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İmtiyaz sahibi : ŞEVKET BİLGİN 
Başmuharrir ve uınuıni neşriyat müdürü: 

- HAKKI OCAKOGLU 
.A..BC>NE: Ş~:i:'r:i: 

~avamı mUddetr ürkiye için Hariç için' 
'. Senelik · · · . . . . 1300 2500 1 

' -Altı al/lık · . . . . . 700 1300 1 
I _ TE[~FO-N : 2&97 

• 20 ILKTEŞRIN 

Genel nUtus sayımı gUnD 
Sayım ve kontrol memurluğu ulusal 

bir ödevdir. Bu ödevi seve seve ve 
önemle yapınız. Başvekalet 

lstatist!k U.müdürlüğü 

Cwnlmriyetiıı Ve Ounılııtriyet Eseri>ıin Bekçisi, Sabahları Çıkar Siyası Gazetedir Yeni Asır matbaasında basılmıştır • 

• 

Durum bir 
Çıkmazdadır 

[) -
d 

0
2U Afrikasında sömürge 

•vaftı b dd. d bir k a ın en fazla süren 
llıtd oıııedyaya çevrildi. Bu ko
il ) Y~ııın kanlı bir acınla (facia 
e bıtaı . d 

Old • e11n en korkanlar çok 
.,6 ut~ gibi bu kadar muazzam 
" s trıle · k llıal rın, arşılıklı atıp tut-
ı. arın y . . 
•ôlyb d avaş yavaş ateşını 
b e erek barış durumunun 
oıuı111 • 

\'ard ıy~c.agını umanlar da 
teki ır. ~ınnciler, birbirine kös· 
tnd·enıııış hadiselerden doğan 

•şeler· · tan ını, şuur sınırlarını çok·: 
\'a aşıııış olan bir prestij da-

sına "k. 
İnsanı:- 1 ınciler ise ümitlerini 
\'er'! _iln yıkılmasına meydan 
"enıl ın~Yeceği hakkındaki gü-
d erıııe b "t . ( •. • e · • ergı esız mueyyı-

sıı ) b. . 
ııisın ır ınselcilik ( Huma-

M e) hulyasına dayatıyorlar. 
uhakkakt k" b .. .. . sanlar ır ı, ugunun ıa-

zeşt) 1
' en çok serüven (sergü

rij &t"kasıııda koşar gibi gö-
nen 111 1 tan k em eketlerde bile, harb-

hiç b~;ktuğu, tiksindiği kadar 
Zira b .. şeyden korkmazlar. 
!arını ~un.~ü nesil harb acı
bir n il e~uz unutmamış olan 
llıil es dır· Büyük harb on 

Yonda f 1 . 
l'ını k n aı a genem meza-
liçte ~~?'!ş'. dünya servetinin 
O ko 

1 kısmı yutmuş, eritmişti. 
doğan r Unç facia günlerinde 
larınd Çocuklar bugün omuz
dırla/ Filah taşıyacak çağ~a
llıeıni . akat acılar hala dın
topJı Şhr. insanlık hala kendini 

bir ~~~~?'ış~r. Şu halde yeni 
tek~ 1 1;Jnkansız görmek ge• 
sııı1 :ı mı? Lojik böyle olma-

ıster y k . 
•ıııırın b." azı kı bu şuur 

1 ırk 1 1 "'ardır. V ez at amış olan ar 
lerin· b' e onlar dönüş köprü
h ı ıle b'I 
arb ihti 1 .e .Yıkmışlardır. işte 

lerin e ma!ını kuvvetli gören
•ey de ndışelerine hak veren 
lllaıa durumun böyle bir çık-

saplanmış olmasıdır. 

la En Sonda şuu .. t •• 
~ce;;· . • run us un ge-
b .. ını 

Usb"t·· umanlar, durumu 
"Un ij · llıağa mıtsizlikle karşıla-

sebep 1 d • •osYet . . 0 ma ıgını, uluslar 
r esının .. ı· 1tıda p k 0 nem ı toplantıla-
. a tı 

sıni a k n on altıncı madde-
01ıııa Ya ta tutmağa muvaffak 
8İni sı, Yeni bir harb tehlike-
r azaltmış ld • . Uy0 rl 0 ugunu ıleri sü-
h ar. Ger kt' k' er ban i . ~e ır ı dünya~ın 
cak har~ bır noktasında çıka-
11•a81 'h . Yaııgın ın mevzii kal
tak h ı btım:ı ! i zayıftır. An-ar .. 1 <>laııı on emek mevkiinde ar .... 
ıaıııa Yllı<enlerini yeritmek 
lıer nıl gelince anlaşamazlarsa 
b· u Usun .. 1 ' 
ırlikt oze menfaatları, 

1 e harek t' · arsa • k' e ı ımkansız kı -
"~tli d' 1 bu ihtimal çok kuv
Cilı lt ~r - sömürge harbi insel
bof:aca':;gusunu kan ve ateşle 
h k tır Yer .... d a · yuzun e şuuru k ve ad 1 ' iııı k 

1 
a et anlamlarını hıi-

ed ı ınak .. . ! 
, ilecekr umıt erine veda 
liak kır.. Herkez bilir ki 

s k " elınıe · k" 0 ulabi( ~ 1 şe ılden şekle 
kelime en bır kelimedir. Bu 
de'lrind et~~fında, tarihin her 
lıklar e ın türlü hokkabaz-
1<ıtılııı Y~Pılmış, hinbir facia ya
ler içiş r. Yaşamak hakkı fert
lar İçi: ~:~adar.kutsalsa ulus· 
tez ka oyledır. Burada iki 

rşılaşır: 

.; Sonu ikinci sahi/elh -
.......... 1. JEaııı.~ 

r 1 
Italyada seferberlik 

100 apon sübayı Habeşe vardı 
Silah dolu emiler 

lngiliz Hava Mareşalı Maltada 
Gemileri Girit sularında 

·.,; . 

.. 
;:. 
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'- Italyan 
Dolaşıyor 

or 
harp 

Valıand ve l~eve!l!fl. zıııı ı aı ı lskendeıtl'e önii.ude 
Roma, 2 (Ö.R)- Bura siya· Seferbetrllk şayıaları bununlaberaber bu haberi gayri 

sal çevrenlerinde durumda hiç Yeni Asır - Dün şehrrimiz- muhtemel görmediklerini, zaten 
bir değişiklik görülmemektedir. de, lt:ılyanın genel seferberlik bu tedbire intizar edildiğini 

ilan ettiği hakkında bir şayia söylediler. Bununla beraber kararlaştırıl

mış olan sivil seferberlik ted-
birinin daha birkaç gün geri 
bırakılması muhtemel görülü
yor. Ancak beklenilmiyen ha
diseler olursa bu karar hemen 
tatbik edilecektir. 

dolaşmakta idi. Son dakikaya Harb bugünlerde 
patlıyacak 

kadar bu haberi teyid edecek Istanbul, 2 ( Ö.D ) _ Lon· 
malumat elimize gelmemiştır. dra' dan gelen telgraflardan 
Şehrimiz ltalyan konsolosha· anlaşıldiğına göre, lngiliz çe-
nesinden malamat istedik. Se- venlerinde barbın bugünlerde 
fer berlik hakkında resmiğ hiç patlıyacağından endişe ediliyor. 
bir haber almamış olduklarını, - Sonu beşinci sa!ıifede -

Faşist başkanı diyor ki: 
''Bizi yaşatmamak istiyen dünyanın 

Dörtte birini tutan lngjlteredir.,, 
ltalyanlar Fransayı kendi 

Kandırmak istiyorlar. 
yanlarında durmağa 
Tipik bir söylev 

' ı 
' ' 

Matbuat ve propar:ra11da bakanı 

Oaleozzo Cia110 
Roma, 29 eylUI (P.S.) 

Uluslar sosyetesinin yeni bir 
çarkı harekete geçmiş bulunu
yor Aradan 8-lOgün geçecek 
Konsey, tali komitelerin karan
lığında renddenip cilalandıktan 
sonra herkes tarafından kabul 
edilebilecek olan bir karar su· 
retini ortaya atacaktır. 

Bu kararlar, anlaşmazlık 
sözde kaldıkça mUloemmeldir • 

1 

Mussoli11i 

Şimdiki halde ise pek işe ya
ramazlar. 

Dün büyük bir faşist baş

kanı bana böyle diyordu: 
"Habeş girişimiz için niçin 

mi 1935yılını seçtik? Söyliyeyiml 
Zira daha bir yıl geçseydi, 
pek geç kalmış olurduk. Her 
türlü göç imkanından mahrum 
olan 44 milyon insan 310 bin 
kilömetrelik, yani Franıanm 

ltalya11 akademisi başkanı 
Oaglielmo Markoni 

yarısı kadar bir toprakta ya
şıyorlar. İtalyade yalnız üç ova 
vardır. Lombardiya ovası, 

Puğliya ovası ve Ponteo 
bataklıkları ovası . Bunları 
azamıg derece de ekerek, 
bütün bataklıkları ziraata el
verişli bir hale getirerek faşist 
ltalya 100 bin kilometre mu
rabbalık ziraat toprağı elde et-

- Sonu be$Uıei sahifede -

r 
Bulgaristan' da karışıklık 

Geniş Bir Suikast 
Şebekesi Keşfedildi 

öldürerek hükumet Kralı 
darbesi yapacaklardı 

lstanbul, 2 (Telefon) - Sof-
yadan bildirildiğine göre bugün 
Bulgaristanda büyük bir suikast 
meydana çıkarılmış ve bir çok 
kimseler tevkif edilmiştir. Bu 
durumdan dolayı yarın (bugün) 
yapılması kararlaştırılmış olan , . 
Bulgar istiklal bayramı şenlik-
leri geri bırakılmıı ve memle
kette örfi idare ilan edilmiıtir. 

Yakalanan belli batlı şahsi
yetler arasında Albay Valçen 
de vardır. Diğer bir çok süel 
ve siyasal başkanlar da tevkif 
edilmiştir. 

Suikasdın amacı Kırala kı
yın yaparak onu öldürmek ve Balgar Başbakanı Toşe/ 

-. 

bir kuvvet darbesile hükumeti 
ele geçirmekti. Eski Yorgiyef 
kabinesinin finans bakanı tev
kif edilenler arasındadır. 

Uzunof'un başkanlığında bir 
çete Bulgar hudutlarının dışına 
geçmiştir. Bulgaristanda vaz
iyet çok karışıktır. 

Gömböş Almanyadan döndü 

Hitlerle görüşmelerini 
Naib Hortiye anlattı 

Oömböş l'I'? Hitter 

. . 

-~ ::: 
.. < .. :' 
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Budapeşte 1 ( A.A ) - B. 
Gömböş saat 17 de karaya in
miştir. Halk kendisini hararet-
le karşılamışbr. Başbakan ve 
maiyeti Almanyada gördükleri 
hakikaten dostane kabulden 
dolayı sevinçlerini bildirmiş· 
)erdir. 

B. Gömböş, B. Hitler ve di
ğer Alman ricali ile olan gö
rüşmeleri hakkında naip Hor
tiye malumat verecektir. Siya
sal çevenlerde Bay Gömböşün 
Ilkteşrin ortalarında veya so· 
nunda Italyan hükumetini ziya• 
ret edeceği bildirilmektedir. 

So11 sistem olokaılarımız ve Dünkü tecrübede bulunan zevat 
- Yaztsı ikinci aayfalla -



• 

Her gün •••••••••••• 
•••••••••••• 

········· B' t l ·· ·· ......... ır a a ar sozu 
\ıı:rz / rz7 N' /Z:;ısr,ı-# 
Ezeli ve mutlak bir ka-
nun hılkati idare eder. 

Terakki kanunu 
ilerlemeyen düşer ve arkadan lw

şap gelenler taraflnda11 ezilir. Terak
ki ve faali durmakla olmaz. O, tü
kenmek bilmiyen bir hareket ve sayin 
malısuliidiir. 

Her sukut ıfeğiJse bile, sukutların 
yüzde doksan yedisi bir hata eseridir. 
Hatanın büyük bir kısmını da atalet 
kaplar. 

/terlemek, ilerlemek; yükselmek. 
y ükselmek l.dzım. Bunu beceremeyen.
fer, terakki lcıınununun insafsız hük
müne boyun eymek mecburiyetindedir· 
/er. Böyleleri belki hemen otmez, fa
kat bıı daha feci olıır, çünki lıer sa
niyetleri bir ruzl ceza gibi geçer. 
Ne kıutulur, ne öllJr •.• Derde bak • 

/elalıde bak : 
Hayat ? O hakkı değildir. Ölüm? 

Ölümde yasak ! 
Mazlum 

Durum bir 
Çıkmazdadır 

·- Baştarafı l nd sayfada -

1 - Kendi topraklanna sı
ğamıyan bir ulusun yaşamak 

hakkı, başka bir ulusu bu hak
tan yoksun etmeğe yeter mi? 

2 - Hak ve adalet anlam
lan karşısında "ırk" ve "renk" 
aynlıklannııı, medeniğ üstünlük 
iddialarinm yeri elabilir mi? 

Bu sadece bugün karşılaşan 
iki ulusu ilgilendiren bir dava 

değildir. Dünyamn dört köşe• 
sine dağılan küçük uluslar bu 

davaya verilecek sonuçla ilgi
lidirler. Bu sorulara pozitif ce· 

vap verenler kendilerinden 
önce başka uluslann da bu yola 

sapmış olduklarını bir geçmif 
(masebak) olarak ileri sürüyor, 

davalarım buna dayabyorlar. 

"Hayır., diye cevap veren· 
lerse, bütün uluslann dilek bir· 

liğile bir arsıulusal kanuna 
(U.S. Paktına) yer vermiş ol· 

duklarını, artık eski zihniyetin 
hortlamasına izin verilemiyece· 

ğini söylüyorlar.Bu sonunculann 
hepsi düşüncelerinde samimiğ 
midirler? Bunu bilmiyonız. Yal· 
nız ortada beliren bir hakikat 
vardır: 

Avrupa ve batta dünya ba· 
· rıfı bugünkü topluluğun yü
. kenlerini şuurla kavramış ol· 
· masına bağhdır. 

Afrikada harb başladıktan 

sonra bile yangının genişle
memesi bu elbirliğine daya· 
nacaktır. 

O. başkanı 
Odaların ofisle bir

leştirileceğine 
• ihtimal vermıyor 

Tecim ve endüstri odalarının 
Türkofis teşkilatı yapılan mer

kezlerde Türkofisle birleştiri· 
!erek resmi bir müessese ha· 
!inde çahşacağına dair Is
tanbuldan akseden haberler 
hakkında mütaleasını soran bir 
muharririmize Oda başkam bay 
Hakkı Balcıoğlu şu izahatı ver· 
miştir: 

- Tecim ve endüstri oda· 
lan, şimdiki teşkiLitile esasen 
hükümete bağlı yan resmiğ 
müesseselerdir. Hükümetimiz, 
Ticaretodaları kanunile odaları 
himayesine almışbr. Bütçe mü· 
rakabesi, muamelatın seliimeti 
için bize sonsuz yardımlar et· 
miştir. Son zamanlarda takas 
ve klering işleri odalann öne· 
mini arttırmıştır. Verilen vazife 
yükümü lzmirde fazla olduğu 
için böyle bir birlqtirmeğe ih

~~---timal vermiyorum. 

. 

ŞEDİRBA ERLERİ 
Sayım günü 
Vazife alanlar 

Ilbaylıkta genel nüfus sayımı 
hazırlıklarına önemle devam 
edilmektedir. 

Son sistem otokarlar 

Dün llbaylıktan dairelere 
gönderilen bir tamimde genel 
nüfus sayımı günü kendilerine 
va:ıife verilmiş olan memurların 
mezun olsalar bile sayım so· 
nuna kadar hiç bir yere ayrı
lamıyacakları ve bunun için hiç 
bir mazeret kabul edilmiyeceği 
bildirilmiştir. 

lzmir - Nazilli arasında 
ilk tecrübe yapıldı 
Bugün de Ödemişe tecrübe var 

Birinci mıntaka sayım me
murları olan 550 memur ve 
yüz kontrol memuru bugün sa· 
yım bürosuna çağırılmıştır. Ken
dilerine defterleri ve sayım iş
leri hakkında izahat verilecek
tir. 

Manisada 
Kurum UzUm aldı 

Evvelki gün üzüm mübaya
ası için Manisaya iİttiğini yaz

dığımız üzüm kurumu direk
törü Bay lsmail Hakkı Vura! 
ile Türkofis direktörü Bay 
Ziya Manisa borsasından 200 
çuval üzüm almışlardır. Kurum 
Manisadan mübayaata devam 
edeceği gibi diğer üzüm mın· 
takalanndan da üzüm satın 
alacaktır. 

inhisarlar Direk.törii 
inhisarlar genel Direktörü 

bay Mitat dün inhisarlar ida· 
resinin yaprak tütün depoları· 

nı gezmiş ve bazı tetkikler 
yapmıştır. Genel Direktör bu
gün Ege vaperuyla Istanbula 
gidecektir. 

Bornova 
Mezbahasında 
Son ay zarfında Burnova 

mezbahasında 83 koyun, 47 
k~çi, 106 kuzu, 57 oğlak, 19 
ökli:ı, 38 inek ve 133 dana 
olmak üzere 497 baş hayvan 
kesilmiştir. 

Ilikili mezbahasında 107 ko· 
yun, 2 keçi, 28 dana ve 17 
inek kesilmiştir. 

• • •••••• 
Taze Balık Yağı 

Hilıil eczanesinin Norveçya

dan getirdiği bu senenin halis 
taze mahsül Balık Yağı güm· 

rüğe gelmiştir. Birkaç güne 
kadar çıkacak, havalar serinle

yince piyasaya sevkedilecektir. 
Kemal Aktaş kolonyalanmız 

gibi balık yağımızda Hilal ec
zanesinin şerefi olarak satıla
caktır diyor. 

KASTA 

GöNÜL 

Devlet dem i ryolları tarafın

dan Almanyadan mübayaa edi
len son sistem beş otokarın 

şehrimize sekiz'ııci işletme mü
fettişliği emrine gönderildiğini 

ve bu otokar!:ırın hatlar üze· 
rindeki tecrübe 'eri yapıldıktan 

sonra çalıştm!acağını dünkü 
sayımızda yazmıştık. 

Dün sabah saat yediyi on 
geçe Alsancakta"l Nazilliye 
hareket e en bir otoka-
rın tecrübesi yapılmıştır. 

Bu tecrübede sekizinci işlet· 

me müfettişi Bay Tahsin, ha
reket başmüfettişi Bay Cemal, 
cer başmüfettişi Bay Etem, 
mühendis Kamil Necati, mü· 
hendis Hilmi ve komiser Bay 
ilmi ve daha bir çok misafir
lerle matbuat mümessilleri 
bulunmuşlardır. 

Tecrübe gidip gelme yedi 
saat devam eden ve 375 

kilemetrelik bir mesafede ohn 
Nazilli ile lzmir arasında ya· 
pılmışttr. Motokarı Almanyada 
tahsilini ikmal eden genç ve 
güzide mühendis!erimizden oto
kar mutahassısı bay Kamil Ne
cati idare etmiştir. 

Bu otokarlar 130 beygir 
kuvvetinde ( Dizel ) motörü ile 
müteharrik asgari 20, azami75 
kilometre sür'atle soyredecek 
şekile yapılmışlardır. Otokar 
her iki cihetten harekete geti
rilebilecek durumdadır. Hare
ket manivelaları Er Konprime 
ile otomatik şekildedir. Bil· 

Baytariğ 
Hlfzıssıhha laboratuvarı 

Şehitlerde Ziraat Bakanlığı 
tarafından inşa ettiri!{'cek olan 
baytariğ hıfzıssıhha laboratuva• 
rının inşasına bu yıl başlana 

caktır. Bunun için bakanlık 

bütçesinde 25 bin lira tahsisat 
ayrılmışbr. Bu laboratuvarın 
inşasından sonra hayvan ihra
catı sıkı bir kontrola tabi tu
tulacaktır. 

•••••••••••• 

Kültürpark 
Belediyece inşası takarrur 

eden Kültürparkın hazırlıklarına 
hummalı bir faaliyetle devam 
edilmektedir. Kültürpark Iz
mirin en mühim bir gezinti 
ve toplantı yeri olacaktır. 

ACISI 
Şuh ve çok güzel bir kızın iç gıcıklayıcı aşkı, Hayatım 

insanlığa hizmete vakfetmiş bir genç doktora vazifesini 
unutturabilir mi ? ... 

BAŞ ROLLERDE 

CLARK GABLE - MYRNA LOY 
ELİZABETTH ALLAN 
PARAMUNT JURNAL DA 

Habeş imparatoru 
cenaze merasimi ve son haberler. 

Sulha dua ediyor. 
Belçika kraliçesinin 

EL HAMRA SiNEMASINDA 
Telefon : 2573 

Seanı saatleri : Hergün : 15, 17, 19, 21.15 
Cumartesi : 13.30, 15 de talebe matinesi 
Pazar: 13 de başlar. 
Akşamlan sinemadan sonra her tarafa otobüs ve tram· 

vay vardır. 

1 
hassa fren tertibatı otokarı 

istenildiği yerde durdurabile· 
cek tarzda olup en son sistem 
hava tazyiki iledir. 

Otokarlar 16300 kilo sikle· 
tindedir. 12 ikinci ve 33 ücün· 
cü mevki olmak üzere 45 vol
cu almaktadırlar. Bagaj için 
otokar üzerinde yer varsa da 
Aydın hattındaki tünellerin 
darlığı bu cihetten istifade 
imkanını vermemektedir. 

Devlet demiryollarının en son 
modern olan bu otokarların be· 
herini 22,000 liraya aldığı 

söylenmektedir. 
Otokarlar şimdilik Ödemiş, 

Tire, Aydın, Nazilli ve şehri· 
mi:ı: arasında işliyeceklerdir. 

Nazilli de otokar mütehassısı 
mühendis bay Kamil Necati 
kendisinden izahat istiyen mu· 
harrimize demiştir ki : 

- Otokarlar kullanılış, me· 
tanet ve sarfiyat itibarile çok 
elverişlidir. Makine aksamı, 
arabayı sarsmaması için, ilave 
bir şase ile lastik tamponlar 
üzerine oturtulmuştur. fzmirde 
on, on beş gün kalarak Anka
raıla yetiştirdiğim makinistlere 
hareket üzerindeki ameli kı· 

sımları da gösterdikten sonra 
Ankaraya döneceğim. 

Sabah yine bu otokarlardan 
birisile lzmir • Ödemiş arasında 
sekizinci işletme müfettişi bay 
Tahsinin huzurile ikinci bir tec· 
rübe daha yapılacaktır. Bay 
Tahsin bu işe çok önem ver· 
mektedir. 

An karada 
GUreş müsabakaları 

Yapılacak 
Çoıouk esirgeme kurumu ge· 

ne! merkezi tarafından Türkiye 
Laş pehlivanının seçilmesi için 
1-11-35 te Ankarada yeni ya· 
pılan stadyomda güret müsa· 
bakaları yapılacak ve bu mü· 
~abakalarda birinci gelen peh
lıvana beş yüz lira ile bir ma· 
dalya verilecektir. 

İzmir ili dahilinde bulunan 
pehlivanların işbu müsabaka
lara iştirak ederek ilimiz spo· 
runa yeni bir muvaffakıyet te· 
min etmeleri çok şayan te
mennidir. 

Sonbahar 
Yarışları 

15 Teşrinisanide sonbahar 
At yanşlarına başlanacaktır. 
Bunun için ş mdiden hazırlık
lara başlanacaktır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 

Küçük Haberler: 

Şehir meclisi 
Şehir meclisi ikinci Teşrinin 

ilk haftasından itibaren mutat 
toplantılarına başlayacaktır. 

Ehll hayvan sergisi 
Tepeköyde ayın beşinde açı· 

larak altıncı günü akşamı ka
panacak olan ehli hayvan için 
kayıtlara yarın akşama kadar 
de•ram edilecektir. 

Enspektör B. Hasib 
Mülkiye enspektörü Bay Ha

sibin Adana as ilbaylığına 
atandığı haber alınmıştır. 

idare heyetinde 
llbaylık idare heyeti dün öğ

!eden sonra ilbay Fazlı Güleç' 
ın başkanlığında ve mülkiye 
enspektörlerinin de iştirakile bir 
toplantı yapmıştır. Bu toplantı· 
da idare heyetine ait işler et· 
rafında efkar müdavelesinde 

Yunanlı atletler 
Izmirden geçtiler 

Balkan atletizm olimpiyatla
rina İştirak ederek Balkan şam
piyonluğunu kazanan Yunan 
atlet ekibi dün lzmir vapurile 
lstanbuldan şehrimize gelmiş· 
tir. Yunan sporcuları şehrimize 
çıkarak bir kaç saat gezmişler, 
akşam üzeri ayni vapurla Pireye 
müteveccihen İzmirden ayrıl· 
mışlardır. 

•••••••••••• 

Pamuk rekoltesi 
Bu seneki pamuk mahsulü 

rekoltesi biraz kaybeder gibi 
oldu. Bunun sebebi de son za· 
manlarda sıcak rüzgarların es· 
mesindendir. 

Üzüm kurulu 
Direktörü 

Ankaraya gidiyor 
Üzüm kurulu direktörü bay 

lsmail Hakkı Vuralın Ekonomi 
bakanlığı ile temasta bulunmak 
için bugünlerde iki üç gün 
kalmak üzere Ankaraya gide· 
ceği haber alınmıştır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 
Zabıta Haberleri: 

Hırsızhk 
Balcılarda Arap hanında şo· 

för Osman oğlu Muhiddinin 
radyatör kapağı çalınmı tır. 
Yaralanmağa sebebiyet 

Vermişler 
Çorakkapıda bahçe soka· 

ğında lskender oğlu lbrahim 
idaresindeki arabasını lbrahim 
oğlu lsmaile çarpbrarak yara· 
!anmasına sebebiyet vermişt· r. 
Yasak slL.h ta,ıyanlar 

Karşıyaka'da Alaybeyinde 
Miad sokağında oturan Şaban 
oğlu Bekirin evinde kullanıl· 

masi yasak olan bir martin ve 
6 dolu fişenk görülerek zabıta· 
ca alınmıştır, 

DövUlmUt mU ? 
lkiçeşmelikte Uluyol mezar· 

lığından geçmekte olan Mus· 
tafa oğlu irfan, avelce evlen• 
mek için talip olduğu bayan 
Bahriye ile onun tanıdıkların· 
dan Mehmet oğlu Osman tara
fından dövüldügünü iddia et
miştir. Zabıtaca tahkikata baş· 
lanmıştır. 

Saat bulunmut 
Bundan on hün evvelce Tu

randa gaz kumpanyası bayii 
Vehibin bir saab çalınmıştı. 
Saat sabıkalı Kürt Tevfikte 
bulunarak alınmış ve sahibine 
iade edilmiştir. 

Elblse hırsızı 
Birinci Aziziye mahallesinde 

gerenlik caddesinde oturan 
lsmail oğlu Hüseyinin gece 
vakti evine giren bir hırsız 
tarafından bir elbise ve bir 
palto çalındığı iddia olun· 
muştur. 
r.LT~&t:7:Gl!!K// LLZ/?°2.~ımı1'2 

iSKAN DAL 
Cumadan itibaren 
TAYYARE sinemasında 
T/ZJ'7; ':ZZZZ7".:;ı;zım:;ı:ZJ 

Uşak'ta 
Cumhuriyet bayramı 

hazırhkları 
Uşak, 2 ( A.A ) - Bugün 

Cumhuriyet bayramı kutlama 
komisyonu llçebayın başkanlı· 
ğında hükumet konağında ilk 

toplantısını yaptı. Bu yılki bay 
ramın büyük törenle kutlanması 

kestirildi. Kutlanm:ının düzenli 
olması için beş komisyon ku
ruldu ve bu komisyonlara baş
ka başka ödevler verildi. Ko
misyonlar çalışmaya başladı. 
Yakında genel bir toplantı 
yapılarak bu ulusal bayramı· 

mızın heyecan ve önemi belir· 

3 Tefrınıeveı 1935 

SağlıK bakımından 

Nüfus sayımının 
faydaları 

Operatör Kazım ısmall 
Gürkan 

TıfJ Fakiiltesirıde Doçtııf 

1 - Tıp ilminin son inlı'işa· 
fını temin ederek onun uluslara 
faydasını artıran sayısız ınetod 
ve yardımcı bilgiler arasında 
sayımın, istatistiğin, bir keliıne 
ile rakamın oynadığı büyük rol, 
bugün herkes tarafından ka· 
bul edilmiştir. 

Bugünkü hekimlerin eline 
18 inci asırdan intikal eden tıp 
kitablarında filhakika bir çolı 
hastalıklardan, bazı hastalıkla· 
rın halk arasında yayılına51.n· 
dan, artmasından bahsedilııı1t• 
tir; fakat bunlar rakal\11, ade· 
di belirsiz, nüfus nisbeti keıl 
gayri malum hayal halinde 
b·rer hikayedir. Yaptıkları tab: 
ribatın ehemmiyet ve debş~b 
istilaların mahiyeti de tabiatile 
mevhum kalmıştır, çünkü hastalr 
ğın yüzde kaç kişiyi, hangi yaŞta• 
kileri, hangi içtimai şartiard•• 
hangi mesleklerdeki. .. insanlar• 
yakaladığı, ne nisbette ve e~ 
çok kimleri öldürdüğü tesbib 
edilmiş değildir. BinaenaleY 

ve· 
bu malumattan asıl halka k· 
rilmesi lazımgelen cihet no 
san, zayıf ve hatta hiç biik· 
münde kalmıştır. Kimlerin, ile 

1ıo· şartlarda bu hastalıklardan 
runması icap ettiği bildirilıııe· 
miştir. 

19 uncu asır tıp kitaplafl 
bu itibarla bir az daha ıniite' 
kamil, tabir caiz ise daha r•; 
kamlıdır. Bunlarda hıfzısıbb• 
• • • • ... ~ üS' 
ılmının ılerledıgı ve halka ııı ·;ti 
bet korunma yolları gösterild•~ 

tt
• ,, .. 

vazıhan göze çarpar, ha a 1• 
1 

• a ı 
nmızın en yeni eser enne de' 
nan bazı rakam ve müşabe lı 
!eri, klasik olmağa değe~. 
kadar mükemmel, doğru tıı 
muştur. il• 

Bugünkü tıpda ise gerek yı 
mi tekamül, aerek basta 

.. t•• 
işfa ve gerek saalamı baS 

" ra· lıktan koruma veçhelerinde lı 
kama ve istatistiğe dayanın• ' 
birinci umde hükmündedir. bİf 

Bugün artık bir eserde, ·ıı· 
tebliğde, hatta bir derste ıı gi 
redilen bir hastalığın hailde 
cinste, hangi yaşta, ner~a· 
oturanlarda, bir şehir veya d•·· 
saba ahalisinin yüzde kaçın de 

- .. d- - - - d r~celer gorun ugunu, ne e ~ elıı 

tahribat yaptığını zikretıııeaı 111• 

o hastalığı hiç bilıneınekı ··~ktii 
mamakla bir tutulur. Çıı 11 • 

hekimin bu hastalığı ta~~:,. 
sından gaye, dimağına ıııu ek 

l tirtJJ red olarak onu yer eş uıı 
d • ·ı b" ·k· · t düfe oll egı , ır ı ıncı esa ta: 

1 ·· 'atle şart a~ma bakarak s~r ola.il' 
nıyıb ıyi etmek ve saglaJIJ ıa.ıı· 
lara da o hastalığa yak.a pıe' 
mamak için o şartlara gır pır 
meği öğretmektir. Bunıı yıı lıifİ 
bilmek için evvelii;. ka~tiyııÇ 
olduğumuzu bilınege 

vardır. tıJıi 

2 B
. .ll . asati sı 

- ır mı etın v doğrll 
vaziyetini her an, en. 1ıeaı 
olarak bilmek, devletı~ aıi· 

b. ·ne• " hakkı ve hem de ırı .. fenler 
fesidir. Doğanlar ını, 0 ulııl 
mi çoktur. Buna na:ıarıı: po· 
artıyor mu, eksiliyor ııııı .,e 

··ıuyor 
ğanların yüzde kaçı 0 ullc' 
bu ölüm nisbeti bütün ac ıar· 

• rak•pı 
kabul edilen vasatı 

1 
t bUllıl 

dan yüksek midir? ~~v e doğtıl 
bilecek ki netice kotııye tatbi1' 

·d· · · arasııı, gı ıyorsa çaresını 

etsin. $lta51' 

3 - Vasıtalı veya '; Y"arı' 
olarak şahıstan şahsa, ~asta• 
dan insana geçen ba:ıı 1ı.ıd• 

B
. ına 

!ıklar tanıyoruz. ır 
11 

par· 
h . h . bir acil 1 • alkım, hır şe rı, (bil a 
çasını kaplıyan, yayıla: b•5t•• 
şık ve yayıltıcı) birço (ar ek• 
!ıklar tanıyoruz. Ve ~1111r11,ıııcla 
seri ya insan kitle.~erı ~ ""'---: 

t 
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d ırdenbıre 27 Haziran 1795 olması Ing.liz filosunn açıkta 
li~I Ingiliz filosu Kiberona si- tutuyordu. Kır alçılar aileierile 

1
1 1500 .göçmen çıkardı. birlikte bir kaç halıkç1 kayığı-

R alven kendisini Termidor - na atıldılar. Filoya bir pilot 
koz • T erezya adı verilen bir göndererek yaklaşmasını rica 
kız babası y&pmış olan genç ettiler. Fakat deniz buna 
a~sının yanında uyuyordu. müsaade etmiyordu. Hoş 
h ece yansı Yuvanın kapısı tarafından sürülen zavallı göç-

Çak ndı. Kiberona göçmenlerin menler denizle da galar a ra-
~ •rıldığı haberi Parise var- sında kalmışlardı. 
y •ttı. Sevinç içinde olan kara lngiliz amiralı l.ir çok ma-
l~ ~lalar, korkuya dü~en ihti- nevralar yaptı. Fakat filonun 

etlerin kralın Tüileri sara- ateşi Cumhuriyetcilere iriş ıoek 
Ylna dönd""ü .. 1 d · · · 'd l h ug nu sanıyo: ar ı. ıçın ıptı a göçmen eri ma ve-
·ıı -

1 
Göçmenler yarım adada decekti. Bunlar boyunlarına 

ere . 1 l la ınış er. Binlerce kralcı on- kadar suya girdiler. San-
... •r birleşmiş, lngilizler adam dallara haddinden fazla dol-
•e ın-h· u •mmat vermişler Kon- muştu. içindekiler, dışarı-
Vanaiyo fJ ·.. • ril n -ıoşun yanına gonde- dan tutunup sandalları de-

s ecek iki fevkalade komser virecek olan arkadaşlarının 
eni ae t' T l ı. ç ı a yen, seninle Bladı ellerini pa!alarile koparıyorlar-

':e~ hareket etmek lazım. dı. Kudurmuş gibi o!an deniz 
lard;.kı dehşetçiyi hatırlamış- korkunç bir manzara gösteri

yordu. Elleri kopmuş kollar 
. lioş ulusal kurtuluş komite- havaya kalkıyor, kadınlar gür-
sıne 
d '.Yatıştırıcı bir rapor gön- leyorlardı. Bir çok kıralcılar 
erdı· "S··k- d k k k d sa · u unet, faaliyet! Nok- su an çı ara en i göğüslerini 

Ven olan erzakımızı tamamlayın kendi kılıçlarile deliyorlardı, 
h' çoktanberi vadettiğiniz 12 birkaç acıker göçmenlere ba-
teltl ~skeri gönderin. Başka bir ğırdılar: 

~.ısteınez.,. - Teslim olunuz, size birşey 
ket .kaç gün içinde Hoş as• yapmayız. 
ta~ erıl~ bütün Bretanyayı ku- iki bin göçmen silahlarını 
y 1

' Murtecilerin mevkileri da- verdiler. Vande ayaklanmasını 
,:naınadılar. Folez yolile yarım bastıran komutana teslim olu-
k aya dönerek Kiberon içinde yorlardı. 
apandılar. Hoş Talyene dedi ki; 

C Çogunun yanında aileleri - Esirlerin akıbeti benim 
~ınhuriyetçilerin intikamında~ işim değildir. U usal kurtuluş 
ti çan karıları, çocukları ve ih· komitesi ve onun mümessili 
ı:;r!ar var lngiliz top çeker- olan siz istediğiniz kararı ve-
h.tt nın şalopelerini beklerken rin. Askerlerim "teslim olu-
...... rte ·ı .... t cı er adım adım mukave- nuz!., diye bağırmış olabilirler! 
""'C ed' lad ~ ıyor ve dalgalann ya- Ben kanuna riayet ettim. 
~a 1~1 ' ~ölgelerin de taramağa Ne bir teklif, ne de bir şey 
ş adıgı b k l · · '.J tt• B 1 b b çekil" u umsa tizerıne vaae ım. unun a era er mer-

ıyorlar hametli davranılmasını dilerim. 
lioş .. . K d l k h goçınenleri teslim olma- onvansiyon a on arın avu atı 

rına llıdecbur etmek için açlıkla- evvel, benim namıma onları 
aya d müdafaa eti Felakete borçlu ıc h nıyor u Bunlann bir 

tin· Uruç ., teşebbüsü kendile- olduğumuz insaniyetle muamele 
A.rıtıkçok zayiata ugv ratmışh. görsünler. 

e k Galip kumandan askerlerini 
leıned rza ın tükenmesini bek- başka zaferlere sürükledi. Tal-
başk en gemilere binmekten yen elleri arasınde bulunan iki 
"ordua YFapılacak işleri kalmı- d 4 T 
J bin esirle yalnız kal ı. er-
lad1kf0 akat boş yere bel bağ- midor tarihi idi. Zaferinin daha 
Vand:tı .~retanyadan çekilerek birinci yıldönümü geçmeden, 
lardı, z~lıno! :askın yapacak· Talyenin halk arasındaki s =vg isi 
daha ta ra urası kıralcılara karısının israfları ve kendi ku-

k 
1-foş ~.~ardı. marları yüzünden yıkılmıştı. 

arar ı ~rsonu zaptetmeğe Diğer cihetten ulusal kurtuluş 
askrı· verdı. Bir gece üçyüz komitesi T ermidorcıların Kral-
d den· a1gala ıze soktu. Ruzgar cılarla gizli münasebetlerinin 
kot ta harekete getiriyor ve delillerini Hollanda'da toplıya-

Ucund t 
~Uya b a a-ıınan silahları bilirdi. Talyen kendisini suç.lu-

atarnı .. l.- t hl., · · k l ı l l k h Ik ''Yordu ... ~ e t.{esını çı a- uyan.arı ya an ama , a ın 

su · . · Fırtınanın gürültüsü inanını tekrar kazanmak ve 
Rürıu5lıt~deki şüpheli hareketi~ Cumuriyetçi duygularının par· 

Usü ·· d lak delilini, kanlı yeni bir 
P l<ayad~~ ke g zlemişti. delilini vermek üzere bu fır-
d

antiyevr . f ahykaya, askerler saltan istifade etmeye karar 
ar , ıs 1 amana çikan verdi. Yo.u w •1 Çalış geçtı er. Bir gece Talyen Parise 9 teridorun 
. lDadan s . 'kk tınde d onra ıstı am üze- yıl dönümü arifesinde vardı. 

baYra w alga!anan beyaz krallık Ertesi gün bütün say lavlar , 
huriy!

1 ~erıne üç renkli cum- Robespiyerin sukutu yıl dö-
li ayrağı çekildi. nümüyle birlikte cumhuriyetin 
oş nıuvaff k' · ederek a ıyetıne devam yeni zaferini kutlulamak için 

•ler:ed· Yarım ada içinde toplandılar. Bir sene ağızlardan 
birikin1;. 1K~ra rozetli alaylaran tardedilen Marsyez, tekrar halk 
Ye da. 

1

1 
erı burada öteye beri- uyanışı şarkısı yerine geçti. 

1111••.J,1• ınıştı. Denizin fırtınalı - Souu Vm· -•••••••••• ~ ···············•·········•············ .......................... . 

'MEMLEKETİMİZDE İLK~ 
Türkçe Kovboy filmi 

Vahşi Atlar Kralı 
Bu senenin en büyük zaferi 
Bugün LALE ··sinemasında 

Habeş ·Sil&h Bekliyor 
Denizaltı Gemileri ise tal yan 

ANKARADA 
Romen elçiliğinde 

Bir şölen verild ı 
Ankara: 1 (A.A) - Romen 

uçakçıları onuruna Romanya 
elçisi tarafından bu akşam el
çilik binasında bir akşam şö

leni yerilmiştir. Çok samimi 
olmağa çalışıyorlar a • 

manı 

Cene rrenin Habeşe ınüşahid göndermesi harhın 
dakikaya beklendiğini ~österiyor 

dakikadan bir hava içinde geçen bu şölen-
de Başbakan ismet İnönü ile 
içeri işleri bakanı ve dış işleri 
bakanı vekili B. Şükrü Kaya, 
Dış işleri bakanlığı genel sek· 
reteri Numan • Menemencioğlu, 
Sü bakanlığı hava müsteıarı 
yarba Celal, genel kurmay ba-
va müşaviri Mecit, uçak oku
lası direktörü Albay Salim, 
Ankara asşarbayı Tahsin, Türk 
hava kurumu ., başkanı Fuad 
Bulca, muavini Feridun, Çe 
koslovakya elçıliği müsteşarı 

Yugoslavya elçilik işgüderi ve 

ataşemiliteriyle Türk uçakçıları, 
diş işle . i bakanlığı, Romanya 
elçilik ileri gelenleri hazır bu
lunmuşlardır. 

Romen uçakçılar 
Zafer abidesine bir 

Çelenk koydular 
Ankara, 2 ( A.A ) - Şeh

rimizde bulunmakta olan Ro-

men uçakçılar onuruna bugün 
Türk hava kurumu tarafından 

Adis - Ababa'dan eeplıeyc gidm askeıler 
Ad. Ab b 2 (A A) şehir Jokantasmda bir lSğle ıs - a a, . - Hiç bir bayrak çekmemiş ediyorlar. Italyan elçiliğindeki 

Habe h"k~ t' ··1 · 'k şöleni verilmiş ve şölende ko-ş u ume ı mu um mı - olan iki esrarengiz vapur Fran- memurların sayısı altıya indi· 
darda silah, m ·;himmat, gaz sn: somalisi açıklarında görül- rilmiştir. Altı konsolostan dör- nuklarımızdan başka hava 
maskesi vesaire bekliyor. Hü- .. t·· B 1 b' l 't d.. H b . d 1 1 müsteşarı Celal, genel kurmay 

muş uı·. un arın • ın erce mı - u a eşıstan an ayrı mış ar-
met bunların ele geçmesine 1 .... h .1 Jd ki b bava müşaviri Mecid ve Ro-. ı k · · ·dd .. ı· t d ra yozu amı o u arı ve un- dır. Sıhhat işleri direktör mu- 1 1 k 1 1 manı o ma ıçm şı el ı e - . . . men elçisi, e çi i i eri ge en-
birler almaktadır. ları Cıbutıye kaçak suretıle avini Amerikalı doktor Hok- b l leri ü unmuştur. 

ltalyan denlzalt. j çıkarmak için müsaid zamanı man hasta bakıcılar ve malze- Ankara, 2 ( A.A ) - Ro-
Cemllerl ise bekledikleri zaanedilmektedir. me ile lDiredauya hareket men uçakçıları başlarında Al-

Adis-Ababa 1 (A.A) - 16 Habeşte Cenevrenln etmiştir. bay Nigresco olduğu halde bu 
denizaltı gemisinin yabancı l müşahidi Adis-Ababa 1 (A.A) - Bir gün saat 17 de Zafer abidesi-
memleketlerden Habeşistana Adis-Ababa 1 (A A)-Mes'- lsviçre ihtiyat zabiti buraya ne giderek bir çelenk koymuş-
gönderilebilecek harp levaz1- ul Cenevrenin, Habeşistana gelmiştir. Yabancıların hima- Iardır. Bu törende süel bir kı-
mını yakalamak için Şap deni- bir müşahit göndermeği red- yesi için polisin tensikiyle meş- ta selam resmini ifa etmiş ve 
zinde demirlediği bildirilmek- detmiş olmasını savaşın pek gul olmak üzere yakında bir Romen - Türk ulusal marşları 
tedir. yakın olduğu şeklinde tefsir çok İsviçreli gelecektir. çalınmıştır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 

Habeşle Yemenin ittifakı 

Italyan Hücumu 5-1 O ilk 
Teşrinde Bekleniyor 
Habeş Kıtaatı Sınırda Toplanıyor 

ffaı•a tehlikesi karşısmda rerlilcr Adis Ababarı boşaltıyorlar 
ltalyan hUcumu s 
Teşrinden sonra 

Adis-Ababa 1 (A.A) - Ha
beş süel çevenlerinde, ltalyan 
süel kararlarının yağmurun uza-
ması yüzünden durmıyacağı 
zannedilmektedir. Zira artık 
Ogadan, Dankil Tigrde artık 
yağmur yağmıyor, toprak ku· 
rumuş gibidir. Gondara kadar 
olan bölgede sellerin hala hüküm 
sürmekte olmasına rağmen Ha
beş kıtaatının yürüyüşü . dur
mamıştır. 

ltalyan hucumlarına 5 ve 10 
llkteşrin arasında başlıyacağı 
farzedilmektedir. Demiryolu
nun ve telsiz istasyonlanmn 
bombardıman edileceği zanne
dilmektedir. 

Hebefle Yemen ltutakı 
iyi maliimat .alan ~evenlerde 

imparator ile Yemen arasında 
bir ittifak müzakeresi cereyan 
etmekte olduğu bildirilmekte 
ise de, bunun resmen teyidi 
mümkün olmamıştır. 

Ras 'Kasanın oğlu 
Adis-Ababa: 1 (A.A)-Gon

dar bölgesi kıtaatmın şefi Ras 
Kassanın oğlu yirmi bin kişiyle 
pek yakmda babasının yanına 
gidecektir. 

Laburparti 
Kongresinde 
Londra, 2 (Ö.R.) - Labur

parti kongresinde söylevler 
devam etmektedir. Kongrenin 
çalıtması benllz bitmiş olma
makla beraber, mnfrit bir ka-
rar verileceii tahmin olunuyor. 

Cenevreden dönüş 
Türk ve Yunan heyetleri döndü 

IST AN BUL 2 ( Telefon ) - Cenevrede bulunmakta olan Dış 
işleri Bakanı B. Tevfik Rüştü Aras yarın ( bugün ) şehrimize 
gelmektedir.Yunan heyeti de döndü.Yalnız Maksimos Yunanista
na dönmiyerek tedavi için kaplıcalarda kalmıştır. 

Yunanistanda 
Tarafdarları Kralın Parlemento 

Kararile getirilmesini istiyorlar 
ISTANBUL 2 ( Telefon) - Yunanistanda Kıral tarafdan 

partiler parlemento kararile Karalın bir an evvel getirilmesini 
istemekte ve o zamana kadar da bir Kıral naibi tayininde ısrar 
etmektedirler. 

K~mutayda Finans kanunları 
Uzerinde münakaşalar olacak 

Ankara 2 (Ô.D) - Kamutayın önümüzdeki toplantılarında 
Finans teşkilat kanunu görüşülürken aytışmalar (münakaşalar) 
olacağı oranlamyor (tahmin ediliyor.) Vilayetlerimizde merkez 
kaza teşkilat Iayıhasile genel müfettişliklerin başbakanlığa bağ 
]anması kanunu da yakında kamulaya verilecektir. ,. 

,. 

TAYYARE SiNEMASI 
Telefon 3151 BUGÜN Telefon a1s1 

Mevsimin en güzel 2 büyük filmi birden 
1 - Joseplne Baker ile Jean Gabin'in 

Şaheser filimleri zouzou 
Tamamen Fransızca sözlü ve şarkıh 

2 - Dünyaca sevilen güzel Macar yıldızı lrene de 
Zllahy'nln büyük komedisi , 

EN ÇILGIN GECESi 
Aimanca sözlü ve şarkılı 

Dikkat : Fiyatlar ucuzlamıştır. Birinci 30 balkon 40 hu
susi 50 kuruştur. 

Bu haftanın seans saatJarı : 
14,45 - 18 - 21,20 de ZOUZOU 
16,30 - 19,45 de EN ÇILGIN GECESi 
Cumartesi ve pazar günleri 13,20 de En 

ile başlar. 



Sa~lık bakımından nüfus! 
faydaları 

'fENI ASIW - a TefMnıevuı ----
Afyon işi 

• •••• 
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16 Nisandan SoDra 
~ranstz alaYiarında i.::..yanlar başgös
ce'Yınesine sebep olan bir tecavüz daha 

-·--·-·-.Söz sırası Albert Favre gel- "Bu vaziyet üzerine general 
tnışti. Gizli celsedeki heyecan Mişeler'i ziyaret ederek kendisi 
~.n haddine varmıştı. Hatip 16 ile görüştüm. 
h~san hadiselerinde Cumur "General ?edim, burada ~.ir 

ı!kanı Puvankarenio de me- saylav ve bır general degıl, su ıy t• 
e ı olduğunu meydana ko- kalpleri aynı ·duygular, aynı 

Yan sözlerine şöylece başladı: yurdsever endişelerle çarpan 
k - 16 Nisan sabahı genel iki Fransız vatandaşı vardır.Bu 
b ltargiba geldiğimde harekat taarruz harbında devam etme-
d aşlanııştı. Bütün yüzlerde ke- nin faydalı olduğunu zanneder 
h:~ ve ümitsizlik alametler~ misiniz ? Y oksva bu .. hare.k~t te 
c . Yordu. Artık verilecek yenı başkumandanlıgın gosterışı ko-
1(7ır de kalmamış gibiydi. M. rumak istemesinden ibaret 
he e?1anso, Renodel, Obriyo midir?,, 
16-~~le birlikte gelmişlerdi. General Mişeler'in cevap ver-
tar _ • 18 Nisanda genel ka- mekten çekindiğini gördüm. 
C,Rahta kalmışlık. 17 Nisanda Tekrar sordum: 
tal ~~ral Nivel gözüktü. Gene- Bana lütfen telefonu veriniz. 
"'af ış~ler ile başbaşa vererek Harbiye ibakanlığına ordunun 

"~et~ münakaşa ediyordu: hangi durumda olduğunu bil-
say ~şıoci ordunun ilerlemesi dirmek isterim. 
da esınde temin edilen bazlara - Harbiye bakaknhğıyle doğ 
k Yanarak doğu kuzeyi isti- rudan hattım yoktur. Büyük 
y::~tinde bir tecavüz daha karargahtan geçiniz. "Bir mil-
ttıe ~ IDası, yarığın takip edil- yon iki yüz bin kişilik bir or-

81 dü .. "l T d duya kumanda eden bir Gene· 
dev şunu üyor. aarruz a ralin Sü bakanlığıyla, hükümet 
bır· akın suretile teşebbüsü elden 

et nı k le doğrudan irtibatı olmaması 
" Bua~~ isteniyordu.,, acı bir şey değil midir? Hükfı-

anı ıçınden çıkılmaz, mu- met her şeyi ancak büyük ka· 
lllala dT . 

nuz ? ı ı sız anlıyor musu- rargah vasıtasila öğreniyordu. 
dir. Bu harp okulunun dili- Otomobilime aylıyarak Pa-

'• A rise döndüm. Akşamın yirmi 
ııub Ynı zamanda Eletin ce- üçü olmuştu. Harbiye baka· 
lah~:~a. e!e geçirilen tepelerin nını gördüm. Bazı noktalarda 
nun ını ıkmal ederek ordu- gerçek durumdan haberdar 
ltles· solcenabını tecavüze geç· bulunmıyordu: "İşte orduyu 

, 1 

1 ~ernin edilecekti. ne halde bulduğumu size an-
td· ani taarruzda devam !atayım dedim. Cephede ilk 

ıl~cekr günden taarruza sokulan 27 ,, ı 

Geç b fırka vardır. İhtiyatta 32 fır-"elt" .. en şu atta general Ni- k 
'" g .. kamız bulunuyor. Şimdili ya-Ş\lı:ıl oruşürken bana aynen 
arı s" J pabileceğiniz en iyi şey bu 32 

" 1' oy emişti : fırkayı kurtarmakbr. Bunun 
Saatı .a?rruzun ilk yirmi dört için de taarruz harbı durdu-
biltu"n ıçınde piyade düşmanın ı ı d t ru ma ı ır.,, 

lol'\ı oplarını, büyük çaplı Ertesi sabah Cumur baş-
t' arıyla b· l'k 

nı ır ı te elde ede- kanını da gördüm. Kendisine: 
eıse 

başı taarruz ya yeniden 11Henüz barba sokulamamış 
"İ kanıak yahut da muha•ebe- olan 32 fırkanın mukaddera-
1 es k . . 

rne la d tından kendisini ve bütün ıcra 
lialbuk' zım ır. " ı 17 kuvvetini mes'ul sayacağımızı 

llıand nisanda başku-
d anın k söyledim. Vazifemiz bu ~uvveti 
eva arariyle harekat ba•kumandanlıgv ının yenı teh-

Ot'tfun:ı etrniştir. Önce beşinci " 
ve Jikeli teşebhüsündan korum~k~ 

lleraı N· ay~n on sekizinde ge- tır. Zaferi düşman cephesını 
';:irüşrn:v.elın general Majenle yaracağını vaadeden General 
laatru sınden sonra da altıncı Nivel bütün servetile oynıyan 
etı:ııişl ı ~ıareketlerine devam bir kom bozu andırıyorr. Elınde 
b •••••••• :~dır. daha bir kaç binlik kalmıştır. 
a~ ••••••• ylna 40 k .................. •••••• · Onları da sürmek istiyor. 

teceı· uruş. Yani 12 de- 1 
'Ye 480 k General Nivel küçük bir işa-

Çeı:ı d uruş, 12 yi ge- retile bu 32 fırkayı da demir 
Reçen ~~ecelere yalnız 12 _yi teller üzerine atacaktır. 
Q~ere: ısnıa taalluk etmek M. Nadın - Puvankara size 
. 13 dere ne cevap verdi? 
tazı, d ceye kadar, 12 den - Sonu var -
v erec · · · • aııi 13 d esı ıçın 45 kuruş. 

14 d ereceliye 525 kuruş. 
fazla dereceye kader, 12 den 
v ereces' . . 50 
• aııi 14 d ı ıçın kuruş. 
kuruş. erecdliye 580 kuruş. 

14 d 
fazla den fazlası için, 12 den 
kuru erecesi için 60 kuruş. 
· ş. Ya · 
•çin nı on beş derece 
( altı -
A.radak· yuz altmış kuruş. 
3ahiJind ı d~recelere nisbet 
ahın 

8 
e fiat verilecektir.) 

a f atınıımız ··t · o t af mu evazın olan 
hil de -~0ld~ bu fiııt planına da

gı ır 
Evvele . .. 

edildi~. e mukerreren ilin 
,,. gı ve t . 
eçh·ı amım olundug· u 

ı e 1 s· . . 
Sonra E ırıncı Teşrinden 
lllak .. rnanet deposuna satıl-a Uzere af • • 

u taribt Yon getirılemez. 
lar ard' en sonra getirilen mal· 
<>lup se;be ve sigortaya tabi 
ha~itan ;~ depoya alınıp ve 5 
0rıutnüzdek·36 da başlıyacak 
ter. 1 sene alımına gi· 

' .. 
Yugoslavya' da 

Faşist partisi 
Belgrad, 1 (A.A) - Prava

da gazetesi, hükümetin yeni 
teşekkül edecek olan Faşist 
partisine müsaade etmediğini 
yazmaktadır. Bu red cevabı 
için ileri sürülen sebeb, bu 
yolda bir teşekkülün cemiyet
ler ve içtimalar kanunu şart-

lanna yugun olmadığı keyfı
yetidir. 

Yeni teşekkül edecek olan 
parti, Yugoslavya hareketi is
mini taşıyacaktır. 
rz7..Z7L7.ZLL/.7J.ZL77Z7X/L7.7;,~N 

N Kiralık hane 
Birinci kordonda Tayyare 

:\ 

sineması yakininde çok kul

lanışlı ve konforu haiz bir 
ev kiralıktır. Taliplerin lzmir N 

borsasında bay F ebmi Sim

saroğluna müracaatları. 
Telefon: 3039 2-10 (S~~ 

Son Dakika 
Harp Başladı Mı? 

ltalyan Ordusu Habeş Sınırını 
Geçdi usa AJi Dağında 

Bugün 
Istanbul 2 (Telefon)- Adis

Ababadan Royter ajansı bildi
nyor: 
Habeş bükü.metince resmen 

teyit olunduğuna göre ltalyanlar 
Musa Ali Dağı yanında bugün 
Habeş topraklarına girmişler 
dir. Çarpışma olmamışbr. Bu
rada sınır tahdit edilmiş de
ğildir. Habeş hükfımeti sınırın 
Musa Ali Dağı yanında teca
vüze uğradığını Uluslar sosye-

Seferberlik Bekleniyor 
tesine bildirerek keyfiyeti} pro
testo etmiştir. imparator bu işin 
tahkiki için bir arsıulusal ko-
misyonun, yahutta Fransız so
malisi valisinin başkanlığında 
bir heyetin memur edilmesini 
istemiştir. 

ltalyanların Eriytre ve So
malı sınırlannın birleştiği nokta 
da Musa Ali dağından ileri geç
tikleri diğer kaynaklarda da te
yit olunmuştur. 

Habeş hükumetince seferber
lik ilanı pek yakındır. Italyan
lar kendilerine teminat verme
dikleri takdirde seferberlik 
emirnamesi yarın (bugün) neş-
rolunacaktır. 

İstanbul, 2 (Telefon) - ltal
yan gazeteleri ltalyanların Musa 
Ali cihetinde Habeş sınırını 
geçtiklerinin dşğru olmadığını 
yazıyorlar. 

Son lngiliz notası -------
Tedbirler 
Verilirse 

ittifakla karar 
tatbik edilecektir. 

--------------------------------------------lstanbul 2 (Ô.D) - Paristen redeki son durum ve Ingiiiz • karar vermesi ihtimali buna se-
bildiriliyor: Gazeteler son İn- Italyan görüşmeleri hakkında hep olmuştur. Fakat bu tedbirler 
giliz sorusuna Fransanın cevabı bakanlar kuruluna bir rapor ancak ittifakla karar verilirse 
müsbet olacağını yazıyorlar. hazırlamakta olan B. Edenle tatbik mevkiine gireceğinden 

Fransa paktın on altıncı mad- ve Tecim bakanı Bay &,uuni- arada daha vakıt vardır. Bu· 
desinin geniş bir surette tefsi- anla görüşmüştür. Bay Edenin nunlaberaber nluslar sos-
rini barışın korunması için in- raporu yarınki bakanlar kuru- yetesi andlaşmasının on al-
giltere kadar zaruri görmek- lunda gözden geçirilecekhr. tıoci maddesinin üçüncü 
tedir. fıkrassı, sosyete tarafıodan 

Dış bakanı Sir Samüel d l k 
Paris, 2 ( Ö.R ) - Dünkü bir kerre bu te bir ere a-

Hor Edenle birlikte Fransa 
gün bir beklenti ve diplematik rar verilince, bunda üye-

büyük elçisini kabul etmiş ve l · b ı t tb.k' d b' b' 
görüşme günü olmuştur. erın un arın a ı ın e ır ı-

mUzakerede bulunmuşlardır. h' ı t Pariste B. Laval lngiltere rine müza ır o masım emre -
büyük elçisi Sir Corc Klark Başbakan B. Baldvin akşam mektedir. 
ile ltalya büyük elçisi B. Ee· gazetecileri kabul ederek Fran· Romada Fransa büyük elçisi 
rutti'yi kabul etmiş ve durum saya bir sorgu notası gönde- kont dö Şambrön dış işleri 
hakkında görüşmüştür. rildiğini teyit etmiştir. Uluslar danışmanı Soriç ile görüşmüş-

Londrada B. Baldvin Cenev- kurulunun zorlama tedbirlerine müştür. ====================== 
Italyada seferberlik 

100 Japon 
Silah dolu 

sübayı Habeşe vardı 
gemiler bekleniyor 

- Baştarafı 1 nci sayfada -
tOO Japon sUbayı 

Ha beşte 
lstanbul, 2 (Ö.D) - 11Royter,, 

Ajansı yüz Japon sübayının 
Habeşistana gitmek üzere İn
giliz somaliıine geldiğini, bun
ların Habeş kurmayında çalı
şacaklarını bildiriyor! 

Paris 2 (Ö.D)- Glob gaze
tesinin verdiği bir habere gö
re japonyadan Habeşistana 

önemli miktarda top, silah, 
mühimmat gönderilmiştir. Bu 
malzemenin bugünlerde Cibuti 
yoluyla Habeşistana geçirile· 
ceği tahmin ediliyor. Japonya· 
dan Habeşistana gitmiş olan 
sübaylar arasında uçakçılar da 
vardır. 

Savafa mAnl olmak 
im kin sızdır 

Loodra, 1 ( A. A ) - ltalya 
ile Habeşistan arasında savaşa 
mini olmak umudu kalmamış
tır. lngilterenin paktın müda
faası ödevini yalnız başına de
ruhte etmiyeceği tekrar edil
mektedir. 

İnglllz hava mare~eh 
Maltada 

Cebelüttarık, 2 (A.A) - In
giliz hava mareşalı Brukpof
ham burada yere inerek uçak
çı sübaylarla görüşmüş ve son
ra Maltaya hareket etmiştir. 

Fransız - lnglllz 
Filoları 

Londra 1 ( A.A ) - Resmi 
çevenler bir lngihz gazetesinin 
dedi~i gibi iki memleket filo-

sunun beraber çalışması hak
kında lngiltere ile müzakereye 
Fransanın tevessül ettiğinin 
doğru olmadı&-ını tasrih etmek· 
tedirler. 

Adende hava hücum
larına karşı tedbirler 
Aden, 1 (A.A) - Hava hü-

cumlarına ve gaz bombalarına 
karşı tedbirler alınmaktadır. 
Burada yaşayan bazi araplar 
ailelerini kendi memleketlerine 
göndermişlerdir. 
ltalya Asker Sevklyatını 

tacll Edly or 
Roma, ( A.A ) - Asker ve 

muhimmat sevkiyatı tacil edil-

mektedir. Cumartesiden pazar· 
tesine kadar yeniden mühim 
miktarda asker ve harb mal
zemesi sevkedilecektir. 

ltalyan gemllerl Glrld 
Sularında 

Atina, 1 (A.A) - Güvenilir 
çevenlerden alınan haberlere 
göre. bir çok ltalyan gemileri 
bir kaç gündür Yunan suların· 
da Girid adası etrafında son
daj yapmaktadırlar. 

Akdenizde bir harb takdi
rinde çok önemli bir nokta 
olacak olan bu adanın üzerin
de ltalyan ve lngiliz hava kuv-: 
vetleri dolaşmaktadırlar. 

lzmir, Manisa, Muğla, Denizli 

Barut bayilerine 
Eskisi gibi acentahğımızdan yüzde beş iskonto ve ayrıca 

yerlerinin uzaklığına göre yüzde bir, yüzde iki, yüzde üç 
nakliye iskontosu ile b~y~Jerimize s?tış yapıl,acaktir. . 

Cumhuriyet bayramı ıçın şenhk fışeklerımız _h7r cmsten 
almak istiyenler siparişlerini şimdiden biJdirmeJıdırJer. 

Telefon 3893 Telgraf. lzmir barut acentası 

Barut av ve ruveJver fişekleri av malzemesi 
av saçması şenlik fişekleri inhisarlar baş satıcısı 

S. 4 - 5 - 6 1-20 (3219) Avni Nuri Meserretci oğlu 

Faşist 
••••••• 

Başkanı diyor ki 
- Baştara/ı ı ind say/ada -

meğe muvaffak olmuştur. Bun• 
dan ötesi kayalık ve sarp dağ· 
dır. Biz şimdi işbu noktasında• 
yız. istediğimiz kadar kanaat
kar olalım ve az şeye kanalım, 
her halde yiyecek bir şey bul
mamız lazımdır. 

" Siz, Fransızlar, bizim dos
tumuz oldunuz. Orta Avrupada 
sulhu tutmak için müşterek bir 
iihtiyaç aram•zda bağ oldu. 
Alman dalgaları Avusturyadan 
Adriyatik ve Bosfor üze
rine akarsa yanyana harbe
deceğiz. Elbet bizim açlıkla ve 
ihtilalle karşılaşmamızı istemez
siniz. 

"Bizi yaşamaktan meneden 
kimdir? Dünyanın dörtte birine 
sahip ve yarım milyar insana 
hakim olan lngiltere, biz biraz 
toprak fethetmek cüretini gös
terecek olursak, sahil şehirle
rimizi ezmek için yüz elli gemi 
gönderiyor. Siz, Fransızlara 

gelince, büyük tehlike ha
linde hiç yardımınıza koş

mıyacak olan arıulusal bir 
kanun saygısile sizi tutuyor. 
Aklı başında her Fransız 
bilir ki, son harpta oldu· 
ğu gibi, lngilterenin bir ka· 
ra ordusu kurması senelere 
bakan bir iştir. Bu orduyu 
kurmağa hazırlanırken o si
ze vapurlar teklif edecek-
tir. Uçaklara, piyadeye ve 
topçuya karşı vapurlar! Düşü-
nünüz, Fransızlar! 

Bu söylevi Hpik olduğn için 
buraya geçiriyorum. Bundan 
ltalya Faşistleri, Başkanların· 
dan en küçüklerine kadar, aynı 
muhakemeyi yürütüyorlar. 

iki komite 
Bu saatta Cenevrede faalıyel 

te olan iki komite vardır. On 
üçler komitesinden. 15 inci 
maddeye uygun önergelerin 
hazırlanmasından, yani zorlama 
tedbirlerine doğru yol alınma
sından başka birşey beklen
miyor. Bellidir ki bu öğud me
seleyi halledecek değildir. 

Fakat Beşler komitesi de 
duruyor. B. Laval uzlaştırma 

işinin devam ettiğini dünkü 
söylevinde pek güzel ortaya 
koymuştur. 

DlplomaUar 
Roma diplomatları birbirlerile 

danışmaktadırlar. Bazılan fikir
lerini faşist hükümetine bildir
mi-ilerdir. ortaya atılan tezler 
böyle hulas1 edilebilir: 

ltalya Habeş topraklanndan 
herhangi bir parçayı feth ve 
ilhak etmekten vazgeçsin. 

Italya Habeşistanın elli yıl
danberi kendi ülkesine kattığı 
topraklar üzerinde bir manda 
ile iktifa etsin. 

Negüs bu toprakların hepsi 
üzerinde kanuni egemenliğini, 

ülkesinin merkez kısmı üzerin
de de mandasız hakiki ege
menliğini muhafaza etsin. 

Italya bu ülkeyi refaha ve 
ileri götürmeğe memur olsun 
ve her sene uluslar sosyetesi
ne yaptığı işin hesabını versin. 

Bu manda, toprak üzerinde 
tahdid edildiği gibi zaman için
de de meseli 30 sene olarak 
tahdid edilsin. 

Bu hareket uluslar sosyetesi 
andlaşmasının birinci, 19, 22 
ve 23 üncü maddelerine da· 
yansın. 

Yalnız an~laşma 

Cenevre nı1amlarını tefsirde 
yetkili diplomatlarla burada 
görüştüm. Bana dedilerki: 

Her hangi bir devlet tarafın· 
dan yapılacak önerge üzerine 
uluslar kurulu veya o olmazsa 
beşler komitesi bahsettiğim 
maddeleri esas olarak kabul 
edebililir ve anlaşmazlığı bu 
yola sokabilirmif. 

Onlann fikrince böylec müt-
hiş bir harbın önüne geçile
bilir. 
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Evet sen! Aynı zamanda Kralını, ba
banı, yurdunu sen kurtaracaksın ! 

Sonra papas bir dua ederek: 
- Fransuva dö Mogorans 

ve Jan döpiyen siz bu açunda 
biribirinize bağladım ve bağ
landınız. 

dedi. Sonra karı ve koca iyi 
dualarını almak için Sinyor dö 
Piyene döndüler. 

Yüzü sessizlik içinde sevinç 
parlıyordu. ihtiyarın kollarını 
kaldırmağa uğraştığını gördü
ler. Bir saniye kadar bunlara 
bakarak gülümsedi sonra, kol
lan birdenbire düştü. 

Bu gülüş, renksiz dudakları 
lstünde kalmıştı. Sinyor Dö 
Piyen artık hayata gözlerini 
kapamıştı. 

Bir saat sonra, Fransova 
Monmoransi şatosuna giriyordu. 
Genç karısını süt ninenin eline 
bırakırken, bir daha bağrına 

basmıştı. Saygı ve ödevini ye
rine getirmek üzere babasının 
yanına koştu. Çünkü babası 
bir atlı ile onu çağırmıştı. 

Fransova şatonun silah sa
lonuna girince, mızraklarla be
zenmiş, altın işlemeli kadife 
saçağın aitında ; üç basamak 
merdivenle çıkılır muhteşem 
bir koltukta oturan babası 
Konnetable dö Monmoransiyi 
gördü. 

Geniş salon; her yeri on iki 
mumlu on iki şamdanla aydın
latılıyordu. Dıvarlar değerli ha
lılar, kılınçlar, zırhlar ve pala
larla süslenmişti. Silahlar ara· 
sında bir çok resimler görülü
yordu Babasının karşısında bü
yük bir çerçeve içinde bir resim 
vardı. Bu resim Fransa hükü
ınetini elinde tutan büyük ba
baları idi. 

Fransovanın babası zırhlı bir 
elbise giymiş, iki elini belinde
ki müthiş kılınca dayamış, 
kaşlarını çatmış olduğu halde 
oturuyor, yanında duran bir 
uşak ta miğferini elinde tutu· 
yordu. 

Bu sılahlarla donatılmış ge
niş odada elli kadar Süoay 
kımıldamaksızın duruyorlardı. 
Konnetablın ağzından çıkacak 
sözü bekliyorlardı.O ise savaş 
alanlarının kahraman bir ku
manclan gibi durumunu ve ida
resini düşünüyordu. 

F ransuva iki senedenberi 
babasını görmemişti. Oturduğu 
koltuğun yanına kadar sokuldu. 
Burada on beş dakika evvel 
gelen kardeşi Hanri rengi 
•ararmış ve solmuş olarak du
ruyordu. Aceba bu delikanlı 
ne düşünüyordu. 

Fransuva dö Mo,.,morans kar 
deşinin fırlattığı kinci bakışı 
görmemişti. Saygı ile babası
nın önünde eği '.di. 

Konnetabl, büyük oğlunun 

boylu, poslu, güçlü, kuvvetli 
bir yiğit olduğunu görerek 
göğsü kabardı. Bunun üzerine 
yüksek sesle söze başladı. 

- Beni dinleyiniz. Geçen 
birinci Kanunda imparator Şarl
ken ordularının kuvvetim önün· 
de yüz çevirdiklerini bilirsiniz. 
Bir kaç gün içinde, soğuktan 
ve hastalıktan altmış bin kişi
lik büyük ordusu mahvoldu. 
O vakıt hepimiz, imparatorlu
ğun çökeceğini sanmıştık. is
panya perişan o~u. Hüknolar 
benim cengaverliğimle yere se
rildiler. Artık barışın başgös
tereceğini ümid ediyorduk. Bü
tün ilkbaharı kralımız ikinci 
Hanrinin tertip ettiği eğlentiler, 
askeri oyunları ve manevra· 
larla geçirdik. Fakat bu seferki 
ayaklanma pek dehşetli! .. 

Konnetabl daha boğuk sesle 
sözüne devam edivordu? 

- Eveti Şimdi müthiş bir 
ders vermek istiyorum. impa
rator yirmi bin ölü. on beş bin 
yaralı, seksen top bıraktığı or
dugahından ayrılırken çok göz 
yaşı dökmüştü, Bak! Yine 
başkaldırdı! Şimdi ilerliyor, 
üzerimize yürüyor! 

F ransuva babasını başını 

önüne eğerek büyük bir ıztırab 
içinde dinliyordu. Hanri kolla
rını kavuşturmuş, gözlerini kan 
bürümüş bir halde kardeşini 
göz hapsine almıştı. 

Konnetabl yüzünü sübaylara 
doğru çevirerek söze yine 
başladı: 

- Dün saat üçde ilk haber 
geldi. imparator Şarlken 

Bikardiya ve Artuva'yı sarmağa 
hazırlanıyormuş; bu çelik gibi 
sağlam ve metin adam büyük or
dufünu tekrar canlandırdı.Belki 
bu saatta piyade ve topçlarını 
zorlu bir yürüyüşle Teruan 
üzerine boğrıı yürütmektedir. 
Hepiniz de dinleyiniz! Eğer 

T eruan düşmanın eline geçerse 
Fransa yok demektir. Büyük 
kral bazretlerile ben şu suretle 
karar verdik. Ordum l'aris ci· 
varında toplanıyor ve iki gün 
içinde yola düıülecektir. Fakat 
şimdilik iki bin atlı Teruana 
giderek kaleye kapanacak, 
düşmanı durdu.mak için son 
neferine kadar canını vermek
ten çekinmıyecektir. 

Sübaylar hep bir ağızdan: 
- Son neferimize kadar ca

nımızı vermekten çekinmiyece
ğiz ... 

Diye haykırdılar. 
- işte bu tehlikeli sefer için 

cesur ve yiğit bir kumandan 
lazım... Bu kumandanı da ben 
seçtim. Fransova oğlum! Bun
ların kumandanı sensin! 

Sendeliyen Fransova; ke-
derli bir sesle: 

-Ben mi? Babacığım! 
Diye mırıldandı. 
- Evet seni Ayni zamanda 

kıralım, babanı, yurdunu sen 
kurtaracaksın! iki bin süvari 
buyuruğunu bekliyor. Haydi! 
git ... Silahlarını kuşan! on beş 
dakikaya kadar hazırlan! yola 
çık. Teruana kadar durmaksı
zın git! Orada düşmanı mah
vedecek, yurdun uğrunda öle

ceksin! Hanri sen de şatoda 
kalarak burasını koruyacaksın! 

Hanri hissettiği sevinci sez· 
dirmemek için dudaklarını 

ısırdı : 
- Janl Artık benim olacak .. 
Fikri zihninden geçti. Hid

detinden yüzü mosmor kesilen 
Fransuva bir adım kadar ge
rilerek. 

- Ne söyliyorsunuz baba
cığım! Ben mi gideceğim. 

Diye bağırıiı. Zavallı deli
kanlı gözleri dönmüş ve bağ
rının derinden yandığını bis· 
setmişti. Sızlıyan kalbi kan 
ağlıyordu. Dünyada kimsesiz 
kalan karısını düşünüyordu. 
Janı gözünün önüne getirdi. 
Gözleri torlandı ve dedi ki: 

- Ben mi gideceğim?! 
Aman! Şimdilik benim için bu 
mümkün değil babacığım! 

Sözlerini tekrarladı. 
Bu sözlerden öfkelenen Kon

netabl kaşlarını çatarak sert 
ve odayı çınlatan bir sesle: 

- Şimdi ata binmeli Fran
sova dö Monmorans 1 Anlıyor 
musun. Hemen yola çıkacaksın! 

Buyurugunu verdi. 
- Yalvarırım babacığım! Be

ni dinleyiniz! Sizden bir iki 
saat müsaade istiyorum. 

- Smuı var-

YENi ASIK 
: 

Marlen Dietrich'in romanı 
Viyana Brodvayında oynıyan bir kızı ·beyaz 

Perdenin en parlak yıldızı nasıl oldu? 
Marlene'in hayatına hakim olan bir şahsiyet silindi. Şimdi 

Parls ... EylUI 
Sade 

1 Marlene Dietrich'in hayatı 

başlı başırı:ı bir romandır. Bu 
Romanın en önemli şahsiyeti 

şüphe edilmez ki, onu bularak 
meydana çıkaran Jozef Von 
Sternbergdir. iki dost nasıl 
buluştular, nasıl tanıştılar? Size 
bir nebze bundan bahsedelim: 

r-·- .. 

i 
Manm /Jıw t1t bır poza 

Jozef Von Sternberg'in ba
kikiğ ismi Joe Stern'dir. Ham
burglu bir işçi ol rak bayata 
atılmıştır. Sternberg menşein· 

den sıkılmıyor. O sadece mu
bayyelesinin esiridir. Büyük 
harbden az sonra fotoğraf ala
rak Amerikaya göçmüştür, 

Serveti, istinatgahı muvaffak 
olmak azminden ibaretti. O 
yaratıcı olan azmi ve sanat 
kudreti sayesinde kendini gös
termekte gecikmedi. 

Holiyvod'ea bir operatör ola 
rak yerleşmişken az zamanda 
sahne vaziliğine yükseldi. ira
desini hükümran kılacak mev
kie geçti. "Şikago geceleri,., 
"Nev-york dokları., gibi filim
ler Stermbergin adını bütl'n 
Amerikaya tanıttı. Bir ço~. saıı' 
aikarları yetişf rdi, sevdirdi ve 
tanıttırdı. Bu kadar çabuk mu
vaffak olan bil' adamın kendi
ni mesud olmuş sayması lazım 
gelmez mi? Halbuki o bir ka
dının eteğine düştü. Onun esiri 
oldu. Bu kadın kimdi?. Bunu 
biraz aşağıda anlıyacaksınız. 

Marlene Dietriche 
Gelince 

Sternberg muvaffakiyetinin 
şahikasına yükselirken Marlene 

Atlantiğin öbür tarafında idi. 
Marlene bir Prüsya Konelinin 

kıııdır. Burjuva çevresinde ye
tişmiş, güzel piyano çalmayı, 

bir kaç yabancı dil konuşmayı 
öğrenmiştir. 

Harb içinde yetişen. harp
ten sonra çılgınlık yillarında 

bayat darlıklarıyla karşılaşan 
Marlen<!ye, sahneye intisab et
mek, artist olmak istiyordu. 
Almanyada enflasyon çılğınlığı 
her şeyi dallandırmış, bütün 
kıymetleri sarsmıştı. Bu devir
de yalnız eğlence için yaşa
nıyordu. Marlene, ilk teşebbü
sünü yaptı. Berlin revüsün
de o günün yıldızı sayı-
lan Margo Lion yanında 
ovnadı. Ve hic süohesiz 

Yeni bir Marlene 'den bahsediyorlar .... 
0rdıı. 

Margo'nun ağır ahengiyle 
şarkı söylemeyi de ondan öğ

rendi. Daha sonraları Marlene'i 
Viyananın Brodway'ında ırörü

yoruz. Marlene'in alay ettiği 

meşhur Alman şairi Klabund 
locasında gözyaşlarını siliyor. 
Halk daha kendisini tanımamış, 
sevmeğe, tutmağa alışmamıştır. 
Viyananın küçük gazetelerinde 
Marlene'in adı bir çok şantaj
lara vesile oluyor. Marlene'den 
yüz bulamıyanlar onu çamur
larda sürüklemek için ellerin
den geleni yapıyorlar. Bin bir 
sergüzeşt masalları yaratarak 
daldan dala konan bu genç 
kızı şunun bunun metresi olarak 
gösteriyorlar. İşte Marlene'in 
hayat romanında birinci kısmı 

teşkil edenler bunlardır. Bir de 
bu Romanın 1929 da başlıyan 
ikinci kısmı vardır. 

Sternberg Berllnde 

Romanın ikinci kısır.ı bu iki 
snatkar arsındaki birliğin ne 
kadar kısır olduğunu göster
meye yeter. Lola-Lola Ameri
kada beklediği yeri alamazdı. 

pürjien morali bu tipte şahsi
yetlerden hoşlanmaz. Marlen 
"Yanık kalpler "X27 "Sa-

" ' " 1 

rışın Venüs ., filimlerinde ta-

ne Sternbergle uyuşa~•Yb'riP" 
Bu adam yanında güniıD 11şıe 
de çıldıracağına inanınıştı. yııP' 
bunun içindir ki ~nu~ ~~ 
duruğundan kurtu ınaga dı ff 
verdi. Zencirlerini kır 
kurtuldu. . ;it 

Sternberg Marlene'sıı . ,... 
film çevirdi. Amerika facı• 

Sternbergin şöhreti Atlantik 
denizini geçerek Avrupaya da 
yayılmıştı. 1929 senesi başlan

gıcında U. F. A. studyoları 

altın pahasına olarak Sternber
gi Berline çekıneğe muvaffak 
oldular. Burada Almanların ilk 

sesli filmi yapılacaktı. Filmin 
en mühim rolünü Emil Yanings 
deruhte etmişti. Sternberg 
Berline gelince kendi zevkine 
göre bir aktris bulmamıştı. Bir 1 

tesadüf eseri olarak Marlene'i 
Berlin kabarelerinden birinde 
gördü. Sansonlarını beğendi. 

Onu yanına çağırarak birlikte 
çalışmayı teklıf etti. Çevrilecek 
olan film Mavi Melekti. Yapılan 
tecrübelerde Marlene Lola ro· 
!ünde o kadar çok muvaffak ol· 

muştu ki Emil Yaningsi bile göl
gede bırakmıştı.Böylece Stern · 
berg aradığı yıldızı buldu. V ! 
ondan beyaz perdenin en me: · 
hur, en unutulmaz fahişesi o!an 
Lolayı yarattı. Siyah ipek ço
rapla örtülü bacakları, donu, 

"1arle11 Dietric'in bir pozıt rJarlt'. 
savvur ettig" iniz Marlene deg" il- Bir heyecan kaynağı... f'lll'iP

1 

'Jk 1 ,, 
dir. Sternerg bu filimleri mün- ne de Strnberg'siz ı 1311 ° 1 basıran Marlene 'in bacaklarını çevirdi: Kırık mabuded· j{ıı~. 
baş dönduren gözlerini, tavır- ondan aşağı kal~ıyor Marlt~ '. 
!arını gostermek için yapılıyor imparatoriçe filmınde r gor 
du. Bu filimlerin hepsi bir sa yine Starnberg'le berabe 511oıır· 
niye için LoJa .. Lolayı hatırlata- dük. Fakat bu soouncııpietrİ' 
caktı. Fakat bunlar Mavi Me- Bundan sonra MarleD~. p.ıııe: 
!ekten ne kadar uzaktılar. ehin Avrupaya döneceg~:y1eııd~ 

Silinen bir şahsiyet rikada çalışmıyacağı 90
1111 

gii' 
Yavaş yavaş bir şahsiyet si- Bu şayiayı çıkaranlar 0 ·stedİ' 

Marle11 Dietric'in bir pozıt 
pudra ve ter kokan teni...Bun- linmeğe başladı. Bu boşalan, 
!ar Marlene'in bakikatta taşı- harap olan varlık Sternbergin 
dığı şeyler değildir. Sternber- harlığıydı. Baştanbaşa azmin 
gin mukavelesinde vücut bul- timsali sayılan adam kendi 
muşlar, temiz bir aile kızından eserının gölgesine eğilmiş, 

çıldırtıcı bir fahişe tipi yarat· onun ayakları dibinde sürünü-
mışlardır. Marlene, daha en yor ve artık ona istediği şe-
büyük zaferlerinden uzak bu- kilde heyecan vermeğe muk-
lunuyordu. Sternhergle birlikte tedir olamıyordu. Von Stern-
Hollyvooda gitti. Stüdyoiar ona bergle maelam Sterbergin iz-
kollarını açtılar.Sternberg-Mar- divaçlarından bahsedildi. Evet 
lene çifti kusursuz, ayrılmaz madam Sternberg... Marlene 
bir çift gibi görünüyorlardı. bu nazarla bakanlar vardı. Bu 

Fakat hakikat böyle deR:ildi. yanlıs bir ırörüştü. Zira Marle-

.. .. . . .. ıı;ıek 1 
• ol' 

mulmuş gıbı gostor bici 
!er. Marlene Ernest LU ı:ııoııtl• 

d·-· k d d para l•'e r e ıgıne an ır 1• 13öY • 
l r mukavele yaptı· ·ıı1'iııde; 
1. endi taliini Sternbergı Şitll 

ff k 0 1dll· Je. 
ayırmıya muva a li sa 

· eşe ' le' Amerika gazetelerı n . r.fa' 
· bır 

/\merikalaşmış yeııı ,,• 
ı .! den bahsediyorlar·, ...... •' 

•••••• · "''j\;~·:·ii<ada 19Jı 
l r baş , 

Yeniden grev e rıe.,.. 
A) _.. ıı' 

Nevyork 1 (A· t !'t 
• lfpor • •' 

Orlaans, Mobile, Gıı giiD bll• 
secola şehirlerinde bU şı1'lı~' 

1 "'arı cı' lıyan grevler derba . Gre' , 
lar husule getirıniştır. ,e s~f 

. taŞ 1'• 
ler polıslere karşı k te' 
palarla hücuın edere · 1'"'' 

. ıneleY 1 r lef 
edilmiş olan hır a d po ıs il 
tarmak istemişlerse eıı:ıbıılar 

bO J'r 
ağlatıcı gaz saçan . lero1 • cİ 
bu hücumları defetıı:ı 1\s ıe0 • 

1 da ıııa 
New - Or aans L. yit 

ıll bll' 
tıwkif olusınuştur. . ıı;ıele 

k. e\fCI il 
denlerinde ı gr ıardır· 
gün işlerine başlaınış k'1 

Daniına~ tJ,.•~t' 
Kıtlık toblantıeı~) _.. 0'0

1', 
Kopenbag 1 (A· kışlı1' :ıır· 

marka parlamentosu şlıYııc3 0ıı 
b ·· ba I 

lantısına ugun 10111111 

Bu devre, parlaıneıı ... . e• 
devresidir. . seçiJll1 rd• 

F olketingin yeııı 
11 

bıılı11 ile 
d - ·bi s0 el velce ol ugu gı Jıii1'fııll al' 

yapılacaktı. fakat k' 11ıılııfJS!.if da ı ·-Y 
muhalefet ara~ın1 bıııııı 1 

lıklar dolayısıy e 
görülmemistir· 
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sa neler olabilir? 
r.7..Z:ia:: ................... ..:: ........... .. 

• 
ır girz

mun en 
arbı 

uv etli 
da Fransa neden 

Dr ve en tabiiğ 
? • 

''" ar u,,dergisf sonjsaytlarından birinde Hal 'a-lngiltere 
~a:s•nda bir harbın ne gibi netice Is r vereceğini 
roı:'ışta. Şimdi de böyle bir harpte Fransanın 

ne olacağını araşllrıyor. 

YAZAN 
BİLİNMIYEN 

Bir STRAJET 
de Elyevnı 'f' ransanın Cenevre 

0Ynadıg~ ·· ı· l · · nin . ı onem ı ro sıyasetı 

b 
ınkar d'l ... 

aşb k e ı mez prestiııne 
tin a anının kuvvetli şahsiye-

e da k tıı Yanma la katmıyor, Ay-
2.aınand b' l . liz. h . a ır talyan - lngı-

de ~bı baş gösterdiği takdir 
illi ransanın bu tabii bake-

ınevk'' b'ı ııne koyan mümtaz 
r co~ f 

sına lra i durumda bulma-
get· aranıyor. Buna kanaat 

•rrnek · · . 
illan ıçın ılu muhtemel düş 

ın eli . d 
k~nl · erın e bulunan im-... arı · V ınceleyelim. 

Utuşnı k . . b rekr a ıç n uluşmak ge-
keuır.) Halbuki bitaraf memle

er e b' b . gilt ır ırınden ayrıla ln-
ere v i 

bınd e talya bir deniz har-
llele ~ veya A~rika harp sah

l"lnden b' . d lnek . ınn e boy ölçüş-
ısterle d . lnecb . rse enızler geçmek 
Uray t' e ınde kalacaklardır 

Va ~ki rakibin kuvveti 
edile:ıngton muahedesile tayin 
ınern· Yaş haddına henüz gir
tİni •ş .. bulunan harp sefinele-

goster · tııı. ln . . en grafıklere bakı-
old gılız üstu .. ni" - ·· •· · · ug~ ugunun ezıcı 

unu •. k . . 1 Yanla gorece sınız. tal-
ı r1n d .. 
llp h ort yüz altı bin ton-
Riliıl a~p gemilerine karşı In-
b. erın h' . 
ın to l ır mılyon yüz beş 

\'etıer·n uk benzersiz bir kuv
lniler 

1 
var. Fakat bir sımf ge

bu U t:Yrı ayrı tetkik edilince 
b 8 unJ·k b' •tar. u ır kat daha göze 

Itaı~atı. harp gemileri 
hnY\ik anların 156200 tonluk 
~llrpte sa~ı harp gemileri ikisi 
•ki senn once yapılmış, ikisi 
tılacak eye kadar çürüğe çıka· 
ikisi d ~re~ede değersiz ve 
"1i4 b ~ enuz ikmal edilme-

u unan yı· • "k' b' rmı ı ışer ın 

edileceği mes~lesile karşılaşı
yoruz. 
Nerde vuruşacaklardır? 

Böyle bir harpte ne lngilte
renin, ne de ltalyamn istilası 

mevzuubahs değildir. Şu hal
de vuruşma alanları olarak 

Çizgili yerler 
Italyanın hava 
hakimi yeti olan 
yerler~ gösteri:r 

sadece ·ı rablus, Mısır, Habe
şistan ve lngiliz-Italyan kolo
nileri vardır. Fakat bu bölge
ler özel kaynaklardc.n mahrum
durlar. Buralarda aylardan beri 
yığılmış bulunan insan ve mal
zeme depoları modern bir har
bın ateşile pek çabuk eriye
biUr. Bunları yenilemek iycap 
edeceğine göre, harbın galibi 
ihtiyaçlarını en iyi tedarik ede
bilen olacaktır. Böylece leva
zim hatlarının korunması me
selesiyle karşılaşıyoruz. Tarab
lus garp Bingazi limanından 

ihtiyaçlarını tedarik ediyor. 

dakikada adadaki mevkilerini 
emniyette · görmiyen lngiliz fi
losu bile oradan başka üssül
harekelere çekilmiş bulunuyor. 
Şu halde bir hava tehdidi bu 
deniz kalesini tecrid etmeğe 
yeter. Malta Sardonyadan uı;uş-

la bir saat uzaKtadır. l:Sır g~ce 

içinde 1500 kiloluk patlayıcı 
maddeler taşıya bilen bir tay
yare Malta limanına en az 3-4 
ton bomba ve torpil atabilir. 
ltalyanların böyle bir tahrip 
1'areketine tahsis edebilecek
leri 200 tayyarenin yaratabile
cekleri tehlike yer yüzünde hiç 
bir filonun kabul edemiyeceği 
bir tehdit teşkil eder. Ingiliz
lerin böyle bir tehlikeden uzak 
kalmak için ltalyan sahillerin
den en az 500 kilometre uza
ğa çekilmeleri ve çok eyi mu
hafazalı limanlara sığınmaları 

. 1 
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ın&maitm~k üzre1İNCİLI. Z 
-Yapılmış J 

Bitmek üzre l . 
Yapl.lmış ITALYA 

-- -----.:. .. =-- - -
tonluk dört . ingıliz - ita/yan rilolamtın bir mukayesesi 
l>ılınak .. eskı ve ikisi ya- Küçük bir demiryoluna daya- lazımdır. Haritaya bakınca gö-
1•tdan 'buzere bulunan zırhh- nan biricik Jiman burasıdır. rülür ki doğu Akdenizde Gi-
r ı aretr B Uz. beşl'k ır. u gemiler üç Somali ve Eritre ile miinaka- ride, bab Akdenizde Balear 

llunı 1 
toplarla mücehhezdir lat ise Süveyş kanalı ile kır- adalarına, Bingaı.ideki ltalyan 

ol arın k 
an } . . arşısına çıkacak mızı denizden geçmek suretile levazım hatlarından çok uzak-

380 ngılız d . 
ve 40 onanmasında ıse yapılmaktadır. lnğiltere bu le- lara kadar lngiliz gemileri için 

htı ol 
6 lık toplarla müceh- vaz.im yolları üzerinde hare- sığınacak emniyetli bir liman 

tona karak 29 bin tondan 42000 kette bulunabilir mi? yoktur. Şu halde nereye gide-
. adar 'd 

~Jderi gı en on beş deniz Akdenizin mukadderall cekler ? Yunan sularına, me-
Yalrııı b~evcuttur. Bunlardan Haritaya bakınız.Malta, Trab- sela Girid sahillerine... Fakat 
ol ır tane · t k b atak ı 81 e aşına lus ve Bingazinin münakalat böyle sularda büyük bir filo-
}'arıynn ~a~yanların biraz işe yoluna hakimdır. Fakat bu üs- nun himayesi sahilin tayyare-
dakika · ı~ı zırhlısını bir kaç sülhareke, harp ilanının ertesi lere karşı toplarla eyi muhafa-
}'ollıyabil~Ç•nde denizin dibine günü Italyanlar için bir tehlike za edilmiş bulunmasına, deniz 
oı~ u·. k d l k l!'Jer olmaktan çıkacaktır. Bununla altı gemilerine arşı a çe i -
Diğ sınıflara gelince demek istiyorum ki Ingiliz ten ağlarla örülü bulunmasına 

~iler1·:er sın.ıflardaki harp ge- b k M 1 bag" lıdır. Şu halde lngiliz filo-) .• l ayrağı artı ata üzerinde 
bılerin ge ınce, burada Ingi- dalgalanmayacak... ltalyanların sunun batı Akdenizde Cebe· 
ariz. b' ~ayı üstünlükleri çok bütün ağızları toplarla örtülü lüttanğa, doğu Akdenizde ise 

nb~tı!a bır baldc değildir. Bu- ı b d k Mısır sahillerine veya Kıbrısa ır k era er b k d o an u a aya as er ihracına 
l Uvvet .. .. u a ar ezici teşebbüs etmek sure~ile kıy- iltica etmesi muhtemeldir. Böy-
talyan ustunlüğij karşısında mettar filo)annı tehlikeli ve lece Akdenizin iki kapısına 

" ın ın h ~nu la a va mahlcum oldu- yersiz bir sergüzeşt arkasında kuvvetle elinde tutacaksa da 
t'd. lı n~etmeyiniz. Zira bu- feda edip etmiyeceklerini kes- orta Akdenizde ltalyanlar mu-

ar ın ne şekilde idare tiremem. Bu satarlan yazdığım azzam kuvvetlerini Tarablusa 

dökmekte serbest kalacaklar
dır. Bir kelime ile Akdeniz 
bir ltalyan gölü haline gele
cektir. 
Kırmızı denize gelince 
Erytre ve Somalinin levazım 

ihtiyacını temine gelince me-

sele burada büsbütün başka 

bir şekle girer. Zira lngiltere 
kırmızı denizle Hind denizıne 

hakimdir. Somalida ve Erytre
deki Italyan kuvvetlerinin Ha
beşlere karşı kazanacakları as· 

ker'i muvaffakıyetler ne olursa 
olsun pek çabuk açlığa ve tes
lim olmağa mecbur kalacak
lard\r. 

işte bir lngiliz-ltalyan harbi
nin özel içyüzü öylece meyda
na çikmaktadır. ltalya Akde· 
nizde aşağı yukarı serbest ola
caksa da lngiltere bu sınırlar 
dışında her tarafın hakimi bu
lunacaktır. Böyle bir harb müz
minleşebilir. Zira muhariblerden 
hiç birini ko:aylıkla kalbinden 
vurmak kabil degildir. 

Fransa lnglltereyle 
beraber olursa 

Ingilterenin Akdenizde düş .. 
manını yere sermek için mah
rum bulunduğu emniyetli üssül
harekelerJe tayyare kuvvetle
rine Fransa maliktir, Ve Ital
yanın bütün gayretini sarfede· 
ceği harekat alanının tam kal
binde bunları elinde tutmakta
dır. Kuzey Afrikadaki Fransız 
sahillerine, Bizerteye, Susa, 
Sfaksa bakınız. Bunlar ltalya 
karşısında yer almış nöbet
çilerdir. Bir de buralarda 
lngiliz donanmasına sığınma 
hakkını verdiğimiz düşün va
ziyetin ne hale geleceğini ko
laylıkla anlarsınız. Buradaki 
durum Maltaya hiç benzemez. 
Malta tayyare istasyonu düş
manın ilk bombardımanında 

tahrip edilebilir. Bizerteye ge
lince burada sahil sonsuz gi
bidir. Gemilerin demirliyebile
cekleri yerler pek çoktur. Ve 
mükemmel surette muhafazalı 
olan Fransız sahillerine dağı
lacak bir lngiliz filosu düşman 
tayyarelerini çok güzel aldata
bilir. Zaten düşmanın taarruz 
tayyareleri sahillerimize yak
Jaşmağa bile cesaret edemiye
ceklerdir. Zira avcı tayyarele
rimizle karşılaşacaklardır. işte 
o zaman bu sahillere kuvvetle 
dayanan lngiliz donanması ezi
ci üstünlüğünden istifade ede
rek derhal Akdenize hakim 
kesilecektir. Bingazi, Tarablus 

SahHe 7 

Habeşistandaki kadı tılar 

imparatoriçe başta 
rak sargı hazırlı yor 

-

Oüzellnüc me.şlmr ola11 Hanulı beyaz bir kadmla bir Habeş şe./min karısı 
Adis baba .28 eylOI u Bu fikir birdenbire doğdu. 

Şehir baştanbnşa büyük he- Burada ve yilayetlerdeki kadın 
yecan içindedir. Bütün evlerde yardım kollarının üyeleri bini 
kadınlar yaralılar için sargılar geçti. Bir ayda 100 bin frank 
hazırlıyorlar. imparatorun sara- tan fazla iane topladık. Haf· 
yında bizzat imparatoriçe 30 ka- tada üç defa öğleden sonra 
dar maiyetile birliktehiç durma- kurulda toplanıyor askere 
dan çalışıyor. İmparatorun en sarğı hazırlıyoruz. 
küçük kızı olan Prenses T sehal Bu sabah 8000 sargıyı Sa ... 

libi ahmerden doktor Hart-
aynı ateşli faaliyete karışmıştır. mania Harara gönderdik. Harp 
Bu henüz on beşinde olan başgösterirse bütün Habeş 
prenses Avrupalı gazetecileri kadınları bizim gibi ça!ışacak· 
kabul ederek harp olduğu lardır. O zaman salibi ahmere 
takdirde Habeş kadınlarının yardım kollarımız on binlerce. 
nasıl çalışacaklarını anlatmıştır: kadınla takviye edilecektir. 

Oal/alı ve Somalı 'lı kadmlar 
........................... ······-···················································· 
malzeme yolları lngiliz işgali 

altına geçecektir. Böylece 
Trablus Garp Mısır ve Tunus
tan hareket edecek kuvvetle
rin ateşi altında kalacaktır. 

Öte yandan Afrikadaki üssül
harekelerine dayanan lngiliz 
uçakları ile Fran9ız uçakları 

bütün Italyan topraklarına ha
kim olacaklardır. lngilizlerin ha
va kudreti faaliyete geçebil
mek imkanını bulacaktır. lttal
yan denizi bir lngiliz gölü ola
caktır. 

Kırmızı denizde 
Harpta Fransa bitaraf kalın

ca Cibuti limanından Habt>şis
tana harp malzemesi geçme
sine müsaade etmiyecektir. Bu 
takdirde Habeşler düşmanla
rını mağlup etmek için önle
rinde boşluklar yaratmaktan 
başka bir taktik tak 'p edemi
yeceklerdir. Bilakis Fransa 
lngiltere ile beraber olursa 
Habeşistanın en geniş ölçüde 
harp ihtiyaçlan temin edilecek 
yardımcı kuvvetlerle bu muha
rip milletin galebesi emniyet 
altına girecektir. Hülasa Fran
sanın müttefiki lngiltere yanın
da barba girmesi Akdenizde 
lngiltereye deniz hakimiyetini 
temin edecek, Trablusu tecrid 
edecek ve ltalyanm bütün 
ümidleri boğulacaktır. ltalyan 
yarım adası da lngiliz topları· 
nın tehdidi altında bulunacak
tır. Bu netice ltalyanın ihtizarı 
olacaktır. 

Bir de buna Fransız ordu· 
sunun harekete geçmesi ihti
mali katılırsa bu ibtizar daha 
çabuk ve daha yakın oJacaktır. 

Fransa ltalya ile 
Blrllkte olursa 

O zaman her şey değişir. 

Cezayir ve Orana dayanan 
Fransız hava kuvvetlerinin teh-

didi altında Cebelüttarık tutul· 
maz hale gelir ve lngiltere Ak
denizdeki mevkiini derhal 
kaybeder. Fakat Fransanın bi
taraflığı halınde de lngilterenin 
A kdenizdeki durumu pek sağ
lam olmadığına göre Fransız 
müdahalesinin en ağır basacağı 
yer Kırmızı denizdir. Hindis
tandan ve Afrikayı dolaşmak 

suretile lngiltereden gönder
diği malzeme ile kolonilerinin 
ihtiyaçlarını temin ve ltalyanın 
Somali - Ereytre kolonilerini 
ele geçirmek imkanını bahs
eden Kızıl deniz ve Hind de
nizi hakimiyeti de Fransanın 
ltalya lehinde müdahaJesile 
suya düşer. Zira bizim tehdi
mizle birlikte lngiltere, ikinci 
planda da kalacak olan bu 
harp sahalarını terkederek bü
tün harp gemilerini ve kuvvet
lerini şimal denizine çekmek 
mecburiyetinde kalır. Kırmızı 

deniz sahillerinin ablokası ha
fifler. Italya geniş soluk alır. 
Cibuti şimendüferi de Habeşi 
istila için mükemmel bir vasıta 
haline gelir. 

işte bütün bu sebepler do
layısiledir ki Fransa, lngiltere 
ve ltalya arasındaki bir sava
şın tabiiğ hal..emi mevkiindedir. 

1-is:llr.ım:IDlis:l .. &Eimlllillll~· 

Kiralık Yalı 
Karşıyakada Salih Paşa 

caddesinde klüp hizasında 
denize karşı önii ve arkası 
bahçeli son derecede kon
forlü bir Yalı ( 73 ) elektrik 
ve telefon tertibatını havi 
olduğu halde ehven fiatla ki
raya verilecektir. 

lstiyenlerin ve görmek ar-
zu edenlerin f 5164 J numa
raya Telefonla m üracaa ti arı. 

( 3-15 ) 3153 s. 5 - 6 



Üç ölüm cezası 
Tasdik edildi 

Ankara, 2 (A.A) - Kamu• 
tayın dünkü toplanbsındn Düz
cenin Nubviran köyünden 
Mustafa oğlu Ali Akyazı Bey
nerit köyünden Mustafa oğlu 

Zekeriyanın, Sökenin Çeltikçi 
mahaUesinden Yusuf oğulJann
dan Hacı Şerif oğlu Canbaz 
Süleyman çavuş ile Koçarlı 

nahiyesinin Tekeli köyünden 
kör Ali oğullarından Süleyman 
oğlu Hüseyinin ölüm cezalarına 
çarpılmaları hakkındaki komis
yon mazbataları tasvip olun
muş ve Cuma günü saat 15de 
toplanılmak üzere dağılmıştır. 

Arsıulusal 
Parlamentolar Tecim 

Kenferansı 

Londra 1 ( A.A )- Arsıulu
sal parlamentolar tecim konfe
ransı, eski Fransız finans ba
kam B. Jermen Marten'in para
ların istikrarı hakkındaki rapo
runu tetkik etmiştir. Bu rapor
da konferansın istihbar ve ba-
şarma vazifeleri tasrih edil
mektedir. 

Ingiliz, Holanda, Çek ve Ma
car delegeleri de bu mühim ve 
karışık mesele hakkında beya
natta bulunmuşlardır. 

Bulgaristanda 
Kabine buhranı yalanlandı 

Sofya, 1 ( A.A ) - Bulgar 
telgraf Ajansı yeni esas teşki
lat kanunu hakkında kabine 
üyesi arasında anlaşmazlık mev
cud olduğu ve kabine buhranı 
muhtemel bulundugu hakkında 
yabancı memleketlerde çıkan 
ıayiaların asılsız olduğunu bil
dirmektedir. 
~ ~ ,Y/ ZAl'f./L. 

Gayri menkul malların açık 
artbrma ilanı madde 126 

D. No. 935-273 
Tire icra memurluğundan : 
Açık arttırma ile paraya çev

rilecek gayri menkulün ne ol
duğu 7360 metre murabbaında 
zeytin ve saire bahçesi. 

Gayri menkulün bulunduğu 
mevki, mahallesi, sokağı nu
marası. Tire Kınab mahallesi 
Su çardağı mevkiinde .. 

Takdir olunan kıymet: Yedi 
yüz lira. 

Arttırmanın yapılacağı yer, 
gün, saat : 1-11-935 cuma gü
nü saat on beşte. 

1 - işbu gayri menlrnlün 
arttırma şartnamesi 1-10-935 
tarihinden itibaren 935-273 nu• 
mara ile Tire icra dairesinin 
muayyen numarasında herkesin 
görebilmesi için açıktır. ilanda 
yazılı olanlardan fazla malumat 
almak istiyenler işbu şartna
meye ve 935-273 dosya numa
rası ile memuriyetimize müra
caat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için 
yukarıda yazılı kıymetin yüzde 
yedi buçuğu nisbetinde pey 
akçesi veya milli bir bankanın 
teminat mektubu tevdi edile
cektir. ''124,, 

3 - ipotek sahibi alacak
lılarla diğer alakadarların ve 
irtifak hakkı sahiplerinin ~ayri 
menkul üzerindeki haklarını 
hususiyle faiz ve masrafa dair 
olan iddialarını işbu ilan tari
hinden itibaren yirmi gün 
içinde evrakı müspitelerile bir
likte memuriyetimize bildirme
leri icap eder.Aksi halde hak
ları tapu sicilile sabit olma
dıkça satış bedelinin paylaş-

masından hariç kalırlar. 
4 - Gösterilen günde artBorsa Haberleri 

DUn Borsada 
Yapllan Sata,ıar 
~ 

Çu. Alıcı Fiat 
13 
14 

, tırmaya iştirak edenler arttır
ma şartnamesini okumuş ve 
lüzumlu malumatı almış ve 
bunları tamamen kabul etmiş 

836 T Debüas 5 
731 Jiro ve şüre. 7 
471 D Arditi 6 25 
519 M J Taranto 7 
428 Y ı Talat 6 50 
283 J Taranto mah 5 87 
267 J Kohen 6 75 
256 Koop ittihad 6 25 
249 Üzüm kurumu 6 25 
249 Manisa b koop 6 75 
241 Şerif Riza hal 6 
172 S Süleymanov 8 25 
169 S Gomel 5 75 
159 Kırka Kazım 7 62 
153 Vitel 7 25 
103 H Alyoti 6 25 
62 F z Abdullah 8 50 
40 P Paci 7 75 
36 Beşikçi z bira 5 25 
19 Alazraki tica 8 
13 S Celardin 8 75 
13 Çolak o Nuri 7 25 

9 J Taragont 10 
3 Len Recyo 1 O 
5481 Yckfın 

8 50 
14 
10 75 
7 75 

12 
14 
7 50 
9 50 

13 
16 50 
8 

10 75 
10 
13 50 
10 

8 
5 25 
8 
8 75 
7 50 

10 
10 

252388 Eski satış yekunu 
257869 Umumi satış yekunu 

i nek 
Çu. 
1019 

Alıcı Fi at 
muh alıcı 5 65 11 25 

Zeyt"nyağı 

20 tou muh alıcı 28 28 
Zahire 

Çu. Cinsi 
539 Buğday 5 37 

14 Bakla 4 50 
162 Akdarı 3 25 

86 Kumdarı 5 
2500 P çekird 2 35 

2G H Pamuk 42 50 
148 B Pamuk 
42 ken palamut 340 

Fiat 
6 
4 50 
3 25 
8 
2 40 

43 50 

430 

Para Piyasası 
2-10-1935 

Alış 

Mark 50 20 
İsterlin 614 
Fr. Frangı 8 28 
Dolar 80 
Belga 21 12 
İtalyan lireti 1 O 20 
İsviçre Fran. 40 87 
Florin 85 
Kr. Çekoslo. 5 24 
Avstr. ilini 23 50 

Satış 
50 70 

619 
8 30 

79 40 
21 55 
10 30 
41 12 
85 37 
5 27 

24 

ad ve itibar olunurlar. 
5 - Tayin edilen zamanda 

gayri menkul üç defa bağırıl
dıktan sonra en çok artbrana 
ihale edilir. Ancak arttırmı.ı 

bedeli muhammen kıymetin 

yüzde yetmiş beşini bulmaz 
veya satış istiyenin alacağına 

rüçhani olan diğer alacaklılar 
bulunup ta bedel bunların 
gayri menkul ile temin edilmiş 
alacaklarının mecmuundan faz
laya çıkmazsa en çok arttıra
nın taahhüdü baki kalmak 
üzere arttırma on beş gün 
daha temdit ve on beşinci gü-
nü aynı saatta yapılacak art
tırmada, bedeli satış istiyenin 
alacağına rüçhani olan diğer 
alacaklıların o gayri menkul 
ile temin edilmiş alacakları 

mecmuundan fazlaya çıkmak 
şartile en çok arttırana ihale 
edilir. Böyle bir bedel elde 
edilmezse ihale yapılmaz. ve 
satış berleli düşer. 

6 - Gayri menkul kendisi
ne ihale olunan kimse derhal 
veya verilen müddet içinde pa
rayı vermezse ihale kararı 

fesholunarak kendisinden ev
vel en yüksek teklifte bulunan 
kimse arzP.tmiş olduğu bedelle 
almağa razı olursa ona razı ol· 
mazsa, veya bulunmazsa he
men on beş gün müddetle art
tırmaya çıkarılıp en çok arttı-

rana ihale edilir. iki ihale ara
sındaki fark ve !!{eçen günler 
için yüzde beşten hesap olu· 
nacak faiz ve diğer zararlar 
ayrıca hükme hacet kalmaksı
zın memuriyetimizce alıcıdan 
tahsil olunur. Madde 133 .•.• 
Bahçe.. Yukarıda gösterilen 
1 - 11 - 935 tarihinde Tire icra 
memurluğu odasında işbu ilan 
ve gösterilen artırma şartna

mesi dairesinde sablacağı ilan 
olunur. 

Tarih ve icra memurunun 
resmi mühür ve imzası 1/10/935 

3223 ( 3225) 

Az işitenlere mahsus 

Kulak aletleri 
Yeni model 
Yeni çeşit 

Kulaktan geçme 
küçük düğmeli 
model 

TİLKİLİKTE 
Yeni "İzmir,, eczanesi 

tor 

SARAÇOGLU 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane : lkinci Bey-
ler sokağı 65 Tel. 3956 

Evi Ka.antina tramr- · cad
desi No. 596 Tel. 2545 

~!!:%::ir;: 
Kemalpaşa icrasından : 

Kadı oğlu bay Ahmede borç
lu Kemalpaşadan müftü oğlu 

bay Mehmedin işbu borcundan 
dolayı tahtı hacze alınan ve 
2280 sayılı kanun mucibince 
beş seneye bırakı lan ve taksiti 
vermediğinden dolayı 2004 sa
yılı kanun ile satışı talep edi
len Kemelpaşa tapu dairesinin 
mart 933 yıl ve 83 sayılı ka
saba caddesinde bir bap kah
vehane sağı yol solu hacı Du
man Haralumbi elyevnı Yan
yalı İdris arkası duman hara
lumbi clyevm idris önü yol ile 
çevrili 6 arzında ve 830 tu
lünde yani 49/80 M.M ve 1000 
lira değerinde olup işbu kahve
hane açık arttırmıya çıkarılma
sına karar verildi. Birinci art
tırması 5-11-935 tarihine müsa
dif pazartesi günü saat 11 de 
Kemalpaşa icra dairesinde ya
pılacağı ve bu arttırmada de
ğerin yüzde 75 ni bulduğu tak· 
dirde en çok arttırana ihales\ 
çekileceği şayet değerin yüzde 
75 ni bulmazsa ikinci açık art
tırmaya çıkarılacağı ikinci açık 

arttırması 21-11·935 yılına mu
sadif çarşamba günü saat 11 
de Kemalpaşa icra dairesinde 
yapılacağı bu arttırmada her 
ne fiat olursa olsun en çok art 
tırana ihalesi 2004 sayılı ka
ııun mucibince yapılacağı ve 
yerin arttırma şartnamesi her
kesin görebilmesi için 20 gün 
müddetle açıktır. 

Bu yerin vergi borcu sat ş 
bedelinden çıkarılacağı ve art
tırmıya iştirak edeceklerin yiiz
de yedi buçuk pey akçesi ver
meleri ve banka mektubu ib
raz etmeleri ve daha fazla ma· 
lumat almak istiyenlerin Kemal
paşa icra dairesinin 929-987 
sayılı dosyası1'la müracaat et
meleri lüzumu ilan olunur. 

3214 (3223) 
~ 

lzmlr Beledlyeslnden: 
1 - 50 bin Bandırma paket 

taşının eksiltmesi 15-10-935 
gününe temdid edilmiştir. Be-
deli muhammeni beş bin beş 
yüz liradır. ·Beher taşın bedeli 
muhammeni on bir kuruştur. 

Şartname başkatipliktedir. Söy
lenen günde saat ona kadar 
lzmir belediyesinde toplanan 
arttırma ve eksiltme komisyo
nuna 413 liralık teminat mek
tubu veya makbuzu ile müra
caat olunur. 

2 - Kahramanlarda beledi
yenin piyango için yaptırdığı 

evin bir senelik icari açık at

tırması 15-10-935 gününe tem
did edilmiştir, Ev 49 ncu ada
nın 37 sayılı arsası üzerinde 
yapılmıştır, Şartname başkatib
liktedir. On liralık teminat 
mektub veya makbuzu ile be
lediyede müteşekkil artırma 

ve eksiltme komissonuna gc?· 
linir. 3226 (3220) 

ozEL Yusuf Riza Ana ve ilk okulu direktörlüğünden: 
Binası yeniden ve noksansız bir surette yapllmış olan mekh. blmlz:,. 

Ana ve ilk kısımlarına talebe kaylt ve kabulU eylOIUn ikisinde baflar •• 

Ana kısmı : 4, 5, 6 yaşındaki yavruların yetiştirilmesi için 
~u-zL/..OLTL}ULD""LZZl en son usullere göre hazırlanmıştır. 

Kayit işi : için her gün. saat ( 9 DAN 17) ye kadar yeni binanın 
C?ZO'..azxr/%ZZV!J KESTELLi CADDESı üzerindeki kapısında• 

girilerek okul direktörlüğüne müracaat olunmalıdır 

Bayanlar 
Türkiyeye ilk defa getirt

mege muvaffak olduğum 
dünyanın en son sistem ve 
en mükemmel makinesile 8 
dakikada 11 aylık ondüleyi 
korkusuz, tehlikesiz ve her 
çeşit saçları hiç sıcaklık duy
madan yalnız kadın berberi 

Minik Sıtkı 
yapar. 

Geçeciler caddesi 4 katlı 
yeni binasında. Telefon 3101 

Ur!3~~~csz:::(3~1~3~2)am· ...... 
,.,.Y/Z//./L7.//J..ZL//L7Z/..Z.///~ 

~ DOKTOR ~ 

~Zetai aratçı~ 
~ İÇ HASTALIKLARI ~ 

mütahassısı ~ 
ikinci Beyler sokağı Türk s 

müzayede salonu bitişiğinde ~ 
~ No. 45 ~ 

Öğleden sonra 15-18 kadar ~~ 
~ hastalarını kabul eder 
' (1250) Telefon 3806 
L'::rzz:AOZ/.7/././Z/Y./L//////L///Z,,~ 

Ölü Elzear Gifre terekesi 
tasfiye heyetinden : 

Terekesi hali tasfiyede bu
lunan ölü Elzear Gifre'nin ta
sarrufu altında bulunan lzmirde 
Birinci Kordonda eskiden (Ay 
Park) gazinosu namı verilmiş 
olan ve halen C. H. P. si Al
sancak nahiye ocağının bulun
duğu eski kayda göre, 554 ve 
55411 numaralı ve 927 tarih 
35 sıra numaralı tapu senedine 
nazaran zemini Bezmialem Va
lide Sultan vakfından icareli 
sağı ve solu rıhtım şirketinin 
denizden doJma arsaları, arkası 
ikinci Kordon, önü Birinci Kor 
don ile,. çevrili bin yüz doksan 
altı arşın ve kırk santim ölçü
sünde b:r arsa üzerine inşa 
edilmiş lrnhvehane ve hane ve 
motor dairesi bulunan ve do
kuz yüz otuz senesinde mah
kemece tayin olunan vukuf 
ehlinin yirmi üç bin dokuz yüz 
kırk Jira kıymetinde olduğunu 
bildirdiği gayri menkulün açık 
ariırma suretile satılmasina ka
rar verilmiştir. 

Gayri menkulün birinci ar
tırması 4 ikinci teşrin 1935 ta
rihine tesadüf eden pazartesi 
günü saat on beşte lzmir'de 
Selanik bankası karşısında 

Bahçeciler hanmdaki dairesin
de vazife gören ahkamı şah
siye sulh hakimi huzurunda 
yapılacaktır. Yapılacak birinci 
artırmada alıcı tarafından ve-
rilecek para gayrı menkulün 
tahmin odilmiş olan kıymetinin 
yüzde yetmiş beşini bulursa 
ihale edilecektir. Şayed birinci 
artırmada verilecek para gayrı 
menkulün tahmin edilmiş kıy

metinin yüzde yetmiş beşini 

bulmazsa artıran alıcının taah
hüdü baki kalmak üzere 20 
ikinci teşrin 1935 gününde 
saat on beşte ayni mahalde 
ikinci artırma yapılacaktır. Ya
pılacak bu ikinci artırmada 

gayri menkulün ençok artıran 

alıcı üstünde bırakılmasına ka • 
rar verilecektir. 

Artırmaya girmek istıyenle
rin ıayri menkulün tahmiı:ı edil· 

17-26 (2001) 

zmir inhisarlar 8aşmüdürlü
ğünden: 

be· 
1 - Çamaltı tuzlasında yapılacak " 29679 ,, buçuk lira I· 

deli keşifli tuz değirmeni kapalı zarf usuliyle eksiltmiye kall'I 
muştur. 

2 - Eksiltme şartnameleri 150 kuruş mukabilinde başoıücllr-
lüğümüz mübayaat komisyonundan ahnacaktır. 1 

3 - Eksiltme 19-10-935 cumartesi günü saat 11 de Jsta•bu 
inhisarlar umum müdürlüğü alım satım komisyonunda yapıla· 
caktır. d 

4 - Teklif mektupları kanundaki hükümlere göre yukal1 
8 

tayin edilen gün ve saattan hir saat evveline kadar kooıisJ011 
reisine makbuz mukabilinde verilecektir. 

5 - Eksiltme, şartnamenin maddei mahsusudda yazılı şeraiti 
haiz olanlar arasında yapılacaktır. 

6 - isteklilerin yüzde yedi buçuk muvakkat teminat parası 
olan " 2226 ,, lira ile birlikte müracaatları. 3,10 3229 (3226) 

lzmir Milli Emlak Müdürlii
ğ 41 nden : 
Karşıyaka Alaybey Sezai sokağı 2 eski 2 taj No. 

34
7 

694 metre murabbaı arsa 
Karşıyaka Alaybey mektep sokağı 37 - 39 - 41 eski 37 taj 

2
66 

No. 2663 metre murabbaı arsa 
Karşıyaka alaybey meydan sokağında 31 - 35 No. lu 788.50 

19
7 

· metre murabbaı arsa 
Karşıyaka Osmanzade Tahir sokağında 6 No. lu 1302.50 

45
6 

metre murabbaı arsa 
Buca yukarı mahalle dar sokağında 3 No. lu 145.72 metre 22 

murabbaı arsa d .. 
'b'O ev 

Yukarıda yazılı arsaların mülkiyetleri 30 - 9 - 935 tarı ~ bıJ 
itibaren bir av zarfında pazarlıkla satılacaktır. Isteklilerın1.,,. müddet zarfmda hergüo milli emlak müdüriyetine müracaatı ) 

3221 ( 322 

IKarahisar Maden Suy 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şif alı maden suyudur 

Her yemekt~ bir iki 
Bardak içiniı 

Tı'lkilı"k Y · ı· · · T 1 f · 20
67 

enı zmır eczanesı e e on · 

miş olan kıymetinin yüzde yedi 
buçuğu nisbetinde pey akçesi
ni ahkamı şahsiye hakimliğine 

yatırması veya milli bir banka 
nm teminat mektubunu getir
mesi lazımdir. 

Bu gayri menkul ile alakası 
olanların hususile faiz vesair 
müddeiyat sahibi kimselerin 
ilan tarihinden itibaren yirmi 
gün zarfında keza mahkemeye 
müracaat etmeleri lazımdır. 

Artırma şartnamesi ilan tari
hindeq itibaren on gün sonra 
icra dairesi dellalı Mehmed 
Ali'de olacaktir. 

,.... t zarfııı" 
Tayin edilen müdde c1ar· 

. alaka 
da müracaat etoııyen abfl' 

l azara 
ların müracaat arı n 1'•Y-

tapu 
mıyarak satış parası dağitıl•" 
dındaki alakadarlara . bır•"ı· 
rak paylaşmadan barıÇ 
lacaktır. da faı:19 

Gayri menkul hakkın . ab" 
• · letJP 

izahat almak ıstıyen bke_,e· 
kamı şahsiye sulh ıua ,..1ıı• . o• .... 
sine ve tasfiye heyeti çatal" 
da Gümrük karşısında ,ıı 1a· 
kaya hanında 15 nuın~r ... l1'•" 

S lirn e ~ • 
zihanede avukat a iJjJI ~ 
caat etmeleri lüıuıııu ~nırıQ 
nur. 3213 ~~ 



Sev ket .. 
MUKAVVA KUTU 

eğül 
ATELYESİ 

:S-0--Y-0-H;:. - ~-0-Ç"'Cr~ 

utn çeşitl~riniıı her tiirliisü 
En F antazi Kutular 

ftlrnanyadan yeni getirilen en son sistem 
rnakfnalarla, plyasan·n en tecrü beli v e 

bilgiçli ustaları tarahndan y pıhr. 

Temiz iş, Uygun ~art 
Halimağa Çarşısı No. 35 

---~--8 - 8 h-2 (2038) 
r ~~~~~~m~ ~~~~& 

Umum aslaların azarı Dikkatine 
rıe~n s~n sistem mide, karın ,bağırsak, böbrek ve doğru
k ıcesı lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalar, 
d a~ık bağları. düztabanlar için taban korsaları gayri tabii 
h ogan çocukların vücutlarındaki iğrilikJeri doğrultma ci
l ~ları, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur-
~·· !ah doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiraımız olan 
l u e arrik el ve ayakJar. talebelerin çalışma esnasında fır-
.a~an kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
ıçın korsaJa r. 
lLETRuRKıYENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLERı 
ve M AGBET ve ITıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 

tıTEHASSlSI 

l'ahr· Blza 
1( Bey tarafından yapılır 

k d abuJ saatleri : 10 iJa 12,30 öğleden sonra 14 - 16 ya 
a ar. 

ADRES: İzmir Kaymakam Midhat bey cadesi No. 20 
( 355) S.7 

pev et emiryolla"ından: 
gösten~Iik muhammen kira bedellerile mevki ve cinsleri aşağıda 
açık erılen gayri menkuller, 14-10-935 Pazartesi günü saat 15 de 
lctnıe a~·lırma usulile İz mirde Basmahane istasyonunda 7 nci iş-

İst k ~nasında kiraya verilecektir. 
lltu e lılerin, yine aşağıda binalar hizasında gösterilen miktarda 

Vakkat t · · ttiw · "k l ~t • emınat vermeleri ve kanunun tayın e gı vesı a ar 
a-~şe girmeğe kanuni mani bulunmadığına dair beyannamelerle 

HIJ g .. 
liıınıd~nde saat 16 ya kadar komisyon reisliğine müracaatları 

B .. 
hUı~1 ı~e ait Şartnameler Alsancakta sekizinci işletme müfettişlik 
~ev~·· a parasız dağıtılmaktadır. 

u Cinsi Senelik Muvakkat 
muhammen teminat 
kira bedeli miktarı 

l\t,ancak . kuruş kuruş 
esk· . • 1 ncı kordon 12 kapı No. baraka 12000 900 
ka.,

1 ıtfaiye binası kahvehane ve önün-
ı.. Ştsında 
~branı nJ de bahçe 
soka - a arda Sepetçi 2 kapı No. dükkan 9600 720 
Segı~~a 21-25-29-3 3029 (3124) 

Rôsten~l ık muhammen kira bedellerile mevki ve cinsleri aşağıda 
a.çık tı en gayri menkuller 7-10-935 pazartesi günü saat 15 de 

artırnıa ı·ı · d 7 · · · 1 t llıe b" usu ı e lzmirde Basmane ıstaıyonun a ıocı ış e • 
ınastncla k" . k . istek)'( . ıraya verılece tır. 

rııu"akk 1 erın, yine aşağıda binalar hizasında gösterilen miktarda 
Ve · at teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar 
at. ışe gitmeğe kanuni mini bulunmadıgw ına dair beyannamelerle 

.T rıı .. 
laı1ın:~nde saat 16 ya kadar komisyon reisliğine müracaatları 

ll r. 
~ u işe "d f · ı ·k ui11asınd aı şartnameler A lsancak sekizinci i şletme mü ettış ı 

a.ı a Parasız dağitılmaktadır. 
nı evL·· 

Klı Cinsi Senelik Muvakkt 

lı .... · .. ,lt 1 . 
l\.h ' 10ci Kordon 

llleda • I>: .... • ga ma.u1 ,,1· .... ,, 1 . ~~ 

c; • ın · K eJ·L cı ordon 
•u:el k ao ağında 

ltnıir Al 
buy--k sancak 
içitı~e depolar 

12 No. mağaza 14 
d epo 

muhammen 
kira bedeli 

Lira 
1000 

84, 586 No. depo
lar (Çivi fabrikası 
olarak kullanılıyor) 
A 6, 7, E 6 ve 3 üncü 
kat depolar ve için
deki kalbur makina-
lan ve tesisatı 

360 

2000 

teminat 
miktarı 

Lira 
75 

27 

150 

§ Sen l" 2 0-24-28-2 3028 (3120) 
"4ağıd e 1~. muhammen kira bedellerile mevki ve cinsleri 
'aat l; gosterilen gayri menkuller, 9-10-935 Çarsamba günü 
7 ilci . ide Pazarlık usulü ile lzmirde Basmahane istasyonunda 
lste~1·t~e binasında kiraya verilecektir. 

llluvakk 
1 erın, gene a§ağıda binalar hizasında gösterilen miktarda 

Ve İşe ~t teminat vermeleri ve kanununun tayin ettiği vesikalar 
ilYni gügı~rneğe kanuni mani bulunmadığına dair beyannameleri tt 
1'ııtndı n e saat 16 ya kadar komisyon reisliğıne müracaatlal'ı 

b r. 
0 u iş . 

binasınde aıd şartnameler Alsancakta Sekizinci işletme müfettişlik 
'1evk' a parasız dağıblmaktadır. 

1 
Cinsi Senelik Muvakkt 

lıtnir kenıe . .. rı .. 
ı ı .. 

muhammen 
Kira bedeli 

21 No. lu büfe kahvehane 15000 
12, ve 107 No. kahvehane 19000 
ve yanında ev 

teminat 
mıktan 

1125 
1425 

Yolcu ııaJonu içinde 5000 375 
tütüncü barakası. 

20-24-28-2 3030 (3121) 

Şekil No.1526 0 .K. Şekil No. 1526 F.O. Şekil No.1611 D.F.O 

A MON 
Yıldırım markalı 

Bu fenerler iki yüz metre mesafeyi gösterir. Ayarlıdır.iki 
yüz metre dahilindeki mesafeye ziyayı dağıtır ve toplar. 
Y a~sı kristal camlı ve yuvarlak kristal camlı üç nevi olup 
he- hangi bir şeklini tercih edebilirsiz. 

Bilhassa Zabitana, Polislere, Bekçilere mahsustur 
OJZT.LYJY.L77.77.Z/.77777.'TL/.ZZZ7..z:T..LZZZ71ZX7JJ~~-ıı:z.i!:'%2~21 

DEPOSU : lzmirde Suluhan civarında No. 28-9 
v Anadolu Hurdavat magazası 

Ödemişli Hüseyin Hüsnü ticaretbanesidir 

·····································································: 

BAŞDURAK 

HAMDİ NÜZllET 

Sıhhat Eczanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz ilaç ve 

tuvalet çeşitleri satar. 

• • • . 
• • • • 
:'" 

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

ç 
1 
L 
L 
E 
R 

Kanzuk eczanesi müstahzaratından 

Balsamin Eksiri 
Cildin daimi yumuşaklığını ve tazeliğini artırır. Yüzdeki çil

leri ve l&keleri alır. Sivilceleri tamamen yok eder. Tıraştan son

ra cilde latif bir tazelik ve serinlik verir. Eczanelerle ıtriyat 
maiazalarında bulunur. 

46WY 4 Afi SS'4P 

lzmir T: amvay veelektrik sos
yetesinden: 
Şebeke ameliyatı dolayısile cereyanın: 
1) Bu ayın dördüncü Cuma günü saat 8,30 dan 17 ye kadar 

ikinci kordonda ve mücavir sokaklarda; 
2) Bu ayın 5 nci Cumartesi günü saat ~,30 dan 12 ye kadar 

Kiathane caddesinde Hamam sokağından ıstasyona kadar - Sür
meli ve Lile sokaklannda. 

Kesileceği sayın abonelerimizce bilinmek üzere ilin olunur. 

to 

Birinci sınıf emrazı cerrahiye ve 
ameliyatı cerrahiye mütehassısı 
ADRES: 

Çivicihamam civarında Müftü sokak 

Her nevi izahat ve krokiler için aşağıdaki 

IZMIR ACENTASJNA Müracaat Ediniz. 
G. D. G i R AS 

Yeni Manifaturacılar çarşısı Saffet sokağı No. 3 
Telefon No: 2413 P. K. No. 234 IZMIR 

lznıirliler Is tan bul da nerede buluşurlar 

Beyoğlunda Bristol otelinde -Sirkecide Osmaniyeotelinde 
Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 

olan ve herkese kendisini sevdiren bay Omer LUI· 
fldlr. Bay Ömer Lütfi lzmir Askeri otelinin mües
sisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herkes 
bilir. lstanbulda her iki otelde konaklıyacaklar kendi 
evlerindeki rahatı bulacaklardır. 

Bütiln bu fevkaladeliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

Baş ağrısı mı ? Nevralji mi ? 
Derhal bir kaşe 

AL 1 N 
ÇRIPIN'in tesiri kat'idir. Kolay hazmedilir, müessir 
maddeleri ~ücuda derhal yayılır. Kalbe dokunmaz 

'· ?brekleri yormaz 
diş madJnU fabrikasının mütehassıs kimyaker

leri tarafından yapılan GRIPIN her eczanede vardır 
7.5 kuruşa satılır -· 



Fratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAİS 

KUMPANYASI 
Anvers - Rotterdam - Ams

terdam ve Hamburg limanları 

için 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 
birinci teşrinden 12 birinci teş
rine kadar yük alacaktır. 

4 - HERMES vapuru 21 
bırinci teşrinden 26 birinci teş
rine kadar yük alacaktır. 

5 - GANYMEDES vapuru 
S ikinci teşrinden 8 ikinci teş~ 
rine kadar yük alacaktır. 

Burgas - Varna ve Kösten
ce limanlan için yük alacakhr 

1 - HERMES vapuru 4 bi
rinci teşrinde bu limanlar ıçın 
yük alacakbr. 

GANYMEDES vapuru 19 
birinci teşrinde bu limanlar için 
yük alacaktı r. 

SVENSKA ORıENT LıNEıN 
Rotterdam - Hamburg - Co

penhage - Danzig - Gdynia -
Oslo ve lskandinavya limanları 
için yük alacak olan vapurlar 

1 - VINGLAND vapuru 2 
birinci teşrinde bu limanlar için 
yük alacaktır. 

2 - VASLAND motörü 16 
birinci teşrinde buradan hare· 
ket edecektir. 

3 - NORDLAND motöril 
iki ikinci teşrinde buradan ha
reket edecektir. 

ıSERVİCE MARITıM RUUMAİN 
Malta - Katanya - Cenova 

MarsiJya - Barselon ve Cezair 
limanları için yük alacak olan 
vapurlar 

1 - ALBA JUL YA vapuru 
iki birinci teşrinde gelip aynı 
günde hareket edecektir. 

2 - SUÇEAVA vapuru 27 
birinci teşrinde gelip 28 birinci 
teşrinde hareket edecektir. 

Yoku ve yük alır. 
Zegluga POLSKA S. A. 

kumpanyası . 
Doğru Anvers ve Gdynia 

limanları için yük alacak olan 
vapur. 

1 - LEWANT motörü 10 
birinci teşrinde yük alacakbr. 

ilandaki hareket tarihlerin-
deki değişikliklerden acenta 
mes'uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için ikinci Kor
donda Tahmil ve Tahliye bi
nası arkasında FRATELLI 
Sperco vapur acentahğına mü-
racaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2005 

Paris fakültesinden diplomalı 
Diş tabipleri 

Mnzalter Eroğul 

Kemal ~~"eti ndağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan baş!ıyarak 

Beyler - Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 

N. V. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
Deutche Levante Llnie 

ITAURI vapuru halen lima
nımızda olup Anvers Direkt, 
Rotterdam, Hambur,;? ve Bre
men için yük almaktadır. 

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

"TROJA vapuru 2 birinci teş· 
rinde bekleniyor. 5 birinci teş
rine kadar Anvers Direkt, 
Hamburg ve Bremen için yük-
liyecektir. . 

WASGENWALD vapuru 14 
birinci teşrinde bekleniyor. 18 
birinci teşrine kadar Anvers, 
Rotterdam, Hamburg ve Bre· 
men için yükliyecektir. 
SOFIA motörü 31 birinci teş

rinde bekleniyor. 4 ikinci teş
rine kada:- Anvers, Rotterdam 
Hamburg ve Bremen için yük
liyecektir. 

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

ARMEMENT H. SCHULDT 
Hamburg 

NORBURG vapuru 8 birinci 
teşrinde bekleniyor. Anvers, 
Rotterdam ve Hamburg için 
yük alacaktır. 

DEN NORSKE Middelhavs 
Linje (D/S. A/S Spanskelinjen 

OSLO 
SARDINIA motörü balen 

limanımızda olup Havre, Dippe 
ve Norveç limanlarına yük 
alacaktır. 

BOSPHORUS motörü 23 bi
rinci teşr inde bekleniyor.Dippe 
Dünkerk ve Norveç limanlarına 
yükliyecektir. 

Arment Deppe - Anvers 
EGYPTE vapuru 20 birinci 

teşrinde bekleniyor.Anvers Di
rekt için yük alacaktır. 

ESPAGNE vapuru 11 birinci 
teşrinde bekleniyor. Anvers 
Tlirekt için yük alacaktır. 
The Export S/S corporation 

Neuyork 
Şimali Amerikaya doğru se

ferler. 
EXMOUTH vapuru 22 birinci 

teşrinde beklP.niyo". 
EXCELSIOR vapuru 30 bi

rinci teşrinde bekleniyor. 
EXILONA vapuru 30 eylülde 

bekleniyor. 
ABOUKIR vapuru ha-

len limanımızda olup Birleşik 
Amerika için aldığı malları Is· 
kenderiyede EXETER transat
lantik vapuruna aktarma etmek 
üzere lskenderiyeye gidecektir. 
A VUSTURAL YA Ve YENi 

Zelandaya seferler 
Hidiviye kumpanyasının A

BOUKIR vapuru halen limanı 
mızda olup Peninsular & Ori
~nt Line kumpanyasının BEN-
DICO v~pururuna Port-Saitte 
aktarma edilmek üzere Avus
turalyanın bütün limanlarına 
mal alacaktır. 

Johnston Warren Lines Ltd. 
Liverpul 

JESSMORE vapuru 30 ey
lülde bekleniyor. Liverpul ve 

Cuma ve salı 8 den 10 a Anversten yük çıkanp Burgas l 
·-;;ka:d:a:r:m:e:m=le:k:e:t:h:a:st:a:n:e:si:n:d:e:: Varna, Köstence, Brai la ve 

• • Galatz için yük alacaktır. 
Doktor Service Direct Danubien 

Tuna hattı 

Fahri• Işık BUDAPEST motörü 25 eylülde 
bekleniyor. Belgrad, Novisaad 

· Komarno. Budapeşte, Bratisla-
lzmir Memleket Hastanesi va, Viyana ve Linz için yük 

Rontken mütehaassısı alacaktır. 
Her Nevi RONTKEN ALISA vapuru 8 birinçi teş-

Muayenelerl 

YENi ASIR 

Oliver Ve Şii. 
LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BıR İNCİ 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

Liverpool Hattı 
ROUMELIAN vapuru 20 ey

lülde Liverpool ve Svansea 'dan 
gelip tahliyede bulunacaktır. 

DIDO vapuru 17 eylülde 
beklenilmekte olup 21 eylüle 
kadar Liverpool ve Glasgov 
ıçın yük alacaktır. 

ROuMELIAN vapuru 19 
eylülde Liverpool ve Svansea-

dan gelip tahliyede bulunacaktır 
LONDRA ve HULL HATTI 

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

EGYPSTAN vapuru 27 ey
lülde Londra HulJ ve Anvers
ten ~elip tahliyede bu'unacak 
ve ayni zamanda 6 h"~riniev
vel~ kadar Londra ve Hüll için 
yük alacaktır. 

The General Steam Vavi
vation co. LM. 

STORK vapuru 27 eylü'e 
kadar Londra için yük ala
cakhr. 
DEUTSCHE LEV ANTE Linie 

GALILEA vapuru Hamburg 
ve Anversten gelip tahliyede 
bulunmuştur. 

Not: Vapur tarihleri ve va
purların isimleri üzerine de~i
şiklik lerden mesuliyP-t kabul 
edilmez. 

MITATOREL 
Adres - Beyler Numan 

Zade sokağı Ahenk mat-
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

(22~ 

CZZZZZZX~LrL:r,../,7ZZ"AZ:TJ~t'Z'!2!2 

DOKTOR 

Ziya Gö~şin 
MERKEZ hastanesi 
KULAK, BOGAZ 

BURUN ŞEFı 
~ ikinci beyler sokağı 
~ Beyler hamamı karşısında 

No. 41 . 
Saat 3,5 dan saat 6 ya kada~ 

TELEFON 3686 
R Ev telefon numarası 2505 N 
CT/////.~Z'.7:777YL6:ZZZ7.ZZZ:.~ 

~YX7:///./T~ZZZJrZ/ZZZZZ7.:ZZ:ZJB 

~ Mua.Jım Doktor' .. 

1 A~met Hulüsi · 
~ 

~ ALATAŞ 
:\ 
~ lç hastalıkları doktoru · , 
~ Kemeraltı Şamlı sokak No.20 ~ 
~77777T/.'777Z777ZJrhZ~ZZZZZ'LJ 

Meserret Oteli 
lzmir Kemeraltı Hükumet 
Caddesi karakol karşısında 

30 sene j?İbi uzun bir zamandanberi temizlik v~ istika
metile nam kazanan otelimizde bu defa esaslı tamirat ya
pılmış ve yeniden otelciliğe ait levazımatı tedarik edilerek 
teşrif edeçek olan sayın müşterimizin her türlü istirahatleri 
temin ve tam manasiJe bir aile ocağı olmuştur. 

Civar ilçe ve ilbaylardan gelecek konuklarımıza 
haricinde kolayhkJar gösterilmektedir. 

Otelimizde bir gece konuklamak her hakikati öğrete
cektir. Akşam'arı temiz hava almak için taraçaJarımız müş
terilerimize açıktır. 
Aşlama sularımız meccanendir. 
Yatak fiatlarında esaslı tenzilat vardır. 

BU MEVSiMDE NEZLE 
BÜYÜK BİR AFETTİR 

TRAMVAYIN, OTOBÜSÜN, VAPURUN mikroplu 
Havasından SELAmET ile kurtulursunuz 

Selamet F erı· t Si~i nezle~en uaşka menenjit, 
grıp ve agız burunla yol bulan 

hastalıkları S l "' t F • t Başka isimli ben
bırakmaz... e ame erı zerleri size boş va-
kıt kaybettirir. 

U. DEPU: !j. FERİT ŞlF A ECZANESi 

- Neden sizde içmiyorsunuz - 1 

Fazla sıcaklarda iştibanız bsilir yemek yiyeme1 
diğer taraftan fazla terlediğiniz için kalori sari 
zayıf düşersiniz. 

Bunu karşılamak bu zayıab telafi etmek )azı 

Ne yapm 

Tecrübesi yapılmış binlerce kişiye gençlik, sıbh 
neş'e vermiş olan 

Ki na LOtl 
yi alıp kullanmalı 

Kullanıpta faidesini görmeyen yoktur. 
Her eczanede bulun 

Eczacı 

Kolonya 
Akta 

ve esan 
Koku, zevk, merak, uğraşma işidir 

Eczacı Kemal Aktaş diyorki: Çocuklu
gumda, g-ençliğimde kokuya merakım bü
yüktü ( 30 ) senelik eczacılık hayatımda 
hep koku ile uiraşhm. 

İşte eserlerim : İddia ediyorum benim 
kokularımdan daha üstÜJI bir koku bulup 
göstermek imkanını vermiyorum. 

• ıZMıRLİLER 
Şahidimıiniz değilmi ? 

Gönül, Baharçiçeği, Altınruya, Y aaemin, 
Fulya, Leylak, Akşamgllneşi, Son babra, 
Menekıe, Amber. 

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

Dikkat edeceiiniz iki nokta 
vardır. 

Birisi Eczacı Kemal Aktaı 
markası. 

İkinciıi 

Hilal eczanesi 
Takliti yoktur, çünkü yapı

lamamakdadır. 

İsimlerini benzetenler asıl
larının kıymetini ıröıtermeye 
yarıyorlar o kadar ... 

Salon, yemek ve yatak odalarınızı 
Kardeşler mohilyeJerile süsleyi 

Merkez: 
İzmir 

İkinci Beyler 
Sokak 

Nu. 102 
Ti. 3778 

Aı 

J(ı 

Nu. 

Buseneki 9 Eyliil panayırında en lüks paYyon Bara 
deşler pavyonu olacaktır. Modern mobilyelerimizi g6roı~: 
den hazırlanınız." Pavyon Nu. 108 ......... _.,,, -Ve Elektrik Tedeavileri rinde bekJenjyor. Belgrad, No-

y .. · · visad, Komarno, Budapest,Bra- • 
urüyemıyen ve bilhassa lzmı·r muhasebeı· hususıye 

RAŞI.TI"K ki U tislava, Viyana ve Linz için 
Viole tat:.~cuvear~on~:~ yük alacaktır. lzmir Defterırf arlı .. «ından: 

Vurut tarihleri ve vapurlann !i't dür)Ü~Ünden: 
ile KEL tedavileri yapılır. isimleri üzerine mesuliyet ka- lssısınm vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına göre dd t 
İkinci Beyler sokak fmn bul edilmez. haczedilen Hasan hoca mahallesinde hisarönü mevkünde kain Vali konağı için alınacak mobilyalar 15 gün mü e 

karşısı No. 25 N. V. W. F. Hanri Van Der 42 sayılı .mağaza tarihi ilandan itibaren yirmi bir gün müddetle miye konulmuştur. ihale müddeti 30-9-935 tarihinden 
T .. l .. Enn• ?l\d.? ~---"-"-~~...__-.......~-------...ı...,.o11atılıa cıkarıJdıOında e_v: iirme . tiY_eııleriıulefterdarl.~· ~·~._....--l,.,__,4-10-935 tarihine . e 'n ihale ıl 


