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oma da 
Nüfus siyasası 
Herşeyin başıdır 

Ulusların en çok önem ver
«likleri siyasa nüfus siyasasıdır. 
Nüfusları çoğalan uluslar kar
''"•nda, yerinde sayanlar, yarı
nın endişesini taşıyorlar. Zira 
•üfus en büyük kuvvet, en bü
Jiik varlıktır. Çoğalanlar 
kuvveUenen, gençliklerini kay
betmemiş olan uluslardır. Öte
kiler ise değişen kuvvet muva
zenesinde küçülme devresine 
ilrenlerdir. Bu bakımdan Ja
ponların çoğahşma imrenerek 
hakanlar \"-oktur. On yıldanbe
ridir ki Japonlar, senede bir 
nıilyon kişi artıyorlar. Uzman
lar, bu çoğalma nisbetinin 
daha yarım nesil ayni şekilde 
devam edeceğine kanidirler. 
Belki ondan sonra, çoğalma 
nisbetinde bir değişiklik ola
caktır. Halbuki bütün batı 
uluslarında nüfusun çoğalma 
nisbeti hissedilecek derecede 
düşmüştür. En faz.la çoğalan 
Almanlar ve ltalyanlarda bile 
a)•ni tehlike ciddiğ surette baş
göstermiştir. 

Yann Japonlar dn böyle bir 
tahlükeyle karşılaşacak, aym 
hastalığa tutulacaklar mıdır, 
bilinemez. insanların ve ulus
Jarm bay.at vr- ölümü ile 
uğraşan, bu hayat ve ölüm üze
rinde hakim olan kanunları 
arayarak onlara bazı tedbirlerle 
tesir etmeğe çalışan "demog
rafi ilmine., göre, gençlik şek
linde tavsif edebileceğimiz bü
yüme ve çoğalma hadisesile ih
tiyarlamanın bir alamet• olarak 
tevakkufu doğuran sebebler bi
linmiyen sebepler değildir. Uz
rnanlar, bilginler istatistik
lere dayanan geniş inceleme 
lerle elle tutulur sonuçlara var-
rnışlnrdır. Nüfus davalarının 
ilim gözüle incelenmiş bulun
masmdan ç.ıkan bu sonuçlar, 
en canlı ve kurtarıcı tedbirlere 
destek olmaktadır. 

Beyaz ırkın tehlüke işaretini 
veren Mussolinidcn çok önce 
de, ekonomik ve sosyal buh
ranların doğurduğu müvszene
sizlikler yüzünden Avrupada 
nüfus çoğalma nisbetinin yıldan 
yıla düşmekte o\duğu bilini
yordu. Gecen ayın sonunda 
~erlinde toplanan Arsıulusal 

ongredt! Alman içbakanı do-
K~nı a:ılığının bilhassa ekono
rnık sebeplerden ileri geldiğini 
ıedderek bata uluslarından çok 
daha fakir olan Çinlilerin çogal
nıakta devam ettiklerini öınek 
olarak ileri sürmüştü. Bu ör
nek düşündürücüdür. Zira 
Çin'.ilerle ölçülemiyecek de
recede zengin olan u!us
lardn normal ölümü karşıla
Yacnlc: kadar çocuk dünyaya 
getirilmemektedir. Bazı mem
lel~etlerde nüfusun azaldığı 
göze batmıyorsa, bunun sebebi, 
çocuk ölümlerinin a:ı..alması ve 
va .. atı olarak yaş haddının, ço· 
ğalmış bu'unmasıdır. Bu sonuç, 
ınodern tababetin verimlerin
den sayılabilir. 

Nüfusun azalm sına başlıca 
sebe

1

p olan sosyal tcsirlcrJe 
savaşan memleketler çoğalmış
tır. Nüfusu çoğaltma işi, her 
yanda ele alanmış bulunuyor. 

_ Sonu i/lint'ı sQ/ıi/ede -.... 
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Habeşistan 
ve Fransa 

Paris 14 (O. R.) - Roma
dan bildiriliyor: Bu sabah saat 
1 O da fevkalade olarak top
ln'lltıya ça w ralan Bakanlar mec
lisi saat 1 O da Venezya sarn
yındn B. Mussolininin başknn-
1. ı altında toplanmıştır. 

"Siy sal çevrenlerle . komoy 
bu toplantıya büyiik bır ehem
miyet vermektedirler. Be .. ler 
komitesince şimdiki hnlde in
celenmekte o!an uz!nşma pro-
jelerini gözden geçirdikten 
sonra. Habeş mese!csi baklan
da Italyan hül<ümetin:n kat'i 
kararlar vereceği nıuhaklcaktır. 

lhtiV~ mevzii ltalacak 
Pnris, 14 ( Ö.R ) - Cenev

rf'ye gelen B.Pol Bonkurun ga
zetcc:lere B. Lava! tarafından 
söylenen nutkun yaptığı derin 
tesirden bahsetmiş ve şunu da 
ilave eylemiştir: 11 Herhalde ih-
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ı·.111m şö/rll(/r. J'ar ŞOI bav soylr~·mi ııCJ "km 

~· ' Türkiye turunu yapan filo-
ların sonuncusu Eskişehir filo
su, yüzoaşı bay ihsanın ku
mandasında beş tayyareden 

, "'t. mürehkcp olarak dün sabah 

,f saat sekize çeyrek kala şeh
rimize gelmiştir. Filo şehir 
üzerinde bir tur yaptıktan 

sonra çok muntazam bir inişle 
Gazemir.deki uçak alanına in
miştir. 

Eskişehir filosunun İzmirc 
galm1;si ifc Türkiye turu bitmiş 
ve alınan vazif elerdc ikmaJ 
edilmif bulunuyor. 

Hava kahramanlarımızı Sey
diköy alanında llbaylık adına 
Y arilbay Sedad Erim, phir 

- Sana besinci saliif edt _. 

Panayırda tedklkler: 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Iran pavyonunda 
Duyduğumuz sevinçler 
Dost ve kardeş Iranla iş ortak
lıgımızın :eni~lemesini bekliJoruz 
Arsıulusal lz.

mir panayırında 

yer alan dost 
devletlerden ikin
cisi lrandır. Bu 
kardeş milJct ile 
siyasal milnaıc

betlcrimiz kadar 
ekonomik müna· 
betJerimizio de ge 
litinıine , bağladı
ğımız samimiğ di
lekler ve menfa
atlerimiz arasın

daki beraberlik 
düşünülürse pa
nayırımızdaki Iran 
pavyonunun kıy
meti b:r kat da
ha artar. Türk
lran dostluğu ale
lade dostlukların 
çok üstündedir. 
Zira Atntürk ve 
Şahinşah gibi iki 
yaratıcı şef;n reh
berliklerile aynı 

yükselme, ilerle
me yolunun yol
cularıyız . lranlı 

kardeıler Türk 
devriminin hayat 
fışkıran eserleri
ne seyirci kalma-
mışlar, onu kendi /rall pm')·o1111111111 medlıali 
özmalları gibi benimsemişlerdir. nomik ve tecimsel münasebet-
Netekim biz de lranm her ileri lerini sıkı sıkıya örmelerinden 
hamlesini ulusumuzun sevinçli kazançlarımız büyük olacaktır. 
bir zaferi gibi alkışhyoruz. Bu Salahiyettar devlet adamları 
güzel ve ıuurlu anlaşma, temiz bunu temine çalışıyorlar. 

kaynaklardan kuvvet alıyor. iki ulusun dostlukları ne ka-
Şimdi dileğimiz dostluklarımı- dar geniş alursa olsun birbir-
zın, kardeşliğimizin bir iş or- Jerini yakından tanımaları, kay-
taklığma çevrilmesidir. İki bü- naşmaları kadar hiç bir şey 
yük memleketin de hakkiyle bu dostluğu verimli kılamaı. 

gelişmek için buna ihtiyacı Bu ı.akımdan Y cnileşen Iranın 
vardır. Türkiye ile lranın eko- 01111 brşbıri salzifrde ....................................................................................... 

Cenevrede görüşmeler -

Kabak kimin batında pktlıyor .1 
-Candidt - Paris -
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Adi insan kendisine bakıp 
başkalann1 istidlal eder. 
Hakim insan ise başka
larına bakıp kendini 

istidlal eder. 
i11san ke11disini tanu11azsa çok 

yanılır. Herha11ki bir şeyi bilmemek 
fena, fakat ke1Zdini bilmemek /ena
danda fenadır. insan kendiSini nasıl 1 
bilir, nasıl tanır ? 1 

Bu başkalarına bakmakla; alıa 

gözile bakmak dedikleri tarzda, ya11i 
1 

tdkik ve mukayese ederek bakmakla j 
mrimkündür. Biz Türkler " kişi kişi
nin aynasıdır ,, deriz. Bu söz, insa
nuı ke11disi11i başkalanrula dalıa CJ'i 
göreceğini a11latu. 

lnsamn etrafındakileride bilıp fa
ıuması lfızundv. Yoksa geçinmek ı•e 

yaşamak güÇ/eşir, lıatta mümkün dahi 
olmtı,abilir. Başkalarını tanımakta bir 
dikkat ve mukayese işidir. Yoksa 
herkesi kendiniz gibi . sanarsanız, 
billıassrz asnmızda, yandınız de
mektir. 

J(endi11i tamnıak, muhitini tanı

mak... Muva//aluydin ve ralıatın 
şart1aruu1an ikiside budar. 

Mazi Om 

Nüfus siyasası 
Herşeyin başıdır 

TI:HI ASltt 
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itimatsız! k veren er 
lhracatç lardan bu yo a sapanların 

Adları eşh·r edilecektir .. 
Yeni ktırum işe başlamak üzeredir: Üretmenler ve 

lzmir ~atıc ar bir iği ihtiyatlı o malıdırlar 
İzmir'deki bazı ihracatcılar 

Türkofisin üzümlere ait fiat
lann asgari hadlerini tesbit et
tikten sonra dış piyasalardan 
sıparişlerin kesildiği iddiasında 
bulunmuşlardır. Aynı zamanda 
rakip memleketlerin dış piyasa
larda üzüm fiatlarını düşürmuk
te olduktan iddia edilmekte idi. 

son günlerde kuru meyva ih
racatçılar birliği tarafından ev
velce tesbit edilip Türkofisce 
kabul edilen ve bundan tlaha 

raber mezkur firma adlarının 
teşhirinden evvel kendilerine 
son defa olmak üzere ihtaratta 
bulunulması Ekonomi bakanlı-

aşağıya oferto yapılm~'llası ğmca muvafık görülmüştür. 

hakkında temin altına aldırıl- Yeni kurum vazl-
mış olan fiatlarda:ı d~ha aşağı fesine başlıyor 
fiatlarla evvelce verdikleri söz Yeni teckil olunan kurum, 
hilafına dış piyasalara tek- üzerine almış olduğu nazımlık 
lif yaptıkları haber alınmış- . vaz;fes:ni pek yakında ifaya 
tır. Bu hale karşı gelmek üze- başlayacaktır. Bu kuruma di-
re lzmir llbayhğı ile Türko- rektör seçiJen iç ticaret umum 
fis lzmir şubesi tarafından müdürü Bay lsmail Hakkı 
bazı tedbirlere başvurulmuş Veral bir haftaya kadar lzmire 
ise de Ekonomi bakanlığı bu gelerek mübayaata başlaya-
tedbirlerı kaf~ görmemek- caktır. Şirket, mübayaalanna 
tedir. Verdikleri sözü tut- başlayıncaya kadar üretmenle-

-ER 

Havagazı .. -.. 
Bugün Uray hesabına 
lşlemeğe başlıyacak 

Havagazı sosyetesi bugünden 
itibaren Uray hesabına işle

meğe başlıyacaktır. Bugün 
devrü teslim muamelesine baş
lanacak ve mahallelerdeki Ha
vagazı saatları tesbit ettirile
cektir. Dün Bayındırlık bakan
lığından Ilbaylığa gelen bir 
telgrafta Havagau mukavele
sinin tasdik için bakanlar ku
rumuna arzedileceği ve tasdika 
kadar amme hizmetinin sekteye 
uğramaması için şirketin he
saplan kapablarak hizmetin 
Uray namına ve tayin edilecek 
bir heyetin mürakabesinde şir
ket tarafından tedvir edilmesi 
bildirilmiştir. 

Uray daimi encümeni dün 
bu telgraf üzerine fevkalade 
bir toplantı yaparak bu mese
leyi görüşmüş ve üç kişilik bir 
mürakaba heyeti tay\n edilmiş 
ve işe başlamıştır. -·--

- Baştarafı 1 inci say/ada -

Hele Almanya - ltalya ve Sov
yet Rusya gibi birbirinden 
farklı devrimler yaratmış olan 
ülkelerde, bu iş, önemli dava
ların başına geçirilmıştir. 

Türkofis, dış kollan vas ıtasile 
yapbrdığı incelemelerde her iki 
iddianın da doğru olmadığını, 
yani Türkofiste asgari dad fi
atlann tesbitinden sonra alıcı
lara emniyet ve itimat telkin 
edilmiş olduğundan birbirini 
müteakip önemli siparişlerin 

verilmekte olduğu ve verilece
ği ve rakip memleketlerin de 
fiatleriııi kırmadıkları anlaşıl-

mıyarak eskiden olduğu gibi rimizin ve lzmir satıcılar birli· Tabanca bulunmuş 
harici ticaretimize karşı itim t- gının piyasaya lüzumundan Fatih mahallesinde Hamza 
sızlık uyandırmak istiyen ibra- fazla mal arzedecek fiatlerin oğlu Şükrü ile Tepecikte Hü-

mışbr. catçıların adları Türkofisçe bila sebeb düşürülmesine ye se};n oğlu Hüseyinde birer 
Verdikleri sözU tE'sb t edilmiş olduğundan bu netice itibarile üretmenlerin bıçak, Geçeci1erde lbrahim 

Unuttular gibilerin adlannın teşh!rine zarar görmelerine meydan ve- oğlu Mustafa da bir tabanca 
lzmirdeki bazı ihracatçıların lcarar verilmiştir. Bununla be- rilmiyecektir. bulunmuştur. 

Türkiye uyanıklık akışının 
dışında kalmamışbr. Nüfusu 
çoğaltma siyasasına candan sa
nlan devrimci şeflerimiz bu 
amaçla birçok köklü tedbir
lere başvurmuşlardır. Devletin 
bütün ümitlnrini taşıyan, yarı

nın modem Türkiyesini yara
tacak olan işlerin başı nüfus 
siyasasına dayanır. En geniş 

enerji kaynağı odur; en büyük 
zenginliği, refahı o doğurabilir. 
Ulusal savaştan çıktığımız yıl· · 
larda on dört milyon nüfusa 
olan Türkiye, bugün muhakkak 

·····~~~~·····~~~i~····~~~~~~····('.'.:~'~i·~~~i'''''''''""'''"''''''"'"'''"''''~~~~~~~····~~·~···················· 

6 Kişilik ir 
Didim ve Milet 

ki on sekiz milyona yak· 
!aşmıştır. Topraklarımızın hak· 
kiyle işlenmesi ıçın bu 
nüfusu iki katma çıkarmağa 

ihtiyacımız vardır. Yanm ne
sillik bir devre içinde buna 
muvaffak olacağımıza da ina
nıyoruz. Bu bakımdan önü· 
müzdeki 20 ilk teşrinde yapı· 
lacak olan genel nüfus sayı
mının büyük değerini anlam1· 
yacak bir yurddaş düşünüle

mez. Bu sayım bize çok şeyler 
öğretecek, çok şeyler kazandı
racakbr. Gerçek durumumuzu, 
çoğalma kudretimizin derece
sım bu sayede anhyacağız. 

Nüfusun en çok hangi bölge
ler de çoğaldığını, bazı bölge
lerde çoğalma nisbeti daha 
azsa bunun sebeplerini biJece
ğiz. Nüfusumuzu çelik elle ko
ruma siyasetimizin yeni yolunu 
şaşmaz bir kP.sinlikle çizmeğe 
imkan bulacağız. 

Bundan ötürüdürki bu sayı· 
mın en doğru, en şaşmaz so
nnclar vermesine çalışmak bü
tün yurddaşlara diışen kutsal 
bir vazifedir. 

Se-vke1. :BiJ.gln 

Ertwt wl yatı lzmirde 
Türk tarih tetkik cemiyeti- konuklayacak ve bu üç gün 

nin üyelerinden on altı kişilik içinde Efez harabeleri ile Ber-
bir grup cemiyetin ikinci baş- gama harabeleri ve şehrimiz-
kanı Bayan Afet ile bir;ikte deki eski lzmir hafriyatı tetkik 
dün sabah saat sekizde Ertuğ- olunacaktır. 
ruJ yatı ile lstanbııldan şehri- Beledire tarafı.~dan ~isafir-
mize gelmiştir. Heyete eski l~r şerefıne .bug~n Şehır ?a-
ilbay General Kazım Dirik te zınosunda hır zıyafet verıle-

f k t t kt d
. ceği de zannedilmektedir. 

re a a e me e ır. 

Heyet pasaportta ilbay Fazli 
Güleç, Parti başkanı bay Avni 
Doğan ve yarşarbay Suad ta
rafından istikbal ve Alsancak 
istasyonunda da teşyi o!ua-
mu~tur. 

Konuklar dün yattan çıkar 
çıkmaz otomobillerle doğruca 
Alsancak istasyonuna geçmiş

ler, oradan hazırlanan hususi 

Dün sabah Sökeye giden 
hususi otokar akşam saat 
23 de şehrimize dönmüştür. 

Heyette tanınmış tarihçileri
mizden Bayan Afet ile birlikte 
yedi bayan ve Bay Fuad, Bay 
Yusuf Ziya ve diğer altı ~enç 

tarihçi vardır. 
Konuklar bugün öğleye ka-

c•ım---------•= bir otokarla Didim ve Milet 
harabelerinde tetkikat yapmaK: 

dar istirahat edecekler ve öğ
le yemeğini hususi surette ko
mık ta yedikten sonra saat 
13,30 da otokarla Selçuğa gi
derek Efez harabelerini tedkik 
edecekler ve akşama avdet 
edeceklerdir. 

Satılık 
Kurs Şevrole 
1934 Modeli, bir elde ve 

gayet itinalı olarak kullanıl
mış adeta yeni denilecek bir 
vaziyette Kurs bir Şevrole 
otomobili satılıktır. Hususi iş 
sahiplerine ve bilhassa dok
torlara çok elverişlidir. 

Görmek ve görüşmek isti
yenlerin dolmada hükumet 
karşısında Jiro ve şürekası 
ticarethanesinde bay [ Güvi-
do Alyoti J ye müracaatlan. 

s. 2 5-1 
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üzere Sökeye gitmişlerdir. 
Tetkik heyeti şehrimizde üç 

gün kalarak Gazi konağında 

Saylavların 

Tetkikleri 
lzmir saylavı bay Kamil dün 

Menemende seçmenlerile te

mas etmiş, Mahalli ihtiyaçları 

araştırmıştır. Bay Kamil, ilçe

bay, Şarbay ve parti başkanı 

ile birlikte devrim şehidi Ku

bilay abidesini ziyaret ettik

ten sonra ıehrimize dönmüatür. 

Kontrol memur
larına vazifeleri 
Bildirildi 

Dün saat on dörtte genel 
nüfus sayımı bürosunda bir top-
lantı yapılmış ve bu toplantıda 
bugün yapılacak olan genel 
kontrol hakkında memurlara 
vazifeleri bildirilmiştir. 

Bugün genel kontrol polis, 
uray ve sayım memurları hep 
birlikte YAD aklar 

C. Alman}aya ve Orta Avrupaya 
ihracatımız bu yoldan yapılacaktır 
Ankara Türkofis başkanh

ğlndan odamıza gelen bir yazıda: 

Orta Avrupa ve Cenubi Al
manyaya yapılacak ihracatın 

~östence yolundan geçirilmesi 
için hükumctimizle Romanya 

arasında b?r anlaşma projesi 
hazırlandığını bildirmekte ve 

şimdiden bu yolun tercihi,ürün
lerim zin çıkatını kolaylaştıra-

cağından şayanı temenni ol
duğu ilave edilmektedir. 

Bu yolun başlıca f aideleri 
şunlardır: 

1 - Köstence yolu Triyeste 

battma nazaran sür'at bakı

mından yarıdan fazla kısadır. 

Triyeste yolu ile on bir gün 

süren hu sevkiyat, Romanya 

Köstence ile beş günde yap

mağı taabhüd etmektedirler. 

Yaş meyve ve sebzelerle, 

yumurta nakliyatında iki yol 
arasında bu kadar büyük bir 

müddet farkı Köstence müna

kalatının faidelerini gösterme
ğe kafidir. 

2 - Romen Seyrisefain ida

resi Köstenceden vapurdan 

boşaltma ve yükleme işleri için 

ltalyada olduğu gibi ayrıca bir 

mutavassıta ihtiyaç olmadığını 

bildirmektedir. 

3 -Nakliye ücretlerini mas

raflar dahil olduğu halde Ro

men Seyrisefain acentaları Türk 

lirası üzerinden tahsil edebile

cekleri gibi Lehistan, Cenubi 

ve vasati Almanya iç;n de 

doğru konşimento kesebilecek
lerdir. 

Köstence limanını, Türkiye 

ihracat emtiasının meı kezi ve 

şarki Avrupa için transit tarik 

olarak kabul etmek iktisadi 

menfaatlerimize uygundur. 

Türkofis, tüccarlarımızın bu 
yolu ihtiyar etmelerini ve ibra-

~ 

bile bu tarikin kendilerine tav
siyesini bildirmektedir. 

Hükumetimizin büyük bir 
ehemmiyet verdiği bu yolun 
kullanılmasından iyi neticeler 
elde edilebileceği kanaatın

dayız. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Katil 
F erhadın dün 

Sorgusu yapıldı 

Kalil Ferltad 
Dünkü sayımızda Ferhat ad

lı bir arabacının arabacı lbra
himi öldürdüğünü yazmıştık. 
Dün Ferhadın sorgusu yapıl-

mıştır. Katil lbrabimin çe
kiçle kendisine tecavüz ederek 
karnına vurmasından müteessir 
olduğunu ve hiddetini yenemi
yerek bu işi yaptığını söyle
miştir. 

.... ........ . 
Bir top kumaş çalmış 
Değirmendağındaki dükka

nına Odunpazarmdan kumaş 
taşıttıran Dede oğlu Mustafa
nm 520 kuruş değerindeki bir 
top kumaşını çalan Musa 
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uşad -----Beledive intih•" 
ilbay F~zli Güleçle ~ 

başkanı Yozgat sa)':-~ 
Avni Doğan dün sa 
sekiz buçukta birlikte ~ 
otomobille Kuşadasına 
)erdir. 

Kuşadası bel~di~e İ ~ 
kanuni bazı eksıklıkltt 
sile feshedilmişti. ~ 
Fazlı Güleç tarafın tttf 
edilmiş ve parti baş!~~ rl 
saylavı bay Avni J.JV»~ 
fından yoklama yap 

şam avdet edilmiştir. ,-' 
Partinin nizamına UJ 

rak yoklama aleni kı.tl 
parti içinde görüş far ~ 
olan bazı arkadaşla~ 
tatmin edecek bir 1 

pılacakhr. ff1' ti 
Seçim alb gün de ~ 

cek ve bu müdde~ ~ 
halk reylerini mütte~ 
riyet halk partisine " IJI 

Asıl arla yedekler sOll ~,. 
kaya kadar belli o~~ ti 
tihabat tamamen bıtti ~ 
ra anlaşılacakbr. ~~!u ~ 
bnda icap ederse ~;., 'fi 
Bay Avni Doğan te ~ 
adasına gidecektir. 8d. Pi' 

A"tJl bat etrafında ba! . • 
bir söylev vermıştır· ·ti"}~ 

Gençler intihabat 
1 al' 

k dat çok yakından ala a 
ta dırlar. 

ltalya 
Rom;~y;dao 
Buğday aldı~ 
Son günlerde 1talY

3
'. ~ 

yadan mühim rniktard;iib'T'J 
satın almış, ve bıı rtll ~ 
tan mütevellit ~o~~: 1,,ı ...:.1 
60 mı serbest dovı d• ~ 
lan yüzde kırkını . eO• ~ 
yolile ödemiştir . .Ab•'~o1 
Bakaoı da 28.000 "' · ' . e 
day satışının te~ın buıııJJl '..~ 
beyan etmiştr kı, ~~lil· .,.. · log...-, · 
vagonu, tediyesı y f 

. ile yapılmak üzere, ~' 
na sevk olunacaktır• b~Jil'~ 
raftan ihracatçılar 0 ~ 
4,900 vagon b~ğ~~~;e "/ 
nın yüzde 15 1 0 ibıtç r! 
mek üzere, IsviçreY:tıst~sl 
mesine müsaade t e~ 
hükumete müraca~ ..... ~ioJP ... 

·1111 • .,.... 
Dış tecimin tanı• ~ 
ian komisyonda calı,,.-~ 
rın Lehistana Y~C,c1tı" ,( 
vagon yaş üzüm 1ebi5t;7~ 
vafakat etmiştir.L ..,~t' 
lan bu sataşlard~le ~~~ 
borçlar Lehistante~iye ~ 
arası~~a ~~:~u!are ad~ 
SlhÜ~A, 

G .. ınelıle ~ 
OÇ ır'~ 

Hakkınd• b ~ 
Göçmen sıfatile ,yılı ~ 

kabul edilib 2sı.0 ~eriO" ;,;, 
göre nüfus d~reJıii'clı- 'JıJI 
dilerine muhacır .ı. Jçtl"' ./ 

kkaJl«P' ~il r. .... 
miş olanlar ha b't e~ 
lıktan ilbaylıi• ufo• . ~ 
miştir. Bunda 0 telefi , 
rine kayd rnııam.~ I<ijtdı ~ 
yorsa da rnuba~eriliıl'~ 
ların cüzdanları ·r ıcajt ~ 
dar bu muhacı rı·oe .... _,,,. 

ye ~ tr:!, 
nüfus cüzdanı . e 1 ,,- i'-
kabul edilmeler• ~1.rıocl~ıll' 

b .. t .. n b• · bil"" 
asının u u kler• 
fade edebilece 

miştir. ~ 

K fkastıı a e1'et ~ 
Mısırdall .;.~el" ;f 

KafkasyanJP ~l<•rtd':~ 
sırdan şeker ""'' ·ık fabrı .... , 
kurulan ı f•bfl~ 
başlamıştır. ~:.S..ı: 
5 ton şeker 19 

bu şeker · • 
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Ihtilil Kraliçesi 
TALY•~N 

Rohesplyeı-
Yere Seren Kadın 

}.;·························································· ..............•.........•.. 
ılnıitk frwilli ,·oımm - 33 - /Jfr iHci luilıwı 
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ıu muhafaza eden Bıyo Varen, man temiz adamın dudaklarına I 
~obespiyere karşı ittihamname- emsalsiz bir tebessüm gel- j 
sıne başladı. Ulus mümessille- di. Mağlüb etmek hırsile 

rine karşı menfur bir casusluk hareket eden Talyen, Robes-
teşkilatı kurmakla, komiteleri piyerin en kudretli hempası 
boğmağa çalışmakla, her işte olan miisellah kuvvetler başkanı 
kendi keyfine göre hareket general Hanriyooun hemen 
etmekle, kanunları mukave- tevkifini istedi. 
metle karşılandığı zaman he- Biyo Varen, ihtilal mahke-
men meclisten uzaklaşmakla mesi başkanı Dumas ile Lir gün 
nihayet mutlak bir hakimiyet evvel Jakobenlerde en bara-
olmasını gütmekle onu ittiham retli tahrikçiler arasında bulu-
etti. nan general Bulanjenin de ona 

Bu haklı ittihamların her biri kapılmasını istedi. Bu tetkikler 
hiddet çığlıklarile karşılanıyor · hemen alkışlarla kararlaştı. 
du. Biyo-Varenin şu son söz- Terezyanın yarı intikamı alın-
lerit delice alkışlarla bir kat mıştı. 
daha kuvvetlendi: Robespiyer yeniden söz is-

- Hepimiz şerefimizle öle- tedi. Dağ tepesinden yükselen 
ceğiz. Zira .zalim bir müstebi- yeni çığlıklar bunu reddetti. 
din emri altında yaşamak isti· Hepsi, onu sükuta mecbur et-
yen bir tek saylavın bile bu- mekte az çok ilgili idiler, zira 
rada bulunacağını zannebnem. her birini kendi aleyhine süren 

Sapsarı kesilen ve hiddetten muhtelif sebepler ifşa etmesin-
kabına sığamıyan Robe!piyer den ve bunca zamandaııberi 
kürsüye fırlamıştı. T ehdidkar hüküm süren bu sesin yine 
bir sesle başkandan söz istedi. meclisi hükmü altına almasın-
Fakat salonun her köşesinden dan korkuyorlardı. 
aynı bağırı~ yükseldi, ona Barert Vadye geride birbirini 
çarptıt onu süküta mecbur etti. takip ettiler. Şu sonuncusunun 
Hep bir ağızdan tekrar edi- bunaklık gevezeliğile müstebi-
liyordu: de karşı sıraladığı sitemler 

- Kahrolsun müstebıd! Kah• kuvvetini kaybediyor, çocukca 
rolsun zalimi şeyler oluyor, hatta eğlence 

Robespiyer yerine dönmek mevzuu olmak tehlikesini gös-
lizere iken, kürsünün merdi· teriyordu. 
veni iSnünde yolunu kesen TaJyen gülüşlerle silahı elin· 
Talyen karşısına dikildi: den düşen ittihamıo akim kal-

- Ben, dedi. Perdenin ta- masından korktu: 
nıamile yırtılmasını istiyorum. - Münakapyı hakiki nok-
G8riiyorum kıt yırtılmış bu- tasına döndürelim! Dedi. 
lunuyor. Suikasdçıların mas- Hili medise karşı koyan 
k~leri düşürülmüştür. Ba- Robespiyer, mağrur bir eda ile: 
şımın tehdid altında olduğunu _ Onu ben hakiki nokta-
biliyordum, ve şimdiye kadar sına döndüreceğim. 

Talyen bir gün evvelki nut-

kunu, iftiralarınıt mütemadi 
şüphelerini, zulümlerini yüzüne 

zeteleri 
• 

mış 

minatı ... 

ansızın dillerini 
benzey<>rlar 

Sayımda 
Yurddaşların 

•• • 
ooevı 

süküt durmuştum. Fakat dün 
Jakobenlerin toplantısında bu
lundum. Yeni Kromvel ordu
sunun teşekkülünü gördüm. 
Vatan için titredim ve Kon· 
vansiyon şu adamı suçlamak 
C~saretioi göstermezse, göğ
sunü delmek için bir hançerle 
silahlandım. 

çarptı. Müstebidin gururunut 
zulmünü, diktatörlüğünü, kim

serıin kendisinden bekleyemi
yeceği bir azimle ortaya sürdü. 

ltalya ise Irak şeklinde bir manda 
ile de iktifa t · 

Kültür bakanı on bin 
.., 

çucugu 

Talyen bıçağını çekti ve 
Robespiyere kaldırdı. Bu jest 
tnütbiş alkışlandı. Talyen it · 
haınlarına devam etti ve ken
di kendini ileri atarakt Robes
piyerin etrafında olduklarını 
iddia ettiği "sefil ve sefih 
şahıslaralt karşı hürriyet ve 
faziletin mümessili tavrını ta
kındı , 

Eski bordo prokonsülünün. 
Kabarus kadının fı~ıkınm ağ-

Bu kadarı fazla idi. Samimi, 
inanlı, doğrut afif ve fakir 
olan Robespiyer Bordo rüşvet

cisi ve düşmüş bir aristokrat 
karısının aşıkı tarafmdan daha 
fazla ittiham edilmeğe tahammül 
edemedi. Soğukkanlılığını kay
betti. Kızgınlığından kan yü
züne vurdu. Adeta boğula bo
ğula haykırdı: 

- Yalandır, ben .. 
- ~~·omı 17ar --.... 

ELHAMRA 1. 
MİLLi KO'TÜPHANE SİNEMASI 

SON GÜNAH 
B. f ı - k t .. - den öksüz kalan iki çocuk kardeş ol-
ır e a e yuıun . . 

muşlar. Büyümüşler biri kanunu temsıl edıyor. 
VİLLIAM POVEL 

D
. . k harici bir adam olmuştur. 
ıgerı an un 

CLARK GABLI~ 
Bu birbirine .,.ıd yaradılmış iki eski arkadaş aynı kadını 

seviyorlar M Y R N A L O Y . . 
H k 

. .. esi elzem olan bır fılm er esın gorm . . 

A PARAMUNT dünya havadıslcrı 
yrıca b' . . k' 25 

Her akşam 9t15 seansında ırmeı mev ı , 
Ba kon 35, hususi 50 kuruştur. 

Londrat 13 (A.A) - Adis -
Ababadan Röyter ajansına bil
diriliyor: 

Habeş imparatoru, bu akşam 
ra dyoda Avrupa için Fransızca 
olarak bir söylev vermiş ve bu 
söylevde Ual - Ual hnd'sesi 
hakem komisyonunun hükmü
nü hatırlattıktan sonra ltalyan 
muhtırasındaki ittihamları pro· 
testo ederek bunun ya!nn ol
duğunu söylemiştir. 

Negüs, Habeşistanın bu 
muhtıraya cevab vcrecegmı 

ve Cenevredcki Habeş dele· 
geleri heyeti bir uluslar sos-
yetesi tahkikat komisyonunun 
teşkilini istemek için talimat 
al~ığını bildirmiştir. 

imparator, memleketinin Ce-
nevrede hak ve adalete uygun 
bir anlaşma temenni ettiğini ve 
fakat icabederse her türlü te
cavüze karşı koyacağını söy
Jiyerek sözlerini bitirmiştir. 

NegUs ne fartla tecmı 
Muhafaza edeblllrmlf 
Paris 13 (A.A) - Tan ga-

zetesinin Romadan aldığı bir 
telgrafa göre bazı teklifler ara
sında İtalya Habeşistanda İn
gilterenin Iraktaki durumuna 
benzer bir durum verilmesi 
hakkında olan teklif J<omada 
en çok kabule değer gibi gö
rünmektedir. Bununla beraber 

e mıyor .. 

I ltabcşte inuıynz alall Rıekct 
talya tatbiki Habeşistanın eyi 

niyetine mütevakkıf kalacak 
her türlü anlaşmayı reddettiği 
için Italyanın Habeşistan üze
rinde siyasal ve süel kontrolu 
elzem addedilmektedir. Negüs 
bu takdirde tacını muhafaza 
edebilecektir. 

Rlcket çok memnun 
Londra, 13 (A.A)-Ricket bu 

akşam Kroydona gelmiştir. Ric
ket İmtiyazı muhafaza etmek 
ve işletmek niyetinde olduğunu 
söy ' emiş ve dünyanın uxun ıa
mandanberi görmediği bir im
tiyazı elde ettim. Bu işin ba
şarılmasından dolayı bilhassa 
gurur duyuyorum demiıtir. 

Y erleştirmeğe çahşıyor 
lstanbul, 14 ( Ö.D) - Pan

car ekimi az olduğnndan Uşak 

şeker fabrikasının bu yıl işle
miyeceği Ankaradan bildirili

yor. Köylünün zarara uğrama
ması için tedbir alındı. Yetişen 

pancarlar Eskişehir fabrikasına 
gönderilecektir. 

Kayseri fabrikası 
lstanbul 14 (Ö.D) - Kayseri 

kombine dokuma fabrikasının 
açılma töreninde bulunacak 

Habeş 
• •••• 

Genel seferberlik 
Haberini tekzip 

Ediyor 
Adis - Ababa, 14 (A.A) -

Röyter Ajansından: 
Habeş hükumeti genel se

ferberlik emrinin neşredilmek 
üzere olduğu hakkındaki ya
yıntıları resmen yalanlamak
tadır 

Muğla pazarında 
Muğla, 13 (A.A) - Bugün 

pazarda buğdayın yirmi Jitre5ı 
doksan - yüz onbcş, arpa eJJi 

1 
olan Sovyet heyeti bugün geldi. 
Heyet burada kalmıyarak An
kara yolile Kayseriye hareket 
etmiştir. 

On bin çoeuk mektepsiz 
• lshınbul 14 ( Ö. D) - Kül
tür bakanı Saffet Arıkan bu-
g ün de okullarda yer olmama
sı yüzünden açıkta kalan tale-
be işile meşgul oldu. ~eml~
ketiu muhtelif şehırlerın 
açıkta kalan telebesi sayısı on 
bindir. 

..... 
BUyUk gösteri• yapıldı 

T ı.·· .. l3 (AA) - Kas· aşKopru, . . 
tamonu bölgesinin kendır kuy· 
nağı olan Germeç. D~r~m~. P_:'
zarında ilk kendır urununu11 
pazara gelişi milnasebetile bü· 
yük gösteri yapılmıştır. 

Kendirhane bayraklar'a süs
Jenmiş, kendir elyafları, kendir 
çubuklara arasında sicimler ya
pılmış, birinci, ikinci ve üçüncü 
lüğü kazananlara tecim ve en· 
duslri odası tarafından hazır-
Janan hediyeler verilmiştir. 

Pazarda yirmi bin kilo . k.en: 
dir elyafı satışı olmuş, bırıncı 
26, ikinci 24, üçüncü kcodirin 
kilosu 18 kuruftan satılmıştır. beşe kadar aatalmışbr. 

~-----------------~ 

ANKARA B
•RAsJ Ornıan çiftliğinde yetiştirilen hususi bir tip Arpa Ue 
1 Huhlondan (Şerbetçi Otu) yapılmaktadır 



'~~-------------------------------------=~ 

1 
·--- . ıi 

Aydın oğlu Bay Mehmed ile Prenses Soflya arasında bir macera 

• • • 
ırgıyı 1 na ldı 

ölümle biten sevginin uvveti 
:EJ:nl~iki tarihi: :romnıı -31- "'Y'" zan; 'F>Prvin. ~emaı 
••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

''Ben şimdiye kadar kimseyi sevmediın amma 
Aşkın kudretine iman ederim 

Jülyet - Sözleriuizden bir 
şey anlamıyornın. Hayatınızı 
benim için feda etmek.. Bu 
nedir ? Şahitleriniz kim iyi 
kalpli genç .. Siz kimsiniz? Al
lah için söyleyiniz bana ... 

Bay Sarı - Hayatım beni 
affediniz, kalbim çoktan sizin
dir Jülyet.. Şahidlerimi istiyor· 
sunuz prenses ve ablanız .. Ben 
Türk ordusunun kumandanı
yım.. Görüyor ve hissediyorum 
kj bana inanmıyacaksınıl.Biraz 
oturunuz. İstirahat ediniz. Sizi 
Birgiye yollıyacağım. 

- Çörekbaba - Evlid, na· 
sıl hakkım var mı? Hüsnü 
mutlak her güzel yüzde ayan
dır. Bu güzel kızcağazla lafı 
uzattın. Zaten bu bahası ol
mıyan armağanı ben sana ge
tirdim. Mübarek olsun oğlum; 
Eyvallah bana izin; ben o ka
dar konuştum, bir türlü bir 
şey söyletemedim. 

Bay Sarı- Sana çok müte• 
şekkirim. Bu dilber kızı emin 
iki ceugaverimizle hemen Bir· 
giye göndereceğim. Çünkü öyle 
istiyor. Kaderde varsa gene 
birleşiriz. Bizim gönül işlerinde 
cebir ile işimiz yoktur. Söyle 
hemen bana gelsinler. 

Çörekbaba- Fesuphanallah, 
her şeyde bir sır gizlidir. Hayır 
mutlak nasibin olsun. Hu evlit, 
şimdi gönderirim. 

Bay Sarı - Düşünme Jıilyet; 
seni muhafızlarımla göndere· 
cegım. Prenses ve Viyoletle 
görÜf. Sonra sözlerime inana· 
caksın. 

Jülyet - Neden izahat ver· 
miyorsun kahraman genç. .. Be· 
nim hiçbir şeyden haberim yok. 
Prenses ve ablam emrettiler. 
Seni burada saadet bekliyor 
hemen gel dediler. Ben de 
koştum. Lakin başıma bu fela
ket geldi. Size çok teşekkür 
ederim. Bana esir muamelesi 
yapmadınız. 

Bay Sarı - Bütün bunlar
dan benim haberim var Jülyet; 
fakat sana inandırmak müm· 
kün değil.. Siz esir değilsiniz. 
Size fazla izahat vermeğe me· 
zun değilim. Onlara kavuşunuz, 
herşeyi anlayacaksınız. 

Jülyen - hahat vermi-
yorsunuz ki, neye inanayım, 
ben zalim bir kız değilim. Aziz 
kumandan, karanlık içinde yü· 
züyorum. Anlamıyorsam beni 
af ediniz. 

Bay Sarının ellerini tutarak: 
- Rica ederim, fakat neden 

titriyorsunuz. Eıleriniz de ateş 

gibi, sizi müteessir edecek bir 
şey mi söyledim? ... 

B. Sarı - Hayır Jülyet, bu 

sıl'l'ı anlıyamazsınız, azab çe· 
kiyorum. Söylememek mecbu
riyetindeyim. Beni mazur gö· 
rünüz. Bakınız ruhum cehen
nemler içinde yanarken ben 
susuyorum. Ben ancak taliime 
küsüyorum. 

Jülyet - Yalvarırım size sev
gili kumandan; Anlatınız. Göz· 
lerinizde yaş var. Bu çok mu· 
kaddes damlalar, hangi mes'ut 
sevgili için akıyor. Ben şimdi
ye kadar kimseyi sevmedim 
amma; bir aşkın kudretine iman 
eder·m. Demek siz muztaripsi
niz. Size bir hizmette buluna 
bilirmiyim?. Benim de fedakar 
bir kalbim var. Haydi sevgili· 
nizin başı için söyleyiniz. 

Bay Sarı - Evet gözlerimde 
gördüğünüz yaşlar, aşkımın 
inc!l.eridir. O muazzez ismi söy• 
lesem inanmıyacaksınız. Evet 
çok muztaribim bana hizmet 
etmekmi ? Bu sizin elinizde, 
sevgilimin başı benim için bü· 
tün bir hayat, o mukaddes ha~ 
benim ruhumdur. Hayatımdır, 
emelimdir. Fakat bu yemine 

, 
karşı iradem eridi. Muhayyel 
a~kım sizsiniz Jülyet.. Si· 
zin hayalinize ibadet ediyo· 
rum. Neden sustunuz; gü
zel yüzünüzd ~ hayret alamet
leri görüyorum . inanamadınız 

değil mi? Evet s;ze bak veri· 
yorum. Tekrar ediyorum Jül
yet, muhayyel sevgi im sizdi
niz... Haydi atlar geldi. Bu 
akşam da şahitlerimi dinlt!rsi
niz. Verin:z hiç olmazsa elinizi 
öpeyim. Yalnızlığımda ruhum 
için teselli membaı olur. Bu 
kadarcık lütfünüz aşkımı.ı ha· 
tırası olsun. 

Jü1yet son derece şaşkın bir 
halde ayağa kalktı. Çadırın 
kapısında bekliyen atlara ile· 
riledi, Binecek kudreti kal· 
mamıştı. 

Bay Sarı- (eğilerek) Omuz
lanma basınız .. Kolaycacık atı
nıza binersiniz. Prensese ve 
Viyolete hürmetlerimi lütfen 
söyleyiniz. Bana karşı ufak bir 
meyliniz hasd olursa bahtiyor 
olacağım. Roberle bana yaza· 
bilirsiniz sevgili Jülyet .. 

- Sonu var -

Türkiyede Bağırsakçılık 
Türkiyenin oldukça önemli 

ihraç maddelerinden biri de 
bağırsakçılıktır. Bu madde ül· 
kemizde koyun, keçi, kuzu ve 
sığırdan alınmaktadır. 

Sığır bağırsakları, hayvanla· 
rın ufak cüuede olmalarından 
bunlara olan istek diğer ciuı 

bağı;ıakhra nazaran pek azdır. 
Bununla beraber ince olan ku· 
ru sığır bağırsaklarını Alman
ya ve Çekoslovakya çekmek· 
tedir. 
Koywı ve keçi bağırsakları· 

na gelince, bunların gerek 
Amerika, gerekse Avrupada 
kesimi nisbeten az olduğundan 
istek buna göre fazladır. Bun
lar arasında en ziyade aranı· 
lan bilhassa Şark vilayetlerinin 
Karaman koyunu bağırsak· 
landır. 

Mısır, Yunanistan ve diğer 

Balkan ülkelerile Şimali Afrika 
memleketlerinde koyun ve ke
çilerin bağırsakları cins itiba· 
rile rağbet kazanamam4lardır. 

Acun genel bağırsak ithala
tının % 50 sini Amerika birle· 
şik devletleri çekmektedir. 
Bağırsaklar dış pi yasalarda 
bilhassa ülkemizde henüz ya· 
yılmamı~ olan sucuk imalinde 
kullanılmaktadır. 

Keçi bağırsakları hariç ol
mak üzere Türkiyede Karaman, 
Dağlıç koyunlarından istihsal 
edilen bağırsaklar cins iti· 
barile en çok aranılan ha· 
ğırsakladır. Dünya istihsalatı 

bakımından Rus Türkistanı ve 
Kalmuk cinsleri bağırsaklardan 
sonra ikinci dereceyi Türk ba
ğırsakları tutmaktadır. 

Türkiyede kara keçi tipike
çilerden istihsal edilen bağır
saklar dahı cinslerinin sağlam 
lığı dolayısile ikinci derecede 
bağırsaklardan sayılmaktadır. 
Diğer taraftan tiftik ve oğlak 
bağırsakları altıncı derecede 
gelmektedir. 

Iran, Sariye, Irak, fjJistin_ 
gibi memleketlere nazaran Tür
kiye bağırsakcılığı bazı nokta· 
lar ıslah edildiği takdirde el· 
bette daha yüksektir. 

Şarkı karip memleketlerine 
kıyasen Türkiyede mezbahalar, 
işçilik teşkilatı ve topla ko
laylıklan daha ileride olduğu 
için diğer bazı hiınmetlerle 
Türkiye bağırsakçılığı yakın 

şarkta en ileri gelen bir mev
kii elıle edebilir. Coğrafi va
ziyetimiz müsait olduğu için 
Avrupa ve Amerika alıcıları· 
nın ilk merhalede ~rişebile
cekleri memleket Türkiye ol· 
duğundan ve Anadolunun bir 
çok merkezlerine münakalat 
vasıtalan diğer yakın Şark 
memleketlerine kıyasla daha 
iyi ve fazla bulunduğundan 
alıcıların ihtiyaçlarını evvela 
Türkiyeden iyi fiatlarla temin 
etmeleri ve Türkiye bağırsak
ları plase edildikten sonra di
ğer Şarkı Karip memleketle
rinin bağırsaklarına rağbet 
edecekleri tabiidir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Senenin 
Şaheser filmleri 
FOLI . BERJER 
"Maurice Chevalier,, 

•abeseri 

TAYYARE Sineması PERGÜNT 
Abdülhamit 

Türkçe sözlü 

K~~y~ka 
MONTI:: KRITO 

ZEVK GEMiSi 
•••••••••••• GENE YAŞIYA'cağız 

Anna Sten ve F re· 
derik March'in bü-

EYLüL ÇARŞAMllA 
AÇILIYOR 

•• •• gunu ALİ BABA 
Türkçe sözlü 

•••••••••••• 
P ARiS ESRARI 

' ük filıni 
•••••••••••• 

SEN BENIMSıN 
Elizabet Bergner 

•••••••••••• 
YÜZ SENE SONRA 
KIRMİZi' .. Ç{ÇEK 

Bu senenin en büyük, en müstesna filimle· 
rini temin eden "Tayyare sineması,, geçen 
sene kazandığ: rağbete bihakkın mukabele 
etmiş olacaktır. Fiatlerde tenzilat yapılmıştır 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SiYAH GÖZLER-ZUZU-EBEDİ BAHAR 

...•.............•............••.......................... 

• ~·a~· --~IİI - . • m • 

]AN DARK 
•••••••••••• 

ÇiNGENE BARON 

HAVA FİLOSU 

AŞK 

uı 

Son Dakika: 
ngiltereyi t h i mi? 

lngiliz büyük Ana Y urd filosu 
kdenize nnak edilecek olursa .. 

Bu filo gelnıeden ltalyan filosu harekete geçmiş huluuaca1' 

Roma 14 ( A.A) - Ciorna
le D' ltalia gazetesi Lavalın 
Fransız - Italyan dostluğu hak
kında söylediği sözlerdeki sa
mimiyeti kaydettikten sonra 
şunları ilave ediyor : 

Bu sözlerin samimi olmadı
ğına inanamayiz. Çünkü Lava! 
Italyanın meşru isteklerini ta-

lngıJiz/eria R.odMY zırhlısı 

nıdığını sarih olarak söylediği· 
ni yazmaktadır. 

Roma, 14 (A.A) - A:ı:ione 
Goliniale mecmuası yazdığı bir 
yazıda kendi denizimiz diye 
tavsif ettiği Akdenize yeni bir 
lngiliz harp gemisi geldikçe 
tarafımızdan mukabil tedbir 
alınmamasına imkan yoktur. 

··' demektedir. Bu mecıııu 
!arı ilave ediyor: fUo__. 

lngiltereye anayurd Jılll' 
sahillerimizin yakinine; fi' 
tiği takdirde tarafıınıı ~ 
rilecek ~çevaJl~a-ağı~ fJ1 
caktır:-V., -bu cevap . ıııı-

·ıaııt gelmezden evvel verı 
lunacakbr. 

Yunan sularında 
Italyan filosunun 
Y unanistanı tehdit 

• 
harekatlerı 

Atina 14 ( A.A ) - İtalyan
ların bir torpido muhribi ile iki 
torpidosu daima Sunyon burnu 
civarında demirlemif bu!unmk
tadır. Gazeteler hükümetin Ro· 
ma nezdinde teşebbüste bulun
masını istemekte, bazıları da 
bu hareketi Yunanistana karşı 
bir tehdit mahiyetinde telakki 
etınekt!dirler.! 

İstanbul, 14 (Ö.D) - ita!· 

etmektedir 
d' de~ 

Roma büküıneti nez 1~ te~· yan tcrpidolarının yeniden Yu
nan limanlarında demirlemesi 
Atinada asabiyet uyandırdı. 

Italyan hükumeti bu ziyaretler 
için Yunan hükumetine önce
den haber vermek lüzumunu 
duymamaktadır. 

Yunan iazeteleri ttalyanın 

Yunanistanı tehdit etmekte 
olduğunu yazmakta hükümetin 

testoda bulwımasıD1 15 

tedirler. ~ _ P 
lstanbul, 14 ( ö.D ~t IY~ 

nadan bildiıiliyor: 'eti~ 
adalardaki askeri .ku)~r. iP' 
yeniden takviye edıyor AIİI"'. 

b·ıe ,..,_,.. 
yanın vaziyeti hase 1 ıtoııw 
da heyecanlı haberler b

0
,,-d' 

yor. Bu yüzden.. .A 
Yunan eshamı düşt~ 

döılmiyecekoıiŞ 
Lava-l-ın_s_ö_yl-evi Adis-Ababa'da 
olu dan 

iyi bir intiba hasıl etmiştir .................................................................. rJat 

Canevre, 13 ( A.A) - Bay 
Lavalın söylevinden sonra sin 
alan Hindistan murahhrsı Ağa· 
han uluslar sosyetesinin Avru
pa menafiini tercih etmekte ol
masından dolayı memnuniyet· 
sizliğini beyan etmiştir. 

Cenubi Afrika birliği murah· 
hası &y Cevater, Bay Hoar 
tarafından tarif edi~ olan si· 
yasaya tamamiyle müzahir ol· 
duğunu söylemiştir. 

Şili murahhası, uluslar sosye
tesi prensiplerini kabul etmek
te olduğunu bildirmiştir. 

Başkan celseyi tatil etmiştir. 
Assamble öğleden sonra toplan 
mıyacaktır. 

Bay Lavalin söylevl 
Eyi tesir yaptı 

Cenevre, 13 ( A.A ) - Bay 
Laval'ın'. söylevi assamble üze
rinde çok iyi bir tesir hasıl 
etmiştir. Çünkü assamble bu 
söylevi samimi bir davet say
maktadır. Uluslar sosyetesinin 
üyesi olarak bütün devletler 
Bay Mussoliniyi teşriki mesaiye 
çağırmak için son bir gayret 
sarfetmiş olduğundan dolayı 
Bay Lavala karşı minnet ve 
şükran hissetmektedirler. Uz
laştırma teşebbüsünün akamete 
uğramuı takdirinde F r•naanıa 

lngilizler de memnun bulunur,~ ....... ., 
····································································-·; ""'''" ödeYini ifa etmeyi taahhüd ey- Habeşte ~r 111tl / 
!emesi kayda şayan görülmek· ly~ ~ /J<./>. ~-
tedir. Adis·Abab~, 1 BııY Lafııcf".' 

Roma yolundan Bay Hoare ıle dlıır• ~I 
dönmlyecek en nikbinane uınu ıeri . ~ 

Roma, 13 (A.A) - Bay La- dunu geçen söylı~de iyi ııır 
çevenlerde fevka " 

valın söylevi geniş bir anlayış tiba hasıl etmiştir. ıatııi"' 
hissi ve müsaid bir zihniyetle Kellog pdall~~ll aıf 
karşılanmaktadır. Bay Lavalın e .A) --- v il' 
Fransanın uluslar sosyetesi mi- Nevyork, 13 (1~~ ıtıılY~ sakına olan sadak:üiyle dost- Ruzvelt bay Hu Jlog p• ııtf'; 
luklamıa olan sadakatını telif Habeşistandan. ~~stiyerı ~r" 
etmek için sarfetmekte oldu- riayet edilmesın• 1 'b et . ·~ 

tııs'/I ıJıSl 
ğu mesai takdir olunmaktadır. caatını tamamen 

11 
1ıeıı. o' 

Bununla beraber bu söylevin söylemiş ve duruıııu 0iıl~ğ11 
İtalyan noi{tai nazarını değiş- endişeye düş!°ekte 11,ı tirmemekte oldağu ve ltalyanın ilave eylemiştır. 14offll ıet 
kendisinin çizmiş olduğu yolu Be\.ıer pef el 

(A Al_. e"~ 
takip edeceği beyan edilmek- Cenevre 13 ·. ı1en 
tedir. komitesi paza rtesın ş!t' 

İnglllzler memnun top!anmıyacaktır· A)---: ~~gill' 
Londra 13 ( A.A ) - Resmi Genevre 13 (A· 'te5ı •. ,r• r koıı>• ' .. · ı· mahafil Bay Lavalın F ransamn komitesinin ta 1 şsııoll 1 lı1 

uluslar sosyetei misakına sada- iki toplantı yapıı>' e""e 
katını yeni baştan teyit etme- rını salı gününi·İ~iyor· 
. d F dirilmesi zanne 1 

sın en ve söylevinin ransız - l JJl 
ve lngiliz tezleri arasında tam ita ya~çlllrı ı.ııi 
bir mu takat hasıl ol<luğunu T ecinı bO· ,,teır 
göstermesinden dolayı memnu· Roma, 13 (A.A) - te' 
niyet beyan etmektedir. Halen 
mevcut olan her türlü uzlaştır· Ajansı bildiriyor: [tıılyıırıı'..,;,_1; 
ma umudunun Bay Lavalın Ce- Havas Ajan~•· kkıııd11 !ılı'!"'..4 

d ki · · ld cim borçları a ıri b' L:t 
nevre e gerçe eştirmış o uğu toryom ilan edecejdığl 11"' 

beraberlik sayesinde daha ziya- Deyli Telgra,~~a~ ıı 
de kuvvetleneceği ehemmiyetle beri aqre~ 
::!::. . , . -
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Casuslar Avı 
BUYUK 

VE 
HARPTA INGILIZ - ALMAN 
FRANSIZ CASUSLARI 
:131.rJ.nci ~ısını 

'------------~ ....... ---------!' 54 -

Şaşılacak bir soygun . ·-.. 
Zürihteki Avusturya konsoloshane

sinin kasası nasıl soyulmuştu? 
~---~--------·~·~· 

Bellegrade şatosunda, Fransız ğeçtiler . Yirmi dört ~ubatta 
maden sanayii ile münasebet- Zurihte Entelijens S "rvıs bü-
leri olan kont Armand'ın sık rosunda yapılan bir toplantıda 
aık lıviçre'ye seyahatları arlık bütün hareket planı hazırla?~•· 
h ti k 1 d K 

Avusturya konsoloshanesının 
ayre e arşı anmıyor u. ont .. f" 

A d h b 
. . d b·ı Al bulunduğu sokakta mutte ık 

rman ar ıçın e ı e - K ı 
nı ı b"l k ajanlar yer aldılar. onso os-

anya sınır arını geçe ı me . "ld" K b" · · 
1 .. h" · · h · b l d haneye gırı ı. asa ırıncı 

sa a ıy~ti~ı _aız u unuyor u. kattaydı. Papini ve arkadaş-
~~ nadır ımtı~azı ~imanlar ne farı kasayı delmek işini 35 da-
ı~ın ona vermışlerdı? Bu sırrı kikac!a ikmal ettiler. Fakat 
kım çözecekti? d b. h. ı· · t" kasa an ır ze ır ı gaz ın ışnr 
~ougeot ve arkadaşları şu- etmeğe başladı. Öyle ki Pa-

na ınanmışlardı ki Kont Ar· · · b w lacak oldu. Kendisini 
d Al 

.
1 

• pını ogu 
ınan ın manyaya gezı erı bahçeye çıkarmak suretile 
~~rdi w~i te~inattan doğmakta- ölümden kurtardılar. Bu zehirli 

ır. Fılhakıka bu Fransız ser- gnz nereden geliyordu? Son-
nıayedarı Alman genel kur- radan anlaşıldı ki kasa böyle 
nıayına Briey maden havzası- bir ihtimal düşünfilerek ya-
nın A 'man işgali altında bu- pı!mışh. iki çelik zırh ta-
lunduğu müddetçe müttefik bakası arasında temasla bir-
hava kuvvctlerı tarafından likte alev alnrnlt zehirli 
bombardıman edifmiyeceğini, gaz neşreden bir madde 
F ransanm bu hav aliyi tabrib vardı. ilk heyecan ve lrnrku 
edilmiş görmek istemediğini içinde nJe_v söndürülmes~ ve 
tenıin etmiş bulunuyordu. Al- pencerelerın açılma ı emrı ve-
ınanlar bu teminattan çok is- rildi Kasayı b~tün b.üt~n aç-
tı'fad tt"J z· F maktan vaz"'eçılmemıştı. ltal-e e ı er. ıra ransanın w "' 
en 2aif dam . w yanlar agızlarmı ve burunla-
nu .. w • arı ~eresı oldugu- rını koruyan tamponlarla işe 

ogrenmışlerdı. . . başladılar. Nihayet kasa açıldı. 
~ont Armandın vazıfosme Pini ve Papini kasanın para, 

gelınce bundan önce de bah- mücevherat, mektub paketleri 
setmiştik. O bir müddet Kle- ve muhtelif evraktan ibaret 
ınansonun verdiği salahiyetle olan muhteviyatını çantalara 
Zürihe gitmiş, Avusturyalılarla boşaltb. Dört çanta doldu. Bu-
ayrı sulh müzakerelerine bile rada Avusturya, Alman şifre 
girişmişti. Kont Armand'm es- kodları ile birçok casuslann 
rarengiz olan ölümünden bir adlarını taşıyan listeler de 
kaç ay önce Fransız ve Entel- bulundu. 

lijens Servisin casusları Züribte ................ :::.~~~~ ••• ~~~ .......... . 
Avusturya casusluk teşkilatının 
kasasını soymuşlardı. Bu kasa
da Kontun elite yazılmış bir 

deste mektub bulunmuştu. 
Kont Armandın ölümünde bu 
ınektublarm çok tesiri olmuştu. 

Avusturya casuslarının kasası 
nasıl soyulmuştu, bunu anlata
lım· 

A "man ve Avusturya - Ma
~~ r casus teşkilatı Fraumuoster 

1 
ıl sa ı karşısında Avusturya 

1
•0 

0
1osu Her Mayeri genel 

. • ~ gahından uzaklaştırmak 
,,. •ı b" k d b . ır sarışın a ın u ışc 
1 

ur edilmişti. Bir kaç gün 
l \ •• Her Mayeri Zürih barla-
~ .ın birinde teshire muvaf-

·1 olan kadın ~imdi onu 
Bdur-Au-Lac otelinde yemeğe 
Çao ırrnış bulunuyordu. Kadın· 
:ara çok düşkün o~an konso
. 0su' bu davete koşmaması 
ırnkansııdı. Öte taraftan Bern 
~vuuturva ataşemilte!"i Kapiten 
layn'ın jmza ı ve yazısı tak-

lid d"l b" e ı erek her Meyere ır 

llıektup yazılmış ve öğleden 
800ra için de kendisi bir ran

devuya çairılmıştı. Böylece 
konsolos cenapları bütün gün 
konsoloshaneden uzaklasmış 
bulunuyorlardı. 

Soygunu yapmak için de Li
Vorniyalı Natal Papini adlı bir 
kilit ustası elde edilmişti. Pa
Pini Italyan erkanı harbiyesine 
ıne Al .. nsup olan Baron oısıye 

takdim edildi bu hareket daha 
2· 1Yade ltalyan hesabına yapı-
lıyordu. ltalyan hükümeti bas
!tı.nın muvaffahiyetle idaresi 
ı~ın yüzden fazla ajanını Papi-
tıı • h . nırı imayesinc memur etmış-
li. Papini bu hizmetine karşı 
00 bin liret mükafat nJacaktı. 
Müttefiklerin casus!u teşkilatı 
nın yardımı ile bu işi becerdik-
ten ıonra otomobille Milanoya 

Japonya 
ltalyaya Çatıyoıı 
Fölkişer Beobahter gazete

sine Tokyodan bildiriliyor: 
Habe~istana karşı sempati 

beslemekte olan çevenler ve 
hele büyük bir Japonya kurul
ması için uğraşan genç Japon
lar birliği "Ak,, ltalyaya karşı 
fakat "renkli,, Habeşistan ya
nını tutan bir bildiriğ neşret
miştir. Bu bildiriğde deniliyor 
ki: 

Eyrenldi kardeşler, ayakla-
rınız ve doğu Afrikasında 
,,kara koyuna" saldıran Akde
nizdeki "Akkurdu öldürünüz. 

Bütün dünyanın renkli kar 
deşleri, ayaklanınız. ve za
vallı kard~imiz Habeşistanı 
yağmacı Akkurdun pençesin
den kurtararak akderiH hay
vanı yaşatmayınız.. 

Ak tehlikeyi arbk sona er
diriniz. 

Bider, bütün dünyarıın renkli 
ırklarım Habeşistaoı korumak 
için elbirliğile çalışmağa çağı
rıyoruz. ltalyanın nğır bir ce
zaya çarpılmasını, arsıulusal 
adalet emretmektedir. ltalya
nıa, Habeşistanın sırtında ge
nişl~mesi, katı yürekli bir 
kasabın kimseye zaran do
l<unmıyan bir hayvanın de
risini yüzmesi demektir. 

Mussolininin bugüne kadar 
söylediği şeyler, bize, akların 
birge düşmanımız olduğunu 
isbat ediyor. Bu söylenen şey
lerin arkasında, ltalyan ihtira 
sının, egoizminin gizlendiğini 
sezem·yen kimseler deği
liz. Habeşistan ne g ünah 
işledi ki, bu yağmacı kurdun 
kurbanı olsı..n? ltalyan - Habeş 
anlaşmazlığı, yeni bir dünya 
harbma çığır açabilecek olan 
bir ırk harbıdır. 

Bu bildiriğin altında, Japon
... bir ailrü tanınmış şahsi-

~I A&IR 

Türkiye turu bitirildi 
Birinciliği Eskişehir 
Kzandığı tahmin 

filosunun 
ediliyor 

- Daşfarafl 1 nti sayfada -
adına Yar şarbayı Suad, hava 
kurumu adına Başkan Hamdi 
Akyürek ve piyango direk
törü Bay Şevki Demir ile 
Seydiköyündeki arkadaşları 
karşılamışlardır. Kendilerine İl
baylık, Şarbaylık ve hava lrn
rumu adına büketler verilmiştir. 

Konuk tayyarecilerimizle kar
şılayıcılara tayyare alanında ar
kadaşla11 terafından mükellef 
bir çay verilmiştir. 

Çay şöleni çok samimi ve ha
va seyahatına ait tatlı hasbi
hallerle geçmiştir. 

öğünmek ve öğülmek istemez
ler. Fakat şunu söylemeliyim 
ki, Türk ulusu size herzaman 
göğüs gere gere güvenmek
tedir. 

YaptJğmız bu son vazife 
uçuşları, yurd müdafaası bakı
mından önemli bir iş, bir 

başarı\c olduğu kadar hava
larımızın tecim postalarının 
çok muvaffakıyetli iş görecek
lerini göstermek bakımından da 
birhususiyet ifade etmektedir. 

Biz. kavgacı, kavga istiyen 

Uçmanlar şe1e[ine v 111e11 :; "!mda11 bir 111llba 

Tur nas• n geçi"? 
Tayyarecilcrimiz tur esna

sında gayet eyi havaya tesa
düf ettiklerini ve her yere 
muayyen olan zamanlarda var
dıklarını, yalnız Sivasa inişin 
sahanın çok küçük bulunması 
hasebile bir az sıkıntı çektik
lerini Çanakkalcden geçerken 
havanın fazlaca bu'utlu oldu
ğunu söylemişlerdir. 

Blrincil-~ 
Türl<iye turu seyahatında bi

rinciliği yüzbaş, bay fbs:ının 

kumandanında dün şehrimize 
gelen Eskişehir bölüğünün lrn
zandığana muhaklrn~ naz:-ırile 
bnkılmaHa b e d e yollardn!d 
fotoğrafların vazifeler baklm~
daki rnporların neticeleri henüz 
alınmamış olduğu iç n tam bir 
katiyetle beyan edilememe-k
tedir. 

Ura1•1n Şöleni 
Bugün Eskişehire dönecek 

olan kahraman konuklarımız 
şerefine dün öğleyin uray ta
rafından Şehir gazinosunda 
elli kişilik şölen verilmiştir. 

Şölende Müstahkem Mevki 
komutanı genernl Rasim, Liva 
komutanları, Hamidiye mektcb 
gemisi komutanları ve konuk 
tayyarecilerimide arkadHşları 

hava kurumu başkanı, gnzete
ciler hazır bulunmu~lardır. Zi
yafet çok samimi geçmiş ve 
sonlanna doğru yarbaşkanı B, 
Suad şu söylevi vermiştir. 

Yar,arbayın söylevi 
Sevgili konuklanmız, kahra

man Türk çocukları, 
Güzel yurdumuzun semala

rında yalçın dağlar, yeşil ova
lar aşarak, yaptığınız yorucu 
vazife uçuşunu İzmirde bitic-

diniz. lunirde baş'ayıp gene 
şehrimizde biten bu şerefli va
zif enizin büyük bir muvaffa
kiyetlc başarılmış olmasını 
şehrimiz için uğur sayanz. 

Yurdumuz bir taraftan çelik 
ağlarla baştan başa örülürken 
bir taraftan da bava kuvvet
lerimizin motör gürültülerile 
havalardan da garpt:m şarka, 
cenubtan şimale doğru örül
mesi, yurd müdafaası işinde 
yerdeki kadar göklerde de 
kuvvetimiz olduğunu ulus ve 
acuna göstermiştir. 

Sizin bu uğurda büyük ka
biliyetiniı.i, kahramanlığını:ı.ı 

yüzünüze karşı öğecek de-

bir ulus değiliz. Cumuriyet 
hükumetimizin acun genel ba
rışı için kullandığı açık sıyasa 
ye çalışma bunu en zayif göz
lere bile göstermiştir. 

istiyoruz ki ulusal ekonomik 
ve soysal durum tatlı b:-crış ha
vası içinde inkişaf etsin ve 
insan ar insanca ve mesut ya
şasınlar. 

Hükumetimizin ve büyük ida
ı·ecilcrimizin dışta kullandılda
rı bu siyasa, yurd içinde ulu-
sal bünyemizin her balumdan 
v~ daima ileriye gitme ini de 
ic::t ihdaf etmek suretile biitün
Icnmektedir. 

Siz yiğit tayyareciler, biraz 
evvel söylediğim gibi bu son 
yaptığınız muvaffakiyetli uçuş
lrırln gösterdiniz ki uçaklar 
ynlııız yurd müdafaasında değil, 
fakat memleketin ekonomik ve 
tecim hayatında da mükemmel 
iş göreceldir. 

B uçuş!arınızın çok sevgili 
büyük l.>a~bakanımızın emirleri 
i!e hava koruması için yurdda 
başlamış olan geniş hareketin 
en canlı ve hızlı bulunduğu bir 
sıraya tesadüf etmesi bilhassa 
şayanı dikkattir. 

Türk ulusu, hava müda-
faası için verdiği paraların 
n~ kadar hayırlı bir işe sarfe
dıldiğini ve alınan feyizli neti-
c.~l~r.i havacılığımızın kaydet
tigınız yüksek muvaffakıyet-
lerle şimdi daha çok canlı bir 
surette görmüştür. 

Sizi \ e bütün kahraman ar
kadaşlarınıı1 yurda yaptığınız 
bu ~ç. büyük hizmetten dolayı 
lınurhler namına reisim Dr. 
Bebcet Uz'a vekaleten hara
retle tebrik ederim. 

Tayyareciler adına 
Teşekkür 

Bay Suadrn bu söylevi alkış
lar arasında bitmiş ve filonun 
komotanı yüzbaşı bay Ihsan 
ayağa kalkarak demiştir ki: 
-Yaptığımız tur neticesinde 

lzmirliler adına olarak bize 
karşı gösterilen muhabbetten 
dolayı arkadaşlarım ve şahsım 
namma teşel<kü ederim. 

Eskişehir filosu 
ile gelenler 

Filo ile gelen tayyarccileri
miz bölük komotatım ylizbaıı 

Bay Ihsan, yiizbaşı Bay Basri, 
birinci müJnzim Bny Hüseyin, 
birinci rnülüzim Bay Mualla, 
birinci mülazim Bay Ferit 
Kemal, ikinci müliizim Bay 
M. Kemal, makinist Bay Ne
cati, Pilot Bay Alaeddin, baş· 

kedikli Bay Hakkı, başçavuı 

Panayırda tedklkler : 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Iran pavyonunda 
Duyduğumuz sevinçler 
Dost ve kardeş Iranla 
lıgımızın genişlemesini 

iş ortak· 
bekliyoruz 

I 
;, 

} ' •' • • 
' 

,• 

Jra11 pavııo1111111111 irı 

- !Jaştara/ı ı 11d sayfada - taraganlar, güderiler, çuval, 
güzel pavyonu içimizi kıvançla kendir, kanaviça iplikleri, se-
doldurmağa yetti. Bi:ı orada def kakma çekmeceler, balya-
yarm için müjdeler taşıyan va- farda çeşidli pamuklar, Iranın 
adlar bulduk. Şüphe edi- bereketli topraklarında yeti-
lemez ki, Akdeniz incisinde şen hububat, fasulya, no-
açh!i'ımız Arsıulusal panayırda hud, mercemek, pirinç, sadri 
Iranın ekonomik varlığından, hunap, badem, çam ve şaru 
kudretinden bir parçayı teşhir fıstıkları, üzüm, kaysı ve erik 
etmiş olması bizi sevindirdiği gibi kuru meyvalar, tütünler 
nisbette dostlarımız için de çok çayların çeşid' ti teşhir edil-
önemli bir değeri haizdir. Pa- miş bulunuyordu. Iranın doku-
nayırımızın arsıulusal oluşu, rnacılık endüstrisine aid yapık-
bir çok yabancı gez.menleri, iş )arla gaz, benzin ve makina 
adamlarını cezbedişi batıya yağlarını bu sene teşhire va-
uzak devletlere kolaylıkla mal- kıt bulunamamıştır. Gelecek 
)arını tanıtmak imkanını ver- yıl bunlar da geniş ölçüde ola-
miştir. lran pavyonu, gelecek rak teşhir edilecek, 2iyaretçi· 
yıllarda bu şaşmaz realiteyi ler Iranın ekonomik varlığm-
gözden uzak bulundurmıyacak, daki gelişimi yakından takib 
lımir panayırının bizim kadar edebileceklerdir. 
İranlıları da ilgilendirmeğe de- Pavyonu hazırlıyan zevata 
ğen bir varlık olduğunu elbette ve lran hükümetine bu sami-
ki isbat edecektir. Biz buna miğ alakaları hasebile teşek-
yalnız dostluklarımıza güvendi- kürü bri vecibe bilir z. 
ğimiz için değil, bu panayırın ş. B. 
en elverişli bir durumda olması •••••• ••••••••••••••11•••111111••

11
•••••• 

itibarile inanıyoruz. Komşu ulu- Lavalın sözleri 
sun panaymmıza alakasını art
tırarak önünde açılmış bulunan 
imkanlardan izami mikyasta is
tifade etmek lstiyeceği muhak

kak :sayılabilir. Bu yıl İran pav
yonu bir gün gecikerek açıl-

mış bulunmasına rağmen öze
nilerek tanzim edilruiştir. Iranın 

ulusal renklerini taşıyan büyük 
şeflerinin fotoğraflan ile süs· 

lenen bu panayır her bakım

dan muvaffakiyctli bir eser ol
muştur. Şehrimiz konsolosu bay 
lıcmailin ve pavyon direktörlü
ğünü yapan uzmanın bu eserde 
önemli hizmetleri vardır. Bil
hassa konsolos bay lsmailin 
geniş anlayışı ile iki kardeş 

ulusun sevgi bağlantılarını art
tıran ~ becerikliğini burada 
saygı ile karşılamalıyız. 

paris, 14 (A.A) - Bay La
val'ın memleketin topluluiu 
namına söz söylemiş olduğunu 
anlamak için bugünkü gazete
leri gözden geçirmek kafidir. 
Fransıı diplomasisinin pakta 
ve anlaşmalara hürmet etmek
ten ibaret olan siyasasında 
kamoy tarafından kayıdau ve 
şartsız yardım gördüğünü göı 
teren bu hararetli tasviblere 
muhalif sosyal komünist par· 
tisi bile memnuniyetle iştirak 
etmektedir. 

İngiltere 
Londra 14 ( A.A ) - Daily 

Telgraf gaz.et esine göre lngil-
tere dış bakanlığı Bari telsiz 
istasyonunun arabca neşriyat-
ta bulunmasını ltalyan büyük 
elçiliği nezdinde resmen pro
testo etmiştir. Bu neşriyat ln
giltcre aleyhinde telakki edil
mektedir. 

Bu vesile ile lzmiri ziyaret 
etmiş olan Iran büyük elçiliği 

J f 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

işKüznrı bay s endiyar söylev- E 
ıeriıe panaymmıza iştirakteki Kira 1 ık v 
isabeti belirtmişti Pavyonuna 
girince dıvarlara gerilen enfes 
Iran halıları, ince bir san 'atın 
yarattığı bu güzeJ eserler ziya
retçilerin gözlerini okşıyor, on
ları dakikalarca hayranlık 

içinde bırakıyordu. Başka bir 

Şehir gazinosu karşısında 6 
yol ağ1ındn deniıe karşı her 
türlü asri ihtiyaçları havi çok 
gO:ıeJ bir ev kiralıktır. Talib
leriıı Yeni Asır idarehanesine 
her gün ıaat 17 den sonra 
müracaaUan 

s SJ 
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Bir gece Sezann çadırı önün
de nöbet beklemekte olan 
hassa karakol neferlerin bile 
kendi kendilerine sevinçle bağır 
dıklarını duymuşlardı.Posta ta
tarım bekliyordu. Yanındaki 
kumaııdanlara yarım yamalak 
emirler vererek hemen atına 
bindi (Osti) yolunu tuttu. .. ,, ,, 

Sezar Ostiye gelince hemen 
bir gemi tuttu. Kız kardeşi 
Lükresten aldığı mektubu ge
mide tekrar tekrar belki yüz 
defa okumuştu. Mektupta yal
nız sade şunlar yazılı idi: 

"Kapreraya gelmek ıçın 

- el' an şatoda hapsetmekte bu
lunduğum - güzel Beatrisin fi
rar etmesini mi bekliyeceksin?,, 

Sezar mektubun değerini 
anladı, şa şırdı. Bunu şimdiye 
kadar duymamıştı ve işitme

mişti. Bir kat daha arzusu 
uyandı ve şiddetlendi. .. 

,, it 

Solt sefinesi (Kaprera) ada
sına yak laşınca Sezar Borjiya 
gemının sür'atının azaltılması 
için buyuruğ verdi. Karaya 
gece çıkacaktı. G ece yarısına 
iki saat kala Sezar Borjiya 
karaya çıktı. Sezar yalnız idi. 
Yanına bir uşak bile al mamıştı. 

Bir kaç dakika duraklad ı , son:a 
yaban domuzu gibi başını önü
ne doğru eğdi, duvar diplerin
den dolaşarak şatonun kapı
sına doğru koşmağa başladı. 
Bir çeyrek saat geçmeden Lük
rese mülaki olmuş idi. Hemşi
resini baştan aşağı süzdü.Lük
resin benzi atmış, mosmor ke
silmişti. Sezar etrafına bakındı, 
kanlı gözleri kızıl kızıl dönü
yordu. Çok gergin, gevşek ve 
miskin bir sesle: 

- Kız burada mı? 
- Şimdi görürsün! 
iki kardeş arasında bile 

"hoş geldiniz,, kelimeleri geç
medi. Böyle gönül alma gibi 
şeyler lüzumsuz görülüyordu 
Bir kelime bile söyletmedi. Bu 
iki zalim ancak cinayet işlemek 
için yaratılmışlar ve gelmişlerdi. 
Lükres dedi ki: 

- Kızı göreceksin.. Gell 
- Lakin niçin titriyorsun 

Lükres! 
- Senin ne umurunda?Gell .• 

Heydi yürü ... 
Sezar kız kardeşinden şüphe 

ediyordu. Bu şüphe ortaya çı

karsa Lükresi öldürecekti.Bunu 
tasarladı ve bileğinden yaka
ladı: 

- Kız nerede? 
Diye sordu. Lükres kardeşi 

Sezarın elinden tutarak sofa
lara doğru çekip götürdü. Bir 
oda kapısının önünde durdu. 
Nefes nefese şu sözleri söyledi. 

- Kız işte buradadır!. Eğer 

sana karşı gelirse hemen öl
dür. Eğer sen öldürmezsen ben 
öldürürüm. Haydi gir ... 
Altın kupa, gUmUş kupa 

Bir ğece evvel saat üç su
larında Maga şato kapısının 

yakınına ırelmişti. Magayı şa

toya alacak Rahip Anjelo idi. 
Anjelo kendisini kapıda bekli
yeceği için hiç acele etmedi. 
ağır ağır yürüdü. Şatonun ka
pısı önündeki sık ağaçların al
tında bir adam gölıresi Ma
gaya yaklaştı. işte bu genç 
papas Anjelo idi. Maganın üze
rine geniş bir manto atarak 
dedi ki : 

- Gelin... Sinyora Lükres 
seninle görüşmek istiyor! 

Roza Vanozzo Rahibin peşi 
sıra yürüdü. Bu sırada Anje
loyu şiddetli bir titreme almıştı. 
Rahibin titremesi tasarladığı 
Papanın ölümünden ileri geli
yordu. insan n e 

tediği şeyin muhakkak surette 
olacağını bildiği dakika bir 
titreme gelir. işte genç Papasa 
da böyle bir titreme gelmişti. 
Papanın öleceğinden sevını
yordu. 

- Magayı az aydınlatılmış 
bir odaya götürdü. Bir kaç da
kika sonra Lükres geldi. 

Validesi olan Maganın kızına 
iç çekerek bakışı pek hazin 
idi. Maga bir doktor gibi kendi 
kendini dinledi. Her türlü his· 
siyattan eser kalmamıştı. Her 
tarafı gibi kalbi de nasırlaş

mış, buz gibi soğuduğunu da 
anlamıştı. Bir valide değil bir 
katil idi. Böyle olmakta hakkı 
da vardı. ihtiyarı baştan aşağı 

süzdü ve Lükresçe tanınm ıyan 
ve bilinmiyen bu ihtiyar ka
dına sordu: 

Hazır mısınız? 
- Hazırım. 
- Ne vakıt işe başlıyacak· 

sınız? 

- Eveti Bir kerre ben onu 
görmeliyim. Kendisile görüşme
liyim, hiç l<orkmayın. 

- Siz onu ancak yarın göre· 
f bilirsiniz! 

- O halde işimiz de yarın 
akşama kalacak demektir. La· 
kin kendisin n h:ç haberi ol
maksızın odasına girme!iy:m. 

- Pek kolay! Her sab:ıh 
bahçeye iner. Siz de bu zamanı 

fırsat bilerek istifade edersiniz. 
- O halde yarın sabah gö

rüşürü;. . O vakta kadar beni 
yalnız bırakın! 

- Öyle olsun! Münasi!> va
kıtta sizi gelir bulurum. 

Lükres düşünerek Maganın 

yanından çıkmak için bir kaç 
adım attı, fakat hemen döne
rek sordu: 

- Ne sebebe mebni onu öl
dürmek istiyorsunuz? 

- Ya siz? 
Lükres; vücuduna kızgın bir 

demir dokunmuş gibi birdenbire 
fırladı. Ne söyliyeceğini şaşırdı, 
bir şey sormağa cesaret ede
miyerek çıkıp gitti. Yolda kendi 
kendine: 

- Ben de ne divaneyim yal .. 
Babamı niçin öldürmek iste
diklerini soruyorum. Bu da sual 
mi? Adeta sinir hastalığı! .• 
O değil amma ben bu ihtiyar 
kadının sesini tanır gibi oldum. 
Bu sesi kulaklarım işitmi ş gibi, 
lakin nerede? 

Hakikatan Lükres bütün geç· 
mişi bir sinema gibi gözü önün

den geç:•di. Uzun müddet dü
şündü. Sonra canı sıkılarak, 
düşünmekten vazgeçti. .. 

" " 
Lükres o gece yatmadı. Sa

bırsızlıkla o gece sabahı bek
ledi. Güneş doğdu lakin Papa 
bahçeye inmedi. Lükres heye
candan parmaklarını, yumruk
larını ısırıyordu. 

O sabah ihtiyar Borjiya Ro
maya ılönmek üzere hazırlanı

yordu. Lazım olan buyurukları 

veriyordu. Güneş battıktan 

sonra saat 8 de Papa altıncı 
Aleksandrın okuyucusu genç 
papas Anjeloya: 

- Şu sevdiğim çiçekler ara

sında son olarak bir daha gez
mek isterim. 

Dedi. Bahçeye çıktı. Sevdiği 
çiçekleri parmaklarının ucuyla 

okşadı. Bir taraftan da Ragas
tana karşı kin besliyor, dişlerini 
gıcırdatıyordu. Gözlerini Prim
verin pençeresine doğru kal
dırdı. Ragastanın duyduğu ız· 

tırabı düşünerek güldü. Rahip 
Anjeloya dedi ki: 

- Baki Bu güzel çiçeklere 
dokunulmamış!.. Ah hayat ne 
kadar tatlıdır! .• 

YENi A:SIR 1s Eytoı 1• 

sokaklarında haydutlar 
'//. 

Güpegündüz adam öldürüyorlar - Katiller bulun; 
rnıyor - Hollyvoodun meşhur bir siması öldürüld11. 

altında bulunan Haydutların elleri 
Bulundular - Eski 

çok 
başından 

kadınlar ifşaattı 

bir yıldızın geçenler 

l\1ücadele şiddetle devam ediyor 
b b'l ' ' · 0 daP ~ .. Şikll'fO .. .. Eylıil 

Amerika sinemacılığının en 
gözde s i ması o!an ve opera· 
törlerin çarı a dını taşıyan Tho· 
mas Maloy .;ok gar ip şartlar 

içinde öldü rü lmüştür . Maloy 
altmış ya şına lı akmıyarak ge
celi g-ündüzlü çalışmakta idi. 
Sınemacılığı ilgilendiren mühim 
bir iş için Şil:agoya çağrı ! mı1 -
tı. Geliş i güzel bi,· tesa düfe 
hayatının son mac~ra 5ını y::~:;, 

yacağını aklına bi!e get:rme· 
mişti. Ote'cien çıkıp ela l,\'. o 
otomobiline rı tlayacağı sırada 

g enç, gü~e l b:r kadın öniine 
ç ı ktı. Her ha !ıte caz:pti. Du
nu n'. al:ıen: ':e r kadın : 

- Ma'.oy, burada mısınız. 
diye seslenmemiş ol saydı onu 

görmiyecekt : bile ... 
Operatör bir d:ıkika durdu: 

Kend:ne bu kadar samimiyetle 
hitab eden kıı. dını süzdük<en 
sonra onu tanı dı : 

- O Bol:ıet .. I e gü::el te~a

düf bu... D;yebildi. 
- Domuz lı::z:r~f.nlarını fil 

me almağa mı ge!diniz? 
- Ya siz? Eakat böyle yol 

üstünC:e geveze!i!: etruiye!im. 
Havdi otele "i relim. Birlikte , u 

bir şey içeriz. 
< G t nç kadın bir yı lana bas
mış olsaydı bu kadar çabuk 
çekilmiyecekti : 

- Pek az vaktım var dedi. 
- Ne demek içki içmiyor 

musunuz? Ne kadar çabuk de
ğiştiniz? H 3llyvood'ta hiç te 
böyle ıleğildiniz. 

Bu farde çehreyi garip bir 
hüzün kapladı. 

- Otomobille biraz beni 
gezdiriniz. Size anlatırım. 

Az sonra araba Misigan gö· 
)üne giden geniş yol üzerinde 
kaymakta idi. 

Bonette Clarke ne kadar 
korkunç bir durumda olduğunu 
kısaca anlattı. 

Bobette Nevyorklu zengin 
bir bankerin ısrarı ile sinemayı 
ve studyoları terketmişti. Fa
kat bu rüya pek az sürdü. Ka
dını çılgınca sever görünen 
banker günün birinde Nevyork 
borsasında başgösteren bir 
buhranda bütün seıvetini kay
betti. ihtişam ve zenginlikten 
sonra fakirlik bütün feci neti
celerini yığmakta gecikmedi. 

Bobette Hekrar Hollyvooda 
dönerek arkadaşlarının alayları 
ile karşılaşmamak için kendi 
kendini kurlarmağa karar 
verdi . Sık sık aşıklar 
değiştirdi. Fakat bir defa zen

ginliğin yüzünü göremedi.Genç 
kız asıl talisizliğini Jım Pem
boke adlı bir adamın eline 
düştükten sonra anladı. Önce 
zen!!"in, saygılı bir şahsiyete 
benziyen bu herifin sonradan 
iç yüzünü öğrenebildi. Jim 
Penbroke müthiş bir serseri 
idi. Bir içim su kadar nefis 
olan bu kadını avuçları içine 
düşürdükten sonra onun yü
zünden para kazanmayı dü
şündü. Genç kızı en iğrenç 
rezaletlere sahne olan yerleıe 

taşıdı. Bu ihtiyari olmamıştı. 

Bobette iradesini kaybetmit 
gibiydi. Jimin yumruğu altında 
gece kutularında dansözlük 
etmeğe başladı. Yavaş yavaş 
korkunç bir angrenajın dişleri 

arasına düşmüştü ki çıkması 

komiserlerinden Valantin po
lislerin de elbirliğini temin.ede
rek çalışan haydutlar çetesine 
karşı şiddetli bir savaş açmıştı. 
Namus ve fazilet duyguların

dan şüphe edilemiyecek kadar 
temiz tanınan detektivlerden 
ayrı ca bir savaş bölüğü teşkil 
edildi. Bunların vazifesi hakiki 

mücrimleri, çetelerle birleşen 

polisleri meydana çıkarmaktı. 
Öte yandan canilerin muvak

kat serbestilerini elde etmele
rine imkan veren kefaletle 
tahliye şekillerinin önüne ge
çilmek isteniyordu. Başkomiser 
mücadelesinde bilhassa kadın· 
ların yarrlımına güveniyordu. 
Zira bunlardan çoğu çetelerin 
kurbanı idiler. Korktukları ra
bıtalardan yakalarını sıyırmak, 
rahat hayata kavuşmak istiyen 
birçok kadınlar heyecanlı ifşa
atta bulundular. Haydudlar, 
cür' etlerinin sonsuzluğuna rağ
men korkmağa başladılar. En 

iyi çare de ifşaatta bulunacak
larından şüphe ettikleri ka
dınları öldürmekti. Zira yalnız 
ölüler söyliyemezler. 

Bobette de içine düştüğü 
angrenajdan çıkmak istiyordu. 
Başkomiseri ziyaret ederek 
şaşılacak bir açıklıkla ifşaatta 
bulundu. Hatta adını saklama
ğa bile lüzum görmedi. ifade
sine başvuracak olan tahkikat 

komisyonunun kendisini çağı
racağı söylendi. Zaten de

tektivler de diğer şahitler 
ıribi Bobette'i de himaye

leri altına almışlardı. Racke

ter adını taşıyan haydutların 
cinayet işlemekteki alışkanlık

ları o kadar fazla idi ki bu 
himaye tedbirleri elzem görü
lüyordu. Bir hafta içinde baş

lıca şahitlerden beş kadının 
vücudu ortadan kaldırılmıştı. 
Maloy'la buluştuğu dakikaya 
kadar Bobette'de haydutların 
araştırmalarından yakasını kur
tarmış bulunuyordu. Kendisini 
gözetenlere çok güvenmekte 
idi. Yalnız sokağa çıkmıyor, 
çıktığı zaman emniyetli polis
lerden birinin idare ettiği bir 
otomobile biniyordu. 

Böyle iken bile bir gün 

mobiline başka ir otomo ı - ruvaya getırırım. ra ~ 

den yaylım ateş edilmiş ve !aylıkla Kanada sınırına • fıf. 
bir mucize kabilinden kurtul· biliriz. Sınırda tanıdıklarılll Jıo"' 
muştu. Fakat polis Jokalofun Pasap ortlarımız hazır .0 Si' 
vücudu kurşunlarla hurd:ıhaş dan da hududu geçebilirıı· dl' 
olmuştu. Cani otomobilin izi zi yğenim olarak takdirıı e ~ 
bulunmamıştı. Bu suikast te- rim. Bir kerre Kanadaya ~~ 
şebbüsü Bobette'in cesaretini bastık mı kendinizi tıur~ 
kırmıştı. Jim Pembroke adlı 

serseri ve arkadaşları kolları 

bağlı durmıyorlardı. Kadın 
böylecek hikayesini bitirince: 

- işte umumi yerlerden ni
çin kaçındığımı anlıyorsunuz, 
dedi. Can düşmanlarımla kar
şılaşmaktan korkuyorum. 

Maloy eski Hollyvood yıldı
zının anlattıklarını sessizce din· 
!emişti. Bobette berbat bir va
ziyette idi. Bu muhakkak. O 
kafasında ·bunları düşünürken 
arabası da iki sıra otomobille
rin birbirlerini takip ettikleri 
Outer - Drive varmıştı. 

Operatörlerin çarı sordu: 
- Peki yavrum, şimdi ne 

yapmayı düşünüyorsunuz? 
Şikagoya dönünce yeni sui

kastlarlarla karşılaşmıyacağınızı 
kim temin edebilir ? 

- Ben de bundan korku
yorum. Fakat kararımı verdim. 

- Yani? 
- Kanadaya geçmek isti-

yorum. Orada emniyette ola· 
bilirim. 

- Mükemmel fikir .. Hemen 
bunu tatbik ediniz. Fakat düş
manlarınız izini takip etmiyor· 
lar mı ? 

Genç kız o kadar fazla en
dişeye düşmüştü ki Maloy: 

- Beni dinle yavrum, dedi. 
istersen sana yardım edebilirim. 

Kız heyecanla sordu : 
- Nasıl ? 

sayabilirsiniz. 

- • (,(Jfl, 
Opaator/er, rt 

Tlıcnıas MııfL'ffJr/ff 
eski yıfl'ız BO 

1 
. fa1'•1 

Bobette teşekkür ettı~ ıeoıe· 
heyecanı daha fazla soY ,r 

d. Zira 
sine imkan verme ı. . oto' 

• ·ıe b•' · kadan bütün sür atı 1 'I' jjıet"' 
mobil Maloyun otoınobı ı bİ' 

k 'd' Ansızın 
ne gelme te ı ı. fvialoY°' 
yaylım ateş başladı. 1" 

){urş11ıı 
otomobili durdu. d ıı• 

jjcll 11 
operatörler çarını~ . v şaşıl•' 
delik deşik etınıştı. d f• d• 

bu e 
cak şey. Bobette J3aşlıO' 
suikasttan kurtulınuştU· blıİ' 

b
. at tıı 

miser Valantin ızZ ı-·l•" 
"kaS " 

kata elini koydu. Suı 
1 111 ,ılı· 

ele geçirmek kabil 
0 

a ı111t· 
da b•Y .J 

Bir kaç gün sonra . ıebd"' 
lar başkomisere . bır 

611 
oıil' 

mektubu gönderdıler. )ııJ' 
ıııeıse cl8' cadelesinden vazgeç ı;I 

Jıb'UO • 
lan Miriam ile Ru V Jıll~ 
rüleceğini bildirdiler. a ftfil' 

ııııştır· .dl 
bu tehdide aldırma . defi"" 
cadele bütün şiddetıle e~ 

d B. k giin ,.... e iyor. ır aç pilf.,.. 
· i a•e .J .. Nevyork'un beşınc bası"' 

de en lüks bir bar il Adli' 

Bunu idare eden r~; ya.P.' 
adlı kadın tevkif . edi 0;d11~~ 
yetinin çok naıık iibilll •~. 
gören Polly Adler ~bllr ııal ılı· 
atta bulunnıağa ın~f 1 11 ıl 
Geniş ölçüde tevkı a 

Komisyon yazıhanesı 36, .38 
Yemiş çarşısı Cezayir Hanı Sokağı N°·d6 91111~ 
Telefon: 2333 Telgraf adresi: ızınlr ınııbs~1•, 

Bankanın lzmir yazıhanesi her nevi emtea veUar jjı~ 
üzerine komisyon işlen yapar ve gönderil~~ ına -sail 
avan~lar verir. Tütün ve diğer mahsuller ıçın ııı 11
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18 EylOI 1939 
c;-

Berlinde sinema mevsimi 

"tütün kadınları seve
• filmi ile başladı rım,, 

.:....~~~--...... -----..-~~~~-
M i~el Strogof sözlü olarak yapıhyor-

Bulgaristanda cekH'°'" ~ahneler 
1 

,, ""' 1 c anlık g11ze11ık: Auıw /J ıa "ı n/lce. ll'Armes,, J11mı11a ~ 
Bertin (eylul)- "Son güller,, isrmı üzerine sahneye çıkmaga 

filminin Fransızca versiyonu mecbur olmuştur. 
Johannisthnl'ın Tobis studyola- Bulgaristanda 
randa çevrilmektedir. Bu filmde Almanyaoın en meşhur ~ah-
tanımış F raıısız artistlerinden ne vazilerinden Richar~ .E~c?-
Hug tt [ 1 f OS, s·m Viva, Nina bcrg Mişel Strogof ~l~ınınıu 
Myrnl, r c. r r ı..; ~aa .ı, Marlhe dış sahnelerini çekmek ıçı~B~.ı-
Suffel t n Perier Roger garistanda bulunuyor. ?. 1~ 

' . ' b f 'I . d sozlu Bourd n o .. mış bulunuyorlar. Studyoları u ı mı e . 
Berlmde s nema mevsimi Je- olarak hazırlamaktadırlar. Fıl-

an Kipu n nın "Bütün kadınları rnin Almanca ve Fransı?c ver-
d M" l St gof rolu-ıeverı. ,, ı. ınıle açılmıstır. Ufa si yonun a ışe ro k 

Palace bu fılrui gösterirken Jean nu Adolf ~/dılbrück yapaca -
kipura çok a kışlanmış ve sine- tır. CahrJes V'aneJ Ogareff ro-
ınadr.ı bu'unan artist seyircilerin lünü yapacaktır, 

•• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••ııeeı •••••••••••••••••••••••••••••••• 
Marta Eggerth Holyvodda 

ir Macar operetini 
E. Luhiçle çevirecek 

··-·- 1 

Aşk Melodisi filmi 
Mae Ve~te yapılan 

Bitmiştir 
teklifle,._ 

Jf)J5 Skandal/ali rıımmd .. 
ı ışm Alfıtt f aı r f dun bu filmi bitirir bıtırmez 

P.f lioHıyvood (Eylul) - M. G. 1 ;r cbot Tone ile evleneceği 
le·. f~lm müessesesile mukave- :a~niyor. f ranchot nişanlısına 

•ını boz M a Loy Para- f Y . •. _ w .. 

Ilı an ym . k k mettar bir nışan yuzugu 
ount hesabına bir film çevır- ço _1Y. 

lllck · · d"I · tir vermıştır. 
l .1 ıçın angaje e 1 mış · M Veste yapdan teklif 

ı 1 D · k foks ae amıta ve ocası M W te Londra sahnele-•t d ae c3 MU Yosunda çalışmaktadırlar. . d birinde on beş gün 
ctro Goldvyn Habeıistanda rın en k · · 35000 dolar teklif 

Çclc·ı · ' "k b" çalışma ıçın 
fil ~ nl!ş yedi bin metreli ~r edilmiştir. Bir diğer müessese, 
a. 1111 hazırlamaktadır. Fredrıc ti"sti 80 bin dolar vere-
••ıa h f"I · · aynı ar ~c , Kristof Kolomb ı oıını k bir ay angaje etmek iste-
Çc\'ırrnek üzere bir kaç hafta- re. . Mae W est bu tekliflerin 
Ya kadar Italyaya gidecektir. ~k~ş~U:· de reddetmiştir. Mae 

1 • ı ısını . 
Bir ev enm deden baıka bır yer-

ILt. .. . d k fı·ım·ın- beyaı per d im d vtıD ı uıenn e ıyam --•··mak niyetin e o a •-
olu ·Gr••· de ~ 

YENi ASIR 

Çocuk yıldızlardan Shirley aynı 
Zanıanda Moda yıldızıdır 

Çocuk yıldız'otdnn babsedıfdi mi ilk Shirley Temple hatıra 
gelir. Filim!eriade çok muvaffak olan Sbirley çok zarif 
geyinmeyi sever. Ona çocuk yıldıziarın moda yıldızı adını 
vermek te hiç yanlış olmaz. 

KUçUk yıldızlar dorsle!"inl ihmal etmiyorlar 
Sinemanın sevimli küçük yıldızlarından Virjinya Vayaler 

ve Diki Mor bir taraftan Peter Ibeston adlı Paramunt 
filminde çahşırbrken, öte ta.raftan filim çekilişindeki fasıla
dan istifade ederek derslerini çalışmaktan da geri kalmı
yorlar. Virjina hesap meselelerine lbeston ise çoğrafyaya 
meraklıdır. Aynı filimde b1fyük yıldızlar Gari Kuper ile 
An Hardingtir. 

Sltir/ey Trnıp/e 

Slıli11dc kukla 

Yıldızların acaipliklerinden 
tüccarı Çarli Rogls .. Köpek 

H o lly vood'da 
dünyanın en meş-
hur bir köpek sa-
tış ma ğa zasını 
açmakla Çarli 
Rogls hayat hul
yalanndan birini 
yerine getirmiş
tir. 

Yarış köpekle
ri meraklısı o a
rak tanınan bu 
Paramund yıldızı "Köpek sa
raymı,, yaptarmazdan eve! pla
nını uzun uzadıya hazırlamıştı. 
Şimdi bu köpek satıcılığı sine
maCJlık kadar onu işgn! ediyor. 

En işlek caddelerden birin
de kurulmuş olan köpek sa· 
rayı Ispanyol uslubunda olup 
her cins düzinelerle köpeği ih
tiva etmektedir. 

İçeri girilince ilk önce hiç 

köpek görülmez. Sadece köpek 
yuvalarına yerleştirilmiş köpek 
bebekleri göze çarpar. Asıl 
köpekler mağazamn arkasında 
geniş bir yuvaya yerleşdirilmiş
lerdir. 
Mağazanın bir tarafı teşhir salonu 
olup daima aynı hararet dere
cesinde tutulur. ve kalın tüylü 
Şnavzer köpeklerini beyaz Hay
land teryeleri satın a•mak iste 

yenlere gösterilir. ~u köpekler 
uzman bakıcılann daimi kon
trolu altındadır. 

Rogls vaktinin mühim bir 
kısmanı bu mazada geçirmek
tedir. Bütün ticari itleri 
kendisi idare eder ve müşteri
lerinden bir çoğunun dostudur. 
Köpeklerinin iyi ele düştüğüne 
emin olmak için satt •ğı kimse

•••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ğını söylemiştir. 

yi tanımağı tercih eder. 

Elissa Landi .. Königsmark,, 
filminden sonra Londraya gi
derek Aleksandre Kordanın bir 
eserini çevirecektir. Burada 
haftada 5000 dolar alacaktır. 

""İnsan düşmanı,, filminde 
Peıtör rolunu Paul Mani yap
maktadır. 

Roma Gabriel "Terzi bayan,, 
operetinde başrolü deruhte 
edecektir. 

Marta Egeerth 
Ho yvodda 

Bitmemiş Senfoni filminin 
kudretli sanatkirı Marta Eg
gerth Hollyvood yolunu tutmuf
tur. Gazetecilere tunları söyle-
mittir : " Berlinde Aık melodi
ai filmini bitirdim. Bu filmin 
milziii Franz Lehar'ındır. Filmi 

sahneye koyan Turjanskidir. 
HolJyvood'ta bir Macar opere
tini çevireceğim. Filmi sahneye 
Andre Litvak koyacaktır. Bu 
filmi bitirince çevireceğim di
ğer bir filme başlamak için 
Berline döneceğim. Kış içinde 
Pariste bulunacak, Opera Ko
mite teganni edeceğim. Kocam 
Jan Kipura Berlinde kalmıştır. 
O da Hollyvodd'ta Lubitch'le 
bir film çevireceğinden yakın
da Amerikaya gelmesini bek
liyorum. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Cebinden parasını çalmıf 

Alsancakta Fransız hastane• 
sine muayene oJmaia 8'iden 
lbrahim otlu Halilin jilet bi
çağı iJe cebini ke en Ali oğlu 
Şefik tarafından kırk altı Jva
u calmmıstır. 

Esrarkeşler 
Yangın yerinde Yunus ile 

metresi Nazmiye tedarik ettik
leri bi esrar kabağı ile Abdul
lah oğlu Mustafa, Ihsan oğlu 
şinasi, lbrahim oglu Mehmed 
ve Halil oğlu Ahmet)e Hasan 
oğlu Şerife esrar içirmekte iken 
yakalanmışlardır. 

Hakaret etmlf 
Çarakkapıda Şeyh mahalle

sinin bahçe sokağında oturan 
bayan Zebra alacağına kartılık 
Hasan kızı Seherin eıyaaına 
zaptetmiıtir. Bunun üzerine 
evine giden ve m ıeleyi tah· 
kik etmek İ•tiyen polis me
muruna Zebra .. ilniformana mı 
a-Oveniyorsun kafalı cahil,, di
yerek hakaret ettiğinden tu
tulmustur. 

Yazıcı 
Nebatlar 

...... il 

Çiçeklerin hayatı 
Filmde 

Tabii, yazı ile etraflarına 

kendilerini tanıtmak ihtiyacına 
duyan hiç bir nebat yoktur. 
Fakat insanlar, nebatlar• 
·münhani hatlarla da olsa
yazı yazmak imkanını veren 
makineler yapmışlardır. Bu 
hatlar nebatın sevinç ve acı
larını, saadet ve ıztıraplarını 
jfade ederler. Çünki, Ufanın 
bir dokümanter filminde görü
leceği gibi nebat ta, hayvan 
ve inf4an kadar, tabiatin bir 
duygu mucizesidir. 

Meseli bir ısırgan otunun 
bastonumuzla "kafasını kopar
dığımız,, zaman acıdan kıvran
dığını hatırımıza \>ile getirme
yiz. Keza pir çiçek kuraklığa 
karşı kendini nasıl koruduğunu 
veya bir nebatın yanlış verilen 
bir gübreden nekadar ıtırap çek
tiğini bilmeyiz. Tıpkı bir insan 
ihtiyaçtan fazla miktarda ilaç 
içtiği gibi, insanlar ve hayvan
lar hastalıklarla çarpııtıkları, 
yaşamak azmi ölüme galebe 
çaldığı, güneş ve ışık ümit ve 
içsel mukavemeti arbrdığı gib~ 
nebatlarda aynıdır. 

Bir çok dokümanter film re
jisörü olan Dr. Şub: nebatlarıa 
da hayvanlar ve insan kadar 
hassas bir " cümlei asabiye "
leri olduğunu ve dış dünyanın 
tesirlerine mukabele ettiklerini 
temin etmektedir. Bunu ispat 
etmek ve nebatların hayatım 
gözlerde belirtmek için dokü· 
manter bir film yapmıştır. 

Mimozaların ne kadar has· 
sas ruhlu olduğunu göstermek 
için onlar üzerinde tecrübeler 
yapılmıı ve nebatların iç ha
yatlarını münhaniler halind• 
çizecek apereyler icad edilmiı
tir. Yazın nebatlann bilyüyilıO. 
hergünkü hayatın fırbnalan 
içinde tohumlanma devrinden 
sert veya tabii ölilme kadar 
sevinç ve acılan bir saat ka
dar silren bir f ilmüe berkesin 
anlıyabileceği şekilde gösteri
lecektir. 

Bunun için ilimler nebatın 
asabi cümlesi üzerine bir elek· 
trik apareyi tatbik ederler. Bu 
aparey, hususi tertibat sayesin
de, nebatların duygu hayatında 
ki değitiklikleri, yükseliş ve al
çabtları kaydeder. Böylece ne
batların nasıl bozulduklan, 
fazla rutubet ve soğuğa kal'fl 
nasıl kendilerini müdafaa et
tikleri, şiddetli ameliyatlardan 
doğan ızhrabların onlan nasıl 
kemirdiği, ışık ve güneti nasd 
selamladıkları, öğle ııcakhğın
da nasıl zayıfladıkları ve ak
şam nasıl uykuya daldıklan 
görülecektir, müdafaa vasıta
hm da görülek, bir "hararet 
dıyoğramı,, ile sıhhatlan takip 
edı!ecek, hayatın nasıl yavaı 
yavaş çekildiği, nebatlaria 
can çekiş ve ölümü görüle
cektir. Bir taraftan yaruca 
apareyın çizgileri görOIOr
ken öte taraftan nebatın 

kendisi de filmde takib edile- -
cek ve içael hayat makanizma
maları kısmen göze çarpacak· 
sa da ancak sinir cOmlelerine 
bağlanan apareyler vaaıta1ile 
bunların tam manası anlqala-
cak, nebatlann bayat mücade
lesi yaıamak azmı, dıı teur-
Je hal ve hareketlerinin deği,
mesi, duyduktan ishrab veya 
sevinçler anlat1Jacakhr. 

.......................................... 
YUz Hra çalmıf 

Gaziler mahaJJesinin Çolak 
sokağında Zeybek rakı fabri
kası aabibi Bay Mehmet Sali
bin yüz Jirasını çaldığı iddia 
edilen Gilzel oğlu Mehmet 
tutulmuıtur. 



Sahife a 
"""""""' 

Ruhların seyahatı 
"1191,, Şevket ölmemiş midi? 

Hem de tramvay altında can 
vermemiş midi? 

Ey, Nihat ta burada. Hani 
şu "Çanakkale., de şehit oldu, 
bildiğimiz Nihat. .. 

Vay, vay, vay... Kaynanam 
da burada. Fakat bu olur şey 

mi? Ben onu kendi elimle Eyüp
sultanda gömmüştüm! 

Çıldırmak işten değil!.. işte 
bana doğru geliyor: 

- Demek sen de öldün, de

mek sen de aramıza karıştın! 
Bana bunları söyliyen kayın

anamın suratında, yine eskisi 
gibi, şeytani ve insanı çileden 
çıkaran müstehzi bir tebessüm 
var ... 

Demek, ben ölmüşüm ha ... 
Demek, ö!ülerin nasıl o!up ta 

karşıma çıktıkları hakkındaki 
hayretim boş... Demek şimdi 
ben bayatta değilim ... 

Fakat acaba nasıl öldüm? 
işte burasını bir türlü hatırlı

yamı yoru ıı ! 
" 

Jt " 

Ben bir taraftan hatıratımı 

yo'.dam-ığa çalışırken, Şevket 
gülerek yanıma geldi: 

- Hoş S?eldin, dedi, sana 
yeni arkadaşlarımı takdim ede
yim mi? 

- Fakat allah aşkına, bu 
kayınanam nereden içinize ka
nştı? 

- Sus! Ebu Cehil duymasın! 
Çünkü onun hamisidir! 

- Ebu Cehil mi? Şu Kurey· 
vin reisi ... O da burada mı? 

- Oo.. Senin bu dünyadan 
haberin yok galiba. Har'1ı umu
minin müsebbibi katil "Peren
cib., de nerede ise görünür .. 

Böyle eazım> küffardan ve ta
rihin meşhur canilerinden kimi 
istersen sana göstereyim. 

Bu aralık Nihat ta yaklaştı 

tve beni selamladıktan sonra 
söze k .. rıştı: 

- Hayretten donup kalmışa 
benziyor .un. Halbuki şaşacak 
bir şey yok. Bu katiller güruhu, 
Şevket ile beni esir aldılar. 
Ebu Cehil, senin kayınananın 
kocası, " Perencip " de oğul
Jandır! 

- Aman allahl Demek, 
şimdi Ebu Cehil benim kayın
pederim, "Perencip., de kayın
biraderim, öyle mi? 

- Maalesef öyle... Şayet 

kayınanan seni sevmiyorsa, ha
lin yaman demektir. Nerede 
ise bir divanı harp kurulur ve 
seni tahtı muhakemeye alır. 

Eyvah! Buradan kaçmanın 

yolu yok mu? Bana yardım et
seniz de kaçsam ... 

- Sakın ha .. Böyle bir şeye 
teşebbüs etme.. Firarilere tat
bik edilen ceza ağırdır. Hani 
senin çok sevdiğin Necdet yok 

mu, işte o firar ederken tutuldu 
da karnını deşerek öldürdüler, 
kafa tası ile şarap içtiler .. 

Korkudan Nohut tanesi gibi 
ter döküyordum. Muhakkak ki 
işkencelerin en feciine uirıya
caktım. 

Birdenbire gözlerim karardı, 
kendimi kaybettim. .. 

tt ,, 

Gözümü açtığım zaman ga
rip bir heyetin huzurunda ve 
iki muhafızın arasında bulun
duii-umu gördüm. 

Ne yüzleri, ne kıyafetleri bir-

birine uymıyan beş kişiden mü
rekkep bu beynelmilel heyet, 
divanı harp olmalıydı. 

Hüviyetimi tesbit ettikten 
sonra, karım ve kaynanamla 
münasebatıma dair bana bir 
kaç sual sorc\ular. Sonra, müd
cle:umumi olma•ı lazımgelen bir 
altıncı adamın fikrini aldılar, O: 

- Heyeti aliyeniz tenevvür 
etmiş, mubalceme bitambul-
muştur. 

Yaralıların canı yaralarından, 
yarasızların canı burunlarından 

çıktığını hatırlamanızı rica et
mekten başka bir şey söyliye
cek değilim, dedi. Heyeti ha
kime aralarında kısa bir fis
kosta bu!undular ve reis karan 
tefhim etti: 

"El ve ayakları kesildikten, 
dili koparılıp gözleri oyulduk
tan sonra boş bir arazide ölüme 
terkine •.. ., 

- Aman allah! Biraz mer
hamet! Diye öyle bir fırlayış 
fırladım ki .... 

Enine boyuna yapılı, güzel
liği nisbetinde de ku•1vetli olan 
karım beni karyolanın içinde 
güç zaptetti: 

- Çıldırdın mı, diyordu, ne 
oluyorsun? 

Oooh!.. Çıldırmış olsam da 
gam yeıniyecyğim, elverir ki 
başıma gelenler rüya olsun! 

Fakat asıl felaket bundan 
sonra başladı. Çünkü, boş bu
lunup rüyamı karıma anlatmak 
hatasını işledim. Şimdi imkanı 
varsa, beş yüz liralık Manto, 
yirmi beş liralık lskarp:n al
mak teklifini reddet! 

- o geceyi unutma! D:yor, 
"Ebu Cehil., in kızı ve "Peren
cip ., in kardeşi olduğumu 
unutma! Vallahi ve billahi inti
kamımı senden alırlar! 

Mazlum 

Evrensel Faşist kongresinde 

Italya aleyhinde bir 
lttif aktan bahsediliyor 
Zecri tedbirlere tevessül edilmesi 

karşılanıyor ihtimali endişeyle 
Montro 13 (A.A) - lste

bni ajansı biJd;riyor: 
Evrensel Faşizm kongresinin 

tanzim komisyonu ltalyan say
lavı Koselsinin başkanlığında 

yaptığı toplantıda ltalyan-Ha
beş anlaşmazlığı hakkında bir 

karar sureti kabul etmiştir. 

Komisyon bu karar suretinde 

Montre kongresine iştirak eden 
17 ulus delegelerine tercüman 

olarak sadece bir müatemleke 
işi haliDde olan ltalyan -Habeş 
anlaşmazlığının uluslar sosye
tesi vasıtası ve sun'i bir Av-

1 
rupa işi şeklin<! soku!muş ol
masını Avrupa barışını tehli
keye dü1ürebilecek olan zecri 
tedbirler teklifini ve bunun 
muhtemel tatbikini protesto et· 
mekte, faşist ve ulusal bare
ket!t:rin yapıcı ve bavırkar ese
rini yıkmaya matuf olan bütün 

kuvvetlerin 1 ııD 'n ' ftı 1~1ın a 
karşı ittifakını haber vermekte 
ve Avrupa uluslarının bütün 
z:nde 1. uvvetlerini barı~ı kur
tarmak için birleşmeye ve me
deniyeti kurtarmak için olan 
mücadelesine devama davet 
etmektedir. 

YENi A~ 
L 

Ruzveltin rakibi 
.ı:;Q'7/.//. 'Aflf/I(/// • 

' Borsa Haberlt;!1 

öldürülen Luizyana diktatörü J\ıne-
DUn Borsada ıar 

Yapılan satış 
~ 

Uzüm 
Çu. Alıcı 

rikada servetleri yeni baştan 
üleştirmek istiyordu .. 

1078 F Solari 
649 H Z Ahmet 
527 inhisar ida. 
372 S Gomel 
315 H Alyoti 
305 S Süleyman 
284 K A Kazım 
164 H ve Cevdet 
142 J Taranto M 
123 T Debas 

"Kimse ne 
"Herkesin 

çok zengin, ne 
en aşağı 5000 

çok 
dolar 

Ajans telgraı/aıı kısaca, Ltiiz- mek kapitalizmdir. Ne biri, ne 
rana dıktatöıü Huey Lon{!un öl- ı diğeri heni alakadar etmez. 
ılıiıü/düi[ünıi bi!t'udi Bıı adam B · 1 k d" k d"I . · · en ınsan arın en ı en ı e-
. lnınıkada mkuıda ı•apı/nrak 1 . . tih l ~ I . 
f>~şkanlık seıiminde cu:nur baş- ~ıne, ıs sa . ve !apı guç_ erıne 
f·am Ruzvdtin r 1 "dd" rakibi ınanmalarını ısterım. Her ınsan, 

' (/ l b"" "kJ"" - - 1 iti. Ne isth·oıdu. Bunu kendisi arsasının uyu ugu ne o ursa 
şiyi«e arıla'ıl'ordu: olsun, kendi payının hakimi 
- g"5rüyoruz: yul<arıda ser- olacaktır. ,, 

vet'.er öğöten Amerikan egır- Masa üzerine dağ gibi mek-
meni apjıd'.l fa1<irlik ö!:itüyor. tuplar Yığıldı. Bu çocuk gibi 
Ben Amerikan d - · · · dıımagög: e :.rmen:.nın 
müsavat ö !ütmes'.ni i-ı;~r· m. 
Benim, iş V.! serv~~ bö :imü 
proğramım gerçekleşecektir. 

Çünkü akla dayanm:ı',t dır.p:ı
ra kullanılmak için yapılmıştır. 
Fakat ancak adalete uygun 
o~ara 1c ü'.eşt ri!diği z:ıman o~ı.u 

faydalıca ku!lanma'.t m;Jm'cün
dür. 

Gaugsterler para koparmak 
için yüzle ce kimseyi öldürdü
ler. Büyük servet sahipleri, daha ' 
çok para toplamak hırsı oğuruna 
milyonlarca insanı mahvettiler. 

"Ben uluşun rahat yaşamasını 
islerim. Ne fazla zenginlik, ne 
fazla fakirlik olmamalı. Serve
tin yeni bir üleştirilmesi hak
kındaki proğram sayesinde her 
kes Kral olacakbr, ve Kral 
olan ayni zamand~ memleketin 
babasıdır. 

"Yaşamak için finans ba
ronlarının keyif ve heveslerine 
tabi insanlar kalmıyacaktır. Hiç 

bir istihsal yapmıyan bazıları 

çok yiye yiye şişerken açlıktan 
yerlere serilenler olmıyacaktır. 
Serveti üleştirmek ,.e fakirleri 
korumak gerektir. 

- Bunlar ulu
sumdan geliyor, 
dedi. Ben onun 
y:ıreğini' tanırım, 
dilinden anlarım, 

zira sadeliğin ev
rensel dilidir. 

"Ulusumun iht
iyaçlarını bili
lirim. Çünkü ben 
de onunum. "Ser
vetleri üleştiriniz., hareke
tin muvaffakıyeti bir hesap 
meselesidir. Finans baronlarının 
adamları, binlerce sorularına 
hareketlerle cevap verdiğimizi 
gorunce kudurmuşlardır. ilk 
önce tatlılıkla sordu ar: " Fakat 
nasıl? kim? Niçin? ., ve soru

larından hiç biri cevapsız kal
mayınca yeniden gürlediler: 
"Sosyalisti Sosyalist! Sosyalist., 

Yarın sabah, herkesin bir 
ocak sahibi olabileceği,tahsilini 
veya mesleki çıraklığı tamam· 
lıyabileceği teminatı verilse bu 

Venezzya 

fakir olmamalı,, 
parası olmalı!,, 

H11ey Lo11g 
memleket gençliği mes'ut olur
du. Benim bütün istediklerim 
proğramımın içindedir. "Ser
vetlerin yeniden üleştirilmesi, 

Amerikada milyonlarca kiti 

bunu benimle birlikte istiyor
lar. Yirmi yıllık çalışma ve 
çarpışma bunu tamamlıyacaktır. 
Proğramım zafer kazandıktan 
sonra hususi hayata dünmek 
isterim . ., 

Fakat ruhunun pencerelerin
den şu oknnabilirdi : "Gerçek
ten istediğim şey, başkan ol
maktır! ., 

sarayında 

97 Ş Remzi 
97 Y 1 Talat 
81 D Arditi 
59 Len Reciyo 
52 M J T aranto 
35 Ş Riza Halef 
33 J Kohen 
22 S Emin 
18 F Emin 

incir fial 
Çu. Alıcı 15 

1460 Muhtelif 5 50 
Zahire Borsa•' 

f·~t 
Çu. Alıcı 1 6 
161 Buğday 'i 

60 ton" 
30 Kumdan 
35 balye pamuk 45 
41 K Palamut 270 

Doktor 

Fahri Işık. 
· H ıaııe" lzmir Memleket as 15ı 

Re•tken mütebaa~~,. 
Her Nevi RONT 

Muaveneıerl · 
ı \liJerı 

Ve Elektrik Tede~lbass' 
Yürüyemiyen ve bı )trj • 

RAŞİTiK çocuklara V ı(ıell 
Viole tatbık ve Roıı tır· 
il~ KEL tedavileri ya~:rııt 
ikinci Beyler sokak 

karşısı N o. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (182) 

i"" • 

Göz Hetimı 
MITATOR!!:-

Adres - Beyler lı .,,,ı· 
Zade sokağı AbeD 
baaaı yanında. 23 

Nwnara: :;434 ) 

"Servetlerin çoğalmasına bir 
sınır çizmek ve yığınların fa
kirliğine mani olmak lazımdır. 

Eğer bu yeniden üleştirme işi
ne girişmezsek mabvolmağa 
mahkumuz. Bütün insanların 

rerbest ve mü~avi oldukları 
hakkındaki büyük Amerikan 
ülküsü, Amerikada her adamın 
bayat, hürriyet ve saadet hak
kı olduğu hakkındaki büyük 
prensip şimdilik bir mumun öl
gün alevidir. 

"Be, servetin kaldırılmasını 

teklif etm;yorum. Fakirliği tah
dit etmek istiyorum. Öyle 
bir tahdit ki liyakatı olan 
her aile bu sayeıie Amerikan 
ulusal servetinden payını al
sın. Bu pay, serveti vasatisi
nin üçte birinden az olmıya

caktır. Yani biç bir adamın, 
her türlü borçtan azade ola
rak, 5000 dolardan az parası 
olmıyacakbr. 

italyaya yapılan teklifler hakkında 
Önemli kararlar alındı 

Telefon: (% .. 
il.' 

"Senede 1000 dolardan faz
la kazanmıyan veya nakit ve 
mal olarak servetleri 10000 
dolardan az olan 60 yaşını 
aşmış ihtiyarlara ayda 30 do
larlık ihtiyarlık maaşı bağla

nacaktır. Böylece, işsizlik za
manında, bunlar iş piyasasın

dan çekilmiş olacaktır. 
"Fazla istihsa'e mani olmak 

ve Amerikan işçiltrinin istira
hat, lüks ve bayat paylarını 

alabilmelerini mümkün kılmak 

için iş saatları tahdid edile
cektir. Zirai istihsal, hiç bir 
zaman yanlış çıkmıya:ı ilahi 
kanun.ı uygun olarak, satılabi
lecek miktarla denk olacaktır . ., 

"Benim programım fazla yük
selişi tahdid ettiği gibi fazla 
düşüşü de lahdid eder. 
Hiç zengin olmamasını istemek 
komünizmdir. Zenginlerin ber
seyi ellerinde tutmalarını iste-

- Baştarafı ı rıci sayfada - -
tilafın hiç olmazsa mevzii kal
ması temin edilmiş olacaktır . ., 
B. Bonkurun, Uluslar Sos
yetesi antlaşmasını "her va

kıt, her yerde ve her şart 
altında tatbik etmek gerekli
ğini ileri süren B. Samuel Ho
run diyevinden bahisle bunun 

on senedenberi B. Heryo ile 
kendisi tarafından müdafaa 
edilen tezin aynı olduğunu 

söylemiş ve son söz olarak 
şimdi Cenevrede biraz nikbinlik 
başgösterdiğini ilave etmiştir. 

Laval Parls'de 
Paris, 14 (Ö.R) - B. Lava) 

Klermon Terana gelmiştir. 0-
vern"ya'daki malikanesinde bir 
müddet dinlenecektir. 

Londra, 14 (Ö.R) - Sir Sa· 
muel Hor Cenevreden buraya 
dönmüştür. 

Habe,ıstanda ltalyan 
Himayesi mi? 

Paris, 14 (Ö.R)- Londra ga
zete!erinin verdikleri haberlere 
bakılırsa şimdi Cenevrede beş
ler komitesi tarafından hazır
laııan proje ltalyaya Habeşis

tanın hudud arazisi üzerinde 
1 ltalyanın genişleme ihtiyacına 
1 yetecek kadar arazi bırakacak 

ve bu topraklar ltalyanın süel 
kontrolu altına geçecektir. 

Bundan başka Habeşistanın, 
medeniyet yolunda terakkisini 
temin edecek surette idaresi çr' 
. . b 1 k iy•••1' ıçın u mem e etin idaresinde Bugllne kadar P _.ıd~ 
ltalyaya birinci derecede bir bı?"' 

karılan. . traf J rol ayrılacağı söyleniyor.Bu rol J 
nihayet bir protekt<;ra ( hima- eKn leyRııı Mf Z( AİJI ıe'"' 
ye) şeklini alacaktır. ~ 

Habeşlstana da bıçaaı olduğu berlı•• J{•lı't 
tavlzat verilecek • tıt· il' 

(Taymis) gazetesinin bildir- rübuile aalaşılJ!llf 0ıııı•lı 
ve ferahlıkla traf 

diğine göre büyük Brilanya ve . 
Fransa kendi Somali müstem- tiyenler ı1ıı A'(J" 
lekelerinden birer parçayı Ha- lzmir

29
Kuzua:acla cl•f't 

b · b k - F çarşısı num 1ıır • eşıstana ıra maga ve ran- • t gıı' 

sada Cibuti limanında Habeşis- talyalı Saı J11• 

d . · 11Je~~ tana enızde serbest mahreç sına müracaat ~~ 
teminine mütımayil bulunuyor- :ot/./~ 00 
lar. Böylece Habeşistanın ih- ~ ooKT l' 
tiyaçlarına da cevap verilmiş '\ T ~~I 

~ıW;::ır~"o;kt~';" ~ze~ai ara ı\ıV 
~ A~ t I " 1 

İÇ HAST ALIJ{J., .. rıı ~ me U USI mütabassı'~ağ"I ~ucle 
" ikinci Beyler sobitİşiS111 

müzayede salonu a-1 
~ ALATAŞ 
~ 
::; iç hastalıkları doktoru 

Kemeraltı Şamlı sokak No.20 
' 

No. •!J ıslı• 
Öğleden sonra 1f ;der 
hastalarını l.<ııb'fu ıefoP 

1250) e 



Herkesin dişleri böyle 

beyaz değildir ? 

ç~nkü = 

Dişlerin beyaz olması ıçin 

rı·~ i ci şart : . -•••••• 

RADYOLiN KULLANMAK 
:····· 
L~J inci şart ta : 

Ağzı yalnız sabahlan değil, hel' yemekten sonra, mümkün 
olmazsa akşam sabah mut ;ıka temizlemektir. 

İl , •••••••••••••••••••••••••••• ........................................................... . . 
Bugünden itibaren dişlerinizi bu şartlara rıayet : 

! ederek temizleyinizl : ........................................................................................ 

• • Afyon ili Şarbaylı~ınd 
1 - Eksiltmeğe konulan iş " Afyon ka bası dahilinde hal 

binasıdır ,, Muhammen bedeli 50 bin liradır. 
2 - Bu · e aid şartnameler ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şarinamesi 
B - Mukavelename 
C - Fenniğ şartname 
D - 1/100 projeleri 
E - Vahidi kiyasi fiat cedveli 
lstiyenler bu şartnameleri ve evrakı Uray fen h .... yetinnen ve 

h nafıa direktörlüğünde grebilirler. 

3 - Eksiltme 1-10-935 tarihinde salı günü saat 15 de Afyon 
Şarbayhğı encümen dairesinde icra edilecektir. 

4 - Ek iltme kapah zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmiye girmek için isteklilerin (3500) lira muva k t 

tenıinat vermesi, bundan başka Ticaret Odasına kayıdı bulun
duğuna dair vesika ibraz etmesi ve bir parça da en az otuz 
bin liralık iş yaptığına dair duairi resmiyeden alınmış vesika 
gö tcrmesi veya bu gibi şeraiti haiz mimar veya inşaat mühen
disi göstermesi ve bunlar da inşaatın mes'uliyeti fenniyesini ka
bul ettiğine dair Noterlikten musaddak sened ile taahhüdü la
zımdır. 

6 - Teklif mektubları üçüncü maddede yazılı saatten bir 
saat evveline. kadar Uray encümenine getirilerek encümen baş
kanlığına makbuz mukabilinde verilecektir. 

Po ta ile gönderilecek mektubların nihayet üçüncü maddede 
}'azılı saate kadar gelmiş olması ve dı zarfının mühürle i}İce 
kapatılmış bulunması lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 
1-5-10-15 2791 (1297) 

İımir Belediyesinden; 
l - Bch ri on bir kuruş 

(hepsi beş bin bcşyüz lira) be
deli ınuhammenli elli bin adet 
llaadırma granit p;1ket taşı 
Başsekreterhkteki ke~if ve-ş:ırt
narnesi veçhi!c 1/10/935 salı 
Riin at l O da kapl zarf u
s ryıe yapılacak eksiltme ile 
a acnktır. 

1 tirak için ( 13) liralık mu
~ kkat teminat mektubu veya 

nka tc n nat mektubu kapalı 
~~ rnuh rıu teklif mektubuyla 

tkte ayrıca kapalı ve mü
r U ve uzerinde hangi işe 

a· 
o.dugu yazılı bir zarfa ko· 

11 
Up eksiltme yapılmadan bir 

8 t l'Vvelıne 1 adar Şarbnylı
g verılir. 

2 Beher metre murabbaı 
Stkiz. Jira muhammen bedelli 
·ı 1 ıncı lcordo 9 adanın '1:16,15 
'ıctre mura bbaındaki 2ıl sayı-
lı rsası Başsekreterlikteki şrrt 
nanı i vı çbile 1110/935 s.ııı 
? nu saat 10 da açık artırma 
•le ihale edilecektir. 

iştirak için (137) firahk mu
\' akkat teminat makbuza ve
Yıa Banka teminat mektubuyla 
8 .. 1 oy enen gün ve saata kadar 
koınisyona gelinir. 

3 - Beher metre murabbaı 
~ &es h ıaaı.wınen bedelli 

Akdeniz mahallesi 15 inci ada 
nm 205 metre murabbamdaki 
arsası Başsekreterlikteki şart

namesi veçhile l/10/935 alı 

günü saat 10 da açık arhrma 
ile ihale edilecektir. 

iştirak için 231 liralık mu
makkat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubuyla söy
lenen gün ve saata kadar ko
misyona gelinir. 

4 - Beher metre murabbaı 
25 kuruş muhammen bedeJli 
Kahramanlarda 95 adanın 10711 
sayılı 99 metre murabbaındaki 

1 
"kt k" arsası Başsekreterh e ı şart-

namesi veçhile 1-10-935 salı 
günü saat 10 da. açık. artı~~a 
ile ihale edilccektır. lştırak ıçın 
2 Jirahk muvakkat teminatla 
söylenen gün e saata kadar 
komisyona gelinir. 

5 - 120 lira muhammen be 
dclli Çayrrfı bahçe Kahraman 
larda 49 uncu adanın 37 sayılı 
arsası üıerine yRpılmış piyango 
evi Ba~sckretcrlikteki şartna
mesi veçhi1e 1-10-935 sair gü
nü saat 1 O da nçtk artırma ile 
bir sene kiraya vcrilece.ktir, 
iştirak icin 10 liralık muvakkat 
teminatla söylenen gün ve sa
ata kadar komisyona gelinir. 

2948 {2081) 15,19,24,29 

sı f e • 
razı ce a ıye ve 
·ye mütehassısı • e ıya ı ce ·a 

ADRES: 

ci arında 

"1 

a 

Her nevi izaha\ ve krokiler için aşağıdaki 
IZMIR ACENTASINA Müracaat Ediniz . 

G. D. G i R A 
Yeni Manifaturacılar çarşısı Saffet sokağı No. 3 

Telefon No: 2413 P. K. No. 234 JZMIR 

lzmir 1 thalat Gümrüğü M~'" dür
ı ·· ğünden: 

Tespit No. Kilo Cinsi 

146 3678 Köhne otomobil demir parçaları 

Yukarıda yazılı eşya ecnebi memlekete götürülmek şartile 

satılacağından istekli olanların 23-9-935 pazartesi günü saat 

14 de Gümrükte Sabş Komisyonuna başvurmaları. 

15-23 2903 (2079) 

lzmir Defterdarlığından: 
lssısmın vergi borcundan ötürü tahsıli emval yasasına göre 

haczedilen BaUıkuyu mahallesinde Abbas nğa sokağında kam 14 
sayılı dükkan tarihi ilandan itibaren yirmi bir gün müddetle sa

tılığa çık rıldığından pey sürmek i tiyenlerin defterdarlık tahsi

lat kalemine gelmeleri. 15, 19, 24, 28 2951 (2080) 

\ 

' 

dö ··ıenler 
Kaıızuk 

Saç Eksiri 
Saçlann dökülmcırine ve lcepekfcnmcsine mani olur. Komojcn 

saçların köklerini kuvvetlendirir ve besler. Komojcn saçLarUI 

gıdasıdır. Tabii renklerini bCWDJL'l, litif bir rayihası vardır. Ko
mojen Kaıauk sa~ esksiri maruf eaaDduk ıtriyat mağazalannda 

bulunur. 

2 v(.' 20 komprımcl k ambalajlarda·~,,..AJ . .._...~-...~~r;.....:P.ı!~"'-=ı-....1'~!'..!'."lı.. 

bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin timsali 

olan EB markasını arayınız. 

TİLKİLİK 

BIÇKI YURDU 
Müessisi : Zehra Hasan 

Hiç dikiş biJmiyen bayanlar birinci şubeye kabul edilir. 
Bir senede biçki dikiş öğretilir ve maariften musaddak 
şahadetname verilir. 

ikinci şube tatbikat sınıfına, terziliğin en ince noktalarını 
öğretmek üzere, birinci şube mezunları ile o derecede dikiş 
bilen, makas ve biçkiyi ilerletmek istiyen bayanlara dokuz 
ay zarfında pratik makas, kadın ve erkek elbiseleri biçıl
mesi ve dikilmesi öğretilir makasdar yetiştirilir ve diploma 
verilir. 

Biçki ve dikiş arzu eden bayanJara - hususi olarak - üç 
dört yda göster ek suretile talebeler de kabul edilir. 

Taşradan g"len talebeler leyli olarak kabul edilirler. 
Yurdun atelyesinde cihaz takımı, karyola takımı, perdeler 

işlenir, her gün sipariş kabul edilir. 

Amatör Fotoğraf 
ÇABUK 

ucuz 
TEMİZ 

YAPILIR 

Refik Lütfi Or Resimevi· 

lzıııiı·lileı· l taııbuldaııeredehuJuşurlar 

Beyoğlunda Bristol otelinde -~rkecide Osmaniyeotelinde 
Her iki otelin mü teciri Türl !erden n eski otelci 

olan ve herkese. kendi 'ni sevdiren bay Omer Lüt
fidir. Bay Ömer Lütfi b.mir Askeri otelinin mües
ıisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herkes 
bilir. lstanbulda her ilci otelde konaklıyacaklar kendi 
evlerindeki rahatı bulacnklardır. 

Bütiın bu fevkal5deliklere iliiv ten fintlar 
müthiş ucuzdur 

i ii E A a t nd ... n: . 
D:arağaç paralı köprü 77,38 numaralı dükle.in 
iki çeşmelik a malı mcsçit caddesinde 175 - 153 No. dükkan 
Bayraklı Borno·,,ıa caddesinde 57 numaralı dükkün 
Kor ıyal· Donc~nmacı He am ok - ında 1 eslıi 31 taj 

numaralı ev 

1470 
4200 
84J 

3780 

Osmaniye caddesinde ~irk l m hanında 12 - 16 ve 12-17 1680 
numrtralt iki clükk.ın 

Murabıt çar,.ısında Abdurrahman honmdo 9 - 49 numara'r 1050 
mağaza 

Ke5tane pazannda sandakcıJarda 43 numaralı dük n 1750 
Turan Me.uemeo cadcle11indc 93 - 2 n.umarnlı ev 560 
Kaı:.şıyaica Alaybey Sevda so(rnğındıı - 1 uuwnrnlı arsa 210 
Knrantinn bnlbüt sokağında 8'2, 52 nuınnrnlr ev 280 
Scydih:öyfilrde Fot adr sokağmda 28 ~oo No. lr nrsnnın 350 

- J h' esi 
Yukanda yınJ. cm .. aliir bedeHcri pc · veya g.ıyri müba 1 

bonosüe ödenm k. üzre mülkiyetleri ın"2aycd ye. ko ulmuş ise d 
haddi layık talip zuhur etmediğinden on ~fın müddetle temdidi-
ne kanı: verilmi lir. Taliplerin 23 - 9 - 935 P zarterJİ günü at) 
15 de milf'i Pmlnl( m ıduriyetine müracnntlnrı. '1957 ( 2082 



Az işitenlere mahsus 

Kulak aletleri Baş 

HA 
Romatizmaya karşı 

i .N 
.., 

agrısı ve 
Yeni model 

Yeni çeşit 
Kulaktan geçme küçük 

düğmeli model 

TiLKiLİKTE Kullanınız. Bir tecrübe kAfldir. 
Satış deposu : İstan' ul, Meydancık, Atabek han No. 30 - 3S 

Yeni " İzmir,, eczanesi 
fZZT~ /LZ~,,LZ,J~ ///////LL/l 

Doktor ozEL Yusuf iza Ana ve ilk okulu direktörlüğünden: 

Kemal Sa~ir 
Binası y enldp, v e noksansız bir surp•~c. yapılmış olan mektablmlzln 

Ana ve ilk kısın.larına talebe kayıt ve kabulU eylQIUn ikisinde başlar •• 

SARAÇOGLU 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehanesini 2 nci Bey-

Ana kısmı : 4, 5, 6 yaşında~ı yavruların yetiştirilmesi için 
rL/h/L//////,~/L///h en son usullere gore hazırlanmıştır. 

Kayit işi: için her gün. saat ( 9 DAN 17 ) ye kadar yeni binanın 
KESTELLi CAlJDESı üzerindeki kapısından f"ZZL/.LZ7'17J'Z~n ler sokağında 6S numaraya 

nakletmiştir. Tel. 3956 
Evi Ka.antina tram P•; cad· 

desi No. 599 Tel. 2S45 

girilerek okul direktörlüğüne müracaat olunmalıdır 

Devlet demiryo.ların an: 
Senelik muhammen kira bedellerile mevki ve cinsleri aşağıda 

gösterlien gayri menkuller, 4-10-935 Cuma günü saat ı5 de pa
-zarlık usulü ile lzmirde Basmane istasyonunda 7 inci işletme bi
nasında kiraya verilezektir. 

isteklilerin yine aşağıda binalar hizasında gösterilen miktarda 
muvakkat teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar 
ve işe girmeye kanuni mani bulunmadı;:tına dair beyannamelerle 
aynı günde saat ı6 ya kadar komisyon reisliğine müracaatları 
lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Alsancakta sekizinci işletme müfettiş
lik binasında parasız dağıtılmaktadır. 

Maukii 
Alsancakta Şehitler Ya
dıgar sokağında 

" u u .. 

Senelik muha-
men kira Muvakkat 

bedeli teminat 
Cinsi lira miktarı 
2 hususı No. lu baraka 60 4.50 
yazıhane 
ı2 kapu No. lu baraka 60 4.SO 
kahvehane 

1ı-ıs 2886 (20S3) 
Evvelce ilan edilen tam vagon hamuleli miyankökü nakliyatına 

aid tenzilli tarifeden başka ı5 Eylül 93S tarihinden itibaren Ay
dın hatbmn herhangi iki istasyonu arasında perakende suretile 
taşınacak basılmış veya basılmamış m yankökle:inin ücreti de 
ton ve kilometre başına 5,25 kuruşa indirilmiştir. 

Fazla tafsilat istasyonlardan alınabilir. 13-ı5-ı8 2904 (2064) 

Amele için yüzde 70 tenzilat 
ıs Eylül 1935 taribinden itibaren beş kişiden mürekkep 

olmak veya beş kişi ücreti vermek şartile Aydın hattı dahil ve ' 
Erzurum-Sarıkamış, Bursa-Mudanya, Samsun- Sahil hatları hariç 
olmak üzere bitişik şebekedeki istasyonların her hangi birinden 
diğerine iş bulmak veya işten dönmek üzere seyahat edecek 
amele için yüzde 70 tenzilat yapılır. 

Bu te~zilattan istifade etmek istiyen amelenin bulundukları 

yerin en büyük mülkiye memurundan ve bu memurun bulun
madığı yerlerde köy ihtiyar meclislerinden birer vesika alıp 
istasyonlara göstermeleri lazımdır. 

Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. 
ı3-15-ı7 292S 

Umum Hastaların ' azarı Dikkatine 
En son sistem mide, karın ,bağırsak, böbrek ve doğru

neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalar, 
kasık bağları, düztabanlar için taban korsaları gayri tabii 
doğan çocuk arın vücutlarındaki iğrilikleri doğrultma ci
haz '.arı, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur
lukları doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnasında fır
~ayan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
içm korsaıar. 

TuRKıYENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLER! 
ıLE _ AGBET ve !TıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 
ve MuTEHASSISI 

t"ah ri Hiza 
Bey tarafından yapılır 

Kabul saatleri : ıo ila ı2,30 öğleden 

kadar. 
ADRES: İzmir Kaymakam Midhat bey 

;_, __ _,·.~~: . . : .. · .. 

sonra ı4 - ı6 ya 

cadesi No. 20 
( 3SS) S.7 

zııair ithalat güm üğü müdür
lüğünden: 

Bergamada icrai ticaret ederken Avrup.aya gittiği haber alı· 
nan Avram Krokidinin gümrüğümüze tevdi eylediği ı40S sayılı 
ve 6-12-934 günlü beyannameden aranılmakta olan 293 lira 73 
K. Gümrük resmi için kendi bulunamadığından tebliğat yapı· 
lamadı. Aranılan paranın tarihi ilandan itibaren ı 5 gün zarfında 
Gümrük veznesine yatırılması aksi takdirde tahsili emval ka· 
nunun 9 ncu maddesi yolu ile emvaline haciz konulacağı ve 
işbu ilanın tebliğ ilmühaberi makamında tutularak borcunun 
kesbi kat'iyet edeceil:i ilan olunur. 2942 (2083\ 

6-26 12001 l 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • 
:K:""CJ:B ~ 

VAPURDUMANI 
•• •• 

a.-c:>zı::.... -cJ~ 
'/////////////'////7/////////_////J 

Şimdiye kadar görülmemiş derecede zarif 
ve ucuz bir gözlük almak isterseniz BAŞTURAK 

HAMDI NUZHET 

Sıhhat Eczanesi 
ne uğrayınız 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

TÜRKİYE 

HILALIAHMER CEMiYETİ 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karş en iyi ve 

şif alı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik Yeni İzmir eczanesi Telefon : 2067 

Çeşme 
Mahallesi Sokağı 

Maim üdürlüğünden: 
Köyü Mevkii Cinsi Nu. Metre Kıymeti 

hazıra 
Lira K. 

Köste arsa 57 274 20 
.. .. ı9 ı68 ıo 
.. .. 1 67 ıs 

.. .. 70 ı16 20 

.. .. 42 40 20 

.. " 24 ı32 ıo 
" harap ev 46 59S 40 
.. .. .. 47 91 50 
" Bademlik tarla 2800 08 
.. .. " 3720 07 50 
" Pilaka " 3600 07 SO 

Reisdere arsa 77 282 ı3 
.. " 6ıO 613 12 so 

Ovacık Çingen dere tarla 66SO 27 
.. .. .. .. 4080 2S 

arsa ı 40 07 SO 
.. 20/22/24 299 20 

Fahretfn mektep 
Sakarya Köste caddesi 
lnönü kıvrıntı .. 378 20 

Çiftlik Ali ören yıkık değırmen 7 164 ıs 
" " " değirmen arsası 5 ı64 08 

Yukarıda yazılı 20 kıta emvali gayri menkullerin mülkiyetleri 
satılmak üzere müzadeye konulmuştur. ihaleleri 20-9-935 Cuma 
günü saat ı5 de icra kılınacaktır. Talipler yüzde yedi buçuk 
~eoo.Vto v .... eAOekti~ 13-15-ı7~19 2908 (2069) 

Türkiye Yağ ve Mamulat 
Sanayii Ltd. Şirketi 

• 

TURYaG 
Saygın yurddaşların mamulatı bak· 
kında ötedenheri gösterdiği rağbet 
ve teveccühün minnettarı olall 

TURAN 
Yağ ve sabun fabrikaları 

"ll Bu kerre çıkarmağa muvaffak old~g 
nebati tereyağını lezzet bilir müşterilerıııe 
büyük bir sevinç ve onörle takdim eder, 

TURYAG ., .. 
lsmlhl verdiğimiz işbu " Yemek yağı " ~I 

cins yağlardan lstanen bUtUn şeraiti h3 

ideal bir "Matbah,, yağıdır. 
·bi 

Bununla her türlü leziz yemekler hazırlandığı tı'a· 
enfes börekler, pilavlar, pastalar, hamur işi tatlılar 'I 
pılmasında büyük muvaffakiyetle kullanılmaktadır .. a· 

Yağlarımız fenni ve sıhhi şeraitin en yüksek teınıııeıı 
bna malik oldukları gibi bittabi temizlik hususun?• al 
ince ve küçük noktaları bile kat'iyen ıblll 
edilmemektedir. · et 

Bundan dolayı vücutlarile onörlendiğiıDiz salii~'~ıa 
sahibi doktorlarımız hazım cihazları zayıf olaıı 3 

11• - ya,, 
hastalar için hazırlanacak yemeklerin bu 1 rİ )arımızla yapılmasını kat'iyetle tavsiye etıne e 

"TURYAG,, 
hakkında tam birfikir verebilecek mahiyettedir. Bu baP~ 
daha sarih malumat alabilmek için Turandaki ın~essııJ 
semiz her zaman için şükran borcu ile dolu oldugu~er· 
saygılı halkımızın emirlerine amade o'duğunu arze'/ 

• 
"'Y"EJ:N"I 

Hurufat Dökümha ~esi 

Abdülaziz Heybeli --•:--Murabıt Çarşısı No. 25 IZMIR 

Sağlamlık 

Doğruluk 

Çabuklu! 
ter il" 

Basımevl hurufatı, galentUr, an a" 
ihtiyacınızı, bu Uç esas Uzerlnde çalıŞ 

mUesse$emden tedarik edln~z erııır 
Talep vukuunda katolog ve fihrist gönd 
.,~~~~~~.;....~~ 
& 

Ş.kil ö'.A0 1 M 01~ 
YILDIRIMMARKtJ:. 

Bu cep fenerleri ucuzluğu itibarile pek çok sat;lllıık 
Yuvarlak, ufak, orta, büyük ve düz caınlı 0 

,,,,••'' 

üzere dört cins vardır ,,.,,.•"~8· /9 
~ ..... " ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••:• da No· 

DEPOSU : lzmirde Suluhan cıvarınğ~ ı;aeı) 
(ANADOLU Hurdavat nıa a. 

Ödemişli Hüseyin Hüsnü ticarethanesi 



Fratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
UL YSSES vapuru clyevm li

r.anımızda olup 14 eylülde An
ıers, Rotterdam, Amsterdam 
Hnmburg limanları için yük 
alacakbr. 

ORESTES vapuru 23 eylül
den 30 eylüle kadar Anvers, 
Rotterdam, Amsterdam ve 
Hamburg hmanları için yük 
alacaktır. 

HERCULES vapuru 7 teş
rini evvelde gelip 12 teşriniev
velde Anvers, Rotterdam.Ams
terdnm ve Hamburg limanları 
için yük alacaktır. 

HERMES vapuru 21 teşrini 
evvelde gelip 26 teşrinievvelde 
Anvers, Rotterdam, .~mster

dam ve Hamburg limanları için 
yük alacakbr. 

HERCULES vapuru 20 ey
lülde gelip yükünü tahlıyeden 
sonra Burgas, Varna ve Kös
tence limanlarına hareket ede
cektir. 

HERMES vapuru 4 teşrini

evvelde gelip yükünü tahliye
den sonra Burgas, Varna ve 
Köstence ]imanlarına harel<et 
edecektir. 

GANYMEDES vapuru 19 
teşrini evvelde gelip yükünü tah· 
liyedcn sonra Burgas, Varna 
ve Köstence limanlarına hare
l,et edP.cektir. 

SVENSK A ORıENT LıNEıN 
HEMLAND motörii limanı

mızda olup yükünü tahliye et
tikten sonra Rotterdam, Ham
burg, Dantzig, Gdynia, Gote· 
burg, Oslo ve lskandinavya 
limanlarına hareket edecektir. 

VINGLAND motörü 2 teşri
nievvelde gelip yükünü boşalt
tıktan sonra Rotterdam Ham
burg, Dantzig, Gdynia: Gote
burg, Oslo ve Iskandinavya li
manlarına hareket edecektir. 

V ASLAND motörü 15 teş
rinievvelde gelip yükünü tah
liyeden sonra Rotterdam,Ham
burg, Dantzig, Gdynia, lskan
dinavya limanlarına hareket 
edecektir. 

NORDLAND motörü 2 teş
rinisanide beklenmekte olup 
yükünü tahliyeden sonra Rot· 

terdnm, Hamburg, Copenhage 
Dantzig, Gdynia, Oslo ve Is

knndinavya limanları için yük 
alacaktır. 

..iERV.CE MARITıM ROUMAiN 
ALBA JUL YA vapuru 30 

"ylülde gelip 1 teşrinievvelde 
p re Malta, Napoli, Cenova 
~ •• a . ılya ve Barselona için 
! uk alacaktır. 

SUÇEA VA vapuru 27 teşri
nievvelde gelip 28 teşrinicv
velde Pire, Napoli, Cenova, 
Marsilya ve Barselona için 
Yük alacaktır. 

Zegluga POLSKA S. A. 
kumpanyası 

LEW ANT motörü 15 teşri· 
nievvelde Anvers ve Gdynia 
limanları için yük alacaktır. 

dandaki hareket tarihlerinde 
ki değişikliklerden acenta mes
uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için ikinci kor
donda Tahmil ve tahliye binası 
arkasında Fratelli Sperco acen
tılığına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

Telefon: 2004-2005 

Paris fakültesinden diplomalı 
Diş tabipleri 

Mn~Aıffcr Eroğul 
Keınal Çetiııdağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başhyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

T clefon : 3921 
Cumn ve salı 8 den 10 a 

k ar memleket hastanesinde 

~J. V. 
\V. F. 11. \ 7an Der f 

Zee & Co. • 
Deutche Levante Linie 

CHIOS vapuru 16 eylülde 
beklen~yor. Hamburg, ve Bre

' menden yük çıkaracaktır. 
ITAURI vapuru 16 eylülde 

bekleniyor. 20 eylüle kadar 
Anvers, Direkt Rotterdam, 
Hamburg ve Bremen için yük 
alacaktır. 

WINFRIED vapuru 1 birinci 
teşrinde bekleniyor. 5 birinci 
teşrine kadar Anvers, Rotter
dam, Hamburg ve Bremen için 
yük alacakbr. 

WASGENWALD vapuru 14 
birinci teşrinde bekleniyor. 18 
birinci teşrine kadar Anvers, 
Rotterdam, Hamburg ve Bre
men için yükliyecektir. 

SOFIA motörü 31 birinci teş
rinde bekleniyor. 4 ikinci teş· 
rine kada:- Anvers, Rotterdam 
Hamburg ve Bremen için yük
liyecektir. 

ANUBIS motörU 11 ikinci 
teşrinde bekleniyor. 15 ikinci 
teşrine kadar Anvers, Rotter
da m, Hamburg ve Bremen için 
yükliyecektir. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
Hamburg 

TROYBURG vapuru halen 
limanımızda olup Anvers, Rot• 
<'rom ve Hamburg için yük 
alıyor. 

NORBURG vapuru 8 birinci 
.. teşrinde bekleniyor. Anvers, 

Rotterdam ve Hamburg için 
yük alacaktır. 

DEN NORSKE Middelhavs 
Linje (D/S. ı~ iS Spanskelinjen 

SARDINIA ınotörü 27 ey
lülde bekleniyor. Havre, Dippe 
ve Norveç limanlarına yük 
alacakbr. 

SAN ANDRES 
birinci teşrinde 
Oippe ve Norveç 
yük alacaktır. 

motörü 23 
bekleniyor. 
limanlarına 

Arment Deppe - Anvers 
EGYPTE vapuru 12 birinci 

teşrinde bekleniyor.Anvers Di
ıekt için yük alacaktır. 

The Export S/S corporation 
Neuyork 

Şimali Amerikaya doğru se· 

ferler. 
EXECUTIVE vapuru 18 ey

lülde bekleniyor. 
EXILONA vapuru 30 eylülde 

bekleniyor. 
ABOUKIR vapuru 20 ey-

lülde gelip 30 eylülde Birleşik 
Amerika için aldığı malları ls-
kenderiyede EXETER transat
lantik vapuruna aktarma ede

ecektir. 
Serv:ce Direct Danubien 

Tuna hattı 

ALlSA motörü 10 eylülde 
bekleniyor. Belgrad, Novisaad 
Komarııo, Budapeşte, Bratis· 

lava, V'yana ve Linz için yük 
alacaktır. 

TISZA motörü 25 eylülde 
bekleniyor. Belgrad, Novisaad, 
Komarno, Budapeşte, Bratis
lava, Viyana ve Linz için yük 

alacaktır. 
BUOAPEST motörü 18 ey.Iülde 
bekleniyor. Belgrad, Novı~aad 
Komarno. Budapeşte, Bratısla
va, Viyana ve Linz için yülc 

alacaktır. 
A VUSTURAL YA HATTI 
Hidiviye kumpanyasının A

BOUKIR vapuru 29 eylülde 
bekleniyor. Peninsular & Ori
ent Line kumpanyasının BEN-
DICO vapururuna Port-Saitte 
aktarma edilmek üzere Avus
turalyanın bütün limanlarına 
mal alacaldır. 

ABOUKIR vapuru aynı ıa
ınanda Port-Sait aktarması ola
rak Hindistan, Aksayı şark ve 
ıarki Afrikanın bütün limanla
nna mal alacaktır. 

Vurut tarihleri ve vapurlann 
isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

N. V. W. F. Hanri Van Der 
Zee & Co. 

Birinci Kordon Telefon No. 
1 2()07 • 2008 

Oliver Ve Şii. 
LIMITET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BıRINCl 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

Liverpool Hattı 

ROUMELIAN vapuru 20 ey
lülde Liverpool ve Svansea' dan 
gelip tahliyede bulunacaktır. 

DIDO vapuru 17 eylülde 
beklenilmekte olup 21 eylüle 
kadar LiverpooJ ve Glasgov 
için yük alacaktır. 

ROuMELlAN vapuru 19 
eylülde Liverpool ve Svansea
dan gelip tahliyede bulunacaktır 
LONDRA ve HULL HATTI 

FABIAN vapuru halen lima
nımızda olup 17 eylüle kadar 
Londra ve Hull için yük ala
caktır. 

EGYPSIAN vapuru 27 ey

lülde Londra Hull ve Anvers
ten s;?elip tahliyede bulunacak 
ve ayni zamanda 6 tesriniev
vele kadar Londra ve Hüll için 
yük alacaktır. 

The General Steam Vavi
vation co. Ltd. 

STORK vapuru 27 eylüle 
kadar Londra için yük ala-
caktır. 

DEUTSCHE LEV ANTE Linie 
GALlLEA vapuru Hamburg 

ve Anversten gelip tahliyede 
bulunmu tur. 

Not: Vapur tarihleri ve va
purların isimleri üzerine deği
şikliklerden mesuliy~t kabul 
edilmez. , 

Vapurculuk 
Türk anonim şirketi lzmir 

acenteliğin den 

Ekspres postası 

Sakarya 
Fevkalade lüks vapuru 

PAZAR g6nü saat tam us 
da hareket eder. PAZAR
TESi günü saat 16 da IS
T AN BULA GALATA RIH
TIMINA YAN AŞIR : 

Jstanbuldan her Per
şembe günü lzmir için sa
at tam 1& da GALATA 
rıhtımından ekspres posta 
hareket eder Cuma a-ünü 
tam saat 16 da lımire varu. 

Fazla Tafailit için : Bi
rinci Kordonda 92 numara-
da f zmir acenteliğine müra-
caat. Telefon 3658 

.--.s=mn x· ı r o 

F1rôôKroR- ~ 

N Ziya Götşin 
MERKEZ hastanesi 
KULAK, BOGAZ 

BURUN ŞEFi 
ikinci beyler sokağı 

Beyler hamamı karşısında 
No. 41 

Saat 3,5 dan saat 6 ya kada 
TELEFON 3686 

Meserret Oteli 
lzmir Kemeraltı Hükumet 
Caddesi karakol karşısında 

30 sene gibi uzun bir zamandanberi temizlik ve istika
metile nam kazanan otelimizde bu defa esaslı tamirat ya
pılmış ve yeniden otelciliğe ait levazımatı tedarik edilerek 
teşrif edeçek olan sayın müşterimizin her türlil istirahatleri 
temin ve tam manasile bir aile ocağı olmuştur. 

Civar ilçe ve ilbaylardan gelecek konuklanmıza 
haricinde kolaylıklar gösterilmektedir. 

Otelimizde bir gece konuklamak her hakikatı öğrete
cektir. Akşamları temiz hava almak için taraçalarımız müş
terilerimize açıktır. 
Aşlama sularımız meccanendir. 
Yatak fiatlarında esaslı tenzilat vardır. 

ECZACIBAS! 

Süleyman 

Ferit 
Kolonya 

Esans 

Ve müstahzcratı 

Merkez 

depomuz 

S. Ferit 
Şifa eczanesidir 

In,aatını?. için atidekiihtiyaçlnrınııı ııok noıız f ıyatl:-ırla 
tonun etmek iaterscni?. Hnlıın a~a çarşısında 

Kavalah Hasan Nuri 
tıcarotlıarıcı-inA müracaat e<lioız 

ÇiMENTO 
Çubuk demir ve her nevi çlçekll 

Çmi ve levazımı sıhhiyeden /tivhalar ve bunların 
te/e11üah envaı banyolar ve teımosıfonlar ve her cins 
musluklar ve kanalizasyon için demir dökme boralaı 
ve lngiliz künkleri ve bunla11n le/enuatı vesaire ... 

Fiyat/at rekabet kabul etmez 
Yerll Çlmental•r, BDtDn •••k•I•• 

En MD••lt ••••itle 
••l•z•mızd• s.tıllr h3 

Leyli ve nehari 

Boğaziçi Liseleri 
Eski FEYZİ ATİ lisesi 

Boğazlçlnde :Arnavut köyünde : Çitte saraylarda 
Kız ve erkekler için ayrı bölüklerde kurulmuş,ana sınıfı, ilk 

kısmı, orta okul ve lise sınıflarım havi ulusal bir müessesedir 
Yıllardanberi kazandığ\ muvaffakıyetle tanınmış olan mektep 

kayıtlara başlamıştır. Kayıt için her gün saat ondan onalbya 
kadar mektep yönetimine baş vurulabilir.lstiyenlere mektep 

-tarifnamesi gönderilir. T elefon:36.21 O 20,2, 16(1234)-

Bay Dr. Alt Vahit 
Çocuk gıdaları evi ANKARA 

Çocuk gıdalarının serisini tamamlamıştır 

~!j;A'!Zl'ZiCZAırD.iWCIP!ll<Oft:m:l'Bi? .. lltii~WCllZ~ 
BEZELYE UNU 
PiRiNÇ ,. 
MERCiMEK " 
NiŞASTA " 
iRMiK " ve bunJarın bilhassa, ETSUYU 

ile hazırlanmış 

ETSUYULU BEZELYE UNU 
ETSUYULU MERCiMEK UNU 
ETSUYULU iRMiK UNU 

ile 
Çocuklannıu besleyiniz 

Her taraftan takdir mektuplan aldığımız 

LAKT • 
1 N 

Bütün çocuk mamalarının en çok sevileni ve istenenidir. 
Her eczanede bulunur. 

Toptan sabş mahalli 

Lütfi Kronı 
ECZA deposu 

Salon, yemek ve yatak odalarınızı Haraççı 
Kardeşler mobilyeleriJe süsleyiniz •.. 

Merkez: 
lzmir 

ikinci Beyler 
Sokak 

Nu. 102 
Tl. 3778 

Şube: 

Ankara 
Anafartalar 

Caddesi 
Kınacı Han 

Nu.5 Tcl.1426 

Buaeneki 9 Eylül panayırında en lüka pa•yon Haraççı Kar

deıler paYyonu olacakhr. Modem mobiJyelerimizi g&rm.eğe şimdi
den haZll'lanmız. Pavyon Na. 108 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Esas No. Mevkii No.ıu 

301 Buca Mecidiye caddesi 58-54 
196 ikinci kordon 444-2 

413 lımetpaşa M. Diindar S. 3-7 
859 Bornova Hamitli yolu 
963 .. Balıkçıba11 çiftJiji 
233 Osmaniye caddesi 45 
625 Gilzelyurt M. ikinci hacı 13-17 

Süleyman sokağı 
234 Osmaniye caddeıi 64 

B.701-1 Karataı 9 EyJfıl sokağı 120 
923 .. .. .. 136-110 

C. 82-1 Bllyük tuhafiyeciler Ç. 37 
C. 8 B. Tuhdiyecileı Ç. Gazi B.12 
C. 69 Manisa Saray M. Çay 

ferah S. 
C. 25-1 ikinci Sultaniye M. 3 ncii 2 

nezaket ıokağı. 

C. 88· 1 Gazi bulvan 

Cinai 

dilkkln 

ev 

ev 
tarla 

tarla 
dllkkln 

ev 

(\ükkln 
ev 
ev 

Depozitosu 

7 
70 
20 
4 
4 

so 

12 
ıs 
7 

so 
mağaza n.tn 8 

mat aza 150 

ev 
40 

ev 
8 

mağau 25 

c. 88-3 .. 
" 

20 

20 matazaaıa orta kah 20 

C. 25-2 ikinci Sultaniye M. iiç&ndi 4 
nezaket sokağı 

ev 

ev C. 73-2 Kaıyayaka Alaybey M. 25-1 
gllnaydın sokağı 

C. 89 Kadiriye M. Aıureci ıokaja 5 ev 

8 

15 
8 

C. 95 8. Tuhafiyeciler Ç. Klzml 111 dGkk .. 
p•t• caddesi 16 

Mevki ve No.ıu yukanda yazıh emlAkin bir ıenelik kiralara 
16-9-935 Pazarte1i gOnü saat onda ihale edilmek Uzere açık 
artbrmıya kodulmuıtur. istekli olanların hizalarında· yazılı depo· 
zitoları veznemize yahrarak arttırmasına girmeleri lAzımdır. 
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YENi ASIR 

l~tiyaclanmza Hangi Otomobil Uygun~ur . 
ılı 

Kalabalık aileler, taksi ve· ekseriya yanında müteaddi 
~im~eler ta~ıyanl~r için . bir otomobildir. 

Ucuz fakat 5 kişilik ve kapalı otomobil istiyenle 
ve küçük çocuklu ailelere tavsiye edilir. 

Tek kimseler ve iki kişiıik ailel'!r profesyonel kimsele 
doktorlar, av katlar, siyasi adamlaı·, seyyar s~tı 
memurları için bir sevimli oto ıobildir. Arkasında ye .,., 

var ır~ güze havadar 5 k·şi!i olabilir. 

Daima açıklığı sevenlere her vakit 
dolaşanlara bu otomobil çok elveriş .. :dir. 

Ucuz bir spor otomobili genç kimselere amatö!.1~, 
ve yüksek mektep talebelerine bu otomobil çok iş go~ 
Bu otomobilleri ŞEVROLE fabrikası iki çeşit ol~te 
yapmaktadır. Birisi büyük, motörlü ( Master ) dı~ll 
küçük motörlü (Standard) dır. Standardlar daha ucuı 

,------ Acentesi: 

J.V.O' 
Birinci Kordon 132 


