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il . YENi ROMANIMIZ 

KADIN İSTERSE 
'Ya:z:a:n ; ~ebi.a. .A.rl.f -

Bu çok sevimU edebi tefrl
kamıza yakında başhyacağı~ J 

Cımıhuriyetin Ve Oumhurıyet Eserinin BeT~'.çisi, Sabahları Çıkar Siyası Gasetedir Yeni Asır matbaasında basılınışbr. 

• • 
ıçın çalışılıy r 

Adis- babadaki 
• • 
çı Kan._.. ___ rma 

ita n içi 
soliniden 

1 e imparatoru 
talima lmış .•. 

....... Fakat abeşler "ltalyanlar asi~ toprak terketmeyiz • .,, diyorlar . 
•••••••••• • 1-1 ···················································································································· ................................................................................................................................. ..... 

k abeşlere göre : Somalinin şimaJine doğru ilerliyen Italyanlara göre : Aksum ltalyanlar eline geçti. ! 
S uvvetler ltalyanlarırı arkasını çevirdiler. Binlerce General De Bono bu kentin dini başkanlarını 1 
0ınalili Habeşlere dehalet etti - Eritreli yerli kabul etti. Adua çevresindeki Habeş kuvvetleri ! 

askerler Ras Seyuma teslim oluyorlar. Habeşler sarılmış gibidi. Ras Seyum ordusu Aduadan 120 
... !~rafından Düşürülen ltalvan uçakları onu bulclu kılometre ötedeki mevkilerde toplanmıştır. 

•••••••••• 1 t ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••• 

fot~a~ı~bul, 1.5 ( Uzel ) - pöti Romadan talimat aldığı iddia ti!~·~'!f JI 
. .................................................................................................................................. .. 

a<>re i AdısAbaba aytarına edilmektedir. &\Ç: ~ H . , 
1 

Ababad talyan elçisinin Adis Habeş ricalinden !· 

neral de Bononun ve Italyan 
genel kurağının bu şehirde 
yerleşmesite birlikte olmuştu. 
Cephe arkasını cepheye bağ
hyacak yol şebekesinin yapıl
ması tahmin edildiğine göre 

kafı ·ı .a~ gitmekten istin- biri ne diyor? 
"A.cab gı ıle tefsir edilmekte ve Habeş hükumeti adına söz 
riırnek a ~ulb görüşmelerine gi- H 1. b' Ad • d .. 
taı~ ıç.in B M 1. 'd soy ıyen ır zat ua nın uş-
unıat • usso mı en .. v .. .. d v T " .1. d k' 

lllakt nıı almıştır? diye sorul tugunu ve ogu ıgre ı m e ı 
adır. " bazı şeflerinin düşman safJarı-

Ad· 1-tavasın bir haberi na geçtiklerini yalanlamamakla 
liava ıs ~baba, 15 ( A. A ) - beraber imparatorun hiçbir za-

s Aıansı aytarından: man kuvvete bo\•tm e<Ymiyeceği 

ı. 

on iki hafta sürecektir. 
Bir ltalyan ordusunun 

arka~n kesllmlş 

Paris 15(Ö.R) ~~· 
Cibutiden bil
dirildiğine gö
re Fransız So
ma,lisinin şima 
line doğru ileri ' 

i lcyen Habeşler ' 
·---~~~~-.........._-~-·... Musaali dağı. 

imparator /laı" Se.c. SİV.! bir ltarp meclisinde ntn cenubun- i 
Birbirini tutmiyan neyinde bulunduğu söyleomek- J 

Haberle r tedir. dan Habeş tob i 
Muharebele r hakkında bura· Hükümet Ras Gug~a·nın rağına girmiş ı~ · 

da birbirini tutmıyan haberler Italyanlara teslim olduğu hak- } it 1 1 f 
dolaşmaktadır. Birinciteşrinin kındaki haberleri ne teyid ne o an a yan a- J • 
onundanberi resmi h\çbir ha- de tekzip etmektedir. rın arkasını çe- ı 
ber verilmemiştir. Bazı yayın- lstanbul 15 (Özel) _ Roma- virmişlerdir. , 
tılara göre Ras Sebahtın o lu dan resmen bildiriliyor: Ha- Diğer taraftan ı 
general Kassa peK müşkül besistanda süel durum şöyJe AdisAbabada res-
bir mevkide bulunmaktadır. gösterilmektedir: miğ çevrenler cep

heden gelen ha-
Yine bu şayialara gö.re Ras Şimdi Adigrat-Adua-Aksum herler hakkında es 

Erltrell yerll askerler 
Ras 5eyuma dehalet 

Ediyorlar 
Yine Adis-Ababadan bildi

rildiğine göre Eritre yerli as

kerlerinden bir kısmı Ras Se· 

yumun emri altına girmeğe de

vam etmektedirler. 

l<o ~. . . ~~ssa. Agama ilinde ve Holulo hattını .tut~ak~a . olan ltaly~n- si~ . durmaktadır. 
bad nt Dö Vi . . . . 1 k 11 d bolgesınde Italyan kıtaları ta- lar yenı bır ılerı hareketıne Şımdıye kadar Ital- Ce1ıup cephesi kumandanla'llldan Ras Nasıhu 

a d h ncının Adıs-Aba- ve ımparator u · topra c arın an f d . . . h l k .. l ) - H • 

mas a a uzun .. dd t k 1_ b' k it 1 anlara terkey- ra ın an çevrılmıştır. Aynı za- azır anma uzere bu hat yan ara buyuk hıç bir harb Habeşler müstahkem 
.. ının k mu e a ır ısmını a Y d R S , . .. . d k'J~ 1 .1 d'V. 1 kll d 

Soylenrne ço ~uhtemel olduğu lemeği hiçbir suretle kabul man a . as ~yyu~ u~ e?uı uzerın e teş ı at arını ~amam- verı me ıgı ve çarpışın~ ann Mev. er e 
• llıelerind ktedır. Barış görüş- etmiyeceği noktasında ısrar a!tındakı kuvveı aslıyenın şım- lamaktadırJar. Aduaya ıJk oto- muntazam kuvvetlerden zıyade Cenub cephesınde ltalyan-

•••••••• 
·ı··········~ bulunmak üzere etmektedir. · di Adua'nın 120 kilometre gü- mobil kamyonunun gelişi ge- çetelerle yapıldığı bilinmektedir. - Sonu alımcı salujede -

laJycln .. ···········;eiitCri''''dii~ ................ ;;::;;;~;·;::;;;~~··::·;;;~:~:~;;;··;;;~;;;·;;;;;;:··~~;;::-:;;· .. ··· .......... R~;~ı;;ı; .... ~~f "";;~·ç··"" 

Bir hal uçurdular "' 2-2 beraberlikle bitti 
ita) 

~anın Habeşistanla barış şartları 
eler olabileceğini bildirdiler 

lstanbuı -:.:-----.-+-<!._.....:;:...... ___ _ 
lle\tred ~S ( Özel ) - Ce- R-0ma gazeteleri sulhun şim-

Ital en bıldiriliyor : dilik gayrı kabil oldugv u fik-
\t Yan del . 
arYot it 1 egesınden Bay Ha- rindedirler. 

beşist a Yanların yakında Ha- Digv er taraftan Berlin rad-. ana s lh 
rıni, fak u teklif edecekte- yosu Italyan'far tarafından 
kirnilen ~t Habeş toprakları uçurulan siyasal bir balo· 
tanın ltaı oşa~adıkça Habeşis- nu bildiriyo;. Buna göre, 
resirıe ~~ ıle banş müzake- Italya Habeşistanla barış yapa 
tni t' gırışıniye . v. . .. l 

Ş ır. • .egını soy e- bilmek için Eritre ve Somali 
Bay H civarındaki bütünHabeş şehirle-

fabrikaJ avaryat Belçika silah rinin, feyizli toprakların ltalyaya 
d arından .. 1. . 
. a silah onem ı mıktar- teslimini, Adisababada bir Ital-
ı~İtı L·' t?p ve cephane almak k 

ı ıyeJe ' t . . yan yü sek komiserliği ihdas 
lloil' gı mıştır. edilmesini istemektedir. 

r c::. 
12 gaz t ı · ış llıij k e e erı de ayrı ba- Merkezi Habeşistan'da im-i za er 1 • 

llr s08 e erıne veya ulus- parator Haile Selase'nin 
i k Yetesi .. d 
tn in l ışın e uzlaşmalara nüfuzu hükümranisi baki ka-
r•şrnanı 0 Oladığını bugünkü ay- labilecekmiş ... 
doiru n halli dogv rodan Habeş çevrenleri bu şartları 
. Ya Ul 111le a·t uslar sosyete- elle tutulamıyacak kadar gü-

1 old ~ 
uguou yazıyorlar. lünç saymaktadırlar. - Mossoliniyi ısıran sinekler .. 

İstanbul şehir takımının gollerini 
Niyazi ve Fikret yaptı 

lstanbul. 15 (Özel) - Şeh
rimizde bulunan büyük dost 
Sovyet kanşık takımiyle lstan
bul karışık takımı bugün ikinci 
defa olarak karşılaştılar. Sov
yet takımı Moskova, Leningrad, 
Kiyef'ten alınan oyunculardan 
teşekkül etmişti. Evelki takı
ma nazraan birkaç yerinde deği 
şiklik yapılmıştı. Taks:m sahası 
günün Salı olmasına rağmen 
hınca hınç idi. Seyirciler ara· 
sında Sovyet elçisi Karahan 
Yoldaş da vardı. Birinci maçın 
hakemi bizden olduğu için bu 
maç Sovyet kafilesi ile gelen 
Morgi Yoldaş idare etti, ve 
tam saat 15-16 da oyuna baş
landı. Bizim takım: 

Necdet, Yaşar, Faruk, Meh
med Reşad, Lütfi, Reşad, Ni-

yazi, Naci, Rasih. Şeref, Fikret. 
ilk dakikalardan kızışan oyu

nun beşinci dakikasında misa
fir takımın sol iç oyuncusu ilk 
golü yaptı. Bundan sonra oyun 
bir kat daha kızıştı ve bir ara· 
lık misafirlerimiz on kişi oyna
dılar. Bizimkiler ancak 18 inci 
dakikada Niyazinin atbğı golle 
beraberliği temin ettiler. Bu 
sırada Rasih ve Naci muhak
kak iki golü kaçırdılar. Ve 
devre 1-1 berabere bitti. 

On dakika istirahattan sonra 
ikinci devreye başlandı Türk 
takımı bu defa daha iyi oyna
mağa başlamıştı. Ve çok geç
meden dokuznncu dakikada Fik 
ret bir gol atarak 2-1 galip 
vaziyetine geçtik. Bu gol misa 

- Lülf Cll m•irilıiz -
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Cür'et ile her işe teşeb-
büs olunabilir, fakat her 

iş başa çıkarılmaz 
Cür'et. başlı başına bir muvaffa

kıvet amili değildir. Her lıangi bir 
işte evvelfi Ollll başarabilecek meziyet 
ister. sonra muvafık zemin ister. 
Cür'et ancak bunlardan sonra gele
bilir. 

Ömrü kitaplar arasıllda geçmiş 
bir alim istediği kadar ciit'efk{it ol
s11n,· imkanı yok, şoförlük edip bir 
otomobili işletemez. Bu makinalı ara
bayı yüriifnıck aMak ehiinin kandır 
ve mufltazanı yola!l bnlunmaslle 
mümkiilldtir. Yelmz cür'etle iter işin 
başa çıkarılabiltajitu za1Znedtı1/er, 
calıillerdir. Zaten uı b/Jyült eDr'dk4r· 
/ar da onların içinlkn çıkar ~·e o!llar. 
bir çok ışlere teşebbüs edebilirler. Fa
kat hepsini de yüzlerine, gözleııne 
bulaştmp hu5ra11a ujrartar. 

Mazlum .. -.. 
Baroda 

önemli bir konferans 
Dün öğleden sonra saat on 

alb buçukta lzmir barosunun 
her ay tertip ettiği münakaşalı 
konferanslarından biri veril
miştir. Konferansçı, lzmir ka
dastro reisi 8. Ziya Ferit idi. 

Konferansta İlbay Fazh Gü
leç ile mahkeme ve müddeiu-

mumilik erkanından mühim bir 
kısmı kadastro ve tapu erkanı 

lzmir avukatlarının ekserisi, 
stajyerler ve birçok meraklı 

hazır bulunmuştur. Konferansın 
mevzuu ( gayri menkul mal-

larda iktisab mürur zamana ) 
idi. 

Konferansçı, gayri menkul 
mülkiyetinde en karışık ve 
mühim bir mevzu olan bu me
sele üzerinde eski ve yeni 
hükümleri teşrih ve mukayese 

etmiş, bunlara nit içtihatları 

saymıf ve meseleyi etrafla bir 
ısurette ve çok güzel bir şekil
de izah etmiştir. 

Dinleyiciler için çok istifa
deli olan konferansın nihaye
tinde baro reisi konferansçıya 
teşekkür etmiş ve bir saat ka
dar süren bu ilmiğ toplantı da 
bu suretle nihayet bulmuştur. 

Operatör Bay 
Cemil 

Ankarada toplanmış olan ulu
sal tap koııgresine İzmirden 
iştirak eden doktorlarımızdan 
operatör Bay Cemil şehrimize 
dönmüştür. 

•••••••••••• 

Kaçak şarab 
Evelki gün Buca' da Azizin 

evinde yapılan araıbrmada 

100 kilo kaçak şarab, 300 kilo 
salamura yakalanmıştır. 
, ...............................•..•..•..• 
firlerimizi son gayrete getirdi: 
Bizimkilerde geri kalmaymca 
oyun harikul'ade bir sür'at 
kesbederek devam etmeğe 
başladı Kalecimiz Necdet, mü
dafi Yaşar ve santerhaf Lütfi 
en eyi oyunlarım oynamakla 

· beraber takım heyeti umumi
yesi itibarile yüksek oyunlarm
dan birismi oynıyordu. Bu sı
rada hakem lehimizde bir pen
altıyı vermedi. 

Arhk oyun son dakikalarına 
yaklaşıyor. Ve her iki taraf da 
azami kuvvetini sarfediyordu. 
Eğer oyuncularımız şişmezse 
muhakkak galibiz. Çünkü oyun 
nadir görülen bir sür'arle ge· 
çiyordu. Tam bu sırada 36 ıncı 
dakikada Rus takımmın en 
küçük oyuncusu sağ iç kale
mize akh ve beraberlik golünü 
yaptı. 

Oyunun bundan sonraki kıs
mı tarafeynin son gayretleri 
arasında ve fakat golsüz geçti. 

i RLBR -

Sayım işi Pamuk Uzmanlar Bir define -... . ..... - • •• • • ••• 
G·. Direktörlüğün Oclaca Önemli bir lşçilerin vaziyetleri 

iizerinde incelemeler 
yapacaklar 

Arandı fakat bir 
şey çıkmadı Bir bildiriği karar alındı 

Dün istatistik genel direk· 
törlüğünden llbayJığa telgrafla 
şu bildirim gelmiştir: 

l - Bazı kazalar soyad'an 
henüz tescil edilmemiş olan 
nüfuıun sayımda ne suretle 
yazılacağına sormaktadırlar. Bu 
gibilerin ıayım defterlerine sa· 
dece isimlerile yazılmasında hiç 
bir mahı:ur yoktur. 

2 - Sayım esnasmda nüfus 
tezkeresinin görülmesi şart de
ğildir. Ancak aşikar surette 
yanlış cevap verildiği takdirde 
nüfus tezkeresi talep edilebilir. 
Nüfus tezkeresi yoksa sayım 
memuru cevapları kendi kanaa
tana göre yazacaktır. .. . ..... . 
Ödemişte kızıl 
Kalmadı 
Ödemişte kızıl hashhğı ta

mamen mündefi olmuştur. Bu
nunla beraber ihtiyaten kızıl 
aşısı tatbikatma devam edil· 
mektedir. 

.. 11 ...... . 

Yolsuzluk 
Tahl<ikatı 

Milli emlak dairesinde finans 
enspektörü tarafmdan iddia 
edilen yolsuzluk tahkikatına 

devam edilmektedir. Tahkikat 
enspektörJer tarafından derin
leştirilmekte ve daireden bir 
çok dosyalar getirtilerek üzer
rinde tedkikler yapılmaktadır. 

Tahkikatın genişletileceği an
laşılmaktadır. Şimdiye kadar 
bu tahkikat sabebile işden çı· 
karılmış memur yoktur. 

1. 

Tecrübeler 
incir, Uzum ve di!jer 
Meyveler Uzerlnde 

Yapılacak 

Üzüm ve incir ambalajları hak
kmda bir formül bulunduğunu 

iddia eden Bayan Cenan Cuma 
günü Bornova Tanm okulunda 

llbayhk namma tarım direktö
rü Bay Zühtü Baysal ve tarım 

uzmanlara önünde tecrübelerini 
yapacaktır. 

Tecrübeler Üzüm, incir ve 
diğer meyveler üzerinde ola
caktır. 

Ambahıjlar heyet önün-

de kapatılarak mühürlenecek 
ve btr ay ıonra açılarak tec-

rübenin sonucu gözden geçiri
lecektir. Bir aylık zaman için

de Üzüm, inci: ve diğer mey
veler bozulmadığı takdirde bu 
ambalaj usulü Tarım bakanlı
ğına bildirilecektir. 

Tehdit mektubu 
Göndermiş 

Kemalpaşa kazasında bay 
Nurinin oğlu 17 yaşlarında Şa
habm sarhoş olarak kaza hi
kimi bay Celale bir mektub 
yazarak tehditamiz kelimeler 
kullandığı ve mektuptan bir 
gün evvel de hakimin evine 
gittiği, kendisini görmek iste
diği ve aşçı kadınm, hakimin 
uykuda bulunduğunu söyliye
rek Şahabı savdığı anlaşılmış

tır. Zabıtaca Şahap hakkında 
tahkikata başlanmıştır. ---Bay Süleyman Sırrı 
Muş Emniyet memurluğuna 

tahvil edilmiş olan şehrimiz Em 

Devletin önem vererek ve 
beyaz nltm adını verdiği pa
mukçuluğuınuz hakkmda şehri
miz tecim ve eodüstri odası, 
göriilen lüzum üzerine mühim 
bir karar almıştır. 

Son zaman!arda bazı fabri
ka 'ar pamuk ba'yalarma su 
atmak ve çekirdek karıştırarak 
pamuğun hakiki !!ıkletini va
bancı madde!erle karıştırmakta 
ve nefasetini bozma 'da idi. 

Tecim ve endü~tri odası dış 
piyasalarda Türk pamuğunu 

kötüliyen ıslak ve çekirdpk 
l<arışık pamukların ayrılmadan 

prese edilmemesi, ambalajının 
temiz kanaviça ve yeni çen
berlerle bağlanması hakkında 
bir talimatname kabul etmiştir. 
Bu talimatuame Ege pamuk 
bölgesinde tatbik edilecektir. 
Bilümum prese fabrikaları bu 
talimatnameye P.Öre hareket 
edecek, borsa idaresi de satı
şa arzedilen pamukları daimi 
surette kontrol edecek, tali
matname harici satışlara mani 
olacaktır. 

Talimatnameye uygun olma
yarak hareket eden!er, tecim 
odaları kanununun beşinci mad
desine göre teczive e·lilecek
lerdir. 

Pamukıarımız.ı K.arı~ı~ oıarak 

prese eden!e tagşiş kanu
nuna istinat edilerek haklnrın-

. da cezai takibat yapılacaktır. 
Bundan başka ta!imatnameyi 
doğru dürüst tatbik etmiyen 
firmaların har ce satış yapma
larına mani olunacağı ~ibi 
gümrük idaresi de ihraç musa
adesi vermiyecektir. 

Ekonomi bakanlığı iş kanu
nile alakadar işçi vaziyetlerini 
her büyük §ehrin hususiyetle
rine göre tetkik cttirmeğe ka
rar vermiştir. 

Ekonomi bakanlığı direktör
lerinden bay Haluk, Kasım ve 
uluslar sosyetesi mesai bürosu 
uzmanlarından doktor Oskar 
V eygert yakında şehrimize ge • 
lerek incelemeler yapacaklardır 

Dün Ekonomi bakanhğından 
şehrimiz tecim odasma gelen 
bir yazıda mütehassısların in-
celemeleri sırasında lzmitin 
ışçı hususiyetleri hakkında 
kendilerine Jazımgelen malu
matm verilmesi bildirilmiştir. 

Bornovada 
iki Hırsızhk Yakası 

Dün öğleden sonra ondörtte 
Bornovada iki hırsızlık vakası 
olmuştur. Bilinmiyen bir hırsız 
Büyük Çay mahallesinde Ah
medin 31 numaralı evine gire
rek bir takım elbise ile fani
la ahp civardaki 27 numarala 
eve girmiş ve oradan da eşya 
aşırmağa b::ışlaymca ev sahjbi 
Hasan görüp boğazlaşmağa 
başlamışlar ve neticede birinci 
evden çaldığı eşyaları sokağa 

atarak kaçmıştır. jandarma 
sruşturma ve ·araştırmaya baş
lamıştır. -·-

ir köyde 
Üç ev yandı 
Ödemişin Birgi nahiyesine 

bağh Kışla köyünde çıkan bir 

Dün mıllt Emlak Direktör
lüğüne muracaat eden ve Yuna-1 
nistandan gelmiş olap bir Yu
nanla yangın yerinde itfaiye 
binası yakınında iki yerde Ö• 

nemli define bulunduğunu ih
bar etmiştir. Buıün iÖsterilen 
bu yerlerde araıhrmJia baş· 
lanacakhr. 

Son iki ay içinde yapılan ih
barlarla kırk yerde dcfir\e arao
mışsada hiç bir şey çıkmamış
tır. Bu ıhbarlardan ikisi çok 
sağlam görünüyordu. 

Araştırma yapılacak olan it
faiye binası etrafında mühim 
miktarda para ve tahvilat gö
mülü imiş. 

Bir cinayet 
Davası son safhada 

Tepecikte Yeni mahallede 
Denizlili Mustafa ile Çalh Mus
tafayı öldüren ve Ali ile Neci·~ 
bi yarahyan Hasan pehlivanın 
muhakemesine dün ağırceza 
hakyerinde devam edilmiştir. 

Geçen duruşmada suçlu bak .. 
kında genelsavaman ölüm ce· 
zası istemişti. Son sözü soru} .. 
duğu vakit suçlu delilik taklit
leri yaparak : 

- Ben k!mseyi öldürmedim, 
ben hastayım, beni eyi bir dok
tara muayene ettirin, demişti. 

-··--· lf!!!r. ... 

K!z lay 
\!arEda~n-:ı a~tbırmak 

LaJ:ımdır 

yangında Yusuf karısı Fatma 

ile Hasan oğlu Musa ve Abnıed ı 
kızı Zelihanın evleri tamamen 

Dünkü duruşma sı'rasmda 
suçlu delilik taklitleri yapmak· 
tan vaz geçmiş gibi göründü 

ve bildirilecek kararı bekledi. 
Mahkemece dava dosyesi üze

rinde yapılan tetkiklerde ha
zırlık tahkikatı ile ilk tahkikat 

sıralarında bazı şahitlerin ifa
delerinin alınmamış olduğu an-

laşıldığından bunların muhake
meye çağmlması i.-A·,, muhake
me başka bir güne bırakılmıştır. Kızılay kurumu tarafından 

llbaylığa öuemli bir müracaat 
yapılmıştır. 

Kurum başkanlığı, Istanbul
da olduğu gibi ilimizde de her 
ayın muayyen bir gününde ti
ren ve yolcu biletlerine Kızılay 
pullarmın taliki ile kurum va
ridatının artmasına yardım edil
mesinin temini istenmi~tirr. 

•••••••• 
Sarhoşluk 

Kemeraltı caddesinde seyyar 
elektrikçi Salih oğlu Derviş 

sarhoş olarak bağırıp çağırdı

ğından yakalanmış ve karakol
da da polis memuru Bny Naz
miye kötü sözler söylediğinden 
hakkında kanuni muameleye 

yanmıştır. Yanan evlerle için
deki eşyanın kıymeti dört yüz 
liradır. 

San'at okulunda 
San'at okulunun birinci sını

fına kabul edilecek talebenin 
imtihanları bir ay önce yapıla
rak imtihan evrakı Kültür ba
kanlığına gönderilmişti. 

imtihan sonuçları henüz iade 
edilmediği için san'at okulunun 
ilk sınıfında derslere başlana

mamıştır. ··--Bay Akif 
Defterdarlık• varid~t direk

törü bay Akif Pura hastalan
dığından vazifesine geleme
mektedir. 

BU AKŞAM 21,15 de 

ELHAMRA Sinemasında 
Telefon : 2573 

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

fından yaratılan 

NATAŞA: Rus Aşkı 
Nefis bir fllm - Enfes bir musiki 

Harbden sonra Fransaya sığman bir Rus kadınının 
döndürücü macerası. 

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

BALKAN OYUNLARI, Son yarışlar, mükafatlann da-

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

........... 
Ustura ile doıa,ıyordu 
Tepecikte genel evler ara-

smda dolaşan Mehmet Uygahn 

üstünde bir ustura bulunarak 
alınmıştır. ............. 
Ulusal masallar 
Ankara ismet lnönü ilk okulu 

öğretmenlerinden bay Feruh 
ve bay Şerif taraflarmdan ulu-

sal masallarımız toplanarak her 
masal bir kitap halinde bastırıl
mıştır. 

ilk medeniyeti kurmuş ve 
medeniyetin ilerilemesine ön
derlik etmiş olan Türk ulusu-

nun toprakları bu medeniyet

lere pek parlak şahitlik eden 

tarihsel anıtlarla dolu olduğu 
ve bu eserlerin ve Aatikitelerin 

herkesçe okunması gerekli bu

lunduğundan Kültür bakanlığı 
bunların mekteplere yayılmasını 

onaylamış ve keyfiyeti alaka
darlara bildirmiştir. 

20 lıkteşrin Pazar 

Genel Nüfus Sayımı 
Sayımda, her binada yalmz 

sayım memuru geldiği zaman 
hazır bulunanlar yazılacaktır. 

Ailenizden herhangi bir 
kimse o gün evde değilse 
onu yazdarmaymız; çünkü o 
da bulunduğu yerde yazılmış 
olacaktır. 
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______ Başvekalet 

··fus 
ayımlarının 

Ehemmiyeti 
:c:>r. ~.roresö ...... 
~. :N"öymarı<. 
••••••••••••••••••••••••••• 1 1 stanbul Universlte• 
profesUrlerlnden 

'd. ki Ancak bir asırdan berı ır .. 
1 

nüfusd' vaziyeti ve teşekkllk 
tarzı hakkında elde edilece . 
kat'i bilgilerin yüksek kıyınetı 
idrak edilerek hakiki (modero) 

Ya· manada nüfus sayımları 
O a· pılll)aya başlanmıştır. ı 

f ı· mana kadar ancak a 
f 'kir· la tahminlerle takribi 1 

ler cdinınekle iktifa ediliyor
du, Bu gibi ı!ly11ıdara baJld. 

b .. 
fahiş hatalarm karışması e 
hi idi. Eski nüfus istatiıtikle" 
rlnin mükeınmeliyetioi hıleld; 
eden başlıca iki amil var 1 , ... 
Evvel!, sahih nllfus sayını .:.r 
nın ihtiva ettiği ikbs•di, 1tl .. 
mai, harsı ve siyasi kıyoıe e .. 
rin bihakkm takdir edilmeı:ndl• 
saniyen, halkın bir derec~Y~ 
kadar haiz olması icaben bill' 
seviyesile istatistik usulleri .,e 
teşkilata gibi objektif §artlart• 
henüz mevcud olmaması. .. 

Büyük müşkülatla karşı~ 
masına rağmen, genç 'f Urkı~ 
cumhuriyeti 1927 senesinde ,. 
rinci defa olarak asri usuUe .. 
göre ihatalı bir nufus ~:r 
yımı yapmışdı. Her ne ka ~· 
bu sayımın neticeleri bazı no l• 

1 · kar 0 
talardn temami e tatmın . ti 
mamış ise de eserin külhYe · .. ,,,, 
takdire şayandır. Bu ~ırı ıer 
sayımın temin ettiği tecrube rJ 

sayesinde, 'bir kaç hafta sotıb' 
yapılacak olan sayımın t• bO 
mükemmel olacağına şuP 
edilemez. , .. 

Aceba niçin tekrar oufusd~Y' 
yımı lüzumlu görüldü? 

1 oİ 
belki soranlar olur. Evet, Y~, 
sayımın lüzumlu görUlıne' te' 
bir ~ok ve mühim sebePıe· 
vardır. Diğer Avrupa rneıllbtt 
ketlerinde de ekseriya her 111; 
veya on sene nüfus saY1~f&J' 
tekrar edilir. Zira bir ııil. 1 .. . ,~ 
kütlesinin tabii hareketlerı t bİ 
tisadi ve içtimai sahalarda ~ıl• 
olduğu tahavvül ,.e şe 1,., 
leri ilah... Ancak yaP'1,rı 
bir çok nüfus saY1111 ye' 
neticelerinin makayesesi 51

111
,. 

sinde tesbit edilebilir.Sn _te i . 
yülün bilinmesi ise, içtı~' 15i 
sıhhi; içtimai - iktisadi; 5~~6~ 
askeri noktai nazardan ~il ede 
ehemmiyeti haizdir. Türk•Y~ 
şimdiye kadar deva~li ~okit'f 
ve ölüm istatistiklerinan ırı ··t•' 

"b" '"' etmemiş olması, bu gı ı 1,.,ıf 
tistiklere istinaden yaP' ,tte 
olan sayımın devamlı sut _,si 
itmam ve ikmal edUaıe ııi'" 
hasebile,nüfus sayımlarıoıneda" 
beten daha sık tekrar 
me.ini iıtilıauı eder. fert' 

Bir memlekette yaş~yaıı ıa,,l' 
lerin mikdarını sahı.h f ,1ııt 
bilmek çok mühimdır. .. tef" 
nüfusun tarzı terekkübÜP~bİ..,, 
bit etmek ondan da~~ ~ .. 11ye' 
dir. Bir nüfus kütlesanın d"~ece~ 
sini T eşrihde istinat e 

1 rdıt· 
bir çok hususiyetler. va j'ld• 
Bunlardan en mühimlerı aş' 
kısaca tetkik edilmiştir. bıJsll' 

Evvela, tabiiğ taazzuV .Jıal...,. 
siyetlerini nazara itibare oftl" 
Burada herşeyden evve.~:.,.ae 
sun yaş ve cinsiyet 1 

,_ .. 
• ı•&O 

sureti inkısamı ve aynı doi"'" 
da bunların terkibinden •ıı" 
digw er noktai nazarlar roe~f fe . ıııa• 
bahistir. iktisadi, içtı ı11i~~: 
askeri bakımdan erkek tıb•" 
rının ne olduğunu "e efr,11~ 
aharla kadm fazlasının ~ bett' 

e nıs t' olup olmadığım ve n 
11 

.., 

olduğunu tesbit etmek e ı~' 
b• ınescı. _.t-

him ve esaslı ır teP"" .. 
Yaş itibariyle tarzı 

.J. 



Alman yada 
Tereyağı Ve 
Domuz Eti 
Kıtlığı var 

Berlin, ıs (Ö.R) - Hüku
ıııet · • pıyasada başgöstren tere-
~ag ve domuz eti kıtlığına 
adrşı koymak için gereken 

re b' 1 . 
b k ır erı almıştır. Propaganda 
lü~tnı bu kıtlığın rejimi güç-

.. e karşılaştırmağa çalışan 
reııın d" 

uşmanlarının manevra-
ıından ı'ler' ld' - . . .. 1 . ı ge ıgını soy e-
ııııştir. 

p· 
ınans bakam dışarıdan te

reya • 
·ı • gı ve domuz satın alması 
Çın b"k·· . .. . ... 
n. b' u. umetın dovız verecegı

ı ıld . . 
11

• ırmıştır. Bunun için Da-
ııııarka ·ı b' 

Ilı ı e ır anlaşma y:ıpıl-
ıştır D . 

.,.. d · anımarka Almanyaya 
&011 ere •. d 

cegı tereyağı ve o-
llıuz k l -ı k arşı ıgı olarak bu mem-
e etten • ala sınaı maddeler satın 

caktır. 
Hük" 

ıııak . ~met buhrana karşı koy-
br Mçın bazı tedbirler almış
d · eınfekette yeter derece-
e tere -

0118 1 
Yagı olduğu, fakat bazı 

Ur arın h" k" · k' düş" u umeti güç mev ıe 
urınek .. b . . •ad ıçın u maddeyı pıya-

Do an çektikleri bildirilmektedir. 
ınuz r k tar f e ı ıtlığı bazı kasaplar 
a ınd 

karıl an mahsus ortaya çı-
ıııet ~ış sanılmaktadır. Hükiı
kap tazı kasap dükkanlarını 
llıes~ ınış ve fiyatların yüksel-

ıııe ın . 1 tti anı o mak için domuz 
ne bark koymuştur. 

Almanya - Amerika 
v . Anlaşması 

Aııı a~ıkngton, (Ö.R) - Alman 
erı ant . . 

edil . . ecım anlaşması ımza 
ııııştir Ik' h"k' · d'k etti .. b · ı u umetın tas ı 

ııı·u· gı u anlaşmada en ziyade 
sa ad 

Yokt eye mazhar devlet kaydi 
dev]~' zira Almanya diğer 
be,t k erle anlaşmaları için ser
rilc. dalmak isteruiştir. Ame-

~ a d'· lere ıger bir çok devlet-
Verd' • · llıany ıgı müsaadeleri Al-
aya Vermeoıiştir. 

p ~lr Yıl dönUmU 
Poa:~s, l S ( Ö R ) - Bugün 
llıiid.. ar enin ölümiinün yıldönü

ur. Bir d' , 
llııştı ını tören yapıl-r. 

Fransanın ticaret 

Pa . mUvaz&nesl 
ty11ıt1·s ıs (Ö·R) - Ağustos-

ıstatist'kl . .. 
•anın 'tb 1 erme gore Fran 
la fazı1 dalatı ihracatından hal a ır. 

pll:ıparatorluk 
arlaınentosu 

bü~~ndra, ıs (Ö.R) - Burada 
uıı do . 

lekeı . mınyonların, müstem
erın v 

takile . e ana vatanın işti-
fikri le hır Parlamento teşkili 

Lo duvvet bulmaktadır. 
n ra ıs .. 

teşrinin ' (O.R) - ikinci 
kralın altıncı günü lngiliz 
1 ın en l·" ··ı 
eıı 111 ·U>u < oğlunun ev-

1" e res · 
ıJtek •kını yapılacaktır. 

8 
81 a ha ydudları 
eş b. nger 1 dağa 

N ı,aldır(ılar 
b evyork ı Ö .. 
ankal S ( .R)- Onemli 

A.ıııe 'karın direktörü olan beş 
b' rıanB .. 
. ır tedkik ange~ı. Meksıkada 
1ke11 b gezısı yapmakta 
k aydudl 
alanın d ar tarafından ya

ış ag· k ld l(AN a a ırılmışlardır. 

Llb ADADA 
londeraııer Kazandı 

ra ıs ö say:a 1 ' ( .R) - Kanada 
v.ar se i . . 

anıaşıld ç mınız soncu bugün 
b k 1

• Mak K · K. d . aş anlık e . • . e~zı ın enın 
16s say! ttıgı Lıberal partisi 
buki b avlık kazanmıştır. Hal-

u Pa t' . Yalııız 65 r ının geçen kurulda 
Sayiavlar sıylavı vardı. Geçen 
olan kurulunda çoklukta 
· mub f 1se 90 a azakarlar partisi 

meb' ı Yalnız 
43 

us uk kaybederek 
lııgiliz L'b saylav çıkarmıştır. 
!oııacu L. ı eral gazeteleri bu 
d")il ıbcralizmin ölmediğine 

sayıyorlar. 

Aduayı kaybedecekleri günün 
Yakın olmasından korkuyorlar 

btanbul, ıs (Özel) - Azest 
gazetesinin Asmaradan aldığı 

habere gö e, Eritre ve Somali 

cephelerinde arazinin dağlık 

ve sarp olması hasebile tank

lardan istifade edilememekte, 
Habeşlerin kurdukları tuzaklar 

da tankların faaliyetini güçleş
tirmektedir. Bundan ötürü 
General De Bono fazla iş gö

remiyen bu tanklardan Adua 
etrafında seyyar istihkamlar 

yapmağa karar vermiştır. Adua 
bu tanklarla tahkim olunmak· 
tadır. 

Vehib paşa 
kazandığı 

Düşürülen tayyareler 
Onu buldu 

Yine Azest guetesinin özel 
aytarı Habeş cephelerinde 400 
ltalyan uçağının faaliyette bu
lunduklarını, şimd ye kadar on 
kadar ltalyan istikşaf ve bom
bardıman uçağının düşürüldü
ğünü bildirmektedir. ltalyan sü
el çevenleri de bu zayiatı yarı 
resmiğ o~arak kabul etmekte
dirler. Uçaklar 2500 kilo ağır
lık tutan bcmbalarıyla hazan 
40 • 50 metre kadar aşağıya 
inmek mecburiyetinde kalmış
tır. Tayyareler bombardıma 1 

ettikleri şehirlerde, mitralyöz
leriyle halkın üzerine ateş aç
maktan da çekinmeoıişlerdir. 

Uçaklar kullandıkları bombalar 
yangın çıkarıcı bombolardır. 
Zehlrll - gazlı bombalar 

Istanbul, ı5 (Özel) - Ma
car ğazetelerinin ltalyan kayna 
ğından aldıkları haberlere göre 
ltaıyan uçakları Nakale şeh
ri üzerinde dolaşarak beyan
nameler atmışlar ve ltalyan or
dusuna teslim olmıyan şehirler 
üzerine zehirlı gazlar neşreden 
bombalar atılacağını bildirmiş-
)erdir. 

ordusunun Ogadende 
zafer Önemli olmuş 

Türkiye 
Irak ve İran 

Ademi tecavüz paktının 
ehemmiyeti 

Tahran, 15 ( A.A ) - İran 
gazeteleri Irak, Türkiye ve 
İran a < asında bir ademi teca
vüz paktının akdını memnuni
yetle kaydederek bu paktın 
şimöiki ~erait içinde haiz ol
duğu ehemmiytte işaret et-
mektedir. 

Fırtına batı ufku ka.rarbr
ken doğu yeni bir emniyete 
kavuşmuş oluyor. Pakt Iranın 
uluslar sosyetesine sadakatini 
isbat etmektedir. 

ihanet 
Adıs-Ababada 

tee~sür uyandırdı 
Paris 15 ( Ö.R ) - " Petit 

Journal,. gazetesinin Adis-Aba
ba aytarı tarafından verilen 
haberlere göre halkın nikbin
liği, imparatorun damadı Ras 
Goksanın Italyanlara teslim 
olması yüzünden sarsılmıştır. 
Zira, çok nefretle karşılanan 

Adis-Ababa ı4 (Nevosfos)- Gece bir hava bombardımanı korkusile bütün şehir ahali tarafın- bu jestin diğer bazı cahil Ras-
dan boşatılmıştır. Bugün bu korku devam etmektedir. Zira ltalyanların lıiç bir cephede esaslı bir )ar tarafından taklid edilme-
muvaffakıyet kazanamayınca ordunun iaşe merkezini felce uğratmak ve hükumetle ahaliyi sinden korkuluyor, 
korkutmak için uçaklarla Adis - Ababaya bücum edecekleri sanılmaktadır. Istanbul, ıs (Özel) _ Adis-

Cenup Ogaden cephesinden gelen en yeni haberle göre Guarahay yakınında Vehip (paşa) ordusu Ababa Negüsün huzuru ile şeh-
tarafından dün kazanılan zafer, hakim noktaların işgali bakımından son derece önemli olmuş ve rin kilisesinde başpapas tara-
lta yanları ileri hareketlerinin ilk gününden beri tahkim etmiş oldukları mevkileri bırakmağa fından harpta ölenlerin ruhuna 
mecbur etmiştir. ithaf edilmek üzere dinsel bir 

Japon silah ve mühimmatının gelmesi devam ediyor, Şimdi silah ve cephane bakımından ayin yapılmıştır. Bu törende 
ihtiyaca tamamile karşı koymak mümkün oluyor. binlerce kişi bulundu. Ayinden 

Berlin 15 ( Ö. R) - Vehib Paşanın Adigrat civarındaki bir maharebede atından düşerek sonra halk hatip eri halkın za-
yaralandığı ve ltalyanlar eline esir düşmek üzere iken kurtarıldığı Romadan bildirilmiş ise de fere olan bağlantısını arttıra-
Habeş kaynakları bu haberi yalaniamıştır. cak sövlevler verdiler. ....................... A<l~·~<l~ki .... tö;~~ ........................ i ........ ö~ ..... iki ..... A<l~i·~;·~ ..... G.i<li:Y~;ı~; ...... .. 

Teodoros'uıi Şat suna Yaralılarla Dolu iki Va
Mitralyöz yerleştirilmiş pur Süveyşten Geçti 

ROMA 14 ( A.A ) - Popo
lo Di Roma gazetesinin Adua 
aytarı General Dö Bononun bu 
şehre yerleşme törenini yaz
maktadır. Cumartesi akşamı 

Asmaradan hareket eden Dö 
Bono geceyi Adigri'de geçir
miş ve pazar günü erkenden 
Aduaya varmıştır. 

rına sıralanmışlardı. Kral T eo
dorosun Aduadaki şatosu ltal
yan bayraklarile donatılmış ve 
şatonun taracasıı a makineli tü
fonkler yerleştirilmişti. Topçu 
kıtalarımn muzikası, kral marşı 
ve Giovinezza havasını çalarak 
generalın gelişini selamlamıştır. 

Port-Said, 14 (AA) - Sar
denia ve Belvedere gemileri 
Cumartesi ve Pazar günleri 
Port-Saide gelmişlerdir. Bu 
gemilerin içinde Adua muha
rebelerinde yaralanan 600 kişi 
vardır. Bunlar 12 Rdaya göt!i
rülmektedir. 

lnanılmıyacak şeyler 
Asmara, ı4 ( A.A ) - !tal-

yanlara teslim olan Habeş mu• 

haribleri Ogaden kabilelerin

den bir çoğunun Adis-Ababa

nın seferberlik emrine itaat 

etmediklerini söyliyorlar. ltal
yaya sevgi beslemekle itham 

edilen bir takım yerliler kur
şuna dizilmişlerdir. 

Baskın 
Sovyetlerin 
Protestosu 

Moskova, ıs (Ö.R)- Sevyet 
gazeteleri Japon baskı•ı• Man
çuri - Sovyet hududımndaki 
hadiseler hakkında yapbğı tef
siri ve Mançukou hükumeti· 
nin Sovyet protestosuna ver
diği cevabı şiddetle protesto 
etmektedirler. Gazete'.ere göre 
hadisenin çıktığı toprak üze
rinc\e hiç bir hudud anlaşmaz
lığı olamıyacağı gibi Mançuko 
kıtalarının mütearriz me•kiin
de oldukları da münakaşa 
edilemez. 

Berlin - Nevyok 
Hava postası 

Bertin, ıs ( Ô.R ) - Berlin 
ile Nevyork arasında 1936 yı
lında hava postası işliyecektir. 
Bu ha va yolunda hızlı nçaklar 
kullanılacak ve Atlanll1ı: orta
sında bir vapur benzin Yerme 
istasyonu olarak duracaktır. 

Bir ziyafet 
Paris, 15 ( Ö.R ) - Fransa 

bankasi direktorü bay Emri, 
Amerika hazine danışmanı bay 
Morgentavı kabul etmiş, sonr• 
şerefine bir şölen vermiştir. Fi
nans bakanı bay Reye de şa
lende bulunmuştur. 

Londrada 
İnglllz - Alman mll J ta
kımları karşılaşacak 

Londra 15 ( Ö. R ) - Üç 
birinci kanunda lngili:ı: - Alman 
ulusal futbol tokımları Londra
nın en büyük stadı olan To
temhan Kord klubünü• saha· 
sında maç yapacaklardır. logil
tere yahudileri bu maçtan vaz
geçilmesini federasyondan rica 
etmişler, aksi takdirde maç 
günü büyük gürültü çıkara
caklarını bildirmişlerdir. 

Çemberlayn 

Ortodoks papaslarile Islam 
cemaatı birinci ordu kararga
hına gelip ltalyan süel makam
larına baş eğdiklerini bildir
mişlerdir. 

Aduayı alan general Mara
vingna meydanda toplanan şe
hir eşrafı huzurunda general 
Dö Bonoyu karşılamıştır. Dö 
Bono bundan sonra bir söylev 
vermiş ve kıtaları teftiş etmiş

tir. Bu törenin sonunda gene· 
ral, Adua'da ölenler için diki
len anıtı açmıştır. 

Rezil oli'lmayız, diyor 
Londra, 15 (Ö.R) - lngiliz 

nazırlarından Sir Çemberlayn 
ltalya - Habeş ayrışma!ll mü· 
nasebetile bugün bir söylev 
vererek demiştir ki: •Başladı
ğımız işi ya sonuna erdirece
ğiz yahut ta çocuklanmıza ve 
onların çocuklarına rezil ola
cağız. Bu rezaletten korunmak 
için biricik yol uluslar sosye· 
tesini bütün kuvvetile yaşat

maktır. 

Italyanlar bir günde 10 lngilterede 
Bin asker gönderiyorlar Köm~rde·n· petrol ADUA ı4 ( A.A) - Adua 

ile Aksumdaki kıptı yerliler 
ı 60 kilometrelik bir mesafe 
üzerine uzanan yolun kenarla-

Italya ordusu malarya 
kırılıyor Ve tifüsten 

Malaryadan hastalanmış olan on 
Bin ltalyan Süveyşten geçti 

İstanbul lS (Özel)- Adis-Ababadan bildiriliyor: ltalyan genel 
karargahında ltalyan askerleri arasında tifüs musapları görül
müştür. Bir Fransız gazetesi ltalyanların Doğu Afrikasındaki 
seferlerine başladıkları gündenberi hastalık, susuzluk ve harb 
yüzünden ölenlerle yaralananların sayısı on beş bine vardığını 
yazıyor. 

Portsait, ı5 ( A.A ) - Cephede 
lanmış olan ıo bin ltalyanın Süveyş 
mektedir. 

ekserisi Malaryadan hasta
kanalırıdan geçtiği bildiri!-

Tesirsiz Bombardıman 
Ras Mollan ltalyanlara Karşı Hücum 

Edilmesini Emretmiş .• 
Paris, ı5 (Ö.R) - Harardan gelen bir telgrafa göre Ogaden 

cephesindeki Habeş ordusuna kumanda eden Ras Mollan 
kumandası altındaki reislere Italyanlara karşı genel hücuma 
geçmelerini emretmiştir. 

Ad is Ababadan, 11 günden beri şiddetle devam eden top 
ateşlerine ve bombardımanlarına rağmen ltalyanların şimdiye 
kadar ancak 22 kilometre ilerledikleri bildirilmektedir. 

İstanbul, ı5 (Telefonla) - Romadan gelen haberlere g~re T ahsıl edılıyor 
ltalyadan Doğu Afrikasına asker sevkiyatı çok arttı. ltalıya Londra, 15 (Ö.R) _ lngil-
vapurile 30 sübay ı 118 asker, Kiminali vapurile 30 sübay 882 terede kömür ocaklarında grev-
a k B · J' d d · !' b 1 S t" ·ı 227 "b s er, arı ımanın a emır ı u unan a urna vapurı e su ay !er genişliyor. Grev yapılan bir 
3827 as~~r, a~ni vapurla sıh~_ıye hizmetinden 6: süba! 1300 ocakta 70 amele aç!ık grevi 
asker, dıger bır vapurla 62 subay 2026 asker dogu Afrıkasında yapmıştır. Grevcilerin sayısı 
Eütreye hareket ettiler. Cephane ve levazim yüklü diğer altı 6 . 7 bin arasındadır. 
vapur da bugün hareket etmiştir lstanbul, ıs ( Telefon ) _ 

, Londradan bildiriliyo: Kömür-

Telefon TAYYARE s· "' Tel&fon den petrol çıkarmak üzere 
3151 ınema.:. ı 3t5t tecrübelerini bitiren özel bir 

Bugün 
15000 lzmirlini 

ve Yarın 
gördüğü ve beğendiği 

ROÇILD 
Filmi devam edecektir. 

18 Birinci Teşrin CUMA gününden 
FRANZISKA GAAL'in büyük şöhretini 

ebedileştiren şaheser filim 

Sokak Çiçeği 
FOKS "Dünya havadisleri., Miki "Fabrikatör komik., 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ıraııaıı•••••••••••••••• 

DIKKA T: Fiatlar tenzil edilmiştir. 30, 40, 50 kuruştur. 
Seans saatleri: Hergün 15 - 17 - 19 - 21,15 
Cumartesi 13 - 15 - 17 seanslarında talebeye tenzilatlı 

sonra her semte otobüs, Karşıyakaya vapur 

şirket istihsale.ta başlamıştır • 
Yapılan tecrübelerin verdiği 
sonuçlara göre bu istihsalatın 

genişletildiği gün lngilterenin 

hariçten petrol idhaline ihti
yacı olmıyacaktır. Yeni şirke
tin meclisi idare reisi eski 
başbakan Mak Donal'ddır. 

lngilterede neşredilen bir 
istatistiğe göre Italya lngilte
reden busene pek az kömilr 
almıştır. Buna sebep lngiliz 
kömür müstahsillerinin ltalyaya 
kredile satışlar yapmaktan çe
kinmeleridir. Buna mukabil 
ltalya lngiltereden çok fazla 
miktarda demir ve çelik al· 
mıştır. ita/yadan lngiltereye 
geçen senelere nisbetle yedi 
kat şarap ve meyva sokul
muştur. 



ltalya ile tecimsel ilgilerin 
göreceklere 

edecek komite 
Kesilmesinden zarar 

Verilecek tavizleri 
Yarın istatistikler 

tayin 
Üzerinde 

Cenevre, 15 (Ö.R)- İtalya 
ıle tecimsel ilgilerin kesilmesi 
yüzünden zarara uğrayacak 

devletlere verilecek tavizleri 
tayin edecek olan tali ko
mite bu sabah toplanmış
br. Komite, her memleketin 
uğnyacağı zarann ne olacağı
nı gösteren istatistikler elde 
olmadıkça bir şeye karar ve
remiyeceğini görmüş ve top
lantısını yarına bırakmıştır. Bu 
müddet · zarfında lizımgelen 
istatistiklerin yetişmiş olacağı 
umulmaktadır. 

lstanbul, 15 (Telefonla) -
Cenereden bildiriliyor: Arjan-

rüşüldüğü komitede: hükii netinin 
zorlama tedbirlerine iştiraki 

kabul etmekle beraber konsti
tüsyonal bakımdan bu iş bir 
mühlet istediğini söylemiştir. 

Bay Edenin teklifi üzerine 
Arjantine ayın sonuna ka
dar mühlet verilmiştir. Eko
nomik zorlama tedbirleri ara
sında ltalyaya verilmesi ya .. ak 
edilecek ham maddeler biri 
petrol, pamuk, kömür ve di-
ğeri de her çeşid madenler ve 
gıda maddeleri olmak üzere 
iki kısma ayrılmışhr. Bunlar 
üzerinde ayn ayrı tedkikJer 
yapılmaktadır. 

Paris 15 (Ö.R) - Bugün öğ-

çalışacalc 
leden itibaren özel bir komite 
asıl ekonomsal zorlama tedbir
lerile uğraşmış. Fransa ve ln
giltere murahhasları meselenin 
bütünlüğünü bir komiteye ha
vale etmekte mutabık kalmış
lardı. Şunu söylemek gerektir 
ki ekonomsal zorlama tedbirle
rinin tayini için takibcdilecek 
prosedür hiç bir suretle alına
cak kararları geç bırakmağa 
sebep o!mıyacaktır.Bunun delili 
şudur ki zorlama tedbirieri ka
rar veriJir verilmez hiç bekle
meden zorlama tedbirleri komi-
tesinın ve 
kuru'unun 

t,.•· 
cen,.ır. 

konferansın genel 
kabulüne arzedile-

tin delegesi sanksiyonlann gö
J , 

Pariste 
Roma da 

yeni başlıyan ~örüşme 
ğeniş ümidler yandırdı 

Foraynofis Laval veya Mussolini tarafından bir 
Sulh teklifi yapıldığından haberdar değil 

Paris, 15 ( Ô.R) - Romada zorlama tedbirleri tehdidi altın- Eğer lngiltere bundan geri 
d6fünülen de şudur : Lavalla da görüşmeğe hiç mütemayil dönerse Roma ve Londranın 
lngiltere, Fransa büyük elçileri değildir. görüşleri birbirinden çok uzak 
ye papanın vekili arasındaki ltalya asıl Habeşistanla son- demektir. 
göriitmeler çok iyi tesir yap· raclan bu memlekete katılan Londradaki telakkiye gelince: 
mışbr. Bunlar, Lavalin şahsına topraklar arasında bir ayrıl!k Forayn Ofis çevrenleriude sulh 
karp Romada beslenen inanın gözetilerek bu sonuncular üze- tekliflerine dair bir şey bilme-
yeni bir teyidi olmuştur. Vati· rinde kendisine hak verilme- dikleri bildirilmektedir. B La-
kaauı da hiçbir zamau çabfb• sini bir görüıme esası olarak valla lngilterenin Paris büyük 
na nüfuzunu bırakmadığı ve kabul etmekle beraber lngil- elçisi B. Corc Klark arasındaki 
man gelince barış davasına terenin geçen ağustosta Pariste görüşmeler bu çevrenlere gö-
kuvvetli yardımı olacağı ileri yaptığı teklifden sapmasından re ihtilafın önüne geçmek için 
sürülmektedir. korkmakmal;ttadır. O teklif ile muhtelif tedbirlere aitti. Fo

raya ofisi Laval veya Musso-
Fakat güçlükler şimdilik lngiltere. Habeşlere verilecek lini tarafındad muayyen bir 

anüne geçilemiyecek kadar bü- bir deniz mahreci karşılığı ola barış teklifi yapıldığından 
ynk görünüyor. ltalya bükü- rak, Habeıistandan ltalya men haberdar değildir. Eğer yapı-
meti ıerefli her tesviyeyi ka- faatına toprak tavizatı elde et- tırsa bunu nazarı itibara ala-
bule hazır olmakla beraher meği teklif ediyordn. cakbr. , •••.•......••••............................•...............••.••.•••••.....................................................•.••...• 

Nüfus sayımlarınun ehemmiyeti 
- Baştarafı 2 nci sayfada -

derece mühimdir. Ba bil
haas, nüfusun - erkek, kadın • 
ya, sınıflarına nasıl dağıldığını 
gösterir. Bu suretle meseli nü
fusun ne mikdannın çalışma 

yaıında olduğunu ve ne kada
rının da çocuklardan veya ih
tiyarlardan mürekkep olduğuna 
göre (gayn faal) kısmı teşkil 

ettiğim öğrenmek kabil olur. 
Aynı zamanda mektep çocuk
lariJe askeri mükelJefiyetleri 
olanların miktarı da yaş ista
tistiklerinden anlaşılır. 

Yaş itibarile nüfusun terek
kübü, nüfusun müstakbel ha
reketi bakımından da çok mü
himdir. Zira bu nüfus hareketi 
başlıca, evlenme ve çocuk yap
ma çağına gelen n üfus sınıfı

nın hareketine tabidır. Bu ci
hetten, yaş itibarile terekküp 
ile doğum çokluğu arasında 
karşılıklı bir münasebet var 
demektir. Yaşadığımız asrın 

bidayetinden beri bir çok 
Avrupa memleketlerile Ce
mahiri müttefikada müşahe
de edildiği gibi, (Fransa
da nüfus tenakusu takriben 
bir asırdan beri devam et
mektedir.) sürekli nüfus tena· 
kusu "yaş ihramı,, nın kaide
sini daraltıyor, ve evlenme ve 
binnetice doğuma kabiliyeti 
olan nüfus sınıfımn küçülme-

mutlak tenakusu başgösterir. küçülmüş olarak görüneceği 
Bir de tabii tea:ızuv hususi- beklenilebilir. 

yetlerine müvazi olan içtimai Nihayet nüfus tarzı terekkü-
terekküp hususiyetleri vardır. bünün iktısadi hususiyetlerini 
Mesela evlenen, bekar kalan zikretmek lazımdır. Bunlar nü-
yahut boşanan erkek ve ka- tusun, iktısadi hayatta işgal 
dınların adedini; ailelerin te- ettiği içtimai mevki ile meslek 

vaziyeti bakımından nasıl te
rekküp tarzını ve bir memle-
kette oturanlann tabiiyet vazi- rekküp ettiğini gösterir. Bu va• 

dide, bilhassa Türkiye gibi sa
yetlerini bilmek çok ehemmi· 

nayileşmek üzere bulunan ve 
yetlidir. Irk ve milliyet noktai iktısadi hayatını yenileştiren, 
nazarından omojen olmayan 
memleketler ıçm, lisan ve iktısadi siyasetini hükumetin 
din itibarile nüfuslanmn tar- büyük mikyasta iştirakile plin· 
zı terekkübünü tesbit et- lı surette geniş sahalara tat-
mek bilhassa mühimdir. Son- bik eden bir memleket içın 
ra ana dilden ba,ka dil konu- müsbet rakamlara malik olmak 
şan veya milli. dinden başka elzemdir. Halbuki mes!ek sa-
bir din~ mensup olan nüfus hiplerinin iktisadi ve faaliyet 
zümr~lerinin temerküz ettikleri şubelerini, işletmek şekillerine 
mıntakalan sahih olarak t~sbit ve büyüklüklerine dağılışı ile 
etmek devlet ve kültür siyaseti müteşebbislerin, memur ve üc-
bakımından son derece büyük retli memurlar ve amelelerin 
ehemmiyeti haizdir. Her ne nisbi vaziyetleri hakkında kat'i 
kadar Türkiye için umumi istatistik rakamları olmadıkça 
harpten sonra akaliyet meselesi, planlı ekonomi sosyetesi ola-
bilhassa Yunanlılarla mübade· ma7. Maamafih blitün bu mese-
leden ıı1onra, ehemmiyetini kay- leler alellde bir nnfus sayımı 
betmiı ise de Ermenilerin, ile halledilemez: başb başına 
Rumların ilah. . . Hakiki ve meslek ve işletme istatistikleri· 
nisbi miktar!arile yaşadıktan nin yapılması lazımdır. 
mıntakaları bilmek büyük men- Tetkikimizi kapatmak fizere 
faatlar temin eder. Emsalsiz tekit edelim ki, yapılacak sa-
bir sür'atle Avrupa medeniyet yım neticelerinin kıymeti,sayım 

listelerini dolduran ve doldur· 
ve iktısadi olgunluğunu mal tanlarm hüsnü niyet ve ciddi· 
edinen Türkiye gibi bir mem- yetlerine bağlıdir. Elde edilen 
leketin nüfusunun kültür itiba- neticeler hükumetin iktisadi,iç· 
rile de tarzı terekkübünü takib timai, harsi ve siyasi saha-
etmek çok faidelidir. Mesela larda vereceği kararlara esas 
okuma yazma bilmiyenlerin teşkil edeceğine göre, istatistik 

umum müdürlüğü ile mesai ar-
miktarını tesbit etmek çok mü- kadaşlarına başladığı çok güç 
himdir. 1927 senesinde Türkiye ve ayni zamanda son derece 
nüfusunun °o 90 nı okuma yaz- mühim ve herkesin menfaatine 
ma bilmiyordu. Son senelerde olan bu işde yardım etmek, 
terakki yolunda gösterilen bü- en yüksek bir borçtur. Yakında 
yük gayretler, bilhassa yeni yapılacak sayımda doğru ma-
harfJerin akbulü, ilk mekteple- lümat vermek büyük Türk 
rin tezyidi, kadınların çalışması Cumuriyeti hududlan dahilinde 
ilah .. sayesinde, yapılacak sa- yaşayan her ferdin milli vazi-

ıe T .. rtnıeveı ı••• 

U. Sosyetesi önünde 
En Kısa Yol Habeşistana Harb 

Malzemesini Bol BoJ Vererek 
Mukavemetini Arttırmaktır 

Asırlardanberi ilk Kez Olarak Renkli Bir Memleket 
Büyük Bir Avrupa Devletine Karşı Himaye Ediliyor 
Cenevre 11 İlk '" ' •k" ' ' • - ..... ...,.,. -...- '"' '~"'""""'M "" • "' • .. ._ '"'-

teşrin (P.S)- Zor
lama tedbirleri asla 
tesirli olmıyacak. 

Düşünülen tedbir
lerle ltalya taciz 
edilebilir fakat pa
ralize edilemez. 
1921 deki yüken
lerine göre süel 
sanksiyonJann dı

şında bırakılmış 
olan Isviçre, eko
nomik zorlama ted
birlerinden yaka
sını sıyıramıyacak
sa da Transiti ya
sak etmiyecektir. 

Italya, Finansal 
araçları nisbetinde 
• ki bunun pek dü
şük olduj'u muhak
kaktır - yine kifi 
derecede ihtiyacını 
karşılayabilir. Za
ten onu derhal taciz ede
bilecek olan şey bazi h a m 
maddelerin gönderilmesinde ya
ypılacak tahdidattir.ERITREDE 
ki askerlerin iaşesine gelince 
burada ordunun elli günlük 
ihtiyacına yetecek kad.ar kon
serve et bulunduğu gibi Erit
rcnin çok olan kasaplık hay-
vanlara da İtalyanın eli altın
dadır. Kömürle demiri Avru-
pndan kolaylıkla tedarik ede· 
bilirler. ltalyayı en çok zor
lıyacak olan şey benzin, kau
çuk ve daha bazı ham mad
delerdir ki bunlann bedelini 
peşinen ödemesi iycab ede
cektir. 

En kuvvetll 
Tazyik yolu 

Burada gittikçe yer alan 
bir fikre göre, lngiltere, ltal· 
yayı zorlamak için zırhlılannı 
tehlükeye koymağa mecbur 
olmıyacaktır. Habeşistanı teşçi 
ve takviye etmesi daha az 
masraflı ve daha basit bir it 
olacaktır. Negüse ltalyan sal· 
dınşına karşıkoyabilmesi için 
bütün nakliye araçlan, cepha
ne, silah verilecektir. Fakat 
Habeşistan bu maddiğ yar
dımlardan önce de manevi bir 
yardıma mazhar olmuştur. Ve 
bunun yüksek 6nemini inkira 
kalkışmak beyhudedir. . ....... 

ırkın hlm•J 
Tarihte belki ilk 

fa olarak renkli 
halk yığını beyaı 

tan büyük bir devlet 
karşı diğer devletler tara k 
dan himaye ve teşci olun111• 
tadır. Cenevrenin genoyu 
reaksiyonları Adis-AbabaO 
basit diline çevrilince tanrı• 
bir yardımın gösterişi gibi 
lirmekte ve Negüs'ün itİ 
ve prestijini arttırmaktadll 
Büyllk Britanya, işte b~ " 
dan Italyayı yola getirebUe 

ğini ummaktadır. Bunda°: dl' 
rlldür ki, Londra kabinesı, 
niza el ve süel tedbirle re . 
vurmak suretile özel ve v . I 
yükümler deruhte etıneY1 

ıumauz uymaktadır. 
Jule• Sauef11 

Kedi gibi pusuda .. 
lngilizler Cebellütank kayalığında 

Kuvvetler yığmakta devam ediyorl 
Cebellütarik 11 (llkteşrin)

(P .S)- Cebellütank, ilkteşrin 

güneşi altında, yan kapalı göz
lerile uyur benziyen pusuda 
bir kedidir. Bu sessiz kayadan 
daha sakin bir ıey olamaz. 
Dümdüz bir denizde demirliyen 
harb gemileri onu çevrelemiş· 

lerdir. Karşıda, ispanya çiftçi 
hayabnda devam ediyor. Ma
likanesine kapanan lngiltere 
ise poridgesini, mente salçalı 

koyunu ve kulüblerini yine 
buluyor. Cebellütankı Elcezi
reden bir girdab ayırır. Bu
rada kartılaşan ispanya ve 
lngiltere ne birbirlerine tesir 
yapabilirler, ne de birbirlerini 
anhyabilirler. 

Yalı köylerinin sokakların

dan, lngilizler, etraflanna bak-

madan ademi tenezzülle geçer
ler. Onları görenler de biraz 
onlar gibi davranırlar, yani 
ehemmiyet vermemit görünllr· 
ler. lspanyonlar bugünün he
yecanlı gösterilerinde yeralmıı 

değillerdir. Zaten içlerinden 
pek azl gazete okur. Hele 
okuduklarını tefsire kalkışan

lar daha da azdır. Bununla 
beraber bura kamoyunda çok 
açık t~mayüller belirmektedir. 
Orta halli lspanyollar harbi 
bir ıeamet sayarak ondait ne 
pahasına olsun çekinilmesinı is
tiyorlar. Bunlar yanında fikir
leri daha fazla inkişaf etmiı 
olanlar iyi kavranılmıı bir bi
taraflığın f aydalannı ikrar et
meden münakaşalar yapıyorlar. 
Habeş barut fıç•sını ateşle
mekten çekinmiyen ltalyayı 

Asri Sinema Açıldı 
iKi BÜYÜK FiLM 

1 - Olümden Korkmıyan Adam 

2 - İspanyol Dansözü 
Mi Ki 

tahbih ediyor, fakat Avru • 
bir devlete karşı Afrikalı , 
devleti himaye eden Iıı 
reyi daha çok kabahath 
yorlar. Borada Tetuva'nıO 
dafauından çok bahsecliJİ 
Hergün vapurlar T etuvaJJ• 
ker taşıyorlar. Hatta f 
garb sahillerinin, bilhasa • 
dirin tahkim edileceği söf

1• 
liyor. Ne olursa olsun, JJI e1' 
Ier bütün bu söylenelere ~ rı 
miyet vermeden Cebe)Ot 

8 

kayahklanna kuvvetler )'~ 
makta devam ediyorlar. 
~aziras'ta bu hareketiıı 
panya'ya turist akını111 ~yof 
ılmasından ıikayet ed · 

·de 
Gazetelerden, Aodal~ eJelli 
lenmeğe ve eğlenmege g rııe 
Turistleri endişeye düşürlll: b•" 
için, yalan yanlış heyecaıı old" 

· ec• herler neşredilmemesı r b·r ti" 
nuyor. Madritte yapılan '·ttetİ . \' ... , 
şebbüste lngilterenıo b'"' 

1 YaıııO .. iO ne olursa olsun spao İy-
rış ve dinlence sevenler fi"" 
bir sığınak olmaktan as.la biti" 

geçmiyeceğini bildirme51
• ~· 

raflığını kesin olarak 111~tt~ 
vurması isteniyor. Ma 
ulusal turizm ofisi bu~ 

sini ve binaenaleyh diğer şerait 
sabit kalınca doğumların şid

detle azalmasını intaç ediyor. 
Eğer son senelerde Avrupa ve 
Amerikada olduğu gibi,doğum 
ve ölüm nisbetinin tena\cusu 
aynı zamana tesadüf ederse, 
nüfus yekununda ihtiyarların 

nisbeti artar. Ve (nüfusun ih
tiyarlaması) tesmiye edilen va
ziyet husule gelir, neticede m neticesinde, yukarıda as- -fesidir. 

~~~----~--ı.~'--'-------'~~~~~~~~~~-J_ 

is'af ettirecek teşebb 
bulunma .. a davet olunlll 
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on 
Çok önemli görüşme 
Bay Lava] ltalya - abeşistan 

• • Arasında barış zemını arıyor 

a p;~is 15 (Ô.R)- Başbakan 
ııı'ati~ye~ .. ~aval önemli diplo
tıı goruşmelerde bulunmuş-

r. "P t· p 
bıınf 0 1 arisien" gazetesi 

arı ·· ı C şoy e anlatıyor. 

lerj ~Devrede, zorlama tedbir-
nın tatb'kini• h ~ _ 1 arekete ge-

rine e:e çalışan komiteler işle
L.vaı evanı ederken, B. Pierre 
dıh• da arsıulusal durumu ay-

"''İlııak .. tanı ıçın gayretlerine de-
•eny~t~ktedir. Papavekili Mon 
>'aptıo_r1 ~glione'nin Kedorseyle 
tak g zıyaret sadece bir ne-

et ·· ~il . goreti olmakla beraber 
ltiJ, v~aıl~den istifade eden ve
t._ atıkanın endişelerini ve 
."iltışın h 
clilekı . ~u afazası lehindeki 

erını bild' 'tti B L ırmı r. 
)'a ·,et~al bundan sonra Ital
etın· ırı B. Ceruttiyi kabul 
d iŞ Ve 1 •ta _ .. onun a uzun uza-
yıı.11 • t°ruşnıuştür. tabii ltal
ten abeş anlaşmazlığı ile 
le evre g·· .. 1 • d onu I oruşme er1 üzerin e 

şu ınuş ve iki devlet 

adamı Habeşistanda yapılan 

süel hareketlerle Cenevre mü
nakaşalarının ne noktaya var
dığını gözden geçirmişlerdir. B. 
Lava! ltalyan elçisinin dikkatini 
ltalyanın uzlaşmayı kolaylaşbra

cak tedbirler alması lüzumu üze
rine çekmekten geri kalmamış 
ve Fransız siyasasının daima 
aynı üç prensibe dayandığım 
bildirmiştir ki, bunlar da şun
lardır: Pakta saygı, barışın 
muhafazası ve dostluklara sa
dakat. Bu üç nokta Fransız 

siyasasının hiç değişmiyen he
defleridir. 

B. Lavai bundan sonra lngi
liz büyük elçisi Sir Corc Klar
ki kabul etmiştir. ltalyan-Ha
beş anlaşmazlığı ve bunun Lon
dradaki ilgileri üzerinde dönen 
uzun bir konuşma içinde iki 
diplomat gözetilen amacın el
de edilmesi yani sulhun muha
fazası için ğereken tedbirleri 
geniş bir uysallık zihniyeti için 

1 
de gözden geçirmişlerdir. 

Paris, lS (Ö.R) - B. Lava! 
evvelce bildirdifri gibi uzlaş
tırma çalışmalarına devam et
mekted :r. B. Lava! Cenevrede 
sosyete genel kurulu önünde 
son müdoha'.e:ıinde, ltalyan -
Habeş anlaşmaz!ığına nihayet 
verecek bir uzlaçma imkanı 
üzerinde işlemek üzere uluslar 
sosyetesi içinde ve dışında 
her teşebbüse girişeceğini giz
lememişti. işte lnr:iliz ve Ital
yan elçilerile dünkü görüşme
leri bu maksatla olmu,,tur. 

Paris lS ( Ö. R ) - Uzak 
şarktan gelen haberlere göre 
yeni bir Çin - Japon anlaşmaz
lığına karşı ihtiyat tedbiri ola· 
rak bir Amerikan kruvazörü 
Kantona gitmiştir. Japon hü
kumeti Çin hükumetine bir no
ta vererek kanunsuz bulduğu 
tuz vergisini geri almazsa ka
raya asker çıkaracağını bil
dirn;iştir. 

~ndlaşmayı 
ınızalarına 

• 
ımza 

saygı 

eden devletler 
2östermezlerse 

in ·ı k gı tere Uluslar sosyetesine dayancak yerde yalnız 
. Pe~di menfaatlerine dayanan bir siyasa güdecektir 

Soı.r• arıs 15 ( Ô.R ) - "Parı·s- t · · ·1 'd k k 1 S 1 ·ı b ere ıçın ı erı e çı aca an aş· amue ı e ir mülakat neşre-
B. B gazetesi Londra ayları mazlıklar karşısında da nasıl diyor. 

dan estkr.and Youvend tarafın- h k t t k k · - · · · B S f k are e e me gere tıgını gos- . amuelin i rince harpten 
lok es 1 Ingiliz Dış bakanı ve t b' d ( b k ) 1 k 
B 

arno a dl eren ır prese en as ı memnun o mıyara çıkan mem-
• A n aşmasının yapıcısı hasıl olacaktır. Böyle olmazsa leketlerde oturan yüz milyon-

berJa us}e~ Chamberlain (Çem- uluslar andlasmasını imza eden !arca insanı tatmin için eko-
kat Yn ıle yapılan bir müla- diğer andaşlar imzalarına nomsal alanda bir düzeltme 

1 neşrediy ı ·ı· · ·· ı k ı- d V b''t·· ıın111 h· , or. ngı ız sıyasa- saygı gostermez er ise ve yapma azım ır. eya u un 
B. Clı ala büyük nüfuzu olan sadık kalmallar ise, vaktile endüstrilerin ilk madde ihtiya-

B ~ınberlain demiştir ki: lngiltereyı müdafaasında pek cına cevap verecek ve bütün 
dur ~guUn ortadaki mesele şu· ılık davranmak ile itham insadlara yeter gıda yetiştire-

. lusfa d 'ki hh d cek kadar zengindir. Buna im-
Yanan r sosyetesine a- ettı eri tea ütlerden şim i kan verilmelidir. 
Yaş arsıulusal güden sistemi kendileri kaçınırlarsa lngiltere 

1Yacak Buna teşebbüs etmek harp-
lllidir ? ını, yoksa ölecek kendisini bütün teahhütlerin- ten memnun çıkan menıleket-
buna Ve :"vrupanın geleceği den azat edilmiş sayacak ve fere, yani uluslar sosyerı.si üye-
lıdır rıl~cek cevaba bağ- evelki gibi uluslar sosyetesine !erine ve özel olarak en zengin 
kaç · h Önümüzdeki bir dayanacak yerde yalnız kendi müstemlekeleri olan lngiltereye 
olacakt afta çok önemli menfaatlerine dayanan bir si- aittir. Aceba lngiltere silahlı 
Paktı ~r. Uluslar sosyetesi yasa güdecektir.,, anlaşmazlık karşısında ve pak-
f Şınıd"k· ö erle 1 1 teerübeden za- Paris, 15 ( .R) - "Depeş tın çiğnenmesi karşısında gös· 
lar s çıkarsa lngilizlerin ulus- dö Tuluz,, gazetesi lngilterenin terdig" i sarsılmaz enerı'iyi bu 
d osyete · 

Uygus k sıne dayanan güven eski içbakanı ve müstakil Li- sahada da göst.!rir mi? Ilunu 
u uvvetlennıiş ve lngil- beı al reisi başkanı B. Herbert bilmiyorum. 11 

liabeşler_i_n_e.._n~b·ü-yu-.. k-ümidleri 

. Cenup cephesinde toplanıyor 
lstanbu\ ıs 

'Yor: A . (Telefon) - Londra telsizi bildi-
;istanı dıs-Ababadaki süel çevenlerin Habe-
1 n en b .. ··k o dugu uyu ümidi cenup cephesinde 

llıuva'fnuk. söyliyorlar. Habeşler bu cephede 
• . ' a ıyetr h ' .. stııa ed 1 areketlerde bulunarak Somalıyı 
•.. ecekle · · 1 •lipiirec ki . rını ve talyanları denize kadar 

t> e erıni k ti .--oına, l S uvve e umuyorlar. 
liabeşist (Ô.R) ltalyan gazeteleri 

anı tert\etmiyen ltalyan elçisi Vincinin 

hareketini bir kahramanlık derecesine çıkararak 
takdir ediyorlar. Adis-Ababadaki Fransız 
elçisinden ltalyan leçisini hapsedildiği şatoda 
ziyaret ederek sağlığından Romayı Haberdar 
etmesi rıca edilmiştir. 

lstanbul, lS (Telefonla) - lngiltere ve Bel
çika hükumeti Habeşistana karşı evvelce ilan 
edilen silah ambargosunu kaldırdıklarından 
Uluslar sosyetesini resmen haberdar etmişlerdir. 

1~aron A-lo-iz_i....,...b ....... üt•ü-. n-A-vrupaya 
tvıeydan okuyan bir söylev verdi 

Uluslar cemiyeti Avrupanın barbar bir 

1 Karikatüründen başka birşey deg" ilmiş 
stanbuı ıs 

lıitap d ' (Telefonla) - ltalyan delegesi Aloizi bu akşam ltalyan radyosunda Amerikalılara 
A "rupel len söylevinde masonların ve k - · 1 · f l' 1 · d b k b• a 

1 
ar to _ omunıst erın aa ıyet erın en ahsetti ten sonra: "Hayvan 

eş sen pragmıza göz koydular. Faşist inkılabını devirmek istediler.,, demiş ve Italyanın on 
A.yrup e evelki uyuşuk, dönek Italya o'madığını söylemiştir. Bundan sonra Aloizi Italyanın 

anın yegane kuvveti olduğunu söylemiş ve ~özlerine devam ederek: "Uluslar sosyetesi 
ka bir e değildir.,, demiştir. 

ardım o ko • • 
ı esı 

Bazı devletlere diğerleri tarafından 
aviz verilmesi düşünülmiyormuş 

Başkan diyor ki (Hepimiz barış uğrunda fedakarlığa 
değer) Çağırıldık ve barış bu fedakarlığa 

Paris, lS (Ö.R) - Karşılıklı 
yardım komitesinin toplantısın
da başkan şu noktayı tasrih 
etmiştir ki mesele bazı dev· 
!etlere diğerleri tarafından ta
viz verilmesi şeklinde değildir: 
"Hepimiz barış uğurunda fe. 
dakarlık yapmağa davet edil
miş bulunuyoruz ve barış bu 
fedakarlıklara değer. 

Esasen bunlar ne kadar bü
yük olursa olsun, harbın 

sebep olacağı fedakarlıklar 

kadar olamaz. Fakat 16 ncı 
maddenin 3 üncü fıkrasına 

göre zorlama tedbirlerinin tat· 
bik edenler için zarar ve mah
zurlarını en az dereceye indir
mek gerektir. 

Ekoııomsal sanksiyon ko· 
misyonu en büyük bir gizlilik 
içinde çalışıp en az zamanda 
en çok tesir yapacak zorlama 
tedbirlerini tespite uğraşırken 
Arsıulusal çevrenler şimdiye-

kadar karar verilen zorlama 

tedbirleri, yani silah ambar- Fakat bir taraftan gerginli-
gosu ve kredi ambargosu üze- ğin böylece azalması beklenir-
rinde tefsirlerde bulunuyorlar. ken diğer taraftan Italyaya 

Fikirler dağınıktır. ltalyanlar, karşı 16 ncı maddenin tatbiki 
belki kendi lehlerine tefsirde için uluslar sosyetesi üyeleri 
mübalağa ettikleri bir nokta konferansı aldığı vazifeye de-
üzerinde duruyorlar!Bu da daha vam etmektedir. Bu nazik va-
ilk görüşme sırasında zor!ama "f zı a yapılırken birçok yeni 
tedbirleri üzerinde anlaşmazlık meselelerin ortaya çıkmasına 
çıktığıdır. Bunun için ltalyan 
çevrenleri bay Lavalın uzlaş- şaşılamaz. Bunların ayrı ayn 
tırma teşebbüslerine ait olan dikkatle gözden geçirilmesi la-
Paris haberlerini karşılıyor ve zımdır. 
gayretlerini takdir ederek mu- Ekonomsal zorlama tedJilileri 
vaffakıyetini dileyorlar. komitesinde taviz meselesi gö· 

Cenevredeki fikir ise bu te- rüşülürken bay Eden daha ge-
şebbüslerin çok güç v" uzun nel olarak karşılıklı yardım 
olacağı merkezindedir. Bununla meselesini ortaya çıkarmış ve 
beraber dün Bay Çemberlayn onaltıncı maddenin üçüncü fık-
tarafından söylenen ve hem rasını okumuştur.Fıkra şöyledir: 
lngiliz hükümetinin pakta saygı "Uluslar sosyetesi üyeleri 
azmini, hem de ltalyanın bazı zorlame tedbirlerini hazırlarken 
ihtiyaçlarının kabulü temayülünü andlaşmayı bozmuş olan dev-
gösteren nutku 'B. Lavalın baş- let bunlardan birine karşı özel 
ladığı uzlaşbrma teşebbüslerine tedbirlere girişecek olursa hep 
bir yardım telakki edilmek- si bu devlete yardım etmeği 
tedir. taahhüt ederler,, ======================:==================== 

ikinci teşrin toplantısında Atatürk 
Ö~emli bir söylev verecek 

Ankara, 1 S ( Ozel ) - Kamutay, ikinciteşrinin birinci günü beşinci devresine girecektir. Bu 
münasebetle Atatürk'ün çok önemli bir söylev vereceği, diskurun arsıulusal siyasaya temas eden 
kısımları bulunacağı bildiriliyor . 
Kamutayın ayın yirmisinden sonra mesaisini ikinciteşrinin birinci gününe kadar tatil etmesi 

muhtemeldir. 

General Badogliyo Başkumandanlığı deruhte mi 
Cibuti - Adis - Ababa hattı üzerinde Edecektir -

Istanbul, lS (Telefonla) - Londra bildiriyor: 
Ingiliz gazeteleri bugünkü sayılarında muhaib
lerden iki tarafın da muvaffakiyetlerden bah
settiklerini, fakat bu haberleri kontrola imkan 
olmadığını yazıyorlar. Şimal cephesinde Ras 
Seyum ordusu Habeş genel kurmayının planı 
dahilinde yavaş yavaş geri çekilmekte olub, 
cenubtan gelen büyük kuvvetlerle takviye edil
mektedir. Ras Seyum böylece çok kuvvetli üs
sülharekelere dayandıktan sonra ltalyanlara 

1 
karşı mütekabil tecavüzüne baslıyacaktır. ita.
yan uçakları bugün Cibuti - Aclisababa şimen
dfierleri üzerinde dolaşmışlarsa da bomba at
mamışlardır. 

Bugün Eritre sahillerine çikan Italyan genel 
kurmay başkanı general Badoğliyonun bütün 

Afrika orduları başkumandanlığını deruhte ede
ceği rivayeti yeni~en çıkmıştır. Roma Badog
liyonun cephelerde teftişlerini bitirdikten sonra 
Romaya döneceğini bildiriyor. 

Lavalın uzlaşma teşebbüsünü tenkit 
Edenlere cevap veriyorlar 

Paris, lS (Ö.R) - "Pari tere şimdi uluslar sosyetesi nab olamıyacağını yazıyor ve 
Midi,, gazetesi Lavalın uzlaş- andlaşmasının biricik bekçisi diyor ki: Hitler lngilterenin 
tırma teşebbüslerini tenkit olmuş. Bu, hareketimizi muha- Franı:adan ayrılmıyacağına e-
edenlere karşı diyor ki: "Fran· k t k . . k b min olursa hiç bir .zaman Fran 
sanın rolü dirayet rolü ve eme e me ıçın pe gari bir 
alicenaplık rolüdür. Çünkü hiç· usuldür. Unutmamalıdır ki and· saya hücuma cesaret edemi-
bir teahhüdüne unutmamakla laşma bir savaş aleti değil, bir yecektir.,, 
beraber Italyanın hakkı elan barış yasıtasıdır. Uzlaşma te- Meşhur Fransız edibi bay 
tavizleri de ona vermeği amaç şebbüsü de her halde savaşa Andre Morva da şöyle yazıyor: 
bilmektedir. Aynı zamanda müreccahtır. Fransa soukkan- "lngiliz ve Italyan dostluklann-
bir lngiliz ltalyan anlaşmazlığı· !ılığını muhafaza etmiştir. Ve dan hangini tercih etmeli.Bence 
nın önüne geçmeğe çalışmak- bunun meziyyeti de vardır, tercihe b:r sebep yoktur. ltal-
tadır. Çünkü ltalyanın abloka çünki otrafında bir çokları ya 1919 da hakkını alamamış-
sından çıkacak bir lngiliz-ltal- souk kanlılığı kaybetmiştir. ile tır. Şimdiği anlaşmazlıktan Ital-
yan harbi çok geçmeden Av- ride bizim hakkımız verilecek- yan perestiji zararsız çıkmalı-
rupa harbi haline girecektir. dır. Harbın önüne geçilmelidir. 

" Entransifan ,, gazetesi de tir,,, "Eklerör dö Nis,, gazete- Nihayet Fransa taahhütlerine 
diyor ki: Fransayı tenkid edi- si Ingiliz düşmanlarına hücum sadık kalmalıdır, Bu üç ihtiya- -
yorlar. Fransa taahhüdlerinden ederek Fransa için Ingiliz tesa cı da tatmin edecek bir yol 
kaçmağa kalkışıyormuş. lngil- nüdünden daha kuvvetli temi- bulunabilir. ,, 

ı·t~ly~·iı~·dipl~·;~tik.İigiI~;i~.k~·~ii·;····~i 
Paris; lS (Ö.R)- "Deha" 1 olan süel harekete devamdan Sulh menfaatlerine aykırı 

gazetesi diyor ki ltalya Tigre vaz geçmelidir. düşen zorlama tedbirleri vardır. 
ilinin işgali ile oldukça hızlı Aynı gazete, zorlama tedbir- Italya ile diplomatik ilgilerin 
bir memnuiyet kazandığı için !erinde pek ileri giderek ltalya 1 .1 · b .. ı d d" Bö 1 · d' C d · · ·ı · · ·1 b··t·· 1 1 t . .. n•sı mesı u cum e en ır. y e 
şım ı enevre e gırışı en ışı ı e u un u us ar sosye esı uye- . . . 
güçleştirmekten sakınmalı ve !erinin diplo ıı atik ilgilerini kes- hır hareket bır cınayetten da-
gün geçtikce ve Habeşistanın melerini istiyenlere şaşıyor ve ha ağır birşey olur bir hata 
içine girdikçe daha güçleşecek diyor ki : olur.~ 



Ingiliz kamoyu 
Aleyhinde 

YENi ASIR 

aşa ita ya 
an ştır 

Vickham Steed diyor ki: '' Bu defa lngiliz kanı oyu 
Çok kesin olarak ~erilememeğe karar vermiştir 
Baldvin vazifesini } apmazsa önümüzdeki seçimde bunu o aksülamelinden 

Kurtulamaz. "Büyük Rüya ,, muharriri de aynı kanaatı besliyor 
"BU DEFA MüDAFAA ETTIGIMIZ DAVA HABEŞiSTAN DEGIL KANUNDUR. VE 

BU KANUN HAKiKAT OLDUGU GüN O DA BiZi KORUYACAKTIR,, 
Londra, 10 İlkteşrin (P.R)

Vickham Steed sadece bir ln
giliz şahsiyeti değildir. Keli
menin bütün kuvvetiyle bir 
Avrupalı şahsiyettir. Harpten 
önce Times'in Berlin - Roma -
Viyana aytarlıklarını yapmış, 
harp içinde ve harpten sonra 
ise Times'in dış siyasa direk
törü olmuştur. 

Büyük harbi müteakip ltal
ya 'ya gönderilen bir lngi
liz heyetine başkanlık etmiş 
olup faşizmanın doğuşunda ve 
inki şafında hazır bulunmuştur. 

Bu bakım d an ltalya - Habeş 
ayrışmasında lngilterenin his
siyatını herkesten daha ıyı 
söyliyecek mevkidedir. Parla
mentoya hiç intisab etmemiş
tir. Böyle iken bir çok lngiliz 
başkanlarının onu F oray ofiste 
görmeyi istedikleri muhakkak
tır. O lngilterenin, yarı resmi 
dışbakanı sayılabilir. Tarih 
Wiçkham Steed'i böyle hatır
lıyacaktır. 

Holland Parkın sakin gölge
likleri arasında yükselen bir 
büyük apartmanda onu ziya
rete gittim. ilk sözü şu oldu: 
Mılyonları kim ödeyecek? 

- Yanılmıyorsam benden 
ltalya-Habeş ayrışması hak
kında ne düşündüğümü sora
caksınız. Bana göre, bu harb, 
Faşizma için içinden çıkılmaz 
bir duruma son vermek için 
yapılmış yeisli bir teşebbüstür. 

ltalyanın ekonomik ve finan
sal durumuna şöyle bir göz 
gezdirelim: Bugün orada gizli
den gizliye açıklı olmıyan bir 
banka yoktnr. Bu hususta 
Contemporav Revev'de bazı 

rakamlar verdim. Size yal
nız şunu söyliyebileceğim 

yeter: B, Mussolini halen dev· 
let masraflarını iş bonolarile 
ödemektedir. Bütün bankalar 
bu bonoları kabul ederek ve
eskonto etmeğe mecbur tu
tulmuşlardır. Küçük bir hesab 
yaparak şu sonuca vardım: Bir 
çok kaynaklardan topladığım 
malümata nazaran ltalyanın 
altın deposu 40 milyon sterlini 
geçmez. Bu da gizli bir şey 

değildir: Eritreye giden ltalyan 
vapurları Süveyşten geçerken 
kanal ücretini ödemiyorlar. 
Tonu başına bir kaç şilin ve-

Vuklıanı Steed 
retekleri yerde bir kaç peni 
vererek kredi ile geçiyor, Sü
veyş kanalı kumpanyasına 

borçlanıyorlar. 

Başka rakamlar da ister mi
siniz? onları da vereyim: Bü-

B. Balu vuı 

yük harpta Kontinandaki lngi
liz ordusu bütçemize günde 
yarım milyon lngiliz lirasına 

mal oluyordu. Hesebı ltalyanlar 
lehinde yapalım. Kı;mızı deni
zin öte tarafına taş nan Italyan 
ordusunun ltalyan bütçesine 
günde 100 - 250 sterline mal 
olacağını farzedelim. Bu muaz
zam yükü kim ödeyecek? Daha 
başından ödenmez hale gelen 
bu kredileri kim avanslıyacak. .• 

Bir sual 
- Toprak altı fakir olan 

ltalyanın toprak altı çok zengin 
olan Habeşistanı bir kaç ayda 
zaptedeceği farzedilirse yaban
cı kumpanyalara verilecek im
tiyazlar da bulunamaz mı? 

- Güzel. Fakat ekonomik 
bir imtiyaz bir günlük iş değil
dir. Bunun için sermayeler a-

B!!vük Britanyada batış timsali 
~ayılan adanı: No111ıann Angell 

vanslamak lazımdır. istihsal 
araçlarını kurmak, cihazlanmak, 
ekipler hazırlamak lazımdır. 
Bu iş e onlarca seneye bağlı
dır. Okurlarınıza şunu sağlıya

bilirsiniz ki Habeşistanı ltalya 
zaptetseler bile bu memleketin 
ele geçirilmiş olmasından fayda· 
lanacak olanların Mussolini re· 
jimi olmaması çok muhtemeldir. 

- M. Mussolini Alfred Mal
let'ye beyaoutında " Barışla 
hayat ., arasında yer aldığını 
söylemişti. lngiliz mesai fırka
sının eski başkanı M. Lansbury 
ise " Kılıç kullananın kılıçla 
mahvolacağını ,, söyledi. Sizin 
ne düşündüğünüzü öğrenebi
lir miyim? 
Kılıcı tutacak biri 13zım 

- Yine Lansbury hikayesi .• 
Müsaade ederseniz size bir vak
adan bahsedeviim: Birkaç hafta 

' 
' 1 
l 
t 
l 

l 

evvel Lord Sesi( ile birlikte 
Notingham'a gidıyordum . Kom· 
partımanımızda yer alan bir 
papas Lans bury'n;n s:ze söy
lediklerini tekra r e<liyordu. Çı

ka•ken ihtiyar bir kadın ya
ı11ma yaklaşarnk ıl edi ki: " M. 
Steed bu papas unutuyor ki, 
mütarrızın kılıçla mahvo'.m a s ı 

lazımsa bu kılıcı tu tacak bi r 
adam lazımdır . ., Bu peh t .. b;i 
birşeydir. 

- Pe · ı, l n~f!tt=ıre bu 
~ılıcı hı:tm:: i,:a hı;a: r- nlı

d ır ? 
- Mösyö, buna dikkat edi

n z : İngiltere Fransada o'du
ğu gibi bir ekseriyet hükümeti 

' 

ltıgıl iz ışçi paıtislmn ycni başkam 
Mojon C.R. Aftlee 

değildir. Bizimkisi bir kamoy 
daha doğrusu bir hissiyat hü
kümetidir. 

Ulusal bir hükumeti
miz var. O kamoyun 
dileğini takibe mecbur
dur. Halbuki bunu göz- 1 

lerinizle gördünüz ; 1 

Lansbury ve bir kaç 
do"tu istisna edilirse 
lngiıiz kamoyu baştan
Başa ıtalya aleyhine 
ayaklanmışhr. Büyük 
Britanya gibi memle
kette siyasa duygular
dan ibarettir. Biricik 
siyasal hakikat burada 
topla nmışhr. 

- lngilterenin ltalya - Ha
beş ayrışmasındaki vaziyetini 
Tsana gölü ve Kenyadaki 

menfaatlerinize atfedenler var
dır. 1931 Çin - Japon ihti

tilafında lngilterenin hareketi 
çekingen ve daha az enerjik 
değil miydi? 

- Manasız bir fikir bu .. 
Fakat madem ki bu kadar 
açıkça sordunuz cevap vere
cegım: 1931 deki Çin - Japon 
ayrışması zamanında lngiltere
de iktidar mevkiinde işçi par
tisi bulunuyordu. Aylarca ln
giliz halkının bütün dikkat 
gözü içsel meselelere çevril- l 
mişti. 

Fakat şuna emin olabilirsiniz: 

B. Loid Coıç 

Bu defa lnıriliz kamoyu geri
lememeğe karar vermişt r. De
lil mi istiyorsunuz? 
Şu Times'in neşriyatına ba

kınız. Times söylediği zaman 
hükümet de söyliyor demektir. 
Times'in neşriyatında bu kadar 
azimli ve kararlı görünmesi 
hükümetçe kamoyun yakından 
takip edildiğine delildir. Bunun 
önemini ben bilirim. Zira ben 
bizzat Times'i idare ettim. 

Bu dakikada Tsana gölü ile 
meşgul olan binde bir lngiliz 
yoktur. lngilizler herşeyden 

önce teslihat yarışının yeniden 
l:ıaş 'aması gibi bir sonuçtan 
içt.nap edilmesini istiyorlar. 
Bunun biricik çaresi uluslar 
sosyetesine ve paktına sadık 

kalmaktır. 

- M. Baldvin ne yapacak? 
- M. Baldwin'in ne yapa-

cağını bilmem. Önümüzdeki 
ikinci Kanunda seçim vardır. 
M. Baldwin Cenevre s:yasasını 
gütmezse bunun aksülamelini 
seçimde görecektir. Kipling'in 
'"Runnymede çiçekleri,, adlı 
eserindeki şu fıkrasını hatırla
yınız: "Kral vazifesini yapmaz-
sa Runnymedenin çiçekleri 
heyecana kapılır ve Tamis 
siyah dalgalarile Westminster 
üzerine fırtınalar yağdırır . ., 

Okurlarınıza söyliye
bilirsıniz ki, Vestminins
ter, yani lngiliz ulusu 
sesini duyurabilecek ve 
arzusuna serfuru edil
mesini temin etmeyi 
bilecektir. 

Armand Hoog 
Londra, 11 (P.J) - Sir Nor

Man Angell büyük bir lngiliz· 
dir. Biıtün Avrupada tanınmış· 
tır, 191 O da basılan "Büyük 

rüya,, adlı eseri bütün dillere 
çevrilmiştir. Hindin çeşitli dil
lerine kadar ... 

Onunla karşılaşınca ilk sorum 
şu oldu: 

- M. Narman, evrensel bir 
şöhret taşıyan eserinizin ilk 
basımından 25 sene sonra arsı
ulusal durum ayni değil midir? 
Büyük Rüyadan daha bir defa 
şüphe etmeğe sebep yok mu
dur? 

- Benim de kendi kendime 
sorpuğum budur. Fakat yirmi 
beş yıldan bahsetmek pek az
dır. 40 sene deyiniz. Yarın 
Amerikaya gidiyorum • Siz 

'J& Teşrlnlevel 0 
.. ~ 

- . 
Adis-Ababadakı 

Italyan elçisi imparatortl 
Kandırmak için Musso

liniden talimat almış 
- Baştara/ı ı nci say/ada - 

!arın ileri hareketlen oldukça 
hayırlıdır. ltalyan kıtaları ciddi 
bir mukavemetle karşılaşmak

sızın şimale doğru çıkmağa 

devam ediyorlar. Habeşler 

müstahk<!m mevkilerde düş

manı bekliyorlar. Ras Neyupta 
Dessiye şehrina varmıştır ve 
buradan kuvvetli bir ordu ba
şında şimale doğru gitmek
tedir. 

Binlerce Somallll 
Habeşlerle blrleştl 

Istanbul, 15 (Özel) - lngiliz 
Somalisi hududu yakınlarında 
Habeşlerle ltalyanlar arasında 

şiddetli çarpışmalar oluyor. In
giliz somalisindekl bir kabile 
modern silahlarla mücehhez 
olduğu halde Habeşlere iltihak 
etmiştir. Bunlar birkaç bin ki
şilik bir kuvvet teşkil etmek
tedirler. 

Somali orduları başkuman
danı general Grazyaninin Oga· 
den cephesindeki Habeş ordu
suna karşı büyük taarruz ha
zırlıkları yaptığı, ltalyan uçak
larının bu cephede geceli 
gündüzlü istikşafları devam 
ettigi Londradan bildiriliyor. 

ltalyanların iddiaları 
Paris 15 (Ö.R) - " Petin 

Journal,, gazetesinin Adis-Aba
ba aytarı telgrafla bildiriyor: 

Sansör şiddetle hüküm sür
mektedir ve Habeş hükümeti 
henüz serbestçe haber vermek 
ruhsatını vermemiştir. Bununla 
beraber savaş hakkında şu ha
berler alınmıştır: 

1000 kadar Eritreli Italyan 
ileri karakollarına giderek tes
lim olmuşlardır. Tigre ilinin 
şark kısmı Habeşistan için kay
bolmuş sayılmaktadır. Aksum 
ltalyanlar tarafından zaptedil
miş ve general Dö Bono bu 

t!!' 

Avrupayı terketmezden ev-
vel hissiyatımı dökebilece
ğim sonuncu Avrupalı olacak
sınız. Evet kırk yıl oluyor. Ha
tıramı toplamaklığıma müsaade 
ediniz. O zaman Amerikan yı· 
ğını içinde kaybolmuş bir genç 
tim. işte o zaman, ilk defa ola
rak bugünkünü andıran bir du
rumla karşılaştım. Cumhur baş
kanı Klevlaod Venezüella mese· 
lesiyle meşguldü. Bunu Boer· 
ler savaşı takib etti. Ben o 
savaşa daima muhaliftim. Son
ra, büyük harb ... 

- Birharbın sonsuz faciala
rını tasvir eden eserinizden 
dört yıl sonra büyük harb ... 

- Görüyorsunuz ya benim 
tahmin edeceğim bir şey var. 
Ben bunu imkansız görüyor
dum ltalya-Habeş ayrışmaşının 
manası burada topludur. Bu 
çıkmazdan yalnız bir araçla çı
kılabilir. Barışı karıştıranlara 
hep birlikte göğüs germekle .•• 
Davasının hakimi olmak iddia
sında bülunan müşterek say
makla ..• 

- Fakat bu harb demek olur 
- Kuvvet rekabetlerin, hu-

sumetlerin aleti değil, kanunun 
aleti olmalıdır. 

" Artık harb olmıyacaktır. " 
diyen bir kanunun. • . Bütün 
uluslar bunu gerekleştirir ve 
aralarından biri çıkıb da harb 
yapacak oldukta onu müşterek 
düşman ilan ederlerse artık 

harb olmaz. Italya bütün ulus
ların kendıni düşman sayacak
larına inanmadığı içindir ki, 
harb açmıştır. Bu dakikada 
müdafaa ettiğimiz dava Habe
şistan de2il, kanundur. Ve bu 

kutsal kentin dini başkanlar~ 
nı, yanlarındaki kıptı papasla~ • 
birlikte kabul etmiştir. J3uııka 1 
rın ltalyaya verdikleri sada :. 
yemini ayrı ayrı çarpışan ç a· 
teler üzerinde etkisiz kaLııı;:al• 
caktır. Bunlardan bazıları .. 

11 
yan sıralarında çarpışmak ıçı 
teklif yapmışlardır. . fıfa• 

ltalyan kuvvetleri şimdı dua 
kaile üzerine yürüyorlar. Ati ti 
çevresindeki Habeş kuvve et• 
sarılmış gibidir ve Habeş 0 

e· 
dusunun büyük kısmı bu fde 
birden 120 kilometre ı;te kİ' 
fevka:ade müstahkem ıııeV 
lerde toplanmıştır. 1ıu· 

Bununla beraber ltalyaıı • aıı 
mandanlığı son günlerde yai e• 
selli yağmurlardan dolayı bat 

11 
ketlein muvakkat bir zaıll3 

için kesilmesini emretmiştir· fi 
Adls-Ababanın slı1'9 

Değı,memltllr ...... 
Adis-Ababa, 15 (A.A) 

Havas Ajansı aytarından: 
11

• 

10 günlük muharebeden 5~ ••• 

h · · dei1
• ra şe rın sıması 11 

memiştir. Yerliler her zaıll311 
olduğu gibi hiç bir heye~~e 
göstermemektedirler. !(a 

şefleri kuzey ve güney cepb~; 
)erine gitmek üzere kıtalarııı 
başında hergün şehirden f ;;; 
mektedirler. Halk ev\le J 

"e· a·ıştığı için şimdi burada 
5
• 

vamlı surette işitilen har~ 5~gi 
!eri ile muzikaya zayıf bır ıto' 
göstermektedir. Hükümet 0

J • 

·ı·b "3 
riteleri muhariplere sı,a 

g• ıtmaktadır. 
beş· 

Cibuti, 15 (A.A) - Ha ti , 
!er 11 birinciteşrinde CibtıiJJ .• 

·· er Adis-Ababa demiryolu uz 
11

• 

de bulunan Afden istasyon~.,. 
• diiŞ11 

da bir ltalyan uçagını bU' 
müşlerdir. Pilot ile uçakta. 
lunan iki sübay ölmüşlerd~ 

, iill o 
kanun hakikat olduğu g 

bizi koruyacaktır. dlr? 
Kamoy Hap kl111 baf· 

- Sir Narman bu son 
11

• 

talar içinde lngiliz sıyasa~e· 
daki değişikliği nasıl izah e 
bilirsiniz? si• . -r p 

- Madriyaganın Jngı 1: le' 
kolojisi hakkındaki şu c~ıllıa' 
· · d d "Sakın sını uy unuz mu: 1111 

manlarda, karar alın1118~53 
~ycab edecek bir şey }0 ıı:at 
lngiliz ağır düşünür. a el• 
harekete geçmek zaınanı \e· 
di mi onun fikir treni. harl gi• 
tini tacil eder. "Bu sıze dn ği• 
!iz kamoyundaki çabık e 
şikliği izah edebilir. . 1 ri· 

t dbır e 
- Fakat zorlama e ıya• 

nin tatbikinden harb çıkın 
cak mı? . ted· 

- Sank!iyonları (zecrıltalY' 
birleri) tatbika kalkışmak • ·ıdit· 
aleyhinde harp açmak degı ub· 

. ·n ııı 
Onun harp yapması ıçı ·•··ne 

. t darı.-ı 
taç olduğu şeylen e hdi· 
mani olmaktır. Italya bu ~a erıe 
dalı kırmak için barba gır ıııii· 
saldınşa uğrıyan kanunu 

dafaa edeceğiz. dıJrd&l• 
" ltalya bugUn 0,,eıt 

rulursa kollektlf g ,,,,et 
sistemi gittikçe k;a ıa· 
kazanacaktır. Bu asal 
rlhte en bUyUk slY ,~ı 
değlşlkllğln başlal1~aıÇ 
olabilir. Böyle bir 90 dB' 
bazı fedakarlıklara 
değer. ııın· 

lngllterede barış rO· 
sıı 11 sayılan .. BUY8~rır• 
ya ,, eserinin muha .,aııt· 
Norman Angell işle 
larr söyluyor. ,, 

Armarıd 



a rum 
Borsa Haberleri 

DUn Borsada 
Yapllan Salaşla 
~ 

Uz Um 
Çu. Alıcı Fiat 

ga; 1898,S Üzüm im. 6 50 8 

-·şikli yo ave 
işi yapılmaktadır - •• • uzum l~ınir piyasası da ço ··nem 

Pıyasası, kurum n faar ye · 
Y .. kse miştir. Fiatlerdeki 

ar ı ması 

devam 
sayesinde biraz 

edeceği u 
1935 'lk . . 

~ • 
1 teşnn ayının sekı- edilmiş ve piyasada değişiklik ı 

~ncı g- .. b iti .. unu sa ahından 14.üncü görülmediği 'söylenmekte bu-
ht~u akşamına kadar olan bir lunmuştur. 
ti talık rnüddet zarfında lzmir lzmir piyasasına arpa gön-

caret . 
'-tılnı ve zahire borsasında derilmemesi işi bu şekilde de-
hub bış olan alelumum zehair, vam ettiği takdirde arpa fiat-

u at ve · · l I d b d h ıını saır tıcaret eşya- arının zmir e ir az a a 
•at n rneıkur hafta içindeki yükselmesi ihtimali kuvvetli 

ış rn'k la ı tar ve fiatleri ve bun- bulunmaktadır. 
rııı ar d 

tacat a__sın an belli başlı ih-
lak· ürunlerinin keza bn haf-
lıaf~a~~ış . miktar ve fiatlerile 
leçen h Pıyasa durumlarını ve 
hu afta ve geçen senenin 
lbuk rnevsimindeki durumlarını 

aye ı· 
0 .. se 1 surette aşag" ıda 
60Slerj 
S Yoru .. . 

orı ha ... . 
Jta · · o/arı t(:Ultfe borsada satılmış 
CŞvanuı dns. nevi, miktar 

Ciııa vr: haftalık /iatlni: 
ve nevi Mik. FIA T 

)' tıie b .. çuval Az Çok 
Y !lgday 

" unıuşak 642 5,875 6, 
" T ohunıluk 23 6 50 

"er~ersin 1987 s:ıo 
Bak~ ~rpa 250 4.125 

.. va azır 119 4.75 
l<.u adeJi 985 4.75 
Ak tndarı 33 6 

darı 3 
Nohut 11 3.50 
Fas J 170 6. 
'' u Ya haz. 85 8,625 

n.. Vadeli 218 9 
0 Urii) • 
Si&arrıçe 29 5.50 
l>anıuk 5 12. 
l ilci h~~er. 599 B. 42 

le 

k b Vadeli 165 .. 42 a a l . 
lıa~r cı 72 h. 42 

~81ekirdeği 
I> 415 kilo 

ıoo~ooad~ıi 
pala lcıJo 

2,30 

2.35 
532 nıkut tırnak 
k ental 425 
~ha 670 le. 

2lOPelitıi 
k k~n 
ahukı · 

2 u ceviz 
'1' 525 :k'l 
'ath b ı o 

320 

250 

13 

İçi 141 ad\.nı 
l"· S kilo 50.SO 
'rlV:it 
1917 tnaıi 44 y kilo 
apağı 67 B 1 42 

acı b d a. 27 a em .. 8 l ·ı ıçı z Ki e 
3QYtin }'av 

540 kit!ı 

45 

28 

6.50 
5.687,5 
4.125 
4.75 
5 
7.25 
3.62,5 
6. 
9 
9 
5.50 

12 

42,50 

43 

42,50 

235 

2.35 

480 

380 

250 

14 

50.75 

45 

42 

45 

28.88 
'Belli b 

hilftat k aşlı ihracat eşyasının 
Piyas~ d satış mıktan fiyatlarile 
"Ytı iı uruınlan aşağıda ayrı 

areue . . 
nnııştır: 

Son hafta . . Arpa: 
aq.tıa ıçınde lzmir bor-
~ktarı ~:~dırılmış olan arpa 
Up bu çuval yerli mal o~ 
4,125 k nııkdarın beher kilosu 
dan bir uruştan satılmıştır. Bun-
4,125 ._ hafta evvel ise 3 937-
1 KUru ' 116 ş arasında fiyatlarla 
tıı Çuval a 
uş ve rpa muamele ol-

tasında ~eç~n senenin ayni haf 
tu_11t orsada 3 125-3 25 k ,.. an 602 , ' u-
3,375 ı_ çuval yerli ve 3 30-

~Uru·ta 2 ' ~tPas1 ~ 0 59 çuval Uşak 
Bu··t .. satışı olmuştu un .. . . 

haf ta .. uınıdlere rağmen son 
it ıçındede 1 · · 
tıvveu· zmır pıyasasma 

bu lnün 
1 

arpa Partileri gelmemiş 
b' asebetı b 
ır Parr e sa şa arzolunan 

Cılar t 
1 nıal perakende satı-

fiatıa rn~~fından 4, 125 kuruş 
bale b· u ayea edilmiştir. Bu 
t ınaen 
"Ya aid . arpanın son haf. 

bllftak· . pıyasa vaziyeti geçen 
ının . 

aynı olarak kabul 

Bakla 
Son hafta içinde yukarıda 

işaretlediğimiz gibi borsada 
gerek hazır ve gerek vadeli 
olarak bakla satışı olmuştur. 

Hazır olarak 119 çuval mal 
4,75 den ve vadeli olarak 985 
çuval bakla da kilosu 4,75 - 5 
kuruş üzerinden muamele gör
müştür. 

Borsada geçen ve evvlki 
haftalarda bakla işleri üzerin
de görülmüş olan durgunluk 
bu hafta içinde zail olmuş gi
bidir. ihracatçılar teklif ettik
leri fiatlarla mal mübayea ede
miyeceklerini anladıklarından 
son hafta içinde 4,75 kuruş 
fiat vermişler ve bu fiat haf
tanın son günü olan 14-10-935 
tarihinde beş kuruşa kadar 
ileriletilmiştir. 

ihracatçıların son hafta için
de borsada gösterdikleri az 
çok hararet yeni siparişler al
mış oldukları fikrini uyandır

dığından satıcılar nazlı hareket 
etmiş ve bu münasebetle fi
atler yükselmİ§ ve tahkikatı
mıza göre de yükselmeğe 
meyyal bulunmuştur. 

ihracatçılar mübayaat saha
sını genişlettikleri takdirde fj .. 
atların biraz daha yükselmesi 
ihtimali kuvvetle varid görül· 
mektedir. 

Hafta nihayetinde piyasa 
hararetli ve istekli kapanmışbr. 

Pamuk 
Haftalık pamuk sabşı yuka

nda işaretlediğimiz gibi 599 
balya prese birinci hazır, 165 
balya prese birinci vadeli ve 
72 harar fiat birinci hazır ma
la münhasır kalmış olup fiatlar 
42-43,00 kuruş arasında dal
galanmıştır. 

Pamuk piyasası bu hafta ge
çen haftaki durumu olduğu 
gibi saklamış f iatlerde yeni ve 
esaslı bir değişiklik olmamıştır. 

Bazı ispekülasyonlar tara
fından yapılan mübayaatta fi-
atler son günlerde 43,5 kuruşa 
kadar çıkarıldığı piyasadan 
öğrenilmiş ise de borsaca neş
redilen buketlerde bu fiata 
mal satıldığıne dair bir kayda 
rastlanamamıştır. 

Avrupaya fiatlann müsaade
sıztiği hasebile henüz teklifatta 
bulunulmamakta ise de bazı 
ihracatçda·r her ihtimale karşı 
ufak tefek bazı pamuk parti
lerini hazır ve vaadeli olarak 
satın almaktadırlar. 

Alakadarların söylediğine 
göre bugünkü durum ve şera-
it tahtında pamuk piyasası bu 
günkü şeklini muhafaza ede
cek ve hariçten talep vukuu 
halinde fiatler ehemmiyetli su
rette yükselecek, aksi halde ~ 
ise geçen senenin bu haftala- 1 
nndaki fiatler derecesine ge- ' 
Jecektir. 

Bu noktayı nazarı dikkate 

alan ibracatçıh:r ispekülasyon 
işlerine gayet ihtiyatle giriş
mekte olduklarından muamelat 
genişliyememektedir. 

Maamafıh önümüzdeki haf
talar içinde ahvalin inkişaf 
edeceği ümidi piyasada mev
cut görülmektedir. 

Palamut 
Son hafta iç'nde borsaya 

yazdırılmış olan palamut satış
ları nevi, miktar ve .fiat itiba
rile aşağıda gösterilmekt~dir : 

Nevi kental 
Tırnak 532 
Kab21 670 

,. pelitli 210 
Yekun 1412 

Fi 
az çok 

425,00 480 
320,00 380 
250.00 250 

Son hafta palamut pıyasa
sında geçen haftaya nisbetle 
yazıJmağa değer bir şey yok
tur. Esas nevilere ait fiatler
deki önemli bir değişildik gö
rülmemiş fiatler geçen haftaki 
durumu aynen muhafaza etmiş 
ve sabş miktarı da geçen h~fta 
yekünü pek az bir miktar 
aşmıştır. 

Piyasada söylendiğine göre 
bundan iki hafta evvelki neşriya
tımızda yazdığımız gibi pala
mut ihracatçılarının bu sene 
mahsuleri için aralnrında tes
bit ettikleri ınübayaa fiatlerine 
el'an riayet edi mektcdir. Bu 
münasebetle palamut fiatlerin
de şimdilik tam bir istikrar 
mevcuttur. 

Geçen senenin bu haftası fi
atlere nisbetle son hafta fiat
Jerinde beher kentalde 30 - 50 
kuruş arasında yükselme mev· 
cul: ise de rekoltenin pek nok
san olması müstahsitin bu nok
tadan fazla derecede faydalan· 
masmı mümkünsüz kılmaktadır. 

Mamafi dünya valeksi fiat
lerinin bugünkü va1jyeti pala
mutların daha yüksek fiatle 
satın alınması ışını güçleştir· 

mekte olduğundan fevkalade 
ahval zuhur etmediği takdirde 
vaziyetin bugüngü durumu sak
liyacağı tahmin edilmektedir. 

Zeytinyağı 
Borsa bültenlerine göre son 

haf ta içinde borsada 30540 
kilo Japant :zeytinyağı 28-28,88 
lmruş arasında fiyatlerle sahi· 
mıştır. Geçen hafta 28 kuruş· 
tan 23:00 kilo lapant zeytin
yağı muamelesi tescil ettirilmiş 
ve geçen yılın bu haftasında 
muamele olmamıştı. 

Son hafta içinde de kayde 
değer fevkalade birşey görül
memiştir. Bazı mmtakalarda 
yeni mahsul zeytinlerin top
lanmağa başlandığı söylendi
ğine göre ilk zeytinyağı mah-
sulünün bu ayın sonlarına doğ
ru lzmir piyasasına gelmesi 
ihtimali varid görülmektedir. .. 

incir 
1935 senesi ilk incir mahsu

lünün piyasada satışına başlan
dığı tarihten 14-10-935 akşa
mına kadar lzmir borsasına 
yazdırılmış olan incir nmum 
yekunu 149399 çuvaldır. Bun
dan başka vadeJi kaydile 5358 
çuval de hurda satışı kaydet
tirilmiş olup bu hesaba göre 
satış yekunu 154747 çuvala 

ulaşmaktadır. Geçen sene bu 
tarihe kadar 119994 çuval incir 
satışı oJmuştu. 

Bu sene satılan incirler nev
ine göre 4,25 - 19,5, hurdalar 
da 4 .. 4,75 kuruş arasmda mu
amele görmüştür. 

Geçen sene ise incirler S -
18,5 hnrdalar 4 - 4,5 arasında 
satılmışb. 

Borsa bültenlerine göre son 
kafta içinde borsaya gündelik 
itibarile aşağıda işaretli incir 
satışları karşılarında gösterilen 
fiyatlerle satılmıştır : 

Tarihi Çuval Az 
8-10-935 5638 6 50 
9 il il 3439 6 50 

10 ,, il 6924 4 50 
11 il " 710 6 75 
12 it il 544 6 75 
14 .. " 1979 6 50 
Yeki'ın 19234 

Fi 
Çok 

17 
17 
19,50 
15 
14 50 
17 

Şu hesaba göre son hafta 

içinde geçen haftadan daha çok 

incir satılmış ve nevi itibarile 

fiyatlarda az çok bir miktar 

yükselme kaydedilmiştir. incir 
piyasası hararetini olduğu gibi 

saklamakta ve piyasada önemli 
işler olmaktadır. Mevsim sonu

na yaklaşmakta olmasına rağ

men alıcılar çok iştihalı hare

ket etmekte mübayaatta hak

kile istek göstermektedirler. 
Piyasa sıcak ve sağlamdır. 

Çekirdeksiz üzüm 
Şehrimiz ticaret ve zahire 

borsasınca neşredilen en son 

rakkama nazaran 1935 senesi 1 
çekirdeksiz üzüm ürününün 

iJk piyasada satışa arz tarihin

den 14-10-935 akşamına ka" 
dar borsa da 305114 çuval ve 

2079 torba çekirdeksiz üzüm 
satışı olmuştur. 

S ile 12 numara arasında 

sekiz muhtelif nev'e ayrılan 

bu üzümler 4,5 ile 20 kuruş 
arası değiş fiatlerle muamele 
görmüştür. 

1934 senenesinin bu tarihine 

kadar ise 168389 çuval çekir

deksiz üzüm satışı yapıldığı 

hesaplanmaktadır.Bu miktar ise 

5 ile 25 kuruş arasında değiş 
fiatlerle satılmıştL 

iki senenin ayni tarihlerine 

kadar olan satış yekunlarında 

busene fazla olarak 136000 çu· 

valı geçen bir rakkam görül· 
mektedir. 

Son hafta içinde borsada 
yapılmış olan çekirdeksiz üzüm 

satışlan gündelik satış itibari!e l 
aşağıda gösterilmiş ve gUnde
lik en az ve en çok fiat kar
şılarına işaretlenmiştir: 

Tarihi Torba Çuval Fiat 
az çok 

8-10-935 179 7237 5 15 
9 " " 18 7508 5 15,50 

10 " " 130 7903 5,25 20 
11 " " 30 10356 5 16 
12 " " 31 7432 5,50 16 
14 " " 7597 5,25 18 

Yekun 388 48033 
Bundan bir hafta evvelki sa

tış yekünu ise 30363 çuval ve 
337 torbaya ulaşmış ve hafta
lık en az fiat 4,5 en çok fiat 

ise 19 kuruş olarak tesbit edil
mişti. 

Bu rakamlara göre son hafta 
satışı geçen hafia satışından 
on sekiz bin çuvala yakın bir 
fazlalık göstermektedir. 

Haftanın en son günü olan 
14-10-936 tarihinde üzüm fiat
ları 12-10-935 tarihli durumu 
olduğu gibi sakladığına göre 
hafta başlarına nisbetle hafta 
nihayetınde üzüm fiatlerinde 
aşağıda işaretJi yükselme farkı 
hesaplanmaktadır. 

No. Yükseliş farkı 
Az Çok 

6 OlS ~25 
7 0,50 0,625 
8 0,50 0,20 
9 0,625 0,625 

10 0,25 0,25 
11 ~ 0,00 1,00 
12 1,50 0,00 

1934 ve 1935 seneleri ilk 
teşrinlerinin 14 üncü günn fi .. 
atleri ise aşağıdaki gibi bu
lunmuştur: 

14-10-34 F. 
No. az çok 
6 11 12 
7 12,15 12,75 
8 13 13,50 
9 13,75 14,25 

10 14,75 16 
11 16,50 18 50 
12 19 25 

14-10-35 F. 
az 

5,25 
6,50 
7,00 
7,50 
10,50 
13 
15 

çok 
5,75 
6,875 
7,25 
8,00 
11,00 
14,00 
17 

iki senenin aynı tarihlerine 
aid fiatlerin bilhesab mukaye· 

sesi neticesinde bu sene aley· 
hine olarak bulunan fiat düş· 
künlük farkı numara sırasile 
berveçhiitidir: 

Bu sene düşkülükten 
Numara Az Çok 

6 5 75 6 00 
7 5 75 5 875 
8 6 00 6 25 
9 6 25 6 25 

10 4 25 5 00 
11 3 50 4 50 
12 4 00 8 00 
Son hafta içinde fiyatlarda 

yeni düşkünlük kaydedilmemiş 
ve bilhassa üzüm kurumunun 
esaslı ihracat tipleri üzerinden 

mübayaata kermi vermesi ü
zerine fiyatlarda yukarıda gö
rülmüş olacağı üzere hafta bi
dayetinde on ve hafta ortala
nnda yirmi paraya kadar bir 
yükselme hasıl olmuştur. 

Kurumun son haftaya ait mü· 
bayaatı gündelik Hibarile aşa· 
ğıda ğösterilmekte ve fiyatları 
da karşılarında işaretli bulun
maktadır. 

Tarihi Çuval 
8-10-935 1308 
9 " il 1415 

10 il " 2039 
11 il " 1000 
12 ,, " 344 
14 ,, il 418 
Yekğn 6524 

Fiyatı 
az çok 

6 00 7 75 
6 25 9 00 
6 00 9 00 
5 75 8 00 
7 25 8 50 
7 25 8 00 

Bu suretle kurumun mübaya
aya başladı~ tarihten son güne 
kadarki mübayaatı yekunu 14 
bin çuvala yaklaşmış bulunmak
tadır. 

Kurumun 8-11-10-935 tarih
lerindeki mübayaatıo hnyli 
yüksek miktarlarda olması pi
yasada dt!rlıal tesirini göster
miştir. 

Kurumun mübayaah geniş

letmek suretile oivasava hakim 

793 M J Taranto 6 50 14 
787 Alyoti bi. 5 50 14 
589 H Z Ahmet 6 50 8 
531 Vitel 8 50 10 
482 K A Kazım 5 SO 8 
464 H Alanyalı 6 75 8 
383 T Debbas • 5 50 11 
338 S Celardin 8 50 12 
138 S Gomel 6 6 
135 PPaci 11 50 14 
101 Sipahi bi. 7 12 9 

98 S Emin 7 75 1 
91 Beşikçi Z bi. 8 25 1 
87 Y i Talat S 25 7ı 
85 Şınlak Z bi. 7 50 8 
76 J Taranto M 1 12 l 
64 S Süleymano 9 1 
62 Ş Riza Halef 8 75 1 
37 Koo ittihadı 10 25 1 
22 D Arditi 12 11~ 12 S Bayazit 9 50 q 
10 Çolak O Nuri 7 50 i 
8 Kaptan Ali 5 25 S 

7301,5 Yekiın 
305193 dünkü satış yeku 
312494,S umumi satış yeku 

incir 
Çu. Alıcı Fiat 
2753 Muhtelif 6 · 50 1 

Zeytlnyaljı 

Kilo Alıcı Fiat 
1000 P. çekirdeği 2 35 

357 balye pamuk 42 4 
68 harar " 

1245 K Acı B içi 43 4 
2272 K ceviz 13 1 , 

Para Piyasas 
15-10-1935 

Alış 

Mark 50 20 
İsterlin 614 
Fr. Frangı 8 28 
Dolar 80 05 
Belga 21 05 
İtalyan lireti 10 17 
İsviçre Fran. 40 87 
Florin 85 50 
Kr. Çekoslo. 5 23 
A vstr. ilini 23 50 

Sa 
50 

619 
8 

79 
21 
10 
41 
85 

5 
24 

Fuhuşla mücad 
Fuhuşla ve fuhuş yüzün 

bulaşan hastalıklarla uğr 
savaş komisyonu dün sa 
saat 11 de Sağlık ve so 
yardım direktörlüğiinde do 
bay Şakir Saraçoğlunun 
kanlığında bir toplantı yap 
tır. Bugün saat t 1 de Ilb 
Genel Sağlık Kurultayı i 
Fazlı Güleç.in başkanlığında 
Iık toplantısını yapacaktır. 
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olacağı ve bu suretle fiatl 
salah görüleceği kanaati 
hafta mübayaatt ve onun t 
ettiği iyi neticelerle sabitti 

inhisar idaresi son h 
içinde yalnız 14-10-935 
hinde piyasaya çıkmış ve 5, 
kuruş arasında fiatlerle 
çuval mal mübayaa etmi 
Bu hesaba göre umum m 
yaat yekunu 5066 çuvala 
olmuş bulunmaktadır. 

Mevsim başındanberi olaJ 
diği gibi son hafta içind 
ihracatçılarda faaliyet g 

müş ve yüksek miktarı 

mübayaat yapmışlardır. B 
için üzüm piyasasında yazı 

ğa değer başka bir sebebi 
riilmemiştir. 

Umumi vaziy 
Borsada yapılan alelfi 

işlerde normalin fevkinde 
muamele olmadığı an1aşılmı 
Zehair, hububat işleri ta 
seyrinde devam etmiş \'e 
dem ve ceviz ~ribi kuru m 
satışlanmı başlanmıştır. BiJ 
sa mühim bazı ihracat e 
tarafından piyasadan yük 
miktarda kabıklı ceviz 5 

alınarak muhtelif memleketf 
sevkedilmektedir. 

Abdi Sokull 



--~ 

• 5 

lngiliz 
ten 

• • 
seçımı 

daha 
kararlaştırılan tarih
önce yapılacaktır 

------------------------Seçimden sonra kabinede değişiklik olacak Vinsto ı 
Çorçil Amirallık baş Lordluğuna geçecekti~ 

Londra, 15 (Ö.R) - Ingiliz lece hükumet otoritesinin arta- baş lordluğuna geçeceğı sanıl-
seçimi evvelce kararlaştırılan cağı ve hükümetin gerçekten maktadır. 
tarihten daha önce yapılacak· bütün ulusu temsil ettiğini söy- işçi partisinin en büyük kıs-
hr. Bugün ve yarın toplana- Jiyebileceği ileri sürülmektedir. mı zorlama tedbirlerine her za-
cak iki kabine meclisi seçim Diğer taraftan işçi çevrenle· mar.dan ziyade bağlıdır. Bunlar 
durumunu gözden geçirecek- rinde hükumet, uluslar sosye- çok şiddetli zorlema tedbirleri 
tir. Hükumetin çok büyük bir tesini korumak perdesi arka- istemekte ve bunun ke-
ulusal utku kazanacağı şimdi- sında memleket tesJihatının k sin sonuç vereceğine inanma -
den kestirilmektedir. Bunu?la- artırılması hakkındaki progra- tadırlar. Fakat silahlarm artı· 
beraber B. Edene atfedılen mının tatbiki için hareket ser-
b·i·r d~şün~e!e. göre konserva· hestisini elde etmeğe çalışmak· rılması politikasına da sarsıl-
t l ezıcı hır çokl k k madan karşı koymaktadırlar. or erın u azanç- la itham olunmaktadır. 
lan ananasel parlamento ma- Zorlama tedbirlerine muhalif Bununla bera:.,er bazı çev-
kanizmasını bozacağı için baş- olan kırk katlar konservatör renler, bir taraftan b:ırış iste-
bakan Travayistlerin (sosyalist- saylav grubu ciddi telakki edil- diğini bildirmekle beraber di-
lerin) kazanacakları saylavhk ' memektedir. Seçimden sonra ğer taraftan süel zorlama ted-
sayısının daha fazla olmasına kabinede değişiklik olacağı ve birler ı arayanların durumunu 
hiç itiraz etmemektedir. Böy- b:ıy Vinston Çurçilin amiralhk zıd görmektedirler. 
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Dokuzlar komitesi her evle in 
çalışıyor Zararını tesbite 
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ltalyanın ablukasına yol açılacak mıdır ? Uluslar 
Sosyetesi üyeleri arasında bir koalisyon 

Paris, 15 (Ô.R) - Cenevre
de bir tali komite Uluslar sos
yetesi üyesi devletlerin zorla
ma tedbirlerinin tatbikinde bir
birlerine edecekleri yardımı 
görüşmektedir. 

Saint Brice "Journal,, gaze
tesinde diyor ki: 

Tecimsel zorlama tedbirleri 
işinde Fransız delegasyonu ta
rafından müdafaa edilen bir 
karar suretinin kabulü dikkate 

değer. iki komite, kararlarını 
genel toplantıya bildirmek üzere 
çalışıyorlar. Bunlar bütün ted· 
birlerin ta tbikatmı biran 
gözden geçirmektedirler. Hem 
silah ve harp gereçleri ambar
gosu, hem de ltalyan malı 

satın almak yasağı 
lngiitere, Fransa, ispan-

ya. Polonya, Kanada, Hol
landa, Belçika, Türkiya ve Ro
man ya delegelerinden mürek-

keb bir tali komita her devletin 
ltalya ile tecimin durmasından 
göreceği zararları araştırmakta 

ve vatıtalı ticaret meselesinide 
gözden geçirmektedir. 

Komite bu suretle bir taraf-
tan Avusturya, Macaristan ve 
ArnavudJuk gibi uluslar sos
yetesi üyesi üç devletin 
zorlema tedbirlerine iştirak et
memeleri, diğer taraftan Ame· 

rika, Almanya, Japonya, Bre· 
zilya gibi sosyete dışında kal-

mış büyük memleketlerin du
rumu yüzünden zorlama tadbir-

leri çenberinde hasıl olacak çat
lakların nasıl kapatılabileceğini 

de düşünecektir. Buna göre cid
di ve sarih bir plan kabul etmez
den önce, komita bu devletler
le görüşülmesine lüzum göste
recektir ki bu görüşmelerde 

ancak diplomasi yolile yapıla 
bilecektir. 

ltalya ile tecimin durmasın

dan en çok zarar görecek dev
letlere verilecek tavizlerde 
görüşülmüştür. 

Günün en önemli siyasal ha
disesi, Ingiltcrenin talebile, 
zorlama tedbirlerinden dönebi-
lecek zararların en az dereceye 
indirilmesi, b'l tedbirlere hedef 
olan dev!etin alabileceği özel 
tedbirlere mukavemet için bü
tün devletlerin birbirine yardım 
hususunda giriştikleri taahhü
düdür. Bu mukavemet nereye 
kadar gidebilecek ve Italyanın 
ablukasına da yol açacak 'mı-

dır? Burası henüz kestirilemez. 
Bu teklifte Ingilterenin Fran
sız hükumetine gönderdiği 

sorgu listesindeki anafikir tek
rar edilmektedir. lngiliz tale
binin kabul edilmesi uluslar 
sosyetesi üyeleri arasında bir 
koalisyon (bir!eşme)ye, doğru 
Hk adımdır. 

Tigredeki jhanetin sebepleri 
Habeşistanın iç siyasası 

Paris, 15 (Ö.R) - (Figaro) 1 tirmekle bunu isbat ettiği gibi dan'ının Hasturu arasında da 
gazetesinde bay Lucien Romier şimdi de Habeş davasına bü- bir hava hattı kurulması düşü· 

Tigre ilinin büyük kısmının ı tün dünyayı ilgilendirmekle nülüyor ve bu hat lngiliz 
ltalyan' ar tarafından işgali do· 
layısile Habeş iç siyasasından • ayni mahareti göstermiştir. imparatorluk hava yoluna 
bahsetmektedir. ltalyanların yeni bağlanacaktır. Nihayet bü-

Fransız gazeteciısine göre Hava hatları kümet Roma ile Asmara 
Habeşistanda Tigre ili gibi al- Roma, 15 (Ö.R)- Bir ikin- arasında Trablusgarp ve isken-
çak topraklarla asıl Habeş- ci teşrinde Eritrenin başkentli deriyeden geçecek bir hava 
lerin bulunduğu yüksek yay· Asmara şehrini Fransız So· hattının işletilmesini düşünmek-
la ahalisi arasında birbirine malisinde Cibuti ve Ingiliz So- tedir. 
inansızlık hiçbir zaman eksik ı· · d B b Ancak bu tasavvurların ulus-ma ısın e er era yolile ltal-
olmamışhr. Dini ayrılıklarda S lar sosyetesince alınmakta olan 
az değildir ve bunların da et- yan omalisine bağlıyacak bir 

hava hattı ı"sleme- b 1 zorlama kararları yüzünden tat· kileri vardır. Birbirinden ayrı oı: ge aş ıya-
olan bu yığınları birleştiren bi- caktır. Asmara ile Mısır Su· biki geçikmesi de muhtemeldir. 

ricik bağ memleketleri hakkın· 
daki gururları ve yabancılara, 
özel olarak beyazlara karşı 
kinler dir. 

Bu durumda tuhaf olan bir 
nokta şudur ki imparator Hai
le Se!asiye bir çokları tarafın
dan ötedenberi yabancılara tat
li yüz göstermekle suçlu görül
müş ve bu da onun halk ta· 
rafından fazla sevilmesine en
gel olmuştur. imparatorun ge
çici ihtiyatkarhğmı izah eden 
budur. 

Fakat Neğüs iyi tahsil gör
müş bir adamdır. Fran·sızcayı 
güzel konuşur ve yazar. Av
rupanın bir çok memleketle
rini gezmiştir. Yeniliklere ve 
ilerileyişe meraklıdır. Ayni 
zamanda becerikli bir dip
lomattır da. Habeşistanı vaktile 

ltalyan tebliğleri 
ftalyanlar Makkale civarında 

llerliyen Habeşleri dağıtmışlat 
Roma, 15 (Ö. R)- 19 numa-

ralı ltalyau resmiğ tebligidir: 

Dün, on dört ilkteşrin tari

hinde Aduaya giden general 

de Bono şehri ve mıntakasmı 

Italya namına teslim almış ve 

kıtaatı teftiş ettikten sonra 

hazır bulunan dini reislerle pa

paslara ve dört bin kadar yerli 
halka bir söylev vermiştir. 

Dün sabah öğleden sonra 
keşif yapan ltalyan uçakları 

ilerliyen Habeş grublarını da
ğılmıştır. Bir Habeş cephane

liği uçaklar tarafından bombar
dıman edilmiş ve patlamıştır. 

Garb tara larında yerli halkın 
inkiyad hareketleri devam et
mektedir. 
Berlin, 15 (H.R) - Hobeş kay 
naklarında Aksumun ltalyan 
lar eHne geçtiğtne dair haber 
yoktur. ltalyanlar şehri bombar 
dumandan çekindikleri cthetle. 
buraya yavaş yavaş nüfuz et-

-- ----- - ----=-= 

Yeni Asır'ın 
Lafonteni 

Uzun söz 
Bu hikayeyi çok eskiden 

okumuştum, size de anlatayım: 
Evvelzamamn mahalle mek

tebi hocalarından birisi okut
tuğu çocuklara kısa söz söyle
memelerini ve meramlarını uzun 
uzun ağdalı terkipli cümlelerle 
ifade etmelerini sıkı Mkı tenbih 
eder, aksini yapanları döver
miş, mesela: 

- işbu yevmü mesudun hu
zuru ilü alinizde geçen ilmü 
irfan ve feyzü tahsilile cevahiri 
bimisal ile malamal vakıtları 
tamam olup ta güneş gurup 
ederek leylin zülmeti çökmeğe 
meylederken huzurunuzdan ay
rılıp, kırk beş basamak mer· 
diven!erden inerek, ayakkap
larımı dahi burada giyip yola 
revan ve badehü ailei güzide 
ve mukaddesemin sakin olduk
ları haneye vasıl oldum. Dak
kıbah edib .... Falan falan .. 

- Mektepten çıktım eve 
gittim, diverecek olursa amanın 
alJah o çocuğun çekmiyeceği 
çille yimeyeceği dayak yok
muş .. 

Bir kış günü çocuklar oda
nın içinde sıkışık, depişik 

okurlarken ortadaki mangaldan 
mangalın yanına yakın olan 
hocanın kavuguna bir kıvılcım 
sıçramış. Kim bilir kömür ta· 
zemi yanmıştı ne idi.. Kavuk 
hürmetlice tarafından kalın ol· 
duğu için bir ucundan tutuş
mağa yanmağa başlamış amma 
hoca farkında değil, çocuklar 
görmüşlersede kimse cesaret 
edipte 

- Hoca kavuk yanıyor di
yememişler çünki dayak yiye-

cekler, nihayet içlerinden biri; 
ki uzun söz söylemeğe diğer

lerinden daha elıliyetlisi, dü
şünmüş, taşınmış, bir kağıda 
yazmış, hazırlamış ve kavuk 
duman duman tutuşurken oku
mağa, söylemeğe başlamış: 

- Ey boca dana, ve ey fa. 
dılı bimenend ve bimesel, ey 
bizleri ilmü irfan ile feyizyab 
eden alimü muhterem, size şu 
veçbile cesaret alıp iradü ma-
kal eyler ve kusurumun affını 
niyaz ederim. Kış mevsiminin 
şiddetinden naşi işbu saç man
galde yakmakta olduğumuz 
meşe odunu kömürünün henüz 
diğerleri gibi narı beyza haline 
gelmiyen bir parçasından bir 
şerarei ateşin bir nar kıvılcımı 
fırlayıp bihikmeti huda havada 
cevelandan sonra ser alülaliniz· 
deki kavuğa isabetle ... 

Çocuk daha sözü bitirmeden 
kavuk güzelce yanıp kızıştığın
dan birdenbire alev alev par
layıvermesin mi?. 

Kıssadan hisse 
Uzun söz söyliyeyim diye 

çene yoran, insan bıktıran,uzun 
müsecca yazayım diye adileşen, 
bu yüzden bir çok şeyler kay· 
beden kimselere ne güzel öğüd 
ve örnektir. Maamafih bu 
kıssadan alınacak hisse yalnız 
bu kadar değildir. --·-Kültür 

Kültürün 44 üncü sayısı 
zengin yazılarla çıktı. Bu sayı
da Dr. N. Kiperin "tababetin 
yepyeni bir şubesi,, iri bozun 
"köycülük,, Vedide Kemalin 
"ailede geçimsizlikler,, Cafer 
Baterin "devrim ve pozeytum,, 
Sıtkı Şükrünün "nüfus sautmı,, 
cinsel hayat, Ihsan Altıntuğun 
"bir öğretmen gözüyle Av
rupa,, Ali Kemalin "çocuğu 
itaata nasıl almalı,, yine Vedi
de Kemalin "babalar hazan 
unutuyorlar,, irfan Hazerin 
"gökyüzünde ev,, A. Aytekin 
kültürün köyde bir tip,, atlı 
yazılar bulunmaktadır. 

Okuyucularıı~_ııza hararetle 

Genel istek üzerine (Tir~ 
yaki) Harman çayını bu 
sene ptyasaya çıkardık.Ku· 
tular 5 ve on kuruştur. 

Çay tiryakilerine tebşir
leriz. 

Yerli malı ıhlamur ve 
salep ile başka çeşit ye
mek baharlarımızı, birinci 
kalite çamaşır ve badana 
çividini, Göztepe papatya ,,.~..__ 

çiçeğini, İspartanın öz gül ' 
ve çiçek suyunu firmamızı 
taşıyan ambalajlarda belli 
başlı satıcılarda da bulabi
lirsiniz. 

Nestle ve Turan fabrikalarının tanınmış çeşitleriıaİ 
Kars südü, Besi. Her boy diş macunu ve fırçalarını (Leylak) 

marka rastık ile (Nermin) saç boyalarını bizden aray..SS· 

Bütün Türkiyede tanınmış ve denenmiş (Arti) kumaş boy• "' 
genel satış yeri yalnız depomuzdur. 

İzmir Belediyesinden: 
1 - ( 1148 ) lira bedeli ke

şif Ji HaJil Rifatpaşa caddesi 
Po>tacı Ali Riza sokağından 
itibaren 265 metre yeoinen ka· 
nal zasyon yaptırılması başka
tiblikdeki keşif ve şartnamesi 
veçhile 25-10-935 cuma günü 
saat 10 da açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. 

iştirak için (87) liralık mu· 
vakkat teminatla söylenen gün 
ve saata kadar artırma ve ek
siltme komisyonuna gelinir. 

2 - (50) lira bedeli muham· 
meneli Eşrefpaşa pazaryerinde 
Değirmendağı yolu virajında 
belediyece istimlak edilib yola 
gidecek olan 83·85 sayılı evin 
muteabhidçe yıkılıb ankazının 

mutaahhidina aid olması işi 
başkatiblikdeki keşif ve şart· 
namesi veçhile açık artırma ile 
25-10-935 cuma günü ihale
edilecektir. 

iştirak için ( 4 ) liralık mu· 
vakkat teminatla söylenen gün 
ve saata kadar artırma ve ek· 
siltme komisyonuna gelinir. 

3 - (21) lira bedeli mu· 
hammenli doksan yedi adada 
Belediyeye ait yirmi sayılı evin 
müteahhitçe yıkılıp ankazının 
müteahhidine ait olması işi 
başkatiplikteki keşif ve şart
namesi veçhile açık arttırma 
ile 25-10-935 cuma günü saat 
onda ihale edilecektir. 

iştirak için iki liralık muvak· 
kat teminatla söylenen gün ve 
saata kadar arttırma ve eksilt
me komisyonuna gelinir. 

4- (75) lira bedeli muham
menli Memleket hastahanesi 
karşısında sekiz sayılı dükkan 
başkatiplikteki şartnamesi veç-
hile 25-10-935 cuma günü saat 
onda açık arttırma ile bir sene 
kiraya verilecektir. 

İştirak için altı liralık mu
vakkat teminatla söylenen gün 
ve saata kadar komisyona 
gelinir. 

5 - Kırk lira bedeli mu· 
hammenli Kemeraltı cadddesi 
Balcılar çarşısında 172-1 sayılı 
dükkan başkatiplikteki şartna-
mesi veçhile 25 · l 0-935 cuma 
günü saat onda açık arttırma 
i!e bir sene kiraya verilecektir. 

iştirak için üç lira muvakkat 
teminatla söylenen gün ve sa· 
ata kadar komisyona gelinir. 

6 - (500) Lira bedeli mu
hammenli Şerbetçilerde kü-
çük Demir hanı karşısında 8 
sayılı dükkan Başsekreterlik-
teki sartnamesi veçhile 25 - 10-
935 Cuma günü saat onda açık 
arttırma ile bir senelik kiraya 
verilecektir. 

iştirak için ( 38 ) lira mu
vakkat teminatla söylenen gün 
ve saata kadar komisyona ge
linir. 

7 - (30) Lira bedeli mu· 
hammeneli Paralı köprü duhu-
liye barakası Başsekreterlik

şartnamesi ve~hile 25 - 10 - 935 
Cuma günü saat 10 da açık 
artırma ile bir sene kiraya ve
rilecektir. 

· iştirak içın ( 3 ) Jira muvak-

Telefon : 3882 

Az işitenlere mabsUS 

Kulak aletleri 
Yeni model 
Yeni çeşit 

Kulaktan geçme 
küçük düğmeli 
model 

TİLKİLİKTE 
Yeni "İzmir,, eczanesi ,.. 

,,,,,,, 

Paris fakültesinden diplOIPSiı 
Diş tabipleri 

Muzaffer Eroğııl 
Kemal Çetinda~ 
Hastalarını her gün saba: 

saat dokuzdan başlıYar;ı 
Beyler - Numan zade S. 1 • pe 
numralı muayenehaneler10 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve sah 8 den tO / . pe 

kadar mem;eket hastanesın ,,. 

~~fm~D~ 
~ A~met Hulusı 
~ ALATAŞ 
~ t rıı ~ lç hastalıkları dok o zO 
~ . Kemeraltı Samlı sokak No· 
r.zT'.LZZ'/Z"'LZTL/7LLXL/dA , 

liııır· 
saata kadar komisyona ge \l" 

8 - 285.03 Lira bedeli Jllda 
hömmeneli 2 inci kordoJ.1 t" 

46 ıncı ada içinde 633.40 Jll~p-
1' "ti 

re murabbalık arsa b~ş a25 .. 
likteki şartnamesi veçhıle da 
10 - 935 Cuma günü saat oıı1'İ" 
açık arttırma ile bir se•e 

raya verilecektir. 'l/e 

iştirak için söylenen g-O~pir· 
saata kadar komisyona ge z4 
3308 (3267) 9-15 - 2~-111\l" 

1- 421,88 lira bedel~37150 
hammeneli 58 adanın ılı 

k. 9 ıa'I 
metre murabbaında 1 rt" 

rkteki ta arsası baş sekreter ı UJI'' 
namesi veçhile 18-10-935 C ına 

k arttır 
gunu saat 10 da açı 
ile ihale edilecektir. ak' 

2 1. 1 k ıııu"' 
iştirak için 3 ıra ı ve'!" 

kat teminat makbuzu ·ıe 
k bd J 

banka teminat me tu kadar 
söylenen gün ve saata 

komisyona gelinir. pi ıa" 
2- Eşrefpaşada I(apa ıı>" 

O 1. pıuba 
de sokağında 44 ıra a1' 

·d yapılaC . 
men bedelli yenı en r1'te1'1 

döşeme işi baş s.ekret;~1'0 .. 935 
şartnamesi veçhıle 1 da 8çı1' 
Cuma günü saat 1? ıttir· 
eksiltme ile ihale edılece a1'" 

iştirak için 33 liralık pıtl;eY' 
kat teminat makbuzu ile 
banka temL'lat mektub~adıı' 
söylenen gün ve saata 

komisyona gelinir. 
... - .. - .. ,, ,,,.,~"1 



EN SON ÇıKAN PLAKLAR LİSTESİ 

FE 83 

AX 1857 

( 
MÜNiR NUREDDİN 

Her gün o güzel sahile 
Cemile kız 

FAZiLET· 

( 
Neden böyle rlurgunsun 
Kaşlarım bana çatma 
MÜZEYYEN 

AX 1858 ( Mecnun 1 ci kısım 
Mecnun 2 ci kısım 

KÜÇÜK NEZİHE 

AX 1859 Bir bahar akşamı 
Nafile gülme 

NAZİLLİLi AHMET FEVZİ 

AX 1860 ( Niğdem. Türkü 
Tatas yolları. Türkü 

AX 1861 

AX 1862 

AX 1863 

AX 1864 

AX 1855 

PERiHAN 

( 
Rakıcılarız biz 
Yıldızlar parlıyor 

( 
S l T K l Baba 
Söylenmez ötesi 
Malımwe Smses ve Sıtkı Baba 
Sıtk"7"'Babanın mektebi 
MUSTAFA 

( 
Başım senin göysünde 
Fer yad eder bu gönül 

Urfalı M E H M E T 

( 
İbrahimi hoyr<ttı 
Urfalıyım ezelden 

MANDOLINATA 

( lzmir kasap havası 

Beyoiflıı Suba havası 

AVYERİ 

ekil N • 
o.1526 0.K.1Şekıl No. 1326 F.O. Şekil No.1611 

Bu f LD! MAR ALI 
iki Yii enerler iki yüz metre mesafeyi göste.ıir. Ayarhdır. r <\ssı ~ ~etre dahilindeki mesafeye ziyayı dağıhr ye toplar. 
ıerbang~ıs~~I cam~ı . ve y~varlak ~~is!al camlı üç nevi olup 

Bilha ır şeklını tercıb edebılırsız. 
r.o_,~~3,..L:Zabitana, Polislere, Bekçilere mahsustur. 

DEP0'7/7.z:7..7.ZVZZZ7.Z7.T.LZ77.zzzzzzzzzzzzJr71ZZZZZZZZZ'J 
/\ dSU : lzmirde Suluhan civarında No. 28·9 

na .. olu Hurdavat mağazası 
Od emişli 

E NEZLE 
AFETTİR 

el._. 
h a t Ferit Si~i nezle~en başka menenjit, 
b~rstaknlıkJarı grıp ve agız burunla yol bulan 

kıt k:aı.... . e~imet F erı t Başka isimli ben-lJ Ybettınr. zerleri size boş va-

• DEPO: S. FERİT ŞlF A ECZANESi 

r.ılz r . t ·- .... -t •• •• . . v • • d --
aytı Udürlüğünıüz ... a a U Ur uguı en: 

l( .. 01tnak üz ıçm 5 ton mangal ve 9 ton kok kömürü ayn 
su on:ıu..ıer ere pazarlıkla alınacaktır 
i~; 3. ded1h.. evsafı muhasebededf r. ihale 5-11-935 salı günü 

tın 1 ~illerin ithal- .. .. v.. • e Ctı ila I at gumrvgu satın alma komısyonuna müracaat 
n o unur. 3388 (3304) 

st~ ' l eseler r r 
E • • a v ·sı me 1$ onu -.... 

dan: 
Azı Çoğu Muvakkat T. 

Akliye hastanesine 500 600 ton 1080 Lira 
Çocuk " 200 30ô 

" 
540 " Kuduz tedavisi 

müessese ine 55 75 ., 135 ,. 
Yukarıdaki Sıhhi müesseselerin kok kömürü müteahhidleri lra

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

1 - Eksiltme 23/10/935 çarşamba günü saat 15 de Cağal-
oğlunda Sıhhat Müdürlüğü binasındaki komisyonda yapilacaktır. 

2 - Muhammen fiat beher tonu 24 liradır. 
3 - Muvakkat garantileri karşılarmda yazılmıştır. 
4 - işbu müesseselerin ayrı ayrı ihtiyaçları için de teklif ya- ' 

pılabilir. . 
S - istekliler şartnameyi bedelsiz olarak komisyondan ala-

bilirler. 
6 - Eksiltmiye gireceklerin 935 ticaret odası vesikasile 2490 

sayılı kanunda yazılı belgelerini ve muvakkat garanti makbuz 
veya banka mektublarını ve usulü dairesindeki teklif mektup· 
larını havi zarflarını yukarıda yazılı eksiltme saabndan bir saat 
önceye kadar makbuz mukabilinde komisyona vermeleri. 

8-12-16-20 3269 (3257) 

ç 
1 
L 
L 
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Kanzuk eczanesi müstahzaratından 
• 

asamı ı ks.ri 

L 
E 
K 
E 
L 
E 
R 

Cildin daimi yumuşaklığını ve tazdiğini artırır. Yüzdeki çil
leri ve lekeleri alır. Sivilceleri tamamen yok eder. Tıraştan son
ra cilde latif bir tazelik ve serinlik verir. Eczanelerle ıtriyat 
mağazalannda bu'unur. 

asta anelere, 
ve evle e 

o tor ara, 
oerbe sa onlarına 

ait satılık eşya 

Muhtelif ameliyat masaları, alatı cerrahiye, ve dolap
ları, trommeller, ameliyathaneler ve berber salonları için 

ayaklı lavaboler sıcak, soğuk ve düşlü süzgeçli musluk

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

ile mücedded havagazı sobası, muhtelif cam etajerler, 
kristal hL usi sonda muhafaza ve takim cihazı, hasta 

karyola ve etajerleri, forsepsler, baziyotriplt:r, ambriyotrip 
vesair alatı cerrahiye viladiye ve nisaiye alatları. 

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

Armutlu ıı ,~bay ığı dan : 
Armutlu kasabasında belediye binası olarak inşaatının ikmali 

takarrür eden natamam binanın mevcut keşifnamesi mucibince 
yaptırılması için sekiz birinci teşrin 935 gününden itibaren on 
beş güa müddetle açık eksiltmeye çıkarılmıştır. Y apmn keşif
name mucibince tahmini masrafı 1485 lira otuz üç kuruştur. 

Y apmağa talip olanların şartnameyi görmek ve öğrenmek 
üzere her gün için Armutlu belediyesine mürcıcnatları lazımdır. 
Açık eksiltme 23 birinci teşr:n 935 çarşamb günUdür.Taliplerin 
yüzde yedi buçuk teminat akçesile beraber o günü Armutlu 
belediyes nde komisyonu mahsusuna müracaatları ilan olunur. 

8-11-13-16 (3254 3272 

znıirliler Istaıı hulda nerede buluşur) ar 

Beyoğlunda Bris 0 , otelinde 

Sirkecide Osmaniyeotelinde 
Bmfili: ... -· . . ~" .... : :. ... ~-~ ... 

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. IstanbuJda her iki otelde konaklıyacaklar kendi 
evlerindeki rahatı bulacaklardır. 

Bütün bu fevkaladeliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

~················································ ······ ··-············ . 
BASDURAK 

HAMt i NUZllET 

Sıhha.t Eczanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz ilaç ve 

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

Diş nıacunu piyanko bileti değildir 

adece ta ihe güvenilerek 
rasgele seçilmez 

RADYOLiN güzel kokulu ve boş lezzetlidir. Çocuklar bile 
kullanabilirler. 

RADYOLiN mine tabakasını tahrib etmeden çok kısa bir za
man içinde d~leri beyazlatır ve parlatır. 

RADYOLİN ağızdaki her çeşit mikroplan yüzde yüz öldürür. 
. Ağız kokusunu izale eder nefesi tatlılaşhrır. 

RADYOLIN diş etlerini kuvvetlendirerek bir çok tehlikeli 
hastalıkların önünü alır. 

Bütün bu evsafı bir araya topladığı için hiç tereddüd etme
den seçilecek en mükemmel diş macunudur. 

Okumadan Geçniey·niz 
Çay ye ine ervea içiniz 

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

fak olursunuz. Bu suretle vücudunuzda 
bir zindelik ve rahatlık hissedersiniz, ve 
ROMA TIZMA sızılarına karşı büyük bir 
faide temin etmiş olursunuz. 

H. J. LEE - Londra müstamerat 
mahsulatı ithalat ve ihracat müessese
sinin; hmir mümessili G. D. Giras 

Siparişat ve fazla malumat için lzmirde Yeni Manifatu
racılar, Saffet sokak 3 numaraya müracaat ediniz. 

Posta kutusu 234 Tel. 2413 

• zm r ltha at •• mu-•• •• w •• 

g mrugu 
dür •!ğ:: n ~ : 
K. G. Eşyanın Cinsi T esbit No. 
34 800 Dövülmemiş karanfil 196 

630 000 Mevaddı saire He m adi boş şi e 195 
12 420ı Gümüş yaldızlı fermeşun "susta,, 194 
Yukarıda yazılı eşya 25-10-9e5 nci Cuma günü saat 14 de 

açık artırma suretile dahile sablacağından işine gelenlerin 
ithalat gümrüğü satış komisyonuna mürncaatJan ilan olunur. 

16-24 3334 (3302) 



F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
Anvers - Rotterdarn - Ams

terdam ve Hamburg limanları 
için yük alacak olan vapurlar. 

1 - ORESTES vapuru 23 
eylülden 30 eylüle kadar yük 
alacaktır. 

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

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

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

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

Burgas - Vama ve Kösten
ce limanları için yük alacaktır 

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

GANYMEDES vapuru 19 
birinci teşrinde bu limanlar için 
yük alacaktı r . 

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

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

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

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

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

Yolcu ve yük alır. 
Zegluga POLSKA S. A. 

kumpanyası 

Doğru Anvers ve Gdynia 
limanları için yük alacak olan 
vapur. 

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

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

Fazla tafsilat için ikinci Kor· 
donda Tahmil ve Tahliye bi
nası arKasında FRATELLI 
Sperco vapur acentalığına mü
racaat edilmesi rica olunur. 

o 

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

Zee & Co. 
WINFRIED vapuru halen li

manımızda olup Rotterdam ve 
Hamburg için yük almaktadır. 

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

W ASGENW ALD vapuru 14 
birinci teşrinde bekleniyor. 14 

birinci teşrine kadar Anvers, ı 
Rotterdam, Hamburg ve Bre
men için yükliyecektir. 
SOFIA motörü 31 birinci teş

rinde bekleniyor. 4 ikinci teş

rine kada; Anvers, Rotterdam 
Hamburg ve Bremen için yük
alacaktır. 

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

ANUBIS motörü 11 ikinci 
teşrinde bekleniyor. 15 ikinci 

teşrine kadar Anvers, Rolter
dam, Hamburg ve Bremen için 
alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
HamburR' 

NORBURG vapuru 8 birinci 
teşrinde bekleniyor. Anvers, 
Rotterdam ve Hamburg için 
yük alacaktır. 

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

OSLO 
BOSPHORUS motörü 23 bi

rinci teşr i nde bekleniyor.Deppe 
Dünkerk ve Norveç limanlarına 
alacaktır. 

Arment Deppe - Anvers 
EGYPTE vapuru 20 birinci 

teşrinde bekleniyor.Anvers Di
rekt için yük alacaktır. 

ESP AGNE vapuru 5 ik;nci 
teşrinde bekleniyor. Anvers 
Direkt için yük alacaktır. 

American Export Lines 
Nevyork 

EXWOUTH vapuru 16 birinci 
teşrinde bekleniyor. 

Nevyork için yük alacaktır. 
EXCELSIOR vapuru 30 bi

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

Tuna hattı 
ALISA vapuru 12 birinçi teş

rinde bekleniyor. Belgrad, No-
visad, Komarno, 
Viyana ve 
yük alacaktır. 

Budapest, 

Linz için 

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 

hakkında hiç bir taahhüde gi

rişilmez. 

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

YENi ASIR 

Oliver Ve Şii. 
LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BiRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

Liverpool Hattı 

FLAMINIAN vapuru 16 bi
rinci teşrinde Liverpool ve 
Svanseadan gelip tahliyede bu
lunacak ve ayni zamanda 19 
birinci teşrine kadar Liverpol 
ve Glasgov için yük alacaktır. 

LESBIAN vapuru 26 birinci 
tesrinee Liverpool ve Svanse
adan gelip tahliyede buluna· 
nacak ve aynı zamanda 2 ikinci 
teşrine kad•r Liverpool ve 
Glasgov için yük alacaktır. 

Lontlra hattı 

GASTILTAN vapt•ru limanı-· 
mızda olun on •ekiz hirinci 
teşrine kadar Londra ve Hul 
için yük a'acalctır. 

MARON'AN va,.,uru 20 bi-
rinci teşrinde 

olup y'rmi 
teşrine kadar 

be"lenilmekte 
sekiz ı,;,:.,ci 

Londra ve Pu'I 
için yük a1aca1 tır. 

THURSO va nuru 15 J ci tf'•r;n

de Londra. !-ful! ve Anversten 
ge'ip tahliyede bulunac~ktır. 

The General Steam Vavi
cration co. Ltd. 

AD JUT ANT vapuru 30 bi
rinci te•rinde beklenilmekte 
o1up 7 ikinci te•rine kadar 
Lot>dra ic-in vii\r alacaktır 

DEUTCHE LF.VANT LINU:: 
SOFIA 78 birinci tesrinde 

Hambur~, Brell'en ve Arwerq
ten beklenll'ekte olup tahliyede 
bulunacaktır. 

NOT : Viirut tarih1eri, va
purların isim'eri ve nav'un iic
retlerinin deirişik' i klerinden me 
suliyet kabul edilmez. 

Doktor 

Fahri Işık 
İzmir Memleket Hastanesi 

Rontken mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneler! 
Ve Elektrik Tedeavileri 

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

karşısı No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (182) ·-----Urla tapu idaresinden: 
Urlanın Gölgesiz mevkiinde 

hudutları belli bir kıt'ada 9200 
metre murabbaı tarla ve içinde 
96 ağaç zeytin kırk yıldanberi 
Mehmet oğlu Ahdurrahmanın 
tasarrufunda iken kendisinin 
19 yıl önce ölmesile veraseti 
karısı Şükrüye ve oğlu Mehmet 
ve kızları Fatma ve Vasfiyeye 
ınhisar edip bunlardan Meh
medin on beş yıl önce evlat
sız ölmesile onun da veraseti 
F'atma ve Şükrüyeye ve Vasfi
yeye inhisar edip bu defa in
tikalinden sonra ve ayrı ayrı 

tapu senedi alacaklarını ileri 
sürerek kendi adlarına yeniden 
tapu kütüğüne geçirilmesini 
istemekte ve bu yoldaki istek 
yerinde araştırılıp pekeştirile
cektir. Bu tarla ve zeytin 
ağaçla rının İçerisinde veya sı
nırında veyahut her hangi bir 
şeyinde tasarruf veya tecavüz 
gibi iddiası olanlar varsa bu 
yazının on gün içinde Urla 
tapu idaresi~ veya 24-10-935 
günlemecinde yerinde araştırı

lacak işyara elindeki belgelerile 
başvurması bildirilir. 

3387 (3303) 

Eczacı ı emal Aktaş 

olonya ve esansları 
Koku, zevk, merak, uğraşma işidir 
Eczacı Kemal Aktaş diyorki : Çocuklu

gumda, gençliğimde kokuya merakım bü
yüktü ( 30 ) senelik eczncılık hayatımda 
hep koku ile uğraştım. 

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

ıZMıRLİLER 
Şahidimsiniz değilmi ? 

Gönül, Baharçiçeği, Altınruya, Yasemin, 
Fulya, Leylak, Akşamgüneşi, Son hatıra, 
Menekşe, Amber. 

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

Dikkat edeceğiniz iki nokta 
vardır. 

Birisi Eczacı Kemal Akta: Telefon: 2004-2005 
K d T 1 f N markası. fZ/./////////////L/.TZ7XZDr:z7J Birinci or on e e on o. ı 

DOKTOR 2007 -2008 l İkinciıi 

Ziya Gökşin 'mD§'KTOR/r~,ı ~.:!:'..:.:~::e,::. 
~ü~~t ı:'ô~A~·; Ze~aı Tara~çı~ 1•m•m ....... 

BURUN ŞEFı İÇ HASTALIKLARI İsimlerini be.n~ete~.lcr asıl-
ikinci beyler sokağı mütahassısı !arının kıymetını ırostermeyc 

Beyler hamamı karşısında ikinci Beyler sokağı Türk yarıyorlar o kadar ... 
No. 41 müzayede salonu bitişiğinde 

Saat 3,5 dan saat 6 ya kadar No. 
45 

s ~ 
TELEFON 3686 Öğleden sonra 15-18 kadar lfr . . · · · · 

Ev telefon numarası 2505 h t 1 k b 1 d ln•natını:ı; ırın atıdekııhtiy:ırlarınızı pek unuz f ıyatl:ırla as a arını a u e er " ' ' 
V///////7T/////////////,~ (1250) Telefon 3806 ı~ının eıın~k ı~tersoııız llalım aga çarşısında 

"'ta.Y//L/.L7../ZLA///////.7/LL//.., Kavalah Hasan Nuri 
Doktor Nazarı dikkate 

Kemal ~a~ir ilk ve Orta Mektep Ta
lebeleri velilerine 

Yavrularınızın mektepteki 
derslerini hazırlamalarına ve SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi İmtihan zamanlarında sıkıntı 
Dahiliye Mütehassısı çekmemelerini temin için hu-

Muayenehane: ikinci Bey- susi muallimle kendilerini tak-
ler sokağı 65, Tel. 3956 viye ediniz. 

f 
Yeni Asır idarehanesi mual-

Evi Ka.antina tram\"'<7 cad- ( ) iim Z. M. e müracaat. 
••d•eıa::si•Nı:ı:o;;;ı.a5:z9ı:ı6•T•e1111.ıııı2ı::5:4::5:m::ı.W H. 3 {15) 

tıca reı lıa ne~i nA m ii rac-a:ı l otlinız 

ÇiMENTO 
Çubuk demir ve her nerf çiçekh 

Çını ve levazımı sılıhiyeden lôvlıalar ve bunlarm 
te/errüatı envaı banyolar ve termosı/onlar ve her cins 
musluklar ve kanalızasyon /çın demir dökme borular 
ve lngi/ız künklerı ve bunların t· /erruatı vesatre ... 

Fiyatlar rekabet · kabul etmez 
Yerli Çimentolar, Bütün Markalar 

En Müsait Şeraitle 
Maqszamızda Satıhr 

1& Teyrınıeveı t93~ 

_) 

- .DJ'-AH V&hi.t ;., .... 1oo11• ~ 

LAKTI~ _ , 
ÇOClJ« UNV . ., 

~\....:. "4 "'~'"t-' 7'°• . 

- Neden sizde i~miyorsunuz -

Fazla sıcaklarda iftihanız kesilir yemek yiyemeuiniJ 
diğer tarafian fazla terlediğiniz için kalori sarfeder 
zayıf düşersiniz. 

Bunu karşılamak bu zayıah telafi etmek lazınıdır. 

Ne yapmalı ? 

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

Ki na Lütfi 
yi alıp kullanmalı 

Kullanıpta faidesini görmeyen yoktur. 
Her eczanede bulunur. 

Meserret Oteli 
lzmir Kemeraltı Hükumet 
Caddesi karakol karşısında. 

11
_ 

30 sene gibi uzun bir zamandanberi temizlik VP. istılı: 
11

• 

metile nam kazanan otelimizde bu defa esaslı tamırat Y lı: 
pılmış ve yeniden otelciliğe ait levazımatı tedarik edile~eri 
teşrif edeçek olan sayın müşterimizin her türlü istirahat e 
temin ve tam manasile bir aile ocağı olmuştur. •d'll 

"IJll 1 Civar ilçe ve ilbaylardan gelecek konuklarımıza u 
haricinde kolaylıklar gösterilmektedir. 

Otelimizde bir gece konuklamak her hakikatı öğre.!;: 
cektir. Akşamları temiz hava almak için taraçalarıınız ıııu 
terilerimize açıktır. 
Aşlama sularımız meccanendir. 
Yatak fiatlarında esaslı tenzilat vardır. 

Devlet demiryollarından: ı~-
882 Numaralı hususi tarifenin 800 ve 700 kuruş ücretle ııpıl• 

mirdeki mağazalardan Kuşadasında i mağazalara kadar 'b~ııdell 
makta olan doğru nakliyata ait olar kısmı 31-10-1935 tarı 2~2) 
itibaren lağvedilecektir. 13-- 6-19 3356 (3 

Umum Hastaların l azarı Dikkati~~ 
En son sistem mide, kann ,haf. rsak, böbrek ve do!{ar• 

neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk ko~s ııbii 
kasık bağları, düztabanlar için taban korsaları gayrı t ci· 
doğan çocukların vücutlarındaki iğrilikleri doğrultınıı bur· 
hazları, kemik hastalıklan neticesi husule gelen kalll IJIJI 
luklan doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiraııııız d 0fır• 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esna~ın ~ıılı: 
!ayan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine manı 0 

için korsalar. f;IU 
TuRKıYENıN YEGANE MuESSESESı VE ESAER!'MıL 

tLE RAGBET ve tTıMAT KAZANAN SuN'ı AZ 
MuTEHASSISI 

Fahri Blza 
Bey tarafından yapılır 16 ya 

Kabul saatleri : 10 ili 12,30 öğleden sonra 14 -
bda~ . . ~ 

ADRES: lzmir Kaymakam Midhat bey cldJSı5r SS
0~·7 

~~1 , H ııçç• 
Salon, yemek ve yatak odalarınızı . ~r . 
Kardeşler mohilyelerile süsleyınız ·' 

ili erkez: 
lzmir 

İkinci Beyler 
Sokak 

Nu. 102 
Ti. 3778 


