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Bu çok sevlmU edebi lefrl
kamıza yakında ba,hyacağı~ 1 

Gmnllw·iyetin. Ve Cumhuriyet Eserinin Bekçisi, Saba.hları Çıkar Siya.st Gat!etedir Yeni Asır matbaasında basılmışbr. 

r er 
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a~~ Seyum Makalede cebhe kurarak doğu Ti grisini 
~ ......... ~talyanların istilisından kurtarmağa çalışıyor 
.G ······· ·!A. enerai'"i)~.B~~~· .. ···;~ .. ··k;;;;g~h~ ...... Ad~;d;···y~;kŞti··· 
!nıkkuınun Habeşler efinde olduğu anlaşılıyor.~u~sa
t .... ~ uvvetlerı Ras Seyumun kumandası altına gırdıler 

................................................................................................................................... , 
~ Kral Emanuelin Mussolini ile arası açılmış mı?Faşizm i 
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ltaJyanların elinde bir silah 
olacağı muhtemeldir. ltalyanlar 
onu Habeşistandaki hareket
lerinin ilk devresinde belki bir 
paravan olarak kullanacaklar
dır. Güksaya Habeş tahtı vaad
edilmiştir. 

. lstanbul IJ.Musso/uu 
lıtıin 14 (Ô%el) - Soma· 
/\ en ta tavin 

200 
nın~ış şeflerinden 

Sonıa1· O sılablı askeri ile k ı sınırı 
l.lvvet'- . nı geçerek Habeş 

A 1erıne ·1t h '"'tavin S ı 1 ak etmiştir. 
hareket· 0.nıali yerlilerinin kendi 
,.. ını t k. 
0Yle11ıi~r a 1 P edeceklerini 
1 ... ır. 
stanb l 

lif ka u 14 (Özel)- Muhte-

~~rler ~~~~ardan . gelen ha-
ır kabile Somalı askerinin 

~ ~- başkanının kuman-

dası altında Habeşlere iltihak 
ettiğini teyid ediyorlar. 

Adis-Ababadan gelen haber
lere göre şimal cephesinde de 
Italyan ordusundan firar ede
rek Habeşlere iltihak eden 
Eritreli askerlerin sayısı günden 
güne çoğalıyor. 

iltihak ed nle t9 
16 bin kişi mi? 

Londra, 14 (Ö.H) - ltaJyan 
tebliğleri bir çok Habeşlerin 

kendilerine iltihak ettiğinden 
bahsetmektedir. Buna mukabil 
bir Habeş resmiğ tebliği So
malideki yerJi askerlerin he-
men tamamı Habeşlere iltihak 
etmiş bulunduğunu bildiriyor. 
Somali cephesindeki yerli as
kerler sekizer bin kişilik iki 
fırkadan ibarettır. 

Aksum düşmemiştir 
lstanbuJ, 14 ( Telefonla ) -

Berlin telsizi Romadan aldığı 
bir habere atfen Aksumun 
ltalyanlar taaafından zaptedil
diğini bildirmiş ise de bu ha
ber ne Romadan ne de diğer 
kaynaklardan teyit edilmemiştir. 

ltalyanlar ne diyor? 
Roma 14 (Ö.R) - Habeşis

tanda Entişo mınta kasında yeni 
bazı aşiretlerin ltalyan kuman· 
danlığına inkıyatları bildiriliyor. 

Resmen teyid edilmemiş ol
makla beraber Aksumun ltal
yanlarca alındığının emri vakı 
olduğu öğrenilmektedir. Ro
maya gelen haberlere göre bu 
şehir bir kaç gündenberi ltal
yanlar tarafından tutulmakta· 
dır. Buradaki yerli kıpti papas
lar ltalyanlara inkıyad etmiş· 
lerdir. ltalyanlar Aksumdaki 
kiliselerle dini abidelerin top 
ve bombardıman ateşinden mü· 
tt~essir olmaması için kat'i bir 
hareket yapmamışlardır. 

ltalyan lebllğl 
Roma, 14 (Ö.R) - Habeşte 

hiç bir faaliyet yoktur. Kaza
nılan yerlerde temizleme hare-

Haıar111 kapıları talıkim ediliyor 

flabeş impa1atom ~·ı imp01a oriçe Ariı)J·Ababa taki sığmak/an gczi}'Ollar 
keketi devam e- arazide ltalyan iş 
diyor. Bir yerli çileri 8 günde yap 
taburu, üzerine mışlardır. 
ateş eden Ha- Paris 14 (Ö. R) 
beşJeri dağıtmış, " Progre dö Li· 
bunlar biri Ras yon,,gazetesi Ha-
olmak üzere 22 beşıstanı tanıyan 

ölü bırakmışlardır bir doktor imza-
Somali cepbesin- sile yazdığı yazı· 
de birşey yoktur. da Ras Güksanın 

De Bono ihanetini bizim 
Aduada Avrupa zibn ye-

Londra, 14 (Ö- timizle düşünmek 
zel ) - Asma- Ras Kasa doğru olmaz. 
radan bildiriliyor: ltalyan orw 1 o şimdiki imparatoru bir 
dusu başkumandanı general gasıp telakki . ettiği için ona 

Ras Seyum vaziyeti 
kurtardı 

Berlin, 14 ( Ö.R ) - Adis
Ababadan bildiriliyor ; Ras 
Haile Selasiye Güksa'nın Ital
yanlara dehı. let etmesi yüzün· 
doğu Tigref.. nin kolaylıkla Ital
yanlar eline geçeceği ümidi de 
suya düşmüştür. Zira Ras Seyum 
kuvvetleri yıldınm gibiyetişerek 
Makale üzerinde cebhe kurmuş 
ve Italyan ileri hareketini derhal 
önlemiştir. Italyaolar Ras Guk· 
sanın teminatına inanarak mu-
maileyhin kumandasındaki 15 
bin askerin de ayni yolu takip 
edeceğini ve kendilerine teslim 
olacaklarını umuyorlardı. Hal
buki bu kuvvet duşman tara
fına geçmek şöyle dursun 
derhal Ras Seyumun emri altına 
girmiştir. İtalyan kaynağından 
verilen bir haberde Makale lle 
ile Adis-Abab arasındaki irti
batın kesildiği bildirilmişti. Bu 
haber de doğru çıkmamıştır. 
Zira Makele Hebeşlerin elinde
dir.~aten Ras Guksanın diyevi 
de amuca zadesi olan Ras Seyu Kral Emanoel 
mun daha önceden bu ihanet lin telsizi ltalyada, bilhassa 
hareketini sezerek harekete NapoJide büyük karışıklıklar 
geçtiğini göstermiştir, Guksa çıktığını, kadınların harh aley-
Italyanlara dehalet etmezden hinde nümayişler yaptıklarını 
bir gün evvel imparator tara- bildiriyor. Aynı kaynağın ha· 
fından Adiı Ababaya davet berlerine göre, bütün Italyada 
edilmişti. Bu davetten maksat şevk ve hevecan, gittikçe ha-
kumandayı elinden almak ve raretini kaybetmekte imiş. Do• 
bu cephede tehlikeli bir duru- ğu Afrikasma giden askerlerin 
mun önüne ieçmekti, basit bir geçid resmi yaparak 

Napolldekl nUmarı,ıer Habeşistanı bir hafta içinde 
lstanbul, 14 (uzel) - Ber- _ Sonu üçüncü sahifede _ 

============:::::::=:======== De Bono ve genel kurmayı 

bugün büyük debdebe ile 
Aduaya girmiştir. Günlerden
beri bu maksatla hazırhklar 

yapılmakta idi. Böylece ltalyan 
Genel karargahı Aduaya nak
ledilmiştir. 

Romanya - Yugoslavya ve Türkiye 

Abıdeyl dlktller 
Roma; 14 (Ö.R) - Aduada · 

1896 harbı ölülerine dikilen 
abide General de Bono tara
fından açılmıştır. Bir kaya par
çasından ibaret olan abidenin 
üzerinde 1896 He Aduanın zaptı 
tarihi ve şu kelimeler yazılıdır: 
'1 Intikamı Alınan 1897 ölüleri-
ne ... ,, 

Törende sivil ve süel me
murlarla yerli bir çok kimseler 
bulunmuşlardır. 

Yol inşaatı hızla yürüyor. 
Yapılan pist üzerinden ilk kam
yon Aduaya varmışbr. (40) kilo
metrelik olan bu yolu çok aarp 

Zorlama tedbirleri yüzünden ltalya ile alış · verişi 
kesmekten görecekleri zararın tazminini istediler 
Roma, 14 ( ô.R ) -

ltalyaya çok ihracatta 
bulunan Romanya - Yu
gosla vya ve Türkiye 
zorlama tedbirlerine gö
re ita lya iıe alış verişi 
kesmekten görecekleri 
zararın tazminini iste
mişlerdir. Şimdiye ka
dar buna cevap vere
cek kimse bulunma
mışhr. 

Cenevre 14 ( O. R ) - Saat B. Eden 

15,30, lngiliz, fransız, Yunan 
ve Romen finansal eksperlerin
den mürekkep komite ltalyaya 
karşı 16 ıncı maddeye uygun 
olarak tatbik edilecek finansal 
zorlama tedbirlerinin müessir 
olması için gereken şartları 
görüşmüştür. 

Saat 18,15 de, 53 devlet 
konferansının bir şubesi olan 
finansal komite uzun bir top· 
Jantı yapmış ve müzakereler 
gizli cereyan etmiştir. Bunun 

· neticesinde komite bugün kon
feransa vereceği raporun met
nini haz1rlamıştır. 

- Sonu yedinci sahifede. -



ı---------------- --

Habeş 
Çıkmazında 

Okurlar, bütün dünyayı he· 
canla ilgilendiren harb haber· 
!erinin pekaz hakikat kokusu 
taşımasından şikayetcidirler. 
Dünyanın dözt köşesinden bir· 
birine uymıyan, yahut ta bir
birini tekzip eden haberler ge· 
liyor. Buna şaşılmaz da. Zira 
barb başka türlü yapılmaz.Cep· 
helerde boğuşan kuvvetlerin 
arkasında bir de yalan harbi 
vardır. Hadiselerin içyüzünü 
gizliyen, onları tanııımaı hale 
koyan eller, hazan resmiğ teb· 
liğlere kadar uzanırlar. Bu du
rumda hakikatı bulmanın ne
den güçleştiği koylıkla anla
,Uır. Dünya ajanslarının ver· 
dikleri haberler bile Habeş 
veya ltalyan süzgeçinde geçen 
geçen haberlerdir. Sonra siya
sal sempatilerin borada oyna· 
dığı rolü küçük görmeyiz. Bile 
bile şu veya bu ulusun propa· 
gıuwla dellalı olmaktan z.evka.laıı 
aytarlar vardır. Savaş yapan 
ulusJann harp cepheleri kadar 
cephe gerisindeki morali 
korumaya, düıaya ltamoyuna 
kendi silahlarının zaferine inan
dirmağa ne kadar çok önem 
verdikleri düşünülürse bütün 
bu propaganda yayımına hay
ret edilemez. 

Bize gelince, aldığımız ha
berler muhtelif Avrupa ajans· 
lannın, telsiz istasyonlarının 
yaydıkları haberlerden başka 
birşey değildir. Anadolu ajansı 
bu kadar geniş akisleri olan 
bir savaşta kıpırdamak lü
zumunu duymamış, Türk ba
sınını mümkün mertebe haki
kate ulaştıracak haberleri biz· 
zat vermek kapasitesini gös
termemiştir. Adis-Ababadan, 
Asmaradan gelen yığın yığın 

haberler arasında Anadolu 
ajansının kendi aytarlarından 

aldığı haberler de olsaydı ga· 
ıetelerimizi dolduran radyo 
baberlerini daha kontrollü bir 
tekilde okurlarımıza sunmak 
kabil olurdu. Bugün için bü
tün kaynaklardan aldıklarımızı 

aynen vermekten başka çare 
yoktur. Bunların hangisi doğru, 
hangisi yalan.. Bunu tayin et
mek işi okurların kendi mu
hakemelerine kalmıştır. 

Zorlama makinesini kurma
ğa çalışan Uluslar sosyetesinin 
gözünde harb cephelerinde elde 
edilecek sonuçların değeri yok

tur. Bunlar, vaziyeti değiştir

nıiyeceklerdir. Mütearrizler çok 
daha geniş topraklan ellerine 
geçir sel er bile Cenevrenin ka
rarlaıına boyun eğerek sı· 

nırlarına dönmedikçe zorlama 
tedbirlerinden vaz geçilmiye· 
cektir. Cenevrenin iidişinden 
ancak bu anlaşılabilir. Ve da
vanın asıl korkunç noktası da 

budur. Italyanlar böyle düşün
miyorlar. Bir kez hedeflerine 
vardıktan sonra hiç bir kuvve
tin kendilerini Habeş toprak· 
!arından çıkaramıyacağını iddia 
ediyorlar. 

Tabantabana zıd olan bu iki 
görüşten hangisi üstün çıka

caktır? ltalyanlann dedikleri 
olursa Uluslar sosyetesinin pres
tiji de,otorıteıi de sıfıra düşecek 
tir.Bilakis Zorlama tedbirlerinin 
etkisini gündengüne arttırmağa 
ihtiyaç görülürse o zaman da bu 
gidişin yeni bir Avrupa harbine 
varmaması imkansızdır. Bu ka
dar nazik olan davanın ko
tarılmasını yalnız Habeşlerin 

mukavemetleri kolaylaştırabilir. 
Habeş ordusu yıpratıcı bir 
mukavemet göstermekte de· 
vam ederse, belki o za
man, Romada Afrika sefe
rinin yürümiyecek bir sefer 
olduğuna inanılacak, uzlaşma 
yolu açılacaktır. 

• ş a·a HABERLERİ 
Halkevinde yeni çalışma hazırlıkları 

Halk dersaneleri ve orta 
T ahsi kurs arı açılıyor 
İzmir halKevinde yeni yıl ça· 

Lşma hazırlıklarına başlanmış
tır. Halkevi yönkurulu ile k ,
mitalar sık sık toplantılar ya
parak yeni yıl çalışma programı 
üzerinde konuşmakta, gereken 
kararlan almaktadırlar. 

Hatırlarda olduğu üzere, 
lzmir Halkevi halk dersaneleri 
ve kurslar şubesi, geçen yıl 

orta tahsil kursları açmıştı. 

Orta tahsilini bitiremiyen bir 
çok gençler, muktedir öğret
menlerin dert verdikleri bu 
kU1'9'!ara de.am ederek &ilgi
lerini arthrmışlardır. Bvndan 
batka okulların tatil bulunduğu 
mevsiırıde attlaa ikmal imti
hanları kursları da çok verimli 
olmuş ve okullarında ikmale 
kalan talebeler, bu kurslara 
devam etmek suretiyle sınıfla
rını geçmişlerdir. 

lzmir Halkevi halk dersa· 
neleri ve kurslar şuğbesinin 
hazırladığı yeni yıl çalışma 
programına göre, bu yıl da 
orta tahsilini bitiremiyen genç
ler ve yurddaşlar için kurslar 
açacaktır. Yapılması gereken 
bütün hazırlıklar bitirilmiştir. 
Tabiiye, riyaziye, İngilizce, 
Fransızca dersleri verilecek 
olan bu kurslar bu yıl da 
Dumlupınar ilk okulunda açı· 
lacaktır. Bu kurslara devam 
etmek iıtiyenler her gün öğ
leden sonra birer fotoğrafla· 
rile Halkevi sekreterliğine baş-

Mekteplerde 
Nüfus sayımı için 

Konferanslar 
Dün kültür bakanlığından 

kültür direktörlüğüne bir bil
dirim gelmiştir. Bunda bu haf
ta içinde bütün ilk ve orta 
mekteplerle !Uelerde nüfus sa· 
yımı hakkında konferanslar ve
rilmesi bildirilmişiir. 

Tıre - Çatal 
Şosesinin inşasına 
Hemen başlanacak 
Dün sabah toplanan llbaylık 

daimi encümeni ilbay Fazlı 
Güleç'in başkanlığında saat 
on dörde kadar fasılasız çalış
mış ve birçok bayındırlık işle
rini ihale etmiştir. lzmir - Tor· 
balı yolunun bazı yerlerine 
dıvar çekilecek, Tire - Çatal 
şosesinin inşasma da başlana

caktır. 

---
vurarak kayıtlarını yaptırmalı

dırlar. 

Kursların ile gün açılacağı 
ve derslere saat kaçt• başla· 
nacağı ayrıca gazetelerle 
ilan edi~ecektir. 

lzmir Ha kevi halk dersleri 
ve kurslar şubesi, ilk tahsille
rini bitirmiyen yurddaşlar için 
de ayrı bir kurs açacaktır. 
Şimdiki halde bu kursların ha· 
zırlıklarile uğraşılmaktadır. Ana 
dil, Yurd bilgisi, tarih, coğraf
ya ve hesab dersleri veril~&k 
o an bu lwrslanıı da oe za • 
man açılacaği gazetelerle ilan 
edilecektir. Istiyenfer, birer fo· 
toirriJarile fimdiden Halke
vine başvurarak kayıdlarını 

yaptıra bilirler. 
İzmir Halkevinin açacağı bu 

kursların sağlıyacağı fayda· 
!arı uzun uzadıya yazmayı artık 
buluyoruz. Bilgisi olmıyanların 
hiç bir işte muvaffak olamadık
lari ve bele iş bulmakta ne 
kadar güçlük çektikleri göz ö
nünde tutulursa, açılan bu kurs 
!arın önemi kendiliğinden anla
şılır. Bunun içind;rki, bu kurs· 
lar, orta tabsilierini bitiremi
yenler için büyük fırsattır Ge
rek orta tahsil kurslarına de
vam etmek ihtiy:?.cında olan 
gençlerin, önlerine açılan bu 
fırsatı kaçırmıyarak derhal halk 

• evi sekreterliğine başvurarak 

kayıtlarını yaptırınalarını ögüt· 
!eriz. 

Bir yokuşta 
İki kamyon çarpışh 

Bir yaralı var 
Evvelki gün lzmir - Torbalı 

' yolunda Necipbaba yokuşunda 
bir otomobil kazası olmuştur. 

lzmirden Torbalıya gitmekte 
olan yedi sayılı kamyon Üçpı· 
nar çiftliği yakınındaki yokuşta 

Torbalıdan lzmire gelmekte 
olan 108 numaralı kamyonla 

çarpışmıştır. Bu müsademe ne
ticesinde yedi numaralı kamyon 
devrilmiş ve şoför muavini ha· 
fif surette yaralanmıştır. 

Yaralı, İzmir memleket has· 
tahanesine getirilmiştir. Diğer 

yolculara biışey olmamış ve 
şoför tutularak adliyeye veril· 
miştir. 

•••••••••••• 
Muhtarlık ı,ı 

Eylül ayı içinde uray bölge· 
!erinde 2021 muhtarlık mua
melesi yapılmıştır. 

BU AKŞAM 21,15 de 

ELHAMRA Sinemasında Telefon : 2573 

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

fından yarablan 

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

Harbden sonra Fransaya sığınan bir Rus kadınının 
döndürücü macerası. 

Aynca: PARAMUNT JURNAL'da Habq imparatoru 
Fransızca olarak dü:ıyaya hitap ediyor. 

BALKAN OYUMLARI, Son yarışlar, mükafatların da-

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

sinemadan sonra her tarafa otobüı ve tram· 

lkiçeşmelikte bir cinayet 

Bekçi Kadir müstakbel 
Kayınpederini vurdu . . 
Evvelki gün Ikiçeşmelikte 

Kabakçı ~kağında bir cinayet 
olmuş, bekçi Kadir adınde biri 
müstakbel kaimpederi kahveci 
hafız Mehmedi tabanca kurşu
nile ve bıçakla ağır surette ya· 
ralamıştır. Hadise şöyle olmuş· 
tur: 

Karataş mahallesi gece bek
çisi Kadir bir yıldanberi lki
çeşmelikte oturan kahveci bay 
Mehmedin on beş yaşındaki 

kızı ile nişanlı vaziyetinde bu
lunmakta idi. Kızın yaşı evlen· 
mesi içisı küçiik oldujaadaa 
bir müddet beklemesi la
zımgeliyordu. Bekçi Kadir 
mu.takbel kayın ped.eri olacak 
Mehmede iki yüz lira vererek 
bir kahve açmasına yardım et
mişti. Kadir bu parayı verdik· 
ten sonra kayın pederi ile ni
şanlısı kendisinden yüz çevir· 
mişlerdir. Nişanlısının kendisile 
evlenmiyeceğini anlıyan Kadir 
kayın pederine başvurarak evel
ce verdiği iki yüz lirayı iade 
etmesini istemiştir. Mehmet bir 
çok defalar " bugün gel yarın 

Kabarık blokajlar 
Üzümle kapahlacakhr 

Üzüm kurumu direktörü bay 
Ismail Hakkı Veralın Ankara
dan geldigini dünkü sayımızda 
yazmıştık. Haber aldığımıza gö· 
re Merkez bankası emrindeki 
muhtelif devletlerin kabarık 
blokajları kurum tarafından 

gönderilecek üzüm mahsulü ile 
kapatılacaktır. 

B. Sabri 
lstanbul emniyet direktörlü· 

ğü ikinci şube yardirektörü ve 
lzmirin Adli kısım başkanı B. 
Sabri vekalet emrine alınmıştı. 
Bay Sabrinin tekrar vazifesine 
iade edildiği s.:vinçle haber 
alınmıştır. 

lzmirde 
tanılan ve 
kutlulanz. 

herkes tarafından 

sevilen bay Sabriyi 

.. ~ 1 • 1 •• • 

Damızlık alınacak 
lzmir köyleri için yeniden 40 

tane damızlık boğa alınacaktır. 
Bunlardan yirmisi boz ırktan, 
yirmisi de mutafan ırkından 
olacaktır. Köylerden gelip zira 
at bankasında toplanmı~ olan 
paralar ile bugün Merkez 
baytarı bay Cemil. Karaca bey 
harasına giderek ve oradan 
bogalan alıp lzmire getirecek
tir. 

Çamaltı 
Tuzlasında stoklar 

350 Bin Tonu Buldu 
lnhisarların Çamaltı tuzla

sında bulunan istok tuz mik
tarı 350 bin tonn bulmuştur. 
Tuz istihsalat mevsimi devam 
ettiği için tuzlada halen bin 
amele çalıştırılmaktadır. Tuz 
istihsal mevsimi Teşrinisaninin 
ilk gününe kadar devam ede
cektir, 

Y akmda tuzlada sofra tozu 
değirmeninin inşasına başla
nacaktır. Amele çocukları için 
mekteb ve memurlar için de 
daha bir kaç evin inşasına da 
yakında başlanacaktır. inşaat 
için lazım olan taş Çığliye ka
dar döşenecek olan dekovi!le 
taşınacaktır, Dekovil hattımn 
döşenmesine başlanmıştır. 

gel ,, diye işi uzatmıştı. Hadise 
sabah Kadir vazifes'nden dö
nerek Mehmedi lkiçeşmelikteki 
evinin kapısında beklemiştir. 
Mehmed kahvesini açmak üıere 
sabah saat 5 te evinden çıkınca 
Kadır kendisinin üzerine hücum 
etmiştir. 

Boğuşma bir müddet devam 
etmiş ve bu aradaKadir bir gün 
evvel satın aldığı bir bıçakla 

Mehmedi boğazından ve yü
zünden yaralamıştır. Mütecaviz 
Bununla da iktifa etmiyerek 
belinden çektiği tabancasını 
altı el boşaltmıştır. Çıkan kur· 
şunlından birm Mehmedin ıne
saaeaioe isabetle içenle k.almıı, 
diğer kurşunfar boşa gitmiştir. 
Tabanca inkita yaptığından üç 
kurşun da ateş almıyarak şar· 
jörde kalmıştır. 
Kadir sulh ceza mahkemesine 

verilerek sorgudan sonra tev· 
kif olunmuştur. itirafında "pa
ramı çekerek kızı vermediler. 
Ben de kızı, anasını ve baba
sını öldürmek kararını verdim 
de bu işi yaptım,, demiştir. 

Ekonomi haftası 
Ayın 23 ünde başlıyor 
Ayın yirmi üçüncü günü baş· 

lıyacak olan ekonomi haftası 

hazırlıklarına şimdiden önemle 
başlanmıştır. Haftanın devamı 

müddetince şehrimiz ilk ve or
ta okullarında talebeye öğret· 
menleri tarafından ekonomi 
haftası hakkında konferanslar 
verilecek ve parti müsabakaları 
tertip olunacaktır. 

Kazalarda 
Sayım ı,ıerl kontrol 

Ediliyor 
Ilbaylık sayım bürosu şefi 

Bay Dilaver ve istatistik di
rektörü Bay Nazım Pazar gü
nü Seferihisar ve Dikili ilçele
rine giderek sayım işlerini göz
den geçirmişlerdir. Görülen lü
zum üzerine Seferihisarda bü
tün sayım ve kontrol memurla
rı davet olunarak kendilerine 
verilen direktiften sonra sayım 
mıntakalarına dağılmışlar ve 
bir tecrübe sayımı yaptırı'mış 

ve iyi sonuçlar alınmıştır. 

Ur ayda 
Yukarı mahalh\tta 
bayındırlık ı,ıerl 

Şarbay doktor Behcet Uz 
yıllardanberi ihmal edilen yu
karı mahallatın bayındırlık işine 
beş yıllık bayındırlık progra· 
mında ayrılan kısmın önemle 
tatbik edilmesini alakadarlara 
bildirmiştir. 

Son bir ay içinde yukarı 

mahallatta birçok lağım, yol 
ve istinat dıvarları inşa edil
miştir. -
Balıkyağı çıkh 
Eczacı Kemal Aktaşın Nor· 

veçyada hususi olarak hazır

lattığı fevkalade bir asitli ba
lıkyağı dün gümrükten çıkmış· 
tır. Hilal eczahane sinin bu ya· 
ğında gıda kuvveti çok yük
sektir. Kemal Aktaş balıkya· 
ğuııızı Hilal eczahanesinden 
başka yerlerde sattırmıyaca· 
i'tm diyor. Yağ hafif bir hula
sadır, yaş mahsulün özü de 
aziz eczacımızın sözünü dinli
yerek havaların serinlemesini 
beklemek gerektir. 

Kaç kişiyiz? 
.N°ttL~'.l.k. Ze~J. 

Cümhuriyet Merke:t 
bankası mail 

mu,avlri 

Rakam aramak, bulmak ve 
beğenmek hususunda ne kadar 
titiz davranırsak davranalım şu· 
rasını teslim etmek lazııngelir 
ki memlekette bir · atistik 
hareketi uyanmıştır ve b_u 
hareketten ali kadarların jstı· 
fade edebilmesi için istatistik 
idaresi "mümkün olan,, ı yapı· 

yor. Zaman zamaa intişar ede~ 
ve her biri biF suretle ı:aJibl 
alal<a olan monografiler bir ta· 
rafa dursun, idarenin yıllıkları 
bu vaziyetin şahididir. Meııı· 
leketin nüfus ve sıbhatiııe, 

maarif ve adliyesine, zıraat fC 

sanayyiine, ticaret ve ınaliye· 
sine, nafıa ve sairesine ait ab· 
val ve harekat hakkında yıl· 
lıklardan mücmelen müstefit 

olmak imkanı bulunduğu S'~1 

tatsaiü. ve teferrwt s~ııı s 
monoıırafiler de çok faidefi bi· 
rer 111erci, teşlııit etnıeiııteditl"' 

Memleketin istatistik saba5 

iiı'erinde görlerimizi dof.rşlırıt"" 
ken bir takım ehemmiyetli b0!' 
luklara da tesadüf ettiğiJllİİ 
yok mudur? Şüphesiz ki Y~ 
dır. Umum memlekete şa 

nüfus harekatı, zeriyata rek01' 
teye müteallik rakamlar bO 

·tir meyanda pek ala sayılabı • 
Fakat insaf ile teslim etıı:ıe 
lazımgelir ki bu noksanları iı: 
tatistik idaresine değil, ıııe~. 
lekı:tte köy teşkilatının, teŞ fi 

!atı mevcudeye rüşeym olııı' 
lazımgelen köy idaresinin b~ 
nüz taazzuv edememiş ~ul~~. 
masına izafe eylemek ıkW"" 

eder, ve yine hiç şüphesiı ~ 
ve emsali mühim botluklar 'f b' 
nız ihsai zaviyeden değil, da 11 
başka ve daha mühim ba'f'el 
bakımlardan da bir an e~. 
izale edilmelidir. işte o boşl ~ 
lann dolmasına intizaren bulf eli 
de istatistik idaresi, yukatl J 
irad eylediğimiz ıualın, 1 li• 
memlekette kaç kişiyiz, su• 

0
• 

nin cevabını vermeğe hazır!~ 
maktadır. . ~·· 

1927 senesine gelinceY~. p; 
dar yukarı ki suale kat 1 ~tıl 
cevap vermek imk;\nı hiç yo fi' 
1927 de bu suale cevap lıİ' 
rildi. Fakat aradan yedi ~etjlll 
senelik bir müddet geçtik Jİ' 
sonra itiraf etmeliyiz ki ke;:,r 
mizi bugün yine o 1917 .;,• 
h. d b' - lk' "3 
ın en ır gun evve ı kl'' 

y~tte imişiz gibi hissetıııe detıl 
yız. O kadar meıak ve a 

0
o 

helecan içindeyiz. Nüfusuııı0ı ~j 
miktarı nedir? Bu hususta ı• 
tahminler birbirini biç tutıı;~ 
yor. 14 milyondan başlat•;0, 
15, 17, 20, hatta 25 mil( of· 
kadar ortaya rakaınlar atı ıY ıfJ· 
Hakikat nerededir, biltııiY0r1,. 
Mesela üzerinde ne kadar &ır· 
vakkuf edilse, ne kadar sa riO' 
sızlık gösterilse o kadar ~~taf. 
dedir. Nüfusumuzun .11" t şo· 
milli hayatın hangi faaliye 
besile alakadar değildir? .. 

• .. • afll" 
Klasik bir tasnif ihsa1 ta' 

liyatı dörde ayırır: lstibz•'• el"' 
dat, telfik, istintaç. Bu~del1 
hiç birinin ehemmiyeti diğetlııiıe· 
az olmamakla beraber de ı:'~ 
bilir ki istihzardan vukubuiıa itip 

-ıeıır 
en ufak bir falsonun mu . .,tJ~ 
d. - li üzer• 
ıger üç ame ye ısfl" 

müessir olmaması, blJll foJI 
cümlesini birden az v~ya 10~· 
tağlit eylememesi iınkinl iıPd' 
tur. istatistik idaresi iş~e lt1are 
bu istihzar devresiud~dır· 1jllll'

1 

ihsa mevıuunu tesbıt, ~ · ıe' 
tertib ve vesaiti maliyesı~_..,el 

·ııı~ ... ~ 
mın eylemiş, 20 T eşrı d• ,ı 
gunu yapılacak asıl tada ııtlde' 
vesaiti o güne manen ~dot• 
ten hazırlamakla ıneşgu ,,,.. 

- Sonu 4 fıııca salti/dt 



~· '•• rlnlaval teae ---= 

Sonıaliden binlerce 
Yerli asker Habeş 
Ordusuna iltihak 

Ettiler. ·-1 - 8aştaıa/ı 1 nci sayfada - -e e . 
h 

geçıreceklerini umanlar 
arbın 'tt"k h gı ı çe çetinleşen saf-

halarından sürekli bir barba 
azırlanmak . b d • . . , ıca e ecegını 

an nrr~ t t • 1 
liaı " a c.ıır ar. 

1 nıar te1 zib edl>O~lar 

Y 
1" ' an~u' , 14 (Özel) - ltal-· 

an ş h" 1 . d e ır crmde harb aleybin-
~,e ayaklanmalar olduğuna 
l,apolid k ' 
ann . e as er sevk edilirken 

eıerın ve ' . .. ·· 1 tu" I.. zevce.erın guru -u h~d. 

b a ıse er çıkardıklarına 
u k ' 

le .. ıtrgaşalıkta yaralananlar 
ı· olenler olduğuna dair Ber
ın tel · · · p . sızının haberleri Roma 
arıs t ı . 'l 

ltaı e sızı e yalanladı. Bütün 
Y~a Şenlikler d~vam ediyor. 

ırana Mussollnlnln 
p . Ara~ı mı açalmış? 
arıs 14 (Ö R) "P t• p ti· · - o ı a-

lıyen .. 
llıub b ;• . gazt:tesının Roma 
Vikta ırı Mussolini ile Kıral 
lif ~ Eınanoel arasında ihti-

d. aberlerini yalanlıyor ve 
1Yor ki: 

iki- Kral aylesi erkamndan 

2Önd::ensi? şarlii Afrikaya 
tir lllesıne mdsaade etmiş-

Y~i ~:l~ına tedbirlerinin ga
.. şızıni mahvetmek oldu
ltı için b laca.. unun kır allığı öa sar-
dün gı şüphesizdir. lngiltere 
talh!anın en eski meşruti kı
olup2ln1ı sa~smakta menfaati 

0 llladıgını düşünmelidir.,, 

Hayali 
Itaı - . • . • . • 
A Ya ıle Almanya 
tasında anlaşma 

b Yoktur 
oer)i tett. 11 13 (A.A) - Salihi-

'-d r lllahafil silah ve ham 
~e ~erUnıesi hakkında btr 
Yll:, n-Italyan anlaşmasına dair 

•ncı 
kfiayı hallle~leketlekrde çıkan 
lllekt ya ı olara tavsif et-
•ıılaş e ve bunun Almanyanın 
arz Gıazhk dışında kalmasını 

ll eden B H'tl . . ayk · ı erın sıyasına 
•rı ola .. 

dır} cagını habrlatmakta-ar. 

a, Dostluk teminatı 
0ına 13 ( Ditaı A.A ) - Voce 

lu1- tYa gazetesi B.Edenin dost
" eın· 

diyor ki~natını protesto ederek 

Italyad 
de.. a bu tezahürler sa-

"e g'"l'" 
tedir. A~ unç. telakki edilmek-
inile . denızdeki lngiliz ge-

rı dah . . 
2eıniJ... . . a şımdıden ltalyan 
l "'rının l· 1 ar. Ital se al1l arını almıyor-
•alaşı /a~-Habeş müstemleke 
h.rek aşıst Italyaya karşı bir 
h 1. etle bir d'" l . a •ne .. unya mese esı 
ltaı a-etırılmiştir. Faşist 

Ya tahri d'I 
Çlink·· P e 1 mele istemiyor. 

lnüdr~ h~kkını ve kuvvetini 
llıiştir. hır devlet haline gel-

Y eni Leh 
l<abinesi 
. Patis 14 (Ö 

bı)dir'Jd·-· .R) - Evvelce 
b• 1 ıgı "b" ınesin· gı ı yeni Leh ka-
karı1 ~ Yapınağa eski iç ba
ediJrn · : Kosolyovski memur 

ıştır Y . k 
&al le h • • enı abinenin sıya-
e k ç esıni ta . . . k' r en 1 yın ıçın va ıt 

başka 0 
tnakla beraber cumur 

nının t . . 
tıacao. o orıt~sıne daya-

~1 tah · '7 rnın ed~iyor. 

C~nclN·1 S 1\ 
20 1ı u ?s ayımı 

kteşrın Pazar 
Sayımın b'tt·-. h rili 1 ıgı aber ve-
nceye k d 

Ylaak a ar evden çıkmak 
lır. Çıka 1 · · •t h . n ar ıçın para 
•pıs cezası vardır. 

lngiltere ltalya Arasında Loi~.~orç 
b••t•• •• ·b ti k •k Uluslar sosyetesi u un m nase e er esı Çıkmazdadır diyor 

Londra, 13 (A.A)- Bay Loid 

ita yan Gaze· eleri lngiltereye Hücum 
Ediyorlar. Ekonomik Zorlama 

Harba Müncer Olacak: Diyorlar 

Corç Sunday Ekspres gazete
sinde çıkan bir makalesinde 
diyor ki : 

Bay Laval ve Mussolini yal
nız mutedil zecri tedbirler tat· 
biki için mutabık kalmışlardır. 
Buna mukabil Italyanlar Tunus 
hakkındaki bütün metaliplerin
den vazgeçmekh..dirler. Fransız 
diplomasisi şayanı hayret bir 
maharetle Uluslar sosyetesini 
öyle bir çıkmaza götürmüştür 
ki, sosyete bu çıkmaz içınde 

ltalyaya zarar veremez. 

-----------------------Roma 14 ( Ö. R) - Gaze- nale D:talya ,, diyor ki : Ce-
teler Ingiliz hükumetince ltal- nevrede mütaarrızı tazyike ça-
yaya karşı zorlama tedbirleri- lışıyorlar. Habeşistanda#~ düş-
nin gittikçe genişletilmekte ol- man aşiret reislerinin Italyaya 
duğunu lngiltere ile ltalya ara- inluyadı ve şehirler ahalisinin 
sında telefon, mektup ve tel- Itah·anları ıyı karşılamaları 
graf muhaberatının da katedil- gösteriyor ki Cenevrede taar-
diğini yazıyorlar. ruz denilen hareket Habeşler-

Bir Fr nsız gazetesi- ce bir kurtuluştur ( ! ? ) 
nln mUtaleası 
P . 14 (ÖR) "R d"" " Lavaro Faşista ,, diyor ki: 
arıs, . - ogre o 

Jirond,, mecmuası diyor ki : Eğer Lavalin dediği gibi. süel 
Mussolini 1934 deki sözlerile zorlama tedbirleri hiç düşünül-
Türkiyenin emn;yetini kaybet- memişse Fransız ulusu eko-
tiği gibi ltalyan gazetelerinin nomsal zorlamanın ayni kapıya 
iki senedenberi yaptıkları neş- çıkacağını bilmelidir. Arhk ta-
riyat aynı suretle lngiltereyi arruz meselesi yoktur. ltalya-
kuşkulandırmış ve bugünkü ha- nın mı, yoksa meşru ve gayri 
rekete sebep olmuştur. meşru bütün vasıtalarla ltalya-

Lavaro Faşlsta ya karşı filolarını Akdenizde 
Ne diyor toplıyan lngilterenin mi müte-

Roma, 14 (Ö.R) - " Cur- arrız olduğunu tayin etmelidir.,, 

ihtiyaçları yokmuş 

Roma, 14 (Ö.R) - Tribuna 
gazetesi bugünkü sayısında 
"lstenilmiyen şey reddedil
mez,, başlığı altmda yazdığı bir 
makalede diyor ki: "ltalya on 
üç yıldanberi dışardan bir san-
tim jstikraz etmemiştir. Bugün 
de böyle finansal bir yardıma 
ihtiyacımız yoktur. Eko
nomik mahjyetteki zorlama 
tedbirlerine, bay Edenin 
boykt tehlikelerine gelince 
ltalya bundan da müteessir 
olmıyacaktır. Zira memleketin 
uzun zamanlar ihtiyacını karşı
lıyacak kadar petrol depola-
rımız vardır. Alkolü pancardan 

. çıkartacagız. Kömür yerine su 
kuvvetinden istifade ederek 
elektrik kullacacağız. Hiçbir 
suretle dışarıya ihtiyacımız ol
mıyacaktır. 

B .. Laval Pariste 
Paris, 14 (Ö.R) - Başbakan 

B. Laval pazar tatilini muteakip 
sayfiyeden Parise dönmüştür. 

Bay Laval hemen Kedorseyde 
ltalya sefiri bay Cerutiyi ka
bul etmiştir. 

Yemen 
Sula:rında 

lstanbul, 14 ( Telefonla ) -
imam Yahya Yemen sularını 
korumakta olan müdafaa nok
talarını takviye etmektedir. 

Salamin tersanesinde 
B. Litvinof 

Ce:nevreye geldi 
Cenevre 14 (Ö.R) - Sovyet 

Rusya dış işleri halk komiseri 
B. Litvinof beraberine komiser• 
lik tecim anlaşmaları direktörü 
B. Bozenblin olduğu halde kon· 
ferans müzakerelerine işfrak 
için -Ceoevreye gelmiştir. 

·Yunan Başbakanı bir ·söylev verdi 
Asker.den · şuurlu disiplin istedi 

Fransız Balkan devletleri başbakanlarının tebrikleri 
Atina, 14 ( A.A) - Atina J seler çıktığı takdirde Yunanis- 1 şacağız. Sizlerden istediğimiz Say lavlar kurulunda 

Ajansı bildiriyor: t&nın halinin ne derece feci sade bir itaat değil fakat bu Paris, 14 ( Ö.R) - Saylav-
Salamin tersanesinde donan- olacağını bilmek için falcı ol- kadar ağır olan vazifemizi so- Iar kurulu finans komisyonu 

· ma sübay ve efradına verdiği mağa ihtiyaç yoktur. Meşhur nuna kadar yapabilmekliğimize başkam B. Malis komisyonda 
söylevde başbakan general Koıı- Bizans münakaşalarını hatırla- yardım için şuurlu bir disiplin- bu akşam başbakan B. La vali 
dilis demiştir ki: tan bu durum 10 Teşrinievvel dir. dinliveceğini bildirmişti. Buna 

Geçen devirler memleketin tarihinde nihayet bulmuştur. 10 Sübaylar ve efrad bu söylevi lüzum görülmesi şu üç sebep-
ne hale girmiş bulunduğunu bi- Teşrinievvel tarihinde yapılan ve hükumeti şiddetle alkışla- ledir : 
liyorsunuz. Teşevvüş hareket- şey bir ihtilal değildir. Bu me- mışlardır. 1 _ Yakında neşredilecek 
leri birbirini takip etmekle ve riçten Giride kadar bütün mem- Balkan pakti l~ln olan idari ıslahat kanunu. 

·memleketin parası boş yere lekette sübayların, ordunun ve Atina, 14 ( A.A) - Atina 2 _ Başkanın 1936 bütçesi 
harcedilmekle kalmıyor, fakat bütün Elen ulusunun talikçilik Ajansı bildiriyor: üzerinde izahat vermesi. 
en önemlisi Avrupa devletleri- ve kararsızlık durumuna karşı Türkiye başkanı general Is- 3 - Ayan seçimin yakın ol-
nin namus ve hürriyetlerini mü- isyan etmesidir. Hatta evvelki met lnönü, Yugoslaya baş ve ması. 
d f h 1 k · ' ·· l d · fi · b'l b d · dış bakanı B. Stoyadinoviç ve Hu"kuAmetin izahatini dinle-a aaya azır o ma ıçın sue evrın şe erı ı e u evrın Romanya dışleri bakam B. 
hazırlıklarını tamamladıkları bir değişmesinden bir sıkıntı duy- Titulesko başkanlığını bildiren dikten sonra komisyon bütçe-
sırada yalnız Yunanistan fırka mamışlardır. Ulus derhal anla- telgraflara cevab olarak B. sinin tetkikine başlıyacak ve 
patırdıları ile meşgul olmakta mıştır ki, bugün vatandaşları Kondilise tebriklerini bildirmiş- hükümet parlamentonun sene 
ve memleketin iç siyasası hak- himayeye muktedir bir hükfı- ler ve Balkan paktına dahil sonu fevkalade devresi için 
kında manasız ve boş .müna- met ve bir devlet mevcuttur. devletler için hayırlı olacak 19 lkinciteşrin tarihini kabul 
kaşalara dalmış zorlanıp duru- Biz E!<!n ulusunun bu güvenine gayretlerde muvaffakıyet te- ederse o vakite kadar bütçe 
yordu. Vahim Arsıulusal hadi- layık olduğumuzu ispata çalı· mennisinde bulunmuşlardır. müzakereye hazır bulunacaktır. 
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B. Edenin Cenevreden 
Ayrılması lmkinsızdır 
Londra, 14 (Ö.R) - Cenevreden verilen bazı haberlere aykırı 

olarak B. Eden Londraya gelmiyecektir. Gerçi kabinenin bu 
haftaki toplantılarında hazır bulunmak üzere Londraya geleceği 
lngiliz çevrenlerinde ümid edilmişti. Bu toplantıların birisi yarın, 
Salı, ikincisi Çarşamba günü yapılacaktır. Fakat şimdi bildiril
diğine göre B. Edenin Cenevredeki meşguliyeti o kadar önemlidir 
ki Londraya gelmesine imkan yoktur. lngiliz çevrenleri yakında 
açılacak olan parlamentoda arsıulusal siyasa münakaşasına Bay 
Edenin girmesini istiyorlar. Bu münakaşa üç gün sürecektir. B. 
Edenin bunda hazır bulunabileceği umuluyor. 

Arnavudluk'la Italya arasında 
gizli anlaşma yapılmış 

lstanbul, 14 (Özel) - Arnavudlukla ltalya arasında gizli bir 
muahedenin aktedildiği Atinadan bildiriliyor. Arnavdluk Italya
dan aldığı paralarla istihkamlar yapmıştır. 

Adis - Ababad~ki ltalyan elçisi 
Roma, 14 ( Ô.R ) - Adia - Ababadaki ltalyan elçiliği erkAnı 

Rusyanın bir teklifi 
Zorlama tedbiri Avusturya, ~facaristan 
ve Arnavutluğa karşı da tatbik edilıneli .. 

Istanbul, 14 (Telefonla) - Roma telsizi bildiriyor: ltalyan 
gazeteleri Habeşistana silah ve mühimmat vermek kararile 
uluslar sosyetesinin harbı uzatmak amacını güttüğün~, halbuki 
vazifesinin bunun aksi olduğunu yazıyorlar. Ayni gazeteler 
Rusyanın zorlama tedbirlerine iştirak etmiyen Avusturya, Maca
ristan ve Arnavutluğa karşı ayni tedbirlerin tatbikini teklif etti
ğini yazıyorlar. 

Halkın Sevgilisi 

F ranziska Gaal 
Tarafından yaratılan ve onun büyük şöhretini ebedileş

tiren en güzel filmi 

Sokak Çiçegi 
önümüzdeki h a fta 

iet..:...ı..ıı Başvekilet Cibutiye hareket etmitlerdir. Y ahıız elçi kont · Vinci ile ataıe 
~ umum m6dtlrlljil militer Adia - Ababada kalmıf)ardır. Oraya ıelecek olan tecim TAYYARE Sinemasında 
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......... Bı·r atalar sözü ••••••••• 
~//"~//J.:/'/.77.7/.Z./L~ 
Bir nimet yoktur ki üze-
rinde göz olmasın. Fa
kat sineği düşünüp şe-

kerden vazgeçilmez 
insanlar lms ve il!tivartanmn 

dnrcrsi11e göıe gıpta, ı•a/ıut lıasez 
edeılcı. ,\frzmum olan lınsrt ılt ma
yup saı·ılmH'ntı [!Jpta oka 'ar beşeri 
/t(IS[cf/e1rflf ki JJ'J ikısmden lıiç ol- · 
mazsa birini nıükrnarn hissetmemiş 

olan insan pek azdır. 
Bilhassa şarkta. haset vera ganz, 

ya/11ız lzissedılmekle kalmaz. ekseriya 
ihsas ar ila11 o/wıw. Bundan dolayı. 
lınsud nazafla11 öldiiıücii şıia adde
den/erimiz, gıptaı1ı bile lzoş götmırtn· 

leıİl!'İZ vardu. Fakat lıiç kimse, hasta 
ve gıptayı da11rt edecek nimetlere nuı· 
/ık olmaktan, malikıı·et içiTZ uğraş· 

maktan ~·azg-ermez. Bundarı da şaşı· 

Jacak bir şev yoktur. 
Sineği düşünüp Şekerden vazet9' 

mediğimiz gıbi, hasedi ve rtıpfa}'f 
tal111k etmemek i(ill de nimetten vaz· 
germeyiz. Bahusus ki - hele zamanı· 
mızda - üzerinde göz olmıra11 nimrl 
mevrut değildir. 

Mazlum .... -
Mason -. -Kurumuna aid emliı· 

ke V az'ıyed ediliyor 
Istanbul, 14 (Özel) - Kapa

tılan Mason kurumuna aid olan 
emlakin ve bankalardaki para· 
ların tesbitine başlanmışbr. Is· 
tanbulda kurumun 15 bin lira 
kıymetinde bir binası ile ban
kada bir miktar parası vardır. -·-
Mısırda 

Kamoy Habeşistan 

Lehindedir 
Londra 10 Ukteşrin - Roy· 

ter ajansının Kahire aytarı bil
diriyor : Bütün Mısırda köyler
deki bedeviler camilerinde top
lanarak Habeşistanın kurtulaşu 
için dua etmişlerdir. Mısır ri
calinden biri Mısırda kamoyun 
Habeşistan lehinde olduğundan 
şüphe edilemiyeceğini söyle
miştir. 

Mısırda Kapltulasyonlar 
Kahireden bildiriliyor : Mısır 

hükumeti Mısırda kapitulasyon 
rejimini kaldırmağa karar ver
mek üzeredir. Bu karara lngil
terenin de muvafakatı vardır. 
Böylece Mısırda Italya aleyhin
deki ekonomik zorlama tedbir
lerinin tatbiki kabil olacaktır. 
Mal.aya asker sevklyatl 

lngiliz hükumeti bütün Mal· 
ta halkına zehirli gaz maske· 
leri dağıtmaktadır. Kamaronia 
vapuru buraya daha 2000 ln
giliz askeri çıkarmıştır. 

Radosta 
Hastahaneler yaralt ve 
hasta askerlerle doludur 

Lond!'a, 10 - lngiliz gaze-

telerinin aytarları Rodos ada
sının Afrikada dizanteriye, ti
foya ve bataklık sıtmasına tu
tulan askerlerle dolu olduğunu 
bildiriyorlar. 

Yarahla,. Rodosa taşınıyor 
Santral Niyuz gazetesinin 

Atina muhabiri Rodosta yapıl-

mış olan yeni hastahanelerde 
yatırılmak üzere A rikadan 
2000 ltalyan yaralısı gönderil
diğini bildiriyor. 

Napolide tayyarelere 
karşı korunma tedblrlerl 

Napolide ve Italyanın diğer 

bir çok şehirlerinde uçak taar
ruzlarına karşı halkı koı uma 
tedbirlerine ahşbrmağa çalışıl
maktadır. 

• .-..ool-'---
Tabancayı kurcalarken 

Urlada Babkb ova köylbıde 
Mebmed oğlu Ali tab~ı 
ICurcaJarkeıa atet aldumq Y9 
..; ayajlndan yaralaımıabr. • 
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Aydın oğlta Bay Mehmed le Prenses Soflya arasında bir macera 

a 1 

ölümle ite • • • vve 
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Her şey tam, askeri sur dahiline aldı . Ay noğluna da 
Lazımgelen cevabı yazdım huzurunuzda teslim edeceğim 

······································· ~ ················ ·················· Prenses Sofiya - Mümkün Kendisine verirsiniz. iki dos·· dafaa kuvveti bulacaksınız genç 
değil Çakır kararıml verdim. tun savaşı her halde tatlı asker. 
Muharebenin nihayetine karlar değildir. Muharebeyi ken- Çakır - Bir günlük misafi-
burada kalacağım. AIJahın tak- dileri istediler. Bu ciheti de retim esnasında gösterilen lütfe 
dirine hiç bir kimse koyamaz. kendisine söylersiniz. Rober teşekkür ederim. Kumandamın 
Kaderim ne ise o olacaktır. beraberce gidip sür kapısını prens Edmoni takdir ederler 
Prens Edmona söz verdim. açmalarını ve bu elçiyi harice ve severler. Şahsi bir husumet 
Kalacağım. Beyime kalbimin bü bırakmalarını tarafımdan em- olmadığını temin eder bal ve 
tün takdislerini söyleyiniz ken· rediniz. vaziyetinin bu barbı istilzam 
disini bekliyorum. Çakıra : ettirdiğini zannederim. Diyerek 

Zıd hisler arasmda çok ıstı- - Haydi gidiniz, karşınızda atına bindi ve saraydan ayrıldı. 
k P ·· 'd herhalde çok fedakar bir mü- - Sonu Var -rap çe en renses musaa e 

alarak aynldı ve odasma kapa 
narak göz yaşlanna yol verdi. 

Rober - Ne yapalım Çakır 
kardeşim.Prensese bizimde bü
tün itirhamlarımız tesir etmedi. 
Bu sabah prensEdmon'a kendisi 
ile kalacaklarına dair söz verdi. 
Arhk ne söylense boştur. Me
ğer ki; cebren prensesi kaçı
ralım. Bay Mehmed kişki sana 
emir vermiş olsaydi, hiç din
lemez hemen yola çıkardık. 
· Çekır - Bu ciheti de sor
dum. Aydmolu buııa kat'iyen 
müsaade etmedi. Gözümle bile 
onu incitmekten korkarım. Sa
kın fazla ısrar etmeyiniz, bile 
diye tenbih elti. Ne yapabi
liriz? Prens Edmon cevabını 
verse de ben gitsem. 

Yemek vaktine kadar ko· 
nupular. 
Akşam yemeğinde prenses 

Sofiya bulundu. Lakin ziyafet 
pek sessiz geçti. Prenses Ça
kırm, Roberin bütün suallerine 
kesik cümlelerle cevap veri
yordu. Ayağa kalktı. Benim 
hiç iştiham yok. Çakır hana 
bakınız. Siz onu .~ördünüz de
ğil mi? Onun kahraman haya
lini takdis ediyorum. Ruhnmun 

onunla beraber olduğunu söy
leyiniz. Halimi anlahnız. Beni 
mazur gorsun ve affetsin. Y o
lunuz açık olsun azizim. Dedi 
ve çekildi. 

Roper - Yarabbim prense
sin hali böyle ne olacak? .. Haf-

talardır yemekten kesildi. Ge
celeri uyku yok. Bu ıztırap ken
disini bitirdi. 

Gece yarısıni:t kadar iki dost 
görüştüler. Harbın çok müthiş 
ve kanlı olacağından bahset
tiler. 

Sabah pek erkenden Prens 
Edmon, saraya gelmişti. Salon
da prenses giyiniyordu. Hade-

melere emretti. Viyoleti çağlrttı 
Prens Edmon- Prenses daha 

uyanmadı mı? Lütfen buraya 
teşrif etsinler. Türk elçisine 
cevap verilecektir. 

Viyolet koşarak prensesi 
çagırdı. Sabaha kadar ızb-

rap içinde kıvranan prenses 
Sofiya; solgun bir benizle, hal-
siz bir ha1de prensin yanma 
geldi: 
-Hoş geldiniz prenses;müda

faa için bütün noksanları ikmal 
ettirebildiniz mi? 

Prens Edmon - Evet aziz 
prenses; herşey tamam; askeri 
sur dahiline aldım. Aydınoğ!u
na da Jiizımgelen cevabı yaz
dım. Huzurunuzda kendisine 
teslim edeceğim başlrn bir em
rinrz var mı? 

Pranses Sofiya - Hayır 
prens; gayret ve fedakarlığı-

nızı bütün kalbimle takdis 
ederim. Muvaffakıyetinizi dile
mekten başka bir aı Z'Jm yok. 

Prens Edmon Çakın çağır
tarak: 

- Bay Mcbmete olan mek
tubu ... sana teslim ediyorum. 

KAÇ KiŞiYiZ 
- Raşlara/ı 1 i11ci say/ada -
Nüfus sayımı hakkında ista

tistik idaresinin ihzar etmiş ol
duğu talimatname, daha doğ
rusu iki talimatname, yalnız 
tadad günü bu işle meşgul ola
cak kimselere değil nazari 
ameli istatistikle uzaktan ya
kından alakadar her kese şa
yanı tavsiyedir. Meslek zevkini 
duymuş her kimse için kendi 
şubei ihtisasına ait bir eser 
o kimseye bir şiir manzarasile 
görünür: Bu hal her şubeler 
müntesiplerine ne kadar garip 
gelirse gelsin. Biri 50 ve diğeri 
25 maddeden müteşekkil bu 
sayım talimatnamelerini istatis
tikler işte o kadar zevk ile mü
talea ve tetkik edebilirler. Ta
limatnamelerin yalnız kitap ka
rıştınlmak veyahut masa ba
şında yalnız aklı selime müra
caat edilmek soretile vücuda 
getirilmediği hemen her sahi
fesinden anlaşılır. Burada hiç 
madde laf olsun, diye konul
mamışbr. Sayıma, sayım gününe 
aid olarak hemen hemen biç 
bir ihtimal gözden uzak tutul
mamış ve bu ihtimallerden her 
hangi birinin tahakkuku ha
linde ittihazı ururi veya mü· 
nasip tedbirin iraesi ihmal olun
mamışbr. Memleketin ahval ve 
icabab; balkın ruhiyab; ka1a
balık binaların, şehirlerin, mer
kezden uzak vilayetlerin h.ıısu

siyetleri, geçen tahririn tecrü
beleri... Bu talimatnamelerde 
ayrı ayrı nazarı itibara alınmış 
olduğu görülür. Mesela tali

. matta yaş meselesine müteallik 
birden naz.arı clikkab celbede-
cek bir madde göze çarpma
mak mümkün deği1dir. Geçen 
tahrirde de yaşa ait sual; ta
rihi tevellüt, şeklinde irad edi
liyordu ve nazariye itibariyle 
şüphesiz ki en !ağlam sual 

şekli budur. Bu defaki sayımda 
ise sualin şekli değiştirilmiş 

olduğu görlilüyor. Hiç şüphe 
etmiyoruz ki istatistik idaresi 
bu defa sual şeklini değiştir-

1 mekte mühim sebepler görmüş 
olacak T aribi tevellüt denilince 
garp memleketlerinde babra 
bir tek tarih gelir. Miladi ta
rih. Bizde ise bu hususta kaç 
tarih mevzuubahs olmaz: Hicri 

• 
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tarih, rumi tarih, mi adi tarih. 
Tahrire vasıta olacak anasıra 
sonra ihsa mevzuu olan ferde 
hicriyi, rumiyi, milad yi, arala
rındaki gün ve sene farklarını 
anlatıp da bunları halen mer'i 
ve mevzuubahs olan miladi ta-
ribe çevirtm~k ve ondan so!1ra 
vahidi tadadın yaşını bulup tes
bit etmek hususundaki müş
külatı bilhassa uzak vilayetler
de, bu vilayetlerin hücra köy
lerinde tusavvur ediniz. Bir gün 
içinde olup bitmesi müttezem 
bir tahrir için idarenin o klasik 
şekli suali ipka ctmeğe güven
mediği anlaşılıyor. 

Demek h.teriz ki taHmatna
meler uzun uzun tetkiklerin, 
tecrübelerin ve belki de uzun 
uzun münakaşaların mahsulü
dür. Fakat istatistik idaresinin 
istihzaratı ne kadar geniş ve 
ne kadar ciddi tutulmuş olursa 
olsun ve tahrir günü adeta 
onun emrine geçen bütün teş
kilab h:ükiımet vazifesini ne 
kadar dikkatla yaparsa yapsın 
bizzat halk gerek tahrirden 
evvel ve gerek tahrir günü bu 
sayım işile bizzat alakadar ol-
maz, istekle, şuurla idareye 
yardım etmez de bu hususta 
bikayt davranırsa tahrir işinin 

şuradan buradan aksaması ve 
alınacak neticeleri az çok şa

şırtması gayri mümkün değildir. 
Bunun için memJeketin bilhassa 
okur yazar tabakası bu işe 
daha bugünden zahir olmak 
lazımdır. 20 T e.şrinevvel adeta 
bir seferberlik günü olacaktır. 
Okur yazar tabaka için o gün 
sayıma filen, maddeten yardım 
etmek adeta milJi bir borçtur. 
Bu borcu eda edebilmek 
için de mevzuubahs tabaka ta
limatnameleri evvela kendi 
okumalı, sonra sayım günü bu
nu derece derece ailesi, mahal· 
lesi, semti halkına tatbik ede
bilmek için elinden geleni yap
malıdır. Ta ki zahirde sanıldığı 
kadar basit buJunmıyan ve he
men hem~n hiç kimseye beş 
para verilmediği halde memle
kete bedavaya mal olmıyan bu 
sayım işi için muhassas yarım 
nıilyon liraya karip masraf da 
son santimine kadar mahalline 
masruf olsun; yani şu yurdda 
kaç kişi yaşıyoruz, bunu hata
sız meydana çıkarabilsin. 

Namık Zelıl 

iKi 

lümde 
BÜYÜK FİLM 

Korkmıyan Adam 

.. spanyol Dansözü 
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Musiki tetklklerl 
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Münir le 
Bir Mü akat 

-2-

Artaki bu sözün arkasından 
mübahaseye daha ehemmiyetle 
atılarak, hepsi beraber vere
cekleri cevaba şu suali açb: 

- Bugün piyasa musikisi 
dediğimiz hafif musiki nereden 
ve nasıl gelmiştir diye bir su
al sorabilirsiniz. 

- Cevabını da siz verecek 
olduktan sonra açılmış farze
diniz, bu suali varid görünüz 
dedim. 

Münir Nureddin tuttuğum 
notları tedkik ederek cevaba 
girişti. 

- Azizim dedi, yarım asır 

zarfında meydana gelen ve 
yalnız şarkıya inhisar eden pi
yasa musikisi; klasik musiki
deki san'ath eserleri icra
ya tahsil ve kabiyetleri nok· 
san olması, kafi bulunmaması 
basebiJe yanaşamıyanlarıo mah
şulüdür. Bir takım basit ; kısa, 
hafif güfte ve bestelerle halkı 
uyahyacak şekilde ortaya at
tıkları bu parçalar bir musiki 
kıymeti haiz değillerdir. 

Artaki : - Kafeşantan mu
sikisi. 

Refik kızgm : - Dilenci 
musikisi, dilenci .• 

Münir devam etti : - Halk 
bu musikiye propaganda ve 
içki yardımiyle alışmış ve Türk 
musikisi maalesef bugünkü ik
rah edilecek hale gelmiştir. 

Memleketimizde musiki kri
tikleri olmadığı cihetle halk 
doğru yolu görememiş, öğre· 

tilmemiştir. 
- Şu hale göre musikideki 

bu karışıklığın önüne geçmek 
kabil midir ve nasıl kabil olur?. 

- Bakınız dedi ne tuhaf .. 
Birimiz hasta olduk, bir yeri
miz ağndi mı, bunun mutabas
sıs doktordur diye gidiyor o 
hastalığa doktor ilaç ve tavsi
yeler alıyoruz, tabii her şeyin 
bir bilenine sorulması o şeyin 
doğru, sağlam ve emniyetli olma
sına yardım eder. Fakat musiki 
de iş böy{e değil. Musikiyi bil
miyen, onun üzerinde söz söy
lemeğe salahiyet sahibi olmıyan 
kimseler eli erdikçe mütalea 
yürütüyor, söz s6liyor. Masiki 
işi Bahil kulesinde kalmış bir 
!Zavallılıkla şunun bunun elinde 
fırıldak gibi dönüyor. 

Bu suiistimalin önüne geçe· 
bilmek ve musikinin ıslahında 
cezri bir yol tutmak ancak 
resmi bir yardım sayesinde ka
bildir. Resmi bir yardım: 

Konservatuvardan müntahab 
mutahassıs bir heyet ta-
rarafmdana kontrol edilme· 
dikçe hiç bir eserin meydana 
çıkmamasına 

lc:rakôrlamı imtihan ve kon
troldan geçmedikçe ortaya abl
malanna mü.saade edilmemesine 
gazinolara varıncaya kadar 
okuyan ve çalanların ~hliyetli 
olmadıkça serbest hareket et
memesine. 

Çalışmak ve yerine getirmek 
suretile olursa musiki çok 
çabuk ıslah olur. 
· Yoksa bir buçuk ayda yer
den mantar biter gibi yetişen 
ve artist namı altında ortaya 
çıkanlar hareketlerinde serhet 
bırakılırsa musiki daima inhi
tata sürüklenir. 

Söz bu zeminde biraz daha 
yürüdü, Fahriye ellerini göğüs
lerine kavuşturmuş. merakla 
bizi dinliyor ve mübabasenin 
heyecanlı noktalarında hayret, 
takdir ve tasdik nidalarile 
bahsı körüklüyordu. 

Bir aralık baştan sorulması 

lazım olan bir sual hatırıma 

geldi: 
- · Halk şarkılanom san'ata 

yakın olan yahut san'atlı olan 
nefis eserleri en ziyade hangi 

Maskeler 
• ••• • 

Belediyeler hu işde 
Kızıl aya başvuracak 

Kimya harbmda korunula
cak veya sar.at işlerinde kul
lanılacak maskeler ile gazdan 
korunmağa yarıyan her nevi 
malzemenin yurda sokulması 
Kızılay cemiyetine bırakılmış 

bir haktır. Cemiyet bu husus
ta ince lemeler yapmaktadır. 

Kendi mamulatımız çıkınca
ya kadar Avrupanın en iyi 
fabrikalarından bu eşyayı en 
uygun fiatla tedarik edecektir. 

Halbuki bazı Belediyelerin 
ve fabrikaların ıtfaiye işlerinde 

kullanılmak üzere Avrupaya 
siparişlerde bulundukları ve 

gelen malların giimrüklerde 
kaldığı iç işleri bakanlığının 

naz~rı d.kkatini celbetmiş ve 
yapılan bir tamimde bu işdc 
Kızılay cemiyetinin tavassutu

na müracaat edilmesinin uy
gun olacağı bildirilmiştir. 

UÇAKLAR 
Beyanname atacaklar 

Genal nüfus sayımı günü için 

ayın 19 uncu günü Ankara, 
lstanbul ve lzmir tehirleri 

üzerinde elli bin parça propa
ganda kağıdının tayyarelerle 

havadan şehirlere atılması ka
rarlaştırılmış ve keyfiyet ilbay-

hğa bildirilmiş ve elli bin parça 

propaganda k!ğıdı lzmire gön
derilmiştir. 

Hayvan sergisine 
aid albüm 

T epeköy hayvan sergisine 

aid bir rapor ve bir albüm 
baytar direktörlüğünce hazır

lanmış ve Tanm Bakanlığına 

gönderilmiştir. 

lkracııiye için gönderi1miş 

olan 2700 liradan 611 lira art-

mış ve bu para geri gönderil· 
miştir. 

Ağırca yaraladı 
lkiçeşmelikte Bayramyerinde 

lzmirli Mümin oğla amele kel 
Halil oğlu Ali Rizaya rastladık: 

- Sen beni Esrar sabyor 
diye zabıtaya ihbar ettin ve 

evimde Esrar tutturdun, ben de 
seni öldüreceğim, diye iki ye-

rinden bıçakla yaralamıştır. 
Yaralının yaraları ağırca oldu-

ğundan memleket hastanesine 
kaldırılmıştır. Zabıtaca tahki-

kata başlanmış ve yaralıyan 
yakalanmıştır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
obalarda doğmuştur? 

- Anadolunun her tarafın
da vardır, fakat Urfa, Diyari
bekir; Erzurum havalisinde en 
güzelleri duyulur. 

Münir Nureddin Adana, Kü
tahya, Afyon Karahisar, Aydın 
havalisini nnutmuştu veya 
- belki - bilmiyordu. 

- Aydın illerinde geziyor 
ve gezeceksiniz, buralarda halk 
şarkılan yok mudur? 

Bana kalırsa daha ziyade iç
li, milli ve dasitani eserler bu 
havalide yaşar. 

- Evet dedi, fukat onlar ne 
diyeyim bilmem, en ziyade rakıs 
havalandır. Maamafih tetkike 
değer eserlerdir. 

Münür Nureddin bu söz üz~
rinde biraz daha mutalea ve 
fikir yürüttükten sonra, halk 
şarkıları üzerinde tedkikat 
yaptığım ve dört beş sene 
evvelki seyahatında Anadolu 
türkülerini ald1ğını söyledi. 

Lakin şunu apaçık yazmak 
mecburiyeti içimden doğarak 

söyliyorum ki, Münür Nured
dini bu zemin üzerinde heye
canlı ve alakalı bulamadım. 
Beklediğim ve beklenen de bu 
idi, bu olacak. 

TokdU 

Hakikatı 
Söy :iye im 

Popo/o d'/ta/ia gazeiesi Miianod~ · 
UJuslnr sosyetesinin bug~~ 

geçirmekte olduğu buhran 1 

değildir. . 
Japonya'mn orduları Maçurı 

kıtasını işgal ettikleri za~a:ıl 
uluslar sosyetesi gayet endış 
bir dört yol ağzında bulun· 

· tar-muştu. O zaman sanksıyon 
dan kimse bahsetmemişti. Ja· 

a· 
ponyanm bu hareketinde P1 1' 
zur olup olmadığım araştıroıa. 
istemiyoruz. Cenevre, JaP~b 
yanın hareketini ta\ 

1
• 

etmiş, fakat sanksiyonlar : 
susunda hiç bir tedbir almaoııŞ · . 1<0· 
Uluslar soayetesi yalnız hır .• 
. . . ·ı .ktif etıııı, 

mısyon tayını ı e ı a da 
ve bu komisyonun kararın• • 

• . "b ·ı A . geçııııt· netıce ıti arı e r~ıve 
~ a· 

tir.O günden itibaren JapoP~e· 
Çin meselesi uluslar sosye 
sinde mevzuu bahs ôlına01ıştır~ 
Avam kamarasında ise JaP;;. 
Çin meselesinin düze]aıış 0 

ğu söylenmişti. ori 
Bu suretle Japonya, ManÇ ... 

· fla~ ... kıtasıoda yerleşmiş ve ıs 1 

genişletmişti. Je• 
Almanya silahlanma ~esrlllİ 

sinde Covenant'ın taabbutl~ 
ifa etmemiştir. Biz, bu btı5 

e"' 
dahi bir büküm vermek isteııı a" 
yoruz. AJmanyanm silabfaaın ibJ 
meselesinde 16 Mart tarı e· 
kararnamesi, Uluslar Sos~I· 
tesi tarafından takbih e d• 
miş. fakat buna karşı d• 
sanksiyonlar tedbiri hakk

111 
ul· 

bir tek kelime bile konu~Ü' 
mamıştır. Iki ay sonra, ııı;.. 
ter, deniz meseleleri hakkı , 

Almanya ile bir anlat~ 1~. 
mışbr. Demek oluyor kı e· 
yük Britanya 5anksiyonfar ~.r 
rine Almanya ile anlat...-ırf 
akdetmiştir. Büyük Britttefİ 
bütlin bunları uluslar sosYe 
haricinde yapmıştır. ,, 
Habeş meselesinin ulustarsOdt' 

yetesi haricinde, baUi ınnııı1' 
0 

.. 

değil diyorlar. Halbuki Al~~. 
b .. t•• h" ıneısele e 

yanın u un va un · ıaııı' 

Cenevre haricinde hallo re 
C ne~ muı:ı.tur ve bunu e re 

~ ·ıte 
haricinde halleden de Ing• 

olmuştur. eJt' 
Bolivya ve Parguay ?':eS 

ıin de aynı şey denilebılıt· ,ı· 
A "adat Habeşistan10 askerı ı.,.,_ er· 

tına alınmasını bu devle~1e· ginliğine bir tecavüz p:ıa ;,ts" 
tinde görüyorlar. Habeş ·tJJJ' 
bir devlet değildir. HabeŞddİ" 
dan bir kaç kat mUtedle 

51
.,-

ve müstakil bir devlet ol~ay•' 
rağmen, Irak Büyük B~ul&Jll• 
nın askeri işgali altında 
maktadır. ~ 

Uluslar sosyete5i~d:k iJif" 
olan Hindistan da Bu~ p 
tanyanın ıüel iıgali ed~ 
dadır. Eski bir ıo.. ttııil 

h"b" ıııus yet sa ı ı ve }(el' 
denmekte olan Mısır d~ altfO. 
Ingilterenin askeri işgali 
dadır. 1,81<t• 

Hindistan, Mısır ve fiil' 
kabul edilip lngiltere ts~:rifl• 
dan tatbik edilen sisteıt1 ci •e 

arıaty 
Cenevre tarafından 0JıO 
esaret devleti tanınnııŞ 

1 
edil' 

Habeşistan için de, kabubePıer 
me5ine maci olan se 
nedir ? tJ11ıd•11 

Yukanda yazdıkları e 'is' 

anlaşıldığına göre Ce~e·~011Jıt1 
him meselelere, san b ~~11i da' 
teklif etmemiş ve tat ~- le bil' 
.. . . ç·· k·u· boY J• şunmemıştır. un ·t<ııo 

reketi ile Asyada, A~e~~e iif 
k oı"" d' f ve Avrupada olma ... i tıı1' 1 

harba sebep verecegtD 
de' ediyordu. k ar e ~ 

Son söz olarak te r. işgıt 
1 ·1t renırı ~,., 

lim ki bugün ngı c J-labeŞll" 
altında bulunan ve .. 1eoı~ 
tandan bin kat daha ıııu 
din devletler meuv~ 
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en 
Bir Fransız heyeti Çardan 
vaadlar koparmağa ça ışıyordu 

-75-
Yıllarca Petrograd büyük 

elçiliğinde Paleolog hatıratında 
Fransız parlamentosunun gizli 
celselerinde en heyecanh mü
nakaşalann mevzuu olan me
seleler hakkında şunları yazı
yor : 

- 1914 ikinci teşrinindeydi. 
Bir gün Çar beni nezdine da
vet ederek iki saat kadar sü
ren uzun bir mülakatta bulun· 
du. Bana şunları söyledi : 
" H k arptan sonra Fransanm 
uvvetli ve büyük olmasını ist . 
erını. Fransanın buna hakkı 
vardır. Alssas-Loren kafi de· 
iildir. Renin sol sahilini de 
~lınız. Koblenz ve Mayens 

1 
ransaya ilhak edilmelidir. 
lllparatorluğum buna asla mu

halefet etmiyecektir. Bilakis 
böyle bir talebe bütün kuvve
tiyle yardım edecektir. Fran
sanın haldı ve meşru genişle
nıesini kolaylatmağa çalışacak · 
br, 

» . 

lnıparatorun bu beyanatın
d~n nıütehassis olmuştum. Ha
dıseyi aynen hükümete bildir
dirn. Dış işleri bakanlığından 
şu talimab aldım : " Bir impa
~atorun sözleri hoşa gider. 
h ~k~t. bütün Rus yanın mutlak 
~kırnı olan bir imparatorun 

!lozleri bile tahriri bir vesika
ya dayanmadıkça kıymet ifade 
etmekten uzaktır. Bu beyana
tın diplomatik bir vesikaya 
ge . ·1 çın erek Rusya hariciye na-
zınnın da imzasını taşıması ge
rektir . ,, 
. ~e Dorseyin bu arzusu ye

~ını buldu. Daha harbin baş
angıcında Rusyaoın tahririğ 
vaadlannı taşıyan vesika siya-
sal k B evra ımız arasında yer aldı. 
. u kafi değil miydi? Daha fazla 
~steni yordu? 1917 de Doumer· 
gue heyetile karşılaşınca hay
~e~~n hayrete düşmüştüm. 
e sk·ı başvekil çardan bütün 

t 
8 1 vaad larmın tahririgw olarak e "d· . . 
yı •nı alrnağa gelmişti. Ve 

nasıl b" 
ır zamanda biliyor mu-

~nuz? Parise yağdırdığım tel
. aflarda Rus yada bir ihtilalin v: Almanlarla ayıca s1ılh akdi 

gb~lnd!erinin pek yakın olduğunu 
1 ırd'w • 

ıgıru bir zamanda .. Tel-
graflarırn R . . 
rıe k usyada vazıyehn 

adar karı şık o!duğunl!, 
oradak' "h ·ı t . 1 

l tı a l ı .1n'atmağa ye-
erdı O •. 1 d . b t 1 • gun er e belkı u 
e grafla · . b rınıa ınanmıyanlar benı 
etbinlikl · "h e ıttı am edenler 

Çoktu. Vazi t b" . h" lal ye gene ır ın ı-
" e doğru giderken Rasputinle 
~arının (" 
Y ırnparatori~enin) Rus-
ayı ay lh hıek . .rıca su akdine sevket-

h h •çın sarfettikleri mesaiyi 
8 

eden bir telgraf hazırla
lllış~ın. Dostum Dulçe bu tel-
gra ın hiç ol . . d"' mazsa yırmı ort 
sa.at tehirini reca ebnişti Yir-
n.ıı d .. . 
Ye • ort saat bekledim. Sonra 

• ~1 haberler toplıyarak hep
sını birden gönderdim. Bu 24 
saat · · d 

, ıçan e en umulmaz şeyler 

B
0'~uş, Rasputin öldürülmüştü. 

oyle 'k R . h 1 en usyada kımse 
arpten bahsedilmesini istemi-

Yordu N k 1 
t k · e as er er, ne aris-
do rasi sınıfı, ne işçiler ve ne 

e köylüler... Halk sulha ka-
~~!~ak için herşeye, hatta ih-

ade Ve çöküntülere bile ha
zır 1 iht'l"l li"'k: ı a gecikmiyecekti. 
n ~1urnet kuvetini Moskovaya 

a etmekten başka ümit ka-
181 da kalnıamıştı. işte bu aı-

rada, Doumergue, Fransa için 
Renin sol sahilinde serbestii 
hareket vaadmı tahririğ bir 
vesikaya bağlamak için Petrog· 
rada gelmiş bulunuyordu. 

Bu delice bir hareketti. Ayni 
zamanda tehlikeli ve faydasız
di. M. Doumergue bu kanaab
mı söyledim ve sordum: 

- Vazifenizin iç yüzünden 
fogiliz delegesi Lord Milneri 
haberdar ettiniz mi? 

Doumerg şu cevabı verdı: 
- Hayır. 
- Anlamıyorum, dedim. Bu-

raya üç müttefik devlet adına 
olarak birlikte teşebbüsler 

yapmağa gelmiş bulunuyorsu
nuz. Nasıl olur da müttefikimiz 
olan lngiJizlerden dileklerimizi 
saklayabiliriz? Bu hiç de hoş 

birşey değildir. Lord Milner 
yarın size başvurarak: "Rusya 
Çarı ile gizli bir mnkavele 
imza ettiginizi duydum. Doğru 
mudur? 11 derse ne cevab v~
receksiniz? 

- Bunlar bana aid değil. .. 
Ben sarih talimatla geldim. 
Vazifemi yapmalıyım. 

Eski kaşvekil böyle cevab 
veriyordu. 

Ben böyle bir vesikaya Ke 
Dorseyin kat'i emri olmadıkça 
imzamı koyamıyacağımı bildir
dim. Nihayet bu emir geldi. 
Doumergue Çarın huzuruna 
kabul edildi. istediği vesikayı 

da almağa muvaffak oldu. 
Doumergue Petrograddan 

ayrıldıktan sonra tahminlerim 
yerini buldu. ihtilal en korkunç 
şeklile başgösterdi. Çardan 
kopardığımız vesikaya gelince 
Avam kamarasında Runciman 
Lord Balforu çok sıkışbran is
tizahlarda bulundu. Almanlar 
maksadımızı daha eyi kavra
clılar, Nihayet bu Renin sol 
sahili hikayesi sulh konferan
sında da kendini gösterdi. In
giltere ve Amerikanın buna 
muvafakatları imkansızdı. Dou
mergue beyhude yörulmuştu. 

- Sonu vm -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

l{üçük Iaherler: 
Ziıraretler 

Şarbay Dr. Behçet Uz dün 

öğleden sonra Yugoslav kon
solosu bay İstefanoviçi kabul 

ederek bir müddet görüş-

müştür. 

Mezuhlyet 
Bergama ziraat memuru B. 

Sıtkıya Tarim bakanlığınca bir 
ay izin verilmiştir. 

lncirlerlmiz için 
Incirlerimizin ambalajının 

manipulasyonundaki sağlık ted
birlerini mahallinde incelemek 

üzere Irak hükumetince doktor 
Akif lzmire gönderilmiştir. 

Tayin 
Ankara nümune hastanesi 

asistanlarından cildiye ve ef
renciye mulahassısı doktor B. 

Ali Rıza lzmir emrazı sariye 
hastanesi muayene doktorlu
ğuna atanmıştır. 

Mektupçu 
Bir aylık izni bitmiş olan 

ilbaylık mektupçusu bay Baha 
Kuldaş dün işine başlamış ve 
kendisine vekalet eden Bor
nova nahiye direktörü bay Şe
fik de bugün \'azif esine baş· 
lıyacakbr. 

vr ad nş veya 
UJuslar sosyetesinin salahiyetlerini 
nası !anacağına bağlı bulunuyor 

Dün tedbirler Italyanın kurulan finansal 
ablukasına muadil 

maliğ 
bulunmaktadır 

fstanbul; 14 (Özel) - Paris
ten bildiriliyor : Jour gazetesi 
lngilterenin ltalyayı abluka et
mek istediğini, Fransamn ab
lukaya şiddetle muhalif oldu
ğunu yazıyor. Ôvr gazetesi ise 
"lngilizler kendilerine daha 
sempatik bir hükumetin teşek-
külü için Lavalı devirmek isti
yorlar,, diyor. 

lstanbul, 14 (Telefonla) -
Paris telsizinden: Ekselsiyor 
gazetesi "Barış ve harp Ce· 

l nevrede toplanan 18 ler meclisi
nin ellerine verilen salahiyeti 
nasıl kullanacaklarına bağla-
dır.,, diyor. 

(Poti Pariziyen) dün kuru· 
lan finansal zecri tedbirlerin 

ltalyanın derhal mali abluka 
altına alınmasına muadil ol
duğunu yazıyor. 

(Joumal) mali tedbirlerin te-
siri maddi olmaktan ziyade 
manevi olmalıdır, diy<?r. 

1 
Paris, 14 (Ö.R) - Fransız 

gazetelerinde zorlama tedbir
leri aleyhinde yazılar devam 
ediyor. "Ouet - Eclair,, gazete-

sinde B. Rene Ginon diyor ki: 
zorlamada lngiltere ile beraber 
olalım, ancak süel zorlama ted
birlerine yanaımıyalım. Fransız 
siyasası, bir Fransız menfaab 
siyasası, itidal siyasası, tavassut 
siyasası, barış siyasası olmalı
dır. 

güreşcileri geceki Sovyet 
Güreşlerin altısını kazandılar 

Istanbul, 14 (Telefonla) - Dost Sovyet kafi- olduğundan gelecek karşılaşmaların daha çetin 
lesile gelen güreşçiler bu gece 22,30 de olacağı söylenmektedir. Gelecekdekilerde kazan 
güreşçilerimizle karşılaştılar. Binlerce seyırcı mamız için bu yenilmeden istifade edilecektir. 
tarafından büyük bir alaka ve heyecanla takip Bu suretle futbolda 2 - 1 ve teniste 6 • 1 ve 
edilen güreşlerin altısını misafirlerimiz birisini 6 - 4 kazanan büyük dost memleketin sporcu-
de biz kazandık. Sovyet güreş ekibnirı kuvveti ları güreşte de kazanmakla gelecek karşılaş-
bu suretle daha ilk günden anhşılmış maların önemi bir kat daha artmış oldu. . ....... 
Üç F ra ız vapuru Habe lere 9000 

· on s ·ı"" h ve cephane getiriyor 
İngiltere Habeşistana silah sevki) atı için 

Ruhsatiyeler vermeye başlamıştır 
Istanbul, 14 (Telefon) - Mesina'dan bildiri- dokuz bin tonluk cephane, mitralyöz ve eslihayı 

liyor: Biyemonto ve T oskona vapurlan Bila fır- hamilen Cibuti yolunda olduğunu, yazıyor. lngil-
kasına mensub ask~rleri alarak doğu Afrika- terede Habeşistana ait silah ambargosu bugün 
sına hareket etmişlerdir. resmen kaldırılmış, fabrikalann satışlannda ser· 

Roma, 14 (Telefon) - Italyanların Makkale best oldukları sevkiyat ruhsatiyeleri verileceği 
bölgesinde yeni bir ltarekete girişmek üzere bildirilmiştir. 
oldukları anlaşılıyor. Lendra, 14 (Ö.R) - Adis Ababadaki ltalyan 

Londra, 14 ( Ö.R ) - Dayli Telgraph üç sefarethanesinde bulunan telsiz Fransız sefaret-
Fransız şilepinio Habeşler üzerine gönderilen hanesine nakledilmiştir • ....... 

,Amerika Finans Bakanı Fransız 
Finans Bakanı ile görüştü .. 

Paris 14 ( Ö.R) - Finans 
bakanı B. Rcnyc bu sabah 
Amerika hazine danışmanı B. 
Morgentanı kabul etmiş ve iki 
devlet adamı iki cumuriyetin 

durum ve ilgileri hakkınd~ 
fikir teati etmişlerdir. 

B. Morgentao Fransaya geli
şinin tesadüfi olduğunu söyle
miştir. Filhakika kendisi Ital-

yan bandıralı "Reks,, vapuru 
ile gidecekti, fakat ltal
yan vapurlariyle seyahat e
den Amerika'lıların can ve 
mallarından Amerika hükfune-

tinin mesul olmıyacağı hakkın
da Cumhur başkanı B. Ruzvelt 
tarafından neşredilen kararna
me üzerine bundan vazgeçmiş 
tir. Carşamba günü " Norman-

Tecimsel zorlama 
Tedbirleri etrafında 

Devletle~ ne gibi tedbirler aldıkla
r_ını genel ~ekreterliğe bildirecekler 

Cenevre 14 ( Ö. R) - Şim- müddet zarfında bildirmeğe 
di ltalyaya karşı tatbik edile- davet etmiştir. . 
cek ticari zorlama tedbirleri Cenevre, 14 ( Ö.R) - 11 
tatbik euilecektir. Uluslar sos- Teşrinievvelinde, 16 ıncı mad-
yetesi paktı mucibince üyeler, denin tabiki cümlesinden ola-
taarruz eden devlete her güna rak ltalyaya silah ve harb mal-

1 
di ,, vapurile gidecektir. 

Pazarların stabilizasyonu ve 
"ltalyaya karşı tabik edilecek 
zorlama tedbirleri hakkında 
B. Morgentav seyahab resmiğ 
olmadığı için hiçbir şey söyli
yemiyeceğini bildirmiştir. 

Paris, 14 (Ö.R) - Hükume
tin talebi üzerine ayın 25 şinda 
Fasa gidece kolanŞella vapuru 
ertesi Pazar günü hareket ede
cektir. Mareşal Liyoteyin cena
zesini Fas'da Rabat şehrinde 
gömmek için yapılacE! k törende 
hazır bulunacak kimselerin 
çoğu, bu meyanda Mareşa-
lın karısı, bahriye bakanının 
karısı madam Piyetri bu va-
pura bineceklerdir. Vapura 
refakat edecek iki kruvazörün 
birisinde deniz bakanı B. Pi
yetri, diğerinde mareşalın ce
nazesi bulunacakbr. 

Halkevinin ilk 
Kursları 

Halkevinden : 

.. ydın a 
Uç kişi asıldı 

Aydın 14 (Özel) - Bugün 
Germenciğin Kürtler köyünden 
Danacı oğlu Mebmedi öldüre· 
rerek karısını yorgan çarşafile 
boğmak cürümlerinden dolayı 
idama mahkum edilen Sökeli 
canbaz Süleyman çavuş, Koçar· 
lın•n tekeli köyünden Ali oğlu 
Hasan, Dinarli Süleyman oğlu 
Hüseyin dün lzmirden getirile
rek bu sabah çarşı ortasında 
üçü de asılmıştır. 

Aydındc: susuzluk 
Aydın, 14 (Özel) - Bir haf

tadanberi su yollarını tamir et
mek üzere belediye şehir su-
yunu kesmiştir. Memleket su
suzlnktan ıstırap çekiyor. Su
yun daha birkaç gün gelemi· 
yeceği söyleniyor. 

Bir tavzih 
Urla hakimi Ihsan Ziyanın 

ölümüne sebebiyet vermek Jıa. 
disesine ait ağırceza hak ye· 
rinde görülmekte olan muha· 
kemenin 6-10-935 tarihli saf· 
hası hakkında gazetemizin 1~· 
10-935 tarihli nüshasında hli
lasaten verilen malumatın maz
nunlardan birinin ahlak ve 
mazisi hakkında tahkikat ya
pılmasına lüzum görüldüğüne 

dair olan kısmı mahkemede 
okunan istinabe varakalanndan 
birinin münderecabnı nakilden 
iba~et olduğunu herhangi bir 
iltibasa mahal kalmamk için 
tavzihan beyan ederiz. 

Adliyede 
Men'i muhakeme 
Karan aldılar 

Köye ait 120 lira parayı 
zimmetine geçirdiği iddia olu· 
nan Cumaovasının Karakuyu 
eski muhtarı Yusuf ve arka
daşlarının köy parasını yidik
leri anlaşılamamış ve men'i 
muhakemelerine üç6ncü müs
tantiklikçe karar verilmiştir. 

Tal ebe kooperatifi 
lzmir tecim lisesinde bir tale

be kooperatifi kurulmuştur.Ko
operatif yirmi beşer kuruşluk 
aksiyonla çıkarak sermayesini 
toplayacaktır. 

İtalyan 
T elsiz~erinde 
Doğu Afrikasındaki harp 

haberlerini dünyaya yaymak 
için bütün ltalyan telsizlerinde 
haberlerini ltalyancadan başka 
Fransızca, lngilizce, Almanca 
ve lspanyolca verilmesine baş
lanmıştır. 

Üzümlerimiz 
iç işler Bakanlığından uraya 

bir yayım gelmiştir. Bunda, 
Ekonomi Bakanlığı tarafından 
üzüm mahsulünün iyi yetiştiril-

!mesi ve satışların yeniden tan
zimi için yeni baştan tertibat 
alınacağı bildirilmekte, yatılı 
mekteplerle düşkünler evi,~o
cuk kurtarma yurdu gibi yurd-1 
ların bütçelerine üzüm almak 
için tahsisat konulması bildiril
mektedir. Memleketin en kıy
metli ürünlerinden biri olan ü
zümün memleket içinde reva
cını temin için ilgili yerlerin 
Çalışması da bildirilmekte~ir, 

ve orta 
açılıyor 

tahsil 

tecimsel münasebeti kesmeğe zemesi sevkiyah üzerine am· 
mecburdurlar. bargo konulması için uluslar 

Cenevre, 14 (Ö.R)- Uluslar sosyetesi üyeleri konfera~s. ta-
sosyetesi genel sekret,.,:lijp rafından verilen karar mucıbınc:_e 
sosyete üyesi olan bütün _ne bnlaher hükfımetin almış ola~~~ 
Jetleri mali komite tarbcab· ıızerine· •ıni tedbirlerle neşrettigı 

Halk dersaneleri ve kurslar şubemiz, geçen f'.l olduğu 
gibi, bu yıl da ilk ve orta tahsil kursları açrn ~~ karar 
vermiştir. Kurslar Arapfurunundaki Dumlupunrr ılk oku
lunda açılacaktır. Kurslara devam e~ek is~iyenler her şün 
öğleden sonra Bahribabadaki H~Jk,evı~gıderek ve bırer 
fotoğraf vererek kayıtlarını yapbrmahdırıar. 

d ı · ı:.;-..· t · ı~ .. ve saireJeri en kısa kararlaşbrılan zorlama te ı.n ıur~ı e mış ,... "' , . . . . 
1 . . b' • . _ .. Ü 1, bı"• Avrupaldanrtnda bıldırmesını 
ennın ırıncı ve uçunc •• L .--1. 

la ı~ı.~ · k~ :JO"' »ÇKre-ralarını tatbik için al"er an ma~uoıza ım an -
cakları tedbirleri en k1 

Kursların ne zaman açılacağı ve derslere hangi ~aatlarda 
başlanacağı ayrıca fJAtt edilecektir. 7 
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ad g··ven ar tı 

ltalyan arın cenuba doğru taarruz p anlar üç maksat saklıyor 
Aksum Habeş askerlerinin ateşi a tında bulunmaktadır 

imparator 23 te ku a a rı eline aiacaktır 
Jijiga, 13 (A.A) - Buradan 

Ogaden cephesine doğru her 
gün binlerce Habeş askeri 
geçmektedir. Bu askerler çok 
keyiflidir. Aralarında bir çok 
kadın vardır. Harar civarında 
seferberlik hemen hemen ta

Adis Ababadaki Rum, Er
meni ve Gürcü tecimerler birer 
birer dükkan larını kapayarak 
Cibutiye gitmektedirler. Bunlar 
Habeşl er tarafından bir taar
ruza uğrayacaklarından değil, 

payitahta fazla a~ker topla-

Orduların vazı eti 
Simaide Mareb nehri karşı

sındaki ordu g urubunun başku
mandanı Ras Kassadır. Ras 
Seyum Ras Kasanın emri al
tındadır. 

Cenuota Deca7. na si bunun 

Uç hedefll taarruz 
Italyanların bu istikamette 

bir saldırışları üç noktayı istih
daf edebilir. Birincisi Eritre ve 
Italyan Somalisi arasında irti
batı temi11 etmektir. Bu da 
Harar çevre!4inden Grazyaniye 

mamlanmıştır.Ogaden cep 
bsesinde yalnız müsade
meler olmakta ve fakat 
her an büyük bir ltalyan 
taarruzuna intizar edil
mektedir. 

d uzatmakla olacaktır. 
~~~~2~o~ro~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~.~.~.,-~M-.-,~-~---~-i, lkinc~iHabe~danıdeniu 

bağlı yan demiryolunu kes
mek, üçüncüsü yaylanın 
gerçek anahtarı sayılan 

geçitleri işgal etmek su
retile doğrudan doğruya 
Aciis Ababayı tehdit et
mektir. Demiryolu imti
dadınca uzanan bu geçit
lerde iki Habeş fordusu 
toplanmıştır. Bunlardan 
bir:ne Ausas sult:u ının 
oğlu Mikael Yayu, öte
kine de veliaht ordusu 
kuınanda etmektedir. im
parator Haile Selas;ye 23 
ilk teşrinde Adis-Ababayı 
terkederek bu iki ordu
nun başkomandanhğmı 

Hattı bombardıman 
etml yeceklermlt 

Adis - Ababa, 13(A.A) 
Havas ajansı bildiriyor: 

ltalya hükumeti, Habeş 
hükumeti Adis - Ababa 
Cibuti hattından mühim
mat nakletmediği takdir
de Italyanın bu hattı 

bombardıman etmiyece
ğini Habeş hükumetine 
bildirmiştir. Habeş hüku
meti müsbet cevap ver· 
miştir. 

Yeni askerler gön
deriyorlar 

Roma, 13 (A.A)- Dün 
•e bugün doğu Afrika- ' 
kasına birçok vapur ha
reket etmiştir. Vapurlar 
sekiz bin kişi ile mühim 
miktarda malzeme yüklüdürler. 

Harara doğru 
Cibuti, 13 ( A.A ) - ltalyan 

çevenleri Assab'dan hareket 
eden Italyan ordusunun Ha-
ara seksen kilometre yaklaş

cığını söylemektedir. Harar Ras 
Nassibunun kabileleri tarafın
Jan müdafaa edilmektedir. 

dis-Ababada gUven 
Artmışbr 

AllısAbaba (10 ilk teşrin)
Hadise}er, Habeşlerin dimağla
nnda çok yavaş yol alıyor. 
Halk yığınlarıyla küçük mü
nevverler sınıfı arasında Adu
anın zaptından doğan doğular 

nüfuz etmeğe başlamış bulu 
yorum. Bu duyguların endişe 
ve korku duygusu olduğunu 
düşünmek yanlıştır. Bilakis bu
rada güven duyguları kuvvet 
bulmuştur. ltalya11lar, o kadar 
muazzam araçlarına rağmen 
fakir bir köyden başka birşey 

olmıyan Aduayı almak için se
kiz gün uğraştıklarına göre 
pek te korkulacak şey değil-

• 1 
mışı er ... 

Habeşler şımd. böyle söylü
yorlar. Biraz malumatı olanlar 
ltalyanların harekete geçtikten 
iki saat so ıra AJuvayı a'acak
larını sanıyorlardı. Söylendiğine 

göre ltalyan askerleri sıcaktan 
çok ıstırap çekiyorlar. Çehre
lerinde derin bir yorgunluğun 
alametleri belirmektedir. Ha
beş tebliğleri ltalyanlann yerli 
askerleri arasında kaçaklar 
başladığmı kaydediyorlar. 

Hava bombardımanı korkus• 
ları da şehrin yüksek nokta
larına ve başlıca monümanla
rına banan yapraklariyle örtülü 
mitralyözler yerleştirildikten 

sonra dağılmıştır. Ayni zaman
da askeri kamyonlarının ve 
omuzlarınn~ki modern silah
larla göni.Uülerin geçişi de 
halkın t,üırenini arttırmıştır. 

Habeşliler memleketlerinin iyi
den iyiye müdafaa edildiği ve 
badiselc:rin tedricen kendi leh
lerinde inkişaf edeceği inanca
sını taŞlmaktadırJar. 

nınea yagına ıar yapııma::.ı ılıtı

malinden korkuyorlar. 
(Paris·Soir) 

Seferberlik llerhyor 
Adis-Ababa : 9 ilkteşrin -

(Jurnal) Aytarı yazıyor: Adis
Ababa halkı harp cephelerin
den pek az gelen ve birbirini 
nakzederı haberleri lôkaydiye 

Habeş asker/fli 
benzeyen bir sükunetle karşı
lıyor. Burada harbin başladığı 
ihtisasını verecek hiç bir şey 
görülemez. Seadece katırlarının 
sırtında giden kabile reislerile 
onları takibeden silahlı asker
ler cıeferberliğin devam etmekte 
olduğunu hatılatıyor. 

BUyUk tahşldat 
Genel kurmayın planına uy

gun olarak bütün bu kuvvetler 
Rikanmosta toplanmaktadı.Ha
beşliler ItaJyanların üç cebhe-
den taarruza geçeceklerini 
tahmin ettiklerinden üç ordu 
2urubu kurmuslardır. 
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kumandası a.tmdaki ordu gru
bu, Somaliden harekete geçen 
Grazyani ordusunun Cicika 
üzerine yürüyeceğini ve oradan 
HarrarJa demiryoluna saldıra
cağını tahmin ettiğinden bü
tün bu bölgeyi korumak vazi
fesini üzerine almı ştır. 

En tehll6tell nokta 
Fakat Habeşleri bilhassa dü-

cepdu)'e gidnkm 
şündüren nokta Auaş ovasının 
şarkıdır. lngilizlerin Napye or
dusu 1868 de buradan geçerek 
N egüs T eodorosu bozguna uğ
ratmıştı.Bu hezimetten sonra da 
Negüs kenc\i kendini öldürmüş
tü. İtalyanlar Ausaslar krallığı 
olan bölg .... yi çok iyi biJirler. 
Daha birkaç yıl önce orada 
gezinti istikşaflarında bulun
muşlardı. Yine bir kaç s.J 
evvel Habeş imparatoru ' 
Desi arasında bir ~ 
maqı imtiyazını , . 
mititi.~ ı 

'. 1 

" 

•I 
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\ 
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' deruhte edecektir. Caffa
dan 50 bin kişilik bir 
kuvvetin başında gelen 
Ras Getatohu da bu böl
geye inerek mevcut kuv
veti tabviye edecektir. 

Adis-Ababanm cenubu 
şarkisinde Cima tepeleri boyun
ca uzun bir yol yapılmaktadır. 
iYine burada hazırlanan beton 
s'ğınaklarda ordunun cepha
nesi saklıdır. 

Bir çok sebepler hasebiyle 
ltalyanlarm şimaldeki ileri ha
reketlerinde Sudan sınırındaki 
Omag<!r mevkiine kadar uza
nan Takaze - Makale ha tt nı 
geçmiyecekleri anlaşılıyor. lt 1-
yanlarm en büyük gayretler ı ni 
önemli bir İslam bö)go;..si 
olan Harara tevcih etmeleri 
bekleneb lir. Italyanlar bu mak
sat la cenuhta Somaliden ve şi
malde Dankaliden ilerlt:mek 
istiyeceklerdir. Bu ltalyan pla
nının hakikat olması için 500 
kilometrelik bir ileri hareke
tine ihtiyaç vardır. Bu kad.;r 
geniş bir harekete ay sonun· 
dan evvel başlanacağı zanne
dilmiyor. 

ClbüH ve demir yolu 
Paris -Soir gazetesi İta lyan· 

Habeş harbi etratmda şu haber 
leri veriyor: 

Habeşlerin Adis·Ababa - Ci 
butu demir yolunu bizzat tah
ribe karar vermeleri muhte
meldir. Jtalyanlarm Adis-Aba .. 
baya varmak için demir yolun
dan istifadeye kalkınmaların
dan ve buradan Habeş payi
tahtına karşı bir hücum hazır
lamalarından korkuluyor. 

Aksum'da 
Habeş çeteleri, Aksuma gir

mek için Ita)yan sağ cenahı

nın geçmek mecburiyetinde bu
lunduğu geçide hakim olan sev-
kulceyş teheleri tutmaktadırlar. 

En ağır vazife 
Eritre cephesinde en ağır, 

en mühim vazife General Por
ziyo Birollinin kumandasındaki 
merkez ordusuna düşmektedir. 
Bu ordunun başlıca kısmı 

Eritre'li askerlerden müteşek· 
kiJdir. Aksuma karşı har;kette 
bulunan General Maravinyanın 
kuvvetleridir. Bu kuvvetlerin 
ilerledikçe karşılaştıkları zor

lar artmaktadır. Aksum 
· · yüksek dağlarla çevril-

~~~~~! .. ~.~~~~.~~~ .. ~.?.>.:?..~ .. ~~.~ .. ~.~~! .. ~!~!.!~) 
lhtilil Kraliçesi 
BAYAN TAL YEN 

obesp yer 
Yere Seren Kadın . 
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• ••••• ····································································· · ······~· ~ kı Barras Cumhuhuriyet hükü- Fakat Barras Jözefinın aşı 
metine sarayların debdebesini idi. 

· vermek üzere muhteşem kabul Oldukça nükte ile onu su9
'" 

resimleri tertip etti. Kral - di- turdu : .. 
rektörün salonları generaller - Durunuz azizim Oirekto~ 
zengin olmuş müteahhitler yakınımız olanları kendimiz ser 

' · kala· memlekete dönen göçmenler muhakeme etsek bıle baş si 
' b'. l hakeme etoıe şık erkek ve kadınlarla dolu rının oy e mu k• 

idi hoşumuza gitmez. Talyen ~İet 
· kında söylenecek fena so:ı 
Daima ayni kadın diğerlerini 

benim üzerime de düşer. 
gölgede bırakıyordu. Süsleri d ı et" 

- işte buna tahammu . 
ile değil, zira kendi güzelliğile ki dı• 

memeli. Tal yen Sizin be e I 
zafer kazanmağı adet edinmişti. gınız gibi çıkmadı. Layık o " 
Göğsü kapalı ve omuzları iki duğunuz mevkii size vereoıe• 
aski ile bağlı sade, hatta çetin l ., .. 

di. Siz; T ermidorcu ile e'I e 
bir rob giy\!rdi. Eldivenleri uo 

diniz. Halbuki termidorcun 
yoktu, fakat bütün gözler onun Jkf d•' 

k 1 d yerinde yeller esiyor. 1 • 
üzer;ne di i ir i, ve kızıl k . . 1• • dedır· 

yanına geçme sızın e ınız 1 • 

mantosile üç renkli sorgocu Zira sizin gibi bir kadın anca .. 
altında koltuk kabartan direk- H r 

b. . . k. ayı' 
tör hemen bayan Telyene doğ· ırıncı mev ıe yaraşır. 

ben sizi medh etmiyorUlll' 
ru l·ıerledi. d• 

k d. d v • • • k d"niz "' Bir akşam on~ sordu : en ı egerınızı en ı 
pek iyi bilirsiniz. Lüksenburg 

- Hala kocaaızı seviyor 8 11 
musunuz? Biliyorum ki ona Is- sarayının Kraliçesini ta~~oı e" 

d ·ık .. b ti . . için sizin gözükmeniz ka ı g '· panya a ı munase e erı sız ı a• 
kazandırdınız. Orada barış ara· liyor. Büsbütün Kraliçe ~ ~. il 
cisi oldu ve babanıza bütün ister misiniz? Dük görunu~. 

f a .f il t k altında, size temin ederidl J~ 
şere , v zı e ve ma arını e - · · o"' 
rar kazandırdı. Fakat onu bala hiç de kolay olmıyan ışı~a-
seviyor musunuz ? 

Hiç bir cevap vermedi. 
Barras bir perdeyi kaldırdı! 
- Bir dakika bu daireye 

giriniz, size söyliyeceklerim var. 
Oturdu ve Barras üzerine 

sorgu dolu gözlerini kaldırdı. 
Barras onu bekletmedi: 
- Tal yen mesleğinin sonuna 

varmıştır. Beşyüzler meclisine 
kendisini seçtirebildi, fakat 
yeniden seçileceğini zannet
mem. Doğrusunu söyliyeyim: 
Onun istikbaline alakadar da 
olmıyorum. Siz de itiraf ediniz 
ki cesarei kırıcı bir adamdır. 
Ömründe yalnız bir defa ken
dindan üstün çıktı ve bunu da 
size borçludur. Onun yapacağı 
işlerde daima bir eksiklik his
sedilecektir. ilk terbiye öyle 
sanırım ki onun tahsili benim
kinden bile daha gerjdir. 
Bir çok noktalarda, mesela 
prensip itibarile hiçbir zaman 
öğrenmediğim ve eski asilzade 
sıf atile bilmeğe mecbur tutul
mamağı istiyebileceğim ortog
rafda benden daha az ileri 
gitmiştir. 

Terezya hem ağır, hem kur
nazca olan bu çekiştirmenin 
amacı ne olduğunu biJiyordu. 
Zira Barras kendi kendim de 
düşürmekle beraber, üstünli!
gunu duyurmaktan da geri 
kalmıyordu. Çok lekelenmiş 
olan T alyenin artık büyük bir 
istikbal bulamayacağı doğru 

idi. Ondan daha kurnaz çıkan 
eski suç ortağı B.arras direktör 
olmuştu. Hükümet ve kudret 
peşinde koşan T erezya, Vikon
tun tekliflerine kulak kapata
mazdı. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
miş bulunduğundan Italyanların 

geçidlerine hakim olan bütün 
tepeleri ele geçirmeden Ak
suma girmeleri çok tehlike
lidir. Habeş askerleri tepeler
den şehir içine ateş edebile
cek mov!ddcdir. 

Italyanlar Aksumda mevki
lerini temin edince hava kuv
vetlerinin genel karargahını bu 
şehrin mahrecindeki büyük 
ovada kurmak niyetindedirler. 

HUkOmet evrakı 
sığınaklarda 

Adis-Ababada bütün hüku
met evrakı hava bombardıma'
nına karşı hazırlanan sığınak
lara tasmmıstır. 

bana yardımcı olacaksınız. . 
kiki kiymeti 600 milyon~uk i'; 
istikraz yaparak 20 oıılyar ~· 
kağıdı yakmak lazımğel 1

: 

Yine orduyu toplamak, idare~ 
ve adliyeyi tensik etoıe 
lazımdır. 

b et" 
Kurnaz aşık aşktan ba 5 I 

. as' 
mi yordu. T erezyanın sıy J'f 
ihtırasların okşuyor, ona t~~:. 
ettiği krallık hakkında taf sıla 

1 •• di fe 
girişmiyordu. Barras ev ı 1 ·sıe 
meşru olarak karısının yer~ 
başkasını geçirmek fik:-iode ~ 
yildi. Fakat kendini beyennı1

0 
ve sefih olduğu için, za111arı~ .. 
en güzel kadınını kendine bag 
lamak istiyordu. 

Jozefinden on yaşa da~~ 
küçük olan Tere:ıyanın ° t 
nünde bir kaç esnelik saltaııa 

·oeO 
vardı.Onun için hayatını yen• 1 .. 
kurmak ve bir ikinci defa a 

de" danmamak lazımdı. 13 van 
1 

mer tarihinden sonra bayat~~
! üçük Korsikalı generalle .. b~a 
k.ştirmekten kaçınmıştı. Çurı 

. göre, 
<lırektuvarın kuruluşuna 'b"' 
en parlak generallerin biJe 1 

1 .. 
f yatle hükumetten uzak tutu a 

' v b·ı· d B s 00 
c ugunu ı ıyor u. arra k t 
i l ivaç teklif etmiyordu, fa a .. 
c' rektördü ve eski yurd kr: .. 
ı;çesi gözdelerin ne kadar kU 
reti olduğunu bilirdi. 

Barrasa dedi ki : 
- Bana teklif ettiğiniz Dl~~; 

ki Jozefine aittir ve Joze 
1 

benim dostumdur. 
Direktör itıraz etti: ba" 
- Jozefini u aklaştır111ak e 

his mevzuu değildir. Tereı~, 
kızardı. Barras yanlış anlaınıŞ • 
Kendisine teklif ettiği sadece 
harici bir roldü. Kadın gururu 

Sef'ıh adadl bundan yaralandı. 
protesto etti: 

b . anla" 
- Hayır, hayır; enı 

mak istemiyorsunuz. 

A 1 dedi. 
- n ıyamıyorum, seçl"1 

~aç" 
Grolua parkı yapraksız ag _ 

. ence 
klının kollarını genış P 
relere doğru yükseltiyordu. 

ola• 
Arkadaşına sokulınuş P 

jözefin zamanı sırdaşlığa uygu 

buldu: al< 
- Senden bir şey sak1~~0 .. 

istemem. Bir haftadanberı io 
. . Evet seP 

napartın metresıyım. . 
reddinden ben istifad~ et~~~I 

- Ne mutlu çizmelı ke y 
- Sonu lTaı' -
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Sefil alçak! Bu yavrudan ne istedin ca
navar kızİmı bana vermiyecek misin? 
b Frıııı.ovanın başı dönmeğe 
llflaını•tı Uçn~ d"" • . 

niıı _ '? ~..... uşuncesı· 

,. Ustund. derinleşınişti. Han
ıye der "b" old • 1 gı ı gözleri fırlamış 

de ~~11• halde bakıyordu. Hanri 
zil b ınınden ağzı bozulmuş, yü
ın uruşnıuş olarak sözünü ta-
aınladı : 

ın,""::. Mo~inyor ! Şimdi o ada
lşt ogjrenıneniz kaldı değil mi? 
vet an dö Piyeni sizden ev
ran da ven Hanri dö Moruno-

s ır. 

»an · • tüoı ~'.nın Küçüle Luizi öldürü-
lan d 

1!." . Janı korkutması ya
b' egıldı. Luizi canavar hain 
ır her"f' · ' 

disi . 1 ın elıne vermişti. Efen-
nın Yap - b' . b güze) acagı ır ışarete u 

dar ~avruııun gırtlağına mun
'da ılıcıııı saplayacakb. Bu 
da nıın İsmi Şövalya dö Par-

YYan "d" ·· larıııd 1 1
• Onırünü savaş alan 

bir : geçirmiş elli yaşlanncla 
ile ka aıudı. Bu ihtiyar Fransa 
larııı~:şu memleketlerin yol
Yaz ~en b~şı boş bir askerdir 

!reze. v'"daiına z.ırhlı elbise ile 
içind ' h Ucudu bere ve yara 
kıı b~ı ıılunan saf yürekli kor
Çok 

1 nıez bir kahramandı.Kim 
Para v · ederdi erırse ona hizmet 

ransj · Koııııetabl dö Monmo
p~ Armanyak Yillyetinde 
ş._ ıı, çıpl.J<, başı boş dola-

~seı· · i"'-ıı ıııın nasıl yılmaz: bir 
Lı oldua..ft - - . •1 q-.ıri . •-u ogrenınce oır u 
bı.ı •e l\ııı Yaııına verdi. Hanri 

rıeriy b-• tekke . e ... paralar vere-
keıı~dıne bendetmiştiÇünkü 
~ ı· e de böyle bir uka-

F ;uınıdı. 
hab:;.nsovanın Şatoya döneceği 
düşün etrafa yayılınca Hanriyi 

8 ce almıştı. 

h tıgünnn b h . 
tyeeanı sa a ı rengı uçmuş 

ri ŞÖvaı 1 ~ Hıuıri bu serse
rerek i~~yı Marjansiye götü
lrösterd' tıyar süt ninenin evini 
tıy11Yan 1i_ ~dada mışıl mışıl 
tuğun uızı kaçırması buyu-
k tı ve d" tıc"ırınd r ı..._ Bir saat sonra 
Yavrııc k a guzel ve mini mini 
Yan ~~ ?l~llğu halde Parda
koştıı. r;:ısınin beklediği yere 
dtır11ııı ll Yavrunun masum 
kalbin~ yı~ranınış, nasırlaşmış 
dırııu. t e bır şefkat hissi uyan-

ş ı. 

Q Vak't 
Şeyleri 1 

Hanri lazımgelen 
Yür • sCSylerken, Pardayan 
ı.- unu ek . 
~ölrafia şıterek dinleyordu. 
ı~· ştınfan • • · .ın cınayetın ıcrası 
b- Parın -ır elıııas .. agkına kıymettar 
hn Pe Yllıü taktı. Parda-
<>' nereden ·ı k. . 
,.oreb·ı . Ven ece ı!iaretın 
1 

1 nıe!ı · • a dt, H . ıçın de uz::ıkta yer 
Sova

11 
anrı eve giderek F ran-

~ ın d" 
•!"daya onmesini bekledi. 

de &Örd ~ ; ransovanın gelişini 
zıı,.•llt tı. engi biraz sararmış 
11yıını11ş ~~r~ da kocağında 
Pe~e d ugu halde gözlerini 
d re eıı 
e kald ayırmıyarak yerin-

e 1
• ... an • ·ı F Vdetl n t e ransovanın 

h"t çıktıkların .. ·· ~ b' ı goruııce ra-
... ır llefes ld 
"•it~ a ı. Ve şunları 

nıyord ... 
- 1 ... 

llİııl ~~areti" •erilmemesi be-
böYle 

1

~. ç~k İyi oldu çünkü 
bi rdi ır uyurnğa nasıl nya-
8erseri ıı:rtık kaçmak, eski 
başka Yllhnıa di'nmektea 
~oıııu Çarem yoktu. Amma 
• <>ransiııi k. . . 
f(a ı raı:ak • ını peşımi ko-
<lırıı 'i lllı ş . Zaten ihtiyarla-

. · •ayalı ..I._ 
~ili ın· . ın,._ beıdim. Haydi 
bakayı~nı ~atmazel azıcık gül 
korkuı · 11 alt tarafı o kadar 
bir ikili değil. Bu yavrucuğu 
l~a'- fay !tadar )'anımda sak-

« ena b' B110,, • ırşey olmıyacalı:. • ~n ıız • 
&ta IOa t enne şövalye çocu-
t ı_ n osunun t • · • ıı:t411t1a e egıne sara-
d.._ bıısık ~~ı. Şatonun bir ucun· 
d t b ır eve geldıklcriııdc 

ş Y şiarında bir küçük 

erkek çocuğu kollarnıı açarak 
karşıladı. Pardayan çocuğa : 

- Jan oğlum ! Sana küçük 
bir kı:ı: kardeş getirdim, 

Dedi. 
Ve çıkrık başında iplik bü

ken bir köylil kadına dönerek: 
Materin bu küçük kızcağıza· 

d'l süt vereceksin, kimseye de 
bir söz sdylemiyei:eksin, şayet 
bunun için sözler işidirsen şu 
gördüğün darağacına asıldığın 
gündür. 

Söılerini söyledi. Korkudan 
yemyeşil kesilen kadın kimseye 
birşey söylemıyeceğine yemin 
ederek, yavrucuğu 1<ucagına 

aldı. Meme vermeye başladı , 

Arada dolaşan, sağlam, bir 
kurt yavrusu kadar kuvveti;, bir 
kedi yavrusu kadar atik erkek 
çocuğu şialyenin oğlu Jandı. 

Şövalye oğlunu dizleri üze
rine oturtarak sevmeye başladı. 
Fakat oğlu cıva gibi bir yer
de durmuyordu. Hemen Mate· 
rinin güzel Luızi yıtbrdığı ya
tağa koştu. Ve küçük jan yav
rucuğu kolları aaasmda sıktı. 

Luiz ağlamadı, mavi gözlerini 
açtı ve gülümsedi. Jan sevin
cinden z:ıphyarak: 

- Ah babacığın ne güzel bir 
mkudeş.. 

Diye mırıldandı. 
Pudayan hemen ayağa 

kallb. Yavrusundan ayrılan 
anayı düşündü. Bugüne kadar 
göleri yaşarmamışken şimdi bir 
ilri damla göz yaşı yere yuvar
landığı görülüyordu. 

Bir saat sonra Pardayao 
gene Marjansiye gitti. Giih 
çalılar arasından geçerek giih 
yerde sürünerek pencereye 
yaklaftı, içeriye bakb. Gördü
ğü manzara çok feci idi. işit

tiği şeyler vücudunu kan ter 
içinde bıraktı. Yüreğini yaktı. 
Zavallı kadın can çekiştiği bir 
hırıltı ile söyleniyordu: 

- Evet itaat ettim, ses 
çıkarmadım. Çünkü öldürmek
le korkuturdum. Gaddar herif 
kızımı vermeği söylemişti. Hat
ta yemin bile etti. Acaba şim
di Luiz nerede? Fransoval Sen 
onu dinleme yalan söyliyor? 
Oh! Sefili Alçak! Bu yavrudan 
ne istedin, canavar kız mL ba
na vermiyecek misiu? Luiz 
ananın feryadını işitmiyor ruu· 
sun? 

Anne odasında baygın bir 
halde saç.larıru yoluyordu. Fa
kat bağrışmalar biç bir kimseye 
tesir etmiyordu. Bu anarun ha
linde celladları ağla taca'< bir 
hal vardı. 

Pardayan bu durum karşı
sında titredi. Yapmış olduğu 

işin ne kadar acıklı olduğunu 

bir kerre daha anladı. Bulun
duğu yerde mıhlanmış kalmıştı. 
Nihayet aktı başına geldi. Ya
vaş yavaş ayrıldı. Budala gibi 
koşmağa başladı. Koşa koşa 
materinin kulübesine geldi. 
Materi oğlunun yanında uyu
yan Luizi gösttrdi. Jan kolunu 
kızcağızın başı altına koymuştu. 
Pardayan kızcağızı kucağına 
aldı. Yavaşça kapıya doğru 
götürürken tekrar geri döndü. 
Ve kısık bir sesle: 

- ]anı uyandınp giydiriniz. 
Onu uzun bir seyahat için ha· 
zırlaymız. 

Bunların hepsi bir saat için
de bitıııelidir. Uşağada söleyi
niz hayvanımı eğerlesin, boraya 
getirsin. 

Pardayyan hizmetçi kadının 
şaşalamasma kulak vermiyerek 
Marjamr yohınu tuttu. 

- So1111 ver -

'YENi ASIR 

•• 
Oümden yılmıyan ord 

~eneral Habeş askerinin Isveçli 
Nasıl asker olduğunu anlatıyor 

----~-----------------------------"Har b a atı an bir · ha beş askerini •• •• •• 
yuruyuş ve 

atılışından ancak ölüm alakoyabilir ... 1, 

lsto~holoıden Taymis gazete
sine bildirili.yor: 
Habeş imparatorunun süel 

danışman ve uımanı olup son 
zamanlarda sıbhatıuın bozuk
luğu dolayısile bu ödevden ay
rılmış olan general Erik Vir
gin, Istol<holm Tidingen gaze
tesinin Adis-Ababa aytarına 

demişfir ki : 
" Habeş askeri, modern su

rette techiz edilmi~ bir ordu 
ile harp ederken de tehlikenin 
ne demek olduğunu bilmez. O, 
makinalı tüfeklerin ve topçu
nun korunması altında bulunan 
bir tanka bile hiç korkmadan, 
hatfli titremeden hücum eder. 

Habeş savaşçısının bütün 
kuvveti ele, avuca sığmıyan 

cesaretindedir. Eğer adam ve 
insan kuvveti mevzuubas olur
sa Habeş ordusu, herhangi bir 
Avrupa ordusu ile çarpışabilir. 
Fakat bizim için harb mesele
sini kotaracak olan imi!, silah 
ve cephan~ ko'fvetidir. 
Habeş ordusunu bir Avrupa 

kafasıyle muhakeme etmek 
doğru değildir. Tecrübeler gös
teriyor ki bunlar hakkında büs
bütün başka bir görüşle hü
küm vermek gerekmektedir. 

Son nç ay içerisinde Habe
şistanda toplamış olan orduya 
üç kategoriye ayırmak müm
kündür. 

Eski ve orijinalordu, bugün
kü gibi, memleketin muhtelif 
taraflarında bulunan işyarla r 

ve ileri gelcnlerderr.ııııürekkeb
t.r. 

Bunlar tıpki, orta çağlarıla 

Avrupada toplanmış olan de
rebeylik ordularına benzerler. 

Habeşistan bir zamanki bey
likler. dükalıklara karşılık bu
gün ou dört ile ayrılmıştır ki 
bunların hepsini bir ilbay idare 
eder. 

Bazı ilbaylara vergi toplamak 
hakkı verilmiştir. Bu ilbaylar, 

Daiflatda Jrr(İfleıi tutan Habeş ce11güvcrll!ıi 

ö ilde baysallığı korumak için- Bunun derin kökü, uzun yıl-
dir. Bir harb çıktığı zaman bu !ardan kalmış olan ııa vıış aoa-
ordu imparatorun emrine ve- nalerindedir. Onun için Habeş 
rilir. askerinin süel durumuna bakarak 

Son zamanlarda imparator, buna glire hüküm yürütmek 
topladığı vergilerle ayrıca bir doğru değildir. Bunu biz, an-
ordu yetiştirmektedir. cak Avrupa kafası ile böyle 

J ~ ... ·~ düşünüyoruz, fakat Habeşistan-
da hakikat ba~ka türlüdür. 

Yalnız şu var ki bu ordu 
tanklara ve toplara karşı har
bedecektir. Habeş ordusunda 
bu silahlar buluumadıktan baş
ka, bunlar hakkında esaslı 

fikirler de yoktur. 
Eğer harp başlıyaw olu.sa o

zaman Habeş ordusunun beşeri 
~ kuvYt:tini lıu harb aoanalerinde 

aramak lazımgelecektir. 

Sidamoltı bir Habeşli 

Son ayda herkesin, zaman 
kaydı olmaksızın, savaş boyu

na gideceği hakkında bir ka-

nan çıkarılmıştır. Bu suretle ar 

tık Habeşistanda işsizlik kal-
mamıştır. 

Eski Adua zaferi, Habeşlile-
rin bu esrarengi.:ı: manevra ka
biliyetlerı s:ıycsinde kaıanıl
mıştu. Bunu nasıl yapbklanna 
ben akıl erdiıınekten acizim. 

Orada Habeş askerlerinin 
gruplara ayrılı1larını temin ede
bilmek, herhangi bir Avrupa 
kumandanı için de bir başarı 
sayılabilir. 

Medeniyette geri kalmış 
ulusların düşmanlariyle çarpış• 

mak hususunda büsbütiin baş
ka bir kapasiteleri oluyor. Bu 
günün telefonu ve tel.sizi ka· 

.lar işlerine yara7an bir takım 
işaretleri kullanmak suretiyle 
Habeşliler Aduvada üç ltalyan 
akınını durdurmu !ardır. 

Valval'de ltalyanlar modern 
techizat kullandılar mı ? EYet, 
orada tank Ye uç.ak kul
landılar. llk akında Italyan 
uçlarının gördükleri kendilerini 
şa.şırtaııştır. Uçağı ömürlerinde 
ilk defa görmüş olmalarına 

rağmen, Habeşlv ondan kor
kup kaçmamışlar, intizamı boz
mamışlardır. 

!(aslar iinünde nasıl ~ğilirkr 

Halbuki ilköııce bu silahın 
Habeşleıi fena halde ürküte
ceği umuluyordu. Halbuki Ha
beşler böyle yapacaklarına bü
yük bir hızla ltalyan tanklarına 

kendi illerinin kapasitesi ve ı lmparator, hepsi geyet mü-
zenginliği ile uygun bir sayıda kemmel askerler olmak üzere 
imparator için ordular da bes- 200,000 a."Jker çıkarabilir. Fa-
larler. kat sili~ ve cephane yollan 

Bundan başka bu ilbaylara kesilmiş olduğundan ordunun 
bağli olan bir takım şefler de bütün ihtiyat kuvvetlerinden 
vergi taplamak mukabilinde istifadeye imkan yoktur. 
bir takım ordular bulundurur- Bununla beraber, bütün bal-

Romanya-Yugos -
lavya ve Türkiye 

- Baştamfı 1 nci sa~Jada -
Finansal eksperler bu husus

ta 13 fer komitesi tarafından 
hazırlanan esasları, tatbik edi
lecek devlete yani Italyııya 
Ye şimdiki şeraite uydurarak 
takib etınişlerıiir. ilk ambargo 
kararı gibi, Bunların tatbiki
ne de konferans karar vere
cektir. Komitenin teklifleri şun
lardır: 

1 - İtalya menfeatine her 
istikraz ve istikraza iştirakin .. 
men 11 

2 - Hertürlü banka kredi
lerinin kesilmes.i ve evvelce 
yapılmış kunturatlara dayana
rak verilen kredilere devam 
edilmemesi ... 

3 - Genel müesseselere ve 

sosyetelerdee şahıslar menfa

atma aksiyon ve diğer sermaye 

tahvilleri çıkarılmasının men'i. 
5-- Sosyetelerle şahıslara 

aid her türlü banka ve sair 

kredilere kesilmesi 'fe kontu· 

rata bağlı olanlara devam 
olunmaması. 

6- Sosyeteler ve şahıslar 
besabma emisyonların men'i 

Konferans bunların tatbikine 
karar verecektir. ilk maddede 

yarayacak ham maddelerin gön 
derilmeme.si gibi asıl ekooom

aal zorlama tedbirleri üzerinde 
de iucelemelez devam ediyor. 
·····························••&~•·······, 
saldınnışlar, Üzerlerine çıkmış-
lar ve içindeki askerleri öldür
müşlerdir. 

Harba ahlan bir Habeş aıı· 
kerini yürüyüş · ve atıh~ndan 
ancak, ölüm alıkoyabilir. 

Valnf hadisesinden altı ay 
öncesindenberi ltalyan Eritre 
Ye Somalisinde yapılan hare• 
ketlerden, bay Fftus'Jolininin 
bu meınleketi istila etmenin 
serbest adamlar için ne türlü 
tehlikeli olacağını anlamış bu· 
)unuyordum. 
Doğu Afrikasındaki ltalyaa 

siyasası bir zaman yerlilere 
kardeşçe muamele etmek iken 
birdenbire kaybettikleri hürmet 
Ye sevgiyi tekme ile yumrukla 
elde etmeğe kalkışmışlardır. 

Yaptığım bu tecrübe, bana 
şu kauaab vermiştir ki ltalyQll• 
lann kuvvetlerjni artırmak h:ı ... 
siyle giriştilderi bu maceraya 
bütün insanlık severler karşı 

durmalıdırlar. Fğer ltalyanlar 
muzaffer olacak olurlarsa bu
nun arkasmdan Habe istana 
sürü sürü sefalet ve felaket 
girecektir. 

Bu hususta ltalyau ulusuna 
Miyliyecek sözüm yoktur: O
nun önderlerin.i kınayorum. 

Bana beyaz ırkın düşmanı 
adıı'ı veriyorlar. Benim de be
yaz ırkın üstünlüğünü nasıl ko
ruya~ileceğim hakkında fikir 
lerim ve düşüncelerim vardır; 

oportüuislik ile ve gerekmiyen 
istila yollariyle değil, fakat iyi 
örnekler vermek suretiyle elde 
edil<> bilir. 

lar. kın savaşçılık ananası vardır. 
Bugünkü Hebeşistanın bir Bu, her ııe kadar bugünün lzmir, Manisa, Muğla, Denizli 

takım bölgelerinde bala bu barb usullerine uygun değilse 
uşul hüküm sürmekte ise de de gene bundan b.i.r takım 
bütün orduların doğrudan doğ- hayret verici neticeler bek-
ruya merkez hükümetini lm· lenebilir. Bunlar da hepsini 
manda ve kontrolu al ında bu- birer iyi asker y11papabilmek 
hınmasr telılikeli olacağını içia kafi gelen !lir ta kım me-
tarib bize gösterecektir . :ıiyetler vardır. Bu meziyetler, 
Onun için bugünkü impara· Valval'de ııörüomüştür. "Orada 
tor bu usulii ft:aldırmırktadır. onlar, adeta, Avrupa tekniği 
Şimdi yeniden tayin oltJDan her üzerine harb edermiş gibi el-
ilbaya paralar1 ve ayhklan hü- birf.iıii etmi'ilerdlr. Bunun sırrım 
loiirnet tuafından ödenea aaker bi:ı:, Avrupalılann öyle kolayca 
ler verilmektedir. Bu askerler aalaın.ak.lı.j:unıza imlıao yoktur. • 

bayi eri e 
Eskisi gibi acentahğımızdan yüıde beş iskonto ve ayrıca 

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

Cumhuriyet bayramı İçin şenlık fişekferimiz her cinsten 
almak istiyeııler siparişlerini şimdiden bildir111elidfrfer. 

Telefon 389l Telgraf. lzmir barut acentası 
Barut av ve ru•elver ~ekleri ar malzemesi 

av saçması şenlik fişekleri inlıisarlar ba~ ııa!u:ısı 
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Tahta 
Kıpkırmızı yüzü, sipsivri bur

nu, ufacık kulaklart ve kumral 
tahta bir sakalı vardı. Hiçbir 
işle uğraşmıyor, şehir haricin
dek büyük köşkünde yaşıyor 
idi. Çok vasi arazisi bir çiftlik 
gibi idi. Fakat kendisi bu iş
lere nezaret bile etmiyordu, 
herşeyi idare eden, kendisinin 
tersine matruş ve esmer bir 
delikanlı idi. 

Pek mÜrt!ffeh yaşıyor idi. 
Otomobili, kotrası mevcuddu. 
Bunları ekseriya bizzat kendisi 
kullanirdı. Ne çocuğu vardı, 

ne karısı, ne akrabası. o koca 
köşkünde, kadın namına bir 
ihtiyar hizmetçiden başka kimse 
yoktu. 

Maamafih köşkte ara sıra 
güzel kadınlar görünürdü.Bun
lar kimdi, nereden gelirlerdi? 
Bilinmezdi. Sonra birdenbire 
ortadan yok olurlar, kısa bir 
fasılayı müteakıp yenileri mey
dana çıkardı. 

iki kadının bir arada bulun
duğu görülmemisti. Her kadın 
asgari bir hafta köşkte kalırdı. 
içlerinde iki üç ayı köşkte ge
çirenlerde buulunurdu. 

Çiftlikte çalışanlar, bu tahta 
sakalı uzaktan olsun tanıyanlar: 

- Hakkı var, genç adam, 
elbette eğlenecek] derlerdi. 
Hakikaten tahta sakal, otuz beş 
yaşında j{Örünüyordu. Dinç ve 
sağlamdı. 

Bu havaliye geleli beş sene 
oluyordu. Kimin nesiydi, nere
den zuhur edivermişti? Bunları 
bilen yoktu. Kendisi biç kimse 
ile görüşmezdi, bir erkek ar
kadaşı bulunduğunu gören de 
olmamıştı. 

" " 
Onun, yanında çok güzel bir 

kadın olduğu halde otomobili 
ile şehir sokaklarından geçti
ğini görenler: 

- Tahta sakal yeni bir peri 
bulmuş diyorlardı. Sonra dedi
kodular başlıyordu: 

- Bu tahta sakal, "Landro" 
nun biri imiş! Güzel kadınlan 
bulup köşküne götürüyor, gü
zelliklerine göre. onları bir hafta, 
bir ay a!akoyduktan sonra öl· 
dürüyormuş. 

- Öldürüyormuş amma bun· 
dan maksadı fenne hizmetmiş. 
Kadınları parçaladıktan sonra 
Üzerlerinde tıbbiğ tecrübeler 
yapıyormuş. 

- Onun aslında yal>ancı ve 
sonradan müslüman olduğu da 
söylen yor. 

- Her halde esrarengiz bir 
adam ... Kahyası mıdır, katibi 
midir, nedir, O matruş deli
kanlı da efendisinin tabiatlarını 
almış. Ne kimse ile konuşuyor, 
ne de ağzından bir kelime al-
mak kabil .. 

- Beş sene oldu onlar bu
raya geleli.. Fakat nereden 
geldikleri, kim oldukları bir 
türlü anlaşılamadı ... 

- Birçok şeyler söyleniyor 
amma hepisi dedikodu.. Eğer 

bizim şehirden bir kadın eksil
se ydi, elbette işidilirdi, polis 
harekete geçerdi... 

Hu'asa, bu tah' a sakal, ismi 
dahi bilinmiyen bu esrarengiz 
adam, artık şehirin ve civar 
köylerin başlıca bir dedikodu 
mevzuu olmuştu. 

* •• 
Bir gün çiftlikte yeni bir ka-

dın görülmüştü. Tahta sakal, 
buna fevkalade ehemmiyet ve
riyor olmalı ki pek şen görü· 
nüyordu. Köşk, elektrikler
le süslenmişti. Etraf kararınca 
herke!e bir donanma gecesin
de bulunulduğu hissini vermişti. 
Köıkün içinde de bütün am-

Sakal 
metçi kadın, mahzenden en 
eski şarapları çıkarmış, hiç 
kullanılmamış sofra örtülerini 
ve takımları hazırlamıştı. 

Tahta sakal, meçhul kadınla 
konuşurken kahkahalar sah· 
veriyor, her tarafından neş' e 
fışkırıyordu. 

Sofraya oturdukları vakıt 
ihtiyar hizmetçiye: 

- istirahat edebilirsiniz. Ar
tık size ihtiyacımız yok, demiş 
ve onu savmıştı. 

Aradan bir buçuk saat geç
mişti ki gecenin sükunetni 
korkunç bir silah sesi bozmuş
tu. Aynı anda, o nurlara bo
yanmış olan köşkü simsiyah bir 
karanlık sarmıştı ... 

Ne oluyordu? 
Silah sesine ilk koşan, çift

liğin kahyası veya tahta saka
lın katibi olan matruş gençti. 
O. efendisinin dairesinin karşı
sındaki üç odalık müstakil bi
nasından çıkıp ta köşke girdiği 
zaman, bir silah sesi daha du
yulmuştu. 

Sonra: 
- Allahım, ne olduk, ne 

var? Bu karanlık neden? im
dat! diye hağrıldığı işitiliyordu 
ki bu ses hizmetçi kadınınkine 
benziyordu. 

Çok geçmeden, çiftlikte ya
tan amele de köşkün kapısına 
birikmişti. Kapıyı zorliyorlar, 
fakat açamıyorlardı. 

ihtiyar hizmetçi kadın: 
- imdat ! imdat ! Beni de 

-YENl-liSIR 

' .• Borsa Haherlerı 1 Okurların 
DUn Borsada o·ı ki . 

~ Yapllan Satıflar l e eri 
~ 

Uzum 
Çu. Alıcı Fiat 
781 T Debas 5 75 15 
643 S Süleyman 6 50 18 
604 S CeJardin 7 50 12 
535 H Ahmet 5 50 12 50 
507 Vit el 5 62 1 O 50 
471 M J Taranto 8 62 13 
451 Koo ittihadı 6 75 14 50 
418 Üzüm kurumu 7 25 7 
342 inhisar idaresi 5 25 7 
337 H Alanyalı 6 75 8 25 
279 Ş Riza Halef 6 50 15 
273 D Arditi 6 50 14 50 
257 K Kazım 6 75 9 50 
255 J Taranto M 5 75 9 
198 Y 1 Talat 5 75 8 50 
171 Alyoti bi. 5 50 7 50 
190,5 Manisa B Kö 6 50 14 
135 Beşikçi bi. 7 7 50 
127 Alba rak 6 25 7 50 
123 H Şeşbeş 7 50 7 75 

99 P Klark 5 75 7 50 
80 Ş Remzi 7 7 37 
70 S Emin 7 50 9 62 
54 L Galemidi 7 8 75 
49 Sipahi Z bi. 6 25 8 
45 S Bayazit 7 50 11 
44 P Paci 6 75 11 50 
32 J Kohen 8 75 9 
14 L Recivo 6 75 8 
10 H Alyoti 15 50 15 50 

3 Y Karasu 8 9 
7597,5 Yekun 

297591 dünkü satış yekunu 
305188,5 umumi satış yekunu 

incir 
Çu. Alıcı Fiat 
1079 Muhtelif 6 50 17 

Zeytinyağı 

Kilo Alıcı Fiat 
39 ton Muhtelif 28 28 

Zahire 

Sultanhisarlıların 
Devlet demiryollarJndan 

Bir Ricas1 
Yeni Asır Gazetesi 
Tahrir MUdUrlyetlne 

lzmlr 
Sultanhisar kasabası mevcüt 

dört fabrika ve birbirini takip 
eden mühim istihsaJatile cid
den mühim ilctisadi bir mer· 
kezdir. Bununla lıeraber yine 
iktısadi ehemmiyet ve varlığı 
derkenar olan Yeni Pazar na· 
hiyesinin transit merkezi ve is
tasyonu olduğundan bu nahi
yenin posta çantası Sullanhisar 
istasyonundan sevkolunur. Ahi· 
ren devlet demiryoJları 8 inci 
işletme müfettişliğine verilen 
bir kararla İzmirden Eğirdire 
haf tada üç defa tahrik ve yi· 
ne haftada üç gün Eğirdirden 
İzmire avdet ekispres katarla
rının Sultanhisar istasyonunda 
tevakkufuna müsaade edilme· 
diğinden fabrikatör ve tücca
ranın bağlı olduk ları İzmir ti
caret evlerine günü gününe 
yapmak mecburiyetinde bulun· 
dukları ticari muhaberatları ve 
takip etmek ihtiyacında bulun· 
dukları piyasa tahavvüJatını bu 
yüzden icra ve takip edeme
mek yüzünden düçar oJacakJa
rı zararın telafisi mümkün ola
mıyacak dere~ede mühim ola
cağı müstağii arzdır. Devlet 
demiryollarının halkın, tüccara-

nın menafiini takip ve bu yol
da azami teshilatı ibraz ve iz· 
har edeceğı hakkında kanaa-

öldürüyorlar l Diye bağırıyor, Çu. Cinsi Fiat 
iki dakika sürmeden onun da 1988 Buğday 5 10 5 68 tımız bakidir. Binaenaleyh bu 
sesi kısılıverdi. 50 ton Bakla 4 75 4 75 ekispres katarlarının gidiş ve 

Karanlık bir geceydi, gözgö- gelişlerinde eskidenberi olduğu 
900 P. çekirdeği 2 35 2 35 

zü görmüyordu. Çiftlik amele- gibi Q Sultanhisar istasyonunda 
437 ke palamut 330 470 

si çabucak meşaleler yapmış- bi 1 dakika1tevakkufları bu za-
J J 1 d k 124 balye pamuk 42 43 ar, on arın zıyası a tın a, artı rai ve mehazirin önüne geçe-
hiç bir ıesin sızmadığı köşk 1 * 

P 
ceği ve bu bir dakika tevak-

kapısını beyhude zorhyorlard•. ara Piyasası 
Demir kapı çok sağlamdı. Bü- ku'fun bu trenlerin seyrüseferin-

E • 

Tramvayla otobüs 
Çarpıştı 

Karar.tina tramvay makasında 
vatman Riza idaresinde bulu
nan tramvay Ali oğlu F eridin 
idaresinde bulunan 13 sayılı 
otobüsle çarpışmış ve hiç bir 
şey olmamıştır. Zarar çok ehem
miyetsizdir. Zabıtaca tahkikata 
başlanmıştır. 

Göz He~imi 
MlTATOREL 

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

Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 

1 H EF!'J!!! E!! 

us Te .. -:_ı~ıevel tea• ,.._"' 

Endüstri 
" Fen ve San'at ,, bu yen• 

adla eylül nüshasını çıkarınW 
tır. Çok san'atkarane yapılOJ•Ş 
bir kapak içerisinde çıkan bu 
sayıda : " Fen ve San'at ,, tan 

endüstriye geçerken - Cuıııu· 

riye~ işçisine müjde - endüst~ 
ri eşen Türkiyede - Endüstri 

akisleri ve hadiseleri - tazyik 
ile döküm usulü - ArStUlusal 

lzmir panayırı - dört lambalı 
kuvvetli bir alıcı nasıl yapılır 
- iplikçilik - pratik işçi • buhar 
makinesi ,, gibi bütün •eınle
ket işçi, usta ve teknisiyenle

rini ilgilendiren değerli fen ~e 
endüstri yazıları vardır. oku· 
yun uz. 

Salon, yemek ve yatak odalarınızı Haraççı 
Kardeşler mohilyelerile süsleyiniz· · · 

Merkez: 
İzmir 

İkinci Beyler 
Sokak 

Nu. 102 
TJ. 3778 

şube: 
An kar• 

Anafartalar 
Caddesi 

Kınacı }'laP 
6 

Nu.5 Tel.142 

Izmir Vilayeti Def terdarlı
~ ından: 
İsmi San'atı Mevki No: 
Avram Sidi bakkal Karataş Tramvay caddesi 323 
Yukarıda ismi yazılı mükellef namına 932 yılı için Karataş 

şubesince 280 Jira icar üzerinden tarholunan 154 lira kazaoÇ 
vergisi temyizen itiraz edilmesi üzerine temyiz komisyonunca 
ittihaz olunan 30-4-933 tarih ve 10274 sayılı nakız kararı nıe
rine tetkiki itiraz komisyonunun 7-9-935 tarih ve 725-935 pU" 

maralı kararı ile 180 lira icar üzerinden 99 liraya tadil edtl"' 
miştir: Kendisinin elyevm maa aile Mısıra gitmiş olup Burad• 
ihbarname tebellüğüne salahiyettar akrabası bulunmaması be5•" 

bile keyfiyet hukuk usul muhakemeleri kanunu mucibince j)aoeP 
tebliğ olunur. 3380 (3300) 

7 

Emlaki Milliye~ Müdürlüğiio
den: tün pencerelere kalın parmak- 14-l0-1935 de matlup intizamı haleldar et-

Alış Satış 
lıklar geçirilmişti, onları kırıp Mark 

50 20 50 70 miyeceğinden bu ço~ hakh ve Birinci Karantina Dilaver ve Tevfikiye sokağında 29,3,1 
içeriye girmek kolay bir iş İsterlin 6l4 50 618 50 çok mühim dileğimizin is'afına numaralı 1022 metre murabbaı arsa · 3()6,60 
değildi... Fr. Frangı 8 28 8 30 sayın gazetenizin delaletini Birinci Karantina Dilaver ve Tevfikiye sokağında 39 No. 

Fakat nede olsa kapı bu ka- Dolar 80 79 40 ehemmiyetle rıca ile saygıları- 317 metre murabbaı arsa 95 
dar kişinin zoruna ancak yarım Belga 

21 12 21 50 
mızı sunarız. Birinci Karantina Dilaver ve T evfikiye sokağında 37 Nu. 

saat dayanabilirdi. işte yirmi İtalyan lireti lO 20 lO 30 10/10/935 314 metre murabbaı arsa 94,20 
dakika içinde esnemeğe baş- İsviçre Fran. 40 87 41 12 Tüccarandan M. Zühtü, M. Birinci Karantina Tevfikiye sokağında 1,3 No. 146 metre 
lamıştı... Florin 85 85 50 Lütfü, Yusuf Ziya, İbrahim murabbaı arsa 73 

Birden köşkün bütün elek- Kr. Çekoslo. 5 23 5 27 Hakkı, Feyzullah O. Mehmet, Birinci Karantina Tevfikiye ve Fethiye sokağında 8,10 
trikleri yanıverdi. Herkes bu Avstr. ilini 23 50 24 O. Salih, Osman Nuri, M. Fah- No. 212 metre murabbaı arsa 53 
nedir? Diye meraka düşmüş- ri Celil, Bayram O. Mehmet, Birinci Karantina Tevfikiye sokağında 4,6 No. 212 metre 
ken, uzaktan otomobil projek- Fuhşa teşvik A. Tevfik, Enver, K. inci Ak- murabbaı arsa 53 
törlerinin köşke doJıu ilerile- . Kızkardeşinin kızını fuhşa sekili M. Zühtü, Hasan oğlu Birinci Karataş lbişağa sokağında 619 ada 9 parsel Nu. 62165 
diğı görüldü. etmekle soçlu eski umumha- Ahmet ve İbrahim, Kurt İsmail 179 metre murabbaı arsa . 

iki dakika sonra ;ık otomo- necilerden Şamh Melek adliye- O. Şükrü, helvacı ·Kazım, Is- Birinci Karataş lbişağa sokağında .619 ada 8 parsel No. 61160 
bil, büyük bahçe kapısının ye verilmiş ve sulh mahkeme- mail o. Ahmet, Mustafa Kemal, 176 metre murabbaı arsa 
önünde durmuş, içinden bir since dün tevkif edilmiştir. Ş. Naili. Birinci Karataş Ruhi halfa sokağında 619 ada 3 parsel No. 53125 
sürü polis inmişti. Bunlar: - - 135 metre murabbaı arsa 

K 1 
latifeye vurmak istiyor, "siz de helenmiştim, bu bir zehir ola-- apıyı açın Diye bağı- Birinci Karataş Ruhi baba sokağında 619 ada 4 parsel No. 

5218
5 

1 d mi? Güzel çiçek siz de mi bu bilirdi... 151 bb rıyor ar ı. metre mura aı arsa 

A ı ld 
dedikodulara kapıldınız? .. Hayır - Niçin? dedi, içmiyorsunuz? B me e, ne o uğunu şaşır- irinci Karataş Ruhi baba sokagv ında 619 ada 5 parsel No. 

58
,tO 

h 
hayır,. Ben sadece güzel a"'şıkı - Sizi beklı'yorum Ded"m mış bir alde, bahçe kapısını ... ı · 166 metre murabbaı arsa 
bir zenginim. Bunu görüp eJ- O da anlamıştı ve şimşek sü-

açarlarken, köşkün kapısı da bette anlıyacaksınız,, diyordu.. ratile üstüme saldırmak iste- Birinci Karataş lbişağa sokağında 619 ada 6 parsel No. 53190 
kendiliğinden açılıvermişti. O Fakat keyfi kaçmıştı. Casus. 154 metre murabbaı arsa 

mişti. Fakat ben daha atik şerefine ziyafet çekilen kadın )uğuna beninı de hiç şüphem Birinci Karataş lbişağa sokağında 619 ada 7 parsel No. 58 polislere döğru ilerliyor: kalmamıştı.. davranıp bir adım geri çekil- 166 metre murabbaı arsa 

M d B d ? 
dim ve heman üstüne ateş' B - ü ür ey nere e Diye Harekatını gözümden kaçır- irinci Karantina Dilaver ve Talat sokağında 12 kapı 6 90 

soruyol'du. mıyordum, lakin bunu' belli et· ettim... 12 taj Nou. 142,50 metre murabbaı arsa . 10 ' 
Arkadan gelen otomobilden miyordum, sözlerine de inanmış Omuzundan vurularak yere Birinci Karantina Dilaver sokağında 15 kapı 9/2 taj No. 

7 
50 

B 
·· ·· ·· " }bette canım B yuvarlandı. Derhal agv zını tıka- 13 6 ir de sivil çıkmıştı. Güzel gorunup e ·· en 5 metre murabbaı arsa ' 

k d hakkınızdaki dedikodulardan dım, ellerini ve ayaklarını bağ- B N 
a ın ona: bilistifade sizinle latife ettim. ladım. Sonra elektrikleri sön- irinci Karantina Yıldıztepe sokağında 43•43118•

20 
o. 383 40 

- Tahta sakal yaralı, dok- y b 
1 

. 639 metre murabbaı arsa ' 
d ld 

? oksa un ara ınansam şimdi dürdüm. tor a ge i mi. aman, esra- Birinci Karantina Mimar Kasım sokagv ında 17 kapı 21 
87 burada bulunur mudum ? ,, Di- D. d k l · rını almadan herif ölmesin!.. yordum. ışarı a aya ses erı işitti- taj No. 145 metre murabbaı asra 

diyordKu, Sonrr 1 k O, birden kalkıp büfeye git- ğimden, kapıyı sürmelemeğe ~irinci Karantina Mimar Kasım sokağında 47 kapı 49 79 
- atibi ö dü urşun gö- ti. Oradan büyük bir şişe çı- koştum. Heyhat 1 Katibi içeri- taj No. 373 .metre murabbaı arsa 2 

züne isabet etmiş. Halbuki, k d ye · · t' b'l F k t k Ik. · K B d 17 
d D 

arıp getir i. Bu pek kıymet- gırmış ı ı e... a a aran- ıncı arantina irinci Kasım sokağında 748 a a 21,60 
onun da ölmemesi lazım ı. iye Jıkta beni görmüyordu. Bir el 1 N 54 teessüf ediyordu. tar bir şaraptır, sofradaki- parse u. metre murabbaı arsa 

Müdür soruyordu: lerden başkadır, Size ikram de ona ateş ettim. Gık bile Salhane Enveriye sokağında 135 No. 255,15 metre 64 
t k . t . B·ı b demeden yere yuvarlandı, elı'n- bb - Ey, nasıl oldu bakalım?. e me ıs erım. ı mem, e- mura aı arsa 

- Ben ona, kendisi için genecek misiniz? .. ,, Diyerek ~eki elektrik feneri de düşe- Salhane Enveriye sokağında 125/l No. 63 metre ınu- 15175 
( Landro ) dediklerini, fakat bardakları doldurdu. Ben he- rek kırıldı. rabbaı arsa 
benim buna asla ihtimal ver- men içecekmişim gibi, onunki- Bu aralık feryada başhyan Karşıyaka Bahariye Tasvir sokağında 20 No. - 134,50 40155 
mediğimi, kendisinin olsa olsa ne tokuşturduktan sonra: hizmetçi kadını bağlayıp sus- metre murabbaı arsa lı 
güzel kadınları kullanan bir - Şerefe! Diyerek kadehimi turmak pek kolay oldu. Yukarıda yazılı emvalin bedelleri peşin para ile öde~=~' 
casus olabileceğini söyledim... kaldırdım. O da ağzına doğru ·. Sonra yukarıya çıkıp size üzere mülkiyetleri 21-10-935 pazartesi günü saat 15 de 

1 

P.ek ipkir bir surette sarsıldı gBtOrdü, Fakat benim içmemi telefon ettim.. edilmek üzere arttırmaya konulmuştur. Alıcılarin o saatte 
~__:_]~111JJ~.v.anı.v.Ol:da...-1hti.mı..r.:.!h:i:ı.-L11.e_..aa.ı~lı--.._;~tmaıt1-jaj,_.LJ~edi.· _IS:tm:..dL.iı'CIU~·ilLJ51a:.....L __ ~......_~~---.MlazbHD.._!...EllıJik~iidiiJciulimUDJilla tJan caa ·~~~~~~~:ı:-...... 
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EN SON ÇtKAN PLAKLAR LİSTESİ 
MÜNlR NUREDDİN 

FE 83 ( 
Her gün o güzel sahile 
Cemile kız 
FAZiLET 

AX 1857 ( Neden böyle <\urgunsun 
Kaşlarını baua 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 

A)( 1856 

KÜÇÜK NEZİHE 

( 
Bir bahar akşamı 
Nafile gülme 

NAZİLLIL AHMET FEVZi 

( Niğdem. Türkü 
Ta as yolları. Türkü 
PERiHAN 

( 
Rakıcılarız biz 
Yıldızlar parhyor 
5 ' 1 Baba 

( 
( 

Başım senin göysünde 
F eryad eder bu gönül 

Urfalı M E H M E T 

( 
lbrahimi hoyrata 
Urfalıyım ezelden 

MANDOLfNATA 

( 
lzmir kasap havası 
BeyoifLu Siıba !tavası 

AVYERİ 

( 
Soferaki 
Çahpina 

Ok madan Geçnıeyiniz 
tay yerine Hervea içiniz 

"HERVEAn denilen nebattan ihzar 
edilen çayı içtiğiniz tak<li&·de fazla mik
tarda müdrir olduğundan vücuda mazar· 
rat veren hamızı belvin itrahına muvaf-

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

H. J. LEE - Londra mü.stamerat 
mahsulatı ithalat ve ihracat müessese-

Si . sinin; hmir mümessili G. D. Giras 
tac1ı~:rı$at ve fazla malümat için Izınirde Yeni Manifatu

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

IMON 
YILDIRIM 
lını. marka pil ve elektrik cep lambalan 

ır ve havalisi umumi deposu, Suluhan civarında Ji .. Anadolu Hurdavat mağazası Ödemişli 

Useyin Hüsnü ticarethanesi 

l 'V Si 
lft1'Pt41v BÜYÜK BiR AFETTİR 

tfav AVJN, OTOBÜSUN, VAPURUN mikroplu 
asınai:n SELAmET ile ı urtulursunuz 

h ela'Uet Ferit Sizi nezleden başka menenjit, 
b astalıklar grip ve ağız burunla yol bulan 

k~~akrnaz .. ~ Selamet Ferı•t Başk~ i~imli ben-
kaybett' . zerlerı sıze bot va-tJ ırır. 

• DEPO: S. FERİT SlFA ECZANESi 

a r·enç, Dai a Güze 

KANZUK Balsamin Kre • 
1 

Elli senelik bir maziye malik ve dünyanın her tarafında tak· 

dir kaz.anmış güzellik kremidir. Cildinizin daima güzellik ve ta· 

zeliğini muhafaza eder. Balsamin kremi memleketimizin kibar 

mahafilinde rağbet bulmuş ciddi bir markudır. Çilleri ve buru

şukları izale ederek tene fevkalade bir cazibe bahşeder. Ruh· 

nüvaz kokusile ayrıca şöhret kazanmıştır. Balsamin kremi kati· 
yen kurumaz. Tenin izin latif tazeliğini cildinizin cazip taravetini 

ancak Balsamin ile meydana çıkarabilirsiniz.. B r defa Balsamin 
kullanan başka krem kullanam&z. Tanınmış ıtnyat mağazalariyle 

büyük eczanelerde bulunur, 

Ne seri ve ne harikulade değişiklik 

lstırab yer· ne neş' e 

Ehemmiyet vermediğiniz bir nezle ihmal edilirse hayatı bile 

tehlikeye sokabilir. 
Bir diş ağrısı hümmalı bir faaliyetle geçecek bütün bir günü 

mahvedebilir. 
Üşütmekten mütevellit sinir ıshrabh:ın, bir yanın baş ağrısı 

aile kavgalarına hatta bir ailenin saadetine mal olabilir. 

Bütün ıstırabları en kısa zamanda dindirir, soğuk algınlığını 
da geçirerek size sıhhatinizi ve neş'enizi iade eder. 

Fiati 7,5 kuruştur, bütün eczanelerde bulunur. 
Gripin, Radyolin diş macunu fabrikasının mütehassıs 

kimyagerleri tarafından imal edilmektedir. 

lzmirliler Istanbuldanerede ıuluşurlar 

Beyoğlunda Bristol otelinde 

~rkecide Osmaniye otelinde 
Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 

olan ve herkese kendisini sevdiren bay Omer Lüt
fidir. Bay Ömer Lütfi lzmir Askeri otelinin mües
sisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herkes 
bilir. Istanbulda her iki otelde konakhyacaklar kendi 
evlerindeki rahatı bulacaklardır. 

Bütün bu fevkaladeliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

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

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 masalan, alatı cerrahiye, ve dolap· 

ları, trommeller, ameliyathaneler ve berber salonları için 

ayaklı lavaboler sıcak, soğuk ve düşlü süzgeçli musluk

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

ile müceddcd havagazı sobası, muhtelif cam etajerler, 
kristal hususi sonda muhafaza ve tasim cihazı, hasta 

karyola ve etajerleri, korsesler, batriyotipler vesair alab 
cerrahiye viladiye ve nisaiye ile diğer cerrahi alitlar. 

Bu ay nihayetine kadar her gün her saat eşyalan 
görüp alabilmek için Çivici hamamı MüftU sokağında 
numara 25 büyük konağa müracaat edilmelidir. 

Dev et demiryollarından: 
Eski Aydın hatb Torbalı - Tire şube hattında ve Torbalı 

istasyon civarında 52 inci kilometre yakınındaki F etrek çayında 
balast müteahhidi tarafından ihzar edilecek 30,000 otuz bin 
metre mik'abı balaıtın figure mahallinden vagonlara yükletilm~si 
i~i kapah .zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. İhale 22·10-935 
tarihinde Pazartesi günü saat 16 da İzmirde B2smahanede ye
dinci işletme müfettişlik binasında komisyon tarafından yapıla· 
caktır. Bu iş için tahmin edilen bedel beher metre mikabı başına 
15 kuruştur. 

İsteklilerin 337,l/2 lira teminat vermeleri ve kanunun tayin 
ettiği vesi kaları ve işe girmeğe kanuni mani bulunmadığına 
dair beyannameleri ve teklif mektuplarını ayni günde saat 15 e 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler lzmir Alsancakta 8 inci işletme müfet
tişlik kaleminde parasız dağıtılmaktadır. 

9--15 3263 (3~09) 
Ayd•n Demiryolu Şirketinden müdevver hususi 1023 arpa ve 

danlar, 1010 buğday, 887 çinko mamulatı demir, çivi, vida, kur-
şun ve boruları, 1027, 1029, 1070 çeltik, 999, 1016 sahtiyan ve 
1022 numarala pirinç tarifeleri 1-10-1935 tarihinden yeni bir 
iş'ara kadar uzatılmışlardır. 

15-17-. 18 3357 (3301) 
Eski Aydın hattı Hursunlu - Burhaniye istasyonları arasında 

209 ancu kilometre yakınındaki Feo!ek Çayında balast müteah
hidi tarafından ihzar edilecek " 70000 ,, yetmiş bin metre mik
abı balastıo figüre mahallinden vagonlara yükletilmesi işi kapah 
zarf usulife eksiltmiye konulmuştur. ihale 28-10-935 tarihinde 
pazartesi günü saat 10 da lzmirde Basmane yedinci işletme mü
fettişlik binasında komisyon tarafından yapılacakhr. Bu iş için 
tahmin edilen bedel beher metre mik'abı başına 15 kuruştur. 

isteklilerin 787 1-2 lira teminat vermeleri ve işe ginneğe ka• 
nuni mani bulunmadığına dair beyannameleri ve teklif mektub~ 
larmı aynı günde saat 9 a kadar komisyon reisliğine vermeleri 
lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler lzmir Alsanck 8 inçi işletme müfettiş
lik kaleminde parasız dağıtılmaktadır. 

15-18 3351 (3298) 

hastanesi lzmir Pmrazı sariye 
başlıekimliğinden: 

Hastanemizin 7 aylık yevmi ihtiyacından 1. ila 40 kilo ekmek 
ile 1. ila 25 kilo taze sebze ve bir defada alınacak 35 ton kok 
kömürü açık eksiltmiye konmuştur. 

istekliler şartnameyi anlamak üzere hergün ve kat'i ihaJe giiaü 
olan 1 teşrinisani 935 cuma günü saat 10 da -emrazı sariye has
tanesinde toplanan komisyona müracaatları.p 

ıs -21-26-31 1365 3299 



Fratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
Anvers - Rotterdam - Ams

terdam ve Hamburg Jima??ları 
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 limanları için yük alacaktır 

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

GANYMEDES vapuru 19 
birinci teşrinde bu limanlar için 
ylk alacakbr. 

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. 

ERVİC~ MARJTıM ROUMAİN 
Malta - Katanya - Cenova 

IMarsilya - Barselon ve Cezair 
limanları için yük alacak olan 
vapurlar 

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

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

Yolcu ve yük alır. 

Zeg:uga POLSKA S. A. 
kumpanyası 

,. Doğru Anvers ve Gdynia 
f,limanları için yük alacak olan 
vapur. 
• 1 - LEW ANT motörü 10 

N. V. ' W. F. H. Van Der 
Zee & Co. 

WINFRIED vapuru halen li

manımızda olup Rotterdam ve 
Hamburg için yük almaktadır. 

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

WASGENWALO vapuru 14 

birinci teşrinde bekleniyor. 14 
birinci teşrfoe 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 iç:n 
alacakhr. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
Hamburg 

NORBURG vapuru 8 birinci 

teşrinde bekleniyor. Anvers, 

Rotterdam ve Hamburg için 
yük a'acaktır. 

DEN NORSKE Middelhavs 
Linje (D/S. A/S Spanskelin~en 

OSLO 
BOSPHORUS motörü 23 bi-

rinci teşrinde belc'eniyor.Deppe 
Dünkerk ve Norveç liman!arına 
alacaktır. 

Arment Deppe - Anvers 
EG YPTE vapuru 20 birinci 

teşrinde beldeniyor.Anvers Di
rekt için yük alacaktır. 

ESPAGNE vapuru 5 ikinci 
teşrinde bekleniyor. Anvers 1 

Direkt için yük alacaktır. 
American Export Lines 

Nevyork 
EXMOUTH vapuru 16 oirioci 

teşrinde beklP.niyor. 

Nevyork için yük alacaktır. 
EXCELSIOR vapuru 30 bi-

rinci teşrinde bekleniyor. 

Nevyork için yük alacaktır. 

Service Direct Danubien 
Tuna hattı 

ALISA vapuru 12 birinçi teş-

Oliver Ve Şii. 
LİMITET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BıRiNCİ 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

Liverpool Hattı 
FLAMINIAN vapuru 16 bi

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

LESBIAN vapuru 26 birinci 
teşrineı:: Liverpool ve Svanse
adan gelip tahliyede buluRa
nacak vt: aynı zamanda 2 ikinci 
teşrine kadar Liverpool ve 
G lasgov için yük alacaktır. 

Londra hattı 
GASTILIAN vapt1ru limanı

ır.ızda olup on sekiz birinci 
teşdne kadar Londra ve Hul 
için yük a acaktı:;-. 

MARONIAN v~puru 20 bi
rinci teşrinde be!den:lmekte 
olup yirmi sekiz birinci 
teşrine kadar Londra ve Hull 
için yük alacaktır. 

THURSO vapuru 15 lci teşrin
de Londra, Hull ve Anversten 
gelip tahliyede bulunac:ıktır. 

The General Steam Vavi
~ation co. Ltd. 

ADJUTANT vapuru 30 bi
rıncı teşrinde beklenilmekte 
o!up 7 ikinci teşrine kadar 
Londra için yük alacaktır 
DEUTCHE LEV ANT LINIE 

SOFIA 28 birinci teşrinde 
Hamburg, Bremen ve Anvers· 
ten beklenmekte olup tahliyede 
bulunacaktır. 

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

,e 

lzmir Belediyesinden: 
§ 1 - Urav halalarının ve 

muhtelif yerlerdeki bozukluk
lann onarılması ve kiremitlerin 
aktarılması 1789.39 liralık mu
hammen bedelli keşif mucibin
ce baş sekreterlikteki şartname
si veçhile 22 - 10 - 935 Salı 
günü saat 1 O da açık eksitme 
ile ihale edilecektir: 

iştirak için 135 liralık mu
vakkat teminat makbuzu ve
ya banka teminat mektubu ile 
söylenen gün ve saata kadar 
komisyona gelinir. 

2 - 935 Yılı sonuna kadar 
Darülaczeinin ihtiyacı olan6000 
kilo ikinci nevi ekmek başsek
reterlikteki şartnamesi muci
bince 22 - 10 - 935 Salı gü
nü saat 10 de açık eksiltme ile 
ihale edilecektir· iştirak için 
35 liralık muvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve 
saata kadar komisyona gelinir. 
6-10-1 s - 21 3260 ( 3248 ) 

1 - Belediyenin Darağaç
taki un fabrikasının iki yıllık 
icarı baş sekreterlikteki şart
namesi veçbile açık arttırma 
ile 22 teşrinievel 935 sah günü 
saat l O da belediyede müte
sekkil arttırma ve eksiJtme 
komisyonunda ihale edilecek· 
tir. Senelik icarın bedeli mu
hammeni yedi bin liradır. Art
tırmaya iştirak için beş yüz 
yirmi beş lira muvakkat te
minat makbuzu veya mektubu 
ile ~öylenen gün ve saate ka
dar komisyona gelinir. 
6 -10-15-21 3261 (3247) 
- Beher metro murabbaı 

125 kuruştan muhammen be
delli 56, cı adanın 32-33 sayılı 
198 metre murabbındaki arsa
ların baş sekreterlikteki şart
namesi veçlıile 18-10-935 cuma 
günü saat 10 da açık artırma 
ile ihale edilecektir. 

İştirak için 18 liralık muvak
kat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubile söy
lenen gün ve saata kadar ko
misyona gelinir. 3198(3213) 

1-5-10-15 

o a ve 
al Aktaş 

esansları 
Koku, zevk, merak, uğraşma işidir 

Eczacı Kemal Aktaş diyorki : Çocuklu
gumda, gençliğimde kokuya merakım bü
yüktü ( 30 ) senelik eczacılık hayatımda 
hep koku ile uğraştım. 

İşte eserlerim : İddia ediyorum benim 
kokularımdan daha üstün bir koku bulup 
göstermek imkanını vermiyorum. 

ıZMıRLİLER 
Şahidimsiniz değilmi ? 

birinci teşrinde yük alacaktır. 
HAMiŞ : ilandaki hareket 

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

rinde bekleniyor. Belgrad, No-

visad, Komarno, Budapest, 
Gönül, Baharçiçeği, Altınruya, Yasemin, 

Fulya, Leylak, Akşamgüneşi, Son hatıra, 

t Fazla tafsilat için ikinci Kor
donda Tahmil ve Tahliye bi
nası art<asında FRA TELLi 

~ Sperco vapur acentalığına mü
racaat edilmesi rica olunur. 

\ Telefon: 2004-2005 

Viyana ve Linz için 
yük alacaktır. 

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

N. V. W. F. Hanri Van Der 1 

Birinci Kordon Telefon No. 
Zee & Co. ı 

fZZZZ,7/..7..Z7.7..7/A7J.L7 ZJ.//.ZZJCC/:J 2007 -2008 l 
DOKTOR ,r.L.Z;KZZZ7.ZL/.Z7.ZT.L/./.7./L/.ZLL 

Ziy .. Kşin - DOKTOR 

MERKEZ hastanesi ~ ~Ze~ai T ara~çı~ 
KULAK, BOGAZ N ~ ~ 

BURUN ŞEFı ~ İÇ HA~TALIKLARI ~ 
ık· · b ı k v mutahassısı !'...; 

ıncı eyıer so agı N ikinci Beyler sokağı Türk ~ 
Beyler hamamı karşısında .. d l b"ti · v • d No. 41 muzaye e sa onu ı ş;gın e ~ 

Saat 3 5 dan saat 6 ya kadarN No. 45 ~ 
' TELEFON 3686 Öğleden sonra 15-18 kadar ~ 

Ev telefon numarası 2505 
ı C/.LL7.Z/JJ7J_LZ7..7177.LZ/L/.Lr./~ 

Doktor 

Kemal a~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi Ka.antina tramı-ıty cad
desi No. 596 Tel. 2545 -==-~ 

hastalarını kabul eder 
(1250) Telefon 3806 ı:' 

~rz:r.A'/.L7..7.LL"L7.'TJ777./L//.//.///.7:.~ 

'7ZZZ7../'f ./f R/E.70E.7///,)~ . 

lstanbnl sabık Alemdar sıh
hat yurdu hekim erinden ~ 

DOKTOR ~ 

üleymanSırn~ 
Hasta kabulüne başlamıştır N 

Tire Tahta kale geçidi ~ 1 
No. 1911 

-.__ ___ 1 _- _13 _ _ __(,__32_3__.4 _. ........ 

Menekşe, Amber. 

25 - 35 - 50 - 75 - 100 
200 kuruşluk şişeler. 

Dikkat edeceğiniz iki nokta 
vardır. 

Birisi Eczacı Kemal Aktaş 
markası. 

İkincisi 

Hilal eczane~ i 
Takliti yoktur, çünkü yapı

lamamakdadır. 

İsimlerini benzetenler asıl-

larının kıymetini iÖstermeye 
yarıyorlar o kadar ... 

i L 
~ 

A N 
lzmir Yün mensucatı Türk anonim şirketinin Halkapınar

daki kumaş fabrikası mamulatından olan mevsimlik ve kışlık 
zarif kumaşlarla, battaniye, şal ve yün çorapları, bu kerre 
yeni açılan birinci kordonda Cumhuriyet meydanı civarında 
186 numaradaki (ŞARK HALI TÜRK ANONiM ŞiRKETi) 
mnzasında satılmaktadır. Mezkur fabrilcanın metanet ve 
zarnfet itibarile herkesçe malum olan mamulatını muhterem 
müşterilerimıze bir defa daha taysiyeyi bir vazife biliriz. 

Toptan satış yeri : Birinci kordon No 186 
Şark halı Türk anonim şirketi 

Perakende satış yeri : Yeni manifaturacılarda Mimar 
Kemalettin caddesi Sağırzade biraderler 

Kuzu oglu çarşısı Asım Riza ve biraderleri 
Yeni manifaturacılarda Mimar Kemalettin caddesi 

Yünlü mallar pazarı F. Kandemiro~lu 

scmr 

~PİRİN 
2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin timsali 
#'[ • 

olan EB markasını arayınız. 

us !&!rlnıeveı 1~ 

Nede~ sizde içmiyorsunuz -

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

Bunu karşılamak bu zayıatı telafi etmek lazımdır. 

Ne yapmalı ? 

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

Ki na LDtfl 
yi alıp kul! ~nmalı 

KuUanıpta faidesini r ~rmeyen yoktur. 
1-.cr eczanede bulunur. 

lzmir Defterdarlığından: 6,e 
lssısının vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasıP• g jİll 

haczedilen Hasan boca mahallesinde hisarönü mevkiin~e ;tJe 

42 sayılı mağaza tarihi ilandan itibaren yirmi bir gün m~ı t•h" 
satılığa çıkarıldı~ından pey sürmek istiyenlerin defterdarh 7) 
silat kelemine gelmeleri 3218 (322 

3-9-15-20 

Meserret Oteli 
lzmir Kemeraltı Hükfıınet 
Caddesi karakol karşısınd~ ;ı«· 

30 sene gibi uzun bir zamandanberi temizlik ve ıst ye." 
metile nam kazanan otelimizde bu defa esaslı tamir~\ rek 
pılmış ve yeniden otelciliğe ait levazımatı tedar!k. e ~a~Jeri 
teşrif edeçek olan sayın müşterimizin her türlü ıstıra 
temin ve tam manasile bir aile ocağı olmuştur. ··ınidİf1 

Civar ilçe ve ilbaylardan gelecek konuklarımıza ıı 
haricinde kolaylıklar gesterilmektedir. .. ,, rete" 

Otelimizde bir gece konuklamak her hakikati og ıniif" 
cektir. Akşamları temiz hava almak için taraçalarımıı 
terilerimize açıktır. 

Aşlama sularımız meccanendir. 
Yatak fiatlarında esaslı tenzilat vardır. 


