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YENi ROMANIMIZ 

KADIN İSTERSE 
~zan ; :Fl.ebl.a. ..Ari~ 

Bu çok sevlmlt edebi tefrl
kamıza yakında başhyacağız 

Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 

•• 
. 3000 den fazla ~ rit · i Habeşlere teslim olmuş .. ......... 
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1 J\ ~han~ı ajanslar bi~ Italyan kolordusunun çolü . orta~ında perişan bir halde old'!~unu bildi~iy,orl:ır. St~fa.ni i 
t ..... ~.~nsı ıse bu haberı yalanlıyor. Ogaden cephesındekı Habeş ordasuna genel hucum emrı verılmemıştir. f 
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a at omaliden asker çek rse abeş ordusu Somaliyı istili edecek 
lStANB 

~lrist UL, 16 (Özel) - askeri üsslha-
•fa:ısı en bildiril:yor: Havas 
~ aytarının en sağlam 

.... '"Y.-... Hükfimet O-
gaden cephe
sinde Habeş or-

ve bu bölgede lta~yan gerile• 
rinı tehdit etmek için mukabi1 
bir hücum hazırlamaktadır. · 

Ynaklard 
ıare M an aldığı haberlere 
)etek usaali cihetinden ilerli-
t.arru Ogaden cephesinden 

ıa g Ord eçecek olan Italyan 
Ustıyle b" 1 

liiden b· ır eşmek amacım 

rekeleriyle ir
tibatlarını kay-

b e t m i ş l er dir. 
Susuzlok ve çöl 
yorgunluğu mu· 
ka ve met le rini 
u z a t ma la rına 
imkan bırak
mıyacaktır. 

dusunun genel 
hücuma geçme-

si için emir ver
diği haberini 
yalanlamıştır. 

im para tor 
ltalyan ordu-

Ras Seyum diğer haberlere 
göre cenuba doğru yürüyen Ye 
Adua' dan Makale istikametin-
de ciddi bir mukavemet görme
den oldukça ilerilemiş olan 
düşmana karşı ordusunu tensik 
etmekle meşgul bulunmaktadıı. 

tıun k ır Italyan kol ordusu
;_vveUeri çok kötü bir 
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Hanaıaaki siicl /1az11/ıkıat Vellip Paşa haıekfılı takip edeıkerı 

Dumdum ltullanıyorlar 1 
Londra, 16 (Ö.R) - Adis -

Ababadan gelen haberlerde ı 
ltalyan askerlerinin dumdum 
kurşunları ve zehirli gaz kul
landıkları bildirilmekte ise de 
ltalyanın Londra elçiliği bu 
haberi yalanlamıştır. 

ltalyanlar Makalla . 
Uzerlne yUrUdUler 

Paris, 16 (Ö.R) - Habeşis
tanda harp hareketleri hak· 
kında gelen haberler birbirinin 

su hareket üsselerinden epey Poloyu bombardıman 
uzaklaşmadıkça bu ordunun Ettller 
ileri hareketine ciddiğ bir mu- Romadan bildirildiğine göre 
kavemette bulunmamağa ve Somali cephesinden kalkan Ital• 
karşılıklı taarruza da geçme- yan uçakları Habeşistan ile 
meğe karar vermiş bulunmak· lngiliz Kenya müstemlekesi hu-
tadır. dudunda Dolon mevkii üzerinde 

ltalyan uçaklarını hava 
Topları kartllıyor 

Asmara 16 (A.A) - Dispe· 
rata hava filosu Amba-AJagi
de hır keşif uçuşu yaptıktan 
ve bir mühi~mat deposunu 

i ,. ... 

l7aipanıanw1111 kcs11ıtk ısu1;,i.ni 
Cibuli - Adis Ababa hattı 

t~~sidir. Eritreden bildirildiğine 
!-=--:!-_,c:~:::::_-----::.::.-::.-=. gore ita) yan ordusu büyük mu-

bombardıman ettikten sonra 
dönüşte hava toplarının ateşine 
maruz katmıştır. Filo bomba 

kavemet görmeksizin Adığrat· 
tan Makalleye doğru ilerile
mektedir. Bu ordu pek az ka
labalık Habeş kuvvetlerine te-

atmak ve d~şmanı mitralyöz sadüf etmektedir. 
ateşine tuttuktan sonra Asma- Paris, 16 ( Ö. R ) - Adis 

Somallye akınlar 
Yapllacak 

Ancak ltalyanlar So
malideki kuvvetlerini 
Eritreye geçirmeğe kal
kışacak olurlarsa Ha
beşlerin Somaliye akın 
ederek burayı istila et
meleri muhtemeldir. 

Uran ilbayı Raı Kasa ku
mandasındaki ordu ltalyan ileri 
hareketi kar.şısında gerileme
ğe devam ederek Ras Seyum 
ordusiyle birleşmiştir. 

Raa Seyum mukabll 
Taarruza hazırlanıyor 
Ras Seyum ordusunun mü

him bir kısmı F okari neh
rini geçmiştir. Bu ordu Ak-

Ekonomsal boykotaj kararı üzerinde hütün 
devletler mutabıktırlar - . Balk~nlıl arın teklifi 

Ticaret muvazenelerindeki açığın kapatılması isteniyor 
lstanbul, 16 (Özel) - Cenevreden bildiriliyor: ltalyan ihraca· beraber zorlama kararı yüzünden küçük devletlerin ticaret mü-

tına boykotaj yapılması, boykotaja mevcud kontratların da idhal vazenelerinde ve bütçelerinde başgösterecek açığa temas etmiı, 
edilmesi,yalnız sanksiyon kararlarından önce vapurlara yüklenmiş buna karşı yardım tedbirine başvurulmasını istemiştir. 
olan mallar varsa bunların boykotajdan istisna edilmesi tekarrur Yunan• delegesi de dünya ihracatı üzerinden yüzde iki alınarak 
etmiştir. Tali komite bu kararı logiliz delegesi bay Edenin tek- bunun zorlama kararından ticaret muvazeneleri zarar görecek olan 
lifi üzerine almıştır. küçük devletlere verilmesini, gümrük tarifJerİDİD tadilini ve özel 

Romanya delegesi Iogiliz t~klifini esas itibariyle kabul etmekle kombinezonlar yapılma811iı teklif etmiıtir. 

istikşaflar yapmışlar ve tesa• 
düf ettikleri Habeş toplanb
Jarını bomba ve mitraıyöz ate
şile dagıtmışlardır, Atori ve 
Ekora mevkilerini öçaklar bom
barduman etmişlerdir. ltalya 
baş komotanlığı uçakların ha-

/la/yanın Adis Ababadall çıkmak 

lslemiyen elcisi Vinci 

reket üssünü Aksum yanında 
geniş bir sahaya nakletmek 
firindedir. ' 

••• 
İngiltere'de 

Kömürcülerin grevi 
Londra 16 ( Ô.R ) ·- lngil

teredeki kömür grevi rgittikçe 
genişlemeğe yüz tutmuştur. 

Crevcilerle polis arasında kav
galar, vuruşmalar oldu. Yara
lananlar vardır. Hadiseler de
Vaın ediyor. 



Almanya notları: 
•••••••••••••••••••••••••••• 

Almanya da 
Türk tütünleri 

Birinci safı neden kaybetti 
Türkiyeden Almanyaya gön

derilen ihracat maddelerinin 
en mühimlerinden biri de tü
tündür. Almanyada dolaşırken 
yurdun bu önemli ürünü üze
rinde durmak gerekti. Ege 
bölgesile Karadeniz kıyılarının 
yetiştirdiği bu mahsul, mem
leketimizin tediye muvazene
sinde mühim bir rol oyna
maktadır. Gerçi tütünleri
mızm en Büyük meşterisi 
Amerikalılardır. Fakat onlar 
en ziyade en iyi cinslere talip 
olduklarından ikinci ve üçüncü 
kalite tütünlerimizi Avrupaya 
satmak mecburiyetindeyiz. 

Avrupa alıcıları arasında da 
en yüksek iııtihlak yerlerinden 
biri Alınanyadır. Binaenaleyh 
bu pazarı fazla dikkat ve 
önemle elde bulundurmak za
ruretindeyiz. Bu zarureti 
müdrik miyiz, değil miyiz? Bu 
huslllita kat'i bqey söyliyemi
yeceğim. 
Yalnız bugünkü durum maal

esef Türkiyenin lehine değil
dir. Türk tütünlerinin şühreti 

dillerde dolaştığı ve sıgara 

paketlerinin üzerinde yer aldı

ğı halde Almanyada Türk 
tütünlerinin sarfiyatı ikinci safa 
düşmüştür. Belki bu gidişle 
üçüncü olmağa doğru yol al
maktadır. On yıl evveline ka
dar Almanyada birinci derece
d.e en çok sarf olan Türk 
tütünleri idi. Bugün bu yeri 
Yunanlılar almıştır . En çok sarf 
olan Makidonya tütü nleri, on
dan sonra gelen Türk ve Bul
gar tütünleridir. 

Almanya tütün sanayinin 
merkezi Dresden ııayıla-
bilir. En büyük fabrikalar, en 
büyük tütün tecimerleri bura
dadır. Binaenaleyh ben de tü
tün mevzuu ile meşgul olurken 
işe buradan başladım. Dresden 
de ilk görüştüğüm zat Doyce 
Bank müdürlerinden Her Ha
redorn oldu. Doyce Bank Al
manyanın en kuvvetli banka
larından biridir. Türkiyeye 
karşı sempantisi olan ve Tür
kiye ile yapılan işlerden 

çok memnun bulunan bir mü
essesedir. Her Hagedorn'a 
Türkiye tütünlerinin Almanya
da ne için daha az sarfedildi
ğini nefasetine rağmen mevki
İDİ ne için kaybeylediğini sor
duğum zaman müşkül bir sual 
ile karşılaştığını gözlerinden 
:ıez:dim. Maamafih biraz dü
şündükten ve diğer bir odaya 
gidip bir dosya getirdikten 
sonra ihtiyatlı bir lisanla şu 
cevabları vermeğe başladı: 

"Evet. Dediğiniz gibi bundan 
on sene evvel Almanyada en 
çok Türkiye tütücleri sarfolu
nuyordu. Bugün bu yeri Maki
do'lya almıştır. Türkiye ikinci 
ve Bulgarlar üçüncü saftadırlar. 
Almanyada tütün istihlakatı 

her sene yüzde on artmakta
dır. işsizler ve iş bulmak gay
reti sarfiyatın artmasında amil 
olmuştur. Hatta geçen sene 
kırk milyon kiloya çıkmıştır. 
Bunun 34 milyonu siga
ra diğer kısımlan da siırara, 
pipo ve çineme tütünleridir. 
Sigara fabrikaları yüzde on beş 
lzmir tütünü kullanıyorlar. Pa
çallannı düzebilmek için bunu 
kullanmağa mecburdurlar. Bi
raz da Samsun tütünü alıyor
lar. Sigaraların yüzde sekse
nini Yunan ve Bulgar tütünle
rinden yapıyorlar. Bunun böyle 
olmasının amillerinden başlıca. 
sını ben fiyat meselesi olarak 
kabul edebilirim. 

Çünkü bilirsinizki Almanya• 
da gümrük ve tütün üzerine 
mevzu vergiler, bandrol resim
leri çok ağırdır. Fabrikalar ne
fasete değer vermekle beraber 
ucuzluk bakımından en küçük 

YENi ASIR 
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ŞE R BABBRLERI 

ilbay P. Başkanı l Bir köyde 
Bay 
Dün 

Avni Doğan 
lzmire geldi 

Bizzat sayım me
murluğu yapacak 

Sayım bitince bir 1 
top atı acaktır . 
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f5açakçılık yapan 
. Uç kişi mahkôm 

Oldu 
Önümüzdeki Pazar günü ya

pılacak genel nüfus sayımında 
mutad zeval topunun atılma
ma!ll tekarrür etmiştir. Sayım 

bittikten sonra halkın evlerin
den çıkabileceğini baber ver
mek üzere bir top ahlacaktır. 
Hatta sayım esnasında yangın 
bile çıksa yine top atılmıya

caktır. 

Yarın ve öbürgün saat 10 
ve on heşde bütün sayım ve 
kontrol memurları Halkevinde 
toplanacaklar ve sayım şefi 
bay DjJaver ile istatistik direk
törü bay Nazım tarafından 
kendilerine vazifeleri hakkında 
izahat verilecektir. 
Sayım günü bütün polis ve 

zabıtai belediye merkezlerinde 
nöbetçi doktorlar bulunacaktır. 
ihtiyaç hissedenler bekçi veya 
polisle haber göndererek dok
tor çağırtabileceklerdir. ilbay 
Fazlı Güleç bizzat sayım me
murluğu vazifesi almıştır. 

20 İlkteşrin Pazar 
GeneJ Nüfus Sayımı 

Doğru Cevap verelım 
Sayımın ne süel, ne finan

sal ve ne de özel bir nok
tası yoktur. Doğru söyliyen
ler bu yüzden hiç bir zarara 
uğramıyacaklardır.Doğru söy 
lemiyenler ancak ilme, dev
lete çok büyük kötülük et· 
miş olurlar. 

.... mlll:lllllP'Z'GQl .. a!:Jımlllr.Z~ 
Başvekalet 

istatistik umum müdürlüğü ,.. ., 
fiyat farklarını da göz önünden 
nzak bulunduramıyorlar. lzmir 
ve Samsun tütünlerinin baba
lılığı yüzünden paça!lardaki 
yüzde onbeş nisbetini daha faz
laya çıkaramıyorlar. Amma iz· 
mit, Bursa, Künan gibi ucuz: 
tütün yetiştiren yerlarili mah
sullerine rağbet gösteriyorlar. 

Bu ucuuz tütünler bile Bul
gar fiyatlarının üstündedir. 
Türkiye tütünleri O, 70 - 0,90 
flrin olduğu halde Bulgar tü
tünleri 0,60 - 0,80 .lorine sa
tılıyor. 

Türkiyeden gelen ofertoları 
hep biıinci ve ikinci kalite tü
tütünler üzerinedir. Bence bi
rinci, ikinci ve üçüncü kalite 
tütünlerden vasati bir fiat el
de edilerek hep birden oferto 
yapılmış olsa fiatler biraz da
ha düşebilir. Bundan başka 
Alman yanın a r:: Jığı hafif tü
tündür. Yani damarları az ola
nıdır. Gümrük, ve muamele 
v~rgileri ağır olduğnndan fab
rikalar bu noktaya çok dikkat 
ediyorlar. Almanyada Türk tü
tünlerini yükseltmek için da
marı az hafif tütün yetiştirmek 
imkanlarını da aramalısınız.Çün

kü Bulgar iddiasının amillerin
den başlıcasını ben fiyat me 
selesi olarak kabul edebilirim. 
tütünlerinin tercih sebeplerin
den biri vardır: Mamafih ben 
size en çok Türk tütünü kul
lanan "Landeo., fabrikasından 

bir randevu alayım. Hem fab
rikayı gezer ve hem de daha 
salahiyettar ağızlardan vaziyeti 
öğrenirsiniz., 

Kendisine teşekkür ettim. 
Telefonla bize randevu temin 
etti. Yanımda Dresdende bir
leşmiş bulunan tütün tüccar
larımızdan bay Ahmed Cevad 
olduğu halde Landen fabrika
sına gittik. 

~a.kk.ı <:>C&.k.oğ1u. 
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Bav Av11i Do,fafl 
Kamutay ın top 'an tıların<ı - i ş 

tirak etmek üzre geçen hafta 
Ankaraya gitmiş olan lzmir V;! 

: Nanisa C.H, P başkanı Yozgat 
1 saylavı Bay Avni doğan dan İ s

tanbul tarikile ve hmir vapurile 
şehrimize dönmüştür. ilbay, Şar
bay ve µarti erkan ı ile bir çok 
zevat tarafından karşı lanmıştır. 

Üzüm kurumu 
Kurum B şkanı llbayla 

görüştü 

Üzüm kuru mu başkanı bay 
lsmail Hak kı Vera! dün öğleden 
sonran ilbay Fazlı G iileçi ma
kamında ziyaret ederek üzüm 
işleri etrafında uzun uzadıya 
görüşmüştür, Haber ald ığımıza 

göre, Noel yortu : arının yaklaş

ması münasebetile Almanyadan 
ve Mısı rdan üzüm ve ncı r 
üzerine yem bazı talebler 
vardır. 

Demiryo lar 
Dergisi 

126 sayılı Ağustos nüshası 
127 sayılı Eylül nüshasile bir
likte zengin " ünderecatla in
tişar etmiştir. Okurlarımıza 
tavsiye ederiz. ----· Bay Em:n 

lstanbula gitti 
Menemen - Emiriilem şosesi

ni teftiş etmiş olan bayındırlık 
bakanlığı şose ve yollar yar
başkanı bay Emin İstanbula 
gitm~tir. 

Bay Emin İstanbulda bir işin 
tahkiki ile meşgul olduktan 
sonra Ankaraya dönecektir. 

Sağlık işleri 
llbaylık sağlık meclisi dün 

ilbay Fazlı Güleç'in başkanlı
ğında aylık toplantısını yapmış 

ve şehrin sağlık işleri etrafın
da görüşmelerde bulunmuştur. 

lhtısas hakyeri dün çok 
önemli bir sigara kağıdı ka
çakçılığı davası hakkında hük
münü vermiştir. 

Tirenin T oyranlı köyünde 
sigara kağıdı kaçakçılığı yap
mak ve cürüm üzerine tahki
kata gelen jandarma komu
tanına 25 lira rüşvet ver
meğe cür'et eden Toyranlı 
köyünden Kerim, kardeşleri 
idris ve Mahmutla köy muh
tarı Mehmedin muhakemeleri 
bitmiştir. Bu şebeke uzun za
mandan beri Tire ve havalisinde 
sigara kağıdı kaçakçılı ~ı yap
makta idiler. Bunlardan Kerim 

1 10 ay hapse 5 bin 160 lira 
para eğır cezasına, kardeşi İd
ris yaşının küçüklüğünden is
tifade ettirilerek 2 ay 15 gün 
hapse ve beş bin yüz altmış li
ra ağır para cezasına mahküm 
edilmişlerdir. 

Kaçakçılığı meydana çıkar

mağa gelen jandarma komu
tanına 20 lira rüşvet ver
mek ist iyen Kerimin kardeşi 

Mahmutlar köyü muhtarı Meh
medin üçer ay müddetle hapis
lerine Kerimin anası Hörünün 
de beraetine karar verilmiştir. 
Araştırma sırasında suçlula

rııı tarlasında bulunan 1579 lira 
e , rakı nakdiye ve otuz altın 

liranın da müsadt'>resi karar al
tına alınmıştır. ----
Barem projeleri 

Finans bakanlığınca maaşlı 

ve ücretli memurlar hakkında 
hazırlanmış o!an barem kanun 
projeleri hükumet tarafından 

bugünlerde kamutaya verile
cektir. 

Tütün Piyasası 
Tütünler denk halide geti-

1 rilmiştir. Nüfus sayımını mütea
kip hafta içinde tütün piyasa
sının açılacağı haber alınmıştır. 

Bir kadın 
Diri diri yanıyordu 

Dün eğlenmek için Bozyaka
da Mınaklıdede mevkiine gi
den Bekir kızı Hatice kestiği 
bir tavuğu ateşte kızartırken 

rüzgarın tesiriyle ateş elbise
lerini sarmış ve kadının muh
telif yerleri yanmıştır. Yaralı 
kadın hastahaneye kaldırılmış-
tır. 

BU AKŞAM 21,15 de 

ELHAMRA Sinemasında 
Telefon : 2573 

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

fından yaratalan 

NAT /AŞA: Rus Aşkı 
Nefis bir film - Enfes blı- musiki 

Harbden sonra Fransaya sığınan bir Rus kadınının 
döndürücü macerası. 

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

BALKAN OY'UNLARI, Son yarışlar, mükafatların da
ğıtılması vedaire. 

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

sinemadan sonra her tarafa otobüs ve tram-

Kaç Kişiyiz 
Üç gün sonra 

, Bunu anlıyacağız 
Genel nüfus sayımı gününe 

üç gün kalmıştır. Hertarafta 
hazırlıklar, o gün kimse soka
ğa çıkmıyacaktır. Bu sebeple 
bir gün evvelinden bütün ihti
yaçlar temin edilmiş buluna
caktır. 

Pek büyük ihtiyaçlar karşı

sında meseli ölüm, doğum,has
talık gibi vak'alar çıktığında 

derhal zabıtaya ve bekçiye 
ma lümat verilecektir. 
Sayım günü vesikalı bulunan 

otolarla itfaiye ve belediye 
hasta otomobilleri serbest bu
lunacaktır. Sayım günü hariçte 
bulunabileceklere vesikaları ve
rilmeğe başlanmıştır. 

Gazetelerin çıkması için ga
zetelerde çalışanlara vesika 
verilecektir. Merkez ve mül
hakatta sayım memurlarına 
verilen cedvelde 16 so:·gu 
vardır. Bu sorgulara 16 cevap 
verilecektir. Bunun bir örne
ğini aşağıya yazıyoruz: 

Bunlara çabuk cevab vere
bilmek için daha evvelden iyice 
okunması ve cevabların kağıd 

üzerinde hazırlanması sayım 

memurlarının işini kolaylaştır

mış olacaktı. 

16 sorgu şunlardır: 
1 - Bina numarası 
2 - Adı, soyadı 
3 - Oturduğu binanın cinsi, 
4 - Hangi devlet tebaası 

olduğu, 

5 - Hangi dinde olduğu, 
6 - Ana lisanı nedir yani 

ailenin konuştuğu lisan, 
7 - Ana dilinden başka 

hangi dille konuşabilir, 
8 - Nerede doğmuştur, 
9 - Kadın mı, erkek mi, 

10 - Görünür vücud sakat
lığı var mıdır ve nedir ? 

11 - Kaç yaşındadır. 

12 - Bekir mı, evli mi, dul 
GJU, boşanmış mı? 

13 - Yeni harflerle okumak 
bilir mi? 

14 - Yeni harflerle yazmak 
bilir mi? 

15 - Muayyen bir mesleği 
bir vazifesi veya san' atı var 
mıdır varsa nedir? 

16 - Muayyen bir işi yoksa 
ne ile geçinmektedir? 

Kültür işleri 
Kültür bakanlığı genel es

pektörü Bürhan Lprak dün 
şehrimize gelmiştir. Bay Bür
han Toprak Muğ:eya geçerek 
Kültür işleri etrafında incele-
meler yapacaktır. 

Şehir Gazinosu 
Modern bir hale 

Konacak 
Şehir Gazinosunun modern 

ve mükemmel bir hale getiril
mesi için belediyece karar ve
rilmiştir. Hazırlanan planlara 

göre gazino binasının bodrum 
kısmı tamamen mutbah, kilar 
ve saire kısmını ihtiva edecek 
ve bunun üzerinde daha iki kat 
olacaktır. Burada kışlık salon
lar yapılacak ve ü~t katta 20 
yataklı, bütün konforü ihtiva 
edecek bir de hususi yer ha
zırlanacaktır. Burası da otel 
vazifesi görecektir. Her odada 
banyo için hususi tertibat bu
lunacak ve otelin bir de tara
çası bulunacaktır. 

Tarasanın bir kısmında yer
den on altı metre yüksekte bir 
kule bulunacaktır. 
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istatistiğin 
Ehemmi yeti ve 
Nüfus sayımı 

1'<1allk. e-vrev.ol 
istatistik tarihine bir göı 

atarsak modern nüfus sayı~· 
nın on yedincı asırda Avrupa! 
başladığını, ve lsveçin bu ~ıo 
başında geldiğini görürüz. BUJY 
dan sonradır ki nüfus saY':ı 
işine medeni memleketlerde e 
önem verilmeğe başlaoınıştır: 

Önümüzdeki birinci teşrill 
k• e" 

ayında yurc. umuz:un her öf. 
sinde bir gün içinde genel ııır 
f11.1 sayımı yapılacak, iki ~~ 
içinde de Türkiyenin sabıel 
nüfusu saptanacaktır. 1927 ~: 
lında yapılan nüfus sayıoıı ı . 
rakamın artık bizde de bir yeti 
olduğu, ona önem verildiği aıı; 
laşıldı. Anlaşıldı amma, oihaY~. 
bir rakama önem veren ve ta. 
dir eden kimseler sayılıdır.G~~ 
geçtikçe rakamın ifede et~ig· 
mana derinleşiyor, ve ona ı'ı 
yanarak çok önemli karar•. 
veriliyor_ Y ID't davalarına ~~ 

ı•' kaı:aa bakarak miııal.u yel ııı· 
yor ve onlardan sonuçlar çı ,. 
rılıyor. Savaşların kazanılıJI r•· sında veya kaybolmasında r 
kamların büyük rolü oJoıuşt~ 
Demek ki doğru rakam şu ye i· 
b · · ·ı 1 · d ger u ışın ı er emesın e veya bİf 

lemesinde kuvvetli bir alet. bit 
vasıtadır. Rakam arsıulusal tol 
lisandır. Ve hiç şüphe yo\iı 
ki medeniyetin en olgun 
ölçüsüdür. eO 

Küçük çocuklar rakaoı' b~· 
sonra öğrenirler ve onun ~ 
yatta ifade ettiği veya edece fı 
manayı geç anlarlar. Aynıtlşeıe 
kabilelere ve geri mille e 
teşmil edebiliriz. I f' 

Fertler ve milletler olgun :çı 
tıkça ve bilgileri çoğaldı r 
rakamın hayattaki yüksek !o· 
rını anlamaya baılarlar, ye df 
dan bilgileri nisbetinde fa'/ ,
!anmaya çalışırlar. Birinci 

1 
f' 

yımda olduğu gibi birinci · ~~; 
rinde yapılacak genel 011 .. ;, 

. Jll'" sayımı da bize kuvveti ~ii 
varlığımızı gösterecektir._ e; 

memleketin eyi idare edıl~ıet 
için bütün kuvvet ve kil ~ 
menbalannın eyi saptan:,ııı 
gerektir. Bu da ancak ra 
ve istatistikle kabildir. . ~ 

Nüfus, tecim, ziraat, fili dır' 
kültür, sağlık, ölüm, baYJll 1;r 
lık vs. işlerinde doğru isi~ ti# 
tiğe dayanmıyan bir de\' e 
iş görmesi güçleşir. d,-

Teşviki sanayi kanunuJI bt 
önce yurdumuzdaki ulusal 1' 
yük, küçük san'at aıöl~edeJI 
fabrikalarının sayısı tahoııll #, 
ibaretti. Bunların sayısıol <ftı 
olarak verenler olduğu 14,1' 
5,000 diyenler de vardı. )ıll 
buki kanun kabul edilince ıld' 
müesseselerin istatistiği y~P r'~ 
ve sah:ci sayısı (1473) 0 ad~' 
saptandı. Bu saptapı11'eıel 
sonra devletin bu müesses biİ' 
üzerine alacağı tedbirler rei 
dir ki daha bilgili ye 

olur. • ııııı'' 
istatistik genel direkt0~ tatil' 

· · b S A k ' "ıs ( vını ay . y ut un de 
tiğin ferde, cemiyete Y~ 1,ıt• 
lete olan hizmet ve fay I~ jJe' 

fk d ·er 1 •• adlı küçük a at eg . ot ~~ 
rinde yaprak altında dıY yl 
"Eski zamanlarda insanlar ,ar' 
nız kendi ihtiyaçlarına fi,!> 
istihsalatta bulunurlar ve ıııııııı' 
istihsaliitta bulunmaya ~e ıaııf 
için de mahreç aramagaıl' if: 
görmezlerdi. Esasen f~ 1,ıJ 
tihsal yapanlar da nakil ıJe ti 
talarının iptidai bir bal Jıı''
lunması ve çok ba~a~ ;_,i~ 
yüzünden mahsullerıoı ·şıi~' 
sevketmezlerdi. Ziraat111 '.1,ıt' 
etmiyen veya arazisi. :tJ lı~~~ 
müsait olmıyan yerleriP)J511JI~ 
da muhtaç oldukları oıa ·ııı~j 
tedarik etmek vasıta Y~ 11111d

11 

!arından mahrum olduk 11 



~ Te,rınıeveı teas 

Amerika ...... 
Dış bakanı 

Diyor ki 
Kanla bulaşık bir 

Alet olan harh 
''DU nyanın ekonomik sı-
kın~ılCJrını gidermez,, 

i 1 V~şıng~on, 15 (A.A) - Dış 
ş e~ı bakanı B. Hut Bugün rad 

Yo ıle ve d" - . b. d d . r ıgı ır söylev e e-
lllıştir ki: 

Esk· I 1 ve kanla bulaşık bir a-
~~k olan harb dünyanın ekono
rı ı sıkıntılarını gidertmez. Be

h!ıi "e. bayll~dırhk için üç cep· 

d bır ars•ulusal gayret lazım 
ır s· 

n ' ır çok memleketlerin ay· 
1 ıaın d a an a harekete gecerek 
rsıu:usal t . . "d ol ecımı yenı en esaslı 

rl
arak kurmalara para istikra
nı ted · · . rıcen tesis etmeleri ve 

ıptıdai d . . 
ke d" rna delerıde herkezın 
Ve 

11 1 ihtiyaçları nisbetinde 
l'llıek pr "b' .. . d ulusal . ensı ı uzerm e arsı-

.... . bır anlaşma elde edil
"""esı 1 .. uzurnludur. 

Arsıulusal t . . d"' . 
g . ecımın uşmesı 
ergınliv. b 

Rerginl'gı~ aşhca sebebidir.Bu 
ten b ıktır ki, ulusları harp
tne • ahseden liderlerini dinle
içinge ve hayatlarını kazanmak 
dah Yaptıkları mücadeleden 
Yük \~ı Yorgunlukla daha bü
Yasın .. ıt kar elde etmek hül-l sevkeylemektedir. 

~ Ürkiy~ Turu 
•kl•ehır bölUğU birinci 

1 olmuştur 
atanb 1 Ö kiy u' 16 ( zel) - Tür.J 1 e tu h ' kahr ru ava yarışına giren 

~Sl(~;an filolarımız arasında 
tiliği k HIR bölüğünün birin
Sötü- azandığı öğrenilmiştir. 
Yeril ge Cumhuriyet kupası ve-

•••••• ecektir. ••••••••• Bıkınb •••••••11•••••••••••••••••• 
tnal'll Ya, kıtlık ve sefalete 
terk· ı. kalırlar. latatistik1edıı 

•mı sa . d turn· Yesın e bu gibi mah-
ıyetlerin ı t l .. .. oe ' z ırap ann onune 

0 Çrnekı 
olrnu t e muvaffakıyet hasıl 

Ş ur ay v b' 
tşa - " nı yapragın ıraz 
. Rısınd .. 1 tıstik a şoy e yazdıdır. "lsta-

tlluhter bütün memleketlerin 
luınat ıf rnenbalarına ait ma-

ve · ları rır, onların menfaat-
nı birb' · 

Yekdi- . ırıne yaklaştırır ve 
1 gerıJe l k ayla t an aşmalarını o-

ş ıracak l l . . ve ırnkA 
1 

ma zeme erı temın 
harp) ~n arı hazırlar, bilvasıta 

erın .. .. 
Yan k onunü almağa yara-

"asıta~vvetli ve kıymetli bir 
'l ır. 

aprak 23 
diyor ki 

11
• de bay Aykut 

ilan had' ıs~atistik, tetkik olu
VetJi k ıs.enın bütün zayıf, kuv· 

1 esıf k de old _ no talarını nereler-
durrn kugunu, hangi noktalarda 

a hAdo 
talarınd' a ısenin hangi nok

a b .. r· etmek u u.~ ~uvvetleri tesbit 
hük A gereklıgıni gösterir ve 

urner 
lerde 

1
10 Yapacağı bütün iş-

k a ac v k Uvvetıi bir agı ararlarda ona 
ı.-- rehber teşkil eder. 
~•sas . " 

Vak'al ı ıstatistik hadiseler ve 
>..ı arın ay . 
'~asıl t·· . nası, rontkenidir. 
r ~1 bır f d" Ontke . er ın vücudunun 

· nı alınır · R•tli ve onun bırçok 
i Yerleri d 8.latistik d rn:y ana çıkarsa, 
R•tli k l e hır yurdun içinde 
t a rnış b' alar10 ır çok hayati nok-
v ıneyda k e ona .. na çı arılmasına 
leri gore tedbirlerin ··1 ··• n alın o çu 
Yetin rnasına yarar, medeni-
Ve vas~n 

1 
kuv..,etli ölçülerinden 

lstalis~· ~~ından biridir. 
Rordükte~gın bu faydalarını 
aaY•tnı sonra genel nüfus 
Çok d - Yapılırken rakamların 
t.. ogru ol b"l 
\ltı " a ı mesi için bü-1 .tUttta 1 
lltla b ş arın nüfus yazacak· 

1 erabe arla h r çalışmaları on-
C\ttıeıe~r khususta teşriki mesai 

~t iatatiıf~laylık gö~termeleri 
ilinün 1 genel dırektörlü-
••kı k talimatnamesine göre 
~ 1\ ıya hareket etmeleri 

' :u ua, devlet işidir. 

Ekonomsal zorlama tedbirleri 
Bay Eden ileri sürülen tekliflerin en müessir 

tazyik vasıtası olacağını söylemiştir Bir 
Cenevre, 16 (Ö.R) - Eko- Bazı dev!etler her.üz karar olmadığını bildirmiş ve sadece 1 zorlama tedbirleri dışında ka-

nomsal zorlama tedbirlerini gö- verecek .va~iy~tte b.ulunmadık- en müessir olacak tedbirlerin lan memleketlerin transit yolile 
rüşen tali komitenin çalışma- Jarını bıJdırmışlerdır. Bazıları araştırılmasını istemiştir. Eğer ltalyaya diğer memleketler 
ları bugün çok önemli bir da ihtiraz kaydları serdetmiş- komite lngiliz tekliflerinin bu mallarını da göndercbilecek-
safhaya girmiştir. Henüz bir ka lerdir. M~seld lsviçre delegesi en müessir tedbirleri olduğunu lerini söylemiş ve buna karşı 
rar verilmiş olmamakla beraber B. Süki Ingiliz teklifinin mü- kabul edecek olursa Fransada da tedbir alınmasına lüzum 
devletlerin en çoğu ltalyanla- essir olacağından hükfunetinin buna iştirak edecektir. lsviçre, göstermiştir. 
rın ihracatım büsbütün dur- L h' t I 'b. b" şüphe ettiğini bildirmiştir. e ıs an ve spanya gı ı ır B. Eden son istatistiklere 
durmağa matuf olan lngiliz I h"" k A t k } k ı 

Fransaya gelince, Fransız caç u ume arar arın ° ay göre ltalyanın senelik ihraca-
teklifini kabule mütemayil bu- t tb·k d"l b'I v • d .. 
lunuyorlar. Bnnun karar altına delegesi B. Kulondr Fransanın a ı e 1 e ı ecegın en şup- tının 5 milyar liret olduğunu 
alınması ve ancak formülün hem finansal, hem ekonomsal 

heli görünmüşlerdir. Fakat 
umumi intiba şu merkezdedir ki 

kaleme alınması meselesidir. zorlama tedbirlerine · muhalif tali komite hiç bir güçlüğe 
logilizlerin ltalyaya karşı eko- olmadığını, esasen 16 mcı mad- uğramadan lngiliz teklifiDin ka-

bunun 2 buçuk milyarının sınai 
maddeler ve kalan kısmının 

cıva gibi ilk maddeler olduğunu 
ileri sürerek lngiliz teklifinin 
en müessir tazyik vasıtası ola
cağını söylemiştir. 

nomsal boykotaj adile gösterdik- denin de bunu kat'iyetle ~m- bulüne doğru ilerilemektedir. 
leri bu zorlama tedbirlerine iti- rettiğini ve Fransanın taahhüt- Fransız de!egesi Avusturya, 
razeden hiçbir devlet yoktur. !erinden sıyrılmak niyetinde Macaristan ve Almanya gibi 

• 
mı bulundu? erde li Fransa e 

lngiltere, ltayanlar askerlerini çekmedikçe 
iç bir g ·· ·· şme olamaz, diyorlar • • 

YIŞ JÇID 
Paris, 16 (A.A) - Echo Dö Paris gazetesinin harici siyaset vermesinin imkanı yoktur. Bundan başka lngiliz 

muharriri Portinax B. Laval'ın ltaJyan sefirine bir teklifte 
bulunmuş ve bu teklifi ayni zamanda hükumetine bildirmesi için sefiri teklifi alır almaz B. Laval' a hükumetinin, 
lngiliz sefirine de tebliğ etmiş olduğunu yazmaktadır. Bu teklifin Italyanlar askerlerini Habeşistandan çekmedikçe 
atideki noktaları ihtiva etmekte olduğu söylenmektedir. 

1 - Italyanın Habeşistandaki ileri harekatının durdurulması, ltalya ile müzakerata girişmeye muvafakat ede-
general Dö Bono'nun kıtaatının şimdiki mevzilerinde kalması, miyeceğini söylemiştir. 

2 - Tigre eyaletinin müstakil bir prenslik haline getirilmesi Ayni gazete B. Laval ile lngiliz sefiri arasındaki görüşme es-
ve şu veya bu tarzda ltalyanın kontrolüne tabi olması. nasında sefir, son Ingiliz notasına Fransamn açık bir cevap ver-

3 - Harrar ve Ogaden eyaletlerinin ltalyaya terkedilmeşi, bu mesini istemiştir. B. Laval da bu suale kaçamaklı bir cevab ver-
suretle Tigre tarikiyle Eritre ile İtalyan somalisi arasıııda muva- miş ve düşünmesi için kendisine bir aı müsaade edilmesini 
salanın temin olunması, istemiştir. 

4 - Habeşistanni diğer aksamı beşler komitesinin teklif et- Hiç şüphe yoktur ki, Fransanın hattı hareketi hiç .bir veçhile 
miş olduğu şekilde arsıulusal bir rejime tabi olması ve bu rejim lngiJtereninkine uymamaktadır. Ve bugün lngiltere ile Fransa 
de lta)yanın imtiyazlı bir mevkie sahib bulunması, arasında mevcud olan noktai nazar ihtilaflarının gelecek için 

5 - Habeşistanın Zeila limanı vasıtasiyle denizde bi:- mahreci vahim neticeler doğurabileceğini gizlemek doğru ofamaz. 
olması. Bu Liman lngilız Somalisindendir. Laval teklifte bulunn•adı 

6 - Bu yeni ahkam uluslar sosyetesi tarafından tatbik ve Paris, 16 ( Özel ) - B. Lavalin ltalya ve lngiltere büyük 
icra edilecektir. elçilerile yaptığı görüşmeler hakkında bazı gazeteler tarafından 

Echo dö Paris gazetesi devam ederek diyor ki : verilen izahatın doğru olmadığı resmen bildiriliyor. Fransa 
ltalyan sefiri bu teklifleri alınca bunların lngiltere hükfıme- başbakanının iki büyük elçiye ltalyan-Habeş anlaşmazlığının 

tince tasvib edilmiş olup olmadığını sormuştur. Halbuki B. Lava! barış yolile halli için tekliflerde bulunduğu yazılmıştır. 
bu teklifleri lngiliz sefirine daha sonra tevdi etmiş olduğundan Buna dair verilen tafsllit doğru değlldlr. Resmlğ 
böyle birşey vaki değildir. olarak bild~rlldlğine göre bu mesele hakkında 

Tavlzat imkansız şimdiye kadar hiçbir plin yapllmamış ve tabliğ 
Cenevreden serdolunan mütalaaya göre uluslar olarak adı geçen elçllerld takdim edllemedlğl gibi 

k 1 1 b k d 
.. h. . . l biri veya diğ_ri tarafından dahi mevzuubahis ola-

urumunun ta yaya u a ar mu ım ımtıyaz ar mamıştır. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lngiliz a 
den·zden 

a filosu Ak- ln2'.iliz kabinesinde yeni 
çe ilm · yece Tedbirler S,?Örüşüldü 

-------..-. 
Mac Donald " rtaya bir mütecaviz 
Çıkarsa müdafaa edeceğiz,, iyor 
İSTANBUL 16 (Özel)- Paristen bildiriliyor: Fransız başbakanı 

bay Laval bugün lngiliı büyük elçisiyle bir barış uzlaşması 
etrafında tekrar görüşmüştür. Bay Lava) barışın akdını 
kolaylaştırmak için lngilterenin Akdenize yığdığı Ana filosunu 
geri çekip çekmiyeceğini sormuştur. Sefir bu suali hükumetine 
bildirmiştir. lngiliz çeven erinde buna imkan olmadığı söyleniyor. 

Londra, 16 (A.A) - Murton Durham da yapılan Mitingde 
söz alan Makdonald demirştir ki: 

Bazı dostlarımız bükfımeUmizin barba hazırlandığını söyliyorlar. 
Bu doğru değildir. Biz ancak müdafaamızı hazırlıyor ve ortaya 
bir mütecaviz çıktığı takdirde bu müdafaanın iyi tertib edilmiş 
olmasını istiyoruz. .; 

lstanbul, 15(Özel) - Kahireden bildirildiğine göre Akdenizde 
mazot ve benzin taşıyan lngiliz şilepleri denizaltı gemilerinin 
himayesinde bulunmaktadırlar. lskenderiye limanına akşam 
sekizden sonra girmek yasak edilmiştir. 

Müşterilerini seven Lale.. Müşterilerinin 
sevdiği filimleri gösterir 

işte en seçme iki filim 

HAYA TiM SANA FEDA 
Con Bols - lren Dün 

Tekmil dünya sinemalarında aylardanberi gösterilen fılim 

HOS GIPSONUN iNTiKAMI 

·-·-· Londra, 16 (A.A) - Havas Ajansı aytarı bildiriyor: 
lngiliz kah nesi dün öğleden sonra yaptığı toplantıda tatbik 

edilecek zecri tedbirlerin lngiliz tecimi üzerinde uyandıracağı 
akisleri mevzuu bahsetmiştir. Kabine bilhassa Gal bölgesi kö
mürlerinin ltalyaya ihracı meselesini nazarı dikkate almıştır. 
Gaz havzasının krizden bilhassa müteessir olduğu ve bu havza 
faaliyetinin yeniden yeniye canlanmaya başladığı malfımdur. 
Kabine ltalyan mahrecinin kapanması ile kömür bölge.sinin göre
ceği zararı telafi etmek imkanlarını araştırmıştır. 

T!~':!:n TAYYARE Sinema::ı 
Bugün 

15000 lzmirlinin gördüğü ve beğendiği 

ROÇILD 
Filmi devam edecektir. 

18 Birinci Teşrin CUMA gününden 
FRANZISKA GAAL'in büyük şöhretini 

ebedileştiren şaheser filim 

Sokak Çiçeği 
FOKS 14Dünya havadisleri,, Miki "Fabrikatör komik,, 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••r•••••••••••••••••••••• 
DiKKAT: Fiatlar tenzil edilmiştir. 30, 40, 50 kuruştur. 
Seans saatleri: Hergiln 15 - 17 - 19 - 21,15 
Cumartesi 13 - 15 .:--: 17 seanslarında talebeye tenzilatlı 

bilet verilir. 
Sinemadan •onra her semte ~tobüı, 

vardır. 

C.H.P. 
••••• 

Kamutay 
Gurubunda 

Başbakan önemli 
izahat verdiler 

Sayım va bina vergiler& 
lndlrllecektlr 

Ankara 15 (A.A) C.H.P. 
Kamutay gurubu idare heyeti 
başkanlığından: 

C.H.Partisi kamutay gurubu 
bugün Dr. Cemal Tunca'nın 

başkanlığında toplanmışbr. is
met lnönü hükumetin esaslarını 
kararlaştırdığı tedbirler ve bü· 
yük meclise takdim etmekte 
bulunduğu kanun layıhaları 
hakkında partiye malumat ver
miştir. idare teşkilatında üçün· 
cü umumi müfettişlik ihdasını 
bildirmiş ve Bitlis, Artvin 
Hakari vilayetlerinin yeniden 
ihdası ve aynca Çabakcur mın· 
takasında ve Dersimde birer 
vilayet . teşkili kararlaşmışbr. 
Munzur vilayeti adını alacak 
olan Dersim mıntakasında, yol 
karakol ve mekteb gibi kültür, 
asayiş ve bay.ndırlık tedbir· 
lerile ıslahat düşünülmektedir. 

ismet lnönü,, hükumetin üç 
mali kanun haıırladığını bil· 
dirmiştir. Bunlardan birisi bina 
tahrir kıymetlerinde yüzde 25 
tenzil kabul edilmesine birisi 
de arazi ve bina vergilerinin 
hususi idarelere devrine aittir. 
Başbakan bu devir muame

lesinin usul bakımından idarede 
mühim bir islah olacağında 
ısrar etmiştir. 

Başbakan ismet lnönü üçüncll 
kanun olarak sayım vergisinde 
de indirmeği tayin eden kanun 
layıhasının Kamutaya takdim 
adifmekte olduğunu haber ver
miştir. Koyun ve emsali küçük 
hayvanlarda yüzde 20 ye ve 
sığır ve daha büyük hayvan
lardan da yüzde 33 ten yüzde 
50 ye kadar indirme düşünül

müştür. 

Başbakan Karadeniz kıyısın· 
daki Mısır mahsulünün gerek 
peşin ve gerek veres ye halin
de ihtikar.ı maruz kalmaması 
için ziraat Bankasınca fiat 
kontrol edilmesine müteallik 
tedbirler düşünülmüştür. 

Bundan sonra Başbakan dı~ 
hadiseler hakkında kısa malu
mat vererek sözü Şükrü Ka
yaya vermiş ve Şükrü Kaya 
Cemiyetiakvam kararlan hak
kında partiyi haberdar etmiştir. 

Dikkat 
Adkara, 16 (A.A) - 20 ilk 

teşrin pazar genel nüfus sayı
mı, sayımda her binada yalnız 
sayım memuru geldiği zaman 
hazır bulunanlar yazılacaktır. 

Ailenizden her hangi bir kim
se o gün evde değilse yazdır
mayınız Çünkü o ela bulundu
ğu yerde yazılmış olacaktır. 

Ae 

r an 
Cenupta yakalandı 
Ankaraya gönderildi 

Orada muhakeme 
Edilecek 

Kamutayda hUkUmetin 
Beyanatta bulunması 

Muhtem&I 
ISTANBUL 16 ( Özel ) -

" TAN ,, gazetesi, lain maksat
la cenup hududumuzdan İ\"eri 

girerek zabıtamızın uyanıklığı 
sayesinde derhal yakayı ele ve
ren bir şahıs hakkında açılan 
tah~<ikatın neticelendiğini, işin 
adliyeye intikal ettiğini, muha
kemenin yakında Ankarada 
yapılacağmı yazıyor. 

Ayni gueteye göre buna da
ir hükQmetin Kamutayda be
yanatta bulunması çok muhte
meldir. Y,akalanan ,ah•s ·Ç•r
kestir. Ankaraya göoderil-
-:......._. a.aı9u• • ~ .. - - ....._ 
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ektub n cevab nı a ınca; öylüye hemen av e inı e 
ih eti urada kal ığı ı kimseye söylememes · 

0 

ten 
Prens Edmonün Prenses, çok 

yorgun ve halsiz göriyorsunuz. 
Halbuki harpta dinç ve cessur 
olmak şarthr. Yüzünüzdeki ıs
tırap ve yeis, askerin mane~i 
kuvvetini kırar. Öğleye doğru 
meydanda millete bir hitabem 
vardır. Tabii siz de bulunacak· 
sınn:. Ondan sonra kilisede 
zafer duası yapılacakttr. Çok 
rica ederim metin olunuz. Yü· 
zünüz gülsün, ta ki millete iti
mat telkin edebilelim. 

Prenses Sofiye - Yorgun
Juğum uykusuzluktandır. Her 
vakıt cesur bulunacağım. mey
danda ve kilisede yanınızda 
beni göreceksiniz. Korkmayınız 
prens, Sofiye ölümden artık 
korkmıyor. 

Prens Edmonp minnetlerimi 
arzederim. Mcvaffakıyet ve 
zafer elinizdedir. Nihayet iki 
güne kadar harp başlı· 

yacaktır. Arbk bendeniz gide· 
yim derken saray muhafızı ya
nmda bir hıristiyan köylü ile 
içeri girdi. Prens hazretleri; 
bu köylünün elinize verilmek 
üzere bir mektubu varmış. 

Köylü yerlere kadar eğilerek 
mektubu takdim etti. 

Prens Edmon mektubu hay
ret içinde okuyordu. Bitirdi ve 
Prensese uzattı. 

Prenses Sofiye - Mektubu 
okuyunca, aman Prens bu 
mel'una hemen red cevabı ve-

riniz. Bu yılan Birgiye girmek 
ve yine zehir kusmak istiyor. 
Asla müsaade etmeyiniz. Size 
karşı olan kin ve garazı düşü
nünüz. Harbın bin b'r türlü 
hadiselerinden bu canavar is
tifade etmek ve intikam almak 
istiyeccktir. , 

Prens Edmon - Çok haklı
sınız, diyerek generala bir tez
kere yazdı. Kat'iyen Birgiye 
kabul edilmiyeceğini; vatanına 

ihanetle müttehem bulunduğunu 
aksi takdirde yakalanınca he· 
men idam olunacağını ve eğer 
yurduna hizmet etmek istiyorsa 
köylerde teşkilat yapıp arka
dan hücum etmesini bildirdi. 

• • • 
Halbuki general köylü ile 

beraber Birgiye mt!ktup geti
riyor diyerek girmişlerdi. Mek
tubunun cevabını a]ınca, köy· 
lüye hen en avdet etmesini ve 
kendisinin burada kaldığını hiç 
bir kimseye söylememesini ten
bih etti ve eline bir kaç altın 
sıkışbrarak köylüyü savdı. Bu 
canavar herif yine sönmez bir 
intikam hissile ve gizlice fesat 
ağını kurmağa, yanındaki altın

lar ve eski nam ve şöhreti ile 
kalpleri zebirlemeğe başlamıştı. 

Kilisenin önündeki meydan 
insanla dolmuştu. Prens ve 
Prenses ortada hazırlanan kür
süye çıkblar. Prens Edmon; 
heyecanlı bir nutuk irad ve 

kanlı bir 
Yaralandı. 

v 
• 
ır a 

millei:i barba, müdafaaya teş

vik etti. Ondan sonra kiliseye 
gidildi. Papaslar günlük koku-

ları içinde dini bir merasim 
yaphlar. Eb, ibin ve ruhulku 

düsten :zafer ve muvaffakıyet 
dilediler. Prenses Sofiye, bü

ti.in bu merasim esnasında si
yahlar giymiş, sükin bir tavır 

almıştı. Kilisede herkes müda
faa için her türlü fedakarlığı 

yapacaklarına .dair yemin ct
tilar. 

Prenses Sofiya - (Söz ala-
rak) aziz ve sevgili milletim; 

düşman memleketimizi elimiz

den ~lmak istiyor. Müdafaa 
mecburiyetindt!yiz. Senelerden

beri aranızda bulunuyorum. 
Size karşı sevgimi bilirsiniz. 

Kalbim sizindir. Emin olcnuz ki 
icap ettiği giin yurdum ve mil· 

letim, yani sizin için hayabmı 

fedadan usla çekinmiyeceğim. 
Meryem şahid olsun. 

Prensesin ağzından hüzünle 

dökülen bu sözler orada topla-
. nanları heyecana getirmişti. 

Herkes, bizim de hayabmız 

size fedadır çok sevgili pren· 
sesimiz; güzel kalbinizi biz 

daima minnetle takdir ediyo
ruz. Allah sizi yanımızdan ek· 

sik etmesin diye takdis ettiler. 
- Somı l 'ar --

______________ ,_,,.,.._..,_,, __ ............... ._ ................. _ 
Dün saat onikide Kahraman- lardır. Fakat kaçakçı memur· iki sabıkalının üzerine bü· 

)ar mabnllesinde Hilaliahmer ların bu tarassudunu hisset- cumu sırasında kalbinin ü-
evlerinin bulunduğu yerde al- mekte gecikmemiş ve tutu- zerinden hafif surette bı-
tıncı sokakta kanlı bir vak'a lacağım anlayınca parçalamış çak yarası alan ve yere yu-
olmuştur. olduğu esrarları pençereden varlanan 196 Şükrü tabancası-

Bu evin bir odasında oturan evin bahçesine, sokağa ve me- nı çekerek ateş etmiştir.Çıkan 
sabıkalı ve esrar kaçakçısı Ge- murlarm Üzerlerine saçarak kurşun esrarkeşe yardıma ge-
dizli kasap Ahmed oğlu Meh- atmağa başlamıştır. Bunun- len nalband Ahmed oğlu Meh· 
med, evinde bir miktar esrarı nıede isabet ederek öldürmüş-
parçalıyarak sahş için hazır- la da iktifa etıniyen ka- tür. Esrarkeş kaçmıştır. Zabıta 
lamıştı. Bu esrar kaçakçısını çakçı bıçağım çekerek me· kendisini aramaktadır. 
takibe memur olan taharri me- murların üzerıenne atılmış Genel savamanlıkça yapılan 
muru bay Şükrü ve arkadaşı ve o anda peyda olan arkadaşı tahkikata göre polis Şükrünün 
bay Avni ev sahibinin muva- sabıkalı Gedizli Mehmed de hareketi tam bir meşru müda-
fakatı ile içeri girerek oda polis Şükrü ve Avninin üzer· faa şeklindedir. Çünkü hayab 
kapısını tarassuda başlamışlar- lerine hücum ederek bıçakla tehlikeye girmiş bulunuyordu. 
c!i. Bir müddet memurlar bu- muhteljf yerlerinden yaralamış Genel savamanlıkç~ tahki-
rada tarassutla meşgul olmuş· ve berelemişlertir. kata devam edilmektedir. 

(ordon'da 
Hava gazı fenerleri 

Kordonda eskiden mevcud 
olup iptal edilmiş olan hava 
gazı fenerlerinin yeniden ih
yası belediyece kararlaştırıl
mıştır. 

Bu fenerler ellişer metre me
safe ile olacak ve fener direk-

Bir kararname 
• • ro1es 

11 numaralı kambiyo karar
namesinin 32 nci maddesinin 
muaddel şeklinin gümrüklere 
bildirilmesinden önce Türkiye· 
Yt! gelmiş veya gelmek üzere 
yola çıkarılmış bulunan lngiliz 
dom'nyon ve sömürgelerile, 
haklarında 32 nci madde hük-
mü tatbik olunan diğer ülke· 
lere ait mallar bedellerinin 

Borsada Yün 
Iprk Fabrikası 

Borsada kurulacak olan yün 
lpliği fabrikasının temel atma 
töreni 29 Ilkieşrin Cumuriyet 
bayramı ylldönümü gi:nünde 
yapılacaktır. Fabrikanın yapılım 
şekli belli olmuş ve kurulacağı 
yerde hazırlıklar da bitmiştir. 

Zabıta aherleri: 
Bir hır ızllk 

Karşıyakada Bahariye ma· 
hallesinin Behadir sokağında 
oturnn Receb oğlu Hilalın evine 
g iren belirsiz biri tarafından 
bir takım elbise ile on beş lira 
para çalınmışhr. 

Yaralamış 

Ütiicüler çarşısında kundu-
1 racı Abdullah oğlu Tevfik ile 

Tabir kızı dul Nazife arasında 
bir alacak işinden ötürü çıkan 
kavgada Tevfik Nazifeyi başın
dan yaralamıştır. 

Sarhoşluk 
Tilkilik caddesinde Afyonlu 

Hasan oğlu Fethi ziyadesile 
sarhoş olarak bağırıp çağırdı
ğından yakalanmıştır. 

izinsiz silah taşımak 
Keçecilerde yapılan umumi 

silah araştırmasında Osman ile 
Hüseyinde birer bıçak, Musta
fada bir kasatura ve Kemerde 
Hasanın üzerinde bir ustura 
bulunarak alınmıştır. 

tt.a deşler arasında 
Sinekli caddesinde oturan 

Tayip oğlu Osman ile kardeşi 
Tahir arasında kavga çıkmış 
ve Tahir Osmana bıçak çek
miştir. 

Bıçak çekmls 
Şehitlerde bakkal Ali ile 

Emin aralarında alış veriş yü· 
zünden çıkan kavgada Emin 
bakkal Aliye bıçak çektiğinden 
yakalanmıştır. 

Çuval için kavga 
Sehitlerde istiklal un fabri

lrn;ında çalışan ameleden Meh
met oğlu Mehmet ile Hüseyin 
oğlu Nazif aralarında bir çu
valdan ötürü kavga çıkmış ve 
Mehmet Ali Nazifi yumrukla 
döğmüştür. 

açarke. yaralanmış 
Lale sokağında Ali oğlu Os

man çok rakı içerek sarhoş ol
muş ve Müesserin genel evin
de Hatice adlı bir kadınla kav
ga etmiş ve polisin gelmest Ü· 

zenne kaçarken merdivenden 
düşerek yaralanmıstır. 

Esrarkeşler 
Toplu bir halde esrar iç

mekle suçlu ikinci Süleymani· 
ye mahallesinden arap Ha
sanfa kardeşi arap lsmailin 
suçları sabit olmuş, ikisi de 
ikişer ay hapse mahkum ol
muşlardır. 

a s an na
rında değişiklik 

Finans bakanlığı türlü vergi 
kanunlarında yapılacak deği

şiklikler üzerinde son etüdle

rini yapmıştır. Yabancı finans 
uzmanları memleket içinde 

yaptıkları etüd gezilerinde el· 
de ettikleri sonuçları birer 

rapor halinde bakanlığa ver
mişlerdir. 

Y ankesicili c 
Eski bit pazarından geçmek· 

te olan Giridli Ömer oğlu Maz 

lum cebinden 25 lira değerin

de bir altın tabakasının yanke
sicilik suretiyle çalındığını iddia 

etmiştir. Zabıtaca yapılan tah

kikatta tabakayı çalanın sabı
kalılardan boz Bekir olduğunu 

ve kendisine pepe Kemal, Arap 
Hüseyin, Cideli Yusufun da boz 
Bekirc gözcülük ettikleri anla
şıldığından hepsi tutulmuştur. 

lerinin ortalalanna ikişer saksı 
konularak aşağıya doğru sar
kan yeşil yapraklı sarmaşık şek 
füıde çiçekler bulundurulacakbr 
ve bundan sonra kordonda e
lektrikle beraber hava gazı da 
yakılacaktır. 

bir defaya mahsus olmak üzere 
mezkur maddede tatbik olunan İKİ 

lüm 
BÜYÜK FiLM 

Bir kaza 
Aydın incir lcooperatifi ma

ğazasında hamal Ahmed oğlu 
Mebmed üzüm kutularını taşır-

memlekı!tlerden herhangi biri
sine yapılacak ihracat bedelle
rile k2patılmasına müsaade 
verilmesi etrafında hükWııetçe 
yapılan tetkikler bitmiş ve bu 
hususta hazırlanan karar pro· 
jesi bakanlar kuruluna sevke-

-
-

en Korkmıyan Adam 
• •• •• spanyo ans zu 
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asputin·n aleti 

m a atoriçe Çar ikolayı 
Suretle kandırıyordu? 

ne 

Harbın en heyecanlı günle· 
rinde Rusya harbiye nazırı olan 
General Suhomlinofun Alman 
casusluk teşkilatlarına alet ol
makla ittiham edildiğini bun· 
den önceki tefrikalarımızda yaz
mıştık. Suhomlinofun muhake· 
me safhasında en kuvvetli mü
dafii imparatoriçe olmuştu. Ça~ 
riçe,Suhomlinofu Çar nezdinde 
müdafaa ederek diyordu ki: 

- Zavallı adam, zabitler 
kendisinden nefret ediyorlar. 
Bana kalırsa onu felakete sü
rükleyen bir sergüzeştçı kadın 
olan karısıdır. 

General Polivanofun harbiye 
nezaretine tayini mevzuubahs 
olduğu zaman da: 

- Bu adamdan hiç hoşlan· 
mıyorum, diyordu. Suhomli· 
nofu ona tercih ederim. Pol 
İvanof belki daha zekidir. 
Fakat selefi kadar bize sadık 
de~ildir. Suhomlinifun biricik 
h:ıtası senin gönderdiğin mek
tupları şuna buna gösterme
sidir. Belki de bunu kendisine 
ne kadar teveccühümüz oldu
ğunu göstermek için yapmıştır. 
Bir ikinci hatasını da mazur 
göremem: O da bizim herşeye 
hazır bulunduğumuzu söyleme
sidir. Halbuki harp başlayınca 
obüslerimizin ne kadar eksik 
olduğunu gördük. En büyük 
kusuru kansına, o çılgın ve 
sergüzeştçi kadının kaprisleri· 
ne kendini kaptırmasıdır: 

SubomUnofun tevkif edildiği 
gün Çann büyük kızı Anna : 

- Eyi şey değil demişti. 

imparatoriçe ise : 
- Haksızhk ediliyor zanne· 

derim, mütaleasında bulunmuş· 
tu. Kovelin zaptından birkaç 
gün sonra general Suhomlino
fun nakdi kefaletle tahliye edil
mesi rica edilmişti. Bu teşeb· 
büsü yapan imparatoriçe idi: 

- Bu emri gizlice ver sev· 
ı:ilim. Rica ederim, Subomli
nofun evinde yaşamasına mü• 
saade et, diyordu. 

imparatoriçe sözlerinin tesi
rini arttırmak için incilden, af 
ve merhametin büyüklüğünden 
bahsediyordu: 

- Bir mevkufa hürriyetini 
vermekten, bir günahkara doğ
ru yola dönmek imkanını ha
zırlamaktan korkulmaz. Zira 
mevkuflar çektikleri ıztıraplar· 
la allahın huzurunda bize üstün 
gelebilirler. Emret çarım, onu 
evine nakletsinler. Orada gü· 
rültüsüzce tedavisine ihtimam 
olunsun. Şimdi başbakan Stur
mere telgraf çek... imparato
riçe bütün bu teşebbüsleri 
Rasputinin teşvikiyle yapıyor

du, Çar muvafakat edince ona 
Sturmere çekilecek telgrafı 
dikte ettirdi: 

"Eski Harbiye nazırı Gene
ral Sulıomlinof hakkındaki tah-
kikat evralcım okudum. lttiha
mm esassız olduğuna kanaat 
getirdim. Mesele ortadan kal
dırılmalıdır.,, 

lmparatoriça ilave etti: 
- Bu iş yarın toplantısından 

Dumanın evel bitmiş bulunmalı 
dır. Fazla ısrarımla belki canını 
sıkıyorum, benim tatlı meleğim. 
Fakat bütün güvenim seni, 
beni, yavrumuzu ve bütün 
Rusyayı düşünen dustumuzda
dır. 

Caricenin anlatmak istedi2i 

kudsal dost Raspotindi. 
imparatoriçe Suhomlifof bak· 

kında bu kadar merhametli ve 
müsamahakar göründüğü ha!~~ 
Grandük Nikolanın mevkıını 
torpillemekten hali kalmıyordu· 
Ona hususiyetlerinde Nikolaç.a 
diyorlardı. Raspotin bu ~: 
kolaçadan nefret eder 1

' 

imparatoriçenin de böyle ~~: 
reket etmesinden daha tabııg 
birşey olamazdı. Zira o RasP .. 

0~ 
tinin bir icra alet idi. Grand~ 
Nikola Başkumandan tayııı 
edildiği zaman imparatoriçe 
Çara şunlan yazmışt: 

k. de-
- NikoJaça hiç te ze ı 

v ·ıd· t b' 'd' oou gı ır. natçının ırı ır. d 
idare eden başka eller var ır· 
Allah vere de ben yanı~ııı•; 
olayım. Grigori ( Rasputıo O 
seni kıskanırcasına sever •. b't 
Nikolomn bu kadar öneınli tı 

... ı e .. 
rol oynamasına tehamınuı d' 

ki d dil ıt· miyor : Nikolaça ze eıt- t1 

Zira allahın eseri olan insa 
ştır· 

varlığı aleyhine ayaklanıD1 dit• 
Harp ve kan istemekte 
Eserleri takdis edilemez. J-lare· 

ketleri doğru olamaz. " rr .. 
Ve nihayet imparatoriça ~ 

kolaçanın hakkından geldi. ' 
• defi 

Puvankarenin neticelerın d' e 
o kadar ürktüğü bu ~i :Si 
harbin bütün sevkü ıda ·ş 
üzerinde tesirini göster.Pli ' 

b s· 
Rus ordusundaki inhilaliD a:. 
langıcı olmuştur. 

-Sonu Var- ,,,,•' 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Demi;;~ İarınd8 
ıı· 

Aydın istasyonu kara 
lıktan kurtarılmalı~~ 
Ayın onundan itibaren ıaıı 

gün muntzaman işlemekte I 0 tılit 
Aydın - lzmir ve Nazilli .. ~ de 
otarayları halkın ümidi fevkıP e· 
ragbet kazanmışhr. Herk~: :t .. 
yahat için otarayları tercı kıı· 
mektedir. Bununla beraber ve 
zalara yani Nazilli - Aydın uıl'' 
Aydın -Söke otorayları da ııı \(ta 

tazaman seferlerini yaP~9 tııS" 
vebu sebepledirki Aydın -~ celc 
yonu her saat denile~~ ~aŞ" 
derecede kalabalık oloıag' d .. 

11
en 

lamıştr. Yalnız Izmirden ° 
011 . t syouıı otoraylarm Aydın ıs a d• 

gece gelmesi ve istasyon a51 
eleklrik tesisatı buluoınaıı> "e 
dolayisile bekleme salonU0:ııı 
üzerindeki gaz yağıle f:agel
Iambalarm ziyaları ha 1 tar 

d yoJcU 
mekte oldukların an _ dirlef• 
çok müşkülat çekınekte is" 
Halkın her türlü tbtiy~c :.: fe" 

1 

tirahatlerini teminde hıç 1 
Jet 

De" 
dakirlıktan kaçmıyan küçül< 
demir yolları elbette bu ıı>•Y,. .. 
eksikliği de gözden kaçır işlet· 
caktır. Sekizinci mıntaka di1'" 
me müfettişliğinin nazarı 
katini celbederiz. 

Alpullu şe ,er 
fabrikası 1.>,e· 

faa ı 
Bu yıl 14 Ağustosta ·ıcıısı 

k fabrı 
te geçen Alpullu şe er ıısı11ıı 
hummalı bir surette çalış~ pııtl" 
devam etmektedir. Bu. yı ırnııf 
çar ürünü çok berketlı 0 

1uı 
tur. istihsal olunan panÇ

3
[abri· 

yirmi bin tondur, Şeker d r çıı· 
kası 15 ikinciteşrine ka 

9 

Iışacaktır. 



PARDAYANLAR 
-15- YAZAN: Mişel Zevako 

~ızımı bana getiren sizsiniz. Sizi 
Onırümün sonuna kadar anacağım 
Genç kadın - tederin verdiği 

yorgunluk içinde bir koltuğa 
yığılmış, saçına sapan sayıkla
malarla dalgın yatiyordu. Baş-
ucunda ·ı 1 .. d ag ıyan ve ateş er ıçın-
I e yanan, ve soguk su ile ıs
·~t'.lınış bezler koyan zavallı 
1 tıyar süt nine: 
b:- Haydi yavrum! sevgili kızım 
b~raz uyuyunuz. Tanrım bu kıza 
kıze merhamet ediniz. Y :ıvrum 

endi kendini bitirecek. Bize 
acı ... 

Diye söyleniyordu. Genç 
•nn · e yıne sayıklıyordu: 

- Luiz sevgili yavrum ne
redesin? 

1 
Jan birdenbire yürekleri sız

ı"~acak sesle bağırıyor. Oda 
ç1ınde dört dönüyor. Deli gibi 

• ınuıtu: 

i}: Luiz! Luiz! 
_ıye haykırıyordu. 

ge B~r müddet sonra bir göl-
b nın yaklaştığı görüldü. Jan 
,: 

1 
gölgeye doğru koştu, bir 'l: .~r yakaladı, açtı. Kızını 1 

'le;~nce . kucaklamağı aklına 
80 

dmedı. Çabucak yavrucağı 
Y u. Yalnız ağzından: 

lık- Kaşki çocuğuma bir fena
Sr.ıı.pmaınış olavdılar. 

ozu çıktı. 
Bir s · .. d • 

çırıl anıye ıçın e çocugu 
çıplak soydu. yavrucak 

k~nbe k renkli koli arını bacak
Şefı~ı ıınılda~tı. Annesi hemen 
lie at hırsı ıle kucağına aldı. 

r tarafını öpe öpe yokladı 
:;1 kokladı, sonra hınçkırıkla 
a·tmaya başladı. Çocuk hem 
.~ ı~or hem tepiniyordu. Se
rin cınden çıldırmak derecele
Ya:ı gelen zavallı anne, göz 

arı dö_kerek: 

ra;; ~ğla, bağır! Ah seni ya
bağ az. Avazın çıktığı kadar 
ben !r maskara! Söyle bakayım 
llıin!ın L s~v.gili bebeğimi Mini 
ayakla uızıınl. . ~man .m!nicik 
sinle rını, mınıcık ellerını sev-

r. 
Diye .. 1 

Yan d soy eniyordu. Parda· 
Git a . bunları seyrediyordu. 
za ınek ıstediği halde bu man-

ranın t 
du. Ad •maşasına doyamıyor-
rııış k eta heyecanından şaşır

alınıştı A.. . 
tiya!1şr.an anne birdenbire ih
elleri . ovalyeye dönerek koşut, 

nı yakaladı ve öptü. 
- Madam 1 Madam ! 

t:yo:u Evet ellerinizi öpmek is
ıı-etır m .. Çünkü kızımı bana 
kiıns·e~ sızsiniz ! Söyieyiniz siz 
S 

ınız ı ı . . . .. 1 . . 
İzi ö .. şmınızı soy eyınız. 

anaca. mrumün &onuna kadar 
p gıın. 

•İlki:rd~~Yan kıı-~u;mak ıçın 

-S·· isminizi sCy' ey'n'> 
ozün·· · ' · 

_ B' u. Jan tek rar;adı. 
Bugün ır bıhtiyar as.;:er Madam! 
Yerd d urada yarın başka 
size e 01 ~aşan bir serseri; ismi 

P ne azım. 
ardayaıı b .. l . .. 1 u soz erı soy er-

ken ]anın alnı buruşuyordu. 
Çektiği ııtırabın acılığı; kalbini 
yakoıa~a başlamıştı. Hanri dö 
Monmarans:nin cinayet ortağı; 
bu adama karşı bütün kini 
tekrar kabardı. Ve birdenbire 
sordu: 

- Kızımı nasıl oldu da ge
tirdiniz? 

- Madam bu pek sade bir 
şeydir. şiddetli ve acıklı ko
nuşma işittim.Sonra bir adamın 
kucağında bir çocuk olduğu 
halde gittiğini gördüm. Onu 
tanıyordnm. Sorguya çektim. 
lşte hepsi bundan ibarettir. 

Pardayan bunları söyler-
ken sararıyor, kızarıyor, heye
canlanıyordu: 

- Öyle ise niçin isminizi 
söylemiyorsunuz? Söyleyinizde 
sizi her zaman anayım. 

- Beni affediniz. lsmim size 
bir şey öğretmez. 

- Öyle ise kızımı çalan 
adamın ismini söyleyiniz 1 

Pardayanın tüyleri ürperdi : 
- Kızınızı kaçıran adamın 

ismini mi istiyorsunuz ? 
- Evet siz onu tanıyorsu

nuz. Kızımı öldürmek istiyen 
sefilin ismini biliyorsunuz. 

- Onun ismini söylemekli
ğimi mi arzu ediyorsunuz ? 

- Evet ölünciye kadar lanet 
etmek için ismini öğrenmek 
istiyorum. 

Pardayan bir dakika kadar 
tareddüd içinde bocaladı, ge
lişi güzel bir isim arıyordu. 
Rengi sarararak: 

- Sonu var -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Dördüncü genel 
Müfettişlik 

Doğu illerinde dördüncü bir 
genel müfettişliğin daha ihda
sına karar verilmiştir. 

Bu haftaki 
Ekzersiz maçı 

Kampa alınmış olan Izmir 
karışık takımı bu hafta için 
kuvvetli bir ekzersiz yapa
cakb. Bunun için de Sakız 
adasına yazılarak kuvvetli bir 
adalar muhtelitinin gelmesi 
telgrafla bildirildi. 

Telgrafa bugüne kadar ce
vap gelmediği için bu nüma
yişin yapılamıyacağı anlaşılıyor. 
Takımın en ziyade ekzersize 
ihtiyacı olduğu bu haftanın boş 
geçmesi caiz olamıyacağı için 
muhtelitin karşısına en kuvvetli 
başka bir !:arışık takımın çıka
rılmasına çalışılacaktır. Bu kar
şılaşma Cumartesi günü öğle
deıı >onra saat 16 Ja olacaktır. 

•••••••••••• 

Nil'de 
r::::- vapur devrildi so 

1: şi boğuldu 
İstanbul 16 (Özel) - Kahi

reden bildiriliyor: Nil nehrinde 
Laksur cıvarında bugün bir 
yapur devrileli. Y o~culardan elli 
kişinin boğu'duğu zannediliyor. 

Denizli 

Esk· · b Yeri !S! gi i acentalığımızdan yüzde beş iskonto ve ayrıca 
nak~rını~ uzaklığına göre yüzde bir, yüzde iki, yüzde üç 

C ıye ıs~ontosu ile bayilerimize satış yapılacaktir. 
alın~ın?u~ıyet bay_ram.ı için şenlık fişeklerimiz her cinsten 

Tıstıyenler sıparışleıini şimdiden bildirmelidirler. 
elefon 3893 Telgraf. lzmir barut acentası 

Barut av ve ruvelver fişekleri av malzemesi 
saçması şenlik fişekleri inhisarlar baş satıcısı 
3-20 (3219) Avni Nuri Meserrete oğlu 

Joe ui 
olmuştur 

Bir maçta milyoner olan Luinin aşkı - Harlem 
Habeş istiklali gibi Lui için de gösteriler yapıyor 

Dünya bo 
Zenci nrk 

• s şampıyo 
kah~ aman 

150 bin seyirci tarafından seyredilen bir boks maçı 11n tarihçesi. Dempsey 
ve T uoney' den sonra Avrupa ilk kez olarak heyecanlı bir maç seyretti 

haber her şeyi altüst edebile
cek gibi güründü bana ..• 

Nevyork ... İlkfeştbı 

Çok zamau oluyor ki böyle 
bir şenlik görülmemişti. O gü
zel devirlerin bir daha dönmi
yectğine inanılmıştı. Dempsey 
ile Tunney gibi dünya şampi
yonlarının gandlarını hatıralar 
dolabına astıkları gündenberi 
hiç bir şey seyircileri gevşek
likten çıkaramıyordu. 

Hatta meşhur Kamera bile on
ları eylendiremedi, heyecanlan
dıramadı. Baer'le birlikte biraz 
ümitler de uyanmıştı. Bu deli
kanlı hem çapkın, hem de 
hoştu. Rinı;tte Kameraya: "Ko
ca elma buraya yaklaş baka
lım.,, diye bağırdığı zaman se
yirciler katıla katıla gülüyor
lardı. Fakat bütün bunlar ciddi 
şeyler değildi. Baer kendini 
tutamadı. Onu yükseltmeye ça· 
lışan neşriyat, o kadar kötü 
idare edildi ki tamamen kendi 
aleyhine çıktı. Gazeteler, Dan
siglerde etrafını alan genç kız
larla birlikte çekilen smokinli 
resimlerini neşrettiler. Baer 
daima elinde bir viski lrndehi 
olduğu halde görülüyordu. Hoş, 
fakat Ringte bir yer tutmak 
için on dolar ödiyen spor me
raklıları heyecanlar fışkıran 
ringte yumuşak bacaklı, soluk 
benizli bir dansör monden gör
mekten hoşlanmazlar. 

Ring ufukları adamakıllı ka
rarmıştı. Madison Square Gar· 
den zavallı hafif sıklet şampi

yonlariyle iktifa ediyordu. 

Bir akşam Mike Jakobs bizi 
çağırdı. Bugüne kadar fevka
lade sayılacak hiçbir şampiyo
nu meydana çıkarmış bir adam 
değildi. Onun şöhreti Madison 
Square Garden'in can düşmanı 
olmasıydı. Amerikanın en ta
nınmış 20 kadar kronikçisiyle 
birlikte bu çağrıya gittik. Ja
cobs bizlere sigaralar, viskiler 
ikram elti. Bu iyi alametti. 
Sonra söze başladı : 

- Boys, sizleri niçin çağır

dığımı anlatayım : Joe Louis -
Makq Baer önümüzdeki ey'.ül 
içinde Yankee Stadyumda kar
şılaştırıyorum. 

Bu haberinın tesirini anla
mak istiyordu. Amerika: ı kro
nikçiler ağızlarını bile açma
dılar. 

Mike Jacobs devam e~ti: 

- Anlaşıldı. itirazlarınız var. 
Louis renkli ırktandır. Max 
Baer ise ciddiğ değildir. Bu
nunla beraber şimdilik bundan 
daha eyi hiç bir şey yapılamaz. 
Her halde bir Braddock - Kar
nera maçı istemezsiniz ya ... 

Size bildirdi~im maç için ge
niş neşriyata başlamağa karar 
verdim. Bu maksatla 25 bin 
dolarlık ilk krediyi açıyorum. 

25 bin dolar bu sıkı zamanda 
oldukça mühim bir paradır. 
Mok zamanından beri bu ka
dar kuvvetli bir bütçeyle pro
pagandaya başlandığı görül
memişti. Oradan ayrılan kro-
nikçiler propaganda yazılarını 

hazırlamağa koştular. İçlerinden 
her biri Jacobs'ın kasasından 
daha fazla faydalanmak isti
yordu: Mikc bir göz işaretiyle 
beni yemeğe alıkoydu. 

- Boy, dedi. Sizi Louis et
rafında bir sempati hareketi 
yaratmağa memur etmek iste
rim. Birşey bulunuz ki ona 
karşı sem atileri arttırsın. 

- Louis zencidir. Can sıkıcı 
bir şey ... Platin saçlı bir yıl
dızla onu evlendirmeyiniz. lkisi 
de linç edilmekten kurtulamaz
lar. 

- Bilmem. Ne 
isterseniz yapınız, 

ltu söylediğimi ko
laylaştıracak bir 
çare bulunuz.Yalnız 

şuna kaniim ki Louis'nin zenci 
olması alakayı çoğaltmaya ya
rayabilir. Şu Habeşistan davası 
sayesinde çok sarih bir zenci 
hareketi vardır. Bu ırk hamle
sini bir hareket esası olarak 
ele alabilirsiniz. 

- Diyelim ki Louis bir Ha

beş şampiyonudur. 

- Budalaca birşey olur.Her 
kes bilir ki o Luizyanalıdır. 

Dedesi bir köleydi. Kendisi de 

daha bir yıl önce F ord fabri
kalarında işçi olarak çalışı

yordu. Başka birşey bulmalı. 
Yemekten sonra Jacobsla 

birlikte Louis'yi görmeğe gittik. 
Harlemeye vardığımızda boğucu 
bir sıcak vardı. Miki oldukça 

dık. Tam beş dakika Mike ve 
ben ziyaretimizin hedefini unut
muş gibiydik. O antrenruanıııı 

yapıyordu. Onun boks tarzına 
hayranlıkla bakmaktaydık. 

Yarım saat sonra bir 
masa başında toplanmış
tık. Uzun boylu zenci 

bir kadın bize ik
ram ediyordu. Lois 
içki kullanmadığın
dan bizi uslu uslu 
dinliyordu. Ellerini 
dizlerine geçirmiş 

daha ziyade 
beni dinlemek 
teydi. iki Ja
cobslara ge
lince Lois'nin 
menajeri Joe 

Lai ve kansı 
Jakobs'la Miki Jakobs bir ke-

narda rekamlar üzerinde görü
şüyorlardı. 

- Güzel heyecanlı bir maç 

yapmaktan memnunsun elbette 
değil mi Lois? 

Tatli bir çocuk tebessümüyle 
cevap verdi: 

- Elbette... Belki bu sayede 
evlenmeğe yetecek kadar pa· 
ram da olaeak ... 

Sordum: 
- Nişanlı mısın? 

lfaılrmde 11ü111ariş/cr 

fakir bir evin önünde durdu. ! 
Kapıdan bir avlıya girdik.Louis 
oradaydı. Bu genç boksörü 
Levinsky ile çarpışırken gör
müştüm. Silulıetinden derhal 
tanıdım. Bir dakika gözgöze 
geldik. Hiç bir söz konuşma-

Sıkılmış gibi cevap verdi: 
- Bilmem. 
- Seviyorsu.ı demek. .. 
içini çekti. 
- Sevdiğin ne iş yapıyor? 
- Şikagoda daktilodur. 
Canım sıkılmıstı. Zira bu 

Adı nedir? 
- Marva ... Merva Trotter .•• 
- Marva Trotter mi? Bu 

bir zenci adı ... 
Şaşkın şazkın bana bakb: 
- Elbette ... 
Yerimden kalkarak Jacob

sun yanına koştum. 
- Güzel, herşy 

dedim. En heyecanlı 
şeklini buldum. 

yolunda 
neıriyat 

Üç gün sonra Luiz ve ben 
Şikagodaki bir bankanın kapı
sında bekliyorduk. Luiz şık 
elbisesi, beyaz kasketile sevim
liydi. Heyecanından titriyordu. 
Banka memurları çıkmağa baı
ladılar. 

Joe haykırdı: 
- işte ... 
Kelimenin tam manasile gil· 

zel, zarif, minon bir Zenci kızı 
ile katşılaşmıştık. Bizi görünce 
hayretini saklamadı: 

- Hello Joe, diye seslendi. 
Birlikte yemeğe gittik. Ora

da gençkıza Joeyle evlenece
ğini haber verdim. Bu sözüm
den kızmış görünerek cevab 
verdi: 

- Bu da ne demek • . . Bu 
kadar çabuk evlenmek mi olur? 
Daha Joeyi sevip sevmediğimi 
bile bilmiyorum. 

- Yes .• Seviyorsunuz. Zira 
dünyanın en büyük boksorü
dür. Gelecek ay içinde milyo
ner olacak. llk maçını takib 
edecek gecede evleneceksiniz. 
Bu düğün Harlemde yapılacak 
ve yüz bin kişi düğününüzde 
hazır bulunacak. Sizin saade
tinizi alkışlıyacak ... 

- Ya bankadaki vazifem? 
- Artık bankaya gitmeğe 

lüzum yok.. Remington maki
nesi başında, hayat tüketmiye· 
ceksiniz. Siz Marva Trotter,Joe 
Louis'nin kalbini heyecanlandı
ran kadınsınız. Şimdi direktö
rünüzü görmeğe gideceğim. Sa
at dörtte hep birlikte tayya
reyle New-Yorka gidiyoruz. 

Bu hikayenin sonu malum
dur. Harlemin çılgın sevinç dal
gaları içinde yüzdüğünü görü
yoruz. Louis ırkının kahramanı 

olmuştur. O şimdi karısı Mar
vayla çok kuvvetli bir zenci 
neslinin banisi sayılıyor. Onun 
talii üzerine dükanlarındaki bli
tün mevcutlarıyla bahsa girişen 
zencilerin hepsinin yüzleri 
gülcl.i. 

Maç gecesi için düğün ha
zırlanıyordu. Fakat maç günü 
saat üç buçukta Louis'nin oda
sında kederli bir Louis ile 
hiddetinden kudurmuş bir Ja
cobsla karşılaşmıştım. 

- Ne oldu, diye sordum. 
Joe bana ıslatılmış bir kö

pek gibi yalvarırcasına bakh. 
- Mağlüp olursam Marva

nın benimle evlenmek istemi
yeceğiui düşünüyorum. 

Ben dl': kızmıştım: 
- Mağlüp olmıyacaksın bu

dala.. Sen Baeri bir elle ye· 
nersin. 

- Ya malüp olursam. 
- Marva bunun için seni 

terkedecek değildir. O seni 
seviyor. Onun melek çehre
sindeki saffetli sevgiyi görme
din mi? 

Daha binbir şey söyliyebi
lirdim. Fakat bir kez Moralı 

Ud/ 111 cıTİfi11iz -
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a r 
ye t o or usu 

Ha 
Ras 

eşin ul sal ka ra 
Seyum d ·· şünceleri or1Harb" 

er· e e esi ·· şmek üzredir 
sıklet merkezi Ogadendedir 

Adua'nın düşmaıı eline düşn:tüş o~ması · hiç Sıkışırlarsa demir yolunu tahrip edeceklermiş ? 
Bir ehemmiyetı haiz değildir. Zira bizim 

Mukavemet noktalarımız cok daha g-eridedir 
" 

Cibuti 15 ( A.A ) - Havas 
ajansı bildiriyor: 
Habeş asker kıtaatı Fransız 

somalisinin şimalinden Eritreye 
giderek Musaali dağmm cenu-Paris ••• 13 Teşrin 

Yazan ; Marc.el/e PRA T 
Harb başlamadan evvel, Ras 

Seyyum nezdinde on beş gün 
konuklamışbm. Bugün, karşı
laştığımız hadiseler karşısında, 
hatıralarımı incede-n ınceye 

' yoklıyor, onun yanında geçir
diğim günlerin her dakikasını 
yeniden ynşatmağa çalışıyorum. 
Onun hadiselere tekadcJüm 
eden her sözü ansızıu büyük 
bir anlam kazanıyor. Ras Se
yumun malikanesine varmadan 
ltalyan ordusunun Aduayı al
mak için geçmeğe mecbur ol 
duğu konaklardan geçtim. Ben 
küçük Habeş şehrini en son 
gören Avrupalıyım. Daha bir 
kaç hafta önce Ras Seyum or
dusuna mensup bir bölük, mu
z.ika sesile beni karşılamağa 

gelmişti. Sırmalı kordcnlarJa 
süslenmiş bir katıra binerek 
köye girdim. 

Bana Aduanın görülecek 
7erleri, mektebi ve kiliseleri 
gösterildi. 

Ras Seyum 1872 de Habeş 
imparatoru olan Johannes'in 
hafididir. Johannes dervişlere 
karşı yaptığı bir savaşta maktul 
düşmüştü. Bu hadise Meneliğin 
memlekette karışıklık çıkar
masına ve Seyum prensleri 
zararına olarak kendini impa
rator ilan ettirmesine yardım 

etti. Ras Seyumun babası Ge
neral Beratyeri ordusunun 1896 
da uğradığı bozgundan ğnce 
ltalyan bayrağının Adua üze
rinde dalgalandığını görmüştü. 

Şimdi babasının adını ve mev
kiini istihliif eden Ras Seyum 
yeniden sarayından kovulmuş 
bulunuyor. 

Bütün Aduayı kucaklıyan bir 
tepe üzerinde yapılmış bulunan 
bu mütevazi sarayda kaç defa 
Prens Seyumla birlikte dağla
rın mükemmel panoramasını 

seyrettim. Ras Seyum şöyle 

ıöyliyordu: 
- Dağlarımızı görüyorsunuz. 

ltalyanları bunlar durduracak, 
bunlar tutacaktır. Pek iyi ~ör
düğünüz gibi hiçbir harb ha
zırlığı yapmıyQruz. Zira her 
Habeş]i bir askerdir. Onlar 
doğuştan cengaverdirler. Ken
dilerine askerliği öğretmeğe 

hiç ihtiyaç yoktur. Bana ge
lince rolüm muayyendir: 

Biricik vazifem müstevlilerin 
ileri hareketini yavaşlatmaktır. 
Bu da büyük ordunun cephe· 
ye yetişmesine vakit kazandı
racak ve asıl muharebe o za
man başlıyacaktır. Aduanın iş
galine mani olabilirsem ne ala. 
Faltat bu şehrin düşman eline 
düşmesicin hiç bir ehemmiyeti 
yoktur. Zıra mukavemet nok-
tahmmız çok gerilerdedir. 

Sonra prens Seyum bana dö
nerek şu suali sordu : 

- Asmarada ne kadar ltal
yan toplandığını bilirmisiniz. 

Süküt ettim. O da ben de 
tebessüm ettik. 

- Siz elbette benden daha 
eyi bilirsiniz, dedim. Casu~luk 
vasıtalarınızı bana anlatır mı

ıınız ? 
Ras Seyum şübheyle bana 

baktı ve devam etti: 

• a.:; 

- Eritredeki renkli asker
lerin eski Habeşliler olduğunu 
unutmayınız. Bu askeri adını 

taşıyan askerler arasında bir 

çoklarının burada akrabalnrı 
vardır. 

Ras Seyum söz arasında: 
- l~tikbali aHah bilir. Her 

şey onun elindedir. Biz ne ya

pabiliriz? diyordu. Yine Adu

ada bulunduğum günlerde beni 

hayretten hayrete düşüren 

gösteriler yapılmış, Ras Seyu
mun çok ehemmiyet verdiği 

şeflerden Saik Salhabe Rilen'e 

nışan 

mışhr. 

takma 
Bu 

töreni yapıl-

adam Adiaro 
bölgesinin müdafiidir. Prens 

:>t Vlllll 

riyordu. Zira Snik hayatında 

33 harb knzanmıs olan bir şefti 
Bugün gazeteleı·de onun ölü-

munü okudum. Seyınun mitral
yoz şefi olan Caı:rnasmak Ade
ra tahsılini Almanynda ikmal 
etmişti. Gazete er onun da ö
lümünü kaydettiler. 

bunda hareket yapmakta olan 
bir Ita!yan kolordusunuo hattı 

. rica tını kesmiştir. Binlerce ltal
yan askeri bu bölgede üssül
harekeleri ile bütün irtibatları
nı kaybetmiş bulunmaktadırlar. 

ltalı;anlara teslim olan 
R c GU scıM·t•Un yanında 

200 ~dşi uardı 
Adis-Ababa, 15 ( A.A ) -

Muhtelif cephelerde kayde de
ğer bir şey yoktur. Genel se
ferberlik bitmiştir. Mühim as· 
ker kuvvetleri kendilerine gös-
terilen mc.vzileri tutmuşlardır. 

Bunlar cephelerde mevcud te
şekkü!lerle birleştirilmiş~erdir. 

İtalyanlara karşı mukabil taar-

ruz veya taarruzda bulunmak 
için lüzumlu o!an bütün hazır
lıklar yapılmıştır. Bu taarruzun 

"ltalyanlar Habeşistanı f ethedernezle:f,. 
burada ayakta duran bir tek Habeşli 

Meğer ki 
kalmasın.,, 

Parls, 13 (llkteşrln) 
• •••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ras Nasibu ltalyan uçakla-
rının açık, müdafaasız köyleri 
bombardıman edişlerinden de
rin bir nefret duyduğunu söy
lemiştir. Ogaden cephesindeki 
ordunun başkumandanı diyor ki: 

- Tafer - Catamayı bom
bardıman etmekle ne kazan
dılar? Yüzlerce kadın ve ço
çuk öldürdüler. Bize barbar 
deyenlerin medeniyetini dünya 
görsün ... 

Hararda yiğitlerin yiğiti sa
yılan 25 bin cengaver toplan
mıştır. Bunlar da cepheye gi
derek barba girmeğe bazır

dır]ar. 

General Nasibu şunları ila
ve etmittir: 

- ltalya, topraklarımızın en 
faydalı parçaları kend.sine 

verilmek şartile barışa razımış. 
Bize böyle barış cehennem 
gelir. Bir karış toprak verme-
yiz. Düşmanlarımız şunu iyice 
akıllarına yerleştirsinler: Habe
şistanı asla fetbedemiyecekler. 

Meğer ki, bütiln Habeş halkı 
ölmüş bulunsun... Harar yaki
nindaki sarplıklara varsalar 

asla çıkamıyacak
Uval-Uval, Gerlogubi 

civarında düşmanın ateşinden 

fazla müteessır olmakta isek te 

kaya gibi dayanmaktayiz. Ulus
lar Sosyetesinin sesi duyul
dukça çarpışacak, öleceğiz. 

Başbaşa harb etmek imkanını 
bulsaydık en ihtiyar Ha-

Tanklarla Habeş ph•ade-;i böyle 
mücadele ediyor 

Okulu 
ÇOCUK YUVASI 

Ehliyetsiz ellerden, rasgeleye bırakılmış bir halden ya'i
rularını kurtarmak istiyen ana ve babalar çocuklarını bU 
modern yuvanın mütahassıs ellerine terketsinler. 

Y ahlar ve Alsancak semtlerinden çocuklar evlerindeı> 
yuvaya otomobille gelip giderler. 

Kestelli eaddesi No. 80 
(3305) 1-15 

Telefon 2914 
s. 5. 6 
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•• ·~ ece 
Avam Kamarası 30 ağıtı acaktır 

dil~ondr~, .16 (Ö.R) - Genel seçim tarihi şim- görüşülmüş ve kurul Ccnevrede Bay Eden 
Şi~d.2? ıkınci te~rin olarak tesbit edilmiştir. tarafından komiteler:n faaliyeti hakkında 
Ju ıkı avam kamarası 30 ilk teşrinde fesho- gönderilen raporları müzakere etmiştir. Kabine 
si;acaktır. Bugilnlerde avam kamarasında dış aynı zamanda 22 llkteşrinde toplanacak olan 
n aaa, ltalyan • Habeş anlaşmazlığı ve Ce· parlamentoya ckonomsal ve finan~al zorlama 
lee~re kararlan hakkında yapacağı büyilk ıöy-- tedbirlerinin hcman tatbik! için ver1Jecek kanun 
vın ana h tI ı kab· a arını dış bakanı B. Samüel Hor layihalan iizerinde de meşgul o muştur. Bu 
lıne arkadaşlarına bildirmiştir. meselenin ve dış siyasa genel durumunun 

toplondra, 16 (Ô.R) - Kabinenin bu sabahki parlamentoda müzakeresi Uç gün süreceği 
antısında anlaşmazlığın siyasal .cephesi zannediliyor. 

• ••••G@-

Fransada yumr a 
HükUmet istiyen gazete e va 

''S l r:ar.L/.Z&'.LZ.ZZ/.X/""~..az/.Z21!J111111111111rzxzzz;!'iZ7.zr/./Z7.7.TI/L7.7ZZJ 

o ve sağ cena taki kabadayıları ancak böyle 
Pa. Bir hükiimet hareketsiz bırakır.,, Diyorlar 

Yali :~· 16 (Ô.R) - "Pari midiu gazetesi Komünist, Neü sosyalıst, Sosyalist. Cumhuriyetçi sos· 
llıiy s t ~e Radikal sosyalist partiletinin teşekil ettikleri halk cebhesinde dolayısiyle umumiyetle ehem 
olane ~ız geçenayan seçiminin bu defa ehemmiyet kazandığını yazıyor. Bu partiJer ananalara bağlı 
A.Ylıı enatodaki eski kuvvet müvazenesini sol cenah partileri menfnatına bozmağa çahşacaklrırdır. 
dıı . gazete bu seçimin Radikal sosyalist partisinin siyasal kongresi arifesinde Fransanın iç ve 
•nla ııyasası üzerinde etkili olacağı bild!rilmektedir. Özel olarak halk cephesinin ltalyan - Ha be~ 

ac6ttıatlığı karşısında takındığı durum buna yol açmış bulunmaktadır. 
dtYıf epeş d' Ust gazetesi de yumruk sahibi hlikfımetin Fransada sol ve sağ cennhlardaki kahn
Ya.zrn arık hareketsiz bırakmak suretile otorite kurabileceğini, fakat asıl unutu'an işinde bu olduğunu 

a tadır. 

Fak 
ha 

c rg 

or 
• r n z ı 

o 
Cenevre, 16 (Ö.R) - 16 ncı maddenin ltal- men'i i~inin bir çok güçlüklerle karşılaşacağı 

yaya tatbiki için teşekkül eden uluslar sosyetesi ve ltaJyaya yapılacak ithal •t ıımbargosunun 
üyesi devletler konferansı iki cepheden çalış- tatbiki daha kolay olacağı görüldüğünden bu 
masına devem etmektedir. Bir taraftan Italyaya ikinci metod daha ziyade tercih edilmektedir. 
karşı alınacak zorlama tedbirlerinden zarar Ekonomsal tali komite ilk önce ltalyayn de· 
görebHecek devletlere karşı karşılıklı yardım mir ve krom gibi harp endüstrisine elzem ilk 
meselesi görüşülürken diğer taraftan ekonomsal maddelerin, makina aletlerin ve otomobil ve 
zorlama tedbirleri lali komitesi Londra ve kamvon gibi nakliye vasıtalarının ihracı ambar-
Paris tarafından yapılan teklifler üzerinde gosuna karar vermiştir. 
görüşmelerine devam etmiştir. lngiliz hü· Tetkik edilen diğer mesele de zorlama ted-
kumeti Italyan ihracatının durdurulması le· birlerine iştirak etmiyen devletlerin yapabile-
hinde bulunurken Fransız hükumeti daha ziya- ceği ttansit ticaretidir. Bunun da men'i için 
de ltalyaya harb endüstrisine yarayacak bazı Jaı.ımgelen tedb;r]er düşünülmektedir. 
ilk maddeler ihracının ambargosu usulünü ter- Bununla beraber komitenin ekonomsal zorla-
cih etmektedir. Komite üyeleri en müessir ve ma tedbirleri hakkında vereceği kararların tat-
cn az z.smanda tesirini gösterecek zorlama ted- biki birkaç güne bağbdır. Çünkü bu tedbir 
birlerinin kabulü lehinde hemen hemen müttefik karşılıklı yardım komitesinin karaiyle de il· 
bulunmuşlardır. Bu bakımdan İtalyan ihracatının gili bulunmaktadır . 

:O••••G 

. USSO 
., 
ye öğüdler çoğalıyor 

n i eri g·tme, diy rlar ... '' a 
Paris, 16 (Özel) - Bugünkü Fransız gazeteleri B. Mussolini'ye verilen öğüdlerle doludur: 
Ouest - Eclalr gazetesi diyor ki: Geçirdiğimiz saat kesindir. İlk teşrin ayının bu birinci oı. 

beşi önemli bir yer tutacaktır. B. Mussolini bilmelidir ki, Habeşistan içinde daha ziyade ilerile· 
meğe kalkışmakla süel muvaffakiyetleri gittikçe azalacak ve orada yaptığı her bombardıman 
kendisine bir takım dostlar kaybettirecektir. 

Llyon R pubDlcan gazetesi de aynı mutaleadadır: 
Mussolini kimseyi dinlemeden harba girdi ve mücadeleye gişti. Bu işde o prestiş davası pe· 

şindedir. Fakat kuvveti bir tarafa bırakıb da müzakere yoluna girçcek otursa bu davadan b6· 
yülmüş olarak çıkacak ve harbdan kazanabileceği menfaatların muadilini görüşme yolu ile de 
lrnz anabilecektir. 

"Progres de Lyon,, gazetesi diyor ki: Framıa barba ıon çekmek için bütün vasıtalardan 
istifade etmelidir. Doğu Afrikada harb devam edecek olursa Avrupa ban~ı da tehlikeye girecektir 

"Eclalreur de Nice,, de şöyle diyor: Fransa bütün kuvvetlerini barış çarelerini bulmak için 
kullanmalıdır. Bunun için de ltalyanın meşrfı talebleri is'af edilmelidir. 

o 

teDİ ekonomsal zorlama tedbir· 
lerinin tarihsel bir örneğin 
hatırlatıyor: 21 llkteşrin 1806 
da imparator Napolyon Bun • 
part Berlindel neşrettiği karar
name ile lngilterenin ekonomsal 
alıJokasını ilan etmiş, oraya 
mal gönderilmesini ve ondan 
mal alınmasmı yalnız Fransa 
için değil, onun işgali altmda 
bulunan veya onunla dost ge· 
çinmcğe mecbur bulunan Av· 
rupa ülkeleri ıçın yasal 
etmlşti. Fakat ablukanın ta· 
marn olmaşı için Rusya ile 
anlaşmak lazımdı Muvakkat 
oJarak tilsittc bu temin edildi. 
Fakat ablukada y\ne yarık 
kendini 1 gösterdi. Şimdi de 
bu yarık kendini gösterecektir. 

Ka lı bir nümay·ş ya tılar 

i~gilte -e, Ital11 an··-ı .. _. · ~ J Akdenizde b ·· yü .. 
ır k t . . 

. lstanbuJ ~ve o asın e :nıyor 
bıı- tek 

8 

1~ <?zel) - Romadan bildiriliyor: Italyan ga7.eteleri 
llıtışlardır esi ~l~nde lngiltere hücumlarını en ateşli bir şekle sok· 
letenin · ngılız siyasa!lında tevcih edilen bu hücumlarda lngil· 
ol arnacı ltal H b . llıağa h 

1 
ya- a eşıstan arasında gittikçe daha kanlı 

denizde ha._ş ıyan bir harbın knüne gecmek değil ltalyanm Ak
tlıek, ltnl uyUk bir kuvvet olarak mevkiine ölüm darbesi indir-
d· .. Yanın s· 1 . 

Yorlor ''L ıynsa ' ekonomık ve süel varlığını yıkmaktır 
'" . avaro F . t • • ' 
d 

Yılnıaz b' _ aşıs a,, gazetcsıne gkre logıltere karşısında 

Cenevre, 16 (Özel) - 16 mçı maddenin tatbiki için Uluslar 
Sosyetesi üyosi devletleı· konferansı bu akşam sant 17 ,30 da 
genel kurul halinde toplanmıştır. ltalyaya karşı tatbikine karsr 
verilen silah ve harb gereçleri a:nbargosu hakkında silel eks· 
perlerin raporları tedkik edilmiştir. Bu ambargo hemen tatbik 
olunacaktır. Konferans devletlerin uluslar sosyctc~i pQktının 16-
ıncı maddesine göre, ytiklendikıeri yükenle l·endi sna yasalar1<r 
nın telifi hnkkındaki jüristler raporunu da almıştır. Konferans 
nihayet Avrupadnn çok uzak olen Arjantin v Oruguvay gibi 
bazı uluslar sosyetesi üyelerinin özel durumlarını gözönünde 
bulundur .nuştur. 

lstanbul, 16 (Özel) - Atina Ajansı bildiriyor: Venizelist ve 
komünistlerden bir grup dün akşam saat 19,30 da Meşrutiyet 
meydamnda Curnhurjyeti alkış 'amışlnr ve bir polis memurile 4 
ldşiyi yaralnmışlardır. Polis derhal sükun te"İs ve dört kişiyi 
tevldf etmiştir. [ç bakanı n şerettiği bir tebliğde hükumetin bu 
gibi hollerin tek~rrUrllnü mu maha ile karşılnmıy cağını ve ka
nunu bütün oiddetile tatbik deceğini bildirmişf r. Meydan derhal 
mutııt mınızara&ını almıştır, 

... 
ğret enlerin- Ka:ran 

Ankıır;ı, 16 (Özd) - Gazi f~biye :Enstitüsü bedc.a ve ckitinı 
kurulunun 6ğretmenleri hnv:ıcılıj< kfDJunun öneıuini gözönüne 
alarak çok yerinde bir karar ~Q~!ş4:::rrlir. Bu luırardl'\ okulun 
resmiğ deraleri arasında uçak plol6r, modcfciJik ve paraşüt 
sporlarını da cldemeği gerekli iörmüşferdir. ikinci ve son sm!f 
olsurlılr haft d bir •öğleden sonrcı Türk im unun uım nl~!ı. ö~
retmenleri Banobim ve Ramanofta çalışacaklar ve ders bıtırımın 

evirme· ır duşman olarak ltalyan faşiımini gördüğü için ouu 
haı.Yan ge çalışıyor. Gazeteler, davanın şekli değişti. Bir Habeş

ayrış~ası vardır, diyorlar. 
.R - Bu ün Adenle Harlum arasında yeni bir 

sa baka 
ISTANBUE 16 (Telefon) - DUn lstsnbulda Sovyet güreı· 

çilerile yapıhı~ son müsabakada 2 - 4 A. takımımız galip 
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nameye ilave edilen bu ııı• e 
alakadarlarca bilinmek üzer 
ilan olunur. 

Ecnebi gazetelerinin 
ltalya 've Habeş meselesi hak-

kındaki mutalaaları 
Istanbul, 16 (Özel) - Tay-

1ı1is gazetesinin Paris muhabiri 
B. Lavaı 'ın iddia edildiği gibi 
Italya ve lngiltereye Habeş 
meselesinin halline dair mufas
sal bir plan verdiğini zannet
mektedir. Muhabire göre bay 
Laval'ın elçiyi ve bu vasıta 
ile de lngiliz hükumetini ve 
Petit Pari• gazetesinin baş 
makalesinde gösterilen istika
mette bir harekette bulun
mağa davet etmiş olması 
muhtemeldir. Bu davet son 
haftalar zarfında pek fazla 
takviye edilmiş olan lngiliz 
donanmasının yeniden azaltıl
masına matuftur. 

Habeşistana gelince; B. La
valin Uluslar Sosyetesi manda
sının ve ıtalyanın hususi men
faatlerinin tanınmasından ancak 
genel tabirlerle bahsettiği bil
dirilmektedir. 

Bay Laval Italyanın Libyaya 
gönderdiği takviye kıtaalannı 
geri çekmek suretile ilk adımı 
atmasını ve bunun için de ln
gilterenin ikinci adımı atmasını 
temin etmesini beyhude yere 
teklif etmiştir, Bay Lavalın 
elçiye Bay Musso1ininin lngiliz 
ulusu hakkındaki iyi ve mü
said niyetlerine dair sarih bir 
beyanat yapması Iazımgeldiği 
nin vtelkin ettiği de ilave 
edilmektedir. 

Dcyli Herald gazetesinin 
diplomatik muhabiri Bay 
Lavalan dün akşam Londraya 
gelen sorumuna İngiliz kabine-

l'inin verdiği cevapta İngiliz
italyan münasebetlerinin de
vamlı bir barışa dayandığına 

kanaat hasıl olmadıkca lngiliz 
filosunun Akdcnizde kalacağı 

bildirilecektir diyor. 
Niyoz Kronike gazetesinin 

Paris muhabiri bay Lavalın 
lngiliz büyük elçisine Fransız 

matbuatının gittikçe artan infi
alini hatırlatarak ekonomik ted 
birlerin alınmasıadaki sür'atten 

1 
bu haleti ruhiyeye iştirak etti
ğini bildirmiş olduğu zannm
dadır. 

Bay Lavalin elçi ile süren 
iki saat görüşmesini memnuni
yeti mucip bir netice verme
diği de bu muhabire söylen
miştir. 

Milinoda : Del Popola gaze
tesi yazıyor : Ingilterenin ltal
yaya harp etmeğe karar ver
miş olduğu zannediliyor. lngil
tere bize karşı hücum etmek 
ıçın her türlü hazırlıklarını 

yapmıştır. 

Şimdi hükumetlerin dikkat· 
]erini bu noktaya çevirmeleri· 
nin tam zamanıdır. lngiltereyi 
ltalyaya karşı bir taarruz ha
zırlamakta olan bir millet ola
rak Uluslar sosyetesi Kellog 
m:sakını imza edenlere haber 
vermek lazımdır. 

Polo D'ltalya gazetesi zahiri 
tedbirler için vesile teşkil eden 
Britanya imparatorluğunun İtal
ya tarafından tahdidi suretin-
deki lngiliz iddiasının yerinde 
olmadığı vakayi ispat ediyor, 
diyor. 

ltalya Britan.ya imparatorlu
ğunu tehdit etmiyor. Bilakis 
T sana gölünde mavi Nilde ve 
ayaklarında Britanyanın men
faatlarına riayet edecektir. 

Istanbul, 16 (Özel) - Sulhu 
korumak için Franscl tarafından 
sarf olunan çalışmadan bahse
den Morningpost gazetesi 
Bay Mussolinin zecri ted
birler karşısında eğilmiyeceğini 
sandığını ve ancak kendisinin 
tayin edeceği vakıt gelince ko-
nuşmalara başlamak temayü
lünü gösterdiğini yazmaktadır. 

Bu gazete diyor ki: Vukuat
ta da bu şekilde inkişaf ediyor. 

lngiliz hükumetinin emumi 
hattı hareketi uluslar sosyetesi 
tarafından mühürlenecek bir 
hal sureti elde etmek arzusun
dan ilham almaktadır. 

lngiltere hükumeti itayanın 

Habeşistandaki muvaffakiyetini 
meşru gösterecek bir sulhu 
kabul etmemeğe azmetmiştir. ............ 

Barış teklifleri 
lstanbul, 16 (Telefon) - Lavalin birçok barış şartları teklif 

ettiği hakkındaki şayiaların doğru olmadığı Londrada söyleniyor. 

Anadolu ajansına Romadan bildiriliyor. Muhasamata nihayet 
verilmesi gayesiyle yapılacak görüşmeler burada büyük ümit
ler besletmemektedir. 

lngilterenin uzlaşma isteğinin gerçek olmadığı kanaati vardır. 
Over gazetesi barış teşebbüslerinden bahseden bir makalesinde 

diyor ki: "Mussolininin Diğre mıntakasında ltalyan himayesinde 
yeni bir krallık· ihdasına ve Ogadan mnıtakasının da ltalyaya 
verilmesini istediğini yazmakta ve bununla beraber ltalya Ha
beşistanın diğe~ .. kısıml~ın4a -~.a bir nevi inhisar tesisi arzusunda 
bulunduğunu bildirmektedir.· · ~ ·· •. .. 

Mısırın Müdaf aclsi 
Istanbul 16 (Özel) - Mısır müdafaasını tanzim için hazırlıklar 

d evam ediyor. lngiliz vapurlarından mühim miktarda mühimmat 
ve piyade ve topçu kıtaları çıkarılmaktadır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
kırılan Louis beni d inlıyecek 
değildi. Bu halde ringe çıkma
sına müsaade edilemezdi. Ja
cobsa hitab ettim. 

- Jacobs çabuk giyin. Ben 
Marvayı şimdi bulacağım. İzdi-
vaç tezkeresini alaca~ım. Şimdi 
bu çiftleri evlendireceğiz. 

Louis saadetten parlıyan ve 
yaşaran gözlerle bana bakı
yordu. 
Akşam on dokuzuncu sırada 

Misters Louis adını almış olan 
Marvayla yan yana oturuyor
dum. Küçük daktilo ürkmi_!9 
gibi bana sokuluyordu. Oııda 
öyle bir his vardı ki ıu yüz ~m 
bin seyircinin müthiş çığlıklıır 

halindeki heyecanının tas.r.:ıil dı 

sına meydan vermeme1
d: için 

Ringi baştan başa saran, 5000 
'polisle , birlikte herıey aanki 
onun üzerine yıkılacaktı .... · ., -

sonsuz benzeyen sahanın et
rafında toplanan ve bütün 
varlıklarıyla Louis'nin şansına 
oynıyan 80 bin zenciyi göster
dim. Maç bittiği ve Louis za
ferini alkışlıyan bu koskoca 
halk yığınını selamlamak için 
ellerini kaldırdığı zaman Marva 
sevincinden hınçkıra hınçkıra 
ağlıyordu. Sonra Louis ile bir
likte bizi Harleme getiren tak
side de aynı heyecanı muha
faza etmekteydi. Harlem coş
muş bir nehir gibiydi. Orada 
herkes ayaklanmış, Habeşista
nın istiklali ve Louis'nin zaferi 
şerefine gösteriler yapıyordu. 

Joe soğukkanlılığını muha
faza ediyor ve parmaklariyle 
karısının arkasını okşarken 
nazarlannı uzak ufuklara dik-
miş gibi dalgın görünüyordu. 
Joe zaferini tetviç eden saade-
tini diifünüyordü: 

il • 
~ Borsa Haberleri 

DUn Borsada \ 
Yapllan Sallflar 
~ 

Uz Um 
Çu. Alıcı Fiat 

1900 Üzüm kurumu 6 50 8 25 
975 Jiro va Şü. 5 25 16 
720 Ş Riza Halef 6 62 13 
603 H Z Ahmet 6 25 12 75 
521,S inhisar ida. 5 7 62 
503 M J Taranto 6 25 14 
488 Vitel ve Ş 7 37 10 25 
403 Y 1 Talat 6 14 I 
306 T Debbas 5 75 11 
193 K A Kazım 6 75 13 25 
170 H Alanyalı 6 25 8 25 
138,5 D Arditi 6 50 14 
118 H Alyoti 8 25 12 
98 P Paci 9 25 13 50 
91 Koo ittihadı 8 10 75 
80 Albayrak tic. 7 50 8 50 

• • 
1 
Okurların 

Dilekleri 
• Muğlalıların 

Muğla llbayından 
Ricaları 

Muğladan yazılıyor; 

Muğla - Aydın postasını üze
rine alan müteahbid Aydın -
Muğla ve Muğla - Aydın ara
sında hergün otomobil seferle· 
ri yapmakta olduğu halde pos
ta haftada beş gün gelip git-
mektedir. Halk işinin daha ça
bık görülmesi için hergün pos-
taların gidip gelmesini pek 
haklı olarak istemektedir. Muğ
lanın sayın llbayından halkın 
bu dileğini yerine getirmesini 
bekleriz. 

76 Ş Remzi 6 7 25 r•---------·~ 70 Beşikçi bi. 8 9 

SADIK 

62 B S A lazraki 6 75 7 75 
46 M B Koo 6 75 7 75 
46 Şınlak Z bi. 8 25 9 
40 J Tkranto M 7 50 9 50 
28 S Süleymano 10 50 11 50

1 
28 Len Reciyo 6 62 7 75 
21 Ç Taranto 5 50 6 25, 
5 S Emin 11 11 251 

7730 Yekun 
312495 dünkü sa tış yekunu 
320225 umumi satış yekunu 

i ncir 
Çu. Alıcı 
890 Muhtelif 

Halkevinin ilk 
Kurslar! 

Halkev:nden : 

Para Piyasası 
16-10-1935 

Alış Satış 
Mark 50 20 50 70 
İsterlin 614 50 619 50 
Fr. Frangı 8 28 8 30 
Dolar 80 05 79 45 
Belga 21 10 21 45 
İtalyan lireti 10 20 10 30 
lsviçre Fran. 40 85 41 10 
Florin 85 85 50 
Kr. Çekoslo. 5 24 5 27 
Avstr. Şilini 23 50 24 

ve orta 
açılıyor 

~ 
tahsil 

Halk dersaneleri ve kurslar şubemi:ı, geçen yıl olduğu 
gibi, bu yı l da ilk ve orta tahsil kursları açmağa karar 
vermiştir. Kurslar Arapfurunundaki Duaılupunar ilk oku
lunda açılacaktır. Kurslara devam etmek istiyenler her gün 
öğleden sonra Bahribabadaki Halkevine giderek ve birer 
fotoğraf vererek kayıtlarını yaptırmalıdırlar. 

Kursların ne zaman açılacağı ve derslere hangi saatlarda 
başlanacağı ayrıca ilan edilecektir. 

Sayım Ve rol 1'Peemorlc-, rı· 
nın Dikkat Nazarına 

18 llkteşrin Cuma günü saat 10 da ve 15 de Halkevinde 
sayımın ne suretle yapılaca~ına dair izahat verilecek ve tatbikat 
yapılacaktır. Yukarıda gösterilen saatlarda kontrol ve sayım 
memurlarının Halkevinde bulunmaları rica olunur. 

17, 18 3399 (3308) İLBAYLIK 
Ei 

Sayıın ve k ontro 
dik at nazarınB: 

me murlarının 

1 - 20 llkteşrin Pazar günü sayım ve kontrol memurlarını 
mıataka larına nakledecek otobüslerin durak yerleri ile hareket 
saati ikinc! maddede gös~erilmiştir. Sayım ve kontrol memurla
rının o saatte otobüse binmeleri lazımdır. Bunlardan başka 
vasıta yoktur. 

2 - Karşıyakadan hareket vapur iskel~si önünden saat 6/30 da 
Bayraklıdan 6/45 
Güzelya lı gazinon önünden 6/30 
Halkapınardan Alsaocak yolu ile 6145 
Hükumet önünden 7 de 

3 - Karşıyakadan, Güzelyalıdan, Halkapınardan, Bayraklıdan 
Jzmire doğru hareket edecek olan bu otobüsler güzergahtaki 
sayım ve kontrol memurlarını alarak lzmire geleceklerdir. 

4 - Otobüsler parasızdır. Sayım ve kontrol memurları elle
rindeki kırmızı tebliğ varakasını göstermeğe mecburdurlar. 

17-18 3398 (3307) llbayhk 

En .. laki milliye müdürlüğünden: 
Birinci kordon balıkhane altında 4 numaralı dükkan 192 
Sinekli kazanlı kuyu mevkiinde 4 dekar 595 metre tarla 12 

11 profitilya kilisesi kale altı mevkiinde 13 dekar 785 32 
metre tarla 
Sinekli kazanlı kuyu mevkiinde 6 dekar 433 metre tarla 
Halkapınar çatalçeşme mevkiinde 284 numaralı ev 
Bayraklı Salhane Menemen caddesinde 27 numaralı ahır 
Tepecik Alman kulesi civarında yeni mahallede 461 
numaralı baraka 

47 
53 
16 
15 

Darağaç Margale altın sokağında 3~eski33-27taj No dükkan 48 
Buca özdemir sokağında 10 numaralı dükkan 67 
Yukarıda yazılı emvalin bir senelik icarına haddi layıkile ta

lip zuhur etmediğinden on gün müddetle temdidine karar veril
miştir. Taliplerin 24-10-935 perşembe günü saat 15 de Milli 
Emlak müdüriyetine müracaatları. 3409 (3313) 

Lira 
Osmaniye Karaosman oğlu hanı dahilinde 26-42 N. oda 73 
Yukarıda yazılı odanın mnlkiyetine bu kere yüzde yirmi beş 

zamla talib zuhur ettiğinden on gün müddetle temdidine karar 
verilmiştir. 

Ahcılann 24/101935 peqemt,e pi .uat 15 de Milli Emlak 
• tine ri. . . 3411 13312) . 

İzmir Ş3rbayhğından: 
1 - Beher adedi on iki lira 

(tamamı altı bin lira) muham
men bedelli kadranları kuru 
nevinden Turbin sisteminde 500 
adet su saab başkatiplikteki 
nümune keşif ve şartnamesi 

dairesinde 1-11-935 cuma günü 
saat onda kapalı zarf usulüyle 
yapılacak eksiltme ile alına
caktır. 

iştirak için 450 liralık mu
vakkat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubu kapalı 
ve mühürlü teklif mektubuyle 
birlikte aynca kapalı ve mü
hiırlü ve üzerinde hangi işe 

ait olduğu yazılı bir zarfa ko
nup eksiltme yapılmadan bir 
saat evveline kadar şarbaylığa 
verilir. 

2 ~ Beher adedi on beş 

(tamamı 1560) lira muhammen 
bedeJli belediyemiz muhtelif 
şube memurlarına yüz dört ta
kım elbise 1-11-935 cuma günü 
saat onda açık eksiltme ile 
yaptırılacaktır. 

Bu işe müteallik nümune ve 
şartnameler hergün başkitip
likte görülebilir.iştirak için 117 
liralık muvakkat teminat mak• 
buzu veya banka teminat mek
tubuyle söylenen gün ve saata 
kadar arttırma ve eksiltme 
komisyonuna gelinir. 

3 - Beher adedi on iki (ta
mamı 888) lira muhammen be
delli belediyemiz zabıta me
murlarına 74 takım kapot 1-
11-955 cuma günü saat onda 
açık eksiltme ile yaptırılacak
tır. Bu işe müteallik nümune 
ve şertnamesi hergün başka

tiplikte görülebilir. 
İştirak için 67 liralık muvak

kat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubuyle söy
lenen gün ve saata kadar art
tırma ve eksiltme komisyonnna 
gelinir. 

4 - Beher adedi beş (ta
mamı 370 lira) muhammen be
delli zabıtai be!ediye için 74 
çift potin 1-11-935 cuma günü 
saat onda açık eksiltme ile 
yaptırılacaktır. Bu işe müteal
lik nümune ve şartnameler her 
gün başkatiplikte görülebilir. 

iştirak için 28 liralık muvak
kat teminat~akbuzu veya ban
ka teminat mektubuyle söyle
nen gün ve saata kadar ko
misyona gelinir. 

5 - 300 lira bedeli muham
menli Başdurak caddesindeki 
yiız on sayılı dükkan başka
tiplikteki şartnamesi veçhile 
1-11-935 cuma günü saat onda 
açik arttırma ile bir sene ki
raya verilecektir. 

iştirak için 23 liralık muvak
kat temina makbuzu veya ban
ka mektubuyle söylenen gün 
ve saata kadar komisyona ge
linir. 

6 - 80 lira bedeli muham
menli Peştemalcılardaki 104 
sayılı arsa başkatiplikteki şart
namesi veçhile 1-11-955 cuma 
günü saat onda açık arttırma 
ile bir sene kiraya verilecek
tir. iştirak için yedi liralık mu
vakkat teminatla söylenen gün 
ve saata kadar komisyona 
gelinir. 

7 - 400 lira bedeli muham
menli Bahribaba parkının has
tane cihetindeki 43-1 numaralı 
benzin tulumbası başkitiplik-

teki şartnamesi veçhile 1-11-
935 cuma gü saat onda açık 
arttırma He bir sene kiraya 
verilecektir. iştirak için otuz 
liralık muvakkat teminatla söy
lenen gün ve saata kadar ko
misyona gelinir. 

Şarbay 
Behçet Uz 

Francala ekmek ununun 
Evsafı I 

A - Rengi gayet beyaz 0 a· 
cak. . de, 

B - Pek ince toz baha le 
yumuşak ve Lemsi latif olacl ' 
lezzet ve kokusu eyi olacak. 

"f kO' C - Eseri acılık ve ku 
kusu bulunmıyacak. r 

D - Ecnebi unlar buluolll 
yacak. . 1• 

E - Elek bakiyesi biç 0 

mıyacak. (Elek numarası 8) i 
F - Madeni ve kioıYe' 

maddeler bulunmıyacak. 
1
..,,. 

G - Beyazlaşbrılmıf 0 

yacak. dell 
- H - Rutubet yüzde 13 

fazla olmıyacak. f ı· 
i - Kül yüzde O, 70 den 1 

la olmıyacak. tiki 
1 - Guluteni pek ele5 de 

olacak ve kuru guluten y~ı de 
12 den ve yaş guluten yuı 
36 dan aşağı olmıyacak. f 'k 

K - Hamiziyet asit sili ~ı· 
hesabile 0,08 den fazla 0 

yacak. fı 
F rancola ekmeğinin e\fSI arı, 
A - Kabugu parlak! 5k15• 

kabili inkisar olacak ve ıç ,. 
mına tamamile yapışık bu)ull e· 
cak. İçle kabuk arasında ~.~ 
niş boşluklar olmıyacak, ya 
bulunmıyacak. (30) 

B - Kabuk yüzde otuz 
dan aşağı olmıyacak. ce 

C - İç kısmı son . dere et 
beyaz olacak ve gözlerı gaY kli 
çok ve muntazam olacak.Rei,.. 
lekeler benekler af mıyaca~, oJI 
mur edilmemiş ve pişmeınıf 
topakları bulunmıyacak. d· 

D - Kum ve sair katı ııı• 
deler bulunmıyacak. d· 

E - Ecnebi ve kimyevi ııı• 
deler bulunmıyacak. ı;tif 

F - Lezzet ve kokusu b'' 
olacak, ekşi olmıyacak "e bile 
miziyeti (sülfirik asit besa dil· 
ve kuru ekmekte hesap e 11 
ınek üzere) yüzde 0,4 den faı 
olmıyacak. ..,1 

G - Rutubet (kabuk kt5ol· 
hariç) yüzde 45 den fazla 
mıyacak. 1,. 

H - Ekmek üzerine bU 
m~ç sürülmiyecek. fJ ti 

I - Diğer kimyevi va~ı 
0
r,. 

kuru undaki vasıfların ayoı4) 
cak. 3412 (331 

Göz He~imi 
MITATOREL 

Adres - Beyler N um•;, 
Zade sokağı Ahenk ıııa 
baası yanında. 

Numara: 
Telefon: 

ilan 

23 
3434 29) (2 ,,_ 

U" 
1 - 20 İlkteşrin sayılJl tye 

nü polis ve zabıtai ~ele 1<itı' 
merkezlerjnde nöbetcı be 
ve ebe bulundurulacaktır. bb't 

2 - Kemeraltında S~ıııet 
eczanesi, Karantinada ~ .,ıo 
Eşref eczanesi, Karataş 8 

eC' 

eczanesi, Kemerde Keme; aŞ• 
zanesi, Eşrefpaşada Eşre P alı 
eczanesi, Alsancakta Alsa~58t 
eczanesi, Karşıyakada k .,e 
Nuri eczanesi, o gün açı 
nöbetçi eczanelerdir. 0Uı 

3 - ihtiyacı olanların P le' 
ve zabıtai belediye ınerke~.e' 

k ·ıer" rine telefonla veya be çı .. ,t 
··ra''" ya polisler vasıtasile mu k 

etmeleri. Ilbayh 
4
oa 

17-18 (3309) 3 "-"' 

. 17-22-27-31 (3315) 3413 il A 

. - Francola ekmek ve un 80 fırı., 
evsafları aşağıda gösterilmiştir. Sayım günü bilumum gılJ' 
İlan tarihinden itibaren bu ev- ve mağazalar kapalı ol~ca ·110 
safı haiz olmıyan francola çı- dan ve sayımın bittiğiodı :Jıİ~ 
karan fırıncıların ve satıcıların eden top atılıncaya ka .,8 d"' 
ellerindeki francolalar musadere kimse ditarıya çıkmıyaca~0 ~ 
edilmekle beraber fırıncılar ve herkesin ihtiyaçlann~ il~r 01'' 
sahcılardan ayrıca nisbi para önce tedarik etmeler• ~..ı..k 
cezası alınacakhr. nur. JJbaJ,. 
. Beledi e encümeninin 15---=t:..=-0-_·.---'-__ 17,18 3401( ssı 
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Sahibinin Sesi 
EN SON ÇIKAN PLAKLAR LiSTESİ 

MÜNİR NUREDDlN 

FE 83 ( Her gün o güzel sahile 
Cemile kız 
FAZİLET 

AX 1357 ( Neden böyle ôurgunsun 
Kaşlarım bana çatma 
MÜZEYYEN 

AX 1858 ( Mecnun 1 ci kısım 
Mecn:.ın 2 ci kısım 

AX 1859 

AX 1860 

AX 1861 

AX 1862 

AX 1863 

AX 1864 

AX 1855 

AX 1856 

KÜÇÜK NEZİHE 

( 
Bir bahar akşamı 
Nafile gülme 

NAZİLLİLi AHMET FEVZİ 

( 

( 

( 
( 

Niğdem. Türkü 
Talas yolları. Türkü 
PERİHAN 

Rakıcılarız biz 
Yıldızlar parhyor 
S 1 T K l Baba 
SöyJenmez ötesi 
Mahmwc Şe11ses ve Sıtlu Baba 
Sıtkı Bi'hanın mektebi 
MU S TA. FA 
Başım senin göysünde 
Fer yad eder bu gönül 

Urfah MEHMET 

( lbrahimi hoyrettı 
Urfalıyım ezelden 

MANDOL{NATA 

( lzmir kasap havası 
Re,10!!!11 Sil /Ja havası 

AVYERI 

( Soferaki 
Çahpina 
51 ., .. e 

DAiMÖN MARKALI 
B 

tenk~.d~urrıaralı fener iki yüz metrelik olup kapaklı ve üç 
Ziy 1 ır. lsteniJdiği zaman kırmızı ve yeşil ve beyaz yanar. 
llıt ayı uzaklaştırır, yakınlaştırır ve arkalııo.rmda askıları 
k vcuttur E · t ' b··t·· d.. ··h t •ıa · n son sıs em oıup u un unyaca şo re 

nrnıştır. · 
Zab'ta 

r--ı-.1:·~0;,.,v~e muhaberatta kullanılır. 
DEp ~LJ'JJr.L7'7JZ/7Z7Z7:ZJllfiP~UZ.D11!21BllfD• A OSU : lzmirde Suluhan civarında 

na_dolu Hurdavat mağazası 
Ödemişli Hüseyin Hüsnü ticarethanesidir 

1 

!!lJ MEVSiMDE NEZLE 
l~ BÜYÜK BİR AFETTİR 

"t.1VAYIN, OTOBÜSUN, VAPURUN mikroplu 

lia"asındo::n SELAmET ile kurtulursunuz 

s~lihuet Ferit Si~i nede~en baıka menenjit, 
haat 

1 
grıp ve agız burunla yol bulan 

b a •klar1 

k
•,trakrnaz... Selamet Fe•ı•t Başka isimli ben· 

k & zerleri size bot va
aybett' · ırır. 

lJ. DEPO: !S. FERİT SlFA ECZANESı . 

Dainr.a Sabit Daima Tabii 

Juvantin aç Boyaları 
INGİLIZ KANZUK eczanesi laboratuarlarında hazırlanan Ju

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

Juvantin saç boyalarını kumral ve siyah olarak iki tabii renk 
üzerine tertip edilmiştir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edi
len renk yıkanmak, terlemek hatta denize girmek suretiyle de 
çıkmaz. En ciddi ve emniyetli markadır • 

Eczanelerde ve ıtrıyat ma~azalarında arayınız. 
1 

Doktorlara, hastahanelere, 
berber salonlarına ve evle"e 

ait satılık eşya 
Muhtelif ameliyat masa:arı, alalı cerrahiye, ve dolap

ları, trommeller, ameliyathaneler ve berber salonlan için 

ayaklı lavaboler sıcak, soğuk ve düşlü süzgeçli musluk

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

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

karyola ve etajerleri, forsepsler, baziyotripler, ambriyotrip 
vesair alatı cerrahiye viladiye ve nisaiye alitları. 

Bu ay nihayetine kadar her gün her saat eşyaları 
görüp alabilmek için Çivici hamamı Müftü sokağında 
numara 25 büyük kona~a müracaat edilmelidir. • ~··· -~·: t.-:. ,· ... ~~ ·. ' ··~ . . .. ... 

Okumadan Geçmeyiniz 
Çay yerine Hervea içiniz 

"HEflVEA,. denilen nebattan ihzar 
edilen çayı içtiğiniz takdirde fazla mik
tarda müdrir olduğundan vücuda mazar· 
rat veren hamızı belvin itrahına muvaf-

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

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

Genel istek üzerine (Tir 
yaki) Harman çayını b· 
sene p:yasaya çıkardık.Kto 
tular 5 ve on kuruştur. 

Çay tiryakilerine tebşir
leriz. 

Yerli malı ıhlamur ve 
salep ile başka çeşit ye
mek baharlarımızı, birine 
kalite çamatır ve badam. 
çividini, Göztepe papatya 
çiçeğini, İspartanın öz gül 
ve çiçek suyunu firmamızı 
taşıyan ambalajlarda be~li 

başlı satıcılarda da bulabi
lirsiniz. 

Nestle ve Turan fabrikalarının tanınmış çeşitlerini 

Kars südü, Besi. Her boy dit macuna ve fırçalarını (Leylak) 
marka rastık ile (Nermin) saç boyalarını bizden arayınız. 

Btıttbı Tilrkiyede tamnmıt ve denenmit (Arti) kumaf boya
lannın a-eneJ Nbf yeri yalnız depomuzdur. 

T elefoa : 3882 

~··············~~~~·~~·····~·~j;·~·~~~;··············~ 
: . 
: Norveçyanın hc.lis Morina bahk yağıdır ~ 

. . 

. . 

İki defa süzülmüştür . 
Biricik Satıf Yeri 

BAŞDURAK 

HAMDİ NÜZllET 
Sıhhat Eczanesi 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Ne seri ve ne harikulade değişiklik 

lstırab yerine neş' e 

Ehemmiyet vermediğiniz bir nezle ihmal edilirse hayab bile 
tehlikeye sokabilir. 

Bir diş ağrısı hümmalı bir faaliyetle geçecek bütün bir günü 

mahvedebilir. 
Üşiltmekten mütevellit sinir ıshrabları, bir yarım baş ağnsı 

aile kavgalarına hatta bir ailenin saadetine mal olabilir. 

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

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

kimyagerleri tarafından imal edilmektedir. 

Karahisar Maden Suy 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik Yeni izmir eczanesi T eJefon : 2067 
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Fratelli Sperco 
Vapur Acente~i 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
Anvers - Rotterdam - Ams

terdam ve Hamburg limanları 

için yük alacak olan vapurlar. 
t - 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 alacakhr. 

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

Burgas - Varna ve Kösten
ce limanlan için yük alacaktır 

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

GANYMEDES vapuru 19 
birinci teşrinde bu limanlar için 
ytik alacaktı,.. · 

SVENSKA ORıENT LıNEıN 
Rotterdam - Hamburg - Co

penhage - Danz!g - Gdynia -
Oslo ve lskandinavya limanl.ıuı 
için yük aJacak olan vapurlar 

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

2 - VASLAND mo~örü 16 
birinci teşrinde buradan hare
ket edecektir. 

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

Malta - Katanya - Cenova 
MarsiJya - Barselon ve Cezair 
limanlan için yük alacak olan 
vapurlar 

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

2 - SUÇEA VA vapuru 27 
birinci teşrinde gelip 28 birinci 
teırinde 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 alacakbr. 
HAMiŞ : ilandaki hareket 

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

Fazla tafsilat için ikinci Kor
donda Tahmil ve TahJiye bi
nası arkasında FRA TELLi 
Sperco vapur acentalığma mü
racaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2005 
fX7..7.X.zz72.7.Z7Z7LZZ7.L/..7~6'ZJ 

DOKTOR , 

Ziya Gö şin N 

MERKEZ hastanesi ~ 
KULAK, BOGAZ 

BURUN ŞEFı 
ikinci beyler sokağı ,., 

Beyle:- hamamı karşısanda 
No. 41 

Saat 3,5 dan saat 6 ya kadar 
TELEFON 3686 

Ev telefon numarası 2505. !.'."! 
CZ717JJ..717ZY..7...Z/.L/./.Y77ZZLJ~ 

Doktor 

Kemal ~a~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel 3956 

Evi Ka.antina tramt"ay cad-

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

Zee & Co. 
WINFRIED vapuru halen li

manımızda olup Rotterdam ve 
Hamburg için yük almaktadır. 

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

W ASGENW ALD -.apuru 14 
birinci teşrinde bekleniyor. 14 
birinci teşrine kadar Anvers, 
Rotterdam, Hamburg ve Bre
men için yükliyecektir. 

SOFIA motörü 31 birinci teş
rinde bekleniyor. 4 ikinci teş

rine kada::- Anvers, Rotterdam 

Hamburg ve Bremen için yük

alacaktır. 

MOREA vapuru 5 ikinci teş

rine doğru bekleniyor. Ham

burg, Bremen ve Anversten 
yük çıkaracaktır. 

ANUBIS motörü 11 ikinci 
teşrinde bekleniyor. 15 ikinci 

teşrine kadar Anvers, Rotter

dam, Hamburg ve Bremen için 
alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
. Hambur~ 

NORBURG vapuru 8 biri11ci 
teşrinde bekleniyor. Anvers, 

Rotterdam ve Hamburg için 
yük a1acakhr. 

DEN NORSKE Middelhavs 

Linje (D/S. A/S ~nanskelin: en 
OSLO 

BOSPHORUS motörii 23 bi
rinci teşr·nde hekleniyor.Deppe 

Dünkerk ve Norveç limanlarına 
alacaktır. 

Arment Deppe - Anveu 

EGYPTE vapuru 20 birinci 
teşrinde bekleniyor.Anvers Di

rekt için yük alacaktır. 

ESPAGNE vapuru 5 ikinci 
teşrinde bekleniyor. Anvers 
llirekt için yük alacaktır. 

American Export Lines 
Nevyork 

EXMOUTH vapuru 16 birinci 
teşrinde bekleniyo". 

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, Budapest, 
Viyana ve Linz için 
yük alacaktır. 

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 

hakkında hiç bir taahhüde gi
rişilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 -2008 

,Qr/7.7..ZZ7.L7ZL'f/.Z/./J:ZZ/..ZX/~, 

DOKTOR 

Ze~ai T ara~çı! 
iÇ HASTALIKLARI~ 

Oliver Ve Şü. 
LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BıRiNCİ 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

Liverpool Hattı 

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

LESBIAN vapuru 26 birinci 
tesrinee Liverpool ve Svanse
adan gelip tahliyede buluna· 
nacak ve aynı zamanda 2 ikinci 
te~rine kadar Liverpool ve 
Gfaspov için yük alacakt1r. 

Doktor 

Fahri Işık 
İzmir Memleket Hastanesi 

Rontken mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayenelerl 
Ve Elektrik T edea vileri 

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

karşısı No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (182) 

TiREDE 

.; 

~ .. - -
$.&L.~~ 

Lonclra hattı 

GASTlJ..JAN vapt•ru limanı
rr.17da o1un "" cıı>Hz birinci 
teşr:ne !< ıldar Londra ve Hul 
için viik ~·~r:llctır. 

Istanbnl sabık Alemdar sıh- I 
hat yurdu hekim erinden 

- Neden sizde içmiyorsunuz 

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

DOKTOR İ 

SüleymanS1rnJ MARONTAN vamıru 20 bi
rinci teşrinde be'-'lenilmekte 
ofup yirmi c;el.-i7. hjrirıd 

tesrinE" lrnda• l ondra ve Hu'I 
icin viik a 1aca1<hr. 
THl JRSO vapuru 151 ci tec:rin
de Lon~r:.t. F-fnll ve Anverıden 
ge'io fahliverl'! ""'unar'lkhr . 

The General Steam Vavi
,...at;on co. Ltd. 

AD JUT ANT vapuru 30 bi
rinci tecrinde beklenilmekte 
o'uo 7 Hdnci tec:rine kadar 
Lm"~":.t :rin ,.i;k a'~c:.'!lrhr 
DFllTCHF. Lt:VANT JJNTF. 
~OFJA ?~ h0 rnd tec:rinde 

Hamhur", BrPTen ve A"ver"
ten bekle11mek te olup tahliyede 
buhın:ıcaktır. 

NOT : Vilrut tarihleri, va
pur)arm hı:mleri ve ııav'nn iic
retlerinin deö-isi l'''klerinden me 
suliyet kabul edi mez. 

Hasta kabulüne başlamışbr 
Tire Tahta kale geçidi 

No. 19/l 
~ 1 - 13 (3234) 
'!'.A'T)7"'.7..7'X.ı.ı!Psı.m:>~!IB>.§3 5 

lzmir Birinci icra Memurlu-
ğundan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve 
icraen satılmasına karar verilen 
muhtelif cins ve eb'adındaki 
seksen küsur metre mikibın· 
da ve cem'an 2040 lira 24 ku
ruş kıymetindeki kerestelerin 
birinci artırması 21 - 10 - 935 
tarihine rastlıyan Pazartesi gü
nü saat 14 ten itibaren lzmir
de taşçılar içinde 24 numaralı 
mağazada yapılacaktır. Taliple
rin tavin edilen gün ve saatta 

1 
mahallinde hazır bulunmaları 

ilan olunur. 3410 ( 3317) 

Eczacı · emal Aktaş 

o ya ve esanslan 
Koku, zevk , merak, uğraşma işidir 

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

işte eserlerim : İddia ediyorum benim 
kokularımdan daha üstün bir koku u ıp 
göstermek imkanmı vermiyorum. 

ıZMıRLİLER 
Şahidimsiniz değilmi ? 

Gönül, Baharçiçeği, Alhnruya, Yasemin, 
Fulya, Leylak, Akşamgüneşi, Son hatıra, 
Menekıe, Amber. 

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

Dikkat edeceğiniz iki nokta 
vardır. 

Birisi Eczacı Kemal Aktaş 
markası. 

lkinciıi 

Hilal eczanesi 
Takliti yoktur, çünkü yapı· 

lamamakdadır. 

İsimlerini benzetenler ası!
larının kıymetini 2östermeyc 
yarıyorlar o kac'a· ... 

1 
1 
1 
1 
1 

Bunu karşılamak bu zayıab telafi etmek lazımdır. 

Ne yapmalı ? 

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

Klna Lfttfl 
yi alıp kullanmah 

Kullaoıpta faideıioi görmeyen yoktur. 
Her eczanede bulunur. 

Meserret Oteli 
iz mir Kemeraltı Hükumet 
Caddesi karakol karşısında 

30 sene gibi uzun bir zamandanberi temizlik ve istik•" 
metile nam kazanan otelimizde bu defa esaslı tamirat ya~ 
pılmış ve yeniden otelciliğe ait levazımatı tedarik edilere . 
teşrif edeçek olan sayın müşterimizin her türlü istirabatlet1 
temin ve tam manasile bir aile ocağı olmuştur. 

Civar ilçe ve ilbaylardan gelecek konuklarımıza ümidiP 
haricinde kolaylıklar gesterilmektedir. 

Otelimizde bir gece konuklamak her hakikatı öğre~e: 
cektir. Akşamlan temiz hava almak için taraçalarımız mut 
terilerimize açıktır. 
Aşlama sularımız meccanendir. 
Yatak fiatlarında esaslı tenzilat vardır. 

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

Merkez: 
İzmir 

İkinci Beyler 
Sokak 

Nu. 102 
Ti. 3778 

ı -=-... cmm .... ._.._._.._....._ ... ._._ __ _.~ 

[ Devlet demiryollarmdan: •• 
1 Aydm Demiryolu Şirketinden müdevver hususi 1023 arp~ r 
1 dıuılar, 1010 buğday, 887 çinko mamulatı demir, çivi, vida, 

11 
.. e 

1 b. ao,, 
şun ve boruları, 1027, 1029, 1070 çeltik, 999, 1016 sa tıy . bir 

1 1022 numarab pirinç tarifeleri 1-10-1935 tarihinden yeoı 
1 iş'ara kadar uzatılmışlardır. 

15-17-18 3357 

mütahassısı _____ .. El! __________________ _ 

ikinci Beyler sokağı Türk 
müzayede salonu bitişiğinde lzmirliler Istanbulda nerede buluşurlar 

No. 4!5 
Öğleden sonra 15-18 kadar 

1 lzmir ithalat 2ümrüğü müdü -
hastalarını kabul eder 

~ (1250) Telefon 3806 
t:t:!i7'Y.7I/..T~ZLLZ//.ZTLT.//.fL1 

lzmir Tramvay ve Elektrik 
Sosyetesinden : 

Şebeke ameliyatı dolayısiyle 
cereyanın bu ayın 18 inci Cu-
ma günü saat 8 den 15 e ka- I 
dar Asmalımesçit - lrgatpazarı, 1 
Azizler - Türkpazarı - Berber 1 
zade - Karaman - Cedit ve ı 
Sakarya sokaklannda kesilece
ği sayın abonelerimizce biJin · 

lüğünden: 
K. G Adet 

2307 o 100 
64 o 500 

1282 o 500 
128 o 60 
128 o 60 

3909 O Hepsi 

eşyanın cinsi 
pulluk 

" 
" 
" 

vidası 

uc demiri 
kulağı 

taban demiri 

Tesbit No. 

Yukarıda yazılı eşya 30-10-935 nci Çarşamba günil saat 14 

de açık arbrma suretile dahile satıla"ağından işine gelenlerin 

Çeşme gümrüğü satış komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

Beyoğlunda Bristol otelind~ ... •-1 :ad 
Sirkecide Osmaniye~ 
ı• ~ 

Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otel~~ 
olan ve herkese kendisini sevdiren bay Omer LU 
fldlr. Bay Ömer Lütfi lzmir Askeri otelinin mües; 
sisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini berk~. 
bilir. lstanbulda her iki otelde konaklıyacaklar ken 1 

evlerindeki rahah bulacaklardır. 
Bütiln bu fevkaladeliklere ilaveten fiatlar 

müthiş ucuzdur 

.. 


