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ISIR DA BAZI R ANIYOR 
ltälyanlar son günlerde yalnrz hava ke1ifleri yapryor 
Musolini i1in yalnrz topla „halledilemiyecegini anladi 
lki gün sonra iki büyük kuvvet f arpr1acaklar 

8e1gr.d 25 (A.A)-Belgrad 
Plit tecim ve endüstri 

. 
cak §imdiye kadar ka 'i bir 
plan tesbit edilmi§ degildir. 

dogru geri ~ekilmit ve ora- : miryolu idaresi ara 1ada mü- demiryolu ~ok yakanda b:te- i tecavüze kart• mldafaa meY• 
da yaln1z bir ka~ hücum ara- zakere ba1lam1fftr. Bu de- cektir. Marsa-Matruyu bir zii haline sskmall i~in büytlk 

ekonomik zecri ted-
~ ri11 usul ekonomide 
..... tat. te1irleri incelemek 

Taymis gazetesi bay La
vabo henüz ingiliz ~l~isiue 
ltalyan1n tekliflerine dair hi~ 
bir 1ey söylememi1 oldugu-

basa b1rakdm11tar. Bu tedbir miryelunun ge~ecega yer bava kuvvetleri merkezi ve h1zla ~ab1almaktad1r. 
Solum ile Nil deltasa arasm- vaktile ~izilmi!J oidugundan garpten geien her bangi bir Harrar 25 ( A.A ) - Ha-
daki 600 kilometre mesafe E E m ~ a a a a vas ajans• aytannan bilcHr-

HABEC: f•MPARATORU digine göre B~l~ilra F;a~ye~ 'e ekonomik bir konfe
t._ . toplanmas1n1 kühumet- . nu yaz1yor. 

dolayisile bu askerlerin ora
da bulunmalar1nm fazla mas
raf1 mucip olmas1ndan dola
y1dir. 

y taraf1ndan tabm ettirilmq 
· ••••„ olan Hebe$ muntazam km

•teaai~. 
4'.ctra 25 ( A.A ) - Bu 

i lnrßiz razetelerine 
lta1yan1n bar•t imkin-

Kahire 25 ( A.A) - Gazt
telerin verdik eri haberlere 
göre Trablusgarp s1n1r1 üze
rinde Solumda bulunan Ma · 

arachgi doirudur. An- s1r askerleri Marsa Matruya 
2 s s 2 8 s 8 s 2 

Demiryolanun Masra-Mas
ruya kadar uzablmas1 i~in 

i~in ilgili bakanbklar ile de
~ ~ "=' ~ ...... lliiiill II.Mill ....... 

Fransaya ve dolayisile bütün 
cihana bizzat hitab ediyor 

Adis-Ababa (Rad
yo )- Bir ka~ günd<.n 
beri Adis-Ababada 

vetleri Cicika yolu ile Oga· 
dene gitmek üzere emir al
m1tlard1r. Ras Nasibu karar-
giluna Cicikada kuracakbr. 

Adis-Ababa 24 (A.A) -
Cenub cebhesinden seien 
haberlere göre ltalyan u~-

enfur suikast· te1ebbüsü tesis edilip nakil su- lan bugün ans1s1z tekrar faa-
reti ile bütün Avru- liyete ge~mitler ve Bebi Se

--------------------------------..ao„ ~--------------------------

·nane plan1 haz1rl1yanlar aras1nda Maverai 
• parlementosu üyelerinden Esat Pt. var 

------------------------..00„ ~--------------------
lt TilRK ULUSUNUN YilCE ÖNDERE BAGLILIGI 

h 11daa 25 (A.A) - Türki- : ve oradan Filistine ge~mi1 Söz alao bir ~ok hatipler 
"'-aur batkan1 Atatürke bulunan ü~ eski Osmanb kendilerini, vareden kendile-

tertib edilen 1uikast sübay1 Hayfada tevkif olun- rine •tikb verimli yollara ·~ 
ile ilgili olarak mu1lard1r. büyük kurtanc1ya kart• bat 

altanda bulunanlann Ankara 25 (A.A) Yiice ve yüreklerini daima fedaya 
~CU• Maverai ~eria "iiF'5iF"'iF"'"'_.J hazll' olduklann1 söylemqler 

enta1u Gyelerinde E- Ba~bakan1n11z1n ve bu sözler kark bin kifi 'hta Halil bugün firar l'e~kkürü 1 ti taranndan arda arkasa gel-
l cle bulunmaktadar. Ankara 25 (A.A)- Bir miyen alk11 tas•i• sealerile 

\.,.~ Ttlrk· Yunan harbi ka~ bain vatansaz tarafm- „
1 

kar1ilanm1fbr. 
~llda dütmana ka~m11 dan yüce önder Atatiirke Miting sonundaAtatürkün 

hazu bulunmaktadar. 

pa rady•lar1na res
mii Habet bildirik
lerini veren Adis-A
baba radyo istasyo
nundan dün ak1am 
Habet imparatoru
nun bizzat Frans1z
ca olarak söyledigi 
söylevinin mühim bir 
k1sm101 •taiJya ab
yoruz: 

'
13 ilkte1rinde ltal

yamn ans11.1n yaphiJ 
bir hücumu kar,1s1n
da kald1k. Ordumuz 
yurdumuzun müdafa
as1 i~in her zaman 

Erkek ve ka~1z da yurd vazifelerini göreceklerdir. 
Kutsal yaz1lanm1za göre Habe§istan kendisine dostluk 

göaterene dai cto9\luk eli uzahn11br. 
Sava11n ac1 eläketlerini tatm11 olan Frans1z milleti 

- Arkas1 4 üncüde -
lyasal 

klardan 

ka111 hazarlanan menfur 1 ugrunda onwa gösterecegi 
suikast kartasinda asil r. 1 yollarda bir an terecldüt et
ulusumuzun duydugu he- 1 meden yürllyüp g6güs1erini 
yecan1 ve ulu önderle onun ~ siper yapacanlar1na and i~-

~ ölmez. eseri olan cumuri- meler ve bu andlann1n Ata- „„„„„„„ ••• „.„„„„ ............ „„ .... „„„ 
yete ~özülmez bagbbtin• türkün yüksek katan• •unu1- Habe1=stana her taraftan silih 
gösteren yurdun her buca- masana miting tertip heyetini 
gmdan ald1g1 binlerce tel- heyetini atamatlardar. Hallun Ve mermi gidiyor 

~1 graftan duydugu derin bu yüksek duygu ve bagh-
,t k1vanc1 ayr1 ayn bildirme-

1
1 hklarana sonsuz saygdar1m1z-

~ k b 1 b la sunar1z. 22-10-935 
ge va 1t u amayan &f· 1 
bakan minnet ve te1ek- Miting heyeti i kürlerinin iblag1 i~in„Ana- ~ ihsan, Feriha, C. Giiven 
dolu Ajansam tavsit et- Natit Ulug 
mi!}tir. Ankara 25 (A.A) - Cu-

!JJ mur ba1kan1m1z ulu önderi-
Cu-nur ba1kanlig1 genel sek miz Atatürke Türkiyede kim-
reterliginden: yan1n her bangi bir alanan-

Bugün hakimiyeteti milli- da ~ab1an meslektatlan ye-
ye alan1"1 dolduran kark bin- titdikleri okul fark1n1 gözet-
den fazla ihtiyar, ~en~, ka- meden bir araya toplamak 
dm ve erkek Ankarah bagir ve böylece bir bilii beraber-
larma Atatürkün bine yakm ligile ana yurdumuz i~in yük-
resimlerini basarak ellerinde sek önderliginiz altinda ~-
Atatürkün senbullar1 ve ona h1mak dilegile dogan rnr-
bagbhg1 anlatan dövizler ol- kiye renel Kimyagerler ku-
dugu h•lde t-üyük atalar1na rumunun ü~üncü kurultayi 
yapdmak istenen haince k1y1 yüksek varhiJnaza olan tü-
ya kart• yüreklerinden ta1an kea... sayfl Ye sevgilerile 

Habe1istana serbest~e silih ve mühimmat · götürmesine 
müsaade olunmasa ailih ve mühimmat fabrikalannm rözle
rini Habetistana ~evirmittir. Bugün dünyanan biUtin silih 
fabrikalann10 büyük memurlan Adi1-Ababada bulunmakta
darlar. nefreti haytarm11lardar. (Sona 4 ilncilde) 

~ ... „~ __________ .;.....;.„„„„ ... ~„„„.;..„ __________________________ ._. 
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ltathlc elbiae,;palto ve pardesünüzü mutlaka Ahmed ve As1ma yapbrm11. Y crli mab her ~d ~ullkiden ~ifte p vah, temiz masraf, mükemmel 
dildt 12 liradan 18 l1raya kadar 11marlama elbiae yap1lar. LEVHAMIZA DIKKAT EDINIZ. 

beli üzerindeki bir ~ok yer
leri bombardtman etmitlerdir. 
Gorahai de bombard1m•D edil· 
mittir. Bandan anl&flbyor ki 
Gorahai tekrar Hebe, ku•
vetltlli elinde bulunmaktad1r. 

Tütün 
Piyasas1 

Akhisarda monopol idare· 
sile kampanya eksperleri mu
ayeneye devam ediyorlarlar. 
Haber ald1iJm1za göre Akhi· 
sar tütün piyasu1 Cumuriyet 
bayramandan aonra a~ala• 
cakbr. 

Para dalgas1 

Arnavudluuk - Bay amca 
bana bir az daha para ver• 
miyecekmisiz? 

Mussolini - - U1lu ualu o
turur ve her istedijimi ya
parsan sana iatedigiaden faz
la para veririu1. 

Telefon 

No. 

3882 



Salüfe 2 

Kara Lindberg 
--~~~~~~~~~oo~~~~~~~~~~ 

Italya tayyarecilerini kor
kutan zenci tayyareci 

Kara kartal denilen bu tayyareci-ki~air? 
- 14-

Tel Rohensf)n makarnacdar1n köklerinc 
kibrit suyu dökmek istiyor 

E•elin, dogrudan degruya: - Evelin, dedim. Hele bir 
- Neler, dedi. Bana yap- in durunuz bakayim! Ne ol-

t1j1n hava muharebeleini an- dunuz .. Bu zavalb adamlara 
Jatm1yacak m1D? Buraya dört böyle hücum ediyorsunuz. 
ltalyan tayyaresi dütürdügün Bu adamlar ~ok münis ve 
hakkmda bir haber, yddmm sevimli o)makla beraber yer 
•ür'atile geldi. den göge kadar hakbdirlar! 

Arab, yine kahkaha ile 
güldu ve: 

- Y aln1z bir dane dn1ü
rebildim ! dedi. 

Fakat be1ini de dü1üreme
diiim i~in ~ok müteessirim! 

- Neden? 
- <;iinkü bu makarnac1-

lar1n köklerine kibrit suyu 
dökmek istiyorum da ondan! 

- Hakhs1D Tel. F akat, 
bu yamyam Hahe1lilerle bir
likte ~ah1mak arzusu sana 
nereden ieldi?. Bunu bana 
anlahr m1sm?. 

Tel Robensen, ~ok ciddi 
bir tav1r tak1ndi ve: 

- Bu yamyamlar dedigin 
adamlar benim karde1lerim
dir? Biz kan karde1leriyiz ! 

- Kabil degil. Sen Ame
rikahs1n, bunlarla alAkan, an
cak derinin kara olmas1d1r. 
Sen medenisin, bunlar vah1i
dirler. Senin bun)ar)a ne bir 
aJäkan, nede bir benzerligin 
yoktur. Hem bunlar cihan1n 
en barbar, en veahti ada111-
lar1d1r. 

Bu s1rada ben de kan1mak 
mecburiyet hissettim: 

E S B E 
Maymunlar 

1talyanlara hücum vc 
tesisatlann1 bozuyorlar 

Asmara 24 (A.A)- lstih
barat blirosunun harb mu
habiri bildiriyer: 

Burada Habe1leria süel 
plinlar1 hakkmda hi~ bir 
malümat yektur. Adua ile 
Adigrat arasmdaki Kutis 
hölgesinde yol ve telgraf 
hatlan intasmda ~ab1an as
kerler mühim maymun sürü
leri yüziinden .mü1külät ~e
kiyorlar. Bunlar telgraf di
reklerini devi„eye ~ahti
yorlar. 

Di~ Doktoru 

H. Tahsin Tan 
2 inci Beyler S. Hamarn 

lrartismda 37 numaraya ge~
mittir. Telefon 3774 

Evebn benim söz)erim üze 
rine uzunca bir zaman sustu, 
sonra mmldan1r gibi bir va
ziyetle: 

- Her ikinize de itima
d1m vard1r. Bunun i~in sizin 
ile a~1k~a görü1ebiJirim. Bu
nun i~in de sizden namusu
nuz üzerine teminat 1steme
ge lüzum görmem. Sözleri
mi hi~ hir kimseye söylemi
yecejinize eminim! 

Dedi. Her ikimiz de bu 
sözlere bir cevab vermedik. 
0 devam ederek: 

Benim ne ftalyanlar, nede 
Habetliler taraftari olacai1-
•• imkan göremezsiniz. De
di. 

Tel sordu: 

- ~u halde burada ne 
arayorsun? 

- Ne mi ar1yorum; ~·k 
basit: Talihi kovabyorum! 

- Yani? 

- Her ikimizde beni bi
lirsiniz iyi bir vaziyetim var
d1 timdi bozuldu. F akat ben 
zengin oJmak istiyorum. 

( Arkas1 Tar ) 

B S E 
Kondilis 

Atinablara söz 
Söyliyecek 

Atina (ÖzeJ) - Seliaire 
gidip orada kralhk iadesi 
hakk~nda bir söylev söyliye
cek olan Kondilis SeJinige 
gitmekten vaz ge~mittir. Cu
martesi günü Atinahlara hi
taben büyük ve siyasal bir 
hitabe.l.e bulunacakhr. 

Tatl1 ümitler 
Belgrad (Özel)-Bura ga

zeteleri Avrupadan ald1klar1 
Telefon Telgraf haberlere 
gövenerek ve icgiliz batve
kilinin ümidli sö1le inden il
ham alarak, ingilizleria Rema 
sefirinin bugünlerde s1k1 s1k1 
temaslar1n1 ittihaz ediyorlar 
ve i~in i~in bir sulh pro jesi 
üstünde ugra1hii ümidinin 
kavvet buldugunu yaz1yer
lar. 

8 ~ 8 s [•] :i'il s 
Elhamra sinemas1nc1a 

Telefon~7 
ÖNÜMÜZDEKI HAFTA 

Define Adasi 
Türk~e Sözlü 

Bu Film me1bur lngiliz muharriri STEVENSON'UN 
TREASURE ISLAND adh romau1 olup dünyadaki mevcud 
bütün dillere ~evrilmif ve tam 17 milyon nüsha sahlmitbr. 

( Halkua Sul ) 

Gazetelere 
Boykot 

Belgrad (Özel)-Romaciaa 
telefon : 

Fa~ist partisinin kararile 
Ecaebi gazetesi satan dük
känlar kapatdmhyor. Gaze
te satanlar men ediliyor. Bu 
rün Lembardyo ve Miläno
da ba karar tasdik olunmu,
dur. Men oluaan gazete)er
den en inde F rans1z ve in
giliz razeteleridir. 

Habe§ 
Taraf 1ndaki gazctecilcr 

~amurlar i~ind~ 
Istanbul (Özel) - Habe1 

tarafmdaki gazeteciler be
yazlar giymi,lerdir. Bundan 
murad italyan tayyarecileri 
tarahndan se~ilebilmemek

tir. Fakat bir ltalyan u~ag1 
gördükleri zaman arhk be
yan e)bisesine yahut gazete
ciligine gümenviyerek Habe1-
ler gibi ~amurlar i~inde yu
varlanmaga mecbur olmak
tad1rlar. 

.Hebe1ler 
ltalyaR c1Qi5inin 

evini y1km1~ 
Belgrad (Özel) - Roma

dan telefonlan1yor: Bura ga
zeteleri evvelki giln bir Ha
het askerinin Adis-Ababa 
tehrine relerek halyan se
firi Kont Davin~inin oturdu-
gu eve hiicüm etmit ve evin 
bir kar~ yerini y1km11tir. f §e 

polis müdahe!e etmi1 isede 

•• 
U~vapurdaha 
Sark Af rikas1na gitti 

Belgrad (Özel) - Napoli
den telefoa: Belvetlere va
puru beraberinde daha iki 
vapur oldugu halde yüzlerce 
zabit, dört bin kadar asker, 
toplar, tüfekler ve cepbane
ler yüklü olarak dogu Afri
kasma gitti. 

Bir taraftan 
~ar1f sözleri 
Ote Taraftan Ate~li 
Sava!j Haz1rhklan 
Be grad ( Özel ) - Obzir 

gazetesi Habe' • italyan du
rumunu ara§tmrken diyor ki: 
Bir tarafta diplomatlar bar1' 
program1 ~izerken, bar1~ §art 
Jar1 haz1rlarken, bari' emir
leri verirkea öte tarafta ku
maalar kanh muharebeler, 
ceehennem gibi sava§lar, fe
Iäkd doguran mÜ!ademeler 
haz1rhyorlar. 

Diplomatlarm h?zirlad1k
lad1klar1 bu bar1~1n §ekli de 
iki ordunun yaratacaklar1 
neticeye baihd1r. 

Bir taraf1n maglubiti ile 
beraber hazarlanan, hattä 
teklif olunvn bar1' ,artlan 
degi,ecegi ,nphesizdir. 

lngilterenin 
Siläh fa hrikala ri gece 
gün<lüz ~ah~;nborlar 

Belgrad (Özel) - Londra 
dan telgraf: Sabah ~1kan 

Deyli Hrald gazetesi, ~efild
dcki siJäh fabrikasmm harbi 
umumidenberi e§i görülme-
mit bir hararetle i~lcdigini 

men'ine kadir olamam11 ve yaziyor. Burada 0 kadar ~ok 
nihayet imparatorun maiyet i§ var ~ fabrika amelesini 
alayandan geien bir müfreze gftnde ü~ kere tebdil etmek 
•Ütecavizleri dagatabilmi1tir. mecburiyetinde kahyor. 

maae as~m 
Yunanistanda' 31 llkte1rin 
Tayf on Haz1rl1klar1 

Atina ( Özel ) - ~imdiye 
kadar göriilme1rtif bir 1ekil
de Faliroda ertahi1 altüst 
eden ltir tayfun bir ~ok ev
leri yikm11, bir ~ok gemileri 
de babrmitbr. Zedelenmiyen 
evlerin ~at.Iarmda kiremid 
kalmam1~br. 

Romadaki 
Habe~ maslahatgüzar1 

Gi<livor „ 
Belgrad (Özel) - Roma

dan telefon: Habe§ maslaha t
gizar1n1n Romadan gitmesi 
bu ay1n yirmi sekizinci gü
aüne- kalm11br. 

Belgrad (Özel) - Londra 
Ye Romadan ahnan telefon 
haberlerini hulisa edecek 
olursak görürüz ki iki taraf 
tlahi llkte~rinin otuzbirinci 
gbnü milletler siyasas1ha bo§ 
\'.anta ile gitmeyecektir. Her 
ke~ ~antasmdaldyi saklam1-
yor fakat Fransa bu ~anta
lar1n muhteviyatm1 tamamen 
biliyor. <;ünkü o muhteviya
tin reva~ görmesine F ransa 
ortac1hk rolünü oynayacak
hr. Ru suretle Fransa, ital
ya veya ingil!ereye deiil 
kendi batmi gayJeden kur
tarmak suretile bir bizmet 
görmÜ§ olacaktir. 

<)Ic;ü üzerine s1hhi 
Kann, ~1i<lc, Han1ilc, 
F1t1k, Barsak, llöhrek 
Dü~künliigüne Fenni 

Korsalar 
BAYAR .iS 

Lastik <;oraplar, Ka

s1k Baglan„. 
S. D. Ater 

izmir 
23 Odunpazal' Kantarc1lar 

Zenein olmak isterseniz ui 'I~ J t 
yan"o biletlerinizi mutlaka JQ~ae kifesinden 

26 Birinc1 ~ 

Bir . Amerikal1 dolc:tor delili'' 
ili~ buldu ••• 

Bir a~1 .ile deliler ak1llan1yor, nie~hur kottlik 
al~k tin1arhaneye girdi„. 

Londra - Deyli Telgraf si geri geJiyor. Yedi ~ 
g~~etesinin Nevyork . ~uha- senedenberi dünyadaJI ; 
b1r1 ~u ~elgraf1 ~ekm1~br : raf1ndan äciz olan bu d ~ 

Amer1kanm en me~hur tabii hali ald1klannda1I f4 
operatörlerinden Dr. <;arles taneden ~1kmag '4 ~1kolal' r 
Mayo tarafmnan baza deli- äilelerinin yamna gil'l~ 
lerin bir iläcm enjeksiyonu- haz1rlamyorlard1. lptid•J 
ile daimi surette kurtulmas1 bg1m bu tedavinin zef '-
mümkün olduguna dair veri- sir yapmad1g1n1 gördillO i,t 
len maliimat Amerikan bbbi kü bir ka~ hafta soor• d,-
mahafiJinde büyük aläka u- rar cinnet eserleri •!J 
yand1rd1. Delileri iyi edecek ~1k1yordu. . ~ 
a~1mn mabiyetini simdilik Fakat sonradan t'~ 
Dr. Mayo gizli tutuyor. <;ün- tecrübeler delilerin de ,i! 
kü Minnesote üniversitesi surette iyile§ebilecek~ 
hp fakültesinde Dr. Alfred isbat etti. Ke~fettigilll drl 
Adson tarafmdan yapilmak- d1magdaki deveraDl ;f_ 
ta olan tecrübeler henüz deii~tirebilecek bir b•; 
k~ti. neticeye isal edilme- baiz olduguna §imdide.o r' 
m1,tir. nim. Bilhassa Demeot1d~11 

Dr. Mayo bunu bekliyor le coks denilen akli b~ 
Bu znt dün Detroitte topla- hktan muztatip ge~f 
nan Amerikan tip kongresin- üzerinde enjeksiyonu~ ~, 
de ~u sözleri söyledi ; müessir olduguna eouoi"' 

"Ak1l hastanelerinde yedi •• - -
senedenberi tevdi edilmekte 
olan baz1 deliler üzerinde 
ai1m1 yaphm. Enjeksiyon ya
p1hr yap1lmaz delile1 in göz
Jeri parhyor ve akli meleke-

ALi RIZA 
Mücellithanesi 

Zarif yald1zh ve her ~e~it 
kitap ve sair ci)d i~leri ancak 
ALi RIZA mücellithanesinde 
yapdir. 

Yeni kavaflar ~ar11s1 No. 
34. 

l:i.mir Tramvay ve Elektrik 
Sosyetesinden ; 

Cumuriyet Bayram1 dola
yisile bu aym 28, 29 ve 30 
uncu gecelerinde sureti mah
susada yap1lacak olan asga
ri 500 Vathk harici donan
ma tesisab ii;in sarfedilecek 
cereyanm, yap1lacab tesisabn 
kudreti Cumuriyet bayramrn
dan önce ~irkete yaz1 ile bil
dirilmek ,artile, kilov lt saat 
ba~ma 12 kuru~tan fatura
lanacag1 saym llalk1m1zca bi
linmek üzere ilän olunur. 

Hangi bir kaza ve tehli
keye meydan kalmamak üze
re donanma tesisati ameli
yatmm Hükiimet~e tanmm1' 
enstalätörlerle tevdi ve bu 
baptaki fenni ahkäma baf
riyen riayet edilmesi lüzumu· 
nu bu vesile ile habrlatmz. 

Bayramdan 
Evvel bayram 
Bu scnenin hie; göriil-
men1i~ hir sinetna 

.... program1 
1 - Don Juna.. Duglas 

Ferbanks 
12 KISIM lLK DEFA 
2- Korkun~ Süvari 

10 KISIM 
3- Komik Miki 
4- F oks dünya haberleri 
5 - Ak Kartal Türkce 

(Fragman) 
f;- ilkbahar resmi ge~idi 

(Fragman) 
Bunlarm bepsi (Bugünden 

ltalyan1n 
Milis ordulsJi 

Belgrad (Özccl) - g,tl. 
dan telefon: Milis ordul 
911-934 üncü seneleri 
altma icabet etmiflerdit· 
mürettebab da icabei„ 
ce bunlar harb sai»' 

gönderilecektir. 

YugoslavyB 
Kad1nlar1lt 
Ayaklan..-: 

Belgrad ( Özel) - Dil~ 
leden evvel kad1nlar tar-;/ 
dan mühendisler salo11 tlf 
bir toplanb yapdd1. 811 JI. 
lanbda üniversite taieb..., 
den ve daba bir ~ok b,J 1 
ba1ka 2581 kad1n '*'u~ 
tuz. i~timai y.tlrd1mlar ~ 
m da vard1. Müteaddi~ 
dm ve k1zlar söz s6yl~ 
ler, hükiimetten kad• ·~ 
da erkekler kadar . 11-; 
haklar verilmesini diJe 
lerdir. /.. 

Ayni günde ve aywai ~ 
te Hnva • istanm ..,er ; 
olan Zag!abda, lslo-vo~ 
merkezi lspilitde ve O' 
donyanm merkezi olaP tJ 
kübde de böyle büyii" ·JJ 
lanblar oJmu§tur. Bunl~ 
ispilitteki toplanbda ~ 
oldugundan polis iniid ... A 
etmi§ ve i~tima1 dai•~) 

itibaren LALE sinemas1nda) ' 

abmz. Corakkasn karakol ~ 
f1S1nda 354 H •. Tahsin 011 
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ALTIN 

DAMLASI 
Kolenya ve Losyonla nn1 

YALNIZ 

S. Ferit 
yapar 

Size taklitlerini vern1ek 
istederse ka bul e l 111eyiniz. 

Depo:~if a ECZANESi · r---·------
; 1 iirkuaz Bar1 Kurtulu§ ki§esi 
~ ~ 1llirin yegäne Iüks Bir ~ok yurdde§larim1z1 fa-

" kirlikten kurtarip zenginler 
r( ~ egJence yeridir arasma koymu§tur. 
tl' q e~rubat ucuzdur muaz- Bu defa da en büyük ik-
~i ll1 va h ramiyelerden birini kazan-

111,1 ryete erak§am nu-
111 h~•ar göstermektedir. Pek mi~hr. 

1~11:1nd · Zengin olmak istiyenler 
'
1 

t a lstanbuldan kuvvetli Tayyare piyango biletlerini 
1:. Yeni bir varyete geJecek- b k' d 1 l 
"l' ted u I§le en a sm ar. 
~'ll ansan ve numarala- ADRES : 

.-t ~~~~ g'Örülmege ~ayestedir. 
J' t~1· ~ka Turkuaza bir defa 

Hapishane kar~1smda 

11112. 
T ayyare piyango bayii 

Berber Bekir S1tk1 

~~~~:~~~~~~ 

Yorganctlarda 23 No. Makine i111aläthanesi 

Mehmed Sabri ve 
Ahmed Hamdi 

MESERRET ;oTELi 
zmir Kemeralt1 Hühumet 

€addasi karakol kar§1s1nda 
Alelumum fabrikalar ve motörler ile döküm i§lleri reka">et 1 30 sene gibi uzun bir zamandanberi temizlik ve istika•e-

kabul et ez fiatle s1hhatta ve sagiam "olarak yap1hr j tile nam kazanan otelimizde bu defa esash tamirat yapi•I§ 

• . ve yeniden otelciliga ait levaz1mab tedarik ederek te§rif 
edecek olan saym mü§terimizin her türlü istirabatlannl te
min ve tam manasile bir aile ocag1 olmu§tur. 

Civar il~e ve ilbaylardan gelecek konuklar1m1za ümidi11. 
haricinde kolayhklar gösterilmektedir. 

Otelimizde bir gece konuklamak her hakikatt ögretecek-
tir. Aktamlar1 temiz hava almak i~in tara~alar1m1z müfte-
rilerimize a~1kttr. · · 

A§lama sulanm1z sular1m1z mevccanendir. 
Yatak fiatlar1nda esash tenzilät vard1r. 

~~*'*****:bt:lobt1cl*1dc~**~~~ « >+ 
« DOKTOR ~ i A. Kemal Tonay · ~ 

l i« Bakteriyolog ve bula~1k, salg1n ~ 
Furuncular Okusun hastahklar mütehass1~1 >+ 

Fmnlar i~in hamur yogurma makineleri gayet saglam Basmahane istasyonu kar~1smdaki Dibek sokak ba§m- ~ 
ve kolayhkh olarak ehven fiatla yap1hr i~Ier mutlak günü +c da 30 say1h ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den )+ 
gününe teslim ediJir deniz i§leri vapur ve motör tamirah +( ak§am saat 6 ya kai:lar hastalarm1 kabul eder. tf. 
ve sefaine makine vaz'1 deruhde edilir. t( Müracaat eden hastalara yapdmas1 läz1mgelea sair )+ 
====~== ==-============~=~-- !x tahlilät ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta- ~ 

1 4( lara yapt!masma cevaz görülen Pnomotoraks muayene- i 
+( sinde muntazaman yap1hr. Telefon: 4115 

~~~~~"'1)(,'JPF.'f:.,,.i'~:pff#~~~~'"' 

T A F L A N I ' 
i . Gazinosu A~1Jd1 1 

HUSEYIN KA YIN 
Mobilye Evi 

R' ~n11rin en nezih gazinosu olan " T A F L A N „ ~ 
tii"~1nosu a~tld1. Mul1te~em ince saz heyeti ile mugan
h Yeler Taflanda bu ak~amdan itibaren icray1 ahenge 
Ma~Jarn1~tir. Me~rubat son derece ucuz ve nefistir. 

Utlaka taflam bir defa ziyaret ediniz. 
J ®M~~~:~~~~~~ 

Kabaday1, Yüksel ve Billur 
SIHHA.l'IN 1\iiH\1El'I · 

S~hnat1n 171ihveri ne~'edir inan 
N~'esiz hayata z1ndand1r cihan 
Ne~'eyi bu.ht;r~ bugün her insan 
«Yüksel» den c<Billur» dan «Kabada yv> dan 

i§te bunun i~indir ki hayatm esa.s1 olan s1hhat~ ehemmi
yet verenler ne~elenmek i~in yalmz bu ü~ rak1y1 kuUamrlar. 

Her arad1g1n1z ~1k, ten1iz, Jiiks 
e,· e~vas1n1 bu)·ada bulabi1irsiniz. 

Bir 'defa zivaret 
~~ediniz„ 

~ekeciler 
No. 26 

m21 Z M 1 R 

TIYA TR~O 
1 

E D E B i S A H~N E 



Yurdumuzda 
Nakliye vas1talar1n1n 

boUanmas1 
Demiryelu uzunlu 6200 

kilometreye vararak AayaDJD 
en sak agi haline relmittir. 

8undan Ba1ka 1000 kilo
metrelik bir yol iota edil
mektedir. 8000 eski köprü 
yeni münakale ibliya~larana 

uygun bir 1ekle konulmu' 
bundan ba1kp her büyüklük
te 5000 yeni köprü in1a olun
mu1tur. Bugünkü Türkiye· 
nin 3000 kilometrelik 1ose
Jeri yukar1 ltaJyanan bütün 
otomobil yollarile rekabet 
edebilecek bir vaziyettedir. 

Buodan k1sa bir zaman 
evvel 1ose agm1 geo;1Jetmek 
i~in 100 milyoo lirahk bir 
kredi a~1lm11br. Türkiye do· 
naomas1 1924 yahndan b ?ri 
4 misli fazlala1m11, kömür 
veya su ile mütebarrik 98 
elektrik merkezi vücuda ge
ttrilmit ve bu suretle Ana
dolunun en uzak köyler!ne 
kadar elektrik cereyan1 ver
mek kabil olmu1tur. Halbuki 
büyük sava1tan evel ancak 
iki dane elektirk merkezi 
vard1 ; Bu suretle özel Türk 
endüstrinin gelitmesi i~in 
läz1m geien ilk 1artlar ha
z1rlanm1§hr. 

Para bekler
ken k1z1 elden 
Ka~1rd1lar ••• 

Amerikada zenginleri daia 
kald1r1p fidyeinecat koparan 
haydutlar1n say'.s1 bini &fb. 
Fakat timdiye kadar bunlar
la kimse bata ~1kamad1, hü
kümet bile iciz vaziyettedir. 

Orta Avrupadaki haydut
lar da Amerikah meslektat· 
lar1na imrenerek son zaman· 
larda ayni 1ekilde faaliyete 
ba1lad1lar. 

Bir müddet evvel Molda
via civarmda, gen~ bir Sirb 
haydutlarlar taraf1ndan daga 
kaldn1lm11ti. Sedevi~ ismin
deki bu delikanb, baydutla
rm istedigi paray1 tedarik 
edebilmek üzere ailesine 
mektup yazm1§, fakat paray1 
beklerken. haydutJardan bi
rinin k1zile tan1fm11tir. Hay
dudun k1z1 son derece gü
zelmif. Delikanlt da epey ya-
k111kh oldugundan iki gen~ 
dag ba1anda sevi1mi1ler ve„. 
elele verip ka~ml§Jard1r. 

Haydutlar, häli fidyeine
cab bekleye dununJar, deli
kanh ile huydudun k1z1, tim
di Bükre,te evlenme haz1r· 
bklar1 yapmakla me1guller
dir. 

- ..... ·-· „.,,._„.,__ 
M1s1rlilar 

F1rsattan istif f..lde et
mek istiyorlar 

Kahire (Özel) - Vereme 
gazetesinin Misardan ald1g1 
bir telgrafa göre: Kahire ile 
Keptaun aras1ndaki demiyo· 
lunun ü~te biri M1s1r hükii
metine ai~ olmas1na, bu yol 
ise Habe1istan ile Trablus 
arasmda bulunmasana ve ln
giltere i~in bugün pek lü
zumlu olmasma mebni M1s1r
J1lar ingilterenin bu vaziyet
ten istifade ederek M1s1rla 
Londra aras1nda on seneden
beri mualJakta kalan mes
lelerin ve bahusus M1s1r is
tiklilinin her 1eyden ,e•vel 
hallini taleb etmitlerdir. 

(:ank1r1da büyük bir yang1n 1 in9:iliz 
Zarar 30 000 lirad1r Genei erkänt harbiyesi 

t r k Ba~kan1 <;ankm 25 (A.A) - Bu gece saat l,20 de 'ran 1rin1n 
Heclevan mahallesinde Kör efrnin evinden yang1n ~1karak Belgrad ( Özel) - Lond-
11 ev kämilen 19 ev i~inde barm1lam1yacak derecede yand1. radan telgraf: Erkäm harbi-
Yangmm önüne ge~ilmek üzere sekiz ev de k1k1ld1. . . ye rei~i F ~lder Mar~t~! M?l-

Zarar 30 bin lira tahmin edilmektedir. Ankäradan 1tfa1ye gomer1 yerme bu re1shge Sir-
istenmif. ltfaiye Kalecik i,tasyonuna gelmeden yangm bas- kiril dö · Verel tayin edil-
t1r1lm1tt1r. mittir. 

Türkiye bisiklet birincilikleri 
Ankara 25 (A.A) - Yarm ~ehrimizde Türkiye bisiklet 

birincilikleri müsabakasma ba~lanacakbr. Yarmki bir kilo
metre üzerine sür'at müsabakas1d1r. Pazar günkü 100 kilo
metre üzerinde mukavemettir. Her müsabakada Ankara 
Sincanköyüüzerinde yapilacakhr. . . . 

Müsabakaya girecek Adana, Antalya, Istanbul, hm1r, lz-
mit, Eski~ehir, <;anakkale mmtakalar1 bisiklet~ileri 1ehrimi
~lerdir. 

Bursa ve Manisa bi~iklet~ilerinin de bugün gelmesi bek
leniyor. Ankara mmtakasile beraber bu y1l birin~ilik müsa
bakalarma giren mmtakalann say1s1 on biri 9ulmaktadir. 

SS[•J [•l82:8S 

Habe§ 
Harbiye naztn harbe 

Giderken ne demi~ 
Sofya ( Özel ) - Bulgar 

ajansmdan: Habe1 harbiye 
bakan1 imparatordan evvel 
cebheye hareket ettigi i~in 
imparator nazm Ras Mulu
g~taye elli bin ki,ilik bir 
resmi ge~id yapbrm11tir. Ka
labahk önünde naztr atindan 
inerek ve kdmc101 yere ~e
virerek imparatorun önünde 
durmu1 ve Habetistan i~in 
ölmege gittigini söylemi,tir. 

Fransan1n 
Habe§e satt1g1 

! Mühimmat! •• 
lstabul - (Özel) - Deyli 

T elgraf gazetesinin Paristen 
ögrendigine göre, F rans1z 
fabrikalannm Habete satt1k 
lar1 toplar, mitraliyozlar ile 
300 ton agirhgmdaki mühim 
mat Frans1z nakliye gemile
rine yükletilmit ve bugünler 
de Cubutide beklenmektedir. 
Buradau de demir yolile 
Adis-Ababaya gönderilecek
tir. 

fSüveyf 
Kanal1nda bin 
Vapur bekliyor 

Belgrad (Özel) - Havas 
ajansandan : 

lngiliz kaynaklartndan bil
dirildigine göre Massayide 
dolu vapurlar bekliyorlar. Zi
ra bunlar1 botaltacak amele 
az geliyer. Bin kadar vapur 
botaltmak i~in sira bekliyor
lar. Bunlarm arasmda e1ya
s1 en lüzumlu olanlar tercih 
edilerek be1alhhyorlar. 

ineiltere daha 
2000 tayyare 
Yapacak ••• 

Belgrad (Özel)-Lonclra
dan telgraf : 

Deyl Meyl gazetesi diyor 
ki :· 

lngilterenin U~ak progra
mma göre 1937 senesi mar
trna k . dar daha iki bin tay
yare ile on sekiz adet muh
telif deniz täyyaresi in1a 
edilecektir. 

lngilizler 
Fransay1 mü~kilät 
varatmakla kaba-
" 

hatland1r1yorlar 
Sofya (Özel) - Zara ga

zetesi yazd1g1 ba1 makalede 
diyorki: Cenevredeki lngiliz 
mahbfilleri ltalyan aleyhine 
verilen zecri tedbir karar101 
tatbik i~in F ransa zorluklar 
yarabyor. 

"Fransa ve ingiltere dele
geleri aras1nda ya'4:1nlara ka
dar hüküm 1üren samimiyet 
kalmad1g101 „ bizzat lngiliz 
delegelerine söylemitlerdir. 

Masala 
Benziyen 
Bir rivayet 

Bir Frans1z gazetesioin, 
italyan tarafdar1 görünen 
bir lngiliz gazetesinden nak
len yazd1g1 §U fikraya biz de 
aynen terceme ediyoruz: 

- Ras Guksan1n Habet 
imparatorunu k1z1010 kocas1 
oldugunu ~ok kerre okumuf
tuk. Ba kadm ge~enlerde 
dogururken ölmüttü. 0 za
man papaslar Ras1, kansm1 
bakbrmak ve kurtarmak i~in 
Avrupah bir doktor ~agir
maktan menetmiflerdi. Zira 
A vrupala beyaz dektorlar 
Habe1ler i~in turfa say1hrd1. 
Rasan kar1s1, Habet lmpara
torunun k1z1 olan bu prenses 
kurtulmak i~in köylü ibtiyar 
kad1nlardan imdat aramtf 
nibayet ölftp gitmitti. Kar1-
s1n1n bu suretle kaybolroa
s10dan ~ok müteessir olan 
Ras Guksa, memleketine 
medeniyeti getirecek olan 
her kim olursa olsun ona 
yard1m etmege ve onlar ta
rafma ge~mege yemin et
mit imif!! 

Habe1ler 
Ban~ sözünden 

Sinirleniyor 
Belgrad (Özel) Adis-Aba

badan Radyo: ingiltere ile 
ltaJya arasmda dogrudän 
dogruya yapdmakta olan ba
r1' müzakereleri burada iyi 
kar1alanm1yor. <;ünkü Habe, 
imparatoru dogrudan dog· 
ruya bartf yapmak hakk1 
benimdir. Diyor. 

---o111'1Ki10r----
Mare1al 
Barolina 

Harb uzayacaktir 
J)iyor ! ... 

Sofya (Özel) - Par1sten 
telfon: itafyan erkämharbiye 
reisi Mar§al Barolina ile Pari 
So•ar gazetesi yazam görü§ 
mü~tür. 

Mare§al gazeteciye 'u söz
ler söylemi§tir: 

- italya son muvafak1ye
tine kadar Habe1le barb 
edecektir. Ger~i bu da akite 
111uhta~br. Bir barbde iki 
hareket vardar: Biri sef erber
lik, digeri de tah,idatbr. 
Ger~i Habe§ler savatm bi
rin~i h2 reketini yapm1,lar
d1r; fakat tah,idatlarm1 he
hüz tamamhyamam1§lardir. 

- Harb ne kadar söre
cektir.? 

Diye yapilan sorguya, Ma
retal ftl cevab1 vermi1tir: 

- Harb bütüo k11 devam 
edecektir. 

Bulgaristan 
Kad1nlar 
Sosyetesi 

Sofya ( Ö.zel) - Kadmlar 
sosyeteainin kongresi müna
sebetile madam Vera Plo~e
va söylevinde "bu sosyetenin 
104 1ubesi oldugunu, bunla-
r1n on yedisinin köylerde 
bulundugunu, cemiyet azas1-
on bin 611 oldugunu, bu ,u-
belerin ~imdiye kadar sosyal 
ve ekonomik be§ yüz top
lanh ve kongre yapbgam, 
sosyetenin ekullarda tah.sil 
ettirdigi k1zlarm her sene 
,ehadetname ile pkarak ik
tisadi hayat ve san'ata ahl
d1klarim ve 13 §Ubenin ida-
re ettikleri anayurdlarmda 
7i4 yavruya bak1Jd1g101, 
bu tubelerin himayesinde 
ana okulu buluodugunu ve 
dul kadtnlar, oksüz k1zlar, 
dispanserler, dot. torlar, ida
re ettigi, ve bir §Übenin de 
~ifcilik ettigini „ ve sa1rey1 
izah etmi§tir. ---oo---
Menfur 
Suikasd 
Te1ebbüsü 

-Ba,taraf1 1 inci sayfada

kmlmaz baglarin1 suum1ya 
ve siz göz bebegimize diki
lecek fena bak1,Iar1 bile ~e
kemiyecek kadar sevginizle 
delu olan Türk Kimyager
lerinin yürekten geien bag
bhklarma sunar1m. 22-10-935 

Türkiye genel Kimya
gerler kurultay1 ba,kam 

A. VEFIH ULU<;AY 

En mühim 
Radyo ve telgraf haberl 
Ras Seyyumun askerlerinin bulundugu yerlere adi 

lerden sahte ~adarlar kurarak ltalyan tayyarecileriol 
s1z bombalar atbrarak ~af1rthg1 anla§dm1,br. 

§ lki taraf10 haz1rbklari hummab bir surette de• 
mektedir Bir netice verecek ka 'i ve umumi ilk mub 
nin 28 ilk te,rinde olacag1 Avrupa radyolari bildiriY''' 

§ Yunan krahnm hemen Yunanistana dönmesi i~i•. 
nadan yap1lan davet üzeriae Gridde 30,000 culD 
siläha sar1larak yeni rejime kar1 isyan ~1kar1111,Iarcb~· 

§ Atinadan alman bir habere gire giridde ~1kaC · 
aläkadar saydan 400 sivil, 50 sübay ve 1 general 
rak bapse abldilar. . 

§ Loid Jorjun Fransasm ltalyaya zecri tedbir tatb~ 
susunda ugrad1g1 mü,kilah tasdik ve itiraf etmesi p,ii' 
yasal ~evenlerinde ~ok iyi bir tesir yapm11br. 

§ <;or~ilin avaro kamarasmda Almanyanm siläbl 
ifine ili,erek tarizli bir dil kullanmasma kar11 Almao . 
teleri küplere binerek <;or~ilin tahsma hücüm etmekt 

§ Habe,Iiler i~in mukaddes bir tehir say1lan Ak• 
tekrar ele ge~irilmek üzere Habet ordusu tarafm~aP 
bir baskma ugrad1g1 Paristen bildirilmektedir. 

~~~~~sa• . . . , 
Basmahanede lzmir 111 
Bir Tren kazas1 oldu. 

iki vagon devrildi. 
Dün saat 9.15 de Basma

hane istasyonunda bir tren 
kazas1 olmu§tur. Afyondan 
tzmire geien katar Basma
hane istasyonuna girdigi s1-
rada iki yolcu vagonu dev-
rilmi§tir. Lokomolif zaten 
yava§ ilerlemekte oldugu i~in 
sarsmb üzerine durmu~tur. 
Vagondaki yolcular büyük 
telä§ ve heyecana dü,crek 
f eryada ba§lam1§lar ise de 
kazada hi~ kimse yaralanma
mi§br. Bir ka~ yolcunun yü-
zü berelenmi§tir. 

Devlet Demiryollar1 yed n-
ci enspektörlügü tarafmdan 
kazan1n sebebi bakkmda ka
zinm sebebi hakkmd l kaza 
yerinde teikikler yapbr1lmak
tad1r. Kaza bir makas üze
rinde olmu§tur. 

Kazalarinda nüf 
ne kadarrnt~ 

<;e§me il~esi 11,8171 

kili 10459, Torbah 1 
Baymd1r 428567. 
88989, Tire 42719, 
sar 8739, Ku1adas1 
Berg·ama 57338, Kar• 

7289, Kemalpafa 24971 nemen 36218, Urla 1 
Fo~a 8563 nüfustur. 

lzmir viläyetinin u~-:: 
fusu 596068 nüfusaba"' 
muttur. izmir viliyetißi' 
nüfus say1mma nazar„ 
derecesi 73765 kitidir: 
§ehrinin artma derec~ . 
c;e,menin 1838, D• 
2440, Baymd1r 2885, 
12 .56, Tire 3491, Sef 
42\, Kutadasa 2581, 
ma 5287, Kemalpa„ 1 

Mussolini11in Menemen 7920: Ur~ 
Oglu yaralandi ~·arak t••bit edi1mi1til'· 

Belgrad (Özel)- Asmara- lske)et 
dan telgraf: Meselesi 

Yunaytet Pres tuhaf bir 
tesadüften bahsediyor. Bu 
hädise Makalle yakmmda 
olmu§tur. Fakat italyan ga
zeteleri bunu gizli tutmu§
tur. Makalleyi bombard1man 
eden ltalyan u~aklarmdan 
Mussolininin oglu Brono da 
bulunuyordu. Habe§lerin at
bklar1 mermilerden biri Bro-
nonun u~ag1 m kenarma te
mas etmi§, Brono biraz ya

Alsancakta Akdenil. 
g1nda bulunan iskeleti' 
erkek cesedine aid 
~1ktig1 ~ukurda erke1' 
sesine aid baza döglll 

anla§1lm1tbr. ~ 
iskeletin di,leri 'l~' 

adam sahibinin di,letl i 
görüldügünden buP111 

cinayet neticesi olara1' 

ralanmakla kalm1~hr. 
P1"

111 ,e,, 

ya gömüldügü kanaat•0
' 

r1lmJ§br. 
~ l':~ f; ;j f;•" :s 
~ f:_t,& ~·"" I.: :& 

HABE~ iMPARATORIJ 
~~ „~~~~~~~---

- Ba~taraf 1 1 inci yüzde I 
bu tecavüze ugramak i~in bi~ bir §ey yapmamtf olaO 11 , 

sumuzun ac1 ve 1zhrab1m takdir edebilir. Biz hüc~~bl~ 
tiläya ugnyan vatamm1z1 son dakikaya kadar s1l~ ~ 
müdafaadan ~ekinmiyecegiz. Zafer bizimle beraberdar· 
kü dünyanm bildigi ve~ •ile bu i§de hüsnü niyette0 

bir göstermedik. 

:r·at~1~·:;~1~S11is;tE·:.·ts • 
1
1\J! Bugün 24 Birincite,rin Pertembeden itibar~0 e' 1 $öbreti ~ütün dünyay1 saran iki büyük film bard 

1 Istiklal Uirunda 
iP Vales Beri - Fay Vray 
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