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::. F' ransa harbdan korkmaz f akat harbdan nefred eder 
ol' 
}aO k ~~ndra (Ratl~o) - ~~ans1z ba~':e~{ili. ?ay Lavahn « Fransa harbdan korkniaz,. fak~t har~dan nefred eder. Bütün aler~ Fransan1? as~eri 

ab1hyet ve mez1yetlenn1n dereces1n1 b1hr, f akat Fransa sulhun dostudur. >) ~1eehndek1 sözlen Cenevre ve Roma 9evtenlennde önemh ak1sler 
hasi] etn1i~tir. 

HALT(IN SESI Bu diyev ve nutuklarla aleme 1neydan okuyanlara 9ok manah bir kar~1hk sayilabilir. 

liit1edn iF ransa /ngiltere ile avni f ikirdedir1 :.~ liaklc1 var: 'J 
t9' - 'IJl!i l . ~------ ---- •• „„„ •• 
~i~ '0'ay kuvvetli oln11yan • Bay Laval verdig" i bir söylevde Fransan1n ulus.lar sosyete-
1r1~ l J h l ··· s~~=r~~m.~:;~~.~·;~;- sine sad1k kalacagm1 bildirdi. Bu söylev lngilterede 
let' b • 

ldf dt ~1a0 ve hi~ bir kimsenin büyük bir memnuniyet uyand1rm1~t1r. Italyanlar buna 
bii' 1 td1 kodusuna, hücumnn ku· y 

Yel dak asmiyan ve hi\; durma-
1 ragv men fikirlerini deg"' i~tirmiyorlar. 

lQ keadi amac1oa dogru ' ~ 

;;: ~·6::~u:e~i~~;:~ 00:;:.~:; NAGÜS CENEVREDE ANLASMA OLM'TZSA TACAVÜZE HAZIE 6LACAKMIS 

M1s1ra tütün 
ihracat1m1z 

art1yor 
istanbul (Özel) - Memle

ketimizden M1s1ra Hasankef 
tütünü ihracah günden güne 

artmaktad1r. Son istasitiklere 
göre S31 y1hnda memleketi-

mizden M1s1ra 104 bin 372 
kilo Hasakef tütünü ihra~ 

edihni§tir. Bu miktar ge~en 
adt 1 t süe) hädise ve hareket

~rden ilham alarak cigerle· 
:i~e ~rtin bütün~kuvvetile bagird1: 

Londra 13 [A.A] - Adis : ve Cenevredeki Habe§ dele· • lm Fransamn Uluslar Sosye- y1I 207 bin 120 kiloya ~1k-
tesi misakma olan sadakati m1~hr. Buna mukabil diger 

re~ V 
ay zay1f olan, kuvvetle-

lle-· ,tef .... 1yen uluslarm haJine ... „ 
Bununla demek istedi ki: 

Jtll' b Zay1f kalan, askerini inzi
t~H ~t e.lbna alm1yao1 toplanDI, 
j~i ft f~klerini gemilerini, u~aklar1 

t'tlrtan huldugu, yaratbg1 son sis 

1 'rnlerine uydurm1yan ulus
i::n alnbetine bugilnden ag-

51111 

ele' 
[tlll' 
kJifi 
~ar 

LSIJ)' 

ns•11 

te' 
et' 

ak icah eder Yc ö.J,,.u~-

:.'ie azmetmilj milletler ken 
dtl~~ini aglanacak bir hale 
'i "Rd say1lacak bir ereceye 
ltd1rmak i~in her~eye, her 

•tiiele rragmen. ~ah~1yorlar 
"~ ~ala~acaklardir. 

ltte hunun i~indirki, aciz. 
~Ytf, kuvvetsiz, silihs1z mi-

tltri bu ac1kh hallerini 
~6rdügümüden Almanlar da 

l 'tl\ln bunun masallann1 din
~J:b.' ~ lJerek, haz1rlad1kJar1 
}ta,turucu baplan ag1zlarma 
"e" 'I • :• ayaklarmm altma ala· 
q' ~igniyecekler ve hi~ 
)~rllladan, soluk almadan 
l~liyecekler, ve ko~acak· 
<lt'd1r. 

~ <;Unkü yfü·ümeyen, ko§· 
"'~Yan, u~m1yao, u~m1yan 
~~~e~lerio sonuou, peri§aD 
6 •n1 görüyoruz ve ona göre 
1~'\'tanacak, ona göre haz1r
lil tlacak ve ona göre siläh· 
llaca~ 
Ji· gu." 

~ 1tler Kuvvetin bugiin 
d~~~tbg1 hankala11, göster
·~~1 m.ucizeleri imha ede
t\l \1e bugünkü siyasal du· 
~~t:ndan istifade ederek 
bu~~k Alman milletine ve 
iat' 1.tn dünyaya anlatmak is
~t 1~t ki ancak intihar etme 
'll~ arar vermi, ancak kend1 
bit illrlanm kazmaktan ba§ka 
dit ~k~e Yaramiyan milletler~ 
l"ll. 1 bu silanma ve hazu
dllttll~· . ~agmda elleri bagb 

t.'~t lltr, bekliyebilir. 
~l't 1 hakika Hitlerin bugün 
a11;h atbgJ ac1 hakikat• 
l\~~:~ evvel, c;ok evvel slly
~,l\ er olmu~tur. Fakat Al
llla~}'fl)r1 yeniden canlandJr-

~--~ ~ Ve eski ha~metli ve 
lati/1 vaziyetioe sokmak 
>lt ~ll Hitlerin bugün tek· 
'-iÜJ~~i~i bu hakika t kadar 

enn ~e bilha1sa Alman 

Ababadan Röyter B jansma 

ile dostluklarma o)an sada- memlekelerin M1§ira olan 
(Sonu 4 ünciide) tütün ithaläh azalmaktadir. 

bildirili yor: 
Habe§ imparatoru bu ak-

geler heyet bir Uluslar sos
y~tesi tahkikat komisyonu
nun te§ekkülünü istemek ic;in 
talimat ald1gm1 biidirm1§tir. I •• „„ •• „„ •• „ •••• „ •• „ •••••• „„ •••••••• „„„~„ 

ingiltere Kral1n1n bir oglu 

§am Radyoda Avrupa i~in 
Frans1zca olarak bir söylev 
vermi§ ve söylevde Ual-Ua1 
hadisesi hakem komisyonu
n m hükmünü batirlatbktan 
sonra italyan muhbrasmdaki 
itham1ar1 protesto ederek 
bunun yaJao oldugunu söy
lemi§tir. 

Negüs Habe§istamn bu 
muhtaraya cevab verecegini 

f..,l 1..,1 f~I 111;,"1 
houoll 11111111 ll11idl n1unl 

Türkiye 

fmparator memlektinin Ce
nev rede hak ve adalete uy
gun bir anlallma temenni 
ettigini ve fakat icabederse 
her türlü tecavüze kar§I ko
yacag1m söyliyerek sözlerini 
bitirmi~tir. 

Z"'-vu-1,,1., • ;,;:;p 'i 1.J 'J 

Im söylevi geni~ bir an!ayi§ 
hissi ve müsaid bir zibniyetle 
kar§1la§maldad1r. Bay Lava-

~ ~ ~~ ~ 

Türk tarihi 
------- . ocoo-------• 

Ara§t1rn1a K 1rulu lzmirde 
Ögretmen bayan Üfft:.~· 

ba~kanhgi ve eski libayP ~ 1z 

general Käz1m Dirikin refa~ 
katmda on alh ki§iJik bir 
tetkik heyeti Ertugrul yatile 

bugün lzmire gelmi§lerdir. 
Türk tarihi tetkik cemi

yeti ba~kam bayan Afet'in 
Yunanistanda geni~ bir ar-

keolo jik gezi ve tet iki yap 
hg1 maliimdur. 

Türk tarihi ifinde genif} 
p..:;;:,11 
111„11• 

1 bilgi ve salähiyeti herkesce 

bilinen ögretmen bayan Afe

tin ba§kanbg1 alttnda bulu· 
nan üyelerin lzmir gezisi 
taribse] ara§brmalar i~in ya-

p11maktad1r. 

Bu Kurul General Käz1m 

Dirigin refakab iie Söke ve 
Bergama dolaymdaki öntük

leri gezek ve läz1m geien 
tetkiklerde bulunacakbr. 

'""'Q 11itlr 
111"111 
l~I 

hava turu bitti 
---------00••00--------------

Turu izmirde bitirecek olan kahr1man hav-
• 

c1lar1m1z bu sabah saat 8,30 da lzmir üs-
tü11de u~arak Seydiköyüne indiler 

- -„oo•• -----------
SEREFLRRJNE BUGÜN 50 KISILIK SOLEN VERILECEK 

Dün ikinci grup tayyare gelerek lzmir üzerinde de bugün ~ sabahleyin gelerek 
filosu ak§am üzeri ~ebrimize bir tur yaptiktan sonra An- Türkiye)uru vazifesini!bitir-

--- - - ~ ~k~ ~- 1 ~- talyaya müteveccihen yo]a mi~tir. Gene beo;i. tayyaredenT yan1n kulagma üpe o mas1 Y oir 

läz1m geien bir söz daba ~ikmi§br. mürekkep olan bu filoya 
olamaz. Bu filo Eski§ehir bölügü yüzba§I Bay Tahsin kumanda 

Hitler pek ~ok insanlarm idi. Filo Antalyadan kalkarak etmektedir. 
vektile "ne yaphg1m, ne Adana, Diyanbekir, S1vas 

k 1 Bugün geien filo turunu 
söyledigini bilmiyen ~1lgm„ An araya ugram1§ ve stan-

l d k d h · bitirmi§ 0Jacag1 cihetle Be-demekten ~ekinmemi§lerdi. bu a gi ere ora an §e r1-
Fakat biz görüyoruz ki bu mize gelm~tir. Bu filo yüz- lediye taraf1ndan ögleyin 
gi1n bu ~dgmhk ~ok ak1lhca ba§t Bay ihsanm kumanda· §ebir gazinosunda tayyare-
bir -;t.lgmiga benziyor. smda ve be§ tayyareden mü- cilerimiz ~~erefine elli ki§ilik 

$1RRI SANLt rekkepti. O~üncil ve son fiJo bir ziyafet v~rilcc~ktir. 

daha evleniyor 

d -J( l'..i::t ,i~.'il 

Sagda birinci ingiltere Krali~esi, .ikinci Dük dö Gl~~e~ter, 
ü~üncü Lady Alice, dördüncü lngiltere Krah, be§tnCI 

Ledi Alisin annesi 
ingiltere Krahnm oglu Dük dö Gluc;e.st~r ~e, kard.e§i 

Dük dö Kent gibi evlenmege karar verm1§h§hr. Kendme 
e§ olarak se~tigiJ.Lady Alice, Montagu Du.glas ~co.tt, otuz 
ü~ ya§mdad1r ve sulu boyada mükemmel bar arhstt1r. 

Kral ikinci Sarlm torunlarmdan oldugu i~in, damarlarmda 
me$hur Krali~e Mari Stuarbn kanm1 ta§1maktad1r. 

„„„Hi;~~„-K;~i;„„„ 
______ „„„- .--

ibnissüud, Habe§ lmparatoru
nun emrine --~ bir ordu gönder

karar verdi \J 

mege 
Volkischer Beobachter 

gazetesinin Adis-Ababa ay-

tar1 Habe§istanla Arab älemi 
arasmdaki s1k1 münasibetlere 
dair gazetesine §U telgraf1 
gönderrni§tir: 

"Habe§titrparatorlugu Y e· 
menin Hudeyde limar mda 

Ebir general konsolosluk tesis 
et' i. Bu vazifeye tayin olu

f. nan Habe§ §firayi devlet reisi 
:Gabre: Hudeydeye gitrnek 
:uzere_Cibutiye varma§br. 

~ Sonu 4 üncüde ·-

Telefon 

No. 

3882 



Saldf e 2 

Türk sularinda 
-----~------„~----~--~--

ln2iliz z1rhl1s1n1 nas1l bat1rd1m? 
c:::::! ----------

Bunu denizalb gemisinin kahran1an kuman 
dan1n1n agz1ndan dinleyiniz 

-7-

rr~yomofin bab§I herkesi hay-
ret ve deh§et i~inde b1rkm1§t1 

Suyun üzeri caularm1 kur
tarmaga cabalayan insanlar
Ja ve tahlisiye sandarllari 
. le dolu idi. Torpilin isabe
betinden on iki dakika sonra 
( Triyomf ) z1rhhs1 Akdeni
zin m11vi sulan altmda kay
bolmu1tu. 

0 zaman Türkiyedeki Al
man kuvvetlerinin kuman
dan1 amiral ( Vilhelm Ta
srert ) bilähare bana bu ko
caman zmhbnin batmasm
dan has1l olan deh§et ve 
korkuytJ anlabrken demi,ti: 

- Triyomufun bab§l o 
kadar müthi, ve beklenilmi
yen bir 1ey olmu§tur ki iki 
tara ta harbi unutarak bu 
z1rbJ1n1n denize bati§ini so
luk almadan seyrediyarlarb1. 

Bundan sonra itiläf dev
letlerin harb gemileri büyük 
teilt ve hiddet i~inde 
bizi ele ge~irmek 1~m 
müthi~ bir faaliyete ge~mi~
lerdi. Yüzlerce gemi yalmz 
hi1i aramak ve bulmak i~in 
emir alm1tlard1. 

Biz tarassut kulemizin en 
ufak bir k1sm1n1 da saklaya 
rak elektrik bataryalarm11 
ttikeninceye kadar böyle su 

Yirm dört saat bu demir 
kutu i~inde kalm1, ve bozu
Jaa havay1 zorlukla teneffüs 
edebiliyor ve yava~ yava~ 
ba11m1z dönüyor, yüregimiz 
bulan1yordu Ancak gecele
yin binblr tehlike savarak 
t.emiz havaya kavutmU§ ve 
elektrik bataryalar1m1z1 dol
tlurmUftuk. 

Yeniden avhyacak 
gemi ar1yordnn1 

Ertesi saba U - 21 uzunca 
bir seyabata ~1k1yordv. Ada-

te§kil eden (Heles) burnuna , 
dugru yol almaga ba§lad1k. 

~1üthis hir harh gen1isi 
den1ir üstünde duruyor 

Birden bire rasad zabitime 
seslendim: 

- Yukar1 taraftan bizim 
istikämetimize dogru geien 
bir ~eyler var. 

Priskop yakm1m1zdaki k1-
y1de büyük bir faaliyet gös
teriyordu. Biraz sonra anla
d1k ki düllmanlar karaya 
asker ~1kar.yorlardt. 

Sahile yakm bir mesafede 
müteaddid büyük nakliye 
gemileri duruyordu ve yalmz 
da degillerdi. Sahilden be§ 
yüz metre kadar bir mesa
fede (Triyomf) sm1f1 cesa
metinde ve (Macstik) sm1ftna 
mensup kocaman bir harp 
gemisi demir üstünde _ bulu
nuyor ve tepeler arasmdaki 
Türk m~v1ularm1 :müthi~ bir 
ate~ altmda „ tutuyordu. Bu 
Gemi büyük (Macsbk) zirh
hsm ta_.kendisi idi. 

F akat ( bir iki gün evvelki 
tahtelbahir ~taarruzu dü§ma 
nm gözünü a~m•§· akhm ba
§lDa toplam11 oldugundan 

~c:fAtr~i\12-u ·· ~~u~ert~Jaat•J! 
te§ekkil bir muhafaza ~em
beri ile ~evrilmi§ti. 

(Arkas1 var) 

Pariste 
''fürk ink1lf•b1na dair 

konf eransJar 
Ankara (Özel] - Paris 

gazetecilik mektebi (Türk 
ink1lib1) mevzulu bir suru 
konferans vermegi dü~ünmü~ 
bunun i~in de memleketimiz
den ba11 malümat istemi§tir. 

lar de„izioi ge~erkdo gÖI- Alemdar oteli· 
müt oldugumuz "Askold„ 
ad1ndaki Rus kruvazorunu 
yakalamaga ümid ediyordum. 

Biyhude emck .. Ne ( As
"old ) ne de ba~ka bir harb 
~emisi görünürde yoktu. Ge
ce gelince yine cenuba dö
men k1rdim. Karanhk bir 
geceden istifade cderek Tri 
yomf gemisini babrd1g1m1z 
sahaya tekrar giriyorduk. 

Fakat Türk noktalarim ra
hat b1rakm1yan bu korkun~ 
harb sefinelerinden hi~ bir 

Miisteciri: Necib 
Telgraf adresi : 
Istanbul Alemdar oteli 

Telefon : 22932 
Adres : Sirkeci 

Bu mükemmel ote) müs
tahdemininin gösterdikleri 
nezaket aynca takdire lä
yiktir. 1 - 6 -- ---Di~ 1 )ok toru 

H. Tahsin Tan 
tanesini göremedik. Bunlar 2 inci BeyJer S. Hamam 
nereye bk1Jm1~lard1? kar§1smda 37 numaraya ge~-

~imdi yar1madamn ucunu mi§tir. Telefon 3774 

E~*~~--~~:bt~lbt**-***:ldr.~ 
:lf E L H A M R A 1. Milli K~~pnh~n~ a 8 1 ~ 
:tC (S .. w. i Bir f:l:~et yü~~n ök~l!~n~~ol:·k:rde' )+ 

olmu~lar. Büyümü~ler, biri kanunu temsil ediyor 
ViLLIAM POVEL 

Digeri kanun harici bir adam olmu~tur 
CLARK GABLE „ 

Bu birbirioe z1t yarahlmit iki eski arkada§ ayni kadm1 „ 
seviyorlar M Y R N A L O Y )t-

Herkesin g5rmesi elzem olan bir film. A YRICA a 
PARAMOUNT dünya havadisleri )t 

-- 14 EyllU Cumarte ... inden itibaren --

( Malka s„1 ) 14 !'r'L8L 

Cok -yerinde 
bir karar 

~anm zda pek ~ok k12:lar1 
yetiftirmit o)an ak,am k1z 
Tecim !okuJunun bu y1ldan 
sonra k1bg1n1 deyiftirccegini 
ve yeni bir perogramla daha 
verimli bir hale konarak a~1-
lacag1n1 sevin~le ögrendik. 
K1z T ecim okulu ak1am üzer
leri aaat on alhdan sonra 
tetrisata buolanacak ve bir 
saat sürecektir. 

Buraya her istiyen ya~ma 
tahsiline bak1lm1yarak ahna
cakbr . 

Bir yil sonunda okula de
vam edenler diploma alacak
lar ve istedikleri a~1m sosyc
telerinde ve bankalarda ~a
btabileceklerdir. ~imdilik te
cimel mektuplar, bir komer
siyal ve daktilo olmak üzere 
ü~ kurs a~1lacakbr. vgret
meni bulundugu takdirde 
bir de isteno kursu a~1Jacak 
hr. Bu kursa da pck ~ok 
ihtiya~ vard1r. 

oo-

Yunanistanda 
Umumi grevle 

Tehdid! •• 
Atina [ ÖzeJ ] - Pirede 

lt~i birlikleri merkezinde bii
yük ve gürültülü bir toplanh 
yap1larak Yunan Ekonomi 
müste1ar1na hitaben bir pro
testoname yaz1Jm1~br. 

Bu protesto mektubunda 
bükümet ald1g1 fiddeli ted
birlerle memlekin ticaretine 
darbe vuruldugu ve bunun 
önüne ge~ilmezse bütün i'~i 
• „ • - u •• 

edecekleri tehdid makam1nda 
zikrolunmaktad1r. oo---
Romanyadan 
Her haf ta .'>000 ki~i 

geliyor 
Birincite§rin aymm sonuna 

kadar Romanyadan yurdu
muza gelecek olan 'otuz bin 

' 
gö~menin nakline ba~lanm11-
br. ~imdiki halde haftada 
be~ bin gö~men getirilmekte 
bunlar Terirdag1, Mürefte, 
~arköy ~evrimlerine yerlet· 
tirilmektedir. yerle~tirilmek
tedir, 

Yurdumuza gö~ eden bu 
irkta§Jar arasmda biristiyan 
Türkler de bulunmaktad1r, 

hgili makamlar gö~menleri 
ta~1yan Türk vapurcularmm 
navlunlarma aid <löviz ifin
deki mü§küUerini düzliyecek 
tedbirler almi§hr. 

Bükre~ el~imiz Ruman milli 
bankasmda bulunan Tür ar
ma torlarma aid 3 milyon le
yin verilmesi i~in te§ehbüs
lerde bulunmaktadtr. Diger 
taraftan vapurcdaram1zm ley 
fiyatinin dü~masmden dolay1 
zarar görmemelerine -de tra
h~1lacakhr. ---oo---
Ra d y o 
Servisleri i~in 

Ankara [Özel] - Memle
kette radyo servislerine ve
nlecek istikamet ctrafmda 
tetkiklerde bulunmak üzere 
her Bakanhktan bir mümes
silin i~tirakile fovkaläde bir 
komisyon te§kil edilmi~tir. 
Komisyon cumartesinde iti
baren bas1p genel direktör
lügünde topJanmaga baJh

cakh. 

Güzel bir kadin ~en 
F1kralardan 

Kocas1n1n k1Skail~l1g1ndan 
'fimarhanede kurtulmak i~in •• •• •• yuzunu ismini zikretmegi muuafak 

bulmad1g1m1z bir muharriri• 
miz bir gün Manisa timarlaa 
nesini geziyordu. Sakin deli
lerin kogufunda, elindeki hir 
käg1d1n üzerine bir ta~ 
y. z1lar dizen birini giSril 
ne yapbg1n1 anlamak i~ 

kezapla yakt1 ! 
( Dünkü Sa y1dan Deva 111 ) 

Eve geldik, kollar1m1 boy- kale divarmm arasmdan sa-
nuna dolad1m, asabiyetinin na bi~ bir göz uzanmas1n .. . 
sebebini sordugum zaman, insanlar)a temas1 kessem .. . 
ba,101 gögsüme koydu, ag- Sen yaln1.z benim olsanf„. yanma yakla1b. Deli: 
lad1... Gögsümde ~ocuk gibi Sen beni ~ild1rt1yorsun„. 

- Efendi birader 1 Dedi 1 
Tazi ile fesJiien kafiye obat 

h1~k1rd1... Diye inlerdi. 
Ben de onun kadar muz

taribtim. Elimle sa~lanm oh

fad1m: 
- Ni~in aghyorsun dedim, 

ben seni gücendirecek ne 
yaptam? .. 

- Bu sokaktaki adamlan 
görmiyor musun? .. Dedi...Sen 
gözlerinle bepsini cazibene ~e 
kiyorsun.. Sonra ba§1m1 eile 
rile ~ekti, ta gbzümün i~ine 
bakh: 

- ... B~nden ba~ka hi~ bir 
erkegerbak uyacaksm anh

or musun? Dedi. 

- Ben hi~ kimseye bak
mad1m... <;irkin degilim .. 
Eger erkekler bana bakarsa 
ben buna kar~1 ne yapabili· 
rim?„ Erkeklerin benden ba
flDl ~evirecek kadar ~irkin 
oldugumu mu istiyorsun? 

- Evet, dedi. 0 1Zd1rab, 
bunun kadar ezici degildir .. 
Dedi. 

Ondan ba~ka kimseyi sev
medigimi, bütün kalbimle, 
ruhumla, vücudumla onun 
oldugumu isbata ~ah~hm. 0 
----·• """'- u-&.a ... _, "-- i. ...... 1.-- ... 
lik sahnesi bile gene guru-
rumu, güzelligimin gururunu 
ok~adt, adeta memnun ol
dum. 

Fakat bu mairur sevin~, 
gün gün degi1ti. Bu hafmet 
sahnesinden 1zhrap ve fac1a 
sahnesine ge~tim. Arhk is
tiklalime ve benligime sahip 
olmaktan ~1k1yordum. Her 
sokaktan avdetimde kocam1 
asabi, yüzbin sualle karf1ma 
dikilmif buluyordum. Nereye 
gittin? Kimin)e görü~tün ? 
Kiminle konü~tun?.. Gitti
gin yerde hi~ erkek varmiy
dt ? .. Arkandan kimse takib 
etti mi? 

Beraber ~1kttg1m zaman 
daha fena oluyordu, Sokaga 
iki gözüm meydanda olarak 
~1ktig1m halde, haz1 yüksek 
cemiyetlerc yüzüm örtülü gi
remezdim. En yüksek meha
filin, en yüksek hayatm1 ya
fiyorduk. Bu hayat aynen 
Avrupa hayah idi. Orada 
herkes)c temasa mecburdum. 
Burada da, •filane ne 1~m 
~ok baktm, ne i~in o kadar 
tath bakttn, diye gözlerime 
hükmetmek isterdi. Tiyatro
ya gittigimiz zaman gözü 
sahnede degil, bende idi ... 
Onun tema~asmda tiratronun 
k1z1 degil, ben oynard1m. 
Herkesle temas1m1 kestim. 
Misafiretlerimiz de heman 
bi~e indi. Bazan bu inziva
dan ~ikäyet eder, fakat ek
~eriyetle iläni ,adümani eder 
di. Bir mecnun gibi gözleri~ 
min i~ine bakar: 

- Sen ~ok, ~ok güzel1in, 
derdi. Seni yükaek bir da· 
gm tepesinde bir kaleye ka
damak isterim. Hraya kim
se ~1kmasm. Oranm anah
larina ben sabib olayam. 0 

Bir gün yine d1§anya ~1k
m1§hm. Eve geldigim zaman . 
kocam1 yatak odamda bul
dum. Ne kadar teJli pullu 
elbiselerim varsa hepsini ma 
kasla parca par~a kesilmif 
buldum; hatta ~oraplar1m1, 
yakkaplar1m1 bile par~ala
m1,ti. 

Ben girince muzaffer bir 
eda ile döndü: 

- Bunlar, kokotlara yak1-
~1r, dedi. Bunlar erkeklerio 
nazann1 senin iizerine ~ek
mek i~in yap1lm1_, m1knabs 
kuvvetidir. ~imdiden sonra 
ba~mdan ayagma kadar ka
hk örtüler altmda gezecek-. 
sm .. 

Güzel elbiselirimin hara
besi üstünde aglad1m. 0 da 
benimle beraber aglad1. Er
tesi 1ünü bana kahn ~am 
kuma§lar1 getirdi, kahn pa
diskadan hanr ~ama,1rlar 
ald1, kahn . ~oraplar, kalm 
ka ba pe~eler getirdi. Bütün 
bu ~irkin feylere baktun: 

- Ben dunlar1 m1 kiye
c-„äim ,dive bai1rdam .. 

- t:mred1yorum, de1d1 .. 
Kiyeceksin. Eger bunlar1 
kiymezsen, evde oturursuu .. 
Eger bunu yaparsan daba 
bahtiyar olurum. ~ 

( Sonu Y arm ) ---oo---
100 bin delege 

mu? 
- Olmaz r 
- Eminmisin? 
- Elbette r 
Deli, yaradana s1g1mp mU" 

harrire bir tokat •1ketti. 
Birlikte bulunan gard1yall 

muharrire sordu: 
- Beyefendi ! Az1hlar1 da 

görmek ister misiniz? 
- Y ok, te,ekkür ederi•t 

in~allah ba~ka vakit ! ----···.----
Benzin yerine 
Lin1onatava benzivefl . . 

bir niayi 
Bir Al man bilgini mot6f · 

lerde ben1in yerine kulla11•' 
bilecek yeni bir madde bul" 
muf. Bu madde sadece tll' 

tu1maz defril, ayni zamaa.d' 
bi1bir suretle :&arar ve~ 
bir mayi imi§. Bilgin, bu ~
yii, i1 arkada~larmdan bit 
kadma i~irerek bu iddia •t· 
mektedir. Yolda sus1yan otf

1 

mobilcilerin benzin hamel• 
rindeki mayii iterek sussul' 
luk g1der8iklerini bakab-

•e zaman gCSreceiiz. ' 
Bu mayi mahrukun ~o 

ekonomik oldugu anla11byot· 
Susad1k~a ;~mek ve 10~ . 
da vücudden ~1kan k1s1111f 
otomobilin benzin bazinesiJI; 
iade etmek.,.aureble iki ttrl 
istif ade kabil olacak. 

------~oo-------
Kar1S1n1 

Ö 0··1du·· rmu·· c 1 Berlin ( zel) - Nasyonal „ 
sosyaJist partisinin y1lhk kong- ~lardinde bir kadJi1 
re.si bugün Norenbergde Cu-

konferansa i1-
tirak etti 

mur Ba,kani Hitler tarafio-· evinde ölü bulundU 
dan a~alm1§t1r. Kougreye Mardin, - .$ehrimizdl 1'~ 
memleketin her tarafmdan F atma admdaki kad1n t~ 
100 bin delege i§tirak etmit· gece evvel evinde birk•f 
tir. BerJindeki bütün yabanc1 yerinden b1~aklanarak atd0' 
eJ~iJer HitJerin misafiri ola- rülmüttür. Zab1ta tarahod-' 
rak kongrede haztr bulun- yap1lan ara~brma sonuod' 
rnu~lard1r. kadm1n kacas1 Tahir ve ,t' 

Kongreni 1 a~1h§1 münase- kada§lar1 Emin, Said tarafl'' 
bcti!e bugün Nürenberg adh öldürü)dügü anla~dm11 bu'' 
Alman z1rhhs1 Kiel limanm- ludan Said ile Emin ya1"' 
da büyük törenle denize in- lanm1~hr Kadm1n kocas1 1•' 
dirilmi~tir. hir de ~iddetle aranmaktad•f 

m~~~~~"'~~~~~-~~~~·m·R·~KilS 
~ T A Y Y A R E Sinemas1 T3~~1° 
~ J ~ EYL.ÜL <;ar~arnba günü ;\C.:ILIYOR m Bu senenin en b~yük, en müstesna filimlerini teJJJ!ll 
~ enen TA YY ARE smemas1 ge~en sene kazand1gi ral' 
~ bete bihakkin mukabele etmi§ oJacaktJr. Fiatlarda teD' 
?!} zilät yap1lm1~hr. 

m Senenin 1aheser filmleri: 
~ FOLI BERJER KIRMIZI <;t<;EK 
f'ej Maurice Chevalier'in PERGÜNT 

~MONTE~~~;~ Abdülhamid Türk~e 16110 
~ ZEVK GEM1St KARYOKA 
~ GENE y A~A y ACAGIZ Ali Baba Türk~e 16110 

S Anna Sten ve Frederik PARIR ESRARI 
E March'in büyük filnii JAN DARK 
EJ SEN HENiMSIN . <;INGENE BARON 
~ vi'J

7 
E.~~abet Bergoer HA VA FILOSU 

~ENE SONRA ~K UGRUNDA KA.1~ 
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F e r i d ~~ Saglam midesi olm1yan1n r!~ 

Kolonya ve 
esanslar1 

Her tasavvurun üstünde 
lätif ve sabittirler 

ßahar 
Altin dan1las1 
Yase n1in 
l Jnut1na heni 
s~nin ic;in 
Ful 

l)alva 
~ 

~lanuJva „ 
isimlerile yap1hr. 

· Taklitlerini almamak i~in 

. Feri·d i~im ve ~tike-
hne d1k1cat 

edinit. 

M. D EPO 

S~Feridu~ifa eczanesi ~~~~n;.·,1 _ ..... 

sYat1n1n k1ymetini bilenler 
1hhabnm esas1 olan midelerini bozmamak icin 

midenin yard1mc1s1 olan di~le rin i 

RADYOLIN di§ macunu 
•e kendilerini her türJü ac1 ve 11d1raptan 

her 1aman kurtaracak 

Gripin gülla~lann1 
••lerinde Ye yanlarmda bulundurmag1 ihmal etmezlerl ' ~„„„„„ ••• „„„„„~~~--~i)l 

ltnede 4J)0 den f azla terzi ~·eti~tinnekJe ~ 

~!I _ Havah ~ürük hir ten1el üstündedir. f!] 
t) Saglam mide iyi ve temiz yemek ile elde edilebilir. [+] 
i+l Bunuda: p~l 

~ Kemeraltmda Ala1ehir i~ 
~~] Lokantasmda t!~ 
f!] Bulabilirsiniz. Bu lokanta en iyi ve temiz yemekleri ~:~ 
t+J ~ok ucuz fiatlarla mü~terilerine takdim etmek muvuf· [+) 
::;~ fakiyetini de kazanm1~br. ~~J 
i+) Adres: Barut Ham Sokagl Kö~esindc [+l 
f+]•i,;i1r1.!ij!l1P:;:t~1i;~ir;11P;,r1i;111'1.;.'1";'1~~1i;iro1,:n~q1i;11!~·'!9!~''•"'Pf.i:.q.._.1n;rui+rt1•_;q"! 
J;. .::: l1Iu1t lk 1! lt11 1llliiiiiflt1"'dllh1t!U 1odt!lh„d!hu1~11Mflli,dllC)l~„11lb.ulllh1111U 1hlllnlkdl~IJ111dlbiull11l1111tllliu1dh1111l fhu1d.;;. .; 

Yorganc1larda :>.~ No. ~1 kine in1aläthanesi 

Mehmed Sabri ve 
Ahmed Hamdi 

Alelumum fabrikalar ve motörler ile döküm i'leri reka '>et 
kabul etmez fiatlc s1hhatta ve saglam olarak yap1hr 

Furuncular Okusun 
Fmnlar i~in hamur yogurma makineleri gayet saglam 

ve koJayhkh olarak ehven fiatla yap1hr i§ler mutlak günü 
gününe teslim edilir deniz itleri vapur ve moUSr tamirab 
ve sefaine makine vaz'1 deruhde edilir. if tiha r eden ~ 

ra ta§ Bi~_ki Y urdu Ruhsar i --- iiiillii-Ziiiiliiioliliiliiiii- IZ!Z:L 

Hüsnü Müessesesi 1' I D R ~ A H L i L i 
me:: sxe 

8i~ senede teriilik diplomas1 veren ciddb'etile tamn- ~ K • Abd •• JA Ak 
~~1r müessesedir. Bir bayan bir sene sonunda kendi U Imyager USSe am -
llae göre karyola tak1mlar1na varmcaya kadar hem : •• 1 •• L b t 

Dl hazirhyacak ve hem de terziJik san'ahm ögren· ~ gun u a ora uvar1 
01acakbr. ~ Saghk Bakanhgm müsadelerile 2 inci Beyler sokagmda 

l>onya durduk~a ya~ay1cak olan bu san'at bileziiini ~ Beylcr hamam1 yanmda 72 numarah daireye gc~irilmi§tir. 
llaa takmakta bir an tereddüd etmeyinit. JU Amerika, ingiltere, Fransa, Al1nanya ve isvi~rede Tedkikab 
"faJebe kaydina ba~JanmJ~tir. kimyeviyede buJunan PASTÖR enstitüsünde idrar ve kan 
~~k.t=K„ ...... „..-..„~~k11c:&~~..... tahlillcri KÜRi enstiti.isünde Smai ve maden tahlilleri üze

rine i;ah~an Kimyager A. Akgünlü her tahlili bizzat kendi-

Güz e l ul·sar si yapmakta oldugu gibi saym etibbamn gösterdikJeri lüzum n ~ ü:aerine hususi ara~hrmalar da yapmaktad1r. 
Laboratuvar bergün sabah yediden 

Mefru1at magazas1 
MEHMET KAVUKCU 

gece ona kadar a~1kbr 
Telefon: 2205 

1P 
1J 

61 
l~ 

k•{ izmir Yolbedcsteni No J H 
d0' tt. 
~·' ·~n~in, keten, file perdelerin enva1, perdelik file, tül HUSEYIN KAYIN 

cf' tle • ve karyola tülJeri, krem ye§il, estor ve has1r per
P ( li l"~ Perdelik ve kanapelik kadife kreton, more ve fan
;, , llhla§lar. Perde sa~aklan ve baglari, masa örtüleri ve 
~· l' ,b la.lumJan, karyola örtüleri, pamuk ve yün battaniyeler 
1" ·l k •n: kanaj'.'e, sofra mu~ambalarmm enva1. Bronz ve ce-
1,, t 0~n1zler vargel vistor aga~lart, yolluklar ve paspaslarm 
d f t f boylar1. $ezlong sandalye bezleri, kanepecilige aid 

1 tt, ~t ve mefru§ata müteallik e§ya rekabet kabul etmez 
r' rnagazam1zda satilmaktad1r. 

:A::fclbtlfct~i1ddclt:fc:fclbt>bt*~„ 
>+ 

DOKTOR l 
A. KEMAL TON A Y >+ 

Bakteriyolog ve bula~1k ile salg1n ~ 
Q hastahkla r rnütehass1~1 ~ 

da ;slllahane istasyonu ka r§1smda Dibek sokak ba~m- ~ 
-~, O say1h ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den )+ 

Mobilye Evi 
Her arad1g1n1z ~1k, tcmiz, lüks 

ev e~yas1n1 hut·ada hulabilirsiniz. 

Bir def a ziyaret 
ediniz 

~ekeciler 

No. 26 
1 Z M 1 R 

"'-;rn saat 6 ya kadar hastalarm1 kabul eder. •• 
t,h1·1~acaat eden hastalara yap1lmas1 läz1mgelen saira >+ ----· 
'-r,' at ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta- Yüksel Kabaday1 ßi)Jur 
altad Yap1lrnasma cevaz görülen Pnomotoraks muayene- i§te bütün lzmir ve mülhakatmm seve seve i~ip doya· 

' llluntazaman yap1hr. Telefon: 4115 ~ madigi rakilar bunlardir. 

~~~~~~~ I~n bilir, bilen ic;er. 

lzmirlilere 
• 

Ve lzmire gelenlere müjde 
izmirin cenneti ve yegane aile bah~esi Bahribaba Park 

Gazinosu saym halk1m1zm zevkini ve ne~csini bir kat daha 
arhrmak i ~in büyük bir fedakärhg1 daha göze almu1br : 

Me§hur radyo okuyucusu Bayan Fahire'yi ve Bcdriye 
Süheylä gili müstesna ses krali~elerini ve bütün Türkiyece 
tanmm1' yüksek saz heyetini getirmi,tir. 

Kemani Cemal, kemen~e Anastas, piyanist Anjcl, 
klarnet Hasan, banju $evket, hanende artaki 

Okuvucu bayanlar 
ol • 

Fahire, Bedriye Süheylä, Faide, Belk1s, Bedia Selma 
Hergün varycte numaralar1 Gardinar artistlerinin 

Me§hur l\'li§eller 
ve ne'e yaratan sahneler yild1z1 Bayan küi;ük Semibamn 

Eminesini görünüz ve dinleyiniz. 

, ·.' " ..... ·> :,..,,,-8~ •, ··0 '."-: ·~· ' 
-~~-~.:~~-'., , ,~ri~·,·- ~ ',_:_ ~:,~ ~;Ct-1_ .· ·:K,· : 

:_·~~~t~~~~-~ ·:·.~~.:· ~~ l 
·· . ··. jz~ir' Memr~k~t Jl~~tanesi Rontken Müt_ehass1s1 ! 

. . . ·---=··--= • ; 

ller nivi RONTKEN m1.10yene!eri 1

1 ve Elektrik tedavileri : \ 

Yürüyemiyen ve bilhassa·, RA~ITiK ·~oc.uk)ara Ultra-Viole 1 

tatbik ve R o 1i t kcn ile :KEL ted.avileri yap1l1r • 1 

1 1 

lj~k~"'' :••'" Sok• k Im~ ka;:, :•·::::25=====T=e=le=fo=n ~5·1 ~- -- J 

ZINET 
Mobilva 

~ Fabrikas1 
En lüks· ve en saglam, en 

cazib yimek, yatak, misafir 

odast tak1mlanm izmir pana
y•nnda 128-129 nu'Darada 
ve ismet p~ai>ulvarmda 41 
numarali mobilya me~herin tl e 

sablmak üzere te§hir etmek
tedir. 

Mobilyaya k1ymet veren 
zevatm görmeleri käfidir. 

==================== 
Sanh sancag1n11z1 ~ere-
file n1iitenasib alrnak 
ve takmak iste1·seniz 

~ad1rvan altmda 10 numa-
rah dükkända 

l~AYRAK<:I 

~ükrü 
Ulu bayrak 

Ticarethanesinden aliniz. 
Burada senelerdenberi her 

boyda bayraklar model üze
rine ve gayet saglamdir. 

C. H. Parti bayragl da 
mükemmelen yap1hr. 

Toptan ve perakente s1-
pari~ kabu) edilir. Azäm1 ko
laybk gösterilir. 

T 
E 

R 
z 

M 
E z 
H E 

K 
1 

M 
E 
T 

ikt1sad1n 
~aresi bulundu 

lstanbuldan gelen müte
ha~s1s1m1z 1 SO rengi nereden 
buldu ve buldugu bu renk
lerle güne§in ve havanm s1-

cagile terden, tozdan harap 
olan §eyleri yeni §ekline ge-
tirmek i~in bütün dü~ünce-

- leri kald1rd1. 
Hayret verici bu i§te eski· 

ciJigin yenicilikten farkm1 
~ünkü harap olmu§ bir elbise, 
'apka, yün, ipek, iplik ku
ma§larm ablmas1 dü,ilnülür
ken yeni hale getiren, siyah1 
bile beyaz yapan bir mucidin 
~1kmas1 ve Kemeraltmda 8 
numarada Istanbul istim bo
yahanesinde bulunmas1 ikb • 
sadm biricik yard1mc1s1dir. 

GARAN'Ti 
A 
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T 
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A 

V 
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1 
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Osman Nuri 
EMiRLER <;AR~ISI No 22 

Turkuvaz ban 
l3ütün konforlar1111 
ikmäl ederek bu 
ak~an1dan itiharen 

av1ln11~ttr 
Muhterem halk1m1zm sa

b1rs1zhkla beklemekte olduk 
lari ve uzun zamandan beru 
mabrum kald1klari gece eg
lencelerine bu ak§amdan iti
baren kavu,mu~lardir. 

Müessesemiz pek büyük 
fedakärhklar1 göze alarak 
Beyoglundakl barlarm en 
mümtaz artistlerini ge.irme-

Kemeralb ge muvaffak olmu,tur. 
Hükumet Muazzam varyetemiz görül-

Kar~1smda mege ~ayestedir. 
~ ~tq!!t.....,.,.._,,.fi~--·~· -#~-_.,,.~,~~-,_,..,---__,_,._-, ~~--~- ~~~ ~""""'~~~'.'5111'"""'~ 

i •1 ff kk 1 i~ilir. Temiz olmakla beraber s1hhidir. Son sistem otomatik makinalarla yap1lan ISMAIL HAKKI Gazozlar1 temiz.lik 
Sm81 8 1 g&ZOZ &rl ve s1hhat balom1ndan birinciligi kazanmitbr. 1zmirin her dükkänmda kahve ve gazinolarda bilbassa 9 EYL\JL 

· HAKKI Gazozlar1 rege ferah, kum vc bobrek hastahklartna 1ifa verir. 
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Dil klavuzu 
Bas1ld1 

Dil ldavuzunun birinci eil· 
dinin bas1lma i~i bitmi,tir. 
Bu klavui Osmanhcadan 
Türk~eye olarak dizilmit bu
lunmaktad1r. lkinci cid de 
Türk~eden osmanhcaya ola
rak bas1lmaktad1r. K1lavuzla 
ra konulao fiat 20 kurn,tur. 

Kültiir dit ektörleri ögret-
1Deolere iki cildi de armagan 
olarak vereceklerdir. Ayrica 
taJebelere tenziläth sah~ ya
pacakbr. Birinci cildden 120 
bin tane basdmt§hr. 

Sabta yakmda baflana
cakbr. 

Hamidi}reyi 
Ziyaret •• 

llbay F azh Güle~, yamnda 
Emniyet direktörü bay F eyzi 
Akkur oldugu halde dün 
öj'leden sonra "Hamidiye" 
mektep gemisine giderek 
ziyarek iade etmittir. 

llbay gemHen ~1karken 
top ar1larak selämlanm1~hr. 

Tayyare hisesi 
yüzde ikiler 
llbayhktan bütön daireler 

direktörlüklerine gönderilen 
bir emirde tayyare hissesi 
yüzde ikiJerioin eo ge~ ertesi 
aym be§inci gününe kadar 
malsand1klarma yatmJmas1 
lu1mgelecegi bildirilmi~tir. 

Bir bomba 
Par~as1 m1? 

Salhane tramvay cadde
sinde deniz kenarmda oyna
yan ~emoel oglu 9 ya,mda 
Muiz eline ge~irdigi demir 
par~asile me1gul olurken de
miri yere dü§ürmü~ ve pat· 
Jam14br. 

Bu par~anm bomba par
~as1 oldugu zannedilmekte
dir. Tahkikata devam cdi!
mektedir. 

Genei nüfus 
say1m1 

Bu gün saat 14 de genel 
nüfus say1m1 i~in ilbaybkta!ci 
büroda bir toplanh yapila
cakhr. 

Bu toplantaya say1m i~le
riode ~ah1acak memur1ar da 
~agr1lm1thr. Kendilerine sa
y1m itleri etrafmda baz1 di
rektif Jtr verilecektir. 

Yarm ~ehirde genel bir 
kontrol yapilacakhr. Bu kont
rol ü~üncü kontro)dur. Gö
rlilecek noksanlar tespit edi
lecektir. 

Diama 
Muhayyer 

flabe$itnpratoru 1 

_..;================-~-=--~~=oo--~~~~~~-

Mand.a sözünü söyletmiyor 
istanbul - Teymis grzetesi Adis-Ababadan alarak ne~

rettigi bir telgrafta Habe§ imparatoru beyanatta bulunarak 
Habe§ üzerinde en italyad ne de diger ü~ devletten her 
hangi biriniu mandahklarm1 bile söyletmege müsade · etme
mi§tir. 

Bir orman 
Daha yan1yor 

~afranbolu [Özel] - Saf
ranbolunun Uluyaylä orman-
Jarmda bir ka~ gündenberi 
sürekli yangmlar devam „ et
mektedir. Rüzgänn gittik~e 
körükldeigi yangmm, bölge 
böige söndürülmesine ba,
Janm1,br. Zarar bir hayJi tah 
min edilmektedir. 

Limanda be§ 
ki§i denize 
döküldü 

Istanbul (Özel) - Dün 
ögledeo sonra Jimanda bir 
deoiz kazas1 olmu§tur. Eemi-
nönünden kalkan Mehmedin 
sandab köprüye geldigi sira-
da Kad1köy önünde Moda 
vapuruoun pervane sularma 

kap1lm1§ ve devrilmi,tir. San
dalda bulunan Denizy0Jlar1 
amelesinden Ali, Bekir, Tev· 
fik, Hasan denize dökülmü,-
leo, etraftan yeti,in sandal
lar tarafmdan kurtarilm1~

lard1r. 

iLK 
mekteplerde 
fJk mekteplerde kayd mu

amelesine devam edilmekte
dir. Bugün saat on ü~te bü
tün ilk mekteplerde kayd 
muamelcsine son verilecektir. 

~.q 11'!'11 ~~ ~ ~ ~ IJßlUl ~ 

Dünkü 

Kiz1m Dirik 
f;anakkalede 

<;anakkale (Özel) - Trak
ya GeneJ lspektörü Käztm 
Dirik, Gelibolu yolu ile §ar1-
m1za gelmi,tir. fspektörün 
yanmda!; iskän, güven:ve ba
ymd1rhk dam§manlan bulun
maktadn. 

Käz1m Dirik, ilbayla bera
ber i~eleri gezerek,~ gö~men 
yerie,tirme i§lerini gözden 
ge~irecektir. 

----NI ___ _ 

Hicaz kral1 
- Ba§taraf1 1 incide -
B.i konsoloslugun tesisi 

Habe~lilerle Arablar arasm
d ! mevcud s1k1 dostlugu ve 
temas1 bir kat daha arbra
cakbr. Ge~enlerde lbnissuud 
ltalyanlara kar11 harbedecek 
Habe1 ordusuna muzaberet 
i~in bir imdad kuvveti gön
dermege karar vermi, ve 
keyfiyeti Habe~ imparato
runa bildirmi~tir. 

Habe§istan, mevcud nak
liye vas1talanm 1imdiliik 
kendi krdusunu tah§ld i~in 
kulland1gmdan bu i§in bit
mesine intizaren f bnissüdun 
vadettigi büyük imdad kuv
vetini henüz celbetmemi~tir. 

~imdilik Habe, ordusunun 
en büyük ihtiyac1 silähhr. 
Hudeydedeki Habe1 general 
konsolosunun ba1bca i§i Ha· 
be~istana bulabildikleri siläh
lar1 sevketmek olacekbr. 

[•l [•] [•l 
• cinayet 

Corakkap1'da bir arabac1 diger 
bir arabac1y1 öldürdü 

Dün <;orakkap1da bir ci- l rek bu tekerlekleri alm1§br. 
nayet olmu' ve bir arabac1 Bilähara kar§1la~an F er-
diger bir arabac1y1 tabanca hadla Etem bu yüzden kav-
kur,unile dört yerinden ya- gaya ha§lami§l„r ve Etem 
rahyarak öldürmü,lür. ~eki~le Ferhadm karnma 

c· t h kk d ld V vurmu§tUr. Bundan son de-
mafy~)t!t a dm a a •g•- rece müteessir olan F erhad 

m12 ta s1 "' ~u ur : b 1· d k. b k e m e 1 ta ancasm1 ~e e-
Arabaci Ferhad, araba rek Etemi dört yerinden kur-

tamircisi Eteme iki bu~uk §Unla yaralam1§hr. 
ay evveJ tamir edilmek üzere Etem ald1g1 kur~un yaralari 
iki araba tekerlegi birakm1~- ile az ~onra ölmü~tür. KatiJ 
br. Arabac1 Ferhad dün ib- yakalanm1' ve lahkikata ba~-
rahime giderek Eteme gidc- Janmt§hr. 

Ucuzluk sergisinden ald1-
gnnz herhangi bir eile C§ya
SJDJ ba§ka magazalarda daha 
ucuz bulur, yahud her hangi 
bir sebeble matlubunuza mu 
vaf1k gelmiyecek olursa hi~ 
tereddüd etmeyip paran1z1 
aynen gera alabilirsiniz Pa
zarbks1z aym zamanda mu
hayyer sah~ .vapan ucuzluk 
sergisinden tuhafiyeye aid 
her ihtiyacm1z1 ahniz. 

11'~~~~„„„„„ „„ •• „~~J::"4~~ 

1 ~ 20ilkte§rin 1935 Pazar günü ~ 
.~ Say1m memurlar1, say1m kontrol memurlar1, bu i ~le ~ 

ilgili resmi orunlar, büyük ve kü~ük i§yarlar, say1ma : f girecek bütün yurdda1lar ve yurdda oturan yabanc1Jar : 
i bir tek ödevle yükümlüdürler : : 

~ Ne bir eksik. Ne bir f<tz)a ~ ! TOrk Ulusunun say1mm1 dogru ~1karmak ! 
n BA~VEKALET W 
i l1tatistik Umum MUdürlügü i 1 
ms s....,w~„„„„„„„„„ ...... ~w~~ 

Habe§ 
Mes'elesinde 
Rusya büyük rol 
Oynayormu~ 
Paris - Maten gazetesi

oin bat yaz1c1s1 istefan Lo
ran imzasile~( Mossolinin §a· 
§lrma,1 ) ba§hg1 altmda oe1-
rethgi ba1 makalede Rus
yamn f talyan - Habe§ mese 
Jesinde tehlikeli bir rol oy
namakta oldugunu söyle
mektedir. 

Rusyanm Afrikadaki italy
an ordusuna doksan ton ar
pa sathgm1 ve ayni z.aman
da Atina, ... Barselon5ve Port
saidde dolu-amelenin italya
ya ait malzeme ve erzak1 
tahmil ve tahliye etmeJeri i~in 
tesirat yapmaktad1r. 

Ü~ ayl1k 
maa§lar 

Istanbul, [Özel] - Dul, 
yetim ve emeklilerin maa1 
tevziah devam etektedir .. Ü~ 
ayhk maa, alanlarm önümüz
deki yoklamalarma birinci
te~rinin ilk günlende ba,Ia
nacakhr. Maa~larm1 Emläk 
bankasmdan k1rd ranlann 
cüzdanlarmda fi§ kalmad1-
gmdan bu •• cüzdanlar degi~
tirilecektir. 

--.-.....~-

italya 
Yann tecavi.iz 

edivorn1us . ') 

Bt:lgrad, - Pravda gaze
tesinin Londradan ald1g1 bir 
telgrafa göre italyanlar bu 
ay1n onlbe~inci günü Habe~ 
bududunda taarruza ge~i
yorlar. 

italya 
tekzib ediyor 

Roma, 13 (A.A) · - iste
fani Ajans1 bildiriyor : 

Havas Ajans1, ltalyamn 
tecim bor~lan hakkmda mo
ratoryom ilän edecegi hak
kmda Deyli Telgraftan ald1g1 
bir haberi ne~retmi§tir. Bu 
haber tahrikiämis ve esas
sizd1r. 

T eessüründen 
•• 
Oien Sefir ! 
Atina - Amerika hüme

tinin Habe§istana tayin ettigi 
sefir bay Conson yolda Ha
be~istana ;gide~kcn vapurda 
telsizle me.nuriyetinin Atina-
ya lahvil edildigine dair yeni 
bir alm1~ olmasmdan müte
essir olRrak sektei kalpten 
vapurda vcfat etmi~tir. 

POLiS 
mektebine 
I .)O taJebe al1nd1 

istaubul, [Özel) - Bu y1l 
polis mektebine girmek i~in 
405 müracaat etmi,, bunlar~ 
dan tercihan ] 50 si kabul 
edilmi1tir. Mektep ] S eyJuldc 
a~1lacak, derslere ba1lana
caktar. 

1 F ransa lngilte 
ile ayni fikird 

-----------------00001----------------
Ba~ ta r a f 1 1 inci yüzde 

kahn1 telif etmek i~in sarfet· 1 Nevyork, 13 (A.A) 
mekte oldugu mesaisi takdir Ruzvelt Bay Hulun 1 
olunmaktadtr. Bununla be- Habe~istanda Kelloi 
raber bu söylevin ltalyan riayet edilmesini iste 
noktai nazarm1 degi§tirme- racaabn1 tamamen t 
mekte oldugu ve f talyamn tigioi söylemit ve d 
kendisinin ~izmi' oldugu yo- kendisini endi§eye dilt 
lu takib edecegi beyao edil- te olduguou ilive eyl 
mektedir. Paris 13 (A.A) -

Londra 13 (A.A) - Res- gazetesinin Romadall 
mi mahafil bay Lavahn Fran- bir telgrafa göre bat• 

ler arasmda halya lt• sanm ulusJar sosyetesi misa- f 
tanda lngilterinin k1na sadakatan1 yeni ba§tan 

teyit etmesinden ve nutku
nun Frans1z ve ingiliz tezleri 
araasmda tam bir mutabakat 

kurumuna benzer bir 
verilmesi hakkmda ol•' 
lif Romada en ~ok 
deger gibi gürühne 

mevcud • oldugunu gösterme- Buounla beraber ltal)'• 
sinden dolay1 memnuniyet biki Habetistamn iyi „ 
beyan etmektedir. ne mütevakk1f kaJaca• 

Haien mevcud olan her türlü anla1may1 redd 
türlü uzla§dtrma umidinio 
bay Lavale Cenevrede ger
~ekle§tirmi~ oldugu beraber
lik saye1inde daha ziyada 
kuvvetlenecegi ehemmiyetie 
kaydetmektedir. 

Cenevre 13 (A.A) - Be1-
ler komitesi • "•Pazartesinden 
evvel taplanm1yacakhr. · 

Adis - Ababa 13.,.[A.A] -
Bay Hoare ile bay Laval'm 
en nikbinane umudlan hudu-
dunu ge~en söylevleri resmi 
~everenlerde fevkalade iyi 
bir intiba has1l etmi,tir. 

Cenevre 13 [A.A) - Bay 
Lavahn sözleri Asamblo üze
rinde ~ok iyi bir tesir has1I 
etmi~tir. c;ünkü asamblo~bu 
sözleri :samimi bir davet say 
maktad1r. Uluslar;sosyetesi
nin üyesi olarak bütü dev
letler Bay Mussaliniyi te1-
riki mesaiye ~ag1rmak i~in 
son bir Fgayret sarfetmi~ ol· 
dugundan dolay1 bay Lavala 
kar§t minnet ve §Ükran ~ bis
tetmektedirler. Uzla~brma 

te§ebbüsünün akamete ug
ramas1 takdirinde Fransanm 
ars1ulusal tesanüd bak1m10-
dan ödevini ifa etmeyi„taah 
hüd eylemesi kayda ,ayan 
görülmektedir. 

Montro 13 (A.A) - iste
fani Ajansr bildiriyor: 

Evrensel fa§izm: kongresi
nin tanz1m komisyonu ltal
y~n saylav1 Konselsinin ba§
kanhg1nda yaphgt toplanhda 
italyan - Habe§ anla,mazhg1 
hakkmda bir~ karar sureti 
krbul etmi,tir. 

Komisyon bu karar sure
tinde Montro kongresine i§
tirak eden 17 ulus delegele
rine tercümn olarak sadece 
bir müstemleke i~i mahiye
tinde olan italyan - Habet 
anla§mazhgmm Uluslar sos
yetesi vas1tas1 ve sun 'i bir 
Avrupa i§i §ekline sokuJmu§ 
olmasm1 Avrupa bar11m1 teh· 
likeye dü~ürebilecek olan 
zecri tedbirler teklifini ve 
bunun muhtemel tatbikini 
protesto etmekte fa§it ve 
uluslar hareketlerin yap1c1 ve 

·bayukär eserini y1kmaya ma
tuf olan bütün kuvvetlerin 
Mussolini italyasma kar,1 
ittifakm1 haber vermekte ve 
Avruka uluslarmm bütün 
zinde kuvvetlerini bari,1 kur 
tarmak i~in birlr~meve ve 
medeniyeti kurtarmak i~in 
olan mücadelesin devama 
davet etmektedir. 

i~in halyanm Habesitt 
rinde siyasal ve stlel 
rolu elzem eddetme 
Nogüs bu takdirde 
muhafaza edecektir. 

Londra 13 [A.A] -
ket bu ak1am Kroydoo' 
mittir. Ricket imtiya11 
hafaza etmek ve itle 
niyetinde olduguou s6 
ve dünyamn uzun zalll 
beri görmedigi bir i 
elde ettim. Bu itin 
masmdan dolayi bilha ... 
rur duyuyorum demittit· 

Cenevre 13 (A.A) 
ler komitesinio teli ka 
bugüo iki toplanb yap 
kararmm Sah gün~nde• 
vel ibildirilmesi zanne 
yor. 

Cenevre 13 (A.A) -' 
Levalin söylevinden so 
alan Hindistan mur• 
Agahan uluslar sosyete 
Avrupa menafiini tercib 
mesinden dolay1 me 
yetsizligini beyan etmi 

Cenubi Afrika birliii 
rahhas1 bay Cevater, 
Hoar tarafmdan tarif 
mif o an siyasaya talll 
müzahir oldugunu söyle 
tir. 

~ili murahha111, ulusl_, 
yetesi prensiblerini 
etmedte oldugunu bildi 
tir. 

Ba~kan celseyi tatil c 
tir. Asamblo ögleden ' 
toplanm1yacakhr. 

Panay1r1 
ZiYa ret edenlef „ 

Panaymn a~1ld1g1 2'2 
tos 935 tarihinden kap 
11 Eylül 935 gününe 1' 
311,009 parah oJarak 
y1r1 ziyaret atmi§lerdir .. 
~en sene gezicilerin 11111' 
288,409 ki1i idi. Bu ~e~' 
~en seneden 22,600 k1t1 

ziyaretci panaymm1z1 
mi§lerdir 

Hayan 
Hastal1g1 
Ge~en y1l orta Anad 

Afyon - Denizli yolile 
dolayma geien koyuD 
leri dolaya ~i~ek b_, 
getirmi1lerdi. Tar1m UllllFm 

hg1, bu y1I k11laklar• 
lecek sürülerden b 
bula1mamas1na engel 
her türlü tedbirlerin 6.., 
ahnmas1n1 baytar dire11t 
fln• bildir. 


