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YENi ROMANIMIZ 

KADIN İSTERSE 
-Yazan ; Ft.ebi.a. A..ri:f' -

Bu çok sevlmll edebi tefrl
kamıza yakında başhyacafiız 

Gwıılı-m·iyctia Ve Cumlmriyet Eserinin Bekçisi, Sabahları Çıkar Siyası Ga~etedfr Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 

-- .. .. ... . . .. . · ... · . . , . 

ediyorlar. 
........... yant 
rtmış 

arruz plinını 
lun~yorlar .. 

Yeni kuvvetler 
Gönderlyorlar 

Napoli, 9 (A.A)- Dün öi· 
leden sonra Musavvaya gitmek 
üzere 5 vapur daha yola çık

mıştır. Bu vapurlar 138 Sübay 
ve yarsübay, 1961 asker ve 
harb gereçile yiyecek götür
mektedirler. Ganj vapuru da 
50 sübay ve 600 askerle Mesi
nadan Musavvaya yola çıkmış
tır. 

Habe,ıer sekiz top 
iğtinam ettiler 

Londra, 9 ( Ö. R ) - Adis 
Ababadan bildiriliyor: Ras 
Kasa tarafından bildirildiğine 
göre garbi Eritre toprakları 

içinde hududdan 40 kilometre 
uzakta ItalyanJarla kanlı bir 
muharebeden sonra Habeşler 
ltalyan müstemleksinin merkezi 
olan Asmara üzerine yürü
mektedirler. Ros Kaso Go-

Ad11ada sa/11a top lan ve mıllaJııiiz/cr /aa/eycılr 

Toplar ve mltralyözlerle şarkında Ras Sayuma karı• 
Adi• Ababa, 9 ( A. A ) - ltalyanlarm tazyikini azaltmak 

Resmiğ bir biJdiriğe göre, üzere yardım kuvvetleri gön-
Eritreli askerler kaçmakta ve dermişti. 
bazıları Habeşistana geçmek- Aduanın iarbında yapılan 
tedir. - Sonu üçüncü sahifede -



Büy .. k barba 
..., 

ogru mu 
Gicliy ruz? . ., . 

Uluslar Asamblesi, konseyde 
Italya hakkında verilen mahku
miyet kararını incelemeye ko-
yulmuştur. Şimdi mütearriz mev
kiinde olduğuna genoyla karar 
verilen memlekete karşı ulus
lar paktının hükümlerini yerine 
getirmek gibi ince ve di
kenli bir durum kendini gös-
termiştir. Aduvada pathyan 
top sesleri kadar " sanction -
ceza tedbiri ,, sözleri de ulus
lar sosyetesinin içinde ve dı
şında olan uluslan endişeyle 
düşllndürmektedir. Bu endişe
leri doğuran başlıca sebepler 
İtalyanın sanksiyonlar hakkın
da ne dUşUndüğünü daha ön
ceden bildirmiş olmasıdır. Af
rikada harbm başlamamış bu
lunduğu gfinlerde idi. Roma 
~ceza tedbiri" kelimesinin bile 
ttalyan kamoyunu sinirlendir
meğe yettiğini ileri sürüyor, 

knomsal veya finansal çevrede 
kalsa bile zorlama tedbirlerinin 
harb sayılacağını bildiriyordu. 
Hatta Mussolininin fikirlerini 
yaymakla tanınmış olan bir ga-

. zete, bu noktayı açıkça belirt
mişti. Afrikada harb başlayın
ca Mussolininin ağzından öğ
rendik ki Italyan ulusu eko
nomsal ceza tedbirlerine disip-
linle karşı koyacak, fakat bu 
tedbirler daha fazla genişleti-
lecek olursa bunu harb saya
rak barba harb ile mukabele 
decektir. 
işte ltalyan bakımından du

rumun ta ıdığı tehlikeler bun-
. lardır. Öte yandan Uluslar 
sosyetesinde yeralmış o]an 
uluslar ylikenlerile karşı kar
şıyadırlar. Su götürmez bir 
taarruz karşısında kendilerini 
de ayni suretle taarruza uğra-
mı gibi saymağa mecburdur
lar. Böyle iken bu zorlama 
s5z0 yok mu, alev gibi dudak
ları yakıyor, ekonomsal mahi-
yetteki ceza tedbirlerinin de 
kanlı sonuçlara varacağından 

korkuluyor. Ortada iki endişe 
çarpmaktadır: Fransada bütün 
sağcenah gazeteleri ve hattA 
solcenaha mensup gazetelerin 
de önemli bir kısmı zorlama 
tedbirlerinin bir abloka şeklin
den uzak kalmasını, hele süel 
mahiyette bir sonuca varabile
cek davranışlardan kesin ola
rak çekinilmesini isteyorlar. 
Bunlar harp fikrini harpta 
öldürmenin imkansızlığına inan
mışlardır. Daha doğrusu ltal-
yan ve lngiti% dostlukları ara
sında geniş tereddütlerden he· 
nUz kurtulmuş değildirler. 

Ekonomsal ve finansal s1D1r
lardan sUel sınırlara atlayabi-
lecek tedbirlerin en büyük ve 
en ağır yükünü Fransanın yük
lenmiş olacağını iddia ediyorlar. 
Kuvvetliyi hareketlerinde ser-
best bırakan bir sıyasanın son
suz tehlikelerine inanmış olan-
lar ise bergitesiz (sanksiyon· 
suz) ne uluslar sosyetesi, ne de 
dilnya barışı için güven olamı
yacağını gözönünde duran ha
diselerle isbat ediyorlar. 

lngiltere kamoyu bu sonuncu 
fikre kuvvetle bağlanmış ve 
davanın ilk yüzünde Büyük 
Biritanyanın görüşleri hak ka
zanmışbr. Son yüzde, yani 
zorlama tedbirlerinin yeritilme-
sinde nasıl davranılacağı hali 
bilinmiyor. Avrupa ko!'kunç bir 
muamma, bir koskoca istifham 
karşısındadır. Devletler elbir-
Jiğiyle yükenlerini yapacaklar 
mı? Y oh.sa bu konudaki mü-
nakaşalar yeniden bir çıkmaza 
mı sapacaktır? 

İtalyanların vakit kazanmak 
istedikleri meydandadır. Mus
solini Habeş savaş alanlannda 
daha kesin sonuçlar alabilece-
ğini umuyor. Eğer Habeşler bu 
ümidleri bir kez daha suya 
düşürecek kudreti gösterirlerse 
belki de cezri tedbirlerin ye-
ritiJmesine ihtiyaç görülmeden 
y"'niden bir görüşme kapısı 

açılabilir. 
ş v-k.. 1; t1g1.n. 

Yl:.--Wı tO 

•• z 
p·yasası ne halde 

Üzüm piyasası ihracatçıların 
veni siparişler alması üzerine 
hararetlenmiş ve fiatlar tekrar 
eski vaziyeti almışbr. 

lhracatçılar birliğinin asgari 
fiat teklifi usulü kaldırılarak 

bugünkü borsa fiatlan üzerin
den harice teklifler yapmağa 
karar verdiği Türkofis tarafın
dan Ankarada Ofis başkanlı
ğına bildirilmiştir. Ofis başkan
lığı buna müsaade ettiği tak
dirde bu şekilde üzüm sabşına 
başlıyacaklardır. ihracatçılar 
aynı zamanda borsada fiatları 

kat'iyen düşürmemeğe ve dai
ma yüksek tutmağa çalışacak
Jannı da vaadetmektedirler. 

•••••• •• 
İlbay Fazlı Güleç 

Bir işin tahkiki ve kaza iş
lerinin teftişi için üç gün evel 
Bergamaya gitmiş olan ilbay 
F aı h Güleçin yarın şehrimize 
döneceği haber alınmıştır. ,, ....... . 
Öğretmen 
Tayinleri 

San'at okulu yardirektörlü
ğilne aynı okulun tesviye öğ
retmeni bay Sabri, ağaç işleri 
atelyesi stajyerliğine Ankara 
san'at okulundan bay Zeki,Kız 
enstitüsü ev idaresi ve yemek 
pişirme öğretmenliğine akşam 
san'at okulu öğretmenlerinden 
bayan Seyyare, San'at okulu 
riyaziye ve motörler öğretmen
liğine Ekonomi bakanlığı ölçü· 
ler ve ayarlar müfettişi bay 
Refi Baha, Kız enstitüsü biçki 
dikiş öğretmenliğine bayan 
Aliye Doğan, Erkek san'at 
okulu elektrik atelyesi tesviye 
öğretmenliğine bay Rahmi, Kız 
enstitüsü riyaziye öğretmenli· 
ğine bay Nazmi, Kız enstitüsü 
hesap işyarlığına da eskiden ol
duğu gibi bay Besim atanmıştır 

1 ....... , 

Yolkesenler 
Mah Om oldular 

Bundan üç yıl önce lzmir -
Manisa yolu üzerinde dört kam-
yonun yolunu keserek yolcula
rının para ve sairesini soymak-
la suçlu Bornovamn Kayadibi 
köyünden muhtar lbrahim, 
Mehmet oğlu Ibrahim, Ali ve 
Mehmet Alinin ağır cezada de-
vam eden duruşmaları netice
lenmiş ve karar dün bildiril
miştir. Muhtar lbrahimin suçu 
sabit görülemediğinden bera-
etine, diğer üç suçlununda on 
yedişer buçuk sene müddetle 
ağır hapse konulmalarına ka
rar verilmiştir. 

• em erın 
•• • •• • e 
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encumenı uyes n en ay 
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F otbolcularımızı Sovyet maç
larına hazırlamak üzere lzmire 
gelen futbol federasyonu ve 
Türkiye hakem encümeni aza
::ıından bay Kemal Halim aynı 
zamanda mıntakamızda hakem
lik yapan sporcuları da imti
handan geçirecek ve kendile
rine diplomalar verecektir. 
imtihan yapılmazdan evel ha- 1 

kemlik diploması ahnk istiyen!cr 
6 gün müddetle kursa de•;am 
edeceklerdir. 

Kurs 12 Teşrinievvel 935 

Ura davası 

tarafında 
Cumartesi gunu saat 15 de 
C. H. P. sı spor kurulu bina· 
sında Bay Kemal Halimin ida
resinde açılacaktır. 
Mıntaka futbol heyeti kurs:ı 

Altınordudan büyük Mustafa, 
Hüoeyin, Küçük Mustafa, K. S. 
K'dan Esat, Riza, Altaydan 
Fehmi,Gazit Baha, Göztepe:den 
Ferid, Ahmed, Alaeddin, İzmir
spordan Sabri ve Burhanı ça
ğırmıştır. Bunlardan başka ha
kemlik yapmak isteyenler de 
kursa devam edebileceklerdir. 

etti 
.. 

devam 

ya 
Kurs günleri: 

Teşrinievvel 
12 Cumartesi saat 15 de 
14 Pazartesi ,, 20 ., 
16 Çarşamba ,, 20 ,, 
18 Cuma ,, 20 ,, 
l 9 Cumartesi ,, 15 ,, 
21 Pazartesi ,, 20 ,, 

Hakemlerin diploma alabil
meleri için bu kurslara munta
zam devam etmeleri şarttır. 
Diploma almıyan hakemler 
bundan böyle hakemlik yapa
mıyacaklardır . 

on ser 
ay <1:lid "Ben hakikiğ Büyın;-;;~;tkar

katil er· biliyorum,, diyor la~!!!:y:~}~~rfnı::~z~~ 
Urlada hakim bay İhsan Ziya- Bu suçlular hakkında evvelce Münir Nurettin, Türk muzika · 

yı dövdürerek ölümüne sebebiyet tespit edilmiş kuvvetli deliller sının bir tane namdar tan bur 
vermekle suçlu dava vekili bay tahkikat evrakı arasında mev- üstadı Refi.k, kemençe i.~ahesi 
Fehmi ile arkadaşlarının muha- cuttur. Bunlardan Yasın Fehmi bayan. Fahıre ve ~anun ustadı 
k 1 · d'" w d I Artakı Elhamra sıneması tara-

eme erme un agırceza a zmirde mahkeme katibi iken f d . . 
d d"l · ti ın an yalnız ıkı konser ver-

eDva .. mk~ ı mı1ş rd. imtizaçsızlığından vazifesine ni- mek üzere lzmire davet edil-
un u ce se e sabık Urla ha yet yerilmiş, Urlaya gelerek · bü ·· k tkA ı 

mış ve yu sana ar arımız 
Jandarma kumandanı bay Ha- yerleşmiş ve dava vekaleti yap- dün Bandırma trenile şehrimize 
lidin istinabe suretile alınan mağa başlamıştır. Bütün bunlar gelmişlerdir. istasyonda Elham-
ifadesi okunmuştur. tahkikat evrakında vardır. ra idaresi tarafından sanatkar-

Bay Halid demiştir ki: Çok dUrüst hareket eden larımıza iki büyUk buket tak-
- Ben Ihsan Ziya hadise- bay Ihsan Ziya bay Hüseyin dim edilmiş ve kalabalık bir 

sinden sekiz ay sonra Urlaya Fehminin gayıi hakiki olan id- halk kütlesi tarafından karşı-
Jandarma komutanı olarak ta- dia ve isteklerini kabul etme- lanmıştır. ilk konser bu gece, 
yin edildim. O zaman Tüze diği için ve bir çok davalarını ikinci konser Cumartesi akşamı 
bakanı olan İzmir saylavı bay reddettiğinden bu zatın husu- saat dokuzda Elhamra salo-
M h d E d k nunda verilecektir. Türk muzi-a mu sa Boz urt, Kuşa- metini celbetmiş ve vazifesine 

• kasının dört bliyük üstadını bir 
dası,.genel savumanı bay Halit kurbbn gitmiştir. 
N kı b I. arada görmek lzmir için, lzmir 

ah ay hsan Ziya cinaye- Failler arasında adı geçen zevk ve bedayi muhiti için bü· 
tinin tahkikine memur etmiş ve Karadağda öldürülen Meb- yük bir tecellidir. Sanatkirla-
ve sırf bu iş için Urlaya gön- medin bay lbsan Ziya vak'asını rımıza hoş geldiniz deriz. 
dermişti. meydana vereceği korkusile .., -
Bay Halit Natık Urlaya gele- alınan tertibat neticesi olıuak Gençler ag" açları 
rek tahkikata başladı. Başta Karadağ'da Boşnaklar tarafm-
Zeynel zade bay Hüseyin ol- dan öldürülmüş olduğünü Urla Seviniz 
mak üzere dört kişiyi tevkif hükümet doktoru Nebil'den 
ve lzmir ağırcezasına sevketti. dinledim. 

Hakyeri kurulu çok yan- Bundan sonra bay Hüseyin 
lış bir takım delillere uyularak F ehmi'nin ahlak ve mazisi hak-
yaptlan bu tevkifleri yerinde kında tahkikat yapılmasına 
ğörmedi ve suçlular hakkında lüzum görüldü ve keyfiyet 
beraet kararı verdi. Halbuki Urla'ya yazıldı.Muhakeme ayın 
ben hakiki katilleri biliyorum, 18 ine bırakılmıştır. 
bunlar UrJada dava vekilliği #* 't* i'W 
yapan Yasin Fehmi ve avukat Nüfus Siyasası 
Sabrinin kurdukları bir plan Geçmişte ve gelecekte 
dairesinde Arnavut Abdürrah- bütün ulusal ve soysal işlerin 
man, Uncu Salih ve lncesulu temeli nüfustur. Nüfus siya-
Mehmedin de iltihakile bay sası da ancak nüfusu tanı-
Ihsan Ziyayı öldürmüşlerdir. makla kurulabilir. 

Belediyece şehrin yol kenar
larına dikilen ağaç fidanlarının 
okul talebeleri tarafından dal· 
!arının kırılmakta olduğu kül-
tür bakanlığına şikayet edil· 
miştir. Dün Kültür bakanlığın
dan llbayhğa gelen bir bildi
rimde bunun önüne geçilmesi, 
talebelerin ağaçları çiçek gibi 
severek korumaları lazımgel
diği bildirilmiştir. 

Kız Enstitüsünd~ 
Bu yıl kız enstitüsüne talebe 

olarak 270 ve akşam talebesi 
de 510 çocuk kaydedilmiştir. 

EL AMRA 
20 iLK TEŞRIN-P AZAR 
GENFL NUFUS SAYIMI 

Bize bu siyasanın yolunu 
gösterecektir. 

Ayrıca seksen talebe de nam
zet olarak kaydolunmuştur kı 

bunlara bugün için mektepte 
ye!' yoktur. Akşam kursları 
için beyler sokağında Park 
oteli binası bulunm .... .;tur. 

rGARY COOPER - CAJlOI"' LOMBARD 
Ve beş yaşında büyük artist SHIRLEY TEMPLE 

· rafından emsalsiz bir surette yaratılan • 

erşey Se in çin 
Fransızca sözlü PARAMUNT filmi 

lpekfilm tarafından sesli olarak filme çekilen 

BALKAN ATLETİZM MÜSABAKALARt 
PARAMUNT JURNALDA: Habeşistan ve uluslar kuru-

mu havadisleri ve son dünya haberleri. 
Seans saatleri: Hergün: 15t 17, 19, 21.15 
Cumartesi : 13.30, 15 de talebe matinesi 
Pazar : 13 de başlar. 
Akşamları sinemadan sonra her tarafa otobüs ve tram-

vay vardır. 

NAT AŞA RUS AŞ 
ALiCE FİELD-ANDRE BURGERE-JEAN TOULOUT 

GELECEK HAFTA 

"' 
· Başvekalet 

istatistik umum müdürlüğü 

TAYYARE SİNE ASI 
Telefon aıs1 Telefon aısı 

YARIN 11 blrlnclt&frln CUMA 
Tarihin hakiki bir vak'ası - Nf,,usimin büyük bir filmi 

ROÇiLD 
George Arliss - BorisKarloff - Loretta Y oung 

Renkli sahnelerle süslenen hakiki hir şaheser 
Ayrıca Foka dUnya havadlslerl 

MİKİ " Karikatör komik " 

Bugün Gaby Morlay ile Henrl Kolber'in 
Beğenilen büyük filmleri 

SKANDAL 

Sayımı içi ·~ 
R. Necdet Erdel111

' 

Oıreswı kültür direktöıü. 
Soysal işlerde denemeler; bı.~ 

zit üzerinde çok düşündürlicll 
G e· rakamlarla karşılaştırır. erÇ k 

ğe dayanan ve dayanma~ı ç0
• 

gerek olan bu rakamlar; seb~ 
ile sonuç arasmr\aki yolun, ıra 
lığı göstermek bakımındafl 
önemlidir. Soysal olguların ;ı~
Jaşmasında rakamın oynadığı 
rol, hemen hemen baş rotdu~: 
Bu; bir ulusun her alanda 

1 

durumunu ilk bakışta anlat~· 
cak kadar kuvvetli ve uzdildır· 
Ve onun içindir ki soysal hıı· 
reketleri rakamlarla anlatı:.8 
çal•şan istatistik ilmi, eski ır 

oYtarih taşımamakla beraber,s 
1 ·1 . •t ·ş olıfl sa yaşayışta ı erı gı ını 

uluslarda kendis .ne çok önelfl 
ve çok değer verilmiştir. Ista· 
tistik ilmi, diğer ilimlere ıarP~o 

. . örUf· 
zaman bir ışık ödevını g . e 
Soysal müesseseler, birbirierııı .. ,e 
karşılıklı tesir yaptıklarına g~.k 
her müessesenin ınorfol0J1 
durumunu bize istatistikten ıı· 
ha iyi anlatan ne var? de 

Kültür ve ekonomi alanın 
lar· 

soysal, siyasal ve ulusal alan ., 
da yapıJan hareketlerin geçrPı: 
ile hali karşı karşıya veY~ ~~. 
yana bulundurmak ve degıŞ .. f 

. . nıuıı 
me yapmak suretıyle ıç Y ·? ıs· 
en iyi anlatan bu değil ını ·r 
tatistik bize realiteyi göste~ı 
istatistik bize bu realite ka dii' 
sında alınması gerek olan. dii· 
zen ve tedbirleri, yönetier~ ti1' 
şündürür ve nihayet is!~tıs ya: 
Heri gidiş ve yüks~!iş. ı~ındabl 
ratıcılığımızı, enerJımızı frir 
geniş ölçette harekete ge 

1 
js 

Bize bu yazıyı yaıdırani 5 
... 

b' se• 
temli çalışmasını derin ır .. ıtl'; 
gi ve saygı ile karşılaştığl b~ 
ve her müessesenin böyle çatiS' 
masını özden dilediğimiz .. ist:ııiı' 
tik genel direktörlüğünUD p~· 
müzdeki ilkteşrin ayında ya 
cağı genel nüfus sayınııdırİ •il'. 

Nüfus siyasası; her de1i' ;;". 
üzerinde derin duyguh:l< ~8r,ı 
terdiği bir siyasadll· * ı· 
·· l 1 k' l sd to~- · oy e o masın ı, u u .1~1 

b·r , 
luğa yeniden katılan 1 bır 
gerçek bir kazançtır -1e 

kuvvet kaynağıdır. 
51

oJ· 
Devletin bugünkü siy~s~i biç 

bir kişinin önemi, deg:~\;il o 
bir yoldan azlanamaz. çu • ~· 
bir kişi, devlet yapısı!l~'dit tJf 

tonarme bir temel dirJğı cıe· 
sağlam devlet yapısı "':toıı· 
nilebilir ki milyonlarccı t r 

ıŞ 1 • 
arme direklere dayan~ 80Ja· 

Nüfus durumunu bııe sa'/ı· 
tacak olan genel nüfu:etiıııii 
mıdır. Kişimizi, kuV 0 ,,:ı~ 
gerçek rakamlara da.ya ;çitı . . ıı 

tanımaklığımız, ıJerırn . 
gerektir, şarttır. b' i yeP1 

Bu sayım sonuçları ııboıı.ııı
milli ödevler karşısın~~ yalcııı-

t . ızı · duracaktır. Kuvve ını 50ııuf• 
dan tanıyacağıı. v~ ~··rliikrıl 
Genel istatistik dıre k 

0 
gnze 

nün de yasaflıııda ço k0 ,o-
d d•w. 'b" sal ve e ·ıı e ıgı gı ı, soy ı~rt.· 

'k .. k li ve olgun· .. '.fr 
mı yu se ş pa~··t: 
bakımından bize ne. ya Gı...•ıel 

d .... du""recektır. -r-
..ııızı uşun . )ı: .. 

. . ·ııA .. devlerın, .ı t1 
sayım ışı; mı ı o . Jeıvc. 

d el~n ış · ·sı ların başın a g 1'1-11 

biridir. Uluslar b~r ğıınız ,..e 
değerine son bulaaıa bı rsıılı1''9 

. u sa ı ·:ı-çok iyı sonucun b işi " _ 
karşılc.ıacağımız. !e Ve bilıııe 
den beı3imseınelıdır. yııuıod!, 

"f 5 sa ı'fl 
lidir kı genel nu u .. yJeyecelf 
sayım işyarlarına 5~. doğrıJ 
dog" ru söz, Verecegı l<Bç 

P101ızın .ı • 
bilgi ile devlet ya d' ;;.e pil 

ıreb 1 ı:· milyon betonarme ça ı..-
1 ıaıasıns 

yandığının an aşı 
mış olacaktır. . de başıı· 

Ulusumuzun bu işı d r fleJ' 
"b' ydın ı · au 

racağı gün gı ı a rur1'i v 1' 
smaçtan böyle çıkanı k ofııra 
soysal ödevı de par 8 

yapacaktır. .ld I>" 
Kuvvetle inanıyoruz 
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••••••••• B" ......... ır atalar sözü 
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a ır adamlar anbara 
Ar~a . doldurur gibi, 
Bılgı toplamaz, bilgi 

Seçerler 
ke Mağazadan !zer hangi bir şey aür

n l~'lSi . 
ta,,' y 111 seçmeğe bakarsımz. Ağaç-
ihr '""Ş kopamken bıle eli11iz l{aı•ri 

•varı en - 1 . 
(!İ-Jer . !!tıze fenne, m o/flu11ları11a 

Aksonun akibetini tayin edecek 
Kanin bir savaş başlamıştır ... 

, 
ket • !Jı/f!i top/arken de böyle hare
bun etmek lılzımgeldıği halde cok defa 

~e~ikkat el"!ef!i bilmeyiz. 
•aruır şey l!tbı, ılmın de iyisi. fenası 
beııe · Mesela sinema artıstlerini 

Tllek te b ·, b l · · 

Habeşler ordularının Eritrede muvaffakıyet 
hakiki 1 ı l[ıdır, fakaı bunun 
he Vtldızları bilip hem kendine 

111 başk ı ' 

Kazanarak 50 kilo~etre il~Mrlediğini bildiriyor 
b;, a arına faydalı olmakla hiç 

altıkası h. b. Naz . ' ıç ır münasebeti yoktur. 
arıvata boğulmakla eeçen ömıe 

lınıeı; k . . vazık; 
8 'Ymetıdır kıvmeti ılmıiı artık 

unun .. . . 
bi•· k tçın, bıltrı top/atken tat-
""' •Yme .. h . ' 

ttrnek /il " aız olanlaftm intıhap 
boşa zımdır. Yoksa yorulduğumuz 
Aatır-. l!tder, iki elimiz böifriimiizde 

12 Adada 
Leros ~d'"a~7 ikinci 

lleligoland olu
yormuş 

Atiııa, 9 ( Özel ) - Yunan 
&azetel · 
0 11 'k· erı şu habrleri veriyor: 
ltr 

1 1 
.. adalardan gelen haber· 

e Qor L ler e, erog adası torpil-
tadı •e Çelik ağlarla korunmak-

r. Lak· l' d 
llizaltı ı. ımanı yabancı e-
kork 

1 
gemılerinin girmesinden 

b11ı11 
11 

arak bütün gece kapalı 
ada ııınaktadır. Geçen gün 
1-r Ya k300 beygir ve ağır top
'1e çıl llrıldı. Yedi destroyer 

a tı de . 1 • • ·ı tlJi k nıza tı gemısı ı e 
l adar u"ak b"t'" .. ero Y u un gun 

8 
- K ı· · •d·• a ımnos ve cıvar "'•r 1-r. le arasında dola~ıyor-

lollıb rosta ltalyanların Ko
b11ıu 0 kıruvazörU demirlemiş 
tepe tı~aktadır. Leros dağının 

sıııe . 
)ap1ı Yenı askeri yollar 
edil lllıştır. Bu tepeler tahkim 

lllekted' I 
adayı A ır. talyanlar bu 
~olaııd dala~ denizinin Heli
iddia 

1 
• halıne getirdiklerini F edıyorlar. 

L tansız cevabı 
oııdra 8 ( 

Çt'leııler A.A ) - Resmi 
llıuhtel'f' Fransız cevabının 
tetkik 

1 
d' devlet dairelerince 

takıııı e ılınesi icabedecek bir 
111 söyl~eseleleri ortaya atbğı
lloktala~Yd.rlf r· Bunun için bazı 
•adaıı ıp oınasi yoluyla Fran
'••······· sorulacaktır. 

a ''••••••ıı •Onhç ••• •• ••••••••••• •••••• 1 .. 11 .. f 
arda~ u Usumuzun geçen yıl-
göster çokk fazla olduğunu bize 

20 ece tir. 
h ilkte · 
. iltırlaıı Şrın 1935... O güne 
1Çi11 b arkadaş. Seni o gün 
!'. 11 ulusal ··d .. ırıyor o ev başına ça-
d··k uz. Sen' .. 1 u k ı sua alanda gör-
"' ' azaııd D -<>Ordiik .. ııı.. .ger alanlarda 
kaza111 ' gorüyoruz; kazandın, 

O Yorsun .. 

Parıa~iibtı· bu ülke işinden de 
" ır v · ueğil . :ırırn.e çıkacaksın. 

Siııi 11 1111 kı Atatürk T .. k' . Çoc _ ur •ye-
"111 b~ş ugusuıı; bu milli öde-
k .. ıııa b' 
b~~acaksın. 1~ ç~.ğır~asak da 
ılıy0 r Çunku Turksün ve 

1'·· sun ki T·· k 
llrk en b.. .. ur demek, 

c· uyuk demektir. 
.,. ıresun k··ı .. 
l'l:lfat fi u tur direktörü 

ecdet Erdemir 
'ıIIOıı:tii 

..J , .. 

-

Paris, 9 ( Ö.R) - Habeşis
tandaki harb hareketleri hak
kında gelen haberler birbirinin 
tersinedir. 

Italyanlar Aksum şehrini al
dıklarını bildiriyorlarsa da bu 
haber Adis Ababa tarafından 
yalanlanmıştır. Haoeş bildi
rikleri ltalyanların Aksum 
şehrinin şimal ve şarkında bu
lunduklarını kabul etmekle pe
raber şehre asla girmediklerini 
ve buranın akibetini tayin ede
cek savaşın bugün yapılaca

ğını bildirmektedir. 
Diğer taraftan Habeşler 

Erıtreye doğru ilerliyen ordu
larının muvaffakiyetler kazana· 
rak ltalyan müstemlekesi içınde 
50 kilometre ilerlediklerini de 
haber vermektedirler. 

Aksumun ehemmiyeti 
Yeni Asır - Aksum Habe

şin tarihsel şehirlerinin başında 
gelir. Buradan Adis-Ababaya 
giden bir keçi yolu vardır. 
Bu yol Gondardan ve Mavi 
Nili besliyen meşhur Çana 
gölünden geçer. Bu şehir ay
nı zamanda Habeşler nazarın

da mukaddestir. Saba Meli-

I~! A.NBUL SEMASI ALT ÜST 
•1tnıi gündenberi 25 bin kişi

nırı .hayretlerle gördüğü bu se
:~nın en harika filmi ŞANDU 
't~n lzınire geldi. Bugünden 
1 1 aren ilk defa LALE sine
lllasın da başladı. --· 

Italyan Tebliğlerinde Neler Vard!r? 
, o 

' 
Okutlarımızm ısıcmrsi iizenne lam 

kesi Hazreti Süleymanı ziyaret 
için buradan ayrılmıştı. Aksum 
kralları asırlarca Kızıl denizin 
iki yakasına da hakim olmuş
lardır. Habeşistanda ilk ya
pılan Hıristiyan kilisesi bu
rada olup değer biçilmez 
ve benzersiz eserlerle do-
ludur. Tarih bakımından 

Aksum yanında Adis-Ababa 
küçük bir şehir kalır. işte bu
radadır ki İtalyan tayyareleri 

binine bin beyanname atarak 

Tigr bölgesi halkını Hegüsten 
ayrılmağa teşvik etmişlerdir. 

Fakat bu bölğe halkı ltalyan

ların tahminleri hilafına olarak 

ulusal birliklerine sadık kal
maktadır. Aksumun en kud
retli simalarından olan Ras 

Kafa ve Ras Seyum imparator 
Haile Selasiyeye candan bağlı 

olmasalar bile dışardan gelen 
düşman tehlikesi karşısında 

her {'eyden önce yurtlarını ko· 
ruma yı vazife bilmişlerdir. 

Roma. 9 ( Ö.R ) - Bugün 
neşredilen 15 numaralı resmi 
tebliğdir: 

Dünkü gün bütün cephe 
sakin geçmiştir, Yalnız iki tara
fın ileri müfrezeleri arasında 

bazı küçük çarpışmalar ol
muştur. Makalleye kadar giden 
ltalyan uçağı hiçbir tahşidat 

görmemiştir. 

Aduayı alan 23 üncü tabu
run karşısında düşman ağır za
yiata uğramıihr. Şimdi arka 
işleri fasılasız devam etmek
tedir. 

ltalyan Prepaganda bakan
lığı da şu haberi vermiştir : 

lngilizlerin yan resmi royter 
ajansının verdi2'.i haberler ~-

ARA BlSTAN 

bu Habeş lıaıitası takdım edıyoruz 
lünçtür. Bu ajans Adis Aba-

badan verilen her türlü yalan
ları yaymaktadır. 

Bunlara bakılırsa Eritreli as

k.ırler kaçmışlardır. Ras Seyum 
kumandasındaki Habeşler biri 

ilbay olmak üzere 30 ltalyan 

sübayını esir almışlaadır. Bu 
hab.,rler tekzibe değmez. 

Bilakis bazı lngiliz gazete

lerinin Asmara aytarları ltal· 
yan servislerinin intizamı ve 

Hofv.., 

dolayısile takdirlerini bildiri
yorlar. 

Roma, 9 (Ö.R) - Berlin, ls
panyol ve Bo~nos Ayres gaze· 
teleri ltalyan hareketlerinden 
büyük takdirle bahsediyorlar. 
Bunların bir çoğu lngiliz siya
sası ve zorlama tedbirleri işini 
tenkid ediyorlar. Bükreşte "En 
depandans Romen,, gazetesi 
Romen ulusunun ltalyaya olan 
sarsılmaz dostluğunu bildir
mekte ve ltalyanın zaferini 

yol yapmak hareketinin sür'atı dilemektedir . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Habeşler Eritreyi istila ediyorlar 
ltalyanları çevirmeğe çalışıyorlar 
- Baştara/ı l nci sayfada - • 

muharebelerde ltalyanlar çok 

zayiatla püskürtülmüşlerdir. Bı

raktıkları ölüler arasında 2 

büyük rütbeli zabit te vardır. 

Sekiz top bütün mühimmatile 

birlikte Habeşlerin eline geç
miştir. 

Bir taburu kaçırttılar 
Aksum önünde 400 Habeş 

bin kişilik bütün bir ltalyan 
taburunu firara mecbur etmiş
lerdir, ltalyanlar 31, Habeşler: 
45 ölü vermişlerdir. 65 ltalyan 
esir edilmiştir. Bu sabah Ak
sum önünde yeni muharebe 
başlamıştır. 

' ~ . . ' . ·~· . . ... ' . . 

ELHAMRA Sinemasında Telefon : 2573 

Münür Nurettin 
VE ARKADAŞLARI _ 

Tanburl REFiK, kemençe FAHRiYE REFiK 
Kanuni ARTAKI 

10 
12 

BİRİNCİ TEŞRİN PERŞEMBE VE 
,. ,. CUMARTESi AKŞAMLARI 
21,15 de musikili sinema müsameresi 

Hususi 150, Birinci 100, ikinci 75, Balkon 50 kuruştur. 

DiKKAT: Münür Nurettin ve arkadaşları 
ELHAMRADAN batka hiç bir yerde konser 
yeceklerdir. 

= 

Kanterbori 
Piskoposu 
ltalyan ordusunun 
Habeşistana karşı 

Saldırışını 
Tel'in etmiştir 

Parıs, 9 ( Ö.R ) - "Eko dö 
Pari,, gazetesinin Londra ay
la ı bildiriyor: 

"lngiltere gittikçe daha uz· 
!aşmaz bir tavur içinde sert
leşmektedir. Anlaşmazlık şimdi 
bir impardtorluk işi; hatta din· 
sal bir iş telakki ediliyor. 
Anglikan kilisesinin başkanı 
olan Kanterbori Piskapusu ltal
yanın hareketini tel'in etmiş 

ve diğer 200 Piskapus da bu
na İştirak ettiği gibi genel 
olarak bütün papaslar bu işte 
ayni durumu takınmışlardır. 

Kanterbori Arşeveki Habq 
Kızıl haçı menfaatine bir ~ 
yevde bulunmuş ve Habeş 

ulusunun eski ve masum bir 
ulus olduğunu söyliyerek uluı· 
lar sosyetesi andlaşmasını her 
ne bahaya olursa olsun, hatta 
askeri zorlama tedbirleri ala
rak, tatbik etmek lüzumunu 
bildirmiştir. 

Zorlama 
Tedbirleri lngiJtere 

Ve Amerikada 
Başlamıştır 

Lonıfra, 9 ( A.A ) - Cenup 
Afrikası birliği finans bakanı 

B. Kaveııga, uluslar sosyetesi 
zecri tedbirler kararını verir 
vermez birliğin ltalyan asker· 
!erine vermekte olduğu et kon· 

servesi sevkiyatını keseceğini 

bildirmiştir. 

Bakanın bahsettiği et sevki· 
yatı üç ay içinde verilmek 
üzere kontratı İmza edilmiş 

olan beş bin ton konserve si
parişiı.ıe aittir. 

Vaşington, 9 (A.A) - Bil
dirildığine göre ihracat ve it

halat bankası ltalyaya ticaret 

kredisi verilmesi aleyhinde bir 
karar almıştır. 

Nevyork, 9 ( A. A ) - Va
şingtondaki ltalyan büyük el

çiliği tecim ateşesi B. Romolo 

Anglono gazetecilere şunları 
söylemiştir: 

ltalya kendisine karşı yapı

lacak bir ekonomik mücadeleye 

karşı koymak hususunda her 
zamandan ziyade hazırdır. 

Nevyork 9 (A.A) - Hearst 

gurubuna mensup gazeteler 

lngiltereye şiddetle hücum et

mektedir. Bu gazeteler, lngil· 
tereye sadece kendi menfaatı 

için dünyayı harba sürüklemek 

istemekle itham etmektedirler. 

Mısırda 
lngiltere Mısırdan 
Ordusunu ve 
Istihkalnlarını 

lngllterE nln emrine 
Vermesini istedi 

lstanbul, 9 (Ö.R) - Roma

dan bildiriliyor : Mısır lngiliz 
fevkalade komiseri Mısır hü
kumetine lngiltere adına bir 
nota vererek silahlı bir ihtilaf 
halinde Mısır ordusunu, istih· 
kamlarını, uçak yerlerini, mal
zemesını, zirai stoklarını ve 
işçilerini lngilterenio emrine 
vermesini istemiştir. 

lstanbul, 9 ( Ö.R ) - Mı•r 
kabinesi mühimmat alınması 
için iki milyon Mısır Jiraaı tah-
•İ~ini istedi. 
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teslimim • 
enım Eğer memleketim için, siz er ıç · n 

Lazımsa bu fedakarlığı seve, seve yapacağım. 
Hemen bu pazarlığa gi işebilirsiniz.. İstenilen 

Ve sevilen erşeyde kadın va dır 
Prens Edmon (saiye hitaben) 

- Yarın sabah cevabı alacak
sınız. Muhafıza; bu elçiyi mi

' safir ediniz! 
Prenses Sofiya - Elçiye, 

efendi, muhafızlanm sizi misa
fir edeceklerdir. Aşağıda bek
lersiniz. 

Prens, felaket geldi çatb. 
Ne cevab vereceksiniz? .. 

' 

Prens Edmon - Tabiığ red 
cevabı, başka birşey düşüne-
bilir miyim. Harb olacak pren-
ses, Allahın dediği olur. 

Prenses Sofiya - Hertürlü 
histen tecerrüd ederek düşü
' nelim. Muhasara çeınber için
deyiz... lmdad almk ümidini de 

kaybettik. Aydınoğluyle anlaş· 
mak en doğru harekettir prens. 

Prens Edmon - Bütün fi. 
kirlerinizden şunu anlıyorum. 
Müdafaa etmek kudretine ma· 

lik degiliz. Teslim o!alım.F akat 
benim için bu cihet mümkün 

1 
değildir. Mevkiim, mensup bu· 
lunduğum hanedan, askeri şe-

refim bahusus milletime karşı 
vuifem behemehal harpolacak
br. Ölüm esaretten tatlıdır. 
Sizin de artık gitmenize imkan 
kalmamıştır.Müsaade ediniz, gi-

. deyim.Aydmoğluna cevap yazar 
barba h<ll.ır olduğumuzu bildi
ririm. 

Prenses Sofiya - Tekrar 
ediyorum. iyi düşününüz.e Fay
dasız yere milletin kanını dök
tüTmeyiniz. Aziz dostum; ru· 
hulkudus doğru yolu size gös· 
tersin ve yardımamz olmn. 

Prens Edmon çok asabi: 
- Prenses, sİ7.e hürmetim 

ve samimiyetinize itim.adım ol
masaydı bu teklifinizi yurda 
ihanet suretinde kabul eder
dim. Kat'i arzediyorum mem
leketimizin bir taşını bile ve
remeq1. Bu mesele hakkında 
münakaşayı zaid addediyorum, 
AUahaısmarladık. 

Prenses Sofiya - Bana gü
cenmeyiniz aziz dostum. Ben 
de memleketimi severim.. Her 
ne ise mademki münakaşa sizi 
müteessir ediyor susuyorum. 
Yalnız son olarak şunu söyli
yeyim ki, hepimizi felaket. esa
ret bekliyor. Bunun mesuliydi 
size aittir. 

Prens Edmon - Ne kadar 
acı söylüyorsunuz; karşınızda 

bir asker, kırk senelik ömrü
nü şerefle geçiren bir insan var 
Bana zilleti teklif ediyorsunuz. 
Asla Prenses; açık söylemeğe 
mecbur idiniz. Siz kendinizi 
hiç düşündüğünüz yok. Teslim 
olsak e•rvela Aydın oğlu size 
tesabüp edecektir Buna taham
mül edecek misiniz? Hiç bir 
kuvvet sizi elinden kurtaramıya 
eaktır: Bizansa dönemiyecek
siniz. Onun olacaksınız. Bu 
gencin ne kadar haris oldugu
nu bilmiyorsunuz?. 

Prenses Sofiya-Hakikat acı
dır. Benim vazjfem hayatımın 
yegane dostunu ikazdır. • Kıp 
lcırmızı kesilerek - Aydınoğlu 
ne bakla bana tesahüp edebi
lir. Ben istemedikten sonra; 
ben kalbimin sevdiğine teslim 
olacağım prens : eğer memle
ketim icin1 sizler icin benim 

~-~~~~~ 

teslimim lazımsa bu fedakar
lığı seve, seve yapacağım. He
men bu pazarlığa girişebilirsi

niz. İstenilen ve sevilen her-

şeyde kadm vardtr. Bu kadın 
bensem, biç tereddüd etmeyi-

niz. ÖJüm de olsa güle, güle 
gideceğim. 

Prens Edmon - Ço'k derin 
bir istınıp içinde; yine bana 
alçaklığı kabul ediniz diyorsu
no%. Türk prensinin sizi iste
diği yok. Bunu nereden çıkar
dınız? Ben kadın ticaretine 
başlamadım prenses, bugün 
bana o kadar ağır hakaretler
de bulundunm ki, ben alçak 

Belediye e:r 
• 

ongresı 
Şar!Jay doktor Behçet Uz 

yakında Ankaraya gidecek ve 
28 Itk teşrinde Ankarada top
lanacak ofan belediyeler kon
gresine Izmir namına iştirak 

edecektir. 
Şehrin yapılması icabeden 

büyük bayındırlık işleri hakkın-
da konırreye verilmek üzere 
projeler hazırlanmaktadır. 

Günırük ve finans 
şyarJarı kursları 

Gümrük ve tekitler bal<an-
bğı işyarları iÇİD Ankarada 
çılan kms bu ay baJlllda ye

ni yıl tedrisatına başlamıştır. 

Bu devre okulda 38 talebe 
okumaktadır. 

Finans erlik okulu da açıl
mıştır. Bu yıl pek çok finans 
işyarı okula gelmek istemiş
lerse de yerin darlığı dola~e 
bundan onr: ki devreye kal
mışlardır. 

Bir zimmet da.vası 
742 lira 23 kuruş zimmetine 

geçirmekle uçlu sahil sıhhiye 
muhasebecisin bay Fuadın mu
hakemesine dün ağırcezada 
devam edilmiştir. Bay Fuad 
akit hastahkla matül bulundu
ğunu iddia etmekte idi. Alman 
tabip raporunda cezayı hafifle
tecek dereeede hastalık mev
cut olduğu anlaşıldığındaD mu
hakeme başka bir güne bıra
kılmışt? ı. 

Bir ev arandı 
Karşıynkada Alaybey sela

met sokağında 14 sayılı evde 
oturan ve kaçakcdıktan mah
pus bulunan Yako oğiu Yuda
nın evinde yapılan araştırma

da 215 dane saat camı, 3136 
dane gözlük v~ pertavsız camı 
ile bir sandık içinde bir çok 
gözlük ve gözlük camı bulun
muştur. Bunların nereden alın
dığı tahkik edilmektedir. 

değilim, ben namussuz değilim, 
bırakınız gideyim. İki saattir 

kalbime hakaret zehirleri akı· 
tıyorsunuz. Siz bir muanıma 

olmuşsunuz. Bir tarafta hayatı 
şerefi bahasına bir fedakarlık, 
diğer tarafta zilleti istiyen 
yüksek bir handanın düş-

müş. topraklara serilmiş bir 
kw, yarabbi hangisine hük
medeyim. Gözlerim sizi daima 
yüksek gördü. Gönlüm bu ul
viyetin devam ettiğine kail, 
içimde bir şüphe zehri, şefkat 
va merhametin ve fedakarlığın 
perisi, manen öldü mü? 

- Sonu Var -

• u ye 
taly~!Jlar Suriye~ 

den <Üz Aldılar 
Berut1ta Akar havalisinde 

Habeşistana gönderilmek üzere 
ltalyan ajanları tar.ıfından 4000 
öküz satın alınmıştı. 

Son verile baberlere göre, 
ltalyanlann, bir taraftan Habe
şistana giderek orada İtalya 
hesabına çalışmak için halk 
arasında pıop::ıganda yaparlar
ken, şimdi de Lübnan ve Su
riye köylerinden S bin katırla 
10 bin deve aimak hahanesile 
'köylüler 61rasmda lta1ya lehine 
propaganda yapmakta olduk· 
)arı haber verilmektedir. 

Halbuki, memleketin ulusal 
bir serveti olan kahr ve deve
lerin ltalyanlar tarafından satın 
alınması memleket için büyük 

, bir zarar sayılmakta ve hükii· 
metin buna mani olması için 
önemli tedbirler alması isten
mektedir. Çünkü bu gidişle 
manda altındaki ülkelerd katır 

ve deve mevcudu azalacak 
ve köylünün en mühim nakliye 
ve iş vasıtaları yok olacak 
demektir. 

Lübnan gazeteleri bu önemli 
mesele üzerinde uzun yazılar 
yazarak yüce komiserTiğin ça
buk işe karışmasiyle bn işin 
önü alınmasını istemektedirler. 

Dil, tarih - coğrafya fa
kültesi hazırlıkları 

devam ediyor 
ikinci teşrin başında Anka

ra' da açılacak olan dil, tarih, 
coğrafya fakülteleri '.e arkeo· 
loji entitfisüne talebe yazma 
işi devam etmektedir. Şimdiye 
kadar başvuran gençlerin sa
yısı yüzü geçmektedir. Parasız 
yablı talebe sınaçlan da 15 
birinci teşrinde yapılacaktır. 
Alınacak yab talebesi kırktır. 
Fakültenin açılmasına kadar 
profesörler de Avrupadan gel
miş bulunacaklardır. a-

Yeniden yapılan ıniikemmelen 
Tefı· · ş edilen 

• • 
srı ı ema 

11 Birinci teşrin Cun1a günü 2 büyük filmle 

AÇ 

-> ---

Bergama, 9 (Özel) - ilbay 
F a:r:h Güleç dün burada idi. 
Akşam Halkevinde ilçebay ve 
işyarları topbyarak bir söylev 
verdi. Söylev, işyarların halka 
güzel muamele yapmalarını ıh-

tiva ediyordu. Bu söylevde 
Fazlı Güleç; daire amirlerile 

işyarlarca, hükumete işi düşen 
esbabı mesalihe elden geldiği 

kadar kolaylık gösterilmesini, 
mümkün olan herşeyin hemen 
ve kimseyi izrar ve iz'aç 

etmeden yapı•masını, müm

kün olmıyan meselelerde 
ise yine tatlı dille muamele 
yapmanın elden bırakılmama· 
masını söylemis ve: 

- Her memur bununla mu
vazzaftır, bunu yapmalıdır ve 
yapacakhrJ. Demiştir. 

10 T rınıeveı •• _ :2!!" 

e 

i - Gençlik ·- are ~!_~ri . 
Sayın ilbayın bu söylevi der- lerine büyük bir hız verildiğı 

hal şehirde yapıldığından halkı 
çok mütehassis etmiştir. 

ilbay Fazlı Cüleç bugün sa
bahleyin yanlarına ilçebay Fik
riyi de alarak Turalı nahiyesine 
gitmişlerdir. 

Bergama, O ( Özel ) - Ber
gama halkevi ötetedenberi nok· 
sanlarını tamamlamakta idi. 
Yorulmadan yapılan gayretler 
sayesinde bugün ev güzel bir 
hale getirilmiştir. Son ı:aman
larda güzel bir kütüphane de 
tesis edilmiş ve tamamen zen• 
ginleştirilmiştir. Güzel Ber
gamanın gençlik hareketleri de 
çok iyi bir seyr takip eyle
mektedir. Bundan başka Ber
gama, heyeti umumiyesi itiba
rile gittikçe güzelleşmektedir. 
Şehirde imar ve inşa faaliyet-

derhal göze çarpıyor. Yalnı.z 
bir bakımdan bu güzel kasa· 
bayı geri görmek insanı müte· 
essir ediyor. bu, su ve ışık 
derdidir. 

Filhakika su kıt ve ışık az
dır. Gerçi su için Bergaoıa 
halkı daha önceler büyük 
fedakarlıklar göstermekten çe
kinmemişler ve masraflar yap-
mışlarsa da bu işle uğraşanlar 
ihtiyacı iyi idare edemeoıişlel"" 
dir. Su, kasabanın kenarına 
kadar açıkta gelmekte ve on· 
dan sonra borular içine alın
mış bulunmaktadır. Buna rai"' 
men ferşiyat yine iyi değildir· 
Bu ihtiyaçlar üzerinde ur•YI 
müsbet neticeler verecek ted
birlere girişmiş görmek uoı11· 
mi bir temenni halini almıştır· 

Ber~ama Tütünleri 
Reşadiyenin Sakran köyünde 

Tütün mübayaatına başlandı 

1 Bergama - lzmir 
Yolu üzerinde 

Bergama (Özel) - Kasaba· 
nın lzmir yolu üzerindeki oıet• 
haline evvelce Çınar fidanları 
dikilmişti. Çıplak olan bu kır 
mın büyümüş ağaçlara ihtiyacı 
vardır. Dikilen fidanlar UraY" 
muhafaza aJbna almamış oldaaid 

içindir ki hayvanat tarafıııd., 
berbad edilmektedir. Aynı ,,.d .. 

Bergama, 9 (Özel) - ilçede 
bu sene, Dikili de dahil olmak 
üzere, sekiz yüz bin kiloyu 
aşkın tütün istihsal eylemiştir. 
Tütünler bu yıl özel bir itina 
ile yetiştirilmiş, malın nefis ol
masına gayret edilmiştir. 

Dikme ve çaba zamanlarında 
bura inhisarlar eksperi Riyaz 
ve ziraat işyarı Sıtkı bayların 
mücadele üzerindeki faydalı 

çalışmaları iyi neticeler vermiş, 
tarlalarda geçen yıl görülen 
cüz'i hastahktan bu sene eser 
kalmamıştır. 

Bu yıl yalnız dikme işleri 
guç şartlar altında başanlmış, 
tütünlere arız olan ağrotis kur
du fidanları berbadeylemiş ol
duğundan bazı tarlalarda altı 
defa tütün aşılamaLın yapıl

mış ve bu suretle haşerenin 

tasallutundan kurtulunmuşsa da 
birkaç misli masraflar maliyeti 
yükseltmiştir .Bu itibarla Berga
ma ve Dikili tütüncülerinin an· 
cak iyi bir fiata kavuşmaları 
masraflarını telafi edebilecektir. 

Bergama, 9 (Özel) - Ber
gama inhisarlar idaresi müdür
lüğünün mmtakası dahilinde 

nefsi Bergama ile Turanh na
hiyesinde ve Dikili ilçesi ile 
Reşadiye ve Çandarlı civarın• 
da mütekasiftir. 

iki gün once Reşadiyenin 
" Aşağı şakran ,, köyünden 
şahsi bir firma tarafindan 120 
balya kadar olmak üzere 40 -
50 kuruş arasında dalgalanan 
bir fiatla tütün mübayaab ya
pılmışbr. Tütünlerimizin bu yıl• 
ki durumuna hiç de münasip 
olmıyen bu düşük fiatın ; an· 
cak Şakran tütünlerinin, Ber
gama tütünlerini temsil edebi· 
leeek nefaseti ve iyi bir bakı· 
mı haiz olmamasından ileri 
geldiği söyleniyor. 

Bu yıl Bergama tütünlerinin 
iyi bir nefaset taşıdığını tekrar 
kayda lüzum görürüm. Çünkü 
bu uğurda sarfedilen özlü ça· 
lışmalar, müsbet neticelerini 
vermemiştir. 2506 numaralı ya
sasının hükümleri tamamen tat
bik edilmiı, bu tatbikat bugün 
bile gevşememiştir. Muhitte tü
tün basıcılan bile naza.ri ve 
amelt imtihanlara tabi tutul· 
maktadır ki bunun faydalannı 
ancak tütüncü olanlar daha zi-

. e 
manda şehrin bazı yerlerıP 

ulusal günleri tes'id etmek ii.Zrf 
kurulan tak yerleri, taklar•; 
kaldınlmasını müteakip ısla 
edilmemekte ve " gelecek ~ 
neye yine lazım olacak .. ,, dıf' 
çukur ve bozuk bir halde bı~ 
lalmaktamr. Bu iki işe bel~ 
yenin dikkat bakımını çek' 

Kınıkta Uray 
Hesapları 

Bergama 9 (Özel)- Berı:: 
maya bağlı Kımk kamonu Vt 
yının hesabatı üzerinde gö~ 
len lüzum üzerine tetkikat yı· 
pılmaktadır. Bu incelemeyi~ 
mak üzere ehli hibre ol 1J. 
Dikili ilçesi Uray aayışmaJll oO" 
Ahmed Hamdi, Bergama " ~. 
peratif müdürü Fehim J(l~ 
ve mahkeme başkatibi MoJ 1'.,f 
Yücel seçilmişbr. Ehli \'U iı" 
tetkiklerine devam eyleJJle 

bulunan tütün yerleri en çok r yade takdir ediyorlar. tedir. · •••• ••' 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Trakyada 
.. ncelemeler 

Tekirdağ, 9 ( A.A) - Dün 
Malkara ve T ekirdağmda in
celemeler yapan genral Kazım 
Dirik bugün de Çorlu, Saray 
ilçelerinde göçmenlerin duru
munu ve ilçelerin muhtelif i~le· 
rini gözden geçirmiştir. 

Sovyet bilginleri 
Ankara' da 

Ankara, 8 ( A.A ) - 6 ıncı 
tıb ulmıal Türk kurultayına iş
tirak edecek olan Sovyet bil
ginleri, profesör Danisefıki, 
Pr. Lorya ve Pr. Burdenko bu 
sabahki trenle şehrimize gel
mişler ve istasyonda sağlık ha· 
kam namına Dr. Remzi, tıb 
kurultayı namına Pr. Fahrettin 
Kerim, cerrahi kongresi namı· 
na Pr. A. Kemal tarafından 
karşılanmı.şlardır. 

Memelde 
Alman listesi kazandı 

Koono, 9 (A.A) - ı Royter 
Ajansı Aytarı bildiriyor: 

Son tahminlere göre Memel 
seçimlerindeki Alman listesi 
yüzde 79 ile 87 ni&beti arasın
QY kazanmıstır. 

Türkiye ile Sovyetler 
Arasında kültür bağlar• 

-
Moskova 8 (A.A) - Pravda 

gazetesi son aeneler içiode 
Türkiye ile Sovyet Ruıya ara
sında çok sıkı kültür bağları· 
nın yarablmış olduğunu ve iki 
memleketin büyük halk yığını 
içinde geniş bir spor hareke
tinin yaşamakta olduğunu yaz
diktan sonra diyor ki: 

Türkiyede büyük bir spor 
hareketi gelişmektedir. Diğer 
bütün sahalarda olduğu gibi 
bu sahada da yeni Türkiye ile 
Sultanlann eski imparatorluğu 
arasında hiç bir mukayese ya· 
pılamaz. Atatürk ve lnönü vü-

Genel sayım~ 
Ankara, 8 ( A.A ) - Genel 

nüfus sayımı Türk ulusunun 

dirim hareketlerini hiç söz gö
türmez sayılarla gösterecek bir 
belge olan nüfus sayımına her 

Türkün canla başla ve tam bir 

doğrulukla yardım etmesi ken

di sağlığının izlerini görüp an· 
laması demektir. 

t b. · b.. ük bir eli"" cu ter ıyesıne uy 
kat gösteriyorlar. b"br 

Gazete yazısını şöyle 1 

mektedir: , .. 
Türk atletlerile karşt~tl" 

lannda sporculanmıza doıt 
lar dileriz. Bu başarıyı dili" 
Türkiye sporcularına da ,W" 
mekteyiz. Çünkü bu. kar:ı.oaı
mada yenen ve yenıl.en aıdJı" 
yacakbr. iki dost ekiP her ııe 
Iarı puvanların sayısı ~ 

olursa olsun asıl k~zacuııı" 
Sovyet Rusya ile Türkıye do-' .. 
huriyeti arasındaki sağla~ ol• .. 
luğu kuvvetlendirmelerı 
cakbr. 

Yunanistanda 
Krallık 111uıı 
Atina8(A.A) Ulusal kuru d• 

Perşembe günkü toplantısı;e1' 
. k . .,ere . 

kralcıların hır ta rır . . astı" 
kraliyetin hemen iade51Dl kt• .. 

yecekleri rivayeti dol~ş~ıcı• 
dır. Başbakan Çaldarıs ,otJ1' 
lığa ancak gcneloydan . 
. d d v • • •• Ie-i•tır• 
ıa e e ecegını soy IJ.' " 
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~Cephe gerisinin esrarıi Aduadan Cenevreye lngiltere 

•k·~~ ;;·:·~ fi . ltalyan gazeteleri lngilterenin Habeşi ltalya 
Briand'ın ıtıra arı K ti •ıAhl d d ""' J Arasında harb 

R 1 
uvve e sı a an ır ıgını yazıyor ar Ih · 11 • 

M
us ihtilali bütün gizli maksatların . C . k k .. k . .. 1 tıma erı 

. eydana konulmasını sag" lamıştır enevrenın ararına arşı ateş pus iıruyor ar Yeniden kuvvet bul-
Roma, 9 ( Ô.R ) - Italyan unutarak sırf ltalyan ordusu- - Fransanın dostluğu bizim Al 

gzeteleri Baron Aloizinin ko- h d d muştur - manyanın 
Briand nihayet k"" ·· d ·· rilnd.. ursu e go-

. u. Marsel Kaşenin sualle
rıne 

şu cevapla karşılık verdi: 

1 -:-. Müttefiklerin harp gaye· 
erıo· m · ... 

nuz .; • .. ogrenmek i~tiyorsu· 
al j Gunler olmuştu ki savaş 

an arının yeri değişmiştir. Si· 
Perler d" 1 . 
led"I . '.P oması alanına nak-

1 mıştı. 

lo .~lınanya tehlikeli bir psiko-
Jı en İstifadeye koyuldu. Üç 

sened b . · . en erı harpta ve matem 
ıçınde 1 . " S e an bır memlekette 

ulh s'" .. .. h" ı· -,ir" . " ozunun se ır ı t~sı-
ııı~n_ı Pek iyi bilirdi. Bu keli
tiy~ ortaya atmakla bizim ih
Ya kaynaklarımız arasında 
iy_Pacağı tahribatı da iyiden 
ıye k t" g"" es ırmişti. Bu sırada 

A. Ur ?ir ses işidildi. Bu ses 
tnerıka b v· tıundu ~unı~r aşkanı ılso· 

la · Muttefıkler kendi ara· 
rıoda . t" ta ıs ışarelerde bulunduk-

ki~ s~nfa ona dönerek dediler 
do şte bizim müddeiyat 
da sya~ız... Vilson Almanyaya 
d" donerek : 3 Ya sizinki 
ıye sordu. " 

ne ~manya cevap vermedi. Yi
Ye . u sıralarda idi ki Rusyada 

nı bir r .. "k "d k" 
gel eıım ı tı ar mev ıine 

erek·"H·· . ? Ye · urrıyet nerede ,, di-
lıer:~:ma~a koyuldu. Hürriyet 
rafı mı? Fakat bir kez et
'la lllıza bakalım efendiler, Sa· 
eı!~n gruplar nasıl teşekkül 
lllü ışlerdir. Almanya militarist 

stebit t k . ketr • 0 o rat bır memle-
kab ·~- O~ada daha geney bile 

u edılmemiştir. 
B·· 1 len oy e saçma sözler din· 

eınez. 

Bunu .. 1. b· soy ıyen Brake adlı 
ır ın b' 

tnuk ~ uşt~. Bu söz bir çok 
I<.~ elelerı daha tahrik etti: 

sözı ess~t - Bize böyle boş 
er lazım d • ·ı p egı ... 

leri;.es~manne - Briand söz· 
ede 

1

1 
esmekliğime müsaade 

r er mi? 
Briand p - Elbette. 
reseın 

ııı·· enne - Başbakanın 
O Uhsaadesiyle ( handeler ) • 

Pa d .. 
ba-b k r on unuttum ki artık 
dın .a ~n değilsiniz. M. Brian· 

•znıyle kü R soruyorum : Bugün-
etıneksyanın kabul ve tatbik 
le te h~~~eınediği muahedeler-

B ~ utler hangileridir? 
rıaııd - F""t h . k siya u u at ve ılha 

t> sasını redd d" l G "Us h""k• e ıvor ar. enç 
istı"y u umeti böyle olmasını 

Or G" ren . : uzel. Fakat Alsas Lo· 
. ıçın bir ilhak d - ·ı b .. 
l•ddetı egı , ce ru 
kı .. e yapılmış olan bir ilha

Çozmek L mevzuubahstır. 
onge _ R . 

dan d enın sol yakasın-
M a bahsediniz? 

ayeras B" bulda - ıraz da lstan· 
n ..• 

Fakat B · sofd rıand Hağdan ve 
an gelen h" 1 sınd ucum ar kar~ı-

lllek a. pek Yorulmuştu. Dinlen
ıstedi. 

Yeniden .. k 
nınc k muza eratn başla

a uvv f · göründü e ını toplamış gibi 

Rusyaya 1 b 
çekildi" i .. stan ulun peşkeş 
arasınl bunlerde müttefikler 
ğunun a smanlı imparatorlu
gör" paylaşılması için gizli 

uşıneler ld -
laşın I 0 ugunu ve an· 

a ar y ld • etti. (B .. .. apı ıgını tasdik 
rültül u_sozler de büyük gü-

Janerle karşılandı.) 
· Longe G" 1 N •nanı! - uze ... e 
R.us .ınh az şeyler, Demek ki 

ı tiı·r lard a 1 olmasaydı biz bun-
B a.n hiç birini b:lmiyecektir. 
rıacd Ruq ulusunun bu 

madığı doğru değildir. 
Zira anlaşların metni Rus yada 

neşredilmişti. Rus milletini ve 
ordusunu bu yeni vaadlarla 
galvanize etmek isteyen çarlık 
rejimi müddeiyatının bizim ta
rafımızdan kabulünü istiyordu. 
Bunu diğer müddeiyat takip 
etti. Büyük Britarıya Basıa 
körfezini Akdenize bağlamak 
hülyasından asla vazgeçmemiş 
bulunduğundan Bağdadı Al· 
manlar elinde görmeğe teham· 
mül edemiyordu. lngiltere bü
tün lrakı istemekteydi. Erme
niler ve Süriyeliler de Fran
saya başvurarak çeşid çeşid 
müddeiyat serdetmekte idiler. 

nun u u u geçip Aduayı al- için bütün uluslar kurumunun 
nuşmak tedbirleri hakkındaki dığı üç gün içinde geçen ha· muhakemesinden daha değer· Endişeleri - Yarıda 
teklifinin reddini Italya ile u- diselere göre mütecavizi tayine Iidir. Italya genişlemek ihtiya· Kalan bir makale 

Aristid Jobert - Bunları 
aleni celsede söyleseniz a ... 

Briand - Istanbul hakkında 
da görüşmeler oldu. Ayni za
manda Fransanın Alsas Lorene 
tealliık eden müddeiyatı şark 

sınırları meselesini de meyda
na koydu. 

- Hangi sınırlar? 
. - Bütün bu görüşmelere 

aıd dosyada rıüddeiyatımız sa
rih olarak belirtilmiş bulun
mıyordu. 

Renodel - Alsas Lorenin 
F ransaya dönmesini istedik. 
Fakat bunun ilerisinde hiçbir 
şey istemeyiz. Türk ulusunun 
beşiği olan küçük Asyanın 
paylaşmasına gelince bunu hiç 
duymamıştık. Ne siz, ne mem· 
leket, ne de siperlerde vuru· 
şan ask~rlerimiz ... 

işte Rus ihtilali müttefiklere 
harb gayelerini bildiren bir 
nota tanzim etmek mecburiye
tini yüklemiş bulunuyor. 

- Sonu var -

Kazaya sebeb 
Olan şoför 

Gaziemirde trenle bir kam
yonun çarpışması neticesinde 
iki kişinin ölümüne ve bir ki
şinin ağır surette yaralanma
sına sebebiyet veren şoför Ali 
Haydar ve tren makinisti Meh
med hakkında üçüncü istintak 
dairesince tahkikata başlan· 
mıştır. Dün suçlular isticvab 
olunmuşlardır. 

"'l/////////////////////'/.i'/",I 

!" Kiralık Ev R 
~ Şehir gazinosu arkasında 

Doktor Mustafa Enver cad
~ desinde dört oda, mutbak, 
~ elektrik, hava gazı ve iki 

· -.; katlı bir ev kiralıktır. 

" Taliplerin Yeni Asır ida· '\ 
rehanesine her gün saat 
16 dan sonra müracaatları. 
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!uslar sosyetesi arasında bir kalkışmıştır. cı meselesinin silahsız halledil-
inkıta telakki etmektedir. Bun- Hiç bir cinayet için mesını istedi. Bunun delili 
lara göre ltalya Avrupaya karşı Hiç bir cinayet için böyle Habeşistanın Uluslar kuru· 
vazifesini yapmak ister, fakat gülünç bir usul muhakeme muna alınmasına kendisinin 
bunun yapılması Cenevre ile olamaz . Bundan daha vahim müzaheret etmiş olmasıdır. 
elbirliği yapılmakla telif edile- bir hata da on üçler komitesinin O vakit Italya böylece şarki 
mez. Cenevre kurumu Avrupa ltalyaya Habeşistanda haklar Afrikadaki amaçlarına sulh 
nizamını bozmağa çalışmaktadır veren 1906 andlaşması Uluslar yolile varmak imkanını bulmak 
ltalya onunla iş birliğini red- analaşması ile gayrı kabili te- istiyordu. Eğer ltalya harbı 
deder. Cenevre kurumu ita!- lif mesaisidir. Böylece lngilte- düşünseydi, hasmını Uluslar 
yayı muhakeme ve mahkum renin Sudan ve Keniyoda ka· Sosyetesine sokar mıydı? Her· 
etmiş değil, Italya ulu~lar sos- zandığı haklara karşı ltalyaya kes ltalyanın genişleme hak-
yetesini muhakeme ve mahkum tanıdığı haklar geri alınmak kını kabul ettiği halde ltalya· 
etıniştir. istenmiştir. Italya böyle keyfi nın hasımları uluslar andlaş· 

"Cornale d'italya,, (Aduadan bir tefsiri kabul edemez,, masını Italyanın ulusal menfa-
Cenevreye) başlığı altındaki "Tribona,, gazetesi d'iı diyor atlerine karşı bir alet gibi kul-
yazısında diyor ki: "Uluslar ki: Uluslar sosyetesi, kendisinin !anmışlardır. 
sosyetesi bazı menfaatlere bağlı hakiki üyesi olan ltalyaya karşı ltalya Lokarnodan Strezaya 
kalarak barışı bozmağa ve her Habeşistanı korumaktadır. Sos• kadar bir barış siyasası güd-
vasıta ile Habeşistanı korumağa yete böylece intihar yolunda müştür. Uluslar sosyetesi ise 
çalışıyor. Habeşistaoı Italya)·a ilerileyor. Habeşistanı medeni milletler 
karşı silahlandırmağa uğraşıyor. Bütün bu intrikalara muka-
lnglllz somallslnden Ha- vemet eden bir şey varsa o da 

beşe sllah veriliyor ltalyan - Fransız dostluğudur. 

(Taymis) gazetesine Adis Fransız ve İtalyan 
Ababadan gönderilen telgraf Muharipleri arasında 
bunu isbat etmektedir. Bir tel- Roma 9 ( Ö. R ) - Eski 
grafa göre lngiliz ve Belçika Fransız ve ltalyan muharipleri 
silahları lngiliz somalisinde arasında yapılan bir toplantıda 
Zeilce yolile Habeş ordusuna iki ulusun dostluğu teyid edil-
gönderilmektedir. Bu bedahete miştir. ltalyan delegesi B D~-
karşı Cenevre yıllardanberi ltal· laksua Fransız arkadaşlarına 
yaya karşı yapılan tecavüzleri teşekkür ederek demiştir ki: 

arasında oturmağa layık gör
mekle mukaddes kıymetleri 
altüst etmiştir. Cenevrenin ka· 
rarı Avrupanın ataletinin bir 
delilidir. 

Fransanın durumu ise, teca
vüzün hangi taraftan geldiğini 
anlandığını gösterir. ltalyan ve 
Fransız ulusları birbirine bağlı 
kaldıkça, savaşın önüne geçe· 
meseler bile biç olmazsa zafer 
şartlarını hazırlamış olurlar. 

Habeşlerin Akıncıları 
Eritrede iki Kasabaya Girerek 

Uçurdular ... Silah Depolarını 
Habeş Ordusu Adigrat Ka:abasını Kurtardı. Italyan 

Tanklarından Bir Çoğu Bozuldu 
lstanbu!, 9 (Telefonla) -Ha

beşteki askeri durum hakkın

da Londra ve Roma telsizleri 
ve telgraflerı birbirini nakze· 
decek haberler veriyorlar. Bü· 
tün bu mütenakıs haberlere 
rağmen Habeşlerin Eritreye 
girdikleri ve büyük ölçüde bir 
çevirme hareketine giriştikleri 
anlaşılmıştır. 

Adis Aba:,ada neşredilen 
resmiğ tebliğde Eritredeki bü
yük bir kabile başkınının yüz
den fazla askeri top ve mit
ralyözlerile Habeşlere iltihak 
ettikleri, Agamma mıntakasın
da bir hayli Eritreli askerin si· 

lahlarile Habeşlere teslim ol
dukları bildiriliyor. 

Habeş akıncılar 
Eritre kasabalarında 

Habeş süvarileri Eritrenin 
iki kasabasına girerek halka 
dehşet salmışlar ve ltalyaııların 
iki silah ve mühimmat deposu
nu bombalarla uçurmuşlardır. Bu 
akınlar ltalyanları şaşırtan bir 
sür'atle vukubulmaktadır . 
Akıncıların bilhassa gece hü
cumları ltalyan ordusunun i{e· 
rilerinde derin bir güvensizlik 
hava~ı yaratmıştır. 

Tanklar bozuldu 
Son Adua·Aksum hattında

ki harekata iştirak eden ita!· 
yan tanklarından bircoğu bo
zulmuştur. Benzersizlik sıkın
tısı da kendini göstermeğe 
başlamıştır. 

Agamenın şarkında 
Habeşlerin Heri 

. hareketi 
lstanbul, 9 (Telefonla)- Ro

ma telgrafları Somali sınırına 
yakın olan Agame taraflarında 
Habeşlerin şiddetli bir taar
ruzu püskürtüldüğünü, Aga
menin şarkında ise Habeşlerin 
ileri hareketi durdurulduğunu 
bildiriyor. Cenup ve şark cep
helerinde sükiımet vardır. 
Habeş ordusu Adlğratı 

kurtardı 
Is tan bul, 9 ( Telefonla ) -

Adis-Ababadan Berline bildi
riliyor: Adigrat kasaba>ı ço'< 
kanlı bir harpten sonra tekrar 
Hebeşlerin eline geçti. ltalyan 
ordusu Adigrat kasabasından 
ve civardaki tepelerden püs
kürtüldü, Adua ciyarında şid
detli muharebeler oluyor.ltalyan· 
lar ağır zayiat vermişlerdir. 

Paris, 9 ( Ô.R ) - Fransıs 
gazeteleri Fransanın lngiltere
ye verdiği notadan bahseder
ken diyorlar ki : 

Bu nota Almanyada en de
rin bir tesir yapmıştır. Alman
lar bununla anlamışlardır ki Frıu. 
sız - lngiliz kurmayları birbirile 
görüşecekler ve Eğer Almanya 
tarafından bir tecavüz olursa 
Fransa ve İngiltere birlikte 
hareket edeceklerdir. Fransa
nın lngiltereden yardım gör
mek kanaatini kazanmadıkça 
ordularını harekete geçirmiye
ceğini Almanya anlamış bulu
nuyor. Almanya bu durum 
karşısında uluslar sosyetesini 
saymak lüzumunu da öğren• 

miştir. 

"Ekselsiyor,, gazetesi ge
çen gün ölen Hanri dll 
Jövenelin yarı kalan bir 
makalesini neşretmektedir. Bu 
yazıda muharrir ekonomsal 
zorlama tedbirlerinin tatbiki 
için konseyde ittifak ve hattA 
uluslar kurulunda ekseriyet 
hasıl olacağından şüphe etmek
tedir. 

"Paris-Soir,, gazetesinde B. 
Sörvayu ltalya - lnglltere ara· 
sında bir harp çıkması ıhtima• 
!inden ve bunun genişlemesi kor• 

kusundan bahsederek:"B.Musıo
lini Habeşistanda kazandığı_ilk 
muvaffakıyetlerle iktifa ederse 
dünyaya büyük bir iyilik etmiı 
olacaktır,, diyor, 

Paris, 9 (Ô.R)-Radikal sos· 
yalist partisi bir karar kabul 
ederek bütün dünyanın ümit· 
!erini bağladığı uluslar sosye· 
tesini güvenini bildirmektedir. 

Kral Aleksandr 
İçin bertarafta törenler 

yaptldı 
Paris, 9 (Ô.R) - Kral Alek 

sandr'ın uğradığı suikasdın yıl 

dönümü münasebetile bugün 
Fransanın bertarafında tören
ler ve dinsel ayinler yapılmış
tır. B. Lava! Cenevrede Rus 
kilisesinde yapılan ayinde ha
zır bulunmuştur. 

Tarım bakanı 
Ada pazarında 
lstanbul, 9 ( Telefonla ) -

Tarılil Bakanı Adapazarına gitti. 

Yunan parlamentosll 
lstanbul, 9 ( Telefonla ) -

Yunan parlamentosu yarın (bu
gün) toplanıyor. 

lzmir, 1\1anisa, Muğla, Deni:ıli 

Baruf bayilerine 

Bir Italyan Harb Gemisi On 
Meydanda Yok Günden Beri 

Esk.is~ gibi ac~ntalığımızdan yüzde beş iskonto ve ayrıca 
yerlerının uzaklıgına göre yüzde bir, yüzde iki, yüzde üç 
nakliye is~ontosu ile bayilerimize satış yapılacaktir. 

Cumhurıyet bayramı için şenlık fişeklerimiz her cinsten 
almak istiyenler siparişlerini şimdiden bildirmelidirler. 

Telefon 3893 Telgraf. lzmir barut acentası 
Barut av ve ruvelver fişekleri av malzemesi 

av saçması şenlik fişekleri inhisarlar baş satıcısı 
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içinde ltalya'nın Afrika ve 
Emellerini Anlatacak 

Mussolini Bu Hafta 
Asya'daki 

lstanbul, 9 ( Telefonla ) -
Londradan bildiriliyor: On gün 
evvel ltalyan sularına gitmek 
üzere Cavadan kalkan "Eden 
Kuvarto., adındaki ltalyan harb 
gemisinden haber yoktur. Lon
dradaki Italyan Ateşenavalı da 
bu hususta ademi malumat be· 

. · in ir kaza 

ya uğradığı zannediliyor. 
İstanbul, 9 (Telefonla) 

Roma telsizi Mussolininin bu 
hafta içinde ltalyanın siyasal 
müddeiyab ba

0

<kında önemli 
bir sövlev vereceğini ve bu 
söylevde Afrika ve Asyanın 
ltalya için olan ehemmiyetini 
anlatacaıZ:ını bildirivor. 

Roma, 9 (Ö.R) - Holanda 
kıraliçesi Holandalı doktorlar 
tarafından bütün hükümdarlara 
ve siyasal adamlara gönderi
len ve bir ğenel harbin önüne 
geçmek üzere bütün devlet 
adamlarının toplanmalarını di
leyen dilekçeye müsaid cevııp 

"ermisi:ir~ 
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Son da ki 
YENi ASllt 

a ciberleri 
10 Te,rınıeveı 1es• ...J 

• • 
u ar sosyetesin e 
talyaya karş zorlama 

enin sabi söylevinden sonra 
edbirlerine karar verildi 
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ltalyan gazetelerine göre Fransa ateşle oynıyor-Zorlamanın teferruatını 
özel· komite tayin edece~ - lngiltere kararları tatbike hazırdır •. 

Bazı lngiliz gazeteleri zorlama işinde askeri tedbirlere kadar gidilmesini Italyanın abloka edilmesini istiyoı· 
lstanbul, 9 (Telefonla) -

Cenevreden bildiriliyor: Ulus
lar sosyetesi assamblesinin bu
günkü toplantısında çok heye
canlı ve şiddetli münakaşalar 
oldu. lngiliz delegesi bay Eden 
zorlama tedbirlerine başvurul
ması lüzumunu ehemmiyetle 
izah eden çok asabi beyanatta 
bulundu. Ancak bu beyanattan 
sonradır ki ltalyaya karşı eko
nomik, finansal ve askeri zecri 
tedbirler alınmasına, 16 ncı 
madde hükümlerinin tatbikine 
karar verildi. Bu tedbirlerin 
mahiyetini hu maksatla teşek· 
kül edecek komite tayin ede
cektir. 
Assamblenin bu kararı üzerine 

ltalyanın daha zorlama tedbir· 
leri başlamadan önce Uluslar 
Sosyetesinden çekileceği ha· 
beri doğru değildir. 

Gazeteler ne diyor? 
Paris, 9 (A.A) - Ouevre 

gazetesinin diplomatik muhar
ririnin Cenevreden bildirdiğine 
ııöre Cenevredeki lngi.iz çe
venleri Fransızların lngiliz so· 
rulanna verdiği cevaplardan 
memnun değildir. lngilizler 
uluslar sosyetesi statünun 16 ncı 
maddesinin tatbikine karar ver
meden evvel Fransızların tezi 
mucibince Fransaya yardım et
mek mecburiyeti allına girmeği 
kabul etmemekte ve bu Fran· 
sız teklifini bir kapan telakki 
etmektedirler. 

Görüş blrllğl 

Times gazetesinin Cenevre 
aytarı da. Lava! • Eden konuş· 
masının çok iyi sonuçlar verdi
ğini ve lngiltere ile Fransa 
arasındaki görüş birliğini bir 
kere daha teyit ettiğini bildir
mektedir. 

Mussollnl durmıyacak 
Dily Telgraf gazetesinin Ce

nevre aytarı şu haberi vermek
tedir: 

B. Leva! doğrudan doğruya 

Roma ile yaptığı bir görüşme 
neticeeinde Mussolini'n;n son 
muvaffakiyetlerle iktifa etmiye
ceğine kanaat getirmiştir. Esa
~en Cenevredeki lngiliz çeven
lerinin fikri de aynıdı. 

Roma zecri tedbirler 
yoluna girmesinden 

korkuyor 
Roma, 9 ( A.A ) Basın, 

Fransanın lngiliz tavizlerine 
kapılarak zecri tedbirler yolu· 
na lüzumundan fazla girmesin
den korkuyor. Gazeteler, B. 
Laval'ın zecri tedbirlerden bir 
anlaşmazlık çıkmaması için her 
şeyi yapmak hususundaki ka
rarını memnuniyetle kaydediyor 
Fakat ileri sürdüğü ihtirazi 
kayıtların tesirini şüphe ile 
karşılıyorlar. 

Fransa ateşle oynıyormuş 
Popolo D'italia gazetesi, ku· 

zu ile otu yanyana koymak 
gayretine sadık olan Fransanın 
lngiltereden daha ziyade ateşle 
oynadığı zannolunur dedikten 
sonra Fransaya İngiliz sıyasa
sının pişdarlığını yapmamasını 

teklif etmektedir. 
Alolzl Benesle görUştU 
Cenevre 9 ( Ö. R ) - ltal· 

yan delegesi Baron Aloizi ulus· 
!ar kurulu başkanı B. Benesle 
bu sabah görüşmüştür. 

Zorlamanın teferruatı 
Cenevre 9 ( Ö. R ) - Ulus

lar sosyetesi tarafından teşkil 

edilecek komite zorlama ted-
birlerinin teferruatını tayin ede· 
cektir. Bunu beklerken uzman· 
lar tarafından şimdiden karar
laştırılan esaslar şunlardır : 

1 - Silah ve savaş gereç· 
!eri üzerine konulan ambargo· 
nun Habeşistan menfaatına 

kabul ederek yine Cenevreden 
çekilmiyeceğini, ancak bu ted
birler hudu du aşarsa o zaman 
uluslar sosyetesini bırakmak 

mecburiyetinde kalacağını bil
dirmektedirler. 
lnglllz kabinesinde han 
gi zorlema tedbi r l eri
nin ta blk edllac eqi 

görUşU!dU 

Londra, 9 (Ö.R) lngiliz 

özel önem verilmektedir. 
lngiliz başkanları ıtalyaya 

karşı hangi zorlama tedbirleri
nin ta tbik edilebileceği hak· 
kında bir karar vereceklerdir. 
lngiltere, uluslar sosyetesinin 
kararlaştıracağı tedbirleri tat
bik etmezden evvel Japonya, 
Amerika ve Almanyanın da 
bu tedbirler hakkında fikirle· 
rini bild irmiş olmalarını iste· 

lnglltere verilecek 
kararları tatblka 

hazırdır 

Londra, 9 (Ö.R) - B. Çur
çil seçmenleri önünde büyük 
bir nutuk söyliyerek lngiliz 
hükümetinin uluslar kurulunca 
verilecek kararları tatbika ha
zır olduğunu söylemiştir. Bu• 
nun içindir ki Büyük Britanya 
Akdeniz ve Kızıldeniz filola· 

1 
tiğini söylemiş ve Fransa)'ı 
ltalya ile banşmağa logiltere' 
nin sürüklediğini anlatmıştıtİıt 

B. Vinston Çurçil demlt 
ki : 

la· - Bununla beraber zor ıı 
ma tedbirleri işinde ya~1• başına hareket edecek değ!. 
dir ve uluslar sosyetesi tar• 
fından kararlaştırılacak o1•0 

zorlama tedbirlerinden de dab• 
ileri geçmiyecektir· . lı 

Bay Çurçil, son söz olara ı'. 
uluslar kurulunun kuvvetli 0 

masını ve bütün üyelerin ıo~· 
!erini tutarak yUkenlerini y•rı' 
ne getirmelerini dilemiştir. 

ltalyayı ablokıl 
Londra, 9 (Ö.R) - Bazı ı~; 

giliz gazeteleri zorlama te.dbd'I 
)eri işinde çok şiddetli bır \ 
kullanarak lngilterenin ItalyııY 
ahloka etmesini ve süel zorl.~: 
ma tedbirlerine kadar ileri !11 

mesını istemektedirler. 
6 Am erika - J aponya 91 ı 

Almanyanın da tıkırıer 
soruldLI 

bii• Lonra, 9 (Ö.R)- lngiliz 
kiimeti uluslar sosyetesinde UY0 

Büyük heyecan içinde olan Romada Habeş lıarbmdan sonraki toplantılar ve 11iimayişter olmayan Amerika, JaponY~. ~: 
k b Almanya nttzdinde teşebbu5t• 

kaldırılması . 

2 - Mütecaviz ulusa ( ltal
ya'ya ) hertürlü kredilerin ke
silmesi. 

3 - Harb malzemesi ve 
harba yarıyacak ilk maddelerin 
verilmemesi. 

lngiltere daha ileri giderek 
kesin tedbirler alınmasını iste
mekte ise de tedbir ve ihti
yatla harekete lüzum görül
mektedir 

Assamblede 
Cenevre, 9 (Ö.R) - Assam

ble bürosu bugün toplanarak 
ululsar kurulu toplantısının 
gündem;ni hazırlamıştır. 

Celse B. Benes tarafından 
açılacak ve başkan konsey ta· 
rafından verilen kararları :iye
lere bildirec'c!kti r. Bundan sonra 
her devlet delegesi söz ala
cak ve kısaca hükümeti
nin düşüncesini bildirecektir. Bu 
diyevlere aid celsenin bir veya 
iki gün süreeeği sanılıyor. Bu 
iş bittikten sonra ekonomsal 
ve finansal zorlama tedbirlerini 
inceden inceye tesbit edecek 
olan komite seçilecek ve 
Assamble kı;miteye salahiyet 
vererek dağılacaktır. 

Komitenin başkanlığına Çe
koslovakya dış bakanı ve 
assamble ba~kanı B. Benes ge
çecektir. Komitede Çekoslavak 
yadan başka daha 18 milletin 
uzmanlan bulunacaktır. Yugos
lavya, lsveç, Belçika ve Avus · 
turyanın da Komiteye seçile· 
ceği sanılıyor. 

Zorlama tedbirlerinin 
hangi tarihte tatbik edl
leceğlnl ve hangi sıra 
Ozere şiddetleneceğini 
konsey tayin edecektir. 

Hududlar aşılırsa 
Cenevre, 9 (Ö.R) - Uluslar 

sosyetesi kurulunun ~örüşme· 

!eri geri bırakmak için ltalya 
tarafından yapılan teklifi ka· 
bul etmemesi üzerine ltalyanın 
sosyeteden çekileceğinin doğru 
olmadığı ltalyan çevrelerinden 
bildirilmektedir. 

Hatta ltalyan hükümetinin 
düşüncelerini bildirmeğe yetkili 
kimseler, ltalyanın bazı eko
nomsal zorlama tedbirlerini 

a inesi her çarşamba günü mektedir. rını takviye etmiştir. bulunarak Italyaya karşı ıo 
olduğu gibi bu sabah toplan· Bakanlar kurulu ayrıca Fran- B. Vinston Çurçil Fransanın lama tedbirlerinin tatbiki aıe~· 
mı ştır. Fakat durumun aldığı sanın cevap notasını da ince· zorlama tedbirleri karşısındaki el esinde battı bareketleriıı10 

şekil dolayısile bu toplantıya !emiştir. durumun nazikliğini takdir et- ne olacağını sormuştur. ,.,. 
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Tar msal K. Kooperatifleri 
~~~~-~~~~~~~~~~ 

Bu kanun etrafınd~ Kamutaydaki önemli 
Görüşmeleri aynen yazıyoruz 

Kamutayda Tarımsal kredi 
kooperatifleri kanununun görü
şüldüğü celse tafsilatını neş
rediyoruz: 

22 inci madde görüşülürken 
tarım komisyonu raportörü B. 
Yaşar Özey ( Manisa ) eski 
kredi kooperatifleri kanunun· 
daki "ücreti adil ., a lınmadığın

dan tarım komisyonunun öner
gesi g bi bu kanunda da mu· 
amelelerden "ücreti adil., alın
mamasını istedi. Tüze komis
yonu raportörü B. Salahattin 
Yargı (Kocaeli) alınan paranın 
harç değil, noterin yaptığı 
masraflara karşılık olduğunu 

söyledi ve madde aynen kabul 
edildi. 
TALİMATNAME İSTER MI 

İSTEMEZ MI? 
24 üncü madde okunurken 

söz alan bay Refik İnce ( Ma
nisa ) kanun ve ana mukavele 
yanında, durumdan değişmek 
ihtimali olan bir talimatname 
ile cezaiğ hükümler koymanın 
doğru olub olmadığını sordu 
ve talimatnamenin hukukiğ ta· 
rifini yaparak devlet kontrolü 
altında olmamak şahsiğ mes'u· 
liyet iizerine yapılan " tahri
ratı umumiye ) muhalefetinden 
dolayı bir kooperatifin kaldı

rılmasına doğru gidilemiyece
ğini ve karışıklığın önüne ge· 
çilmesi ıçın talimatnamenin 
kaldırılmasını istedi. 

Bay Salah Yargı talimatna· 
menin kanunun ve ana muka· 
veleye aykırı olmasına imkan 
olmadığını ve şayet böyle bir 

şey olsa bile ilgililerin daima tış kooperatiflerinde de kazan- şımız gayet güzel izah ettile~· 
haklarını arayabileceklerini,bun cın fiat farkı, yani muhammen Bundan evvelki ihtıyat akçesı• 
dan dolayı kanunun tatbikatını kıymetle kat'i satıştan faiz s:ne yüzde 100 geçiyorıl11 • 
kolaylaştıran talimatnamenin çıktıktan sonra (muamele kıy- l :z yüzde 50 pay bırak1111ş 
kalmasında hiç bir mahzur ol· metiyle satış hasılı safisi ara· o.uyoruz. Her teşekkülün ib' 
madığını söyledi. sındaki fark) olduğunu, koope- tiyat akçesi ne kadar k~"~ 

Şükrü Yalçın ( Çanakkale ) ratiflerin ortağı bir kapital sa· vetli olursa bu kuvvet biıatılı 
kamutayın eski bir teamülü hibi etmek davasında oldukla· ve teşekkülün kuvvetidir. au· 
kanunlara hiç bir vakıt tali- rını, onlarda kazanç olmadığını r ' 10 bu şekilde bırakılması k0 ' 

matname kelimesini sokmamış kooperatifin verdigi paraya c .1eratiflerin lehine bir hare· 
olduğundan bunun kaldırılma· mukabil aldıği faiz idare ve k>!ttir. 
sını istedi. saire masrafı çıktıktan sonra DAGITILAN KOOPERATifll\ 

Ekonomi Bakanı B. Celal geri kalan duru kazanç oldu· YEDEK AKÇESİ 
Bayar talimatnamenin yalnız ğunu söyledi. Refik Şevket İnce (Manisa) 
muhasebeye aid olduğunu ve HÜKÜMETIN YARDIMI Dağıtılan kooperatifin yede~ 
ne kanunun, ne de nizamna· Halil Menteşe(lzmir) önemli bir akçesinin bölge birliğinde~• 
menin tefsiri olmadığına işaret meseleye temas edeceğiz ve kredi kooperatifine verilmesiıı111 

etti. hükümetın vereceği para ile doğru olmıyacağını söyledi. B~ 
Tüze komisyonu raportörü kuvvet bulan kooperatifin çif- Nazmi Topçuoğlu bu yede 

B. Salah Yargının verdiği iza· çinin malını daha iyi fiatla ve akçenin; kooperatif öredi "e 
hat dinlendikten sonra başkan masrafsız satabileceğini ve hu harçtan aldığı para ile iş 'gör• 
talimatname kaydının çıkarıl- kurumlara verilen paranın bir düğünden pek önemsiz olılU' 
ması hakkında Refik Şevket tahsisat değil uzun vade ile ğunu anlattı. 
incenin takririni reye koydu verilmiş faizsiz bir para Bay Hamdi Ongun (Jçel) _. 
ve bu takrir kabul edildi. olduğunu söyliyerek memleket Kooperatiflere bankanın yüııl'e 

DURU OLAN VE için hayırlı bir işin başlangıcı yedi ile para verdiğini ve h.~· 
OLMAYAN KAZANÇ olmasını temenni etti. Yapıla· nun çiftçilere yüzde dokuz !k~ 

Refik Şevket ince (Manisa) cak bu yardımlarla kooperatif- dağıtıldığını aradki yüzde 1 1 

kooperatif bakımından duru !erin sayısı artınca, yardımla- farkın ne olduğunu sordu. E 
olan kazanç farkın izahını is- rın da o nisbette fazlalaşması KOOPERATiFLER J{ 
tedi ve Ziraat bankası ile du· gerekeceğini ve eğer tahsisat BIRAKILAN FAR 
ru olmıyan kazanç arasındaki verilirse, zamanla devletin hu Ekonomi Bakanı Celal Ba• 
emriyle feshedilen, yahut ge· paraları yavaş yavaş alabile- yar (lzmir) - Ziraat banka~ 
nel kurul emriyle tasfiye edi- ceği için yardımın da genişle· hakikaten kendilerine yüzde 
len sosyetede toplanmış para- tileceğini söyledi. faizle para ikraz ediyor. oııı~r 
!arın da verilmiyeceğini ihtiva EKONOMİ BAKANININ iZAHI da kendi aralarında yüzde 9 ~ 
eden bu maddenin ağır oldu- Ekonomi bakanı Celal Ba- tevzi ediyorlar. Aradaki far 
ğunu söyledi. yar ( lzmir ). kooperatiflerin kendilerine ka• 

B. Nazmi Topçuoğlu ( Ay - Mesele haddi zatinde bu lıyor. Bu, kooperatiflerin ı~· 
dın) cevap vererek kredi koo· kadar büyük değildir. Farktan hinde olan bir harekettir, Zı• 
peratiflerinde kazanç denilen mütevellit bir iştir. Yani safi raat bankasının esas himaye· 
kısmın faiz farkı olduğunu, sa- kar mefhumu voktur. Arkada- sini ifade eder. Yatırılan 



~~~~~~ .. ~.~.~~~.~~~ .. ~.~~.~ .. ~~~ .. ~.~~ .. ~.~~.~~· 
ihtilal Kraliçesi 
BAYAN TALYEN 
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ner I z sıze minnettarız, ge- Fransız sübayının huzurile her 
iliz: Yoldaş. Tulon sizin saye- yerde telkin ettiği saygı ve tak-
ilc ~ zaptedilmedi mi? Sovrgo dirle bir mukayese ediniz. lhti-
llıed' .0 Ya hatlarını siz düşür- lal şerefini ve kurtuloşunu or-

ınız ıni? - s· . dulara medyun olduğunu unut-
Yold ızın hizmetleriniz, bayan mamalıdır. 
ııı:ı: ::· ~a~a yeni ve silahlan- G enç Korsikalının nüfuzlu 
1-ktır ~~zımkkilerden daha par- kadına döktüğü bu ş ikayetlerde 
~<'>in··. ?z aınaşbrıcı güzel- şüphesiz özel hesaplarda vardı. 
" •zı bı ·· t tir. F r gos ermeniz yebniş- Fakat Terezya başını kaldır-

akat · · olarak .. sızın çok yakışıklı mıştı. Bu söylevi, bir hatırayı 
llı~tı- soylenınesini dinlemeğe canlandırmak ister gibi bir gay-
lterc ırını:ı: bu şeyleri ben as- retle dinliyordu. 

_ e Pek kötü söylerim. " Ulus büyüktür ve dışarıda 
ille •. Generalin sözlerini dinle- silahlarının zaferlerile kendini 
1 gı tercih d ıtuınand e erim. Gelecek saydırmaktadır ... ihtilalin şerefi 

_ . alannız nerede olacak? ve kurtuluşu ... " Birisi, önce ona 
~Ilı. ~~~i kumandada deği- bu dili kullanmıştı. Birisi bir 
illet rı beni azletti ve biz- gün zaferlerin coşkun kanadile 
&İdiyor dışında duruşum uzayıp ona dokunmuştu. Aynı ırktan 

B · birisi, general Brun. 
asık 

derini .'l'anaklar daha ziyade Terezya Bonaparta baktı.Bu 
İ•~· eşti, Kudurmuşçasına bir muzaffer de fakirdi. Elbisesi 
.... ııaz f · . tirdi _!>ro ılı daha keskinleş- dirseğinden delinmişti ve bir 
ve ka Gozıerde, alev parladı parça kumaşın lütfedilmesini 

rtal kendini " t d' yalvarıyordu. _ B gos er ı. 

riyeti ununla beraber Cumhu- Bonapart Talyen hatunun nü-
liıiih· n. zafer kazanarak barışı fuzundan istifade etmek iste-

urlıyec .. k ğile gelmişti bile .. Fakat bu is· 
alanı egı esin bir savaş 
"akıt •~r~ırl Italya bunu her tek dev&m etmedi. Genç kadı-
·" soy]i nın şefkatlı bakışı ve sükutu 
'<İnleınAk ~orum da kimse beni 

l( ~ ıstemiyor ona başka bir ümit verdi. Zira 
k' endin .. . • erkek, askerden daha a:ı: muh-
trliğind e guvenı olduğu, fa- teris değildi. 

edilefteken ıztırap çektiği , sarf U ~ y b - Minnettarlarınızın yalnız 
'Yetin · ·er ulamıyan bir faa- minnettarlıkla ülfet etmelerinin 

tirasla '.ç'.nde kaynadığı ve ih-
ı.. •çın · · ne kadar güç olduğunu biliyo-
Qİssed'J• ıçın kendini yediği ı •Yordu rum. Hissediyorum ki ... 
] -.. Zate · d Apansız aşk ilanlarına alış-
Ctine bı ~ or ular kendi hal- mış olan Terezya tetiğini boz-

rilen ra ıldıklarından ve ve- d K k ı 1 · d ·ı. Vaadi ma ı. orsi a ı a evlenıyor u. 
!1"'aYet e ~rın tutulmadığından Onu hayretsiz dinliyordu. Zira 
•dare b dıyorlar. Generaller, erkekler hakkında arlık hiç bir 
~bil} b·~ındakiler tarafından öğreneceği kalmamıştı. Yaptığı 
kurıııu 1 e edilmiyorlar. Ulusal tesirin azlığına kızan muhteris 
• t n kötü 'd · 1 kendini gösterdi: 
~a 1Daın 

1 
ı aresıne nası 

ıç- a ı? O · - Bana gülümsemeyiniz. Se-
lllde y 

1 
, ıç çarpışmalar • . k d . . b' d" 

buYilkt"er erde sürünürken ulus vecegım a ın ıçın ır unya 
" ur ve d fethine kendimde güç bulu-
.. ııı •af 

1 
ışarıda silahlan· ~ tr e ·ı k yorum. Sizin emniyetiniz benim 

lııekted · ne endini göster- muvaffakıyetime yardım ede-
1-rın ek:~ ~~nunlanmızı yapan- cek. Ben alın yazımla yalnız, 
~sı:ı~ıne _karşı yabancı- yapyalnızım. 
~dikleri hakareti bir - Sonu Var -
~ay,~=================== 
liitiilıne E:'•z yürütülüp yü- temin etmenin bir "itimad tel-
lloktai lllesı meselesi bizim kin etmek" meselesi olduğunu 
llıile İt'b nazarımızdan tama- söyledi. 
"'~ il 1 

ari add d'I · · F · KARIŞIK HESAPLAP '"' tlllsij e ı mıştir. aız 
11ttice it : .veya yürütülmesin Ekonomi bakanı Celal Bayar-
faYda91 kı •nle konulan intifai itibari zirai dedikleri teşek-
o end'I · Peratif . 1 erıne ait alan ko- küller hayatiğ olmadıkları için 
11a &öre şe~ıklerine ait olduğu- yaşıyamamışlardır. Parasına ge-
llıeıııiş· unu mesele addet- lince bunlar Ziraat Bankasında 
rettir ız. Mesele bundan iba· mevkuf tutulmaktadır. Biz bu 

26. " 
r •ncı ınadd 
-~tifleri ka e satış koope· 
Rıııden b nununa temas etti
resi bu ku maddenin müzake
deıı son anunun ınüzakeresin-

ZIR raya bırakıldı. 
l<~t T BANKASINDA 

Ziraat BAN PARALAR 
faların ankasında kalan pa
~lndaki n; şekilde kaldığı hak
sııı) in b' ' Haındi Angun (Mer-
1' ır 8 ı· arıın b ua •ne cevap olarak n ank . , 

· l(e... 
1 

ası genel direktörü k .... a z. 
tırulınak . aıın, bir zamanlar 

birUkl . ıstenen itibari zirai 
n erınden k 1 

ııı 10() 16 . a an bir para-
n1.1ıı ne' O lıra olduğunu ve bu
tesbit d~uretıe kullanılacağının 
l e ıld"' · 0 Btıların •t~nı, sahibleri belli 

llıah~ııp e . ıss~. . senedlerine 
IDıyaıı ıa dılecegınıni, belli ol-
k rın d 

redi k a 0 ınıntaka zirai 
Çesine ~operatifinin yedek ak· 

B . ., a •_nacağını söyledi. 
s h' "efık ine b a iplerinin . e u paraların 
IDaların • dılerlerse geri al-

ın d'I lıedfe · ' 1 erlerse hisse se
-ı rı al 1 0 enler ına arının ve hatta 
&elip al varsa mirasçılarıwn 
ali ınasının · k • ~ . . ıın an altına 

ıııtedı. Ve bu sekli 

parayı dahi itibarı zirai işini 
görecek olan kredi koopera
tiflerine devretmeyi muvafık 
bulduk. Eğer heyeti umumiye 
arı.u ederse kanundaki mec
buriyet kaldırılır, ihtiyari olur. 
Yalnız bunların hesapları o ka
dar uzun ve karışıktır ki bunun 
altından çıkmayı çok şüpheli 
addederim. Şu halde bu para
ların daha uzun müddet ban· 
kada kalması lazımgelecektir. 

BU PARALARIN 
KAYNAGI 

Kemal Ünal (Isparta) - Ha 
tırladığıma göre, itibarı ziraiğ 

birlikleri kanunu, istiklal harbı 
sırasında yapıldığı ve 340 se
nesinde mer'iyet mevkiine geçti 
Bu para mahsule nispetle top
lanacaktı. Sermaye mahalliğ 
mülkiğ amirler ve hususiğ ko
misyonlar tarafından toplanıb 
bankalara yatınyordu.Habrladı
ğım budur. Aradan harb senesi 
geçmesi sebebiyle bunların ço
ğunun da sahipleri yoktur. ,, 

HAKLAR SAKLIDIR 
Bu izahlardan sonra Refik 

ince maddenin görüşülmesinin 
geri bırakılması için bir takrir 
verdi. Ekonomi bakanı B. Ce-

--

ltalyan-Habeş harbı - Son vaziyet 
Habeş ordusu yanlardan sarkarak şimal ve 

Şimali şarki istikametinde ilerlen ektedir 
15000 • 

suvarı 
.. 
Ordusu 

Italyanları 
Ogaden 

şaşırtan 

cephesinde 
akınlar 

• 
gerı de 

yaptılar - İtalyan 
çekiliyor 

Habeş ordusunda telefon sanffalı 

Or:a1en aphesinde Habeşlerin karaıgC:llı 

. 
·:t - . 

! -. 
"':~ .. 

' ' " . ..... 
o 

yapıyorlar tiab,-ş tayyarecılcrüıden gönüllü Robenson 
Habeşlerln yan \ !arına akarak münakalelerini ı sızmamak şartiyle yakılabile· 

hareketleri kesmektedir. cektir. 

Adis-Ababada kadwlar as!we sargı 

Londra, 8 ( A.A ) - Harb \ ' ' 
alanının her üç bölgesinden 

Filhakika Hebeşlile bu yan Bir Habeş uçağı bugün şi- Geceleyin meçhul bir uçak alınan haberler çok müphemdir. 

Ve genel durum hakkında açık 
bir fikir edinilmesine imkan 
vermiyor. Aksumun Italyaular 
tarafından işgal edildiği henüz 

taayyün etmemiştir. Ancak bu 
şehir üzerine iki ltalyan kolu-

nun ilerlemek e olduğu biliniyor 
ltalyanların takibettikleri tabiye 

hareketinde muvaffak olurlarsa mal cephesinde ltalyan hatları Adiredava üzerinde uçrouş ve 

ltalyanlar Eritreye çekilmeğe üzerinde uçuş yapmış ve dön· şehri projektörlerle tarassud 
mecbur kalacaklardır. Birisi müştür. Italyan uçakları da ke- etmiştir. 
on beş bin siivariden mü- şif uçuşlarına devam etmekte Ogaden cephesinden 
rekkep diğer iki Habeş ordusu ve rastladıkları bütün Habeş çeklllyorlar 
da şimal ve şimali şarki isli- kuvvetlerine mitralyöz ateşi aç- Bu sabah ise ltalyan uçak-
kametine doğru ilerlemektedir. maktadırlar. lan Diredava Harrara beyan-

Habeş tablyesl Adis - Ababa'da uçak hü- nameler atmışlardır. 

ı 
' 

Muvaffak oluyor cumlarına karşı tedbirler alın- Henüz teeyyüt etmiyen bir 
şimal ordusunun cephesini batı- Diğer taraftan, Adis Ababa- mıştır. Belediye geceleri şehir· habere göre, ltalyanlar Ogaden 
ya doğru Sudan istikametin- dan söylendiğine göre, Habe- de lratiyen ışığı yasak etmiştir. bölgesinde geri çekilmekte-
de genişlebnektir. ltalyanların şistanın tabiyesi Italyan ordu- Otomobiller lambalarını kullan- dirler. 
maksadı bu suretle Habeşlerin lan önünde tedricen gerilemek, mıyacaklan gibi sokaklardaki Londra, 8 (A.A) - Canter· 
yüz bin kişi tahmin olunan bunları sadece çete harpları bütün lambalar da söndürüle- bury baş peskoposu, Habeş 
büyük bir kuvvetle yandan ile yıpratmak ve arazinin mü- cektir. Evlerde de ışık ancak kızılhaçi menfaatine iane aç-
taarruzuna mani olmaktır. sait olduğu yerlerde de arka- perdenlerden katiyen dışarıya mıştır. 

·······························································································································································~················· 

Cicika önünde toplanan Habeşler 
Somaliye saldıracaklar 

Şimalde Adigrat tepelerindeki muharebelerde 
ölü ve yaralılar altı bini bulmuştur 

Adis - Ahaba, 8 ( Ö." ) - metine dönmeğe mecbur ol· ve itaat tavsiye etmiş ve hemen 1 rılmış ve Habeşlerin eline bir 
Somali cephesinden gelen res· muştur. ltalyan ganeralı Grazyaniye çok ltalyan toplarile mühimmat 

mi haberle göre Ual - Ualdan imparatorun emrile Cicika karşı yürüyerek hududun öte düşmüştür. 
ilerileyen ıtalyan kolordusu önünde toplanan Habeş kuv- tarafında onu takip edeceğini Adua hala boştur. Hem aha-
Gerloguli önünde şiddetli bir vetlerinin kumandasını olan bildirmiştir. lisi, hem askerler şehirden 
hlıcuma uğramıf ve i .. tikame- Decamaç Nesilri askerlere bir Cicika önünde toplanan çekilmiştir. Sü bakanlığı dün 
tini değiştirerek Harrar istika· beyanname neşrederek cüret Habeşler 50000 kişidir. Fakat Adua ile telsizle konuşama

dığından şehrin düştüğünü zan

netmit ve bildirmişti. Fakat 
Adua etrafında çarpışan Ras 
Kasa ve Raa Sayum askerleri 

ltalyanları geri attıklarından 
bunlar şehre giremeıniflerdir. 

lal Bayr. kumlan zirai birlik
lerinin akamete uğraması dola
yısile paraları zerilemiyen bir 
kısım vatandaşların haklarının 

Ziraat bankasında saklandığını 
söyledi ve dedi ki: 

"- Toplanan bu paralar ya 
tediye edenler kredileri isbat 
edilmek şartiyle kendilerine 
iade edilir ve yahud aynı mak
sadı daha mükemmel surette 
ifa etmek için hazırlamakta 
olduğumuz kredi kooperatifle
rine devredilir. bu paralar dev-

redilirken de kredi kooperatifine 
devredilir ve devredilirken bu 
paraları verenlerin şahsi hu
kukları mafuz olduğu temin 
edilir.,, . 

Ekonomi Bakanının bu iza
hatları üzerine madde yeniden 
hazırlanmak üzere tanm komis
yonuna verildi. 31 inci madde 
okunarak kııbul edildi. Gün
demdeki Fino ns bakanlığı teş
kilat projesi bütçe komisyonu
nun isteği üzerine geri verildi. 

Kamutay Çarşamba günü 
saat 15 te toplanacaktır. 

biraz daha cenubda Gerboguli 

iline doğru daha 100 bin as· 
ker vardır. Bunların başına 

geçen General Decamaç Nesilu 

Graçyaninin ileri hareketini 
hemen defedecektir. 

Şimal cephesinde bu sabaha 
kadar ltalyan kuvvetleri dört 
gün evvel toplandıkları mev
kilerden ileri ,geçememi,lerdir. 
Bunların gerek Adigrat, ge
rekse Aksama karşı bütün 
teşebbüsleri Habeşlerin şid
detlı mukavemeti karsısında kı-

Adigrada genlince, Italyan· 
!ar etraftaki siperleri ikinci 
defa işgal ettikleri hal
da şehre girememişler ve Ha
beşler tarafından müthiş zayi
atle püskürtülmüşlerdir. Bu 
cephedeki ölü ve yaralıl&r 6000 
tahmin ediliyor. 



Anlayış 
Ragıp bey, hizmetçisinden 

şikayet ediyordu: 
- Ben böyle kadın görme

dim, diyordu, ne söylesen ters 
anlıyor. Geçen gece eve iş
kembe götürdüm, bermutad ba
na kapıyı o açtı. " Bu işkem
bedir, kedilerin değil ., dedim. 
Ertesi gün öğle yemeğinde iş
kembe çorbası yoktu. " zahir 
miskinliğinden yetıştirip pişire
medi ., hükmünü verdim. Ak
şam yemeğinde yine işkembe 
çorbası yok 1 Ne oldu, dedim, 
işkembe? 

Alık alık yüzüme bakarak 
cevap verdi: 

- Ne olacak 1 Kedilere ver-
dim ... 

- Kedilere mi verdin? 
- Öyleya ..• 
- Ben sana "kedilerin de-

ğil., dimedim mi? 
Hayır ... "Kedilerin., dedi-

niz ... 
Sen Ne biçim insansın 

bel "Kadilerin değil ., dedim. 
- Hayır ... "Kedilerin., dedi

niz: Eğer öyle olmasa, kedi 
lafını karıştırmazdınız da " yah
nisini, yahut çorbasıaı yap ., 
derdiniz. 

Ölürmüsün, öldürürmüsün bi
raderi Kafirin çenesi gibi man
tıkı da kuvvetli amma gelgele· 
lim anlayışı kıt! 

- Mahsus öyle yapıyordur, 
seni üzmek için .. 

- Beni üzmek için mi? Ne 
münasebet? 

- Elbette bir münasebeti 
vardır. Nasıl kadın bu, ihtiyar 
mı? 

- Yok canım... Daha kır

kında bile yok. Genç yaşında 
dul kalmış. 

- Hah işte, sebebi budur. 
Gönlünü hoş etmelisin kadın
cağızın. Bak o zaman anlayış 

kabiliyeti nasıl artar. Güzel mi 
bari? 

- Vallahi, o gözle bakma• 
dığım için pek farkında deği· 

lim amma hani öyle pek çir
kin de değil... 

- Amma da allahlıkmışsın 
sen canım! Onlar öyle alışmış· 
lardır, hem hizmetçilik, hem de 
karılık ettikleri efendilerine 
öyle bakarlar ki ... Sözlerini 
öyle anlarlar ki ... 

- Hepsini birden bu sınıfa 
ithal etme canım .. 

- Çoğu böyledir. inanmaz· 
san bir tecrübe et bakalım ... 

Söze karışan Yekta dedi ki: 
- Sakın ha Rağıp! Ferhad 

senin başına derd açmak isti
yor. Ben fi tarih inde böyle bir 
halt işlemiştim de bin kere 
pişman o dumdu. Artık biz· 
hizmetçi iş görmez, burnundan 
kıl aldırmaz olmuştu. Hele bir 
şey söyle... "Hanıma anlatırım 

vallahi!., der. Eğer kendisini 
tersler, sıkıştırırsa yine aynı 

tehdit: "Eğer beni himaye et
mezsen saadetini yıkar, hanıma 
söylerim!., 

Bu dertten kurtuluncaya ka
dar akla karayı seçemşiti bil
lahi! 

Fer had buna da itiraz etti: 
- Sen de az kamalı bıyık· 

lardan değilmişsin ya yekta ... 
insan biraz idareli olduktan 
sonra suya sabuna dokunmadan 
işlerini öyle bir yürütür ki: 

Yekta: 
- Belki, dedi, ben kılıbı

kım, belki ben idareli bir 
adam değilim. Fakat senin 
Söylediklerin ile anlayış kabi· 
liyeti arasında bir münasebet 
yoktur kil Herkesin anlayişi, 
değuşunda ve bolunuşundaki 

mikyasa tabidir. Bilmez misi· 
.Jıiz onu? 

• 

kabiliyeti 
Hani bir doktur hastayi mu

ayeneye gitmiş. Doktorluğa 

alıştırmakta olduğu oğlu da 
berabermiş. Adamcağız, bak
tığı hastanın nabzına elini atar 
atmaz: 

- Siz çok meyva yemişsi
niz, çeşid çeşid mevya... Üs
tüne de su içmiş olacaksınız, 

hastalığınız bundan artmış! 
demiş. 

Hasta hayret ve takdirle: 
- Evet, çok doğru söyli

yorsunuzl Cevabını vermiş. 

Doktorun oğlu da hayrette! 
Hastanın evinden ayrılınca 
demiş ki: 

- Baba.,. Adamcağızın nab
zına el atar atmaz meyve yi
aiğini, üzerine su içtiğini ve 

bu sebeple hastalandığını na
sıl da anladın! 

Doktor gülmüş: 
- Ben onu nabzından an· 

lamadım kil demiş, yatağının 
başucundaki rafta bir tabak 
Aardı, içinde bir kaç şeftali, 
bir kaç armut olan tabak. .. 
Hastalar pis boğaz olurlar, 
canları her şey ister, onun da 
meyve istiyerek aldırttığını, 

yidiğini işte bundan anladım. 
Yoksa insanın nabzı ne yidi
ğini göstermez. Doktor olacak 
adam girdiği evde gözünü 
dört açmalı! 

Gel zaman, git zaman .•. Dok
toru birgün başka hastaya ça
ğırmışlar. işi olduğu için bilve
kale oğlu gitmiş. 

Hastanın nabzına elini değ· 
dirir değdirmezde: 

- Aman siz ne yaptınız! de
miş, Eşek eti yemişsinizde on
dan hastalanmışs nız! 

Hasta şaşırmış: 
- Ne münasebet doktor, 

demiş, nereden bulupta eşek 
eti yiyecekmişim! Hem biz la
zım oldukça koyun keserek 
etimizi bizzat tedarik ederiz. 

Doktor veya doktorun oğlu, 
başını sallı yarak ısrar etmiş: 

- iyi ya... Bu sefer koyun 
yerine eşek kesmişsiniz. Nafile 
inkar etmeyin. Ben hem nab
zınızdan anladım, hem de ka
pıdan girerken gördüm, semeri 
orada duruyordu, eşek ortada 
yoktu. 

Nasıl, anlayış kabiliyetine 
mükemmel bir mısal, değil mi? 

Mazlum 

Aleni teşekkür 
Geçirmiş olduğum ağır has

lığım zamanında tabip müda
vilerim ve konsultasyon yapan 
arkadaşlarımdan doktor Cevdet 
Fuad, Osman Yunus, Faik 
Muhittin, Hüseyin Hülki, 
Kemal Şakir, Zühtü Kamil, 
Osman Nuri, Lütfi Sabri, ope
ratör Esat, Halil Rifat, Adil 
Bir, Lütfi Rahmi, Kamran Ke
nan, Sami Salih, baylara beni 
ziyaret zahmetinde bulunan ar
kadaşlardan doktor Devriş Is
mail, Manastırlı lsmail Hakkı, 
Levi, lsrail, Bahtiyar H\iseyin, 
Ahmed Ihsan, Ali Riza bay
lara, çok samimi arkadaşlarım· 
dan kibrit inhisarı enspektörü 
Kemal, Aliston muhasibi Naim 
Hamza Rüstem baylara sayın 

komşu ve hastalarıma telefonla 
sıhhatımla alakadar olan gece 
gündüz maa aile ıstıraplarıma 
iştirak etmiş dostlarıma sıhha

tımla yakinen alakadar olduk
tan sonra tehlikenin bertaraf 
olduğunu hissederek ayrıca 
bir büket çiçek göndermek 
maneviyatımı yükseltmiş olan 
şarbayımız doktor Behçet Uza 
muallim bayan ismete, eczacı 
Cemal, Hamdi Nüzhet, Raif 
Sezai baylara hastabakıcı ba· 
yan Pakizeye kalbimden ko
pan şükran ve saygı borçları
mızı sunarız. 

Gala Tahsin 
Doktor operatör Tahsin 

3_309 llliŞ}_ 

Dünya 
_ Terbiye birliği 
Uyelerinden bir profesör 

Ankara'da 
Arsıulusal bir kurum olan 

Dünya Terbiye Birliği üyele
rinden bir salkur okul hifzıs· 
sıhhaları üzerinde incelemeler 
yapmak için memleketimize 
gelmişlerdir. Kurulun sıhhat 

şubesi üyelerinden ve Ameri
kanın mümessili olan profesör 
Turner bu münasebetle pro
gramlarında yalnız lstanbul 
yazılı olduğu halde Ankaranın 
önemini göz önünde tutarak 
gitmiş•ir. Profesör Kültür 
Bakanlığı sağlık enspektörü B. 
Celal ile görü _tükten sonra 
sağlık ve sosyal yardım genel 
direktörü B. Asımı ziyaret et
miştir. Bu geziden önce salku
run yapmış o duğu gezi Fransa, 
lsviçre, Belçika, Almanya, Po
lonya, Rusya, Fenlandiya, lsveç, 
Danimarkaya idi. Bu geziler
den döndükten sonra oksfortun 
iki yılda bir toplanan ars ulu
sal kongrelerini geçen ayın 

ıo - 17 sinde yapmış ve bu kon
greden sonra Japon}ada 937 
yılında yapılacak olan gongre
ye kadar da yeni bir inceleme 
gezisi programı hazırlamışlardı. 
Bu programa göre Roma, Ati
na, lstanhul, Kudüs, Kahire, 
Bombay, Delhi, Kalküta, Ban
kok, Singapur, Batavya, Mani
la, Hongkong, Şanghay, Tokyo 
Hunolül, Bostorı şehirleri ge
zileceidir. 

Bu gezi aynı zamanda ars1U· 
lusal kurula üye olmıyan bazı 
devletlerin üye olmasını te
mine çalışmak gayesile de 
yapılmaktadır. Bu arada profe
sör Turner'in Ankarayı göreti 
Türkiyenin üyeliğini de istemek 
içindir. Kurulun bu gezilerdeki 
ikinci maksadı arsıulusal çocu~ 
terbiyesinde en eyi usulleri bul
mak ve bu usulleri genel bir 
hale koymak için türlü mem
leketlerdeki terbiye usullerini 
saptamaktır. Kurulu çocuk okul 
hıfzıssıhhası için saptanacak 
genel usullerin yayımını öğret
men değişi suretile yapmağa 
çalışacaktır. 

Zabıta Haberleri: 
izinsiz bıçak taşımış 
Tepecikte Sürmeli sokağında 

lsmailde bir bıçak ile bir us
tra, Şemseddin'de bir bıçak 
bulunarak a lınmıştır. 

Hırsızlık 

Selvilimescidde Kara kapı 
ceddes!nde polis memuru bay 
Muharremin evine giren hırsız 
tarafından bir dolma kalem bir 
jilet makinası ve ı6S kuruş 
para çalınmıştır. 

ıo Lirayı aşırmışlar 

Kemer caddesinde Mehmed 
ile Hasan merkez bankası tah· 
sildarlarından lsmailin on lira· 
sını çalmışlar ve tutulmuşlardır. 

Dövüı:smUşler 
Kömürcü erde Kazım ile Ah

med ve Nuh Mustafa arasında 
çıkan kavga sonunda birbirini 
yumrukla dövmüşlerdir. 

§ Halimağa çarşısında lsmail 
Hakkının lokantasında rakı 
içen arab Mehmed ile Artor 
oğlu Maksim sarhoş olarak 
kavgaya tutuşmuşlar ve Meh
med Maksimi dövmüştür. ...... . ~ ....... 

Asgari vergi 
2729 sayılı kanunun üçüncü 

maddesine göre asgari vergi 
yükümünün tatbiki bakımından 
dört gruba ayrılan mükellef
lerden ikinci zümreye dahil 
fabrika ve basımevlerinin tabi 
olacakları asgari mükellefiyeti 
gösteren cetvel Bakanlar ku
rulunca onaylanmıştır. 

Cetveli, finans bakanlığı def· 
terdarhklara ve malmüdib'lük-
leriııe biklirilmiatir. · • 

Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yapılan Satışlar 
~ 

Uz Um 
Çu. Alıcı Fiat 
ı672 Alyoti bi· 5 75 ıı 50 
1415,5 Üzüm kurum 6 25 9 
540 P Paci 6 7 75 
495 M J Taranto 6 12 13 
405 Ş Riza Halef 6 50 ı3 50 
400 S Süleymano 6 37 11 
363 Halim Alan. 5 50 7 25 
317 J Taranto M 5 8 
299 K A Kazım 7 ıı 50 
289 T Debas 5 37 9 50 
255 J Kohen 5 50 10 75 
248 H Z Ahmet 5 62 8 
219 D Arditi 6 8 75 
ı60 H Alyoti 7 50 ıo 75 
87 H Alberti 7 7 25 
63 Vitel 7 62 ıo 
56 Çolak O Nuri 6 75 7 25 
42 Manisa B Koo 6 50 6 75 
67 Ş Remzi 6 37 14 75 
29 M Z M Hu. 8 8 
27 B Alazraki 7 50 7 50 
39 F Z Abdullah 8 8 75 
24 Len Reciyo 7 25 ıs 50 

5 Beşikçi Z bi. 5 25 5 25 
7506,5 Y eklin 
264388 dünkü satış yekunu 
271894,S umumi satış yekunu 

incir 
Çu. Alıcı Fiat 
3439 Muhtelif 6 50 ı 7 

Zahire 
Çu. Cinsi Fiat 
200 Bakla 6 37 6 37 
250 Arpa 4 ı2 4 12 

20 Fasulya 9 9 
170 Nohut 6 6 
300 Pa çekirdek 2 35 2 35 
215 ke palamut335 475 
ı75 B Pamuk 42 42 50 

52 Harar " 

Para Piyasası 
9-ıO-ı935 

Alış 

Mark 50 20 
!sterlin 614 
Fr. Frangı 8 28 
Dolar 80 
Belga 2ı ı2 

İtalyan lireti ıo 25 
İsviçre F ran. 40 90 
Florin 84 92 
Kr. Çekoslo. 5 24 
Avstr. Şilini 23 50 

Sarhoşluk 

Satış 

50 70 
619 

8 30 
79 40 
2ı 50 
10 35 
4ı ıs 
85 37 
5 27 

24 

Gaziler mahallesinde Ayşe 
ile dostu Yusuf sarhoş olmuş· 
lar ve Ayşe erkek elbisesi gi
yerek sokakta bağırmıştır. 
'(77"/"/Lrlı///J/./..zz.ır:/'T///T/.///71 

~ Çıkrıkçı aranıyor 
Pamuk çıkrıklarından iyi 

bilir bir usta istiyoruz. 
Müracaat : Gazi Bulvarı 

No. 23 
(3276) 
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Teşekkür 

Yavrumun çok acıklı ve çok 
tehlikeli bir vaziyette imdadına 
koşan ve kendisini muhakkak 
ölümden, tehlikeden kurtarmak 
suretile bütün ailemizi sevin
diren lzmir askeri hastanesi 
kulak, boğaz mütehassısı çok 
bazik ve pek yüksek doktor 
yüzbaşı Ziyaya derin saygıları
mı, minnetlerimi sunmağa mu
teber gazetenizin delaletini 
saygılarımla dilerim. 
Göztepe Daniş bey sokağında 
27 numarada hesap memuru 

Sadık Gürbek 
3312 (3274) 

Doktor 

Fahri Işık 
İzmir Memleket Hastanesi 

Rontken mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneler! 
Ve Elektrik Tedeavileri 

Yürüyemiyen ve bilhassa 
RAŞİTİK çocuklara Ultra • 
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 
İkinci Beyler sokak fırın 

karşısı No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (ı82) 

• • lzmir ikinci hukuk mahke-
mesinden: 

lzmirde oturan Feride tara· 
fından Alsancakta hacı Bekir 
sokağında 83 numarada otur
makta iken tegayyüp eden 
Ziya aleyhine ikame olunan 
dava ve icra kılınan muhake
me neticesinde tarafeynin bo
şanmalarına ve bu hususta ta
hakkuk eden kabahatına mebni 
müddeaaleyhin yeniden bir sene 
müddetle evlenememesine ve 
müşterek iki çocuklarının hakkı 
velayerinin anasına verilmesine 
ve çocuklarıa iaşe ve terbiye 
masraflarına iştirak için müd
deaaleyh üzerine ayda on iki 
lira nafaka takdirine ve müd
dei için yüz lira manevi tazmi
nat takdirine ve masarifi mu
hakeme olan ı634 kuruşun on 
beş lira ücreti vekalet ile bir
likte müddeaaleyhe tahmiline 
ı6-9-935 günlemecinde müd
deaaleyhin gıyabında karar ve· 
rilmeklek H. U. M. K. nun mad
dei mahsusasına tevfikan tan
zim kılınan ihbarneme müddea
aleyhin ikametgahını terkede
rek gaybubet etmesine ve el
yövm bulunduğu mahallin meç
huliyetine mebni tebliğ maka
mına kaim olmak üzere mah
keme divanhanesine talik kılın
dığı ilan olunur. 

3323 (3273) 

lıbaylık 
sun dan: 

sayım büro-

Savıın ve kontrol memurla, 
rının dikkat nazarına: 

ı - Kontrol ve sayım memurları, birbirlerile tanışmak ve 
görüşmek için bu ayın ı2 nci cumartesi günü öğleden sonra 
saat dörtte ikinci maddede gösterilen yerlerde bulunacaklardır. 

2 - A • Birinci mıntaka kontrol ve sayım memurları • ı mın
taka numarasından 552numaraya kadar - Halkevinde, 

B - ikinci mıntaka kontrol ve sayım memurları - 553 mıntaka 
nuIJJarasından ı067 numara}a kadar - Ba,mahane belediye 
zabıtası mevkii önünde, 

E - Üçüncü mıntaka kontrol ve sayım memurları • ı068 mın· 
taka numarasından ı422 numaraya kadar - Sanatlar mektebinde. 

D - Dördüncü mıntaka kontrol ve sayım memurları • ı423 
mıntaka numarasından ı686 numaraya kadar • Alsancak Gazi 
ilk mektebinde, 

E - Beşinci mıntaka kontrol ve sayım memurları • ı687 mın
taka numarasından 2ı62 numaraya kadar - Eşrefpaşa belediye 
zabıtası mevkii önünde, 

F - Altıncı mıntaka kontrol ve sayım memurları - 2162 mın
taka numarasından 2411 numaraya kadar • Karşıyaka Cumu
riyet mekt"binde. 

3 - Zabıtai belediye amirleri o gün ikinci maddede yazılan 
toplanb yerlerinde hazır bulunacak ve tanışmaya yardım edecek 
ve icap eden talimab da vereceklerdir. 

10-11 3317 (3270) llbeylık 

- -1 • ~-.,--- ,,. k uuılan eTkinı ve ga:ı.et.ecıı..:.r u)ı.u•·--·..:·- -·--
Nuri Meserrete• og u kovanın aı>or ur 

DOKTOR 

Zetai T aratçı 
iÇ HASTALIKLARI 

mütahassısı 
ikinci Beyler sokağı Törk 

müzayede salonu bitişiğiıad"., 
No. 45 

Öğleden sonra ıs-ı8 kadar 
hastalarını kzbul eder .. N:. 

(ı2SO) Telefon ~:tll 
ısızY.77T/777J7T/"/L7Z///Jl1'U~ 

Bayanlar 
Türkiyeye ilk defa getirt· 

mege muvaffak olduğtııP 
dünyanın en son sisteıa .,e 
en mükemmel makinesile 8 
dakikada ı 1 aylık ondüleyi 
korkusuz, tehlikesiz ve ber 
çeşit saçları hiç sıcaklık dııf'. 
madan yalnız kadın berberi 

Minik Sıtk• 
yapar. 

Geçeciler caddesi 4 katlı 
yeni binasında. Telefon 3101 

(3132) ,,, 

lzmir Belediyesinden: 
§ ı - Uray halalarının ve 

muhtelif yerlerdeki bozuklu~; 
!arın onarılması ve kireıniı!erı 

u· 
aktarılması 1789.39 liralık ~ 
hammen bedelli keşif mueibııı· 
ce baş sekreterlikteki şartnaııı5 eİı si veçhile 22 - ı O - 935 11 

günü saat ıo da açık eksitllle 
ile ihale edilecektir. 

... u· 
iştirak için ı3S liralık "" 

e· 
vakkat teminat makbuzu "·ıe 
ya banka teminat mektubu 1 r 
söylenen gün ve saata kad• 
komisyona gelinir. dar 

2 - 935 Yılı sonuna ka ~ 
Darülaczeinin ihtiyacı olan6 k• 
kilo ikinci nevi ekmek başse i• 
reterlikteki şartnamesi ııaU~ u· 
hince 22 - ıo • 935 Salı ıl. 1e nü saat 10 de açık eksiltnıe 1

• 

ihale edilecektir. iştirak jçıtlı . ' 35 liralık muvakkat teı:ıı~ıı ,t 
makbuzu veya banka teı:ııJJI e 
mektubu ile söylenen gü~ r,. 
saata kadar komisyona gelı08 ) 
6-ı0-15-2ı 3260 ( 3~4 . 

ı - Belediyenin Darıııı~çk 
taki un fabrikasının iki yıl~
icarı baş sekreterlikteki şıır 

11 
namesi veçhile açık artb~~il 
ile 22 teşrinievel 935 salı gil • -te 
saat 10 da belediyede ~il 

111
e 

şekki! arttırma ve eksılt k• 
komisyonunda ihale edil~ce u· 
tir. Senelik icarın be deh Art· 
hammeni yedi bin liradır. ··ı 
tırmaya iştirak için beŞ ~~
yirmi beş lira muvakkat bU 
minat makbuzu veya ınekt~,. 
ile söylenen gün ve saate 
dar komisyona gelinir. z41) 
6 - ıo-ıs-21 326ı (3 bb•· 
- Beher metro mura be' 

ı2S kuruştan muhammen ılı 
delli 56, cı adanın 32-33 sa;,. 
ı98 metre murabbındaki ar rt· 
!arın baş sekreterlikteki şıı ııııı 
namesi veçhile 18-ı0-935 cU ııı• 
günü saat 10 da açık artır 
ile ihale edilecektir. 11k• 

iştirak için ı8 liralık ın°" eYıı 
kat teminat makbuz~ :of 
banka teminat mektubıle ııo· 
!enen gün ve saata kada(szt3l 
misyona gelinir. 3ı98 ıS 

ı-s-ı ~"":'11J 
Bugünden itibaren bı~~ 

nevi ekmeğin on kuruş Y~ ek' 
beş santim ve ikinci nevı rJılll 
meğin de sekiz kuruş ııa 
satılacağı bilinsin. z?Z) 

3320 (3 1? 

Turgutlu Belediyesinden : .. e 
'pS T 

ı - Şartnamesinde. cı )ııf 
mahiyet ve tahmin edıleo utlıl 
metleri yekunu yazılı furıl11çı1' 
su branşmanları levazım• deli 
eksiltme ile alınacaktır. se 
tesliminde verilir. 

5 
per· 

Eksiltme 24 - ıo - 93 ıtıd• 
şembe günü saat ona 

11 
1111· 

Belediye encümeninde yııPgit' 
caktır. Talipler eksiltıneY; dell 
mezden evvel yüzde 7, ,clııt• 
(125) lirayı vermeye ~e~b';.ıerill 
Fazla tafsilat almak ıstı Ye ;!il' 
belediyeye müracaatlar• z~) 
olunur. 3265 (3 

8 - 10 - 13 • 
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arahisar ad 
TÜRKİYE 

HJtALIAHfriER CEMiYETi 

Böbrek, karaciğ;r ,~ahatsızl~kları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şifal~ maden suyudur 

lier yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik Yeni İzmir eczanesi Telefon : 2067 

Sa ton f\. ' yemek ve yatak odalarınızı Haraççı 
<trdeşler nıohilycJerile süsleyiniz ••• 

Şube: 

Ankara 
Anafartalar 

Caddesi 
Kmact Han 

Nu.5 Tel.1426 

ı~nı· rı B ır ı er lstanbuldaneredehuluşurlar 

~Bristol otelinde 
Sirk .d Ü . ı 1· d ecı e smanıyeote ın e 

ol licr iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 

11;~ ve her~ese kendisini sevdiren bay Omer LUt
sisit • Bay Ömer Lütfi lzmir Askeri otelinin mües
bn· ır. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herkes ev:". Istanbulda her iki otelde konaklıyacaklar kendi 

erındeki rahatı bulacaklardır. 
Bütün bu fevkaladeliklere ilaveten fiatlar 

müthiş ucuzdur 

I lan 

1 
.\•aşehir Uziim r~ üstahsiHeri 
~00Peratifind~n: 

be 00Peratif' · · . . . ~ • Yet içtirn ırnızın 934-935 faalıyet senesıne aıd alelade umumı 
~illi saat ;•nın önümüzdeki ikinci teşrin ayının 11 pazartesi 
1 ~Uiunda ~.e :'\laşehir'de Halkev:nde yapılması takarrür etmiş 
tr;ni tic n d ıl~ırılen günde hissedarlarımızın toplantıya gelme-

P.1ü ka e erız 
l za erat 

- M . ~uznamesi: 
~ - Bi~lısı idare ve mürakıp raporlarının okunması. 

"e . - Taahtonuo. t~s.diki ve meclisi idarenin ibrası. 
l'iiınesı' ütlcrını ıfa etmiyen bazı ortakların ihracma 
4 . 

- Büt · b S - M" çeıun tayin ve tasdiki. · 
abat uddeti biten 'd l' · al · "d · Yap 1 ı are mec ısı az arı yerme yem en intı-
6 1 rnası 

- M" . urakıpların intihabı. 

:-::-:-~-------::uaı •( 3275) ltın• ".. ır inhisarlar Başoiiidürlü-
~'1nden: 
defi k Çıunatt t ı 
nuı e~fli tu: d u~ ~sınd~ yapılacak " 29679 ,, buçuk lira be-

2tııuştur. egırmenı kapalı zarf usulüyle eksiltmiye ko-

liiğü-: Eksiltme . 
3 

llluz ınüba a şartna~elerı 150 kuruş mukabilinde başmüdür-
( h 

- r:ok .
1 

Y at komısyonundan alınacaktır 
tı • ı;. sı t 19 · 

•sarf ar :u rne -l 0-935 Cumartesi günü saat 11 de lstanbul 
' 4 rnurn rnüdü l" .. - ı k ~ . - Teklif r ugu a ım satım omisyonunda yapılacaktır. 
tef~ edilen .~ektupları kanundaki hükümlere göre yukarıda 

~•ne tnakb~n vke s~~ttan bir saat evveline kadar komisyon 
t. • - Ek .1 ınu abıhnde verilecektir. 
"aıı 1 sı tıne şa t . o anlar ' r namewn maddei mahsusunda yazılı şaraiti 

oı! - İstck~;:~ınd~. yapıla~kttr. 
2226 l' .rın yuzde yedı buçuW: muvakkat teminat parası 

ıra ıle birlikte müracaatlan. 3,10 3226 (3329) 

Baş ağrısı mı ? Nevralji mi ? 
Derhal bir kaş~ 

AL 1 N 
ÇRİPIN'in tesiri kat'idir. Kolay hazmedilir, müessir 
maddeleri vücuda derhal yayılır. Kalbe dokunmaz 

' -?brekleri yormaz 
RADYOLIN diş mat:\Jnu fabrikasının mütehassıs kimyaker

leri tarafından yapılan GRIPIN her eczanede vardır 
7.5 kuruşa satılır 

•11a1sc•1••••••• •••S •W•l • • ı cw1•1111a•ı•ııaıııı•ıııııı•ıııeııııııııııı 

BAŞ DURAK 

HAMDİ NÜZJ.IET 

Sıhhat czanesi 

Yalnız taze temiz ve ucuz ilaç ve 
tuvalet çeşitleri satar. 

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

Meserret Oteli 
Izmir Kemeraltı Hükumet 
C-addesi kar21kol karşısında 

30 sene gibi uzun bir zamandanberi temizlik ve istika
metile nam kazanan otelimizde bu defa esaslı tamirat ya
pılmı~ ve yeniden ote!ciliğe ait levazımatı tedarik edilerek 
teşrif edeçek olan sayın müşterimizin her türlü istirahatleri 
temin ve tam manasile bir aile ocağt olmuştur. 

Civar ilçe ve ilbaylardan gelecek konuklarımıza 

haricinde kolaylıklar g0sterilmektedir. 
Otelimizde bir gece konuklamak her hakikatı öğrete

cektir. Akşamları tem:z hava almak için taraçalarımız müş
terilerimize açıktır. 
Aşlama sularımız meccanendir. 
Yatak fiatlannda esaslı tenzilat vardır. 

Umum Hastaların t 1 azarı Dikkatine 
En son sistem mide, kano ,bağtrsak, böbrek ve doğru

neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalar, 
kasık bağları, düztabanlar için taban korsalan gayri tabii 
doğan çocukların vücutlarındaki iğrilikleri doğrultma ci
hazlan, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur
lukları doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnasında fır
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için korsalar. 

TuRKıYENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLERi 
tLE RAGBET ve tTıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 

Mu TEHASSISI 

Fahri Blza 
Bey tarafından yapılır 

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

ADRES: İzmir Kaymakam Midhat bey 

Doktor 

TAHSiN KURGAN 
Birinci sınıf emrazı cerrahiye ve 
~meliyatı cerrahiye mütehassısı 
ADRES: 

Çivicihamam civarında Müftü sokak 

Her nevi izahat ve krokiler için aşağıdaki 

IZMIR ACENT ASINA Müracaat Ediniz. 
G. D. G i R AS 

Yeni Ma.nif aturacılar çarşısı Saffet sokağı No. 3 
Telefon No: 2413 P . K. No. 234 IZMIR 

,,.; • • : 1:. '.,' 

TE"-

PUDRAS\ 

Katiyen zarar Yermeden teri keser. Kokuyu tamamen izale 
eder. Elbise ve çoraplarınızı uzun müddet yeni olarak saklar. 

Emlak ve EJ•tam Bankası lzmir 
Şubesinden: 

410 
B. 701 

310 

348 

693 
' 691 

Yeri No.su Nevi 

Karataş orhaniye sokağı 

Karataş dokuz eylül " 
Osmaniye caddesi Bayın
dırla çarşt 
Mırabıt çarşısı kızlarağası 

hanında 

13 
114 

2 

ev 
ev 
dükkan 

25120 oda 

Balçova Y ıktk köy altında tarla 

" " •• 24 dönüm tarla 
10 " bağ 
6 ev 

Depo:ıitoau 

T. L 
7 

10 
6 

3 

30 
10 

4 İkinci Süleymaniye mahallesi 
Hakkı bey sokağı 

C. 59 Manisa Sultan önü mnhallesi 2 ev 30 
C. 5911 ,, ., ,, 211 ev 30 
Yukarıda mevki ve numaralan yazılı emJAkin bir senelik kira

lan 12-10-935 Cumartesi günü saat onda ihale edilmek iizere 
açık arthrmıya konulmuştur. istekli olon)ano hizalarında yazılı 
depozitoları veznemix.e yatırarak arttırmasına girmeleri .lazımdır. 

5-10 3215 (3237) 



Fratelli Sperco 
Vapur Acente~i 
ROY ALE NEERLANDAIS 

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

KUMPANYASI 
Anvers - Rotterdam - Ams

terdam ve Hamburg limanları 

için yük alacak olan vapurlar. 
1 - ORESTES vapuru 23 

ey!ülden 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 - Vama ve Kösten
ce limanlan için yük alacaktır 

1 - HERMES vapuru 4 bi
rinci teşrinde bu limanlar için 
yük alacakhr. 

GANYMEDES vapuru 19 
birinci teşrinde bu limanlar için 
yllk aracaktır. 

SVENSKA ORıENT LıNEıN 
Rotterdam - Hamburg - Co

penhage - Danzig - Gdynia -
Oslo ve Iskandinavya limanlan 
için yük aracak olan vapurlar 

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

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

3 - NORDLAND motörü 
iki ikinci teşrinde buradan ha
reket edecektir. 
~ERVİCE MARITıM ROUMAİN 

Malta - Katanya - Cenova 
MarsiJya - Barselon ve Cezair 
limanları için yük alacak olan 
vapurlar 

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

2 - SUÇEA VA vapuru 27 
birinci te[Jrinde gelip 28 birinci 
teşrinde hareket edecektir. 

Yolcu 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 alacakhr. 
HAMiŞ : ilandaki hareket 

tarihlerile navlundaki değişik
liklerden acente mes'uliyet ka
bul etmez. 

Fazla tafsilat için ikinci Kor
donda Tahmil ve Tahliye bi-

Zee & Co. 
WINFRIED vapuru halen li

manımızda olup Rotterdam ve 
Hamburg için yük almaktadır. 

TRO JA vapuru hilen lima
nımızda olup Hamburg ve Bre
men için yük almaktadır. 

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

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

MOREA vapuru 5 ikinci teş
rine doğru bekleniyor. Ham
burg, Bremen ve Anversten 
yük çıkaracaktır. 

ANUBIS motörü 11 ikinci 
teşrinde bekleniyor. 1.S ikinci 
teşrine kadar Anvers, Rotter
dam, Hamburg ve Bremen için 
alacaktır. 

ARMEMENTH. SCHULDT 
Hamburg 

NORBURG vapuru 8 birinci 
teşrinde bekleniyor. Anvers, 
Rotterdam ye Hamburg için 
yük aracaktır. 
DEN NORSKE Middelhavs 

Linje fD/S. AIS Spanskelinjen 
OSLO 

BOSPHORUS motörü 23 bi
rinci teşrinde bekleniyor.Deppe 
Dünkerk ve Norveç limanlarına 
alacaktır. 

Arment Deppe - Anvers 
EGYPTE vapuru 20 birinci 

teşrinde bekleniyor.Anvers Di
ıekt için yük alacaktır. 

ESPAGNE vapuru 5 ikinci 
teşrinde bekleniyor. Anvers 
nirekt için yük alacaktır. 

American Export Lines 
Nevyork 

EXMOUTH vapuru 16 birinci 
teşrinde bekleniyo"· 

Nevyork için yük alacaktır. 
EXCELSIOR vapuru 30 bi

rinci teşrinde bekleniyor. 
Nevyork için yük alacaktır. 
Service Direct Danubien 

Tuna hattı 

ALISA vapuru 12 birinçi teş
rinde bekleniyor. Belgrad, No
visad, Komarno, Budapest, 
Viyana ve Linz için 
yük alacaktır. 

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiç bir taahhüde gi
rişilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 -2008 

nası arKasında FRA TELLi ':7..7LL/..7.7.7.7//.7ZOJ' /.XL/ZL/..//./../~ 

Sperco vapur acentalığına mü- Mua~lim Doktor d 

1 

·r~acaa~t ed~~l:ı:;ll!l! .... n:ric;004-~olun~~~s . ~ A~met HuluA s'ı ~ 
Paris fakültesinden diplomalı ~ il 1 

oı, tabipleri 1 N ALA TAŞ 1 

Muzaffer Eroğul 1 1 
N iç hastalıkları doktoru 

Kt~n1al Çetindağ N Kemeraltı Şamlı sokak No.20 
V:7./7./L//.ZZ7///.7J' /L7/./Z77J/h'S 

Hastalarını her gün sabah 
saat dokuzdan baş!ıyarak s~...&"flffK7-LJ"4LZ//Z//J~..1'///( 1 

Beyler - Numan zade s. 21 ~ Genç kızlar . 1 
numralı muayenehanelerinde ~ A ~ 
kabul ederler. r anıyor ~ 

Telefon : 3921 ı ı..:. Pakette çalışmak için, genç ~ 
Cuma ve salı 8 den 10 a ~ kızlar alınacaktır. lstiyenler ~ 

kadar memleket hastanesinde N Tutan Yağ Fabrikasına ruü- ~ 
\.' racaat etsinler. 4 - 7 (3230) ~ı 
~~.hOllll;aB'!Z?.:Z?JL'Z7.7.Z7.././.Y.LLL.L~ 

C7.L7.7ILZ7.77.77.7..717./.7.7.7.ZLLJ~ 

DOKTOR 

YENi ASIR 

Oliver Ve Şii. 
LİMİT ET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BiRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

Liverpool Hattı 
FLAMINIAN vapuru 16 bi

rinci teşrinde Liverpool ve 
Svanseadan gelip tahliyede bu
lunacak ve ayni zamanda 19 
birinci teşrine kadar Liverpol 
ve Glas{!ov için yük alacaktır. 

LESBIAN vapuru 26 birinci 
tec;rinee Liverpool ve Svanse
adan {!elip tahliyede huluna
nacak ve avnı zamanda 2 ikinci 
tecırine kadar Liverpool ve 
G 1aso-ov icin yük alacaktır. 

J . on~r;ı hattı 
GASTHJAN vapuru limanı

mızda olun nn cıekiz birinci 
tesrine kadar Londra ve Hul 
için viik alacaktır. 

MARONTAN vapuru 20 bi
rinci tesrinrle bekleni1mekte 
o!uo y' rmi sekiz birinci 
tesrine kadar Londra ve HuU 
ici~ vilk a acaHır. 
THURSO va nuru 151 ci teşrin
de Londra, Hull ve Anver,.ten 
gelip fahliyede huluna<-'\ktır. 

The General Steam Vavi
«ation co. Ltd. 

ADJUTANT vapuru 30 bi
rinci tesrinde beklenilmekte 
olup 7 ikinci te,.riııe kadar 
Londr:ı icin viik alacaktır 

DEUTCHE LEV ANT LINIE 
SO FIA 28 birinci teşrinde 

Hamburg, Bremen ve Anvers
ten beklenmekte olup tahliyede 
bulunacaktır. 

NOT : Viirut tarihleri, va
purların isimleri ve navlun üc
retlerinin değişikliklerinden me 
suliyet kabul edilmez. 

Az işitenlere mahsus 

Kulak aletleri 
Yeni model 
Yeni çeşit 

Kulaktan geçme 
küçük düğmeli f 
model 

TİLKİLİKTE 
Yeni "İzmir,, eczanesi 

Göz He~imi 
MlTATOREL 

Adres - Beyler Numan 
Zade sokağı Ahenk mat-
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 

~zr~~ 

~ TiREDE 
~ lstanbnl sabık Alemdar sıh
~ hat yurdu hekim'erinden 

~ DOKTOR 

~SüleymanSırrı~ 
N Hasta kabulüne başlamışbr 

BU MEVSiMDE NEZLE 
BÜYÜK BİR AFETTİR 

TRAMVAYIN, OTOBÜSÜN, VAPURUN mlkroplu 
Hr:'· • .. r!an ~ıı=LA~r.y He kurtulursunuz 

SelaA met F •t Sızi nezleden başka menenjit, e rı grip ve ağız burunla yol bulan 
hastalıkları S A t f • t Başka isimli ben
bırakmaz... e ame erı zerleri size boş va-
kıt kaybettirir. 

U. DEPU: ~. FERiT 

DAIMON 
Marka ampuller am

pullerin en iyisidir 
2;5 3,5 3,8 voltluk ampuller her zaman için 

mevcuttur. Bütün dünya bu marka ampulleri 
tercih etmiştir 

!X7/7..Z77..i!P:JV~~JJIY,JBfl!'7YQ.'Z)!l'/E~:ıı9.';rJD"J~t 1 1 I&~ 

DEPOSU : lzmirde Suluhan civarında No 28/9 

Anadolu Hurdavat 

- Neden ıizde içmiyorsunuz -

Fazla sıcaklarda iıtihanız kesilir yemek yiyemezsiniz 
diğer taraftan faz.la terlediğiniz için kalori sarf eder 
zayıf düşersiniz. 

Bunu karşılamak bu zayıab telafi etmek lazımdır. 

Ne yapmalı ? 

Tecrübesi yapılmıt binlerce kişiye gençlik, sıhhat ve 
neı' e vermiş olan 

Klna L-Otll 
yi a 1ıp kullanmal· 

Kullanıpta faidesini görmeyen yoktur. 
Her eczanede bulunur. 

lnşaatınız için atidekııhtıyaçlarınızı pek uouz t iyatJarl• 
temin etmek isterseniz Halim a~a çar~ısında 

Kava~ah Hasan Nuri 
tioarethanesınA miiracaat ediniz 

ÇiMENTO 
Çubuk demir ve her neı·i çlçakli 

Çıni ve levazımı sıhhiyeden 111vhalar ve bun/arırt 
teferrüatı enva( banyolar ve teımosıfonlaı ve her cins 
musluklar ve kanalizasyon için demir dökme boru/at 
ve /ngiliz künkleri ve bunların teferruatı vesaire ... 

Fiyatıar rekabet kabul etmez 
Yerli Çimentolar, BütDn Markel•' 

Eh Müsait Şar•itla 
Maiazsm•zda Satıl•r h 3 

Nasırdan şikayet ayıpdır 

Ecz~cı Kemal Aktaş 
VAR 

VAR 
Hilil Ecza nesi var,.,. 

Naıırol Kemal ( 3) ıünde nasır•mıı yok eder. 30 kurut 

il -=::;+' >t:a:uı 

... . . .., .. ..d.. Zayi • Ziya Gö~şin ~ Doktor • 
r.;ww 2Wllli 

1 • '#sAıı· · T-:ıc""'a~•;:ı 

Evi Ka.antina tramt"ay cad-
2 4 

MERKEZ hastanesi ~ Kemal ~8~U 
KULAK,. BOGAZ 1 SARAÇOGLU 

BURUN ŞEFi ' Memleket hastanesi 
ikinci beyler sokağı Dahiliye Mütehassısı 

Beyler hamamı karşısında ~ 
No. 41 ~ Muayenehane: ikinci Bey-

Saat 3,5 dan saat 6 ya kadar fer sokağı 65. Tel. 3956 
TELEFON 3686 

Ev telefon 2505 N 

lzmir •tı •. a l at 
lüği·nden: 

guıa ... rugu mu U t - Mesajeri Martim acentesinin 
5 - 5 - 934 tarihinde gelen P. 
Loti vapurunun 29 N. lı poli

K. 
7902 

Adet 

190 

178 

Eşyanın cinsi 

Kullanılmış demir varil 
Tesbit No. 

254 

254 

çada yazılı MST markalı ve 
152 • 153 No. lu 2 sandık pa
muk mensucat ordinosu zayi 
olmuştur. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü olmadığı ilan 
olunur. 

12220 " " 
Yukarıda yazılı eşya 11-10-935 nci Cuma günü saat 14 de 

açık arttırma snretile dahile satılacağından işine gelenlerin itha- Avrupa komisyoneı: 
lit gümrüğü satış komisyonuna müracaatları ilin olunur. L. Romano 

12 3174) __ . _____ 3311 ( 3269) 

zmır ıcı ı 

luğundan: f t:c• 
"Anastas P. Ang6 Io 11biiY6~ 

1 · de • ret unvanile z111ır ıost• 

Kardiçalı hanınd~ 1 :tu y~P: 
da Ziraat ve Tıca{ fuP ıf 
Anastas P. Ange 0 t 1caııu; 
ticaret unvani Tica5~e"liP t4 . 
hükümlerine göre ıcı tef" 
numarasına kayd "'e i 
edildiği ilan olunur. ııe"" 

lzmir sicili ticaretflPfellj)ı 
Mührü imza ·(3171) 

3318 


