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iritte ihtilil 
Roma Glrltte ihtilal çıktığını 

blldlrlyor. Atına yalanhyor. 

ala dılar 
esi lzmire kadar yetişti 

imparatorun diyevini he ecanla dinledik. Zira istiliya u~~·---
Bir vatanın bütün acısı onun içsel söz erinde titriyordu 

vyetle e 1 

a 

d .. l<ıynıetıi - · f" 1 . . ·ı lltı ilk f uolSa ır erımız ı e 
>' Ptık utbol karşılaşmasını 

G" -tnğı:ne · unun cuma olmasına 
Ve k n stadın tribünlerinde 
fazı arşı tarafında üç binden 

i\ se · · ~ aıı. G .~ırcı toplanmıştı. ilbay 
doö. uleç, Parti başkanı Avni 
ı ()an, S 
tton

8 1 
ovyet konsolosu ve 

Suado ~shane erkanı , as şarbay 
~Ctıeb· ir~ok sübaylarımız ve 
ııırıdn 1 aıleleri seyirciler ara
hir bulunuyorlardı. Stadda 

Ye ·ı·k nı ı göze çarpıyordu. 

ç 

. " . . 
Sovvet Takımı 

Bilhassa saha kısmına diyecek 
yoktu. 

Oyuna ba,ıanıyor 
Mutad merasimden sonra 

oyuna tam saat 15 de başlandı 
Misafirlerimiz kırmızı forma 
beyaz don, Bizimkiler beyaz 
forma lacivert don giymişlerdi. 
Hakem Altınordulu Mustafa 
idi. Bizim takım sahaya şöyle 

çıkmıştı: 
Necdet 

Ali Cemil 

mez. Bu haksızlık olur,, 

m çı yaptık 
• 

serı oynamalarına rağmen lzmir 
ice aldı. 2-1 yeni di 

lbrahim Hakkı Adil 
Hamdi Fuat Vahap Sait Basri 

İzmir takımının kalesini ko· 
rumak işi Fenerli Necdete bıra· 
kılmıştı. Ve oyun başladığı za
man hafif esen rüzgarla güneş 
aleyhimizde idi. 

Seri bir oyun 
Oyun çok seri başladı. Daha 

ilk dakikada misafirlerimiz 
gollük bir fırsat kaçırdıl~r. Bir 
dakika sonra derin bir pas 
ala Fuad Sovyet kalesine 

: .. 

iz mir M ullteliti 
doğru tehlükeli bir sürüş yap
tı. Haydı Fuad sesleri arasın
da seyirciler ilk heyecanlı da
kikayı yaşamı oldular. 

ilk gol 
Bundan sonra oyun müteva

zin bir cereyan aldı. Sovyet 
oyuncularının hücumlarına hü
cumla mukabele ediyorduk. Fa
kat altıncı dakikada top 
kalemizin önünde çok teh-
likeli olarak dolaşb... Ni-
hayet soldan gelen şut 

yan direğe çarparak ender 
görülen bir şekilde öbür dire
ğin yanından kalemize girdi. 
Evi bir alamet değildi bu. Ta
kımın sarsılarak bir gol daha 
yimesi takdirinde kötü bir so
nuca sürüklenmemiz kabildi. 
Bu gol İzmir takımının moralini 
sarsmadı. T op.ı ortadan kapan 
bizimkiler süratle rakip kale
sine indiler. Bu arada bir 
firıkik kazandık. İstifade ede
medik... Bundan sonra oyunun 

- $ 0 1111 beşinci sallifetle -

•• gun 
Güreş 

..... ·-et Ye Türk 

Güreş müsabakalarını gör
mek için lzmir ve Ege bölge
sinden gelmiş olan hevesli 
yurddaşlar, parti ve spor bölgo 
başkanı bay Avni Doğandan 

hiç olmazsa Türk güreşcileri 
arasında bir müsabaka yapıl
masını dilemişlerdir. 

Bu dileğin yerine gctirilm~ 
için Ankara, lstanbuldan ge• 
lenlerle lzmirde bulunan 
güreşcilerimiz arasında iki 
takımlık ciddi bir müsa• 
baka yapılması yolunda bay . 
Avnı Doğanın güreş federas· 
yonu katında yapbğı teşebbüa 
kabul edilmiştir. 

Bugün Türk giireşçileri ara
sında Stadyum ,da snat 15 de 
hakiki müsabakalar yapıla· 
caktır. 

Bunlara gelecek yurddaşlar· 
dan para alınmıyacaktır. 

Ayrıca bay Avni Doğan, 
değerli misafirlerimiz olnn Sov• 
yet güreşçilerinin de (başka 
bir gün) kendi aralnrında böylo 
bir müsabal<a isteyip isteme
diklerini soracaktır, 



Nüfusumuz 
Ona mi yonu 
Geçiyor ... 

Genel nüfus sayımının büyük 
heyecanla beklediğimiz so
nucu nihayet anlaşıldı. Sekiz 
sene içinde tamam iki buçuk 
milyon çoğalmış bulunuyoruz. 
Bugünkü rejimin umud, genlik 
ve sağlık dağıtan tedbirleri 
günden güne genişledikçı: yirmi 
beş yıl sonraki Türkiyenin otuz 
milyonluk muazzam bir varlık 
olacağına şimdiden muhakkak 
gözile bak:ııbiiriz. 

Bu mesııd SOllllÇ kazşzsmda 

derin bir sevinç duymaktayız. 
Zira memleketin verimli ve fe
yizli bir yol üzerinde bulundu

ğuna a eyi öraelt: 
olımıırz. Sa anat rcjimin:n is
yanlar, ihti Her ve sonu gel
miyen har ar Jıprata Jlpi'a 
j(Ünden güne azalmağa mah
küm ettiği Türk nesli, Atatürk 
gibi yaratıcı, dahi bir şefin 

elile kurtulduktan sonra, gene 
onun çelikten iradesi ile sü
küna, içsel ve dış güvene, son

suz umudlarla dolu bir yarına 
sıkı sıkıya bağlanabilmek aş

kına kavuştu. Cümhuriyetten 

önce çoğalmak şöyle dursun 
azalıyorduk. Zira ulusu düşü
nen, onun sağlığı, hayatı ya
şama araçlarile ilgilenen bir 
rejim yoktu. Babıali politikacı
ları gözünde nüfus düşünül

me~e değmiyen bir mevzu idi. 
Yok yere yüz binlerce gencin 

hayatına kıyılırdı da baştaki
lerin kılları oynamazdı. O gün 
için her şey çürümüş bir hane
dandan ibaretti. Bugünse tam 

tersinesi olmuştur. Devlet en 
değerli, bir hazine, en tüken
mez bir enerji kaynağı olarak 
gözlerini ulusa çevirmiştir. Her 
şey onun içindir. Memlekette 
ne yapılıyorsa yüzde yüz bir 
inançla bilinmelidir ki ulusun 
genliği, ulusun rahatı ve saa

deti için yapılıyor. En büyük 
Ulkümüz Türk ulusunu dünya
nın bütün ileri uluslarının üs

tüne çıkarmak, her bakımdan 
onun tarihsel zenginliğini ye

niden kurmasına çalışmaktır. 

Atatürkiln ulusuna şaşmaz bir 
yükselme ve hayat yolu olarak 

'Verdiği bu ülküyü ismet lnönü
nün çelikten iradesi hayrımllğa 
değer bir .. · feyor. 

Dış siyasamıza bakıyoruz: 

Yurdumu.ııda e etrafımızda 

barış havnmılf fıoZ'lfl'maması 
için sistematik bir çalışmanın 
göj[i kabadan ne · cele · i 
gôrüyoruz. Yakın şarl'c barışı 
kadar dün.ya barJ.Ş.ıııt da il · 
Tendiren hiç bir hadise yoktur 
ki, Tür iyeyi banşı korumak 
is'.iyenlerin. in. safın.da bulma
sın... Dış işleri be.kanımız T ev
fık Rüştü Aras Avrupada sul
hun en inanlı ve en hararetli 

müdafii olarak tanınmıştır. 
Dünya siyasasında Türkiyenin 

prestijini yükselten, bize her 
taraftan saygı ve sevgi ile ba
kan gözlerin çoğalmasını te
min eden bu siyasa, içsel çalış
maların verimleri üzerinde çok 
etkili olmuştur. Hatta diyebi
liriz ki bizim barış siyasamızın 
içtemliği dış siyasamızdaki mu
vaffakıyetlerimizin anahtarıdır. 

Böylece, endişesizce çalışmak, 
ilerlemek imkanlarına kavuş

tuk.iç siyasada genel sağlığa 

verilen önem, halkın gen
liğini arttırmak ve hayatı 
kolaylaştırmak isteyen bütün 
tedbirler birbiri üzerine ek
lenince ulusumuzun önünde 
parlak bir yarının yıldızları be
lirmiştir. Şimdi çoğalıyoruz. 

Refah arttıkca daha da çoğa

lacağız. Bu bahtiyarlığa bizi 
eriştiren şeflere şükranlarımızı 

'VENi -ASJR 
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Defterdar 
••••• 

Milli emlak 
direktörlüğünde 
T edkiklerde bulundu 
Defterdar bay Ihsan Orfanlı 

dün öğleye kadar milli emlak 
direktörlüğünde muhtelif evrak 
ve dosyalar üzerinde tetkık

lerle meşgul olmuştur. 
Milli emlak direktörlüğünde 

itlerin seri bir şekilde yürütül
ınei ııo asından yapılan b 
tetkı1der hakkında defterdar 
dün bir· muhırrririmize şu iza
ha h eı:miştir: 

- Bütün dosyaları, perişan 

evrakı elden geçirmek kayıt

lara tatbik etmek ve kayt dı
şında kalan muameleler varsa 
bunların icap ettirdiği muame
leleri tanzim ve ifa etmek za
ruretini hissediyorum. Çok 
esaslı ve yorucu mesaiyi istil-
zam edecek mahiyette bulunan 
bu işlerin icaplarına göre en 
cezri ve kısa yollardan salim 
bir şekle konulması için lazım
gelen tedbirleri düşünmek
teyim. 

Bunlardan salahiyete müsait 
olanları hemen tatbika başla
nacak, kudret ve salahiyetim 
dışına çıkacaklar hakkındaki 
noktai nazarımı da sür'atle ba
kanlığa arzederek icaplarını 
temine çalışacağım. 

· Basmahanede 
Bir tren kazası oldu. 

iki vagon devrildi 
Dün saat 19 i 15 da Bas

mahane istasyonunda bir tren 
kazası olmuştur. Afyondan 
lzmire gelen katar Basmahane 
istasyonuna girdiği sırada iki 
yolcu vagonu devrilmiştir. Lo
komotif zaten yavaş ilerile
mekte oldugu için sarsıntı üze
rine durmuştur. Vagondaki 
yolcular büyük telaş ve heye
cana düşerek feryada başla

mışlar ise de kazada hiç kimse 
yaralanmamıştır. Bir kaç yol
cunun yüzü berelenmiştir. 

Devlet Demiryolları Yedinci 
işletme enspektörlüğü tarafın

dan kazanın sebebi hakkında 
kaza yerinde tetkikler yaptı

rılmaktadır. Kaza bir makas 
üzerinde olmuştur. 

ILBAYIMIZ 
Haklı bir dileği nazarı 

dıkkate aldı 
llba~ Fazlı Güleçe Naci adın

da bir yurddaş melttub yaza
rak Tepecik-Şehidler arasın

daki yolun bozu 1duğundan şi
kayet etmiş ve yaptırılmasını 
istemiştir. 

ilbay Fazlı Güleç bu yolu 
bizzat tetkik ederek yurdda · 
şın iddiasının tamamen yerinde 
olduğunu kabul etmiştir. Ilbay 
tetkikat yaptırmış ve fakat bu 
yıl bütçesile mez'kür yolun ya
pılmasına maddeten imkan 
olmadığını görmüştür. 

Meclisten tahsisat alınınca 
ilk yaptırılacak işlerden biri 
bu olduğunu adreRi malüm ol
mıyan bu yurddaşa bildirmeğı 

ilbay gazetemizi tavsit etmiştir. 

Maliye memurlukları 
imtihanları 

Maliye m~murluklarına gir
mek için defterdarlığa müra
caat edenlerin imtihanları dün 
saat 14 de Halkevi salonunda 
yapılmıştır. imtihana 30 kadar 
genç girmiştir. 

v fak olanlar münhal 

1 

Kumpaııyalaı· düşiik fiat veriyor1ar 

rf ütün piyasası tam l 
Manasilehararetlenmedil 

Mıntakamızın muhtelif yer
ı !erinde ufak partiler halinde 

tötün satışlan yapılmaktadır. 

Böy e olmakla beraber piyasa 

tam manasi!e hararetlenmiş de
ğildir. Bunun sebebi piyasanın 

açılması iıçin t iitün kumpanya-

diğer mıntakalara göre de faz
ladır. 

flün şehrimizdeki alakadar
lara gelen malümata göre Ame
rikan Tütün kumpanyaları Kuş
adasında piyasayı açmak iste
mişler ve kilo başına 80 - 90 
kuruş {iat vermişlerdir. Tütiin
cüler 150 kuruştan aşağı tütün 
satmıyacaklarını bildirmişlerdir. 

Bu yüzden Kuşadasında tütün 
piyasa , ı açılamamıştır. Diğer 

mıntakalardan gelmiş yeni ha
ber yoktur. 

' farının birbirioi kov:ı!amalandır. 
Piyasanın açılması en çok bek
lenileıı yer Seydı~ciiy, Akh:sar 
ve Ödemfş tütün mıntakafarı
dır. Çünki bu mıntakalar tütün
leri çok ııefis ve ayni zamanda 

iskelet tahkikatı 
devanı ediyor 

Alsancakta Akdeniz soka
ğında müskirat aınili bay Ziya ' 
nın şarap deposu içinde bulu
nan ve meydana çıkarılan is
kelet tahkikatına adliyece de
vam edilmektedir. iskeletin bir 
erkek cesedine aid olduğu an
leşılmiştır. Çünkü iskeletin mey 
dana çıkarıldığı çukurda erkek 
elbisesine aid bazı düğmelerle 
bir kol düjmeJi lıu'unuştur. 

Ve iskeletin d i ş ' eri genç bir 
adama aid o:du}u anlaşıldığın
dan iskeletin bir cinayete kur
ban giden bir şah5a aid oldu
ğu neticesine varılmış bu '.unul
maktadır. 

iskeleti tedkik edecek olan 
teşrih ve fenni mutahassıs dok 
tor bay Kemal bir kaç gün 
içinde tedkik'.erini bitirecektir. 
Kemikler tamamen yıkattırıla

rak tartılacak ve bu suretle 
kaç yaşında bir şahsa aid ol
duğu aolaşılacaklır. -- ... - .. .. 

Hasan Fehmi 
Balıkesir Mu!ıasebei hususiye 

direktörü bay Hasan Fehmi 
mezunen şehrimize gelmiştir. 

" i ıspanya 
Bizden tutun alabilecektir 

ispanya kara ve sert tütün 
istihlak eden bir memleket ol
makla beraber son zamanlarda 
imal ve piyasaya çıkardığı 

Amerikan tipindeki bir nevi 
lüks sigaranın İmalinde ha man 
yapmakta kullanmak üzere 
Şark tütününe ihtiyaç hisset
mektedir. Piyasada yer tutmuş 
olan bu nevi sigaraların istih
laki arttıkça Şark tütünlerine 
de ihtiyacı artacaktır. Bina
enaleyh çok mahdut dahi olsa 
ispanyaya tütün satmak imka
nının hasıl olacağı Türkofisin 
Madrit şubesinden bildirilmiştir. ----· Türkiye - Romanya 

Türkiye - Romanya ticaret 
Kliriog anlaşmaları, bu ayın 

on dördünde icra Vekilleri 
heyetince tasdik edilmiştir. 

Akhisarda 
1'ütiin piyasası 
Akhisar, 24 {Özel) - Başka 

yerlerde tütün piyasasının açıl
mış olması burada genel bir 
alaka uyandırmıştır. Fiyatlar 
heyecanla takip olunmaktadır. 
Kasabamızın tütün rekoltesi bu 
yıl çok az, fakat nefaseti ga-

. yet iyidir.inhisar ve kumpanya 
eksperleri devamlı surette tü
tün muayene!erile meşgul ol
makta ve bu kevfiyeti memnu
niyetle teyit etmektedirler. 
Öğrendiğime göre Akhisarda 

tütün piyasası Cumhuriyet bay
ramından sonra açılacaktır, 

Akhisar icrası 
Akhi-ar, 24 (Özel) - Mün

hal bulunan şehrimiz icra iş

yarlığına Bitlis icra işyarı bay 
Mehme Hakkı Özmen tayin 
o'.unmuştur. Mumaileyh buraya 

'gelerek vazifesine başlamıştır. 
Bu yıl icra dairesine yapılan 
telıacümlerin, numarayı oldukça 
kabartmış ve işleri çoğaltmış 
olmasına raJmen dairede düz
gün bir muamele yürümüştür. 

Cumhuriyet bay
ramına hazırlık 

Akhisar, 24 (Özel) - Cum
huriyet bayramı için şehrimiz
de büyük hazırlıklar yapılmak
tadır. Kasabanın bir çok yer
leri süslenmeyo başlamış, tak
lar yapılmıştır. Hükümet kona
ğına bazı tertibat alınıyor. 
Bayramın takarrubü halkın he
yecanını da arttırmakta, yüzler
seviııçler belirmektedir. --·--

Fırtına 
Akh sar, 24 (Özel) - bugün 

sabahtanberi müthiş bir fırtına 
hüküm sürmektedir. Ortalık 
toz içinde kalmış, görülmedik 
bir durum almıştır. Şimdi bir 
nebze yağmur yağdı. 

•••••••••••••••••• 
lsmatı Hakkı 

Bursa tapu direktörü (lzmir 
eski tapu) direktörü bay lsmail 
Hakkı mezunen şehrimize 

gelmiştir. 

ELHAMRA 1. MİLLİ 
Kütüphane Sinemasında 

Bir Kadının · Haysiyeti 
Baş rolde Nevyork Metropoliten operası muganniyelerinden 

CXFt.A.S ıv.rc::>Ft 
Yalnız bu akşam ve yarın 

····················~···························································· 
Pazar gününden itibaren 

Define / dası 
Türkçe sözlü 

lzmir'de 
Sekiz yılda 

Nüfus 35,641 kişi arttı 

Türkiye nüfusunun sekiz lyı 
içinde iki buçuk milyondan 
fazla artması, lzmirde halk 
arasında büyük bir sevinçle 
karşılanmışbr. Bukadar kısa 
bir zaman içinde bu nüfus art
ması, dünyanın en yüksek nü

fus artma dereceleri arasında 
sayılabilir. 

lzmir İlbaylı" ının ve ilbaylılı:: 
içindeki ilçebaylıklarıo. nüfus 
sayımı soauçTarı şöyledir: 

lzmir şehri 170,546 nüfus, 
şehrin nahiye ve köyleri ile 
birlikte 219,895 nüfus, Çeşme 
ilçesi 11,817 nüfus, Dikili 10459 
nüfus, Torbalı 16382, Bayındır 
28567, Ödemiş 88989, Tire 
42719, Seferihisar 8739, Ku
şadası 17012, Bergama 57338, 
Karaburun 7282, Kemalpaşa 
24975, Menemen 36218, Urla 
17121, Foça 8563 nüfustur. 

lzmir vilayetinin umum nü
fusu 596,078 nüfusa balig ol
muştur. lzmir vilayetinin 927 
nüfus sayımına nazaran arta 

derecesi 73765 kişidir. lzmir 
şahrinin artma derecesi 35641, 
Çeşmenin 1838, Dikilinin 2440, 
Bayındır 2886, Ödemiş 12456, 
Tire 3491, Seferihisar 421, Ku
şadası 2581, Bergama 5287, 
Kemalpaşa 3006, Menemen 
7920, Urla 1455 olarak tesbit 
edilmiştir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Zabıta Haberleri: 

Dirhem çalını' 
Kahramanlarda seyyar manav 

Mehmedin dirhemlerini çalan 

Mehmed oğlu lbrahim tutul
muştur. 

Dostuna bıçak çekml' 
Kemerde Sürmeli sokağında 

Şerifenin genel evinde serma
ye Hediyeye dostu Hasan bı

çak çekmiştir, bunun sebebi 
Hediyenin son günlerde ken
disinden yüz çevirmiş olmasıdır. 

Bakırları atırmı' 
Karantinada Halil Rifat paşa 

caddesinde Çiçekçi Bekir otlu 
Alinin kulübesine belirsiz bir 
hırsız girerek bakır bazı eşya
sını çalmıştır. 

Sarho,ıuk 

Hacı Ali efendi caddesinde 
çok sarhoş olan Kayserili. Şükrü 

halkın rahatını kaçırdığından 
zabıtaca tutulmuştur. 

Kız yUzUnden yaralamı, 
lkiçeşmelikte Yapıcıoğlu yo

kuşunda Hasan oğlu lbrahim 
ile Mustafa oğlu Kedri ara
sında bir kız meselesinden 

kavga çıkmış ve Kadri çakı 

ile lbrahimi sırtından hafif su
rette yaralamıştır. 

Kız kaçırma 

Kemerde Kazım kızı 14 ya
t•nda Ayşeyi Süleyman oğlu 
Kerim kandırıp kaçırmıştır. 

Kumarcılar 

İkiçeşmelik cad ~esinde 655 
sayılı kahvehane sahibi Giritli 
lsmail oğlu Latif müşterilerin
den Mustafa ve Hasana men
faat mukabilinde iskambil ka
ğıdı ile kumar oynatmakta iken 
21 lira 35 kuruş kumar parası 
ile tutulmuştur. 

Hırsızlık 
Karantinada Türkoğlu so'..a

ğında Ali oğlu Halimin evinden 
belirsiz bir hırsız tarafından 

dört lira değerinde bir altın 
yüzük ile on lira parası çalın-

.1!6 Teşrınlevel ........ 

' KÖŞEMl)Eı T 

Bu da dalgınlık 
Epi zaman oluyor; ben bu 

köşede size bu b~his üzerinde 
bir yazımı okutmuştum. Ba~ 
bunu hatırlıyorum, deınek kı 
dalgın değilim. Lakin bir yaııcı 
herhangi bir mevzu üzerinde 
yazı yazıp okuttuktan sonra 
yine o mevzu üzerinde birçok 

düşüncelere, yeniden birçok 
ilhamlara dalabilir. Sadri Eteın 
bunu vakit gazetesinde iyi teŞ· 

rih etmiş, tafsil etmişti. Son· 
radan gelen hatıralar, duyı"." 
!ar ilkini tamamlıyıtr, yahut bır 
yenisine daha yol açıyor. Bunu 
bazıları: 

- Adam temçit pilavı gibi 
ısıtıp, ısıtıp ortaya sürüyor. 

Bazıları da : 
- Laf kıtlığına düştü, kafa· 

sı sersemledi, yine o, yine o. 
Diye; daha içini, dışını oku' 

.. e 
madan bir başlangıcın tesırın 
kapılırlar. Kazın ayağı öyle de· 
ğil, hangi muharrirdir ki eski• 
den yazdığı bir mevzu üzerin· 
de tekrar işlentiler yapmasın·· 

Her ne ise orası lazıın de· 
ğil şimdi .. 

Şu dalgınlık hem iyidir, belJJ 
kötü .. Fakat ben hep kötii °'8 

ğülünç tarafına kurban ve an: 
cak bunlara şahit oldum. Belki 
tabiatım iktizası ... 

Mesela: Gecen gün köşeın· 
den bir yazı yazayım diye ına· 
saya oturdum, Bir iki satır ya· 

zıp, hir iki de çakıştırırkell 
yaktığım sıgarayı unutııP 
bir yenisini daha yaktıın 'ie 

en tuhafı kalem diye çıı~ 
tala sarılışım oldu. Ço 
zaman kurşun kalemi hokka'/~ 

'pi 
bandırmak, mürekkeb kaleın1b. 

• 1 
kahve fincanına saldırmak gı I• 
hallerim olur. Sanki sizin ° 
mazmış gibi ö~ünmeyiniz ... 

a· Fakaaat şu benim anlatac 
ğım dalgınlık kadar siıde ele 
dalgınlık olmuş mudur bilıneJll• 
gerçi ben nelerini gördii~: 
Mesela: Bizim muharrirlerİJ111ı 
den Abidin bir gün cigarasıP1 

benim yanık cigaraından yak· 
tıktan sonra: 

- Teşekkür ederim yeriPe: 
- Merhaba demişti. Aın01' 

bu başka: el' 
Dünmü idi, evelsi gün ıni'/ ~ 

bugün miydi bilmem, yolda b 

arkadaşımla ilerliyordüın. Se'/ 
yar kitapçıların önünden geçer· 

k'taP ken arkadaşımi hıra ktım, 1 I• 
seyrine, isimlerini okumağa da 
dım. Bir mi, beş mi, on ınu kaÇ 
dakika ğeçti bilıniyorıım, göı: 
!erim dalgın ilerledim ve ya 
nımda yürüyen arkadaşa: 

- Bak dedim bu köşe bil~ 
"ıe> 

cak kitapçılarında ne gıı cliJ 
eserler 'ar, param olsa 
alsam.. , . ıı· 

Yanımdaki herhalde bır Y 
züme bakmış olacak ki: eli 

- Ne? Dedi. Döndüm; bve 
de onun yüzüne baktım· 

iiJ' 
baka kaldım. Hay Allah 111claf 
tahkını versin. Bizim arka el • 
çoktan ilerlemiş, ben ark• 

11
, 

şım diye o smı benimle bir yil 
b. b .. Ö'/(e• rüyen ır ya ancıya so:ı: s 

mişim. Sırıttım: cliJll 
- Pardon ! Dedim. De )il' 

amına herif de galiba arka 
dan kis kis gülüyordu. , 

11 
Ah hu dalgınlık; tanımad~~Jll 

adama, tanıdığın diye. se :a· 
verdirir;bu benim laubalı ıır 

ıtırı'• 
daşım diye şaka tokatı a pt' 

gıdıklattırır, neler yapınaı, 
!er, seni aleme gülünç ederbll' 

Bak gördünüz mü? Ben ıı• 
gün size başka birşey Y~~r· 
caktım, işi dalgın ' ığa vur bir 
dum. Belki bu dalgınlı!d~el1'İ 
dalgınlık daha yapar ve . 'ıP• 
de yazarım. iş, ış çok aıı:tJ 
düşünce çok.. dil 

Toi' 
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KADIN iSTE •t A 

··= .. S'' mi 
Edebi Roman Sayı: 4 

B~~i·~· .. ·~~kiarım işledikçe p~;i·;;~n 
Ve pas tutmıyan çeli~tendir 

Dol<tor ona dönerek: 
- Sıra sizin bay Demir ... 

d 
- Be.nim mi? Ben hasta 
,~T 
gı ıın .. 

Doktor belirsiz bir alayla: 
b' - Gerçek sizin demirden 
~ ır adaın olduğunuza inanaca-
R'lnı r .. 
11 

b ge ıyor. Uç yıldır bir kerre 
a zınızı uzattığınızı, ağzınızı 

açıp ta dilinizi gösterdığinizi 
Veya her hangi bir sancı zorile 
kendinı'zı' seslettiğinizi bilmi-
Yoruın .. 

Demir bir kahkaha fırlattı .• 
t ~ Bana da bir sağlık reçe
esı ver d' - . . b' . . me ıgınıze acınıyor gı· 
ısınız ... 

" Parmağını kaldırarak ciddi
,,etle söyledi: 

n· - Yok, amma dikkat edi-
ız V'd . b' k' ··· ı ası gevşıyen ır ma-
b~eye tekrar vida uydurula
ku,r amma bir çark bir kerre 
&ı:. lnııya görsün, yapılması çok 
6\ll't.. ' ... ur ... 

lnıaJı bir bakışla: 
t - Hiç üzülmeyin sayın dok
d~~unı .. Benim çarklarım işle
ll t Çe parJıyan ve pas 
~i~ nıı~an çeliktendir. Hele na· 
" hır kadın elinin çeviremi· 
,,ece·· 
d gı ve kaldıramıyacağı ka~ 
ara· d gır ır ... 
- Kendinize pek güveni

Yorsunu b D . d d·-· . i z ay emır, e ıgınıze 
nanab'ıl k . . . . d b. it me ıçın sızı e ır 

/'re rontkende görmek ister
ını .. 

1 - Emrediniz; denemesi ko
ay hir şey ... 

jt ô:,ıe i.se buyurunuz .. 

d 
ır soz söylemeden Rontken 

a· k ıresine doğru yürüdüler. Bu 
h~ranlık bölmede Sunanın hali 
ırden d - . . . 

egışmıştı. 

B· Deınir rüya görüyorum sandı. 
1_.ır dakikada siyah örtülü ma
ttıne . 1\ nın başına nasıl gelmişti? 
ı. rtık doktorun elinde idi. Bu 
l(ı21n k b· arşısında Balmumundan 
İs•: ~dam gibi istenilen kahba, 

I
·,,. enıJen duruma sokuldug· una 
.ın .. 

•çın kızıyordu. 

Ön~eden bu menhus aletin 
U une gelmişti? Ona öyle ge-

Yordu k' . . . . • 1 Su ı ıçının resmını a an 
g .. na kafasındaki planlarını da 

orecek k' . . d ko ' ma ınesını mey ana 
rışYkll'ladan krokisini karmaka-

1 edecekti .. 

111 
~unun için başını Rontkenin 

le Kından sakınmak istercesine 
llnıldanıyordu. 
-s· Ilı . ıraz rahat durunuz ca-
ı:n, ışte b 'tt• D ı ı .. 

Su eınir geniş bir soluk aldı. 
tn Çenberden kurtulur kurtul

at alaylı bir kahkaha savurdu. 
ve; Allah hastalarınıza sabır 

sın .. Fakat 

bu makine ilk defa olarak ci
ğerleri lekesiz, kalbi ve midesi 
sağlam bir adamın fotografını 
alıyor .• 

Suna başını salladı. 

- Gerçek mükemmel bir 

vücudunuz var . Sizi tebrik 

eaerim bay Demir. Fakat ilk 
sözümü de unutmayınız ... 

- Babamın yaşında ölmek 

için daha rahat rahat yaşıya-

cak vaktım var, hiç üzülmeyi
niz sakın!.. 

- Ba bamz hangi hastalıktan 
öldü? 

- Babam hastalanmadı ki.. 
Doksan beş yıl yaşadı. Hem 

altmış yaşında genç bir ihtiyar

ken bana baba olmuş. Fakat 

sizin dediğiniz gibi çarkları ne 

kırıldı ne de bozukluk izi gös

terdi. Ancak doksan beş yıl 

işliye işliye aşınan makinesinin 

diş!eri bir gün birdenbire duru· 
vereli. 

Durmak ölüm olduğuna göre 
babam da böyle bir anda ebedi 
istirahata göçtü. 

Ben ise o, duran makinenin 

yepyeni bir örneğiyim işte .• 

Demir söylerken doktorun 

bakışları onun üstüne çevrilmiş, 

Demiri baştan aşağıya kadar 

hiç görmemiş gibi inceliyordu. 
- ."onu var -

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

Radikaller .. , ..... 
Fransanın diktatör
lüğe ihtiyacı yoktur 

Paris, 25 (Ö.R)- "Journal,. 

radikal kongresinde B. Dalad
yenin faşişt sosyeteleri işinde 
muvaffakıyet kazanacağını, fa
kat dış siyasa üzerinde B. 
Herriot tarafından daha büyük 
ve daha manidar bir mı.ıvaffa· 
kıyet kazanılacağını ve Herri
yot'nun yeniden başkan seçile
ceğini yazılıyor. Böylece kon
gre halk cephesi lehinde bazı 
göstt!riler yapsa bile hükumet 
dururluğu tehlikeye girmiye· 
cektir. 

B. Paul Boncour "Oeuure,, 
gazetesinde P. T. T. bakanı B. 
Mandelin söylevini tefsi ederek 
Ben de aynı fikirdeyim diyor 
ve bu Klemanso'nun da fikrı 
idi: hürriyet ve otorite birbirile 
uyuşmaz şeyler değildir. Fran
sada d!ktaf:örlüğe ihtiyaç yok
tur. Rejim her işi halletmeye 
yeter. Yeter ki kullanılması bi
linsin ve otorite ile korunsun. 

Rus Sovyet futbol takımile 

lzmir Mu~teliti Kaı şılaşıyor 
C!s, 27 birinci teşrin cuma ve pazar gUnlerl 

. saat 14,30 ALSANCAK stadyumunda 
iki maç için tenzilatlı biletlerden istifade 

ediniz .. Fırsatı kaçırmayınız ... 
T Tenzllath biletler iki maç için 

0 iribün 75 kuruş Saha 40 kuruş 
Uhuliı'e bir bilet TlribUn so Saha 25 kuruş 
T Biletlerinizi şuralardan alabilirsiniz : 

sine ay!are piyango satış yeri ( Konak karşısında ), Elhamra 
ın ~ m"sı, Mektepli kütüphanesi ( Kemeraltında ), Sümerbank 
haa:İ(~sı ( Odun p~zarı ), Tilkilik eczanesi, Eşrefpaşa Bur· 
nova bazım. ec~anesı, Karşıyaka tütüncü Bay Haydar, Bur-

1\ıl eledıyesınden, Buca bılediyesinden. 

2
aç ~ü~leri STADYUM kişesinden de bilet satılacaktır. 

G" 6 bırınci teşrin cumartesi saat 15 de Alsancak stadyum. 
ureş : Rus ve Türk güreşcileri arasında. ( Biletler stad-

Heryonun bir Mussolini . ,,, . 
Barış . . ? 

ıstı yor .• 

Telefon 3151 TAYYARE Sinema:. ı 

Istanbul, 25 ( T e '.efonJa ) -
Romadan ve Pansten gelen 
haberlere göre, Mussolini siya
sal görüşmelerle ltalyan müd
deiyatmı kısmen olsun bir 
barış elde etmeğe çalı~1yor. 
Frausız başbakanı bu hu:..ısta 
mütebayin noktainazarlar ~ra
sında yakınlık husule getirmek 
için tavassut vazifesini üzer:ne 
almışhr. Fransa bir tara' an 
ltalya ile bir taraftan da n · 
giltere ile gorüşmelerde i.; _ u· 

nuyor. lngiliz radyosu bu ta
vassut haberini ihtiyat lmyJiJe 
vermiştir. 

Dış bakanı 
lstanbul'da 

lstanbul. 25 (Özel) - Dışiş-
1eri bakanı Bay Rüştü Aras 
busabah Cenevreden geldi. 

Norveç 
Zorlama tedbirlerinin iki 
kısmını da tatbik ediyor 

lstanbul, 25 ( Telefonla ) -
Norveç hükumeti uluslar aos
yetesince kararlaştırılan zorla· 
ma tedbirlerinin ikinci kısmını 
da tatbike başladığından genel 
sekreterliği haberdar etmiştir. 

Bir ltalyan 
Bildiriği 

lstanbul, 25 (Telefonla) -
28 numaralı ltalyan tebliğidir: 
.Somali smırınde Cebebide ital· 
yan koJları ilerliyorlar. Yerli 
askerlerimizin ileri hareketleri 
esnasında yuzbaşı T enebonun 
kumandasındaki bir bölük Ma
kaleki köyünü, diğer bir kol 
da Cebiguti köyünü işgal etti. 
Eritrede tahkimat ile uğraşıyo
ruz. Dağnık "Jalah ve balkanlı 
grupJar üzerine uçaklar bomba 
atarak bunları dağıttılar. ........ 

Telefon 3t51 

ıp; +iM t ; g; ,, 

; 

Çok kuvvetli bir musiki - görülmemiş danslar - nefis bir aşk macerası·Miami'nin cennet gibı tabii dekorları-tayyare numaraları 
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AYRICA : FOKS dünya havadisleri (Türkçe izahatlı) MlKI (karikatür komik) 
Cuma 15 - 17 - 19 - 21.15 " Pa7.ar, pazartesi, salı, çarşamba 11,40 da başhyacaktır 
Cumartesi 13 - 15 tenzilatlı talebe seansı Perşembe 15 - 17 - 19 - 21.15 
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Negüs: ,, Habeş toprağında bir müstev i asker kaldıkça 

talyanlar a müzakereye girişemeyiz ,, diyor 

Bir s··e ·· ek ler· 
Paris, 25 (P.J) - Pöti Jur

nalın süel münekkidi Kolonel 
Magne Habeşistanda ltalyan 
tecavüzünün bugünkü durumu 
hakk!!lda şu satırları yazıyor : 

" Uç hafta süren harekat
tan sonra Habeş harp harita
ı!HDI gözden ~eçirirsek duru
mun ltalyan erkanı harbiyesi 
için kafi derecede yeisaver ol
duğunu itiraf etmek lazımdır. 
Gerçe Adua ve Aksuma 
1896 da uğradıkları ha
karetin öcünü de aldılar. Şim-

diye kadar böyle büyük bir 
harp yapılmamıştır. Habeşin 
muntazam kuvvetleri ltalyan 
kuvvetleriyle temasa gelmemiş
lerdir. 

Bunda şaşılacak birşey de 
yoktur. Zira Habeş kumandan-

lığının güttüğü taktik Italyan
)an üssülharekelerinden uzak
laştırdıktan sonra kuvvetlerini 
harbe sokmaktan ibarettir. 
Hatta Habeşlerin Sudanla 
komşu bölgeden Eritreye gir
dikleri bile söylendi. Akasya 
ve Mimoza ağaçlarıyla dolu 
olan bu sulak ovalar çok sıt
malıdır. Habeşlerin bu bölgeyi 
bir harekat sahası yapmaları 
pek az muhtemeldir. 

Danakll çölünün 
yakıcı sıcakhğı 

Danakil çölü 1klime ve top-

rağın yakı·;ı hararetine a:ışmış 
bulunan Habeş cengaverlerinin 
seri bir manevrasına daha çok 
müsait o !duğundan bu cihette 

bazı muvaffakıyetler elde et· 
meğe çahşmaları muhtemeldir. 
ltalyan kay11ağmdan gelen ha
berlerle bir ltalyan kolunun 
Fransız somalisi boyunca iler-

Jiyerek Abi Mussayı zaptettiği 
bildirilmişti. Sonra ne oldu? 

Bu kuvvet hakkında sessizlik 
devam etti. Halbuki buradan 

ilerliyen ltalyan kuvvetlerinin 
hedefleri Cibuti - Adis-Ababa 
şimendifer hattım tutmak su
retile Italyan Somalisinden ve 
Ogaden yolile gelecek kuv
vetlerle birleşmekti. Italyanlar 
suslular. Fakat yabancı kay· 
naklardan gelen haberlerde 
Abi Mussayı zapteden kuvve
tin tehlikeli bir durumda oldu-

ğu, Eritreyle muvasalesinin ke
sildiği bildiriliyordu. Şimdi 

İfer leyen kuvvetin tekrar ıtal
yan toprağına dönebildigi teyid 
olunuyor. Şu halde tehlike 
mevcuttu. Fakat ustaca bir 
manevra bunu önlemiştir. Bu 

da göster ki Tiğride yer kazan
mağa çalı şan İtalyan ordusu-

nun kuvayı külliyes.nin iki yan
ları açıktır. Ras Guksanın tes
lim olmasına rağmen ltaiyanla
rin bir türlii Makal!eyj ele ge
çirememiş olmaları da bundan
dır. 

Aduadan n'akalleye 
Aduadan Makalleye lOOkilo

metre yol vardır. Günde 7-8 
kilometreden fazla bir ileri ha
reketi yapılamaz. Fakat Ma
kalledeki vaziyet bambaşka idi. 

Mademki burada Ras Guk
sanın teslimile bir cephe açık 
kalmıştı. ltalyan uçakları da 
bu havalide muntazam Habeş 

kuvvetleri olmadığını bildiriyor
lardı. Şu halde tanklar ve sü· 
vaailernen müteşekkil hafif kol
lar süratle MakalJeye akabilir
lerdi. Böyle hareket edilmeyişi 
de yanların emniyette olmadı
ğinı göstermeğe yeter. Filha
kika ltalvan kumandanlarının 

harekatmı eyıden eyiye tahlil 
imkanını verecek derecede ha
berlerden mahrum bulunuyoru'l. 
Sa~sör buna imkiin bırakmıyor 
fakat General De Bononun Baş 
kumandanlıktan geri çekileceği 
haberi teeyyüd eders~ yaziyet 
biraz daha tavazzuh etmiş ola
caktır. 

Oğadanda sağnaklı 
yağmurlar 

Cenub cephesinde Somaliden 
hareket ederek Hararı hedef 
ittihaz eden ordu da ilerleme
ğe muvaffak olamıyarak dur
muştur. Gökyüzü bile Süley
manın hafidlerinden yana çık
mış ve sağnaklarını boşaltmış

tır. Bu bölgede ileri hareketi
nin durması için bundan daha 
önemli bir sebep olamaz. Böy
lece başgösteren durumun Av
rupalı askerlerin sağlıkları üze
rinde de büyük tesirleri olma
sından c-ndişe ediiebilir. 

6Gr · a-n - CH ~·"· 

Cenub -cep!ıes:ndeki t .... cavü
zün ilk hedefi Bcrberndan Ci- 1 

cikaya rr:den yolu kesmekti. 
lo~i.tcrc sill.ı ambargosunu 
kaldırdığı cihet!c Habeo;i!er bu 
cihetten büyük ıniktarc! :.ı silah 
ve cephane almaktadırlar. Fa
kat ltalyan sınırındcn Cicikaya 
kadar olan yol hem pek fazla, 
hem de iklimi çok yıpratıcıdır. 

Tehlikeli mU~ekabil 
saldcrışlar 

imparator, böyle sergüzeşt
cuyane bir harekette buluna
cak kuvvetlere karşı çok teh
likeli mütekabil saldınşlarda 
bulunabilir. Bu hareket, ancak 
Musaali cihetinden de aynı su
retle ileri hareketinde yürümek 
kabil olsaydı belki bir muvaf
fakıyet ihtimali taşıyabilırdi. 

Musaal\deki ltalyanların rica
tından sonra Ogaden cephesin
deki ltalyan ordusunun da uzun 
zaman hareketsiz kalması çok 
muhtemeldir. ltalyan kuman
danlığı en büyük ilgisini şimal 
cephesinde toplamakta men
faattardır. 

Kaat Uzerlnde yapllan 
Çevirme manevraları 

kaat üzerinde yapılan çevir
me ve boğma manevralan göz 
kamaştırıcıdır, Fakat mütecaviz 

... 26 

··yük harp arı 28 de o acakmıŞ 
Adis - Ababa Makallenin düştüğünü yalanlıyord 

Ras Mulugetanın ordusu 130 kilometre yol al 
Port Said 24 (A.A) Makallenin ltalyanlar tarafı 

Şimal cephesinde dan zaptedildiği Adis-Abai>' 
Italyanların yeni ta- resmen yalanlanmaktadır. 
arruzu faşistlerin Maymunlar da 1talY~ 
Roma üzerine yü- larla harp edıyot 
rüyüşünün yıldönü- Asmara, 24 (A.A) - Istib b 
mü olan 28/10 ta- rat bürosunun harb ınuha 
rihinde yapacakları bildiriyor : 
bildirilmektedir. Burada Habeşlerin süel P 

Cenuptan Adis - Jarı hakkında hiç bir rnalii 
Ababaya gelen ve yoktur. Adua ile Adigrat ' 
fakat henüz teey- Oenaal Padogliyo vl' g f.!1erat Oraz:ynlli sındaki Kutis bölgesinde 

d · asıO yü etmiyen bir habere göre badan hareket etmiş olan 70 ve telgraf hatları .ıoŞ ıOI 
Grazyani ordusunun makineli bin kişilik ordu şimdiye kadar çalışan askerler, mühını 
lrnvvetleri uçaklarla birlikte 
Ual - Ualdan hah şimali istika
metinde Sasabenke doğru iler
lemektedir. Sasabenk Harrara 
iki yüz kilometrede. Fafan neh
ri üzerinde mühim bir merkez
dir. ltalyanların ileri hareketi 
için Ogadenin en kurak kıs-

mını seçtikleri anlaşılmaktndır. 
Hedefleri Habeş kuvvetlerini 
çevirmek ve Habeş garnizon
larını tecrid etmektir. 

Teyid edilmiyen bir şeyin 

Italyanların gaz kullandıklarını 
ve bunun üzerine cenupta Ha-
beş kuvvetleri başkomutanı 1 
Nacibou'nun kuyuları zehirle- ... ... ~ 
mek için emir vereceğini bil- İtalyanların yerli süvarileri rO 
dirmektedir. 130 kilometre yol almıştır. Yol mun sürüleri 1 J zündeJJ 

1 
Sü bakanı Mulugetahın ku- üzerindeki köylerden binlerce külat çekiyorlar. Bunlar te b' 

mandasında bulunan ve Des- asker orduya iltihak etmek- direklerini devirmeğe ç• 
siede dört glln evvel Adis-Aba- tedir. yorJar. . ....... 

Italyan Genel Kurmayı 
abeş or usunun kuvayi külliyesile 
Büyük ,ir harb yapmak jstiyor 

Ancak böyle bir harb kesin sonuç verebilecel< 
Yardımcı Habeş kuvvetleri akın ediyorlar 

•} 

Adisahaba'dan ceplırJ't' lıarekrt edm ye11i kuvvetler .ıedit• 
. • eJillP .Mt Berlin, 21 ( P.J ) - Habeş miyoruz. Banş severliğimizin Uluslar Sosyetesının ıail""' 

imparatoru .. Voelkischer,,e ~u bugüne kadar birçok örneklerini Bunu düzeltmek te ooa y•''lı 
diyevde bulundu: verdik. Fakat bundan sonra, Sosyetenin tekliflerine o toP.' 

ıd v nıoı ·ı~;. 11Habeş topraklarının bir bugünkü şartlar içinde, barış- yapmağa razı o ugu değ' 
parçesi ltalyan iş~ali altında çıllığımızın hiçbir zaman barış rak taviz.atı bedava · tıW 

Karşılıklı menfaatleri~ııe 91111' bulunduğu müddetce adilane teklifinde bulunmak teşebbü- t bır .
9
, 

fi . b" b .. .. · met edecek suret e ~ be••" ve şere ı ır arış goruşmesıne süne bizi sevkedecek dereceye pa r...111 
tadili mevzvuubahstı. .. 

0 
~ .. 

• :.i.~i.~':!~!.!.~~!!~!~:!.~!1.~ ••• ~~~~~: ••••• :.~~~~r.~~.~~.t.1~:.~.~~~!~ .. t.~!1?:!?!~.~. tanın yalnız başına &,ütu. bi' 
· sız _ıa kolları bu kadar uzak mesafe- devletleri . ..1915, 1916, 1917 de deruhte ederek tav•\

1
e ,,, 

ler birbirinden ayırınca bunla- bu şekilde manevralara karşı parça toprak terketnıesı 
rın her biri ayrı ayn ezilmek bir çok muvaffakiyetler ka- muvafakat edemeyiz.,, ut•" 
tehlikesine maruzdur. Netekim zanmışlardı. Napolyon da 1796 28 de b 
1896 da Adua bozgununda ltalyada, 1814 de Şampanyada Harp olaG•" 



Borsa Haberleri 
' bün Borsada 

Yapllan Satı 
~ 

Uz Um 

1{Q3 Alıcı Fiat 

Bir tavzih 

ç 
10 ~ A Kaı.ım 7 25 15 
7~ Dziiın kurumu 7 50 10 

. ._._,. -

24 Birinciteşrin 1935 tarihli 
gazetenizde Işıklar köyünde 
Hakkkı oğlu Ahmedin bağının 
koyun sürüleri tarafından yen
miş ve zirai asayişin köyde 
olmadığından şikayet edilmekte 
ise de Ahmed bağı Işıklar köy 

hududu içerisinde değildir. Pı
narbaşı hududu içerisinde 

sı F Salari 7 25 15 50 
2]~ M J Taranto 6 87 9 50 

29 
S Gomel 5 50 10 50 

28ŞRemzi 7 14 • 
2~ S Süleymano 6 25 14 

2 
P Paci 6 62 9 50 

122 inhisar ida. 5 7 5 7 25 
lg Beşikçi Z bi. 7 50 17 50 

11 Vitel 9 75 10 

10 
7 AJbayrak tic. 9 25 11 

95 H Z Ahmet 10 12 5o 

8~ Manisa B Koo 6 25 12 50 

80 Y 1 Talat 9 50 9 75 

1 
S Celardin 9 12 

7~ I<adı o Ahmet 8 25 8 75 

71 Ş Riza Halef 7 62 14 
D Arditi 8 8 50 

~ H Şeşbeş 7 75 8 75 

3 H Alyoti 6 87 9 50 
l~ Koo ittihadı 9 50 9 50 

11 Kadı Z Tevfik 5 50 8 
T Delibas 11 11 

~ J Tamto M 6 50 6 50 
36Q 54 Yekün 
365~8,S dünkü sataş yekunu 

2,S umumi satış yekünu 
ç incir 
43\l. Ahcı Fiat 

26 Muhtelif 3 87 16 
Zahire 

~ , Cinsi Fiat 

22 
buğday 8 

l~ Fasulya 8 75 
1 Kurndarı 8 
1~ Nohut 7 50 

305 Akdarı 4 12 
13 Bakla S 
ı6 7 Kendir T. 4 25 
35~ balye pamuk 40 
-..._ K ceviz 12 

8 
9 
8 
7 50 
4 12 
5 
4 50 

42 
14 

Babası pek ihtiyar değildi 
amma, son zamanlarda geçir
diği bir felaket yüzünden biraz 
bunamış gibiydi. Annesi çok 
zaif, nahif bir kadındı, alelek
ser hastalanırdı. Cafer, bir ta
raftan çalışıyor, bir taraftan da 
ev işlerine yardım ediyordu, 
çünkü annesi pek halsizdi. Ye
mek pişiren, ortalığt süpüren 
uzak akrabalarından bir kız da 
evlenmek üzere, köyüne git
mişti. Kimsesiz kalmışlardı. 

Babasına bir bal arız ol-
muştu. Çenesi durmıyor, müte· 
madiyen ve gelişi güzel söyle
niyordu: 

- Vay. yatağımın çarşafı 
d - . . ' egışmemış ... 

- Bu yemek pek tuzlu! 
- Kaç defa fanilaların düğ-

mesine bakın dedim, yine bir 
tanesi eksik ... 

- Kendi bardaklarmızı yıy
kıyorsunuz da benimkini 
içinde bırakıyorsunuz! 

kir 

- Ben bakılmak isterim!.. 
ilh ... 

Vakıtları müsaid değildi ki 
aylık vererek hizmetçi tutsun
lar... Bu tatsız tuzsuz laflar 
Caferin canını sıkıyor, fakat 
bir şey söylemiyordu. Para bol 
ve kolay kazanı!dığı zamanlar
da babasının har vurup ha!man 
savurma~ı,karı peşinde koşması 

elindekini avucundakini bu 
yolda sarfedip emsali zengin· 

Para Pi.yasası ken üç, beş kuruş tekaüt maa
şından başka bir şey kalmaması 

25-10-1935 yetişmiyormuş gibi bir de böyle 
ı. Alış Sabş söylenip durması .. En hafıf ta-
!'•ark 50 20 50 70 birile münasebetsizlikti amma 
~lerlin 615 50 620 50 bir taraftan da ona acıyordu. 
[)

r. Frangı 8 28 8 30 Çünkü ne sözleri, ne yaptığı 
olar 80 10 79 50 işler pek te ipe sapa gelir cins-

~elga 21 05 21 50 ten değildi ... 

ıitaJyan lireti 10 20 10 30 En çok acıdığı ve pek daha 
sv· F fazla sevdiği ise annesidi. Za-ı:-1 •çre ran. 40 90 41 15 
" Orizı 85 20 85 70 vallı kadın gençliğinde bir türlü 
l<r. Çekoslo. 5 24 S 27 ç~k "şti, ş~m-di başka türlü çe-
~atr s·ı· · 23 50 24 kiyordu. Butun hayatınca onu 

. ı ını f b . . d v 1 '••,,, re a ıçın e yaşatmaga ça ış-
ç •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
,.;evenıerinde deveran eden bir aynı miktarda bir kuvvetin ba-
·ıvay t -e e e gore bu yın 29 odan şındadır. imparator bütün bu 
;vhı Habeşlerle büyük bir kuvvetlerin başkumandanlığını 
lJ~ arebeye girişileceği ve deruhte edecektir. Sü bakanı 
til Uslar sosyetesince karar ve· Mulugeta, yanında bulunan sü-
bi~~ torlama teebirlerinin tat- el müşaviri Fransız sübayların-
Ya •ne başlanmadan önce ltal· dan Fransız Alek ile birlikte 
k 11 Ordusunun kesin bir zafer şimal cephesine doğru yürü-
azannı w Iı w .. J • - .. d d d" Yo aga ça şacagı soy enı- yuşun e evam e ıyor. 

r. 8000 Piyade ve 1000 süva-
Habeşler riden müteşekkil olan lmpara-

p h zırhktadırlar torun hassa ordusu da Desiye 
A.d· •ris, 22 (P.J) - Roma ve hareket etmış bulunuyor. Bu 
} .. ıs·Ababadan gelen haber- kuyvetle birlikte fen bölükleri 
"re .. 
~tı gore Somali cephesi en kızılhaç kurumunun yardımcı 
tıtelllli harekata sahne olacak· kolları da hareket etmiştir. 
bu' !fabeşlerin bu yanda daha Hassa ordusu baştan başa oto-
le/uk bir gayret gösterecek- matik ve modern silahlarla mü-
ke 

1 'nlaşılıyor. Bir çok kamyon cehhezdir. 
\re t\'anları ve trenler cephane ltalyan genel kurmayının 
t.;ı silah dolu olarak Ha- b rlcik Umldi 
şi~~- .geliyorlar.. Karargnhını Paris, 22 (P.R) - Asmara-
b\ll •lık burada kurmuş dan biJdiriJiyor: Makalenin ga~-
h,, Unan Ras Nasibu gelen cep- bindeki en vahşi dağlarda 
"'1t . 

ted· Yı cephelere tevı.i etmek- önemli Habeş kuvvetleri top-
~ ır. Ras Desta 120 bin lanmıştır. Ras Knsa yüz bine 
en~~ 

Ilı 6 averile Gorabeye yak'aş- yakın kuvvetiJe Ras Seyum 
ıştır B d 1 b 1 llun _. urası Habeş ordusu- or usuoa e uzatmış u unuyor. 

~e &enel karagahı olacakbr. Habeş ordularının bu bölgede 
lar:leketin en iptidai insan- ltalyan ordusu ile büyük bir 
\'et· an .. müteşekkil olan bu kuv- harp verecekleri zannedilmek-
d· lll 0 nemli bir kısmı süvari- tedir. ltalyan genel kurmayının 
ır ,, . 

l-f eb e ıyice silahlanmışlardır. biricik ümidi de böyle bir harp 
b:ıı eş kuvvetlerinin işgal ettiği üzerine dayanmış bulunuyor. 
"ıc b' ibr ır ç_ok su kaynaklarım Zira ltalyanlar çete harbının 
ıva ett" - . 'b den b ıgı gı i Somaliye gi- yorucu ve yıpradıcı zorlukları 

~!du" aşhca pistler de burada içinde hareket edemiyecek hır 
ll:ıi gundan bir kat daha ebem- hale gelmekten endişe ettik-

Yetlidir. leri cihetle Habşlerle karşı 
0 Orta Habe i tanda karşıya bi'ıyük bir harbta silah-

Nilı rta Habeşistanda Mavi larının modern üstünlüğü sa-
liabe WaHo arasmda büyük yeside kesin bir netice alabi-
teşk~ş k~vvetleri ihtiyat orduyu leceklerini umuyorlar. 
bin 1 .e~ıyorlar. Sü bakanı elli Italyan askerleri arasında 
Relın·kı~ılik askeriyle buraya dizanteri salgını gittikçe geniş-

ıştir. Ras Geta Getacu da )emektedir. 

olup Işıklar köyü ile hiç bir 
alakası olmadığı ve köy zirai 
asayiş her hususta pek iyi ol
duğu herkesce de takdir edil
mektedir. Tavzihini dilerim. 

Göz 

Işıklar Köy Muhtarı 
ŞEMSi NECiB 

MITATOREL 
Adres - Beyler Numan 

Zade sokağı Ahenk mat-
baası yanında. 

Numara: 
Telefon: 

L~ seler ve Orta 1 
O tU a Alı 

satımko 

Cinsi 
Lacivert kumaş 
Ayakkabı 
Takım elbise 
dikim ücreti 

• 
ıs yon 

En azı 
375 metre 
150 Çift 
150 takım 

ş 

En çoğu 
530 M. 
200 Ç. 
200 T. 

an an 
Be berinin Tutarı 

tısınlanan fiatı 

Kuruş Lira 
350 2067 
390 780 
700 1400 

lzmir erkek Öğretmen okulu talebesi ıçin mevçut örneklere 
göre alınacak yukarıda mıktar ve tasinlanan bedelleri yazılı 
iacivart kumaş, ayakabı, ve elbise dikim, üstermesi 1935 ikinci 
Teşrin ayın n en birinci Pazartesi günü saat on beşte Kültür 
direktörlüğünde toplanacak komisyonumuzda yapılmak üzere 
on yedi gün müddetle açık eksiltmiye kanuJmuştur. 

Istel:liJcrin şartlan onlamak ve örneklerini görmek üzere her 
gün öğleye kadar kız lisesine ve üsterme gün ve saabnda yüzde 
yedi buçuk pey akçelerini mal sandığına yatırarak alıtları ile 
komisyona baş vurmalan. 26-30-3-7 3516 (3364) 

Halkevinin ilk ve or a tahsil 
rsları açılıyor 

Halkevinden : 
Halk dersaneleri ve kurslar şubemiz, geçen yıl olduğu 

gibi, bu yıl da ilk ve orbt tahsil lrnrsfarı 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 saatlarda 
· başlanacağı ayrıca ilan edilecektir. 

z ... r er ariığı an: 
Sahibinın vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına göre 

baczedılen knrşıyakada Bahriye mahallesinde tramvay cadde
sinde kain 110 sayılı binanın yarı hissesi tarihi ilandan itibaren 
21 gün müddetle sablığa çıkarıldığından almak ve müzayede 
şartlarını öğrenmek istiyenlerin Defterdarlik tahsilat kalemine 
gelmeleri. 22-26-30-3 3479 (3342] 

SAT LIK 
uğaz·çinio 0 n değe.,li ve e

re ı· er·nde hugi·n ··m··r de-
pola o arak kir da u unan iki 
parça arsa Is n u ev af direk
törl ·· ğü den : 

Değeri pey parası Kapı No. Harita No. Miktarı 
Lira kr. Lira kr. eski yeni 

11292 00 864 90 105 119-2 2 3242 metre murabbaında 
olan arsanın bütünü 

12306 00 922 95 105 119-3 1 3533 
,, tt " 

Yukarıda kıymet, emlak ve harita numaraları yazılı olan ve 
119 numaralı yalıdan ayrılmış bulunan kuru çeşmede bir yanı 
tramvay caddesi, bir yanı deniz ve bugün kömür depoları ola
rak kullanılan iki parça arsa ayrı ayn satılmak Uzere 22-10-935 
günlemecinden başlıyarak kapalı zarf usulile arttırmıya çıkarıl
mıştır. 

Üstermesi 7-11-935 günlemecine rasthyan Perşembe günü 
saat 15 de Istanbul vakıflar direktörlüğü komisyonunda yapıla
caktır. istekliler arttırma ve eksiltme yasası uyarınca biçilmiş 
değerlerinin % 7,5 ğu nisbetinde pey paralarile teklif mektupla
rını muhtevi zarflarını belli saattan evvel komi yona vermeleri 
şartlarını öğrenmek istiyenlerin hergün mahli'ılat kalemine gel-
meleri • 26 20 30 1 3523 (3363) 

lzmlr beledlyeslnden: 
1 - 225 lira bedeli mubam

menli Elhamra sineması yanın
da 42 sayılı garajın bir senelik 
icarl başsekreterlikteki şartna
mesi mucibince 8-11-935 Cuma 
günü saat 10 da açık arttırma 
ile ihale edilecektir. iştirak 
için 17 liralık muvakkat temi
nat makbuzile söylenen gün 
ve saate kadar komisyona ge
linir. 

2 - Muhammen bedeli 190 
lira Karşıyakada Intıhap soka- • 
ğında yeniden yapılacak döşe
menin başsekreterlikteki keşif 

ve şartnıımesi mucibince 
8-11-935 cuma günü saat onda 
açık eksiltme ile ihalesi yapı

lacaktır. iştirak için 15 lira 

muvakkat teminat makbuzile 
söylenen gün ve saate kadar 
komisyona gelinir. 

3 - Beher metre murabbaı 
25 kuruştan 95 adanın 150 
metre murabbaı1?daki 87 sayılı 

arsası baş sekreterlikteki şart
namesi mucibince 8-11-935 cu· 
mu günü saat 10 da açık art
tırma ile ihale edilecektir. 

iştirak için 3 liralık muvak
kat teminat makbuzu ile söy-
lenen gün ve saate kadar ko
misyona gelinir. 

4 - Karşıyaka suyu branş
mnnlarında kullanılmak üzere 
beherinin bedeli muhammeni 
90 kuruştan 400 adet su tak
sim musluğu baş sekreterlikteki 
şartnamesi mucibince 8-11-935 
cuma gunu saat 10 da açık 
eksiltme ile ihale edilcektir. 

iştirak için 27 liralık mu
vakkat teminat makbuzu ile 
söylenen gün ve saate kadar 
komisyona gelinir. 

mubammenle 5000 kilp kurşun 
boru baş sekreterlikteki şart

namesi ve keşifnamesi muci
bince 8-11-935 cuma günü 

saat 10 da aç.ık eksiltme ile 

ihale edilecektir. 
lştırak için 100 liralık mu-

vakkat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubu ile 

söylenen gün ve saate kadar 
komisyona gelinir. 

23-26-31-5 3495 (3354) 
Belediyenio Darağaçtaki Ün 

fabrikasının iki yıllık icarı ka

palı zarfla artırma ile kiraya 
verllecektir. Yıllık icar bedeli 
muhammeni yedi bin liradır. 

Bu işe dair şartnameler baş 
sekreterHktedir. 

lhale 8-11-935 de saat 10 
dadır. Teklifler kanunun tarifi 

dairesinde ihzar edilerek ihale 
günü azami .saat dokuza k<!dar 
belediye başkanlığına verilir. 
iştirak için muvakkat teminat 
beş yüz yirmi beş liradır. 

23-26·31-S 3394 (3351) 
- 46 Lira bedeli muham

menli Kerestecilerde Vakıf ho
ca sokagmda 15 numaralı dük-
kan içerisindeki 49 metre mü
rabbaı aralık BaşkatipJikteki 
şartnamesi veçbile 1-11-935 
Cuma günü saat 10 da açık 
artırma ile bir sene müddetle 
kiraya verilecektir. iştirak için 
(4) lira muvahkat teminatla 
söylenen gün ve saata kadar 
komisyona gelinir. 

13 -18-26-31 3362 (3293) 
'777//777//777..7277.7-7 L77.Z 
~ 
K 

Ağrıları dindirir. 
"HAS,, kelimesine dikkat 

21-26 (3336) 

5 - Karşıyaka suyu braoş
man)arında kulJnnılmak üzere 
beher kilosu 27 kuruş bedeli ·~ı2;;ı;f;rz-UL--[/.;-a;-,,-·-22-zz.-'7--'.%-9--!727'.77...TL'ZZ7~ 



Doktorlara, hastahanelere, 
berber salonlarına ve evle ~·e 

ait satılık eşya 
Muhtelif ameliyat masaları, alata cerrahiye, ve dolap

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

ları ve kristal aynalarile müceddet otomatik ufak bava 
gazı termosifonile büyük mücedded banyo için otomatik 
havagazı termosifonu, düş ve sıcak soğuk su muslukları 
ile. mücedde~ bavagazı sobası, muhtelif cam etajerler, 
1' rıstal hususı sonda muhafaza ve takim cihazı, hasta 

kary~fa v~ etajerle~i, for.s~p~ler, baziyotriplt!r, ambriyotrip 
vesaır alah cerrahıye vıladıye ve nisaiye alatları. 

.. Bu ay . nihayet.i~e k~~a~ her gün her saat eşyaları 
ön p alab ı n .. e~. ıçın Ç~vıcı h.:mamı Müftü sokağında 
numara 25 •• uk konaga müracaat edilmelidir. 

lznıirliler lstanbulda nerede bulusurlar 
~ 

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 ote!de konaklıyacaklar kendi 
evlerindeki rahatı bulacaklardır. 

Bütün bu fevkaladeliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

~ 
ln~aatını?. için atidekiıhtiya9larınızı pek ur.ıız f ıy;\llarla 

temin etıııı•k ı~ı c: rı:ıeniz Halim a~a çar~1Rın<la 

Kavalall Hasan Nuri 
ticarethane~inA miiracanr edınız 

ÇiMENTO 
Çubuk demir ve her ne ·~ çiçekl 

Çın ı ve levazımı sıhhiyeden lavhalar ve bunların 
te/errüatı envaı banyolar ve teımosıfonlar ve her cins 
musluklar ve kanalizasyon için demir dökme borular 
ve lngiliz künkleri ve bunların te/ef1uatl vesaire ... 

Fıyatlar rekabet kabul etmez 
Yerll Çimentolar, BlitDn Markalar 

En MDsait Şerait e 
Meğ•zarr lı!da S tıh.. h 3 

.... .. . i ":·· t ~- • ,. - ' 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ SIHHAT Balıkyağı ; .. 
; Norveçyanın hetlis Morina balık yağıdır . 
~ ıki defa , süzülmüştür 
: Biricik Sabş Yeri . 
: BAŞDURAK 

~ HAMDİ NÜZflET 

. . 

.. .. . . .. . 
" .. . . . . 

: Sıhhat Eczanes· i . . ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• . 

f '.-"'i :.J~,,... c.~- • . • • > ....... • • 

Genel istek üzerine (Tir
yaki) Harman çayını bu 
sene p'yasaya çıkardık.Ku
tular 5 ve 10 kuruştur. 

Çay tiryakilerine müjde
leriz. 

Yerli malı ıhlamur ve 
salep ile başka çeşit ye
mek baharlarımızı, birinci 
kalite çamaşır ve badana 
çividini, Göztepe ' papatya 
çiçeğini, İspartanın öz gül 
ve çiçek suyunu firmamızı 
taşıyan ambalajlarda belli 
başlı satıcılarda da bulabi
lirsiniz. 

Nestle ve Turan fabrikalarının tanınmış çeşitlerini 

Kars südü, Besi. Her boy diş macunu ve fırçalarını (Leylek) 

marl·a rastık ile (Nermin) saç boyalarını bizden arayınız. 

ıl3ütün Türkiyede tanınmış ve denenmiş (Arti) kumaş boya

larının genel satış yeri yalnız depomuzdur. 
Tele fon : 3882 

31 teşriııievel günü arsıulusal 
artırma günüdür, bu nıünasehet1e: 

iş Bankası Çocuklar 
Arasında 

Bir Müsabaka Açtı. 
Her çocuk "Artırma" hakkındaki 
düşüncesini on satır geçµıiyecek 

surette } azmalıdır. 

Bu Yazılar : 
ol 

29 'l'. Evel tarihine kadar 
STANBlJL ŞUBESi 

gönderilmelidi ·. 
Ş BANKASI 

adr .5İne 

• • 
ıy ı yazan çocuğa 100 

verilece , i.~< · nciden 
25 kişiye b:rer kum-

mükafat 
itiba:~en 

hare.: ediye edilecektir. 

d ,... .. 
uma an ıueçnıey nız . ., . . 
yerıne ervea ıçuaız 

"HERVEA 11 denilen nebattan ihzar 
edilen çayı içtiğiniz takdirde fazla mik
tarda müdrir olduğundan vücuda mazar
rat veren hamızı belvin itrahına muvdf-

fak olursunuz. Bu suretle vücudunuzda 
bir zicdelik ve rahathk hissedersiniz, ve 
ROMATlZMA sızılarına karşı büyük bir 
faide tı. min etmiş olursunuz. 

H. J. LEE - Londra müstarnerat 
mahsuletı ithalat v~ ihracat müessese
sinin; h.mir mümessili G. D. Giras 

Siparisat ve fazla ırıa!ürnat için lzmirde Yeni Manifatu
racı fn r, Saffet sokak 3 numaı aya müracaat ediniz. 

Posta kuhısu 234 Tel. 2413 

Şekil No. 161 l F.O Şekil No. 1511 

DAIMON 
YILDIRIM MARKALI 

Bu cep fenerleri ucuzluğu itibarile pek çok satılmaktadır 
Yuvarlak, ufak, orta, büyük ve düz camJı 

olmak üzere dört cins vardır. 
f.-mfZ//Z77/7/.7/ZZ//LY~J:Y~fL"'/.ZZ.7.i'.Z/.7//'/lr//7ZXZZZZZ1J 

DEPOSU : lzmirde Suluhan civarında 28/9 

Anadolu Hurdavat \J 

magazası 
Ödemişli Hüseyin Hüsnü ticarethanesidir .l'I' 

; ~ ~ , • (. ~. •• 1 • -
1 L A N 

lzmir Yün mensucatı Türk anonim şirketinin Halkapınar
daki kumaş fabrikası mamulatından olan mevsimlik ve kışlık 
zarif kumaşlarla, battaniye, şal ve yün çorapları, bu kerre 
yeni açılan birinci kordonda Cumhuriyet meydanı civarında 
186 numaradaki (ŞARK HALI TÜRK ANONiM ŞiRKETi) 
mazasında satılmaktadır. Mezkur fabrikanın metanet ve 
zar"1fet itibarile herkesçe malum olan mamulatını muhterem 
müşterilerimıze bir defa daha taysiyeyi bir vazife biliriz. 

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

Perakende satış yeri : Yeni manifaturacılarda Mimar 
Kemalettin caddesi Sağırzade biraderler 

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

Yünlü mallar pazarı F. Kandemiroğ)u 

.., 

ası . 
cm ...... mzm1111Dı!llli: .. l!ll;ı:;m~cc:ı~~~•--

Eczacı Kemal Aktaşın son c.:;cr~ çıkt1 

Hilal Eczanesini ı Meşhur 
Bahar çiçeği kolonyasının losiyonudur 
Kemal Aktaş 

Hilal Eczanesi 
Züınrüt Damlası 

ve ne harikulade değişiklik 

stırab yerine neş' e 

Ehemmiyet vermediğiniz bir nezle ihmal edilirse hayatı bile 
tehlikeye sokabilir. 

Bir diş ağrısı hummali bir faaliyetle geçecek bütün bir güolİ 
mahvedebilir. 
Üşütmekten mütevellit sinir ıstırapları, bir yarım baş ağrısı 

aile kavgalarına batta bir ailenin saadetine mal olabilir. 

Bütün ıstırabları en kısa zamanda dindirir, soğuk algınlığ1111 

da geçirerek size sıhhatinizi v~ neş' en izi iade eder. 
Fiati 7,5 kuruştur, bütün eczanelerde bulunur. 

Ga·ipin, Radyolin diş macunu fabrikasının mütehassıs 

kimyagerleri tarafından imal edilm~ 

rfü <>kiye Cumhuı'iyet merkeı 
bankası lzmir suJ, esinden : 1'i 

, Bankamız 28-10-935 gününden itibaren birinci kord•o:• 
( yeni binasında çahşmağa başlayacaktır. 3518 (33'S 
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F ratelli Sperco 
Vapur Acentes· 
ROy ALE NEERLANDAIS 

1 • V. f 
r. F. 1 . \ 1an Der 

Oliver Ve Şü. 
LIMiTET 

.,.~,-------------· Vapurculuk Türk anonim şirketi 
Ekspre postası 

KUMPA YASI 
4 - 1-ıERMES vapuru 21 

b_ırinci teşrinden 26 birinci teş
rıne kadar yük alacaktır. 

Zet:. & Co. 
WINFRIED vapuru halen li

manımızda olup Rotterdam ve 
Hamburg için yük almaktadır. 

TROJA vapuru halen lima
nımızda o~up Hamburg ve Bre
men için yük almaktadır. 

4 

V ap r Acentesi 
CENDELl HAN BıRİNCİ 

KORDON TEL. 24 43 
THE ELLERMAN UNES L TD. 

Liverpool Hattı 
LESBIAN vapuru 26 birinci 

teşrinee Liverpool ve Svanse-

Sakarya 
F evkaladt: lüks vapuru 

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

S - GANYMEDES vapuru 
~ ikinci teşrinden 8 ikinci teş· 
rıne kadar yül< alacaktır. WASGEN\Y/ ALO vapuru 14 . adan gelip tahliyede buluna

nacak v~ aynı zamanda 2 ikinci 
tcşrine kadar Liverpoo] ve 

Istanbuldan her Per
şembe gi.inü lzmir için sa
at tam 16 da GALATA 
rıhtımından hareketle Cuma 

Burgas - Varna ve Kösten
ce limanları için yük alacaktır 

GANYMEDES vapuru 19 
birinci teşrinde bu limanlar için 
Yük a!acaktı . 

SVENSKA ORıENT LıNEıN 
Rotterdam - Hamburg - Co

Ptnhage - Danzig - Gdynia -
?sto ve lskandinavya limanl;trı 
•çin yük alacak olan vapurlar 
. 3 - NORDLAND motörü 
ık~ ikinci teşrinde buradan ha
re et edecektir. 

SRRvicE MARITıM ROUMAİN 
'1 Malta - Katanya - Cenova 

arsilya - Barselon ve Cezair 
~inanları için yük alacak olan 
' 1Purlar 
b· ~ - SUÇEA VA vapuru 27 

L."lnci teşrinde gelip 28 birinci 
te, · d 

Y
nn e hareket edecektir. 

olcu ve yük alır. 
Zegluga POLSKA S. A. 

kumpanyası 
~ Do~ru Anvers ve Gdynia 
lbanlan için yük alacak olan 

'•Pur. 
liAMIŞ : ilandaki hareket 

~hlerile navlundaki değişik
~lerden acente mes'uliyet ka

l etmez.. 
Fazla tafsilat için ikinci Kor-

donda Tahmil ve TahJiye bi-
~aı arkasında FRA TELLi 
Perco vapur acentalığına mü

tıcaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2005 

.DOKTôRI 

lıya Gö~şin 
l(
MERKEZ hastanesi 

ULAK, BOGAZ 
BURUN ŞEFı 

nlkinci beyler sokağı 
eyler hamamı karşısında N 

S No. 41 N 
aat 3,S dan saat 6 ya Irada 
~ TELEFON 3686 

birinci teşrinde bekleniyor. 14 
birinci teşr;ne kadar An\'ers, 
Rotterdam, Hamburg ve Bre
men için yükliyecektir. 

SOFIA motörü 31 birinci teş

rinde bekleniyor. 4 ikinci teş

rine kada:- Anvers, Rotterdam 

Hamburg ve Bremen için yük

alacaktır. 

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

ANUBIS motörü 11 ikinci 
teşrinde bekleniyor. 15 ikinci 
teşrine kadar Anvers, Rotter
dam, Hamburg ve Bremen için 
alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
Hamburg 

DEN NORSKE Middelhavs 
Linje (D/S. A/S Spanskelinjen 

OSLO 

BOSPHORUS motörii 23 bi· 
rinci teşr·nde bekleniyor.Deppe 
Dünkerk ve Norveç limanlarına 
alacaktır. 

~rment Deppe - Anvers 
EGYPTE vapuru 20 birinci 

teşrinde bekleniyor.Anvers Di
rekt için yük alacaktır. 

ESPAGNF.. vapuru 5 ikinci 
teşrinde bek!eniyor. Anver.s 
Direkt için yük alacaktır. 

American E:xport Lines 
Nevyork 

EXM0UTH vapuru 16 birinci 
teşrinde bekleniyor. 

Nevyork için yük alacaktır. 

EXCELSIOR vapuru 30 bi
rinci teşrinde bekleniyor. 

Nevyork için yük alacaktır. 
Service Direct Danubien 

Tuna battı 
Vapurların isimleri, gelme 

tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiç bir taahhüde gi-

rişilmez. 
N. V. W. F. Hanri Van Der 

Zee & Co. 
Birinci Kordon Telefon No. 

2007 -2008 
" telefon numarası 2505 
'!Z'7~::.:ezıramll 

~----...-.-~---~--Niiiiiii---------------------iii&iil-
'-'" uğla Vilayeti Nafia 

l>irektörlüiüoden: 
baş 

1 
Kapalı zarf usulü ile eksiltme ilanı 

- Eksiltmeye konulan iş: 
[)Muğla vilayetinde köyceğiz - Fethiye yolunun Köyceğiz ile 

rı: 1anıan köprüsü arasında ve 64 +OOO - 86+100 kilometrele
de Şose, kaldırım ve imalatı sınaiye inşaatı. 
l<eşif bedeli 30631 lira ve dokuz ku uştur. 
2 - Bu işe aıt şartnameler ve evrak şunlardır: 
/\ - Eksiltme şartnamesi. 
Q - Mukavele projesi. 

C - Nafia işleri şeraiti umumiyesi. 

il[) - Tesviyeı türabiye, şose ve kirgir inşaata dair fenni 
rtnanı E e. 
F - Betorarme fenni şartnamesi 
G - Keşif hülisası cetveli 
lı - Proje 

~ tiyenler bu şartnameler ve evrakı 153 kuruş bedel mukabi-
llde Muğla Nafia direktörlüğünden alınabilir. 

\ril ~ -: Eksiltme 18-11-935 pazar günü saat on beşte Muğla 
"'Yetı makamında encümeni daimi tarafından yapılacaktır. 
~ - Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

l'tı - Eksiltmeye girebilmek için 2297 lira otuz üç kuruş 
b:Yakkat teminat verecektir. Bundan başka aşağıdaki vesikaları 

;ı :up. göstermesi lazımdır. 
Tıcaret odasına kayıtlı bulunduğuna dair vesika 

Şo 2 
- isteklinin imalatı smaiyesi mevcut en az on bin liralık 

se Yap .• ,, ... k mış ve ıyı surette bitirmiş olduğunu gösterir resmi 
'-'Si a •• t • 
6 

_ gos e~mesı lazımdır. 

saatt T ~klıf mektupları yukarıda üçüncü maddede yazılı 
l'tıakb:n hır saa~ . evveline. kada~ eksiltme komisyonu reisliğine 
tu l 2 mukabılıode verılecektır. Posta ile gönderilecek mek-
0~ arın nihayet üçüncü maddede yazılı saata kadar gelmiş 
1'ıa 181 ve dış zarfın mühür mumla iyice kapatılmıı olması 

lladır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez, 
26-30-4 8 3517 (3366) 

' G'asgov iç:n yük alacaktır. 
.ALGERIAN vapüa l 5 ikinci 

teşrinde Liverpool ve Svansea
dan gelip tahliyede buluna
caktır. 

Londra-Hull hattı 
POLO vapurn 30 birinci teş

rinde Londra Hull ve Anvers
ten gelip tahliyede bulunacak 
ve aynı zamanda 6 ikinci teş
rine kadar. Londra ve Hull için 
yük alacaktır. 

MARONIAN vapuru 6 ikinci 
teşrinde gelip 1 Z ikinci teşrine 
kadar Londra ve Hull için yük 
alacaktır. 

OPORTO vapuru 20 ikinci 
teşrinde Londra, Hul ve An
versten gelip tahliyede bulu-
nacaktır. 

Tbe General Steam Vavi
sı.ation co. Ltd. 

ALBATROS vapuru 25 bi
rinci teşrinde gelip 28 birinci 
teşrine kadar Londra icin yük 
alacakbr. 

DEUTCHE LEV ANT LINIE 
SO FIA 28 birinci teşrinde 

Hamburg, Bremen ve Anvers
ten beklenmekte olup tahliyede 
bulunacaktır. 

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

günü saat t6 da hmire 
varır. Fazla tafsilat: Birinci 
kor don 92 numarada acen-
teliğe T olefen 3658 

~"""""-

Doktor 

Kemal Şa~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi Ka. antina tramvay cad
desi N o. 596 Tel. 2545 

Nazarı dikkate 
ilk ve Orta Mektep Ta

lebeleri velilerine 
Y avrularınız.ın mektepteki 

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

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

H. 3 (15) 

Meserret Oteli 
lzmir Kemeraltı Hükumet 
Caddesi karakol karşısında 

30 sene ~ibi uzun bir zamandanberi temizlik ve istika
metile nam kazanan otelimiz.de bu defa esaslı tamirat ya
pılmış ve yeniden otelciJiğe ait Jevazımatı tedarik edilerek 
teşrif edeçek olnn sayın müşterimizin her türlü istirahatleri 
temin ve tam manasilc bir aile ocağı olmuştur. 

Civar ilçe ve ilbaylardan gelecek konuklarımıza 
haricinde kolaylıklar gesterilmektedir. 

Otelimizde bir gece konuklamak her hakikatı öğrete
cektir. Akşamları temiz hava almak için taraçalanmız müş
terilerimize açıktır. 
Aşlama sula~ımız meccanendir. 
Y tak fiatlarında esaslı tenzilat vardır. 

lzmir Pmrazı sariye hastanesi 
!başl.ekimliğinden: 
f Hastanemizin 7 ayhk yevmi ihtiyacından 1. ita 40 kilo ekmek 

1 

ile l. ili 25 kilo taze sebze ve bir defada alınacak 35 ton kok 
kömürü açık eksiltmiye konmuştur. 

1 istekliler şartnameyi anlamak üzere hergün ve kat'i ihale günü 

l olan 1 teşrinisani 935 cuma günü saat 10 da "!mrazı sariye has
. tanesinde toplanan komisyona müracaatları. 

15 -21-26-31 3365 3299 

Altın 
Damlasını 
Eczacı başı 

S. Ferit 
Yapar 

T akli ti erine aldanma ymız 

Depo: 

Si fa 
Eczanesi 

Daima C!enç, Dai a Güzel 

KANZUK Balsamin 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 bulmuş ciddi bir markadır. 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 
ançak Balsamin ile meydana çıkarabilirsiniz. B r defa Balsamin 
kullanan başka krem kullanamaz. Tanınmış ıtrıyat mağazalariyle 
büyük eczanelerde bulunur, ,,..... 

- - - ~ 

SEL)'l~ 
'il 1' •. "; . . 

- Neden sizde içmiyorsunuz -

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

Bunu karşılamak bu zayıatı telafi etmek lazımdır. 

Ne yapmalı ? 

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

Ki na ~atıi. 
yi alıp kullanmalı 

Kullanıpta faidesini görmeyen yoktur. 
Her eczanede bulunur. 

Salon, yeınek ve yatak odalarınızı Haraççı 
Kardeşler ınobilyelerile süsleyiniz •.. 

Merkez: 
İzmir 

ikinci Beyler 
Sokak 

Nu. 102 
TJ. 3778 

Şube: 
Aakara 

Anafa.ltaJar 
ea·daw 

Kınacı Jln 
Nu.5 Tel.142f 
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U us ar Sosyetesin 
a çev · ere Habeşis anı 

muhalif göstermeğe çalışıyor 
Ronıanın Cenevre kanunun 
Tercih ettiği sanılıyor ... 
Ulus ar üyesı 
Bergitelerin 

dev etler kon eransı 3 lkieşı inde 
tatbik tarihini karar aştıraca ~ '-

Paris 25 ( Ö. R ) - logiliz -
ltalyau gerginliğinin azalmasile 
beraber siyasal faaliyet de 

Bay Lava/ 
azalmış gibidir. Fakat Paris 
diplomatik çevrenlerinde söy
lendiğine göre bu sadece bir 
görünüştür. Diplomasi yoluyle 
görüşme usulüne dönülmüştür 
ki bu çevrenlere göre bu me
tod hiç bırakılmamalı idi. 

LONDRA GÖRÜŞMELERİ 
Londra, 25 (Ö.R) - Uluslar 

.aosyetesi genel sekreteri B. 
Avenol burada bulunmaktadır. 
B. Lev e goruşmüş ve bun
dan sonra dış işleri bakanı 

B. Samucl Hoare tarafından 

~abul edilmiştir. 
lngilterenin Paris büyük el

çisi Sir George Clerk B. Laval 
tarafından kabul edilmiştir. 

CENEVREDE BÜYÜK 
FAALiYET 

Cenevre, 25 (Ö.R) - lngiliz 
hükumeti ekonomik ve finansal 
berkitelerin tatbik tarihini ka
rarlaştırmak üzere (31) ilk Teş-

Roma 25 (Ö.R) - ltalyan 

gazetelerinin harp aytarları ta
rafından bildirildiğine göre ge-

neral Mararvina ordusu Aksuma 
karşı Habeşlerin muntazam 

T 

rinde toplanacak olan ( 16 ncı 
marldeyi tatbik ıçın ulu '>lnr 
üyesi devletler konfen ı 

topl nhsma çok büyük bir 
önem vermekte ve mümkün 
olduğu kadar fazla dış 
işleri bakenın konferansta bu
lunmasını istemektedir. Londra 
kabinesi B. Eden'den başka 
Sir Samuel Hoare'i de Cene\•
reye gönderecektir. Bundan 
iki maksadı vardır 

Bir taraftan uzlaşma formülü 
bulunması için, yapılan gayret
lere değer ycrilmektedir. Di
ğer taraftan ekonomik ve fi
nansal berkitelerin tatbik ta
rihinin tespit edilmesi isten
mektedi .. 

/Jaı• Atoisi 
ROMANIN UMUDLARI 

Romadan gelen haberlere 
göre orada bergitelerin bilfiil 
tatbikine yanaşılmazdan evvel 
bir uzlaşma yolu bulunacağı 

umud edilmektedir. Yalnız dü
şünülen nokta budur: Habeş 
işinde ikiliği olan üç devlet: 

........ 0±, 

~ 

nın üç tarafında ltalyan ileri 
kerakollarına hücum etmişler

se de kanlı zayiata uğrıyarak 
geri çekilmeye mecbur olnıuş-

lnrdn·. Bu netice ağır topların 

RO.Mll.NIN SiYASAL 
MANEVRASI 

lt .. 'ya, ln3'ilterc ve P'H'.nsa 

lJııy A1ussoli11i 
bu uzlaşmayı kendi aralarında 
müzakere yolile bularak Ulus
lar Sosyetesine tasvib mi et-

tirmeli? Yoksa Uluslar Sosye
tesi meselesinin bütün unsur· 
larını yeniden ele alarak ke
silmiş olan incelemelerine de

vam mı etmelidir?. Romanın 

Cenevre kanununu tercih etliği 

sanılıyor. İtalya hül,ümeti böy
lece asıl Habeşistamn uluslar 

sosyf:tesi ile ihtilaf halinde 
olduğunu göstermek istiye
cektir. 

Roma, 25 ( Ö.R ) - Italya
da oturan eski Fransız muha
ripleri sosyetesi asbaşkanı 

Fransız arkadaşlarına bir hi
tapta bulunarak ltalyan-Habeş 
anlaşmazlığının Italya lehinde 
halline çalışmalarını dilemiştir. 

Sarih teklifler yoktur bir 
Uzlaşma çok güç benziyor 

Bir ransız gazetesine göre beşler komitesi Italyan 
Teklıfini kendi adına kabul etmeli imiş 

1 1 nevrede bir anlaşmanın ıı" Paris. 25 ( Ö.R) - .. Jour,, 
gazete:;:~:n fikrince yeniden 
toplanması düşünülen beşler 

komitesi İtalyanın teklifini ken
di hesabına kabul etmeHdir. 
31 ilk teşrinde B. Lavalm c~
nevrede hazır bulunması saye
sinde böyle bir pröğramın mu
vaffak olması ihtimalleri var
dır. 

"Petit Parisien,, uzlaşma için 
sarih teklifler olduğunu zannet-

miyor. 11Matin,, de ayni fikir
dedir ve B. Lavalin araştırma
larına büyük ihtiyatla devam 
ettiğini yazıyor. 

"Petit jurnal,, uzlaşma yo
lunda daha büyük güçlükler 
olduğunu, başta Ingilterenin 
çok önem verdiği usul mesele
sinin gözüktiiğünü yazıyor. 

"Petit Blt:u,, ltalyanın top-

.Mulıale/eti temsil edell İtrgiliz işçi 
Flrkaswm reisi 

rak müddeiyatı dolayısile Ce-
43~ • • ... 

olacağını bildiriyor: 
"Ami du Peukle Fransıı .. 

" lngiJiz dostluğunun öneıni uır 
rinden uruyor. • 

d .... 
0 lnformation,, B. Bal vıD . 

sözlerini itidal ve mantık se: 
olarak tavsif ediyor ve ~~ki ; 
Ingiltereyi temsil ettiğinı ılif 
ediyor. •Jjs 

Londra, 25 (Ö.R) - Jogı ta 
gazetelerinin tefsirleri iki no1' 
üzerinde birleşiyor: uıu.5~ 
sosyetesi ile lngilterenin ifgıl~tl 
ve 2 İlkkanunda toplanın•J' 
çağrılan deniz konferansı. 
Şu son günlerde muhalif g•" 

zeteler lngiliz hükümetini gr ..... 
rek ltalyan - Habeş meseleSl ~ 
de, gerekse silahları artırın 
hakkındaki kararile ufuıl" 
sosyetesinden ayrılmakla itbadl 
ediyorlar. 

ngiliz par am ntosu 
Kralın bir di yevi 

bu sabah 
ile açıldı 

Say lavlar 
Kralın 

Ye 
bir 

Londra, 25 (Ö.R) - lngi.:z 
parlamentosu bu sabah, kralln 
bir söylevile dağılmıştır. Yeni 
parlamento 3 ilkkanuuda top
lanacaktır. 

Londra, 25 ( Ö.R ) - Bay 
Hendersonun anılması için 
Vestminister kilisesinde büyük 
tören yapılmış Kral ve 
Kraliçenin mümessillerile bütün 

Hükümet erkanı elçiler, İn
gi!teredeki bütün sosyetelerin, 
işçi sendikalarının mümt!ssilleri 
hazır bulunarak Arthur Hen
derson un hatırası yüceltilmiş
tir. 

Londra, 25 (Ö.R) - Bugü
nün en göze çarpan hadisesini 
parlamentonun dağılmasıdır. 
Dağılmazdan evvel saylavlar 
ve lortlar kralın söylevini din
lemişlerdir. Bu söylev geçmiş 

haaiselerin bir tarihçesidir. 
Avam kamarası B. Chur
chill'in çok önemlı söylevi 
iJc kapanmıştır. Eski Finans 
bakanı ve umumi harp baş
langıcında ki amirallık baş lor-
du ltalyan - Habeş anlaşmaz

lığına teessüf ettikten sonra 

Lordlar 
söylevini 

dağılmazdan evvel 
önemle dinlediler 

bu vesile ile Ingiliz imparator
luğu büyüklüğünün uluslar sos
yetesi büyüklüğü ile birleştiği
ni memnuniyetle kaydetmiştir. 
Bundan sonra barış karşı karşı 
asıl tehlike saydığı Alman silah
larının artması üzerinde dur
muştur: Demiştir ki: 

Almanyanın Avrupa ailesi 
içine dönmesini dilerim. Kendi 
kendisile barışmış ve kalbinden 
kin ve gayzı atmış bir Alman
yaya İngiliz ve Fransız demok· 
rasileri dost eli uzatmıya ha
zırdırlar. Yazık ki Almanyanın 
bugünkü durumu hiç te bu de
ğildir. 

Sözüyle bundan sonra f ran
sanın durumunu anlatmıştır : 

- Şüphesiz, ltalyan - Habeş 
anlaşmazlığı ehemmiyetlidir. 
Fakat Alman teslihata yüzün
den Fransa endişeye düşmüş 
olmasaydı ve lngiltere de za
yıflamasaydı, hiç zannetmem ki 
B. Mussolini bu sergüzeşte 
atılsın ! 

Dün, B. Loyd George tara
fından da Fransanın durumun
daki güçlüğün tasdik edilme
sine memnunum. Son senelerde 
bu devlete Italya ile anlaşma-........ 

b. dilısını ısrarla tavsiye eden ız sı" 
Bu böyle olunca ve f raP • 
ltalyan anlaşması yapıh01~ Fransa bir taraf dan Ulu• .. 
Sosyetesi ve lngiliz dostiufu; 
diğer tarafdanlfalya do9 .. 

~ ından birini tercih ıaru~r 
t •• de kalınca çok acıklı kO 
n evkie düşmüştür. ÇiiP .... 
l alya ile henüz yeni ve 5~~-
1 :ı m bir anlaşma yapmış 
l..ı ıuyordu. .. ., .. 

Fransanın bu vaziyeti~• saf
ı. .amazlıktan gelmek ın 10 .. 
s , ık olur. Fransız ulusu tgibi 
gı . tere ve Sovyet Rusya d• 
barışt seven bir ulustur.,. O tioİ 
bizim gibi yalnız sükune olı 
istiyor. Fakat bizden daha ç dl 
tehlikelere yakındır. AvruP8iW 
kendini istibdada ve dikt~!cilı 
lüğe kaptırmamış o!an bı~ef" 
devlet de Fransadır. Bu laf" 
letin Uluslar Sosyetesi aod ·ji 
masını korumak için sarfe~lı· 
gayret ve bazı hallerde er' 
denizde lngiliz filosuna . Yol" 
dıma merdce karar verJJ>lf .,
ması, bu meclisin bütü~k P •• 
tileri tarafından tasdı 
takdir edilmelidir. 

Vinston 
inde 

Çorçil ln~iliz kabine
tır? alaca 

o yer 
ırıi111 

Londra 25 (Ö.R) - Avam açmağa çalışmıştır ve müda..: sızlar barış severdirler. b~ıilll 
k.:marasında B. Vinston Çhurc· faa bakanlıklarından birinin kadar barışı severler ve Jet• 
hill tarafından verilen söylev ona verileceği zannedilmek- gibi rahat bırakılmak iste~elı" 
dış siyasanın doğru ve bitaraf tedir. Fakat dört senedenberi Fakat bu fark ile ki onlar dır" 

General De 80110 llabeşleıin hiicummw tedkik ediyor bir teşrihi ve muhafazakar par- hükumete mütemadiyen hücum Iikeye bizden daha yakfıP aıt" 
kuvvetleri tarafından yapılan ilk hatlara kadar getirilip yer- Paris, 25 (Ö.R) - 28 numa- tisinin bütün temayüllerinin ettiği için bu faraziye henüz kati ]ar. Öyle zannederim ~i [çsel 
şiddetli bir hücumu püskürt- Jeştirilmesini mümkün kılan yeni ralı Italyan bildiriği Somali birleştirilmesi için uluslar sos- sayılamaz. B. Virston Chur- sanın Uluslar SosyetesıPe ti fC 
müştür. Ras Seyum ordusunun yolların yapılması sayesinde cephesinde harbın devam et- yelesine sadakat prensibine çill tarafından Fransız siyasası bir kuvvet vermek gayre 1.,-mümkün olmuştur. Düşmanı tiğini bil ir nektedir. yeni bir kuvvet vermek hakkında söylenen sözler Fran- Akdenizde donanmamıza · 
en seçme askerlerinden 1000 takib eden tayyareler daha Harrar'dan bildirildiğine göre gayreti şeklinde karşılanmak- sız çevrenlerinde iyi karşılan- dım etmek kararı bu nıe 
ki i kutsal ş~e~h~ri~n~--lii.!!!,;:....J...J.1.5ô.Ll~...ıtilW.iW.w.twa.ı1J.LLL...lı!~u.wıaa.:....-L~is~e::........:.::m~u~n~t~a~zn~m:!!.....~H~a~b~e:::x-~k~u~v::..L.:e~t-- -'-...ı,,g.ı.ı.ı.L.__...t.Uu....-J..ıA.&.1LUW.1w·.u_w.ı.··;ıw;;.w...-1-~m:::.:ııı~tı~r~.~D~e~m:=:ıi~ti~r~k~i:~~~~~...L......Ju.wı..w.ıı__u:ıı.u"-J,U;;'1...UJ'-"ı.uoa~k:;.....ı 


