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~n işilik bir İt lyan kolu A sum i 
akın nda bozul rak kaçmağazor- · 

l ndı.Italyan generallerinden baz~
a~ na kumandanlı ~tan el çektiril
I ıştir. Bütün Habeşistanın kurlu· 
Uşu Musaa • dağındaki mukave· 1 

... ~ t bağlı görünüyor. ~ 
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'·a.bı" A l v dlıye bakam Kı/ell; 
Slanb ( Ô a11... .. u ' 10 ( .D) - Ak-

.... On" d • 
detile dun ekı harp bütün tid-
Gond evanı ediyor. Aksum 
fan :r w Yolunu koruyan Da
liabe ~gını~ kilidi sayılıyor. 
bakı~der sıyasal ve ıevkülceyt 
khri : çok önemli olan bu 
dafa yı az bir inad ile mü
tayy11 1etnıektedirler. Italyan 

re e · · •ltınd rının ve tankların ateşi 
a Yapılan taarruzlar şiın-

11abeş N 
dilik ~klıı•nt bakn111 Alo Kassa 

1. lletice . k •r. B sız almış sayılabi-
d Urada 'k• a fa 1 

1 ı tarafın zayiatı 
2 adır. 

iT AL YANLAR NE 
ltat DiYORLAR? 

d Yan tebl'vl . Usunu A ıg erı, Italyan or-
dellledi~ i . ksumu henüz zapte
ları 

01 
gk~ı, Habeşlerin tuttuk-

ı_. ev ıle d 
Qıldirınckt '. en atılamadığını 
llıun d.. edır. Böylece Aksu-
'- uştü~ .. h 
ttaynakı gu akkında özel 

ardan ·ı h . resnıiğ 1 1 verı en aberı 
laınıqt t Y~n çevenleri yalan-
. ... ır. A1an H 

tıvarında f s avas Aksum 
azla atılganlık gös-'r. ,-1 

teren bin kişilik bir ltalyan 
kolunun Habeşle!'le göğüs gö· 
ğüse muharebede bozularak 
kaçmağa mecbur olduğunu 

bildiriyor. Bu kuvvet dört top, 
bir kaç mitralyöz ve 66 esir 
bırakmıştır. 

AKSUM SARILMIŞTIR 
Parls, 10 (Ö.R) - Adis 

-Ababadan bildirlldlğlne 
göre Aksum şehrinin 

ltalyanlar tarafından sa
rllmı' olduğu t;im i res
men kabul &dllmektedlr. 
Bununla beraber Habeş 
çevrenlerlnde blldlrlldl· 
filne göre işin en gUç 
kısmı ltalyanlar için bun
dan sonra başlamakta

dır. Zira Habeşler ltal
yanların sağ cenahına 
hlkım olan son derece 
kuvvetll sevkulceyf nok
talar1 nda yerlefmlf bu
lunmektadırlar. 

iT AL YAN TAARRUZ 
KOLLARI · 

Eritre cephesinde General 
Maravignenin kumandasında 
bulunan ltalyan sağ cenahının 
Adi-Akualaya sarkmak teşeb
büsü durdurulmuştur. Merkezde 
General Parzio- Biroli ordusu 
mevkilerini tahkime çalışmak
tadır. General Santinin idare 
ettiği solcenahta Habeş bas
kınlarının arkası kesilmemiştir. 

ltalyanlar, bilhassa Aksumda, 
Habeşlerin gösterdikleri kırıl· 
maz mukavemetten hayrette· 
dirler. Buraya bir ltalyan fır
kası daha gönderilmiştir. Ha· 
beşlerin ençok tııhşidatta bu· 
lundukları bölge ltalyan hatla
rının solcenahıdır. Cennb cep
hesinde ise münakalat yolları
rının kesilmesine mani olmak 
istiyen Habeş Başkumandan
lığınm gösterdiği lüzum üzerine 
Gerlogubiyi ele geçiren ltal
yan öncülerini geri çekilmeğe 
mecbur eden mütekabil taar
ruzlar yapılmıştır. iki tarafta da 
harbın ikinci safhasını karşıla
mak için büyük hazırlıklar 
vardır. 

flıl'JtŞ 

ITALYAN OR
DUSUNDA CÜ 
ZAM SALGINI 

lstanbul , 10 
(Ö.D) - Teıs·z 
haberleri Habe
şistanda i 1 e r i 
hareketine teşeb 
büs eden ltal
yan askerleri 
arasında cuzam 
hastalığı çıktı-
ğını yüksek rüt
beli iki ltalyan 
sübayinin ve 
neferlerin cuza-
ma tutuldukları
nı cuzam salgı

nına karşı fev
kalade tedbir-
lere başvuruldu· 
ğunu bildiriyor
lar. 
ADIGRADMU· 

HAR EBESi 
Adigrad böl

gesinde kanlı 
muharebeler baş
ladı. Önemli 
Habef kuvvet
leri korkunç bir 
çete harbi yap
maktadırlar. Fe
dai bölükler kı-
hnç ve palalarla 
ltalyanlara bas-
kınlar yapıyor
lar. 

.• cep'ı ne as.~er sevkıyatı 

Habeş Veliahtı 

AZLEDILEN 
GENERALLER 

Paris 10 (A.A) 
Matin gazetesi 
Romadan aldığı 

şu haberi bildir
mektedir: 

Israrla dolaşan 
yayıntılara göre 
Sü bakanlığının 

bazı yüksek iş-

yarları başka va
zifelerle atana· 
caklardır. Bunla-

• rın aralarında 
bilhassa bir müs
teşarın adı geç
mektedir. Bun-
dan başka bir 
piyade gener~
lına da kuman
dsnlıktan elçek
tirilecektir. 

Resmi çeven· 
ler bu hususta 

~ hiç bir şey söy
lememektedirler. 

BiR TABURU 
DUGRADILAR 

Adis Ababa 9 
(Neon Fos) Ge· 
ce Şimal cep
hesinden alınan 
ıon haberlere 
göre Sokota ve 

'Ge"~Kondilis yeni 
Kabineyi teşkil etti -·-·-·-Brüksel 10 ( Ô, R) - Atinadan bildiriliyor: 
Hükumet istifa etmiştir. Ulusal meclise 

Krallığln iadesi lehinde bir takrir verilmiştir. 
Yeni kabineyi saat 13 te General Kondilis 
teşkil etmiştir. Kondilis öğleden sonra meclis 
önüne çıkacaktı. 

Ulusal meclisin hemen Cumhuriyetin ilga-
sına karar vereceği ve pJebisit yapılıncaya 
kadar devletin başında olmak üzere General 
Kondilisi Krai naibi seçece · bildirilmektedir. 

ı························'-· .. ······ .............................................. . 

İ Ha eş kıtaları, bir ita yan taburunu 
J kılınç ve pala)· rla doğr d la • Ra 
Kassa Tiğ ıline girerek Ras 
Seyum. ord osuyla birleşti. Eritrede 
Çete harbı genişlemiştir. aklar 

i Habeşleri 12 saat fasılasız bom-
1 bardıman ettiler. 
i ..................................................................................... ı 
Debro - Suyon ara11oda Adiı- ı 
rattan 6 kilometre meufede 
Habeı kıt'alan bir ltalyaa ta
buruna şiddetle hücum ede
rek do&"ramışlar ve Adigrabo 
6teıine kaçmağa mecbur et
mişlerdk. 

iT AL YANLARIN HÜCUM 
HATTI 

ltalyan uçakları Aksum &ze
rinde uçuşlar yaparak timdi 
müdafaa etmekte olan Habeı 
kuvvetlerine bombalar atmıı
lardır. Buradaki ıllel çevren-• lerin kanaabna göre Italyanlar 
Daro • Sakle ve Sraça - Valaça 
taraflarından iki koldan Ak
sum tlzerine hUcum edecek
lerdir. 

ADUADAN KUVVET 
ÇEKEMEZLER 

Fakat Aduadan kuvvet çe
kemiyeceklerdir. Zıra Bu cep
hede Habeşlerin hilcumu ek
sik olmamakta ve Italyan saf
larında büyük gedikler aç· 
maktadır. 

iKi ORDU BİRLEŞDİ 
Raı Kasa kumandasındaki 

kuvvetlerin Tıgre iline girerek 
Raı Seyum orduıunwı ıol 
cenıhile birleştikleri haberi 
t~eyyüd etmiıtir~ Raı Seyu~ 
tarafından bugünkU hattın 35-
40 kilometre cenubunda yeal 
bir müdafaa hattı hazırlandığı 
da Jıildirilmektedir. Bu hat 
AttaYadan geçerek Argulaya ' 
kadar uzanmakta Ye Acelako, 
Adiabi, Melfa mnstab'.kem 
mevkilerine dayanmaktadır. 

ERITREDE ÇETE HARBi 
Decam aç Ayelu kumanda

sında Eritrede ilerlemekte olan 
kola gelince Italyan komotan
lığı bu kolu durdurmak için 
36 bombardıman uçağı gön
dermiı ve bunlar 12 saat Ha-
beıleri bombardıman etmişler
dir. Fakat Ras Ayelu kuv
vetlerini vakhnda küçük ha-
linde dağıtmış olduğu için 
bu bombardımandan pek 
zarar görmemiştir. Bu kıt' -
alar şimdi Setit dağı etekle-

Vehip (paşa) 
rinde çete harbı yapmaktadır
lar. Bu durumun daha bugün 
böyle devam edeceği zannedi
liyor. Bugünlerde Ras Kasa 
tarafından gönderilen takviye 
kıt' atı bunların yardımına ye
tişecektir. 

HABEŞISTANlN KURTU
LUŞU MUSA ALI DAGIN

DAKI MUKAVEMETE 
BAGLIDIR 

Şark cephesinde, Eritre ile 

Cenup ordusu kumandanı Ahu Oizarı 
Fransız Somalisi hududundan 
başlıyarak ltalyanların askeri 
hareketleri çoğalmıştır. Habeş
ler Musa Ali daiı üzerinde 
kuvvetli mevkiler tutmakta 
olup şimdiye kadar yapılan ltal
yan hücumlarını kanlı bir şekil
de püskürtmüşlerdir. 

NegUs bu mevkii mU
dafaa etmekte olan Ga

- So1111 yr.di11d saltifede 

1(1111UIAb ~81/J.şme/rr dtvam ediyor 
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ŞEHİR HABERLERİ 
insanı yükselten mevki 
değil, mevkii yükselten 

insandır 
Bazıları şöyle böyle bir mevki 

Panayır -·--Uraylar Kongresi ve lzmirl 
Fenlandya hükumeti 

Şehrin ihtiyaç Ve dileklerini <YO••steren 1936 Pa~~Y!"0~ i.şti~ak 
~ Edecegını bıldırdı 

b • k •• d • ı • • F enlandiya hükumeti 936 

ır rapor o reye gon erı mıştır ::~ul~~~a~m~d~::;~r~:n:~~ 
komitesine bildirmiştir. 

· salıibi oldular mı, değişiveıider, birer 
küçıik kral olurlar, büyücek dağlaıl 

iradeleri ile yara/tik/arım sanırlar, 
kendilerini o kadar yükselmiş görür
ler. Bir azamet. bir şataf at, hokese 
b/ilfJdan bir bakış!.,. Boylekri klJ'
metsiz adamdır, seylyesi düşük adam
dır. Hatta işgal dtlklui mevkii bile 
kendi ruhları derecesine indiıme/e,,ifı

den koıkulur. 
Halbuki kimi insam görürsünüz, 

en elıemnıiyefslz bir işle meşguldur; 

fakat kıymetli şahsiyeti, tükenmez 
kudrdi, ruhJ asaleti. llihayetsiz te,. 
'laZUll ile o mevltie şen/ bahşetmiştir. 

Şarbay Behçet Uz'un beyanatı F enlandiya hüküm eti pana
yırda büyük ve güzel bir pav
yon yaptıracaktır. . 

Bu lki manzaranın hikmeti aşi
Mrdır; İnsanı yükselten mevki değil, 
mevkii yükseltm insandır. 

Mazlum 

G. Nüfus sayımı 

Ankarada ayın yirmi beşin

de toplanacak olan Uraylar 
kongresi hazırlıklarına devam 
edilmektedir. Kongrede Uray
lar varidatının artması için la-
7.lmgelen tedbirler alınacaktır. 

Şarbay Dr. Behcet Uz bu 
mesele hakkında şu izahatı 

vermiştir: 

- Genel nüfus sayımı biter 
bibneı: Ankara ya giderek uray
lar ICongresinde lzmiri temsil 
edeceğim. 

Uraylar kongresinden bekle· 

diklerimiz çoktur.Biz, şehrin ih
tiyaçları ve dilekleri çevresinde 
hazırladığımız. bir raporu kon
greye yolladık. Raporda önem 
verdiğimiz esaslar şunlardır: 

1 - Şehrin önemi noktasın
dan imar işleri. 

2 - Şehrin bir :m önce ken
disini kurtarmak için belediye
ciliğin inkişafı imkanlarının ha
zırlanması. 

3 - Belediyenin mali va
ziyeti. 

Bugünkü mali şartlar a1bnda 

şehir namma ne yapmak müm
künse yapılmaktadır. 

Şarbay, belediyenin yeniden: 

istikraz yapıp yapmıyacağı 

hakkındaki suale şu cevabı 

Panayır komitesi muntazam 
bir- çalışma programı hazırla
mıştır. Yapılacak iş' er aylara 
taksim edilerek panayırın açıl
ma zamanına kadar tamamlan-
mış olacaktır. Önümüzdeki pa-

vermiştir: nayırda reklam ve propaganda 
- Hayır böyle birşey kati- işleri daimiğ bir büro tarafın

yen mevzuubahs olamaz. 
Belediye henüz iş bankasına 

olan eski borç taksitlerini öde
memiştir. Bir yarayı tedavi 

etmeden yeni külfetlere kat
lanmak imkansızdır. 

dan idare edilecektir. Atinada 
çıkan Aneksa.rtitos gozetesi 
lzmirin ileri bir panayır 
şehri olmak ididaclını kaun· 
dığmı, Şarbay Doktor Behçet 
Uz'un bu yolda attığı adımın 
çok geniş olduğunu sitayişli 
biı: lisanla anlatmaktadır. 

Genel nüfus sayım bürosu 
ıefliğjni yapmakta olan ilbaylık 
hukuk işleri direktörü bay Dili 
ver tarafından dün belediye
zabıta amirlerine vezif eleri 
hakkında izahat verilmişJir. . ........................................ , ....................................................................................................................................... .. 

Polis abidesi 
Çorakkapıda mşa edilen 

polis abidesinin açılma töreni 
Cümhuriyet bayramında yap&· 
lacaktır. 

lzmir ve Manisa borsalannda I lzmir Muhtelitinin Ekzersizleri 

Kurum lıergün Bin, 1500 Bu hafta lzmir muhteliti 
Çuval üzüm alacaktır Balıkesirle karşılaşacak 

Voroşilof bulvarı 
Voroıilof bulvarının tesviyesi 

bitmek üzeredir. Bu bulvarın 
başlangıcında bir de park ya• 
pılması takarrür etmiştir. 

Sovyetler 
ltalya ile 

-·-·--·-
de •• alacaklar uzum 

.. • 
genış ış yapı amıyor 

Mevsim başlanğıcından dün vermiştir.Sovyetler de üzüm ve 
akşama kadar borsada 272,416 incir almağa teşebbüs etmiş-

Canavarı çuval üzüm, 145,614 çuval in· Ierdir. 
cir satılmıştır. Üzüm fiatları Vasati fiatlar Sovyettecim de-

vurmak l•sterken normale doğru gitmektedir. legeliğince genel merkezlerine 
bildirilmiştir. Gelecek talimata 

Cumaovasının Görece kö- incir satışları hararetlidir ve göre mübayaata başhyacaklar
fiatlar geçen yıl fiatlarından 

yünde Mustafa oğlu Ahmed dır. 
koyunlarını gijderken sürüye yüde yirmi nisbetinde yük- Italyadan tüccarlara muhte-

canavar geldiğini görmüf ve , ıek0~ru.:m kurumu lzmir ve Ma- lif maddeler üzerine siparişler 
tabancasını çekerek ateş ede- .. devam c~tmektedir. Ancak harp 
ceği sırada birdenbiıe patlıyan nisa borsalarından mübayaatım sözlerinden kuşkuya aüşen bazı 

art'"·rmaga ve her gün vasati kimseler bu memleketle geniş tabancadan çıkan kurşunla sağ u 

bacağından yaralanmışbr. ·Kur· olarak 1000-1500 çuval ara- muameleye girişmekten çekin-
şun içeride kalmış ve yaralı sında müb_a_y_a_a_t_y_a_p_m_a_ğ•a•k•a9-lraı--r.,.~m•e•k•te_d_i"""'rJ_e_r. __ _ 

h~shlneye götürülmüştür. . .. epecikte Ödemişte 

Yakaköyü Halkın su ıhtiyacı Kızıl Keşfedildi 
Bomovaya bağlanacak . Belediye, Tepecikteki halkın Ôde~işte çıkan kızıl basta-

su ihtiyacını gidermek maksa- lıg-ının hafiflediği sevinçle ha-
Kemalpaşa ilçesine bağlı d ı T · 1 k b 

i e epeceğın orta ı ir ye- her alınmışhr. Vak'alar münfe· 
Yakaköyü halkı, geçende vili- . b' · k k 

k nne ır artezıyen uyusu az- r'lttir' • Sag-lık bakanlıgı- ka·f1• de-yete bir müracaat yapara ya· 
dırmağa karar vermiştir. 

kınhğı ve ekonomi, tanm ve ............ recede kı7JI aşısı gönderdiği 

buna mümasil ilgiler bakımın- Bayraklı ve için orada herkese tatbik edi-
dan daha uygun olması itiba- lecektir. 
rile, köylerinin Bornova kamu- Mersinlide -.. ... -
nuna bağlanmasını istemişler· 
dir. Villyet idare heyeti bu Beleaiyece Bayraklı ve Mer-
müracab uygun gör~rek ma- sinJide balkın su ihtiyacına ce-

Telefon 
ballen tetkikat yapmak üzere ' vap v~rilmek maksadile birer 

arteziyen kuyu açılmağa baş
Bornova kamunbayhğmdan bir 

Şirketi teahhUdUnU 
yapmıyor 

heyetin Yakaköyüne gitmesini lanmış ve 30 metre derinliğe 
inilmiştir. Su bulununca tahJil 

Telefon şirketinin yapmağı 
teahhüd ettiği bazı işleri yap
madığı için şirket mümessillen 
Bayındırlık bakanlığınca An
karaya çagınlmıştır. 

bildirmiştir. Bu bildirim üzerine edilecek · ve sıhhi olduğu an-
Bornovadan alakadar zevat laşıhrsa içilmesine müsaade 
köye gitmişler ve tetkiklerini edilecektir. 
bir raporla il yönetim kuruluna 
bildirmişlerdir. ........... 

icrada 
Şehrimiz birinci icra işyar 

muavini Bay Ziya, terfian Ke· 
malpaşa icra işyarlığına atan
mıştır. 

Vilayet idare heyeU 
Vilayet idare heyeti dün 

. öğleden sonra yar ilbay Sedad 
Erimin başkanlığında toplan· 
mış ve biriken işleri görmüştür. 

20 ILK TEŞRiN PAZAR 

Genel Nüfus Sayımında 
Sayımın çabuk bitmesi 

için, sayım memurlarının su· 

allerine hemen cevap veri· 

niz. Memurları söze tutmak 

kendilerine yiyecek ve içe

cek ikram etmek yasaktır. 

Başvekiiet 

istatistik umum müdürlüğü 

BU AKŞAM 21,15 de 

ELHAMRA Sinemasında Telefon : 2573 

JEAA TOULOUT - ALiCE FIELD - ANDRE BUR. 
GERE gibi Uç bUyUk Fransız artisti tara

fından yaratllan 

NATAŞA: RusAşkı 
Nefis bir fllm - Enfes bir musiki 

Harbden sonra Fransaya sığınan bir Rus kadınının 
döndürücü macerası. 

Ayrıca: PARAMUNT JURNAL'da Habeş imparatoru 
Fransızca olarak dünyaya hitap ediyor. 

BALKAN OYUNLARI, Son yarışlar, mükafatlann da· 

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

sinemadan sonra her tarafa otobüs ve tram· 

Yarın sabah Istanbulda bek
lenen dost Sovyet sporcuları 
ile bu ayın yirmi beşinci ve 
yirmi yedinci günlerinde Al· 
sancak stadyumunda karşıla· 
şacak olan lzmir kanşık futbol 
takımı bu hafta ikinci hazırlık 
maçını adalar muhteliti ile ya
pacaktı. Ancak dün akşama 
kadar beklenen cevab gelme
diği için federasyon mümeasili 
Balıkesir ve Uşak futbol he
yetlerine telgrafla müracaat 
ederek muhtelit takımlarının bu 
pazar günü için muhtelitimizle 
karşılaşmak üzere lzmire gelip 
gelmiyeceklerini sormuştur. 
Uşak mıntakası gelemiyece· 

ğini ve mümkünse lzmir muh
telitinin Uşağa gelmesini bil
dirdi. Balıkesir mıntakası müs
bet cevap verdiği için bu pa-

Şehir Meclisi 
ikinci teşrinin ilk 
Günü toplanacak 

Şehir meclisi teşrinisaninin 
birinci günü toplanacaktır. 

Meclis bu devrede biitçe işi 

ile alakadar olmıyacak, biriken 
işlerle meşgul olacaktır. 

Sağlık işleri 
Sağlık direktörü daktor bay 

Cevdet Şakir Saracoğlu sağlık 
işlerini incelemek üzere Ber
gama ve Dikili ilçelerine git
miştir. Bay Cevdet Şakir Sa
racoğlu bugün ilbay Fazlı Gü
leçle birlikte dönecektir. 

TAYYARE 

zar günü bir Balıkesir - lzmir 
temasına şahid olacağız. 

Civar mıntakaların en kuv· 
vetlisi olan Balıkesir muhteliti· 
nin hemen hemen tam kadı o 
ve kuvvetli zamanında lzmir 
muhteliti ile yapacağı karşılaş· 
ma şüphesiz entressandır. Ba
lıkesirlilerin dar bir zaman için· 
de bu teklifi kabul etmekle 
gösterdikleri sportmenliği tak-
dir ederiz. 

Saat 16 da yapılacak olan 
lzmir-Balıkesir maçından evvel 
Pazar günü için şehrimize da
vet edilen Salihli futbol takımı 
da Buca ile bir maç yapacak
br. Bu maç saat 14 de başlı· 
yacaktır. Duhuliye bu hafta da 
on kuruşta bırakıldığı için 
maçların kesif bir seyirci küt
lesi tarafından takib edileceği 
muhakkaktır. 

T. Ofis direktörü 
Mersine gidi yor 

Türkofis direktörü bay Ziya 

pamuk rekoltesi hakkında bazı 
incelemelerde bulunmak üzere 

bugün Mersine gidecek ve 

orada üç gün kaldıktan sonra 

Ankara yolile lzmire dönecektir. 
• • ••••• 1 • 

Pamuk fiatları 
Pamuk fiatlan 40 • 42,5 ku

ruş arasındadır. Yapılan sahş· 
lar iç fabrikalannın ihtiyaçla
noı karşılamak içindir. Fiatler 
bir az daha düştüğü takdirde 
Almanyamn da pamuk alacağı 
sanılıyor. 

SİNEMASI 
Telefon 3151 BUGON Telefon 31st 

George Arliss - BorisKarloff - Loretta Y oung 
Gibi üç büyük sanatkarın temsil ettikleri büyük film 

ROÇiLD 
Renkli sahnelerle süslenmiş, Napolyonnn mağlubiyetini 

hazırlayan Roçiltlerin hakiki hayabnı gösteren şaheser. 

Ayrıca Foks dünya havadisleri 
MIKİ " Karikatör komik " 

DİKKAT : Fiyatlar tenzil edilnıittir. 30, 40, 50 kuruştur. 
Seans saatları : Hergün 15 - 17 - 19 - 21,15 
Cumartesi 13 - 15 - 17 seanslannda talebeye tenzi· 

latJı i>ilet verilir. 
Pazar 11,30 - 13 de ilave seanslan vardır. 
Sinemadan sonra her semte otobüs, Karııyakaya vapur 

T··rkiyede 
- -·-·--

istatistik işleri 
Ve 1935 nüfus saJ .... ,. 

.A..b.n.ıe't .A.11.. öze-:._~ 
Üniversitede ekon....

Doçentl 
Cemiyet hadiseJerini, beli 

başlı bir sistem içinde, ra~ 
tarla araştırmak ve incel~ ol
soysal yaşayışta, büylk bar 
gunluk, devlet idaremde tr 
melli bir ilerilik belgesidir· 

Tarih ölçüsü ile geçmit '1' 
manların ileri uluslarını <1e ~ 
hassa kuvvetli devletlerİll .~~ 
ederken de, istatiatils İll ... 7-

karşılaşırız. • _.al 
Halbuki orta çağlar ~ 

şuurdan mahrum, femı.l re.
küllerle doludur. Madet9 ~ 
lardan itibaren dağınık feooP 
teşekküllerin yerine geçen k_. 
vetli devletlerin sınırlan i~ 
ulusa] varlık ve ulusal eko ~ 
şuurları canlanmış, bu J. 
cemiyetlerin idaresinde ..,,,. 
tikler bir yaşayış zarmeti. ~ 
imde meydana çıkmifbr. 0_1, 
mandanberi durmadan tek~ 
etmiş olan istatistik, _..,.- ·' 
ulusların bütün yaşayış :!~ 
rmda en lüzumlu iM 
halini almıştır. ._ ... 

işte bütün ileri cemiyeti'•) 
yürüdülderi bu tekamil .
kişaf yolunda, nüfus sar'
daima başı fuimaktilllir-

" " " ıJI':. Bugünkü sosyetenin bet .. 
nında, durmadan değipn, 
tün soysal münasebetleri ~ 
rayacak, merkezi bir ista 
sistemini, Türkiyeye _ 111~ 
istatistik zihniyeti ile ~, 

cumurluk getirmiştir. 
Her zaman ve her hangi 

dem bir devletle olduğa 
Türkiyede ulusal miicla 
bilimle hareket ede • 
idari teşkilatta lüzumlu ye 
dalı adımlar atabilmek, ~ll'O• 
dll'lık, kültür, soysal ~ 
!erini rasyonel ve tutumlu 
şekilde başarabilmek için, _.,Eli 
taki nüfus miktarını toplla 
dağınık olduğu yerleri, 
topraklarını ülkenin tabii 
ginliklerini, endüstri kur 
rını ila. Tam ve doğru 
bilmek, ve bütün de w • • • 

yakından takip edebilmek 

rektir. -'* 
Fakat genel harptan~ı~ 

devletçilik ve ekonomi • • 
min bir çok ülkelerde 
yerleşen bir cereyan balİllİ.~ 
mesi, bu ülkelerde i8ta....,ıi 

lere özel bir önem y·m" 1111'....

icap ettirmiştir. 
Türkiye cümhuriyeti ele 

letçidir. Bayındırlık, mo,..t 
dım işlerinde, devlet 
temel olarak kabUI llYlilllllllr-:· 

Tarım işlerinin modern bit 
ııik ile orta çağ • • 
kurtarılması, büyük _.. • ..,..,_..., 
transport vasıtalarını• .tıJtJ 
ekonomsal bakımdaa . 
bir şekilde kurulması ve 
lemesi, dış tecimde, ve bl 
endüstride planlı ve alafSI 
siyasa güdülmesi, ekoaaaal 
rijemin - dizginleri devlet _ 
de bulunan bir ekonomi , ... 
minin - kabul edildiğini ıl~ 
ken hatarlanacak baıho 
talardar. 
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Uluslar 
so;yef~~i 
Asamblesinde 

l Cenevre 10 ( A.A) - Ulus
ar 8011Yetesi saat 10 - 45 de 
allçıklrnı~tır. Baron Aloisi ltalyan 
o taı 

i h nazaranı uzun uzadıya za et . . 
mıştır. 

\' Cenevre 10 ( A.A ) - Ha
as Ajansından . 
Avustur · M . ile . ya ve acarıstanın 
rı sürd" ki . k b. k u erı aytlara bugün 

.. dt a devletlerin de iştirak 
" ece~· 
•in· gı sanılmaktadır. B. Aloi-

ın söyl . d 
le I . evın ~n sonra Fransa 
tın ngıI~ere mümessilleri pak
... zecrı tedbirlere ait kısmı
""n ne k'ld lini . şe ,1 e tatbik edilme-
Ce'-1 ıs~edıklerini tasrih ede-

" erdır. 
GörUıoırn ı b' . llı't ... e er ır tanzım ko-
ı esinin b .. . .. 

•onu 1 ugunden teşkılı ıle 
lngil~ anacaktır. Fransız ve 
l'İni ~: dele~asyonları te!difle
lerdi ;onuteye tevdi edeceR
laı r. ransız ve lngiliz dele-

Y<>nları a d k' .,.k 
lncaıc 

1 
rasın a ı aynııı 

Gzer· d talya ile tecim yasağı 
ın ed' 

İdbalatı .~r. .Eksperler ltalyan 
kont 

1 
uzerıne kuvvetli bir 

eder:e e konulmasını teklif 
Ç6zge b bu meseleye de bir 

A ulnıa ya çalışacaklardır. 

~lnıanya'da 
On ·· ı 

Bertin sluOe(Ömıntaka 
Jt'da ' .R) - A mau
kararn on s~el mıntaka tesisi 
'Staııı. •nıesı bugün çıkacaktir. 
~ı~ herbiri bir kurmay l\'J •hı olacaktır. 

t< enıel seçimi 
~..:ıvıı~ ~O (Ö.R) - Memel 
'1e11ıcı b'et~~~leri anlaşıJmışbr. 
~2,11 ırlıgı partisi 25 mevki 
~:fbr. Diğer SaylavJıkJar 
l- kat rındır. Bir saylavhk 

lllıştır. 

tt Almanya. 
•~dlnda t.~.ebbUs 

lond Yapılmadı 
llıthafif ra, 9 ( A.A ) - Resmi 
Sosyete . Alnıanyanın uluslar 
hakkınJ~ bt~d~irlerine iştiraki 
J>ılın..... ıçbır teşebbüs ya-
h'l ....... ası h 1 dirınekt lllu temel olduğunu 
0larak b' e ve buna karşılık 

ır 'k llıeıele . . ı razda bulunmak 
t sının • 
ellıin varıt olmadığını 

etnıektedirler. 

lVIacar 
D;ş .•• 

sıyasasının 

ıı~f'.na hatları 
birlik apeşte 10 (Ö R)- UI l 
ltı Parti . . usa 
~ Başba~: bugün kurulmuş
) P•rti .. !! general Göm
Cn'rak M onunde diyevde bu-
k eııevred acÜ delegesinin dün 
·~Und e .. luslar sosyetesi 
~~de israa soylediği sözler üze-
Ilı· r et · · mış ve demiştir 

teı' Macar d . 
h..~ ere day ış sıyasası reali-
..... b... . anır ve b · d erı it 1 u sıyasanın 
b?3tluktu/ 'A ve Almanya ile 
l~~tan ile ·. ~usturya ve Le-

Ru tam ış bırliği de bu dost
~ •• arnlamaktadır. 

Ank Uf us si yasası 
•iy ara 9 ( A 
b .. asası . .A ) - Nüfus 

t Utün gleçnıışte ve gelecekte 
e11ı ı· u usal . . e ı olrn ve soysal ışlerın 
•ı d uştur N··f . 
k a an k · u us sıyasa-

Ut ' C& D .. f 
~e u abilir, 20 ull~su t.anımakla 

tıel nüf Kteşrın pazar 
l'asan1n u; sayıoıı bize bu si-

Yo unu gösterecektir. 

.. _s 

T.R.Aras -....... 
Be1grattan geçerl(en 

u. Kurulunun. - Tarihsel · Celsesi 
lstanbul 10 (Özel ) - Tür

kiye Dış işleri bakanı Tevfik 
Rüştü Aras dün akş•.tm Bel
grattan geçerken Yugoslavya 
B~bakanı ve dış i~(eri bakam 
Stoyadinoviç ile dış işleri ba
kanlığt işyarları ve Türkiye. 
Yunani~tan, Romanya ve Ar
navutluk elçileri tarafından se
lam!anmışhr. 

Aloizi'nin şikayetlerinden sonra Laval ve Eden 
bekle en söylevlerini verdiler 

Gllllili& ...... llB.~fl!JS:mt!lll!Bc:ıu.st:~~ .. ~ACllöii;;;;~w!!3mili .... ,z,z;-. ................................. .. 

" Fransa teahhüdlerine sadık kalacaktır 
Dış bakanımız dürak salo

nunda Yugoslavya başbakanı 
ve dış bakanı ile bir müddet 
görüştükten sonra seyahatına 
devam etmiş ve bay Stoyadi· 
noviç Zemuna kadar keddisine 
refakat etmiştir. 

şerefi çabuk hareketi 
,, " U. Sosyet{ sirıin 

emrediyor ,, 

ikinci 
Cenevre, 10 (Ö.R) - Ulus

lar kurulu bu sabah toplana
rak konseyin kararı üzerinde 
dün başlanan müzakerelere 
devam etmiştir. B. Benes ilk 
olarak Italyan delegesine aöz 
vermiş ve B. Aloizinin konse
yin kararma karşı ltalyan hü
kümetinin görüşlerini anlata
cağını bildirmiştir. 

Baron Aloisi ilk önce güdü
len muhakeme usulüne karşı 
itirazlarda bulunarak demiştir 

ki: 
ALOIZININ NUTKU 

Ne uluslar konseyi, ne de 
altılar komitesi ltaf ya tarafın
dan verilmiş olan muhtırayı 

nazarı itibare almamışlardır. 

Komite son kararında, 3 bi
rinciteşrin hadiseleri dolayısile 

bu belgenin incelenmesine im
kan kalmadığını bildirmiştir. 
Halbuki bu hadiseler çıkbğı za
man tam bir aydanberi muhtıra 
verilmiş bulunuyordu. Şu halde 
sormak istiyorum: Uluslar konse 
yi,ltalya tarafından verilmiş olan 
muhtıra elinde olduğu halde, 
Uluslar Sosyetesi andlaşması 

B, Lava/ dü.şünceli • 
mucibince teahhütlerini yerine 
getirmekten aciz olan devlete 
(Habeşistana) karşı lazım olan 
tedbirleri almağa niçin lüzum 
görmemişler! Bu güdülen usul 
ltalyan ulusunun vicdanım de-
rinden derine yaralamış ve Ha
beşistanı daha cüretkar kıla-
rak aynı zamanda taarruz zih
niyetini kurcalamıştır. 

SOSYAL VE HUKUKi 
BAKIMDAN 

Bu izahatın son kısmında, 

Baron Aloizi meseleyi hukuki, 
siyasal ve arsı ulusal bakımdan 
incelemiş nihayet demiştir ki: 

- Toprak genişlemesini ltal
ya için önüne geçilmez bir ha
yat zarureti olduğunu kimse 
ınkar edemez . Manevi ve 
maddi inkişaf halinde olan 
tarıhi zarnretlerle sıkışık 
kaldığı da:: toprak hudut
ları içinde boğulan ltalyan 
ulusu buğün hakkından emin 
olarak adalet istemektedir. 

ALOIZININ iTiRAZLARI 
REDDEDiLDi 

B. Aloizi sözünü bitirince, 

ödevimiz harbı durdurmaktır 
Dış bakaoımız Türkiyenin 

süel hazırlıklar yaptığına dair 
çıkarılan şayiaları sureti kat· 
iyede yalanlamak iç"n gazete· 
cilere salahiyet vermiştir. 

Roma 'da malla/ aza allmda 
Bay Benes ltalya tarafın
dan usule karşı serdedilen 
itirazlar dolayıl4ile aynı usu
le dayanarak müzakerele
re devam edHip edilmiyeceğ! 
hakkında kurumun reyine mü-
racaat etmiş ve kurul görülen 
usulde hiç bir de~işiklik yap
mağa lüzum olmadığına karar 
vermiştir. 

LAV AL'IN SÖZLERi 

ortadan kaldırmak barış• ko· 
rumaktır. Fakat barış koruna
mazsa, ikinci ödevimiz da 
harbı durdurmakbr. ••
te bugUn bu ikinci ödev-
1 e karşı kar~uya bulunu
yoruz. Bu amacı sağla

mak için her ne llzın ısa 
yapmahyız. 

Sözünü bitirirken B. Eden 

Fransanın 
Suriye komiseri 

lstanbul, 10 (Ö.D) - Fran
sanın Sfiriye komiseri B.Marten 

şunları söylemiştir: sabah Paristen geldi. Toros 
"Madem ki vazifemiz hareket ekspresile Süriyeye gidiyor. 

etmektir, en çabuk bir surette Çangırı panayırı 
hareket etmek esaslı bir vazi-

lstanbul, 10 (Özel) - Çanfedir. Uluslar sosyetesinin şe- • 
kırı panayırı dün açılmıştır. 

refi bunu emretmektedir. " 
iki ~ündür şehir emsalsiz ka-

Bundan sonra lsviçre dele- labalık içindedir. Alış veriş çok 
gesi B. Moto Isviçrenin zımni iyi ve yüksektir. Hayvan fiat-
olarak konseyin güddüğü usule ları da yüksektir. Köylü çok 
iştirak ettiğini söyliyerek de- memnundur. 

miştir ki: lngiliz Gazetelerinin 
- lsviçre diğer üyelere kar-

olaıı lnR"iliz sefareti bit1ası şı tesanüt vazifesinden geri kal- ltalyanlara hücumu 
bir müesseseye karşı inanımızı 
inkar edemem. mıyacaktır. Fransa namına B. lstanbul, 10 (Özel) - Tay· 

B. Laval bununla beraber Laval tarafmdan söylenilen mis gazetesi başyazısından bi-
uzlaşlırma teşebbüslerinin de- yüksek ruhlu sözleri alkışlarım. rinde diyor ki: ltalyanlar tara· 
vam etmesi lüzumunu bildirmiş Uzlaşma teşebbüsleri de bir fından alınan süel muvaffakı· 
ve demiştir ki: yandan devam etmektedir. yetler pek de göğüs kabartıcı 

"Fransa bu barış işine aşkla değildir. 
bağlı kalacakbr." İtalyan baSJnı ltalyan 

EDENiN SÖYLEVi zaferinin Londra'da derin 
B. Lavaldan sonra söz in- bir tesir yaptığını yazıyorsa da 

giltere mümessili B. Edene buna karşı cevab olarak diye-Bunun üzerine B. Benes Fran- 'J • t' B Ed d · t' k. 
verı mış 1

• • en ~mış ır ı: bı'lı'rı'z kı·, bu lta)yanların hakı' -sız mümessili B. Lavale söz 1 
. t• B L l F - ngiltere hükumetinin ltal- katı tahrı'f etmelerinden başka vermış ır. . ava ransanın yan _ Habeş anlaşmazlığına 

raporu kabul ettiğini söyliyerek karşı güddüğü siyasa ile genel birşey değildir. lngiliz halkı • 
demiştir ki: olarak dış siyasasının ana hat- tam aksine ltalyan ileri yürü-

- Fransanın teahhütlerine larını hatırlatmağa lüzum yok- yüşünün daha çok fazla çabuk 
sadık kalacağını söy emek be- tur. lngiliz dış siyasası Uluslar olmadığından dolayı hayret duy 
nim için bir borçtur. Fransa sosyetesine olan saygı üzerine maktadır. Herhalde ltalyanların 
bunu konseyde söylemiştir. Bu· kurulmuştur. süel hadiseler dolayısile gurur-
rada da tekraı etmektedir.Ulus- Eğer bu müesseseye kudret- Janmagw a hiçbir haklari yoktur 
lar andlaşması bizim arsıulusal le destek olursak sulh gerçek 
kanunumuzdur.Herkesin mes'u- olacaktır, Uluslar sosyetesi in- diyor. 
liyetini almak mecburiyetinde giliz milletinin devamlı ideali , B. Lava/ miitcbesstm Daily telgraf gazetesinin Ro-
olduQu bu dakikada Fransanm olmuştur. Diğer delegelerde konseyin ma aytan ise şunları diyor : 
teahhüdlerini yerine getirece- Uluslar sosyetesinin bize gö- kararına iştirak için söz almış- - Bazı düşünceler sebebile 
ğini söylemek benim ödevim- re yapılacak iki belli başlı lardır. En son Hayti ve Sovyet ltalyan zayiat listeleri bugüne 
dir. Memleketim andlaşmaya vazifesi vardır. Bunların birin- Rusya delegeleri iştiraklerini kadar neşredilmemiştir. ltalyan 
harfı harfına riayet edecektir. cisi anlaşmazlıkları adalet dai- bildirdikten sonra toplantıya kuvvetlerinin çok ağır zayiat 
Biricik uzlaştırma teminatı olan resinde hallederek güçlükleri nihayet verilmiştir. verdiklerinden korkulmaktadır. 
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Üzüm kurumu büyük mikyasta 
Mübayaata başlıyacaktır 

Dış piyasalarda · yersiz yere fiat kıranların 
Teşhiri ve teCziyeleri Bakanlıktan emredildi 

Ankara 1 O (A.A)- Üzüm kurumunun çekirdeksiz üzüm satın 
alarak Hindistan, Çekoslovakya, Polonya, Belçika, Frasa, ispanya 
Mısır, Hicaz, Suriye gibi memleketlere ihracat yapmak ve bil
mukabele buralardan hususi takas yolile kodra ve ham kauçuk 

maddeleri idhal etmek için yapılan teklifin ekonomi bakanlığınca 
kabul edildiği haber verilmitir. 

1 
Ankara 10 (A.A)- Aldığımız habere göre dış piyasalarda 

esassız ve lüzumsuz şekilde ve mütemadiyen fiat kırmak suretile 
ulusal ekonomi aleminde bu aykırı hareketi itiyad haline getiren 
tüccarların şiddetle takip ve teşhiri ve Odalar kananuna tevfikan 

tecziyeleri lazımgeldiği Ekonomi Bakanlığınca bütün Odalara 
tamim edilmiştir. 

-....... NE OLDUN.. HASTAMI
SIN BİRADER .. 

Londrada Habeş ordusunda gönüllü 
hizmet etmek istiyorlar 

Londra Habeş Elçisi Teşekkür Ediyor 

Yeniden yapılan ıniikenınıelen 

Tefriş edilen 

Asri Sinema 
-----YOK CANIM DÜN LA

LEDE ŞANDUYU Gördüm 
Istanbul, 10 (Ôzel)-Londradaki Habeıistan elçiliği K•zetelerde 

neırettiği bir bildirikte Habeı ordularında g6notl& olarak hizmet 
.etmek talebinde bulunan g6niWWerin utidalarından dolayı 
teıekkllr etmekte ve bu taleplerin cephane ve mllhimmat 
yokauluiundan dolayı kabul eailmemit olduğunu bildirmiftir. · 

11 Birinci teşrin Cuma günü 2 büyük filmle 

AÇILIYOR 
Fiatlar: bllyilklere 25, Kllçllldere 15 kunJtNr. 
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Bilsen prense ne kadaı· uğraştı. ~ akat gayre 
Harp olacak, Prens Edmon tes i n olnıağı 

eri net· cesiz kaldı. 
zillet addediyor .• 

Şimdi karşımd~ bulunan gü- mecburuz. Şerefimiz bunu em- sut musun ? Hanriyetle aranız 
zellik ilahesi artık yerlerde mi reder, çok basıretli hareket iyi nıi? Yaramaz kız bizi hiç 
sürünüyor ? .... Başımızdaki za- edeceğim. Rober ; o general aramadı değil mi?. Sahih ola-
fer tacı, çamurlara mı düşmüş? dedikleri yılanla siz meşgul rak seni görünce şaşırdık. 
Kalbimize iyilik, güzelJik, aşk olacaksınız. Zaman geçiyor, ha- Prensesin yüzüne baktım, gü· 
nuru serpen güneş söndü mü?. riçteki askerlerimizi sur dahi- lüyördu. Fakat prens Edmonla 

- Ayağa kalkarak - Siz line alayım. Ancak sabaha ka- 111ünakaşası çok çetin oldu. 
artık bir gece kadar karanlık- dar vaktımız var. Bilsen prensle ne kadar uğ-
sınız. Ucu, bucağı bulunmıyan Prensesin ellerini öperek raşb. Fakat bütün gayretleri 
bir girdap kadar korkunç ol- sendeliyerek ayrıldı. neticesiz kaldı. Harb olacak; 
muşsunuz. Sakin fakat derinli- - Prenses Sofiya [ bitkin Prens Edmon teslim olmağı 
ği meçhul bir deniz gibi iğfal- bir halde ] : zitlet addediyor. 
k · - Viyolet, beni odama ka- Çakır - Çok mes'udum dos-ar ; ... 

Boğuk bir sesle : dar götür. Yürüyecek halim tum; dünyanın en giizcl kızını 
- Yarabbi ; sema kadar saf yok. Bir saat sonra ·Çakırla· seviyorum. Her vakıt s:zi ya-

ve masum prensesimizi sen bize görüşürüz, dedi. dcdiyoruz. Prensin hakkı •·ar 
iade et. Allahım; nurunla ibda Salonda Rober ve Çakır gö~ Rober ... Teslim olmak çok ağır, 
ettiğin 0 ilahi eser ne oldu? rüşüyorlardı. ölümden acı birşeydir. 
Hanai ifrit, hangi zeban sehe .... ober - Çakır ; Nasıl me- - Sonu Var -
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rin nurunu boğdu. 1 •• • · d • • 
Bir koltuğa yıkılarak hünkür r ıye e ısta tıs 

hünkür ağlamağa başladı. 
Prenses Sofiya - biçkırık

Iarla inliyerek prense yaklaştı. 
- Bütün bu hakaretler:ni 

affediyorum. Evet ben bir 
gece kadar mübhem fakat bet
bahtım, kalbimdeki yıldızlar 
s6ndü. bir girdap kadar karan
lık ve nihayetsiz bir uçurum; 
kadar korkunç;. Fakat asla 
iğfalkir değilim.. Evet prens 
ruhumda cehennemler yanıyor 

Allahımı herşeyimi unuttum. 
Semalarım; güneşleri; şimdi bu 
sefil toprağın oğluna esir olmuş 
ben en nihayet bu toprağın 

mazlum bir kızıyım. Siz bir ka
dın kalbinin derinliğini, ıztıra

bını anlıyamazsınız benim biri
cik dostum; bak hemen haka
rete, zulma koştun. 

Sızhyan bir kalbe zehirli ok· 
larını -merhametsizce- sapla
dın. Yaralı bir göğsü mütema• 
diyen hi!nçerledin. Her erkek 
kalbi hodgamdır. Zaran yok 
sevgili dostum, gene erkekle
rin, dostlarımın en iyisi sensin; 
bırakınız teessürü; haydi barba; 
haydi kan dökmeğe; surlarm 
üstünde beni yanınızda göre
ceksiniz. Bütün bu kan der
yası içinde benim • de bir dam
la kanım bulunsun. Muhakkak 
prens; ağzımdan kan sızarken 
bile şikayet etmiyeceğim. Ha
zır ol Edmon; göğsümdeki 

yaralar seni ağlatmasın. Mille
timin biçak ve süngüsü vücu
dumun her tarafını, delik, de
şik ettiğ ni görünce: feryat et
miyeceksin; buna söz ver ba
kayım; benim gönül derdinden 
anlamaz dostum. 

Prens Edmon - Affediniz 
aziz prensesim; ben çıldırmış 

gibiyim. Susunuz, çelikten kal
bim eriyor. Bakınız bir kadın 
gibi ağlıyorum. Acıyınız sizi 
çok seven dostunuza; o kanlı 
tablonun hayalini bile görmek 
istemem. Ben ölmeden hiçbir 
fani el size dokanamıyacaktır. 

Prenses Sofiya - Sizi ma
zur görüyor affediyorum. Be
nim için ölümlere kadar feda-

kar olduğunuza iman eylerim. 
Lakin kaderin eli buna müsa
ade edecek mi? Bırakalım bu 
bahsı artık; general mel'unun
dan sakınınız. Birgiye gizlice 
gelmesi çok muhtemeldir. 
Kurtlar dumanlı havadan hoş
lanırlar. 

Prens Edmon - Teşekkür 
ederim melek k<'Jpli prensesim; 
siz bir zafer güneşi olacaksı

nız. Mukadderat yerini bula-

- Baştarajı 2 nci say/ada -
Bu projektör ışığı istatis ik
lerdir. 

* .... 
Bu itibarla cumurluk, istatis-

tik işlerine özel bir önem ver
mış, ve ilk iş olmak üzere, 
Başbakanlığa bağlı bir istatis
tik genel direktörlüğü kurmuş
tur. Arsıulusal bir değeri olan 
yabancı bir mütehassıs genel 
direktör olarRk getirilmiş ve 
bu suretle yapılacak işlerin te
mel organizasyonu kurulmuş

tur. 2517127 tarihli istatistik 
kanunu ile temelter teshit edil
miş, sonra 3-2-32 tarilıli bir 
kanunla da istatistik direktör· 
lüğüne verimli bir şekilde ça· 
hşabilmesi için gerekli olan sa
lahiyetler verilmiştir, 

Yem istatistik direktörlüğü 
1927 de, Türkiyede ilk defa 
olmak üzere ilmi esaslara da
yanan bir sayım ile endüstriyel 
ve Tarımsal iki tahrir yapmış
hr. Neşredilen muhtelif istatis
tiklerden başka, modem tek
nik ve bilginin bütün icaplarile 
ve büyük bir titizlik ile yeni 
istatistik bürosunun başardığı 
en önemli iş!er arasında, muh
telif dairelerin istatistiklerini 
ıslah etmek, ve her gün bir 
parça daha, bir merkezden ve 
bir sistemle istatistik amacına 
yaklaşmak için ablan adımları 

zikretmek gerektir. Bütün bu 
çalışmalar arasında pek haklı 
olarak nüfus istatistiklerine 
özel bir mevki verilmektedir. 

Nüfus bir memlekette yaşı
yan insanlarm bütünüdür. Cemi
yetteki ekonomsal, soysal, kül
türel... Bütün faaliyetlerin bü· 
tün soysal münasebetlerin ha· 
reket noktası, mevzuu asıl 
malzemesi - materyeli - insan 
sayi ve insanlar değil midir? 
Sosyetenin bütün yaşayışını bu 
baklmdan nüfus ile ve nüfus 
için formülü içine sıkıştıramaz 
mıyız? Nüfus, bütün soysal 
meselelerin anahtatı ve hare
ket noktasını teşkil eder. 

Fakat bu hususta yalnız nü
fusun miktarını bilmek kafi 
değildir. Nüfusun yaşlara göre 
terkibi, sağlam ve sakat insan
ların nisbeti, kadın ve erkek 
miktarını, nüfusun yurdun muh
telif yerlerine dağılma tarzınt 

konuşulan dilleri, okur yazar
ların miktarını ... Kaç yurttaşın 
tarım işlerile uğraşarak köy
lerde oturduğunu, ne miktarın 
endüstri işlerinde fabrikalarda 

hiç bir iş yapmıyanların ne 
miktar olduğunu ilb... ilh. bil
mek gerektir. 

Bütün varlığımızın ve soysal 
faaliyetlerimizin temeli olan 
ulusal müdafaada, nüfus mik
tarını yalnız tam, doğru bir şe
kilde bilmek değil, yaş itiba
rile tevziini, kadın ve erkek 
nisbetini, sak:ıt veya sağlam 
yurddaş miktarlarını, nüfusun 
yurd içindeki coğrafi dağılışını 
bilmek mecburiyetindeyiz. 

Yurdun ekonomsal kalkınma
sında, kapital ve tabii servet
ler kadar istihsalin en büyük 
yaratıcısı olan kol ve kafa 
güçleri, yani nüfus - büyük bir 
rol oynıyor. Süel müdafaada 
olduğu gibi, tarımda, endüst· 
ride bütün ekonomsal alanlarda 
nüfusun kemiyeti - çoklu~u ve 
azlığı kadar kalitesinin, yaşı

nın, cinsiyetinin bilinmesi ge· 
rektit. Ulusal ekonomi için 
önemli olan nüfus 10-65 yaş 
arasıdır. Endüstri işlerinde 

10-60 denilebilir. Bu terkipler 
bir ülkeden diğer ülkeye dik
kata değer bir şekilde değişir. 
Halbuki bu terkibin başka 

başka oluşu aynı nüfus miktar 
veya kesafetine sahip olan iki 
memleket için ne kadar başka 
başka neticeler verebilir. De· 
mografi politikası adı verilen 
ve bugün bütün modern ülke
lerde kullanılan muhtelif nüfus 
siyasası vasıtalarile bu netice
ler üzerinde az çok amil olmak 
kabildir. 

Cinsiyet meselesi de mühim
dir. Süel işlerde tarım ve en
düstri branşlarında, soysal yar
dım sağlık kurum meselelerinde 
kadın - erk~k miktarını tesbit 
etmek çok gerektir. Kadınların 
yaş itibarile terkipleri ayrıca 
dikkata değer bir noktadır. 

Kadın, bilhassa 18-45 yaşları 
arasında nüfus politikası bakı
mından önemli bir durumdadır. 
Yurdun muhtelif yerlerinde 
sağlık evleri, ilk ve orta öğre
tim okulaları açmak için nüfu
sunu kesafetini, kadın - erkek 
ve yaş itibariyle dagıhşını bil~ 

meden yurt ve ulusun menfaat
larına uygun bir şekilde hare
ket etmek kabil midir? Yur
dumuzda, önemli bir durum 
almaya başlıyan iskan siyasa
sına da yol göstermek husu
sunda nüfus rakamlarının oy
nıyacağı rolün ehemmiyeti söz 
söylemeğe lüzum bırakmıyacak 
şekilde meydandadır. 
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Uray teşkilatı Kadına hakaret 
Gaziler mahallesinde Rana 

sokağında sarhoş olan Ahıne~ 
oğlu Osman, aynı sokakta Ah 
kızı Asiyeye sögerek hakarette 
bulunduğundan hakkında ta· 
kibata başlanmıştır. 

.. ~·--· -2-
En başta Istabul belediyesi 

olmak üzere bütün belediyele· 
rin noksan icraatından halk 
şikayet eder, durur. 

Hele İstanbul belediyesinden 
edilen şik Ayetler yerinde ve 

eder ve kazancına nisbetle çok 
büyük işler gorur, memle
keti refah ve umrana sevk
eden bir belediye olursa 
keyfiyet ve ehemmiyet derhal 
göze çarpar, işte lzmir beledi-

Kumarcılar 

haklı olduğu da gö- ----~, 

l 
Beyler sokağında Kaıniliıt 

kahvesinde Muğlalı Haındi, 
Kamil ve Osman kumar oynar· 
ken µo!is tarafından tutuhnuş· 
lar ve 15 lira kumar parası da 
elde edilmiştir. 

rüliiyor, anlıyoruz. 

lzmirde iş böyle de
ğil tersinedir. Yani 
şarbay Behçet Uzun 
idaresi altında yapı· 

lan icraatın çokluğun
dan, edilen, gösteri
len faydaların bollu
ğundan şikayet eder· 
ler f 

iste ben bundan bir 
şey anlıyamıyorum.Zi· 
ra bir insan : 

- Yahu bırakın 
heni çırçıplak geze
ceğim. Yahut, böyle 
yırtık pırtık, pis mun- • 
dar duracağım, temiz
lemeyin, giydirmeyin, 
kuşatmayın. 

Der mi? Hayır. Ha
yır amma delediye iş
lerinde buna benzer 
az çok mırıldanmalar 
başgösteriyor. 

Belediye teşkilatı ve onların 
çalışmaları, faydaları üzerinde 
durarak yaptığım şu tetkik 
size çok hayırlı ve faydalı ola
cak ve bu gibi birçok his ve 
tesirleri kaldırmağa vesile ola
caktır. 

j 

Entari çahnmış 
Çukurçeşmede Kardiçah so· 

kağında Şükrü kansı Müşer

refin evinden komşusu Sıtkı 
kızt Bedia tarafından bir en· 
tarı çalınmıştır. 

Uzerlerlnde sllAh 
bulunmuş 

lkiçeşmelikde Ali oğlu Sa
libin üzerinde bir sustalı çaktı 
Keçecilerde Tevfik ve Musta'" 
fada birer bıçak bulunarak 
alınmıştır. ,, 
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tün bu teşkilat ve onların ça'" 
ne• Jışmaları, faydaları, ortaya b 

len eserler, gelecekler hep b~ 
başa bağlı ve ışığı buradan a 
dıkları için sırasile yazacağıJ1J• 
Belediye kollarım anlatırkeP 
Şarbay Behcet Uzun hero IP8'" 

Şarbay Behçet Uz kam ehemmiyetini, hem de .0 

yesi de bu şerait dairesinde makamın ehemmiyetini kendı• 
yüksek ve bariz hizmetler yap- sinde tecelli ettirmek suretile 
mış bir müessesedir. iş gören şahsiyetin ehemıPiye'" 

Sırası geldikçe bunlan birer tini bildirmiş olacağım. 
birer göreceksiniz. Binaenaleyh evvelemirde ya· 

lzmlr Beledlyesl zı işlerinden başlıyorum : 
1 Riyaset, yazıişleri, muhasebe' Yazı işleri belediyenin id~r 

,, ",, varidat, hukukişleri, zabıta, ve tahriri işlerinde çok ı:nübılll 
Bir zamanlar yaııi bundan fenişleri, sıhhatişleri, idare, it- bir transit merkezidir dirse~ 

6 - 7 sene evvel borç, derç faiye, temizlik, darülaceze, Ço- teşbihim boşa gitmez. Zira bıt 
içinde bunalıp iş !Sahasını da- çukyuvası, Karşıyaka tramvay- ha~ sekreterle idare olunan ~ıı 
raltan bütçesi bu seneki, geçen ları, banyoları, havagazı, ev- daire uzaktan yakında~, 1<.~; 
seneki bütçelere nazaran iki Ienme, baytariğ işler. çükten, büyükten her daıre 1 

misli olduğu halde belli başlı Gibi birçok kollardan çalış· her şahıs ile münasehetdardıf· 
iş göremiyen ve hatta memur- maktadır. Bu saydıhlarımın ha- Belediyeye gelen ve gid~ 
larına muntazamen maaş bile zılarında şube ve şebekeler günde binlerce tahrirattan. bılt• 

· b l d" b fazla ve memleket içine yayıl- e veremıyen e e ıye ugün tam b rası mes ·uldür. Burası te\TZ~ ııi 
ve mükemmel bir disiplin için- mış bir haldedir. Mesela za ıta mek mecburiyetindedir. ~r. 
de yeni bir makine kadar düz- ve varidat kısmı, sıhhatişlerile zamanda haftada iki defa t:~-
gün ve muntazam çabşıyor. berabea beş yerde belediye lanan encümenin zabtını u 

0 
Umumi bütçeden ayrı ken- mıntakalarına ayrılmıştır: El- mak, senede üç defa biri~~-

dine mahsus iradile geçinmeğe hamra Sineması yanında, Bas- şehir meclisinin bütün tefer t· 
mecbur olan belediye teşkiJa- mahanede, Karantinada, Eşref· alına kadar yine zabtını t:ıı 

l b 1 Pa•ada ve Alsancak'ta. mak ve meclisin bilumudl ~ e· tının . muntazam iş eye i mesi, Y d ır 

l k Sıhhat ve baytarigv işler: işlerini tedvir etmek atıA' mem e ete hayır ve refah ge- ıı ... 
· b"I Tepecik dispanser, hayvan ta- lerde yapılacak, alım, 5 

.... ; bre ı mesi için lazım olan bu ferıv 
haffuzhanesi, Beyler sokam işlerinin arttırma, eksiltdle ,,9t disiplin; bütün belediyeleri gıp- 6 • k k ı eV1-" 
arkasında emrazı zühreviye yapma ve arar arını nı te• 

teye sevkedecek kadar; lzmir d d h l k a~e 
b l d. t~davi evi, mezbaha ve saire airesin e azır ama g beti)' 

e e ıyesiııde hüküm yürütmek- ı · ·· d ti rile e · 
tedir. gibi kollara aynlmışbr. erın mun ereca a ·ıetı• 

miyetle alakadar olmak, : di• 
Sıra sıra anlattıkça siz de Bunların birçok teşekkülle- geri sorulan sorgulara be ~il' 

benimle beraber bu intizamın rini şube halinde idare ve yenin vaziyet, şeref ve Ol ,e· 
takdirkarı olacak, siz de şar- Karşıyaka belediye işlerini te- liyetini gözönünde tutarak v•· 
bayın kurduğu disiplini takdir min eden ayrıca bir de Karşi- vahlar vermek bu branŞtll 
edeceksiniz. yaka belediye şubesi bulunur zifeleri arasındadır. d((orıl 

- Alın size şu kadar bin ki, müdürle idare olunan bu Yar şarbay Suad Yur .,.. 
· ber · lira, dönciürün bununla şu işi, şubenin büdçesi belediye büd- ile başsekreter Alinın '/o 

bu işi.. çesine mülhaktır. bah reise rapor okumalar• .,it'' 
• 'p .. !' 

Diye hazırdan para, hazır- Baştan başlamak üzere bun- bu raporu hazırlamak ıçı. ,, .. 
dau bütçe ile iş yapmak çok ların her birisi üzerinde tetkik- raşmaları da günlük işler• ' 
kolaydır. Jerimi yazacağım : sındadır. . 101, 

Fakat halkın, memleketin, • • • Fukaranın, işsizlerın, 1,e• 
sıhhat ve .selametin beklediği En baştan saydığım riyaset, akıl sormak isteyenlerin oıe 1'il 

b k Ş b 1 k h kk d 1 . d ""h" "ni teŞ ve aş a işlerle mukayesesi yani ar ay ı a ın a tet- erın e11 en mu ımı . Je1'" 
kabil o1mıyan belediye işlerini kikatımı yazacak olursam an- eden bu daire sessiz bır e ı•J:I) 
yerine getirebilmek, göre bil- latmak istediklerimin hepsini trik dinamosu gibi ~~n~edif• 
mek ve halkı sevindirebilmek yalnız bu seri ile başlamış ve ve dolgun bir faaliyet ıç•:dll , 
için kendi kazanır, kendi sarf- bitirmiş olurum. Şu halde bü- T~ •••• ••'', 

...... Jsfl) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . ao 
de iskanının soysal bakımdan çalışanların sayısı b:Iinmedikçe dar güçleştirdiğini ıhnı d ıerle 
maada, ayrıca doğum ve ölüm endüstriyel Türkiyenin soysal larımız çok acı müşabe e b•f 
nisbetleri üzerine olan tesiri problemlerini tasımlamak, !~~- denemişlerdir. Yurdu':°uıu"erf 
bakımından da önemi vardır. yonel kararlar almak ve dırııe ka bir yabancı ülke ıle,. tilı'' 

Türk ekonomisi daha uzun ol~n büy~k endüstri i~l~rimiz~~ miktarı, cinayet veya. ınitı19~ 
zaman bir köy ekonomisi şek- saglam bı~ soy~a~ polıtıka gut- sayısı, bir maddenin. 15~r bıJ' 
lini muhafaza edecek gibi gö- ~ek. kabı! .mıdır? Tra~sport derecesi gibi her haogı bı tlıı~ 

ışlerınde, tarıfelerde ev ınşaatı k ken ııı&J 
rünmekle beraber endüstriyel k l l . d ımdan karşılaştırır ~ J:Jli1'' 

• ve mes en mese e erın e ge- b kik• 
bir devrime girm'ş bulunmak- 1 ek özel kurumlar gerek dev- rakamlara, nüfusun ~ et "e~' 
tadır. Yurdumuzda açılan fab- 1 t . . "f b"I "le ine sahip tan ile izafi bir ınabıy 

1 11 b1' 
e ıçın nu us ı gı r d'k .1 A d w ri o a J ,. 

rikalann sayısı gün geçtikçe olmak doğru yolda yürüyebil- me ı çe, ı mı eg.e ~ sıt-"1• 
· · k ıoıka0 Jo' artıyor, meseleyi yalnız bir yön· menin başlıca şartlarından netıceye erışme .. bit ". 

den işçilik bakımından ele ala- biridir. 1935 sayımının, boyle Joıı b'.' 
lım. Yurdun her bölümünde Her hangi bir alanda gös- şünce ve inançla, ya ı b1' 

h k . . d w 'I ufLJSlJ ıı• kadın, erkek, çocuk olarak nü- terilebilecek yüzlerce misalden ü fımet ışı egı • 8ğı 
fus miktarını, bunların yaş ter- bir tane olmak üzere, sigorta ödev şeklinde başarıla' ... bil 

b Jkılll" ~ 
kibini, köylerde toprağa bağlı kumpanyalarının nüfus hare- ve 1935 Türkiye 8 0rlıl 

k 1 . . . "ki . l .h - 1- .. r işte cllı:P )ıJ~ olanlarla kasabalarda oturan- et erı ıstatıstı erme o an ı - unu ve onem ı b" olgoıı 
ların miktarını şehirlerde oda- tiyaçlannı hatırlatabiliriz. Bilgi devrine yakışan ır klılr' 
cılık, kapıcılık, hademelik, ha- alanında özel etüdlerde istatis- göstereceğine şüphe )'

0 
•"'" ,.._ __ ,,,. All 0% 



Son Dakika: 
Zorlama tetbirlerinin 
Esasları tesbit edildi 

Italya ile finansal ve ekonomsal münasebetler kesilecek 
Silah ambargosu Habeş menfaatine kaldırılacak 
Italya aleyhindeki karar Avusturya ve Macaristanın istinkafı 
ile elli sekiz muvafık reyle kabul edildi. Uzmanlar çalışıyor 

KURUL BÜROSU KARAR İTTIF AKLA 4 - Silah ve cephane üze· 
NETİCEYİ BİLDiRDİ KABUL EDİLDİ rine konulmuş olan Ambargo-

k Cenevre 10 (Ô.R)- Uluslar Bu karar 58 muvafık reye karşı nun Habeşistan menfaatine 
urulu bugün öğleden sonra yalnız Italyanın muhalif reyi ve kaldırılması. 

saat 16,SO da tekrar toplan· Avusturya ile Macaristanm is· HOLANDANIN VAZiYETi 
ınıştır. Bu celsede Şili, Ekvatör, tinkifı ile, yani hemen hemen Brüksel 10 (Ö.R)- Holanda 
Yenezüellanıo küçük itilaf adı- ittifakla kabul edilmiştir. Cel- başbakanı Holanda hükumetinin 
~a Yugoslavya ve Uragvay de- se saat 18, 40 te tadil edil- sonuna kadar uluslar sosyetesi 
kegeleri söz alarak konseyin miştir. üyesi olarak üzerine düşen 
~rarlarına iştiraklerini bildir- Asamble yarın tekrar topla- vazıfelere ve teahhütlere sadık 

ınışlerdir. nacakbr. Zorlama tedbirlerini kalaceğını bildirmiştir. Eko-

k 
Müzakereler böylece bitince tatbik komitesi de yarın sabah nomsal zorlama tedbirlerinin 

Uru( b· ld d tatbiki için hükumet bir emir-urosu e e e ilen neti· ilk toplantisını yapacaktı. Zor· 
ceyi şöyle bildirmiştir: lama tedbirlerinin tatbik tarihi name imzalamış bulunmaktadır. 

7 UB·l~sla.r kurulu konseyinin ve hangi seyre göre tatbik Bunun ilanı için uluslar sosye-
ırın lesinin karar vermiş olması ınadd cı teşrin tarihli ve 16ıncı olanacağı konsey tarafından 

d" 
1 

eye dayanan izahatını kararlaştırılacaktır. beklenmekt~dir. 
.. 'n edikten sonra, sosyete Uzmanlar şimdiden aşağıda- BELÇIKANIN KARARI 
ııyeferini bu maddeye göre her Brüksel, 10 (Ö.R) - Par-
ıneıılfek lt 1 db 1 ki esasları tesbit etmişlerdir : lamento dış işleri komisyonu 
. e e a ınacak te ir e- 1 ita[ h d" l" f" 1 

rın birb" ·ı 1 f b k - yaya et uru ınansa dış bakanına bir takrir gön-
. ırı e te i i için ir o- k dil · dd" 

ınıte t kT re enn re 1• dererek ltalyan • Habeş an-
ko . eş ı ıne davet eder. Bu 2 - ltalyadan yapılan itha- laşmazlığı karşısında Belçika-
k·ı:'ııte alınacak tedbirleri ted- litı tahdid edecek şekilde kon· nın durumunu bildirmiştir. Bu· 
d~ıı ~e tesbit edecek ve bun· tenjatman tatbiki. nun esasları şudur: 
h aşka ortaya çıkabilecek 3 - Italyaya her türlü harp 1 - Süel zorlama tedbirle-
s ususi vaziyetler üzerine kon- malzemesi ve buna yarayacak rinden sakınmak, 
c erb ile asamblenin dikkatini ilk maddeierin verilmesinin 2 - Ekonomsal zorlama ted-
e edecektir. men'i. birlerine katılmak. 

CENEVREDEKI KARARDAN SONA 

D
ltalyaiilar süel hareketlere bir kat 

aha şiddetle devam· edeceklermiş 
li~~taııbul, 10 ( Telefonla ) - Habeşistanın Paris sefiri ve Uluslar sosyetesi delegesi B. Havariat 

ge eş ordusunda hizmet almak üzere Pariıten ayrılacakbr, B. Havaryat Habeş ordusunda 
0eraldır 1 . 

r• st:ı:_ııbu[, 1 O ( Telefonla ) - Adis • Ababadan bildiriliyor : Süel hareketler hakkında hiçbir 
~sınıg b" ld" . n·. 1 ırık yoktur. 

ItaJ ıg;r taraftan Romad:ı.n bildirildiğine göre Adua hiçbir zaman ltalyanların elinden çıkmamıştır. 
red~~ a Yar~ resmiğ mahafilinden bildirildiğine göre süel hareketlr.r. Cenevrede Italyan haklarmın 

1 hasebıle, bir kat daha şiddetle devam edecektir. 

~abeşleri ölümle tehdit ediyorlar 
uç~:u1kseı, 10 (Ö.R) - Adis - Ababadan bildiriliyor: Makalle ve diğer bazı Habeş yerleri üzerin:le 
tehd" talyaıı uçakları binlerce beyanname atarak Habeşleri, mukavemet etlikleri takdirde ölümle 

ıt etmektedirler. 

Yunanistanda örfi 

lngiliz eski 
ve Sir Edvar 

donanma bakanı 
Greyin diyevleri 

--~-------------------1 s~anbul, 10 (Özel)- Londrada elli saylavdan mürekkep bir grup ltalyaya karşı zecri tedbirler 
tatbikı aleyhinde durum almıştır. Grup cuma günü toplanarak ltalyan • Habeş harbına lngiltere 
tarafından yapılacak müdahalenin tehlikelerini incdiyecektir. Bu grubun başkanlarından birisi iki 
gün eve! zecri tedbirler aleyhinde bir söylev veren ve bu gruba bağlı olan eski donanma bakanı 
Albay Aplin "Müessir tedbirler tatbiki muhakkak suret& bir Avrupa harbına .varacaktır.,, demiştir. 

Sir Edvar Grey'de zecri tedbirler tatbik olunursa harbın önüne geçmek ıçin bir harp açılmış 

olacaktır tarzında diyevde bulunmuştur 
Nevyo Kronikel gazetesi, ltalya Uluslar sosyetesi içinde iki müttefik buldu. Viyana Romanın 

emirlerine itaat ediyor başlığı altında yazdığı bir makalede diyor ki: Eğer uluslar sosyetesinin 
bütün üyeleri bu günkü Viyana hükumetinin Romanın en ufak bir işaretine bile baş eğmek 
mecburiyetinde bulunduğunu bilmeseydiler Avusturya delegesinin diyevi hakıki bir şaşkınlık 
uyandırır idi• Fakat diğer taraftan Macaristan delegesinin durumu nefretle karşııanmıştır.'Çünkii 
bu memleket doğrudand oğruya Italyaya komşu değildir. Fakat şurası da muhakkaktır ki 
Macaristanın durumu biraz da Italyanın arzusuna bağlıdır. Kısmen de yapılan propagandalara 
atfolunabilir. 

Daily Heralt gazetesi de Mussolininin tabiileri diye tavsif ettiği Avusturya ve Macaristan 
aleyhine şiddetle hücum etmekte ve şunları söylemektedir : 

- Avusturya hükumeti tam surette Italyanın tesiri altındadır. Avusturya delegesinin sllzleri 
efendisinin sözlerinin aksinden başka birşey değildir. 

Atina heyecan içinde 

Kralcılar krallığın hemen 
Kurulmasını istiyorlar 
Süel kuvvetler 
Atina, 10 ( A.A ) - Havas 

Ajansından: 

Krallığın mutat oy usulO ile 
derhal kurulması ulusal aı
sambleye teklif etmek istiyen 
müfrit kralcıları teskin etgesi 
ile B. Çaldaris iç bakanlığını 

bay Theotokise teklif etmiş 
fakat B. Theotokis bunu red
detmiştir. Ani hadiseler çıkması 
ihtimalini bertaraf etmemiş olan 

Kamutayda 
Ankara 9 ( A.A ) - Bugün 

Fikret Silayın başkanlığında 
yapılan kamutay toplantısında, 
tarım kredi kooperatifleri ku
rulması hakkındak kanunun ge
ri kalan maddeleri görüşülerek 
kanunun müzakeresi tamamlan
mış ve tarım satı9 kooperatif
leri ve birlikleri kurulmasına 

ait kanunun müzakeresine ge· 
çilmiştir. Kamutay cuma günü 
toplanacaktır. 

• ••••••••••• 
Mezuniyet 

Foça genel savmanı B. Fahri 
izinle Ankaraya gitmiştir. Bir 
hafta sonra dönecektir. 

emre hazırdırlar 
siyasal çevenlerin kararsızlığı 
devam etmektedir. 

Atina mahallelerinde Banli
yoda ve köylerde dağıtılan be
yannameler halkı krallığın he
men kuruluşu lehine gösteri
lerde bulunmağa davet etmek
tedir 

Süel kuvvetler her ihtimale 
karşı hazır bulundunduru!mak
tadır. 

iş kanunu projesi 
Kamutay iş kanunu muhtelit 

komisyonu birinci toplantısında 
esas üzerinde konuşmalara gi
rişmiyerek muhtelif sosyeteler· 
den ve iş birliklerinden gelen 
dilekler üzerinde çalışmış ve 
hu dileklerin bastırılarak ko
misyon üyeleri tarafından ayrı 

ayrı tetkik edildikten sonra 
kanun projesi üzerinde çalış
malara başlanmasına karar ver
miştir. 

Yan keslclllk 
Başdurak caddesinden geçen 

Değirmedereli Lütfinin 40 lirası 
yankesicilik suretile çalınmıştır. 

ELHAMRA Sinemasında 
Telefon : 2573 -----

Münür Nurettin 

ölülerin 
Kalbi harekete 

getiriliyor 
Pravda yazıyor: 
Moskova Profesörlerinden 

Asinovski ölmüş çocuklann 
kalplerini harekete getirmek 
ve bunları diriltmek yolunda 
bazı önemli tecrübeler yapmıt· 
tır. Tecrübe 50 ölü çocuk üs· 
tünde yapılmış ve bunlardan 
35 inin kalpleri harekete ge
tirilmit ve bu hareket 25 saate 
kadar devam etmiştir. Hare
kete gelen kalpler 3-4 saat 

•bilhassa muntazam çalışmakta· 
, dır. Bunun için profesör Tiroda 

ve Adrinalin maddelerini kana 
zerk etmiştir. Bu maddelerle 
şimdiye kadar hayvan kalpleri 
üstünde bazı tecrübeler yapıl
mıştı. 

Kazakistanda 
Petrol 

Pravdadan ı Kazakistanda 
keşfedilen zengin petrol kay
naklarını istismar için Közça· 
kıl mevkiinden ana demiryolu
na kadar 119 kilometroluk 
petrol borusu döşenmiştir. Köz
çakilda şimdi 166 petrol kuyu
yusu işledilmektedir. En son 
çalışmaya açılan 166 ncı kuyu 
günde 400 ton petol vermek
tedir, 

Çıplak isteplerin 
Yeşillendirilmesi 

Pravdada: 

idare ilanı 
gü!~;a~~ul 10 (Özel) - Belgraddan bildiriliyor: Yunanistanda kralcılar tarafından bugün çok VE ARK.ADAŞLARI 
Ba u tulu hadiseler çıkarıldı. Bu hadiselerin deha fazla genişlemesine meydan vermemek için Tanburl REFiK, kemençe FAHRİYE REFiK 

Türkistanın kurak ve çöl yer
lerizden istifade etm için Sov
yetler birliği jeolojik araştır
malar kurumu büyük çöller 
mıntakası güneyine bazı derin 
arteziyen kuyuları açmıştır. Bu 
kuyuların derinliği 85 • 150 
metre arasındadır ve hafif ku
yudan günde 300 metre mikip 
içilir su alınmaktadir. Çöl 
mıntakası civarında olan Aşk
abad' daki sık sık göriilen su 
kıtlıkları bu .~ayede izale edil
mistir. 

ör/ _çdaldaris istifasını verdi. Yeni kabineyi teşkil eden general Kondilis bütün Yunanistanda Kanuni ARTAKi 
1 1 areyi ilan ett.rdi. 10 BİRİNCi TEŞRİN PERŞEMBE VE 

Bl·r Italyan tayyaresı· du··şu··ru··1du·· 12 
.. .. CUMARTESİ AKŞAMLARI 21,15 de musikili sinema müsameresi 

1 Hususi 150, Birinci 100, [kinci 75, Balkon 50 kuruştur. 
Itaı;:an~ul, 10 ( Telefon ) - Londradan bildiriliyor: Habeş askerleri Adigrad mıntakasında bir DiKKAT: Münu-··r--N-u-re-t-ti_n_v_e_ arkadaşları lzmirde 
en g 

11 
ayyaresini düşürdüler. Tayyare yanmıştır. Habeşlerin Adua cihetinde büyük taarruzları ELHAMRADAN başka hiç bir yerde konser vermi· 

H~b~;ı;;;~·~Ad~;k"~ıntakasında mü- ;:kı .. .-
tekabil taarruzları beklenjyor 

ıstA ltalyanlar Agame dağını işgal etmişler 
hab NBUL 10 (Telefon) - Romadan bildiriliyor: Yarı resmi D. N. 2 Ajansı Asmaradan 

d er alıyor · Süel va · t P ·· ~ d b · h" d • · · · G 1 S · · d Ad oğru b" k · . zıye azar gunun en erı ıç egışmemıştır. enera antını or usu uaya 
li ır aç kılo metre daha ilerlemiştir. 

işga;b~şl~rin ~dua mıntakasında mukabil taarruzları beklenmektedir. Italyanlar Agame dağını 
e mışlerdır. Burası Adis Ababa ile deniz yolu arasında mühim bir mevkidir. 

Ingiliz Gazeteleri 
~ vusturya - Macaristan delegelerinin 
dıyevlerine şiddetle hücum ediyorlar 
tel~~a:bu( 10 (Özel) - Avusturya ve Macaristan delegelerinin ltalya aleyhine alınacak zecri 

ır ere iştirak etmiyeeekleri hakkındaki diyevleri Londrada büyük bir heyecan uyandırmıştır. 

J • - ' ' f:° . ' 

lzmir, Manisa, Muğla, Denizli 

Barut bayilerine 
Eskisi gibi acentahğımızdan yüzde beş iskonto ve ayrıca 

yerlerinin uzaklığına göre yüzde bir, yüzde iki, yüzde üç 
nakliye iskontosu ile bayilerimize satış yapılacaktir. 

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

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

av saçması şenlik fişekleri inhisarlar ba' satıcısı 
S. 4 - 5 - 6 3-20 (3219) Avni Nuri Meserretci oğlu 

' . -',,,,. .. ~ .. - '' ~)' 'f'' . • - jo '<.ıa 

//ZZTLL/ ,a:z//Z/ rrn"'Y.lıq, 

Kiralık Ev 
Şehir gazinosu arkasında 

Doktor Mustafa Enver cad
desinde dört oda, mutbak, 
elektrik, hava gazı ve iki 
kallı bir ev kiralıktır. 

Taliplerin Yeni Asır ida· 
rehanesine her gün saat 
16 dan sonra müracaatları. 

1-10 5-6 
r7:ı'///////7//////Z///'L. ~ 

Bir çift kundura çalmı' 
Çorakkapıda Faikpaşa yo· 

kuşunda kunduracı Alinin dük-

1
1 kanının kapısını taşla kırarak 

içerı giren Sökeli Emin bir 

i 
çift kundıra çalıb kaçarken 
devriye memurları tarafından 

i
l görülmüş ve durması için ar· 
kasın?an bir el ıilab atılınca 
durmustur. 



------
'fENI ASIR 

Ts' 

ünya g ·· ze i seçili ken Yıldızların esrarı 
Güzellerden bir çoğu ulusal kıyafet- Katherin Hepburn halkla temastan 

leriyle seçime girmişlerdi Niçin korkarnıış biliyor mısınız? 
Sağlık bakımından en çok beğenilen güzel Çekoslovakya 

Güzelidir. Dünya güzeli Mısra d~nüvor 
Brükseldeki dünya güzellik 

müsabakasında güzeller aynı 
zamanda zarafet birinciliğini 
elde etmek kaygusuna düşme
mışler, daha ziyade ırklarının 
güze:lhğini ulusal kıyafetlerile 
göstermeğe çalışmışlardır. ilk 
turnuvada en fazla oy toplıyan· 
ların başında gelen Ame
rika güzeli cazip ve sevimli 
bir kılıkta, genç Amerikan 
kızlarının geymekten zevk duy· 
dukları ulusal robu ile görün
müştür. Yine en fazla beğeni
lenlerden Skadinavya güzeli 
ıütçü kılığında idi. lngitiz ve 
Tuna güzelleri yazlık birer 
tuvalet taşıyorlardı. 

Güzeller arasmda spor ve 
1ağlık bakımından da bir seçim 
yapmak gerekseydi Çeko~lovak 
güzeli muhakkak birinci gele- ry- ' ' I Ö 1 'r 

'nıt1ıka f!I zrlı 

Güzeller ulusal kıra/etleıile 

cekti. Mis Frans Parizyen te· 
bessümü ve boynundaki haçı 
ile Fransız kızlarının karakter· 
sizlik vasfını belirtmişti, Fakat 

zellik kraliçesi tam manasile 
klasik güzellik sayılıyordu. 

Seçimden sonra kuvvetli pro· 
jektörler arasında güzellerin . . .. . 

Çl'kcsl b ıı lizr ı 

f·ıa!.'$1Z flÜZCı İ 

dudaklarından h'ç e1>$ik o'mı· 
yan te 1~essümieriyle a ırı ayrı 

yüzlerce fotoğrafın o':>jekt;fle
rinı tatmin etmek mecbur;ye· 
tinde kaldı. Nihayet ulusal 
kostümleriyle müsabakaya gir· 
miş o!an güzellerin birlikte re· 
sim!eri çekildi. 

Mısır güzeline İskenderiyeye 
dönüşünde muhteşem bir istik· 
bal töreni yapılacaktır. 

" 
" " Yeis Am9rlkaya !Jldlyor 

Görünmıyen Adam adlı meş· 
hur eserin muharriri H.G.Wels 
Şarli .Şaplenin yanında çalış
mak üzere lngiltereyi terkcde
rek Hal:yvoda gideceği~i SÖ} • 

!emiştir. Orada beyaz perde 
için senaryo'.ar yazmakla meş· 
gul olacaktır. An'aşılan Web 
bayatını tamamen sinemaya 
hasredecektir. Büyük muharri· 
rin "Müstakbel hayat,, eseriyle 
diğer iki eserind.:n çekilen 
filmler biter bitmez Amerikaya 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

San'atkar düşüncelerini anlatıyor 
Hollyvud ilk ıe,rln 

Katharine Hepburn, beyaz 
perdenin büyük san'atkirla,rın· 
dan biridir. Bugüne kadar o da 
Greta Garbo gibi gizli kalmak· 
tan hoşlanır, yanına yanaşıl

mazdı. Hele Katharin'le müla· 
kat imkansız birşeydi. Sevimli 
san'atkar nihayet bu taktiği 

terketmiş olacak ki, ilk müla
katını şu suretle vermiştir: 

- Aktörler o kadar özel bir 
dünyaya aittirler, o kadar huy
larının esiridirler ki onların 

bazı ihtirazlarını tabiiğ görme· 
lidir. Yaptıkları meslekte talan· 
lan var diye her meslekte ayni 
kudreti göstermeleri icap et-
mez. Aktörlerden sansasyonel 
diyev!er beklenir. Eğer bunu 
yapmazlarsa onları o giine ka· 
dar yücelten kamoy sukutu 
hayale uğrar. Kendi payıma 
halkın canını sıkmaktan kork
tuğum kadar hiç bir şey-

den korkmam. Bütün meslek 
!ıayatımda, samimiğ dostlarım 

dışında kiminle olursa olsun 
konusmaktan çekindim. Iliz:m 
gibi tiyatro veya sinemada ya· 
şayanlar için bütün varlığımızı 
ve zekamızı münhasıran işimize 
bağlamak zarureti vardır. Bu-
nu blr saniye bile unutmak 
imkan~ızdır. Bundan ötürü içi· 
mizden birçoğu meslekten ol· 
mıyanlarla ve bele basın ay· 
tarlarile görüşürken şahsiye
t mizi değiştirmeğe meyyaliz. 
Tabiiğ bunun istisnaları da 
vardrı. Bizi muhakeme eden· 
!er bu intibalar!'! gözönünde 

tutarlar. Bizden manidar söz· 
!er beklerler. Eğer bunu söy· 
liyecek kudrette değilseniz kö· 
fo b!r müsvedde olursunuz. 
Sözlerinizi anlayamıyan!ar sizi 
beyaz perdede görünce: 

- Bumu? Tanırım. Hiç b': 
değeri yoktur, diyec~kler. Y ;:
but ta 

- Onu bir görsen ne bü
yük hayal sukutuna uğrarsın, 
cümlesini dudaklarında tutamı· 
yaeaklar ... 

Aktörler hakkında bu kabil 
s:izler az mı duyulmuştur. Ben 
da'ma karakterleri yaşatmak-

. \ 

( Homnıes Tfar;rues) Jilnıüım güzel mümessili /ea11 Artlııır 

tım. Gelecek filmim olan Syl· Cinlere perilere inanıııafll 
via Scarlett te hakikatta oldu- amma evimin tekin olmadığıll~ 
ğumdan okadar çok uzaklaştım inanmanızı rica ederim. Şiııı01 

ki bu filmde saçlarımın alagarson çok sevimli bir hava için?e 
kesildiğini, erkek elbisesi gey· yaşıyordum. Yeni evim vaktıle 
mekte oldu~umu elbette bi!i· büyük bir sahne vazii olııll 
yorsunuz. Hatta birkaç gün Fred Niblonundu. Fred Nib1° 
dudaklarıma ruj bile koyma· ne oldu ; bilmiyorum. Bana aıı· 
mayı düşündüm. Bütün maki· )attıklarına göre o bu evin be! 
yajım bundan ibaret olmasına yolunu, ağaçlarını, çiçekleriıı1 

rağmen dudaklarımı rujsuz gö· derin bir aşkla severmiş.. işte 
ren rejisör "böyle çok çirkin· hoşuma giden hatıralar. Beli 
sin Hepburn,, dedi.Onun ihtarı eski zaman arabalarını, onlartll 
üzerine dudaklarıma tekrar ruj canlandırdığı yığın yığın bat~· 
koydum. Dudaklarıma ruj koy· ralar hasebile severim. Esk11 

maktan vazgeçmeğe beni mec- modası çoktan geçmiş olııll 
bur eden sokağa çıkınca her Fordumu da bunun için terket· 
kesin bana bakmasıydı. Buna 
o kadar canım sıkılıyordu ki 
anlatamam. Alagerson saçlarım 
erkek kılığım ve rujlu dudak
larımla makiyaj yapmış bir 
delikanlıya benziyordum. 

Herkesten uzak olmak eme· 
tiyle evimi değiştirdim. Eski 

miyeceğim. . 
Mevzuumuza dönelim. Filııı•11 

muhtelif sahneleri arasınclıı 
dilim çözülür. Filim çevirirkell 
ko"luşmaktan titrerim. SöyliYcl~· 
ce -!m sözlerin bana tevdi e ı• 
k roldeki karakteri yok et• 
n ~inden korkarım. Hiçbir ro· 
r ümü bütün varlığımla be• 
r · -nsemeden deruhte etmiş ele· 
ğ ın. Görüyorsunuz ya . bil 
ır 1kat için bir önemlı ro 
k: :ır enerji sarfına mecbıır 
oL;orum. 

* •• o 
Yalnızlık kolay değildir. 

1
: 

zücü, sıkıcı bir şeydir. Bu ya 
nızlığın uyandırdığı tenkitler 
bir kat daha rahatsızlık ver· 
mektedir. Garboyu ele alınıı· 
O, evronsel olan şöhretini, cıı· 
zibesinin büyük bir kısııııııı 
münzevi hayatına borçludııtı 
sanırım. Bir çocuğun uzattığı 
fotoğrafa bile imzasını koymak· 
tan çekinmesi Nevyorkta aı ıııı 
dedikodu yaptı? Gazeteler 
hadiseyi ele aldılar Eakat -~~ 
işin öteki cephesini de düşıın 
melidir. Greta bir çocuğu se: 
vindirecek telebi reddetıııek 
ten muhakkak ki üzülmüş, ?,efe 
de çok üzülmüştür O boY la 
hareket etmezse halkla faz . 
bir temastan çekinmeye en iy~ 
çare olduğu için böyle yııP 
mıştır. 

Alice Adam filminde boşa 
gitmek için çırpınan bir genÇ 
kız rolünü yapmıştım. Bu rolıı: 

d 
.• ·ıııı 

mu ne kadar çok sev ıgı 

Katlıairı llepbum tahmin edemezsiniz. Zira orada 
ıı· 

tan hoşlanırım. Beyaz perde
de bizzat Katharine Hepbur· 
nun gösterilmesini asla iste· 
mem. Halta bunu böyle olma· 

evimde periler mi, cinler mi 
ne vardı bilmem. Hiç de tekin 
bir ev değildi. Gülmeyiniz. 
Orada iken müthi korku o • 

yaptığım rol en çok bana Y·t· 
kın olan bir roldur, Hoşa gı 
mek ... Bununla beraber balkclııı 

un • 
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b"L~iz gittikçe güzelleşerek 
~Yuyordu. Mavi gözleri, kü-

çuk ağzı çok J•t'fd' S k' 
b.. a ı ı. an ı 

Ulün " Jl'k b l guze ı u çocukta top-
anınıştı. Jan artık kendisi için 
Yaşamıyor, hayatı çocuğu de
rnekti. 

k Yalnız akşamları, yavrusunu 
ucakla k d • "F yara uyu ugu zaman 

b ransovanın acaba bir harp 
d abanesile kendisini bıraktığı 
oğru mudur? d' d" .. .. 

Y d 
,. ıye uşunu· 

or u "Y k 
d- · o sa bu savaşta öl-
u ın"? H der du iç te haber yok!,, 

• ururdu. Uyuyan çocuk ta 
~·a s r 
tak _a, yanaklarına düşen sı-
d gozyaşlanndan uyanıyor· 

n~1 · Çocuğunu tatlı sesile nin
ı er SÖ !" 

Y Y ıyerek tekrar uyutu-
Ordu: 

de; Uyu yavrum uyu! Ke
t ~ anasını tesf'lli için gök
en ın n· en melek yavru uyu! 

1Yordu 

rı !(~ geç~i. Jan ara sıra dışa· 
laş: •Yor ve bahçeden uzak
ran !Yordu. Hanri dö Monmo· 
ğin~ıye son defa rast geldi
ayın:a çok. korkmuştu. Mart 
~artı luız altı aylık olc\u. 
n• k n sonlarına doğru süt ni-
~ oc ·ı b ıne • ~sı e eraber odun kes· 

ler!·e gıtınişlerdi. Çünkü fakH-
Yor~rdıa_ı'cak bununla geçini-

•e~~~ Yatakta uyuyan Luizi 
bab Yordu. Yattığı odanın 
dı. ç;:e bakan penceresi var· 
İdi. u Pencere de yan açık 

Yoı t f ai . . ara ından bir ayak se· 
ıııtti J 

elind k• an bu odaya girerek 
dileıı e. 1

• küşkülü uzatan bir 
llıek cıyı görünce bir dilim ek-

uzattı: 
-.. Ali h 

Evel!<" a yardımcın olsun. 
başk. 1 

vaktim olsaydı daha 
De~jtlirl~ yapardım. 

Çckild· dılenci dua ederek 
İ4j l!: J.,n odasına girdi. ilk 
••' uızin t - -"•Üth· . ya tıgı yataga baktı. 
zi Ça;ş hır çığlık kopardı. Lüi-

ınışlardı. 

F'rarı """ 
Jaıı savanın DönUfU 

değil, 'avrusunu, keder içinde 
Çaba! ayatını kurtarmak için 

•Yan b' d 
llıağa k ır a am gibi ar&· 
kunu 0 Yllldu. Saatlerce çocu
ları da~radı. Gözleri kanlı, saç· 

Yordu. gı~=· P~ri;ıan halde arı· 
Yaş k zlerınden bir damla 
· a tnak 1 Çİııd sızın ah ve vah 
dı. !. Ydollarda bağırdı, çağır
k oır enb' 'rre d b ıre çocuğunu bir 
ko4...._ Ba a evde aramak üzere 

•u. Üyük 
''ligi odanın ortasında 
kuııç 8:0s1ınor kesilmiş, kor~ 
d rat ı bi d k llruyord r a am aya ta 
lı!oıı M u. Bu adam Hanri 

-.. y?ransi idi. J an: 
herif bıne mi sensin? Alçak 
.,. ' ep ha t 
t-.Unleri d ya •mın uğursuz 
u d' n e ka Ü e ı. Hanri b~şııoa çıkıyorsun! 
tı!eriue bl ır sıçrayışta kızın 

ttu Ya~a arabk _ iki bileğinden 
-.. ...,. ş, oguk sesile: 

..,,? l'\,IZ1oız1 
""' S .. 1 . . arıyorsunuz değil 
;ı, oy eyınızf E ı . 1Yor8 vet Sız onu 
l> · unuz! p k . . 
·~terini e ıyı amma o 
beııiın I' ben kaçırdım. Şimdi 
diııleın e ıındedir. Eğer sözümü 
h 1 ezseniz a iııeı.. vay çocuğun 

Ç ._ Seıı bal 
Ocuğu . •• Sefil köpek! 

değil ... ~?u elimden alan sensin 
ile "'1 Şimd · b' Yapın k . ı ır annenin 
11ln a ıstedig· ı·nı' .... · gorur-

liiddetr 
aıntı · ı 1 ve kuvvetli bir sar· 
elind 

1 
e bileklerini Hanrinin 

llı;ık en kurtarmak ve 
İstecİ· hrınafaınak 

• 
1
• lia · ' Şıddetı nrı kızın 
e sıkarak· -.. s . 

onu ısır

öldürmek 
bileklerini 

.,.. Usf y 
~orıııek :·· avrunu bir daha 
ı · •ster · Yıce di 1 ! ısen sözlerimi 
0 nu b· n e Dedi. Zavallı anne . ır d h 1fid · a a görmek ·· .. .. •nce "f . sozunu 
llıaia b 0

1 
kesı geçti. Yalvar

ıış adı: 

YAZAN : Mlşel Zevako 
- Onu bir daha görmek! 

Oh! Ne söylediniz, onu bir 
daha görmek mi dediniz? Söy
leyiniz! Ohl Acıyınız! Onu gör
mek! Doğru mu? Kızımı, yav
rumu bana verecek misiniz? 

- Sana, dini ediyorum! Kızın 

bu dakika benim adamlarımın 
elinde, Bu adam kaplan kadar 
vahşidir. Şayet şapkamı hava
da sallarsam o adam kılıncını 
çocuğun boğazına saplıyacaktır. 

ister sen şimdi kımıldan ! 

Hanri Janı bırakarak karşı

sına geçti. Kollarını çaprasvari 
kavuşturdu : Zavallı Jan diz 
çökerek yalvarıyordu.. Hanri : 

- Kalk 1 
Sözünü homurdadı. Jan he

men itaat etti. Vahşi canavar 
Hanri ise ; 

- itaat etmeğe karar ver
din mi? 

Diye sordu. Genç kadın he 
yecan içinde çırpınıyordu : 

- Şimdi dinle, biraderim 
Fransova dönüyoı". lşidiyor 

musun ? Burada senin karşın· 
da kendisine ba!l şeyler söyli
yeceğim. Eğer yalan söyleme
diğimi onaylamış gibi göstere
rek susarsan bu akşam kızına 
kavuşursun. Aksi takdirde bir 
lakırdı söylersen şapkamı kal
dınnm.Çocuğunu da öldürürler. 
Bak! Bak 1 işte Fransova ge· 
liyor. 

Marjans yolu üzerinde bir 
toz bulutu havaya kalkıyordu. 

Bu bulut arasından bir ses 
işidildi: 

- Janl Janl Benim •.• işte 
geldim. 

- Fransoval Fransova! im
dadıma koş! 

Hanri vahşi bir susma ile 
pençereye yaklaştı. 

- işte çocuğun öldürülme· 
sine sebeb oluyorsun! 

Sözlerini söyledi. 

- Merhamet! Susuyorum! 
Sana boyun eğiyorum. 

Bu anda Fransova dö Mon
moransi de kapıyı şiddetle 

iterek heyecan içinde içeri 
girdi. Sevinç içinde scndeliye
rek durdu ve kollarını uzattı: 

- Janl sevgili melek! 
Siizlerini söyliyebildi. 

" u n 

Birçok kimselerin ve balta 
Konne Tabl'ın bile öldüğünü 
sandığı Fransova do Monmo
ransi aylarca esaretten sonra 
dönüyordu. 

Fransova iki bin suvari ile 
yola çıktığı halde Teruana an
cak 900 kişile gidebilmişti. 

Diğerleri yolda kalmışlardı. 

Tam vaktinde yetişmişti. Var
dığı günün akşamı Alman ve 
İspanyollardan ibaret bir kol
ordu şehrin etrafını çevirmişti. 
Lağımlar kazmağa başlamış• 

)ardı. Ertesi günden sonra 
ilk hücum yapıldı. Birinci 
Fransovanın eski silah arka· 
daşlarından olan Esse bu sal
dınşta öldü. Fr:ınsova Dö Mon· 
morans'ın gayretile şehir iki ay 
müddetle müdafaa edildi. Bu 
bir avuç kahraman bombardı
manla tahrib edilen şehrin he
nüz duman çıkan harabeleri 
arasında birbiri ardısıra düş

manı püskürttüler. 
Üçüncü ayın başında düş

manın konuşma işyarları gel
diler. Tekliflerde bulunacaklar
dı. F ransovayı biraz un ile 
kıyılmış samandan yapılan ek
meği yerken buldular.Etrafında 
ise zayıf, üstübaşı yırtık ve fakat 
arslan yürekli birkaç sübay 
vardı. Konuşma işyarları impa
ratorun tekliflerini bildirdiler. 
Fransova tam cevap vereceği 

sırada Fransızlar : 
- Sonu var -

Italyan - Habeş arbı 
Şimal ve Cenup cephelerinde son 

Vaziyette bir değişiklik olmadı 
Adis - Ababa ile teJgraf rnuhaberatı ke~ilmiş gibidir 

Eritre akınlarının tafsilatı alınmadı 
ltalyanların harp planı Habeşi Fransız ve ıngiliz Somalilerinden 

Ayırmayı istihdaf ediyor - Yardımcı kuvvetler 
Adıs Ababa, 9 ( A. A ) -

Resmen bildirildiğine göre, ne 
şimalde ne de cenupta yeni 
hiç bi rşey olmamıştır. Habeş 

hükumeti her üç cepheden de 
bugün hiçbir haber alamamış
tır. Bu da gösteriyor ki, hüku
met merkezi ile olan telgraf 

mubaberatı ya durmuş veyahut 
da Italyan uçakları tarafından 
tahrib edilmişti r. Herhalde şu
rası şayanı hayrettir ki resmiğ 
telgrafların gelmesi için yaya 
koşucu postaları teşkil olun
muştur. Koşucular günde 50 
kilometre kadar mesafe kate
diyorlar. 

Eritre alunları 
Resmiğ Habeş çevenlerinde 

Habeş kuvvetlerinin Eritreye 
akın yaptıkları hakkında hiç
birşey bilinmediği söyleniyor. 
Ayni çevenler son günlerde 
ltalya ordularının işgal ettik
leri mevkilerden hiçbirinin geri 
alınmadığını da kabul ediyor
lar. Maamafib harb cepheleri
nin birçok noktalarında çarpış
malar olmuş, ltalyan hava filo· 
su A vas üzerinde keşif hare
ketlerinde bulunmuşlardır. Bu 
mevki Adis-Ababa'dan kuş 

uçuşu ile 130 kilometre mesa
fededir. 

Oöniillii Habeş tayyarccisi Driyn ve Ne/son 
ltalyan uçakları da Harrar us- 1 atle takviye kuvvetleri gön-

tü d D d b d - dermektedirler. Cenup orduları n e re eva cenu un a go- . . 
Japonyadan gelme mühım mık· 

rülmüşlerdir. Bu keşiflere ba
kılırsa Italyanların yapacakları 
ilk hareketi şimal ve cenup 
ordularının müşterek bir ha
reketle Fra sız ve lngiliz so
malilerini Habeşistandan tama
m'.yle ayırmak ve yegane de
miryolu hattına hakim olmak
tır. Daha şimdiden cenub İta!-
yan ordusunun öncüleri Oga· 
den çölünde elli kilometre ka· 
dar ilerlemişlerdir. 
...... .. 

Habeş tayyareleri 
ltalyanların hedefleri Yardımcı kuvvetler 
Adis - Ababa - Cibuti de- Resmiğ malumat olmamakla 

miryolu, bu noktada Vas nehri beraber şurası biliniyor ki, He-
gemektedir ki burada çok mü· beşler yalnız şimal ordularına 
him bir köprü vardır. Diğer değil cenup ordularına da sür-

tarda silah almışlardır. Şimal

de ltalyanlar uçakları vasıtasile 
yakında ilerleyecekleri araziyi 
en ince teferrüatına kadar tet
kik etmektedirler. Habeş ma
kamatı ltalyan uçaklarının 0-
gaden' de kimyevi maddeleri 
ihtiva eden bombalar kullan
dıkları hakkındaki ittihamlarini 
tekrar etmektedirler. 

Resmi bir ~talyan 
tebll!)I 

Roma, 9 ( A.A ) - Resmiğ 

tebliğ : 
Kolordu tarafından işgal edi

len hat üzerinde küçük dev
riye faaliyetleri müstes
na olmak üzere dün sükunet 
cari olmuştur. UçaklAr hiç bir 
düşman tahşidatı görmemiş
lerdir. 

Adua alınmadan bir gün 
önce 23 yerli taburu tarafından 
yapılan hücumda Habeş zayiatı 
içlerinde şefler de olduğu hal
de çok ağırdır. iaşe teşkilatı 

devam etmektedir. 
Maltada ltalyan casuslar 

Malta, 9 ( A.A) - Ekserisi 
ltalyan olmak üzere birçok 
kimse bugün casusluk suçuyle 
sorguya çekilmiştir. 
lnglllz denlzaıtı gemllerl 

Cebelüttarık: 9 ( A. A ) -
Dört lngiliz denizaltı gemisi 
bugün lngiltereden buraya 
gelmiştir. Yanlarında bir de 
denizaltı yardımcı gemisi vardır. 

Aksuma karşı bütün 
taaruzların kan içinde 

Italyan 
boğuldu 

- Baştarajı J 11ci say/ada - 
lasa son damla kanına 
kadar mukavemet etme
sini blldlrmlştlr. Zira 
bUtUn tlabeşlstanın kur
tuluşu bu Musaall dağı 
üzerindeki mukavemete 
bağlı görUlmektedlr. 

Musaali dağı C:buti- Adis 
Ababa demiryolu yakınında 

olduğundan burası ltalyanların 

eline geçerse Adis Ababa 
tehlikeye düşecektir. Çünkü 
Harcar ve Diredaua şehirlerine 
giden yol ltalyanlara açılmış 
olacaktır. Çünkü Harrar ilin
deki Ras Nesibu ordusu Ual 
Ualdan ilerilemekte olan ltal
yan generalı Grazyaniyi karşı
lamak üzere Harrardan cenub
da Cicikoya doğru uzaklaşmış 
bulunmaktadır. 

ADIS-ABABADAN 
GiDiYORLAR 

Adis·Abebadan ecnebilarin 

çekilmesi devam ediyor. Bugün 
1200 kadar ecnebi şimendiferle 

Cibutiye hareket etmişlerdir. 
Bunların arasında (11) Ameri

kalı, (80) lngiliz ve (250) Mi
sırlı vardır. Yunanlılar ve Hint
liler Cuma sabahı hareket 
edeceklerdir. 

Cebelüttarık, 10 ( A.A) -
Mendos Namos adındaki lspan
yol kruvazörü dün akşam El-

• 
cezireye hareket etmiştir. 

AMERiKA KIZILHAÇI 
iANE TOPLUYOR 

Vaşington, 10 ( A.A ) -
Amerikan kızılhaç cemiyeti ül
kedeki üçbin yedi yüz dokuz 
şubesine Habeş kızılhaçına ya
pılacak yardıma iştirak etme
lerini bildirmiştir. 

iT AL YANLARIN 
TASAVVURLARI 

Roma, 6 (P.S) - ltalyan 
noktai nazarı merkezi Habe-

şista nla Negüsün zaptederek 
haraca bağladığı vilayetler ara

sında fark gözetmektedir. ltal

ya birinci kısımda arsıulusal 
bir yardım rejimi dahilinde 

Negüsün tahtını ve perestişini 
mvhafaza etmesine taraftar ise 
de N egüsün kolonize ettiği 

vilayetlerde, bu bölgeleri can
landırmak ve feyizlendirmek 
mandasının ltalyaya verilmesini 
istemektedir. ltalya sevkülceyş 
bakımdan olduğu kadar tabiiğ 
zenginliği bakımından da önem
li bir toprak parçasını işgale 

muvaffak olursa lngiltereyi kü
çük düşürmekten çekinerek 
bu kadarla iktifa edecektir. 

Bunun için de Italyan ordu
sunun bugüne kadar ele ge
çirdiği yerlerden başka yüz 
kilometre derinliğinde bir top
rak bölgesini ele geçirmesi 
beklenmekte imis .. 

Zorlama 
<l. .. ~.ı~ 

Tedbirleri etrahnda 
Avusturya ve Macar 
delegelerlnln sözlerl 
Cenevre, 9 (A.A) - ltalyao 

Habeş anlaşmazlığında zecri 
tedbirler meselesini tetkik et· 
mek üzere tekrar çağırılan 
uluslar sosyetesi assamblesi 
bugün saat 16 dan biraz sonra 
toplanmıştır. 

Avrupa devletlerinin ekse
risini dış bakanları temsil edi
yordu. Halkın ve basının ilgisi 
geçen toplantılardan çok daha 
fazla idi. Assamble başkanı 
Çekoslovakya dış bakanı B. 
Benes assamblenin çağmlma
sını icap ettiren hadiseleri bil
diren bir diyevle celseyi açmış 

lta lyan hareketinin uluslar sos· 
yetesi paktını muhil olduğu 

hakkındaki konseyin pazartesi 
günkü J.-ararını okumuş ve cel· 
sede takip olunacak usulü mü
zakere hakkında tekliflerde 
bulunmuştur. Yarım saatten 
fazla süren izahatten sonra 
assamble bu meselenin ruzna
meye alınmasını ve derhal mü
zakere edilmesini kabul et
mişt:r. Bunun üzerine başkan 
B. Benes önceden hazırlanmış 
bir takım direktifler vermiştir. 
1- Konsey bu mesele ile 

meşgul olmakta devam ede
cektir. 

2- 15 nci maddeyi, yani 
hakem usulünü ele almak as· 
samblenin işi değildir. 

3- Konseyin karan hak
kında üyeler durumlarını bil

dirmelidirler. ihtiraz kayıtla

rında bulunacaklarla kararın 

tadilini istiyeceklere söz veri· 
lecek ve intinkaf tasvib mahi
yetinde telakki olunacaktır. 

4 - Zecri tedbirler mesele· 
sinde bazı devletlerin hususi 
durumları ayrıca teşkil oluna
cak bir komiteye havale olu
nacaktır. 

Bu direktiflerden sonra ilk söı 
alan Avusturya delegesi olmuş
tur. Avusturya delegesi mem
leketinin zecri tedbirler kabul 
edemiyeceğini söylemiş ve sadık 
dost ve büyük komşu olarak 
tavsif ettiği ltalyaya Avustur
yanın sempatisini ehemmiyetle 
kaydettikten sonra bu dostluk 
devam edecektir. Uluslar sos
yetesinin ödevi barışı idame 
etmektedir, demiştir. 

Sonra, Avrupada ekonomik 
zecri tedbirlerin bilhassa gayri 
müsaid ı;ebepler dolayısiyle 

müşkül vaziyette bulunan dev
letler için yaratabileceği tehli
keleri anlatmış ve demiştir ki : 

- Bu devletler yalnız ken
dilerini değil alacaklılarını da 
düşünmek mecburiyetindedirler. 
Esasen Avusturya 20 Nisan 
1922 tarihli beyannamesinde 
zecri tedbirler hakkındaki nok
tai nazarını bildirmiş ve bu 
beyanname esas itibariyle Lo

karno muahedesine de geç• 
miştir. 

Avusturya delegesinden son
ra söz alan Macar delegesi 
ayni yolda konuşmuş ve de
miştir ki: 

Uluslar sosyetesinin vazif~si 
barışı idame etmektir. Bu ise 
her türlü barb sebebinin izale
sini tazammun eder. Harbe an
cak nihai çare olarak müraca
at edilebilir. Arsıulusal hayat 
statik olamaz. 

Macar delegesi memleketinin 
ltalyadaki mahreçlerini muha
faza etmek mecburiyetinden 
dolayı ekonomik zecri tedbir
ler karşısındaki müşkil vaziy .. -
tini anlatarak sözlerini bitir
miştir. 

Bunun üzerine assamblt> mü
zakereyi yarın sabah saat 10, 
30 a bırakmıştır. ilk olarak 
ltalyan delegesi B. Aloisi söz 
almıştır. 
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Gizli Diplomasi 
Solların tazyiki önünde gizli Dos

yalar açıldıkça açılıyordu 
Bay Renodel söylevinde şöy· 

lece devam etmişti ; 
- işte Rue ihtilali mütte· 

fikleri harp gayelerini açıkça 
bildirmeğe mecbur ediyor. Rus· 
yanın istediği izahı vermek için 
hazırlanan pita karanlıktır." Ni
çin ? Zira ne düşündüğünüzü 
açıkca söylemiyorsununz da 
ondan, Daha fazla hakıkatları 
saklamayınız. Müphem sözlerle 
kendimizi aldatacak değiliz. 
Biz mes'ul millet vekilleri sıfa
tıyla M. Gaston Doumergue'in 
ne tarzda hareket ettiğini bil
mek isteriz. Fevkalade murah· 
hasımız kimin teşebbüsüyle ve 
ne münasebetle harekete geç
miştir. Teati edilen mektupla
rın meali nedir. O günün Baş· 
bakanı bu teşebbüs hakkında 
nder duymuştur? işte bütün 
bunları öğrenmek isteriz. (Sos· 
yalist, radikal ve radikal sos· 
yalist sıralarından bu sözler 
tiddetli alkışlarla karşılandı ) 

Rlbot dosyayı açıyor 
Başbakan Aleksandr Ribot 

esas itibarile Deumergue'in 
Rusyada deruhte ettiği vazi· 
feyi takbih etmekte olmasına 
rağmen Renodelein sorularına 

cevab vermekten çekinmemişti: 
- Işık mı istiyorsunuz? Is· 

tediğinizi fazlasile vereceğiz. 
Saklıyacak birşey yoktur. Kü· 
çük Asyanın paylaşılması işinde 
teşebbüs bize aid değildir. 
Ermenileri korumak vesilesile 
Lürkiyenin doğu illerine giren 
ve burada hakimiyetini geniş· 

!etmek sevdasına kapılan Rus· 
ya bu paylaşma teklifini orta· 
ya atmıştır. Öte yandan Irakta 
ilerliyerek Bağdadı ele geçiren 
lngiltere de işe karıştı. Fransa 
eski bir ananasına sadık kala· 
rak: " Küçük Asya ile ilgim 
yoktur ,. dedi. Suriye bizi nü· 
fuz mıntakamıza dahildi. Onun 
ile yetiyorduk. Avrupadaki va· 
ziyetimize gelince Fransa fü
tuhat fikrile harb etmiyordu. 
Bu sözüme cevab olarak diye· 
ceksiniz ki: 

- Renin sol yakasını almak 
isterseniz bu fütuhat değil 

mid r? 
Açıkça konuşalım. Geçen 

ikinci kanunda lngilterenin ta· 
lebi üzerine Londra elçimiz va· 
sıtasile harp gayelerimizi bil· 
diren bir mektup göndermiştik. 
Hiç birşey saklamadan söyli· 
yeceğim. Bu mektupta diyor· 
duk ki: 

"Alsas Lor eni 1815 muahe· 
des le parçalanan şeklile de· 
ğil, repübliken federasyonunun 
unutulmaz gününde serbestçe 
Fransaya verildiği şekilde is· 
tiyoruz. 

Ayni zamanda Fransa ile 
Almanya arasında bir tampon 
vazifesini gormek üzere Renin 
sol kıyısının muhtariyeti dü
şünülebileceğini de ilave edi· 
yorduk. 

M. Doumergue ikinci kanun 
sonunda Rusyaya giderken bu 
mektubu yanında götürmüştü. 

Renodel - mektubu aynen 
okur musunuz? 

M. Ribot biraz tereddütten 
sonra mektubu da okudu. 

-Bu mektubu kim yazmıştır? 
- Hariciye nazırı ..• 
Renodel - Nazırlar mecli· 

sinden geçtimi? 
ı..-.- - Evet. 

Piyer Lava! - Bu mektubu 
aleni celsede okumak lazım. 

Hanri Larok - Bütün mek· 
tup bundan ibaret mi? 

Başbakan - Budur. Fazla 
birşey yok. 

Kiossat - Şu halde bu mek· 
tubu ordu bültenlerinde neşret· 
tiriniz. 

Başvekil - Şunu da söyle
meliyim. Bu mektubun kabul 
edildiği celsede nazırlardan 

yalnız M. Thomas yoktu. Bun· 
dan ötürü onun haberi olma
mıştır. Fakat meclis mektubun 
metı;ıini kabul ettikten sonradır 
ki M. Dumerg Petrograda ha
reket etmiştir. Orada Çarla 
görüşmüş, istenilen iyzahatı 

vermiştir. Bundan sonra da 
Çar Nikola mektubun ihtiva 
ettiği müddeiyatı tasvib et
miştir. 

Nihayet yine Briand'ın söz 
söylemesi, bütün tenkidlere 
cevap vermesi iycap ediyordu. 
Onun yavaş yavaş yükselen, 
tizleşen sesi duyuldu: 

- Harb gayelerimiz, yahut 
ta benim harb gayelerim şun· 
!ardı: 

Alsas-Loren bizim olmaktan 
hiçbir zaman çıkmış değildir. 

Bize dönecektir. Meşru tami· 
rat .. Fakat siz diyeceksiniz ki, 
şu halde şu küçük Asyayı 

paylaşmak veya Renin sol ya· 
kasında yerleşmek fikirlerine 
ne diyelim? Baylar sizden rica 
edılrim, şunu gözönünden uzak 
bulundurmayınız: Gündelik ha· 
diselerin hükumete tahmil et· 
tiği mes'uliyetler hadiseleri 
neticelerile karşılamasını, ge· 
reken tedbirleri almasını za· 
ruri kılmaktadır. Şu halde ile· 
ride kullanabill'çeği veya kul· 
lanmıyacağı rehineleri de elin· 
de tutmağa mecburdur. 
Almanyanın karşısında yalnız 

müttefikimiz Rusya ile beraber 
olsaydık, Belçika, Sırbistan, 

Romanya, İngiltere ve ltalyayı 
ilgilendiren d" ğer davalar ol· 
masaydı meselenin halli kolay 
olurdu. 

- Sonu var -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Konya ovasının 
Sulama işi .. 

Konya ovası sulama alanının 
birkaç yıl süren kuraklıktan 

sonra susuz kaldığını ve hüku
metçe Beyşehir gölü suyunun 
çoğaltılması için tedbirler ara· 
nıldığını, bu arada Sarısu çayı· 
nın göle atılması için İnceleme· 
!er yapıldığını yazmıştık. Bu iş 

için sulama idaresinin hazırla· 

yıp Tarım bakanlığına verdiği 

projeler Bayındırlık bakanlığı· 
na gönderilmiştir. Konya sula· 
ma idaresi direktörü B. Aziz 
de işler hakkında direktif al· 
mak üzere Ankaraya gelmiştir. 
Projeler onaylandıktan sonra 
Konyaya dönecek ve kanalla· 
rın açılmasına hemen başlanı· 

lacaktır. 

Kültür Bakanlı
ğının bir genelgesi 

Kültür Bakanlığı bütün kül· 
tür direktörleriue birden ge· 
nelge göndererek öğretmen· 
lerın bulundukları yerlerdeki 
halkevlerine üye olmalarını iı· 
temittir. 

Anıtlar 
Başbakanımızın 
Türk Anıtlarının 
Korunması 
Verdiği bir emir 

• • 
ıçın 

Fransada 
• ••••• 
Üç · sene aske•lik ?-
aır Fransır gazetesinin 

balon1.1 

ı•~----Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

" Yapılan Satışlar 
~ ~ 

Uzum 
Çu. Alıcı Fiat 

2039 Üzüm kurumu 6 9 
695 Alyoti bi. 5 50 11 
693 H Z Ahmet 5 25 7 75 
437 S Süleymano 5 75 14 50 
436 K A Kazım 6 75 11 

t1 Te,rlnlevel teS~ 
-

Az işitenlere mahsus 

Kulak aletleri 
Yeni model 
Yeni çeşit 

Kulaktan geçme 
küçük düğmeli 

model 

TİLKİLİKTE 
Yeni "İzmir,, eczanesi _ 

Başbakan ismet lnönü tel· 
grafla bütün illere şu tamimi 
yapmıştır: 

"Müteaddit tebliğlere aykırı 
olarak bazı vilayetlerde idare 
amir ve belediye reislerinin 
vakıflar akar ve hayratına karşı 
kanunsuz ve yolsuz harekette 
bulundukları ve yıkılmak üze· 
redir diye sapa sağlam bina· 
!arı çarçabuk yıktıkları ve da· 
ha buna benzer hareketlerle 
hem evkafı hem u•usal kültürü 
zorladık !arı anlaşı lmaktadır. 

Jur gazetesine göre Fransız 
genel kurmayı zorlama tedbir· 
leri münasebetile F ransanın 
süel vaziyeti üzerinde bazı 
noktalara hükumetin nazarı 
dikkatini celbetmiştir. Fransız· 
ltalyan andlaşmasının imza 
edildiği gündenberi doğu ku· 
zeyi sınırlarındaki kuvvetler· 
den bir kısmı Almanya sınır· 
!arına alınarak doğu sınırları

nın takviyesine tahsis edilmiştır. 

387 inhisar idaresi 5 50 7 -
1550~;;;;;;;;;;;;;.;;. ... _... 321 H Alyoti 8 12 

308 Beşikçi Z 5 50 
329 Halim Alan. 6 
251 Ş Riza Halef 7 
238 J Taranto M 5 50 

~ 15 Bayanlar 
13 50 Türkiyeye ilk defa getirt· 
13 50 mege muvaffak olduğUlll 
14 25 dünyanın en son siste~ ": 

Kanunlarımızın gösterdikleri 
yollar dururken bu gibi hallere 
sapanların kendiler:ni ağır 

mes'uliyete koymuş olacaklarını 
bildiririm. 

Fransa Cenevrede açıktan 
açığa ltalyaya karşı cephe 
alacak olursa şimal denizinden 
Akdenize kadar bütün sınırla
rın sıkı sıkıya muhafazası iycap 
edecektir. Genel kurmay bu
günkü süel kanunla bunu im
kansız gördüğünden bu tak
dirde üç yıl askerlik hizmeti· 
nin kabulü zaruri olacaktır. 

233 D Arditi 6 
225 T Debas 
209 Vitel 
215 J Kohen 
146 Y ı Talat 
129 Albayrak 
98 Ş Remzi 
82 S Emin 

5 37 10 50 
6 75 7 
6 50 8 50 

5 25 8 25 
6 50 8 75 
7 25 14 50 
7 8 25 
6 50 6 75 

11 50 13 50 

en mükemmel makinesıle . 
dakikada 11 aylık ondüfeyı 
korkusuz, tehlikesiz ve her 
çeşit saçları hiç sıcaklık duY: 
madan yalnız kadın berber• 

Minik Sıtk• 
yapar. I 

Geçeciler caddesi 4 k•~; 
yeni binasında. Telefon 31 Türklü . ün yüksek abidatına 

ve yadigarına karşı saygı bes
lenmesini isterim.,, 

Mamafih bu haber "Jur,, 
gazetesinin ltalya aleyhinde 
zecri tedbirler alınmasını isti· 
yen sosyalist ve komünistleri 
korkutmak için ortaya attığı 

bir balon sayılıyor. 

82 H Alberti 
64 K O Ahmet 
49 Şınlak Z 6 50 

7 75 
6 50 
8 50 

s25ıı ......... c~3~13~2~ı ...... ::::~ 
17 50 ,..;.;.;..;.._..;.. _ _. ..... . 

Çocuk bal{ımı 
Kongresi 
lkinciteşrin sonlarında Ati· 

nada toplanacak arsıulusal ço· 
cuk ba« ım• kongresine çocuk 
esirgeme kurumu namına mua· 
melat direktörü B. Mehmed 
Ali gidecektir. 

Balıkçılık 
Hakkında verilen 
Rapordan sonra 

Bir kaç hafta önce, Ekono· 
mi bakanlığının, balıkçılık böl
gelerinde bir inceleme yaptık· 
!arını ve Türk balıkçılığının 

nasıl organize edilmesi lazım 
geldiği hakkında bir de rapor 
hazırlandığını yazmıştık. Haber 
aldığımıza göre bakanlık bu 
işi de önemle ele almıştır. Pek 
yakında halıkçılarımizı sevin· 
direcek ve balıkçılığı kurtara
cak tedbirler alınacaktır. 

Parasız 

Y atılı1arın evrakı 

Gümrüklerde iş gö
remi yecek kim esler 

Bazı kimselerin gümrük ko· 
misyoncusu, maiyet memuru ve 
tüccar müstahdemi olmadıkları 
halde gümrüklerde iş gördük· 
!eri yapılan teftiş sonucunda 
anlaşıldığından gümrükler ge· 
nel direktörlüğü alakadarlara 
bir tamim yaparak bu gibi 
kimselerin iş görmelerine mey· 
dan verilmemesini ve müsama· 
ha gösteren memurlar hakkın· 
da kanuni takibat yapılmasını 

bildirmiştir. 

Göz He~imi 
MITATOREL 

Adres • Beyler Numan 
Zade sokağı Ahenk mat· 
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 

45 L Reciyo 
42 M Hıfzı 
40 F Z Abdullah 

6 50 
9 50 

40 Manişa B Ko 11 50 13 
28 lbrahim Rasih 6 25 6 25 
25 Çolak O Nuri 8 8 
24 P Paci 7 7 
7910 Yekun 

271894 dünkü satış yekunu 
279804 umumi satış yekiinu 

incir 
Çu. Alıcı Fiat 
6924 Muhtelif 4 50 17 50 

Zahire 
Çu. Cinsi Fi at 
240 Buğday 

40 ton " 
24 Akdarı 

119 Bakla 
283 Fasulya 

29 Börülce 

5 87 6 

3 56 
4 75 

8 62 
5 50 

4 Kumdarı 6 
2091 P çekirdeği 2 30 

665 ke palamut 250 
221 balye pamuk 42 

40 K ceviz 14 

• 

3 56 
4 75 
9 
5 50 
6 
2 35 

480 
42 50 
14 

Para Piyasası 
10-10-1935 

Kültür bakanlığı parasız ya· 
tılı İmtihanlarına girmiş bulu· 
nanların bakanlığa tamamen !~ r;r,M//T.U'Z..ur.a~/l/ı·zm'///J'JDo-.L/.0zk//'.tzozxr'..<~, 
gelmiş olan binden fazla evra· , ~ ~ 

Alış 

Mark 50 20 
İsterlin 615 

Satış 
50 70 

620 
kını gözden geçirmeğe devam A~ H 1 ı ., 
etmektedir. Tetkiklerin on gün :.~:' met u ulı. Si ~ 
sonra biteceği anlaşılmaktadır. _, 
Bu yıl liselere parasız yatılı 

olarak 300-350 talebe a lına· ' 

Fr. Frangı 8 28 
Dolar 80 05 
Belga 21 15 
İtalyan lireti lO 20 
İsviçre F ran. 40 82 

8 30 
79 45 
21 50 
10 30 
41 10 
85 37 caktır. ~ ALA TAŞ -

Askerlik yapmamış~ lç hastalıkları doktoru 
Florin 85 

k k k 1 ~ Kemera ltı .Şamlı sokak No.20 ~ yü se o u diplo- W'LU/'//////LZZJr///J'fLZL/Z7:Xl 

Kr. Çekoslo. 5 24 
Avstr. Şilini 23 50 

5 27 
24 

1 mahların atanmaları 
Yüksek okul diplomalıların· 

dan süel ehliyetnamesi olmı· 
yanlar ile süel orta ehliyetna• 
mesi olanların kendi isteklerile 
askere gidemiyeceklerine göre 
bunların devlet ışlerinde ücret 
ile işyarlık etmeleri hakkında 
önce Bakanlıklar Kurulunun 
verdiği karara ek bir karar 
alınması için Finans Bakanlığı 
Bakanlar Kuruluna bir önerge 
yazmıştır. 

Kazanç fazlaların-
dan alınacak vergi 

Beyanname usulile kazanç 
vergısını veren mükelleflerin 
verdikleri beyannamelerin göz· 
den geçirilmesi sonucunda be· 
yannamede yazılı miktardan 
fazla olarak meydana çıkarıla
cak olan kazançların beyanna • 
medeki miktara göre yüzde 
onu geçtiğini, ve fakat bin li· 
rayı bulmadığı hallerde nasıl 
hareket edileceğine dair Finans 
bakanlığı defterdarlıklara bir 
tamim göndermiş ve mükelle· 
fin kastı anlaşılırsa bu farkın 

' cezalı olarak ahnması lizımgel· 
di!rini bildirmistir. 

l.baylık 
sun dan: 

sayım büro-
• 

Savıın ve kontrol memurla· 
rının dikkat nazarına: 

1 - Kontrol ve sayım memurları, birbirlerile tanışmak ve 
görüşmek için bu ayın 12 nci cumartesi günü öğlederı sonra 
saat dörtte ikinci maddede gösterilen yerlerde bulunacaklardır. 

2 - A • Birinci mıntaka kontrol ve sayım memurları • 1 mın· 
taka numarasından 552numaraya kadar • Halkevinde, 

B • ikinci mıntaka kontrol ve sayım memurları • 553 mıntaka 
numarasından 1067 numaraya kadar - Ba•mahane belediye 
zabıtası mevkii önünde, 

E • Üçüncü mıntaka kontrol ve sayım memurları • 1068 mın· 
taka numarasından 1422 numaraya kadar • Sanatlar mektebinde. 

D • Dördüncü mıntaka kontrol ve sayım memurları • 1423 
mıntaka numarasından 1686 numaraya kadar • Alsancak Gazi 
ilk mektebinde, 

E • Beşinci mıntaka kontrol ve sayım memurları • 1687 mın· 
taka numarasından 2162 numaraya kadar • Eşrefpaşa belediye 
zabıtası mevkii önünde, 

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

3 - Zabıtai belediye amirleri o gün ikinci maddede yazılan 
toplantı yerlerinde hazır bulunacak ve tanışmaya yardım edecek 
ve ieap eden talimatı da vereceklerdir. 

10-11 3317 (3270\ llbayhk 

Doktor 

Kemal Şatir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci BeY' 
ler sokağı 65. Tel. 3956 

E "K . ycad• 
vı a.antına tramva 

desi No. 596 Tel. 2545 _,,,,,,. 

Müzayede 
_ İle fevkalade 

Büyük satış ,r 
13 - Teşrinievvel-935 r;ıdJ 

ğünü sabahleyin saat 1 ç~ 
Tramvay caddesi Mektu§,ı· 
yokuşuna varmadan evvel ,ıı 
hane mevkiinde 425 n~ıı>%f' 
evde maruf bir aileye aıd bD' 
kalade lüks ve nadide ıı>~ıır· 
yalar müzayede ile satıfaca ,;f 

Mavundan mamul gayet ı• fe 

büfe kare yemek ınasas;esİ· 
altı aded maruken iskelll elO· 
veni bir halde, L, NeUP t•' 
markalı Alman piyano \le i~i 
buresi, maruken kanepe \le 80p 

koltuk, şemsiyelik, Caııılı 111.bB' 

orta masası, 10 parçad~P ;arlı 
ret Şam sadef, işleınelı Iafl• 
oda takımı, sigara sebP: 0e, 
soba ve boruları, kütliP ~şf' 
bir aded iki kişilik niker kl•r•• 
yola maa sumyası ve yatıı3 lı'' 
maundan mamul moderıı d l•P• 
pılı şifinyeralı aynalı 0 ;Jıi 
tuvalet ve iki komid~~usU~ııt' 
aded birer buçuk kişılik klıı''' 
yola maa somyası ve yat~1111yo 
çocuk karyolası, Emaye t fef' 
ve termosifon ve sut ve e 118Jı 
ruatı, Ceviz iki kapılı sfpot' 
dolap. lavuman tuvalet v~aJatl• 
selen lavobo gece laJll . 50P 

nakış dikiş Singer ınakiııes\ııb 
model Silko markalı 7 ı:~iso~ 
radyo, iki diyaframlı ·pelıli 
gramofon 30 plağiyle, 1 

118tiı 
Şezlong, Amerikan duva~ ~,be' 
mavundan şifinyeralı do a JI•'' 
şik, sarı ve bakır ınaııgadı;rt 
cevizden mamul açılır '!"'' 
köşe masa, etejer kuşlu 11 ıe~' 
çocuk arabası, yağlı b0 Y

11 
MI' 

5ıııı 
halar, bir çok he:ı.araıı ıJef• 
ye, bronz pençerc korıı~eıet 
ve halı, kilim ve se~~ıyala' 
ue saire bir çok ıııo 1 

bilmüzayede satılacaktır· 
H . ~ 
amış: ··Jıs 

Mobilyalar gayet Ju ·ştİ''Jı 
satış acele olduğundan dı e ~6· 

k · tifa • edecek zevat ço ıs yıııı•' 

recektir. Fırsatı kaçırnıJl ,ıoıı~ 
Fırsat artırııı• ~ 
Aziz Şınık ,'f · 

1-3 ( - ---· 
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Sahibinin Sesi 
EN SON ÇIKAN PLAKLAR LiSTESİ 

FE 82 

AX 1857 Neden böyle rturgunsun 
Kaşlarını bana çatma 
MÜZEYYEN 

AX 1858 ( Mecnun 1 ci kısım 
Mecnun 2 ci kısım 

KÜÇÜK NEZİHE 

AX 1859 

AX 1860 

AX 1861 

AX 1862 

AX 1863 

AX 1864 

AX 1855 

( 
Bir bahar akşamı 
Nafile gülme 

NAZiLLİLt AHMET FEVZİ 

( Niğdem. Türkü 
Talas yolları. Türkü 
PERiHAN 

( 
Rakıcılarız biz 
Yıldızlar parlıyor 

( 
S 1 T K 1 Baba 
Söylenmez ötesi 
Af alınuae Şe!lses ve Sıtlu lJ!!!!E_ 
Sıtkı Babanın mektebi 
MUSTAFA 

( 
Başım senin göysünde 
Feryad eder bu gönü! 

Urfalı M E H M E T 

( 
İbrahimi hoyr~tı 
Urfalıyım ezelden 

MANDOLİNATA 

( 
lzmir kasap havası 
Beyoğlu Silba havası 

AVYERİ 
AX 1856 ( Soferaki 

Çahpina 

!rnıutıu Sa baylığından : 
~ud kasabasınöa belediye binası olarak inşaatının ikmali 
Ylptırıı e en natamam binanın mevcut keşifnamesi mucibince 
~. gG llıası için sekiz birinci teşrin 935 gününden itibaren on 
"'-e a ~Ü~detle açık eksiltmeye çıkarılmıştır. Yapnın keşif-

Y ip llıu~ıbınce tahmini masrafı 1485 lira otuz üç kuruştur. 
ijzere ~ag~ talip olanların şartnameyi görmek ve öğrenmek 
.-\çık eke~ gün için Armutlu belediyesine müracaatları lazımdır. 
)ijzde sıl~rne 23 birinci teşr:n 935 çarşamba günüdür.Taliplerin 
~ltdi Yedı buçuk teminat akçesile beraber o iÜnü Armutlu 

Yts.nde k · h - ti ·1· l omısyonu ma susuna muracaa arı ı an o unur. 
~ 8-11-13-16 (3254 3272 
ı8 ı -- =---il on }{_ d Yenıek ve yatak odalarınızı Haraççı 

ar eşler uıobilyelerile süsleyiniz ..• 

Şube: 

Ankara 
Anafartalar 

Caddesi 
Kınacı Han 

Nu.5 Tel.1426 

Okumadan Geçmeyiniz 
Çay yerine Hervea içiniz 

"HERVEA,, denilen nebattan ihzar 
edilen çayı içtiğiniz takdirde fazla mik
tarda müdrir olduğundan vücuda mazar
rat veren hamızı belvin itrahma muvdf-

fak olursunuz. Bu suretle vücudunuzda 
bir zindelik ve rahathk hissedersiniz, ve 
ROMATiZMA sızılarına karşı büyük bir 
faide t min etmiş olursunuz. 

H. J. LEE - Londra müstamerat 
mahsulatı ithalat ve ihracat müessese-

Si!>ari t sinin; hmir mümessiJi G. D. Giras 
rlcıl•r, ı:ff ve faıla m1\üaıat için lzmirde Yeni Manifatu

et sokak 3 numaraya müracaat ediniz. 
Posta kutusu 234 Tel. 2413 

Enı.a• ~ 
den: 

11 i 
l\"illiye 

n 
Mü tir yetia.ı-

t lı11ıir Mii 
~llellülı 0:::~~~ Mevki Kumandanlığına aid yedi kişilik binek 
tt
1 

lttır. ilı 17/101935 per,embe günü saat lS de satı-
•tekı·ı ı erin 

, ~ 0 
Uatta Milliğ Emlak Müdüriyetine müracaatları. 

~ 
::;=--z~-=-~----İİİİİiiiiii-----------~3~22:0:..__~<3~27~8~)--

d·~lbıi:r ithalat g~m··üğü ;;;-u:-
~ .. ~iiğiiııden: 

%78 OÖo Eşyanın cinsi Tesbit No. 
-. 'r .. ltarıd• Köhne otomobil parçalan 146 
it~ llrtırnıa Yazılı ~tya 25-10-935 nei Cuma günü saat 14 de 

t liinırtı ~UretiJe dahile satılacağından itine gelenlerin 
gii satıı komisyonuna mnracaatlan ilin olunur. 

11-24 3310 (3277) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
BAŞ DURAK 

HAMDİ NÜZ~IET 

Sıhhat Eczanesi 

. . ,. : .. 

Yalnız taze temiz ve ucuz ilaç ve 
tuvalet çeşitleri satar. 

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

Meserret Oteli 
lzmir Kemeralh Hükumet 
Caddesi karakol karşısında 

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

Civar ilçe ve ilbaylardan gelecek konuklarımıza 
haricinde kolaylıklar gisterilmektedir. 

Otelimizde bir gece konuklamak her hakikatı öğrete
cektir. Akşamları temiz hava almak için taraçalarımız müı
tcrilerimize açıktır. 
Aılama ıulanmız meccanendir. 
Yatak fiatlarında esaslı tenzilat vardır. 

Umum Hastaların ı · azarı Dikkatine 
En son sistem mide, karın ,bağırsak, böbrek ve doğru

neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalar, 
kasık bağlan, düztabanlar için taban korsalan gayri tabii 
doğan çocukların vücutlarındaki iğrilikleri doğrultma ci
hazlan, kemik hastalıktan 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 
1LE RAGBET ve tTıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 
ve MuTEHASSlSI 

Fa,hri Hiza 
Bey tarafından yapılır 

Kabul saatleri : 10 ili 12,30 öğleden 
kadar. 

ADRES: İzmir Kaymakam Midhat bey 

sonra 14 - 16 ya 

cadesi No. 20 
( 355) S.7 

Daima Sabit Daima Tabii 

Juvantin Saç Boyaları 
INGİLIZ KANZUK eczanesi laboratuarlarında hazırlanan Ju

vantin saç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen 
olup saçlara tabii renklerini bahfeder. 

Juvantin saç boyalarını kumral ve siyah olarak iki tabii renk 
&zerine tertip edilmiştir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edi
len renk yıkanmak, terlemek hatta denize ~ek •uretiyle de 
çıkmaz. En ciddi ve emniyetli markadır. 

Eczanelerde ve ıtnyat majazalannda araynm. 

·' Doktor 
• 

TA·HSIN KURGAN 
Birinci sınıf emrazı cerrahiye ve 
ameliyatı cerrahiye mütehassısı 
ADRES: 

Çivicihamam civarında Müftü sokak 

Her nevi izahat ve krokiler için aşaiıdaki 

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

Yeni Manifaturacılar çarşısı Saffet sokağı No. 3 1 

Telefon No: 2413 P. K. No. 234 IZMIR 

NİÇİN 
Herkesin dişleri böyle 

beyaz değildir ? 

Çünkü : 

Dişlerin beyaz olması için 

rı·~ inci şart : . . •••••• 

RADYOLiN KULLANMAK 

r2·~ inci şart ta : 
•••••• 

Ağzı yalnız sabahlan değil, her yemekten sonra, mümklin 
olmazsa akşam, sabah mutlaka temizlemektir. 

······················································ı································ı : Bugünden itibaren dişlerinizi bu tart ara riayet • 
: • ederek temizleyiniz! ! 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lzmirliler Istanbulda nerede buluşurlar 

Beyo v lunda Bristol otelinde 

Sirkecide Osmaniyeotelinde 
Her iki otelin müsteciri Tnrklerden en eski otelci 

olan ~.: herkese kendisini sevdiren bay Omer LUl
fldlr. Bay Ömer Lütfi lzmir Askeri otelinin mües
ıisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herkea 
bilir. latanbuJda her iki otel.le koaakhyacakJar kendi 
evlerindeki rahab bulacaklardır. 

BOtOn bu fevka1Ade61dere iliveten fiatlar 
mllthif ucuzdur 



Fratelli Sperco 
Vapur Acente~i 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
Anvers - Rotterdam - Ams

terdam ve Hamburg limanları 

için yük alacak olan vapurlar. 
l - ORESTES vapuru 23 

eylülden 30 eylüle kadar yük 
alacaktır. 

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

3 - HERCULES vapuru 7 
birinci teşrinden 12 birinci teı
rine kadar yük alacakhr. 

4 - HERMES vapuru 21 
blrİDci teşrinden 26 birinci teı
rine kadar yük alacaktır. 

S - GANYMEDES vapuru 
5 ikinci teırinden 8 ikinci teı· 
rine kadar ytik alacakbr. 

Burgas - Varna ve K6sten
ce limanlan için yDk alacakhr 

t - HERMES vapuru 4 bi
rinci teşrinde bu limanlar için 
Jlk alacaktır. 

GANYMEDES Yapuru 19 
hirinci teşrinde bu limanlar için 
Jlk alaca kh . 

SVENSKA ORıENT LıNEıN 
Rotterdam - Hamburg - Co

penhage - Danzig • Gdynia -
Oslo ve lskandinavya limanl.n 
için yük alacak olan vapurlar 

1 - VINGLAND vapuru 2 
birinci teşrinde bu limanlar için 
yl\k alacaktır. 

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

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

SERVlCE MAR1TıM RuUMAİN 
Malta - Katanya - Cenova 

Marsilya - Barselon ve Cezair 
&manian için yOk alacak olan 
Tapurlar 

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

2 - SUÇEA VA vapuru 27 
birinci teşrinde gelip 28 birinci 
lefrinde hareket edecektir. 

Yolcu ve yük alır. 

Zegluga POLSKA S. A. 
kumpanyası 

Doğru Anvers ve Gdynia 
Jimanlan için yük alacak olan 
npur. 

1 - LEW ANT motörii 10 
birinci teşrinde ytik alacaktır. 
HAMiŞ : llindaki hareket 

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

Fazla tafsilat için ikinci Kor· 
donda Tahmil ve Tahliye bi
nası arkasında FRA TELLi 
Sperco vapur acentalığına mü-
racaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2005 

Paris fakültesinden diplomalı 
Dl• tablplel"I 

Muzaffer Eroğol 
Keınal Çctindağ 
Hastalarını her gün sabah 

ıaat dokuzdan baş!ıyarak 

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

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 1 O a 

kadar memleket hastanesinde 

DOKTOR 

Ziya Gökşin 
MERKEZ hastanesi 
KULAK, BOGAZ 

BURUN ŞEFı 
ikinci beyler sokağı 

Beyler hamamı karşısında 
No. 41 

Saat 3,5 dan saat 6 ya kadar:\ 
TELEFON 3686 

E• telefon numarası 2505 

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

Zee & Co. 
WINFRIED vapuru hilen li

manımızda olup Rotterdam ve 
Hamburg için yük almaktadır. 

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

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

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

MOREA vapuru 5 ikinci tet· 
rine doğru bekleniyor. Ham
burg, Bremen ve Anversten 
y&k çıkaracakbr. 

ANUBIS motörü 11 ikinci 
te,rinde bekleniyor. 1~ ikinci 
teşrine kadar Anvers, Rotter-
dam, Hamburg ve Bremen jçin 
alacaktır. 

ARMEMENTH. SCHULDT 
HamburS? 

NORBURG vapuru R birinci 
fe!finde bekfen:vor. AnvPr~. 
Rntterdam ve Hamburg için 
yük afacaktır. 
n~N NORSK~ Middelhavs 

Linje (0/S. A/S Spanskelinjen 
OC\LO 

BOSPHORUS motörti ?3 M
rinci te~r;nde J..ekfen1vor.Oeope 
Dtınkerl< ve Norveç Jiman1arma 
alacakhr. 

Arment Depoe - Anverı4 
EGYPTF. vanurn 20 h•r:nci 

teşrinde bek1eniyor.Anvers Di
rekt icin yük alacaktır. 

ESPAGNE vapuru 5 ikinci 
teşrinde be1<1enivor. Anvers 
Pirekt icin yük alacaktır. 

American Export Lines 
Nevvork 

EXMOUTH vapuru 16 birinci 
teşrinde hekleniyo". 

Nevyork için yük alacaktır. 
EXCELSIOR vapuru 30 bi-

rinci teşrinde bekleniyor. 
Nevyork için yük alacalctır. 

Service Direct Danubien 
Tuna hath 

ALISA vapuru 12 birinçi teş
rinde bekleniyor. Belgrad, No
viıad, Komarno, Budapest, 
Viyana ve Linz için 
ytik 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 

Oliver Ve Şii. 
LİMITET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BıRfNCI 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

Liverpool Hatta 
FLAMINIAN vapuru 16 bi· 

rinci tesrinde Liverpool ve 
Svanseadan ,geljp tahliyede hu
Junacalc ve avni zamanda 19 
birinci teşrin~ kadar Liverpol 
ve Glasuov için yük alacaktır. 

LESRJA N vapuru 26 birinci 
tesrinee Liverpool ve Svanse
adan gelip tahliyede huluna
nacak Yf': avnı zamanda 2 ikinci 
te- ıı; rine karl:tr Liverpool ve 
Gla!'j?<'V için yük alacaktır. 

l..nnt!rı. h11th 
GASTlLTAN vapl1ru limanı

mızda olun on sekiz birinci 
teşrine kadar Londra ve Hul 
için vnk alacaktır. 

MA'RON'AN vapuru 20 bi
rinci teşrinde beldenilmekte 
olup y;rmi sekiz birinci 
teşrine kadar Londra ve Hull 
icin vük ~'aca1<hr, 
THURSO vaouru 1C\1 ci teşrin
de Londra. Hu!! ve Anve""•en 
ge'ip tahlivede bu!unac'\khr. 

The Genera' Stf"arr Vavi
rraf n"' co. Ltd. 

ADJUT ANT vapuru 30 bi
rinci teı;rinde beklenilmekte 
olup 7 ikinci teşrine kadar 
Lo"dra icin viik alacaktır 

DEUTCHE LEVANT LINIE 
SOFIA 28 birinci teşrinde 

Hamburg, Bremen ve Anvers· 
ten beklenmekte olup tahliyede 
bulunacaktır. 

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

Vapurculuk Türk anonim ıirke · 
Ekspres postası 

Sakarya 
Fevkalad~ lüks Yapuru 

PAZAR günü saat tam 18 
da hareket eder. PAZAR
TESi günü saat I& da lstan
bula Galata rıhtımına yanaşır. 

lstanbuldan her Per
••mbe günü lzmir için sa
at tam t& da GALATA 
rıhtımından hareketle Cuma 
günü saat t& da lzmire 
varır. Fazla ' tafsilat: Birinci 
kor don 92 numarada acen· 
teliğe T olefen 3658 ... ·-)~, ~ 

TiREDE 
Iatanbnl ubık Alemdar sıh

hat yurdu hekim' erinden 

DOKTOR 

:süleymanSırn 
Hasta kabulüne başlamıştır 

Tire Tahta kale geçidi 
No. 19/1 

1 - 13 (3234) 

Genç kızlar 
Aranıyor 

Pakette çalışmak için, genç 
kızlar alınacaktır. lstiyenler 
Turan Yağ Fabrikasına ruti
racaat etsinler. 4-7 (3230) 1 ._ 

BU l\r EVSI MDE NEZLE 
BÜYÜ,< BiR AFETTiR 

TRAM VAYIN, OTOB ÜSON, VAPURUN mlkroplu 
Hav sandan SFLAm~T ile kurtulursunuz 

S 1 " ~ • t Sizi nezleden başka menenjit e amet c erı grip ve ağız burunla yol bula~ 
hastalıkları s . a" m t f e r·ı t ~4iZW.BX:ZX77~.o!.'~, bırakmaz... e~ e 

DOKTOR kıt kaybettirir. . 

Başka isimli ben
zerleri size boı va-

Zetai Tara~çıi,& u. DEP~= ~. FERiT ŞlFA 
tç HASTALIKLARI ~ I 

ECZANESi 

mütahassısı N ' 
ikinci Beyler sokağı Türk 

müzayede salonu bitişiğinde ~ x No. 45 1 
Öğleden sonra 15-18 kadar 
hastaJannı kabul eder 

(1250) Telefon 3806 
.. ..... ~il'Zil~~~~~ 

. 
Doktor 

Fahrilşık I 
İzmir Memleket Hastanesi 

Rontken mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayenelarl 

• 

Ve Elektrik T edea vileri 
Yürüyemiyen ve bilhassa 

RAŞİTİK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılar. 

ikinci Beyler sokak fmn 
karşısı N o. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (182) 

OAIMON 
Yıldırım elektrik pilleri Kırmızı etiket 

Bütün dünyaca şöhret bulmuş dayanıklı pillerdir 
Bilu · ı · um cep fenerleri için kullanılacak pil 

DAIMON markalı yıldırım pilleridir 
Pille işliyen bütün dünyanın radyolan Daimon marka 

pilleri tercih etmişlerdir. 
w m 1 ı ı ı ur aı01.zv""~!--lM _____ _ 

DEPOSU : lzmirde Suluhan civarında No 28/9 

Anadolu Hurdavat mağazası 
Ödemişli Hüse "n Hüsnü ticarethanesiclir 

- Neden sizde içaüyonanm -

Fazla 11caklarda iftihanız kesilir yemek yiyemezsiaİI 
diğer taraftan fazla terlecli;mia için kalori sarfecler 
zayıf dllıersiniz. 

Bunu karıılamak bu zayıab telafi etmek lazımdır. 

Ne yapmalı ? 

T ecriibesi yapılmıt binlerce ldfiye gençlik, sıhhat ve 
net'e vermiı olan 

lilna L-Otll 
yi alıp kullanmalı 

Kullanıpta faidesini g&rmeyen yoktur. 
Her eczanede bulunur. 

loşaatrnuı için atidekiibtiyaçlarrnızı pek nonz f iyatJarl• 
temin etmek isterseniz Halim ajta çarşısında 

Kavalah Hasan Nuri 
tioarethaneRinR müracaat ediniz 

ÇiMENTO 
Çubuk demi• ve her nevi çlçekll 

Çıni ve levazımı sıhhiyeden ldvhalar ve bunlaflfl 
teferrüatı envaı banyolar ve teımosifonlat ve heı ~~ 
musluklar ve kanalizasyon için demir dökme bor~ 
vt lngiliz künkleri ve bunların tef e11uatı vesaire ... 

Fiyatlar rekabet kabul etmez 
Ye•ll Çimentola•, Batan •••111•1•• 

En MDs•ll ft•••ltle 
••i•z•mızd• g•tıl•• h 9 

Nasırdan fİkiyet ayıpdır 

Ecz~cı Kemal · Akta 
VAR 

VAR 
Hilil Eczanesi var ____ 

Nuırol Kemal ( 3 ) rtınde nasırıı.ızı yok eder. 30 

""" ·-------..;...~~··~ • h IA •• •• "' •• oıüdil lzmİ" ıt a at gumrugu 
iüiünden; ·t ~o. 

K. G. Eşyanın cinsi T esbı30 
592 T oı. ıeker 

3
0 4 it. 

3 T omates peltesi . nil ,.ıt 1 
Yukanda yazılı eşya 14-10-935 nci Pazart~sı gil, oiefİtt 

açık artırma suretile dahile sablacağından işıne geae ot 
Jit giimrüğü aabı komisyonuna mliracaatlan ilin °

1
11111(:Ji 

. 28, 11 316 


