 ti 

„ mu,ambas1 " 40 „ „ §ekerli 12- ~ 
~rk malt kosf „ 55 Kalsi ostelin iiineleri 190 ' 
~it hr~as1 ekstra „ 10 lngiliz sodosi kutu 12- r, 

ls1k bag1 Avrupa 200 „ meyve tozu K. iOO 
i!' 

·kkat: S. Ferit ~ifa eczanesi ~ 
HÜKÜMET SIRASI f. 

-~~~~~=~~~~re1~„ 

Tilkilik Bi~ki Yurdu 
n1ün1cssisi: ZEHl~f\ HASA1 T 

' U lii~ diki§ bilmiyen bayanlar birinci §Ubeye kaLul edi
e ~b 8ir senede bi~ki diki~ ögretilir ve Maariftan musaddak 
•· •detname verilir. 
i· ~ fkinci 'ube tatbikat sm1fma; terziligin en ince noktalamu 
~ biJ tnrnek üzere, birinci §Ube mezunlari ile o derecede dil<i§ 

tn, makas ve bi~kiyi ilerletmek isteyen bayanlara 9 ay 
i' ~nda pratik makas, kadm ve erkek elbiseleri bi~ilme i 
~ dikilmesi ögretilir makasdar yetii;tirilir. ve diploma ve-

tJ ': . 
~·~ki ve diki§ arzu eden bayanlara - hususi olarak - ü~ 

t iyda göstermek suretile talebeler de kabul edilir. 
T ALEBE KA YDINA BA~LANMI~TIR 

t ~oydolunmak arzu edenler kadrolar dolmadan bir an 
~tl müracaat etmeleri. 

) btiiünleri olan bayanlara bir ~ok yerleri c;ar§1y1 dola~1p 
O!qihladan bjr defa Yurdu ziyaretleri rica olunur. 

t• ~ \'urdun atelyesinde cihaz tak1m1, karyola taknm, perde
t i~lenir. Hergün siparif kabul edilir. Diki§ dikilir. 

l ~nca baz1r yatak tak1mlar1 ~ok ucuz bir surette satlhr. 

e ~lbirimizin en ne -· ... 
l; hir yeri olan 
~ 3tnahane Dev-

• ic_ Demiryollari 
~ 'l1s10da ~en Y er 
•taath · ·· anes1 mu-

"ddeden yap1lmak 
~le a~dmi§br. 
0 iiatecirleri Bay 
4e~ Lütfü ve 

o Q ibd ve idareci 
1 'Y. Mürteza bütün 

wt ~r ve mülhakat 
1,~ • bu nezih ve 

1 t •. karaatbaneyi 
t~'iflerini rica eder 
,. lbükemmel son 
tat 
"'' tan radyo ve te-

11 y . J~k d' lt en1 p a m-
... lbelt ve mükem
,..,1 b• 
t 1r tara~a ve 

0 ... tlb· 
•t •1 hava almak 
y temiz me,rubat i~mek isteyenler mutlaka bir defa ( ~en 
~ k1raatbanesine gelmelidirler. 

HÜSEYIN KAYI N 
Mobilye Evi 

Her arad1g1n1z ~1k, tcn1iz, lüks 

ev e~yas1n1 bul'ada bula bilirsiniz. 

&ir d f . e a z1varet 
ediniz „ 

hkeciler 

~u. 26 

• 

1 

( Haikus Seal ) 

..... p;t 

vasati "1 

, 

29 ACUSTOS 

Panay1ra 
eelecek 

~rasra n1isafirlerinc 
·' 

n1ühin1 bir n1ü jde 

TENZ 

Arsrnlusal 9 Eylül panay1 
münasebetile 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 

lnhisar 
TE ~K 1 T, 
kutular 

AHUDll C KA YISI 

Selc;uk otelini ziyaret etme
niz käfidir. Otel f.cretleri 
25 kuru~tan 5 kuru§a kadar 
ve <;e~me kaphcalarma git
mek arzu edenler Ke~eci
lerde Selc;uk oteli müsteciri 
ve <;e~me kaphcalarmda bak
kal b. y Kämile müracaatlari. 

Hergün i~m Barut hanm
dan otobüsler kalkmaktad1r. 

Telefon : 2876 

T 
E 

R 
z 

M 
E z 
H E 

K 
1 

M 
E · 
T 

Kemeralta 
Hilkumet 

Kar~1s1nda 

Kazmirci 
ASIM RIZA BIRADERLER 

Likörlerile yap1 \an Paviyonunu bir defa ge-
zerseniz zcngin kazmir ~e~i-

F L 0 R VA K kt II ·· ~lk di bulacak vc büyük mcn-
0 ey er1 y faat elde elde edeccksiniz. 

icinde lnhisarlar Paviyonunda t"l,.,.,..,,,_ •• r~:=.:;.,..,.m 
satllmaktad1r. Kokteyl reoet.elerini ~ I}' e nieraltinda ~ 

1 ; ~ Ala§ehir ~ 
istemegw i unutmay1n1z. ~: L k t : 

-·~ - ~ 1 o an as1 
• p d k• • h• J • d i T emizligi ve ucuzlugu ile f zm1r anay1r1n a l ID ISar ar pav1yonun 8 1„ izmir halkm1 ~.ekm.i~ v_e n 

b •• . •• • h• • k• J • • •• •• h • h kk d l' orada yemek y1yenm bir ~ ufun ID Isar 1~ 1 erlDI gorup epSl a ID a ~ daha ba,ka yere gitme- ~ 

malumat alabilirsiniz ~:!:.:::.~:::=·~a 
- -- - R4PW& aauzaew & 3 LU Mti' '~"".St:EEZrnlifttW& &IMP\1 ~. ~ ._'41l)_..._ 

Güzel Hisar 
Mefru§at magazas1 

MEHMET KAVUKCU 
lzn1ir ) 'olbedesteni 1

1
0 l ~• 

Etamin, keten, file perdelerin enva1, perdelik file, tül 
cibinlik, ve karyo•a tülleri, krem ye§il, estor ve hasir per
deler, perd lik ve kanapelik kadife kreton, more ve fan
tazi kuma~Iar. Perde sa~aklari ve baglari, masa örtüleri ve 
sofra tak1mlar1, karyola ö. tüleri, pamuk ve yün battaniyeler 

Taban, kanape, sofra mu§ambalarmm enva1. Bronz ve ce-
viz kornizler vargel vistor aga~lar1, yolluklar ve paspaslarm 
muhtelif boylar1. ~ezlong sandalye bezleri, kanepecilige aid 
malzeme ve mefru§ata müteallik e~ya rekabet kabul etmez 
fiatlarla magazam1zda sablmaktad1r. 

~=-:-="=~~--=-==============™===--=-==::r.i•=-=:=.=c:==-

Hayat1n1n k1ymetini bilenler 
S1hhatmm esas1 olan midelerini bozmamak i~in 

midenin yard1mc1s1 olan di~lerini 

RADYOLIN di§ macunu 

1Panayrr 
1 Ars1ulusal izmir panayiri 

izmirde 
~i~ek ve agai; koleksiyonla
r1m emre haz1r bulunduru
yor. 

Pavyonlarm1 aga~ ve ~i
~eklerle süslemek istiyen sa
ym mü~terilere büyük kolay

hklarla panayir sonuna ka
dar bak1c1 kendimize äid ol-

izmirde oldugu gibi her ~e
~id sebze ve ~i~ek tohum
lari kimyevi gübreler, kim
yevi meyve agac1, sebze ve 
~~ek ilä~lar1 ve t;e~id alet
ler panayiri de izmirdedir. 
Hisar önünde " Meram „ to
hum magazas1m bilmiyen, 

mak üzere pek müsait §e
ziraat~1 park~1 ve t;i~eK~imi 

raitle anla~thr„ Mevsimlik yoktur„ 
Dogrudan dogruya en yük sebze ve ~i~ek tohumlar1-

sek firmalarla münasebeti m1z1 gümrükten ~ektik„ 
olan Meram tohum magazas1 Hisarönü 
bu sene panayir i~inde pa- Telefon 3478 ° Meram" 
nayir yapacaklar i~in zengin Hüseyin Avni 
pii~~~~8~~~ ~-

1 Ankara Biras1 
~ Orrnan (:ifli.i{i fahrikas1 man1uhih 
(1 ANKARA <;iFLiK ~ARABI 

vc kendilerini her tiirlü ac1 ve 1zd1raptan ~ ve KA~AR PEYNIRI 
her zaman kurtaracak [I Arsmlusal izmir Panay1rm1r,ziyaretinizde ANKARA 

~~=i::i="ö~~~· ~ Pavyon numaras1 (214) 
Gripin gülla~ lar1n1 1 BIRASI pavyonundan mutlaka i~iniz. 

- ©· damrn evlerinde ve yanlarmda bulundurmag1 ihmal etmezler! !~~~ ~~~~~ 
'O -. u: ~ t!l - -

'Yl!~ON TORKI- i •1 ff kk } i~ilir. Temiz olmakla beraber s1hhidir. Son sistem otomatik makinalarla yap1lan ISMAIL HAKKI Gazozlar1 temizlik 
l YALNIZ Sm81 8 1 gazoz arl ve s1hhat bak1mmdan birinciligi kazanm1~tar. tzmirin her dükkänmda kahve ve gazinolarda bilbassa 9 EYLuL 

PANAYJRININ gazino ve mc~rubat pavyonlarmda satahr. ISMAIL HAKKI Gazozlar1 yürege ferah, kum ve bobrek hastahklarana ,ifa verir. 
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Almanyada 
YAHUDILERE RAHAT YOKTUR 
~rlin polis müdürünü iflästan 
kurtaran Y ahudi ne oldu ? •• 

Yahudi aleyhtarhg1, Hitler : 
Almanyas1nm en ziyadc. 
ehemmiyet verdigi bir ~ey
dir; Hitlercilikte muvaffak 
olmak, göze girmek ve ileri
lemek i~in ifratla Yahudi 
aleyhdar1 oJmak elzemdir. 

Buna ragmen, Berlin polis 
inftdürü Kont HeJndorf'un 
Yahudilerle münasebetinin 
~ok s1k1 oldugunu ve Kon
tun bir Yadudi zengini sa
resinde mevkiini kazanabil
~jini söylersek hayret et
nek liz1md1r. 

Hitlerin de mahut falc1 ve 
1ipirtizmac1 Hamusen en bü
flk dostu degilmi idi? Fakat 
1e Hitler Hamuseni katilden 
corumuf, ne de Helndorf 
>ir Yahudiye son tecirlerde 
>ir kolayhk göstermi§tir! 

Kont Helndorf, oJduk~a 
>yun ve hele fazlaca ko~u 
>ah1slan müpteJäsuhr. Bir 
,o,uda tuttugu bah1slar 
izerine serY~tinin hepsini 
rermege mecbur kalm1~ ve 
ntihar etmif istemi§ti. Fakat 
ae olur ne olmaz ümile Si
eziyadaki yahudi fabrikatör
erinden bir dostunun yamna 
ltica etifti. Zengin ve fab
ikatör yahudi, ~ok sevdigi 
?!) konta bir iyilik yapmak 
stemi§ ve kont vas1tasile 
tltiin fabrikalar1n1, mallan 
aatta kar1s1n1n ve k1zlarmm 
aücevberabnt sigortaya koy 
lurmu§ bu sayede kont mü
&im bir miktar komisyon te
IÜD etmi1 ayni zamanda kon 
a mühim bir sigorta ~irke
iain acanteligini verdirmi§ti. 

Kont Heludaif bu Y ahudi 
lostu sayesidde mevkiini dü
eltmi1tir. Fakat biraz sonra 
( ahudi tabciri ba§Jad1g1 za
aan zaman kendisine eylik 
ilen bu Y ahudi tüccardan 

2 8 [•~ [•l 

i§e ba§lamt§ bu adam Fran
say.a ka~maga me~bur edil
mi~tir. 

Kont, ayni zamanda Hitle
rin falc1 ba§1s1 mahud Alen 
Y ahudisi Hamisen ile de \:Ok 
dostu. 

Bu Hanusenin falc1hg1 Al
manyada ~ok §Öhret bulmu§· 
tu. Bunun i~in Hitler ve Ber
lin polis müdürü bu adam
dan ~ak istifade etmi§lerdir. 

0 kadar ki, bu Yahudi 
falc1 Rag1§tag yangmm1 ev
velden haber vermi§tir. 

Bir Kont Helndorf, falc1 
Hatuseni ziyaret etmi§ ve 
adeti üzere : 

- Ne var, ne yok? diye 
sormu§tur. 

Hatusen, bu suale: 
- Ate§, yükselmi~ alev

ler görüyorum. Yakmda bü
yük bir yangm ~1kacak. Ce
bm1 vermi§ti. 

Kont: 
- Y eni Almanyanm istik

balini soruyorum ! 
- iyi ya.. Ben de ondan 

bahsediyorum. Müdhi~. bir 
yangm.. Göklere kadar \:I

kan alcvler .. Fakat ... 
- Fakat? .. 
- Fakat Almanya bun-

dan sonra yükselecek. 
i§ta bu fal tamamile ~1k

m1§.„ Yabud bu fah ~1km1§ 
göstermek i~in Rayi§tak yak
tmlm1§br. 

Bundan biraz sonra da Hit 
lerin ve Berlin polis müdü
rünün dostu falc1 yahudi Ber 
lin civarmda vücudu dört 
be§ kur§unla delinmi§ ve öl
dürülmü§ bir halde bulun
mu~tur. 

i§te bu iki hadise göste
riyor ki yahudiler i~in Al
manyada tutunmak imkam 
kalmam1§br. 

''"'"' ~· 

Terfi eden 
--------------------~~~ 

K1ymetli erkän ve umera 
ve zabitlerimiz 

Müstahkem mevki kuman- i hktan Tugamirallige, 
an vekili miralay Rastm Käz1m izmir kongeneral-
eneraJJige, hktan orkeneralhga, 

Ömer Hah§ Ezircan, Sabit Kormay binba§1 Ekrem Üs-
;,ar1anba, Mustafa Galib küdar Yarbayhga, Y arbar 
iebolu, Mümtaz Sulanhisan Naci siivari Albayhga, Piya-
llD generaJJige kor general- de yüzba§1s1 Kemal Erzurum 
;e, bimba~1hga, Abdurrahman 

Baytar Saadettin Ka~ka istanbul bimba§1hga, 
abib Mazlum Selänik tug Piyadc Astegmen Muzaffer 
enerallikten tüm generallige, istanbul, Necati istanbul, 
Yusuf Ziya Erzurum, Meh- Tegmenlige. 

ef Nuri Selanik, Cemil Ta- Top~u binba,1s1 Naznu 
II' Edime, Muharrem Maz- Bozcaada Yarbayhga, yüz-
IDl Kalkandelen, ishak Avni ba§I Hikmet Eyüb, Sabri 
arput, M. Kemal Ezircan, Erzencan binba§1hga top~u 
.bdurrahman Mudanya, ec- Astegmen Fikret istanbul, 
ICI Sabri Ezircan, baytar Necmi Diyar1bekir, Ra§id 
imilÜsküdar, tabib A. Subhi Erzurum, Käz1m Sinob, Cev-
efikta,, tabib Raif Kemal det Edirne, Sami Ankara, 

!11f8, Süvari Ferhad Davud Cezmi istanbul, Tegmenlige. 
qa, Tevfik Erzurum, Os- istibkäm yüzba§1S1 Ali Riza 
an Nuri ivraniye, top~u Filorina binba§ihga, Asteg-
asret Erzurum, Tevfik Ma- men Nizameddin Tegmcnli-
ubr, Rasim KuJa Tugbay- ge, Tabib yüzba§1 ibrahim 

'Ktan TuggeneraJJige, Ethem Koca Mustafa pa~a 
$ükrii Tirebolu, Tugbay- binba§1hga terfi etmi§lerdir. 

( Halkin Seei J 

Bay T ataresko 
Parise mül1im müzakereler 

i~in gidiyor 
istanbul 29 [ Özel] - Bükre§te ~1kan "Adverol„ gazete

sinin verdigi bir habere göre Romanya ba§ bakam M. Ta
taresko Parise gidecektir. 

Bu ziyaret esnasmda Fransa ile Romanya arasmda mu
allak bulunan bütün finansel i§ler halledilecektir. 

Londra piyasas1nda bir Alman 
istikraz1na imkan yok mu? 
istanbul 28 ( Özel ) - Dayli Herald gazetesi, Alman 

finans bakam doktor ~ahtm Londra piyasasmdan bir istik
raz akd1 i~in baZI finansal mahafilin fikrini sordugunu yaz
maktad1r. 

Gazetenin mutalea ve lahmininc göre, bu smllarda Lond 
ra piyasasmdan yabancl bir dcvlet hcsabma bir istikraz ya
p1Jmasma imkän yoktur. 

Arz sokmakla 
----·--- -· ••OO+•--~---~-

Bir adam hemencecik ölmÜ§ 
Istanbul 29 [Özel] - Fransada Divautta bir ~if~i, bir ari 

kovam ile me§kul olurken arilarm am hücümüne ugramt§, 
Fransova Bonjur isminde olan bu adam, eliniyüzünü bir ku
ma§ ile sarinc1ya kadar bu§ ve boynundan sokulmu§tur. 

Heman evine ko§an ~ift~i ar1 sokmalarmdan dogan ilti
haplar neticesinde az zaman i~inde ölmü§tür. 

Bir senede 
Aln1anya<la ka<; ld~i 

ha<l1111 edilini~ ? 
istanbul, 29 [Özel] -1934 

senesinde Almanyada 56,244 
ki§i had1m edilmi§tir. Bu sene 

i~inde "lrkm safiyetini mu
hafaza d1vanlarma„ 64,499 
ki§i had1m edilmek üzere 

sevkedilmi§, bunlardan 3,692 
ki§inin had1mhg1 d1vanlarca 
reddedilmi§tir. 

Arnavutlukta 
60 asi idam 

edildi 
istanbul 29 (Özel) - Ar

navudluk isyam dolay1sile 
tesis edilmi§ olan divamharb 

60 asinin idamma karar ver 
1 mi§ ve bu karar heman in

faz olunmu§lur. 

Bugünlerde de bir parti 
hakkmcla daha idam karar1 
verilecektir. 

Arnavuth;k ahvalini iyi bi
Ienlere göre, bu idamlar yü
zünden yeni bir ihtilal daha 

I ~1kma.!!,,:uh~::eldir. 

izmir ilbay1nda 
- Ba§taraf1 1 incide -

Ödcmi§ orta mektebinden 
Hi mm et. Cirkin cinayet 

'----0000 1 

3 ~ocuk, bir ~ocugu ~ir in 

22 Vradan 25 lira alanlar: 
izmirden Lütfi. 16 liradan 

17 bu~uk lira alanlar: izmir
den Ahmet Hikmet. 

maksatlarla öldürdüler 
Menemen il~esinde Gediz : 

köprüsü kar§ismda §OSe isti
kametinden 400 metre uzak-
ta bir bostan tarlasmda tüy
ler ürpertici bir k1ya ( cinayet) 
olmu§tur. Bu tarlada s1g1rt
ma~ olarak ~ah§an ve s1g1r 
bekleyen Yamköyden Elif 
oglu 13 ya§mda Hüseyin bo
gaz1 iple s1k1larak öldürül
mÜ§, ayni zamanda b1~kla 

karmndan agir surette yara
lanmt§ ve 1rz1 kirletilmi§tir. 

<;ocugun öldürüldügü Me-
nemen adliyesile zab1taya 
haber verilmi§, genel sava
man ile jandarma komutam 
hemen vak'a yerine giderek 
o tarafJarda dola~an ü~ i;o-

•i:-1 
hrut 1 

cugu tutmu~tur. Bunlar <;u
kur köyden Eski ibrahim 
oglu 13 ya§mda Abdullah ile 

Yamk köyden Nuri oglu 15 
ya§mda Kadir ve Veli oglu 
13 ya§mda Recebdir. 

Yap1lan tahkikata ve ara§
tirmada elde edilen deliller
den su~lularm bunlar oldugu 
anla§thp isticvap s1rasmda 
isiraf etmi§lerdir. Bunlarm 
Hüseyini kirletmek te§ebbüs-

lerine mümanaat cdince red
detmesinden k1zarak ~ocugu 
feci bir §ekilde öldürdükleri 
anla§1lm1§br. Menemen adli
yesince tahkikata dcvam 
edilmektedir. 

1 1111 

h~il 
11!;,I 
h1 111 

~II 
11 111 

Seytaila tapanlar. 
Pariste 10,000 den fazla §ey

tana tapan var ! . 
Paris civarmda, cski ve • Bu hädisc, Fransadaki 

yar1 harab bir manashrm bir • ~eytana tapanlar tarikatmm 
hücresinde 60 hk bir ahret etrafmda yeniden gürültüler 
adam1 tarafindan a§ag1 taba !rJkmasma scbep olmu§tur. 
kadan ve sürtüklcrden gen\: Kara äyin dini, Hristiyan-
bir kadm1 öldiirdügünü ga- Jarm äyinlcrinden ba§ka bir 
zetcler yazd1lar fakat bu ci- §ey degildir, Mcrasim vc du-
nayetin hakiki sebebi ve §ek alar, her Hristiyan papasmm 
kJi anla§1laman11~br. mcrasim vc dualarm aynidir; 

Bir defo tariki dünyanm yalmz bunlar allah, Hristos, 
agzmdan tek bir itiraf almak Ayos yerinc §Cytanm ismi 
mümkün olmam•§br. Zab1ta- kulland1r, §eytana allah diyc 
mn kanah, bu rnanast1rda taparlar! aradnki fark bun-
§eytana tapanlarm hakim dan ibarettir. 
oldugu ve bir kara aym dini ~cytana tapanlar on dör-
yapilirken bu gcns: kadmm cliincü Lui zamanmda pck 
hayabna -nas1Isa· niyayet vc- ~oktu. Bütün kibar Frans1z 
rildigi mei kczindedir. kadmlar1 bu tarikata men· 

Bir Tavzih 
Bayraktarzade Bay Ahmed 

Hamdiden ald1g1m1z bir tav
zih mektubunda deniliyor ki: 

"Dünkü nüshamzda Kiliz
manh Rag1bm Odunpazarm
daki hazu elbise magzamda 
145 lirasmm kayboldugu 
hakkmdaki haberi §U suret
le tashih ederim. 

Rag1p esasen benden §Üphe 
beyan etmemi§tir. Ragibm mag 
zama parah gcldig1 bile ma
him degildir. Magzamdan ev
vel ugrad1g1 yerlerde para
sm1 b1rakm1§ veya kaybet· 
mi§ olmas1 ~ok muhtemeldir. 

Haz1r Elbise Tecimeri 
Bayraktarzade 

AHMED HAMDI 

sub idiler. ~imdi Pariste on 
bin kadar §Cytana tapan ol
dugu söy!enmcktedir. 

Bunlar hemcn her cumar
tesi ayin yaparlar; baz1 baz1 
Paris civarmda gizli mabet
Jere giderler ve orada aym 
yaparlar. 

Fakat bu ayinlerde pek 
bir rezalette yap1hr. Tasika
tm bir csas1 de fah§e istinat 
cder. 

Tarikata mensub olanlar, 
i;ok kütumdurlar; tarikat 
hakkmda hi~ bir kimseyc en 
kü~ük bir malumat ve.-mez
ler. Ve son zamanlarada ta
rikahn mmsublan ekseriyetle 
D§ag1 tapaka kadm ve erkek
lcrdi; bular dini bir perde 
altmda, ruhlarmdaki ~irk:in

liklcri dökcrJer, dururlar ve 
zab1ta umumi ahlak kaydc
leri bunlar kar~1smda her 
vakit aciz kalmaktad1r. 

29 ACUSTGS 

General Rasidl 
Kulahd1r. 318 senesinde 

Harbiye mektebinden ~1kmlf"' 
hr. Rumelideki Harekati Te
dibiyeye, ve Balkan harbin
de, umumi harbde de ve 
Kafkas, <;anakkale savafla
rma fiilen i§tirak etmittir. 

Milli Mücadele senesmde 
Salihli cebhesinin tetkiline 
memur edilerek tek ba11na 
orada, Salihlide, Kulada, 
Ödemi§te Müdafai hukuk 
cemiyetlerini kurmu§ ve dü,„ 
mana ilk kur§unu atan mü
cehitleri taphyarak cebheye 
sevketmi§tir. 

Ala§ehirde iken <;erkes 
Edhemle aralarmda memle
keti müdafaa meselesinde 
~ikan bir ihtiläf üzerine ölil~ 
me mahküm edilmi§ti. 

Bundan sonraki ydlarda 
Antalyada istihbarat müdü~
iügünde ve büyük taarruzda 
da 6 inc1 f1rka top~u kuman 
danhgmda bulunmu§tU. Dü§• 
manm en mühim muharebe 
yapbg1 (Toklu) sivrisinin ta· 
raf1m1zdan zabtana ämil oJ
mu§tur. 
izmirin istirdadmda k11lada 

kurulan askeri fevkalide 
divan reistiginde bulundugu 
müddetce verdigi ädiline 
kararlarla kendisini halk1m1· 
za sevdirmi1tir. 

Bilahare T op~u zabit mek
tebine ve Kars Top~u Alay 
kumandanhgmda, lzmitteki 
T op~u Liva kumandanhgmda 
ifay1 hizmet etmi§tir. 1ki se· 
nedenberi de lzmir Müstah
kem Mevki kumandanhg1n1 
vekäleten idare ediyordu. 

Kendisini kutlular ve mu· 
vaff ak1yetler dileriz. _____ , ... , ___ _ 
Borsa 
Hareketleri 

ÜZÜM 
Dün borsada ~okca üzüm 

sablmt§br. Ak,ama kadar 
kaydedilen miktar 6052 ~u
vald1r. Fiatlarda 5 kuruttan 
13 kuru§ 30 paraya kadar. 

Dün borsada abt olmakla 
beraber fiatlarda 10-20 para 
bir dü§künlük görülmii,tür. 

Bugün daha fazla dütkün
lük ihtimali vardir. 

INCIR 
5 Bu~uktan 15 kuru§a ka• 

dar dün 3107 ~uval incir 
satilm1§hr. 

KUMDARI 
7 ,5 - 8 Kuru§tan 93 ~uval 

sablm1§br. 
PAMUK 

45 - 4 7 Bu~uktan 62 balya 
sablm1§br. 

PALAMUT 
345 ten 445 Kuru§a kadar 

340 kental sablm11br. 

Müsait 
zamanlar 

Müsait zamanlar1mzda UcuJ 
luk Sergisini geziniz. Mutla· 
ka mal almak mecburiyetin
de degilsiniz Sergiyi gezer 
~e~itleri, fiatlar1 görürsünüz 
ibtiyac1n1z oldugu zaman ken
diniz gelemezseniz birini 
gönderip ibtiyac1n1z olan 
mah aldmrsm1z. Pazarhk ol· 
mad1g1 i~in aldanmak olm1-
yacag1 gibi muhayyer oldugu 
i~in yanh~ dahi ahnsa geriye 
iade edebilirsiniz. Mü1terilere 
her kolayhk gösterilir. 

Tuhafiyeye ait her ihtiya· 
cm1z1 Ucuzluk Sergisindell 
ahn1z. 


