
otya'da Katedral kilisesin· 
de Bulgar krala Boris'io 
"hhatı i~in ayin yapılmış 
le prans Kiril de hazır hu· 
lunnıuştur. 

• ULUSAL 
. ., 

lzmirde çıkar, akp.mcı siyasal gazetedir 

• Bavyera hududunda devle· 
tin emniyetine karşı hare· 
kette bulunmakla maznun 
28 Alman, Çekoslovaya tara· 
tından tevkil edilmişlerdir. 

~:-------------------~:----------------------~--------------~------------------------------------------------------------~ : 2 - No : SOS Telefon: 2776 - Cuma - 4 Birinci Teşrin 1935 Fiatı (100) Para -------------------

arp, bütün iddetile Devarri E~diyor 
Adua Cephesin.de, Igam'e Doğru llerli
yen Italyanlar Bozgunluğa Uğradılar 
Adis-Ababa 3 (A.A) - Bugün öğleden sonra Adua?dan alınan haberlere göre, Italyan uçakları açık şehir 

~~rine 70 bomba atmışlardır. ilk bombalar kIZ1lhaç işaretini taşıyan hastahanenin üstüne düşmüştür. 
kınci homhaı·dıman iki tayyare tarafındau saat 10 da yapılmışllr. ~ 
Adis . Abalıa 3 (A.A) · Röyteı· Ajansı ayıaı·ı bildiriyor: 
ltalya aleyhine beslenen hisler en hat noktasına varmıştır. Sarayın balkonuna çıkan Imp,arator kılıç ve 

'-bancalarını çekmiş olan binlerce kişil:k muazzam bir halkın haykırışları ile karşılanmıştır. 
burada söylendiğine göre, Adua ve Adigı·at arasında Igam'e doğru ilerliyen ltalyan kuvvetleri bozguna 

~~tanıışlardır. 
~ lstanbul 4 (özel) - Sahillerimize yakın olan 12 ltalyan adasında tahkimat yapılmadığı taktirde bitaraf 
•lacağımız hakkındaki diplomasi kanaatımız, Roma siyasal mabatiliııde büyük dikkatle karşılanmıştır. 
~ l8tanbul 4 (özel) - Adis-Ahabadan alınan son haberlere göre, bütün Habeşistanda görülmemiş derecede 

t heyecan vardır. Eli silah tutan cepheye koşuyor. 
~ letanbnl 4 (özel) - ltalyan kuvvetleri, bOtün hududlarda ilk hattı tutmağa muvaffak olmuşlar ve fakat 
'beş ordularının şiddetli mukavemeti karşısında ilerleyememişlerdir. Harp, ansızın başlamış ve Habeş 

lltdularmın, harbe sebebiyet verilmemesi için evvelce _boş bıraktıkları 30 kilometrelik saha, ansızm ltal
)'-lar tarafindaıı işgal edilmiştir. 
ı. l lanbul 4 (özel) - Pal'isten haber veriliyor: Dün geç vakit, Elize sarayında bir toplantı daha olmuş ve 
'lQ)Ya-Habeşistan lıarhııııu, yalnız Afrikada ve mevzii bir şekilde kalması için tedbirler düşOnülmüştOr. Bu 
~ta Fransız kabinesi tekrar toplanacak ve ayni mevzu üzerine önemli konuşmalar yapacaktır. Gerek Pa
~e gerekse Londra hükUmetlet"i arasında mütemadiyen muhabereler devam ediyor. 
l ~~ar cephesinde hnynk hazırlıklar il~ bombalar bir hastahaneye düştü~~~~~N~n·ıu•s•s•a•y•ı~~.~h·az•ı•~·.k•l•a•rı~~~• 

tıgilizler esaslı ter- Isvİf;reli nıütahas-
tiba t alıyorlar. sıs tetkikat yapıyor 

ı"•r hizmetinde bulunan yüksek 
~8ilizler iş başuıa çağırıldılar 
~:'deriye, 3 ( A.A ) - durmakta ve bunlar hergün 
~ f ~llvvetlerinin toplan- limandan açılarak manevra· 
:'t '-''"•11z devam edi- lar yapmaktadır. 
~ 1)tnaı mevkiine yeni J ·---
~. b k .. vvetleri gelmiş ve a p on 
~t •va blicmlarma karşı 
~b •lın11tır. 

çGlünü Iskenderiyeye Geııerali tayya-
~'t. •ta deaıiryolunun son 

••va, gereci ile do- re ile Çine ha-
~~~ reket etti ' '•nı gaz.etesioio yaz· 
ti t~tt; ltalyanlar Au· .,t 
~ 1tıda sınır ıipcr· 
~~ttk tahkim ediyor· 

• t, tıce kuvyetler toplı· 
~o lil licuın otomobilleri 
.~ '•r ' tı . ~ ·Ehram gazetesi· 

, 1ia11a göre Mısır biz· 
,_\( bulanan ve izinli 
t.ı~"'•k ln2iliz memur· 
~,.._fla itleri baıına ça • 

dır. lıkenderiye li-
45 lnıiliı ıımiıi 

lstanbul 4 (Özel} - Tok· 
yodan haber veriliyor : J,:ıpon 
generali Baçoyi, tayyare ile 

Formuz adasına gelmiştir . 

General, oradan Çine müte
veccihen hareket etmiştir. 
Hareketinden evvel gazete· 
cilere diyevde bulunan Baçu· 
yi, Türkiıtanda baıhyan Ko· 
müoist hareketlerinin sandü· 
rülmesi için Japonyanın b6· 
tiln kuvfetile çalııacatını ve 
zira bu ipa, Japonya içia 

llabcş savaşçılarımlmı ~rcrıç Mr borıı:an ~ 
Adiı-Ababa, 3 ( A.A) - nesinin üstüne düşmüıtür. 

Röyter ajansından: Aduanın Adis-Ababa, 3 ( A.A) -
ltalyan uçakları tarafmdan Habeı ~uvvetle!i l~aly~n 
bombardımanı ııraıında ilk kuvvetl~rıne. dogru deri • 

b b l k l h h t h 
mektedır. lkı kuvvet arasında 

om a ar ızı aç aı a a· t i d.d b ı ı 
emaı ı m ı en aıı o • 

bayat memat mea'eleai ol· muıtur. 
dutunu beyan etmiıtlr. - Detıaını 2 inci ıalaiftde -

.......... 
BütQn parti mensuplarının nüfus 
işine yardım elmeleı-i İeteniyor 

Ankara, 3 (A.A) - Gt:· etmelerini biltlln kurumlarına 
nel nüfus sayımı için mllşa· tamim etmiıtir . 
vir sıf alile memleketimize ·-----
çağrılan lıviçre federal Çocuk 
istatistik bürosu mildiirü M. 
Şuvayle. bugün istatistik 
genel direktör muavini Sc· 
lim Aykut'Ja birlikte Kayse
ri'ye hareket etmiştir. 

Seyahatları Sivas, Amasya 
ve Samsona kadar devam 
edecek ve bu yerlerde sayım 
.hazırl klan tetkik edilecek 
ve Selim Aykut, sayım hak· 
kında umumi konferanslar 

verecektir. Ayni maksatla 
ve ayni zamanda ölüm, do· 
gum anketini hazırlamak üzre 
genel direktörliik ıeflerinden 
Faik Sinob'a, Şevket Erzu· 
rum~ Mebm•d Ali Erzincana, 
ve GilmBıbaae ve Trabzoaa 
Nef'i Marq, Ur.fa ve Aate· 
be, Nuri ve b6tlln parti mu· 
ıuplarmın ıayım ifiae yarclam 

Esirgeme kurumunun 
vardımları 
ol 

Ankara, 3 ( A.A) Çocuk 

esirgeme kurumu genel 

merkezi on beı Eyllllden 

birinci Teırine kadar 1309 
çocuia yardım etmiıtir. 

Bunlardan 263 ü hasta ço· 
cuk ve anne genel merkeıia 

pol! kliniklerinde balulm11 
ve aağatılmııtır. Dit bakım 

evinde 342 çocuğun ditleri 
bakılmıı ve aağıblmııhr. Ge· 
nel merkezin banyolarında 
624 çocuk ye anne yıkan
mııtır. Sllt damlasında her 
ılln 65 çocuta verilmiı, 15 
elıule 678 kilo laeclava ılt 
datablmlflll. 
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Bindistan'da çıkan isyaı(lıareketi, gittikçe genişlemekte devam ediyor -: ·----
:_Türkistaıı'ın Peşaver hölgesiııde 

kanlı müsademeler olmustur 
' Isyaıı eden Müslüman halkı, her tarafta toplanmakta ve toplu bir 

halde tenkil kuvvetlerine k~arşı gelıııek için hazır]ıklarda hulunınaktadır 
Istanbul 4 ' Özel) - Bombaydnn gelen son haber

ler, Tnrkistandaki isyanın gittikçe genişlemekte oldu
ğunu bildirmektedir. İsyan eden 1\10.s)Qman halkı, ten
kil kuvvetlerine karşı gelmek O.zere toplu bir halde 

Yunanistanda iç işler 

hazırlıklar yapmaktadır. Peşavcr bölgesinde kanlı mn. 
sadameler olmuştur. 

Asiler ilzerine sevk olunan 30 bin ki~ilik , mun· 
lazam iogiliz ordusu, asilerle henüz temasa gelmemiştir. 

Kış haşladı 

Parlanıento, ayın l(aradenizde görül 
8 in de toplanacak memiş fırtınalar 

·-·-· Toplantıdan maksat, genoydan önce 
kralın davet edilmesidir. 

lstanbul 4 (Özel) - Ati
na 'dan haber veriliyor: 

Nazılar Meclisi, bugün 
fevkalade bir toplantı yapa
cak ve iç siyasayı müzake· 
re edecektir. Söylendiğine 
göre, bugünkü toplantıda, 
saylavlar kurulunun bu ayın 

Bulgar 
Kralıııın sı bhati 
için ayin yapıJdı 

lstanbul 4 (Özel) - Sof
ya'dan haber veriliyor: Bü
yük Katedral kiJisesinde 
kral Boris için büyük bir 
ayin yapılmış ve kralın 
sıhhati için dua edilmiştir. 
Bu ayinde prens (Kiril) de 
hazır bulunmuştur. 

Son haberler, inal Boris'in 
Varna'ya giderek orada bazı 
redolarda bulunduğunu bil
diriyor. 

ilk honıhalar 
Biı· hastahaneye düştü 
-Baştarafı 1 inci salıifedı• -

lstanbul 4 (Özel) - Adua 

Ussa ve Pedoğru mıntaka
larıoda çok kanlı çarpışma
lar cereyan ediyor. ltalyanlar 
evveli Aduayı ele geçirmek 
için büyük gayretler sarfet
mektedirler. Habeş orduları 
muannidane mukavemet et
mekte ve ltalyan kuvvetle
rinin ilerlemesine mani ol
maktadırlar. Her iki taraftan 
önemli miktarda telefat var
dır. 

lıtokholm, 3 (A.A) - Bü
tün lsveç gazetefcri Habeş 
harbile meşguldür. IstokhoJm 
Tidringen gazetesi genel bir 
felakete mani olmak lazım 
geldiğini yazıyor. 

Degüs mubter gazetesi 
tedbirler alınmasını iste· 
mektedir. 

Londra 3 (A.A) - Röyter 
ajanıına Adis· Ababa'dan 
gelen bir habere göre Adua· 
nın fİmaJindeki Habeı ku· 
maodanı Roa Seyuo Italyao 
kıtalarına ağır topçu ateşi 
açmııtır. 

Londra 3 (A.A) - Röy· 
ajansı Adiı • Ababa'dan 

sekizinci günü fevkalide 
toplanmasına karar verile-

cektir. Mecliıin yapacağı 

bu toplantıdan mak1&t, kral 

Jorjun, genoydan evvel ve 

meclisin kararile çağrılma
sıdır. 

Almanya 
Gazeteleı;i ne 

yazıyorlar 
İstanbul 4 (Özel ) - Mu

nihten haber veriliyor : Bü· 
tün Alman gazeteleri, ltalya 
Habeşistan harbını büyük 
bir heyecanla karşılamışlar
dır. Ayni gazeteler, Ayrupa· 
nın çok nazik dakikada bu· 
lunduğunu ilive ediyorlar. 

28 Alman 
Çekoslovakya tarafın· 

dan tevkif edildi 
Prağ 3 (A.A) - Bavyera 

hududu yakipindeki Rayazdov 
da devletin emniyetiae karşı 
harekette bulunmakla maz· 

nun Çekoslovak vatandaşı 
28 Alman tevkif edilmiıtir. 

k.ar 
Ereğli'de kış 

haşladı 
lstanbu 3 (Özel) - Erei· 

tiye dün gecedenberi müte
madiyen kar yağmaktadır. 
Havalar çok soğuktur. 

öğreniyor. Tigrin şimalinde 
şiddetli bir savaş olmuştur. 

Habeşler Italyanları geri 
çekilmeğe mecbur ettikleri· 
ni iddia ediyorlar. geri çe· 
kilme hareketi tayyarelerin 
himayesinde olmuştur. 

Londra 3 (A.A)- Adis"A· 
babadan Röytar ajansıne 
gelen bir telgrafa göre; ltal· 
yanlar Musa Ali vadisinde 
ciddi hiçbir mukavemete ma
ruz kalmadan ilerlemekte· 
dirler . 

Adis-Ababa, 3 ( A.A ) -
Ras Seyun Aduan şimalinde 
şiddetli bir ltalyan topçu 
ateşi vaki olduğunu bildir
miştir. 

-----------
Zarar çoktur. Deniz fırtınaları 

kısmen durmuş gibidir 
Gireson 3 {A.A) - Ka· 

radenizde uzun yıllardır ben· 
zeri görülmemiş ve işitilme· 
miş büyük bir fırtına çıktı. 
Fırtınanın limanda ve mer
kezde yapmış olduğu zara
rın şimdiye kadar tesbit 
edilen plançosuna göre, te
cim eşyası ile limanımızda 

demirliyen beş motör bat
mış ve parçalanmıştır. On 
sekiz kişi olan Reis ve tay
falarından on ikisi herkesin 
gözü önünde, çok feci ıu· 

rette boğuldular, altısı güç
lükle ~kurtarıldı. Boğulanlar
dan birinin cesedi çıkarılmış 
diğerleri dalğalar arasında 
kaybolup gitmiştir. 

Bundan başka 4 mavuna 
batı . Sahilden iki hammal 
ile bir kadını dalgalar aldı. 
Bunlar güçlükle kurtarıldı. 
Bütün telgraf telleri kırılmış, 
ilimizin her tarafında tel ko
nuşması durmuştur. Fırtına 

hafifleyince teller tamir edil 
miş ve muhabere yeniden 
açılabilmiştir. Fırtına deniz 
kıyısındaki iki evi harap et
miş ve sahilde serili fmdık· 
lardan bir kısmını ve birçok 
boş teneke ve çuval alıp gö-

Baldvin 
önemli bir söyJev 

verecek 
lstanbul 4 (Özel) - lngil· 

tere başbakanı Baldvin, Bu· 
nepot'a hareket etmek üz· 
redir. Muhafazakirlar partisi 
başkanı olan lngiltere baş· 
bakanı, partisinin genel kon· 

ıresini açacak ve çok önemli 
bir söylev verecektir. Londra 
siyasal çevenleri, cihan siya
sası için bu söylevin büyük 
ehemmiyeti olduğunu tahmin 
ediyorlar . 

çankır:ı 
Çerkes arasında tren 

işliyor 
Çankırı, 3 (A.A) - Ereğli 

demiryolu üz.erinde Çerkes 
ilçesi istasyonu haftada üç 
gün yolcu ve eşya taşın

masına açıldı. Çankarı'dan 
dün ilk yolcu veeşya vagon· 
farı yollanmııtır. 

türmüştür. Bahçelerdeki bir 
çok meyva ağaçları devril· 
miştir. 

Büyük deniz fırtınasının ili· 
mize verdiği zararın küçük 
sayısı henüz tesbit edileme· 
miştir. Fırtına, Tirebolu, Gü · 
rele, Bulancık ve Piraziz ve 
Kesap ilçe ve kamunlarında 
zarar vermiştir . 

Yeni 
Adliye tayinleri 

Açık olan 250 lira tah · 
sisath Malatya adli ihtisas 
mahkemesi müddeiumumili· 
ğine 55 lira maaşlı baş 
müddeiumumi muavinliğine 
Temyiz mahkemesi rapor
törlerinden Halid, 45 lira 
maaşlı Behisni hakimliğine 
talebile Kahta hakimi Mus· 
tafa Raşit, 45 lira maaşlı 
Balıkesir azalığına talebile 
Kilis hukuk hakimi Ali Riza 
45 lira maaşlı Uşak azalığı-
na tahvilen Manisa ceza 
hakimi Fehmi, 45 maaşlı 
lstanbu asliye azalığına es
ki Gelibolu müddeiumumi
si Muzaffer, 45 lira maaşlı 
Samsun ceza hakimliğine 
naklen Kırşehir ceza haki
mi Hamdi 40 lira maaşlı 
Amasya azalığına ahvali sıh· 
biyesine mebni İmroz müd-

deiumumisi CemaJ, kırk fi. 
ra maaşlı Ordu azalığına 
sihhi sebeple Kayseri ceza 
bakimi Zekai, 40 lira maaılı 
Yabanbat Müddeumumiliği-
ne talebile eski Rize ceza 
bakimi Ankara icra memuru 

Cevdet, 40 lira maaşlı Sul· 
taniye hakimliğine tahvilen 
Antalya ceza hakimi Ahmet 
Rifat, 40 lira maaşlı Vezir· 
köprü azalığına tahvilen İs· 
Jahiye müddeiumumisi Hadi 
Ömer. 40 lira maaşlı Torol 
ıulh hakimliğine Sorgun 
müddeiumumisi Ahmet Fuat, 
40 lira maaşla Nalluhan ha· 
kimliğine Arasun müddeiu· 
mumisi Mehmet Cemal, 40 
Jira maaşlı Manisa ceza ha· 
kimliğine memuriyetinin lağ
vile vazifesiz kalan Bursa 
bakimi Yahya Naci, 40 lira 
maaşlı Çiçekdağı hakimliğine 
tahvile Manisa müddeiumumi 
muavini Tahir, 40 lıra maaılı 
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... 
Bu günün küçükleri ~

rının büyükleridir. S•~u• 
da en küçük çocukları ~ 

Yıo•~· yazdırmayı unutoı• 

BAŞVEKALEf 
İSTATiSTiK UMl1rıf 

MÜDÜRLOGÜ j 
\. . r'e'" 
vinliğine bikim naınıe~~tıb11 
meddin,30 lira maaşlı . Jij'İ'' 
müddeiumumi oıuavıP d 11" 
bakim namzedi Mebıııe ... a4' 

S .. d .... " 
kı, 30 lira maaşlı ıır b"~ıs111 
deiumuoıi muavinliğine ,.,,. 

30 ur• ı.t1• mezunu Kemal, ,. iıJJfüfr 
aşlı Saray Sorgu bak bJ' 
talebile Manavgat Sor~ S6' 
kimi Ihsan 22 lira oı•~ıli~' 
k S h"k' vek1 .,.. e orgu a un bPİ v:. 
ahvali sıhhiyesine oıe .. ,~;Ji 

'"k'OI .. JI yarbeldr sorgu ha 1 
1 tJt 

Osman 22 lira ına•f 1 
t•' ' .. ·ıı·.;.ıo,.. ,. 

sorgu bakim vekı ı,, 11 1'111 

lebile Karaburun s~rgıtıfd' 
kim vekili Meboıe 'k ,od" 
22 lira maaşlı Kalecı blıi •"' 
bakim vekilliğin~ 5~1 9ot~ 
valinc binaen OortY 'J,2 Jı~ 
hakim vekili Kiz•1111

1 ..... ' ' 
h•~·... t' maaşlı Mut sorgu i• fO f4I 

killiğine tahvile~ .M•~ebd' 
1 

gu hikim vekıh şlı ~~ .. 
Sabri, 22 lira ın~• ,elı•~ 
sorgu hakim hik•OI ·""-

b e r ~·· ğine talebile B~ :,1io 
hakim vekli Saın• 
lınmışlardır • 
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Nüfus sayımında 
(Ul!!!__Bi_·,_nk_.)~ ..... -------=------ 4 Birinci Teırin 93S 

Katı Alaka N. v. Fratelli Sperco Vapur Acentası 
Ulual Birlik Gazetesi 

Direktlirlilillne 
VV. F. H. Van ROYAL NEERLANDAls KUMPANYASI 

Anvera, Rotterdam, Amıterdam ve Hamburg limanlara 

ulusal ödev GümrOk komisyoncuların
dan 8. M. Tayyar ile bu 
gilnden itibaren alikamın 
kalmadığını gazetenizle ili· 
DIDI dilerim. 

Der Zee 
& Co. 

için yllk alacak olan vapurlar 
"ORESTES" vapuru 23 eylülden 30 eylüle kadar yllk 

alacaktır. 

80.ıon uluslar doğumu çoğaltmağıı 
"e ölümQ azaltmağa çalışıyorlar Salepçi oğlu Refik 

DEUTSCHE LEVANTE LıNIE 
"iT AURI" vapuru halen 

limanımızda olup Anvera, 
Direkt, Roterdam, Hamburı 
ve Bremen için ytik al· 
maktadır. 

"ACHILAS" vapuru 24 eylülden 30 eylille kadar yUk 
alacaktır. 

..HERCULES" vapuru 7 1 nci teırinden 12 1 nci teırine 
kadar yDk alacaktır. 

Ôn&mtızdeki ilk teırin 
=•da memleketimizde ge
tit •6fuı sayımı yapılacaktır. 
"4a, fut .. yamı o kadar fayda
'- ki eğer kolay ve ucuza 
hl 1 olur bir İf olsaydı, her 

1•palmasını isterdik. 
~bindeki parasının, dük
l&i ••daki malının, ağılında
~ koyunların batti daha 
ltai' lideceğim; evindeki ai · 
~ efradının sayısını bilmi
' •dam naııl tasavvur edi
,.ıae, nilfasunun ıayı11nı 
._ 1Yen devlet te öyle ta· 
._•~, edilemt:z. Bir ulaıun 
~J6k maddi kuvveti nil
~ Qr. NUfaıu artmıyan, 
t11Le11 millet zayıflıyor, kll
;;-ror, inhitata doğrµ gidi· 
_, deınektir; Nnfusu eksil
~tra, artan uluı ise kuv
'- tıaiyor, bilyllyor, yllksel· 
tit te doğru ıidiyor demek· 
ı_; \'ırınlan en ujlam ulus· 
~6~uaJan çof alanlardır. 
' •çindir ki, her millet 
,_, lllıu artbrmağa ujraıı· 
~' l•ponya, ltalya, Alman
~ 'Yet Ruıyada .nUfua, 
~ hl yllzbinlerle artıyor. s· Dllfuaumuzu arttırmaja 
.__ )oruz. Bir yandan do· 
'ı" çof altmak ve 6lllmil 
~.~ak gibi tedbirler alı· 
~ cliter yandan da Tilrki
' •Jinden çıkan toprak· 
' kalan soyclaılarımızı 
-..~~da getirip yerleıtir
~Çın ufraııyoruz. Fakat '-,bu itleri yaparken ni1-
' eketlerini bilmek ve 
~re çalıımak gerektir. 
~•ketin her köıesinde 
~ ve 61llm miktarlarını 
~~le, nerelerde nüfus 
~1iinden artmıı veya 
~ i.t!ir, nerelerde göçmen 
hL_~tırilerek ıun'i ıurette 
~~11uıtır? Bntlln bunları 
~ llzımdır ki, nnfas si
\ .,1•ıa, bilgiye dayanarak 
~ıaet ( iıtikamet] vere
~ · Doğumun ve nDfu
~ 'ıtlıp azalmadığını an· 
~ •onra bunların sebep
~ •raıtarıp bulmak için 
' - laJımı yapmaktan bat· 
~._r• 1oktur. 
~ . tlcetin en büyük kuv· 

' '•"ıa olduğuna göre; 
'ttra sayımızı bilmek, 
\...:•ti.... . ki k . . ... ~ ... ızı yo ama ıçın 

~ tllıa &ayım yapmak ge
~ dQtu gibi bir takım 
~ bakımlardan da buna 
'9 ••rdır: 
~leltetteki nilfusun ne 
l\t~ trkek ve kadınd"? 
~ 1edeld yurddıılar ara· 
~ '•aau bayat kaç se
~· 

1 

lllrkler kaç ya,ına 
~'~Oialıyor, sonra aza-
~~ 
~ '-lll11ıda ne kadar ec· 
~tı'''dır? Bu yabancılar 
'~hıılara mensupturlar? 
;\,, lllıı arasında ana di· 
~''-flllayanlar var mıdır? 
\~ile kadardır? yabancı 
~:•ıler ve konuıanlar 

't-. •rdır? 
~•ılar araaında k6r, 
._'!tız ıibi ıakatların 
-:.....,? 

.... .... ... 

Yamn: Abidin Daver 
kaç türli1 din ve bu dinlerin 
ne kadar aaliki vardır? Oku
ma yazma bilenlerin sayısı 

nedir? 
Nüfus arasında evliler, be

karlar, dullar ve boıanma
ların miktarı ne kadardır? 
Her ferdin doğduğu yeri de 
öğrenmek llzımdır ki, baka
lım, doğum nerelerde fazla, 
nerelerde eksik? 

Türk vatandaılarının meı
lek ve ıan'atlaranı, ne İf 
gördillerini anlamak ta ıe-

Yeni eserler 

Eodllstri 
11VVINFRIED" vapuru 1 

Memleketin biricik iıçi usta Bci. teırindd bekleniyor. S 
ve teknisyen dergisi olan Bci. teırine kadar Roter
"F en ve San'at" bu yeni ad dam, ve Hamburg için yDkli
ile Eyllll nüahaıını çıkar- yecektir. 

mııtar:. "TROJA" vapuru 2 Bci. 
Gayetle gUzel yapılmıı bir teırinde bekleniyor, 5 Bci. 

kapakla ve birçok yenilikler teırine kadar Anvers, Di
ile çıkan bu sayıda (Endüstri rekt, Hamburı ve Bremen 
Türk iıçisine mlijde • EndUı· için yükliyecektir. 
trileten Tllrkiyede • Türkiye "VV ASGENVV ALO" va· 
ve acundan endOstri akisleri puru 14 Bci. teırinde bek-
ve tazyik ile dökilm usulil • leniyor, 18 Bci. teırine kadar 

"HERMES" vapuru 21 1 nci teırinden 26 1 nci teıriae 
kadar yük alacaktır. . 

"GANYMEDES" vapuru S 2 nci teırinden 8 2 nci teı
rine kadar yük alacaktır. 
Burgaı, Varna ve Köstence limanları için yiik alacaktır. 
"HERMES" vapuru 4 1 nci. teırinde bu limanlar için 

yDk alacak. 
SVENSKA ORIENT LINIEN 

Rotterdam, Hamburg, Copenhage, Dantı.ig, Gdynia, Oslo 
ve lskandinavya limanları için yük alacak olan vapurlar 

" VINGALAND " vapuru 2 1 nci tırinde bu limanlar 
için yük alacacaktır. 

"VASALAND" motörti 16 1 nci teırinde buradan hare
ket edecektir. 

"NORDLAND" motörii 2 2 nci. teırinde buradan hare
ket edecektir. 

SERViCE MARITIM ROUMAIN rektir. Nüfusumuzun ne ka
darı memur, ne kadarı çiftçi, 
ne kadarı fabrika iıçiıi ve 
ne kadarı alelade ameledir? 
Erkeklere niıbetle kadınlar 

arasında iı hayatına atılan· 
)arın aay111 nedir? 

4 lambalı kuvvetli bir alıcı Anvera, Roterdam, Hamburg 
nasıl yapılır - iplikçilik - pra- ve Bremen için yllkliye• Pire, Malta, Napoli, Cenova, Marıilya ve Barselone •• 
tik iıÇi - Buhar makinaıı) cektir. Cezair limanları için yDk alacak vapurlar. 
gibi her san'atkirın merakla " ALBA JUL YA " v.apuru 2 1 nci teırinde gelip ayni 
ve dikkatle okuyup istifade "SOFIA" motörll 31 Bci. gUnde hareket edecektir. 
edeceği kıymetli yazılar var- teırinde bekleniyor, 4 ikinci "SUÇEA VA" vapuru 27 1 nci. teırinde ıelip 28 1 nci. 
dır. Cumariyet iıçi ve uıta- teırine kadar Anvera, Ro- tetrinde hareket edecektir. 

ki 1 d k terdam, Hambarg ve Bremen Yolcu .. e y6k abr. lan okuma a i eri gi ece - • 
için y&kliyecektir. ZEGLUGA POLSKA S. A. Kumpanyası 

Bütün bunlar memleketin 
genel bayatını baıı bot bı· 
rakmamak, istenilen yataja 
"mecraya,. doğra ıilrmek için 
bilinmesi lizımgelen ıeyler 
dir ki iıte nüfus sayımı bize 
bunları elde etmek imklnı-

)erdir. Okuyunuz . "ANUBIS t• ll 11 ,. mo ur Doğru Anvers ve Gdynia limanları için yük alacak olan vapur 
ma aavalarını "iddialannı,. ikinci teırinde bekleniyor, "LEVVANT,. mot6ril 10 t nci. teırinde yük alacaktır. 
ajızlanna tıkmak için nüfus lS ikinci teırine kadar Aa- Hamit: llindaki hareket tarihJerindeki deiitikliklerdea 
sayımı yapmak llzımdır. Bil- vera, Roterdam, Hamburg Acente mea'uliyet kabul etmez. 
ttin ba bcakımlardan nllfua ve Bremen için yiikliye· Fazla tafsillt için ikinci Kordonda Tahmil ye Tahliye 
uyımı linemli "ehemmiyetli,. cektir. firketi binası arkasında Fratelli Sperco acentahğına mllracaat 
bir memleket meı'eleıidir. ARMEMENT H. SCHULDT edilmeıi rica olunur. Telefon: 2004 • 2005 -2663 

nı da verecektir. Bir memleket mea'eleai kar- HAMBURG _&\11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 '11/b_ ~ _ 
Nüfuıumuzun hakiki say111 : tımıza çıkınca da, 6ntlmilz· "NORBURG,. vapura 8 ~ ,~ 

:~: ~~~::a·::·~,~~m::.~~: :~io~!:··!~:i:;.:~~:: !:~ .. :··.:~~:da;·~·~~=~ l_'f ürk Hava Kurunıuı_-
rımıza da bir karııbk ola- her Tllrk yurddaıının elin- burg için yllk alacaktır. _ _ 

;:~::· .~:::0 a::::~· ıı!ı:j~~~ ~==di~~'·:.:il.:~;~:.':::jf ~ D~~ v~~~~~E( ~~~~~-- 1 BÜ yü k Piyan g 08 u i 
de azalıyor, genit topraklar yapma11, uyım memurlannıa SPANSKELINJEN ) = d k d b• J k• • • = 
bom- bot duruyor, buralara sorduklan ıoriu)ara dotra OSLO ~ Şim iye 8 ar 10 erce ışıyı ~ 
bizim arazimize aığmıyan cevap vermem ulual bir •SArDINIA .. moHSrl halen == • • • = 
fazla n&fuaumuzu yerlettir- ödev .. millt bir vazife,. dir. limanımızda olup Havrele, 5 zeD~ID etmıştır. ~ 
mek ıerektir, diye bir em· Halkamıaa bana yapacafa Dieppe ve Norveç limanla- ~19. cu tertip 6. cı keşide 11 lci teşriodir ~ 
peryaliıt politika11 tuttur- ise k111kuaz •ı&phesiz .. dir. nna y6k alacaktır. - -
muılardır. Onların bu uydur- AftlDIN DAVER "BOSPHORUS" mot&rll ~_ Bnynk ikramiye: 200,000 Liradır~_ 

,------•~• • a 23 Birind Teırinde be.kleni· 

A d ı • yor, Dieppe Dllnkerk ve ~ Ayrıca: 30,000, 20,000 15,ooo, 12,ooo, ~ 
DSJZ}fl e ıren meş• ~İ,';i~ limanlarına yOkliye- ~ Jo,ooo liralık ikramiyelerle beheri (5o ~ 

hur bir prof esöf ARMEM::~E:SEPPE- ~ bin) liralık iki mOkifat vardır. ~ 
• - • - • "EG YPTE" vapura 20 Bel. \11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111, 

Zavallı aA ı.· m, tabaııcasını halkın Qze- teırinde bekleniyor, Anvert 1 • • h IA "' ndn 
Direkt yilk alacakbr. zmır ıt a at gnmrilgil m r-

. b }t ken k 1 d .. ESPAGNE" vapuru 11 rıne oşa ır ya a an 1 ikinci teırinde bekleniyor, IOğQndeo: 
Paris - Kolombiya üni· profu&rll beklemiılerdi. F •· Anvers, Direkt yllk ala- K. Adet Eıyanın cinıi Tesbit no. 

veraiteıinde senelere pröfe· kat an11zıa gelen bir haber, caktır. 7902 190 Kullanılmıı demir varil 254 
sörlük yapan ve konferans tunları bildiriyordu. AMERICAN EXPORT LINES- 12220 178 " 254 
verdiği zamanlarda kendiıini Profas&r, &niveraiteye gi- NEVYORK Yukarıda yazılı elYa 11·10-935 nci cuma günü saat 14 de 
binlerce kiıiye dinleten meı· dip konferanıını vermek "EXMOUTH,. vapura 22 1 1 • 

.n. • d k ı k açık artırma suretile dahile satılacağından iıine ge en erın hor alimlerden Toma Nouk- uzere evın en çı mıı, i in Bci. teırinde bekleniyor. 
ld 'd k ti d ithalit gümrüı-il aabt komisyonuna müracaatları ilin fel adıda birisi, aeren hafta yo • ıı U en raı a ığı "EKSCELSIOR,. vapuru 30 

• ... b olunur. 3126 ansızın delirmiıtir. ir ıilibçı dükkinına dal- Bci. teırinde bekleniyor. 
Gazetelerin verdikleri ma- mıı ve buradan gtizel bir .. ABOUKIR" vapuru ha-

lümata göre, profesör, mü- tabanca almııtar. len limanızda olup Birleıik 
bim bir mevzu ilzerine bir Toma, ıillhçı dükiınndan Amerikaya aldıjı malları 
konferans hazırlamııti. To- çıkar çıkmaz •ldıi tabancayi lskenderiyede "EXETER" 

doldurarak gelen geçenlere transatlantik vapuruna ak-ma Monkfel'in konferans 
ateı etmeğe baılamıı ve üç \arma etmek &zere laken· vereceğini gazetelerde gö- k h k 

ren Kolombiyalılar, muayyen iti öldiirdlljü alde açmak deriyeye gidecektir. 
teıebnınnde bulunmaksızın JOHNSTON VVARREN LI· 

vakitten evvel iiniversitenin n d. k k k 
m tema ıye arıun aı ma • NES L TD.-LIVERPUL 

konferans salonunu doldur- ta devam ederken zabıtaca "JESSMORE" vapuru 30 
muılardı. Vakit geldig· i hal· yakalanarak karakol a•t" 

• .u u· eyliiJde bekleniyor, Liverpul 
de profeıör 0 elmiyordu. ül u"tür Adlı'y l • r m · ece yapı an ve Anveraten ytik çıkarıp 

Onu dinlemeğe gelen bil- muayenede, profeılirün aa· Burgas, v arna, Kaıtence, 
yük bir kalabalık, ıaatlarca sızın delirdiği anlaıalmııtır. Braila ve GaJatz için ylk 

Maliye Vekaletinden: 
Eski gümüı mecidiye ve aksamının 1 Şubat 1936 tari

hinden itibaren her hangi bir kıymetle mllbadele vaııtası 
olarak kullanılmıyacağı ve bunun hilifına hareket edenler 
hakkında da takibat yapılacağı 2257 No. lu kanun muci· 
hince ilin edilmiıtir. 

Müddetin hitamına az bir zaman kalmıı olmuına mebni 
halkımızın yedinde mevcut bulnaa eski ılmllı paralannın 
gerek verıi borçlarına tediye edilmek ve ruekae illa ola
nan fiatlar llzeriaden tepdil ettirilmek için malaaadıldanaa 
•lıacaat etmeleri qlnv illa oı..,eı •ı-4 JJ~S 

alacaktır. 
SERViCE DiREKT 

DANUBIAN 
TUNA HATTI 

"BUDAPEST" motörü 25 
eylillde bekleniyor, Belgrad, 
Noviud, Komarno, Buda-
peıte, Bratiılava, Vivaaa ve 
Linz için yllk alacalrbr. 

.. ALISA.. mot&rl 8 Bci • 
tepiade bekleaiyor, Belpad, 
NoYiud, Komamo, Bacla-

.. .. -.. a. v. .... 

lzmir muhasebei husıısiye mft· 
dnrlOğOnden: 

Vilayet konağının perdeleri 15 gün müddetle eksiltmiye 
konulmuıtur. ihale birinci teırin ayını 10 ncu perıembe 
gtinü saat 11 de villyet t.Dcilmeninde yapılacaktır. Şerait 

öirenmek iıtiyenlerin viliyet encümen kalemin• miira· 
3aatları. • 3179 

1stanbu1 ve 'frakya 
Şeker Fhrikalan Tflrk Anonim Şirketi 
Sermayesi3,000,000Tork lirası 
lıtanbul Bahçe kapa dlrdlncil Vakıf han 30-40 

Linz için yiik alacaktır. 
AVUSTRALYA VE YENi 

ZELANDA SEFERLERi 
Hidiviye kampanya11nın 

"AHOUKIR.. vapuru halen 
limanımızda olup Paninıular 
Orient Uae kampa•J••••• 

saitte aktarma edilmek &zer• 
Avuıtralyanın bütlln limanla 
rına mal alacaktır. 

Geliı tarihleri ve vapur 
lana iaimleri &zerine mes' 
li1et kabul edilmeL 

Biriaci Kordon. telefo 
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~Zabıta Romanı ~Saadet k~elimesi Lehli kadın 
Gansterler 

• 
Marsilya'da bir zengiJ11 

;Beyaz Papağanın~ üzerinde tesir ica etmez •. 
: 4-10-93s ı 1ı:ı;;.·: Kıhli ORAL 1 s IRRI; 
~11111111111111111111111 utllılilıi ııl ı "ITıifiıii ılı ılii 11111lıı111111111111111111111111111111111111~ 

öldOrOp parasın• 

alacaklardı! 
Paris - Marsilya zengill' 

lerinden Süsir. her naıall' 

Golter, biraz sonra Boni
den ayrılmağa mecbur kal· 
dı. Normayı almağa gidi· 
yordu. Norma, Madam Hon
hard'ın ölümünden çok mü
teessirdi. Adeta hasta bir 
halde bulunuyordu. 

Golter odadan çıkmak 
üzere iken: 

- Zabıtanın tahkikatı da 
bizi çok üzdü. 

Dedi. Ne bilsin ki, Con 
Straunun karşısında isticvap 
edilirken, şimdi kcndisilc 
ğörüştüğü Boni, paravananın 
arkasında saklanmış duruyor, 
söylenenlerin hepsini zaptc
diyordu. 

Boni, Gollerin odasından 
çıkarken Maknus'un yazı 

makinesi mütemadiyen işle
melde devam ediyordu. 

Boni, odasına doğru gidi
yordu. Koridorda kendi ken· 
dine: 

- Eldiven; fakat timdi ne 
mevsimdeyiz. Bu sıcakta el
divene ne ihtiyaç vardır ? 

Diyerek Golterio çamaşır 
yıkamasına hiçbir mina ve
remiyordu. 

Onçttncü fasıl 
Bonjur Doni! İyi ettiniz de 

geldiniz! 
Makuus, misafirini samimi 

iÖrünen bir çehre ile karıı· 
byordu. 

Boni, Maknus'un bu kar· 
şılaması üzerine: 

- Gine sizi işinizden ala
koyacağım dostum. 

Dedi ve sandalyalardan 
birine iliştikten sonra: 

- Ne işküzar adam! 
Sözünü ilave etti. 
Maknus: 
- Evet. Dedi. Maalesef 

öyle, fakat daha işgüzar 
olsaydım, zavallı Kora bu
gün hapishanede oJmıyacak· 
tı!. Söz vermiş olduğum bal· 
de gidip kendisini de sina · 
madan almadığımdan dolayı 
büyük bir bata iıledim. Bu· 
nun için hiçbir zaman ken
dimi affetmiyeeeğim. O ta· 
lisizi hapishaneden kurtara
bilirsem, kendimi bahtiyar 
addeceğim bunu yapabilmek 
kadar hayatta beni hiçbir 
muvaffakiyet memnun ede
miyecektir. 

Ulusal 

Birlik 
Cnndelik eiyaııal gazele 

Sahibi: Hay dar Rüşdü Öktem 

Neıriyat müdürü : 
Hamdi Nüzhet 
Telefon: 2776 

Adres : lzmir ikincı 
Beyler sokağı 

Abone şartları : 

700 kuruş senelik 
400 .. altı aylık 

iJan şartları 
Resmi ilinlar için : 
Maarif cemiyeti ilinat 

bürosuna müracaat edil
melidir. 

Hususi ilinlar : idare· 
hanede kararlaştırılır 
Basıldığı yer :ANADOLU 
matbaası 

Boni, içinden: (Bu sözleri
ni Kora'da lişitmeli idi) de· 
di ve sonra yüksek sesle: 
-Hadisenin başlıca methal
Jerinden olduğu için tevkif 
edilmesi pek tabiidir. Bunu 
biliyor musunuz? Maabaza 
yarından itibaren kefaletle 
serbest bırakacaklarını ümid 
ediyorum. 

Maknus, derinden bir (ah) 
çekti ve: 

- Çok müteessirim ki, 
kefalet için lazım olan parayı 
verecek ve onu biran evvel 
hapishaneden kurtaracak ik
tidarda değilim. Tekrar edi
yorum, eğer ben gidib onu 
sinamada almış olsaydım, 
bugün bu felikete uğramıya
caktı. 

Sizin haberiniz var mıdır? 
Buradakilerin söylediklerine 
göre, Kora, Sevie'yi Madam 
Honhard'ı odasına çıkarken 

görmüş, doğru mu dersiniz? 
Boni, biJi tereddüt: 
- Esef ederim ki. bu hu· 

susta ıize verebilecek hiçbir 
malumatım yoktur. Mahaza 
nemize lizım, artık bu acıklı 
hidisenin hikiyeıini kapa
talım. 

Siz ne alemdesiniz? eseri
niz ilerliyor mu? 

Diye sordu ve maıanın 
üzerinde duran yazı maki
nesine bir bakıı fırlattı.. Bu 
bakışın manasını anlamakta 
gecikmiyen Maknus: 

- Yazdığım piyes değil, 
Kaliforniyadaki iileme pan
siyonumuzda vukua ~ gelen 
hadisenin bikiyeıini yazıyor· 
dum. Gazetelerde okurlaraa 
merak etmesinler . Ailem, 
taşralıdır, kendi kanatlarımla 
kendi kendime uçmak iste
dim ve ailemden uzaklaşmak 
budalalığını gösterdim • An· 
nemin yanında kalmak iste· 
medim. Zavallı, ben ayni· 
dıktan sonra öldü. 

- Arkası var , _________ _ 
Ôkl!IOrenler! Mut-

laka (Okamentol) 

ôksOrOk şekerle- ~ 
rini tecrnbe edi ~ 

ıiz •. 

\'e Pilrjen ~ahapın 

en OsUln bir mns

hil şekeri olduğu
nu unutmayınız. 

Kuvvetli mOshil 

~ 
~ 

:Q 

istiyenler Şahap 

Sıhhat sOrgOn ~ 
haplarını lUaruf cJ'3 
ecm depolarından 
ve ecmnelerden 

Polonya kadınları 
dar sokaklarda 

- } oraya gelmiı olan Ganıtı~ 
nasıl hirhayat geçiriyor ar. !er tarafından öldürülüp"'"' 

d k' J rası alınmak üzere iken f cereyan e en va a ar.. f d k~ sız zabıtası tara ın an 
Varşova (Özel) 
- Hayat bat
tan başa elem
dir; derler, ge- ~:ııoı:tW,•t:'' 
ne, ıaad !t baki ·~~f\;e., 
değildir! Diye ~·'f4imm~-:1 
bir söz vardır. 

Bu iki· haki
katın Varşova· 
da, kadınlar için 
bir kıymet ifa· 
de etmediği de 
bizce muhak
kaktır. Çünkü 
Varşovada, Leh 
kadınlarının çoğu saadet tın alırlar. bir kibrit alan 
nedir bilmezler ki..... bir aile,. bahtiyar ve!mes'utJ 
Kadın için, hiçbir kıymet demektir! 

ifade etmiyecek bir muhit Bu kadar fakiru zaru
aranırsa, burası ancak Le- retin hüküm sürdüğü yerde, 
histan olabilir! Bu memle- kadının, kadın iffetininin de 
kette, Avrupanın heman her hiçbir kıymeti olmaz! Zaru
yerinde olduğu gibi "umu· ret ve yoksulluktan bunalan 
mi fuhuı yerleri,, yoktur. köylü fakat çok dilber kız· 
Fakat fuhuşun olmadığı, ka· lar, genç kadınlar Varşova, 
dının en ziyade reziUikle Karakoviler gibi büyük şe· 
hırpalanmadığı yer de bu hirlere akın ederler. Ve en 
diyarda :Jıemen yoktur. güzel bir kadını bir gece 

V arıovada, akıamın saat için orada 3-5 kuruşa temin 
sekizinden sonra, dar ve mümkündür! 
yarı karanlık sokaklarda ıü- Lehistan zabıtası, .. bu en 
rülerle kadın görOlür; bu ka· rezil fuhşun önüne geçmek 
dınlar korku ve halecan için· için geceli ve gündüz'ü ça
de bir aşağı, bir yukarı ge- hşmaktadır . Sürü halinde 
zinirler ve .. müıteri ararlar.. gezen ve müıteri bekliyen 
KARAKOVI de : kadınların endişesi, zabıtanın 

Karakovi ıehri Lehistanın eline düımek yüzündendir. 
en eski ve maruf üniversite· Varşova veya Karakovi'de 
lerinin bulunduğu eski ve ~birkaçppolis nezaretinde 5-10 
tarihi bir şehirdir. 50 veya daha fazla ' kiıilik 

Bu ıehre "Avrupanın üoi- kadın mangalarının sevke· 
versite şehri,, de derler. Bir dildiğine sık sık tesadüf o· 
çok noktalardan lngilterenin lunur . 
Oksford ıehrine benzer ve Bu kadınlar, polisin gözll· 
fakat aık ve kadın cihetin· ne ilişen veya suçlu halde 
den cihanın her yerinden tutulan bedbahtlardır.Bunlar 
başka bir şehirdir! Sokakla- zabıta eline düşmekten pek 
rında, dar ve karanlık ma- çok korkarlar; çünki hak· 
halleler aralarında hayatın larında tatbik edilen mua· 
en acıklı faciaları mütemadi· mele çok serttir. Bu çirkin 
yen tekrar edip durur! fuhuşun önüne :geçmek için 

Burada, ve Ukranya köy- şiddetli hareket lüzumuna 
lerinde, Afrika çöllerindeki karar verilmiş ve ayni za
kadar bu yoksulluk hüküm manda da, bu cins kadınla
ıürer; köylü, meseli kibriti rın kıymeti o kadar hiçtirki, 
kutu ile değil, dane ile sa· kendilerine adeta hayvan 

l(ızını I~k;liyen ih-
tiyar bir Yunanlı 

Canavar haha, yaptığı yetmiyoroıuş 
gibi bir de doğan çocuğu boğmuş 

Son posta ile gelen Ati· ı ta bulunmuş ve aylarca kö
na gazetelerinde okunduğu· yüne gitmiyerek kızile bir
na göre, 74 yaşlarında At- likte bir kulübede yaşamıştır. 
nas Beno adında bir köylü, Katerin, babasından Ge· 
18 yaşlarında kızı Katerin ·be kaldığını herkesten sak· 
ile temasta bulunmuş ve lamak için doğruncaya ka
Katerin'in doğurduğu çocu- dar külübeden dışarıya çık
ğu boğarak iki başlı bir ci· mamıştır. Katerinin doğur· 
nayet işlediğinden zabıtaca duğu çocuk, annesinin külü
yakalanmış ve adliyeye ve· bede bulunmadığı bir sırada 
rilmiştir. canavar baba tarafından öl

Bu hadise hakkında Atina dürülerek tarlalardan birine 
gazeteleri şu malumatı veri- gömülmüştür. 
yor : Bunun üzerine Katerin 
ihtiyar Atanaş, bütün ser- köye gitmiş ve zabıtaya 

vetini kendisine bağışhyaca· müracaata hadiseyi olduğu 
ğını söyliyerek bundan iki gibi anlatmıştır. 
yıl evvel igfal ettiği kızı Canavar 'Atnas yakalan-

muamelesi yapılar. tarilmış ve çapulçular yalı'' 
Halbuki bu bedbahtların Janarak tevkif edilmiılerdi' 

içinde izzeti nefsi yüksek, Çapulçular, herşeyi itiraf •1' 
hassasiyeti fazla ne kadar mişler ve Fransız zabıt~ 
çok Havva kızları vardır! ki · · lıif 
Açlık, ölçüsüz bir sefalet yü- nın eline düşece erını 
zünden düşmüşler ve bütün ümit etmediklerini ilive ef 
gayeleri, iffet ve güzellikle- lemişlerdir . _/ 

rini satarak bir günde do- rinde kızlar, daha rahat ~ 
yacak kadar ekmek bul- şamak, biraz para kaıaD 
maktırl t,r' 

için kendi kendilerini ~~ ,.,. 
Zabıtanın eline geçen bu lar; hem de kimlere bılıY"" 

bedbahtlar, bazı-haklarında ? 
k mısınız la'' 

tahki atın ikmali için-bir Cenubi Amerika bata~ _:..ı 
veya bir kaç gün mevkuf 1 k d teıoil""' 
kalırlar ve bunlar bu mev· nelerine güze a ın dı'' 

memur simsarlara, bu k• ,dl 
kufluk müddeti için bir lar senelerce batakhan.e!' bit 
lokma ekmek hitta bir yu- yaşarlar ve binde bırı dl' 
dum su bulamazlar! on para ile memleketille 

Ve... Zabıtada işi bitip te 
1 ·ı 1 • "lk · d h nebilir. ·•• sa ıverı en erın ı ışi, a a t" '" 

Bu zavallıların vaziye 1
' ~•· zabıta dairesinin kapısından f ro .,.. 

başlmak üzere yeni bir müş· aaniyetperver maha 1 ~ .,,t' 
teri aramaktır. Çünkü açtır; zarıdikkatini celbet~e~ei~• 
açlığını gidermek için yapa· lamıı ve bu beıerıye 8,, 
cak başka hiçbir işi yoktur! bir leke olan halin aob'f. 

* geçmek için düşünceler.: 
• • - NN. ~ 01'/' Lehistanın muhtelif yerle· lamıştır. ___:.:;....-:_ _ 

Çeşme muhasebei hususiye ıııO" 
dorlüğünden: . 
Çeşme ilçesi muhasebei husuıiyesi ait cumuriyet ıoe1 

danında yeni cami mahallesinde kiin olup satı· 
lığa çıkarılan emlakin çizelgesidir. t 

11
,t 

Sıra Emlak Canıi Mukayyet Muhammen '' 
No. No. kıymeti kıymeti 

Lira kr. Lira kr. 
19,20 kahvehane 

21 bakkal dükkan 
22 kasap ,, 
23 balıkhane 

24 kahvehane 
1 25 kasap dükkinı 4860 

26 ,, " 
2500 

27 " ,, 
28 " .. 
29 " " 
30 bakkal ,, ;~i 
40 kunduracı dükkanı . 0ıııP ç1tı 
42 terzi dükkanı 360 75 Ki)g~e bİ' 2 
43 misafirhane · kat 1d dıt· , 

altıD • .. Jııf . 
11111>'"'".afl 

Yukarıda cins ve mevkilerile mukayyet ve mub• .. ,t ıO'tıt· 
metleri yazılı emlakin mülkiyeti dört senede ~e d~ ,,ıı0•t ~e 
taksitte ödenmek üzere 15 gün müddetle satılıga çı 1

10 
yil~1, Satıı şartlarını öğrenmek istiyenlerle talip olao!•' bo'"~n 

7,5 depozito akçelerile Çeşme kazası mubasebeı 31DV 
memurluğuna müracaat etmeleri ilin olunur. J{l" 

lzmir vilayeti nafıa mitdil' 
ğttnden: 1oı~11d: 
952 lira 46 kuruş keşif bedelli t~re-.to~bahıııe!Jıi•:tıe 

57 + 200 kilometrosunda subaşı ve yenı çıfthk oıudd rilJ 
yaptırılacak olan iki metrelik iki menfez 15 gil~ ·ocİ ti~e' 
açık eksiltmeye konulduğundan isteklilerin !O bı~~e g!, 
935 perşembe günü saat 11 de ilbaylık encuaıen 3tu~ 

ı.,; ~ildirS.ümer Bank 
Fabrikaları mamulitı ~tıı· 

Yerli malların en iyisi, en sııg 
mı, en ucuzu en güzeli 

Hereke kumaşları 

Fesan~ kumaşları 

Beykoz kıınduraları 
Bakırköy bezleri ııı( 

Sümer Bank yerli mallıır pıı 
0ııı 

,·-----••-ıill••lı Katerinle uzun m&ddet temaı- mıı ve hapse tıkdmııtlr. 
lzmir şubesinde bulursu 

lir 
ı., 

1 



sicilli ticaret memurlu· 

- Dnnkn nliıhadan mabat ve hitam - • 
MADDE - 99 

k.aanen istihdamı caiz olan ecnebilerle memurini aide
::::. iıtibdamları için müıaade iıtibaal edilecek olan mil· 

ılardan ve fen memurlardan baıka ıirketin mllıtab
~l Tnrk olacaktır. Ticaret mektebinden mezun olmak 
.... .,, rllçbandan addolunacaktır. 

MADDE- 100 
ta.una ve iıbu eıas makavelenameye mugayir ve feshi 
~ mucip ahvalin tahakkuka halinde lkti1at V aklleti 
~l dan feıih davası ikame olunur. 

l Haziran 1935 11 Haziran 1935 11 Haziran 1935 
il F. Giraud Pierre de Portu Edmund H. Giraud 

11 Haziran 1935 11 Haziran 1935 
Rahmi Aralan Fevzi Beler 

la.ır "Şark Halı Tnrk Anonim Şirketi" sermayesine iıti
~~ebini mlltezammın taahhütnamedir. "BULLETIN DE 
~SCRIPTION" 
; lai111 ve adres lıtirasını taahhllt Hisse Mecmu hisse-
~ ettiği hine miktan bedeli lerin bedeli 

~ Harold. F. Giraud .. Bet" 5 500 2500 
~.Ferah sokak 16, 
~·• - lzmir 
iL Pierre de Portu 
~on caddeıi 1 
lıft · lımir 
C Rahmi Arslan 
~cuk Hllınll 

500 2500 

500 2500 

!it· k&ıkll - lıtanbul 
,.;...Htıseyin Fevzi Beler "Bet,, 5 
~tariyet caddesi 36, 

500 2500 

~ Jıka • lzmir 
'k !d111und H. Giraud 780 yedi 500 390000 
..._ ~ental Karpet yiiz ıek.en 
-"'ti Damına 

800 400000 

s. "-ır "Şark halı Tllrk ;.;onim ıirketi" namı tahtında ve 
b.. .... mlldetle tarafımızdan tesiıi mukarrer anonim tir
~ esaı mukavelenamesini tetkik ederek mllndericatını 
~·• kabul eylediğimizi ve beheri 500 liralık 800 adet 
ta..ı.-•• lenedinin tamamını balidaki cetvelde muharrer olduğu 
~~ ittirak ve meclisi idarece talep vukuunda hi11e ıe
~ kıymetinin yllzde 75 "yüzde yetmiı beıini" evvelce 
~Ya tevdi edilen yllzde 25 yllzde yiımi beşe iliveten 
~~- edecetimizi ve mebli muayyen zarfında şirket teşekkül 
~ii takdirde if bu taahhlldlln sakit olacağını mllbeyyin 
~tnamedir. 11 Haziran 1935 
~. F. Giraad E. H. Giraud P. de Portu F. Beler 
""Qanj Arslan 

k... Umumi no. 5096 Hususi no. 6-195 
~ilinde okunup manası anlatılan iıbu 11 Haziran 1935 
" l»uleten de suskripsion "iıtirak taabhlltnamesi" albn
"1..L_ ltaıalann zat ve hllviyetleri maruf lzmirin Bornovanın 
Ç"81-de Çay Ferah sokatında 16 No. lı evde oturan 
~ lfarold F. Giraud ve lzmirin Buca nahiye.ide istasyon 
~ilde 1 No. b evde oturan Bay Pirre de Porto ve 
~ Karııyaka nabiyeside Cumhuriyet caddeıinde 36 No. 
~ oturan Bay H. Fevzi Beler ve lzmirde Alsancakta 
~ l>i Oryental Karpet Limitet ıirketi namına dairemizce 
~ 11 Haziran 1935 tarihli ve 5092 No. lı vekiletname 
~~ce mllnferiden imzaya mezun Bay Edmond H. Gir•· 
~ olup mllnderecatını bilkabul bizzat huzurumuzda vaz 
' olduklan anlatılmakla tastik kılındı. Bin dokuz ylz 
~ -· senesi Haziran ayının OD birinci .. 1ı rnnn. 
~7035 
~il bin dokuz yiz otuz beı seaeıi Haziranının on do· 
it çarpmba sılinlldlir. 
~· _ ltaıiran 1935 tarihile yazılı olan bu taahhütname al· 
~ imzanın adını .. aını dairemin tanıdığı Rahmi Ars· 

' •it oldupnu ve mahallinde atıldıtıaı tasdik ederim. 
19 Haziran 1935 
Altıncı _Noter 
Galip Binral 

' ve imzası 
••killeri bey' etinin 27-7-935 tarihli toplantısında ona-
T&rkiye cumhuriyeti riyasetinin lli tasdikine iktiran 
"Şark halı Tllrk anonim ıirketi" ain bu esas mukave
eaı tasdik kılındı. 

it.rinde 20 Ağustos 1935 lktısat Vekili N. 
•ı lktıaat Vekileti tica- imza okunamadı 

itleri umum mlidllrlBiünlln 
reımi mlihürü 

l11aza okuaamadı 
Umumi ao. Haıusi no. 

" 8185 2-113 
~ ... -;-• mukavelename suretinin daireye gaıterilen •alına 
·~ aanııda alıkonulan nliıbaaına uyrun olduğu tasdik 
~~D dokuz yllz otuz beı ıenesi Eyli( ayının otuzuncu 

rtınn. 
T. C. 

lzmir llç&ael noteri T abıin 
Amar reaml mlb8rtl ve na

w imaa olmumacb 

(Ulual BlrUlc) ________ _... ____ ...... ____ ..... .._ ______ __ 
Olivier ve şOreki
sı Limitet vapur 

acentası 
Cendeli Han. Birinci kor-

don. Tel . 2443 
Ellerman Linyn Ltd. 

Liverpool hattı: 

" ROUMELIAN " vapuru 
20 eyllllde Liverpool ve 
Svven1eadan gelip tahliyede 
bulunacaktır. 

"DlDO" vapuru 17 ey· 
lülde beklenmekte olup 21 
eylüle kadar Liverpool ve 
Glasgovv için yük alacaktır. 

"ROUMELIAN" vapuru 29 
eylülde beklenmekte olup 
5 birinci teırine kadar Li
verpool ve Glasgovv için 
için ylik alacaktır. 
Londra hattı: 

.. FABIAN" vapuru 17 ey
lnlde beklenmekte olup 18 
eyllile kadar Londra ve Hull 
için yllk alacaktır. 

" EGYPSIAN " vapuru 
27 eyllllde Londra, Hail ve 
Anversten gelip tahliyede 
bulunacak ve ayni zamanda 
6 teırinievvele kadar yük 
alacaktır. 

The General Steam Navigation 

Co. Ltd. 
"STORK" vapuru 20 ey· 

lülde beklenmekte olup 27 
eylüle kadar Londra için ylik 
alacaktır. 
Deutıcbe Levante Linie 

" GALILEA " vapuru 10 
eylülde Hamburg, Bremen 
ve Anversten gelip tahliyede 
bulunacaktır. 

Not: Vurut tarihleri ve 
vapurlann iaimleri lzerine 

Ali Rıza 
Mocellithanesi 

Yeui Kavatlar çarşısı 

No. 

deiifildiklerden 

kabul edilmez. 

34 

mes'uliyet 

----------------------Eaas: 935-83 
Ttlrk milleti namına muhakeme yapmaia ve b&kllm ver· 

meğe izinli lzmir Asliye mahkemesi ticaret dairesinin 18-9-935 
sıBnlemecinde verdiği bllkmtl havi ilimidir. 

Reis: Necati, Aza: Ali Rı:ıa ve Aza millizimi; Hikmet. 
Mnstedi: lzmirde Şark halı Tilrk Anonim ıirketi mlle11is· 

leri namına asaleten Edmon Jiro ve Harold F. 
Jiro ve kendi namına ve veklleten Hliseyin 
Fevzi Beler. 

Beyannamenin azil: Merkezi lzmirde olmak uzere ani te-

9N~A. 

o 11 ıu ıı-' 
1 &ircıc.l .DAN\.<A ~ I \ 

fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

Hama Rıbıem beyin fot-Oğrafhanesi, lzmirde en ıyı 
foıograf çekmekle ıiJhreı bulan bir san 'aı ocagıdır. En 
milikülpesenı olanlar dahi, burada çektirdikleri fowlcraJ· 
Zardan memnun kalmıılardır. 

Hamza Rüstem bey in, f otoğraJ malrem6$i ıaıan ma· 
ğCUWI da muhterem mflşterilerinin ince zevkleTiPe 8iJT8 
her çe,it malları, foıograr makinelerini bulundurmakta• 
dır, Bir zıyareı her şeyi ispata kafidir. 

(lzmir • Başturak caddesi, Refik 

Taze temiz ucuz 
ilii«; 

Her tOrlO tuvalet çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

Başturak No: 37 ıekknl eden Şark balı Ttlrk anonim ıirketinin, kanuni me
rasimi ifa ve ikıul edilmiı olduğundan bahisle tiCAret ka
nununun 299 ncu maddeaine tevfikan teıekkllllinBn tasdiki 
dileğinden ibarettir. •llllllllllllUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 111111111111111111111111111111-
( Şark balı Tnrk Anonim tirketi) Din tasdiki mlleısiıleri =-~=lzmı·r yu·· n mensucatı! 

tarafından asaleten ve vekileten mumza beyanname ile ta- :; 
lep edilmiı olmakla mahkemeye tevdi edilen vesaik tetkik =r k A . • k il 
edilerek geregi koaDfalda: Merkezi lzmir olarak aai te,ek· ·= Öf fiÜfl}fil Şif et 
kül eden ıirketin kanuni prtları cami olan mubraz esas mu· 
kavelenamesinin icra vekilleri bey'etince kabul olunarak cum ~ Bu mOessese, iki yüz hin lira sermaye ile 
hurluk riyasetinin ytıksek tasdikine iktiran etmit olduğu mu- ~ teşekkfll etmiş ve Di Oryental Karpet Mana 
~avelen~me arkasındaki iktisat ve~l~eti ıerbinde~ .v~ 4~,000 ~ fakçôrers Limited (Şark hah) .şirketine alt 

1 lıradan ıbaret olan esas sermayeıının. dörtte bırının ıırk!!_ E lzmirdb Halkapınardaki kumaş fabrikasını sabD 
müeuisleri t~ra~ından Roma bankası lzmir ıubesin~ yatınl· ~ almıştır. :fabrika bOtfln teşkilAt ve tesisat ve mfll. E': 
~ıı. ~ulunduru. ıbraz olunan mezkur ban~·~·~ .26-6-935 ta· § tahdimini ile eskisi gibi l kAnunusani 1935 ta· ı= 
rıhlı dmllhaberınden anlqılmaaına ve tasdıklı ııtırak taahhllt- = rihin' d 'ti"b · · k 1 t fınd • ledl 

b · d"k" d k . = en ı aren yenı şır c ara an ıt • 
namesi de mil rez bulunmasına bınaen tas ı ın e anuni bır E kted" H . 0 · likl · k •• L--- !!!!!! · ı · k k h 1 T k . • k . • = me ır. er nevı y n ıp erı, um-Y, .,.... • ._ 
manı giril mıyen mez 6r ıar ı ı lir anonım ıır etının =: . . 

1 
il 

Ticaret kanununun 299 uncu maddesine tevfikan teıekknln- 5 niye ve çorap imal edilecektır. Mamu Abn emea- == 
nlln taıdikini ve 300 llncll madde mucibince sicilli ticaretce 5 line fAikiyeti her tarafta takdir ve kabul edilm~tİl'. 1 
usulen teacil ve illnına 18·9·935 tarihinde oybirliğile karar ~ Bu mamulAt Peştemalcılar başında eski Oro7.dıbak § 
verildi. 5 ittisalindeki sergide teşhir edilmekte ve &atış fab- § 

Reis 5 rika içinde yapılmaktadır. il 
1986 Aza 1750 Aza mlllbimi 5783 kararına uyıundur 5 Posta kutusu: 127 -

Necati Ali Rıza Hikmet Baıkltip § T 1 f d 1 1 · "' .. A•--ncak =: e gra a rea : &mır ... • ... 
imza okunamadı := Telefon oumarası 2432 ye 3564 • 

Umumi no. 8184 Hususi no. 2-112 illlllllllllllllllllllllllllllll• llOlllDlllltlftlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
Bu ilim suretinin g6rlllen aslına ve dosyamızda alıkonulan Satılık motör Do K T o R 

suretine uyıun olduiu tasdik kılındı. Bin dokuz yllz otuz bet 12 beyıir kuvetinde (Dizel) Ali AgAh 
ıenesi EylGI ayının otuzuncu Pazartesi ıtıntl. markalı az kullanılmıı bir Çocuk Hastalıkları 

T • C. 1 k T l' 1 Mltehauııı lzmir Bçtlncll noteri Tahsin "'0 tlr satı ı tır. • ıp erin 
Amar rumt mllbllrl ve aa- idarebanemize mtıracaatlan '~nci Beyler So~ N. 68 

Tele on 3452 
mıu imza okuaamada ilb olmaar. 



eULUSALe 

BiRLiK 

k !>us, ı ıısa u ıçıu .. bır ıutiyaç· 
t hr, diyenler çokrdoğrut.söy• ~ 

lüyorfor. liuou -bıze · Scalamof' 
:adalarındaki süslenme~ihti
!:'yacı çok açık ola;;-~Öster-; 
;mektedir. 

' 
Tanınmış boksör Maks Be

ar ve Zenci Joe Louis'in 
son maçından bir eatantane. 

tor, körlerin görebilmesini 
temin eden bir alet yapmış· ilf 

- hr. Bualet.'gö.zJükgibT1~üı:-: n Yakıcı sıcaklardahfilm çekmek çok il> ·bi 
:ıa;i~ıiıakladır.--- ·- ~ küldür. Bunun için resimde görüldüğii gır 

------- _____ ...._._.,------~-----___;:-,!.Paralörlere.:_hafif . bir elbise hazırlan~ 

Yazı Londra'da g~çiren;si· 1 

nema yıldızı Freder1k Marş: 
yeni filmlerini çevirmek üze-· 

· re geçen hafta fAmerika'ya 
('Cföamüıtür. ----~ ~ 

ıngiltere'de uzun saç modaSı'lekrar . başlamıştır. 
' müsabakada görüyoruz. -

,. 
ALMANY A'DA YAHUDi DÜŞMANLttjl: - Z. 

çenlerde Nurenberg'de toplanan Nazi Kurultayıoja ıti' 
tir ak eden meşhur Yahudi dUşmanlarındaa 11 ~ 
Streicher söylevini verirken. 

M.H' I ı uş, dünya otomobil 

sür'at rekortmenJiğini muha

faza etmektedir. Resimde, 

otomobil sahibini bir koşu

da tekerleklerini muayene Saatte,.,3~0Jmil!kateden,,. en büyUk karaltayyaresini, Mount 
geçerken görüyoruz .. f Bu:dağan~ yüksekliği 4,391 metredir. 

YENi YÜZME REKORU: - İngiliz diş doktorlarından tMister 
Taylor logiliz boğazını yüzerek 14 ıaat 50 dakikada ıeçıniıtir. 
doktoru, yarııı bitirdikten ıonra sahile çıkarken g6eteriyor. 

Madam Stanley 

çok yüksek bir kadındır. 
Ekseri zamanlar, siyasi top· 
lanblara kocası ile birlikte ~~~.....,~~~i .. --.~ . ...-- ·~-.,._,._, __ 
iştirak eder ve kacasına ait .:: Böyle güreş iördünüz mü? - Reaim-
i9leri bOyük bir Jiyakatla h•~ de gördüiünüz manzara bir nevi 1n· 
kip eyler. ı...J..-.- \:.S,. ı • reıtir. Bu g\lreıin'lımiGumberland dır 

/. 
~ . ~~-__,... ,,.,-• 
Yaya oıar11k oo~~i aı•lı' 

çok seven ve:ve.•~1 biJS' 
liyenin biç birısıoe ı'l'tJ 
mek ihtiyacını. dur.cl'f' 
Vinçester Evekı, ar. f;\f,Jı ' 
tarı arasında serse~~•'''' 
diye anılır. Evek ''y•P''' 
lerioi dalma yay• 


