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8İnıtiyaz ~ahibi: ŞEVKET BİLGİN YENi ROMANIMIZ 
aşınuharrır ve umumi neşriyat müdürü: 

ı- HAKKI OCAKOGLU 
QR-.A.:ae>~ Ş~FC...A.i:T:t 

KADIN İSTERSE 
-!_Yamı müddet Türkiye için Hariç için 

Senel.ik -- . . . . . . . . 1300 2500 
-Altı a?ılık . . . . . . 700 1800 

I..,...._ T~[!l=off9: 2&97 

~zan ; ::R.el:::>i.a .A.rt.:f' 

Bu çok sevlmll edebi tefrl
kamıza yakında başhyacağız 

! ~ 
Gu·m1ııtriyetin Ve OumJıuriyet Eserinin Bekçisi, Sabah'lart Çıkar Siyası Ga"-etedir Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 

Büyük k 
istey 

rtarı~ıya suikast yapmak 
n erin k. r olduğu anlaşıldı 

•• o t a 1 aba v om a ile Yahya ile 
si 8 lan ra m ' lar n er asarl mışlar? 

~~ınuta y dün iki celse akdetti. Suikas - tahkikatında ismi geçen Urfa saylavı 
t'\h Saibin masuniyeti teşriiyesinin kaldırılnıasına genoyla karar verdi 

Ali Saibin tev if. kar .... veril esi muhtemeldir 
lstanbuı 18 .. 

kara' d ' ( Ozel ) - An· 
lJ an T ' b'ld' · ı · lusaı . ~na ı ırı ıyor: 
lu şefırnıze suikastta bu· 

llıtıak 
dud nıaksadile Cenub hu-

urnuıd Riren an topraklarımıza 
raya Çete tnensubları Anka~ 

g'etirild' M l' b' k •atla ı. e un ır ma -
llluha~areket: geçen hainlerin 
A.nk erııeJerı hafta içinde 

ara Av C 
Yerind gır eza Hak-
tleba e Yapılacakbr. Çetenin 
"' şısı Ç k E . ı ahy d er es temm adamı 
lintak~ ır:. Çete mensupları is
lund 1 a 00eınli itiraflarda bu-

u ar El k ' lltıhrı • e geçen evra mel -
' · · • ~ ~aksatlarım bütün çıp-

~ "''" "'"" 1~ovmuştur. 

tay bugün Akanın başkanlı

ğında toplandı. Adliye ve teş
kilatı esasiye encümenlerinden 
mürekkep muhtelit encümenin 

.başkanı Bursa say:avı bay Refet 
kürsüye gelerek şu ıları söyledi: 

- Hükumetçe yapilmakta 
olan bir tahkikat dolayısile ar
kadaşlardan birisinin masuni-
yeti teş riiyesinin ref'i hakkın

da müşterek encümen mazba
tası vardır. Bu mazbatanın bu
günkü ruznameye alınmasını 

encümen namına rica ederim. 
Bu teklif reye kondu ve 

genoyla kabul edildi. Bundan 
sonra da r uz'1n'l'l 0nin m:;.,.., •.e-

.ı.İlızari encümene verildi. ı olan suikastın ne s•ıretle yap 1 

İhzari encümenia tahkikatı !acağını Mebus Ali Saibin ida-
Ali Saibin isticvabı netices· ola re edeceği yazılmıştı. 
rak tanzim ettiği mazbatada _Şu hale nazara meb'us Ali 
ifadeleri alınmış olanların söy- Saibe atf ve iqnad olunan su-
ledikierinin h'i~asasın!l göre Sü· çun mahiyeti Türk ceıa kanu• 

li riyede Cumhur re isi Atatürke mınun bu baptaki hükümlerine 

raporu okunduktan son
ra kUkOmetln tekllfl mu
cibince Urfa saylavı B. 
AH Salbln · teşrii masu
niyetinin kaldırılmasına 
genoyla karar verlldl. 
Bu karar h&men Başba
kanh§a blldlrllecektlr. 
AH Saib tevkif edilecek 
Hükumet Ali Saib Urfa Sa

vaşın teşriiğ masuniyetinin kal
dırıldığına muttali olunca ken
disini tevkif ettirmesi ve mu· 
hakemesinin mevkufen cere
yanı mubtemeld;:-, 

AH Salbln sözlerl 
Ali Saip (Urfa) Kamutayın 

"On yedi seneden beri bu
güne kadar, bu kürsiye çıkb· 
ğım ane kadar himayesini gör· 
düğüm ve kendisine candan 
bağh bulunmak aşkını tatb
ğım Atatürke yapılmak üzere 
tertib edilen bu suikasda 
maalesef müfteriler benim de 
adımı katmışlardır. ismet lnönü 
kafamın kıldan ince, kılıçtan 
keskin köprüsü üstündedir. 
Haksızlığa uğradım. Bu işi sen 
tahkik et .• " 

Bu telgrahmı verdiğjm da
kikaya kadar Ali Sa p (Urfa)
nın tevkifi hakkında bir karar 
verilmiş bulunmuyordu. Geç 
vakıt tevkif kararı verilirse 

~kurııet I< 1<amı1tarm ioplantısuuıan bır ituıba suikasd yapılması kararlaştml- göre teşkilatı esasiye kanunu-
~lİracaatt arnutaya tezkere ile resine geçildi. mış ve Yahya ile dört arkadaşı nun 12 nci maddesine muvafik 

Kamlltayııı toplantısmdan bır itzfiba 

ttatt,. . a bulunarak tahki- ikinci celse l ,.. ışe d tabanca ve bomba ile silahlan- görülmüş olduğundan dahili 
kendi hakkında ittihaz ettiği bildireceğim Muhakeme onu-

avl Ali S a.~,,karışan Urfa say· Muhtelit encümenin mazba- dmlarak bu işi yapmağ memur nizamnamenin 180 ninci mad-
karar üzerine kürsüye gelerek müzdeki hafta içinde başlıya-

Yetinı'n k laı ın teşrii masuni- tası okunmak üzere, Kamutay d 1 H desine tevfikan teşrii masuni-
şu beyanatta bulundu: caktır. 

a d 1 d d k e i miş. alepteo bir otomobil 
~n ırı ınasını istemiştir. saat on ye İ e i inci celsesini yetinin refine encümenimizce 
KO. CU d M h l ile hududa yakın bir yere gön-

)- I<atnut men toplandı ak etti. u te it encümenin de karar verildi. ,, 
ilı ay10 dt· k' mazbatası aynen şudur: derilmiş ve Kiliste Türkiye hu-
1 esas· a ıye ve teş ı- d ı K t k -.. ıye ıc R · · A - k . utlarına giz ice girm ş olduk- amu ayın ararı Is b J 18 (Ô ) H b «lldt, A • encünıenleri top· eısıcumur tatur e suı- tan u , zel - a eş 
leş·· ~1ı S "b' k k · · 1 d ları ve yapılması tasarlanmış Muhtelli encümenin h k 1 d ttıyes' . aı ın masuniyeti ast yapma ıçın ara arın a Ü iımeti e mahu petrol mu-
tesini .~nın kaldırılması tezke- gizlice ittifak ederek silah lı 1 k d l d - kavelesini yapmış olan Riket b ıorUşt" y • 
tn:~kaı:ılığınd~· b' u~uhs ~adin~.n cemiyet y hteşkil ektmdektlen S en erıye su. . arın _a Bagdade gelmiştir. Riketin 
'k· .. teıı.L'l . lr ı zarı encu- maznun a ya ve ar a aş arı ... B d tt k" 1 d b" • d .,ıs:. ett B ag a a ı müessese er en ır 

Riket Bagdatta Diyet' de 
Varşova, 18 (Ö.R) - Diyet 

meclisi Cumür başkanına tükel 

yetgi veren ve hükiimeti de 
ekonomsal zorlama tedbirleri-

nin tatbikinde serbest bıcakan 
kanunları kabul etmiştir. S 

1
• e to ı ı. ugün saat on hakkında yapılan tahkikat sı- s· 1 1 d d l k aıb· P anan t · çoğun a a i ası vardır. 1 dinledi. encümen Ali rasında Urfa saylavı Ali Saibin ır a yan vapuru yan J _.,., 

lsuc de~~iliillif~~elibu~~ #~~-------------~---,~~~~,~ç 
A..li s . vaptan sonra duğu ve suikast için gelen V ~ Ilb l kt"' 

ln1.1tay aıp gazetecilere: "Ka- adamları sevk ve idare etmeği apUrUD yüzlerce yolCUSU İle tayfa• ay } an: 
~aldırılnı teşrii ınasuniyetimin taahhüt ettiği anlaşılmakta 1 J h } k r~ 
n~ıe ben~~:: _k~rar vermese oıduğundan kanuni takibat ya- sını ngi iz arp gemi aeri urtarmıştır ~ 1 -- Yarınki pazar günü genel nü-
1Yetinı· ıstıyecek masu- pabilmek için teşrii masunıye- · · '" 

~dec.eğ:: kaldırılnıasında ısrar tinin ref'i başvekaletin 17-10- Istanbul, 18 (Özel) - lskenderiyeden bildiriliyor: Limanda ~ fus sayımı yapılacaktır. 
'f~hy . ., Dedi. 1935 tarihli ve 2244 numaralı bulunan (12000) tonluk "Asidonya,, adlı büyük lalyan vapurunda .,, 
ll,fa a ne yapıyordu? tezkeresi ile talep edilmesi yangın çıkmış ve ateş benzin depolarını kapladığı için vapurun r-. 2 -- Top atılmadan hiçbir kimse evin-

~1~ onc.e sa~avı, Yahyanın dört üzerine bu baptaki evrak muh- her tarafı aleyler içinde kalmıştır. Çok geçmeden alevler arka r· den çıkmıyacaktır. 
tg,r Çoba a_.raoıezar köyünde telit encümene tevdi kılınmakla güverteyi de kaplamıştır. Iskenderiyedeki lngiliz harp gemileri ~ 

~tti. nlıgı yaptığını ilave dahili nizamnamenin 178 inc.i mürettebatı yangını söndürmek için büyük gayretler sarfetmiş· ~. 3 -- Top atıldığı halde kendilerine 
~ ... ./Ankara 18 .. maddesi hükmüne tevfikan bu lerdir. Karadan da ateşi söndürmek için tulumbalarla çahşılmıştır. ..., } J 

00 ""17.,.../~z.z77)0.R) - Kamu- evrak tedkik edilmek üzere Vapurun yolcuları kurtarılmıştır. Tayfasından bir iki kayıp vardır. sayım memuru ugramamış O an ar · 

ta ~y~a~-~H~a.~b~eJ~Ş;~ha~r~b~n-.a~~a~ı~t~.~s~o~n~N~ ~~0 ~is~~~a~rara~~&~ 
Jl celder ve sayılmamış olduklarını ha-

il her vereceklerdir. 

~~-~h~~~ ~~~=~e~~~. 
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TUtUn tetkikleri: 
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1 anyada 
... 1 •• 

Türk tütünü 
Yerine 

Başka ülkeler tütü
nünü veren eller 

Almanyada Türk tütünleri
nin geri kalması sebeplerini 
araşhnrken çok garip vaziyet
lerle karşılaştım. Almanyada 
Reemtsma ve Noyerburg mües
seseleri birleşerek aralarında 
bir trost vücuda getirmişler
dir. Bu iki müesseseden birin
cisinin dördü Dresten'de ol
mak üzere sekiz, ikincisinin üç 
ki cem'an on bir fabrikası var
dır. Bu kuvvetli birlik Alman
yada hususi sermayelerle ku
rulan küçük küçük fabrikaları 
pek çoğunu birer birer liki
dasyona sürüklemiş, vaziyete 
hakim olmuş, Almanyanin si
gara sarfiyatının bir deyime 
göre yüzde altmışını, diğer de
yime ~öre yüzde seksenini 
eline almışbr. Bu vaziyet Al-

. manyanm kendi işi olduğu için 
buna dil uzatacak değiliz Bü
yük balık küçük balığı yutar 
dedikleri gibi Reemtsma da kü
çükleri temizliyerek bugün Al
manyada tütün sanayiine hakim 
vaziyete gelmiştir. 

Bu fabrikanın mamulatının 
üstünde bütün Türk tütünleri
nin reklamı vardır. Hatta (R6) 
markası üzerinde Akhisar ve 
saire gibi bir çok tütün istih-
al mıntakalannın adlan ve 

sii'aralarımn bu mmtakalar tü
tünlerinde yapıldığı yazılıdır. 

Hakikatta böyle midir? işte 
şüpheli olan ciheti burasıdır. 
Çünkü bu birlik en az Türk 
tütünü kullanmaktadır. Bunun 
sebebi de (Şumır) adındaki bir 
Alman musevisi imiş ... Reemts
ma müesseseleri bütün tütün 
ihtiyacını bu (Şum1r) vasıtasile 
alır. Binaenaleyh dolayısile bu 
adamın Almanya tütün sanayii 
üzerinde mühim bir rolu ol
duğu kendiliğinden tebarüz 
eder. Eğer Şumur kendi ken• 
disine uygun geldiği için diğer 
memleketleri tercih eylemit 
olsa buna da pek çok diyece
ğimiz olmaz. Fakat bu adam 
bin bir dolambaçlı yollarla baş
ka ülkeler tütününü Türk malı 
diye birliğe teslim ediyonnuf. 
Bunu öğren.ince Hamburgta 
Reemtsma fabrikasıni da gez
mek istedim. Bir Cumartesi 
gür.ü randevü alarak fabıikaya 
gittim. Çok kibar biı genç 
olan direktör Her Venkel sa
mimiyetle bizi karşıhyarak 
idare meclisi odasına götürdü. 
Şuradan ve buradan bir kaç 
söz teatisinden sonra ben Türk 
tütünleri hakkındaki suallerimi 
tevcih ettim. 

Her Venkel biraz daha açik 
ve samimi konuştu: 

- Türk tütünlerinden çok 
memnunuz. Almanyada sigara 
sarfiyatı her yıl yüzde on nis
betinde artmaktadır. Fakat 
Türk tütünleri memnuniyeti
mize rağmen bize bahalı geli
yor. Yunan tütünlerinin tercih 
edişimizin sebeplerinin başlıcası 
ucuzluğudur. Türk tütünleri her 
zaman kohyca müşteri bulduğu 
ve Amerikalılar tarafından 
alındığı için biz fazla miktarda 
mübayaat yapamıyoruz. Yüzde 
elli beş yunan, yüzde yirmi 
Türk, yüzde yirmi Bulgar ve 
yüzde beş Rus tütünü kullam
yoruz. Sigaraların nefasetini, 
lezzetini muhafaza için yüzde 
yirrui Türk tütünü almağa mec
buruz. Banda hiç endişeye ma
hal yoktur. Ancak resimler do
Jayısile hafif ve damarsız tütün 
aradığımız için ucuz olan Yu
nan ve Bulgar tütünleri işimize 
daha uygun d~üyor. Son yılda 
Almanyada tütün istihlakatı 

Dün fırınlarda ekmek yoktu -
Bugü aynı sıkıntı 

ile a ş laşmı alı 
Dün şehrin muhtelif semt

lerinde, fınnlarda ekmek · yok
luğu şiddetle duyulmuştur. Bir 
çok aileler fırın fırın dolaşarak 
ekmek aradıkları halde ek
meksiz kalmışlardır. Hele ak
şam işlerinden çıkan işçiler 

ve memurlar en çok ekmek
sizlik sıkıntısıyla karşılaş
mışlardır Fınnlar mutad mik
tarda ekmek çıkardıklarını 

iddia etmekte ise'er de böyle 
ansızm ekmek yokJuğunun his
sedilmiş olması bugün beledi
yemizin çok tedbirli davranma
sını iycab ettirecek bir vazi
yettir. Yarın Sayım münasebe
tiyla her aile, daha önceden 

Telefon ····-

1 
yapılan tavsiyelere uyarak iki 
günlük iht:yacını birden teda
rik etmek isteyeceğine göre 
fırınlarda bu ihtiyacın tama
men karşılanması elzemdir. 
Urayın bu hususta icap eden 
tedbirleri alrnış bulunduğunu 
umarız. Halk dün ekmek
sizlikten .sıkıntı çekti. Bu
gün de aynı sıkıntıy'a daha 
şiddetli o!arak karşılaşmama-
lıdır.,, Akşam idarehanemize 
gelen bir çok şikayetçiler bu 
hususta sa:ahiyettarlarm dikkat 
nazarını celbetmemizi istedi!er. 
Halkın ekmek ihtiyacı bol bol 
karşılınmalıdır ki bugün de 
"Fırınlarda ekmek yok,, şilen· 
yetleri duyulmasın. 

-1 

Ticaret ve sanayi odasında 

Pamuk ihracatın 
oruyacak tedbirler 

·-·-· Dün toplanan ticaret odası sahipleri de ayrıca mesul tu-
idare heyeti pamuk ihracatının tulacaktır. 
selameti noktai nazarından aşa- 7 - Her pamuk balyasının 
ğıdaki kararı vermiştir: üzerine ufki bir çizgi çizile-

1 - Pamuk balyaları karı- rek üzerine pa~uğ~n çık-
şık ve ıslak olarak preselenmi- tığı mıntaka ısmı, altına 
yecektir. da pr eselendiği fabrikanın 

2 - Balyalara islim, çekir- ismi veya markası ile prese 
dek ve kırığı ve su atmak kati- numarası yazılacaktır. Bu yazı 
yen memnudur. balyanın bir köşesine mümkün 

3 - Balyalarda eski çuval olduğu kadar küçük bir şekil-
katiyen kullanılmıyacaktır. Bal- de yazılacaktır. 
yalar temiz ve sağlam kanaviça 8 - Yedinci madded~ izah 
ve yeni çenberle bağlanacak- edildiği şekilde marka ve nu-
br. maralanmamış balyalann ihtiva 

4 - Balyaların ağırlığı alivre ettiği pamukların borsada sa-
Ratışlara esas teşkil etmek için tışına müsaade olunmıyacaktır. 
200 kilodur. Bu sıklet azami 9 - Markasız balyaların sa-
yüzde 5 nisbetinde aşağı veya tışı vukuunda alı~ı keyfiyeti 
yukarı olabilir. borsaya, ~e borsa olmıyan 

S - Prese parası kaldırılmış yerlerdeA Tıcaret odasına de~-
olduğundan preseli balyalarda hal. malu.mat vermek mecburı-

. yetındedır. 

Şarlar arası tele
fon işleri 

San'a, 
Okullarına kabul 

edilenler 

dara tenzıJ oluamıyacakhr. lO P k b l 
1 B l d k . - amu a ya arı prese 

1 
a ~a a.ra~ı pamu yerme olunduğu fabrikalarda yahut 

verılecektır. alıcı ve satıcının mağazasında 

Bayındırlık bakanlığınca An

karaya çağınlmış olan telefon 
şirketi meclisi idare başkanı 

bay lsmail Hakkı önümüzdeki 

hafta içinde Aokaraya gide
cektir. 

Bakanlikla yapılacak görüş

melerde şarlar arası telefonları 
için lzmirdeki otomatik telefon 

şirketi vasıtalarından istifade 
edilmesi münasebetile şirketin 
alacağı para miktarı tesbit 
edilecek ve ayni zamanda 

şehrin bazı yerlerine yeni nu
maralar için yapılacak tesisat, 

konacak santral makineleri me
selesi konuşulacaktır. 

kırk milyon kiloyu bulmuştur. 
Bunun yüzde altmışından faz
lan bizim elimizden ve mües
sesemizden ğeçiyor. 

Her Venkel konuşuş tarzında 
açık kalpli bir genç göründü
ğünden kendisine Şumır hak
kında duyduklarımı açtım. Türk 
tütünlerinin Almanyada daha 
az sahlmasında rolü olup olma
dığını sordum. Cevap verdi: 

- Bu hususta size sarih bir 
şey söyliyeyim. Fakat Şumır'm 

müessesemizde faal rolü kalma
mışbr. Şimdilik istişari bir va
zifesi vardır. Ve ben onun yap
tığı işleri yapmak için bu va-
zifeye geldim. Şahsen temin 
ederim ki Türk tüccarları ile 
yaptığımız muamelelerden çok 
memnunum. Türkiye ve Al-
manya arasındaki iktisadi mü
nasebetleri karşılıklı kuvvet 
bulmasının çok taraftarıyım. 
Bunu temenni ederim. Bu yolda 
çalışacağ m. Şumır hakkında 
işittikleriniz varsa bundan 
sonra bu gibi balJerin tekerrür 
etmiyeceğinden emin olabilir
siniz. 

Makine mühendisleri bize 
fabrikayı gezdirdi. Hamburg 
fabrikası her gün amelesini bir 
az daha fazla çalıştırmak su-
retile mesai saatları beş güne 
taksim eylediğinden fabrika 
Cumartesi günleri de işlemi
yordu. Fabrikayı gayn faal 
vaziyette bulduk. Fakat tesi
satın çok modrn olduğu ilk 
görüşte nazarı dikkatı celb
ediyordu, Aldığımız izahata 
göre bir makine sekiz buçuk 
saatlık mesai ile yarım milyon 
sigara yapmaktadır. Fabrikanın 
gündelik sigara imalatı on iki 
milyon sigaradır. Birleşik on 
bir fabrikanın yaphğı sigara 
yekunu da yüz milyona baliğ 
oluvor. 

Başka illerin san'at okull -
rına girmek için lzmir sa~ı'at 

okulunda yapılan imtihana gi
ribde kazananlar şun lardır: 

84 Rahmi. lstanbul okuluna 
• k ' 62 Mustafa, Aydın o u.una, 

104 Hasan, Aydın okuluna. 
119 Mehmed Fevzi, Aydın oku-
luna, 58 Abidin, Aydın oku
luna, 17 Atif, Konya okuluna, 
53 Yusuf, Konya okuluna, 124 
Mehmed, Edirne okulun.:t, 121 
Mehmed Afi, Bursa okuluna, 
19 Kadir, Bursa okuluna. . 
Belediye encümeninde 

Beiediye daimi encümeni dün 
öğleden sonra Şarbay do!dor 
Behçet Uz'un başkanlığında lop 
lanmıştır. 

Bilhassa bu fabrikanın oto
matik hava tebdili tesisatı bü
tün fabrikaların üstündedir. 
Saatta on defa seksen bin 
metre mikabı bava otomatik 
tesisatla değiştirilmekte rütu
bet ve hararet derecesi fabri
kanın her yönünde aynı dere
cede muhafaza edilmektedir. 
Radiyatörler en küçük bir · toz 
parçası bile bırakmamaktadır. 

Amelenin sıhbatını korumak 
için bütün tedbirler alınmıştır. 

Reemtsmao'ın sekiz abrikasın
da sekiz binden fazla ameie 
çalışmakta, ihtisaslarına göre 
haftada 42 saatltk mesai için 
42k dan 80 marka kadar üc
ret almaktadır. Yani bizim pa
ramızla haftada 21 liradan kırk 
liraya kadar. 
Kadın amelenin vasatı haf

talığı 33 mark (on altı buçuk 
lira tutmaktadır. Burada da 
Landen fabrikasında olduğu 

gibi hatta bir az daha mükem
mel lokanta, istirahat salon
ları amelenin emrine amadedir. 
Fabrika on iki bin kişinin ev
lenmesine yardım ettiği için 
Hitler tarafından müesseseye 
imzasile bir fotograf hediye 
edilmiştir. 

Ağlaştıkları tütün üzerine 
mevzu vergilerin ağırlığıdır. Yal-
nız gümrük resmile ve diğer 
vergiler tütünün kilosunda altı 
mark tutuyor. Bandrol resmi 
buna dahil değildir. Çünkü 
bandrol sigaraların cinsine göre 
değişiyor. Eyilerden daha yük· 
sek resim alınıyor. Tütün üze
rine mevzu vergilerin yekunu 1 

sekiz yüz milyon marka baliğ 

olmakta. bandrol ile birlikte 
milyarı çok geçmektedir. Rayşh ' 
varidat bütçesinin yüzde onunu 
tütün temin eyliyor. 
~ak.kı e>cak..oğ·1u. 

6 - Bir balya pamuğun Oda ve Borsa tarafından me-
kanaviçe ve çemberi ıçm esas murları vasıtasiyle kontrol et-
olarak (4,S) kilo dara kabul tirilebilir. 
edilecektir. Dör buçuk kilodan 11 - Yukarıda yazılı mad; 
fazla gelen daralar nihayet delere muhalif hareket eden-
250 grama liadar toz, toprak, ler Odalar kanununun beşinci 

maddesine istinaden cezalan-
rutubet gibi haller dolayısile dmlacaktır. Türk ceza kanunu-
şayanı kabul olup bundan fazla nun maddei mahsusasına tev-
zuhur eden dara farkı iki misli fikan Oda tarafından da ay-
tenzil edilmekle beraber mal rıca takibat yapılacaktır. 

E• •• 1 •• '4a 

ecım anlaşma- Homburg 
ları için Piyasası 

Yabancı devletlerle yapılan Türkofis Hamburg şubesin-
lecim anlaşmalarına bağlı Jis- den şehrimiz Türkofis müdür-
tesi zimmetinde kalan malların 
genel kontenjan rejiminden lüğüne telgrafla Hamburg son 
ayrıca faydalanacaklarına dair hafta üzüm piyasası şu suretle 
mukavelede açık bir kayıd ol- bildirilmiştir: 
madıkça bu rejim dışında tu-
tulmasından tatbikd e zorluk 7 Numara 11,5 kuruş, 8 nu-
çekildiğinden bu zorluğun gi- mara 12 kuruş, 9 numara 12.5 
derilmesi için anla,şmaya bağlı kuruş, 10 numara 15 kuruş, 
listelerde olsun olmasın an~aş- 1 ı n'umara 19 kuruştur. 
ma yapılan memleketler men-
şeli malların genel idbali reji
minden faydalanmaları bakan
lar kurulunce onanmıştır. 

Pehlevan güreşleri 
Bugün öğleden sonra kışla 

alanında T opaltı mektebi fakir 
talebesi menfaatine peblevan 
güreşleri yapılacağı haber alın
mıştır. 

• t ••••••• 

Milli emlak 
Suiistimali 

lzmir Milli emlak dairesinde 

vukubulan yolsuzluk müfettiş
lerce tedkik olunmaktadır. He
nüz bir netice yoktur. 

EL HAMRA Sinemasında Telefon : 2573 

BU AKŞAM. 

M.ACA ROMANSI 
MARCELLE CHANTAL 

FERNAND GRAVEY 
- E M.:'\ VI TUN ANIN MEŞHUR 

ROD SANDOR 
Çigan orkestrası 

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

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

Akşamları sinemadan sonra her tarafa otobüs ve tram
vay vardır. 

iN( A 
ürkçe 
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Ve nüfus sayımı 
ord. Prof. lbarahlr11 

F'a.zı1 J?eJ.i:P 

Cemiyette herşey insan içiı; 
dir. Sütun sosyal mesele, ce 
miyet halinde yaşayan İP'811 

ların refah ve saadet seviY~' 
sini yükseltmekten başka b~ı 
şey değildir : kültür, huku ' 

ksa· siyasa, servet hep bu ma 
dın birer vasıtasıdır. Siya~ 
herhangi b r işe ilim, herhaDt 

"pÜOe tetkike koyulsa ilk önce o 
nüfus meselesi çıkar. Nüfusutıı 

ke • miktarı ne kadardır, hare 
1 . ( d v -ıM nreıJJeo· 
erı ogum, o um, g ... y i 

lik, evlenme ve ilah ) hall~ 
taraftadır. Herşeyden e~; 
bunları bilmeye ihtiyaç var ~rıı. 

b .. tu 
Bundan dolayı bugün u. itı 

dünyada nüfus meselesıD 
. . art· 

ehemmıyetı son derece .. 
ou· 

mı~tır . Her memlekette 
1 

fus politikası bütün siyasalar 
baş çeken bir politika ol~~ 
tur. Yalmz devletler değil 1 ile 
adamlan da nüfus mesele5 

" 

eskisile kıyas kabul etıniyece 
k d . b' tt uD-rar a ar genış ır sure e ,, · .. j 

afi islD1" maktadırlar. Demogr d• 
alan nüfuıı ilmi zaoıanıo:ll~ e 
başlı başına bir ilim ha ıı 
girmiştir. da· 

Jean Jackues Rousseau (bir 
ha bir buçuk asır evv .. el d•Jl 
memleket için insan kıtlıgı~ tit· 
büyük kıtlık olamaz) deı:nıŞ oı· 
Bu sözler bugün için de ehdit· 
miyetini muhafaza etmekte ,ti 

h batlı; 
Sosyal meselelere er krıııt 

bakımdan bakarsanız ba e· 
karşınıza ilk önce nüfus ;k, 
selesi çıkar. Sıhhat, a fJJİı 

kültür, hukuk. idare, ek0~~e~ 
finans, din, lisan ınese e ıce· 
hep nüfusun mıktanna ~e fıJ!l 
safetine her cihetten baglı 0 

meselelerdir, . efi· 
Nüfusun muayyen bır 5 cıı 

yeye getirmeksizin, mu•>'?',;ıı 
b · r kesafet temin e~ek;jİ' 
içtimai ihtiyaçlarımızı ıste ıısill 
miz kadar kolaylıkla .... te nııe 
edemeyiz. içtimai iş boliiJIJ 

11
a· 

verilecek istikametler beP 
fusun kesafetine bağlidır .• ele 

·ııı Yalnız devlet idaresı 01ş 
• 11e alalım: Memlekette ıç oıi" 

asayiş ni istediğimiz gibi tesi\IİI 
edebilmek için süel "e or· 
teşkilat yapmağa mecburııt·11bi' 
du kuvvetimiz ne kadar 0 .ra• 

k • . ne ,-1 
lir; Bunu artbrma ıçın I lc1J • 
PaMliriz ve bunları nası bO 

b. e 
lanmahyu. Erkanı bar ı'j "uf11' 

. ·n " suale cevap vermek ıçı 0ıa· 
sun miktarını doğuoıunll• bil' 

Şııı• munu, vasati yaşama ya 
meye mecburdur. ., pO' 

Mülki teşkilat kuracaS"~ece' 
lisi. jandarmayı tensi~ :dece' 
ğiz bir mahkeme tesı~ 0nf1JS 
ğiz. Şeh 'rlerin, köylerı; 

0 
islJ' 

vaziyetini hakkile bilme e 
betli tedbirler alamayız. a ;çifl 

Umumi sıhhati mubafaıdaYıı· 
tedbir almak ihtiya~~uıJ' ııe 
Doğum ne kadardır, 0 fefi' 
kadardır, bilhassa çoc~k oıa· 

nisbeti nedır ti' 
oıeJef<e cJe 

artmasına ıiY' 
mizde müessir olan en btııılsr1 
hangi hastalıklardır: dbirıer 
bilmeksizin isabetli te 
almanın imkanı olamadı· 0 afo5 

k 1 fer e ıJfl Ekonomi mese e r.JiifllS 
işi en başta gelır ~retlt ,,,.. 

Sonu 4 tindi salııl' 
~11!!-=ıll:l:!lmll .... .-!lllll':':':~oıı~ 

.. kadar, 
Yurdun topragı ··fııstJflıı 

işliyen ve koruyan pli 

tanımamız lazımdır. ııt 
20 İlkteşrin paı ge' 
G .. .. l cak olan ıJ' unu yapıa tC 

nel nüfus sayımında, 50fö•İ'' 
rı:ne 

Jara doğru cevap ve 

k"fet ~ 
Başve a .. ıas· 

udıır 
istatistik umum Dl 



j• 
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Diplomatik durum çok karışıktır 
oma lngiliz elçisi Mussolininin lngiltereye 

Karşı muhasamata karar verdi"' ini bildirdi 
Bu haber Lnndracla büyük bir heyecan uyandırmıştır 

Ista b . Londrada halkın h~yecan/ı İ11/ıiliz Dış Bakam Sır Samocl Hoor 
lngili nb~l ... 18 (Ôzel) - Londra telgrafları bildiriyor: Romadaki hakkında lngiliz kabinesinin dikkatını celbe matuf bulunduğu 
teıııa z_

1 
uyuk elçisi ltalyan siyasal çevenlerinde hükümsüren zannediliyor. 

başb:~ ler hakkında hükumete bit rapor göndermiştir. Bunda Paris, 18 (Ö.R) - Bay Lavalla lngiliz elçisi arasında görüş-
biJdi .1 an Mussolininin lngiltereye karşı da harbı göze aldığı melere bugün de devam edilmiş ise de hiç bir netice alınma· 

l n ınektedir. mıştır. 
-~ 18 - ö tereni ; (0.R) - Diplomatik durum çok karışıktır. lngil· Londra, 18 ( .R) - Alman büyük elçisi lngiliz dış işleri 

Pıfuss ~· .t~lyayı Habeşistandan çekilmeğe icbara kalkışacağına bakanı ile uzun bir mülakatta bulundu. Bu görüşme son arsııılusal 
açıııa~ ınının kani bulunduğu ve lngiltereye karşı muhasamatı durumla alakadardır. 
lııgili~t k~rar. verdiği hakkında Romadaki lngiliz büyük elçisinin lstanbul, 18 (Özel) - Romadan alınan bir habere göre, Malta 
heyec abınesıne birtelgraf gönderdiği haberi Londrada büyük adasındaki ihtyat tedbirleri şiddetlenmiştir. Malta askeriğ ko-
itııtinaanıa. karşılandı. Resmiğ çevenlerin bu haberi yalanlamaktan ~utaıılığı akşamları saat beşten sonra vapurların Malta limanına 
Yeti it'~ttı~leri şayanı kayd görülüyor.lngilzi elçişinin tebliği mahi- girmelerini yasak etmiştir. Adadaki lngiliz uçakları sık sık is· 

1 arıyle çok ağırdır. Mamafi bunun Mussolinin düşünceleri tikşaflar yapıyorlar. Malta garnizonu da ekzersizler yapıyor. 

--=---===============·· 
A.ınbargo altına ko dele 

8u ınaddelerin Italyaya Transit yolu ile gönderil
e . memesi için tedbir alınması isteniyor 

lesi ':evre, 18 (Ö.R) - Ekonomsal zarlama tetbirleri tali komi
lopJaıı~ sabah Portekiz dış bakanı B. Vaskonselans başkculığında 

"" ı. "-O • 
tetkik~ıte Fransa tarafından yapılan bir teklifi tetkik etti. Bu 
deleri e ltalyaya gönderilmesi ambargo altına alınan bazı mad
için t:db~ransit tariküe ve dolaşık bir yoldan gönderilmeme~i 
tesine h ır alınması isteniyordu. Bunun tatbik şekli yazı komı-

lııgil' avale edilmiştir. 
ltalyan ız delegesi Ambargo konulan eşyanın ihraç yasağı ile 
aynı t ~allarının idhal yasağının bütün memleketler tarafından 
de Ya arıbte tatbik edilmesini teklif etmiş ve bu tarihin tesbi ti 

zı k . 
Buııd omısyonuna bırakılmıştır. 

Ambargo altındaki eşyanın transit yolile gönderilmesinin men'i 
mes'elesi hakkında da fikirler taati edilmiştir. Yani uluslar üyesi 
memleketler başkaları tarafından gönderılecek ambargolu mad
delerin ltalyaya geçmek üzere kendi topraklarından geçmesini 
yasak edeceklerdir. Bu meselenin tedkiki hukukçular komitesine 
verilmiştir. 

Italyaya ithalat yasağıyle meşgul olan tali komitede 

ılfll 

IRus - Efgan sınırında 
Müthiş yer sarsıntıları 

600 ev yıkıldı - 150 ölü ve 
700 yaralı vardır. 

lstanbul 18 (Özel) - Moskova haberlerine göre Rus - Efg-an 
sınırında Tacikzdeki yer sarsıntısında 3 kilometre uzaktaki koca 
bir dağ 50 metre kaymıştır. Dağın bu kayması müthiş gürültü
ler yapmış, bazı yerlerden sıcak sular fışkırmıştır. Y ersarsıntı
sında 600den fazla ev, demiryol binaları, büyük köprüler harap 
olmuştur. Muhaberat ve nakliyat durmuştur. Yakın şehirlerden 

sıhhi imdat heyetleri gönderilmiştir. Ölüler yüzelliye, yaralılar 
700 e baliğ olmuştur. Kayandağ eteklerindeki köyler kamilen 
yıkılmış gibidir. 

lngiliz seçinıi ikinci 
Teşrinde yapılacak 

Siyasal durum üzerinde Avam 
Kamarasında görüşmeler olacak 
Loııdra 18 (Ö.R) - logiliz seçiminin tarihi olarak 14 son 

Teşrin tarihi kesin olarak kabul edilmiştir. Şimdiki Avam kama
rası 22 ilk Teşrmde toplanarak 25 ilk Teşrinde dağılacaktır. 
Arsıulusal durumun görüşülmesi için parlamento yalnız üç gün 
toplanmış olacaktır. Zaten hukuk uzmanları zorlama tedbirlerinin 
tatbiki için kamaraların toplanmasına lüzum olmadığı ve ltalyan
Habeş ihtilafına karşı. tatbikine lüzum görülecek tedbirlerin tat· 
biki için hükumetin bır emirnamesinin kafi geleceği fikrindedirler. 

Arnavutlukta Fiyeri 
isyanının akisleri 

Kabinenın istifası 1a sebep 
Sıddetle hareket edilmesidir 

lstanbul, 18 (Özel) - Belgrattan bildiriliyor : 
istifa eden Arnavut başkanı bay Evangeli 1930 tarihindenberi 

hükumet başkanı idi. Bazı haberlare göre kabinenin çekilmesine 
sebep geçen 14 ağustosta Fiyeride çıkan isyanın bastırılması 
için gösterilen şiddetin bir çokları tarafından protesto edilme
sidir. Bu protestocuların başında olan Musa Dukanın yeni 
kabineyi yapacağı söyleniyor.Diğer ileri sürülen bir isim de eski 
kültür bakanı Mirzagadır. Bu zat kral Zogoyu görmüş ve Fiyeri 
isyanının bastırılmasındaki şiddetin zaruri olduğunu kabul 
etmekle beraber memleketteki du um dolayısile Musa Dukanın 

girmiyec~i bir kabinenin tutunamıyacağını söylemiştir. Kabine 
buhranının iç, dış siyasada önemli bir etkisi olmıyacağı 
bildirili yor. 

F ransada pazar günü 
Ayan seÇimi vardır 

Bay Lavahn bir mektubu 
Paris, 18 (Ö.R) - Önümüzdeki Pazar gunu Fransada 

sem.tonun üçte birini yenilemek için sı:çim yapılacaktır. 107 
senator yeniden seçilecektir. Tekrar namzetliğini koyan 
senatorlar arasında başbakan B. Lava!, tüze bakanı B. Leon 
Barer, eski cumur başkanlarından B. Milran, senato başkanı B. 
Janeni ve bir çok eski bakanlar vardır. 

. Paris, 18 (Ö.R) - Başbakan Piyer Lava! ayana gönderdiği 
bır .m~~~ul?ta bi~ seneden beri barışı korumağa çalıştığını, 
geçırdıgımız vahım saatlarda hangi partiye mensup olurlarsa 
olsunlar bütün Fransızların harptan nefret etmeleri iycap ettiğini 
önümüzdeki pazar günü yapılacak seçimde hükumetçe takip 
edilen siyasetin bütün partilerin de siyaseti olduğu keyfiyetinin 
meydana vurulacağını üm d ettiğini bildirmiştir. 

Malta da Askere 

•ıııa tııa~n sonra ambargo altına konulan muhtelif maddeler ara
llııştır !(enlerden başka daha birkaçının girmesi kararlaştırıl
atınııı;ş tuçuk ve bazı canlı hayvanlar da ambargo listesine 
llıesi il' akat fabrika mallarının, otomobil ve şimendifer malze
htıılac:knakliye vasıtalarının ve nitratların ambargosu ileride 

lsviçre delegesi Bay Süki yasağın umumi tatbikinden 
bazı mtmleketler için çıkabilecek mahzurları ileri sürmüş ve 
bilhassa lsviçrenin durumundan bahsederek özel durumda bazı 
memleketler için bir isisna kabulü imkanının araştırıimasını iste
miştir, Isviçre delegesinin fikrince asıl maksad ltalyaya dışarıda 
mübayaat yapmak imkanını veren :dövizlerden mahrum etmek 
olduğuna göre 1 alya ile ticaret müvazenesi ltalyanın alt>y• 
hinde olan memleketlerin ambargoya karışmaları bunun 
tersine tesir verecektir. B. Süki Sözlerinin karşılıklı bir teklif 
olmadığını, bu istisnaya karar verilse de genel prensibin bozul
mıyacağını söylemiştir. Bu meselenin tetkiki Cumartesi sabahı 

ayrı bir tedkike bırakılmıştır. (bu sabah) saat 10 da top'anacak 18 ler komitesine bırakılacaktır. lstanbul, 18 (Özel).- Malta 
il • • llbayı ltalyaya maden kırıntıları 

ihracını yasak etmiştir. 

gittiler 
Londra, 18 (A.A) - Habeş 

elçisinin iki oğlu, Rober ve 
Beııjamen Habeş ordusunda 
vazite almak üzere Habeşista
na gitmişlerdir. Karşılıklı yardım meselesi... Mad_e~ amel~le-

rının grev~ 1 t I Londra, 18 (Ö.R) - Maden 

lJ~a Yaya karşı zorlama tedbirlerinden zarara •~;''l:t1,;.":;..~:k ~:: •• :~ 
c~rıyacak devletlere yapılacak yardımlar nelerdir ~~!!~t~:::k~:~i::a:::ırıl:r:~ 

Normandi 
Paris, 18 (Ö.R) - Normandi 

vapuru 28 ilkteşrinde Havr 
limanına gelecek ve bazı tadi
lat yapılmak üzere havuza gi
recektir. 

~ardı~e~~s 118 ~Ö.R~ - On altıncı maddeye dayanan karşılıklı idhalat yerine bundan böyle Uluslar sosyetesi üyelerine ve en , 

1 llştıır. Fake :sb Parıs gibi burada da görüşmelerin konusu ol- çok yardıma muhtaç olanlarına başvurmağa sevketmek. 
d~~birlerinin a ~r~daki karşılıklı yardım, ltalyaya karşı zorlama Bütün bu tedbirlerden maksad tecim cereyanını zorlama ted- Telefon TAYYARE Sinema~ı 
'~erlerinin tatbıkınden ekonomsal zarara uğrıyacak devletlere birlerine iştirak eden ve bilhassa bu yolda fedakarlığa katlanan 3151 - 3151 

ır lalyadan yapjca~ları !ardım verecekleri ivazdır. memleketler lehine düzellmektir. Bunlara verilecek olan tercih Bugün 
ııç dııruın( yapı kn ıthalatın durdurulması bir çok memleketlerde hakkı ltalyaya karşı bir tercih hakkı olup diğer memleketlere 

llıesi ise trı çı aracaktır. ltalyaya yapılan bazı ihracatın kesil- şumulü yoktur. Bir Jürist komitesi bu maksatla yapılan teklifleri FRANZISKA GAAL'in büyük şöhretini 
~~~~aat;n: u: ah s.?sye~e.sinin:kararlarına ortak olmıyan iki devlet gözden geçirecektir. ebedileştiren en büyük filimlerinden 

llYuk bir' ka hutlerını sadakatla yerine getiren ve mallarının Şu kanaat vardır ki iktisadi zorlama tedbirleri bir "fors s k k Ç • "" • 
Zarara u' r ısmını ltalyaya gönderen memleketleri büyük majör,, hali olup sıkı sıkıya tatbik eclilme-k lazımgelmez. Eğer o a ıçegı 
~~'atları g htkkkt!r· işte komiteler bunun önüne geçmek için ve herhangi bir noktanın tatb ki takip eden müşterek hareketin devamlı kahkaha _ Nefis musiki _ cazip sahneler 

1~ Çareler ':ıij ~.nıyete uygun bir şekilde arada taksim etmek zıddına düşerse onun üzerinde ısrar edilmemesi tavsiye Fransiska Gaal, bu filimde zoraki ;}rkek rolünde olup 
ı- ilkuın ti şunmektedirler. olunacaktır 
bUtıınııu 0

e1 er 1: ecimsel akınları yeni bir istikamete sokmak için · seyircileri güzel sesi ile gaşyetmekte ve 
ıııı~ an hır du"z it . . • 

1 
ki d H k 

1 
ltalyaya ihracatlarının kesilmesile döviz ihtiyacı karşılıksız kal- mütemadiyen güldürmektedir 

. ~ tııu'"e · e me ışıne çagrı aca ar ır. ü umet erin k t hl"k · b 1 J d !eti d · · b" ·· t k ş1 ... d ssır olmak . . il . d b ma e ı eeıne maruz u u nan ev ere yar ım ıçın ır muş ere Ayrıca : Dünya havadisleri _ Türkçe sözlü 
... "' İye k d ıçın e erın e azı çareler vardır. ilk önee, banka kredi sandıg' ı tesisi teklif edilmektedir. Dig' er taraftan birde 
"' h a 1 1 MIKİ karikatür komik 
e a sıılJeril b" ta yadan. yapılmakta olan ve en çok toprak arsıulusal gabş ofisi kurulacak ve bu ofis mutad olarak ltalyaya Dikkat : Fiyatlar ucuzlamıştır. 50- 40-50 kuruştur 
fYa kont e . ıraz da ışlenmiş maddelerden mürekkep olan gönderilen maddelerin başka memleketlerde sablmasını temin ····g~;~~·~;;u;;;r:fi;;·g·Ü;;··i:ı:Ji)·.::=·i·t;:;i5·:::-·i•9•=.-•:ti;i5•••••• Jt. bilh enJan nisbetlerini, zorlama tedbirlerine iştirak eden edecektir. 
thınd~ asdsa_. b.u yüzden fedakarlığa katlanan memleketler Bir yazı komitesi bütün bu kararlara kat'i feklini verecektir. Cumartesi günleri 13,20 - 14,30 talebe seansı 

egııtırmek; sonra ulusal bir propaganda Bu komite ispanya, Fransa, Romanya, l'!giltere, Sovyet Ruıya Pazar "nüfüs sa mı dolayısile,, 14,30 da başlı acaktır. 
· · 1 ıra Ye Yuıroslavya delel{elerinden mürekkeptır. 



Aydın oğlu Bay Mehmed ile Prenses Sollya arasında bir macera 

Birgiyi nas 
öl·· m e biten sevginin kuvv ti 

~al.~i.k.i 'tart.hi. :roma n.. - s a- -Yazaı-ı; F>er"Vi.xı ~ema.1 
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Rober prensese; Türk saraylarının J( emer yalasına kadar gel-
diklerini ve yavaş yavaş kasabayı sarmaya başladıklarını söyled! 

Akşam saraya döndükleri 
zaman Rober Prensose; Türk 
süvarilerinin Kemer yaylasına 
kadar geldiklerini ve yavaş, 
yavaş kasabayı dört taraftan 
sarmağa başladıklarını anlatb. 
Fakat Prensesim, en fena ha
ber; generalm şehre girmesi ve 
gizlenmesidir. Her tarafı altüst 
ettim. Mümkün değil izini bile 
bulamadım. Bu malümatı da 
ğeneralin size suikast maksa
d ile geldiği gece yaralanan bu 
adamdan aldım. Kendisini 
uzaktan görmüş, görüşememiş 

Kendisini yanıma alarak arz
ettiğim gibi bu canavarın izinl 
takip ettim. Bütün araşbrma· 
larımız neticesiz kaldı. ) 

Prenses Sofiya işimiz ba- ı 
şından fena gitmeğe başladı. 
Bu mel'un kim bilil' ne gibi fe
satlar çevirmektedir. Rober, 
çok dikkatli bulunmuağa mec
buruz. Prense haber veriniz. 
Bu adamı her halde ehemmi· 
yaetle araştırsın. Muhafızları
mm da kulaklarını iyice çeki· 
niz. Gözlerini açsınlar. Bu 
Mel'un Generalın elinden her 
türlü fena;ık gelir. 

Ben ve Prens Edınon onun 
en kat,i düşmanlarıyız. Şehir 

dahilinde bir ikilik meydana 
getirmesinden cidden endişe 
ediyorum ve korkuyorum. 

Rober - Müsterih olunuz 
aziz prensesim; kendim takip 
edeceğim. Geceleri sabaha ka
dar sizi bekliyeceğim. Viyolet 
yine müsaade buyurunuz oda
nızda bulunsun. 

Sabah; Birgi bertarafından 
Türk kuvvetleri tarafından sa
rılmıştı. Son teslim haberine, 
Prens Edmon yine ret cevabı 
verdi. 

Kanlı bir müsademe başladı. 
Surlara yaklaşan Türk kuvvet
leri ip merdivenlerle duvarlara 
hrmanıyorlar. Fakat bürç-
lerden atılan ok, ateş, 

taş yağmuru alhnda şe· 
hid düşüyorlardı. Akşam, 
gurup eden güneş şebidJerin 
al kanlarını yaldızlıyordu. Her 
iki taraf tertihatmı almıs ve is
tirabata çehiJmişlerdi. 

Prenses sürleri dolaşmış ça
kıra vaaettiği Aydın oğlunun 

hücum cephesindeki burca gel
mişti. Sürlere dayanarak aşa· 
ğıya baktı. Aydın oğlu Meh
med bey: gözleri sürlerde bek-
1iyordu. iki seven kalb sızladı. 
Prenses eliyle semayı işaret 

ederek çekildi. 
Gece yarısı davudi ve çok 

hazin bir ses sürlere aksedi· 
yordu: 

Çörckbaba - Aydınoğlu ya
mnda - okuyordu. 
Dolaşan cilıanı melek bulamaz 
Metltirıi eylnse diller v~rüiir 

Oiriftar olanltır lıalôs olamaz 
Çalı zindıda11 dıllrr yeridır. 

D ivanen o/aldan daiflar gezerim 
Bu deıtli sinemi da!flar gezerim 
Lel'lıim aşktll ile aif lar .trezarim 
Cöniil llU'Cllftl/lf/tU/l cöller yeridi 

Bu ses, dağlara; ufuklara 
çarptı . Bu ses zülme\leri aç-
mak istiyen bir kuvvetle sür
lerin üzerinden kaydı. Prense· 
sin ruhunda yine bir tahassür 
ve hicran havası yarattı. 

Çörek baba - Bayim fakiri 
garib, garib dinliyorsun. Gön
lünün rüz arla akı itti~ ini 

........ _ ________ = 

Evet, sevilen her şeyde ka
dın vardır. O kadın da şimdi 
vücudlarımızın aşamadığı şu 

surların arkasındaki muhteşem 
sarayında sizi bekliyor ve sizi 
düşünüyor. Hayat zaten bu 
rubu bağm kuvvetile bir mana 
ifade ed~r ve bir kıymet ala· 
bilir. Kainat ile temasımızı an
cak aşk temin edebilir. 

Aydınoğlu Mehmed bey -
Bağırmak istiyorum. Fakat se
sim bu karanlık perdeyi, bu 
simsiyah geceyi delemiyecek, 

karanlıklar içinde inleyen bir 
fe ryad oldum. Bir yıldırım gibi 
bu soğuk ve sert surları de1ip 

ona koşmak, kavuşmak isti
yorum. 

Çfüek baba - Taş attığın 

bu kubbe, hiç dalga 1aomıyan 

ve hiç ses vermiyen karanlık 

ve ıssız bir boşluktur. Hepi
mizi içine alan bir alemdir. 

Gece denilen bu siyah gözlü 
sehirbaz, zulmetten örtü~üyle 
ruhunuzu incitmesin, meyus 
etmesin. karartmasın ... 

- Sorw Vat-
ruhumda öyle bir tufan var ki; 
bu yaz • gecesinin yıldızlarını 
raşe içinde bırakan bir nevha; Çalı zineluian ; Çene ruhum 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Nüfus • 
sıyasası 

- flaştara/ı 2 ıui savfada - vazifeler pek mahduttu, halk 
mutlak miktarı; köylü, amele, kendi kendisini idare edecekti. 
sanatkar, tüccar ve saire}1e göre Devletin üzerine terettüp eden 
taksimi, istihsal, tedavül vası- vazifeler pek yoktu. 
talarının nüfusa nisbeti bilin- Bugün ise inanımız bu de-
meksizin siyaset fena vaziyet- ğildir. Cumurluk halkçı ve dev-
leri düzeltecek hiç bir tedbir letçidir. Ve memleketin en kı-
alamaz. sa zamanda en faz.la refah ve 

Finansımızı ıslah etmek, va· saadete iriştirmek vazifesini 
ridatımızı çogaltmak, olmazsa üzerine almıştır. Devletçilik 
bile masraflanmızı azaltmak rasyonel bir ekonomik siyasa 
istiyoruz. Mükellefler irat kay- demektir. Bunun için ise her 
naklarına göre hangi sımflara şeyden evvel nüfusun halini, 

d hareketini ve son vaziyetlerini mensupturlar; ne ka arı ser-
mayesile, ne kadarı sayi ile, ne bilmeye ihtiyaç vardır. Dayan-
kadarı her ikisinin mezcile ka- dığı toprağı gereği ile bilmi· 

. b" tutlacak yen mimar bunun üzerine sağ-
ıanır, vergıye ta ı lam bir bina kuramaz. 
bir maddenin istihlak miktarı Nüfusun bu is tikşaf hareke-
ne olabilir, masarifte vaki ola- tine cumurluk daha 1927 se-
cak herhangi bir tasarruftan ne nesinde başlamış, hepimizin 
gibi neticeler çıkar. Bunların bildiği gibi memleketin ilk nü· 
herbiri hakkmda bir fikir edi- fus tahriri yapılmışt r.O zaman-
nebilmek için her şeyden evvel dan itibaren memleketimizin 
nüfus miktar ve sınıflarıni bil~ nüfusunun 14 milyon cıvarında 
meye lüzüm vardır. olduğunu biliyoruz. Nüfusun 

Vaziyet böyle olunca nü'us sınıfları hakkında da az çok 
tahrirlerinin ehemmiyeti tama- bir fikir sahibiyiz. 
mile meydana çıkar: llkönce Lakin bu ilk tecrübe zaru-
nüfus adedini sahih olarak bil- reten bir dereceye kadar nok-
meliyiz ve sonra hareketlerini san ve iptidai idi. Nitekim 
takip etmeliyiz. istatistik genel direktörlüğünün 

Denilebilir ki, istatistik de- yaptığı bazı sondajlar tahrirde 
moğrafı ile başlanmıştır Herşey- gizli kalmış birçok nüfus mev-
den evvel nüfusun miktarını cut olduğunu bilhassa yeni 
bilmek gerektir. Fakat 19 uncu doğanlar miktarında pek çok 
asra kadar hiçbir yerde sağ- gizlemeler bulunduğunu gös-
lam bir nüfus istatistiği yoktu. termiştir. Bundan başka tah-
Nüfus o kadar dağınıktı ki, ririn tam olduğunu kabul et-
bunların miktarını gereği ile sek bile bunu beş on senede 
bulmağa imkan da olmiyordu. bir yenileştitmek bütün dün· 
Zaten devlet istatistik teşki· yada kabul edilmiş olan bir 
latı da bu işi başaracak bir esastır. Bunsuz istatistiğin doğ-
seviyeye çıkmış olmaktan çok ruluğuna inanamayız. 
uzaktı. Nihayet ilk istatfotik hali 

Fakat 19 uncu asırda nüfus tesbit etmiş olsa bile bize nü-
şehirlere doğra akmağa ve fus hareketlerinin üzerine ta-
ekonomi yeni bir yol almağa mamile dayanabileceği bir una 
başladığı zaman vaziyet daha defter verememiştir. Şimdi 
ziyade önemlcşti. Çünkü bu böyle, ileride hareketleri de 
asır içtimai derdlerin çıktığı takibe yarayacak bir defter 
asırdır. Derd1erin devasmı bul- elde etmek istiyoruz. Bu tah-
mak için herşeyden evvel nü- rirden sonra nüfus idareleri de 
fusun miktarını bilmek lazımdır. ıslah edilerek nüfus hareket-

Bizde 20 inci asra kartar lerini daha esas'ı bir surette 
imparatorluk bunu kendisi için takip etmek imkanı hasıl ola-
bir vazife bile saymamış, saysa caktır. 
bile bunu yapmak iktidarmı Sözün kısası nüfusun hum-
kendinde görememişti. Yalnız malı hareket vasıflarını bilmeğe 
Abdülhamid idaresinin son se- çalışmak dinamik ileriye doğru 
nelerinde nüfus tahririne ben· gitmeğe karar vermiş bir sos· 
ziyen birşey yapılmağa çalışıl- yete için ilk ödevdir. Cumuri-
rnış ise de bu da ancak büyük yet bu meseleyi esaslı sm·ettte 
şehirlere inhisar etmiş ve mu- halletmeğe azmetmiştir. Bunan 
vaffakiyetli bir netice verme· için memleketin bütün teşkilat 
mişhr. ve kuvvetlerinin birleşmesine 

Eski idarenin buna ehemmi- ihtiyaç vardır. Bu işin muvaf-
yet de verdiği yoktu, çünkü o fakıyeti hususunda bütün va-
yalnaz asayişçi - o da bir de- tandaşlar elele vermeğe mec-

Yarın ........ 
Genel sayım var 

Her tedbir alınmış 
Hcrşey hazırlannmıştır 
Yarın yapılacak olan genel 

nüfus sayımı için bütün hazır
lıklar bitmiş ve icab eden her• 
tedbir alınmışbr. 

Sayım işleri bürosu şefliğini 
büyük dirayetle yapmakta ve 
gece geç vakıtlara kadar bu 
işle meşgul olarak en ince t e-
ferrüahna varıncaya kadar 
hepsi ile uğraşan hukuk işleri 
direktörü bay Dilaver ve ken
disine yardım eden istatistik 
direktörü bay Nazım dün saat 
10 dan on beşe kadar Halkevi 
salonunda bütün sayım ve kon
trol memurlarma; vazifelerinde 
tesadüf eylemeleri muhtemel 
ber hangi bir müş'<ülabn ce
vapları ile sayım işlerin tefer
rüatile anlatmışlardır. 

Bugün gene Halkevinde me
murlara izahat verilmesine de· 
vam olunacaktır. 

Ofis direktörü 
Mersinde Şaşatı adında bir 

firma Almanyaya 190 balya 
ıslak pamuk göndermiş oldu
ğundan hükümetçe mahkemeye 
verilmişti. Bu hadise şehrimiz 
Türkofis müdürü bay Ziyanın 
Mersinde bulunduğu zaman ce
reyan etmiş olduğu cihetle 
mahkemeye şahit sıfatile Mer
sine gitmişti. Bay Ziya şehri-
mize dönmüştür. 

Öğretmenler 
Halkevlne Uye olmahdır 

Kültür bakanlığından kültür 
direktörlüğüne gelen bir bildi· 
rimde bütün öğretmenlerin 
Halkevlerine üye olmalarını ve 
Halkevi kollarile birlikte çalış
malarını, memleketin kültürel 
ve sosyolojik alanlarında büyük 
işler ve ödevler yapan Halkev· 
lerine öğretmenlerin her cihet e 
sarılmalarını bildirmiştir. 

Cumhuriyet 
Bayramında şehir elek
trikler içinde yüzecek 

Cumhuriyet bayramında ev
lerini ve müesseselerini süsle· 
mek ve tenvir etmek üzere 
renkli veya renksiz elektrik 
tesisatı yaptırmak isteyenler 
çoktur. Şarbay doktor Behçet 
Uz dün elektrili şirketile temas 
ederek en büyük yurt bayra
mının şevkle geçmesini teminen 
tenviratm yarı bedelle yapılma
sını istemiştir. Şirket bu mes
eleyi tetkik edeceğini bildir
miştir. 

•••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
için aktif ve pasif diye ikiye 
ayırmak lazımdır. Aktif unsur 
sayımı filen yapmağa memur 
olanlardır. Nüfus miktarını 
isabetli ve kabil olduğu kadar 
hatadan iri olarak bulabilmek 
için bunu 24 saat gibi kısa 
bir müddet içinde yapmak ve 
bunun için de bu işe yaraya-
cak bütün bilgili adamlardan 
istifade etmek lazımdır. Hepi-
miz istatistik direktörlüğünün 
bize vereceği hizmeti kabule 
mecburuz. Yalnız kabul değil, 
memleketin refaha yükselmesine 
hadim olacak bir vatan işi yap
bğımızı düşünerek onu azami 
hüsnü niyet ve fedakarlıkla 
yapmaya çalışmalıyız. Emek sa-
hibinin kalbinden doğan hüs
nüniyet ve fedakarlık işin fey
zine ve verimini bir kat daha 
arttırır. 

Pasif unsura yüklenen vazife 
nisbeten çok basittir. Bundan 
dolayı hiç kim:Jeye bir mükel
lefiyet tahmil edileçek değildir; 
Herkesin bütün samimiyetle 
vatanı yükseltecek bir va7.ife 
ifa ettiği kanaatile kendisini 
ve kendisine bağlı olanları nü-
füs kütüğüne gt!çirmesi laZlm
dır. 

Vatan severlerden beklenen 
vazife bundan ibarettir. 
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Casuslar Avı ., 
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Çarin Aleksandra 
Almanlığını unutmıyordu~ Çarı 

istediği yola sevketmekt~ idi 
~ ··el 

Yine bu sırada lmparatoriça tavsiyelerine uyarak Çara su 
Grandük Nikolanm bir mek nasihatlar da vermeğe başla· 
tubunu eline geçirmişti. Bunda mıştı. Bir gün şunu sorllluşlU· 
bütün ha.cliseler, Çarlık ordusu " Fransaya gönderilmek üze~e 
nun bozgunlukları kayt ediliyor yeni alaylar teşkil edildiğı ~~g· 
ye hepsinden lmparatoriça ile ru mudur? Senin hazırladıg:n 
Rasputun mesul tutuluyordu. büyük tecavüz ne vakit baş 1 

Bu ittibam lmparatoriçayı da yacak?,, 
Rasputini ayaklandırmağa ye- Çar izahat veriyordu. Ça~ı 
tişti, Çarin, Nikolaya mektu- öğrendiklerinden memnun u 
bunda şunları yazmıştı. "Niko- " Teşekkür ederim. Bu~!ar 
lanın (Grandük Nikolanın) mek başkasına söylemiyecegıın 
tubunu okudum. Onun ötede emin ol.,, Fakat bu başk35 
beride ayni kanaatı izhar etti- tabirinden Rasputin milstesP 

gw ine de eminim. Bundan ne idi. 
Şüp kadar tiksindiğimi tarif ede- Bir gün içine bir 

mem. Onu nutuklarını iyrat he kıvılcımı düştü. çar 
ederken tevkif etmek ve bir gönderdiği mektupların ~~ 
daha bu mevzulara ilişecek o- verleri ve özel katiphg• 
lursa kendisini Siberyaya nef- ni yapan zabitler t~~a 
yedeceğini söylemek lazımdır. fından okunması ibtiIJJ•)ıP 
Zira Nikolanın hareketi haki- den endişeye eüştü: Koca5ıtı 

. kiğ bir ihanettir. ,. dan bütfın mektuplarmı o~; 
lmparatoriça gandlarını mu- duktan sonra başkasının e 1 

hasımlarının suratına savurmuş- geçmemesi için tedbir allllası 
tu.Çar nezdinde Almanlıg" a aid reca etti. 

k'Jl 
ne varsa onların meddahı ke- Rus başkumandanlığı i 1 

silmişti Hatta Alman esirlerini sımf ihtiyatları da top~ıya~ 
de müdafaa ediyordu: "Ben cepheye göndermek istıyor 
Alman ırkmdamm. Onlar le- Çaarin buna da mani oldu. G~ 
hinde bir teşebbüste buluna· nel karargahta bulunan Ç:ır 
marn. Bunu da sen yapacaksın şunları yazdı: " Dostumu 
güzel Nikolam. 11 Diyordu. Hele (Rasputin) bunla . ın ceph~. 
esir Alman zabitlerinin apolet- gönderilmelerini istemiyor. . 
leri söküldüğünü duyduğu za- kolaça (Grandük Nikola) eıJll 
man Çara şunları söylmişti: vermiş olsa bile bu emri ge 
"Bu menfur bir harekettir. Va- almasım kendisine emret.,, . 
zifelerini yapan insanları niçin Çarinin istediği oldu. El1l 
tahkir e tmeli... Almanlar bizim verildi. İkinci sınıf ihtiyatla~ 
esirlerimize ne kadar iyi bakıyor- cepheye gönderilmelerinin ÖJJ 

la r. Saalem de Maks tarafın- ne geçildi. 
d al l f t v fi - Sonu var••' an yar ı arımızın o ogra arı .................................... . 
alınmış ... Bunları gördüm. Hepsi 
bakımlı, neşelidirler. " Noye 
Veremyanın Almanlara karşı 
saçtığı bu kin havası daha 
devam edecek mi? ,, 

İmparatoriça her adımında 
Almanlığını meydana vuruyor
du: "Almanların organizasyon 
kabiliyetlerine hayran olmamak 
kabil midir? Bizim de harb 
makinamız onların ki gibi sis· 
temli bir organizasyona dayan
saydı harb çoktan bitmiş olur
du. Generallerimizin bir çoğu 
daha 1905 de Japonlarla harb"' 
ettikleri halde acemi askerler 
g\bi davranıyorlar. Almanlar 
ne sözlerinde ne hareketlerinde 
geç kalmıyorlar. Şu müttefik
lerimizin haline bak Nikola ne 
kadar kararsızlık içinde vakıt 
kaybediyorlar. Bizimkiler Ro
manya ile görüşmelerde bulu
nurken Bulgarlar Almanlar ya• 
nında barba girmeğe hazırla
myorlar. Generallerimiz gibi 
diplomasimiz de acınacak hal
dedir.,, diyordu. 

Bu ilk telkin devirlerinden 
sonra imparatoriçe Rasputinin 

Mason 
Locaları kendi 

Kendine kapan 
lstanbulda mason localarııı 

kapandığı haberini yazIJJJŞtı 
Şehrimizdeki mason locaları dı 
kendi kendine kapanmışlar 

b''" Bazı gazeteler bunların u 
met tarafmdan kapandığını ya 

Lo' mışlarsa da bu yanlışbr. . 

lar Cumhuriyet Halk pa~s 
kendilerini· tatmın ettiğiıll g 
rerek faaliyette bulunnıalarıl 
lüzum kalmadığmı anlaJU~e 
ve kendi kendilerini fes 
mişlerdir. b 

Şehrimiz masonlarından . 
k d. . . .. b' muharrı en ısını goren ır k' 

· fr 1 
mize bu hususta demış 1

0 
... 

f. ııı" 
- Masonluğun hede ı . 

taassubu kaldırmak ve Ja'ı 1 
ği tesis etmektir. Esasen aJ'İ 

h · t re çı ve layık Cum urıye k f 
bunu temin ettiği için. artı k 
aliyette bulunmağa ıuzuDl 

20,000 yerli Arap bir kıza bakıyor ve bağırıyor 
1 T O !.. 1 T O !.. 1 T O ! .. 

Bütün cihana kahramanlık dersi veren bu 
kızın kanlı macerası 

Habeş Kızı lto'nun 
A~~ihaSi;;;~d~·b;~i;d 

. Moll•• 
Bu film : Meşhur Arap artistlerinden Ibrahinı elif· 
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~~n\~anıy~~ak .. Fakat Me~les kat sübay• olduğu kralın ka-
su d"Yonrilın bır alayı soguk fasını kesti memleketi harab 

oktü R b · · k' ' dü 0 espıyer~n .es ı etti. Marsilyayı ne yaptı 
Şmanı Terezyaya dedı kı: . . · · 
- Az' d t b B "t·· bılıyor musun? edepsız hır şey 

r 1.. ız os um en ru us d' O k d ı 0 unij nasıl · "d" ·ı -- ır. nnn a ar para ça mış 
ııı· . ıçgu u ı e ogren- _ • 

1 
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.. ışsem sız de Agripa rolünü olan ve halada ça an ır aş-
oyle içgüdü ile öğrendiniz sa- kası var mı? ona bir sor baka-
nırım k ı · lım, Grobria şatosu aça ma 
~al yen bu sözü fırsat tuta- oldıı!Fakat mazi senin umuruu· 

::tl.~arıs~le kavga çıkardı. Da- elamı! Geçmiş unutulmuştur.Mal 
re 1 er gıtmiş olduğu için T e- teminatlidır Barras direktor-
id~Ya odasına çekilmek üzere d 1 ' 

ı, ur. 

do-Me ı· · k r ının sozu sıze 
uıımadı gibi. 

luy- Bunu zarif bir söz mu bu
or sunuz? 

- Alçak bir söz buluyorum. 
di; Neden hunu gösterme

ız. 

rad Sizin alkışlandığınız mıs
ler aıı1 . sonra nasıl bunu gös-

ıne ı? 

Yo;:rıı~rade münasebet görmü- • 

ı-ı; .. Bedahet göze çarpıyor. 
d ı?un Lüksenburg Sarayın-
asınız G b . "d' nu • ro rıaya gı ıyorsu-

b 2
• orada samimi ziyafetlerin 

fi~şı~d:1 bulunuyorsunuz. joze
k t sızı oraya çekebilirdi. Fa-
Y:p 0 evlendikten sonra ne 

acaksınız? 

ııı·- Hareketimi hiç değiştir-
1Yece" gım. 

t. - Demek ki, onun vaziye
ıne · T sız de ortaksınız? 
T ereza omuzlarını kaldırdı. 

d alyen karısını bile fikrin-
en Yakaladı. 

re-:-. Sefil, sen Barras'ın met
sısııı! 

T e~ezya şiddetle geri çekildi. 
ev:-l Beni rahat bırakınız, size 
Ya ece de söyledim, beraber 

Şaıııaın d B serb . ızın şartı bu ur. en 
estım. 

gibl tYa! Şimdi seni olduğun 
katı anıyorum. iyiliğin, sada-
rın ~ .. a.~kın, alicenab isyanla
keİ utun bunlar maske, mas
va~:" Senin yalnız bir hırsın 
İçi~ h Hakim olmak. Bu hırs 

_ ~r vasıta iyidir. 
Pek undan bahsetmek size 

Yaraşır. 

kfı-ııı Evet, doğrudur, ben hü
ete d" t il fakat or e e sarılıyorum, 

fiiz ben hakarete uğradım. 
illet tt' ••ıtjj·ı e ım, aç kaldım ve 

t ·s· a e sefaletimin makul neti· 
' ı gibi 't . 

tim gı hm.Benim cinayetle-
sana . d" f . >ira Şım ı ne ret verıyo~. 
artık s · .. Yor. B . enın ışıne yaramı-

zard _ enını hareketimden kı-
ıgını .. l' hiııı . soy ıyorsun, fakat be-

tııud~rerııne kimi :::eçirdin? l u 
Utan benim karım o:mak 
sura cıııdan seni kurtaracak ku
alça~z aşk! Söylesen a l Ben 
Bar saın, evvela yeni Vikont 

ras b d O b· en en daha alçaktır. 
ır asılzade idi, en büyük 

Yeter kafamı kırıyorsu-

nuz. 
Hayır, sana söyliyeceğim 

daha bir söz yar. Dinle: Yirmi 
bir yaşındasın herkesin sevgisi 
neden ileri geldiğini bilirsin. 
Banas gibi bir adam daha kaç 
yıl sürebilir? Cumhuriyet bu 
terbiyesiz Prens sürülerine daha 
çok zam:an tahammül etmiye

cektir. Daha şimdiden ancak 
gizliden temettü hisseleriyle iy
zah edilmesi mümkün olan lüks 
israfları göze batıyor. Gerçi ar
kadaşlarının fazileti onun ah
laksızlığını telafi ediyor. Korini 
ve Loovelyer namusludurlar. 
Fakat beraberlikleri ne kadar 

sürecek dah~ , hiç düşündün 

mü? 
- Sonu Var -
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Sonbahar 
At koşuları 
Teşrinisaninin ıs inde başlı

yacak olan Sonbahar at koşuları 

için hazırlık devam etmektedir. 

Koşu sahası etrafı muntazam 

beton ve potrel kazıklar üze
rine çekilen tellerle mazbut 

bir hale konmuştur. istasyon

daki bilet mahali tevsi edilmiş, 
ve ayrıca bir kişe yapılmıştır. 
Koşu sahasının en mühim 

ihtiyacı olan su meselesi de 

halledilmiştir. 800 Metre me
safede bulunan Osmanağa su-

yundan bir kol alınmak sure
tile de su ihtiyacı temin 
edilmiştir. Koşu sahasında bu 

ı su sayesinde binlerce ağaç ye
tiştirilecektir. 

B. Celal lriboz 
Tarım bakanlığı tarr.fından 

Rusyaya gönderilen Nazilli pa
muk istasyonu direktörü uz

manlarımızdan bay Celal lriboz 
pamuk üikelerinde incelemeler 
yaptıktan sonra Sovyet Rusya 
pamukcnluğuuun en çok gelişli 
bölgelerinden olan Taşkent'de 
bulunduğunu Tarım bakanlığına 

bildirmiştir. 

Eskisi "b' Yerle .. gı ı acentahğımızdan yüzde beş iskonto ve ayrıca 
llakı·rını? uzaklığına göre yüzde bir, yüzde iki, yüzde üç 

C ıye ıs~onto~u ile bayilerimize satış yapılacaktir. 
alın~ın?u!ıyet bayramı için şenlık fişeklerimiz her cinsten 

ıstıyenler siparişlerini şimdiden bildirmelidirler. 
Telefon 3893 Telgraf. lzmir barut acentası 

Barut av ve ruvelver fişekleri av malzemesi 
şenlik fişekleri inhisarlar baş satıcısı 
219 Avni Nuri Meserretci oğlu 
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Sütler 
Sıl<ı bir kontrola · 
Tabi tutulacak 

Yaş meyva Avusturya Kabinesinde 
Iskenderiye'ye yapılan Değişikljkler 

B. Fası/ı Ersa11 
Ziraat mektebi müdür mua

vini sütçülük mütehassısı Bay 
Fasih Ersan memleketin en 
mühim bir derdi olan süt işile 
meşgul bulunmaktadır. Çocuk
larımızın sağlığı ile çok sıkı 
alakası olan süt işinin ıslahı 
için değerli tedbirler alınacaktır. 

Bay Fasih Ersanın hazırla
makta olduğu raporda muhak
kak sütlerin pastorize edilerek 
satılması, sütten yapılan me
vadın sıkı bir kontrola tabi tu
tulması ileri sürülmektedir. 

Şanınız ve hinterlandının süt
cülük ve hayvancılık durumu 
etrafında Bay Fasih Ersan bu 
hafta Bornovada ve halkevinde 
bir konferans verecektir. 

Şarımızda yevmiye 40 bin 
litre süt sarfıyatı olduğundan 
bütün köylerden süt istihsala · 
tının hakiki miktarı sorulmuş 
ve bu köylerdeki inekçilik, 
ahırcılık ve umumi vaziyetleri 
etrafında tetkikata başlanmıştır. 

Yeniden 
Kurulacak beş il 

Yeniden beş il kurulmasına 
dair olan kanun projesi iç ba
kanl~ğından Başbakanlığa gön
derilmiştir. Çabakçu, Genç ve 

Bingöl ilçelrile kurulan il' e 
Bingöl adı verilmektedir ve ilin 
merkezi Çevlik olacaktır. Sun· 

gun iline, eski Dersim ili ilçe· 
!erinden başka Erzin ca

nın Plumer ilçesi de bağlan

maktadır. Hakari, Artvin, Bit
lis illeri, eski il sınırlarile ku· 
rulmak la dır. 

Ofisteki Toplantı 
Dün Türkofiste şehrimiz ih

racat tacirleri ile kutu fabrika· 
törleri bir toplantı yapmışlardır. 
Bu toplantıda ürünlerimizin dış 

piyasalara ihracı için lzmirde 

kutu bulunmadığı ve kutu 
ima'i için kereste mevcud ol· 
madığı görüşülmüş ve bakanlı

ğa tekrar müracaat edilmesı 

tekarrür etmiştir. 

Define 
Aramaları boşa çıktı 
Yangın yerinde itfaiye binası 

önünde yapılan define araş

tırmasında hiç bir şey çıkma
mıştır. Bu ihbarı Yunanistan· 

dan gelmiş olan Sarafim adın· 
da bir tüccar yapmıştı. 

Hatta paranın gömülü oldu

ğu yerde vaktile kendisinin 

koyduğu bazı alametler bulun

muşsa da para ve mücevhera

tın saklı olduğu demir çekme· 
ce bulunmamıştır. 

ihracat 
Türkofisin teşebbüsü ile son 

bir ay içinde lzmir limanından 
lskenderiyeye mühim miktarda 
kavun ve yaş üzüm ihracatı 

yapılmıştır. Ofis lskenderiye
deki alıcılarla muhabere ede
rek istedikleri mey\'a nevile
rini tesbit etmiş, ambalajlarına 

da nezaret etmek suretile is· 
teklerine cevap vermiştir. Bu 
hafta içinde lzmir limanından 
lskenderiye'ye 8650 kavun gön
derilmiş, son' bir ay içindeki 
kavun ihracatı 76850 ye var
mıştır. 

Bu arada yine lskenderiyeye 
241 sepet razakı üzüm ve ı87 
sepet de şeftali ihraç edilmiştir. 
Yaş üzüm ve şeftali mevsi

mi geçtiği için bundan sonra 
yalnız kavun gönderilecektir. 

Ofis, Almanya ve Hollanda
ya lzmir mahsulü kavunlardan 
bir miktarını tecrübe mahiye
tinde olarak göndermeği ka
rarlaştırmıştır. Bunlar için hu
susi ambalajlar vapılmıştır. 

Gönderilecek kavunlar be
ğenilirse gelecek yıl bu mem• 
leketlerede lzmirden kavun 
hiracatı yapılacaktır. 

Maç 
lzmir karışık 

Takımı bugün son ha
zırlık maçını yapıyor 
Bu ayın yirmi beşinci Cuma 

ve yirmi yedinci Pazar gün· 
leri Alsancak stadyumunda 
dost Sovyet futbol takımı ile 
karşılaşacak olan şehrimiz ka
rışık futbol takımı bugün son 
hazırlık maçını yapacaktır. 

Bugün Ankarada yapılacak 
Sovyet-Ankara maçı için lzmir
den Vahab, Said, Fuad ve Hak
kı istenmiş isede mıntaka he
yeti yalnız Vahabı göndermiş 
olduğu için bugün çıkacak 
takımda Vahabın yerine yine 
Muzaffer oynayacaktır. 

Bugün oynayacak iki karışık 
şehir takımı için federasyon 
mümessilliği ıu oyuncuları ça
ğırmıştır: K.S.K dan müdafi 

Hakkı, Göztepeden Halid, 
Abbas, lzmirspordan: Sabri, 

Reşad, Altaydan: Enver, Meh· 
med, Altınordudan : Adil, 
Mazhar. 

İmdi yapılacağı tahmin edi· 

len şu iki karışık takımın: 

Cemil, Cemil, Fethi, Şükrü, 
Hakkı, Adil, Hamdi, Fuad. 
Muzaffer, Sait, Besri. 

Reşad, Halid, lsmail, Maz
har, Sabri, lsmail, Enver, Meh
med, Ziya: Ali. Mahmud, 

Yap;ıcakları maç muhakkak 
çok entressan safhalar arz
ederek geçecek ve bayii çetin 
bir çarpışma olacaktır. llk 
olarak gösterdiğimiz ve Sovyet 
takımının karşısına çıkarılacağı 

-Vahap yerinde olmak şartile
tahmin edilen bu takımın diğer 
her halde Balıkesirden kuvvetli 
takımın karşısında oynıyacağı 

oyun ve alacağı netice merak 
edilmeğe değer. 

Limanımızda bir kaza 
Limanımızda bulunan Alman 

bandıralı Hamburg vapurunun 
uçur. cü kaptanı güverteden 
ambara düşerek ölmüştür. · 
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Tarım Bakanlığı pa· 
muk tohumu alıyor 

Srayköyün planı 
Sarayköy ( Özel ) - Müs

takbel şehir planı hazırlanmak
tadır. Bu meyanda su işine de 
önem veriliyor. Sarayköyün 
suyu kıt bir yer olması yüzün
den halkın çektiği zahmetler 
ve güçlükler artık ){iderilmek 
mevkiindedir. Plan biterken bu 
derdin de daha ciddiğ şekilde 

Tarım bakanlığı geçen sene 
dağıtmış olduğu ıslah edilmiş 
pamuk tohumlarını üretmiş olan 
çiftçilerden tohum satın almağa 
karar vermiştir. Bakanlık ilk 
parti olarak 32 bin liralık pa· 
muk tohumu alacak ve bu to· 
humları tohumsuz çiftçilere pa· 

özönüne alınması isteniliyor. 

Viyana, ı8 (Ö.R) - Hiç bir 
suretle tahmin edilmediği halde 
Şansölye Şuşnig kabinesinde 
değişimler yapmıştır. Bu deği

şiklikler hiç kimseye karşı ol
madığı gibi ayni zamanda hiç 

bir prensibe karşı da değildir. 
Öldürülen Şansölye Dolfus ta
rafından kurulmuş o'.an direk
tiflerin sa lıit kaldığı bildiril
mektedir. 

Şansölye bu siyasal amaclara 
varmağa bütün enerjisile çalı

şacaktır. Orıun dış siyasası hiç 
değişmemiştir. Evvelki gibi bu 
siyasa Avusturyanın erginliğini 
korumağa dayanmaktadır. 

Yeni kabine, bazı bakanla· 
rın çıkmasile, eski kabinenin 

ayni olarak kalmıştır. Ba
zı Hayımverenlerin çok özel
ci olan temayüllerine karşı 
koyacaktır. Şanselyenin amaç
ları arasında kabineye daha 
çok yeknasaklık vermek ve sü
ele benziyen kurumların teşki
latını da bir L;çime sokmak 
düşüncesi vardır. 

Bcrlin, ı8 (Özel) - Alman 
gazeteleri Avusturya kabine
sinde yapılan değişikliklerden 
sonra Avusturya siyasasının 
ltalyaya temayülü daha ziyade 
arttığını yazıyorlar. 

Paris, ı8 ( Ö.R) - Havans 
ajansı yeni Avusturya kabine
sinin karakteri Şansöyle Şusing 
ile Asşanseyle Stharenberg ara 
sındaki bağlantıyı daha ziyade 
sıklaştırmış olmasıdır, diyor. 

Arnavutlukta kabine 
Buhranı çıkmıştır 

Yugoslavyanın Arnavutluk sınırına 
Tahşidatta bulunduğu yalandır 

Belgrat ı8 ( Ö. R ) - Ar- ı Evangeli dinlenmek ihtiyacında 
navutlukta çıkan kabine buh- idi. 
ranının sebepleri hakkında bu- Paris ı8 ( Ö. R ) - Yugos· 
rada bir şey bilinmiyor. Tiran- lavya elçiliği bir bildirik neş· 
dan gelen haberlerde bildirildi- rederek Yugoslavyanın Arna-
ğine göre kültür ve bakanla- vutluk hudutlarında tahşidatta 
rının istifası bir kaç gündenbe- bulunduğu hakkında yabancı 
ri kabineyi istifaya mecbur gazetelerde yazılanları yalanla-
edecek gibi görünüyordu. Za- mış, bunun esassız olduğuı:u 
ten 78 yaşında olan Başbakan bildirmiştir. 

Viyanada 1 
Hiç bir hadise cere· 

yan etmedi 
Paris ı8 ( Ö. R ) - Orta 

Avrupanın durumu bakımından 
Avusturya hadiseleri önemle ta
kip edilmektedir. Viyanada ve 
Austurya illerinde hiç bir ha
dise çıkmamıştır. Askere ben
zer t~şekküllerin birleştirilmesi 
fikri çok iyi karşılanmıştır. 

Prens Sta' renberge tebrik tel
grafları çekilmiştir. Viyanada 
toplanan süel kuvvetler şehirin 
güvenini korumak içindir. Ge
ce kabine lehinde fener alayı 
yapılmıştır. 

Fındık borsası 
Trabzon ı8 ( A.A ) - Fın

dık fiyatları dünden beri biraz 
daha yükselmiştir. Bir hafta
dan beri piyasaya az mal gel
mekte, fiyatların daha fazla 
yükselmesine intizar eden müs
tahsiller mallarını tutmakta
dırlar. 

Bu sabah borsada tombul 
fındık 22 kuruştan 23 kuruşa 
kadar, sivri fındık 21 buçuk 
kuruştan 22 kuruşa kadar sa
tılmıştır. 

R. Aras 
Lavalla görUştU 

Paris, ı 7 (A.A) - Başba

B. Lava! Türkiye dışbakanı 
Rüştü Aras ile Türkiye büyük 
elçisi Suadı bugün kabul ede
rek görüşmüştür. 

Viyanada 
Vaziyet 

Viyana, 17 (A.A) - Şuşing 
Cumur başkanına kabinenin 
istifasını vermiştir. Cumur baş
kanı yeni kabinenin teşkili işi
ni yeniden B. Şuşinge vermiş
tir. B. Şuşing Başbakan, bay 
Starhemberg asbaşkan, bay 
Valdeneg dış işleri bakanı ve 
aşağı Auvsturya genel valisi, 
bay Baarbarenfels iç işleri ha· 
kanı olacaklardır. 

Niyana, ı 7 (A.A) - Kabi· 
nede değişikliklerin kısmeıı 
eski muharibler, Heimvehleı 
arasında çıkan fikir ayrılığın
dan neş' et ettiği zannedilmek
tedir. Çok yakında resmiğ teb
lig verilmesi beklenmektedir. 
Bu arada resmiğ daireler önün
deki nöbetçiler fazlalaştırıl· 
mıştır. Aşağı Avusturya Heim· 
vehrenlar eski muhariblerinin 
Viyana üzerine bir yürüyişle
rinden pahsolunmaktadır. 

Karşılıklı boykot 
kararları veriliyor 

Kolombiya, ı8 (Ö.R) - Sey· 
lan işçi partisı icra komitesi 
Kolombiya limanına gelen ltal
yan gemilerine, eşyasına boy
kotaj yapılmasına karar verdi. 

Nev-York, ı8-(Ô.R)Ame
rikada ı40 bin üyesi olan Ital
yan mason locaları lngiliz mal
larına boykotaj yapılmasına, 
ltalyaya 4000 balya pamuk he
diye etmeğe ve aslen ltalyan 
olan beş milyon Amerikalının 
da lngiliz mallarına karşı boy
kotaj yapmalarını istemeğe 
karar vermiştir. 

4, 5,' 6 yaşındaki çocuklar için 

Yusuf Riza Okulu 
ÇOCUK YUVASI 

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

Yalılar ve Alsancak semtlerinden çocuklar evlerınden 
yuvaya otomobille gelip giderler. 

· Kestelli eaddesi No. 80 
(3305) 3 ıs 
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Habeşistan imparatoru 
Zorlama tedbirlerine karar 

V erileliden beri ilk defa olarak 
Basına beyanatta bulunuyor 

dan önce Alman büyük elçisi 
kont Bernsdorfa pasaportlarını 
vermiş bulunması hadisesine 
ilgi gösterdi. 

Adls-Ababe .. t4 ilk teşrin 
Amerıkan gazetecilerinden 

M. C. V. Viegand, Italya ile 
harp başlıyalıdanberi ilk kez 
olarak imparator Haile Sela
siye tarafından kabul edilerek 
kendisiyle mülakatta bulunmuş
tur. imparator şun ı · 
!arı söylemiştir : ;,.... 

- Uluslar sos
yetesinin Habe
şist<>.ndan yana 
olan kararı dava
mızın inkar ka
bul etmez bir za- ı 
feri olup kalple
rimizi sevinçle dol 
durmuştür. Fakat 
bu ayni zamanda 
dünya barış da
vasının da zafe
r :dir. 

Masası başında 

askerce oturan 
imparator sözle
rinden her birini 
ölçerek konuşu
yordu: 

l f 

sında güveni sağlıyacak. mua
hedelerden doğan yükenlere 
sıkı bir surette bağlantıyı sar
sılmaktan koruyacaktır. 

Kont Vinci hadisesi 
Italya ile diploması münase

betlerin kesilmesi üzerine ita!-

' 

Harp cephelerinde 
imparatora Aksumun sukutu 

haberi hakkında bir sual sor
- duru. Şu cevebı 

aldım: 

"Alcsumun 1-
talyanJar eline 
düştüğü h:ıl: kın. 

da henüz ma
lumatımız yok
tur. Aauanın iş· 

galine gelince 
bu şehrin sev· 
külceyş bakım· 
dan hiç bir 
ehemmiyeti yok
tur. Oysa Adu
ayı işgal etmek 
ltalyanların bir 
zaferi sayılmaz. 

Adua ile sınır 

far arasında bu
lunan Habeş 
kuvvetle: i mü
tecerrid küçük 
müfrezelerden i
baretti. Bunlar 
düşmanın ileri 
hareke ini ta
ra~sut vazifesini 
Üzerlerine al
mışlardı. 
Hab-ş:lerin 

zc.yiatı 

"Bu kadar ge
niş bir uluslar 
ailesinin oybirli
ğiyle hareket tar
zımızı haklı gö
ren durumu,ş!iphe 
edilemez ki pak
tın ruhuna uygun 
olan bir zaferdir. 
Fakat bu durum, 
uluslar sosyete
since bunun tabii 
neticesi olan ted
birler alındığı za- imparator Haiie Selıisiı•e yabancı elçileri kabul ederken 

Bugüne ka
dar vukubulan 
mü ca de le ferde 
Habeşlerin za-

Habeş askerleri ormanlarda müdafaa mevzileri tuta1k, 
man bize faydalı olabilir. Paktı yan l'lçisi kont Vincıye pasa-
çiğneyerek mütearriz mevkiine portları verilmek istenirken çı· 
geçen devlete karşı zorlama kan hadiseye dokandım. 
tedbirlerinin tatbik edileceğine imparator bu mesele üzerine 
kail bulunuyoruz. Paktın on al- şuniarı söyledi : 
tıncı maddesinde derpiş edil- "Bu hususta tamamen arsı-
miş bulunan bütün tedbirler ulusal mukavelelere uygun şe-
alınırsa bunun kesin sonucun- kilde hareket ettik. Öyle bir 
dan şüphe edilemez. Uluslar zamanda ki Italya birçok de-
sosyetesinin bütün yükünlerini falar bu mukaveleleri çiğnemiş 
deruhte ederek salahiyetlerini bulunuyrdu.,, 
tamamen kullanacağına, böylece imparator bu mesele üze-
barışı zıman altına almağa rinde bir mifnakaşaya girişmek 
doğru önemli bir merhaleye istemiyordu. Fakat 1917 de, 
varılmış bulunacağnıa inancı· Birleşik Amerika cumhuriyet-
mız vardır. Bu ol uluslar ara- )erinin Almanyaya harp ilanın-

yiat miktarını öğrenmek iste
dim. imparator bana şu malu

matı tevdi etti : 
"- Elimize gelen haberler 

ordumuzun zayiatını tesbite 
müsaid degildir. Sınır muhafaza 
müfrezeleri ile mütecerrit müf
rezelerin önemli zayiata uğra
mış bulunmaları şüphelidir. Bu

nunla beraber Romanın dediği 
gibi zayiatımızın altı bin kişiye 
varmasına ihtimal verilemez. 
Aduanın zıyaı müdafaamızı asla 
sarsmamıştır. Buna zaten mun
tazırdık. 

o a: 
Pariste ne görüşülüyor? 
Fransa önümüzdeki hafta içinde 
Görüşünü Londraya bildirecek .. 
Paris, 18 (Ö.R) - Siyasal faaliyet bugün de 

hiç azalmadan devam etmiş ve Cenevrede ol
duğu gi'>i devletlerin dış bakanlıkları arasında 
da görüşıoelere devam olunmuştur. 

Pariste başbakan B. Pierre Lava! lngiliz 
büyük elçisi Sir George Klarkı yeniden kabul 
etmiş ve uzun uzadıya görüşmüştür. Bu konuş
maların konusn hala Uluslar Sosyetesi andlaş
masının 16 ncı maddesindeki üçüncü fıkranın 

ondranın 

tefsiridir. b" 
Bu fıkra, andlaşmayı çiğnememiş olan ;~ 

devlete karşı zorlama tedbirleri alan ~ir ~~er 
Jetin hücuma uğradığı takdirde ııosyetenın _dı~ 
üy«:_lerinden göreceği karşılıklı yardıma aıt;1~fı. 

Oönümüzdeki hafta başında Fransız .h.u jni 
metinin bu nokta üzerindeki görüş bıçıdeO 
Londraya bildirmiş olacağı bütün emareler 
anlaşılmaktadır. 

tebliği 
~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~- . 

Bu günkü durumun 
Fransız gazetelerine 

mes'uliyetint 
atfetmektedir 

Paris 18 (Ö.R) - Londrada çıkan yarı resmi ' lığını gösteren Fransız gazeteleri eksik olın~: 
bir tebliğ ltalyan kamoyunun lngiliz aleyhindeki mıştır. Fransız gazetelerinde bir yatı~tırrna I '/• 
durumu mesuliyetini Fransız gazetelerine atfet- yasası tavsiye edenler de ltalyaya bunu ko ~ i 
tiğinden şu cevap verilmektedir:Birkaç haftadan !aştıracak bir uzlaşma zihniyeti gösterrnesııı 
beri lngiliz gazeteleri ve bilhassa muhalif gaze- öğütlemekten geri kalmamışlardır. 8• 

teler tarafından yapılan neşriyat ltalya aleyhinde " Taymis ,, gazetesinin son neşriyatı _Fran~ill 
uyandırılan havanın bazı Ingiliz çevrenlerinden da iyi karşılanmıştır. Bu gazete lngıltereıle• 
çıktığını göstermektedir. Italyayı küçük düşürmek istemediğini ve Ak ile 

Fransada bazı gazeteler ltalyaya sempati gös- nizdeki lngiliz kuvvetlerinden bir kısını ri 
termiş ve lngiltereyi tenkid etmiş ise de bunun Trablusa gönderilen ltalyan kuvvetlerini!1 ge1• 
mes'uliyeti bütün Fransız basınına yükletilemez. alınması işinin mutlak surette reddedilrnış sa'/ 
Ingiltereyc karşı yapılan bazı hücumların haksız- lamıyacağını yazmaktadır. -

:ışbakanımız Lavalle görüştü 
Ve dün akşam Cenevreye döndü 

. de 
lstanbul, 18 (Özel) - Anadolu ajansının Pa- çıkarılan haberi Fransız Sıyasal çevrenlerı 

ris aytarı son hafta içinde Fransız-lngiliz mü· yalanlamıştır. bliS' 
nasebalının ciddiğ safhaya g:rdiğini bildiriyor. Roma, 18 ( Ô.R ) - lstefar.i Ajansı te riP 

Paris, 18 ( ö. R ) _ Par'J büyük elçisi bay ediyor: "Daily Telgraph,, gazetesi 16 ilk te~y• 
tarihlı sayısında ltalyan hükumetinin Fra~s b'ır 

Suadla birlikte Ke Dorseydc Fransız dışbakanı h ı başvurarak Berenerdeki sınırını, her ang ılı• 
bay La•;a!Je uzun görüşmele -le bulunan Türkiye tehlike karşısında korumak için Fransız ~raıı· 
dış işleri bakanı bay T. P. Aras Cenevreye mına güvenip güvenmiyeceğini sorduğunu, /~1111 
dönmüştür. sız hükumetinin bu soruyu cevapsız bırak 1 İli 

Paris, 18 (Ö.R) - ltalyanın bir Alman taar- yazmıştı. Resmiğ çevenlerde bu haber b~~:uıı 
ruzu karşısında Brenerın müdafaası için Fransa- olarak yalanlanmakta ve böyle bir teşeb il 

nın yardımına dayanmak istediğine dair ortaya asla yapılmamıı olduğu bildirilmektedir. 
(///'/////////////.//"h'/.L/,llllllllllllG1"L7"/Z'./.7./.. _q////////.//'/../J 

.z ş aya yana"' adılar 
Barışın ilk şartı lngiltt 1e - Italya 
Arasındaki gerginliği a, -altmaktır 

Paris, 18 (Ö.R) - B. Lüs- bundan azalmıyacaktır. Böy'e i,teı6iyecek kimse yokt~r: 13, 
yen Borgez "Petit Parisien,, b.ir. karar lngilizleri de güven- Bazı lngiliz gazet?lerın:ll biİ' 
gazetesinde diyor ki: Eğer sızlıkten kurtaracaktır. Lavalın şahsi aleybınde~ 13, 
ltalya zorlama tedbirlerinin . Italyan - Habeş çarpışmasının cumları . şaşılacak şeydır. bifd 
ileri gitmesini istemiyorsa bir hır uzla~maya varmasım sağla- Lava! Bır hakem tavrını cı 
uzlaşmaya ya.naşınalıdır. Italyan mak için Bay Lava! ilk önce takınmıyarak sadece bir a~:ııı 
ordusu kıymetini gösterdikten Ingiltere ve Italya arasında rolü oynıyor. Eğer ar~c 188 
sonra, süel hareketlerin durdu- gerginliği azaltmağa çalışıyor, muvaffak olması ist.en•Y~ii· 
rulması asil bir hareket sayı- ki barışın ilk şartı da budur. onun rahatçe hareketıne 
lacak ve Italyanın prestiji Bunu Fransa ve lngiltere de saade olunmalıdır. 

Italya - Habaş anlaşmazlığının 
B~rış yoluyla kotarılması için a~~ı 

Paris, 18 (Ö.R) - Arsıulasal diplomasi faaliyetinin merkezi bugünlerde Parisdedir. Bay L 11a 
Cenevredeki gayretlere muvazi olarak ltalyan - Habeş anlaşmazlığının barış yolile kotarılrn;s~cı 
çalışmaktadır. Bununla beraber lngiliz gazeteleri Fransaya karşı asabiyet göstermekte ve. 1 ~ab 
maddenin 3 üncü fıkrası " karşılıklı yardım ,, hakkındaki Ingiliz sorusuna Fransanın hala ce 
vermemes.inden şikay~t .~t~ekte~irler. . . )cesİJI 

Halbukı bu cevab onumuzdekı hafta ıçınde toplanacak bakanlar ve kabine kurullarında 
olarak kararlaştırılacak ve Londraya bildirilecektir. ,,,,.••'' 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••··~···•!•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••''bjrşe>' 

GUksanın nehaletl 1 uzerınde fazla durmak isteme· 1 Bütün bu mülakatta . tJaile 
- Tigri ilinin bir kısmını dim. Haile Selasiye vakarla nazarı dikkatımı celbethbabse· 

Italyanlara terke müte- ayağa kalktı. Elini uzattı.Habeş Selasiye ltalyanlardan k uıne· 
mayii bulunuyor musunuz ? davasını bütün dünyaya yayan d.e~ken asla "düşman,. e 

B 1 • t k .. bas t kk" 1 . • b'ld' d' sını kullanmadı. telel u sua ımpara oru ço mu- ına eşe ur. e~ın'.. ı. ır ı. Roma, 17 (Ö.R _ ~aıe pe· 
teessir etmiş olacaktı ki yerin- Uluslar sosyetesının uyesı ola- Aksu da Ras ilan edılen •• 
d k ık K · b' d il k H b · h ki m · · taf P en a tı. esın ır i e: ra a eşıstanın a arını so- jak Güksanın MussoJını • 1111 

" Hayır, dedi. nuna kaclar ve sarsılmaz bir fından Habeş imparat?rlu!Jcli: 
imparatorun bu kadar so- azimle müdafaaya karar vermiş namzet gösterilmek ııte 

uklukla karpladığı bir mevzu 
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-16- YAZAN : Mişel Zevako 

Uad 
ipte 

can yakma tan ve ada ın 
sal anmasından zevk alır 

• ·-·-·' CJ& Dh-P O alçağın ismi şövalye 
0 ardayan'dır. 
lhti il Yar asker boğuk bir ses 

e bu • · a • ısını söyliyerek acıkh 

1 n?enın ağzından çıkacak söz
erı · · 
ka ı. ışıtnıemek İiin hemen 

Çu. 

Ak Parls yolu 
vad· .Ş~m karanlığı Monmorans 

.. ısınıu büyük ağaçlardan 
kuteşekkil lı:estane ormanını 
aratttn lı H 

llıak •. ış · anri janı alç.alt· 
vurd ıçın müthiş bir iftira sa
bir ~ F ransovanın yüzünde 
lian . aınla kan kalmamışb. 

rı Fr 
Pıla ansova tarafından ya· 
Fra tak hakareti bekliyordu. 
eğil~ova birdenbire hafifçe 
rara.\; Hanrinin omuzuna vu-

; Gebereceksin! 
edi ua . k di . L tnak .• n nn en nı ~urtar-

~anı. •çın geriye sıçradı ye aynı 
_ tıda .kılıcını çekti. 

ikiıniı~alib~ . k~rdeıim . b~rada 
ttti'" .. en bırının ölmesı ıycap 
!1~ s~ylemek istiyorsunuz? 

Yoru 
1 
enın gebereceğini söyli-

nı. 
F 

kad tansuvanın s~i ölüm sükutu 
Şe~ nı~essirdi. Hanrinin deh-

F r dı.zlerinin bağı çözüJdü. 
kılltıı~nsova ağır ağır kılıncını 
Ye an çıkardı. Birkaç sani· 
tile Sonra her iki kardeş birbi-

F Çarpıpyorlardı. 
l'atıso k Yord va ayıtsız davranı· 

Y<>kt u. işe ehemmiyet verdiği 
ile k'1. Fakat Hanri janm aşıkı 

arşı k b gibi h arşıya uluuuyormut 
da kıtreket ediyordu. Orman· 
ıacın ıç şakırtı!'lından iki kav
tınd ın kısık kısık nefes alma-
d all ba k b" . • ·ı . il. Lr a ıtşey ışıti mıyor· 

cıanr· 
ktıııan 1 ara sıra ağır laflar 
lerıell •:ordu. Bundan hiddet
•ilnü d ransova Hanrinin göğ· 
ioğsu elrnişti. Birdenbire elini 
landı.~ koyarak yere yuvar· 
diıinj ransova da derhal bir 
ilin d ~ere dayıyarak kardeşi
hanç~i a. canlı olduğunu anladı 

......_ nı çekerek: 

S .. Geber sefil! 
L 0ılerj y 

qlkt1 b agıından çıktı.Ayağa 
'ldırn k aşını çevirdi. On beş 
Odunc adar uzakta buluna eski 
d Unun k 1 . . .. 
erek il . ı ınç se&ını ışı-

leri 0~ue ... rınde çira meş' alele-
doğru k gu halde Üzerlerine 
&ovanın oştuklannı gördü. Fran· 
darı ~akırdı söylemeğe ikti
~la~:k t~.. Bu feci durumn 
t\ Yerde •çın gelen eduncula
lllekıe .

1 
~atan yaralıyı göster· 

'iır 1 
.. ttıfa etti. Sonra ağır 

t YUrüd·· tan8 u. iki saat sonra 
ova t Gu şa oya geldi. 

•csıe :ç aulaşilabilen boğuk bir 

· :" Bana b" tltııt ı ır hayvan geti-

Ded · lJ ı. 

t Şağın b· · · . 
rcı 11!0 •rısı hır at getirdi. 

'lltakıa;t: ata bindi ve şatodan 
• ....... Franso IF 
!'J\'a! va ransova! Fran-

1)· 
\t 'Ye •ıtır b · . 
t k0 _ a ıçınde bağıran 

l'a.n b~agında bir çocuk taşı-
:ıı .. t ır l(ad 
" onu ın ayni zamanda 

Fak nt meydanına gelmişti. 
t a Fra 
"tıs b nsova dö Monmo-

dort rı~t s.e
1
si işitmem~ti. Alının 

Ola ı e ko d tı p t Şmasın an hasıl 
~~ı 01; ır~ı uzaklarda işidil
eJerıe t~· . adın o va kıt meşa
}'anına ?' eden adamlarının 

........ N so uldu ve sordu: 
Ded· ereye gidiyor? 

ot ı, Genç k d an Stib a ını tanımış 
......_ ,.... ay cevap verdi· 

'1ttti-. . • 
)'Ot ttıad gı Yerı kimse bilmi-

' anı! 
~e ":\l<ıt 

- Gelmiyeceğini söyledi. 
- Bu yol nereye gider 1 
- O yol Paris yoludur ma-

dam! 
- Paris ha... Pek ala! 
Jan uyuyan Lui1J kolları ara

sına sıkarak hemen yola çıktı. 
Fransovanın arkasından gitmek 
üzere yola koyuldu. 
Çocuğu geri verildiği esnada 

Jan heyecanlı dakikalarını ya
şadı. Pardayanın gidişinden 
sonra çocuğunu kucağına alıb 
südninenin tavsiyelerine ra~-men 
yalnız başına Monmoransi şato
sunun yolunu tuttu. Luiz'i sım 
sıkı kucaklamıştı Artık onu 
kimse çalamazdı. Şimdi Fran
sovaya her hakikab söylemek 
ve alçağı ele vermek istiyordu: 

- Sevgili Fransovacığım l 
Hayatımı uğrunda feda ettiğim 
halde sen nasıl olur da bC1na 
lanet edersin! Fakat bunun 
ehemmiyeti yok. Duçar oldu
ğum acı kader beni musta
rıb eden birşey hatırlamıyorum. 
Of! kalbini kırdım. Bugünun 
acılarını unutturmak için bü:ün 
mevcudiyetimi saadetin yolunda 
feda edeceğim! 

Fakat sözlerimi iyi anlıyor 

musun Fransovacığım! Eğer bir 
kelime söylemi§ olsaydım kızım 
mahvolacaktı. Oh! Fransovacı
ğım sen çocuğunu henüz bil
miyor ve tammıyorsun. Al 
yavrunu kucakla diyeceğim 
vakit ne kadar mes'ut ola
caksın. 

Jan böyle hararetli hararetli 
düşünceler içinde yuvarlanarak 
köşke doğru koşarcasına yol 
alıyordu. Büyük kapıya yüz 
adım kadar yakla~tığı sırada 
birçok askerlerin meş'aJelerle 
toplanmış olduklarını ve bir 
atlının da dört nal ile arala
rından geçtiğini gördü: 

- Ahi işte Fransova! 
Dedi. Bütün kuvvetite arka

sından sevgilisinin ismini çağı
rarak ileriye atıldı . 

Pek geç 'kalmıştı. Birkaç 
saniyelik ağır davranış bü
tün ışıne engel olmuştu. 

Bütün tasarladığı alt üst oldu. 
Hemen Sühayı sorguya çekti. 
Fransuvanın gittiği yolu öğren
di. Parise değil daha uzaklara 

kadar gitmeğe karar verdi. 
Hemen yola koyuldu. Mart rüz-

garlarının sarsıntısıyla eğilen 
büyük ağaçların altında karan· 

lıklara daldı. Yüreğinde tarif 
edilmez bir heyecan vardı. Ana 
lık hissi, sevgi ile beslenince 

, Jana kuvvet Y~ cesaret ver

mişti. Şimdi ne karanlık gece 
den, ne de adam öldürmeyi 
biçe sayan haydutlardan kor· 
kuyordu. Çocuğu kucağında 
olarak metin adımlarla yürüyor 

yedek çamaşırı olmadığını ce
binde meteliği bulunmadığım 

ve Parisin nasıl bir yer olduğu 
nu aklına bile getirmiyordu. 

* . .. 
Fnnsova dö Monmoransinin 

gidişinden bir saat sonra odun
cular Hanriyi bir sediye ile 
şatoya getirdiler. Şatoda telaş 
ba~gösterdi. Şatonun cerrahı 
yarayı serdı : 

- Yaşayacak, fakat alb ay 
kımıldanamaz. 

Dedi, oduncular düello es
nasında Fransovayı tanımışlardı . 
Fakat çekindikleri için birşey 
söyliyemediler. 

Herkes Hanriyi hırsızJarJa 
karşılaşmış sandılar ve bazıları 
da Fransovanın gKlişinden 
koşkulanda1ar. 

- Sn11u var -

Zabıta Haberleri: 
to Lirası çahnm·ş 

Tepecikte Yeni mahallede 
bakkal Raşidin dükkanına gi
den Ahmed kızı 17 yaşında 
Şehaver, içinde on lira parası 
bulunan cüzdanının çalındığını 
zabıtaya ikayet etmiştir. 
PardesU 1 zım olmuş 

Birinci kordonda lımir Palas 
önünde şoför Veysel UJvioin 
otomobilinden pardesüsünü ça
lan eski elbise satıcılarından 
Osman oğlu Hasan yakalan

mıştır. 

Sahte nOfus 
Tepecikte umumhaneler ara

sında dolaşan Ali oğlu Ahme
din üzerinde Halil adına yazılı 
bir nüfus cüzdanı bulunmuştur . 
Sahte nlifus cüzdatı ı taşıdığın
dan hakkında tahkikata baş
lanmıştır. 

Bnça~' çekm!ş 
Bahri baba parkında Fettah 

oğJu Sami ile Osman oğlu Hü
seyin arasında eski bir mesele
den kavga çıkmış Sami bıçak 
çelcmi~tir. 

Kumbara cahnm~ş 
Çancılar çarşısında naluand 

Abmedin dükkanından içinde 
12 lira parası bu'unan teneke 
kumbatası çalınmıştır. 
izinsiz ralu lçlrtmişler 
Murabıt çar.şısında aşçı Bahri 

dükkanında izinsiz rakı içirtti
ğindan ve polisi dinlemediğin
den hakkında tahkikata baş
lanmıştır. 
Yere dll tU ve yarsl~ndı 

Kantarda Safahat sokağında 
Recebin dülckanında çuaklık 
eden 12 yaşlarında Mustafa 
dükkanda pulluk biçaklannı 
istif ederken yere düşmüş, sağ 

kaşından yaralanmıştır. 

Dıvar 

Bir • • 
şçı 

altında 
ve öldü 

kaldı 

Dün Seferilıisar'da feci bir 
kaza olmuştur. 

Harab bir bi anın dıvarını 

yıkmakla meşgul o'an j ·i ame
leden 30 yaş!annda Mustafa 
oğlu Mehmed yıkılan dıvar 
altında kalarak ölmüştür. Bu 
kazanın nasıl olduğu haktnncla 
mahallinden tafsilat istenmi~tir. 

em urdan 
Kaçarken 

Alaybey palamut fabrikasın

da taşçı Ramazan izinsiz taş 

çıkarırken muhasebei hususiye 

memurlarından Bekirin yanına 

yaklaştığını görerek kaçmış ve 

demir aletlerini alarak tram

vaya yerleştirdiği sırada düşen 

bir demir orada bulunan Sıtkt 

adında birinin · parmaklarını 

y~rala mı.ştır. 

Rus Çarını 
Öldüren adam 

Son Rus çarını boğmak su

retif e öldüren VJademir Y akov· 

liyev Moskovada bir otomobil 

gezintisi yaparken sür'atle bir 

ağaca çarparak otomobil dev

rilmit ve benzin deposu pat· 

lıyarak otomobil ile beraber 
Yakovliyev de yanmışbr. 

Doktor 

Fahri şık 
İzmir Memleket Hastanesi 

Rontken mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneleri 

Gayri menkul malların açık 

arbrma ilanı 
Bergama icra memurlu-

ğundan: 
Açık arhrma ile paraya çev· 

rilecek gayri menkulün ne ol
duğu tarla. Gayri menkulün 

bulunduğu mevki, mahallesi, 
sokağı, numarası 61 T. Dikili 

Salihler köyü Dompay çiftliği 

Kara ayıt mevkiinde l O hek
tar 1090 M. M. (110 dönüm) 

Talcdir edilen kıymet: 770 lira
dır. Bergama icrasında: 

Arttırmanın yapılacağı yer 

gün saat: Çarşamba 11-12-935 
~aat 14 16. 

1 - işbu gayri menkulün 
arttırma şartnamesi tari-

hinden itibaren numarasile 
icra dairesinin muayyen numa-

. rasında herkesin görebilmesi 
için açıktır. ilanda yazılı olan-

lardan fazla malumat almak 
istiyenler işbu şartnameye ve 

dosya numarasile memuriye
timize müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için 
yukarda yazılı kıymetin yüz~e 

7,5 nisbetinde pey akçesi veya 
milli bir bankanın teminat 
mektubu tevdi edilecektir. (124) 

3 - ipotek sahibi alacaklılar
la diğer alakadarların ve irtifak 

hakkı sahiplerinin gayri menkul 
üzerindeki haklarını hususile 

Halkevinin ilk 
Kurslar! 

Halkevinden : 

ve orta 
açılıyor 

Halk dersaneleri ve kurslar şubemiz, geçen yıl olduğu 
gibi, bu yıl 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 yaptırmalıdırlar. 

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

Genel istek üzerine (Tir
yaki) Harman çayını bu 
sene p"yasaya çılrnrdık.Ku

tular 5 ve 10 kuruştur. 

Çay tiryakilerine müjde
leriz. 

Y er1i malı ıhlamur vt 
salep ile başka çeşit ye
mt!k baharlarımıı:ı, birine· 
kalite çamaşır ve badana 
ç.ividini, Göztepe papatya . , 
çiçeğini, lspartanın öz gül 
ve çiçek suyunu firmamızı 
taşıyan ambalajlarda belli 
başlı satıcılarda da bulabi
lirsiniz. 

Nestle 'e Turan fabrikalarının tanınmış çeşitlerini 
Kars südü, Besi. Her boy diş macunu ve fırçalarını (Leylek) 

marka rastık ile (Nermin) saç boyalarını bizden arayımz. 

Bütün Türkiyede tanınmış ve denenmiş (Arti) kumaş boya

larının genel satış yeri yalnız depomuzdur. 
Telefon : 3882 

faiz ve masrafa dahil olan id
d alarmı işbu ilan tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde evra

kı müsbitelerile bir ikte me
muriyetimize bildirmeleri İcab 
eder. Aksi halde hakları tapu 
sicilile sabit olmadıkça satış 

bedelinin paylaşmasında hariç 
kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artır
maya iştirak edenler artırma 

şartnamesini ok uınuş ve lüzumlu 
malumat almış ve bunları ta
mıımen kabul etmiş ad ve iti
bar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda 
gayri menkul üç defa bağırtı
rıldı 1.tan sonra en çok artırana 
iha 'e edilir ancak artırma be
deli muhammen kıymetin yüzde 
yetmiş beşini bulmaz veya satış 
isteyenin alacağına rüçhanı olan 
diğer alacaldılar bulunupta be
del bunların o gayri menkul ile 

temin edilmiş alacaklıların mec· 

muundan fazlaya çıkmazsa en 

çok artıranın teahhüdü baki 
kalmak üzere artırma on beş 

gün daha temdit edilir ve on 
beşinci günü ayni saatte yapı-

lacak arttırmada bedeli satış 

isteyenin alacağma rüçhani 

olan diğer alacaklıların o gayri 
menkul ile atacaklar mecmuun

dan faz1aya çıkmak şartiyle en 

çok artırana ihale edilir böyle 
bir bedel elde edilmedikçe 

rak kendisinden evvel en yük
sek teklifte bulunan kimse 

arzetmiş o1duğu bedelle alma

ğa razı olursa ona, razı olmazsa 

veya bulunmazsa hemen on beş 

gün müddetle artırmaya çıka~ 

nlıp en çok artırana ihale edi

lir, iki ihale arasındaki fark ve 

geçen günler iç.in yüzde beşten 

hesap olunacak faiı ve diğer 

zararlar ayrıca hükme hacd 
kalrr;aksızın memuriyetimizce 
alıcıdan tahsil olunur. (133) 

ihale yapılmr ve satış talebi 
düşer. 

6 - Gayri menkul kendisin~ 

ihale olunan kimse Üerhal veya 

verilen müh et içinde parayı 

vermezse ihale kararı fesh oluna-

Yukarıda gösterilen tarla 
11-12-1935 tarihinde icra me

murluğu odasında işbu ilan ve 
gösterilen artırma şartnam~si 

dairesinde satılacağı ilan olu-
nur. 3445 (3328) 
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mak ve Ev am ban asından: 
Esas No. 

417 

. 
Yeri 

Birjnci karantina yıldıztepe ve gönül 
sokakları 

No.su Nev'i 
E.26/2 Y.26 Arsa 

Depozitosu T .L. 
55 

951-952 Akdeniz m. sahiliye caddesi E.40-40,l Y.38 Hamam ve altındaki mağa- 1000 

179 

643 
666 
789 
921 
969 

1032 
1057 

1058 
1059 
1060 
1065 
1066 
1069 
1070 
1073 

1074 

1075 
1076 
1077 

1078 
1079 

zanın 24 te 6 s. 
ikinci süleymaniye m. yüzbaşı Hasan 55-57 Y. Ev ve bahçe ve arsanın 
ve deşteban ve Hıfzı S.ları 271640 da 46080 sehmi 
Dördiincü sultaniye m.Horasancı S. 9 Y. Ev 
Dördüncü sultaniye m. Birinci Tenezzüh sokağı 77 Y. Ev 
Birinci Karataş Teşvikiye sokağı E.S.S-1 9Y. Evin 64-35 hissesi 
Karşıyaka Osman zade m. Naılı S. 32 E. 40 Y. 248,50 m. m. arsa 
Karataş Türkiye sokağı 15 E. 19 Y. Ev 
Üçüncü Karataş Duygu sokak 6 27 evin 1-3 hissesi 
ikinci Gaziler m. Yeni açılan kemer caddesinde 112 me. mu: arsa 
106 no.lu adada 4 parsel oo. 

" " " 5 parsel no. 
u " " 15 " " 
u u " 16 " ,, 

Kasap Hızır m. Hasan hoca S. 
" " Hayrettin paşa sokak 

112 " .. " 
127,17 
116,79 

14 12 dükkan 
11 9 •• 

u " 
" 

Toraman m. Cedit sokak 
ikinci Karataş şehit Nüsret S. 
ikinci siileymaniye m. Kamil paşa uddesi 
219 adanın 4 parselinde 

3 3 evin 40 da 28 sehmi 
59,4 71 211 me. mu. arsa 

278 me. mu. arsa 

ikinci süfeymaniye m.Kamil paşa caddesi 
219 adanın 1 parseli 

132-134 
110 72 " 

" " 158 A.3.P 1-10 242 " 
" " 150 A.l.P 10 153 " 

ikinci süteymaniye m.Birinci kiremetçi okak 342 " 
160 A.9.P Y.42-2 

11 
" u " " 167 A.15 P. 73 1037 " 

ikinci süleymaniye m. ikinci kiremitçi sokak 19-1 1078 " 
164 A. 11 P. 

" " 

" .. 
" 
" 

•• .. .. 

240 

80 
30 

350 
100 
500 
18 
80 

80 
65 
60 
40 
70 
85 
35 
14 

4 

12 
8 

14 

42 
45 

Ve Elektrik Tedeavileri 
Yürüyemiyen ve bilhassa 1080 " " .. 160 A.2.P. 18-2 3466 u " " 140 

RAŞİTiK çocuklara Ultra • 1081 lkinci süleymaniye m. üçüncü kiremitçi sokak 279 " " " - 12 
Viole tatbık ve Rontken 160 A. 10 P. 42-1 70 
ile KEL tedavileri yapılır. 1082 ikinci süleymaniye m. Çorak sokak 150 A_J4 P. 20-1 1688 .. " •• 40 1083 " " Murat Reis sakağında 1.50 A.S.P. 1.22 774 .. " .. 
ikinci Beyler sokak fırın 1084 .. .. Mısırlı caddesi 154 A. 9.P. 125 142 .. .. .. 10 

karşısı No. 25 M k. ve numaraları yukarıda yuıh emlakin sekiz taksitle satışları 24-10-935 perşembe günü 
Telefon: 2542 saat e;n~a ihale edilmek üzere açık artırmaya konulmuştur. istekli olanların hizalarında yazılı pey 

1 ·-H-3··----•(l•8•2•)-•• akça }arını veznemize yatırarak arttırmasına girmeleri Jaz1mdır. 12-18·23 3294 (3279) 

( 
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( 
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Sahibinin Sesi 
!::N SON ÇıKAN PLAKLAR LİST::Sİ 

MÜNİR NUREDDiN 

( 

.\X 1C:57 ( 

Her gün o güzel sahi:e 
Cemile kız 

FAZİLET 

Neden böyle rlurgunsun 
Kaşlarını bana çatma 
MÜZEYYEN 

1 X l858 ( Mecnun 1 c~ kısım 
Mecnun 2 cı kısım 

. ' 
J " 1859 

AX 1860 

AX 1861 

,\X 1862 

AX 1863 

t\X 1864 

AX 1855 

AX 1856 

K Ü Ç Ü K N E Z İ H •· 

( 
Bir bahar akşamı 
Nafile gülme 

NAZİLLİLİ AHMET FEVZİ 

( Niğdem. Türkü 
Talas yolları. Türkü 
PERiHAN 

( 
Rakıcılarız biz 
Yıldızlar parlıyor 

S l T K l Baba 

( Söylenmez ötesi 
Malınıute Şenses ve Sıtkı f 
Sıtkı Baban;n mekte~ 
MUSTAFA 

( 
Başım senın göysünde 
Feryad eder bu gönü! 

Urfalı M E H M E T 

( 
lbrahimi hoyratı 
Urfalıyım ezelden 

MANDOL İ NATA 

( 

( 

lzmir kasap havası 
BeroJ!lıı Sitba havası 

AVYERI 
Soferaki 
Çahpina 

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

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

Menemen mekteb talebesini Karşıyaka orta okulunda ve Tur-
udlu talebesinin M1>ı' ~a orta okulunda okuyabilmeleri için 

21-10-935 tarihinden iti baren ve pazardan gayrı günlerde lzmir 
ımenemen - lzmir ve Manisa - Turgudlu - Manisa arasında oto
ra ylar işletilecektir. Mekteb talebesi bulun mı yan otoraylara ka
lbul edileceği gibi mekteb talebesi bulunan otoraylarda talebe 
yerleştikten sonra kalacak yere göre, ancak yolcuya bilet veri

llecektir. Otorayların gidiş, geliş saatleri istasyonlara asılmiştır. 
Fazla bilgi için istasyonlara u~ramaları sayın halka ilan olunur. 

19-22 3427 [3323] 
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: SIHHAT Balıkyağ1 

. 
Norveçyanın halis Morina balık yağıdır 

İki defa süzülmüştür 
Biricik Satış Yeri 

BAŞDURAK 

HAMDİ NÜZl-IET 
Sıhhat Eczanes 

. . 

. . . 

. 
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Tire hukuk hakimliğinden: lzmir belediyesinden: 
Tire kazasının Cumhuriyet 

• mahal'esinde oturan Yenişehirli 
Mehmed kızı Ayşe Süeda tara 
fından Tire asliye hükuk mah
kemesinde açılan ve mahkeme 
nin 1935/410 dosya numarasın 
da mukayyet bu 'unan boşanma 
davasında müddei aleyh Os
man oglu Osmanın Tirenin cum 
huriyet mahalles:nde oturmakta 
iken mezkur ikametgahını teı

kettiği ve elyevm mahalli ;ka
meti meçhul bulunduğu cihetle 
davetiye varakasının tebliğ e
dilmediği mübaşirin meşrubatın 

dan anlaşılmış ve ilanen tebli
ğat icrası lüzumuna mahkeme
ce karar verilmiş ve davetiye 
vdrakasının birer nüshası ika
metgahı mezkur ile mahkeme 
divanhanesine talik edilerek 
duruşmanın 1935 senesi teşrini 
evvelinin yirmi altıncı günü sa 
at 10 tayin kılınmış olduğundan 
yevmi mezkiırde Tire asliye hu 
kuk hakimliğinde bizzat veya 
bilvekale müracaat etmediği 

takdirde hakkında gıyap mua~ 
melesi icra kılınacağı hukuk 
usulü muhakemeleri kanunun 
141 ve 142 inci maddeltri mu· 
cibince keyfiyet tebliğ maka
mına kaim olmak üzere ilan o 

Bugünden itibar~n birinci 
ve ikim·i nevi ekmek narhlarına 
30 zar para zam edilmesi daimi 
encümence kararlaştırılmıştır. 

Birinci ekmek on bir buçuk 
ikinci ekemek sekiz kuruş 30 
para üzerinden satılacaktır, bi-
linsin. 3454 (3325) 

- Karşıyakada Kemalpaşa 
caddesinde ve belediyeye ai! 
94/96 numaralı binanın 467.2:1 
lira bedeli keşif Lzerinden ta 
miri açık arttırmaya konmuştur 1 

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

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

8-13-19-24 (3255) 3248 

Nazarı dikkate 
ilk ve Orta Mektep Ta

lebeleri velilerine 
Yavrularınızın mektepteki 

derslerini hazırlamalarına ve 
imtihan zamanlarında sıkıntı 
çekmemelerini temin için hu
susi muallimle kendilerini tak
viye ediniz. 

YENi.ASIR 

Doktorlara, hastahanelere, 
berber salonlarına ve evle-· e 

ait satılık eşya 
Muhtelif ameliyat masa l arı, alab cerrahiye, ve dolap

ları, trommeller, ameliyathaneler ve berber salonları için 
ayaklı lavaboler sıcak, soğuk ve düşlü süzgeçli musluk
l arı ve krista l aynalarile müceddet otomatik ufak hava 
gazı termosifonile büyük mücedded banyo için otomatik 
havagaLı t ermosifonu, düş ve sıcak soğuk su muslukları 

ile mücedded havagazı sobası, muhtelif cam etajerler, 
I< rista l hususi sonda muhafaza ve takim cihazı, hasta 
karyola ve etajerleri , forsepsler, baziyotripler, ambriyotrip 
vesair a latı cerrahiye viladiye ve nis~iye alatları. 

Bu ay nihayetine kadar her gün her saat eşyaları 
görüp a:abilmek için Çivici hamamı Müftü sokağında 
numara 25 hüyük konai!a müracaat edilmelidir. 

D ..... """""·""" 

Ok1?mildan 
,.. . . 
\.JeÇD.leyınız 

• • • • 
yeıı ıne ervea ıçınız 

"HERVEA., denilen nebattan ihzar 
e ·J i!en çayı içtiğin i z takdirde fazla mik
tarda müdrir olduğun dan vücuda mazar
rat veren haın ı z ı belvin i trahına muv.ıf

fak olursunuz. Bu suretle vücudunuzda 
.>ir z n<lelik ve rahatlık hissedersiniz, ve 
RO MATiZMA sız ılarına karşı büyük bir 
fa ide t • min etmiş olursunuz. 

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

Sipar>at ve fazla malumat için lzmirde Yeni Manifatu
racılar, Saffe t sokak 3 numaraya müracaat ediniz. 

P<>sta kutusu 234 Tel. 2413 

"""aima f en~, Dai a Güze 

KANZUK Balsam in Kremi 
Elli senelik bir maziye malik ve dünyanın her tarafında tak

dir kazanmış güzellik kremidir. Cildinizin daima güzellik ve ta

zeliğini muhafaza eder. Balsamin kremi memleketimizin kibar 

mahafilinde rağbet bıılmuş ciddi bir mark\idır. Çilleri ve buru
şukları izale ederek tene fevkalade bir cazibe bahşeder. Ruh

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

ancak Balsamin ile meydana çıkarabilirsiniz. B' r defa Balsamin 

kullanan başka krem kullanamaz. Tanınmış ıtrıyat mağazalariyle 
büyük eczanelerde bulunur, 

Izınir ithalat 
dürlü~ünden : 

Gümrüğü 

K. G. Eşyanın cinsi Tesbit No. 
483 500 Adi baskül adet 4 201 

•• mu-

Yukarıda yazılı eşya 23 - 6, - 935 nci Çarşamba günü saat 
14 de açık arttırma suretile ıözü edilen basküllerin alıcısı tara

findan Ege mıntakası ölçüler ve ayar müfettişliğinin isteği veç
bile vağlanması ve ayrı müşteriye ait olmak üzere dahile sa'. (a
cağından işine gelenlerin ithalat gümrüğü satış komisyonuna 

'.µnur. 3444 (3327) 

Yeni Asır idarehanesi mual
lim (Z. M.) e müracaat. 

H. 3 (15) • müracaatları ilin olunur. 3283 ( 3322) 

Ne seri ve ne harikulade değişiklik 

stırab yerine neş' e 

b'le 
Ehemmiyet vermediğiniz bir nezle ihmal edilirse hayatı ı 

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

a;,rısı 
Üşütmekten mütevellit sinir ıstırabları, bir yarım baş " 

a'le vavgalarına hatta bir ailenin saadetine mal olabilir. 

Şekil No. 9388 Şekil No. 9366 

AIMON 
300 ve 500 metreliktir . 
beş yüz metre mesafeyt 

~ 
lzmir Yün Mensucat 

• 
Türk Anonim Şirketi 

Posta Kutusu 127 
Telgraf adresi : İzmir Sancak 
Telefon numarası 2432 ve 3564 

İki milyon iki yüz bin lira sermaye ile teşekkül et~İŞ ;:r 
Dl ORYENTAL KARPET MANUFAÇÖRER LIMl'f b' 
(Şark Halı şirketine ait İzmirde Halkapınardaki kumaŞ fa e 

. t ., 
rikasını satın almıştır. Fabrika bütün teşkilat ve tesıs~ d 11 
müstahdimini ile eskisi gibi 1 kanunusani 1935 taribııı ~ıı 
itibaren yeei şirket tarafından işletilecek her nevi yıı, 
iplikleri. kumaş, battaniye ve çorap imal edilecektir.Eııı511_ 
!ine faikiyeti her tarafta takdir edilmiş olan fabrika ıııaıtl~i 
lab Peştemalcılar başında eski Orozdibak ittisalinde J• 
sergide teşhir edilmekte ve satış fabrika derununda yaP 
maktadır S.8 H.2 (43) 
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F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
RQy ALE NEERLANDAIS 
A KUMPANYASI 

nvers - Rotterdam - Ams- 1 
terdanı H . . ve amburg hmanl arı 
ın ~k 
l yu alacak olan vapurlar. 1 
l - ORESTES vapuru 23 :r ülden 30 eylüle kadar yük 
acahtır. 1 

ey~ı; ACHILLES vapuru 24 1 
al u ken 30 eylüle kadar yük 

1 
a~a .tır. 

b· ~ - HERCULES vapuru 7 
•rınci t · d 

t" eşnn en 12 birinci teş-
•ne k d a ar yük alacaktır. 

bı ~ -:- HERMES vapuru 21 
rıncı t . d 6 ti eşrın en 'l birinci teş-
ne kad .. . k S ar yuk alaca fır. 

s ilr·-. GANYMEDES vapuru 
tin ı~cı teşrinden 8 ikin':i teş

t adar yük alacaktır. 

B 
tc 

1
?rgas - Varna ve Kösten-

N. V. 1 
W. F. H. Van Der , 

Zee & Co. 
WINFRIED vapuru halen li

mammızda olup Rotterdam ve 
Hamburg için yük almaktadır. 

TRO JA vapuru halen lima
nımızda o'.up Hamburg ve Bre
men için yük almaktadır. 

WASGEN\q ALD vapuru 14 
birinci teşrinde bekleniyor. 14 
birinci teşrine kadar Anvers, ı 

Rotlerdam, 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 S ikinci teş

rine doğru bekleniyor. Ham-

burg, Bremen ve Anversten 
yük çıkaracaktır. 

ANUBIS motörü 11 ikinci 
1 'rnan•an için yük alacaktır 

rin . - HFRMES vapuru 4 hi-
Yii~ı teşrinde bu limanlar için teşrinde bekleniyor. 15 ikinci 

11•caktır · k d A R GA · teşrıne a ar nvers, otter· 
bi • NYMEDES vapuru 1 q dam, Hamburg ve Brem en için 

rınc.j t . d Ynlt esrın e bu limanlar için a'acaktır. 
•'•caktı .. sv . 

h ENSKA ORıENT LıNEıN 
"Otterd lltr.b aın - Hambur~ - Co-

Oıto •ge ~ Danzi~ • Gdynia -
İçin v~e lskandinavya limanJan 

ARMEMENT H. SCHULDT 
Hamburg 

NORBURG vapuru 8 birinci 
•po;rinde bekleniyor. Anvers, 

Potterdam ve Hamburg için 
1 uk alacak oJan vapurlar 

bitin-:- VINGLANO vanuru 2 yük alacaktır. 
Yiik cı tesrinde bu Jiman'ar için DEN NORSKE MiddeJhavs 

'> alacaktır. Linje (D/S. A/S Soanskelinjen 
bi~ -:- VASLAND motörü 16 OSLO 

llc.ı t . d ket esrın e buradan bare-
edecekt• 

3 ır. 

iki ı"k"":-- NORDI AND motörü 
\ ın · reket dı teşrinde buradan ha-

~t~Vf e ecektir. 
,. 

1
CE MARlTıM ROUMAİN 

illa ta K 
ı\taraiJ • atanya - Cenova 
li111 .... 1

Y• • Barselon ve Cezair 
.... ar · · 

laPtırla: •çın yük alacak olan 

i'cil b:-: ALBA JUL YA vapuru 
trınci t . . . 

tlinde h eşrmde gelıp aynı 
2 areket edecektir. 

biriQ "":-- SUÇEA VA vapuru 27 
te,~~ teşrinde gelip 28 birinci 

y 01 e hareket edecektir. 
Ze cu ve yük alır. 

gluga POLSKA S. A. 
)} v kumpanyası 

liınan°1~ru Anvers ve Gdynia an .. 
"•Pu ıçın yük alacak olan r. 

bir~n; tLEY'J ANT motörü 10 
liAMİŞrınde yük alacakbr. 

tarihle . Ş : ilandaki hareket 
liklerd rıle navlundaki değişik
buı et en acente mes'uliyet ka-

F rnez:. 

BOSPHORUS motörü ?3 bi-
rinci teşr:nde J.,~kleniyor.Deppe 

Dünkerk ve ~orveç limanlarına 

alacaktır. 

Arment DepP.e - Anvers 
EGYPTE vapuru 20 birinci 

teşrinde bekleniyor.Anvers Di
rekt için yük alacaktır. 

ESPAGNE vapuru 5 ikinci 
teşrinde bekleniyor. Anvers 
Oirekt için yük alacakbr. 

American Export Lines 
Nevyork 

EXMOUTH vapuru 16 birinci 
teşrinde bekleniyor. 

Nevyork için yük alacaktır. 
EXCELSIOR vapuru 30 bi

rinci teşrinde bekleniyor. 
N evyork için yük alacaktır. 
Service Direct Danubien 

Tuna hattı 
ALISA vapuru 12 birinçi teı

rinde beklen;yor. Belgrad, No
visad, Komarno, Budapest, 
Viyana ve Linz için 
yük alacaktır. 

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

clon:ı 1 tafsilat için ikinci Kor
tı:\sı a Tahnıil ve Tahliye bi
Sp,, arttasmda FRA TELLi 

Co 
tacaat v~pur acentalığına mü- rişiJmez. 

edılnıesi rica olunur. N. V. W. F. Hanri Van Der 
r~·-- Telefon: 2004-2005 Zee & Co. 

Q~QKZJ"'.ı1:4:.r717.XlUlllUV...7~ 1 Birinci Kordon Telefon No. 
TOR ~ 1 2001 -2oos 1 

Oliver Ve Şü. 
LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BıRiNCİ 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

Liverpool Hattı 

FLAMINIAN vapuru 16 bi
rinci tesrinde Liverpool ve 
Svanseadan -;e'ip tahliyede bu
lunacak ve ayni zamanda 19 
birnci tesrine ka-lar Liverpol 
ve G'asgov için yük alacaldır. 

LESBIAN vapuru 26 birinci 
teşrjnee Liverpool ve Svanse
adan gelip tahliyede buluna
nacak ve aynı zamanda 2 ikinci 
teşrine kadar Liverpool ve 
Glasgov İç~n yük alacakhr. 

Londra hattı 
GASTIUAN vapı1ru Hmanı· 

mızda o'uo on ~ekiz birinci 
teşrine kadar Londra ve Hul 
için yük alacaktır. 

MARONIAN vaouru 20 bi
rinci teşrinde beklenilmekte 
olup yirmi sekiz birinci 
teşrine kadar Londra ve Hu'l 
için yük alacakhr. 
THURSO vapuru 15 lci teşrin
de Londra. Hull ve Anversten 
gelip tahliyede bulunac"lktır. 

The General Steam Vavi
S!ation co. Ltd. 

AD JUT ANT vapuru 30 bi
nncı teşrinde beklenilmekte 
olup 7 ikinci teşrine kadar 
Londra için vük alacaktır 
DEUTCHE LEV ANT LINIE 

SOFIA 28 birinci teşrinde 
Hamburg, Bremen ve Anvcrs
ten beklenmekte olup tahliyede 
bulnnaca ktı r. 

NOT : Vürut tarihleri, va
purlarm isimleri ve navlun üc
retlerinin değişildiklerinden me 
suliyet kabul edilmez. 

4 11Q 

arya 
Fevkaladt: lüks vapuru 

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

lstanbuldan her Per
şembe günü lzmir için sa
at tam 1& da GALATA 
rıhtımından hareketle Cuma 
günü saat t& da lzmire 
varır. Fazla tafsilat: Birinci 
kor don 92 numarada acen-
teliğe T olefen 3658 

Göz He~iml 
MITATOREL 

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

Numara: 
Telefon: 

23 
3434 

(229) 

Kemalpaşa icra Memurlu
ğundan: 

3 Teşrinevvel 935 yıl ve 
9052 sayılı Yeni Asır gazete
sinin 8 nci sahifesinde Kadı 

oğlu bay Ahmede borçlu müf
tü zade bay Mehmedin borcun
dan dolayı yapılan ilanda bi
rinci arttırması 5-11-935 Sah 
deneceği yerde Pazartesi den
miş ve ikinci arttırması 21-11-
935 Perşembe deneceği yerde 
Çarşamba denmiş olduğundan 

birinci arttırma 5-11-935 Salı 
ve ikinci arttırma 21-11-935 
Perşembe olduğundan tavzihan 
ilan olunur. 3439 (3326) 

ıe 

Eczacı f{ emal Aktaş 

Kolonya ve esanslan 
Koku, zevk, merak, uğraşma işidir 
Eczacı Kemal Aktaş diyorki : Çocuklu

gumda, 2ençliğimde kokuya merakım bü
yüktü ( 30 ) senelik eczacıhk hayatımda 
hep koku ile uiraştım. 

İşte eserlerim : İddia ediyorum benim 
kokularımdan daha üstüa bir koku 1 u · •m 

göstermek imkanına vermiyorum. 
ıZMıRLILER 

Şahidimıiniz değilmi ? 
GlSnül, Baharçiçeği, Albnruya, Yaıemin, 

Falya, Leylak, Akşamgfineşi, Son habra. 
Menekşe, Amber. 

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

Dikkat edeceğiniz iki nokta 
vardır. 

Birisi Eczacı Kemal Akta4t 
markası. 

lkinciıi 

Hilal eczane~ i 
Takliti yoktur, çünkü yapı

lamamakdadır. ~rı~~~ ~~A~si ~ ~Zekaı Tara~çı~ 
ikin . BURUN ŞEFi ~ İÇ HASTALIKLARI ~ İıimlerini benzetenler uı -

Q.Ylecı beyler sokağı ~ mütahassısı ~ lannın kıymetini göstermeye 
~- r hamama karşıs1nda ~ ikinci Beyler sokağı Türk ~ yarıyorlar 0 kadar ... 
~~3Sd N~ 41 N müzayede salonu biti~ğinde ~ ~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~ • TEn saat6 ya kadar .: No. 45 ~ 
~t telef LEFON 3686 Oğleden sonra 15-18 kadar ~I 

on numarası 2505 ~ hastalarını kabul eder 1 
....,...~~'-!~;;;:::=~ ~ (1250) Telefon 3806 . 

~Jz;JU,rJ.7Z:ZXLX//.77./X77X/~7.L7J:nı.; 1 

1 Doktor ~REDEz=~ 

l\Bmal Şa~ir ı ·~=:65~~B~d::- ~ı 
SARAÇOGLU INS · ı s ~ 

1 ~~~!:·,M~~~~==:.~ 1 u oyman ırn~ 
er sok v e ane: ikinci Bey- _ ~ 
t agı 65. Tel. 3956 Hasta kabulune başlamışbr ~ 

d \rİ Ka f Tire Tahta kale geçidi 
"""teai N •an ına tramvı:ıy cad- No. 19/t 

0
• 596 Tel. 2545 . 1-13 (3234) 

P!7-~7Jfll'!Z2)(Y.~.Ari!l!'n!llP 

Gizi-Ok 
için 

S. Ferit 
Si FA , 
Eczanesi 

Hükômet 
Caddesi 

~ ...... 7':1' _- 1 ' • .. • -- - - - ~ •• ;. > • 

~ - " 

SEL~~ 

- Neden sizde içmiyorsunuz -

Fazla sıcaklarda iştibanız kesilir yemek yiyemezs:niz 
diğer taraftan fazla terlediğiniz için kalori sarf eder 
zayıf düşersiniz. 

Bunu karşılamak bu zayıatı telafi etmek lazımdır. 

Ne yapmalı ? 

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

Ki na •~-otfi 
yi ahp kullanmRlı 

Kullanıpta faidesini görmeyen yoktur. 
Her eczanede bulunur. 

Meserret Oteli 
lzmir Kemeraltı Hükômet 
Caddesi karakol karşısında 

30 sene ~ibi uzun bir zamandanberi temizlik ve iatika
metile nam kazanan otelimizde bu defa esaslı tamirat ya· 
pılmış ve yeniden otelciliğe ait levazımab tedarik edilerek 
teşrif edeçek olan sayın müşterimizin her türlü istirahatleri 
temin ve tam manasile bir aile ocağı olmuştur. 

Civar ilçe ve ilbaylardan gelecek konuklarımıza -ümidin 
haricinde kolaylıklar gösterilmektedir. 

Otelimizde bir gece konuklamak her hakikatı öğrete
cektir. Akşamları temiz hava almak için taraÇalanmız müı
terilerimize açıkbr. 

Aşlama sularımız meccanendir. 
Yatak fiatlarında esaslı tenzilat vardır. 

Salon, yemek ve yatak odalarınızı Haraççı 
Kardeşler mohilye1erile süsleyiniz ... 

Merkez: 
İzmir 

İkinci Beyler 
Sokak 

Nu. 102 
Ti. 3778 

Şube: 

Aakara 
Anafartalar 

Caddeai 
Kınacı Han 

Nu.S Tell42f 

lzmirliler Istaııhulda nerede buluşurlar 

Beyoğlunda Bristol otelinde , 

~rkecide Osmaniyeotelinde 
Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 

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

Bütün bu fevkaladeliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

lzmir Defterdarlığından : 
Sahibinin vergi borcundan ötürU tahsili emval kanununa göre 

haczedilen Ahmet ağa mahalJesinde şekerciler sokağında kA.in 
20 .ayılı imal4tbane tarihi ilandan itibaren 21 gün müddetJe 
satılığa çıkarıldığından almak istiyenlerin defterdarJık tahsilat 
kalemine müracaatları. 19. 24, 29, 2 3427 (3324) 



YENi ROMANIMIZ 

İSTERSE • KADIN 
A..:SC>~ Ş:ECFt..A..i:Ti: 

D~va~ı müddet Türkiye için !Hariç için 
1 .sc11clık . . . • • . . uıoo :!500 

.ıu, rı11lık . • . • • 7o_o_ moo 
! _ TELEFON : 2697 

~azan; .Fl.ebJ.a ..A.ri.!.. -
Bu çok sevlmll edebi tefrl-
kamıza yakında bafllyacajıı 1 

-= 

GumJmriyetin Ve Cumhuriyet Eserinin Bekçisi, Saba1ıları Çıkar Siyasi Gazetedir Yeni Asır matbaasında basalınıştır· 

kesil n ita 
z 

an 
liy 

kolordusLI 
önebil i 

iki binden fazla So~aJili : asker Habeşlere iltihak 
Habeş ordusu Mussali dağında tutunuyor .. etti .. 

------------~--~~~--~~~~----~~~ .. --~--------------------;;,;;;;;.;..--------------~ 
lta!yan tebliğlerinde hareke· sizli ,{ var, deniyor. Yüz bin kişilik bir Habef 
ordusu şimal cephesine doğru ·ıerliyor -ltalyanlar tifo, · malaryadan kırılıy~r 

1, Asıl H :ıbeş ordusu dan gelen haberler Iı alyan , · , ~ 
. Cep ~~Y- yaklaşıyor uçaklarının Ambalaguiyi üstüs-

Adis-Ababa, 16 (A.A)- Sü- te bombarduman edertı:k bir 
el kıtalar şimal bö!gesme doğ- çok sivil öldürdüklerini bildir-

Adis-Ababada Jıeyecaalı lezalzürat 

Paris 15 (Ö.R) - Ci- 1 Cibuti Fransız kuvvet
butiden şu telgraf gel- leri kumandanı hudut
miştir: \ ta himaye tedbirleri al
Bir kaç gündenberifran- mışhr. Fransız uçakları 
sız Somalisinin şimalin- hududu daimi nezaret 
de Habeş toprağına gi- altında tutmnktachrlar. 
rip ç<:lde arkası kesilen ltalyan astuarlerl ne 
ltalyan koluordusu çok halde imiş ? 
çetin muharebelerden Roma, 22 ( Ö.R ) - Asma-
sonra ag" !r zayiat paha- radan bildiriliyor : Toprağın 

yürüyüşe çok güçlük çıkarma-
sına ltalyan Somalisine sından ileri gelen yorgunluğa 
dönebilmiştir. Habeşler ve büyük sıcaklara rağmen 
Ausa ovasına hakim askerin manevi kuvveti mü

olan Musaali dağı üze- kemmeldir. Bu yorgunluk bil-
hassa birkaç gün içinde acele 

rinde çok allmla tutun- yapılan yolların durumundan 
maktadırlar. ltalyanla- doiayı çoğalmaktadır. Bu yol
rın maksatları bu ovaya larda yürüyüş ço'.~ r;Liç olma''
ÇJkmaktır. Hava istik- tadır. Çünkü çok toprak bu-

lutları yükselmekte ve dağ te
şafları yapmaktadırlar. pesinde daracık geçitlerde yü-

R..as Sevum 

rümek Jazımgelmektedir. 

Bununla beraber asker ne 
bundan, ne sıcaktan şikayet 

etmiyor. Yalnız sigara ve ga
zete istiyor. Çönkü en çok 
eksikliğini hissettiği şey bun
lardır. Yerli askerler de iyidir-

ler. 1 
SU bakanı Tepley gidiyor 

Paris, 18 ( Ö. R ) - Adis 
Ababadan bildjriliyor: Sü ba
kanı Ras Molgeto Desyeye ha
reketini tehir etmiştir. Yarın 
uçakla gidecektir. 

ltalyan teblljil 
Roma, 22 (Ö.R) - 22 Nu• 

maralı resmi ltalyan bildl riği: 
General De Bononun bir tel

grafına göre mutad hava istik
şaflarından başka ne Eritre cep 
hesinde ne Somali cephesinde 
hiç bir hareket yoktur. Aşiret 
bakanları ile ahalinin ve dini 
cemaatların dehaletleri devam 
etmektedir. 

Roma, 22 ( Ö.R ) - Roma 
gazetelerinin Eritredeki özel 
aytarları Eritre cephesinde 
yeni bir ltalyan ileri hareketi
nin çok yakında başlayacağını 
bildirmektedir. 

ru ileri harek ?tlerine başla- mektedir. Habeş hükumeti 
mışlardır. Yiyecek, içecek ile Ambalaguide hiç bir korunma 
yüklü katn ları sevkeden ka-
dınlar bu kıtaları takibetmek- tertibatı mevcut ôl~adığını ha-
tedirler. Asker.erin iaşesi yol tırlatmaktadır. Bu şehir Makul• 
üzerindeki kao;abn ar ta .. afın- lenin 100 kilometre kuzeyin-
clan temin edilecektir. Esasen de bulunduğundan Italyan ha-
yüz bin kişinin bu yollar üze- va kuvvetlerinin yeni bir ta-
rinde yiy~ceklerinin temin edil- arruz alanı hazırlamak ergesi-
mesi için her tarafa emirler ni kovaladıkları genel olarak 
verilmiştir. sanılmaktadır. 

Habe'f impmatoru /laik Selasfre 

Ras Ulpgueta henüz bura- Tifo va Malar yadan 
dadır. Fakat bir müddet sonra Kırıhyorlar 

bu kıtaları takip ve onlara Istanbul, 18 (Özel) - Alman 
iltihak edecektir. telsiz haberlerine göre Haruşi-

lmparator cepheye y~ne giden bir ltalyan otomo-
Gldecek mi? bil nakliye kolu civarda gizle-

Ras, imparatoru üç cephe nen Habeş çeteleri tarafından 
ile temasını muhafaza edebil- imha edilmiştir.Malarya ve tifo 
mesi maksadile Adis-Ababada Aduadaki askerlere de sirayet 
kalmıya teşvik etmektedir. etti. ltalyan haber verme bü-

ltalyan ar yeni bir rosu bo haberi gizlemektedir. 
Harekete girişecekler ltalyadan gönderilen bütün as-
Ais Ababa 18 ( A.A ) - kedere tifo aşısı yapılmaktadır 

Habeş hükümetinin tahnain et- Habeşteki ltalyan uçakları 
tiğine göre ltalyan kuvvetleri daha 50 uçak gönderilerek 
yakında Kuzey istikametinde takviye edilmiştir. 
yeni bir ilerlema hareketi ya- 2000 kı,ı dehalet etti 
pacaklardır. Habeş kaynağın- Paris, 18 (Ô.R) - Cibutiden 

Hanarda llazulıktaı 1ııı-
gelen haberlere göre 2000 So- - iki destroyerle batı ~ıırP 
malili ltalyan askeri başlarında rına süel kuvvetler ve eril" 

• 11 d - h her " · yerli şefleri bulunduğu halde gereçı yo an ıgı a o>e9' 
·1Ahl · l b' l"kt H b mektedir. Uçakların geç bd• 

sı a arıy e ır ı e a eş or- k d"l M hamatroll 
dusuna iltihak etmişlerdir. 5o- ykasa e tı ent.b tıa 1 noıaktadıt:d• . k d G orunma er ı a ı a ı S i 
malı ltalyan uman anı raz- 5.. k 1 ·ı Port • 'd 
yani bu vaziyet karşısında yerli .. uv~yşd ana 1 1 

e da yak•" 1 

. • 1.. uzerın e uçmanın ,fr· 
hır fırkayı gerıye almak uzu- yasak edilmesi muhtenıel 1 ,o 
munu duymuştur. p . 18 ( Ö R ) _ Jtal)' ..,. 

it 1 1 1 1 arıs, . ıtıı•· 
a yan ar ya an ıyor kuvvetlerinin lngiliz ııı.~coıll 

Roma, 1~ .<A:A) - Yaban.~ı nakleden bir kervana h0 J<ıib 
gazeteler ıkı hın kadar mu- ettiği haberi Romadan te 
cehhez askerin başında bulu· ediliyor. 
nan 7 Somalili şefin Habeş 
süel otoritelerine teslim olduk
larını yazmışlardır. Bu haber 
asılsızdır. 

Habe' kuvvetlerlnln 
vazlyetlerl ciddi 

Adis-Ababa, 18 ( A.A ) -
Havas ajansı aytarı bildiriyor : 

iyi haber alan bir kaynak
tan bildirildiğine göre Tigre 
cephesindeki Habeş kuvvetle:.. 
rinin durumu düzelmektedir. 

Adls Ababayı bombar
dıman edecekler mi? 

Roma, 18 ( A. A ) - Adis 
Ababa ve Diresauada menfa-
atleri olan yabancı devletlerin ' 
mümessilleri bu iki bölgenin 
hava bombardımanına maruı 
kalmamasını ltalyan hükume-
tinden istemişlerdir. ltalyan 
hükumeti bu yolda emirler 
vermiş olduğuna dair inanca 
vermiştir. Bu iki şehrin süel 
kuvvetlerin Te harb levazımının 
toplanma üssü olarak kullanıl· 

maması kararlaşbnlmışbr. 
Adiı-Ababa 18 ( Ô.R ) -

ltalyan hükumeti tarafından 

verilen teminata rağmen ltal
yan uçaklarının Adis-Ababayı 
bombardıman edeceği kanaah 
vardır. Buna karşı fevkalade 
tedbirler alınmakta devam edi
liyor. 

Kahire, 18 (A.A) - Havas 
Ajansı aytarı bildiriyor: 

Kral Fuad lngiltereden dö
nen Mısır Sudanı ilbayı Sir Jorj 
Stuartı kabul etmiştir. 

Şir Stuart bundan sonra Su
danın muhtemel müdafaası 
hakkında lngiltere yüksek 
komiseri ile görüşmüştür. Oeneral Maraviglla 


