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INGILTERE 0 .AN ASI 
ltalyayr büyük bir tela,-·ve endi,eye dü,ürfflü,tür 
Oniki aday1 hemen ha§tan ba§a silih,- mühimmat deposu ve ~y1s1z k1§lalar haline so
ll Italya bütün bu askeri tedbirleri lngiliz donanmas1n1n etraftaki manevralar1na kar11 

llpt1g1n1 söylemekten ~ekinmiyor ve bütün mesuliyeti lneiltereye yüklemek istiyor! 
~ ~ E ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ B 

Bütün Avrupa seferberlik ini ilan ediyor? 
"Yugoslavyan1n (20) s1111f askeri silclh alt1na c;ag1rn1as1 1~0111a kadar Vi)1ana n1n siyasal ve süel c;evenleri (mahafili) de 

büylik hir teltt~ ve heyccana dfü~ü.rn1ü~tiir. 
kYugoslavyan1n ßa~bakan1n1n ha~kanhg1 alt1nda toolanan BakanJa1~ Kurulunun verdigi bir kararla ilän edile!l bu 

seferberligin lta)yan - Habe~ sava~1n1n dogurabiJecegi kan~1khkJara kar~1 askcri hir tedhir oldugu söylenmekted1r. 

Fransada da baz1 s1n1flar silah alt1na ~aer1l1vor ! 
Atina, - Bura gazetelerinin Paristcn ahb ikinci tab1 olarak ne§rettikleri haberlere göre Fransada bazi asker sm1flar101 siläh altma almaia karar ver• 

mi~tir. Bun:1 da ~aik olarak Afrikada ltalyan - Habe§ ~arp1~masmm Afrikadaki müstemlekelerde korkulan umumi kayna§malar gösterilmektedir. 
HALKIN SESI - Bütün bu haz1rhklar (<;emberlayn) m Afrikada bir harbm ba§lamas1 bütün dünyay1 ve bilhassa bütün Avrupay1 kana boyayacapa 

dair söyledigi sözün bo§ olmad1g1m ispat eder . 

.... L~ryos_, Kalimnos ve Rodos adalarmda ba§tan ha§a bir (harb hali) durumu vard1r 
Oa lina (Özel) - ltalya'llar on iki adada ve bilhassa Ler- Büyücek evleri olanlar evlerinden ~1kar1lmakta ve kimscnin hangi bir menffati ~ignenirse Türk ordusunun her zamaa• 

1 kalimyos ve Rodosta ald1klari askeri tedbirler, bu §ikäyeti dinlen1Demektedir. dan fazla bir haz1rhkla ileri atilmasmdan korkmak lblm· 
l'lG ani bir hücum kar§Ismda bulunduklanm gösterecek Burada iyi malfimat almakla tanmmt~ ~evenlerin söyle- geldigini söylemekten ~ekinmemekte ve her cebhede te4· 

biiyük ve tela§la ahnan tedbirleri and1rmaktad1r. diklerine göre italyanlar bir harb vukuunda Türkiyenin her bir almaga mecbur olduklar101 ileri sürmektedirler. 

ll . ALMANLARIN ASKERi GÖSTERi~ VE GE«;iT RESiMLERi 
ar1s (Radyo) - AJrnanlann ·on zan1anlarda yapt1ldan askeri nihnayi~ ve ge<;id resin1lerinin hakiki hire r n1anevnl olduklann1 ve Alman
•ti]]i~ bir ..an bo"' durmad1klann1 F rans1z gazeteJcri n1anah ba!$hklarJa yazn1aktadirJar. 

Elissa Landi. 1Kanrmrzrn son damlasr da akacak 
lt zamanlar k"mirde oturmu§ 
'iatn me§hur sinema artisti 

ile bir mülakat 
C YAZAN: ISMET SIRRI SANLI 

"'h~~tnlerde Los Ancelesin 1 de söyledigim sözlerden do-
1111 kulüplerinden birinde lay1 beni tebrik etti. 

~ lsP.!Et SIRRI SANLI 

~. ~Yafete davet edilmi~
~„... tinekten sonra bir~ok 
b,~,~ ; .. kimseler muhtelif 
'-t " 1 Uzerinde k1sa nutuk
)td k'=~diler. Ben de Türki
~ t l y • 
""' Q eniliklerden bahset-
~U~ ttiden sonra §imdi bir 

.... ~t . 
~), · h. \'trrnek üzere Avru-
')'i' ~rni, olan Elissa Ladi 
"olb,n h alkarak yeni yazd1g1 'tcli. akk1nda birkarr söz 

'-l11k1 
l'll.. •rdan sonra gidip ., ... t„. „ „,: dutünürken Elissa 
~ ettj •tb; kendisini tak

•e TGrkiye hakk1n-

ELiSSA LANDi 
Bundan sonra Türkiye hak

kmda konu~maga ba~lad1k. 
Elissa Lamdi Türkiye ile ~ok 
alikadar oldu. <;ünkü daha 
k~ük bir k1z iken Türkiye
de bulunmu1 fzmirde Kar11-

(Sonu 4 üncüde) 

~~~~~~~~~~~~--~~~„„„ •• „~~~~~~~~~--~~~~~--
i tal y amn sald1rmas1 Habe§istanda i bütün irklar1 lmpe· 

ratorun emri alt1nda birle§tirmi§tir 
istar.bul özel-Habe§ i§gü- - Bu imkäns1zd1r, italyan nuna kadar devam edecegiz. harekäta devam edecejia. 

deri dün T okathyan otelinde lar taraf1dan bir hücuma Yurdumuza sald1ra01 hudud- Bu §artlar altlnda declijiub 
kendisile göriisen bir arka- ugni<acak olursak,lharbe so- lar1m1zdan att1ktan sonra da [ Sonu 4 ünciide ] 
da§1m1za §Unlan söylemi§tir: [•] :s:J ~ :::;.~ ~ r.~: fi:.J 8 8 8 S f' 
"Türkiye ile bir tecim anla~- l l Cevab ~erecek mas1 imzalamak üzere Anka- ta ya 
rada konu§malara ba§lad1k. 
Konu§malar1m1z iyi bir yola 
girdiginden, yakmda iki ta
raf1 sevindirecek bir anla~ma 
ile biteceklerini umuyoruz." 

Bundan sonra Be§ler ko
mitesi tarafmdan ltaJyan ve 
Habe~ hükumetlerine yap1-
lan tekliflcrden ve Hahe~is
tanm durumundan bahseden 
i~güder demistir ki: 

- ~ayed Mus„olini Ce
nevrenin tekliflerini reddc
derse, uluslar kurumuna ve 
dünya gcnoyuna meydan o
kumu~ olacakbr. Bu §artlar 
i~inde italyanm nas1l 1srar 
edecegini kcstiremiyorum. 
-Habe~ hükumeti Uluslar 

Kurumu namma bir manday1 
kabul edecek midir? 

- imparatorumuz kimin 
namma olursa olursa olsun 
manda meselesini mevzuu
bahs bile etmek islemiyor . 
Habe§ imparatoru ve Habe~ 
ulusu harbi herhangi bir 
mandaya te ih edecektir. 

- fta yaum Habe§istande 
hi~ olmazsa nümayi~ kabilin
den bir hücum yapmasma 
ve muayyen bir yere kadar 
ilerJedikten sonra durmas1na 
ihtimal veriyor musunuz? 

~~~~~~~~~~~~~++oo„~~~~~~~~~~~~~ 

Bay Aloisi Be1ler komitasi ba§kan1na italyan 
bildiriginin geni§ligi hakk1nda izahat verdi 

INGILTEREDE BÜYÜK iiA°ZIRLIKLAR YAPILIYOR 

Sanpetro, (Kaliforniya) 22 i üzere milyonlarca büyük va- : Aloizi bu sabab Be1ler Ko• 
(A.A) - ltalya hükümetinin ril petrol maddeleri sahn mitesi ba1kan1 bay Madriya· 
llkkinun sonundan evvel almak teklifinde bulundugu gay1 görerek ltalyaa bakaa• 
gayri muayyen bir Afrika bildirilmektedir. lar kurulu bildirclijiaia 1.a. 
liman1nda teslim edilmek Cenevre 22 (A.A) - Bay - Sonu 4 Gnctide -



Okyanuslari 
ilk a1an Alman U. 117 tahtel
bahirinin ak1llar1 durduran \ 

müthi§ maceralar1 
~~~~~~~--~~~~~~~ 

-3-

Biz her tor·pilimizi bir ingiliz diretnavttina 
hedi etn1ek nivetinde idik 

.J 

EYct ufukta hi~bir §ey 
yek. 

F akat, heran bir dü1maala 
kartdaf1Dak muhakkaktir. 
Bulunduiumuz ycr, ingiliz 
filolar1mn dola§tagi, her vak1t 
delqacag1 bir yerdi ! 

Gözlerimiz, cnginlerde dü§ 
man ar1yordu .. 

V c... Kartida bir lngiliz 
tahtclbahiri gördük. Belki 
bizi görmüttü, ~ünkü bize 
dejru gcliyordu 

Kumandan1n csrt sesi du
yaldu: 

- 15 metreye dalacag1z. 
Ve dald1k. Priskoptan tab 

telbahirin hareketini seyre 
myorduk. A e torpillermiz
tlea birini belki bu tahtel-
lta'hire feda edecektik. 

HaJbuki bir her torpilimi-
zi bir lngiliz dridnotuna he
diye niyebnde idik. 

15 metre derinliktc böyle 
lteklerken, müthit bir infilik 
4i•yduk. 

Bu iofiJik lai~ 1üphesiz bir 
tleaiz tayyaresinin savurduiu 
ltir bu•ba idi. 

Kumandamn ikinci bir 
••ri iu~oldu : 

- 25 metre derinlij'e ! 
Sefinemiz, boguk sesli bir 

maaevra ile 25 metre derin
Jiie indi. 

Vaziyet ~ok üuhranh ve „. idi. 

Her an üzerimide bir bom
lta patJamas1 ve bepimizin 
4leaizlerin bu karanbk mu
laitfnde Ademe gö~memiz 
auhakkak idi.I 

Bomba infiläldar1 duyul
•akta idi. 

Biz, hayabm1zm korkun ve 
•e tehlikeli dakikalar1 ya,1-
yen\uk. Bu anlardak1 1 zbrab 
•• deh1etimizi 1imdi terifi 
•lakün degildir. 

Vayziyet bukadar feci ol
„kla ve bombalar mütema
~ea dn,mekle beraber bize 
ltir isabet yoktu. 

bk deh,et ge~tikten sonra 
cllp,inebildik: Bomba sesJeri 
uuk~ftyordu. 

Ve Kü~ük bir ümidle: 
- zoksa, dedik. Bizim 

tayyarelerden birisi gördü
iftmüz lngiliz tahtelbahirini 
mi bombarduman ediyor. 

Bir müddet sonra bomba 
sesleri kesildi, biz tam ma-

nasilc derin bir ncfes aldik, 
su yüzüne ~1kbk. 

Horpten sonra bu hädise
nin manas10i anlad1k: kar~1-
da gördügümüü f ngiliz C. 25 
tabtelbahiri idi. Bombard1-
man eden tayyare Alman 
tayyaresi idi ve tabii C. 25 
tatelbahirini bombard1man 
ediyordu. 

lngiliz V. G. Kar'm bir 
eserinde bu hususta tafsilät 
vard1r: 
Alman tayyaresinin bombalan 
ingilizi f ena halde h1rpalamt§, 
hasara ugratmi§hr. Ancak 
51 E. lngiliz tabtelbahiri ta
raf10dan bir Jimana kadar 
~ekilmi1ti. 

Biz, ilk firsah böyle kor
kulu ve heyecanh bir §ekilde 
kaybetmi§tik. ~imdi, ihti atlt 
bir bareketle, ufuklan göz
den ge~irerek av pefinde 
ilerlemekte idik. 

( Arkas1 var ) 
----'!J&..---
Ugursuz 
rakam ! 

Bazi ,kimselerin, bazi ra
kamlara ugursuzluk isnad 
ettikleri malümdur. Bu gibi 
hurafeye inanan kimselerin 
bu kanatlerini kuvvetlendi
recck hadiseler de yok degil
dir. Muayyen bir rakamm 
ugursuzlugunu denemi§ olan 
insanlar arasmda, F ransa 
Krab On Albnc1 Lui me,hur
dur. Kendisine musallat olan 
rakam "21„ imi,. 

On Albnc1 Lui, 1770 nisa
nmm 21 inci günü evlenmi1tir. 

Ayni sene haziran1n10 21 
inde dügünü yap1lm1,br. 

21 Haziran 1791 de "Ve
renes„ e ka~•t· 

21 ikincikänun 1793 te ki
yotinle idam. 

On Altmc1 Luiyi idam seh
pasma sürekleyen raporun, 
"21„ ler komisyonundan ~1k· 
bg1n1 da ilive edince, ugur
suzlugun deh§eti daha iyi 
anla§1hyor. 

ifade 
Gazetemiz sahib ve mü

dürü S1rr1 Sanlmm imzas1 
olmad1k~a gazetemiz namma 
verilebilecek bir makbuzun 
muteber olm1yac:ag1 ilän olu
nur. 

'=' ~~:1ct1c~:tdc:**~11:a 

Elhamra ls13 E 
ldaresinde Milli Kütüphane sinemas1 

VIYANA BÜLBÜLÜ 
Miimessili 

Soa ~evirdiii ~ok güzel filmlerle bazen perdenin ha
kiki 1'tUhiUü unvan1m kazanan : 

MARTA EGERT 
Mevsimin ilk büyük filmi 

Ayr1c:a: Paramount dünya havadisleri 
Seans saatleri: Hergün 15, 17, 19, 21,15 te 

Cumartesi 13,15 talebe seans1, Pazar 13 te ha,Iar. 

6eeelerifsinemadan sonra her tarafa otobüs vardir. 

Meneligin 
Vecizesi !. 

Eski Habe§ lmparatoru 
Menelik, imparatorlugu tev
hid etmek istedigi zaman 
Raslarla ve derebeylerile kor 
kun~ ve devamh bir müca
deleye giri§mege mecbur. kal 
m1§b. 

Bir gün, asi 1eflerden bi
rine bir haber göndererek, 
derhal teslim olmas1m emret 
mi§ ve kendisinden, bir kutu 
biberle beraber cevab ola
rak §U mektubu alm1§b : 

" lmparatorumuza söyleyi
nh ki, benimle yapacag1 har
bin sonu, bu bi9erlerin tesi
rinden daha yak1c1 olacak
br. „ 

Menelik buna kar§1hk bir 
~uval bugday göndermi§, bir 
de §U puslay1 yazm1§: 

" Benim askerlerimin say1s1 
bu bugdaylarm say1smdan 
fazlad1r ! „ 

Asi Ras fazla 1srar ebne
mi§ ve teslim olmu§. 

---oo---
Bir Atinal1 
f;ocugun 

Y unan krahna yazd1g1 
n1ektub 

' 
Ahna [Özel) -Bir Atinab 

~ocugun eski Yunan krah 
Yorgiye yazd1g1 bir mektub
ta diyorki: 

"Sizin avdetioizin mevzuu
bahis olmaga ba§lad1g1 gün
den beri yurdumun büyüklü
günü anla1111ya ba1lad1m." 

"Kral verdigi cevapta 
"kü~üge iyi bir vatanda~ ol
maga ~ah§masm1„ tavsiye 
etmektedir. 

Cumuriyet~i gazeteler, bu 
mektublqmay1 tenkit ederek 
bunun bir ~ocuk i§i degil, 
fakat ihtiyar ve kurt politi
kacdarm marifetidir. ~eklin
de tasvir ve tatbig ediyarlar. 

Eczac1 mektebi 
i~in gelecek 

prof esör 
istanbul - ~imdiye kadar 

Berlin üniversitesinde do~ent 
iken bu kere profesörlüge 
terfi ettirilen prof esör Bo
dendorf üniversitemiz i~in bir 
yard1mc1s1 ile beraber angaje 
edilmi§ ve mukavele dün 
imzalanm1§br. Bodendorf ec~ 
mektebinin fenni tedris i~le
rini idare edecektir. 

Gö~menlerin 
Muhacir 
Kagidlar1 
istanbul - Gö~men ola

rak yurdumuza kabul edilip 
nüfus dairele1ince kendileri
ne muhacir käg1d1 verilmi~ 
olanlar bakkmda 1~ Bakan
bktan geien bir emirde nü
fus kütüklerine kayid mua
meleler yap1hyorsa da mu
hacir kug1d1 olanlarm cüz
danlar1 verilinceye kadar bu 
muhacir käg1tlarmm nüfus 
cüzdam yerine ola.1ak kabul 
edilmeleri bildirlmektedir. 

Di~ Doktoru 1 

H. Tahsin Tan 1 
2 inci Beyler S. Hamam ' 

kar§1smda 37 numaraya ge~-
mittir. Telefon 3774 

----

Nasrl ölüyoruz 
--~-------------00001--------------....;...-

Ni~in ölüyoruz ve öldükten 
sonra ne oluyoruz ? 
~~~~~~--oooo~~~~~~--

K1rk1nda n sonra hepimiz yava~ yava~ üln1ege 
ba~lariz. ()Iümün üc; sebebi vard1r: Kalb, be

yin ve ciger. ()Jdükten sonra diriJenler. 
()Iü ni~in güler ? ... 

<;ocuklugumuzdanberi kendi : diknden sonra t-.dricen öl-
kendimize cevab arad1g1m1z mege ba§larlar. Bu ölüm 
ilk bual daima bu olmu§tur: okadar tedrici ve batidir ki 

" - Nas1l ölüyoruz, ni~in seyrini fark bile edemeyiz. 
ölüyoruz; öldükten sonra ne Bu y1pranma bir müddet de 

l ? vam ettikten sonra hissedi-o uyoruz. „ 
insanlarm kafa tasmda lecek bir §ekil ahr. Ferd, 

tekeHül eden bu ilk suale evvlce yapmaga ah§bgi §ey-
leri yapamaz olur. 

cevab arayanlar ~ok olmu~- Bu tetrici ölüm, vücudun 
tur. Bu suallerin kat'i su
rette cevab101 vermek henüz 
mümkün olamam1§hr. 

Dünyada hergün 100 bin 
ki§i ölüyör. Fakat yirmi dört 
saat i~inde aram1zdan ayr1-
lan bu külliyetli yekunun na
s1l ve ni~in öldügf. hakkmda 
pek az malümat sahibiyiz. 
i§te bu maksadla ingiltere
nin me§hur ruhiyatplarmdan 
" Mak Donald „ ismindt bir 
ilim ölümzn muhtelif safha· 
lan hakkmda tetkikatta bu 
Junmak üzere bir heyet vü
cude getirmittir. 

Ölllm bi2e korkun~ görü
nüyor. Halbuki hak1katta 
ölüm ac1 ve 1zbreb ueren bir 
~ey degildir. Bizi muztarib 
eden ölüm korkusudur. Kalb 
hastahgma möbtela bir adam 
senelerce sinir buhranlar1 ge
~irebilir, fakat ans1zm zah
metsizce ölür. idam edilen 
bir adam bir saninede hi~ 

bir 1zt1rab duymadan öJür. 
F akat idam edilinciye kadar 
ge~irdigi ölüm korkusu, feci 
inta~ edecek kadar derin 1z
brablar tevlit eder. 

()lün1 'fecrübeleri 
Yapan bir canbaz 

Avrupada bir canbaz vard1. 
Seyircileri heyecan V i~inde 
b1rakmak i~in kendi kendini 
asmak tecrübele. i yapard1. 
Bunun hilesi itmigi gev§ek 
b1rakmaktau ibaret idi. 

Fakat bir gün bu tecrübe 
ler esnasmda ilmik s1k1§mt§h 
ve az daha canbaz ölüyordu. 
Bereket versin yanmda bu
lunan adam ipi vaktmda 
kesti ve caobaz1 kurtard1. 

Fakat canbaz uzun bir 
baygmhk ge~irdi. Ay1ld1ktan 
sonra kendisine ~ektigi 1zd1-
rab soruldugu zaman, sadece 
bagazmm s1k1lmasmdan ba§
ka bir§ey duymad1gm1 söy
ledi. 

kuvvet ve metanetine göre 
k1rk elli sene devam edebilir. 
Bir fert vücudca tam kemale 
yirmi yq1nda varir. lkinci 
yirmi sene hayatan en feal 
ve kuvvetli devridir. Ü~en~ü 
yimi sene zarfmda vücud 
dü§meye ba§lar. 0 vak1t ih
tiyarhk ba~ gösterir. 

lhtiyarhktan ölmek, ölüm 
lerin en nadiridir, bu ~ekilde 
ölüm, i§kencezi, 1ahmetsi, 
tabii ölümdür. 

( Sonu yarm ) 
---oo--

Yumurtalar 
i~in Baytar 

Kag1d1 
istanbul - istanbul baytar 

direktörlügü istanbuldan AJ
manyaya giden yumurtalar 
dün ilk baytar käg1dm1 ver
mi§tir. 

Sofya nezdinde yap1lan te
§ebbüslerden henüz bir netice 
ahnamamI§ olmas1 tecimen
üzmektedir. 

Londrada 
Hayret uvand1rn11~ 
Lo~dra [Ö;el] - M1s1r 

gazetelerinin "bir ingiliz-ltal
yan barbi katlarsa lngiltere
ye ancak, M1smn tarn mana
sile istiklälini kabul ve tas-
bk ederse yard1m etmeliyiz„ 
Maalindeki ne~riyab ingiliz 
gazeteleri tarafmdan hayret 
ve ho~nutsuzlukla kar~1lan-
IDI§br. 

Hukuk 
Fakültesi 
Mecmuas1 

1 SEN FIKRA 
= 
~nmnn.~•· · 

K1zmaya 
Görsün! 

Bundan evvel, bir 
nekletmi!l oladugu11111• 

Ha,met, Ezamanmda 
serbest~e girip ~1kar, 
ergänile görü,ür ve 
mülähazalar ederdi. 

Odasma devam etti~ 
yüklerin i~erisinde 
agas1 Anber aga, 
eo ziyade yüz vere 
biri idi. 

F evkaläde s1cak bir 
saraym denize bakan 
relerden birinin önü.o' 
muf olan K1zlaragasi. 
lemek i~in kar1J1smd• 
mete yelpaze sallatt11'1 

0 arahk, saray1n a 
kay1kla ge~en a11oa 
Ha§meti bu vaziyette 
ce: 

-Ne yap1yorsun 
Efendi? Diye seslendL 

Nükte f1rsatm1 ele 
Ha,wet, hemen fU 
ver1i: 

-Mas1k k1zd1r1yordlt 

F akat nzktedanh \'t 
c:ebaphk hususunda tf 
ten a~ag1 kalm1yan 1(1 
s1, derhal döndü, ve: 

- Ulan haltetme .. 
sam, yakar1m!.. Dedi. -·-

Mihailofll-
~ofvaya „ „ 

rneselesi 
Atina (Özel) - To~ 

kümetinin me,hur ko 
Van~e Mibailofu 3 TeJ 
affetmege karar verlll 
beri Yunan ~evrenl 
hof bir tesir hasil etJO 
tir.,Bu · mahfellere gö 
hailof ve arkada,lanotlll 
nan ve Yugoslav bud 
da yine ~etelerinin 
ge~erek komitae1hk Y' 
ga ba§lamasmdan 1'0 

maktad1r. 

Kurunu vustaya kadar ölü· 
mün ba~hca sebibi her han
gi bir kaza idi. Tifo, Kolera 
gibi bula§1C1 bir hastahk ge
lir, yüzlerce, binlerce insan• 
yere sererdi. Sonralari ölüm, 
daha ziyade vücutteki azamn 
yava§ yava§ bozulrnasmdan 
ileri gelmi§tir. Vücudun her 
hangi bir uzvu, kalb. d1mag, 
vesaire yoruluyor ve i§lemek
ten duruyor, i§te o vak1t 
ölüm ba§gösteriyor. 

Albert Prejean - Daniel Darieuss - Baron Filsill 
büyük §ark1h komedileri 

Haogi hastahga tutlarsa
n1z tutulunuü §U ü~ fekilden 
biri ile ölmege mahkumuz: 
Y a beyin duracak, ya kalb 
duracak, yahud cigerler du
racakbr. 

KIRK Y A$1NDA ÖL
MEGE BA~LARIZ 

Hepimiz k1rk ya11na gir-

ASK CICEKLERI . 
Bqtanba,a dans - muzik - güze.llik ve a~k fill01 

yüzlerce güzel k1z ve mini minilerin re 

DIKKAT: 



Eczac1ba11 
Kolonya ve 

esanslar1 
Her tasavvurun üstünde 

lätif ve sabittirler 

Baha1· 
Altin <lan1las1 
Yasernin 
Unutlna beni 
Senin ivin 
Ful 

l)alya 
~lanuJva 

J 

isimlerile yap1hr. 

Taklitlerini almamak i~in 
J:' •d isim ve etike
E erl tine dik!<at 
ediniz. 

M. DEPO 

'"'S. F erid ~if a eczanesi ~~~~~e1t 
lfayabn1n -k;ymeti i hilenler 

S1lallabmn esas1 olao midelerini bozmamak i~in 
midcnin yard1mc1s1 olan di~lcrini 

RADYOLIN di§ macunu 
ve ke•tlilerioi her türlü ac1 ve 1zd1raptaa 

her zaman kurtaracak 

Gripin gülla~lar1n1 
...._. evleriade ve yanlar1nda bulundurmag1 ihmal etme:der! ,....„„ •• „„.„„„„„ •• mm-.c:ts'11C!r~ 

' se..ae ~•• den fazla terzi yeti~tirmekle ~ 

karatat B~~~,y~;du Ruhsar j 
Hüsnü Müessesesi ~ 

Bir Hnede terzilik dip1omas1 veren ciddiyetile tamn- ~ 
"" bir müessesedir. Bir bayan bir sene sonunda kendi i 
~•kiae g"Öre karyela tak1mlar1oa varmcaya kadar hem : 
~zlar1n1 haz1rbyaeak ve hem de terzilik san'abm ögren- ~ 
~ olauktar. ~ 
~ Dünya durduk~a ya~ay1cak olan bu san'at bileziiini ~ 
•luauaa takmakta hir aa tereddüd etmeyiniz. ~ 

Talebe kayd1na ba~lann11~tir. ~ 
.... ~ ....... „„„„-..„ •• llll::tlS~ai:t ........ JJ 

Güzel Hisar 

DOKTOR 
A. Kemal Tonay 

Bakteriyolog ve huJa~1k, saJg1n 

( Halk1n Scsi } 

Ahenk 

Ahengin mucidi (Ahenk) in ön ve arkadan 
SÜLEYMAN SUAD görünü~ü 

Gen~ ve kudretli san'atkärlar1m1zdan Bay Süleyman Suadl 
tarafmdan icat edilen bu yeni muzik a)eti mevcut ~aliilarm 
en ahenklisi ve en ~ok duygu ve ihtizaz yaratamd1r. 

En tath ve en ~ok kalbe dokunan seslerin aga~tan yap1lan 
musiki aletlerinden ~1ktig1m gözönünde bununduran gen~ 
sanatkär (Ahenk) i aga~tan yapm1~ olmakla beraber vücude 
gefirdigi yenilikler ve hususiyetler sayesinde bu zarif alete 
bir de ~ok müeEsir madeni ses katmaga muvaffak olmu§tur. 

izmirde de taammüm etmege ba~hyan (Ahenk) i görmek 
ve almak istiyenler, bir sanat harikas1 olau musiki aletini 

(,Semsi Hakikat) m Ucuzluk Serg1·s1·nde 
Konak kar~1smdaki 
görebilirlrr .. 

• 

IDRAR T 
Abdc 

sau ssa na E 

HLiLi 
Jam Ak-
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lzmirlilere: 
Ve izmire gelenlere müjde 

izmirin cenneti ve yegäne aile bahiresi Bahribaba P• 
Gazinosu saym halk1m1zm zevkini ve ne~esini bir kat 
arbrmak i~in büyük bir fedakärhgi daha göze almitbr : 

Me§hur radyo okuyucusu Bayan Fahire'Ji Ye 
Süheylä gili müstesna ses krali~elerini ve bütün Tirkiy 
tanmm1~ yüksek saz heyetini getirmi§tir. 

Kemani Cemal, kemen~e Anastas, piyanist Anj.r, 
klarnet Hasan, banju ~evket, hauende artaki 

Okuyucu bayanlar 
Fahire, Bedriye Süheylä, Faide, Belkts, Bedia Selma 

Hergün varyete numaralar.a Gardinar artistlerinin 

Me§hur Mi§eller 
ve ne§e yaratan sahneler y1ld1u Bayan kü~ük Semihan1n 

Eminesini görünüz ve dinleyiniz. 

ZINET 
Mobilva 

Fabrikas1 
En lüks ve en saglam, en 

cazib yimek, yatak, misafir 

odas1 tak1mlarm1 lzmir pana
y•rmda 128-129 nu!narada 
ve ismet pa~a bulvarmda 41 
numarah mobilya me~herin ~e 
sablmak üzere te§hir etmek
tedir. 

c:::===============-= 
Sanh sancagnn1z1 ~ere
file mütenasib aln1ak 

ikt1sad1n 
caresi bulund 

istanbuldan geien müte 
bass1s1m1z 150 rengi nuede 
buldu ve buldagu bu ruk 
lerJe güne~in ve havan1a s1 
cagile terden, tozdan hara 
o)an §eyleri yeni §ekline re 
tirmek i~in bütün dü,tiace 
leri kaJd1rd1. 

Hayret verici bu i1te eski 
ciligin yenicilikten farlua 
~ünkü harap olmo§ bir eJbise 
§apka, yün, ipek, iplik k• 
ma§larm attlmas1 dü,ftnlillr 
ken yeni bale getiren, siJU 
bile beyaz yapan bir mucitli 
~1kmas1 ve Kemerattanda 
numarada istanbul lstim he 
yahanesinde bulunmaSl ika 
sadm biricik yard1mos1d1r. 

Kara 
,ejde 



Sabife 4 

Zaharof nerede? 
~~~~~~~~~~~-!!ll!l~~~~~~~-

l Dünyan111 en büyük silah taci-
rine gün doedugu anla11l1yor! 

Dünyanm en bliyük silih l mas101 ve H11klanmas101 b.ek-
taciri saytlan mahud BaziJ ledim. Fakat hademe da1re-
Zaharof, Avrupada harp söz sinden ba§ka bir yerde 
leri ba§lar ba1lamaz, s1rra 111k bulunm1yordu. Buradan 
kadem basm11 ve · nerede Parise telefon ederek Paris-
bulundugunu anlamak i~in teki evinden sordum. Y ok 
yap1lan bütün ara~irmalar, dediler. 
bop gitmi1tir. Pnise dönerek Zabaro-

Sunday Dispatdi gazetesi- kendisinden aynlmayan ba§ 
ain Paris muhabiri bu yolda hademesini buldum. Onun-
fU malumatt veriyor: da efendisinin nerede bulun-

" Bazii Zaharofu yakmdan 
tanir ve takid ederim. Fakat dugundan haberi yoktu.Mon 
~v sirada lizini kaybettim. te Karloya telefon ettim. 

P k d d 1. Zaharof orada da degildi. ariste i evin e ara im. s-
k~yah kitibi Mekdermt Konu§tugum adam, Zaha-
nerede oldugun bilmedigini rofun gelip gemiyecegini bi-

b lenlerdendi. alyledi. Zabarc:>fun ba§ka ir 
adam1 onun Paristen otuz Y alniz Zabarofun maiye-
mil meaafedeki Bolin Kort- tinden birinin Marsilyaya git-
talä 1ato1unda bulundugunu mi§ oldugunu ögrendim. 
.a,ledi. Belki Zaharofun kendisi 

Hemen oraya gittim. Saat de oraya gitmi1tir. Marsilya-
alb icli. Zabarofun adeti bu dan Habe1istana veya Yuna-
mrada arabasile gezmekti. ni1tana gidebilir ~ünkü bu 
Fakat meydanda yoktu. ~a- iki memlekette de sular bu-
tedan sordum, gelmedigini lan1k.. Zaharof gine günü 
llylediler. Ortabgm karar- en sub adam1 oldu! 

• m E E a E E E 

Elissa Landi 
~--~--~--~„„„~----------~ 

Ba~taraf 1 1 inci yüzde 
yakada alh ay kadar kalmi§. roman yazmag1 dütündüm. 
Blyük babaa1 ve amcalar1 Bunun i~in de Tumelere ~·-
ZamardL- Landi nam1nda bir kan bir aktor ailesi ile bir-
tirketi idare ediyorlarm1f, likte yola ~1khm. Ben bu 
akrabalannm mükemmel ailenin hayabm tetkik ede-
Tlrk~e konu1tuklann1 ve rek romamml yaz1yordum. 
T&rkiyeyi ~ok sevdiklerini itte bu seyahatte bir iki de-
uzua uzun anlatb. [1) fa sahneye ~1karak aktris 

Bundan sonra, benim tarif olmaga karar verdim. 
ettijim Türkiye ile kendi Londraya dönü1ümde"The 
habrlad1g1 Türkiye arasmda Storm" isminde bir piyes 
•• kii~ük bir benzeyif bile oyeiyarak sahne hayatma 
elmachiJn1 söyledi. Bana yeni tamamile attlm11 oldum. Fa-
Tlrldye hakk1nda bir~ok s1las1z bey ay oynad1g1m bu 
...Uer 1ordu ve anlatt1kla- piyes bana olduk~a büyük 
nm1 büyfik bir aläka ile din- bir §Örhet kazand1rd1. 
ledi. Bundan sonra bir müddet 

Eliuaya TUrk ga;-:etecileri lngiliz, F rans1z ve lsve~ sine-
itin kendisile bir mülikat ma tirketlerile mukaveleler 
yapmak istedigimi söyledim. yaparak Avrupada filimler 
Teldifimi memnuniyetle ka- ~evirdim~ 
ltul etti. Avrupaya hareket Elissa Landife Amerikaya 
etmek üzere oludugunu bil- ne suretle geldigini sordum: 
dijim i~in acele ettim. iki -1930 senesinde Londra-
fln sonra Parmnt stadyo- ya geien me§hur sinema di-
R11tla ögle yemegini beraber rektörü Rerhen Mamanliyan 
yedik. ile tan11m•thm. 0 beni Ame-

Elissaya evvelä hayati hak- rikaya davet etti. Holvuda 
lunda biraz malumat verme- gittim. Bundan tali hana hep 
sini rica ettim. Gözleri bir gülcr yüz gösterdi. Birbir 
ka~ saniye dald1, sonra: üzerine bir~ok filimler ~evi-

- Hayahm ~ak hareket rerek sinema perdesinde par-
•e tenevüg ile ge~mittir, di- lad1m. 
ye söze be1lad1. Venedikte Büyük bir artist otduktan 
dojpum. Annem ve babam ba1ka, romanc1hklada tühret 
A•usturyah kont ve kontest kazanm11 olan Elissa Landiye 
Zomasdi- Landidir. Ben dog- soruyorum: 
duktan sonra bir müddet - Romanlar1mz1 yazmak 
ftalya ve Avusturyada dola- i~in vak1t bulabilir misiniz? 
tar•k Londraya yerle1mi1fer. eserleriniz size para kazan-

Bundan sonra bir zaman dmyor mu? Ve timdiye ka-
Kanadada ve ondan sonra- dar ne gibi yazalar yazd1 mz? 
da Türkiyede kald1k. Fakat Elissa mavimsi ye§il renk-
her seyahatten sonra Eond- teki güzel gözlerini k1rparak 
raya avdet ediyorduk. Be- ~ehresinde tatli bir tebessüm 
aim~bütiln ~ocuklugum In- oldugu halde cevab veriyor: 
pterede ge~ti ve tahsilimi - Aktris hayah ve §Öh-
Londrada yaphm. daha reti ilk a1k1m olan muhar-
lrG~ük denileck y„da iken rirlik emellerimi söndürmedi. 
tiirler yazard1m. Hstta "Nel- Size burada derhal §Unu da 
aoa „ isminde bir romana ilive edeyim ki, romanlar1m1 
baflamitbm . .... : Bu meyanda para kazanmak i~in degil 

( aes ve "l dans derai de ahyor- fakat s1rf edebiyata kar11 
tla•. Bir ~arahk.~ kahranlan olan meylimden dolay1 yaza-
~ir aktor ailesi olacak bir rak, sinema makiaalar1 kar-
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Bir italyan 
Habe§ harbi 

Bütün dünyay1 kana 
boyayacaktir 

SIR <;EMBERLEYN 
istanbul (Özel) - Londra

dan haber veriliyor: 
ingiltere maliye nazu1 Sir 

<;emberleyn vermi§ olduiu 
bir söylevde, italya-Habe§ 
meselesine temas etmi~ ve 
uluslar sosyetesine kurtar
mak i~in her türlü ~evreye 
ba§ vuracagm1 söylemi§; Af
rikada patlak verecek bir 
bir harbin Avrupay1 kana 
boyamak ihtimali olduiunu 
iläve etmi1tir. 

Alt1nc1 
Balkan 
Olimpiyatlar1 

Istanbul { Özell) - Diin 
Kad1köy F enerbab~e stadmda 
Balkan olimpiyatlarma devam 
edildi. Alan ~ok kalabahk 
idi. 

Müsabakalara saat 13,10 
da ba1land1. Müsabakalarda 
Iman neniceler §Ünlard1r: 

200 METRE 
Birinci Frangubdis {Yunan) 

22,2 ikinci Rauf {Türk) 22,5 
Rauf dün Türkiye rekorunu 
k1rm1thr . 

400 METRE 
Birinci Montikos {Yunan 

48,41 yeni Balkan rekoru, 
lk1nci Veysi {Türk) 46 

UZUN ATLAMA 
Birinci Lambnökis (Yunan) 

7,10 yeni Balkan rekoru. 
iKiNCi [ROMEN] MiYOBKH 
BALKAN BA YRAK Y ARI~I 

Birinciligi Yunan tak1m1 
3 dakikada 26,7 lkazand1lar, 
Diger Balkan rekoru ikinci 
ligi!Romen tak1m1 kazand1lar. 

~1smda olmad1g1m saatlari 
ekseriya romanlar1m1 yazma
ga hasrederim. 

~imdiye kadar on dokuz 
ya11nda ba§lad1g1m "Neison„ 
zamemndan ba§ka "Saflik 
ev„ ve "Tlre Hemers„ adm
da iki romamm tabg edildi. 
~imd i bir "T rilogy „ yaz1yo-
rum. Bu ü~ k1sma taksim 
romamn ilk iki cildinde de 
ayni kahramanlarm bayab 
devam edecektir, 

Güzel Elisse birka~ saniye 
yüz.üme bakhktan sonra ila
ve etti: 

„ Kirn bilir, akteris olarak 
unuduldügum zaman bilki 
romanc1 olarak bini hahrlar
lar. „ 

Elissa Y andi annesile bir
likte Santa Monicada fev-
kaläde güzel ve muhtetem 
bir villada oturuyor. 

-Sonu yarra-

[1 J ElJissanm akrabalarin
dan baz1la11 halen izmirde 
oturmaktadirlar. 

önder Atatürkle 
~~~~~~----~~-„--~~~~~--~~~ 

istanbuldaki bütün ba§kanlar 
birlikte Ankaraya döndüler 
Ankara 22 (A.A) - Cumur ba§kam Atatürk beraberle

rinde ba§bakan ismet inönü, genel kurmay ba§kam Mara§al 
Fevzi <;akmak, i~ finans ve ekonomi bakanlan oldugu hal
de §ehrimize dönmü§lerdir. 

p;•1 ~ ~."' ~'II b1u1JI lrhill lbidd blldll 

ltalyanlara göre 
ingilizler Yunan adalar1n1 

zorla i12al edeceklerdir! 
Atina ( Özel ) - Italyan Radyolarmdan altnan haberlere 

göre, ingiltere donanmasmm hareketlerini mü§külle§tirecek 
her engeli koparap atmaga karar verdiginden bu meyanda 
da icap ederse hi~ kimseye sormadan Yunan adalarm1 da 
askeri i§gal altma almaktan ~ekinmiyecektir. 
Bunun üzerine resmi bir teblig ne§reden Yunan bükfimeti 

"Yunanistanm hür ve müstekil oldugunu ve istikläline halel 
getirecek herhangi bir hareketi herhangi bir devlete müsa
ade etmiyeceklerini „ kat'i bir lisanla bildirmektedir. 

Halk1n 
~ikayeti 

Kanuna &agmen ? 
' ' ergi Ahnacak .Mt 
Kantarc1larda Sabunb 

sokagmda oturan Ali i · 
bir okuyucumuz bize Y 
d1g1 bir mektubda ~u 

anlabyor: 1" 

"Alh ~ocuk babas1 oldll~ 
mu beyanile kanunen 
parasmdan muaf ~u~ul!°• 
g1m1 taleb eden b1r 1sttd• 
7 May1s 935 te BelediY 
müracaat etmi§tim. Ya 
tahkikatta 6 ~ocugumun 
bayat oldugu meydana .. 
bg1 ve nüfuz tezkerel 
de elimizde mevcud old 
haJde 7 May1stan bu 
kadar isidama matliib ce . 
verilmiyerek evrak1m1z E 
önü Kaymakambgile KO 
pazar nahiyesi arasmda 
la§tyor." . 

Diger taraftansa ver 
tahsili i~in maliye mem~ 
hergün bizi tazyik edtr_ 
Derdimizi söylemek 
hangi makama ba§vura 
Beni bu yergiden muaf t11 
kanuna ragmen, benden 
parayi almak dogru mu?11) 

( Cumhuriyet 

P'~ 
I~! 

11'"'11 
b!'dl r•1 r•1 :::: iT AL Y A 

Giritte gene ih!lii!_ hazirbklar1 cevab 
Cumurivctciler savasa haz1rlan1vorlar! (ieze 

.1 • w 

V cnizelosun parn1ag1 n11 ? 
Atina {Özel) - Bay Po- Yunan ulusunun yüzde sek-

zikin ba~ka hg1 altmda top- seninin cumuriyete sad1k bu-
lanan Cumuriyetci saylavlar lundugunu ve genoy de tam 

BAY POZiKi 
[•} 

Bir ~ete 
[•l 

(:ctehas1 ölü olarak 
tutuldu 

Erzincan, - Ovac1gm Bit
u~ag1 a~iretine mensup ~ete
ba~1 Babonun idaresindeki 
otuz ki~ilik bir ~ete soygun 
yapmak maksadile Refahi
yenin Degirmendere mevkiine 
gelmi~ ve bir jandarma müf
rezesile ~arpt§m•§hr. ~akiler 
~arp1~madan sonra Dersime 
kat;maga yetendikleri s1rada 
Kemahm Güvercinlik dcre
sinde bunlan önlemek üze1 e 

mänäsile bir mücadeleye ab
lacaklanm yeniden ilän etmi§ 
lerdir. 

Giridde bütün cumuriyet
~iler nereden elde ettikleri 
belli olmiyan on binlerce si
läh1 taraftarlar1na dag1tarak 
cumuriyete kar§t vurulacak 
darbeye silähla mukavemet 
etmege karar vermi§lerdir. 

( Tiops ) gazetesi bu si
lähh ihtiläl haz1rhklarmm 
yine Venizelosun •eli ile yap1l
d1gm1 yazmaktadir. 

~" 11.„11 

· Göztepe-Altay 
l Oü n Göztenc Alta y1 

:J-.3 ile maglup etti. 
Dün Alsancak Spor ala

nmda Lik ma~larma hazirhk 
olmak üzere Altay ve vöz-
tepe tak1mlar1 kar§1la~d1lar 
oyun zevkli ve heyecanh ge~-
ti. . 

Göztepe tak1m1 dünkü o
yunuyle bize tarn formunde 
oldugunu isb t ctti. Altay 
isr intizams1zhgm cezasm1 
büyük bir farkla yenilmekle 
t;ekti. 

Neticede Göztepe tak1m1 
mevzi alan jandarma müfre-

Altay1 ü~e gola kar§l be§le 
zesile kar§1la§m1§lar ve ikinci 

dün maglup etmi§tir. 
bir ~arp•§ma yapmaga mec- -~~~.....,...,...,. 
bur kalm11lard1r. efradmdan dokuz ki~i daha 

Bu parp1~ma sonunda ~e- yaralan1111~ ise de arkada~lan 
teba~1 Babo ölü, Aziz oglu tarafmdan ka~1nlm1§lard1r. 

• Mahmtid ve Babo ag1r yarah Jandarmalar1m1z, haydut-
olarak ele ge~mi~lerdir. <;cte lan !liddetle takip ediyorlar. t 
ir~~"':!r~~~········„ ······••s::+"':![~~~.11\\ 
~ NUFUSUMUZ ARTMl!jTIR ~ 

~ Nüfusumuzun arbgma §Üphe yok. Ancak nerelerde ~ 
~ ne kadar artt1? En ~ok hangi yerlerde artt1? Ni~in ba~ka ~ 
• yerlerimizde bu kadar artmad1? <;ok artan yerde ne : 
i var ki ~tede yok? Olm1yan yerlerde bunu yaratamaz- : 
: m1y1z? li,te bir sürü sorgu ki bunlara ancak ; t 

1 20 ilkte1rin - Pazar günü ~ ! Y ap1lacak olan genel nüfus say1m1 halledece1dir ~ 
· ~ BA$VEKALET 1' 
1 i lstatistik Umum Müdürlügü D 
~~&t1S----••„„„„„ ••• „ •• „„~~~k111S 

- Ba~taraf1 1 incide """ 
ligi derecesi hakkmda ' 
hat vermi§tir. 

Bay Aloisi yaz1h hi~ 
beige vermi§tir. Bu te1e 
be§ler k.:>mitesinin öner 
rine resmi italyan cevab• 
bu komite selähiyet ve 
ritesinin tamnmas1 gibi . 
k1byor. Komite Bay Al 
nin te!lebbüsü hakkmda 
rü~mek üzere pazartesi 
lanhya davet edilece 
Komite italynn itirazla 
ve belki de 1ta!yan iste 
rmm gözönünde tutul 
imkänlarm1 tetkik ede 
tir. 

Londra (Radyo) - H 
metin karariyle dünyan1D 
tarafmda bulunmakta 
ingiliz tayyarecilerine 
saat zarfmda en yakm 
soloshaneye müracaatla 
giltereye dönmek i~in P 
portlarmm vize ettirlJJ 
bildirilmi§tir. 

Atina ( Özel) - Srngo 
sistemindeki 10 büyük 1 
liz bombarduman tayY 
Yunan hükümetinin mü9' 
sile F alera inerek benzill 
d1ktan sonra M1s1ra d · 
seyehatlärma devam e 
lerdir. 

_ ..... +-•4'~ 

kan1m1z1n so 
damlas1 

-Ba§taraf1 birincide""" 
gibi bir gösteri harbi iflJ 
sizd1r. . 
~unu da bilmelidir k•• 

banc1 tehlike Habe~ ulU9 

birle§tirmi§tir. J labe,ist•" 
ki bütün 1rklar imparat 
etrafmda tek bir adalll 
toplanarak, yurdlar1n1 1'' 
rmm son damlasma 1'' 

· le korum1ya karar venn•f 


