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SIRRI SANLI 

tDAREHANESt 
lzmir Birinci BEYLER 

SOKACINDA 
...... ~lli·lmi·Jea nrak iade 

edilma 

CSi 
SESIDIR 

GOZLERI GOKLERDE 

8oRNOVA KRE$1 <;OCUKLARI VE 0<'.;RETMENI 
( Ortaclaki -ltayu. iiretmen Nahide Kiz1md1r.] 

~huri,et defrlncle ~ 1 hide Kiz1m1n, musiki ile faz
itlerine nekadar blylk la 6n1iyeti var. <;ocuklara 

iyet veriWijiai a6yle- ~k pzeJ muzik par~aJar1 
• ltlzum yoktur. &m..ia ljrediyor. 3 numarab Fad1l 

r, a.-ova C. H. P. 11Dumlup1nar zaferi" Di oku
albDda bulunan du, bundan sonra yavrular 

......... edea 1~- lieb birden Kafkas oyununu 
~ ilolra ..... •JJMd•lar • 

... ye bikea coc:aldarla, 3 yqmdan 7 yq1na kadar 
eri ife giclen ~ukla· ~ocnklar bu yurda kabul 
ba tefbt yuvalanacb edilmektedirler. Bu yavrula
taa aq..a kadar na· ra fU mesai program1 tatbik 

••lot recirdilderlni pr• eclilmektedir . 
. ana.tinclan kendimi ala-

!~-- 1ekiz bu~uk. Allka
„rdm hi~biriaine haber 

eden Bornovama bu fef· 
,.. ...... 1eJclim. 

'i tlrdun lfretmeni bayan 
e KlzUD, etnmna top
oldup yavrucaldarm 

r."lllanm düzeltmekJe me1 

Sabableyn ona kadar oyun 
tekliade ders, 10 - 11 ser
best, 12 ye kadar muzik, 
bire kadar yemek, 3e kadar 
istirahat ve uyku, 4 e kadar 
hikiyeler ve resim, bete ka 
dar tekrar den ve bette ye 
mekten sonra tatil! 

c;ocuklann hepsinde ne1'e 
s1bhat ve kuvvet gördüm. 
Bu ,efkat yuvas1na k1ymetli 

yard1mlanm daima esirgemi
yen Bomova C. H. Partisi 
baf9'am bay Cemal Kavukcu 
oj'lunu burada minnetle zik
retmekten büyük bir zevk 
duyuyorum. 

M. SAVNi 

~~~~~~~~~-ao,~---~---~------~----

Afrika da OrdUDUD s1hhi ah-· 

Japon askeri heyeti tarafua· 
dan talim edilecek 

Bay Eclih 
Bornova Kamoaba11 bar 

Edib Ozpamu'a oa sb q 
verilmiftir. 01pamu ba idll 
Bunada 1ecirecektir. 

Telefon 

No. 
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~~~~:~~~~~B 
a«;t:e:t:Et..YiL"Jlllil ari1 mi sava1 mi 
1 ~00~ ~ 

1 Türklerle Kar§l Kar§1ya ~ Habe§istan v; ·bugünkü A v-
1 Yazan: ANRI FÖY ~ d 
~~si _ 111_ ::s.~~s rupan1n urumu 
' · l V • • ltalya ile Habe§istan mü- manlar Versay mahedesinin 

mir·a eym1s Ai~Jtepe üstüne ordunun i~ti- nanasebt ti öyle bir noktaya yeniden gözden ge~irilmesini 
<ile hücum yapdn1as1 hasusunda 1srar ediyor gelmi§tir ki ltalya artak ya- istiyen ltalya !Jimdi bilakis 
... 15 Birincit~orinden sonra 1 terek hareketlerimizde ;örü- kmda ya sava§t, yahud ba- Almanya aleybine harekete 
..aeneral Dav1 bu huausu ta- Jen ifsad edici ve tahribkir n111 se~mek zorundad1r. ltal- ge~ti. 
namile bir kere daha tetkik tesir kendisini hissettirmekte yamn bu husustaki karar1 Hüläsa bu suretle Avru-
~erek 4 birincikänun günü idi. lngiltere ile Fransanm Ha- paaa geni~lemek imkämn1 
~erciin~ u.zuil l>ir rapor tak- <;ünkü deniz ämirlerile ka be§istan meselesinde ltalya- bulam1yan ve harp sonunda 
lim e!t1 k1: Bunda hangi s1- ra imirleri, seferin istikbal- y1 tatmin edecek bir 1ekil bütün galiplerin büyük müs-
11f geminin ne i§ görebile- deki sevk ve idaresi i~iu bir bulmalar1na ve Habe~ impa- temlekeler edinmesine muka 
:egi ayr1 ayr1 gösteriliyordu. birine oüsbün zid noktai 'na- ratarunun da bu 1ekli kabul bil eline hi~bir §ey ge~miyen 
:ieneralia istediii Edgarlar zarlar bes~mekte idiler. etmesine bagh olacakbr. ve Balkanlarda da mekiini 
le ag1r monit&-lerden mürek- Ceneral Monro Bahrisefid Eger böyle bir §ekil bulun- kuvvetlendirmiyen 1talya §imdi 
'ep daimi fiJo olup büyük kuvvei seferiyesinin her iki maz ve yahud Habe§istan Dogu Afrikada macer pe~ine 
nikyasta"' ateo ve hacim kuv- k1smmm da kumandam ise de italya himayesini kabul et- dü§mü~tür. 
retini lünm fÖsterecek bü- mezse savac: rek1·01·1mez bi"r Mussolinin tahminine göre, 

Modrosta ancak bir haftadan -s l' 
riik bareketler i~in de zuhh- hal alacakbr. Avrupa ü~ seneden evvel bir 
ann bulunm'U1 läz1m geli- az bir müddet kalip Selinige sava..:a haz1rlanamaz. Halhuki 

•t · t1 V · · h - italya siyasetinin cimdi :c •ordu. gi mi§ 1· eymis ise §3 81 °" o IJU arada Habe§istan isti-
münasebetleri son derecede amac1 Afrikanm son ve tek 

Sol cenah1 i~in muhribler mühkil devletini de istiklä- las1m bitirip Avrupada yeni 
1tiyo ve eger mümkünse iyi olmakla beraber, kendi- kavgalara kar1~abilir. 

· • b 1 1 linden ay1rarak kendi gücü 
•U ana kadar orada hizmet smm u suret e ayri mast i Mussolini "ine emmdir ki 

albna almakbr. ngiliz basam J 

tmi§ olanlann b1rak1lmasm1 muvaffakiyetJi mü~terek ha- tarafmdan bu hususta ltalya- Fransa, Almanyaya kar~1 
6yliyordu. rünkü bu muh- reketlerin ruhunu te§kil eden italyan dostlugw unu kaybetme '*' ya kar§l yaptiklan hücumlar-
ibler bulunduk1ar1 yerleri yakmdan ve daimi fikir da- Ja italya basmi ve Mussolini mek i~Jn onun bu istilä te-

J 
• .arenmiclerdi ve timdive ka- mcmalarma mini olmu..:tu. · ~ebbüsüne mani olm1yacak-

·o „ • „ .., lngilterenin Hindistanda ve 
lar hem mühim hem de ( Arkasi var ) br. Mussuliniye göre, Habe-acunun her yerinde yaphg1 

• :iymetli itler görmüc:lerdi. tistanm istiläs1 icin 300,000 „ ~ ·- istilälan göstererek b& if\·e 
leneralin agu monitörler is- asker kifidir. 

Orta §imdi de ltalyanm vazifesi H Jb k 1 J k b emesinin !lebebi bu gemile- a u i ta ya 1sa ir 
in dütman haddm10 ilerisin- renkli ve vah§i irklan mede- zamanda bir milyon asker 
leki mevzilere yak•n menzil- A vrupaya nne,tirme oldugunu söyliyor. toplayabilir ve bunlann bir 
&... Habecistanda hili esaretin k1c: da ay1 a k A rt w:n ate§ i~in daha emniyeli G d "J k „ „mm1 r ra vu ur-

ön en ece „ )'a~ yac:amas1 yalmz ltalyan siläh1 h d d d b k b"I" tirer sahh gCS.termeleri olup " ya u u un a ira a 1 tr. 
~leyveler1"m1"z ile ortadan kaldmlacakbr t ·1t · Al ·1 r iava, bu nevi gemilerin ta- ng1 erenm manya 1 e 
1. b 1 ( ö 1) M diyor. Halbuki ltalya kendi d · 1 F ammül edemiyeceji derece- stan u ze - em- emz an a§mas1, ransamn 

0 
e fena oldugu halde birka~ leketimizden orta Avrupaya sümürgelerinde de esaretin lngilter,,.·•e olan itimad101 

t :dgar s1D1file de iktifa edi- gönderilecek ya§ tneyve ve hälä ya§ad1gm1 unutuyor. sarsh. .Jll da onun ltalya ile 
Bu me1el~nin as1l mümessili d tl w k tl · tbilecegini bildiriyordu. sebzelerin transit yolile Ro- os ugunun uvve enmesme 
ltalyanm umumi cihan sava- · b. ·1 ld B d ~ ~<;ITEPEYI ZAPTETMEK manyadan sevki meselesini yem 1r ves1 e o u. u a 

t lrtN YENI BIR PLA-N §IDID neticelerinden memnun ltalyamn macera hareketle-~ müzakere etmi§ elan Türk l b d 
o mas1 ve unun i~in e rinin y('ni bir destegw i olmuc-

ve Romeo mütebass1slar1n- " Amiral V eymif, timdiye 
1 adar elde edilen t crßbeler 
J~atepe üzerine mü~erek 
Ir hllcum yapalmu1n1 teklif 
• bu mevkün .zaptin1 temin 
tmek meselesinin dadece 

1~ rdu tarafmdan hallolunm1-
1 acagmda mrar jpn klfi se
E eblere malik ltuluf\,uyordu. 
r Eier hemen i1e giri1ecek 
J hina, g~IQÜerin de yard1-
~ Pie mevziin zaptolunabile-
1 eiine epJiadi. Biraz sonra 
'I aldt bnsbütün ge~mit ola
) ajindan amiral hemen bir 

•rar verilm~sini rica edi
' ordu. Ee nihayette kendisi 
t J~1tepenin vaziyetin haki'-Ii 
1„htar1 oldugunu da gös
• nmekte idi. Buras1 zapto
'1: mabildiii takdirde <;anak

fleye ilk uker ~1kard1g1-
~ zaman elde e .megi ümid 
ttijimiz vaziyeti de hazan

l .. bulunacakbr. • ' 0 zaman Seddilbahir mev-
6 ti elde tutabilecegi gibi 
tJ las g6zetleme istasyonu fn
a lizlerin elinde bulunacagm
, ID, <;anakkale ve Kilitbahir 
~ tihkimlan ftzerine yap1lan 

k hücumu akim birakan 
I AfknJler de ortadan kalka
~ ak ve takviye edilmit bir 
~ '-anma ile bogaz1 zorlamak 
I mc:lreti pekälä has1l olacakb. 
11 likis hikim tepeleri elde 
~ •ek i~n hi~bir t„tebbüste 
1 ialunulmayacak olursa, Sed
'.. ilbahir me.vkii de takliyenin 
1 tnüz mümkün bulundugu 
~ tada, bo~alblmak läz1md1. 
~ later dogru, ister yanht 
sl n amiralin Seddilbahir 
h •kiinin emniyet altma 
~ inma11 i~!n yapbg1 teklifin 
-,i baJI ilqaö • pek azd1. 

• eüi bt• ve dewaiz mfif 

acunda yeni degi§iklikler is- tur. Fakat biz §Una inamyo-
dan m=irekkeb heyet vazife- teme idir. ruz ki Trablus harba Avrupa 
sini bitirmi§ ve Romeo de- ltalyamn, Avusturyayi istili ' sava§I ne olmu1sa, Habefis-
legeleri Romanyaya dönm- hareketi, Almanyan10 muka- tan sava~1 da yeni '>ir cihan 
müftür. vc: metine ugrad1gmdan ltal- barb1 i!;in o tesiri göstere-

Azimet 
Dolayisile 

Acele n1üzayede ile sati~ 
Önümüzdeki Pazar günü 

yani Agustosun on birinci 
günü sabahleyin a!afranga 
saat onda Gündogdu mesu-

diye caddesinnin ba~lang1-
cmcfa Sade sokagmda 5 nu-

marada Mehmeh Hasan ef. 
ye aid bilcümle mobilyeleri 
bilmüzayede satalacaktar. 

Gerek singer dikit ve na
k1~ ayakb muhafazah maki
na kolombial ~anta gr mo
fon plalc larile, koltok tak1m1 

makibik, kasderaba ayna, mü
dever ceviz masa, despen~, 
kil~ük kütübhane, ~ifte kan
dilli aynab dolap, 2 orta ma 

salari d1var saatlar1, yagh 
boya levhalar1, heykel, ,em
tiyelik, kü~ük sifonyer, be
yaz elbise dolab1, para ka
sas1, y1m1rtahk, orta mavar, 
kordera matuvalet, 3 sigara 
masalari, iki k1z resimli lev
ha, 2 ki1ilik karyola, komo
din, mermerli a~aman, tuva
let ecza dolab1, demiraen 
masa ve koltuk, Gördes, Gü
ney <;al hah ve seccadeleri, 
ve sair ~ok mobilyeler bil
müi.ayede sahlacakbr. Sabf 
pefindir. 

Büyük Kardi~ah lbrahim 
bey han1nda Emniyet müza
yede salonu mildüriyeti. 

1-2 (1153) 

ya ile Almanya aras1nda cektir. 
dostluk bozulmu§tUr. Bir zaw 

~ ... „.. r-+;t_ '';:." _„ buold ~ ~h II 

Yunan 
Yugoslav 
Konu1malar1 
B. <;a ldaris Bledden 
Ahnanyaya gitti 

Bled, [ Özel J - Yunan 
Ba§bakam Bay (:aJ.:larisle 

Yugoslavya hükumet Naibi 
Prens Pol ve Ba,hakan Bay 

Stayadinovi~ arasmdaki ko

DU§malara dün de devam 

edilmittir. iki dost memleketi 

idare edenlerin bu konu,ma

larma büyük önem verilmek

tedir. Bu vesile ile Yunanis· 
tanla Yugoslavya arasmdaki 

görü~ birligi bir daha teyid 
edilmi~, dostlarmm 
kitten daha ziyade 
ve muhkem oldugu 
m1~br. 

her va

saglam 

anla,11-

Bay <;aldaris Belgraddan 

beri B. Stoyadinovi'r ile Bal

kanfarm ve Avrupanm siya

sa! durumu hakkmda konu~ 

malar yapm1' ve Balkan and 

la1mas1nm temeli oldugu tek 
rar teyid edilmittir. 

B. <;aldaris ilc B. Stoyadi 
novi~in konu§malaaa hüku
met naibine bildirmi1 ve naip 
taraftndan tamamile onaylan 
mttbr. 

: 
(Pravda Moskova) 

Sovyetlerin 
Annagan ettikleri 

kitapJar 
iittanbul, (Özel] - Sovyet 

Rusyanm fen akademisi Tür
kiye ile ilimscl biigileri ar
tuma komisyonu Üniversite
mize iki sandak kitab arma
gan etmi§tir. Kitaplar dün 
Üniversite tarafmdan teslim 
ahnm11hr. 

Sat1l1k 
Arsalar 
Tepecikte Käg1dhane cad· 

desinde iyi bir mevkide ve 
ucuz fiatla sabhk arsalar var
d1r. Talipler matbaam1ze mü
racaat edebilirler. 

9 Eylül 
Münasibetile 

Panay1rda pavyon a~anlara 
kolayhk olmak üzere levha, 
tezinat yagh boya ve her 
türlü dekorntif i§ler görül
medik, i;idilmedik bir ucuz
lukla deruhte olunur. 
Her nevi fotograf i§lerinde 
rekabet kabul etmez fiatlar
da yap1hr. 

<;ivici hamam kar§tsmda 
Havai sakak 3 numarada 
ressam Kimil ve foto Ke-

mal BilgiJi. 

9 ACUS~ 

Me,hur Yunan Muhrrrirlerinden: Pavlos Argiru'naa Eserindea 

LJrTillNEllCi /(Jz1 

~~a "' 

CAKICI EFE 

- IKINCI KISIM -
- YAKAN A$K -

-16-

Emilya, Deyirmenci k1z1 ile 
Cak1c1n1n gönül münasibetle• 

rini anlayam1yorlard1 
Efen hakkmda muba- en güzel ve rahat geceai ol· 

lega ediyorsun samrm. 
- Ben mi mubalega edi

yorum? Hayir madam, bel
ki de hakikab tam söylemi§ 
olm1yorum. <;ak1c1 efeyi iyi 
anlayabilmek i~in yanmda 
kalmak uzun zaman berabe
rinde geiimek yaptaklarin1 
görmeo läz1r::id1r. 

Bu suretle bir müddet ko-
nu§tular, nihayet uykulari 
geldi ve birbirinden ayrila
rak yataklarma uzandalar. 

Emilaanm maksad1, Marya 
ile dostluk degildi. K1zm fik
rini, <;ak1c1 ile olan münasi
beti derecesini anlamakb. 
Bu konu,malarda Maryamn 
<;ak1ciya fevkalide meclub 
oldugu anla§ild; fakat bu 
mecliibiyetin kalb ile olan 
aläkasa nisbetini bir türlü 
anhyamad1. 

• • • 
Emilya bu gece ömrilnün 

Amerikada 
Bir. Hitlcrci oc 1 gtn 
e~yas1 pan;aland1 
Berlin - Kim olduklar1 

bildirilmiyen bir tak1m kim
seler Ren bölgesinde, Solin
gendeki Hitlerci gen~Iik oca-
gmm bütün e§yasm1 par~ala
m1~lar, evrak1 y1rtm1§lar ve 
duvarlara:'• 
"Ö~ ahyoruz„ yaz1h yafta

lar vap1§brm1~lardir. 

iian 
lzmirde Alsancakta Mesu

diye caddesinde 74 No. da 
tuhafiyeci Hayim Hodoranm 
iddias1 üzerine tetkik merci
ince konkordatu aktetmek 
üzere iki ay mühlet verildigi 
ve alacak iJdia edenlerin 20 
gün i~inde alacaklaram komi
serlige bildirmeleri ve hilifa
na hareket edenlerin konkor
dato müzakeresinden kabul 
edilmiyecekleri 11-7-935 tari
hinde ilän edilmi§ti. Binaena· 
leyh bu müddet ge~mif ol
dugundan alacakhlarm kon
kordato teklifi müzakere et
mek üzere 23-8-935 tarihin
de lzimrde Güzel lzmir ha-
nmda 6 No. da komiserin 
yaz1hanesinde saat 10 da 
toplanmalara ve bu tarihe 
tekaddüm eden 10 gün i~in
de vesikalan tetkik edebi
lecekleri ilan olunur. 

Konkordato komisere ilgi
ner avukat Ahmed T evfik 

2470 

Acele sat1l1k 
Kar11yaka Banka 1okag1n

da 24 - 66 numarah evler 
acele sabhkbr. 

idarehanemise mOracaat. 
1-6 

du. Fakat umdugu ydchzh 
rüyay1 görmedi. 

Halbuki <;alacinm yaamcla, 
onun feneffüs ettiii ba•aJI 
teneffils ediyordu. ~k1cm1a 
yamnda Maryan1n bulunm„ 
i§ini bozmu§tu. 

Bununla beraber her itiD 
mahakkak bir sonu •ard1. 

Sabahleyin, tatb uykudaa 
uyand1gi vakit, ~adma etra• 
f1na bakb, gözlerini ojuftu• 
rarak bir daha bakb .. 

Dogrusu .• 0, ude ~a
mm kollan aramda olaaycb 
fimdikinden ~ok fula ballti· 
yar olacakb. 

F akat dejirmenci luza Mar 
yan1n ~ad1rdea olmachpm 
göriinc .! yatagmdaa hrlad1: 

- Aytel dedi. 
- Buyur hamm1m. Bir 

§ey mi istiyorsun?. 
- Degirmenci loa Mar· 

ya nerede?. 
-- Sabah erkenden uyaa· 

da ve d1§ar1 ~1kb. 

- Nereye gitti?. 

- Bilmiyorum. 
- Pekili.. Sen yanama 

gel, birka~ mühim teY 1öril· 
,ecegiz, amma. Evvell ~
d1rdan ~1k da etrafa bak bir 
kimse olma11nl 

Ayfe, madamandan alchii 
emir üzerine ~ad1rdan ~kb 
vc dört tarafm1 da rözda 
ge~irerek tek.rar girdi : 

- Hi~bir kimee yok ba· 
n1mc1g1ml dec:li. 

- Pekalä vaziyet SD& 

nas1l görilnüyor Ay1e? 
- ~öyle, böyle madaml 
- Sen de benim gibi cla-

1ünüyorsun. 
- Görßnen budur·madam. 
- Firini a~1k s6yle yaka· 

bm, birbirine ne kadar ayu• 
yor .. Acaba bu Rum k1zi 
Marya buralarda, dat batla· 
nnda ne i~in bulunuyor?. 

- Her halde bir g6nll 
macera11 •. 

- Fakat bence bentlz Ca· 
k1c1c1 ile sevitmete bafh· 
yau am1,br. 

- Gereden anhyon1m, 
hammc1g1m? .. 

- Bir bis. Bnnu sana ia· 
bat i~in elimde ne buluna· 
bilir ki?. Fakat ~ak1e1n1a 
kollar1 aras1na ablmit bir 
kad1n böyle olmaz! 

- Hakk1n var madam. 
- Birde bunun aksini da. 

,nnelim. 
- DütOnelim. 
- Mariyamn <;ak1e1 Ue 

ba§lam1§ münuebeti yolr. 
Anlad1k ve kabal ettik. Fa• 
kat bu Maryanm <;alu~ 
sevmesine mani olma1, detd 
mi? 

- Tabit mada• . 
( A'rbat Qr) 

s. ..... 
1>. 

l 
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Daliili ve ~ocuk hastabklar1 
doktoru:: AT ALKIN 

Tecrübeli bir : 
muallim 

Sinir hastal1klar1na ~are bulundu. 

Mahmut Sevket 
RUSYA. DARÜLFÜNUNUNDAN MEZUN 

Diploma Numaras1 448 - 34:8 
liergnn ~t 15 - 18 ze kadar Kar§ayakada inkdäp soka
~a 15 llUtnarada hususi hastalar1m kabul etmektedir. --

S' 
~· „ 
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~ 
~ :: z :::J 
§- • 
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Q- S» 
~ '< 
] ro 
,.,.. ,.... 
... .... ... ... 

ilk ve Orla mektebleri 
talebelerine ikmäl derslerini 
az zamanda büyük bir gay
ret ve gayet ehven ücretle 
~ok kuvvetli ~ah§bnp yeti§
mek üzere hususi ders ver
megi tcahhüd ve muvaffaki
yet temin eder. 

Ad Arabfmm reS : Yagc1 l,a r 
sokag1 ARiF OKURER. 

T 
E 

R 
z 

z 

T 
~ ~ 

= §• "'C .... ,... 
Ken e ralb 

Hükfimet 
Kar~1smda 

Seyredenler -~u kadmcagaz kederi11dcn, dü~üncelerinden ~ildiracak diyorlard1. Fakat 
baZJ baz1 Kabaday1 ve Yükselden birer tane i§tihahk alm1ya ba§ladiktan sonra keyfine ve 
ne§'esine payan bulunm1yor. 

. ~ = "'t. ..... 
g.. Mi? : ~*ltlt1cx>t::k.1dc)bbt:Jti:Jt:lc±...~~ 

~ TA yy A E SiNEMASI 13~~iD NEDEN 
~ 
N = • 
r.> e ~ .... +c lki büyük Frans1z komedisi 

~ Kad n Berberi 
l§te Bak1n1z Neden ! 

~ 
=::i 

.C FERNAND GRAVEY 
HERKES SORUVOR: 

' 
Neden (~emsi Hakikat) m hükümet konag1 karlP1smdaki 

B GEL BOSANALIM 
HANRY G ARAT 

(Ucuzluk Sergisinde) 
1 - Mü§terilerin akm1 göze ~arp1yor ? 
2 - Buradan ah§ vcri§ edenlerin yüzü güler ? --------3 - Herkes herkese bu Ucuzluk Sergisini tavsiye edip --( S 1 N E M A )--

duruyor? Hergün saat 16 da, Cumartesi ve Pazar gönleri sPat 
14 de ba§lar. 

Boz Kurt 
(~ÜNKÜ: 

1 - Uucuz mal satan bu müessesc ucuz mal sahn ala
bilmek i~in hi~bir zahmetten, hi~bir fedakirhktan 
~ekinmez. 

+c DIKKAT: Sinemamaz 14 agustostan itibaren yaz ta
+( tili yapacagmdan 14 agustos ~ar§amba günü halk1m1za 
-t( büyük bir veda müsameresi haz1rlamaktad1r. » 

2 - Mü§teri ald1g1 her~eyden ve burada gördügü nazi
kfme muamele ve kolaybklardan memnundur. 

~~~~~~~~~~~~'PI=~~~~~~-

• • • • • • • • • • • • • • 
• 

3 - Herkes, herkesc bu sergiyi tavsiye eder, ~ünkü: Bu 
suretle tavsiye ettigi adamm arkada§hgm1 ve min-
nettarhgm1 kazamr . 

G E L 1 Y 0 R :1t:k:Jc***-*-*-**:k*-1c*-bt:Jt*:*:Jt:Jt1dr.1ddddc 
~ « ~ 

t> anayir lzmirde ~ A. Kf~ll ~~NAY 
~1ulusal . lzm~'. panayiri ~~ek ve aga~ koleksiyonla- ! Bakteri~·olog ve hu_Ia:;ak ile salgm i . 

-•rde oldugu g1b1 her ~e- ram emre haz1r bulunduru- « hastahklar nu1tehass1~1 „ · · 
.S •ebze ve ~i~ek tohum- yor. ~ . · b „ Jra k' • „b I k" Basmahane 1stasyonu kar§tsmda D1bek sokak a~an- )+ 
e-.1 •myevi ~ re e~ im- Pavyonlarmi aga~ ve ~i- da 30 say1h ev ve muayenehanesinde sabab saat 8 den )+ ' 
l~tlt lll~yve agac1, s~ ze ve ~eklerle süslemek istiyen sa- •• ak§am saat 6 ya kadar hastalarm1 kabul eder. „ ~ -
•r p dl~n d ve fet~d d alt· ym mü,terilere büyük kolay· j} Müracaat eden bastalara yap1lmas1 läz1mgelen sair ~ M~~i~ 
1· '1layir1 e zmar e ir. hklarla panayir sonuna ka- 7' t brI~t ·1 k ·1 e leri ile veremli hasta u.. ~ kl 
ia_, 6nünde u Meram" to- ~ a I a vle m1 uos op1 < ~~aly npe k - CI: ~ G •• l •• • • • 

11111 111. „ U„IDI bilmi en dar bak•c• kendimize äid 01- 1~ra yapl masma cevaz goru en nomotora s muayene- " ~ OZ U erlnlZl 
_..._t g k y ' mak üzere pek müsait §C- 4K smde muntazaman yap1hr. Telefon: 4115 )+ ~ 

~l par ~ ve ~i~ek~imi ~ )+ ~ 
•lctur.. raitle an la~thr„ Mevsimlik -- 2( 'V"Y'V""''""""""'V"Y"'J-----~~u.. ~ • l 
Doirudan dogruya en yük sebze ve ~i~ek tohumlari- '+C~+'S=~ ~ ........ w .......... : ........ ..-..... ~•++++ + " ~ Fenn1 varl1g1 ile t a n1nm1s 

~1c firma1u1a müna~ebeti m•Zl gümrükten ~ektik.. Kiral _k asri hamam ~ 
!tlQ Meram tohum magazas1 Hisarönü ~ Bol ye~itli dain1a ucuz satan 
ll Tepecikte H lal mevkiindeki (Hilal) hamam1 kirabktir. Bu ~ 

.•ene panayir irinde pa- Telefon 3478 "Meram ,, t ~.„ 
' T hamam §ehrimizin en güzel ve asri hamam1d1r. ~indeki du!? ~ 
.J.•r Y•pacaklar i~in zengin Hüseyin Avni tertibati mükemmeldir. Görmek i~n hamamm itsalindeki ~„ s. F erit ~ifa 

Saat merakllla-
Hiläl fmnma, anla§mak i~in da " Halkm Sesi „ gazetesine ~ 
müracaat olunur. ~ Eczan sine 

~ 
~ 

rzna 
~ sorup fiat öJ{renn1e-

fflÜ'J• de 1 D R A R T A H L i L i ~ den kat'iyen alma-

Kimyager Abdüsselam Ak- ~ yJniz. 
lt~ayatuuzda saat tamirah derdinden kurtulmak ve bir ~ •• 
~Y• mahsus yapbrmak isterseniz bir defa magazam1za günlÜ Laboratuvarl ~ G 0 Z L U K 

mamr kendi menfaahmz icabtd1r. Tamirat teminath Saghk Bakanhgm müsadelerile 2 inci Beyler sokagmda ~ 
ve fenni olup muallim, zebitan memurine i§~iye ßeyler hamami yaninda 72 numarah daireye geririlmi!l:.tir. ~ · ·· l 11 · 
Y•• T ~ ~ üzer1ne 1nu~ {Ü eri-uzde 30 USkODtOI d Amerika, ingiltere, Fransa, Almanya .ve isvi~rede Tedkikata ~ 

li . ll Ur kimyeviyede bulunan PASTÖR enstitüsündc idrar ve kan ~ nize cevap ve1·ir 
~l er nev1 cep, kol, masa, divar saati rnevcut tablilleri KÜRi enstitüsünde Smai ve maden tahlilleri üze- ~ 

up hediyelik e~ya t'ahi buJnnnr. rine \:Bh§an Kimyager A. Akgünlü her tahlili bizzat kendi- ~ 
F'antaz1" • b"k 1 h si yapmakta oldugu gibi saym etibbanm gösterdikleri lüzum ~ T t Perakende h} . . g u 1 cam a r1n er nu1naras1 ~ op an 

a~ l'llJttir. üzerine hususi ara~brmalar da yapmaktad1r. ~ 
I Laboratuvar hergün sabah yediden ~ S F •t ~if • Hüknmet 

llllir K-eralb Emirler ~~.~·~~~l~Ä~ra 74 gece ona ka~r":ie~~:hr2()2S ~~~1:0 :. ~ •eCzaDeSI S1ra11 



1 Safiye sultan 
lbMAN OGULLARI TARIHININ EN HA!iMETLI VE 
lrNLI SAFHALARINA D~YANAN TARIHT ROMAN 

- B1RINCI KISIM -
Venedik Asalet Tahtmdan lstanbulun Esir Pazarma 
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Ester, ~emsi pa§aya elinde
.~i alt1n tabakta alt1nlar do

, :tu oldugu halde takdim edildi 
t Ve olamaz! rabatam bey-

1 : =>rde bile yoktur! fakat de
•·izde ~ektigim azbrab)an 
ldemek istiyoruml pa~am, 
'ana müsaade buyur, ben . 
Denizlerde gezeyim. Bana 

bediyeleri arasmda pa§asma, 
-kendi tabiri ile agasma- he
diye etmegi dü,ündü. 

• 'tenelerce azbrab ~ektirenlere 
11en de biraz korku ve azb
J 'ab vereyim, ve sana dua 
l "cleyim!. 
\ Kara Alinin bu ricas1, 
J •1emsi pafanm ho~una gitti 
\ "e Kara Aliye bir korsan 
• temisi tednik edecek kadar 
' tara verdi ve: 
l il - Haydi, Allah selämet 
i tiersinl. Dedi. 
.11 -9-
i ~ Ester Sin1si pa~a)7a 
~: taktin1 edildi 
1 ü Bu fcttan ve garib güze) 
.a.ifa Yahudi k1z1, • ahtr yüzün
/ le~D Jutfa ugramif, tam yeri
f tiJl bulmuttu. 
r 111 $imdi patadan g6rdügü 
_, iaardam aayesinde Kara Ali 
c (eilzel bir korsan gemisi ba
f1 :cJrlam•tb, korsanbk i~inde 
t afAY•t yapratmit lcventlerden 
\ ~nrakhep bir serdenge~ti 
~ 1yfas1 düz'UÜf ve Adiryatik 
f enizlerine. "Allah1n1 seven 

1 °erini tutmasm!" diyerek abl-•• ..11•fb. 
'~ Kara Alinin korsar.hk ha
> ab hankalarla dolu idi. Ve
f ~edikliler bu korsan gemi
c anden fazla korkuyorlard1; 

1 :ir~ok vakalar aefirleri vas1-
l r15.ile saraya hakkmda tiki
r rt etmitler fakat bu hatari 
J hioraana 16z ge~irtmege mu-
1 iif!E ak olamam11lard1. 
1
1 M _!tte bunan i~indi ki Kara 
'& ;.-w, ~emai pqan1n bas ben
} .Jeai idi. Hediye ve rü1veti 

•&ok seven $emai pafa, Kara 

1 :
1
1iden her mevsimde ~ok 

1 rJymetli bediyeler ahrda. 

1 tara Ali, Eateri de bu seneki 
,_ E m ~ ~ 

!aay E. Ekrem 
t~ir hu·s1z soygununa 
lti; m1 ugrad1 ? 

1 Istanbul gazeteleri, muhar
•, tr Bay Ercümend Ekremin 

a11na geien veya... gelm~ 
arzolunan bir hars1zhk vaka-

:mdan bahsetm ektedirler. 
Muziblerden biri, Büyüka-

' lllla pek bilmiyen sab1kah 
t1i.ehmede Ercümend Ekremi 

&termit ve Adanan en zen-
8fini oldugunu söylemittir. 

• ak Mehmed aolugu Adada 
'8,maf, Bay Ercümend Ekre-
ICl~in penceresiuden bir ~eket 

11 
.„~rm1f ka~mattar. <;eketin 
-ebinde on lira varm1f. 
ID• Fakat ..• Bay Ercümend Ek
lll"em evini e9velden satm1, 
llb4dugundnn sab1kah Mehmed 
.--c3k evm yeni sahibin so· 
racab"lmi~ ve yak y1 da ele 
late mittir. 

; Bozkurt 

Kara Alinin gemisi tamire 
de mubta~h ve Kara Ali de 
bir az lstanbulda Galatamn 
mahut zevk yerlerinde kafaya 
hem tütsülemek, hem de din
lendirmek ibtiyacmda idi. 
Bunun i~in, pupa yelken Is
tanbul yolunu tutu. 

*** 
Güzel ve güne§li bir gü· 

nün sabah1. Kara Alinin 
gemisi fstanbula varda: Kara 
Ali, mutad makam)arm hedi
lerini hususi adamlarile gön
derdi. 

Ve en k1ymetli hediyeler, 
Esterle $emsi pa§anm kona

. gmm yolunu tuttu. 

$emsi pa§a kara oglam -
Kara Aliye pa,a böyle der
di! - güler yüzle kar§1lad1. 

- Gazalann mübarek ol-
' sun; kara oglan! dedi. 

- Eksik olma pa§am .. Sa
yende uman atbrd1k! Vafir 
mikdarda mal ve ganimet el
dd ettik. 

- Bana hörülmedik bir 
§CY olsun getirdin mi?. 

- Getirdim pfam.. Hem 
de canhs1m! 

- Ns1J güzel mi?. 
- Güzel Cehud [Yanudi] 

tayfasmdan i~e yarar bir 
gen~ kadm! 

Pa§a bu ifadeye dayana
mad1: 

- Hele §Unu ~apuk getir
sinler, gorelim! Emrini verdi. 

Bunun üzerine pa§amn 
odasm1n ipekli kap1 perdesi 
iki karayag1z gemici tarefm
dan kaldmlda ve ester eJin
deki altm tapside Venedig-in 
altm dukalar1 oldugu halde 
i~eri girdi. 

( Arkasa var 

Mubadillere 
Panav1ra f!eln1ek izni 

_, ~7 

verildi 
lzmir panay1rma gelecekler 

i~in i~ bakanhk yeniden baz1 
müsaadelerde bulunmu§tur. 

Türkiye~en mübadele su
retile ayr1lm1§ olan Rumlar 
da panay1r günlerinde lzmire 
serbest~e gelebileceklerdir. 

Zeytin 
Yükseliyor 

Bu sene zeytin mahsulü 
s1caklar yüzünden geli~memi' 
tir. Bunun i~in zeytin ve yag 
fiatlarmda hissedilecek bir 
tereffü has1l olmu~tur. 

Seyyah geliyor 

lnbisar idaresinin onuncu 
.... sergisi münasibetile ~1kar-
~lii Bozkurt sigaralara on 

Önümüzdeki bafta i~inde 
Loid Triy ~ stino kumpanya 
s1n10 vapurlarile ,ehrimimize 
( 100 ) seyyab gele~ektir. 

Bunlarm Sel\:uk ve Berga
maya gitmeleri de muhte· 
meldir. 

~ „ Aiuatosta piyasaya ~aka-
cakbr. 

( Halktn Seal 1 9 AGUSTOS 

•• 
Oz Türk~e 
Bas1lacak 

l\tekteb kitablar1 
Istanbul l(Özel) -Kültür 

Bakanhg1 yay1m direktörü 
Faik Retid öz Türk~e ile 
bashr1lacak olan ilk ve orta 
mekteb k1raat ve alfabe ki
tablannm bas1m1 ve bu ki
tablara konulacak resimlerle 
me,gul olmak üzere ~ebrimi
ze gelmi§tir. 

tOBin 
Metreden •• 

Bir tayyare dü~tü 
pilotu öldü 

Paris - Hava tabakasa 
üstünde ü~mak ücere bir 
urrak yap1lmas1 i\:in ü~ sene-
denbiri ~ah§1hyordu U~ak 
ge~ende bittiginden dün saat 
on be§i k1rk be§ ge~e hava-
lanm 1~ ve on bin metre y k
seklige kadar ~1km1§tir. Fa
kat birden bi e dü§mÜ§, i~in
deki piiot Congne derhal 
darhal ölmü§tür. 

Kazamn sebebi henüz belli 
degildir. Mnamfih pilotun 
yükseklerde bir fenah ge\:i
rerek tayyarenin ideresini 
kaybettigi, bunun üzerine 
u~ugm dü§tügü samliyor. 

Alber Keyser 
Eski AJn1an saylav1 
idama. nia hkum oldu 

Berlin (Ö.D.) Eski komü
nist Alman salavlarmdan Al
ber Keyser divamharb tara-
fmdan idama mabkum edil
miftir. 

~eriki cürümleri addedilen 
2 ki~i 10 seneye diger 2 ki
§i de 12 sene hapse meh
kum olmu§lardtr. 

Almanyada 
KatoJiklere Ka,·~1 

l\\ücadele 
Berlin ( Ö.D. ) - Alman 

bükumeti umumi yerlere ve 
klise kapalarm a§ag1ya baza 
k1s1mlanm tercüme ettigimiz 
afi§leri yapt§llrnn§hr: 

"Alman mil!eti dikkat et! 
Katolikler Bol~eviklerle be
raber olarak Nasyonal sos
yalizme kar~1 cephe a lm11lar 
dar. Cumur ba§ka111m1zm ya
ratt1g1 eseri par~alamak isti 
yorlar. Din kisvesi altma 
saklanarak terniz Almanhga 
zebirlemege ~ah§1yorlar. Al
man milleti dikkat et, bu 
menfur adamlardan kendini 
sakm ! „ 

ihracat~lara 
Verilecek 
Kredi •• 

Ankara ( Özel) - Ziraat 
bankas1 ge~en sene ihracat
~1lanm1za 45 milyon lirahk 
kredi vermi,tir. Bu sene de 
fazla miktarda kredi verile-
cektir. 

Hava Y ollar1 
' Ankarada kurulan hava 

yo1Jar1 istasyonu i~in sabn 
ahnacak telsaz telgraf ve te
lefon malzemelerini mübayea 
edecek olan heyet se~ilmek 
üzeredir. Bu istasyon ~Jk 
mükemmel ve uzun tol mev~i 
olacaktir. 

BRÜKSEL SERGiSiNDE liNHtSA.RLA.R 
I.t 1 b .., • d •• b Bu y1l hurda 

a yan ayrag1n1 1n 1r1 mus- • • 1 kt 
1• • • f f 1nc1r a aca 1r 

SO IDIDID otogra IDI }7Jrt- fnhisarlar idaresi bu yi1 

k • l • J d• gec;en y1ilarda oldugu gibi ma IS emI§ er 1 „ ydm, Ödemit ve bavalisin-
Paris, (Radyo] - Brükselden geien baberlere göre 50 den önemli miktarda hurda 

Belc;ikah komünist ars1ulusal Brükse1 panayirmdaki italyan incir satan alacakbr. Bu in-
pavyonunda mühim hadiseler c;1karm1§lard1r. cirler suma yap1larak Raki 

Bunlarm arasmda t>ulunan bir komünist saylav ltalyan imalinde kullamlacaktar. Hur-
pavyonunun mermer basamaklarma c;1ki.trak nutuk söylerken da incirlerin dört kurup 
arkadatlar1 ic;erde pavyonu harab etmi~lerdir. hatta daha yükasek fiata 

Komünist saylav 1935 agustos aym1, 1914 agustos ayma sabn ahnmas1 muhtemeldir. 
benzetmi§tir. Sonra bütün grub pavyona girmi§ ve Musso- Bunun ic;in de genel direh-
lininin resmini yere indirmek istemi~lerdir. Fakat i~erdeki törlükten emir bekleniyor. 
bekc;iler bunlara mani olmak istemi§lerse de iclerinden biri Mübayaa hazirbi1 ikmal edil-
yaralanm1§t1r. Nihayet zab1ta yeti§erek konümistleri da- mittir. 

gitn:,!.~br. ~ p •tq ·~ 'I r~q rt;'I llP~ P""'I ih bar Edenlere 

~ j:'!'L._s'"l"!ZR~ARL~I' =--ÖL·_nM._S_uA_-i ~ 1 

5 Gemi en 48 tanesinin bu 
§Da ile mahvoldugu 2"Örülmü, 

Istanbul, (Özcl) - Amcrilrn Bahriye Nezareti yeni bir 
"Esrarh §Ua„ tecrübesi yap1lm1~m1r. 

T ecrübe, gece karanhgmdan istifade ederek Nevyorka 
taarruz etmek isteyen 51 scfineden mürekkcb bir filo üze
rinde yap1lm1§ ve bu §Ua sayesinde 51 sefinenin 48 zi mah
vedilmi~tir. 

·~ 11 [•l 

Almanyahudiler 
•• „ 

Servetlerini beraberlerinde 
alam1yorlar m1? 

istandul 9 (Özel) Birinci Yahudi aleyhtarhgmda, Al-
manyadan kovulan Y ahudiler servctlerinin mühim bir k1s
m101 veya tamam1 ahp götürebilmi~lerdi. 

Onbe, gündenberi yeniden ba~lamt§ olan Yahudi aleyh
tarhg1 hareketinden Almanyadan ~akacak Yahudilerin harice 
para ~akarmalarma müsaade edilmemektedir. 

Onemli bildirik 
Gen~ k1zlar1 duzaga dii§Ürmek 

maksad1yle yap1lan ilanlar 
Ankara 8 (A.A) i~ Bakan

hg1 Aläkadar makamlara ~u 
tamimi göndermi~tir: 

Gazetelerc verilen i~ ve 
hizmet ilanlarmdan baztlar1-
nm kötü maksatlar hizmet 
i~in yap1ld1gi bir ka~ örne
ginden anla§1ld1. Meselä dak
tilo aramak bahanesile baza 
muhta~ gen~ lnzlarm ba§tan 
~1kanlmak istendigi görüldü. 
Ve suc;lu hakkmda tak1bat 

Koca 
Si1tan i~in 

Ankara 8 (A.A) - Türk 
Mimar ve mühendisleri bu
gün I~ Bakam ~iikrü Kaya 
mn ba~kanligmda toplanarak 

ba§lad1. Bu gibi ilänlarm dü
rüstlügünü aramak gazeteci 
ve ilänc1Jardan rica ediJdi 

fakat bunu yalmz gazeteci· 
lerc ve ilänc1lara b1rakmak 
hem kcndilerine fazla külfet 

olacaga ve hem de mesele
nin takibini temin etmiyece
ginden bu gibi ilänlan ve-
renlerin vc ilän)a sermaye 
arayanlnrm polisce arasara 
büviyetlerinin ve ciddiyetle
rinin yoklanmas1 ve hakika-

ten gen~Jeri ba~tan ~1kar
mak ve yahut para dolan
d1rma k gibi maksatlar1 an-

la~1hrsa müddeiumumilere 
tes)im edilerck tevkif edil-
meleri muvaf1k görüldü. 

1 

1 

ikramiye verilecektir 
Bugday koruma vefliai ile 

Tayyarc resmi mektuplann1 
habet vern!ere ikramiye veri
lecegine dair cllbl Fman1 
bakanhg.ndan bba"'P bir 
bildirim gelmittir. 

Bu bildirimde 1905 •uma
rab kanunun 6 IDCI •ddeai 
mucibince bina, arazi ve ar
salardan tahrir ditmda kalan 
lara kazan~, sayam, veraset 
ve intikal, muamele, dahili 
istihläk ve damga gibi dai
mi vergalerin gizli kalanlanna 
haber haber verelere de ik
ramiye verilecegi yaz1bd1r. 

2456 sayah bugdaya koru
ma kar11hg1 kanunu ile 2459 
sayd1 tayyare reami kanunla 
r1nda bu vergilerin muvaze
ne vergisi kanuamada olduju 
gibi bir mnddatle kay d al
tma abnmam•f olmasana gare 
bugday1 koruma ~erjiai ile 
tayyare resmi gizlilerini ib
bar edenler de 1925 numa· 
rah kakun hükumleri daire
sinde ikramiye verilecektir. 

~aml1 Aliye 
Bir adan11 dövmü~ 
Tepecikte Sürmeli soka

ginda ~amh Aliyenin genel 
evine sermaye Hliaeyin Avni 
k1z1 <;ak1r tkbal ile Yakub 
oglu Seyid Abmed arasanda 
para meselesinden ~1kan 
kavga sonunda Aliye Seyid 
Ahmedi dövmil1tür. 

Sorga hakimi 
Suc;u sahit olmad1g-1n

dan kurtuldu 
Rü,vet almak ve vazifesini 

suiistimal ctmek Ye iltizam• 
kärane it körmek su~lann
dan hakyerine verilmit olan 
Kemalpa,a eski miistantiki 
bay Nurinin agircezada de
vam etmekte olan d1U'Qfma· 
smda su~u sabit olmadiiJn
dan beraitine karar Aeril-
mittir. 

B.Hikmet 
Mimar Koca Sinnn i~in bir 
anid yap1lmasm1 kararla§h· 
r1Im1§t1r. Türk Mimarisinde 
ba§la ba,ma bir tarih olan 
Koca 5inan degeri ve ünü 
ile uygun olmas1 istenen bu 
amt ic;in toplanbda bulunan-

B L••tf• k Bir kaza • u 1 ara 1 G • d. 

1 r aralarmda bir komite se
~mi~lerdir. Büyük Türk da
hisinin C§siz cserlerinin hay
ranlar1 ile bütün ar sezenler 
komitenin tabii üyesi say1l
m1Jlard1r. 

" •tt• e~1r 1 •• 
~e§meye g1 1 · Cumaovaa1nda ~kan yu· 

II jnnarma kumandam bin- f g.010 söndürülmesinda cidden 
ba~1 bay Lütfi Kara bu s - 1 büyük yararhg1 g6rlllen tan• 
bah <;etmiye gitmi§tir. Ora- m1z i~ 1hca komutan1 yilz.,.._ 
da baza ara§brmalarda bulu- bay Hikmetin sol ayaiJma 
nacakhr. Bu müddet i~inde yangm esnasmda zedtlendlli 
kamutay vekilligini merkez teessiirle haber abnm11tar. 
ilc;e kamutam yllzba11 bay Bay Hikmet Toktala g~· 
Hikmet TuhsaJ yapacakbr. mit olsun dem. 


