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SOKAGINDA 

Dercedilmiyen evrak iade 

eclilmez 

CSi 
SESIDIR 

Ne1riyat Amiri SIRRI SANLI 

ABONE SERA1Ti 
Seneligi 7, Alb Aybg1 4 

Lirad1r, Günü Ge~mit 
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AL TINCI SENE No: 2540 · 2 AGUSTOS 1935 CUMA TEL: 3503 ( 100 PARA ) 

BARB A 
Uluslar sosyetesi harbin 
önüne gefmege fall$lyor 

-== „ .. oo••oa · 
ltalyan murabhas1 baron Aloizi 25 Agustos-
dan evvel harba giri§ilmiyecegini söylemi§t•r - •. „ •• ___ _ 
Habe in1perntorunttt\ ycni bir diyevi: Habe~istanda yapilaca l< hir ltarp 

haJ~,a iq.i„ ) ·tf<t111 öläcal<tu~. Ulu htr so yetesinc inani) onnn. F a ka t 
. .. ha1•b oiu1;sn o rdiin1Un ilfi a~keri bcn olacaJI1n1 
l lanbul (G.D.)- Ce-
iievreJeii kaBer Ve· 
riJiyor; UJuslaf kur~- I 
tnunun bugünkü ilk 
toplanhsmda ftalya -
liabe§istan anla§maz

l1g1 konu~ulmu§ ve 
harbm önüne ge~mek 
i~in ahnacak tedbir
ler hakkmda fikir ta 

SDA 
Kücük anla$n1a , 
-------------~--------------- oo~~---------------------~ 

29 Agustosta Yugoslavyan1n 
Bled „ §ehrinde toplanacak 
Bükre~ (Ö. D: ) - Kü- ' onlar1 Sovyet iyasas11'dan 

~ük an)a§ma daimi kon!eyi haberdar edecek ve yak1u 

Ahmet ve Asim eovoK ELelsE FABRIKAs1 EsKI elT PAZAR1 
NUMARA 15 - 17 TELEFON 2042 

liereke Fesbane ve Karamürse) fabrikalarmm en :z.arif ve cn dayamkh kuma§larmdan ü~ purova üzerine 2 2 liradan 26 liraya kadar mükemmel 
1s01arl~ma elbise yapihr. YapiJacak elbiseyi mü~teri begenmezse ahnan kaparo tamamen iade edilir. Magazam1z1n Jevbasma dikkat ediniz. 

I? 
Bir deniz 
Kazas1 

Selänik, [Özel] - Buraya 
geien Hellas vapurunun sü
varisi zab1taya müracaat ede· 
rek seyahat esnasinda bir 
yolcunun denize dü,tügünü 
haber vermi§tir. 

Gemi Selinige gelmeden 
birka~ saat önce 14 ya§1nda 
bir ~ocuk denize dü§mÜf ve 
indirilen sandalla yapilan 
bütün ara§brmalara ragmen 
bulunamam1~br. 

i1~i birlikleri 
Dain1i heyeti se~ildi ve 

Zasdik edildi 

T'elefon 

No. 

3882 



S.hife 2 

~~~~:~~~~~ 

·~------„oo„ ~ 

Türklerle Kar§• Kar§1ya ~ 
Y azan: Türk~eye <;eviren: ~ 

ANRI FÖ'V i 
~ -111- :Su~~~ 
?~man1n Anzak - Suvla n1evzilerini bo~alt

mas1, dü~ünülen zamandan 24 
; saat evvel bitn1i~ti! 
) yerde bulunan tüfek~i- : husust ahnan son haberler-
,. Kibar ve top~u onba11s1 den ~1kardrg.m bazr notlar: 
ki maruz kalacaklar1 pat- Heleont hafriyah - A sa-
a veya zehirlenme tehli- riatika Akademisi, <;anak-

1ine ragmeg depoya gire- kaledeki Frans1z sipelerinin 
t yang101 söndürmek i~in bir ~ok antika par~alar mey-
. türlü tedbirleri derhal dana t1kard1grndan haber-
1lar ve yangm1 söndür- dar olmu~tu. Yüksek tedri-

c;er. .sat müdürü M. Lüsyen Pu-
3u iki asker bu vesile ile, ankare de §imdi, Heleont 

une olacak bir sogukkan- mezarlrgrn ke§feden Frans1z 
':t ve bir hamiyet göster- k1taah tarafmdan haz1ranm 
tir: <;anakkaJe kuvvei se- 28 indenberi yap1lan ke§fi-
'yesi tarihine yaz1lmak ~e- yat hakkmda kuvvei seferi-
ni kazanmqlardir. ye kumandanhgmdan mufas-

.i/ak'a duyulur duyulmaz sal bir rapor ald1gm1 Aka-
1ateyn kaptan1 (diniz kay- demiye bildiriyor. Bu rapo-
kam1) Dübna Sanjer ce- ru M. Lüsyen Puankare ce-

11e deposuna dogru abld1 miyete vermi§tir. 
z her hususta gösterdigi Fakat rapor yalmz ba§ma 
llaretle imdad vas1talar1m gelmedi: i~inde c.;anakkalede 
~irhyarak yangimn söndü- ~1kar1lan bir k1s1m antika 

8
J1lesine bizzat i§tirak etti. e§ya meselä vazolar, statü-
ier taraftan da lo uncu Jer ilä. bulunan bir~ok san-
jyat luhaf taburundan d1klar da beraberdi. Bu san-
~ci mülizim Bujye ile ~a- d1klar Luvvr müzesinde mu-
1 Tuzi karakol yerinden hafaza olunuyor. Oraya bu 
Jmbay1 ko1arak getirmi§- hafta vard1lar. Bu anda san-
dir. d1klar ~1kar1hyorlar. Müze 
.~adakat ve fedakärhklar1 muhaf1z1ar1 tetkik ediyor, son 1
•esinde, bertaraf edilen ra cidden fevkaläde olan bu 

11 
ikeden tehlikeden dolay1 harb ganimetleri hemen hal-

.ün zabitan ve efrada c.;a- ka gösterilecektir. 
~lkale kuvvei seferiye ku- Senegallilerin vapura bin-

ndanlrg1 tebrik ve te§ek- dirilmesi heplgeceleri oluyor. 
t ·lerini hildirmekle bahti- Nisbeten sakin bir deniz ve 
·dar. „ 

; Ai~:~~~~:r.~: 
}5 Birincikinun - HeJe
: hariyat, asar1atik akade-
4si tarahndan mazhan hür 
1t ve kabul olunmu§tur. 
~natik mütehass1slar1m1zm 
td•klari eserler Luvvr mü
ii1de gösterilekcetir. Bu 
~ ~ 11!:'11 ~ 
..:. ~ 11i-:.. ~rd 

Jzmir birinci icra memur-
'Undan: · 

l\~1k arbrma ile paraya 
frilecen gayri menkulüne 

Masena ve Sakaliyen gemi
lerinden istifade sayesinde 
müsait ~artlar i~inde cereyan 
ediyor, K1taabn degi§tirilme
si i§i da tabii halinde de
vam ediyor. 11 den 16 ya 
kadar cephernizi i§gal etmi§ 
olan lngilizler bugün i§gali 
A 12 ye kadar ~eni§lettiler. 

(Arkas1 var) 
~ 11'':'11 
..... ~d 

Acele sat1l1k 
Kar§iyaka Banka sokagm: 

da 24 - 66 numarali evler 
acele sahhkbr. 

ldarehanemize miiracaat. 
1-6 

( Hallan Se1i ) 

Elen re1im l$l 
•• • • 

Gösteriler devam ediyar, M. 
Caldaris bir diyev verdi 

m•§ olan Genoyu yapbraca
gm1 ve bu esnada memle
ketin asayi~inin bozu)masma 
da kat'iyen meydan vermi
yecegini söylemi§tir. M. <;al
daris hükumetin iyi niyetle
rine deli) olarak cumhuri-

2 AGUSTOS 

Me~hur Yunan Muhrrrirlerinden: Pavlos Argiru'nunlEserinden 

ßr/ilfNtNci Ktz1 
~av1 

CAKICI EFE 

- IKINCl KISIM -
- YAKAN A~K -
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Atina [ Özel ] - Korfo 1 
adasmdan dönen kralc1lar 
partisi lideri Metaksas Atina 
§arbayile görü§Üp eski kra
lm Yunanistanda tekrar kral 
bk kurulmas1 i~in ko§tugu 
~artlan ögrendikten sonra 
gazetecilere demi§tir ki: 

- Lideri bulundugum par
tinin programmm ba§mda 
eski krah Y unanistana getir 
mek vard1r. Bu kralm bile-

yet~i gaüetelere tecavüz edi
lecegine dair ~1kanlan ya- 1 

Ay§e, italyan madam1n1n bir 
derd i~inde oldugunu anlad1 

cegi i§ degildir. Ulusun hak 
k1d1r. UJus kendisini isterse 
kral Yunanistana gelmek 
mecburiyetindedir. Kralm §ar 
baya bu ~ekilde cevab ver
mesi Yunanistanm hakiki 
durumunun kendisine yanh~ 
anlablmasmdan i!eri geJmi§-
t
. 1 
Ir. " 

M. <;ALDARiSiN DiYEVf 1 

Atina ( Özel ) - Dün 
gece Atina basm üyelerini 
kaaul eden Ba§bakan i~ si
yasal durumun degi§medigini 
Atina §arbaym1 eski kral 
Jorjdan getirdigi haberlere 
ragmen hükumetin kararla§-

11.;i1 11;i1 p•"' ~ 
b•otll lluo•'l huo1d ~ 

lzmir Sicili Ticaret Me-
murlugundan : 

ymb üzerine bu gazete ida
rehanelerinin polislerle mu
hafaza altma aldmld1gm1 
bildirmi§tir. 

GÖSTERiLER 
Atin?, [Özel) Dün Gi-

ridde iraklionda cumhuriyet 
lehine büyük bir gösteri ya
p1lm1§ ve genoyun yap1lma-
mas1 i~in hükiimete ba§vur
maga karar verilmi~tir. 

Colosta da böyle bir gös-
teri yap1lm1§hr. 

Atina, [Özel] - Drama
nrn Y cniköyünde kralc1larla 
cumhuriyet~iler arasmda ~1-
kan bir kavgada bir jandar
ma ölmü§, bir sivil de ag1r 
surette yaralanml§br. „.] P'•l ,.„ , .•. , 
~- ~- EI.;: 11„„11 

Mena§e ve Roben KapeJlu-
to'nun imzalan oldugu ve 

izmirde Osmaniye cadde
sinde c.;ukur hamamda tica
ret yapan müseccel [Anadolu 
inki§af Ticaret §irketi limi
tet] ~irketinin 30 - 7 - 935 
tarihi ile tastikli sirküler ti
caret kanunu hükümlerine 

1 quzurumuzda imza eyledik
Jeri tastik olunur. 

göre sicilin 1457 numaras1na 
kayt ve tescil edildigi ilän 
olunur. 

lzmir Sicili Ticaret me 
murlugu resmi mührü 

H. Tenik 
imzas1 

SiRKÜLER 
Saym Baylar, 
izmir ticaret sicilinin 744 

numarasmda mukayyet §ir
ket mukavelenamesi mucibin
ce idare genel direktörleri 
bulundugumuz, merkezi iz
mirde vaki, Anadolu lnki~af 
Ticaret §irketi Ltd. in olbap
taki sicile kayt ve ilän edi
Jen umumi vekälet ve sir-
külerle mucibince izmir mer
kezinin \ emsili selähiyettar 
bulunan bay Mateo Alaluf 
ve bay Hanri Kaspi imzalan 

22 l"emmuz 1935 

1-

Rodos Konsolosu 
mührü ve imzas1 

Rodos Konsoloslugu 
Kan~ilan 

Faik Yüce 

2 - Rodos 
kätibi 

1mzas1 
KonsolosG 

Celälettin 
U. No. 6946/6947 
H. No. 11112 
Tarife 34 
Ahnan bar~ 4,40 
No. 69 

Nuri 

Aarkadaki mühür T. C. 
Rodos Konsoloslugumuzun 
mühürüdür. 

29/7/1935 
Hukuk i~leri As. D. 

mühür ve 1mza 
Umumi No. 6552 
Hususi No. 1/84 
i~bu 20 Temmuz 1935 ta

rihli sirküJer altmdaki imza
lardan Türkiye Cumhuriyeti 

- isteyecegim ~ok ko-

1 

hal var s1kmbb görünü-
layd1r. Kokmayimz, size ya- yorsun ! 
pdm1yacak bir §ey teklif - Hi~ bir 1eyim fiOk, ae-
etmem! nin evhamm! 

- Buyurunuz sizi dinliyo- Ay§e, hammm1 ~ok sev-
yum. digi i~in bu sualini bir kas: 

Bu kü~ük fotograf maki- defa tekrarlaymca, Emi}ya: 
nesi yammzda m1d1r. - 0 ... Ay,e ... Dedi. Ha· 

- Evet. kikaten ~ok oluyorsun. Rica 
- Bu resmin kli§esi de ederim, benim i§lerimle bu 

duruyor mu? kadar aJäkadar olmaktan 
- Evet. vazge~. 
$u halde, bu elimdeki res- Fakat Emilyanm bu hid-

mi bana veriniz. Mukabihn- deti ~ok devam etmedi ve 
de ben de fedakärhktan ~e- Anenin yamna giderek: 
kinmem! - Ay§ecigim, sen benim 

- Pekälä, zize bir yadi- bu hallerime ve sözlerime 
gänm olsun ! kulak asma ! i~imde ~ok bli-

• * „ yük bir fenahk var. Dedi. 
Güzel EmiJyanm hayah bu Ay,e, hammmm yüzüne 

günden itibaren ba§kala§b. gamb, gamb bakb. Emilya 
Evvelkine nisbetle • mümkün sözlerine devam ederek: 
oldugu kadar az erkek mi- - Bana bir fal bakar m1-
safir kabul ediyor, izmirin sm? Diye sordu. 
yerli ve yabanc1 erkekleri - Ba, üstüne, hamm. 
gözüne ~irkin, ciliz ve aciz ::=: Ay§e, erkeginin cebinden 

j gorünüyor. bir deste"!kirli iskambil ki-
i · - Hamm1m, dedi, sende g1d1 ~1kard1, masa üzerinde 
~ bugünlerde ~ok tuhaf bir fal bakmaga batlad1: 
" - Hanimc1g1m, kig.dlarda 

Cok eglenceli buhün ~ok garib ,eyler gö·· 

B. d rüyorum. 
Ir gar enparti _ Neler görüyorsunfAy,e?. 

Altmordu spor kulübü ta- _ Kizm yanmda bir er-
rafmdan Agustosun ü~üncü kek görüyorum. Bu erkek 
Cumartesi günü aktam1 deniz kim? .. Kiz, sensin han1mc1· 
sporlar1 yurdunda gayet par- gim! Hem de... Kalbi kal-
lak bir gardenparti verilece- b" k me ya m ... 
gini ögrendik. _ Ammada yapbn ha?. 

Bu gardenpartinin ~ok eg- Kägitlar böyle gösteriyor .. 
lenceli ge~mesi i~in gen~le· 

nah .. i~te ··· 
rimiz tarafmdan icab eden Ay~e, bir an i~in durdu; 
tedbirler almmi§br. dalcnn, dalgm dü§lindu. Soo 

Serin ve ~ok eglenceli bir 6 " 

ra: 
gece ge~irmek istiyenlerin _ Bana baksanya hanim .. 
bu parlak gardenpartiye ko- Sen son zamanlarda yabanc1 
~acaklar1m kuvvetle umar1z. bir er~k i~in sikib i~inde 
Dondurmalar idin? diya sordu. 

Emilya, gayri ihtiyari bir 

i 

i oldutu Kar11yeka Alay
Nadir 1okag1dda 28 nu

oll'ab hanenin tamam1 tapu 
ydma göre ada 45-14 par

itde olup hududu plandadir. 

"""""""~"'""'-~- ve yahut bay Hanri Kaspi 
1 ve bay Raul Alaluf mü§te-

Rodos Konsolosunca tastik 
edilmi~ olan Bensiyon Mena
~e ve Ruben KapHotodan 
gayri olan imzanm zat ve 
hüviyeti dairesincc maruf 

Zehirli Mi? surette ba§m• tasdik yerinde 

vaz'1yedine göre: Kap1-

11 i~eriye girilince uzun bir 
a lzerinde solda ü~ oda 
::aya ~1kddrkta kü~ük bir 

lfu dabilinde bir mutbuh 
111 beton tara~a ve bir he-
an ibaret olup tamam1 

di lira k1ymetindedir. 

~tbu gayri menkul ipotekli 
1p burcu temin i~in sahh-

e k ld B" . . · ~· an 1. 1rmc1 arbrmas1 
Agustos tarihine müsadif 

rtamba günü saat 11 de 
• 1remizde icra edilecektir. 
. arbrmada yüzde yetmi§ 

1 nisbetinde bedel verildi
takdirde en ~ok arbrana 

bi le edilecek aksi halde 
.,, on be~ giin daha uzab
ak ikinci arbrmas1 13 Ey

ni 935 tarihine müsadif Cu
b. günü saat 11 da yine 
lremizde icra edilecektir. 
~ arhrmada da yüzde yet-
f be~i nisbetind.e bede) 
ri~i surette 2280 nu
.arab .k•nuna tevfikan sablJ 

be~ senede ödenmek üzere 
geri b1rak1Jacakhr. Arhrma 
§artnamesi 17 Agustos 935 
tarihinden itibaren herkesin 
görebiJmesi i~in a~1kbr. i§bu 
gayri menkül üzerinde hak 
talebinde bulunanlar eJlerin
deki resmi vesaiki ile birlik
te yirmi gün i~inde müraca
atlar1 Jäz1md1r. Aksi halde 
haklara tapu sicilince maliim 
olmad1k~a payla~madan hari~ 
kalacaklard1r. Sah§ pe§in 
para iledir. Müzayedeye i§ti
rak etmek istiyenler tahmin 
olunau k1ymetin yüzde yedi 
bu~ugu nisbetinde pey ak~a
s1 verilmek läz1md1r. Mü~te

riden yüzde iki bu~uk dellä
liye harc1 ahmr. Yüzde yedi 
bu~uk pey pey ak~as1 olma
d1g1 surette milli bir banka 
teminab dahi kabul edilir. 
Daba fazla malumat almak 
istiyenler 934-3031 dosya ile 
münadiye münadiye ve me
muriyetimize müracaat)an 
luzumu ilan olunur. 2390 

rek imzlarmdan mada, bu 
kere ayni selähiyeti haiz ol
mak üzere ve direktörlerden 
bay Meteo Alaluf veya bay 
H~nri Kaspi ile mü~temean 
vaz imzaya izmir merkezi 
memurlarrndan bay isak D. 
Enrikez mezun kilindigimizi 
beyan eder ve zirdeki imza 
nümunesinden kespi buyu
rulmas1 yalvar1r ve sonsuz 
sayg1lanm1z1 sunar1z. 

Anadolu lnki§af Ticaret 
§irketi limited 

Bensinon Menasche 
1mzas1 

Ruben Capelouto 
1mzas1 

Bay isak D. Enrikez 
$u suretle imza edecektir: 

Anadolu inki§af Ticaret 
$irketi Limited 

1mzas1 
Hari~te yaz1hp imzas1 tas

tik edilmek üzere Konsolos
lugumuza ibraz edilen yuka
ndaki yazmm aitmdaki im
zalarm Rodosta mukim ban-
ka müdürü bay Bensiyon 

izmirde Anadolu inki§af Ti
caret ~irketi Limited unvan
h müessese memurlarmdan 
bay isak D. Enrikes'iu olup 
huzurumuzda bizzat vaz ey
Jedigini tastik ederim. 1935 
senesi Temmuy aymm otu
zuncu Sah günü. 

izmir Ü~üncü Noteri 
Tahsin Amur 

resmi mühürü ve vekili 
Ali R. Günyer 

1mzas1 
Umumi No. 6552 
Hususi No. 1184 
Bu sirküler nüshasmm da

irede sakh 6552 umumi nu-
marah ashna uygun oldugu 
tastik k1hnd1. 1935 sencsi 
Temmuz aymm otuzuncu Sa
h günü. 

izmir Ü~üncü Noteri 
Tahsin Amur 

· resmi mührü ve vekili 
Ali R. Günyer 

1mzas1 

Birka~ yerden ald1g1mrz 
~ikäyet mektuplarmda, ~ocuk 
lann dondurma He zehirlen
diklerinden bahst:dilmekte
dir. 

Tehlikeli bir ~ekil almadan 
ge~en ge~en bu hädise)er 
dikkate Jäyiktir. Bu hädise
Jerin kalay1 buzulmu~ don
durma kablarmdan ~1kbg1 
muhakkakbr; sütlerin de bo
zuk oJmasmm bu hususta 
tesiri olabilir. 

~arbaybgm bu cihete dik
kat gözünü ~ekeriz. 

Kiral1k evi 
Olanlara 

Birinci ve ikinci kordon 
ile Karantina Göztepe ve 
Güzelyah semtlerinde leakal 
( 6 ) odah kirahk bir ev 
aranmaktad1r. 

Evini kiraya vermek iste-
yen ev sahiblerile ellerinde 
kiraya verilecek evleri bulu
nan simnarlarm ANADOLU 
matbasm~ müracaatlara. 

sallad1. 
- A§kolsun han1m1m. Ta

liin varm1§.. ne delikanh bu .. • 
bu civarda bu delikanb i~inl 
can vermiyecek kadtn yok ! 

- Masal ! 
- Masal degil, kigitlanm 

hi~bir vakit yalan söyleme
mi~tir. 

- Y aaa... ~ok güzel deli-

kanh m 1? 
- Evet. 
- Uzakta m1? yoksa lzmir 

de mi? 
- lzmirden d1tar1da am

ina.. ~ok uzakta degil ! 
- Dogru buldunjAy:,e .. 
- . ~u halde sen birini se" 

viyorsun. 
- Evet. 
- Benim haberim olm•" 

dan bu delikanhy1 neredeO 
tamdm?. • 

- Bir dostumun verd~ 
fotograftan tanad1m. l1te aell" 
de görf. 

Ve Emilya, c.;ak1cmm io•" 

hut fotagrafm1 Aney(uzattl· 
( Arkas1 var ) 



Dahili ve ~ocuk ·hasta 1kla 1 
~ :doktoru": ATALK N 

MahmutSev t 
RusvA DARÜLFÜNUNUNDAN MEZUN 

Diplon1a Nun1aras1 448 - 3·t.8 
. Hergün saat 15 - 18 ze kadar Kar§1yakada inkdäp soka
!!!-da 15 numarada hususi hastalar1n1 kabul etmektedir. 

0 -· "'J} „ 

Saat ~meraklila
rrna müjde 

Hayattn1zda saat t . . 
defaya mah amirab derd1nden kurtulmak ve bir 
ugramanir kusd!apbrmak isterseniz bir defa magazam1za 

ve f ~n 1 menfaabmz icab1d1r. Tamirat teminath 
enn1 olup m Ir b" y •• ua im, za itan memurine i~'riye 

Her !~i<I; 30 usk~ntolu!1ur 
l h . . p, koI, n1asa. d1var saati 111evcut „ up edi~rehk e~ya t' ahi bulnnnr. 

Fant-.z1 gübik camlarin her nun1aras1 
gclmistir. 

Odun pazan YoJ bedesteni Numarn 47 
TEKIN KUBILAY 

C Halkin Sesi ) 2 AtiUSTOS 

Tecrübeli bir : Sinir hastal1klar1na ~are bulundu. 
muallim ----------------------!--------_.-,-.....-..---.-----------------~!!!!""'---r ilk ve Orta mektebleri 

talebelerine ikmäl d~l;;fii'i~ 
az zama.;da büyük nbir gay
retve gayet ... eh~n .ücr~tle 
~ok kuvvetJi fali~bnp yeti§
mek-üre;;-~s~si 7°ders jv;;:-

~ megi teahhüd4·ve!muvaffaki-~ 
• yet temin eder. · -

Ad- • Arabfmm reS • Yagc1J.a·r 
sokag1 ARiF OKURER. 

T 
E 

R 
z 

• 
M 

Kemeralt1 
Hükiimet 

Kar§ismda 

[~] 

• t 

Seyredenler -~u kadmcagaz kederiuden, dü~üncelerinden ~1ld1racak diyorlard1. Fakat 
baz1 baz1 Kabaday1 ve Yükselden birer tane i~tihahk alm1ya ba~ladiktan sonra keyfine ve 
ne~'esine payan bulunm1yor. 

zl • • • erg1s1n1n Y e n i 
~e~itleri 

:~*** ***~:klbt1dc!.1c1c1c:k1c.1c:~"t*.1c*:IC 

~ TA YY ARE SiNEMASI t3~11~ 
4K BUGÜN 
4K iki büyük filim birden 

•• •• uyu 
VE 

Tenzilat1 
Tuhafiyeye ait bütün ihtiyai;larimz1, hediyelilderinizi e§i 

göriilmemi§ ucuz fiatlarlar izmir hükümet caddesinde ~ 1- FRAKLI ADAM 
~ SUZ VERNON -.FERNAND GRAVER - BARON FILS « ( Fransizca ~ark1h ve sözlü komedi ) 

Sen1si Hakikat 

Ucuzluk Sergisi nden ahmz 

Sayg1deger mü§terilerimizden gördügümüz büyük ragbet 
ten ald1g1m1z ceraretle Ucuzluk Sergimize yeniden pek ~ok 
i;e§itler getirdik. Piatlar1m1z i;ok ucuz olmakla beraber pa
zar ·hli fyorulmadan tuhafiyeye ait bütün iht1yai;larm1z1 ve 
hcdiyeh lerinizi alabilirsiniz. 

~ 2 - A§ktan Korkma 
« LIONE HAID - RALPH- A. ROBERTS « ( Almanca §ark1h ve„sözlü komedi ) 

~ --(SINEMA)--

A ac?.g1mz mal her hangi bir beple , i§inize yaram1yacak 
olur a yahut ba§ka yerde daha ucuz bulacak olursamz 

geri getirir paramz1 tamamen ahrs101z 

~ Hergün saat 16 da, Cumartesi 12,30 da, Pazar 14 de 

oo~~~~~~~~~~~~~~~~~~m~~ 

Sati~lan1n1z her vak1t n1uhayyerdir Okurlar1m1za Müjde 
.iitr~~; !4.li!'.!1:A~1rti1 "'fr!u!l~!ti 1iaJn 1rtrJln1 • ' u~(i ~~ sayfahk renkli ve resin1Ji bir kapla 

i k.lik Bi~ki Yurdu süslü kita plar yaln1z 

100 Paraya Müessisi: 

Zebra Hasan Taribin kanh ve merakb savlarmdan: Mevzuu tarihi ha
kikatlerden ahnml§ kitaplar serilerinden bir k1s1m: 

Hi~ diki§ bilmiyen Bayanlar birinci ~ubeye kabul _ 1 Osmanh imparatorlugu devrinde fuhuf, 
edili, bir senede bi~ki, diki§ ögretilir ve _ _ 2 Alemdaar ve f esi ve püskül ibtilfili, 

Maariften musaddak §ahadetname verilir U _ 3 Sarayda Rum kizlar1, 
ikinci §Ube tatbikat sm1fma; terziligin en ince nok- ~ _ 4 Bogazlanan Sadraza, 

t:ii talarim ögretmek üzere, birinci §Ube mezunlar1 ile o ~ _ 5 lstemezüüük. 
~ derecede diki§ bilen, makss ve bi~kiyi ilerlermek isteyen ~ _ 6 Kanh Kih~ 
~ Ba~anla~a ~ _ay z~rfmd~ _prati_k .. ~ak~~· kadm ve erk~k ~ - 7 Kanuni sultan Süleymanm bir a§k maceras1 . 
.fii elb1selen b1~1lmes1 ve d1k1lmes1 ogrehhr makastar yeh§- i) Vesaire vesaire .. 

- tirilir ve diploma verilir. ~ ~~~~~;;~~.,,.~„„~ ..... ~ „ * * 
- ~~~~~~~ .. ~\; a Bi~ki ve diki§ arzu eden, Bayanlara -hususi olarak-. ~~ -:- ~ G l kl . . . 

<] dö~~v~~da ~östermek suretile ~alebelerde _kabul ed1hr J! ~ o··z u·· erlnlZl 
~ Dugunleri olan Bayanlara b1r~ok yerler11 ~ar§IYl do- ~ ~ 
~ la§1p yorulmadan bir defa Yurdu ziyaretleri rica olunur B ~ 
~ Yurdun atelyesind~ cih~z ve ge~~nli~ elb~seleri, kar~?la _- ~ F enni varl1g"' 1 ile tan1nm1s 
~ tak1m1, perdcler I§lemr. Hergun s1par1§ kabul ed1hr ~ ~ 
~ Ayrica haz1r yatak tak1mlan ~ok ucuz bir surette satihr - fu Bol c;esitJi dai1na ucuz satan 
~ . "11iJ ':J ~, l~I l~'llll;Jl !i!;l'llr:lll!J· yll . ~i . 1 ~ ~ ~ 

EL RAKISI 1 S. Ferit ~ifa y 
Az zama zarf1nda Kabaday1 ~ Eczanesine 

ra adar yükselmi§tir ~ 
------·-----------------=-.--"':'.-- fl sorup fia t ügrenmc-

1 R A R T A ff L 1 L 1 ~ den kafi)ren alma
~ imyager Abdüsselam Ak- ~ yiniz. 

günlü Laboratuvar1 1 G O Z L Ü K 
Saghk Bakanhgm müsadelerile 2 inci Beyler sokagmda E 

Beyler hamam1 yanmda 72 numarah daireye ge~irilmi§tir. ~ üzeri1 !C 111iiskülleri-
Amerika, ingilterc, Fransa, Almanya ve isvi~rede 'f edkikab S . ~ . 
kimyeviyede bulunan PASTÖR enstitüsünde idrar ve kan ~ n1ze cevap venr 
tahlilleri KORi enstitüsünde Smai ve maden tahlilleri üze- ~m· 
rine ~ah§an Kimyager A. Akgünlü her tahlili bizzat kendi- • „ 
si yapmakta oldugu gibi saym etibbamn gösterdikleri mzum ~ T optan Perakende iizerine hususi ara§hrmalar da yapmaktad1r. . ~ 

Laboratuvar hergün sabah yed1den ~ s F eri t ~if a eczanesi Hükumet • 
gece ona kadar a~1kbr ~ • Y Siras1 

Telefon: 2052 ~~m~~~~~n~~~reJE r@JsrQE • 
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i Zogonun yaveri 
1 „ __ _ 

19111...-......... „. 
Muharrem Bayrakdar Neden 

Daga Cekildi ? ... 1 
C. H. Partisi 

l &>oC>OOC>OOCOOOooOc~IOOOOOI"' 

l B b k 1 Yunanl1lar 
&§ a an •• 1 izmire gelecek µ~ "!apur a k 

Istanbul ( özel ) - Ba,- lzm1re gelece 

' 

Y AZAN: Adm1 Sakhyan Bir Arnavut 
7-

Ahmed Zogo, Saray taraf1n
dan Viyanada tahsil ettirildi 

Zogo Matide yafayan müs-: Esad Toptani, yegeninin 
lüman Arnavudlardan birinin eyi terbiye görmesi i~in sa-
ogludur. Babas1nm kulesinde ray ve Hamit üzerinde 
dogmuttur. ~ok büyük tesirler yapmt§-

Amavudlukta Kule, vak1a br. Ayni zamanda Arap 
tekil itibarile pek bi~imsiz lzzet, Drüz daglari ~ingene-
bir nevi meskendir; fakat Jerinden Necib Melhame 
mana itibarile "~ato„ demek- Basurcu Agäh gibi sara-
tir. Henüz orta as1rlar haya- ym Osmanb saltanahnm 
bm yapmakta olan Amavut- te§kil eden muhtelif millet-
luktu. Kendi kendisine etrafa lerin az1b mümessillerini elde 
-.eya kuvvetinin yettigine etmi§ idi. 
lalkmetmege abtan Arnavud Bu sayede gen~ Arnaeud 
aga veya beyleri s1k1y1 görün· Ahmed, sarayda bir rehin 
ice bu kÜlelere iltica ve ta- olmasina ragmen Avusturya 
'hassun ederler ve müdafaaya ya, Viyanaya tahsile gidebil-

-----------------~oooo---------------------

GenyÖn kurulu toplant1s1nda 
verilen kararlar 

Ankara 1 (A.A) - C. H. P. Genyön gurulu bugün belli 
toplanbsm1 yaparak baz1 il~e ba~kanhklari ile ilyön kurul 
üyeliklerine sec;ilenleri ödevlerini inceJiyerek onaylad1. Par
tinin ic; i~leri üzerinde görü~meler yapb. 

co~------------~~~~~-

l3a § ta r a f 1 l inci yiizde 
o:111ühimmat ve siläblarm1z1 evvel ciü§mana bilyilk zarar-
nasll tedarik edeceksiniz? lar verecekler bu da bizim 

- Hep Haba§li olan yedi i~in bir faikiyettir. 
~efin her birisi bir kolorduyu F ransade tahsil eden za-
idare edecektir. Bu kolordu- bitJere de büyük bir ehemi-

bakan ismet . inönünün yap- Yunan Turist büros~ndan 
bg1 inceleme dola~mai1 bir paiiay1r1m1t bUrosuna b1r tez• 
haftaya kadar sona eretek- kere gelmittir. Bu tezkere• 
tir. de Yunanb dostlar1m1, pana• 

Evvel~e tertlb eclilen pr~.g ymn c:levnmi mfic:ldeHttce 22, 
ra.~a gore Ba1bakamn Gu- 20 Agustos ve 4 Eylül tari• 
mu§haneden s<?nra Samsun h" d olmak Ü!ere ü~ tebel• 
ve S1vas1 da z1yaret ederek ~.n e . . d" Het 
oradan Ankaraya dönmesi iuh terbp etmttler 1r. 
muknrrer bulunuyordu. kafile ltmirde be!fer gfin ka• 
. Son bir tahmine göre fsmet lacaklard1r. , . 
Jnönü Samsundan Güneysu Dostlar1m1z lzmirin bir1nd 
vapurile ~ehrimize gelec:ek ikh1d, U~üncü i1n1f otel lial• 
ve burada bir müddet kald1k- Jarile Jokanta fiatlanttt V• 
tan so?ra Agustos sonlann- nakliye ncretlerini gezilecek 
da lzm1r Arsrnlusal panay1- - -1 k yerleri bakkm· . .. I . ve goru ece 
rmm1 a~mak uzere zm1re d k" ul na da mufaasal 
gidecektir. a 1 sorg ·1 a~t i 

----.:.- cevap ver1 mitt r. 

~arba)1l12'1m1- Tarife komis· 
•• •• larm ber birisi aradaki rab1- yet ve deger veriyorum. Bun-

tay1 muhafaza etmiye ~ah§- lardan hirisi bin ba~1hga 1 

makla beraber ba~hba~ina terfi ettii ilmi~tir. Hep iyi yea. 

ibatlarlar. mi§tir. 
Zogonun babas1, bir vak1t Ba§kätib Tahsin pa~a, bu 

z1n ovunce 
deger bir i1i 

yonu tekrar 
loplanaeak lar ikinci Hamid ile aray1 gencin Viyanaya gönderilme 

bozmu1 ve ya Hamide böyle sme taraftar olmam1~ ve Ha-
bilc:lirilmit. Zogonun annesi mide : 

de eaaseo mabud Esad pa- - Arnavutlukta her za-
1an1n Toptaninin ailesine man ho,a gitmiyecek ahval 
mensubtu. zuhur etmektedir. Esad pa~a-

Bu Esad pafa, - Vehibin 010 yegeni ve asi bir serker 
kardeti Yanyab Esad pa~a denin oglunu Viyanaya gön-
degil - Hamid sarayimn ye- dermekte ~ok büyük tehlike 
tittirdigi acib tiplerden biri- Ier vard1r 1 Demi§ti. 
aidir; kendisini Avlunyab fs- ( Arkasi var) 
mail Kemal Veloradan fazla 

~ ~II r•: 

birer mühim vazife ile mü- ti~iyorlar ve kendilerinden 
kellef bulunacaktrr. ~ok istifade edecegimi iimit 

"Modern silahlann az ol- ediyorum. 
mesmdan dolay1 bu kolordu- " En ~ok ca01m1 s1kan 
lardaki bütün efrad n tam haks1z yere Habe~istana ge-
ve mükemmel bir surette lecek silählara konan ambar 
techiz edilmesine imkan ol-
roamakla beraber bizlm or
du:nuzda i~ görecek olan 
~ok cesur ve ~evik Habe~ 
akmc1lar1 muntazam ordudan 

go yüzünden ' <;ekoslovak, 
Bel~ika ve Amerikan mü
himmat fabrikalarile olan 

Arnavud tabbna namzed gÖ- ~ lti.dll 

rür. Fakat. .. Y1ld1z sarayma , Tcu·· neu·· 116.urad 
arz1 sadakattan da bir an lJ j l Y J ~ 
geri kalmazd1. ' 

konturatlar1m1zm bozulmas1· 
dir. Fakat yakmda bu am
bargolann da kald1nlarak 
serbestce siläh ve siläh ve 
mühimmat alabilecegimizi ü
mid ediyorum. „ 

Hamid belki Esadm bu ------------00--- --------------
halini biliyordu; bilmemesine 
de imkin yoktu. Safiye Bafu Sultan 

- UJuslar sosyetesi pek 
yakmda topJanmak üzeredir. 

Binlerce hafiye ve casu- ----------------~··„„-----------------
Basta raf 1 1 incide -

~ 

öldürücü darbeyi de almak 
üzere idi. 

italya ile sulhperverane bir 
anla§ma yap1Jabilecegini hälä 
ümid ediyor musunuz? 

- Eger ingiltere ve Fran
sa hakh tarafa yani bizim 

Bayrakli ile Turan arasin
da bulunan Gifreye ait eski 
bir tersanenin yol üzerindeki 
dirsegin tehlikeli bulundugu
nu yazm1~ vu ~arbayhg1m1-
zm önemle dikkat nazarm1 
~ekmi§tik. ~arbayhk yu.1m1z1 
nazari dikkate almt~ ve ter-
sanenin bulundugu yere bir 
fen kurulu göndererek i!fi 
tetkik ettirmi~tir. ~arbayhgt· 
m1zm ~ar i~lerini dakika ge
~ir1neden yapmay1 kendisine 
bir yüküm bildigini görmekle 
büyük bir §evin~ ve övün~ 

1 j duyu;oruz. 

20 Ilkte§rin 935 
•• •• pazar gunu 

MEMLEKETIN HER TA
RAFINOA GENEL NÜ

FUS sAVIM1 VAP1 
LACAKTIR 

Önümilzdeki alh ayhk def':: 
re i~in tabmil ve tahliye üc· 
retleri körfez vapurlar1 bilet 
ücretlerini te pit etmek üze· 
re toplanmakta olan tarife 
komisyonu dün tekrar liman 
i~leri genel direktörlügünde 
toplanm1~ ve tetkikatma de· 
vam etmi~tir. Evvelki tabmi· 
ne göre dünkil toplanb son 
olacakbr, Fakat vapur bilet
leri ücretleri görü1ülmedigi 
i~in son toplanbnm Pazartesi 
gününe b1rak1lmas1 ve bu 
toplanbda körfez vapurlaJ'I 
ücretlerinin tesbiti muvank 
görülmü11tür. ---llfl• 
Yine mazot itil 1un ne k1ymeti kahrd1?. Ha

Mid, Esad pa11ay1, saraylara 
Jiyik bir tabiat ve duyguda 
oldugu i~in hediyeler, ni~an
lar, riltbelerle yanmda bu
lunduruyordu. 

ge~tiyi neye mal olursa olsun 
öldürme ve denize atmak i~in 
~ahnorlard1 vs ~okluk saye
sinde zaferin kendi tarafla
rma dönecgini ümid ediyor
lard1; bölye olmas1 da pek 
tabii idi. 

Tarn bu s1rada, yirmi, otuz 
kuyvetli ag1zdan ~1kan bir 
" Allah... Allah!.. „ ava
zelerile kalyon sanki sarsild1 
yarah serdenge~ti etrafmda 
hepsi de dalk1h~ olarak dar 

bir halka te§kil etmi~ olan 
Venedildilerin silählari, sanki 
gaipten hareket eden bir el 
tarafmdan olduklan · erde 
tutulup kaldilar. 

taraf1m1za iltizam ederlerse , 1 - Nüfus say1mma esas 
. olmak üzere belediyelerce 

Bundan bet on gün evvel 
Belediyenin mazot bulundu
rulmamas1 yüzünden bir eve 
ceza verdigi yazm11hk. 

Bugün idarehanemize ma· 
ruf tüccarlardan bir ka~1DID 
imzasile ayni sene i~in ye· 
niden r-bir tikäyet geldi 

I 

r 

Fakat enittesi ve Zogonun 
babu1 olan Arna vuddan 
ku1kulan1yordu. Bunun i~in 
Esad pafa vas1tasile bu Ar
navuda olduk~ mühim he
diye ve bir de rütbe gön-
dermit fakat uglu Ahmedin 
terbiye edilmek üzere sara
ya •erilmesini istemi,ti. 

Y ani.. lkinci Hamid, bu 
adam1n 1errinden emin olmak 
i~in oglunu 1araya rehin iste 

e mitti. ltte bugünün krah 
Ahmed Zogu, böyle bir ba
bamn oglu ve bu suretJe sa
raya kapdanm11 bir Arnavud-
dur. 

Ahmed Zogo, güzel bir 
deliltanl1 Ye... Sarayca terbi
yeli addedilecek bir gen~ti. 

logo, hayabn1n en ilk ter
biyesini, babas1n1n daghk bir 
yerde, bir nevi kartal yuva-
1m1 ancbran kulesinde alm1~
br. Bundan sonraki terbiye-

1 sini de Sultan Hamidin sara
t yanda ve ..• Viyanada alm1~br. 
1 Bu ü~ terbiye serisinin her 

hangi hir d1magda nas1l bir 
a netice ve e1er husule geti
e recegmi söylemege lüzum 

yoktur. 

Viyanada ... 
A•ed Zogoyu, Y 1ldaz sa

raya .fll:mali tahsil i~in Viya
' naya göndermittir. 

Hayret dei'il mi? 
Fakat hayre· e lüzum yok· 

tur. 

~ünkü, serden ge~tiler de 
insand1lar, bunlar da pala 
i~ler, süngü tesir ederdi. 
Her bir serdenge~di 3 - 5 
Venedikli geberttikten sonra 
ölse, gene zafer Venedikli
lerde kahrd1. Bununla bera
ber, serdenge~tiler bu feci 
ak1beti hi~ dü§Ünmeyorlar, 
mütemadiyen pala salhyor
lard1. 

Venediklilerin serdengec;
tiler etrafmdaki halkalari 
darlatttklar1 bir s1rada ... Kal
yona ilk atlam1~ olan kara 
yag1z babayigit, kolundan 
bir k1h~ zarbesi ald1; o gü
zelim bazu hurdaha§ olmu§
tu! koyn bir kan, bu par~a
lanm1§ bäzudan ak1yordu; 
babayigit bnlki de son ve 

Venedikliler, iki hatt a ~ü 
taraftan, k1lmc, me~, yatagan 
ve pala darbeleri yagmuruna 
tutuldular. K1sa bir zaman 
ic;inde güvertede sürülerle 
ceset biri biri üstüne y1g1ld1; 
ve taraf, taraf kan derecik 
leri akm1ya ba,Iad1. 

Venedikliler maglubtu ar
tikl 

Serdenge~tiler ve babayi
yitler kalyonun esash muka
vemetini k1rm1§lar ve galib 
mevkiinde idiler. 

( Arkas1 var 

izmir muhasebei 
memurlugundan: 

hususiye 

ldarei hususuyeye ait olup birnci Süleymaniye Kavakh 
pmar caddesinde kai 20 dönüm tarlanm mülkiyeti 22-7 .935 
tarihinde art1rmaya ~1karilm1§ isede teklif olunan bedei 
hadd1 laik görülmediginden arhrmanm on gün müddetle 

uzahlmas1 encümen viläyetce karara baglanmt§ oldugundan 
tarih iländan itibaren on gün müddetle arhrmaya devam 
edilecegmden 1artlar1 gf?rmelc isteyenlerin her gün Hususi 
muhasebe müdürlügune ve pey sürmek istiyenlerin de ihale 
günü olan 8-8-935 gününe tesadüf eden Peq1embe günü 
saat 9 dan 12 ye kadar depozito makbuzu veya banka 
mektubu ile encümeni viläyete müracaatlar1. 2402 

uluslar sosyetesinin kararm
dan ~ok büyük §eyler ümid 
edilebilir. Fakat italyaya hi~ 
bir toprak ekonomik imtiyaz 
vermek niyetinde degilim. 1 

Eger harb ilän edilecek o
lursa ordumun ilk askeri ben 
olacag1m tabaamm mukad

derat1 ile bilhassa aläkada
nm bunu herhalde gazete-
nize bildiriniü. 

Paris (Ö.D.) -- Ekodö 
Pari gayetesi Hade~lilerin l 
vatanperverliginden bahsedir-
ken ~unlan yazmaktadir: 1 

19 uncu asrm sonlarma 1 
dogru ismine (Siyah Jandark) 
nam1 verilebilecek bir kadm 

itallanlarm Adua maglf1biye
tinde biiyük bir röl oyna-
IDl§br. 

bütün binalara numara ko· 
nulalacakhr. 

2 - Numaras1z binalarda 
oturanlar hükumete haber 
yermege mecLurdurlar. Otur
tugu bina numaras1z oldugu 
halde haber vermiyenlerle 
bu numaralan bozan ve si-
len ve kald1ranJan i~in para 
cezas1 vard1r. 

Ba§vekälet istatistik 
Umum Müdürlügü 

Bay Remzi 
\TE 

Ucuzlugun SHTI 

"~emsi Hakikat„ m ucuz
luk sergisi sahibi bay Remzi 
bu defa da Istanbul seyaha· 
tmdan dönerck sergisine aS• 

tanbulun bütün güzelliklerini 
nakletmi§ bulunuyor. 

Her~eyi bizzat ve toptan 
sahn ald1g1 i~in herkesten 
daha ucuz satmag1 ba~aran 

Mazot bulundurulmas1 en 
nihayet yedi bu~uk kuru1luk 
bir ittir. V e belediyenin 
böy!e bir arzusunu bilenler 
evlerinde käfi mikdarda ma
zot bulundurmaktad1rlar. 

~u halde evlerinde mazot 
bulundugunu isbat edenlere 
ceza kesmek dogru olmasa 
gerektir. 

Ve ne §ayam dikkatbr ki 
elimizde bulnnan ve ayoi ka- l 
rarla ayni su~ i~in kesilen \ 
ü~ ceza ihbamamesinin ikisi 
100 biri de elli kuru1tur! 

Halk1m1z, kendi s1hhab 
i~in, haylaz mekteb ~ocuk
lan gibi zccri muameleye 
ve cezaya tabi tutulmamab 
ve evvelcede yazd1gam1z vec
hile ir~ad ve tenvir edilerek 

imperator Meneligi~ ikinci 
kar1s1 fmperatori~a Taitu bir 
~ok i§lerin idaresini iizerine 

alm1~br. Ordularm1 endegerli 
bir general gibi cebheden 
cebheye ko§turtmu§tur. 

1 bay Remziye " ho~ geJdin, bv veci~eyi yapmaja 
ucuzluk getirdin „ deriz. ve te~v1k olunmahd1r. 

sev1' 

italyan ordularm1 idare 
eden generallerden ne Bara

lier ne de Baldiserar siyah 
lmperatori~a gibi dirayet 
gösterememi~lerdir. 

Alemdar 
Bu ~ok merakh ve heye

can verici kitab1 " ~emsi 
Hakikat „ ucuzluk serg1sm
den araymiz. 

rmo;np:;;:::;~:;;;::il 
1 Baltac1 ~~!d~a~)~~s1~a~s~ ~o~~u? ~ 
'1. Bu merakh ve ibret ~ersler1 il~ ~olu tar1h1 ku~U~ 1 
~ kitab1m1z1 pek ~ok begenen hukumet kar1111ndak 
'1. ( O k ) müessesesi basbg1m1z iki bin ntlsb•Y1 
~ s a birden sahn alarak müfterilerine arm•- : 
'1. gan suretile sunmaga karar vermi,tir. . b i 
~ (Halkm Sesi) basm evin (Oska) ya gösterdig1 .. u 1 
• kk- V· b" b „ b1br. 11 : kadar belirlikten dolay1 te~e ur etmegi 1r orT ~ 

~~;s;:t;a~lii::*:::&~~lii::*:::& ..... ~~ ...... s.t-~ 


