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Yerli askerler ita ya arşı isyan ederek yıgın 
Yığın kafilelerle Ha eş ere dehalet ediyorlar ... 

lo~TANBUL 17. ( Özel ) -
~in~: telgrafları Şimal cep
l<rı Ras Seyum ve Ras asa ku 
ittin ı,· rnandasındaki kuvvet-
Yor, 2~tle!tiklerini teyid edi
dnlan bın kişilik Habeş or· 
ltruı nın Yakında mukabil ta
~nı ~ ge~ecekJeri, Habeş er
hıgiliı ~bıye başkanlığına bir 
diği, bu eneralının tayin edil
tcphe Generahn yakında 
ditiliy!; hareket edeceği bil-

NegUs bir orduyu 
Pati . teftlf etti 

tand, \ 17 (Ö.R) - Habeşis· 
~•nda arb hareketleri hak-

sa 'h •iktir. Arı. haberler hala ek-
diğizıe ~ıs Ababadan bildiril
Rİderı gor~ Negüs cepheye 
ttırı.icıti Ytnı bir orduyu teftiş 
)}

..., r, . "' 
Sc ıger taraftan Ras 
lu/\lnıa ne bahaya o
ti ~a olsun Aksum şeh-
ıı.J111 Italyanlarean · 
q llıak . . gerı 
ieç . ı~ın taarruza 
s .. rnesının emredildiği 
oyleniyor 

~oeanıı ltalyan tebllğl 
rna 17 Ö ·· .. ıralı ' ( .R) - 21 nu-

~. Son }l l 
2•dir: a yan resmi tebli· 

Gen d eraJ D·· B 
erdiği b' 0 ononun gön-

raı A. ır telgrafa göre gene-
t f Uada d 1 le tiş et . a u usal kuvvetleri 
1alk111 rnıs ve toplanmış olan 
alt ve dinA • l 

ında R 1 reıs erin alkışları 
? .,_~ as Güksonu Italya 

ı~~ 

. . 

ı 

.. 

:J 
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krab namına Tigre Ras ilan 
etmiştir. Yolların yapılması ve 
iaşenin korumlandırılması hızla 
yürümektedir. ilk otomobil 
kamyonları Adigrata varmıştır. 
Adua - Adigrat yolu Makale 
istikametinde cenuba doğru 
uzatılacaktır . 

Makale'de Habef 
tahşldatı 

ltalyan uçakları cenup cep
hesinde bombardımanlar yap
mışlar ve şimal cephesin-

de Makaleye kadar ist k
şafta bulunarak borada önemli 
Habeş kuvvetlerinin toplandığı 

nı görmüşlerdir. Bir çok ltal· 
yan uçakları düşman toplarının 
ateşine tutulmuşlarsada zarar 
görmeden üssü hareketlerine 
dönebilmişlerdir. 

Somallde isyan 
Adisababa, 16 (Neos 

Fos) - Harrardan ge-
len telgraflar, Vehip 
(paşa) karargahından ve 
cenup cephesi baş ko
mutanı Decazmaç Ne
sibu genel kurmayın
dan gelen resmi telg
raflara göre, Jtalyan 
Somalisinde büyük is
yan çıktığını bildirmek
tedirler. Ual - Ual ve 
Gaerahay taraflarından 
ltalyanların ileri hare
ketlerinden biri ltalyan
larla birlikte bulunmuş 
oJan yerli askerler ıtal

ya ya karşı i~yan ede
rek yığın yığın Habeş 
toprağına kaçmağa baş 

lamı şiardır. Hatta bazı 
noktalarda ordudaki 
yerli askerler, yanların
daki ıtalyan kıtalarına 
muvaffakiyetle hücum 
ederek birçoklarını kı
lınçtan geçirmişlerdir. 

isyan hareketi ilk olarak ge· 
çen gece başlamış ve bir çok 
Somaliler ileri Italyan karakol
larından Ogaden' cephesi ar
kasına geçmişler ve. ltalyan
ların muhtemel takib hareket
lerini püskürtmek üzere kuv-

lfabeş topraklarında vwuşan orduların kumandanları 

.. Bi;·······it~·i-y~·~···· .. i·~bliği ....... M;kk;i~<l~·· 
Önemli Habeş kuvvetleri toplan
dığını bildiriyor. Ras Seyum Ak
sumu istirdat için emir aldı. 
Habeş imparatoru cepheyegidivor. 
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Oen.eral De Bono Mussolini ve Parti sekte/eti ile bir arada 

Busabah ıooo kadar 1 
yerll asker, sllAhları ve 
blrka; mltralyözle bir
ilkte Habeş toprağına gir 
miş.er ve beyaz bayrak
lar aalhyarak Vahib (pa
şa) ordusunun karakol
larına llerllemiş ve tes
lim olmuşlar"' ır. 

Birkaç saat sonra bunları 
başkaları da takib etmiştir. 

Fakat bu defa ltalyanlar bun
ların üzerine bir saat süren 
top ateşi açmışlar ve Maruh
lek - Guerhoy arasındaki sarp 
arazisindeki güç yürüyüşleri 

esnasında bir çoklarını tank ve 
uçaklarla bombardıman ederek 
öldü~müşlerdir. 

Bu kaçanlardan diğer bir 
takımı Vebe - Sibeli garbında 

uğramışlardır. Alçaktan bun· 
ların üzerine ateş açan uçaklar 
bir çoklarını öldürmüşlerdir. 

500 kişiden ancak 100 kişi 
kaçırılmıştır. 
Teslim olanlar arasında 

Bir çok bafkanlar var 
imparatora bu haberleri ve· 

ren baş kamutan Ras Nesibu 
kaçakların arasında ltalyan 
•omafisindeki aşiretlerin bir çok 
başkanları da olduğunu bildir
mektedir. Bunların bildirdikle
rine göre isyan hareketi baş 
gösterir göstermez ltalyanlar 
silahlarını Somalılara çevirmiş· 
ler ve bir çoğunu öldürdükleri 
gibi bazılarını da cephe ğeri· 

sine geçirmişlerdir. 

A•lret ha.kanlarının 
fikrine bakıhrsa, bu la

ması Uzerl-

ne Ogaden cephe~nde 
ltalyan Heri hareketi du
racaktır. 

Ras Seyumun 
Sarayını Yıkıyorlar 

Roma, 17 (Ö.R) - Asmara• 
dan bildirildiğine göre Aduanın 
bombardımanında hasara uğ

ramış olan Ras Seyumun sarayı 
yıktırıılacaktır.Bu sarayda bulu
nan iki arslan yavrusu Roma 

aoara tekrar toplanmaJanm. 
ltalyan hatlarından görülmeden 
geçmek için haki elbise giy-o 
melerini tavsiye etmiştir. Ba 
yüz bin askerlik ordu impara
toru alkışladıktan sonra cep
heye hareket etmiştir. 

ımparator Desyeye 
gidiyor 

imparatorun da bir iki güne 
kadar Adis - Ababadan ayrda
rak Desyeye gideceği ve Ha
beş ordusu genel kurağının 

orada kurulacağı tahmin edil
mektedir . 

Adis-Ababada işgal edilen 
yerlerdeki ahaliyi yol yapmak 
için esir gibi kullanan, bütün 
hayvanlan ve erzakı musadere 
eden Italyanlann hareketine 
karşı derin bir nefret vardır. 

Hc.bef ordusu 
Somallye giriyor 

Roma, 17 ( Ö. R ) - Yan 
müzeumuna gönderilecektir. resmi D. M. N ajansına göre 

Paris 12 (Ö.R) - AdisAba ltalyan uçakları timaJ cephe-
badan bildirildiğine göre Negüs sinde de faaliyete geçerek bir 
cepheye gidecek 100,000 kişi- kaç yeri bombardıman etmiş-
lik yeni bir ordu karşısında 
bir söylev vermiş Ye demiş- lerdir Cenup cephesinde muh· 
tir ki: telif keşif uçuşları yapılmış-

Italyan taarruzuna cevap ver· tır. ltalyanlar dört Habes 
mekte ve karşılık göstermekte Rasının kendi hatlarına gele-
Habeşistan geç kalmışsa, bu- rek dehalet ettiklerini bildiri-
nun sebebi uluslar sosyetesine yorlar. 
karşı olan taahhüdleridir. Fa- Roma çevrenleri Habeş-
kat şimdi cenevre de ltalyanın lerin Somaliye girdikleri 
taarruzunu ve Habeşistanm haberini tekzip eb ıektedir. Ha• 
hakkını teslim ettiğinden ha- beş kuvvetleri mt .:raklar ve ka: 
reketimizde serbestiz. Bunun malarla masellah oldukları hal-
için vazifenizi yaparak vatan de gece karanlığından istifade 
için çarpışmağa gidiniz. Kah-
ramanca harb ediniz, vatanı ederek Somaliye girmeğe ça-
kurtarınız. ,, lışmışlarsa da muvaffak olama-

Çele Muharebeleri mışlardır. Hududu teşkil eden 
Brüksel 12 ( Ö. R) - Cep- Sitit şehrini geçmeğe çalışan 

heye gitmek üzere olan 100 Habeşlerin ltalyan mitralyözleri 
bin Habeişliye vazifelerini yap· tafafından doğrandığı iddia 
malan için söylev veren lmpa· edilmektedir. 
'rator .. Gerilla " çete muhare- Sudan hududunda Meama 
besi usulünü takip etmelerini, ve Famada ileri geçmeğe çah-
ltalyan uçaklarını görünce za.: şan Habeşler de püskürtül-
yiata uğramamak için dağılıp müşlerdir. 
....................................................................................... 

Dünyayı heyecanlanduan bir bok.S maıç -- Voüa -



TütDn tetkikleri 

Londen 
Sigara fa brike .. 
Direktörü ile 
Bir mülakat .. 

~IJ ••••••• 
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Landen sigara fabrikasında 

bizi direktör "'Zom karşıladı. 
Almanyanın 'en mütekamil fab
rikalarından biri olan Landen 
vaktile musevi sermayedarları
nm elinde idi. Nasyoaal sosya
lizmin musevilik aleyhine tev
cih eyiediği Şiddetli mücadele
den dolayı bu müe11ese sarsıl
mış, fabrikayı Doktor Geisi
enger Grabio, kontes Serof
goltz ve D'lter Gaiaslcr sabo 
almıŞla!' 'ft .U.iaelerinide tak
viye ederek işlerini inkişaf 
ettirmeğe mayafiak olmqla!'
dır. ~ ~ gündizli 
yevmiye on bin kilo tütün 
işlenmektedir. 1200-1500 ame
lesi vardır. Direktör refakati
mize makine mühendisini vere
rek bize fabrikayı gösterdi, 

. Birinci kab depolar teşkil edi
yordı. Buraya kadar tütünler 
hiç bir resim ödemeden geli
yor. Gümrük idaresinin tran
sit deposu imiş gibi muamele 
görüyor. Bütün tütün fabrika-

. larına Alman Gümrükleri bu 

. kolaylığı göstermektedir. Ne 
zaman tütünler işlenmeğe ikinci 
kata alınacak ise ozaman güm
rük memurları gelip tütünleri 
çekmekte resimlerini tahakkuk 
ettirmektedirler. ikinci katta 
harmanlar yapılo:.aktadır. Har· 
manlar 30000 kilo üzerine ya;>ı· 
lıyor. Tütünleri işlenmiı vaziyet 
ten ayuan!ar körlerdir. Çünkü 
her fabrika amelesinin yüzde iki
sini harp malulü körlerden al
mağa mecburdur. Tütünler har
mandan makinalara ahldığı za
man artık amelenin işi hemen 
bir nezaretten ibaret kalıyor. 

Çünkll otomatik makinalar, 
hava cereyanları ile müteaddit 
defalar tUttinleri havalandır· 
makta, tozlarını ayırmaktadır· 
Jar. Kesme makinalarıodan çı· ,. 
kan tütünlerin dahi bir defa 
tozu alındıktan sonra sigara 
yapan makinalara veriliyor. Bir 
makina sekiz saatta dört yüz 
bin sigara yapıyor. Sigaraların 
paketlenmesi, bandrollanması 
kamilen otomatik makinelerle
dir. Bir sigara noksan olsa oto· 
matik makina paketi seriden 
dışarı . abyor. Bundan daha 
garip olan diğer bir nokta 
sigara yaldızları ters gelmiş 
olsa yine otomatik aynalı bir 
makina bunu kendiliğinden 
haber veriyor ve düzeltiyor. 
Hararet ve rutubet derecele
rini ayni miktarda muhafaza 
etmek, pis havayı tozları dışarı 
çekmek için hususi ve çok 
mükemmel tertibat alınmıştır. 
insan fabrikayı gezerken geniı 
bir faaliyet içinde ne bir tütün 
kokusu ve ne de bir tütün to
zu hissediyor. Sanki bir has
tahanenin titizlik ile tanzim 
edilmiş ameliyat odası kadar 
her taraf tertemizdir. 

Amele için fabrika dahilinde 
hususi lokantalan, oyun ve spor 
salonları, geniş bahçesinde is
tirahat yerleri var. Tabii bütün 
amelenin işsizliğe ve hastalığa 
karşı sigorta edilmiş bulundu
ğunu söylemeğe mahal yoktur. 
Buna ilaveten amele otuz iki 
mark ile elli mark arasında 
haftalık alıyor. 

Fabrikanın her tarafını gez
dikten sonra asıl öğrenmek is
tediğim mesele için te~rar di
rektör Zorn ile karşılaşhm : 

- Türk tütünlerinden, Türk 
tüccarlarından memnun musu
nuz? Yüzde kaç Türk tütünü 
kullanıyorsunuz dedim. 

Çok nazik olan bu zat de -
rli ki • 

ş i 
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Ilbaylıkta --·-
Önemli hır 
Toplant~ 

Ankara Maçı için V ahapl 
Ankaraya Çağrıldı 

Şarbay 
Hava gazı tesisabnı 

Gözden geçirdi 
Şarbay Dr. Behcet Uz, dün 

belediye un fabrikasını ve ha
va gazı tesisatını gözden ge
çirmiş ve Kahramanlarla Şe
hitlerde belediyece yaptırıl
makta olan bazı inşaatı teftiş 

etmiştir. 

Şehrimiz üzüm ihracatçıları 
üzüm ihraç edecek miktarda 
piyasada kutu bulamadıkların
dan bahisle lzmir Türkofis ka
nalile Ekonomi Bakanlı~na şi

kayette bulunmuşlardır. 

...ovyet Sporcularını istikbal 
Proğramı Hazırlandı 

Görülen lüzum üzerine dün 
ilbay Fazlı Gülecin başkanlı

ğında ve lzmir Türkofis yar 
direktörü bay Rahmi Erandın 
iştir akile ihracatçılarıtııızdan 
baa!ar.ile ye kutu amillerinden 
mürekkep bir toplaatı yapıi

mıfbr. 

Bu toplantıya Hıracatçıları

mızdan bay Nazmi T opçuoğlu, 
Jiro, Alyoti ve Solari ticaret
haneleri namına bay Alber 
Pardo, bay Hocazade Ahmed, 
bay Şerif Remzi, bay Salahad
din, bay Vitel, kutu amillerin
den bay Şükrü Cevahirci, bay 
Ahmed Cemal, bay Mehmed 
Nuri, bay Hilmi Se~vili iştirak 

etmişlerdir. 
ihracatçıların piyasadan ihti

yaçlarina kafi kutu bulamadık
ları iddialarına kutu amilleri 
bağlattıkları mıktar keresteyi 
alamadıklarını ileri sürerek ta
ahhütlerini yerlerine getireme
diklerini bildirmişlerdir. 

Bunun üzerine Türk ofisi yar 
direktörü bay Rahmi Erond 
mevsim iptıdasıodanberi lzmire 
idhal edilen kerestenin satilan 
üzümlerin ihracında kullanılan 

ambalaja kifayet etmiyecek 
miktarda olduğunu müsbet ra
kamlara istinad ederek anlat
mışbr. 

Neticede : Bu vaziyete bir 
çare bulunmak üzere keyfiye
tin muvazzahan ekonomi ba
kanlığına müstacelen bildiril-

. mesine ve kutunun darJık va
ziyetten istifade ederek evelce 
vekalet tarafından tesbit edi
len ve azami fiat olan [ 13 1 
kuruştan yukan kutu satanlar 
hakkında da kanuni takibahn 
şiddetle yapılmasına karar ve
rilmiştir. -..... . 

Sovyet Rusya sporcularının 
Ankarada yapacakları iki fut
bol maç.ı için Ankara :karışık 

takım:nda oynatılmak üzere 
Altaylı Vahap Ankaraya çağı
rılmışhr. 

Hazırlanan programa göre 
\bu aym yirmi üçünden ge1ecek 
olan sporcular Basmahanede 
büyük törenle k.ar.şıJanacak

lar :ve ertesi g- ü Atatür\c 
heykelini ziyaretle biivük bir 
çelenk koyacaklar ve bazı ma
kamları ziyaret edeceklerdir. 
Aynı gün saat 16 da misafir
lere Halkevinde bir çay şöleni 
ve konser verilecektir. Ayın 

yirmi beşinde saat 14,30 da 
lzmir karışık takımile maç ya-

Cumhuriyet 
Bayramı 
Hazırhkları yapıhyor 

Dün saat onbeşte llbaylıkta 

cumhuriyet bayramının 12 nci 
yıl dönümü töreni için parti 
başkanı B~y Avni Doganın 
başkanlığında yapılan bir top
lanbda ilbay Fazlı Füleç ve 
şarbay da hazır bulunmuşlardır. 

Bu yıl üç gün devam ede
cek olan cumhuriyet bayramı 

çok dolgun geçecektir. Bunun 
için zengin bir program hazır
lanmaktadır. 

··~"1 

Tütün piyasası 
Tütün piyasasının açılması 

için lazım gelen bütün hazır

lıklar ikmal edilmiş ve her yer
de tütünler denk haline ge
tirilmiştir. 

Piyasanın Pazartesi günü 
kat'i şekilde açılacağı ve se
ferihisar, Ödemiş ve Akhisarda 
bir günde piyasanın açılacağı 

haber ahnmıştır. ........ _. 
HAklm namzetleri 

Mezuniyet lzmir hakim namzetlerinden 
Sulh hukuk hakyeri başkanı bay Necmi Balıkesir yargenel 

bay Kazım ve birinci hukuk savamanlığına, bay Naki de 
bakyeri azasından B. Ali Riza- Kütahya yargenel savamanlı· 
ya birer ay izin verilmiştir. ğına atanmışlardır. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- Türk tütünlerinden çok tütünleri tercih ediyor. Çün-
memnunuz. Bize Türk tütünü kü vergiler çok ağır olduğun-
satan tüccarların çok dürüst dan ıskartaya ne kadar az 
olan muamelelerinden de mem- mal çıkarırsak okadar menfa-
nunuz. Doğruluk ve dürüst- ahmız büyük oluyo&. Maamafi 
lükle işlediğimiz bir memleke- Nefaset bakımından Türk tü-
tin gazetecisiyle tesadüfen kar- tünlerine diyeceğimiz yoktur. 
plaşhğımdan ve bu hissiyatımı Çalışılırsa bu nısbeti arttırmak 
ifadeye fırsat bulduğumdan kolaydır. 
cidden mütahassisim. işlerimiz - Amelenize yaptığınız yar-
iki yıl öncesine nazaran dört dımlar nelerdir? 
misli artmıştır. Almanyada - Amelelerimizin yekunu 
umumiyet itibarile Türk tütün- 1200-1500 arasındadır. Gördü-
lerinin sarfiyatı yüzde on beş ğünüz şekilde amelemiz fabri-
ile yirmi arasında tahavvül ey- ka dahilinde 30 finige ( yani 
lemektedir. Amma biz yüzde 15 kuruşa öğle yemeği yer. 
20 ve 30 dan aşağı kullan- Bundan başka kendilerinin sos-
mayız. Hatta yüzde elli Türk yal sigortaları vardır. Sigorta 
tütününü kullandıi'ımız paçallar primleri ayda üç mark ile dokuz 
bile vardır. Son defa fazla mark arasında tahavvül eder. 
Türk tütünü kullanarak M okri Bunun üçde ikisini amele ve 
adile bir sigara piyasaya çı- üçde birini fabrika verir. 
kardık. Yalnız bu markanın işçilerimiz işsizliğe tehlike-
bir senelik tütün sarfiyatı 1300 ye ve hastalığa karşı kamilen 
vagondur. Bütün fabrikanın sigortalıdır. Ani rahatsızlıklar 
sigara kağıdı sarfiyatı dünyayı için fabrika dahilinde bir revir 
dört defa dolanacak u:ıunluk- vardır. Bir doktor ve bir hasta 
tadır. bakıcı daimi şekilde bulunur. 

Türk tütünlerinin bence pi- Amelemizin eğlence ihtiyaçla-
yasada daha fazla sarfedilme- rını tatmin için de bütün terti-
sine imkan vardır. Makedonya bat alınmıştır. 
tütünlerinin tercih edilmesinin Direktörle biraz daha tütün 
sebeplerini araştırmak ve ona mevzuu etrafında hasbihal et-
göre tedbirler almak gerektir. tikten sonra ayrıldık. 
Almanva hafif Vt'!-..l~naıU&Jn...ı;u...""'--~..-a..s:ı.._..:;o.&r.'._.~.L>Uı:a...a1....,,,,.-..a.;a.oı,__~ 

pacaklardır. 

26 ilk Teşrinde lzmir tenis 
kulübünde tenis müsabakası 
ve aynı gün lstanbuldan gele
cek güreşçıJerimiz ile Alsan
cak sahasında güreşler ya
pacaklar.dır. 27 Teşrinde saat 
14,30 da ikinci futbol maçını 
yapacaklaı dır. 

Maçtan sonra saat yirmide 
Parti başkanı bay Avni Doğaıa 
tarafından kendilerine bir ziya
fet verilecektir. Ertesi günü 
Ankaraya gidecekler ve 29 
Teşrinievvelde Ankarada yapı
lacak büyük geçid resmini 
gördükten sonra lstanbula gi
decekler ve oradan Rusyaya 
döneceklerdir. 

Memleketten 
Gidenler 

11 sayılı kambiyo kararna
mesine !>ağlı ihtiyaç listesinin 
ınuaddel 17 nci maddesine gö
re dış memleketlerde birleşmek 
üzere memleketimizden hicret 
edenlerin bıraktıkları mal ve 

mülklerden elde eyledikleri pa
ralarla aşağıdaki maddeleri 

memleket dışına çıkarabilmeleri 
kararlaştırılmış ve keyfiyet 
alakadarlara bildirilmiştir. 

Kereste,palamut,çomak, mazı 
kozalağı ve kabuğu ve hülasa
ları ve diğer nebati boyalar, 

zanbak ve zanbakyağı, canlı 
hayvanlar, halı gülyağı, taze 
meyva ve ihracattan hasıl ola
cak döviz. 

n • • • • • • .. 

Panayır raporu 
Geçen yıl panayırından alı

nan neticelerle önümüzdeki yıl 

açılacak panayır hakkındaki 
mütaleaları ihtiva eden ve pa-
nayır komitesince hazırlanan 

rapor bashrılmışhr. 
Raporda bazı grafikler de 

vardır. Bu önemli rapor ya
kında Başbakan ismet loönü 
ile Ekonomi bakanlığına ve di
ğer alakadarlara gönderilecek
tir. .......... 

Şehir n~ecllsl 
Şehir meclisi bir ikinci T eş

rinde toplanacak ve muhtelif 
işleri görüşecektir. Şarbaylık 
bn toplantı için bir çok teklif
ler hazırlamaktadır. 

·-·····-· 
San' at 

Okulu imtiha-
nında kazananlar 

Şanımı: san•.at okuluna .alına
cak talebe için açılan imtihana 
girenlerin evrakı Ankarada in
celenerek llbaylıga gönderil-

miştir. Ilbaylık kazananların 
adlarını san'at okulu direktör-

lüğüne bildirmiştir. Kazananlar 
şunlardı.ı: 

11 Süleyman, 13 Kemal, 28 
lbrahim, ?.9 Bürhaneddin, 31 
Rifat oğlu Ali, 55 Mehmed Ke
mal. 56 Ahmed, 63 Apdullab, 
64 lbrahim, 68 Recep, 80 Ce
mil, 82 lbrahim oğlu Ali, 90 
Mehmed Ali oğlu Sıtkı, 93 Vas
fi, 96 Sıdkı, 105 Ali, 110 Ab-

durrahman, 115 lbrahim, 116 
Seyfettin, 128 Nihat 134 Eeh
mi, 135 Yaşar, lstanbuldan bu
rada ımtihana girmiş olan 10 
AJaeddin, 

Ankara inşaat usta okuluna 

girmek için imtihan verenler· 
den 92 Ali Hikmet, 120 Turan, 

125 Mebmed Sacid, 126 Mus· 
tafa kazanmışlardır. 

••••• 
Kıskançlıkla 

Bir kadın öldürülmüştü 
Suçlular A§ırcezada 
Urlanm Gödenelci köyünde 

kıskançlık yüzünden bayan Me
leği öldürmekle suçlu Emine 
ile bu suça ortak olduğu iddia 

edilen Mustafanın muhakeme
lerine dün Ağırcezada devam 
edilmiştir. 

Dünkü celsede suçluların mü-

dafaaları yapılmışbr. Emineyi 
müdafaa eden avukat müekki-
linin sinir hastalığına müptela 

bulunduğunu söylemiş ve de
miştir ki: " Müekkilim Emine, 
fazla ihtiyardır. Bir insan öldü
rebilecek kadar sopa kullana
maz. Müekkilimin muayene 
edilmesini isterim. ,, 

Heyeti hakime müzakereden 
sonra bu talebin reddine karar 
vermiş ve muhakeme 3 ikinci 
teşrine bırakılmıştır. 

EL HAMRA Sinemasında Telefon : 2573 

BU AKŞAM 

MACAR ROMANSI 
MARCELLE CHANTAL 

FERNAND GRAVEY 
~E MAVi TUNANIN MEŞHUR 

ROD SANDOR 
Çigan orkestrası 

PARAMUND JURNALDA: Mısır güzeli dünya güzellik 
kraliçesi seçildi, Habeşistanda umumi seferberlik, iki cep
hede hazırlık ve en son dünya haberleri. 

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

Akşamları sinemadan sonra her tarafa otobüs ve tram
vay vardır. 

us 
Sayımı-k;lkınflla 

Çağıdır ~~ 
'""' ... ~ eki-b rr ı1e 

c:>sikolojl ve terb 
Ord. Profesörll 

· • keli' Hakiki nüfus sayımı ışı dıı 
dini geçen asrın başlaogıcı.P "e 
göste miştir. Büyük saıtaY~ de 
evrensel tecim hareketle;uıı· 
bu sıralarda uyanmıştır. 'pe 

dan ÖDceki nüfus hareketJ~rırla 
dair bilgiler, açıklar, yaJ118 

.. 
8 ,e 

dolu olduğu içiıı ölçiilu ·şli 
doğnı bir mukayeseye eiver~bk 
deg-ildir. Ancak son 130 yı re 

"ıe 
o da Avrupamn olmak 11 ı. 
nüfus hareketlerini biJiyof11"'1 
H k'ki ··f A-vrur-a ı ınu us sa ymıı ,ile 
nüfusunun birdenbire artın~ 5 
birlikte baş1ar. 1801 de .,;, 

·1 ··f olan fra mı yon ııu usu 111i 
1931 de .(1 milyon olmuş, Y ~· 
130 )'il içilade FnuısanıD 1~ 
fusu 100 ek 48 artmıştır. bllliıı 
de 180 mi!yon kadar ta d• 
edilen Avrupa nüfusu ~..,il· 
401 milyona, 1930 da td• 
yona varmış; yani 130 yı od· 
100 de 165 artmıştır. Bu 111 rt· 
det içinde en çok nüfus ~. 

- ülOr kanlığı Ingilterede gor le~e· 
1800 yılında, Galles meın .. ~ 
tile birlikte, 8,893,000 11

; 
111

;1 
olan Ingiltere 1930 da 4

1 
yar 

yonluk bir memleket 0 ;ot'' 
yani 100 de 350 artıyor. ~· 
bir de dışarıya çıkardığı ·rde 
menleri katarsak bu de\fl ııı· 
en yüksek nüfus artınaS111111 ti~ 
gilterede olduğu anlaşıhr~fofll' 
şüphe yok ki Avrupa nu 

110
11 

nun artmasiyle birli~te 0 ya· 
acun eğemenliğine dogru . içİll 
rümesi nüfus hareketlert •f' 
de her kesin gözünü açOI bit 
ve düşündürmeğe değer 
oluştur. 1' lıt' 

Bu oluşun sebepleri ço ib~· 
nşık ve düğümlüdür. rar ol'" 
ler, ekonomi bilginleri bU ı,rıt1 
çöze dursunlar. Ben .. bull y~· 
üzerinde duracak değıluJI· ~ı 
nız kaba taslak gör~~D J:of' 
Avrupa büyük sanayıınıP bı:ıl· 
pazarlarını kendisine açı~ .,~· 
duğu müddetçe, kazand18'

1 
yiPe 

fus bereketine karşılık, tal' 
A d b .. ! k barP aym vrupa a uyu beıs'eıı 

beri nüfus artmasının 'lb,sf' 
her tarafta durması ve bı de' 
Berlin ve lstokholmda 5011 eıJO 
receye düşmesi ve lngtl:eraldı· 

.. k .. pd bu hususta tam yu u .,,.,. 
dığına kanmas~ dü~ya 

0
t' yer' 

larının kendilerme bır ç ,,.,ıs 

lerde daralması ve kaP;
11 
r•d' 

ile birlikte olmuştur. 11 ı,eO' 
nüfusu en çok utanlar eP de"' 
gin demir ve kömür ıo• .JeP .. ıiill(J 
lerine sahip olmak yu ,e1e 
büyük sanayiini son d.ere iOde 

tıce5 • vardıran ve bunun ne i1"' 
en geniş deniz tecimine nf"'' 
şenlerdir. Buna karşılık ıı .,ı.r 

d arta · 
ları orta derece e jf«1 

Fransa gibi daha . çok /,1ııt 
olan memleketlerdır. ,._,. 
hangi şekilde olursa olsU~f'." 
rupanın bugünkü hali . ~:arifle 
kemiyet ve keyfiyet ıt~ derelı' 
yükselmesile haşhaşa g~ef' ,e 
ten vücutbulmuştur. ~e tat,fl 
netice meselesini bır ·yefe~ 
bırakarak iddialı far•': •. t1e-' 

1 .. ~·' başvurmadan diyebi ırıı l'f ,e 
bir medeniyet, her yük5

:.; IJe' 
her bayındırlık, rubun 

1 
k• iO' 

den istemesi gibi, ıııu~ •ki .,,,. 
san çokluğu istiyor. . ~t,,.. 

- Sonu 4 üncü sahife 

20 lıkteşrin paı~ıJJ 
Genel Nüfus Sııt111 .. • 

Sayım günü bulundtJ~lısJİ" 
yere sayım memuru gb'ell 

se 
yecek olursa veya tıetJJe" 
yazılmıyacak olursa pal-
hükiimete haber yoU•Y' 

~ kiJet 
Baş-ve .. ıoi' 

istatistik umum ıııiidur 



--iL 

Seçim 
' ····· ı ngilterede muhalif-

lerin itirazları 
yükseliyor 

Londra, 16 (Ö.R) - lngHiz 
gene) s · .. 
ın . ~çımının hemen yapıl-
k ası ıçın hükümetçe veriJeo 
arata rnuh l'f ·ı . . . ra ı a ı parh erın ıtı-
z arı y·u· k ld'w · d L'b l 

P se ıgın en ı era 
arr · ' 

Sir Jısı h baş~anı ve iç bakanı 
P 

0 n Sımon bir diy~v ya-
arak h"kA . 

d·' u umetın kararıpı mü-
-ıaa et .. 

tnuh 1· mıştir. Sir J. Simon 
Sea ~flere şu cevabı veriyor: 

ru Çıın kararı gerek iç du-
Yı~' gerekse dış durum dola
gö;:ü~~-k ~erindedir. Hükümet 
tasvib~u sıyasayı seçmenlerin 
tedj ıne arzetrnek istemek-
Öted~ntat~n muhalif partiler de 
istiy 

1 
erı seçim yapılmasını 

dış ~~~rdı. işçi partisi iç ve 
Çar 1 .un derdlere şifa olan 

e crın k d' ı· d ğu en ı e ınde ol u-
nıi~ her. va kıt iddia ede gel
lced r. Sır John Simon tehli
iki en haberi olan bir adamın 

adam ' ttiw. • .. l' k Parr . . e gını soy ıyere 
ısını u k d w d etınekte . Yanı urmaga avet 

}l' dır. 
tt ınaddeler 
Anıbargosu 
Ve Aınerika 
· Br"'k 
tondu sel, 17 (Ô.R)- Vaşing-
tecj:n bbildiriliyor: Amerika 
rilecek . akanı Italyaya gönde
lt1ıbar ılk maddeler üzerine 
Cene go konulması hakkında 
Şısındv;e~e ':erilen karar kar
olaca.. merıkanın durumu ne 
derni!ti! sol ~usuna cevap olarak 

., r u: 
..... litik• 

&efeyi k• ~oıct henüz bu me-
edenıeın .afı derecede tetkik 
durum 1! olduğundan nasıl bir 
did~n bgudeceği hakkında şim
~de d ~~anat yapacak mev-

8 egıldir 

lllt ~şkan Ru
0

zvelt şimdi Pana
da11 d~nalında teftiştedir. Ora

onn .. d 
An,til d .Şun e bir müddet 
V enı · d aşingt zın e kaldıktan sonra 

ona dönecektir. 

1 I<ahirede 
talyan filimleri ya
l sak edildi 

Ondra 17 Ö 
~~ansının • ~ .R) - Royt~r 
i•ne a" Kabıreden ögw rendı-

6ore · 
tanda h ıç hakanı Habeşis-
ren it 

1 
arp sahnelerini göste

larda a ~an filimlerinin sinema-
"'' R'osteril · · k 
.. 1 ıştir. mesını yasa et-

lltı~ U dan - Habeş 
erı t d 

I<ah· e birler ahnacak 
A.. ıre, 17 (Ö 
Jansının . .R) - D.M.B. 

Sudan 1 . ~ır telgrafına göre 
lngilt n~ılız ilbayı Sir Corc 

ereden 
\1arı:nışt uçakla Kahireye 
ltıisere ır .. ilbay fevkalade ko· 
S d rnısafi ı u an h r 0 mu~ ve Mısır -
asker· ududunda alınacak 
telif ~.tedbirler hakkında muh
)' ıınselerle göri.işmüştür. 

" Unanistanda 
•keruk rnUddeti iki 

At· Sene o!du 
1 •na 17 " 
ar ku 1 (O. R) - Bakan-

b:tb Üddert~ ~ askerlik hizmetinin 
· · •nı 'k· 
ır Ctnirna ı ı seneye çıkaran 

~ltıirnarn ~e neşretmiştir. Bu 
~tbika b 

1
936 yılı Nisanında \lÖ .. aş anacaktır. 

a ~Ullü ltalyanlar 
d . tuksel 17 .. 
eleney d (0.R) - Riyo-

Yanlard ro an bildiriliyor: Ital-
.. an rn" k R0nuıı.. k . ure kep ikinci bir 

d u afıl · R' en ha k esı ıyodejaneyro-B re et etmiftir. 

,,enzin 
Ve · ı 
l tı ıniyecek 

r ondra 17 (Ô 
tdcıı b'Jd•. . .R) - Cenev-

n 1 ırıld'vo .. olllaa) ıgıne göre eko-: 
Yay, b zo~laına komitesi Ital-
l' enzın ·1 . l r •e verı mcmesıne ka-

l'lllek lizeredir. Müzakere 

Akdenizde bir harp korkuları 
M+;tW115M 1 eaım·= -

Bir ltalyan 
Yardım 

taarruzuna karşı Fransa lngiltereye 
decek mi? lngilterenin sorusuna 

aval 12 saat mühlet istedi • • 
çın Cevap verme 

Paris, 17 (Ö.R) - B. Lava) ltalyan taarruzuna karşı Akde~ 
nizde lngiltereye yardım meselesine ait cevabını vermek üzere 
lngiliz elçisinden 12 saat mühlet istemişt;r. Bundan sonra kesin 
bir cevap verecektir. 

lngiliz çevrenlerine göre, 16 ıncı maddenin tatbiki için girişi
len teşebbüsler dolayısiyle lngiliz filosu ltalyanın taarruzuna 

uğrarsa Fransa lngiltereye yardım edecektir. Şu takdirde Ak
denizdeki Faransız deniz üsleri lngiliz filosunun emrine verilecek 
ve Fransız filosu da lngiliz filosuna yardım edecektir. 

Fakat ltalyan taarruzu sadece lngiliz filosunun Akdenizde 
toplanmış olması yüzünden yapılır ve lngiliz filosunun hareke ti de 
Uluslar Sosyetesince verilmiş her hang i bir karara müstenid 

Yasakla • 
esı 

bulunmazsa Fransa deniz üslerini lngilterenin kullanmasına 
müsaade etmiyecek ve kendisi de lngiltereye yardım etmjyecektir. 

Londra, 17 (Ö.R) Gazetelerin mevsuk kaynaklardan aldıkları 
haberlere göre, lngiliz hükumeti, lngiltere hükumetinin Akdeniz 

· de aldığı fevkalade tedbirlerden vazgeçmesi kabil olup olmadığı . 
hakkindaki Faransız istimzacına cevap vermiştir. Bunda Italya
nın Bingazideki kuvvetlerini bir kaç katına çikarması hasebiyle 
bir ay önce alınan tertibatı değiştirmeğe lüzum görmedikleri bil
dirilmiştir. 

Istanbul, 17 (Telefonla) - Paristen bildiriliyor: Fransız-lngiliz 
konuşmaları bitmek üzeredir. Fransız gazeteleri gibi Alman 
gazeteleri de Bay Lavalın bir uzlaşma esası bulmak teşebbüsünün 
muvaffakıyetle neticeleneceğini umuyorlar. 

anmıştır 
....... -. ....... ._mımlm'.2lmll!BDlmEmaam .... amıommam .... rza-.11m1 

Zorlama tedbirlerinden zarar görecek devletlere 
Yardım için ·· şterek kasa kurulacaktır 

Cenevre 17 (Ö.R) - İtalyaya kumetin bu tedbirlere iştirak ması hafta sonuna kadar ayni tir. ltalyaya gönderilmesi yasak 
karşı tatbik edilecek ekonomsal edemiyecegini bildirmistir. Di- hızla devam edecektir. Italyan edilen eşya listesine yün ve 
zorlama tedbirlerinden zarar ğer bütün devletler listeyı tas- ihracatının durdurulması ve pamuk ta ithal edilerek liste 
görecek devletlere yardım için vib etmişler ve tatbikine söz ltalyaya gönderilen ilk madde- tamamlandı. Polonya delegesi 

k lere ambargo konulması hak- h h '- d ı müşterek bir asa kurulması vermişlerdir. attı areKetini tayin en evve 
kındaki teklifler kabul edil-düşünülmektedir. Dünkü gün Cenevrede gö- bu kadar şiddetli tedbirler n 

it l .. d ·1 · .. kt l d l tl · miştir. ·· bu'"tün avakıbını bilmek istedi-a yaya gon erı mesı mene- ruşme e o an ev e erın zor- Cenevre, J 7 (Ozel) _ Zecri 
dilen silah ve ilk maddelerin Jama tedbiri azmmın zaf!emek 1 1 ..ı gw ini söylemiş ve hele mevcut tedbir er rnmisyonu bugün ue 
listesi gözden geçirilirken, şöyle dursun, bilakis daha toplantısına devam etmiştir. kontratoların ifa olunmaması 
konferansta silah ambargosu ziyade kuvvetlendiğini gös~ ]talyanlardan eşya alınmaması teklifini tenkit ederek Polon-
meselesi ye~iden konuşulmuş termektedir. Ekonomsal zor- ve eşya verilmemesi hususun- yanın bundan büyük sıkınb 
ve yalnız Macar delege!>i hü- lama tedbirlerinin hazırlan- daki müzakereler neticelenmiş- çekeceğini söylemiştir. 
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.lngiltere iyet var 
._ ........... ma~~~:cız:!msımmamma'll:lıam ... ma ......... mlll 

kuru u Elizede toplanarak Fransız Bakanlar 
lngiltereye verilece 

Italya beş milyon 
BRENNERDEKI V AZIYETLERI 

Roma, 17 (Ö.R) - Italyamn artık Brenner hududunu müda
faaya gücü yetmediğini Fransaya bildirerek bir harp çıkarsa bu 
hududun müdafaası için Fransanın yardım etmesini istediği hak
kındaki haber yalanlanmaktadır. 

Resmi çevenlerde söylendiğine göre Italyada silah altında bir 
milyon asker vardır. Ve bu mıktar bir an içinde beş miJyona 
çıkarılabilir. Bunun için ltalya kendi hudutlarını müdafaaya her 
zaman muktedirdir. 

Londra, 17 (Ö,R) - Ingiliz ga1eteleri Fransanın durumu kar
şısında asabiyet göstermekte ve andlaşnıanın 16 ıncı maddesi
nin 3 üncü fıkrasını hatırlatmaktadırlar. Bu fıkra şöyledir: 

16 ıncı madde hükümlerini tatbik için ·faaliyette bulunan Ulus-

cevabı hazırlıyacaktır 
asker toplıyacakmış 
lar Sosyetesi üyelerinden herhangi birisi, andlaşmayı çiğne
miş olan dört devlet tarafından husuiğ tedbirlere hedef 
olursa bütün üyeler ona yardım etmeğe borçludurlar.,. 

Paris, 17 (Ö.R)- 16 ncı maddenin 3 üncü fıkrası mucibince 
muhtemel bir ltalyan taarruzuna karşı Fransanın lngiltereye 
yardım edip etmiyeceğini soran lngiliz notasına kesin bir cevap 
vermek için Fransız hükumeti birkaç gün mühlet istemiştir. 

Far ansız bakanlar kurulu bu akşam cumur başkanının baş
kanlığı altında toplanacak ve B. Laval lngiliz sorusuna vereceği 
cevabı arkadaşlarına bildirecektir. Bu cevap tasvip edilince 
hemen Londra büyük elçisi vasıtasiyle Forayn ofise gönderile
cektir. 

·········································································~······································································································· 
Ulusal Nasyonal 

Ülküsü 
Lehistanda Avusturya'da 200 bin işçi 

Grev yapıyor 
Berfin, 17 (Ö.R)-Alman aka

demisi üyesinden ve mezahip 

Varşova 17 (Ö. R) - "Pol- 1 

ga11 Ajansına göre parlamento 
Cumhur başkanına fevkalade 

bakanı bay Şel ulusal Nasyo- salahiyet veren bir kanun pro-
nal ülküsünün dine mani olma- jesini yirmi bire karşı 22 reyle 
dığını söylemiştir. kabul etmiştir. ,. . 
T:11'!:!~0 TAYYARE Sineması 

Bugün 
FRANZISKA GAAL'in büyük şöhretini 

ebedileştiren en büyük filimlerinden 

3151 

Sokak Çiçeği 
iki saat devamlı kahkaha - Nefis musiki - cazip sahneler 

Fransiska Gaal, bu filimde zoraki _,rkek rolünde olup 
seyircileri güzel sesi ile gaşyetmekte ve 

mütemadiyen güldürmektedir 
Ayrıca : Dünya havadisleri - Türkçe sözlü 

MIKİ karikatür komik 
Dikkat : Fiyatlar ucuzlamıştır. 50- 40- 50 kuruştur 

·······················~·ı·········~·················ı······ ··· ···· ······ · · · · ·· ·· · Seans saatleri:ttergün 14,30 - 16,4~ - 19 - 21,15 
Cumartesi günleri 13,20 - 14,30 talebe ıeansı 
P•z•r "alifu sa mı dolayaaile" 14,30 da betlı acakbr. 

Vahim hAdlseler 
hazırlanıyor 

Brüksel, 17 (Ö.R) - Viya
nadan Brüksel gazetelerinden 
birine gelen bir telgrafa göre 

A vusturyada vahim hadiseler 
hazırlanmaktadır. Hayınvehren
ler otokarlarla Viyanaya doğ
ru yürümektedirler. Kabine fev 
kalade bir toptantı yapmış ve 
süel kıt' aları hazır ol durumu
na sokmuşıur. 

Londra, 17 (Özel) - Maden 
mmtakalarında gürültülü hadi-

seler devam etti. Birkaç güne 
kadar iki yüz bin amelenin 

greve iştirak edeceği tahmin 
ediliyor. Öğleden sonra iki 

düşman grup arasında vuruş
malar oldu. İki yüz polis inzi
bat ve sükuneti iadeye çalışb. 
Birkaç polis yaralandı, 

. . ··i • . -- I•. .. • . • . ' -·· 

Müşterilerini seven Lale.. Müşterilerinin 
sevdiği filimleri gösterir 

işte en seçme iki filim 

HAY A TIM SA NA FEDA 
Con Bols - lren Dün 

Tekmil dünya sinemalannda aylardanberi gösterilen hlim 

HOS GIPSONUN iNTiKAMI 
5 sene sonra tekrar lzmire gelen kahramanın en kuvvetli filıni 

A 

Bunların he si bu ··n LALEDE .. 

· · .. Romada 
" . , •... -

'ı'Büyük tehlike 
Duygusu vardır 

Paris, 17 ( Özel ) - Journal 
gaıetesinin Roma aytarı bura· 
daki incelemelerine aid intiba
larını gazetesine bildiriyor. 
Aytar diyor ki: "Roma gece
leri meyus ve düşüncelidir. 
Geçirdilderi saatlerin bütün 
vehamet:ni takdir . ediyorlar. 
Zira bugün ka. şılaştıkları da-
vayı bir Italya-Habeş davası 
d~ğil, Italyanın mukadderabnı 
tayin edecek u!usal bir d.1va, 
sayıyorlar. Kendimizden şüphe 
etmiyoruz, uzlaşma imkanından 
şiiphe ediyoruz. Her geçen gü
nün bizi uz:aşmadan biraz daha 
uzaklaştırmasından · endişe edi-
yoruz, diyorlar. Burada ası] 
büyük tehlike duygusu vardır. 

Habeşistanda 
Mukaddes harp için 

Ne diyorlar? 
Paris, 12 (Ô.R) - "Petit 

Marsecsillais,, gazetesi Habe
şistanın mukaddes harb ilin 
edeceği haberini alayla karşt• 
layor ve diyor ki: Habeşistan-
daki birbirinden ayrı dinlerin 
mensuplarını birleştirecek bir 
şey olamaz. Somalı, Gala, Sü
dala aşiretleri müslüman veya 
Payen'dir, Habeşler hıristiyan
dırtar. Diğer ırklar da pek 
karışıktırlar. Bir kısmı yahudi
dir. Bu karışıklık içinde Jaho
valı ve Allah ne kadar tarasa· 
lar kendilerini bulamazlar. 

Rusyada zelzele 
Moskova, 12 (Ö.R) - Tas 

ajansı bildiriyor: 
Todilbo mıntakasında zelzele 

yeniden olmuştur. iki köy ba
rah olmuştur. 3 Ilkteşrinden 
beri tamamile yıkılan köylerin 
sayısı 12 ye çıkmıştır. 400 
kişi yaralanmış, yıkıotılann al
tından 112 cesed çıkarılmışbr. 

Habeş yaraJılarınt: 
yardım için 

Paris, 17 (Ö.R)- Habeşlerin 
yaralılarına yardım için arsıu
lusal Kızılhaç sosyetesinin te
şebbüsleri devam etmektedir. 
Prens Bilesko arsıulusal sosye
tenin idare heyetile görüşmek 
üzere Parise gelmiştir.Bu gezi 
yaralı1arın sıhhiye uçaklarile 
naklini hazırlamak içındir.Diğer 
taraftan iki lrlandalı hemen iki 
doktor heyeti çadırı kurmak 
üzere Adis Ababaya hareket 
etmişlerdir. 

Amerikan 
Kabinesinde 

Nevyork, 17 (Ö.R)- Ame
rika hükumetinde bazı deği
~ik likler ihtimali vardır. Hazine 
bakanı B. Morgantav Paris 
elçiliğine tayin edilecek ve es
ki g~venlik başkanı B. Kenedi 
onun yerine hazine bakanı ola
caktır. 

Daha 2000 tay
yare yapacaklar 

Londra 17 (Ö.R) - "Deyli 
Mayi,, ın verdiği bir habere 
göre lngiliz hava bakanı 18 
tip üzerinde 2000 tayyare sipa
riş etmiştir. Bu uçaklar bu sene 
içinde hazır olacaktır. 

Yugoslavyada 
Yeni bir parti 
Bel~rad, 17 ( Ô.R ) - Ba

kanlar kuru]u bu akşamki top
lanbs:nda iç bakanına " Yu· 
goslav Radikal birliği ,, adlı 
yeni partinin kurulmasına mü
saade etmesi içio selihiyet 
vermiştir. 

iş kannnu 
Ankara, 17 ( Özel ) - Ka · 

mutayda İf kanununu tedld.k 
eden enc6mcn projenin birinci 
maddelİDİ .... kabul etti. 



lngiltere yolundan 
Geri dönmiyecektir 

. 
Akdenizdeki 

Daha da 
lngiliz kuvvetler· 
arttırılmaktadır 

İstanbul, 17 (Telefonla) ·- Londradan bildiriliyor: Fransız 
başbakanı bay Lavalın teşebbüsü henüz bir netice v ... rmedi. 
ltalyan gazetelerinin lngiltereye karşı savurdukları tehditler 
üzerine ihtiyati tedbir olarak Akdeni~e yeni kuvvetler gönderildi. 

Trablustaki ltalyan kuvvetleri de artırıldı. 
İstanbul, 17 (Ôzel)-Morning Post gazetesi ltalyanlara karşı 

ıorlama tedbirlerinin sonuna kadar götürüleceğini, lngilterenin 
ltalyanlarla Habeşistandaki muvaffakıyetlerini meşru gösterecek 
bir sulhu kabul etmemeğe azmettiğini yazıyor. Italyan ğazeteleri 
lngilterenin ltalyaya harp için hazırlandığını ısrarla kaydediyorlar 

Paris, 17 ( Özel ) - Büyük Britanya siyasasının bütün teza
hürleri Berlinde derin bir endişe ile ta ib olunmak-tadır. Gaze
teler çok ölçülü ve tedbırli bir lisan kullanmaktadırlar. Siyasiğ 
çevenlerde lngilterenin ltalyayı kendi siyasasının icablarına bo
yun eğdirmek için nereve kadar gideceği soruluyor. 

latanbuJ, 17 (Telefonla) - Kahireden bildiriliyor: Sudan genel 
valisi Sir Cohn Stuart buraya geldi. lngiliz fevkalade komiserine 
konuk olacak, Sudana hareketinden evvel Sudan Habeş sınırın
da alınması zaruri olan tedbirler görüşülecektir. 

Silih Ambargosunun 
tatbikine başlanmıştır 

Mısırda İtalyanlara Karşı Kapitü
lasyonlar Rejimi Kalkacak 

Cenevre, 17 (Ö. R) - Ywıanistan, Lehistan, Küba hükumet
leri ltalyaya karşı silah ambargosunun tatbiki için lizımgelen 
tedbirleri aldıkJanm bildirmişlerdir. 

Kalıiredcn bildir.ildiğine göre Mısır hükumeti de zorlama 
tedbirleri işini Çarşamba günü görüşecektir. Mıımn zorlama 
tedbirlerine iştirik edec~ğini fabt buclann tatbiki için Mısırdaki 
lta}yanlarm rejimini değiftirmek zarureti hasıl olacağı zannolu
nuyor. Yalnız ltalyanlara karşı olmak üzere Mısır hükfımeti 
kapitülisyonlan ilga edecektir. Tille bakanı Adli paşa bu 
kararın hukuki cihetini tedkik etmektedir. 

-~ •.•.• "4• 
lngiliz hücuma uğrarsa 
Balkanlar ne yapacak? 
Bu soruyu sora · Sovyetlerdir lngiltere 

Rusyaya yardım edecek mi? 
Paris, (Ö.R) - Rengo Ja· Brüksel 17 (Ö.R) - Rengo 

pGn istihbarat ajansına göre Japon ajansının bildirdiğine 
Sovyet hükumeti l'alya ile güç- göre Sovyet hükümeti ltalyan-
lükler ortaya çıkıpta Jngiltere Habeş meseJesindeki güçlük-
bücuma uğrarsa durumlarınin lerden istifude ederek Rusyaya 
ne olacağını Balkan antaab kar!ı hücum >:_apılırsa lngilte-
devletlerinda sormuştur. renın bu hucumu yapanlara 

Japon çevreni · d ld _ karşı zorlama tedbirleri tatbik erm e sanı ı di . .. . . 
ğına göre Cenevrede ltalya e ~ ~tmıyecegını Londra 

1 hind b
. d ak kabinesmden sormuştur. Japon 

a ey e ır urum t ın- I . . v 

ki R 
.. 

1 
lar k k çevren ermın kaynagına göre 

ma a usya oze o a en- R C 
d

. · · ·ı · 1 1 usyaoın enevrede Italyaya 
ısını ı gıleyen bazı mese e er karşı ceph alma k d' · · ·1 . . . e sı n ısım ı -

lizerınde lngılterenın yardımını gili' b .. el · ı d ı ·ı .. yen azı oz ış er e ngı -
elde etmek amacını gutmekte· tereden yardım görmek funi-
dir. diyledir. 

Bütün Latin Ameri a 
U. Sosyetesine bağlı ır 

-·-·-·· 
ltalyanın lngiltere aleyhinde boykotaj 

Teşebbüsü suya düştü 
Paris, 17 ( Ö. R) - Havas ı 

ajan ına göre Arjantin ve bü
tün Latin Amerika uluslar 

pakt nı imkan dahilinde tatbik 
edeceklerdir. Cenevrede Ar
jantin delegesinin serdettiği 

kuyudu ihtiraziye üzerine bazı 
tefs'r1er yapılmış, hatta Ar-

jantinde Uluslar sosyetesi 
aleyh'nde bir temayülden bah· 

sedilmişti. Şurası muhakkaktır 
ki Arjantin halkı her ne
vi harbın siddetJe aleyhin
de olup bir sücl zaferin 
toprak fethine hak vermediği 
kanaatindedir. Arjantin ondo
kuz ve yirminci asırda muhtelif 
vesilelerle bu tenıayülünü gös
termiştir. Büyük Britanya mal-

lan propagandalar nasıl suya 
düşmüşse Arjantinin Cemiyeti 

akvamdan çekilmesi için yapı
Jan propaganda da şimdiden 

akamete mahkumdur. Hatta 
bau Arjantin gazeteleri uluslar 

sosyetesiııde alınan zorlama 
tedbirlerinin Arjantin par-

lamentoStmca tasv'bine bile 

ihtiyaç o madığını yazıyorlar. 

Bununla beraber Arjantin zor

lama tedbirlerini imk"n dahi
linde ta b'k edecek siıel zor-
lama tedb'rlerind n uzak ka
lacakhr. 

r on"evideoda meb'usan mec

lisi Uruguva ın Uluslar sosye

tesindeki vaziyeti aJeyhine ve-

Teklifler 
••••• 

Uluslar sosyetesi 
Kadrosunda kalacak 

Paris, 17 (Ö.R) - Hükümet 
uzlaşhrma gayretine devam 
etmektedir. B. Laval Pariste 
bulunan Habeı dıı bakam ile 
orta e.çisini kabul etmiştir. 

Paris, 17 (Ö.R) - B. Laval 
uzlaşma için bir teklifte buJu
nursa bu teklif Uluslar sosye
tesi kadrosunda kalacaktır. 
F ransanm uzlaşdırma teşebbü;$
lerine papalık da iştirak et
mektedir. 

ltalyan gazeteleri bu hare
keti dikkatle takip etmekte
dirler. Gazeteler it lyanın ne 
geçmişde, ı e de şimdi lngil
tereye karşı bir siyasa gütme
diğini bildiriyorlar. 

1 iltere 
Akde · z fi osunu 
azaltanJıyacağını 

bildirdi 
lstanbul, 17 (Özel)- Alman 

haber alma bürosu bildiriyor: 
Royter a · nsımn Paristen al
dığı bir habere göre dün ak
~am Ingiltere büyük elçisi Sir 
George Klark bay Lavalin Ak
deniz filosunun azaltılması hak
kındaki teklifine ln~Hterer.in 
cevabını bild"rmiştir. Söylendi
ğine göre elçi bay Lavale ln
giliz hükumetinin Akdenizde 
emniyeti zim n altına almak 
vazifesini haiz o:.au hükumeti
nin Fransa Akdeniz emniyetine 
iştirak etmediği takdirde azal
tamıyacağını bıldirmişlir. 

Istanbul. 17 (Özel) _, Mila
nodan bildiriliyor: 

St:ımpa gazetesi Fransadan 
lngiltereye serfuru etmemesini 
rica etmektedir. ltalya Fran~ız 
u usunun ve Fransız hükumeti
nin mukavemet kabiliyetine 
güvenmekted r. 

Viy~ a 
Yeni bir kıyam

dan korkuyor 
Londra 17 { Ö. R) - Avus

turyada başgösteren vahim du
rum arsı ulusal güçlüklere bir 
yenisini katmaktadır. Viyanada 
kabine bugün öğleden sonra 
fevkalade toplantısından sonra 
fasılasız toplanb halinde kal
mıştır. Bütün resmi binalar ve 
bakanlıklar mitralyözlerle mü
ıellab polislerin muhafazası al
tına sokulmuştur Bu tedbirle
rin sebebi bilinmiyor. Bir ka· 
bine değişikliğinden bahsedili
yor. Fakat tafsiJat almama
mışbr. 

Lonclra 17 ( Ô. R ) - tngi
liz Gal kömür madeni grevci
leri bütün gece süren bir top· 
lantıdan sonra ittifakla greve 
devama lcarar vermi~lerd.r. En
düstriyel birliğine mensup hiçbir 
işçinin madenlerde çalıştırılmı· 
yacağına dair yazılı teminat 
verilmedikçe grevi bırakmıya
cahlardır. 

Macaristan ve 
lngiltere 

Budapeşte, 12 (Ö.R) - Ma
car kamutanında yapıJan bir 
istizaha cevap veren dışbaka
nı B. Kanyas Macaristanın ne 
lngilte.re, ne de uluslar sosye. 
tesi aleyhinde olmadığını, sa
dece zorlama tedbirlerinin bir 
taraflı tatbiki aleyhinde oldu
ğunu söylemiş ve gerek lngil
tere, gerekse F ransanın barış 
için yapbk!an gayretlerden 
takdirle bahsetmiştır. 

Lokarno'da 
Bir töreı1 

Cenevre, 17 { Ö.R ) - Lo· 
karno Royu and•aşmasının o
nuncu yıldönümü şerefine bir 
tören yapı!mış. Lehistan müs
tesna ol"llak üzere Lokarno 
paktını eden bütün de•· 

Nüfus ...... 
Sayımı kalkınma 

Çağıdır 
- Baştara/ı 2 nd sayfada -

manın töhret1i bütün medeni
yetleri dahi nüfus artması ile 
birlikte vücut bulmuş, nüfus 
düştükçe bu medeniyetler de 
çökmüştür. Mesela eski Yunan 
ve Roma medeniyetlerinin yı· 
kılması nüfus çöküntülerile bir
likte olmuştur. Hatta bugünkü 
Avrupada başlıyan nüfus dur
gunluğu daha şimdiden tarih 
ve ekonomi bilginlerini telaşa 
düşürmektedir. Hiç şüphe yok 
ki Berlin ve lstokholm nüfus
larında görülen bugünkü dur
gunluk bütün Avrupaya yayılır 
ve bu hal dört beş kuşak gi
derse Yunan Roma medeniyet
ı~rinin başlarına gelen felaket 
Avrupa medeniyetine de ge· 
lebilir. Yalnız hayat kanunları 
bu tarz~a sırf akli ve cezri 
istidlallerden çıkan hükümlerle 
yürüyecek kadar yavan olma
dığı için bu kahinlik de ye
rinde değildir. Bununla bera
ber büyük harp sonunun bütün 
dünyada açtığı yeni iktisadi ve 
siyasal gidişler nüfus artımı 
sırasının kendilerini yeniden 
toplanmıya başlıyan uluslara 
geldiğini ve Avrupanın nüfus 
bakımından yükünü tamamile 
aldığına gösteriyor. 

Fransada eski rejimde va
sati olarak aileler daha kala
balık, daha çok çocuklu ol

duğu halde çocuk bakımı ve 
genel sağlık işlerinin yolunda 

bulunmaması yüzünden nüfus 
iltrlemcsi pek hafif oluyordu. 

Halbuki Cumhuriyet rejimi ile 
birlikte sanayiin ilerlemesi, ço
cuk bakımı ve genel sağlığın 

önemle korunması nüfusu bir-

denbire artırmış çocuk doğumu 

eskisinden fazla olmadığı haJde 

bile çocuk kmmının azalması 

ve çok yaşayanların çoğalması 

bu harekete kuvvet vermicfo·. 
Nüfusun artıp eksilmesini 

doğuınla ölüm arasındaki nis
bet gösterir. Doğum, fizyG!ojik, 
ekonomik ve pisiko?ojik şart
lara bağlıdır. Bunların üçünün 
de elverişli bulunduğu devirler 
nüfus artmasına en uygun olan 
zamanlardır. Fiziyolojik şartlar
dan maksat evleneceklerin sıh· 
hatli ve normal olmalandır. 
Normal aileleri çocuk bereketi 
karşısında korkutmaya meydan 
vermiyen geçimler ekonomik 
şartı teşkil eder. Normal aile
lerin çocuk doğumuna karşı 
aşırı bir ihtiyata düşerek ço
cuk sevgisinden ziyade refah 
ve para hırsına sarılmamalan 
da psikolojik şartı temin eder. 
Bugünkü büyük Avnıpa şehir
lerinde çocuk doğumuna karşı 
görülen en büyük engelin re
fah ve para hırsında toplan
dığı görülüyor. Fakat bu, bir 
sebep o.maktan ziyade bir ne-
ticedir. Çünkü yukarıda da 
söylediğimiz gibi bugünlcü Av
rupa, nüfus yükünü tamamifo 
almış olduğu için para ve refahı 
nüfustan daha kıymetli gör
mektedir. 

Önümüzdeki ilcinci nüfus sa
yımı Cumhuriyet rejjmioin Türk 
nüf~su üzerinde yaptıgı tesiri 
ve verdiği en müsbet neticeyi 
göstereceği için yalnız bizleri 
değil, bütün dünyayı ilgilendi-
recektir. Öyle sanıyorum ki 
ulusunun tarihte oynadığı bü
yük rol nüfus çaen bereketli Türk 
uluslardan biri olmasından ve 
tabiatile yüksek ve sürekli me
deniyetler geçirmesinden ileri 
gelmiştir. Geçmişteki niıfus 
hareketlerimizi elde etmek 
mümkün olsaydı tarihimizin iniş 
ve çıkı tarını çok müsbet bir 
surette görebilecektik. Bundan 

~~~.~~ .. !?~.!:~!~~~.~.~x.?..~ .. ~!.~.~-~! .... 
lhtilil Kraliçes 
BAYAN TALYE~ 
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- Gerçek oldukça tuhaf bir varmış olduğunu san 
adam. Fakat yontulmamış, ace- hulasa etti : 
mi, müstebid ve kıskanç. Eğer .- Jozefin Taşer d 
Şanteren konağının bana kim- Vıkontes dö Bohar 

d ıd•v •• b' b'J b k general Bunapart. 
en ge ıgını ır ı se mu a ·- içini çekti, kollar 

kak oraya ayak basmazdı. ve siyah saçlarını 
- Kahramanlar ince ruhlu rinde salladı ! 

olurlar. - Hulyara e1ve4 
- Hem de benimle evlen- " kıraliçadan fazla 

her halde küçük çiz 
mek istiyor. de~ildir 1 

Gülerek parmağım alnma T ~rezya da, mu 
dayadı! girintilerinde kaybol 

- Alnında çifte evlenme nüyordu. O, güzel 
kanburu var. yanında Jozefinin y 

yor ve Jozefin küçü 
Terezya güldü: kendini teselli ediy 
- Bu s .. ylediğinden sonra, fakir olmasına rağm~ 

artık onu severmisin diye sor· Bunapartı belki bay 
mağa lüzum kalmach. de kabul edecekti. 

çenesinde kalmasay 
- Beni eğlendiriyor. Arbk şünce, hiç şüphesiz 

yenımdan ayrılmak istemiyor. ğerlerindeıı üstün 
Noterimin fikrini sordUm. 0- "Kleopatranın bur 
nunla evlenmek gibi bir buda- kısa olsaydı, bütün 
lalık yapmamaklığımı tavsiye yüzü değişmiş o aca 

etti. Bonapart fakirdir, ben ise 

nefes alır gibi borçlanırım. Fa
kat Bonapart bana evlenmek 

teklifinde bulunuyor. Düşündüm 
artık yirmi yaşında değilim. 

Barras ise havai meşreptir. 

Terezya sözünü kesti! 

- Görüyorsun ya. sana inan 
makla hata etmişim. Senin ye· 

rini ben almıı oluyorum. 

- Yok sen olmasan bir baş

kası olacaktı, Senin olmanı ter 

cih ettim, fakat bu izdivaç, 

pek yaldızlı olmasa bile bana 
bir güven veriyor. 

- Benim de gözümü açı
yorsun. 

- Böyle anlamamalısın. Ben· 
de senin ne güzelliğin, ne 

gençliğin, ne şanın var. Sen 
Barrasın metresi olmadan önce 
kendinsin. Ben o kadar yük
sekte uçamıyorum .• 

Gözlerini kapayarak, sonuna 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
yekün tutuyordu. Bir ç.ok yer
lerde hükumetsiz kalan Türk
lerin bugünkü nüfuslarına ba~ 
kılsa dahi yine en kalabalık 
uluslardan biri olarak görünür. 

Geçmişin verdiği bu güzel 
ve yüksek örnek gelecek için 
çok kuvvetli bir umut kayna
ğıdır. Büyük Atatürkün açbğı 
yeni Türk rejimi de bu kay
naktan hız alan yaraba bir 
kalkmıştır. Bundan böyle ne
reye ve nasıl gittiğimizi yapa• 
cağımız sayımlar gösterecektir. 

Türk ulusunun dirim hare
ketlerini hiç göz götürmez sa
yılarla göstereck birer bö:ge 
olan bu saymılara her Türkün 
canla başla ve tam bir doğru
lukla yardım etmesi kendi sağ
lığının izlerioi görüp anlaması 
demektir. Bir sürü bile sayımsız 
idare edilemezken koca bir 
ulus hiç idare edilemez. Bu 
sayımda bütün varlık ve yok
luklarımız, eksik ve gedikleri
miz her Türk bunlara bakarak
tan kendi yolunu bilginin ver
diği bir emniyetle tayin ede-
cektir. Hükumet de ancak bu 
işaretlerle hep'mize yarayacak 
olan en hayırlı işleri göstere
cektir. 

Sayım işine hükumetimizin 
ehemmiyet vermesi Türk ulu-
sunun kalkınma ve çoğalma 
çağının ğırdiğini gösterir. Eğer 
bu işe Avrupalılar gibi 130 yıl 
önce başlamış olsaydık eski re
jimler Türkün servet ve nüfu
sunu bu derece israf edemez
lerdi. Mal ve canımızın kıyme
tini bi.'yor ve artmasını istiyor• 
sak bunların hareketlerini bir 
saat gibi göz önünde bulundu
racak sayım işlerine de öz iı
lerimiz ibi bakalım ve ne mutlu 

Yuvada parlak ~ 
vardı. Bayan Reka 
Talyene dayanmıı, 
tikte ilahsel bir 
ediyordu. ŞerubiJ 
da idi. Garet ş: 
liyordu. Talumo 
fer olnmnı4tu. ) 
di yaşuıda, güzel 
general hoş kadınla 
idi. Fakat hayrın 
dur. Bayan Kamb' 
Gaydan uzaklaşara 
bir köşesinde ç:ıtık 
napartla buluştu. 
diplomatların başı 
bayan Stael ikide 
arasına koşuyordu. 
Boharne yakında 
bildiriyor ve ilk hiı 
ber veriyordu: 

-Direktör vata 
Bunaparta ltalya 
mandanhğını veriy 

Bayan Hamlenin 
- Kocayı başı 

mek için dedi. 
Baras ze Talyen 

şahidi olacaklardı. 
lak kollarını kaldır 
dokundu. Sonra 
klavyeler üzerine kc 
perestişklrlarını 
mek için Britonikoı 
Agripa rolünden hl 
okudu. Gözdenin 
ne telmih eden b 
kıılar topladı. 

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

iz mir mu 
Son hazırhk 

Yarın ya 
lzmir muhteliti 

maçını yarın öğl 
saat 16-30 da Als 
yumunda Göztepe 
kulüplerinin yapac 
telit takım ile ya 
takımın teşkil ed 
kampta bulunan f 
lar tarafından ta 
cektir. 

lzmir futbol heye 
Sovyetlere karşı a 
!erden sonra lzmir 
lstanbuldan takv 
karar vermiştir. 
lstanbuldan bir m · 
avin ve üç mühac· 
Şu da var ki iz 

ilk maçı k 11di ba · 
ve takviye derc?ce 
neticesine göre 
cektir. 

ısiklet y 
26 ve 27 teşrın 

lerinde A kara'd 
olan Türkiye bisi 
likleri yarışlarına 
iştirak edecek o 
çilerimizin tam ha 
gitmesini teminen 
eti bu cumartea' 
14,30 da lzmir • 
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on a 
Italyanlar ur u ar ... • 

Aksunıun yanlarını tehdit eden gizli 
Bir Habeş ordusu keşfetmişler 

Eri~ris, 17 (Ô.R) - "Paris - Soir,. gazetesinin 
it 

1 
e avtannın bildirdiğine göre ltalyan uçakları, 

a Yanla Ak lehd'd rın sum şehri yakınlannda yanlarını 
k fı e hazırlanan üçüncü bir Habeş kolordusu 
eş etınişl d. S d Ord er ır. u an hududunda Naravrago 

hlldUSunun üç kısmını, yandan tehdit etmek üzere 
Yaıı.l lltta~~ nehri geçmeğe çalışan Habeşleri ltal
Yııın ar Puskürtmüşlerdır. Alınan esirler Ras Se
kad;n imparatordan aldığı emir üzerine mu
hü es Aksum şehrini geri almak için şiddetli 

~~ın yapacağını bildirmişlerdir. 
ltaı anbul, 17 ( Telefonla ) - Harrar üzerine 
As Yan ileri hareketinin durduğu muhakkaktir. 

IDaradan gelen haberlerde şiddetli yağmur-

)ardan dolayı bütün cephelerde ltalyan ileri 
hareketinin durdu~u bildiriliyor. Makkalenin 
ltalyan ordusunun eline düştüğü teen üt etme
miştir. Ras Seyum ordusuna mensup kuvvetler 
bu şehire giden bütün tepeleri ellerinde tut
maktadırlar. 

Is tan bul, 17 (Telefonla) - Habeş imparatoru 
Başkumandan sıfatile bütün Habeş ordusuna 
hitaben neşrettiği beyannamesinde askerlere ne 
tarzda hareket edeceklerini anlattıktan sonra: 
" Sabırlı olunuz ve zafere inanınız ., diyor. 
Teblig askerlerin hedef teşkil eden beyaz elbi
selerini çıkararak haki elbiseler giyıne~crini tav
siye etmektedir. 

Italyan hava bakanı 
Uçaklarımız Adis-Ababayı asla 
Bombardıman etmiyecekler, diyor 

"Etari
1
s'. 17 (Ôzel) Italyanın hava müsteşarı 

ıe sıyor R ytarın 1 ıö 1 . . " un oma a a şun arı 

ıe~·e;ı"~tır: "Habeşistanda açık müdafaasız 
ııça~ en bombardıman etmiyeceğiz. Burada 
har :~ faaliyeti 20 sene önce, büyük 
lan: kı faaliyete hiç benzemez. Zira Habeşis
Yok~ ııçakla~ımız için fazla taarruz hedefleri 
ele~İc Ne 'ımendüferler, ne fabrikalar, ne de 

A. k santralleri vardır. 
çı büyük Habeş şehirlerinin havadan bom-

bardımanı bir netice vermez. Faşist hükümeti 
çocuklar ve kadınlara karşı harbetmiyor. Sava
şımız yıkmak için değil, yapmak içindir. Uçak
larımız :ıçık şehirleri bombardıman etmiyecektir. 
Adis - Ababanın uçaklarımız tarafından bombar
dıman edileceği asılsızdır. Bizi bu şekilde 
harekete sevkeden insani gayelerden başka 
yarın kendileriyle çalışma ortaklığı kurmak 
istediğimiz Habeş halkında ltalyaya karşı iğbirar 
uyandırmamak arzusudur. 

B. Lavalin görüşme eri 
Pariste artık herkes bu saatın ne 
l<adar vahim olduğunu anlan.ıştır 
P . Kedorseydeki mülakatların hedefi nedir ? 

kan ~f, ~6 (Ô. R) - Başba- lifler hakkında en sıkı bir giz- tinin rolü ancak muhasamata 
ttab ' Pıyer Lava! dün ltalyan lilik tutmasına kimse şaşamaz. nihayet verebilecek tedbirleri 
bir ~ş anlaşmazlığının barışçıl Fakat buna karşı Londra da- kolaylaştırmak ve hattii tahrik 
la _otan!ış için zemin hazır- ha az gizlilik tutmakta ve ha- etmek olabilirdi. Bay Lava! n 
ır:aga matuf olan diplomatik zı izahat vermektedir. çalıştığı da budur. 
s:retıeriııe devam etmiştir. lngiliz büyük elçisi Sir go- Bu nokta anlaşıldıktan sonra 
l . lllaksatla B. Lava! yeniden erge Klark ile Bay Laval şunu ilave etmek lazımdır ki 
ç~rl~e~e ve Fransa büyük el- arasındaki görüşmede her bay Lavalın amacı İtalyanın 
r~ erını kabul etmiş ve bu gö- iki taraf siyasal durumun talepleri ve ne gibi şartlarla 
ku~ıneler akşam geç vakte ve Cenevrede yapılan mü- süel hareketleri durdurarak 

aB ar. devaın etmiştir. zaker~lerin.. hangi . noktara barışçıl bir tesviye yo!una ya-
dur ~'.ste beslenilen inan şu- Ya~?ı~nı .. ~ozd~~. geçır.;e: ıs- naşabileceğini lngiliz kamoyuna 

ka ı : Herke bu saatin ne tegını gos ermış ır. a ancı anlatmaktı. 
dar vahi sld • 

1 
gazeteler Pariste başlanan te-

ıtıakt ın o ugunu an a- bb" d I .. 1 I I • Sir George Klark F ransanın 
. a ve b' . şe us o ayısı e an aşmaz ıgın ki f F 

rı•ı' . son ır uzlaşma gı- b 1.1 k t 1 . . b' te i ini alır almaz orayn 
• mı gereklı' .. 

1 
• .. .. • arış yo ı e- o arı ması ıçın ır 

bulund g nı gozonünde plan vapıldiğını yazmışlardı. Ofise bildirmiş ve dün akşam 
· urarak Fr b k h t 1 1 ·ı· b k n ınad ansız aş anının Halbuki hakikatte böyle bir emen op aııan ngı ız a a -
İçin ~~ gayretle barış davası pliin ne tasarlanmış ne de ya- lar kurulu tarafından kedisine 

gırıştig'i teş bb" .. t kd' ı ı ' · .. d ·ı b' k k"" dl etnıekted' e usu a ır pı mıştır. Ulu> ar sosyetesıne gon erı en ır ço agı ar 
Bu ır. olan sadakati ve ltalyaya k<Jrşı ve belgeler yanında oldugu 

seYİn Şartlar dahilinde Kedor- dostluğu arasında sıkışıp kalan halde tekrar ı<edorseye git-
rinde Yapıl~n görüşmeler üze- Fransanın güç durumu takdir miştir. Müzakereler devam et-

ve bılhassa yapılan tek- edilmektedir. Fransız hüküme- mektedir. 

Durum çok garipleşti 
transız-lngiliz münasebatında bir 
''"••.ı Buhran mı başgöstermiştir 

drad . ' 17 lÔzel) - Lon- ile sıkı teşrikimesaiyi memleket yor. B. Lavalın müdafaa ettiği bir 
ıra an . bıldiriliyor: Deyli Meyi !eri için hayati bir ehemmiyette noktai nazara göre lııgiliz tak-

zetesın C 
bir h b e enevreden gelen saydıkları şüphesizdir. Diğer viye gemileri Akdenizde ulus-
sasiJ \ er?e bay Lavalin siya- taraftan söylenc\iğine göre bay lar sosyetesinin kararından ev-
.. ~ ngılterenin ve diğer 49 Lava! ise şahsen lngiltere ile ve! gönderilmiştir.Buna binaen 
Uyenın · bir soğukluk bahasına da olsa 
nij b' sıyasası arasında görü- Ingiliz filostınun Akdenizde bu-

r ır ge 'nJ'k h Italya ile teşriki mesaiye deva-
buJu d rgı ı asıl olmakta mı tercih etmektededir. Aynı lunnıası sosyetenin verdiği sa-
r" n uğu bildirilmektedir. Du- k liihiyete müstenid deg" ildir. Bu-
~ı:ıı garip b' k' onu mevzu üzerine yuru-

Çu k" ır şe ıl almıştır. de tefsiratta bulunan Ni- nun manası şudurki,bir ltalyan 
hak u Fransanın üç harp işleri yoz Kronik! gazetesi de dün taarruzu halinde lngiltere Fran-

anıle alakadar Fransız me- Fransız - lngiliz münasebatında sadan hiçbir yardım bekle-
• bir buhran olduğunu söyli- meınekte-.lir. 

Italya • 
ımzasnnı ya a 

Habeşistandan bir parçayı Italyaya 
Vermeyi kimse teklif edemez ... 

Paris, 17 ( Ô. R) - "Tan,. 
gazetesi Fransanın teşebbü
sünden bahsederken bunun 
Cenevredeki müzakereler üze
rine tazyik yapmak maksadını 
gütmediğini vazıyor ve diyor kı: 

Mesele Habeşistanın şu veya 
bu kısmını ltalvaya vermek için 
bir müzakere açılması meselesi 
değildir. Zaten böyle bir mü
zakereyi Cenevre teyid edemez 
Fakat Paris, Londra davanın 

banş yoluyla halli için bütün 
kuvvetlerini kullanmalıdırlar. 

Eğer Roma banşçıl bir tesvıye 
eaasim kabul ederek Habeş

lerin de kabul edebileceği bir 
teklifte bulunursa buna imkan 
yok değildir. O vakıt Fran
sa ve lngiltere Habeşistanı bu 

teklifleri kabule ikna etnıeğe 
çalışabilirler. Buna muvaffak 
olurlarsa Uluslar konseyi elde 
edilecek anlaşmayı kaydedecek 
ve Beşler komitesi de geçen 
eylül ayındaki tekliflerinin tat
biki için tekrar sahneye çıka
bilecektir. 

Paris 17 ( Ö. R) - Paris 
Soir gazetesi son zamanlardaki 
teklifleri ve vaizleri ile ltalya
ya karşı hareket uyandırdığı 
hissini vr.ren Kanterbori Arşveki 
ile bir mülakat neşrediyor. 
Anglikan kilisesi ba~kam de
miştir ki : 

Bizim hareketimizde ltal
yaya karşı bir düşünce 
yoktur. Manevi ve ruhi am·Uer 
vardır. Hıristiyan alemi ltalya
nın Habeşistandaki hareketini 

nefretle karşılamış"ır, Biz Ha
beşistanın değil, uluslar sosye
tesinin taraftarıyız. ltalya, say
gı göstereceğine and içerek 
ımza ettiği Uluslar sosye
tesi andlaşma~mı bir kenara 
attı. Harba müracaat etmekten 
vazgeçmeli- teahhüdile ka-
bu ettiği Kellog paktını 

yırttı. lngiltere bu yüken altına 
girdikten sonra bunu tatbik 
etmek onun için bir şeref me
selesidir. Büyük Britanya bu 
taahhüdünden uzaklaşamaz. 

Fransanın nazik bir durum
da olduğunu biliyorum. Fakat 
andlaşmayı korumaya seYkeden 
maksat ğizli olmadığı gibi hiç
bir sebep te bu yoldan bizi 
ıı-eriletemez. 

ltalya hangi şartlarla harba nihayet 
Vereceğini bildirmiştir 

lstanbnl, 17 (Özel) - Paris
ten bildiriliyor: 

Pöti Journal gazetesi ltalyan 
büyük elçisinin Italyanın hangi 
şerait dahilinda barba nihayet 
verebileceğini müzakereye gi
rişeceğini bay Lavale bildirdiği 
sanılmaktadır. ilk şartın lngiliz 
filosunun Akdenizden çekilme
sidir. Bundan başka Italyan 
hükumeti zecrı tedbirler teh
didi altında müzakereden im
tina etmektedir. 

lstanbul, 17 (Özel)- Lond
radan bildiriliyor : 

Royter ajansı Berberadan 
bildiriyor : ( Berbera lngiliz 
Somalisinde ) harbin lngiliz 
Somalisinin ekonomik hayatı 

üzerinde faydalı tesirleri ol
muştur. ltalyanlar önemli mik
tarda mal amaktadırlar.Sömürge 
halen mutlak bir sükun hüküm 
sürmektedir. Firarilerin yakında 
gelmeleri beklenilmekte oldu
ğundan ihtiyat tedbirleri alın
mıştır. Acilen birçok kamplar 
vücude getirilmiştir. 

İstanbul, 17 (Özel)-Londra
dan bildiriliyor : 

Taymis gazetesi Paristen öğ-

ması için her hangi bir teklifi 
Italyan kıt'atının Habeşistan
dan çekilmesi şartile müzake
reye amade olduğunu bildirmiş
tir. Söylenildiğine göre lngiliz 
notası çok mufassaldır ve ln
giliz - Italyan münasebatı tek
rar dostane bir şekil alıncaya 
kadar ihtiyat tedbirlerinin ida· 
mesinin zaruri olduğunu kay
detmiş olması muhtemeldir. Bu 
nota bundan başkk Bay 
Mussolininin harbı ilan et
mekle bir suru resmi ta
ahhütler hilafına hareket et
miş olduğunu hatırlatmakta 

ve bu halin düçenin geleceğe 
ait vaitlerini şimdiden kıymet
ten düşürmekte olduğunu ilave 
eylemektedir. 

Taymis gazetesi bay Musso
Jininin bay Lavaldan Bernner 
topraklarının bir Alman istila
sına uğraması takdirinde ltal
yanın Fransanın fili müzahere
tine bel bağlaya bilip bağlıya
mıyacağını sormuştur. Bay La
va) buna sarih surette cevap 
vermiştir. Yalnız bu hususta he
nüz mütaleasına müracaet edil-

memiş olduğu tahmin olunan 
reniyor.lngiltere hükumeti bay 
Lavala vermiş olduğu ceva
bında anlaşmazlığın kurtanl
Fransiz genel kurmıtyı böyle 
bir sual karşısında şaşırmıştır. 

Taymis mütaleasına devam 
ediyor, Bay Lava! Italyan ser
güzeştinin akamete uğrama
sını kendi ümidlerinin suya düş
mesi addeden birçok Fransız

ların şiddetli mukavemeti kar
şısında kalacak ve nazik bir 
mevkie düşecedtir. Fransn 
halkının büyük bir kısmı ln· 
giliz notasında ileri sürülen 
esbabı mucibenin şerhini fera• 
gatle ortaya atılmış olduğuna 
inanmaktan imtina etmektedir. 
Muhtelif doktrinlerin bütün 
taraftarları bir karar vermek 
mecburiyetinde bulunmakta
dırlar. 

Faşistlere teveccühü olan
lar daha şimdiden hatta 
lngi,ltere tecavüze maruz kalsa 
bile Fransa ile ltalya arasında 
çarpışma olmasını görmek 
istememekte olduklannı ilan 
etmişlerdir. 

Tazyike başlanıyor 
Ambargoya tabi tutulacak ilk 

Maddeler listesi tesbit edildi 
Cenevre, 17 (Ö.R) - Eko

nomsal zorlama tedbirleri tali 
komitesi ltalyaya gönderilmesi 
menedilerek Ambargoya tabi 
\utulacak ilk maddeler listesini 
tesbit etmiştir. 

Bu listedeki maddeler: De
mir ve demir madeni, krom ve 
krom madeni, hurda demir, 
manganez, çinko, kalay, nikel, 
paladyüm madeni, aleminyom, 
ham veya işlenmiş çelik, dök
me demir, manezyüm gibi ma
denlerle alet - makineler, kau
çuk ve sairedir. Maden kömü
rü, petrol, pamul• gibi 
maddeleri ihtiva edecek olan 
ikinci liste neşrec\ilmezden önce 
uluslar sosyetesi üyesi olmayan 
devletlerin durumu sorulacak 
ve ona göre karar verilecektir. 
Tahrir komitesi buna ait tek
liflerin tanzimi ile uğraşacaktır. 
Italyanın bütün ihracatınm dur
durulması hakkındaki lngi
liz teklifine gelince, iki dev
let itiraz etmişlerdir. Polonya 
ihtiraz kaydları bürünmüş, Is
viçre ise daha geniş bir mu
halefet göstererek bu zorlama 
tedbirlerine kendisinin iştirak 
edemiyeceğini ve bir taraftan 
Avusturya ve Macariatan gibi 
iki devletin bu tetbirler dışında 

kalmasının, diğer taraftan da 
tavizat meselesinin halledilmiş 
olmamasının buna asıl sebep 
olduğunu bildirmiştir. lsviçre 
bu şerait içinde lngiliz tekli
finin müessir olacağından şüp 
he etmektedir. 

Lehistana gelince, bu tekli
fin tatbikinde rast gelinecek 
güçlükleri ortaya koymuştur. 
Bu güçlükler bilhassa elde bu
lunan konturatoların tatbik 
edilmemesinden ileri gelecektir. 
Buna bir misal olarak Polonya 
delegesi şunları söylemiştir: 

Lehistan ltalyada F alkori 
tersanesine, bir transatlantik ,..._. 

vapuru ismarlamıştı. Geçen seno 
yapılmasına başlanan bu vapur 
busene bitecek ve önümüzdeki 
İlkbaharda Nevyorka ilk sefe
rini yapabilecektir. 

Lehistan bu vapurun bede
lini ltalyaya kömür gön
der.:rek ödemektedir. Şimdi 
ltalya ile tecim ilgileri 
kesilecek ve mevcud kunturat
lar feshedilecek olursa Lehis
tan bir taraftan simdiye kadar 
yaptığı rediyatı ve Transatlan
tik vapurunu kaybedecek diğer 
taraftan çok önem verdiği 
deniz münakale proğramı alt 
üst olacaktır. 

4, 5, 6 yaşındaki çocuklar için 

Yusuf Riza Okulu 
ÇOCUK YUVASI 

Ehliyetsiz ellerden, rasgeleye bırakılmış bır halden yav
rulannı kurtarmak istiyen ana ve babalar çocuklarını bu 
modern yuvanın mütahassıs ellerine terketsinler. 

Yalılar ve Alsancak semtlerinden çocuklar evlerinden 
otomobille gelip giderler. 

Kestelli caddesi N o. 80 
(3305) 1-15 
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Ras Seyum ordusu bu şehrin batı ve 
Doğu kuzeyindeki tepelerj tutuyor 

Italyan ordusunun ileri hareketi yeııi bii) ük zorluklar 
Yüzünden durdurulmuş gibidir 

' 

Adis Ababa, 16 ( A.A ) -
Habeşler şimal cephesinde bü
yük tahşidat yapmaktadırlar. 

Bu kuvvetler Ras Seyum ve 
Habeş veliahdı ordularının ar
kasında kuvvetli bir müzahe
ret ordusu halinde taazzuv et· 
mektedir. Bununla beraber en 
iler de bulunan Makalle civa-

Cıbuti Şimmdü trr istasroııu 

nunla beraber, ltalyan ordusu
nun ilk kolları ileri yürümesi
ne devam etmektedir. ltalyan 
uçaklarının şimdiden AdisA
baba - Cibuti demiryolu üze
rinde uçmakta bulunması. lü
zumlu gördükleri takdirde İtal 
yanların bu demiryolunu bom
barduman edeceklerini ve bu 

i 
• • 

.. ---~ 

önemli surette işkal etmekten 
geri kalmıyacaktır. 

Her gün yeni y~ni oymak
ların Adis-Ababaya ge'i~'eri 

ciddi bir mesele ha'ini a'mış· 

tır. Devlet merl<ezi ve c.v;ırı 

muhariplerle o derece do 1udur 
ki imparator, muhtemel olarak 

bir çok oymaklara yerlerine 

dönmeleri hakkında emir ve
recektir. Herha!de oldukça 

önemli miktarda harb ma'.ze
mesinin ve he'e lngiliz somali
sinden bin'erce tdeğin ge '. miş 

bulunmasına rağmen, Adıs -
Ababada bütü11 askerleri tec
hiz edecek mıktarda si:ah 
yoktur. 

Bugün imparator yanında sil 

bakanı olduğu halde, Vallego· 
dan gelen 20 bin kişiyi karşı

lamağa gitmiştir. Bun'ar hükü
met merkezi yanında Rourre 

mevkiinde kararğah kurmuş· 
!ardır. 

Yol ya an askerler 

Makalleden bildirildiğine gö
re, Ras Seyum ordusundan ile
ri gönderilen askerler, Italyan

lar tarafından Aduanın güney 
doğusunda Huzien ve a ':ıora 
arasındaki düz yerlerde ileri 
harekatı için kullanılan hafif 
hucum arabaları ile zırhlı oto
mobillerin manevra çabuklukla
rı karşısında şaşırmışlardır. Bu 

rında yer alan bu ordular ta- suretle AdisAbabanın denizle 
arruza geçer gibi gözükme- irıibatını kesebileceklerini isbat 
mektedir. Şimal cephesinde etmektedir. 
Habeş hareketleri ltalyan or- Kuzayda Ras Seyum, Ma-
dularının cenahları üzerine ufak kaile şehri civarında top:anma 
hücumlara ve süzülme hareket- hareketi yapmaktadır. Söylen-

lerine inhisar etmektedir. Bu 
tabiyenin neticesi olarak yeni 
bir genel ltalyan ilerleyişini ge
ciktireceği muhakkak gibidir. 

Ogaden'de Gerologul.inin 
cenubi garbisinde bulunan ve 
miktar itibarile çok önemli 
olan Habeş ordusunun .'lmcaı 
cenup ltalyan ordusunun iler
leyişinin önüne geçmektir. 
Italyan uçak kuvvetleri bugünde 
faaliyetlerine devamla Habeş 

karargahlarını bombardıman 

etmişler ve yeniden Cibuti de
miryolu üzerinde uçuşlar yap
mışlardır. 

Royterin Adis-Ababa aytarı 

bugün de yeniden birkaç bin 
muharibin hükümet merkezine 
g-~ldiğini bildirmektedir. 

AdisAhaha 16 (A.A) - Bu 
gün çok yakında harb hadise
sinin inkişaf edeceğini gösteren 
bazı işaretler belirmiş bulun
maktadır. 

Ogadende Habeşler, güney 
İtalyan ordusunun sol cenahı 
yanlarında önemli mıktarda kuv 
vet tahşid etmektedirler. Bu-

Aduada ltalyaıı askerleri 
diğine göre, orada Italyan sebebden dolayı Habeş asker-
ilerley,şinin önüne geçmek isti !eri her türlii çarpışmadan ka-
yecektir. çın mı şiardır. 

Batıda, Habeşlerin, Aksum'u Adisababada sanıldığına göre, 
ellerine geçiren ltalyanların Habeşlerin her türlü meydan 
sağcenahını tehdid etrueğe ha- harbından kaçınmaları tabiye-
zırlanmakta oldukları sanılmak- sine rağmen Ras Seyum ordu-
tadır. Fakat, meşhur Tsana su, Makallenin batı kuzayı ve 
gölünün güneyindeki Gojam doğu kuzayındaki sırtlardaki 
ilindeki isyau hareketleri ba- mevkünde tutunmağa çalışmak-
tıdaki Habeş kuvvetlerini tadır. 

1 
ısır ·kiminle beraber? 

Mısırlı Habeş 5000 
Gönüllü yazılmak 

ordusuna 
istediler .. 

• 
Sıtkı paşa ve Nahas paşa "lngiltere, istiklaliınizı 
Tanımazsa bizden yardım beklemesin,, diyorlar ·ik 

Kahlrf', llkteşrln ltalyan tebaası da emlak ve !ardır • Hükümet . şi~dtl e· 
ltalya ve lngiltere arasında servetlerinin müsadere edil- maddiğ yardımlardan ıferı ~·r 

bir harb kopacağı ihtimali Is- mesinden endişe ederek ser- çilmemesini tercih etmekte b~~ 
kenderiye ve Kahirenin l:ıazı mayelerini dışarı çıkarmakta- Burada Sıdkı paşa ve Ta 
çevenler ni paniğe kaptırmış ...., .: 
gibidir. Bu yersiz korku bil- • .11 
hassa çok kala balık ve nüfuzlu 1 

~~;;;:_.(,. 

olan Levantenler kolonisi ara· 
sında kendini göstermektedir. 
Bulanık suda balık avlamayı 

uman bazı tahrikçiler tarafın
dan bin türlü şayialar çıkarıl-

1
1 mışlır. Buna mukabil Mısır 

s;yasal çevenlerinde ölçülü ve 

ı muvazeneli bir gidiş vardır. 
Filhakika Roma ve Londra 

1 
arasında bağlar koparsa Mısır· 
daki vaziyet pek ziyade ınüş-

1 
külata uğrıyacaktır. Mısır 

bir yandan lngilizlerin süel iş
gali altıodadır. Öte yandan da 
Bingazi ile sınırdeştir. Bu ba-
kımdan Mısır toprakları bir 
harp alanı olabilir. Bir harp 
ihtimali kenara bırakılsa bile 
ltalyan - Habeş ayrışması yü
ziınden Mısırın çok dikenli bir 
durumda olduğu muhakkaktır. 
Mavi Nilin suları Habeş top
rağındaki Tsana gölünden ge
lir. Halbuki ltalya Eritreye 

gönderdiği askerleri, silah ve 
mühimmatı hep Süveyş kana
lından geçiriyor. Mısırlıların 
Habeşistana karşı sempatileri 

vardır. Li memleket 
arasında tarihsel ve 
ananasal münasebet
ler kökleşmiştir. lskenderiye 
patriki Habeşistan kilisasının 

da en yüksek başkanıdır. 
Kral Fuada gslince 

Kral Fuad tahsilini Türen 
askerlik akademisinde yapmış
tır. Sav va hanedanıyle sa" imiğ 
münasebetler idame etmiştir. 
Fakat bugiinkü durumda kra
lın özel sempatilerinin Mısır 

siyasası üzerinde tesirlı olması 
imkansızdır. Netekim Mısır ha
nedanından Prens Nebil lsmail 
Davud Habeş ordusuna gönüllü 
yazılmak arzusunu ızhar etmiş
tir. Mısır Habeşistanla hemhu
duttur. Hatta Hidiv lsmail paşa 
zamanında Mısır Harar ile Ma
suayı zaptetmişti. Bütün bu 
sebepler hasebiyle Mısır, ulus
lar sosyetesinde üye olmadığı 
halde dünyayı düşündüren bu 
dava ile sıkı sıkıya ilgilidir. 

Karşılıklı suçlamalar 
Kahirede ltalyanın Nil vadi

sini uçaklariyle bombardumana 
hazırlandığı hakkında bir ta
kım şayialar dolaşmıştır. ltal
yanlar ise Mısır hükümetini 
Senusileri himaye ve teşci et
mekle suçlamıştır. Buyük harp 
tenberi Mısırda halk yığınları
nın siyasal ve arsıulusal hadi
seleri bu kadar büyük heye
canla takibettiği görülınemiştir. 
Fellahlar şehirlilerden daha az 
ilgili görünmiyorlar. Yukarı Nil 
kıyılarında oturen göçebelere 
gelince bunların kahvelerde he 
yecanli münakaşalar yaptıkları 
Habeşler lehindeki duygularını 
meydana vurdukları görülmek
tedir. işler askıda bırakılmış 
gibidir. Kahire sokaklarında 
gazetelerin son baskılarını kapı 
şan halk sokaklarda durarak 
konuşuyorlar. Mısırdaki 60 bin 

l(ral Fuat Başbakanla birlikte saravınııı bahçesinde dotaşıyşr k•Y• 
dırlar. Mısır borsalarında bü- paşaların görüşlerini de _ ·ıdif· 
tün esham ve tahvilat fiatleri 
yüzde 10 - 15 arasında düş

müştür. Sayıları bir milyondan 

aşağı olmıyan Kıptiler Habeş• 

Çok nişancı olan bir Mısır askeri 
Ierin zaferi için dua ediyorlar. 
Müslümanlara gelince onfar da 
Habeşleri şahıslarında Avrupa 
emperyalizmasının bir kurba
nını görmektedirler. Daha şim
diden bu sempl)tilere en geniş 
bir mahiyet vermek için Pey
gamberin hadislerinde: "Zulma 
uğrayan Arap kabilel<!rine Ha
beşlerin gösterdiklerı misafir
perverliği müslüman aleminin 
asla unutmamasını tavsiye et
miş bulunduğunu hatırlatıyorlar. 

Mil Hyetpe rver ler 
Mısırda en çok sevilen ve 

tarafdarı olan Vafd fırkası son 
on yedi yıl içinde en müşkül 
şartlar dahilinde birliğini mu· 
hafaza ettiği halde şimdi, Ha
beş - ltalyan kavgası karşısın
da güdülecek yolda ayni fi-
kir birliğini gösterememiş-
tir. Parti içinde çeşitli 
fikirler vardır. Partinin bir 
hızbı, Nahas paşaya lngil
tereye fazla haşeğmiş bir 
hükümete müzaherette bulun
duğundan dolayı ağır serze
nişte bulunuyorlar. Bundan 
ötürü bir kabine buhranı şayi
ası dolaşmıştır. 

Habeşlere yardım 
Kahirede Habeşlere yardım 

için bir komite teşekkül et
miştir. Bu komitede müslüman
lar kadar kıptiler de vardır. 
Daha şimdiden 5000 genç Ha
beş ordusuna gönüllü yazıl
mak icin müracaatta bulunmuş-

detmek faideden hali degv 
Sıdkı paşa diyor ki: r.fısıt 

- Ne olursa olsun . te' 
uzak ve yabancı kalmak ıs;;!• 
d. - . b' .. d 1 - aks ıgı ır muca e enın NI 51r, 
amellerini yüklenemez. ıdid 
Habeşistanın istiklali tebdet• 
edilmiş olmasına tees~Ü~ e bif 
Ba tabiiğ sempati~ }'Ja' 
tarafa bırakırsak bugu~. d fii 
beşistan istiklalinin ınu ~e· 
kesilen Büyük Brıtanyanı~ .

5
• 

nelerdenberi izhar ettiği~~;ıe 
tiklal arzumuzu nazarı dı et 
almamış bulunmasına bt>':ıı• 
atmekteyiz. istiklalimiz . 11ı, kında hiç bir şey bifoııyor ki' 
Başgösterecek ihtilaftan çe e· 
ne bilecek miyiz? lngilteıe ~r· 
yımızı sormağa bile Jüzu~ garı· 
meden topraklarimızı ve !ıJJJ ce· 
!arımızı işgal ediyor. Mısı;. 1dit• nevreye kabul edilmiş de~~Jıııi• 
Kültürel durumu inkar e 1

1 
s• 

yen bir mem.eket serbest 11 t~r. 
far ailesinden uzak tutıııuŞ 

. . b ıdıt·• 
Meselenın acıklı yerı uras rl 

Nahas paşanın flk -~· 
1 sOı 

Nahas paşa da şun a.rı ıJJuf 
lüyor: "Vaziyet vahimdır. a• 
memleketin istiklalini kor~ıııde 
lıdır. Topraklarımız üzerJll ,, 

. ço• 
bir harbın baş gösterın.es\ad• 
muhtemel bulunduğu hır. sı JıİÇ 
1914 de olduğu gibi bıze JJll' 
bir şey vaadetmeden yardı I• 
mızı elde etmek iınkansız r~ııı 
duğunu söyliyebiliriz. Hakla lıl' 
eyiden eyiye bilen ulus~ınuz eıı· 
giltereyle iki memleketin ~ e• 
faatlerini ayni derecede f S'0J111ı 
tecek bir ittifak akdı ay bU' 
olacağına kanidir. Bu lı;ıyll 
susta hükümetle sıkı ~ı feri 
temasta bulunmakta, hadıs~ i~ 
takib etmekteyiz. Ümidl~r::.ıı 
suya düşerse ulusal varlıgı bll' 
en büyük fedakarlıkla~ .P11 ııe· 
sına da olsa korum~~. ı~ı~jjŞiİ' 
ler yapmak İcab ettıgıııı 
neceğiz. ,, el' r ki: 

Cehad gazetesi ıyo ğll' 
" lngiltereye karşı do~t~ te• 
muz ne olursa olsun blz ketle 
cavüz etmiyen bir meın e 

5 
1ı;i, 

harb edemeyiz. Ba~us~ttifll' 
Ingiltere ile asken hır 1 ııı• 

ta 
kımız yoktur. Haklarını dıııı 
madığı bir milletten yar ek 
istiyen Ingiltere ile gör~~ti• 
bir hesabımız vardır. B~.~5ek 
lafı, iki memleketin ! 11 lıl' 
nef'ine olarak halletmeg'~ 
giltereyi davet etmekteY~ 
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acar Romansı 
~u filimde müzik, nükte aşk ve 

ezahat hepsini birden seyredeceğ·z .... -.... ... ,__~~~~ 
M YAZAN : Eczacı Kemal Aldaş 

\'ere a~r romansı filmini haber daima bir baskı o!an mektep 
el' Yun, pek çapkın, pek neş- direktörü kırk beş yaşlarında 
b~' ~~k şuh birşey. Her ha!de tahmin edilen bir kadındır. 
tat •uıe!1 bulan bu ' süjeyi ya- Çapkın kızlar, direktörün göz-
tö ~n ş~yle böyle bir yazıcı lüğilnü kaybederek zavallı ka-
'1 ye boyle bir rejisör de O-il.. dmı gôreme7. hale koyuyor ar, 

acarr o 
ri .. omansı baştan başa sürp- ne yapıyorlar bir görün. Te1e-
,;~n:ukte, kelime 
lllü . ._• aşk ve 
b ııl[ ile d ı oen h o u. 
iııc .er nedense 
•iiktelışl~ri, ince 
Ça kı erı, ince 
lep !il.klan pek 

ver un. 

fiı~acar romansı 
rinıt ~ dedikle
top\a ır araya 
tt'-·

1 
~ış nıüzik

ı_ .: ınceJ' ~ · 
l(ırıı ~ ıgı çap-
..... kıga bulamış 
qı..ı te · h ' 
'•d.ı yı. azır cevaplık ve mace-
ltıi k ıncelik ile işlemiş fil-

11 eod' • dap ısı olmuş. Burada Bü-
cşteyi " .. T 

Riitt) • goruyoruz, unanm 
J>urı •ahıllerine uğnyan va-

ar Peşt . 
Yta l<ö .. eyı, Büdaya bağh-
sa Prulerden akın akın in-
~~g~çiyor, bir lahza geliyor, 
,, ... 

1
.., rııtanın güzel ovalan kar-

... <.a ı T 
rinde en ıyor. Macar köyle-

dtnh ~car köylülerinin ka
tr ekli alemini sevredi

ıruz. A- il 
üle . gı arına dönen koyun 

"abar :k ufuklan sarartan son
Çalan . §anılarına gırnatasını 
b\l .. bır çoban ile köy akşamı 
ı.. guıel ma ·ı b" .. ~vha nzarası e ır şıır 

'böyle~' tersim ediyor, filmin 
li\>aw... canlı ve duygulu bir 

"•lUr 'f 

fonu kapan aşk oyununa dalı
yor. Bu sırada Büdapeşte ufuk
larında bir Amerikan tayyare 
filosu görünüyor. Filonun ku· 
mandam genç, güzd bir Ame
rikan yüzbc.şısıdır. Çapkınlık 
yapmak isterken bu mektepli 
kızı buluyor, çok neş'eJi, çok 
güzel mektepli kız Amerikan 
zabiti ile al kola, neş' eye, zevke 
dalıyor, kızm amcası kontun 

güzel genç karısı kızın bu ma
cerasını bir yenge gözüyle iyi 
görmiyor. 

Filmin asıl ruhu, neş' esi,mü· 
ziği, nüktesi bundan sonra baş· 
lıyor. Çapkınlık alemlerinde 

yaşamış olanlarm parmağını 
ağzında bırakacak ne şeytan
lıklor oluyor. Çapkın, zarif ruh-

takip ~· e açılmasını macera 
kont be 1Y~r. Büdapeşteli bir lu tayyareci bayan yenkeyi ne 
ta11 k"u gordüğümüz Macaris- sürprizler karşısında bırakıyor, 
ğind d~Ylerinin birinde çiftli- ne şık tesadüfler hazırlıyor ue 
tind: ;r .. Büdapeşte sahnele- zarif maceralar doğuruyor bir 
liğiıe .~~ıle şakrakhğile, güzel- görsenİL Tren kompartimamn· 
llıindeş~· ret almış Antonya is- da, istasyon büfesinde şeytan-
ljk 

1 
11 knd1n ile dört sene- hklar, şeytanlıkları, zeka oyun-

ev idir B . . __ 
lbünü t .. · eşıncı yılGonu- ları birbirini kovalıyor. Filmin 
hediye} es ıt etmek için karısına bu noktasında nükteler nükte-
tun bire~ takdim ediyor. Kon- leri takip ettikçe gençlere za-
'Bu kıı 

1 
e .kardeşinin kızı var. rafet, terbiye ve incelik içinde 

'4ekte eyJı bir lisede okuyor. çapkınlık formülleri gösterili-
Yaşları:~: on yedi, on sekiz yor diyece~im geliyor. Bu filim 
1arı. gö .. oynaşan şakrak kız- her yaşta her mizaçta herkesi 
di!şÜn" ruyoruz. Şeytanlar ne incelik, müzik, nükte içine ala-

uyorlar b't· k 1 k Aşk I ı ıyor musunuz? cak EJhamranın aranı saha-
~enç kızların üzerinde sında vecd içinde bırakacaktır. 

~~=-===================== 
·~ 
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.. 

Germen Ossay 
.. Biraz asktaa konut ,. filminde 

Siyahların kalbi ... Hauptmann 

E 
n 

y Zenci artisti obenson 
inde Zenci ruhunu ya atıyor 

Parls •• llkteşrln 
Zoltan Korda'nın Bozambosu 

burada büyük muvaffakiyetle 
gösterilmiştir. Habeş davasının 
en heyecanlı bir mesele haline 
geldiği bir sırada bu filmin 
büyük alaka uyandı,ması ta
biiğ idi. 

Siyah ırkın "e- _,,.....--,, 
refine olarak ya
pılan i~k kurta
rıcı fi'm " Tom 
amucar~m evi ,.
dir. '< •1rtarıc1 di
yoruz. ,....;,,kü 
Amerilcada er,:ı

ret f Pen l·21dml· 
mış olmakla be
raber or:ıda rcn1 

-

li insanların du
rumları sıkı~ık 
ve hatta çok kez 
feci olduğu ma· 
lumdur. 

Genç hazı ro
mancı1arın eser
leri, değerli ak
tör Pol Roben- • 
son'un hayah bu
na delildir. Fanny ! 
Hurst'un " Hayat 
levhnfrırı ,, adlı 
eserinden adapte 
cdi en film me
lez lcanhform feci 
hayatını can:an
dırmıştır. Fal<at 
ilk muvaffaki
yetli eser olan 
" T om amcanın 

evi,, filmitlİ Har
ry Po!lard çevir
mişti. Margarita 
Fisher , burada 
çok sevimli b:r 
E 1isa olmuş,"~ om 
amca " rolünde 
Jams Love haki
kile yaşatmışı:ır. 

Bu CSl!r siyah ır
kın kalbini açan, 
ruhunu ta' lil eden 

filmdi bu.. işte siyahların kal
bini gösteren ilk film de budur, 
denebilir. King Vidor bumda 
siyah ırkın kusurları yanında 
faziletlerini, güzel, parlak ve 
teshir edici olan herşeye karşı 
çocukça zaaflarını, haksızlığı 
ve kötülüğü unutma, affetme 

tör Nevyorkta bir avukattı. 
Mesleğini münhasıran siyah 
derisi yüzündan terketmeğe 
mecbur oldu. 

Bozambo 
Bozambo siyahların aşkını, 

heyecanlarını hakkıyle canlan
dırmıştır. Mina Mae Mac Kinney 

bir film olmaktan ~b-~.....a:.....o:...~~~mr~ 
ziyade esaret aley 
hinde yükseltilen bir ses, bir mü

dafaaname idi. Siyahların pisi

kolojilerini yaşatm&ığa çalışan 

filmler Amerikada pek azdır. 

Zira orada ırk hurafeleri böyle 

bir filmin yer tutmasına mani 

olur. 

ikinci Film 
İkincisi Hanri Pollard'ın 

Shov - Boat adını taşıyan film

dir. Bu piyes Daniel Hynes ta

rafından sahneye konmu~tur. 

A1ma Mae Mac J<...ıuney l'C Paul Robenson Muzambodo 
kudretini, büyük ve müphem ve Paul Robenson bütün sanat 
şeylere başdöndürücü b.r hızla kudretleriyle burada kendile

rini göstermişlerdir. Mozamboyu 
görenler yer yüzünde ihtiyarla
mıyan biricik ruhun zenci ruhu 
o duğunu tasdik ederler. 

atılışlarını, mistik bir sevgi ile 

ülkülerine bağlantılarını, hassa
siyetlerini yaşatmıştır. Hallelu
jab Amerika zencisinin haya-

tıdır. Bu filimde bir tek beyaz 
görünmez. 

Hayat levhaları 
"Hayat levhaları,, flmine 

gelince bu şehirlerde geçen 

dramları, siyah ırkın maruz 

kaldığı hakııilıkları, boyun eğ-

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

Dünya Güzeli 
Sinema artisti mi olacak? 

1935 dünya güzellik kraliçesi 
seçilen Mısır güzeli Şarlot 

W assel tiyatro veya sinema 
artisti olmağa asla niyeti olma
dığını söylemiş ve şunları ilave 
etmiştir: 

- Iskeuderiye yakınında 
Ramle'de sakin bir hayat ya
şamaktayız. Babam devlet me
murudur. Güzel arkadaşlarmı 
vardır. Spor yaµıyorum daha 
fazla ne isteyebilirim.,, 

"Pour Vous,, bu sözlere rağ
men dünya güzelinin günün 
llirinde Mısırın bir sinema yıl

dızı olması çok muhtemel bu
lunduğunu kaydedıyor. 

20,000 yerli Arap b"r kıza bakıyor ve bağırıyor 
l T O!.. 1 'f O !o. l' !.. 

Bütün cihana kahramanlık dersi veren bu 
kızın kanlı macerası 

' 
"Konaklar,, /ilminde sadık luzmetci Paal Ren"a ve hamnu Colette Dar/öy 

Shovv - Buat cenup devletleri
nin topraklarında bir gezinti-

dir. Buruda ilk kez olarak zenci 

şarkılcırı, onların iç haldıran 

nostaljileri, bazan nehirler gibi 
coşan bamleleri, büyüleyici gfi
zellikleri g'Ssterilmiştir. 

Az sonra King Vidor'un Hal
lelujad adlı filmi yapıldı. Luiz-
yana çiftçileri, Albama pamuk 
tarJalan arasında cekilen bir 

meleri belirtmiştir. 

"imparator Jones,, filminde 

Pol Robenso11 beyazdan çok 
Qaha münevver olan bir zenci

nin bile muhakemeden ziyade 
hisle hareket eden bir insan 
olduğunu, fikirlerin ona eriş
mek için şekiUediğini gösteri
yor. Bu da ayrıca kaydedilme
ğe değer. Bu fiJmin yaratıcısı 
olan Robenson, bu meşhur ak-

K~nlı muharebeleri ... Dehşet saçan fedakarJığı bugün 

• 
:ıne.t a başladı 

Bu film : Meşhur Arap artistlerinden lbr3him Molla, 
Mehmet Yusuf, Ayşe ve cemile tarafından temsil edilmektedir. 

ilave olarak ANNY ONDRANIN en gGzel komedisi 

Kafeste Aşk ve Miki 



" Şikagoda,, bir Türk 
Hasan Mitat, " Şikago ,, ya 

iş aramağa gitmişti. Istanbulda 
iken bir müddet lngiliz mek
tebinde okuduğu, bir hayli de 
lngiHz şirk~tlerinde çalıştığı 
için, lisana hemen tamamiyle 
vakıftı. 

Bir gece " Mişigan ,, gölün
de vapurla gidiyorlardı. Güver
teye dayanmış, etrafı seyredi
yordu. Kimseler yoktu. Zaten 
vapur pek tenha idi. Hasan 
Mitat, kalabalıktan hoşlanmaz
dı, süküti bir adamdı. Bu iti
barle, yalnızlık hoşuna gidi
yordu. 

Tahayyülata daldığı, gözünün 
önüne Boğaziçinin mehtapla 
geceleri geldiği sırada, ne ol
duğunu birden anlıyamadı, ev
vela havalandı, Sonra göle 
düştü ... 

Lakin bu bir kaza değildi, 
bayır .. Kuvvetli iki elin kendi
sini kaldırıp attığını pek ali 
hissetmiş, fakat karanlık sulara 
doğru yuvarlanırken, güverte· 
de koyu ve iri bir gölgeden 
başka birşey görememişti. ly! 
amma, bu gurbet diyannda ta
nımadığı insanlardan hangisi, 
niçin böyle bir suikastta bu
lunabilirdi ? 

Mamafih bunu düşünecek sıra 
değildi. Vaziyetin sonunda bir 
tavuk gibi boğulmak ta vardı. 
Binaenaleyh bütün düşüncesini 
kurtulmağa hasretti, yüzmeğe 
başladı .• 

lştanbulda iken kaç defa 
yüzme şampiyonu olmuştu. La
kin deniz ile gölde, bilhassa 
mayo ve elbise ile yüzmek ara
ııoda fark vardı. 

Dü;er düşmez bağırmıştı, fa
kat ince, uzun vapur, bir şey 
duymamış gibi, iri yandan çark
Jarıyle suları döğe döğe uzak
laşıp gitmişti •.. 

Çeketini çıkarıp atması ko
lay o!du, lakin ayak kablarıoı 
çözüp onlardan kurtuluncaya 
kadar epiyce güçlük çekti •.• 
Kah sırt üstü yatıp dinlenerek 
kah yüzerek nihayet sahili seli 
meti buldu. 

* • • 
Ertesi sabah 11Şikago,, polis 

müdürü, Hasan Mitata diyordu, 
ki: 

- Evet ... Memurlarım doğ
ru söylemişler, siz, meşhur po· 
Hs hafiyemiz"Sitanley lin kolen,, 
e benziyorsunuz. Kendisi biraz 
rahatsız, Avrupada istirahat 
ediyor. Haydutlar ~izi ona ben
xatmiş olacaklar ... Belki de sizi 
gülle atan, maruf haydut " Di
linğer,, dir, yahut da adamları
dır ... Çünkü "Dilinger,, , kaç 
defa az kaldı "Sitanley Linko-
lin ,, tarafından yakalanıyordu .• 

Sonra, ilave ediyordu: 
- Ey, ne dersiniz?.. Komi

serim iyi düşünmüş, bu müşa-
behetten istifade edebiliriz, 
hi7.metimize girmeği kabul eder
seniz, çok işe yarayacağmızdan 
eminim ... 

Amerikada polis hafiyesi ol
mak! Meşhur bir dedektifin 
yerini tutabilmek ... 

Hasan Mitbat bunu derhal 
kabul etmişti. 

•*• 
Bir gün, her zamanki yolun· 

dan geçiyordu. Şehrin haricine 
çıkan tenha caddenin sonuna 
geldiği zaman, inşaatı henüz 
bitmemiş otuz katlı büyük bir 
binanın önünde durdu. Yapıda 
kimse çalışmıyordu, muhakkak 
amele grev ilan etmış olacaktı. 

- Bayezid kulesi kadar 
yüksek! 

Diye düşünürken, koskoca 
bir kalasın havadan başına 
doğru inmekte oldujunu ıördü, 
ailr' atJe •eri çÜilcli. 

Tam zamanında davranmıştı. 
iki saniye sonra, iri bir kütük, 
kaldırımı çökerterek yere 
düştü. Altında kalsaydi, pas
brmaya döneceğine, kafasının 

tuzla buz olacağına şüphe 
yoktu. 

Kendi kendine: 
- Geçmiş olsun, müthiş b · r 

kaza atlattın Mitatl 
Diye söylenirken, bir kur

şun vızlıyarak kulağının dibin
den geçti. Hemen bir tavşan 
gibi sıçradı, karşıki kaldırıma 
atladı, oradaki ağacı siper ala
rak binaya bakmağa başladı. 

Küçücük görünen bir adam, 
maymun çevikliği ile yapı iske 
lesi üzerinde koşarak, atlıya· 

rak kaçıyordu. 
- Mel'un! diye mırıldandı, 

bütün kurşunlarını atmış ola
cak, şimdi kaçıyor! 

Tabancasını çıkarıp nişan 
aldı, ateş etti ... Fakat nafile, 
herif bir canbaz maharetile 
atlayıp sıçrayarak, tutunup ası
larak direkler arasında adata 
bir kuş gibi uçuyordu. 

Fena halde kızdı. Hiç dü
şünmeden, yapı iskelesine doğ
ru atılıp tırmanmağa başladı. 
Homurdanıyor: 

- Bunun tepesinden ötesi 
yok ya, elbette seni ele geçı· 
receğiml Diyordu. 

Sporcu olmak ne eyi şeydi ! 
Kendiside baş döndürücü bir 
süratle yükseliyor, kah uzatıl
mış kalaslar üzerinde koşuyor, 
kah bir çekirge hafifliği ile bu 
direkten ötekine sıçrayıp açılı
veriyordu ... 

Şimdi geniş bir yere gelmiş
ti. Burada uzun kalaslar yan
yana yatırılmış, sanki büyük 
bir sofa yapılmıştı. Bir lahza 
orada durdu. Demin gözden 
kaçırdığı haydut acaba ne ta
rafa gitmişti ? 

Daha aradan iki dakika geç
memiştiki sanki bir yılanın an
sızın vücuduna sarılıp çıkmağa 
başladığını hissetti, " Ne olu
yorum ! ,, demesine meydan 
kalmadan da şiddetle çekilip 
havalanmağa başladı. işte ayak
lan birden kesilmişti, kolları da 
sıkı ınkıya bağlanmıştı! 

Anladı : Alışkın bir el ken
disine kement atmıştı, daha 
evvel ipin ucunu bu inşaat ye
rindeki makaralardan birine 
geçirdiği içın de sucuk kanga
lı gibi açılıvermişti ! 

Beş metre kadar yükseldik
ten sonra havada sallana kel
dı. Müstehzi bir kahkahayı 
koyu küfürler takip ed yor, 
sonra haydut meydana çıka
rak: 

- Sizi böyle havada bekle
tec:eğimden dolayı pek mütees
sifim! Ne yapayım ki kurşunum 
kalmadı. Tabancamı d<:l!durup 
gelmem çok sürmez. O zaman 
teşerrüf ederiz, diyordu. 

Haydud, zaferinin tadını yu
dum yudum içmek niyetinde 
idi. Alaylı bir jestle kısa bir 
vedada bulunmak istedi, fakat 
şapkasını çıkarıp canlı maslu
bunu selamlarken, inanılmıya
cak bir hadise vukubuldu. 

Hasan Mithat, yaklaştığını 
gördüğü ölüm korkusunun ver-
diği gayretle, sımsıkı bağlı ko
lunu · uzatıp belinden bıçağını 

çıkarabil miş ve kendisini ke· 
netliyen ipi kesmişti. Bu hare
ket o kadar ani olmuştu ki 
şerir çekilmeğe, hatta şapkasını 
başına geçirmeğe vakit bulma
dan, Hasan Mitatın albnda 
kaldı .•.• 

Beş metre yüksekten düşüş, 
ikisini Je zedelemişti. Buna 
rağmen, bitün kanetleriyle 
~Sakat---

Ağı re eza 
Başkanı geliyor 
Bir müddettenberi mezunen 

lstanbulda bulunan Ağırceza 
mahkemesi başkanı bay Sü
reyya C. genel savmanı bay 
Asım bugün Sakarya vapuriJe 
şehrimize geleceklerdi 

Bıçak ıa,ıyanlar 
Kemerde Lale sokağında 

Hasan Alide bir bıçak ve Ha
lil oğlu Mehmette de bir sustalı 
çakı görülerek alınmlştır. 

f1'2fE. 

Zayi 
lzmir emniyet müdüriyeti 

ecanip dc.iresinden aldığım 
4659 sayılı ikamet teskeremi 

zayi ettim. Yenisini çıkaraca
R-ımdan eskisinin hükmü olma
dığı ilan olunur. 

Aliotti biraderler şerikle
r nden N. Manusso 
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Halı.<evinin ilk 
Kurslar! 

Halkev·nden : 

Zabıta Haberleri: 
Memuru dtivmu,ıer 
Karşıyakada Ankara pazarı 

önünde belediye tanzifat ame
lesindeo Süleyman oğlu Mus
tafa yolda yakaladığı bir kö
peki götürmek istediğinden 
Mehmet oğlu Nuri ile oğlu 
Osman Mustafanın üzerine hü
cum ederek döğmüşler ve ha
karette bulunmuşlardır. 

Bir kaza 
Kahramanlarda Ahmed oğlu 

Riza idaresinde bulundurduğu 
arabasını Süleyman kızı Paki
zeye çarptırmış ve kadının 
araba altında kalmak suretile 
yaralanmasına sebebiyet vermiş 
ve tutulmuştur. 

Hlrs·zhk 
Karanatina' da Cüneyd bey 

sokağında oturan bay Sani'nin 
evine açık bulunan pencere
sinden giren belirsiz hısız ta
rafından bir yünlü rob ile bir 
mantonun çalındığı iddia edil
diğinden soruşturmağa başlan· 

mıştır. 

ve orta 
açılıyor 

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

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

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

Çay tiryakilerine tebşir 
leriz. 

Yerli malı ıhlamur ve 
salep ile başka çeşit ye· 
mt!k babarlarımızı, birine 
kalite çamaşır ve badana 
çividini, Göztepe papatya , 
çiçeğini, lspartanm öz gü' 
ve çiçek suyunu firmamızı 
taşıyan ambalajlarda belli 
başlı sahcılarda da bulabi
lirsiniz. 

Neı;tle 'e Turan fabrikalarının tanınmış çeşitlerini 

Kars südü, Besi. Her boy diş macunu ve fırçalarım (Leylak) 

marka rastık ile (Nermin) saç boyalarını bizden araymız. 
Bütün Türkiyede tanınmış ve denenmiş (Arti) kumaş boya
larının genel satış yeri yalnız depomuzdur. · 

· Telefon : 3882 
. . ; .~\; - . ~ . • ."I ... ·. 

sında Hasan Mitatın elindeki 
bıçak yere çaı parak kırıldığı 
ve yalnız sapı kaldığıp 
ıçın, bir şeye yaramı-

yordu.. Rovelveri kendinden 
evvel yere düşmüş yuvarlanarak 
kaybolmuştu.. Meseleyi yum
ruk!arı, kollarının kuvveti hal
ledecekti. didişiyorlar, vuruşu
yorlardı. ikisi de kan içinde 
kalmıştı, fakat birbirlerini bı
rakmı orlardı ... 

Bir aralık, haydudun taban
cası Hasan Mitat'ın eline 
geçti. Büyük bir sevinçle teti
ğini çakti. Heyhat! içinde kur
şun yoktu... Sonra onu, elinde 
evirip çevirerek, büyük müş-

külatla namlusunu parmakları 
arasına geçirebildi ve kabzası 
ile şeririn şakağına vurmağa 
baş adı. 

Dört, beş darbeden sonra 
herif bayılmış, elleri gevşemiş 

ve Hasan Mitadı bırakmıştı ..• 
Zaten yuvarlana yuvarlana 

kalasların nihayetine kadar 
gelmişlerd:. Eğer mücadeleleri 
birkaç dakika daha o hızla 
sürmüş olsaydı, ikisi birden, 
kırk - kırk beş metre irtifadan 
düşüb parçalanacaklardı. 

Hasan Mitat'ın yüzünden kan 
akıyordu. Hertarafı fena halde 
sızlıyordu. Haydudun bayılma
sından istifade ederek doğ
ruldu. Uçurum tarafında kal
mış olan kendisi idi. Beri 
yana geçmek, ıonra üzerine . 
çıkıp herifi ellerile . bojmak 
litaranm Yerdi.. , .. • 

Şöyle bir baktı: Hasmının 
bir gözü patlamıştı. Şakağından 
da kan fışkırıyordu ... 
Yavaş yavaş ve büyük müş

külatla ayağa kalktı. Tam bu 
esnada, biraz kendine gelmiş 
olacak ki şerir azgın beygirler 
gibi dehşetli bir çifte savurdu. 
Esasen halsizleşmiş olan Hasan 
Mitat, bir tüy gibi kolaylıkla 
kaydığını ve boşluğa doğru 
gittiğini hissetti. Can havlile, 
iki eline birden geçen direğe 
sarıldı ... 

Üç saniye sonra o dire
gın dibini bulmuş, dört, 
b~ş metre irtifadan büyük bir 
sür'atle kayıp düştüğü için ka-
ba etleri büsbütün sızlamıştı ... 
Fakat ne iyi olmuştu da t~kme 
yimişti! Tabancası, işte biraz 
ileride duruyordu. Bunu görün-
ce, vücudunun ağrılarını adeta 
unuttu, şeytana benzeyen düş
manının yeni bir hilesine uğ
rayıp ölmekten kurtulmuştu 
artık ... 

Tekrar yukarıya çıkıp hay
dudu haklamak niyeti ile bir 
az ilerledi. Ayni anda koca bir 
kalas, dehşetle gümbürdeyerek, 
demin bulunduğu yere düştü. 
Sonra, kan damlayan bir 
baş aşağıya doğru sarktı, 
tek bir göz tahta kütlesi-
nin altında ezilmiş ceset 
aradı. Bu esnada korkunç bir 
taraka işidili, vücutsuz baş ol
duğu yerde hareketsiz kaldı. 
- Haydut 61mtift0 1 

~--

Çeşme icra memurluğendan: 
lzmirde Ahmed Muhtar ve 
ıürekası şirketine 280 lira ita-
ıına borçJu Çeşmede ölü Ali 
Riza terekesine izafetle vere-
senin tahtı tasarruflarında 
olup mukaddema hacız altına 
alınmış olan Çeşmenin llıce 
mevkiinde kain şarkan yol 
garben Selam oğlu Ahmed 
şimalen şose cenuben yol ile 
mahdud ve içerisinde bir su 
kuyusu ve yıkık bir harap kule 
yeri ile iki incir ve üç zeytin 
ağacını havi ve beher dönümü 
50 liradan 125 lira kıymetli 
iki dönüm iki evlek ve dört 
zıra mıktarında bir kıta bağ 
yeri ile yine mezkur mevkide 
kain şarkan Celal tarlası g;ar
ben yol şimalen Şinasi cenuben 
Ahmed tarlalariyle mahdud ve 
içerisinde bir incir ağacını ha
vi ve beher dönümü 20 liradan 
50 lira kıymetinde diğer bir kıta 
tarlalarile Çeşmenin müsalJa 
mahallesinde kain sağı hel-
vacı Ahmed karısı Zübey-
de so!u ve arkası ve önü 
yol ile mahdud ve cümle 
kapısından girilince küçük bir 
avlu ve bu avlunun içinde bir 
su kuyusu bir hela ve ondan 
sonra bina dahiline girildiği sı
rada küçük bir koridor ve bu-
nun sağında bir oda bir mut
fak ve kezalik sol tarafında 
yine bir oda ve mutfağın ar
kasında bir miktar harım ve 
avludan binaya girilen küçük 
bir methalden merdivenle yu-
karı kata çıkılınca yine bir sa
lon ve onun sağ ve solunda 
birer oda ile salonun karşı is
tikametinde yine bir mutfak 
yerini müştemil zemininin bü· 
tünü 135 metre murabbaında 
o'up lzmirde Sokoni Vakum 
ail gaz kumpanyasına 2000 li-
raya ipotekli ve 500 lira kıy
metli bir bap haneki cem'an 
üç kıta gayri menkulün açık 
arttıama suretiyle ve dairemiz 
marifetiyle niyabeten satılma
rına karar verilmiştir. 

Arttırm&nın şartları ve mün
derecatı : 

1 - işbu satış r::ıuame!esi 
11-11-935 pazartesi günü saat 
14 raddelerinde Çeşme hüku
met konağı önünde icra kılı
nacaktır. 

2 - Sat1ş tarzlarını ihtiva 
eden şartname ilan tarlhinden 
itibaren herkesin görebileceği 
surette icra dairesinde açık 
bulundurulacaktır. 

. 3 - Artırmaya iştirak eden
lerin gayri menkullerin muham-
men kıymetinin yüzde yedi 
buçuğn nisbetinde pey akçesi 
veya ulusal bir bankanın te
minat mektubunu tevdi etme
leri lazımdır. 

4 - Artırma neticesinde 
gayri menkulat müşterisine 

ihale edilirse yüzde iki buçuk 
kuruş dellaliye ve tapu ferağ 
harçları alıcıya aiddir. 

5 - Tayin edilen zamanda 
arttırma bedeli muhammen kıy-
men yüzde yetmiş beşini bulw 
madığı takdirde en çok arttı
ranın taahhüdü ile 2280 nu
maralı K. nun borçluya verdiği 
haklar mahfuz ve baki kalmak 
üzere arttırma daha on beş 
günlük bir müddet için uzatı
lacak ve bu suretle ikinci ar
tırmaya müsadif olan 26-11-935 
Salı günü kezalik saat 14 rad
delerinde ihale yapılacaktır. 

6 - işbu ilan taribinden iti
baren yirmi gün içinde gayri 
menkuller üzerinde alakası ol
duğunu iddia edenlerin of bap
taki iddialarını evrakı müspi
telerile beraber yazı ile veya 
bizzat müracaatla bildirmeleri 
icabeder. Aksi takdirde hakla
rı tapu sicilliyle sabit olmadık
ça satış bedelinin paylaşılma
sından hariç kalırlar. 

7 - Satış bedelinin öden
mesi peşindir. Ancak kavi bir 
teminat gösterildiği takdirde 
icra dairesince alıcıya yedi gün
lük bir mühlet verilebilir. Yu
karıda tesbit edilen vasıf ve 
şartlar dairesinde talip olanla
rın veya bundan fazla malu
mat almak istiyenlerin muay
yen olan gün ve saatta 935/66 
dosya numarasiyle Çeşme icra 
memurluğuna mliracaat eyleme-

, leri ilin olunur. 
3426 ( 3.121) 

ı• T.,rhlleveı t••• 
ilin 

1 - 20 İlkteşrin sayılll gO· 
nü polis ve zabıtai beledire 
merkezlerjnde nöbetci bekilll 
ve ebe bulundurulacaktır. t 

2 - Kemeraltında Sıbb• 
eczanesi, Karantinada Ahlllet 
Eşref eczanesi, Karataş Santo 

eC" eczanesi, Kemerde Keıner 
zanesi, Eşrefpaşada Eşrefp•~ 
eczanesi, Alsancakta Alsa~• t 
eczanesi, Karşıyakada sa 
Nuri eczanesi, o gün açık '' 
nöbetçi eczanelerdir. li 

3 - ihtiyacı olanların po • 
ve zabıtai belediye merkeıle· 

·ı ,e .. 
rioe telefonla veya .bekç~. et at 
ya polisler vasıtasıle muraca 
etmeleri. . ilbay~~"" 

17-18 (3309) YiV" 

Paris fakültesinden dipJ0111alı 
oı, tablplerl 

Muzaffer Eroğul 
Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün saba~ 

saat dokuzdan başlıyara 
1 Beyler - Numan zade S. 2 

· de numralı muayenehanelerlll 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve sah 8 den 10 • 

· de kadar memleket hastanesıo 

ilan 
Sayım günü bilumum fırıll 

" il" ve mağazalar kapalı olacağı 
d b. •v• • iJiO an ve sayımın ıttıgını biç 
eden top atılıncaya kadar 
kimse dişarıya çıkmıyaca~ıo;:: 
herkesin i~tiyaçların~ . ~ır hl" 
önce tedarık etmelerı ılao 0 

llbaylak nur. ) 
17,18 3401 ( 3310 

~.ı..-. 

~Mu:;ıı;~o;ktor 

~ A~met HulOsi 
:,.; 

~ AJ_ATAŞ 
;-.; tç hastalıkları doktorıı 

- 20 Kemeraltı= sokak No. 
rr7. . 

lzrnir Belediyesinden: 
- 46 Lira bedeli oıubaı:: 

menli Kerestecilerde Vakı~Ok" 
ca sokagında 15 numaralı u
kan içerisindeki 49 metre 111 Jıİ 
rabbaı aralık Başkatipii;t935 
şartnamesi veçhile 1 -1 - çık 
Cuma günü saat 10 da 8 tfe 
artırma ile bir sene müdd~ .

11 
kiraya .verilecektir. iştira~ :~ia 
(4) lira muvakkat teoııo d•' 
söylenen gün ve saata ka 
komisyona gelinir. n03ı 

13-18-26-31 3362 (3P 1 

t•J" 
Binek arabasında 011~8cı 

lan bir cep saati ara b ta 
tarafından belediye . ı~ :it• 
baş amirliğine teslim edıloııŞ si 
Sahibi kim ise müracaat e(~3;6) 
ilan olunur. 3432 b" 

1 . ~ bb' oıusta - spençıyarı ve tı ı ,. e" 
zarlar nizamnamesinin IDer

3
•;38 

te konulması hakkıudaki ~· ilill 
sayılı kararnama urayda 1 ıer 

1 t . eO 
tahtasına asılmıştır. s ıy 
okuyabilir. 

3431 (3317),,. 

bke" 
lzmir ikinci hukuk oıa 

sinden: , .. 
Abdullah kızı Firdevs ta~ık 

fından kocası lzmirde ~ez;' lilı 
başında seyyar kilime•., ~0 .. 
oğlu Salih aleyhine açtıgı et" 
şanma davasının cereyan. de 
mekte olan muhakeoıeB'do" 
mahkemece dava terkt~:de•" 
layı olmasına nazaran ~~b rell 
aleyhin ilan tarihinden ıtı 8 uıı 
d .. k b' . • de kanun . onere ır ay ıçın . 1 riıı• yüklettiği ICocalık vaııfe e <1t" 

yapmasının ihtarına k~r~r bil 
rilmiş olduğundan Sahbın 

010
a 

müddet içinde karısı ~· e<I 
dönmesi veya müstakil bı:ıdıt" 
tutarak karısını yanına ·felerİ" 
ması suretile kocalık \'aıı biP" 
ni yapması aksi halde ale~ralı 
de muktezi muamele yapı 

10
, 

karar verileceği ihtar m~k-:-il" 
kaim olmak üzere keyfıye 
olunur. 



':N ~ON Çıl<AN PLAKLAR LİSTES~ 
MÜNİR NUREDDİN 

( Her gün o güzel sah. 
Cemile kız 

FAZiLET 

r-.x 1as1 ( Neden böyle rlurgun 
Kaşlarını bana çatma 
MÜZEYYEN 

.. 1858 ( Mecnun 1 ci kısım 
Mecnun 2 ci kısım 

:s6o 

A~ 1861 

AX 186:.: 

AX 1863 

AX 1864 

AX 1855 

AX 1856 

KÜÇÜK NEZiH 

( 
Bir bahar akşamı 
Nafile gülme 

NAZİLLlLl AHMET FEVZl 

( 

( 

Niğdem. Türkü 
Talas yolları. Türkü 
PERİHAN 
Rakıcılarız biz 
Yıldızlar parlıyor 
S I ·r K I Baba 
Söylenmez ötesi ( Mahnı111r. Şrnses ııe Sıtlu Baba 
Sıtkı Babanın mektebi 
MUSTAFA 

( 
Başım senm göysünde 
Feryad eder bu gönül 

Urfalı M E H M E T 

( 
İbrahimi hoyratı 
Urfalıyım ezelden 

MANDOLlNATA 

( 
lzmir kasap havası 
8eJ1oifl11 Siı ha !taııası 

( 
AVYERİ 

Soferaki 
Çahpina 

E NEZLE 
tıt BÜYÜ ' BİR AFETTİR 

ANIVAYIN, OTOBÜSÜN, VAPURUN mikroplu 
liavas ndan SELAmET ile kurtulursunuz 

S 
...... ~ 

~ elanıet F rı .. t S~i nezle~en başka menenjit, 
basta1 k e grıp ve agız burunla yol bulan 
bırak 1 ları S 1 -. t f • t Başka isimli ben· 
kıt k Olaz... e ame erı zerleri size boş va-

aybettirir. 

,. lJ. DEPO: ~. FERİT ECZANESi 

ı ııı.:aat 1111"' l\'ııı atidekııhtıyııçlar1111;1,1 pek uı·ıız t ıyatlıtrla 
lıJ ıı1111 etmek ıstertooııız Halım nt?a ~aı-;-t~ırıdıı 

Kavalah Hasan Nuri 
lıca mı lrn ne~i rıf' 111 ii rıH·ırn ı l't! ırıı z 

Çilll TO 
çÇe.abuk Q -ı1İr ve her ıu çiçekh 

tel mı ve Levu .... "'' stlıhıJ eaen /d l !talar ve bunlaım err .. 
mu 

1 
uaıı envaı banyolar ve teımu .. ııonlar ve her cins 

ve ~nukıa, v~ kanalizasyon için demu dökme borulaı 
gilız kunkleri ve bunların teferruatı vesaire ... 

!e r Fıyatlar rekabet kabul eımez 
" 

1 Çimentolar, Bütan arkalar 
En MUaait Şeraitle 
Mağazam•zda Satı ı h 3 

s dik avıın ve kontrol memurl::ırının 
ı _ ;ıt nazarına: -

lllıatakaıaO llkteşrin Pazar günü sayım ve kontrol memurlarını 
saati ikin rına nakledecek otobüslerin durak yerleri ile hareket 
tının 0 s C! t maddede gösterilmiştir. Sayım ve kontrol memuıla-
11asıta Yok~ te otobüse binmeleri lazımdır. Bunlardan başka 

2 ur. 

~ayr~lıKd arşı yakadan hareket vapur iskelE-si önünden saat 6/30 da 
'1" an 6 45 li llıelyaı . I 

alkap 1 gazınon önünden 6/30 
liükuınınardan Alsancak yolu ile 6/45 

3 _ e~ önünden 7 de 
1 ınıire do ~rşıyakadan, Güzelyalıdan, Halkapınardan, Bayraklıdan 
saYırıı ve ıru hareket edecek olan bu otobüsler güzergahtaki 
. 4 _ O ontrol memurlarını alarak lzmire geleceklerdir. 

tı d tob·· ı 
il eki k us er parasızdır. Sayım ve kontrol memurları elle-

17 ırrnızı tebliğ varakasını göstermeğe mecburdurlar. 
-ıs 3398 <3307\ llbayllk 

Diş ıııacunu piyaı ko bileti değild·r 

adece talihe güvenilerek 
rasgele seçilmez 

RADYOLIN güzel kokulu ve hoş lezzetlidir. Çocuklar bile 
kullanabilirler. 

RADYOLİN mine tabakasını tahrib etmeden çok kısa bir za· 
man içinde dişleri beyazlatır ve parlatır. 

RADYOLİN ağızdaki her çeşit mikropları yüzde yüz öldürür. 
Ağız kokusunu izale eder nefesi tatlılaşhnr. 

RADYOLlN diş etlerini kuvvetlendirerek bir çok tehlikeli 
hastalıklann önünü alır. 

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

o <.torlara, hastahanelere, 
berber salon arına ve evle"e 

ait satılık eşya 
Muhtelif ameliyat masaları, aliit} cerrahiye, ve dolap· 

ları, trommeller, ameliyathaneler ve berber salonları jçin 
ayaklı lavaboler sıcak, soğuk ve düşlü süzgeçli musluk

ları ve kristal aynalarile müceddet otomatik ufak hava 
gazı tcrmosifonile büyük mücedded banyo için otomatik 
havagazı termosifot ~ . düş ve sıcak soğuk su musluklan 

ile mücedded havagazı sobası, muhtelif cam etajerler, 
it ristal hususi sonda muhafaza ve takim cihazı, hasta 
lcaryola ve etajerleri, forsepsler, haziyotripler, ambriyotrip 
vesair alatı cerrahiye viladiye ve nisaiye alatları. 

Bu ay nihayetine kadar her gün her saat eşyaları 

görüp alabilmek için Çivici hamamı Müftü sokağında 
numara 25 büyük kona~a müracaat edilmelidir. 

Okumadan Geçmeyiniz 
Çay yerine i-lervea içiniz 

uHERVEA,, denilen nebattan ihzar 
edilen çayı içtiğiniz takdirde fazla mik
tarda müdrir olduğundan vücuda mazar• 
rat veren hamızı belvin itrahına muvctf
fak o;ursunuz. Bu suretle vücudunuzda 
bir zindelik ve rahatlık hissedersiniz, ve 
ROMATiZMA sızılarına karşı büyük bir 
faide t emin etmiş olursunuz. 

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

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

Posta kutusu 234 Tel. 2413 

.,,.,. . . . " ~ "' . . . 

Umum Hastaların t azarı Dikkatine 
En son sistem mide, karın ,bağırsak, böbrek ve doğru· 

neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalar, 
kasık bağları, düztabanlar için taban korsalan gayri tabii 
doğan çocukların vücutlarındaki iğrilikleri doğrultma ci
hazları, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur-
lukları doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnasında fır· 
layan kürek kemiklerinin gayri tabiilcşmesine mani olmak 
için korsalar. 

TuRKıYENıN YEGANE MUESSESESı VE ESERLER! 
1LE RAGBET ve tTıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 

Mu TEHASSISI 

Fahri Rlza 
Bey tarafından yapılır 

Kabul saatleri : 10 ila 12,30 öğleden sonra 14 - 16 ya 
kadar. 

ADRES: İzmir Kaymakam Midhat bey cadcsi No. 20 
( 355) S.7 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ S HHAT Balıkyağı : 

Norveçyanıo halis Morina balık yağıdır 

İki defa süzülmüştür 
Biricik Satış Yeri 

BAŞDURAK 

HAMDİ NÜZllET 
Sıhhat ez nesl 

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

PUDRAS\ 

Katiyen zarar vermeden teri k ser. Kokuyu tamamen izale 
eder. Elbise ve çoraplannızı uzun müddet yeni olarak saklar. 

Devlet demiryollarından: 
Aydm Demiryolu Şirketinden müdevver hususi 1023 arpa ve 

daralar, 1010 buğday, 887 !?inko mamulatı demir, çivi, vida, kur
şun ve boruları, 1027, 1029, 1070 çeltik, 999, 1016 sahtiyan ve 

1022 numaralı pirinç tarifeleri 1-10-1935 tarihinden yeni bir 
iı'ara kadar uzatılmışlardır. 

15-17-18 3357 (3301) 

Eski Aydın hattı Hursunlu - Burhaniye istasyonlan arasında 

209 ancu kilometre yakınındaki Feslek Çayında balast müteah· 

hidi tarafından ihzar edilecek " 70000 " yetmiş bin metre mik
abı balastın figüre mahallinden vagonlara yükletilmesi işi kapalı 

:ıarf usulile eksiltmiye konulmuştur. ihale 28-10-935 tarihinde 
pazartesi günü saat 10 da lzmirde Basmane yedinci işletme mü
fettişlik binasında komisyon tarafından yapılacaktır. Bu iş için 
tahmin edilen bedel beher metre mik'abı başına 15 kuruştur. 

isteklilerin 787 1-2 lira teminat vermeleri ve işe girmeğe ka
nuni mani bulunmadığına dair beyannameleri ve teklif mektub
lannı aynı günde saat 9 a kadar komisyon reisliğine vermeleri 

lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler lzmir Alsanck 8 inçi işletme m:ifettiş· 
lik kaleminde parasız dağıtılmaktadır. 

15-18 3351 (3298) 

Şekil No. 8038 Şekil No, 8041 

DAIMON YILDIRIM MARKALI 
Bu cep fenerleri seksen metrelik olup 

Ziyayı dağıtır ve toplar 

Ayariıdır, kristal düz camlı kristal yuvarlak camlı 

pek çok renkler mevcuttur 
-~....GZZ!22 t%2"%7-77-ZZZ7777Z7:x7-ZZZZJO:ZZZ077277J 

DEPOSU : lzmirde Suluhan civarında 

Anadolu Hurdavat mağazası 
Ödemişli Hüseyin Hüsnü _ .. 

\ 



Fratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAIS 

N. v. I 
W. F. H. Van Der 

5 

Oliver Ve Şii. 
LİMİT ET 

·~ . ,. '!~ Vapurculuk Türk anonim şirketi ~-
Ekspres postası 

KUMPANYASI 
Anvers - Rotterdarn - Ams

terdam ve Hamburg limanları 
için yük alacak olan vapurlar. 

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

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

3 - HERCULES vapuru 7 
birinci teşrinden 12 birinci teş
ı ine kadar yük alacaklar. 

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

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

Burgas - Varna Ye Köıten
ce limanlan için yük alacaktır 

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

GANYMEDES vapuru 19 
birinci teşrinde bu limanlar için 
yük alacaktı • 

SVENSKA ORıENT LıNEıN 
Rotterdam • Hamburg - Co

penhage - Danzig - Gdynia -
Osfo ve lskandinavya limanları 
için yük alacak olan vapurlar 

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

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

3 - NORDLAND motörü 
iki ikinci teşrinde buradan ha
reket edecektir. 
~ERVİCE MARfTıM ROUMAİN 

Malta - Katanya - Cenova 
MarsiJya - Barselon ve Cezair 
limanları için yiik alacak olan 
Yapurlar 

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 alacaktır. 
HAMiŞ : ilandaki hareket 

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

Fazla tafsilat için ikinci Kor· 
donda Tahmil ve Tahliye bi
nası ar Kasında FRA TELLi 
Sperco vapur acentalığına mü
racaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2005 
tZV.Z7/LZ7J/../7.7.7./.77:/T.LZZIZJCZZJ 

DOKTOR 

Ziya ö~şin 
~ 

MERKEZ hastanesi 
KULAK, BOGAZ 

BURUN ŞEFı 
ikinci beyler sokağı 

Beyler hamamı lcarşısmda 
No. 41 

Saat 3,5 dan saat 6 ya kadar 
TELEFON 3686 

Zee & Co. 
WINFRIED vapuru halen li

manımızda olup Rotterdam ve 
Hamburg için yük almaktadır. 

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

W ASGENW ALD Yapuru 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 teı· 

rine doğru bekleniyor. Ham

burg, Bremen ve Anversten 
yük çıkaracaktır. 

ANUBIS motörü 1 l ikinci 

teşrinde bekleniyor. 15 ikinci 

teşrine kadar Anvers, Rolter

dam, Hamburg ve Bremen için 
alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
Ham bur~ 

NORBURG vapuru 8 bir:nci 
teşrinde bek'eniyor. Anvers, 

Rotterdam ve Hamburg için 
yük a'acaktır. 

DEN NORSKF. Middelhav~ 

Linje (D/S. A/S SoanskeJin:en 

OSLO 
BOSPHORUS motörti 23 hi

rinci teşr·nde bekleniyor.Deppe 

Dünkerk ve Norveç limanlarına 
alacaktır. 

Arment Deppe - Anvers 

EGYPTE vapuru 20 birinci 
teşrinde bekJeniyor.Anvers Di

rekt için yük alacaktır. 

ESPAGNE vapuru 5 ikinci 
teşrinde bekleniyor. Anvers 

l>irekt için yük alacaktır. 

American Export Lines 
Nevvork 

EXMOUTH vapuru 161>irinci 
teşrinde bekleniyor. 

Nevyork için yük alacaktır. 

EXCELSIOR vapuru 30 bi
rinci teşrinde bekleniyor. 

Nevyork için yük alacaktır. 

Service Direct Danubien 

Tuna hattı 

ALISA vapuru 12 birinçi teş

rinde bekleniyor. Belgrad, No-
visad, Komarno, 

Viyana ve 
yük alacaktır. 

Budapest, 
Liıız ıçın 

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 

''Z.z7.Z.7.77.L7.7..Z/.17.7L7.7.ZZ7Z7.L' 

~ DOKTOR ' 

~Ze~ai T ara~çı 
İÇ HASTALIKLARI~ 

mütahassısı ~ 
ikinci Beyler sokağı Türk 

Ev telefon numarası 2505 N müzayede salonu bitişiğinde ~ 
Cie7:7..ZZ7ZZZ7..ZXZ7/.77Z7-77Lh'.Z 

1 

No. 45 
4 'szı:wvr Öğleden sonra 15-18 kadar N 

Doktor N hastalarını kzbul eder 
(1250) Telefon 3806 

Kemal ~aLı'r ı' --'77.7717i.A.,,;ı=azı 
Y l lzmir Emniyet müdürlüğün-

den verilmiş 2916-39 7-10-935 
sayılı ikamet tezkeremi her na
sılsa zayi ettim. Bir yenisini 

alacağımdan eskisinin hükmü 

SARAÇOGLU 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi Ka. antina tramt .. , cad
desi No. 596 Tel. 2545 

j kalmadığını beyan eylerim. 

J 

Rus Sovyet tebasmdan 
Hiaho lonatan Hassidoff 

' 3422 - 3319 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BıRfNCİ 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

Livcrpool Hattı 

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

LESBIAN vapuru 26 birinci 
te rinee Liverpool ve Svanse
adan gelip tahliyede buluna
nacak ve avnı zamanda 2 ikinci 
tesrine kad u Uverpool ve 
Gra!llgov için vnk a•acaktır. 

Lonrlr~ hath 
GASTJJ_}AN vaı>t•ru Jiman1-

n.11da n'uo nn "t-kiz birinci 
tesrine karlar- tondra ve Hul 
için viik al,.c::.ktır. 

MARON•AN vanunı 20 bi
rinci teşrinde · be1·1enifmek•e 
olup v0 rmi c:e~i7 l--;Y':.,,., 
teşrine kadar Lonrlra ve Pu11 
için yiik ~'aca'•tır. 

THURSO vaonrn 151 ci tec: .. :n

de Londra. l-111 ' ve ArıvE>rc:+en 
ge' 0 n bl ; .. erle hulun:ı<'-ıl tır. 

The Genera\ Steam Vavi
aaf OYı co. T td. 

ADJUTANT vapuru 30 bi
rinci tecr:nd~ beklenilmekte 
olup 7 ik.nci te"r0 ne kadar 
Lord"'a ir1n ,.·;k :ı 1ar k~ır 

DElJTCHF: Lf.'VANT LfNiı:: 
SOFIA ?R l irinci tecrinde 

Hambur,.,., BrP-men ve Anvercı
ten hek1en.,,ekte o uo tahliyede 
bulunacaktır 

NOT : Viirut tarih,eri, va
purların isirP'eri ve nav'nn i;c
ret/erinin dcf7işilc 1iklerinden me 
suliyet k<t\nıl edi1mez. 

Sakarya 
Fevkalade lüks vapuru 

PAZAR günü saat tam t& 
da hareket eder. PAZAR
TESi günü saat US da fstan
bula Galata rıhtımına yanaşır. 

lstanbuldan her Per
••mbe günü lzmir için sa
at tam t& da GALATA 
rıhbmmdan hareketle Cuma 
günü saat t& da lzmire 
varır. Fazla tafsilat: Birinci 
kor don 92 numarada acen-
teliğe Tolefen 3658 

..a&; ~~-....... 

Turgutlu Belediyesinden: 
1 - Şartnamesinde cinı ve 

mahiyet ve tahmin edilen kıy-

metleri yekünu yazılı Turgutlu 
su branşmanları levazımı açık 

ek•iltme ile ahnacakbr. Bedeli 
tesliminde verilir. 

Eksiltme 24 - 10 - 935 Per
şembe günü saat ona alhda 
Belediye encümeninde yapıla
caktır. Talipler eksiltmeye gir
mezden evvel yüzde 7,5 den 

(125) lirayı vermeye mecburdur. 
Fazla tafsilat almak istiyenlerin 
belediyeye müracaatları ilan 
olunur. 3265 (3246) 

8 - 10 - 13 - 18 

Göz lf Bf lôil. 
MlTATOREL 

Adres - Beyler Numan 
Zade sokağı Ahenk mat
baa31 yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 

emal Aktaş 

Ko n a ve esansları 
Koku, zevt>:, merak, uğraşma işidir 
Eczacı Kemal Aktaş d yoıl.i : Çocuklu

gumda, gençliğimde kokuya merakım bü
yüktü ( 30 ) sene'ik eczacılık hayatımda 
hep koku ile uiraşbm. 

İşte eserlerim : iddia ediyorum beninı 
kokularımdan daha üstün bir koku l u 
göstermek imkanını vermiyorum. 

ıZMıRLİLER 
Şahidimsiniz değilmi ? 

Gönül, Baharçiçeği, Altınruya, Yasemin, 
Fulya, Leylak, Akşamgüneşi, Son h2••r:> 
Menekşe, Amber. 

25 - 35 - 50 - 75 - 100 
200 kuruşluk şişe!cr. 

Dikkat edeceğiniz iki nokln 
vardır. 

Birisi Eczacı Kemal Aktaş 

markası. 

ikinciıi 

Hilal eczane i 
T akli ti yoktur, çünkü yapı

lamamakdadn~. 
I 

İsimlerini benzetenler ası!-

larının kıymetini 2östermeye 

yarıyorlar o kadar ... 

iZ Mi R 
Parııuk Mensucatı,~ ürk 

nonim Şirketi 
:-:'11 kt•lııı l\1c•rkf'7. vo ~"ahrikaRı: lzmirde Halknpınardaclır 

Yerli Pamu!Jundan At, 1 aygarl', Klipekbaş, Det11rmen, 
Geyik ve Leylak Marlrnlarını lıa vı hor novı Kabot he,,,ı 
ııııal eylt•mekto olup malları Avı nparıın ayni tip mont1u 
calııın faiktir. 

Talefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

(H 1) Per. 

.; 

f .. - -
SEL~~ 

• ~~.,T•.-•• • • ,,,__,. 

- Neden sizde içmiyorsunuz -

F ula sıcaklarda ittihanız kesilir yemek yiyemezsiniz 
diğer taraftan fazla terlediiiniz için kalori aarf eder 
zayıf d6ıersiniz. 

Bunu karplamak bu zaytab telafi etmek lazımdır. 

Ne yapmalı 1 

Tecrtibesi yapılmıı binlerce kişiye gençlik, sıhhat ve 
neş'e vermiş olan 

Klna Lfttll 
yi ahp kullanmalı 

Kulfanıpta faidesini görmeyen yoktur. 
Her eczanede bulunur. 

Meserret Oteli 
lzmir Kemeraltı Hükumet 
Caddesi karakol karşısında 

30 sene gibi uzun bir zamandanberi temizlik ve isti 
metile nam kazanan otelimizde bu defa esaslı tamirat 
pılmış ve yeniden otelciliğe ait levazımatı tedarik ediler 
teşrif edeçek olan sayın müşterimizin her türln istirahati 
temin ve tam manasile bir aile ocağı olmuştur. 

Civar ilçe ve ilbaylardan gelecek konuklarımıza ümİ 
haricinde kolaylıklar g0sterilmektedir. 

Otelimizde bir gece konuklamak her hakikab öğre 
cektir. Akşamları temiz hava almak için taraçalarımız Dl 

terilerimize açıktır. 
Aşlama sularımız meccanendir. 
Yatak fiatlannda esaslı tenzilat vardır. 

Salon, yemek ve yatak odalarınızı Ha 
Kardeşler mohilyf· lerile süsleyiniz 

Merkez: 
İzmir 

ikinci Beyler 
Sokak 

Nu. 102 
Ti. 3778 

. --· 
Şii 
An 

Ana fa 
Cad 

Kınac 

Nu.S 1c 

lzmirliler Istanhuldanerede huluşurl 

=ğlunda Bristol otelind 

Sirkecide Osmaniye otelin 
Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 

olan ve herkese kendisini sevdiren bay Omer LUI· 
fldlr. Bay Ömer Lütfi lzmir Askeri otelinin mües 
sisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini berke 
bilir. Istanbulda her iki otelde konaklayacaklar kendi 
evlerindeki rahatı bulacaklardır. 

Bütün bu fevkaladeliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

' -·· . -~ • • ~ · .• -. f ' 

il AN 
Sr..yım Ve Kontrol 1\ emurl 

nın Dikkat Nazarına 
18 llkteşrin Cuma günü saat 10 da ve 15 de Halk 

sayımm ne suretle yapılaca~ına dair izahat verilecek ve t 
yapılacaktır. Yukarıda gösterilen saatlarda kontrol ve 
memurlarının Halkevinde bulunmaları rica olunur. 

17. 18 3399 (3308) ILBA 


