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Geçmiyen yazı reri verilme& ... 
Başbakanımız lzmirlilerin kolları arasında dün 
8ergiyi açtılar ve çok mühim birnutuk söyliyerek 
hara~tk a~~fun~fur ~İ-SP=A=N-Y_A==H=AR=B-L-~=V=A=M~E~D~İY~OR 
J oo+.ao 
811let İnönü bir harabezarda yükselen Fuarı Komünistler dumdum kurşunu kullanmağa 

başladılar bir dinamit deposu berhava edildi 
~~~~~~~~~~~~~-00 .. 00~~~~ 

Dün yedi şehir daha 
takdir buyurdular, Atatürkün selamını 

• 
2'etirdil er ve gece Istan bula döndüler 

bombardıman edildi 

~ ~s,~ ·ı . 
'I "-n i'i Başvekilimiz ismet 
'kiıı ."e refakatlarındaki 

.. _ qttı • 
~t ı4 lbız ve diğer zevat 
~~-· de (İzmir) vapuriyle 
'-ld, ıı:e gelmişler ve rıh-
~d,ll hhhinlerce kişi tara 

dıt. \raretle karşılanmış-

' ~-,t 1 
~ı kıa 4,. Parti esnaf ve 
~~ b::ınları birliğinin tut
,~ Ofd "~Pur, bayraklarla 
~ltJ,tı dugu lhalde, liman 
~ .... b-.ı: d, aziz misafirimi
~ta k ukları _lzmir va-

- ' y •rııladı. içindekiler: 
\t 'Y. •ıa, hoş geldin İnö
t\. "'l'O) B 
"l)e b ~ t aşbakanımıı! 

tl~fa~ •grışıyorlardı. 
,.._ Por · ı,.. t cıvarına kuman-
~İ;e,'•yl~vlar, süel erkan, 
'-t tile, ~dlıye rüessası, ga
.-.~ 'dl'e gelmişlerdi. Bu .. ,ı._ Ş ıye vekilimiz Sa-

ik .. 
ru ve valimizle 

'
111 lllevki komutaaı 

Roma 1 - İruna taarruz 
eue' 1 j .. i~yancı tayyare bir 
çok ben b· lar atmış bu bom
balardan biri bir dinamit 
deposu~ a isabet etmiştir. 

İnfilak neticesinde çok LzJa 
basarat olmuştur. Asi topcu· 
Jarın bütün gün devam eden 
ateşlerine rağmen piyade 
taarruza yapılamamıştır. 

Burgos da ilk defa olarak 
bir hükümet tayyaresi tara
fından bombalanmıştır. Bir 
çok kimseler ölmüştür. Bü
tün İspanyada hava hareketi 
yapmış yedi mühim şehir 
bugün bombardıman edilmiş
tir. Bombardıman edilen şe
hirler Madrid, İrun, Burgos, 
Sevil, Girna, Takordu, Ka· 
diks dir. 
Hendaye 1 (A.A) - Halkcı 

cephe ispanyanın Fransız 

hududı üzerinde 18 den 55 
yaşıea kadar bütün askerle
rin silah altına alınmasını 

emretmiştir. Bu emre itaat 
etmiyenler kaçak muamelesi 
göreceklerdir. 

Irun şehrinde sivil halkın 
hududa kaçışmaları devam 
etmektedir. Burada milli 

~!'!!!!!'"!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!'!!~- ~"""!"!!!!'!!!!!'~--

mutanlarımızla hasbiballerde 
bulunan Başbakanımız İsmet 
İnönü orduevinde halkın he· 
yecanlı tezahüratı arasında 
çıkarak ofomobille fuara git
miş ve fuarın açılma mera
simine riyaset etmiştir. 

Başvekilimiz ve Vekilleri-
miz saat 17,30 da panayıra 

general Bı\rhaneddin, bele- çıkış, iki karşılıklı ve yük- gelmişler ve orada toplanan 
diye reisi doktor Behçet sek sevginin bütün tezabü- on binlerr.e kişi tarafından 
Salih ve daha bazı saylav- ratını ortaya dökmeğe vesile hararetle alkışlanmışlardır. 
ları hamil hususi bir motör oldu. Binlerce kişi şapkasını Belediye reisi doktor Behçet 
hareket ederok açıkta İzmir çıkarmış: Uz bir nutuk söyliyerek, 
vapuruna yadaştı ve başba- - Verol! Hoş geldin bü- harikalar yaratan devrimden, 
kanımızla diğer ıdsafirleri- yük misafirimiz! Atatürkün büyük işaretlerin· 
mızı karşılayıp selamladı.. Diye bağrışıyor, İsmet İnö- den, Başvekilin büyük teşvik 
İsmet İnönü, hepsinin elleri- nü de selamla ve mütebis- ve tevuccühünden, İktisad 
ni sıktı ve ayrı ayrı konuştu. sim bir çehre ile mukabele Vekilimizin maddi manevi 

Refikaları ile yavruları da ediyordu. yardımlarından kuvvet ve 
beraberinde idiler, Bir mo- Saat 17,25 e kadar ordu- ilham alaeak 360 bin metre 
törle sahile çıktılar ve bu evinde kalan ve orada ka- - Sonu 4 ündüde -

0000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000 

Fuarın gülü ve bülbülü!! 
YAZAN : SEYiRCi 

Fuarın gül yanaklı şakrak bülbülü, bülbül gibi öten sevimli ve bir tanecik gülü kimdir, 
biliyor musunuz ? 

Ağar başlı ve çoluk çocuk sahibi bir adama bile " bu gül ve bülbül Fuarda iş görürse, 
ben Fuarı gönde hiç olmazsa on iki defa ziyaret edeceğim ,, dedirten Fuarın Kraliçesi 
kimdir, bunv öğrenmek istiyor musunuz? 

"HALKlN SESt nde yarın başlayıp yirmi gün devam edecek olan 1Fuaran gülü ve büJ
biilG 1 1 ) baıhkh tefrikamızı okuyuauz •• 

,._ 
. ..,..,..;:li~.~?-~r. 

.dl~'w-- --~ ,~ 
kuvvetler hava, kara ve de- : - Maaridde yaptlh ıııiıııılıı.;;iiı 
nizden hücuma hazırlanmak- ınatik bava bticumlatl or• 
tadırlar. Muhasaraya uğra· panik doğuğunnuttur. Bar-
yanlar mukabeleyei bilmisio gos hük6meti marksistleria 
olarak 30 kadar esiri kurşu- her halde Fransız mamallb 

na dizmiştir. Almadoviyi iş

gal eden nasyanalist kuvveti 

Toledoya yaklaşmıya devam 
etmektedirler. 

Hendaye 1 (A.A) - B\. r
gustan bildirildiğine göre, 
General F ranko askerlerini 

Pazartesi günü zarfında Tol
de 50 kilom, tro yaklaşmış· 
mışlardır. Toledoda 1000 
kişi Alkoyarı muhafaza et· 
mektedir. Millici tayyareler 
muhasarn altında bulunan 
1000 kişiye erzak atmali ta
dır. 

KOMÜNİSTLER DUM
DUM KURŞUNU KUL

LANIYORLAR 

Lizbon 1 (A.A) - Gene· 
ral SJano nutkunda demiş· 
tir ki : 

4W 1 

dumdum kurtunu kullaa4ak· 
larını tesbit etmittir. Komi· 
nistler Muente Kanii de mai· 
lub olmuşlardır. 

Karadeniz 
kıyılarında 
Soytari oğlunun 

macerası 

Kısa sürecek olan ve o 
vakitler Gireaonda buluau 
bir muharrir arkadatımız ta• 
rafından yazılan bu tefrika 
heyec~n ve macera ile dola 
hakiki bir tefrikadır. 

Bugün ikinci 
sahifemizde 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
~~~~~~~~oooo 

Bir lağım istiyoruz •• 
•-=" ün sekiz imzalı biı mektub aldık. Okurlanmız ba 
1.:..1 mektubunda hülaseten diyor ki: 

"Abdullah efendi mahallesinin, Abdullah efendi aokap 
halkındanız.. Sokağımızın elli metre ilerisinde ana lljua 
var. Bu lağımın sokağımıza kadar uzatılması için aeaeler• 
denberi yaptığımız müracaatlara budçe zarureti dola,..U. 
imkan olmadığı cevabı verildi. Bund•u üç ay evvel tekrar 
istida ile müracaat ettik. 

Lağımsı:ılık yüzünden sokaklara akan pis sular bize çefitH 
hastalıklar aşılamaktadır. E~lerimiz biç hastasız kalmamak
tadır. Sayın şarbayımızın bizim bu ihtiyacımızı nazarı itibara 
alacağından, bu lağımın küçuk masrafından çekinmiyecetia· 
den eminiz. Dileğimizin yerine getirilme ··ini rica ederiL" 

Halk bunu istiyo: 

HALKIN SESi HAKKIN SESIDiB 
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Yamanlar kızı 1 Berfin Olimpiyatlarında ıodes;fi~!i 
Aşk :;;Ma~~;;;~R~anı bir kadınHitleri zorla öptü ~~::f:ı:·2~:~~· 

- 6 - Yazan: EROL TEKiN Bu projeye gör~i,Jİ 

Geı1ç kız çadırına sür'atla. Bir 
kaç dakikada 2evinmişti 

Bunu yapan Amezikalı dıktan sonra fırsat gözetme- miş, fakat Her Hitler bu men hemen dört .,.onf. 
Madam Kariede Vries ismini ğe başlamiş, nihayet, birgün ikinci teşebbüsünü de aka- mekte ve haleD yerlet' 
taşımaktadır. Kaliforniyamn Her Hitlere usulcacık yak- mete uğratmıştır. ziyetinde bufuo•D • 
Artesia şehrindendir. Ken- }aşmış ve Alman eevlet rei- Fakakat ancak madam biline almaktadır· jf 
disi kırk yaşında olmakla sının bir resmine imzasını Karia mutlaka muvaffak Bir yı)all Ç - Nermin ... 

- Bak gözlerime Nermin .. 
Hiç olmu:aa onlara itimat et. 
Onlar ki bir kaç gecenin 
hazin romanını sana çok gü
ıel anlatacaklardır. 
Omuzlarından bir daha 

tuttu. Başını kaldırdı, göz
lerini gözbebeklerine dikti: 

·- inan dedi. Seui mes'ut 
edeceğime bütün kalbinle 
inen .. 

Genç kızın gözleri yeniden 
sulandı. Bir damla yaş ya
naklarından sürülerek dudak 
uçlarında toplandı: 

- Seni herşeye reğmen 
seviyorum Ercümend .. Oiün 
kazaskayı yalnız senin ıçın 
oynadım. Dimağımı dinlemi· 
yerek hep seniu için insan· 
lar arasına karıştım. Çünkü 
seviyordum, her şeye rağmen 
seni seviyordum Ercümend ... 

Bazı günler büyük 1 acılar 
içinde kıvranırdım. Ozaman 
denize bakar uzaklardan, 
ama çok uzaklardan, güne· 
tin battığı yerden yelkenli 
be~ az bir geminin bana ibir 
hab~r getireceğine inanırdım, 
Gemici şarkılarına bayılır, 
hayalimde o şarkılarla be
raber uzak esrarengiz diyar
lara gider, orada inci avcu· 
larını, deniz kurdları, balık
çılar içinde ya§ardım. Jstirap 
değil neş'e arayordum. 

Fakat bugün... işte bu 
ırece yeniden istirabın koy· 
nuna atılıyorum. Ondan ka
çarken tuzağına yeniden dü
şüyorum. Bana acı Ercümend. 

- Acımak değil.. Seni 
mukaddes tanıdığım bütün 
varlıklardan daha bütün bir 
aşkla seviyorum Nermin .. 

- Oh!. Teşekkür ederim. 
Gece, susayan dudaklardan 

susayan gönüllere bir içim 
su gibi aktı .. 

Günler çağlayanlar yapan 
bir su gibi genç kalplerde 
co arak aktı. Onlar bütün 
ruhlarını birbirlerine verdiler. 
Sevdiler, seviştiler. 

Her gün beraber geziyor
lar .. Öğleyin buluşuyorlar .. 
Bir çamın serin gölgesinde 
her bahis hakkında konuşu· 
yorlardı. Birinin fikirJerini 
öbürü doğru buluyor, bu 

suretle yekdiğeriyle 'her hu
susta anlaşıyorlardı. Onlar 
aşk çocukları idi. Mes'uttu-
larr inkar etmiyorlardı. 

- Neeeerminno ... 
Efendim. 

- işin var mı? 
- Hayır .. 

beraber oldukça genç ve kuydurmak istiyormuş gibi olmağa karar vermiş olduğu JdJ 
yakışıklıdır. Madam Karia ileriemiş ve yaklaşır yaklaş- için üçüncü bir : defa teşeb- yaPI · 
Amerikadan hareketinden maz kendisini öpmek atıl- büs etmiş ve üçüncüsünde t babel edf 

muvaffak!olmuştur. Tatbiki 8 Jaolaf l B 1• d b · · mıştır. Fakat muvaffak ola- · b' h'rli Y J. evve er ın e u ışı yapa· Madam Karia, bütün eme- ır ze ı . . 9Uab••~ 
cağını etrafındakileze söyle- mamışta. linin Alman devlet reisini tesis etaıışhr· .. beıerde 

'f A l' J b M d K · 'lk t bb" bette ve tecru b'rlı' 111 
mı , er ıne yanız unun 8 am arıa 1 eşe u- öpmüş olmakla övünmek ol-

1 
ıe 1 { 

için gittiğini haber vermiş- sündc muvaffak olmayınca doğunu söylemiştir. Kendisi b~:;d: o y~~iştiriler~o 
tir. kararından vazgeçmiyerek b ·ı 1 'fl'kte 

kadar k k . u meramına naı o muş, tılacaktır. Çı ıd• bıı.ıı b Madam Karia Berline var- te rar ayni işi yapma ıste- ın 
~ .. .... fakat bu yüzden Hitlerin }arın açık bava. 'fe 

- Paşa çeşmesine 
gidebilirmiyiz?. 

- Şimdi mi?. 
- Evet .. 
- Olur. 
Genç kız çadırına sür'atla 

girdi. Bir kaç dakika sonra 
geyinmişti: 

- Haydi dedi. Hazırım. 
. Kolkola girdiler. Batan 
güneş çam dalJarını kızıla 

boyamıştı. Otomobil teker
leklerinin açtığı bir sıra gi
rintiyle upuzun uzanan yol 
önlerine kıvrıla kıvrıla açı· 
hyordu: 

( Arkası var ) 

~·-

Cenevre 
İçtima]arına gidecek 
murahhaslarımız 

B d 1 k d• kt•• ı••"' •• d mahafızlarından altısı ilerin- için ayrı geoıf y• 
ayın ır 1 ıre or ugun en : den çıkarılmışlardır. tertibatlı bahçeler 
620 lira 28 kuruş keşif bedelli olan Mersinli·çamdibi OOOOOCA>OOOOOoo 

yolunun 1-1-190 -1-1-832 kilometroları arasında şosenin Görü!nıemiş bır reklanı O~ 
esaslı onarılmasl için yapılan açık eksiltmesinde verilen fiat s· k 1 ·ı· rcıdl 
haddı layık görülmediğinden ötürü eksiltme müddeti 27 ır açı ngı iZ ~a Y d 
ağustos 936 dan itibaren on gün uzadıldığından isteklilerin mağa mecbur kal ıı.olll~ 
2490 sayılı yasa tarifatına göre hazırlayacakları dipozitola-

1 
k toP · 

rının banka mektubu veya vezne makbuzu ilmühaberi ol- Londrah bir: eczacı yaptığı 1 bir kalaba 1 b ıa;ıo 1 

mak üzere ehliyet vesikalarile birlikte ihale günlemeci olan tuvalet suyunu satmak için ı aralık bu. kala du)'~; 
acayıp bir rt:klam usulü bul- yüksek bır se~ı·· 111• .. 1 7 eylfıl 936 pazartesi günü saat onda vilayet daimi encü- I Bir adam Iogı ı .. 1,111ıt"' 

menine gelmeleri ilan olunur. • (205) muştur. şını okumıya b•f 1.01ısı-' 
• Vitrine bir banyo koymuş h 1 " 

Bayındırlık direktörlüğünden : içine sarı saçlı genç ve gü- hil:ı°~!ie ds:'r;uşt0 '\,e 
3659 lira 24 kuru~ keşif bedelli olan lzmir-seferihisar zel bir kadın oturtmuştur, _ Ne yapıy_?rfi;:ruıll· 

yolunun 0-1-000 - 11-1-925 kilometroları arasında yolun esas- Fakat öyle oturtmuştur ki, - Şarkı soY oi~ll 
k k d l f k 1 k ki k d - MJ·ıı·ı -art• lı onarılması için yapılan açı e siltme e veri en iat haddı e en geçen~er e er a ı- ·~ 

iayık görülmediğinden ötürü eksiltme müddeti 27 ağustos nın başından ·başka bir şey yorsun? · . kadıO• 
936 dan itibaren on gün uzadıldığından isteklilerin 2490 görememişlerdir. - lçedekı.. 1ıal 
sayılı yasa tarifatına göre aazırlayacakları dipozitolarrnın Tabii vitrinin önünde ek- ettim ve ayag• buldl' 

Malum olduğu üzere Mil· banka mektubu veya vezne makbuz ilmühaberi olmak üzere seriyeti erkekler teşkil eden için başka çer!_J 
letler Cemiyeti Konsey ve · ıtlııılııılı•~ 
A•ambı'lesı· o"nu"mu"zdekı· Ey- ehliyet vesikalarile birlikte ihale hünlemeci olan 7 eylfıl ılıAıılıı~rllııtlıGııdllı,~ılıiılıilbıılı~lbtllll!r · ~ 

" ~ 936 pazartesi günü saat onda vilayet daimi encümenine ~ ~ liıülüd 18 inden itibaren top- @I 
)anacaktır. Bu içtimalara gelmeleri ilan olunur. (209) @ 
murahhas olarak gönderile- 8 d J k d • kt.. ı •• "' .. d (j 
cek heyetimiz seçilmiştir. ayın ır ı ıre or ugun en : fi 
Bunlar Hariciye V ekilizin (3702) lira keşif bedelli olan Türkeli-F oça yolunun @ ~ 
başkanlığı altında Dahilıye 15-1-000 - 26-1-807 nci kilometroları arasındaki şosenin 4i · ., 
Vekilimiz ve Fırka genel esaslı onarılması için yapılan açık eksiltmede verilen fiat ~ \ · ~ ~, 
sekreteri Şükrü Kaya ve layıkhadde görülmediğinden ötürü eksiltme müddeti 27 41 z 

Cumurriyaseti umumi katibi ağustos 936 dan itibaren on gün uzadıldığından isteklilerin J 
Hasan Rızadan mürekkebdir. 2490 sayılı yasa tarifatına göre hazırlayacakları dipozito-
Milletler Cemiyetinde daimi )arının banka mektubu veya vezne makbuz ilmühaberi ol- 1 ~Ql: l'a!iiiI 
delegemiz Necmt:ddin Sadık mak üzere ehliyet vesikalarile birlikte ihale günlemeci olan ~ 
ta murahhas heyetimizin me- 7 eylül 936 pazartesi günü saat onda vilayet daimi encü- 4 
saisine iştirak edecektir. menine gelmeleri ilan olunur. (206) 49 

f.Qt~ """fll!'ltlll"''llP""llll'"'llP'~llP''illl"''qlP!!'l.~'llll'"'lfP''"llll'"'ltq""ıl ~P':!'ll~"llifl'''IJll'"'QJl~''~l';.11 ı;-:"'4:11 ~~ıı;:,ı:ır~ı:ı;ıı;ı;_rı~;~ııı.11 • • 11~1~ıı;~1ı~t""·81P!!'Q ~ a 
~~~~d~dlı~dııe'~~i!;jl~dl~dU!;dıed~~l~~b~l.~tlb~l~tl~ih'!dJfb!.illı~llı~dlık,~l !IMır:lnıiı'a.--~r • .ı-lı."Ulın ıılllıuıll~ı..ılllıı..dl°lı.~d ~ lıiuıtl lb<ıdlı.-:iılllınıll ·~~ ~ ~ 

1 '' Zıngal ,, Parkeleri 111 ·•mİr arsı~ı:~i~t~~~fn~~ı;;r!· 
~ En nıo<lern ve en son sistem usulle f un.~nlan111ış ve 'kurutulrnuş, t!J d Fuarın resmi küşadından itibaren : 

[+] içinde haşarat yaşatnıaz~ şeklini katiyen değiştirnıez, çok uzun r+1 @ Klukefsı• Sirki 
6

,,.nn t 

[+] nıüddet en nıodern konforu tenıin eder f•l ~ UV" 
[+~ • • • ++ ~ Hususi tr~nle Köstenceye ve orada~ ektir· 
t:J EVLERJNJZJN T ABANLARJNJ ~{ , hususi bir Tür.c vupurile İzmir• ge :c J 

l!I Zıngal Parkelerin' den !i_~_: = 40 büyük ~!!~~.~~i0,.~t~~~i:o1~ 
f: r~+- .a vahşi hayvan, 4 tan beherı 12 tonlu '.

1 
b•Y" t.•l ~-= ~ 1 . hş [+] y A p T ı R 1 N ı z ı:• ~ lanlar, ayılar, maymun ar vesaır va 

[+] SATIŞ YERİ : Hilal Kereste fabrikası Keresteciler Telefon 3776 [+J ~ mürekkeptir. ' 

t•l C•l a ılll!!Uınıın ooıııımıı•ıı· ~~ .... ~rı;ıı~"il;'lıı;'l~'=9~~1~1111 .. ._ıı;_ıııtı;ıııı;_ııw;ııı:ıı- •:tı;,Qıt!;'f'~"+'li'+'P"+ıi~~ll~~~~~s:;;ıııı;qııı_;~ı,ı;tıı~ııı;tı~ allllllljilllll1l '51D11111q;ll;eP.yvl .. 11' ..... Vi 
~ ... 11.-;;.ı!lı.ı:illıWll ...... lı :L;iıl .... aoiilfilMllllWı;lıbiııfbıuıılliUiıllıı..ıl!b;;aıtıi;;ıt.b;;~hı 41llıı:tiAWll,......llıUillllıı-..~tınıG a ... , ___ ...,. r ıdhı"'ıl'1Mill lıidlııudlltıiif~ ~· 11111" ~ ~-~ 

(Karadeniz . Kıyılarında 
Soytari ğlunun 

keti henüz vardı, fakat pun
toscular şimdi evvelce yap· 
tıkları zulumların cezasına 

uğramak üzere idiler. Te
cavucu vaziyetten tedavii 
vaziyete geçmiş idiler. 

sahillerinin en mühim kıy
metli kısımlarında bir rum 
hükumeti kurmak istiyordu. 

Bu hususta bütün itilaf 

cahil papasların en esash 1 

programı olmuştu. Papaslar, 
kiliselerde, manastırlarda 

okunan el yazması veya Ve
nedik basmaşı hususi tarih
lerden bu dersi almış bulu
nuyorlardı: 

rch· .ı 
planları "8 

• 119WP " 
bır •' .m muntazacn u rorP 1Jr'" 

her PuntosC r 
dıdl . 

yünden yar ııJ,ıt 

Bir Macerası 
1 - YAZAN: *~: 

Soytari oğlu çetesi nası] doğdu? 
Bundan onbeş sene kadar 

evveldi; müh:m bir vazife 
için Karadeniz kıylarında, 

Rize, Trabzon, Giresun ve 
Tirebolu da züunca bir müd
det bulundum. 

Türkiyemizin bu kısımla
rında geçen çok güzel hatı· 

ralarım vardır: Milli kurtuluş 
namına yRrJ bellerine kadar 
sulara girerek takaların ge
tirdikleri mermileri, mühim-

mat sandıklarını başları üze
rinde sahile çıkaran, sahil-

den içerilere yine böylece , 
taşıyan Tiirk kadınlarını gör
düm. 

Burada ve bu sırada Çar 
ordusunun Trabzona, Bulat
haneye kadar yaktığı yiktığı 
bu yerlerde, nakliye vasıta&ı 
namına bir şey kalmamıştı. 

Benin bu muhitte bnlun
dujum 11rıda, Puntos hare-

Puntoscular, Trabzondan 
ve civarındaki rum unsuru· 
nun istiklali havesile, müta· 
rekede ki vaziyetten istifade 
için ayaklanmışlardı. Bunlar 
Trabzondan Bizaos impara· 

torluğunu ihyaya çalışıyor
lardı. Eski Trabzon vilayeti
nin hemen her yerinde bun
lar akalliyette . karmışlardı. 
Hiç hır kabada ekseriyet 
leşkıl edemiyorlardı. 

Fakat buna rağmen d~li 
Vilsonun 14 maddelik pren .. 
ıiblorine istinaden Karadeniz 

devletlerine istinad ediyorlar, 
biri büyük, diğeri küçük iki 

Akdeniz devletinden de si
lah, mühimmat ve para yar· 
dımı görüyorlardı. 

Puntosluların kısmı azamı 
cahil, haşin ve yarı medeni 
insanladır. Maçka dağların

da oturanların hatta doğru 
dürüst bir dini bile 
yoktu; bunların akidelerine 
Müslümanlık ve Hristiyanlık 
ayni derecede hakimdi ! 

istiklal davasını hak ede
bilmek için Türk ekseriyetini 
ekalliyete çevirmek, bu hare· 
keti idare eden mutaaııb ve 

Yakm şarkta istiklal almak 
istiyen bir Hristiyan ekalli· 
yet. Müslüman ekserini ted-

hiş usuliye imha ile işe baş
lamış ve ekseriya bu plan 
üzerinde muvaffak olmuştur! 

Bunun için Karadenizin 
sarp dağlarla Muhat muhi
tinde, bir takım çeteler pey
da oldu. Bunlar, bir merkez
den ve sıkı bir disiplin ile 
idare olunmakta idiler. 
Mükemmelen silihlı idiJer. 
Etlerinde mükemmel hareket 

lardı. p•" 
Buol~rı.n ya ,co~ . 

şunlar ıdı. k .,e tt' 
1 _ 'f ür . ,,ut' · 

,. 111• 
anasırın• aza &Jl)er~•:,. 
etmek; rJabs til•JO " 

. ber 
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-~ • >+ 
~Umum lzmir tü(· carlarının ~ 
~ nazarı dikkatine ~ 
.C Fuar münasebetile lpekfilm şirketinin sesli film ma- » 
~ k·neleri şehrimize gelmiştir. MaJlarmı bu fırsattan isti- = 

BÜTÜN TÜRKİYE HALKI 
~ Morfinle 

Oıldıran 
Adam i 

fade ederek sesli ve türkçe sözlü olarak filme aldır- )t 1 

mak ve sinema perdelerinde bütün lzmir halkına son )t Alameti farikası FİL BAŞI resminden ibaret olan 
~ derece ucuz şartlarla reklam ettirmek arzusunda bu- )t 

41< lunan müesseselerin bugünden itibaren bir hafta zar- )t "Türk çamaşır çividi" 
Yaıan: KARANTINALI ~ fında hergün Elhamra sinemasına müracaatları. ~ ni kullanmaktadır. Bu çivid ile yıkanan çamaşırlar parlak 

- 6 -
~~~~~~~~m~n,,::f:~:f:~~~~~~ beyazlığını muhafaza eder. Tamamen saftır. İçinde çamaıır-

ları harab edecek muzir bir madde yoktur. LEKE ve DAL-
b 1C**:A:.:t.:t:A:.:t*:A:*lti:A:*.:t:A:lt*:A:***)t:A:~ :">-\ "j1 GA yapmaz. Eski çamaşirları adeta yenileştirir ve uzun 

'tıa.rgarit i"neyi birdenbire ~ D O K T O R müddet nes~ilerini muhafaza eder. 
~ ....... Bu çivid ile yıkanmıyan çamaşırlar beyazlığını kaybedib 

b. kaba etine batırdı ~~ A. Kemal Tonay ;t sarımtırak bir renk almaktadır. il Türk çamaşır çividi .. 
o B k · l " suyun dibine çökmez boya kuvveti piyasada satılan diğer 

kad ır saniye evvel bir geyik : zehirdir. ·41< a terıyo og ve bulaşık, salğın ~ ECNEBİ MARKALI ve İSİMLİ çividlerden binkat hada 
..,, .. ar ~evik ve canh olan - Evet -zehirdir. .fC hastalıklar mütehassısı M· iyidir. Ayni zamanda " Türk çamaşır çividi ., hediyelidir. 
tıı. ş:rıt birdenbire ne olmuş - Zeh~rlen~yorsun. 41( Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak başın- = Senede iki defa size zengin eşyalar takdim edecektir. He· 
•ath Şırdıın kaldım. Zaten - Zehırlenıyonım.. 41( da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den ){, . diyeleri almak için çividin sarılı olan kağıdlarından 1 O 
~alaoş kafamı Vermutlar Ben lisede okumuştum. ~ 4( akşam saat 6 ya kadar hastalarını kabul eder. )+ dane getirmek kafidir ve size derhal bir bilet verilecektir. 
btt knfgi~i ağırlaştırmıştı. Ben Morfin, Kokain, Eroin bun· ~ jS M.ü~acaat e.den bas.talara yapılma. s.ı lizımge.leo sair ~ Her türlü malumat ve hediyeler depomuzdan verilmekte ve 
d il a ıle h" b' f '" _ toplan ve perakende sipariş kabul edilmektedir ... 1ıtıd ona ıç ır yar- lar çok müthiş zehirlerdi.. l 41< tablılat ve mıkroskopık muayenelerı ıle veremlı basta- " 
•••kı: bulu11amazdım. Şaşkın insanı ani ve tedrici surette • 41< lara yapılmasına cevaz görülen Pnomotoraks muayene- )+ 9 EyJôl Baharat DepOSU 
~ etrafıma bakıyordum. öldürecek kadar müthiş ; .C sinde muntazaman yapılır.. Telefon: 4115 )iı Balcılar caddesi numara 198 telefon 3882 dir. Müracaat 

1
tr s~~~rit hırıltife bir şey· zehirlerdi. Bu kadına açım.. «~~~~~,,:~~~~~:~~~~~~~ll=Jf:~ ll=:f:)t ediniz. Bütün Türkire kadınlarının kullandığı yalnız, 
hıı h ıyordu. Biraz sonra Demekki şu anda :. kendi ~ f~U~~~~~W~~~~~~~~~~~~~~~~~fSU!'2~ bir çivid vardır bu da 
bir lrıftılar tabii ses halinde k d' . h' 1. k d' . . ı ~~, Ti •ık •ı •k t*j D· ınıtıltıya . kTb en mı ze ır ıyen, en ısını · i~ l ~ T•• k • •d•d• " 1~"du ki: 

10 1 a etmışti. ölüme mahkum eden behbat 
1 
~ f f ~ " Ur çamaşır ÇiVi 1 lr --

Di bir sefilin karşısında bulunu- ~ ~ "!!!!!!!!!!!""!!!!!!!!!!!!!!:!~!!':!!!!:!~~~~~!'!!! 
Otad,. .Şarıda konsklu aç ~ ~ 
~tt'ı·'"ı bır kutu olacak .. Onu yordum. insani duyğularım ~.'; Bı•çkı• yurdu •• • • ~ 

'·· kabarbı. ~ muessısı w 
dıı~~ halde bir ilaç istiyor- - Şunu bu zehirden vaz- ~ Zehra Hasan ~ 
t "''nd' geçhirsem her halde insani ~ ~ 
~~ .. I ınıi toplayarak koş · ~ Talebe kaydında başlamıştır. Hiç dikiş bilmiyen ba- ~. d· st d' bir vazife yapmış olacağım ! ~ ~ 
ı~. e ığini bulup getir- , ~ yanlc.ra bir s .:-nede çiçek yalı boya fosfor kabartma biç- r-q•" 

Dedim.. Ve derhal ona ~ ~ 
'i a döndüm: 1 ~ ki dikiş öğretilir ve Maariften musattak şahadetname ~ 

ı,~ ktı bayğan bir halda par- ~ ~ verilir. Dikiç bilen bayanlara ayrıca hususi makas ders- ~ 
~llt '1tuyu aldı ve açtı .. - Margarit.. ~ leri gösterilir. Altı ayda mükemmel makastar yetiştiri- ~ 

b· urı'1 · · · S T ~ ~ 1t de .... tı ıçınde bırkaç tilp evgı ım. : ~ lir. Muhtacı muavenet olanlardan ücret alınmaz yurdun ~ 
>.t,t ıg~cli şırınga vardı. - Vazgeç şu zehirden.. [ ~ atelyesinde en müşkil pesentleri memnun edebilecek ~ 

~. k iarıt tüpü aldı ve ba- - Nasıl olur... f ~ derecede sipariş dikiş kabul edilir ve hazır karyola ~ 
~İtıdt~~1: Şırıngaya ·tüpün - Seni vazgeçireceğim.. ~ takımları satılır. Daha faıl izahat istiyenler her zaman ~ 
1~t~li •nı emdirdi... -:Ve - imkanı yok .. Haydi sen ~ yurda müracaat edebilirler. · ~ 
~ııt>'i h~~celiğinin üstün<len de bir tana yap. m~~~~~~~~~~~~ ~~~~~.U~~~~~~t•jOO~ 
İl~·b'tırı ı::e:~ire B~~~'ak ebt~- Ava giden avl~nır. derler. ı ~ s. Ferit eczacı başı 

1ta81 r ı.. uyu ır Ben onu vazgeçıreyım der- ~ . 
tliııe bCl Şıranganın içindekini k b . b .. h' h' 1 ~ Bütiln Türkiyemız de büyük bir mevki ve şöhret kazanan 
~i oıı it en o enı u mut ış ze ıre ~ h d l 1· . k k I h' .. h . iti ı-a h. Yüzü geril-

1 
k . . d A d ~ er yer en seve seve aranı an zmır o u arı ıç şup esız \ · li a ıştıma ıstıyor u. ramız a ~ 

l. &it ~ u.. ~ tıt.Yo d erhalde iğne fazla büyük bir mücadele başladı. tl~ s. Ferit eczacı başı 
;•t~,:~t~ dakika böyle geçti. ( Arkası var) ~ kolonya ve esanslarıdır: '""' __....-............ ~ 
"~11.J 1 ın ö ı b d b : ~ Bahar, Altındamlası, Dal-~ 'il a g ı eri ir en ire 
btl'di:· a· İrdenbire caulanı- Kiralık çiftlik ~ ya, :a~~min, Ful, Muhab: 
\lj Yitı •raı evvelki çılğın ~ betçıçegı, Unutmabenı, 
Q e avd t t . t' Bütün teşkilatı.' hayvanla.rı ı ~. Senin için, Manulya. ~ 

~t t""ak . e e mış ı. ı ~ _ 
tdi . ., hır kahkaha koy- ~e h~yvan!arı.~ bır . senelık ~ Yeni çıkan kokular 
, I! ıaşesı, asrı kumeslerı ve ta- (~ Nergiz Nuvar Revdor 
lJtn· 'll ne hal ! vnkları, 1150 dönüm arazisi ~ Ferit. ' 

' s'~ Cevab vermedım.. 15 dönüm bağı, 15 dönüm ~ y k d k k kokular 
"'n b b · b d 1 ~ a ın a çı aca ' .,, llekadar korkaksın.. a çesı, ayvanat am arı ı ;,..a K . . L ı~k Bl 

·~ed .. d l b' . l 1· ~ repJOrJet, ey a an 
' y .. en ? uç o a ı ır evı o an ve z- ~·"""'"'""""""'"""""'"""""'"'"""""'""''""" 
' N~~Üne baksana.. mirin 15 dakika haricinde ı~ bu i~.ce. ve yüksek. e~er· 
' Sa olmuş.. bulunan bu çiftlik kiralıktır. ~ ler tabu çıçeklerden ıstıhsal 
' 1\ Psarı.. Sütçülüğe, hayvan yetiştir- ~ edilmiştir. Benzer ve ya· 
' N °rkturn meğe pek müsait olan bu m kın isimlere aldanmayınız. 

d, s e korktun çiftlik için maı sahibi ortak t ,,1 s. Ferit 
'tıı •na b. -·~ , ır şey oldu san- daha kabul eden. Müracaat ~ . . t'k. t' d'kk t 1J .. • it ısım ve e ı e ıne ı a . 

d,L tlicc Çarşamba ve .cuma gunl~rı [t] UMUM DEPOSU 
'it •aı Revrek bir kahkaha saat beşte ıdarehanemıze 

s •Verdi, yapılır. m Hükômet sırası Şifa eczanesi 
' crı k a 4\nl Ço toysun. 

~ Q\lrı;:~dırn. Yusuf Riza Doktor 
aı.~tn~"- kaıs~:k~~~k nde var. Okulu M ş k • u .1 ·~ı 111:ı b o uyor un.. ğ 

ir ~-~d- lak u saf cevabın kar- • ev l ur 
~' b0,,1

tar . bir kahkaha Eski Darülirfan 
~ 'ikt ı.. Memleketimizin en eski lld 1 b 

ı 'tb '~i bu 0Ynuına sarıldı. bir hususi okuludur. Ana ve 
·l ~llıtbıtıi b· anı degişikliğin İlk kısımları havidir. Ana 
~il l \~ 1-fcr 

1h türlü anlayama- kısmı 4, 5, 6 yaşındaki ço-

Dahili hastalıklar n1ütehassısı 
Almanyanın Hamburg üniversitesinde okumuş. Hastalarını 

her sabah saat d ... ·!rnza kadar ve öğleden sonra birden 
itibaren geceleri dahi muayene ve tedavi eder. 

icenler bilir 
' Neş'enizi, hayatınızın zevkini. sıhhatınızın 

daimi surette korunmasını temin edecek ancak 

Yüksel, Kabadavı ve Billur 
rakılarıdır. -------- _ ,.,,. ______________ _ 
Zengin kişesi 

-
Türk Hava Kurumu 

İ. Na On 
Zengin olmak istiyorsanız hiç durmadan ( ZENGiN 

KIŞESI) inden bir bilet alınız. Bu suretle hem yurdunuza 
ve hem de kendinize hizmet etmiş olursunuz. Müşterilere 
kolaylık olmak üzere günde on ve haftada elli kuruş tak
sitle bilet satılır. Zengin kişesi birçok vatandaılari zengin 
etmeğe karar vermiştir. 

Adres: Hükumet caddesi Kemeraltı karakol ittisalinde 
ZENGiN KIŞESI 

~~E~~t!lriS~mB!iE~Eammaaı 
~ 

~ TAYYARE si~eması TE~~~?N 
ttl BUGUN 1J 
~ Birinci büyük proğram B 
~ . il 
~ Dinarlı - Cim Londos m 
~ Arasındaki heyecanlı maç B 

' ~)_.dtırı11 klllde bu iyneyle cukları kabul eder. Okul, 
it}' a ıtt .. o A k t S ı bi ıgı ılaç çok en yeni usullerle çocu ları 

'; C)td'1tn,r Şeydir. hayata ve Orta okul tahsi-

Muayenebanni : Beyler sokağı bay Memduhun 
varı karşısında 36 numaralı muayenehanesinda. 

E B 
labrotu- ~ Ayrıce iki şaheser filim B 

' Detıin Jine hazırlar .. 
~Ol'fi ~e şırınga ettin.. Fransızca dili ilk kısmın 
~Orf·n" ikinci sınıfından başlar. 
t- Ilı tn' I 4'-\lct 1 ... Her iki kısma öğrenci 
.,, ll:ıorf' 1'ia81ı ın.. kaydına 1 Eyli'ıl tarihinden 
&,11 h olur.. itibaren başlanacaktır. 
~illa" ervalut yaparım.. Müracaat zamanları : saat 
~nllde nediyorsun.. dokuzdan onyediye kadardır. 
~'k•t ~irkaç kerre.. Kestelli caddesi, No. 76, 

u JJıüthiı bir Telefon : 2914 

[ Akciğer, karaciğer, kan hastalıkları kansızlık, zayiflik, 
kalb hastalıkları, mide, barsak ve böbrek hastalıkları J 

TERZi 

~ 1 - Paris hayatı ~ 
E Fransızca sözlü ve şarkılı 
~ 
t*J 

Maks Derly ve Conchita Montenegro 

E 
E 

2 - Güldüren gözler 
Chırley Temple (Şirley Templ) 

E B" "ki · ~ uyu erın Mehmet Z ki 
Kemeraltında Hükümet karş .. sında numara 

Hi 
24 m 

E 

küçüklerin sevdikleri altı yaşındaki yıldızın 
çok nefis bir filmi 

FIATLAR: 30 40 50 KURUŞTUR 



Başbakanımız 
İzmirlilerin kol 
ları arasında 
- Baştarafı 1 incide -
murabbaı harabeyar bir 
ankaz yığınını bir mamure 
haline soktuğunu, herkesin 
iftiharla seyredebileceği mo
dern bir Fuar yerine kon
duğunu çok beliğ ve çok 
kuvvetli bir nktukla anlat· 
mıştır. Fuara iştirak eden 
Sovyet, Mısırve Yunan hü-
kumetlerine Fuara iştirak ' 
e · tiklerinden dolayı teşekkür 
etti. 
BAŞBAKANIMIZIN HlT A81 

Bundan sonra başbakanı
mız kürsüye çıkarak şu kısa 
hitapta bulundular: 

., 

"- Bu hareketli günle
rinde lzmirlileri burada se
Jimlamak için geldik. 

iz.mir fuarının bütün mem 
lekt için sevinilen ve her 
sene beklenen bir müessese 
horine gelmesine çok ehem 
miyet veriyoruz. 

lzmir belediyesinin, vila
yetinin, vekaletlerin ve bir
çok vilayetlerin güzel eser
ler vücuda getirilmesine ça
hştıklannı bilirim. · 

Fakat neler yapıldı, neler 
yapılması temenni olunabilir; 
bunu, fuarı gezdikten ıoora 
söyliyeceğim. Onun için mü
saade ederseniz şimdi fuarı 
açalım, hep beraber gezelim, 
sonra nas 1 bir eser karşı· 
sında bulunduğumuz hakkın
da hepimiz fikrimizi söyli· 
ye.im.,, 

Baş'lakanımız sürekli bir 
surette alkışland• ve sont a 
kendilerine verilen makasla 
fuvar kepunndaki kurdeliyı 
keserek içeri girdi. 

Bundan sonra !oaşbakanı
mızın büyük bir alaka ile 
bütün pavyonları teker teker 
gezdiler ve izahat aldılar. 

Belediye tarafından fuar 
gaz!nosunda verilen 150 ki, 
şilik z yafet çok samimi bir 
bava içinde geçti. Ziyafetten 
sonra fuar gazinosunda dans· 
Jar ve eğlenceler başladı. 

Basbakanınıız saat 23 de 
refakatlarınde bulunan Ba
kanlarla birlikte İzmir vapu· 
riyle İzmire döndüler.. Baş
bakanımız üç gün sonre tek
rar şehrimize gelecek Çeşme 
plaj ve Ilıca köyünde bir 
hafta istirahat edeceklerdir. 

BAŞBAKAN iN 
NUTKU 

Başbakanımız Fuar gazino
sunda mühim bir nutuk söy
liyerek kısa bir zaman içinde 
başarılan büyük işe işaret bu
yurmuşlar ve harap bir sa· 
hanın bir Kültürpark ve 
sergi haline koomasını mem 
nuniyetle ve takdirle karşı
lamışlar. ve her seue sergi
ye iştirak eden Sovyet, Mı· 
sır ve Yunanistana bilhassa 
teşekkür etmişler, bu dost 
devletlerin pavyonlarında 

çok şavanı istifade eserler 
bulunduğunu röylemişlerdir. 
Başvekil ~bundan sonra de· 
mişlerdir ki: 

İzmir f uarır.a beynelmilel 
sahada büyük bir ehemmiyet 
kazandırmağı düşünürüz. 

En evel lzmir fuarının milli • 
bir toplantı !~yeri olmasını 
. stiyoruz. Eğer biz bütün 

. memleketin bir senelik ~ ik
. tisadi hareketini sadakatla 

gösteren bir sergi yc\pabi· 
lirsek aııl o zaman vatan-

' 

Almanya Frnsaya saıdı
rırsa Leh yardım edecek 
Paris, 1 - Madam Talodis, Övr gazetesinde yazdığı bir makalede Lebistanın Fransaya 

top ve silah sipariş etmesine ve dahilde harp sanayii ihdasına yarıyacak oJan kredilerin 
general Sady'in Paristeki konuşmalarının esas mevzuu teşkil ettiğini, Lebistanla Fransanın 
1923 mıcahedesini tekid etmiş olduklarını söylemektedir. Bu muahedede Fransa Almanya 
tarafından taarruza uğradığı takdirde Lehistanın otomatik olarak Fransaoın yardımına 
koşacağı açık olarak söylenmektedir. 

----------------------------------------------...... oo .. ••••------------------------------------------~ 

Ankarada konferans toplana
cak Asya paktı yaoılacakmış 

Roma 1 - ltalyan gazeteleri Türkiye-Irak-Afganistan ve 
Suriyenin iştirakiyle bir Asya paktı konferansmın pek ya· 
kında An karada toplanacağını yazıyorlar. Yukarıda isimleri 
geçen dört devletin hariciye nazırları önümüzdeki 29 teş
rini evvel Cumuriyet bayrammda hazır bulunmağa davet 

edilmişlerdir. 
Paristeki Suriye heyeti dönüşte Ankaraya uğrıyarak 

Türkiye - Suriye arasında iki memleketi alakadar eden 
bazı meseleleri görüşecektir. 

Bir adam döverek karısını 
öldürdü 

İstanbul 1 - Küçükpazasda Ali Rirza admda bir balıkçı 
cina) et işledi. Genç karısını döverek öldürdü. Katil son 
zamanlarda t>aşka bir kadınla yaşayor idi. Karısını..ı haklı 
şikiyetlerinden biraz olarak kendisini fen!\ halde dövmüş 
ve öldürmüıtür. 

Sulh pamuk İpliğine bailıdır 
Mussolininin sesi yükseliyor 
Pariı 1 (Radyo) - Le Temps bugünkü sayısınde Musso

liniye şiddetle hücum t tmektedir. liu gazere diyor ki: 
" Sulh bir iplik üzerinde duruyor. Bugünden sonra, öyle 

anlaşılıyor ki, Mussolini bize silah elde olduğu halde hitab 
edecektir Ve hini hacette sekiz milyonluk bir ordu sefer
ber edebileceğini düşünerek sesini yükseltebektir. Böyle 
açıktan açığa meydan okuyan bir ,,aziyette sulhtan bahset
mek gülünçtür. Mussolinin şimdi söylediği sözler 1914 de 
Kayserin söylediğ sözler ne kadar andırıyor.,, 

Alman-İtalyan dostlu2u 
gittikçe artıyor 

Milino 1 - Alman propaganda nazm Göbelsin İtalya 
siyasi gazeteleri hala meşğul etmektedir. Gazeteler bu si
yaset dolayısile iki faşist devlerin birbirine daha ziyade 

yaklaştığını yazmaktadırlar. 
ooaoooooooaooooooo000000o000oooooocooooooooooeoooooo 

Normandi ka- L~mon ihtiyacı 
k 

? Istanbul 1 - Limon ihti
zaD&Ca mı • yacı dolayisile ltalyadan mem-

Paris 1 ( A.A ) - Mavi leketimize daha 700,000 kılo 
kordelanın tekrar kazanıl- limon getitilmesi h.ararlaştl-
ması için Mormandi'nin ma· rılmıştır. 
kineleri 20 beygir kuvvetinde İngı• lt ... re Kralı 
arttırılacaktır. ._, 

daşlar nazarında izi ve bey
nelmilel sabada da nazarı 
dikkati celbedecek güzel bir 
eser vücuda · getirmiş oluruz. 
Sergiye birçok vilayetler iş· 
tirak ve güzal muvaffakiyetli 
eserler teşhir etmişlerdir. 

Başbakanımız, ' sergide ge · 
rek endüstri r gerek ziraat 
noktai nazardan varlı~ımızm 
iyiden iyiye canlandırılmadı
ğını, bu sahalerdaki varlığı · 
mızım daha üstün olduğunu 
gelecek sergilerde bu eksik· 
lerin de tamamlanmasını ve 
serginin bir turizm köşesini 
de ihtiva etmesini söylemiş
letdir. 

Başbakanımız bundan sao
ra Atatürkün segiye ve İz
mire karşı gösterdikleri yük
sek alakadan, İzmirlilere 
Ata türkün selamını" gdi:-cli
ğindeo bahsetmişler, İzmirde 
a6rdtıkleri iyi kabule teşek

lcOr etmiılerdir. 

Kocatcpe ve Adatepe 
. istikbale gittiler 
Istanbul 1 - İnrziltere Kralı 

Sa Majeste Sekizinci Edvardı 
karşılamak ıçın hazırlıklar 
yapılmaktadır. 

Kral Türkiye Cumuriyeti 
namına karşılamağa memur 
olan general Fahreddin Al
tam reyasetindeki heyeti 
hamil olaıı Kocatepe ve Ada· 
tepe torpitoları akşam üstü 
Çanakkaleye hareket etmiş-

lerdi. 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

D ~. Demir Ali 
KAMÇI OGLU 

<:ilt ve T'enasül hasta
hklan ve elektrik 

tedavisi 
İzmir • Birinci beyler so· 
kağı Elhamra Sineması 

arkasında No. : 55 
Telefon : 3479 

Portekiz ve 
faşizm 

Lizbon 1 (A.A) - Porte· 
kizde resmen faşizm usulü 
!elaJı kabul edilmiştir. 

Yeni Yunan 
kabiııesinin 

• • 
yemın1 

A tina 1 - Başvakan Me
taksas ve yeni kabine nazır· 
ları dün Atinaya dönmüşler
dir. Yeni nazırlar dün Kor
foda kralın huzurunda yemin 
etmişlerdir. 

Mevsimin 
Şahe.s ı~rle.ri 

Elhamra sineması direktör
lüğü bu sene müesseselerini 
zaferden zafere kavuşturmak, 
koşturmak için elden gelen 
her fedakarlığı yapmaktan 
çekinmemiştir. Bu iddamızın 
delil ve isbatını mı istiyorsu
nuz? işte okuyunuz: 

Elhamra bu l yıl Marta 
Egerti.ı " Gönül dedi kodu
ları " , .. Bülbüller öterken ,, , 
" Parisli şantoz ,, , jan Kipu
ranın .. Bütün güzelleri 
severim " 1 Grate Garb
ooun, Villi ,. Firist'in, Garı 

Koper'in en muazzam ve 
en müstesna şaheserlerini 
ve daha en büyük artistlerle 
en yüksek filimlerini temin 
ettiğini söylersek bizden, 
daha başka delil istiyecek 
misiniz, bilmiyoruz, bildiği· 
miz bi ı şey varsa bu yıl 
Elhamramn her filminde par
mak ısırmamak ve derin bir 
vecd ve istigrak içinde ka
lacaksınız. 

Tayyare ile •. 
Pirinç zer edivorlar ! 

J 

Amerik}ı lılar kendilerine 
ziraat işlerinde yeni bir yeni
lik buldular: Bu sene pirinci 
tayyarelerle ektiler! 

Pirinç zer•, buğday ve saire 
zeıine benzemez, oldukça 
güçtür: Fakat tayyare ile 
pirinç zeri çok kolay ve 
mükemmel olmakta imiş. 

Bakalım bangerler daha 
neler bulacaklar? 

~engin Kişe 
lzmir Fuarı münasebetivle 

Tayyare piyagosnun beşi~ci 
keşidesine müşterilerine pi· 
yangonun ikramiyelerinden, 
amortisinden maada ayrıca 

ikramiyeler, amortiler veri
yor. 

Fuarda (34) numaralı pav
youa, İzmirde Kemeraltmda 
hükumet caddesinde karakol 
yanında (49) numarada Zen
gin kiıeıine milracaat. 

FıLOZOFUN KÖŞESi : 

HALK ARASINDA l•' 
Biz hükômeti benimseyell 
tabakasını temsil edili" 

Biz halkın dilek ve şiki· 1 çekinmeğe ıe'k 
yellerini yazarak fenalıkların takbih etaıekle t fi 
ortadan kalkmasam ve hükfı· bu gibi aıeof:t ed 
mete hal\(ımızın iki el ile lihazalarla hare ~ 
sarılmasını temine çalışıyo- tesiratına kapıı:;od 
ruz. muza bilatere 

Bunun için birçok feda· edeceğiz. allı t' 
karhklar yaparak köyled, Bu yolda. ~·oaiS 
kasabaları dolaşıyor ve olan için getirebıldıji 1 
biten işleri tedkik ederek den ve •icdall 
gerek memurların halka ve duyar. Ve da~• etle 
gerek halkın memurlara kar- gayret ve fa• •1 
şı yaptıkları muameleleri göz cağımızı balk

11111
" 1 

lerimizle görerek vicdani Haksızlığa .,e fİ~j 
ve kanuni işlerin ceryanını maruz kalanfar•ll es nrOst -..w 
ve mülk ve millete nafi doğru ve • ~ ,, 1': 
olanlarını takdir ve olmayan bi.dirmelerını . 91)~ 
ları tenkid ve işaret ederek garezkarhk bı• e b 
hata ve noksanların tashi- pılmaksızın 8111k~Je 
h

. b' ,~ ıau • 
ıni gaye ittihaz etmiş bulu- muvafık . ır. bildi 

nuyoruz. 
Böyle nezih ve yüksek bir 

gaye ıçın uğraşanları bir 
takım menafii zatiyelerinin 
temini maksadiyle a)datma
ğa çalışanları veyahud şu 

incinmesin ve bu gücenme
sin . diye korkutanları veya 

Şikayetlerıoın . ! °"4 
d·ı rıs · de ayrıca ı e edi1 

Gene tekrar ·re' ••• 
h .. k • eti ben ıOI di u um .1 e 
bakasını tel1lsı de 
bununla iftihar ke · 

şar 'f 
HiD~ yt: 

Bir kararnam:iıe bazı ~ 
naların memlekete sok11 

yasak edildi 
Ankara - İktisad veka-

leti pamuk ve iplikli [mensu
cat sanayiioi korumak için 
hususi teşebbüs erbabının 

memlekete sokmak ~ istedik
leri makineleri tahdid eden 
yeni bir kararname çıkarmış-

tır. Kararnameye göre kart 
makineleri, yer makineleri, 
fitil makineleri, bilezikli iplik 
makineleri, vargel makineleri 

ve tarağının geni~liği 40 
santimden fazla olan doku
ma tezgahlarının memleke
timize ithalini yasak etmiştir. 

Bu makineler, fabrikada 
mevcud olup randemanlarını 

oooooooooooooooooooooooo~:x>ex><ılOOOOC,oc:~: 

Kar~ ıyakalılara 
Karşıyaka sahil 

gaz nosunda her za
man olduğu gibi bu 

seferde azami bir 

feda karlık yaparak 

getirttigi Türkiyenin 
meşhur ve sevimli 

Şar osu bay Sami ve 

eşi her akşem Kar
şıyakalıları mütemadi 

kahkahalar içinde 

bırakacak çok numa· 

ralar yapmaktadır. 
İzmir ve Karşıyaka 

halkının cok takdir 

edecekleri bu degerli 

sanatkarlarımızı gör

mek fırsatını kaçır

mamalarını tavsiye 

ederiz .. 

İzmir Vilayeti 
ğından : ~tbİ~ ; 

Yeni Maliye ;teşkilatı kanunu'.ıizmird~ aeyl•'.ist' '' l'p.,, ... 
Karataş ve Eşrefpaşa Maliye Şube er rye 5" y-'~f' 
Şamlı sokak numara "6,, BaşduraklMa 1 d•Jıİ 1' 
mudiye Maliye Şubesi ! birinci [ Kord

00 ..,,ıs•11;90 ~ 
Şu~esine ve Tilkilik ~Maliye Şu~e~i 'S::d0.,cl~ 
besınc ve Karşıya l a . Şubesi Ikınca 1'. b•"' e 

1 
Alsancak Maliye Şubesine nakil ve ,ı 
~ Ukelleflere illn olunur. 


