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YENi ROMANIMIZ 

KADIN İSTERSE 
"Ya.zan; Ft.ebl.a. .A..r•f -

Bu çok sevimU edebi tefrl
kamıza yakında başhyacağı~ J 

(ıunılmriyetin Ve Cumhuriyet Eserinin Bekçisi, Sabahları Çıkar Siya-Sfı Gasetedir Yeni Asır matbaasında basılmışbr. 

ab ş 
Güksan 

• 

5 
o un yeğeni Ras 

askeriyle teslim oldu 
ey m ay e n mevzileri 

• • ,..... rma ı yu .. 1 ........ . 
za a la .... y~ ..... 

~ . taly~~· .. e'iÇi~i'~·~;USiii"i~·"ettiği~d~~· .. kOVü"irr;~·k .. ~ n,>R'li:'=~ 
~ 1!tendi: "Beni bir kaleye kapatınız. Adi_; - : 
i ';~abadan gitmem.,, diyor. Elçilik binasında 

----frontiere • 
-Front le6~ 

j kılahla mukavemet edecekmiş.ltalyada siyasal 
t ... ~!~.~!.l<lık çıkması muhtemel görünüyorlllluş ..• 

l.ond ••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
tad ra, 12 (Ö.R) - Roma Kendisine Tiğre ilinin sultan· sefiri henüz Ha-
tin:osu Propaganda mahiye- lığı vaadedildiği muhakkaktır. beşist=ını terket- "'"""'' .. '""" 
llliy: 

0~~uğundan şüphe edile- Ras Güksam etrafını alan ga- memiştir. Sefirin 
lllekt~di ır çok haberler ver· zete aytarlarına şunları söyledi: sefaret binasını 'h.liil"'"'·-w~. 
llÇakla r. Bunl:..ra göre ltalyan "ltalyanın modern vasıtalarına terketmemeğe ve 
ttlif b~nın Habe;istanın muh- · karşı harp etmenin imkansız- İcab ederse bura-
Yln olgelerine attıkları be- lığına kailim ltalyanın dostu- da kapanarak 

10 to 

f>.ş~•rtıeler tesirini vermeğe yum. Italyan mandası altında kendini müdafaa- !labeş 11etıalı.Lı alış ~·aparketı 
>'eti:;:ıttır. Doğu Tigri vila- memleketimin refaha ve mede· ya karar verdiği söyleniyor.,, Habeşlere külliyetli miktarda 
Parat •şkanı ve Habeş im- niyete ulaşacağına inanmış bu- ŞI detll muharebeler silah temin edeceğini. Habeş 
l orunun v • 1 R l 
llrd Yegenı o an as- unuyorum. " lstanbu : 12 (Ö.R)-Paristen mukavemetinin tahminlerin çok 
riylean Gühson beş bin aske- Elçlyl kovuyorlar bildiriliyor: Aduanın Habeşler üstüne çıkacağını yazıyorlar. 
oı ..... ,ı.. ltalyanlara teslı'm Londra 12 (Ö. O) - Adis- tarafından istirdat edildiği ha- "O 

1 1 
d 

....... !U euvre,, gazetesi ta ya a lllıı ..... r. ltalyanlar Habeşı"sta- Ababadan bildiriliyor: Habeşis- beri teeyyüd etmedi. Burada 
1 

k k k 
'"Ç k dd içse arışıkh )ar çı ması ihti-dt ı 6 °~kp ve şimal bölgelerin- tan hükumeti Adis-Ababayı ço şi etli muharebeler ol-

11: Çu l hAftı. t k t · 1 1 1 maktadır. ltaly_an ar Aduadak· mallerinden bahsediyor. Bu ga-, .... "'til su tanlıklar teşkı'li a ö er e memış o an ta yan d k f k 
...... mevkilerini henüz tahkime mu- zete iyor i: A ri a harbinde 

S,1 ... 1 .. t r1aslar1 imparator Haile e!çisi Vinci ile elçilik erkanı- vaffak olmuş sayılıyorlar. ltalyanların ugv radıklan kanlı 
.. .. " a eyh" oın casusluk etmekte oldukları-ta Çal ıne ayaklandırma· 
bu lta:şıyorlar. Adis-Ababadıın na kanaat getirdiğinden sefire 
c k Yan hab · · Adis-Ababayı terketmesi için t nı 1.. erını teyid ede-

t a uınat k kesin ihtarda bulunmuştur. ltal st b yo tur. 
lo"dan ul 12 (Telefon) yan elçisi bu ihtara aldırış et· 

•• r t mek istemeyince imparator 
R_ a elsizi bildiriyor: sefirin de sefaret erkamnında 

iki ~ .. Sayum ile diğer Habeş sınırları dışına atılmasını 
aıt1"d Uyü·k· Rasın emri emretmiştir.Elçi:Beni istediğiniz 

... a yerde kapatınız. Hükumetim· 
Yeni hir Yuz bin kişilik den talimat almadan Adisaba-
tnıştır kuvvet toplan- bayi terkedemem.,, yollu cevab 
k · Ras Sa b verdiğinden mumaileyh payi· ltvvetı . . yum u b e k tahttan uzak bir kaleye hapa-

ir t ı ınci büyük tılacaktır. Sefaret erkanı ki
uOt aBarruza hazırlan.t-,, milen trene bindirilmiştir. Fa-• u 
defi l• taarruzun he- kat tren hareket ettikten 
~ uıakkale civarında sonra elçilik ikinci katibinin /fabeşlrritı cRplreye. asker naklivalı 

70000 Süvari 

ı' --
zayiat listeleri bugün gizli tu- inkişaf ettiği fikrindedirler. 
tulmaktadır. Fakat bunların Gelen haberler Italyan ordu· 
saklanamıyacağı gün gelecek· sunun vaziveti güçleştiğine. 
tir. O uman Italyan kamoyu· Alp dağlarının öbür yanında 
nun geleyamna son olmıyacak· siyasal bir karşılık olmak ihti-
tır. mali her vakitten daha kuv· 

Hrbı bitirmenin yolu vetli görünmekte olduğuna 
lstanbul, 12 (Telefonla) - şüphe bırakmıyor. 

lspektatör gazetesi yazıyor: HABEŞE SiLAH VERENLER 
"ltalya - Habeş harbını sonuna Londra 12 (Ö.R) _ Cenubi 
erdirmek için en sağlam yol Afrika hükumet reisi General 
Süveyş kanalmın yukarı ve Smuts ltalyaya karşı zorlama 
aşağı kısmında ltalyanın şimali tedbirlerinin tatbikine tarafdar 
Afrı.kayla muvasalesini kes-

olduğunu söylemiş ve ltalyaya 
mektir. Ancak bu da bir harp silah vermedikten başka Ha-
kaziyesi olduğundan hiçbir beşistana silah vereceğini bil-
devlet yalnız başına buna karar dirmiştir. 
veremez. Lakin uluslar Sos· 
yetesinde üye bulunan devlet· JAPQNY A 
lerin donanmaları Akdenizde 
toplanacak olursa bunlar harbı ltalyaya kar,ı tedbir 

Ahyacak mı? sonuna erdirebilirler.,, 
ltalyanın vaziyeti Tokyo, 12 ( A.A ) - Rengo 

gUçle'tl Ajansına göre diplomatik çe-
lstanbul 12 (Telefonla) _ venler Japon hükumetinin Ital-

Paristen bildiriliyor: Oeuvre yaya karşı ekonomik tedbirler 
gazetesinin Cenevre aytan tatbik için yapılacak siyasal 
bildiriyer: Cenevredeki de- elbirliğine katılmağa mecbur 
delegeler durumun büsbütün olmadığı fikrindedirler. as Sela · meydanda olmadığı görülmüş-

askerı . sıye Güksanın tür. Özel trel tekrar Adisaba-
Yanı erıle birl ıkte Ital- baya dönmüş, yapılan araştır· 
ttı ara kaç ·ı d malarda ikinci katibin saklan-

aıı eli ması e Üş- dığı yer meydana çıkarılmıştır. 

Ras =======================-
Italyan mallarına · ve gemilerine 

verilecektir tski 1-J ~e geçmiş olan Bu hadise halkı çok heyecan
lli:tı a eş mevzileri- landırmıştır. Adisababa polisi, 
cak .... rg. eri alınması ola- ikinci katibi bir tecavüze uğ-

'1 ramadan trene bindirmiştir. 
Böylece Habeş payitahtında 

Re~~~. Güksanın 1 ltatyan lar tankların yaıdunrle lıücumda 
l'urd i't la hak kul( t~ly~nlara Italyan kalmamıştır. 
d,11 haini it 1 etmıştır. Bu Mukavemet mi edecek? 
cl,11ı i'tııcra) Ô!s başkurnan- _ Istaııbul, 12 (Ö.R) - Havas 

~811larada k b 000 tarafın- a1ansımn verdiği bir habere 
a ul ediJmiştir. göre Adis Ababa'daki ltalyan 

, · ·' ; vetle 
· ; J. ·: ~ ediliyor. Habe-

şistanıo sabık 

Paris elçisi Ras 
Getaşu 50 bin 
kişilik ordusuy
la harp ceph~
lerine doğru 

yürüyüşün de 
devam etmek
te ise de bu 
kuvvetin şimal 
cephesine mi 
yoksa cenuba 
mı akacağı beJli 
değildir. 

ltalyada 
karı,ıkhk 
Çıkacak 

Istanbul, 12 (Ö.D) - Fran
sız gazeteleri, Habaşistandaki 
mücadeltnin çok süreceğini, 
Habeşistan menfaatine olarak 
ailih ambarioıunun kaldınlması 

Boykot kararı 
Belki de diplomasi münasebetler de kesilecektir. ltalyaya 
Ve sömürgelerine giden gemilerde araştırma yapılacak .. 

Londra, 12 (A.A) - lngiliz 
gazeteleri uluslar sosyetesi irti
bat ve telif komitesinin dün 
Habeşistan aleyhine konan 
ambargonun kaldırılması sure
tile ilk pratik zecri tedbiri al
mış olmasından dolayı mem
nuniyetlerini bildirmektedir. 
Daily Lelgraf diyor ki: 

Asıl güçlükler bir az sonra 
ekonmik komisyonun ltalyaya 
yapılan ( Oron ) ihracatını 
menetmek istediğı zaman çıka-

caktır. Fakat lngiliz delegele
rinin ısrarı üzerine bu mesele
nin konuşulması çok gecikmi
yecektir. Sovyet Rusya bu ko· 
nuşmalar sırasında büyük 
bir roJ oynıyacak gibi 
göıükmektedir: Çünkü ItaJya 
gemileri timdiye kadar bütün 
petrol ibtiyaçlannı ve manga .. 
nez itbaliboın yüzde 60 ım 
Sovyet Rasyadan yapmakta-

dırlar. Moskova ihtimal dış 
tecimin göreceği zararlar için 
tazminat işini ileri süreceği 

sanılmaktadır. ltalyaya krom 
nikeJ; işlenmemiş kauçuk ve 

saire gibi ham maddeler ve
ren memleketler de her halde 
söz alacaklardır. Bu işde B. 
Ruzveltin tuttuğu yolun takib 

olunarak Italyan mallarının ve 
İtalyan gemilerinin boykot edi
leceği sanılmaktadır. 

Cenevrede alınacak kararlar 
kanun mahiyetinde değildir. Ve 
nihayet hükumetlere yapılacak 
tavsiyelerden ibarettir. Bundan 
dolayı tedbirle!rİn derhal tatbi
kine başlanabileceği beklene
mez. 
DiPLOMASI MÜNASEBET

LERDE MI KESiLECEK? 
Mominj' post ise diyor ki: 
Zecri tedbirler komiaeri mü

lt.akkak surette kısa bir müd-

~et içinde ltalya ile diploma
tık münasebetlerin kesimesini 
önergeleyecektir. 

Nev Chronicle şu fikirdedir: 
Ekonomik ve finansal 

- Sonu üçüncü sahife.de -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Parcs - Çizmemiz ayağmuza bu 
kadar dar mı g-ei/yor? 
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· ·• ·· ·· ·· Bir atalar sözü ••••••••• 
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İdbarın önünde riicat 
etme, onun üzerine .. .. 

cesurane yuru ... 
İ11sa1Z lta)laftnda ikbal için çalışır. 

fakat OllU dde edeceği muhakkak de
ğildir. /dbarda insanlara ver!fidir. 
Sonra, ikbali idbarın takıp ettiği 

çoktur. 
ikbaline, idbamıa bel baglama 

de!ırüı 
Bir dairede devredemez çenberi 

devran 
İşin başka bir fenalığı da " ik

balde, idbarda beraber ,, diyenlerin 
az oluşu, idbar zamanında insanın 

ekseriya yalnız kalışıdır. 

Fakat itibardan korkmamau. Kor
kup onun önllnde diz çökenler bir 
daha ialkamazl.u. O rll/Ui, o sücıı.d 
ebe41. o"Iıı.r.. ffayır,, itibardan ne koTlv 
ma'll, ne 'kaçmalı ... Bilakis onun üze
rine cesurane yiVIJmelidu. Bu takdir
de idbar luı;tzt:ak, üdJat geleaktir. 

Dediğirrtiz gi.bl, itibarın üzerine 
cesura/le, merdane yilr.iimek lazımdır. 

Fakat ne bahasına olursa olsun ik
bale kavuşmak istemek, merduddur. 
Hele: 
ikbal için elılbbayı • siayet peni çıktı 
Bümez idik evvel bu dirayet yenl 

çıktı 

!1Zayete uğrıyacak lıareketlerde 
bulanmalı, insan olan ifin, idbar
danda en aşağı yüz kore bderdir. 

Mazlum 
••• 

1936 pana)ırı 
için 

Şarbay doktor Behçet Uz'un 
belediyeler kongresine iştirak 
etmek üzere Ankaraya yapa
cağı seyahat esnasında iç ve 
Finans bakanlıklarile temaslar
da bulunarak 936 arsıulusal 
panayın için genişçe tahsisat 

• verihnesi için teşebbüsatta bu
lunacaktır. 

•••••••••••• 

Gelin kaynana 
Belediye memurunu 

yaralamışlar 
Mersinlide oturan Fatma ve 

gelini Eminenin başıboş olarak 
bıraktıkları keçi ağaçlara zarar 
yapbğından belediye memuru 
bay Ibrahim tarafından yaka
lanacağı sırada üzerine hücum 
ve taş atıb elinden yarala
mışlardır. 

•••••••••••• 

Vergilerin tahsili 
Defterdar Bay Ihsan lzmir 

maliyesinde haliye vergilerinin 
tahsiltt:ina daha ziyade önem 
verildiğini rrörmüş ve bu usulü 
yanlış telakki ederek bütün 
şubelere verdiği bir emirde 
sabıka vergilerinin önemle takip 
ye tahsilini isimiştir. , .. 

Yaralamış 
Banka altında Şerif Remzi

nin mağazasında amele Selim 
oğlu Nusret ile Mustafa oğlu 
Yaşar arasında kibrit mesele
sinden çıkan kavga sonunda 
Nusret çakı ile diğerini yara· 
lamıştır. 

Bay Fazlı 
Hakkında 

aNI ASIR 

Güleç 
izahat 

a 
teftiş gezisi 
vermiştir 

·~~~~~~~~-

KÖY iŞLERi ÜZERiNDE CANLI F AALIYETLER 

A s 
••• 

Vurgunculara Karşı 
Tecim Odasının Kararı 

Tecim odası idaı e kurulu 
dün bir toplantı yaparak bor
s& fiatlarından aşağı alabes 
fiatlarla Spekülasyon yapmağa 
teşebbüs edenler hakkında 
şu kararı vermiştir: 

Ubay Fazlı Güleç dört gün işlerini de ihmal etmemek İcab ler ve ilçeler hesabına menfaat Borsa fiatlarını kıracak şe· 
evvel gittiği Bergamadan dün ettiğine göre, imecenin para temin etmek iç;n Dikili ve Ber- kilde alabaisse spekülasyon 
avdet etmiştir. Kendisini ziya· getirecek işlere doğru da çev- iama ilçelerindeki köy ve ka- yaparak memleketin yüksek 
ret .edeıı ·r muharririmire B. rilmesi ve mesela her nüfusun sa baların manevi şahsiyetleri menafün e muiayir hareket 
Razli Gül~ teftişeyahab ak- birer ağaç yetiştirmesi mü· iştirakile bir şirket kurulması edenler, fiatlann sukutunu 
kında şu izabatı vermiştir : "kellefiyetinin 'köye de İl ad ve vurulacak domuzların bedeli mueib olacak tanda ıre'ko te 

- Eskiden de söylediğim temin edecek yemi Ji ağaçlara köy sandıklarına ve belediye hakkında yanlış malumat işae 
..bi köylerde köy işleri uze- tahsis suretile iköv~ere irad te- sandıklarına ait olmak üzere edenler, iktısadi bir sebebe 

nnde tetlökat yaptım. mini ka"bu1 edilmhti-. bu şirket tarafından almaT'ak müstenid olmaksızm milli ah-
Köy bütçelerinin vüs'atı da- Köy heyetleri bu vazifeyi deri ve etlerinin satılabilecek sul fiatlarının behemahal dü

şeceğini haber vererek hariç-
hilinde köy işlerinin fanzimi üstlerine almışlardır ve buna şeki de işletmesi esası üstünde teki alıcıların normal sipariş-
için gezdiğim kazaların bütün mevsiminde baş'anma:::: için yer bundan köyler ve belediyelerin )erde bulunmalarına mani olan-
köy!eri Muhtarları ile birer hazırlayacaklardır. alakalı mümessilleri ile birlikte Jar, milli mahsullerimizin kali-
birer konuştum. Ağaçların bakılması, kuru- karar verilmiştir. Nizamname- teleri hakkında garezkarane 

Şimdiye kadar yapıldığını maması için de aynca tedbir- sinin hazırlanmasına başlandı, ifşaatta bulunanlar odalar ka· 
memnuniyetle gördüğüm iyi işle- Jer alınmıştır. Bu tedbirJer te- kısa bir zamanda faaliyete nunuoun beşinci ruaddesi mu-
re katkı olarak Sıhhatişlerile ta- ferratiyle mahallinde alaka- geçilmesi temin edilecektir. cibince oda idare heyeti tara-
nmsaJ bazı işler üzerinde yerinde darlara tebliğ edilmiştir. Bu iki ilçede hayvancılığın fından tecziye edileceklerdir. 
kararlar aldık. Aldığt mız ka- Köyler halkı koyuncuların muhtelif kısımlarında yapılacak Alabaisse spekülasyon sure· 
rarlara go'"re ko"ylerde temı·zlik ve hayvancıların zararlarına d 1 tile dış piyasalarda üzüm sat-ıslah te birleri i e bilhassa pa-
işleri ve onun iycapları sıhhat )engel olunmasını ve domuzlar- muk ekimi ve pamuk cinsinin ıs· mağda teşedbbüı eden ihracatçı-
müdürlüg-ünün yapacag-ı tali- a mücadeleye hız verilmesini ya ün o a başkanlığı tara-

istediler. Hayvan sahibferinin Jahı üzerinde gördüğüm noksan· fından tebligat yapılmış ve bir 
mata uydurulacak, içme suları mer' a tedarik etmeleri ve bağ lara dair gördüklerimi ilbaylı- daha bu şekilde ihracata te-
mezarLklar köy kanununun bahçe ve ekilmiş yerler ya- ğın ilgili uzman şeflerine tev· şebbüs ettiği tagdirde hakkıo-
emri dairesinde islah edilecek nında zarar verebilecek şekilde di ettim. Bunun üzr:rinde ça'ı- da odalar kanununun ceza 
ve kısmen içinde bulunduğu· hayvan güttürülmemesine mü- şacaklardır. Alınacak tedbirleri maddelerinin tatbik edileceği 
muz yılın, kısmen gelecek yı- teaJlik ötedenberi alınmış ted- kendilerine bildireceğiz. . bildirilmiştir. 
lın işleri bu esaslar üzerinde birleri kuvvetlendirdik Bun- *** A-s-a-4~·· 5•• ... Ü ... ~ ........ o_c-ağı 
teksif olunacaktır. ların icab!arı benzer ahvalde İlbay Fazlı Güleç bugün Me- C. H. p Asansör ocağı tara· 

Köy kanununun kabul ettiği tatbik edilmek üzere bütün il- nemene giderek ilçeyi ve bazı hndan işgal edilmekte olan 
esasa göre, köy işlerinde köy- çeJere bildirilecektir. Çiftçiler köyleri teftiş edecektir. IJbay bina parti tarafından emlaki 
lünün imece ile başarılacak domuzların tahribatından da akşam şehrimize dönecek ve milliyeden satın alınmışhr. 
işlerle teklifi lazımgeliyor. şikayet ettiler. Bunun önüne dönüşte Foça ilçesini de gö- Ocakta bir okuma odası açıl 

Köylerin para ile bitecek geçmek ve mücadeleden köy- receklerdir. mıştır. 
·······································~········································································································································· 

Az kalsın bir facia olacaktı Genel Nüfus Sayımı Günü 
== 

Kordondan gele ir 
büs tramvayla çar 

Kazadan 
Dün akşam üzeri bir otobüs 

ve tramvay çarpışması olmuş 
ve büyük bir facianın vuku 
bulmasına ramak kalmıştır. 

Malum olduğu üzere bu gibi 

bır gom 

kazaların onune geçmek mak· 
sadiyle; tramvayların sık sık 
sefer etmekte bulundukları sa-

elik gazetelerin sa
.. saade edilecek 

Dün Sayım Ve Kontrol 
Arasında Tanışmalar 

Memurları 
Yapıldı 

Savun ve Kontrol memurları arasında tanışmalar 
istatistik genel direktörlü

ğünden dün ilbaylıga gelen bir 
telgafla şu tebliğ yapılmıştır: 

bina dahilinde yapılacaktır. 

BU AKŞAM 21,15 de 

at kulesinin sağ tarafındaki 
aradan otobüslerin geçmesi 
belediyece sureti katiyede men 
edilmişti. Buna rağmen bazı 

otobüs şoförleri bir an ev
vel sıra alabilmek maksadiyle 
bu kati yasağı dinlememekte 
ve dar aradan geçmekte de
vam etmektedirler. işte dün 
de bu yüzden bir kaza olmuş 

1 - Sayım günü şehirlerde 
intişar eden günlük gazetele-
rin müvezzileri tarafından sa
tışına müsaade edilecektir. 

3 - Sayım günü sayım ame· 
liyesini takip etmek üzere 
arzu eden ecnebi ve yerli 

gazete muhabirleri ile fotoğ· 
rafçılara ve bunların binecek
leri otomobillerin şoförlerine 
ruhsatiye verilecek ve bunların 
sabahleyin erkenden sayımla

rımn yapılması temin oluna
cakbr. 

LHAM A Sinemasında 
Telefon : 2573 

EAA TOULOUT - ALiCE FIELD - ANDRE BUR
GERE gibi Uç büyük Fran ız artisti tara

fından yarablan 

NA TA ŞA: fRus Aşkı 
Nefis bir film - Enfes bir musiki 

Harbden sonra Fransaya sığınan bir Rus kadınının 
döndürücü macerası. 

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

BALKAN OYUNLARI, Son yarışlar, mükafatların da
ğıtılması ve~aire. 

SEANS SAA TLERI 
Hergün : 15 - 17 - 19 - 21,15. 
Cumartes: : 13,30 - 15 talebe matinesi. 
Pazar : 13 te başlar. 

Akşamları sinemadan sonra her tarafa otobüs ve tram-

ve bir otobüs ile tramyay 
çarpışmıştır. Berek\!t versin ki 

otobüs boştu. Şoför Kemalin 
idaresinde bulunan 331 sa· 
yılı otobüs Kordondan 
getirdiği müşterilerini saat ku-
lesinin sol cihetinde, kışla 
binası önünde indirdikten sonra 
kulenin sağ tarafındak! dar ara
lıktan sıra bekleme yerine gider
ken vatman Seyfidd.nin idaresin· 
de bulunan 3 No. Jı tramvay da 
hareket etmiş ve yoluna de-
vama başlamış bulunuyordu. 
Otobüs tramvayla çarpışmış ve 
ortasından yaralanmıştır. Tah
kikata zabıtaca devam edil
mektedir. Bo yüzden tramvay-. . . . 

Müvezzilerle madrabazlann 
sayımı sabahleyin bir iç
tima mahallinde ayrıca temin 
edildikten sonra satışda ser· 
best bırakılacaktır. 

2 - Gazetelerin sayamı mü
teakib 21 ilkteşrin pazartesi 
günü intişar edebihneleri için 
ayrıca dizici ve basıcılara 
ruhsat verilmek üzere matbaa
da çalışmalarına müsaade edi
lecek ve sayımları çalııtıklan 

Hırsızhk 

Güzelyalıda oturan lsmail 
kızı Nezaket, evinde bulunma
dığı sırada kardeşinin oğlu 

geçmişi bozuklardan Giritli 
Ali oğlu lbrabim evine girerek 
beş lira kıymetinde bir altın 

aldı-

• ... 
Genel nüfus s:!yım ve kont· 

rol memurları dün öğleden 

sonra muhtelif mıntakalarda 
toplanarak tanışmışlar ve ken
dilerine vaıifeleri hakkında ta
limat verilmiştir. 

çocuk kavgası 
Alsancakta Mes'udiye cad

desinde oturan lsmail oğlu 15 
yaşlarında Ali ile ltalyan taba
sından on beş yaşlarında Tito 
<>ğlu Viçanço arasında çıkan 

kavga sonunda Ali, çakı ile 
Vi n a baca w mdan arala-

.. ..... 
Sayunı ıuı faydaları 

Jw.CÜ..lll. "tP Z :E""D.i I~ 

Türkiye sınırları içinde ya
şıyan yurtdaşJarın ve yabancı-

• • v-
ların adedi, bu yılın teşrıoıe 
velinde yapılacak bir sayııol.a 
ikinci bir defa daha tesbit edı
lecektir. Bu suretle 1927 yıJııı· 
dan 1935 yılına kadar nüfus~· 
muzun ne şekilde inkişaf ett~ 
ği rakamlara dayanarak açı 
bir surette meydana çıkıJJ•Ş 
olacaktır. Şüphesiz ki o tarih· 
ten bugüne kadar nüfusuOJUJ 
önemli mikdarda artmıştlr, 60 
artış mikdarını bilmek, yurdu· 
muzun insan enerjisi bakııPııı· 

dan ne şekilde olduğunu ~~: 
mek deme'ktir. insan enet~ 
is~ dünyada mevaıd enerjile~ 
en büyüğü ve en yükseğidıt· 
Çünkü bütün enerjileri yaratsıı 
odur. 

Tasavvur edilsin ki, gerelc 
toprak üstünde ve gerek h11: 
vadaki kudretleri ve kuvvetleri 

111rı 
zapt ve raht altına alan, on 

k d. · · d · aııcbt· en ısıne esır e en ın~ e1'İ 
On binlerce volt kudretınd 
elektriği, iki µarmağanın OJll: 
nevrasile kendi keyfine ve a~ 
zusuna itaat ettiren, gökle~ıo 
namütenahiJiğini fetheden 1~~ sanın haiz olduğu egeaıeP 1 

0 düşününüz. O zaman insa~~ 
yaratıcı kudretine daha 

1 

ınanırsınız. . eJ1 
işte nüfus sayımı, bı~~· dtı 

kısa tabirle, bir sınır ıçiJl ~ 
aynı yüksek bir ideal, yaş•~. 
ideali ile, hür vatan topra det' 
rının havasını teneff~ .e ,e 
bu büyük insan kütlesınııı e· 

.. . . b tr ·ni ver ener Jısının arome esı . .1e 
cektir. Buna hepimizin :iStıtilı 
isliye yardım etmesi askdıJ' 
kadar kutsal bir yurt b~rcU 

" " " ıl b6' 
Bir insan bünyesi nas. 1• 

1 d 'b . bıt f ceyre er en ı aret ıse, J•O 
tan bünyesi de insanlar 

yapılmıştır. . kaJJı 
Bir insan vücudundakı . ·~ 

nasıl vücudu harekete getif1 e1' 
bu kanlann hepsi birJeşerbiı 
vatanı harekete getirir, v~duğtl 
vatanımızı, kuru toprak 0 ,1' 
için değil, belki bize yaşa'°riı· 
• k~ d•w• . . se"e 
ım anını ver ıgı ıçın ·ısı· 

Toprağa da bizi yaşat111•". 
1 
de 

eıııo 
kanını veren, nihayet 
sonunda yine biziz. 0tst 

Her insan birçok in
53 lıtrı 

. karı 
için çalışma ve refah un ak'' 
hazırlar. Çünkü gıda al~ ertı 

• • w k w 'Vesııır 
gıyınmege, o umaga, ..;er· 
vesaireye muhtaçtır. U!usse işte 
ligimizin yüksek idealı de 
buradadır. . . e ıııe\'' 
Onun için, yurd dabıhnd ,rol· 

. .. . . e kacl . 
cut ınsan ener1ısının o sefl" 

duğunu, nasıl çalıştığını,. iı t<İ 
· · d · · b'1)ınelıY i yesını, erecesını clbirlel' 

buna göre icabeden te "''" 
alahm, eksik noktalar bııkısSl' 
telafısine çahşalıın. Bu ıııle' 
dan nüfus sayıonnıo, ~e ıı şıJ 
kette güdülmesi laııaı~e e 80• 

veya bu siyasanın bı~\8rile 
. 'l . . " t aıek ıtı çızgı erını gos er 

de büyük önemi vardır· esioe 
· elenııı ııJ Bu durumun ınc . sasıO 

. l '"fus sıya , 
gırmeden evve nu ela k11 
iki büyük cephesini bura 
detmek gerektir : . 1 ,,1'; 

.. cı oa 
Nüfus siyasası bırın bıı1'1' 
Memleket müdafaası 

mm dan; 
ikinci olarak da: bıt1<1' 
Ekonomik menf aatlar 

mından önemlidir. 
" b .. 1'ı' 

" " p 

k .. daf aası bl1 
Memle et ~u. nrı1'9 ,, , 

mından önemlıdır, ç şs tJI 
sayede vatan bir saldırı ){ad'' 

e t' radıg .. ı zaman, n .,,
1
• Jcfl 

.. ·1111~ dO 
asker çıkarabilecegı (il<te . 
iyet ile biliriz. Aske~ I' ~~ 
teknik kısım ne ka 

0 
biifl 

olursa olsun, sayının 
tesirleri vardır. 
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Piyan~o 
13065 Nu~ara 30 
Bin lira kazandı 
~:~:::;!J~!~~~~~n~:~~~= U. S. üyeSi devletler konferansında 
i:~öş65··, 10 • üç zor a a tedbiri· kabul edildi 
30,000L. 1Uzmanlar argo kay ı altın~, giren silah ve 
1267 5 No. Savaş eler· i ta. in ile nıeşguldurlar 
20' 000 L. Eden diy.-oaliriJIC,-;k~im.::lii:l:''CiiZ' Dlllnı:zg~il~iz~h-ü~k-ii_m_~~7ti şimdiye kacİar güddüğü yoldan 

tıs~u. nu!llaraların yirmi yuka
lira Yı1tını aşağısı yüz ellişer 

a acakladır. 

28665 15227 
k::•rah biletler ikişer bin Jira 

nınışlardır 
ıs · 
9 00 lira kazananlar 
668 22536 16833 5441 

~OOo lira kazananlar 
267~ 1~~24 7962 18882 33851 

200 ıs 10139 22101 

1446 lira kazananlar 
2633~ ~~79 13682 25923 20244 
21036 1174040 8827 18544 18335 
2ıs44 8324 5901 2966 
26622 28?87 1333 24093 29406 
28148 1~68401 14646 1935 8383 
9473 1 8377 4004 957 

70 l' 8144 ıra kazananlar 
18246 5530 3504 29383 26851 
789s 27963 18101 19309 2ı5s5 
6tso 189 2111 1068 18125 
ıs244 ~~o8a 28024 ss9o 15202 
26106 499 28460 10685 1367 
16438 ~g2227 15788 20487· 10461 
8399 56 2836 27408 17696 
9942 21~7061 22343 29884 7892 l ı· 7399 23474 

G~. 1 kimleri 
uldürdü 

200 b' 
~~aralın .lira. kazanan 7009 
İlitıc ba ~ 1 bıletın onda biri lzmir 
lae de k~ 1 kasabalarda sahlmış 
lllııtır O ıın olduğu anJaşılama-
1914 '

11 
n beş bin lira kazanan 

hamili urnarah biletin onda bir 
~hrned cR~ evi başkatibi bay 
qlanan 22adır. Oniki bin lira 
0.ııda b· 742 numaralı biletin 
~trleri ~~ haınili de Burla bira· 
;:? Al:k:retbanesinde çalışan 

1....,.. --..-, .. ~~ andr ve Albertodur. T 4JQ;a..a_z./"C'T7'15 ii. 

. Çok k~şe~kür 
hıyet Ytnetlı annemin ebe- · 
hüyij~ karışınasile bu pek 
işti k teessürüme candan 

ta ed 
1ar1rnd en muhterem dost-
taf v an aldığım taziye telg
te\'a e ıtıektuplarına ayrı ayrı 
derU: verebilrnekliğime ke- N 
illin engel olduğundan bu ~ 

net ··d 
Öd 0 evirni birer birer 

enıeğe 
1avsit d sayın gazetenizi 

e er l tıarırn. ' sayeı arımı su- ~ 

Safi Sükkeri 

~~.Q7 '77 3350 (3286) 
ı. Urk M/7Z/J:/L7.77~(//h 

l· - 1 acar 

Hiç ayrılmıyacaktır . Zorlama mekanizması artık işleyor . ,, 
·Cenevre, 12 (Özel) - "ltal- kaydı il'!ri sürmüş olan Maca- retile ilk işareti verilen baş dele~esi B. Eden radyo 

yaya karşı 16 ncı maddenin ristan müstesna olmak üzere posta, telgraf ve telefon önünde bir söylev vererek 
tatbikine memur Ulus!ar sos- bu ilk zorlama tedbiri~de.n ka- ilgilerinin darlaştırılması gibi ltalyaya karşı tatbik edilecek 
yelesi üyesi devletler konfe- çmmak niyetinde olmadıklarını taahhütleri ihtiva eden ek<inom- zorlama tedbirlerinden bahset-
ransı,, daha ilk teşekkül gü- göstermiş bulunuyorlar. Böy- sal zorlama tedbirleri hakkında 
nünde hemen hızla işe giriş· lece dünden itibaren uluslar ise iş tamamile böyle değildir. 
miştir. sosyetesi üyesi olan 52 devlet işte bunun içindir ki bütün 

Genel bir münakaşa açmağa silah ve savaş gereçleri üze- güçlüklerin onune geçmek 
bile lüzum görmeden konfe- rine konulmuş olan anbar- üzere, uluslar üyesi devletler 
rans, On altalar komitesince goyu Habeşistana karşı kaldır- konferansının btı alanda kesin 
tespit edilen ilk üç zorlama- mağı ve aynı ambargoyu ltal- olarak ilerlemeden önce tat-
dan birini hemen kabul et- yaya ve müstemlekelerine karşı 

h bik edilecek te'dbirleri çok 
miş ve böylece bir gün evvel tutmağı veya konulmamışsa e-

hb · dikkat ve itina ile gözden ge-
genel kurul önünde büyük men koymağı taa üt etmış-
Britanya adına B. Eden tara- !erdir. çirmesi pek muhtemeldir. 
fından tavsiye edilen hareket Bu sabah, diğer özel bir ko· Bugünkü görüşmelerde süel 
tarzına ayak uydurmuştur. mito finansal zorlama tedbir· uzmanların bulunuşuna son de· 

Dün kabul edilen teklif esas ]erinin tatbiki usulünü gözden rece bir ehemmiyet vermek 
itibarile buna oy veren devlet- geçirmiştir. Bu alanda güçlüğe doğru olmaz. Bu uzmanlar sa-
ler için yeni bir teahhüdü te- rastgelinmesi beklenllmiyor. dece Ambargo kaydı altına 

k d Y 1 giren silah ve savaş gereçleri-
zammun etmeme te ir. apı an Fakat harp sanayii tarafın-

miş ve demiştir ki: 
- Zorlama tedbirleri maka

nizmasının artık işlemeğe baş
lamış olduğunu size sağlıyabi
lirim. Silahlarla savaş gereçleri-
nin Habeşistana gönderilmesine 
ve ltalyaya gönderilmemesine 
ait olan zorlama tedbirininin 
sarahatla tatbiki için tam bir 
anlaşma olmuştur. Diğer bir 
komitede finansal alanda baş
vurulacak zorlama çarelerini 
gözden geçirmektedir. 

Kendi kendimize beklemek 
müsaadesini veremeyiz. Zira 
her gün yıgın yıgın insanlar 
ölmekte ve öldürülmektedir. 

iş, uluslar üyesi devl~tler. t~ra- dan kulı'anılabi!ecek ilk mad- nin tayini iie uğraşmışlardır. 
fından uluslar paktı ıle bırlıkte işte bütün bu tedbirlerle, bu Uluslar sosyetesi, yaradılması-
16 ncı maddenin imzasile be- delerin ltalyaya ihracının ya· önemli günün akşamında ulus- nın amacı olan ödevi yapınca 
raber Üzerlerine alınmış olan sak edilmesi, ltalya ile tecim- Iar sosyetesi paktı maddelerin- barış kesinleşecektir. 
yükemlerin tatbik edilmesini sel ilgilerin darlaştırılması, bu- aen biri üzerinde hemen ve Özel olarak lngiliz siyasa-
kolayJaştırmaktan ibarettir. Bu gün İngiliz hül< um eti tarafın- gözle görülür şekilde tatbik sına gelince, hükumetimin 
teklifin kabulü üzerine uluslar dan Baron Aloizinin radyo edilmiş bulunmaktadır. simdiye kadar güttüğü yoldan 
sosyetesi üyesi olan devlet- önündeki konferansının Ame- Cenevre 12 (Ö.R) - lngiliz hiç ayrılmıyacağını sağlıyabi-
lerin hepsi, belki de itiraz rikaya yayılmasının men'i su- uluslar sosyetesi bakanı ve lirim.,, 
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._s_o ..... vy __ e_t _s ___ p_or_c_u _ka_f_ile_si Leh kabinesi dün 
Dün lstanbuJa geldi. Bu- istifasını vermiştir 
gü~ ilk maçı yapılacak Leh DıŞbakam t~;~;;J;~ geçerken 

lstanbul, 12 ( A.A ) - An
kara lstanbul ve lzmirde muh
telif spor temasları yapacak 
olan Sovyet Sporcu kafilesi Çi
çerin vapuru ile bugün şehri
mize gelmiştir. Sovyet sporcu· 
ları otomobille ikameberine tah 
sis edilen Perapalas oteline 
giderken halk tarafından şid
detle alkışlanmışlardır. 

lstanbul, 12 (Özel) - Sov
yet sporcularile yarın (bugün) 
ilk maç lstanbul muhteliti ile 
yapılacaktır. Gece eskrim mü
sabakaları olacaktır. 

Misafirlerimizin memleketi
mizde bulunacakları günlere aid 
program şudur: 

14 Ilkteşrin 935 Pazartesi 
lstanbulda gece güreş 

15 Salı Istanbulda gündüz 
futbol, gece eskrim. 

16 Çarşamba lstanbulda ge· 
ce güreş 

· 17 Perşemba lstanbuldan 

Ankaraya hareket (14,30 Hay 
darpaşadon) 

18 Cuma Ankaraya muva· 
salat (saat 8,10) 

19 Cumartesi Gündüz futbol 
gece eskrim. 

20 Pazar Ankarada gece 
güreş. 

21 Pazartesi Gündüz futbol 
gece eskrim. 

22 Safı Ankaradan lzmire 
hareket 19,45 de. 

23 Çarşamba lzmire muva· 
salat saat 20,10 da, 

24 Perşembe lımirde. 
25 Cuma futboJ. 
26 Cumartesi gece güreş. 
27 Pazar futbol 
28 Partesi lımirden hareket 

7 de. 
29 Salı Ankaraya muvasalat 

8,10 da; Ankaradan harekel 
19,45 de. 

30 Çarşaşamba Haydarpaşa
ya muvasalat 12,30 ; Akşam 

Rusyaya hareket. 

Alman dışbakan·ı ile görüştü 
Berlin, 12 (Ö.R) - Lehistan 

dış işleri bakanı Albay Bek 
Cenevreden Varşovaya döner
ken Berlinden geçmiş ve Al
man ya dış işleri bakanı baron 
Von Neuratb ile görüşmüştür. 
Evvelce verilen habere aykırı 
olarak B. Bek Von Ribentrop 
ile görüşmemiştir. 

Bütün 
Merkezlefde 
DipJoması faaliyet 
Büyüktür 

Paris, 12 (Ö.R) - Dünkü 
gün bütün hükumet merkezler 
inde büyük diplomatik faali
yetle geçmiştir. Başbakan B. 
Laval dün akşam Cenevreden 
döner dönmez lngiliz büyük 
elçisi Sir Corc Klarkla görüş-

Paris, 12 (Ô.R) - Varşo
vadan bildirildiğine göre Leh 
kabinesi bugün istifa etmiştir. 
Cumur başkanının istifa eden 
kah ned~ki iç bakanını yeni 
hükümeti kurmağa çağıracağı 
ve kabinedeki değişikliğin geniş 
olmıyacağı bildiriliyor. Albay 
Bek dışbakanlığında kalacaktır. 

Londra otel ve 
Lokantacıları 

ltalya aleyhinde nümayiş 
Yapıyorlar 

~akret anlaşması 
b n ara 11 (A aşkanlıg- ' d · .A)- Türkofis 

B. ın an . 
ır b· . · 

kad ırınci t . 9 

ı Dört. yeni viliiyet 
1Daha ihdas edilecek 

·Halkevleri için 
ithal olunacak radyolar TAYYARE 

Londra, 12 (A.A) - Londra 

otelci ve lokantacıları birliğine 
bağlı bin kişi Pazartesi ğünü 
HeydeParkta bir gösteri yap
maya hazırlanmaktadır. Bu gös· 
teride Londra otel ve lokanta
larmda ltalyan işçi kullanılması 
protesto edilecektir. 

SİNEMASI ar uıat l eşrın 35 tarihine 
~r ticar t 1 nıış olan Türk-Ma
d irinci tee ~nlaşınasının on beş 
ar on bşrın 935 tarihine ka-

llı eş •• lsı lcr gun daha uzatıl-
oııanrnış: vekilleri heyetince 

ır. 

Ankara, 12 (Özel) - Hüku
met iç bakanlıkta yeni bir teş
kilat layihası hazırlıyor. Bu 
yeni teşkilata göre dört yeni 
vilayet daha ihdas edilecektir. 
Bunlar Bitlis, Hakari, Artevin 
ve Murad vilayetleridir. 

1 

Susun.. Duı·un.. Nefes Almayın 
LALEDE ŞANDU OYNIYOR .. 
lekınil 1 . i -
şAtiouzmır LALEN N ününde Sıra Bekliyor 

lilJNu O NEDiR? BUNU BiZ ANLATAMAYIZ •• 
8oıu.1"u~ GUNDE 6000 KiŞi GÖRDU ONLARA 

Ankara,11 (A.A)-Kamutay

da Halkevleri için ithal oluna· 
cak radyo ve sinema makina-

larımn muamele vergisi ile ok

torva resimlerinden istisnası 

hakkındaki kanunun birinci 
maddesini tefsir eden fıkra 

müzakere ve kabul edilmiştir. 
Buna nazaran : 

Telefon s1s1 BUGÜN Telefon stst 

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

ROÇiLD 
Renkli sahnelerle süslenmiş, Napolyomm mağlubiyetini 

hazırlayan Roçiltlerin hakiki hayatını gösteren şaheser. 

DİKKAT : Fiyatla~ tenzil edilmiştir. 30, 40, 50 kuruştur. 

Seans saatları: Hergün 15 - 17 - 19 - 21,15 
Cumartesi 13 - · 15 - 17 aeausJarmda talebeye tenzi-

latlı bilet verilir. · 
Pazar 11,30 - 13 de ilave seanslan vardır. 

Malta' da 
Hava honıhardıma
nına karşı tedbirler 

R 1 
2# 

İnglilrree Jtava k11ı•vrtıen b~k11man-
danı ma1e.şal Sir jolm Solmond 
lstanbul, 12 (Ô.D) - lngil

te:e hava kuvvetleri başku

mandanı mareşal Sir John Sal· 
mon'uo Malta'yi ziyaretinden
beri bu adada hava bombar
dımanlarına karşı fevkalade 
korunma tedbirleri genişletil· 
miştir. Bütün sokak fenerleri 
siyaha boyanmağa başlanmıştır. 
Adada müdafaa kuvvetleri bet 
alay askere çıkarılmış bulunu· 
yor. Destroyerler ve denizalb 
gemileri gece gündüz Malta 
etrafında sıkı tarassudlarda 
bulunmaktadırlar. Malta sula· 
rında ekzersiz yapan denizaltı 
gemilerile destroyerler yirmi
den fazladır. Bunlar içinde 
son sistem iki denizaltı kruva
zörü de vardır. 

·-· ltalyaya boykot 
- Baş/aralı l nci sav/ada -

tedbirler bir hafta içinde 
tatbik mevkllne konacak 
onbe• gUn içinde daha 
sıkı ve kuvvetli okonmlk 
t~dblrler ahnacak ve Uç 
hafta sonra ltalyan So
mallsl ile Eritre aahll
lerlnln abluka edllme
slne geçllecektlr. 

Daily Ekspers ise şu 

korkuyu ileri sürüyor: 
ltalyaya karşı tatbik 

edilecek olan silah am
bargosu İtalyaya ve 
İtalyan sömürgelerine 
giden gemilerin araş· 

tırılmasını lüzunlu kı
lacak bir mahiyettir ki, 
bu nihayet bir harb 
hareketidir. 

HOLANDA TEDBiRLERi 
TA TBIKA BAŞLADI 

lstanbul, 12 (Ö.D) - Paris· 
ten bildiriliyor: Holanda llalya 
aleyhinde olarak uluslar sos
yetes;nce karar verilen zecri 
tedbirleri tatoika başladı. Ital · 
yaya petrol ihracını yasak etti. 

Genel Niif us Sayıou 
20 İlkteşrin Pazar 

Sayım günü hiç kimse so
kağa çıkmıyacağı için, her 

çeşit ihtiyaçlarınızı daha önce 
temin ediniz. 
erL7ZZZJl'r..LZ7:J!ZY.~~z 

Başvekalet 

istatistik umum müdürlüğü 

. Sovyet Bilginleri 
~ Dönüyorlar 

lstanbul, 12 (A.A) - 6 ıncı 
tıb kongresine iştirak etmek 
üzere Ankarada bulunan Sov
yet bilginleri yaran şehrimize 
geleceklerdir. Pazartesi glinil 
saat 11 de üniversitede de 
Sovyet bilginleri onuruna bir 
çay ıöJeni verilecektir. Biitnn Bugü~· "LALE Sinemasında 

Halkevleri için getirtilen sey

yar sinema ve radyo makina

lanna mahsus ve bunlarla ci
bazlanacak otomobil kamyon 
gibi nakil vasıtalan bu sinema 
ve radyo makinalarının tefer
rilatından sayılacaktır. sonra her semte otobüs, Karııyakaya vapur , profes6rler bu tölene daYetli-

dir. Şölenden evvel saat 14 de Kamutay pazar~esi günü tek
l'lt toplaucakb: ~ konferamlar verilecektir. 
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Borsa Haberleri · 
DUn Borsada 

n 

Atinada çıkan Aneksartitos 
yazıyor: 

Kordon üzerinde mukadde· 
ma (Fresfild) ve (Avcılar) ku
lüplerinin bulunduğu mahal ile 
bunlara mücavir iris sıneması 
ve (Franciyakomo) oteli ile 
umum (kafekoti) ve (l>aresto
ran) kramerin bir kısmı bele
diyenin masraflarile park haline 
ifrağ edilmiştir. Buna ( Gazi 
bahçesi) namı verilmiştir. Bu 
bahçe büyük bir zevkle taksi
mata ayrılmış ve nadide çiçek 
ve koyu gölgeli ağaçlarla zen
gin bir tarzda süslenmiştir ki 
hem parkın göz kamaştırıcı 
güzelliğinden ve hem de 
ağustos ayı imbatlarmın serinli
ğinden istifade etmek maksadile 
şehrin dört köşesinden kalkan 
ahali buraya koşmakta ve par
kın münasib mahallerinde yer
leştirilen kaııapeleri işgal et
mektedir. • 

Bu bahçenin tam ortasında \ 
ve ençok görünen bir yerinde 
heyecanlı bir bakışla Akdenizi 
gösteren (Atatürk) ün at üze
rinde tunçtan yapılmış heybeli 
bulunmaktadır. Kaidesinin cep
hesinde lzmir'lilerin büyük ha
?askira olan minnetlerini bil
dirir bir levha hakedilmiştir. 

Parkın arka cihetinde pana
yır meydanı vardır ki, 48 bin 
metre murabbaı bir mahallin 
ankazı temizlenmekle vücuda 
gelmiştir. Bu meydanlıkta pa-

nayır pavyonları inşa edilmiştir. 
Panayırın resmi küşadmda 

ahalinin iştiraki hakiki bir iz

diham halini almıştır. Kordon 
ve panayır mahalline mücavir 

müteaddit yerler ahali tarafın
dan işgal edilmiştir. Asgari 
tahminlere göre on bini teca
vüz ediyordu. lzmir ve mülha
kabnın ve mücavir köy ve ka
sabalarının bütün haJkile Ana
dolunun muhteJif vilayetlerin-

den binlerce ziyaretçi şenlik 
ve merasimi takip için lzmire 
toplanmışlardır. 

Bu merasime bütün komşu 
vilayetlerin ilbaylarile mücavir 
şehir, kasaba ve köylerin rüe

sası heyeti mahsusları milli hu
susi bayraklariJe iştirak etmiş
lerdir. Bunların kaffesi de 
meb'uslar, konsolos heyeti ma
halli, ecnebi matbuat erkanı ve 
ve sair resmen davet edilmiş 
zatlar panaymn haricinde ve 
heykelin etrafındaki mahalde 
taoplanmış bulunmakta idiler. 
Bu mahallin asayişi kuvvetli bir 
polis müfrezesi tarafından 
gıpta edileck bir şekilde mu
hafaza edilmekte idi. 

Tam saat yedide Belediye 
reisi Doktor Behçet Uz ile 
umum Trakya genel enspek
törü Kazım Dirikin refakatın
da olarak maiyeti ile beraber 
Fkonomi bakanı Celal Bayar 
panayıra geldiler. Muvasalat
larından sonra lzmir işçiler 

birliğinin muzikası tarafından 
istiklal marşı çalındı. Halk el
lerinde şapkaları olduğu hal
de açık baş bir vaziyette bü
yük lahuti bir sükun içinde 
marşı dinlP.diler. Her hareket 
kendiliğinden durmuş, nefes bi-

Yapılan Satışlar 
~ 

Uz Um 
Çu. Alıcı Fiat 

1466 F Solari 5 50 13 25 

le işidilmiyordu, Marşından hita- vasıtasi,le Türkiyenin her tara-

1299 M J Taranto 6 10 50 
1227 S Süleymano 5 50 16 
1029 K A Kazım 6 75 12 50 

mından sonra ekonomi bakam fmdan dinlenmiştir. Çünkü 554 H Z Ahmet 5 50 13 50 
(Kamalin) heykelini taziz için Türkiyede mükemmel radyo 334 Üzüm kurumu 7 25 8 50 
ilerlemiş, binlerce halk büyük tesisab vardır. Celal Bayarın 187 Vitel ve Şü 6 50 8 

142 Koo ittihadı 9 14 50 bir heyecan ile hep bir ağız- nutku ... 
142 H Alyoti 7 25 12 dan yaşa Atatürk nidalarını Nutukten sonra bizzat vekil 
131 S Gomel 6 25 10 50 

ayuka çıkardılar. Bundan sonra panayır medhalindeki kordelayı 120 Beşikçi bi 6 50 12 
lzmir sayın şarbayt Behçet Uz keserek panayırın küşadını ve 115 T Debbas 6 25 7 50 
tarafından irad edilen nutukta panayır işlerinin başlangıcını 111 Ş Riza Halef 12 14 50 
panayırın tes sindeki maksat ilan etmiştir. Ondan sonra bü- 98 L Reciyo 8 8 50 

86 P Pacl 12 13 50 ve ehemmiyeti anJablmış ve tün davetliler içeriye girerek 
82 D Arditi 7 25 8 bunu müteakip Ekonumi bakam pannyırm muhtelif aksam ve 
68 Ş Remzi 6 50 16 

Celal bayar tarafından Türki- pavyonlarını gezmişlerdir ki 62 Albayrak tic. 7 8 
55 S Celardin 7 87 10 yenin takip ettiği iktisadi siya- bunun hakkında yarınki nüs-

set hakkında atideki nutuk irat hamızda müfassalan malumat 42 Manisa B KoolO 75 15 50 
39 Suphi Emin 8 25 9 50 edilmiştir ki Ankara radyosu verecegım. 
35 J Taranto M 5 50 5 50 -~ 8• • •D 41&:11-

Nüf ssayı ı Si 
24 J Kohen 6 37 6 50 
16 F Z Abdullah 8 50 8 50 
12 Hafız Cemal 7 50 8 
11 Kaptan Ahmet 7 25 7 62 ~~,~----ıoaı:r;>-~·--------------------

- Baştarajı ı İlld sm'}ada -
Eğer mesela bugün, Avus

turya; Almanya gibi 65 milyon
luk bir memleket olsaydı, er
ginliği (istiklali) kat'iyen tehh
keye düşmez ve hatta mevzu
ubahs bile edilemezdi. 

1914 te Belçika kudretli bir 
ordu çıkarabileseydi, belki de 
istilaya uğramazdı. Vakıa bu 
memleketlerde nüfus, toprağa 

nisbet edilirsa, az değil, hatta 
bir çok yerlere nazaran çok 
kesiftir. Bununla beraber şura
sını da işaret edelim ki, toprak 
siyasasını da çizen gene· nüfus
tur. ltalya, toprakları bütün 
yrutdaşlan geçindirmediği için 
(Asyada, Afrikada) yerler arı
yor. Her sene mühim mikterda 
insan enerjisi ihraç ediyor.Bu
gün hariçte yaşayan İtalyanla

rın adedi 9 milyondan fazladır, 
aşağı yukarı umumi nüfusun 
beşte biridir: 

Bundan ötürü, nüfusu fazla
laşan uluslar, yurdun istihsal 
kabiliyetine bağlı olarak, diğer 
yerlere yayılmağa başlarlar. 
Bu yayılış muhaceret yolı1 iJe 
olduğu gibi istila yolu ile de 
tezahür eder. Türkiyede nüfu-
sun artmakta olmasına rağmen 
böyle bir yayılış asla varit de· 
ğildir. Yurdumuzun toprakları, 
bugünkünün birkaç misli va
tandaşı beslemeğe kafidir. Bu 
böylece olmakla beraber, di-
ğer bazı devletlerin gerek nü
fus ve gerek nüfuz bakımından 
yurdumuzun şu veya bu par
çasına göz dikmediği veya dik
mıyeceği de iddia ediJemez. 
Onun için büyük ve dağınık 
sınırlarımızı müdafaa etmek, 
korumak, ancak kuvvetli bir 
ordu ile kabildir ; sefer halin
de bu ordunun ne kadar ola
cağını bize ancak nüfus ~ayımı, 
ve bu sayıma göre yaş itiba
rile yapılan cetveller göstere-
cek, icabında : 

- Şu kadar asker çıkarabi
liriz diyeceğiz. 

* • • Nüfus sayımı ekonomik ba-
kımdan önemlidir; Çünkü ge
rek istihsal ve gerek istihlakin 
en birinci unsuru insandır, yani 
nüfustur. Yurdun içinde ne ka
dar nüfus yaşadığını bilelim ki, 
istihsal ve istihlaki ona göre 
tanzim edebilelim. 

lstihsal Lakımından: 
Çalışan ellerin miktarını an-

larız. El emeğinin hangi alan
larda (sahalarda) yayıldığını gö
rürüz. Valna ganel nüfus sa
yımı, endüstriel ve tarımsel 

(zirai) bir sayım değildir. Fakat 
bize umumiyet itibarile, yurt
daşlarımızın ayrıldığı bütün ka-
tegorileri gösterir. 

Geçen nüfus sayımında 14 
milyonu bulan nüfusumuzun 
yüzde hemen dol{sanının 2ira
atle uğraştığını gördük. O za
mandan bu ane kadar ekono
mik alanda büyük evrimler 
(inkiJaplar) yapılmışbr. Memle-
ket endüstrileşmiştir. 

Toprak yerine makinede 
çalışan yurtdaşlarımızın mik
darı artmıştır. Fakat bu satı
şın ne olduğunu bize ancak 
genel bir nüfus sayımı bildire
cektir. 

istihlak bakımından: 
Yurtdaşların ne kadar ol

duğunu bilelim ki, muhtelif 
maddeler istiblakinin adam ba
şına ne duştüğünü görelim. 
Mesela geçenlerde 1932 sene
sinin şeker ithalatını ve istih-
salatını nazarı itibare alarak 
ve nüfusun 14 milyon olduğu
nu farzedcrek yapbğımız bir 
tedkik, bize adam başına gün
de ancak 11 gram şeker düş
tüğünü gösterdi. Bir kimsenin 
günde asgari 100 gram şeker 
sarfetmesi lazımgeldıği göz 
önünde bulundurulursa, bu şe
ker mikdarımn çok az olduğu 
anlaşılır. Şekerin ucuzlatılması 
için açılan mücadelede bütün 
bu hesapların tesiri olması 
gerektir. işte eğer elimizde 
nüfusumuza dair sarih bir ra-
kam bulunmazsa bunu meyda
na çıkaramayız ve her ferdi:ı 
günde ne kadar şeker yediği
ni bilemeyiz. 

Nihayet nüfusun ne kadar 
arttığını tesbit etmek memle
kette çalışma kabiliyetini de 
tenbih eder; çünli:ü ihtiyaçları
mızm ne derece yükseldiğini 
ve çalışmamızı bu ihtiyaçlara 
göre naşıl denkleştirmek ica
bettiğini anlarız. 

Nüfus sayımının b~tün eko-
nomik menfaatlerini burada 

10 Kadri Z Tev 8 25 8 25 
6 Mehmet Ali 9 9 
4 Y 1 Talat 5 75 5 75 
4 Ş Bencuya 7 50 7 50 

7521 Yekun 
290169 dünkü sataş yekunu 
297690 umumi satış yekunu 

incir 
Çu. Alıcı Fiat 
544 Muhtelif 6 75 14 50 

Zahire 
Çu. Cinsi Fiat 
80 Buğday 6 

200 P. çekirdeği 2 35 
65 bal ye pamuk 42 
67 balye yapak 42 

1415 kilo T B içi 50 50 
278 K Acı B içi 45 

6 50 
2 25 

42 
42 
50 75 
45 

Para Piyasası 
12-10-1935 

Alış Satış 

Mark 50 20 50 70 
İstcrlin 614 50 619 50 
Fr. Frangı 8 28 8 30 
Dolar 80 79 45 
Belga 21 12 21 50 
İtalyan lireti 10 17 10 27 
fsviçre Fran. 40 82 41 07 
Florin 85 85 50 
Kr. Çekoslo. 5 24 5 27 
Avstr. Şilini 23 50 24 . . ' . usso u.ıı nun 
Teşekkürleri 

Roma, 12 (Ö.R) - B. Mus
solini Avusturya başbakanı B. 
Şuşinge bir telgraf çekerek 
Avusturya delegesinin uluslar 
kurumundaki sözlerinin ltalyan 
hiikümet ve ulusu üzerinde 
derin tesir yapdığını ve Avus
turyanın yalnız ltalyan haklan
nı değil, aynı zamanda sulh ve 
medeniyet davasını müdafaa 
ettiğini bildirmiştir. 

Macar başbakanı General 
Gömböşe de buna benzer bir 
telgraf göndererek "Macaris
tan böylece sulh ve adaleti 
müdafaa etmiştir, ltalya bunu 
hiç bir zaman unuımıyacakbr,, 
demektedir. 

..............•............ •••••5••···················································· 
uzunboylu anlatmak imkansız- " - Fransa kırk milyon nü-
dır. Bunun için sütunlar ve kiw fostan ibaret" diye nüfus azh-
tablar dolusu yazı yazılabilir. ğından şikayet ediyordu. Buna 
Biz yalnız ana hatlarını çiz- şu karşılık verildi : 
melde iktifa ettik. " lngiJtere de otuz dokuz 

• *,,. milyondan ibarettir. Fak at bu-
Nüfus sayımı memleket mü- nunla beraber muazzam bir 

dafoası, ekonomik menfaatler- imparatorluğa sahiptir.,, 
den başka diğer sahalarda da Bu iki cümlede kemmiyet ve 
bize çok kuvvetli deliller ve- keyfiyetin (qnantite ve qalite) 
rebilir. Mesela iki nüfus sayımı · nin en büyük tahlilini bulmak 
arasmdald artış -miktarı esasen kabildir. 
malum olan muhaceretler bir İşle genel nüfus sayımı, bize 
tarafa bırakılırsa- genel sıhha- memlekette nüfus adedinin ne 
tın, ahlak ve hayat seviyesinin miktar artmakta olduğunu gös-
yükselmesile elclc vererek termeklc beraber ayrıca key-

1 ne nisbet dahilinde doğumlara fi yet meselesini de öğretel·ektir 
yardım ettiğini gözümüzün önü- Daha kısa bir tabirle, ancak 

İKİ BÜYÜK FİLM 
ne serer. Bu, nüfusu sayınım• o zaman yurt dahilinde ne ka-
en önemli sonuçlarından biridir. dar ve ne işe yarar adam 

'
1
,," olduğumuzu bilmiş olacağız. 

Nüfus siyasası sade adet, Onun için - sorulan suallere 1 - Ölümden Korkmıyan Adam 
kemmiyet meselesi değil aynı doğru ve kat'i cevap vererek 
zamanda keyfiyet (qualite) me- dahi olsa - nüfus sayımına ya-
selesidir, pılacak yardım en büyük b·r 

Hiç unutmayız geçen sene vatan borcudur. 

2 - İspanyo Dans 0 zü 
ivıiKi 
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Bugünkü aç r 
lzmir Karışık 

Takımıyle 
Takımı t alıkesir 

' 
Dost Sovyet futbol karışık 

takımıyle karşılaşacak olan 
lzmir karışık futbol takımının 
ikinci hazırlık maçını Balıkesir 
karışık takımıy!e yapacağını 
yazmıştık. 

Balıkesir takımı dün akşam 
saat 22,30 da gelen Bandırma 
trenile şehrimize gelmiş ve 
Meserret oteline misafir edil
mişlerdir. Gelenler biri idareci 
ve on beşi futbolcu olmak 
üzere on altı kişidir. Diğer 

beklenen Salihli takımı da sa
bah trenile gelecelderdir. 

ilk maçı saat 14 de Salihli 
takımı Buca takımı ile yapa
caktır. lzmirin altıncı derecede 
bir takımı olan Bucanın Salih-

Karşılaşıyor 
linin genç takımı ile yapacağı 
maç şüphesiz ki meraklı ola· 
caktır. 

Saat 16 da ikinci ve mühinı 
maç başlıyacaktır. Bu maç jfe 

lzmir kımşık takımının geçen 

haftaya nazaran ne derece 
formünü bulduğu ve anlaşnıa 
kabiliyeti ne durumda olduğu 
anlaşılacakbr. . 

lzmir takımı bu en kuv-vetlı 
zamanında Balıkesir gibi ku•· 
vetli bir şehir takımının karşı• 
sında alacağı netice ile bize Ru.• 
maçları sonucu hakkında bir f~: 
kir vermeğe imkan verebileceği 
noktasından da bu maç ayrıca 
heyecan veriyor. 

dra Yunan Elçisi 
Çaldarisin Mücadelesi 
Londra, 12 (A.A) - Yuna- ğini bildirmiştir. Çaldaris ya· 

nistanın Londra elçisi, Londra- kında Yunanistanm iki bü~Ok 
da bulunmekta olan Yunan şehrinde söylevler verecektır· 
kralı ikinci Y orgiyle bir göret Istanbul, 12 ( Telefonla ) -
yaparak kendisini, Yunanistan- Atinadan bildiriliyor: Tüze ba" 
da krallığın geri getirilmesin- hanı bugün hükumet ve hükO" 
den haberdar etmiştir. Kralla metle ilgili müesseseler meınu~ 
görüştükten sonra elçi şu di- larının yeni rejime verecek~e 

8 yevde bulunmuştur: sadakat yemininin fomıüluıı 
Krala, hükiimetimin hürmet- ve buna aid emirnameyi haıır 

lerini bildirdim. Kral da Elen lamıştır. 
ulusunun birliği ve refahı te- Krallık naibi ve başbak311 

mennisini tekrar etti. General Kondilis bugün bat: 
Kral geneloy sonucunun ken- bakan olarak ilk faaJiyetilll 

disine bildirilmesine kadu Lon• yapmış ve Trakya ilbayınıll 
drada kalacaktır. and .içmesinde hazır bulıJll" 

Atina, 12 (A.A)- Hükümet muştur. Diğer bakanlar da bll 
ulusa karşı neşrettiği bir bil- törende hazırdılar. b 
dirikte her şeyden evel kral General Kondilis bu sab;O 
Yorginin bütün Yunanlıların gazetecileri kabul ederek.h ı 
hamisi ve bütün siyasal parti- Ilkteşrin gününün tarı se 

. bil" ler arasında hakem olmasını anlamın\ anlatmış ve yenı . 
dilemektedir. kfımetin baş ödevi memleket~ 

Vradini gazetesinin haber barış ve sükununu iade etıne .. 
verdiğine göre, Çaldaris ken· olduğunu ve hükümetin kıralı;; 
di dostlarına krallığın iadesi meşru vasıtalarla iade niyet 
hususunda çalışmaları gerekti- de bulunduğunu bildirmiştir. 

Trakyada 
Otuz bin göçmen 

Gelıyor 
Edirne, 10 (Trakya özel ay

tarımızdan) - Bu yıl birinci 
teşrin ayının sonuna kadar Ro
m<myadan yurdumuza gelecek 
olan otuz bin göçmenin nakline 
başlanmıştır .Şimdiki halde haf
tada beş bin göçmen getiril-

mekte, bunlar Tekirdağı, Uzun 
köprü, Mürefte, Şarköy çev
rimlerine yerleştirilmektedir. 
Yurdumuza göçeden bu ırk
daşlar arasında hıristiyan Türk
ler de bulunmaktadır. 

ikinci partide nakli mukar
rer 30,000 göçmenden beşbini 
köylerden Köstenceye indiril
miştir. Bunların vapurlara bin
dirilmeleri için Trakya genel 
enspektörlüğünden emir bek
lenmektedir. Dört vapur Kös
tencede hali intizardadır. Bu 
mıkdarm tamamen taşınması 

bu ayın sonuna kadar temin 
edilecektir. 

Bükreş elçimizin aldığı ted
birlerle bu yıl gelen ve gele
cek olan göçmenlerin. kaffesi 
Romanyadaki durumlarmı tas
fiye etmişlerdir. Bunlar yalnız 
hayvanlarını ve çifçiliğe müte
allik alat ve \'asıtalarını bera
berlerinde getirmektedirler. 

Lüleburgaz çevriminde yapıl
makta olan göçmen evlerine 
geçen hafta Tekirdağından ha
zır kereste ğelmiştir. Göçmen
ler evlerine girmişler, cam ve 
pençerderini takmışlardır. Göç
menlere verilen arazinin trak
törlerle sürüleceği duyulmuş ve 
bu iş göçmenleri çok sevindir-

lzmlr Askerlik şubB" 
sinden : . . e" 

ihtiyat zabiti yetiştirıt;c ıtl" 
kısa hizmetlilerden 330 doğU .... .. re .. lu ve bunlarla muamele go 

1 fer ve daha evvelki doğıJIJJ 11
: 

lardan olup ta muhtelif sebcİ:ıı 
lerle geri l<almış olanla~ t· 
yalnız askeri yüksek ehlı~~a 
namesi olanlarla deniz sıPd bil 
ayrılmış bulunanlar ~a . 8 rill 
olduğu halde 1. lkıncıt~Ş de 
935 ihtiyat sübay mektebın 1'" 
bulunmak üzere sevke~il~cdeP 
lerinden 25'-11-935 tarıhı~·ıa
itibaren yerli ve yabancı ~eri 
mum kısa hizmetliler as. et 
yüksek ehliyetname hil~~, .. 
cü_zdanı ve mektep şahad~ ğd 
meleri beraberlerinde ol u 
halde şubeye müracaatlafl· btı" 

Tam vaktinde mektepte nllol 
lunmıyacaklar hakkında ka ğı 
muamelenin tatbik olunaca 

ilan olunur. 
•*• abit 

1 - Gedikli küçük z fır 
mektebine kayt ve kabul ~a~at 
mışbr. 10-11-935 tarihine 

3 

devam edecektir. tale-
2 - Mektebe alınacak 334 

benin doğumları 332. 3r·;ıııti" 
olup mektepçe vapıla.ca 'darın!!. 
handa anlaşılacak ıkt\ınei"ı 
göre verilecek sınıfa gı tel" 
kabul edenlerin evrakının me1'" 
kik edilmek üzere henıeP ge" 
tebe gönderilmesi KonY:ıekteP 
dikli küçük zabit ihzarı ııı unlii 

oodoo l'•V •O o• 2 10-935 g .... mu ur ugunun -
11 

:ı•· 

ve 1777 sayılı yazısında kti)'le 
v 1 1 · ı · va t"' laşılmag a ta ıp.erm Jtliil e 

müraccat ederek tekeıD J-:tİt1de 
tirilecek evraklarının .. " 8 ~atl8rı 
gönderilmek üzere nıura 

•' ·ı A 1 •• I ı an o unur. ,...... fi" 
••••••••••••••••••••••••••••• d çe 

Bul,,.arıstanın Rarzgraıınel~te 
resind~n ardı ard.ına ~de g6Ç" 
olan göçmen kafilelerı . ..ıj11" 

bır (J • 

men konukevinde kısa ele eti 
lenmeden sonra yerleşec 

Franaız meclisinde bir saylav: Mümtaz Faik • a:niıtir. il elere önder· 
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Casuslar Avı 
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74 -

izli diplom si 
Briand tenkitlere cevaben g·zrsiz 

diyordu Diploması olmaz 
Briand devam ediyordu : 

R - Ve bana soracaksınız. 
Usya ile bütün uzlaşmalar 

~~dl~şmalar niçin yapılıyordu? 
ızlı toplantı halinde olduğu-

Dıuza go .. re h . . .. l.. b" li . epsını soy uye ı-

d ~· Hangi durumda bulun-
8 ugunıuzu bizzat anlıyacaksınız. 

u harp .. l . . . d k 
&.. gun erı ıçın e ço 
6uvenli t1 . • .. d saa ar geçırdık.Bugun 
c aynı .. · du.. guvenı taşımakta ol-

be g~rnu söyliyebilirim. Bununla 
doia er çök vahim, ihtızar ile 
... hu saatlar geçirdiğimiz de 
.... u akk kt Ya . & ır. Ben şahsen Rus-
800 ıl~ Ya~ılan bu görüşmeleri 
ta\'· addıne kadar tehir ve 
layıke çalıştım. Şunu iyice an-

ınız b 1 b" kad ay ar, ır sonuca ne 
etr ~r Yaklaşırsanız bir masa 
Yet~ ında toplanmak mecburi-

~e d . k laş e o nısbette ya -
sa ttıış olursunuz. Bu ma· 
ri-~trafnıda yalnız müttefikle 
-ız d .. il lun eg ' düşmanlar da bu-

dik Ur. Meseleleri derinleştir
say Çe karşılaştığınız davalar 
le .ısızlaşır. Alsas-Loren mese
nı~1~d.e de kökünden halledil-

-.sı ıy 
)'ok cap eden şartlar vardı. 
kar ~a çok acıklı bir sahneyle 
rad ~ aşabilirdik. Fransanın bu· 
düs~r· ekonomik, teknik, en
dı 8

1
Yel ve süel görüşleri var

li;le u görüşlere Ruslar, İngi
tanı r ve İtalyanlar tarafından 
Önca~en iştirak edilmiyordu. 
kad e ekn uzlaşmamış bulunmak 

ar ··tü b dı 11 ° ir durum olamaz-
. "'tas b 

lsga • a aşına ancak böyle 
l1ıek rı J. bir anlaşmayla gidil
ne .azırndı. Münakaşaların 

netıcele d v d .. . 
ıat k . r ogur ugunu bız-
.. endı k l . . . .. 
oııüne t• ongre erınızı goz 
bilir . . ge ırerek tahmin ede-

sınıı B . 
fiki 'ı ~enodel - Müttefikler 

r erın· d 
söyle 1 ne en daha önceden 

8 ~eınişlerdi? 
fad;ıan~ - Daha ilk münaka
kat'· P anının en ıon ve en 

1 şekr · llliin k ını ortaya koyarsanız 
dı a aşahır bir kerre başla

Dıı boş il u2ak1 e e çıkarsanız. Çok 
ara 'd karşı} gı en fedakarlıklarla 

8 . aşırsınız. 
rııon - B 

Uıatıyor. u sistem harbı 

Briand 
tiğinı . - Hayır. Bu bahset-
diy0,8 ışe siz gizli diplomasi 
•tıcak un~: Fakat diplomasi 

Ş 1 
gizli olabilir 

ar 8 · 
B . enuva - Peki. 
rıand _ y . 

lnetiyl b" enı Ruı hOkü-
teati eed. ıle bergün telgraflar 
kunıeti ~Yoruz. Rus ihtilal hü-

ntn isteklerini ihtiva -

eden telgrafları umumi mey
danlara asmadığı da muhak
kaatır. Harp gayeleri hakkın
daki görüşmeler nasıl başladı. 
Onu da anlatayım : Pratik dü
şüncelerini pek iyi bildiğiniz 
lngiliz dostlarınız sulh masa
sında aramızda hiç b;r ihtilaf 
çıkmaması için bütün siyasal 
ekonomik ve finansal mesele
ler de önceden anlaşmamasını 
istiyorJardı. 

Haftalardanberi Petrograd 
elçimiz Rusyanın dip!omatik 
çantasında miiddeiyatımız hak
kmda hiç birşey almadığım 
bildiriyer, Almanlarla özel mü
zakerelere girişme temayülleri
nin çoğaldığı bir zamanda Rus
yayı daha sıkı teahhüdlerle 
bağlamak lüzumundan bahse
diyordu. Öyle ki Sturmer ka
binesi çekildikten sonre bile 
onu ist hlaf edecek olan Rus 
hükumetleri ellerini bağsız bu
masınlar. M. Dounergue lngiliz
ltalyan heyetleriyle hirlikte 
Petrograd'a gitti. 

Renodel - Vilson müddei
yatımızdan haberdar olmuş 

mudur? O bunları duymuş mu
dur? 

Beduj - Bizi nasıl aldat
mışsanız Vilsonu da öylece al· 
dattınız. 

Briand - Ben Amerika hü
kumetine karşı o surette hare
ket ettim ki hükumet sandal
yesinden çekilirken M. Vilsonu 
bize daha çok yaklaştırmış bu
lunuyordum. 

Beduj - Vilson bütün bu 
gizli kalan istekleri biliyor mu? 

- M. Vilsonun temayüliitı 
hakkında müsterihim. 

jan Looje - Vilsona Renin 
sol sahilinde yerleşmek istedi
ğimizden bahsettiniz mi? 

Briand - Hayır. 
jan Lonje - Şu halde onu 

aldattınız. 
Briand - M. Lonje aranızda 

öyleleri var ki bütün iş!eri sis-

tematik bir surette kusur bul· 
maktır. Farzediyorum ki biz bir 

hata işledik. Yahut ta gözleri
mizi adamakıllı açhğımız iç·n 
bir cinayette bulunduk. Fakat 
sizler izahatımızdan sonra bu 
hatanın silinmesi istemekte 
öncü olmalısınız. İzahatımdan 
ilkin sizlerin memnun olmanız 
icap ederdi. 

Müfrit sollar - Hayır. 
Debuj - Hatayı tashih ede~ 

ceğiz. 

- Sonu var -

B İzmirin t;ı~f ;n işleri 
ayındırlık bakanlığında 
BGö~_üşmeler olacak .. 

lefo:Yın~ıkrlık bakanlığınca ~~~ • - Mesela Reşadiye ve Kemer 
Ankar Şır eti murahhaslarmm 
·d· aya ç .. ld v telefon hatları tamamen abona-
~ ık. T 1 f agın ıgmı yazmış larla dolmuş oldu~u için bu 
tdare ın e e1.0~ şirketi adına semtlerde oturanlar yeniden 
~ail liakk ısı ba~kanı bay Is- telefon alamamaktadırlar. Te-
llıl111iştir. ının gıdeceği öğre- lefon kabloları geni :!etilecek 

l kT elefon · k . . ve yapılacak ilavelerden sonra 
ı bakanlı~ır . etının Bayındır-

rnasiard gı ıle yapacağı te- bu gibi abonesi çok yerlerde 
tüşüleceakt~azı önemli işler gö· oturanlara yeniden tesisat yap-
t ı ır B d ma imkanları verilecektir. e efon e · .u. ara a şehir 
rnesi v ş bekesımn genişletil- Bu şekilde telefon şirketinin 
hatlara e . 1~aınnmen dolan bazı varidatı da ehemmiyetli surette 

lltıuka\'eı' dvelber yapılması için artmış olacaktır ki ileride tele-
~S.ktır e c azı tadilat yapı- fon mükaleme ücretlerinin in-

dirilmesine sebeo olacaktır. 

iŞ 

o erati e ·· s 
meler-Devletin kontrolun __ •• r 

EKONOMi BAKANI TEŞKILA TLANMA 
Kooperatifler kanununun Ka- \ 

mutayda müzakeresinde cereyan 
eden önemli görüşmeleri ya
zıyoruz: 

KANUNUN ÖNEMl 
Kanun projesinin genel du

rumu üzerinde söz alan Refik 
ŞeyJı:et İnce (Manisa) kanunun 
önemi ve özelliği dolaytsile 
(esbabı mucibe) sinin çok kuv
vetli ve açık ve ilmi bir şekilde 
yazılmış ,,}duğuna, bizzat kanu
nun satışm bir elden idare 
edileceği hakkındaki şayiaları • 
ortadan ka !dırdığını bu kanu
nun ancak müstahsilin alın 
terini istismar eden tefecilerin 
ve tacirlerin menfantine doku· 
nabilcceğini, ve bu lcanuun 
memleket n okonomik dev i
minde yer totmıya layık oldu
ğunu, iki mühim teşkilatın 
prensibini kuran bu kanunun 
bu işin başına geleceklerde 
ihtısas ve kudreti ş:ırt koştu
ğunu ve ihtisasa yer veren '1u 
esbabı mucibeyi şükran ve if • 
tiharla karşıladığını ve bunun 
ğerçekleşmesini görmekten zevk 
duyacağım soyledi. 

EKONOMiYi KÖYLERE ! 
GÖTÜRMEK 1 

Hahl Menteşe (lzmir) 1 
Ekonomiyi köy!ere götürecek 1 
olan bu projeden duyduğu i 
memnuniyeti anlatarak korpo- { 
rasyonları izah etti. Satış ko
operatiflerinin köylünün günlük 
hayahna girmest için lazım 
olan şartlan anlatarak, köy
lüyü müreffeh bir hayata eriş
tirmek için biricik çarenin 
biricik çarenin zirai sindikalar 
kurmak işine başlamak ve on
lar üzerinde yürümek olduğunu 
söyledi. 

B, Halil Menteşe kooperatif
lerin çifçinin şahsi ihtiyaç'arı
nı da temin etmesini ve bunun 
için bir önerge yapacağını, 
önergeler kabul edilirse koo· 
peratifin (Tarım satış ve istih
lak kooperatifleri) olacağını 
söyledi. 

B. Kamil (lzmir) bir koope
ratifin bir mıntakada ihtiyacı 

karşthyabilecek vaziyette olup 
olmadığını sordu ve bu arada 
Parti Başkanı Avni Doğanın 
ve Ege saylavlarımn bulundu
ğu son toplantıda Manisa üzüm
cülerinin ileri sürdükleri fikir
lerin göz önünde bulundurul
masını söyledi. 

KOOPERATiFLERiN 
ASIL iŞi 

Ekonomi komisyonu rapor
törü Remzi Gürez (Gaziantep) 
yeni kurulan ve çok önemli 
bir ödevi üzerine alan koope
ratiflere istihlak işinin de ve
rilmesinin komisyonca uygun 

görülmediğini, kooperatifler iş
lerini iyice öğrendikten sonra 
ikinci derecede, başka işlerle 
uğraşabileceğini, şimdi ikinci 
bir kooperatif açılmasının doğ· 
ru olmadığını söyledi. 

Nazmi Topçuoğlu ( Aydın ) 
bu kanun tarım kredi koope· 
ratifleri kanunuyla bir kü! olup 
biribirini tamamladığını bu ba
kımdan satış kooperatifleri 
kurulduğu yerde mutlaka tek 
olması lizımgddiğini söyledi. 

EKONOMi BAKANININ 
İZAHLARI 

Ekonomi bakanı Celal Ba
yar - İktisad encümeni maz
bata muharririnin ve diğer söz 
alan hatib arkadaşlarımızm fi
kirlerine iştirek ediyorum. Sa
tlş kooperatiflerine çok ağır 
vazife veriyoruz. Dahilde eyi 
alıp evi satacdklar ve bilhassa 

hariçte nıahsullerimize piyasa 
bulacaklardır. Bu çok ağır bir 
vazifedir. Bu vazifenin aynı 

başında bir de mesleki ihtiyaç
ları t emin etmek işi de vardı.ı. 
Şimdi buna bir de zati ihtiyaç
ları tevdi edersek, zannediyo-

izle para vermek suretile hiz
metini şümullendirmektedir. 

Satış kooperatifleri kredisine 
gelince: Bunlar için kolayhkla 
kredi bulunabilir. Çünkü mal 
anbara konmuştur. dökümane 
rabtolunarak kredi bulunacak-

Ekonomi bakanı Crlôl Ba)'nr 

rum ki bunun altından güç tır. Bu şekilde herkes ona ko-
kalkarlar ve belki de kalkamaz- !aylıkla kredi verebilir. Onun 
lar. Halil arkadaşımızm teklif- için satış kooperatiflerinin le· 
lerini ileride düşünürüz. Zan- hine olarak kredi bulabilece-
nediyorum ki henüz sırası gel· ğimize, bu mikdar beş altı mil-
memiştir. yon gibi büyük bir kredi de 

ÇiFTÇi KiMDiR? olsa bulabileceğimize ümidimiz 
B. Şükrü Yalçın (Çanakkale) kuvvetlidir . 

Çiftçi tabirinin izahını istedi. Buraya ziraat bankasınm 
Ekonomi Bakanı bunun Bakan- muvafakatını aldıktan sonra 
lar kurulunda görüşülmekte kaydını iltizami olarak koyduk. 
olan Ziraat Bankası lrnnunu Ziraat bankası bütün külfetlere 
projesinde tarif edildiğini ve o katlanıyor, nimet faslında da 
projenin Kamulaya gelmesine ona yer ayırmanın lazım oldu-
talikan buradan kaldırıldığını ğuna kaniiz. ( Doğru sesleri ) 
ve o zaman uzun boylu konu- Ziraat bankasına teklif edece-
şulacağını söyledi. B. Kamil ğiz. Buna mukabil ziraat ban-
(lzmir)iu, maddenin °aynı ürün kası benim daha mühim ibti-
satışı için bir veya bir~aç satış yaçlarım vardır, orada paramı 
kooperatifi,, şeklindeki tadil kullanacağım ve olur ki diğer 
teklifi nazarı dikkate alınmadı. daha mühim yerde paramı kul-
Ve Refik Şevket lnce'nin lanacağımdan dolayı burada 
önergesiyle maddeden "bir kullanamıyacağım dPrse o za-
ddaya mahsus,, kaydı çıka- man Ekonomi bakanlığı yeni 
rıldı. salahiyet vererek, yol göstere-

SEKIZ SENE, ON SENE cektir. 
Refik Şevket İne~ (Manisa) Esas şarla gelince; rekabete 

Kredi kooperatiflerinde sekiz yıl maruz kalan ehemmiyetli bir 
müddet konurken, sabş koo- plasman gibi bir kayıt koymak 
peratiflerine 10 yıl konulma- doğru değildir. Çünkü hepi-
sının sebebini sordu. B. Remzi miz biliyoruz ki Ziraat bankası 
Gilrez (Antep) satış işlerinin zürraın en büyük dostudur. 
istikballe münasebetlerinin kre- Bittabi zürradan fazla para 

di işleri gibi olmadığını, Tur-
gud (Manisa) kredi kooperati· 

finde sekiz seneyi dolduran 
bir ortak zaten istese <lahi 

satış kooperatifinden alakasını 

kesemiveceği ve arada iki se

nelik müddet farkının bulun
masının bir zaruret olduğunu 

söyledi. Ve madde aynen ka
bul edildi. 

Halil Menteşe (lzmir) koo-

peratiflere ~erilecek paradan 
bankaların piyasa faiz ve ko-

misyonundan fazla almamaları· 
na dair bir kayd konulmasını 
istedi. Ve bir takrir verdi. 

Ekonomi Bakanı şu izahatı verdi. 
ZIRAA T BANKALARININ 

BÜYÜK ÖDEVi 
Ekonmi Bakanı Celal Bayar

Ziraat bankası bütün zürraın yü
künü çekmektedir. Ayni za
manda kredi kooperatifleri gibi 
çetin bir müesseseve ucuz fa-

alamaz. Ve almamaktadır. 

Diğer Bankalardan en mü
sait şeraiti aramak mecburiye
tinde kalır. Buna nazaran böyle 
bir kaydın konulması lazım 

mıdır, değil midir? Bunu tabii 
takdirinize bırakırım . ., 

Bakanın bu izablanndan 
sonra B. Halilin takriri nazarı 

itibara alınmadı. 

DEVLETiN KONTROLU 

B. Halil Menteşe 
mürakabesini kabul 

devletin 
etmekle 

beraber esas direksiyonu bir
liklerin kendis:ne bırakmanın 
daha münasip olduğunu; koo
peratif birlikleri genel kurulu
nun yapacakları seçimler ve 
verecekleri kararlar Ekonomik 
Bakanhğmca onaylanmadıkça 
hükümsüz kaldığını ve böyleJik
Je aşağı yukarı birJilderin direk
siyonunu bakanlığın elinde bu· 1 
lundurduğunu, bunun muame· 
levi cok uzataca!!ını ve direk-

• 
ı 

z? 

siyonu hükumetin eline ver
mekte fayda görmediğini söy
ledi. 

Dış teclmlmlzl teşkl
latlandıracağız 

lktısat bakanı Celal Bayar 
(lzmir) - Bu defa arkadaşı
mız esaslı bir prensibe dokun
dular. Bu prensip üzerinde de 
durmağa mecburuz. Bizim ko
operatif tetkikinde vasıl oldu· 
ğumuz neticelerden biri de 
idarenin muntazam yürüme
si ve teşkilatmın ahenkli ve 
mütevazin bir salahiyetle te
essüs etmesidir. Bu hususi 
bünyesinde toplıyamıyan koo
peratiflerin birbirlerini yemek 
ve didinmek suretile ortadan 
kalktıklarına şahit olmaktayız. 
Bir defa kooperatifin salahiyet 
ve vazifelerini iyi bir ~urette 

taksim etmek lazımgeldiği gibi 
bilhassa müzakere ettiğimiz sa
tış kooperatiflerinin de diğer 
kooperatiflere nazaran büyük 
ehemmiyeti vardır. Bir yerde 
te~ekkül eden kredi koopera· 
tifi veyahut istihlak kooperatifi 
veyahut beş on arkadaşın bir 
araya gelerek küçük miktarda 
satışlar yapmak için teşkil ettik
leri satış kooperatiflerile bunu 
mukayese ettiğimiz zaman ve 
hepsini ayni prensibe tabi 
tuttuğumuzda büyük bir ha· 
taya düşeriz. 

Biz harici ticaretimizi teşki
latlandırmak arzusundayız.Teş· 
kilat andırmak için de koope· 
ratifleri vas?ta olarak kullana· 
cağız. Demek oluyor ki koo· 
peratiflerin görecekleri iş kü
çük olmıyacaktır. Size demin 
krediden bahsederken en kü
çük rakam olarak beş milyonu 
söyledim. Bunun mevsim itiba
rile ciro edeceği paralar çok 
daha büyük olacaktır. Misal 
olarak şunu arzedeyim ki bu· 
raya çıkarken yanımda bulunan 
Zirat bankası genel müdürü 
dediler ki: Hükümetin tayin 
etmiyeceği ve hükumete 
karşı mesul olmıyacak bir mü
düre karşı benim yüksek kredi 
açmaga cesaretim yoktur. En 
basit, en mukni cevab budur. 
Biz müdürleri tayin ederken 
sadece hissedarların haleti ru
hiyesini idare edecek, onlarm 
küçük modes verecekleri mal
ları alıp mahalli piyasada sat
mak gibi bir vazife tahmil et· 
miyeceğiz. Dahildeki piyasa
larda zürraın lehinde nazımlık 
rolünü yapacak fakat ayni za
manda vazifesinin icabı olarak 
hariçde de mahsullerimize en 
iyi bir mahreç bulacaktır. Ar
kadaşlar, bu ancak liyakatla 
olur. Haleti ruhiye budur. Iti
madla çahşmak İstiyen bir ada
mın elinde bu iş ancak mu
vaffak olur. Ve teşekkül

lerin istihdaf ve tayin et
tiği müddetlerde biz bu sa· 
labeti ıörmedik. Bundan do· 
!ayıdır ki müdürün tayinini hü
kumete bırakhk. Fakat bununla 
mesele bitmiş olmıyor. Ayni 
zamanda dediğim gibi ahenkli 
bir teşkilata ve mes'uliyetli bir 
ahenkte bulunması lazım gelen 
ve bu hususta müdürü kontrol 
edecek olan mürakiplerin tayi-
nini, meclisi idarenin tayinini, 
eksperlerin tayinini mutlak bir 
hürriyet ve samimiyetle hisse
darlara bırakmış oluyoruz. On
lar aşağıdan yukanya doğru 
müdürü kontrol ediyorlar. Ayni 
zamnndn mtidür hükümete he-
sab vermek suretile de ağır 
mes'uliyeti üzerine alıyor, 

- l.ütfm revbiniz -



• YENi ASIR 

alyan- Habeş harbı Eritreli on iki bin asker 
Habeşistanın nıukadderab Habeş ere iltihak e tiler Ogaden 

Ha_rh_ı_n_ın_n_e_t_ic_e_s_in_e_b_a __ ğ_lıdır •• Beraberlerinde 100 mitralyöz getirdi-
·önemli Habeş kuvvetleri Harar yolunu ltalyanlara ler Habeş ordusu şimalde toplanıyor 

Açmamak için tecavüze hazırlanıyorlar Ak I ki 1 d 1 A l it ı . - sumu a amıyaca arını an a ı ar - sı a yan 
Habeş askerlerinin morali hiç saı·sılmamıştır. Italyanlar Aksuma Taarruzunun cenupta başlaması bekleniyor 

Karşı tecavüze geçmek için taze k:uvvctler bekliyorlar 
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Habı·ş şefleri saray/aflnda /Jeeletlıkıen arsıa11ıaı.ıı 

Addis-A/Jaba 8 /l/deşri11 

Muharebe çarcabuk şimalden 
cenuba genişliyor. Şimdi ltal
yan odusu dört noktadan sark
ınağa çalışan kuvvetlerile Ha
beş imparatorluğunun kal
bine giden yollara hakim 
olmağa çabalıyor. impara-
tor Haile Selasiye dört 
tecavüze birden karş• 
koymak maksadile kuv
vetlerini parçalamıştır. Gi
gugada muazzam Habeş 

kuvvetleri toplanmakta
dır. Bunlar Oganan böl
gesinde ltalyan tazyikini 
dağttmak veya kırmak 
vazifesile mükelleftirler. 
Bütün gözler hep Aduaya, 

bu önemli mevki etrafın-

daki tepelerde vukubulan 
kanlı muharebelere çev· 
rilmiş ise de memleket 
için en büyük tehlike ora-
da toplanmış değil midir. 
Zira Adua ile Adis-Ababa 
arasındaki büyük dağlar 
silsilesi, bir memleketin 
umabileceği en kuvvetli 
müdafaa mevkilerini bol 
bol taşımaktadır. 

Fakat daha aşağıda 
Fakat doğu kuzeyindeki va

siler bölgesi ltalyanların motö
rize kuvvetlerine çabuk ilerle
me imkanını verebilir. Habeşler 
Ogaden sahrasını korumak asıl 
önemli kuvvetlerini buraya 
yığmış bulunuyorlar. imparator 
Ogadan ordusu başkumandanı 
Habite Mihaile düşmana taar-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Eğer Avrupada yüksek kredi 
bulabilecek evsafta bir adamı 
muhitte bulmak imkanı varsa, 

arkadaşımızın dediği doğru 
olabilir. Fakat zannetmiyorum 
bulabilelim. Bunun imkanı yok-
tur.,, 

ENCÜMENE VERiLEN 
MADDE 

20 inci madde görüşülürken 
Refik ince Ekonomi bakanlığı
nın onaması gereken muame
lelere bir miiddet konulmasını 
istedi ve birliklerin nazik du
rumlarda verdiği kararın sü
ratle tatbikinin gerekli bulun
ması dolayısiyle bu bakanlığın 
tasdiki için bir müddet konul
masının lüzumlu olduğunu ileri 
sürdü. Adliye encümeni vazi
yeti tayin etmek için bu mad
de>:i istedi ve verildi. 

ruz emrini vermişfir. ltalyan 
uçaklarının şimdi en çok faali
yette bulundukları bölge de 
burasıdır. Öte yandan ltalyan
lar da cenub cephesinin son 

• 

.. 
' ' • • 
"'~ ~ 

imparatorun saray 11az111 
noktası olan Valkaid civa-
rında kuvvetlerini tabşid 
etmektedirler. ltalyan pla-
nı hava bombardımanlariyle 
panik açtıktan sonra ilerlemeyi 
istihdaf ediyor. Uval - Uval -
Gerlogubu cıvarındaki harek~t
te Harara karşı bir ileri hareke 
tini hazırlamak içindir. 

Zehirli gaz kullanılması ihti
malinden bilhassa korkulmak· 
tadır. Zira Adis-Abebada bu
lunan 3000 gaz maskesi kami
len ecnebi tebaalarına ve ga· 

zetecilere dağıtılmış gibidir. 

Yerli halgın içine henüz böyle 
bir korku girmemiştir. 

Hararda 
Harar harb darbesini yiğitçe 

bekleyor. ltalyan uçaklarının 
gökten ölüm ve çöküntü yağ
dırmaları ihtimalinden korkmı· 
yor. Şehir çeşit çeşit askerlerle 
doludur. Dış alemden hiç ha
ber alınmıyor. Teşkilatsız fakat 
cesur k•t'alar büyük bir inanla 
cepheye koşuyorlar. Hepsinde 
herhangi bir istila ordusunu 
behemehal yenebilecekleri ka
naatı yerleşmiştir. Harar valisi 
Dajazmac Nasibu münevver bir 
zattır. Bembeyaz sarayından 
halkın hudutsuz heyecanına 

bakıyor ve harp afetinin Harara 

' 

kadar uzanmıyacağını umuyor. 
Bütün Habeşistan halkı bir 
adam gibi ayaklanarak gözler 
cepheye dikmiştir. Habeşlilerin 
harp hakhında on sekizinci 

asrı hatırlatan fikirleri var
dır. 

Habeşli eoki analarını, 

yuvasını, dinini ve hürriyet 
hakkını korumak davasile 
karşılamıştır. Cengaver
ler silahlarını sallıyarak 

harba l;oşarken zafere ka

vuşmak haykırlarını dağ

dan dağa ulaştırıyor.ar. 

Koşucuların getirdikleri 

' haberleri coşkun:ukla kar · 
şılıyorlar. Haberciler ltal

yanların bombardımanla· 

rına rağmen Gelozuley ve 

Garahararın hala mukave
met ettiklerini bildirdikle

ri zaman askerler: " Bü
yük zafer ,, diye bağırışı
yorlar. Dağları dolduran 
çetelerin heyecanlı konuş

! malarında elbette birçok 
:l! ınübalegalar vardır. Bu-

nunla beraber biricik 
hakikat Habeşlilerin kavgala

rında sarsılmaz bir moralle 

mücehhez bulunduklarıdır 

Aksuma karşı 
ltalyan kumandanlığının ön

emli hedeflerinden biri de 

Aksumu bir dakika önce ele 

geçirmektir. Haile Selasiyeden 

başka bütün Habeş imparator

larının taç geyme törenleri hep 

bu şehirde yapılırdı. Birçok 

kiliseleri ve manastırları ile 

şöhret alan Aksum bile uçak

ların saldırışlarından kurtulma

mıştır. Aksuma karşı kesin ta

arruza başlaınak için taze kuv
vetlerin gelmesi bekleniyor. 

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

Düzeltme 
6 Teşrinievel 1935 tarihli 

nüshamızın son sahifesinde za

hire Türk anonim şirketi idare 

meclisi tarafından ilan edilen 

heyeti umumiye içtimaı ilanı 

günü sehven tertip hatası ola

rak 21 birinci kanun pazartesi 
olarak yazılmıştır. 

içtima 21 birinci teşrin 1935 
pazartesi günüdür. Tavzihan 
ilin olunur. 

Adis-Abeba, 11 (A.A)-Ma
kale'den Habeş hükümetine 
gönderilen bir telgrafta Eritre 
askerlerinden mürekkep bir 
müfrezenin Habeş ordusune 
mülaki olmak üzere sınırı geç
tiği bildirilmektedir. 

Kaç:mları gören ltalyan uçak
ları bunları mitralyöz ateşiyle 

ta 1 tibetmişlerdir . 

Makale mıntaknında Garaat 
yakininde bir ltalyan uçağının 
düştüğü teyıd edilmektedir. 
Uçağın içinde bulunan dört 
ki~i ö!ırüştü~. 

ta,ooc 1 işi Habeşlere 
iltihak ediyor 

Asmara, 11 (A.A) - Royter 
Ajansının resmen teyid ettiğine 
göre, ltalya tarafından Habe
şistana geçen Selasiye Guksa

nın beraberinde 12,000 kişi, 

12,000 tüfek ve 100 mitralyöz 
vardır. 

Ras Seyyum ordusu 
Adis-Ababa, 11 ( A.A) -

Söylendiğıne göre, Ras Sey
yum'un 10,000 kişilik olan or
dusunun esas kısmile irtibat 
tamamen kesilmiştir. ltalyan 
uçaklarının verdiği malümata 
göre, Ak-Sum'un şimali şarki

sinde Habeş kuvvetleri toplan
makta ve bunlar ltalyan piş-

"' • 
1 x . 

1 ' 

• 

.. 

Ha/Jeşlar zahirelerini açtıkları kuyu/arda saklıyorlar b ri 
ajansı ayları bildiriyor: \ alındığına dair olan ha e 

d rhı.t• Söylendiğine göre, mukad- kesin olarak yalanlamakta 1 I' 
des bir şehir olan Aksumu llalyanlar biraz llerıedll6 

bombardıman etmek istemiyen Adis-Ababa, 11 ( A.A ) ,.,.. 
Jı• 

ltalyanlar,bu şehrin öteki harb Harekatı harbiye hakkında a 

bölgelerinde yapı.acak hare- nan malumata göre, şimal ceP'. 
ketler sonucunda ellerine düş- hes nde ltalyan müfrezeler'. 

., ~ "'"'"" Adigrat'ın cenubunda Makale 

'\. 

,\ 
\ 

I . . . . l rdir· ye dogru bıraz ılerlemış e I 
. d poe 

I Ve cenup cephesinde e 
. .. ba' 

/

. garbında ileri hareketlerını 

fifçe terakki ettirmişlerdir. 
111 t · ltalyanlar cen&JP I' 

,p Tecavüze ge;ecek18 

r H b . ' ·1·h e ceP' a eşıstan a sı a v )ıl 

• 

hane gönderilmesi hakkında .
1 

Yasai'ın kaldırılmasına dal .
1 ~ es 

Cenevrede karar verilıD . 
ti riıııll 

üzerine ltalyan kuvve e 
. ııpt• 

gerek şimalde gerek cen 
8 

İtalyan (11ıeyuslar) uçak filosunun kumandanı kont Cia110 

ileri hareketlerini her ç~re~ıJ 
baç vurarak Cibuti deınırY0 

1 
. 'k . d t . lışroalat ısti ametın e esrıe ça 

et- k' 1-labe' 
çok muhtemeldir. Ta ı 'lııb 

tarlarını tüfek ateşiyle taciz mesini beklemeği tercih 
etmektedir. mektediler. 

Aksumu alamlyorlar Resmiğ çevenler Aduanın şistan doğu tararafından 91 

Roma 11 ( A.A ) - Royter Habeşler tarafından tekrar ve cephane alamasın. ,. .... ~ .... F;~~~·~···ii~ ... ti·~~·;~ti~i~ ....... M~;;·~;~··· ....... .. 
F ransanın zirai maddelerde umumi 

İthalat kontenjanı ve hissemiz 
1935 senesi dördüncü 3 aylık devresi için Fransanın zirai 

maddelerde umumi ithalat kontenjanları ve bunlardan hissemize 

düşen yüzde miktarları aşağıda gösterilmiştir : 

Fransız 
• . ·-~ :ı cı e 

ı:ı ı:ı - t> .! .. cı .. "'() 
e~ ~ .,, 
ı:ı .. Ol Ol ı:ı 
t.? .:! e :ıs·;:: 

34 A. Kabuklu yumurta 

34 B. Yumurta beyazı 

34 c. Yumurta sarısı (şekersiz) 
34 c. 

" " 
(şekerli) 

70 Arpa ( tohumlok ) 

70 " ( biralık ) 
72 Mısır " normal " 
72 

" 
"muvakkat kabul,, 

80 Fasulye 

::j -e ... li 
::ıı ..... e- ı:ı 

::ı Ol .. 
..ı:ı ... 

kental 
8000 

2500 

2500 
500 

25000 

60000 
200000 

300000 
170000 

·ı. 10 

" 10 
.. 10 
.. 10 
.. ıs 

.. 15 

.. 5 

.. 5 
" 1 

80 Mercimek 60000 ,, 2 
40 80 Bakla " tohnmluk ,. 800 " 

80 " diğerleri 80000 ,. 

kental 
800 
250 

250 
50 

3750 

9000 
10000 

15000 
1700 

1200 
32320 

80 Nohut 30000 ,. 50 15000 
84 A. Elma, armut 157500 ,. 1 1575 

165 Kepek "Muvakkat kabul,. 100000 .. 14 14000 
U!8 "Mükerrer,. Adi kereste [1935 senesi son altı ay için 10000} 

Tütünleri ıı 
. d (Ôıe Marmara 10 Akhısar a e' 

Nahiyemiz tütüncülüğüyle tjt 
nelerdenberi şöhret bulınıış j)• 

köşedir. Her sene yarıııı det• 
yona yakın tütün istihsal e bİll 
Bu yıl da üç ila dört yiiı ştıt• 
kilo arasında tütün yapılın' til' 
Nefaset itibarile Ma.rıı:ıar; lıİI' 
tünleri eşsiz denilebılece ryefİ 
vasıtadır. Denkleme aje ~ıl•' 
devam etmektedir. l(a ıp tibİ 
yeni yeni imtihan usuliiDe p• 

.. ekke 
usta tütüncülerden ıııur ıaıl• 
tir.Bastırım işlerinde fev~~eril' 
hassasiyet ve titizlik gos 
mektedir. 511fi• 

Tütünlerin güzellik ve leriııİ 
yeti kumpanyaların ekspe.r bıl' 
nahiyeye şimdiden çekınıŞ ge• 
lunuyor. Gerek kuınpanY~' 17it 
rekse inhisar eksperler~olııf' 
haftadır kamonumuzda d ge' 
makta ve gecelerini bura 

11 

çirml'ktedirler. ___ .. 
ispirto içmiş • 111M 

Çorakkapıda Piliç so~ag jçil' 
Hakkı oğlu Ömer ispı~~ndell 
muvazenesini kaybetlıgı Jall' 
yere düşüp yüzünden yara ,iıı• 
mış ve memleket hastaııe 
kaldırılmıştır. 
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"Italya için başka çıka yol yoktur. Zira bu 
harp nefret e ilecek abda ca 

. Paris, 12 ( Ö.R ) - Eksel
.aıyör gazetesi Cenevrede dö-
nen ·aı d l şayı ar göre, yakın a 
u uslar sosyetesi kadrosu içinde 
sulh teklifleri yapılacaktır. 
la Gazete diyor ki, ltalya için 
Bundan başka çıkar yol yoktur. 
b•u harb hem nefret edilecek 
b~ savaştır, hem de abdalca 
: .~avaştır. Nefrete değer, 

çd .. nku müdafaasız bir halk öl
Ur" l k ü u ıne tedir. Abdalcad,r, 

:ıa:kü ga~esi yoktur. . Sü~l 
da galıb çıkacağını ıddıa 

eden taraf faraza bu galibiyeti 
kazansa bi'e hakikatte hiç bir 
şey kazanmıyacaktır. Dış siya
sayı takib edenler pek ala bi
lirler ki ltalya hiç barba giriş· 
meden kendisine Habeşistanda 
tamamile imtiyazlı bir mevki 
sağhyabil. 

Paris, 12 (Ô.R) - "Ôvr,, 
gazetesinde Fransız üniversi
tesinin meşhur bir hukuk pro
fesörü şöyle diyor. 

Hukuk üzerine dayanan dü
şüncel er istikbalin biricik te
minatıdır. Şüphsiz ulusal izzeti 
nefisten, dostluktan, menfaat-

• r savaş ır,, 
ten bahsedenler vardır. Fakat 
bunlarm istikbali hazırlaması 
pekaz muhtsmeldir. Sosyal 
alanda daimi bir organizasyon 
kurmak lazım geldiği zaman, 
geçmişte ulusal kadro içinde 
de ayni itirazlar her devlet 
içinde yül<selmişti. Bu prensip 
arsıulusal alanda da zafer ka
zanacaktır. Çünkü soysal ilgiyi 
yapan mes'uldur. Şimdi mesele 
şudur; Bakalım bunu kab11l 
edecek derecede irginlik ve 
akıl devresine geldik mi? ,, 

~------------------~·,~=m~···~~e~e===-------------------------

Mason T eşkilcitı ~es 
h-t .. nkara, 12 (Özel) - Türk yükselme cemiyeti adını taşıyan teşekkülün (eski mason cemiy~tlerinin) 
i u. uaıetce feshedileceği haber alınmıştır. Mason Jocalarmın her taraftaki gayri menkullerı d~v!ete 
ntıkal edecektir. 

----------:lmllımDElmlHlll!ZCllDlllm:lll!ml:E:CSI~~~~~ 

Zorlama e irleri 
Ingiliz kamoyunun o.ur ı ... 
Fransa Uluslar sosyetesini ya · ngitereyle 

. İtalyadan birini tercih etmelidir, diyor ar 
ni Parıı, 12 (Ö.R) - "Eko dö Pari,, gazetesi- 30 konservatör saylav, barba dayanacak zor-
81 ~ londra muhabiri zorlama tedbirleri karşı- lama tedbirlerine kadar ileri gitmiyecnğini söy-
la n 1 lngiliz hamoyunun durumlarını şöyle hü- lem ek sureti le hüküm etin halkı yatıştırmasını 

sa ediyor: istiyen bir takrir kabul etmişlerdir. 
fcf!;o~o~sal zorlama tedbirlerine karşı muha- "Mancester Gardiyan"diyor ki: EğerCeoe\1rede 
za gıttikçe göze çarpmaktadır. Bunların uzun girişilen müşterek güvenlik tecrübesi boşa çıkarsa 
lıe~andan evvel kat'i bir neticesi olamıyacağmı Ingiltere, önceden fikirlerini almış bulunduğu 

r11:es ·· k 'k J döminyonlarJa birlikte siyasetine yeni bir isti-
Ya B ~orme tedir. Almanya, Amerı a apon- kamet vermeğc ve Uluslar sosyetesinden sab 1rezılya gibi büyük ilk ve ham madde 
Za'ıfcıt' an buna iştirak etmedikçe, muvaffakiyet uzaklaşarak bir imparatorluk ayrılığı 

ır. içine dalmağa karar vermiştir. Bu yeni siyasa 
Sosy ı· yıgın halinde artacak teslihat sistemine daya-

rin b' a ıst gazeteler ve muhafazakar gazetele- nacakbr. 
cidd·~r kısrnı şiddetli hareket istiyorlar. Bunlar Fransanın lngiltereye knt'i müzaheretini isti-
niıi~g ~orlama tedbirleri ahnmasını ve Kızılde- yenler çoktur. Muhafazak~rlardan general Serd " n: l~ka edilmesini tavsiye ediyorlar. demiştir ki: 
icar yh Meyl " ve Morning Post ,, ise buna - Fransa uluslar sosyetesi {yani Ingiltere) ile 
bir şı 1?ış işleri bakanı Sir Samuel Hore'nin ltalyadan birini tercih etmelidir. Yoksa lngiliz 
bıra~~ ~ide kendisisine bir çıkış kapısını açık yerdımına bel bağlıyamıyacaktır. 
tııahi ıg~nı hatırlatıyorlar. Dış bakanı müşterek Buniarı bir çokları tekrar etmekte, bazıları 
tere ~eti olnııyan hiçbir zorlama tedbirini lngil- Lokarnonun feshini istiyecek kadar ileri var-

nın tatbik esmiyeceğini söylemişti. maktadırlar. ........ 
r Hareket çok hız a 

~~evre, 12 (Ô.R) - B. Eden radyo söylevinde şunları söylemiştir: 
Verrni ~rp .başlayalı bir hafta vardır ve işte bugün elli devlet müşterek ödevlerine pratik bir ifade 
Şehirlş erdır. Harba son çekilmesi mühlet kabul edemez. Zira bir dakikada insanlar ölüyor, 
barek:~ tarap oluyor. Eğer uluslar sosyetesinin kurulmasına sebep olan amaca varması isteniliyorsa 

Bizi . •zlı olrnalıdır. 
Oarışç.ıj ı]e ltalya atasında bir ihtilaf yoktur. Italya bizim eski dostumuzdur. lngilterede ltalyanın 
Bunlar ~et~dlara dönmesini istemiyccek bir kişi yoktur. Fakat biz ulvi taahhütler kabul ettik. 

1 atbıkte kusur etmiyeceğiz.,, 
----------1111C);~ ...... •+•••H~iıi: .. ;-.----~-

lt anlar h r 
Zorlama maki 
Roma 12 Ö 

şeye 

Si işle 
tede 1 ' ( .R) - lngfüe-

u uslar . . 
sına l k' sosyetesı sıyasa-
Yetecien ıdler çoğabyor. Sos-
'<ronikl ga~etelerden "Niyuz 

lJJ " dıyor ki: 
uslar s . 

ve finan 
1 
csyetesı ekonomsal 

Üstünde sa zorlama tedbirleri 
lhtalyanın tırmakla eğleniyot. 
azırlıg~ 

1 
una karşı çoktan 

S vardır 
osyalistı d. 

sıya8a ·ı er e hükumetin bu 
''affaı/ e ancak seçimde mu-
iltbrrn~tet kazanarak silahlari 
1llek ist d~~~~ramını tatbik et-

R e ıgını y I oma 12 .. azıyor ar. 
Dital . (O.k)- Cumale 

Ya dıyo , . 1 ve s r ıu: talyaya silah 
liabcş·avtaş gereçi vermemek 
f·ı~ ıs ana k k 
ı ı lıiç bir k' ver~e ararının 

Çok d ıymetı yoktur. Bir 
~ evletle h 1 . aten b r, e e lngıltere 
idiler unu tatbik etmekte 

Finans 1 
• 

3 zorlama tedbirlerine 

diğer memleket? er bunu da ulus
lar sosyetesinin kararnu bekle
meden tatbik ediyorlardı. ltal
ya buna karşı ihtiyat tedbirleri 
almıştır ve satın aldığı malları 
peşin para ile ödemektedir. 
Vatandaşlarda dışardaki teci
mel alacaklarını hükumete dev
rettiklerinden mühim döviz re
zervaları kurulmuştur. Ekonom
sal tedbirlere gelince, hu da 
ltalyanın diğer memleket!ere 
yapmaktan kurtulmak içinken
disine ilk madde yetiştire
cek müstemlekeler bulmaklüzu
munu göstermektedir. lngilizler 
genel tecimi kesmek isteyorlar. 
Buna Fransızlar, bu tedbirin 
ancak Almyaya yarryacağmı 
ileri sürerek itiraz ediyorlar. 
ltalya bu cepheden de kendini 
müafaa için evvelden hazır
lanmıştır. 

Almanlar ne diyorlar? 
Berlio, 12 (Ö.R) - (Doyçe 

ton 

hazırmış r 
iyece km iş 

zorlama tedbirleri için daimi 
komisyon kurulması dolayısile 
diyor ki: 
Eğer ki, alman kararlar har

fıharfına tatbik edilirse 50 dev-
letin ltalya ile harb halinde 
olması lazımgeleccktir. Fakat 
bunların herbirine ayrı ayrı 
sorulsa hepsi aksini söyliye
cek!erdir. Bu da gösterir ki, 
herkes bildiğini okuyacaktır. 

" Berliner T agabfat ,, gaze· 
tesi de çok zaman geçmeden 
zorlama makinasmm muvaffak 
o)mamnın heklenemiyeceğini 
yazıyor. 

Roma, ( Ö.R ) - Amerika 
hükumetinin bir diyevine göre 
bitaraflık kanunu Amerikanın 
uluslar sosyetesiyle birleşme
sine mani olduğundan Habeşis
tana silah ve malzemesi sev
kiyab üzerine konulan ambar

kaldınlmasına imkan 

ltalya~a hracatın Kesilmes·nden aca Feda
Var M dır? kar ığı Üyeler Arasında Ta sime mkan 

En Fazla Zarar Görenlere Yeni Piyasa Açmak Suretile Taviz Bulunabilir Mi 
Cenevre, 12-(Ö.R)-Finan- secektir. Uzmanlar tekliflerini, 

1 

~i~Je_rine üyeleri? ~e _ui.~be~e 
sal zorlama tedbirlerini Incele· dün ambargo hakkında yapıl- ıştırak edeceklerım goruşmuş, 
mck üzer kurulan tali komitede dığı gibi, üye devletler konfe- fakat biç bir karar vermemiştir • 
lngiltere, Fransa. Romanya, ransına vereceklerdir. Konfe- Konuşma tehir edilmiştir 
Yunanıstan, Holanda ve Lehis- rans karar verecektir. lngiliz delegesi bay Eden iki 
tan delegeleri vardır. l\rnna- Altılar komitesi saat 18,30da teklif yap1.:ııştır. 
kaşalar geçe-n Temmuzda müş- toplanarak tekliflerini konfe- 1 - ltalyanın ihracatını men 
terek güvenlik meselesini ince- ransa bildirmiştir. etmek. Eğer bütün uluslar, 
Jemek üzere kurulan yediler 17 ler komitesi de ekono- ltalyan ihracatını boykotaj ted-
komitesinin finansal zorlama mişal zorlama tedbirlerini kara birina iştirak ederlerse ltalyan 
tedbirleri hakkındaki raporu ra bağlamak üzere saat 15ı30 ihracatının yüzde yetmişi kesil-
üze inde yStpılmış aşağıdaki da töplanmışhr. Arsıulusal çev- miş olacakttr. 
esaslar görüşülmüştür : renlerde zannedildiğine göre 2 - Italyaya ilk madde ve 
mütecaviz devlete açılan kre- ilk yasak ltlyayaya ilk madde- savaş endüstriyesine yarayacak 
dilerin men•i, mütecaviz dev· ler ve harp sanay"ine yaraya- ham madde ihracının men'i •• 
letin zorlama tedbirlerine işti- cak ham maddeler gönderil- Bu itibarla Ingiliz murahhası 
rak eden devletlerde genel memesine aittir. Münakaşalar uluslar sosyetesi üyelerini Italya 
bir emisyon yapmanın men'i, nazik noktalara dayanmakta ve ya ğönderdik1eri ilk hammadde 
mütecaviz devlete mensub mü- ortaya bir kombansansiyon.mese lerin sarih birer listesini yapara1' 
esseselerin bu şekilde bir lesi çıkarmaktadır.Fransa ltalya Uju;;lar sosyetesi genel sekre-
cmisyon yapmalarının keza ile kopansasyon (Daha hissi) terliğine bildirmeğe davet et-
men 'i, mütecaviz devlete ban- esasına dayanan tecim anla- miştir. Buna dayanarak bir 
ka kredisi açılmaması, tecimsel şımlara yapmış memleketlerin karar verilecektir. 
mahiyeti oJmıyan mütecaviz bu yüzden ihracatının azala- Cenevre, 12 (Ö.R) - Uluslar 
c'evlet müesseselerine banka cağından korkmaktadır. Şu sosyetesi çevrenlerinden bildi-
krediler:nio reddi ve nihayet halde mesele şudur: ltalyaya rileiğine göre Italya hükumeti 

silah ve savaş gereçlerini Ital-
alelade ticaret kredilerinin ihracatın kesilmesinden hasıl yaya gönderilmesini yasak eden 
kesilmesi. olacak fedakarlığı üyeler ara- ve bilakis Habeşistan için 

Bu yasakların ilk ikisi l esin sında taksime imkan var mı- ambargoyu kaldıran ka -
olacaktır. diğer üçü daha nazik dır? Yahut en fazla febakar- rarı protesto etmiş uluslar 
olduğu için bu hususda kredi lığa katlanacak devletlera sosyetesi sekreterliğine bir 
müesseselerinde oldulcça sıkı mali yardım veya yeni piyasa nota göndermiştir. Sekreterlik 
bir kontrole ihtiyaç vardır. açmak suretile taviz buluna- henüz böyle bir nota almadı-
Nihayet son fıkra Italya ile bilir mi? ğını bildirmiştir. Yolda olması 
hüfün Hcaret hareketlerını ke- Komite iktisadi zorlama ted- muhtemeldir. 

a 
• 
ı 

Cenevre, 12 (Ö~R) - Arsıulusal Kızıl haç sosyetesi Habeşlere yardım için ~imdiden tedbir 
almaktadır. Muhasemat başlayınca sosyete Roma ve Adisababaya muracaat ederek yardıma 
ihtiyaçları olup olmadığmı sormuştu. Roma teşekkür etmiş, kendi vasıtalarının kafi olduğunu 
bildirmişti. Habeşistan ise seyyar hastane, ilaç, sıhhi malzeme gibi yardımı minnettarlıkla kabul 
edeceği cevabını verdi. Arsıulusal merkez bunu bütün ulusal gruplara bildirmiştir. :cekcek 
hafta Kızıl haç merkazi tarafından bir komisyon daimi delegasyon halinde Habeşistana gönderile
cektir. Ulusal Kızıl haç· so~yetelerinden bazıları şimdiden Habeşistana yardıma hazırlanıyorlar. 
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eş n 
Paris, 12 (Ö.R)-Habeşistanda harp hareket

leri hökkında bu akşam ne resmi, ne de gazete 
aytarlarmdnn biç bir sarih haber yoktur. Adis
Ababada neşredilen resmi bir tebliğe göre, 
ltaJyan elçiliğini muhafazaya memur edilen 
kıtalar bu sabah saraya giderek cepheye gön
derilmelerini istemişlerdir.Eritreden bildirildiğine 
göre Habeş imparatorunun yeğeni emri 
altındaki kuvvetlerle Italyanlara teslim olmuş ve 
Habeşlerin ellerindeki vasıtalarla ltalyanlara 
karşı mücadele edemiyecekleri kanaatile buna 
karar verdiğini bildirmiştir. 

giltere Zor ama 
Şi de .e Ta bike 

ı 

Hararda bulunan bir çok Yunanlılar Jtalyan 
uçaklar1 tarafından bombardıman edilmek 
tehlükesine maruz olan bu şehri l.ı:·akmışlardır. 

Ogaden cephesi Habeş kamutanı hava 
bombardımanlarından nefrefle bahsetmiştir. Son 
bombardımanlardan yüzlerce kadın ve çocuk 
ölmüş ve yaralanmıştır. Bu komutan şunu 

ilave etmiştir: 
"Buna rağmen Habeşlerin son damla kanı 

akmadıkça, ltalya asla Habeşistana hakim ola
mıyacaktır.,, 

• • 
ı 

ktadır 
Londra, 12 (Ö.R) - lngiliz hükumeti zor~ama tedbirlerini şiddetle takibe hazırlanmaktadır. 

Ambargonun Habeşistan menfaatına kaldmJması kararı gelince; ona göre alınacak tedbirler için 
her şey hazırdır. Bu da kolay olacaktır. 

Eksperler savaş endüstrisine yarayacak ilk ve ham maddeleri Ameril<ada başkan Roosevelt 
tardınd&n hazırlanan listeye uygun olarak tesbit etmişlerdir. Finansal tedbirlere gelince; hükumet 
medeni her sahada en az bir müddet içinde tatbika hazırdır. Cenevreden talimat gelmesini 
beklemektedir. 

Almanyanın ?orlama tedbirleri karşısında bir durum güdeceğinc dair maJfımat yoktur. 
lngiltere Berlinde hiç bir girişim yapmıyacaktır. Böyle bir teşebbüsün Uluslar sosyetesi üyesi 
devletler konferansının müşterek kararile üye olmıyan bütün devlet!er nezdinde yapılacağ 
muhtemeldir. lngiliz hükumetinin buna itirazı yoktur. 

abeş eRçisi 
•• u reşte 

Bükreş, 12 (A.A) - Habe
şistanın Ankara işgüderi B. 
Ato Markos buraye gelmiştir. 
Gezetecilere söylediğine göre, 
Habeş imparatoru kendisini 
Balkan devlet)eriyle Habeşis

tan arasınna ekonomik ve bat
ta diplomatik ilgiler kurmak 
imkanlarını incelemeğe memur 
etmiştir. 

loa rada 
iplomatik 

Çok e • • 
ış ır 

Faaliyet G .. nü 
Londra, 12 (Ô.R) - Bugün 

Londrada çok geniş bir diplo
matik foaliyct günü olmuştur. 

Fransa büyük cicisi B. Korbin 
ife Isviçr e elçisi dış işleri ba
kanı B. Samuel tarafından ka
bul edilmişlerdir. Akşama doğ
ru Amerika büvük e'cisi de Fo-

rayn ofise giderek Sir Samoel 
Honrd i!e mühim bir görüşme
de bulunmuştur. 

Diğer cihetten lngiliz parln
mentosunun önümüzdeki 22 
ilk Teşrinde fevkalade bir top
lantıya çagırılacağı kesin olarak 
saiHanmaktndır. 



----

Sahife a 

Kadınların gizli işleri ...... _. -
ihtiyar kadınlar toplanmışlar, 

gençliklerinde başlarından ge
·çenleri anlatıyorlardı. "Vidin,,li 
Bahriye hanım dedi ki: 

- Henüz muhacir olup ta 
lstanbula gelmemiştik. Bulgar 
işi azıtmamıştı daha "Vidin,, 
de... Bir ramazan gecesi, sahur 
için yürek pişirdim. Ne de çok 
uykum vardı. Böreğin kızar
ması bitince uyumuşum. Davul 
çalarken uyanıp kalktım. Sof
raya oturduk. Börek pek güzel 
olmuştu. "Elime sağlık, belime 
yağlık,, diye kendi kendimi 
medhediyor, lezzetinden par· 
maklarımı ısırıyordum. Bizimki, 
ağzındaki Börek lokmasını bir
den çıkarıyordu: 

- Bu ne? diye sordu. 
Meğer ben uyku sersmliği 

ile paçavrayı da börekle bera
ber pişirip kesmişim, o taraf ta 
aksi gibi rahmetliye gelme
miş mi? 

Ruhu cenettedir inşaallah, 
çok eyi adamdı, fazla bir şey 
söylemedi, hatta: 

- Böyle olmıyacak, sen çok 
yoruluyorsun, bir hizmetçi tut
malı, diyerek gönlümü bile al
mıştı .. 

Ülker hanım içini çekerek 
dedi ki: 

- Benim başıma daha fenası 
gelmişti kardeş. O zaman 
"Yanya,, da idik. Rabmteli 
çok celallı bir adamdı. Bir ak
şam baktım, kesilmiş bir Hindi 
getirmiş. Sanki yemek yokmuş 
gibi "illa bunu akşam pişir de 
yiyelim,, dedi. 

Kollanmı sıvayıp mutfaka 
girdim. Hindiyi yıkadım, temiz
ledim, tencerenin içine attım. 
Fıkır fıkır kaynarken kapağı 
açınca ne göreyim! Tencerenin 
içinde, koca Hindinin yanmda 
bizim küçük kedid de yatmı

yor mu! Nasıl tencereye düş
müştü bu mahliikt bilmem. 

Sanki bütün ev başıma yı
kıldı ~andım. Şimdi ne yapma
hydım? Eğer meseleyi söyle
sem, bizimki açacak ağzını, 
yumacak gözünü... Bütün ma
halleli ne oluyor diye ayağa 
kalkacak ... Sokağa çıkıp başka 
Hindi ararsam.. Bunun da im
kanı yok ... 

Ne olursa olsun dedim, za
vallı kediciği tencereden çıka
rıp çöp tenekesinin dibine at
tım. Felakete bakın ki tüyleri 
de biraz dökülmüş, Hindi suyu 
berbat olmuştu. Suyunu başka 
bir tencereye süzerek aktarma 
ettim. Nihayet Hindi de pişti. 
Fakat şimdi ben bunu nasıl 
yiyecektim? imkanı yok, yiye
mezdim. O akşam yalandan 
hastalandım. T abiiğ Hindiye 
elimi bile sürmedim. Bizimki: 

- Yesene, diyordu, hasta
lara eyidir. Hem ne güzel de 
pişirmişsin! Ayol, zihir değil yat 
insan bi: lokma olsun alır! 

Nefise hanım: 
- Hindi dediniz de aklıma 

geldi, dedi, Erkek aşçımız 
vardı. Bizim beyin ihtimamla 

beslediği bir Hindiyi ansızın 

bir şeyler olmuş, hayvancağızın 

kanatları düşmüş, sürüne sü
rüne yürümeğe başlamış. Aşçı 
gelip bunu bana haber verdi, 
"isterseniz keselim bunu hauım 
efendi. Yoksa nerdeyse ölecek,, 
dedi. Baktım, Hindin hali sa
hiden fena.. (Kes) dedim. Ne 
ise, hayvancağızı kemali afi
yetle yidik. Bizim bey " durup 
dururken Hindiye ne oldu 
böyle?,, diye teessüf edip üzü
lüyordu. Bir kaç gün sonra 
Hindiye ne olduğu anlaşılClı .• 
Meğer kafir aşçı, koca Hindiyi 
bağırta çakırta kuca2ına alıp 

bir kadını sever gibi sevmiş. 

Gürültüye koşup mutfak kapı
sının deliğinden bakan hizmetçi 
kız da bu manzarayı seyretmiş. 

- Peki kız, neden hemen 
söylemedin de Hindiyi bize 
yedirttin? dedim. 

- Hem sıkıldım dedi, hem 
de göz görmeyince gönül kat
lanır. Böyle bılmiye bilmiye 
yidiğimiz neler var ... 

- Pekit sen yimedin mi 
Hindiden? 

- Hiç yir miyim hanımım! 
Tabiiğ hem aşçıyı, hem de 

hizmetçi kızı hemen koğmuş
tuk. Kafir aşçı: 

- Hizmetçi kızın iftirasına 
uğradım, vallahi yalan! diyordu. 
Bilmem yalant bilmem sahih ... 

Dürdane hanım: 
- Ben başka çeşit bir vakta 

anlatacağım, diye söze başladı, 
bizimki çok çapkındı. Hani elin
den gelse dişi kuşları bile ha-
vada uçurtmıyacaktı. Gizli gizli 
yapmadığı kalmaz. Ara sıra 
telgraflar çekip, ertesi gün ya
lanlar ve üzürler uydurup bazı 
gecelerini dışarıda geçirdiği de 
olurdu. 

Bir akşam yine böyle bir 
telgraf geldi. 0 Müdür beni da
uet etti. Bu akşam adadaki 
evindeyiz. Kitmesem avıp ve 
fena olacak,, diyordu. Tabiiğ 
yalandı bu davet... Birdenbire 
içime bir şüphe girdi. Arka-
mızdaki sokağın içine uygun
suz bir kadın taşınmıştı. Dikkat 
ediyordum, bizimki o eve bakan 
pençerenin önünden ayrılmı
yordu. Hatta bana işaretle ko
işaretle konuşuyorlar gibi ge
liyordu. Sakın bizimki bu ak
şam o kaltağa gitmiş olmasın! 

Hemen yukarıya çıktım, dur
bini aldım, o şırfıntının evine 
bakmağa başladım. Bahçesi 
mü'ıcemmelen gôrülüyordu. Bir
den şaşa kaldım, aceba bana 
mı öyle görünüyor diye içime 
bir şüphe girdi. Hayır ... Yanıl
mıyordum, bizimkinin ceketi, 
çamaşı ipine asılmıştı. Bir düğ
mesinin eksik olduğunu bile 
görüyordum. 
Akşam ezanı okunmadan, 

imamın evine koştum, meseleyi 
anlattım: 

- Kuzum boca efendi, de
dim, benim hiç haberim yok
muş gibi davranın. Sanki siz 
görmüşsünüz de, bir rezalete 
meydan vermemek için müda
hale ediyormuş gibi hareket 
edin. Tabiig bu kadını da ar
tık mahallemizde o urtmazsınız. 

Bizim imam çok becerikli bir 
adamdı. Gidip kadını korkut
muş, rahmetliyi de çıkarıp eve 
göndermiş: 

- Haydi, karırıa bir şey söy
lemem, sen de meseleyi çakbr
mamağa bak! derneği de unut
mamış .. 

Yatsı okunurken bizimki 
geldi: 

- Müdür birdenbire hasta
lanmaz mı karıcığım! Zavallı 
adamı hastaneye kaldırdık. 
Şimdiye kadar onunla uğraş
tım, diyordu. 

Ben sadece: 
- Ahım tutmuş olacak! Ce

vabını vermiştim . 
O hala iddia ediyordu: 
- inanmıyorsun amma karı

cığım, doğrusu bu. Ceketimin 
koluna bak, üstüne kusup sır
sıklam etti de daha kurumadı! 

Mazlum 

Doktor 

Kemal Şakir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi Ka. antina tramvay cad
desi N o. 596 Tel. 2545 

YENi ASIR 

Saçları döülenler 
Komojen Kanzuk 

\ 
) 

Saç Eksiri 
Saçların dökülmesine ve kepeklenmesine mani olur. Komojen 

saçların köklerini kuvvetlendirir ve besler. Komojen saçların 
gıdasıdır. Tabii renklerini bozmaz, latif bir rayihası vardır. Ko
mojen Kanzuk saç esk!iri maruf eczanelerle ıtriyat mağazalarıada 
bulunur. 

!sar malmüdürlü~iinden: 
Mahallesi Mevki N. Cinsi Metre muababaı Muhammen 

kıymeti 

Çolak ibrahim 18 Arsa 73 10 00 
.. " 19 + 208 15 
" ,, 20 .. 225 12 
.. " 21 " 925 40 
.. .. 22 " 117 8 
il il 23 + 200 1 o 
.. " 24 " 240 25 
,. il 27 " 225 25 
il " 28 " 308 . 30 
.. il 30 ,, 220 15 

Yukarda cins ve evsafı sairesi yazılı gayri menkul emvalin 
mülkiyetleri açık arttırma suretile 39-9-932 tarihinde 15 gün 
müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. IHale günü olan 14-10-935 te 
toplanacak komisyonda sürülen peyler haddi layık görüldüğü 
takdirde ihaleleri icra kılınacağından· yevmi mezkürda toplana
cak komisyonda taliplerin yüzde 7,5 depozito akçalarının teslimi 
vezne edildikten sonra müzayedeye iştirak edecekleri ilan olunur. 

(3295) 
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lzruir Belediyesinden: 
- Karşıyakada Kemalpaşa 

caddesinde ve belediyeye ait 
94196 numaralı binanın 467.25 
lira bedeli keşif i zerinden ta
miri açık arttırmaya konmuştur. 

ihale 25/10/935 te saat 10 
da belediye arttırma ve eksilt
me komisyonunda olacaktır. 
Şartname ve keşifname baş 

katipliktedir. iştirak için söy
lenen gün ve saata kadar 40 
lira teminat ve makbuz veya 
banka mektubu ile komisyona 
müracaat edilir. 

8-13-19-24 (3255) 3248 
- Belediyenin Birinci kor

dondaki Şehir gazinosu 12-11-
935 Salı günü saat 10 da açık 
artırma ile ve bir sene müd
detle kiraya verilecektir. Bu 
işe müteallik şartname 1er her 
gün Belediye Başkatibliğinde 
görülebilir. 

Senelik kira bedeli muham
meni (1200) liradır. ihale gü
nüne kadar isteklilerin ibra
zına mecbur oldukları vesaikle 
birlikte ve (90) lira muvakkat 
teminat makbuzu veya Banka 
teminat mektubile Belediye 
artırma ve eksiltme komisyo
nuna gelmeleri 

13-25-2-9 3363 (3294) 
- Başı boş dolaşırken tutu

lan ve sahipleri tarafından 
alınmıyan iki merkep, iki inek, 
iki keçi, bir koyun ve bir da
na 16-10-935 çarşamba günü 
Hayvan pazarında usulü daire
sinde pazarlıkla belediye ar
tırma ve eksiltme komisyonuu
ca satılacağı bilinsin.3361 (3291) 

- 46 Lira bedeli muham
menli Kerestecilerde Vakıf ho
ca sokagmda 15 numaralı dük
kan içerisindeki 49 metre mü
rabbaı . aralık Başkatiplikteki 
şartnamesi veçhile 1-11-935 
Cuma günü saat 10 da açık 
artırma ile bir sene müddetle 
kiraya verilecektir. iştirak için 
(4) lira muvakkat teminatla 
söylenen gün ve saata kadar 
komisyona gelinir. 

13-18-26-31 3362 (3293) 

Müzayede 
İle fevkalade 
Büyük satış 

13 • Teşrinievvel-935 Pazar 
ğilnü sabahleyin saat 10 da 

Tramvay caddesi Mektupçu 
yokuşuna varmadan evvel Sal

hane mevkiinde 425 numaralı 

evde maruf bir aileye aid fev

kalade lüks ve nadide mobil

yalar müzayede ile satılacaktır. 
Mavundan mamul gayet zarif 

büfe kare yemek masası ve 

altı aded maruken iskemlesi. 

veni bir ha'de, L, Neupeld, 

markalı Alman piyano ve ta

buresi, maruken kanepe ve iki 

koltuk, şemsiyelik, Camlı maun 

orta masası, 10 parçadan iba

ret Şam sadef, işlemeli şark 

oda takımı, sigara sehpalan, 

soba ve borularıt kütüphane, 

bir aded iki kişilik niker kar
yola maa sumyası ve yatakları, 

maundan mamul modern 3 ka

pılı şifinyeralı aynalı dolap, 

tuvalet ve iki komidonusu, iki 

~ded birer buçuk kiŞilik kar

yola maa somyası ve yataklarıt 
çocuk karyolası, Emaye banyo 

ve termosifon ve sut ve tefer
ruatı, Ceviz iki kapılı aynalı 

dolap. lavuman tuvalet. ve por
selen lavobo gece lambalarıt 

nakış dikiş Singer makinesi,son 

model Silko markalı 7 lambalı 

radyo, iki diyaframlı Edison 
gramofon 30 plağiyle, ipekli 

· Şezlong, Amerikan duvar saati, 
maYundan şifinyeralı dolab,be-

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şif alı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik Yeni İzmir eczanesi Telefon : 2067 

Diş macunu piyanko bileti değildir 

adece talihe güvenilere1' 
rasgele seçilmez 

RADYOLtN güzel kokulu ve hoş le?.Zetlidir. Çocuklar bile 
kullanabilirler. · 

RADYOLİN mine tabakasını tahrib etmeden çok kısa bir ıa' 
man içinde dişleri beyazlatır ve parlatır. .. 

RADYOLIN ağızdaki her çeşit mikropları yüzde yüz öldürut· 
Ağız kokusunu izale eder nefesi tatlılaştırır. l' 

RADYOLlN diş etlerini kuvvetlendirerek bir çok tehlike 
1 

hastalıklann önünü 

Bütün bu evsafı bir araya topladığı için hiç tereddüd etıııe' 
den seçilecek en mükemmel diş macunudur. ?: 

mzwfff x jt ı •• 
lzmir Milli Emlak müdürlll' 

iünden: 10 
Sinekli caddesinde Kazanlıkuyu mevkiinde bila No. 190metre 
9 dekar tarla 11 O 
Halkapınar şimendifer imalathanesi arkasında bila no. 352 
metre 7 dekar bahçe '},9 
Halkapınar kaatbane caddesinde 282numaralı ev 42 
Halkapınar Kaathane caddesinde 272 numaralı ev 90 
Halkapınar Kaathane caddesinde 250/l numaralı ev 18 
Cumaovasında 19 - 20 numaralı (dükkan) depo 70 
Reşadiye Müstecabi sokağında 4 numaralı dükkan 30 
Bahriye caddesinda Maltızlarda 12.10 numaralı dükkan ız08 Alsancak Bornova caddesinde 82-84 numaralı ev 

. Turan şimendifer caddesinde 28 numaralı dıvarlı arsa 13 
Tura11 şimendifer caddesinde 29 numaralı dıvarlı arsa 119 
Bayraklı Bornova caddesinde 59 numaralı fırın 36 
Bornova Havuzbaşında 42 eski 42 taj numaralı ev 111be 
Yakarıda yazılı emvalin bir senelik icarı 17-10-935 Pe.rş_e elfl" 

. günü saat 15 te ihale edilecektir. Alıcıların o saatete ro(1~23.3) 
lak _müdüriyetine müracaatları. 4-14 323~~ ..... · 

şik, sarı ve bakır mangallar, bilmüzayede satılacaktır. 
H . e 

cevizden mamul açılır dört amış: ··I<s " 
Mobilyalar gayet lu. tir'IC 

köşe masa, etejer kuşlu ayna, satış acele olduğun~a!' d~ g6" 
çocuk arabası, yağlı boya lev- edecek zevat çok ısbfa yıoıı· 
balar, bir çok he:z.aran sandal- recektir. Fırsatı kaçırıı>:_ı0.,aı 
ye, bronz pençere kornezler, Fırsat artırıııa 2os6 
ve halı, kilim ve secadeler Aziz Şınık 1. ) 

. ue saire , bir çok mobilyalar 1-3 ( 



tN SON ÇIKAN PLAKLAR LİSTESİ 
MÜNİR NUREDDİN 

FE 83 

AX 1857 

Her gün o güze! sahile 
Cemile kız 
FAZiLET 

( 
Neden böyle rlurgunsun 
Kaşlarını hana çatma 
MÜZEYYEN 

AX 1858 Mecnun 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 

NAZİLLİLi AHMET FEVZİ 

( Niğdem . Türkü 
Talas yolları. Türkü ' 
PERİHAN - - -----

Söylenmez ötesi 
Mahmwe. Şl'llses ve Sıtkı Baba 
S.tkı Babanın mektebi 
MUSTAFA 

( 
Başım senin göysünde 
F eryad eder bu göoüJ 

Urfalı M E H M E T 

( 
İbrahimi hoyratı 
Urfalıyım ezelden 

MANDOLİNATA 

( 
lzmir k~p havası 
Be.yoijlu Siıba havası 

AV YERİ 

( 
Soferaki 
Çahpina 

Okumadan ,, . . 
\>eçmeyınız 

ay yerine Hervea içiniz 
"HERVEA,, denilen nebattan ihzar 

edilen çayı içtiğiniz takdirde fazla mik
tarda müdrir olduğundan vücuda mazar· 
rat veren hamw belvin itrahına muvaf-

fak olursunuz. Bu suretle vücudunuzda 
bir zindelik ve rabathk hissedersiniz, ve 
ROMATiZMA sızılarına karşı büyük bir 
faide temin etmiş olursunuz. 

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

Si . sinin; h.mir mümessili G. D. Giras 
tac1J~~tıSsat ve fazla malumat için iz.mirde Yeni Manifatu

• affet sokak 3 numaraya müracaat ediniz. 
Posta kutusu 234 Tel. 2413 

Yün ensucat 
" A onim 
1' o~ta Kutusu 127 

irk eti 
e graf ad . . . 

'f c'efon resı : lzmır Sancak 
nurnaras ı 2432 ve 3564 

)~~on iki yüz bin lira sermaye ile te"?ckkül etmiş ve 
. •H NT AL KARPET MANUFAÇÖRER LİMİTET 

tilt~~:nı ah şirketine ait İzmirde Halkapınardaki kumaş fab
~·ı .tahd~a~ı~ ~'mıştır. Fabrika bütün teşkilat ve tesisat ve 
lti6:ıre llllını ıJe eskisi gibi 1 kanunusani 1935 tarihinden 
İp likle; ~eei !;irket tarafından işletilecek her nevi yün 
line fn;k. u:na . b attaniye ve çorap imal edilecektir.Emsa
latı p ıyetı · t~r~fta takd;r edilmiş olan fabrika ma.mu-

Setgide~ce~~lcı.a.r başında eski Orozdibak ittisalindeki 
!tlaktad ş ır edılmekte ve satış fabrika derununda yapıl-

ır S.8 H.2 (43) 

U~um Hastaların ·. azarı ikkatine 
il ti son siste 'd e cesi lü nı .. mı e, kann ,bağırsak, böbrek ve doğru-
kasık b • lıurn gosterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalar 
do'" ag arı d- t b l · · · , h Ran çocukİ uz ~. an ar ıçın taban korsa!arı gayrı tabii 
azları, kenı·knn vucutlarındaki iğrilikleri doğrultma ci

hıkları d .. 1 hastalıktan neticesi husule gelen kambur-
nı·· ogrult k · · k 
1 

Uleharrik 1 ına ıçın orsalar ve kendi ibtiraımız olan 
.a~an kürek\ ve_ aya~~r. talebelerin çalışma esnasında fır· 
•ç.ın korsalar eınıklerının gayri tabiil~mesine mani olmak 

l"uRK y' 
•LE RAGBE\NıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLERı 
'le l'vluTEHAssıslTıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 

YENi ASIR 

KAŞE 

ALMiNA 

eserret Oteli 
lzmir Kemeraltı Hükômet 
Caddesi karakol karşısında 

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

Civar ilçe ve ilbaylardan gelecek konuklanmıza 
haricinde kolayhkJar gösterilmektedir. 

Otelimizde bir gece konuklamak her hakikatı öğrete
cektir. Akşamlan temiz hava almak için taraçalarımız müş
terilerimize açıkbr. 
Aşlama sularımız meccanendir. 
Yatak fiatJannda esaslı tenzilat vardır. 

demiryollarından: 
882 Numaralı hususi tarifenin 800 ve 700 kuruş ücretle lz

mirdeki mağazalardan Kuşadasındaki mağazalara kadar yapıl
makta olan doğru nakliyata ait olan kısmı 31-10-1935 tarihinden 
itibaren lağvedilecektir. 13-16-19 3356 (3292) 

- 8-10-935 tarihinde pazarlıkla kiraya verecekleri el ilanlarile 
ilan edilmiş olan mevki ve cinslerile muhammen senelik k\raya 
bedellerı aşağıda yazılı gayri menkuller için talip çıkmadığından 
bunlarm pazarlıkla kiraya verilmeleri işi 18-10-935 Cuma günü 
saat 15 e bırakılmıştır. ihale ayni günde ve saatte lzmirde 
Basmahanede 7 nci işletme müfettişlik binasında komisyon tara
fınc\an ayrı ayn yapılacaktır. 

isteklilerin aşağıda binalar hizasında gösterilen miktarda 
muvakkat teminat vermeleri ve işe girmeğe kanuni bir mani 
bulunmadığına dair beyannamelerle ayni günde bizzet veya tah
riren komisyona müracaat etmeleri lazımdır. 

Şartnameler izmir Alsaocakta 8 inci işletme müfettişlik bina· 
sında ve Ortaklar, Karapmar istasyonJarı yazıhanelerinde parasız 
dağıtılmak tadır. 

Mevki Cinsi Muhammen senelik 
kirası 

L. K. 
Ortaklar istasyonu Kargir kahvehane 200 
Karapınar " Baraka " 18 

Muyakkat 
teminat 
L. K. 
15 

0,135 
3353 (3290) 

. - 8-10-935 tarihinde pazarlıkla kiraya verilece~i el ilanile 
ılan edilmiş olan mevki ve cinsile muhammen senelik kira be
deli aş<?ğıda yazılı ev için talip çıkmadığından bunun yeniden 
ve bu defa açık arbrmasile ldraya verilmesi 18-10-935 Cuma 
günü saat 15 e bırakılmışbr. ihale aynı günde ve saatta lzmirde 
Basmahanede 7 nci işletme müfettişlik binasında komisyon ta-
rafından yapılacaktır, . 

isteklilerin 135 kuruş muvakkat teminat vermeleri ve işe gir
meğe kanuni bir mani bulunmadığına dair beyanname ile ayni 
günde bizzat veya tahriren komisyona müracaat etmeleri la
zımdır. 

Şartnameler lzmir Alsancakta 8 inci işletme müfettişlik bina
sında ve Gaziemir istasyon yazıhanesinde parasız dağıtılmak
tac\ır. 

Mevki cinsi muhammen senelik 
Kızılçulln Gaziemir istasyonları Eski bekçi evi 18 
arasıı~da paşa köprüsü yanındaki geçit 

3352 (3289) 
- Muhammen senelik kira bedeli 190 lira olan ve 9-10-935 

tarihinde pazarlıkla kiraya verileceği ilan edilffiiş bulunan İzmir 
Kem~r istasyonunda 12 numarali kahvehane ile 107 numaralı 
ev için sürülen pey layılu had görülmediğinden pazarlık 21-10-
935 pazartesi günü saat on beşe bırakılmıştır. İhale aynı gün 
ve saatta lzmir - Basmahane istasyonunda yedinci işletme 
müfettişlik binasmda komisyon tarafında yapılacaktır. 
İsteklilerin 1425 kuruş teminat vermeleri ve işe girmeğe kanuni 

bir manileri olmadığ1na dair beyannamelerle aynı günde komis
yona müracaat etmeleri lazımdır. 

Şartname lzmirde - Alsancakta sekizinci işletme müfettişlik 
binasında parasız dağıhlmaktadır. 3354 (3287) 

- Kaklık istasyon kahvehanesile platform üzerindeki bara
kanın 11/10/935 cuma günü saat 16,30 da pazarlık suretile muş
tereken kiraya verileceği hakkında yapılan ilan hükümsüzdür. 
Bu kere yalnız istasyon kahvehanesi 29/10/935 sah günü saat 
15 de pazarlık suretile lzmirde Basmahane istasyonunda 7 inci 
işletme müfettişlik binasında kiraya verilecektir. 

Kahvehanenin senelik muhammen kira bedeli 10 on liradır. is
teklilerin 75 kuruş teminat vermeleri ve işe girmeğe kanui mani 
bulunmadığına dair beyannamelerle ayni günde saat 15 e kadar 
Basmane istasyonunda komisyon reisliğine tahriren veya 
bizzat müracaatları lazımdır. 

Şartnameler Kakhk istasyon yazıhanesinde ve lzmirde 7 inci 
işlebne müfettişlik kaleminde parasız dağıtılmaktadır. 

3355 (3288) 

Sahife 9 

Izmirliler Istaııbulda nerede buluşurlar 

Beyoğlunda } otelinde 

Sirkecide Osmaniye otelinde 
Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 

olan ve her~ese kendisini sevdiren bay Omer LUt
fldlr. Bay Omer Lütfi lzmir Askeri otelinin mües
sisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herkes 
bilir. lstanbulda her iki otelde konaklıyacaklar kendi 
evlerindeki rahatı bulacaklardır. 

Bütün bu fevkaladeliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

Salon, yenıek ve yatak odalarınızı Haraççı 
Kardeşler mobilyelerile süsleyiniz ••• 

Merkez: 
İzmir 

İkinci Beyler 
Sokak 

Nu. 102 
TJ. 3778 

Şube: 
Aııkara 

Anafartalar 
Caddesi 

Kınacı Han 
Nu.5 Tel.1426 

.. •..•...•............................................................. . 
BAŞDURAK 

HAMDİ NÜZ~IET 

Sıhhat Eczanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz ilaç ve 

tuvalet çeşitleri satar. 
••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

. . . . . . 
• 

Doktorlara, hastahanelere, 
berber salonlarına ve evle··e 

ait satılık eşya 
Muhtelif ameliyat masaları, alatı cerrahiye, ve dolap

ları, trommeller, ameliyathaneler ve berber salonları için 

ayaklı lavaboler sıcak, soğuk ve düşlü süzgeçli musluk

ları ve kristal aynalarile müceddet otomatik ufak hava 
gazı term osifonile büyük mücedded banyo için otomatik 
havagazı termosifonu, düş ve sıcak soğuk su musluklan 

ile mücedded havagazı sobası, muhtelif cam etajerler, 
kristal hususi sonda muhafaza ve tnsim cihazı, hasta 

karyola ve etajerleri, korsesler, batriyotipler vesair alah 

cerrahiye viladiye ve nisaiye ile diğer cerrahi alatlar. 
Bu ay nihayetine kadar her gün her saat eşyaları 

görüp alabilmek için Çivici hamamı Müftü sokağında 
numara 25 büyük konağa müracaat edilmelidir . 

Doyçe Oriyantbank il\ 
l)RESDNER BANK ŞUBESi . 

IZDliR 
M JUlKl~Zl ~ BJtHJJ.N 

Almanyada 11:; Şubest Mevcuttur 
8eı maye ve ihtiyat akço i 

165,000,000 Uavlı~mark 
'l'iirkıyeıle Şubeleri : l~'l'A .;.\ RUI" ve lZMlH. 

.Mı~ırJa Şubeleri: l{AHIHE ve JSKgNDERlYE 
Her türlü banka muaıoolitnı ifa ve kabul eder 
c ALMANY Al>A seylllıat, ikamet, tahsil ve saire için ~ 

en ehven ~ernit t " Hlt GIRTJtH\tAH.K sntılır. > th-1) 

ln"aatını?. için atidekiihtiynçlarınızı pek unuz fiyatlarla 
temin etmek isterseniz Halim aga çarşısında 

Kavalah Hasan Nuri 
tıcarethaneıdne müracaat ediniz 

ÇiMENTO 
Çubuk demir ve her neı'i içekll 

Çıni ve levazımı sıhhiyeden tavha/ar ve bunlarm 
te/errüatı envaı banyolar ve termosı/onlar ve her cins 
musluklar ve kanalizasyon için demir dökme borulaı 
ve /ngillz künkleri ve bunların tefer1uatı vesaire ... 

Fiyat/at rekabet kabul etmez 
Yerli Çimentolar, Bütan Markalar 

En Müsait Şer.itle 
Mallı zam•zda Satılır 



• 

F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROYALE NEERLANDAİS 

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
rine 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 limanlan için yük alacaktır 

t - HERMES vapura 4 bi
rinci teşrinde bu limanlar için 
ytık alacaktır. 

GANYMEDES vapuru 19 
birinci teşrinde bu limanlar için 
yük alacaktır. 

SVENSKA ORıENT LıNEıN 
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 MARITtM RuUMAİN 

Malta - Katanya - Cenova 
MarsiJya - Bars~lon ve Cezair 
limanları için yük alacak olan 
vapurlar 

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

2 - SUÇEA VA vapuru 27 
birinci teşrinde gelip 28 birinci 
teşrinde hareket edece!dir. 

Yolcu ve yük alır. 
Zegluga POLSKA S. A. 

kumpanyası 

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

Zee & Co. 
WINFRIED vapuru halen li

manımızda olup Rotterdam ve 
Hamburg için yük almaktadır. 

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

W ASGENW ALD vapuru 14 

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

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

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

ANUBIS motörü 11 ikinci 
teşrinde bekleniyor. 15 ikinci 
teşrine kadar Anvers, Rolter-
dam, Hamburg ve Bremen için 
alacaktır. 

ARMEMENTH. SCHULDT 
Ham bur~ 

NORBURG vapuru 8 birinci 
tPcırinde beklell:vor. Anver~, 
Rotterdam .ve Hambur~ için 
yük alacakhr. 

nJ:"N NORSK~ Middelhavs 
Lin ;e ID/S. A/S Soanskelinjen 

O<;LO 
ROSPHORUS moförii ?~ hi

rinci tesr·ncle l--eklenivor.Deooe 
Dünkerk ve Norveç limanfarına 
alacaktır. 

Arment Deppe - Anveu 
EGYPTF. vapuru ?O h=r·nci 

teşrinde beklenivor.Anvers Di
rekt için viik alacaktır. 

ESP AGNF.. vapuru S ikinci 
tesrinde beklenivor. Anvers 
nirekt icin yük alacaktır. 

American Export Unes 
Nevvork 

EXMOUTH vapuru 16 l)irinci 
teşrinde beklP.niyo ... 

Nevyork için yük alacaktır. 
EXCELSIOR vapuru 30 bi-

rinci teşrinde bekleniyor. 
Nevyo~k için yük alacaktır. 
Service Direct Danubicn 

Tuna hattı 
ALISA vapuru 12 birinçi teş-

rinde bekleniyor. Bt:lgrad, No-
Doğru Anvers ve Gdynia 

limanları için yük alacak olan visad, Komarno, Budapest, 
vapur. Viyana ve Linz için 

1 - LEWANT motörü 10 yük alacaktır. 
birinci teşrinde yük alacaktır. Vapurların isimleri, gelme 
HAMiŞ : llandaki hareket tarihleri ve navlun tarifeleri 

tar!hlerile navlundaki değişik- hakkında hiç bir taahhüde gi-
liklerden acente mestuliyet ka- rişilmez. 
bol etmez. N. V. W. F. Hanri Van Der 

Fazla tafsilat için ikinci Kor- Zee & Co. 
donda Tahmil ve TahJiye hi- Birinci Kordon Telefon No. 

YEm ASIR 

Oliver Ve Şii. 
L1MİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BıRlNCİ 

KORDON TEL. 24 43 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

Liverpool Hattı 
FLAMINIAN vapuru 16 bi

rinci tesrinde Liverpool ve 
Svanseadan gelip tahliyede bu
lunacak ve ayni zamanda 19 
birinci teşrinc kadar Liverpol 
ve Gla~gov için yük alacaklır. 

. 

ı
,._ ... ________ lmm .... , 

Vapurculuk Türk anonim şirkef 
Eksprt=s postası 

Sakarya 
Fevkalade lüks vapuru 

PAZAR günü saat tam tE; 
da hareket eder. PAZAR
TESi günü saat t&.da İstan
bula Galata rıhhmına yanaşır. 

Istanbuldan her Per
şenlb günü Izmir için sa
at tam t& da GALATA 
rıhtımından hareketle Cuma LFSBIAN vapuru 26 birinci 

tesrinee Liverpool ve Svanse-d günü saat t& da lzmire l 
a an gelip tahliyede buluna· varır. Fazla tafsilat: Birinci 1 

nacak v~ avnı zamanda 2 ikinci
1 

1 kor don 92 numarada acen-
tesrinc kad ar Liverpool ve 1 
Glas<Tov İçin yük alacaktır. teliğe Tolefen 3658 1 

1 .ondra hattı 1 
GASTJLT AN vapt1ru limanı- 'rz7.ZXXT7.7.7.ZZJ R7:7J.EZXZD'7.Z/ZE7

Z7-7..7
7JR 

mızda olup on ~ekiz birinci 
teşrine kadar Londra ve Hul Istanbnl sabık Alemdar sıh-
için yük alacaktır. 

MARONJAN vapuru 20 bi- hat yurdu hekim'erinden 

rinci teşrinde beklenilmekte DOK TOR 

~~;~k k:~.;.ı,t.;~~i.: .:i~~: ~Suat 1 ey m an SırrıN 
I~~~;d~.:·~:.;~ ;; ~!.~-~;;~ : ! 
gelip fahliyede bulunac'lktır. \; Hasta kabulüne başlamıştır 

The General Steam Vav:- Tire Tahta kale geçidi 
~ati on co. Ltd. No. 19/1 

ADJUTANT vapuru 30 bi- ); 1-13 (3234) ~ 1 

rinci teşrinde beklenilmekte OZZ/Z777YLY:.CZ/LZ777-7.'/'//f,,TYMJ 

o'up 7 ikinci teşrine kadar ~.{/YZ7I//././/.LZLZXJU/L/////7.7.Z:. 
Londra için yük alacaktır ~ Mua.lim Doktor N 
DEUTCHE LEVANT LlNIE N 

SOFIA 28 birinci teşrinde N A~ t H 1 A 

1 

Hamburg, Bre men ve Anvers- ' m e u USI 
ten beklenmekte olup tahliyede ~ 
bulunacaktır. >\ 

NOT : Vilrut tarihleri, va- ' ALA TAŞ ~ 
purların isimleri ve navlun üc- ~ \_;iç hastalıkları doktoru~ 
ret/erinin değişikliklerinden me '"' :-..; 

1
• ~ Kemeraltı Şamlı sokak No.20 !-\ 

su ıyet kabul edilmez. cZZ/.7.7.7/.7Z7Z7.XZZJ,r/.7/77Z/ZT1fi~ 
':::··~::'.?n'!:~~ 

BU ,. EV ıru DE NEZLE 
BÜYÜK BİR AFETTİR 

TRAMVAYIN, OTOBÜSUN, VAPURUN mikroplu 
Hav;:ısır.dan SE'LAmET U~ fturtulursunuz 

nası arkasında FRA TELLi 2007 -2008 

1 
Sperco vapur acentalığına mü· 
racaat edilmesi rica olunur. f°".7.zL/Zn0~xzK7.ZzTzz0zzx.R

7Lz77;r; ~ 
Telefon: 2004-2005 1

' D 
S 1 A t F • t Sizi nezleden başka menenjit, e ame erı grip ve ağız burunla yol bulan 
hastalıkları § f A l f • t Başka isimli ben
bırakmaz... e,anıe erı zerleri size boş va-

flCZZ7..T/7.7.7.7X/L7.7.7.77..7.YJZD27.J N 

poK~?R · ~Zekai T ara~çı~ı 
Zıya okşm ~ •ç Hı:~Jt.:.!~LARI ~ 
MERKEZ hastanesi Ikinci Beyler sokağı Türk N 
KULAK, BOGAZ müzayede salonu bitişiğinde ~ 

BURUN ŞEFi Öğleden !;:;a ~~-18 kadar~ 
ikinci beyler sokağı hastalarını kabul eder 1 

Beyler hamamı karşısında (1250) T elcfon 3806 
No. 41 ı.;.rz:T.7..7..7..7.Z7fL7..ZZX7../JJ.7Z7.7./7.T.LJ 

Saat 3,5 dan saat 6 ya kadar 
TELEFON 3686 

Ev telefon numarası 2505 
077.7Z7.7..z7ZZZY.Z7./.7///Z/.7J~ 

Turgutlu Belediyesinden : 
1 - Şartnamesinde cins ve 

mahiyet ve tahmin edilen kıy-
metleri yekünu yazılı Turgutlu 
su branşmanları levazımı açık 
eksiltme ile alınacaktır. Bedeli 
tesliminde verilir. 

Eksiltme 24 - 10 - 935 Per
şembe günü saat ona altıda 
Belediye encümeninde yapıla· 
caktır. Talipler eksiltmeye gir
mezden evvel yüzde 7,5 den 
(125) lirayı vermeye mecburdur. 
Fazla tafsilat almak istiyenlerin 
belediyeye müracaatları ilan 
olunur. 3265 (3246) 

• Doktor 

Fahri Işık. 
İzmir Memleket Hastanesi 

Routken mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneleri 
Ve Elektrik T cdea vileri 

Yürüyemiyen ve bilhassa 
RAŞiTiK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Ronth:en 
ile KEL tedavileri yapılır. 
İkinci Beyler sokak fırın 

karşısı No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (182) 

kıt kaybettirir. 

U. DEPU: !j. FERİT 

Her zaman kullanacağınız ve 
her yerde arayacağınız 

DAIMON 
Pil ve lambaları Daimon marka 

olmasına dikkat ediniz 
DAIMON Yıldırım markala pili dünyanın 

• en fazla dayanıklı pilleridir 
~~dlia~~ZZV~7ii0'.JDP.ZIA".-Jllrna 

DEPOSU : lzmirde Su!uhan civarında No 28/9 

Armutlu Şa-rhaylığı. dan : 
Armutlu kasabasında belediye binası olarak inşaatının ikmali 

takarrür eden natamam binanın mevcut keşifnamesi mucibince 

yaptırılması için sekiz birinci teşrin 935 giinünden itibaren on 
beş gün müddetle açık eksiltmeye çıkarılmıştır. Yapnın keşif
name mucibince tahmini masrafı 1485 lira otuz üç kuruştur. 
Yapmağa talip olanların şartnameyi görmek ve öğrenmek 

üzere her gün için Armutlu belediyesine müracaatları lazımdır. 
Açık eksiltme 23 birinci teşr·n 955 çarşamba günüdür.Taliplerin 
yüzde yedi buçuk teminat akçesile beraber o günü Armutlu 
belediyes nde komisyonu mahsusuna müracaatları ilan olunur. 

6-11-13-16 (3254 3272 

- Neden sizde içmiyorsunuz -

Fazla sıcaklarda iıtihanız kesilir yemek yiyemezsiniz 
diğer taraftan fazla terlediğiniz için kalori aarfeder 
zayıf düşersiniz. 

Bunu karşılamak bu .zayıah telafi etmek lazımdır. 

Ne yapmalı ? 

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

Ki na Lftill 
yi alıp kullanmalı 

Kullanıpta faidesini görmeyen yoktur. 
Her eczanede bulunur. 

lzmir Milli 
ğünden: 

Müdürlii4 

Kızlarağası hanı içinde 25 eski 68 taj No. dükkan 32 
Darağaç sokağmda 89 numaralı ev 50 
Tepecik kağıthane caddesinde 149 numarah dükkan 33 
Darağaç Tramvay caddesinde 83 numaralı ev lQ~ 
Kahramanlar dördüncü sokakta 2 numaralı dükkan "' 
Karşıyaka Feryad sokağında 28 numaralı ev ıoO 
Halkapınar kağıthane caddesinde 274 numaralı ev 67 ıe 
Yukarıda yazılı emvalin bir senelik icarına haddi layı~Y. . 

talih çıkmadığından on gün müddetle temdidine karar verilıııı~ 
Alıcıların 14-10-935 Pazartesi günü saat 15 de Milli Emlak O' 
,!ü~iyetine müracaatları: 3280 (3284!.J 

b.mir Tramvay Ve ElektriJ 
Sosyetesinden: 

Şebeke ameliyatı dolayısile cereyanın: 
1- 14 B. Teşrin 1935 te saat 8 den 12 ye kadar Y'' 
Tilkilik ve Namazgah sokakları ile mücavir sokaklarda, 

pıcıoğlu ve Osmanzade sokaklarında; 
2-:- 15 B: Teşrin 1?35 te saat 8,30 dan 16,30 a kadar . ,o' 
lkıçeşmelık, Kestellı, Arasta, Molla, Morhane ve Çirkıll 

kakları ile mücavir sokaklarda 
_kesileceği sayın abonel~i,::ı:ce bilinmek üzer~ 

lzmir Milli Emla lt müdürlüğiiO 
den: 
Buca soğuk kuyu caddesinde 13 c 3ki 11 taj 
metre murabbaı arsa 

Lir' 
No. 292,40116196 

Buca aşa~ı mahalle Soukkuyu cad ' '!sinde 17 eski 5-2 4z,60 
Taj No. 283,75 metre murabbaı ar l .. 

Bostanlı Şeref sokagında 204 taj No. 221,48 metre murabaı ""nll 
arsa -ı,11,#· 

Birinci Tepecik Dar sokağında 7 numaralı 72 12 metre t'l'l 
murabbaı arsa ' ;,v 

Kaışıyaka Bostanlı Tramvay caddesinde Taksim sokağının So 
köşesinde 1 numaralı 119 metre murabbaı arsa 
Karantina Halil Rifat paşa caddesinde 262-1 numaralı 9 V 
arsada mufrez 15 parsel numaralı 113 metre murabbaı arsa 3 ' 
Karantina Halil Rifat paşa caddesinde 262-1 numaralı j 75 
arsada müfrez 16 parsel numaralı 125 metre murabbaı arsa 

4 ' 
Karantina Halil Rifat paşa caddesinde 262-1 numaralı 44;D 
arsadan müfrez 17 parsel numaralı 126,25 metre murabbaı arsa 
Karantina Halil Rifat paşa caddesinde 262-1 numaralı 
arsadan müfrez 18 parsel numaralı 138,75 metre murabb81

48,00 
er sa 
ikinci Karantina Mısırlı caddesinde 1737 aaadan müfreı 67 SO 
63 parsel numaralı 225 metre murabbaı arsa ' 
ikinci Karantina Mısırlı caddesinde 1737 adadan müfreı 119,'JO 
65 parsel numaralı 512 metre murabbaı arsa 
Birinci Karrntina Fethiye sokağında 7-1 kapu 7 taj N°· 43 
172 metre murabbaı arsa 
Birinci Karantina Fethiye sokağında 7-2 kapu 9 taj N°· 2ıs 
854,50 metre murabl:Jı arsa 
Birinci Karantina Fethiye sokağında 7-3 kapu 11 taj 4'f.ıS 
numaralı 177 metre murabbaı arsa 
Birinci Karantina Fethiye sokağında 7-4 kapı 13 taj N°· 58,40 
233,50 metre murabbaı arsa 
Birinci Karantina Fethiye sokağında 7-5 kapı 15 taj N°· 65ı~ 
262,50 metre murabbaı ersa d ,,tP· J 

Yukarıda yazılı arsaların mülkiyetleri peşin para ile a~,,. 
üzere artırmaya konulmuştur. isteklilerin 21-10 935 p 
günü saat 15 de Milli Emlik müdüriyetine müracaatla~~ 

3268 \: 


