
Bükreş 10 - Dış işleri 
bakanı Yugoslavya Başvekili 
Stadiyanoviç şerife büyük 

bir ziyafet vermiştir. Ziya· 
fette Romanya dış bakanı 
Tataresko bir nutuk söyliye-

rek, iki memleket arasm
daki dostluktan bahsetmiş. 
Her iki devletin de nizam 
ve emniyet gayesile el birli
ği yaptıklarından sul ga) esi 
için çabştıklaruıdaa, küçük 

antantın ehemmiyetinden 
bahsederek Romanya, Yugos
lavya, Çek, Islovakyanın tek 
bir vücud gibi birlik teşkil 
ettiklerini, sulh hedefi için 

Banlkan antantı çerçevesi için
de Türkiye Cumuriyetinin ve 
Yunanistanan da sulha susa· 
mış bir vaziyette ayni arzu
larla dolu : olduğunu, bütün 
devletlerin ayni gaye ıçın 
çalıştıklarını anlatmişlardır. 
Bu birliklerin ve antantların 
biç bir mütecavüı. gayesi ol
madığını, sulhu korumak için 
de yegane çarenin kuvvet 
olduğunu söylemiştir. 

Stadiyanoviç de nutka mu
kabele ederek ayni dostluk 
esaslarma tebaruz ettirmişhr. 
Bundan sonra iki devlet re
isinin şerefine kadehler kal
dırılmıştır. 

Yugoslavya başvekili Sta
diyanoviçin Romanya kıralile 
mülakata büyük bir ehemmi-

On beş gün evvel iki kar
deşin kaybolduklarını bir 
türlü bulunamadıklarını yaz
mıştık. 

Gaib çocuklar Tepecikte 
Sevim sokağında (14) numa
rada oturuyorlardı. Çocuklar 

Gülsüm ve Ali İzzet adında
dırlar. Biri on dört biri 13 
yaşındadır. Bütün araştırma
lara rağmen hala bulunama
mışlardır. 

yet verilmektedir. 
İstanbuJ 10 - Yugoslavya 

başvekili M. Stoyadinoviç 
yakında Ankara'ya gelecek
tir. Yugoslavya başvekilnin 

29 Teşrinievvel cumuriyet 
bayramında yapılacak büyük 
geçitresminde hazır bulun
ması muktemeldir. 

. Baş~ekilile görüşece;k 
lstanbul 11 (Ozel) - Cenevreye gitmekte olon Tevfik 

Rüştü Aras Atinada dört saat kalacak, Yunan Başvekili M. 
Metaksasla görüşecektir. Bu vaziyet Yunan hükumetine 
bildirilmiştir. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
~~~~----~--0000-----------------

Otomobil Kazaları 
nı··::.ııı irkaç gün evvel İzmir - Kemalpaşa şusası üzerinde 
U ,.;110 Belkahve yokuşunda beş kişinin yaraJanmasile neti-

lenen müthiş bir kaza oldu. Parsa belediyesinde yaulı olan. 
2 numarah kamyonet fazla yük ve müşteri almak yüzünden, 
frenleri de tutmadığından yokuştan aşağı inerken devrilmiı, 
içinde bulunan 18 yolcu büyük bir facia atlatmıştı, şoför 
Cemal da dahil olmak üzere beş kişi yaralanmıştır. 

Otomobilin frenlerin bozuk olduğu için bir kamyonat sa· 
hibi ve şoförü hakkında takibata başlanmıştır. 

Bu kabil kazalar sık sık vuku buluyordu. Her kazada bir 
kaç yurddaşin kanı aktyor, bir iki kişi hayata gözlerini yu
muyor. Vatanda kanının ve hemşehıi canının her şeyden 
kıymetli olduğu bir devirde bu ihmallik ve dikkatsızbğın 
bir an evvel önüne geçmek lazımdır. Mesela bu kazanın 
sebebi açıktır. Bir kere frenler bozuktu. 

Sonra bir kamyona 18 yolcu, beheri 130 kiloluk 17 çuval 
kuru üzüm atmıştı .. Sonra şoförün yanına dört yolcu bin· 
mişH. Bu kazada ölüme mahkum olan 18 yolcu bir mucize 
kabilinden kurtulmuş bulunuyor .. 

Bu mucizenin hervakit tekerrür etmiyeceğini batırJıyacak 
olursak, alakadar makamların bu işte çok dikkatli olınaları 
icab etmektedir. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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KOMUNIST CASUSU 
-------------

Dilber Stella Kozmidi Yuııa-
nistanda neler vapmış? 

Yunanistanda diktatörlük 
ilin edilince, diktatör M. 
Metaksaıın ilk iti Yanan 
komünist partisinin merke
zine •az'izet etmek olmuıtur! 
MllaaClere edilen parti evrakı 
timdi Yunan emniyet umu
miy•ince ·tetkik edilmekte
dir. 

Yunan gazeteleri, bu tet
kikatin ilk neticelerini yaı
maktadırlar. Yunan komünist 
partili hesabına "Uzun kaya,, 
ismindeki casusdan başka, 

Pire aıçı kızlarından bir 
dilber, SteJla Kozmidi de 
casusluk yapmıştır. 

Stellanın parti hisabana ne 
kadar Ye nasıl casusluk hiz
meti yaptığı henüz belJi de
iildir. Stella ve komünist 
partisinin hanği devlet ley
hine çalııtıklannı de henüı 
resmen söylememiştir, Fakat 
asıl pyao dikkat olan nokta 

e tella Kozmidipin macarası
dır: Bu kıı. Yunan komünist 
pıutiıiuin bir aşk kahrımanı 
olmuıtur. 

Stella, 1925 stnesinde 17 
yaıında iken casusluğa baı
Jamııbr. Komünist partisi 
reisi Haydos, bu kızın gü
zellipi görmüş ve ilk İf 
olarak komünizmin serbest ,,. 
miinaaebet nazariyesini bu 
kız tatbik etmit ve Stellayi 
kendisine metres yapmııtır. 

Fakat, bu güzel kızla reP 
sia münaaebatı, komilniıt 
partiai erkinı arasında tid
detli ihtiliflar çıkmasına 
aebeb olmnştur. 

Parti erkanı da serbest iıdi-
••ç nazariyesini Stellaya tatbik 

etme;e baılamışlardı. Bunun 
berine tef Haydas Stellayı 
Raayaya komünist ünıverıi
teaine ıöndermiye mecbur 
kalmııtır. 

Stella Ruıyada casusluk 
itlerine göre yetiştirilmeğe 
baılamııtır. Fakat Stella, ır
kına has cazibe ve işvesile 
bu defa da üniversite ve 
casusluk Müeasesesi talebesi 
arasında korkunç rekabetlere 
sebeb olmuştur. Ve bunun 
üzerine Kefkasyaya gönde
rilmittir. 

Stella bundan :bir kaç ay 
sona, komünist merkezile 
Yunan ajanları arasında irti
bat vazifesini görmeğe baş
lamış bir müddet bu hizmeti 
ıör"'-üştür. 

Fakat 1929 Kanunu evve
lin bır gjinü, Soyet Çorna 
More vapuru Pire limanına 

demir attığı zaman, Yunan 
emniyet müdürlüğü evvelden 
aldığı bir haber üzerine 
vapurda bulunan Stellanın 
tevkifine en liyakakh me
murlarını tayin etmiştir. 

iki memur, sabahtan ak
şama kadar vapurn tarassud 
altında hulundurmuılar, fakat 
gün batıncıya kadar şayanı 
dikkat bir şeyle karşılaşma
mışlardır. Fakat ortalık ka-
rarırken esrarengiz bir ada
mın vapura doğru bir ıslı t 

çaldığını görmüşlerdir. Bun
dan bir iki dakika sonra 
Stellanın vapurdan rıhtıma 

endiğini ve meçhul adamın 
gittiğini tesbit etmişlerdir. 

Biraz sonra, dilber casus
lara kendisi zabita memur-
larile ihata edilm ş görmüş
tür. Fakat Stella, vapurun 
zabıtasından olduğunu iddia 
etmiş, üzerinde bulunan vesi· 
kalara rağmen Sovyet sefi
rinin şiddetli müdahalesi ile 
serbest bırakılmıştır. 

Bundan iki sene sonra 
Stella Kozmidi, Selinikte 
Casusluk yaparken ikinci 
defa olarak yakayı ele ver-
miş Anaffiye nefedilmiştir. 

Fakat Stalla çok güzel, 
çok fettan ve cinsi cazibesi ' 
pek kuvvetli bir kadındır. 
Manfi bulunduğu yerde, di
ğer menfiler ve ıdare erkanı 
arasında yine müdhiş aşk 
rekabetleri ve tabii birçok 
hissi fırtınalar yaratmıştır. 

Bunun üzerine adanın ten-
ha ve ıssız bir yerine gön
derilmıştir. Gönderilmiş am
ma, bura da bir tayyareciyi 
güzelliğine esir etmiş ve 
Sedes tayyare karargahına 
girmiş, birçok esrar çalmış
tır. Zabıta onu tayyare ka
ragihına kadar takib edebil~ 
miş ve.. Ondan sonra izini 
bulamamıştır. --·-
Kunduracı 

\' e tacirlere tontan 
ve perakende satış 

Mnhtercm müşterilerimiz Bul
varda yeni ve asri yaptır

mış olduğumuz kalıb fabri
kamız da zamanın en son 
erkek ve kadın modelleri 
havi ve ayakları zarif gös
terek fenni surette yapılmış· 
hr. Kerestelerimi:ı gayet 
kuru olduğundan eskiyinciye 
kadar formasnıı ve zerafetini 
muhafaza eder. 

Bulvar : Yeni müzayede 
bedesteni arkasında Kemal
paşa bedesteni ittisalinde 
numara 15 şübesi arasta 
inkilab numara 87 

Karadeniz Kıyılarında 
Soytari Oğlunun 

Bir Macerası 
-8- YAZAN:** 

Ada ın yorgun ne söyliycceksen bana söyle 
Bu üçüzlü cinayetin kim 

min tarafindan yapıldığı 
meçhul kalmıştı. Çünkü La
şolün karısına caniler hiç 
dokunmamış ve bu kadın bu 
feci cinayeti ibtidadan sonu
na kadar seyretmişti. 

Bu cincyetin tafsilatını bu 
kadın ağ2ıodan dinliyebiliriz! 

-3-
Soytarı oğluı'uın ilk 

t inayeti 
Latolh karısı bu cina· 

yelten bahsettiği zamam : 
- Amanın .... Ne korkunç 

geceydi o... O gün tarlada 
çok çalışmıştık. Bunun için 
yorgun bulunuyorduk. Ko: 
cam, bu son zamanlarda tu
haf bir hal almıştı. Bir gece 
yarısı kaynım ve oğlum ile 
birlikte el ve yüzleri kan 
iç.nde geldikten sonra, bi-
zim adama bir haller olmuş
tu. Yalnız duramıyor, yalnız 

. gezemiyor, yalnız evde kala-

t llalkua s .. ı 

Çıolaklık ve 
kadınler! 

Faşizm ve Hitlerizm bü
kiim süren yerlarden kadı ın 
mevkii, kurunu ustadaki gibi 
dar çerçeveler içine ahnmak-

F aşızm alehtarı yer~erde ise 
kadın hayatının her safha
sında yer almaktadır. Bu 
garib tezad, İspanyada ki 
dahili harbta da görülmek
tedir. Son alarak Madridde 
kad10lar müdafaa ve müha

rebe işlerinde bile en faal 
ve müsbet bir rol oynamak-
tadırl~r; halbuki general 
Franko tarafından kadın, 

mutbağma kapatılmış halde! 

Hitlerin diyarında, kadın 

mümkün olduğu kadar beşi-
gin vetenceresi başına sev
kedilme lidir. Bütün Ayrupa-
da plaj ve banyolarda kadın 
alabildiğine soyl nmuş vazi
yette girerken Bad'rada, 
banyolara mayo ve banyo 
elbisesİ7. kadın girmesi kat'i 
surette yasak edilmiştir. 

Zengin Kişe 
İzmir Fuarı "münasebetiyle 

Tayyare piyagosn~n beşinci 
keşiJesine müşterilerine pi-

• • adam hakiki ineiliz Bir 
kralı 

DUNYAD'
Neler oluyor 

ecıeıı 
Hatıraya hürmet 

"benim'' diyor! 
Majiester Sekizinci Edvad diye yaptığı bir iddiayı din-

İstanbulumuzu şereflendirdiği lemiştir. 
ande, Fransız gazeteleri de Bu adam, bir eser yapmış 

bir L.ord -· şu garip havadisi vermekte- ve okuyan kimselere gayesi-

P • A Jıalll'. dirler: ne ulaştığı takdirde verilmek eştenın umuaıı )lif 
larının birinde dünyaoOI bl· 
bir yeı inde bulundlıy•D bit 
yük bir şayanı hayret ;· 
havuz vardır. Bu b•Vll::..tt· 
renler mevcut aletler eti' 

Malborough Steet' deki po- üze bir İngiliz lirası vadet· 
lis mahkemasi Anthony VV. miştir. 
Hali isminde bir adamın Mahkeme, fngiliz tahtının 
"hakiki İngiliz kralı benim,, sahibi olduğunu iddia eden 

bu adamın hareketini ciddi ---oo--- sile istedikleri ce~~111

11ıtt 
dalgalar teşkil ettirebı 111 ylJ' 
ve bunların ara~ınd• 

Karataş Biçki 
Yurdu 

Ruhsar Hüsnü 
ı\ 1 üessesesi 

Yurdumuz iki sınıftır. Bi-
rinci sınık yalnız terzilikle 
iştiğal eder ve bir senede 
terzi diploması verir. Birinci 
sınıftan mezun olanlar Kül
tür bakanlığınca da tasdik 
edilerek arzu ettikleri yer
de yurd açabilirler, ıldnci 

sınıf tatbikat sınıfıd r. Bu 
sınıfa devam ihtiyaridir. Bu 
sınıfta terzilik pratik şekilde 
ilerletilir. 

Sun'i çiçek, makine ders
terile Silka ve fosfor boya
ları ve kadife kabartma ders 

telikki etmemiş ve beraet 
etmiştir. 

Kral olduğunu iddia eden 
adam mahkemeden çıkarken 
taht ve tacından feragat 
ettiğ"ni ilin etmiştir. 

Parrnak izi olmryan 
adam 

mektedirler. ,.-
Geçen hafta PeşteY' ta' 

len zengin Lord Ç•~.~ 
bu meşhur havuzda . ııabi: 
istemiş ve kapısız bı~ Jerİ" 
nede soyunup elbı••, b•' 
orada bıraktıktan soor 

10
,1 

Arjantinli bir iş adamı vuza girmiştir. Orada çır 
Büenes Ayrese gidiyoe, v~ dalgalarda bir• müddet .ica• 
polisten işine ait bir vesika k bio•_... 
istiyor. V tSika hazırlanıyor. pındıktan sonra • ~ as bi• 

girdiğinde içinde ıkı Y .... ~· 
Adamın vesikayı alabilmesi ·k· yuıur 

lira kıymetinde ı 1 ldıt'' 
için polise parmak izi ver- nün ve paralarının aşırı er•· 
mesi lazım. Parmağını mü- _ .. t- L rd Çıç. ., 
rekkebe batırıyor, kağıda nt 1 gorın.~ş-ukrl, doen biri•~0!1, oon yuzu er _ ıÇ 

basıyor, kağıtta yalnız siyah aile yadigarı oldugu asi~ 
bir leke kalıyor, iz çıkmıyor. çok muteessirdir. B~ ... Y tı~· 
Sebebini araştırıyorlar, ve d"ldı.ın 

keodbine iade e 1 •. ,,- ı·11ıfl anlıyorlarki bu adamda irsi 1 z 
dirtl · altı bir. in.~' 1 osO~ 

olaı ak bir hususiyet vardır. deg-erinde olan dıger . Yt•""i• 
El ve ayakları iz bırakmaz. ı ..... 

leride gösterilir. Yurdumuza ile parasını hırsızdan 1 

iz bırakmadığı gibi ateşten · 
devam eden bayanlar san- de müteessir olmaz. Ate.:i yeceğini ilin etmiştir. ·rıe 

yangonun ikramiyelerinden, atın bütün inceliklerini öğ- " F teJerl 
amortı'sı'nden maada ayrıca , avucile taşıyabilir, ve ateş ransız gaze J)"'4( renmekle beraber kendi eli ıa P" 
ikramiyeler, amortiler veri- ile kendi zevkine göre az üzerinde yürür sorulan garip Fst .,.,ıc•• 

11'~~~ .. ~~-.. Elimize geren t• tıl 
yor. masrafla cihazlarını it aryola n B T b" k•l'I 

Fuarda (34) numara!ı pav- takımlarına vara!:ıya kadar ~Kordon rakısıu bir gazetede ır 
yona, lzmirde Kemeraltında yapmak kabiliyetini elde n suali sormaktadır: biltOI' 
hükumet cadde~inde karakol ederler. ~ Fuar şerefine piya-~ "Reisicumburu111?1 

, 1111•" 
yanında (49) numarada Zen- ! Adres: Karataş tf'amvay ~s~ya çıkarılnııştır. ~ merasimlerden eksık :~, İ~ 

k dd 332 fakat dikkat ettiın daık ... 008 
gin işesine m'iracaat. ca esi numara içenler başka rakı d bi ...... ...... ..:.. n . ~ yerlere gider. ı alD ..,,b· 
&~=*~:Jt:L~:Jt1c)t:A:::A::Jt:Jt~:k~~~:Jtri ü aranııyacaklardır. Q 0 tasdik ettiği halde o'!'r 
tC Elh Tel )t Jı::.t::l(Jı;.t&k:ta•• Jı::.t::lk..tll~ kumun başında bulu

11111 

tC a m r a • >+ Birinci Sınıf Mutahassıs . . ? ,,-= 2573 ~ Dr. Demir Ali nıçGna;~te bu suale 
10 

t( idaresinde Milli Kütüphane sıneması )t KAMÇI OGLU vahı ermektedir: b'otl•• 
tC >+ "Bu husus için dl~ bit 

U BUGÜN )t Cilt ve 'f cnasül hasta- .. t edio•Z1 ı,a· 
rınıza muracaa . fal ..-

t( Ber)İn OJimpiyadları ~I lıklan ve elektrik kanun çıkartara~ i::oıblJI"~ 
+c u. tedavisi rarmı veren reıs 111a•1 

İlk filmler geldi. Yapılan küşad merasimi. Muazzam w bulu0 ·si 
+c . 'dl 01· . d l . . t· ·ı . ·ık u. İzmir - Birinci beyler so- infazda da bda. z.ır ~,·krioıo· resmı geçı e, ımpıya meşa esının ge ırı mesı, ı rr r , 
t( )+ kağı Elhamra Sineması nı temin e ınıs... örlllil1 

müsabakalar ve galipleri meşhur ovens, Dünya birincisi arkasında No. : 55 pek gayri makul g 
YAŞAR filmde. Kahraman güreşçilerimiıin lstanbula 
avdeti, vapurda ve rıhtımda yapılan istikbal merasımı 

ve tezahürat 

Türkçe izahlı 
1j Ayni zamanda geçen hafta yetişmediğinden gösle- >+~ iı 
~ l 1 f'I · b k d ,_ M ~ d · l 'hh' fenni f( rilemiyen ve venedik arsıu usa ı mı müsa a asın a / agazamız a. son .:ı :. ..! m s.: .: _ •.. _ 
+c birinciliği ihraz ederek volpi kupasını kazanan )fı ~ karın mlde, hamıle, bobrek duşkunlugu 
~ Yaralı K Mı , ne, pelotlu pelotsuz lastik ko·seler. 
t( U . )+ VARiS ve FLEBiT için lastik ço· 

1 
t( Paula ·ıessely Reji : Villy Forst » raplar. Son moda tuvalet korseler. 
4M Programa ilave olarak : Büyük misafirimiz İngiliz Mı Tül elastik SKANDAL kor eler Son 
f< kralı SA MAJESTE SEKiZiNCi EDVJ.\RO m Ça· ~ sistem KASIK - BAGLA~I "e 
~ nakı<ale'deki harp sahalarını ziyareti ve fstanbul'da ')f, E~kek korseltri - sutyenler hazır 

~ ULU ÖNDERiMiZ ATATÜRK tarafından karşılan- )+ ısmarlamKa yapı ılr. N 
2 3 

ı·zm"ır 
l · · u. Odun Pazarı antarcı ar o. ma arı merasımı tır 

l~:r;~~ll=:W:~~~~:W::W:~~J:ll=:\C~~~~~ · S. O. ASER. 

mıyordu. Günahı böynuna .. 
Sotiri oğlunun karısını kocamın 
kardeşinin ve oğlumuzun 
yardımı ile yoptığını söyler-
ler. Bilki kasap gibi kan 
içinde kaldıkları zaman bu 
cinayeti bunlar işlemişlerdir. 

Eeeh .. işledilerse de hakları 
yok değil ya.. Bu Soyta i 
oğlu Türk bize düşmandı; 

kocamı bir gün çok fena 
döğmiiş idi. Kaynm1 ile oğ
lumun da kocama yardımı 
tabii idi . 

" Biz tarladan çok yorğun 
döndükten biraz sonra kapı 
çalındı; bir a1am geldi, bi
zim adamı istedi; ben: 

" - Adam yorğun. Ne 
~öyliyeceksen bana söyle. 
Dedim. Runun üzerine bu 

adam da bana bir mavzer 
kurşunu verdi. 

11 
- · Bu Laşolün helal ma

lıdır. Alın! Dedi ve gitti. 

,, " Kocama bunu söyledim, 
kurşunu verdim. Kocam bu
nun intikam almak istiyenler 
tarafından gönderildiğini 

anladı ve: 
" Yarın Gürci Aznar 

Halile haber verelim, bır iki 
arkadaşile evin kenarında 
pusu kursunlar. Türklerden 
bize saldıracak var .. Dedi. 

" Fakat çok telaş içinde 
kaldı. Önce yatmaznan ev
vel kapıları sürmeledi, kapı
ların arkalarına tenekeler, 
legenler koydu. Kapı ansızın 
açıldı, bunlar gürülü yapsın
lar diye f 

"Bizim adamın · bu telaşı 
hepimize de sirayet etti. 
Sanki heman baskına uğra

yacakmışız gibi bir hal için
de kaldık. 

"Daha uykuya 
kapı önünde gök 
bir ses duyduk. 

dajarken 
gürler gibi 

- Korkak herif ermenden 
kapıları kapatmışsın aç ba
kalım .. 

"Evde çü erkek bir de 
ben vardım. 

Dı~arıdan gelen ses, bir 
adamın sesi idi. Buna rağ
men erkekler korkudaıı tirtir 
titremeğe başladılar, yerle
rinden kımıldıyamadılar. 

Dışarıdan kapıya şiddetli 
darbeler vurulmağa başladı; 

bizi ta canımızın içinden tit-

t krar: Jo~· 
reten bir ses e 1 

. ı< pıyı aÇ"d. 
" Haydı.. a 1 pe I· ve: 

sa evi ateşliyoru'· 1ı.tıOI· ,, 
- ka" a • " Ben ayaga . 7 vll . e 

" - Sen kimsıo 1 f}l1b 
• · rs&JD e"' kıtta ne ıstıY0 d• ' 

sordun· . O adalD ff 
d. .., .. 

ver ı : og ı1• 

S tarı D 
" - Ben oy k•oıo• ı1' 
'l'm ı<arıının d' 1ı•P maı ı .. ti y ı 

va ediyorum. 
11 

• 

aç! Dedi. döodo;;,. 
" Ben kocatll8 rsıı· ,.,,,ı~ deo• ,.. 
" - Adam, . orl• ... d•' 

d a edıY . .o10 
den kan av dill' .,.. 
silahını alda kell ıııf 
faa et... d .., d•• 0tl 

b. ·rn a • t Fakat ııı 11e'• 
-ı -d• nımda, og Uu• tf') 

hal kalmamıştı( JU",,. 
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Arsıulusal 
6 ını ı ıervisininl 99 - -- ---

numaralı 

BOZKURT VE HALK 
Traı bıçakları uavyo
nunu ziyaret ediniz 

TflRKIYE SE.tlGILERINnE - ------ ....._. .._........_. 
ilk defa lolarak teşhir 

edi:en yalnız 

Bozkurt ve~ 
• 

Halk----lT 
Traş bıçaklan-

olmuştur 
Sahip ve umum deposu F "hmi Hüseyin ve 
Mehmet Salih tir~eti Marpuççular, Yanm 

Şi,eci ban. lstanbul "telefon: 22811 -

11 EJlll 

•••~BR·~~·~•ammııı S. Ferit eczacıbası 1 Mı.·· *' k .. . ~ . 
Tııl''-ılık 8 fil Blltllıı211~emiz de bllyllk lii<mevld ve ,ahretkazaHa ıkros op gostenr~kl R l!. B berlYerden aeve aeve arandan ızmir kokulan biç ı&pbeaiz 

i yurdu mu··essı·sı· 11 S. Ferit :eczaçıbaıı . . 1 • 
~ S kolonyaJve eaanılandır. "* • 

Zehra Hasan ~ a Bahar, ~lbndamlaaı, Dal· ... ,. .. !,v.ıı.111 ....... , --
- . . . . . ~ 12 ya, Yasemın, Ful, Muhab· 111011r•sı 

lııit JJlıada b.a,lamıtbr. Hıç dıkıt bılmıyen ba· R CI betçiçeği, Unutmabeni, 
.a.a..._ • nede çıçek 15ah boya fosfur kabartma biç· il ı Senin için, Manulya . 

. ~•tilir ve Maariften musattak ıabadetoame ~ y · k k k ı -
~' bilen bayanlara ayrıca hususi makaı der•· ! ~ N en~ 91 

Nan ° ~ar d 
~ .. Altı ayda miikemmel makastar yetittiri· ti F .;rıız uvar, ev or 

cı •aavenet olanlardan ücret alınmaz yurdun IJ _e_rı_. ___ ----
. en miitkil pesentleri memnun edebilecek IS Y akıada ÇJkacak kokular 

11~•rit dik"t kabul edilir ve hazır karyols ~ -~j!,~~t, •• ~:.?.!~ .... Bt~: 
, ılır. Daha fazla izahat istiyenler her zaman rt B bu ince ve ytlkıek e1er-
•caat edebilirler. l"' 8 ler tabii çiçeklerden istihsal 

tilll:IB tla'lamaRIJRRtlR~~ ~ edilmittir. Benzer ve ya· 

D ôKTOT**>t***i 
'- • Kemal Tonay · 
~olog ve bulaşık, salğın :! 

autStalıklar mütehassısı » 
..._,011u kUflaındaki Dibek sokak bqıa• : 
~ •e mua1enelıaneainde .. balı raat 8 den » 

Ya kadar lıastalannı kaba1 eder. ,-. 
-. edea lıutalara yapılmaaı lbımıelea ..U .C 
~lropik maayeneleri ile veremli Wta· 1J 
~~ cevaı ıarillen Pnoıaotorab m•JeDe- ,. 

an 1&pdır. Telefoa: 4115 M 

~~~~~~~~Rr;: 
ENLER BILl.R 

• hayatınızın zevkini. sıhhatınızın 
korunmasını temin edecek ancak 

kabadavı rakılancbr. 

lf kın isimlere aldanmayınız. 

r!. S. Ferit 
f.~ iıim ve etiketine dikkat. 
'•l UMUM DEPOSU 

1 Hükômet sırası Şifa eczanesi 

BÜTÜN 
TÜRKiYE 

HALKI 
Alimeti farikuı FiL BAŞI resminden ibaret olan 

"Türk çamaşır çividi" 
ni kullaamaktadır. Bu çivid ile yıkana• çamatırlar parlak 
beyazlığını muhafaza eder. Tamamen .. ftır. içinde çamaıır· 
lan harab edecek muzir bir madde yoktur. LEKE ve DAL· 
GA yapmaz. Eaki çamaıirlan adeta yenileıtirir ve uzun 
mtiddet neacilerini muhafaza eder. 

Bu çirid ile yıkanmıyan çamatırlar beyazhjını kaybedib 
sanmbrak bir renk almaktadır. "'f&rk çamaıır çividi " 
suyun dibine ç&kmez boya kuvveti piyuada sahlan diğer 
ECNEBi MARKALI ve iSiMLi çividlerden binkat hada 
iyidir. Ayni zamanda " Tllrk çamaıır çividi " hediyelidir. 
Senede iki defa ıize zeagin etyalar takdim edecektir. He· 
diyeleri almak için çividin .. rıh olan kljıdlarıadan 10 
dane getirmek kafidir ve aize derhal bir bilet verilecektir. 
Her tiri& mal6mat ve hediyeler depomuzdan verilmekte ve 
toplan ve perakende aiparif kabul edilmektedir ... 

9 Eylôl Baharat Deposu 
B•lcılar caddeıi numara 198 telefon 3882 dir. Mllracaat 

ediniz. Bitin Tllrkiye kadıalarımn kullandıjı yalnız, 
bir çiYid vardır bu da 

T.. k • ·mdir " " ur çamapr çıvı 

llCKTA\I 

GÖZLERİN ~tUHAF AZA ~ı:ANCAK • 
<< PERFA PUNKTUELL,, 

Gazltık camlarile kabildir, her cin• en tık •• nlfam 
g&zltik Çı!rçiveleri ve rBnet g&zl&kleri lzmir kemeralb 
Meserret oteli albnda Nafız Gözg6rclftren nat ve fhllk 
evinde bulursunuz. 

• 
ı TERZi mehmet ZP 

\ <: n { raitında Hükümet karş.sında numara j' 
Hic bir verde şubesi yoktur 

Doktor 

Şevki Uğur 
Dahili hastalıklar mütehassısı , 

Almanyanın Hamburr üniver1iteainde okam111- Haatalanm 
her .. l>ah .. at d'"~uza kadar Ye lifed• IOIU'a Wrdea 
itibaren geceleri dahi muayene ve tedavi eder. 

Muayenehanesi : Beyler sokağı bay Memclalaaa labrota· 
•arı karııunda 36~ aumaralı maayeaehanaindL 

[Akciğer, karaciğer, kan hutahklan kans.zlık, 1arlflik, 
kalb hutahklan, mide, bar .. k ve babrek laaatahklan J 

1 TAYYARE sineması r sısPN 
1 lzmir fuarı ve 9 Eyl61 kurtulut bayramı prefiae 

mevsimin en kuvvetli programı 

1 Pi9!'o ~!.!~llm ~eE Na!!'!!! ~ 
l1 temsıl edalmış olan b6yiik bir atk ve ihtıru romnıı 

•Aynca • M ı Olar•• ..... ili • aymun ar cu• her cini 
maymunun ya .. yıı tarzı ve ttlrlll mukaröldara 

FıATLAR: 30 •40 50 KURUSTUR 
Seans aaatleri : Hergln ıs -17 - 19 - 21,15. c...,. 

tui •• pasar lfllaleri 13 te 8'lıe •m 

• 
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C. Kurtuluş bayramı mü
nas-betile izhar olunan his
siyata teşekkür eder lzmir'li
lere refah ve saadetler di-
lerim. Başvekil 

iSMET INÔNÜ 

*** 
lımir'in karanlıktan aydın-

lığa esaretten hürriyete ka
vuıtuğu günün yıldönümü 

münaıebetile tazelenen bü
yük sevince iştirak eden 
lzmir'i ve lzmir,li bemşehri
leri.,ıi candan kutlularım. 

Dahiliye vekili 
Ş. KAYA 

i *** 
Kurtuluş gününün sevinci

ni tazeliyen lzmir'li hemşeh
rilerimi candan kutlularım. 

Adliye bakanı 
Ş. SARACOCLU ... 

Kazım Dirik'iıi 
Telgrafı 

lzmirin terekki ve taalisi 
ile her zaman alakadar olan 
eski valimiz ve Trakya 
Umum Müfettişi Kizım Di· 
rik de lzmirin Kurtuluş bay
ramı · münasebetile İzmir be
lediye reisine bir telgraf 
çekmittir. 

Trakya Pavyonu 
Fuarı gezen her ziyaretciyi 

ilk eazarda cezb ve teshir 
eden Trakya;pavyonunu gö
renler oradan ayrılamaz olu
yorlar. Çünkü her gidişlerin
de o tirin ve cazib pavyonu 
büyük bir vukuf ve muha
retle idare edenlerin verdik
leri kıymetli izahat sayesinde 
Trakyamızın mahsulat ve 
mamulat ve son zamanlarda 
elde ettiği terekkiyat •hak
kında çok faydalı malumat 
sahibi olmaktadırlar. Bu ör
nek pavyonu ıd .. re edenleri 
çok gönülden kutlularız. 

Fuardaki vahti hayvanat 
ıerği ve canbazanesini igö
renler derin bir hayret ve 
takdir deryasına düşmekte
dirler. Görenler görmiyenlere 
tavsiye edib duruyorlar. 

Aldanmadan 
Tuhafiyeye aid bütün ihti

yacların hediyelik ve mut
bak le azımını ucuzlukla 
şöhret ve müşterilerinin iti
madını kazanan hükümet 
caddesinde Şemsi Hakikat 
ucuzluk sergisinden alınız. 

Her aradığınız malı ve her 
mahn birçok birçok çeşitle· 
rini bulursunuz. Pazarlıksız 
ve muhayyer satış yapıldığı 
içln T yor almadan aldanmadan 
bü,tün ihtiyaçlarınızı eşi ol-· 
m~an ucuz fiatlarla Ş. H. 
11culuk sergiaiaden almız. 

Hitlerin nutku Fransada 
endişe uyandırdı 

Londra 10 - Taymis gazetesi Hitlerin müstemleke istemesi işinden bahsederek diyor ki: 
Mestemleke iktisadi işleri halletmez. Almanya sırf şeref meselesi için müstemleke iste

mektedir. lngiliz parlamentosunun lngiliz hükümeti üzerinde yaptığı şiddetli tesirlere rağ· 
men lngiltere hükümeti bu meseleyi Almanya ile hiç bir zaman müzakere etmek niyetinde 
olmadığını beyan etmiş değildir 

FıLOZOFUN KÖŞESi : 

HAl.K ARASINDA!·· 
• 

Harunreşidin münecciJlll 
Herun•·eşid Bağdad da ı - Yalan söyli~or•U0-1,11' hükiımdar iken bir gün Hin- - Hayır efendılD 

distandan meshur bir münec- söylemiyorum. ıı.ı ~· 
cim gelir, Remil, Cifir, de- - Öyle ise dell.. p-
nilen o devrin en yüksek münccim ortaya çık• ... 0 ir 
alimlerinden olan meçhul diğin çıkmazsa boP

00 

ilimlere vakıf bulunduğu için racağım! der. ,._.ı-
hükümdar her ne sordusa Delallar çağırırlar, k~ 

. rt k bil ve ne sakladısa arayıb bulur. cım o ıya çı ar, l r: . ·re • 
Harunreşidin de maruf !bir rın huzuruna getırt 

- Nerede idin? ttJI 
- Kan daryaıınd• 

adasında! ? 
- Bu yer nerede ti" Fransız gazeteleri Hitlerin tehdidle dolu nutkundan büyük endişelerle bahsetmektedirler. 

oo:>aooooooooooooaoooooooooooooo oooooooocoooooc*ODOOOOOOOOOOOO 

ISPANY A !,UHAREBESI jHitler ?1~stem 1 

Hükfünetçıler yeni muvaff aki- leke ıstı yor 

müneccim başısı varmış, oda 
ondan geri kalmazmış, hü
kümdar bunların birbirile 
imtihan olmalarını ve her 
hangisinin galebe çalarsa 
ona en büyük mükafatı vere
ceğini söyler ! 

- Nerede olacak bll 
riniçinde! 

- Bu nasıl s~~? ,.8' 
- Efendim sızın ~ 

Yetler kazandıklarını SÖylİyor j - Baştarafı 1 incide 
tatbiki hitam bulduktan son-

Hindistandan gelen münec- cim başının meba~ ,td' 
cim ortadan kaybolur. Hü- emin slduğum için ~it~ 
kügıdar, müneccim başısına bir havuzun içine b•~.dl• it 

Madrid 10 - Toledo üze- Hükume~sabahleyin asile-
rinde uçarak 3 bumba atan rin Alkazarı terketmiş olduk- ra başlanılacaktır. 
üç asi tayyare kaçmağa mec- tarını ilan etmiştir. j B. Hitler bundan sonra 

arayıb bulmasını emreder. kan koydum. Ort., 
Müneccimbaşı gece gündüz bir tunç havan .,eı 

b d·ı · · 2? d d k l Alman milletinin hakkı ha-ur e ı mıştır. saat ... e T ole oya gitme te o an 1 
çalışır, bula bula bulduğu şu ü t- d 
olur. Hükümdar huzuruna s ö::. ~:~eİ:İıalle~:.· ~ 

Alkazar sarayından büyük bütün yollar tutulmuştur. 
alev sütunları yükseJiyordu. Hükümet kuvvetleri Del-
Kuvvetli projektörler syasin- taja cephesinde kuvvetleri 
de topçu kuvvetleri durma- sağa ve sola genişletll>İş-

dan ateş ediyordu. ]erdir. 
aooooooooooooooOOOOOOOOOOOOOOO • 
Donanmamız Yunanistan'a 

iadei ziyaret vanacak 
lstanbul 10 {Özel) - Donanmamızın önümüzdeki ikinci · 

teşrin ayında Yunan limanlarını ve bu meyanda ..... Pireyi zi
yaret edeceği_Atinadan bildiriliyor. 

Bu ziyaret Yunan donanmasının btanbula-: vuku bulan 
ziyaretini iade mahiyetinde olacaktır. Donanmamızın Yuna
nistana gidlrken Malta ya uğl"aması da muhtemeldir. 

Mısır seferlerine önümüzdeki 
ilkbaharda 2"ene başlanacak 
İstanbul 10 - Denizyolları idaresi Mısır seferlerine yeni

den başlatması için tetkikler yapmaktadır. Iskenderiye sefer
lerine önümüzdeki ilkbaharda . başlaamaaı muhtemeldir. 
A 

Asi tayyarE~ler Madrid üzerinde 
Madrid 10 - Asi tayyareler .şehir üzerinde dolaşarak 

balkı teslim olmağa davet~ eden beyannameler Tatmışlardır. 

Dünya üzerinden çok tehlikeli 
bir bora geçiyor ! 

Bükreş 10 - Başvekil Van Zeeland, bugbn irad ettiği 

bır nutkunda şunları söylemiştir: 
- Dünya üzerinden şiddetli bir bora geçiyor. Milletler 

birer birer müfrid fikirler arkasında sürükleniyorlar .• Bundan 
ya müfrit sağ veya müfrit sol ihtilaller çıkıyer. Her iki şık 
da d'~tatörlüğe muadildir. 

İspanya, bunun örneğidir Belçıkanın davalarmı halle çalı
şırken vaziyeti gözününde tutahm.I 

............... A ..................................... . 

Ankaralılar kurtuluş 
bayramımızda . _ _., ....__... .. .,__ --

Ankaralılar kurtuluş bayramımıza bütün 
güçlerilc iştirak ettiler söylevler 

ve nıüsamereler verdiler 
Ankara Halkevinden lzmi- zarını ziyaret etmişlerdir. 

rimizin 9 Eylül kurtluş bay- Bu degerli gençlerin lzmir 
ramıza iştirak etmek ıçın Hahlkevinde yaşattığı müs-
Rağıbın başkanlığı altında tesna san'at ve edebiyat ge-
şehrimize geJen kafi]e kurtu- celerini İzmirliler hiç unutmı-
luş bayramımızın her safha- yacak l rdır. Halkevinde Mü-
sına güzel sürprizlerle iştirak nir Müeyyedin yaratıbı kale-
etmişler ve lzmirde çok sı· mine medyun olduğumuz 
cak bir ilgi ve tesir yarat- (lzmire selam) başlıklı ölmez 
mışlardır. şiiri ile yarınki (Halkın Sesi) 

Kafile sabahleyin bir kaç ni süslemeği biz de bir şe-
kola ayrılmış ve şehitliğe bir ref sayıyoruz. 
heyet göndererek çelenk \ Ü d J sansor ca?'rın a 
koymuşlardır. diğer bir he- l·; 
yet sabah saat 8 de Karşı- H F.Jvlfıl 
yakaya geçmiş ve Karşıya- 9 Eylfıl akşamı Asansörde 
kadaki İzmir heyetile birle- güzel bir gece geçirilmiştir. 
şerek önde muzika ve çelenk· Pa rti ocağı incesaz takımı 
ler olduğu halde Atatürkün getirmiş ve milli oyunlar oy-
aııuı bayan Zübeydenin me- nanmıf, Kemal Ôzeı ten tara-

yatı namına Alman müstem
lekelerinin i idesini istemiştir. 

Paris 10 - Fransız gaze
teieri, Nasyonal Sosyalist 
Partisinin sekizinci kongre

sinde Hitlerin okuduğu be
yannam ! üzerinde ehemmi
yetle duruyorlar. 

Oeyre gazetesi bu beyan
namenin bir planco, bir ta-

rihçe ve bir tehdid olduğu
nu eazıyor. Ve bu tehdidin 

dünya sulhuna müteveccih 
olduğunu kaydediyor. 

Oenvre diyor ki: "Hitler 
iki şey istedi: 

1 - Bolşevik aleyhtarı 
bir prapağandanın seferber
liği. 

2 - Almanyaya şarki 
Afrika ve Kamerun koloni -
!erinin iaedesi. 

Almanyanıo bu müddei
yatından en çok telaşa düş
müş olan Portekiz, Alman 

hükumeti tarafından verilen 
teminatla teskin edılmiştir. 

Fransa bu vaziyet karşısında 
ıngiltere i!e tam bir teşri ki 
mesaide bulunmalıd,r.,, 

Nuremberg 10 - Nasyo
nal sosyalist kongresi, dün, 
Hitler tarafından a . ılmıştır. 

çağırır sorar: Şimdi bana soruyor ., 
- Bulabildin mi ? deryası içinde Nutk'k' ., 
- Buldum efendim ! neresidir?.. Ben filb•. 

1 
t# l' 

- Merede ? ilimlere vakıf d.ei:'1 
- Kan deryasmda,~ Tunç Mimar Necmi beyın ola~ 

adasında !.. olsa olsa Kültürpark k d;, 
Hükümdar bütün alimlerini Maksaciımız çatlD• "1 tof 

başına toplar; böyle bir ye- O güzelim KUltürpar 
rin bulunmadığını söylerler! dan kurtarmaktır.. ~ 

~~ 
' Fa~~s~ 1 A!lıs~or k. clı 

Komunıst humuz açıl~ 
Mücadelesi tzmir atlısp~r. ~a1;~ 

açılma mera1•1D1 ~ 
Moskov3 10 -Tas ajansı 

Rusyanın hiç bir yerinde ı 
açlık olmadığını ve giıya Rus 
şehirlerinde açlılc tan ıstırap 
çekenler bulunduğu hakkın· 
da Alman ajanslarının ortaya 
attıkları haberlerin baştan 

başa uydurma olduklarını 
bildiriyor. - .... -.......... -
_ Yağmur 

ı Uzümlar Zarar Gördü 1 
J Son yağmurlar yüzünden 1 
; üzümlerimiz çok zarar gör-
müştür. Rekoltenin yüzde 
35 şi müteessir olmuştur. 

parlak merasimle. y•:sh ~ ~ 
Merasimde vah f ~~ !\ 

general F abrettin, I ~ ~ -~ 
Burhaneddin, geaer•e ~ da..._~ 
ve diğer erkin " "~ d 
hazır bulunmuşlardır· f~ "r'-d l 

K 1 .. b.. 80 iz•ll . ,,. ' 
u u un ·çııa "'~fll 

Bayan ve baylar 
1 .J.,. \~"- P 

d 1 varua l 
soyunma o a arı l'; " 

_ __.ol_ ...... ~. ~~· 

Kuduz b•' Ş:. 
k•• k 111ele' \ '-4 ope 

1 
~~t 

yaptı 'I ~ 
S 8 ac•dt .~ ~ 

lzmit - •P bit~ \~ 

Kongreye iştırak edeulerin 
adedi geçen senelerden faz
ladır, yalnız tribünlerde 70 ı 

Kamyon 
Çaromış 

Yorgancılarda Riza ıdare
sindeki kamyon Ramazana 
ça rpmış ve yaralamıştır. 

kuduz köpek balkı bit~ ~~ 
patmış ve kasab•;:.tlt• ·..k ~ta 
heyecana dü~Or~ifİyi ~ ~ 
duz köpek bet .~.J,I ~~. 
telif yerleriodenld~~ ,~ 
sonra güçlükle ö I fit~ i ~~it 
ısırılanlar der~• e ,a-"'" l' b 

biu kişi bulunmuştur. Nu- j 
remherg sokaklarına bolşe-

vizm aleyhine beyannameler, 
yaftalar as\lmışhr. 

Bu beyannamelerde "Bol
şevizm, bir DUU"arah müşte

rek düşmandır,, cümlesi ya
zılıdır. 

Nuremberg, kongresi mü
nasebetile 3 bin hususi tren 
tahrik edilmiştir. Her tarafta 
şenlikler yapılmaktadır. 

24 bin kişi nizam ve asa
yişin muhafazası ile mü-

kelleftir, Bundan başka 400 
bin kişilik hücu~ kıtaatı 
toplanmışt:r. 170,000 Nas
yonal sosyalist erkanı da 

bu kongreye iştirak edecek
tir. 

fından 9 Eylfıl için kıymt;tli 
sözler söylenmiş ve onun ar-

kasından "Kurtuluş,, manzu
mesi söylenmiştir. Duatepe 
iJk okulundan Orhan ve kü 
çük kardeşi Saime "9 Eylül,, 
Sakarya ·manzumelerini söy
lemitlerdir. 

Bir amele 
yaralandı 

Deniz amelesinden Giritli 
Mehmed "Kordo,, vapurunun 
?O metre derinliğindeki am
barına düşmüş ve yaralan-
mıştır. · 

kara tasta 
Karataş t ramvay caddesin

de a ·abacı Hikmet arabadan 
atlarken tekerlek altında kal-
m1ş ve başı ezilmiştir. 

Otomobili Şük-
ı •• t ,ruveçarp ırmış 
1 Halil oğlu Ahmed idare-

sinde 194 numaralı otomobil 
7 yaşında Şükrüye çerpmış 

ve çocuğu yaralamıştır. 

lkiçeşmelikte 
lkiçeşmelikte 446 ""numaralı 

otomobil Ahmedr Muharreme 
• çarpmlf ve yaralamıttır. 

1 kuduz bastanesın ~~te 
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