
NOFUS SiY ASASI e . ULUSAL e Geç•lfde ve gelecekde bdUin uluul •e eoy· 
.. iıleria temeli nüfaıtur. Nöfuı ıiyaıau da 
~ Dflfuıa taD1mıkla kurulabilir. 

20 iLK TEŞRiN 
GENEL NÜFUS SAYIMI ikinci ta ı 

Bbe ha ıiyaaanın yoluna göıterecekıir. 
Bqvekilet 

1sıalistik umum müdürlüğü lımirde çıkar, aktamcı ıiyaıal rueteclir 

~-------------------------------------------------------------------------------------......... Yal : 2 - No : 509 Telefon: 2776 - Çarıamba - 9 Birinci Teşrin 1935 Fiab (100) Para 

Italyanlar büyük hezimete uğradı 
~ ::x: ;;:: ı _. t 254--- - --- - - - ..... +??!!Sx=:=;=:; . 

Eritre cephesinde bir Italyan li9lor-
dusundan haber alınamamalitadır. 
Ogaden ce hesin.de ;hücuma ge<;en 
Habeşler, talyanları l{açırtmış1ardır 

Adua, kanlı bir muharebeden sonra tekrar Habeşler ta
rafından istirdat edildi. Bir Habeş tayyaresi Italyanlara 
tnühinı zayiat verdirdi. 15 bin Habeş süvarisi hücumda .. 
lstanbul 9 (özel-mOstaceldir),- Malta'da bir Italyan papası casusluk yaptığından dolayı Ingilerece yakalan· 
lnış ve derhal hapsedilmiştir. . 
lstanbul 9 (özel mOstaceldir) - Bir Habeş uçağı, ltalyan cephelerinin gerilerine uçarak Italyan kıtaatına 
honıba atmış ve önemli basarat yapmıştır. 

Istanbul 9 (özel mOslaceJdir) - Adua civarında vukua gelen son ve gayet kanlı bir muharebeden sonra 
bir Italyanların elinden istirdat edilmiştir. Bu muharebede Italyan ordusunun çok telefat verdiğini e~rad 
zabitandan bir çoğunun Habeşlere esir doştOğoıın Röyter ajansı bildiriyor. 
lıtanbul 9 (özel mftstaceldir) - Son gelen haberlere göre, Eritre cephesinde ilerliyen Habeş ordııları, 

-.nhtelif ltalyan kıtaatını kısmen imha etmeğe muvaffak olmuşlardır. Hu cephede botnn teçhizatile bera· 
Ler bir Italyan kolordusunun kaybolduğu ve nerede bulunduğundan malftmat almamadığı bildiriliyor. 

Ecnebi ajansların bu hususta verdikleri malOmata göre, Habeş orduları, Italyao coz'Q tamlarının muva· 
•la ve muhabere vasıtalarını tamamen kesmiş bulunuyorlar. _ 
lstanbul 9 (özel mftstaceldir) - ltalyan askerleri, bfttftn cephelerde tam bir panik göstermiş ve don ge· 

~enberi gome gflme, Habeş ordularına teslim olmağa başlamışlardır. 
lstanbul, 9 (özel mftstaceldir) ·• Ogaden cephesinde hocuma geçen Habeş orduları (Dola) civarında 

talyan ordularile karşılaşmışlar ve burada dört saat devam eden kanlı ve çok şiddetli bir muharebeden 
'anra Italyan kuvveti.erini hezimete uğratmıştır. 

Italyan kıtaları, Somali cephesinin gerilerine kadar ricata başlamışlardır. 
Bu cephedeki Ua~eş ordularının başında bulunan .Vehip (Paşa) Italya ordularını takib etmekte 

de-.am ediyor. 
ltalyan kuvvetlerinin manevi kuvvetleri, sıfır derecesine enmiş bulunuyor. Genel komutan Mareşal 

~fı Bono, vaziyeti kurtarmak için Azmaradan cepheye doğru yola çıkmıştır. 

erli askerler Ha-Cenevre' de c;ok önemli • ka toplantıda ılylemlt mu- oldap bere .ltalya aley· 
hino secrl ~tedbirler alın· 

ş'lere kac;ıyorlar zakereler başladı 
~but 9 (Özel) - A.ıi.":"Aba1ııutan ıon dakikada Uluslar sosyetesene mensub botnn devletler, Italya 
~ bir habere g6re, 250 yerli Erittt ukeri, Ital- J ) b 
-.~ kıt'alarından ayrılarak Habetlere iltihak etmitler İ e O an mftnase etlerini kesmişlerdir 
~ellerinde bulanan mitiraly6zlerle ltalyanlar tlzerine lstanbul 9 (Özel ·mlıta· tan barbı etrafında ince· Ulualer kurumunda: tly~ 

W •'8rak a~ır zayiat verdirmi,lerdir. Bunlar birkaç eeldir) - Cenevreden bil· lemelerde buluumut ve al· olan bGttln devletlerin de· 
J::i •e ıaClhlmmat ta alarak Rau • Seyyum kuvvetlerine diriliyor& Bugtlu 6ğleden Ular koneeylnln verdiği legeleri hazır bulunuyordu 

-...,._,.. M•p• halpeiadekl yerliler parti evvel komeylo yaptılt Mr ~ lekm ıW- p- Ko111ey bafkanı Arjan· 
Baa.e,ıere kaçmaktadll'. toplantıda lta17a • HabefU. çirmlfdr. Bu toplantıda tha delege1i, puarelll gtla• 

. 
maeı lazumunu ileri ılr· 
mtlttlr. 

Başkanın bu kaaaati 
fzerine btlttln delegeler, 
hatkanın fikrine ve altılar 
komiteelnin nporuna g6re 
ltalya ile ola....eı.ee. 

betlerini kesmeAe .._ 
vermiflerdlr. 

Alamble, akfam uat 
16 da toplaaaeaklar, 
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VV. F. H. Van ROYAL NEERLANDAls KUMPANYASI 

Der Zee Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları 
için yük:aıacak olan vapurlar 

& Co. 
DEUTSCHE LEVANTE LıNIE 

•VVINFRIED,, vapuru ha· 
len limanımızda olup Roter· 
dam ve Hamburg için yük 
ala maktadır. 

"TROJA ,, vapuru halen 
limanımızda olup Hamburg 
ve Bremen için yük almak
tadır. 

"VV ASGENVV ALO,, va· 
puru 14 Bci. teşrinde bek
leniyor, 14 Bci. teşri ne kadar 
Anvers, Roterdam, Hamburg 
ve Bremen için yük ala
caktır.t 

"SOFIA,, motörü 31 Bci. 
teşrinde bekleniyor, 4 ikinci 
teşrine kadar Anvers, Ro
terdam, Hamburg ve Bremen 
için yük alacaktır. 

.. MOREA,, vapuru 5 ikinci 
teşrine doğru bekleniyor, 
Hamburg, Bremen Anvers· 

110RESTES" vapuru 23 eylülden 30 eylüle kadar yUk 
alacaktır. 

11 ACHILAS,, vapuru 24 eylülden 30 eylüle kadar yUk 
alacaktır . . 

''HERCULES,, vapuru 7 1 nci teşrinden 12 1 nci teşriıe 
kadar yük alacaktır. 

"HERMES., vapuru 21 1 nci teşrinden 26 1 nci teşriae 
kadar yük alacaktır. 

"GANYMEDES" vapuru 5 2 nci teşrinden 8 2 nci tet· 
rine kadar yük alacaktır. 

Burgas, V arna ve Köstence limanları için ynk alacaktır. 
11HERMES" vapuru 4 1 nci. teşrinde bu limanlar içio 

yUk alacak. 
SVENSKA ORIENT LINIEN 

Rotterdam, Hamburg, Copenb:age, Dantzig, Gdynia, Ot1° 
ve lskandinavya limanları için yük alacak olan vapurlar 

11 VINGALAND ,, vapuru 2 1 nci tşrinde bu limaalıt 
için yük alacacaktır. 

"V ASALAND., motörü 16 1 nci teşrinde buradan hare· 
ket edecektir . 

"' "NORDLAND., motörii 2 2 nci. teşrinde buradan hare· 
ket edecektir. 

SERViCE MARITIM ROUMAIN ten yük çıkaracaktır. 
'' ANU BIS,, motörü 11 Pire, Malta, N apoli, Cenova, Marsilya ve Barselone "e 

ikinci teşrinde bekleniyor, Cezair limanları için yük alacak vapurlar. 
15 ikinci teşrine kadar An· .. ALBA JUL YA " vapuru 2 1 nci teşrinde gelip ayoi 

••o•k•56•r•cn.le.r?-l\t•u•t. -•• _1111111 llllllllllll~llllllllllllllll~l~llllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllll • ::rs, Br~=~~d~~~ ~:~ba~:~ günde hareket edecektir. 
28 1 

aıcİ• 

= lzmlr Yun mensucat]- cektir. "SUÇEAVA" vapuru 27 1 nci. teşrinde gelip 
laka (Okamentol) 

<>ksnrfik şekerle· ~ 
rini tecrnhe edi- .....ı 

ıiz .. ~ 
~ 

CQ 

teşrinde hareket edecektir. = ~ . _ ~ - = ARMEMENT H. SCHULDT Yolcu ve ynk alır. 

-ru··rk Anonı·m şı·rketı·- HAMsuRc zEGLUGA PoLsKA s. A. Kumpanyası 
. ;;;; "NORBURG,, vapuru 8 r 

Doğru Anvers ve Gdynia limanları için yük alacak olan vapll = _ fzmir. !nn'f .. l\lensucatı~Qrk ~;\:_ ~~in~k~~ Bci. teşrinde bekleniyor, 11 EVVANT,, motörü 10 1 nci. teşrinde yük alacaktır. 
- pınardaki i..kuma., fabrikası mamulatından olan.t=: Anvers, '{oterdam ve Ham· Hamiş: Ilindaki hareket tarihlerindeki değiıikliklercl•• 

ıiicvsimlik ve kışlık, zarif kumaşlarla, battaniye, - burg için yük alacaktır. Acente mes'uliyet kabul etmez. 

= şal ve ynn çorapları, bu kerre yeni açılan Birinci = DEN NORSKE MlDDEL • Fazla tafsilat için ikinci Kordonda Tahmil ve Tahlif' 
;: kordonda 1. Cumhuriyet meydanı : civarında 186.ı = HA VSLİNJE ( D-S. A-S. şirketi binası arkasında FratelJi Sperco acentalığına mOr•~'t 
- .numaradaki (~ark Halı Türk Anonim şir- § SPAN5;itL6NJEN ) edilmesi rica olunur. Telefon: 2004- 2005 • 266' 

keti) mağazasında satılmaktadır· ~f ezkOr f • bri ka·:. ~ "BOS PH O R Us. motörll ,lf lflllllllf lf lf lf lf lflllllllf lf lf lf llllf lf lf lf lf lllllllllllllllf lf lflflf lllllllf lf lffllf lf lf!it 
- nın metanet ve zerafet itibarile herkesçe malum = 23 Birinci Teşrinde beklen'i- - ~ 
- olan mamulatmı muhterem mnşterilerimize bir= yor, Dieppe Diinkerk ve ~-'f ürk Hava Kurumul 
- defa daha ta\•siyeyi bir vazife biliriz. = Norvec limanlarına yük ala· ~ 

\'e Pnrjcn ~ahapın 

en nstno bir m ns

hil şekeri olduğu 
nu unutmayınız. 

;; Perakende satış yeri Toptan aatış yeri := caktır. ~ B •• • • k p• ~ 
Yeni maoifaturacılarda mimar 1 ci kordon no: 186 Şark : AMERICAN EXPORT LINES- ~ Ü yu } yan g 08 Ü ~ 

'-- ~ - Kemalettin Cad. Sağır zade halı T. A. Ş. = NEVYORK =: • • • • • • ~ 
[5 = biraderler , § "EXMOUTH,, vapuru 16 § Şımdıye kadar bıo)erce kışıyı ~ = Kuzu oğlu çarşısı Asım Rıza = Bci. teşrinde bekleniyor, § • • • ~ 

>Ol) = ve lnraderleri = Nevyork için yük alacaktır. § ZeD~lll etmıştır. ~ 
~ = Yeni manifaturacılarda mimar "EXCELSIOR. vapuru 30 § 19. eu tertip 6. cı keşide 11 lci teşrin dit 1 
'-' ~ Kemaleddin Cad. Yünlü mal· = Bci. teıriode bekleniyor, ~ I . . d d 

~~;::;~, ~::!~....., -'-'W• iııliıiıııfıİıİıİıliııFıiııı~ttlıfıiiliMüfıı11İııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııu 9 Nev;;~;:~~ yü;1~~~~1ır. 1 BOAyok . k3ramı y2e: 200,
5
000 Lıra ; 1 

Sıhhnı snrgno ~ DANUBIAN . s yrıca. o,ooo, o,ooo l ,ooo, 12,oo '~ 
haplıırını Maruf e\S -~!!!!!~!!!!!!!!!!~!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~• TUNA HATTI § lo,ooo liralık ikramiyelerle beheri (501 
cczıı ılcpolanndnn (f) " ALISA. motörll 12 Bci. il§ bin) liralık iki mükiitat vardır. ,~ 
ve t•c7.anelerdcn BAŞDURAK teırinde bekleniyor, Belgrad, ~ 
nrnsrnlur · H A M O j N ÜZ H ET Novisad, Komarno, Buda· -~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllll 

Oliv ·er ve şüreka
sı Limitet vapur 

acentası 

Cendcli Han. Birinci kor-
don. Tel . 2443 

E11erman Linyn Ltd. 
Livcrpool hatlı: 

"LESBIAN" vapuru 1 bi
rinci teşrinde beklenmekte 
olup 19 birinci teşrine kadar 
verpool ve Glasgovv için 
yük alacaktır. 

"FLAMINIAN,, vapuru 26 
8. teşrinde Liverpol ve 
Svvenseadan gelip tahliyede 
bulunacak ve ayni zamanda 
2 ikinci teşrine kadar Liver· 
pool ve Glasgovv için yük 
alacaktır. . 
Londra battı: 

" EGYPSIAN " vapuru 
limanımızda olup 8 8. teş· 

rine kadar Londra, Hull için 
yük alacaktır. 

"GASTILIAN" vapuru 9 
teşrinde beklenilmekte olup 
18 teırine kadar Londra ve 

peşte, Bratislava, Viyana ve 

Sıhhat Ezanesl• Lioz için yük alacaktır. 
ARMEMENT DEPPE- ve rfrakya 

Yalnız taze temiz temiz ve ucuz il4ç 
ve tuvalet çeşitleri satar. 

HuU için yük alacaktır. 
"MARONlAN,, vapuru 20 

teşrinde beklenilmekte olup 
28 teşrine kadar Londra ve 
Hull için yük alacaktır. 

"THURSO,, vapuru 15 
teşrinde Londra, Hull ve 
Anversten gelip tahliyede 
bulunacaktır. 

The General Steam Navigation 
Co. Ltd. 

"ADJUTANT,, vapuru 30 
8. teşrinde bekleniJmekte 

olup 7 ikinci teşrine kadar 
Londra için yük alacaktır. 

Not: Vurut tarihleri ve 
vapurların isimleri iizerinc 

değişikliklerden mes'uliyet 

kabul edilmez. 

Satılık motör 
12 beygir kuvetinde (Dizel) 

markalı az kullanılmıı bir 
""otör satılıktır. Taliplerin 
idarehanemize müracaatları 

ilin olunur. 

• 
Ali Rıza 
Mücellithanesi 

Y cui Kavatlar çarşısı 

No. 34 

ANVERS 
11EG YPTE., vapuru 20 Bci. 

teırinde bekleniyor, Anvers 
Direkt yük alacaktır. 

• 
Şeker Fhrikaları 1'Drk Anonim Şirketi 
Sermayesi 3,000,000'"fork lirası 

lstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf ban 30-40 
"ESPAGNE,, vapuru 5 

ikinci teşrinde bekleniyor, 

Anvers, Direkt yük ala· ı·---S ümer Bank--...... 
caktır. 

Geliı tarihleri ve vapur
lann isimleri tlzerine mes'u 
liyet kabul edilmez. 

Birinci Kordon, telefon 
No. 2007 - 2008 

.. Vapurlaran isimleri, gel· 
me tarihleri ve navlun tari
feleri hakkında bir taahhüde 
girişilmez.,, 

··-ll!!!!mlll!lll~~~----D OK T OH 
Ali Agib 

Çocuk H•stalıklan 
Mütehuıııı 

1l·inci Beyler Sokagı N. 68 
Telefon 3452 

Fabrikaları mamulatı 

Yerli malların en iyisi, en sağfıl' 
mı, en ucuzu en güzeli 

Dereke kumaşları 
F esan ~ kumaşları 

Beykoz kıınduraları 
Bakırköy bezleri .f 

Somer Bank yerli mallar pazıı• 
lzmir şubesinde bulursunuz 

l 

.. 
•o 


