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30 AGUSTOS 1935 CUMA 

30 Agustos Türkün büyük ba ramidzr 
„JC4:::tmm'\i. 

3
30 Agustos ~ 
~~k~n1~1 dan C.en- ~ 

Bugün büyük bayramimizdtr olombo 
Z1rhl1s1 

•••••••••• K1n1n l 1stünlügü n T„ k „ !0 
„ .Aiustos Dumlupmar ~ Ur UD 

0R•nin - t•· 1„ „ T'" k ~ a. us un gu ur 
tthinin dönüm noktas1· 
•lli '-'a l „ b l' „ • ' 1 

Atatürk Kumandas1 Al 1nda Hakiki Varl121n1 Gös
ter n 30 Agustos Ba§ umandan Zaf eridir 

En1rc rnuntaz1r 
bekhvor! 

Aden 29 (A.A) - Colom
bo admdaki ingiliz kruvazö
rünün bugün lngiliz somali· t··· r 1g1m1zm, en 1gi-

i1tnitin .. d . ana gov es1 acun-
a bft~ok milletlerin hür
:tle and1klar1 Cumuriye

lerneli · 

1~Ütk ül'kesini acun ha-
tilll~1ndan silmek i~in üze 

11 
lte saldiran dü~man 

a~9etlerine 26 Agustos 
fy ab, tan yeri agar1rken 

a 0n cebhesinde yap1lan 
arru2 28 Agustosda Dum ~I 
l>lnar1n susuz geni~ ova- n 

•
11 
da rneydan muharebe- ~ 
0 dayand1. n 
ta l~ Önderimiz Kamäl U 

1 turkün Ba~kumandan- ~ 
1 

•lttnda 28 Agustosda n 
t hyan ve 30 agustosda U 

11 lükle sona eren büyük 
e~dan muharebesi, süngü 
l'h • Yüce $efimizin dehas1 

: tnet~igin süngüsile yal
~h~akka dayananTürkün 'ij -~·~· dünyaya tamtb 
3~1n1 yerine getirdi. 

tllrd Agusto~ ~~tünlügü 
~ . Urnuzun 10c1s1 güzel 

3~e engelsiz yol a~b. 
lllJ Agustos zaferi y1ld1-

Bugün; varmlara can ver- : 
digi i~in ~ok degerlidir. Bu 
gün ak§am olurken makas 
u~larmm kapand1g1 ve sene
lerce bütün bir dü~man 

dünvasma emir vermi~ olan 
muazzam hulyalarm sendele
digi gündür. 

, 

Bugün, ölmemek i~in da
yanmaga mecbur olan dü~-

man ordusu, aslan k rl -
rimiz kar~1smda peri§an ol
dugu ve kahraman ordumu
zun : " Ordular ilk hedefiniz 
Akdenizdir. Ileri ! 11 Emrini 
ald1klar1 gündür. n e biricik izmirimize 

ok~~ Hilähm ula1jbrd1. l1 
4"'\gustos üstünlügü yas U Bugün, k1tanhm1z ge~tigi 

ve panik eden dü§man sürü
'>Ünün ge~tigi yollarda sav
letimizin ve §a~1rhc.1 hücum
far1m1zm eserlerini n-örüyor
lard1. 11 

an. •rkimazm göz ya11ta- ~ yollarda Megali ideasm1 ta-
1 8„tldi 15 Mayis 335 ka- hakkuk ettirmek i~in mermi-
tt„ Bunlarda, say1s1z top, tü-
lf"'~ tarihini yirtb: ~ lerimizin kazd1g1 ~ukurlarda 

11 
1t1rn i~in kanlarim aki- U c:. fek, otomobil binlerce ölülerdi. 

1 ca l b J d Bugün, Türk neferinin 
tilll' n arma veren lje it- .aponya a maddiyetin, uzviy tini, mane-
& •te hürmet. 
4~ günü yaratan 11anh orkuJll' bir viyatile ve ruhu ile besliye-
~ l?Umuz Atatfirke ve n ~ rek durmadan, yorulmadan 
~ b'degerli arkadaljlanna ~ HastaJik • • ve hi~ ~übhe yok ki bir an 
~t n•n .. 1.erce minnet ve ~ ydmadan Akdenizin p1rlantas1 

U Istanbul 30 [Özel) - Ja- olan hmirimizi kurtarmak i~in 
~•••~Jl::.tS~ ponyada korkun~ bir Anse- sevgili Ba~kumandanmdan 

tl:\fo Tayyare falit Letarjit hastahg1 ibtilas1 ald1g1 emri yerine ~etirmek 
t ~1km1~tar. i~in Oumlupmar ~ahikalarmt 
~llliyetine Hastahk memeleketin her a~an ve ko~arak degil, u~a-'ta;;----= tarafmda oldugu gibi ölüm rak göstererek amaca dogru 

~si te Cemiy~tinin 935 vak'alar1 da tcla~ verecek ilerleyen gündür. 
't)' Zarfandaki mesaisi ~ok kadar ~oktur. Hastahga tutu Bize bu günleri varatan 

• ner J. b tcelcr verdi. Onun lanlar 500 den fazladar, ölüm kahraman ordumuzun Ba~ 
k :~da mare~al F evzi ol- muayyen hadleri ge~mektedir. kumandam ile ordumuzun 
~l~e~e tayyareciligimizi „ •• „ •••••• „„„ •••• „„ •• „„„•••••••••••••••••••• 

ll~I ege ~ah~an kiymetli se, onbe~, yirmi sene sonra mizin uzak kö~elerine icJ.-
diJea~a tebrik eder ve medeniyet kartahmn bütün bmda asker, erzak, cebhane 

~llff:kne tayyare kadar vesaiti nakhyeye kaim oJa- sevki i~in son sür'atle gidip 
edet/Yetler dileriz. cagma ~üphe etmemelidir. ,-relen yolcu ve e~ya ta~iyan 

Z t'., ihti1;~tin bir~ok ke~if- Her ~eyde oldugu gibi (nakliye) tayyareleri de al-
1 ta a ar1 arasmda hi~ tayyare terekkiyatmdan hü- maktadar. 
t>ile!:~r1.et· kadar sür atla 1 ku~ met1'm1'z hakkile 1stifade D ~,...,. ü~ilnünüz ki: ~imdi Di}' r-
~a ~ Ir, Havalarda ur-1 tnah „ ediyor. Tayyare Cemiyetinin b k' V K 'b" k tkk· us olan bu vasata e 1r, an, ars g1 1 uza 

1 s h mesaisi bunun l n büyük ·11 tliy
0 1

a asinda u~arak 1 erimize göndercegimiz as-
. t. n 1 delilidir. k 1 ~h} san arin icad et- crler, o zaman, zahmetsiz 

1 er a d Tayyare Cemiyetinin him- L 
tl 'lind ras1n a sür'at 'lir surette bar günde varm1~ 

a tay met ve gayreti yurdda~la-"tak Yare ile yar1~ bulunacaklard1r. k arttk nm1zm fedakärhg1 snyesinde 
.., a bir mermilerden . Cemiyet bu yil ~anh ordu-
• ayh :y kalmamistir. bugün tayyareciligimiz pek 
tdtn r~nin bu harika lelj- mükemmel bir te~kiläta sa-

llblar1 berekkiyab nihayet hibdir. Bununla gögsümüz 
tt\1 tar avalara da bakinl kabarabilir. 
bll L • liava h k' · · C · d h Q §la a 1m1yeta em1yet; yur umuzun a-
~ lli ngicinda bu kadar valanm koruyacak ~elik kar-

v tnetin t i ed r- tallard n ba~ka; memleketi-

muza say1s1 elliyi ge~en, avc1 

bumbardm1an, nakliye tayya

releri hediyc etmi~tir. 

Bravo yurdda§lar1m1zc ve 
cemiyet .„ 

IL YAS YILMAZ 

biitün ümera, zabitan ve ne
ferlerine bizden yüz binlerce 
minnet vc ~ükranlar. 

~ BUGÜNKÜ MERASIM 
NASIL. OLDU? 

30 Agustos Zafer bayra
m1m saat 8 bu~ukta ilbayhk 
erkäm remi k1yafetle Müs
tahkem mevki kumandanh
gma gitmi~ ve bayram1 kut
lam1~br. 

9 da Cumudt alanmda 
Atatürkün heykeli önünde 
büyük ge~id töreni muvaffa-

---"Jr...,._ _ _. 

Teh id mektu-
bu göndermi§ 

.....-,,Mii ____ _ 

Paralan ahrken cürün1 
üstünde 'aka v1 ele verdi . . 

istanbul - Galatada bir 
yaz1hanede muhendislik eden 
Alman tabaasmdan Hanriye 
bundan bar iki gün evvel 
Kemal isminde biri bir mek
tub göndererek kendisinden 

tehdid suretile iki yüz lira 
para istemi~tir. Hanri mektu
bu almca i i polise haber 
vermi~ ve bunun üzerine yüz 
vetmi~ liranm numaralar1 ah
narak bir cürmü m ~hut ter
tib olunmu~tur. 

Kt2 mal dun p ralar1 ahrken 
yakalnnm1~ ve fakat bu mek
tubu Fran&ova isminde bir 
Macarm 1srar1 üzerine yaz 
d1g1 anla~1larak hca ikisi de 
adliyeye verilmi~lerdir. Su~
lular.n Sultanahmed sulh ce
za mahkemesince sorgulari 
yap1larak tevkiflerine karar 
verilmi§tir. 

k1yetle yap1ld1. 
'f ören i~in daha dünden 

Cumhuriyt t meydanmda lä
z1m geltn tertibat ahnmt~br. 

Bütün lzmir halk1, ulusu
muzu istiklale kavu~turan bu 
büyük zaf rin y1ldönümünü 
kutlamak i~in canla ba~la 

1 

sindeki Berberaya gelmesi 
beklenilmektedir. Kruvazör 
vukuab tak1betmek i~in Qra
da kalacnkbr. 

_,...„_C>~ „ 

Danimarkadan 
Gelen Ley ek 

Band1rma [Özel] - Bu
rada bir leylek tutulmu§tur. 
Leylegin ayag1nda bir yüzllk 

bulunmu§tur Yüzük bir par
mak geni~ligindedir. Ozerin
de ~u kelimeler vard1r: 

R. 5262, P. Skovgaard, 
Vilberg Danimark. 

__ _.__lüfur---

~ah~m1~, tezahür t yapm1~tar. isvic;redcn ila~ ahvor 
• *"' Paris [Rad yo J - Ha be~is-

Gece ~ebirde dört koldan tan bükümeti isvi~reye ~ok 
fener aJay1 yapilacak ve yer · m1ktarda ordu i~in ila~ ve 
yer eglentiler tertib edile- doktor edevab s1pari§ et
cektir. 

„ ·~ 

David lzmirde 
~~~--~--0000------------~ 

ezardaki ölüden alacag1n1 
almak i~in ölünün yakas1na 
yapi§an David izmire gelmi§tir 

100 bin ki~ilik bir ordusu 
oldugunu söyliyen ve bizi 
kararkäha daetv eden Balath 

,.... ... 
\ 

Nesim oglu David dü;-id;;re-1 
hanemize gelerek kendisini 
takdim etmi§tir. 

Resmini gördünilz David 

kaf~dan gayri müselhbr. Dün 
elinde bir ~anta ile idareha- 1 

nemize gelmi~, kendisini bü
yük bir umanda diyc tak-

dim ederek bizi karargäh1na 
davet etmi~tir. 

Davit. §imiye k dar e§ine 
tesadüf edilemiyen enteres
yan bir tiptir„. Bu ada
mJn ge~enlerde istanbulda 
yaphg1 bir i§i anlatmak hü
viyeti hakkmda bir fikir ver
mekle käfidir . 

David birisinden aJacakb 
dir. alacagm1 almaga· gidi
yor. Fakat herifin öldügü 
nü söylüyorlar. David ölü
nün nereye gömüldügünü 
ögrenmi~ ve hemen oraya 
giderek mezar1 a~m1~ ve ölü 
yü sirtlayarak polis karako
luna getirmi§tir. 

- Bunda benim alacag1m 
var. Alm bana verin demi§
tir. Bittabi bu adam tutula
rak timarhaneye gönderil
mi~tir. 

7 Gün mecmuasile, Tan ve 
Sonposta gazetelerinin y z

[ Sonu 4 üncüde ) 

Telefon 

_No. 

3882 



Salüf e 2 ( Wallun Sesi ) 30 ACtMTGS 

Safiye sultan Bedbaht oldu ! öldü 
- IKINCI KISIM -

--~-------------------••oo++-----------------------. 1 „„_ 
•• 

1 - 16 -

Nurbanu sultan1n hamama 
geli§i görülme2'e läyikti 

Cünkü kendisine büyük 1k- , 
ramiye dÜ§mÜ§ ! 

Fakat cinayet oldugu nice 
zaman sonra · anla§1ld1 

1931 tarihinde ltalyah bir : zeteleri yazmaktad1rlar. 
kahve tüccarma frlanda milli ' Bunun da sebebi nedir, 

Fiakiyenin cebhelere serp- : güzel kadmm ayaklarma altm piyankosunun büyük ikra- biliY,or musunuz? 

ii ve esir halinde dag1tbg1 -hata ve mübalega degil evet miyesi olan 80 bin ingiliz lira Basit bir~ey: Bu adamm 

,lar, kl:rbenin renkli camla- altm- nahnlar ~evirdi nahm s1 pkm1~br. piyango ~1kmadan evvel pek 
Herkes, M. Emilyos Skala ~ok dostu varml§ ve kendisi 

ismini ta§1yan bu kahve tüc dost canla imi§. Fakat 80,000 
carmm arbk mes'ud olaca-

„dan süüülüb geien l§rklar geyerek hamamm mermerine 
Jmda, taraf taraf kavis ilk ad1mm1 atan bu güzel 
~aslar vücuda getiriyordu. kadm Nurbanu sultan idi ! 
Hamam henüz misafirlerini Nurbanu · sultan, nahnlari 
mam1~b. iJk misafir olarak ayagma geydiren gen~ ve 
enedikliler getirilmi§ti. Bun- güzel k1za al atlas bir kese 
r birer penbe ve beyaz tül- verdi, bu kesede muhakkak 
re, birbirlerinden büsbütün altm vard1! Cariye altm dolu 
qka 1ekillere bürünmü~ keseyi aldr, escri bir mahlük 
llzel cariyeler bamam hiz- gibi, rüzgärla hareket eden 
etlerini görmekte bir taraf- bir hayal gibi döndü, dehliz-
ID bir tarafa ildib gelmek- de kayboldu! 

gma hükmetmi§ti.! 
Öyleya.. Eline muazzam 

bir servct ge~tiktens' onra bir 
insanda eiern ve keder ka
hr m1?„ 

Fakat, Londra civarmda mü
kellef bir Villäda oturan M. 
Skala'nm cihamn en bedbaht 
adamr oldugunu Londra ga-

11"'"' ll„111 11.:."' 
h~J II-=•! llindl 

imla t idiler. ikinci kadma gelince, bu-
Venedikliler, bu hi~ gör- na da diger bir kiz ayni ~e- Y 80)1§1 

iedikleri sabneyi görünce kilde fakat gümü~ kiydirdi. Fransaz Akademcsi üyele-
iD hisleri bir an i~in gözle- Bu kiza da, nalmlari kiyen rinden birinin, köylü bir ka-
iade temerküz etmi~ti. ya~hca kadm beyaz atlasdan dm hi~mat~isi varm1~. Birgün, 

Bir aralak hazin, nagme- bir kese verdi, oda birinci kadmcagrz efendisinin oda 
'1i ~ok hazin ve inler bir cariye gibi bir hayal olarak sma grip, krzara boz.ara §U 
1uzik de kulaklarma aksetti. adeta u~tn gitti. ricada lmlunmu~ : 
MI aaaöri ve bir peri padi- - Köyüme mektup göa-
-L. Nurbanu sultan ve maiyeti 
11111 hamamlar1n1 andrran derecegim, yazdrracak kim-
. d nin hamama girmeleri bir 
aeam a dvyduklau bu es- sem yok. Bana bir mektup 

~eyrek saat kadar sürdü. 
vb ve boguk nag" meler, yazar •ns1nrz? 

Nurbanu sultanr bazinadar liaafirlerin hayretini büsbü- Akademi üycsi, tabii bu 
kalf a kendine mahsus, adeta In arbrd1. ricay1 kabul etmi§ ve mek-

' Biru sonra, evveli konak bir tahb andiran koltuga ka- tubu yazm1~. 
tenauplarr kibar hanrmlar' dar götürdü; Nurbanu sultan Ya3d1ktan sonra hizmet~i 
IDara da pek samimi pa§a manto vazifesini gören üstü- kadma okuyarak : 
.aremleri geldiler. Bunlara lük elbisesini pkarJrdi, otu- - Nas1J istedigin gibi ol-
udan resmi kabuJ de dik- rurken: mu~ mu? diye sormu~. 
ude 1ayand1 ve favkaläde - Hamam ~ok srcak ! - <;ok güzel olmu§ efen-
Ji, fakat biraz sonra bamamm Dedi. dim. Fakat bir §DY ilävc et-
tapalan a~tld1, hazinedar kal- Bir anda, hamamda serin megi unutmu§sunuz, lütfen 
~ göribldil ve hamamdaki- bir hava has1l oldu; koltugun onu da yazar m1s1mz? 
iere bitaben: iki tarafmdan b1rer peri kn:r - Nedir o? 

1 
- Meli!<ei cihan, Dürrü peyda oldu, ipekli yelpaze- imlä yanh~lar1 varsa L vsuru-

~et Nurubanu sultan baz- lerle snltanr yelpazelemeye ma bakmasmlar! 

1etleri te1rif buyuruyor! dedi ba1lad1Jar. . fi&~~ „~~":!!(~I\\ 
Oturanlar hep ayaga kalk Herkes hälä ayakta ve el ~ <;o~ ticaretli bir havadis ~ 

.dar, ayakdakiler olduklar1 pen~e divanda ! ~ MUHENDISLERE, M 
,...de durdular. Herkes bir- Neden sonra, bu hali fark ~ MÜTE_~!"1HITLERE ~ 
'len elpen~e divan durarak etmi§ gibi görünen Nuruba- n m u J d e ~ 
ri1un k1rd1lar! nu sultan, te§rifatcahk vazi- ~ Hakiki askeriyc ~ 

Venedikliler, hamam kar- fesini gören Haznedar kalfa ~ <;adtrCISI ~ 
J181Ddan geien alaya bak1- ya bir§eyler mmldand11 Haz ~ " 
1orlard1; sag ve soldan cari- nedar kalfamn ahenkli sesi u Yuda Ca ves ~ 

J t~ler kotuftular, en güzel hamam1n renkli kubbelerin- ~ fzmirde ~ekerciler ,ar- ~ 
DU k1z, alay1n önündeki ~ok de rmladr : ~ §•smda 30 numarah maga-

1 
•ahte1em tuvaletli ve ~ok ( Arkasr var } n d d · k n 
-~~------__:;--------~---~..;:,.. ~ zamrz a a1ma yeni ve es i ij SULU HANDA Sanlt sancag11n1z1 ~re- : b~adir ve tentelerimiz reka- : 

file nliitenasib alnlak : et kabul etmez derccede • 

ingiliz lirahk servete kavu
vu~unca, arkada§larr birer 
birer kaybetmi§. 
Bir k1smm1 riyakärhga ba§

lad1klar1 i~in reddetmi§, bir 
k1smm1 da kendisini dostluk 
~er~ivesi i~inde soymaga kal 
kr§hklarr i~in kovmu§ .. Has1h 
arkada§SIZ kalmi§br. 
[•l [•l [•l :::.;~ 

Mimar1n 
Ban)1osu ! 

Tristan Bernardm zckä ve 
incelik dolu f1kralan me~hur
dur. Kendi ba~mdan ge~mi§ 
vakalardan biri olarak anlat-
t1g1 ~u hikäyeyc bakm1z ne 
kadar rüzel : 

"Amerikada idim. Nevyork
ta bir mimarla tam~bm. Mi
mar, bana, kendi mali vc 
kendi eseri olan mükellef 
konagm1 gczdirdi. Her taraf 
konfor dom, hcr~ey elekrikle 
i§liyordu. Ko'lag1 yukar1dan 
a§ag1 gezdikten sonra, salona 
geldik. Rabat, geni§ koltuk
lara oturduk. Mimar, kendi 
evini ve dolayrsile Amerika 
mimarisini bir hayh metettik
ten sonra: 

- Bakm1z, dedi, bizim 
evlerimizde konfor o derece 
mükemmeldir ki, ben, meselä 
banyoma, evimin hangi nok
tasmda camm isterse orada 

yapabilirim. ~imdi salonday1z 
degil miya? ~u dügmeye bas
hmz m1yd1, banyo havuzu 
raylar üzerinde ayag1ma ka
dar gelir ... 

Konforun bu derccesine 
§a§mamak kabil degildi. He
men dügmege bashm ve ha 
kikaten banyo havuzu hkrr 
bk1r yanrm1za kadar geldi ... 
Gcldi ama, i~inde de mima
rm karis1 vard1 ! 

Yerll• ma))ar t 1 l · t . I~ ucuz satrhr. Häricten geti- ~· 1 
ve a <tna <. 1s ersen1z .1 k k' d 1 -----------r1 ece es 1 ~a 1r ar ve 

1 
G \ l · 

Pazan ~adrrvan altmda 10 numa- ~ tentel t .. 1 ~ } ~ A N ~r 1 

Memleketimizde dokunan 
laer türlü yerli keten ve do
lmma sofra tak1mlar1, fantazi 

Jlz bavlu ve hamam takrm
~" ve bomozlarr, yatak yüz
leri, ekstra ~ama§trhk, ipek 
.iplik bezler, patiska ipek 
-sur, karyola örtüleri, ya-

• tak, yorgan ve karyola ~ar
;aflarr, mendiller, kaput ve 

l'adarlar, pijamahklar, zifirler, 
eJbise ve eteklik i~in pöti 
tkareler ve aranrlan her eve 
~Im olan ~ok ~e~itler. 
1 10 gün zarfrnda ayni mal 

Jayni flatta ba§ka yerde olur 
a paray1 iade eddriz. 1-13 -

1 d„kk" d er gaye guzc ve 
ra 1 u an a f" 1 . d" A O V 

7 TC ~cuz rat e tamir e ihr. l' 
l~A) J~AK ,J ~ Istifade i~in bir defa ziya- Q L N E 

..:ÜkrÜ tt ret edebilirsiniz. ~ ~ 't M 
y ~ 1 - 12 ~ A 

Ulu bayrak ~~~··•Jl;:.t&Jl;:.tllk.tll vA AL A ~ 
Ticarethanesinden aliniz. Kazmirci L s 1 

Burada senelerdenberi her ASIM RIZA BIRADERLER 1 V 
boyda bayraklar model üze- Paviyonunu bir defa ge- K 0 

L 
E 

rine ve gayet saglamdir. z.erseniz zengin kazmir ~e,i- N 
c. H. Parti bayrag1 da di bulacak ve büyük men- Os man N uri 

mükemmelen yap1hr. faat elde clde edeceksiniz.. . 
Toptan ve perakente sr- Paviyon A. EMIRLER <;AR~ISI No 22 

pari§ k~~ul ~~ilir. Azämr ko- ~+_1c~~:ldclt:bti:Jc:Jc:Jc:Jc~:Jc:Jc:Jc:Jc~E'"t~ 
layhk goster1br. ~ )t 

~ E L H Ä M R Ä 1. Milli K~~p:~n! a s 1 ~ ZINET « 29 AGUTOS PER~EMBE GÜNÜ » 
Mobi)va ~ yeni sinema mevsimi ba§liyor )+ 

Fabrikas1 ~ Sevmek Y a§amakt1r ~ 
-1( Frausrzca sözlü. Ba~ rolerde : )+ En lüks ve en saglam, en 

cazib yimek, yatak, misafir 

Avusmralyada, Melburn po 
' lisi ~ok uzun süren bir tah

kikattan sonra, memleketi 
haddinden fazla telä' ve he
yecana dü§ürmÜ§ olan mü-

1 selsel cinayetlerin failini bul 
mu§tur. 

Melburnun maruf altm ara
y1c1larmdan Smit ailesi ef ra-

1 d1 äni ölümlerle ölmege ba§ 
lami§hr. 

Bu aile ~ok zengindir ve 
ilk Smit yemekten sonra ge
ien bir baygmhk neticesinde 
öldügü zaman, mirasr aile 

, efradmdan birine ge~mi§ fa
kat bu da ayni ~ekilde öl
mÜ§tür. 

Bu iki äni ölüm hayreti 
mucib olmakla beraber, Smit 
ailesinin vaktile daglarda, 
1s1z yerlerde altm ararken 
~c-k yörgun dü§mesine ham
Iedilmi§tir. 

Fakat ne garib hadise: 
Ü~üncü mirasc1 da ilk iki 
Smit gibi ölmü§ ve dördüncü, 
be§inci mirasc1lar da bu aki-

lzmir Sicili T1caret Me
murlugundan : 

lzmirde B;rinci Kordonda 
muameJe yapan müseccel 
fjohnston Lines Iimited] va
pur §irketinin bu kere [Johns
ton VVarren Lines Jimited) 
ticaret unvamm alan i§bu 
§irketin yeni ticaret unvam 
ticard kanunu hükümlerine 
göre siciJin 1468 numarasma 
kayt ve tescil edildigi ilän 
olunur. 

lzmir Sicili Ticaret 
memurlugu namma 

H. F. Zin~ 

1 Küzayede i~ 
f evkaläde satt§ 

1 
Y olculuk dolayrsile önü

müzdeki Pazar günü sabab
leyin saat 10 da Göztepedc 
864 numarah vali konagmm 
birinci katmda bir~ok mobil
yalar bil müzayede satrlacak
hr. 

Sablacak mobilyalar meya
nmda gayet lüks aynah büfe, 
dört kö§e a~1hrf yemek ma
sas1 ve hezeran iskemlekri 
maundan mamul 9 par~alik 

oda tak1m1, gayet lüks oy
mah konsol ve büyük ayna
s1, bir mermer sütün, ü~ fan
tazi iskemle, Blonde! marka 
Fran 1z piyano, 5 adet se
dir, 3 adet aynalr dolap tck 
ve ~ift kap1h, 2 adet iki di
rekli birer bu~uk ki~ilik kar
yola ma somye, bir ~ok ko
modinolar, bir adet yaz1 ma
kin~si, bir kütüphane, kadi
fe yüzlü bir kanepe iki kol
tuk, sigara sehpalar1, topar
lak masa, bir büst, ~emtiye
lik, oymah konsol, bir ki§ilik 
karyola, beyaz dolap, soba 
ve saire bir {:Ok mobilyalar 
bil müzayede sat1lacakhr : 

F1rsah ka~irmaymrz. 
F1rsat arhrma salonu Aziz 

~mak telefon : 2056 
Burla 

Biraderler 
Pavyonunu mutJaka ziyaret 

odas1 tak1mlarm1 izmir pana
y•rmda 128-129 numarada 
ve ismet pa§a bulvarmda 41 
numarah mobilya me~herinde 
satJlmak iizere te§hir etmek
tedir. 

~ JOAN GRAVFORD - FRANCHOT TONE - GENE ~ 
:H --( Seans Saatlari )-- ~ ---------• .C Her gün 3 - S - 7 - 9,15 >+ 1 )i~ ])oktoru 

ediniz 
Friaideire, Telefenken Radyo 

~ A. E. G 
Pavyon 7 numaras1 : 
77 -78 - 79 - 80 - 81 - 82 

Mobilyaya kaymet veren 
zevabn görmeleri kifidir. 

~ Cumartesi TALEBE sca11s1 l - 3 Pazar 1,30 >+ H. Tahsin Tan 
~ . F i A T L A R a)+ 2 inci Beyler S. Hamam 
~ lkinci 30, Birinci 40, Balkon 50, Hususi 60 kuru~tur kar~1smda 37 numaraya gc~-
(tj~~~~m:W:~~~~:W: •l mittir. Telefon 3774 

betten kurtulamam1tlard1r. 
Hädise tabii olarak nazan 

dikkkb celbetmi§, uzun ted
kikat yaprlm1§: fakat hi~bir 
netice elde edilememittir. 

Y almz anla11lan nokta fU• 
olmu§tur: 

Ölenler hep birbirinin ay
nidir. Ölenlt~r yemek masa
smm ayni yerinde oturarak 
yemek yedikten sora, ayni 
§artlar altmda ölmütlerdir. 

Melbrun zab1tas1, bu ifte 
gizli ve ~ok usta bir cani 
parmagmm oyun oynad1gina 
emin olmakla beraber, orta
da ne ~epheli bir bei ne de 
§ebhe edilecek bir adam bu
lamamr§br. 

Melburnun en usta polia 
hafiyelerinden birisi olan 
Hulmer isminde zab1ta me
muru bu i~e el atm11, ilk 
i§ olarak en son ölen iki 
Semitin cesetlerini mezarrla
rmdan ~1kartm1§ te1rihe ver
mekJe beraber gömme izini
ni veren doktorun da fikrini 
almrfbr. 

Doktor, ölümleri fÜpbeli 
bulundugunu fakat ortada 
ithama medar olacak hi~ bir 
§ey görmedigi i~in gömme 
izinini verdigini söylemi1tir. 

Te§rih neticesinde füpheli 
bir§ey bulunamam1,br. Fakat 
Holmerin §Üphesi kuvvetlidir. 
Bunun i~in cesetlerin ba1tan 
ayaga kadar rontkenden ge
~irilmesini istemit ve bu sa
yede cesetlerimiz kafa tasla
rmda 3 - 4 milimetre kut
runda mini mini birka~ delik 
ve k1sac1k igneler bulunmut· 
tur. Holmerin sualine kart• 
doktorlar bu ignelerin beyne 
i~lemesi yüzünden ölüm bi
disesi dogabilecegini fakat 
bunlarm yerinden kan bile 
~1kmiyacag1 cevabam vermit· 
lerdir. 

Be§ ölümün bir cinayet 
eseri oldugu anlatdm11, fakat 
bu cinayeti kimin yapd1j1 
anla§1lamam1§tir. Holmer, an
cak iki ki§inin daha ölümün 
den sonra mirasa girecek 
olan bir adamdan §Üphelen
mi§, emma istintak netice
sinde bu adamm yüzde yüs 
masum oldugu anla.ilm11tir. 

~übheler, zab1tanrn birici 
muvaffakiyet tarbdir. Holmet 
bu karar ve neticeye rai 
men, bu adamm Meburg'" 
da bulunmadgr s11ada evine 
gizlice girmi§, aratbrmalar 
yapm1~, yorgun düttügü bal
de bir§ey bulamam11br. 

Polis hafiyesi bu yorgun! 
luk üzerine bir sigara yak
mak istemi§, fakat kibrit bll"' 
lamaymca, önünde oturdujU 
masanm gözlerinden kibrit 
aramaga be~lam11 va bir kib"' 
rit kutusu bulmu1tur. 

Bu kutu ~ok ag11 olduguD'" 
dan merakla a~m•t ve i~iode 
ne ~1km1f bilir misiniz?. 

Mahud ignecikleri ataJI 
~ok san'atkirane yap1bn•f: 
elektriklc i~ler mini, miol 
bir tabanca ! 

Holmer hcmen polis daire"' 
sine k~muf, bir müf reze pO"' 
lis alm11 ve iki ki1inin öJt'. 
münden sonra milyonlarcl 
Jira mirasa girecek olan k•"' 
tili yakalam11tir. 
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9 Eylül I 
Büyük Kurtulu!,> Bayranu Serefine 1 

1 ~ifa Eczanesi ~ 
Ey16Jden 9 Eylül akpm1na kadar tuvalet ~e§itleri, 1 

t 11 ve mustabzarat ve re~etelerde fevkaläde ten
Y•pacaktir. 

'rliler ve lzmirdeki ta1rahlar bu büyük f irsah 1 
S ahdirlar. ~ 
·. ~erit kolonya esans ve mustahzaratmda o/o 10 [I 

Bayer 30 Gözlük ~e1itlerinde o/o tos 
donlar1 Radyiim 40 Sulfata komprime 9 ij 

" IQq b 40 k . l!s tam as1 .„ 11 „ §e erh 12- ~ 
lllalt kosf 11 55 Kalsi ostelin igneleri 190 (1 
~. ekstra 11 10 lngiliz sodosi kutu 12- ·! 

bag. Avrupa 200 11 meyve tozu K. 100 ~ 

at: s·. Ferit ~ifa eczanesiil
1 

( Hallma Sut ) 

Panay1ra 
gelecek 

1„a~ra n1isafirlerine 
n1ühin1 hir n1üjde 
Ars1ulusal 9 Eylül panay1 

münasebetile otelimi tezyin 
ve her türlü s1hhi noksanla
rm1 ikmal eyledim. Panay1r 
münasebeti)e ta11radan gele
cek muhterem misafirlerimin 
bir defa mutlaka Ke~eciler
de Laie sinemas1 kartismda 
Sel~uk otelini ziyaret etme· 
niz kifidir. Otel i:cretleri 
25 kuru§tan 5 kuru11a kadar 
ve <;e§me kaphcalarma git· 
mek arzu edenler Ke~eci
lerde Sel~uk oteli müsteciri 
ve <;e11me kaphcalarmda bak
kal b y Kämile müracaatlar1. 

Hergün i~in Barut hamn· 
dan otobüsler kalkmaktadir. 

Telefon: 2876 

30 ACUSTOS 

BOCEKLERI 
• • zczn 
' 

BLAKFLAK 
Um um 

ALINIZ 

deposu - Edvar Conson Halefi 
2 inci Kordon No. 88 

Telefon 3306 
HÜKOMET SIRASI ~ 

. ~ r ..==:::::-!21 IA 0 ! 

~~~~~~~~ G ·· l u· 
Tilkilik Bi~ki Yurdu Uze nlSQT 
Mümessisi: ZEHRA HASAN 
~ bilmiyen bayanlar birinci §Ubeye kabul edi
leaaede bi~ki diki, ögretilir ve Maariftan musaddak 

, e verilir. 
U '11be tatbikat s1n1fma; terziliiin en ince noktalarmt 
:~-üzere, birinci ,ube mezunlari ile o derecede diki~ 
.~aa ve bi~kiyi ilerletmek isteyen bayanlara 9 ay 

Pratik makas, kadm ve erkek elbiseleri bi~ilmesi 
tsi öiretilir makasdar yetiftirilir. ve diploma ve-

•e dikit arzu eden bayanlara - hususi olarak - ü~ 
'1da göstermek suretile talebcler de kabul edilir. 

T ALEBE KA YDINA BA~LANMI~TlR 
lunmak arzu edenlcr kadrolar dolmadan bir an 

~caat etmeleri. 
eri olan bayanlara bir ~ok yerleri ~ar§1y1 dola~1p 

__.„ ... „n bir defa Yurdu ziyaretleri rica olunur. 
~ atelyesinde cibaz tak1m1, karyola tak1m1, perde

. Hergün siparit kabu) edilir. Dikif dikilir. 
bazir yatak tak1mlar1 ~ok ucuz bir surette satlhr. 

k1raathanesi .. 
n en ne 

Yeri olan 
1) e Dev-

ttniryollan 
~en Yer 

eai mli
tll yapdmak 
. •~alm11br. 

titleri Bay 
liitfü ve 

lit•~•e idareci 
"Fteia b-t„ 
• U UD 

~ lbiilbakat 
k llezih ve 
"'•atbaneyi 
ti k lli rica cder 
• ~lbel son 
):~Yo ve te
k 111 

Pllk din
~ ~t Ga6kem-

~~ 

tla. lara~a ve · „ almak 

) ~e1ru 1.>at i~mek isteyenler 
thanesine gelmelidirler. 

mutlaka bir defa ( ~en 

Q11ay1r 
~I izmir panayiri 
~ duiu gibi her ~e-

k. ~ •e ~~ek tohum
~t~"' 
Qah... 1 giibreler, kim-ne „ iJl •gac1, sebze ve 
~-.._ ~n ve ~e,id alet
a11~~ de lzmirdedir. 
..._h e " Meram " to-
~ p t&ain1 bilmiyen, 

lr)c„l V • • . 
"' e ~·~ek~1m1 

~i~ek ve aga~ koleksiyonla
r1m emre haz1r bulunduru
yor. 

Pavyonlar1m aga~ ve ~i
~eklerle süslemek istiyen sa-

ym mü,terilere büyük kolay

hklarla panayir sonuna ka
dar bak1c1 kendimize äid ol-

Mefru§at magazas1 
MEHMET KAVUKf;U 

izrnir Yolhcdesteni No 1 B 
Etamin, keten, file perdelerin enva1, perdelik file, tül 

cibinlik, ve karyola tülleri, krem ye11il, estor ve has1r per
deler, perdelik ve kanapelik kadife kreton, more ve fan
tazi kuma§lar. Perde sa~aklan ve baglar1, masa örtüleri ve 
sofra tak1mlar1, karyola örtüleri, pamuk ve yün battaniyeler 

Taban, kanape, sofra mutambalarmm enva1. Bronz ve ce
viz kornizler vargel vistor aga~lar1, yolluklar ve paspaslarm 
muhtelif boylar1. ~ezlong sandalye bezleri, kanepecilige aid 
malzeme ve mefru11ata müteallik e§ya rekabet kabul etmez 
fiatlarla magazam1zda satilmaktadir. 

Hayat1n1n k1ymetini bilenler 
S1hhatmm esas1 olan midelerini bozmamak i~in 

midenin yard1mc1s1 olan di§lerini 

RADYOLIN dit macunu 
ve kendilerini her türlü ac1 ve 1zd1raptan 

her zaman kurtaracak 

Gripin gülla~lann1 

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-

daima evlerinde ve yanlarmda bulundurmag1 ihmal etmezler! si yapmakta oldugu gibi saym etibbanm gösterdikleri lüzum 
.lt:lc'*"=~jot.*~~~~*=t*:f:)+ üzerine hususi ara§brmalar da yapmaktadir. 
+c „ Laboratuvar hergün sabah yediden 

+( D 0 K T 0 R lt gece ona kadar a~1kbr 

~ A. KEMAL TONAY ! .~~~~~~~~,s 
B
+c Bakteriyolog ve hula~1k ilc salg1n tt ~ Ankara Biras1 

hastahklar 1nütehass1~1 ~ 1 
)t 1 Orn1an <;ifligi f abrikas1 n1an1ulüt1 IJ 

+( Basmahane istasyonu kar111smd~ Dibek sokak ba§m- )t @ KARA <;iFLIK ~ARABI ~ 
+( da 30 say1h ev ve muayenehanesmde sabah saat 8 den )+ AN ve KA~AR PEYNiRI 
~ aktam saat 6 ya kadar hastalar1m kabul eder. „ 1 A I I 1· · p · t' · d ANKARA -n . ~ rsm usa zm1r anay1rm1 z1yare m1z e 

~ 
Müracaat eden hastalara yap1lmas1 liz1mgelen sa1r BI.RAS! d tl k · · · 
1. A 'k k . . . . oo pavyonun an mu a a 1~m1z. 

tah 1lat ve m1 ros op1k muayenelen de veremb basta- ~ Pavyon numarasi (214) 
« lara yapdmas1na cevaz görülen Pnomotoraks muayene- II:~~~~~~~~~~~~ 
jj sinde muntazaman yap1hr. Telefon: 4115 : „

1 «~~~~++~m+m~ -\\\\\\\ //////lj 
HÜSE.YIN KA YIN . 10 ~, 

!Mobilye Evi i 1 
Her arad1g1n1z ~1k, tcn1iz, )üks 

ev e~yas1n1 btffada bu]abilirsiniz. 

Bir def a ziyaret 
ediniz Kabaday1 

Bill ur 



Sahife 4 ( Halk1n Sesi J 

30 Agustostan 
~---------------0000-----------------s Eylule kadar degerli hatip-

lngiliz filosu lerimizin ate§li sözlerini 
dinleyecegiz 

izmir Hava Kurumundan önemli hahrlatan istekler kar· ~----------~······~------------
Y ak1nde Yunan limanlar1n1 

1 ingilizlerde 
Asabiyet •• 

Paris [Rado] - italyanla
rm Akdeniz filosuna mensup •fag1da izmirlilere hitap eden §isinda hulunacaksm1z. Bir 

• bir yaz1 ald1k, aynen a§ag1ya lokantada yemeginizin hesa-
yaz1yoruz. b101 öderken, bir gazinoda 

Kurumun güzel dü§ÜDÜ§Ü- i~tiginiz kahvenin parasm1 
nü takdir ederiz. lzmirlilerin verirken hava kurumuna ait 
bu ifi begeneceklerinde ve olmak üzere hisabm1za iläve 
sevin~le kar,1Jayacaklar1nda edeceginiz kirk paralara ha-
kUfkumuz yoktur. va emniyetini kuranlar ara-

Özveren izmirliler; smda kü~ük bir pay olmak 
Tayyareciligin ilerlemesile hazzmi size kazand1racakbr. 

bava savgasmm kazand1g1 Yurda hizmet hizz1 bütün 
önemi biliyorsunuz. Her türlü hatlarm üstünde tutan Türk 
erginligini saglad1g1m1z yur- ulusunun özveren ~ocuklarm1 
dun denizden ve karadan hi~ ezmiyen kirk paralar, 
yan bak1lm1yacak kadar em- yurdumuza yan bakacaklarm 
niyet albnda bulundugunu gözlerini kör edebilir. 
aavga i1lerinin en salähiyetli Asil izmir ~o~ugu; 
•iz1ndan daba birka~ gün Hava haftasmda hava teh-
evvel i§ittiniz. Hava emni- likesini her zamandan daha 
yetinin ayni kuvvetle kuru· sik olarak sana hahrlatmak 
labilmesi i~in durmadan ug- i\:in kurumumuzun istedigi 
ra1mak ve ~ahtmalarim1z1 her kü~ük özverenliklerden sen 
gün lbiraz daba arbrmak ka~mmazsm. Yüreginde ya-
ödevi ile kar§l kar~1ya bulu- §ayan yurdseverligi ve ve-
nuyoruz 30 Agustos zafer rimligi göstermek i~in sana 
bayram1 gününden ba§hyan zevkli bir firsat haz1rlad1k. 
bir hafta, hava haftas1d1r. Eminizki sen sana yakt§am 

Bu hafa i~inde her itte ve yapmakta tereddüd göster-
ber yerde size hava itinin mezsiÖ. 

30 Aiustos 935 günü batbyan ve 5 Eylüle kadar devam 
edecek günlerde C. H. partisinin hatipleri tarafmdan söy
lenecek Türk hava kurumu Hayac1hk haftas1 

Si>)11cv Progran11 
30 Agustos 935 Ak§am1: 

Eapektör Vahid E§refpa1ada 20,30 da 
Öiretmet Re1id iki~e1melikte 20,30 „ 
Ankat Ekrem Tilkilikte 20,30 " 

" Hayati Kar~1yakada 20,30 lt 

Öjretmen lrfan Tepecikte 20,30 lt 

30 Aiustos 935 ak1am1 Panay1rda Aukat Halit T evfik 21 de 
31 lt „ „ „ Ögretmen irfan 21 „ 
1 Eylul „ „ „ Enspektör Vahid 21 „ 
2 „ „ „ lt Ögretmen Retid 21 lt 

3 „ „ ,, „ Avukat Ekrem 21 lt 

4 „ „ „ „ „ Halid T evfik 21 lt 

S lt „ „ lt „ Hayati 21 „ 
E 

Kücük itilaf 
' --~~~~~---1~----------~ 

Konseyi Bled'de i~timalar1na 
ba1lad1 

Bükre~ 29 (A.A) - Yarm Yugoslavyada Bled'de toplan
blarina ba§byacak olan Kü~ük andla§ma daimi konseyinin 
toplanbsi siyasal ~evenleri ilgilendirmektdir. Bu ~evenler 
görütmelerin batlaca mevzuunu Trianon muahedesinin süel 
maddelerinin tekrar gözden ge~irilmesi, Habsburglarin tahta 
dönmesi ve Sovyetlerle olan ilgiler meselesini te§kil edece
jini saamaktadirlar. 

Mohacz hat1ras1 hangi zihni
yet ile canland1r1l1yor? 

Budape1te 29 ( A.A ) - Kral naibi amiral Horti Macar 
• Yugoslav smar1 yakmmda Mohacz mevkiinde bellisiz asker 
ad1na dikilmi§ o!an anatm a~1lma töreni ilgisile yarm bir 
söylev verecektir. 
Kü~ük andla§ma devletleri arasmdaki konferansm topla

nacag1 bir günde verilecek olan bu söylev büyük bir ilgi 
ile beklenmektedir. 

~'II 
11 ...... 

~ P1"'11 lll'"Q 
1Jh;1d b~id b~td 

• Venedikte italya manev-
• Birbomba 

Patlad1:! •• 
istanbul 30 (Özel) - Ve

nedikte Dese kanah in§aa
bnda, Umumi harbtan kal
d1g1 rivayet olunan bir bom-

) ha patlam1§ bet ameleyi ya
ralam1§, 3 ameleyi öldürmü§
tür. 

ralar1nda 
Yugoslav zabitleri de 

haz1r butunuyor 
istanbul 30 (Özel) italya

nm büyük manevralarmda 

Yugoslavyanm mü~ahidi ola
rak cenral milän Y estemni~ 
ve miralay Bovitoce Y osimo
vi~ baz1r bulunmaktadir. 

• d k iriJi, ufakh on harb gemisi-z1 yaret e ece • • nin Suvey§e dugru hareketi 

istanbul, 30 [Özel] - ingiliz Akdeniz filosu Yunan sula- ingilterede büyük bir asabi-
nm ziyaret edecektir. Bir filo gelecek aym onunda Korfoya, yet uyand1rm1§br. 
diger bir filo ayni aym birinde Argostoliye, ü~üncü bir Süvey§ kumandanhg1 ikti-
filo da 14 ünde Navarine gelecekhr. za eden tedbirleri almt§hr. 

Vahi•re borsasl Malta adasma · bir tbaabtuarr I & j asker ve iki ag1r obüs 

Y alan bir hab;'den müthifl bir ~·;:~~i
1

f ~:~cat! 1 

Panik o)dU • • Avilsturyada g~ni§ bi.r ~~l-
gede mezruata b1r nev1 kuf / 

istanbul, 29 [Özel] - Kahire borsasmda, Misirdaki ital- ve mantar hastahklar1 ariz 
yan bankalaramn muamelelerini tadil hakkmda Romadan emir 
ald1klar1 hakkmdaki §ayia üzerine büyük bir panik husule 
gelmi§tir. Pamuk, pirin~ fiatlarmda birdenbire büyük bir 
sukut has1l olmu§, fakat §ayianm asils1zhg1 anla§ilmca, va
ziyet tabii hale rücu etmi§tir. 

Nil menbalarz 
-----~------------00------------~·--~~ 

Ecnebi bir devlete b1rak1lamaz 
istanbul 30 [Özel] - Eko dö Pari~ gazetesinin Londra

dan verdigi bir telgrafa göre ingiltere hükümeti nil mem
balarmt yapanc1 bir devlet eline b1rakmamaga kat'i surette 
karar vermi§tr. 

Uluslar cemiyeti 
-------------------- === ------- - - ---
Mudahelesi i~in italyanlar 

ne dÜ§ÜnÜyorlar? 
Bolzano 19 (A.A) - iyi haber alan ~evenlerde söylendi-

. gine göre ancak son uzla§brma te§ebbüslerinin akametinden 
veyahut muhasematm ha§lamasmdan sonra Cenevredeki de
legasyolar arasmda ge~ecek görü§meler sonuncunda uluslar 
sosyetesi paktmm §iddetle veya mülayim bir §ekilde tatbiki 
kararla§tmla bilecektir. 

Paris gazeteleri 
ingiliz durumu i~in neler 

yaz1yorlar ? 
Paris, 29 (A.A) - ingilterenin durumundan bahseden 

Oeuvre gazetesi, bu hükiimetin ekonomik ve finansal zecri 
tedbirlere eggin oldugunu sanmaktad1r. Bu gazete diyorki: 

ingiliz projesi zecri tedbirlerin tatbiki i~in 42 ülkenin 
toplulugunu kolislerde saglamak, fakat ag1r sonun~lar dogu
rabilecek bir §iddetle Du~eye sert yüz göstermektedir. 

ingiltere bu kadar geni§ mikyasta manevi ve belki de 
maddi boykot kar§1smda italyamn dayanacagm1 
sanmamaktad1r. 

Belcika kralicesi 
' ' ~------------------ 00-----------------------

Bir otomobil kazasile 
yada öld.ü 

i tal-

istanbul 30 [Özel] - Beli;ika krahmn biz1.at idarc ettigi 
otomobil bir agaca ~arpm1§ ve krali\'.e bu sademe netice
sinde ölmü§tür. 

Kral ve krali~e, italyada misafirliklc bulunmakta idi. Kra 
li~enin babas1 italya krah manevralardad1r. 
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olmu§, ziraat mutahass1slari 

bu hastahgm önünü alama
m1~lard1r. Nihayet bir tasa

düf, bir nevi bakla bitinin 
bu hastahgt imha ettigi an- • 

lca§1lm1§hr. ~imdi Avusturya· 

nm bu bölgcsine mühim mik

tarda bakla biti ithal edil-
mekte ve bu i§le ugra§anlar 

iyi para i<azanmaktad1rlar· 
Mutahas1slar bu bitleri 

mezruat arasma salmakta ve 

bunlar mahsuläb mahveden 

paraziyenlcri yiyip bltirmek
tedirler. -·• 
David lzmirde 

- Ba§taraf1 1 incide -

d1gma göre Dadit Bay Maz
har Osmanm muayyenesinin 

en devamh bir mü§terisidir. 
Elindeki vesikalarle vapur 

ve §imedif ere bedava bindi
gini yazmaktadirlar. 

Resimde gördügünüz vec

hile agzmda daima pipo ye

rme bir kü~üksalatahk ta§ir. 

Davit idarehanemizden ~1-

karken bir gün gelip haya-

bm anlatacagm1 söylemi§tir. 

Dün ak§am geien Tan ga
zetesinln yazd1gma göre Da-

vid istanbuldan aynhrken 

jzmire cambazhk yapmak 
üzere gittigini söylemi§tir. 

----,oo---
Borsa 

Ha.-eketleri 
ÜZÜM 

Diin borsada 5 kuru§tan 
14 bu~uk kuru~a kadar 9470 
bu~uk ~uval ~ckirdeksiz üzüm 
sat1lm1§br. 

Vaziyctte henüz bir tebeb
dül yoktur. 

iNCIR 

Borsada dünkii sah§lan 
1925 ~uvala balig olmu§tur. 

Fiatlarda 3,5 tan 15 kuru§a 
kadard1r, 

BUGDAY 

5,25 teu 5,75 kuru§a kadar 
348 ~uval, 

RAKLA 

4 Kuru§ 35 paradan 300 
i;u\'al, 

NOHUT 

6,25 ten 6,35 kuru§a kadar 
61 i;uval, 

KUMOARI 

4,25 ten 8,50 kuru§a kadar 
69 ~uval saltlm1§br. 

Yar1mada 
Olan bir ada 

Almanyanm Balhk de~~ 
zindeki adalarmm en büyügU 

Pemeranya sahillerine yak11I 
olan Ringen adac1g1d1r. ~u 
ada, pJajlarile, deniz hamalll' 
larile me§hurdur. 

Bu aday1 senede 800,00o 
ki§i ziyaret eder. Almaniar 

bu adaya gidip gelmegi ko• 
layla§hr ak i~in sahille ad• 
aras101 doldurmaga ve ada1' 
yanmada yapmaga karat 

vermi§lerdir. Bu suretle. 
Stralzamt §ehrinden uzabl•• 

cak bir hat ile tenezzüh er' 

habt dogrudan dogruya ad•• 
c1ga gidib gele~ileceklerdit 

----oo 
Acele 
Müzayede ile 
Fevkaläde Sati~ „ 1 
1 Eyüll 935 Pazar güoil 

ögleden evvel saat 10 d• 
Tramvay caddesi mektup~11 

yoku§una varmadan evvel 

~alhane mevkiinde 405 nu· 
marah hanede Jozef Levi'Y' 

ait fevkaiäde Iüks mavunda11 
maniul modern ü~ kap1h aY' 

nah dolap, tuvalet, iki ade 
komidinosu, lavumam iki 1' 

det karyola maa somyesi 
markiz ve pe§kirli, cevizdeJI 

mamul kirm1z1 kadifeli saloJI 
kanepe tak1m1, gayet xarif 
ve nadide be§ aynah kabint• 
büfe, kare yemek masas1, al• 
b adet iskemle, mu~amb• 
kanepe maa iki koltuk, elel<· 

trik avizeleri, gayet flk h•' 
s1r kanepe tak1m1, maa rn•-

sas1, oval ku§lu ayna, levh•' 
lar, bronz kornizler, iki k•' 
p1h ceviz aynah dolap, k6' 
~ük camh dolap, §emsiyeli 

perdeler, küpik orta masa 
maa iki sigara masas1, gr• 

mafon 60 adet Sahibinin Se 

si pläkile, ingiliz mamulättf 
dan iki adet bronz birer b11' 

~uk ki§ilik kesme karyolal-' 
ve keten somyeleri, Sing 
diki§ el makinesi, duvar s• 
ah, yaz1hane koltugu, diva1' 

elektrik gece lämbast, vaz 
karthk, aynah, ask1hk, h 
ve seccadeler, müzayede s 
retile sablacakhr, Sab~ pe 
~indir. Firsab ka~irmay1n1Z· 

Türk müzayede salonu 
müdüriyeti 30 31 

Muayeneli 
Sal1§ 

Ucuzluk sergisi sahiple 

memleketimizide bir ucuzl 
ve muhayyer sah§ ya~atrna 

ta olduklar1 gibi bir de 1%1 

ayt neli sab§ icad etmi~l 
ili~ • 

ipek, vals ve muslin ~;; 
raklarm güzle görülemiYe „ 
herhangi bir kabahatini go 
mek i~in ~orab kontrol alet 
leri getirmi§ler. 

Bu büyük kahplarla i 
val ve muslin ~oraplar1 III 

terilerin gözü önünde kO 
rol ... derek satmaktad1rlsf• 

Büyük bir emniyet ve 
matla aynt zamanda mub 

' 

yer olarak tuhafiyeye 
bütün ihtiya~larm1z1 Ucu,J 
sergisinden ahmz. 


