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Bu çok sevlmll edebi tefrl
kamıza yakında başhyacağı~ { 

Cunı1mriyelin Ve Cumhuriyet Eserinin Bekçisi, Sabahları Çt'kar Siya.M Gazetedir Yeni Asır matbaasında basılmışbr. 

1 ... 

Bir Ha eş tebi·gi 4 saat s··ren ka'nlıbir muharebeden 
Sonra Aduayı kurtardıklarını Resmen bildiriyor 

tın bü ü . 
ltğradıtı k hır ?o~guna 

in .. arını bıldıriyor. 
.. gıJız ve Al 
~ete} . man ga-
ter A ~rı aytarları ile Roy-
~ahe~~:sı.nın verdikleri 

ıse bu muha-

rebede (2500) kişilik bir 
Italyan alayı son ntfe
rine kadar bıçaktan ge
çirilerek katliam edil
miştir. • 
Teyld edilen bir haber 

Brüksel, 11 (Ö.R) - Birçok 
kaynaklardan gelen ve birbi· 
rini teyid eden haberlere göre 
Ras Seyum kumandasmdaH:ıbeş 
ordusu geceden istif:u1" e~crek 
Aduaya hücum ctınışler ve 

şehri almışlardır. Her iki tara
fın zayiah ç.ok büyüktür. ltal
yanlar mukabil bir tanrruz ha
zırlamaktadırlar. Italyan kay
nağından da büyük bir harb 
başladığı bildirilerek Ras Se
yum ordusunun Habeş kuvvayi 
külliyesinden tecrid edildiği 
bildiriliyor. 

ltalyanların tebllğl 

Roma 11 (Ö.R)-Resmiğ bir 
ltalyav tebliği Aduanın Habeş 
ordusu eline geçtiğini yalan
lamakta ve ltalyan ordusu 
başkumandanı General De 
Bono'nun yarın (bugün) fev
kalade törenle Aduaya girece
ğini bildirmekt~dir. Ayni tebliğe 
göre yarın (bugün) Aduadal896 

e250 kışi ik bir alayı doğram şiar 
..................................................................................................................................... 

Fransız gazetelerine göre zorlama tedbirleri büyük 
harbın başlangıcı olacaktır. On alb devletten te
şekkül eden " Devletler konferansında ;, ilk zorlaina . . 
tedbirlerine karar verildi. lngiltere kırmızı denizi ~ 

• 

abloka edecek - Italyan limanları kapatılmamıştır ~ 
• ................................................................................................................................... 

memesi halkın ltalya haleyhiı • 
deki heyecanını arthrmışbr. 

General De Bono•nun 
planı 

Bugün atılaşıhyor ki, General 
De Bononun planı bilhassa Ras 
Seyumun kumandasındaki Ha
beş kuvvetlerini çevirmeyı ıs
tibdaf ediyordu. Habeşler teh· 
likeyi önc~den sezerek tam 
vaktinde Marefet ve Suutlu 
vadisine hakim bulunan tepe
lerdeki kuvvetli mevzilerine 
çekilmekte bu planı suya dü
şürmüşlerdir. 

Susuzluk ve hastahk 
ltalyan genel karargahının 

• çölde ve dağbk arazide men
zil teşkilatı kurmak için bü
yük gayretleri yenilmez zor• 

Aduada /labe.şlerie Eıitıe!i a:;/wler arasmda boğuşmalar 

Habeş askeri mitralyöz başmda ........................................................................................ 

7009 umara 200 
ikra iyey· 

bin 
aldı 

Istanbul, 11 (Özel) Tayyare 
piyangosunun çekilmesine bu
gün başlandı. Kazanan numa
ralar şunlardır: 
Büyük ikraıniyeler 

7009No. 

o 
Jira kazanmıştır. Bu numaranın 
yirmi yukarısı yirmi aşağısı beşer 
yüz lira alacaklardır. 

- &mu üclindi sahifedL -

harbı ölülerinin hatıralarını 

yaşatmak için dikilecek lbide· 
nin temelatma törenini bizzat 
General Dö Bono yapacaktır. 

Adua-Aksum harbı 
Budapeşte, 11 (Ô.R)-Adia· 

Ababadan bildiriliyor : Habeı 
topraklarında çok kan1ı muha
rebeler yeniden başlamıştır. 

Şimal ve cenup cephelerinde 
ltalyanların sistematik hücum
larına karşı Habeş mukavemeti 
sarsılmamıştır. Habeşlerin ta
haşşüd merkezlerine tevcih 
edilen bava hücumlarında, 
yağdırılan bombalardan çoğu, 
arazinin kumluk olması yüzün
den patlamıyor. Şehirlere karşı 

yapılan hava saldmşlarında 
tahribat çoktur. ltalyan uçak
ları Habeşin mukaddes şehir
lerinden biri olan Aksuma beş 
yangın çıkartıcı bomba atmış

tır. Şehrin bir kısmı yanmıştır. 
Yine burada hava bombardı
manından ölen kadın ve ço-
çukların sa yııı sekiz yüze Yar
mıştır. Tigre halkına beyanna
melerle dostluğunu teklif eden 
ltalyanın Aksumu tahribe ça
hşırken sivil halkı hiç düşün-

f;labeş kumandanlığına tayin rdiLen. 
Oener!l/ Dedg Uond Vossen 

luklarla karşılaşmı§ gibidir. 
Askerler C'"l çok susuzluktan 

1 

ıztırap çekmektedirler. Tifo 
. tahribat yapmaktadır. Arazi 
otomobil nakliyatını imkansız 
kılmıştır. ltalyan kumandanlığı, 
Sana ve Hudeyde yoluyla 
Arabistandan bir çok deve ge
tirmiştir. Bu deve kollarında 

- Sonu beşinci sahifede -
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Barış per!si Cenevrede banyosunu alıyor 

. ı 

Teşrin sabahı 
MeŞhnr bir tablodan - Daily Ekspres -



• 
··- -

Zorlama 
Kararla ... ı önünde 

Uluslar sosyetesi kollarını 
bağbmıyacak, artık harekete 
geçecektir. Son toplanblardan 
bunu anlıyoruz. Fakat asıl bu 
bareketslzlikten harekete geç
me düşüncesinin yarattığı bin 
bir endişe değil midir iri bütün 
ulusların uykularını kaçırmış, 
heyecan dalgalannı kabarttıkça 
kabartmıştır. Banş durumunu 
genel sarsınhdan korumak kay· 
gusuyla başvurulacak tedbirler 
neden bu kadar coşkun ak
sülameller yaratıyor?Dünya ba
sınına göz gezdiriııce tehlike
nin as!l kaynakıarını daha ya
kından duymamak imkansızdır. 
Zira bugünkü İnanç şudur : 
Sosyetece yeritilmesi karar al
tına alınacak olan bergiteler 
(sank.siyonlar) ya sudan paluze 
şeyler olacaktır. Bıı takdirde 
Mussolini alınacak tedbirlere 
aldırış etmeden yoluna devam 
edecek, yani Habqistanı her 
ne pahasına olursa olsun kendi 
baskısı altına ıokmağa çalı
pcaktır. 

Yahut ta zorlama tedbirleri. 
llalyanın elini ayağını bağla
masa bile, ifleyicl mahiyeti iti
barıyla birçok alanlarda bu 
memleketin hayatiyetini sarsa
cak, saldırışlanndan beklediği 
sonuçlan tehlikeye koyacakbr. 
Şu halde Mussolini, ynlnız Do
ğu. Afrikasmda sürprizlerle do
lu bir sefere girişmiı olan 250 
bin kişilik ordusunu değil, bü • 
tüa Faşizmanm çökmesine 
mani olmak için elindeki koz
ları oynıyacaktır. Bu koz· 
!arın ne gibi sonuçlar ve
receğini kestirmeğe kalkışmak 
mevsimsizdir. Her halde yeisin 
doğuracağı bir hareket, Avru
payı 1914 ten daha korkuuç 
bir harb felaketiyle karşılaftı
rabilir. Yani harbi önlemek 
için ;ılınacak tedbirler, yine 
barba müncer olur. 

Dünya harb istemiyor. Bütfuı 
uluslar önlerinde yığılı bulunan 
ekonomsal ve finansal zorlukları 
yenmek için barışa dört elle 
sanlmağa muhtaçtırlar. Genel 
bir harbm bugünkü medeni
yete mezar olacağım bihııiyen 
yoktur. İnsanbk, gözleri Oııünde 
beliren bu in-hadan titreyoraa 
yerden göğe kadar hakkı var
dır. Zira uluıılar yaşamak iate
yorlar. Kan kokusundan, feli
ketle, matemle ka.rşdaJmaktan 
uunmıılardır. Fakat ne garip 
bir dıınımdur bu.. Asıl bu ge
nel barış isteminin diinya ka
moyımda kun"etle yerebııiş bu
lunması değilmidir ki, ltaJyaya, 
ulaslar sosyetesini sallamıyarak 
barba ;ıblmak cesaretini vermiştir. 
Sarıp gönüllerini vermiş olan
lar, timdi gür seslerile bağın· 
yorlar: "Durmadan, vakıt kayb
etmeden harekete geçelim." 

Niçin mi? Hak anlamım keyfi 
suretle tefsir eden bir zihniye· 
tin köklef!Desİne yer bırakma
mak için... Zira bu zihniyetin 
yaşaması bugüne kadar yerleı
mesine çalışılan inançlan, gü· 
venleri kökünden koparacak, 
insanlık tarihinin bu kabil sal
dırışlardan ve harplerden 
kurtarılması düşüncesi bir ha
yal olacaktır. 

işte Uluslar Sosyetesinde 
51 ulusun genoyuyla vardıkları 
sonuç budur. Zorlama tedbir
lerinin nereye kadar varaca· 
ğıoı bu işle uğraşan komitenin 
tekliflerinden sonra anhya· 
cağız.. 

Şurası besbelli ki insanlık 
en korkımç bir dönemeçtedir. 
Buradan arızasız geçilecek mi? 
Bu sual hudutsuz bir şüphe kay· 
oağıdır.Atılacak adımlar ulusları 
en ağır yükenlerle karşılaştı· 

racaktır. Ve yükenlerin nereye 
kadar varacağını kimse bile· 
mez. Zira sinirlerin haddinden 
fazla gerildiği zamanlarda kü
çük bir dikkatsizlik barış ara· 
basını uçuruma yuvarlayabilir. 

Se...,..k.•1. :ıa:ııshı 

ŞEDiR HABERLERİ 
•• 
Uzüm kurumu faaliyette 
Kurum fiatlar Üzerinde ·tesisi bek

lenen istikrarı temin edecektir 
Borsada alış veriş hararetlidir. Dün 10 bin Çuval 
üzüm satıldı. Fiatlarda bir yükseliş vardır ... 

lzmir, 11 (A.A) - Anadolu 
Ajansı tarafından tebliğ olun
mllfhır: 

Üzüm kurumwıun bir müd
dettenberi gerek lzmir ve ge
rekse hinterlandında devamlı 
mübayeatı fiatlar üzerinde te
sisi beklenen istikrarı temine 
başlamıştır. Düşmek istidadını 
gösteren fiatler kurumun za
manında yaptığı müdahalelerle 

bertaraf edildigi üç günden
beri de fiatlarda mahsüs bir 
yükselme başlamıştır. 

Borsade a lış veriş hararetli
dir. Kunm.;un iç piyasalarda 
yaptığı nazımlık dı ş pıyasalar

da da iyi tesir uya:ıdıracaktır. 
Kurum müstahsil malını salın 
a lmayı tercih etmektedir. 
Fiyat yükselişinden doğrud an 
doğruya müstahsilimiz fay-

da görecektir. Sekiz Teş
rinievvel fiyatlanna nazaran 
7 ve 8 numaralı üzüm fiatleri 
30 para, 9 numaralı üzüm fiati 
40 para yükselmiştir. iyi mal
larda da kalitesine göre, 20 
paradan 40 paraya kadar yük
selme vardır. Bugün borsada 
10,364 çuval üzüm satılmıştır. 

Şi mdiye kadar umum satış 
y;ıkünu 290769 çuvaldır. 

Sayım Ekonomi bakanlığının emri 

Merkezdeveköylerde Alabes oynıyan vurgun
~!:"!~a~:,:ın~~ cular cezalandırılacak 
Hııknk işleri direktörü bay Di· 
laver sayım işlerini dün bütün
lemiftir.Sayım günü için yedek 
sayım ve kontrol memurlarının 
atanma muameleleri dün yapıl

Türkofis Egenin pamuk preselerini 
kontrol etmeğe karar verdi 

mıştır. 

Bo zevata pazartesi günü 
saat onda ilbaylık sayım büro· 
sanda vazifeleri hakkında teb
liğat yapılacaktır. 

bmir merkez kazasma bağlı 
k6ylerde vazife görecek sayım 
ve kontrol memurları da tama

. ııen atan.mııbr. 

Köylerde vazife göreceklere 
sah günii köylerinde tebliğat 
yapdacaktır. 

Sayım günü, sayım memur
larının soracağı sorgularla bun
lara verilecek karşılıkları izah 
eden halk beyannameleri ha
zırlablmışfır. Beyannameler şe
hirdeki bütün evlere dağıtıla· 

Ekonomi Bakanlığından şeh 
rimizde alakadar makamlara 
gelen bir telgrafa göre bazı 
tüccarların üzüm fiatlarını dü-
şürecek tarzda alabes satışlar 
yaptıkları bildirilmekte ve bu 
tüccarlara son defa lazımgelen 
tebligatta bulunulması emre
dilmektedir. Haber aldığımıza 
göre ticaret odası bu gibi ara
bes spekülasyon yapan!ar hak
kında ticaret odaları kanununun 
maddei mahsusası mucibince 
ceza tertibi için bir karar ala
caktır. 

HUBUBAT FİA TLERI 
7 llkteşrinde sif ltalya arpa 

62 kıriblesi 85, dan 75, yulaf 

93, nobud Samsun cinsi 119 
lirettir. Kuşyemi piyasası mü
temadiyen yükseliyor. Londra 
26 İngilizdir. 

PAMUK PRESELERI 

Vaki olan birçok şikayetleri 
nazarı dikkate alan Türkofis 
Ege mıntakası pamuk prese· 
!erini kontrol etmeğe karar 
vermiştir. Bu kontrolun sureti 
icrası hakkında şehrimiz Tür
kofis direktör üğü ile Ticaret 
odası ve borsa müştereken bir 
talimatname hazırlamaktadırlar. 
Kontrolun pek az bir zaman
da tatbika başlanacağı işidil
mıştir. 

cakbr. 
Halle bu sorgulara verilecek 

karşılıkları şimdiden hazırlamış 
lzmir talebe yurdu 

bulunacaktır. 

Çocuk yuvası 
150 Yataklı olacak 
Belediyeniıı 60 yataklı olan 

Çocuk yul'a:n lmıir gibi büyük 
bir şebirin ihtiyacına cevap 
verememektedir. Bunu nazarı 
dikkate alan Şarbay Dr. Beh
çet Uz 25 birinciteşrinde An
karada toplanacak olan bele
diyeler kongresinde Yuvanın 
hiç olmazsa 151) yatağa iblağı 
için teşebbüsatta bulunacaktır. 

Eski Ticaret okulu 
Binasına taşınaçaktır 

Geçen sene lzmir talebe 
yurdunda kalan talebelerin sa
yısı elliyi geçmiyordu. Bu 
sene yetmiş yediye yüksel
miştir. 

Bu sayı içinde partinin hi
maye ve yardımile barınan ço· 
cuklanmız da dahildir. Fakir ve 
kimsesiz olan 37 yavruya puti 

BU AKŞAM 21,15 de 

ELHAMRA Sinemasında Telefon : 2573 

JEAA TOULi>UT - ALiCE FIELD - ANDRE BUR
GERE gibi Dç bUyUk Fransız artisti tara

fından yarablan 

NA TAŞA: Rus Aşkı 
Nefis bir ftlm - Enfes bir musiki 

Harbden sonra Fransaya sığınan bir Rus kadınının 
döndürücü macerası. 

Ayrıca: PARAMUNT JURNAL' da Habeş imparatoru 
Fransızca olarak dül"yaya hitap ediyor. 

BALKAN OYUNLAR!, Son yarışlar, mükafatların da-

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

sinemadan sonra her tarafa otobüs ve tram· 

tarafından gösterilen yardım 
şükranla karşılanmaktadır. Bay 
Avni Doğanın talebe yurduna 
karşı yüksek alakası bu kuru
mun olgunlaşmasında büyük 
amil olmuştur. 

Talebe sayısının kabarması 
üzerine daba müsait bir bina 

aranılarak bu da temin edilııı.iş· 
tir. uYurd,,u, yakında Kuanti· 

nanın en güzel yerinde bulunan 
eski ticaret okulu binasına ta
şınmış göreceğiz. Yeni binanın 

bütün ihtiyaçları karşıhyacağı 
gibi, sıhhi icaplara daha uygnn . 
olması ir"barile de talebenin 
sağlığına faydalı olacagı şüp
hesizdir. 

Türk maarif cemiyetince dü
şünüldüğüne göre yeni binaye 

taşınıldıktan sonra burada 
• güçük yavrular için • birde 
(yuva) açılacaktır. Yuvaya mü
rebbiyeler alınarak terbiyeciliğe 
ehemmiyet verilecektir. Liya
katlı bir direktör olan B. Şerif 
andaç müessesesinin en ufak 
teferrüatı ile ilgili bulunmak
tadır. Yurdun şimdiki durumu 
gelecek yıllar için memlekete 
feyizli çalışmalar vaad etmekte 
ve istikbalin iyi bir killtlir 
müessesesi olacaiJnı müjde
lemektedir. 

Bayındırl1k 
Müesseselerinde 

teftişler 
Geçenlerde bayındırlık ba

kanlığı müfettişlerinden bay 
Emin şehrimize gelerek bayın· 
dırlık müesseseleri komiserli
ğinde uzun müddet teftişlerde 
bulunmuştu. Bay Emin teftişini 
bitirerek sonucunu bir raporla 
bakanlığa bildirmişti. 

Bakanlık gördüğü lüzum 
üzerine bayındırlık müessese
leri komiseri mühendis bay 
Mahmat Ekremiu dün sabah 
elini işten çektirmiştir. Bu işin 
şimdilik vekaleten idaresini 
bayındırlık bakanlığı başmü
fettişi bay ilmi görecektir. 

Yol işleri 
Bir ihbar Uzerlne 
tetkikler yapılıyor 

Bayındırlık bakanlığına lzmi· 
rin yol işlerine ait önemli bir 
ihbar yapılmıştır. Yapılan ih

bar, Menemen - Muradiye yo· 
)unun toprak düzeltme işine 

aittir. 
Mahiyeti yolsuz harekettir. 

Bayındırlık bakanlığından şose 
ve köprüler genel başkanlığı mu
av;ni ve sabık İzmir nafia baı· 
mühendisi hay Emin ve Mani
sa nafia direktörü bay Nusret 
bu işi tahkik için lzmire gel
miflerdir. 

Bay Emin beraberinde bay 
Nusret olduğu balde Menemen 

Muradiye yolunda tahkikat 
yapmış ve gereken zevatın 

izahatine müracaat etmiştir. 
Bu husus haklı:mda hazırla

nan raporun bir sureti bugün 

bayındırlık bakanlığına yolla
nacak diğer bir sureti de 
ilbaybğa verilecektir. -
Direktörü tehdid 

etmiş 
Şehidlerde iplik fabrikasında 

çalışan ve bundan iki ay evvel 
işinden çıkanlıb tekrar alman 
Süleyman oğlu lbrabim, fahri
kada iki saat kadar çalıştıktan 
sonra fabrika direktörü bay 
Ruhsininin yanına gitmiş ve 
benim hesabımı gör demiştir . 
Direktörün u şimdi olamaz! " 
cevabından kızarak: 

- " Akşam ırelir, sana gös
teririm " demek suretile kor· 
kutmak istediğinden yakalan
mıştır. 

Hava 
Tehlikesine karşı 

Hava tehlikesine karşı koru
ma kurumu dlln sabah Yaril
bay Sedad Erimin başkanlığın· 
da toplanmış ve müzakerede 
bulunmuştur. 

•••••••••••• 

Bay Ziya 
Tüt-kofis direktörü Bay Ziya 

bugün Mersine gidecek ve 
orada bir işin tahkiki ile meş· 
gul olduktan sonra Ankara 
yoluyla şehrimize dönecektir. 

Nişan 
Resmi ilinlar şirketi lzmir 

şubesi direktörü Bay Naci 
Tokay'tn kerimesi bayan Güzin 
N. Tokay ile devlet demiryol
lan 7 inci mıntaka işletme 

müfetdişliği özel kalem 
memurlanndan hay Şani Hen
del'in ııipıı merasimleri dün 
yapılm!fbr. Bu güzide gençlere 
saadetler dileriL 

Nüfus • • 
ışı 

Devlet politikasırı ırı 

Belkemiğidir .·. 
S a cl.:r:l :Ei:T -te~dll 

Matbuat lJ. mUdürlUğU11 1. Df'vlet hangi tipte olursa 0 

sun onun bir nüfus polital<951 

jjfııf 
vardır. Adeta devletle n .. 
politikası biç bir derirde bıfl 
birinden ayrılmış değildir. .

1 En ilk el topluluklarda bı e 
nüfus politikası göze ç~r: 
par. Nüfus politikasını ıok 
sanlık dinsel bir ödev olara 

1 başarmağa çalışmıştır. ilk e 

toplulukları kutsal kit•~: 
rında buna dair parçalar. ~· 
kümler görürsünüz.Eski Hin ıP 

k•' kutsal kanunu olan Manou 
le• 

nunları sık sık nüfus mest 
1• bd 

sinden bahsederdi. Mese a . 
kanuna göre ( bir oğulla ; 
hanlar fethedilir, bir toru • 
ebediyet elde edilir, bir. to:;e 
nun oğlu ile güneş aleıDI e 
edilmiş olur ) , 

Eski İran'da Zerdeşte gort• 
üç şey hayırlı idi: 

Tarla sürmek 
Ağaç dikmek 
Çocuk yetiştirmek. 

1
_,; 

Sami'lerde de nüfus meJC 

dinsel bir mahiyet almıştı• e· 
Bu zamanlarda bütün ~~~ı' 

leler dinsel bir hava ~~1 

11 
olduğu için nüfus poli~~ 
sadece bir takım emirlerle • ~ 
sanları çoğaltmak emeline bal 
kalmıştı. ııjd 

Arzın fazla verimli old "'' 
toprağın işletilmesinin te" ,P' 
zanç kaynagı sayıldığı :ıaOI rl' 
da hükümler hep nüfusun ab~ 
ması yolunu tutmaktı. BababP' 
takdir bekarlığı kötüleıııe p• 

b. . . .eli.. B" r ıo nun ır netıcesı ı ı e~ 

luluk için kapital fazlası deııtbir 
olan nüfus artması başk~ ~O 
yönden de önemli idi.. çu:,ıı 
harp yaşamanın prtıarııı 
biri idi. .0• 

Harpte fazla nüfusla z.eıı~ 
lik, ganimet elde edilirdi. ~ 
takdird~ esirlik bir ge 
olurdu. 

" · " " · ede' 
lnsalık dinsel bir zaYlY " 

hayata baktığı zaman bu ~ 
eleyi böylece görmiiflÜ· ~ 
daha sonralan nüfus ııı ıeı· 
bir ekonomi değeri oıaral' 
kik edilmeğe baılamn"'1'oi-ı•~ 

Ekonomi mevzııu 
81

bet 
tetkik edilmesi onun 111 se' 
ve faydalı şekiller a~ bd 
bep olmuştur. Çüııkü ~· jtill' 
önemli mesele en cıd 1 .ıır· 

klJll• konusu olarak ortaya çı ve' 
Onun için bugün nufu.s .;.ı.ıı· 
lesi müsbet devlet politı Çill'' 
nın bel kemiği olmuştu!· ese1° 
kü artık o sayıya, uıuk•Y ıılı•' 
dayanmaktadır. Sayıya, ; 110~· 
yeseye dayanmak deme 0o
tika işinde ne yaptığıııııııj el' 

1 ld · • · · " koııttO er e e ettigımızı 

mek demektir. y•P' 
1927 de nüfus sa~ııı~erlı~ 

tık. O zaman, bir güll ç ~
olduğu yerde durdu. 1'- o' 

Yorllı• . 
yiz, nerelerde oturu. 

1 
riıJIİ~ 

kadar iş yapıyoruz, ış e ı~ 
cinsleri nelerdir ? H~k oı•' 
yılındaki durumdan bırÇ ııd•o 

d k O :ıı;aııı• . , 
nalar çıkar ı · f ŞıJll 
bugüne kadar 8 yıl geç ıİ,irçt'~ 
di bu 8 yıl içinde de bıJllJıı~ 
şeyler yaptık, fakatk yesesİP1 

şöylece bir genel mil ~111abfl~ 
yapmak istersek _ne;;, de de 
bunun tek çaresı 1 . . e\ffel 
duğu gibi 20 Teşrılll de ı1ıı: 

d • yer ·p 
de herkesin ~I . ugu . !JaliOI' 
rarak bir an ıçındeki 
tes~it etmeliyi_z. . . e-"'efd~ 
Önümüzdekı teşrilll bil b' 

yapılacak nüfus yaıJJlll 1' ço~ 
kımdan çok, amma !~7 ıJe
ebemmiyetlidir. Çünku k•d" 

d ne te' bu zamana ka ar 1 i• 
tma5111 " ....... 

artmışız, yahut ar '/.,.,. 
diğimiz yere ne kada~. boıı' 
mışız. Bunu öğrene~"· a'/;._ . .,,ıı 
ben:ıer nice. nıce 
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Numara 
2 O O hin lira kazandı 

274aÖ2SN~. Cenevrede devletler l1:onf er ansı 
12000 

~ta k 

toplandı ve Edeni dinledi Dün 
8 

azanmıştu. 

)i ~ numara ı ın yirmi yukarısı 
'lbı aşa~ 

•lacakı ~ısı yüz ellişer lira 
} ardır. 

8089 Numara 

ıoooo Lira 

ilk zorlama tedbir_lerinin tatbikine karar verildi 
Italya son siperleri . ar~asına mı ç~kiliyor? · 

Cenevre, 11 (Özel) - On 
altı ulus üyelerini ihtiva etmek 
üzere teşekkül eden "Uluslar 
iıyesi devletler konferansında,, 

Bu 
)İrlbi nu~aranın yirmi yukarısı 
llacak:fagısı yüz ellişer lira 

ır. 

}0914 Numara 
---Eio . ısoo. C>O 
136~r7 kai7ôl12 
28441 13656 
lOOo ~1917 . 

ı. Sovyetler ittihadı, lngiltere, 
Fransa, Polonya, Türkiye, Yu
goslavy, ispanya, lsveç. Cenubi 
Amerika, Romanya, Yunanis
tao, Isviçre ve Belçika ile daha 
üç devlet tel"lsil edilmiş bulu
nuyorlar. 

On altıların ilk celsesinde 
Bay Eden Habeşistana karşı ı 

konulmuş olan silah ambargo
sunun derhal kaldmlmasına ve 
ltalyaya karşı silah ambargosu 

17795 lıra kazan·anlar 
~ 21492 23958· 

')l\n 16920 . 
'-\1\J ı · 

k~nulmasına karar verilmesini 
iste<li bu taleb kabuı edildi . 

ltalyanın stokları var 
Pariş, 11 ( Ö.R ) - Fransız 

gezeteierinin bazılara Italyaya 
karşı tatbik edilecek zorlama 
tedbirlerini iyi karşılamamak
tadırlar. " Eko dö Pari ,, diyor 
ki: Sulhu tekrar kurmak için 
ltalyayı iktisadi tedbirlerle zor.: 
lamğa imkan yoktur. Zira Ital-

7412 3 
ıra kazananlar 

28s32 
784 .6991 8912 16945 

18794 :l3 3096 28950 29599 
S054 54 9075 23563 8301 

1650s. : 34 10364 18826 3939 
4863 198~~ 15395 19412 4778 

/o l' 17992 1 t832 25629 
12334 

10 
ıra kazananlar 

2o240 7747 15753 20196 8214 
s211 7

934 14448 21161 21046 
17337 17~49 5018 23132 7125 
38sg 25 29119 1522 18916 

144?3 2824 242r3 10556 15305 
27536 ~~84 17764 24069 3698 
19938 s 71 19090 322 15488 
16259 25 291 16425 265'26 1017. 
27662 571 9622 25800 16633 
21639 525 29988 11493 17842 
12668 34 24794 758 12387 

CM .. ~o lir k ~"'IU ıas a azananlar 
~!~~ 134i~ 7234 15440 19794 

'"UG} 259 22243 9546 5217 
!~793 233~~ 5564 11053 18133 

998 ss 12533 5163 16881 
~~.~~053 18133 11851 
~ ··········· 

s . enıel'de 
eçırn· 

le P.t,lbeJ 1 ın sonuçları 

Lolldra ltalyall elçisi Grandi 
ya Macaristanla Avusturyayı 

kendi tarafına çektiği gibi hiç 
şüphesiz Almanyayı da kazana
caktır. 

Romada Paris sefarethane.ı;i önünde 11ümllyişler 
nin hiçbir faydası yoktur. · Bu Roma aylarına göre ltalyanlar 
memleketin bütün gayretleri, B. Lavaiın uluslar kurulundaki 
yabancı maddelere ihtiyacı ol- itidalini begenle karşılamışlar 
mıyan bir iç piyasa kurmak .. d h l · · t kd' ··t - .. ve mu a a esım a ır etm1ş-
amacını gu muştur. l d' 

I •• i 1 er ır. 
ngu z s yasa~ı 48 saatten beri Romada 

Muhakkak o.an yalnız bır 
nokta vardır: lngiltere ltalyanın Fransanın s~yasası hakkında 
Habeşistanda yerleşmesine her yalan yanlış haberler dolaşı-
vasıta ile karşı koymak iste
mektedir.,, . 

Zorlama harbın 
ea,ıangıcıdır 

" Homme Libr:e ,, gazetesi: 
" Zorlama tedbirleri lıarbın 
başlangıcıdır ,, diyor ve ilave 

, ediyor: ~ 
.. ltalyanın 

lığını ilan etmesi bize Alp hu
dudumuzu boşaltmak imkanını 
vermişti. Harpten . sonra lta1ya 
ile imza edilen dostluk andlaş· 
ması da Italya hududundaki 
kıt'aları Alman hududuna çe-
virmeği mümkün kıldı ve buna 
çok ihtiyaç vardı. 

teşi bu yanhşhğt düzelten bir 
makale yazmıştır. 

ltalya son slperlerl 
_ arkasına ç~klllyor 

ı Romadaki kanaata göre, B. · 
Edenin durumu bilakis ltalyayı 
son sperleri arkasına çekHme· 
ğe mecbur etmiş lir. Yetkili 
ki!11seler B. Edenin görünüşte 
terbiyeli olan müdahalesi arka· 
sında sabır olameti o!mıyan 

bir sertlik ve uzlaşmazlık giz
lediğini söylemektedirler. 

Bununla beraber ltalyan hü
kumeti en son haddine kadar 
uliıslar sosyetesi üyesi kalmak 
fikrindedir. 

ltalya Cenevreden 
Çek itmiyor 

Paris 11 (Ô.R) - "Petit Pa-
risien" gazetesi ıtalyamn Ce
nevrede kalacağını yazarak 
16 ıncı maddenin tatbikinde 
bunu imkansız bırakmıyacak 
şekilde hareket edilmesini tav
siye etmektedir. Bu gazete 
diyor ki: 

"B. Laval bu itibarla çok 

"Militarist sulhcular,, 
Ce11e~'tlde ltah'a11 göıiişlerıne yardım eden Macar başvekiİi general Oömbös 
yordu. Şimdi fikirler yeniden ' tedbirli hareket etmiştir. Bu 
yatışmıştır. da, Italyanın uluslar sosyetesi 

Roma gazelelerinde Fransız olarak kalmasına ve uzlaştırma 
hükumetinin· direktifleri yanlış gayretlerinin devamına imkan 
yazılmıştı. " Mesacero ,, gaze- verecektir.,, 

1 Y~~n~!an!orj 
Uçakla mı dönecek 

Londra 11 (A.A) - Eski 
Yunan kralı Jorj daima burada 
bulunmaktadır. Kendisinia bir 
uçakla Yunanistana dönmesi 
istenildiği hakkındaki haber 
dün akşam özel sekreteri ta
rafından yalanlanmıştır. 

Londra, l l (Ô.R)- lngiliz 
ı gazetelerinin verdikleri bir ha

bere göre Kral jorj Yunanis
tandaki son hadiseleri büyük 
dikkatle takip etmektedir. Ma
mafih plebisit yapılmadan Yu
nanistana dönmek niyetinde 
değildir. 

Kolo~yad.a 
l'elslz lsta•yonu yıkıldı 

.Bcrlin, 11 (Özel) - Cenubi 
Almanyada çok şiddetli bir · 
fırtına oldu. Kolonyaeaki telsiz 
istasyonu bir kasırga şekline 
giren fırtınadan yıkıldı. Bir ka~ 
tayyare düştü. 

Kondils 
Kıral Naibi Oldu 

Oenoal Kondilis 
Atina 10 ( A.A ) - Bu gOn 

toplanan ulusal kurul ittifakla 
aşağıdaki kararı vermiştir: 

-1- Yunanistanda cumuriyet 
ilga tdilmiştir. 
·2- Kırallık yeniden kurul

muştur. 

3- Son teşrinin üçünde ge
neloy yapılacaktır. 

3- G~neral Kondilis kıral 
naibi ve başvekil tayin olun-· 
muştur. 

Belgrad 10 (A.A) - Avala 
Ajansına Atinadan bildiriliyor: 

Kondilis hükumeti öğleden 
sonra ulusal meclis önünde 
yemin edecektir. Meclis cu
muriyet rejiminin kaldırılmasım 
ilin edecektir. 

Kondilis, 3 T eşrinisanide 
yapılacak olan geneloy neti
cesine kadar naib olacaktır. 

20 likt · • eşrın Pazar · 

'•irı s ' O (A.A) - Seçimin 
~itliko~~çları şunlardır: 
lit\ran ıstesi 1,552,000 oy. 
S,Ylavra Partileri 365,000 oy. 

t\lı.. arın pa t " . . b 
oı:'l.I aşa ~ r ı ıtı arile du-
~ ~ktır. ~uYukan . eskisi gibi 
ı:ıay, Partil n~n.la beraber Lit· 

• 
tla al- 1 erının bir yer daha 

... a arı 'ht' 1 ıma l i vardır. 

Zaten ltalyanın elinde birkaç 
ay dayanacak kadar istokları 
vardır. Şu halde bu istokların 
tükenmesi için muhasamatın 
devamını beklemekten başka 
bir ümit yoktur. 

Almanyaya karşı 

Yunanistanda rejim işi 
Eski Başbakan B. Çaldaris takibedi
len usule muhalif olduğunu söyledi 

-eıı~ı N ··1 
Ok~r u us Sayımı 

Esasen bir gün buna benzer 
müşterek güven tedbirlerini Al
m·anyaya karşı tatbik ümidine · 
kapılanlar unutuyorlar ki Al
manya)' a karşı bu tedbirler 
baştan başa tesirsiz kalır. Al
manya aleyhinde kısa vadeli 
ekonomsal zorlama tedbirleri· 

" Şimdi düşman gözüle ba
kılacak bir ltalyaya karşı hudut
lara tekrar asker yığmak Ja
zımgelecektir. Bu askerleri ve
recek kaynağımız. olmadığına 

göre yeniden üç sene askerlik 
sistemine dönmek zarureti ha
sı) olacaktır. lnıriliz dostJuğu 
deliliğinin bizi mecbur ettiği 
sıkıca tedbirlerin en ehemmi
yetlisi bu olacaktır. Hiçbir su
retle müdafaa ihtiyacı olmıyan 
bir hududu buhran içinde sağ
lamlaştırmak gibi ağır bir va
zife ile karşılaşacağız. Hiç.bir 
zaman sulhçular şimdiden zi· 
yade militarist olmamıştır.,, 

Romada yalan yanh• Yeni Kondilis kabine listesi 
d Yazar b··t-'flar k u un yurd-
a endile · . 
'Yıtn rıne verılecek 

'la • \re kont 1 
b ııfesini ka ro memurluğu 
Utdurı bul etmeğe mec-ar. 
l<Aso 

iÇiN L ETMIYENLER 

CtzAs~ ARA VE HAPiS 
. VARDIR 
1~ki . . . 
'bir nları elimiz 1 
" lllıntak d e geçecek.Eğer 
"llı.ı a a rı .. f 
l'"b~ Sebep) . ~u us artmış ise 
.. ıl erını d h' • · · ece~· a ı ıyı ara-

•ae gız, bir d k 0nuı:ı yer e azalmış 
b~l•ıtıak sie?eplerini kökünden 
ırJeti al çı~ lizımgelen ted-
Qu a acagız. 

lltti 8 Ytmd 
o Ce •lıraaka n~ kadar doğru 
) kadar aa v mukayeselerimiz 
i ~d'-ı, h glam olacak, ha
Çııa tek lllyadan kurtulmak · 
--~ ... 1 Çare cidd'v b' n.L __ · ._..rı ıg ır Dunu 

Ilı telu.,lanıaktir. 
9adrl Elem 

TAYYARE 

haberler 
Paris, 11 (Ö.R)- "Matin,,in 

SİNEMASI 
Telefon 315t BUGON Telefon 315t 

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

ROÇiLD 
Renkli sahnelerle süslenmiş, Napolyonnn mağlubiyetini 

hazırlayan Roçiltlerin hakiki hayatım gösteren şaheser. 

DİKKAT : Fiyatlar tenzil edilmiştir. 30, 40, 50 kuruştur. 

Seans saatları : Hergün 15 - 17 - 19 - 21 15 . ' 
Cumartesi 13 - 15 - 17 seanslarında talebeye tenzi-

litlı bilet verilir. 
Pazar 11,30 - 13 de illve seamlan vardır. 

~ 

Sinemadan .. ..,.. her aemte otobn., Kar~ıyaka1a vapur 
ftl'cbr. · ~ . .. 

Atina, 11 (A.A) - Yeni hü
kumet üyeleri listesi şudur: 

Baıbakan: General Kondilis 
Asbaşbakan ve dış işleri ba-

kanı: B. T aotokis 
Sü bakanı: General Papagos 
Hava bakanı: Nikolaidis 
Bahriye: Dusmaois 
Münakalat bakanı : B. Mav-

romihalis. 
Ulusal ekonomi bakanı : B. 

Darveris. 
iç işleri bakanı : B. Shinas. 
Tüze bakanı : B. Y onnopulos. 
Tarım aakanı : B. Skaloros. 
Sosyal yardım bakanı : 8. 

Atinayenis. 
Finans bakanı : B. Papanas

tasyu. 
Knltilr bakam: B. Turko

vuilis. 
Atina, 11 (A.A) - Atiaa 

Ajamı bildiriyor: 
UlaMj .. ,m(a•eaia din iti· 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
leden sonraki toplantısının baş
langıcında yeni hükumetin tah
lif töreni yapılmıştır. 

Bundan sonra söz eski başba
kan B. Çaldarise verilmiş ve 
B. Çaldaris takip olunan usule 
muhalif bulunduğunu soyledik
ten sonra bir kaç dostile bir
likte salonu terketmiştir. Ser
best fikir partisi başkanı bay 
Metaksas yeni hükumete mü
zaheret edeceğini lıildirmiştir. 

Başbakan general Kondilis 
hükumet beyannamesinde, Yu
naniı:tanın dış siyasasının biç 
değişmeden kaldığı hakkında 
teminat vermiştir. Nihayet ge
nel alkışlar arasında apğada 
yazılı kararlar onaylanmıttir 

Birinci ulusal .... mble hl
k4oıet beyannamesini nazara 
dikkate alarak ve bunu taavib 
ederek ıunlan onaylar: 

1 - T aÇ911 cumarluk reflmi 

lağvedilmiştir. 

2 - Geneloy tesı;,it edilmiı 

olan 3 İkinciteşrinde yapıla
caktır. 

3 - Geneloya kadar naiblik 
başbakan tarafından yapıla· 
caktır. 

4 - Yeni ana yasanın onay· 
lanmasına kadar muvakkat 

olarak 1911 ana yasası mevkie 
konmuştur. 

Yunan prensleri 
Yuııan tabiiyetine 

girdiler 
Atina, 11 (Ôzel) - General 

Uondilis bugiln neşrettiği bir 
tebliğde Yunan kraJı ve preu
JerinİD Yanan tabüyetiade ol
duklanaı ilin etmiftir. blylece 
h-edam yaaan tabüyetiadea 
ukat eden emirnameaia dtı 
lalkm& ka•••mfbr. 



Aydın ofilu Bay t.':ehmed ile Prenses Sofiya arasında bir macera 
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u harp gönlün gönülle mücadelesidir. Zafer bizim 
tarafa teveccüh etse bile mağlubiyetimi kabul ediyorum 

Rober - Prens Edmonu çok 
takdir ederim ve severim. Merd 
ve alicenap bir insan, Aydın
oğlunun teslim teklifi çok gü
cüne gitti. Ya biz size teslim 
olduk ya, Çakır ... 

Çakır (gülerek) - Aziz kar
deşim, sizin teslim olmanız gö
nül yolundandır.Hanriyet te be
nim gönlümü teshir etti. Biz 

' ödeştik: Prens Edmon bir 
Türk ğüzeline gönül vermiş 

olsaydı bu derece bübürlene
mezdi. Her ne ise demek harp 
kat'i, Roberciğim, sana parola 
verec~ğim. Belki görüşmemiz 
icap eder. Bu kelime, benim 

1 için gönül olsun. Senin işare-
tin de aşk, kaleye girmek ve 
çıkman için bu iki kelimeyi 
unutmıyalım. 
Akşam oluyor. Prenses ge-

çikti. Ha unutuyordum. Çörek 
ı babanın hepinize duası ve se
lamı var. Hanriyet te ablasına 
ve sana saygılarını sunuyor. 
Jülyet, Hanriyet her ikisi mu
harebeye iıtirak edecekler. Bü
tün ısrarlanmıza rağmen ay
rılmadılar. 

Bu sırada prenses salona 
girmişti. Çakır hürmetle eği
lerek elini öptü. 

Prenses Sofiya - Hoş gel
diniz Çakır; bize başka ne ha
berler getirdin. Dostlarımız 

inşaallah sıhhattedirler. 
Çakır - Teşekkür ederim 

prenses; hürmetkirlarınızın 
hepsi büyük saygı ve sevgile
rini arzediyorlar. 

Cebinden bir mektup çıka
rarak: 

- Bu da sizindir. 
Prenses Sofiya - Çok te

şekkür ederim. Muharebey.e 
hazır olunuz. Birgi teslim ol
mıyacakbr. Sürlu üzerinde be
ni de göreceksiniz. Bu harp 
gönülün gönülle mücadelesidir. 
Zafer bizim tarafa teveccüh 
etse bile mağlubiyetimi kabul 
ediyorum. Çörekbaba bu çok 
sevimli ve derin ihtiyar ne 
alemde!? •.. 

Çakır - Prensin müdafaa ede
cegine ve teslim olmıyacağına -
Aydınoğlu Bay Mehmed de 
kaPidit. Sürlerde sizi görmek 
bizlere kuvvet ve hayat vere
cektir. Çörekbaba ermiş bir 
insandır. Onun engin manevi
yeti bizim için ümit ve cesaret 
kaynağıdır. Aziz prensesimiz. 

Prenses Sofiya - Bu gece 
misafirimsiniz. Siz konuşunuz, 
ben mektubu okuyayım. 

Perenses halecanla mektubu 
okumağa başladı. 

" ilahi prensesim; 
Hayalin gön ümde birleşece

ğimiz zamanı bekliyorum. O 
günü bilseniz ne derece tehas
sür cehennemi içinde özlüyo
rum. lki gün sonra Birgiyi sa
racağım. Yal varırım size mu
kaddes sevgilim: geç biz.im ta
rafımıza; zira vehmin kabusu 
beni ölduruyor. Harbın görün· 
miyen tehlikeleri arasında seni 
düşünmek; ruhumda kara. za
Jım, kanlı bir matem var.Çakır 
seni alıp bizim tarafa getirmek 
için emir almıştır. Dinle beni 
sevgiJim; beni her gün biraz 
daha harab eden şüpheden 
kurtar.Penses Edmonla bu sev
gili dostumla harbet.mek;bana ne 
kadar acı geliyor bilseniz : la-

olmak ; kalbimin biricik peri· 
sine kavuşmak için başka ça
rem yok. Eminim, prens Ed
mon teslim olmıyacaktır. Allah 
onu kendi elimle yaralamaktan 
beni korusun. Çakıra emirleri
niz ve:rinizi. 

Gel sevgilim ; ızbrabım din
sin. Şifa verecek olan güzel, 
müşfik elini kalbime koy; Ora
daki şüphe ve vehim cehenne
mi sönsün... Allahımdan niyaz 
ediyorum. Kalbine merhamet 
versin, ruhum seni tebcil edi
yor hayatımın güneşi ; 

Mektubu okuduktan sonra uzun 
uzun düşünen prenses Sofiya ; 

- Çakırbey. Gelmekliğime 
imkan yok, prens Edmon'a 
söz verdim. Prense söyleyi

niz. Her akşam üstü sağcenah
taki büyük bürcün önünde bu-

lunacağım. Uzaktan olsa bile 
onu görmek bana saadet ve· 
recektir. 

Çakır - Emrinizi kendisine 

arzedeceğim. Hutürlü tertibatı 
aldım. Bu gece, isterseniz ya

rın gece Kemer yaylasında 
kuvvetli bir müfreze sizi bek-

liyecektir. Hiçbir tehlike dü-
şünmeyiniz. Bir gün sonra ken
disile karşı karşıya olacaksı-

nız. Beyimin ricaJanm, ısrar

larını tekrar arzetmekliğime 

müsaade buyurunuz. Çok mus
tarib bir haldedir. Büyük bir 
felaketten korkuyor. 

- Somı uar -
• • • • • 

izciler 
Nasıl Giyinecek? 

Kültür bakanlığt bir 
kılık yasası yaptı 

Kültür bakanlığı, kültür di
rektörlerine gönderdiği bir ya
yımda, bu yıl bütün izcilerin 
aşağıdaki şekilde giyinmeleri 
lazımgeleceğini bildirmiştir : 

1 - Dış gömlek. haki renk-
te, sağlam yerli kumaştan dev
rik yakalı, göğüs üstünde ka-

palı iki cep, yaka uçları ve 
cep kapaklan düymeli. 

2 - Boyunbağı : Kırmızı 
renkte yünlü kumaştan, 80 san
temetre en ve boyunda. 

3 - Paotalon: Koyu lacivert, 
yünlü kumaştan, diz kapağı üs
tünde kesik, yanlannda ve ar
kada ikişer cep, (kilot, golf ve 
uzun pantalon giyilmiyecektir.) 

4 - Bel kemeri: Yanları 

halkalı izci kemeri. 
5 - Çorap: Düz siyah renk· 

te kalın yünden spor çorabı. 
(Çoraplarda siyahtan başka hiç 
bir renk görülmiyecektir. Ço
rap bağları çorap kıvrımının 
altında kalacaktır.) · 

6 - iskarpin: Koyu kah
ve rangi yahut siyah, altı kahn 
olacak. 

7 - Şapka: Geniş kenarlı, 
haki renk izci şapkaşı. (Şapka 
üzerine pamuk, tüy hiçbir ko
kard takılmıyacektır.) 

8 - Donar : Sopa, çanta, 
çakı, ip, matara, dürülmüş iki 
battaniye, kazma, küçük balta, 
düdük, yemek torbası, elektrik 
cep feneri, fotoğraf. 

izcinin kılığında lüzumlu ol
mıyan, süs kabilinden en kü
çük bir değişiklik yapılamaz 
v~ bu üniforma bütün olarak 
giyilir. 

Şapkayı sırtta taşımak, dı
şarda baş açık dolaşmak ya
saktır. 
Takım komutanı yardımcısı, 

oymak beyi muavinleri ve bü
tün manga komutanları izcileri 

Naldökende 
Kaçak Şarap 

Dün öğleden sonra inhisc.r· 
lar takip amiri Şükrü, Mahmut 
ve memurlardan Neşet, Tevfik, 
Rıfkıdan ibar<!t bir heyet Bor
novanın Naldöken köyüne gi
derek yaptıkları çok sıkı bir 
araştırmada eski muhtar Celil, 
kahveci Mustafa, kara Mahmut, 
kuşbaz Alinin evlerinde 100 
kilo kaçak şarap, 500 kilo 
cibre bulunmuş ve müsad\!re 
edilmiştir. Şarap ve cibreler 
araba ile Bomovaya nakledil
mekte iken bazı bayanlar araba 
ya hücumederek yere dökmeğe 
kalkışmışlarsa da derhal önü 
alınmıştır. Haklarında kanunu 
muamele yapılmıştır. ....... 
Pehlivan gÜ"'eşleri 

T opalb mektebi fakir çocuk
ları menfaatine pazar günü 
öğ:eden sonra Kışla meydanın
da pehlivan güreşleri yapıla
caktır. Bu güreşlere Türkiye
mizin en tanınmış pehlivanları 

iştirak edecek ve güreşler çok 
heyecanlı olacaktır. 

Güreşlere saat 13 de baş
lanacaktır. Güreşleri idare et
mek üzere bir hakem heyeti 
seçilmiştir. --· .... ~.~ ..... ·--
Zeytin memurları 

Mmtaka zeytin memurlarının 
dördü askere gitmiştir. Tarım 
bakanlığı yakında askerlik va
zifesini bitirmiş olan Ziraat 
mektebi mezunlarından dört 
memuru seçip mmtakamıza 
göndereck ve bunlara için 
Bornova Tarım okulunda bir 
kurs açılacaktır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
kılığındadır. Yalnız takım ko-
mutanı haki, yakası açık ceket, 
ayni renkte gömlek, kilot pan· 
talon giyebilecek, gömlek ren
ginde boyunbağı bağlıyacaktır. 

Getr veya çizme giymek, 
kordon, tabanca, dürbin, baston 
taşımak yasaktır. 

izci selamı eskisi gibidir. 
•.. ~, .·-. . .; . .,. •: ...._ . <•• . .. · r· '··"·:~• l ''~- · 'I · .. e h.b.!~". • . .., .,. • • 1• ..ı •d.., 1. .. "' •• , • , ., -:.'1 ~:'."'.~--.~ .... • • •:1-: 
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Asri Sinema Açıldı 
İKİ BÜYÜK FİLM 

1 - Ölümden Korkmıyan Adam 
2 - İspanyol Dansözü 

MİKİ 
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Hedefımiz Rasyonel ça ışına yollarını ve böyle bir 
çalışmaya engel olan müşkilleri tesbit etmektir 

Ankara 10 (A.A) - Ekono· çalışmak gerektir. Şimdi sizi ruznameniz veçhi• 
mi bakanlığında toplantıya çağ- içinizde tüccar olanlar var, le çalışmaya terkedeceğim. su· 
rılan fındık kongresi bugün müstahsil bulunanlar, endüstri- Sözlerimi hulasa edeyim. f-{e· 
Ekonomi bakanı Celal Bayarın yel olanlar vardır. Biz menfa- defimiz ve toplanmanızın he· 
şu söyleviyle açılmıştır. atlarımızın ayn ayn olmadığı defi rasyonel çalışma yolları[ll 

Sayın baylar, ve ulusal ekonomi bakımından beraberce tetkik etmek "e 
Fındık, memleketimiz ihraç bilakis müşterek bulunduğu böyle bir çalışmağa engel ol-:" 

maddeleri arasında mühim yeri kanaatındayız. Bir taraflı hiçbir müşkilleri ve noksanları tesbıt 
olan ulusal bir mahsuldür. mülahazanın esiri olmadığımızı etmektedir. Düşünceleriıniı "~ 
Yurdumuzun kalabalık ve gü- hükumet namına kat'iyetle endişelerimiz asla bir cepheli 
zel bir parçasında halkımızın söyliyebilirim. Tüccar dediğim değildir. Müstahsili de, tücca" 
başlıca geçim vasıtasıdır. Bu zaman ecnebi veya Türk diye rıda aynı alaka ve muhabbet'" 
itibarla da istihsalinden başlı- bir tefrikte kabul etmiyorum. le gözönünde tutacağız ve a~ 
yarak müstehlik eline geçin- Bu memlekette yerleşmiş olan olmıyan menfaatlarını en •r, 
ceye kadar geçirdiği safhaları bu memleketin ulusal ekonomi temin eder şekil ve şeraiti 
incelemek için sizleri buraya icablarma uyan ve bu memle- arıyacağız. Harice satış fiyat• 
davet ettim. Kabul edip, bu kette sermayesile, bilgisile hiz· lannda siyasamız ve muayyell 
önemli işe koştuğunuz ıçın met eden ve memleket mah- vaziyetleri istismar etmek, 11e" 

her birinize ayn ayn teşek- sullerini kıymetlendiren her de muayyen ekonomik şartıaraO 
ecnebi de ayni derecede önem- fiyata vücut veren elemaolat10I 

kür ederim. Bütün ilgili oda- te 
lar kongreye iştirak ettiler. le bir vazife yapmaktadır. Di- istihkar etmektir. istihsal 
Yalnız Trabzon odasının bu- ğer söylemek istediğim bir ihraç ve binnetice kazanç idi" 

rada mümessili yoktur. Bunu nokta da şudur: Bazıları na- kanlarını artıracak olan en rıs· 
önemle kaydederim. Bir seri sılsa zannediyor ki biz alivre yonel çalışmıt tarzını buloı•k 
halinde inceliyeceğiniz mevzu- satışları tenkid etmek istiyoruz. başlıca ihtirasımızdır. ÇikulaU 
lar arasında bir noktayı bil- Bu tamamen yanlıştır. Biran sanayiimiz mümessillerinin ·~· 
hassa tebarüz ettirmek isterim. evvel umumileştirmek istediği· mızda bulunduğunu meınnuoı· 

miz rasyonalleştirme savaşının yetle ögv rendim. Kendiferi0
' 

O da köylü ile tüccar arasın- et 
daki muamelelerin bilhassa ik- en büyük netice ve hedefle- alakalarından dolayı teşe"~ 1 
razat ve kredi muamelelerine rinden birisi de bu nevi eder ve fındıklı mamulatı 'fiil' .. 

satışların inkişafıdır. Biz ihracat spesiyalitesi haline g~·. 
taalluk eden kısmıdır .Bugün şim- sı alivre satışlarla degv il, bil- tirmek için çalışmalarını taf 
diye kadar olan şekli ile bundan 
sonra nasıl olması lazım gele- has.sa vali~re . sa~şı bir a~.ane ye ederim. Şimdi sizi ruz~; 
ceği hakkındaki fikirlerinizi halıne getirmış tuccarla muca- meniz v~ç.hile çalışmağa te 
bildirmenizi rica ederim. Diğer deledeyiz. Ve mücadele ede· edeceğim. " bİI 
açıkça bilinmesine fayda gör- ceğiz. Bu :ıatlar müstahsilin Bunun için genel başkanhgı t> 
düğüm bir nokta, bugünkü teşkilatsız olmasından kredi şeref olarak ben mubafa 
toplanmanın bugünkü fiyatlar ihtiyaçlanndan istifade etmekte edeceğim. Birisi tüccarlar ,r•~ 
bakımından bir siyasa mahsu- ve diledikleri fiata mal alabi- sından birisi de müstabsil~ıı 
lü olmadığıdır. İhracat madde- leceklerinden emindir. Birbirin- arasından iki başkan d~. 
]erimizin kıymetlerinin nasıl den daha düşkün fiatlarla seçmenızı rıca ediyorum. ,ı 
olması lazımgeleceğini muhte- memleket ekonomisini yıkmak- hşma şevkınizi arthracağıol .• 
lif vesilelerle söyledim. Ayni tadırlar. Meşru bir spekülasyon sanarak ilave edeceğim bi~d~ 
fikrin bir kere daha hulasa telekkısinc imkan verebilecek het daha vardır. Uzak mazı P' 
edilmesinde fayda gördüm. ve bilhassa vaziyetlerini meşru kalma bir duygu bu kabil t:C. 
Takibettiğimız ticaret anlaşma- gösterebilecek hiç bir sebep lanbları neticesiz bir laf h oJ1 

yoktur, Memleketimiz evlatla- maw zannettirir. Alac~i~.,.t 
sı politikası mallanmızın satı- rmın ve hakiki tüccar sınıfının kararların ehemmiyet ve dı""•e 
şını kolaylaştırmış ve bazı mem- bu vaziyeti ne kadar elemle ile nazara alınacağından e' 
leketlerle imkan verdiğı karşı- k ti' ilrO arşılamakta olduklannı hepi- tezelden tahakkuk et . r I•' 
laklı mübadele inkişafı malları· miz biliyoruz. Bu kötü anane- sine çalışılacağından eının ° 
mıza taleb nisbetini arbrmışhr. de devam etmek istiyenler ar• bilirsiniz. beıı 
Biz prensip itibariyle Türkiye tık bu memlekette yaşamak im- Asbaşkanlıklara mfitealct d~ 
ihracat mallarının yalniz kalite kanını bulamıyacak1ardır. Müs- tüccardan lstanbuldan ~de" 
değil, fiyat itibarile de dış pi- tahsilin teşkilatlanması demek ve Gireson müstahsillerııı e· 
yasalarda temayüz etmesi la- ihracatçı tüccar sayısının azal- Emin ittifakla seçilmiş 9e !r• 
zım geldigw i fikrindeyı· z. Bunun d k d v 'ld" B"l"ki l k d kt n 50 

ması eme egı ır. ı a s ne rapor o un u a _ .. h!' 
içindir ki istihsalin ilk kade- memleketimizde milli şuura sa- encümenlere ayrılanlar çr-· 
melerinden başhyarak müsteh- dık bir ihracatçı sınıfının art- mağa başlamışbr. ~ 
like kadar olan bütün safha- ması hedeflerimizden ve en bü- Kongrenin c:umartesi g dJf· 
larmda çalışma tarzlarımızı ras- yük ihtiyaçlarımızdan biridir. işlerini bitireceği sanıiaıakt• 
yonelleştirmek ve bu yoldan ma- ı• .. •• ı •• ... -

ıiyet fiyatıanmızı asgariye indir- yaş meyvalarımızı ~ Baltalıklarda·• 
mek, kalite haricinde en büyük 119'• 
rekabet ve muvaffakıyet unsuru Korumak için Mekteplerin mahr 
olan ucuzlugv u da temı"n etmek B lhtlyacf 

1 ı.esillle Taze üzüm ve incirlerimizi 1 1 ~ 
istiyoruz. Bunu söylemek, bit- u yı ya ınız ena Jll' isterlize etmeden ve hiç bir 1 • r ld v lce yaf' 
tabi mallarımızı yok bahasına e verış ı 0 ugu evve -'t'' 

kimyevi madde kullanmadan 1 1 ı bıı-ı 
harice dökmek ve mu"stahsı"lı'n P an arla anlaşılmış 0 an edi· uzun müddet yaş olarak mu- 1 ki d k de 
Yaşamagw a ve mesaisine devam ı ar a esime müsaa . fi' 

haf aza edeceğini, kendine mah- 1 k · K b T arİ111 
için muhtaç olduguv kazancı ece tir. esim ir e.,-- ,e 

sus bir formülle bulan Karşı· 'd b b 1 aktır 
azaltmak demek değildir. Üze:. nı en iti aren aş ıyac .. lii jlt' 

Yakada oturur bayan Cenan b t "ht 't'b en koY t 
rinde en kıskanç oldugv umuz u arı en ı ı ar h5' • 

ilbayligv a bir müracaat yapmış- ti · · .. de ve ru • 
ve rasyonalizasyon yoJile artır- yacı ıçın musaa ıalJI 
mak ve tahkim etmek istedi- br. Bayan Cenan bu fenni nameler verilmeğe baŞ 
ğimiz kazanç budur. İhracab usullere dayanan buluşunun cakbrk. • dairelere 

b 
resmen tevsiki için tecrübeler Me teplerle resmı . . JJJe"' 

tüccanmız ugünkü vaziyet ait mahrukat isteklerınıP tı• 
dahilinde muhtelif memleket- yapılmasını istemiştir. inde 

llbaylık, Bu tecrübelerin, Ta- zuab kanuniye daires ·ıece~ 
lerle mübadele vaziyetimizi na- rım direktörü bay Zühtü hu· nm bakanlığından ve~1-1'0" 
zara almalı ve fiata vücut ve· · ınuav zurunda yapılmasını onaylamış- müsaade ile teıninı 
ren bütün unsurları gözönüne tır. Tecrübeler yakında yapıla- olacaktır. JcO~ 
getirerek karşılıklı alım satım d · }er cak ve alınacak neticeye göre Bu yıl resmi aıre talı· 
vaziyetinin icap ettıreceği fiatı Tarım bakanlığına bildirilecek- yakacaklardır. Yangın v:ıarcl' 
temine çalışmayı ulusal bir ltir. ribat görmüş olan orın8 usıııa' 
ödev saymahdır. Her hangi bir Bayan Cenan bulduğu usu· kesime hiç bir suretle ııı 
vaziyetten istifade ederek alı- lün kendisine aidiyeti hakkında de edilmiyecektir. 
cılanmıza karşı fiat empoze bir de vesika verilmesini iste- B b } .. 
etmeye çalışmak ne kadar hata er er erın 

miştir. 
ise bazı mübadele şartlarından • ı · 
mütebassıı daha müsait fiata Bakanlık Pazar tatı ı b:Jı 

vtcut verecek elemanları ihmal MaluA mat ı·stedı· 
ederek daha ucuza satmak ta 
o kadar hatalıdır. Her vaziyeti 
ve o vaziyete göre normal olan 
şartlan daima gözönünde tu-

Ekonomi bakanlığından dün 
ilbaylığa gelen bir telgrafla 
üzüm piyasasınin son durumu 

P •1. ;:mıeO ı:"' azar tati ıne rab~ d .. ~JcP'' 
berberler pazar günü ~/ wtıd' 
lannı açmaktadırlar. 8 pl•ıst1 

şehrimiz berberleri bir ~o )ılt 
yaparak bu iş hakkı? a 
hir. lcarar. :ver.e.ceklcıll• 
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Zorlama Komitesin e 
Bay Lava ilk Toplantıda Hazırdı 

Tim es Diyor Ki: "B. Aloisf Nutkuyla Mütecaviz Bir Dev
letin Yapabileceği En Aykırı Propagandayı Yapmıştır" 

Cenevre, 11 { A.A) - As- Uluslar sosyetesinin hut mesuliyetlerinden feragat 
laıııble tarafından dün zecri O~orltesl etmek şıklarından birini seç-
tedbirlerin tanzimi için teşkiline Londra 11 (A.A) - Uluslar mek zorunda olduğunu yazıyor 
~r verilen komite bu sabah sosyetesi birliği icra komitesi ve diyor ki: 
~ ~ toplantwnı yapacak ve yeni bir takrir kabul etmiştir. B. Aloisi Habeşistamn leş· 
~ınıleri SÖylenilen B. Himans, Bu takrirde lngiliz ulusunun kilatı iyi, sayısı çok ve hayre-
ı~'tıler b~e_ J?5 ı..~adariaga ara- büyük b r kısmının ltalya ile te değer derecede techiz edil-

kti n ırını ~kanhğa seçe· SÖmürgeleri arasındaki müna- miş bir ordu tarafından istila· 
~ r. B. Lava) bu komı'tenın· kalelerı· k k - 1 1 "" t ... k'-"'' esme uzere u us ar sını meşru bir müdafaa hakkı 
b ...,e &UJ toplantısında hazır sosyetesinin kullanılmasına ar-

~ıı.lund··•~-· sonra bugu"n Ce- k im h 'd olarak göstermeğe kalkıştığı 
..,..1&11 a o aya azır o ugu" bildiril-

t eTredea laareket etmesi muh- mektedir. zaman kendi5ini mütecaviz bir 
Cllıeldir. MUtecavlz bir devletin devletin yapabileceği en aykın 

Roma çevenlerlnde En aykırı propagandası bir propagandaya kaptırmış 
ıı.I Roıııa, 11 {AA)-B. Laval'ın Loodra 11 { A.A) - Lond- bulunuyordu. 
~I.r soıyetesindeki söylevi ra gazeteleri uluslar sosyetesi- lrlibc.t komitesi 

resnıt çevenlerde iyi bir oin zecri tedbirlerin tatbikine Cenevre 11 (A.A)- Assam-
•urette k lan f d k le _ a_rşı mışbr.Bu çeven- dair olan kararım tefsir et- ble tara ın an '.. ~ş il edilen -t soylevın mahirane, ihiyatlı mektedirler. irtibat komitesi bu sabah top-
:ı::ıü ol~~~· ve hatibine Times, sosyetenin ltalyanın !anarak başkanlığa l ap'u!ıık'a 

• brnıa ışı ıçm meydanı öz- takındığı durum dolayısile keo- Portekiz delegesi De Vas 
lllir bıraktığına hükmediyorlar. disioi ya faaliyete geçmek ya- ConceUosu seçmiştir. 

~------.-....----~-
Bir Habeş teb iğ· 

24 saat süren kanlı bir muharebeden' 
Sonra Aduayı aldıklarını bildiriyor 
- B . . ·-

çal aştara/ı l ıncı sayfada - ı kurulunun kararındaki hızı tak- ! !anacak o'an " dev)etlcr konfe· 
da~Ştna~ ~1 zere yine Arabistan· dirle karşılamaktadır. ransı " mn tasvibine arzede-
ad ge rı en arap süvarilere, 48 saat içinde Assamble cektir. 

K ralhğa Niçin Döndü • 
ln~iliz Aslanının Uyuduğunu Zanne
denlerin Kulaklarına Küpe Olsun 

Bay Zaimise Vazifesinin Hitam Bulduğu Bildirilmiş 
Ve Eski Hizmetleri Hasebile Teşekkür Edilmiştir 

Paris 11 ( Ö, R) - "Re· 
publik ,, gazetesi Yunanistan· 
da Krallığın iadesinin garip bir 
safhasını keşfediyor ve diyor 
ki: 

Hadiseler Kralhk - Cumhuri
yet arasında yapılacak plebisiti 
takdim etti askerler acele et 
tiler. Meclis Cumhuriyetin il
gasına karar verdi, Hükumet 
vaıtlarına ve vazifelerine arka 
çevirmek istemediği için çekil
di. Fakat mevkii askerlere bı
raktı. Bunlar derhal kararları
nı verdiler. Filhakika 3 ikinci 
Teşrinde plebisit yapılacak, fa. 
kat o vakte kadar bir emri •1a
ki kuvvetini kazanacaktır. Kal· 
dı ki şimdi hükumete hakim 
olan Monarşistler plebisitten 
istedikleri manayı çıkarabile
ceklerdir. 

Fakat acaba Yunanistaoın 

böyle acele Krallığa dönmesin
de iç politikadan başka sebep 

Uluslar 

yok mu? Bu bir faraziyedir. 
Fakat imkansız değildir. Her
kes bilir ki Veni:zelosun siyasası 
ltayaya doğru idi. Balkan ao
tanboa karşı aldığı durum da 
bundan ileri geliyordu. 

Londra bunun için monarşıst
leri tuttu. Bahusus ki Atinaya 
dönecek kral, mevküoi lngilte
reye borçlu olduğun için ona 
bir kat daha bağlı olacaktır. 

Kral Y orgi ile bütün müza
kereler Londrada olmuştur.Yu
nan hidiselei, bir senedeoberi 

devam eden Akdeniz logiliz • 
ltalyao rekabetinin bir neticesi 
olarak krallığm iadesine da
yanmaktadır, on beş seneden
beri logilterenin Palmeston'la 
memleketi olduğu unutulmuştu. 
Görülüyor ki bu cins devlet 
adamlarının ırkı logilterede 
sönmemiştir. logiliz arslanının 
uyuduğunu :zannedenlerin ku-

!ağına küpe olsun. 
Atina, 11 { Özel) - Gaze

telere saosör konmuştur. Bu
nunla beraber cumuriyetçi ga· 
zeteler vaktında çıkabilmiştir. 

General Kondilis bay Teo· 
tokisle birlikte eski Cumur 
bakanı bay Zaimis'i ziya
ret etmiş ve Cuıouriyelin 

ilga edildiğini ve 1911 kanunu 

esasisine dönüldüğünü bildirmit 
ve eski hizmetlerinden c\olayt 
B. Zaimis'e teşekkür etmiştir. 

Brüksel, 11 { Ö.R) - Eski 
Yunan kıralı Yorgi Londrada
dır. Kıralın etrafından söylen· 
diğine göre Yunanistaoda, ar· 
sıulusal kararsızlık dolayısile, 
kırallığın iadesi için plebisiti 
beklememeğe karar verilmiştir. 
Bununla beraber kıra! ancak 
Yunan ulusunun eksetiyeti ta· 
rafından çağınlınca Yunaoia
tana dönecektir. 

sosyetesi seferberdir 
Afrikada G. harbın provası yapılırken Cenevrede de 
çarpışmalara karşı alınacak tetbirlerin provası yapılıyor 

V ~ın başına bin liret aylık ltalyan-Habe• anlaşmazlıgı" na A ti •· 1 erılınekt d. S . . h J'f y rnc:vu ı.ı: .. zor :smaJ,'a 
" 1 e ır. u ıçın mu te ı karşı mes'uliyetlerioi üzerine Is, tirak e iyor 
,er erde 1 t 1 u ... I açı an ar ezyen er almıştı. Muhasemabn başlama- Uluslar kuru .u da bugün sa-... u an n r · . . 

e ıceyı vermeınıştir. sındao tam bir hafta sonra at 12,20 de B. Benesin baş-

Moskova 11 ( A.A ) - Ulus- ı rak genel bir sempati duyulan ı kabil olacak tedbirlerin genel 

ı 
!ar sosyetesi konseyinin aldığı büyük devletlerden biri aley- provasıdır. Bq genel prova bü-
kararı tefsir eden Jurnal Dö 1 hind~ ~urum alm~ktan .. çekin- yük veya küçük her hangi bir 
Moskova gazetesi baş yazısın· memıştı.r. Sonra yıne su. bakı- Avrupa memleketine tecavüz 

1( ao bin kl•I yoldadır 51 devlet murahhasları hüküm- kanlığıuda toplanmış ve zor:a-
olanı;tnı;zı denizi geçmek üzere !erini vermişlerdir. Yalnız Avus- ma tedbirleri kararına iştirak-

da hassaten diyor ki : mındakı uluslar sosyetesı kon- yapıldığı ve bilhassa bu teca-
llk defa olacakbr ki uluslar seyi bir iki. d_evle.~ h"."'~ç ulu~- vüz iç ve dış siyasası bütün 

otu ~Yan vapurları Musa vaya turya ve Macaristan arsıulusal !erini bildirmek istiyen son dev-
:ı: bıne yakı k k . 

. k !ar sosyetesıoın otekı uyelerı· fk" k d' al h' t la sosyetesi mütecavıze arşı sa- . _ e arım en ı ey toe op mış 

k f b d·ım· nin hıç bir menfaatı olmadıgı b' d 1 t t f d · d'' 
vaşma için se er er e ı ış b' 1 zlık . . üdah 1 ır av e ara ın an ıcra e ı. -tak! n as er çı ara- ayleye yardimlarıoı reddetmış- !etlerin de!egeleri dinlenmiştir. 

>'ilk ar~r. Dün Musavada bü- !erdir. Bu birliğin sebebi şu- En son o!arak Arnavutluk dele-
ır an aşma 1f111e m a e . • . . 

bulunuyor. Esasen dıkkate şa- etmektir. dıgı takdırde uluslar sosyetesioir 
hır n kli · · d k · ltmı· a ye gemısın e 1 dur ki bütün devletler müşte- gesi F'. Fro~,.ri ltalyaya karşı ka-

ıyetJj ha ka 1 k - · r bi cep ne çı rı ır en terek guven karşısında keodı- rarlaştırı!an zorlama tedbirler;-

yan olan bu hadise iki bakım- Eğer Afrikadaki hadiseler ne k~dar _ ?~ s~rahatie hareket 
dan daha ziyade önem kazan- ileride daha önemli surette edebilecegını gostermege yara-

r ıneraıi 'nfiJ•k t . . D .. nefer _ _1 a e mıştır. ort lerine müşterek bir yardım va- ne hükumetinin iştiı akini bil-
ral olnıuş, on nefer de ya- zifesi terettüb ettiğini anla- dirmiştir. 

maktadır. Evvela sü bakımın· yapılacak süel çarpışmaların bir makt~dır. işte bundan dolayı-
dan ki, uluslar sosyetesi kon- provası gibi telaki edilirse de- dır kı sonra da alınması muh-

anmıştır. mışlardır. 

1 aooo ölU ve yarah Tarihe geçecek 
b ~tanhul, 11 (Ôzel) - Ha- Bir yaprak 
Cfistanın '-' p · 1 · · R I<..tacı es~ W:1~ ~ çısı as Konsey gibi Asamble de va-

kuvvetiJe 50 bıo kışı!ık. Habeş zifesini yapmışhr. Madam ki 
rek t . harp cephesıoe ha- andlaşmanın maddeleri harbın 
aind:kietti. Ambasebat bölge- önüne geçmeğe kafi geleme-
Itıu kanlı muharebelerde miştir Asamble barba bir an 

Yanlardan 3000 [" ' k . tab o u ve ya· evvel nihayet verme ıstemiş-
vardır. ti' B · · lıo k k hn r. unun ıçın a aca e o-

. lstanb~arato~ ne diyor? n?ms".1 ~e fin~~sal zorlama ted-
ıınpa ~t • 11 (Özel) - Habeş bırlerının etkılı olmasını dile-

r~ oru J t . . b' Adia·Ab our gaze esının mekten başka ır şey kalmıyor. 
liah . aba aylarına "ltalyaoıo Eğer bu amaca varılırsa 
f eşıstaoı bo • k · t d' • · · A hl · 16 

1 

•kat H ~ma ıs e ıgıoı, sam enın ncı devresi ta-
dan fed ab~lerın toprakların· rihe ı:eçecek bir yaprak ola-
larını 

1 
ak~rlı_k yapamıyacak- caktir. 

ıt" ı"atı bır dille söyledi. Tanzim komitesinin 
a Yan genel kurn•ay Vazlfeıtl 

ba,kanı Atrikaya Bugün saat 10,30 da topla-
N apoli 

11 
gittiler nan tanı.im komitesinin vazifesi 

~urınay b ka (A.A) - Gen~I çok nazik olacağı kabul edil-
lio ile ~ .. 81 general Badog mektedir. Başkanlık için Bel-
Yönet ~onıurgeler bakanlığı çika delegesi Bav Pol 
k gerı bay L d" a şanı d • . essooa un Humans, lsveç dış hakanı 

• ogu Afrık 'tm k llıere B'an aya gı e B. SondJer ve bilhassa ispanya 
llıişlerd' • cama vapuruna bin· delegesi olup beşler komitesi 
4 ır. 

dalarda TU k çalışmalarını muvaffakıyetle 
r çe gazete idare eden B. Madaryaga'nın 

ı.,l.ıobuJ 
11 

( Ö yasak isimleri ileri sürülmektedir. 
~a!a geleı: haberlezel ) ::- Bu- Devlet~er kongf"esl 
1 kı adııya T" k re gore, 0 ° Ceoevre,11 (Ö.R)- Asamble 
•okuını ur çe gazetelerin tarafından 16 ıocı madde tat-
}' k ası ltalyan sansörünce b'k asa edilnıiştir. ~ ini . memleketler arasında 

llalyan il 
1 

bırleştırmek üzere dün teşki-
tor man arına li k ·ı . Pli dökUldUğ ~e arar verı en tanzım ko-

R. u yalan m t . b .. ı 1 • 
onıa, 11 ( Ô R ) .. ı esı ugun u us ar sosyetesı 

ne. d' · - Bugun k • d ilk ı ,re ılen r • b' uragın a top antısını yap· 
I•- • esnıı ır tebliğde K · ....,Yanın hi . mıştır. omıte Portekiz dele-
haJinde lmç bır devletle harp iesini başkanlıg" a geçirmiştir 
ı 0 adığı bildi il · · t.lyan limanla 1

• ~ ;:e B°?dan Sonra "Uluslar sos-
lerek ka bl rına torpil doku- yetesı üyeleri olan devletler 
. pa acağı h b . k k zıp edilnıi tir e erı te - onferansı" adını taşıyacak 

uı~ i olan komite on altı devlet de-
• ar kurulunun legelerindeo teşkiledilmiştir. Bu 

Paris l 
1 

. Kararı komite saat 16 da toplanacak 
iaıet .. ( Ö.R ) - Fransız ve çalışma programını tesbit 

e erının tefsirleri uluslar ettikten sonra saat 18 de ton· 

Benesi" nutku seyi harp sonu dünyasında ar· nilebilir ki Cenevrede olan bi· temel başka kararlar hariç Ce-

Bundan sonra kurul, başkanı 
B. Benesin mühim bir nutkunu 
dinlemiştir. B. Benes ltalya 
delegesi Baron Aloizinin dün
kü toplantıda ileri süı düğü d • 
!illeri reddetmiş ve toplantı 
bitmiştir. 

sıulusal hayatına büyük bir rol tenler de böylece çarpıprıalar nevrenio y-clnız bu kararından 
oynıyan ve hakkında haklı ola- vukua geldiği takdirde alınması dahi çok memnun olmalıyız. 

1 

................................................................................................................................... , 

Gülünç bir • Borsa Haberleri f ngilterede 
Protesto 

Alolzl Romaya gitti 
Cenevre, 11 (Ô.R) - Fransa 

Başbakanı B. Lava! " Uluslar 
sosyetesi olan devletler kon-

feransına ,, gitmezden önce 
ltalya delegesi B.Aloizi ile gö
rüşmüştür. Öğleden az sonra 
Baron Aloizi Romaya hareket 
etmiştir. Bununla beraber ltal
yan delegasyonundan iki üye 
Cenevrede kalarak kurulun 
celsesine devam etmişlerdiı. 

Laval Parlste 
B. Lava! saat 18 de Ceoev

reden hareket etmişti. Bu ak
şam Pariste buluoacakbr. 

Roma, 11 { Ö.R) - Italyan 
elçiliğinin gü' a casusluk mer
kezi ve intrika ocağı olduğu 
vesilesilesile Habeş hükümeti· 
nin Italyan elçisi Kont Vinciyi 
Habeşistaodan çekilmeğe da
vet etmesi münasebatı kesmek 
arzusunu gizlemektedir. ltalya 
bunu Adis Abaha hükumeti 
nezdinde protesto etmiştir. 

Afr~ka sergüzeşti 
Paris, 11 (Ô.R) - "Jurnal,. 

gazetesi ltalyanın Tuna havza
sını teşkilitlandırmak hususun· 
daki teşebbüslerinde serbest 
bırakılmadığı için Afrika ser
JCÜzeştioe atilmak mecburiye· 
tinde kaldığını yazıyor. 

lzmir, Manisa, Muğla, Denizli 

Barut bayilerine 
Eskisi gibi aceotalığımızdan 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 bildirınelidirler. 

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

av saçması şenlik fişekleri inhisarlar beş satıcısı 
S. 4 • 5 - 6 3-20 (3219) Avni Nuri Meserretci "lu 

DUn Borsada 
Yapılan Satıflar 

C'.T!!T: +<l&:lX>
UzUm 

Çu. Alıcı Fiat 
1265 H Z Ahmet 5 50 13 
1243 M J Taraoto 5 50 10 
1000 Üzüm kurumu 5 75 8 
831 K A Kaum 7 11 
811 Jiro ve Şü, 6 87 15 
797 T Debbas 5 75 14 
757 S Süleymano 5 11 
397 H Alyoti 7 75 15 75 
387 S Celardin 9 13 25 
369 P Paci 7 25 13 
300,5 H Alanyalı 6 50 7 25 
320 Ş Riza Halef 7 12 
277 Beşikçi Z bi. 6 50 8 25 
256 Vitel 5 50 9 
235 Len Reciyo 6 50 8 50 
228 J Taranto M 5 50 12 75 
218 Koo ittihat 6 75 14 75 
197 Y 1 Talit 5 50 8 25 
137 Albayrak 6 25 8 25 

70 Manisa B Koo 7 50 13 
45 Suphi Emin 6 50 7 50 
45 K O Ahmet 6 6 50 
43 F Z Abdullah 9 25 9 25 
34 G Abdullah 6 25 7 50 
'l7 S Remzi 10 50 16 
16 J Koheo 8 8 
15 Çolak O Nuri 8 50 8 50 
20 D Arditi 12 75 13 75 
14 lbrahim Rasib 8 8 
Hl• Mehmet Ali 10 50 10 50 

10364,5 Yekun 
279804,5 dünkü satış yekunu 
290169 umumi satış yekünu 

incir 
Çu. Alıcı Fiat 
710 Muhtelif 6 75 15 

Kilo 
5400 

Zeytınya§ı 
Alıcı Fi at 

Muhtelif 28 28 

Seçim hazırlığı 
Başladı 

Londra, 11 (Ö.R)-Londrada 
seçim hazırlığı başlamıştır. Bu 
seçimde hükumet hakiki bir 
muvaffakıyet kazanacaktır. Or
taya atılan parola "imparator· 
luğun müdafaası için silablao
mak11 tır. 

500 Nuhafazakar namzetlik 
bir liste yapılmıştır. Sosyalist
ler de okadar namzed göster· 
mişlerdir. Sir Samuel Hor'un 
baıkanlığındaki Liberaller 400 

namzed göstereceklerini bil -
diriyorlarsa da çıkarabile
cekleri zannedilmiyor. Müstakil 
Labor parti 20 kadar namzed 
gösterecektir. LoydCorcun nam· 
zedlerioin sayısı belli değildir. 
Hükiımet partisine 51 saylav 
seçime girmiyeceklerdir. 

Londra 11 (Ö.R)- Avustu
ralya başbakaoı meclis önünde 
diyevde bulunarak zorlama ted· 
birleri işinde Avusturalyanın 

lngiltereoin arkasından gide
ceğini bildirmiştir. 

Brüksel 11 (A A) - Japon 
hükümeti bir beyanname neş· 

rederek Mikadoyu sadece dev
let başkanı olarak taoıdığını 
ve kendisinde tanrisel (ilahi) 
sıfat tanımadığını bildirmiştir. 

Belediye encümeni 
Belediye daimi encümeni dün 

öğleden sonra şarbay Dr. Beh
cet Uz'un başkanlı&-ında top· 
lanmıstır. 



YENi ASIR 12 Teşrınıeveı 1uas _. 

Süveyş Kanalı üzerinde ltalyan - Habeş har 1 

kim hüküm sürüyor?.. iki ordu arasında ilk defa olarak 
lngilizler kana] kumpanyasına nasıl _ Hakiki bir savaş başlamıştır •. 
!lİrdiler? En büyük aksiyonlar kimin? ltalyan ordusu Edegehamus müstahkem mevki~ni işgal 
~ , Etti. Burada ğöğüs göğüse kan)ı muharebeler oldu 

lta/ı'a11 - ffabeş lıarbı başladıkta11 sOllra Jtalvava yazı neşutmiştik. Okurlarımıza, tanı11mış Fraruız yazarı 
karşı allllması diişü11üi,e11 zecri tedbirler arasında, Süveyş 
kanalının kapatılmasından da sık sık balısolıınııvor. 2 Fransi dö Dölezi'nüı, kanal üzerinde asıl kimleri11 ve ne 
ilkteşri.rı tari.lıli sayımızda, kanalııı kapatılmasının hakııki şekilde lıükıim sürdük/erilli anlata11 geniş bir yazısının bir 
bakımJan mümkün olup olmadıifuıı f!ÖZdetı geçiretı bir parçasını bıı[!ün sıınııvoruz. 

--;..;...~~.;;....;....;.;.;.;...;;.;.;~;;;;;;.;;.;.;.;.;;;;.;..,_~ 

Bu karar ortaya çıkalıdanbe
ri Cenevreye değil, Pariste As
torg sokağındaki küçük bir bi
ıraya çevrilmiştir. Orada topla
nacak olan bir kaç adam ha 
kikatte, Avrupayı kana boya
mak tehdidini gösteren anlaş
mazlığın hakemleridir. 

Bunlar kanalı kapamağa ka
rar verirlerse, memleketlerin
den 3000 kilo metre uzakta, 
Eritrede oturan 200,000 ltal
yan askeri cephanesiz ve yi
yeceksiz kalacaklar. Mussolini
n;n ordusu bir kapana tutul
mu~ olacaktır. 

Eğer kapıyı açık bırakırlar

sa, amiral Fişer, Renovn'un 
toj!!lariyle kanala gırilmesine en
gel olacaktır. Bir kere de bir 
top patlarsa, ona kim bilir 
başka hangi toplar cevap ve
recek? 

Hakikatte, bu görüşmeden 
çıkacak olan ya barış, ya 
harptır. 

Halbuki, bu işde karar ver
mek ne uluslar sosyetesinin, 
ne hilkfimetlerin, ne de dış 

bakanlıkların elindedir. 
Bir yönetim kurulunun yeşil 

örtülü masası etrafına topla
narak Avrupa muvazenesi ve 
ulusların mukadderatı hakkında 

karar verecek olanlar resmiğ 
hiçbir vazife ve unvanı olmı

yan otuz kişidir. 
Fransa gibi büyük bir de

mokrat memleket belki buna 
ıaşacaktır. 

Bu ( Yer değiştirme ) işi 

nasıl oldu? Bu adamlar kim
lerdir? Nasıl seçildiler? Onlara 
bu salahiyeti kim verdi? 

Harbları yapan ve harb mas
raflarını veren iyi yurddaşlar 

belki de bunu öğrenmek için 
merak duyarlar. Bunlar, bizim 
ile beraber maliyeciliğin gizli 
taraflarını dolaşmak isterlerse, 
bugün hür ulusların mukadde
ratının nasıl idare olunduğunu 
göıürler. 

lnglllzler Kanal 
Kumpanyas·na 
Nasıl Glrdller? 

Süveyş kanalı kumpanyası, 
32 üyesi bulunan bir yönetim 
kurulu tarafından idare olunur: 
Bunlardan 21 i Fransız, 10 u 
lngiliz, 1 tanesi Hollandalıdır. 

Helki bu işte bu kadar ln
gilizlerin de bulunmasına şa

şanlar olur. Çünkü lngillz hü
küm etinin ve lngiliz iş adam
larının çok aleyhtar olmalarına 
rağmen, kanalın bir Fransız 
olan Ferdinan dö Leseps tara
fından düşünülüp Fransız ser
mayesile yapıldığını hıırkes 

bilir. lngilizler, o zaman uzak 
doğu ile yapılan ticaretin Ak
deniz limanlarının eline geçme
sinden korkuyorlar ve Fransa
nın Hindistan yolunu kontrol 
etmesini çekemiyorlardı. 

Kanal, 1869 da bitirilince 
lngilizler buna çok şaştılar ve 
yaptıkları büyük yanlışın farkı
na vararak, kendileri de bu işe 
girmekten başka bir şey dü
şünmediler. 

1875 te, kanalın getirdiği 

gelirle gözleri kamaşn ve ha
kikiğ bir "binbir gece,, hika
yasi kahramarıı olan Mısır Hı
divi o kadar çok saray yaptır
mıştı ki, birdenbire çok büyük 
borçlar altına 11irdL 

Alacaklılarının tehdidinden 
kurtulmak için, kanal kumpan
yasının kendisine teslim ettiği 

veya imtiyazın verilişi ara
sında satın aldığı aksiyonları 

s1tmağı düşünerek tabiiğ 
Fransız maliyelcilerine baş-

yekünun yüzde 44 nü ele ge
çirdi ve hala da bunları elinde 
tutmaktadır. 

Bu sayede lngiltere, yönetim 
kurulnnda - biri ikinci başkan
lık olmak üzere - 1 O yer elde 
etti. Bu on içinden ikisini ala-

1 

cağım: 

Bunlardan biri, eski Mısır 

yüksek komiseri olup Kap - Ka-
hire demiryolunu ç:zen ve in 
giltereye Afrika eıremc!lli c'\-ini 

veren lord Kromer'dir. Öteki 
de, lngiliz - Iran petrol sosye
tesini kurarak memleketini 
Amerikan kumpanyası olan 
Standard Oyl'le Hollanda sos
yetesi olan Royal Döç'ün cük-

ı · münden kurtaran Sir Con Kad
man' dır. 

Nil yolunun kenarındaki Ha
beşistanın ehemmiyetle' lngil
terenin petrolsuz kalmaması 

1 1 bakımından Süveyş kanalının 
ehemmiyetini bunlar kadar iyi 
kimse bilmez. 

- "· '·"'-.. "•.., 

-
. ·~ 

vurdu. Fakat aksiyonlar çoktu: 
bunlar, ufak partilerle bile 
satışa çıkarılsa, fiatlar düşmez 
miydi? 

Fransa'da, imparatorluk dev
rinin büyük iş adamları orta
dan kaybolmuş, yerlerini mil
yoner "dükkancılara,, bırak
mışlardı. Cumuriyet hüküme
tine gelince, o devirde hükü
met kralcıların elinde idi ve 
bunların başlıca uğraştıkları iş, 

lejitimis'tlerden veya orleanist
lerden hangisinin galib gele
ceği idi. 

Tereddütle vakit geçirilir. 
Fiatlar ve komisyonlar üzerine 
pazarlıklar yapılırken, lngiliz 
başbakanı Disraeli işi haber 
aldı. Bir saattan az bir zaman 
içinde arkadaşlarını razı ettik
ten sonra, avam kamarasiyle 
lordlar kamarasına bir şey söy
lemeden ve tahsisat da isteme
den bütün aksiyonları satın 
aldı. Roçild bankası, bu işe la
zım olan parayı vermişti. 

işte böylece lngiltere,800,000 
aksiyondan 353.204 nü. yani 

Astorg sokağında yapılacak 

olan konuşmalar sırasında Sir 
lan Melkolm bunların direktif
lerini takib edecektir. 

En bUyUk akslyoner 
Kimdir ? 

Buna karşı, 21 Fransız kim
lerdir ? Herşeyden önce şunu 
kaydedelim ki, hükümet bun
ların seçilmesi işine hiç karış
mamıştır. Süveyş '<analı kum
panyası anoniın bir sosyetedir. 
Bunun yönetim kurulu, kanun 
gereğince, aksiyonerler taraf:n
eaıı seçilir ve yalnız onlara 
karşı mesuldür. 

Şimdi tedavülde oian aksi
yon sayısı 446,716 dır ( ki bu 
sayının içinde, teda

0

vülde olmı
yan lngiliz aksiyonları bulun
mamaktadır.) Bu sıra..la, işleri 

yolunda olan Fransızlardan, bu 
aksiyonlardan birkaçına sahip 
olmıyan hiç kimse yoktur. 
Çünkü, Süveyş kanalıııın ge
lirleri altın frank olarak tah
sil edildiği ve "Temettü his-
seleri,, de ayni para il~ öden
diği için, Süveyş aksiyonları 

paranın düşmesinden doğabi-
lecek her türlü tehlikeden 
masundur. Onun için normal 
olarak yüzde 6 gelir getirdi-
ğine göre 6000 ile 7000 frank 
arasında satılması gereken bu 
aksiyonlar bugün 17000 fran
ga satın alınmaktadır. 

Bu hesapla, Fransız aksiyo
nerlerden çoğu ancak on tane 
kadar aksiyon sahibidirler. 

Halbuki, genel kurula gire
bilmek için, nizamname gere
ğince en aşağı 25 aksiyon sa
hibi olmak lazımdır ki bunların 

değeri bugünkü kur'a göre 425 
bin frank eder. 

işte bu yüzden, Fransada te
davül eden sermayenin ekseri
yetini teşkil eden küçük ha
millerin rey verme hakları yok
tur. Yalnız büyük aksiyonerler 
seçime girebilirler. Belki de, 
Fransada Süveyş kanalının en 
büyük aksiyonerinin kim oldu
ğunu öğrenmek istersiniz. Bu 
zat Andre Büren de Rozye'dir 
ve bu sıfatla aksiyooerlerin son 
toplantısında "tasnifi ara" yı o 
yapmıştır. 

Onun adını boş yere Parİ• 
sin Monden kronikleri arasında 
araştırmayın. O sadece bir 
memurdur. (tabiii büy!ik bir 

Ras Seyum ordusu çok kuvvetli mevzilere yerleşmiştir Aksumun 
Şımalinden sarkan Habeşler ltalyanlan tehdid ediyorlar 

Cenub ordusu Ogaden çölünde şimale doğru ilerliyor 
Asmara, 10 

(A.A)-D. N. 
B. Ajansı bil
diriyor : 

Bildirildiği
ne göre Am
besebat etra
fında yapılan 

çarpışmalar ilk lokıli~.~.-.:0 

defa olarak 

hakikiğ bir 
savaş olmuş

tur. Edegaha
musun işgali 

sevkulceyş nok
tai nazarın

dan bilhassa 
mühimdir. Bu 
yer Ariigrat
tan 16 kilo
metre mesafededir ve yüksek 
bir dağ üzerindedir. Buralar 
tabiiğ bir müstahkem mevkidir. 

Buranın zaptı geceliyin ve 
birçok defalar elden ele geç
tikten sonra kabil olmuştur. 
Habeşler birkaç kere şiddetli 
taarruzlarda bulunmuşlardır. 

Şimdilik burada bütün gayret
ler sevkülceyş noktalarına doğ
ru emin muvasala hatları te-

<':, ••· 

Adis-Ababa çarşısında 

Aduanın şark ve şimali şarki
sindeki tepeleri işgal etmiştir. 

Ras Seyum ordusu 
Kuvveti! mevzilerde 

Ras Seyumun kuvvetleri Ma
rafet ye Sualtu vadisine doğru 
çekilmişlerdir. Ve orada çok 
kuvvetli mevzilere yerleşmiş

lerdir. 
Habeş llerl hareketi 

ltalyanların daha ileri gide-

Habeşler ateş lıattuıda 

minine inhisar ediyor. bilmek içini bütün Habeş mu-
Odagada çetin bir harp kavemetlerini kırmaları lazım 

Italyan şimal ordusunun sol geliyor. Habeş çeteleri Aksu-
cenahı general Santininin ku- mun şimalinden sarkarak Autsa 
mandasında olarak Adigratın L ftt k' it ı k k il 
cenubu garbisi istikametinde ve e 1 ~ ı a yan ara 0 a-
Odagaya kadar 15 kilometre rını tehdıt etmeye başlamışlar-
ilerilemiştir. Burada çok çetin dır. 
bir hısrp başlamıştır. Italyan kuvvetleri başkuman-

Adua etrafındaki danı general Dö. Benonun bu-
tepelerde gün Aduaya gelmesi bekleni-

General Maraviga ordusu, yor. 

-memur) ve Providans adlı ka-
zalara karşı sigorta sosyetesi
nin direktörüdür. Bu sosyeteyi 
ikinci direktör olan oğlu Lui 
ve genel sekreter olan öteki 
oğlu Fransuva ile birlikte idare 
eder. 

Bay de Rozye aynı zamanda 
yangına karşı sigorta yapan 
Providaus sosyetesinin de yö
netim kurulunda üyedir. 

20 milyon gibi mütevazi bir 
sermayesi olan bu sigorta sos
yetesi yarım asır içinde müşte
rilerinin verdiği primler saye
sinde 300 milyonu aşan ihti
yat akçesi biriktirmiştir. Bu pa
ranın da birinci sınif aksiyon· 
)ara yatırılması gerektiği içiıı 
bununla Süveyş kanalı aksi
yonları satın alınmıştır. 

B. de Rozye aynı zamanda 
Anzen madenleri sosyetesinin 
yönetim kurulunda üyedir. Bu 

sosyeteler de az kar dağıtır

lar. Onun için 222 milyonluk bir 
sermaye ile 680 milyonu bulan 
ihtiyat akçesi biriktirmiştir ki, bu 
paranın büyük bir kısmı Snveyş 
kanalı aksiyonlarına yatırıl

mıştır. 

Bu aksiyonlar da B.de Rozye 
tarafından idare olunmaktadır. 
Böylece bu mütevazi "direk
tör,, Süveyş kanalı yönetim ku
rulunun en bilyük seçmenlerin
den biri olmuştur. Tabiiğ bu 
iyi adam, patronlarına borçlu 
olduğunu biliyor; onun için yö
netim kurulu üyeleri seçilirken 
reylerini Anzen madenleri sos
yetesinin ikinci başkanı olan 
B. Edgar Bone ile, Providans 
sosyetesinin yönetim kurulu 
üyesi olan kont Rober dö Vo
güe'ye vermiştir. Böylelikle 
Narki dö Vogüe kanal sosye
tesinin başkanı, öteki de ikinci 
ba.skanı olmuslardır. 

Cenup ltalyan ordusı..ı 
Ogaden çölUnda 

Adis - Ababa, 10 (A.A) -
Royter Ajansı bildiriyor: 
ltalyanın cenub ordasu bu-

gün harekete geçerek Ogadeı> 
çölünden şimale doğru iler!~· 
miye başlamıştır. Ordu Jngıliı 
Somalisi boyunca fakat bu• 
dutla yanaşmadan ilerlemeğ~ 
başlamıştır. Bir iki gündenberl 
ltalyan uçakları taarruzu ha· 
zırlıyor ve Habeşleri bombar 
dıman ediyordu. 

ıtalyanlar baskındal'I 
korkuyorlar 

ltalyan uçakları bu sabah 
yeniden solcenahta Italya~ 
mevzileri önündeki mevkiletl 
bombardıman etmiştir. Bu ha• 
reketten maksat ltalyan ku\I' 
vetlerinin bu cenahta bir ba5• 

kına uğramalarına mani ol· 
maktır. 

imparator Adls-Ababa· 
dan ayrılmadı 

imparator henüz Adis-Aba' 
ba' dan ayrılmıya karar veroıe· 
miştir. Şimdilik muhtalif ceP; 
helerdeki hareketi hükôıı>e 

. Lla• 
merkezinden ve yanındakı n 

a· beş kumandanlarının ve Y 
hancı askeriğ müşavirlerin yar· 
dımile idare edecektir. 
ltalyanlar Cibotl demir· 

yoluna yaklaşmaö8 
çallşıyorıar. 

Adis-Ababa ile şimal ceP 
hesi arasındaki bütün telli "e 

. bil' 
telsiz muharebeler kesilmıŞ b't 
!onuyor. !igrde bir. ç~~. şea~· 
ve köylerın alınıp verıldıgı h . 

'bb' kındaki rivayetler kaydı ı ~ 
ti k k d Yalo•~ 

ya a arşılanma ta ır. . I· 
bilinen bir fey varsa o da ~t~. 
yanların Cibuti demiryolu ı~ r 
kametinde 15 kilometre ka aı> 
daha ilerledikleri ve uçaklar~. 

' d k üh' 'm kU yardımıyle ol u ça m 1 d )ı.İ 
vetlerle iki ordu arasın a · 

'letl 
arazide akınlar yaparak 1 

karakollar- tesis ettikleridir' 
Merhaıeıerl• 

Şimaldeki ltalyan ordusu~~;. 
• de&1 

kareketleri o kadar serı b• 
dir. Ve lüzumsuz hiç bir t~İt• 
Jikeye düşmek istememek~~ ri• 
Bu ordunun merhalelerle 1

1
e 

1
• 

ld - aı> aŞ 
!emek niyetinde o ugu 

lıyor. ıyii1! 
Ras Seyumun mıtra tU 
kumandanı maktul dUŞter 

Asmara, 10 (A.A) - RoY 

ajansı bildiriyor : ~ ti bet' 
Müsademelerde olen a uı> 

!erin arasında Ras Seyııoı ak 
mitralyöz kumandanı Kamas:ıu· 
da vardır. Bu kumandanın 
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Habeşler iki 
düşürdüler. 

Italyan 
Pilotlar 

uçagını 

öldüler 
Eritreden önemli silah ve cepha ıe ile kaçan 

askerler Habeşlere teslim oluyorlar 
B Brüksel, 11 (Ö.R) - Adis-Ababadan bildiriliyor : iki Italyan uçağı Dasye üzerinde uçmuşlardır. 
k:nlabardan biri tüfek ateşile düşürülmüş, içindeki iki pilot ölmüştür. Bir Italyan uçağı da Makarı 

sa sına düşmüş, tamamile harap olmuştur. içindeki dört kişi ölmüşlerdir. 
B - Ugaden cephesinde 

cep~~sel, 11 ( Ö.R) - Paris - Soir razetesinin Adis-Ababa aytarından öğrendiğine göre cenup 

1~sınde Ogaden istikametinde çok geniş bir hücum hazırlanmaktadır. 
Yan tayyaresi bombardıı.oanlar yaparak halk arasında kurbanlar vermişlerdir. 

lia Kaçıyorlar 
kar beşler tarafına geçmek üzere Eritreden önemli silah ve cephane ile kaçan yerli askerleri 

şılaınak üzere Habeş kıtaab gönderilmiştir. ltalyanlar bu haberi tekzip etmişlerdir. 

8 
• Adigratı da aldılar 

rukael, 11 ( Ö.R ) - Habeşler Adua ve Adigratı aldıklarını bildirmektedirler. 

8 
.. Ha beşte harp birkaç yıl mı sürecektir? 

taıı;uksel, 10 (Ô.R) - Habeş hükümeti ltalyan elçisi Kont Vinciye yarın kat'i olarak Habeşis
ltal an ayrılmasını son defa olarak ihtar etmiştir. Elçi yarın gideceğini bildirmiştir. Yerine bir 

l~~n tecinı ataşesinin gönderilmeşine müsaade istemiş ise de imparator bunu kabul etmemiştir. 
birk- Yayıln •«:_firinin ve maiyetinin gitmesi uzlaşma yolu kalmadığını göstermektedir. Uzun ve hatta 

"Ç surecek bir harp devresi tahmin edilmektdir. 

R. Havas Adigratın İtalyanlar elinde olduğunu bildiriyor 
te~llla, 11 (Ö.R) - Havas ajansının Asmara aytarı Adigratın Habeşler tarafından geri alındığını 

P ederek kendisinin orada bulunduğunu bildirmiştir. 

ltalyan sü hakanı danışmanı diyor ki : " Hakikiğ Harp 
IIenüz başlamadı. Asıl muharebeler yarın verilecek .. ,, 

R.
0 

Asıl muh rebeler bugUn 
ııoıı ma,. !I (Ô.R) - B. Musselini Şarki Afrika Italyan orduları başkumandanı general Dö Bo
ra~~ gtriJtiği işin bütün genişliğini takdir etmektedir. Üç Italyan kolordusunun ilerlemelerine 

" Pd n, ıu bakanlığı danışmanı B. Alfiyeri bugün çok açık sözler söylemiş; ve demiştir ki: 
dtnı 1uhakkaktır ki hakikiğ harp henüz başlamamıştır. Şimdiye kadar pek önemli olmıyan müsa
lıe erden başka bir şey yapılmamıştır. Asıl muharebeler yarın verilecektir.,, 

oabeş Delegesi Havaryat Diyor Ki: "Habeşistan Her 
c Zaman Şerefli Bir Sulha Hazırdır.,, 

dele~~yre, 11 (Ô.R) - Uluslar kurulunun son celsesinde hükümetinin görüşünü bildiren Habeş 
liab ı .B. Havaryat Sosyete üyelerinin vazifelerini yapmalarını istemiş ve demiştır ki: 

•uretıeetstan şerefli bir sulha her zaman hazırdır. Fakat mütearrızına mükafat verilmesini hiçbir 
lo a ul etmiyecektir. 

biil:iinnta.' 11 (Ô.R) - Dışbakanı Sir Samuel Hor, Kanterbori Arşevekinin başkanlığı altında 
lııı~usu ~ıse ~ümessillerinden mürekkeb bir heyeti kabul ederek Habeş K•zılhacına yardım 

0 a gorüşmüştür. 

Cenevrede on altı azalık komite dört önemli 
c Zorlama kararı vermiştir .. 

lıuıu:nevre, 11 (Ö.R) - Tanzim komitesinin içtimaında Avusturya ve Matar delegeleri de hazır 
llıadd m~şlardır, Portekiz delegesi B. Laskonses başkanlığa seçildikten sonra komite " 16 ncı 

l<.o::•n teklifi için uluslar sosyetesi üyesi olan devletler konferansı ,, adını alnııştır, 
lu karaelans zorlama tedbirlerini kararlaştırmak üzere 16 azalık bir komite teşkil etmiş ve hemen 

1 r arı vermiştir: 
- s·1·h 2 _ I 1 a ve harp malzemesi ambargosunun Habeşistan menfaatına kaldırılması. 

'leya kont~~aya veya Italyan müstemlekelerine gidecek silah ve malzemeye ambargo konulması 
3 _ U11IJasına devamı. 

4 _ ~arbe yarayacak ilk maddelerin (kömür, petrol, pamuk gibi) Itayaya gönderilmemesi. J • alyadan alınacak malların azaltılması 

~gıl!z ulusunun pisikolojisi tanınmalıdır ve tabiaten 
P ~kındir. Fakat hareket gerekli olunca kavi olur 

dofa~~~İ lIN(Ô.R) - "Petit Jumal.. gazetesi.nin Londra aytarı lngiliz siyasasındaki değişiklik 
ı\ııgel de . 0.bel sulh mukafatını kazanan Sır Normal Angel ile mülakat etmiştir. Sir Noraıan 

t enııştır ki: 
Fabt ~giliz ulusunun pisikolojisi tanınmalıdır. İngiliz ulusu tabiati iktizası sakin ve ilgisizdir. 
ln&ili:ı; b akeket gerekli olunca taal olur. Şuna dikkat ettiniz mi ki Sir Samuel Hoar Cenevrede 
lıı&iliz uJ a anlarının klasik durumundan ayrılmı~tır. Bir lngiliz bakanının hüküm et adına değil, Al usu adına söz söylediği ilk defa olarak görülmüştür. Kullandığı sözleri de hatırlayınız.,. 

lllarıya, ltalya, Avusturya ve Macaristan arasında 
?:;i?i ~çüzlü bir ittifakın doğmasından korkuluyor 
" Oçu ~~ ~Ö:R) - " Ami du Peuple ,, gazetesi diyor ki: 

tlıııaııya~ u ıttıfakı yeniden uyandırmıyalım. ltalyanın Fransadan korkacak birşeyi yoktur. Yalnız 
•rleşınesjı8n dk~rkmalıdır ve Almanya, ltalya, Avustury ve Macaristan arasında ihtiras ve kinlerin 

~k~lerini te h ~gacak y.eni bir üçüzlü ittifak tan sakınmalıdır. Pakt, harbın önünü alamazsa, onun 
erı olaraka kdıt etmelı ve uzlaşma imkanı hazırlamalıdır. Fransa uluslar sosyetesinin gerçek as

a mıştır. Harbın ölüm, barışın hayat olduğunu anlamaktadır. " 

"Jour lngilterenin arkasından gitmiyelim, diyorlar 
teınas h~li~d~e~si de; ~o.nuna ~adar lngilterenin arkasından gitmiyelim, diyor. Dün lngiltere ile 

Bu ~aze:e e a~ma~ ıçın gerilem.ek ı.azımıı:eldi. . . . . 
~akat zo 1 Y gore :torlama tedbırlerı tatbık edılemıyecek ve bırçok gedıkler açık kalacaktır. 

acarist:n aba tedbirleri barba yol açacaktır. Ablokanın faydası yoktur. Zira Avusturya ve 
~llıerika d u yolda yürümiyeceklerdir. Isviçre, delegesinin söylediği gibi, bitaraf kalacaktır. 
it 1~anya A P~rol sevkiyatını kesmiyecektir. Şu halde zorlama tedbirleri bitarafları, Isviçre, 

a Yanın' birrs.krya ve Macaristanı zengin etmekten başka birşeye yaramıyacak ve bu memleketler 
cı satıcıları olacaklardır. . 

Ve "Ere Nouvelle . . . " İtalyanın zarı 
..... ~u ulusla ''. gazetesı de dıyor kı: ltalya zarını attı. Cenevreye rağmen barba karar verdi 
ltıu'" •k•• ....... rın vıcdanını hırpaladı. 

e d .. ••••••••••••••••••••••• " ~ektir. Ç~s·~~ çok hisqettir::····~~~·~;;;···22sö'';~tr~·";ük~;k····h~·;;k;tİ~·;i~d;·ı;~l~~·d~k·t~~~·~~· 
11 tııitraly~ ~.Habeş ordusun- bir yerdedir. Şimal ordusunun ra uçak meydanında yere in-

tal - ozculer · · "t h k 
lı I ozcjjf . az, ıyı mı - ava uvvetleri hep buradan meden evvel umumi karargll-
• er ıse h h Uç Yoktu emen emen uçmaktadır.Burasını gezen Roy- hın üzerinde dolaşmak ve ra-
Çcıkıa:· ter avları diyor ki : porlarını küçücük paraşütlerle 
Eritr~d kn.eıer yapıyorlar ltalyan hava filoları hergün umumi karargaha atmakta-

1 ltalvan hava Habes hatları üzerinde kesif dırlar. 

Kamu ayda önem i a 
-

Çanakkaleyi neden tahk ... · ......... etn iyoruz 
"Beklediğimiz ihtimal karşısında 
Eden tedbirleri almakta tereddüt 

kalırsak icap . .., . 
etmıyece gız,, 

Ankara, 11 (Özel) - Bugün kamutayda Afyon 
saylavi bay Berk Türkelin Çanakkale boğazına 
dair takriri müzakere edildi. Berk Türkel tak
ririn ınüzakeresinden evvel söz aldı. Noktai 
nazarını şöyle izah etti. 

nevrede bulunan Dıs bakanm vekili Bay Şükrü 
Kaya Kürsiye geldi ve dedi ki: 

- Bugün dünya durumu değişmiştir. Bütün 
dünya silahlanırken Çanakkalenin iki tarafına 
niçin hakim olmıyoruz ve neden tahkim etmi
yoruz. Ellerimizi bağlıyan maddenin hak ve 
adalet, yurdun emniyeti ve beynelmilel siya
sal vaziyet noktai nazarından hükmü kal
mamıştır. Bu maddeyi kaldıralım ve İcab ederse 
milletler cemiyetine başvuralım.,, 

- Çanakkalenin bugünkü vaziyeti boğazlar 
hakkındaki anlaşmanın icabıdır. Beynelmilel 
vaziyetin nezaketini görüyoruz. Böyle müdafa
asız olan yerler için hassasiyetimizin artması 

tabiidir. 
Beklediğimiz ihtimal karşısında kalırsak İcab 

~den tedbirleri almakta tereddüd etmiyeceği

mizi söyledik ve söyliyeceğiz. (Alkışlar) 
Bundan sonra afyon müzakeresi baş-

ladı. Ekonomi Bakanı bu işle alakadar 
dairelerden bazı noktaları sormak için cevabım 

Berk Türkelin bu beyanatından sonra Ce- tehir etmişt.r. 

Adua önünde bir kıtal 
ltalyanlar da Aduayı ellerinde tuta
madıklarını zımnen itiraf ediyorlar 
lstanbul, 11 (Telefonla) - Londradan (reemi) kaydile bildiriliyor: Habeş elçiliği şu tebliği 

neşretmiştir: "Salahiyettar kaynaklardan aldığımız bir haberde Aduada şiddetli bir çarpışma 
olduğu bildirilmiştir. Bu çarpışmada ltalyanlardan (2000) kadar ölü ve yaralı vardır." 

lstaobul, 11 (Telefonla) - Romadan bildiriliyor: Aduada şehrin cenubunda başlıyan muharebe 
hakiki bir kıtal manzarası almaktadır. Şehir tamamen boşanmış gibidir. iki taraftan hiç biri ne 
Habeşler ve ne .de ltalyanlar topçu ateşine maruz olması yüzünden (Adua) şehrini gündüz işgal 
etmek istemiyorlar. 

Londrada borsa binası önünde 
oldu Faşistlerle kanlı vuruşmalar 

Londra, 11 (Ö.R) - Dün borsa binası önünde üniforma giymiş lngiliz faşistlerile yüzlerce 
Banka işyarları arasında kanlı bir müsademe olmuştur. Halk kendi partilerinin gazetesini satmakta 
olan faşistlere hücum etmiş ve bu hücum neticesinde vukua gelen karışıklıkta bir çok kişi 
yaralanmıştır. Faşist gazeteler sokağın ortasına yığılarak yakılmıştır. Halk araya girmek istiyen 
polise de hücum etmiştir. Sükün ancak imdad kuvvetleri vaka mahalline geldikten sonra 
yeniden tesis olunabilmiştir. 

lngiltere ltalya aleyhindeki 
Tedbirlerinden ilkini tatbik etmiştir 

Londra, 11 (Ö.R) - Taymisin Cenevre aytarının gazetesine bildirdiğine göre lngiltere ltalyaya 
karşı zecri tedbirlerin ilkini tatbik etmiştir. lngiltere posta idaresi Habeş - ltalyan anlaşmazlığının 
uluslar sosyetesi tarafından ne suretle tetkik edildiği hakkında baron Aloisi tarafından mikrofon 
önünde vapılacak bir konferansı Amerikada yaymak için her türlü İş birlığini reddetmiştir. Bu 
konferans baron Aloisi ile bir Amerikan gazetecisi arasında bir mülakat tarzında olacak ve 
Ingilterenin resmi telsiz istasyonu olan Rugbi bu konferansı Amerika ya verecekti. Fakat tesbit 
olunan saattan birkaç dakika evvel Amerikan gazetecisi lngiliz telsiz telgraf istasyonlarının 
bundan böyle ne baron A loisinin ne de başka bir ltalyan şahsiyetinin herhangi bir diyevini neşr 
etmiyecekleri keyfiyetinden haberdar edilmiştir. 

Romada derin bir yesin ilk alametleri 
Belirmeğe başlamış bulunuyor 

Paris, 11 ( Ö. R) - ( Maten ) gazetesinin Roma aytarı bildiriyor : 
Burada Afrika işinin güçlükleri tamamen takdir olunmaktadır. Geçen perşembedenberi neşre

dilmekte olan resmiğ tebliğlereen sonra matbuat nazırı Bay Alfiyerinin son defa yaydığı sarih 
beyanat çok nazarı dikkati calip bulunmaktadır. 

Berlin 11 (Ö.R)- Londradan bildiriliyor: Uluslar sosyetesince alınan zorlama tedbirleri ltalyayı 
barış yolu ile bir uzlaşmaya mecbur etmezse lngiltere bir ay kadar bekledikten sonra bahriahmere 
abluka koyacak huradan ltalyanların sevkiyatta bulunmalarını yasak edecektir. 

ltalyan gazeteleri '' Uluslar kurumu 
lngilterenin aleti oldu ,, diyorlar 

Roma 11 ( Ö. R ) - Italyan gazeteleri diyorlar ki ; Uluslar 
kurumu artık lngilterenin bir aleti olmuş diğer devletler de ln
giliz s(;mürgelerinin sistemi içine girmektedir. 

Gazeteler, logilterenin kredi kesmek hususundaki tehditlerine 
rağmen hak ve medeniyeti müdafaa eden Avusturya ve Macar 
delegelerini çok takdir ediyorlar. 

Macar başbakanı B. Gömböş Macar delegesinin söylediklerini 
medeniyet ve sulh adına söylediğini, zorlama tedbirlerinin sulha 
yardım edecek yerde müsellah bir ihtilal hazırlıyacağını 
söylemiştir. 

Berlin 11 ( Ô. R) - Asmaradan alınan haberlere göre ltal
yanlar harp cephelerine fevkalade bir sür'atle büyük kuvvetler 
sevkediyorlar. 

lngiltere Süveyş kanalını kaparsa 
Fransa lngiltereyi takib etmiyecek mi? 

Paris 11 (Ö.R) -Eğer lngiltere Süveş kanalını kapamak gıbi 
süel zorlama tedbirleri almak isterse Fransa onun arkasına ka
tılmamalıdır. ltalyayı abloka etmek zarureti hasıl olursa Fransa 
inıriltereyi takib etmiyecektir. Çünkü Fransız ulusu banu is.teme
mektedir. 

"Ernovel,, diyor ki: B. Laval Ita'yaya dostane bir s3zle be· a'>er~ 
birihtarda da bulunmuştur.Uzlaşma teşebbüslerinin mümkün olması 
için ilkönce ltalyanın Afrikada yapılmakta olan;kıtali durdurması 

lazımdır. 

Amerika 
Bitaraf kalacaktır 

Roma, 11 (Ö.R) - Cumur 
başkanı B. Ruzveltin bitaraflık 
emirnamesi bugün neşredil
miştir. Bu emirname Italyan 
veya Habeş gemilerine binen 
veya ltalya - Habeş limanlarile 
temasta bulunan vatandaşları 
devletin himayesinden mahrum 
etmektedir. 

Nevyork limanı gelişim kon
feransı iradenin geri alınmasını 
istemiştir. Fakat alınmasa da 
Amerikan ihracatçılar iyi bir 
müşteri olan ltalya ile müna
sebetlerine devam edeceklerdir. 

Vaşington hükümetinin he
men bitaraflık kararını vere
rek uluslar sosyetesinin kara· 
rını beklememesi • lngiliz ve 
uluslar sosyetesi siyasasına 
karşı istiklalini göstermek 
içindir. 

Roma 11 ( Ô.R ) - Stefaoi 
ajansı ltalyan Sü bakanlığında 
bir çok yüksek memurların 
değiştirileceği haberini yalan· 
lıımıştır. 
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Janın aşıkane hissiyatı annelik 
Şefkatine üstün gelemedi 

Silah başına ! Silah ba
şına! 

Diye bağırıyorlardı. Saldı
ranlardan : 

- Kahrolun 1 Geberin 
Sesleri geliyordu. lspanyol

lar buyuruksuz açılan bir ge
dikten girmişlerdi. T eruan so
kaklannda pabrdılar, gürültü
ler duyuluyordu. Alevler etra· 
fı sarmıştı, lağımlar patlamıştı, 
göğüs göğüse müthiş bir savaş 
başladı. 

Akşam üstü, çabucak yapılan 
bir siperin gerisinde duran 
otuz kadar cengaverden başka 
kimse kalmamıştı. Yalın kılınç 
elde yalnız bir adam kalmış

tı. O da bir kurşunla yere 
serildi. Bu adam ölünceye ka
dar savaş yapacağını söyliyen 
Fransova Dö Monmoransi idi. 

Gece karanlığında yayılan 

yağmacılar bunu düştüğü yer
de buldular. içlerinden birisi 
Fransovayı tanımışb. Görünce 
hemen düşman ordugahına gö
türerek mükafatı naktiye mu
kabilinde teslim etti. 

işte Teruan bu suretle zap· 
tedilmişti. Sonra muvakkat ba
rış yapıldı. Esirler karşılıklı 

olarak geri verildiler. Bu me
yanda Fransova Monmoransi 
de aldığı yaradan ölmemiş, 
iyileşmis ve serbest bırakılmış· 
tı. Yanında kalan onbeş as· 
kerle hemen yola çıktı. Mar
jansiye yaklaşınca geldiğini 

bildirmek üzere birini öncü 
olarak yolladı. Kalbi çarpı
yordu. 

Sevgili eşinin ismini gizli giz
li söyliyerek yol alıyordu. Mar
ja ~ şatosunu görünce yüregi 
şid tle çarparak gözleri yaşla 
doldu ve atını dört nala kal· 
dırdı. 

* • • 
Monmoransinin çanları sid-

detle çalınmağa, şatonun top
ları gürlemeğe başladı. Göl 
abaliside karşılamağa çıktı. 
Hakim: 

- Hoş geldiniz. 
Dedi. F ransova ise birden· 

bire : 
- Kardeşim nerede ? 
Diye sordu. Hakim bir söy

levde bulunmak istedi ve baş· 
ladı : 

- Monsinyor 1 Bizim için en 
şerefli gün ... 

Dediği sırada F ransova kaş
larını çatarak: 

- Bay, söylevinizi dinleme· 
den eve! kardeşimin nerede 
olduğunu söyleyiniz? Dedi. 

- Marjansidedir mon senyorl 
F ransova, kalbinde elim bir 

sızının başladığını hissetti. Der
hal hayvanını mahmuzladı: 

- Hanri niçin beni karşıla
mak üzere burada bulunmıyor? 
Çabuk gitmeliyim( 

On dakika sonra; senyor 
Döpiyenin evi önünde atından 

yere atladı: 

- Hey köylü baba! Bu evin 
pençerelerinin kapakları niçin 
örtü ü? Acaba bunlar nerede? 
Bu görünüş bana boş gelmi
yor; sen ne dersin? 

ihtiyar köylü kolunu kaldı
rarak: 

- Monsinyorl Aradığınız 
mülkü şu evde bulacaksınız. 

Fransova artık köylünün 
sözlerini dinlemiyerek sütnine
nin kulübesine doğruldu. Titri
yerek, müthiş bir duyum ile 
karşılaşacağından korkarak 
ilerliyordu. Eve geldiğinde ge
niş bir nefes aldı. Jan orada 
idi, kollarını uzath ve sevgili
aiaia iamini bir çocuk ıibi 

söyliyordu. Fakat kollar yavaş 
yavaş aşağı sarktı, sevinçten 
parlıyan gözleri birden döndü. 
Betibenzi mosmor kesildi. 

Sevgili eşini gördü. O da 
karşısında bir heykel gibi du
ruyor. Fransova üç adım iler· 
ledi. 

- Jan!. .. 
ismini söyledi. Fakat val

denin boğazı teessürünün 
şiddetinden tıkandı. Sevgilisi
nin kucağına atılmak için kal· 
binde bir heves uyandı. Mana
lı bir bakışla Hanriye baktı. 
Hanri şapkasını elinde tutmuş, 
kolunu kaldırmak üzere idi. 
Zavallı anne : 

- Hayır 1 Hayır ! 
Kelimelerini kekeledi. Fran

sova kızdı. Gürleyici bir sesle: 
- Jan 1 
ismini tekrarladı. 

manda gözlerini 
dikti. 

- Kardeşim 1 

Ayni za
kardeşine 

Dedi. Her ikisi sustular. O 
vakıt Fransova ağır ağır kol
larını kavuşturdu. Ağlamak için 
kendini sıktı ve tuttu. Hakim 
kadar metin, bir mahkum ka
dar meyus olarak : 

- Bir senedenberi kalbim 
sevdiğim ve ismimi taşıdığı ka
dın için çarptı. En felaketli 
dakikalarda bile onu düşün
düm. Savaş alanında yaralanıp 
yere düştüğüm dakikada gözü· 
mün önünde canlandı. Ateşler 

içinde yandığım zaman bile 
yine " Jan 1 ) diye sayıkla
mışım. 

Şimdi zihnim pek perişan .. 
Bu durumdan birşey anlamıyo
rum. Benim yokluğumda kar
deşim ona bakacaktı. Yemin 
etti söz verdi. Şimdi ise karım 
başını çeviriyor. Kardeşim yü
züme bakmağa cesaret ede· 
miyor .. Bu nedir? .. 

Sözlerini söyledi. 
]anın sıkıntısı derinleşti.Çek

tiği azap beşerin takatını aşı· 

yordu. Fransuvayı seviyor ona 
tapınıyordu. Fakat bu azaba 
sebep olan gözleri, bir işaretle 
Kızını öldürttürecek ellere 
dikilmişti. Aynı zamanda: 

- Bir kelime söylersen kızın 
öldürülecektir. 

Sözleri kulaklarında vızıldı-

yordu. Jan ellerini u;j'uşturu

yordu. Kanlı bir köpük du
daklarının köşelerinde birik
mişti. Bahtsız genç kadın sev· 
gisini boğmak için dudaklarını 
ısırıyor, dişlerile gemiriyordu. 

Fransova sözünü bitirir bi
tirmez Hanri vücudunun yarı· 

sını kardeşine döndürdü. Göz· 
!erini açık pençereye dikerek, 
tehdit eden elini işarete hazır 

bir halde müthiş ve boğuk 
ses ile: 

- Kardeşim, hakikat pek 
acıdır. Fakat şimdi tamamile 
öğreneceksiniz, 

- Söylel 
- Bu kadın ... 
- Bu kadın mı? Karım mı? 
- Evet kardeşim onu ben 

kovdum. 
Fransuva sendeledi. Jan iç 

çekişle haksızlığını anlatmak 
istiyordu. 

- Kardeşim, bu kadın senin 
ismini taşımağa layık değildir. 
Bu kadın sana hiyanet etti. Bu 
sebepten kovdum. 

lttiham pek ağırdı. Fena ka
dınlar alanda umum ahali kar
şısında dövülerek öldürüldü.Her 
türlü hükümlerin tatbiki bu 
ailenin aalilıiyeti dahilinde idi •. 

- Sonu Vor-

YENi ASIR' 

Emlak ve Evtam liankasından: 
• 

Esas No. 
417 

Yeri No.su Nev'i Depozitosu T.L. 
55 Birinci karantina yıldıztepe ve gönül 

sokakları 
E.2612 Y.26 Arsa 

951-952 Akdeniz m. sahiliye caddesi E.40-40,1 Y.38 Hamam ve albndaki maia- 1000 
zanın 24 te 6 s. 

779 

643 
666 
789 
921 
969 

1032 
1057 

1058 
1059 
1060 
1065 
1066 
1069 
1070 
1073 

1074 

1075 
1076 
1077 

1078 
1079 

ikinci süleymaniye m. yüzbaşı Hasan 
ve deşteban ve Hıfzı S.lan 

55-57 Y. 

Dördüncü sultaniye m.Horasancı S. 9 Y. 
Dördüncü sultaniye m. Birinci Tenezzüh sokağı 77 Y. 
Birinci Karataş Teşvikiye sokağı E.5.5-1 9Y. 
Karşıyaka Osman zade m. Nazlı S. 32 E. 40 Y. 
Karataş Türkiye sokağı 15 E. 19 Y. 
Üçüncü Karataş Duygu sokak 6 27 
ikinci Gaziler m. Yeni açılan kemer caddesinde 
106 no.lu adada 4 parsel no. 

" " " 5 parsel no. 
" " " ıs .. .. 
" " " 16 " .. 

Kasap Hızır m. Hasan boca S. 
" " Hayrettin paşa sokak 

Toraman m. Cedit sokak 
ikinci Karataş şehit Nüsret S. 
lkinci süleymaniye m. Kamil paşa caddesi 
219 adanın 4 parselinde 
ikinci süleymaniye m.Kamil paşa caddesi 
219 adanın 1 parseli 

" " 158 A.3.P 
" " 15D A.l.P 

ikinci sü eymaniye m.Birinci kiremetçi sokak 

14 12 
11 9 
3 3 

59,4 71 

132-134 
110 

1-10 
10 

160 A.9.P Y.42-2 
" " " " " 167 A.15 P. 73 

ikinci süleymaniye m. ikinci kiremitçi sokak 19-1 
164 A. 11 P. 

Ev ve bahçe ve arsanın 
271640 da 46080 sehmi 
Ev 
Ev 
Evin 64-35 hissesi 
248,50 m. m. arsa 
Ev 
evin 1-3 hissesi 
112 me. mu. arsa 

112 .. .. .. 
127,17 " .. 
116,79 .. .. 
dükkan .. 
evin 40 da 28 sehmi 
211 me. mu. arsa 
278 me. mu. arsa 

72 .. .. .. 

242 " " .. 
153 .. .. .. 
342 .. .. .. 

1037 .. .. " 
1078 .. .. .. 

240 

80 
30 

350 
100 
500 
18 
80 

80 
65 
60 
40 
70 
85 
35 
14 

4 

12 
8 

14 

42 
45 

1080 
1081 

.. .. " 160 A.2.P. 
ikinci süleymaniye m. üçüncü kiremitçi sokak 

18-2 3466 
279 

.. 
" 

.. 

.. 
.. 
.. 140 

12 
160 A. 10 P. 42-1 

1082 ikinci süleymaniye m. Çorak sokak 150 A.14 P. 20-1 1688 " " " 70 
1083 " " Murat Reis sakağında 150 A.5.P. 1.22 774 " " " 40 
1084 " " Mısırlı caddesi 154 A. 9.P. 125 142 " " " 10 

Mevki ve numaraları yukarıda yazılı emlakin sekiz taksitle satışları 24-10-935 perşembe günü 
saat onda ihale edilmek üzere açık artırmaya konulmuştur. istekli olanların hizalarında yazılı pey 
akça !arını veznemize yatırarak arttırmasına girmeleri lazımdır. 12-18-23 3294 (3279) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Kemalpaşa icra memurlu

ğunndan: 
Ali Febmiden devren Ar· 

mutluda Okçularlı Lütfüye 
borçlu yine Armutlu köyünden 
Hüseyin kızı Haticenin işbu 

borcundan dolayı tahtı hacze 
alınan tapunun Nisan/:-0 tarih 
ve 61 numarasında mukayyet 
Armutlunun adaiçi mevkiinde 
şarkan kısmen hendek ve Ala· 
iyeli parmaksız Mehmet vere· 
sesi tarlası garben kısmen Ati
keye müfrez ve kısmen Yusuf 
oğlu hafidi Bekir;n müfrez ma
halli şimalen Fatmaya müfrez 
mahal cenuben Durmuş oğlu 

hacı Mehmd tarlası ile ma\ıdut 
6 dönüm mahallin kıymeti mu
hammenesi 1200 lira olup işbu 
borçtan dolayı açık arttırmaya 
çıkarılmıştır, 

1 - Birinci açık arttırma 
13-11-935 tarihine müsadif 
Çarşamba günü saat llde Ke
malpaşa icra dairesi divanha· 
ne~inde muhammen kıymetin 
yüzde 75 ini bulduğu surette 
müşterisi üstünde bırakılma 
kararı verilecek. Bulmadığı 
takdirde en çok arttıranın te
abhüdü baki kalmak şarti!e 

birinci arttırma geri bırakılarak 
ikinci açık arttırmaya çıkarıla· 
caktır. 

2 - ikinci açık arttırması 
4-12-935 tarihine müsadif Çar· 
şamba günü saat 11 de yine 
icra dairesi divanhasinde ençok 
arttıranın üzerinde bırakılma 
kararı verilecektir. 

3 - Artırmaya iştirak et
mek istiyenler muhammen kıy
metin yüzde 7,5 nisbetinde pey 
akçası veya milli bir banka 
teminat mektubunu getirmaleri 
lazımdır. 

4- işbu gayri menkulde bir 
ilişiği olanların tarih ilandan 
itibaren 20 gün içinde evrakı 
müsbitelerile birlikte Kemal
paşa icra memurluğuna müra· 
caat etmeleı i aksi halde hak
ları tabu sicillerile sabit olmı· 
yanların bu haklarından mahrum 
bırakılacağı. 

5 - Açık artırma şartname· 

si 20-10-935 tarihinden itiba
ren herkesin görebilmesi için 
açıkbr. Daha fazla malumat al
mak istiyenler Kamalpaşa icra 
dairesinin 934/187 sayılı dos
yasına miiracaat etmeltri ilin 
olunur, · 3346 tS28!t) 

lzn .. ir ınuli.asebei hususiye mü
dürlüğünden: 

Bedeli keşfi 
Lira K. Yeri cınsı numarası 
805 44 Kemer caddesi Kahvehane 1 
Yukarıda yer ve cinsi gösterilen akarın tamiri 9-10-935 tari

Jıinden itibaren 20 gön müddetle eksiltmiye konulmuştur. istek· 
lilerin şeraiti öğrenmek ve keşifnameyi görmek üzere her gün 
hususi muhasebe müdüriyeti varidat kalemine, eksiltmiye iştirak 
edeceklerin de ihale günü olan 28-10-935 pazartesi günü 9 dan 
12 ye kadar depozito veya bank mektubu ile vilayet encüme· 
nine müracaatları. 3293 (3280) 

İzmir Belediyesinden: 
Alsancakta 65 adanın 160 

metre murabbaındaki ve beher 
metre murabbaı 4 lira ve he· 
yeti umumiyesi 640 lira bedeli 
muhammenli 84 sayılı arsanın 
satışı belediye baş sekreterli
ğindeki şartnamesi veçhile 15-
10-935 Salı günü saat 10 da 
açık arttırma ile ihale edile
cektir. 

iştirak için 50 lira muvakkat 
teminatla söylenen gün ve sa
atte komi3yona gelinir. 

27, 2, 8, 12 1157 (3181) 
Eşrefpaşa mal dairesi üze

rinde Şuayip kalfa sokağında 
yeniden döşeme ve oradaki 
lağım ağzına havuz yapılması 

işi 441.20 lira bedeli muham· 
menie ve baş sekreterlikteki 
şartnamesi ve keşifnamesi mu
cibince 15-10-935 Salı günü 
saat 1 O da açık eksiltme ile 
ihala edilecektır. 

iştirak için 33 liralık mu
vakkat temit makbuzu veya 
banka teminat mektubu ile 
mezkur gün ve saatte komis
yona gelinir. 

28-2-8-12 3172 (3191) 
§ Kültür parkı sahasından 

açık olarak geçmekte olan ta
bakhane lağımının imar proje
siı:ıdeki yol ve kanal vaziyetle· 
rine uymak suretile Basmaba
neden erkek lisesine kadar 
olan kısmının yapılman işi 7951 
35 lira bedeli muhammenle 
baş sekreterlikteki şartnamesi 
ve keşifnamesi mucibince 15 -
10-935 Salı günü saat 10 da 
açık eksiltme ile ihale edile
cektir. iştirak için 597 liralık 
muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat 111ektubile 
mezkiir gün ve saatte komis-
yona gelinir. 28 2 8 12 

3171 {3190) 
1- 42İ,88 lira bedeli mu-
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,~ Mua.lim Doktor 

" A~met Hulôsi 
" ALATAŞ 

· lç hastalıkları doktoru 
Kemeraltı Şamlı sokak No.20 
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Göz Hetimi 
MITATOREL 

Adres - Beyler Numan 
Zade sokağı Ahenk mat
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 

bammeneli 58 adanın 337,50 
metre murabbaındaki 9 sayılı 
arsası baş sekreterlikteki şart
namesi veçhile 18-10-935 Cuma 
günü saat 10 da açık arttırma 
ile ihale edilecektir. 

iştirak için 32 liralık muvak· 
kat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubu ile 
söylenen gün ve saata kadar 
komisyona gelinir. 

2- Eşrefpaşada Kapani za
de sokağında 440 lira muham
men bedelli yeniden yapılacak 
döşeme işi baş sekreterlikteki 
şartnamesi veçhile 18-10-935 
Cuma günü saat 10 da açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. 

iştirak için 33 liralık muvak
kat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubu ile 
söylenen gün ve saata kadar 

komisyona gelinir. 
4-8-12-16 3233 (3232) 

Az işitenlere mahsus 

Kulak aletleri 
Yeni model 
Yeni çeşit 

Kulaktan geçme 
küçük düğmeli 
model 

TİLKİLİKTE 
Yeni "İzmir,, eczanesi 

Bayanlar 
Türkiyeye ilk defa getirt· 

mege muvaffak olduğıılll 
dünyanın en son sisteın .,e 
en mükemmel makinesile 8 
dakikada 11 aylık ondü)eyi 
korkusuz, tehlikesiz ve ber 
çeşit saçları hiç sıcaklık duf'. 
madan yalnız kadın berberı 

Minik Sıtk• 
yapar. 

Geçeciler caddesi 4 katlı 
yeni binasında. Telefon 3101 

(3132) ~ 

Doktor 

Kemal Sa~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci BeY
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi Ka.antina tramt"ay cad· 
desi No. 596 Tel. 2545 """' 

Müzayede 
İle fevkalade 
Büyük satış 

13 - Teşrinievvel-935 paı;' 
ğünü .sabahleyin saat 10 : 
Tramvay caddesi MektııPç 
yokuşuna varmadan evvel s.ı~ 
hane mevkiinde 425 nuınar• 
evde maruf bir aileye aid fe~: 
kalade lüks ve nadide ınob 
yalar müzayede ile satılacaktı~; 

M ıatı avundan mamıil;,gayet e 
büfe kare yemek masası "i 
altı aded maroken is~ı~:d: 
veni bir ha'de, L, Neıı!""', 

markalı Alman piyano ve ~:i 
buresi, maruken kanepe ve 1 

11 
koltuk, şemsiyelik, Camlı ııı•U, 

•fı8 
orta masası, 10 parçadan 1 lı 
ret Şam sadef, işlemeli şatrı 

la ' oda takımı, sigara sehpa e. 
soba ve boruları, kütüph811 

r" 

bir aded iki kişilik niker ~:rı· 
yola maa sumyası ve yatak Jı•' 
maundan mamul modern 3 I J'• 
pılı şifinyeralı aynalı cio ~fıİ 
tuvalet ve iki komidonusU• 

1
1, 

aded birer buçuk kişilik ~:11 , 
yola maa somyası ve yatak yo 
çocuk karyolası, Emaye ba; r' 
ve termosifon ve sut ve te e,ıı 
ruatı, Ceviz iki kapılı aY0 

r" 

dolap. lavuman tuvalet ve rrı· 
selen lavobo gece laınb~ '0~ 
nakış dikiş Singer makinesı'~ııfı 
model Silko markalı 7 la:. 0ıı 
radyo, iki diyaframlı E. 15 ~li 
gramofon 30 plağiyle. ıpea!İ 
Şezlong, Amerikan duvar ~be' 
mavundan şifinyeralı dola JJal• 
şik, sarı ve bakır ınaııgadı;r! 
cevizden mamul açılır 11,. 

köşe masa, etejer kuşlıı a~e"' 
çocuk arabası, yağlı boya d•I' 
balar, bir çok hezaraıı saıı ıet• 
ye, bronz pençere korn~eıet 
ve halı, kilim ve sec; 8ııt 
ue saire bir çok ınobı Y 
bilmüzayede satılacaktır· 

Hamiş: ve 
Mobilyalar gayet lü~~jralı 

satış acele olduğundan dş ~ı;· 
edecek zevat çok istifa e ııı'' 
recektir. Fırsatı kaçırın•1.,ııd 

Fırsat artırma ';0,o 
Aziz Şınık f. ) 

1-3 ( 



Sahibinin Sesi 
EN SON ÇIKAN PLAKLAR LİSTESİ 

FE 83 

AX 1857 Neden böyle nurgunsun 
Kaşlarını bana çatm-a · 
MÜZEYYEN 

AX 1858 ( Meconn 1 ci kısım 
Mecnun 2 ci kısım 

AX 1859 

AX 1860 

AX 1861 

AX 1862 

AX 1863 

AX 1864 

AX 1855 

AX 1856 

KÜÇÜK NEZiHE 

( 
Bir bahar akşamı 
Nafile gülme 

NAZİLLİU AHMET FEVZİ 

( 

( 

( 

Niğdem . Türkü 
Talas yo1ları. Türkü 
PERİHAN 
RakıcılarJZ biz 
Yıldızlar parlıyor 

S 1 T K 1 Baba 
Söylenmez ötesi 
~1alını111r Şr11srs ı·e. Stl.kı Baba 
Sıtkı Babanın mektebi 
MUSTAFA 

( 
Başım senin göysünde 
Fer yad eder bu gönül 

Urfalı M E H M E T 

( 
İbrahimi hoyr~tı 
Urfalıyım ezelden 

MANOOLİNATA 

( 
lzmir kasap havası 
Beyoğlu s;11m havası 

AVYF.Rt 

( 
Soferaki 
Çahpina 

c 

Okumadan Geçllıeyiniz 
Çay yerine Hervea "içiniz 

"HERVEA,, denilen nebattan ihı:ar 
edilen çayı içtiğiniz takdirde fazla mik
tarda müdrir olduğundan vücuda mazar· 
rat veren hamızı belvin itrahına muvaf-

fak olursunuz. Bu suretle vücudunuzda 
bir zindelik ve rahathk hissedersiniz, ve 
ROMATiZMA sızılarına karşı büyük bir 
f aide temin etmiı olursunuz. 

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

Si . sinin; hmir mümessili G. D. Giras 
tacıı::rıSşat ve fazla malumat için lzmirde Yeni Manifatu

' affet sokak 3 numaraya müracaat ediniL 
Posta kutusu 234 Tel. 2413 

Baş ağnsı mı ? 
Derhal 

Nevralji 
bir kaş~ 

AL 1 N 

mi? 

ÇRIPIN'in t . . k , 
nı d csın at idir. Kolay hazmedilir, müessir 

a dele · -rı vucuda derhal yayılır. Kalbe dokunmaz 
lt'\])yOLl . ' "ibrekleri yormaz . 

leri ·tar N dış mat.."Unu fabrikasının mütehassıs kimyaker
afından yapılan GRIPIN her eczanede vardır 

7.5 kuruşa satılır 

klıınir kız lises!nden yetişenler 
~!;!ınu başkanlı~ından: 

8a.t on .. oıuzun senelik kongresi önümüzdeki Paurt:esi günü 
kıı ~ u~te toplanacağından sayın ilyelule bütün mezunların 

n e bulunmaları rica olunur. 3345 (3282) 

Meserret ·Oteli 
lzmir Kemeraltı Hükumet 
Caddesi karakol karşısında 

30 :sene gibi uzun bir umandanberi temizlik ve istika
. metile nam ıka:ıanan otelimizde bu defa esaslı tamirat ya
pdmış ve yeniden otelciliğe ait levazımatı tedarik edilerek 
teşrif edeçelc olan sayın müşterimizin her türlü istirahatleri 
temin ve tam manasile bir aile ocağı olmu~tur. 

Civar i'çe ve i1baylardan ı-elecek konuklarımıza 
haricinde kolaylıklar gisterilmektedir. 

Otelimizde bir gece konuklamak her haki.katı öğrete
cektir. Akşamlan temiz hava almak için taraçalarunız müş
terilerimize açıktır. 
Aşlama sularımız meccanendir. 
Yatak fiatlannda esaslı tenzilat vardır. 

Umum Hastalarm · azarı Dikkatine 
En son sistem mide, karın ,bağırsak, böbrek ve doğrn

neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalar, 
kasık bağlan, düztaban1ar için taban korsaları gayri tabii 
doğan çocukların vücutlarındaki iğrilikleri doğrultma ci
hazlan, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur
luktan doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiraımız olan 
müteharrik e\ ve ayaklar. talebelerin çah~a esnasında fır
layan kürek kemik~rinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için kors&lar.. 

TuRKı YENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLERi 
ıLE RAGBET ve tTıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 
ve MuTEHASS~SI 

Fahri Hiza 
Bey tarafından yapılır 

Kabul saatleri : 1 O ila 12,30 öğleden 
kadar. 

ADRES: İzmir Kaymakam Midhat bey cadesi No. 20 
( 355) S.7 
1 ' ........ .. . . " ' •, ' . 

Daima (~ enç, Daima Güzel 

KANZUK Balsaınin Kremi 
Elli senelik bir maziye malik ve dünyanın her tarafında tak

dir kazanmış güzellik kremidir. Cildinizin daima güzellik ve ta
zeliğini muhafaza eder. Balsamin kremi memleketimizin kibar 
mahafilinde rağbet bulmuş ciddi bir mark.J.dır. Çilleri ve buru
şukları izale ederek tene fevkalade bir cazibe bahşeder. Rulı
nüvaz kokusile aynca şöhret kazanmıştır. Balsamin kremi kati
yen kurumaz. Teninizin latif tazeliğini cildinizin caı:ip taravetiııi 
ancak Balsam.in ile meydana çıkarab;lirsiniı:. B r defa Balsamin 
kullanan başka krem kullanamaz. Tanınmış ılrıyat mağazalariyle 
büyük eczanelerde bulunur, 

.fzmir liman işleri genel di
~rektörlü~ünden : 

Okul talebelerinin dönüşlerinde iskelelerde fazla beklememe
leri ve kııın başladığı g6z önüne alınarak Konaktan 12.05 se
feri ile 16,20 seferi arasaadaki kaJkma saatJan dejiftirilmiş •e 
iskelelerdeki tahtalara yazılmııtll'. Bu proiram 14-10-1935 pa-
zartesiadea baflıyacakbr. 3348 (3281) 

Doktor 

TAHSiN KURGAN 
Birinci sınıf emrazı cerrahiye ve 
ameliyatı cerrahiye mütehassısı 

civarında Müftü sokak 

lzmirliler lstanhulda nerede buluşurlar 

Beyoğluoda Bristol otelinde 
. .• --

~irkecide Osmaniye otelinde 
Her iki otelin müsteciri Türk1erdcn 'CD eski otelci 

olan ve herkese kendiı;;ni sevdiren bay Omer Lüt
fidir. &y Ömer Lütfi lzmir Askeri otelinin mües
sisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herkes 
bilir. lstanbufda lıer iki otelde konaklıyacakJar kendi 
evlerindeki rahatı bulacaklardır. 

Bütün bu fevkaladcliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

Devlet Demiryollarından: 
Muhammen senelik kira bedeli 50 lira olan Sağhk (Cellit) 

istasyonundaki istasyon kabvehanesile bir bap hane 22-10-935 
salı günü saat 15 te pazarlık usulile lzmirde Basmanede 7 nci 
işletme müfettişlik binasında kiraya verilecektir. 

isteklilerin 375 kuruş teminat vermeleri ve işe girmeğe ma
nii kanuni bulunmadığına dair beyan.namderJe ayni günde saat 
15 e kadar komisyon reisliğine tahriren veya bizzat müracaat 
etmeleri Jazımdır. 

Şartnameler T epeköy istasyon memurluğu yazıhanesinde ve 
lzmirde 8 inci işletme müfettişlik binasında parasız dağıtılmak-
tadır. 6-12 3262 (3245) 

~alon, vemek ve yatak odalannızı Haraççı 
Kardeşler nıohilyelerile süsleyiniz •.. 

Merkez: 
İzmir 

İkinci Beyler 
Sokak 

Nu. 102 
Ti. 3778 

Şube: 
Aakara 

Anafartalar 
Caddesi 

Kınacı Han 
Nu.S Tel.1426 

lıstanbul Sıhhi lVı.üesseseler Arbr 
1 

1 

ma ve 
dan: 

Eksiltme Kowisyonun-

Azı Çoğu Muvakkat T. 
Akliye hastanesine 500 600 ton 1080 Lira 

200 300 " 540 Çocuk ,. 
Kuduz tedavisi " 

müessese ine 55 15 135 
" " Yukarıdaki Sıhhi müesseselerin kok kömürü müteahhidleri lra-

nuoi müddet içinde muvakkat garantilerini kat'i garanti mikta
rına çıkarmamış ve mukavelelerini yaparak noterliğe tasdik et
tirmemiş olmalarından dolayı ihaleleri feshedilmiş olduğundan 
yeniden ve olbabtaki şartnamesi veçhile ve kapalı zarf usulile 
eksiltmiye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 23/101935 çarşamba günü saat 15 de Cağal-
oğlunda Sıhhat Müdürlüğü binasındaki komisyonda yapilacakbr. 

2 - Muhammen fiat beher tonu 24 liradır. 
3 - Muvakkat garantileri karşılannda ya:ıılmışbr. 
4 - işbu müesseselerin ayn ayrı ihtiyaçları için de teklif ya

pılabilir. 
5 - istekliler şartnameyi bedelsiz olarak komisyondan ala

bilirler. 
6 - Eksiltmiye gireceklerin 935 ticaret odası vesikasile 2490 

sayılı kanunda yazılı belgelerini ve muvakkat garanti makbuz , 
veya banka mektublaranı ve usulü dairesindeki teklif mektup
lanoı havi zarflarını yukarıda yazılı eksiltme saatından bir saat 
önceye kadar makbuz mukabilinde komisyona vermeleri. 

• 8-12-16-20 3269 (3257) 

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

BAŞDURAK 

HAMDİ NÜZfrlET 

Sıhhat Eczanes. 
Yalnız taze temiz ve ucuz ilaç ve 

tuvalet çeşitleri satar. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................................................................... 



YENi ASIR 
e:::=-- ::==;ses - -

Fratel i Sperco 
Vapur Acente~i 

N. V. 1 
W. F. H. Van Der , 

Oliver Ve Şii. 
LIMİTET 

Vapurculuk Türk anonim şirketi 
Ekspres postası 

ROYALE NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

Anvers - Rotterdam - Ams-
terdam ve Hamburg limanları 

için yük alacak olan vapurlar. 
1 - ORESTES vapuru 23 

eylülden 30 eylüle kadar yük 
alacaktır. 

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

3 - HERCULES vapuru 7 
birinci teşrinden 12 birinci teş
ri ne kadar yük alacaktır. 

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

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

Burgas - Varna ve Kösten
ce limanları için yük alacaktır 

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

GANYMEDES vapuru 19 
birinci teşrinde bu limanlar için 
yllk alacaktı . 

SVENSKA ORıENT LıNEtN 
Rotterdam - Hamburg - Co

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

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

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

3 - NORDLAND motörü 
iki ikinci teşrinde buradan ha
reket edecektir. 
SERVİCE MARfTıM RuUMAİN ı 

Ma!ta - Katanya - Cenova 
MarsiJya - Barselon ve Cezair 
limanları için yük alacak olan 
vapurlar 

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

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

Yolcu ve yük alır. 

Zegluga POLSKA S. A. 
kumpanyası 

Doğru Anvers ve Gdynia 
limanları için yük alacak olan 
vapur. 

1 - LEWANT motörü 10 
birinci teşrinde yük alacaktır. 
HAMiŞ : ilandaki hareket 

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

Fazla tafsilat için ikinci Kor
donda Tahmil ve TahJiye bi

nası arKasında FRA TELLi 
Sperco vapur acentalığına mü
racaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2005 

Paris fakültesinden diplomalı 
Dis tabipleri 

' 
Muzaffer Eroğul 

Keınal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan baş!ıyarak 

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

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

C'J.XL///././////./.L:/./././//.LA!'Z"/l 

DOKTOR 

Zi ö in 
MERKEZ hastanesi 1 
KULAK, BOGAZ 1 

BURUN ŞEFı 
ikinci beyler sokağı 

Beyler hamamı karşısında 
No. 41 

Zee & Co. 
WINFRIED vapuru halen li· 

manımızda olup Rotterdam ve 
Hamburg için yük almaktadır. 

TRO JA vapuru halen 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 motörlı 31 birinci teş

rinde bekleniyor. 4 ikinci teş

rine kada: Anver~. Rotterd:lm 
Hamhurg ve Bremen için yük
alacaktır. 

MOREA vapuru 5 ikinci feş
rine doV.ru bekleniyor. Ham
burg, Bremen ve Anversten 
yük cıkaracaktır. 

ANUBJS motörü 11 ikinci 
tecırinde bekfenivor. 1~ ikinci 
t~şrine kadar Anver.;, Rolter-
dam, Hamburg ve Bremen için 
alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULOT 
Hamburrr 

NORBURG vapuru 8 hirinci 
tPt;;r'nde bek1en;vor. Anvncı, 
Ro•terdam ve Hamburg için 
yiik alacaktır. 

n"RN NORSK~ Middelhavs 
Lin ie ID/S. A/S Spanskelinjen 

OSLO 
BO~PHORUS motörii ?3 h;

rinc: tec:r'ndP ~eklenivor. Denpe 
Dünkerk ve Norveç liman 1arına 
alacakhr. 

Arment Oeooe - ,Anver-. 
EGYPTF'. vaourn ?O h:r;nr.i 

teşrinde beklenivor.Anvers Di
rekt için vük a1acaktır. 

FSP AGNE vapuru 5 ikinci 
teşrinde bek'enivor. Anvers 
l1irekt icin yiik alacaktır. 

American Export Lines 
Nevvork 

EXMOUTH vapuru 16 birinci 
teşrinde bekleniyor. 

Nevyork için yük alacaktır. 
EXCELSIOR vapuru 30 bi

rinci teşrinde bekleniyor. 
Nevyork için yük alacaldır. 

Service Direct Danubien 
Tuna hattı 

ALISA vapuru 12 birinçi teş-
rinde bekleniyor. Belgrad, No

visad, Komarno, Budapest, 
Viyana ve Liıız için 
yük alacaktır. 

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

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 -2008 

Doktor 

Fahri Işık 
İzmir Memleket Hastanesi 

Rontken mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayene eri 
Ve Elektrik T edea vileri 

Yürüyemiyen ve bilhassa 
RAŞlTIK çocuklara UJtra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 
İkinci Beyler sokak fırın 

karşısı N o. 25 
Saat 3,5 dan saat 6 ya kadal'I'\ 

TELEFON 3686 
Ev telefon numarası 2505 

C/..727:TLZ7.LZZZZ7ZZ7..z/...ZZ4Z;'.ZA 
1 

Telefon: 2542 
H 3. (182) 

il 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BıRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

Liverpool Hattı 
FLAMINIAN vapuru 16 bi· 

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

ı LESBIAN vapuru 26 birinci 
1 tet;;r 'nee Liverpool ve Svanse! adan srelip tahliyede buluna-

' 

nacak ' v<4 avnı zamanda 2 ikinci 
tpcırine kad:\ r Liverpoo) ve 
G1aı;gov icin viik alacaktır, 

1 J .nn~ r:ı l- :ı • • · 

GASTH .'AN vapt1ru Jimanı
rr.1zda o''m mı ~ekiz birinci 
teşrine hldar Londra ve Hul 
için viik alacalthr. 

MARQNTAN vapuru 20 bi
rinci teşr: nde belclen·•mekte 
olup y· rmi c:ekiı birinci 
teşrine ka~ar Londra ve Hu!J 

1 

icin vük :ı':.calt tır. 
THURSO vanurn 151 ci teşrin
de Londra, Hull ve Anvcrs•en 

1 gelip hıhlivede lrn !un::ıc"\ktır. 
Tbe General Steam Vavi

"at· on co. Ltd. 
AD JUT ANT vapuru 30 bi· 

rinci tesrind~ beklenilmekte 
olup 7 ikinci teşr:ne kadar 
Lorıdra için viik alacaktır 

DEUTCHE LEV ANT LINIE 
SOFIA 28 birinci teşrinde 

Hamburg, Bremen ve Anvers
ten beklenmekte olup tahliyede 
bulunacaktı r. 

NOT : Viirut tarihleri, va
'purlarm isimleri ve nav un iic
retlerinin değişik liklerinden me 
suliyet kabul edilmez. 

Sakarya 
Fevkalade! lüks Yapuru 

. PAZAR ~ünü saat tam 16 
da hareket eder. PAZAR
TESi günü saat t& da lstan
bula Galata rıhtımına yanaşır. 

lstanbuldan her Per
şembe günü lzmir için sa
at tam t& da GALATA 
rıhtımından hareketle Cuma 
günü saat t& da lzmire 
varar. Fazla tafsilat: Birinci 
kor don 92 numarada ~cen-

T ol efen 3658 

Q:Z7"-0'J:ZT...Lraz7,Z7)(7//177:ZZ'LZZJ 

TiREDE 
lstanbnl sabık Alemdar sıh

N hat yurdu hekim erinden 

' DOKTOR 

;SuleymanSırn 
Hasta kabulüne başlamışbr 

Tire Tahta kale geçidi 
No. 1911 

1 - 13 (3234) 
(/.ZZ/Z///!L77JCLL//.//J7.:YXZ. 

Esrar sallyo~mu' 
Dolaphkuyuda Kantarcı so

kağmda Mümin oğlu sabıkalı 

Halilin esrar sattığı duyulmuı 

ve zabıtaba evinde yapılan a• 
raştırmade 16 gram esrarlal 70 
gram barut ve bir kasatura 
bulunmuştur. 

BU r V E NEZLE 
BÜYÜv BİR AFETTİR 

TRAMVAYIN, OTOBÜSUN, VAPURUN mlkroplu 
Hav:-ı~ " p" ~,: · A""'"='=T ne kurtulursunuz 

A ea 
hastalıkları 
bırakmaz ... 
kıt kaybettirir. 

• 
erı 

• A 

~am 

Sizi nezleden başka menenjit, 
grip ve ağız burunla yol bulan 
F • t Başka isimli ben" e rı zerleri size boş va-

U. DEPU: ~. FERİT ECZANESi 

Şekil No. 161 l F.O Şekil No. 1511 

A ON 
arkalı 

Bu cep fenerleri ucuzluğu itibarile pek çok satıl

maktadır. Yuvarlak ufak, orta, büyük ve düz cami• 
olmak üzere dört cins vardır. 

CZZI.zzzzzT..7-7.zz7...7..z7.,/.:Z7J.7J.Z-/'Z7.717..7..7..7..ZLT/.ZZ ~..-;.;r..:Jı 

DEPOSU : lzmirde Suluhan civarında No 28/9 

Anadolu Hurdavat 
.., 

magazası 

Ödemişli Hüseyin Hüsnü ticarethanesidir 

t2 Te,rınıeveı t93~ 

Neden sizde içmiyorsunuz -

Fazla sıcaklarda iştihanız kesilir yemek yiyemezsiniz 
diğer taraftan fazla terlediğiniz için kalori sarfeder 
zayıf düşersiniz. 

Bunu karşılamak bu zayıab telafi etmek lazımdır. 

Ne yapmalı 1 
Tecrübesi yapılmış binlerce kişiye gençlik, sıhhat ve 
neş' e vermiş olan 

Ki na •~ütll 
yi alıp kullanmalı 

Kullanıpta faidesini görmeyen yoktur. 
Her eczanede bulunur. 

iZ Mi R 
Pamuk Mensucatı Türk 

Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fahrikaın: lzmirde Hafkapınardadır 
Yerli Pamu#undan At, 1aygare, Köpekbaf, Değtrmtflt 

Geyik ve Leylak Markalarını lrnYi her nevi Kabot bez 
imal eyltimekte olop malları A nnpaııın ayni tip ment1° 
oatıııa faiktir . 

Telefo o. 2211 ve 3087 
Telgraf ad si: Ba7rak lzm r 

Nasırdan şikayet 

Ecz~cı Kemal 
VAR 

VA 

(H 1) Per. 

ıpdır 

ktaŞ 

Hilil Ecza .~ esi var 
d11r· 

Nasırol Kemal ( 3 ) iÜnde nasırıt ·zı yok eder. 30 kurut 

lzmir L·m n 
törlüğünden: . iode 

Karşıyaka Alaybeyinde tersanemize teslim edilmek ke 1;gıııf1 
bağırsak yağı bulunmamak ve yalnız gömlek ve böbre y rtJıı'J 
olmak şartiyle 1000 kilo erinmemiş içyağı alacağız. Bu şabeşte 
kabul edenler Birinciteşrinin on beşinci Salı günü saat 011 ıısile 
açık eksiltmeğe iştirak etmek üzere etıi lira depozito pat 
alım satım komisyonuna gelmeleri ilan olunur. 

3279 
(
325

6) 
8, 12 


