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KADIN İSTERSE 

Bu çok sevlmll edebi tefrl
kamıza yakında ba,hyacajiız 

Cumhuriyetin Ve Cumhuriyet Eserinin Bekçisi, Sabahlan ~kar 8'yaaı Gaseted-ir Yeni Asır matbaasında basılmışbr. , 

ün o • r 
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lJı~sun gözbebeğine suikast -hazırlıyan haydutlan parçalamak istiyen 
Coşkun bir halk kitlesi (Yaşasın Atat· ) seslerile koca meydanı çınla!µ 

Birbirinden heye ~nlı söylevler verildi. Türkün 
Büyük kurtarıcısına o an sevgileri bildirildi 

•. 

Du ._,, ı1ıı111rıJ et meftialluıdalli 
•aau n akşam lzmir en coşkun 
Ulusuarını Yaşadı. iki gündür 
ı n .. b 
ıcatşı b· goz ebeği Atatürke 
olan h 1~ suikast tertibatına ait 
ler de~ erleri okuyan ızmirli
~ÜtUn r~~ heyecan içindeydiler. 
laınand ır ulusun kalbini ayni 
bu kut a, aynı merkeze çeviren 
)atakı sal heyecan lzmirlileri 
Ribi ~ından taşmış bir nehir 
•e\'ketruınhuriyet meydanına 
l~ri ı. Esnaf ve işçi birlik-

' rtıekt l" }'urdd ep ı gençler, binlerce 
d aş ak 
an1 k ın akın koca mey-
~Üleç bapladılar. ilbay Fazh 
başka aşta olmak üzere parti 
A\'ni ~o~e Yozgad saylavı bay 
~ehçet ugan, şarbay doktor 
8ayla\'( z, Şarımılda bulunan 
f'1tete:j~· av~katlar, doktorlar, 
ltnir er• bır kelime ile bütün rn·· 
lıtdıla unevvederi orada ha-
1tıikas;· h Çehrelerd'! hainlere, 
~Utsuı b·aıırlıyanuıra karşı hu· 
tıyord ır nefret ve kin beli-
bu u. Halk · · d .-
dd toplantıd ın ıçın en dogan 

1 ~ •• a tam saat on ye-
() soyJev' .n<:e C .ere başlandı. ilk 
lısj iz ~tnhuriyet Halk par-
".vukat ını~ teşkilatı namına 
ş ddetı aha Nasuh Yürük 
Verdi. e alkışlanan şu söylevi 

Yurtd 1'.. aşlar · Urlc.. . 
~ atiirl~n ulu kurtarıcısına, 
'l .e s "k u ferıo. uı ast hazırlanmış ... 
)<ıYılır haoer memleketimizde 
tet "'e' k~ayılmaz hc.pimizi nef
kurt n İçine attı O b" ··k b <lrıcıy . uyu 

1 
tığfıırıın a olan minnet ve 
attıl 1ğ1 1 

•zın büyüklüğü ve sağ-
..,.d ıepirn· . b" ~ a to 1 ız.ı ır anda bu-
Veriler p adı.Yurtdaşlar ! Hem-

13 ••• 
8atı~ tnel'un teşebbüs öldü. 
~. an T·· k 
R•tıi Ilı ur milletinin dir li-
bi.itlin eydann çıkartan onun 
biliy llıedeniyetini b"T" k 
\te ·ıellerini cih ' u .~n a
l .. ı in ed .. a~a gosteren 
"'" eb d~ en buy!lk şefe, Türe ı . 

nıınnet ve şükran 

buyuk mılmg intı/Jalall 

. .. 

hislerini üzerinde toplamış bu
lunan gözbebeğine, Atatürke 
karşı yapılmak istt!niyor. 

Atatürk ; Anavatanı işgal 

eden düşman kuvvetleri karşı
sında her türlü yokluk içinde, 
büyük millette mevcut kabili
yeti sezen ve yalnız ona daya
narak ortaya atılan yegane 
müncidir. ( Yaşasın münci ses
leri ). 

Atatürk millette sezdiği bu 
kabiliyyet ve kudreti teşkilat
landıran ve ortaya çıkarıp mad-

astciler 12 kişi 
·a mevkuftuır 

Çet-ci Uzey
0

r·n 
aibi Ursavaşı 

ANKARA, 19 (Özel) - Sui- 1 
kastçılar halckmdalti tahldkata 
göre hain Çerkes Etem:n si
lahlandırdığı çete Ali Saip 
Ursavaşın müz~heretini temin 
etmiştir. Hain çeteçilcrden Üze
yir ve Yahya ile suikast teşeb
büsünde ~ı.:kadar bulunanlar
cl~n 12 kişi Ankara hapisha
nesinde mevkuf bulunuyorlar. 
Üzeyirin ifadesine göre çetec -
ler kendisine bir mektup gön
dermişlerdir. Mektupta: "Gön
derdiğim adamları Urfa saylavı 
Ali Saibin çiftl ğine götür. işi 

o sevk ve idare edecektir.,, 

ifadesi Ali 
s çliyor 

.!J 

gibi satırlar varmış. Tahkikat Ali Saib Uısaı•aş 
incelenmektedir. Dündenberi savaşın da sorgusu yapılacak· 
mevkuf bulunan Ali Saip Ur- tır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
yaptığı inkılaplarla kurtaran inler hakkında kanun ve 
gözbebeğidir. Hulasa Atatürk inkılabın emrettiği hüküm-
bu milletin benliğidir• içi, ve lerin derhal ve süratle tat-
ruhu tecessüm etmiş ti~salidir. bik edileceğinden emindir. 
Milletin ta kendisidir. Ona yan Bu emniyettir ki bize teselli 
bakacak göz, ona kaı şı yapı- vermektedir. 

Av.ıkat bay Hayati söyleııİlzi verbkrn Avulwt bal' Baha söırlemıi ı•cıukell 

di bir kuvvet yapan ve onunla lacak en ufak b"r hareket Uyanık hükumetimiz.in göz-
memleketi düşman çizmelerin- milldin benliğinedir, inkılaba- bebeğimize karşı hazırlanan 
den temizliyen halaskardır. dır. Bu büyük milJet böyle bu mel'un tesebbüsten haber-
11Y aşasın Halaskarımız sesleri,, serserileri göz bebeğine, canı- dar olup onu önlemek suretile 
Atatürk milletin medeniyet na başına, yan bakhrmaz, ha- gösterdiği basiretkarlığa teşek-
iileminde liiylk olduğu mevkii kanın gözünü çıkarır, düşüne· kür ederiz. 
temin eden cumuriycti kuran nin kafasını koparır. Ve yürek sevgilisine, mille-
ancak her hangi bir milletin Ben bu sözlerimle yalnız iz- tin gözbebeğine karşı hiçbir 
asırlarca uğraşarak elde e4e- mirde değil bütün memleketin hainin yan bakmamağı . aklın· 
bileceği hakimiyetini, istikli- bütün milletin hislerine ter- dan geçiremiyeceği •surette 
Jini, emniyetini, benliğini, refa- cüman olduğuma eminim. millet tedbir almaaını da dileriz. Ya-
lıını, rabatanı kısa bir zamanda ve memleket bu mel'un ha- fUln cumuriyet, yapsın millet. 

Cumhııriyct meydanındaki büyük miting intıbalan 
yaşasın milletin canı ve ruhu Çünkü ben reislerini sulh ve 
Atatürk.. sükun devrelerinde kulak «>k-

Bay Hayatinin söylevl şayıcı sözlerle uyuşturan fakat 
Şiddetle alkışlanan bu söy- muharebe meydanlarında yalnız 

levden sonra kü;ıiüye avukat- bırakan milletlere mensup de-
lar namına söz söyliyen avukat ğilim. 

bay Hayati çıkb ve şu söylevi Benim milletim sinesinde kıy• 
verdi. mettar inciler saklayan engin 

Muhterem dinleyicilerim ve fakat sakin denizlere benzer 
aziz arkadaşlarım; mel'un bir ondan zevzek şelalelerin teren· 
suikast teşebbüsü karşısında nümlü namelerini dinlemek 
dünyanın bu en büyük adamı beyhude bir inlizar olur hem 
hakkında kalplerimizde yer ne hacet dünya bilir ki bütün 
tutan sevgi ve bağlılık duy- bir düşmanlık dünyasına karşı 
gularını ifade etmek vazifesini kazanılan zafer bu milletin ana-
avukat arkadaşlarım mübalegalı sına karşı duyduğumuz hudut-
bir teveccühle bu acize bırak- suz sevginin zeval bulmaz bir 
tılar. Yazık ki bu vazifenin itimadın eseridir. 
hakkile ifa edilebilmesi be· ihtirasın, irticaın, husumet 
nim naciz kuvvetim fevkinde dünyasının zaman zaman, kud-
bir iştir. si savletlere amade canavarlar 

Muhtelif vesilelerle bu va- bulması bunların Türkün en te• 
dide irad edilmiş hitabeler miz varlığına karşı tahrik ola• 
dinledik. Bunların en kuvvetli nabilmesi ihtimali vardır. 

hatipler tarafından irad olunan- Fakat milletçe duyulan ıe.-
ları bile milliyetçe duyulan gının, bağhlığın kaynak yeri 
hissiyatı ifadeden o kadar aciz olan Türk kalbinin suikast te-
ki ayni yolda söz söylemeğe şebbüılerinin ona eriımeıin• 
kalkışmak mutlak bir aczi pe- imkan bırakmiyacağına da ina• 
şinen kabul etmektir. nımız vardır. Türk oğlu bilir ki 

Mamamfi mazur görülece- atamız Türk dünyasının karan-
ğimden de eminim. - Sonu 4 üncü sahifede -....................................................................................... 

Fransa ltalyaya mı lngiltereye mi yaklaşacak? 

Salutcak f 
Kanar Anşene 

Maryan - Asilere göz lulppıa .• 
PolitiAa 
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r··rkün 
a i Yıldızı 

Sö dürülemeL 
o-=. 

Dünyayı yerinden sarsabile
cek kasırgalar karşısında bile 
yarına güvenle bakabiliyoruz. 
inanıyoruz ki, hiç bir hadise, 
bizi yolumuzdan alıkoyamı
yacaktır. Tarihimizin en par
lak devirlerinde bile bu ka
dar sonsuz bir güvenle mü· 
cebhez olduğumuz zamanlar 
var mıdır, bilmem. içsel bakım
dan ileriye doğru atılışlarımız.ı 
kesmek istidadını göstern en-

ellcri birer birer söküp, ata
rak belirli amaçlara doğru 
koşmaktayız. 

Yapılacak şeyler ne kadar tü
kenmez olursa olsun onları ba
şarmak azmımız da aynı dere
cede kuvvetlidir, tükenmezdir. 
Dış siyasa bakımından duru
mumuz göğsümüzü gururla ka-
bartabilir. Türkiye, ulus ar 
aylesi içinde sözüne, kuvvetine, 
yükenlerine olan içtem bağlan · 
tısına derin saygılar sağlamış
br. Bundan ötürüdür ki dünya 
banşının direklerinden biri ol
muştur. Türkiyeyi ülküsüz, der-
beder bir varlıktan kurtararak 
bugünkü şerefli varlığa yükselten 
hangi kuvvettir ? 

Bu soru karşısında yalnız 
on sekiz milyon Türkün göz
leri değil, zinde, realiteci 
devrimlere özenle bakan yüz 
milyonlarca insanın gözleri 
Çankayaya çevrilir; Alatürkün 
koskoca bir vatam kurtarmakla 
kalmıyarak bütün soysal bir 
varlığı çelikten avuçlan içinde 
işliyen, mütevekkil, kac\ere bel 
bağlamış bir ulusu tevekküle 
isyan ettireTek doğmaludan 
sıyrılmış, enerjileri bol bir ulus 
haline koyan ökesine ( deha
sına) hayranhkla bakılır. 

Türkiye, on beş yıl öncekı 
Türkiyeye hiç benzemiyorsa, 
dünle bugün ara mda göz ka
maşbran aynmlar varsa, bab 
uluslanyla aramızdaki yüzlerce 
asırlık mesafeyi bu kadar kısa 
bir zama:ıda aşmak bahbna 
kavuşmuşsak, kim inkir ede
bilir ki b z bu inanılmaz şey-

·lerin hepsini ancak Atatürkün 
güneş kadar feyizli olan dehasına 

· enerjilerine borçluyuz. Dünya 
onu büfiik bir dahi, l.ir refor
matör, bir devrim babası ola
rak alkışlar. Fakat biüm hay
ranlığımız bununla da kalamaz. 
Atatürk, Türk tellinin yıldızı· 
dır. Atatürk kelimesinden daha 
sevimli, daha ümid veren ve 
daha kuvvetli bir kelime tanı
mıyoruz. En kötü ihtimaller 
kar.şısında bile, onu düşün
dük mü moral kuvvetimizin 
yüz kat arttığını duymaktayız. 
O bizim için her şeydir. Keli
menin gerçek anlamıyla Atatürk 
odur. Bir çocuk babasına nasıl 
sokulmaktan zevkalır, nasıl 
onun kollarında kendini tam bir 
güvenlik içinde duyarsa, Türk 
ulusu da, Atatürk başta ol
dukça biç bir şeyden yılmaz. 
Bu kuvvet, bu iman, bu ~üven 
kaynağından daha kıymettar 
nasıl bir varlık ta .. avvur edile
bilir. 

Vatan sınırları dışında kalan 
bir kaç hainin bu güneşi sön
dürmek için bir suikast hazır-
ladıklarmı duyduğumuz zaman 
heyecanımız, nefretimiz ve ki
nimiz bir volkan gibi coşmuş· 
tur. 18 milyon Türk tek adam 
gibi Atatürke derin bir aşkla 
bağh bulunduğunu bildirmiş 
hainlere hiddet ve nefretJe 
yumruklarını sıkmıştır. 

Kötü n.aksatlılar koca bir ulu
~un hayat ~eşine yaklaşa
mazlar .. Buna eminiz. Fakat bu 
gibi melunlann hala kendile
rinde başkaldıracak cesareti 
görmelerine şaşmaktayız. Ka
ranlıklarda dolaşan haydutlar 
nihayet yakalarını ele verirler. 
Şimdi adalet en ağır darbesini 
indirmekte gecikmiyecektir. 
Haydutlara nefes aldırmıyan, 
Türk yurdunda fesad tertipleri 
yapılamıyacağını bir kez daha 
gösteren hükumetimizin, zabı
tamızın uyanıklığına ulusun 
şükranınını sunmağı bir vazife 
sa akta ız. 

•• •• uu ... '. 
Piyasası daha. 
Açıl ad1 

Keri Tobako tütüD müesse
sesile temas eden Lir muhar
rimiz, dün piyasa hakkında 

u mallımatı almıştır: 
- .. Tütün kanunu, tütünlerin 

balya haline gelmeden satışını 
menetmiştir. Bu kanunun çok 
yerinde olan hükümlerinin ye-

rine gelmesi iç'n bütün tütün
lerin balye haline gelme!erini 
bekliyoruz. Bazı mıntaka!arda 

bu iş henüz tamamlanmamıştır. 

Bu yıbn tütün rekoltesi, Ge
çen yıl rekoltesinden güz'i de
recede fazlalık an:etmektedir. 

Tütünlerin evsafı geçen yı lın 
aynıdır. Elde stok tütün bulun
madığı iç:n tütünlerin iyi fiatfa 
satış edilecegi kuvvetle muh
temeldir.,. 

•••••••• f ~ 

Sayımda 
Birinci gelene mükafat 

verilecek 
Ilbaylık saha, yazıfan vatan

daşın adedine ve dakikaya 
göre en çabuk olarak işini bi
tiren ayını memurları ara5mda 

birinci gelene kıymetli bir mü· 
kifat vermeği kararlaşbrmıştır. 

eled·ye er 
Kongresine hazırlık 
Dün öğleden enel Belediye 

de de lıba11n bakanlığı bn
da şehrin umumi · leri e ih
tiyaçlan üzerinde konuşulmak 

6zere salahiyetli memurlann da 
iştirakile bir top:antı yapılmış
br. Görüşmenin belediyeler kon 

gresi hazırlıkları ile alakadar 
olduğu anlaşılmıştır. 

Himaye heyetleri 
Okullanmıza devam etmekte 

bulunan çocukları yakın bir şef
katle himaye eden himaye 
heyetlerinin, lüıwn gördükçe 

, okulların ya1nı1 başöaretmen
lerile temas etmeleri onaylan
mıştır. Keyfiyet dün Kültür di
rektörlüğünden ilk okullara bil
dirilmiştir. 

me .. ...... 
Sı ntı kalmıyor 

Bir kaç g ündenberi lz111ir 
~!kı ekm:ek bulmak h ususun
da cidde sıkıntı çekmektedir. 
Dün bir muharririmiz ilbay 
Fazlı Güleç'i ziyaretle ekmek 
mese~esi hakkında ne düşünül
düğünü anfama istemiştlı. 
Bay F azfı G ü!eç demiştir ki: 

- Ekmek me elesi un fiat
larına göre belediyeden isteni
len natk işi idi. Dünkü bele· 
d iye encümeni bunu halletti. 
Her yıl o!duğu gibi kış baş-

langıcında un ve e mek fiat

lannda bir az. yükselme kay

dedilmesi tabiidir. A!dığımrz 

duyumlara göre ve sizin c e 
eskiden haber alıp yazdığınız 
gibi memlekette umumi ekmek 
sıkıntısı yoktur. 

lzmirdeki mevzii darhgın c!a 
tabii olarak bugünden itibareıı 
müsard bir vaziyete intikal 
edeceğini umarım. 

Yurtta~: 
31 birinci teşrin 

Arsıulusal bir arttır

ma günüdür. Yur t
. daş o gün diğer ulus... 

· lardan geri ka !mama
mız için Bankaya az 

1 da olsa para yatır. 
( U. E onomik v 
Arttırma u umu) 

ı;eler 

Bütün ilk okul ve ortjl okul 

öğretmenleri, Halkevine yar

duncı üye yazı!mafra l·arar 
ermişlerdir. 

Tayinler 
Çeşme tahrirat katibi bay 

Mehmed Ali Akgün, Edirncnin 

Lalapaşa nahiyesi müdürlüğüne 
tayin edilmiştir. 

Ağırcezada 
Ağırceza mahkemesi reisi 

bay Sürt>yya, müddeiumumi 

Asım lstanbuldan gelerek dün 
vazifelerine başlamışlardır. 

Sinemasında 
Telefon : 2573 

BU AKŞA 

AA O 
MARCELLE CHANTAL 

FERNAND GRAVEY 
._ E M •• VI TUN ANIN EŞHUR 

OD SA DOR 
Çigan orkestra ı 

PARAMUND JURNALDA: MISlr güzeli dünya güzellik 
kraliçesi seçildi, Habeşistanda umumi seferberlik, iki cep
hede hazırlık ve en son dünya haberleri. 

SEANS SAATLERi 
Hergün: 15 - 17 - 19 - 21,15. 
Cumartesi : 13,30 - 15 talebe matinesi. 
Pazar : 13 te başlu. 

sinemadan sonra her tarafa otobüs ve tram-

Kutuluk 
••••• 

Kereste ihtiyacı 
lzmir bölgesinin üzüm ihra

catında kullanılan kutuluk ke
reste derdi henüz bir sonuca 
varmış değildir. İlbay Fazlı 
Güleç dün sabah tekrar 
Türkofise g iderek Türko.is 
direktörü ve üzüm ihracatçı
Iarile t s etmiş ve Izmirin 
büyük ihtiyaçlarından biri olan 
kutuluk kereste işile yakından 
alakalanmıştır. 

Haber aldığımıza göre, Iz-
mirin yıllık kutuluk kereste 

ı ihtiyacı çoktur. Üzüm rekoll:e-

1 sinin bu yıl gibi taşkın olduğu 
1 

senelerde behemehal altı mil
i yon uzum kutusuna ihtiyaç 
ı vardır. Halbuki şimdiye kadar 

ancak üç buçuk milyon kutu 
lzmire ~etirilmiştir. 

Kutuluk kereste ihtiyacım 
temin eden Zıngal şirketi ile 
muhabere edilerek derhal lrn
taluk kereste göndermesi iste
nilmiştir. 

Bir hafta içinde bir milyon 
kutu için kereste getirilecek 

~ ve derhal ihracatçılara teslim 
ı edilecektir. 

'. 
. lşterı menedild.ler 

Milli <'mlak müdürlüğü mua
melat kalemi amiri ve mute
medi bay K emal Çabuk ile, 

1 defterdarlık varidat müdürü 
i bay Akif bura maliye müfet
• foıliğince görülen lüzum üzeri
f ne dün işten menedilmişlerdir. 
r 

'Bir kaçakçı tutuldu 
Kendisini esra.r sattığı için 

tarassud eden polis Şükrüyü 

yaralayan ve poli.oırin de lı:endi
[ sini öldürdüğü esrar kaçakçısı 
? Gedizli Mehmedio kaçan arka-

( 
daşı Halil oğlu Mehmed de 
dün ya\calanmıştır. 

•••••••••••• 

ş Birlikle i 
~ KUIUir dire törtUğUniln 

Bir ildirlml 
Kültür direktörlüğü dün böl

ge ispektörlerile itk okul baş 
öğretmenlerin~ şu bildirimi 
göndermiştir : 

- " Öğretmen arkadaşları-
mızın . bastıkları yeri iyi gör
meleri için kendilerine başka
larının tutacaklan ışıktan çok 

kendi eHerile yakacakları ay
dınlığın feyzini, bu türlü çalı
şanların aralarına karışmakla 
çok yakından tanımış bulunu· 
yorum. 

lzmirde ikinci yaşım benim de 
kutluladığım ( İş Birlikleri ) her 

yerde kurulacak çok hayırlı 
kurumlardandır. Bölge ispek

törlerinin göstereceği yoldan 
, gidilmek ve ele alınacak önemli 

konulan elbirliğile saptanarak 

işe girişileceği haberini müjde 
bekler gibi beklemekteyim.,, 

Yaş meyve ........ 
Bayan Ce ıanın 

oruma formül·· 
Yaş üzümlerimizi ve mey-Ye

lerimizi uzun müddet muhafaza 
etmeğe yarayan bir formül 
buldoğunu iddia eden tre if
bayhğa müracaat eden Kar ı
yakalı bayan Cenanm tecrüf>e
leri Bornova Tarım okulunda 
tarım (ziraat) uzmanları önünde 
yapılmışhr. 

Tecrübelerde ilbaylığı tarım 
direktörü bay Zühtü Baysal 
temsil etmiştir. Zühtü Baysana 
tarım uzmanlarının nezaretinde 
bir'eşen heyet, okulun bahçe
sinden bir miktar taze üzümle 
domates, patlıcan ve biber gibi 
sebzeler toplatılmış ve çürük 
olup olmadıkları gözden geçi
rilmiştir. 

Bunların bahçeden toplan
masında bayan Cenan da bu
lunarak çürüksüz ve hastalıksız 
olmalarına bilhassa dikkat et· 
miştir. Meyvelerin ve sebzelerin 
,çürüksüz olmadıkları anlaşılınca 
bunlar heyet tarafından bayan 
Cenana teslim edilmiştir. 

Bayan Cenanm bulduğu for · 
mül gizli tutulduğu için kendisi 
tamamen boş bir odaya girmiş, 
kapıyı arkasından kilitlemiş ve 
tecriibelerini yapmıştır. 

Tecrübeler sırasrnda heyet 
odanın önünde durarak tecrü· 
beyi beklemiştir. Odada yanm 
saat kadar yalnız başıoa uğ-

raşan bayan Cenan yanın saat 
sonra kapıyı açmış ve heyete 
mahsul ambalajlanm teslim et
miştir. 

Bayan Cenan, tecriibelerini 
yaphğı mahsullerin tamamen 
sağlam olarak bir kaç ay da
yanacağından emindir. Amba-
lajlar yine heyetin huzurunda 
ve bayan Cenanın gözleri 
önünde mühürlenmiş ve Tarım 
okulundaki hususi bir odada 
muhafaza altına alınmıştır. 

Ambalajlar bir ay sonra açı
lacak ve neticesi meydana çı~ 
kacakhr. Eğer muvaffakıyet 
hasıl olursa önümüzdeki yıl 
içinde bayan Cenan bilfiil va-
zifeye başlıyacak ve belki de 
bulduğu gizli formülü ihracat 
müesseselerinden birine devre
decektir. 

••• 
Buca da 
Kaçak etler 

Bacadan yazıbyor: 
Bucada, bilha~sa bu son 

günlerde şiddetli et kaçakçı

lığı göze çarpmaktadır. Bu hal 
en çok yukan mahallede çok
çadır. Kaça'"k kesilen etler çu
val parçalan iç;nde gizli gizli 
sabhyor. Uraya kasaplar tara
fından yazı ile yapılan bildi
rimler sonsuz kalmıştır . 

Sıhhatle ilgisi olan bu halin 
önüne geçilmesi için Buca 
urayının nazan dikkatini celbe
deriz. 

T!~-:!~" TAYYARE Sinema ... ı 
Bugün 

FRANZISKA GAAL'in büyük şöhretini 
ebedileştiren en büyük filimlerinden 

. kak Çi e ... 
lkı saat devamlı kahkaha - Nefis musiki - cazip sahneler 

Fransiska Gaal, bu filimde zoraki 3rkek rolünde olup 
seyircileri güzel sesi ile gaşyetmekte ve 

mütemadiyen güldürmektedir 
Ayrıca : Dünya havadisleri - Türkçe sözlü 

MIKf karikatür komik 
Dikkat : Fiyatlar ucuzlamıştır. 50- 40-50 kuruştur 

······························································~·········•••,J•••••• Seans saatleri:Hergün 14,30 - 16,45 - 1~ - 21,1::> 
Cumartesi günleri 13,20 - l 4,30 talebe seansı 
Pazar "nfifus sayımı dolayısile,, 14,30 da başlıyacaktır. 

-

Cin, eri asalı 
.d. Sof· 

Dün bir ziyafette ı un. 
raya şu geldi, bu geldi de .. ar: 
kasından köfte verdiler.Ôn~tıl. 
de bir su bardağı vardı, eh~ 
deki çatalı köfteye sokup ag~ 
zıma götürürken Carp di_ye ~ 
dağın içine düşmesin JD~ bo at' 
Ben; çatalın dört deınır P 

10
,. 

mağını ağzıma ilk <ıla bO 
var· 

boş sokarken işin farkına dt 
dım, etraftan gülüşmeler f'' 
beni Ktı. L kin; bani ın~ı tf 
ret Ad hı dediğimi% bıt ş 

• te oo' var ya! Etraftakiler ış 

uydular hatırladılar da : d"let• 
- Hayırdır, uğurdur, de 

1 
bi"' 

Hele içlerinden dulcuk 
risi: .. 80i 

- Rıı.kın soya düştu, g 8 
gani zengin olacaksın bu ba)'T 
alamettir. dedi Lafın 

- lnşaJiah ded~m: Açıldı 
anahtarı meğer bu ıınlŞ· er ıe· 
çeneler, yumuldu gözler, d~rJte· 
mediğim hikaye, masal, 1ı:aıı mediğim rüya ka)aıadı. ıı ya 
ruysında denize düşer, kuY~11• 
düşerse, falana köınülür5e ı eı. 

··rtı' " gın olurmuş. Ölü go 1oı. diri görmekmiş • ıosaıı .. ~ 
da giderkn yılan go ,,ıııı 
işi rast gidermiş. RüY~~i 
rahmanisi olurmuş, şe~e Jjln 
olurmuş muş da mış.Beıı biı1'}' 
katıldım., zira aklıma 

gelmişti. oeo"' 
- Dostlar, dedim, ç 1"' 

luktanberi seviştiğimiz bir '~Jı 
daşım var, küçükken ":~ett' 
masallar dinler, ruhlara, cı d~' 
perilere dair kitaplar ok~r .ııii· 
hele ispirtizmayı snn~ b~ 
tehassıs gibi bilirdik ile 
sözde; elde değiL. it.al~~ 
Habeşler tutuşmadan bit '16' 
on gün kadar evel onuııla ~· 
rüşmüştüm. Kime uy_aıuş~, 
)erini kim depreştirmıŞ ., yel· 
yorum, ruhlarla görüşınege jtSjs 

tenmiş, olur mu olur. DeJll ~ 
bir ma!a tedarik etmiş kO ço' 
ortaya. evindeki çoluğun"-"' tor--
cuğunu, konu komşuyu b~' 
mış birikmişler masa bittP 

. ellerinin parmakları . bıJÔ~ 
ııe temas eder bıt uer~1 

halka olmuşlar masaya ~0~· 
dayamışlar, lambayı ~,st· 
müşler, çağU'IDlŞlat .. JeıS'eS 
gelir mi gelir •• Adın• soY da~ct 
şimdi yaraşmaz bir rubı:ıe "er 
etmisler, masanın ukta 
nuşmağa başlamışlar: 

1 
r ~e 

- ltalya ile Habe~ e 
zaman kavga edecekler·.._,, 

.. hafta 80 ... - Uç buçuk p1{· 
Halbuki oo güı> 50;~ 

ladı. Şunun, bunun bele 
halini, hatırını sorınuşla~uof' 
öteki dünyanın bu b ti' 
dan daha ıyı, _ ~ae:O;.şıe:I 
hat oldug~ unu ogr bS' 

• cıerı 
Falanda falan.. lçlerııt ubede 
kadının evvelce bir tecr çl' 

bUJ1'1 
Nasraddin hocanın ru. ele of' 

ğırdığı!, hoca rabo:ıetlı.. dlW 
d"rUP tadaki masayı dön .u. bo"f 

dürüp yere rupbğı i.Çlll 

çağuamamışJar. r• ,O' 
Ben bunlan arkadaşl~11ştıı· 

latırken hepsi kul~ 0
bit ~,6 

O gün bunun üzerınde ,rısııı' 
söz söylendi. Gece y 
bulduk. jj de 

Bu yazıyı okurkeD ;Jl ııiı' 
meraklandınız aoıına, ğısJJ "e 
den evvel bu işi yapacs·ı.e 1;&' 
yarın yahut öbür gün 

51
1<00tJf' 

şemden kimlerle, neler el~· 
tuğumu birer birer an1fo1<ıtll 

alke~f k~rsl9~ 
clr' at }( 

Halkevi orta te 15 i~&o 
ları önümüzdeki hafta tab~feı 
açılacakbr. Kurslarda 51~cJ 
. 1 iJ. ftaıı. ~ 
rıyaziye, ng ızce, 1'1'" 

dersleri verilecek e d ,J 
Dumlupınar ilk okulurı 11 

lacaktır. 
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B .. ~ 
ugun ~ 

. Yurtdaş sorgulara 1 
Doğru cevap ver ~ 
y ANKARA 20 ( A.A ) - ~ 
• Urdun toprağı kadar onu ~ 
ışleyen ve koruyan nüfusu- ~ 

Brıu da tanımamız }azımdır. ~~" 
un · · un ıçın de bugün yapıla- , ' 

cak olan gend nüfus sayı- ~ 
tnında sorgulara doğru cevab S 

· }erıneliyiz. ~ 
:/,;// ///L[/7/7//7//ZZZ/7/X/!');. 

Japonya 
- ....... ~-

Çinle hır ittifak 
Yapmak istiyor 

}' ~ondra~ . 19(Ô.R) - Tok
a0 kan bildiriliyor: Japon Dış 
Ç~ anhğı Asya işleri direktörü 

8 ille karşı takib edilecek siya-

hayı tesbit etmek üzere Şang-
ayd . 

do a Dış Bakanlığı ordu ve 
t nanrna mümessilleri arasında 
Oplan h ib. an onferansta bulunmak 

Ya e~ hareket etmiştir. Japon
ha.,d· \ttupada hazırlanan vahim 

ıseı · a'-· erın Uzak Şarktaki 
ıtısler' 

kend' ~ne karşı koymak üzere 
sındaısıt~ Çin ve Mançuko ara-
8;~ 

1 
sıyasal, ekonomik ve 

.. e b' 
ısrar ır ittifak yapılmasında 
Ufi k edecektir. Çinin bu tek
kll abu} etmesi Mançuride 

ruJan .. . 
dernek reJımı tasdik etmiş 

~ini~·:ı:~al 
ayramı 

J\nk •at h ara, 18 (A.A)- Çin ulu-
hu "Ytanıı münasebetile cum-

tu~h b~şkanı Atatürkün Çin 
başk Ur&yeti ulusal hükümeti 

detd~~ı bay Lien Sene gön· 
li gı tebrik telgrafile bay 

en ~ . 
a~ag" d nın buna verdiği cevap 

1 adır: 

lla~ U~usal Çin bayramı mü
leri et.ıe en hararetli tebr.k-· 

llliib h~kselansmıza sunmakla . a t . 
ile ç· Yını. Şahsi saadetleri 

ın · n b dak· aymdırlığı hususun-

huı~tı~am~nıiğ dileklerimin ka
rıca ederim. 

....._ lJ Kamaı Atatürk 
~ilki t !u~al bayram dolayısile 
•tırett e tıklerinizden derin bir 

lllttsu e :ütehassis olarak Çin 
lllirtıı ta •na ekse)ansımza sa

tetef eşbekkütlerimi arzetmekle 
Ya ın:ı. . 

l> l<ad~öyde 
eçd 

er ve peştemallar 
..... kalkıyor 

d 4'adık· ·· 
e sa oy, (Ozel) - Kadıköy-

) Yıın i · 
ilt Çok şı etrafında çalışma-

RUll b" ~~raretli olmuş ve bu 
ltıı' t' utun ha • 1 b' . ·ı -ş ır zıru < ar ıtırı• 
ıı · M h' il;oıllı .. u ıtte genel nüfus 
Ş l Uz . d "Yit., erın eki hassasiyet 
1 . '"1 takd· ey,tı l< ırdır. Bugün sabah-
tiltaf1nd anıunbay Niyazi Arce 
\'e . an b . . 
L tılen ı... u ış çevresmde 
Q lk Qll" •• 1 il h soy evde yüzlerce 
}' k azır b • a lJllık .. u.unınu~ ve söyleve 

Ni" gosternıişlerdir f .. azı A. • 
f
lts say, rce söylevinde nü-
<t" \ lllının d ~. ,,.ı ala yur a verecegı 

&cı ' tı teb ·· 
tıra '>Q aruz ettirdikten 

tilk .. Teşrin .. .. J ÇaJ gunu yapı a-
~~ ışına h kk d . 
l 

tlll.1: a m a ızahat 
() " Ve alt ı . l>I.~ b· h uş,anmıştır. Halkın 
ısr •r ald tfatl e bulunmasından 
tl\ e lllak d' t iltıda k sa ıyle ayni za-
ettıaı adınların peçe ve peş-

e.ı Ilı ese~ l . '-'en k •e erıne de temas 
~9 -r. an:ıunbay .. .. .. d k' b l eşr· ' onumuz e ı 

.,. "Yraın1~nd biiyük Cumuriyet 
""e: •• an 't'b Çe 1 1 aren kamunda 
~Q' Ve 
· llrtıiş ld peştemalm ynsak 
l~ L O U~ 
() "1:1 eylenı· &unu da şimdiden 

biiy;~k ış ve bayanlarımızın 
iti .:ı '4 g" d ~'teni b· un e yepyeni ve 
tı~ ır ki ·ı v "cakı sve ı, e sokaga 
'ttlat atını hulülk~ b' ...:ı·ı1 · ı:ı:ıı~t ar ır uı e I 

l' ır. 

Gerginlikler azalmışa benziyor 
Büyük Br·t~.nya :balyaya karşı süel zorlama 

·Tedbir erin ·n tatbikini . teklif etmiş değildir 
"Ne Süveyş kanahrHn kapatılmasf, ne de Kızıl denizde ltalyan 

Limanları.nın ablokası düşünülmemiş 
Paris, 19 (Ö.R) - Londra ve Paris arasındaki gerginliğin 

azaldığı hissedilmektedir. Fransanın İngiliz sorulanna verdiği 
cevab memnuniyetle karşılanmakta ve bir rahatlık duygusu uyan~ 
dırmaktadır. Bu yetkili şahsiyetler bu cevabın metnini henüz 
bilmemekle beraber ajansların bildirdikleri gibi ise bunqan 
ne kadar memnun olacaklarını gizlememektedirler. 

bulunuyor .... ,, 

Londradk Dış bakam Sir Samuel Hoare Büyük Brilanyanın 
niyetleri hakkında ltalyada ve diğer memleketlerdt: hüküm 
süren anlaşamamazlıkları dağıtmak için dün akşam önemli bir 
gayret sarfetmiştir. Gazeteler bilhassa şu cümle üzeriııde duru
yorlar : 

"Büyük Britanya hükumetinin Italyaya karşı süel zorlama ted
birleri tatbikini ve Italyanm ablokasım hiçbir zaman teklıf etme· 
diği ve ne Süveyş kanalınm kapatılmasını, ne de Kızıl denizde 
Italyan limanlarının ablokasını düşünmediğini söylemek gerektir." 

Italya büyük elçisi B. Grandi, bu teminatı hemen hükfımeline 
bildirmiştir. Forayn Ofis başkanı anlaşamamazlıkları dağıtmak 
için elden geleni yapmıştır, Verilen teminata göre lngiltere 
yalnız başına hiç bir tedbir almak niyetinde olmayıp ltaiyan -
Habeş anlaşmazlığındaki durumu ancak ulus~ar sosyetesi üyesi 
olarak üzerine düşen ödevler hakkındaki telakkisinden ileri 
gelmektedir. 

ROMADA NE DENiLİYOR? 
Roma, 19 (Ö.R) - Romadaki dıplomatik faaliyet, Kuirnial 

saraymda temsil edilen muhtelif devletlerin hükümet başkanla· 

riyle ltalya arasında yarı resm] bir görüş karşılaştırılması mahi
yetindeıii". Italyan çörenleri B. Laval tarafından girişilen teşeb
büsün akışını takip etmekle iktifa ediyorlar. Akdenizden lngiliz 
filosunun kuvvetlerinden bir kısmmın vebuna mu'\la?.i olarak Tarab
luslan bir kısım lta)yan kuvvetlerinin çekilmesi hakkındaki Fransız 
fikri memnuniyetle karşılan • · ıştı. Bunun, az değişik şekilde, Ital
yanın Londra sefiri B. Grandi tarafından geçenlerde Sir Samuel 
Hoor' e yapılan teklif oldu ;,u kaydedilmektedir. 

MUSSOLINI GRANDi iLE TELEFONLA GÖRÜŞTÜ 
B. Mussolini Londra sefiri B. Grandi ile telefonla görüştükten 

sonra Fransız büyük elçisi ıı i kabul etmiştir. Bu ~örüşmeler derin 
bir rahatlık husule getirmiştir. Paris - Roma ve Paris - Londra 
arasında diplomasi yolile görüşmeler devam ediyor. Gösterilen 
gizliliğe rağmen her iki taraf ta nikbinlik göstermekten kendini 
alıkoyamamıştır. ltalyan - lngiliz · ilgilerindeki bu iyileşmenin 
sebebi üzerinde kat'i birşey söylemek mümkün değilse 
de B. Laval tarafından sarfolunan gayretlerin bilvasıta 
ltalyan • Habeş anlaşmaz!ığıni ortadan kaldıracak bir uzlaşma 
formülüne vardığı söylenmkedetir. 

------------------------- mmm--------------------------
Roma- Par·s ve ondra arasında 

MfiW'tŞffŞSiw;w;»iia;a;p+e ~ .. - er !W 

. Görüşmeler Italyan - Habeş anlaşmazlığını şu 
· öıiümüzdeki 1 O gü.n iç· n e kotarınağa yarıyacak 

Londra, 19 {Ö.R) - Paris resmiğ karekterde o1an B. Edenle Fransanın fikrini aimadıımdan ve""'Uluslar sosyetesinin kararile 
ilgili bulunan "Daily Telgraph,,gazetesi Roma - Paris - Londra de hareket etmedjğinden bu filodan hepsi 75000 tonluk bir kaç 
arasmdaki görüşmelerin ltalyan - Habeş anlaşmazlığını şu on g-ün gem~yi ~eri çekmelidir. Bun'.arın çekilmesinden dolayı bozulacak 
içinde yani ekonomik sanksiyonlar tatbik mevkiine geçmezden o'an muvazene aym kuvvette Fransız gemileri ile tamamlana• 
önce kotarmağa yarayabileceğini ummaktadır. caktır. 

B. Lav al tarafından lngiliz sefirine verile F ransn: hükumetinin Doğrudan doğruya ı ~alyan - Habeş anlaşmazlığının halline 
cevabı samimiyetle lngiltereyi memnun edecek gibidir. Bu ceva- gelince Romada en çok Uluslar sosyetesinden yana oJan çuren-
bın esası şu oiduğu sanılıyor. lerde bile bu işin U1uslar sosyetesi himayesi altında, fakat onun 

lngiJtere Anayurd filosunu Akdenize gönderirken önceden dışında kotarılması gerekliği ileri sürülmektedir. 

~~- 11mm--~--~------~--------------

Ani fırtına kor usu alm mıştır 
Bütün tehlikeler atlatı nuş olmamakla beraber 

Romada artık seıtbes soluk alınıyormuş 
Italyan - Habeş anlaşmazhğı nasıl kotarılacaktır ? 

Roma, 19 (Ö.R) - Duçe ile lngiliz sefiri Sir EricDrummond 
arasındaki görüşme çok önemli oimuştnr. Hiç bir şey bildirilmiş 
değilsede iki taraf durumu izah için bir bildirik neşrinde mu
tabık kalmışlardır· Bu şabah neşredilecek bildiriğin metni iki 
hükümet tarafından tesbit edilecektir. 

Bu hususta çok gizli davranılıyorsa da görülmenin İtalya ve 
İngiltere arasında son haftalarda ve bilhassa son güulerde bulut
lanan havayı açmağa yardım ettiği bildirilmektedir. Henüz bü

tün tehlikeler atlatılmış olmamak:a beraber ·ani bır fırtına kor
kusu artık kalmamıştır. Burada serbest nefes alınmaktadır. 

Sir Samuel Hoar Romada betbin kaberJere konu olmakta olan 
lngiliz niyetleri üzerinde teminat vermiştir. lngiliz anayurd fılo
sunun Akdenize girişi Romada lngilterenin süel zorlama 
tedbirlerine girişerek ltalyayı abluka edeceği suretinde 
tefsir edilmişti • Bu abluka ise Romanın fikrince harbe 
yol açacaktı. Sir Samuel Hoar bu nokta üzerinde ltaJyavı tama
mile tatmin etmiş, İngilterenin ne Italyayı abluka etmeyi, hatta 

ne de Süveyş kanahnı veva Kızıldeniz Italyan limanlarını 
kapatmağı düşünmediğini bildirmiştir. 

Nihavet Italyan kamoyu İngılterenin uluslar sosyetesinden 
manda almaksızın yalnız başına da olsa harekete geçecegıne 

kani bulunuyordu. Halbuki lngiliz dış bakanı büyük Beritanya
nın hitbir zaman kimseye karşı Uluslar sosyetesi meclisinde 
yalnız başına hareket niyetinde olmadığını bildirmiştir. 

ltalyan hükumeti de kendi hesabına İngiltereye teminatavere
rek Ita1yan s.iyasetinin ne cloğrudan doğruya, ne de dolayısıile 
hiç bir lngiliz menfaatma kar.şı olmad1ğmı ve ltalya ı - Habeş 
ihtilafını sömürge çevresinden çıkararak genişletmek için ltalya· 
nm hiç bir şey yapmıyacağmı bild,rmiştir. 

Paris diplomatik görüşmelerin merkezi kalmaktadır. Burada 
temin edildiğine göre lngiliz filosunun bir kısmının Akdenizde 
ve buna muvazi olarak İtalya kuvvetlerinin bir kısmının da 
Trablustan çek lmesi fikrine dokunulmuştur. Bu Fransa tarafın
dan yapılan bir tekliftir . 

Y ~~;·~· .. ıı;·iy~·~ ......... : ....... J~giif ~;·~d~·· .... ·S~Çi;··· .................. A~k~;~·d; ........ .. 
Vapuru battı Bugün maç var 

lskenderiye, 19 (A.A)- için
de yangın çıkan 12,000 tonluk 

Londra, 16 İlkteşrin - Bü- teşrinin ilk haftasından sonra Ankara, 19 (A.A) - Dost 
yük harhtenberi ilk defa ola- kapanmış bulunacaktır. Mesai Sovyet sporcuları dün şehri-

Ausonia ltalyan vapuru 
mışhr. · 

rak lngiltere, dışsal siyaseti partisin•n elde ettiği terakki- mize gelmişler, bir müddet 
bat· ilgilendiren mes~leler üzerinde Jere rağm~n bugünkü kabine otelde istirahat eden misafir-

oyunu verm«!ğe çağırılıyor. seçimden sonra bir kat daha J l d b' b' · 
Iskenderiye, 19 ( A. A ) -

Ausonia vapurunda çıkan yan
gıo sonunda 240 kişiJik tayfa
dan 7 kişi ölmüş 7 kişide yara· 
lanmtşbr. Vapurdaki yoku 
miktarı yalnız 35 idi. 

Önümüzdeki 14 ikinci teşrinde erimiz öğ e en önce ır ır.ı 
kuvvetli bulunacaktır. Böylece ardınca il ve şarbayı ve parti 

yapılacak olan seçımm asıl 
özelliği de buradadır. Hükü- büyilk içsel bir istikraz akdı genel sekreteri Receb Pekeri 
met seçim mücadelesinin baş- s~retile lngiltereni.n tesHhatı ziyaret etmişler ve öğle yeme-
hca esaslarını tesbıt etmiş gi· en yüksek dereceye çıkarıla- ğini otelde hususi olarak ye-
bidir. Namzed listeleri ikinci ~aktır- mişlerdir. 

Zorlama 
•• Cil .. 

Tedbir]eri etrafında 
Balkan anlandı ve küçUk 

antaell devletleri 
görUşUyoriar 

Cenevre, 19 ( A.A) - YlJ· .. ... ,., 
gosJavya, Uluslar sosyetesi ge-
nel sekreterliğine yap ığl bir 
tebliğde zecri tetbirler komite 
sinin birinci teklifinin tatbiki 
için gereken tedbirleri almış ' 
olduğunu bildirmıştir. 

Küçük antant ve Balk::..n aıı
tantı ikinciteklifin aybı zaman-
da tatbiki için aralarında g5-
rüşmeğe karar vermişlerdir. 

Cenevre, 19 (A.A) - Eko
nomik zecri tedbirler tali ko
mitesi ambargo meselesinm ltaJ 
yan ithalatının yasak edilmesi 
meselesiyle birleştirilmesi hak• 
kında Fransız delegesi B. Cou· 
londrun teklifini kabul etmiştir. 

Londra, 18 (A.A) - Cenev· 
reden Deyli telgraf gazetesine 
bildiriliyor: 

Telif ve tanzim komitesi gizli 
bir celsesinde konsey ve as
samble celselerine ait rapor
ların Amerika, Japonya. Bre• 
zilya ve Almanyaya tebliğ edil
mesine karar vermiştir. 

Keza finansal ve ekonomik 
zecri tedbirleri~ silah ambargo 
su bakkindaki mütalaaları iste• 
necektir. Bu devletlerden İtal
ya ile şimdiki tecim hacimleri· 
ni muhafaza ederek zecri ted
birlerin hasıl olacak hoşluğu 
doldurmamak için btı tecimi 
arbrmamalan rica edilecektil,. 

Sovyet 
Maçlarına hazırlık 

25 Ukteşrin Cuma günü Al· 
sancak stadyumunda dost Sov· 
yet takımiyle ilk karşılaşmayı 

yapacak olan lzmir karışık 
fodbol takımı son hazırlık ma
çını dün akşam karşısına çıka
rılan ikinci bir karışık takım 
ile yapmıştır. Bu karşılaşmada 
İzmir mıntakası rengi mf)r üze 
rinde y1ldız formasını gıyen 

takım şu kadro ile sahaya çık· 
mışb; 

Cemil 
Cemil Fethi 

Şükrü Hakkı Adil 
Hamdi Fuat Muzaffer Sait Basri 
· Buna mukabil kırmızı beyaz 
çizgili forma ile çıkan takı~ 
da şu: 

Mahmud 
Ali Ziya 

lsmaiJ Enver Reşad 
Abbas lsmail Sabri Halit Adil 

Uk devrede ilk golü Abbas 
atarak devrenin 1 - 1 berabe
re bitmesini mümkün kıldı. 

İkinci devrede mor takım 
biraz daha kendisini slkh Ve 
iki gol daha atarak oyunu 1-3 
galip bitirmeğe muvaffak oldu. 

Mor takım tefevvukuııu ek· 
seriya göstermiş oımak!a be
raber ciddi bir oyundan ziyade 
antrenman için yapıldığı hissini 
veren bir oyun oynamaktan bir 
türlü kendilerini kurtaramıyor• 
lardı. Fazla gol atamadı!arsa 
sebep budu:-. Karşıki takım 
galip gelmeği daima gözönün~ 
de tutarak oynadığı ve esasen 
di ~. erine yakın bir kuvvette 
olduğu için gol farkı bu kadar 
kalmıştır denebilir. Bu ruhi ha) 
bertaraf edilirse hkımm eyi 
ve faydalı bir antrenman daha 
yaptığını kaydedebiliriz. 

Stadyumun manzarası değiş
miş gibi idi. Beton tribün vta 
sahayı çeviren dıvarlar bada
na edilmişti. Tribünün oturula
cak yerJerindeki tahtalar yeni 
baştan değişmiş ve parmak
lıkJarı tamir ve kısmen yeni
leşmiş bir halde gördük. Sa
hanın diğer kapısı yeniden 
yapılmıştır. Bu hafta içinde de 
sahanın oynanacak kısmı ona• 
rılarak Sovyet maçlarına yep
yeni bir durumda görünecektir. 
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·- Baştara/ı 1 ııci sa)'/ada -
!ık ufukl:ırında, Türk ülkesinin 
en kara bir günande doğan, 
Türk dünyasını nı..ra boğan 
Türk ulusuna hayat veren b r 
güneşidir. 

1 
suale halk hep bir ağızdan 

babı>mızdır diye bağırmıştır. 

-Ve bu bağırış!ar meydanı çın· 

Bu güneş ka'bi yabancı ru· 
hu yabancı duyguları yabancı 
insanların gözlerini kamastır
dığı için söndürmek istiyorlar. 

Asır !arca süren fena bir ida
re yüzünden ardı arkası gelmi· 
yen kıtal yüzünden dermansız, 
takatsız dizüstü düşen bir mem· 
leketi uçurumdan kurtaran ay· 
ni kudretle azim bulunan bir 
müncidir. 

Bundan dolayıdır ki Türk 
dünyasını ondan mahrum et
mek istiyorlar. 

Halk arasında doğan ayni 
duygularla yetişen milli ıztı
rapları kalbinde duyan ilham 
menbalannı, Türk ihtiyaçla ın
dan alan bir atadır. 

O kadar ki: Bütün tahassüs
lerile ayni millet, ayni vatan
dır. Bu sebepledir ki bu suikas
ta ona karşı hazırlandı biliyor
lardır ki ona tevcih edilecek 
darbe milletin can evine kadar 
uzanır. 

Bu milleti ölüm yağmurlarını 
istihkara sevkeden vazifesine 
olan merbutiyeti kadar atasına 
olan sonsuz ve hudutsuz mer· 
butiyetinin inkıyatıdır. 

işte bunun içindir ki onu 
öldürmek istediler. Fakat bu 
rabıta o kadar bayandır ki: 
Türkün kini o kadar yaman· 
dır ki ona dokunanların vay 
haline. 

Bu suikastı hazırlıyanlar, bu· 
ııu teşmib edenler bilmelid;r· 
ler ki Türk ülkesi atasını sine
sinde saklayan Türk kalbinden 
örülmüş zırhlarla çevrili ola
rak atamıza tevcih edilen 
darbe, bu sinede parçalandık· 
tan, bu kalp durduktan sonra, 
ona yetişebilir. 

Bu çetelerin vay haline •. 
Bir talebenin söylevi 

Bundan sonra talebe namına 
Buca Orta mektepten Saded· 
din bir söylev vermiştir. 

Gençliğin duyguları 
Bunu müteakıp kız ö~retmen 

okulu talebesinden Muazzez 
irticalen bir söylev vermiş ve 
ezcümle demiştir ki: 

Yurddaşlar! 

Büyük Önderimizi elimizden 
almak istiyenler Türkü ölmüş 
sandılar. 

Türk biç bir zaman ölmez 
ve ölmiyecektir. Türkü yaşatan 
ve ona nur veren Atatürktür. 
Bizi bugünkü hürriyet ve var
lığımıza erdiren Atatürktür. 

Türk ölmez, Atatürk de 
ölmez. 

Yaşasın, var olsun Atatürk. 
Çok alkışlanan bu kısa söylev
den s:ınra işçi ve esnaf birlik
leri adına Agah Çetin tarafın
dan bir söylev verilmiş ve çok 
alkışlanmıştır. Bu söylevde ge
çen bazı cümlelerde ezcümle 
Atdürk kim diye toplantıda 
bulunanlara tevcih edilen bir 

!atmıştır. Bundan sonra finans 
memu.ı'larmdan bay Yl!suf bir 
söylev •ermiştir. A atürk'll'tı 
yalnız istikliili kurtarmakla kal
madığını, ölüme ve izmihı·re 

giden koca Türk tarihini kur· 
tardığını, başında bu!unduou 
ordunun yenilmiyen b;r şekilde 
yalçın dağlar aşarak zafere 
ulaştığını bin bir heyecanla 
ifade ederek ezcümle demiş· 
tir ki: 

Atatürk bugünü meydana 
getirdi. Atatürke suika~t ne 
demek, bu Türkleri babasız 

bırakmak dömektir. Buna hangi 
Türkün vicdanı riza gösterir. 
(Kahrolsun alçaklar) Hatip sö
züne devamla dedi · ki: 

- Tarih bir çok kahraman• 
!ıklar kaydeder. Atatürk tari· 
bin kaydettiği kahraman1 arın 

en büyüğüdür. Türk ulusu ebe· 
diyete kadar yaşıyacaktır. Ey 
Atatürk, sen de onun kal· 
binde Ruhur.da yaşıyacaksın. 
Sana ihanet etmek istiyen!er 
bütün Türk ulusunu, 18 milyon 
Türkü karşılarında görecc1t· 

!erdir. 
Yaşa var ol Atatürk ... 
Bayan yıldızın söylev! 

Alkışlanan bu söylevden 
sonra Kız enstitüsünden bayan 
Yıldız kürsüye çıktı ve geniş 
jestlerle bir söylev verdi. 

Bunda ezcümle deniliyordu 
ki : "Ey kalplerinde Atatürkün 
sevgisi çarpan Türk gençliği 

ey damarlarında anasil kan 
dolaşan Türk ulusu senin can 
evine yine hançer sap amak 
istediler. En düşkün, ~n karan· 
lık zamanlarda bizi en parlak 
ve aydınlık yollara ulaihran 
Atatürk ümüze ilk hainli~i et
mek istiyenler su!tanlardır. Fa
kat Türk ulusu Mustafa Ka • 
maline kıymak istiyenleri Türk 
sınırlarından dışarı sürdü, attı. 

Yine sefil ruhlu, alçak dü
şünceli yalnız kendilerini dü· 
şünen biçareler; seni kurtar· 
dığın bu topraklarda yoket
mek istediler. Ona kıymak de· 
mek Türklüğü soıısuz siyahlara 
bürümek dı:mektir. 

Türk tarihine ı:n yüce dev
rimleri yazdırtana kıymak de· 
mek Türkün kalbine sonsuz 
zehirleri salmak demektir. 
Ve Türk ulusuna kıvrana, 

kıvrana acı çektirmek demek
tir. Hiç bir el hiç bir kuvvet 
onu bizim başımızdan ayıramaz 

ve ::yırmıyacaktır. Kahrolsun 
onun kut•al başını bizden ayır· 
mak istiyenlerl • 

Bu sırada bütün halk hirden: 
- Kahro!sun alçaklar diye 

bağırdı. ve bayan Yıldız sözü
ne devamla: 

- Bağııın yurddaş•ar, bai';ı· 
rın! Sesinizin çı!dığ'ı kadar 
haykırın! Atatürk başırnızih· 

dır. Da·ma ha ımızda kala
caktır. Yaşasın Türk ulusunun 
La!bi o1.ın Atatürk... Yaşasın 

ATILINCA 
AY AGINA ÇABUK OL NLAR KAZANACAK 

ÇÜNKÜ : ilk hücum edenler y"r bu!abilır ... 

BU GÜN: 
HAYATIM SA TA FF.DA 

Tekmil dünya sinemalarında aylar~anberi gösterilen film 

HOTGİPSONUN İNTİKAMI 
iLK DEFA 

He • 
Si bu ün LALE de .. 

ftNI ASIR 

cumhuriyetimiz! Yaşasın Türk 
ulusu ... 

Vehblr.~n sözleri 
Bu söylevden sonra muallim 

mekiebi :;on sınıf talebesinden 
Vehbi bir sövlev verdi: , . 

Veh i çok heyecanlı bir ifade 
ile top'antının hedefini aıılata

ı ak dedi ki: " Onu öldürecek 
insanlar ezvela bizden 18 mil
yon Türkün sinesinden geçmek 
mecburiyetindedir., dedi. 

Hainler l· ahıo!$un!ar 1 Hü
kümeti miz hain!erin ceza,ını 
verecektir. Bundan eminiz. Ya
şasın Atatürk kahro'sun hain
ler. 

B. Hoydc:rı::ı "Ö ·le •I 
Bund~n sonra lzmir ba~ını 

adına Denizii saylavı B. Hay
dar Rüştü Öktem tarafından 
şu söylev verilmiştir. 

Arkadaş!ar 1 
Türkün gözbebeği u1u Ata

türke ; yıırd \"e u!us düşman· 

larmın kıymak istedilderini bir 
kere daha duymakla ta can 
evimizden vurulduk : 

Eksik söyledim arkadaşlar; 
Atat ürke T ürklüğiln göz be

beği dedim. 
Oysa ki o ; bu anlatısımdan 

da!ıa yüksek d !ıa büyük bir 
varlıktır. O, ya!nız Türklüğün 
g5zbebeği deö-il insanlığın öyle 
övüle, övüle özenile bezeni!e 
yaratılmış bir harikasıdır. 

O, kabraman'ığın bü ün acun 
kahramanlarına s:ıygı i!e baş 

eydiren bir timsa!idi~. 
Onda görüş, bu:uş, kavrayış 

kudreti o kad;;r biıyüklür ki 
yaptığı ve başardığı işler üs
tünde hayretler duymamak bir 
ir.san için iml;ansızdır. O eşsiz 
bir yaratıcı, mut:ak bir kurta
rıcı muhakkak bir yükseltici
dir. 

Ümitsiz bir ulusa onun var· 
lığı tükenmez sonsuz bir kur
tuluş inancı verir. Kapl·ara 
günler onun gören, gösteren 
gözlerinin a!evlerile aFaydınlık 
olur. 

Dişlerinden ve tırnaklarından 
başka bir silahı kalmıyan bir 
ulus onun gösterdiği yola yöne
lince başından tırnağına kadar 
yumaklanmış bir kahraman 
ordusu halini alır. 

Çiğnenmiş iller onun e!ile 

düşmandan kurtarılır. Yıkılmış 
ve yakılmış yurdlar onun him
metile gül bahçelerine döner, 
göz yaşlarını onun eli si
ler. Köle yapılmak istenen 
bir u!usu O kurtarır O 
yükseltir.O bay yapar. 

işte bu vasıfları varlığında 

toplıyan Atatürke yalnız Türk
lüğün gözbebeği olmakla bunun 
için kalmıyan ve acunda yaşı
yan bütün insanların sevgisi 
ve saygısını üstünde toplıyan 
Atatürke kem gözle bakılmak, 
ona kıyılmak istendiğini öğre

nince ta can evimizden vurul
duk dedim. Bu alçakca iş bu 
soysuzca düşünüş kimin tara· 
fından gelirse gelsin biz o işi ve 
düşünşü nefretle karşılarız. Bu 
13.netlemede bütün yurtdaşların 
biz lzmirli!erle beraber olduk
larına şüphemiz yoktur. 

Çünkü Atatürke çevrileıı kem 
gözler ve fena duygular haki
katta bu yurda ve bu ulusa 
çevrilmiş demektir yurda ve ulu 
sa ve onları temsil eden yüce 
Atatürke çevrilecek kem gözle
rin sonucu o gözlerin çıkarılması, 
o fena düşünceli kafaların ko
parılması olacaktır. 

Adlarına söz söylediğim Iz
m'r basını bu haince hareketi 
bütün varlığile tel'in eder. ' 

Hainlerin bir ayak eve! ce
zalandırılmasını ister ve son 
söz olarak derim l<i:Ey Atatürk 
Allah seni bu ulusun başından 
ve ey Türk ulusu Allah seni 
Aiatürkün başkanlığından ayır· 
masın. 

Bay Avni Do!lanın 
sözlerl 

Bay Haydar Rüştünün söy

levi sürekli bir şekilde alkış

land .lctan sonra kürsüye parti 
ba~kanı ve yozgat saylavı bay 

Avni Doğan çıkmış Ve çok 
veciz bir ifade ile şu söyievi 
vermiştir. 

Arkadaşlar! 

Yüzünüzden, içimizi yakan 
tasanın, kederin alametlerini 
okuyorum. 

En büyüyümüze uzanan eli, 
parçalamak için g rilen, çelik 
adı:Iele inizin gerginliğini görü· 
yorum. Sen asil bir milletin 
çocuğusun! 

• 

En tehlikeli bir günde senin 
başında bulunanlarının bu mem
leketi ve milleti bırakıp gittik· 
!eri gün üniformasını atarak 
sana doğru gelen, hayatı istih
kar eden senin sineıın i!tica 
ed~n büyük şefin için ne dü
§Ündüğünü, onun için istiye, 
istiye, ölmek istediğini gözün
den okuyorum. 

Arkadaşlar! 

Savaş giinlerinde karşısına 
geçip erkekçe onu öldüremi
yenler ve yahut politika müca• 
delesinde onu yenemiyenler, 
onu kahpece karanlıkta vurmak 
istiyorlar. 

Bay Avni Doğan burada hal
ka Atatürkiin heykelini geniş 

bir tavırla halka göstererek 
sözüne devam etti: 

Arkadaşlar! 

Büyük şefe dön bak •• Onun 
asiil başını erkek bakışını yıl
dırıme benzeyen gözleri bü
yük Türk tarihinin ifadesidir. 

O falan tarihte doğup falan 
tarihte ölecek bir şahsiyet de
ğildir. 

O Türk tarihinin damla, dam· 
la, biriken üstünlüğüdür. 

Ona elini uzatacak kadar 
cesaret gösterenlere karşı ted
birini yerinde kullana bilecek 
bir hükumetimiz vardır. 

Bu yüksek tezahürü bu yük
sek alakayı büyük şefe karşı 
duyduğumuzu ona arzetmek, 
yükseltmek istiyorum. 

Ve senin adına diyeceğim ki: 
Atatürk bütün lzmlr, 

bUtUn Türkiye ve hepi
miz senin uğruna seve, 
seve ölmejie hazırız. 
Elbette arkada,ıar yine 

sizin isteyiniz olarak 
yine hUkOmete bildire
ceğim ki: 
Mllıet alınacak tedblr

lerln kökten olma3ını 
istiyor. BUtUn mlllet 
onunla beraberdir. Mil
let kayıdsız şartsız ona 
bağlınır. Onun için öl
meğe and içeriz. 

Burada bütün halk: 
- And içeriz diye bağırdı 

Ve bay Avni Doğan sözüne 
devam etti: 

Millet devletten, hükümetten 
bugün ve yarın için kifayetli 

tedbirler is' er. Bunun için eııı· 
niyeti vardır. 

Arkadaşlar, .. k 
Müsterih ve geniş bir yu·rıe t 

·ı . . d" .. B"tu"n rnıl e ı e evınıze onun. u 
uyanık bir bekçi halindedir~ _ 

Bay Avni Doğanın son soz 
!eri çok sürekli alkışlarla kar-
şılandı. 

1 Çok heyecan içinde _odıın 
k .. u en Bay Avni Doğan urs 

indi. .. J<ıı 
Bunu müteakib kürsuye 

Lisesinden bir taleb~ ~ıktı ~: 
Atatürkün manzumesını oku i\ 

k ııı -ve alkışlandı daha birço 
· fyor nevverler söylev vermek ıs 1 

1 )ardı fakat vaktın çok geçıııe51• 
b ınaıı 

havanın kararması una • lıı 
oldu. Bütün halk bir agtı 

d 1 buııo 
Cumuriyet marşı oku u ar bil• 
müteakib o bin'erce halk a 
yük bir intizam dahilinde paı. 
parça şehrin her tarafına 
ğıldılar. - na 

lzmlrlller naını f 
.;ekllen teıgra 

Kama! Atatürk 
Cumur Başkanı 

Ankara 
d"nyaııı~ 

Seni başta tutmağı ~I Jı• 
en büyük uğru nuru b! e:aJk• 
mirliler sana melun elle~ın beye• 
tığını duydular. En derın .. ek 
can ile çarpan bir tek Ytğııı• 
halinde her zaman sag 1 

11
• 

dileyen lzmir bu kötü du{!. 
nun istırabiyle ayağa k~lk 1119 

Bir ulus gücünü ve bı.r ~ar• 
yaşayışını temsil eden azıı her 
lığının korunması yolunda ol• 
varlığı feda etmeğe hazır ııt 
duğuna and içti. ulusun rurlı 
lığı, yurdun bayındırığı ve lali 
lüğe şeref, insanlara güvf y~Uat 
sağlığınla başımızda ço . 
yaşamanız öz dileğiınizdıt· ti 

Miting he>'.~1a. 
Avni Doğan, Haydar RııAlıl 

Behçet Uz, Kemal Talat, -
inan. Enver Ôzgeç. ıı· 

işçiler birliğinin telgrafı ş 
dur: 

Kamal Atatürk 
Aıık•'• 

. . b•fl• 
Sen bizim gövdeını~desİYiı

biz -senin başının gov 58ıı• 

Bizi delmiyen kurşu·İı ti J<ıı' 
deymez. Sen Türk ını e ağ~~· 
dar ebedisin. Başımızda ~ııı-

lşçi - Esna~ ~~ 
!arı bırJıgı • ,., 

•tıı1•· Bornovada nıı ~ ınrtıe 

1. ng 
anisalı suikastçı hainleri 

Büyük ·heyecanla lanet ediler 

Ulusun gözbebeği :6'1~1 ba• 
yapılmak istenilen suı~~ diill 
. 1 • • J" t ek ıçıP C ın erını te ın e m va • 
akşam saat beşte Borno bııllı 
H. partisi önünde binl~r~.~~1<ıırı• 
toplanarak önde parti 11•11 bııi 
Cemal Kavukçuoğl_u ı<a:ıŞııaııl 
Şefik Erol, be!edıye -1e 
Fehmi , öğretoıenl~r bııfdd 
bütün teşekküller oldugut·' rkilll 

Manisa, 19 (Özel) - Bugün 
saat 16 da binlerce yurddaş 
Cumur.yet alanında toplanarak 
büyük önderimiz Atatürke 
karşı tasarlanan suikast hain
lerinin tel'ini için bir miting 
yapılmıştır. Mıtinzde Bay Mus
tafa Dürıer, bayan Alimcan, 
Osman Ülkü, bay Nec
det Otoman heyecanlı söz
ler söylemiş bu kötü iş
lere baş amak is~iyenlere la
netler yağdırılmıştır. Atatürke 
Daşbakana Kurultay başkanına 
Pıırt=mize sevgi, saygı ve bağlı 

_ !ık telgrafı çekmiye karar 
verilmiştir. Sürekli alkışlarla 
karşılanan bu Bay "ı ecdet 
Ot;;manın., söylevinde z· 
cümle dedi ki: 

Sevgili yurtdaş!ar: 
Kulağımız kirişte, parmağı· 

ınız tetikte olmasaydı yetim 
kalacaktık 1. Atatürkü bomba
lıyaeaklardı. Atarürkün kanını 

akıtacaklardı; fakat olmadı, 
alçaklar bu kez de isted'k
lerini yapamadılar. lzmirdeki 
gibi hepsi ele geçtiler. 

Yurtdaşlar; 

Atatürkiin kanı, yurdun ka
nıdır!.. Onu öldürmek, memle
ketin şah damarını keqmek de· 
mekt:r. Ellerinde l:ıor.ıbai<>rı 

fırsat bekleyenler bilainler ki 
Atatürkün bekçisi biziz, Türk 
ulusudur. Bizi delmiyen kurşun 
ona değmez. Bizi kesmiyen bi
çak, onu yaralıyamaz. Bizi par
ça!ayamıyan bomb~, onu öldü
remez. Düııyada onu öldüre· 
cek hiçbir silalı yoktur. 

Çünkü o, kurtardığı ulu~un 

korumatmdadır. Onu koruyan 
biziz, Türk ulusudur ... 

Atatürk kimdir arkadaşlar? 
O ne han, ne hakandır, O bi
zim içimizden çıkmış bir insan
dır. Zülmün düşmanı, Ülkemi
zın sevgilisidir. 

Onun başının gövdesiyiz. O 
bizsiz eksik, biz Onsuz nata

mamız. Bu yapılmak istenen 
hücum Atatürk'ün özüne de

ğildir Yurddaşlar. Bu hücum 
Türk ulusuna, Türk ulusunun 
devriminedir.,, 

d Ata 11 
Cumuriyet parkın a ılar· 
anıtı etrafında topland şefilı 

Nabiye kaoıunbayı :afurıaıııl< 
Erol bir söylevde u el 11ıat· 
Atatiirkün aziz canına ·ş -1e 

!,. e1Jll1 
mak istiyenleri te ın. yıışa• 
halk "kahrolsun hainler,, 

20,000 yerli Arap 
1 T O! .. 

b ., rıyor 
bir kıza bakıyor ve agı 

ITO!.. 11'0! .. 
Bütün cihana kahramanlık dersi 

kızın kanlı macerası 

abeş ız t 

veten bu 

' 
bugün 

s;t·si;~;~···~'b;~. ~~~ 
Bu film : Meşhur Arap artıstlerınden Ib•ah,ımektcdit· 

Mehmet Yusuf, Ayşe ve cemile tarafından temsil edııın .. 
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PARDA 
-17-

Bay tuttuğum 
se gider 

YAZAN : Mlşel Zevako 

yol doğru Pari
değil mi? 

Şövalye dö Pardayanın M~~-:·-.~~ek iyiliğinize teşekküı .. .!

lllora · d id' nsı en ayrılışı aynı saatte rim. 
h ıb Ş~toda geçen ş.;ylerden Şövalye dö Pardayan büs-
rt. erı yoktu. PardayaP Han- bütün şaşırdı kaldi. Nihayet 
b'Yı çok iyi tanıdığı için ondan Jana doğru eğilip küçük Lui-
ırşey beklemiyordu. Hatta : zin göğsüne parlak bir şeyi 

d" - Çocuğu annesine götür- bırakarak: 
ihurn. Gerçi kinci Sinyoruma - Madam! Artık şövalye dö 
,~net ettim. Ne yapalım! Bu Pardayana sövüp saymayınız. 
l : can yakıcı şeylerden Çünkü kendisi dostlanmdan 
~' alır. Adamın ipte sallan- biridir. 
~ ~ını görmek ister, ben ne Sözlerini söyliyerek atını dört 

1 ar yüksek bir aileden ol- nal ile sürdü. 
•anı biJe b' .. · · b j b 1 L · · · . ır gun ıpı oğazıma an u at ının uızı getıren 

~:Ç;recek, iyisi mi pılıyı pırbyı adam olduğunu anladı. Ve yav-
lll p ayıp darağacı ile aramda rusunun göğsüne bıraktığı par-
1-esafe bırakacak kadar uzak- lak şeyi de gözden geçirdi. 
Şrtıalıyım! Bunun da bir yüzükten kopa-
S" 1 d oı erini mırıldayarak şato- rılmış değerli bir elmas oldu-

A.~n ayrılmağa karar verdi. ğunu anladı. 
g 

1?1n nallarını muayeneden Bu küçük Luizin kaçırılması 
}> eç~rdi, Küçük Janı da alarak için Hanri dö Monmarinsi ta-
ayrı~e doğru atını sürdü. rafından Pardayaoa verilen el-

ı . d Ritr rrnı akika kadar tırısla mastı. 
t. ıkten sonra şövalye ileride Saygı uğrunda özverenin~ 
oır -ı 
atı go ge gördü, yaklaştı, dik- Konnetabl dö Monmorans 
iline b~aktığı zaman bu gölge- Paristeki konağının merasim 
tııd v ır ~fak çocuk taşıyan ta· salonunda dolaşıyor, arasırada 
tU ıgı hır kadın olduğunu gö- pençereden bakıyordu. Çünki J anlayınca ürperdi. Fransa kralı ikinci Hanrinin 
da an hala gidiyordu. Arkasın· geleceği ve Konnetahl ile ko-
işi~ gel.en atlının patırtısını bile nuşacağı söyleniyordu. Bu 

lllernışti. Şövalye yavaş sesle: göretten (ziyaretten) yine bir 
- M d Ded' a arnt.. savaşın olacağı tahmin edi-
J 1

• fiyordu. 
an durakladı .. Hemen: Öldüğü zannedildiği Konne· 

Pa~ Bay tuttuğum yol doğru tabl'in büyük oğlu ansızın sa-
rıse gı"d d v•1 '? d B b ·ı I)· er egı mı vaştan önmüştü. a ası e ara-
ıye sordu. larmda uzun süren ve hiddetli 

Pa -
1 
Evet Madam! Lakin ya- görüşmelerden sonra yine gel-

ın:na ?1~ böyle gece vakti or- diği gece Paristen ayrıldı. O 
iİdi ıçınden korkmadan nasıl sırada ikinci oğlu Hanrinin de 
iel ~~r.sunuz? Sizinle beraber ormanda hırsızların hücumuna 

e ılır miyim? uğrıyarak tehlükeli surette 
kiiJan b4şını sallıyarak teşek- yaralanmış haberi Monmorasi-

r etti. den gelmişti. 
lat:-- Ne! Yalnız mı gitmek Konnetabl pençereden ba-

Yorsunuz? karken kucağında bir çocuk 
)o"; Evet yalnız gitmek isti- bulunan, yorgun betibenzi 
ttııyunı. Hiç bir şeyden kork· uçmuş bir kadının büyük kapı 

orurn 
. Jan bu önünde durduğunu görünce 

)iaıe 
1 

sözleri söyliyerek hemen bu kadının içeri alın-
)laı ~o una koyuldu. Parda- ması buyrunu verdi ve salona 
•ttıe ~na bir kaç dakika hay• bitişik odaya alındı. 
onıu 

1 
aktı. Ne yapayım tavrile Monmoransi'niu Paristeki bu 

kald 2 arını silkti ve atını tınsa konağı da pek muhteşemdi 
d •rdı F k d k k ar .d· a at yüz a ım a- içeride politikacı birçok im-
Yanı:ı er gitmez tekrar Jan'tn seler görüşüyorlar ve konuşu-

a döndu"·. yorlardı. 
tah; Madam! Paris te bir ak- Konnetabl birkaç defa ka-
Ceğ ~·~ var mı? Nereye gide- dının bulundugu odanın kapı· 

nızı biliyor musunuz? sına kadar gitti ise de ayağını 
- liayır .. Bilmiyorum! hiddetle yere vurarak geri çe-

sin-:G~~Jınıza bir şey gelme- kildi. Nihayet odaya girdi. 
_ E. ıba paranız da yok! Odanın ortasında ayakda duran 

''••·· ,, Vet yok! Aklıma ne ge· kadın, uyuyan çocuğunu bir 
• ••••••• k it v 111 At ........................... o uga yatırmış, onu seyre-
liirkt atürkümüz seslerile Ata- diyor idi. 
hür· bağlılığını göstererek Konnctabl çatılmış kaşlarının 

un şeh. d 
teı•· rı olaşarak hainleri telleri dim dik olduğu halde 
l 

111 Atat·· k k d d "k' d k erdi ur e sağlık dilemiş- a ma oğru ı ı a ım atara 
kan1~' Atatürke, kamutay baş- durdu. Ve sert bir sesle: 
ile) e. başbakanlığa, parti ge- - Ne istiyorsunuz? Madam! 
Çek sekreterliğine telyazıları Diye sordu. 

erek h 1 M ı .\tat" k a kın coşkunluğunu - on senyor. 
lara ur e bağlılığım ve mel'un- Kelimesini güçlükle söyliye-
tl:llştir ~ef ret ve gayzını bildir- bilen kadının solgun yüzü çek

tiği müthiş azabın tesirile bo-

Çekilen telgraf 
Atatürke 

Buy"k Ankara 
iıtj u varlığmıza kıymak 

Yen na kM l . 
llovaı 1 h or erı bütün Bor-

ı ar 1 k <>nu ' ço u çocuk antıoız 
nde to l . 

Yürekten p anarak ıçten ve öz 
Yaşı gelen duygularını göz 
l arı v h 
attııa e ınçkmklarile an-
ltr. Vre v~ hainlere lanet etti
k«llın aşımızda daima esen 

anızı dilediler. 

zuldu. 
Konnetabl daha sert bir 

sesle söze başladı: 
- Evet biliyorum! Zanne

dersem beni beklemiyordunu1 
değil mi? işveli sözlerle aldat
tığınız oğlumun yerine karşı
nızda merhametsiz bir babayı 
görünce şaşırdınız değil mi? 

Jan dö Piyen titrek bir sesle: 
- Monsenyor, doğru ' söylü

yorsunuz! Ben Fransovayı bek
liyorum! Fakat benim ailem
den yetişen bir kadın, kocası
nın babası karşısında asla şa-

e 

-Sovyet maç 
Kadıköy, (Özel) - Bundan 

beş altı ay önce burada bir 
dokumacılar kooperatifi açıl
mıştı. Yerli mat!r rımızı bir top
Juluk tarafından idare eyliyecek 
ilk kurumu Kadıköy dokunıa· 
cıları teşkil eylemişti. Eyi mak 
sadlarla açılmış olan bu kurum 
pek az bir zaman içinde eyi 
hamlelerJe iJerlemiştir. Ankara •• gucu •• sahasında yapıldı ve 

ilk tesisinde 53 ten ibaret 
bulunan ortak adedi gittikçe 
artmış, bugün yüz elliye vük
selmiştir. Her ortagın koopera
tife elli lira vermesile sermaye 
derhal işe yarar bir duruma 
gelmiş,müessislik taahhüdünden 

beraberlikle •• uçer sayı 
~,....e-ı SL gıç 

Ankara, 19 (Özel) - Şeh- dan boşa gitmiştir. Yirmi se-
rimizde bulunan büyük dost kizinci dakikada lehimize ve-
Sovyet ulusunun seçilmiş fut· 
bolcu!arından lstanbul - lzmir rilen penaltıdan Vahap ilk 
futbolcularından teşkil edilen golümüzü yapmış ise de Sovyet 
takım ile lstanbu - İzmir fut
bolcularından teşkil edilen ta
kım arasında Ankara Gücü 
sahasında muazzam bir kala
balık önünde ilk karşılaşma 
olmuştur. 

Maç son derece güzel ve 
seri olmuştur. Neticede iki ta
rafın yaptığı üçer golle bera
' ere kalınmıştır. 

Maçın cereyan tarzıııa geline: 
Birinci devrenin yirmi birinci 

dakikasında misafirleril'r' iz ilk 
gollerini yapmışlardır. Üç da
kika sonra Vababın yirmi met
reden çektiği ve k<tlenin üst 
direğini yaralıyarak geçen firi-
kiki seyircilerin ah!arı arasın-

oyuncuları biribiri arkası iki 

gol daha atarak 1 3 galib 

vaziyete geçmişlerdir. Devre 

sonları bizimkiler bir gol daha 

yaparak devre 2 - 3 misafirle
rimizin galebesile bitmiştir. 

İkinci devrede takımımız 
daha güzel oynamış olmakla 

beraber üçüncü golü gene pe

naltıdan Vahab atmıştır. 

Hücum hattı Niyazi, Hakkı, 

Vehap, Muzaffer ve Fikret 

şeklinde en kuvvetli bir hale 

konmuştu. Sovyet takımı lstan
bulda alınan neticeleri Anka-........ 

neticelendi 
rada daha iyi bir şekle sok
mağa azmetmiş olacak ki 2-3 
galip vaziyette bitirdi. Maçta 
Sovyet oyuncularının büyük 
teknik galibiyetleri göze çarpı
yorda . Oyunun sonlarına 

doğru uçuncü bir panaltı 

daha verilmiş ise de bu defa 
fırsatı kaçırdık. Oyun tama
men Sovyetlerin hakimiyeti 
altında devam etmiş ve başın· 
dan sonuna kadar çok sert 
oynanmıştır. 

TÜRK KARIŞıK TAKIMI 
Necdet - Nuri, Yaşar, Reşat, 

Lütfi, lbrahim, Niyazi, Hakkı, 
Vahab, Muzaffer, Fikret'ten 
müteşekkildi. Maçı Galatasa
raylı, Suphi idare etmiştir. 

Bu akşam güreş müsabaka
ları yapılacaktır. 

Uydu m ? • ması 

başka şirkete para koyan do
kumacıların yardımlarilede kasa 
mevcudu on bin liraya çıkarıl
mıştır. 

Şurasını kaydederim ki koo· 
peratifin çevirdiği iş yalnız on 
bin liraya inhisar etmiyor, her 
zaman yirmi beş bin liraya 
yakın bir yekün ile iş döndü-
rülmektedir. Bu mesai koope
ratife, lstanbulda bir satış mer
kezi kazandırmışhr. Satış mer
kezi Kadıköy dokumacılığma 
büyük faal yetler açmıştır. 

Kooperatif ati için Kadıköye 
büyük verimler vadediyor. Şim· 
diden tezahür eden kar ve 
istifade tezgahtarların yüzünü 
istekten üstün güldürmektedir. 

y 
_____ mzl ___ _ 

llkönce muhitte kapital fikri 
ölmüştür. Kadıköyün senelik 
genel imalatı iki buçuk milyon 
tutarmda oldugunun söylendi
ğine göre daha şimdiden bu
nun beş yüz bin liralık bir kıs
mına hakim olan kooperatif, 

a r ile ussolini • 

ad r? a e • 

Ras asa 
• • • 

mışt 

uvvetleri Ras Seyum ordusunu takviye 
mukavemet edilecektir - aka ede 

ortaklarından imal edilen malı 
değerli bir fiatla hemen alarak, 
yüzde bir buçuk teminat ak
çesi kestikten sonra, derhal 
ve tamamen tediyatını yapıyor, 
malı müstehliklere verilmek 
üzere lstanbul piyasasına arz
ediyor .• Bu muvaffakıyet Kadı· 
köy dokumacılarının heyeti 
mecmuası üzerinde müsbet dü-
şünceler yaratmışhr. 

Istanbul, 19 ( Özel ) - Ro
madan verilen haberlere göre 
Habeş imparatoru Haile Sela
siye ile Mussolini arasındaki 

pazarlıklar iimit verici bir şekil 
almıştır. Bunun1a beraber In
giltere ltalyanııı toprak iddia
larını fazla mübalağalı bulmak
ta ve bunları lrnbul etmek is
tememektedir. 

lstanbul 19 ( Telefonla ) -
lngiliz gazeteleri ltalyan pro
paganda bakanlığmın Habeş 

imparatoru ile görüşmeler hak
kındaki yayıntılarını münhası-

ran Habeş rasları arasına ni· 
fak sokmak maksadıyle yapıl
mış propagandalar mahiyetinde 
saymaktadırlar. Zira imparato
run en feyizli topraklarını ltal
yaya terke muvafakat etmesi 
imkansızdır. 

Istanbul, 19 (Telefonla) -
Roma telgrafları bildiriyor: 
Eritreden gelen haberler az 
bir zamanda Ras Kassa tara
fından gönderilecek taze kuv
vetlerle takviye edilecek olan 
Ras Seyum ordusunun ltalyan 
kuvvetleri tarafından Maka-

%9 • • • • • 

leye yapılacak taarruzlara mu
kavemet etmeğe hazır olduğu
nu bildiriyor.iki ordunun kar~ı
laşması Amba-Raki bölgesinde 
olması muhtemeldir. Yine Ital
yan kaynaklarında Ras Seyu
mun bazı Italyan dostu eleman 
ların tazyiki altında ltalya tara
fına geçmesi muhtemel olduğu 
hakkında bazı yayıntılar vardır. 

Adis-Ababa telgrafları ise 
bu yayınbları gülünç saymakta 
dır. Zira Ras Seyum Habeş 
topraklannın bir kanşim bile 
italyaya terketmek istemiyen 
rasların başındadır. 

CENEVRE KONFERANSI 

lzmirdeki Aydm incir koo· 
peratifleri ittihadının daima 
nazımlığı ve müzah\!reti alhnda 
büyümekte olan Kadıköy koo
peratifi uzak olmıyan bir ile
ı ide ortak adedini üç yüze 
yükseltecek ve bu suretle iş 
hacmini bir milyon gibi O.olgun 
bir rakamı kucaklayabilecek 
geniş bir duruma getirecektir. 

Kooperatif idare edenlerin, 
ortakların itimad ve emniye· 
tini kazanmış becerikli ve dü
rüst zevattan müteşekkil olma
ları da müessesenin ilerileme
sinde büyük amil almaktadır. 

H. G. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
memleket hududuna girdiği ta-
rihten itibaren geçirdiği değişim· 
den ileri geliyorsa bunlar istisna 
edilebilir. 

Zorla a tedbirlerinin tatbikini ayın 
Sonuna kadar geri bıraktı 

Konturat mucibince alınan 
Italyan malları da yasaktan 
müstesna değildir. Yasak bu 
kararın tatbik iarihinde yol~ 
da bulunan ltalyan mallerma 
tatbik edilmez. Tatbikte ko· 
laylık olmak üzere hükumetler 
bu malların ltalyaya nakilleri 
için geçen zamam göz önünde 
tutacaklardır. 

Zira Hükumetlerin hazırlık yapmağa ihtiyaçları 
Vardır - Alınan kararlar nelerdir ? Şahsi bağajlar veya İtalya

dan gelen yolcularm eşyası 
yasaktan müstesnadır. Tavsiye 
edilen tedbirler iizerinde elbir· 
liğile hareket için hükümet 
bunların tatbikine en geç han
gi tarihe kadar hazır ola-

Cenevre, 19 (Ö.R) - Paris, 
Londra müzaket'elerinin ıyı 
netice verdiği hakkındaki ha
berler burada memnuniyetle 
karşılanmıştır. Birçok yabancı 
memleketler delegasyonları 
Fransa ve lngilterenin işbirli
ğini barışın ana şartı saymak-
tadırlar. Önümüzdeki günlerin 
Londra ve Paris arasmdaki 
anlaşmayi bir kat daha sağ
lamlaştıracağı umulmaktadır. 

Diplomatik durum hakkın
daki bu etkiler, zorlama tedbir
lerinin tatbiki hakkında burada 
yerilen kararlarla teeyyüt et
miştir. Konferans ekonomik ve 
finansal zorlama tedbirlerinin 
tatbikini bu aym sonuna kadar 
geri bırakmağa karar vermiştir. 
Zaten bunların tatbik edilebil
mesi için her hükümetin dik
katle buna yer hazırlaması la
zımdır. 

18 ler komitesi bu sabah 
toplanarak tanzim komitesince 
hazırlanan metni kabul etmiştir. 
Bu metin şöyledir: 

18 Jer komitesi sabah Por
tekiz dış bllkanı B. Vaskon· 

selosun başkanlığında toplan
mış ve başkan ekonomik tali 
komite tarafından görülen iş
leri kısaca anlatmıştır. 

Komite ltalyadan ithalatın 
men'i meselesini münakaşa et
miştir. lsviçre baş delegesi B. 
Moka kisa bir diyevde buluna
rak Isviçre delegasyonunun tali 
komitedeki ihtiraz kayıtlarmı 
teyit etmiştir. Kısa bir müna
kaşadan sonra komite b~zı hu
susi vaziyetlerin daimi komis
yon tarafından tetkik edilebi-
leceğine karar vermiştir. 

18 ler komitesi öğleJen son
ra saat 16.30 da, tanzinı ko
mitesi de saat 18.30 da top
lanmıştır. Sabah ltalyan ltha
latınıu yasağı hakkında kabul 
edilen metin şudur : 

Hükumetlerin 16 ıncı madde 
hükmüne tabi olarak alacakla
rı tedbirleri kolaylaştırmak için 
şu noktalara karar verilmiştir: 

Uluslar sosyetesi üyesi olan 
bütün hükümetJer ltalyadan ve 
müstemlekelerinden gelen mal
ların - yalnız altm kölçeleri 
müstesna ·memleketlerine itha· 

halini - hangi vasıta ile gönde
rilirse ğönderilsin- katiyen 
mennedeceklerdir. Eger toprak 
mahsulleri veya işlenme mallar 
başka memleketlerde işlenmiş 
olursa, veya kısmen Italyada, 
kısmen başka memleketlerde 
manipüle edilirse yine yasa
ğa dahildirler. Ancak bu mal-
ların kıymetinin yüzde 25i 
ltalyadan çıkıp son sevkedildiği 

~· 

cağını Uluslar Sosyetesi 
sekreterliğine bildirecek ve bu
na göre 31 ilkteşrinde topla
nacak olan koordinasyon (tan
zim) komitesi yasanın tatbik 
tarihini kararlaştıracakbr. 

4, S, 6 yaşındaki çocuklar için 

Yusuf Riza Okulu 
ÇOCUK YUVASI 

Ehliyetsiz eJlerden, rasgeleye bırakılmış bir halden yav· 
rularmı kurtarmak istiyen ana ve babalar çocuklarını bu 
modern yuvanın mütahassıs eUerine terketainJer. 

Yahlar ve Alsancak semtlerinden çocuklar evlerinden 
yuvaya otomobille gelip giderler. 

Kestelli caddesi No. 80 Telefon 2914 
s. 5.6 (3305) 3-15 . .\ . . ' . 
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r 
ta yanla azırlı .., Zorluklar artıyor 

Musava limanını DtÜstahkem mevki 
Yaptılar. Adacıklar tahkim edildi 

Cenevre makinası çok 
Güçlükle işlemeğe 

geçlikle 
başladı 

ve 

Habeşe ka:ı-şı 500 uçak faaliyette bulunuyor 
imparator Dessie'ye gitmeğe karar verdi ... 

Londra, 19 (A.A)- Deyli Telgrafın Cenev
redeki siyasi aytarı cecri tedbirlerin tatbikatın
daki müşkilatın gittikçe daha çok tebarüz 
etmekte olduğu bildiriliyor. 

mik zorlama tedbirlerine hiç bile imkan olın•Y'' 
caktır. 

" Morning Post " gazetesi Cenevre ınakirı~· 
sının çok güçlükle işlediğini kaydetmektedir 
Mütecavizin tesbitinden beri on günden fııt s 
zaman geçtiği halde hiçltirşey yapılamamıştır· 
Eğer bu tecavüz Avrupada Almaya tarafırıd~~ 
yapılmış olsaydı bu şartlar içinde Cenevre 5~ 
teminin tatbikine hemen hemen imkan olaıııııı 1

' 

Adisababa, 18 (A.A) - Roy· 
ter Ajansı aylarından: lmpa• 
rator, son günlerde payitahta 
gelmiş bulunan 50,000 savaş

çının geçid resminde hazır bu· 
!unmuş ve kendi muhafız kıta· 
!arından cepheye giden 4000 
kişiye vec!a etmiştir. 

Bu geçid resmi sırasında Sü 
Bakanı Ras Mulugueta impa
ratora yaklaşmış, sonra attan 
inerek kılıcını çekmiş ve Ha
beşistan için ölmeğe hazır bu
lunduğunu söylemiştir. 

imparator, birkaç güne ka· 
dar herhalde genel kurmaya 
merkez olacak olan Dessie'ye 
gidecektir. 

Loudra, 18 (A.A) - Röyter 
ajansının Süveyş kanalı bölgesi 
özel aytarı bildiriyor; 

ltalyanlar, Musavva limanını 
büyük bir hızla birinci sınıf bir 
müstahkem mevki haline ge· 
tirmektedirler. 
Musavvanın bir kaç kilo· 

metre kuzayında çöl tepecik
leri arasına gi7.lenmiş ola
rak otuz kilometre menzilli 
otuz sekizlik toplar yerleştiril
diği söylenmektedir. Limanın 
ağzını hafif kruvazörlerle tor
pidoları püskiirtebilecek 105 
milimetrelik top'ar müdafaa 
etmektedir. Limanın ilerisinde
ki adacıklara da 105 ve 155 

7 sana gölü 
milimetrelik toplar konmuştur. 
Bu toplar, adacıklara geceleyin 
sevko 'unmuştur. 

Bu suretle tahkim edilm i ş 

bir hareket merkezine malik 

savvada bir çok uçak bu!un
maktadır. Bu uçakların çoğu 
orta kuvvette bombordıman 

uçaklarıd ı r. Punlardan 100 
kadarında i kişer ml kineli tü-

Hızb,şıt'ı ilı c?p/ıa11e uaku vatı 

bulunan Kı:zıldeniz lta lyan fek vardır ve alçaktan uçabi-
kuvvetlerinin hücum vasfı müt- ecek surette yapılmış ' ardır. 
hiş bir hal almıştır. Bu suretle bu uçaklar Habeş 

Italyanların uçak miktarının kuvvetlerini bir kurşun yağmur-
500 e yaklaşdığı sanılmaktadır una tutabileceklerdir. 

Kotarılması en :zor mesele bazı hükümetle
rin Italya ile olan tecim münasebetlerindeki 
zarara mukabil istedikleri tazminat meselesidir. 
ltalyanların söylediklerine bakılırsa domite de 
zecri tedbirlere yarım ağızla iştirak eden bir 
çok memleketler bu iştiraklerinın tamamen bir 
meselesi şekil olduğunu Italyaya temin etmişlerdir. 

lngiliz çevrenlerinden ekonomik sanksiyonla
rın tatbiki gittikçe daha güç görülmektedir. 
Bilhassa B. Titulesko ile Sovyetler tarafından 
yapı lan itirazlar bunu ortaya çıkarmışdır. İngiliz 
kamoyu bu zorlama tedbirlerinin tatbikindeki 
güçlüklere hazırlanmaktadır. Hüküm süren 
kanaat şudur ki ltalyan - Habeş işi karşısında 

yapılan tecrübe, uluslar sosyetesi andlaşmasını 
yeniden gözden geçirmeğe yol açacaktır. Çünkü 
müşterek güvenlik sisteminin tatbik edilmezliği 
bu tecrübe ile ortaya çıkmıştır. Hele Almanya 
ile ayni ş ekilde bir anlaşmazlık olursa, ekono-

Londra 19 (Ö.R) - ltalya büyük elçisi ~· 
Grandi dış bakanı Sir Samuel Hoarın da\'etı e 
F oraynofise kitmiştir . Sir Samuel tio•' 
lngiliz hllkümetinin ltalyaya karşı dostaJI~ 
olmıyan niyetler beslediği hakkındaki b• 
berlere Romada inanılmasından şikayet etıııİŞ •' 
C 

. . .,e 
enevrede, gerekse Londrada kendisınırı 1' 

arkadaşlarının yaptıkları diyevleri hatırlatar;. 
İngiliz hükümetinin Uluslar Sosyetesi üyesi s•/. 
tile bütün taahhütlerini tatbike azmetmiş. ol ·~e 
ğunu, fakat diğer üyelerle tam bir soiııları • 
halinde hareket ederek müşterek faaliyet 51111 

rını hiçbir suretle aşmıyacağını bildirmiştir· 

Karşılıklı · Yardım teşkilatı 
Geniş bir adım atmış bulunuyor -Cenevre, 19 (Ö.R) - Zorlama tedbirlerinin 

16 ıncı maddeye göre tatbiki dolayısiyle Ulus
lar üyesi devletlerinin karşılıklı yardım teşkilatı 
kesin bir adım atmıştır. Tali komitenin tavsiye 
ettiği proje şudur: 

"Uluslar sosyetesi üyeleri .. ltalyaya ihracatın 

kesilmesi yüzünden zarar görecek memleketlere 
ya • dım için kontenjan n:sbetlerini onlar lehinde 
değiştirecekler ve hususi bir gümrük muamelesi 
bahşedeceklerdir. Uluslar üyesi olmıyan memle
ketle rin kontenjan payları da bunların ltalyaya 
fa z!a ihracat yapmak suretile kazanacakları fay
da ları karşılayacak şekilde azaltılacaktır. 

Özel komite bugün toplanarak Italyaya 
ihracatın durmasından zarar görecek memleket
lerin :za rar larının ne zaman ve ne nisbette 
tamir edilebiıeceğini görüşmüş ve bu zararları 
telafi için ltalyaya gönderilemiyen malların 
başka suretle sarfına çalışacak bir arsıulusal 
sistem kurlmasına karar vermiştir. "Böylece 

ltalyaya mallarını ihraç edemiyen müesses~ı.e; 
mutad olarak bu malların alıcısı olan dığ' 
müesseselerle temasa getirilecektir. ·r , 

Karşılıklı yardım meselesinin bu esas dabı ı~ 
de halli elde edilmiş olduğu için ekonomi~ iği 
lama tedbirlerinin ilgili komitece tayin edıl 1 e 
gibi tatbikine artık hiç bir mani kalmıyacııkd:o 
delegasyon başkanları bu akşam Cene\'re 
ayrılabileceklerdir. ,ı 

Ekonomik zorlama tedbirleri komitesi s• 01 
13 de genkurul halinde toplanmış ve kararları~ 
öğleden sonra yine genkurul halinde toplaıı 11'\ 
uluslar üyesi devletler konferansına bildirılle 
üzere raporunu tanzim etmiştir. 5~ 

On beş devlet ltalyaya silah ambarll0 el 
kararına uygun olarak tedbir aldıklarını gell e 
sekreterliğe bildirmişlerdir. Bunlar : Ingilte~ 
Güba, Yunanistan, Lehistan, Letonya, frall 

0 
F enlandiya, Rusya, Kolombiya, Isveç, Hindist;,:. 
Litvanya, lrlanda, Oroğuvay, ve Avusturalyll 

a imiğ bir gevşeklik 
r7L7L/7LT7ZT/./ZX/Jr/TILZJllllllllllllfZZZZZZY".LZZL72/7LL/'..LZZZZJ 

talyaya ·Trablustaki kuvvetlerini 
Azaltması tavsiye ediliyor 

e• 
Hava kuvvetleri karargahı As Musavva'dan bir mil uzaklığa Paris, 19 (Ö.R) - Entransi- manın ilk şarb budur. senato seçımını yapan delell,_ 
sabdır. Fakat bununla beraber kadar bütün deniz, eşyalarını jan gazetesi "Samimi gevşek- Liberte gazetesi görüşmeler hiç !erin demanojiye kapılın1Y .,e 
ihtiyaca göre Assab veya As- boşaltmak üzere bekli yen ge- lik" diye tarif ettiği lngiliz, bir engel olmadığını,fakat bunun seçkin kimseler olduğunu . i1' 
maraya gönderilmek üzere Mu- milerle doludur. ltalyan gerginliğinin azalma- için Faşist veya antifaşist taas- hem iç, hem dış siyasa . ıÇ Jll 

Ak ...... eOiZdeki_ ...... JO'g""'"f Jii'""'FiJOSU ~:;;;;:.~:.~:::~:::;:;;:: :ıe:r~ea~0kauaiıpıır!akçam~:::tr:::zbg:~i1gı;: ~!;:::.r:·~.~i~:~' ·~ 
ld • "Petit Provinçel.. g~:ıe. iıt 0 ugunu yazıyor ve diyor ki: yazıyor.Bu gazate ltalyanın mes- seçimden sol cenah partileril'tl' 

Şap Deni. zı· nı·n Ve Su ... veyş Kanalının lngiltere, kendi delegelerinin uliyetlerini inkar etmiyor, fa-kat daha büyük bir ku\'\fe dİ' 
teklifile ekonomik zorlama ted- uçuşlar için anlaşmazlığı uzlaş- çıkacaklarını umuyor . \'~ ,cı· 

Ablokası için Mi T ahşid Edilnıiştir? ~:~;r~~;=k~:~i:i;~::~::ç :u~~ ~~~~~e::.r~t:~:::aüy~~~~ ::;: ~~: ~~rd~;zi~u!~riy:tıYJll:; 
nüniyet delili göstermiştir. ita!- lama tedbirleri hazırlanmtştır. esseselerinin faşistlere ":ııı• 

Londra 18 (A.A) - Deyli 1 B. Laval'ın ilk cevapları istifade ederek halen Lokar- ya da Trablusda bulundurdug"u 1 • b'k müdafaası ve ulusun hayade' 
f Bunların gösteri mesı tat ı 1 ı ıı Telgra gazetesi, f'ransız- lngi- uluslar sosyetesi dostlarına ce- no andlaşması mukadderabnın takviye kuvvetlerini azaltarak ilgiliyen karışık mese e erı ·• 

edilmesinden daha iyidir. · ·ıı •• 
liz buhranı hakkında Cenevre- saret verecek mahiyette de- mevzuubahis olabileceğini ha- buna karşılık vermelidir. Daha mokratça halli. Bunun ıç: ...... 
d 1 "Deha,. gazetesi gelecek ı ,.ı..-en şu yazıyı a mıştır: ğildir. Diğer taraftan B. La- tırlatmaktadır. çok dirayet göstermek lazımdır. başına salahiyettar, şuuru 

Lava! hükümetinin uluslar val'ın lngiltereyi, lngiliz fı'losu- F hh" 1 · • haftaların güçlüğünü bilmez I I d' ransa taa ut erme rıayet Uzlaşmaya varmak için bütün F k A se er geçme ır. . 0rı 
sosyetesine kayıtsız ve şartsız nun hiçbir halde ltalyaya karşı etmekte imtina ettig" i takdirde 1 ki değiliz, diyor. a at vrupa "Petite Girovde,, şöyle dıY 

1
• ı 

güç ü erin ortadan kalktığı k d h k il b' ··sa " müzaheretten İmtina etmesi or- Şap denizinin veya Süveyş ka- Ingiltere bu mıntakavi emniyet amoyunun a a a ı ıca ır Zaman iç ayrılıklarına ııııı I 
1 b k söylenemez. Hatta henüz bun- d d d o taya bir Fransı:z-lngiliz müna- na ının a lu ası için tabşit paktını ne suretle tefsir edece- uruma ön üğünü mem- h · s 
d·ı · 1 d • b d dan çok uzanmaz. Fakat ye- değildir. Halk cep esın ı.etİ 

sebatı meselesi çıkarmıştır. in- e ı mış oma ıgını eyana a- ği meselesini tetkik edecektir. nuniyetle görüyoruz! tedbir h · hare" 
giliz hükümeti B. Mussolininin vet ettiği bildirilmektedir. B. Paris, 18 (A.A) - Anadolu ,!.~~ .. ~!.!!~}:!~~ ... ~:~ı.~~!?; .. ~z~~~;.. li hareket etmiştir. Bu çok bir ~=:i:e f::~~iıl:~:ı~ir ehelllııı~: 
barışı müzakere etmek isteyip Lava! herhangi bir deniz yar- Ajansının özel aytarı bildiriyor: zamanıdır diyor. Bu neşriyat şey değildir. Fakat ulusun neyi . yet vermektedir. Lavalın ~e• 
istemediğini ve istiyorsa hangi dımı hakkında lngiltere - Son günlerde lngiliz - Fran· senato mahafilinde hoşnudsuz- istediğini ve neyi istemediğini vaffakıyeti hükümetin o~orı59, 
esas dahilinde istiyor? Bundan ye yapılacak vaadin ltal- sız münasebatı ciddi bir saf- luk uyandırmıştır. açıkca göstermesi az da değil- sini arttlracaktır ve dış sıY11 (:ıd 
başka B. Mussolini bunu red ya hükümeti tarafından haya girmektedir. Finansal Fransız iç işlerine yabancı dir. da her :zamandan ziyade ,_ 
ettiği takdirde Fransanın du- bir tahrik hareketi şeklinde Taymis gazetesi B. Laval'ın müdahalesi sayılan bu neşri- Tan gazetesi yarın (bugün) otoriteye ihtiyacı vardır. f~aıı 

'~~·~~·~~~~~~~-L-~~-~....::~.__ ....... _,_..,..__,,__~~-~.._.._,_,. _.__.. t--.ıı.ı...~....;ı,._._ı___JL.,... vanıla . .,,.Jlı--ıı.ematcı-1..iı~ikı:c..ka.ı:ııiUWıul.iL.Jü'~lfel: 
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Muhasebesi nasıl 
İşler? 
-3-

l: Bu sene bir milyon on dokuz 
•
1

111 küsur liralik bir bütce 
ı e "d 1 are olunan lzmir Ura-
Yıııın .k h . 

1 
eu nazı en e emmı-

Y.edt i dairesi muhasebe ve va-
rı at d . l .d. . b aıre erı ır. Bılhassa mu-
a~~be dairesi bütün şubelerle 

a adar ve onların bütün he
~a~larını tetkik edip mesuliyet
~rıne ortak olduğu için hep-
sınden fa l d - ı· .. h" d . z a eger ı ve mu ım 

illredir. Muhasebe dairesi· de-
Yebilirirn k' b 1 d' . '.h . Ilı ı e e ıyenın ı tı-

aıııtı bir süt ninesidir. 
b Değerli bir muhasip olan 
a~ Sami kutluğun hassas ida

resınd d" b e onen muhasebe ınu-
asebec· ·ı b b . Ilı 1 ı e era er sekız me-

b u: kollanmaktadır. Mııhase-
ecı m·· . f rida' _u~eyyız, masra ve va-

ib t katiplerile muavinlerinden 
öy~ret olan memurlar heyeti 
Çal~ sanırım ki diğer devairin 

l Şıııasından daha çok bir 
Ça.jıııaya maliktirler. 
llı"t ol müteahhitlerinin, erzak 
Dı~t eahhitlerinin, fukara ilacı 
ceu .eahhitlerinin hesaplarını in
llze 1?ce tetkik etmek maaşlar 
bij~~e . uğraşmak devairin 
hın ihtıyaçlarile temasta bu
ilin ııı~, ve bilhassa her sene
ra . utçesini hazırlamak pa-

d ışlerinde yapılan bütün 
anış 1 ıııa ara cevap vermek, 

l'angııı 
sah· Yerlerindeki arsaların 
itli 1

1
Plerine fen işlerinin yardı- · 

Ye b k •d ono verme hak ve 
alet · · ltıek ıçınde seyyanen iş gör-

•az'f bu dairenin yüklendiği 
1 elerdir. 

3 ~~e 25 belediyeden gelen 
•ek: k hesapları tevhid ederek 

alete .. d k "b" rıca v . gon erme gı ı ay-
td'Iııı· azıfeler de buraya tevdi 

1 ı r le
11 

k ş ır. Memurlardan kesi-
Ya ~efaiet paralarını Ankara
lan~on~ermek, hesap hülasa
led ugraşmak yine bu cüm-

eııdir B . 
bir ~ d.airenin en ehemmiyetli 
'(an azıfesi de arsa işleridir. 
hatk!ın Yerlerindeki arsaların 
ltı a ucuzca, kolaylıkla satıl
tar~ı belediye heyetince ka
bu ~~tıktan sonra muhasebe 
lerc~ı de uhdesine almış, yüz
taksitı a~sanın satışı, on sene 
hesab e ıhalesi, her kişiye aid 
takib ın . ayrı ayrı tutulması, 
tef _edılmesi gibi ı una mü-

trr1 'f 
le h vazı eleri tam bir itina 

iz a~sasiyetle yapagelmiştir. 
daJ llıır belediyesinin halka fay-

arınd b" .. 
ltcelli e a~ ırısı de burada 
Vir et . _ ?ıyor. Muhasbenin ted
sız k tıgı arsa işleri evsiz, bark-
ı alan 1 . ı·ı . h . erjıı zmır ı erın, mu acır-

ilıti ' Velbasil her Türk kişinin 
Yaçta . B· nna cevab vermektedır. 

Şarbr IDiilakatımda; muhterem 
kan ~Yı? dediği gibi (bir Ameri
bir ezı bile 30-40 kuruş iken 

ltıet re . 25 arsaı 81 kııruştan halka 
lerer:~ satıb, kolaylıklar gös
edeıı) b:ıv Y.apmalarına yardım 
lllivetı· . edıye bu çok ehem
leriı:ı 1 ışle zannederim bedbin
~anın nazarında bile kiymet ka-
b ıştır. D b d' tled" uru , ınlenmeden 
' ı Y"' işle . d k •ar1 k · rın e oşan, on-
lız ~ c.ntrol eden reis Behçet 

qraa . 1 • 
llıiitek• ış erınde de tam ve 
·ı anı l b' ı e ır hassasiyet 
t alak~d , 
n~sab . f ar o.arak ışın 
· ı, enn· •erile 1 ve idari cephe-
kad ugra• rken bununla ala
Vaz 'r l alk!a da temcst:ın 

&eçınemiştir. 

~ . . .. 
L eısin d' · 1. . Qascb . ısıp ınlı kontrolü, mu-
1 ecınin 'd · 1 ard~ L • ı arezı a tında yıl-

ııuerı b 1 d' . k 
'okınada .~_ e ıye}'.ı sı ıntıya 
bette n "•ger senelere nis
tıı ı.ıha az bir bütçe ile yaşayan 

•ehe da· • . h . ıresının e emmı-

~r:zi(r.;rzii(2Zi~"r&Z:l~~:fl!!Tfflerrılll! 

Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yapılan Satışlar 
~ 

Uz Um 
Çi!. Alıcı 
813 H Z Ahmet 
645 Alyoti bi. 
374 Ş Riza Halef 
241 S Gomel 
181 K A Kazım 
162 H Alyoti 
157 S Celardin 
143 T Debbas 
137 D Arditi 
104 Manisa B Ko 

91 P Paci 
85 S Süleymano 
45 Vitel 
40 Ali Naci 
28 Ş Z Galip 
12 Y 1 Taıat 
9 Albayrak 

3267 Yekiın 

Fiat 
6 7~ 8 25 
6 12 
6 37 14 50 
6 37 7 
6 50 11 75 
8 10 50 
7 50 12 50 
6 50 8 251 
6 50 8 1 

6 75 7 50 
7 75 13 25 
9 16 50 
7 37 7 37 
7 75 9 50 
7 25 7 75 
8 8 
6 50 11 75 

332145 dünkü satış yekünu 
335412 umumi satış yekunu 

incir 
Çu. Al.ı,cı 
623 Muhtelif 6 

Zahire 

Fiat 
17 

Çu. Cinsi Fiat 
100 Arpa 4 37 

7 Bakla 5 
146 Kendir T. 3 75 

90 ba'yepamuk41 50 
902 K Palamut 250 
14 ~'.azı çivit 50 
11 " beyaz 30 

4 37 
5 
3 75 

41 50 
475 
so 
30 , ' 

Para Piyasası 
19-10-1935 

Alış Satış 

Mark 50 20 50 70 
İsterlin 614 50 619 50 
Fr. Frangı 8 28 8 30 
Dolar 80 05 79 40 
Belga 21 05 21 45 
İtalyan lireti 10 20 10 30 
İsviçre Fran. 40 82 41 07 
Florin 85 20 85 70 
Kr. Çekoslo. 5 24 S 27 
Avstr. ilini 23 50 24 

Metresini yaralamış 
Çayırlıbahçede 58 inci adada 

oturan Halil kızı 28 yaşlarında 
Esmayı metres tutan Mustafa 
oğlu Şükrü üç gündenberi ayri 
yaşadıklarından muğber olarak 
bıçakla sol kolundan ve baca
ğından yaraladığından yakalan· 
mışdır. 

Birbirlerini dövmüşler 
Çorakkapıda Piliç sokağında 

Hüseyin oğlu Kazım, Halil oğlu 
debbağ Ali ve Tahsin oğlu 
Kadri bir gazete meselesinden 
kavga etmişler ve birbirlerini 
dövdüklerinden yakalanmışlar

dır. ···································· ....... ' belediyede alacağı olup ta 
alamıyan hiçbir alacaklı, hiçbir 
şikayetçi yoktur. 

Olsa bile muhasebe daire
sindeki memurların işleri çok
l!uğundan naşi bir veya iki 
gün geçikmesinden şikayetçi
lerdir. Fakat belediyeden pa
rasını almamış, alamamış kimse 
yoktur. 

* ... 
Muhasebe dairesinin gördü· 

ğü işler göze çarpmaz fakat 
onlar rakamların içinde gizlidir. 

Yapılan bir yolun, bir bah
çenin, yakılan elektrik ve hava 
gazının, başarılan ve göz!e gö
rülen her işin ifadesi orada ra
kama çevrilmiş fasıl, madde, 
lira, kuruş üzerinde birer, beşer 
onar, yüzer, biner şeklinde te
celli etmış\ir. Velbasıl mülıa

sebe helediyenın her kolunu 
sağlam tutan, müvazenesini boz 
mıyan, bozmamak için ça;ışan 
esaslı dairedir. 

adyo 
Kanunu Projesi 
Bayındırlık bakanlığı tarafın

dan hazırlanan radyo kanun 
projesini yakında Kamutaya 
verecektir. 

Prejenin ihtiva ettiği esas
lara göre : 

Elektrik dalı;ariyle olan her 
nevi resim, işaret, ses intişarını 
yaymağa ve almağa yarayan 
b: a isti~na her nevi telsiz te
sisatı h'1kümetin inhisarı altımt 
alınmaktadır. Umuma mahsus 
telsiz neşriyatı (Radyodifusion) 
ve televizyon tesisatının imtiyaz 
veya ru!ısat şeklinde yapılması 
ve işletilmesi ulusal kurumlar 
veya yurtddaşlara verilebilecek· 
tir. B'yındır!ık bakanlığının mü
aadesile Türk topraklarında, de
niz ve hava gemilerinde, tay
yarelerde her nevi telsiz tesi
satı yapma'< inhisardan müs
tesna olacaktır. T es.sat sahip
leri hükümetin ilk talebi üze
rine tesisatlarını faaliyetten 
kaldırmağa veya tekrar iade 
edilmek üzere hükümetin em
rine vermeğe mecbur olacak~ 
!ardır. Umum:yetle karada ve
rici telsiz tesisatı yapmak için 
şahıs ve müesseselere ruhsat 
verilmiyecektir. 

Kanun projesine göre tel~iz 
alıcı tesisatı 3 kısma ayrılmış
tır. 

Birinci kısım: Umuma ma'•sus 
telsiz telefon neşriyatını (Rad
yodıfüzyon) almağa yarayan. 

ikinci kısım: Abone olanlar 
için matbuat, borsa gibi haber
ler a!mağa mahsus tesisat. 

Üçüncü kısım: Umuma mahsus 
telsiz telefon neşriy3hndan 
marada res·m ve fotograf nak. 
!ine ait neşriyatı almağa mah
sus tesisat. 

Bu tesisat için bayındırlık 
bakanlığı adına posta ve tel
telgraf genel direktörlüğünden 
ruhsatname almak şart o!a
caktır. Denizlerde gayri safi 
tonilatosu 1600 den yukarı 

olan gemilerle mürettebatı 
da dahil elli kişiden faz-
la yolcu taşıyan hususi 
gemiler sahipleri bu kanunun 
neşrinden itibaren 6 ay içinde 
gemilerinde tels:z tesisatı yap· 
mıya mecbur o'.acaklardır. Bu 
müdüt nihayetinde tes;satını 
ikm;ıl etmemiş olan gemiler iş
letilmiyecektir. 

Layihade gemiler telsiz nok
tasından 3 sınıfa ayrılmışlardır: 

1-Kara istasyonlarından 500 
deniz mili uzaklaşan ve 50 den 
fazla yolcu taşıyan gemiler bu 
gemilerin telsiz muhaberatı dai
ma açık bulunacaktır. 

2 - Beher seferi 500 mili 
geçmiyen ve 50 den fazla yol
cusu bulunmıyan gemiler. Bu 
gemilerin te'siz!eri muayyen 
zamanlarda muhabere edecek· 
!erdir. 

3 - M.ıntazam sefer yapmı
yan gemiler, bu gemiler seferde 
oldukları vakıt muayyen za
manlarda muhabere edebile· 
ceklerdir. • 

Projeye göre bu kanuna 
uygun hareket etmiyenlerden 
50 liradan 1000 !.raya kada~ 
para cezası alınabilecek ve 3 
günden 3 ~eneye kadar hapis 
cezası hükmolunabilecektir. ............ 

Bıça la yaralamış 

T ı>pecikte Yeni mahallede 
oturan Recep oğlu Faik ile 
Ahmed oğlu Hüseyin arasında 
çıkan kavgada Hüseyin, Faiği 

bıçakla sağ baldırından ağır 
surette yaraladı~mda.ı y:::ka
lanrnıştır. 

zınir it a at ,::, .. m •. .... .. üa·· r
lüğünden: 

K. G. E~yanin cinsi Teshil No 
2220 000 Mibtamel boş dc•nir varil 254 

Yukarıda yazılı eşya 31·10·935 perşembe gunu saat 14 te 
açık artırma suretile harice satılacağınclan işine gelenlerin ithalat 
gümrüğü satış komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

20-30 3. 94 (3332) 

lzmir Belediyesinden: 
1 - ( 1148 ) lira bedeli ke

şifli Halil Rifatpaşa caddesi 
Po>tacı Ali Riza sokağınd°an 
itibaren 265 metre yeninen ka
nal zasyon yaptırılması başka

tiblikdeki keşif ve şartnamesi 
veçhile 25-10-935 cuma günü 
saat 10 da açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. 

lştiriik için (87) liralık mu
vakkat teminatla söylenen gün 
ve saata kadar artırma ve ek
siltme kombyonuna gelinir. 

2 - (50) lira bedeli muham
meneli Eşrefpaşa pazaryer:nde 
Değirmendağı yolu virajında 

belediyece istimlak edilib yola 
gidecek olan 83 -85 ·sa yılı evin 
muteahhidçe yıkılıb ankazını" 
mutaahhidina aid olması işi 

başkatiblikdeki keşif ve şart· 
namesi veçhile açık artıı:na ile 
25-10-935 cuma günü ihale
edilecektir. 

iştirak için ( 4 ) liralık mu
vakkat teminatla söylenen gün 
ve saata kadar artırma ve ek
siltme komisyonuna gelinir. 

3 - (21) lira bedeli mu
hammenli doksan yedi adada 
Belediyeye ait yirmi sayılı evin 
müteahhitçe yıkılıp ankazının 
müteahhidine ait olması işi 

başkatiplikteki keşif ve şart
namesi veçhile açık arttırma 

ile 25-10-935 cuma günü saat 
onda ihale edilecektir. 

iştirak için iki liralık muvak
kat teminatla söylenen gün ve 
saata kadar arttırma ve eksilt
me komisyonuna gelinir. 

4- (75) lira bedeli muham
nıenli Memleket hastahanesi 
karşısında seki7> sayılı dükkan 
başkatiplikteki şartnamesi veç
hile 25-10-935 cuma günü saat 
onda açık arttırma ile bir sene 
kiraya verilecektir. 

İştirak iç;n altı liralık mu
vakkat teminatla söylenen gün 
ve saata kadar komisyona 
gelinır. 

5 - Kırk lira bedeli mu
hammenli Kemeraltı cadddesi 
Ba!cılar çarşısında 172-1 sayılı 
dükkan başkatip!ikteki şartna
mesi veçhile 25·10-935 cuma 
günü saat onda açık arttırma 
i e bir sene kiraya verilecektir. 

iştirak için üç lira muvakkat 
teminatla söylenen gün ve sa
ata kadar komisyona gelinir. 

6 - (500) Lira bedeli mu
hammenli Şerbetçilerde kü
çlik Demir hanı karşısında 8 
sayılı dükkan Başsekreteriik
teki şartnamesi veçhile 25 - 10-
935 Cuma gür.Ü saat onda açık 
arttırma ile bir senelik kiraya 
verilecektir. 

iştirak için ( 38 ) lira mu· 
vakkat teminatla söylenen gün 
ve saata kadar komisyona ge
linir. 

7 - (30) Lira bedeli mu
hammeneli Paralı köprü duhu
liye barakası Başsekreterlik

şartnamesi ve"hile 25 - 10 - 935 
Cuma giinü saat 10 da açık 
artırma ile bir sene kiraya ve
rilecektir. 

iştirak içın ( 3 ) lira muvak
kat teminatla söylen gün ve 
saata kadar komisyona gelinir. 

8 - 285.03 Lira bedeli mu
hömmeneli 2 inci kordonda 
46 ıncı ada içinde 633.40 met
re murabbalık araa başkatip

liktc!d şartnamesi veçhile 25 -
10 - 935 Cuma günü saat onda 
açık arttırma ile bir sene ki
raya verilecektir. 

iştirak için söylenen giin ve 
saıüa kadar komisyona gelinir. 
3308 (3267) 9-15 20-24 

§ 1 - Uray halalarının ve 
muhtelif yerlerdeki bozukluk
ların onarı!ması ve kiremitlerin 
aktarılması 1789.3:> liralık mu
hammen bedel:i keşif mucibin
ce baş sekreterlikteki şartname
si veçhile 22 - 10 - 935 Salı 
günü saat 10 da açık eksitme 
ile ihale edilecektir. 

iştirak için 135 liralık mu
vakkat teminat makbuzu ve
ya banka teminat mektubu ile 

alkevinin ilk 
Kurslar! 

ve orta 
açılıyor 

tahsil 

Halkev'nden : 
Halk dersaneleri ve kurslar şubemiz, geçen yıl olduğu 

gibi, bu yıl da ilk ve o~ta tahsil kur~ları açnıağa karar 
vermiştir. Kurslar Arapfurunundaki Dmnlupunar ilk oku
lunda açılacaktır. Kurslara devam etmek istiyen!er her gün 
öğleden sonra Bahribabadaki Halkevine giderek ve birer 
fotoğraf vererek kayıtlarını yaptırmalıdırlar. 

Kursların ne zaman açılacağı ve derslere han::-i saatlarda 
başlanacağı ayrıca ilan edilecektir. 

n anisa Orta 
törlü~ünden: 

Okul Direk· 

1 - Pansiyonumuzun iaşesi ıçın 1935 yılı ikinci teşrin ayı 
başlangıcından 1936 Mayıs ayı sonuna kadar yedi aylık yiyecek 
ve yakacak eşyanın mık tarı ve cinsi ayrı ayrı açık eksiltmeye· 
konulmuştur. 

2 - Eksiltmeye ta':ıi elan erzak ve yakacağın yüzde elli 
teminatları aşağıdaki cetvelde gösterilmistir. 

3 - Eksiltme, Manisa Orta okulunda toplanacak olan 
eksiltme komisyonu huzurunda ve 935 yılı ikinci teşrin ayının 
ilk günü saat 14 de yapılacaktır. 

4 - istekliler arzu ettikleri vakit her gün okul idaresine 
baş vurarak eksiltme şartnamelerini görebilirler. 

5 - isteklilerin yüzde yedi buçuk teminat akçelerini ve 935 
yılı Ticaret odası belğelerini yanlarında bulundurmaları gereklidir. 
Cinsi Muvakkat % 715 Tahmini En az En çok 

Ekmek 
Koyun eti 
Sığıreti 

Pirinç 
Seker 
Peynir 
Çay 
Zeytinyağı 

Soğan 

Patates 
Tuz 
Sabun 
Soda 
Gaz 
Makarna 
Şehriye 

Zeytin 
Pirinç unu 
Nohut 
Bulgur 
Kuru fasulya 
Salça 
Un 
Nişeste 

Süt 
Yoğurt 

Tahinhelvası 
Tahin 
Pekmez 
Kömür mangal 
Sadeyağı 
Odun 

teminat bedeli 
L. K. K. 

106 87 9/50 
78 75 35 
12 20 
22 50 25 
25 20 28 
22 50 50 

3 60 300 
11 25 30 

3 37 7/50 
11 25 10 

1 50 5 
9 37 25 
1 87 10 
s 43 22/5~ 
') 20 
2 81 25 
4 50 20 
3 37 30 
2 81 7150 
3 10 
6 10 
4 68 25 
5 85 13 
2 81 25 
9 10 
9 10 
5 25 15 
4 50 30 
3 20 
4 50 3 

75 100 
9 1/50 

20-23-27-30 

12000 
2~00 

500 
1000 
1000 

500 
ıs 

300 
500 

1200 
300 
400 
200 
300 
500 
100 
250 
100 
300 
300 
500 
200 
500 
100 

1000 
1000 

500 
150 
150 

1500 
800 

60000 
3456 (3331) 

15000 
3000 
800 

1200 
1200 

600 
16 

500 
600 

1500 
400 
500 
250 
500 
600 
150 
300 
150 
500 
400 
300 
250 
600 
150 

1200 
120l 
700 
200 
20C 

2000 
1000 

80000 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SIHHAT Balıkyağı : 

Norveçyanın h11lis Morina balık yağıdır 

İki defa süzülmüştür 
Biricik Satış Yeri 

BAŞDURAK 

. HAMDİ NÜZl-IET 
• 

; Sıhhat Eczanesi ~ . -.....•..••.••••••.•••...•......••••.••...•.•............•......•••••.. : 

üdiiriyetinde Em la • 
1 

Müstahkem Mevki Komuntanlığından m'· devver yedi ki•ilik 
tenezzüh binek otomobilinin mülkiyetine haddi layıkile alıcı' zu
hur el.~e· :ğ:n en on çün müddetle uzatılmasına karar v r;J
mistir. 

Alıcıların 4111/935 pazartesi günü saat 15 de Milli Emlii:< 
Müdüriyetine müracaatları. 3461 [3330] 

söy!enen gün ve saııta kadar 
komisyona gcl'nir. 

2 - 935 Yı'.ı sonuna l:a ar 
Darülacze:nin ihtiyacı olan6000 
kilo ikinci nevi ekmek başsek
reterliktel·i !lrtnarne~i muci
bince 2? 1 O - 9·~5 Salı gü
nü saat Hı de açı• ek itme ı'.e 
ihale edilcc .. ktir. iştirak için 
35 liralık muvakkat teminat 
mal.buzu veya bankı teminat 
mektubu ile s!iylenen gün ve 
saata kadar komisyon<. ge:inir. 
6-10-15-21 3263 \ '.l'.!48) 

1 - Be!edivenin Daıııgaç· 

taki un fabrikasının iki yıllık 

icarı baş sekreterl'kteki ~art· 
n:ımesi veçhile açık arttırma 
iie 22 !cşrinicvel 9'.!5 S:!lı gunü 
saat J O da belediyede müte· 
şekki! arttırma ve eksiltme 
kemi yamında ir3!e edilecek· 
tir. Sen lik icarın bedeli mu
hammeoi yedi bin liradır. Art· 
tırmaya i,tirak iç n beş yüz 
yirmi beş lira muvakkat te
minat makbu2u veya mektubu 
ile ~öylenen gün ve saate ka· 
dar komisyona gelbir. 
6 -10-15-21 3261 (3247) 



Sahibinin Sesi 
EN SON ÇIKAN PLAKLAR LİSTESi 

MÜNİR NUREDDİN 

FE 83 ( 
Her gün o güzel sahile 
Cemile kız 

FAZiLET 

AX 1857 ( Neden böyle <lurgunsun 
Kaşlarını bana çatma 
MÜZEYYEN 

8 ( Mecnun 1 ci kısım 
AX l 58 Mecnun 2 ci kısım 

AX 1859 

AX 1860 

AX 1861 

AX 1862 

AX 1863 

AX 1864 

AX 1855 

AX 1856 

KÜÇÜK NEZİHE 

( 
Bir bahar akşamı 
Nafile gülme 

NAZİLLİLİ AHMET FEVZ'. 

( Niğdem. Türkü 
Talas yolları. Türkü 
PERİHAN 

( 
Rakıcılarız biz 
Yıldızlar parlıyor 

S 1 T K 1 Baba 

( Söyienmez ötesi 
Mahmure Şenses ve Sıtkı Baba 
Sıtk~Babanın mektebi -
MUSTAFA 

( 
Başım senin ~öysünde 
Feryad eder bu gönül 

Urfalı M E H M E T 

( 
lbrahimi hoyratı 
Url alıyım ezelden 

MANDOLİN ATA 

( 
~mir kasap havası 
Beı•o!jlu Silba lıavası 

AVYERİ 

( 
Sofera l-
Çahp.na 

'lstanbul Sıhhi J.\l,.üesseseler 
• 

rl1r 
ma ve 
dan: 

Eksiltme Ko. ısyonur.-

Azı Çoğu 
Akliye hastanesine 500 600 ton 
Çocuk ,, 200 300 .. 
Kuduz tedavisi 

Muvakkat T. 
1080 Lira 
540 .. 

müessesesine 55 75 ,, 135 ,, 
Yukarıdaki Sıhhi müesseselerin kok kömürü müteahhidleri ka-

nuni müddet içinde muvakkat garantilerini kat'i garanti mikta
rına çıkarmamış ve mukavelelerini yaparak noterliğe tasdik et

tirmemiş olmalarından dolayı ihaleleri feshedilmiş olduğundan 

yeniden ve olbabtaki şartnamesi veçhile ve kapalı zarf usulile 

eksiltmiye konulmuştur. 
1 - Eksiltme 23/10/935 çarşamba günü saat 15 de Cağal-

oğlunda Sıhhat Müdürlüğü binasındaki komisyonda yapilacaktır. 
2 - Muhammen fiat beher tonu 24 liradır. 

3 - Muvakkat garantileri karşılarında yazılmıştır. 

4 - işbu müesseselerin ayn ayrı ihtiyaçları için de tek'.:f ya
pılabilir. 

5 - istekliler şartnameyi bedelsiz olarak komisyondan ala
bilirler. 

6 - Eksiltmiye gireceklerin 935 ticaret odası vesikasile 2490 
sayılı kanunda yazılı belgelerini ve muvakkat garanti makbuz 

veya banka mektublarını ve usulü dairesindeki teklif mektup

larını havi zarflarını yukarıda yazılı eksiltme saatından bir saat 

önceye kadar makbuz mukabilinde komisyona vermeleri. 

Genel istek üzerine (Tir
yaki) Harman çayını bu 
sene p'yasaya çıkardık.Ku
tular 5 ve 10 kuruştur. 

Çay tiryakilerine müjde
leriz . 

Yerli malı ıhlamur ve 
salep ile başka çeşit ye
mek baharlarımı zı, birinci 
kalite çamaşır ve badana 
çividini, Göztepe papatya 
çiçeğ;!1 , İspartanın öz gül 
ve çiçek suyunu firmamızı 
taşıyan ambalajlarda belli 
baş '. ı satıcılarda da bulabi
lirsiniz. 

8-12-16-20 3269 (3257) 

Nestle ve Turan fabrikalarının tanınmış çeşitlerini 

Kars südü, Besi. Her boy diş macunu ve fırçalarını (Leylek) 

marka rastık ile (Nermin) saç boyalarını bizden arayıııız. 

Bütün Türkiyede tanınmış ve denenmiş (Arti) kumaş boya
larının genel satış yeri yalnız depomuzdur. 

Telefon : 3882 
1 ~ ·r . . .. .. .,..~_.· 

Izmir DefterL arlığından: 
Issısının vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına göre 

haczedilen Hasan hoca mahallesinde hisarönü mevkiinde kain 

42 sayılı mağaza tarihi ilandan itibaren yirmi bir gün müddetle 
satılığa çıkarıldı~ından pey sürmek istiyenlerin defterdarlik talı-

Doktorlara, hastahanelere, 
berber salonlarına ve evle-'e 

ait satılık eşya 
Muhtelif ameliyat masaları, alalı cerrahiye, ve dolap

ları, trommeller, ameliyathaneler ve berber salonları için 
ayaklı lavaboler sıcak, soğuk ve düşlü süzgeçli musluk

ları ve kristal aynalarile müceddet otomatik ufak bava 
gazı termosifonile büyük mücedded banyo için otomatik 
havagazı termosifonu, düş ve sıcak soğ~ su muslukları 

ile mücedded havagazı sobası, muhtelif cam etajerler, 
kristal hususi sonda muhafaza ve takim cihazı, hasta 
karyola ve etajerleri, forsepsler, bıaiyotripler, ambriyotrip 
vesair a!atı cerrahiye viladiye ve nis .iye alatları. 

Bu ay nihayetine kadar her gün her saat eşyaları 

görüp alabi lmek için Çivici hamamı Müftü sokağında 
numara 25 büyük kona j?a müracaat edilmelidir. 

1 

Okum adan Geçnıeyiniz 
Ca v ye.: ine Hervea içiniz 

"HERVEA,, denilen nebattan ihzar 
"dilen çayı içtiğiniz takdirde fazla mik
tarda müdrir olduğundan vücuda mazar
rat veren hamızı belvin itrahına muv.ıf-

fak o!ursunuz. Bu suretle vücudunuzda 
bir zir.delik ve rahatlık hissedersiniz, ve 
ROMA TIZMA sızılarına karşı büyük bir 
faide temin etmiş olursunuz. 

H. J. LEE - Londra müstamerat 
mahsulatı ithalat ve ihracat müessese
sinin; h.mir mümessili G. D. Giras 

Siparirat ve fazla malumat için lzmirde Yeni Manifatu
Saffet sokak 3 numaraya müracaat ediniz. 

\ 

Po•ta kutusu 234 Tel. 2413 

Saçları döülenler 
Komojen Kanzuk 

Saç Ek~iri 
Saçların dökülmes;ne ve kepeklenmesine mani olur. ı-· omojen 

saçların köklerini kuvvetlendirir ve besler. Komojen saçların 

gıdasıdır. Tabii renklerini bozmaz, latif bir rayihası vardır. Ko
mojen Kanzuk saç esksiri maruf eczanelerle ıtriyat mağazalarında 
bulunur. 

En son sistem mide, karın ,bağırsak, böbrek ve doğru
neticesi lüzurc gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalar, 
kasık bağları, düztabanlar için taban korsaları gayri tabii 
doğan çocukların vücutlarındaki iğrilikleri doğrultma ci
hazları, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur
luklan doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma -esnasında fır
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için korsalar. 

TuRKıYENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLERi 
ıLE RAGBET ve ITıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 

MuTEHASSlSI 

Fahri Hiza 
Bey tarafından yapılır 

Kabul saatleri : 10 ila 12,30 öğleden sonra 14 - 16 ya 
kadar. 

ADRES: İzmir Kaymakam Midhat bey cadesi No. 20 
~~--------~~--~----------~---L..&~\ ~~---

adece talihe güvenilerek 
rasgele seçilmez 

RADYOLİN güzel kokulu ve hoş lezzetlidir. Çocuklar bile 

kullanabilirler. 
b. sa· 

RADYOLİN mine tabakasını tahrib etmeden çok kısa ır 
man içinde dişleri beyazlatır ve parlatır. 

RADYOLİN ağızdaki her çeşit mikropları yüzde yüz öldiıriir· 
Ağız kokusunu izale eder nefesi tatlılaştırır. r 

RADYOLIN diş etlerini kuvvetlendirerek bir çok tebike 
1 

hastalıkların önünü alır. 

e· 
Bütün bu evsafı bir araya topladığı için hiç tereddüd etı:ıı 

den seçilecek en mükemmel diş macunudur. 

Şekil No. 1511 F. O. Şekil l\io. Hı26 F. O 

DAIMON 
Yıldırım pilleri ve fenerleri 

Ve ampulleri 
Bütün markaların en iyisidir 

Sipariş için şekil numaralarının bildirilmesi kafidir 
:l'Lıırz7Z77Tr/777ZLZT.d!:ZZT~./ZTT"/ZZX'LT~rT77.TPZ 

DEFOSU : hmirde Suluhan civarında 28/9 • 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şif alı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik Yeni İzmir eczanesi Telefon : 2067 
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F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
Roy ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
Anvers - Rotterdare - Ams-

.·e.rdam ve Hamburg limanları 
ıçın yük alacak olan vapurlar. 

1 - ORESTES vapuru 23 
eylülden 30 eylüle kadar yük 
alacaktır. 

2 - ACHILLES vapuru 24 
eylülden 30 eylüle kadar yük 
alacaktır. 

3 - HERCULES vapuru 7 
~İrinci teşrinden 12 birinci teş
• ıne kadar yük alacakhr. 

b ~ - HERMES vapuru 21 
.•rınci teşrinden 26 birinci teş
rıne kadar yük alacaktır. 
S ~ .- GANYMEDES vapuru 
. ıkınci teşrinden 8 ikinci teş· 
rıne kadar yük alacaktır. 

Burgas - Varna ve Kösten
e limanlara için yük alacaktır 

W. 
N. V. J 

F. H. Van Der 1 

Zee & Co. 
WINFRIED vapuru halen li

manımızda olup Rotterdam ve 
Hamburg için yük almaktadır. 

TROJA vapuru halen lima
nımızda olup Hamhurg ve Bre
men için yük almaktadır. 

WASGENWALD npuru 14 
birinci te~rinde bekleniyor. 14 
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

alacakhr. 

MOREA vapuru 5 ikinci teş· 

rine doğru bekleniyor. Ham

burg, Bremen ve Anversten 
yük çıkaracakbr. 

ANUBIS motörü 11 ikinci 1 - HERMES vapuru 4 bi-
1 nci teşrinde bu limanlar için teşrinde bek1eniyor. 15 ikinci 
) ~k alacaktır. teşrine kadar Anvers, Rolter-
b · ~ANYMEDES vapuru 19 
•rıncj teşrinde bu limanlar iç in 

Ytik alacaktı . . 
SVENSKA ORıENT LıNEIN 
Rotterdam - Hamburg - Co

~tnhage - Danzig - Gdynia -
.• ' 10 ve lskandinavya limanları 
ıçın ük 

dam, Hamburg ve Bremen için 
alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
Hamburg 

NORBURG vapuru 8 birinci 

tesrinde bekleniyor. Anvers, 

Rotterdam ve Hamburg için 
Y alacak oJan vapurJar 

b' ~ - VINGLAND vapuru 2 yük alacaktır. 
~t~ncj tesrinde bu liman'ar için DEN NORSKE Middelhavs 

>'\ alacakhr. Linje (D/S. A/S Spanskelinjen 

b ... - VASLAND motörü 16 OSLO 
•tin · 

k cı teşrinde buradan hare- BOSPHORUS motörü 23 bi· 
et edec kt" 
3 e ır. rinci teşr"nde bekleniyor.Deppe 

·ık· - NORDLAND motörü ' 
ı ik· Dünkerk ve Norveç limanlarına tek ınci te rinde buradan ba-

S et edecektir. alacaktır. 
ERVfCE MARJTıM ROUMAİN Arment Deppe - Anvers 
h1 Malta - Katanya • Cenova EGYPTE vapuru 20 birinci 

1• arsilya • Barselon ve Cezair teşrinde bekleniyor.Anvers Di-
~ınanJan için yük alacak olan rekt için yük alacaktır. 
apurlar ESPAGNE vapuru 5 ikinci 

iki l :-: ALBA JUL YA vapuru teşrinde bekleniyor. Anvers 
Rliıı bırınci teşrinde gelip aynı llirekt için yük alacakbr. 

2 
de hareket edecektir. American Export Lines 

b· . - SUÇEA VA vapuru 27 Nevyork 
t 

11111C:İ teşrinde gelip 28 birinci EXMOUTH vapuru 16 birinci 
'lrind h k k t · d b ki · y J e are et edece tir. eşran e e enıyor. 

0 cu ve }'Ük alır. Nevyork için yük alacaktır. 
Zegluga POLSKA S. A. EXCELSIOR vapuru 30 bi-
l) w kumpanyası rinci teırinde bekleniyor. 

lirı:ı ogru Anvers ve Gdynia N evyork için yük alacaktır. 
\ta anJarı için yük alacak olan Service Direct Danubien 
h~ ~a~h 

b· ~ - LEWANT motörü 10 ALISA vapuru 12 birinçi teş-
ırırıc: t 
li 1 eşrinde yük alacakhr. rinde bekleniyor. Belgrad, No-

ta .hAMIŞ : ilandaki hareket visad, Komamo, Budapest, 
lik7 lerile navlundaki değişik- Viyana ve Linz için 
bı.ııerden acente mes'uliyet ka- yük alacaktır. 

F etmez. Vapurların isimleri, gelme 
<lo atla tafsilat için ikinci Kor-

nda T tarihleri ve navlun tarifeleri 
I'.. ahnıil ve TahJiye bi-

.• ı hakkında hiç bir taahhüde gi-, arkasında FRA TELLi 
•)Ptrc _ .. · 'J 
taca 0 vapur acentalıgına mu- rışı mez. 

at edilmesi rica olunur. N. V. W. F. Hanri Van Der 

v Telefon: 2004-2005 J Zee & Co. 
zD':/zz77_r/7// :T:/-Qr.7/A6V.A Birinci Kordon Tele fon No. 

OKTOR ı 2001 -2oos • 

liya Gökşin fwDCfKTOR/Y~.i 
~'GRLKEz hastanesi NZeLaA ı Tara'·çı~I 

AK, BOGAZ N 1\ 1\ ~I 
iki . BURUN ŞEFı lÇ HASTALIKLARI ~ 
8~y~cı beyler sokağı mütahassı~n N 

ıcr hamamı karşısında ikinci Beyler sokağı Türk 
Saat 3 5 d No. 41 müzayede salonu bitişiğinde ~ 

' an saat6 ya kada N 45 ~ 
~~ lel f TELEFON 3686 Öğleden so:;a 15-18 kadar ~ 
--~:r-.,e~!_!ıumarası 2505 hastalarını kabul eder ~ 

Y1iZ?rımzro=--<un (1250) Telefon 3806 ~ 
D'mlllli:U.i22':~2%2'J(;~Z%;~~~ 

Doktor 

Kemal Sakir 
SARAÇOGLU 

DMenıleket hastanesi 
ahili M Ye Mütehassısı 

ler U?enehane : ikinci Bey-
so ağı 65. Tel. 3956 
t~Ka de . 'antina tramvny cad-
sı No. 596 Tel. 2545 

12 

Az işitenlere mahsus 

Kulak aletleri 
Yeni model 
Yeni çeşit 

Kulaktan geçme 
küçük düğmeli 

model 

TİLKİLİKTE 
yeni "İzmir" eczanesi 

Oliver Ve Şü. 
LİMİTET 

Vapur Ac n esi 
CENDELI HAN BiRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

Liverpool Hattı 

FLAMINIAN vapuru 16 bi· 
rinci teşrinde Liverpool ve 
Svanseadan gelip tahliyede bu
lunacak ve ayni zamanda 19 
birinci tesrine kadar L;verpol 
ve Gfasgov için yük alacakbr. 

LESBIAN vapuru 26 birinci 
teşrinee Liverpool ve Svanse
adan gelip tah1iyede buluna .. 
nacak ve aynı zamanda 2 ikinci 
teşrine kadar Liverpool ve 
Glasgov için yük alacaktır. 

Londra hattı 
GASTILIAN vapPru limanı

mızda olup on ~ekiz birinci 
teşrine kadar Londra ve Hul 
için yük alacaktır. 

Vapurculuk Türk anonim şirketi 
Ekspres postası 

arya 
Fevkalad~ lüks va:--uru 

PAZAR günü saat tam tG 
da hareket eder. PAZAR
TESi günü saat t6 da istan
bula Galata rıhtımına yanaşır. 

lstanbuldan her Per
şembe günü lzmir için sa
at t::n t& da GALATA 
rıhtımından hareketle Cuma 
günü saat t& da lzmire 
varır. Fazla tafsilat: Birinci 

·kor don 92 numarada acen-
teliğe T o lef en 3658 

tD5'2?.7.7777Z-OZ7JrLLL/7.7..27..Z~ 

Mua~lim Doktor 

~ A~met Hulüsi 
ALATAŞ 

NEDKALMiNA 
• .·:· .. 1 - •• - ~ ~. .. • • ~·. 

MARONIAN vapuru 20 bi
rinci teşrinde beklenilmekte 
olup yirmi sekiz birinci 
teşrine kadar Londra ve Hull 
için yük alacalttır. 

~ iç hastalıkları doktoru 
Kemeraltı Samlı sokak No.20 

rz7.7Z7.7.TLZZZLZZZJ'277.XT/.7.z7..zz;~ 

THURSO vapuru 15 lci teşrin
de Londra, Hull ve Anversten 
ge1ip tahliyede bulunacaktır. 

The General Steam Vavi
aation co. Ltd. ... 

AD JUT ANT vapuru 30 bi· 
rıncı teşrinde beklenilmekte 
olup 7 ikinci teşrine kadar 
Londra için yük alacaktır . 

DEUTCHE LEV ANT LINIE 
SOFIA 28 birinci teşrinde 

Hamburg, Bre~en ve Anvers
ten beklenmekte olup tahliyede 
bulunacaktır. 

NOT : Viirut tarihleri, va· 
purların isimleri ve navlun Üc· 
retlerinin değişildiklerinden me 
suliyet kabul edilmez. 

Izmir birinci icra memurlu

ğündan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz veicra

en satılmasına karar verilen dört 

yüz lira kıymetinde bir adet 

torna tezgahının birinci artır

ması 22-10-935 tarihine müsa

dif Salı günü saat on dörtten 

itibaren iz.mirde Alsancakta 

Mesudiye caddesindea 142 na 

maralı Bilal Hasan ve şeriki 

ticarethanesinde yapılacakbr. 

Taliplerin tayin edilen gün ve 

saatta mahallinde hazır bulun

maları ilan olunur. 

3455 (3329) 

Eczacı emal Aktaş 

Kolonya ve esansları 
Koku, zevk, merak, uğraşma işidir 
Eczacı Kemal Aktaş diyorki : Çocuklu

gumda, gençliğimde kokuya merakım bü
yüktü ( 30 ) senelik eczacılık hayatımda 
hep koku ile uiraşhm. 

İşte eterlerim : İddia ediyorum benim 
kokulanmdan daha üstün bir koku 1 u·,,,.. 
göstermek imkanını vermiyorum. 

ıZMıRLİLER 
Şahidimsiniz değilmi ? 

Gönül, Baharçiçeği, Altınruya, Yasemin, 
Fulya, Leylak, Akşamgiiııeşi, Son habra . 

Menekfe, Amber. 

25 - 35 - 50 - 75 - 100 
200 kuruşluk ıişeler. 

Dikkat edeceğiniz iki no~.l~ 
vardır. 

Birisi Eczacı Kemal Ak:: 
markası. 

lkinciai 

Hilal eczane~i 
Takliti yoktur, çünkü yap: 

lemamakdadır. 

İsimler~ni benzetenler as. -

larının kıymetini göstc .. - -· ~ 

yarıyorlar o kadar ... 
......... 

ıtizlük 
~ 

Jtçın 

S. Ferit 
Şl A 
Eczanesi 

Hükumet 
Caddesi 

...... ..--; ... gı.«ı. • 

- - - ~ 
SEL)<tM, 

... n ... - , 

- Neden sizde içmiyorsunuz 

Fazla sıcaklarda iştibanız kesilir yemek yiyemezsiniz 
diğer taraftan fazla terlediğiniz için kalori sarfeder 
zayıf düşersiniz. 

Bunu karşılamak bu zayıab telafi etmek lazımdır. 

Ne yapmalı ? 

Tecrübesi yapılmış binlerce kişiye gençlik, sıhhat ve 
neş' e vermiş olan 

ina L1ltfi 
yi alıp kullanmalı 

Kullampta f;tidesini görmeyen yoktur. 
Her eczanede bulunur. 

Meserret Oteli 
lzmir Kemeraltı Hükumet 
Caddesi karakol karşısında 

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

Civar ilçe ve ilbaylardan gelecek konuklarımıza 
haricinde kolaylıklar gisterilmektedir. 

Otelimizde bir gece konuklamak her hakikatı öğrete
cektir. Akşamlan temiz hava almak için taraçalarımız müş
terilerimize açıkhr. 
Aşlama sularımız meccanendir. 
Yatak fiatlannda esaslı tenzilat vardır. 

Salon, yemek ve yatak odalarınızı Haraççı 
Kardeşler n1obilyeler·ıe süsleyiniz •.• 

rlierkez: 
İzmir 

ikinci Bey'c 
Sokak 

Nu. lO'l 
Ti. 377 

Şube: 

Aakara 
An af artılar 

Caddesi 
Kınacı Han 
'u.S Tel.1426 

• Izmir Pmrazı sariye hastanesı 
! başhekimliği~den: 

Hastanemizin 7 ayhk yevmi ihtiyacından 1. ila 40 kilo ekmek 
ile 1. ila 25. kilo taze sebze ve bir defada alınacak 35 ton kok 
kömürü açık eksiltmiye konmu~tur. , . . _ 

I 
istekliler şartnameyi anlamak üzere hergün ve kat i ı~le gilnu 

olan 1 teşrinisani 935 cuma günU saat 10 da '!mrazı aarıye has
tanesinde toplanan kcrmisyona müracaatJarı. 

15 - 21-26-31 3365 3299 
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İmtiyaz sahibi : ŞEVKET BiLGİN 
Başmuharrir ve umumi neşriyat müdürü: 1 

HAKKI OCAKOGLU 

1 YENi ROMANIMIZ 

~EIC>~ Ş:E:R.A_İTİ 1 
KADIN İSTERSE 

Devamı müddet ürkiye için Hariç için 
~'cnclik . . . . . • . 1900 :!500 
-Allı aulık. . . . . . 700 HJOO 

TEL : 2897 

~zan ; ~eJ::>:l.a ~tf 

Bu çok sevimli edebi tefrl
kamıza yakında ba,hyacajiıız 

Cırnı1wriyetin Ve Cımılıuri.yet Eserinin Bekçisi, Sabahları Çıkar Siyasf, Gasetedif" Yeni Asır matbaasında basılmışbr. 

Fransa lng·ıtereye cevabını verdi 
Akdenizd1 ir gi1i--mlmll!ll·-.~~-n--a-ar-uzuna 

Uğrar da batarsa r a in i renin yamndadır 
•••••••••• 

1
................................................................................................................................... ·························································································································· 
. f talyada daha beş sınıf asker Habeşler Musaalide bir İtalyan uçağını <lüşür· 

düler.. Somaliye çete baskınları yapıyorlar i Silah altına çağrılmıştır önümüzde uzun bir çete harbı var.. . ....... 
...... İ~;~~b~İ·t9··(·Ö~·~İ·)··: ............... ~~~;-~~;~i'i'i~i .......... R~:·~:·;·9··(Ö·.~·>···:·~3··;:~ i:~;;;~·i·~··~:;:·;·~~·.;::i:~·;·~::·;· .. ·~·~·;:::i:i~;~:·~;,:;·:·;·:::;;;:~: ..................... ;~~~~~···HARP 
Paristen bildiriliyor: B. Londra 19 ( Ö.R) - ltalyan maralı İtalyan tebliğidir : Italyan akınları olmuş ise de Jar vardı. İSTEMIYOil 

• ordusu Makale üzerine hare- General Bononun bir telgra· He.beş ileri kolları. önemli lngllterenln cevabı Roma 19 ( A.A ) - ltalyao 
Laval lngiliz sorularına d 19 (Ô R) k bul d frao-kete hazırlanıyor. Musaali da- fına göre Eritre Vı! Somali cep- ltalyan kuvyetlerinin varlığı Lon ra, • - Uluslar gazetecilerini a e en 
cevebını verdi.Cevap kı- ğındaki tepelerde mevzilerini besinde hava istikşaflarından hakkında hiç bir haber getir- andlaşmasının 16 ncı madde- sız saylavı Henri Ot bunlara 

d ibaret ....... .,..,.,..,,-~-· ~ başka bildirilecek birşey olma· memişlerdir. sinin 3 ncü fıkrasını nasıl tefsir demiştir ki: 
~~~a l~~e:~de bi; lv<. ·... mıştır. Eğer Habeşler, imparatorla- ettiği hakkında Fransa ya gön-

General Bono esaretin ilga rınm tavsiyelerini sayarak her derdiği soruya lngiltere bugün 
lngiliz gemisi bata- edildiğini ilan etmiş ve İtalyan türlü meydan muharebesinden cevap almıştır. 
cak olursa Fransız- işgali altındaki yerlerde esir- lngiliz Anayurt filosundan 

1 sakınır ve Italyan münakale bı'r kısmının Akdenı'zden çekı'l-
1 b ·· erin serbest bırakılmasını em-
ar utün kuvvet- ,. retmiştir. yoUarmın uzaması nisbetin- mesi ve ayni zamanda Trablus-

·ıerile lngilterenin BÜYÜ~( HAZIRLIKLAR de fazlalaşacak olan kü- dan da ltalyan kuvvetlerinden 
yanında bulunacak- ~ Derlin, 19 (Ö.R) - Adis - çük vuruşmalar ve baskın- bir kısmının geri alınması fikri 
· ~ Ababadan b'l<liriliyor: Habeş lar yaparak ltalyanları hır- bazı şartlarla göz önüne alın-
lardtr. lngiliz genel \ cephelerindeki sükünet iki ta- palamakla iktifa ederlerse önü- mağa başlamıştır. 
efkarı Lavalın ceva-
bını meinnuniyet e , ·J 
karşılamışbr. 1 

Akdenizdeki in- 1J 

giliz filosunun duru-
muna gelinçe İngil- j 
tere bu filoyu zaif- " 
lehnek şöyle dursun 
Libiyadaki ltalyan 
tahşidatı durmaz ve 
gönderilen fazla 
kuvvetler geri çekil-
mezse Cebelüttarık 
ve lskenderiyedeki filo
lar yeni kuvvetlerle tak
viye edilecektir. 

Paris, 19 (A.A) - lngiltere 
büyük elçisi Fransanın ceva· 
hını dün akşam almıştır. Bu 
cevap Fransamn uluslar sosye
tesi andlaşmasının 16 mcı mad
desınin 3 üncü fıkrasındaki 
hükümlere göre taahhütlerini 
ifaya hazır bulunduğunu bildir
mektedir. 

INGILIZ FABRiKALARIN
DA HARB HAZIRLIKLARI 

Londra, 19 ( A.A ) ~ Deyli 
Herald gazetesine göre, harp 
malzemesi yapan Şıfılt fabri
kaları harbdanberi görülmemiş 
bir faaliyetle iş yapmaktadır. 
Birçok kısım'arda günde üç 
ekip usulü ile çalışılmaktadır. 

BEŞ SINIF AS ER 
DAHA ÇAGIRDILAR 

lstanbı.I, 19 (Özel} -
Londradan bildiriliyor: 
Duçenln bir emirnamesi 
ile f\> 910 - 1911 - 1912 

191a - 1914 sınıfları silah 
altJP.8 çağrıldılar. El: 
yevm ltalyada bir mil
yon 200 bin asker sl
lah albnda olup daha 
beş s~nlf askerin sefer
berliğile bu kuvvet lkJ 
milyona çıkardabUecek
tir. it !yan&arın bUtUn 
bu fev ialade harp ha
Z!rhkları Romadakl son 
görUşn elerde uyanır 

gibi olön mUsalt havayı 
yeniden karıştırmıştır, 
Duçenln yeni hazır-hk
ları için vakii ·kazanmak 
istediği anlat•hyor. 

• ·•',J•" ıh<Jı ::.eıeıuet kıugınaa 

tnatla tutan Habeş kuvvetleri 
üzerine yirmiden fazla bom
bardıman tayyaresi tarafından 

bombalar atılmıştır. Habeşler 
isabetli en.Jahtlarıyle iki ltalyan 
tayyaresini hasata uğratmışlar, 

/talııa!l/awı büyük talişidafta b11/ımdukla11 7 ıablıH • .'a!l bir maıızaıa 
rafın da büyük hazırlıklar yap- 1 müzde uzun bir çete har~ ı Fransa bir sergüzeşte 
tıklarına delildir. imparator var demektir. SUrUklenecekmlş 
Dessiye gider gitmez Ogadan Habeşlere, makinalı tüfek, Paris 19 (Ö.R) - " Jour ,, 
cephesinde Ha~eş ordusunun tüfek ve cephane gelmeğ baş- gazetesi Fransa tarafından ve• 
tecavüze geçeceği muhakkak lamıştır. Fakat bunlar hala Iü- rilen cevabın ekonomik zor-
sayılıyor. Son iki gün zarfında zumu kadar fazla degv ildir. l t db' l · · k d v ama e ır ermı oru ugunu, 

~-...,...,..,,.,.,_,.,..,,.,.,..........,_~,.,..,,.,.,._..,... . ...,:,,.,...........,,,,.,~..,....1"!a<"'"''~....,......,,.,,.--.,..-,;'; ll~bdı.insaabsakbearı?na bu~dünt .. ya~ıladn fakat bunun Fransayı bir sergü-
e 1 geçı orenın e zeşte sürükliyecek derecede 

• bu!unan Royter aytarı telgra- olmadığını, ancak Jtalya tara

.tdıs-Ababa - Ctb:ıtı demıryolımım en miihim küpni:, u. 
bir tanesini de alevler içinde Cibutiden ve lngiliz somalisin-
düşürmüşlerdir. Ogaden sım- den yüzden fazla makineli tü-
rmda Habeşlerin gece baskın- fek, 20 bin son sistem silah ve 
ları İtalyanları büyük zayiata kırk vagon cephane gelmişt:r. 
uğratmıştır. Dolodan ilerliyen Habeşin b~tün siparişleri gel-
bir Habeş akıncı lco!u Soma
lide bir ltalyan taburunun ka
rarg hına baskın yaparak p,a
nik yaptırtmıştır. 

ARTEZYENLERİN 
SUYU ACI 

Londra 19 ( Ö. R) - As
mar<ldan alınan haberlere göre 
ltalyan ordusunun faaliyette 
bu'unduğu Eritre cephesinde 
susuzluk müthiş surette kendisi 
ni göstermiştir. Italyan işçi bö
lükleri şimdiye l<adar 180 ar-
tezyen kuyusu ~çmışlarsa da 
bunların suları ya tuzlu veya 
acı çıkmıştır. Diğer taraftan 
hastalık gittikç.e çoğalmıştır. 
Masuvaya getirilen iki ltalyan 
vapuru buz yapmaktadır. 

dikten sonra, ikinciteşrin so
nuna doğru da yarım milyon 
Habeşlinin silahlanması ikmal 
edilmiş ofacaktır. 

Ras Seyum ve Ras Kasa or-
dularının Eritre cephesinde 
mütekabil taarruz'arı bundan 
sonra başlıyabilccektir. O güne 
kadar ltalyanlar kabil olduğu 
kadar büyük zayiat verdirile
rek içeri çekileceki:ir. 

MAKALE DAYANIYOR 
Adis Ababa 18 (AA)- Ma-

kallenin . düştüğü hakkmdaki 
şayialar teeyyüd etmemiştir. Bu 

haber için vakit herhalde çok 
erkendir. Çünkü bugün mak-

fında diyor ki: 
,,Fişekleri bulunmıyan bu ka- fıdan da itiraz edilmiyen ekono-

mik ve finansal zorlama tedbirdar askerin manzarası hakilca-
tcn acınacak bir haldı. Şelia 

eyaleti savaşçılarından yedi kişi 
önümde benim için bir harp 
oyunu oynadılar ve sonra bana 
boş fişekleri göstererek bunları 
doldurmak için bana yalvardı
lar. Geçide giren askerlerin 
büyük bir kısmının ellerinde 
ancak ve yalnız bugün için bi
lenmiş bulunan ve güneş altın· 

lerine aid olduğunu bildiriyor. 
"Petit Parisiyen,, lngiliz-ltalyan 
ilgilerinde göze çarpan gergin-

lik azahşını memnuniyetle kay
detmektedir. 

"Figaro,, güven tavsiye ede
rek Fransız başbakanının hem 
uluslar andlaşmasını hem de 
lngiltere ve ltalyaya karşı dost
luğu koruduğunu yazıyor. 

. aatb" 
7rab/lls ve Bmgazı valısı eri 
H. b' h"k. t üel ı.e ıç ır u ume s ;o 

tedbirler yolunda lngiltereO 
peşi sıra gidemez. . bit 

Dost ltalyaya karşı bıç aıİ"' 
Fransız harp etmesini iste 

y -- cek~~SSOLİNİ ANLAş~J\ , 
· ·yoR TEKL~~ EDI clis'"' 

Londra, 19 (O.R) - A ~us' 
l abadan gelen haberlerde o• 
r '>lininin Habeş imparaktorr~t• 
• .. a e c jrudan doğruya ınuz 

100 
.. 

f işmt-k için tekliflerde buolitıİ 
c~ ğunu teyit ediyor. Mu~0yuO 
ln Yiliz tazyiki altında eJl 

J ksrJJ 
eğmekdense ltalyayı l 

1 
rJJ•'I" 

tatmin edecek bir _uz aş art"' 
varmak arzusundadır. ilk ş deP 
lar Tigri, Harar ve Og:erlıİ 
vilayetlerinin Italyaya alıı•j 
idi. Fakat Mussolininın Y elı 
Tigri ile iktifa etmesi de p 
muhtemeldir. 


